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བཙན་ལ་བསྐུར། ད་ེདག་ག་ིལ་ོཚགིས་ལ་བཞིེད་ཚུལ་མ་ིའིདྲ་བ་མང་ང་ོ། །

བཀོའི་ཆོེམས་ཀོ་ཁོལ་མའིམ་ཀོ་བཀོོལ་མ་ནི། བོད་ཀྱིི་ལོ་རྒྱུས་སུ་སྐོད་གྲོགས་ཅིན་གྱིི་ལོ་

རྒྱུས་ཀྱི་ིདཔོ་ེཆོ་ཞིགི་ཡནི། ཡངོས་གྲོགས་སུ་བཤད་སྲོལོ་ལ། ཆོསོ་རྒྱལ་སྲོངོ་བཙན་སྒམ་པོ་ོམྱ་ངན་

ལས་འིདས་ཁར་སྲོས་མང་སྲོོང་མང་བཙན་དང་། མོང་བཟའི། ཐོོན་མི། བློན་པོ་ོརྣམས་དང་། བོད་

འིབངས་སྤྱོ་ིབཅིས་ལ་ཞིལ་ཆོེམས་སུ་གསུངས་པོ་ལྷ་སའི་ིགཙུག་ལག་ཁང་ག་ིཀོ་བ་ཤིང་ལ་ོཅིན་གྱི་ི

གསེབ་ཏུ་སྦས་པོ་ཇ་ོབ་ོརྗེ་ེལ་སྤྲོང་མ་ོསྨྱོོན་མ་ཞིིག་གིས་ལུང་བསྟེན་པོ་ལྟར། ད་ེནས་བཏིོན་ཏི་ེརྣལ་

འིབྱོར་པོ་སོགས་སློོབ་མ་བཞི་ིལ་ཆོ་བགོས་ཀྱིིས་བཤུ་བཅུག་རུང་མཇུག་ཏུ་ཅུང་ཟད་མ་ཚར་བར་

ལུས་ཤིང་། སློར་ཡང་སྔར་གྱིི་རང་གནས་སུ་བཞིག་པོ་དེ་ལས་དཔོེ་རྒྱུན་རིམ་པོར་འིཕོེལ་བས་

(བཀོའི་ཆོམེས་ཀོ་ཁལོ་མ།) ཞིསེ་གྲོགས་པོ་འིད་ིབྱུང་། 

དཔོའི་བོ་གཙུག་ལག་ཕྲེང་བ་སོགས་ཀྱིི་གསུང་རྒྱུན་ལ་སྐོབས་དེའིི་མ་དཔོེ་མང་པོོ་འིཕོེལ་

རྒྱས་མ་བྱུང་བའི་ིཐོོག་ཉུང་ཤས་ཡོད་པོ་ད་ེཚ་ོབརླག་སྟེོར་སོང་སྟེ་ེདེང་སང་མཐོོང་རྒྱུ་ཡོད་པོ་འིད་ི

གཙུག་ལག་ཁང་ག་ིདཀོོན་གཉིེར་ཞིིག་ག་ིངག་རྒྱུན་ལྟར་བྲིས་པོ་ཡིན་སྟེབས་ཁུངས་མ་དག་པོ་དང་

ཡ་ིག་ེནརོ་བ་མང་པོ་ོཡདོ་པོའི་ིརྒྱུ་མཚན་ད་ེཡནི་གསུངས། 

ད་ལན་ང་ཚོས་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིཚན་པོར་འིད་ིཉིིད་དུས་ཐུང་ནང་རྩིོམ་སྒྲིིག་བྱས་པོ་དང་།  གཤིབ་

བསྡུར་མ་དཔོ་ེབོད་དཔོར་དེབ་གཟུགས་དང་གཞིན་མ་དཔོ་ེར་ེཟུང་ལའིང་གཤིབ་བསྡུར་བྱས་པོ་

ཡིན་ན་ཡང་། སྐྱོོན་དང་ནོར་འིཁྲུལ་ཡོད་ངེས་པོས་མཁྱེེན་ལྡན་རྣམས་ལ་བཟོད་གསོལ་དང་། སྐྱོོན་

སགོས་གང་ཡདོ་རྗེསེ་སུ་ཡ་ོབསྲོང་བྱ་ངསེ་ཡནི།
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ཞུ་སྒྲིགི་པའ་ིགསལ་བཤད། 

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

བཀོའི་དྲིན་ལས། གསུང་རབ་ཀྱི་ིགླིེགས་བམ་ར་ིབོའི་ིགཏིོས་དང་མཉིམ་པོ་ཡོད་ན་ཡང་། དུས་ཀྱི་ི

འིཕོེལ་འིགྲོིབ་སོགས་ཀྱི་ིདབང་གིས་མང་པོ་ོཞིིག་རྩི་བརླག་ཏུ་ཕྱོིན་ཟིན་པོ་དང་། གང་མང་ཞིིག་མེད་

བརླག་ཏུ་འིགྱུར་ཉིེན་ཡོད་པོས་ད་ེཉིིད་སྲུང་སྐྱོོབ་དང་དར་སྤོེལ་བྱེད་རྒྱུ་ནི། མ་ིརིགས་འིད་ིཉིིད་ཀྱི་ི

དུས་ལ་བབ་པོའི་ིའིསོ་འིགན་ཡནི།

ད་ེཡང་། གསུང་རབ་གླིེགས་བམ་ད་ེདག་ན།ི རྒྱུ་ནོར་དང་རྔུལ་ཆུ། ཟུངས་ཁྲིག་བཅིས་ཀྱི་ི

འིགྲོ་ོསོང་བཏིང་ཞིིང་། ལྟ་ོསྐྱོ་གོལ་ཧྲུལ་གྱིིས་མ་ིཚ་ེཐོོས་བསམ་ལ་བསྐྱོལ་བའི་ིམཁས་པོ་རིམ་བྱོན་

གྱིིས་དཔྱད་ཞིིབ་མཛད་ཅིིང་། དཔྱད་འིབྲས་ལག་ལེན་ལ་བཀོལ་བའི་ིཉིམས་མྱོང་དང་གྲུབ་དོན་གྱི་ི

ཟིན་ཐོ་ོལྟ་བུ་ཡིན་པོས་ན། མ་ིལ་ོསྟེོང་ཕྲག་དུ་མའི་ིལ་ོརྒྱུས་ལྡན་པོའི་ིམ་ིརིགས་འིདིའི་ིཤེས་རིག་ག་ི

ཉིིང་བཅུད་ཡིན་པོ་དང་། གསུང་རབ་གླིེགས་བམ་ད་ེདག་ག་ིབསྟེན་དོན་ཕོལ་མ་ོཆོ་ེཞིིག་ན་ིདེང་ག་ི

དུས་རབས་འིད་ིདང་མ་འིོངས་པོར་ཤིན་ཏུ་མཁ་ོཆོ་ེཞིིང་། མིའི་ིརིགས་སྤྱོིའི་ིཤེས་རབ་དང་ཀུན་སྤྱོོད་

ལ་ལམ་སྟེནོ་བྱེད་ཐུབ་པོའི་ིའིདོ་སྣང་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡདོ།

ད་ེབས་ན་ ༸གོང་ས་༸སྐྱོབས་མགོན་ཆོེན་པོ་ོམཆོོག་གིས་ཡང་ཡང་བཀོའི་གནང་བའི་ི

དགོངས་དོན་བཞིིན། གྲྭ་ཚང་རིན་པོ་ོཆོ་ེནས་རིག་མཛོད་ཆོེན་མོའི་ིདྲ་ཚིགས་དང་རྩིོམ་སྒྲིིག་ཁང་

གསར་འིཛུགས་བྱས་ཏིེ། བཀོའི་བསྟེན་གཉིིས་ཀྱིིས་མཚོན་ཆོོས་བརྒྱུད་རིས་མེད་ཀྱི་ིམཁས་པོའི་ི

བཀོའི་རྩིོམ་གླིེགས་བམ་དང་། བརྩིམས་ཆོོས་གསར་རྙེིང་གང་མང་ཞིིག་ཞུ་སྒྲིིག་འིགྲོེམས་སྤོེལ་གྱི་ི

ཞིབས་ཞུའི་ིལས་གཞི་ིའིད་ིགཉིརེ་བ་ཡནི།

དུས་རབས་འིདིར་ཚན་རྩིལ་ཤིན་ཏུ་དར་བ་དང་བསྟུན་ནས། ཀློོག་བད་ེབ་དང་། སྤྱོོད་བད་ེ



ཞུ་སིྒྲིག་པའིི་གསལ་བཤད།
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བ། གཞུང་ཚིག་འིཚོལ་སློ་བ། འིཁྱེེར་བད་ེབ་སོགས་སྟེབས་བདེའི་ིདབང་གིས་ཀློོག་པོ་པོ་ོརྣམས་

འིཕྲུལ་དེབ་ལ་དགའི་མོས་ཇ་ེཆོེར་འིགྲོ་ོབཞིིན་པོར་བརྟེེན། དུས་རབས་ཀྱི་ིའིགྱུར་བའི་ིཁ་ཕྱོོགས་ཀྱི་ི

དགོས་མཁ་ོདང་བསྟུན་པོའི་ིཞུ་སྒྲིིག་ག་ིལས་གཞི་ིའིད་ིནི། མིའི་ིརིགས་ཀྱི་ིསྤྱོ་ིནོར་ལྟ་བུར་གྱུར་པོའི་ི

རང་རའེི་ིཤསེ་རགི་འིད་ིཉིདི་འིཇགི་རྟེནེ་ན་ཡུན་རངི་དུ་གནས་པོ་དང་། འིདའིི་ིའིཕྲནི་ལས་ཀྱི་ིའིཇུག་པོ་

ལ་བརྟེེན་ནས་མིའི་ིསྤྱོ་ིཚོགས་སུ་ཞིི་བདེའིི་དཔོལ་ཡོན་འིདྲེན་པོའིི་ལས་ཀོ་རླབས་ཆོ་ེབ་ཞིིག་ཡིན་

ཞིསེ་ཀྱིང་བརྗེདོ་ཆོགོ་པོ་ཡནི་ན།ོ །

གསུང་རབ་ཞུ་སྒྲིིག་བྱེད་སྐོབས་མ་ཕྱོི་ཚད་ལྡན་ཞིིག་གཞིི་རྩིར་བཟུང་ནས་ཞུ་སྒྲིིག་བྱེད་

རྒྱུར་འིབད་བརྩིནོ་བྱདེ་འིསོ་ཤངི་། ད་ེཡང་སྔནོ་གྱི་ིསྲོལོ་ལ་གསུང་རབ་ཀྱི་ིཔོར་ཤངི་རྐོ་ོསྐོབས་རྩིམོ་པོ་

པོ་ོརང་ཉིིད་དམ། ཡང་ན་གཞིན་གྱིིས་ཞུས་དག་ཚད་ལྡན་བཏིང་སྟེ་ེརྐོ་ོབ་ཡིན་པོས་ཤིང་པོར་རྣམས་

སྤྱོའིི་ིཆོ་ནས་དག་པོརོ་བརྩི་ིཆོགོ་པོ་ཡནི། ད་ེབས་ན་འིད་ིག་རྩིམོ་སྒྲིགི་ཁང་ནས་ཀྱིང་མ་དཔོ་ེཚད་ལྡན་

འིཚལོ་སྒྲུབ་ཀྱིསི་ཡགི་འིབྲུ་གཅིགི་ལའིང་གང་བྱུང་དུ་བཟ་ོབཅིསོ་མདེ་པོར་སརོ་བཞིག་བྱ་རྒྱུ་རྩི་དནོ་

དུ་བཟུང་ནས་མ་ཕྱོ་ིཇ་ིམ་ཇ་ིབཞིིན་འིཕྲུལ་དེབ་ཏུ་སྒྱུར་བར་འིབད་བཞིིན་ཡོད་པོ་དང་། མ་ཕྱོ་ིཚད་

ལྡན་ལག་སོན་མ་བྱུང་ནའིང་གང་ཐུབ་ཀྱིིས་དག་པོ་ོཡོང་བར་བརྩིོན་བཞིིན་ཡོད། གལ་ཏི་ེམ་ཕྱོ་ིརང་

ལ་ནརོ་བ་མངནོ་གསལ་བྱུང་བ་དང་། དགོས་གནས་སུ་གྱུར་པོ། ཡ་ིག་ེཆོད་ལྷག་བྱུང་བ་སགོས་ལ་

གཤམ་དུ་གསལ་བཤད་ཀྱི་ིམཆོན་བཀོོད་ཡདོ།

རྩིམོ་སྒྲིགི་ཁང་འིད་ིནས་སྒྲིགི་སྦྱོརོ་བྱས་པོའི་ིའིཕྲུལ་དབེ་ཏུ་ཆོད་ལྷག་ནརོ་བ་སགོས་བྱུང་བ་

མཐོངོ་ན་འིཕྲལ་མར་ལགེས་བཅིསོ་ཡངོ་བའི་ིཆོདེ་དུ།

ང་ཚའོི་ིཡགི་འིབྲལེ་དྲ་བྱང་ serajeyrigzodchenmo@gmail.com འིདའིི་ིབརྒྱུད་

ནས་འིབྲེལ་བ་གནང་བའི་ིར་ེབསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འིད་ིནས་ཀྱིང་གང་མགྱིོགས་པོར་གཞིིར་བསྐྱོར་

ཞིབི་དང་ལགེས་སྒྲིགི་ཞུས་ཏི་ེསྤུས་ཀོ་ཇ་ེལགེས་སུ་གཏིངོ་ངསེ་ཡནི། 

སརེ་བྱསེ་རིག་མཛོད་ཆོནེ་མའོི་ིརྩིམོ་སྒྲིགི་ཁང་ནས། 

ཕྱོ་ིལ།ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༢༦ ལ།
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ལའེུ་དང་པ།ོ ལངོས་སྤྱོདོ་རྫོགོས་པའ་ིསྐུས་འདུལ་བ།

༄༅། །ཨ�་མ་ཎ་ིཔོདྨེ་ེཧཱུཾཾ། དཀོོན་མཆོོག་གསུམ་པོ་ོབླ་ན་མེད་པོར་མཉིན་པོ། ཇ་ོབ་ོ

ཐུགས་རྗེ་ེཅིན་ལ་མསོ་ཤངི་གུས་པོར་ཕྱོག་འིཚལ་ལ།ོ །

རིགས་གསུམ་མགོན་པོོའི་ིརྣམ་འིཕྲལ་གྱིིས། །ཁ་བ་ཅིན་གྱིི་རྒྱལ་ཁམས་

འིདིར། །ཤ་ཟ་གདངོ་དམར་འིདུལ་བ་ཡ།ི །ཆོསོ་རྒྱལ་མསེ་དབནོ་ལ་སགོས་པོ། །རྣམ་

པོ་གསུམ་དུ་མཚན་གསོལ་བའིི། །ང་ོམཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཡི། །རྒྱལ་པོོའི་ིབཀོའི་

ཆོམེས་འིད་ིལྟར་ལགས། །

མགོན་པོ་ོཚ་ེདཔོག་ཏུ་མེད་པོའི་ིསྲོས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔོའི་འིཕོགས་པོ་སྤྱོན་

རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལ།ོ །འིཕོགས་པོ་སྤྱོན་རས་གཟིགས་དབང་

ཕྱུག་ག་ིསྐུ་ལུས་ཀྱི་ིབཀོོད་པོ་དང༌། རྫུ་འིཕྲུལ་བསམ་གྱིིས་མ་ིཁྱེབ་སྟེ།ེ ད་ེཅིིའི་ིཕྱོིར་ཞི་ེ

ན། མད་ོདང་རྒྱུད་སྡེ་ེདུ་མ་ན་ཡང་མང་དུ་བཞུགས་ནས་ཡོད། ཡ་ིག་ེའིདིའི་ིདཔོ་ེཡང་

སུ་ཐོ་ོདོད་ལ་མེད་པོས་དཀོའི་བ་ལགས་པོས། ད་ེབས་ན་འིད་ིབྲིས་པོ་དང་ཀློོག་འིདོན་

བྱས་པོ་ལ་ཕོན་ཡནོ་གྱིསི་བསདོ་ནམས་ཆོནེ་པོ་ོབསམ་གྱིསི་མ་ིཁྱེབ་པོ་ཐོབོ་ཡངོ་བར་

བཤད་ཅིངི་ལུང་བསྟེན་པོ་ཡནི་ན།ོ །

ད་ེཅིའིི་ིཕྱོརི་ཞི་ེན། ཡ་ེཤསེ་ཀྱི་ིམཁའི་འིགྲོ་ོམས་ལུང་བསྟེན་པོ་ལས། གཞིན་གྱིསི་
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

རྙེེད་པོ་མ་ཡིན་ཏིེ། ད་ེཡང་རྒྱ་གར་གྱི་ིཔོཎྜི་ིཏི་དཱི་ིབ་ཾཀཱ་ར་ཤྲཱི་ིཛྙཱ་ན་ཞིེས་བྱ་བ་འིཕོགས་

པོ་སྤྱོན་རས་གཟིགས་ཐུགས་རྗེེ་ཆོེན་པོོའི་ིང་ོབ་ོཆོེན་པོ་ོརྗེེ་ལྷ་ཅིིག་དེ་སྙེ་ཐོང་འིོར་ན་

བཞིགུས་ཙ་ན་རྒྱབ་རིའི་ིངོས་ཆོད་པོའི་ིགསེབ་ན། ཨ་བ་བ་ིཤ་ོཏིའི་ིསྐོད་ཀྱིིས་མ་ིམ་

ཡིན་པོ་རྣམས་ལ་ཆོོས་སྟེོན་གྱིིན་བཞུགས་པོའིི་དུས་སུ། ཕོོ་བྲང་དམར་པོོ་རི་དང་

ལྕགས་ཁ་རི་གཉིིས་ཀྱིི་ཐོད་ན་འིཇའི་འིོད་ཁ་དོག་མི་གཅིིག་པོ་ལྔ་འིགྱུ་ཡིན་འིགྲོོ་བ་

གཟིགས་ན། འིད་ིཅིིའི་ིཡོན་ཏིན་ཡིན་དྲིས་པོ་དང༌། འིདིའི་ིཡོན་ཏིན་ན་ིར་ིཡ་ག་ིགཉིིས་

ཀྱིི་ཤར་ན་རྗེེ་གཉིན་ཁྲིི་བཙན་པོོའི་ིགདུང་བརྒྱུད་ཆོོས་རྒྱལ་སྲོོང་བཙན་སྒམ་པོོའི་ི

ཐུགས་དམ་གྱི་ིལྷ་ཁང་ཡདོ། དའེི་ིཡནོ་ཏིན་དང་ཆོ་རྐྱེནེ་ཡནི་ཞིསེ་གྲོགས་ས།ོ །

སང་ནང་བར་པོཎྜི་ིཏི་ན་རེ། རྒྱལ་བ་ོསྲོོང་བཙན་སྒམ་པོོའི་ིཐུགས་དམ་བལྟར་

འིགྲོ་ོགསུངས་ནས། མཆོདོ་པོའི་ིཆོས་མང་པོ་ོཁྱེརེ་ནས་བྱནོ། དག་ེབཤསེ་རྣལ་འིབྱརོ་

བས་ཆོིབས་པོ་ཁྲིིད་ནས་འིཕྲུལ་སྣང་ག་ིསྒ་ོཀོ་ན་ཕོར་བྱོན་ཙ་ན། ཇ་ོབོས་ཕྱོག་གསུམ་

མཛད་ནས་ས་ཾསྐྲ�ཏིའི་ིསྐོད་མང་པོ་ོའིདོན་ཅིིང་ན་བཟའི་བོར་སྟེ་ེརྒྱུགས་ནས་གཤེགས་

ས།ོ །རྣལ་འིབྱརོ་བས་པོཎྜི་ིཏི་ལགས། ལྷ་ཤཱཀྱི་མུ་ན་ེར་མ་ོཆོ་ེན་བཞུགས་བྱས་ཀྱིང་མ་

གསན་པོར་འིཕྲུལ་སྣང་དུ་བཞུད་ད།ོ །

ད་ེནས་ཇ་ོབ་ོཕྱོིར་བྱོན་ནས། རྣལ་འིབྱོར་བ་ཁྱེེད་ཀྱི་ིངའི་ིམདུན་དུ་ཅི་ིའིདུག་པོ་

མཐོོང་ངམ་གསུངས་པོས། ངས་ཅིི་ཡང་མ་མཐོོང་པོཎྜིི་ཏི་ཁྱེེད་རེ་རིངས་བྱས་པོས། 

པོཎྜི་ིཏིའི་ིཞིལ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ེཆོནེ་པོ་ོངའི་ིམདུན་དུ་བསུར་བྱུང་སྟེ།ེ པོཎྜི་ིཏི་བདོ་དུ་བྱནོ་

པོ་ལེགས་ས་ོགསུངས་ནས་མདུན་དུ་ང་ལ་བསུ་བ་མཛད། ངས་ཁོང་ག་ིཕྱོིར་རྒྱུགས་

པོས་མ་ཟིན་པོར་ཇ་ོབ་ོརང་བྱོན་ལྔ་ལྡན་ལ་ཐོིམ་སོང༌། ཁྱེོད་ཀྱིིས་མ་ིདཀོར་པོ་ོད་ེཨ་ེ



 ལེའུ་དུ་པོ།ལཔདངུ་པ་ོུཔ་ངུ་གསུཔངུགསལུསོ
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མཐོོང་གསུངས་པོས་མ་མཐོོང་ཟེར་རོ། །ཇ་ོབོའི་ིཞིལ་ནས་མ་ིདཀོར་པོ་ོཅི་ིབྱུང་བ་ད་ེ

རང་བྱོན་ལྔ་ལྡན་ལ་ཐོིམ་སོང༌། ཇ་ོབ་ོརང་བྱོན་ལྔ་ལྡན་འིདི་ཇ་ོབ་ོཐུགས་རྗེེ་ཆོེན་པོ་ོ

འིཕོགས་པོ་སྤྱོན་རས་གཟིགས་དངོས་ཡིན་ན་ོགསུང་ང༌ོ། །དེར་པོཎྜི་ིཏི་དཔོོན་སློོབ་

གཉིིས་ཀྱིིས་མཆོོད་པོ་རྣམ་པོ་མང་པོ་ོཕུལ་ནས་ལེགས་པོར་གཟིགས་པོས། པོཎྜི་ིཏིའི་ི

ཞིལ་ནས་ལྷ་ཁང་འིད་ིསྤྲུལ་པོའི་ིསྐུ་དང་ཁྱེད་མདེ་པོ་ཅིགི་འིདུག་གསུངས། འིད་ིཇ་ིལྟར་

བཞིངེས་པོའི་ིལ་ོརྒྱུས་ཤསེ་ན་དགའི་བ་ལ་གསུང་ང༌ོ། །

དེ་ཙ་ན་ཁྱེམས་ཁྲི་ཆོེན་མོའི་ིསྒོ་རྩི་ན། རྒོན་མོ་མུ་འིགྲོམ་སེའིོ་བྱས་པོ། སྐོལ་

ཐོགས་བྱས་ནས་རྒྱགས་འིཚོལ་ཞིིང་རེས་འིགའི་གཅིེར་མོར་འིགྲོ་ོབ། རེས་ངུ་རེས་

རྒོོད་པོ་ལྷ་སའི་ིསྨྱོོན་མ་བྱ་བ་ཅིིག་ཡོད་པོ་ད་ེནི། པོཎྜི་ིཏི་ལགས། ལྷ་ཁང་འིད་ིཇ་ིལྟར་

བཞིེངས་པོའི་ིལ་ོརྒྱུས་ཤེས་པོར་འིདོད་དམ་ཟེར་བས། ཤེས་པོར་འིདོད་ཀྱི་ིཁྱེོད་ཀྱིིས་

ཤེས་སམ་བྱས་པོས། ངས་ཏི་ཤེས་ཏི་ེང་ལ་བཤད་དབང་མེད། ཀོ་བ་བུམ་པོ་ཅིན་གྱི་ི

སྟེངེ་ནས་འིདམོ་ཕྱོདེ་དང་གསུམ་གཞིལ་བའི་ིནང་ན། འིད་ིབཞིངེས་མཁན་གྱིསི་མཛད་

པོའི་ིཡ་ིག་ེཡདོ་ད།ོ །ད་ེཐོནོ་ལ་ལྟསོ་ཤགི་ཟརེ་ནས་རྒོན་མ་ོམ་ིསྣང་བར་གྱུར་ཏི།ོ །

ད་ེནས་སང་ནང་བར་པོཎྜི་ིཏི་དཔོནོ་གཡགོ་གསུམ་གྱིསི་ཤགོ་དྲལི་གསུམ་བཏིནོ་

གཟིགས་པོས། སྔོན་མ་ལ་བློན་པོ་ོརྣམས་ཀྱིིས་བྱས་པོའི་ིལ་ོརྒྱུས་ཟླ་བ་འིདོད་འིཇ་ོབྱ་

བ་བྱུང༌། བར་བ་གཉིིས་པོ་ལ་བཙུན་མ་ོརྣམས་ཀྱིིས་བྱས་པོའི་ིདར་དཀོར་གསལ་བ་

བྱ་བ་བྱུང༌། ཕྱོ་ིམ་གསུམ་པོ་ནས་རྒྱལ་པོ་ོརང་གསི་མཛད་པོའི་ིལ་ོརྒྱུས་བཀོའི་ཆོམེས་

ཀྱི་ིཡ་ིག་ེའིད་ིབྱུང་བ་ཡནི་ན།ོ །ཇ་ོབ་ོཔོཎྜི་ིཏི་དཱི་ིཔོ་ཾཀཱ་ར་ལ་ལུང་སྟེནོ་པོའི་ིརྒོན་མ་ོགཅིརེ་

བུ་རེས་ངུ་རེས་རྒོོད་པོའིི་སྨྱོོན་མ་དེ་ནི་རྒྱ་མོ་ཨོང་ཅིོང་གི་སྐྱོེ་བ་ཡིན་ཡང་ཟེར། རྗེེ་
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

བཙུན་སྒྲིལོ་མ་སྔནོ་མའོི་ིསྤྲུལ་པོ་ཡང་ཡནི་གསུང༌། ད་ེགཉིསི་སུ་མདེ་ས་ོས་ོམ་ཡནི་ཐོ་

མ་ིདད་གསུང་ང༌ོ། །

སྨྱོོན་མ་རྒོན་མ་ོརེས་ངུ་རེས་རྒོོད་པོའི་ིརྒྱུ་མཚན་ནི། རེས་ངུ་བ་ན་ིསེམས་ཅིན་

དག་ེབ་ལ་མ་ིམོས་ཤིང་དུག་ལྔ་ལ་རང་དགར་སྤྱོོད་ཅིིང༌། སྡེིག་པོ་མང་དུ་བསགས་

ནས་ངན་སོང་གསུམ་དུ་ལྟུང་བ་ལ་གཟིགས་ནས་ངུ་བ་ཡིན། རེས་རྒོོད་པོ་ན་ིསེམས་

ཅིན་གྱི་ིདག་ེབ་བྱས་ཤིང་བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབས་ནས། དུག་ལྔ་ཡ་ེཤེས་ལྔར་ལམ་གྱིིས་

ཤར་ནས་སངས་རྒྱས་སུ་འིགྲོ་ོབ་འིདུག་པོ་ལ་གཟགིས་ནས་རྒོདོ་པོ་ཡནི། རསེ་འིགའི་

གཅིརེ་བུར་འིངོ་བ་ད།ེ སྐྱོསེ་ཀྱིང་གཅིརེ་བུར་སྐྱོསེ། ཤ་ིཡང་གཅིརེ་བུར་ཤ།ི ལུས་དང་

རྒྱན་ཆོ་དང་གོས་ཟས་རྣམས་མི་རྟེག་པོས་གཅིེར་བུར་འིོང་བ་ཡིན། འིཚོ་བ་སྐོལ་

ཐོགས་ལ་ར་ེབ་ན།ི གཞི་ིཁང་ནང་ནརོ་རྫོས་འིདུས་བྱས་ཐོམས་ཅིད་ཁྱེདེ་དབང་མདེ་མ་ི

རྟེག་པོར་བཞིག་ནས་འིགྲོ་ོབས་འིཚ་ོབ་ལ་འིཕྲལ་ཕྱོེད་བྱེད་པོ་ཡིན། ལྷ་ས་བཞིེངས་

ལུགས་བཤད་དབང་མེད་པོ་ན་ིབུད་མེད་སྐྱོ་ེབ་དམའི་བས་བཤད་དབང་མེད་པོ་ཡིན། 

ཇ་ོབ་ོཔོཎྜི་ིཏི་ལ་ལུང་སྟེནོ་ནུས་པོ་ན།ི པོཎྜི་ིཏི་དང་སྔནོ་གྱི་ིའིབྲལེ་བ་ཡདོ་པོས་ལུང་སྟེནོ་

ནུས་པོ་ཡནི་ན་ོགསུང་ང༌ོ། །

དེ་བཞིིན་གཤེགས་པོའིི་གདུལ་བྱར་མ་གྱུར་པོ་དེ། གངས་རི་དང་མཚོ་དང་

ནགས་དང་ར་ིདྭགས་དང་གཅིན་གཟན་དང་འིདྲ་ེསྲོིན་གྱི་ིཡུལ་དུ་ཡོད་པོས་ལན་ཟེར་

བ་ཡནི་ན་ོགསུང་ང༌ོ། །བདོ་ཡུལ་ཁ་བ་ཅིན་གྱི་ིརྒྱལ་ཁམས་སུ་ད་ེབཞིནི་གཤགེས་པོའི་ི

གདུལ་བྱར་མ་གྱུར་པོ་རྣམས་ལ། བཀོའི་དྲིན་ཆོ་ེབ་རྣམ་པོ་གསུམ་གྱི་ིསྒ་ོནས་བཀོའི་

དྲིན་ཆོེ་བའིོ། །དེ་ཡང་སྐྱོེ་བ་ོཐོ་མལ་བ་རྣམས་ལ་བཀོའི་དྲིན་ཆོེ་བ་དང༌། བྱང་ཆུབ་



 ལེའུ་དུ་པོ།ལཔདངུ་པ་ོུཔ་ངུ་གསུཔངུགསལུསོ
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སེམས་དཔོའི་རྣམས་ལ་བཀོའི་དྲིན་ཆོེ་བ་དང༌། དེ་བཞིིན་གཤེགས་པོ་རྣམས་ལ་

བཀོའི་དྲནི་ཆོའེི།ོ །སྐྱོ་ེབ་ཐོ་མལ་བ་རྣམས་ལ་བཀོའི་དྲནི་ཆོ་ེབ་ན།ི ལུང་ག་ིཆོསོ་ག་ོབར་

བྱ་བའི་ིཕྱོིར་སྒྲུང་བསྟེན། རིག་པོའི་ིཆོོས་ག་ོབར་བྱ་བའི་ིཕྱོིར་ལྡེའུ་བསྟེན། བསློབ་པོ་

གསུམ་ལ་འིཇུག་པོ་ག་ོབར་བྱ་བའི་ིཕྱོིར་གཡུ་རུང་ག་ིབོན་བསྟེན། མ་ིདག་ེབ་ལས་

བཟླགོ་ནས་སྤྱོདོ་པོ་དག་པོས་དག་ེབ་ལ་འིགདོ་པོར་བྱ་བའི་ིཕྱོརི་དག་ེབ་བཅུའི་ིཁྲིམིས་

བྱས་པོ་ལ་སགོས་ཏི་ེའིགོ་ནས་འིབྱུང་བ་ཀུན་ཡནི་ན།ོ །

ད་ེལ་སྒྲུང་ན་ིརྒྱལ་པོ་ོགྲོགས་པོ་མཐོའི་ཡས་ཡང་ཟེར། རྒྱལ་པོ་ོསྤྱོ་ིབ་ོསྐྱོེས་ཀྱིིས་

གཏིམ་རྒྱུད་ལ་སོགས་པོ་དང༌། བྱའི་ིསྒྲུང་དང༌། སྤྲོེའུའི་ིསྒྲུང་དང༌། ད་ེལ་སོགས་པོའི་ི

གཏིམ་རྒྱུད་མང་དུ་གསུངས་ཏིེ། ར་སའིི་གླིོ་འིབུར་གོང་མ་ན་གཟུགས་བརྙེན་དུ་

བཀོོད་ནས་ཡོད་དོ། །ལྡེའུ་ཡང་སྟེེང་ན་དབུ་ཉི་ིམ་བ། འིོག་ན་ཆུ་ཆོར་ཅི་ིཡ་ིབྱ་བྱས་

སྣང་དྲངས་པོ། ཐོམེ་སྙརེ་སྦ་བ་ཕྱོསི་ཅི་ིཡནི། དམར་པོ་ོསྤུ་མདེ་བཅུག་ཅིངི་ཕྱུང༌། སརེ་

བ་ོམག་ོཆོ་ེབསྐྱོདེ་ཅིངི་རྒྱགས་ཅི་ིཡནི། བྱ་བ་ལ་སགོས་པོ་ནུབ་བྱང་མཚམས་ཀྱི་ིཔོང་

ན་གཟུགས་བརྙེན་དུ་བཀོོད་ནས་ཡོད་དོ། །བོན་ཡང་ཤ་བ་ནམ་མཁའི་ལ་འིགྲོ་ོཤེས་

པོས་སྣ་དྲངས་པོ་ལ་སགོས་པོ་དང༌། ནད་པོ་མངནོ་སུམ་དུ་གས་ོབ་ལ་སགོས་པོ་ཀོ་བ་

ཤངི་ལ་ོཅིན་གྱི་ིའིགོ་ན་གཏིརེ་དུ་སྦས་ནས་ཡདོ་ད།ོ །ཁྲིམིས་ཀྱི་ིཡ་ིག་ེན་ིབསད་ན་སྟེངོ༌། 

འིདོད་པོ་རྐུས་ན་འིཇལ་འིདོད། རྫུན་དང་ཕྲ་མ་ལ་ལྕ་ེའིབྲེག མ་ིབདེན་པོ་ལ་ཡ་ོལོག་

གཏིངོ་བྱ་བ་ལ་སགོས་པོ་རྒྱལ་བླནོ་ཀུན་ལ་སྒྲི་བསྒྲིགས་ནས་ཁྲིམིས་ཡགི་ཕྱོག་མཛདོ་

ན་མངའི་སྟེ།ེ མ་ིདག་ེབ་ལས་བཟློག་པོའི་ིཁྲིིམས་བཅིས་པོ་ཡང༌། དབུ་རུར་ལིའི་ིབན་

དྷེ་ེདང་འིཕྲད་པོ་ལ་སོགས་པོ། དགུང་ལ་ོབརྒྱད་བཞིེས་པོའི་ིདུས་ན་སྔ་དྲ་ོཅིིག་ཅིེས་
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ས།ོ །

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔོའི་ལ་བཀོའི་དྲིན་ཆོ་ེབ་ནི། སངས་རྒྱས་པོའི་ིདུས་སུ་མད་ོ

སྡེ་ེབཞི་ིགསུངས་པོ་ད་ེལྟར་ར།ོ །ད་ེབཞིནི་གཤགེས་པོ་ལ་བཀོའི་དྲནི་ཆོ་ེབ་ན།ི རྒྱལ་པོ་ོ

སྲོོང་བཙན་སྒམ་པོ་ོདབང་བསྐུར་བའིི་དུས་ཡིན་ནོ། །ཚུལ་དེ་བཞིིན་དུ་ནམ་མཁའིི་

མཐོས་གར་ཁྱེབ་པོར་སམེས་ཅིན་གྱིསི་ཁྱེབ། དསེ་གར་ཁྱེབ་པོར་འིཕོགས་པོ་ཐུགས་

རྗེ་ེཆོནེ་པོ་ོསྤྱོན་རས་གཟགིས་ད་ེཡང༌། དང་པོ་ོསངས་རྒྱས་འིདོ་དཔོག་མདེ་ལ་སགོས་

པོ་སངས་རྒྱས་བྱ་ེབ་ཕྲག་བཅུ་གཅིིག་ག་ིདྲུང་དུ་འིད་ིལྟར་སེམས་བསྐྱོེད་དོ། །བདག་

ག་ིབ་སྤུའི་ིབུ་ག་ར་ེར་ེནས་ཀྱིང༌། སྐོད་ཅིིག་མ་ར་ེར་ེལ་དུས་གསུམ་གྱི་ིསངས་རྒྱས་

རྣམས་ཀྱིིས་མཛད་པོའི་ིརྣམ་འིཕྲུལ་བྱུང་ནས། སེམས་ཅིན་གཅིིག་ཀྱིང་མ་ལུས་པོར་

བླ་ན་མེད་པོའི་ིབྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་འིགོད་པོར་བྱའི།ོ །ད་ེམ་བཀོོད་པོར་རང་ར་ེགཅིིག་

པུ་བད་ེབ་འིདོད་པོའི་ིབླ་ོབྱུང་ན། ངའི་ིམག་ོཨ་རྫོ་ཀོའི་ིདོག་པོ་བཞིིན་དུ་ཚལ་བ་བཅུར་

འིགས་པོར་གྱུར་ཅིགི་ཅིསེ་སྨོནོ་ལམ་བཏིབ་བ།ོ །ད་ེལ་འིདོ་དཔོག་ཏུ་མདེ་པོ་ལ་སགོས་

པོས་འིད་ིསྐོད་ཅིསེ་གསུངས་ས།ོ །ལགེས་ས་ོལགེས་ས།ོ །རགིས་ཀྱི་ིབུ་བདག་ཅིག་ལ་

སོགས་པོ་ཕྱོོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་གྱི་ིསངས་རྒྱས་ཐོམས་ཅིད་ཀྱིིས་ཀྱིང་ཚུལ་ད་ེལྟ་

བུ་ལ་བརྟེནེ་ནས་སངས་རྒྱས་པོ་ཡནི་པོས། ཁྱེདོ་ཀྱིསི་སམེས་ཅིན་འིདནོ་པོའི་ིགྲོགོས་

ཀྱིང་ངས་བྱ་ཡིས་གསུང་ང༌ོ། །ད་ེནས་སྤྱོན་རས་གཟིགས་ཀྱིང་བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབས་

ནས། ལོངས་སྤྱོོད་རྫོོགས་པོའི་ིསྐུས་འིདུལ་བའི་ིསེམས་ཅིན་རྣམས་ལ་ལོངས་སྤྱོོད་

རྫོགོས་པོའི་ིསྣང་བ་བསྟེན་ནས་དནོ་མཛད། སྤྲུལ་པོའི་ིསྐུས་འིདུལ་བ་ལ་སྤྲུལ་པོའི་ིསྐུའི་ི

སྣང་བ་བསྟེན་ནས་དོན་མཛད། ད་ེབཞིིན་དུ་སྟེག་དང་ར་ིབོང་དང༌། ཉིན་ཐོོས་དང༌། 



 ལེའུ་དུ་པོ།ལཔདངུ་པ་ོུཔ་ངུ་གསུཔངུགསལུསོ
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རང་སངས་རྒྱས་དང་ད་ེབཞིིན་དུ་སྣང་བ་མ་དག་པོ་རྣམས་ལ་རྒྱལ་པོ་ོལ་སོགས་པོ་

དང་སྐོལ་བ་མཉིམ་པོའིི་སྣང་བ་བསྟེན་ནས། གང་ལ་ཅིིས་འིདུལ་བའིི་འིཕྲིན་ལས་

མཛད་ནས། སེམས་ཅིན་ཐོམས་ཅིད་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔོའིི་ས་ལ་བཀོོད་ནས། 

སེམས་ཅིན་ཐོམས་ཅིད་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔོའི་ིས་ལ་བཀོོད་ནས། ད་མ་ལུས་སྙམ་

ནས་བལྟས་པོས་སེམས་ཅིན་ནི་ཉུང་དུ་མ་སོང་བར་འིདུག་གོ །ལན་གཉིིས་ལན་

གསུམ་གྱིི་བར་དུ་བཏིོན་ཡང་ཉུང་དུ་མ་སོང་བས་ཡི་མུག་སྟེེ། ཀྱིེ་མ་དེ་བཞིིན་

གཤེགས་པོའི་ིདགོངས་པོ་བསམ་གྱིིས་མ་ིཁྱེབ། ནམ་མཁའི་ིཁམས་བསམ་གྱིིས་མ་ི

ཁྱེབ། སེམས་ཅིན་གྱི་ིཁམས་བསམ་གྱིིས་མ་ིཁྱེབ་བྱ་བ་བདེན་པོར་འིདུག །ངས་ད་ེ

ཙམ་པོའི་ིསེམས་ཅིན་གྱི་ིདོན་བྱས་རུང་ད་དུང་ཉུང་དུ་མ་སོང་བར་འིདུག །སེམས་

ཅིན་གྱི་ིདོན་བྱེད་དུ་མ་ིབཏུབ་པོར་འིདུག ད་ང་རང་གཅིིག་པུ་ཞི་ིབའི་ིབད་ེབ་ཐོོབ་པོར་

བྱའི་ོསྙམ་པོ་དང༌། སྔར་གྱི་ིདམ་བཅིའི་ཉིམས་ནས་མག་ོབ་ོཚལ་བ་བཅུར་གས་ས།ོ །

དེའི་ིཚ་ེདེའི་ིདུས་ན་འིོད་དཔོག་ཏུ་མེད་པོས་མག་ོགས་པོ་ད་ེསྤྱོ་ིབོར་བསྡུས་ཏིེ། 

ཁྱེོད་ཀྱིིས་བདག་ཅིག་སངས་རྒྱས་བྱ་ེབ་ཕྲག་བཅུ་གཅིིག་སླུ་བར་བྱེད་པོ་ཡིན་ནམ། 

སམེས་ཅིན་གྱི་ིདནོ་འིཁརོ་བ་མ་སྟེངོས་ཀྱི་ིབར་དུ་བྱདེ་པོ་ཡནི་ན་ོགསུངས་པོས། མག་ོ

བ་ོཚལ་བ་བཅུར་གས་པོ་ད་ེཞིལ་བཅུར་གྱུར་ཏི།ོ །

ཡང་སྔ་མ་བཞིིན་དུ་སྐུ་ལུས་ཀྱི་ིབཀོོད་པོ་མཛད་ནས་གང་ལ་ཅིིས་འིདུལ་བ་དེའི་ི

སྐུར་བསྟེན་ནས་སེམས་ཅིན་གྱི་ིདོན་མཛད་དོ། །ད་ེལ་ལོངས་སྤྱོོད་རྫོོགས་པོའི་ིསྐུས་

འིདུལ་བ་གང་ཞི་ེན། ད་ེཡང་ནམ་མཁའི་ིཁམས་གང་བ་ཅིགི་ཡདོ་ད།ོ །

དེའིི་ཞིིང་ཁམས་ཅིིག་བཤད་པོར་བྱ་སྟེེ། འིཇིག་རྟེེན་གྱིི་ཁམས་མེ་ཏིོག་གིས་
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བརྒྱན་པོ་ཞིེས་བྱ་བ་ཞིིག་ཡོད་དེ། དེ་ལ་རྒྱར་མི་མཇེད་ཀྱིི་འིཇིག་རྟེེན་གྱིི་ཁམས་

འིབུམ་ཕྲག་བཅུའི་ིརྒྱ་དང་མཉིམ་མོ། །དེའི་ིསྟེེང་ན་རྣམ་པོར་སྣང་མཛད་གངས་ཆོེན་

མཚོའི་ིསྐུ་དང་མཉིམ་པོ་ཅིིག་བཞུགས། དེའི་ིབ་སྤུའི་ིབུ་ཁ་ཐོམས་ཅིད་ཞིིང་ཁམས་མ་ི

འིདྲ་བཀོང་ནས་སེམས་ཅིན་གྱི་ིདོན་མཛད་ད།ོ །བ་སྤུ་གྱིེན་ལ་ལྟ་བ་ཐོམས་ཅིད་འིཇིག་

རྟེེན་གྱི་ིཁམས་གཞི་ིམཉིམ་པོ་ཞིེས་བྱ་སྟེ།ེ དེར་སངས་རྒྱས་བྱོན་ནས་སེམས་ཅིན་གྱི་ི

དནོ་མཛད་ད།ོ །བ་སྤུ་ཁ་ཕྲདེ་ལ་ལྟ་བ་ཐོམས་ཅིད་ངསོ་ཕྱོལ་ཞིེས་བྱ་སྟེ།ེ དརེ་ཉིན་ཐོསོ་

དང་རང་སངས་རྒྱས་ཐོམས་ཅིད་ཀྱིསི་སམེས་ཅིན་གྱི་ིདནོ་མཛད་ད།ོ །

བ་སྤུ་ཁ་ཐུར་ལ་ལྟ་བ་ཐོམས་ཅིད་གལ་ལགོ་ཅིསེ་བྱ་བ་དང༌། སྤྱོན་གྱི་ིབུ་ག་ནས་

འིཇུག་པོ་ཁྱེམི་ཅིན་ཅིསེ་བྱ་སྟེ།ེ རང་དང་ལུས་དང་སྐོལ་བ་མཉིམ་པོར་སེམས་ཅིན་གྱི་ི

དོན་མཛད་དོ། །ཕྱོག་མཉིམ་བཞིག་ག་ིསྟེེང་ན་སྤོོས་ཀྱི་ིརྒྱ་མཚ་ོཆོེན་པོ་ོཡོད་པོའི་ིནང་

ན། པོདྨེ་ཡོད་པོའི་ིཟེའུ་འིབྲུ་ལ་ཞིིང་ཁམས་དཔོག་ཏུ་མེད་པོ་ཅི་ིཡོད་པོ་དེའི་ིཟེའུ་འིབྲུ་

གཅིིག་གི་ནང་ན་ཞིིང་ཁམས་ཉིི་ཤུ་རྩི་ལྔ་ཡོད་པོའིི། བཅུ་གསུམ་པོ་ནི་མི་མཇེད་ཀྱིི་

འིཇིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་འིད་ིཡིན་ཏི།ེ རྣམ་པོར་སྣང་མཛད་ཀྱི་ིཐུགས་ཀོ་ན་ཡོད་པོ་ཡིན་

ན།ོ །

འིདིར་སྐྱོེས་པོའི་ིསེམས་ཅིན་རྣམས་ན་ིཡིད་འིབྱུང་བ་ཤས་ཆོ་ེསྟེ།ེ འིཇིག་རྟེེན་གྱི་ི

ཁམས་གཞིན་དུ་བསྐོལ་བར་དག་ེསྡེིག་སྤྱོད་པོ་བས་འིདིར་སྐོད་ཅིིག་ཙམ་ལ་སྤྱོད་པོ་

ནུས་པོ་ཆོེའིོ། །ཚུལ་འིད་ིལྟ་བུ་ན་ིགསང་བ་རྡོ་ོརྗེ་ེཐོོད་པོའི་ིརྒྱུད་ལས་བཤད། སངས་

རྒྱས་ཕོལ་བ་ོཆོེའི་ིམད་ོལས་ཀྱིང་ཅུང་ཞིགི་གསལ་ལ།ོ །ལངོས་སྤྱོདོ་རྫོོགས་པོའི་ིསྐུས་

འིདུལ་བའི་ིལའེུ་སྟེ་ེདང་པོའོིོ། །              ། །
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ལའེུ་གཉིསི་པ། སྐུ་ལུས་ཀྱི་ིབཀདོ་པ་མཛོད་པ།

ད་ེནས་ཡང་འིཇིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་མ་ིམཇེད་འིདིའི་ིདབང་དུ་བྱས་ན། འིོག་ནམ་མཁའི་

སྟེོང་པོའི་ིགཞི་ིརླུང་རྡོ་ོརྗེ་ེརྒྱ་གྲོམ་གྱི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་གཅིིག་གིས་འིདེབས་པོ། སྤྲུལ་སྐུ་

གཅིིག་གིས་གདུལ་བྱར་གྱུར་པོ་འིདི། རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པོར་སྐུ་སྤྲུལ་ནས་འིགྲོ་ོབ་

སམེས་ཅིན་གྱི་ིདནོ་མཛད་ད།ོ །

འིད་ིན་འིཛམ་བུའི་ིགླིིང་འིབུམ་ཕྲག་གཉིིས་སྟེོང་ཡོད་པོ་ལས། འིཛམ་བུའི་ིགླིིང་

འིདིའིི་དབང་དུ་བྱས་ན་འིོག་མིན་གྱིི་གནས་ནས་རྣམ་པོར་སྣང་མཛད་འིོད་ཀྱིི་རྒྱལ་

པོོའི་ིཐུགས་ཀོ་ནས་པོདྨེའི་ིཟེའུ་འིབྲུ་སྟེོང་པོའི་ིནང་ནས་ཕྱོོགས་ཐོམས་ཅིད་ནས་རླུང་

ལངས་པོས། རླུང་ག་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་མཐོིང་ནག་ཟླ་གམ་ཚན་པོ་ོཆོེའི་ིསྟེོབས་ཀྱིིས་ཀྱིང་

མ་ིཤགིས་པོ་ཅིགི་ཆོགས། དའེི་ིསྟེངེ་དུ་གསརེ་གྱི་ིསྙངི་པོ་ོཅིན་གྱི་ིསྤྲོནི་ལས་ཆོར་གཉིའི་

ཤིང་ག་ིརྒྱུན་ཙམ་བབ་པོས། ཆུའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་དཀོར་པོ་ོཟླུམ་པོ་ོཆོགས། ད་ེརླུང་

གིས་བསྲུབས་པོ་ལས་གསེར་གྱི་ིགཞི་ིགྲུ་བཞི་ིཆོགས། དེའི་ིསྟེེང་དུ་ཁམས་སྣ་ཚོགས་

ཀྱི་ིསྤྲོནི་ཆོགས་པོ་ལས། ཆོར་གླིང་པོ་ོཆོའེི་ིཕོ་ོམཚན་ཙམ་བབ་པོས། ཕྱོའིི་ིརྒྱ་མཚ་ོཆོནེ་

པོ་ོཆོགས། ད་ེབསྲུབས་པོས་ར་ིརབ་གསརེ་གྱི་ིར་ིབདུན། རལོ་པོའི་ིམཚ་ོབདུན། གླིངི་

བཞིི་ལྕགས་རི་མུ་ཁྱུད་དང་བཅིས་པོ་ཆོགས། དེ་ལྟར་སེམས་ཅིན་ཡང་རིམ་གྱིིས་

ཆོགས། དེའི་ིསྟེེང་འིོག་མིན་གྱི་ིཕོ་ོབྲང་དུ་རྣམ་པོར་སྣང་མཛད་གངས་ཆོེན་མཚ་ོའིོད་
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

ཀྱིིས་བརྒྱན་པོ་ཅིིག་ཏུ་སྤྲུལ། དེའི་ིཐུགས་ཀོ་ནས་འིོད་ཟེར་བྱ་ེབ་ཕྲག་ཉིིས་བརྒྱ་བཀྱི་ེ

སྟེེ། འིོད་ཟེར་ར་ེར་ེའིཛམ་བུ་གླིིང་ར་ེརེར་སོང༌། དེའི་ིདཀྱིིལ་ན་རྡོ་ོརྗེ་ེགདན་ར་ེར་ེཡོད་

པོའི་ིལྦུ་བར་སངོ་སྟེ་ེདབང་ཆོནེ་གསརེ་གྱི་ིས་གཞི་ིལ་ཐུག་ལྦུ་བ་ཞུ། ལྦུ་བ་འིཁྱེལི་བ་ལ་

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ིཤངི་ར་ེར་ེསྐྱོསེ། 

ནམ་མཁའི་ིམཐོོངས་དགའི་ལྡན་གྱི་ིལྷ་གནས་ར་ེར་ེཆོགས། ལྷའི་ིབུ་དམ་པོ་ཏིོག་

དཀོར་པོ་ོར་ེརརེ་སྤྲུལ། གཟགིས་པོ་ལྔ་ཡསི་འིཛམ་བུའི་ིགླིངི་ལ་གཟགིས། ད་ེནས་གླིང་

པོོ་ཆོེ་ཐོལ་དཀོར་མཆོེ་བ་དྲུག་པོར་སྐུ་སྤྲུལ་ཏིེ། གྲོོང་ཁྱེེར་སེར་སྐྱོར་རྒྱལ་པོོ་ཟས་

གཙང་ག་ིབཙུན་མ་ོཡུམ་སྒྱུ་མ་ལྷ་མཛེས་ཀྱི་ིལྷུམས་ས་ཞུགས་ཏིེ། སྲོས་རྒྱལ་བུ་དོན་

གྲུབ་ཏུ་སྐུ་སྤྲུལ་ཏི།ེ གྲོངོ་ཁྱེརེ་སརེ་སྐྱོར་རྒྱལ་པོ་ོཟས་གཙང་ག་ིབཙུན་མ་ོཡུམ་སྒྱུ་མ་ལྷ་

མཛེས་ཀྱི་ིལྷུམས་སུ་ཞུགས་ཏིེ། སྲོས་རྒྱལ་བུ་དོན་གྲུབ་ཏུ་སྐུ་སྤྲུལ་ནས། མཛད་པོ་

བཅུ་གཉིསི་ཀྱི་ིསྒ་ོནས་སམེས་ཅིན་གྱི་ིདནོ་མཛད་ད།ོ །

དགའི་ལྡན་གནས་ནས་འིཕོ་ོབ་དང༌། ལྷུམས་སུ་ཞུགས་དང་བལྟམས་པོ་དང༌། 

གཞིོན་ནུ་རོལ་རྩིེད་མཛད་པོ་དང༌། བཙུན་མོ་འིཁོར་དུ་རོལ་བ་དང༌། ངེས་འིབྱུང་

དཀོའི་ཐུབ་མཛད་པོ་དང༌། སྙིང་པོོར་གཤེགས་དང་བདུད་འིདུལ་དང༌། བྱང་ཆུབ་

ཆོོས་འིཁོར་མྱ་ངན་འིདས་ཅིེས་ས།ོ །ད་ེནས་བཅིོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིིས་བཀོའི་འིཁོར་ལ་ོ

རིམ་པོ་གསུམ་དུ་བསྐོོར་པོ་ནི། དང་པོ་ོཡུལ་བ་ར་ཎ་སིར་བདེན་པོ་བཞིིའིི་ཆོོས་ཀྱིི་

འིཁོར་ལ་ོབསྐོོར། ད་ེནས་རྒྱལ་པོོའི་ིཁབ་ཏུ་མཚན་ཉིིད་མེད་པོའི་ིཆོོས་ཀྱི་ིའིཁོར་ལ་ོ

བསྐོརོ། ད་ེནས་ཡུལ་ཡངས་པོ་ཅིན་དང༌། པོདྨེ་ོཅིན་དུ་ངསེ་དནོ་དང་དྲང་དནོ་གྱི་ིཆོསོ་

ཀྱི་ིའིཁརོ་ལ་ོབསྐོརོ་ནས། ཐོ་མ་ལ་ེལ་ོཅིན་རྣམས་ཆོསོ་ལ་བསྐུལ་བའི་ིདནོ་དུ་གྲོངོ་ཁྱེརེ་



 ལེའུ་གསངུ་ོ།པུྐངུལསུསཀཔ་ུ་ོུད་ུ་ོ
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རྩྭ་མཆོགོ་ཏུ། བཅིམོ་ལྡན་འིདས་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འིདས་པོར་དགངོས་པོ་དའེི་ིཚ།ེ ནུབ་

ཕྱོོགས་བད་ེབ་ཅིན་གྱི་ིཞིིང་ཁམས་ན། བཅིོམ་ལྡན་འིདས་འིོད་དཔོག་མེད་བཞུགས་

ཡོད་པོས་མཁྱེེན་ཅིིང་གཟིགས་ཏིེ། འིཁོར་འིདུས་པོ་རྣམས་ཀྱིི་མཆོོག་བྱང་ཆུབ་

སམེས་དཔོའི་སྤྱོན་རས་གཟགིས་ཀྱི་ིརྣམ་པོར་འིཕྲུལ་བ་བསམ་གྱིསི་མ་ིཁྱེབ་སྟེ།ེ ནམ་

མཁའི་ིམཐོའི་དང་མཉིམ་མ།ོ །

སྤྱོན་རས་གཟིགས་རང་ག་ིང་ོབ་ོད་ེའིོད་དཔོག་ཏུ་མེད་པོའི་ིདྲུང་ན་ཉི་ེགནས་ཀྱི་ི

ཚུལ་ཏུ་བཞུགས་པོ་ད་ེའིོད་ཟེར་གྱིིས་བསྐུལ་ནས། ད་ེལ་འིོད་དཔོག་ཏུ་མེད་པོས་འིད་ི

སྐོད་ཅིེས་གསུངས་སོ། །རིགས་ཀྱི་ིབུ་འིད་ིནས་ཤར་ཕྱོོགས་ལོགས་ནས་བསྐོལ་བ་

གངྒཱའི་ིཀླུང་ག་ིབྱ་ེམ་སྙདེ་ཀྱི་ིཕོ་རལོ་ན། མ་ིམཇདེ་ཅིསེ་བྱ་བའི་ིའིཇགི་རྟེནེ་ཡདོ་ད་ེད་ེན་

ད་ེབཞིིན་གཤེགས་པོ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པོ་ཞིེས་བྱ་བའི་ིསངས་རྒྱས་ད་ལྟར་བཞུགས་ཤིང་

ཆོསོ་སྟེནོ་ཏི།ོ །

ད་ེན་ིསྐུ་མྱ་ངན་ལས་འིདའི་བར་བཞིེད་ད་ེགཟིགས་པོ་དང༌། དེའི་ིདགོངས་པོ་ད་

རུང་མ་རྫོོགས་པོས་ཁྱེོད་དེར་སོང་ལ་བཅིོམ་ལྡན་འིདས་མྱ་ངན་ལས་མ་ིའིདའི་བར་

གསོལ་བ་འིདེབས་སུ་མ་ིའིགྲོོའིམ་ཞིེས་གསུངས་པོ་དང༌། སྤྱོན་རས་གཟིགས་ཀྱིིས་

གསོལ་བ་འིདེབས་སུ་འིགྲོ་ོལགས་ཞིེས་ཞུས་པོ་དང༌། འིོད་དཔོག་མེད་ཀྱི་ིཞིལ་ནས་

ཁྱེོད་དེར་སོང་ལ་ཁ་བ་ཅིན་གྱི་ིརྒྱལ་ཁམས་སུ་སེམས་ཅིན་རྣམས་ཀྱི་ིདོན་ལ་བཅིོམ་

ལྡན་འིདས་མྱ་ངན་ལས་འིདའི་བར་ཆོོས་ཀྱི་ིའིཁོར་ལ་ོབསྐོོར་བར་གསོལ་བ་འིདེབས་

སུ་སོང་ཅིིག ཅིེས་གསུངས་པོ་དང༌། སྤྱོན་རས་གཟིགས་བད་ེབ་ཅིན་ན་མ་ིསྣང་བར་

གྱུར་ཏི།ོ །
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

དེའིི་ཚེ་དེའིི་དུས་ན་བཅིོམ་ལྡན་འིདས་རི་ག་ཡའིི་མགོ་ལ་འིཁོར་རྒྱ་མཚོ་སྙེད་

ཀྱིིས་བསྐོོར་ནས། བཅིོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིིས་སྤྱོན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ིསྐུ་ཆོ་ེབའི་ིཡོན་ཏིན་

དཔོག་ཏུ་མེད་པོ་བརྗེོད་པོ། སྤྱོན་རས་གཟིགས་ཞིེས་བྱ་བའི་ིབྱང་ཆུབ་སེམས་དཔོའི་

རྣམས་ཀྱི་ིམཆོགོ་ཏུ་གྱུར་པོ་ཅིགི་ཡདོ་པོ་དསེ་སྟེངོ་གསུམ་གྱི་ིསྟེངོ་ཆོནེ་པོའོི་ིའིཇགི་རྟེནེ་

གྱིི་ཁམས་གངྒཱའིི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སྙེད་དང་མཉིམ་པོའིི་སངས་རྒྱས་སྟེོང་རྩི་གཉིིས་སུ་

སྤྲུལ་ནས། སེམས་ཅིན་གྱི་ིདོན་མཛད་ཅིེས་ཆུ་ཀླུང་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ིམད་ོལས་གསུངས་

ས།ོ །

ཡང་སྤྱོན་རས་གཟིགས་དེས་སྟེོང་གསུམ་གྱིི་སྟེོང་ཆོེན་པོོ་བཀོོད་པོ་བར་མའིི་

འིབྱུང་བ་ཆོེན་པོ་ོབཞིིའིི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དང་མཉིམ་པོའིི་མཛད་པོ་བཅུ་གཉིིས་སུ་སྤྲུལ་

ནས་སམེས་ཅིན་གྱི་ིདནོ་མཛད་པོར་བུན་ད་ར་ིཀོའི་ིམད་ོནས་གསུངས་ས།ོ །ཡང་སྤྱོན་

རས་གཟིགས་དེས་འིཛམ་བུའི་ིགླིིང་བྱ་ེབ་ཕྲག་བརྒྱར་ཡོད་པོ། ད་ེན་རྡོ་ོརྗེ་ེགདན་བྱ་ེབ་

ཕྲབ་བརྒྱ་ན་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པོ་བྱ་ེབ་ཕྲག་བརྒྱ། དའེི་ིབྱང་ཕྱོགོས་ན་ཁ་བ་ཅིན་

བྱ་ེབ་ཕྲག་བརྒྱ་ན་རྒྱལ་པོ་ོསྲོོང་བཙན་སྒམ་པོ་ོབྱ་ེབ་ཕྲག་བརྒྱ། བལ་མ་ོཟ་ཁྲི་ིབཙུན་

དང་རྒྱ་མ་ོཨངོ་ཅིངོ་བྱ་ེབ་ཕྲག་བརྒྱ། ད་ེནས་ར་ས་གཙུག་ལག་ཁང་བྱ་ེབ་ཕྲག་བརྒྱར་

སྤྲུལ་ནས་སེམས་ཅིན་གྱིི་དོན་མཛད་པོར་སྙིང་རྗེེ་སྣ་ཚོགས་རོལ་པོའིི་མདོ་ལས་

གསུངས་ས། །དའེི་ིཚ་ེའིཁརོ་དེའི་ིནང་ནས་སྒྲིབི་པོ་རྣམ་པོར་སལེ་བ་ཞིསེ་བྱ་བའི་ིབྱང་

ཆུབ་སམེས་དཔོའི་སྟེན་ལས་ལངས་ནས་འིད་ིསྐོད་ཅིསེ་ཟརེ་ར།ོ །

བཅིོམ་ལྡན་འིདས་སྤྱོན་རས་གཟིགས་ཞིེས་བྱ་བའི་ིབྱང་ཆུབ་སེམས་དཔོའི་ད་ེང་ོ

མཚར་ཅིན་ཅིིག་འིདུག་པོ་ད་ེད་ལྟ་གང་ན་འིདུག ང་ལྟ་བར་འིགྲོ་ོའིདོད་ད་ོཞིེས་པོ་དང༌། 



 ལེའུ་གསངུ་ོ།པུྐངུལསུསཀཔ་ུ་ོུད་ུ་ོ
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བཅིོམ་ལྡན་འིདས་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པོའིི་ཞིལ་ནས། འིཛམ་བུའིི་གླིིང་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔོའི་སྤྱོན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ིབུ་སྤུའི་ིཁུང་བུ་ར་ེར་ེནས་ཀྱིང་འི་ོསྐོོལ་འིདྲ་བའི་ིསངས་

རྒྱས་ཀྱི་ིཞིིང་ཁམས་དཔོག་ཏུ་མེད་པོ་བཀོོད་ནས་སེམས་ཅིན་གྱི་ིདོན་མཛད་པོ་ཡིན་

ཏིེ། ཁྱེོད་ལྟ་བུས་དེ་ལྟ་བར་མི་ནུས་པོས་ལན་ཅིིག་བཅིོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིི་རྫུ་འིཕྲུལ་

གྱིིས་བསྐུལ་ནས་ང་ཅིན་དུ་འིོང་ཅིིག །ད་ེཙ་ན་ངས་འིོད་ཟེར་གྱི་ིསྒ་ོནས་བསྟེན་ཅིིག་

ཅིསེ་ཟ་མ་ཏིགོ་བཀོོད་པོའི་ིམད་ོལས་གསུངས་ས།ོ །

ཚུལ་དེ་བཞིིན་དུ་ནམ་མཁའིི་མཐོས་གར་ཁྱེབ་པོར་སེམས་ཅིན་གྱིིས་ཁྱེབ། 

སེམས་ཅིན་གྱིིས་གར་ཁྱེབ་པོར་ཐུགས་རྗེེ་ཆོེན་པོ་ོའིཕོགས་པོ་སྤྱོན་རས་གཟིགས་

དབང་ཕྱུག་ག་ིརྣམ་པོར་འིཕྲུལ་བས་ཁྱེབ་ནས་སམེས་ཅིན་གྱི་ིདནོ་མཛད་ད།ོ །

དེ་ནས་བཅིོམ་ལྡན་འིདས་འིཁོར་དང་བཅིས་པོ་མཛེ་ཏིའིི་ཚལ་ན་བཞུགས་

ས།ོ །སྐུ་ལུས་ཀྱི་ིབཀོདོ་པོ་མཛད་པོའི་ིལའེུ་སྟེ་ེགཉིིས་པོའི།ོ །            ། །
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ལའེུ་གསུམ་པ། སྤྲུལ་སྐུས་འདུལ་བ།

ད་ེནས་དེའི་ིཚ་ེནམ་མཁའི་ལ་སྒྲི་དང་རིན་པོ་ོཆོེའི་ིམཆོོད་རྫོས་དང་བཅིས་ཏི་ེབྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔོའི་སྤྱོན་རས་གཟིགས་བྱོན་ནས། བཅིོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱི་ིམདུན་དྲང་བོར་

འིདུག་པོ་དང༌། འིཁོར་དེའི་ིབྱང་ཆུབ་སེམས་དཔོའི་རྣམས་ཀྱི་ིབསམ་པོ་ལ། ཁྱེདེ་ཀྱིང་

ང་ོམཚར་ཅིན་ཅིགི་འིདུག་སྟེ།ེ ས་ལ་གནས་པོའི་ིབྱང་ཆུབ་སམེས་དཔོའི་ངདེ་ཀྱིང་ཡནི་

སྙམ་ནས་ཕྱོག་མ་ིབྱདེ་པོ་ལ་སྤྱོན་རས་གཟགིས་དགྱིསེ་པོར་གྱུར་ཏི།ོ །

དེ་ནས་སྤྱོན་རས་གཟིགས་ཀྱིིས་བཅིོམ་ལྡན་འིདས་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པོ་ལ་འིདི་སྐོད་

ཅིེས་གསོལ་བ། བཅིོམ་ལྡན་འིདས་ཁྱེེད་ཀྱི་ིདགོངས་པོ་ན་ིད་དུང་མ་རྫོོགས་ཏི།ེ ཁ་བ་

ཅིན་གྱིི་སེམས་ཅིན་རྣམས་ལ་ཆོོས་ཀྱིི་འིཁོར་ལོ་བསྐོོར་རོ་ཞིེས་གསོལ་བ་དང༌། 

བཅིོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིིས་གསུངས་པོ། ཁ་བ་ཅིན་དུ་སྐྱོེས་པོའི་ིསེམས་ཅིན་འིད་ིརྣམས་

ན་ིཤིན་ཏུ་འིདུལ་དཀོའི་བ་སྟེེ། ད་རུང་སྨོིན་པོར་བྱ་བར་མ་ིནུས་པོས་ཕྱོ་ིམའི་ིདུས་ན་

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔོའི་ཁྱེོད་ལྟ་བུས་སྨོིན་པོར་བྱེད་པོར་འིགྱུར་གྱིིས་ཞིེས་གསུངས་

པོ་དང༌། 

དེ་ནས་སྤྱོན་རས་གཟིགས་ཀྱིིས་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པོ་ལ་འིདི་སྐོད་ཅིེས་གསོལ་

ཏི།ོ །བཅིམོ་ལྡན་འིདས་ལགས། ནུབ་ཕྱོགོས་བད་ེབ་ཅིན་ན་ད་ེབཞིནི་གཤགེས་པོ་འིདོ་

དཔོག་མེད་བཞུགས་པོས། ཁྱེེད་མྱ་ངན་ལས་འིདའི་བར་མཁྱེེན་ཅིིང་གཟིགས་ནས། 
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མྱ་ངན་ལས་མ་ིའིདའི་བར་གསལོ་བ་འིདབེས་སུ་བཏིང་སྟེ།ེ མྱ་ངན་ལས་མ་ིའིདའི་བར་

ཅི་ིགནང༌། བཅིམོ་ལྡན་འིདས་ཀྱིསི་གསུངས་པོ། ངའི་ིགདུལ་བྱ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་རབ་བཟང་

དང༌། དྲ་ིཟ་རབ་དགའི་མ་གཏིོགས་པོའི་ིདོན་རྫོོགས་པོས། ད་ན་ིལ་ེལ་ོཅིན་ཆོོས་ལ་

བསྐུལ་བ་དང༌། ཐོམས་ཅིད་མ་ིརྟེག་པོར་བསྐུལ་པོའི་ིཕྱོིར་ང་མྱ་ངན་ལས་འིདའི་བའི་ི

ཚུལ་སྟེནོ་ཏི།ོ །

སྤྱོན་རས་གཟིགས་ཀྱིསི་གསལོ་བ། འི་ོན་བྱང་ཕྱོགོས་ཁ་བ་ཅིན་མ་ཀོ་ིརྣམས་ལ་

ཁྱེེད་ཀྱིི་ཞིབས་ཀྱིིས་མ་བཅིགས། གསུང་གི་འིོད་ཟེར་གྱིིས་ཀྱིང་མ་ཁྱེབ་པོོ་ཅིེས་

གསོལ་བ་དང༌། བཅིོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིིས་གསུངས་པོ། ཁ་བ་ཅིན་དུ་སྐྱོེས་པོའི་ིསེམས་

ཅིན་མ་ཀོ་ིརྣམས་ན་ིད་ེབཞིནི་གཤགེས་པོའི་ིགདུལ་བྱར་མ་གྱུར་པོས། མཚན་མ་ོམུན་

པོའི་ིསྨོག་རུམ་དུ་གྱུར་པོས་ངན་འིགྲོ་ོནས་ངན་འིགྲོོའི་ིམིའི་ིའིཇིག་རྟེེན་དུ་སྐྱོེས་པོ། ཤ་ི

བ་ཐོམས་ཅིད་གཅིིག་ཀྱིང་ཡར་ལ་མི་ཟློག་པོར་མཚ་ོལ་ཁ་བ་བབ་པོ་བཞིིན་དུ་ངན་

སོང་དུ་འིགྲོ་ོབ་ཡིན་པོས། མ་འིོངས་པོ་ཁྱེོད་ལྟ་བུའི་ིབྱང་ཆུབ་སེམས་དཔོས་འིདུལ་

བར་འིགྱུར་ར་ོཞིེས་གསུངས་པོ་དང༌། སྤྱོན་རས་གཟིགས་འིཛ་ེཏིའི་ིཚལ་ནས་མ་ིསྣང་

བར་གྱུར་ཏིེ། བད་ེབ་ཅིན་དུ་བྱོན་ནས་ད་ེབཞིིན་གཤེགས་པོ་འིོད་དཔོག་མེད་པོ་ལ་

ཤཱཀྱི་ཐུབ་ཀྱིསི་གསུངས་པོ་རྣམས་འིད་ིསྐོད་ཅིསེ་བཤད་ད།ོ །

ཤཱཀྱི་ཐུབ་པོ་དེའིི་ཞིལ་ནས་ཁ་བ་ཅིན་དུ་སྐྱོེས་པོའིི་སེམས་ཅིན་རྣམས་ངའིི་

གདུལ་བྱར་མ་གྱུར་ཏིེ། མ་འིོངས་པོ་ན་ཁྱེོད་ལྟ་བུས་འིདུལ་བར་འིགྱུར་རོ་ཞིེས་

གསུངས་པོ་ད་ེབཤད་པོ་དང༌། བཅིོམ་ལྡན་འིདས་འིོད་དཔོག་ཏུ་མེད་པོའི་ིཞིལ་ནས་

གསུངས་པོ། རིགས་ཀྱིི་བུ་ཕྱོི་མའིི་དུས་སུ་ཁ་བ་ཅིན་དུ་སྐྱོེས་པོའིི་སེམས་ཅིན་དེ་
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

རྣམས་ན་ིཤིན་ཏུ་འིདུལ་དཀོའི་བ་ཡིན་པོས་དེར་སྐྱོེས་པོའི་ིསེམས་ཅིན་ད་ེརྣམས་ཤ་ིམ་

ཐོག་ཏུ་ངན་སོང་དུ་འིགྲོ་ོབ་དེའི་ིཐོད་ཀོའི་ིའིོག་ནས་མར་མནར་མེད་པོའི་ིདམྱལ་བ་ཁང་

བ་ལྕགས་ཀྱི་ིཟ་མ་ཏིགོ་ག་ིཁ་བཅིད་པོ་འིདྲ་བ་ཞིགི་ཡདོ་ད།ོ །ཁྱེདོ་ཀྱི་ིསྤྲུལ་པོས་ད་ེཤགི་

ལ་ད་ེནས་དངོས་སུ་འིདུལ་དུ་བཏུབ་ཙ་ན། དང་པོ་ོཟང་ཟིང་གིས་བསྡུས་ལ། ད་ེནས་

བར་དུ་ཆོོས་ཀྱིིས་རྒྱུད་སྨོིན་པོ་གྲོོལ་བར་གྱིིས་ལ། ད་ེནས་མཐོའི་མར་བད་ེབ་ཅིན་གྱི་ི

ཞིིང་ཁམས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིཞིིང་འིདིར་ངའི་ིདྲུང་དུ་ཁྲིིད་ལ་ཤོག་ཅིིག ངས་ཀྱིང་འིདུལ་

བ་དང་སམེས་ཅིན་ངན་སངོ་ནས་འིདནོ་པོའི་ིགྲོགོས་བྱའི་ོཅིསེ་གསུང་ང༌ོ། །

ད་ེལ་སྤྱོན་རས་གཟིགས་དེས་སློར་མཉིན་ནས་སྤྱོན་རས་གཟིགས་ཀྱིིས་གསོལ་

བ། བཅིོམ་ལྡན་འིདས་འིོད་དཔོག་མེད་ལགས། ཉིིད་རང་གཉིིས་ལ་ལས་འིབྲེལ་ཆོེར་

བཞིག་པོའི་ིསམེས་ཅིན་རྣམས་མཐོར་བད་ེབ་ཅིན་གྱི་ིཞིངི་ཁམས་འིདརི། སངས་རྒྱས་

འིོད་དཔོག་མེད་ཁྱེེད་ཀྱིི་ཞིབས་དྲུང་དུ་ཁྲིིད་ལ་འིོང་གི་གསུངས་ནས། བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔོའི་ཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་པོ་ོའིཕོགས་པོ་སྤྱོན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་དེས་མ་ི

མཇེད་འིཇིག་རྟེེན་གྱིི་ཁམས་འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིར་བྱོན་ཏིེ་འིོངས་ནས། རྒྱ་གར་གྱིི་

གནས་མཆོགོ་ར་ིཔོ་ོཏི་ལར་བཞུགས་ས།ོ །

དེ་ནས་བཅིོམ་ལྡན་འིདས་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པོས་ཐུགས་ཀོ་ནས་འིོད་ཟེར་སྣ་ཚོགས་

ཕྱོགོས་བཅུར་བཀྱི་ེནས། སློར་ཞིལ་དུ་ནུབ་པོར་མཛད་པོ་དང༌། ཀུན་དགའི་བསོ་ད་ེཇ་ི

ལྟར་ལགས་ཞིེས་ཞུས་པོས། བཅིོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིིས་བཀོའི་སྩལ་བ། ད་ེའིཕོགས་པོ་

བྱམས་པོ་ལ་དྲིས་ཞིེས་གསུངས་སོ། །བྱམས་པོས་སྨྲས་པོ། འིོད་ཟེར་འིད་ིན་ིབཅིོམ་

ལྡན་འིདས་མྱ་ངན་ལས་འིདའི་བའི་ིལྟས་ཡིན། ཞུ་བར་འིོས་པོ་རྣམས་ཞུ་བ་དང་འིདྲ་ི
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བའི་ིདུས་ལ་བབ་པོ་ོགསུང་ང༌ོ། །དེའི་ིདུས་ན་རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པོ་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་

འིདའི་བར་ཐོསོ་ནས་འིཁརོ་ཕོལ་པོ་ོཆོ་ེརྣམས་ན་ར།ེ སྟེནོ་པོ་སྐུ་སྟེདོ་ནས་ཆུ་འིབབ། སྐུ་

སྨོད་ནས་མ་ེའིབར་བའི་ིརྫུ་འིཕྲུལ་བསྟེན་ནས་དགྲོ་བཅིོམ་པོ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་ཞིིག་མྱ་ངན་

ལས་འིདས་ས།ོ །

བྱང་ཆུབ་སམེས་དཔོའི་ཕོལ་ཆོརེ་འིཇགི་རྟེནེ་གྱི་ིཁམས་གཞིན་དུ་སངོ་ང༌ོ། །དའེི་ི

ཚ་ེའིཕོགས་པོ་འིཇམ་དཔོལ་དང་ཀུན་དགའི་བ་ོགཉིིས་འིཁོར་དེའི་ིནང་ན་འིདུག་པོས། 

བཅིོམ་ལྡན་འིདས་ལ་འིད་ིསྐོད་ཅིེས་ཞུས་ས།ོ །ད་ལྟ་དད་པོ་ཅིན་རྣམས་ཞིལ་ཡང་ཁྱེེད་

ལ་ལྟ། འིཁརོ་གྱི་ིཐོ་ེཚམོ་ཡང་ཁྱེདེ་ཀྱིསི་གཅིདོ། སྦྱོནི་བདག་ག་ིཡནོ་ཡང་ཁྱེདེ་ཀྱི་ིསྦྱོངོ༌། 

དྲུག་སྡེ་ེཡང་ཁྱེདེ་ཀྱིསི་འིདུལ། མུ་སྟེགེས་ཟལི་གྱིསི་གནནོ་པོ་ཡང་ཁྱེདེ་ཀྱིསི་མཛད་ན། 

བཅིོམ་ལྡན་འིདས་ཁྱེེད་མྱ་ངན་ལས་འིདས་ནས་དྲུག་སྡེ་ེསུས་འིདུལ། འིཁོར་གྱི་ིཐོ་ེ

ཚོམ་སུས་གཅིོད། སྦྱོིན་བདག་ག་ིཡོན་སུ་སྦྱོོང༌། མུ་སྟེེགས་ཟིལ་གྱིིས་སུས་གནོན། 

ཀྱི་ིཧུད་འིཇགི་རྟེནེ་གྱི་ིསྟེོན་པོ་མ་ིབཞུགས་ས་ོཞིེས་སྨྲས་པོ་དང༌། 

བཅིོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིིས་གསུངས་པོ། ང་འིདས་ནས་ཡུན་རིང་བ་ོམ་ལོན་པོ་ན། 

ངའིི་ཉིན་ཐོོས་དྲན་པོའིི་གཟུངས་ཐོོབ་པོ་རྣམས་ཀྱིིས་ངའིི་གསུང་རབ་རྣམས་བསྡུད་

པོར་འིགྱུར་བས། འིཁོར་གྱི་ིཐོ་ེཚོམ་ཡང་ངའི་ིགསུང་རབ་དེས་ཆོོད། དྲག་སྡེ་ེའིཇིག་

རྟེེན་གྱི་ིཁམས་གཞིན་གྱི་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིསྤྲུལ་པོ་ཡིན་པོས་རང་དུལ་ལ་འིགྲོོ། སྦྱོིན་

བདག་གི་ཡོན་ཡང་ངའིི་ཉིན་ཐོོས་དགེ་སློོང་རྣམས་ཀྱིིས་སྦྱོོང་བར་འིགྱུར་ར། །མུ་

སྟེེགས་ཟིལ་གྱིིས་གནོན་པོ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟེན་པོ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པོའི་ི

ཕྱོརི་ངའི་ིསྐུ་ཚབ་བཞིེངས་ཤགི་ཅིསེ་བཀོའི་སྩལ་ཏི།ོ །
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

ད་ེམ་ཐོག་ཏུ་ལྷའི་ིདབང་པོ་ོབརྒྱ་བྱནི་སྟེན་ལས་ལངས་ནས། སངས་རྒྱས་བཅིམོ་

ལྡན་འིདས་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པོའི་ིསྐུ་ཚབ་རྣམ་པོ་གསུམ་ལ། ཡོན་བདག་ལྷའི་ིདབང་པོ་ོབརྒྱ་

བྱིན་ངས་བྱེད་པོར་ཞུ་ཟེར། ལྷའི་ིབཟ་ོབ་ོབ་ིཤ་ོཀོརྨན་ར་ེསྐུའི་ིབཟ་ོབ་ོངས་བྱེད་པོར་ཞུ་

ཟེར། དཔོལ་མགོན་བདུན་བཅུ་རྩི་གཉིིས་ན་རེ་སྐུའིི་རིམ་གྲོ་ོངས་བྱེད་པོར་ཞུ་ཟེར། 

དཔོལ་ཕྱོག་ན་རྡོ་ོརྗེ་ེན་ར་ེསྐུའི་ིགསང་བ་འིཛནི་པོ་ངས་བྱདེ་པོར་ཞུ་ཟརེ་བ་དང༌། 

ཡང་བཅིོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱི་ིཞིལ་ནས་འིོད་ཟེར་གསུམ་སྤྲོོས་ཏི་ེའིོད་ཟེར་གཅིིག་ན་ི

འིཕོགས་པོ་བྱམས་པོ་ལ་ཕོགོ་པོར་མཛད། འིདོ་ཟརེ་གཉིསི་པོ་ན་ིལྷ་ཚངས་པོ་ལ་ཕོགོ་

པོར་མཛད། འིོད་ཟརེ་གསུམ་པོ་ན་ིགཟའི་ར་ཧུ་ལར་ཕོགོ་པོར་མཛད་ད།ོ །འིོད་ཟེར་ད་ེ

གསུམ་ཞིག་དྲུག་ཏུ་བྱུང་བར་གྱུར་ར།ོ །བྱམས་པོས་ད་ེཇ་ིལྟར་ཡནི་ཞུས་པོ་དང༌། 

བཅིོམ་ལྡན་འིདས་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པོས་བཀོའི་སྩལ་བ། བྱམས་པོ་ཁྱེོད་ཀྱིིས་ཇ་ིལྟར་

སྤོབོས་པོ་བཞིནི་དུ་སྨྲསོ་ཤགི་ཅིསེ་བཀོའི་སྩལ་བ་དང༌། བྱམས་པོ་སྨྲས་པོ། ད་ེབཞིནི་

གཤེགས་པོ་ན་ིདགོངས་པོ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འིདའི་བས་དེའི་ིསྐུ་ཚབ་བཞིེངས་

ཤགི་པོར་ལུང་བསྟེན་པོ་ཡནི་ན་ོཞིསེ་པོ་དང༌། 

གཟའི་ར་ཧུ་ལ་ན་ར།ེ བྱམས་པོ་ལ་སྤྲུལ་པོའི་ིསྐུའི་ིརྟེེན་བཞིེངས་པོར་བསྐོོས། ལྷ་

ཚངས་པོ་ལ་ལོངས་སྤྱོོད་རྫོོགས་པོའི་ིསྐུའི་ིརྟེེན་བཞིེངས་པོར་བསྐོོས། གཟའི་ར་ཧུ་ལ་

ང་ལ་ཆོསོ་སྐུའི་ིརྟེནེ་བཞིངེས་པོར་བསྐོསོ་ཟརེ་ནས་ར་ཧུ་ལ་མ་ིསྣང་བར་གྱུར་ར།ོ །སྐུའི་ི

རྒྱུ་རིན་པོ་ོཆོེའི་ིདབང་ག་ིརྒྱལ་པོ་ོདང༌། ལྷའི་ིམན་ཤེལ་དང༌། གསེར་ལ་སོགས་པོ་

འིཇིག་རྟེེན་ན་ཡོད་ཚོད་མིའི་ིརིན་པོ་ོཆོེའི་ིཕུང་པོ་ོདཔོག་ཏུ་མེད་པོ་ཁྱེེར་ནས་ལྷའི་ིབཟ་ོ

བ་ོབ་ིཤ་ོཀོརྨའི་ིམདུན་དུ་སྤུངས་ས།ོ །



 ལེའུ་གོུ་ོ།།ལུཔངུགསལུསོ

 19  

ལྷའི་ིབཟ་ོབ་ོབ་ིཤ་ོཀོརྨས་ད་ེརྣམས་བཞུ་བཏུལ་བྱས་ནས་ཆོོས་སྐུ་ཕྱོོགས་བཅུར་

བསྟེན་པོའི་ིཕྱོརི་བུམ་པོ་ཟླུམ་པོརོ་བྱས། ད་ེཇ་ེཆོ་ེལ་རདེ་ནས་ནམ་མཁའི་ལ་དངེས་ཏི་ེ

ཆོོས་སྐུ་ནམ་མཁའི་དང་འིདྲ་བར་བསྟེན། དེའི་ིསྙིང་པོ་ོལྷ་ཚངས་པོའི་ིའིདོམ་གང་བ་

མདོག་མཐོིང་ནག་དཔོལ་དུད་པོ་ལྟ་བུའི་ིམཆོོད་རྟེེན་ད་ེལ་ཡོན་ཏིན་ཅི་ིཡོད་ན། ད་ེལ་

བསྐོོར་བ་ཞིག་བདུན་གྱི་ིབར་དུ་མ་ཆོད་པོར་བྱས་ན་མཆོོག་ག་ིདངོས་གྲུབ་སྟེེར་ནུས་

པོ་ཅིིག་འིབྱུང༌། ད་ེམཁའི་འིགྲོ་ོམས་སྤྱོན་དྲངས་ནས་ཨུ་རྒྱན་ཧེ་ེརུ་ཀོའི་ིརྒྱལ་ཁམས་

ན་མི་མ་ཡིན་རྣམས་ཚོགས་གསོག་པོའིི་ཕྱོག་རྟེེན་བྱེད་དེ་ད་ལྟ་ཡང་དཔོལ་རེག་པོ་

མདེ་པོའི་ིམཆོདོ་རྟེནེ་ཞིསེ་གྲོགས་ས།ོ །

ད་ེམ་ཐོག་ཏུ་ལྷ་ཚངས་པོ་མ་ིསྣང་བར་གྱུར་ཏིེ། སྐུའི་ིརྒྱུ་རིན་པོ་ོཆོ་ེཟ་ེམ་ེརུ་དང༌། 

བཀོོད་མཛེས་དང༌། ཆུ་ཤེལ་ཞུན་མ་དཔོག་ཏུ་མེད་པོ་ཁྱེེར་ནས། ལྷའི་ིབཟ་ོབ་ོབ་ིཤ་ོ

ཀོརྨའི་ིམདུན་དུ་སྤུངས་པོ་དང༌། བ་ིཤ་ོཀོརྨས་ད་ེརྣམས་བཞུ་བཏུལ་བྱས་ཏི་ེལོངས་

སྤྱོོད་རྫོོགས་པོའི་ིསྐུའི་ིརྟེེན་དཔོག་ཚད་བརྒྱད་ཅུ་བ་མདོག་སྔ་ོསྐྱོ། ད་ེལ་ཡོན་ཏིན་ཅི་ི

ཡོད་ན་མཆོོད་པོ་ཕུལ་ནས་གསོལ་བ་བཏིབ་པོས་འིབྲས་ཀྱིི་ཆོར་བ་ཉིིན་ལམ་བཅུ་

གཉིསི་སུ་ཕོབེས་ས།ོ །

ད་ེན་ིརྒྱ་གར་གསེར་གླིེང་དུ་འིགྲོ་ོབའི་ིལམ་ཁ་ན་མཚོའི་ིདཀྱིིལ་ན་བཞུགས་ཏིེ། 

འིཇགི་རྟེནེ་གྱི་ིལྷ་དྲགེས་པོ་ཅིན་ཚགོས་གསགོ་པོའི་ིརྟེནེ་དུ་བཞུགས་ཏི་ེམཚན་ཡང་མུ་

སྟེགེས་འིདུལ་བྱདེ་ཅིསེ་བྱའི།ོ །ད་ེནས་ད་ེམ་ཐོག་ཏུ་འིཕོགས་པོ་བྱམས་པོ་མ་ིསྣང་བར་

གྱུར་ཏི།ེ ལྷའི་ིརནི་པོ་ོཆོ་ེལྔ། ཨནིྡ྄ར྄་ནཱི་ིལ། ཨནིྡ྄ར྄་གར་བ། ཐོནོ་ཀོ མརྒོད། པོདྨེ་ར་ག 

མིའི་ིརིན་པོ་ོཆོ་ེབྱ་ིརུ། མུ་མེན། མུ་ཏིིག ལྷའི་ིརིན་པོ་ོཆོ་ེབས་ངན་པོ། མིའི་ིརིན་པོ་ོཆོ་ེ
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

བས་བཟང་བ་མཆོིང་བུ་ལྔ་བཅུ་རྩི་ལྔ་སྤྱོན་དྲངས་ནས་ལྷའི་ིབཟ་ོབ་ོབ་ིཤ་ོཀོརྨའི་ིམདུན་

དུ་སྤུངས་པོ་དང༌། གཟུགས་ཁམས་ཀྱི་ིལྷ་རྣམས་ན་ར།ེ བཅིོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱི་ིསྐུ་ཚད་

མིའི་ིཁྲུ་སུམ་ཅུ་ས་ོདྲུག་ཡིན་ན་ོཟེར་ར།ོ །འིདོད་ཁམས་ཀྱི་ིལྷ་རྣམས་ན་ར་ེམིའི་ིཁྲུ་བཅུ་

དྲུག་ཡནི་ན་ོཟརེ། 

རྒྱལ་པོ་ོགསལ་རྒྱལ་ལ་སགོས་པོའི་ིམ་ིརྣམས་ན་ར།ེ གཅུང་དགའི་བ་ོདང་དབུའི་ི

གཙུག་ཏིོར་ལས་ཁྱེད་མེད་པོ་ཡིན་ཟེར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིསྐུ་ཚད་ལ་མ་མཐུན་ན།ོ །བཟ་ོ

བ་ོབ་ིཤ་ོཀོརྨ་ན་རེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིསྐུ་ལ་ཐོིག་གུས་འིཇལ་ཟེར་ནས་བཟ་ོབ་ོབ་ིཤོས་

སངས་རྒྱས་བཅིོམ་ལྡན་འིདས་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པོ་ཞིལ་མངོན་སུམ་བཞུགས་པོའི་ིཞིབས་

ཀྱི་ིམཐོེའུ་ཆུང་ལ་ན་ིརིན་པོ་ོཆོེའི་ིཐོིག་གུ་བཏིགས་ཏིེ། སྐུའི་ིསྨོད་ནས་དབུའི་ིགཙུག་

ཏིརོ་ལ་འིཇལ་བས་མ་སློབེས། ཡང་བཟ་ོབ་ོབ་ིཤསོ་རྫུ་འིཕྲུལ་གྱིསི་ཡར་ལ་ལན་བདུན་

དུ་ཐོེན་ཡང་མ་སློེབས་ནས། དེའི་ིཐོད་ཀོ་ནས་འིཇིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་མདངས་དགའི་བ་

ཅིན་བྱ་བ་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིཞིིང་ཁམས་ཞིིག་འིདུག་པོས་བཟ་ོབ་ོབ་ིཤོས་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔོའི་དགའི་བས་སྦྱོིན་བྱ་བ་ལ་དྲིས་པོ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔོའི་ིཞིིང་ཁམས་

ཅི་ིསྐོད་བྱ་བ་ཡིན། འིདིའི་ིསྟེོན་པོའི་ིམཚན་ཅི་ིསྐོད་བྱ་བ་ཡིན་དྲིས་པོ་དང༌། བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔོའི་དགའི་བས་སྦྱོིན་གྱིིས་སྨྲས་པོ། ལྷའིི་བཟོ་བོ་འིདི་ནི་འིཇིག་རྟེེན་གྱིི་

ཁམས་མདངས་དགའི་བ་ཅིན་ཞིེས་བྱ་བ་ཡིན། སྟེོན་པོ་ནི་དེ་བཞིིན་གཤེགས་པོ་

དགའི་བའི་ིདཔོལ་ཞིསེ་བྱ་བ་ཡནི། ཡང་བཟ་ོབ་ོབ་ིཤསོ་དྲསི་པོ་བཅིམོ་ལྡན་འིདས་འིགོ་

ག་ིཕྱོོགས་ཀྱི་ིམ་ིམཇེད་འིཇིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་དང་ཐོག་ཉི་ེརིང་ཅི་ིཙམ་ཡོད་དྲིས་པོས། 

ཡང་སངས་རྒྱས་དགའི་བའི་ིདཔོལ་གྱིིས་བཀོའི་སྩལ་བ། འིཇིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་འིད་ི
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དང༌། འིོག་ག་ིམ་ིམཇེད་ཀྱི་ིབར་ན་ཐོག་རིང་བ་ནི། འིཇིག་རྟེེན་ཁམས་འིདིའི་ིརྡུལ་ཕྲ་

རབ་དང་མཉིམ་མོ། །ཁྱེོད་འིདིར་ཡོང་བ་ཡང་ཁྱེོད་ཀྱི་ིསྟེོན་པོ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པོའི་ིམཐུས། 

ད་ེབཞིནི་བཤགེས་པོའི་ིསྐུ་ལ་ཚད་མདེ་པོར་བསྟེན་པོའི་ིཕྱོརི་ཁྱེདོ་འིདརི་འིངོས་པོ་ཡནི་

ན།ོ །ཁྱེོད་རང་ག་ིརྫུ་འིཕྲུལ་གྱིིས་འིདིར་འིོངས་ན་ཁྱེོད་དམའི་མ་ོཞིིག་ཏུ་ཚེའི་ིདུས་བྱེད་

ད།ོ །ཁྱེདོ་ཀྱིསི་འིདརི་འིངོ་བར་མ་ིནུས་ས་ོགསུངས་ས།ོ །

བཟ་ོབ་ོབ་ིཤོས་ཞུས་པོ། འི་ོན་ང་མ་ིམཇེད་ཀྱི་ིའིཇིག་རྟེེན་དུ་འིགྲོ་ོབར་འིདོད་པོས་

ཇ་ིལྟར་བྱས་ཏི་ེའིགྲོ་ོཞུས་པོས། ཡང་སངས་རྒྱས་དགའི་པོའི་ིདཔོལ་གྱིསི་གསུངས་པོ། 

ཁྱེོད་རང་ག་ིསྟེོན་པོའི་ིཡོན་ཏིན་ཡིད་ལ་དྲན་པོར་གྱིིས་དང་འིགྲོ་ོབར་ནུས་ཀྱིིས་ཞིེས་

གསུངས་པོ་དང༌། ཡིད་ལ་དྲན་པོར་བྱས་པོ་ཙམ་གྱིིས་སྐྱོེས་བུའི་ིལག་པོ་བརྐྱེངས་པོ་

ལས་བསྐུམས་པོ་ཙམ་གྱིསི་རང་ག་ིཡུལ་དུ་གཏིོལ་བར་གྱུར་ཏི།ོ །

ཡང་སངས་རྒྱས་དགའི་བའི་ིདཔོལ་གྱིིས་བཀོའི་སྩལ་བ། ལྷའི་ིབཟ་ོབ་ོཁྱེོད་བས་

ཉིན་ཐོོས་ཆོེན་པོ་ོདགྲོ་བཅིོམ་པོ་རྫུ་འིཕྲུལ་ཐོོབ་པོ་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔོའི་ས་

བཅུ་ཐོོབ་པོ་རྣམས་ཀྱིིས་ཀྱིང་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་གཙུག་ཏིོར་ལྟ་བར་མི་ནུས། སངས་

རྒྱས་ཀྱི་ིགཙུག་ཏིརོ་ན་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིརྫུ་འིཕྲུལ་ཡནི། ཉིན་ཐོསོ་དང་བྱང་ཆུབ་སམེས་

དཔོའི་ིརྫུ་འིཕྲུལ་གྱིིས་ཀྱིང་ད་ེབཞིིན་གཤེགས་པོའི་ིརྫུ་འིཕྲུལ་ཟིལ་གྱིིས་གནོན་པོར་མ་ི

ནུས། ཉིན་ཐོོས་ཆོེན་པོོ་རྣམས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔོའི་ཆོེན་པོོ་རྣམས་ཀྱིི་རྫུ་

འིཕྲུལ་གྱིིས་ཀྱིང་དེ་བཞིིན་གཤེགས་པོའིི་རྫུ་འིཕྲུལ་ཟིལ་གྱིིས་གནོན་པོར་མི་ནུས་

ས།ོ །ཞིེས་པོ་ལ་སོགས་པོ་འིཕོགས་པོ་དཀོོན་མཆོོག་བརྩིེགས་པོ་ཆོེན་པོོའི་ིདབུ་དུམ་

ནང་ན་སྐུའིི་གསང་བ་བསམ་གྱིིས་མི་ཁྱེབ་པོར་བསྟེན་པོའིི་ལེའུའིི་ནང་ནས་ཀྱིང་



 22  

བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

གསུངས་ས།ོ །ཚུལ་ད་ེལྟ་བུ་ན་ིབུམ་ཐོང་སྐྱོེར་ཆུའི་ིལྷ་ཁང་ག་ིརྒྱུད་རིས་སུ་བྲིས་ནས་

ཡདོ་ད།ོ།

 ད་ེནས་ཡང་བཅིོམ་ལྡན་འིདས་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པོས་བཀོའི་སྩལ་བ། བཟ་ོབ་ོབ་ིཤ་ོ

ཀོརྨ་ཁྱེོད་ལ་ད་ེབཞིིན་གཤེགས་པོའི་ིསྐུ་ལ་ཆོ་ེབ་དང་ལེགས་པོའི་ིཆོག་ཚད་མེད་པོར་

བསྟེན་པོ་ཡནི་ན་ོགསུངས་ནས། ངའི་ིསྐུ་ཚབ་རྣམ་པོ་གཉིསི་ཀྱིསི་ཤགི་གསུང་ང༌ོ། །སྐུ་

ཚད་རྣམ་པོ་གཅིིག་ནི་དགུང་ལ་ོབརྒྱད་ལོན་པོའིི་བོངས་དང་མཉིམ་པོ་གཅིིག་གྱིིས་

གསུང་ངོ༌། །སྐུ་ཚད་རྣམ་པོ་གཅིིག་ནི་དགུང་ལོ་བཅུ་གཉིིས་ལོན་པོའིི་བོངས་དང་

མཉིམ་པོ་གཅིིག་གྱིིས་གསུང་ང༌ོ། །དགུང་ལ་ོབརྒྱད་པོ་དང་བཅུ་གཉིིས་པོ་གཉིིས་ཀྱི་ི

ཚད་ན་ིསུས་ཀྱིང་མ་ཤེས་ནས། གྲོོང་ཁྱེེར་སེར་སྐྱོའི་ིརྒོན་མ་ོབྱིས་པོ་རྣམས་ཀྱི་ིརྩིེད་མ་ོ

རྩི་ེབའི་ིམ་མ་འིདྲིའི་ོཟེར་སྟེ་ེདྲིས་པོས་གྲོོང་ཁྱེེར་སེར་སྐྱོའི་ིསྒོའི་ིསྐྱོས་བུ་དང་མཉིམ་ཟེར་

ཙ་ན། བཅིོམ་ལྡན་འིདས་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པོ་ཁོང་གིས་རྩིེད་མ་ོརྩི་ེབའི་ིམ་མ་ལ་སྤྱོན་ཟུར་

ཙམ་པོ་ཅིིག་གིས་གཟིགས་པོས་མ་མ་སྤྲོོ་བ་སྐྱོེད་དེ། རྒྱལ་བུ་ལོ་བརྒྱད་དང་བཅུ་

གཉིིས་ལོན་ཙ་ན་ངས་རྩིེད་མ་ོརྩི་ེམ་ོཔོའི་ིདོན་དུ་དེད་པོས། གྲོོང་ཁྱེེར་སེར་སྐྱོའི་ིབསིལ་

ཁང་གི་སྒོའི་ིསྐྱོེས་བུ་ཕྱོི་ནང་གཉིིས་དང་རྒྱལ་བུ་ལོ་བརྒྱད་དང་བཅུ་གཉིིས་པོ་དང་

མཉིམ་མ་ོཟརེ་ནས། སྐྱོསེ་བུ་ནང་མ་ལ་ཚད་བྱས་ཏི་ེདགུང་ལ་ོབརྒྱད་པོ་ཅིགི་བཞིངེས་

ས།ོ །

ཡང་སྐྱོེས་བུ་ཕྱོི་མ་ལ་ཚད་ནས་ཏིེ་དགུང་ལ་ོབཅུ་གཉིིས་པོ་གཅིིག་ལུགས་སུ་

བླུགས་ཏི་ེབཞིངེས་པོས། སྐུ་ད་ེཀོའི་ིསྤྱོན་འིཁརོ་ལ་གཟགིས་པོ། ས་གནནོ་གྱི་ིཕྱོག་རྒྱ་

མཛད་པོ། ཞིབས་འིཁོར་ལ་ོརྩིིབས་བརྒྱད་ཡོད་པོ། དབུའི་ིགཙུག་ཏིོར་ནོར་བུ་རིན་པོ་ོ
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ཆོེས་བརྒྱན་པོ། མདོག་སྣ་ཚོགས་སུ་ཡོད་པོ། གདན་ཁྲི་ིལ་སེངྒེ་ེབརྒྱ་རྩི་བརྒྱད་དང༌། 

སྒྲིོལ་མ་བརྒྱ་རྩི་བརྒྱད་ཀྱིིས་བརྒྱན་པོ། རྒྱབ་ཡོལ་ལ་མདོ་རྒྱ་ཆོེར་རོལ་པོའིི་རྒྱུད་

རསི་མཛད་པོ་བཅུ་གཉིསི་འིབུར་དུ་བཏིདོ་པོ། འིདོ་སྐོརོ་ལ་སངས་རྒྱས་སུམ་ཅུ་ས་ོལྔ་

དང༌། ལྟག་ཁུང་ལ་ཁྲི་ོབ་ོབདུད་རྩི་ིའིཁྱེིལ་བ་འིབུར་དུ་བཏིོད་པོ། རྒྱབ་ཡོལ་གྱི་ིནང་

སྐོོར་གྱི་ིགཡས་གཡོན་ལ། ཉིན་ཐོོས་ཆོེན་པོ་ོཤཱ་རིའི་ིབུ་དང་མོའུ་འིགལ་གྱི་ིབུ་དང༌། 

རབ་འིབྱོར་དང་ཀུན་དགའི་བ་ོལ་སོགས་པོ་མང་པོ་ོའིབུར་དུ་བཏིོད་པོ། ཕྱོ་ིསྐོོར་ལ་

རྒྱན་རྣམ་བཞི་ིདང༌། རྒྱལ་སྲོདི་སྣ་བདུན་དང༌། བཀྲ་ཤསི་རྫོས་བརྒྱད་འིབུར་དུ་བཏིདོ་

པོ། རིན་པོ་ོཆོ་ེསྣ་ལྔ་ལ་དབུ་རྒྱན་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་བཞིེངས་ནས་དབུ་ལ་གསོལ་བ། 

ཟ་འིོག་ག་ིསྣམ་ཡོལ་པོདྨེ་སྟེོང་ལྡན་བྲིས་པོ་ཆོོས་སྐུ་ལོངས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་ཀོའི་ིཆོ་

ལུགས་ཚང་བ་གཉིསི་བཞིེངས་ས།ོ །

སྐུ་ད་ེགཉིིས་གང་དུ་བཞུགས་པོའི་ིསར་ཉིན་ཐོོས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པོ་དང༌། ལན་

ཅིིག་ཕྱོིར་འིོང་བ་དང༌། ཕྱོིར་མ་ིའིོང་བ་དང༌། དགྲོ་བཅིོམ་པོ་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔོའི་ས་ཐོོབ་པོ་ཉིི་ཟེར་གྱིི་རྡུལ་ཙམ་པོ་བཞུགས། དེའིི་དབང་གིས་སྐུ་དེ་གང་ན་

བཞུགས་པོའིི་སར་ཐོེག་པོ་ཆོེན་པོོ་འིི་ཆོོས་འིབད་པོ་མེད་པོར་འིོང་བ་དང་ལྡན་པོ་

གཉིསི་བཞིངེས་ས།ོ །བཟ་ོབ་ོན་ིལྷའི་ིབཟ་ོབ་ོབ་ིཤ་ོཀོརྨས་བྱས། ཡནོ་གྱི་ིསྦྱོནི་བདག་ན་ི

ལྷའིི་དབང་པོ་ོབརྒྱ་བྱིན་གྱིིས་བྱས། སྐུའིི་རྒྱུ་ནི་འིཕོགས་པོ་བྱམས་པོས་བསགས། 

རྟེེན་རྫོས་ན་ིསངས་རྒྱས་འིཁོར་བ་འིཇིག་དང༌། རྣམ་པོར་གཟིགས་དང༌། གཙུག་ཏིོར་

ཅིན་དང༌། འིོད་སྲུངས་གསུམ་གྱིི་གདུང་དང་རང་བསྲོེལ་མ་ག་ཏིའིི་བྲེ་རེ་རེ་སྟེེ་བྲེ་

གསུམ་དང༌། ཡིད་བཞིིན་གྱི་ིནོར་བུ་རིན་པོ་ོཆོ་ེབསམ་འིཕོེལ་དོན་གྲུབ་ཕུག་རོན་ཙམ་
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ཞིགི་ནུ་མ་གཡས་པོའི་ིཐོད་ཀོ་ན་བཞུགས་ས།ོ །

མངའི་གསོལ་དང་རབ་གནས་ཡང་བཅིོམ་ལྡན་འིདས་དེ་བཞིིན་གཤེགས་པོ་

དགྲོ་བཅིོམ་པོ་ཡང་དག་པོར་རྫོོགས་པོའིི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པོ་ཁོང་རང་གིས་

མཛད་ནས། ད་ེབཞིིན་གཤེགས་པོ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པོའི་ིཞིལ་ནས་འིད་ིསྐོད་ཅིེས་གསུང་

ང༌ོ། །ངའི་ིསྐུ་རྟེེན་འིད་ིཇ་ིསྲོིད་འིཇིག་རྟེེན་ན་གནས་ཀྱི་ིརིང་ལ་སྟེོན་པོ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པོ་ང་

འིཇིག་རྟེེན་ན་བཞུགས་པོ་དང་འིདྲ། མུ་སྟེེགས་པོ་ཡང་ཟིལ་གྱིིས་འིདིས་མནོན། 

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟེན་པོ་ཡང་འིཇིག་རྟེེན་དུ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་ཏི།ེ སྐུ་ད་ེཀུན་གང་ན་

གནས་པོ་དེ་ཡུལ་དབུས་ཡིན་པོས་འིདིས་སྟེོན་པོའིི་བྱ་བ་བྱེད་པོར་འིགྱུར་རོ་ཞིེས་

གསུངས་པོ་དང༌། 

ཕྱོག་ན་རྡོ་ོརྗེ་ེན་རེ། དུས་གསུམ་གྱི་ིསངས་རྒྱས་ཐོམས་ཅིད་ཀྱི་ིགསང་བ་ངས་

འིཛིན་པོ་ཡིན་པོས་གསང་བ་འིཛིན་པོ་ངས་འིཛིན་བྱེད་ཟེར་ནས་དཀོོན་གཉིེར་ཁས་

བླངས། ཡོན་བདག་ན་ིཚོགས་ཀྱི་ིབདག་པོོས་ཁས་བླངས་སོ། །ད་ེནས་སྐུ་ཚབ་ད་ེ

གཉིསི་དང་པོ་ོརྒྱལ་པོ་ོགསལ་རྒྱལ་གྱི་ིཕྱོག་ཏུ་བཞུགས། ད་ེནས་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པོ་དགུང་

ལ་ོབརྒྱད་པོའི་ིསྐུ་འིདྲ་ད་ེཀླུའི་ིཡུལ་དུ་ཀླུའི་ིརྒྱལ་པོ་ོབཏིང་བཟུང་གསི་སྤྱོན་དྲངས་ནས། 

ཀླུའི་ིརྒྱལ་པོ་ོབཏིང་བཟུང་ག་ིའིགྲོ་ོདོན་ལ་ཉིིས་སྟེོང་མཛད་ད།ོ །ད་ེནས་བལ་བོའི་ིརྒྱལ་

པོ་ོཧེ་ལན་འིད་ིམཆོདོ་གནས་ཤ་ིམ་ེཏི་ཆུ་བབས་ཏི་ིདང༌། མཁན་པོ་ོཀོར་ཤ་ཾགཉིསི་ཀྱིསི་

མངོན་པོར་ཤེས་པོས་ཤཱཀྱི་ཐུབ་ཀྱི་ིསྐུ་ཚབ་མ་ིབསྐྱོོད་རྡོ་ོརྗེ་ེད་ེཀླུའི་ིཡུལ་ན་བཞུགས་

ཡོད་པོར་ཤེས་ནས། ཀླུའི་ིརྒྱལ་པོ་ོབཏིང་བཟུང་སྙུང་ནད་ཀྱིིས་གཟིར་ནས་སྙུངས་ཏིེ། 

དེ་ནད་ལས་གྲོོལ་བར་མཛད་པོའིི་ཡོན་ཏུ་ཇོ་བོ་མི་བསྐྱོོད་རྡོོ་རྗེེ་ཕུལ་ནས་དེ་བཞིིན་
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གཤེགས་པོ་ཁྲུས་མཛད་པོའི་ིརྫོིང་ན་ཡར་སྐུ་ད་ེསྤྱོན་དྲངས་ས།ོ །གདན་ཁྲི་ིཀླུའི་ིཡུལ་

དུ་ཀླུ་ཕྱོག་མཆོདོ་བྱདེ་པོའི་ིརྟེནེ་ལ་བཞུགས་ས།ོ །བསྟེན་པོ་ནུབ་ཙམ་ན་སྐུ་སྤྱོན་འིདྲནེ་

དུ་འིཇུག་པོར་ཁས་བླངས་པོ་ཡིན། རིན་པོ་ོཆོེའི་ིམཆོོད་རྟེེན་མ་ིཡུལ་ན་བཞུགས་ཚད་

ཀླུའི་ིཡུལ་དུ་སྤྱོན་འིདྲནེ་པོར་བྱས་ས།ོ །

དེ་ནས་ཤཱཀྱི་ཐུབ་ཀྱིི་སྐུ་ཚབ་དགུང་ལོ་བརྒྱད་པོ་ཇོ་བོ་མི་བསྐྱོོད་རྡོོ་རྗེེའིི་སྐུ་དེ་

བལ་པོོའི་ིདག་ེསློོང་ཤ་ིམ་ེཏི་ཆུ་འིབབ་ཏི་ིདང༌། མཁན་པོ་ོཀོར་ཤ་ཾགཉིིས་ཀྱིིས་གདན་ཁྲི་ི

མེད་པོའི་ིརྒྱལ་ཡོལ་བླ་བྲ་ེདང་བཅིས་པོ་ད་ེབལ་ཡུལ་དུ་གདན་དྲངས་ནས་བལ་ཡུལ་

དུ་མ་ིལ་ོཉིིས་སྟེོང་བཞུགས་ཏི།ེ བལ་པོོའི་ིའིགྲོ་ོདོན་མཛད་ད།ོ །བོད་ཡུལ་དུ་བྱོན་ཚུལ་

ན་ིའིོག་ག་ིལེའུ་ན་གསལ་ཏིེ། རྒྱལ་པོ་ོསྲོོང་བཙན་སྒམ་པོོས་བལ་ཟ་ཁྲི་ིབཙུན་སྤྱོན་

དྲངས་པོའི་ིནང་ན་ཡདོ་ད།ོ །

གཟུགས་ཁམས་ཀྱི་ིལྷ་རྣམས་ཤཱཀྱི་ཐུབ་ཀྱི་ིསྐུ་ཚབ་ན་ིམིའི་ིཁྲུ་སུམ་ཅུ་ས་ོདྲུག་

པོ་ཞིིག་བཞིེངས་པོ་ད་ེལྷ་ཚངས་པོས་སྤྱོན་དྲངས་ནས་གཟུགས་ཁམས་ཀྱི་ིལྷ་རྣམས་

ཚོགས་གསོག་པོའི་ིརྟེེན་མཛད་དོ། །ཡུལ་དང་ཞིིང་ཁམས་གཞིན་དུ་འིབྱོན་པོར་མ་

བྱས། དེའི་ིབཟ་ོཡང་བ་ིཤ་ོཀོརྨས་བྱས་སོ། །འིདོད་ཁམས་ཀྱི་ིལྷ་རྣམས་ཀྱིིས་བཅིོམ་

ལྡན་འིདས་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པོའིི་སྐུ་ཚབ་མིའིི་ཁྲུ་དྲུག་ཅུ་བ་གཅིིག་བཞིེངས་ཏིེ། དེའིི་བཟ་ོ

ཡང་བ་ིཤ་ོཀོརྨས་བྱས་ས།ོ །སྐུ་ད་ེན་ིའིཕོགས་པོ་དྲུག་སྡེསེ་བལ་ཡུལ་དུ་གདན་དྲངས་

ཏི་ེཡུལ་དང་ཞིིང་ཁམས་གཞིན་དུ་འིབྱོན་པོར་མ་བྱས་གསུང་ག་ིརྟེེན་དུ་མྱ་ངན་འིདས་

ཆོནེ་དང་འིདས་ཆུང་བཞིངེས་སུ་གསལོ་ལ།ོ །

ད་ེནས་ཀྱིང་བཅིོམ་ལྡན་འིདས་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པོ་དགུང་ལ་ོབཅུ་གཉིིས་པོའི་ིསྐུ་ཚབ་
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དེ་ལྷའིི་དབང་པོ་ོབརྒྱ་བྱིན་གྱིིས་གདན་ཁྲིི་རྒྱབ་ཡོལ་དང༌། ཤ་དབུ་རྒྱན་བླ་བྲེ་དང་

བཅིས་པོ་ད་ེདགའི་ལྡན་དུ་གདན་དྲངས་སོ། །དགའི་ལྡན་ལྷ་ཡུལ་དུ་མ་ིལ་ོལྔ་བརྒྱར་

འིགྲོ་ོདོན་མཛད་དོ། །ད་ེནས་ཨུ་རྒྱན་གྱི་ིམཁའི་འིགྲོ་ོམ་རྣམས་ཀྱིིས་ཨུ་རྒྱན་ཡུལ་དུ་

གདན་དྲངས་ནས། བླ་བྲ་ེལྷའི་ིཡུལ་དུ་བཞིག་ག ོ།མ་ིལ་ོལྔ་བརྒྱར་ཨུ་རྒྱན་ཡུལ་དུ་འིགྲོ་ོ

དནོ་མཛད་ད།ོ །ད་ེནས་རྒྱ་གར་ཡུལ་དུ་འིབྱནོ་པོར་དགངོས་ནས་དབུ་རྒྱན་ད་ེཨུ་རྒྱན་

ཡུལ་དུ་བཞུགས་ས།ོ །

ད་ེནས་རྒྱ་གར་གྱི་ིགྲུབ་ཐོོབ་པོཎྜི་ིཏི་རྣམས་ཀྱིིས་ཁྲི་ིརྒྱབ་ཡོལ་དང་བཅིས་པོ་རྒྱ་

གར་ཡུལ་དུ་གདན་དྲངས་ནས། དཔོལ་ན་ལེནྡ྄ར྄་ཤཱི་ལའིི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་

བཞུགས་ས།ོ །རྒྱ་གར་ཡུལ་དུ་མ་ིལ་ོལྔ་བརྒྱར་འིགྲོ་ོདོན་མཛད་ད།ོ །རྒྱ་ནག་ཡུལ་དུ་

འིབྱོན་པོ་ནི་འིོག་ནས་སྟེོན་པོར་བྱའིོ། །དེ་ནས་བཅིོམ་ལྡན་འིདས་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་

འིདས་ནས་ཉིན་ཐོསོ་ཆོནེ་པོ་ོརྣམས་ན་ིརང་རང་ག་ིཐུགས་ཀོ་ནས་མ་ེཕྱུང་ནས་ཕུང་པོ་ོ

ལྷག་མ་མེད་པོར་གྱུར། ས་ལ་གནས་པོའི་ིབྱང་ཆུབ་སེམས་དཔོའི་རྣམས་གདུལ་བྱའི་ི

དནོ་ལ་འིཇགི་རྟེནེ་གྱི་ིཁམས་གཞིན་དུ་གཤེགས་ས།ོ །

ད་ེནས་དེའི་ིཕྱོིར་སྦྱོར་ཨ་སུ་ར་གསང་བའི་ིབྲག་ཕུག་ཏུ་སློོབ་དཔོོན་དག་ེསློོང་ལྔ་

བརྒྱས་སངས་རྒྱས་བཅིོམ་ལྡན་འིདས་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པོས་གསུངས་པོའི་ིགསུང་རབ་སྡེ་ེ

སྣོད་གསུམ་བསྡུས་ནས། ལྷའི་ིབཟ་ོབ་ོབ་ིཤ་ོཀོརྨས་བརྗེེད་ཐོོར་ཡ་ིགེར་བཀོོད་པོས་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟེན་པོའི་ིམངའི་བདག་ན་ིདག་ེསློོང་ཡིན་ནོ། །ད་ེམ་ིནུབ་པོའི་ིརྒྱལ་

མཚན་དུ་ལ་ོབརྒྱ་ན་གྲོོང་ཁྱེེར་ཡངས་པོ་ཅིན་དུ་དག་ེསློོང་ལྔ་བརྒྱ་སྡེ་ེསྣོད་གསུམ་གྱི་ི

དོན་བཀོའི་འིཁོར་ལ་ོདང་པོོའི་ིདགོངས་པོ། བསྟེན་བཅིོས་ཀྱི་ིབྱ་ེབྲག་ཏུ་བཤད་མཚ་ོ
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ཆོནེ་པོ་ོབམ་པོ་ོསུམ་བརྒྱ་བ་བརྩིམས་ས།ོ །བསྟེན་བཅིསོ་ལ་སྔ་བ་ད་ེཡནི་ན།ོ །

སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱི་ཐུབ་འིདས་ནས་མ་ིལ་ོབཞི་ིབརྒྱ་ན་སློབོ་དཔོནོ་འིཕོགས་པོ་ཀླུ་

སྒྲུབ་བྱོན་ནས། བཀོའི་ིའིཁོར་ལ་ོབར་བའི་ིདགོངས་པོ་དབུ་མ་རིག་པོའི་ིཚོགས་དྲུག་

རྣམས་བརྩིམས་ས།ོ །སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱི་ཐུབ་འིདས་ནས་མ་ིལ་ོདགུ་བརྒྱ་ན་འིཕོགས་

པོ་བྱམས་པོ་བྱནོ་ནས། བཀོའི་ིའིཁརོ་ལ་ོཐོ་མའི་ིདགངོས་པོའི་ིདནོ་ངསེ་པོར་འིགྲོལེ་པོ་

ལྔར་བཀྲལོ་ལ།ོ །ད་ེདག་ཐོམས་ཅིད་ཀྱིང་ལྟ་བ་དང་སྤྱོདོ་པོ་རྣམ་པོར་དག་པོ་ཉིམས་སུ་

བླང་བར་བྱ་བ་ལ་སགོས་པོ་རྒྱས་པོར་གནང་ང༌ོ། །

ད་ེནས་ལ་ོལྔ་བརྒྱ་ན་མ་ག་ཏིའི་ིགྲུབ་ཐོོབ་ཅིིག་ག་ིཇ་ོམ་ོའིོད་ཟེར་ཅིན་བསྒྲུབས་

པོས་འིགྲུབ་པོ་དང་ཤར་ཕྱོོགས་བ་ལང་རྫོིའི་ིགྲོོང་ཁྱེེར་དུ་ཕྱོིན་པོ་དང༌། བ་ལང་རྫོིའི་ིམ་

སྨོད་གསུམ་སྐྲ་འིབལ་ཞིིང་ངུ་བྲང་རྡུང་བྱེད་པོ་མཐོོང་ནས་ཁྱེོད་རྣམས་ཅི་ིལ་མྱ་ངན་

བྱདེ་པོ་ཡནི་བྱས་པོས། ཨ་མ་ན་ར་ེངའི་ིབུ་ལ་རྒྱལ་པོའོི་ིབུ་རེས་མསོ་འིབབ་པོར་ཡདོ་

ཟེར། ད་ེལ་ངུ་ཅི་ིལ་དགོས་བྱས་པོས། རྒྱལ་པོ་ོབྱས་པོ་དང་ངའི་ིབུ་འིཆོ་ིབ་ཡིན་ཟེར། 

འི་ོན་ངས་རྒྱལ་པོ་ོབྱའིམ་བྱས་པོས། བྱེད་པོར་ཞུ་ཟེར། ཉི་ིམ་ནུབ་པོ་དང་གྲོོང་ཁྱེེར་

པོའི་ིམ་ིཐོམས་ཅིད་འིདུས་ནས་ཕོ་ོབྲང་དུ་གྲུབ་ཐོབོ་ད་ེརྒྱལ་པོརོ་དབང་བསྐུར་ར།ོ །གྲོངོ་

ཁྱེེར་པོ་རྣམས་ན་རེ་ཉིིད་རང་རྣམས་ལ་རྒྱལ་པོོ་མེད་ན་ཡུལ་གྱིི་ཁྲིིམས་འིཇིག་ཉིེན་

ཡོད་ཟེར་ར།ོ །གྲུབ་ཐོོབ་ད་ེརྒྱལ་པོོའི་ིཁྲི་ིལ་སྲོོད་ཀྱི་ིདུས་ན་བཞུགས་ཡོད་ཙ་ན། ནམ་

གུང་ག་ིདུས་སུ་ཀླུ་ཅིིག་བཙུན་མོར་སྤྲུལ་ནས་བྱུང༌། བཙུན་མ་ོད་ེསྦྲུལ་དུ་རེད་སོང་

ནས་རྒྱལ་པོ་ོཟར་བྱུང་བས་གྲུབ་ཐོོབ་དེས་སྦྲུལ་བསད་དོ། །ནམ་ལངས་པོ་དང་གྲོོང་

ཁྱེེར་པོའི་ིམ་ིཐོམས་ཅིད་རོལ་ཆོ་ཁྱེེར་ནས་ནང་མའི་ིརིས་ཀྱི་ིརྒྱལ་པོོའིརི་ོསྤྱོན་འིདྲེན་པོ་
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

ཡིན་པོ་ལ། དེའི་ིནང་བར་རྒྱལ་པོ་ོད་ེཀླུ་བདུད་ཀྱིིས་བསད་ནས་ཤ་ིཡོད་སྙམ་ནས་ར་ོ

སྤྱོན་འིདྲེན་དུ་ཕྱོིན་པོ་ན་རྒྱལ་པོ་ོམ་ཤ་ིབར་འིདུག་གོ །གྲུབ་ཐོོབ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པོ་ོན་ར་ེངས་

རྒྱལ་པོ་ོཟ་མཁན་གྱི་ིཀླུ་ད་ེབཏུལ་ཡདོ་ཅིངི༌། ད་ཁྱེེད་རང་ཚ་ོརྒྱལ་པོའོི་ིར་ེམསོ་སུ་ཡདོ་

པོ་ད་ེརྒྱལ་པོོར་འིོས་པོ་གང་ཡིན་པོ་ཅིིག་རྒྱལ་པོོར་བསྐོོས་བྱས་པོས། ཁོང་རྣམས་ན་

ར་ེད་ཁྱེདེ་ཀྱིསི་རྒྱལ་པོ་ོམཛད་པོར་ཞུ་ཟརེ་བས་གྲུབ་ཐོབོ་དསེ་རྒྱལ་པོ་ོམཛད་ད།ོ །

རྒྱལ་པོ་ོདེའི་ིམིང་ན་ིདག་པོ་ཞིེས་བྱའི།ོ །དེའི་ིསྲོས་དྷེརྨ་པོ་ལ། དེའི་ིསྲོས་ད་ེབ་པོ་

ལ། དའེི་ིསྲོས་དྷེརྨ་པཱ་ལའི་ིསྐུ་རངི་ལ་ནུབ་ཕྱོགོས་སུ་ན་ལེནྡ྄ར྄ར་ཕྱོ་ིཔོ་མུ་སྟེགེས་པོས་

དམག་དྲངས་པོའི་ིདུས་ཕོན་ཆོད་དུ། ཇ་ོབ་ོཤཱཀྱི་མུ་ནའེི་ིསྐུ་ད་ེམ་ིལ་ོབཞི་ིབརྒྱར་དཔོལ་

ན་ལནེྡ྄ར྄་ཤཱ་ིལར་བཞུགས་ནས་འིགྲོ་ོདོན་མཛད་པོ་ཡནི། ད་ེནས་མུ་སྟེགེས་ཀྱི་ིདམག་

དུགས་ཆོེ་བས་མ་ཐུབ་ཀྱིི་དོགས་ནས་ཇོ་བོ་ཤཱཀྱི་མུ་ནེའིི་སྐུ་དེ་ཨོ་ཏིན་ཏི་པུ་རིའིི་

གཙུག་ལག་ཁང་ད་ེབཙན་ལ་མཐུ་དཔུང་ཆོ་ེསྟེ་ེམུ་སྟེགེས་ཀྱི་ིདམག་གསི་མ་ིཐུབ་པོས་

ཤཱཀྱི་མུ་ན་ེད་ེཨ་ོཏིན་ཏི་པུ་རའིི་ིལྷ་ཁང་དུ་མ་ིལ་ོབརྒྱ་ཐོམ་པོ་བཞུགས་པོ་ཡནི། ད་ེནས་

ཕྱོ་ིཔོ་མུ་སྟེེགས་པོའི་ིདམག་ཆོེན་བྱུང་ནས་དཔོལ་ན་ལེནྡ྄ར྄འི་ིམགོན་པོ་ོབརྒྱད་ཀྱི་ིལྷ་

ཁང་དང༌། སྒྲིལོ་མ་བརྒྱད་ཀྱི་ིལྷ་ཁང་ལ་སགོས་པོ་བཤགི པོཎྜི་ིཏི་ཐོམས་ཅིད་བཀྲངོས། 

གླིགེས་བམ་གསུང་རབ་ཐོམས་ཅིད་ཀྱིང་མསེ་བསྲོགེས་ནས་ཆོསོ་བསྣུབས་ས།ོ །

ཡུལ་མ་ག་ཏིའིི་རྒྱལ་པོ་ོའིཕོམ་པོར་བྱས་པོས། དེར་རྒྱལ་པོ་ོདྷེརྨ་པོ་ལས་རྒྱ་

ནག་ཀོ་ེཤ་ིཁྲི་ིསྒོའི་ིརྒྱལ་པོ་ོལ་ཕོ་ོཉི་བཏིང་སྟེེ། ཨ་ེམ་ངེད་ལ་རྒྱུ་སེམས་ཅིན་ལ་སངས་

རྒྱས་འིབྱུང་བ་སྒྲུབ་ཏུ་ཡདོ་པོའི་ིཆོསོ་བྱ་བ་ཅིགི་ཡདོ་པོས། ད་ེལ་ཕྱོ་ིཔོ་མུ་སྟེགེས་པོས་

ཕྲག་དོག་བྱས་ཏི་ེམུ་སྟེེགས་དུ་རུ་ཀོའི་ིདམག་བརྒྱབ་ནས། ཉིིད་ཀྱི་ིཆོོས་ལེགས་པོ་ོད་ེ
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ཁོང་གིས་བསྣུབས་ནས་མེད་པོས། ད་ཁྱེེད་རྒྱ་ནག་འིད་ིདཔུང་ཆོ་ེབས་དམག་གཏིོང་

བར་ཞུ་བ་ཕུལ་བས། ད་ེལ་རྒྱ་ནག་གིས་སྐྱོེས་ལན་གཉིིས་བྱུང་བ་ལ་སྐྱོེས་ཀྱི་ིདང་པོ་ོ

ན་ིརྒྱ་ནག་ག་ིརྒྱལ་པོསོ་ཟ་འུག་ཆོནེ་པོའོི་ིབརེ་བསྲུབས་མདེ་པོ་ཇ་ིལྟར་བྱས་གནོ་ཀྱིང་

ཐུགས་ཀོར་དཔོལ་བ་ེབཞི་ིཕུང་ང་ེཡོད་པོ་གཉིིས་ཀྱི་ིསྐྱོེས་ལན་གཉིིས་བྱུང་ནས། ཟབ་

ཆོེན་གྱི་ིབེར་གཅིིག་བྷ་གྷ་ལའི་ིརྒྱལ་པོ་ོལ་ཕུལ་ཏི་ེདམག་ཞུས་པོས་གནང་ནས། རྒྱ་

ནག་ག་ིདམག་དང་བྷ་གྷ་ལའི་ིདམག་དང་བཅིས་ཏི་ེནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིརྒྱལ་པོོའི་ི

དམག་ཡང་ཤགོས་ཏི།ེ ཕྱོ་ིཔོ་མུ་སྟེགེས་པོའི་ིརྒྱལ་པོ་ོལ་དམག་ཐོམས་ཅིད་དྲངས་ནས། 

མུ་སྟེེགས་དང་དུ་རུ་ཀོའི་ིདམག་ཚོགས་ཐོམས་ཅིད་ཐོལ་བར་བཏུལ། མུ་སྟེེགས་པོའི་ི

རྟེནེ་ཐོམས་ཅིད་ཀྱིང་བཤགི་ནས་མུ་སྟེགེས་ཐོམས་ཅིད་བརླག་པོར་བྱས་ས།ོ །

སྐྱོསེ་ལན་གཉིསི་པོ་ཕྱོ་ིམ་ལ་ལྷ་ཁང་བཤགི་པོ་ཐོམས་ཅིད་གསསོ། གླིགེས་བམ་

དང་གསུང་རབ་རྣམས་བྲིས། ཆོོས་ཁྲིིམས་བཙུགས་པོས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟེན་པོ་

ཡང་སྔར་ལྟར་ཚུད་ད།ོ །ད་ེརྒྱ་ནག་པོོའི་ིདྲིན་ཡིན་པོས་དེའི་ིསྐྱོས་ལན་གྱི་ིདོད་ཐུབ་པོ་

ཅིིག་བསྐུར་བར་འིདོད་པོས་ཁོང་ག་ིད་ེལ་འིགྲོན་ཟླ་མ་རྙེེད་ནས། མ་ིརྣམས་ལ་ར་ེཉིིད་

ཀྱི་ིརྒྱལ་པོ་ོའིད་ིཆོ་ེབ་ཡིན་ཟེར། རྒྱལ་པོ་ོན་ིཁོང་སྐྱོེས་ལན་དུ་མ་ིའིགྲུབ་པོ་ཅིིག་འིདོད་

པོ་ཡནི་སྙནམ་ནས་བླ་ོམ་བད།ེ དའེི་ིདུས་སུ་རྒྱ་ནག་པོ་ོན་ར།ེ ཁྱེདེ་རྒྱ་གར་བ་ོཆོསོ་ཀྱི་ི

ཉིམས་ཆོེ། ངེད་རྒྱ་ནག་པོ་ོཆོོས་ཀྱི་ིཉིམས་ཆུང་བས་ང་ལ་སྐྱོེས་ལན་དུ་སངས་རྒྱས་

དཀོོན་མཆོོག་ག་ིརྟེེན་དུ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པོ་དགུང་ལ་ོབཅུ་གཉིིས་པོའི་ིསྐུ་ཚད་ལྷ་ཤཱཀྱི་མུ་ན་ེ

དང༌། ཆོོས་དཀོོན་མཆོོག་ག་ིརྟེེན་དུ་ཆུ་ཀླུང་བ་ཚའི་ིམད་ོདང༌། རྒྱན་སྟུག་པོོའི་ིམད་ོ

དང༌། འིདུལ་བ་བཀོདོ་པོའི་ིམད་ོདང༌། ཟ་མ་ཏིགོ་བཀོདོ་པོའི་ིམད་ོདང་བཞི།ི དག་ེའིདུན་
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

དཀོོན་མཆོོག་གི་རྟེེན་དུ་དགེ་སློོང་མདོ་སྡེེ་འིཛིན་པོ་དང༌། མངོན་པོ་འིཛིན་པོ་དང༌། 

འིདུལ་བ་འིཛིན་པོ་དང༌། ཕོར་ཕྱོིན་འིཛིན་པོ་དང་བཅིས་ཏི་ེདག་ེསློོང་བཞི་ིསྡེ་ེརྣམས་

བསྐུར་དགོས་ཟེར་བ་བྱུང་བས། ད་ེམ་ིབསྐུར་མ་བཏུབ་པོར་རྒྱལ་པོ་ོདང༌། གནས་

བརྟེན་དང༌། པོཎྜི་ིཏི་དང༌། ཡནོ་བདག་རྣམས་གྲོསོ་ཏི་ེརྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོ་ོལ་སྐྱོསེ་ལན་དུ། 

བཅིོམ་ལྡན་འིདས་ཤཱཀྱི་ཐུབ་ཀྱི་ིསྐུ་ཚབ་ལྷ་ཤཱཀྱི་མུ་ན་ེགདན་ཁྲི་ིདང་བཅིས་པོ་ད་ེདང༌། 

གསུང་རབ་བ་ཚ་ཆུ་ཀླུང༌། རྒྱན་སྟུག་པོ།ོ འིདུལ་བ། ཟ་མ་ཏིགོ དག་ེསློངོ་མད་ོའིཛནི་པོ་

བཞི་ིདང༌། ཤཱཀྱི་མུ་ན་ེགདན་ཁྲི་ིདང་བཅིས་པོ་རྒྱབ་ཡོལ་མེད་པོར་གཟིངས་ཀྱི་ིནང་དུ་

བཞུགས་ནས་ཆུ་བ་ོཆོནེ་པོའོི་ིཁ་ལ་གདན་དྲངས་ཏི་ེརྒྱ་ནག་ཏུ་བརྫོངས་ས།ོ །

རྒྱ་ནག་ཡུལ་དུ་ཆོོས་དར་བ་དང་བཀྲ་ཤིས་པོར་བྱས་སོ། །ཇ་ོབོའི་ིརྒྱབ་ཡོལ་

མཛད་པོ་བཅུ་གཉིིས་ཡོད་པོ་དེ་རྒྱ་གར་གྱིི་ཨོ་ཏིན་པུ་རིའིི་གཙུག་ལག་ཁང་ན་

བཞུགས་ཡོད་དོ། །དེ་ནས་བོད་ཡུལ་དུ་ཁྲིི་རྒྱབ་ཡོལ་མེད་པོར་རྒྱ་མོ་ཨོང་ཅིོང་གི་

མཆོོད་གནས་སུ་གྱིད་ལྷ་དགའི་དང་ཀླུ་དགས་གདན་དྲངས་ནས་རྒྱས་བཏིབ་ར་མ་ོ

ཆོེར་ཀླུའི་ིཕོ་ོབྲང་འིཇིགས་གཟུགས་ཀྱི་ིསྟེེང་དུ་བཞུགས་པོ་ནི། རྒྱལ་པོ་ོསྲོོང་བཙན་

སྒམ་པོསོ་རྒྱ་མ་ོཨངོ་ཅིངོ་སྤྱོན་དྲངས་པོའི་ིལའེུ་མ་ག་ིན་རྒྱས་པོར་གསལ་ལ།ོ །

སངས་རྒྱས་ཅིང་མི་གསུང་བའིི་སྐུ་ཚབ་ནི། སངས་རྒྱས་འིདས་ནས་མི་ལོ་

བརྒྱད་ཅུ་ན། བྲམ་ཟ་ེམ་ཧཱ་ཆོེན་པོ་ོལ་བུ་གསུམ་ཡོད་པོའི་ིབུ་ཆོ་ེབའི་ིམིང་ལ་མ་ཧཱ་ས་

མ་ེཟེར། འིབྲིང་པོོའི་ིམིང་ན་ིབྷ་ིམ་ེཟེར། བུ་ཆུང་པོའི་ིམིང་ལ་ཙཀྲ་ས་མ་ེཟེར་ར།ོ །བྲམ་

ཟེའི་ིབུ་གསུམ་པོ་ོད་ེཉི་ིམའི་ིརེས་ཀྱིིས་འིཐོབས་ནས་མཆོ་ིམ་ཙ་ར་ེལོག་ཡོངས་པོས། 

ཨ་མ་ན་ར་ེཁྱེོད་རྣམས་འིཁྱེགས་ན་རས་གོན། ལྟོགས་ན་འིབྲས་ཟ་ོལ་མ་འིཐོབ་དང༌། 
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ཁྱེོད་ཚ་ོཅི་ིལ་འིཐོབ་བྱས་པོས། བུ་ཆུང་བ་ན་ར་ེངེད་ཚ་ོལྟོགས་པོ་དང་འིཁྱེགས་ནས་

འིཐོབས་པོ་རང་མིན་ཏིེ། ངས་ལྷ་དཀོོན་མཆོོག་གསུམ་བཟང་ཆོོས་ལུགས་ནང་པོ་

སངས་རྒྱས་པོ་བཟང་བྱས་པོས། ཨ་བ་ོགཉིིས་ན་ར་ེལྷ་དབང་ཕྱུག་མ་ཧཱ་ད་ེབ་བཟང་

ཆོོས་ལུགས་ཕྱོི་པོ་མུ་སྟེེགས་པོ་བཟང་བ་ཡིན་ཟེར་ནས་ཉིིད་ཚོ་མ་འིཆོམ་པོར་

འིཐོབས་པོ་ཡིན་ཟེར་བས། ཨ་མ་ན་ར་ེལྷ་དང་ཆོོས་ལུགས་གཉིིས་ཀོ་བཟང་བ་ཡིན་

ཅིིག འིད་ིནས་བྱང་ཕྱོོགས་ཀྱི་ིར་ིནག་པོ་ོབདུན་འིདས་པོ་ན་གངས་ར་ིཏི་ིསེའི་ིརྩི་ན་ལྷ་

དབང་ཕྱུག་མ་ཧཱ་ད་ེབ་ཡོད་ཀྱིིས་ད་ེལ་དྲིས་ཤིག་ཟེར་ནས་བུ་གསུམ་པོོའི་ིརྐོང་པོ་ལ་

རྐོང་མགྱིོགས་ཀྱི་ིརྫུས་བྱུགས་ནས་འིཕུར་སྟེ་ེབཏིང་བས། གངས་ར་ིཏི་ིསེའི་ིརྩི་ན་ལྷའི་ི

བུ་མ་ོགསུམ་སྣདོ་མཛསེ་པོ་ར་ེཁྱེརེ་ནས་མ་ེཏིགོ་དཀོར་སརེ་སྔ་ོགསུམ་འིཐུ་ཡ་ིའིདུག་

པོ་ལ། ཁྱེདེ་རྣམས་མ་ེཏིོག་བཏུས་ནས་ཅི་ིབྱདེ་བྱས་པོས། བུ་མ་ོརྣམས་ན་ར།ེ ལྷ་མ་ཧཱ་

ད་ེབས་ཉིན་ཐོོས་ལ་མཆོོད་པོ་འིབུལ་བ་ཡིན་ཟེར། བུ་མ་ོརྣམས་དང་འིགྲོོགས་ནས་

ཕྱོིན་པོས། ལྷ་མ་ཧཱ་ད་ེབས་བཅིོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱི་ིའིཁོར་ཉིན་ཐོོས་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་

བཏིབ་པོས། ཉིན་ཐོོས་རྣམས་མདུན་གྱིི་མཁའི་ལ་བྱོན་ནས་གདན་བཤམས་པོ་ལ་

བཞུགས་ས།ོ །

དེ་ནས་ལྷ་མ་ཧཱ་དེ་བས་ཉིན་ཐོོས་རྣམས་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱས་མེ་ཏིོག་གཏིོར་

བས་ཉིན་ཐོསོ་རྣམས་ནམ་མཁའི་ལ་བཞུད་ད།ོ །ད་ེནས་བྲམ་ཟ་ེསྤུན་གསུམ་ན་ར་ེལྷ་མ་

ཧཱ་ད་ེབ་ལགས། ཆོོས་ལུགས་ཕྱོ་ིཔོ་མུ་སྟེེགས་པོ་དང་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོ་གཉིིས་

གང་བཟང་བྱས་དྲསི་པོས། མ་ཧཱ་ད་ེབ་ན་ར་ེཚ་ེའིདའིི་ིཐུན་མངོ་ག་ིདངསོ་གྲུབ་ང་མྱུར། 

ཚ་ེཕྱོ་ིམའི་ིབྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་རྒྱུ་ང་ལ་མེད། ང་རང་ཡང་ཕྱོ་ིམའི་ིབད་ེབ་འིདོད་པོའི་ིཆོེད་དུ་
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

འིཁོར་ཉིན་ཐོོས་ལ་མཆོོད་པོ་ཡིན་ནོ། །ད་ེརིང་ཁྱེེད་རང་ཚོས་མཐོོང་བས་ཤེས་མོད་

ཅིསེ་ཟརེ་ནས་ཚགིས་བཅིད་ཅིགི་མཛད་ད།ོ །

བཅིམོ་ལྡན་ལྷ་ཡ་ིལྷར་གྱུར་པོ། །བླ་མའི་ིཡང་ན་ིབླ་མ་མཆོགོ །མཆོགོ་གནས་ཀྱི་ི

ཡང་མཆོོད་གནས་ཏིེ། །འིཇིག་རྟེེན་གསུམ་ན་མཉིམ་མེད་པོ། །བྱ་བ་ལ་སོགས་པོ་

གསུངས་ས།ོ །ད་ེནས་ཆོོས་ལུགས་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོ་བཟང་བར་ཤེས་ནས་ཁོང་

སྤུན་ཚོས་ཨ་མའི་ིདྲུང་དུ་ལོག་འིོངས་ནས་ད་ེརྣམས་སྨྲས་པོས། མ་ན་ར་ེངས་དང་པོ་ོ

ནས་ཆོོས་ལུགས་ནང་པོ་བཟང་བར་ཤེས་ཏི།ེ ངས་འིད་ིལྟར་ཡིན་བཤད་ན་ཕྱོོགས་ག་ོ

ཡ་ིདགོས་པོ་ཡནི་ཟརེ་ར།ོ །

ད་ེནས་བུ་ཆོ་ེཤོས་ད་ེན་ར་ེང་ཚོས་བྱེད་པོའི་ིལྷ་གར་བྱ་ཟེར་བས་མ་ན་ར་ེཁྱེོད་ཀྱི་ི

ལྷ་ར་ིབ་ོགངས་ཅིན་གྱི་ིརྒྱུད། ཆུ་བ་ོསྐོལ་ལྡན་ཤངི་རྟེའི་ིའིགྲོམ། ཡུལ་ཝ་ར་ན་ས་ིན་དྲང་

སྲོོང་ལྷུང་བ་ར་ིདྭགས་ཀྱི་ིནགས་ཁྲིོད་ན་སངས་རྒྱས་བདེན་པོ་བཞིིའི་ིཆོོས་ཀྱི་ིའིཁོར་

ལ་ོབསྐོརོ་བའི་ིས་ན་རྡོ་ོརྗེ་ེརནི་པོ་ོཆོའེི་ིགསརེ་ཡདོ་དརེ་གྱིསི། བུ་འིབྲངི་བ་ོན་ར་ེང་ཆོསོ་

བྱེད་ལྟ་གར་བྱ་ཟེར་བས། མ་ན་ར་ེཁྱེོད་ཀྱི་ིལྷ་ན་ིརྒྱལ་པོོའི་ིཁབ་འིོད་མའི་ིཚལ་བྱ་ཀོ་

ལན་ཏི་ཀོའི་ིསྐོད་འིདོན་པོའི་ིས་ན། སངས་རྒྱས་མཚན་མ་མེད་པོའི་ིཆོོས་ཀྱི་ིའིཁོར་ལ་ོ

བསྐོོར་བའི་ིས་ན་གནས་ཆོེན་པོ་ོབརྒྱད་ཀྱི་ིས་ལོང་ལ་དེར་གྱིིས་ཟེར། བུ་ཆུང་ཤོས་ན་

ར་ེང་ཆོསོ་བྱདེ་པོའི་ིལྷ་གར་བྱ་ཟརེ་བས།

མ་ན་ར་ེཁྱེོད་ཀྱི་ིལྷ་ཁོང་ཨ་བ་ོཕོ་ོབ་ོགཉིིས་པོས་བྱེད་ས་བཟང་བ་ཅིིག་ཡོད། ཁྱེོད་

དང་པོོ་ནས་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོ་ལ་མོས་ལ་གུས་པོས། ཆུ་བོ་གངྒཱའིི་འིགྲོན་ན་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིཁྲུས་ཀྱི་ིརྫོིང་བུའི་ིརྩི་ན་མ་ཧེ་ེཞིལ་བའི་ིའིོག་ན་ཙན་དན་གོར་ཤ་ིཤའི་ི
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སྡེོང་པོ་ོཡོད་པོ་ད་ེབ་དཀོར་མོའི་ིའི་ོམས་འིདག་པོ་གྱིིས་ལ། བུ་མ་གཙང་མ་བཞི་ིལ་

ཙན་དན་བརྡོར་དུ་ཆུག་ལ་རྡོོ་རྗེེ་གདན་གྱིི་སྟེེང་ན་ཟག་པོ་མེད་པོའིི་ཏིིང་ངེ་འིཛིན་ལ་

བཞུགས་པོའི་ིས་ཡོད་པོས། དེར་ཕྱོ་ིམཆོོད་རྟེེན་ལ་ནང་སྤྱོིལ་བོར་འིདུག་པོ་ཅིིག་ས་ོ

ཕོག་ལ་རྩིིགས་ལ་དེའི་ིནང་དུ་སྤོོས་ཀྱི་ིགོང་བུ་ད་ེཆུག་ལ་ཞིོག་དང༌། ཟླ་བ་དྲུག་དང་

ཞིག་དྲུག་ན་ཁྱེོད་ཀྱི་ིལྷར་བྱོན་ནས་འིོང་ཅིིག་ཟེར་བས་བུས་ཀྱིང་ད་ེལྟར་དུ་བྱས་པོའི་ི

ཚ་ེན། མ་ག་ཏིའི་ིདེད་དཔོོན་ཅིིག་རྒྱ་མཚོར་ནོར་བུ་རིན་པོ་ོཆོ་ེལེན་དུ་འིགྲོ་ོབ་ལ་ཕོ་ད་ེ

ན་ར་ེཁྱེོད་ཀྱིིས་མིས་མ་ིཉི་ོབའི་ིཟོང་ཅིིག་ཉིོས་ཤིག་ཅིིག་ཟེར་བས། མ་ིརྒོན་གྱིིས་ཟེར་

བའི་ིགཏིམ་ལ་གཏིད་པོ་ཡོད་དམ་སྙམ་ནས་ཡིད་ལ་བཞིག་སྟེ་ེནོར་བུ་བསློངས་ནས་

ཡོང་བས། རྒྱ་མཚོའི་ིགཟིངས་ཡོད་པོའི་ིནང་དུ་སྔར་མེད་པོའི་ིམ་ིསྔ་ོསང་ང་ེབ་ཅིིག་

བྱུང་བས། ཚོང་པོ་རྣམས་ན་རེ་འིདི་ངན་པོ་བྱེད་པོ་ཅིིག་ཡིན་ཟེར་ནས་ཐོག་པོས་

བཅིིངས་ཏི་ེགསོད་རྩིིས་བྱས་པོ་དང༌། དེད་དཔོོན་དེས་ཕོའི་ིགཏིམ་ད་ེདྲན་ནས་འིད་ི

སུས་ཀྱིང་ཉིརོ་མ་ིབཏུབ་པོའི་ིཟངོ་ཡནི་སྙམ་ནས་ཁངོ་ག་ིརནི་པོ་ོཆོའེི་ིསྐོལ་བ་ད་ེགཞིལ་

ནས་མ་ིད་ེཉིོས་པོས། མ་ིསྔོན་པོ་ོད་ེཆུར་མཆོོངས་ནས་སོང་བ་དང་རིན་པོ་ོཆོ་ེམ་རྒོད་

མཐོིང་ཀོའི་ིམདོག་ཅིན་བརྒྱད་གཞིོག་བྱས་སྣ་ཐོ་ོགཉིིས་སྒ་ོལྟར་ཟླུམ་པོོར་ཡོད་པོ་ཁྲུ་

གང་ལག་ཏུ་ཐོགོས་ཏི།ེ ང་གསདོ་དུ་མ་བཅུག་པོའི་ིབྱ་དགའི་འིད་ིའིབུལ་ཟརེ་ནས་དདེ་

དཔོནོ་ལ་ཕུལ་ལ།ོ །

དེད་དཔོོན་དགའི་དྲགས་ནས་འིད་ིདུམ་བུ་གཉིིས་སུ་སོང་ན་བྲམ་ཟ་ེཙཀྲ་ས་མེའི་ི

ལྷའི་ིསྤྱོན་འིབྲས་བྱེད་པོ་ཡིན་སྙམ་མ།ོ །ད་ེཙ་ན་རྫོིངས་ཀྱི་ིཕྱོིར་ཐོོན་པོ་དང་དེད་དཔོོན་

ད་ེབརྡོབ་ཕོོགས་ཅིིག་འིཕྱོོས་པོས་རིན་པོ་ོཆོ་ེད་ེཆོག་ནས་དུམ་བུ་གཉིིས་སུ་སོང་ནས། 
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

བྲམ་ཟ་ེཙཀྲ་ས་མ་ེལ་ཕུལ་ལ།ོ །བྲམ་ཟ་ེདེས་ས་ོཕོག་ག་ིམཆོོད་རྟེེན་སྤྱོིལ་བུའི་ིབུག་པོ་

ནས་ཕོར་བཅུག་བཏིང་ང༌ོ། །ད་ེནས་ཟླ་བ་དྲུག་དང་ཞིག་ལྔ་ན་བྲམ་ཟའེི་ིཨ་མ་ན་ར།ེ བུ་

ཁྱེདོ་ཀྱི་ིལྷ་ད་ེསངས་རྒྱས་དངསོ་འིདྲའིམ་མ་ིའིདྲ་ངས་བལྟའི།ོ །ས་ོཕོག་ཁ་ཕྱོ་ེཅིགི་ཟརེ་

བས། ཨ་མ་ན་ར་ེནང་བར་ང་འིཆོ་ིབ་ཡིན་པོས་ང་མིན་པོ་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པོའི་ི

ཞིལ་མཐོངོ་མཁན་མདེ་པོས། ངས་མ་བལྟས་ན་སངས་རྒྱས་དངསོ་འིདྲའིམ་མ་ིའིདྲ་མ་ི

ཤེས་ཟེར་བས། ད་ེནས་བུས་ས་ོཕོོག་སྒ་ོནས་ཨ་མ་རྒོན་མོས་བུའི་ིལྷ་ད་ེསངས་རྒྱས་

དངོས་འིདྲའིམ་མ་ིའིདྲ་བལྟས་ནས་ཕྱོིར་བྱུང་བ་ལ། བུ་དེས་ཨ་མ་ངའི་ིལྷ་སངས་རྒྱས་

ཤཱཀྱི་ཐུབ་པོ་འིདྲའིམ་མ་ིའིདྲ་བྱས་དྲསི་པོས། ཨ་མ་ན་ར་ེབུ་ཁྱེདོ་ཀྱི་ིལྷ་ད་ེསངས་རྒྱས་

ཀྱི་ིདངོས་པོ་ོརྣམ་པོ་བརྒྱད་ཀྱིིས་མ་ིའིདྲ་བར་འིདུག་ཟེར་བས། བུ་ན་ར་ེཅི་ིལྟར་དུ་མ་ི

འིདྲ་ཟེར་བས་ཨ་མ་ན་རེ། སངས་རྒྱས་ལ་དབུའི་ིགཙུག་ཏིོར་བལྟར་མ་ིམངོན་པོར་

ཡདོ་པོ་ལ། འིད་ིལ་དབུའི་ིགཙུག་ཏིརོ་ལྟར་མངནོ་པོར་འིདུག །སངས་རྒྱས་ལ་དབུ་སྐྲ་

བུང་བ་ལྟར་གནག་པོ་འིད་ིལ་དབུ་སྐྲ་སྔ་ོབར་འིདུག །སྨོིན་མཚམས་ཀྱི་ིམཛོད་སྤུས་

འིགྲོ་ོབ་མང་པོོའི་ིདོན་མཛད་ནུས་པོ་ཡོད་པོ་ལ་འིད་ིལ་མ་ིའིདུག །གསུང་ག་ིཆོོས་ཀྱི་ི

སྒྲིས་འིགྲོོ་བ་མང་པོོ་སོ་སོར་རང་རང་གི་སྐོད་དུ་གོ་བར་ཡོད་པོ་ལ་འིདི་ལ་མི་

འིདུག །སྤྱོདོ་ལམ་རྣམ་པོ་བཞིིས་སེམས་ཅིན་གྱི་ིདནོ་མཛད་པོར་ཡདོ་པོ་ལ་འིད་ིལ་མ་ི

འིདུག །དད་པོ་ཅིན་གྱིིས་ན་བཟའི་ཕུལ་ནས་གསོལ་ཙ་ན་སོར་བཞིིས་སྐུ་ལ་མ་ིརེག་

པོར་འིོང་བ་ལ་འིདི་ལ་མི་འིདུག །སྐུ་ལ་འིོད་ཟེར་འིདོམ་གང་ཡོད་པོ་ལ་འིདི་ལ་མི་

འིདུག །བྱནི་བརླབས་དང་ཡནོ་ཏིན་གཞིན་ཐོམས་ཅིད་འིདྲ་བར་འིདུག་ཟརེ་ར།ོ །

ཡང་བུ་ན་ར་ེཨ་མ་དུས་ཕྱོསི་ངའི་ིལྷ་འིད་ིལ་ཡནོ་ཏིན་ཇ་ིལྟ་བུ་ཡདོ་ཟརེ་བ་ལ། མ་
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ན་ར་ེབུ་ཁྱེདོ་ཀྱི་ིལྷ་འིད་ིལ་ཡནོ་ཏིན་དུས་ཕྱོསི་འིད་ིལྟར་ཡངོ༌། །ཕྱོ་ིཔོ་མུ་སྟེགེས་པོ་དང་

ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོ་གཉིིས་མཆོོད་པོའི་ིསྐུ་རྟེེན་གང་བཟང་འིགྲོན་པོའི་ིདུས་སུ་ནང་

པོས་ཕྱོི་པོའིི་རྟེེན་ལ་ཕྱོག་མི་འིཚལ་བ་ཡིན། ཕྱོི་པོ་མུ་སྟེེགས་པོས་ནང་པོའིི་རྟེེན་ལ་

ཕྱོག་མ་ིའིཚལ་བའི་ིདམ་བཅིས་ནས་ཡོད་པོ་ཡིན་པོ་ལ། །བུ་ཁྱེོད་ཀྱི་ིལྷའི་ིསྐུ་རྟེེན་འིད་ི

མཐོོང་བའི་ིདུས་སུ་མུ་སྟེེགས་པོ་རང་དབང་མེད་པོར་ཕྱོག་འིཚལ་དགོས་པོ་ཡིན། སྐུ་

འིད་ིལྟ་བས་ཆོོག་མ་ིཤེས་ཏི་ེཞིལ་ལྟ་བའི་ིདུས་སུའིང་ཟས་སྐོོམ་ཡིད་ལ་མ་ིདྲན་པོ་འིོང༌། 

ཕྱོིར་འིོང་བའི་ིདུས་སུ་རྒྱབ་སྟེོན་མ་ིཕོོད་པོར་ཕྱོིར་ནུར་བྱེད་དགོས་པོ་འིོང་ཟེར། དུས་

ཕྱོསི་ཀྱིང་ད་ེབཞིནི་དུ་བྱུང་བ་ཡནི་སྐོད། 

བུ་ཆུང་ཤོས་བྲམ་ཟེ་ཙཀྲ་ས་མེའིི་ལྷ་ནི་བྱང་ཆུབ་ཆོེན་པོོའི་ིརང་བྱོན་གོང་དུ་

བཤད་པོ་ད་ེཡནི་ན།ོ །སྐུ་ད་ེད་ལྟ་རྒྱ་གར་རྡོ་ོརྗེ་ེགདན་ན་བཞུགས་ཡདོ་ད།ོ །བུ་ཆོ་ེཤསོ་

བྲམ་ཟ་ེམ་ཧཱ་ས་མེའི་ིལྷ་ན་ིཆོོས་ཀྱི་ིའིཁོར་ལ་ོཞིེས་གྲོགས་སོ། །སྐུ་ད་ེད་ལྟ་དཔོལ་ན་

ལེནྡ྄ར྄་ན་བཞུགས་ཡོད་ད།ོ །བུ་འིབྲིང་པོ་ོབྲམ་ཟ་ེབྷ་ིས་མེའི་ིལྷ་ནི། བྷ་ིཧུ་ལུ་ཝིན་ཞིེས་

གྲོགས་ས།ོ །སྐུ་ད་ེད་ལྟ་ཨ་ོཏིན་པུ་ར་ིན་བཞུགས་ཡདོ་ད།ོ །

བྲམ་ཟ་ེམ་ཧཱ་ཆོེན་པོ་ོདང་མ་རྒོན་གཉིིས་ལ་བུ་གསུམ་ཡོད་པོ་ལས། བུ་ཆོ་ེཤོས་

མ་ཧཱ་ས་མ་ེཟེར། བུ་འིབྲིང་པོ་ོབྷ་ིས་མ་ེཟེར། བུ་ཆུང་ཤོས་ཙཀྲ་ས་མ་ེཟེར་ར།ོ །བུ་སྤུན་

གསུམ་གྱིསི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པོའི་ིསྐུ་ཚབ་ར་ེར་ེསྟེ་ེགསུམ་བཞིངེས་ཏི།ེ གནས་

རྡོ་ོརྗེ་ེགདན་དང༌། ན་ལེནྡ྄ར྄་དང༌། ཨ་ོཏིན་ཏི་པུ་ར་ིདང་གསུམ་ན་བཞུགས་སོ། །མ་

རྒོན་མ་ོད་ེཤ་ིབ་དང་སྐུ་གདུང་རིང་བསྲོེལ་འིབའི་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་ཏིོ། །སྤྲུལ་སྐུས་འིདུལ་

བའི་ིལའེུ་སྟེ་ེགསུམ་པོའི།ོ །                 ། །
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ལའེུ་བཞེ་ིཔ། ཟང་ཟངི་གསི་བཏུལ་བ། 

 ད་ེནས་བར་མ་བསྟེན་པོ་ལ། སངས་རྒྱས་འིདས་པོའི་ིགསུང་གསི་འིཛམ་བུའི་ིགླིངི་ག་ི

སམེས་ཅིན་རྣམས་རགིས་གསུམ་མགནོ་པོའོི་ིརྣམ་འིཕྲུལ་གྱིསི་སམེས་ཅིན་དྭ་ཕྲུག་ག་ི

ཚུལ་དུ་སྐྱོོང་སྟེ།ེ འིཛམ་བུའི་ིགླིིང་ག་ིནུབ་བྱང་ན་ལྕང་ལ་ོཅིན་གྱི་ིཕོ་ོབྲང་ན་བཅིོམ་ལྡན་

འིདས་དཔོལ་ཕྱོག་ན་རྡོ་ོརྗེ་ེབཞུགས་ནས། དའེི་ིཕྱོགོས་ཀྱིསི་ཕྲ་མནེ་མ་རྣམས་ལ་ཆོསོ་

སྟེནོ་ཏི།ོ །

འིཛམ་བུའིི་གླིིང་གི་བྱང་ཤར་ན་རི་བོ་རྩིེ་ལྔ་ན་བཅིོམ་ལྡན་འིདས་འིཕོགས་པོ་

འིཇམ་དཔོལ་བཞུགས་ནས། མཁའི་འིགྲོ་ོམ་རྣམས་ལ་གསང་སྔགས་ནང་པོའི་ིཆོོས་

སྟེོན་ཏི།ོ །འིཛམ་བུ་གླིིང་ག་ིལྷ་ོནུབ་ན་བཅིོམ་ལྡན་འིདས་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པོ་ཨུ་རྒྱན་པོདྨེར་

སྐུ་འིཁྲུངས་ཏི་ེདུར་ཁྲིོད་ལང་ག་བརྩིེགས་པོའི་ིཚལ་ཆོེན་ན་མཁའི་འིགྲོ་ོམ་རྣམས་ལ་

གསང་སྔགས་ནང་པོའིི་ཆོོས་སྟེོན་ཏིོ། །འིཛམ་བུའིི་གླིིང་གི་ཤར་ལྷོའི་ིརི་པོོ་ཏི་ལ་ན་

བཅིོམ་ལྡན་འིདས་ཨཱརྱ་པོ་ལ་ོསྤྱོན་རས་གཟིགས་ཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་པོ་ོད་ེའིགྲོ་ོབ་སེམས་

ཅིན་གྱིི་དོན་ལ་དགོངས་ཏིེ་བཞུགས་སོ། །དེ་ནས་ཡང་ཤར་ལྷོའི་ིརི་པོོ་ཏི་ལ་ནས་

ཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་པོ་ོསྤྱོན་རས་གཟིགས་ད་ེབྱང་ཕྱོོགས་ཁ་བ་ཅིན་རྣམས་ཀྱི་ིདོན་མཛད་

པོ་ལ། དེའི་ིསེམས་ཅིན་རྣམས་ཆོོས་ཀྱི་ིསྣོད་དུ་མ་གྱུར་པོས། ཐོམས་ཅིད་དམྱལ་བར་

སྐྱོ་ེབར་གཟིགས་ནས་འིཕོགས་པོ་ཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་པོ་ོསྤྱོན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་
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གིས་སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔོའི་ཕྱོག་སྟེོང་སྤྱོན་སྟེོང་ཞིལ་བཅུ་གཅིིག་བྱས་

པོ་ཞིིག་སྤྲུལ་ནས། བོད་ཡུལ་ཁ་བ་ཅིན་གྱི་ིས་འིོག་དཔོག་ཚད་བརྒྱ་ན་ཡ་ིདྭགས་ཀྱི་ི

གནས་རྣམས་ཡོད་དོ། །དེ་ནས་ས་རྔམས་དཔོག་ཚད་བརྒྱ་ན་ན་རག་དམྱལ་བའིི་

གནས་ལྕགས་ཀྱི་ིཟ་མ་ཏིོག་ཁ་བཅིད་པོ་འིདྲ་བ་ཞིིག་རིམ་གྱིིས་ཡོད་པོ་ད་ེའིོད་ཟེར་གྱི་ི

ཚལ་བ་བཞིསི་བཀོབ་ནས་སྟེངེ་མ་ེཏིགོ་ག་ིབླ་བྲ་ེའིདྲ་བ། འིོག་མཚ་ོལ་པོདྨེ་ཁ་གྱིེས་པོ་

འིདྲ་བ། ལོགས་ལ་ལྷའི་ིགོས་ཀོ་ཙ་ལིན་ད་ཀོ་འིདྲ་བ་བྱས་ཏི་ེདམྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིིས་ད་ེ

མཐོོང་བས་གཅིིག་ལ་གཅིིག་འིད་ིསྐོད་ཟེར་ཏིེ། ཀཻྱི་གྲོོགས་པོ་ོདག་སྐྱོེས་བུ་འིདོད་པོའི་ི

གཟུགས་ཅིན་མ་ེཏིགོ་ཀུན་ད་ལའི་ིམདགོ་ལྟ་བུ་རྒྱན་ཐོམས་ཅིད་ཀྱིསི་བརྒྱན་པོ། རལ་

པོའི་ིཐོོར་ཚུགས་ཅིན་ད་ེམཐོོང་བས་བདག་ཅིག་རྣམས་བསིལ་བར་གྱུར་ཏིོ། །ཞིེས་

དབུགས་འིབྱིན་པོའིི་གཏིམ་སྨྲས་པོས་ཤི་བ་དང་སུམ་ཅུ་རྩི་གསུམ་པོའིི་ལྷར་སྐྱོེས་

ནས་ཕྱོིར་མ་ིལྡགོ་པོར་གྱུར་ར།ོ །

ད་ེནས་ཡང་ཨཱརྱ་པོ་ལ་ོཐུགས་རྗེ་ེཆོནེ་པོ་ོད་ེན་ིར་ིཔོ་ོཏི་ལ་ན་བཞུགས་ཏི་ེར་ིཔོ་ོཏི་

ལ་ནས་བྱང་ཕྱོོགས་ཁ་བ་ཅིན་པོའི་ིསེམས་ཅིན་རྣམས་འིདུལ་བའི་ིདོན་དུ། ཉིིན་ལན་

གསུམ་མཚན་ལན་གསུམ་དུ་གཟིགས་ཀྱིང་ས་ཕྱོོགས་ད་ེན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟེན་པོ་

མེད་པོ། དེ་བཞིིན་གཤེགས་པོའིི་ཞིབས་ཀྱིིས་མ་བཅིགས་པོ། གསུང་གི་འིོད་ཟེར་

གྱིིས་མ་ཁྱེབ་པོ། མཚན་མ་ོམུན་པོའི་ིསྨོག་རུམ་དུ་གྱུར་པོ་ལྟར་ནག་ཐོིབ་བ་ེའིདུག་པོ་

ལྟར་གཟིགས་ཏི།ེ དེར་སྐྱོེས་པོའི་ིསེམས་ཅིན་དུད་འིགྲོ་ོད་ེརྣམས་ན་ིམཚ་ོལ་ཆོར་བབ་

པོ་ལྟར་གཅིིག་ཀྱིང་ཐོོན་པོ་མེད་པོར་ངན་སོང་ནས་ངན་སོང་དུ་འིགྲོ་ོསྟེེ། སེམས་ཅིན་

མའིི་ིའིགྲོ་ོབ་འིདུག་པོ་མ་མཐོངོ་ནས་འིདུལ་བའི་ིསྐོབས་མ་རྙེདེ་ད ོ།།
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

 དེ་ནས་ཡང་བོད་ཡུལ་ཁ་བ་ཅིན་དེའིི་སྟེོད་ཁམས་གསུམ་ན་གངས་རི་དང༌། 

བྲག་ར་ིདང༌། གཡའི་རིའི་ིར་བ་ན་སེངྒེ་ེདང་ལྕ་ེསྤྱོང་ལ་སོགས་པོའི་ིགཅིན་གཟན་སྣ་

ཚོགས་དང༌། ཤ་རྒོ་ོསྙན་ལ་སོགས་པོ་ར་ིདྭགས་སྣ་ཚོགས་གནས་པོ། བར་ཁམས་

གསུམ་ན་བྲག་དང་སྤོང་དང་ནགས་ཀྱི་ིར་བ་ན་བྲག་སྲོིན་མ་ོདང་སྤྲོེའུ་དང༌། དོམ་དྲེད་

ལ་སོགས་པོ་སེམས་ཅིན་དུད་འིགྲོ་ོསྣ་ཚོགས་པོས་དབང་བྱས། སྨོད་ཁམས་གསུམ་

ན་ནགས་ཀྱི་ིལྗོངོས་དང༌། མཚ་ོདང་མཚའེུ་དང་ནའེུ་སངི་ག་ིར་བ་འིདབ་ཆོགས་ཀྱི་ིབྱ་

སྣ་ཚོགས་དང༌། གླིང་པོ་ོཆོ་ེདང་ཆུ་རྟེ་ཆུ་གླིང་ལ་སོགས་པོ་དུད་འིགྲོོའི་ིརིགས་སུ་གྱུར་

པོ་སྣ་ཚགོས་པོ་གནས་ཏི།ེ མའིི་ིའིགྲོ་ོབ་ན་ིགཅིགི་ཀྱིང་ཡ་ེམདེ་པོས་འིདུལ་བའི་ིསྐོབས་

མ་རྙེདེ་ད།ོ །

དེའི་ིཚ་ེསྲོིན་ཡུལ་ལང་ཀོ་པུ་ར་ིན། སྲོིན་པོ་ོལང་ཀོ་མགྲོིན་བཅུ་དང༌། ལྷའི་ིརྒྱལ་

པོ་ོར་མ་ཎ་གཉིསི་ལྷ་མ་ོགཟ་ིལྡན་མ་ལ་མ་འིཆོམས་ནས་འིཐོབ་པོའི་ིསྤྲོའེུ་གྱིད་ཧེ་ལུ་མ་

ད་བྱ་བ་སྤྱོན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ིསྤྲུལ་པོའི་ིསློོབ་མ་ད་ེར་ིཔོ་ོཏི་ལར་སྤྱོན་རས་གཟིགས་

ཀྱི་ིདྲུང་དུ་ཕྱོིན་པོ་དང༌། སྤྲོེའུ་ད་ེལ་སྤྱོན་རས་གཟིགས་ཀྱིིས་གསུངས་པོ། སྤྲོེའུ་ཁྱེོད་

ཀྱིསི་བྱང་ཕྱོགོས་ཁ་བ་ཅིན་གྱི་ིབྲག་ར་ིལ་སྒམོ་དུས་སམ་གསུངས་པོས། སྤྲོའེུ་ད་ེན་ར་ེ

ངས་བོད་ཡུལ་ཁ་བ་ཅིན་གྱི་ིབྲག་ར་ིལ་སྒོམ་ནུས་ལགས་ཞུས་པོས། ཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་

པོ་ོའིཕོགས་པོ་སྤྱོན་རས་གཟིགས་ཀྱིིས་སྤྲོེའུ་ད་ེལ་མ་ིསྡུག་པོའི་ིསྒོམ་བསློབས། དག་ེ

བསྙེན་གྱི་ིསྡེོམ་པོ་ཕོོག །ཟབ་པོ་དང་རྒྱ་ཆོ་ེབའི་ིཆོོས་བསློབས་སྤྲོེའུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔོའི་ཞིེས་བྱ་བའི་ིམིང་བཏིགས་ནས་བྱང་ཕྱོོགས་ཁ་བ་ཅིན་གྱི་ིར་ིལ་སྒོམ་དུ་བཏིང་

ང༌ོ། །
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སྤྲོེའུ་སྒོམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔོའི་དེས་ཀྱིང་རྫུ་འིཕྲུལ་གྱིིས་བོད་ཡུལ་བྱང་

ཕྱོོགས་ཁ་བ་ཅིན་དུ་ཕྱོིན་ཏིེ། ད་ེནས་བྲག་རུམ་གྱི་ིདབུས་ཀྱི་ིབྲག་ཕུག་ཅིིག་ན་སྒོམ་

གྱིིན་ཡོད་པོའི་ིཚེ། བྲག་སྲོིན་མ་ོཅིིག་སྤྲོེའུ་མོའི་ིཆོ་བྱད་དུ་བརྫུས་སྤྲོེའུ་སྒོམ་པོའི་ིདྲུང་

དུ་འིངོས་ནས་འིདམོས་བསྟེན། ས་གཏིརོ་འིདདོ་པོ་བརྟེནེ་པོའི་ིབརྡོའི་ཆོསོ་བྱས་ཏི་ེསངོ་

ངོ༌། །ཚུལ་དེ་བཞིིན་དུ་ཉིིན་ཞིག་བདུན་གྱིི་བར་དུ་བྱས་ཀྱིང༌། སྤྲོེའུས་མི་སྡུག་པོ་

བསྒམོས་པོས་སྤྲོའེུ་མའོི་ིའིདདོ་པོ་ལ་སམེས་གཡ་ོབར་མ་གྱུར་ཏི།ོ །ཉི་ིམ་བརྒྱད་པོ་ལ་

བྲག་སྲོིན་མོ་དེ་མིའིི་བུད་མེད་མཚར་མོ་རྒྱན་ཐོམས་ཅིད་ཀྱིིས་བརྒྱན་པོ་གཅིིག་ཏུ་

སྤྲུལ་ནས་སྤྲོའེུའི་ིདྲུང་དུ་འིངོས་འིདམོས་བསྟེན་འིདདོ་པོ་སྤྱོདོ་པོའི་ིབརྡོའི་ཆོསོ་བྱས་ས་

གཏིོར་བྱེད་ཀྱི་ིའིདུག་པོ་ལ་བལྟས་པོས། སྤྲོེའུ་སྒོམ་གྱི་ིབསམ་པོ་ལ་སེར་ཀོར་རླུང་

འིཇུག །སྡེིག་པོ་ཅིན་ལ་བདུད་ཀྱིང་འིཇུག་སྙམ་ནས་ཅི་ིཡང་མ་བྱས་པོར་བསྡེད་པོས། 

བྲག་སྲོིན་མ་ོད་ེན་ར་ེཁྱེོད་དང་ང་གཉིིས་ཁྱེིམ་ཐོབས་བཟའི་ཚ་ོབྱའི་ོཟེར་བ་ལ། སྤྲོེའུ་

སྒོམ་ན་ར་ེང་ཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་པོ་ོའིཕོགས་པོ་སྤྱོན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཨཱརྱ་པོ་

ལའོི་ིདག་ེབསྙནེ་ཡནི་པོས་ད་ེལྟ་བུ་བྱར་མ་ིརུང་ཟརེ་བས། བྲག་སྲོིན་མོའི་སྤྲུལ་པོ་བུད་

མདེ་ན་ར།ེ འི་ོན་ང་ཁྱེདོ་ལ་ཞི་ེསྡེང་སྐྱོསེ་ནས་འིད་ིཉིདི་དུ་ཚའེི་ིདུས་བྱས་ཏི་ེཤ་ིནས་ངན་

སོང་དང་ངན་འིགྲོ་ོརྣམས་སུ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་སྐྱོེས་ཟེར་བས་སྤྲོེའུ་སྒོམ་གྱི་ིབསམ་པོ་

ལ། ཁྱེིམ་ཐོབ་བྱས་ན་སྡེོམ་པོ་འིཆོོར། མ་བྱས་ན་འིད་ིན་ིངན་སོང་དུ་འིགྲོ་ོསྟེ་ེསྡེིག་ཆོ་ེ

བས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔོའི་ིསྤྱོོད་པོ་ཉིམས་འིགྲོ་ོསྙམ་ནས་སྤྲོེའུ་སྒོམ་ད་ེསྙིང་རྗེ་ེསྐྱོེས་

ཏིེ། བྲག་སྲོིན་མོའི་ིགདོང་དུ་མིག་འིབྲུ་ཚུགས་སུ་ཞིག་གཅིིག་ཏུ་བལྟས་ཀྱིང་ཅི་ིཡང་

ཤསེ་པོར་མ་གྱུར་ཏི།ོ །
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

ད་འིཕོགས་པོ་ཐུགས་རྗེ་ེཆོནེ་པོ་ོསྤྱོན་རས་གཟགིས་ཨཱརྱ་པོ་ལ་ོད་ེལ་འིདྲ་ིདགསོ་

སྙམ་ནས། སྤྲོེའུ་དེས་རྫུ་འིཕྲུལ་གྱིིས་རི་པོོ་ཏི་ལར་ཕྱོིན་པོ་དང༌། སྤྲོེའུ་སྒོམ་གྱིིས་

འིཕོགས་པོ་ཐུགས་རྗེེ་ཆོེན་པོོ་ཨཱརྱ་པོ་ལོ་ལ་འིདི་སྐོད་ཅིེས་ཞུས་སོ། །འིཕོགས་པོ་

ཨཱརྱ་པོ་ལ་ོལགས། ངས་ཁ་བ་ཅིན་དུ་ཕྱོིན་ད་ེབྲག་རུམ་གྱི་ིདབུས་ཀྱི་ིབྲག་ཕུག་ཅིིག་

ཏུ་སྒོམ་ཡིན་ཡོད་པོའི་ིམདུན་དུ་བྲག་སྲོིན་མ་ོཅིིག་བྱུང་ནས། ཁྱེོད་དང་ང་གཉིིས་ཁྱེིམ་

ཐོབ་བྱའི་ོཟེར་དུ་བྱུང་བའི་ིབྱར་རུང་ངམ་མ་ིརུང་ཞུས་པོས། འིཕོགས་པོ་ཨཱརྱ་པོ་ལོའི་ི

ཞིལ་ནས་ཁྱེིམ་ཐོབ་ཀྱིིས་ཤིག་གསུངས་ནས་བྱ་དགའི་གསུམ་གནང་ང༌ོ། །འིབྲུ་སྣ་ལྔ་

གནང༌། རིན་པོ་ོཆོེའི་ིགཏིེར་ཁ་འིབྱེད་པོའི་ིབྱིན་གྱིིས་བརླབས། སྤྲོེའུ་སྒོམ་ཁྱེོད་ཀྱི་ིབུ་

ཚ་བ་ོརྣམས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིརྒྱུར་འིགྱུར་ར་ོཞིེས་གསུངས་ས།ོ །དེའི་ིདྲུང་ན་རྗེ་ེབཙུན་

མ་ཇ་ོམ་ོསྒྲིལོ་མ་བཞུགས་འིདུག་པོས་ཀྱིང་ལགེས་ས་ོལེགས་ས་ོཞིསེ་ཟརེ་ར།ོ །

ད་ེནས་སྤྲོེའུ་སྒོམ་གྱིིས་བྲག་སྲོིན་མ་ོད་ེཤ་ིདོགས་ནས་མགྱིོགས་ཤིང་མྱུར་བར་

རྫུ་འིཕྲུལ་གྱིིས་བོད་ཡུལ་གྱིི་བྲག་རུམ་དེར་ཕྱོིན་ཏིེ་ཁྱེིམ་ཐོབ་བྱེད་པོར་ཁས་བླངས་

ཁྱེིམ་ཐོབ་བྱས་པོ་དང༌། ཟླ་བ་བཅུ་ན་བྲག་སྲོིན་མ་ོད་ེལ་བུ་ཕོ་ཡང་མ་ིའིདྲ། མ་ཡང་མ་ི

འིདྲ། ལུས་ལ་སྤུ་མེད་པོ་མཇུག་མ་མེད་པོ། གདོང་བ་དམར་བ། ཟས་སུ་ཤ་དམར་པོ་ོ

ཟ་བ། སྐོོམ་དུ་ཁྲིག་དྲོན་མ་ོའིཐུང་བ་ཅིིག་སྐྱོེས་ས།ོ །ད་ེསྐྱོེས་པོ་དང་མ་བྲན་སྲོིན་མ་ོད་ེ

གསུས་པོ་ལྟོགས་ནས་བུ་ད་ེཟ་བར་འིདུག་པོ་དང༌། ཕོ་སྤྲོེའུ་དེས་འིཁུར་ནས་ནགས་

མ་བྱ་ཚོགས་ཅིན་དུ་སྤྲོེའུ་མང་པོོའི་ིཟླ་ལ་བསྐྱོལ་ལ།ོ །སང་ཕོོད་ལ་ོདུས་སུ་ནགས་མ་

བྱ་ཚོགས་ཅིན་དུ་ཕྱོིན་ནས་ངའི་ིབུ་ད་ེཅི་ིབྱེད་ཀྱི་ིཡོད་དམ་སྙམ་ནས་ལྟར་ཡོང་ཙ་ན། 

སྤྲོེའུ་མ་ོརྣམས་དང་དལ་རྒྱགས་བྱས་ནས་འིདོད་ཆོགས་ལ་བརྩིེས་པོས། ཕྲུ་གུ་བཞི་ི
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བརྒྱ་སྐྱོེས་ནས་འིདུག་གོ །ཕྲུ་གུ་ད་ེརྣམས་ཀྱིང་མེས་པོ་ོསྤྲོེའུ་སྒོམ་ད་ེམ་ིའིདྲ་བ། ཕོ་ད་ེ

མ་ིའིདྲ་བ། མ་སྤྲོེའུ་མ་ོད་ེརྣམས་དང་མ་ིའིདྲ་བ། སྤུ་དང་མཇུག་མ་མེད་པོ་ཤིང་ལ་མ་ི

ཐོར་བ་ཤ་ིལ་ཁད་པོ་ཁ་དམར་ཏིིང་ཏིངི་འིདུག་པོས། ད་ེརྣམས་ལ་མསེ་པོ་ོསྤྲོའེུ་སྒམོ་ད་ེ

སྙིང་རྗེ་ེསྐྱོེས་ནས་ཤིང་ཏིོག་བཏུས་ཀྱིིན་གསོས་པོས་མ་ཤ་ིཙམ་བྱུང༌། མེས་པོོའི་ིལུས་

ཀྱི་ིསྤུ་ཐོམས་ཅིད་བྱ།ི རྐོང་པོ་དང་ལག་པོ་ཡང་གས། མཇུག་མ་ཡང་སྐྱོ་བ་བཞིནི་སངོ་

ནས་ཀྱིེ་མ་རེ་སྡུག་ན་འིདི་ཅིིས་ལན་ནམ་སྙམ་ནས་བསམ་པོས། འིདི་ནི་ཁྱེིམ་ཐོབ་

བྱས་པོས་ལན། ད་ེའིཕོགས་པོའི་ིགསུང་བསྒྲུབས་པོས་ལན་སྙམ་ནས། ད་འིཕོགས་པོ་

ལ་འིདྲ་ིདགོས་སྙམ་ནས་རྫུ་འིཕྲུལ་གྱིིས་ར་ིཔོ་ོཏི་ལར་ཕྱོིན་ཏིེ། འིཕོགས་པོ་ལ་ཞི་ེས་

ཕུལ་ནས་འིད་ིསྐོད་ཅིསེ་ཟརེ་ར།ོ །ཀྱི་ེམ་ཁྱེམི་ཐོབ་འིཁརོ་བའི་ིབཙནོ་རར་མ་ཤསེ་ཤངི༌། 

བུད་མེད་བདུད་ཀྱིི་འིཆོིང་བར་མ་ཤེས་ཏིེ། བུ་ཚ་འིཁོར་བའིི་རྡོོས་སུ་མ་ཤེས་པོར། 

འིདོད་ཆོགས་དུག་ག་ིལ་ོམར་མ་རྟེོགས་ཏིེ། སྙིང་རྗེེས་ཆོགས་པོར་གྱུར་པོས་བདག་

སླུས་ཏིེ། འིདོད་པོའི་ིའིདམ་བྱིང་སྡུག་བསྔལ་ར་ིཡིས་ནོན། ཉིོན་མོངས་དུག་འིཐུངས་

ལས་ངན་རིམས་ཀྱིིས་བཏིབ། སྡུག་བསྔལ་གྱིིས་ནི་བདག་ཉིིད་མནར་གྱུར་ནས། 

འིཁོར་བའི་ིགནས་སུ་བདག་ཉིིད་རང་གིས་བཅིིངས། མ་རིག་མུན་འིཐོིབས་རྟེོག་པོའི་ི

དྲ་བར་ཚུད། འིད་ིལྟ་བུ་ཡ་ིསྡུག་བསྔལ་མྱོང་གྱུར་ན། ད་ན་ིཇ་ིལྟར་བུ་ཚ་བསྐྱོང་བར་

བགྱིི། འིཕོགས་པོས་གནང་བས་བདག་ན་ིའིད་ིལྟར་གྱུར། ཚ་ེའིད་ིཉིིད་ལ་ཡ་ིདྭགས་

གནས་སུ་གྱུར། ཕྱོ་ིམ་དམྱལ་བར་འིགྲོ་ོབར་ཐོ་ེཚམོ་མདེ། ད་ེཕྱོརི་ཐུགས་རྗེསེ་བདག་

ལ་བསྐྱོབ་ཏུ་གསོལ། ཟེར་ནས་འིཕོགས་པོ་ལ་འིད་ིསྐོད་ཅིེས་དྲིས་སོ། །འིཕོགས་པོ་

ལགས་བདག་གིས་བྲག་སྲོིན་མ་ོདང་ཁྱེིམ་ཐོབ་བྱས་པོས་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ོབྱུང་ནས་མ་
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

སསོ་པོར་སྡུག་བསྔལ་པོར་གྱུར་ཏི་ོཞིསེ་ཞུས་པོས། 

འིཕོགས་པོའི་ིཞིལ་ནས་ཁྱེོད་ཀྱི་ིརིགས་བརྒྱུད་དུ་གྱུར་པོ་ད་ེརྣམས་ན་ིགཅིིག་ན་ི

ཕོའི་ིརིགས་སུ་གྱུར་པོ། གཅིིག་ན་ིམའི་ིརིགས་སུ་གྱུར་པོ་རིགས་བརྒྱུད་གཉིིས་སུ་

གྱུར་པོ་ལས། 

ཕོའི་ིརིགས་སུ་གྱུར་པོ་ད་ེདག་ན་ིདད་པོ་ཆོ་ེབ། མོས་གུས་ཆོ་ེབ། སྙིང་རྗེ་ེཆོ་ེབ། 

ཤསེ་རབ་ཆོ་ེབ། བརྩིནོ་འིགྲུས་ཆོ་ེབ། བཟདོ་པོ་ཆོ་ེབ། ཆོསོ་ཟབ་མ་ོསྟེངོ་པོ་ཉིདི་ཀྱི་ིདནོ་

ལ་མ་ིསྐྲག་པོར་ལྷག་པོར་མོས་པོ། བསོད་ནམས་ཚོགས་བསོག་ཆུང་དུ་མ་ིངོམས་

ཤིང༌། དག་ེབའི་ིརྩི་བ་ཆུང་བས་མ་ིངོམས་པོ། བླ་ོརྒྱ་ཆོེན་པོ་ོདང་ལྡན་པོ། ཕྱོག་གིས་

འིདུག་མ་ིཚུགས་པོ། རྡོེའུ་དང་ཤིང་བུ་རྣམས་བཏུབ་པོ། མིག་ཀྱིང་ས་གཅིིག་ཏུ་མ་ི

ཚུགས་པོར་ཕོར་རགི་ཚུར་རགི་བྱདེ་པོ། བྱང་ཆུབ་སམེས་དཔོའི་བླ་ོཆོེན་ལྡན་ཞིསེ་བྱ་

བའི་ིརིགས་སུ་འིགྱུར་རོ། །དེའི་ིརིགས་བརྒྱུད་ཀྱིིས་སྟེོན་པོའི་ིབསྟེན་པོ་འིཕོེལ་བར་

བྱདེ་པོ་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔོའི་ཆོནེ་པོའོི་ིབྱ་བ་བྱེད་པོར་འིགྱུར་ར།ོ །

མའི་ིརིགས་སུ་གྱུར་པོ་ན་ིདད་པོ་ཆུང་བ། མོས་གུས་ཆུང་བ། སྙིང་རྗེ་ེཆུང་བ། 

ཤེས་རབ་ཆུང་བ། བརྩིོན་འིགྲུས་ཆུང་བ། བཟོད་པོ་ཆུང་བ། འིདོད་ཆོགས་ཆོ་ེབ། ཞི་ེ

སྣང་ཆོ་ེབ། ང་རྒྱལ་ཆོ་ེབ། ཕྲག་དོག་ཆོ་ེབ། གཏི་ིམུག་ཆོ་ེབ། སྦྱོིན་པོ་གཏིོང་བ་ལ་མ་ི

དགའི་བ། ཤ་དམར་པོ་ོཟ་བ། ཁྲིག་དྲནོ་མ་ོའིཐུང་བ་ལ་དགའི་བ། ཚངོ་དང་ཁ་ེསྤོགོས་

ཀྱི་ིསྦྱོརོ་བ་ལ་སམེས་པོ། སྐོད་རྒྱ་ཆོནེ་པོརོ་གཏིངོ་བ་ལ་དགའི་བ། རང་ག་ིསྐྱོནོ་ཐོསོ་ན་

མ་ིདགའི་བ། གཞིན་གྱི་ིསྐྱོནོ་ཐོསོ་པོ་ལ་དགའི་བ། རང་མཐོངོ་ཆོ་ེབ། མ་ིམཐོངོ་ཆུང་བ། 

དག་ེབ་ཆུང་བ། སྡེིག་པོ་ཆོ་ེབ། ལུས་སྟེོབས་ཆོ་ེབ། བསམ་པོ་ངན་པོ། མ་རུངས་པོ། 
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འིདུལ་དཀོའི་བ། གདལོ་བ་ཤགི་ཟ་ཤ་ཟན་ཞིསེ་བྱ་བའི་ིརགིས་སུ་འིགྱུར་ཏི།ེ ད་ེརྣམས་

གསསོ་ཤགི་སྐྱོངོས་ཤགི་ངས་ཀྱིང་བསྐྱོང་གསི། ད་ེརྣམས་ཀྱིསི་མཐོའི་ིརྒྱལ་པོ་ོའིདུལ་

བར་འིགྱུར་ར་ོཞིེས་གསུངས་པོས། སྤྲོེའུ་སྒོམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔོའི་ན་ར།ེ ཐུགས་

རྗེ་ེཆོེན་པོ་ོའིཕོགས་པོ་སྤྱོན་རས་གཟིགས་ལགས། ངས་ད་ེརྣམས་མ་སོས་མ་སྐྱོོངས་

པོས་ང་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཆོེན་པོ་ོབྱུང་བ་ལགས་བྱས་པོས། ཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་པོ་ོའིཕོགས་

པོ་སྤྱོན་རས་གཟིགས་ཀྱིི་ཞིལ་ནས། སྤྲོེའུ་སྒོམ་ཁྱེོད་ཀྱིི་བུ་དང་ཚ་བོ་དང་ཡང་ཚ་

རྣམས་ཀྱི་ིཟས་སྐོལ་འིད་ིཡིན་པོས་འིད་ིལ་གྱིིས་ཤིག་གསུངས་ནས། འིབྲུ་རྣམ་པོ་ལྔ་

བསྐུར་བ་ན་ིའིད་ིལྟ་སྟེེ། ནས་དང༌། གྲོ་ོདང༌། ས་ོབ་དང༌། སྲོན་མ་དང༌། སྲོན་ཆུང་

ང༌ོ། །སྤྲོེའུ་སྒོམ་གྱིིས་འིབྲུ་སྣ་ལྔ་བ་ོད་ེཁྱེེར་ནས་བོད་ཁ་བ་ཅིན་གྱི་ིཡུལ་ལ་འིགྲོ་ོབར་ཁ་

བལྟས་པོ་དང༌། འིཕོགས་པོས་གསེར་ཕྱོ་ེསྙིམ་པོ་གང་ཕྱོག་ཏུ་བསྣམས་ཏིེ། འིད་ིསྐོད་

ཅིེས་གསུང་ང༌ོ། །སྤྲོེའུ་སྒོམ་ཁྱེོད་ཀྱི་ིབུ་ཚ་བ་ོདང༌། ཡང་ཚ་རྣམས་ཀྱིིས་འིཚ་ོབ་ཡང་

མཐོར་རིན་པོ་ོཆོེའིི་གསེར་གྱིིས་འིཚ་ོབར་བྱ་ཡིས། སྐོབས་སྐོབས་སུ་བྱང་སེམས་

དཔོའི་ཐོདོ་རྒོལ་བ་ར་ེར་ེཡང་འིབྱུང་བར་འིགྱུར་ར་ོགསུང་ང༌ོ། །

སྤྲོེའུ་སྒོམ་གྱིིས་བྲག་སྲོིན་མ་ོཁྱེིམ་ཐོབ་བཟའི་འིཚ་ོབྱས་པོ་ལ། བྱ་དགའི་ིཚུལ་དུ་

གསེར་ཕྱོ་ེཁྱེོར་བ་གང་བོད་ཡུལ་ཁ་བ་ཅིན་དུ་གཏིོར་ནས་སྤྲོེའུ་སྒོམ་ཁྱེོད་ཀྱི་ིརིགས་

བརྒྱུད་དུ་གྱུར་པོ་རྣམས་འིཚ་ོབ་རིན་པོ་ོཆོ་ེགསེར་གྱིིས་འིཚ་ོབར་འིགྱུར་ར་ོགསུངས་

ནས། བོད་ཀྱི་ིས་ཆོ་ལ་གསེར་ཁ་འིབྱེད་པོར་འིབྱུང་བ་ན་ིའིཕོགས་པོ་ཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་

པོོས་བོད་ཡུལ་ཁ་བ་ཅིན་དུ་དུས་དུས་སུ་རིན་པོ་ོཆོེའི་ིགཏིེར་ཁུངས་ཁ་འིབྱེད་པོ་དང༌། 

ཡུལ་ཕྱོོགས་གཞིན་ནས་ནོར་ང་ོམཚར་ཅིན་ཡོང་བའི་ིཕྱོིར་ཕྱོོགས་བཞིིའི་ིསྒ་ོཐོམས་
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

ཅིད་ཁ་འིབྱེད་པོ་དང༌། སྐོབས་སྐོབས་སུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔོའི་ཐོོད་རྒོལ་རེ་རེ་

འིབྱུང་བར་བྱནི་གྱིསི་བརླབས་ས།ོ །

ད་ེནས་སྤྲོེའུ་སྒོམ་གྱིིས་འིབྲུ་སྣ་ལྔ་བ་ོཁྱེེར་ནས་ཁ་བ་ཅིན་གྱི་ིཡུལ་གྱི་ིདབུས་ཀྱི་ི

ས་ལ་བརྟེེན་པོ། ས་གཞི་ིཉིམས་དགའི་བ། བཀྲ་ཤིས་པོ། རང་བཞིིན་གྱི་ིཡོན་ཏིན་

ཐོམས་ཅིད་འིབྱུང་བ། འིབྲུ་སྣ་ཚགོས་སྐྱོ་ེབ། དྲ་ོབ། བཞིདེ་པོ་རྣམ་པོ་དགུ་དང་ལྡན་པོ། 

རྒྱ་གར་ཡུལ་གྱིི་མ་ག་ཏིའིི་ས་ཆོ་འིདྲ་བ་ལ་བརྟེེན་པོ་ཁ་བ་ཅིན་གྱིི་སྙིང་པོ་ོདེར་ཕྱོིན་

ནས། འིབྲུ་སྣ་ལྔ་པོ་ོདེར་བཏིབ་ནས་བཞིག་ག ོ །ད་ེནས་དབྱར་ཟླ་གསུམ་ནགས་མ་བྱ་

ཚགོས་ཅིན་དུ་བུ་དང་ཚ་བ་ོརྣམས་གསསོ་ནས་བསྐྱོངས་ཏི།ེ གསརེ་སྒང་འིབྲུ་སྣ་ལྔ་བ་ོ

ད་ེབཏིབ་པོའི་ིསར་བུ་དང་ཚ་བ་ོརྣམས་ཁྲིིད་ནས་ཕྱོིན་པོ་དང༌། འིབྲུ་སྣ་ལྔ་བ་ོད་ེཁམ་

ཤར་ར་ེསྨོནི་ནས་འིདུག་ག ོ།

ད་ེནས་བུ་ཚ་རྣམས་ལ་སྨྲས་པོ། ཁྱེེད་བུ་ཚ་བ་ོརྣམས་ལ་འིཕོགས་པོ་ཐུགས་རྗེ་ེ

ཆོནེ་པོ་ོཨཱརྱ་པོ་ལསོ་གནང་བའི་ིཟས་སྐོལ་འིད་ིཡནི་ན་ོཟ་ོདང་བྱས་པོས། སྤྲོའེི་ིསྒམོ་གྱི་ི

ཕྲུ་གུ་བུ་ཚ་བ་ོབཞི་ིབརྒྱ་བ་ོཤིན་ཏུ་དགའི་འི།ོ །ཡུལ་འིཛིན་པོ་ལ་སྔ་བ་ཡར་ལུངས་ཟ་ོ

ཐོང་འིད་ིཡིན་ནོ། །ད་ེནས་ཁོང་རྣམས་ཚོས་ཟོས་པོས་མ་རྨོས་པོའི་ིལ་ོཏིོག་ལྟར་ཞིིམ་

པོར་གྱུར་ནས། ཁོང་རྣམས་ཀྱིིས་སྙེ་མའིི་གྲོངས་བགྲོངས་པོས་འིབྲུའིི་གྲོངས་ཁྲིི་ཁྲིི་

འིདུག་ནས་ཡར་ལུངས་ཁྲི་ིཐོང་ཞིསེ་ཀྱིང་བྱའི།ོ །

ད་ེཡང་ར་ོམཆོོག་ཞིིམ་པོར་གྱུར་ནས་ཟོས་པོས་བརྒྱགས་པོར་གྱུར་ཏི་ེབརྩིེས་

དང་བྱས་པོས་རྩིེད་མ་ོརྩིེས་ཡས་ཡར་ལུངས་རྩིེས་དང་བྱ་བ་བྱུང་ང༌ོ། །ཡང་འིབྲུའི་ིལ་ོ

ཏིོག་ལ་ཟོས་ཏི་ེབརྒྱགས་པོར་གྱུར་ནས་རྒྱུ་དང་བྱས་པོས་ཡར་ལུངས་འིོལ་ཁ་རྒྱུག་
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ཐོང་བྱ་བ་བྱུང་ངོ༌། །དེ་ནས་སྤྲོེའུ་ཕྲུག་རྣམས་འིཛིངས་འིཐོབས་ནས་མ་འིཆོམ་སྟེེ། 

གཅིིག་ལ་གཅིིག་མ་ིའིཇིགས་ཏི་ེཚན་པོ་བཞིིར་ཆོད་ད་ེགྱིེས་སོ། །དེར་མེས་པོ་ོསྤྲོེའུ་

སྒམོ་གྱིསི་བུ་ཚ་བ་ོཡང་ཚ་རྣམས་ལ་བརྟེག་གཞི་ིབྱས་པོས། ཚན་པོ་གཅིགི་ན་ིསྣ་ལྡངོ་

ངསེ་བྱས་པོ་ཞིགི་བྱུང་ནས། མངི་རུས་ལྡངོ་བྱ་བར་བཏིགས་ཏི།ེ ལྡངོ་ལ་རུས་ཆོནེ་པོ་ོ

བཅི་ོབརྒྱད་བྱ་བ་བྱུང་ང༌ོ། །དེའི་ིའིོག་མ་ན་ིའིགྲོམ་ཤ་སྟེོང་ང་ེབྱས་པོ་ཞིིག་བྱུང་ནས། 

མངི་རུས་སྟེངོ་བྱ་བར་བཏིགས་ཏི།ེ སྟེངོ་ལ་རྗེ་ེབཞི་ིཁལོ་བརྒྱད་བྱ་བ་བྱུང་ང༌ོ། །

དེའིི་འིོག་མ་ནི་མགོ་སེ་ཡང་ངེས་པོ་ཞིིག་བྱུང་ནས། མིང་རུས་སེ་བྱ་བར་

བཏིགས་ཏི།ེ ས་ེལ་འིཇུག་ལ་ེསྤྱོན་དགུ་བྱ་བ་བྱུང་ང༌ོ། །དེའི་ིའིོག་མ་ན་ིའིཚུལ་བ་སྨུག་

སྒ་ོར་ེབྱས་པོ་ཅིིག་བྱུང་ནས། མིང་རུས་སྨུ་བྱ་བར་བཏིགས་ཏིེ། སྨུ་ལ་ཀོ་ོལེའི་ིའིཕྲ་

བརྒྱད་བྱ་བ་བྱུང་ང༌ོ། །ལྡོང་དང་སྟེོང་གཉིིས། ས་ེདང་སྨུ་གཉིིས་ཏི་ེནང་ག་ིམིའུ་རིགས་

བཞི་ིབྱ་བར་གྲོགས་ཏི།ེ བདོ་ཡུལ་ཁ་བ་ཅིན་གྱི་ིམ་ིལ་སྔ་བ་ཡང་ད་ེརྣམས་ཡནི་ན།ོ །

དེ་རྣམས་འིཕོགས་པོ་སྤྱོན་རས་གཟིགས་འིོད་དཔོག་ཏུ་མེད་པོ་ཞིེས་ཀྱིང་བྱ་

སངས་རྒྱས་ཚེ་དཔོག་མེད་ཅིེས་ཀྱིང་བྱ་བ་ཨ་མི་དེ་བ་དེའིི་དྲུང་དུ་ཁ་བ་ཅིན་གྱིི་

སེམས་ཅིན་རྣམས་ཟང་ཟིང་གིས་བསྡུས་ནས་སྨོིན་པོར་དམ་བཅིས་ཁས་བླངས་ནས། 

ཆོད་བཙན་པོ་བསྟེན་པོར་བྱས་པོ་ཡིན་སྐོད་དོ། །ཟང་ཟིང་གིས་བཏུལ་བའི་ིལེའུ་སྟེ་ེ

བཞི་ིཔོོའི།ོ །                     ། །
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ལའེུ་ལྔ་པ། རགིས་རྒྱུད་དང་རྒྱལ་པོའ་ིགདུང་རྒྱུད་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས།

ད་ེནས་ཡང་སྤྲོེའུ་སྒོམ་གྱིིས་བུ་ཚ་བ་ོབཞི་ིབརྒྱ་བ་ོད་ེཚན་པོ་བཞིིར་གྱིེས་ཏི་ེའིཐོབས་

པོ་དང༌། མེས་པོ་ོསྤྲོེའུ་སྒོམ་གྱིིས་བར་མ་བྱས་ནས་ས་ཆོ་བཞིིར་བགོས་པོ་ན་ིདབུས་

གཙང་རུ་བཞི་ིཡནི་ན།ོ །

དབུས་གཙང་ར་ིབཞི་ིའིད་ིལྟ་སྟེ།ེ གཡུ་རུ་དང་དབུ་རུ་གཉིསི། གཙང་གཡས་རུ་

དང་གཡོན་རུ་སྟེ་ེབཞིིའི།ོ །མིང་རུས་ཚན་པོ་བཞིིར་གྱིེས་པོ་ན།ི ལྡོང་དང་སྟེོང་གཉིིས། 

ས་ེདང་སྨུ་གཉིསི་ཏི་ེབཞིིའི།ོ །ལྡོང་ལ་གཡུ་རུ་བྱནི། སྟེངོ་ན་ིགཙང་གཡས་རུར་བསྐོསོ། 

ས་ེལ་གཙང་གཡནོ་རུ་བྱནི། སྨུ་ན་ིདབུ་རུར་བསྐོསོ་ས།ོ །སྐོསོ་ལུགས་གཞིན་ན་ིདུས་

ཕྱོིས་ཀྱི་ིརྒྱལ་པོ་ོརྣམས་ཀྱིིས་མཛད་ད་ོཞིེས་ལུང་བསྟེན་ན།ོ །ད་རུང་གར་མ་གཏིོགས་

ཀྱི་ིརུས་ངན་ཁངེས་པོ་ོབདུན་བྱ་བ་བྱུང་སྟེ་ེའིད་ིརྣམས་ཡནི་ན།ོ །

གར་ལོག་ཀྱུངས་སྐོད་ཅིན་དང་གཅིིག་ཀོ་ེལ་ེམ་ིཤ་ཅིན་དང་གཉིིས། སོག་པོ་ོསྤྲོ་ེ

སློག་ཅིན་དང་གསུམ་དང༌། རྒྱལ་མ་ོཀྱི་ིཁྱེ་ོཅིན་དང་བཞི།ི གླི་ོབུ་མིག་དམར་ཅིན་དང་

ལྔ། རྡོ་ོརུ་རྐོང་སྔོན་ཅིན་དང་དྲུག མོན་བུ་སྤྱོ་ིའིདུམ་ཅིན་དང་བདུན་ནོ། །ད་རུང་ཕོ་

སྤྲོའེུ་དང་མ་བྲག་སྲོནི་མ་ོགཉིསི་ལ་བུ་ཚ་རགིས་བརྒྱུད་དུ་གྱུར་པོ་དཔོའི་བ་ོམ་ིརྒོདོ་མ་ི

གསུམ་བྱ་བ་བྱུང་བ་ལ། ལྟ་བ་མིག་རྣ་ོདང༌། ཉིན་པོ་རྣ་གསང་དང༌། སྙོབ་པོ་ལག་

རིངས་དང་གསུམ་ཡིན་ཏི་ེམ་སངས་འིད་ིརྣམས་ཡིན་ནོ། །ད་ན་ིཨ་མ་ིད་ེབའི་ིདྲུང་དུ། 
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ཨཱརྱ་པོ་ལོས་ཁ་བ་ཅིན་གྱི་ིསེམས་ཅིན་རྣམས་ཐོ་མ་ཆོོས་ཀྱིིས་རྒྱུད་སྨོིན་པོ་དང་གྲོོལ་

བར་བྱེད་པོའི་ིདམ་བཅིས་པོ་ད་ེམ་ིཉིམས་པོར་བྱ་བའི་ིཕྱོིར། བོད་ཡུལ་ཁ་བ་ཅིན་གྱི་ི

སེམས་ཅིན་རྣམས་ན་ིདུད་འིགྲོོའི་ིབུ་ཚ་དང་རིགས་བརྒྱུད་དུ་སོང་བས་ཤིན་ཏུ་ནས་

ཀྱིང་འིདུལ་དཀོའི་སྟེེ། འིད་ིརྣམས་ཞི་ིབས་མ་ིཐུལ་བས་དྲག་པོོའི་ིཆོད་པོ་དང་ཁྲིིམས་

ལ་བརྟེེན་ཏིེ་འིདུལ་དགོས་པོར་གཟིགས་ཏིེ། དེ་ལ་དབང་ཆོེ་ཞིིང་རབ་ཏུ་ཆོེ་བ་ཞིིག་

གིས་འིདུལད་དགོས་པོས་དབང་ཆོེ་བ་ནི་རྒྱལ་པོ་ོཡིན་པོས། རྒྱལ་པོོར་སྤྲུལ་ནས་

འིདུལ་བར་སམེས་ས།ོ །

རྒྱལ་པོ་ོན་ིབསྐོལ་པོ་དང་པོོའི་ིརྗེ་ེམང་པོོས་བཀུར་བ་ནས་མག་ོབཙུགས་པོ་དེ་

ཡནི་ཏི།ེ ད་ེཅི་ིལྟར་དུ་ཅི་ིཙམ་ན་བྱུང་སྟེ་ེད་ེན་ིའིད་ིལྟ་སྟེ།ེ སྔནོ་གྱི་ིབསྐོལ་བའི་ིདང་པོ་ོལ་

བསྐོལ་པོ་མངནོ་པོར་དགའི་བ་ཞིསེ་བྱ་བའི་ིབསྐོལ་པོ་ཆོནེ་པོ་ོཆོགས་ནས་འིདས། དའེི་ི

ཕྱོི་ལ་བསྐོལ་པོ་བཟང་ལྡན་ཞིེས་བྱ་བའིི་བསྐོལ་པོ་ཆོེན་པོོ་ཅིིག་ཆོགས་ནས་འིདས། 

དེའིི་ཕྱོི་ལ་བསྐོལ་པོ་མཐོོང་དགའི་ཞིེས་བྱ་བའིི་བསྐོལ་པོ་ཆོེན་པོོ་ཅིིག་ཆོགས་ནས་

འིདས། དེའི་ིཕྱོ་ིལ་བསྐོལ་པོ་དགའི་བ་དང་ལྡན་པོ་ཞིེས་བྱ་བའི་ིབསྐོལ་པོ་ཆོེན་པོ་ོཅིིག་

འིདས་ཏིེ། དེའི་ིརྗེེས་ལ་ཅི་ིཡང་མ་ིསྣང་ཞིིང་ཅི་ིཡང་མ་ིསྲོིད་པོ་ལས་དང་པོ་ོན་ིསེམས་

ཅིན་སྤྱོ་ིམཐུན་གྱི་ིལས་དང་བསོད་ནམས་དང༌། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔོའི་རྣམས་ཀྱིི་ཐུགས་རྗེེ་དང་སྨོོན་ལམ་གྱིི་ནུས་མཐུ་ལ་བརྟེེན་ནས། ད་ལྟར་གྱིི་

བསྐོལ་པོ་བཟང་པོ་ོའིད་ིབགས་ཀྱིིས་འིད་ིལྟར་ཆོགས་ཏིེ། ནམ་མཁའི་སྟེོང་པོ་ལ་རླུང་

ག་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་ཅིིས་ཀྱིང་མ་ིཤིགས་པོ་ཞིིག་ཆོགས་སོ། །དེའི་ིཐོད་ཀོར་སྣ་ཚོགས་

འིདུས་པོའི་ིསྤྲོིན་ཆོེན་པོ་ོཞིིག་ཆོགས་ཏིེ། ཆོར་ཆོེན་པོོའི་ིརྒྱུན་གླིང་བ་ོཆོེའི་ིཕོ་ོམཚན་
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

ཙམ་བབ་ནས། ད་ེལ་ཆུའི་ིདཀྱིལི་འིཁརོ་སྔ་ོདཀོར་དུ་ཆོགས་ས།ོ །

ད་ེལ་རླུང་གིས་ཁྱེོམས་པོའི་ིཁར་སྤྲོིས་མའི་ིཚུལ་དུ་སའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་སེར་པོོར་

ཆོགས། དེའི་ིསྟེེང་དུ་རིན་པོ་ོཆོེའི་ིསྤྲོིན་ཆོགས་ཏི།ེ ཆོར་གྱི་ིརྒྱུན་བབ་ནས་རིན་པོ་ོཆོེའི་ི

མཚ་ོརླུང་གིས་བསྲུབས་པོ་ལས་དབུས་ཀྱི་ིར་ིབ་ོམཆོོག་རབ། གསེར་གྱི་ིར་ིབདུན་

དང༌། རལོ་བའི་ིམཚ་ོབདུན་དང༌། ལྕགས་ར་ིམུ་ཁྱུད། ཕྱོའིི་ིརྒྱ་མཚ་ོཆོནེ་པོ་ོདང་བཅིས་

པོ་ཆོགས་ས།ོ །གླིིང་བཞི་ིགླིིང་ཕྲན་དང་བཅིས་པོ་ཡང་ཆོགས་ས།ོ །དུས་ད་ེཙ་ན་བེམ་

པོའོི་ིརྒྱལ་པོ་ོཆོནེ་པོ་ོབཞི་ིབྱུང་སྟེ།ེ རའིི་ིརྒྱལ་པོ་ོམཆོགོ་རབ། རྡོའོི་ིརྒྱལ་པོ་ོཨར་མ་ོལ་ེཀོ 

ཤིང་ག་ིརྒྱལ་པོ་ོཤིང་ཆོེན་ས་རྟེོལ། མཚོའི་ིརྒྱལ་པོ་ོམཚ་ོཆོེན་མ་དྲོས་པོ་དང་བཞི་ིཡིན་

ན།ོ །

ད་ེནས་རིག་པོ་ཅིན་གྱི་ིརྒྱལ་པོ་ོབཞི་ིབྱུང་སྟེ།ེ འིདབ་ཆོགས་མཁའི་ལྡིང་ག་ིརྒྱལ་

པོ་ོབྱ་ཁྱུང་དང༌། གཅིན་ཟན་གྱི་ིརྒྱལ་པོ་ོཆོནེ་པོ་ོསངེ་ག་ེདང༌། བྱལོ་སངོ་རྐོང་འིགྲོསོ་ཀྱི་ི

རྒྱལ་པོ་ོཆོེན་པོ་ོགླིང་བ་ོཆོ་ེདང༌། མཆོོག་གྲུབ་མིའི་ིརྒྱལ་པོ་ོཆོེན་པོ་ོརྗེ་ེམང་པོོས་བཀུར་

བ་དང་བཞི་ིཡིན་ན།ོ །མིའི་ིརྒྱལ་པོ་ོལ་ཡང༌། གདུང་བརྒྱུད་ཀྱི་ིརྒྱལ་པོ་ོདང༌། བསྐོོས་

པོའི་ིརྒྱལ་པོ་ོདང༌། ཆོོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་པོ་ོདང༌། གླི་ོབུར་གྱི་ིརྒྱལ་པོ་ོབཞི་ིཡིན་ནོ། །ད་ེལ་

གདུང་བརྒྱུད་ཀྱི་ིརྒྱལ་པོ་ོདང་ཆོོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་པོ་ོན་ིགདུང་བརྒྱུད་གཅིིག་གོ །ད་ེན་ིདང་

པོོ་འིོད་གསལ་གྱིི་ལྷའིི་བུ་ཤེད་ཅིན་དང་ཤེད་ལ་གྲོོགས་གཉིིས་ལྷའིི་ཚེ་དང་བསོད་

ནམས་ཟད་པོ་ལ་བརྟེེན་ནས་ཡར་མར་རིམ་གྱིིས་འིཆུགས་ཏིེ། འིཛམ་བུ་གླིིང་དུ་ལྷུང་

ནས་ད་ེགཉིིས་པོོའི་ིབཅུད་མ་ེཏིོག་ག་ིལྡུམ་བུ་འིདྲ་བ་གཉིིས་ལ་རྫུས་སྐྱོེས་སུ་བྱུང་སྟེེ། 

འིདྲ་བ་ལྷ་འིདྲ་སྟེ་ེསྐྱོེས་པོ་མིའི་ིལུས་སུ་སྐྱོེས་པོ་ཡིན་ན།ོ །དེའི་ིཟས་བཞི་ིཡང་དང་རིམ་



 ལེའུ་ུ་ོ།།ས་ངུས་ུ་དུདལུ་པགསུ་སདུས་ུལསུལཔུསངོ

 49  

པོ་བཞིིན་མ་ིཐོོག་གཉིིས་དང་གསུམ་དང་བཞི་ིདང་ལྔ་ལ་ཟས་མ་ིགཅིིག་པོ་ར་ེར་ེབྱུང་

བ་ཡནི་ན།ོ །

དེའི་ིདུས་སུ་ཚ་ེལ་ོཡང་དཔོག་ཏུ་མེད་བརྗེོད་དུ་མེད་པོ་ཐུབ་པོ་ཡིན་ན།ོ །ཕོ་ོམོའི་ི

མཚན་མ་ཡང་མདེ། ལུས་ཀྱི་ིཆོགས་པོ་སྤྱོདོ་པོ་ཡང་མདེ་པོས་གཅིིག་གསི་གཅིགི་ལ་

མིག་ག་ིབལྟས་པོས་ལུས་གྲུབ་སྟེ་ེསྐྱོ་ེབ་ཡིན། ལས་བྱེད་པོ་ཡང་མེད། ཟས་ན་ིསའི་ི

བཅུད་གང་སྐྱོསེ་པོ་ད་ེཟ་བ་ཡནི། མ་ིན་ིཡང་མཚན་ཅིན་ར་ེར་ེམནི་པོ་མངི་མདེ་ཅིངི་མ་ི

ན་ིམང་དུ་བྱུང་སྟེ་ེམའིི་ིམངི་སམེས་ཅིན་ཟརེ་བ་ཡནི་ན།ོ །ད་ེའིདོ་གསལ་གྱི་ིལྷའི་ིབུ་ཤདེ་

ཅིན་གྱིསི་ཤདེ་ལ་གྲོགས་ཀྱི་ིལུས་ལ་མགི་གསི་བལྟས་པོས་ལུས་གྲུབ་སྟེ་ེབུ་ན་ིལྷ་ཆོནེ་

ཤེད་བུ་བྱ་བ་བྱུང་ང༌ོ། །ཟས་ན་ིསའི་ིབཅུད་མར་དཀོར་འིདྲ་བ་ཟ་བ། འིོད་ན་ིརང་རང་

ལ་ཡོད་པོ་ད་ེད་ེན་ིབསྐོལ་པོ་ཕྲན་བུ་ཞིིག་གནས་ས།ོ །འིོད་ཕྲན་བུ་ད་ེཟད་རང་རང་ག་ི

འིདོ་ད་ེནུབ་ནས་མུན་པོའི་ིབསྐོལ་པོ་གཅིགི་བྱུང་ང༌ོ། །

ཤེད་བུའི་ིརྒྱུད་ལ་སྟེོངས་པོར་བུ་ན་ིལྷ་ཆོེན་དུང་བྱམས་བྱ་བ་བྱུང༌། དེའི་ིབུ་ལྷ་

ཆོེན་རུ་བྷ་ེབྱམས་བྱ་བ་བྱུང༌། དེའི་ིབུ་ལྷ་ཆོེན་འིཁོར་བ་དུང་སྐྱོོང་བྱ་བ་བྱུང་ང༌ོ། །ད་ེ

གསུམ་གྱི་ིམ་ིཐོོག་ལ་ཟས་ན་ིསའི་ིབཅུད་དོང་ཀོའི་ིམ་ེཏིོག་འིདྲ་བ་ཟ། འིོད་ན་ིརང་རང་

ལ་བྱུང་སྟེེ་མུན་པོའིི་བསྐོལ་པོ་སངས་སོ། །དེ་ཡང་བསྐོལ་པོ་ཕྲན་བུ་ཅིིག་གནས་

ས།ོ །ཕྲན་བུ་ད་ེཟད་རང་རང་ག་ིའིདོ་ད་ེནུབ་ནས་མུན་པོའི་ིབསྐོལ་པོ་ཅིགི་བྱུང་ང༌ོ། །ལྷ་

ཆོེན་འིཁོར་བ་དུང་སྐྱོོང་གི་རྒྱུད་མ་སྟེོངས་པོར་བུ་ནི་ལྷ་ཆོེན་ཉིེ་བའིི་བཀྲ་ཤིས་བྱ་བ་

བྱུང༌། དའེི་ིབུ་ལྷ་ཆོནེ་བཀྲ་ཤསི་འིདོ་དཔོལ་བྱ་བ་བྱུང༌། དའེི་ིབུ་ལྷ་ཆོནེ་གཟ་ིལྡན་བྱ་བ་

བྱུང༌། དེའི་ིབུ་ལྷ་ཆོེན་རྒྱལ་བ་བྱ་བ་བྱུང༌། དེའི་ིབུ་ལྷ་ཆོེན་བད་ེལྡན་རྒྱལ་བ་བྱ་བ་བྱུང་
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

ང༌ོ། །ཟས་ན་ིསའི་ིབཅུད་ཤ་མ་ོའིདྲ་བ་ཟ། རང་ལ་འིདོ་ར་ེབྱུང་བས་མུན་པོའི་ིབསྐོལ་པོ་

ད་ེསངས་ས།ོ །དུས་ད་ེཙ་ན་གཅིགི་གསི་གཅིགི་ལ་ལག་པོ་བཅིངས་པོས་ལུས་ཆོགས་

ཏི་ེསྐྱོསེ་པོ་ཡནི། 

ད་ེཡང་བསྐོལ་པོ་ཕྲན་བུ་ཞིིག་གནས་ས།ོ །བསྐོལ་པོ་ཕྲན་བུ་ད་ེཟད་རང་ག་ིའིོད་

ད་ེནུབ་ནས་ཡང་མུན་པོའི་ིབསྐོལ་པོ་ཅིིག་བྱུང་ང༌ོ། །ལྷ་ཆོེན་བད་ེལྡན་གྱི་ིརྒྱུད་མ་བོར་

བར་དེའི་ིབུ་ན་ིལྷ་ཆོེན་སྣང་བ་མུན་སེལ་འིཛིན་ཞིེས་བྱ་བ་བྱུང་ང༌ོ། །ལྷ་ཆོེན་སྣང་བ་

མུན་སེལ་འིཛིན་གྱི་ིདུས་སུ་ཉི་ིམ་དང་ཟླ་བ་ཡང་བྱུང་ང༌ོ། །ཉི་ིཟླའི་ིནུས་པོ་ལ་བརྟེེན་

ནས་འིབྲས་ས་ལུའི་ིལྗོང་བ་ནང་བར་བརྔས་ཀྱིང་ནུབ་མ་ོསྐྱོ་ེབ། ནུབ་མ་ོབརྔས་ཀྱིང་

ནང་བར་སྐྱོ་ེབ་སྙ་ེམ་མདངས་དང་ལྡན་ཞིིང་ར་ོམཆོོག་བརྒྱ་དང་ལྡན་པོ། ནུས་པོ་སྟེོང་

དང་ལྡན་པོ་ཅིགི་བྱུང་ང༌ོ། །

ད་ེལ་མ་ིརྣམས་ཀྱིིས་ཟས་ད་ེཟོས་ཟོས་པོས་ཟས་དེའི་ིནུབ་པོ་ལ་བརྟེེན་ནས་ཕོ་ོ

མཚན་དང་མ་ོམཚན་ཡང་བྱུང་ང༌ོ། །ད་ེནས་མ་ིལ་ལ་ཞིགི་གསི་ནང་བར་གྱི་ིསྐོལ་བ་ད་ོ

ནུབ་དགོང་མ་ོནས་བརྔས་པོས་རྗེེས་ཆོེན་པོ་ོབྱུང་སྟེ་ེསུས་ཐོོབ་བྱས་པོས། ང་བདག་

བྱུང་ནས་སྒོག་ངན་པོ་དང་ཆུང་བ་རྣམས་ལ་ཟས་ཀྱིིས་སྐོལ་བ་ཆོད་དོ། །ད་ེནས་ལྷ་

ཆོེན་བདེ་ལྡན་རྒྱལ་བའིི་བུ་ལྷ་ཆོེན་སྣང་བ་མུན་སེལ་འིཛིན་ཅིེས་བྱ་བ་ལྷའིི་བུ་

གཟུགས་དང་བསམ་པོ་བཟང་བ་དེས་བདག་པོོ་བྱས་ནས་མི་གཞིན་མ་རྣམས་ལ་

བྱམས་སྡེང་མདེ་པོར་བགསོ་པོས། ལྷ་ཆོནེ་སྣང་བ་མུན་སལེ་འིཛནི་བྱ་བ་ལ་ཟས་དའེི་ི

སྐོལ་བ་ཆོད་པོས། མ་ིགཞིན་པོ་རྣམས་ཀྱིསི་འིབྲས་ས་ལུ་ཐོ་ོརྩི་ེར་ེབསྡུས་ནས་ཁངོ་ལ་

ཕུལ་བས་ཁོང་ཤིན་ཏུ་རབ་ཏུ་རྒྱས་བ། ཐོ་ོརྩི་ེབསྡུས་པོའི་ིརྒྱལ་པོ་ོཞིེས་ཀྱིང་བྱ། མིའི་ི
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སྐྱོ་ེབ་ོམང་པོོས་འིབྲས་ས་ལུའི་ིབསྙེན་བཀུར་མང་པོ་ོབྱས་ཏི་ེརྒྱལ་པོོར་མངའི་གསོལ་

བས་རྗེ་ེམང་པོོས་བཀུར་བའི་ིརྒྱལ་པོ་ོཞིེས་ཀྱིང་བྱའི།ོ །ད་ེནས་མ་ིརྣམས་ཀྱིིས་གཅིིག་

ལ་གཅིིག་འིཁྱུད་ནས་ཕོ་ོམོའི་ིམཚན་མ་གཉིིས་བུ་གའི་ིསྒ་ོསྦྱོར་བས་དུས་ད་ེནས་སྐྱོེས་

པོ་དང་བུད་མེད་ཀྱི་ིའིཁྲི་ིབ་ཡང་བྱུང༌། ང་ོཚའི་ིཁང་བ་ཡང་དུས་ད་ེནས་བྱུང༌། ཉི་ིཟླ་

ཡང་དུས་ད་ེནས་བྱུང་ང༌ོ། །ད་ེགོང་ཡན་ཆོད་ལ་ཉི་ིཟླ་མེད། སྐྱོེས་པོ་དང་བུད་མེད་ཀྱི་ི

འིཁྲི་ིབ་མེད་ད།ོ།

 མའིི་ིརྒྱལ་པོ་ོརྗེ་ེམང་པོསོ་བཀུར་བ་ཉིདི་ནས་ཉི་ིཟླ་ཡང་བྱུང༌། སྐྱོསེ་པོ་དང་བུད་

མེད་ཀྱི་ིའིཁྲི་ིབ་བྱུང་ང༌ོ། །རྒྱལ་པོ་ོལ་སྔ་མ་རྗེ་ེམང་པོོས་བཀུར་བ་ཡིན་ན།ོ །དེའི་ིབུ་ན་ི

འིོད་མཛེས། དེའི་ིབུ་དག་ེབ། དེའི་ིབུ་དག་ེམཆོོག དེའི་ིབུ་ཏི་ལའི་ིརྐོང༌། རྒྱལ་པོ་ོགས་ོ

སྦྱོངོ་འིཕོགས་ཞིསེ་ཀྱིང་བྱའི།ོ །གས་ོསྦྱོོང་འིཕོགས་ཀྱི་ིསྤྱོ་ིབརོ་བུ་ཅིགི་སྐྱོསེ་པོས་རྒྱལ་

བ་ོསྤྱོ་ིབ་ོསྐྱོེས་ཡིན་ན།ོ །རྒྱལ་པོ་ོགྲོགས་པོ་མཐོའི་ཡས་ཞིེས་ཀྱིང་བྱའི།ོ །རྗེ་ེམང་པོོས་

བཀུར་བ་དང་གདུང་རྒྱུད་གཅིིག་གོ །དེའི་ིབུ་འིོད་མཛེས་དང་གཉིིས། དེའི་ིབུ་དག་ེབ་

དང་གསུམ། དའེི་ིབུ་དག་ེམཆོགོ་དང་བཞི།ི དའེི་ིབུ་གས་ོསྦྱོངོ་འིཕོགས་པོ་ལྔ། དའེི་ིབུ་

སྤྱོི་བོ་སྐྱོེས་དང་དྲུག་ཡིན་པོས་བསྐོལ་པོ་དང་པོོའི་ིརྒྱལ་པོོ་སྡེེ་དྲུག་ཞིེས་ཀྱིང་

བྱའི།ོ །རྒྱལ་པོ་ོསྤྱོ་ིབ་ོསྐྱོསེ་ཀྱི་ིབུ་མཛསེ་པོ། དའེི་ིབུ་ཉི་ེམཛསེ། དའེི་ིབུ་འིདོ་མཛསེ་ལྡན། 

དེའི་ིབུ་བཟང་པོོ། དེའི་ིབུ་ཀུན་ནས་འིོད་ཟེར་ནས་རྒྱུད་པོ་བརྒྱད་ཁྲི་ིབཞི་ིསྟེོང་ན་ིཡུལ་

གྲུ་འིཛནི་དུ་བྱུང་ང༌ོ། །དའེི་ིབུ་ཐོ་ཆུང་དགྲོ་འིདུལ། དའེི་ིབུ་ཚ་བ་ོལྔ་ཁྲི་ིབཞི་ིསྟེངོ་ན་ིཡུལ་

དམག་གིས་མ་ིཚུགས་པོར་བྱུང་ང༌ོ། །དེའི་ིབུ་ཐོ་ཆུང་དམག་ལས་རྒྱལ་བ། དེའི་ིབུ་ཚ་

ཡང་ཚའི་ིརྒྱུད་སུམ་ཁྲི་ིདྲུག་སྟེོང་ན་ིཡུལ་དང་གྲོོང་ཁྱེེར་བ་ར་ཎཱ་སིར་བྱུང་ང༌ོ། །དེའི་ིཐོ་
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

ཆུང་བཟདོ་པོ་དཀོའི་ཐུབ་ཀྱི་ིརྒྱུད་བརྒྱད་ཁྲི་ིབཞི་ིསྟེངོ་ན་ིཀོ་ིམ་པོ་ལའི་ིགྲོངོ་ཁྱེརེ་དུ་བྱུང་

ང༌ོ། །དེའི་ིབུ་ཚ་ཐོ་ཆུང་གླིང་པོོས་བྱིན་གྱི་ིརྒྱུད་སུམ་ཁྲི་ིལྔ་སྟེོང་ན་ིགྲོོང་ཁྱེེར་རྡོ་ོའིཇོག་ཏུ་

བྱུང་ང༌ོ། །དའེི་ིབུ་ཚ་ཐོ་ཆུང་བ་ལ་བུ་ཅིན་གྱི་ིརྒྱུད་སུམ་ཁྲི་ིཉིསི་སྟེངོ་ན་ིགྲོངོ་ཁྱེརེ་ཉི་ིཅིན་

དུ་བྱུང་ང༌ོ། །དེའི་ིབུ་ཚ་ཐོ་ཆུང་ཚ་ཆོེན་གྱིིས་འིདུལ་བའི་ིརྒྱུད་སུམ་ཁྲི་ིལྔ་དང་ཉིིས་སྟེོང་

ཡང་གྲོོང་ཁྱེེར་དམག་ལས་རྒྱལ་བར་བྱུང་ང༌ོ། །དེའི་ིབུ་ཚ་ཐོ་ཆུང་རྒྱལ་སྦྱོིན་གྱི་ིརྒྱུད་

སུམ་ཁྲི་ིལྔ་དང་ཉིསི་སྟེངོ་ཡང་གྲོངོ་ཁྱེརེ་ཀོ་བྱ་ཀོར་བྱུང་ང༌ོ། །

དེའི་ིབུ་ཚ་ཐོ་ཆུང་རྒྱལ་པོ་ོལྡེའི་ིགདུང་རྒྱུད་སུམ་ཁྲི་ིཉིིས་སྟེོང་ན་ིགྲོོང་ཁྱེེར་ཙམ་པོ་

ལར་བྱུང་ང༌ོ། །དེའི་ིབུ་ཚ་ཐོ་ཆུང་ཀླུའི་ིལྷ་ཞིེས་བྱའི།ོ །དེའི་ིབུ་ཚ་ཡང་ཚའི་ིརྒྱུད་ཉིིས་ཁྲི་ི

ལྔ་སྟེོང་ནི་གྲོོང་ཁྱེེར་ཏི་ལའིི་ཕྲེང་བར་བྱུང་ངོ༌། །དེའིི་བུ་ཚ་ཐོ་ཆུང་ནི་མིའིི་ལྷ་ཞིེས་

བྱའི།ོ །དེའི་ིབུ་ཚ་ཡང་ཚའི་ིརྒྱུད་ཉིིས་སྟེོང་ན་ིགྲོོང་ཁྱེེར་ཏི་མ་ལིར་བྱུང་ང༌ོ། །དེའི་ིབུ་ཚ་

ཐོ་ཆུང་ན་ིརྒྱ་མཚའོི་ིལྷ་ཞིསེ་བྱའི།ོ །དའེི་ིབུ་ཚ་ཡང་ཚའི་ིརྒྱུད་ཁྲི་ིབརྒྱད་སྟེངོ་ན་ིཡུལ་བ་

ར་ཎཱ་སའིི་ིགྲོངོ་ཁྱེརེ་དུ་བྱུང་ང༌ོ། །དའེི་ིབུ་ཚ་ཐོ་ཆུང་ན་ིབླ་ོགྲོསོ་བཟང་པོ་ོཞིེས་བྱའི།ོ །དེའི་ི

བུ་ཚ་ཡང་ཚའི་ིརྒྱུད་ཉིསི་ཁྲི་ིལྔ་སྟེངོ་ན་ིགྲོངོ་ཁྱེརེ་རྒྱལ་པོའོི་ིཁབ་ཏུ་བྱུང་ང༌ོ། །དའེི་ིབུ་ཚ་

ཐོ་ཆུང་ནི་རྒྱལ་བོ་མུན་སེལ་ཞིེས་བྱའིོ། །དེའིི་བུ་ཚ་ཡང་ཚའིི་རྒྱུད་བརྒྱ་ཐོམ་པོ་ནི་

ཡུལ་བ་ར་ཎཱ་སའི་ིགྲོོང་ཁྱེེར་དུ་བྱུང་ང༌ོ། །དེའི་ིབུ་ཚ་ཐོ་ཆུང་ན་ིདབང་ཕྱུག་ཆོེན་པོོའི་ིསྡེ་ེ

ཞིེས་བྱའིོ། །དེའི་ིབུ་ཚ་ཡང་ཚའི་ིརྒྱུད་བརྒྱད་ཁྲི་ིབཞི་ིསྟེོང་ན་ིགྲོོང་ཁྱེེར་རྩི་ཅིན་དུ་བྱུང་

ང༌ོ། །

དའེི་ིབུ་ཚ་ཐོ་ཆུང་ན་ིརྒྱ་མཚའོི་ིསྡེ་ེཞིེས་བྱའི།ོ །དའེི་ིབུ་ཚ་ཡང་ཚའི་ིརྒྱུད་སྟེངོ་ཐོམ་

པོ་ན་ིཡུལ་གྲུ་འིཛིན་གྱི་ིགྲོོང་ཁྱེེར་དུ་བྱུང་ང༌ོ། །དེའི་ིབུ་ཚ་ཐོ་ཆུང་ན་ིདཀོའི་ཐུབ་ཅིན་



 ལེའུ་ུ་ོ།།ས་ངུས་ུ་དུདལུ་པགསུ་སདུས་ུལསུལཔུསངོ
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ཞིསེ་བྱའི།ོ །དའེི་ིབུ་ཚ་ཡང་ཚའི་ིརྒྱུད་བརྒྱད་ཁྲི་ིབཞི་ིསྟེངོ་ཡང་གྲོངོ་ཁྱེརེ་རྩི་ཅིན་དུ་བྱུང་

ང༌ོ། །དེའི་ིབུ་ཚ་ཐོ་ཆུང་ན་ིསའི་ིགདོང་ཞིེས་བྱ་བ་བྱུང་སྟེེ། དེའི་ིབུ་ཚ་ཡང་ཚའི་ིརྒྱུད་

འིབུམ་ཐོམ་པོ་ཡང་ཡུལ་བ་ར་ཎཱ་སའི་ིགྲོོང་ཁྱེེར་དུ་བྱུང་ང༌ོ། །དེའི་ིབུ་ཚ་ཐོ་ཆུང་ན་ིསའི་ི

བདག་པོ་ོཞིེས་བྱ་བ་སྟེེ། དེའིི་བུ་ཚ་ཡང་ཚའིི་རྒྱུད་འིབུམ་ཐོམ་པོ་ཡང་ཡུལ་དམག་

གིས་མ་ིཚུགས་པོའི་ིགྲོོང་ཁྱེེར་དུ་བྱུང་ང༌ོ། །དེའི་ིབུ་ཚ་ཡང་ཚའི་ིརྒྱུད་བརྒྱད་ཁྲི་ིབཞི་ི

སྟེོང་ན་ིགྲོོང་ཁྱེེར་མ་ིལིར་བྱུང་ང༌ོ། །དེའི་ིབུ་ཚ་ཐོ་ཆུང་ན་ིརྒྱལ་པོ་ོལྷ་ཆོེན་པོ་ོཞིེས་བྱ་སྟེ།ེ 

དེའི་ིབུ་ཚ་ཡང་ཚའི་ིརྒྱུད་བརྒྱད་ཁྲི་ིབཞི་ིསྟེོང་ན་ིགྲོོང་ཁྱེེར་མ་ིལར་ཚངས་པོར་སྤྱོད་པོ་

སྤྱོདོ་ད།ོ །

དེའི་ིབུ་ཚ་ཐོ་ཆུང་ན་ིརྒྱལ་པོ་ོམུ་ཁྱུད་ཅིེས་བྱ་སྟེེ། དེའི་ིབུ་ཚ་ཡང་ཚའི་ིརྒྱུད་བཞི་ི

ཁྲི་ིདྲུག་བརྒྱ་ན་ིགྲོོང་ཁྱེེར་སྣང་འིོད་ཅིན་དུ་བྱུང་ང༌ོ། །དེའི་ིབུ་ཚ་ཐོ་ཆུང་ན་ིཤིང་རྟེ་བསྲོ་

བའིོ། །དེའི་ིབུ་ཚ་ཡང་ཚོའི་ིརྒྱུད་བདུན་ཁྲི་ིབདུན་སྟེོང་ན་ིགྲོོང་ཁྱེེར་ཀུན་ཏུ་སྣང་བར་

བྱུང་སྟེ།ེ དེའི་ིབུ་ཚ་ཐོ་ཆུང་ན་ིརྒྱལ་པོ་ོཀྲ་ིཀྲ་ིཞིེས་བྱའི།ོ །ད་ེན་ིསངས་རྒྱས་འིོད་སྲུངས་

དང་དུས་མཚུངས་ས།ོ །རྒྱལ་པོ་ོཀྲ་ིཀྲིའི་ིསྲོས་ན་ིརྒྱལ་པོ་ོལེགས་སྐྱོེས་ཡིན་ན།ོ །རྒྱལ་

པོ་ོལགེས་སྐྱོསེ་དའེི་ིབ་ཚ་ཡང་ཚའོི་ིརྒྱུད་བརྒྱ་ཐོམ་པོ་ན་ིགྲུ་འིཛནི་གྱི་ིགྲོངོ་ཁྱེརེ་དུ་བྱུང་

ང༌ོ། །དའེི་ིབུ་ཚ་ཐོ་ཆུང་ན་ིཉི་ིའིདོ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པོ་ོརྣ་བ་ཅིན་ཞིསེ་བྱའི།ོ །

དེའིི་སྲོས་ནི་གཉིིས་ཏིེ་བ་ར་དྷྭ་ཙ་དང་གོའུ་ཏི་མ་ཞིེས་བྱའིོ། །གོའུ་ཏི་མས་ནི་

སངས་རྒྱས་དྲང་སྲོོང་མདོག་ནག་གི་དྲུང་དུ་བཙུན་པོ་བྱས་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་

ངོ༌། །སངས་རྒྱས་དྲང་སྲོོང་མདོག་ནག་དང་རྒྱལ་བུ་གོའུ་ཏི་མ་ནི་ཆུའིི་འིཚོ་བས་

དཀོའི་ཐུབ་ནུས་ཏིེ། རྒྱལ་བུ་བ་ར་དྷྭ་ཙ་ན་ིཆུའི་ིའིཚ་ོབས་དཀོའི་ཐུབ་མ་ནུས་ནས་
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

བཙུན་མ་ོབླངས་ནས་རྒྱལ་སྲོདི་བཟུང་ང༌ོ། །གའོུ་ཏི་མས་ན་ིམཁན་པོ་ོདྲང་སྲོངོ་མདགོ་

ནག་ལ་ཞུས་ཏིེ་གྲོོང་ཁྱེེར་གྲུ་འིཛིན་དང་སྐྱོེར་ཏིེའིི་གྲོོང་ཁྱེེར་གྱིི་བར་དུ་རྩྭ་འིི་སྤྱོིལ་པོ་ོ

བྱས་ནས་བསྒམོ་ཡནི་ཡདོ་པོའི་ིདུས་ན། གྲོངོ་ཁྱེརེ་གྲུ་འིཛནི་ན་སྨོད་ཚངོ་མ་འིགྲོ་ོབཟང་

བྱ་བ་ཡོད་པོས། སྐྱོེར་ཏིའི་ིགྲོོང་ན་སྐྱོེས་བུ་གཡོན་ཅིན་པོདྨེའི་ིརྩི་ལག་བྱ་བ་ཡོད་པོས་

ཁསོ་སྨོད་ཚངོ་མ་ལ་གསོ་དང་རྒྱན་སྟེརེ་ར་ོངའི་ིཕོག་ཏུ་ཤགོ་ཅིགི་བྱས་པོས་མསོ་ཁས་

བླངས་ས།ོ །ཁས་བླངས་པོ་ད་ེཆོད་མ་བཙན་ནས་དེའི་ིབར་དུ་ཚོང་བ་ཨ་ར་ིལིས་ཀོར་

ཤ་བ་ནི་ལྔ་བརྒྱ་བྱིན་ནས་སྨོད་ཚོང་མ་འིགྲོ་ོབཟང་ངའིི་ཕོག་ཏུ་ཤོག་ཅིིག་བྱས་པོས་

སྔོན་ལ་ཚོང་བ་ཨ་ཀོི་ལིའིི་ཕོག་ཏུ་ཕྱོིན་ཏིེ་དགའི་མགུར་སྤྱོོད་ཀྱིིན་ཡོད་ཙ་ན། འིགྲོ་ོ

བཟང་ག་ིབུ་མ་ོགྲོོགས་སྤྱོོད་བཟང་པོོས་ཚོང་བ་ཨ་ར་ིལ་ིལ་སྨོད་བཙོངས་ནས་ཀོར་ཤ་

བ་ན་ིཉིོར་ཡོངས་པོས། ཨ་མ་འིགྲོ་ོབཟང་ན་ིཚོང་བ་ཨ་ར་ིལའི་ིཕོག་ན་ཉིལ་བ་མཐོོང་

ནས། བུ་མ་ོགྲོོགས་སྤྱོོད་བཟང་མོས་སྐྱོེས་བུ་གཡོན་ཅིན་པོདྨེའི་ིརྩི་ལག་ཅིན་དུ་ཕྱོིན་

ནས། ངའི་ིཨ་མ་ན་ིཚོང་བ་ཨ་ར་ིལ་ིདང་དགའི་མགུར་སྤྱོོད་ཀྱིིན་འིདུག་ག་ོབྱས་པོས། 

སྐྱོེས་བུ་གཡོན་ཅིན་པོདྨེའིི་རྩི་ལག་ཁྲིོས་ནས་སྨོད་ཚོང་འིགྲོོ་བཟང་གི་སྐོེ་རལ་གྲོིས་

བཅིད་ད་ེབསད་ད།ོ །

དེ་ནས་བུ་མོ་གྲོོགས་སྤྱོོད་བཟང་མོས་སྐོད་ངན་བཏིོན་པོས་ཡུལ་གྲུ་འིཛིན་གྱིི་

གྲོོང་ཁྱེེར་གྱིི་མི་ཀུན་གྱིིས་ཐོོས་ནས་དེད་པོས། པོདྨེའིི་རྩི་ལག་གིས་སྨོད་ཚོང་འིགྲོོ་

བཟང་བསད་པོའི་ིརལ་གྲོ་ིཁྲིག་ཅིན་ད་ེགོའུ་ཏི་མ་རྩྭའི་ིསྤྱོིལ་བ་ོན་སྒོམ་བྱེད་ཀྱིིན་ཡོད་

པོའི་ིམདུན་དུ་བོར་ནས་བྲོས་ས།ོ །ཚོང་བ་ཨ་ར་ིལིས་ཡང་འིགྲོ་ོབཟང་ག་ིབུ་མ་ོགྲོོགས་

སྤྱོོད་བཟང་མོའི་ིསྐོ་ེརལ་གྲོིས་བཅིད་ད་ེབསད་ནས། རལ་གྲོ་ིཁྲིག་ཅིན་ད་ེཡང་གོའུ་ཏི་



 ལེའུ་ུ་ོ།།ས་ངུས་ུ་དུདལུ་པགསུ་སདུས་ུལསུལཔུསངོ
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མའིི་མདུན་དུ་བོར་ནས་བྲོས་སོ། །ར་མདའི་རྒྱུག་པོའིི་འིདེད་མི་རྣམས་ཀྱིིས་འིགྲོོ་

བཟང་མ་སྨོད་གཉིིས་པོདྨེའི་ིརྩི་ལག་དང་ཚོང་བ་ཨ་ར་ིལ་ིགཉིིས་ཀྱིིས་བསད་པོའི་ིརལ་

གྲོ་ིཁྲིག་ཅིན་ད་ེགཉིིས་གོའི་ིཏི་མའི་ིམདུན་ན་འིདུག་པོ་མཐོོང་ནས། ར་མདའི་ིའིདེད་མ་ི

རྣམས་ན་རེ། དག་ེསྦྱོོང་གོའུ་ཏི་མ་འིདིས་སྔོན་ལ་བུད་མེད་མ་སྨོད་གཉིིས་ལ་ཆོགས་

སྤྱོད། ད་ེནས་ད་ེགཉིིས་བསད་འིདུག་ག་ོཟེར་ནས། དག་ེསྦྱོོང་གོའུ་ཏི་མ་ད་ེར་མདའི་

བའི་ིའིདདེ་མ་ིརྣམས་ཀྱིསི་ཁྲིདི་ནས་ཕོ་ོབ་ོཨ་བ་ོརྒྱལ་པོ་ོབ་ར་དྷྭ་ཙ་ལ་མ་ིའིདསི་ཉིསེ་པོ་

ཆོནེ་པོ་ོབྱས་ས།ོ །འིད་ིལ་ཆོད་པོ་ཆོནེ་པོ་ོཆོདོ་ཅིིག་ཟརེ་ནས་ཕུལ་ལ།ོ །

རྒྱལ་པོ་ོབ་ར་དྷྭ་ཙས་གཅུང་པོོ་གོའུ་ཏི་མ་ཡིན་པོ་དང༌། ཉིེས་པོ་མེད་པོར་མ་

ཤསེ་ཏི།ེ གའོུ་ཏི་མ་གསལ་ཤངི་སྡེངོ་པོའོི་ིརྩི་ེལ་བཅིངིས་ནས་བཞིག་ཡདོ་པོའི་ིདུས་ན་

ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསློང་བར་གྱུར་པོའིི་དུས་ན། གོའུ་ཏི་མའིི་བླ་མ་མཁན་པོོ་དྲང་སྲོོང་

མདགོ་ནག་གསི་ཤསེ་ཏི་ེདྲང་སྲོངོ་མདགོ་ནག་གསི་གའོུ་ཏི་མའི་ིདྲུང་དུ་ཕྱོནི་ནས་དྲསི་

པོས། ཁྱེདོ་ཀྱིསི་ཉིསེ་པོ་ཆོནེ་པོ་ོབྱས་སམ་དྲསི་པོས་གའོུ་ཏི་མ་ན་ར་ེངས་ད་ལན་ཉིསེ་

པོ་མ་བྱས་ཏི།ེ ཚ་ེསྔནོ་གྱི་ིལས་སུ་བྱུང༌། ལས་སུ་བྱུང་ཡང་ང་ལ་དཔོང་པོ་ོཡདོ་ད་ོཟརེ། 

ཁྱེདོ་ལ་དཔོང་པོ་ོསུ་ཡདོ་བྱས་པོས། གའོུ་ཏི་མས་ང་ལ་ལན་ཉིསེ་མདེ་ནས་ངའི་ིདམདོ་

མ་ོདང་དཔོང་པོ་ོབདེན་ན་ངའི་ིམཁན་པོ་ོདྲང་སྲོོང་མདོག་ནག་འིད་ིསྐུ་མདོག་གསེར་ལྟ་

བུར་གྱུར་ཅིིག་བྱས་ཏིེ་དམོད་མོ་བྱས་པོས། མཁན་པོོ་དྲང་སྲོོང་མདོག་ནག་གི་སྐུ་

མདོག་གསེར་ལྟ་བུར་གྱུར་ཏིོ། །དྲང་སྲོོང་མདོག་ནག་གི་མིང་ནི་དྲང་སྲོོང་གསེར་

མདགོ་ཅིན་ཞིསེ་བྱའི།ོ །

དེ་ནས་གོའུ་ཏི་མས་ང་གར་སྐྱོེ་དྲིས་པོས་དྲང་སྲོོང་མདོག་ནག་གི་ཞིལ་ནས། 
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གའོུ་ཏི་མ་ཁྱེདོ་ལ་སྒྲིབི་པོ་དང་དྲ་ིམ་མདེ་པོས་མརི་སྐྱོའེི།ོ །བུ་བཞིག་པོར་ནུས་ན་ད་བུ་

ཁྱེོད་ལ་སྐྱོ་ེབ་ཡོད་པོས་ཁྱེོད་ཀྱི་ིབུ་ཚ་རིགས་བརྒྱུད་བཞིག་པོར་ནུས་སམ་གསུངས་

པོས། གོའུ་ཏི་མ་ན་ར་ེང་ལ་ཨ་བ་ོརྒྱལ་པོ་ོབ་ར་དྷྭ་ཙས་ཉིེས་མེད་ཀྱི་ིཆོད་པོ་བཅིད་

པོས་ཤནི་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་བར་གྱུར་པོས། བུ་ཚ་རགིས་བརྒྱུད་བཞིག་པོའི་ིཐོབས་དང་

ནུས་པོ་མེད་ད་ོཞུས་པོས། དྲང་སྲོོང་མདོག་ནག་གིས་སེར་བུ་དང་བསིལ་ཆོར་ཕོབ་

ནས། གོའུ་ཏི་མའི་ིསྡུག་བསྔལ་མེད་པོར་བྱས་ནས། སྨོད་ཚོང་མ་འིགྲོ་ོབཟང་མ་སྨོད་

གཉིིས་གཡོན་ཅིན་པོདྨེའིི་རྩི་ལག་དང་ཚོང་བ་ཨ་རི་ལིས་བསད་པོས་རལ་གྲོི་ཁྲིག་

ཅིན་ད་ེགཉིིས་དྲང་སྲོོང་ག་ིབླངས་ཏི་ེགོའུ་ཏི་མའི་ིཕོ་ོམཚན་གྱི་ིཐོད་ཀོར་བཞིག་ནས། 

ཁྱེོད་ལ་བུ་ཚ་རིགས་རྒྱུད་མེད་ན་སངས་རྒྱས་མེད་པོར་འིགྱུར་རོ། །ཁྱེོད་ཀྱིིས་སྔོན་

ཡུལ་ཆོགས་སྤྱོོད་དྲན་པོར་གྱིིས་དང་གསུངས་པོས། གོའུ་ཏི་མས་སྡུག་བསྔལ་

གནས་ཀྱི་ིགསལ་ཤིང་ག་ིརྩི་ེནས་ཚ་ེསྔོན་གྱི་ིའིདོད་ཆོགས་སྤྱོོད་པོ་རྗེེས་སུ་དྲན་པོར་

བྱས་པོ་ལས། ཁུ་བའི་ིཐོིག་པོ་གཉིིས་རལ་གྲོ་ིཁྲིག་ཅིན་ད་ེགཉིིས་ཀྱི་ིསྟེེང་དུ་བྱུང་བས། 

ད་ེཀུན་དྲང་སྲོོང་གིས་བུ་རམ་ཤིང་ག་ིནགས་ཚལ་གྱི་ིལ་ོམའི་ིགསེབ་ཏུ་སྤྲུགས་ནས་

བཞིག་པོ་ལས། དེ་ཉིི་མའིི་འིོད་ཀྱིིས་དྲོས་ཤིང་སྨོིན་པོ་ལས་སྒོ་ང་གཉིིས་བྱུང་ངོ་དེ་

གཉིསི་སྨོནི་ཅིངི་རྡོལོ་བ་ལས་བུ་ཁྱེའེུ་འིགྲོ་ོཤསེ་སྨྲ་ཤསེ་གཉིསི་བྱུང་ང༌ོ། །

ད་ེགཉིསི་ན་ིཟས་སུ་བུ་རམ་གྱི་ིབཅུད་ལ་ཟ། སྐོམོ་དུ་བུ་རམ་གྱི་ིབཅུད་ལ་འིཐུང༌། 

གོས་སུ་ན་ིབུ་རམ་གྱི་ིཤུན་པོ་གྱིོན་པོ་ཡིན་ཏི་ེད་ེགཉིིས་ལ་རྒྱལ་པོ་ོབུ་རམ་ཤིང་པོ་ཟེར་

ནས་མིང་གཅིིག་ཏུ་བཤད་པོ་ཡོད་ད་ེམིང་ན་ིགཉིིས་སུ་བྱུང་ང༌ོ། །གཉིིས་ཀོ་ཉི་ིམས་

སྨོནི་ཅིངི་རྡོལོ་ཡང་མངི་ན་ིགཉིསི་ཡནི། ཨ་མ་སྨོད་ཚངོ་འིགྲོ་ོབཟང་མའི་ིཁྲིག་ལ་སྨོནི་པོ་



 ལེའུ་ུ་ོ།།ས་ངུས་ུ་དུདལུ་པགསུ་སདུས་ུལསུལཔུསངོ
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ན་ིསྔོན་ལ་འིགྲོ་ོཞིིང་སྨྲ་ཤེས་པོས་ན་རྒྱལ་བུའི་ིཕོ་ོབ་ོན་ིཨུ་ཉི་ིམ་བ་ཡིན། བུ་མ་ོགྲོོགས་

སྤྱོོད་བཟང་མོའི་ིཁྲིག་ལ་སྨོིན་པོ་ནི་ཕྱོི་ལ་འིགྲོོ་ཞིིང་སྨྲ་ཤེས་པོས་ན་རྒྱལ་བོའི་ིནུ་བོ་

གཅུང་པོ་ོན་ིབུ་རམ་ཤིང་བ་ཡིན་ན།ོ །ད་ེནས་དྲང་སྲོོང་གིས་ཉི་ིའིོད་ཀྱི་ིརྒྱལ་པོ་ོབ་ར་དྷྭ་

ཙས་གཙ་ོབྱས་པོའི་ིརྣ་བ་ཅིན་མང་པོ་ོབོས་ཕྱོོགས་བཞིིའི་ིརྒྱལ་ཆོེན་རིགས་བཞི་ིཡང་

སྤྱོན་དྲངས་ནས། གོའུ་ཏི་མ་གསལ་ཤིང་ག་ིརྩི་ེལ་བཅིིངས་པོ་བཀྲོལ་ནས་ས་ལ་ཕོབ་

པོས་ཤ་ིབར་གྱུར་ཏི།ོ །

ད་ེནས་དྲང་སྲོོང་གསེར་མདོག་ཅིན་གྱིིས་བདེན་པོའི་ིཚིག་ན་ིའིད་ིསྐོད་དུ་བརྗེོད་

ད།ོ །གའོུ་ཏི་མས་སྨོད་ཚངོ་འིགྲོ་ོབཟང་མ་སྨོད་མ་བཟད་ན་ལས་ཀྱི་ིརྣམ་པོར་སྨོནི་པོ་ད་ེ

ན་ིགཡནོ་ཅིན་པོདྨེའི་ིརྩི་ལག་དང་ཚངོ་བ་ཨ་ར་ིལའིི་ིསྟེངེ་དུ་ཤགོ་ཅིགི་བྱས་པོས། རྒྱལ་

ཆོེན་རིགས་བཞིིའི་ིལྷ་རྣམས་ནམ་མཁའི་ལ་བྱོན་ནས། གོའུ་ཏི་མ་དཔོའི་བ་ོཁྱེོད་ལ་ན་ི

གསརེ་གྱི་ིམདགོ་དང་བསདོ་ནམས་བརྒྱའི་ིམཚན་དང་ལྡན་པོ། བལྟ་ན་སྡུག་ཅིངི་མགི་

ཏུ་མངོན་པོར་མཛེས་ལ། ལྷ་སྟེོང་བྱ་ེབ་རབ་ཏུ་དགའི་བར་བྱེད་པོ་ཡིན། སྐྱོ་ེབ་ོམང་

པོོས་མཐོོང་ན་དག་ེབའི་ིལུས་རྟེག་ཏུ་ཐོོབ་པོ་ཡིན། བསྐོལ་པོ་དག་ན་ིབྱ་ེབ་བརྒྱ་སྟེོང་

ཕྲག་དགུ་བཅུ་རྩི་དགུར་འིཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའིི་རྒྱལ་པོོའི་ིསངས་རྒྱས་སུ་འིགྱུར་

ར།ོ །ས་སྟེེང་གནས་པོའི་ིམ་ིརྣམས་ཀྱིིས་རལ་གྲོ་ིད་ེགར་སོང་ལྟོས་ཤིག་ཅིེས་པོའི་ིཆོེད་

དུ་སྨྲས་པོ་དང༌། རྒྱལ་ཆོནེ་རགིས་བཞི་ིརྣམས་ཀྱིསི། རལ་གྲོ་ིཁྲིག་ཅིན་ད་ེནམ་མཁའི་ི

དབྱིངས་ལ་བོར་ནས་སྨོད་ཚོང་མ་འིགྲོ་ོབཟང་མ་སྨོད་གསོད་པོའི་ིམ་ིད་ེསུ་ཡིན་པོ་དེའི་ི

སྟེངེ་དུ་ཤགོ་ཅིསེ་དམདོ་བརོ་བས། རལ་གྲོ་ིད་ེའིགྱུས་ཐོགོ་ཏུ་གྱུར་ནས་སྐྱོསེ་བུ་གཡནོ་

ཅིན་པོདྨེའི་ིརྩི་ལག་ག་ིསྟེེང་དུ་བབས་ཏི་ེཤ་ིབར་གྱུར་ཏིོ། །ཐོོག་ཟེར་ད་ེཚོང་བ་ཨ་ར་ི
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ལའིི་ིསྟེངེ་དུ་ཕོགོ་སྟེ་ེཤ་ིབར་གྱུར་ཏི།ོ །

གོའུ་ཏི་མ་ད་ེཉིིད་སུམ་ཅུ་རྩི་གསུམ་དགའི་ལྡན་ལྷའི་ིཡུལ་ཏུ་སྐུ་གསུམ་གྱི་ིསྟེོན་

པོ་ཀུན་ཏུ་འིཆོང་དུ་སྐྱོ་ེབ་བཞིེས་ས།ོ །རྒྱལ་ཆོེན་རིགས་བཞིིའི་ིཁྲིིམས་ལ་མཁས་པོར་

གྱུར་ཏི།ོ །ད་ེནས་རྒྱལ་བུ་གོའུ་ཏི་མའི་ིསྲོས་གཉིིས་སུ་བྱུང་བ་ལས། ཕོ་ོབ་ོཉི་ིམ་བ་ན།ི 

གཅིནེ་ཡནི་ཏི་ེརབ་ཏུ་བྱུང་བས་གདུང་རྒྱུད་ཀྱི་ིརྒྱལ་པོ་ོལ་སྲོས་མདེ་པོས་དག་ེསློངོ་ཤཱ་ི

ལ་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །རྒྱལ་སྲོས་བུ་རམ་ཤིང་བ་དེའི་ིཕྱོ་ིལ་བྱུང་བས་གཅུང་པོ་ོཡིན། ཐོ་

ཆུང་བུ་རམ་ཤིང་བ་གཅུང་པོོའི་ིརིགས་ལས་སྐྱོེས། རྒྱལ་པོ་ོགོའུ་ཏི་མའི་ིབུ་ཡིན་པོས་

ན་གའོུ་ཏི་མ་ཞིསེ་བྱའི།ོ །ཉི་ིམའི་ིའིདོ་ཀྱིསི་སྨོནི་པོས་ན་ཉི་ིམའི་ིརགིས་ཞིསེ་བྱའི།ོ །དྲང་

སྲོོང་ག་ིལག་གིས་གས་ོབསྐྱོངས་བྱས་པོ་ན་ལག་སྐྱོེས་ཞིེས་བྱའིོ། །བུ་རམ་ཤིང་ག་ི

ཚལ་ནས་རྙེདེ་པོས་ན་བུ་རམ་ཤངི་བ་ཞིསེ་པོར་གྱུར་ཏི།ོ །

ད་ེལ་སྲོས་གསུམ་སྐྱོེས་ནས་བཙུན་མ་ོད་ེཤ་ིབས་རྒྱལ་པོ་ོབཙུན་མ་ོཤ་ིནས་མྱ་

ངན་ཆོ་ེབ་བསལ་བའི་ིཕྱོིར་བཙུན་མ་ོགཞིན་ཞིིག་བླངས་པོས། བཙུན་མ་ོདེའི་ིཕོ་ན་ར་ེ

ངའི་ིབུ་མ་ོལ་སྲོས་པོ་ོསྐྱོེས་བྱུང་ན་རྒྱལ་སྲོིད་གདན་ས་འིད་ིདགའི་བས་སྟེེར་དགོས་

བྱས་པོས་ཁས་བླངས་ནས་བུ་མོ་དེ་བཙུན་མོར་བྱིན་པོས། བུ་གཅིིག་དང་བུ་མོ་

གསུམ་བྱུང་ནས་བུའི་ིམིང་ཡང་རྒྱལ་སྲོིད་དགའི་ཞིེས་བྱ་བར་བཏིགས་ས།ོ །སྔར་གྱི་ི

བུ་ཕོ་ོབ་ོགསུམ་པོ་ོད་ེགྲོངོ་ཁྱེརེ་སརེ་སྐྱོརེ་སྤྱུགས་ས།ོ །ཕྱོསི་ཀྱི་ིསྲོངོ་མ་ོགསུམ་ཡང་ཕོ་ོ

བ་ོགསུམ་གྱི་ིགཡགོ་ལ་སངོ་ཅིགི་བྱས་ནས། དུས་དརེ་ཕོ་གཅིགི་ལ་མ་མ་ིགཅིགི་པོའི་ི

མིང་སྲོིང་དྲུག་སྤྱུགས་པོས། རྒྱལ་པོ་ོའིཕོགས་སྐྱོེས་པོོའི་ིབཙུན་མ་ོཕྱོ་ིམ་ད་ེཡང་ཤ་ིསྟེ་ེ

མེད་ནས། ཕོ་རྒྱལ་པོ་ོད་ེསྔར་གྱི་ིསྲོས་ཕོ་ོབ་ོགསུམ་ལ་བོས་ནས། ཕྱོིས་ཀྱི་ིམ་ཡར་མ་ོ
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ད་ེཤ་ིནས་མེད་ཕོ་ོབ་ོགསུམ་པོ་ོད་ཚུར་བྱོན་དང་བྱས་ནས་བོས་པོས། སྲོས་རྒྱལ་བུ་

གསུམ་པོ་ོདེས་སྐོ་ོལོང་མཛད་ནས་ཡུལ་གྲོོང་འིཕོགས་རྒྱལ་དུ་རྒྱལ་པོ་ོའིཕོགས་སྐྱོེས་

པོའི་ིརྩིར་མ་ཕྱོིན་པོར། བུ་ཕོ་ོབ་ོགསུམ་པོ་ོདེས་ཕོ་གཅིིག་ལ་མ་མ་ིགཅིིག་པོའི་ིསྲོིང་མ་ོ

གསུམ་པོ་ོད་ེརང་རང་གིས་ཁྲིིད་ནས་གངས་ཀྱི་ིར་ིདང་ཉི་ེབར་ཆུ་བ་ོསྐོལ་ལྡན་ཤིང་རྟེའི་ི

འིགྲོམ། དྲང་སྲོོང་སེར་སྐྱོའི་ིབཞུགས་གནས་དང་ཉི་ེབ་ཅིིག་ཏུ་ཕྱོིན་ནས་མིང་སྲོིང་ད་ེ

རྣམས་ཀྱིིས་ལ་ོམའི་ིསྤྱོིལ་པོ་ོབྱས་ཏིེ། སྡེོད་སའི་ིགནས་བཏིབ་ནས་ར་ིདྭགས་བསད་

ཅིིང་འིཚ་ོབ་བྱེད་པོའི་ིདུས་སུ་དྲང་སྲོོང་སེར་སྐྱོའི་ིགནས་སུ་ལས་དག་ེསྡེིག་ག་ིགཏིམ་

དྲལི་བ་ལ་འིགྲོ་ོབར་བྱདེ་ད།ོ །

ད་ེནས་དྲང་སྲོངོ་དསེ་མངི་སྲོངི་ད་ེརྣམས་ལ་སྲོགོ་གཅིདོ་པོ་དང༌། མ་ིཚངས་པོར་

སྤྱོོད་པོ་མ་བྱེད་ཅིིག་བྱས་པོས་ད་ེལ་ཁོང་ཚོས་ཉིན་པོས་ཁོང་ཚོའི་ིལུས་ཀྱི་ིཤ་ཞུ་ནས་

ལུས་མདོག་སེར་པོོར་གྱུར་བ་དྲང་སྲོོང་གིས་མཐོོང་ནས། ཁྱེེད་རྣམས་ཅི་ིཉིེས་དྲིས་

པོས་ཉིདི་རྣམས་འིདདོ་ཆོགས་ཀྱིིས་ཉིནེ་ཏི་ོཟརེ་བས། ད་ེནས་དྲང་སྲོངོ་ན་ར་ེའི་ོན་ཁྱེདེ་

རྣམས་མ་མི་གཅིིག་པོའིི་མིང་སྲོིང་ཡིན་པོས། ཕོོ་མོ་གསུམ་པོོ་རང་རང་རིམ་པོར་

སྡེབེས་ཤགི་ཅིསེ་ལུང་བསྟེན་པོས། ཆོ་ེརམི་གྱིསི་རང་རང་རམི་པོར་བསྡེབེས་པོ་ལས། 

ཕོ་ར་ེབུ་ར་ེགསུམ་གསུམ་དྲུག་ཏུ་བྱུང་ནས་སྲོས་གསུམ་བུ་ཚ་ཡང་ཚར་བྱས་ནས་

ཤིན་ཏུ་སྐྱོིད་ནས་འིདུག་ག་ོཟེར་བ་མ་ིརྣམས་ཀྱིིས་ཡབ་ལ་ད་ེསྐོད་བྱས་པོས། ཡབ་ཀྱི་ི

ཞིལ་ནས་ངའི་ིརྒྱལ་བུ་ཕོ་ོབ་ོགསུམ་སྤྱུགས་པོ་ལ་སུ་ཞིིག་གིས་ངའི་ིབུ་ལ་བཙུན་མ་ོར་ེ

ར་ེབྱིན་ཟེར་བས། ཡང་མ་ིརྣམས་ན་ར་ེཁོང་རང་མིང་སྲོིང་འིདུས་ནས་བུ་ཚ་ཡང་ཚར་

འིཕོལེ་འིདུག་ག་ོབྱས་པོས། ཡབ་ད་ེང་ོམཚར་སྐྱོསེ་ས།ོ །
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

ཁོང་རྒྱལ་བུ་གསུམ་གྱི་ིབུ་ར་ེར།ེ མ་ར་ེར་ེལ་སྐྱོེས་མ་ཐོག་ཏུ་ལག་འིཛུམ་གནམ་

དུ་བསྒྲིེང་ནས་ཤཱཀྱི་ཟེར་ཞིིང༌། སྐོད་ཆོེན་པོ་ོབཏིོན་པོ་ལས་རིགས་ན་ིཤཱཀྱིར་འིདོགས་

པོ་ད་ེནས་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །ཕོ་ོབ་ོཆོ་ེདག་རྒྱུད་ན་ིཤཱཀྱི་ཆོེན་པོ་ོཡིན་ནོ། །འིབྲིང་པོོའི་ི

རྒྱུད་ན་ིཤཱཀྱི་ལ་ིཙ་བྱ་ིཡནི་ན།ོ །ཆུང་དག་རྒྱུད་ན་ིཤཱཀྱི་ར་ིབྲག་པོ་ཡནི་ན།ོ །ཤཱཀྱི་ཆོནེ་

པོོའི་ིརྒྱུད་པོ་ན་ིཤཱཀྱི་དཀོའི་ཐུབ་ཅིན། དེའི་ིབུ་རྒྱུད་ཤཱཀྱི་གནས་འིཇོག །དེའི་ིབུ་རྒྱུད་

ཤཱཀྱི་ས་ཁྱེིམ། དེའི་ིབུ་རྒྱུད་ཤཱཀྱི་འིཕོགས་པོ་མཆོོག་བུ་ཚ་ཡང་ཚའི་ིརྒྱུད་ལྔ་ཁྲི་ིལྔ་

སྟེངོ་ན་ིགྲོངོ་ཁྱེརེ་སརེ་སྐྱོར་བྱུང་ང༌ོ། །

དའེི་ིབུ་རྒྱུད་ཤངི་རྟེ་བཅུ་བ། དའེི་ིབུ་རྒྱུད་ཤངི་རྟེ་བཅུ་གཅིགི་པོ། དའེི་ིབུ་རྒྱུད་ཤངི་

རྟེ་བཀྲ་བ། དའེི་ིབུ་རྒྱུད་ཤངི་རྟེ་ཀྲ་བ་ཅིན། དའེི་ིབུ་རྒྱུད་གཞུང་བརྟེནེ། དའེི་ིབུ་རྒྱུད་སངེྒེ་ེ

སྒྲི། དའེི་ིབུ་རྒྱུད་སངེ་ག་ེའིགྲོམ། དའེི་ིབུ་ཟས་གཙང༌། ཟས་དཀོར། བདུད་རྩི་ིཟས། བྲ་ེ

བ་ོཟས་དང་བཞི་ིཡིན་ནོ། །རྒྱལ་བ་ོཟས་གཙང་ག་ིསྲོས་ནི། ཨ་བ་ོམོས་པོ། འིབྲིང་བ་ོ

དནོ་གྲུབ། ནུ་བ་ོགཅུང་དགའི་བ་ོདང་གསུམ་ཡནི་ན།ོ །

འིབྲིང་བ་ོརྒྱལ་བ་ོདོན་གྲུབ་ཀྱི་ིསྲོས་སྒྲི་གཅིན་འིཛིན་ཡིན་ལ་ཡབ་ཀྱི་ིདྲུང་དུ་རབ་

ཏུ་བྱུང་ནས་དགེ་སློོང་བྱས་ཏིེ་ཐོར་བར་གཤེགས་པོས་རྒྱལ་པོོ་དོན་གྲུབ་ཀྱིི་གདུང་

རྒྱུད་ཆོད་ཅིསེ་བྱ་བར་གྲོགས་ས།ོ །འིབྲངི་བ་ོཤཱཀྱི་ལ་ིཙ་བྱའིི་ིབུ་རྒྱུད་ན་ིགསརེ་དངུལ་

ཟངས་ལྕགས་བཞིིའི་ིའིཁོར་ལ་ོབསྒྱུར་བའི་ིརྒྱལ་བ་ོབཞིི། བུ་ཚ་ཡང་ཚའི་ིརྒྱུད་དང་

བཅིས་པོ་མང་དུ་ཡོད་ད།ོ །ད་རུང་ཤཱཀྱི་ལ་ིཙ་བྱིའི་ིརྒྱུད་པོ་ན།ི རྒྱལ་པོ་ོགཟུགས་ཅིན་

སྙིང་པོ་ོདང༌། རྒྱལ་བ་ོགསལ་རྒྱལ་ལ་སོགས་པོ་རྒྱལ་རྒྱུད་བུ་ཚ་ཡང་ཚར་བཅིས་

པོའི་ིལྷ་མང་དུ་བཞུགས་ཡདོ་ད།ོ །
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ཤཱཀྱི་ར་ིབྲག་པོའི་ིབུ་རྒྱུད་ན་ིགྲོོང་ཁྱེེར་པོདྨེ་ཅིན་ན་རྒྱལ་པོ་ོཔོདྨེ་ཆོེན་པོ།ོ དེའི་ིབུ་

རྒྱུད་མུ་རྒྱུད་མཁའི་ཡས། དེའི་ིབུ་རྒྱུད་གཏུམ་པོ་ོམཐོའི་ཡས། དེའི་ིབུ་རྒྱུད་ན་ིགྲོོང་

ཁྱེེར་བད་ས་ལ་ན་རྒྱལ་པོ་ོའིཆོར་བྱེད། འིཆོར་བྱེད་ཀྱི་ིབུ་ཤར་བ། དེའི་ིབུ་སྲོས་རྒྱལ་

པོ་ོཤར་བ་ད་ེལ་སྲོས་གཉིིས་ཡོད་པོ་རྒྱལ་པོ་ོསྐྱོབས་སེང་དང༌། རྒྱལ་པོ་ོདམག་བརྒྱ་

བ་གཉིིས་ཡིན་ནོ། །ཁོང་སྤུན་གཉིིས་ཡབ་རྒྱལ་པོོའི་ིརྒྱལ་སྲོིད་ལ་མ་འིཆོམས་པོར་

འིཐོབས་པོས་རྒྱལ་པོ་ོསྐྱོབས་སེང་རྒྱལ་པོོའི་ིདུས་སུ། རྒྱལ་པོ་ོདམག་བརྒྱ་བ་འིཕོམ་

ནས་འིད་ིཅིསི་ལན་པོ་ཡནི་རྩིསི་བྱས་པོས། རྩིསི་མཁན་ན་ར་ེརྒྱལ་པོ་ོཁྱེདོ་ལ་སྲོས་ཡ་

མཚན་ཅིན་ཅིིག་སྐྱོེ། གནམ་རིམ་པོ་བཅུ་གསུམ་གྱི་ིསྟེེང་དུ་ལྷས་སྨུ་ཐོག་ལ་ལ་ཐོེན་

ནས་འིབྱོན། དུས་ཕྱོི་མ་ལ་ལྷའིི་སྨུ་ཐོག་རིང་པོ་ོལ་འིཇུས་ཏིེ་བབས་ནས་བོད་ཡུལ་

གངས་རིའི་ིཁྲིོད་ར་ིགླིང་རུའི་ིཞིོལ་དུ་བོད་ཀྱི་ིརྗེ་ེརྒྱལ་བྱེད་པོ་ཞིིག་སྐྱོེ། སྲོས་ད་ེརྒྱལ་

སྲོདི་འིཛནི་ཁ་མ་ལ་ཤ་ིཟརེ་ར།ོ །

རྩིིས་མཁན་གྱིིས་ད་ེསྐོད་དུ་ལུང་བསྟེན་པོས། རྒྱལ་པོ་ོདམག་བརྒྱ་པོའི་ིབཙུན་

མ་ོམཆོོག་བཟང་མ་སྲོས་གཅིིག་སྐྱོེས་པོ་ལ་སྲོས་རྒྱལ་བུ་མིག་བྱ་མིག་ལྟར་ཡར་ལ་

འིགབེས་པོ། སྐྲ་རྒྱ་ཁམ་པོ་ཡདོ་པོ། གཡུའི་ིསྨོནི་མ་ཡདོ་པོ། ས་ོདུང་ས་ོའིཁརོ་བ་ཡདོ་

པོ། ལག་པོ་བྱའི་ིརྒྱལ་པོ་ོངང་བ་ལྟར་དྲ་བས་འིབྲེལ་བ་ཅིིག་སྐྱོེས་པོས་ར་ིགླིང་དུ་ལ་

བབས་པོར་ལུང་བསྟེན་ཏི་ེདའེི་ིམངི་ན་ིརུ་བ་སྐྱོསེ་ཞིསེ་བྱའི།ོ །

ད་ེཡབ་ཀྱིསི་ཐོསོ་ནས་ལྟས་ངན་ཡནི་པོས་སདོ་ཅིགི་གསུང་ང༌ོ། །བླནོ་པོསོ་སྲོས་

ད་ེམཚོན་གྱིིས་གསོད་མ་ནུས་པོར་ཟངས་ཀྱི་ིགའུ་ཁ་སྦྱོར་དུ་བཅུག་ནས་ཆུ་བ་ོགངྒཱ་

ལ་བསྐྱུར་བས། ད་ེམ་ཤ་ིབར་གྲོོང་ཁྱེེར་ཡངས་པོ་ཅིན་གྱི་ིཆུ་ཁའི་ིརྐོ་མག་ོནས་ཞིིང་པོ་
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

ལྔ་ཐུབ་ཅིན་གྱིིས་རྙེེད་ནས་ཁོས་ཁྱེིམ་དུ་ཁྱེེར་མ་ནུས་པོར་ནགས་ཁྲིོད་དུ་གསོས་པོའི་ི

ཚ།ེ བྱ་ཐོབས་ཅིད་ཀྱིསི་སྐྱོ་ོརགོས་བྱདེ་པོ། གཅིན་གཟན་ཐོམས་ཅིད་ཀྱིསི་ཤ་སྐྱོལེ་བ། 

ཤིང་ག་ིགྲོིབ་མས་བསྒྲིིབས་པོའི་ིཉི་ིམའི་ིཚད་པོ་མ་ིཡོང་བ། བསྐྱོེད་རབ་ཏུ་ཆོ་ེབ་ཞིིག་

བྱུང་བས། དེའི་ིདུས་ན་རྒྱལ་བུ་ད་ེན་ར་ེང་བསོད་ནམས་རབ་ཏུ་ཆོ་ེབར་འིདུག་པོ་ལ། 

ངའི་ིཡུལ་འིཁོར་ན་ང་ལ་ཡབ་མེས་ཇ་ིསྐོད་བྱ་བ་དང་ཅི་ིའིདྲ་ཡོད་ཅིེས་དྲིས་པོས། ཞིིང་

པོ་ལྔ་ཐུབ་ན་ར་ེབུ་ཁྱེོད་ཀྱི་ིཕོ་རྒྱལ་པོ་ོདམག་བརྒྱ་བས་ཟངས་སུ་བཅུག་ནས་ཆུ་ལ་

བསྐྱུར་བའི་ིལ་ོརྒྱུས་ཞིིབ་རྒྱས་བཤད་པོས། ཁོང་བྲེད་ནས་ར་ིལ་བྲོས་པོས་ལྷ་ར་ིགྱིང་

མཐོོའི་ིརྩི་ེམོར་བྱུང་ང༌ོ། །ད་རུང་དུ་བྱང་ཕྱོོགས་ཁ་བ་ཅིན་དུ་ཁ་བལྟས་ནས་ལྷ་ར་ིཡོར་

པོོའི་ིརྩི་ེལ་བྲོས་པོས། གནམ་གྱི་ིལྷས་ཁོའི་ིསྤྱོ་ིབོའི་ིདབུ་སྐྲ་ལ་ལྷ་ཐོག་དང་དམུ་ཐོག་

བཏིགས་ནས་ཡར་ལ་ཐོེན་ཏི་ེགནམ་རིམ་པོ་བཅུ་གསུམ་གྱི་ིསྟེེང་དགའི་ལྡན་ལྷ་ཡུལ་

དུ་བྱནོ་ན།ོ།

 ད་ེདུས་ཙ་ན་རྒྱལ་བུ་རུ་བ་སྐྱོེས་བྱ་བ་ཁོང་མིང་ནི། ལྷ་ཅིིག་གནམ་གྱི་ིཡབ་ལྷ་

སྲོདི་པོ་མགནོ་བཙུན་ཕྱཱའི་ིལྷ་ཞིསེ་བྱ་བར་མངི་བཏིགས་ས།ོ །སྲོདི་པོ་ཕྱཱའི་ིལྷ་དང་ར་ིཏི་ི

རིའི་ིབུ་མ་ོཤ་བ་གཡུའི་ིམག་ོཅིན་མ་དང་སྲོིད་པོའི་ིསྲོས་ནི། རྒྱལ་པོོའི་ིལྷ་སྲོས་དུང་སྐོ་ེ

འིབར་བ་བྱ་བ་འིཁྲུངས་ནས། ད་ེན་ིལྷའི་ིགྲོལ་དུ་མ་རུང༌། མིའི་ིརྗེེར་ཡང་མ་རུང་སྟེེ། 

གངས་ཏི་ིས་ེཤེལ་གྱི་ིབདག་པོ་ོམཚ་ོམ་ཕོམ་གཡུའི་ིརྐྱེེན་པོོར་གཤེགས་སོ། །སྲོིད་པོ་

ཕྱཱའི་ིལྷ་དང་ར་ིཏི་ིརིའི་ིབུ་མ་ོཤ་བ་གསེར་གྱི་ིམག་ོཅིན་མ་དང་སྲོིད་པོའི་ིསྲོས་ན།ི རྒྱལ་

པོ་ོལྷ་སྲོས་དུང་ག་ིསྨོ་ར་སྐྱོ་ེབར་འིཁྲུངས་ནས། ད་ེཡང་ལྷའི་ིགྲོལ་དུ་མ་རུང༌། མའིི་ིརྗེེར་

ཡང་མ་རུང་སྟེ་ེདམངས་དང་གཉིན་གྱི་ིས་རུ་གཤེགས་ས།ོ །སྲོིད་པོ་ཕྱཱའི་ིལྷ་དང་ར་ིཏི་ི
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རིའིི་བུ་མིའིི་མགོ་ཅིན་མ་དང་སྲོིད་པོའིི་སྲོས་ནི། རྒྱལ་པོོ་ལྷ་སྲོས་ལྷ་དཀོར་བྱ་བ་

འིཁྲུངས་ནས་ད་ེཡང་ལྷའི་ིགྲོལ་དུ་མ་རུང༌། མའིི་ིརྗེརེ་ཡང་མ་རུང་སྟེ་ེསྲོདི་པོ་ཕྱཱའི་ིཡུལ་

དུ་གཤགེས་ས།ོ །

སྲོིད་པོ་ཕྱཱའི་ིལྷ་དང་ར་ིཏི་ིརིའི་ིབུ་མ་ོཤ་བ་དུང་ག་ིམག་ོཅིན་མ་དང་སྲོིད་པོའི་ིསྲོས་

ན།ི ཡུལ་གནམ་གྱི་ིགུང་ག་ིཡར་སྟེེངས་ད་ེན་རྒྱལ་པོོའི་ིལྷ་སྲོས་ན་ིགནམ་ཐོེན་ཆོེན་པོ་ོ

བྱ་བ་བཞུགས་ས།ོ །དའེི་ིསྲོས་ལ་གུང་ཐོནེ་ཆོནེ་པོ་ོཟརེ། དའེི་ིསྲོས་ལ་སྤྲོནི་ཐོནེ་ཆོནེ་པོ་ོ

ཟེར། དེའི་ིསྲོས་ལ་ཆོར་ཐོེན་ཆོེན་པོ་ོཟེར། དེའི་ིསྲོས་ལ་རྒྱལ་དབང་མདའི་ཐོེན་ཆོེན་པོ་ོ

ཟེར། དེའི་ིསྲོས་ལ་ཐོིལ་ཐོེན་ཆོེན་པོ་ོཟེར། དེའི་ིསྲོས་ལ་གཞིོང་ཐོེན་ཆོེན་པོ་ོཟེར། དེའི་ི

སྲོས་ལ་དཔོལ་ལྡན་བླ་མ་མོན་ཐོེན་ཆོེན་པོ་ོཟེར། དེའི་ིསྲོས་ལ་འིཕྲུལ་ཐོེན་ཆོེན་པོ་ོཟེར། 

དེའིི་སྲོས་ལ་སྟེག་ཅིན་འིལ་འིོལ་ཟེར། སྲོས་སྟེག་ཅིན་དེ་དང་ཚེའིི་གཟའི་ཁྱེད་ཁྱུང་

གཉིིས་སྲོིད་པོའི་ིསྲོས་ན་ིཕོ་ོབ་ོརྗེ་ེཡབ་ལྷ་བདལ་དྲུག་ཡིན། ད་ེའིོག་བརྒོམ་ཕྱོ་ལ་བྲམ་

ཆོནེ་ཡནི། ད་ེའིགོ་རྒྱ་ལྷ་འིབྲངོ་ནམ་ཡནི། ད་ེའིགོ་ནུ་བ་ོཐོ་ཆུང་འི་ོད་ེགུང་རྒྱལ་ཡནི་ན།ོ །

དུས་ད་ེཙ་ན་རྒྱ་གར་གྱི་ིརྒྱལ་པོ་ོདམག་བརྒྱ་བའི་ིསྲོས་རྒྱལ་བུ་རུ་བ་སྐྱོེས་ཞིེས་

བྱ་བ་སྲོིད་པོ་ཕྱཱའི་ིལྷ་དེས། གནམ་རིམ་པོ་བཅུ་གསུམ་གྱི་ིསྟེེང་དུ་བཞུགས་ནས་ལྷ་

རབས་ཐོེན་དགུ་དང༌། ལྷ་རབས་མཆོེད་བཞིིའི་ིཡང་མེས་དགུ་མེས་མཛད་དོ། །ད་ེ

ནས་ཡང་རྒྱལ་པོ་ོརུ་བ་སྐྱོེས་སྲོིད་པོ་ཕྱཱའི་ིལྷ་དེས་ལྷའི་ིནོར་བུ་རིན་པོ་ོཆོ་ེལ་རང་གང་

འིདོད་པོའི་ིགསོལ་བ་བཏིབ་པོས། ཚ་ེརིང་བ་ཡ་ེཤེས་ལྷའི་ིམིག་གིས་འིཇིག་རྟེེན་གྱི་ི

ཁམས་མཐོངོ་བ་ཅིགི་བྱུང་ང༌ོ། །

དེ་ནས་གནམ་གྱིི་གོང་གི་ཡར་སྟེེངས་དེ་ནས་མི་ཡུལ་ས་ག་དོག་ན་མར་
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

གཟིགས་པོས། བོད་ཡུལ་གླིིང་དགུ་བྱ་བ་གངས་རི་ཤེལ་གྱིི་མཆོོད་རྟེེན་འིདྲ་བ། 

བསལི་དྲདོ་སྙམོས་པོ། རགིས་གསུམ་མགནོ་པོའོི་ིསྤྲུལ་པོས་འིདུལ་བའི་ིགླིངི་ཁྱེད་པོར་

ཅིན་དུ་ཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་པོོས་འིདུལ་བའི་ིཞིིང་ཁམས་ཨཱརྱ་པོ་ལོའི་ིདག་ེསློོང་སྤྲོེའུ་རྒྱལ་

པོོ་ཧེ་ལུ་མན་ད་ཞིེས་བྱ་བ་སྤྲོེའུ་སྒོམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔོའི་དང༌། བྲག་སྲོིན་མོ་

གཉིིས་འིདུས་ནས་སྲོིད་པོའི་ིབུ་རྒྱ་བོད་ཀྱི་ིམིའུ་རིགས་བཞི་ིའིདུལ་བའི་ིརྗེ་ེརུ་འིབྱོན་

པོར་དགོངས་ནས། རྒྱལ་པོ་ོརུ་བ་སྐྱོེས་ཞིེས་བྱ་བ་སྲོིད་པོ་ཕྱཱའི་ིལྷ་ད་ེལ་མགོའི་ིསྤྱོ་ིབ་ོ

ན་ལྷའི་ིསྨུ་ཐོག་ཡདོ་པོས། ལྷས་དམུ་ཐོག་གནར་ནས་སྐོས་གདང་དགུ་ལ་བབས་ཏི་ེལྷ་

ར་ིཡོལ་བོའི་ིརྩི་ེམོར་བྱོན་ནས་ལྷ་ར་ིཡོལ་བའི་ིའིགུལ་གཡའི་དང་སྤོང་ག་ིམཚམས་ན་

ས་ེབནོ་པོ།ོ སྨུ་བནོ་པོ།ོ ལྡངོ་བནོ་པོ།ོ འིབོ་བནོ་པོ།ོ སྒམ་ལྷ་བནོ་པོ།ོ འིབྲ་ོབནོ་པོ།ོ ཁྱུང་

བནོ་པོ།ོ ཤ་ེབནོ་པོ།ོ གཉིནེ་བནོ་པོ།ོ འིཇག་བནོ་པོ།ོ ལྕགོ་ལྷ་བནོ་པོ་ོལ་སགོས་པོ་ཤསེ་

པོ་མཁན་བཅུ་གཉིིས་ལྷ་གསོལ་གྱིིན་ཡོད་པོ་ལས་ད་ེརྣམས་ཀྱི་ིནང་ནས་ཡང་གོང་ག་ི

བནོ་པོ་ོམཁས་པོ་བཞིའིི་ིདྲུང་དུ་བྱནོ་ན།ོ །

ཁོང་བོན་པོ་ོརྣམས་ཀྱིིས་ཁྱེེད་གང་ནས་ཡོང་སུ་ཡིན་བྱས་དྲིས་པོས། ཁོང་ན་ར།ེ 

ང་གནམ་གྱི་ིལྷས་དབུ་ཐོག་ལ་ཐོེན་ནས། རིམ་པོ་བཅུ་གསུམ་གུང་ག་ིཡར་སྟེེངས་སུ་

ཕྱོིན་པོས། མིང་ན་ིམགོན་སྲོིད་པོ་ཕྱཱའི་ིལྷ་ཞིེས་བྱ་བ་ཐོོབ་བ།ོ །འིབྱལ་དང་ཁབ་ཏུ་ལྷའི་ི

སྲོས་མ་ོར་ིཏི་ིརིའི་ིབུ་མ་ོཤ་བ་དུང་ག་ིམག་ོཅིན་མ་དང་སྲོདི་པོ་ལས། སྲོས་ན་ིསྲོདི་པོའི་ི

ལྷ་རབ་ཐོེན་དགུ་བྱ་བ་བྱུང༌། ད་ེཚ་ོན་ིཆོིག་རྒྱུད་ཡིན། ཐོེན་དགུ་ཕྱོ་ིམའི་ིསྲོས་ན་ིསྟེག་

ཅིན་འིལ་འིལོ་བྱུང༌། དའེི་ིའིབྱལ་དང་ཁབ་ཏུ་མཚའེི་ིགཟའི་ཁྱེད་རྒྱུད་བཞིསེ། ད་ེགཉིསི་

སྲོིད་པོའི་ིསྲོས་ན་ིལྷ་རབས་མཆོེད་བཞི་ིབྱུང་ང༌ོ། །ད་ེརྣམས་ཀྱིིས་ཡང་མེས་དགུ་མེས་



 ལེའུ་ུ་ོ།།ས་ངུས་ུ་དུདལུ་པགསུ་སདུས་ུལསུལཔུསངོ

 65  

བྱས་ས།ོ །

ད་ེནས་ལྷའི་ིནརོ་བུ་རནི་པོ་ོཆོ་ེལ་གསལོ་བ་བཏིབས་པོས། འིཇགི་རྟེནེ་གྱི་ིཁམས་

རྣམས་མཐོོང་བ་ཞིིག་བྱུང་ནས་བལྟས་པོས་ཐུགས་རྗེེ་ཆོེན་པོོས་འིདུལ་བའིི་ཞིིང་

ཁམས་བདོ་ཡུལ་གྱི་ིགླིངི་འིད་ིང་ོམཚར་ཆོ་ེབར་མཐོངོ་ནས། ལྷས་སྤྱོ་ིབ་ོནས་དམུ་ཐོག་

ག་ིའིོད་ཟེར་གནར་ནས་ད་ེལ་འིཇུས་ཏི་ེབབས་ནས་ཡོང་བ་ཡིན་ཟེར་ནས་འིཛུབ་མ་ོ

གནམ་དུ་བསྟེན་པོས། ཁའོི་ིསྤྱོ་ིགཙུག་དང་གནམ་གྱི་ིབར་ན་ལྷའི་ིདམུ་ཐོག་དཀོར་ནར་

རེ་འིདུག་པོ་མི་རྣམས་ཀྱིིས་མཐོོང་ངོ༌། །དེ་ནས་ཡོད་པོའིི་བོན་པོོ་རྣམས་ན་རེ་འིདི་

གནམ་ནས་ཡོང་བའིི་ལྷ་བཙན་པོོ་ཅིིག་འིདུག་པོས། འིདི་ཤིན་ཏུ་ངོ་མཚར་བ་ཅིིག་

འིདུག་པོས་འིད་ིཉིིད་རང་ག་ིགྲོོང་ཡུལ་གྱི་ིམ་ིརྣམས་ལ་སྟེོན་ན་ོཟེར་ནས་ད་ེཤིང་ག་ིཁྲི་ི

ལ་བཞིག་ནས་གཉིའི་བ་ལ་ཁུར་ནས་གྲོོང་ཡུལ་གྱི་ིམ་ིརྣམས་ལ་བསྟེན་ནས། འིད་ིད་ེ

རིང་ཉིིད་བོན་པོ་ོརྣམས་ཀྱིིས་ལྷ་གསོལ་དུ་ཕྱོིན་པོས་རྙེེད་པོ་ཡིན། གནམ་ནས་ཡོང་

བའི་ིལྷ་བཙན་པོ་ོབྱ་བ་ཡནི་ཟརེ་ནས་ལྟསོ་ཤགི་ཟརེ་ར།ོ །

གྲོངོ་ཡུལ་གྱི་ིམ་ིརྣམས་ན་ར།ེ ལྷ་བཙན་པོ་ོད་ེང་ོམཚར་ཆོ་ེབ་འིདུག ཁྱེདེ་བནོ་པོ་ོ

ཚསོ་གཉིའི་བའི་ིཁྲི་ིལ་བཞིག་པོས་ལྷ་གཉིའི་ཁྲི་ིབཙན་པོ་ོཟརེ། ལྷ་གཉིན་ཁྲི་ིབཙན་པོ་ོད་ེ

ལ་ཉིེད་རང་ཚོས་རྗེ་ེརྒྱལ་བཙན་པོ་ོབྱའི་ོཟེར་བས་དུས་ད་ེནས་རྗེ་ེགཉིའི་ཁྲི་ིབཙན་པོ་ོ

ཟེར་བ་ཡིན་ནོ། །གནམ་ནས་བྱ་བཞིིན་དུ་བབས་པོས་བྱ་ཁྲིི་བཙན་པོོ་ཡང་ཟེར་

ར།ོ །བདོ་ཀྱི་ིརྗེ་ེདང་རྒྱལ་པོ་ོལ་རྗེ་ེགཉིའི་ཞིབས་དྲུང་ཁྲི་ིབཙན་པོ་ོད་ེསྔ་བ་ཡནི་ན།ོ །དང་

པོོ་ནི་རྗེེ་མང་བོས་བཀུར་བ་ནས་རྒྱལ་པོོ་ཏི་ལའིི་རྐོང་ཡན་ཆོད་ལ་ནི་གླིིང་བཞིི་ལ་

དབང་བ་ལ་སོགས་པོའི་ིརྒྱལ་པོོའི་ིཐོ་སྙད་མ་ིའིདུག་སྟེ།ེ བསྐོལ་བ་དང་པོོའི་ིརྒྱལ་པོ་ོན་ི
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

རྗེ་ེམང་པོོས་བཀུར་བ་ད་ེསྔ་བ་ཡིན་ནོ། །རྒྱལ་པོ་ོཏི་ལའི་ིརྐོང་ལ་རྒྱལ་པོ་ོསྤྱོ་ིབ་ོསྐྱོེས་

ཞིེས་བྱ་བ་བྱུང་བས། རྒྱལ་པོ་ོང་ལས་ནུ་ཡང་ཟེར། རྒྱལ་པོ་ོགྲོགས་པོ་མཐོའི་ཡས་

ཀྱིང་ཞིེས་པོ་ཡིན་པོས། གླིིང་གཅིིག་དང་གཉིིས་དང་གསུམ་དང་བཞི་ིཀོ་ལ་ཁ་ོགཅིིག་

བུས་དབང་དེ་སུམ་ཅུ་རྩི་གསུམ་དགའི་ལྡན་ལྷ་ཡུལ་ན་ལྷའིི་དབང་པོོ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིི་

གདན་ཕྱོདེ་ལ་དབང་ཕྱོདེ་པོ་ཡནི་ན།ོ །

དེའིི་ལོ་རྒྱུས་ཞིིབ་པོར་ལྟ་འིདོད་ན། འིཕོགས་པོ་དཀོོན་མཆོོག་བརྩིེགས་པོའིི་

ཡབ་སྲོས་མཇལ་བའི་ིནང་དུ་ལྟོས་ཨང༌། རྒྱལ་པོ་ོབཞི་ིན་ིས་ོས་ོརང་རང་ནས་གླིིང་

བཞི་ིདང་གསུམ་དང་གཉིིས་དང་གསེར་དངུལ་ཟངས་ལྕགས་འིཁོར་ལ་ོབསྒྱུར་བྱ་བ་

ཡིན་པོས་རྒྱལ་པོ་ོབཞི་ིན་ིརིམ་པོ་བཞིིན་ཡིན་ན།ོ །ད་ེནས་མ་ིརབས་འིབུམ་ཚ་ོགཉིིས། 

ཁྲི་ིཚ་ོདགུ་བཅུ། སྟེོང་ཚ་ོག་ོལྔ་སུམ་བརྒྱ་དོན་བདུན་ན། རྒྱལ་པོ་ོབ་ར་དྷྭ་ཙ་དང་གོའུ་

ཏི་མ་བྱུང་ང༌ོ། །ད་ེནས་མ་ིརབས་བརྒྱ་ཐོམ་པོ་ན་ཤཱཀྱིའི་ིརིགས་བྱུང་ང༌ོ། །ད་ེནས་མ་ི

རབས་ལྔ་ཁྲི་ིལྔ་སྟེོང་དང་བཅུ་བཞི་ིན། སངས་རྒྱས་བཅིོམ་ལྡན་འིདས་རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱི་

ཐུབ་པོ་བྱུང་ང༌ོ། །དེའི་ིསྲོས་ན་ིསྒྲི་གཅིན་འིཛིན་ཡིན་ཏི་ེརྒྱལ་པོ་ོསྐྱོ་ེབ་མེད་ད་ེགདུང་

ཆོད་ཅིསེ་བྱའི།ོ །

སྤྱོིར་རྒྱལ་པོོ་མང་པོོས་བཀུར་བ་ནས་སྲོས་སྒྲི་གཅིན་འིཛིན་ཡན་ཆོད་དུ་མི་

རབས་འིབུམ་ཕྲག་བཅུ་གཉིིས་དང་ཁྲི་ིཕྲག་ལྔ། བརྒྱ་ཕྲག་བཞི་ིདང་དགུ་བཅུ་ག་ོབཞི།ི 

སངས་རྒྱས་དང་ག་ོལྔ་བྱུང་ང་ོབྱ་བ་ལ་སོགས་པོ་ན་ིརྒྱ་ཆོེར་མད་ོདང་རྒྱུད་སྡེ་ེདང༌། 

བཀོའི་ཆོམེས་ལས་བྱུང་ང༌ོ། །ཉིན་ཐོསོ་ཀྱི་ིལུང་ནང་དུ་ཡང་བལྟ་བར་བྱའི།ོ །ཚུལ་ད་ེལྟ་

བུ་ན་ིབྱང་དཔོལ་ཆོད་ལྷ་ཁང་ན་ཡང་རྒྱུད་རསི་དང་ཡ་ིགརེ་བྲསི་ནས་ཡདོ་ད།ོ །



 ལེའུ་ུ་ོ།།ས་ངུས་ུ་དུདལུ་པགསུ་སདུས་ུལསུལཔུསངོ
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རྗེ་ེགཉིན་ཁྲི་ིབཙན་པོོའི་ིགདུང་རྒྱུད་གནམ་ལ་ཁྲི་ིབདུན། བར་གྱི་ིསྟེེངས་གཉིིས། 

ཆུ་ལ་སྡེ་ེབརྒྱད། ས་ལ་ལེགས་དྲུག བར་གྱི་ིབཙན་ལྔ་ཇ་ིལྟར་བྱུང་ལུགས་ཡང་བྱང་

དཔོལ་ཆོད་ལྷ་ཁང་ན་རྒྱུད་རིས་དང་ཡ་ིགེར་བྲིསནས་རྒྱས་པོར་ཡོད་དོ། །ད་ེནས་

གནམ་གྱི་ིཁྲི་ིབདུན་ན་ིརྗེ་ེགཉིའི་ཁྲི་ིབཙན་པོ་ོད་ེཡར་ལུང་བཙན་ཐོང་སྒ་ོབཞིིར་ཆོགས་

ཕོེབས་ནས་ཕོ་ོབྲང་བཏིབ་པོ་ཡིན། ཕོ་ོབྲང་ན་ིས་དང་རྡོ་ོལ་མ་བརྩིིགས། ར་ིདྭགས་ཤྭ་

བ་དང་འིབྲོང༌། གཅིན་གཟན་སྟེག་གཟིག་པོགས་པོ་ལ་གུར་དུ་ཕུབ་ནས་བྱས་པོ་ཡིན་

ན།ོ །དེའི་ིསྲོས་སྨུ་ཁྲི་ིབཙན་པོ།ོ དེའི་ིསྲོས་ལྷ་ཁྲི་ིབཙན་པོ།ོ དེའི་ིསྲོས་དེང་ཁྲི་ིབཙན་པོ།ོ 

དེའི་ིསྲོས་ངོས་ཁྲི་ིབཙན་པོོ། དེའི་ིསྲོས་ཁྲི་ིཔོ་ེབཙན་པོོ། དེའི་ིསྲོས་གུང་ཁྲི་ིབཙན་དང་

བདུན་པོ་ོད་ེལ། སྤྱོ་ིབ་ོནས་ལྷའི་ིསྨུ་ཐོག་བྱ་བའི་ིའིོད་ཟེར་དཀོར་པོ་ོཅིིག་ཡོད་དེ། ཁོང་

བདུན་པོ་ོམྱ་ངན་ལས་འིདས་ཏི་ེལྷ་ཡུལ་དུ་གཤེགས་པོའི་ིདུས་ན། ཞིབས་ནས་འིོད་

ཀྱིིས་ཡར་ལ་འིདུས་ནས་འིོད་གནམ་དུ་ཡལ་ནས་ར་ོམ་ིཡོད་པོ་ཡིན་ནོ། །ཁྲི་ིབདུན་

པོའོི་ིབང་ས་ོགནམ་དུ་བཏིབ་ཟརེ་ར།ོ །

གུང་ཁྲི་ིབཙན་པོོའི་ིསྲོས་གྲོ་ིགུང་བཙན་པོ་ོད་ེལ་ཡང་སྤྱོ་ིབ་ོནས་ལྷའི་ིསྨུ་ཐོག་བྱ་

བའིི་འིོད་ཟེར་དཀོར་པོོ་དེ་ཡོད་པོས་ཁོང་ཡང་མྱ་ངན་ལས་འིདས་ཏིེ་ལྷ་ཡུལ་དུ་

གཤེགས་པོའི་ིདུས་ན། གྲོིར་མ་གུམ་ན་ལྷའི་ིསྨུ་ཐོག་གིས་འིདུས་ནས་འིོད་ཟེར་དཀོར་

པོ་ོགནམ་དུ་ཡལ་ནས་ར་ོམ་ིཡོང་བ་ཡིན་པོ་ལ། རྒྱལ་པོ་ོགྲོ་ིགུང་བཙན་པོ་ོལ་སྲོས་ཕོ་ོ

བ་ོགསུམ། ཁོང་རང་གྲོོངས་ནས་སྐྱོེས་པོའི་ིབླའུ་ཅིིག་དང་བཞི་ིཡོད་པོའི་ིལ་ོརྒྱུས་ནི། 

སྲོས་གསུམ་ན་ིཤ་ཁྲིི། ཉི་ཁྲིི། བྱ་ཁྲི་ིགསུམ་ཡིན་པོ་ལ་ཁོང་སྤུན་གསུམ་ཡབ་ཀྱི་ིརྒྱལ་

སྲོིད་ལ་མ་འིཆོམས་པོར། ཡབ་ཀྱིིས་ཡུལ་གསུམ་དུ་སྤྱུགས་པོ་ནི། ཕོ་ོབ་ོཤ་ཁྲི་ིཀོོང་
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པོའོི་ིཡུལ་དུ་སྤྱུགས། ད་ེའིགོ་འིབྲངི་པོ་ོཉི་ཁྲི་ིཁམས་ཀྱི་ིཡུལ་དུ་སྤྱུགས། ད་ེའིགོ་ཐོ་ཆུང་

བྱ་ཁྲིི་ནི་གཙང་གི་ཡུལ་དུ་ཕྱུགས་ནས། རྒྱལ་པོོ་གྲོི་གུང་བཙན་པོོས་སྲོས་གསུམ་

སྤྱུགས་ནས། ཁམས་ཀྱི་ིརྒྱལ་པོོའི་ིསྲོས་མ་ོབག་མར་བླངས་ཏིེ། ཕོ་ོབ་ོགསུམ་གྱི་ིཨ་

མས་རྒྱལ་པོོའི་ིརྟེ་རྫོ་ིབྱེད་ཀྱིིན་ཡོད་པོའི་ིདུས་ན། རྒྱལ་པོ་ོགྲོ་ིགུང་བཙན་པོ་ོད་ེབློན་པོ་ོ

དམག་མ་ིམ་སངས་འིབངས་ལ་ིངམ་དང་བཅིས་པོས་ཁ་ཆོེའི་ིཡུལ་དུ་དམག་རྒྱབ་ཏུ་

ཕྱོིན་ཏིེ། ཁ་ཆོེའི་ིརྒྱལ་པོ་ོདང་དམག་གཡུལ་སྤྲོད་པོས་བོད་ཀྱི་ིརྒྱལ་པོ་ོདམག་གཡུལ་

རྒྱལ་ནས་ཚུར་ལ་ལོག་ནས་ཡོངས་ཀྱིིན་ཡོད་པོའི་ིལམ་ཁ་ན་ཚུར་ལ། རྒྱལ་པོ་ོབློན་

འིབངས་དང་མ་སངས་ལ་ིངམ་དང་བཅིས་པོ་རྣམས་ཀྱིསི་མདའི་ིཕོགོ་རྩིལ་འིགྲོན་གྱིནི་

ཡོངས་པོས། རྒྱལ་པོོ་གྲོི་གུམ་བཙན་པོོའི་ིམདའི་ནི་ཕོ་བོང་ལ་སྒྲིོ་རིབ་བེ་ཐོིམ། མ་

སངས་ཀྱིི་མདའི་ནི་ཕོ་བོང་ལ་འིདེམ་ཚུགས་ཙམ་འིདུག་པོའིི་དུས་ན། ཁ་ཆོེའིི་མི་

བཙོན་ལ་ཁྲིིད་པོ་རྣམས་ན་རེ། བོད་ཀྱི་ིརྒྱལ་པོ་ོདང་མ་སངས་རྣམས་ཀྱིིས་གཞུ་སྒོམ་

ཙམ། མདའི་ཕྱོམ་རྩིེ་ཙམ་འིཕོེན་པོ་བྱུང༌། ཕོ་གི་འིདྲ་བ་ཡ་མཚན་ཆོེ་ཟེར་ནས་མི་

རྣམས་ཀྱིསི་བལྟས་ཙ་ན། ཕོ་བངོ་ལ་མདའི་ལྡམེ་མ་ེདང་སྒྲི་ོརབི་བ་ེའིདུག་ག ོ།

བླནོ་པོ་ོརྣམས་ན་ར།ེ ཕོ་བངོ་ལ་སྒྲི་ོརབི་བ་ེབ་ཕོ་ག་ིན་ིརྒྱལ་པོའོི་ིམདའི་ཡནི། ལྡམེ་

ཚུགས་ཙམ་ཕོ་ག་ིམ་སངས་ཀྱིསི་མདའི་ཡནི་ཟརེ། ལ་ིངམ་ན་ར།ེ ཕོ་བངོ་ལ་སྒྲི་ོརབི་བ་ེ

བ་ཕོ་ག་ིམ་སངས་ཀྱི་ིམདའི་ཡིན་ལྡེམ་ཚུགས་ཕོ་ག་ིརྒྱལ་པོོའི་ིམདའི་ཡིན་ཟེར་ནས། 

ལ་ིངམ་དང་བླནོ་པོ་ོམ་འིཆོམ་པོའི་ིདུས་སུ། རྒྱལ་པོ་ོདང་མ་སངས་ཀྱི་ིབར་དུ་མདའི་སྒྲི་ོ

རིབ་བ་ེབ་ད་ེརྒྱལ་པོོའི་ིཡིན་པོ་ལ་མ་སངས་ཀྱི་ིམདའི་ཡིན་ཟེར་གྱིིན་འིདུག ང་རྒྱལ་

པོོས་མ་སངས་ལ་ཆོད་པོ་ཆོོད་དང་ཟེར་བའི་ིཕྲ་མ་བྱུང་བས། ད་ེམ་སངས་ཀྱིིས་ཐོོས་



 ལེའུ་ུ་ོ།།ས་ངུས་ུ་དུདལུ་པགསུ་སདུས་ུལསུལཔུསངོ
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ནས་ང་ལ་རྒྱལ་པོོས་ཆོད་པོ་གཅིོད་ན། རྒྱལ་པོ་ོགྲོོངས་པོའི་ིདུས་ར་ོམ་ིཡོང་ཟེར་བ་ད་ེ

བདེན་ནམ་མ་ིབདེན་ལྟ་བའི་ིཆོེད་དང༌། རྒྱལ་པོ་ོགྲོིར་བཀུམ་པོའི་ིཆོེད་དུ་མ་སངས་ཀྱི་ི

བསམ་པོ་ལ། རྒྱལ་པོོའི་ིསྤྱོ་ིབ་ོན་ལྷའི་ིསྨུ་ཐོག་ཡོད་པོ་གཅིད་ད་ེགྲོོངས་པོའི་ིདུས་ན་ར་ོ

ཡོང་བ་དང༌། རྒྱལ་པོ་ོམདའི་གྲོིར་བཀུམ་པོའི་ིཐོབས་མཁས་པོ་ཅིིག་བྱེད་དགོས་སྙམ་

ནས་ང་མ་སངས་དང༌། ཁྱེེད་རྒྱལ་པོ་ོགཉིིས་མདའི་རྩིལ་སུ་ཆོ་ེའིགྲོན་པོར་འིདོད་ན། 

རལ་གྲོ་ིཀློད་ལ་སྐོོར་གྱིིན་ཤོག །ཆུའི་ིནང་ག་ིབ་དམར་གླིང་དམར་ལ་སོལ་བའི་ིསྒྱེ་ེམ་ོ

འིཁོལ་ལ་ཤོག དཔྲལ་བར་དུང་ག་ིཨ་ལོང་དང་དངུལ་དཀོར་མ་ེལོང་ཐོོགས་ལ་ཤོག་

བྱས་ནས་མ་སངས་ཀྱིསི་ལ་ིངམ་ལ་འིཕྲནི་སློབེས་ནས་རྒྱལ་པོའོི་ིརྩིར་བཏིང་བས། ལ་ི

ངམ་གྱིིས་ཕྱོིན་ནས་འིཕྲིན་མ་ནོར་བར་ད་ེསྐོད་རྒྱལ་པོ་ོལ་བྱས་པོས། རྒྱལ་པོ་ོབཙུན་

མོའི་ིཕོག་ནས་བཞིེངས་ཏི་ེལ་ིངམ་ཟེར་བ་བཞིིན་དུ་བྱས་ནས་ལེགས་ཡིན་ནམ་སྙམ་

ནས་ད་ེལྟར་བྱས་ཡོང་བའི་ིདུས་ན། རལ་གྲོ་ིཀློད་ལ་བསྐོོར་བས་ཁོའི་ིསྤྱོ་ིབོའི་ིལྷ་ཐོག་

དང་སྨུ་ཐོག་ཆོད་པོས་ལྷ་སྲོིན་འིདྲ་ེསྲོིན་འིཁྲུགས། ལྷ་སྲོིན་འིདྲ་ེསྲོིན་འིཁྲུགས་པོས་ཆོ་ོ

ངེའིི་སྒྲི་དང་འུར་སྒྲི་བྱུང༌། ཆོོ་ངེ་དང་འུར་སྒྲི་བྱུང་བས་ཆུའིི་ནང་གི་བ་དམར་གླིང་

དམར་འིདྲོགས་ནས་སོལ་བའིི་སྒྱེེ་མོ་རལ་ཏིེ་སོལ་འིཚུབ་ཆོེན་པོོ་བྱུང་བས་དེའིི་

གསབེ་ན་དུང་ག་ིཨ་ལངོ་དང་དངུལ་དཀོར་མ་ེལངོ་གཉིསི་དཀོར་ལྷག་ག་ེའིདུགུ་པོ་ལ་

གཏིད་ནས་མ་སངས་ཀྱིིས་མདའི་བརྒྱབ་པོས་རྒྱལ་པོོའི་ིདཔྲལ་བར་ཕོོག་ནས་རྒྱལ་

པོ་ོམདར་བཀུམ་ནས། རྒྱལ་པོ་ོལ་དའེི་ིདུས་ན་ར་ོབྱུང་ང༌ོ། །

རྒྱལ་པོོ་གྲོི་གུང་གི་བཙུན་མོ་དེ་ལ་ལུས་པོོ་སྦྲུམ་མ་ཅིིག་ཀྱིང་ཡོད་དེ། སྲོས་

གསུམ་སྤྱུགས་ནས་སྲོས་མ་ོབག་མར་བླངས་པོས་ལན་ཞིེས་ཟེར། མིང་སྲོིང་བཞིིའི་ི
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ཨ་མས་རྟེ་རྫོི་བྱས་ནས། རྒྱལ་པོོ་གྲོི་གུང་གི་བཙན་མོ་དེ་རྟེ་ར་ན་ཉིལ་ནས་བཟའི་

མདའི་གྲོརི་བཀུམ་ནས་གྲོངོས་པོའི་ིམྱ་ངན་བྱདེ་ཀྱིནི་ཡདོ་པོ་ལ། གཉིདི་ཅིགི་ལགོ་པོའི་ི

རྨི་ལམ་ན་བཙུན་མོའི་ིདྲུང་དུ་མི་དཀོར་རྟེ་དཀོར་ཅིིག་བྱུང་ནས་དེ་དང་མོ་གཉིིས་

སྟེབས་སུ་ཉིལ་བ་རྨསི་པོས། ཟླ་བ་བརྒྱད་ན་སྲོས་ན་ིརྐོང་ལག་མདེ་པོ། ཁ་མགི་དང་རྣ་

བ་སྣ་བུག་ཡདོ་པོའི་ིམགའོི་ིགཟུགས་དདོ་པོ་ཅིགི་སྐྱོེས་བྱུང་སྟེ།ེ ད་ེཨ་མས་འིབྲངོ་རུའི་ི

ནང་དུ་མག་ོཡར་ལ་གཏིད་ད་ེབཅུག་ནས་ཁར་འི་ོམ་བླུག་ཀྱིིན་གསོས་པོས་བུའི་ིམིང་

ན་ིའིབྲོང་ག་ིརུ་ལས་སྐྱོེས་ཞིེས་བྱའིོ། །ད་ེཆོེར་སྐྱོེས་པོ་དང་རྐོང་ལག་དང་ཕོ་ོམཚན་

བྱུང་སྟེེ་ཨ་མ་ལ་རི་དྭགས་པོགས་པོའིི་ལྷམ་སྤུ་ཅིན་ཡོད་པོས་དེའིི་ལྷམ་ཡུའིི་ནང་དུ་

བཅུག་ནས་གསོས་པོས། བསྐྱོེད་ཆོེར་སྐྱོེས་ནས་ལེགས་པོ་ོཞིིག་བྱུང་བས་མིང་ན་ིསྤུ་

དེ་གུང་རྒྱལ་ཞིེས་བྱའིོ། །རུ་ལས་སྐྱོེས་ཀྱིི་དུས་ན་ཨ་མའིི་བུའིི་ཨ་བོ་ཆུང་དག་དེ་

གཙང་ག་ིཡུལ་ནས་བཀུག་ནས་བུའི་ིཕོ་ོདདོ་བྱས་ས།ོ །

ཡབ་ན་ིགྲོིར་བཀུམ་ནས་ལྷ་ཐོག་སྨུ་ཐོག་ཆོོད་ད་ེར་ོབྱུང་བས་ན་ཕོ་སྟེེངས་ཡིན། 

ཕོ་གྲོོངས་ནས་བུ་མོ་ཅིིག་སྐྱོེས་པོ་དེ་བླའུ་ཡིན། ཨ་མས་འིབྲོང་རུ་དང་ལྷམ་ཡུར་

བཅུག་ནས་གས་ོདགོས་པོ་བྱུང༌། ཨ་མས་ཕོ་ོབ་ོཆུང་དག་གཙང་ག་ིཡུལ་ནས་བཀུག་

སྟེ་ེབུའི་ིཕོ་དོད་བྱེད་དགོས་བྱུང་བ་ན་ིབུ་སྟེེངས་ཡིན། ད་ེལ་ཕོ་སྟེེངས་དང་བུ་སྟེེངས་

ཞིསེ་ཟརེ་བ་ཡནི། ཁངོ་ཡབ་སྲོས་གཉིསི་ཀྱི་ིབང་ས་ོད་ེཡར་ལུང་ཕུ་དུང་མ་ོདྲང་བྱ་བའི་ི

རའིི་ིརྩི་ེདང་ཟམོ་ལ་ཡདོ་ད།ོ །

རྒྱལ་པོ་ོགྲོ་ིགུང་བཙན་པོོའི་ིསྲོས་སྤུ་ད་ེགུང་རྒྱལ། དེའི་ིསྲོས་ལྷ་ཤ་ོལེགས། དེའི་ི

སྲོས་ག་ོརུ་ལེགས། དའེི་ིསྲོས་འིབྲངོ་ཞི་ིལགེས། དའེི་ིསྲོས་ཐོ་ེཤ་ོལགེས། དའེི་ིསྲོས་ཐོ་ོ



 ལེའུ་ུ་ོ།།ས་ངུས་ུ་དུདལུ་པགསུ་སདུས་ུལསུལཔུསངོ
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ཤ་ོལེགས། དེའི་ིསྲོས་ཨ་ིཤ་ོལེགས་དང་དྲུག་པོ་ོདེའི་ིརིང་ལ་སྐུ་མཁར་ཕྱོིང་པོ་སྟེག་རྩི་ེ

དང༌། རྩི་ེདྲུག་བྱ་བ་བརྩིགིས་ས།ོ །ཁངོ་དྲུག་པོ་ོདའེི་ིབང་ས་ོཡང་གཡའི་སྤོང་མཚམས་

སུ་བཏིབ་བ།ོ །

ཨ་ིཤ་ོལེགས་ཀྱི་ིསྲོས་ཟ་ནམ་ཟིན་ཏིེ། དེའི་ིསྲོས་ལྡ་ེའིཕྲུལ་པོོ། དེའི་ིསྲོས་གནམ་

ཞུང་བཙན། དེའི་ིསྲོས་སྡེ་ེརྣོལ་པོོ། དེའི་ིསྲོས་སྡེ་ེརྣོལ་ནམ། དེའི་ིསྲོས་བས་ེརྣོལ་ནམ། 

དེའི་ིསྲོས་བས་ེརྣོལ་པོ།ོ དེའི་ིསྲོས་སྡེ་ེརྒྱལ་པོ་ོདང་བརྒྱད་པོ་ོད་ེལ་ཆུ་ལ་སྡེ་ེབརྒྱད་ཟེར། 

བང་ས་ོཤམ་པོའོི་ིཆུ་ལ་བཏིབ་བ།ོ །

ཡང་པོ་ོསྡེ་ེརྒྱལ་པོོའི་ིསྲོས་རྒྱལ་པོ་ོསྤྲོིན་བཙན། དེའི་ིསྲོས་ཐོ་ོར་ེལོང་བཙན། དེའི་ི

སྲོས་ཁྲི་ིབཙན་ནམ། དེའི་ིསྲོས་ཁྲི་ིསྒྲི་སྤུང་བཙན་དེའི་ིསྲོས་ཐོོག་རྗེ་ེཐོོག་བཙན་དང་ལྔ་

པོ་ོདེའི་ིབང་ས་ོདར་བ་ཐོང་དུ་བཏིབ། བང་ས་ོས་ཕུང་འིདྲ་ཞིེས་ཟེར་ར།ོ །རིགས་རྒྱུད་

དང་རྒྱལ་པོའོི་ིགདུང་རྒྱུད་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིལེའུ་སྟེ་ེལྔ་པོའི།ོ། །།
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ལའེུ་དྲུག་པ། ལྷ་ཐོ་ོཐོ་ོསྙན་ཤལ་གྱིསི་སྐུ་རིང་ལ་ཕོ་ོབྲང་ཡུམ་

བུ་བླ་སྒང་དུ་དམ་པའ་ིཆེསོ་ཀྱི་ིདབུ་བརྙེསེ་པ།

 ད་ེནས་ཡང་རྗེ་ེམང་པོསོ་བཀུར་བ་ནས་གདུང་རྒྱུད་ཤཱཀྱིའི་ིརགིས་རྗེ་ེགཉིའི་ཁྲི་ིབཙན་

པོ་ོཞིསེ་བྱ་བའི་ིསྲོས་སུ་གདུང་རྒྱུད་བྱུང༌། དའེི་ིསྲོས་དང་གདུང་རྒྱུད་ན་ིཁྲི་ིཐོགོ་རྗེ་ེཐོགོ་

བཙན་ཡིན། དེ་ཡང་གཉིན་མོ་གུང་སྨོན་དང་སྲོིད་པོའིི་སྲོས་ནི་རྒྱལ་པོོ་ལྷ་ཐོོ་ཐོོ་རེ་

གཉིན་ཤལེ་ཞིསེ་བྱ་བ་བྱུང་ང༌ོ། །

ད་ེལ་དང་པོ་ོལྷ་ཞིསེ་བྱ་བ་ན་ིའིདོ་གསལ་ལྷའི་ིགདུང་རགིས་ཡནི་པོས་ན་ལྷ་ཞིསེ་

བྱའི།ོ །ཐོ་ོཐོ་ོར་ེཞིེས་བྱ་བ་བོད་ཀྱི་ིརྗེ་ེརུ་ཐོ་ོཐོ་ོབ་བོད་ཀྱི་ིརྒྱལ་པོ་ོར་ེབས་ན་ཐོ་ོཐོ་ོར་ེཞིེས་

བྱའི།ོ །དམ་པོ་ཆོསོ་ཀྱི་ིདབུ་རྙེདེ་དུ་ཐོབོ་དང་ད་ེལ་བྱིན་བརླབས་ཡདོ་པོས་ཀྱིང་ཐོ་ོཐོ་ོར་ེ

ཞིེས་བྱ་བྱའིོ། །གཉིན་ཞིེས་བྱ་བ་ན་ིགཉིན་མ་ོགུང་སྨོན་ལ་སྐྱོེས་པོས་ན་ིགཉིན་ཞིེས་

བྱའིོ། །བོད་འིབངས་ཐོམས་ཅིད་ཀྱིིས་ཁོའི་ིཅིི་ཟེར་ལ་གཉིན་པོས་ཀྱིང་གཉིན་ཞིེས་

བྱའིོ། །ཤེལ་ཞིེས་བྱ་བ་ན་ིརྒྱལ་པོོའི་ིབློན་པོ་ོཤེལ་ཞིེས་བྱ་བས་བྱས་པོས་ཤེལ་ཞིེས་

བྱའིོ། །ཤེལ་གྱི་ིམཆོོད་རྟེེན་བང་རིམ་བཞི་ིཔོ་ཞིིག་ཕྱོག་ཏུ་བྱུང་བས་ཀྱིང་ཤེལ་ཞིེས་

བྱའི།ོ །ད་ེནས་ལྷ་ཐོ་ོཐོ་ོར་ེགཉིན་ཤལེ་བྱ་བ་དསེ་ཡུལ་ཡར་ལུང་ཤརེ་དུ་ཕོ་ོབྲང་ཡུམ་བུ་

བླ་སྒང་ཞིེས་བྱ་བ་ཤེལ་དཀོར་གྱི་ིམཁར་འིདྲ་བ་ཅིིག་བཙུགས་ནས། ཕོ་ོབྲང་དེའི་ིནང་

ན་ཡབ་ཁྲི་ིཐོོག་རྗེ་ེཐོོག་བཙན་དང༌། སྲོས་ལྷ་ཐོ་ོཐོ་ོར་ེགཉིན་ཤེལ་གཉིིས་བཞུགས་ཏི་ེ



 ལེའུ་་ུ་ོ།པུ པུ པུ་ཐུ་ལུནསངུཔུ།སདུལུུཔིུདུལོོུུབུངདུསུ་ོུ་གསུསཔངུལསུ་ོུསའེངུ་ོ
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བཀོའི་གྲོོས་མཛད་པོ་ལས། བོད་ཡུལ་གྱི་ིམ་ིརྣམས་རུས་རྟེག་ངན་པོ། འིཁེང་པོ་ོགྱིོང་

བོ་སྲོོལ་དུ་མི་རྒྱུག་པོ། མ་རུངས་པོ་རྣམས་ཚོ་བོད་མཐོའི་བཞིིའིི་ཡུལ་ལ་བྱེད་དུ་

བཅུག་ག ོ།

ནང་ག་ིམིའུ་རིག་བཞི་ིནི། ས་ེདང་སྨུ་གཉིིས། ལྡོང་དང་སྟེོང་གཉིིས་ལས་རུས་

ཆོེན་བཞི་ིརུས་ཕྲན་འིབངས་དང་བཅིས་པོ་རྣམས་ལས་བོད་ཡུལ་རུ་བཞིིར་ཕྱོ་ེནས་

ཡུལ་དང་ས་རུ་བགོས་སོ། །ད་ེནས་ཡང་རྒྱལ་པོ་ོལྷ་ཐོ་ོཐོ་ོར་ེགཉིན་ཤེལ་དེས་ཡར་

ལུང་ཤེལ་གྱི་ིཕོ་ོབྲང་ཡུམ་བུ་བླ་སྒང་ན་བཞུགས་པོའི་ིདུས་སུ། རྒྱ་གར་གྱི་ིཡུལ་ནས་

མ་ག་ཏིའི་ིརྒྱལ་པོ་ོཛ་ཞིེས་བྱ་བས་ཡབ་མེས་ཀྱིིས་མཛད་པོའི་ིཡ་ིག་ེལ་གཟིགས་པོས། 

སྔོན་གྱིི་མེས་པོ་ོདྷེརྨ་ཨ་ཤ་ོཀོའིི་ལ་ོརྒྱུས་ལས། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱིི་རྟེེན་བཞིེངས་པོར་བཅིས་པོ་ལ། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔོའིི་སྐུ་གདུང་བྱེ་བ་བཞིེངས་སུ་གསོལ་ནས་འིདུག གསུང་གི་རྟེེན་

གླིེགས་བམ་དང༌། ཐུགས་ཀྱི་ིམཆོོད་རྟེེན་བུམ་པོ་བཞིེངས་མ་གྲུབ་པོར་འིདུག་པོས་ད་

དའེི་ིཕྱོག་རྗེསེ་ངས་བྱདེ་དགསོ་ཟརེ་ར།ོ །

ང་ཡི་མེས་པོོ་དེས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱིི་རྟེེན་ཇི་ཙམ་བཞིེངས་ཞིེས་དྲིས་པོས་

གནས་བརྟེན་རྒོན་པོོ་ན་རེ། སྔོན་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་པོོའི་ིཁབ་ཏུ་བསོད་སྙོམས་ལ་

གཤགེས་པོ་ལ། ཐོ་ག་ེམའི་ིབུས་བྱ་ེམ་སྤོར་གང་གཏིརོ་བས་བྱ་ེམའི་ིགྲོངས་དང་མཉིམ་

པོའི་ིམ་འིོངས་པོ་ན་སྐུ་གདུང་རྒྱས་པོར་འིགྱུར་ར་ོགསུང་ང༌ོ། །བྱ་ེམའི་ིགྲོངས་ན་ིབྱ་ེབ་

བྱུང་ང༌ོ། །རྒྱལ་པོའོི་ིསྐྱོ་ེབ་སྔནོ་མ་ན་ིཐོ་ག་ེམའི་ིབུ་ཡནི་ཏི།ེ དའེི་ིསྐྱོ་ེབ་ཕྱོ་ིམ་ལ་གྲོངོ་ཁྱེརེ་

ཤིང་ཐོག་ཅིན་ན་རྒྱལ་པོ་ོཤིང་རྟེ་བཅུ་པོ་དང༌། བཙུན་མ་ོའིབྲོག་མཁན་མའི་ིསྲོས་རྒྱལ་
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

པོ་ོམྱ་ངན་ཅིན་མེད་ཅིེས་བྱ་བར་སྐྱོེས་ནས། དེའི་ིརིང་ལ་ནུབ་ཕྱོོགས་རྔ་སྒྲི་ཅིན་གྱི་ིམ་ི

ཐོབས་ཅིད་བསད། ཕོ་ོབ་ོགསུང་འིབངས་དང་བཅིས་པོ་ཡང་བསད། གྲོོང་ཁྱེེར་ཤིང་

ཐོག་ཅིན་ཚ་ོཡང་གཤདེ་དམར་བསྐོསོ་ནས། གསདོ་པོའི་ིལུགས་མ་ིའིདྲ་བ་ར་ེར་ེབྱས་

ནས་བསད། བཙུན་མ་ོའིབྲོག་མཁན་མའིི་བུས་ཁྱེིམ་ནོར་ནས་གཤེད་མའིི་ཁྱེིམ་དུ་

བྱུང་བས་གཤེད་མས་འིབྲོག་མཁན་གྱི་ིབུ་ད་ེཟངས་འིབྲུ་མར་གྱིིས་བཀོང་བའི་ིནང་དུ་

བཙསོ་པོས། ཁ་ོམ་ཤ་ིབར་ཟངས་ཀྱི་ིནང་ནས་མ་ེཏིགོ་པོདྨེའི་ིསྡེངོ་པོ་ོཅིགི་སྐྱོསེ་ཏི།ེ དའེི་ི

སྟེེང་ན་ཟིལ་བ་ཕྲུམ་མ་ེལ་སྔར་བས་ལེགས་པོ་ཅིིག་བྱས་འིདུག་ནས། གཤེད་མའི་ིམ་ི

རྣནམས་ན་ིང་ོམཚར་ཆོེན་པོ་ོབྱས་པོས། ཟངས་ནང་ག་ིམ་ེཏིོག་པོདྨེའི་ིསྟེེང་ག་ིརྒྱལ་པོ་ོ

དེས་ང་ོམཚར་བྱས་ནས། བྱ་གག་ག་ིཀུན་དགའི་ར་བ་ན་གནས་བརྟེན་གྲོགས་པོ་བྱ་

བ་ལ་རྒྱལ་པོསོ་སྡུག་པོ་སྦྱོངོ་བའི་ིཐོབས་ཞུས་པོས། གནས་བརྟེན་ན་ར།ེ དག་ེབའི་ིརྩི་

བ་བྱས་པོའི་ིམསི། སྡེགི་པོ་བྱས་པོ་འིགག་གྱུར་ཏི།ེ ཟླ་བ་སྤྲོནི་ལས་གྲོལོ་བ་ལྟར། ད་ེན་ི

སྡེགི་ལས་གྲོལོ་བར་འིགྱུར། ཞིསེ་གསུངས་ས།ོ །

རྒྱལ་པོོས་དག་ེབ་ཇ་ིལྟ་བུ་བྱ་ཞུས་པོས། གནས་བརྟེན་ན་རེ། ཉི་ིམ་གཅིིག་ལ་

དག་ེསློོང་འིབུམ་ཚ་ོབཅུ་ལ་ཆོོས་སྟེོན་དྲངས་ནས་རྒྱལ་པོོའི་ིསྡེིག་པོ་འིདག ཡང་ན་ན་ི

ནུབ་གཅིིག་ལ་མཆོོག་རྟེེན་བྱེ་བ་བཞིེངས་ཤིག དེས་རྒྱལ་པོོའི་ིསྡེིག་པོ་འིདག་པོར་

འིགྱུར་ར་ོགསུངས་པོས། རྒྱལ་པོ་ོན་རེ། ཉིིན་གཅིིག་ལ་དག་ེསློོང་འིབུམ་ཚ་ོབཅུ་ལ་

ཆོོས་སྟེོན་འིདྲེན་པོ་སློ་སྟེེ། ངའི་ིནུབ་གཅིིག་ལ་མཆོོད་རྟེེན་བྱ་ེབ་བས་གཅིིག་ཀྱིང་མ་ི

འིགྲུབ་པོས། རྒྱལ་པོ་ོངའི་ིསྡེིག་པོ་མ་ིའིདག་བྱ་བ་ཡིན་ཟེར་བས། གནས་བརྟེན་ན་རེ། 

ཁྱེོད་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བཀོས་གནང་བའིི་རྒྱལ་པོོ་ཡིན་པོས། མ་ག་ཏིའིི་ཤིང་དྲུང་ན་



 ལེའུ་་ུ་ོ།པུ པུ པུ་ཐུ་ལུནསངུཔུ།སདུལུུཔིུདུལོོུུབུངདུསུ་ོུ་གསུསཔངུལསུ་ོུསའེངུ་ོ
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སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིསྐུ་གཟུགས་ལ་མཆོདོ་པོ་རྒྱས་པོར་ཕུལ། དག་ེསློངོ་འིབུམ་ཚ་ོབཅུ་ལ་

ཆོསོ་སྟེནོ་དྲངོས་ལ། ང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབཀོས་གནང་བའི་ིརྒྱལ་པོ་ོཡནི་ན། ལྷ་མ་སྲོནི་

སྡེེ་བརྒྱད་ཀྱིིས་ནུབ་གཅིིག་ལ་དེ་བཞིིན་གཤེགས་པོའིི་མཆོོད་རྟེེན་བྱེ་བ་བཞིེངས་

ཤིག །ད་ེམ་བཞིེངས་ན་ང་སངས་རྒྱས་ཀྱིིས་གནང་བའི་ིརྒྱལ་པོ་ོམ་ཡིན་ན་ོགྱིིས་ལ་

སྨོོན་ལམ་ཐོོབ་དང་འིགྲུབ་པོར་འིགྱུར་ར་ོགསུངས་པོས། ད་ེནས་རྒྱལ་པོོས་གནས་

བརྟེན་ཅི་ིགསུང་ལྟར་བྱས་མ་ཐོག་ཏུ། ལྷ་མ་སྲོནི་སྡེ་ེབརྒྱད་ཀྱིསི་ནུབ་གཅིགི་ལ་འིཛམ་

བུའི་ིགླིངི་དུ་མཆོདོ་རྟེེན་བྱ་ེབ་བཞིངེས་ས།ོ །

ཤེལ་གྱི་ིམཆོོད་རྟེེན་བང་རིམ་བཞི་ིཔོ་གཅིིག་པོ་ཡང་བཞིེངས་ནས་རྒྱལ་པོ་ོལ་

ཕུལ་ལོ། །དེའི་ིཐོ་ོརངས་རྒྱལ་པོོས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པོ་ཐོོབ་པོོ། ད་ེནས་གནས་བརྟེན་

གྲོགས་པོས་རྒྱལ་པོོ་བྱེ་བར་སྤྲུལ་ནས་མཆོོད་རྟེེན་ལ་རབ་གནས་བྱེད་པོར་གྱུར་

ཏི།ོ །ད་ེམ་ཐོག་ཏུ་རྒྱལ་པོོས་དགྲོ་བཅིོམ་པོ་ཐོོབ་བ།ོ །རྒྱལ་པོ་ོཛ་ན་ར།ེ ངའི་ིམེས་པོ་ོད་ེ

བཞིིན་གཤེགས་པོའི་ིསྐུའི་ིརྟེེན་བཞིེངས་ཏིེ། གསུང་རྟེེན་མ་བཞིེངས་པོས། རྒྱལ་པོ་ོ

ངས་ཐུགས་རྟེེན་འིགྲུབ་ཀྱིང་གསུང་རྟེེན་མ་འིགྲུབ་པོས། ད་གསུང་རྟེེན་ཡང་བཞིེངས་

དགོས་པོས་ད་ེཅི་ིལྟར་བྱས་ན་འིགྲུབ་གསུངས་པོས། གནས་བརྟེན་དེས་རྒྱལ་པོ་ོལ་

གསུངས་པོ། རྒྱལ་པོོ་ཁྱེེད་རང་མཛད་པོ་གོང་བཞིིན་དུ་བྱང་ཆུབ་ཀྱིི་ཤིང་དྲུང་དུ་

མཆོོད་པོ་ཕུལ་ལ་ཆོོས་སྟེོན་དྲོངས་མཛོད་དང༌། གསུང་རྟེེན་ཀྱིང་འིགྲུབ་པོར་འིགྱུར་

ར།ོ །

གསུང་རྟེནེ་གྱི་ིདམ་ཆོསོ་བཞིངེས་པོར་འིཐོད་ད་ོགསུངས་པོས་རྒྱལ་པོསོ་ཀྱིང་ད་ེ

བཞིིན་དུ་མཛད་པོས། ནམ་མཁའི་ལ་རྡོ་ོརྗེ་ེསེམས་དཔོའི་ིསྐུ་ཅིིག་བྱོན་ནས་གླིེགས་
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

བམ་གྱི་ིཔོ་ོཏིའིི་ིབར་ཕོབ་བྱུང་བས། གླིགེས་བམ་གྱི་ིཔོ་ོཏི་ིདང་ཤལེ་གྱི་ིམཆོདོ་རྟེནེ་བང་

རིམ་བཞི་ིཔོ་དང་བཅིས་པོ་ད་ེརྣམས། རིན་པོ་ོཆོེའི་ིཟ་མ་ཏིོག་ག་ིནང་དུ་བཅུག་ནས་

རྒྱལ་མཚན་གྱི་ིརྩི་ེམ་ོལ་བཏིགས་ནས། མཆོོད་པོ་རྒྱས་པོར་ཕུལ་ནས་རབ་གནས་

མཛད་པོའི་ིདུས་སུ། མཁའི་འིགྲོ་ོདང་མཁའི་འིགྲོ་ོམ་རྣམས་ཀྱིིས་ཡ་ེཤེས་འིབྱུང་བའི་ི

རླུང་འིཚུབ་བསློང་ནས་གླིེགས་བམ་དང་མཆོོད་རྟེེན་ནམ་མཁའི་ལ་ཁྱེེར་ནས་མ་ིསྣང་

བར་གྱུར་ཏི།ོ །

དེའི་ིདུས་ན་ཡར་ལུང་ག་ིཕོ་ོབྲང་ཡུམ་བུ་བླ་སྒང་ག་ིནང་ན་དཔོལ་ཕྱོག་ན་རྡོ་ོརྗེེའི་ི

སྤྲུལ་བ་ལྷ་ཐོོ་ཐོོ་རེ་གཉིན་ཤེལ་བཞུགས་ཏིེ་ཡབ་ཡུམ་གཉིིས་ལ་བཀུར་བསྟེི་མཛད་

ཀྱིིན་ཡོད་པོའི་ིདུས་ན། ནམ་མཁའི་ལ་རོལ་མོའི་ིསྒྲི་སྣ་ཚོགས་པོ་སྒྲིོག་པོ་ཅིིག་བྱུང་ཙ་

ན། འིཇའི་ཚོན་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་ཅིིག་འིཁྱེིལ་བྱུང་བས། དེའི་ིདཀྱིིལ་ནས་

འིོད་ཟེར་རྣམ་པོ་ལྔ་རྒྱལ་པོོའི་ིབང་དུ་བྱུང་བས། དེའི་ིསྣ་ལ་རིན་པོ་ོཆོ་ེསྣ་ལྔ་ལས་གྲུབ་

པོའི་ིཟ་མ་ཏིོག་ཅིིག་བྱུང་ནས་ད་ེརྒྱལ་པོོས་ཁ་ཕྱོ་ེབའི་ིནས། ཤེལ་གྱི་ིམཆོོད་རྟེེན་བང་

རམི་བཞི་ིཔོ་ཅིགི་དང༌། གསརེ་གྱི་ིགླིེགས་བམ་ལ་བཻཌཱུརྱ་ཞུན་མས་བྲསི་པོས་གླིགེས་

བམ་ཅིིག་བྱུང་བས། ད་ེརྒྱལ་པོོས་ཁ་ཕྱོ་ེནས་གཟིགས་པོས་ཆོོས་དང་བོན་གང་ཡིན་

ང་ོམ་ཤེས་ཀྱིང༌། ད་ེང་ོམཚར་ཆོ་ེབ་ཅིིག་འིདུག་ནས། དེའི་ིམིང་ན་ིགཉིན་པོ་ོགསང་བ་

བྱ་བར་བཏིགས་ས།ོ །

ད་ེརིན་པོ་ོཆོེའི་ིཁྲི་ིལ་བཞུགས་ནས་གསེར་སྐྱོེམས་དང་གཡུ་སྔོན་གྱིིས་མཆོོད་

ཀྱིིན་གསོལ་བ་བཏིབ། སྐོོར་བ་དྲག་ཏུ་བསྐོོར་བས་རྒྱལ་པོ་ོསྐུ་ལུས་བགྲོེས་པོ་ས་ོཐོོན་

པོ་སྐྲ་དཀོར་བ་ཅིགི་ཡདོ་པོ། རྟེནེ་ད་ེགཉིསི་ཀྱིསི་བྱནི་རླབས་ཀྱིསི། རྒྱལ་པོ་ོལ་དུང་ས་ོ



 ལེའུ་་ུ་ོ།པུ པུ པུ་ཐུ་ལུནསངུཔུ།སདུལུུཔིུདུལོོུུབུངདུསུ་ོུ་གསུསཔངུལསུ་ོུསའེངུ་ོ
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འིཁརོ་མ་སྐྱོསེ་སྐྲ་ཡང་ནག་པོ་ོམཐོནོ་མཐོངི་དུ་སངོ༌། མདརོ་བསྡུས་ན་སྐུ་ལུས་བགྲོསེ་

པོ་ཡང་གཞིོན་ཤ་ཅིན་དུ་གྱུར་ཏི།ོ །ལ་ོབརྒྱ་ཉི་ིཤུ་ཐུབ་བ།ོ སྐུ་ལུས་གཅིིག་གིས་མ་ིཚ་ེ

གཉིསི་ཐུབ་ཟརེ་ར།ོ །

ལྷ་ཐོ་ོཐོ་ོར་ེགཉིན་ཤེལ་ཡབ་སྲོས་ཀྱི་ིབང་ས་ོདེ། ཤམ་པོོའི་ིགངས་དང་བྲག་ལ་

མཚམས་སུ་བཏིབ་ཟེར་ཏིོ། །ཁོང་མྱ་ངན་ལས་འིདས་པོའིི་དུས་སུ་ཞིལ་ཐོོམས་ནི། 

བོད་ཁ་བ་ཅིན་དུ་ཉིེས་སྐྱོོན་ཅི་ིབྱུང་ཡང་ང་ཡ་ིཡ་ིདམ་གཉིན་པོ་ོགསང་བ་དང༌། ཤེལ་

ཀྱི་ིམཆོོད་རྟེེན་ལ་གསོལ་བ་ཐོབོ་ཅིིག་དེས་བཟླགོ་པོར་འིགྱུར་ར།ོ །ལེགས་པོ་ཅི་ིའིདོད་

ཀྱིང་གསལོ་ཐོབོ་དང་འིགྲུབ་པོར་འིགྱུར་ར་ོགསུང་སྐོད། 

གཉིན་པོ་ོགསང་བ་དེའི་ིནང་ནས་མད་ོསྡེ་ེབཞིིའི་ིགསུང་རབ་བཞུགས་ཡོད་པོར་

གདའི་སྟེ།ེ རྒྱལ་པོ་ོསྲོངོ་བཙན་སྒམ་པོའོི་ིལའེུའི་ིསྐོབས་སུ་འིོག་ནས་གསལ་ལ།ོ །ལྷ་ཐོ་ོ

ཐོ་ོརེའི་ིགཉིན་ཤལ་གྱིིས་ཕོ་ོབྲང་ཡུམ་བུ་བླ་སྒང་དུ་དམ་པོའི་ིཆོོས་ཀྱི་ིདབུ་བརྙེེས་པོའི་ི

ལའེུ་སྟེ་ེདྲུག་པོའི།ོ །                ། །
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ལའེུ་བདུན་པ། ཡབ་རྒྱལ་པ་ོགནམ་ར་ིསྲོངོ་བཙན་གྱི་ིལ་ོརྒྱུས།

 ད་ེནས་ཡང་ལྷ་ཐོ་ོཐོ་ོར་ེགཉིན་ཤེལ་དེའི་ིསྲོས་ཁྲི་ིགཉིན་བཟུང་བཙན། དེའི་ིསྲོས་སྟེག་

གུ་གཉིན་གཟིགས་སྟེག་ཏུ་གཉིན་གཟིགས་ད་ེམའི་ིརུམ་ནས་དབུས་ལོང་དུ་བྱུང་ནས་

སྤྱོན་མེད་པོ་ལས། ཡབ་མེས་ཀྱིི་གཉིན་པོོ་གསང་པོ་དང་ཤེལ་གྱིི་མཆོོད་རྟེེན་ལ་

གསོལ་བ་བཏིབ་པོས། དེའི་ིབྱིན་བརླབས་ཀྱིིས་སྤྱོན་ལོང་བ་ད་ེཡང་ཁྱེད་པོར་གསལ་

བར་བྱུང་སྐོད། དའེི་ིསྲོས་ན་ིརྒྱལ་པོ་ོགནམ་ར་ིསྲོངོ་བཙན་ན།ོ །

རྒྱལ་པོ་ོགནམ་ར་ིསྲོོང་བཙན་ད་ེཡང་ཐོོད་རྒོལ་གྱི་ིརྒྱལ་པོ་ོཡིད་ལ་ཅི་ིབསམ་པོ་

འིགྲུབ་པོ། ཞིལ་དུ་ཅི་ིསྟེོན་པོ་ད་ེའིབྱུང་བ། ཕྱོག་གིས་ཅི་ིམཛད་པོ་ད་ེཡོང་བ་ཅིིག་བྱུང་

བས་རྒྱལ་པོ་ོགནམ་ར་ིསྲོོང་བཙན་དེའི་ིསྐུའི་ིདྲིན་ལ། ཡར་ལུང་ཤར་སྟེོད་ཀྱི་ིཕོ་ོབྲང་

བུག་པོ་ཅིན་དུ་བཞུགས་ནས་ཕོ་ོབྲང་བྱམས་སྙོམས་མ་ིའིགྱུར་ཞིེས་བྱ་བ་བརྩིིགས། 

ཚ་ེསྤོོང་ག་ིར་ིལ་གསརེ་རྙེདེ། ག་ེརའིི་ིབྲག་ལ་དངུལ་རྙེདེ། འིཕྲངེ་པོའོི་ིརྫོ་ལ་ཟངས་རྙེདེ། 

ར་གའི་ིར་ིབྲག་ལ་ལྕགས་རྙེེད། བྱང་ག་ིབླ་མཚ་ོལ་ཚྭ་རྙེེད་ནས། འིབྲོང་ཕོ་ོམ་ོགཡག་

དང་འིབྲ་ིརུ་བཏུལ། ཤྭ་བ་ཕོ་ོམ་ོན་ིབ་གླིང་དུ་བཏུལ། རྒོ་ོབ་ཕོ་ོམ་ོལུག་ཏུ་བཏུལ། གླི་བ་

ཕོ་ོམ་ོན་ིརར་བཏུལ། རྐྱེང་ཕོ་ོམ་ོན་ིརྟེར་བཏུལ། སྤྱོང་ག་ིཕོ་ོམ་ོན་ིཁྱེིར་བཏུལ་ཏིེ། རྨ་ོ

བཀོོལ་ས་ོནམ་དེའི་ིདུས་ནས་བྱས། ཕྱུགས་ཀྱི་ིརྫོ་ིསྐྱོོང་ཡང་དེའི་ིདུས་ན་བྱུང༌། རྒྱལ་

པོའོི་ིཕྱོ་ིབླནོ་དང་ནང་བླནོ་དའེི་ིདུས་སུ་ཕྱོ་ེབ་ཡནི་ན།ོ །རྒྱལ་པོ་ོགནམ་ར་ིསྲོངོ་བཙན་ད་ེ
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ཕོ་ོབྲང་བྱམས་སྙོམས་མ་ིའིགྱུར་ན་བཞུགས་ཙ་ན། བཙུན་མ་ོཚ་ེསྤོོང་བཟའི་འིབྲ་ིམ་ོ

ཐོདོ་དཀོར་ད་ེའིབྱལ་དང་ཁབ་ཏུ་བཞིསེ་ས།ོ །

དེའི་ིདུས་ན་ཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་པོ་ོའིཕོགས་པོ་སྤྱོན་རས་གཟིགས་ཀྱིིས་བོད་ཁ་བ་

ཅིན་གྱི་ིཡུལ་ཕྱོོགས་ལ་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕྱོོགས་ར་ིཔོ་ོཏི་ལ་ནས་གཟིགས་ནས་ད་ེན་ཡོད་

པོའི་ིསམེས་ཅིན་མ་ིརྣམས་ཀྱི་ིརྒྱལ་པོ།ོ ལྷ་ཐོ་ོཐོ་ོར་ེགཉིན་ཤལེ་གྱི་ིགཉིན་པོ་ོགསང་བའི་ི

པོ་ོཏི་ིགླིགེས་བམ་དང༌། ཤལེ་གྱི་ིམཆོདོ་རྟེནེ་བང་རམི་བཞི་ིཔོ་རྙེདེ་ནས་ད་ེལ་ཕྱོག་དང་

མཆོོད་པོ་ཕུལ་བས། ཆོོས་ཀྱིི་བག་ཆོགས་སད་ནས་དེའིི་སྲོས་རྒྱུད་རྒྱལ་བློན་

འིབངས་རྣམས་རྒྱལ་པོ་ོསྲོོང་བཙན་སྒམ་པོོར་ཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་པོོས་སྤྲུལ་ཏི་ེའིདུལ་བར་

གཟགིས་ནས། ཡབ་རྒྱལ་པོ་ོགནམ་ར་ིསྲོངོ་བཙན་དང་ཡུམ་ཚ་ེསྤོངོ་བཟའི་འིབྲ་ིམ་ོཐོདོ་

དཀོར་གྱི་ིསྲོས་སུ་སྐྱོ་ེབ་བཞིསེ་ས།ོ །

ཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་པོ་ོའིཕོགས་པོ་སྤྱོན་རས་གཟིགས་ད་ེབོད་ཡུལ་ཁ་བ་ཅིན་དུ་བྱོན་

པོ་ལ་སྣང་བ་རྣམ་པོ་གསུམ་བྱུང་སྟེ།ེ སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སམེས་དཔོའི་རྣམས་

ཀྱི་ིསྣང་བ་ན།ི སྤྱོན་རས་གཟིགས་ཁ་བ་ཅིན་དུ་ར་ིཔོ་ོཏི་ལ་ནས་གཤེགས་པོར་མཐོོང༌། 

བར་སྣང་ག་ིལྷ་རྣམས་ཀྱིིས་འིོད་ཟེར་དཀོར་པོ་ོཅིིག་ལྷག་གིས་སོང་བར་མཐོོང༌། ཡབ་

རྒྱལ་པོོ་གནམ་རི་སྲོོང་བཙན་གྱིི་བཙུན་མོ་འིབྲི་མོ་ཐོོད་དཀོར་གྱིི་ལུས་ལ་འིོད་ཟེར་

དཀོར་པོ་ོཅིིག་ཐོིམ་པོར་མཐོོང་ང༌ོ། །ད་ེནས་ཟླ་བ་བཅུ་ན་སྐུ་འིཁྲུངས་ཏི་ེམཚན་བཟང་

པོ་ོསུམ་ཅུ་རྩི་གཉིསི་དང་ལྡན་པོ། དཔོ་ེབྱད་བཟང་པོ་ོབརྒྱད་ཅུ་ཚང་བ། དབུ་སྐྲ་མཐོནོ་

མཐོིང་ག་ིལྕང་ལོའི་ིནང་ན་འིོད་དཔོག་མེད་ཅིེས་བྱ་བའི་ིསངས་རྒྱས་ཚ་ེདཔོག་མེད་ཀྱི་ི

ཨ་མ་ིད་ེབ་གཅིགི་བཞུགས་པོ། ཤནི་ཏུ་ང་ོམཚར་ཆོ་ེབ་གཅིགི་སྐུ་འིཁྲུངས་ས།ོ །
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

ཡབ་ཀྱིི་ཐུགས་དགོངས་ལ་ངའིི་སྲོས་འིདི་ངོ་མཚར་བ་ཅིིག་འིདུག་པོས། མི་

འིགའི་ཞིིག་གིས་རྒྱལ་པོ་ོལ་སྲོས་མག་ོགཉིིས་བྱས་པོ་འིདུག་ཟེར་ནས་འིཕྱོ་ཁ་གཏིོང་

དུ་ཡོང་སྙམ་ནས། སྲོས་ཀྱི་ིསྤྱོ་ིགཙུག་ག་ིའིོད་དཔོག་མེད་ད་ེལ་དར་ལ་ེབརྒོན་གཅིིག་

དཀྲ་ིབ་བརྗེདེ་པོས། བླནོ་པོ་ོརྣམས་ཀྱིསི་རྒྱལ་པོ་ོལ་ཞི་ེས་འིབུལ་དུ་ཡངོས་པོས། དའེི་ི

ཕྱོ་ིན་འིགར་སྟེོང་བཙན་ཡུལ་བཟུང་དང༌། ཐོོན་མ་ོསམ་བྷ་ོཊ་དང་བྱིས་པོ་གཉིིས་ཀྱིིས་

ཀྱིང་ཡོང་བས་རྒྱལ་པོོའི་ིསྲོས་མཐོོང་ནས་ཕྱོ་ིམ་རྣམས་ལ། ངེད་ཀྱི་ིརྒྱལ་པོོའི་ིསྲོས་ལ་

དབུ་གཉིསི་ཡདོ་ཟརེ་ར།ོ །

ནང་བློན་སྣ་ཆོེན་གྱིིས་རྒྱལ་པོོའི་ིསྲོས་ལ་དབུ་བཅུ་གཅིིག་ཐོོད་སྐོོར་རེ་འིདུག་

པོར་མཐོོང་བ་ཡིན་སྐོད། རྒྱལ་བུ་ལ་ོབཞི་ིལོན་པོའི་ིདུས་སུ་ཡབ་རྒྱལ་པོོས་བྱང་དུ་ཕོ་ོ

བྲང་མཛད་ནས། རྟེ་ཅིང་ཤེས་རྨ་བྱ་ཀྱུངས་བྱ་བ་ད་ེཆོིབས་ནས་ཁྱུང་པོ་ོསྤོ་ཏི་སྤུ་ཏི་ེ

དང༌། སྤུ་ཁྱུང་རིང་པོ་ོདང་འིགྲོོགས་ཏི་ེབྱང་འིདམ་པོ་རྒྱབ་ཏུ་བྱོན་ནས་ཁྱུང་པོ་ོསྤོ་ཏི་སྤུ་

ཏི་ེདང་སྤུ་ཁྱུང་རངི་པོསོ་གཡག་བསད་ནས་རྒྱལ་པོསོ་གཡག་ཤ་གསལོ་བས་ཤ་དུག་

གསི་གྲོངོས། རྟེ་ཡང་སྦསོ་ནས་ཤ ི

རྒྱལ་པོ་ོགནམ་ར་ིསྲོོང་བཙན་གྱི་ིབང་སོང་དགུ་རིམ་སོགས་ཀོ་བྱས་ནས་ཡར་

ལུང་དནོ་དཀོར་གྱི་ིར་ིལ་བཏིབ་བ།ོ །ཡབ་རྒྱལ་པོ་ོགནམ་ར་ིསྲོངོ་བཙན་གྱི་ིལ་ོརྒྱུསུ་ཀྱི་ི

ལའེུ་སྟེ་ེབདུན་པོའི།ོ །               ། །
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ལའེུ་བརྒྱད་པ། རྒྱལ་པ་ོསྲོངོ་བཙན་སྒམ་པ་ོལ་སངས་རྒྱས་

རྣམས་ཀྱིསི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ིདབང་ཡོངས་སུ་བསྐུར་བ།

 ད་ེནས་རྒྱལ་པོ་ོགནམ་ར་ིསྲོོང་བཙན་གྱི་ིསྲོས་ཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་པོོའི་ིང་ོབ་ོརྒྱལ་པོ་ོསྲོོང་

བཙན་སྒམ་པོའོི་ིཐུགས་དགངོས་ལ། ཡབ་རྒྱལ་པོ་ོན་ིམྱ་ངན་ལས་འིདས་ཏི་ེགཤགེས། 

ད་ངས་ཁ་བ་ཅིན་གྱི་ིསེམས་ཅིན་འིད་ིརྣམས་འིདུལ་དགོས་པོས་འིདུལ་བ་ལ་དབང་ཆོ་ེ

བ་ཅིགི་དགསོ་པོས། བདོ་ཡུལ་ཁ་བ་ཅིན་དུ་སྐྱོསེ་པོའི་ིསམེས་ཅིན་འིད་ིརྣམས་ཕོ་སྤྲོའེུ་

དང་མ་བྲག་སྲོིན་འིདུལ་དགོས་ཏིེ། ད་ེལ་དབང་ཆོ་ེབ་ཅིིག་དགོས་པོས་དབང་བསྐུར་

ཅིགི་ཞུས་ན་ཅི་ིམ་རུང་སྙམ་པོ་དང༌། 

རྒྱལ་པོ་ོསྲོོང་བཙན་སྒམ་པོ་ོད་ེརིན་པོ་ོཆོེའི་ིཁྲི་ིལ་བཞུགས་པོའི་ིསྟེེང་ཕྱོོགས་ནས། 

བྱང་ཆུབ་སམེས་དཔོའི་སྒྲིབི་པོ་རྣམ་པོར་སལེ་བས་རྒྱལ་པོའོི་ིདབུའི་ིདར་ལ་ེབརྒོན་གྱི་ི

ཐོོད་ད་ེཕུད་ནས་རྒྱལ་པོོའི་ིགཡས་ནས། འིཕོགས་པོ་འིཇམ་དཔོལ་གྱིིས་རིན་པོ་ོཆོེའི་ི

བུམ་པོ་ནས་ཁྲུས་ཆོབ་གསོལ། རྒྱལ་པོོའི་ིགཡོན་ནས་དཔོལ་ཕྱོག་ན་རྡོ་ོརྗེེས་རིན་པོ་ོ

ཆོེའི་ིབུམ་པོ་ནས་ཁྲུས་ཆོབ་གསོལ་བ་དང༌། སྤྱོ་ིགཙུག་ག་ིནམ་མཁའི་ིམཐོོངས་ནས་

བཅིོམ་ལྡན་འིདས་ཨ་མ་ིད་ེབ་འིོད་དཔོག་ཏུ་མེད་པོས་རིན་པོ་ོཆོེའི་ིཔོདྨེ་རཱ་གའི་ིམདོག་

ལྟ་བུའིི་ཕྱོག་བརྐྱེངས་ནས། རྒྱལ་པོོའི་ིདབུ་ལ་རེག་ནས་དབང་ཆོེན་པོོ་ཡོངས་སུ་

རྫོགོས་པོར་བསྐུར་ར།ོ །
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

ད་ེནས་རྒྱལ་པོ་ོསྲོོང་བཙན་སྒམ་པོོའི་ིསྐུ་ལས་འིོད་ཟེར་བྱུང་ནས་ཕྱོོགས་བཅུར་

འིཕྲོས་པོས་འིོད་ཟེར་ར་ེརེའི་ིསྣ་ལ་ལོངས་སྤྱོོད་རྫོོགས་པོའི་ིཞིིང་ཁམས་ར་ེར།ེ ད་ེར་ེར་ེ

ནས་རྣམ་པོར་སྣང་མཛད་གངས་ཅིན་མཚོའི་ིསྤྲུལ་པོ་ར་ེར།ེ ད་ེདག་ག་ིདྲུང་དུ་རྒྱལ་པོ་ོ

སྲོོང་བཙན་སྒམ་པོ་ོར་ེརེར་སྤྲུལ། ད་ེརྣམས་ཀུན་ལ་འིོད་ཟེར་བརྗེོད་དུ་མེད་པོའི་ིཡང་

བརྗེོད་དུ་མེད་པོ་འིཕྲོས་པོས། འིོད་ཟེར་ར་ེརེའི་ིསྣ་ལ་ཞིིང་ཁམས་ར་ེར་ེཆོགས་པོར་

སྤྲུལ། ད་ེདག་ར་ེར་ན་ཡང་བཅིོམ་ལྡན་འིདས་རྣམ་པོར་སྣང་མཛད་གངས་ཅིན་མཚ་ོ

འིོད་ཀྱིིས་བརྒྱན་པོ་ར་ེརེར་སྤྲུལ། བཅིོམ་ལྡན་འིདས་ད་ེདག་ར་ེརེའི་ིཐུགས་ཀོ་ནས་

ཀྱིང་འིདོ་ཟརེ་བརྗེདོ་དུ་མདེ་པོའི་ིཡང་བརྗེདོ་དུ་མདེ་པོ་འིཕྲསོ་པོས། འིདོ་ཟརེ་ར་ེརའེི་ིསྣ་

ལ་འིཇིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་ར་ེར་ེཆོགས་པོར་སྤྲུལ། ད་ེདག་ར་ེར་ེན་ཡང་རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱི་

ཐུབ་པོ་ར་ེརེར་སྐུ་སྤྲུལ། ད་ེདག་ར་ེརེའི་ིསྐུ་ལ་ཡང་འིོད་ཟེར་བརྗེོད་དུ་མེད་པོའི་ིཡང་

བརྗེོད་དུ་མེད་པོ་ར་ེར་ེཕྱོོགས་བཅུར་འིཕྲོས་ཏིེ། འིོད་ཟེར་ད་ེདག་ར་ེརེའི་ིསྣ་ལ་སངས་

རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སམེས་དཔོའི་འིཕོགས་པོ་ཐུགས་རྗེ་ེཆོནེ་པོ་ོར་ེར་ེསྤྲུལ། ད་ེརྣམས་

རྣམ་པོར་སྣང་མཛད་འིོད་ཀྱིིས་བརྒྱན་པོ་ར་ེརེའི་ིདྲུང་ན་རྒྱལ་བུ་སྲོོང་བཙན་སྒམ་པོ་ོར་ེ

རེ་ལ་སྤྱོི་བོར་ཕྱོག་གིས་རེག་པོས། རྒྱལ་བུའིི་སྐུ་ལས་འིོད་ཟེར་བརྗེོད་དུ་མེད་པོ་

འིཕྲོས་པོས། འིོད་ཟེར་ར་ེརེའི་ིསྣ་ལ་ལྷའི་ིརྒྱལ་པོོའི་ིརྒྱལ་བུ་གཞིོན་ནུ་ར་ེར་ེསྤྲུལ། ད་ེ

དག་ར་ེར་ེལ་འིོད་ཟེར་བརྗེོད་དུ་མེད་པོ་འིཕྲོས་པོས། འིོད་ཟེར་ར་ེརེའི་ིསྣ་ལ་སྤྲུལ་པོའི་ི

སྐུའི་ིཞིངི་ཁམས་ར་ེར་ེཆོགས། 

ད་ེདག་ན་ཡང་བཅིོམ་ལྡན་འིདས་རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པོ་ར་ེར་ེསྤྲུལ། ད་ེརྣམས་ར་ེ

རེའི་ིདྲུང་ན་ཡང་རྒྱལ་བུ་སྲོོང་བཙན་སྒམ་པོ་ོར་ེརེར་སྤྲུལ་ནས(རྒྱལ་བུ་སྲོོང་བཙན་
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སྒམ་པོོ་རེ་རེར་སྤྲུལ་ནས་)རྒྱལ་བུའིི་དབུ་ལ་སྤྲུལ་བའིི་སྐུས་ཕྱོག་གིས་རེག་པོས། 

རྒྱལ་བུའི་ིསྐུ་ལས་འིོད་ཟེར་ཕྱོོགས་བཅུར་ནམ་མཁའི་ིམཐོའི་ཁྱེབ་པོ་སྤྲོོས་ནས། འིོད་

ཟེར་ར་ེརེའི་ིསྣ་ལ་སྤྱོན་རས་གཟིགས་ར་ེར་ེསྤྲུལ། ད་ེདག་ག་ིཐུགས་ཀོ་ནས་འིོད་ཟེར་

སྤྲོོས་པོས་འིོད་ཟེར་ར་ེརེའི་ིསྣ་ལ་སྤྱོན་རས་གཟིགས་ཕྱོག་སྟེོང་སྤྱོན་སྟེོང་བཅུ་གཅིིག་

ཞིལ་ལྟ་བུ་ར་ེར་ེསྤྲུཟརེ་ར་ེརའེི་ིསྣ་ལ་སྤྱོན་རས་གཟགིས་ར་ེར་ེསྤྲུལ། 

ད་ེདག་ག་ིཐུགས་ཀོ་ནས་འིོད་ཟེར་སྤྲོོས་པོས་འིོད་ཟེར་ར་ེརེའི་ིསྣ་ལ་སྤྱོན་རས་

གཟིགས་ཕྱོག་སྟེོང་སྤྱོན་སྟེོང་བཅུ་གཅིིག་ཞིལ་ལྟ་བུ་རེ་རེ་སྤྲུལ་ནས་ད་ལྟ་ཡང་ནམ་

མཁའིི་ཁམས་ཀྱིི་གར་ཁྱེབ་པོའིི་སེམས་ཅིན་རེ་རེའིི་རྩི་ན་ཁྱེབ་ནས་འིགྲོོ་བ་རིགས་

དྲུག་ག་ིསེམས་ཅིན་རྣམས་ཀྱི་ིའིགྲོ་ོདོན་བྱེད་ཀྱིིན་ཡོད་དེ། མ་ིསྒྲིིབ་པོ་མེད་པོ་སྣང་བ་

དག་པོ་རྣམས་ཀྱིསི་ངའི་ིསྤྲུལ་པོ་ཆོནེ་པོ་ོད་ེརྣམས་མཐོངོ་བར་གྱུར་ཏི།ེ མ་ིསྒྲིབི་པོ་ཆོ་ེབ་

སྣང་བ་མ་དག་པོ་རྣམས་ཀྱིིས་ན་ིངའི་ིསྤྲུལ་བ་རྒྱ་ཆོེན་པོ་ོད་ེརྣམས་མཐོོང་བར་མ་གྱུར་

ཏིོ། །དེ་ནས་ཐུགས་རྗེེ་ཆོེན་པོོ་འིཕོགས་པོ་སྤྱོན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གིས་

སམེས་ཅིན་དམྱལ་བ་དང༌། ཡ་ིདྭགས་དང༌། དུད་འིགྲོ་ོདང༌། མ་ིདང༌། ལྷ་མ་ཡནི་དང༌། 

ལྷ་རྣམས་སུ་སྤྲུལ་ནས་གང་ལ་ཅིིས་འིདུལ་བ་ད་ེདང་དེར་བསྟེན་ནས་འིགྲོ་ོབ་རིགས་

དྲུག་ག་ིསེམས་ཅིན་རྣམས་ཀྱི་ིདོན་མཛད་དོ། །ད་ེལྟ་བུ་ན་ིཕོ་ོབྲང་ཁྲི་འིབྲུག་ག་ིརྒྱལ་

པོའོི་ིཕོ་ོབྲང་ན་གསརེ་གྱི་ིརྒྱུད་རསི་སུ་བྲསི་ནས་ཡདོ་ད།ོ །རྒྱལ་པོ་ོཆོནེ་པོ་ོསྲོངོ་བཙན་

སྒམ་པོ་ོལ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིིས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ིདབང་ཡོངས་སུ་བསྐུར་པོའི་ི

ལའེུ་སྟེ་ེབརྒྱད་པོའི།ོ །          ། །
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ལའེུ་དགུ་པ། སྤྲུལ་པའ་ིདག་ེསློངོ་ཨ་ཀར་མ་ཏིསི་ཡ་ིདམ་གྱི་ིལྷ་

སྤྱོན་དྲངས་པ།

ད་ེནས་རྒྱལ་པོ་ོསྲོངོ་བཙན་སྒམ་པོ་ོད་ེའིཛམ་བུའི་ིགླིངི་ན་དབང་ཆོ་ེབ་ཡནི་པོས། ད་ེལ་

མཐོའིི་རྒྱལ་པོོ་ཐོམས་ཅིད་ཀྱིིས་ནོར་དང་ཟས་ཀྱིི་སྐྱོེས་ལན་ལོ་ཐོང་དུ་འིབུལ་བ་ལ་

ཡོང་བ་ལ། འིད་ིཙམ་ལ་ཟས་ནོར་འིད་ིའིདྲ་ཁྱེེར་ལ་ཤོག་ཟེར་བ་ལ་ཁ་འིཕྲིན་གཏིོང་བ་

མ་གཏིགོས་ཡ་ིག་ེམདེ་པོས། ད་ེལ་བདོ་ལ་ཡ་ིག་ེཡདོ་པོར་བྱདེ་པོའི་ིཕྱོརི་དུ་བདོ་ཀྱི་ིམ་ི

བླ་ོརྣ་ོབ་མང་པོ་ོརྒྱ་གར་དུ་ཡ་ིག་ེསློོབ་ཏུ་བཏིང་བས། མ་ིལ་ལ་ན་ིརྒྱ་འིདྲ་ེལ་གདུགས། 

མ་ིལ་ལ་ན་ིཚད་པོས་གུམ་ནས་ཤ་ིབས། 

ཡང་རྒྱལ་པོོས་བློན་པོ་ོབཅུ་དྲུག་ག་ིནང་ག་ིབླ་ོགསལ་ལ་ཤེས་རབ་ཆོ་ེབའི་ིཐོོན་

མ་ིསམ་བྷ་ོཊ་ལ་གསེར་ཕྱོ་ེབྲ་ེགང་རྒྱགས་སུ་བསྐུར་ནས་ཡ་ིག་ེསློོབ་ཏུ་བཏིང་བས། 

ཐོོན་མ་ིསམ་བྷ་ོཊས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕྱོོགས་སུ་ཕྱོིན་ནས་བྲམ་ཟ་ེལ་ིབྱིན་ཏི་ིཀོ་བྱ་བའི་ིཡིག་

མཁན་ཅིིག་དང་མཇལ་ནས། བྲམ་ཟ་ེད་ེལ་ཁྱེེད་ཀྱིིས་ང་ལ་ཡ་ིག་ེསློོབ་དང་ཅིེས་ཞུས་

ནས་གསེར་དེའི་ིཕྱོེད་ཕུལ་བས། བྲམ་ཟ་ེན་རེ། ངས་ཡ་ིགེའི་ིལུགས་མ་ིའིདྲ་བ་ཉི་ིཤུ་

ཐོམ་པོ་ཤེས་པོས། བོད་ཕྲུག་ཁྱེོད་ཡ་ིགེའི་ིལུགས་གང་ལ་སློོབ་ཟེར་ཏི་ེབྲམ་ཟེས་བོད་

ཕྲུག་ཁྲིིད་ནས་རྒྱ་མཚོའི་ིའིགྲོམ་ན་རྡོ་ོརིངས་ཅིིག་ལ་ཡ་ིགེའི་ིལུགས་མ་ིའིདྲ་བ་ཉི་ིཤུ་

ཐོམ་པོ་བཀྲ་ལམ་མ་ེབ་བྲིས་བརྐོོས་ཡོད་པོ་ད་ེབསྟེན་པོས། བོད་ཕྲུག་ན་ར་ེང་ཡ་ིག་ེ



 ལེའུ་དུ་ོ།།ལུ་གསུ་་ེུ་པདུ་ུཀ།ོུུ་སངུ།སུ་ོུནསུཔུ་ཐིུདངུ་ོ
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འིད་ིསློབོ་པོ་ོཟརེ་ནས་བདོ་ཀྱི་ིཡ་ིགའེི་ིལུགས་འིད་ིབསློབས་ས།ོ །

རྒྱ་གར་ལ་ཡ་ིག་ེཀོ་མད་ལྔ་བཅུ་ཐོམ་པོ་ཡོད་པོ་ལ། ཀོའི་ིསྡེ་ེཚན་དང་ཏི་ལོག་ག་ི

སྡེ་ེཚན་ན་ིབོད་ལ་སྒྲི་དོད་མེད་པོས་བོར། ཨ་ལ་ིཀོ་ལ་ིན་ིཁོངས་སུ་འིདུས། དབྱངས་

ཡིག་བཅུ་དྲུག་དང་ན་ར་ོག་ིགུ་ལ་སོགས་པོ་རྣམས་ན་ིཡིད་ལ་ཤིན་ཏི་ེངག་ཏུ་བསྒྱུར། 

གསལ་ཡགི་བདོ་སྐོད་དུ་བསྒྱུར་ནས་རྒྱ་གར་སྐོད་དུ་ཨ་ེཀཱ། བདོ་སྐོད་དུ། གཅིགི་ཟརེ་

དུ་མ་བཏུབ་ནས་བོད་ཡིག་ལ་ཅི་བཅུག དྷེརྨ་ལ་ཆོོས་བྱ་བ་བསྒྱུར་མ་བཏུབ་སྟེེ་ཆོ་

བཅུག །ལ་ོཀོའི་ིསྒྲི་ལ་འིཇགི་རྟེནེ་མ་བཏུབ་སྟེ་ེཇ་བཅུག ནམ་ལ་ཞི་ེས་མ་བཏུ་བནས་ཞི་

བཅུག །བོད་ཡིག་ལ། རིང་ཐུང་མ་བཏུབ་ནས་འི་བཅུག་སྟེ།ེ བོད་ཡིག་རྒྱ་ལ་མེད་པོ་

ཕྱོདེ་དང་དྲུག་ཡདོ་ད།ོ །

སྒྲི་སོར་བཞིག་སྟེེ་བོད་ཡིག་ཏུ་སྒྲི་སོར་བཞིག་པོ་ནི་བོད་ཡིག་གི་སྔགས་ཡིན་

ན།ོ །སྒྲི་དང་ཡ་ིག་ེགཉིསི་ཀོ་བདོ་ཡགི་ཏུ་བྲསི་ཚགི་ཡནི། ད་ེལ་འིཕུལ་ཡགི་ལྔ་ན།ི ག་

ད་བ་མ་འི། རྟེནེ་ཡགི་བཅུ་ན།ི ག་ང་ན་མ་ར་ལ་ས་ད་བ་འི། ད་ེརྣམས་ལས་འིཕུལ་དང་

མཐོའི་རྟེེན་མ་ནོར་བ་ཡིན་ན།ོ །ཅི་ན་ིཅིོག་རོའི་ིཡུལ་ནས་བཙལ། ཟ་ཟ་ཧེོར་ཡུལ་ནས་

བཙལ། ཞི་ཞིང་ཞུང་ག་ིཡུལ་ནས་བཙལ། འི་འི་ཞིའི་ིཡུལ་ནས་བཙལ། ཆོ་དང་ཇ་

གཉིསི་ཡདི་ལ་ཤར། འིདགོས་དང་ཡན་ལག་རྣམས་ཤསེ་རབ་ཀྱིསི་སྦྱོར་ནས་རྒྱ་གར་

གྱི་ིཡ་ིག་ེལྔ་བཅུ་ཐོམ་པོ་ད་ེབདོ་ཡགི་སུམ་ཅུ་ཐོམ་པོར་བསྡུས་ཏི་ེབསྒྱུར་བས། རྒྱ་གར་

ལ་མེད་པོའི་ིཡ་ིག་ེཕྱོེད་དང་དྲུག་ཡོད་ཟེར། འི་ཡིག་འིཕུལ་དང་རྟེེན་ལས་མ་ིཐོོབ་པོས་

ཡ་ིགའེི་ིཕྱོདེ་པོ་ད་ེའི་ཡནི་ཟརེ་བ་ཡདོ། 

ཐོོན་མ་ིསམ་བྷ་ོཊ་ད་ེཡ་ིག་ེདང་སྒྲི་ལ་མཁས་པོར་གྱུར་ཏི་ེབོད་ཀྱི་ིལ་ོཙྪ་དང་ཡིག་
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

མཁན་ལ་སྔ་བ་དེ་ཡིན་ནོ། །འིཕོགས་པོ་འིཇམ་དཔོལ་གྱིི་གསུང་གི་སྤྲུལ་པོ་ཡིན་

གསུང་ང༌ོ། །ད་ེནས་ཐོནོ་མ་ིཆུང་སམ་བྷ་ོཊ་དསེ་ལ་ོཙྪ་དང་ཡ་ིག་ེམཁས་པོར་བསློབས་

ནས་ཐོེག་པོ་ཆོེན་པོོའི་ིདམ་ཆོོས་བཙལ་བ་ན་ིའིད་ིལ་སྟེེ། དམ་ཆོོས་ཙིན་དྷེ་མ་ཎ་ིཞིེས་

ཡ་ིག་ེདྲུག་མའི་ིམད་ོགཟུངས་དང༌། ཆུ་ཀླུང་སྣ་ཚགོས་རོལ་བའི་ིམད་ོདང༌། ཆུ་ཀླུང་བ་

ཚའིི་མདོ་དང༌། སྙིང་རྗེེ་པོདྨེ་དཀོར་པོོ་དང་བཅིས་ཏིེ་བོད་དུ་སྤྱོན་དྲངས་ཡོངས་ཏིེ། 

རྒྱལ་པོ་ོལ་ཐོགེ་པོ་ཆོནེ་པོའོི་ིདམ་ཆོསོ་ད་ེརྣམས་ཕུལ་བས་རྒྱལ་པོ་ོཐུགས་དགྱིསེ་ས།ོ །

ཡང་རྒྱལ་པོོའི་ིཞིལ་ནས་ངའི་ིམེས་པོ་ོལྷ་ཐོ་ོཐོ་ོར་ེགཉིན་ཤེལ་གྱི་ིགཉིན་པོ་ོགསང་

བ་འིད་ིཇ་ིལྟར་ཡིན་པོར་འིདུག་ཀློོག་དང་གསུངས། ལ་ོཙྪ་བ་སམ་བྷ་ོཊས་བཀློོགས་

པོས། བྷ་ིམ་ལ་མུ་ཏིའི་ིདཔོལ་སྤོང་སྐོངོ་ཕྱོག་བརྒྱ་བ་དང༌། མད་ོཟ་མ་ཏི་ོབཀོདོ་པོ་དང༌། 

ཀླུའིི་དཔོལ་སྤོང་སྐོོང་ཕྱོག་བརྒྱ་བ་དང༌། མི་དགེ་བ་བཅུ་ལས་ལོག་ནས། དགེ་བ་

བཅུའི་ིཁྲིམིས་བྱདེ་པོའི་ིཁྲིམིས་ཡགི་དང་བཅིས་པོ་བཞི་ིབཞུགས་ནས་འིདུག །ད་ེནས་

རྒྱལ་པོོས་ཡི་གེ་བསློབས་ནས་ལོ་བཞིིར་ཕྱོིར་མ་བྱོན་པོས། བློན་པོོ་རྣམས་ན་རེ། 

རྒྱལ་པོོ་འིདི་ལོ་བཞིིར་མི་འིབྱོན་པོ་གླིེན་པོ་ཅིི་ཡང་མི་ཤེས་པོ་ཡིན། བོད་འིབངས་

རྣམས་སྐྱོིད་པོ་འིད་ིངེད་བློན་པོ་ོརྣམས་ཀྱིིས་བྱས་ས་ོཟེར་བས། རྒྱལ་པོོས་ད་ེསྙན་དུ་

གསན་ནས། ང་ལ་གླིེན་པོ་ཟེར་ན་འིབངས་རྣམས་མ་ིཐུལ་སྙམ་ནས། འིད་ིསྐོད་ཅིེས་

གསུངས་ས།ོ །ཁྱེདེ་བླནོ་འིབངས་ཐོམས་ཅིད་ངའི་ིརྩིར་འིདུས་ཤགི །རྒྱལ་པོ་ོང་ཕོ་ོབྲང་

གཅིགི་ཏུ་བཞུགས་ནས་འིཕོ་ོསྐྱོས་མ་ིབྱདེ་ན་སྐྱོདེ་པོ་ཡནི་པོ་ལ། ཁྱེདེ་བླནོ་པོ་ོརྣམས་ན་

རེ་བོད་འིབངས་སྐྱོིད་པོ་དེ་ཉིིད་བློན་པོོ་རྣམས་ཀྱིིས་བྱས་པོ་ཡིན་ཟེར་བས། བློན་

འིབངས་རྣམས་ལ་བཀོའི་བསྒ་ོབ་ཡིན་ནོ། །ད་དགེ་བ་བཅུའིི་ཁྲིིམས་བཅིའི་དགོས། 
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སྔོན་ཡང་ཁྲིིམས་བཅིའི་དགོས། སྔོན་ཡང་ཁྲིིམས་མེད་པོས་བོད་ཀྱི་ིརྒྱལ་ཕྲན་བཅུ་

གཉིིས་མཐོར་ཡན། ད་ཡང་ཁྲིིམས་མེད་ན་ཉིེས་པོ་སྣ་ཚོགས་ཀུན་བྱེད་པོས། ངའིི་

དབོན་སྲོས་ཞིང་བློན་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་བར་འིགྱུར་བས། ངའིི་རྒྱལ་ཁམས་སུ་

གཏིོགས་པོའིི་མི་རྣམས་ཀྱིི། སྲོོག་མ་བཅིད་ཅིིག་བཅིད་ན་སྟེོང་འིདོད་ན་རྐུ་རྐུས་ན་

འིཇལ་འིདོད། མ་རྡུང་མ་འིཕྲོག་ཅིིག །འིཕྲོག་ན་འིཇལ་འིདོད། བྱི་བྱས་ནི་བྱི་རིན་

འིདོད། བརྫུན་དང་ཕྲ་མ། ངག་ཁྱེལ། བརྣབ་སམེས། གནདོ་སེམས། ད་ེརྣམས་ཀུན་ལ་

ཆོད་པོ་གང་ཐོབོ་གཅིདོ་བྱ་བ་ལ་སགོས་པོ་གསུངས་པོས། བླནོ་པོ་རྣམས་ན་ར།ེ རྒྱལ་

པོ་ོའིད་ིཐུགས་སྒམ་པོ་ོཅིགི་འིདུག་ག་ོཟརེ་ནས་དམ་པོའི་ིཆོསོ་ཀྱི་ིསྲོལོ་གཞུང་བཟང་པོ་ོ

སྲོོང་བ། ཐུགས་ཡང་སྒམ་པོས་ན་མིང་དང་མཚན་ཡང་རྒྱལ་པོ་ོསྲོོང་བཙན་སྒམ་པོོར་

བཏིགས་ས།ོ །

མ་ིཆོོས་ཆོེན་པོ་ོབཅུ་དྲུག་ལ་དཔོ་ེབླངས་ནས་དག་ེབ་བཅུའི་ིཁྲིིམས་བཅིས། ད་ེ

བརྟེན་པོར་བྱས་པོ་དང༌། རྒྱལ་པོ་ོསྲོངོ་བཙན་སྒམ་པོའོི་ིཐུགས་དགངོས་ལ། ད་ན་ིངའི་ི

རྒྱལ་ཁམས་འིདིར་དམ་པོའི་ིཆོོས་བྱར་བཏུབ་པོས། ཆོོས་བྱེད་པོ་ལ་ཡ་ིདམ་གྱི་ིལྷ་ོ

དགོས་པོས། ས་དང་རྡོ་ོལ་རྒྱུ་བྱས་ན་རྒྱུ་ངན། ཤིང་ལ་བྱས་ན་འིགས། རིན་པོ་ོཆོ་ེལ་

བྱས་ན་མ་ིརྣམས་བརྣབ་སེམས་སྐྱོེས་ནས་མཐོར་ཞིིག་འིགྲོ་ོབས། ལྷའི་ིརྒྱུ་ཅི་ིལྟ་བུ་ལ་

བྱ་སྙམ་པོ་དང༌། ནམ་སྲོོད་ཀྱིི་དུས་ལ་ནམ་མཁའིི་སྤྲོིན་གསེབ་ནས་ལྷའིི་བུ་རྣམས་

ཀྱིསི་རྒྱལ་པོ་ོལ་མཆོདོ་པོ་བྱས་ནས། རྒྱལ་པོ་ོཆོནེ་པོ་ོཁྱེེད་ཀྱི་ིལྷ་ན་ིརྒྱ་གར་ལྷ་ོཕྱོགོས་

ཀྱི་ིམཐོར་ཐུག་པོ་ན། སངི་ག་ལའི་ིགླིངི་རྒྱ་མཚའོི་ིའིགྲོམ་བྱ་ེམའི་ིགླིངི༌། ཐུགས་རྗེ་ེཆོནེ་

པོ་ོཁ་སརྤ་ཎའིི་ིསྐུ་རྒྱབ་ན། ཙན་དན་སྤྲུལ་གྱི་ིསྙངི་པོའོི་ིསྡེངོ་དུམ་གཅིིག་བྱ་ེམའི་ིགསབེ་
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

ན་ཡདོ། དའེི་ིནང་ན་ཁྱེདོ་ཀྱི་ིཡ་ིདམ་གྱི་ིལྷ་ད་ེཡདོ་པོས་ད་ེསྤྱོན་དྲངོས་ཤགི་ཅིསེ་མགྲོིན་

གཅིགི་ཏུ་སྨྲས་ནས་མ་ིསྣང་བར་གྱུར་ཏི།ོ །

ལྷ་དེ་སྤྱོན་འིདྲེན་པོ་ལ་ལམ་བར་ལ་ཕོར་ཐོང་སྟེོང་དང༌། གཟན་གཅིན་གྱིི་

འིཇིགས་པོ་ཆོ་ེབས་སྤྱོན་མ་ིའིདྲོངས་པོས་ད་ེསྤྱོན་འིདྲེན་པོ་ལ་ཐུགས་རྗེེའི་ིཐུགས་ཀྱི་ི

སྤྲུལ་པོ་མཛད་ད་ེརྒྱལ་པོོའི་ིསྨོིན་མཚམས་ནས་འིོད་ཟེར་ཕྱུང་སྟེེ། རུས་ཆོེན་པོ་ོགོང་

ལྡངོ་ཆོནེ་སྤོསོ་སྒྲིའོི་ིབུ་རྒྱུད་རྒྱལ་པོ་ོཆོནེ་པོའོི་ིནང་བླནོ་སྣ་ཆོནེ་པོའོི་ིབུ་མ་ོལྡངོ་བཟའི་ཁྲི་ི

བཙུན་གྱི་ིཐུགས་ཀོར་རྒྱལ་པོོའི་ིའིོད་ཟེར་ད་ེཐོིམ་ནས། ཟླ་རིལ་བ་ོདྲུག་ང་ོབདུན་གྱི་ི

ཡར་ངོའི་ིཚེས་དྲུག་ནས་བདུན་དུ་འིཕོོས་མ་ཐོག་ཏུ། སྤྲུལ་པོའི་ིདག་ེསློོང་ཤཱ་ིལ་ཨ་ཀོ་

ར་མ་ཏི་ིཞིེས་བྱ་བ་སྐུ་འིཁྲུངས་ནས། ད་ེཡང་སྤྱོ་ིབ་ོནས་འིོད་དཔོག་མེད་བཞུགས་པོ་

གཅིགི་ཏུ་སྤྲུལ་ནས། རྒྱལ་པོའོི་ིསྨོནི་མཚམས་ནས་འིདོ་ཟརེ་དཀོར་པོ་ོམདའི་བཏིང་བ་

འིདྲ་བ་གཅིིག་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕྱོོགས་སུ་འིོད་ཟེར་གྱི་ིརྟེ་ལ་སྐྱོོན་ནས། ཡབ་རྒྱལ་པོོའི་ིཡ་ི

དམ་གྱི་ིལྷ་སྤྱོན་འིདྲནེ་དུ་བཏིང་ང༌ོ། །

ད་ེནས་སྤྲུལ་པོའིི་དག་ེསློོང་དེས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕྱོོགས་སུ་བྱོན་ཏིེ། གྲོོང་ཁྱེེར་ཤིང་

ཐོག་ཅིན་གྱི་ིམ་ིརྣམས་བཏུལ་ནས། སིང་ག་ལའི་ིགླིིང་དུ་བྱོན་ནས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕྱོོགས་

ཀྱི་ིགྲོངོ་ཁྱེརེ་ཀོ་རུ་ན་ཞིསེ་བྱ་བ་ན། ཕོ་ོབྲང་ཀོ་ེརུ་ཞིསེ་བྱ་བའི་ིནང་ན། རྒྱལ་པོ་ོཨུད་མ་

ཏི་ག་ེསར་ཞིེས་བྱ་བ་ཅིིག་ཡོད་པོས། ཡབ་མེས་ཡན་ཆོད་ཀྱི་ིརིང་ལ་ནང་པོ་སངས་

རྒྱས་པོའི་ིརྒྱལ་པོ་ོཡིན་པོ་ལ། ཁོང་རང་ག་ིརིང་ལ་ཆོོས་ལུགས་འིགྱུར་ནས། ཕྱོ་ིརོལ་

མུ་སྟེེགས་པོའི་ིཆོོས་ལུགས་གཟུང་ཞིིང༌། མུ་སྟེེགས་པོའི་ིབསྟེན་བཅིོས་བཤད། ནང་

པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆོསོ་བསྣུབས་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་ཐོམས་ཅིད་བསྒྱེལེ། མ་ིདག་ེ



 ལེའུ་དུ་ོ།།ལུ་གསུ་་ེུ་པདུ་ུཀ།ོུུ་སངུ།སུ་ོུནསུཔུ་ཐིུདངུ་ོ

 89  

བའི་ིཁྲིམིས་བཅིས། སྲོགོ་གཅིདོ་པོ་དང༌། མ་བྱནི་པོར་ལནེ་པོ་དང༌། མ་ིཚངས་པོ་སྤྱོདོ་

པོ་དང༌། རྫུན་དུ་སྨྲ་བ་ལ་སགོས་པོ་བྱདེ་པོ་དང༌། ནང་མ་ར་ེར་ེལ་ར་ལྔ་ལྔའི་ིསྐོ་ེབྲགེས་

ནས་དེའི་ིཤ་ཁྲིག་དྲོན་མོས། མུ་སྟེེགས་ཀྱི་ིལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆོེན་པོ་ོམ་ཧཱ་ད་ེབའི་ིརྟེེན་ལ་

མཆོདོ་པོ་འིབུལ་གྱིནི་ཡདོ་པོ་ད་ེའིདུལ་བའི་ིདུས་ལ་བབ་པོར་དགངོས་ནས། གྲོངོ་ཁྱེརེ་

དེའིི་ལྷ་ོཕྱོོགས་ན་སངས་རྒྱས་འིོད་སྲུངས་ཀྱིིས་རབ་གནས་མཛད་པོའིི་མཆོོད་རྟེེན་

ཆོནེ་པོ་ོཔོདྨེའི་ིའིཁརོ་ལ་ོཞིསེ་བྱ་བ་ཡདོ་པོའི་ིབུམ་པོའི་ིཐོད་ཀོའི་ིནམ་མཁའི་ལ་སྐྱོལི་མ་ོ

ཀྲུང་གིས་བསྐོོར་བ་བྱས་པོས། རྒྱལ་པོ་ོཨུད་མ་ཏི་ག་ེསར་ལ་གྲོོང་ཁྱེེར་དེའི་ིདཀྱིིལ་ན་

ཕོ་ོབྲང་དགུ་ཐོོག་པོ་ཅིིག་ཡོད་པོ་ལ་གྲོོང་ཁྱེེར་གྱི་ིཕྱོོགས་བཞིིར་ལྟ་བའི་ིསྐོར་ཁུང་ཡོད་

པོས། དུས་ར་ེཤིག་ཙ་ན་ལྷ་ོཕྱོོགས་ཀྱི་ིལྟ་ས་སྒ་ོཆུང་ལན་ཀོན་གྱི་ིའིོག་ན་ཕོར་ལ་དབུ་

དེང་དེ་བྱས་ནས་བལྟས་ཙ་ན། སྤྲུལ་པོའིི་དགེ་སློོང་གཅིིག་མཆོོད་རྟེེན་ལ་བསྐོོར་བ་

བྱདེ་པོ་མཐོངོ་སྟེ།ེ ཐུགས་ཤནི་ཏུ་དད་པོར་གྱུར་ཏི།ོ །

རྒྱལ་པོའོི་ིཞིལ་ནས་སྒ་ོཔོ་ལ། མཆོདོ་རྟེནེ་ཆོནེ་པོ་ོལ་བསྐོརོ་བ་བྱདེ་པོའི་ིདག་ེསློངོ་

ཅིགི་ཡདོ་པོས་ད་ེངའི་ིདྲུང་དུ་ཁྲིདི་ལ་ཤགོ་ཟརེ་བས། སྤྲུལ་པོའི་ིདག་ེསློངོ་ལ་སྒ་ོཔོ་བས་

ཞུས་པོ། འིཕོགས་པོ་དག་ེསློོང་རྒྱལ་པོོའི་ིཕོ་ོབྲང་དུ་གཤེགས་པོར་ཞུ་ཞིེས་ཞུས་པོས། 

དག་ེསློངོ་དསེ་སྐྱོལི་མ་ོཀྲུང་གསི་ནམ་མཁའི་ལ་བཞུགས་ཏི།ེ རྒྱལ་པོའོི་ིཕོ་ོབྲང་ག་ིསྟེངེ་

ནས་བྱ་བཞིནི་དུ་མར་བབས་ནས་བྱནོ་ཏི་ེབཞུགས་པོ་ལས། རྒྱལ་པོསོ་བསྙནེ་བཀུར་

ཡནོ་དང་བཅིས་པོ་ཅིིག་དྲངས་པོའི་ིརྗེེས་ལ། མ་ེཏིགོ་སྙམི་པོ་གང་གཏིརོ་བ་ད།ེ ཇ་ིལྟར་

སངས་རྒྱས་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱས་པོའིི་མེ་ཏིོག་བཞིིན་དུ་ནམ་མཁའི་ལ་མེ་ཏིོག་གི་

གདུགས་སུ་གྱུར་བ་བཞིིན་དུ་མ་ེཏིོག་ད་ེདག་ས་ལ་མ་ལྷུང་བར། ད་ེནས་དག་ེསློོང་ད་ེ
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

ཡང་ཡར་ལ་སྐྱོིལ་མ་ོཀྲུང་གིས་བཞུད་པོ་ལ། རྒྱལ་པོ་ོད་ེན་རེ། འིཕོགས་པོ་དག་ེསློོང་

ལགས། ཉི་ིམ་ར་ེར་ེབཞིིན་དུ་བདག་ག་ིགནས་འིདིར་ཆོོས་སྟེོན་ལ་འིབྱོན་པོར་ཞུ་ཞིེས་

གསོལ་བ་བཏིབ་པོ་ལ། དག་ེསློོང་ཞིལ་ཕྱོིར་ལོག་སྟེ་ེགཟིགས་ནས། རྒྱལ་པོ་ོཆོེན་པོ་ོ

ཁྱེོད་ང་ཅི་ིཟེར་ལ་ཉིན་ན། ཉི་ིམ་ར་ེར་ེབཞིིན་ཁྱེདོ་ཀྱི་ིཕོ་ོབྲང་དུ་ཡོང་ད་ེམ་ིཉིན་ན་མ་ིཡོང་

ཞིེས་གསུངས་པོས། རྒྱལ་པོ་ོན་རེ། འིཕོགས་པོ་དག་ེསློོང་གིས་ཅི་ིསྐོད་གསུངས་པོ་

བཞིནི་དུ་ཉིན་པོས་འིབྱནོ་པོར་ཞུ་ཟརེ། དག་ེསློངོ་དེས་ཉི་ིམ་འིགའི་རྒྱལ་པོའོི་ིཕོ་ོབྲང་དུ་

བྱནོ་ནས་རྫུ་འིཕྲུལ་དུ་མ་བྱས་པོས། རྒྱལ་པོའོི་ིཐུགས་རབ་ཏུ་དད་དུ་བཅུག་ག།ོ

 དརེ་རྒྱལ་པོ་ོད་ེའིདུལ་བའི་ིདུས་ལ་བབ་ནས། དག་ེསློངོ་ག་ིཞིལ་ནས། ཀཻྱི་རྒྱལ་

པོ་ོཆོནེ་པོ་ོཞིསེ་བསོ་ནས། ཁྱེདོ་ཀྱི་ིཡབ་མསེ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིརྒྱལ་པོ་ོཡནི་པོ་

ལ། ཁྱེོད་ཀྱིིས་ད་ེསྤོངས་ནས་ཕྱོ་ིཔོ་མུ་སྟེེགས་པོ་བྱས་ནས། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ི

ལྷ་ཁང་བཤིག མི་དགེ་བ་བཅུ་དང་མཚམས་མེད་པོ་ལྔའིི་སྡེིག་ལས་ཆོེན་པོོ་བྱས་

འིདུག་པོས། ད་ཁྱེོད་ཀྱི་ིསྡེིག་སྦྱོོངས་སུ་ཙན་དན་གྱི་ིསྙིང་པོོའི་ིལྷའི་ིསྐུ་བརྒྱ་རྩི་བརྒྱད་

བཞིངེས། ཙན་དན་གརོ་ཤ་ིཤའི་ིལྷའི་ིསྐུ་བརྒྱ་རྩི་བརྒྱད་བཞིངེས་ལ། གཙུག་ལག་ཁང་

དུ་བཞུགས། ཕྱོི་རོལ་པོའིི་ཆོོས་ལུགས་འིདི་སྤོོངས་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆོོས་

ལུགས་ཡབ་མེས་ཀྱིིས་ཇ་ིལྟར་བཟུང་བ་བཞིིན་དུ་ཟུངས་ཤིག་གསུངས་པོས། རྒྱལ་

པོ་ོན་ར།ེ འིཕོགས་པོ་དག་ེསློངོ་ཇ་ིལྟར་གསུངས་པོ་བཞིནི་དུ་ཉིན་པོ་ལ། ཙན་དན་སྦྲུལ་

གྱི་ིསྙངི་པོ་འིགོ་མནི་གྱི་ིགནས་ལས་གཞིན་ན་མདེ་པོས། བདག་ལ་ལནེ་པོའི་ིམཐུ་མདེ། 

ཙན་དན་གོར་ཤ་ིཤ་མ་ལ་ཡའི་ིཡུལ་ན་སྦྲུལ་གདུག་པོ་འིབར་བས་དཀྲིས་ནས་ཡོད་

པོས་བདག་ལ་ལེན་པོའི་ིམཐུ་མེད་པོས་ད་ེམ་ིགསུངས་པོར་ཞུ། གཞིན་ཅི་ིགསུང་ཉིན་



 ལེའུ་དུ་ོ།།ལུ་གསུ་་ེུ་པདུ་ུཀ།ོུུ་སངུ།སུ་ོུནསུཔུ་ཐིུདངུ་ོ
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ཟརེ་བས། དག་ེསློངོ་ག་ིཞིལ་ནས། ཙན་དན་སྦྲུལ་གྱི་ིསྙངི་པོ་ོན་ིལྷ་ོཕྱོགོས་ཀྱི་ིམཐོའི་རྒྱ་

མཚོའིི་འིགྲོམ། ཇོ་བོ་ཁ་སརྤ་ཎིའིི་སྐུ་རྒྱབ་གླིང་པོོ་ཆོེ་ཉིལ་བའིི་བྱེ་མའིི་འིོག་ན་ཡོད། 

ཙན་དན་གོར་ཤ་ིཤ་ན་ིར་ིཔོ་ོཏི་ལའི་ིབྱང་ཕྱོོགས་ནས་ཤུག་པོའི་ིནགས་ཚལ་ཅིིག་ཡོད། 

ད་ེལ་ཚེས་བཅི་ོལྔའི་ིཟླ་བ་དང་པོ་ོཤར་བ་དང་འིོད་ཟེར་ཕོོག་པོས་མ་ེཏིོག་དམར་ཆོེམ་

གྱིསི་ཁ་བྱ་ེནས་ཡངོ་ང༌ོ། །ད་ེཡནི་པོས་ལངོས་ལ་སྐུ་གྱིསི་ཤགི་གསུང༌། 

དེ་ལེན་པོའིི་ཆོེད་དུ་མཆོོད་རྟེེན་པོདྨེའིི་འིཁོར་ལ་ོལ་མཆོོད་པོས་ན་དངོས་གྲུབ་

སྟེེར་བ་དང་དོན་ཐོམས་ཅིད་འིགྲུབ་པོས་མཆོོད་པོ་ཆོེན་པོ་ོབྱས་སོ། །ནང་པོ་སངས་

རྒྱས་པོས་ལས་ཅི་ིབྱེད་པོའི་ིསྔོན་དུ་མཆོོད་པོ་ར་ེབྱའི།ོ །ད་ེནས་དག་ེསློོང་དང་རྒྱལ་པོ་ོ

དཔོོན་གཡོག་དཔུང་དང་བཅིས་ནས་ལྷའི་ིསྐུ་རྒྱུ་ཙན་དན་སྦྲུལ་སྙིང་དང༌། གོར་ཤ་ིཤ་

གཉིིས་སྤྱོན་འིདྲེན་དུ་ཕྱོིན་པོ་དང༌། རྒྱལ་པོ་ོན་ར་ེགླིང་པོ་ོཆོ་ེགང་ག་ིའིོག་ན་ཡོད་ཞུས་

པོས། དག་ེསློངོ་ག་ིཞིལ་ནས། གླིང་པོ་ཆོ་ེརྣམས་ཀྱི་ིནང་ནས་ཁ་ཤར་དུ་བལྟ་བས། སྣ་

དམར་བ། མཁུན་བུ་བྱེད་པོ། རྫོི་ཁུང་ན་མར་ལ་གྷི་ཧེང་གི་ཟར་བུ་ཡོད་པོ་ཕོ་ཀོིའིི་

ཞིབས་འིགོ་ན་ཡདོ་གསུང་ང༌ོ། །

ད་ེནས་ཡོད་པོ་ཇ་ིལྟར་ཡིན་སྙམ་ན། སྔོན་སངས་རྒྱས་འིཁོར་བ་འིཇིག་རྟེེན་ཏུ་

བྱོན་པོའི་ིདུས་སུ། ཀླུའི་ིཡུལ་དུ་འིཁོར་གྱི་ིབསྡུ་བ་མཛད། དེའི་ིཚ་ེརིགས་འིཛིན་གྱི་ི

འིཁརོ་ལ་ོབསྒྱུར་བ་ཞིསེ་བྱ་བས། སངས་རྒྱས་འིཁརོ་བ་འིཇགི་ལ་མཆོོད་པོའི་ིདནོ་དུ། 

འིོག་མིན་གྱི་ིགནས་ནས་ཙན་དན་སྦྲུལ་གྱི་ིསྙིང་པོོའི་ིམ་ེཏིོག་སྙིམ་པོ་གང་སློངས་ནས་

ཚུར་ལ་འིོངས་པོའི་ིལམ་ཀོར་ཇ་ོབ་ོཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་པོ་ོཁ་སརྤ་ཎ་ིལ་མ་ེཏིོག་ཅིིག་གཏིོར་

བས། ད་ེཇ་ོབ་ོཁ་སརྤ་ཎིའི་ིདབུ་སྐྲའི་ིགསེབ་ཏུ་ཆོགས་ས།ོ །ད་ེནས་མར་ལྷུང་ནས་ས་
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

གསེབ་ཏུ་གང་བུར་གྱུར་ནས་ཡོད་པོ་ལ་ཇ་ོབ་ོཁ་སརྤ་ཎིའི་ིཕྱོག་གཡོན་པོ་ན་དཔོག་

བསམ་གྱིི་ཤིང་ཡོད་པོ་ལས། ཟླ་བ་ཡར་གྱིི་ཚེས་བརྒྱད་དང་ཟླ་བ་མར་གྱིི་ཉིི་ཤུ་

བརྒྱད་ལ་བདུད་རྩིི་འིཛག་པོ་ལས། ཡེ་ཤེས་ཀྱིི་མཁའི་འིགྲོོ་མ་རྣམས་བདུད་རྩིི་ལ་

སུས་ཐོབོ་བྱདེ་པོ་ལ། དུས་ར་ེཤགི་ན། ཟླ་བ་མར་ངའོི་ིཉི་ིཤུ་བརྒྱད་ཀྱི་ིནུབ་མ་ོཡ་ེཤསེ་

ཀྱི་ིམཁའི་འིགྲོ་ོམ་རྣམས་བདུད་རྩི་ིལ་སུས་ཐོབོ་བྱདེ་པོ་ལ། དུས་ར་ེཤགི་ན། ཟླ་བ་མར་

ངོའི་ིཉིི་ཤུ་བརྒྱད་ཀྱིི་ནུབ་མོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིི་མཁའི་འིགྲོོ་མ་རྣམས་འིཚོགས་ནས་བདུད་

རྩིིར་དགུགས་བསྡེད་པོས། མཁའི་འིགྲོ་ོམ་ཅིིག་ག་ིབདུད་རྩི་ིམ་ཐོོབ་ཀྱི་ིདོགས་ནས་

གཅིེར་བུར་བྱུང་སྟེེ། དཔོག་བསམ་གྱིི་ཤིང་ལ་སྙིམ་པོ་གཟེད་པོས་མཁའི་འིགྲོོ་མ་

གཞིན་རྣམས་ཀྱིསི་མསོ་ལ་བརྒོད་པོའི་ིམ་ོསྐྱོངེས་ཐོབས་སུ་སངོ་བས་སྙམི་པོའི་ིབདུད་

རྩི་ིབ་ོབ་ད།ེ ཙན་དན་སྦྲུལ་གྱི་ིསྙངི་པོའོི་ིགང་བུའི་ིསྟེངེ་དུ་སངོ་བས་རླན་པོར་གྱུར་ནས། 

སངས་རྒྱས་འིཁོར་བ་འིཇིག་འིདས་པོའི་ིདུས་ན་མྱུ་གུ་བྱུང༌། གསེར་ཐུབ་འིདས་པོའི་ི

དུས་ན་ལ་ོམ་རྒྱས། སངས་རྒྱས་འིདོ་སྲུང་འིདས་བའི་ིདུས་ན་མ་ེཏིགོ་ཤར། ཤཱཀྱི་ཐུབ་

པོ་བྱོན་པོའི་ིདུས་ན་འིབྲས་བུ་ཆོགས། ཤཱཀྱི་ཐུབ་པོ་མྱ་ངན་ལས་འིདས་པོའི་ིཚ་ེརྩི་བ་

རུལ་ནས་སྡེངོ་པོ་ོའིགྱིེལ་ནས་བྱ་ེམའི་ིའིགོ་ན་ཡདོ་ཏི།ོ །

འི་ོན་ཇ་ོབ་ོཁ་སརྤ་ཎ་ིད་ེད་ེན་ཅི་ིམཛད་པོ་ལགས་ན། ད་ེརྒྱ་མཚ་ོན་གནས་པོའི་ི

སེམས་ཅིན་རྣམས་ཀྱི་ིདོན་མཛད་དེ། སྐུ་དེའི་ིརྡུལ་དང་གྲོིབ་མ་ཕོོག་པོ་ཐོམས་ཅིད་

ཀྱིང་ཕྱོིར་མ་ིལྡོག་པོའི་ིའིཕྲོན་ལས་ལ་འིགོད་པོར་མཛད་དོ། །འི་ོན་གླིང་པོ་ོཆོ་ེད་ེདེར་

ཉིལ་བ་ཇ་ིལྟར་ལགས་ན། རྗེེས་རྣམས་ཀྱི་ིམཆོོག་གླིང་པོ་ོཆོེའི་ིརྗེེས་ཡིན། འིདུ་ཤེས་

རྣམས་ཀྱི་ིནང་ན་མ་ིརྟེག་པོ་མཆོོག་ཡིན། མ་ིརྟེག་པོ་མ་ག་ོན་ཆོོས་བྱས་པོ་ཐོམས་ཅིད་



 ལེའུ་དུ་ོ།།ལུ་གསུ་་ེུ་པདུ་ུཀ།ོུུ་སངུ།སུ་ོུནསུཔུ་ཐིུདངུ་ོ
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དའེི་ིཁ་ེཉིནེ་རྩི་ིབ་ཡནི་པོས། འིཁརོ་བ་འིཁྲུལ་བ་ནརོ་བསགོ་པོའི་ིལས་དང༌། རང་ག་ིཆོ་ེ

འིདོད་ཀྱི་ིལས་སུ་གྱུར་པོ་ཅི་ིབྱས་པོ་ཐོམས་ཅིད་ངན་སོང་གསུམ་དུ་འིཁོར་ཞིིང་ལྷུང་

བའི་ིརྒྱུ་ཡནི། ངན་སངོ་གསུམ་ན་ིདམྱལ་བ་ཡ་ིདྭགས་དུད་འིགྲོ་ོབྱལོ་སངོ་གསུམ་ཡནི། 

ད་ེརྣམས་ག་ོན་འིཇིག་རྟེེན་ཆོོས་བརྒྱད་ཀྱིིས་མ་ིཚུགས་ཏིེ། ཅི་ིབྱས་ཐོམས་ཅིད་མཐོ་ོ

རིས་ཐོར་པོའི་ིརྒྱུར་འིགྲོ་ོབ་ཡིན་ན།ོ །ད་ེཚ་ོཐོམས་ཅིད་ག་ོབ་ད་ེལ་སངས་རྒྱས་ཟེར་བ་

ཡནི་ན།ོ །

གླིང་པོ་ོཆོ་ེད་ེརྣམས་ཚད་པོས་གདུངས་ནས་རྒྱ་མཚ་ོལ་བགས་ཀྱིིས་རྒོལ་ཞིིང༌། 

ལོག་ནས་འིོང་བའི་ིདུས་སུ་གླིང་པོ་ོཆོ་ེཆོ་ེཤོས་ལ་མངོན་པོར་ཤེས་པོ་ཡོད་པོས། གླིང་

ག་ིཕྲུ་གུ་རྣམས་ཁྲིིད་ནས་འིོང་སྟེ།ེ གླིང་པོ་ོཆོ་ེད་ེཙན་དན་སྦྲུལ་གྱི་ིསྙིང་པོོའི་ིསྟེེང་དུ་ཉིལ་

བས་ཚད་པོས་མ་ིཚུགས་པོ་ཡནི། གླིང་པོ་ོཆོ་ེད་ེལ་འིཇགིས་པོ་བརྒྱད་ཡདོ་པོས། ཙན་

དན་སྦྲུལ་གྱི་ིསྙིང་པོོའི་ིཡོན་ཏིན་གྱིིས་མ་ཚུགས་པོ་ཡིན། ཆུའིི་སྦུབས་སུ་ཆུད་ནས་

ཚུར་ལོག་ཏུ་མ་ིབཏུབ་པོར་འིཆོ་ིབས་འིཇིགས་པོ་དང༌། སའི་ིསྲོོལ་དོང་དུ་ཚུད་ནས་

འིཆོ་ིབའི་ིའིཇགིས་པོ་དང༌། ནགས་ལ་མ་ེཤརོ་ནས་འིཆོ་ིབའི་ིའིཇགིས་པོ་དང༌། གནམ་

ལྕགས་ཐོགོ་མ་ད་ེལྷུང་ནས་ཕོགོ་སྟེ་ེའིཆོ་ིབའི་ིའིཇགིས་པོ་དང༌། ཡམས་ཀྱི་ིནད་ཀྱི་ིའིཆོ་ི

བའི་ིའིཇགིས་པོ་དང༌། སངེྒེསེ་བསད་ནས་འིཆོ་ིབའི་ིའིཇགིས་པོ་དང༌། ས་གཡསོ་ཀྱིསི་

ར་ིཉིལི་ནས་རྦལ་ཕོགོ་སྟེ་ེའིཆོ་ིབའི་ིའིཇགིས་པོ་དང༌། མ་ིཡསི་གྷ་ིཧེང་དང་ཤ་ལ་བསད་

ནས་འིཇིགས་པོ་དང༌། འིཇིགས་པོ་བརྒྱད་ཀྱིིས་མ་ིཚུགས་པོ་ཡིན་པོས། དེའི་ིསྟེེང་དུ་

གླིང་པོ་ོཆོ་ེཉིལ་བ་ཡནི་ན།ོ །

ད་ེནས་སྤྲུལ་པོའི་ིདག་ེསློོང་དང་རྒྱལ་པོ་ོཨུད་མ་ཏི་ག་ེསར་དཔོོན་གཡོག་གིས། 
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གླིང་པོ་ོཆོ་ེཉིལ་བའི་ིརྗེེས་ཀྱི་ིབྱ་ེམ་ད་ེབརྐོོས་པོས་ཙན་དན་སྦྲུལ་སྙིང་ག་ིསྡེོང་དུམ་ཅིིག་

བྱུང་སྟེེ། ད་ེརྐོེད་པོར་བྲེགས་ཏི་ེབཅིད་པོས་བུག་པོ་ཅིིག་བྱུང༌། བུག་པོ་དེའི་ིནང་ནས་

འིོད་ཟེར་ཁ་དོག་རྣམ་པོ་ལྔ་བྱུང་སྟེ་ེཕྱོོགས་བཅུར་འིཕྲོས་ནས། གང་ལ་ཅིིས་འིདུལ་ད་ེ

ལ་དེར་སྟེོན་པོའི་ིརྟེགས་དང་མཚན་མ་བརྗེོད་ད།ོ །འིོད་ཟེར་ད་ེརྣམས་སློར་འིདུས་ནས་

བུ་ག་དརེ་ཐོམི་མ།ོ །

དེ་ནས་བུ་ག་དེའིི་ནང་ནས་དལ་བུས་ཆོོད་ཅིེས་ཟེར་བའིི་སྒྲི་ལན་གསུམ་བྱུང་

ང༌ོ། །ད་ེདལ་བུས་བཅིད་པོའི་ིནང་ནས་ཙན་དན་གྱི་ིཐུགས་རྗེ་ེཆོནེ་པོ་ོབཅུ་གཅིགི་ཞིལ་

གྱི་ིསྐུ། སྐུ་མདོག་དཀོར་པོ་ོརང་བྱུང་དུ་བཞིེངས་པོས། ཕྱོག་བཅུ་མངའི་བའི་ིརྩི་བའི་ི

ཕྱོག་གཉིསི་ཐུགས་ཀོར་ཐོལ་མ་ོསྦྱོར་བ། དའེི་ིའིོག་མ་གཉིསི་ན་བགྲོང་ཕྲངེ་དང༌། པོདྨེ་

དཀོར་པོོ་བསྣམས་པོ་དེའིི་འིོག་མ་གཉིིས་ན་འིཁོར་ལོ་དང༌། རལ་གྲོི། སྤྱོི་བླུགས་

བསྣམས་པོ། དའེི་ིའིགོ་མ་གཉིསི་ན་ཡ་ིདྭགས་བཀྲསེ་སྐོམོ་སལེ་བའི་ིབདུད་རྩིའིི་ིགཏིརོ་

སྣོད་དང་དཔོག་བསམ་གྱི་ིཤིང་བསྣམས་པོ། དེའི་ིམཐོའི་འིོག་གཉིིས་ན་སྤྲུལ་པོའི་ིསྐུ་

དང་མདའི་གཞུ་བསྣམས་པོ། ཞིལ་བཅུ་གཅིགི་མངའི་བའི་ིརྩི་བའི་ིཞིལ་གསུམ་ཞི་ིབར་

བཞུགས་པོ། དའེི་ིསྟེངེ་ན་རྒྱས་པོའི་ིཞིལ་གསུམ་བཞིད་པོ། དའེི་ིསྟེངེ་ན་དབང་ག་ིཞིལ་

གསུམ་གཙིགས་པོ། དེའི་ིསྟེེང་ན་ཁྲི་ོབོའི་ིཞིལ་གཅིིག་བསྒྲིད་ཅིིང་རྔམས་པོ། དེའི་ིསྟེེང་

ན་ཨ་མ་ིད་ེབ་དང་བཅུ་གཅིགི་ཡདོ་པོ་ཅིགི་བྱུང་ང༌ོ། །

དེ་ནས་ཤིང་གི་ཚལ་བ་ཅིིག་རྒྱལ་པོོས་དགེ་སློོང་ལ་ཕུལ། ལྷག་མ་རྣམས་ལ་

ཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་པོ་ོབཅུ་གཅིིག་ཞིལ་གྱི་ིསྐུ་བརྒྱ་རྩི་བརྒྱད་བཞིེངས་སོ། །ད་ེནས་དག་ེ

སློངོ་ག་ིཞིབས་ཏིོག་ལ། རྒྱལ་པོསོ་དཔུང་ག་ིཚགོས་ཡན་ལག་བཞི་ིདང་བཅིས་ཏི།ེ ར་ི
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པོ་ོཏི་ལར་བྱོན་པོས། ཚེས་བཅི་ོལྔའི་ིཟླ་བའི་ིའིོད་ཟེར་ཕོོག་པོས། ཤུག་པོའི་ིཕུང་པོ་ོ

ཅིགི་མ་ེཏིགོ་དམར་ཕུང་གསི་བྱུང་ང༌ོ། །དག་ེསློངོ་ག་ིཞིལ་ནས་ཙན་དན་གརོ་ཤ་ིཤ་འིད་ི

ཡིན་ན།ོ །འི་ོན་མ་ེཏིོག་གཞིན་རྣམས་ཉི་ིམའི་ིའིོད་ཀྱིིས་ཁ་འིབྱེད། ཟླ་བའི་ིའིོད་ཀྱིིས་ཁ་

རུབ་པོ་ཡིན། གོར་ཤི་ཤ་ཟླ་བའིི་འིོད་ཀྱིིས་ཁ་འིབྱེད་པོའིི་རྒྱུ་མཚན་ནི་འིདི་ཤིན་ཏུ་

བསལི་བས་ན་གྲོགོས་ཟླ་བ་ཡང་བསལི་བས་ཁ་བྱ་ེབ་ཡནི་ན།ོ །

དེ་ནས་གོར་ཤི་ཤའིི་སྡེོང་བུ་དེ་བཅིད་པོའིི་རྩི་བའིི་ཆོ་ལ་མཆོོད་སྡེོང་ཅིིག་

བསྲུབས། ཤངི་ཚལ་བ་གཅིགི་དག་ེསློངོ་གསི་ཚགས་བྱས། གཞིན་རྣམས་རྒྱལ་པོ་ོལ་

བྱིན་ནས། རྒྱལ་པོོས་ཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་པོ་ོཁ་སརྤ་ཎ་ིདང༌། ཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་པོ་ོགསུང་

འིདུས་དང༌། ཐུགས་རྗེ་ེཆོནེ་པོ་ོདནོ་ཡདོ་ཞིགས་པོ་དང༌། ཐུགས་རྗེ་ེཆོནེ་པོ་ོཧེ་ཡ་གྲོ་ིབ་

དང༌། ཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་པོ་ོཕྱོག་སྟེོང་སྤྱོན་སྟེོང་དང༌། ཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་པོ་ོའིཁོར་བ་དོང་

སྤྲུག་དང༌། ཐུགས་རྗེ་ེཆོནེ་པོ་ོཞིལ་བཅུ་གཅིགི་ཕྱོག་བཞི་ིཔོ་ལ་སགོས་པོའི་ིསྐུ་བརྒྱ་རྩི་

བརྒྱད་བཞིངེས་ནས། གཙུག་ལག་ཁང་བརྒྱ་རྩི་བརྒྱད་བཞིངེས་པོའི་ིནང་དུ་བཞུགས་

ས།ོ།

 གཞིན་ཡང་ཕྱོ་ིརོལ་པོའི་ིཆོོས་ལུགས་ངན་པོ་རྣམས་བོར། ཡབ་མེས་ཀྱི་ིཆོོས་

ལུགས་བཟང་པོ་ོརྣམས་བཟུང་ནས། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོར་གྱུར་ཏིོ། །སྤྲུལ་པོའི་ི

དག་ེསློོང་གིས་རྒྱལ་པོ་ོཨུད་མ་ཏི་ག་ེསར་གྱི་ིརྒྱལ་ཁམས་སུ་གཟའི་དང༌། རྒྱུ་སྐོར་

དང༌། ཚེས་གྲོངས་བཟང་པོ་ོའིཛོམས་པོ་ཞིིག་ག་ིསྲོོད་ཀྱི་ིདུས་སུ། སྐྱོ་ེབ་ོཐོམས་ཅིད་

འིབྱོར་བ་ཆོེན་པོོའི་ིརྒྱུད་དུ་དབང་བསྐུར་ནས། རྟེ་པོའི་ིཉིིན་ལམ་བཅུ་གཉིིས་ཀྱིིས་ཁོར་

ཡུག་ཚུད་ཚད་དུ། དག་ེབ་བཅུའི་ིཆོསོ་དཔོག་པོར་དཀོའི་བའི་ིདནོ་ཟབ་མ་ོཐོམས་ཅིད་
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རྒྱས་པོར་མཛད་དོ། །ད་ེནས་དག་ེསློོང་གིས་ཡུལ་དེའི་ིརྒྱ་མཚོའི་ིགླིིང་ག་ིའིཇག་མ་

ཐོམས་ཅིད་རིན་པོ་ོཆོེའི་ིམྱུ་གུར་འིདུག་པོ། དེའི་ིསྟེེང་ན་ལྷ་མ་ོའིབུམ་འིབུམ་བཞུགས་

ནས་ཆོོས་ཀྱི་ིལོངས་སྤྱོོད་བྱེད་ཀྱིིན་འིདུག་པོས། ད་ེརྣམས་ཀྱིང་སྤྲུལ་པོའི་ིསྐུ་དངོས་

དང་འིདྲ་བར་མཁྱེེན་ནས། འིཇག་མ་ཕོོན་ཅིིག་ཀྱིང་བཟུང་ཙན་དན་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་

སྒྲིོལ་མའིི་སྐུ་བརྒྱ་རྩི་བརྒྱད་བཞིེངས་ནས། གོང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་དེ་རྣམས་སུ་

བཞུགས་ས།ོ །

ད་ེནས་སངས་རྒྱས་འིོད་སྲུང་གིས་རབ་གནས་མཛད་པོའི་ིམཆོོད་རྟེེན་པོད་མའི་ི

འིཁོར་ལོའི་ིབུམ་པོའི་ིནང་ན། ད་ེབཞིིན་གཤེགས་པོ་འིཁོར་བ་འིཇིག་དང༌། ད་ེབཞིིན་

གཤེགས་པོ་འིོད་སྲུང་དང༌། དེ་བཞིིན་གཤེགས་པོ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པོ་གསུམ་གྱིི་རིང་

བསྲོེལ་མ་ག་ཏིའི་ིཁལ་གཅིིག་དང་བྲ་ེགསུམ་བཞུགས་ནས། སྒ་ོརིམ་པོ་བདུན་གྱིིས་

བཅིད། རྒྱ་རམི་པོ་བདུན་གྱིསི་བསྡེམས་ནས་ཡདོ་པོ་མཁྱེནེ་ནས། སྤྲུལ་བའི་ིདག་ེསློངོ་

ཨ་ཀོ་ར་མ་ཏིིས་སྒ་ོརིམ་པོ་བདུན་ཕྱོེ། རྒྱ་རིམ་པོ་བདུན་བཀྲོལ་ནས། གསེར་གྱི་ིབང་

མིག་གསུམ་ཁ་ཕྱོ་ེནས། རིན་པོ་ོཆོ་ེསྣ་བདུན་ལས་བྱས་པོའི་ིསྒྲིོམ་བུ་ཁ་ཕྱོ་ེབའི་ིནང་

ནས། ད་ེབཞིནི་གཤགེས་པོ་གསུམ་གྱི་ིརངི་བསྲོལེ་མ་ག་ཏིའི་ིབྲ་ེགང་སྤྱོན་དྲངས་ནས། 

སྒ་ོརམི་པོ་བདུན་བཅིད། རྒྱ་སྔ་མ་བཞིནི་དུ་བསྡེམས་ནས་བཞིག་ག ོ།

དེ་ནས་སྤྲུལ་པོའིི་དགེ་སློོང་ཡུལ་མ་ག་ཏིར་བྱོན་པོ་ལ། རྒྱལ་པོ་ོཨུད་མ་ཏི་གེ་

སར་གྱིསི་བསུ་བ་བྱས་ཏི།ེ ཡུལ་དབུས་ཀྱི་ིདག་ེསློངོ་དབུ་ལ་ཨ་མ་ིད་ེབ་ཡདོ་པོ་ད་ེའིངོ་

བར་གྲོགས་སོ། །དབུས་ཀྱི་ིསྐྱོ་ེབ་ོམང་པོ་ོའིདུས་ཏི་ེརྒྱལ་པོོའི་ིབུ་མ་ལྷ་ཅིིག་མ་གཉིིས་

ཀྱིིས་དགའི་ནས་གླུ་དང་གར་བྱས་པོས། སྐྱོ་ེབ་ོལྟད་མ་ོབ་རྣམས་ན་རེ། ཁྱེེད་རྣམས་



 ལེའུ་དུ་ོ།།ལུ་གསུ་་ེུ་པདུ་ུཀ།ོུུ་སངུ།སུ་ོུནསུཔུ་ཐིུདངུ་ོ
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རིགས་ངན་གྱི་ིབུ་མ་ོཡིན་ནམ་ཟེར་བས། ད་ེསྐོད་ཟེར་བ་ཅི་ིཡིན་བྱས་པོ་ལ། གླུ་གར་

བྱེད་པོ་ན་ིརིགས་ངནཔོ་ཡིན་པོས་རིགས་ཉིམས་ས་ོཟེར་བས། ལྷ་ལྕམ་གཉིིས་སྐྱོེངས་

ནས་སྐྱོ་ེབ་ོཁྱེདེ་རྣམས་ཀྱིསི་ངདེ་གཉིསི་དག་ེསློངོ་ལ་གླུ་གར་གྱི་ིམཆོདོ་པོ་འིབུལ་བ་ལ། 

རིགས་ངན་གྱི་ིབུ་མ་ོཡིན་ནམ་ཨང་ཟེར། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ིཤིང་ལ་འིཕྱོང་མ་ོསྙུགས་པོས་

ཤིང་ག་ིཡལ་ག་གཅིིག་ཆོག་ནས། ས་ལ་མ་ལྷུང་བར་མ་ེཏིོག་གཅིིག་བཏིོགས་ནས་

སྤྲུལ་པོའི་ིདག་ེསློངོ་ལ་ཕུལ་ལ།ོ །

དེའི་ིརྩི་བ་ལ་མཆོོད་སྡེོང་བསྲུབས་ནས་ད་ེབཞིིན་གཤེགས་པོ་གསུམ་གྱི་ིགདུང་

དང་རངི་བསྲོལེ་ནང་དུ་བཞུགས་ས།ོ །རྩི་ེམའོི་ིཆོ་ལ་མ་ེཏིགོ་བཏིགས་ཏི་ེཕུལ་ཏུ་བཟུང་

ང༌ོ། །ཞིབས་མ་ེཏིོག་ཙམ་པོ་ཀོས་བསྡེམས་ནས་བཞིག་གོ །ད་ེནས་གནས་ཆོེན་པོ་ོ

བརྒྱད་དུ་བྱོན་ནས་དེའིི་བྱེ་མ་འིབྲུ་རེ་རེའིི་སྟེེང་ན་སྤྲུལ་པོའིི་སྐུ་བྱེ་བ་ཕྲག་དགུ་རེ་

བཞུགས་པོར་གཟགིས་ནས་ད་ེདདག་ིབྱ་ེམ་དུམ་ར་ེཡང་བསྣམས་ས།ོ །ད་ེནས་གནས་

ཆོེན་པོ་ོབརྒྱད་དུ་བྱོན་ནས་དེའི་ིབྱ་ེམ་འིབྲུ་ར་ེརེའི་ིསྟེེང་ན་སྤྲུལ་པོའི་ིསྐུ་བྱ་ེབ་ཕྲག་དགུ་

ར་ེབཞུགས་པོར་གཟགིས་ནས་ད་ེདག་ག་ིབྱ་ེམ་དུམ་ར་ེཡང་བསྣམས་ས།ོ །

དེ་ནས་ཆུ་བོ་ནེ་ར་ཎ་ཛ་ནིའིི་འིགྲོམ་ན་དེ་བཞིིན་གཤེགས་པོ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པོས་

དཀོའི་ཐུབ་མཛད་པོའི་ིདུས་ན། ལྷུང་བཟེད་བཞིག་པོའི་ིཤུལ་ན་བྱ་ེམ་ར་ེར་ེལ་བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔོའི་འིབུམ་འིབུམ་བཞུགས་པོར་གཟིགས་པོ་ལ་སྤྲུལ་པོའི་ིསྐུར་མཁྱེེན་

ནས་བྱ་ེམ་བྲ་ེགང་བསྣམས་ས།ོ །རིན་པོ་ོཆོ་ེགཉིིས་ནས་ཟ་ེའིབྲུ་སྨུ་གུའི་ིལྕགས་གཟེར་

དང༌། བ་ཡོས་ཟན་མའི་ིའི་ོམ་དང༌། ད་ེལྟར་ཡུལ་དབུས་ནས་རྫོས་ང་ོམཚར་ཅིན་ལྔ། 

རྒྱ་གར་གྱི་ིལྷ་ོཕྱོོགས་ནས་རྫོས་ང་ོམཚར་ཅིན་ལྔ། ད་ེལྟར་མཆོོད་གནས་ང་ོམཚར་
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

ཅིན་བཅུ་སྤྱོན་དྲངས་ཏི།ེ བདོ་ཁ་བ་ཅིན་གྱི་ིཡར་སྣནོ་སྦྲང་བྲག་སྟེདོ་ཚལ་ན་ཡབ་རྒྱལ་

པོ་ོསྲོོང་བཙན་སྒམ་པོ་ོབཞུགས་པོའི་ིདྲུང་དུ་འིོངས་ཏིེ། རྟེེན་ང་ོམཚར་ཅིན་ད་ེརྣམས་

རམི་པོ་བཞིནི་དུ་ཕུལ་ལ།ོ །

སྤྲུལ་པོའིི་དགེ་སློོང་ཨ་ཀོ་ར་མ་ཏིིས་ཡབ་རྒྱལ་པོོ་ལ་སྐོོར་བ་ལན་གསུམ་དུ་

བསྐོརོ། ཕྱོག་ལན་གསུམ་དུ་བཙལ་ནས། སློར་ཡང་ཡབ་རྒྱལ་པོའོི་ིསྨོིན་མཚམས་སུ་

ཐོམི་མ།ོ །

ཡབ་རྒྱལ་པོོས་ཀྱིང་བུ་མོ་བཅུ་དྲུག་མཆོོད་གཡོག་ཏུ་བཀོོད་ནས་ཉིིན་ལན་

གསུམ་མཚན་ལན་གསུམ་དུ་མཆོོད་པོ་རྒྱུན་མ་ཆོད་པོར་བྱེད་དོ། །སྤྲུལ་པོའི་ིདག་ེ

སློངོ་ཨ་ཀོར་མ་ཏིསི་ཡ་ིདམ་གྱི་ིལྷ་སྤྱོན་དྲངས་པོའི་ིལའེུ་སྟེ་ེདགུ་པོའི།ོ །    ། །
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ལའེུ་བཅུ་པ། ལྷ་ཅིགི་ཁྲི་ིབཙུན་སྤྱོན་དྲངས་པ། 

ད་ེནས་རྒྱལ་པོོའི་ིཐུགས་དགོངས་ལ་ངའི་ིཡ་ིདམ་གྱི་ིལྷ་སྐུ་དངོས་བོད་ཁ་བ་ཅིན་དུ་

སྤྱོན་འིདྲངོས་པོས། ད་སེམས་ཅིན་གྱི་ིདནོ་མཛད་པོ་ལ་ཚགེས་མདེ་སྙམ་ནས་ཐུགས་

རབ་ཏུ་དགྱིསེ་པོར་གྱུར་ཏི།ོ །

ད་ེནས་ཡང་ཕྱོོགས་གང་ནས་སེམས་ཅིན་དོན་སྒྲུབ་སྙམ་པོ་བྱུང་བ་དང༌། ཡུལ་

དབུ་རུ་སྐྱོི་ཤོད་ནས་སྔོན་གྱིི་མེས་པོོ་ལྷ་ཐོོ་ཐོོ་རེ་གཉིན་ཤེལ་ཞིེས་བྱ་བ་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔོའི་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོོའི་ིསྐུའིི་སྤྲུལ་པོ་དེས་ལྷ་ས་དམར་པོོ་རིའིི་རྩིེ་མོ་ལ་

བཞུགས་པོ་མཁྱེེན་ནས། ཡབ་མེས་ཀྱིིས་ས་གཞིི་བྱིན་གྱིིས་བརླབས་ཤིང་ཞིབས་

ཀྱིིས་བཅིགས་པོ། བཀྲ་ཤིས་ཤིང་ཆོོས་འིབྱུང་བའིི་གནས་དེར། ངས་ཀྱིང་ཕྱོིན་ལ་

སེམས་ཅིན་གྱི་ིདོན་བྱའི་ོསྙམ་པོ་དང༌། མཆོོད་པོའི་ིརྟེེན་རྣམས་གྲུ་ལ་སྤྱོན་དྲངས་ནས། 

དབུ་རུ་བྲག་སྟེོད་ཚལ་ན་ཡབ་རྒྱལ་པོ་ོགནམ་ར་ིསྲོོང་བཙན་གྱི་ིབཞུགས་པོའི་ིསར་

ནུབ་མ་ོགྲོ་ོབཏིགེ་ནས། བྲག་བྱ་ཁྱུང་ག་ིགཤགོ་པོ་འིདྲ་བའི་ིསར་ཁལ་ཕོགོ །

ནང་བློན་སྣ་ཆོེན་པོ་ོདང་རྒྱལ་པོ་ོགཉིིས་ཀྱིིས་ཆུ་ཁར་ཁྲུས་མཛད་པོ་དང༌། ཆོབ་

ནང་ན་འིོད་ཟེར་དཀོར་པོ་ོདྲུག་བྱུང་བས་བློན་པོ་ོསྣ་ཆོེན་པོོའི་ིའིོད་དཀོར་པོ་ོའིད་ིཅི་ིལྟར་

ལགས་ཞིསེ་ཞུས་པོ་དང༌། རྒྱལ་པོའོི་ིཞིལ་ནས། སྣ་ཆོནེ་པོ་ོགསནོ་དང༌། ཆོསོ་ཐོམས་

ཅིད་ཀྱི་ིགསང་བའི་ིཡང་སྙིང་ཡ་ིག་ེགསང་བ་འིབྲུ་དྲུག་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །མ་འིོངས་པོའི་ི
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དུས་ན་ཡུལ་འིདརི་ངའི་ིམངི་ག་ིསྙངི་པོ་ོགཅིགི་འིཆོར་བར་གདའི། དསེ་འིགྲོ་ོབ་སམེས་

ཅིན་མང་པོོའི་ིདོན་རྒྱ་ཆོེན་པོ་ོབྱེད་པོར་འིགྱུར་ར་ོཞིེས་གསུངས་ཏིེ། གྱི་ེར་ེཡར་འིཕྲེང་

ག་ིཡ་ིག་ེདྲུག་པོ་འིད་ིལུང་བསྟེན་ན།ོ །བདོ་དུ་ཡ་ིག་ེདྲུག་པོའི་ིརང་བྱནོ་ལ་སྔ་བ་ད་ེཡནི་

ན།ོ །

དེ་ནས་དམར་པོ་ོརིར་ཕོ་ོབྲང་བཏིབ་ནས། ད་ནི་སྔོན་སངས་རྒྱས་འིོད་དཔོག་

མདེ་པོའི་ིདྲུང་དུ་ཁ་བ་ཅིན་དུ་སྐྱོསེ་པོའི་ིསམེས་ཅིན་རྣམས་བུ་བཞིནི་དུ་སྐྱོངོ་བར་ཁས་

བླངས་པོ་ཡིན་པོས་ན། དེ་རྣམས་ཀྱིི་དོན་དུ་ཟས་དང་སྐོོམ་དང་གོས་དང་ནོར་དང་

གྲོོགས་དང་བུ་ཚ་དང་བཅིས་འིཕྲལ་གྱི་ིབད་ེབ་ཡིན་པོས་ད་ེའིདྲ་ལ་བཀོོད་མ་བཀོོད་

མེད། ནམ་ཞིིག་གཏིན་གྱིི་བདེ་བ་འིབྱུང་བ་དོན་དམ་ཡང་དག་གི་ཆོོས་ཤིག་ཀྱིང་

དགསོ་པོ་མདེ་པོ་དབུ་མ་སྟེངོ་པོ་ཉིདི་རང་ཡནི་པོས་ད་ེལ་བཀོདོ་པོར་བྱའི་ོསྙམ་མ།ོ །ད་ེ

ཅིི་ལྟར་ཏུ་བྱས་ན་འིབྱུང་ངམ་སྙམ་ནས་ཙན་དན་སྦྲུལ་གྱིི་སྙིང་པོོ་ལས་གྲུབ་པོའིི་

ཐུགས་རྗེ་ེཆོནེ་པོ་ོབཅུ་གཅིགི་ཞིལ་རང་བྱུང་ད་ེལ་གསལོ་བ་བཏིབ་པོས། རང་བྱནོ་གྱི་ི

ལྷ་དེའི་ིསྨོིན་མཚམས་ནས་འིོད་ཟེར་ཁ་དོག་དཀོར་སྔ་ོགཉིིས་བྱུང་ནས། འིོད་ཟེར་སྔོན་

པོ་ོམདའི་བཏིང་བ་འིདྲ་བ་ཞིགི་ཤར་དུ་སངོ་ང༌ོ། །

དེ་ནས་རྒྱལ་པོོ་སྲོོང་བཙན་སྒམ་པོོ་ནུབ་ཀྱིི་འིོད་ཟེར་དཀོར་པོོ་དེ་ལ་གཟིགས་

པོས། ནུབ་ཕྱོོགས་བལ་པོོའི་ིཡུལ་ན་གྲོོང་ཁྱེེར་ཡ་འིབུ་དང་ཡ་འིགལ་བྱ་བ་ན། བལ་

པོོའི་ིརྒྱལ་པོ་ོན་ེཔོ་ལ་འིབྲ་ིལོཧེ་བྱ་བ་ལ། ལྷ་ཅིིག་ཁྲི་ིབཙུན་བྱ་བ་སྐུ་མདོག་དཀོར་ལ་

དམར་བའི་ིམདངས་ཆོགས་པོ་སྙིང་དུ་སྡུག་པོ། གྲོོང་བའི་ིཆོོས་ཀྱིིས་མ་གོས་པོ། ཁ་

ནས་ཨུཏྤལའི་ིདྲ་ིབྲ་ོབ། ལོབཅུ་དྲུག་ལོན་པོ། མཚན་དང་དཔོ་ེབྱད་དུ་ལྡན་པོ། རིན་པོ་ོ



 ལེའུསབུ་ོ།པུལས་ིུསུསྲཐུ་ཐིུདངུ་ོ།
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ཆོེའི་ིབང་མཛོད་ལ་མངའི་བརྙེེས་པོ་ཅིིག་བཞུགས་འིདུག་པོ་རྒྱལ་པོོས་ཀྱིང་འིོད་ཟེར་

ད་ེལ་བརྟེནེ་ནས་ད་ེལྟར་གཟགིས་ས།ོ །ལྷ་ཅིགི་ད་ེངའི་ིཁབ་ཏུ་བྱནོ་ན།ོ །

ད་ེལ་བཅིོན་ལྡན་འིདས་རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པོ་དགུང་ལ་ོབརྒྱད་པོའི་ིསྐུ་ཇ་ོབ་ོམ་ི

བསྐྱོོད་རྡོ་ོརྗེ་ེདང༌། སངས་རྒྱས་འིོད་སྲུང་གིས་བྱིན་བརླབས་རབ་གནས་མཛད་པོའི་ི

བྱམས་པོ་ཆོོས་ཀྱིི་འིཁོར་ལོ་དང༌། ཙན་དན་གྱིི་སྒྲིོལ་མ་རང་བྱོན་དུ་བཞུགས་པོ་

རྣམས་བདོ་དུ་འིབྱནོ་པོར་འིདུག མད་ོསྡེ་ེཟ་མ་ཏིགོ་བཀོདོ་པོ་དང༌། མད་ོསྡེ་ེཔོདྨེ་དཀོར་

པོ་ོདང༌། ཏིོག་དང་གྲོ་ལྔ་ལ་སོགས་པོ་བལ་པོོར་ཡོད་པོའི་ིཆོོས་ཐོམས་ཅིད་ཡིག་འིབྲུ་

གཅིིག་ཀྱིང་མ་ལུས་པོར་བོད་དུ་འིོང་བར་གཟིགས་ས།ོ །ཡང་རྒྱལ་པོོས་ཤར་གྱི་ིའིོད་

ཟེར་སྔོན་པོ་ད་ེལ་གཟིགས་པོས། ཤར་ཕྱོོགས་རྒྱ་ནག་ག་ིཡུལ་གྲོོང་ཁྱེེར་ཀོ་ེཤ་ིཁྲི་ིསྒ་ོ

བྱ་བ་ན། རྒྱལ་པོ་ོཀོངོ་རྩི་ེའིཕྲུལ་ཆུང་བྱ་བ་ལ་ལྷ་གཅིགི་ཨངོ་ཅིངོ་བྱ་བ་སྐུ་མདགོ་སྔ་ོལ་

དམར་བའི་ིམདངས་ཆོགས་པོ། མཛེས་ཤིང་ལྟ་ན་སྡུག་པོ་པོ་གྲོོང་པོའི་ིཆོོས་ཀྱིིས་མ་

གོས་པོ། ཁ་ནས་ཧེ་ར་ིཙན་དན་གྱི་ིབྲ་ོབ། ལ་ོབཅུ་དྲུག་ལོན་པོ། བེར་བདུན་བརྩིེགས་

གྱིོན་པོ། རིག་པོའི་ིབསྟེན་བཅིོས་ཐོམས་ཅིད་ལ་མངའི་བརྙེེས་པོ་ཞིིག་བཞུགས་འིདུག་

པོས། ད་ེངའི་ིཁབ་ཏུ་བྱོན་ནས་ནོར་རྫོོངས་སུ་གསེར་གྱི་ིལྷ་ཤཱཀྱི་མུ་ན་ེསངས་རྒྱས་

ཤཱཀྱི་ཐུབ་པོ་དགུང་ལ་ོབཅུ་གཉིིས་སྐུ་ཚད་དེ་འིབྱོན་པོར་འིདུག །དེའིི་བྱིན་རླབས་

ཀྱིིས་རྒྱ་ནག་པོོའིཆིོོས་ཐོམས་ཅིད་ཡིག་འིབྲུ་གཅིིག་ཀྱིང་མ་ལུས་པོ་བོད་དུ་འིགྱུར་

ནས་འིངོ་བ་གཟགིས་ས།ོ །

དེ་ནས་ནང་བར་སྔ་བར་ཐོོན་མི་སམ་བུ་ར་བྷོ་ཊ་མི་ཆུང་གིས་རྗེེས་ལ་ཞིེ་ས་

འིབུལ་དུ་འིོངས་ཙ་ན། བློན་པོ་ོཆོེན་པོ་ོམགར་ཀྱིང་རྗེ་ེལ་ཕྱོག་བྱེད་དུ་བྱུང་བ་ལ། བློན་
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པོ་ོལ་ཆོང་དྲོངས་གསུངས་ནས་ཐོོན་མིས་ཆོང་དྲངས་ནས་གསོལ་ཙ་ན། རྒྱལ་པོོའི་ི

ཞིལ་ནས་མདང་ངའི་ིརྨ་ིལམ་ན། བལ་པོོའི་ིཡུལ་ན་བུ་མ་ོདཀོར་མ་ོམཚན་དང་དཔོ་ེ

བྱད་དུ་ལྡན་པོ་སྙངི་དུ་སྡུག་པོ་ཅིགི་རྨསི། རྒྱ་ནག་ག་ིཡུལ་ན་བུ་མ་ོསྔནོ་མ་ོམཚན་དང་

དཔོ་ེབྱད་དུ་ལྡན་པོ་སྙངི་དུ་སྡུག་པོ་ཅིིག་རྨསི་ཞིསེ་གསུངས་པོས། ཐོནོ་མའིི་ིབསམ་པོ་

ལ་ལྷའི་ིའིོད་ཟེར་ལ་བརྟེེན་ནས་རྒྱལ་པོོས་ཤེས་སྙམ་ནས། བློན་པོ་ོམགར་སྟེོང་བཙན་

ཡུལ་བཟུང་དང་ལ་ོཙྪ་བ་ཐོོན་མ་ིསམ་བྷ་ོཊ་གཉིིས་ན་རེ། རྒྱལ་པོ་ོཆོེན་པོ་ོམདང་ག་ི

རྣལ་ལམ་བཟང་པོ་ོད་ེམ་ིསུ་ལ་ཡང་མ་གསུང་ཞིིག །ལྷ་གཅིིག་ད་ེགཉིིས་ངེས་གཉིིས་

ཀྱིིས་སྤྱོན་འིདྲོངས་པོར་བྱ་ཡིས་ཡིན། དེར་བློན་པོ་ོམགར་གྱིིས་བཀོའི་བསྒ་ོབ་ལ་ནང་

བར་གྲོོང་ཁྱེེར་བདུན་ནས་གཙ་ོབ་ོབདུན་གྱིིས་མདུན་རྐྱེེན་སྐྱོོས་མ་ར་ེཁྱེེར་ལ། ཉི་ིམ་

ཤར་ཙམ་ན་འི་ོཐོང་ག་ིམཚ་ོའིགྲོམ་ན་ཐོང་ནགས་ཀྱི་ིམཚམས་བྱ་ེམའི་ིགླིིང་འིོད་མའི་ི

ཚལ་ཤངི་སྟེར་ཀོའི་ིསྡེངོ་པོའོི་ིབསལི་གྲོབི་ལ་མདུན་གྲོསོ་ལ་ཤགོ་ཅིསེ་བསྒོའི།ོ །

དེར་མགར་སྟེོང་བཙན་ཡུལ་བཟུང༌། ཐོོན་མ་ིསམ་བྷ་ོཊ། འིབྲ་ིས་ེརུ་གོང་སྟེོན། 

ཅིགོ་ར་ོདཔོལ་བཟང༌། ལྷ་ལུང་དཔོལ་བཟང༌། ཁྱུང་པོ་ོདཔོལ་བཟང༌། སྙགས་ཟུར་ཆོནེ་

སགོས་མ་ིབདུན་པོ་ོདང་གྲོསོ་བྱས་ནས་སྐྱོསོ་མ་བསྡུས་པོས། གཉིསི་ལ་ཤ་རྐོང་པོ་ར་ེ

བྱུང༌། གཉིིས་ལ་ལག་པོ་ར་ེར་ེབྱུང༌། གཉིིས་ལ་སྟེོད་དང་ཚང་ར་བྱུང༌། གཅིིག་ལ་

མཇངི་པོ་བྱུང་བས་བསྒྲིགིས་པོས་ཤ་ཁགོ་པོ་མཉིམ་པོ་ཅིགི་བྱུང༌། དརེ་ཐོནོ་མ་ིན་ར་ེམ་ི

བདུན་གྱི་ིསྐྱོོས་མ་བཟང་ཞིིང་ལེགས་ཟེར་ནས། མད་ོཤིས་པོར་བརྗེོད་པོའི་ིབཀྲ་ཤིས་

བརྗེོད་ནས་རྟེེན་འིབྲེལ་བཟང་ང༌ོ། །ད་ེབདུན་མ་རྒྱ་མ་ཆུང་སྨོོན་ན་ེཁམ་མ་ཆུང་ཅིིག་

ཟེར་ར།ོ །ད་ེལ་བློན་པོ་ོམགར་ན་རེ། བདུན་མ་རྒྱ་མ་ཆུང༌། སྨོོན་ན་ེཁམ་མ་ིཆུང་བར་



 ལེའུསབུ་ོ།པུལས་ིུསུསྲཐུ་ཐིུདངུ་ོ།
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བྱདེ་པོ་ལ་ནུབ་ཕྱོོགས་བལ་ཡུལ་ན་ལྷ་ཅིགི་དཀོར་མ་ོཅིགི་དང༌། ཤར་ཕྱོགོས་རྒྱ་ནག་

ག་ིཡུལ་ན་ལྷ་ཅིིག་སྔོན་མ་ོཅིིག་ཡོད་པོ་ད་ེགཉིིས་རྒྱལ་པོོའི་ིཁབ་ཏུ་བསློང་ང་ོབྱས་པོ་

དང༌། བློན་པོ་ོགཞིན་རྣམས་ན་རེ། འི་ོན་རྒྱལ་པོོའི་ིཁབ་ཏུ་བུ་མ་ོད་ེགཉིིས་བག་མར་

བླང་ང་ོཟེར་ཐོམས་ཅིད་གྲོོས་འིཆོམས་ནས། ད་ེཇ་ིལྟར་དུ་བླང་བའི་ིཐོབས་རྒྱལ་པོ་ོལ་

ཞུས་པོ་དང༌། རྒྱལ་པོོའི་ིཞིལ་ནས་ད་ེལེགས་ཀྱིིས། སྟེོན་ཟླ་ར་བའི་ིཚེས་བརྒྱད་ལ་

སྐོར་མ་རྒྱལ་བ་བབ་པོའིི་དུས་སུ་དམར་པོོ་རི་ལ་ཉིི་མ་ཤར་བ་དང༌། བློན་པོོ་རྟེ་པོ་

བརྒྱས་གསེར་གྱི་ིདོང་རྩི་ེབརྒྱ་ཁྱེེར་ལ་བལ་པོོའི་ིརྗེ་ེལ་བུ་མ་ོསློོང་བའི་ིཕྱོག་རྟེེན་གྱིིས་

ཤགི །གསརེ་ཕྱོ་ེབྲ་ེགང་ཕུལ་ལ་ཞུ་བ་གྱིསི། རནི་ལ་རནི་པོ་ོཆོ་ེགསརེ་གྱི་ིཁྲིབ་ལ་ལྷའི་ི

རིན་པོ་ོཆོ་ེསྣ་ཚོགས་པོའི་ིཕྲ་བཏིབ་པོ་འིད་ིཕུལ། རིན་པོ་ོཆོེའི་ིདྲ་བ་དྲ་ཕྱོེད་འིད་ིབལ་

རྗེེའིི་སྐུ་ལུས་ལ་སྐོོན་ལ་སྲོས་མོ་མཐོའི་འིཁོབ་ཀྱིི་རྒྱལ་པོོའི་ིབཙུན་མོར་ཞུ་གྱིིས་

ཤགི །ད་ེནས་ཁངོ་ཁྲིསོ་ནས་བྱུང་ཙ་ན། གསརེ་གྱི་ིསྒྲིམོ་བུ་དང་དངུལ་གྱི་ིསྒྲིམོ་བུ་དང་

ཟངས་ཀྱི་ིསྒྲིམོ་བུ་དང་འིད་ིགསུམ་རམི་གྱིསི་ཕུལ། ཕོར་ལམ་ཚུར་ལམ་ཇ་ོམ་ོའིདོ་ཟརེ་

ཅིན་གྱི་ིམཚན་ནས་བརྗེདོ་ཀྱིནི་སངོ་དང་དནོ་འིགྲུབ་པོར་འིངོ་ང་ོགསུང༌། 

ཡང་རྒྱ་ནག་ག་ིབུ་མ་ོལནེ་ནའིང༌། གངོ་ག་ིབླནོ་པོ་ོབརྒྱ་ཐོམ་པོས་གསརེ་གྱི་ིདངོ་

རྩིེ་བརྒྱ་ཁྱེེར་ལ་ཕྱོག་རྟེེན་གྱིིས། གསེར་གྱིི་ཁྲིབ་ལ་ལྷའིི་རིན་པོོ་ཆོེསྣ་ཚོགས་ཀྱིི་ཕྲ་

བཏིབ་པོ་འིད་ིརིན་དུ་ཕུལ། རིན་པོ་ོཆོེའི་ིདྲ་བ་དྲ་ཕྱོེད་འིད་ིརྗེེའི་ིསྐུ་ལ་གསོལ། སྲོས་མ་ོ

མཐོའི་འིཁབོ་བདོ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པོ་ོལ་བཙུན་མརོ་ཞུ་གྱིསི་ཤགི །ད་ེནས་ཁངོ་ཁྲིསོ་ནས་བྱུང་

ཙ་ན། གསེར་གྱི་ིསྒྲིོམ་བུ་དང༌། དངུལ་གྱི་ིསྒྲིོམ་བུ་དང༌། ཟངས་ཀྱི་ིསྒྲིོམ་བུ་དང་འིད་ི

གསུམ་རིམ་གྱིིས་ཕུལ། ཕོར་ལམ་ཚུར་ལམ་རྗེ་ེབཙུན་སྒྲིོལ་མ་སྔོན་མོའི་ིམཚན་ནས་
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

བརྗེོད་ཀྱིིན་སོང་དང་དོན་འིགྲུབ་པོར་འིོང་ངོ་གསུང༌། དེ་ནས་བློན་པོོ་རྣམས་བུ་མོ་

དཀོར་སྔ་ོགང་སྔོན་ལ་འིགུགས་པོར་བཀོའི་བགྲོོས་པོ་ལ། བུ་མ་ོདཀོར་མ་ོད་ེསྔོན་ལ་

འིགུགས་པོར་ཞིལ་འིཆོམ་མ།ོ།

 ད་ེནས་རྒྱལ་པོ་ོརྟེ་པོ་བརྒྱ་ཐོམ་པོ་ཚགོས་ནས་རྒྱལ་པོསོ་ཅི་ིགསུང་བ་བཞིནི་དུ་

ཆོས་ཏིེ། བལ་པོོའི་ིཡུལ་དུ་ཕྱོིན་ཏི་ེསློེབ་པོ་ལས། བལ་རྗེ་ེརྒྱལ་པོ་ོཞིལ་མཇལ་ནས། 

བློན་པོོ་མགར་གྱིིས་རིན་པོོ་ཆོེའིི་དྲ་བ་དྲ་ཕྱོེད་དེ་བལ་རྗེེའིི་རྒྱལ་པོོའི་ིསྐུ་ལ་གསོལ། 

རནི་ཆོནེ་གསརེ་གྱི་ིཁྲིབ་ལ་རནི་ཐོང་གཅིད་དུ་མདེ་པོ་ད་ེམདུན་དུ་བཞིག ལཙོྪ་བ་ཐོནོ་

མ་ིསམ་བྷ་ོཊ་བར་དུ་བཞིག་ནས་བླནོ་པོ་ོཆོེན་པོ་ོམགརགྱིསི་འིད་ིསྐོད་ཅིསེ་ཞུས་ས།ོ །

ཀཻྱི་རྒྱལ་པོ་ོཆོེན་པོ་ོལགས། རིན་པོ་ོཆོ་ེགསེར་ཁྲིབ་འིད་ིཡོན་ཏིན་དུ་མ་དང་ལྡན་

ཏིེ། མ་ིནད་དང་ཕྱུགས་ནད་བྱུང་བའི་ིདུས་སུ་ཁྲིབ་འིད་ིགོན་ནས་གྲོོང་ཁྱེེར་གྱི་ིམཐོའི་

ཕྱོིར་སྐོོར་ན་ནད་ཡམས་ཆོད། འིཁྲུག་པོའི་ིགཡུལ་དུ་ཞུགས་པོའི་ིདུས་སུ་ཁྲིབ་འིད་ི

གོན་ནས་གཡུལ་དུ་ཞུགས་ན་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བར་འིགྱུར་ར།ོ །ཁྲིབ་འིད་ིང་ོམཚར་

ཆོེ་ཞིིང་འིཛམ་བུའིི་གླིིང་ན་གོང་ཐོང་འིདེབས་སུ་མེད་པོས་འིདི་འིབུལ་བ་ལགས། 

མཐོའི་འིཁོབ་བོད་ཀྱི་ིརྒྱལ་པོ་ོལ་ལྷ་ཅིིག་སྲོས་མ་ོབཙུན་མོར་འིབུལ་བར་ཞུ་བྱས་པོས། 

བལ་པོོའི་ིརྒྱལ་པོ་ོཁྲིོས་ཏིེ། ཨ་པོ་བོད་ཀྱི་ིརྒྱལ་བློན་བརྙེས་ཆོོས་ར་ེཆོེ། གཉིེན་བྱ་བ་

བསྙམ་པོ་ོལ་འིདགོས་པོ་ཡནི། ཁྱེདེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པོསོ་བས་ང་བཟང་ང་ལ་སངས་རྒྱས་འིདོ་

སྲུངས་ཀྱིི་དུས་ནས་དམ་པོའིི་ཆོོས་ཡོད། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱིི་མཆོོད་གནས་ཡོད། 

རྒྱལ་པོོ་ཀྲི་ཀྲིའིི་རིང་ནས་མི་དགེ་བ་བཅུ་སྤོངས་ནས། དགེ་བ་བཅུའིི་རྒྱལ་ཁྲིིམས་

གསརེ་གྱི་ིགཉིའི་ཤངི་ལྟ་བུ་ཡདོ། ལངོས་སྤྱོདོ་ན་ིཐོབ་ཏུ་དུ་བ་སྔ་ོམ་ིཆོད་པོ། སློ་ང་ཏིངི་



 ལེའུསབུ་ོ།པུལས་ིུསུསྲཐུ་ཐིུདངུ་ོ།
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མ་ིཆོད་པོ་རང་འིཐོག་འུར་མ་ིཆོད་པོ་ཡོད། ཁྱེོད་བོད་ཡུལ་བྲ་ེཏི་པུ་རིའི་ིརྒྱལ་པོ་ོལ་ད་ེ

ཚ་ོགང་ཡང་མེད་པོས་ང་དང་གཉིེན་ཟླར་མ་ིའིོང༌། རྒྱལ་ཁྲིིམས་མེད་པོའི་ིཡུལ་རེད། 

རྡུང་འིཕྲགོ་དང་རྔན་ཅིན་ཡདོ་པོས་སྐྱོདི་པོ་ོམདེ། བུ་མ་ོམ་ིསྟེརེ། ད་ཁྱེདེ་རང་མ་ིདག་ེབ་

བཅུ་སྤོངས་ནས། དག་ེབ་བཅུ་དང་དུ་བླངས་ནས་རྒྱལ་ཁྲིིམས་གསེར་གྱི་ིགཉིའི་ཤིང་

ལྟ་བུའིམ། ཆོོས་ཁྲིིམས་དར་གྱིི་མདུད་པོ་ལྟ་བུ་ཅིིག་འིཆོའི་ནུས་ན། ལྷ་ཅིིག་བལ་

བཟང་འིད་ིསྟེེར། མ་ིནུས་ན་མ་ིསྟེེར། ཁྱེེད་རང་ཕོར་ལ་སོང་ལ་རྗེ་ེལ་དྲིས་ལ་དེའི་ིལན་

ཁྱེེར་ལ་ཤོག་དང་གསུངས་པོས། ད་ེལ་བློན་པོ་ོཆོེན་པོ་ོམགར་གྱིིས། གསེར་གྱི་ིསྒྲིོམ་

བུ་གཏིད་ནས་འིད་ིསྐོད་ཞུས་སོ། །རྗེ་ེཅིིག་ལགས་བོད་དང་བལ་པོ་ོན་ིཐོག་རིང་ནས། 

འིཕྲིན་རེ་ལ་ཕོར་འིགྲོ་ོཚུར་འིགྲོ་ོབྱས་ན། ལྷ་ཅིིག་སྤྱོན་འིདྲོངས་པོའིི་དུས་གང་ནས་

འིོང༌། རྒྱལ་པོོ་སྲོོང་བཙན་སྒམ་པོོས་བསྐུར་བའིི་བཀོའི་ཤོག་གི་སྒྲིོམ་བུ་འིདི་ལ་

གཟིགས་དང་བྱས་པོས། རྒྱལ་པོོས་སྒྲིོམ་བུ་ད་ེཁ་ཕྱོ་ེབའི་ིནང་ན་མཐོིང་ཤོག་ལ་བལ་

པོའོི་ིཡ་ིག་ེགསརེ་གྱིསི་བལ་སྐོད་དུ་བྲསི་པོ་བྱུང༌། 

ད་ེཀློོག་པོས་རྒྱལ་པོ་ོསྲོོང་བཙན་སྒོམ་པོོས། བལ་བོའི་ིརྒྱལ་པོ་ོལ་གསུངས་པོ། 

དང་པོ་ོའིོད་གསལ་ལྷའིི་བུ་ཤེད་ཅིན་དང་ཤེད་ལ་གྲོོགས་གཉིིས་ནས། རྗེེ་མང་པོོས་

བཀུར་བར་གདུང་རྒྱུད། ད་ེནས་ཤཱཀྱིའི་ིརྒྱལ་པོོའི་ིརིགས་སུ་གདུང་རྒྱུད་ནས། ད་ེ

ནས་བོད་ཀྱི་ིརྒྱལ་པོ་ོརྗེ་ེགཉིའི་ཁྲི་ིབཙན་པོོར་གདུང་རྒྱུད་ནས། དེའི་ིགདུང་རྒྱུད་རྒྱལ་

པོོ་གནམ་རི་སྲོོང་བཙན་གྱིི་བུར་རྒྱུད་རྒྱལ་པོོ་སྲོོང་བཙན་སྒམ་པོོ་བྱ་བ་ཡིན། ང་

རིགས་རྒྱུད་མ་ིངན་རིགས་རྒྱུད་བཟང༌། ང་ལ་ཁྲིིམས་མེད་ཟེར་ཏིེ། ཁྱེེད་ཁྲིིམས་ལ་

དགྱིེས་ཤིང་མཉིེས་ནས་ལྷ་ཅིིག་ཁྲིི་བཙུན་བཀོའི་ཡིས་གནང་ན། ངས་སྐུ་ལུས་ཀྱིི་
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

བཀོདོ་པོ་ལྔ་སྟེངོ་དུ་སྤྲུལ་ལ། བདོ་ཁ་བ་ཅིན་གྱི་ིརྒྱལ་ཁམས་སུ་རྒྱལ་ཁྲིམིས་དང་ཆོསོ་

ཁྲིིམས་ཉི་ིམ་གཅིིག་ལ་བཅིོས་ལ་བཞིག་གི །ད་ེམ་ིའིཇིགས་སམ། ད་ེལ་ལྷ་ཅིིག་ཁྲི་ི

བཙུན་མ་ིསྟེེར་ན། ངས་སྤྲུལ་པོའི་ིདམག་གིས་བལ་ཡུལ་འིཇོམས་ཤིང་བརླག་པོར་

འིགྱུར་ར་ོཞིསེ་བྱ་བའི་ིཡ་ིག་ེབྱུང་བས། བལ་རྗེ་ེརྒྱལ་པོོའི་ིབསམ་པོ་ལ། མཐོའི་འིཁབོ་

བོད་ཀྱི་ིརྒྱལ་པོ་ོདེ། ངས་ཁ་ོབོའི་ིབློན་པོ་ོལ་ཇ་ིལྟར་བྱས་པོ་ཁོའི་ིསྒྲིོམ་བུའི་ིལན་ཐོེབས་

པོ་ཞིགི་འིདུག་སྟེ།ེ སྤྲུལ་པོའི་ིསྐུ་ཐུབ་པོར་དཀོའི་བ་ཞིགི་ཡདོ་འིདུག་སྙམ། 

འིོན་ཀྱིང་ཐུགས་ཟབ་ལ་དཀྱིེལ་ཆོེ་བས། བལ་རྗེེ་རྒྱལ་པོོས་བོད་བློན་ལ་

གསུངས་པོ། རྒྱལ་པོ་ོལ་ཁྲིིམས་ཡོད་པོ་རྐྱེང་བས་མ་ིཆོོག །དམ་པོའི་ིཆོོས་དགོས། 

བདག་གཞིན་ཐོམས་ཅིད་མ་ལུས་པོ་སངས་རྒྱས་ཐོོབ་དགོས་པོ་ཡིན། ད་ེཐོོབ་པོར་

བྱེད་པོ་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ིརྟེེན་གཙུག་ལག་ཁང་དང་མཆོོད་རྟེེན་དང༌། གསུང་

རབ་བཞིེངས་པོ་དང༌། ད་ེལ་བཀུར་བསྟེ་ིམཆོོད་པོ་བྱེད་པོ་དང༌། བླ་མ་སངས་རྒྱས་

དགེ་བའིི་བཤེས་གཉིེན་ལ་བསྙེན་བཀུར་ཆོོས་སྟེོན་བྱེད་པོ་དང༌། དེ་རྣམས་མེད་ན་

སེམས་ཅིན་དམྱལ་བར་ལྷུང་འིཁོར་བར་འིཁོར་ཞིིང་འིཁྱེམ་པོས། བསྐོལ་པོ་ཆོེན་པོོར་

ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་ཆོེའིོ། །ང་ལ་སངས་རྒྱས་འིོད་སྲུངས་ཀྱི་ིརིང་ལ་ད་ེལྟ་བུའི་ིཆོོས་

ཟབ་མ་ོཡོད་ཁྱེེད་ལ་ད་ེལྟ་བུ་མེད། ད་ེལྟ་བུའི་ིཆོོས་ཟབ་ཀྱི་ིསྲོོལ་གཏིོད་ནུས་ན་ལྷ་ཅིིག་

སྟེེར། མ་ིནུས་ན་མ་ིསྟེེར་པོས་ཕོར་སོང་ལ་དྲིས་ལ་དེའི་ིལན་ཁྱེེར་ཤོག་གསུང་བས། 

ཡང་བླནོ་པོ་ོམགར་ན་ར།ེ རྒྱལ་པོ་ོལགས། འིཕྲནི་ར་ེལ་ཕོར་འིགྲོ་ོབྱས་ན་ལྷ་ཅིགི་སྤྱོན་

འིདྲངོས་པོའི་ིདུས་མ་ིཡངོ༌། བལ་བདོ་གཉིསི་ལམ་ཐོག་རངི་ནས་ད་ེའིདྲ་མ་ིའིགྲུབ་ནས། 

དངུལ་གྱིི་སྒྲིོམ་བུ་དེ་རྒྱལ་པོོའི་ིཕྱོག་ཏུ་གཏིད་ནས་རྒྱལ་པོོ་སྲོོང་བཙན་སྒམ་པོོས་



 ལེའུསབུ་ོ།པུལས་ིུསུསྲཐུ་ཐིུདངུ་ོ།
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བསྐུར་བའི་ིབཀོའི་ཤོག་ག་ིསྒྲིོམ་བུ་ད་ེལ་གཟིགས་པོས། བལ་རྗེ་ེརྒྱལ་པོོས་སྒྲིོམ་བུ་ད་ེ

ཁ་ཕྱོ་ེབས་དེའི་ིནང་ན་མཐོིང་ག་ིཤོག་བུ་ལ་བལ་བོའི་ིཡ་ིག་ེབལ་བོའི་ིསྐོད་དུ་དངུལ་

གྱིསི་བྲསི་པོ་བྱུང་སྟེ་ེད་ེཀློགོ་པོས། རྒྱལ་པོ་ོསྲོངོ་བཙན་སྒམ་པོསོ་བལ་པོའོི་ིརྒྱལ་པོ་ོལ་

གསུང་པོ། ནུབ་བད་ེབ་ཅིན་གྱི་ིཞིིང་ཁམས་ན་ཆོོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐོའི་ཡས་ཞིེས་ཀྱིང་

བྱ། སངས་རྒྱས་འིོད་དཔོག་མདེ་ཅིསེ་བྱ། མགནོ་པོ་ོཚ་ེདཔོག་མེད་ཅིསེ་ཀྱིང་བྱ། དའེི་ི

སྲོས་བུ་ཇ་ོབ་ོཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་པོ་ོའིཕོགས་པོ་སྤྱོན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ག་ིསྐུའི་ིསྐྱོ་ེ

བ་དངོས་ང་ཡིན། ང་ལ་ཆོོས་མེད་ཟེར་ན་ལྷ་ཅིིག་མ་ིསྟེེར་བར་འིདུག་པོས། ཁྱེེད་ཆོོས་

ལ་དགྱིེས་ཤིང་ལྷ་ཅིིག་སྟེེར་ན། ངས་སྐུ་ལུས་ཀྱི་ིབཀོོད་པོ་ལྔ་སྟེོང་དུ་སྤྲུལ། གསུང་ག་ི

སྤྲུལ་པོ་བྱ་ེབ་ལྔ་སྟེོང་དུ་སྤྲུལ། ཐུགས་ཀྱི་ིསྤྲུལ་པོ་ས་ཡ་ལྔ་སྟེོང་དུ་སྤྲུལ་ནས་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀྱི་ིརྟེེན་དང༌། གཙུག་ལག་ཁང་བརྒྱ་རྩི་བརྒྱད་བཞིེངས་ལ། སྒ་ོཐོམས་ཅིད་

ནུབ་ཕྱོགོས་བལ་པོའོི་ིཡུལ་ལ་གཏིད་བཞིག་ཅིགི །སངས་རྒྱས་བསྟེན་པོའི་ིསྲོལོ་ཉི་ིམ་

གཅིགི་ལ་ཚུགས་པོར་བྱ་ཡ།ི ད་ེང་ོམཚར་མ་ིཆོའེིམ། ད་ེལ་ལྷ་ཅིགི་མ་ིསྟེརེ་ན་ངའི་ིསྤྲུལ་

པོའི་ིདམག་གིས་བལ་ཡུལ་འིཇོམས་ཤིང་བརླག་པོར་འིགྱུར་བྱ་བའི་ིཡ་ིག་ེབྱུང་བས། 

བལ་རྗེ་ེརྒྱལ་པོོའི་ིབསམ་པོ་ལ་འིད་ིབདེན་ན་དྲག་སྟེེ། བདེན་ན་ང་བས་ཁ་ོབཟང་བར་

འིདུག །ངས་ཁོའི་ིབློན་པོ་ོལ་ཅི་ིསྐོད་དུ་བྱས་པོའི་ིལན། ཁོའི་ིསྒྲིོམ་བུས་ཐོེབས་ཀྱིིན་

འིདུག་སྙམ་ནས་བྲདེ་ཆུམ་ཆུམ་བྱུང་ནས། སམེས་ཀྱིསི་ན་ིསྟེརེ་བར་བྱས་ཤངི་ཁས་ན་ི

མ་བླངས། རྒྱལ་པོོའི་ིཐུགས་ཟབ་ལ་དཀྱིེལ་ཆོེ་པོས། བོད་བློན་ལ་འིདི་སྐོད་ཅིེས་

གསུངས་ས།ོ །ཁྱེེད་ཀྱི་ིརྒྱལ་པོ་ོད་ེཁ་བ་ོད་ེཆོ་ེསྟེ།ེ དེས་མ་ིའིོང༌། རྒྱལ་པོ་ོབྱ་བ་ལོངས་

སྤྱོདོ་ཆོནེ་པོ་ོཟད་མ་ིཤསེ་པོ་ཞིགི་དགསོ་པོ་ཡནི། ང་ལ་རྒྱལ་པོ་ོཀྲ་ིཀྲ་ིནས་ཐོབ་ཏུ་དུ་བ་
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

སྔ་ོམ་ཆོད། སློ་ང་ཏིིང་མ་ཆོད། རང་འིཐོག་འུར་མ་ཆོད། ལོངས་སྤྱོོད་རྣམ་ཐོོས་ཀྱི་ིབུ་

དང་མཉིམ་པོ་ཡདོ། ད་ེཁྱེདེ་ལ་མདེ་པོས་ལངོས་སྤྱོདོ་ད་ེབཞིིན་དུ་སྒྲུབ་ནུས་ན་ལྷ་ཅིགི་

སྟེརེ། མ་ིནུས་ན་མ་ིསྟེེར་པོས་ཕོར་སངོ་ལ་དྲསི་ལ་ཤགོ་ཅིསེ་གསུངས་པོས། 

ཡང་བླནོ་པོ་ོམགར་གྱིསི་ཟངས་ཀྱི་ིསྒྲིམོ་བུ་ད་ེརྒྱལ་པོའོི་ིཕྱོག་ཏུ་གཏིད་ནས། འིད་ི

སྐོད་ཅིསེ་ཞུས་ས།ོ །ཀཻྱི་རྒྱལ་པོ་ོཆོནེ་པོ་ོལགས། འིཕྲནི་ར་ེལ་ཕོར་འིགྲོ་ོཚུར་འིགྲོ་ོབྱས་

ན་བལ་བོད་ས་ཐོག་རིང་ནས་ལྷ་ཅིིག་སྤྱོན་འིདྲོངས་པོའི་ིདུས་ག་ན་འིོང༌། རྒྱལ་པོ་ོསྲོོང་

བཙན་སྒོམ་པོོས་བསྐུར་བའི་ིབཀོའི་ཤོག་ག་ིསྒྲིོམ་བུ་འིད་ིལ་གཟིགས་དང་ཅིེས་ཞུས་

པོས། བལ་རྗེསེ་རྒྱལ་པོའོི་ིསྒྲིམོ་བུ་ད་ེཁ་ཕྱོ་ེནས་གཟགིས་པོས། མཐོངི་ཤགོ་ལ་གསརེ་

དངུལ་ཟངས་གསུམ་གྱིིས་བལ་པོོའི་ིསྐོད་དུ་ཡ་ིགེར་བྲིས་ནས་འིདུག་པོ་ད་ེཀློོག་པོས། 

བོད་ཀྱི་ིརྒྱལ་པོ་ོསྲོོང་བཙན་སྒམ་པོོས་བལ་རྗེ་ེརྒྱལ་པོ་ོལ་གསུངས་པོ། ངའི་ིརྒྱལ་པོ་ོ

གནམ་ར་ིསྲོངོ་བཙན་དསེ་ཚ་ེསྤོངོ་ག་ིགསརེ་རྙེདེ། ལ་སྟེའོི་ིར་ིལས་དངུལ་རྙེདེ། བྱང་ག་ི

བླ་མཚོའི་ིཚྭ་རྙེེད། འིཕྲེང་པོོའི་ིཟངས་རྙེེད། ར་གའི་ིལྕགས་རྙེེད། རྐྱེང་བུ་རྟེར་བཏུལ། 

འིབྲངོ་བུ་གཡག་ཏུ་བཏུལ། ཤྭ་བ་བ་གླིང་རུ་བཏུལ། རྒོ་ོབ་ལུག་ཏུ་བཏུལ། གླི་བ་རར་

བཏུལ། རྨ་ོརྐོ་ོས་ོནམ་བྱས་འིབྲུ་སྣ་མང་པོ་ོསྐྱོེས། ལོངས་སྤྱོོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོར་

ཡོད། ཁྱེོད་ལ་ལོངས་སྤྱོོད་ཡོད། ང་ལ་མེད་ཟེར་བ་ལ། ཁྱེོད་ལོངས་སྤྱོོད་ལ་དགྱིེས་

ཤིང་ལྷ་ཅིིག་བཀོས་གནང་ན། ངས་སྐུ་ལུས་བཀོོད་པོ་ས་ཡ་དྲུག་འིབུམ་ལྔ་སྟེོང་དུ་

སྤྲུལ་ནས། གཟུགས་མ་ིའིདྲ་བ་ལྔ་སྟེོང༌། སྒྲི་མ་ིའིདྲ་བ་ལྔ་སྟེོང༌། དྲ་ིམ་ིའིདྲ་བ་ལྔ་སྟེོང༌། 

ར་ོམ་ིའིདྲ་བ་ལྔ་སྟེོང༌། རེག་བྱ་མ་ིའིདྲ་བ་ལྔ་སྟེོང་ལ་ལོངས་སྤྱོོད་པོས་ཆོོག་པོ། ནམ་

མཁའི་ལས་འིབྲུའི་ིཆོར་འིབབ་པོ། འིདོད་འིཇོའི་ིབ་མཁྱེེན་པོས་ཟད་པོ་མེད་པོ། གཏིེར་



 ལེའུསབུ་ོ།པུལས་ིུསུསྲཐུ་ཐིུདངུ་ོ།
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ཁུང་ཐོམས་ཅིད་ཁ་ཕྱོ་ེལ་ལྷ་ོབལ་གྱི་ིགསརེ་ཐོམས་ཅིད་ངའི་ིརྒྱལ་ཁམས་སུ་རག་ལུས་

པོར་བྱ་ཡིས། ད་ེཡ་མཚན་མ་ིཆོེའིམ། ད་ེལ་ལྷ་ཅིིག་མ་ིསྟེེར་ན། ངའི་ིསྤྲུལ་པོའི་ིདམག་

གསི་བལ་ཡུལ་འིཇམོས་ཤངི་བརླག་པོར་འིགྱུར་ར་ོབྱས་པོའི་ིཡ་ིག་ེབྱུང་བ་དང༌། བལ་

རྗེ་ེབྲེད་ནས་ངས་ཅི་ིསྐོད་དུ་བོད་བློན་ལ་སྨྲས་པོའི་ིལན། ཁོའི་ིསྒྲིོམ་བུའི་ིཡ་ིགེས་ཐོེབས་

ཀྱིནི་འིདུག །རྒྱལ་པོ་ོདསེ་བལ་ཡུལ་སྤྱོན་གྱིསི་གཟགིས་པོ་ལ། བལ་པོོའི་ིསྐོད་དང་ཡ་ི

གེ་ཤེས་པོ་དེ་སྤྲུལ་པོའིི་སྐུར་ཡོད་པོར་འིདུག །བོད་ཀྱིི་རྒྱལ་པོོ་ཁོང་རང་གསུང་བ་

བཞིིན་དུ་བདེན་པོར་ཡོད་འིདུག་པོས། ད་ེབདེན་ཙ་ན་ང་བས་ཁ་ོབཟང་འིདུག་པོས་

བདོ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པོ་ོད་ེལ། ངས་ལྷ་ཅིིག་འིད་ིམ་ཕུལ་ན། ཁངོ་གསི་སྤྲུལ་པོའི་ིདམག་དྲངས་

ནས། གྲོོང་ཁྱེེར་ཐོམས་ཅིད་འིཇོམས་རྒྱལ་ཁམས་ཐོམས་ཅིད་བརླག ། ལྷ་ཅིིག་ཀྱིང་

རང་དབང་མེད་པོར་ཁྱེེར་སྙམ་ནས། ཡབ་རྒྱལ་པོོས་ལྷ་ཅིིག་ཁྲི་ིབཙུན་ལ། བུ་མ་ོཁྱེོད་

བདོ་ཡུལ་དུ་རྒྱལ་པོ་ོསྲོངོ་བཙན་སྒམ་པོའོི་ིབཙུན་མ་ོལ་འིགྲོ་ོདགསོ་བྱས་པོས། 

སྲོས་མ་ོལྷ་ཅིིག་ན་རེ། ཡབ་དང་ཡུམ་དང་མ་ིའིཕྲད་པོ། ཁྲིིམས་དང་ཆོོས་དང་

ལོངས་སྤྱོོད་མེད་པོའི་ིས་ཡུལ་དེར་ང་མ་ིའིགྲོ་ོཟེར་བ་ལ། ཡབ་རྒྱལ་པོ་ོན་ར།ེ དེས་མ་ི

ཕོན་བུ་མ་ོཁྱེོད་བོད་དུ་མ་ཕྱོིན་ན། བོད་ཀྱི་ིརྒྱལ་པོོས་སྤྲུལ་པོའི་ིདམག་བསམ་གྱིིས་མ་ི

ཁྱེབ་པོ་དྲངས་ནས་གྲོོང་ཁྱེེར་ཐོམས་ཅིད་འིཇོམས། ང་བསད་ཁྱེོད་ཁྱེེར་བས། ད་ེབས་

ན་ད་ལྟ་ནས་འིགྲོ་ོརྩིིས་བྱས་པོ་དྲག་གསུངས་པོས། ད་ེནས་བལ་རྗེེའི་ིསྲོས་མ་ོབལ་ཟ་

བདོ་བདོ་ཡུལ་དུ་འིགྲོ་ོདགསོ་བྱུང་བ་དང༌། ཇ་ོམ་ོསྒྲིལོ་མ་དཀོར་མ་ོལྷ་མ་ོའིདོ་ཟརེ་ཅིན་

གྱིི་སྤྲུལ་པོ་ལྷ་ཅིིག་ཁྲིི་བཙུན་གྱིིས། ཡབ་རྒྱལ་པོོ་ལ་ཞུ་བ་འིདི་སྐོད་ཅིེས་གསུངས་

སོ། །ཀཻྱི་ཡབ་ཅིིག་རྒྱལ་པོོ་བདག་ལ་ཚུར་གསོན་དང༌། བོད་ཅིེས་བྱ་བ་དམངས་
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

རིགས་གདོལ་བའིི་རིགས། བླུན་ཞིིང་མཐོའི་འིཁོབ་སྟེོན་པོས་ཞིབས་མ་བཅིགས། 

མཆོོད་གནས་མེད་ཅིིང་ཚོགས་གསོག་རྟེེན་མ་མཆོིས། རྒྱལ་པོོའི་ིའིཁོར་བཞི་ིགྲོོགས་

བཟང་དག་ེའིདུན་མདེ། ཆོསོ་དང་ཆོསོ་མནི་མ་ིཤསེ་མུན་པོའི་ིསྨོག་རུམ་འིདྲ། ཞི་ེསྡེང་

གདུག་སེམས་ཆོ་ེབས་གནོན་སྦྱོིན་སྲོིན་པོོའི་ིརིགས། འིཆོལ་ལ་གཡེང་ཆོ་ེབྱོལ་སོང་

སྤྲོེའུའིི་རིགས། དེ་འིདྲའིི་མཐོའི་འིཁོབ་གནས་སུ་བདག་འིགྲོ་ོན། བདག་གི་བསོད་

ནམས་བསོག་པོའིི་མཆོོད་གནས་སུ། ཡབ་ཀྱིི་མཆོོད་གནས་མི་བསྐྱོོད་རྡོོ་རྗེེ་དང༌། 

བྱམས་པོ་སྒྲིོལ་མ་བདག་ལ་གནང་བར་ཞུ། བོད་ཅིེས་བྱ་བ་ཡ་ིདྭགས་གྲོོང་ཁྱེེར་ཏིེ། 

ཡིད་བཞིིན་ནོར་བུ་མེད་པོས་ཡ་ིདྭགས་གྲོོང་ཁྱེེར་འིདྲ། མ་ིལྟོགས་རྒྱལ་ཁམས་ཡིན་

པོར་རྒྱལ་བས་ལུང་ཡང་བསྟེན། རནི་ཆོནེ་བང་མཛདོ་མང་པོ་ོབདག་ལ་ཞུ། ཁ་བ་ཅིན་

གྱི་ིར་ིརྒྱུད་བསིལ་ཞིིང་གྲོང༌། ཚ་ེགང་དྲོས་པོའི་ིགོས་ཅིིག་བདག་ལ་ཞུ། མ་ིརིགས་མ་ི

གཅིིག་མ་ིཡ་ིཁྲིོད་ནང་དུ། བསམ་རྒྱུད་སྤྱོོད་ལམ་ཇ་ིལྟར་བགྱིིས་ཏི་ེའིགྲོོ། ཡབ་ཅིིག་

རྒྱལ་པོསོ་བདག་ལ་གསུང་བར་ཞུ། ཅིསེ་ཞུས་པོ་དང༌།

ཡབ་རྒྱལ་པོོ་རཏྣ་དྷེེ་བས་བཀོའི་སྩལ་བ། ཀཻྱི་མིག་དང་འིདྲ་བའིི་བུ་མོ་ཚུར་

གསནོ་ཅིགི བདོ་ཅིསེ་བྱ་བ་ཁྱེད་པོར་འིཕོགས་པོའི་ིཡུལ། ར་ིམཐོ་ོས་གཙང་གངས་ར་ི

གཉིན་གྱི་ིམགུལ། བསིལ་ཞིངི་དྲ་ོབ་ལྷ་གནས་གཞིལ་ཡས་ཁང༌། ཆུ་བ་ོབཞི་ིའིབབ་རྒྱ་

མཚ་ོབཞི་ིཡིས་མཛེས། འིབྲུ་སྣ་སྣ་ཚོགས་རིན་ཆོེན་སྣ་ཚོགས་འིབྱུང༌། རྐོང་འིགྲོོས་

དགུ་སྤྱོོད་རྩི་ིཐོོག་མར་ལ་སྤྱོོད། འིབངས་རྣམས་མ་ིཡིན་རྗེ་ེན་ིལྷ་ཡིས་མཛད། འིཁོར་

བཞིི་མེད་ཀྱིང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔོའིི་རྒྱུད། དམ་ཆོོས་མེད་ཀྱིངརྒྱལ་པོོའི་ིབཀོའི་

ཁྲིིམས་གནས། གྲོོགས་མཆོོག་དག་ེའིདུན་མེད་ཀྱིང་རྒྱལ་པོ་ོསྤྲུལ་པོ་ཡིན། ད་ེའིདྲའི་ི



 ལེའུསབུ་ོ།པུལས་ིུསུསྲཐུ་ཐིུདངུ་ོ།
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གནས་སུ་བུ་མ་ོཁྱེདོ་སངོ་ན། བདག་ག་ིམཆོདོ་གནས་མ་ིབསྐྱོདོ་རྡོ་ོརྗེ་ེའིད།ི ཡནོ་བདག་

ལྷ་ཡ་ིདབང་པོ་ོབརྒྱ་བྱིན་གྱིིས། རྒྱུ་ན་ིརིན་ཆོེན་སྣ་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པོ། བཟ་ོབ་ོསྤྲུལ་

པོ་བ་ིཤ་ོཀོརྨས་མཛད། ད་ེཡང་སངས་རྒྱས་ཉིིད་ཀྱིིས་བྱིན་བརླབས་ནས། རྒྱལ་བ་

ཉིདི་ཀྱིསི་རབ་ཏུ་གནས་པོར་མཛད། གང་ཞིགི་ང་ལ་ད་ལྟར་མཆོདོ་བྱས་དང༌། འིདས་

ནས་སྐུ་གཟུགས་དམ་པོ་མཆོོད་པོ་ལ། ཁྱེད་པོར་མེད་པོ་ཡིན་ཞིེས་སངས་རྒྱས་

གསུང༌། སངས་རྒྱས་མཆོདོ་པོའི་ིབསདོ་ནམས་ཚད་མདེ་ད།ེ ད་ེཕྱོརི་ཡནོ་ཏིན་དཔོག་

ཏུ་མདེ་པོའི་ིཕྱོིར། ཡནོ་ཏིན་ཚད་མདེ་རྒྱལ་བའི་ིཞིལ་སྐྱོནི་འིད།ི བརྩི་བའི་ིབུ་མ་ོཁྱེདོ་ཀྱི་ི

མཆོོད་གནས་མཛོད། བྱམས་པོ་ཆོོས་ཀྱིི་འིཁོར་ལོ་སྐོོར་བ་འིདི། རྒྱལ་བས་བྱིན་

བརླབས་རང་བྱུང་ཡིན་པོས་ཏིེ། འིད་ིམཆོོད་མ་འིོངས་བྱམས་མགོན་ཞིབས་དྲུང་སྐྱོེ། 

ད་ེབཞིིན་ཡོན་ཏིན་དཔོག་ཏུ་མེད་པོར་འིགྱུར། ཙན་དན་སྒྲིོལ་མས་རང་བྱུང་འིད་ིཉིིད་

ན།ི མཆོདོ་པོས་འིཇགིས་པོ་བརྒྱད་བྲལ་བྱང་ཆུབ་ཐོབོ། ད་ེབཞིནི་ཡནོ་ཏིན་དཔོག་མདེ་

འིབྱུང་བས་ན། བརྩི་ེབས་བུ་མ་ོཁྱེདོ་ལ་བདག་གསི་བརྫོངས། ཁྱེདོ་ཀྱིསི་བསདོ་ནམས་

བསོག་པོའི་ིརྟེེན་མཛོད་ཅིིག །ཁྱེོད་ཀྱི་ིབསམ་རྒྱུད་སྤྱོོད་ལམ་འིད་ིལྟར་མཛོད། ལྟ་བ་

ནམ་མཁའི་བས་ཀྱིང་ཡངས་པོར་མཛོད། སྤྱོོད་པོ་དལ་འིབྱོར་བས་ཀྱིང་དལ་བར་

མཛོད། གཟེངས་ན་ིར་ིརྒྱལ་བས་ཀྱིང་མཐོ་ོབར་མཛོད། འིཛུམ་མདངས་པོདྨེ་བས་

ཀྱིང་མཛསེ་པོར་མཛདོ། ལུས་ཚགས་དར་མདུད་ལས་ཀྱིང་དམ་པོར་མཛདོ། རྒྱུད་ན་ི

དར་དཀོར་བས་ཀྱིང་གཉིནེ་པོར་མཛདོ། ཚགི་ན་ིརྒྱ་དར་བས་ཀྱིང་འིཇམ་པོར་མཛདོ། 

ཚགས་ན་ིསྨོན་རྐྱེལ་བས་ཀྱིང་བཟང་བར་མཛོད། བསོག་བུན་བྱ་ིབ་བཞིིན་དུ་མཁས་

པོར་མཛོད། ཉི་ེསེམས་ཆོེ་བས་སྦྱོིན་ལྟར་འིཛིན་པོར་མཛོད། ཤོང་ཡང་རྒྱ་མཚོའིི་
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

གཏིིང་ལྟར་ཟབ་པོར་མཛོད། ཐོེག་སྟེོབས་ས་གཞི་ིབས་ཀྱིང་ཆོ་ེབར་མཛོད། ཅི་ིབྱེད་

བར་སྣང་གླིགོ་བཞིནི་འིཁྱུག་པོར་མཛདོ། ལག་བྱད་པོདྨེ་བས་ཀྱིང་གཙང་བར་མཛདོ། 

གྲོོགས་ལ་བྲན་མ་ོབཞིིན་དུ་གུས་པོར་མཛོད། དམའི་བ་རྣམས་བུ་བཞིིན་བྱམས་པོར་

མཛོད། བཟང་པོ་ོཇ་ོབ་ོབཞིིན་དུ་འིཁུར་བར་མཛོད། སེམས་ཅིན་རྣམས་ལ་མ་བཞིིན་

བརྩི་ེབར་མཛོད། དག་ེབའི་ིལས་གླུ་བཞིིན་བརྩིོན་པོར་མཛོད། སྡེིག་པོའི་ིལས་ན་ིདུག་

བཞིིན་སྤོོང་བར་མཛོད། དད་པོ་དམ་པོའིི་ཆོོས་ལ་ཆོེ་བར་མཛོད། བླ་འི་ོཤི་བའིི་ར་ོ

བཞིིན་ཉུང་བར་མཛོད། མོས་གུས་དཀོོན་མཆོོག་གསུམ་ལ་ཆོ་ེབར་མཛོད། ཁ་ཟས་

སྨོན་དང་འིདྲ་བར་ཚོད་བཟུང་མཛོད། རྩིིས་སྨོན་སྲོོག་ལྟར་གཞིན་ལ་ཕོན་པོར་མཛོད། 

ཉི་ིཟླ་བཞིིན་དུ་གསལ་ལ་དངོས་པོར་མཛོད། ཞིོགས་པོ་སྔར་ལངས་ནུབ་མ་ོའིཕྱོ་ིརུ་

ཉིོལ། ལས་ཀྱི་ིབྱ་བ་གང་བརྩིམས་མཐོའི་རུ་ཐོོན། ད་ེལྟར་མཛད་ན་ཆོོས་ལུགས་དག་ེ

བར་འིགྱུར། རིན་ཆོེན་མཛོད་བདུན་གླིང་པོོའི་ིརྒྱལ་ཁབ་བདུན། བུ་མ་ོཁྱེོད་ལ་བརྩི་ེ

བས་བརྫོང་བར་བྱ། བཟ་ོརིགས་སྣ་ཚོགས་འིཕྲུལ་ཆོ་སྣ་ཚོགས་དང༌། གཡོག་འིཁོར་

མང་པོ་ོགཡགོ་མརོ་བཅིས་པོ་ཡང༌། བརྩི་ེབས་བུ་མ་ོཁྱེདོ་ལ་བདག་གསི་བསྐུར། ཚངོ་

སྒ་ོལས་སྒ་ོསྣ་ཚགོས་བཟང་རྣམས་ཀྱིང༌། བརྩི་ེབས་བུ་མ་ོཁྱེདོ་ལ་བདག་གསི་དབྱ།ེ ད་ེ

ལྟར་ཡནི་པོས་བུ་མ་ོཁྱེདོ་སངོ་ཞིགི སྔན་ཆོད་བུ་མསོ་ཕོ་ཡུལ་བཟུང་བ་མདེ། ད་ེཕྱོརི་

ཁྱེོད་ཀྱིང་བོད་ཡུལ་དབུས་སུ་སོང༌། བཀོའི་རྟེགས་ཆོོས་ལུགས་བཟང་པོ་ོདར་བར་

བགྱི།ི རྗེ་ེཡ་ིསྐུ་མཁར་ཕོ་ོབྲང་བརྩིན་པོོར་ཆོོས། ཕྱོོགས་བཞིིར་དཀོོན་མཆོོག་གསུམ་

གྱི་ིརྟེེན་ཡང་ཚུགས། ཁྱེད་པོར་འིཕོགས་པོའི་ིརྟེེན་ཡང་བཞིེངས་སུ་གསོལ། ཐོམས་

ཅིད་སྤྲོོ་བ་སྐྱོེད་ཅིིང་མི་དགེ་འིཇོམས། གཙུག་ལག་རྒྱས་པོའིི་སྐུ་གཟུགས་དམ་པོ་



 ལེའུསབུ་ོ།པུལས་ིུསུསྲཐུ་ཐིུདངུ་ོ།
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བཞིེངས། སངས་རྒྱས་བསྟེན་པོ་རྒྱས་པོར་མཛད་པོའི་ིཕྱོིར། དག་ེའིདུན་སྟེོན་པོའི་ི

བསྟེན་པོ་དར་བར་གྱིིས། ཅིེས་གསུངས་ནས། ཡབ་རྒྱལ་པོོས་སྲོས་མ་ོལྷ་ཅིིག་ཁྲི་ི

བཙུན་གྱི་ིརྫོངོས་བསགས་ཏི།ེ ལྷ་ཅིགི་ཁྲི་ིབཙུན་ན་ིགླིང་པོ་ོཆོའེི་ིརྟེ་ལ་ཞིནོ། མ་ིབསྐྱོདོ་རྡོ་ོ

རྗེ་ེདང༌། བྱམས་པོ་ཆོསོ་ཀྱི་ིའིཁརོ་ལ་ོདང༌། ཏིགོ་དང་གྲོ་ལྔ། མད་ོསྡེ་ེཔོདྨེ་དཀོར་པོ་ོདང་

བཅིས་པོ་ཁལ་དུ་བཀོལ། ཙན་དན་གྱི་ིསྒྲིོལ་མ་ཕྱོག་ཏུ་བསྣམས། རིན་པོ་ོཆོ་ེགླིང་པོ་ོ

ཆོེའི་ིརྒྱལ་ཁལ་བདུན་དང༌། བྲན་མ་ོགཡོག་འིཁོར་དང་བཅིས་ནས་བལ་བ་ོདང་བོད་

ཀྱི་ིམཚམས་སུ་རྒྱལ་པོསོ་བསྐྱོལ་ལ།ོ།

 ད་ེནས་བྲག་དང་ཆུ་འིཐོབ་པོ་ཞིིག་ལ་ལྷ་ཅིིག་ཞིངས་ཐོང་གིས་བྱོན། མང་ཡུལ་

ནས་ལྷ་ཅིིག་དྲེའུ་དཀོར་མོ་ལ་ཞིོན། སྐུ་གསུང་ཐུགས་གྱིི་རྟེེན་རྣམས་མཛོ་ཆོེན་པོོ་

བདུལ་ལ་བཀོལ། རིན་པོ་ོཆོ་ེགླིང་པོ་ོཆོེའི་ིརྒྱལ་ཁལ་བདུན་རྟེ་ལྔ་བརྒྱ་ལ་བཀོལ་ནས་

འིངོས་པོས། ཕོ་ོབྲང་དམར་པོ་ོརའིི་ིནང་དུ་ལྷ་ཅིགི་ཁྲི་ིབཙུན་དང༌། རྒྱལ་པོ་ོཆོནེ་པོ་ོསྲོངོ་

བཙན་སྒམ་པོོ་དང་གཉིིས་ཞིལ་མཇལ་བས། དེ་ལ་སྣང་བ་རྣམ་པོ་གསུམ་ཤར་ཏིེ། 

ཕྱོོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པོའི་ིསངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔོའི་རྣམས་ཀྱིིས་

སྣང་བ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་པོ་ོའིཕོགས་པོ་སྤྱོན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ད་ེཤར་ར་ིཔོ་ོ

ཏི་ལ་ནས་བོད་ཁ་བ་ཅིན་དུ་བྱོན་ནས་དམ་པོའི་ིཆོོས་དར་བར་བྱ་བའི་ིཕྱོིར་རྒྱལ་པོ་ོ

མཛད་པོ་དང༌། ཇ་ོམ་སྒྲིོལ་མ་འིོད་ཟེར་ཅིན་ད་ེལྷ་ཅིིག་ཁྲི་ིབཙུན་དུ་སྐུ་སྤྲུལ་ནས། སྐུ་

གསུམ་སྤྱོན་དྲངས་ནས་རྒྱལ་པོ་ོདང་ཞིལ་མཇལ་བའི་ིསྐུ་གཉིསི་ལ་འིདོ་ཟརེ་བྱུང་ནས། 

ད་ེསེམས་ཅིན་ཐོམས་ཅིད་ལ་འིཕོོགས་པོས་སེམས་ཅིན་རྣམས་སྐོད་ཅིིག་ཉིིད་ལ་ཉིོན་

མོངས་པོ་ཐོམས་ཅིད་ཚར་གཅིོད་པོའི་ིརྡོ་ོརྗེ་ེལྟ་བུའི་ིཏིིང་ང་ེའིཛིན་གྱི་ིབད་ེབ་དང་ལྡན་
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པོར་གཟིགས་སོ། །ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ིསྣང་བ་ལ་རྒྱལ་པོ་ོསྟེངས་ཞིལ་གཉིིས་ཀྱི་ིའིོད་ཟེར་

དེས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔོའི་ར་ེར་ེལ་ཡང་འིཁོར་འིབུམ་འིབུམ་གྱིིས་བསྐོོར་ནས། 

ཐོེག་པོ་ཆོེན་པོོའི་ིཆོོས་ཉིན་པོ་དང༌། བསམ་པོ་དང་སྒོམ་པོའི་ིདག་ེབ་ད་ེདང་ལྡན་པོའི་ི

ཆོསོ་ཀྱི་ིལངོས་སྤྱོདོ་བྱདེ་པོར་གཟགིས་ས།ོ །

ས་ོས་ོསྐྱོ་ེབ་ོཐོ་མལ་པོ་རྣམས་ཀྱི་ིསྣང་བ་ལ། རྒྱལ་པོ་ོསྲོོང་བཙན་སྒམ་པོ་ོདང༌། 

བལ་མ་ོཟ་ལྷ་ཅིིག་ཁྲི་ིབཙུན་ཞིལ་མཇལ་ནས། དབུ་སྐྲ་གཉིིས་སྦྲེལ་བ་དང༌། སྐུད་པོ་

འིཁེལ་མར་ཁུའི་ིཀྱུ་རྗེ་ེབ་དང༌། ཤ་ཁུ་ལ་ཧུབ་རེས་བྱེད་པོ་དང༌། གསེང་བུ་གསོལ་

རསེ་བྱདེ་པོ་དང༌། དགའི་བདརེ་ལངོས་སྤྱོདོ་པོ་དང༌། གཡངེ་ག་ིརལི་བུ་ལ་ཕོར་གཏིདོ་

ཚུར་གཏིདོ་བྱདེ་པོར་མཐོངོ་ང༌ོ། །

རྒྱལ་པོ་ོན་ིཕོ་ོབྲང་ག་ིནང་ན་དུས་རྟེག་ཏུ་ཙན་དན་སྦྲུལ་གྱི་ིསྙིང་པོོའི་ིལྷ་ཐུགས་རྗེ་ེ

ཆོེན་པོ་ོབཅུ་གཅིིག་ཞིལ་གྱི་ིསྐུ་དྲུང་དང༌། འིབེན་ཚད་ར་ེལས་རིང་དུ་མ་ིའིབྲལ་བར་

བཞུགས་པོ་དང༌། ལྷ་ཅིགི་ག་ིབསམ་པོ་རྒྱལ་པོ་ོའིད་ིམ་ིལས་འིདས་པོ་སྐུ་བྱད་ལྟ་བས་

ཆོོག་མ་ིཤེས་པོའི་ིང་ོམཚར་ཅིན་ཞིིག་འིདུག་པོ་ལ། ཕོ་ོབྲང་ག་ིཕྱོ་ིརོལ་ཏུ་ཡ་ེམ་ིབཞུད་

པོ་འིད་ིཇ་ིཉིེས་དྲ་ིརྒྱུ་ཡིན་པོ་ལ། ངའི་ིསྐོད་ཁོང་གིས་ག་ོསྟེེ། ཁོང་ག་ིསྐོད་ངས་མ་ིག་ོ

བས། གཞིན་གྱི་ིདམག་ལ་བྲེད་པོ་ཡིན་ཏི་ེའིོང་སྙམ་ནས། ངསའིད་ིཐུགས་བད་ེབའི་ི

ཐོབས་ཞིིག་བྱ་དགོས་སྙམ་ནས། རིན་པོོ་ཆོེའིི་བརྒྱན་བྱས། དར་དཀོར་པོོའི་ིཐོོད་

བཅིངིས་ཏི།ེ བལ་པོ་ོནས་འིངོས་པོའི་ིརནི་པོ་ོཆོའེི་ིལྷུང་བཟདེ་ལ་གསལོ་བ་བཏིབ་པོས་

དེའི་ིནང་ནས། བདུད་རྩི་ིརྣམ་པོ་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པོའི་ིཟས་རྣམས་བྱུང་སྟེེ། གནོན་

སྦྱོིན་ཕོ་ོམ་ོརྣམས་ལ་བདུད་རྩིིའི་ིརྔན་པོ་བྱིན་འིཁོར་དུ་བཀོོལ་ནས། དམར་པོ་ོར་ིལ་



 ལེའུསབུ་ོ།པུལས་ིུསུསྲཐུ་ཐིུདངུ་ོ།
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ལྕགས་ར་ིརྒྱ་ཁྱེོན་ཆོ་ེབའི་ིཚད་དཔོག་ཚད་གཅིིག་ཡོད་པོ་ད་ེགྲུ་བཞིིར་ས་ོཕོག་གིས་

བརྩིིགས། འིཕོང་ག་ིགྱིང་འིཕོང་སུམ་ཅུ་རྩི་བཞི་ིམཁར་དགུ་ཐོོག་དང་མཉིམ་པོ། སྟེག་

ར་ིདང་སེང་ར་ིགཉིིས་ནང་དུ་བཅུག་པོ། གྲོོང་ཁྱེེར་མཛེས་པོ་དེའི་ིནང་དུ་མདའི་ཡབ་

དང༌། སྒ་ོཆུང་དང༌། བ་ཀུ་ལ་དང༌། རྔ་ཡབ་དང༌། རྟེ་བབས་དང་སྐོདེ་བད་དང༌། ཁ་བད་

དང་བཅིས་པོ། སྒ་ོཆུང་དངུལ་ལས་བྱས་པོའི་ིཁ་སྐོརོ་དུ། མུ་ཏིགི་ག་ིདྲ་བ་དྲ་ཕྱོདེ་ཀྱིསི་

སྦྲེལ་པོ། གཡུ་བད་ལ་དྲིལ་བུ་གཡེར་ཁའི་ིསྒྲི་འིཁྲིོལ་བ། མ་ིཆོོས་དང་མཐུན་པོར་སྒ་ོ

བཞི་ིརྟེ་བབས་དང་བཅིས་པོ། ལྷའི་ིགྲོོང་ཁྱེེར་བལྟ་ན་སྡུག་དང་ཆོོས་མཐུན་པོ། གཞིན་

འིཇིགས་པོའི་ིཡན་ལག་ཏུ་ལྕགས་རིའི་ིནང་དུ་ས་ོཕོག་ག་ིམཁར་དམར་པོ་ོདགུ་བརྒྱ་

དང་དགུ་བརྒྱ་ག་ོདགུ་ཡདོ་པོ། རྗེའེི་ིསྐུ་མཁར་གྱི་ིརྩི་ེམ་ོཉིདི་དང་སྟེངོ་ཡདོ་པོ་བརྩིགིས། 

མཁར་ར་ེརེའི་ིརྩི་ེལ་མདུང་བ་དན་དམར་པོ་ོཁྲིེའུ་ཅིན་སྟེོང་སྟེོང་བཙུགས་པོ། སྲོིན་པོ་ོ

ལང་ཀོ་པུ་ར་ིདང་ཆོོས་མཚུངས་པོ། མཐོོང་བ་ཙམ་གྱིིས་གཞིན་སྔངས་པོར་བྱེད་པོ། 

མཁར་དེ་བརྩིན་པོའིི་དབང་དུ་བྱས་ན་མཐོའི་བཞིིའིི་རྒྱལ་པོོས་དམག་དྲངས་ཀྱིང༌། 

མཁར་དེ་མི་ལྔས་ཐུབ་པོ་ཡིན་ཏིེ། རྒྱལ་པོོའི་ིརྩིེ་མཁར་གྱིི་རྩིེ་ན་བྱ་ར་བྱེད་པོའིི་མི་

གཅིགི །སྒའོི་ིལྕགོ་བཞི་ིལ་མ་ིར་ེར་ེསྟེ་ེམ་ིལྔས་ཐུབ་པོ། གཞིན་ཡང་ལྷ་ོཕྱོགོས་ཀྱི་ིཐོད་ན་

ཡར་བཙུན་མོའི་ིཕོོ་བྲང་དང་མཉིནམ་པོ་བརྩིིགས་ཏིེ། དེ་གཉིིས་ཀྱིི་བར་ན་གསེར་

དངུལ་གྱི་ིཟམ་པོས་སྦྲེལ་ནས་ཡོད་པོ་ལ། རྒྱལ་པོ་ོདང་བཙུན་མ་ོཕོར་གཤེགས་ཚུར་

གཤགེས་མཛད་པོ། དའེི་ིནང་ནས་བལྟས་ན་ཐོམས་ཅིད་ལྷའི་ིགཞིལ་ཡས་ཁང་འིདྲ་བ། 

ཕྱོ་ིནས་བལྟས་ན་སྲོིན་པོ་ོལང་ཀོ་པུ་རིའི་ིགྲོོང་ཁྱེེར་དང་འིདྲ་བ་ཅིིག་བྱས་ས།ོ །ཕོ་ོབྲང་

ག་ིཤར་ཕྱོགོས་ཀྱི་ིསྒརོ་རྒྱལ་པོའོི་ིཆོབིས་རྟེ་རྒྱུགས་ས་ལ་འིཕོངས་སུ་མ་ིད་ོདང༌། ཞིངེ་
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དུ་འིདོམ་བཅི་ོབརྒྱད། དཀྱུས་སུ་འིདོམས་སུམ་བརྒྱ་ཡོད་པོ་བྲུས་ཏིེ། རྒྱ་རྫོ་དང་ས་ོ

ཕོག་དང་སྤོང་ལེབ་བརྩིེགས་ཏི།ེ མཐོའི་ན་ཤིང་ག་ིདྲ་བ་དྲ་ཕྱོེད་ལ་ཚོན་རྩི་ིབྱུགས་ནས་

སྲོ་རྩིསི་མནན་པོ། རནི་པོ་ོཆོསེ་སྤྲོས་པོ། ཕྱོ་ིགསལ་ནང་གསལ་བྱས་པོ་ད་ེལྟ་བུའི་ིནང་

ན་རྟེ་གཅིིག་རྒྱུགས་ཀྱིང་རྟེ་པོ་སུམ་བརྒྱས་རྒྱུགས་པོའི་ིསྒྲི་སྐོད་འིབྱུང་སྟེེ། སྒྲི་ད་ེལ་

ཏིངི་ཤག་དང༌། འུར་ཐུག་སལི་ཆོམོ་དང༌། བདནེ་པོ་བཞིའིི་ིཚགིས་བཅིད་དང༌། བཀོའི་

རྟེགས་ཀྱི་ིཕྱོག་རྒྱའི་ིསྒྲི་སྒྲིགོ་ག ོ།

ད་ེལྟ་བུའི་ིཕོ་ོབྲང་ཤིན་ཏུ་མཐོ་ོབའི་ིནང་ན་དཀོོར་མཛོད་ཀྱི་ིར་ེམིག་རྣམས་ཟས་

དང་ནོར་གྱིིས་བཀོང་བ། དགོས་འིདོད་ཐོམས་ཅིད་འིབྱུང་བ་ལོངས་སྤྱོོད་དང་འིདུ་

འིཛའིི་ིཕོ་ོབྲང་ཆོནེ་པོ་ོར་ིམ་ོསྣ་ཚགོས་ཀྱིསི་བཀྲ་བ་གཅིགི་བརྩིགིས་ས།ོ །

ཤར་ཕྱོོགས་ན་སྟེག་སྒ་ོདང་གཅིིག ལྷ་ོཕྱོོགས་སུ་གཟིག་སྒ་ོདང་གཉིིས། ནུབ་

ཕྱོོགས་ན་དབང་སྒ་ོདང་གསུམ། བྱང་ཕྱོོགས་ན་རྒྱ་མ་ོའིཕྲུལ་སྒ་ོདང་བཞིིའིོ། །རྒྱལ་

བློན་གྱི་ིམཛད་པོ་དང༌། ཕོ་ོབྲང་ག་ིཚུལ་ད་ེལྟ་བུ་ན་ིར་སའི་ིགཙུག་ལག་ཁང་ག་ིནུབ་

ཕྱོོགས་ཀྱི་ིགྱིང་རིས་ན་བྲིས་ནས་ཡོད་ད།ོ །ལྷ་ཅིིག་ཁྲི་ིབཙུན་སྤྱོན་དྲངས་པོའི་ིལེའུ་སྟེ་ེ

བཅུ་པོའི།ོ། །།
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ལའེུ་བཅུ་གཅིགི་པ། ལྷ་ཅིགི་ཨངོ་ཅིངོ་སྤྱོན་དྲངས་པ། 

ད་ེནས་ཡང་བློན་པོ་ོརྣམས་ཀྱིིས་ཤར་ཕྱོོགས་ཀྱི་ིབུ་མ་ོལྷ་ཅིིག་ཨོང་ཅིོང་ད་ེསྤྱོན་འིདྲེན་

པོར་ཞུ་ཞིེས་རྒྱལ་པོ་ོལ་ཞུ་བ་ཕུལ་བས། རྒྱལ་པོ་ོཆོེན་པོ་ོསྲོོང་བཙན་སྒམ་པོོའི་ིཞིལ་

ནས། ཁྱེདེ་བླནོ་པོ་ོརྟེ་བ་བརྒྱ་དང་བླནོ་པོ་ོམགར་ལ་གསརེ་གྱི་ིདངོ་རྩི་ེབརྒྱ་ཕྱོག་རྟེེན་དུ་

ཁྱེརེ་ལ། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོ་ོཀོངོ་རྩི་ེའིཕྲུལ་ཆུང་ལ། ལྷ་ཅིིག་ཨངོ་ཅིངོ་ཞུ་བའི་ིཕྱོག་རྟེནེ་ལ་

ཕུལ། གསེར་གྱི་ིབང་མིག་བརྒྱ་ཁྱེེར་ལ་ཞུ་རྟེེན་གྱིིས། གསེར་གྱི་ིན་བཟའི་དྲ་ིམས་མ་

གོས་པོ་འིད་ིརྒྱལ་པོོའི་ིསྐུ་ལ་གསོལ། རིན་པོ་ོཆོ་ེབཻཌཱུརྱའི་ིརྨོག་ལ་པོདྨེ་རཱ་གའི་ིཕོོད་

བཙུགས་པོ་འིད་ིཡོན་ཏིན་དུ་མ་དང་ལྡན་པོ་སྟེེ། རྒྱལ་པོ་ོལ་ཨོང་ཅིོང་ག་ིརིན་དུ་ཕུལ། 

བཀོའི་ཤགོ་ག་ིསྒྲིམོ་བུ་གསུམ་བསགས་ནས། རྒྱལ་པོ་ོདསེ་ཁྱེེད་ཚ་ོལ་བཀོའི་ལུང་མ་ི

འིཐོད་པོ་ལན་གསུམ་སྨྲར་འིོང་བས་ན། དེའི་ིདུས་སུ་སྒྲིོམ་བུ་འིད་ིགསུམ་རིམ་གྱིིས་

ཕྱོག་ཏུ་ཕུལ་ལ་གཟིགས་དང་ཞུས་ཤིག །ཕོར་ལམ་ཚུར་ལམ་ལ་ཇོ་མོ་སྒྲིོལ་མའིི་

མཚན་ནས་བརྗེོད་ཅིིང་སོང་དང་དོན་འིགྲུབ་ནས་འིོང་ང༌ོ། །ཚུར་ལ་ལོང་ཡོང་ཙ་ན་བྱ་

ཁྭ་ཏིའི་ིསྐོད་ཀྱིསི་མ་ནནོ་པོ་ལ་ལགོ་ཤགོ་གསུང་ང༌ོ། །

ད་ེནས་བླནོ་པོ་ོགཉི་ེབ་ོམ་ིབརྒྱ་བསགས་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་ཆོས་པོའི་ིདུས་སུ། བླནོ་

པོ་ོརྣམས་ཀྱིིས་རྗེེའི་ིབཀོའི་སྩལ་དང༌། གཉི་ེབོའི་ིསྔ་ོབགྲོང་དང༌། ལམ་དུ་ཞུགས་པོ་ལ་

ལམ་ནརོ་བའི་ིལམ་གླུ་དང་བཅིས་པོ་མཛད་པོས། གླུ་ལ་སྔ་བ་ད་ེཡནི་ན།ོ །
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

ད་ེནས་རྒྱ་ནག་ག་ིལམ་ལ་སློེབ་པོ་ལས་འིཕྲེང་མང་པོོའི་ིའིཕྲང་གླུ་དང༌། རིག་པོ་

རྩིལ་བསྡུར་དང༌། རྒྱལ་མ་ོངོས་འིཛིན་དང༌། ཡས་བཏིགས་ཕྱོ་ར་གང་མ་ལ་སོགས་

པོའི་ིགླུ་ཡང་མཛད་ད།ོ །དུས་ད་ེཙ་ན་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོའོི་ིཡུལ་ན་གྲོངོ་ཁྱེེར་ཁྲི་ིསྒ་ོརྩིགེས་

པོ་བྱ་བ་ན། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོ་ོཀོངོ་རྩི་ེའིཕྲུལ་ཆུང་ག་ིཕོ་ོབྲང་དུ། མ་ིརགིས་མ་ིགཅིགི་པོའི་ི

མཉི་ེབ་ོཚན་པོ་བཞི་ིའིཚོགས་ཏིེ། རྒྱ་གར་ཆོོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་པོོའི་ིརྟེ་པོ་བརྒྱ། སྟེག་གཟིག་

ནོར་གྱི་ིརྒྱལ་པོོའི་ིརྟེ་པོ་བརྒྱ། ཁྲིོམ་ག་ེསར་དམག་ག་ིརྒྱལ་པོོའི་ིརྟེ་པོ་བརྒྱ། བོད་ཀྱི་ི

རྒྱལ་པོའོི་ིརྟེ་པོ་བརྒྱ་དང་བཅིས་པོའི་ིརྟེ་པོ་བཞི་ིབརྒྱ་ཙམ་དུ་ལྷགས་ས།ོ །

ད་ེནས་ས་ོས་ོརང་རང་གིས་རྒྱལ་པོ་ོདང་མཇལ་བའི་ིཞུ་རྟེེན་བསྐུར་བ་ལ། རྒྱ་

གར་པོ། སྟེག་གཟིག ཁྲིོམ་གེ་སར་གསུམ་གྱིི་གཉིེ་བ་ོཚན་གསུམ་ལ་མཇལ་བས། 

བདོ་ཀྱི་ིབླནོ་པོསོ། རྒྱའི་ིབླནོ་པོ་ོལ་གསརེ་གྱི་ིབང་མིག་བརྒྱ་བསྐོརོ་ནས། ངསེ་བདོ་ཀྱི་ི

རྒྱལ་པོོའི་ིབློན་པོ་ོལགས་པོས། རྒྱ་རྗེ་ེལ་མཇལ་བར་གྱིིས་དང་བྱས་པོས་རྒྱལ་པོོས་

བོད་ཀྱི་ིབློན་པོ་ོརྣམས་ཆུང་ལ་དམའི་བར་བྱས། རྒྱལ་པོོས་ཞིག་བདུན་གྱི་ིབར་དུ་མ་

མཇལ་ལ།ོ །

ད་ེནས་བློན་པོ་ོམགར་གྱིིས་སྣ་དྲངས་པོའི་ིབོད་བློན་རྣམས་ཀྱིིས་རྒྱལ་པོ་ོལ་ཕྱོག་

གྲོལ་བྱས། བླནོ་པོ་ོམགར་གྱིསི་གསརེ་གྱི་ིདངོ་རྩི་ེབརྒྱ་ལ་ཕྱོག་རྟེནེ་བྱས་ནས་རྒྱལ་པོ་ོ

ལ་ཕྱོག་དང་ཞིེ་ས་རྫོོགས་པོར་བྱས་ཏིེ། བློན་པོོ་ཆོེན་པོོ་མགར་གྱིིས་གསེར་གྱིི་ན་

བཟའི་དྲ་ིམ་མེད་པོ་ད་ེརྒྱལ་པོོའི་ིསྐུ་ལ་གསོལ། རིན་པོ་ོཆོ་ེབཻཌཱུརྱའི་ིརྨོག་ད་ེམདུན་དུ་

ཕུལ་ནས། ལོཙྪ་པོ་བར་དུ་བཞིག་ནས་འིད་ིསྐོད་ཅིེས་ཞུས་སོ། །རྗེ་ེརྒྱལ་པོ་ོཆོེན་པོ་ོ

ལགས། ངེད་མཐོའི་འིཁོབ་བོད་ཀྱི་ིརྒྱལ་པོ་ོསྲོོང་བཙན་སྒམ་པོོའི་ིབློན་པོ་ོལགས་པོས་



 ལེའུསབུ་ལས་ུ་ོ།པུལས་ུ་པདུལཔདུ་ཐིུདངུ་ོ།
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རནི་པོ་ོཆོ་ེབཻཌཱུརྱའི་ིརྨགོ་འིད་ིགྱིནོ་ནས་དམག་འིཁྲུག་ག་ིགཡུལུ་དུ་ཞུགས་ན། གཡུལ་

ལས་རྒྱལ་བར་འིགྱུར་ར།ོ །ནད་ཡམས་བྱུང་བའི་ིཚ་ེའིད་ིགྱིནོ་ནས་གྲོངོ་ཁྱེརེ་གྱི་ིམཐོའི་

ཕྱོི་སྐོོར་ན་ནད་ཡམས་དལ་བུས་ཆོད་པོར་འིགྱུར། སད་སེར་བ་མུ་གེ་ལོ་ཉིེས་ལ་

སོགས་བྱུང་བའིི་ཚེ། ཞིིང་གི་མཐོའི་ཕྱོི་སྐོོར་ནས་ལོ་ཉིེས་མེད་ཅིིང་ལོ་ལེགས་པོར་

འིགྱུར། ང་ོམཚར་ཆོ་ེཞིིང་ལྷ་ོའིཛམ་བུ་གླིིང་ན་གོང་ཐོང་གདལ་ཏུ་མེད་པོ་འིད་ིའིབུལ་

ཞིིང་མཆོིས་ན། ལྷ་ཅིིག་ཨོང་ཅིོང་འིད་ིབོད་མཐོའི་འིཁོབ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པོོའི་ིབཙུན་མོར་ཞུ་

བྱས་བས། 

རྒྱ་རྗེ་ེརྒྱལ་པོ་ོའིཁོར་དང་བཅིས་པོས་ཧེ་རྒོད་བྱས་ཏི།ེ རྒྱལ་པོ་ོན་ར་ེཁྱེེད་མཐོའི་

འིཁབོ་བདོ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པོ་ོད་ེལྟ་བ་མ་མཐོ་ོསྟེ།ེ ང་དང་མ་ིམཉིམ་ང་སངས་རྒྱས་འིདོ་སྲུངས་

ཀྱི་ིདུས་ནས་རྒྱལ་རྒྱུད་མ་ཆོད་པོ་ཡིན། ཁྱེེད་ཀྱིིས་ངའི་ིགཉིེན་ཟླ་མ་ིའིོང༌། འིོན་ཀྱིང་

ཁྱེེད་ས་ཐོག་རིང་བ་ོནས་འིོངས་ཟིན་ཡང་ད་དུང་ལོག་ལ། ཁྱེེད་རང་ག་ིརྒྱལ་པོ་ོལ་འིད་ི

སྐོད་ཅིསེ་དྲསི་དང༌། རྒྱལ་པོ་ོབྱ་བ་ལ་ལྷ་ཆོསོ་དང་མ་ིཆོསོ་གཉིསི་ཀོ་ཚང་བ། མ་ིདག་ེ

བཅུ་སྤོངས་པོ། དག་ེབ་བཅུའི་ིཁྲིམིས་གསརེ་གྱི་ིགཉིའི་ཤངི་ལྟ་བུ་ཆོསོ་ཁྲིིམས་དར་གྱི་ི

མདུད་པོ་ལྟ་བུ་དགསོ་པོ་ཡནི་པོས། ཁྱེདེ་བདོ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པོ་ོལ་ད་ེའིདྲ་མདེ། ཁྱེདེ་བདོ་ཀྱི་ི

ཡུལ་དུ་མ་ིདག་ེབ་བཅུའི་ིལས་སྤོངས་ནས་མ་ིཆོོས་དང་ལྷ་ཆོོས་དག་ེབ་བཅུའི་ིཁྲིིམས་

དམ་པོར་འིཆོོས་ནུས་སམ་ད་ེལྟ་བུ་ནུས་ན་ངའི་ིལྷ་ཅིིག་ཨོང་ཅིོང་འིད་ིསྦྱོིན་ན།ོ །ད་ེལྟ་

བུ་འིཆོོས་མ་ིནུས་ན་ངའི་ིལྷ་ཅིིག་ཨོང་ཅིོང་དེར་མ་ིགཏིོང་བས། ཡར་སོང་ལ་རྒྱལ་པོ་ོ

ལ་དྲིས་ལ་དེའི་ིལན་ཁྱེེར་ལ་ཤོག་གསུངས་པོས། ཡང་བློན་པོ་ོམགར་གྱིིས་ཕྱོག་བྱས་

ནས། རྗེ་ེརྒྱལ་པོ་ོཆོནེ་པོ་ོལགས། ངདེ་ཀྱི་ིའིཕྲནི་ར་ེལ་རྒྱ་ནག་དང་བདོ་ཀྱི་ིཡུལ་དུ་ཡར་
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

འིགྲོ་ོམར་འིགྲོ་ོབྱས་ནས་ལྷ་ཅིིག་ཨོང་ཅིོང་ག་ནས་སྤྱོན་འིདྲོངས། དེའི་ིལན་དུ་ཉིེད་ཀྱི་ི

རྒྱལ་པོསོ་བཀོའི་ཤགོ་ག་ིསྒྲིམོ་བུ་འིད་ིབསྐུར་བ་ཡནི། འིད་ིལ་གཟགིས་དང་ཞུས་ནས་

གསརེ་གྱི་ིསྒྲིམོ་བུ་ཅིགི་རྒྱལ་པོའོི་ིཕྱོག་ཏུ་ཕུལ་བས། 

རྒྱལ་པོོས་དེ་ཁ་ཕྱོེ་ནས་གཟིགས་པོས། རྒྱ་ནག་སྟེོང་ཁུན་གྱིི་སྐོད་དང་ཡི་གེ་

མཐོིང་ཤོག་ལ་གསེར་གྱི་ིབྲིས་ནསའིདུག་པོ་ད་ེཀློོག་པོས། མཐོའི་འིཁོབ་བོད་ཀྱི་ིརྒྱལ་

པོ་ོསྲོངོ་བཙན་སྒམ་པོསོ། རྒྱ་ནག་སྟེངོ་ཁུན་གྱི་ིརྒྱལ་པོ་ོཀོངོ་རྩི་ེའིཕྲུལ་ཆུང་ལ་གསུངས་

པོ། ཁྱེོད་ཀྱི་ིངའི་ིགཉིེན་ཟླ་མ་ིཡོང་ཟེར་བ་འིདུག་སྟེེ། དང་པོ་ོའིོད་གསལ་ལྷའི་ིབུ་ཤེད་

དང་ཤདེ་ལ་གྲོགོས་གཉིསི་ནས། རྗེ་ེམང་པོསོ་བཀུར་བའི་ིརྒྱལ་པོརོ་གདུང་རྒྱུད་ད།ེ ད་ེ

ནས་ཤཱཀྱིའི་ིརྒྱལ་པོརོ་གདུང་རྒྱུད་པོ། ད་ེནས་བདོ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པོ་ོརྗེ་ེགཉིའི་ཁྲི་ིབཙན་པོརོ་

གདུང་རྒྱུད་ནས་ད་ེནས་ལྷ་ཐོ་ོཐོ་ོརིའི་ིགཉིན་ཤལ་དུ་གདུང་རྒྱུད་དེ། དེའི་ིགདུང་རྒྱུད་

རྒྱལ་པོ་ོགནམ་ར་ིསྲོོང་བཙན་གྱི་ིསྲོས་རྒྱལ་པོ་ོསྲོོང་བཙན་སྒམ་པོ་ོབྱ་བ་ཡིན། ང་ཡང་

རགིས་རྒྱུད་ངན་པོའི་ིརྒྱུད་མདེ། ང་ལ་ཁྲིམིས་མདེ་ཟརེ་ཏི།ེ ཁྲིམིས་ལ་ཁྱེདེ་དགྱིསེ་ནས་

ལྷ་ཅིགི་ཨངོ་ཅིངོ་བཀོས་གནང་ན། ངས་སྐུ་ལུས་ཀྱི་ིབཀོདོ་པོ་ལྔ་སྟེངོ་དུ་སྤྲུལ་ལ། བདོ་

ཁ་བ་ཅིན་གྱི་ིརྒྱལ་ཁམས་སུ་རྒྱལ་ཁྲིིམས་དང་ཆོོས་ཁྲིིམས་ཉི་ིམ་གཅིིག་ལ་བཅིོས་ལ་

བཞིག་ཅིགི །ད་ེམ་ིའིཇགིས་སམ། ད་ེལྷ་ཅིགི་ཨངོ་ཅིངོ་མ་ིསྟེརེ་ན་ངའི་ིསྤྲུལ་པོའི་ིདམག་

གིས། རྒྱ་ནག་ཡུལ་འིཇོམས་ཤིང་བརླག་པོར་བྱ་བའི་ིཡ་ིག་ེབྱུང་བས། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་

པོའོི་ིབསམ་པོ་ལ་མཐོའི་འིཁབོ་བདོ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པོ་ོད།ེ ངས་ཁའོི་ིབླནོ་པོ་ོལ་ཇ་ིལྟར་བྱས་པོ་

ཁོའི་ིསྒྲིོམ་བུས་ལན་ཐོེབས་པོ་ཅིིག་འིདུག་པོས་སྤྲུལ་པོའི་ིསྐུ་ཐུབ་པོར་དཀོའི་བ་ཞིིག་

འིདུག་སྙམ། འིནོ་ཀྱིང་རྒྱལ་པོ་ོཐུགས་ཟབ་ལ་དཀྱིལེ་ཆོ་ེབས། ཡང་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོསོ་



 ལེའུསབུ་ལས་ུ་ོ།པུལས་ུ་པདུལཔདུ་ཐིུདངུ་ོ།
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བདོ་བླནོ་ལ་གསུངས་པོ། ཁྱེདེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པོ་ོདསེ་ང་ལ་སྡེགི་ར་ིརང་གཏིངོ་བ་ཞིགི་འིདུག་

རུང་དེས་མ་ིཡོང༌། རྒྱལ་པོ་ོཡོད་པོའི་ིཡུལ་དུ་ཁྲིིམས་འིཆོོས་ནས་ཡོད་པོས་མ་ིཆོོག 

དམ་པོའི་ིལྷ་ཆོོས་བཟང་པོོའི་ིསྲོོལ་བདག་གཞིན་ཐོམས་ཅིད་མ་ལུས་པོར་སངས་རྒྱས་

ཐོོབ་པོ་ཞིིག་དགོས་པོ་ཡིན། ད་ེཐོོབ་པོར་བྱེད་པོ་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ིརྟེེན་གཙུག་

ལག་ཁང་དང་མཆོདོ་རྟེནེ་གསུང་རབ་བཞིངེས་པོ་དང༌། ད་ེརྣམས་ལ་མཆོདོ་པོ་བྱདེ་པོ་

དང༌། བླ་མ་སངས་རྒྱས་དག་ེབའི་ིབཤེས་གཉིེན་བཟང་པོ་ོལ་བསྙེན་བཀུར་ཆོོས་སྟེོན་

བྱདེ་པོ་དང༌། དམ་པོའི་ིཆོསོ་ཟབ་མ་ོབཤད་པོ་དང་ཉིན་པོ་དང༌། སྒམོ་པོ་དང༌། གསུང་

རབ་ལ་ཀློོག་འིདོན་ཡང་དག་བྱེད་པོ་དང༌། སེམས་ཅིན་དབུལ་ཞིིང་ཕོོངས་པོ་ཉིོན་

མོངས་པོ་ལ་སྦྱོིན་པོ་རྒྱ་ཆོེན་པོ་ོགཏིོང་བ་དང༌། ནད་པོ་སྨོན་གྱིིས་གས་ོབ་དང༌། རིམ་

གྲོ་ོཡང་དག་བྱདེ་པོ་དང༌། མ་ིའིཆོམས་པོ་ལ་འིདུམས་བྱདེ་པོ་དང༌། དགྲོ་དང་འིཇགིས་

པོ་ལ་སྐྱོབས་དང་སྐྱོེལ་མ་བྱེད་པོ་དང༌། དག་ེབའི་ིརྩི་བ་ཕོན་འིདོགས་ད་ེརྣམས་མེད་ན་

སེམས་ཅིན་ཐོམས་ཅིད་འིཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ིརྒྱ་མཚ་ོཆོེན་པོ་ོམ་ིཟད་པོར་འིཁོར་

ཞིངི་འིཁྱེམ། དམྱལ་བ་ནས་དམྱལ་བ་ཆོནེ་པོརོ་ལྟུང་བས། བསྐོལ་པོ་ཆོནེ་པོ་ོམང་པོརོ་

སྡུག་བསྔལ་ཆོའེི།ོ །ང་ལ་སངས་རྒྱས་འིདོ་སྲུངས་ཀྱི་ིདུས་ནས་ད་ེལྟ་བུའི་ིཆོསོ་ཟབ་མ་ོ

ཡོད། ཁྱེེད་ལ་ད་ེལྟ་བུ་མེད་པོས། ད་ེའིདྲའི་ིཆོོས་ཀྱི་ིསྲོོལ་གཏིོད་ནུས་ན་ལྷ་ཅིིག་ཨོང་

ཅིོང་སྟེེར། མ་ིནུས་ན་མ་ིསྟེེར་པོས་ཡར་ལ་སོང་ལ་རྒྱལ་པོ་ོལ་དྲིས་ལ་དེའི་ིལན་ཁྱེེར་

ཤགོ་གསུངས་པོས། 

ཡང་བླནོ་པོ་ོམགར་ན་ར།ེ རྒྱལ་པོ་ོཆོནེ་པོ་ོལགས་འིཕྲནོ་ར་ེལ་རྒྱ་བདོ་ཀྱི་ིབར་ལ་

ཡར་འིགྲོོ་མར་འིགྲོོ་བྱས་ན་ལྷ་ཅིིག་ཨོང་ཅིོང་ལ་སྤྱོན་འིདྲོངས་པོའིི་དུས་མི་ཡོང་
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

ལགས། བོད་ཡུལ་དང་རྒྱ་ཡུལ་གཉིིས་ལམ་ཐོག་རིང་ནས་ད་ེའིདྲ་མ་ིའིགྲུབ་ཟེར་ནས། 

དངུལ་གྱིི་སྒྲིོམ་བུ་དེ་རྒྱལ་པོོའི་ིཕྱོག་ཏུ་ཕུལ་ནས། རྒྱལ་པོོ་སྲོོང་བཙན་སྒམ་པོོས་

བསྐུར་བའི་ིབཀོའི་ཤགོ་ག་ིསྒྲིམོ་བུ་འིད་ིལ་གཟགིས་དང་ཞུས་པོས། 

རྒྱ་རྗེ་ེརྒྱལ་པོོས་སྒྲིོམ་བུ་ད་ེཁ་ཕྱོ་ེབའི་ིནང་ནས། མཐོིང་ཤོག་ལ་རྒྱ་ནག་ག་ིཡ་ིག་ེ

རྒྱ་ནག་ག་ིསྐོད་དུ་གསརེ་གྱིསི་བྲསི་པོ་བྱུང་བས། ད་ེཀློགོ་པོས། བདོ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པོ་ོསྲོངོ་

བཙན་སྒམ་པོོས་རྒྱ་ནག་ག་ིརྒྱལ་པོ་ོཀོོང་རྩི་ེའིཕྲུལ་ཆུང་ལ་གསུངས་པོ། ནུབ་བད་ེབ་

ཅིན་གྱི་ིཞིིང་ཁམས་ན་ཆོོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐོའི་ཡས་ཞིེས་བྱ་བ་སངས་རྒྱས་འིོད་དཔོག་

མདེ་ཅིསེ་ཀྱིང་བྱ། མགནོ་པོ་ོཚ་ེདཔོག་མེད་ཅིསེ་ཀྱིང་བྱ། དའེི་ིསྲོས་པོ་ོཇ་ོབ་ོཐུགས་རྗེ་ེ

ཆོེན་པོ་ོའིཕོགས་པོ་སྤྱོན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ག་ིསྐུའི་ིསྐྱོ་ེབ་དངོས་ང་ཡིན། ངས་

སྐྱོ་ེབ་སྔ་མ་རྣམས་ལ་བསྐོལ་པོ་གྲོངས་མེད་པོ་མང་པོོར་སེམས་ཅིན་བསམ་གྱིིས་མ་ི

ཁྱེབ་པོ་དམྱལ་བའིི་སྡུག་བསྔལ་ནས་བཏིོན། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔོའི་ིཞིིང་དུ་ཕྱོིར་མ་ིབཟློག་པོར་བསྐྱོལ། འིཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ིརྒྱ་མཚ་ོཆོེན་པོ་ོ

ལས་བསྒྲིལ་ནས་ཐོར་དུ་བཅུག་པོ་ཡནི། རྒྱལ་པོ་ོཁྱེདོ་ཀྱིསི་མཐོངོ་བ་དང་ཐོསོ་པོ་ལས་

ངས་ལག་ལེན་ལ་དེ་ལྟར་བྱས་པོ་མང་བ་ཡིན། ང་རི་པོོ་ཏི་ལ་ན་ཐུགས་རྗེེ་ཆོེན་པོོ་

འིཕོགས་པོ་སྤྱུན་རས་གཟིགས་བཞུགས་པོའི་ིདུས། བོད་ཁ་བ་ཅིན་གྱི་ིསེམས་ཅིན་

ཐོམས་ཅིད་དུད་འིགྲོ་ོསྤྲོེའུ་དང༌། བྲག་སྲོིན་མ་ོདང༌། ར་ིདྭགས་གཅིན་གཟན་དང༌། ལྷ་

སྲོིན་སྡེ་ེབརྒྱད་དང༌། སྲོིན་པོོའི་ིརིགས་སུ་གྱུར་ནས་ཆུ་ཐུར་དུ་འིབབ་ཅིིང་གྱིེན་དུ་མ་ི

བཟློག་པོ་ལྟར་ངན་སོང་གསུམ་དུ་ལྟུང་ཞིིང་འིཁོར་བར་འིཁྱེམ་པོ་ལ་གཟིགས་པོས་

སྙིང་རྗེ་ེདྲག་པོ་ོསྐྱོེས་ཏི་ེསྤྱོན་གཉིིས་ལས་མཆོ་ིམ་ར་ེར་ེབྱུང༌། སྤྱོན་གཡས་ཀྱི་ིད་ེསྒྲིོལ་



 ལེའུསབུ་ལས་ུ་ོ།པུལས་ུ་པདུལཔདུ་ཐིུདངུ་ོ།
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མ་དཀོར་མོར་གྱུར། དེའི་ིསྤྲུལ་པོའི་ིསྐུ་ན་ིབལ་པོ་ོདྷེ་ེབ་ཕོ་ལའི་ིསྲོས་མ་ོབལ་བཟང་ཁྲི་ི

བཙུན་འིད་ིཡིན། བལ་རྗེ་ེརྒྱལ་པོོས་རྫོོངས་བཟང་པོ་ོབྱས་ན་ང་ལ་ཕུལ་ཡོད། སེམས་

ཅིན་གྱིི་འིགྲོ་ོདོན་རྒྱ་ཆོེན་པོ་ོམཛད་ཀྱིིན་ཡོད། སྤྱོན་གཡོན་གྱིི་དེ་སྒྲིོལ་མ་སྔོན་མོར་

གྱུར། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོ་ོཁྱེེད་ཀྱི་ིསྲོས་མ་ོཨོང་ཅིོང་འིད་ིཡིན་གཉིིས་དང་ང་གཉིིས་ཡབ་

ཡུམ་གྱི་ིའིབྲེལ་བ་ཡོད་པོས་ང་ལ་འིབུལ་རིགས་པོ་ཡིན། རྒྱལ་པོ་ོགཞིན་ལ་ད་ེལྟར་དུ་

འིབྲེལ་བ་མེད་པོས་སྦྱོིན་པོ་ལ་དོན་མེད་དོ། །ང་ལ་ཆོོས་མེད་ཟེར་ནས་ལྷ་ཅིིག་ཨོང་

ཅིོང་འིདི་མི་སྟེེར། ཁྱེེད་དམ་པོའིི་ཆོོས་ལ་དགྱིེས་ལྷ་ཅིིག་སྟེེར་ན། ངས་སྐུ་ལུས་ཀྱིི་

བཀོོད་པོ་ཁྲི་ིའིབུམ་ལྔ་སྟེོང་དུ་སྤྲུལ། གསུང་ག་ིསྤྲུལ་པོ་བྱ་ེབ་ལྔ་སྟེོང་དུ་སྤྲུལ། ཐུགས་

ཀྱི་ིབཀོོད་པོ་ས་ཡ་ལྔ་སྟེོང་དུ་སྤྲུལ་ནས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ིརྟེེན་དང་གཙུག་ལག་

ཁང་བརྒྱ་རྩི་བརྒྱད་བཞིེངས་ལ། སྒ་ོཐོམས་ཅིད་ཤར་ཕྱོོགས་རྒྱ་ནག་པོོའི་ིཡུལ་ལ་

གཏིད་བཞིག་ཅིིག ད་ེམ་ིབདེན་མ་ིསྲོིད་སྙམ་ན། ངའི་ིསྐུ་ལུས་ཀྱི་ིབཀོོད་པོ་འིད་ིགཅིིག་

ལས་མང་པོོར་སྤྲུལ་ནུས་པོས། མང་པོ་ོལས་གཅིིག་ཏུ་བསྡུད་ནུས་པོ། རེས་འིགའི་

ཞིལ་གཅིགི་ཕྱོག་གཉིསི་པོར་ཡདོ་པོ། རསེ་འིགའི་ཙ་ན་ཕྱོག་སྟེོང་དུ་སྤྲུལ་ནས་ཡདོ་པོ་

ལ་སགོས་པོའི་ིསྤྲུལ་པོ་བསམ་གྱིསི་མ་ིཁྱེབ་པོར་སྤྲུལ་ནུས་པོ་ཡནི་པོས། ངས་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟེན་པོའི་ིསྲོོལ་གཞུང་བཟང་པོ་ོཉི་ིམ་གཅིིག་ལ་ཚུགས་པོར་བྱ་ཡིས། ད་ེང་ོ

མཚར་མ་ིཆོེའིམ། ད་ེལ་ལྷ་ཅིིག་ཨོང་ཅིོང་མ་ིསྟེེར་ན། ངའི་ིསྤྲུལ་པོའི་ིདམག་གིས་རྒྱ་

ནག་ག་ིཡུལ་ད་ེབརླག་ཅིིང་འིཇོམས་པོར་འིགྱུར་བྱ་བའི་ིཡ་ིག་ེབྱུང་པོས། རྒྱ་རྗེ་ེརྒྱལ་

པོོའི་ིབསམ་པོ་ལ་འིདི་མི་བདེན་ན་དྲག་སྟེེ། འིདི་བདེན་ན་ང་བས་ཁོ་བཟང་བར་

འིདུག །ངས་ཁོའི་ིབློན་པོ་ོལ་ཅིི་སྐོད་སྨྲས་པོའིི་ལན་ཁོའི་ིསྒྲིོམ་བུས་ཐོེབ་ཀྱིིན་འིདུག་
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སྙམ་བྲདེ་ཆུམ་ཆུང་བྱུང་ནས། སམེས་ལ་ན་ིསྟེརེ་བ་དྲག་སྙམ་པོ་ཡང་བྱུང༌། ཁས་ན་ིམ་

བླངས་ས།ོ །

ཡང་རྒྱལ་པོོས་ཐུགས་ཟབ་ལ་དཀྱིེལ་ཆོེ་བས། བོད་བློན་ལ་འིདི་སྐོད་ཅིེས་

གསུངས་སོ། །ཁྱེེད་ཀྱིི་རྒྱལ་པོོ་དེ་ཁ་བོ་དེ་ཆོེ་སྟེེ་དེས་ཀྱིང་མི་འིོང༌། རྒྱལ་པོོ་བྱ་བ་

ལངོས་སྤྱོདོ་ཟད་མ་ིཤསེ་པོ་དགསོ་པོ་ཡནི། ང་ལ་རྒྱལ་པོ་ོཀྲ་ིཀྲ་ིནས་ཐོབ་ཏུ་དུ་བ་སྔ་ོམ་

ཆོད། སློ་ང་ཏིངི་མ་ཆོད། རང་འིཐོག་འུར་མ་ཆོད་པོ་ཅིགི་ཡནི། ང་ལ་ལངོས་སྤྱོདོ་རྒྱལ་

ཆོེན་རྣམ་ཐོོས་ཀྱིི་བུ་དང་མཉིམ་པོ་ཡོད། ཁྱེོད་བོད་ཡུལ་པྲེ་ཏི་པུ་རིའིི་རྒྱལ་པོ་ོཡིན་

པོས་ལངོས་སྤྱོདོ་མདེ། ཁྱེདེ་ཀྱིསི་ལངོས་སྤྱོདོ་ཆོནེ་པོ་ོད་ེསྒྲུབ་ནུས་ན་ལྷ་ཅིགི་ཨངོ་ཅིངོ་

སྟེེར། མ་ིནུས་ན་མ་ིསྟེེར་བས། ཡར་ལ་སོང་ལ་རྒྱལ་པོ་ོལ་དྲིས་ལ་ལན་ཁྱེེར་ལ་ཤོག་

གསུངས་པོ་དང༌། 

ཡང་བློན་པོ་ོམགར་གྱིིས་ཟངས་ཀྱི་ིསྒྲིོམ་བུ་ད་ེརྒྱལ་པོོའི་ིཕྱོག་ཏུ་ཕུལ་ནས་འིད་ི

སྐོད་ཅིསེ་ཞུས་ས།ོ །ཀྱི་ེརྒྱལ་པོ་ོཆོནེ་པོ་ོལགས། འིཕྲནི་ར་ེལ་ཡར་འིགྲོ་ོམར་འིགྲོ་ོབྱས་

ནས། ལྷ་ཅིགི་ཨངོ་ཅིངོ་ལ་སྤྱོན་འིདྲངོས་པོའི་ིདུས་ག་ནས་འིངོ༌། རྒྱ་ནག་དང་བདོ་ཡུལ་

གཉིིས་ལམ་ས་ཐོག་རིངས་ནས་ཡར་འིགྲོ་ོམར་འིགྲོ་ོགཉིིས་ཀྱི་ིཞིག་མལ་ར་ེལ་ལམ་

ཞིག་ཟླ་བ་བཅུ་གསུམ་བཅུ་བཞིི་རེ་འིགོར་ལགས། རྒྱལ་པོ་ོསྲོོང་བཙན་སྒམ་པོོས་

བསྐུར་བའི་ིབཀོའི་ཤོག་ག་ིསྒྲིོམ་བུ་ད་ེཁ་ཕྱོ་ེནས་གཟིགས་པོས་མཐོིང་ཤོག་ལ་གསེར་

དངུལ་ཟངས་གསུམ་གྱི་ིཡ་ིག་ེརྒྱ་ནག་ག་ིསྐོད་དང་ཡ་ིགེའི་ིགཟུགས་སུ་བྲིས་འིདུག་

ནས། 

བདོ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པོ་ོསྲོངོ་བཙན་སྒམ་པོསོ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོ་ོལ་གསུངས་པོ། བལ་པོའོི་ི



 ལེའུསབུ་ལས་ུ་ོ།པུལས་ུ་པདུལཔདུ་ཐིུདངུ་ོ།
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རྒྱལ་པོ་ོདང་རྒྱ་ནག་ག་ིརྒྱལ་པོ་ོཁྱེདེ་གཉིསི་མགྲོནི་གཅིགི་ཏུ་རྒྱལ་པོ་ོཀྲ་ིཀྲ་ིནས་གདུང་

རྒྱུད་ནས་ཁྲིམིས་ཡདོ་ཆོསོ་ཡདོ་ལངོས་སྤྱོདོ་ཡདོ་ཟརེ་གྱིནི་འིདུག་སྟེ།ེ རྒྱལ་པོ་ོཀྲ་ིཀྲའིི་ི

གདུང་རྒྱུད་ཡིན་པོར་སྲོིད་དུ་ཁྲིིམས་དང་ལོངས་སྤྱོོད་དང༌། སངས་རྒྱས་འིོད་སྲུངས་

ཀྱི་ིབསྟེན་པོའི་ིཆོོས་ན་ིསྔར་ནུབ་ཟིན་ཐོལ། དེའི་ིདུས་ན་ིཚ་ེལ་ོཁྲི་ིཚ་ོགཉིིས་ཐུབ་པོའི་ི

དུས་ཡིན། ཁྱེེད་གཉིིས་ཀྱི་ིད་ེའིདྲ་མ་ིབདེན། ད་ེནས་བསྐོལ་པོ་དང་རྒྱལ་རྒྱུད་མང་པོ་ོ

སོང་བ་ཡིན། ད་ེཚ་ོཟད་པོའི་ིརྗེེས་ལ་ད་ལྟ་ཚ་ེལ་ོབརྒྱ་པོའི་ིདུས། བཅིོམ་ལྡན་འིདས་

རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པོའི་ིབསྟེན་པོ་བྱོན་པོ་ཡིན། ཁྲིིམས་ཡང་རྒྱལ་པོ་ོཟས་གཙང་དང༌། 

རྒྱལ་པོ་ོགསལ་རྒྱལ་གཟུགས་ཅིན་སྙིང་པོ་ོགསུམ་གྱི་ིཁྲིིམས་གནས་པོ་ཡིན། ཤཱཀྱི་

ཐུབ་པོ་དང༌། རྒྱལ་པོ་ོགསལ་རྒྱལ་དང་གཟུགས་ཅིན་སྙིང་པོ་ོདང་གསུམ་མྱ་ངན་

ལས་འིདས་ནས་ཀྱིང༌། ལ་ོལྔ་བརྒྱ་བཞི་ིདང་ལ་ོཁ་ཡར་ཅིགི་སངོ་འིདུག །ལངོས་སྤྱོདོ་

ན་ིས་ོས་ོརང་རང་གསི་བསགས་པོའི་ིབསདོ་ནམས་ལས་གྲུབ་པོ་ཡནི། བསྐོལ་པོ་དང་

པོོའི་ིརྒྱལ་པོོའི་ིཁྲིིམས་དང༌། ཆོོས་དང་ལོངས་སྤྱོོད་ཚ་ོརྒྱལ་པོ་ོཁྱེེད་གཉིིས་ལ་བཞིག་

པོ་དང་ལུས་པོ་མིན། ང་ལ་ཁྲིིམས་དང༌། ཆོོས་དང་ལོངས་སྤྱོོད་མེད་ཟེར་བར་འིདུག་

སྟེེ། ང་ནི་སྤྲུལ་པོའིི་སྐུ་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པོའིི་བསྟེན་པོའིི་རྒྱལ་པོོའི་ི

ཁྲིིམས་དང༌། ཆོོས་དང་ལོངས་སྤྱོོད་ལ་བརྟེེན་པོ་ཡིན། ཤཱཀྱི་ཐུབ་པོ་ན་ིསངས་རྒྱས་

སྟེངོ་ག་ིནང་ན་གཙ་ོབ།ོ སུམ་ཅུ་ས་ོལྔའི་ིནང་ན་གཙ་ོབ།ོ རབ་བདུན་གྱི་ིནང་ན་གཙ་ོབ།ོ 

ཐུབ་པོ་དྲུག་ག་ིནང་ན་གཙ་ོབོ། སྨོན་བླ་མཆོེད་བརྒྱད་ཀྱི་ིནང་ན་ཁོང༌། གུ་རུ་མཚན་

བརྒྱད་ཀྱི་ིནང་ན་ཁོང༌། རིག་ལྔ་ཐུབ་དྲུག་ག་ིནང་ན་ཁོང༌། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་

ཀྱིི་ནང་ན་ཁོང༌། དེ་བས་ན་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པོ་གཙ་ོཆོེར་བར་འིདུག་པོས། ང་ནི་ཁོང་གི་
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བསྟེན་པོ་ལ་ཞུགས་པོའི་ིརྒྱལ་པོ་ོཡིན་ནོ། །ངའི་ིཡབ་རྒྱལ་པོ་ོགནམ་ར་ིསྲོོང་བཙན་

དེས་ཚ་ེསྤོོང་ག་ིར་ིལས་གསེར་རྙེེད། ལ་སྟེོའི་ིར་ིལས་དངུལ་རྙེེད། བྱང་ག་ིབླ་མཚ་ོ

ལས་ཚྭ་རྙེེད། འིཕྲེང་པོོའི་ིར་ིལས་ཟངས་རྙེེད། ར་གའི་ིབྲག་ལས་ལྕགས་རྙེེད། རྐྱེང་བུ་

རྟེར་བཏུལ། འིབྲངོ་པོ་ོགཡག་ཏུ་བཏུལ། ཤྭ་བ་བར་བཏུལ། སྒ་ོབ་ལུག་ཏུ་བཏུལ། གླི་བ་

རར་བཏུལ། རྨ་ོརྐོ་ོས་ོནམ་བྱས། འིབྲུ་སྣ་མང་པོ་ོསྐྱོསེ། ལངོས་སྤྱོདོ་ཕུན་སུམ་ཚགོས་

པོར་ཡདོ། ཁྱེདོ་ལ་ལངོས་སྤྱོདོ་ཡདོ་ང་ལ་ལངོས་སྤྱོདོ་མདེ་ཟརེ་བ་ཁྱེདེ་ལངོས་སྤྱོདོ་ལ་

དགྱིེས་ཤིང་ལྷ་ཅིིག་ཨོང་ཅིོང་འིད་ིབཀོས་གནང་ན། ངས་ཀྱིང་སྐུ་ལུས་ཀྱི་ིབཀོོད་པོ་བྱ་ེ

བ་ཡ་ས་དྲུག་འིབུམ་ལྔ་སྟེོང་དུ་སྤྲུལ་ནས། གཟུགས་མ་ིའིདྲ་བ་ལྔ་སྟེོང༌། སྒྲི་མ་ིའིདྲ་བ་

ལྔ་སྟེོང༌། དྲ་ིམ་ིའིདྲ་བ་ལྔ་སྟེོང༌། ར་ོམ་ིའིདྲ་བ་ལྔ་སྟེོང༌། རེག་བྱ་མ་ིའིདྲ་བ་ལྔ་སྟེོང་ལ་

ལོངས་སྤྱོོད་པོས་ཆོོག ནམ་མཁའི་ལ་འིབྲུའིི་ཆོར་འིབབ་མཁྱེེན། འིདོད་འིཇོའི་ིབ་

མཁྱེེན་པོ་ཟད་པོ་མེད། གཏིེར་ཁུང་རྣམས་ཁ་ཕྱོ་ེལ་རྒྱ་ནག་ག་ིགསེར་ཐོམས་ཅིད་ངའི་ི

རྒྱལ་ཁམས་ལ་རག་མ་ལུས་པོར་བྱ་ཡ།ི ད་ེཡ་མཚན་མ་ིཆོའེིམ། ད་ེལ་ལྷ་ཅིགི་མ་ིསྟེརེ་

ན། ངའི་ིསྤྲུལ་པོའི་ིདམག་བསམ་གྱིསི་མ་ིཁྱེབ་པོས། རྒྱ་ནག་ག་ིཡུལ་རྣམས་འིཇམོས་

ཤངི་བརླག་པོར་འིགྱུར་ར་ོབྱ་བའི་ིཡ་ིག་ེབྱུང་བ་དང༌། 

རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོོའི་ིསེམས་ལ། ངས་ཅིི་སྐོད་བོད་བློན་ལ་དྲིས་པོའི་ིལན་དེ་ཁོའི་ི

སྒྲིོམ་བུའིི་ཡི་གེས་ཐོེབས་ཀྱིིན་འིདུག རྒྱལ་པོོ་དེས་རྒྱ་ནག་གི་ཡུལ་སྤྱོན་གྱིིས་མི་

གཟིགས་པོ་ལ་རྒྱ་ནག་གི་སྐོད་དང་ཡི་གེ་ཤེས་པོ་དེ་སྤྲུལ་པོའིི་སྐུར་ཡོད་པོར་

འིདུག །བདོ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པོ།ོ ཁངོ་རང་ཇ་ིལྟར་གསུངས་པོ་བཞིནི་དུ་བདནེ་པོར་ཡདོ་འིདུག 

ད་ེབདནེ་ཙ་ན་ང་བས་ཁ་ོབཟང་བར་འིདུག་སྙམ་ནས་རྒྱལ་པོ་ོཁངོ་བྲདེ་ད་ེམྱསོ་ནས་ཁྲི་ི



 ལེའུསབུ་ལས་ུ་ོ།པུལས་ུ་པདུལཔདུ་ཐིུདངུ་ོ།
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ཁ་ནས་ལྷུང་བ་དང༌། ཙན་དན་གྱི་ིཆུ་གྲོང་མ་ོགདོང་ལ་བཏིབ་ཅིིང༌། བློན་པོ་ོམང་པོོས་

གཡས་གཡོན་ནས་བརྟེེན་ནས་ཁོང་རང་ག་ིཕོ་ོབྲང་དུ་སོང་ང༌ོ། ཕྱོ་ིད་ེནང་བར་རྒྱ་ནག་

རྒྱལ་པོོའི་ིཐུགས་དགོངས་ལ། ལྷ་ཅིིག་ཨོང་ཅིོང་འིདི་ལག་ལེན་མཐོའི་གཞུག་བོད་

ཡུལ་དུ་གཏིངོ་དགསོ་པོས་འིདུག་སྟེ།ེ གྲོསོ་ཞིགི་བྱ་དགསོ་སྙམ། རྒྱལ་པོ་ོདང༌། བཙུན་

མ་ོདང༌། རྒྱལ་བུ་དང༌། ལྷ་ཅིགི་ཨངོ་ཅིངོ་དང་བཞི་ིཚགོས་ནས། རྒྱལ་པོ་ོབཞི་ིཔོ་ོགང་

ག་ིབཙུན་མརོ་འིགྲོ་ོབ་དྲག་གྲོསོ་བྱས་པོས། ཡབ་ན་ར་ེངའི་ིཆོསོ་འིད་ིརྒྱ་གར་ནས་བྱུང་

བ་ཡིན། ཆོོས་ཀྱིིས་སེམས་ཅིན་སངས་རྒྱས་པོ་ཡིན་པོས། ཆོོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་པོ་ོདྲིན་ཆོ་ེ

བས་ཁོང་ལ་སྟེེར་གསུང༌། ཡུམ་བཙུན་མ་ོན་ར་ེསྟེག་གཟིག་ནོར་གྱི་ིརྒྱལ་པོ་ོལ་ཨོང་

ཅིངོ་གཏིངོ་བ་ཡནི། རྒྱལ་པོ་ོལ་ནརོ་མདེ་ན་སྤྲོང་བ་ོདང་འིདྲ། སྟེག་གཟགི་ཡུལ་ན་རྣམ་

ཐོོས་སྲོས་ཀྱི་ིར་ིཡོད། ཉིིན་ལམ་བདུན་དུ་ཁྱེབ་པོའི་ིརིན་པོ་ོཆོ་ེཡོད་པོས་སྟེག་གཟིག་

ནརོ་གྱི་ིརྒྱལ་པོ་ོལངོས་སྤྱོདོ་ཆོ་ེབས་ད་ེལ་སྟེརེ་ཟརེ། རྒྱལ་བུ་ན་ར་ེགྱིནེ་པོ་ོཐོམས་ཅིད་

བོད་ཀྱིིས་བསད། ཡུལ་རྣམས་ཕྲོགས་དམག་ཐོམས་ཅིད་བོད་ཀྱིིས་འིཕོམ་པོར་བྱས་

པོ་ཡིན། ང་ལ་དགྲོ་བ་ོབོད་ལས་མེད་པོས་ལྷ་ཅིིག་མ་ིསྟེེར། དུས་ངན་པོའི་ིདམག་བྱུང་

ན་སྲོདི་པོ་ོབཟང་དགསོ་པོས། དམག་དཔུང་ཆོ་ེབས་ན། ག་ེསར་དམག་ག་ིརྒྱལ་པོ་ོལ་

སྟེརེ་གསུང༌། 

སྲོས་མ་ོཨོང་ཅིོང་ན་རེ། མ་ིཚེར་འིགྲོོགས་པོ་ལ་གྲོོགས་གལ་ཆོ་ེབས། ཁྲིོམ་གྱི་ི

རྒྱལ་པོ་ོད་ེགཟུགས་བྱད་ལེགས་ཤིང་འིགྲོོགས་བད་ེབས་ད་ེལ་འིགྲོོགས་ཟེར་རོ། །ད་ེ

ལ་ཁྲིོམ་གྱི་ིརྒྱལ་པོ་ོད་ེགཟུགས་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པོས་ད་ེལ་མ་ོཆོགས་ནས་ཡོང་དུ་ར་ེ

བས་ཁྲིོམ་གྱི་ིརྒྱལ་པོ་ོཁ་ོརང་དེར་འིོངས་ནས་ཡོད་དོ། །ཧེོར་ན་ར་ེངེད་ལ་མ་སྦྱོིན་ན་
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

དམག་འིདྲེན་ཟེར། སྟེག་གཟིག་ན་ར་ེངེད་ལ་མ་སྦྱོིན་ན་མེས་སྲོེག་ཟེར། རྒྱ་གར་པོ་ན་

ར་ེངེད་ལ་མ་སྦྱོིན་ན་ངན་སྔགས་ཀྱིིས་ཡུལ་ཁམས་འིཕུང་པོར་བྱེད་ཟེར། ཁྲིོམ་ན་ར་ེ

ངེད་ལ་མི་སྟེེར་ན་ཡུལ་ཁམས་ཆུས་འིགེངས་ཟེར་རོ། །དེར་བློན་པོོ་རྟེ་པོ་ལྔ་བརྒྱ་

ཚགོས་ནས་ལར་མ་ིརྟེ་སྟེངོ་ཚ་ོཅིགི་ཚགོས་ཟརེ་བའིང་ཡདོ་ད།ོ །

 དེར་རྒྱལ་པོ་ོཡབ་ཡུམ་སྲོས་ལྕམ་དྲལ་དང་བཅིས་པོས་གང་ལ་སྟེེར་གང་ལ་

འིགྲོ་ོགང་ལ་དགའི་གྲོོས་བྱས་ཀྱིང༌། བོད་ལ་དགའི་མཁན་གཅིིག་ཀྱིང་མེད་པོས་ཁས་

མ་བླངས་ཀྱིང༌། རྒྱལ་པོོའི་ིཆོོས་ཁྲིིམས་ཀྱིིས་ཉི་ེརིང་བྱར་མ་ིབཏུབ་པོས། ད་བློན་པོ་ོ

ཁྱེེད་རང་རྣམས་རིག་པོ་སུ་རྣ་ོབ་ཞིིག་ལ་སྦྱོིན་ན་ོགསུངས་ནས། བློན་པོ་ོརྣམས་རིག་

པོ་འིགྲོན་དུ་བཅུག་པོ་ལ། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོ་ོཀོོང་རྩི་ེའིཕྲུལ་ཆུང་ལ་གཡུ་བྲ་ེཙམ་པོ་ཅིིག་

ཡདོ་པོ་ལ། མགི་གཅིགི་ཟུར་ན་ཡདོ། མགི་གཅིགི་རྒྱབ་ན་ཡདོ་པོས་ཁངོ་ན་ཕོར་གཡུ་

མིག་སྦྲུལ་ཞིགས་འིཁྱེིལ་བ་ལྟར་འིཁྱེིལ་ནས་ཡོད་པོ་ལ། གཡུ་ལུང་དར་ཡུག་ཅིིག་

སུས་ཚུད་པོ་ད་ེལ་བུ་མ་ོསྦྱོནི་ན་ོགསུངས་པོས། 

བློན་པོ་ོམགར་ན་ར།ེ བློན་པོ་ོཚན་པོ་བཞི་ིཔོ་ོལ་རྒྱལ་པོ་ོཡང་རྩིིས་ཆོ་ེབར་འིདུག 

ཁྱེེད་རྣམས་དབང་ཡང་ཆོ་ེབར་འིདུག་པོས། ཁྱེེད་རྣམས་སྔོན་ལ་གཡུ་ལུང་ཚུད་ཅིིང་

ཐོགོས་པོར་འིདུག་ལྟསོ་བྱས་པོས། རྒྱ་གར་པོ་དང༌། སྟེག་གཟགི་ཧེརོ་དང་ཁྲིམོ་རྣམས་

ཀྱི་ིབློན་པོ་ོབཞི་ིབརྒྱ་མཚན་གྱིིས་སྙུང་བུ་དང༌། ཁབ་དང༌། ཤིང་བུ་དང༌། དྲ་མ་དང༌། 

ཕོག་ཟ་ེདང༌། དར་སྐུད་ཐོེན་ཆོ་སྣ་ཚོགས་པོ་བསགས་ནས། བློན་པོ་ོར་ེར་ེནས་ལག་

འིགྲོིམས་ནས་ཉི་ིམ་མང་པོོར་གཡུ་ལུང་བཙུད་པོས་ཀྱིང་ཚུད་པོའི་ིཐོབས་མ་རྙེེད་པོར་

གཡུ་དེབྱང་ནས་ཁྱེག་པོ་མུར་བ་བཞིིན་དུ་སོང་ང༌ོ། །ངེད་རྣམས་ཀྱིིས་ཅི་ིབྱས་ཀྱིང་
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གཡུ་ལུང་མ་ཚུད་ད་ེཟེར་ནས། བོད་བློན་མགར་གྱི་ིཕྱོག་ཏུ་གཏིད་པོ་དང༌། བློན་པོ་ོ

ཆོེན་པོ་ོམགར་སྟེོང་བཙན་ཡུལ་བཟུང་གིས། དང་པོ་ོནས་ད་ེའིདྲ་ཞིིག་བྱུང་ག་ིདོགས་

ནས་རྒྱའི་ིགྲོོག་མ་ཅིིག་བཟུང་ནས་གའུ་རུ་བཅུག་ནས་ཟན་གྱིིས་གསོས་ནས་ཡོད་

སྐོད། ད་ེལ་དར་ཐོངོས་ཆོ་གཅིགི་བཏིགས། ད་ེལ་དར་ཡུག་ཅིིག་བཏིགས་ནས། ཟུར་

གྱི་ིམིག་དེར་རྒྱ་ཕོོར་ཅིིག་རའི་ིའི་ོམས་བཀོང་སྟེ་ེབཞིག གྲོོག་མ་ད་ེགཡུའི་ིམིག་དེར་

བཅུག་ཅིིང་རྒྱབ་ནས་ཕུས་བཏིབ་པོས། གྲོོག་མ་རླུང་གིས་དེད་ནས་ཕྱོིན་ཏི་ེགཡུའི་ི

ནང་ཕོར་བྲོས་པོས་གཡུའིི་ཟུར་མིག་ཏུ་ཐོོན་བྱུང་བ་དང༌། རྐོེད་ཀྱིི་དར་སྐུད་དཀྲོལ་

ནས་བཏིང༌། དར་སྐུད་ཀྱི་ིསྣ་ེམ་ོལ་ཐོོངས་ཆོ་དང་དར་ཡུག་རམི་གྱིིས་བཏིགས་པོ་ཐོནེ་

པོས་དར་ལུང་ཚུད་ནས་བྱུང་བ་དང༌། བླནོ་པོ་ོགཞིན་པོ་རྣམས་སུས་ཀྱིང་བདོ་བླནོ་ལ་

འིགྲོན་མ་ཐུབ་ནས། བོད་བློན་མགར་གྱིིས་ངེད་ལ་ལྷ་ཅིིག་ཨོང་ཅིོང་ཞུ་བྱས་པོས། 

དསེ་མ་ིཆོགོ་ད་དུང་བྱ་བ་མ་རྫོགོས་ཟརེ། མ་གནང་ང༌ོ། །

ནུབ་ཅིིག་གི་ཚེ་རྔ་བརྡུངས་པོ་དང༌། གཉིེ་བོ་རྣམས་ལ་སྤྱོོད་ལམ་སྟེོན་པོའིི་

གཡོག་མ་ོརྣམས་ན་རེ། རྒྱལ་པོ་ོས་ོསོའི་ིབློན་པོ་ོརྣམས་ཕོ་ོབྲང་དུ་ཤོག་ཅིིག་ཟེར་བའི་ི

བརྡོར་ཡིན་པོས་ད་སོངས་ཤིག་ཟེར་བས། དེར་གཉི་ེབ་ོཚན་པོ་བཞི་ིབ་ོརྣམས་རྒྱུགས་

ནས་སངོ་བ་དང༌། བདོ་བླནོ་མགར་གྱིསི་ཐུགས་དགངོས་ལ་འིད་ིསྐྱོོན་ཡནི་སྙམ་ནས། 

ཁངོ་རང་འིདུག་སའི་ིསྒའོི་ིཡ་ཐོམེ་ལ་མཚལ་གྱི་ིརྡོ་ོརྗེ་ེཅིགི་བྲསི། མ་ཐོམེ་ལ་གཡུང་དྲུང་

ཅིགི་བྲསི། སྒ་ོརྣམས་བགྲོངས་ཤངི་སྒ་ོར་ེལ་མཚན་མ་ར་ེབཏིབ་ནས་ཕྱོནི་ན།ོ །ད་ེནས་

རྒྱལ་པོའོི་ིཕོ་ོབྲང་ནང་དུ་སློབེ་པོའི་ིདུས་ན། བླནོ་པོ་ོཆོ་ེབར་སྒམོས་པོ་ཚན་བཞི་ིན་ིགྲོལ་

སྟེོད་ལ་བཞུགས་བོད་བློན་རྣམས་ཀྱིིས་ཕྱོ་ིལ་ཡོང་བས་གྲོལ་གྱི་ིསྨོད་ལ་བསྡེད། ད་ེ
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

ནས་རྒྱལ་པོོས་བཟའི་བཏུང་དྲངས་ནས་ས་ོསོར་གྱིེས་འིགྲོ་ོབའི་ིདུས་ན། རྒྱལ་པོོའི་ི

གསུངས་ནས་ཁྱེེད་ཕྱོོགས་ཀྱི་ིབློན་པོ་ོགཉི་ེབ་ོརྣམས་ལམ་རྒྱ་སྲོང་མ་ནོར་བ་གྱིིས་ལ་

ས་ོས་ོརང་རང་ག་ིཁང་བའི་ིནང་དུ་ཉིལོ་ལ་སྡེདོ་ཅིགི །རང་རང་ག་ིཁྱེམི་སུས་ང་ོཤསེ་པོ་

ལ་ལྷ་ཅིིག་ཨོང་ཅིོང་སྟེེར་བ་ཡིན་གསུང་ངོ༌། །དེ་ནས་བློན་པོོ་ཚན་བཞིི་བོ་གཞིན་

རྣམས་ཀྱིིས་ལམ་འིཆོོས་ནས་འིགྲོ་ོས་མ་ཤེས་པོར་གནས་ཁང་ནོར་ནས་ལྕལ་ཏི་ིལྕལ་

ཏི་ིསོང་ང༌ོ། །བོད་བློན་མགར་གྱིིས་ཟླ་བ་ོཚོའི་ིལག་པོ་རྒྱབ་ལ་འིཛུར་དུ་བཅུག་ནས་

ཁྲིིད་ད།ེ གྲོལ་སྨོད་ནས་སྔོན་ལ་ལངས་ནས་མ་ེརྟེེག་ད་ེམཚལ་བྱུགས་པོ་ལ་ལྟས་ཀྱིིན་

ཕྱོིན་པོས། ཁོང་ཚ་ོརང་ག་ིཁྱེིམ་ན་ཚུད་ནས་ཉིལ་ཡོད་པོའི་ིདུས་སུ། ཕྱོ་ིནང་བར་རྒྱ་

རྗེེའི་ིབློན་པོོས་བལྟས་པོས། བློན་པོ་ོགཞིན་རྣམས་ཀྱིིས་འིགྲོ་ོས་མ་ཤེས་པོར་གནས་

ཁང་འིཚོལ་ནས་ནོར་འིདུག བོད་བློན་རྣམས་ཀྱིིས་རང་ག་ིཁྱེིམ་རྙེེད་ནས་ཉིལ་འིདུག 

ང་ཉིདི་ལ་ལྷ་ཅིགི་གནང་བར་ཞུ་བྱས་པོས་མ་གནང་ང༌ོ། །

ཡང་རྒྱལ་པོོས་གསུངས་ནས། ངས་ཁྱེེད་རྣམས་ལ་བཟའི་བཏུང་སྟེེར། ལག་

ལས་འིཚལོ་ད་ེང་འིདདོ་པོ་བཞིནི་སུས་ཡགོ་པོ་དང༌། པོགས་པོ་མཉིེན་པོརོ་ཐུལ་བ་ལ་

སྦྱོིན་ན་ོགསུངས་ནས། རྒྱལ་པོོས་རང་རང་ག་ིགནས་ཁང་དུ་ལུག་ག་ིཤ་ཁོག་པོ་ར་ེ

དང༌། ཆོང་བེན་ར་ེར་ེབློན་པོ་ོགཉི་ེབ་ོར་ེརེའི་ིམདུན་དུ་བཙུགས། ལུག་པོགས་ར་ེབློན་

པོ་ོམ་ིར་ེར་ེལག་ཏུ་གཏིད་ནས། བློན་པོ་ོཚན་པོ་ལྔ་པོོའི་ིསར་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོོའི་ིབློན་པོ་ོ

རེ་ཡང་གང་བྱེད་ཀྱིིན་འིདུག་ལྟ་བར་བཞིག་གོ །ཤ་ཟོས་པོགས་པོ་འིཐུལ་ཆོང་

འིཐུངས། སྐྱུག་པོ་དང་གཤང་གཅི་ིམ་ཤོར་བར་བྲང་ཁང་གཙང་མར་བྱུང་བ་དང་བཞི་ི

ཉི་ིམ་གཅིིག་ལ་དུས་མཉིམ་དུ་དགོས་ས་ོགསུངས་ནས། ལྟ་མཁན་གྱིིས་བལྟས་པོས། 
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རྒྱ་གར་པོ་དང༌། སྟེག་གཟགི་དང༌། ཧེརོ་དང༌། ཁྲིམོ་དང༌། ཚན་པོ་བཞིསི་ཅི་ིལྟར་བྱས་

ཀྱིང༌། ཤ་ཟོས་མ་ཐུབ། ཆོང་འིཐུངས་མ་མཚར། པོགས་པོ་མཉིེས་མ་གྲུབ་པོར། 

གཅིནི་སྐྱོག་ཤརོ་ནས་བྲང་ཁང་ཡང་མ་ིགཙང་བར་གྱུར་ཏི།ོ །

དེར་བློན་པོ་ོཆོེན་པོ་ོམགར་གྱིིས་ཤ་ཁོག་པོ་ར་ེལ་དུམ་བུ་བརྒྱ་བརྒྱ་བྱས་ནས་

གྲོལ་ན་མར་ར་ེར་ེབཏིང་བས་ཁམ་ར་ེལས་མ་བྱུང༌། ད་ེབཞིིན་དུ་ཤ་ཐོམས་ཅིད་ལ་

བྱས་པོས་མུ་རུ་ར་ེལ་ཤ་རྣམས་ཟད་ནས་མཆོིན་པོ་རློན་པོ་ལས་མ་བྱུང༌། ཆོང་ཡང་

ར་ེར་ེལ་གྲོལ་སྟེོད་ནས་གྲོལ་སྨོད་དུ་འིགྲོིམས་པོས་ཧུབ་ར་ེབྱས་པོས་ཟད་ནས་ཁ་ཡང་

མ་ིངམོས། པོགས་པོ་ཡང་གྲོལ་སྟེདོ་ནས་གྲོལ་སྨོད་དུ་འིགྲོམིས་ནས་ཆོང་ཕུབ་ར་ེརྒྱབ་

ཀྱིིན་གཅིིག་གིས་གཅིིག་ལ་གཏིད་པོས་ངར་བཞིིན་དུ་མཉིེད་འིཐུལ། སྐྱུགས་པོ་དང་

གཅིིན་སྐྱོག་མ་ཤོར་བར་བྲང་ཁང་གཙང་མར་གྱུར་ནས། མགར་གྱིིས་ད་ལྟ་ལྷ་ཅིིག་

གནང་བར་ཞུ་བྱས་ཀྱིང་མ་སྟེརེ་ར།ོ །

ཡང་རྟེ་མ་བརྒྱ་བུ་བརྒྱ་འིདྲ་བ་ོབརྒྱ་མདུན་དུ་བཞིག་ནས། འིད་ིརྣམས་ཀྱི་ིམ་གང་

ཡནི་བུ་གང་ཡནི་སུས་ང་ོཤསེ་པོ་ད་ེལ་སྦྱོནི་ན་ོགསུངས་ནས། ད་ེནས་གཉི་ེབ་ོཚན་པོ་

བཞིིས་རྟེ་ད་ེརྣམས་ཡར་དེད་མར་དེད་བྱས་ཀྱིང་ང་ོམ་ཤེས་ས།ོ །བློན་པོ་ོམགར་གྱིིས་

བོད་མ་ིར་ེརྟེ་རྒོོད་མ་ར་ེཁྲིིད་བཅུག་ནས་རྟེ་མ་ཁྲིིད་ཀྱིང་བུ་ཕྱོ་ིལ་བྱུང༌། བུ་ཁྲིིད་ཀྱིང་མ་ི

ཕྱོ་ིལ་བྱུང་བས། ད་ེནས་རྟེ་རྒོོད་མ་མ་བུ་གཉིིས་ལ་རྩྭ་ས་ོསོར་སྦྱོིན་པོས་མ་གང་ཡིན་

པོ་དེས་བུའི་ིམདུན་དུ་རྩྭ་མཆུས་འིཕུལ་གྱིིན་བུ་ལ་རྩྭ་འིཇམ་པོ་ོསྟེེར་བ་ཡིན་པོས་ལྟའི་ི

མ་འིད་ིཡནི་བུ་འིད་ིཡནི་ན་ོབྱས་ང་ོསྤྲོད་ད།ེ ད་ལྷ་ཅིགི་ངདེ་ལ་གནང་བར་ཞུ་བྱས་པོས། 

ཡང་མ་སྟེརེ་ར།ོ །
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

ཡང་རྒྱ་ནག་ག་ིརྒྱལ་པོསོ་བྱ་ཕོའོི་ིརྡོང་ལ་བྱ་མ་བརྒྱ་བུ་བརྒྱ་འིདྲ་བ་ོབརྒྱ་ཡདོ་པོ་

ལ། འིད་ིཚོའི་ིམ་གང་ཡིན་དང་བུ་གང་ཡིན་སུས་ཤེས་པོ་ལ་སྟེེར་ར་ོགསུངས་ནས། 

ཡང་གཉིེ་བོ་ཚན་པོ་བཞིི་བོས་བྱའིི་རྡོང་དཀྲོགས་ནས་ཕོར་དེད་ཚུར་དེད་ཡར་དེད་

མར་དདེ་ཅི་ིབྱས་ཀྱིང་ང་ོཤསེ་པོ་གཅིགི་ཀྱིང་མ་བྱུང༌། ཡང་བདོ་བླནོ་མགར་གྱིསི་ཨངོ་

ཅིོང་ག་ིགཡོག་མོའི་ིབང་ཀོ་ནས་ས་ིག་རྐུས་ནས་བྱའི་ིརྡོང་གཏིོར་བས། བྱ་རྣམས་ཐོང་

ལ་བབས་ནས་མ་དསེ་རྒུམ་བུ་རུགས་ཀྱིནི་བུ་ད་ེལ་བྱནི་པོས། བདོ་བླནོ་མགར་གྱིསི་

བྱའི་ིམ་འིད་ིཡནི་དང་བུ་འིད་ིཡནི་ཤསེ་ཀྱིང་མ་སྟེརེ་ར།ོ །

ཡང་རྒྱའི་ིརྒྱལ་པོ་ོན་ར་ེཤིང་སྦོམ་ཕྲ་མེད་པོའི་ིཧྲིིལ་ལེབ་གཅིིག་ཁོང་གཉི་ེབ་ོཚོའི་ི

ལག་ཏུ་གཏིད་ནས། འིདིའི་ིརྩི་བ་དང་རྩི་ེམ་ོགང་ཡནི་སུས་ང་ོཤསེ་པོ་ད་ེལ། ལྷ་གཅིགི་

ཨོང་ཅིོང་སྟེེར་ར་ོགསུངས་ནས། ཡང་གཉི་ེབོར་ཚན་པོ་བཞི་ིབརྒྱས་གང་ལྟར་བྱས་

ཀྱིང་ཤིང་བྱང་ནས་རྩི་བ་དང་རྩི་ེམོའི་ིངོས་རྗེེས་དཀོའི་བར་རེད་པོ་དེས་མག་ོམཇུག་ང་ོ

མ་ཤེས་བར། ཡང་བོད་ཀྱིི་མགར་གྱིིས་ཤིང་དེ་ཡུར་ཆོེ་ཆུང་རན་པོ་ཅིིག་ལ་མགོ་

མཇུག་གཉིིས་སུ་རྫོ་ིར་ེཡོད་པོ་བྱས་ནས་དེའི་ིཆུ་ལ་ཤིང་ད་ེབསྐུར་བཏིང་པོས། ཤིང་

ག་ིརྩི་ེམ་ོཆུ་མག་ོལ་གཏིད། རྩི་བ་ཆུ་གཞུག་ལ་གཏིད་སངོ་བས་ཤངི་ག་ིརྩི་བ་འིད་ིཡནི་

ན།ོ །རྩི་ེམ་ོའིད་ིཡནི་ན་ོབྱས་ནས་ང་ོཤསེ་ནས་ཀྱིང་ད་ཉིདེ་ཞུ་བྱས་ཏི་ེཡང་མ་སྟེརེ་ར།ོ །

ཡང་རྒྱལ་པོ་ོན་ར།ེ ད་ཁྱེདེ་རྣམས་ལ་ཉི་ེརངི་བྱས་མ་ིབཏུབ་པོར། སང་ཉི་ིམ་ལ་ཕོ་ོ

བྲང་ཁྲི་ིསྒོའི་ིབུ་མ་ོན་ཆུང་འིདྲ་འིདྲ་མ་ོབཞི་ིབརྒྱ་འིོང་བས། དེའི་ིཚོའི་ིགསེབ་ནས་སུས་

ང་ོཤེས་པོ་ད་ེལ་སྦྱོིན་ན་ོགསུངས་ནས། ད་ེནས་ཡང་བོད་ཀྱི་ིབློན་པོ་ོཆོེན་པོ་ོམགར་

སྟེོང་བཙན་ཡུལ་བཟུང་ག་ིཐུགས་དགོངས་ལ། ཨོང་ཅིོང་ང་ོམ་ིཤེས་ཀྱི་ིདོགས་པོའི་ི



 ལེའུསབུ་ལས་ུ་ོ།པུལས་ུ་པདུལཔདུ་ཐིུདངུ་ོ།
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ཟོན་བྱས་པོའི་ིཐོབས་ན་ིའིད་ིལྟར་བྱས་སོ། །སྔར་ཁོང་སློེབས་ནས་འིདྲིས་པོའི་ིརྒྱའི་ི

སྤྱོོད་ལམ་སྟེོན་པོའི་ིརྒྱ་མ་ོཨོང་ཅིོང་ག་ིཉི་ེཟླ་མ་ོགཡོག་མ་ོད་ེལ། སྔར་ནས་ཟས་དང་

སྐོོམ་བྱིན་ནས་སྤྱོོད་ལམ་གྱིིས་འིདྲིས་པོར་བྱས་ནས་གསེར་བྲེ་གང་རྔན་པོར་བྱིན་

ནས། ད་ཁྱེོད་ཀྱིིས་ང་ལ་ལྷ་ཅིིག་ཨོང་ཅིོང་ད་ེཆོ་ལུགས་དང་བཀོོད་པོ་ཅི་ིའིདྲ་གང་འིདྲ་

ཅིིག་ཡོད་ཤོད་དང༌། དེ་བཤད་ན་ལྷ་ཅིིག་ཨོང་ཅིོང་འིདི་བོད་དུ་བག་མར་བཏིང་ལ། 

ངས་འིདིར་ཁྱེོད་རང་ག་ིཁྱེ་ོབ་ོབྱས་ནས་དགའི་བ་ོཡོང་བྱས་པོས། གཡོག་མ་ོད་ེན་ར་ེ

རྒྱ་ནག་འིད་ིསྤོོར་ཐོང་ཁྲི་མོའི་ིཇུ་ཞིག་ག་ིརྩིིས་ལ་མཁས་ཤིང་རྣ་ོབས། བཤད་མཁན་

སུ་ཡནི་ཤསེ་ནས་ངའི་ིམག་ོགཅིདོ་དུ་ཡངོ་ཟརེ་ར།ོ །

བློན་པོ་ོམགར་ན་ར།ེ ངས་རྩིིས་ཀྱིིས་མ་ིཤེས་པོའི་ིཐོབས་ཤེས་བྱས་པོས། མ་ོན་

རེ་ཐོབས་དེ་བགྱིིས་དང་ངས་བཤད་ད་ོཟེར་རོ། །དེ་ནས་བློན་པོ་ོམགར་གྱིིས་ཁྱེིམ་

གཅིགི་ཏུ་སྒྱེདེ་པུ་གསུམ་བཙུགས་ནས། དའེི་ིསྟེངེ་དུ་ཟངས་ཆུས་བཀོང་བ་ཅིགི་བཞིག 

དེའིི་སྟེེང་དུ་ཕུབ་དམར་ལིང་ཅིན་ཅིིག་བཞིག དེའིི་སྟེེང་དུ་དཔོའི་སྨྱུག་གི་དྲ་བའིི་སྦྲ་

ཁྱེམི་ཅིགི་ཕུབ། དའེི་ིནང་དུ་རྫོ་མ་མ་ིཤངོ་བ་ཅིགི་བཅུག དཔོའི་ིདྲ་བའི་ིསྦྲ་ཁྱེམི་ལ་བྱ་སྤུ་

སྣ་ཚགོས་གཟུག་ནས། རྫོ་མ་དའེི་ིནང་དུ་རྒྱ་མོའི་ིགཡགོ་མ་ོད་ེསྡེདོ་དུ་བཅུག་སྟེ།ེ མའོི་ི

ཁ་ལ་ཟུངས་དུང་བཀོབ་སྟེེ་མཆུ་ཐོབ་ཁུང་ལ་གཏིད་ནས་ད་འིདིའིི་ནང་ན་ཚུར་ཤོད་

དང་བྱས་པོས། མ་ོན་ར་ེབུ་མ་ིའིདྲ་མ་ོབཞི་ིབརྒྱ་ཐོམ་པོའི་ིརྩིར་ནས་འིངོ་བ་ལ། སྔནོ་ལ་

སུམ་བརྒྱ་ཐོམ་པོ་བགྲོོངས་ལ་ཐོོང༌། ད་ེནས་ཕྱོ་ིམའི་ིབུ་མ་ོབརྒྱའི་ིགྲོལ་དཀྱིིལ་ནས་

བཞི་ིབཅུ་ཞི་ེདགུའི་ིསྔོན་ལ་བྱས། ལྔ་བཅུ་ཐོམ་པོ་མར་ལ་བཞིག་པོའི་ིམཚམས་ནས་

ཡོད། ཟབ་ཆོེན་གྱི་ིབེར་ཆོེན་ཆུ་ཞིེང་གབ་པོ་བདུན་བརྩིེགས་གོན་ནས་འིོང་སྐུ་མདོག་
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ཨནེ་ཙམ་སྔ་ོབ་ལ་དམར་བའི་ིམདངས་ཆོགས་པོ། སྐུའི་ིབངོས་མ་ིཆུང་མ་ིཆོ་ེབར་རན་

པོ། མཁུར་ཚོས་གཡས་ལ་འིཁོར་ལོ་རིས་ཡོད་པོ། གཡོན་ན་པོདྨེ་རིས་ཡོད་པོ། 

ཚམེས་ཀྱི་ིས་ོཞི་ོདཀོར་ལ་ཐོགས་བཟང་ཞིངི་འིགྲོགིས་པོ། སྙལི་ཐུང་དམར་ལ་རངི་བ། 

ཡ་ེཤསེ་སྒྲིལོ་མའི་ིམཚན་འིཆོང་བ་ཅིགི་ཡདོ། དའེི་ིལུས་ལ་དྲ་ིཞིམི་པོ་ོབྲ་ོཞིངི་བསྣམས་

པོས་གཡུའི་ིསྦྲང་མ་ཅིིག་གོས་གྱིིས་ཆོག་མཐོའི་ལ་འིཁོར་བ་ཞིིག་ཡོད་ད།ོ །ངས་ཀྱིང་

བུ་མོའི་ིདབུ་སྐྲ་ཡང་ཞིོར་ལ་དཔྲལ་བའི་ིསྨོིན་མཚམས་སུ་སིན་དྷུ་རའི་ིཐོིག་ལ་ེཡུངས་

དཀོར་ཙམ་ཞིིག་བྱུགས་ལ་བཞིག་གིས། དེ་ལམ་བསྲོང་ལ་བྱུང་བ་དང༌། མདའི་

གཅིགི་ཀྱི་ིམགུལ་དུ་དར་ལ་ེབརྒོན་ར་ེཐོོགས་ལ། མདའི་ིལྟངོ་གཉིསི་ཀྱིསི་གངོ་རྩི་ནས་

ཙརི་གྱིསི་བཟུང་ལ་རྗེ་ེབཙུན་མའི་ིམཚན་དང་སྙངི་པོ་ོབརྗེདོ་ཀྱིནི་ཁྲིདི་དང༌། མ་ིཁྱེདོ་ལ་

འིངོ་གསི་ཟརེ་ར།ོ །

དེར་བློན་པོ་ོགཞིན་རྣམས་འིད་ིསྐོད་ཟེར་རོ། །ལྷ་ཅིིག་ཨོང་ཅིོང་འིད་ིབློན་པོ་ོགཉི་ེ

བ་ོརྣམས་དང་རིག་པོའི་ིརྩིལ་འིགྲོན་པོའི་ིཁོག་ནས་རིམ་པོ་མང་པོོར་ཉིེད་དབང་བ་ཡིན་

པོ་ལ། ངདེ་ལ་མ་སྟེརེ་མ་སྦྱོནི་ན།ོ །ད་རྒྱལ་པོའོི་ིགསུང་ནས་ཉིདེ་ཚསོ་ཁྲིམིས་ཡདོ་པོའི་ི

རྒྱལ་པོ་ོཡནི་པོ་ལ། ཁྱེདེ་རྣམས་ལ་ཉི་ེརངི་མ་ིབཏུབ་པོས། ཕོ་ོབྲང་ནུབ་སྒརོ་བུ་མ་ོའིདྲ་

འིདྲ་མོ་བཞིི་བརྒྱ་ཐོམ་པོ་བསྒྲིིགས་ནས་འིོང་བས། དེ་ཚོའིི་གསེབ་ནས་ཁྱེེད་རང་

རྣམས་སུས་ཤེས་པོ་ད་ེལ་སྟེེར་བ་ཡིན་གསུང་བྱུང་བ། ད་སང་ནང་བར་སུས་ང་ོཤེས་

པོ་སྔནོ་ལ་འིདམེས་པོ་དསེ་ཁྱེརེ་བ་ཡནི་པོས་ན། གང་ཡནི་ཐོག་ཆོདོ་ཡདོ་པོས་རགི་པོ་

སྒྲིགིས་ཏི།ེ འིདམེས་མ་ནརོ་བ་ཞིགི་བྱ་དགསོ། ད་ེངདེ་རང་རྣམས་ཚད་པོས་མ་ཤ་ིགངོ་

དུ་བོད་དུ་འིགྲོ་ོབའི་ིཀོ་ཆོ་སྒྲུབ་པོ་དང་ཐོབས་བྱེད་དུ་འིགྲོ་ོདགོས་ཡོད་ཟེར། ནས་བྲ་ེ



 ལེའུསབུ་ལས་ུ་ོ།པུལས་ུ་པདུལཔདུ་ཐིུདངུ་ོ།
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གང་དང་མདའི་བྱ་རྒོདོ་མ་གཉིསི་ལག་ཏུ་ཐོགོས་ནས་ལྟད་མ་ོལྟ་བར་འིགྲོ་ོཟརེ། དའེི་ིཕྱོ་ི

ད་ེནང་བར་རྒྱལ་པོོའི་ིཕོ་ོབྲང་ནུབ་སྒོར་བུ་མ་ོའིདྲ་འིདྲ་མ་ོབཞི་ིབརྒྱ་ཐོམ་པོ་བསྒྲིིགས་

ནས་ཐོནོ་བྱུང་བ་ལས། རྒྱ་གར་པོ་དང༌། ཁྲིམོ་དང༌། སྟེག་གཟགི་དང༌། ཧེརོ་དང་བཅིས་

པོའི་ིགཉི་ེབ་ོབཞི་ིབརྒྱ་ཚན་རྣམས་ཀྱིིས་ནི། ལ་ལས་བུ་མ་ོཆོས་བཟང་བཟང་འིདྲ་ལ་

འིདེམས། ལ་ལས་ག་ོཆོོད་ཆོོད་འིདྲ་ལ་འིདེམས། ལ་ལས་གཟུགས་ལེགས་ཤིང་བྱད་

མཚར་བ་འིདྲ་ལ་འིདམེས། ལ་ལས་ན་ིཕོ་མངི་བཟང་འིདྲ་བ་འིདམེས། མ་ིརསེ་བུ་མ་ོར་ེ

ཁྲིདི་སངོ་ང༌ོ། །

བོད་བློན་མགར་གྱིིས་ད་ེཀུན་གྱི་ིརྩིར་ཕྱོིན་མ་ཐོག་ལྷ་ཅིིག་ཨོང་ཅིོང་ད་ེང་ོཤེས་

ནས་ལྷ་ཅིིག་གི་བེར་གྱིི་གོང་བ་ནས་མདའི་རྒོོད་སྒྲི་ོམའིི་ལྟོང་གིས་ཚིར་གྱིིས་བཟུང་

ནས་ཁྲིདི་པོས། ལྷ་ཅིགི་ཨངོ་ཅིངོ་ཁ་ཕྱོརི་ལགོ་སྟེ་ེཧེ་ེཧེ་ེཟརེ་བའི་ིཁ་ནས་ཧེ་ར་ིཙན་དན་

གྱི་ིདྲ་ིཞིམི་པོ་ོཆོལི་གྱིསི་བྱུང་ང༌ོ། །

ད་ེནས་རྒྱལ་པོོའི་ིབློན་འིབངས་རྣམས་ན་རེ། ཉིེད་ཀྱི་ིབུ་སྲོིང་མ་ོའིཛངས་མ་ད་ེ

བོད་ཀྱི་ིབོད་ཡུལ་དུ་རྒྱལ་པོ་ོསྲོོང་བཙན་སྒམ་པོོའི་ིབཙུན་མོར་འིགྲོ་ོདགོས་གསུངས་

པོས། བུ་མསོ་ཡབ་ལ་ཞུས་པོ། ཕོ་མ་མངི་བ་ོདང་ཡང་མ་ིམཇལ། ཉི་ེའིཁརོ་རྣམས་དང་

ཡང་མ་ིམཇལ། ཆོོས་དང་ཁྲིིམས་དང་ལོངས་སྤྱོོད་གང་ཡང་མེད་ས་དེར་ང་མ་ིའིགྲོ་ོ

ཞུས་པོས། ཡབ་རྒྱལ་པོོའི་ིཞིལ་ནས་ད་དེས་མ་ིཕོན་ཅིིས་ཀྱིང་ཁྱེོད་འིགྲོ་ོདགོས། བོད་

ཀྱིི་རྒྱལ་པོོ་སྲོོང་བཙན་སྒམ་པོོ་དེས་སྤྲུལ་པོ་ལ་མི་ཤེས་པོ་དང་མི་ཡོང་བ་མི་འིདུག 

།ཁོའི་ིསྤྲུལ་པོའིི་དམག་མི་མང་པོ་ོའིོངས་ནས། རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ཁམས་ཐོམས་ཅིད་

བཅིོམ་ནས་བརླག་འིགྲོོ། བཙོང་བའི་ིརིན་མེད་བྱིན་པོའི་ིང་ོམེད་པོའི་ིཁར། ང་བསད་
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ཁྱེདོ་ན་ིརང་དབང་མདེ་པོར་ཁྱེརེ་འིགྲོ།ོ བླནོ་པོ་ོདའེི་ིབྱདེ་ལུགས་ད་ེཚ་ོལ་ལྟསོ་དང༌། ད་ེ

བས་ད་ལྟ་ནས་ཆོས་ཏི་ེའིགྲོ་ོབ་དྲག་གསུང་ང༌ོ། །

དེ་ནས་ནང་བར་ཅིིག་ན་ལྷ་ཅིིག་འིཕྲུལ་གྱིི་ཨོང་ཅིོང་དེ་གཡོག་མོ་དམ་པོ་བཞིི་

ཁྲིདི་ད་ེབདོ་བླནོ་མགར་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་དུ་བྱུང་ང༌ོ། །ལྷ་ཅིགི་ལ་ན་ར་ེཁྱེདོ་ཀྱི་ིབདོ་ན་ས་

ཁམ་པོ་དང༌། ཤངི་ས་ེབ་དང༌། རྩྭ་དྲསེ་མ་དང༌། རྡོ་ོསྲོན་ཟན་རྣམས་ཡདོ་དམ་མདེ་དྲསི་

པོས། ད་ེཚ་ོཡོད་བྱས་པོས། འི་ོན་ཡུལ་བཟུང་བཏུབ་བཟུང༌། ཆོ་ེབ་ཆུང་ལ་མང་དུ་

གཏིོང་བ་ཡོད་དམ་མེད་དྲིས་པོས། ད་ེའིདྲ་མེད་ཟེར་བས་ཉུང་གཞི་ིལ་གཞིིའི་ིས་བོན་

ཆོགས་ས།ོ །

 ད་ེནས་ལྷ་ཅིིག་ཨོང་ཅིོང་ད་ེབོད་དུ་འིགྲོ་ོབའི་ིརྩིིས་བྱེད་པོའི་ིདུས་སུ། ཡབ་རྒྱལ་

པོ་ོལ་འིད་ིསྐོད་ཅིེས་ཞུས་ས།ོ །ཀྱི་ེམ་ཡབ་ཅིིག་རྒྱལ་པོ་ོསྙན་གསོན་དང༌། ཨ་ཕོ་ཡབ་

ཀྱི་ིབཀོའི་བྱུང་ཨང༌། ཨ་མ་ཡུམ་གྱི་ིབཀོའི་བྱུང་ཨང༌། ཇ་ོབ་ོམིང་བོའི་ིཚིག་ཤོར་རམ། 

ཨ་ེམ་མངི་སྲོིང་ང་ོམཚར་ཆོ།ེ ཀྱི་ེམ་ཡབ་ཅིགི་རྒྱལ་པོ་ོབདག་ལ་གསནོ། བདོ་ཀྱི་ིཡུལ་

དུ་བདག་འིགྲོ་ོན། ཁ་བ་ཅིན་གྱི་ིཡུལ་ཕྱོོགས་དེ། གྲོང་ལ་བསིལ་བས་བསེར་བག་ཆོེ། 

ལྷ་ཀླུ་འིདྲ་ེསྲོིན་གདུག་པོ་མང༌། གངས་ར་ིགཅིན་གཟན་མཆོ་ེབ་འིདྲ། བྲག་ར་ིའིབྲོང་

བོའི་ིརྭ་ཅི་ོའིདྲ། ཉིམས་མ་ིདགའི་ཞིིང་བག་མ་ིདྲ།ོ འིབྲུ་ཆོེན་མ་ིའིཁྲུངས་མུ་གེའི་ིདགོན། 

གདོལ་པོ་ཤིག་ཟན་བྱོལ་སོང་རིགས། སྤྱོོད་པོ་རྩིིང་པོ་ཀློ་ཀློོའི་ིམི། མ་ིསྤྱོོད་སྲོིན་པོོའི་ི

སྤྱོདོ་དང་མཚུངས། མཐོའི་འིཁབོ་སྟེནོ་པོས་ཞིབས་མ་བཅིགས། འིཁརོ་བཞི་ིམདེ་ཅིངི་

རགིས་ངན་ཡུལ། ཆོསོ་མདེ་མ་རགི་མུན་པོའི་ིགླིིང༌། མཆོདོ་པོའི་ིརྟེནེ་དང་གནས་མདེ་

པོས། བསདོ་ནམས་བསགོ་པོའི་ིཞིངི་མ་མཆོསི། ད་ེལྟ་བུར་ན་ིབདག་འིགྲོ་ོན། ཡབ་ཀྱི་ི



 ལེའུསབུ་ལས་ུ་ོ།པུལས་ུ་པདུལཔདུ་ཐིུདངུ་ོ།
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མཆོོད་གནས་ཡ་ིདམ་ལྷ། ཤཱཀྱི་མུ་ན་ེབདག་ལ་ཞུ། ཁ་བ་ཅིན་ན་ིབཀྲེས་པོའི་ིཡུལ། 

རནི་ཆོནེ་བང་མཛདོ་བདག་ལ་ཞུ། ཁ་བ་ཅིན་ན་ིགྲོང་བའི་ིཡུལ། ཚ་ེགང་ཐུབ་པོའི་ིགསོ་

ཞིིག་ཞུ། བོད་ཀྱི་ིམ་ིན་ིམ་ིབསྲུན་ཏིེ། རྩིིང་ཆོོས་མང་ལ་སྤྱོོད་བག་མེད། གཡོག་མ་ོལྔ་

བརྒྱ་བདག་ལ་ཞུ། བདོ་ན་ིམ་ིགཙང་གཙང་རྩིགོ་མདེ། གཡམོ་ཕྱོག་ཚང་བདག་ལ་ཞུ། 

ད་ེརྣམས་ང་ལ་མ་ིབསྐུར་ན། བདག་ན་ིའིད་ིརུ་མ་ིགུམ་ར།ི བདོ་ཡུལ་དབུས་སུ་འིགྲོ་ོར་ི

ཀོན། ཞིསེ་ཞུས་ཤངི༌། 

ལྷ་ཅིིག་ཨོང་ཅིོང་གིས་རྒྱལ་མོའི་ིཚལ་རབས་ཆོེན་མོ་ཡང་དུས་འིདིར་མཛད་

ད།ོ །ཡང་སྲོས་མ་ོཨོང་ཅིོང་གིས་ཡབ་ལ་ཞུས་པོ། ང་བོད་དུ་ཅིིས་ཀྱིང་འིགྲོ་ོདགོས་ན། 

བྱལོ་སངོ་གླིནེ་པོའི་ིཡུལ་ཕྱོགོས་དརེ། །མ་རུངས་མ་ིརྣམས་འིདུལ་དོན་དུ། །བདག་ག་ི

སམེས་སྤྱོདོ་ཇ་ིལྟར་བགྱི།ི །ཡབ་ཀྱིསི་བདག་ལ་གསུང་བར་ཞུ། །ཞིསེ་ཞུས་པོ་དང༌། 

ཡང་ཡབ་རྒྱལ་པོོས་སྲོས་མོ་ཨོང་ཅིོང་ལ་གསུངས་པོ། ཀྱིེ་མ་བུ་མོ་ཡབ་ཀྱིི་

བཀོའི་ལ་ཉིོན། །བོད་ཅིེས་བྱ་བ་ཁ་བ་ཅིན་གྱི་ིཡུལ། །ཡུལ་ལ་ཁྱེད་དུ་འིཕོགས་པོ་ད་ེ

ཡིན་ཏིེ། །གངས་ར་ིརང་བྱུང་ཤེལ་གྱི་ིམཆོོད་རྟེེན་ལ། །མ་བཅིོས་ལྷུན་གྱིིས་གྲུབ་པོའི་ི

གནས་ད་ེཡནི། །མཚ་ོབཞི་ིགཡུ་ཡ་ིམཎྜིལ་བཀྲམ་པོ་འིདྲ། །ཐོང་བཞི་ིརང་བཞིནི་མཆོདོ་

པོ་གཤམས་པོ་འིདྲ། །ཆུ་བ་ོབཞི་ིན་ིཡུལ་འིདིའི་ིརང་བཞིིན་ཅིན། །ར་ིམཐོ་ོས་གཙང་

གངས་ར་ིགཉིན་གྱི་ིལྗོོངས། །བཀྲ་ཤིས་ཉིམས་དགའི་གཡུང་དྲུང་བྲིས་པོ་འིདྲ། །རྒྱལ་

ཁམས་གཞིན་ན་མ་ིརྗེ་ེམིས་བྱས་ང་ོམཚར་མེད། །བོད་ཡུལ་མ་ིརྗེ་ེལྷ་ཡིས་བྱས་ཏི་ེང་ོ

མཚར་ཆོ།ེ །མཐོའི་བཞིའིི་ིརྒྱལ་པོོས་ལགེས་པོར་ཁུར་བ་ཡ།ི །ཆོསོ་སྐྱོངོ་རྒྱལ་པོ་ོསྲོངོ་

བཙན་སྒམ་པོ་ོན།ི །བྱང་ཆུབ་སམེས་དཔོའི་ིསྤྲུལ་པོ་མ་ིདྲུག་ལྡན། །ཡནོ་ཏིན་དཔོག་ཏུ་
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

མདེ་པོའི་ིརྒྱལ་པོ་ོཡནི། །ཁངོ་ག་ིམཛད་པོ་མང་ལ་རྒྱ་ཆོ་ེབས། །བདོ་འིབངས་ཀུན་ཀྱིང་

ཡུལ་དུ་གྱུར་བ་ཡིན། །དག་ེསློོང་ཕོ་ོམ་ོདག་ེབསྙེན་ཕོ་ོམ་ོཀུན། །བ་ོམ་ོཁྱེོད་ཀྱི་ིབསོག་

པོར་བྱས་པོས་ཆོོག ད་ེལྟར་ཡིན་པོས་བསོད་ནནམས་བསོག་པོའི་ིཕྱོིར། །བདག་ག་ི

མཆོདོ་གནས་ཤཱཀྱི་མུ་ན་ེའིད།ི །སངས་རྒྱས་སྟེོན་པོའི་ིཞིལ་སྐྱོནི་ཉིདི་ཡནི་ཏི།ེ །སངས་

རྒྱས་ཉིིད་དང་ཁྱེད་མེད་སྟེོན་པོས་གསུངས། །གང་ཞིིག་དད་དང་གུས་པོས་ཀུན་སློང་

སྟེ།ེ །སེམས་ཅིན་ཀུན་ལ་བྱམས་དང་སྙིང་བརྩི་ེབས། ད་ེདག་ཐོར་བར་བྱ་བའི་ིདོན་གྱི་ི

ཕྱོིར། །བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཐོོབ་པོར་བྱ་དོན་དུ། །གང་ཞིིག་འིད་ིལ་ཕྱོག་འིཚལ་མཆོོད་

བྱེད་ཅིིང༌། །དད་པོས་གུས་ཤིང་གསོལ་བ་བཏིབ་པོ་ཀུན། །མྱུར་དུ་བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་

ཐོོབ་པོར་ན།ི །སྟེོན་པོ་སངས་རྒྱས་ཉིིད་ཀྱི་ིཞིལ་ནས་གསུངས། །གང་ཞིིག་འིཁོར་བའི་ི

འིཇིགས་ཤིང་སྐྱོ་ོབ་ཡི། །སྡུག་བསྔལ་ད་ེལས་ཐོར་བར་བྱ་དོན་དུ། །སུ་ཞིིག་འིད་ིལ་

མོས་ཤིང་མཆོོད་བྱེད་ན། །མྱ་ངན་འིདས་པོ་སྲོིད་ལས་ཐོར་གྱུར་ཏི།ེ །དགྲོ་བཅིོམ་རང་

སངས་རྒྱས་པོ་ངེས་ཐོོབ་སྟེ།ེ །སྲོིད་པོའི་ིཉིོན་མོངས་ལས་དང་བྲལ་བར་འིགྱུར། །ངན་

འིགྲོོ་སྲོིད་པོའིི་སྡུག་བསྔལ་ལ་འིཇིགས་པོ། དེ་ལས་ཐོར་ཕྱོིར་འིདི་ལ་མཆོོད་པོ་

ཡང༌། །ངན་སངོ་སྡུག་བསྔལ་ཡངོས་སུ་བཅིད་བྱས་ནས། །བད་ེའིགྲོ་ོཐོོབ་པོར་འིགྱུར་

བ་རྒྱལ་བས་གསུངས། །འིཇིག་རྟེེན་འིདི་རུ་དགེ་བ་དེ་ཅིི་འིདོད་པོ། །ཕྱོག་འིཚལ་

མཆོོད་པོ་ཕུལ་ནས་གསོལ་བཏིབ་ན། །ཡིད་ལ་བསམ་པོ་མ་ལུས་འིགྲུབ་འིགྱུར་

ཞིིང༌། །གང་ཞིིག་འིད་ིལ་དད་པོས་ཕྱོག་འིཚལ་ལམ། །དད་ཅིིང་གུས་པོས་མཆོོད་པོ་

བྱདེ་པོ་དང༌། །ལྟ་ཞིངི་བསྐོརོ་བ་བྱདེ་པོ་ཐོམས་ཅིད་ཀྱིང༌། །སངས་རྒྱས་ཉིདི་ན་ིམྱུར་དུ་

ཐོོབ་པོར་འིགྱུར། །ད་ེཕྱོིར་དད་དང་གུས་པོས་ཕྱོག་འིཚལ་བྱོན། །ད་ེལྟར་ཡོན་ཏིན་



 ལེའུསབུ་ལས་ུ་ོ།པུལས་ུ་པདུལཔདུ་ཐིུདངུ་ོ།
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ལྡན་པོའིི་མཆོོད་གནས་ཁྱེད་པོར་ཅིན། །བདག་གི་སྙིང་དང་འིདྲ་བས་འིཕོངས་ན་

ཡང༌། །བུ་མ་ོཁྱེོད་ལ་བརྩི་ེབས་བདག་གིས་བསྐུར། །རིན་ཆོེན་བང་མཛོད་མང་པོ་ོ

དབྱགི་ག་ིགཏིརེ། །བདག་ལ་གཅིེས་པོའི་ིརནི་ཆོནེ་མང་པོ་ོཡང༌། །བརྩི་ེབའི་ིབུ་མ་ོཁྱེདོ་

ལ་བདག་གསི་བསྐུར། །འིཕྲ་མནེ་འིཕྲུལ་ཞིལ་ཉི་ིཟླས་བརྒྱན་པོ་བཅུ། །མཛསེ་པོའི་ིབུ་

མོ་ཁྱེོད་ལ་བདག་གིས་བསྐུར། །གསེར་གཡུ་བརྩིེགས་པོའིི་ཡིག་ཚང་ཆོེན་པོོ་

དང༌། །གཙུག་ལག་ཡ་ིག་ེསུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་དང༌། །ཟས་ཀྱི་ིགཡསོ་སྣ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་

ཅུ་དང༌། །བཏུང་བ་སྐོོམ་གྱི་ིསྦྱོར་ཐོབས་མང་པོ་ོདང༌། །སྲོ་བའི་ིག་ོཆོའི་ིགོན་པོ་སུམ་

བརྒྱ་དྲུག །རྣ་ོབ་མཚནོ་གྱི་ིརྣམ་པོ་མང་པོ་ོརྣམས། །རྒྱལ་པོའོི་ིསྲོགོ་བསྲུང་ཕྱོརི་ན་ིཁྱེོད་

ལ་རྫོོང༌། །གདགས་པོ་རྒྱན་གྱི་ིརྣམ་པོ་སུམ་བརྒྱ་དང༌། །གསེར་སྒ་གཡུ་ཡ་ིསྤོང་ལེབ་

ཅིན་ལ་སོགས། །རྒྱལ་པོོའི་ིརྒྱལ་སྲོིད་མཛེས་པོར་བྱ་ཕྱོིར་བསྐུར། །ཟ་འིོག་གདན་

ཐུལ་སངེྒེ་ེབྱ་བརྒྱ་མ། །ཉི་ིཟླ་འིཇའི་ཚནོ་ར་ིདྭགས་བཀྲམ་པོ་དང༌། །ལྗོནོ་ཤངི་གླིང་ཆོནེ་

ནོར་བུ་རིས་སུ་བྲིས། །རྒྱལ་པོ་ོང་ོམཚར་སྐྱོེད་ཕྱོིར་བུ་མ་ོཁྱེོད་ལ་རྫོོང༌། །ད་ེལྟར་ང་ོ

མཚར་ཆོ་ེབའི་ིའིཕྲུལ་ཆོ་སྣ་ཚགོས་དང༌། །གཙུག་ལག་ཐོང་ཁྲིམིས་བཅུ་བཞི་ིསྤྱོད་པོའི་ི

ཐོབས། །ཚགི་ག་ིམཛདོ་དང་ཚགི་ག་ིགཏིརེ་རྣམས་དང༌། །ཚགི་ག་ིའིཕྲུལ་དང་ཙ་ན་ཀོ་

ལ་སོགས། །ལུགས་ཀྱི་ིབསྟེན་བཅིོས་མང་པོ་ོཁྱེོད་ལ་རྫོོང༌། །ས་ོཚིགས་ས་ཡ་ིའིདུལ་

ཐོབས་ཡ་ིགེའི་ིཚོགས། །ལེགས་སྦྱོོར་སྤྱོོད་པོ་ལ་སོགས་མང་པོ་ོདང༌། །གཞི་ོཤེལ་རྫོ་ི

སྐྱོོང་ཕྱུགས་ཀྱིི་སྤོེལ་ཐོབས་དང༌། །གྲོངས་དང་རྩིིས་དང་ཡི་གེའིི་ཚོགས་རྣམས་

ཀྱིང༌། །བརྩི་ེབས་བུ་མ་ོཁྱེདོ་ལ་བདག་གསི་བསྐུར། །རྒྱ་ནག་གཙུག་ལག་གབ་རྩི་ེསུམ་

བརྒྱ་བ།ོ །ལེགས་ཉིེས་ལས་ཀྱི་ིམ་ེལོང་སྟེོན་པོ་ཡང༌། །བརྩི་ེབས་བུ་མ་ོཁྱེོད་ལ་བདག་
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

གསི་བསྐུར། །བཀོདོ་པོས་ཁྱེད་པོར་མཛསེ་པོར་བྱདེ་པོ་ཡ།ི །བཟ་ོཡ་ིཁྱེད་པོར་དྲུག་ཅུ་

ཐོམ་པོ་ཡང༌། །བརྩི་ེབས་བུ་མ་ོཁྱེདོ་ལ་བདག་གསི་བསྐུར། །ནད་རགིས་བཞི་ིབརྒྱ་རྩི་

བཞིའིི་ིསྨོན་དང་ན།ི །བརྟེག་པོ་བརྒྱ་དང་དཔྱད་ལྔ་སྦྱོརོ་སྡེ་ེདྲུག སྦྱོརོ་སྡེ་ེབཞི་ིལ་སགོས་

པོ་བདག་གིས་བསྐུར། །ཉིོན་མོངས་བརྒྱད་ཁྲི་ིབཞི་ིསྟེོང་ཞི་ིབྱེད་ཅིིང༌། །ཡོན་ཏིན་རྒྱ་

མཚ་ོམ་ལུས་རྒྱས་བྱེད་པོའིི། །མད་ོསྡེ་ེརྒྱུད་སྡེ་ེགདམས་པོ་མང་པོ་ོབསྡུས། །མ་ིདག་ེ

བཅུ་སྤོོང་དགེ་བཅུ་སྒྲུབ་བྱེད་པོའིི། །ཕོར་ཕྱོིན་དྲུག་སྤྱོོད་བསྡུ་དངོས་བཞིི་བསྡུ་

བ། །དམ་པོ་ཆོོས་ཀྱིི་གདམས་ངག་ཐོམས་ཅིད་ཀྱིང༌། །ཁྱེོད་ཀྱིིས་ལེགས་བསྒྲུབ་

ལེགས་པོར་སྤྱོད་པོའི་ིཕྱོིར། །བརྩི་ེབས་བུ་མ་ོཁྱེོད་ལ་བདག་གིས་རྫོོང༌། །ཚ་ེགཅིིག་

གོན་པོའི་ིདར་དང་ཟ་འིོག་གི །ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་དར་འིབོགས་སུམ་བརྒྱ་བསྐུར། །ཁ་

བཅི་ཅིན་གྱིི་མི་རྣམས་བསྡུ་བའིི་ཕྱོིར། །ཁྱེོད་ཀྱིི་སེམས་དང་སྤྱོོད་ཚུལ་འིདི་ལྟར་

མཛདོ། །ལྟ་བ་མཐོ་ོཞིངི་སྤྱོདོ་པོ་ཞིིབ་པོར་མཛདོ། །ཐོགེ་སྟེབོས་ཆོ་ེཞིངི་ཁགོ་ཡངས་ཆོ་ེ

བར་མཛོད། །ནང་བར་སྔར་ལངས་ནུབ་མ་ོཉིལ་འིཕྱོ་ིམཛོད། །བཀོའི་བློན་བད་ེཞིིང་

མཛེས་ལེགས་འིཇམ་པོར་མཛོད། །ལུས་ཚགས་དམ་ཞིིང་ལུས་སྒོ་བསྲུང་བར་

མཛོད། །ལག་གོར་འིཁྱུག་ཅིིང་ལག་བྱད་གཙང་བར་མཛོད། །བསོག་བུན་མཁས་

ཤིང་ཚགས་ནི་དམ་པོར་མཛོད། །གཟེངས་ནི་མཐོོ་ཞིིང་བཞིིན་འིཛུམ་མཛེས་པོར་

མཛོད། །ཉི་ེསེམས་ཆོ་ེཞིིང་འིཁོར་ལ་བྱམས་པོར་མཛོད། །ཁ་བག་ཉུང་ཞིིང་ངག་ཡང་

འིཇམ་པོར་མཛོད། །འིཕྱོར་སེམས་མ་མཛོད་ཁྱེ་ོགའི་ིདད་མ་ཆོ།ེ །ཁྱེ་ོལ་གུས་ཤིང་བུ་

ལ་བརྩི་ེབར་མཛདོ། །ཆོང་དད་ཆུང་ཞིངི་ཁྱེམི་མཛེས་གྲོངོ་མ་རྒྱུ། །མཐོ་ོལ་ཞིབས་ཏིགོ་

དམའི་ལ་བྱམས་པོར་མཛོད། །སག་སིག་མ་བ་ོརྒོན་སྡུད་མ་ཤ་ིབར། །རྒྱགས་ཤིང་
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བས་ོལ་དལ་བ་མེད་པོར་མཛོད། །ཐོད་ཀོར་མཐུན་ཞིིང་རྒོན་ལ་ཞི་ེས་བྱ། །ཀུན་ལ་

བྱམས་ཤིང་བདེན་པོར་སྨྲ་བར་བྱ། །དམའི་བ་སྐྱོོང་ཤིང་ངན་སློོང་སྦྱོིན་པོས་

སྐྱོོང༌། །སློོང་ལ་སྦྱོིན་བྱ་ངན་བྱེད་ལན་མ་ིབྱ། །བུ་ཚ་ཡོན་ཏིན་བསློབ་ཅིིང་ཡིག་ཚང་

དག་ལ་སྦྱོར། །དཀོོན་མཆོོག་དབུ་འིཕོང་བསྟེོད་ཅིིང་དད་དང་གུས་པོ་བསྐྱོེད། །ཆོོས་

འིཁོར་གཙུག་ལག་བཞིེངས་ལ་ས་དགྲོར་དགེ་གནས་ཚུགས། །སངས་རྒྱས་སྐུ་

གཟུགས་བཞིེངས་ཤིང་དག་ེའིདུན་སྡེ་ེཡང་ཚུགས། །ཐོོས་བསམ་སྒོམ་པོ་བྱ་ཞིིང་དམ་

ཆོོས་གཞུང་ཡང་བྲིས། །དགེ་འིདུན་བསྙེན་བཀུར་བྱ་ཞིིང་སྡེོམ་པོ་གཙང་མ་

བསྲུང༌། །དམ་ཆོསོ་རྒྱུན་དུ་བཤད་དང་དུས་དྲན་ཉིདི་ལ་ན།ི །ད་ེརངི་ཉིདི་ནས་འིབད་པོ་

ཆོེ་བར་མཛོད། །ཆོོས་ལ་ལོང་ཡཡོད་མི་བྱ་ཚེ་འིདིར་ཆོགས་མི་བྱ། །སྐྱོབས་ཆོེན་

དཀོནོ་མཆོགོ་ལྷ་རུ་བཟུང་ལ་སྐྱོབས་འིགྲོ་ོབྱ། །ལས་ཀྱི་ིའིབྲས་བུ་སགོས་ལ་སྡེགི་སྤོངོ་

དགེ་བར་འིབད། །འིཁོར་བའིི་ཉིེས་དམིགས་སོགས་ལ་ངེས་འིབྱུང་བློ་གཏིད་

བྱ། །འིཁརོ་རྩི་ཉིནོ་མངོས་སྤོང་ཞིངི་ད་ེཡ་ིགཉིནེ་པོ་ོརྟེནེ། །བྱམས་དང་སྙངི་རྗེ་ེབསམ་ལ་

བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིང་བསྐྱོེད། །བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པོ་སྤྱོོད་ཅིིང་ཐོེག་ཆོེན་ལམ་བགྲོོད་

བྱ། །ད་ེལྟར་མཛད་ན་བཀྲ་ཤིས་དག་ེབར་འིགྱུར། །གཏིམ་གྱི་ིམཐོའི་མའི་ིསྙིང་པོ་ོཡིན་

ན་ོབུ་མ་ོད་ེལྟར་མཛདོ། །

ཅིེས་གསུངས་ནས་ལྷ་ཅིིང་ཨོང་ཅིོང་ལ་ཞིལ་ཏི་ཆོེན་པོ་ོགནང་སྟེེ། ད་ེནས་ཡབ་

རྒྱལ་པོོས་སྲོས་མ་ོལྷ་ཅིིག་ཨོང་ཅིོང་བོད་ལ་འིགྲོ་ོབའི་ིནོར་རྫོོང་ཚན་པོ་ོཆོ་ེདབུས་སྤུས་

དག་པོར་བསྩལ། རྒྱ་ནག་ཕྱོག་འིཚལ་བའི་ིརྟེེན་ཅིིག་པོ་ོའིཛམ་བུའི་ིགླིིང་ག་ིརྟེེན་དང་

རྒྱན་གཅིགི་བུ་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པོའི་ིསྐུ་ཚབ་ལྷ་ཅིགི་ཤཱཀྱི་མུ་ན་ེད་ེཡང་སྲོས་མ་ོ
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

ཨོང་ཅིོང་ག་ིནོར་རྫོོངས་ལ་བསྩལ་པོ་ལས། རྒྱ་ནག་ག་ིམ་ིརྣམས་རྨ་ིལྟས་ངན་པོར་

ལགོ་ནས་རྒྱའི་ིམ་ིརྣམས་ན་ར།ེ རྒྱལ་པོ་ོཆོནེ་པོ་ོཡབ་ཡུམ་སྲོས་དང་བཅིས་པོ་ལགས། 

བདག་ག་ིབུ་སྲོིང་མཛངས་མ་ལྷ་ཅིིག་ཨོང་ཅིོང་འིད་ིབོད་ལ་ཤོར་གྱིིས་མ་ིཆོོག །ཡིད་

བཞིིན་ནོར་བུ་རིན་པོ་ོཆོ་ེལྷ་ཤཱཀྱི་མུ་ན་ེའིད་ིཡང་བོད་ལ་ཤོར་ཟིན་འིདུག་པོས། ད་འིད་ི

ལ་བཤད་མཁན་ཅིིག་ཡོད་ཐོག་ཆོོད་པོས་རྩིིས་མཁན་སྤོོར་ཐོང་ཁྲི་མ་ོམཁས་པོར་རྩི་ི

ཤེས་པོ་ཅིིག་ལ་རྩིིར་ཆུག་ལ་ཆོད་པོ་གཅིོད་ད་ོབྱས་རྒྱལ་པོ་ོལ་ཞུས་པོས། རྒྱལ་པོོས་

རྒྱ་ནག་ཡུལ་ན་རྩིིས་རྣོ་བའིི་རྩིིས་མཁན་ལ་རྒྱའིི་སྤོོར་ཐོང་ཁྲི་མོ་རྩིིར་བཅུག་པོས། 

རྒྱའི་ིརྩིིས་མཁན་གྱི་ིཞིལ་ནས་འིད་ིཡ་མཚན་ཆོེ། སྔར་མེད་པོའི་ིརྩིིས་ཤིག་བྱུང་ཟེར། 

ད་ེའིདྲ་ཇ་ིལྟར་འིདུག་དྲསི་པོས། 

རྒྱ་རྩིིས་པོ་ད་ེན་རེ། ར་ིནག་པོ་ོཆོེན་པོ་ོགསུམ་འིདུས་པོའི་ིཁ་ལ་མཚ་ོདམར་པོ་ོ

ཅིགི་བྱས། དའེི་ིསྟེངེ་ན་ཐོང་ཆོནེ་པོ་ོདཀོར་དམར་ཁྲི་བ་ོཅིགི་ག་ིསྟེངེ་ན། ནམ་མཁའི་ལ་

བསྡེད་པོའི་ིལྕགས་ཀྱི་ིགནོན་སྦྱོིན་མ་ོལུས་པོ་ོཐོམས་ཅིད་མིག་གིས་ཁེངས་པོ། མག་ོ

དང་སྟེོད་ལ་བྱ་སྣ་ཚོགས་བབས་པོ། ཟངས་ཀྱི་ིམཆུ་རིང་པོ་ོབྱས་པོ་ཅིིག་གིས་བཤད་

འིདུག་ཟརེ་བས། ཡབ་རྒྱལ་པོ་ོན་ར།ེ ད་ེའིདྲ་བདནེ་མ་ིསྲོདི་སྤོརོ་ཐོང་ཁྲི་མའོི་ིརྩིསི་ཀྱི་ིམ་ོ

ལ་འིད་ིལྟར་གྱུར་མ་ིའིདུག་གསུངས་ནས། སྤོོར་ཐོང་ཁྲི་མ་ོབཅུ་སྐོོར་མ་ེལ་བསྲོེགས་

ས།ོ །

དེ་ནས་སྤོོང་ཐོང་ཁྲི་མ་ོམེས་ཚིག་འིཕྲ་ོལ་ཨོང་ཅིོང་གིས་འིདི་ང་ལ་བོད་ལ་འིགྲོ་ོ

བའི་ིབསྲུང་བ་ལ་དགོས་གསུངས་ནས་ཁྱེེར་བས། ཨོང་ཅིོང་ག་ིསྙིང་བརྩི་ེནས་གབ་

པོས་གབ་རྩི་ེཞིེས་པོའི་ིམིང་ཡང་ཆོགས་ཤིང་ཨོང་ཅིོང་གིས་བསྲུང་བ་བྱེད་གསུངས་



 ལེའུསབུ་ལས་ུ་ོ།པུལས་ུ་པདུལཔདུ་ཐིུདངུ་ོ།
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པོས་གབ་རྩིསེ་བསྲུང་བ་བྱདེ་པོའི་ིལུང་ཡང་ད་ེལྟར་བསྟེན་ན།ོ།

 ད་ེནས་ཇ་ོམ་ོསྒྲིལོ་མ་སྔནོ་མའོི་ིསྤྲུལ་པོ་ཨངོ་ཅིངོ་ད་ེབོད་ཡུལ་ལ་ཆོས་པོའི་ིདུས། 

ཁ་བ་ཅིན་གྱི་ིསེམས་ཅིན་རྣམས་འིདུལ་བའི་ིདོན་དུ། ཨ་མའི་ིབང་གོང་ནས་ལ་གཞི་ི

ཉུང་གཞིིའི་ིས་བོན་དར་དམར་པོོར་བཏུམ་ནས་དབུ་སྐྲའི་ིགསེབ་ཏུ་སྦས་ནས་འིོངས་

ས།ོ །གངོ་དུ་ཆོ་ེབ་ཆུང་དུ་གཏིངོ་བ་དང་ཆུང་བ་ཆོརེ་གཏིངོ་བའི་ིདྲ་ིལན་ཡང་ད་ེལ་ཟརེ་

རོ། །ད་ེནས་ལྷ་ཤཱཀྱི་མུ་ན་ེད་ེཤིང་རྟེ་གཅིིག་ག་ིནང་དུ་བཞུགས་ནས་དར་དཀོར་གྱི་ི

གུར་ཕུབ། དེའི་ིའིཁོར་ལ་ོགྱིད་ལྷ་དགའི་དང་གླུ་དགའི་གཉིིས་ཀྱིིས་འིདྲེན་ན།ོ །དེའི་ིཕྱོ་ི

ན་ཚུར་ལྷ་ཅིིག་ཨོང་ཅིོང་ད་ེགཡོག་མ་ོདམ་པོ་བཞི་ིདང་འིགྲོོགས་ནས། ཤིང་རྟེ་ཅིིག་ག་ི

ནང་དུ་བཞུགས་ནས་དེའི་ིའིཁོར་ལ་ོདྲེའུ་དཀོར་མ་ོགཉིིས་ཀྱིིས་འིདྲེན་ན། དེའི་ིཕྱོ་ིན་

ཚུར་ལ་གཡགོ་མདོམ་པོ་བཞི་ིཤངི་རྟེ་གཅིགི་ག་ིནང་དུ་བཞུགས་ནས་དའེི་ིའིཁརོ་ལ་ོརྔ་

མོང་ཀོ་བ་གཉིིས་ཀྱིིས་འིདྲེན་ནོ། །དེའི་ིཕྱོ་ིན་ཚུར་ལ་གྱིད་པོ་རིགས་བཟང་བཞི་ིལ་ཀོ་

གདུང་འིཁུར་དུ་བཅུག་ནས་འིངོས་ས།ོ །

དའེི་ིཕྱོ་ིན་ཚུར་ལ་བླནོ་པོའོི་ིརྟེ་པོ་རྣམས་འིངོས། དའེི་ིཕྱོརི་ན་ཚུར་ལ་ཁལ་པོ་མང་

པོ་ོལ་སོགས་པོ་རྣམས་རིམ་གྱིིས་འིོངས་པོས། ཡབ་རྒྱལ་པོོའི་ིཐུགས་དགོངས་ལ་བུ་

མ་ོབོད་དུ་འིགྲོ་ོབ་ལ། ལམ་དུ་གཉི་ེཔོ་ོགཞིན་པོ་ད་ེཚོའི་ིའིཕྲོག་མཁན་བྱུང་དོགས་ནས། 

ལྷ་ཅིིག་ག་ིའིཁོར་དུ་སྐྱོེས་པོ་ལ་ོཉི་ིཤུ་རྩི་གཉིིས་ལོན་པོ་ལྔ་བརྒྱ་ཐོམ་པོ། བུ་མ་ོལ་ོབཅུ་

དྲུག་འིགྲོ་ོབ་ལྔ་བརྒྱ་ཐོམ་པོ་དང་སྟེོང་ཐོམ་པོ་སྐྱོེལ་མ་ིལ་བཏིང་སྟེེ། དེའི་ིདུས་ན་ཨོང་

ཅིངོ་གསི་ཨ་མས་སྐྱོལེ་ཐུང་བྱས་ཏི་ེའིད་ིསྐོད་གསུང་ང༌ོ། །

བུ་མོ་བོད་ལ་ཅིིས་ཀྱིང་འིགྲོོ་དགོས་ན། །མ་དང་མི་འིཕྲད་པོའིི་ཡུལ་དེར་འིགྲོོ་
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

ན། །ཟླ་བ་ར་ེལ་ཚེས་བརྒྱད་ར།ེ །མས་ཀྱིང་ཚེས་བརྒྱད་ཡིན་ན་ོཟེར། །བུ་མོས་ཀྱིང་

ཚསེ་བརྒྱད་ཡནི་ན་ོགྱིསི། །ཟླ་བ་ར་ེལ་ཉི་ར་ེའིངོ༌། །མས་ཀྱིང་ཉི་ཡནི་ཉི་ཡནི་ཟརེ། །བུ་

མསོ་ཀྱིང་ན་ིཉི་ཡནི་བགྱིསི། །ཟླ་བ་ར་ེལ་སྟེངོ་ར་ེཡངོ༌། །མས་ཀྱིང་སྟེངོ་ཡནི་སྟེངོ་ཡནི་

ཟརེ། །བུ་མསོ་སྟེངོ་ཡནི་སྟེངོ་ཡནི་གྱིསི། །ད་ེདག་གསུམ་ལ་མ་སྨོད་གཉིསི། །མ་ིའིཕྲད་

སློ་བོ་ཡི་དོད་པོོ་བྱེད། །ཉི་སྟེོང་བརྒྱད་གསུམ་རེ་རེ་ལ། །མཆོོད་པོ་བཟང་པོོ་རེ་རེ་

བཤམོས། །དལེ་མ་ིའིཕྲད་ཕོ་མ་ཡ།ི །དྲནི་ལམ་ཟས་འིབྲལེ་བྱདེ་པོ་ཡནི། །ད་བསློབ་བྱ་

གཞིན་རྣམས་ཕོ་ཇོས་གོང་དུ་ཇ་ིལྟར་བསློབས་པོ་བཞིིན་མཛོད། །གཏིམ་གྱི་ིམཐོའི་མ་

ཡནི་ན།ོ །བདོ་ལ་བད་ེབར་སངོས་ཤགི་ཅིསེ་མ་སྨོད་གཉིསི་གྱིསེ་ས།ོ །ཡབ་རྒྱལ་པོསོ་

ལྷ་ཅིགི་ལ་བསྟེདོ་པོ་ན།ི ཨངོ་ཅིངོ་ཞིེས་བྱའི་ིབུད་མདེ་དམ་པོ་འིད།ི །ལུས་ན་ིཧེ་ཅིང་མ་ི

རིང་མ་ིཐུང་སྟེ།ེ །ཧེ་ཅིང་མ་ིསྦོམ་ཧེ་ཅིང་མ་ིཕྲ་ཞིིང༌། །རྐོེད་པོ་གཞུ་འིདྲ་བལྟ་བས་ཆོོག་

མ་ིཤེས། །འིཇིག་རྟེེན་ཀུན་གྱི་ིབཟ་ོརྣམས་ཇ་ིསྙེད་པོ། །མ་ལུས་ཀུན་ལ་འིད་ིན་ིཕོ་རོལ་

ཕྱོིན། །འིཇིག་རྟེེན་ཁམས་ཀྱི་ིགླུ་གར་ཇ་ིསྙེད་པོ། །མ་ལུས་ད་ེདག་ཀུན་གྱི་ིཚུལ་ལ་

མཁས། །རྒྱབ་མདུན་གང་ནས་བལྟས་ཀུན་མཛེས་པོ། །འིདོད་ཆོགས་ཞི་ེསྡེང་གཏི་ི

མུག་མ་མཆོིས་ཏི།ེ །སྨྲ་འིམ་མ་ིསྨྲ་འིཛུམ་ཞིིང་རྒོོད་ཀྱིང་རུང༌། །རྟེག་ཏུ་བག་ཡོད་དྲན་

པོ་ཤསེ་བཞིནི་ལྡན། །འིད་ིལ་གཞིནདནོ་སམེས་ལ་རབ་ཏུ་བརྩིནོ། །དསེ་ན་ིའིཇགི་རྟེནེ་

ཀུན་གྱིསི་བཀུར་བར་འིསོ། །འིད་ིལ་ལྟས་པོས་ངམོས་པོར་མ་ིའིགྱུར་ཏི།ེ །མ་ིནད་དང་

ན་ིཕྱུགས་ཀྱི་ིནད་ལ་སོགས། །གས་ོབའི་ིནད་ལ་འིད་ིན་ིཤིན་ཏུ་མཁས། །འིད་ིལ་མ་ི

དགྲོར་ལནེ་པོ་མ་མཆོསི་ཏི།ེ །འིད་ིཡསི་ཤསེ་འིདྲ་བུད་མདེ་ཀུན་ལ་མདེ། །འིད་ིན་ིཆོསོ་

རྒྱལ་ཅིིག་ཅིིག་ཚུལ་དང་མཐུན། །བུད་མེད་དམ་པོ་འིད་ིདང་འིདྲ་བ་ན།ི །མ་ིཡ་ིའིཇིག་



 ལེའུསབུ་ལས་ུ་ོ།པུལས་ུ་པདུལཔདུ་ཐིུདངུ་ོ།
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རྟེེན་དག་ན་མ་མཆོིས་ཏི།ེ །འིད་ིཡ་ིལུས་ན་ིཤིན་ཏུ་འིཇམ་པོས་ན། །ནད་པོ་ལ་སོགས་

གང་ལ་རགེ་གྱུར་ཀྱིང༌། །ད་ེཡ་ིམདོ་ལ་ནད་རྣམས་སསོ་པོར་འིགྱུར། །འིད་ིཡསི་ལུས་

ལ་སྤོོས་ཀྱིི་ངད་འིབྱུང་བས། །སྤོོས་མཆོོག་གཞིན་རྣམས་ཐོམས་ཅིད་ཟིལ་གྱིིས་

མནོན། །འིད་ིཡིས་སྨྲས་པོ་བདེན་ཅིིང་སྙན་པོས་ན། །འིད་ིཡིས་སྨྲས་པོ་གཞིན་གྱིིས་

ཡིད་འིོང་འིགྱུར། །ནོར་དང་ཟས་ཀྱིིས་འིགྲོ་ོརྣམས་བརྟེེན་པོར་བྱེད། །གཞིོན་རྣམས་

རྒོན་པོ་ོཀུན་ལ་གུས་བྱེད་ལྟར། །ཨོང་ཅིོང་ཞིེས་བྱའི་ིབུད་མེད་དམ་པོ་འིདི། །རིགས་

རྒྱུད་གཟུགས་ཀྱིིས་དྲེགས་པོ་མ་ལགས་ཏིེ། །འིགྲོོ་བ་རྣམསལ་རྟེག་ཏུ་གུས་པོས་

འིདུད། །མ་ིམཆོགོ་ཆོསོ་རྒྱལ་ཅིགི་ལ་སྦྱོནི་པོར་འིོས། །

གསུངས་ནས་ཡབ་རྒྱལ་པོོས་ལྷ་ཅིིག་ཨོང་ཅིོང་ལ་ད་ེལྟར་དུ་བསྟེོད་དོ། །དུས་

དེར་བོད་བློན་གཉི་ེབ་ོརྣམས་ཀྱིིས་དགེས་གསུམ་ཚེངས་གསུམ་དང༌། དྲོད་ཁའི་ིགླུ་

ཡང་བླངས་ས།ོ །ད་ེནས་བོད་བློན་རྣམས་ཀྱིིས་ལྷ་ཤཱཀྱི་མུ་ན་ེདང༌། ལྷ་ཅིིག་ཨོང་ཅིོང་

བདོ་ཡུལ་དུ་སྤྱོན་དྲངས་ཏི།ེ ཤར་གྱི་ིསྐོར་མ་ནབས་ས་ོནུབ་ཏུ་རྒྱུ་བའི་ིདུས་སུ། བྱ་ཁྭ་

ཏིའིསིྐོད་ཀྱིསི་མ་ནནོ་པོ་ལ་འིངོས་ས།ོ །

དེ་ནས་སང་ཉིི་མ་ཤར་བ་དང་ལྷ་ཅིིག་ཨོང་ཇོ་འིཁོར་བཅིས་ཀྱིིས་གར་སློེབས་

པོའི་ིས་དེར་བསྡེད་ནས། ལྷ་ཤཱཀྱི་མུ་ན་ེལ་དར་དཀོར་གྱི་ིཡོལ་བ་བྲེས་པོའི་ིནང་དུ་

གསེར་དངུལ་གྱི་ིཁྲིིའི་ིསྟེེང་དུ་དར་ཟབ་ཀྱི་ིགདན་བཏིིང་ནས་བཞུགས། འིབྲས་ཀྱི་ིཟན་

བཤོས་ལྷུང་བཟེད་གང་ཕུལ། ད་ེནས་འིབྲས་ཐུག་ཞིལ་ཕོོར་གང་བསྐོོལ་ནས་ལྷ་ཅིིག་

ཨོང་ཅིོང་ལ་འིདྲེན། དེ་ནས་གཡོག་མོ་གཅིིག་ཡར་ལ་འིགྲོོ་རིངས་ནས་ཟླ་བོ་ཕྱོི་མ་

རྣམས་ལྟ་བའི་ིཕྱོིར་ཉི་ིཟེར་ལ་ལག་པོས་སྐྱོོར་ནས་བལྟས་ཀྱིང་ད་རུང་ཟླ་བ་ོཕྱོ་ིམ་མ་
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བྱུང༌། ད་ེནས་ཡུན་རངི་ཅིགི་ནས་ཡང་བལྟས་པོས་ད་ེནས་ཕྱོ་ིམ་རྣམས་ཀྱིང་བྱུང་ང༌ོ། །

ད་ེནས་ཉི་ིམའི་ིརིགས་ཀྱིིས་བློན་པོ་ོལ་ལ་ན་ིམདུན་མ་བྱེད། ལ་ལ་ན་ིརྟེ་རྒྱུག ལ་

ལ་ན་ིམདའི་རྒྱག ལ་ལ་ན་ིརྡོ་ོའིདེགས། ལ་ལ་ན་ིབང་རྒྱུག ལ་ལ་ན་ིཤ་ོརྒྱག ལ་ལ་ན་ི

མིག་མང་རྒྱག ལ་ལ་ནི་ལུས་རྩིལ་སྦྱོོང༌། ལ་ལ་ནི་གླུ་ལེན་པོ་སོགས་རྩིེད་མོ་སྣ་

ཚགོས་པོ་བྱདེ་ད།ོ །ལྷ་ཅིགི་ཨངོ་ཅིངོ་ན།ི མཆོདོ་པོ་རྣམ་པོ་ལྔ་བཤམས་ནས། དངུལ་

གྱིི་པོི་ཝང་རྒྱུད་གསུམ་པོ་ཅིིག་སྦྲེང་བའིི་རམ་བུ་བཏིེགས་ནས་མཆོོད་བསྟེོད་འིདི་

འིབུལ་ལ།ོ །

གང་ཚ་ེརྐོང་གཉིིས་གཙ་ོབ་ོཁྱེོད་བལྟམས་ཚེ། །ས་ཆོེན་འིད་ིལ་གོམ་པོ་བདུན་

བོར་ནས། །ང་ན་ིའིཇིག་རྟེེན་འིད་ིན་མཆོོག་ཅིེས་གསུངས། །ད་ེཚ་ེམཁས་པོ་ཁྱེོད་ལ་

ཕྱོག་འིཚལ་ལོ། །གང་ཚེ་ཐུབ་པོ་ཞིི་བའིི་གྲོོང་བཞུད་ཚེ། །འིཛམ་བུའིི་གྲོིབ་མས་

བཞུགས་པོ་མ་བཏིང་ཞིིང༌། །ལྷའི་ིབུ་གཞིོན་ནུ་དྲུག་ག་ིབསྟེོད་གྱུར་པོ། །ད་ེཚ་ེམཆོོད་

འིསོ་ཁྱེདོ་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལ།ོ །ང་ཡང་འིད་ིདང་ཕྱོ་ིམ་ལན་གསུམ་དུ། །ཐུབ་པོ་ཁྱེདོ་ཀྱི་ི

ཞིབས་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ཞིིང༌། །ཕོ་དང་མ་ཡིས་བསམས་ཏི་ེབཏིགས་པོ་ཡ།ི །དོན་གྲུབ་

ལེགས་པོར་བདག་གིས་བསྟེོད་ཕྱོག་འིཚལ། །རྣམ་དག་སྐུ་མངའི་མཆོོག་ཏུ་གཟུགས་

བཟང་བ། །ཡ་ེཤེས་རྒྱ་མཚ་ོགསེར་གྱི་ིལྷུན་པོ་ོའིདྲ། །གྲོགས་པོ་འིཇིག་རྟེེན་གསུམ་ན་

ལྷམ་མ་ེབ། །མགོན་པོ་ོམཆོོག་གྱུར་ཁྱེོད་ལ་སྐྱོབས་སུ་མཆོི། །གྲོངས་ཆོེན་ཤེས་རབ་

ཆོནེ་པོ་ོཔོ། །ཐུབ་ཆོནེ་དཔོའི་པོ་ོཆོནེ་པོ་ོབ། །སྲོདི་པོའི་ིམྱ་ངན་རྒོལ་བ་བ།ོ །ཉིོན་མངོས་

བརྒོལ་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལ།ོ །མཚན་མཆོོག་སུམ་ཅུ་རྩི་གཉིིས་སྐུ་མངའི་ཞིིང༌། །མཚན་

བཟང་དག་གིས་མ་ེཏིོག་རབ་རྒྱས་པོའིི། །གསེར་མདོག་འིདྲ་བ་ཁྱེོད་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་



 ལེའུསབུ་ལས་ུ་ོ།པུལས་ུ་པདུལཔདུ་ཐིུདངུ་ོ།
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ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལ།ོ །

ཅིེས་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པོ་ཕྱོག་འིཚལ་བསྟེོད་པོ་བྱེད་མཆོོད་པོ་འིབུལ་ལ།ོ །ད་ེནས་ཡང་

ཕྱོི་དེ་ནང་བར་བྱ་ཁྭ་ཏིའིི་སྐོད་ཀྱིིས་མི་ནོན་པོའིི་དུས་སུ་འིོངས་ཤིང༌། བྲག་དང་ཆུ་

འིཐོབ་བའི་ིསར་ལྷ་རང་གིས་ཞིབས་ཀྱིིས་བཅིགས་ནས་བྱོན། ཉི་ིམ་དྲུག་དྲུག་ག་ིལམ་

པོ་ོསྔ་དྲ་ོར་ེར་ེལ་མཆོདོ་པོར་བྱས་ས།ོ །

སེམས་ཅིན་མ་དག་པོར་རྣམས་ཀྱི་ིསྣང་བ་ལ་ཕྱོ་ིརབས་ཀྱི་ིདུས་སུ་བོད་ཡུལ་དུ་

བུད་མེད་ཁྲིེལ་ལ་འིཛེམ་པོ་ཉུང་བར་འིོངས་པོའི་ིརྟེགས་སུ། ལྷ་ཅིིག་ཨོང་ཅིོང་ལ་བློན་

པོ་ོམགར་གྱི་ིབུ་ཅིགི་ཆོགས་ནས་ལམ་དུ་ཆུ་ཟསོ་པོས། ལྷ་ཅིགི་སྐུ་ལུས་ནངོ་བར་གྱུར་

ནས། རྒྱལ་པོ་ོསྲོོང་བཙན་སྒམ་པོོའི་ིསྤྱོན་སྔར་མགྱིོགས་པོར་འིོང་བར་འིཚར་ནས། 

བོད་དུ་འིོང་བའི་ིཟླ་བའི་ིདུས་ཚོད་མ་ཐོེམས་ཀྱི་ིབར་དུ། ཁམས་སུ་ལྡན་པོའི་ིབྲག་སྔོན་

རྩིི་དཀོར་ཅིན་ལ་རྒྱས་པོའིི་དབུ་དུམ་དང༌། བཟང་པོ་ོསྤྱོོད་པོའིི་སྨོོན་ལམ་འིབུར་དུ་

བཏིོད་པོ་བརྐོོས་ནས་བྲིས། བྱ་དུར་གླིང་སྣར་ཐུབ་པོའིི་སྐུ་ཁྲུ་བརྒྱད་ཅུ་པོ་གཅིིག་

བཞིེངས། ཤྭ་བ་བཟུང་ནས་རྨོས་བྱས། བླང་གྲུ་དུས་ཐུང་དུ་རང་ཐོག་ཆུ་སྐོོར་བཅིོས། 

ནགས་ཤོད་དུ་ལམ་ནོར་དུ་བཅུག་པོ་ལ་སོགས་པོ་ལ་སྙད་བྱས་ནས་འིགོར་ར།ོ །དེའི་ི

དུས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔོའི་རྣམས་ཀྱིི་སྣང་བ་ལ། ཁ་བ་ཅིན་གྱིི་རྒྱལ་ཁམས་འིདི་

ཤཱཀྱི་མུ་ནསེ་ཞིབས་ཀྱི་ིབཅིགས་པོ་དསེ་ཤནི་ཏུ་བཀྲ་ཤསི་པོའི་ིསྣང་བ་བྱུང་ང༌ོ།།

 བློན་པོ་ོཆོེན་པོ་ོམགར་ན་ིརྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོ་ོཨོང་ཅིོང་ག་ིསྐྱོིན་ཚབ་དུ་བཟུང་ནས་

བོད་ལ་ཡར་མ་བཏིང་ང༌ོ། །དེར་རྒྱལ་པོོས་བློན་པོ་ོརིགས་པོ་ཅིན་དེའི་ིརིགས་རྒྱུད་
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མང་པོ་ོལ་འིཕོལེ་དུ་ར་ེནས་རྒྱ་མ་ོགཟུགས་མཛསེ་པོ། རགིས་བཟང་བ་གཅིགི་བླནོ་པོ་ོ

མགར་ལ་བཙུན་མ་ོཕུལ་ལ།ོ །

རྒྱལ་པོསོ་ད་ེལྟར་བྱས་ཀྱིང༌། བླནོ་པོ་ོཆོནེ་པོསོ་རགིས་རྒྱུད་འིཕོལེ་གྱིསི་དགོས་

ནས་རྒྱ་མ་ོདང་འིགྲོོགས་འིབྲེལ་མ་བྱས་སོ། །ད་ེནས་བློན་པོ་ོཆོེན་པོ་ོམགར་ཡར་ལ་

ཡོང་བའི་ིཐོབས་མཁས་པོར་བྱས་པོ་ལ། རྒྱ་མ་ོདེས་ཟས་དང་སྐོོམ་ཅི་ིསྦྱོིན་ཀྱིང་མ་

ཟསོ་མ་འིཐུངས་པོས་ལུས་ཀྱི་ིཤ་པོགས་བསྐོམས་ནས་ཤནི་ཏུ་རདི་པོར་གྱུར་ཏི།ོ །

དེ་ནས་ཉིི་མ་ལ་རྟེག་ཏུ་ཉིལ་བས་ཤ་མདོག་སྔོན་ནག་ཏུ་སོང༌། འིགྲོམ་ཕུག་

གཡས་དང་གཡོན་དུ་རམས་དང་རྒྱ་མཚོས་བཅུག་ནས་ལུད་པོ་ས་ལ་བོར་བས་སྔ་ོ

དམར་དུ་བྱུངུ་བས་རྣག་ཁྲིག་ཏུ་གསལ་བར་མཐོོང༌། མལ་འིོག་ཏུ་ས་བྷལ་བདལ་བའི་ི

འིགོ་ཏུ་ཀོ་ོབ་རུལ་བ་བཏིངི་ནས་དའེི་ིསྟེངེ་དུ་གདན་བཏིངི་ནས་རྟེག་ཏུ་ཉིལ་བས། ལུས་

ལ་དྲ་ིམ་ིཞིིམ་པོ་སྣམ་བྱུང་བས། རྒྱ་མོས་དྲ་ིད་ེཚོར་ནས། བློན་པོ་ོཆོེན་པོ་ོསྐུ་ལ་དྲ་ིམ་ི

ཞིིམ་པོ་སྣམ་པོ་འིད་ིཅི་ིཙུག་ཡིན་ལགས་ཟེར་བས། བློན་པོ་ོན་ར་ེང་ལ་ཚད་པོའི་ིནད་

བྱུང་བ་མ་ཚརོ་རམ་ཟརེ་སྐོད། 

དེ་ནས་རྒྱ་མ་ོདེས་རྒྱལ་པོ་ོལ་བློན་པོ་ོམགར་ནི་ཚད་པོའིི་ན་ཚ་བྱུང་ནས་སྙུང་

འིདུག་ཞུས་པོས། ཉིིན་ཅིིག་ཙ་ན་རྒྱལ་པོ་ོཆོེན་པོ་ོད་ེབྱོན་ནས། བློན་པོ་ོཆོེན་པོ་ོནད་

ཀྱིིས་སྙུང་ངམ་ད་ེམ་ལེགས་ངེད་རང་རྣམས་ལ་འིདུན་མ་བྱ་རྒྱུ་མང་པོ་ོཡོད་གསུང་བ་

ལ། བློན་པོ་ོསྙུང་ནས་མལ་ནས་མ་སློོངས་པོའི་ིརྫུས་བྱས་ཕྱོེད་ལངས་བྱས་ནས་ཐོལ་

མ་ོསྦྱོར་ཏིེ། རྗེ་ེཅིིག་ལགས་ཞིེས་ཞི་ེས་ཕུལ་ནས། བདག་གླི་ོནད་ཅིིག་འིཚལ་གདའི་

ལགས་ཞུས་པོས། རྒྱལ་པོསོ་བླནོ་པོ་ོརདི་པོར་གྱུར་པོ་ད་ེགཟགིས་ནས། བླནོ་པོའོི་ིརྩི་



 ལེའུསབུ་ལས་ུ་ོ།པུལས་ུ་པདུལཔདུ་ཐིུདངུ་ོ།
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དེ་ཚོར་ལུད་པོ་གྱུར་འིདུག་པོ་ཡང་རྣག་ཁྲིག་ཏུ་བྱུང༌། མཐོ་ོཕྱོི་ན་ཡང་རྣག་ཁྲིག་གི་

ལུད་པོ་མང་པོ་ོབསྐོམས་ནས་འིདུག་པོ་མཐོངོ་ནས། བླནོ་པོ་ོམགར་ཤ་ིཡ་ིདགོས་ནས། 

སང་ནང་བར་རྒྱ་ནག་ཡུལ་ནས་མཁས་པོའི་ིསྨོན་པོ་ཅིགི་འིབདོ་གསུང་ག་ིའིདུག་པོས། 

དེར་བློན་པོོས་བཙུན་མོ་རྒྱ་མོ་དེ་ལ་དོ་ནུབ་བུ་མོ་ཁྱེོད་རང་ནང་སྒོའི་ིཕྱོིར་ཉིོལ་ཞིིག 

།ཉིེད་རང་གཉིིས་དུམ་ཅིིག་སྟེབས་སུ་ཉིལ་ན་ཁྱེེད་བུད་མེད་འིད་ིགྲོིབ་ཆོ་ེབས། སང་

ནང་བར་སྨོན་པོས་རྩི་ང་ོམི་ཤེས། དེ་མ་ཤེས་པོར་སྨོན་པོས་བཅིོས་ལེག་བྱུང་ན་ང་

འིཆོི། ང་ཤ་ིན་ཁྱེོད་ལ་ཡུགས་ས་ཡོང་ད་ེནས་ཁྱེོད་འིདོད་མཁན་མ་ིཡོང་བར་སྡུག་པོ་ོ

ཡངོ༌། ང་གར་ཤ་ིབའི་ིཡུལ་གྲོངོ་དརེ་ལྟས་ངན་པོ་ཆོནེ་པོ་ོབཅི་ོབརྒྱད་ཡངོ༌། མ་ིརུང་བ་

བཅུ་དགུ་ཡངོ་ཟརེ་ནས་མ་ོནང་སྒའོི་ིཕྱོརི་བཏིནོ། 

དེ་ནས་བློན་པོོ་ཁོ་རང་གི་ནང་དུ་སོ་ཕོག་གི་མལ་ས་ཟླུམ་པོོ་མཐོོན་པོོ་ཅིིག་

བཅིོས་ནས། དེའི་ིནང་ལ་དར་དང་སྲོིང་བལ་གྱིིས་གཡོགས་ནས། ཁོང་རང་ག་ིལག་

ངར་གཉིསི་རྟེ་རྔས་དམ་པོར་བཀྱིགིས་ནས། ས་ོཕོག་ག་ིམལ་དུ་མག་ོཞིབས་ལགོ་ནས་

སྤྱོ་ིའིདྲེན་ར་ེབྱས་ཀྱིིན་ཉིལ་ལོ། །ད་ེལྟར་བྱས་པོས་རྩི་ཐོམས་ཅིད་འིཁྲུགས་ནས་ཡོད་

པོ་ལ། སང་ནང་བར་ད་ེསྨོན་པོ་ཅིགི་བྱུང་ནས་རྩི་བལྟས་ནས། 

རྒྱལ་པོ་ོལ་རྩིའི་ིལུང་སྨྲས་པོ། ཀཻྱི་རྒྱལ་པོ་ོཆོེན་པོ་ོལགས། བློན་པོ་ོཆོེན་པོ་ོའིདིའི་ི

ནད་ཀྱི་ིརྒྱུ་ན་ིརླུང་ལས་གྱུར་པོའི་ིནད་བརྒྱ་རྩི་གཅིིག་ཀྱིང་མིན། མཁྲིིས་པོ་ལས་གྱུར་

པོའི་ིནད་བརྒྱ་རྩི་གཅིིག་ཀྱིང་མིན། བད་ཀོན་ལས་གྱུར་པོའི་ིནད་བརྒྱ་རྩི་གཅིིག་ཀྱིང་

མིན། འིདུས་པོ་ལས་གྱུར་པོའིི་ནད་བརྒྱ་རྩི་གཅིིག་ཀྱིང་མིན། འིདི་འིབྱུང་བ་བཞིི་

འིཁྲུགས་ཀྱི་ིནད་མིན། བགེགས་རིགས་སྟེོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་དང༌། བྱིས་པོའི་ིགདོན་



 150  

བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

ཆོེན་བཅི་ོབརྒྱད་དང༌། ནད་བདག་དལ་བདག་རིམས་བདག་ག་ིནད་ཀྱིང་མིན། སྨོད་

ཁྲིག་སྟེོད་ལ་མཆོེད་དུ་བསིགས་པོ། རྒྱུན་རྩི་བླ་རྩི་གང་ཡང་ང་ོབརྟེག་བྱེད་རྒྱུ་མེད་པོ། 

མ་ིལ་སྔར་འིད་ིའིདྲའི་ིནང་བྱུང་བའི་ིདཔོ་ེམ་ིའིདུག་པོའི་ིནད་ཅིིག་འིདུག །འིད་ིའིདྲ་ལ་

ངས་བཅིསོ་ཐོབས་མ་ིཤསེ་པོས་ཁ་ོརང་ལ་དྲསི་ཟརེ་ར།ོ །

དེར་རྒྱལ་པོོའི་ིཐུགས་དགོངས་ལ་བློན་པོ་ོའིད་ིརིག་ཆོ་ེབས་ཁ་ོརང་གིས་ཤེས་

འིོང་སྙམ་ནས། རྒྱལ་པོོའི་ིཞིལ་ནས། བློན་པོ་ོཆོེན་པོ་ོཁྱེེད་རིག་པོ་ཅིན་ཡིན་པོ་ལ་ཁྱེེད་

ཀྱི་ིནད་འིད་ིཁྱེེད་རང་གིས་ཇ་ིལྟར་ཡིན་མ་ཤེས་སམ་ཞིེས་དྲིས་པོས། བློན་པོ་ོན་ར་ེང་

ཁྱེདེ་ཀྱིསི་བཙནོ་དུ་བཟུང་བས་བདོ་ཀྱི་ིལྷ་མ་དགའི་བའི་ིནད་ཡནི་ཟརེ། ད་ེལ་ཅིགི་ཕོན་

དྲསི་པོས་ལྟ་ོཆོགོ་བྱས་ན་ཕོན་ཟརེ། ད་ེལ་ཅི་ིདགསོ་བྱས་པོར། རྟེ་མགོ་གྲོ་ོམག་ོདམར་

ཅིིག་དགོས། དར་ཟབ་ཀྱི་ིཐོལ་བ་སྒྲི་ོབ་གང་དགོས། ལུག་ག་ིམཚེར་བའི་ིཁྲིག་གྲོོད་པོ་

གང་དགོས། སོལ་བའི་ིམདུང་ཤིང་སེར་ཀོ་མེད་པོ་འིདོམ་གསུམ་ཡོད་པོ་དགོས་ཟེར་

བས། རྒྱལ་པོ་ོཀོོང་རྩི་ེའིཕྲུལ་ཆུང་གིས་ཁྲིིམས་རྔ་བརྡུངས་ནས་སྐོད་བཏིང་བས། རྒྱ་

ནག་ག་ིབླནོ་འིབངས་རྣམས་འིདུས་ས།ོ །

རྒྱལ་པོོའི་ིཞིལ་ནས། ངའི་ིབློན་པོ་ོརིག་པོ་ཅིན་འིད་ིའིཆོ་ིབར་ཐུག་བྱུང༌། སྨོན་པོ་

མཁས་པོས་ཀྱིང་བཅིོས་ཐོབས་མ་རྙེེད། བློན་པོ་ོཁ་ོརང་ལ་ཅི་ིཕོན་དྲིས་པོས་ལྟ་ོཆོོག་

ཕོན་ཆོ་འིད་ིའིདྲ་དགོས་ཟེར་པོས། ཁྱེེད་རྣམས་ཀྱིིས་ད་ེལྟར་སྒྲུབས་ཤིག་ཅིེས་བཀོའི་

བསྒོས་པོས། བློན་འིབངས་རྣམས་ཀྱིིས་རྒྱལ་པོོའི་ིབཀོའི་བཞིིན་དུ་རྫོས་བསྒྲུབས་པོ་

ལ། ནགས་ཀྱི་ིརིགས་ཐོམས་ཅིད་མེས་བསྲོེགས་ཀྱིང་སོལ་བའི་ིམདུང་ཤིང་སེར་ཀོ་

མེད་པོ་འིདོམ་གསུམ་པོས་མཐོོ་གང་ཡང་མ་བྱུང༌། ལུག་ཐོམས་ཅིད་བསད་ཀྱིང་
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མཚེར་བའིི་ཁྲིག་གྲོོག་པོ་གང་ལས་ཕུལ་གང་ཀྱིང་མ་བྱུང༌། དར་ཟབ་ཐོམས་ཅིད་

བསྲོེགས་ཀྱིང་ཐོལ་བ་སྒྲི་ོབ་གང་ལས་ཕུལ་གང་ཡང་མ་བྱུང་ནས། རྒྱལ་པོོས་བོད་

བློན་ལ་རྟེ་དེ་རྙེེད་དེ་གཞིན་མ་རྙེེད་ད་ོགསུངས་པོས། བློན་པོ་ོན་རེ་རྟེ་འིདི་ལན་ཅིིག་

དགསོ་པོའིང་སྲོིད་པོས་ཚགས་བྱེད་ད།ེ ལར་ང་རང་འིཆོ།ི ང་ཤ་ིན་སྤྱོརི་ཡུལ་མ་ིལ་མ་ི

རུང༌། དགསོ་སུ་རྒྱལ་པོ་ོལ་མ་ིརུང་ཟརེ་ར།ོ །

དེ་ནས་རྒྱལ་པོོའི་ིཐུགས་ལ་བློན་པོོ་དེ་ཤིའིི་དོགས་ནས་ཡང་འིདི་སྐོད་གསུང་

ང༌ོ། །བློན་པོ་ོཆོེན་པོ་ོཁྱེོད་རིག་པོ་ཅིན་ཡིན་པོ་ལ། ཁྱེོད་ཀྱི་ིནད་འིད་ིལ་གཞིན་པོ་འིཚ་ོ

བའི་ིཐོབས་དང་ཕོན་པོ་ཅི་ིཡདོ་གསུངས་པོས། བླནོ་པོ་ོཆོནེ་པོའོི་ིཞིལ་ནས། བདོ་ཀྱི་ིར་ི

མག་ོམཐོོང་བའི་ིསར་ལྷ་གསོལ་དུ་བཏིང་ན་ཕོན་ཞིིང་ང་འིཚ་ོཟེར་བས། རྒྱལ་པོ་ོན་ར།ེ 

དེ་ལ་ཆོས་ཅིི་འིདྲ་དགོས་གསུངས་པོས། བློན་པོ་ན་རེ། ཆོང་གར་མ་གར་གྱིིས་

བསེངས་པོ་རྐྱེལ་བ་ད་ོདགོས། འིབྲས་ཡོས་ཚ་མར་ལ་སྤོེལ་བ་སྒྲི་ོབ་ད་ོདགོས། ཤ་

སྐོམ་ཚྭ་ཁུ་ལ་བཙོས་པོ་ཕོང་རྩི་ེད་ོདགོས་ཟེར་བས་བློན་པོ་ོཤིའི་ིདོགས་ནས་ཆོས་ད་ེ

རྣམས་བསྐུར་ནས་བློན་པོ་ོལྷ་གསོལ་དུ་བཏིང་ང༌ོ། །དེར་བློན་པོ་ོབོད་དུ་ཤོར་གྱིིས་

དགོས་ནས་གྱིད་སྟེབོས་པོ་ོཆོ་ེབཞི་ིསྐུ་སྲུང་ལ་བཏིང་ང༌ོ། །

ཁོང་རྣམས་ཡང་ལྷ་གསོལ་དུ་འིགྲོ་ོཁར་བློན་པོ་ལ། རྒྱལ་པོ་ོན་རེ། བློན་པོ་ོཁྱེོད་

རིག་པོ་ཅིན་ཡིན་པོས་ས་ོནམ་རན་འིདུག་པོས། ས་ོནམ་ཇ་ིལྟར་བྱས་ན་ལ་ོལེགས་

གསུངས་པོས། བླནོ་པོ་ོན་ར་ེས་བནོ་ཐོམས་ཅིད་ཡངོས་སུ་བརྔསོ་ལ་ཐོོབ་དང་གྲུམ་པོ་

ཐུག་ལ་སྐྱོེད་རིང་བ། སྙིམ་ཆོེ་ཞིིང་ལ་ོལེགས་པོ་ོཡང་དག་པོ་སྐྱོེས་ཡོང་བྱས་པོས། 

དེར་རྒྱལ་པོོས་ཁྲིིམས་ཀྱི་ིའིབོད་རྔ་བརྡུངས་པོས་ཡུལ་མ་ིབློན་འིབངས་རྣམས་དེར་
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

འིདུས་པོ་ལ། རྒྱལ་པོོའི་ིཞིལ་ནས། ཁྱེོད་རྣམས་ཐོམས་ཅིད་ས་བོན་ཚོ་ཡོངས་སུ་

བརྔསོ་ནས་མ་ིའིདབེས་ན་སུ་མ་ིའིདབེས་པོ་ད་ེལ་ཆོད་པོ་གཅིདོ་ད་ོགསུངས་པོས། རྒྱ་

ནག་ག་ིརྒྱལ་ཁམས་ཐོམས་ཅིད་ཀྱིསི་ས་བནོ་རྣམས་ཡངོས་སུ་བརྔ་ོནས་བཏིབ་བ།ོ །

ད་ེནས་བློན་པོ་ོམགར་ལམ་དུ་ཞུགས་པོའི་ིདུས་ན། རྟེ་མོག་གྲོ་ོམག་ོདམར་ལ་ལྷ་

གསོལ་བའི་ིཆོས་བཀོལ་ནས་ཁྲིིད། བློན་པོ་ོལ་ཤིང་ག་ིནད་མལ་གྲུ་བཞི་ིབྱས་ནས། 

གྱིད་སྟེོབས་ཆོེན་བཞིིས་བཏིེགས་ནས་ཡོང་ང༌ོ། །ངལ་སུ་ཆོད་ཀྱིིས་བློན་པོོས་ལྷ་ར་ེ

གསལོ། ཁངོ་མ་ིབརྒྱད་ལ་འིབྲས་ཡསོ་དང༌། ཤ་དང༌། ཆོང་རྣམས་ན་ིལྷའི་ིཕོ་འིབབ་ས་

ཆུང་ཡང་སྐོལ་བ་མ་ཆོད་པོ་ཡནི། ཆོནེ་པོ་ོཟར་མ་ིབཏུབ་ཟརེ་ནས་ཁངོ་ཚ་ོལ་ཆུང་ཆུང་

ར་ེལས་མ་སྦྱོནི་པོས་འིགྱིགོས་པོར་འིདངེས། ལྷ་གསལོ་བའི་ིས་ཆོནེ་པོ་ོདརེ་མ་སློབེས་

ན་དགྲོ་ཡོང་ཟེར། བློན་པོ་ོཁ་ོརང་གིས་བེར་གྱི་ིཕུ་ཐུང་ནང་དུ་ཟས་སྐོོམ་འིགྲོངས་པོ་ར་ེ

ཚགས་བྱས་ནས་གསོལ་གྱིིན་ལུས་གུད་པོ་ད་ེགས་ོཡིན་ཡོང་བས། རྒྱལ་མ་ོཚ་བ་

རངོ་དུ་སློབེ་བ།ོ །

དརེ་ཤ་ཆོང་མང་པོ་ོཉིོས་ནས་བདོ་ཀྱི་ིར་ིམཐོངོ་བའི་ིསར་ཕྱོནི་ནས། བླནོ་པོ་ོན་ར་ེ

འིད་ིན་ིལྷ་ར་ིགྱིང་མཐོ་ོབྱ་བ་ཡིན་པོས། ལྷ་གསོལ་ས་ཆོེན་པོ་ོཡིན་ན་ོཟེར་ནས་དེར་

ཆོོས་རྣམས་ཕོབ་སྟེ།ེ ལྷ་ལ་གསོལ་མཆོོད་བྱས་ས།ོ །ད་ེནས་མ་ིབཞི་ིདང་གྱིད་པོ་བཞི་ི

བརྒྱད་པོ་ོལ། འིབྲས་ཡོས་ཚྭ་མར་ལ་སྤོོལ་བ་ལ། ཤ་སྐོམ་ཚྭ་ཁུ་ལ་བཙོས་པོ་དང་

བཅིས་པོ་ཁོང་ཚོའི་ིསྔུན་དུ་བཞིག་ནས། ཁྱེོད་ཚ་ོསྦྱོངས་ས་ོལྟོགས་ཆོད་འིཛོམ་ཡོད་

ཟརེ་ནས་ཁངོ་རང་རྣམས་ཅི་ིཙམ་ཟ་འིདདོ་ཟར་བཅུག་ནས། ཁ་སྐོམོ་པོའི་ིདུས་སུ་ཆོང་

གར་ལ་གར་བསིངས་པོ་ད་ེནས་ཙམ་འིདོད་ཁོང་རང་རྣམས་འིཐུང་བཅུག་གོ །དེར་
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རྒྱའི་ིམ་ིབརྒྱད་པོ་ོཆོང་གསི་ར་ར་ོནས་གཉིདི་ལགོ་པོ་དང༌། བླནོ་པོསོ་ཁངོ་ཚའོི་ིམཚནོ་

རྣམས་བཅིག གཞུའི་ིརྒྱུད་བཅིད། རྟེ་ཚའོི་ིརྐོང་སུག་ཚ་ོབརྡུངས་ནས་བཅིག །བླནོ་པོ་ོ

ཆོེན་པོ་ོརང་ག་ིརྟེ་མོག་གྲོ་ོམག་ོདམར་ད་ེགཞིན་གྱིིས་ཁོའི་ིརྗེེས་མ་ིསློེབ་པོ་ཡིན་པོས། 

ད་ེལ་ཞིོན་པོས་མ་ིབཞི་ིཁྲིིད་གྱིད་པོ་བཞི་ིལ་ཆུ་གཏིོར་ནས་དགྲོ་བྱུང་ལོངས་བྱས་པོ་

བཞི་ིན་ིའིཐོབ་འིཐོོམ་དུ་ལངས་ནས་བལྟས་པོས། རྟེ་དང་ག་ོམཚོན་ན་ིཆུད་ཟོད་ནས་

མདེ། བླནོ་པོ་ོང་བདོ་དུ་འིགྲོ་ོབ་ཡནི་ཟརེ་རྟེ་ལ་ལྕག་བརྒྱབ་ནས་ཤད་ཀྱིིས་སངོ་བ་དང༌། 

གྱིད་པོ་མ་ིབཞི་ིབ་ོན་ར།ེ བདོ་ཀྱི་ིབླནོ་པོསོ་ད་ེཀོ་བྱདེ་པོར་སྔར་ནས་དགོས་པོས། 

ད་ེད་རེས་བྱས་ས་ོཟེར་སྐོད། ད་ཉིེད་རང་ཚ་ོཡང་མར་ལ་ལོག་ན་རྒྱལ་པོོས་ཆོད་པོ་

གཅིདོ་ཅུ་ཡངོ་བས། བླནོ་པོ་ོཁངོ་རང་ག་ིཟླ་ཕྱོ་ིལ་ཡར་འིགྲོ་ོབ་དྲག་ཟརེ་ནས་བླནོ་ཆོནེ་

མགར་གྱི་ིཕྱོིར་འིབྲངས་ཏི་ེཡོང་ང༌ོ། །ད་ལྟའི་ིརུས་མིང་རྒྱ་ཟེར་བ་འིད་ིད་ེཚ་ོནས་གྱིེས་

པོ་ཡིན་ཞིེས་ས།ོ །མ་ིབཞི་ིཁྲིིད་པོ་ད་ེའིཛིང་དང༌། ཝ་དང༌། གཟ་ེདང༌། ཁྱེ་ོའིབྱམ་ཡིན། 

གྱིད་མ་ིབཞི་ིན།ི རྗེ་ེདང༌། བྲམ་དང༌། དམངས་དང༌། གདོལ་དང་བཞི་ིཡིན་ན།ོ །བློན་

པོོས་ཀྱིང་ད་ེཚ་ོཉི་ིམ་རིང་ཙམ་བྱས་ཁྲིིད་ཡོང་ནས་ཁམས་སྨོད་ཙམ་ལ་སློེབ་པོ་དང༌། 

རྒྱ་ནག་ཡུལ་དུ་ལྗོང་བ་སྐྱོེས་པོ་རང་ལ་གྲུམ་པོ་འིཐུང་བར་བྱུང་བ་ལ། སྙ་ེམ་ཐོམས་

ཅིད་ལོང་བར་སོང་བས། རྒྱའི་ིམ་ིརྣམས་ན་རེ། བོད་ཀྱི་ིབློན་པོོས་ཞི་ེགདུག་ཆོེན་པོ་ོ

བྱས་པོ་འིདྲ། སྙ་ེམ་ཐོམས་ཅིད་མ་ིམགི་མདེ་པོར་ལངོ་བར་སངོ་འིདུག་ཟརེ། 

ད་ེནས་མ་ིརྣམས་ན་ར།ེ ངདེ་རང་ག་ིནགས་ཚལ་ཐོམས་ཅིད་ཀྱིང་མརེ་བསྲོགེས། 

དར་ཟབ་ཐོམས་ཅིད་བསྲོེགས་ནས་རྩི་བས་བཅིད། ལུག་ཐོམས་ཅིད་བསད་ནས་

རབས་བཅིད། རྩིསི་བསྐོརོ་སྤོངོ་ཐོང་ཁྲི་མ་ོམསེ་ཚགི ལྷ་ཅིགི་ཨངོ་ཅིངོ་ཕྲགོས། ལྷ་རྟེནེ་
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

ཤཱཀྱི་མུ་ན་ེཡང་བདོ་ཡུལ་དུ་ཁྱེརེ། བདོ་བླནོ་རགི་པོ་ཅིན་དསེ་རྒྱ་ནག་ག་ིཡུལ་ཁམས་

ཐོམས་ཅིད་ཕུང་བར་བྱས་ས་ོཞིེས་གླིེངས་སོ། །ད་ེནས་གཅིིག་ནས་གཅིིག་ཏུ་བཤད་

ཅིིང་བརྒྱུད་པོས། རྒྱལ་པོོའི་ིསྙན་དུ་ཐོོས་ནས་རྒྱལ་པོོས་བསམ་པོས་ད་ེབདེན་སྙམ་

ནས། བླནོ་པོ་ོངན་པོ་ད་ེབདོ་དུ་སངོ་བར་སྲོདི། ཁྱེདོ་རྣམས་སངོ་ལ་གདསོ་ཁྲིདི་ཤགོ མ་

ཟནི་ན་མདའི་རྒྱབོ་ལ་སདོ་ཤགི་གསུངས་ནས་རྟེ་བ་མང་པོ་ོའིདདེ་དུ་བཏིང་ང༌ོ། །

ད་ེནས་བློན་པོ་ོམགར་གྱིིས་འིདེད་མ་ིམང་པོོས་རྗེེས་སློེབ་ལ་ཁད་ཀྱི་ིརྫོ་ིཚོར་བ་

དང་རྟེ་མཚེར་རྙེིང་པོ་ཅིིག་ཏུ་ཕྱོིན་ནས་གྱིད་པོ་བཞིི་དང༌། མི་བཞིི་དང་བཅིས་རྟེའིི་

སྦངས་མང་པོོར་ཕྱོགས་ཏི་ེརྒྱ་ཆུ་ལྐུགས་པོའི་ིགཙང་པོ་ོལ་སྐུར་བས། རྒྱའི་ིའིདེད་མ་ི

རྣམས་ཀྱིིས་སྦངས་མང་པོ་ོཆུ་ནང་དུ་བྱུང་བ་མཐོོང་ནས། ད་ེརྗེེས་སློེབས་ཀྱིང་ཕོན་པོ་

མེད་པོ་འིདུག་ངེད་རང་ཚོས་ཐུབ་པོར་མེད་འིདུག ཁོང་ལ་བསུ་མའི་ིདམག་མང་པོ་ོ

བྱུང་འིདུག་པོ། རབ་རྒོལ་བའིི་སར་རྟེ་སྦངས་བཏིང་བ་རང་ལ་ཡང་འིདི་ཙམ་བྱུང་

འིདུག་པོ་ཟརེ་ནས་ཉིནི་གཅིགི་ཞིག་གཅིགི་མར་ལ་ལགོ་ག ོ།ཡང་མ་ིཅིགི་ན་ར་ེལགོ་པོ་

མ་ིདྲག །རྒྱལ་པོསོ་བཀོའི་དང་ཆོད་པོ་ཡངོ་བས་ད་དུང་ཡར་ལ་ལགོ་ནས་བླནོ་པོ་ོངན་

པོ་ད་ེམ་ཟནི་པོར་དདེ་པོ་དྲག་ཟརེ་ནས། ཡར་ལ་ལགོ་ནས་བརྡོས་ས།ོ །

ཡང་བློན་པོོས་ཁོང་ཚ་ོཡར་ལོག་ནས་འིདེད་དུ་བྱུང་བའི་ིརྫོ་ིཚོར་ནས་ཉིིན་ཅིིག་

སྦ་ནགས་དང་འིཕྲད་པོ་ལ། གྱིད་མ་ིབཞི་ིསྦ་མང་པོ་ོའིབྲེག་ཏུ་བཅུག་རྟེ་ལྕག་མང་པོ་ོ

བཅིོས་ནས་ཆུ་ལ་བསྐུར་པོས། རྒྱའི་ིའིདེད་མ་ིརྣམས་རྟེ་ལྕག་མང་པོ་ོཆུ་ནང་དུ་བྱུང་བ་

མཐོོང་ནས། ད་ེརྗེེས་སློེབས་ཀྱིང་ཕོན་པོ་མེད་འིདུག རྟེ་ལྕག་གཅིིག་བུ་ཆུས་ཁྱེེར་བ་

རང་ལ་འིད་ིཙམ་པོ་བྱུང་འིདུག ཁ་ོབསུ་མ་ིཚ་ོམང་དྲགས་ངེད་རང་ཚོས་རྗེེས་སློེབས་



 ལེའུསབུ་ལས་ུ་ོ།པུལས་ུ་པདུལཔདུ་ཐིུདངུ་ོ།
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ཀྱིང་ཁངོ་གསི་ཡང་ཁྲིདི་འིགྲོ་ོབས་མར་ལགོ་པོ་དྲག་ཟརེ་ཕྱོརི་ལགོ་ག ོ།མ་གརི་སློབེས་

པོ་དང་རྒྱལ་པོ་ོལ་ཁོང་ཚོས་བློན་པོོའི་ིརྗེེས་མ་ཟིན་པོའི་ིལ་ོརྒྱུས་བཤད་པོས། རྒྱལ་

པོོའི་ིཞིལ་ནས། བོད་ཀྱིི་རྒྱལ་པོོ་དང་བློན་པོོ་གཉིིས་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔོའི་ིརྫུ་འིཕྲུལ་བསམ་གྱིིས་མ་ིཁྱེབ་པོས་ན། རྗེེས་སློེབས་ཀྱིང་ཕོན་པོ་མེད་

པོས་བདནེ་གསུང་ང༌ོ། །

དེའི་ིདུས་སུ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁམས་སུ་མུ་ག་ེཆོ་ེབར་བྱུང་བ་ལས། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་

པོའོི་ིཐུགས་དགངོས་ལ། རྒྱལ་ཁམས་སུ་མུ་ག་ེཆོ་ེབ་འིད་ིའི་ོརྒྱལ་སྙམ་ནས། རྒྱལ་པོ་ོ

སྲོོང་བཙན་སྒམ་པོོས་ཨོང་ཅིོང་ག་ིརིན་དུ་ཕུལ་བའི་ིབཻཌཱུརྱའི་ིརྨོག་ཞུ་ཡོན་ཏིན་དུ་མ་

དང་ལྡན་པོ་དེ། ལྷ་ཤཱཀྱིའི་ིམུ་ནེའི་ིགདན་ཁྲི་ིསྒྲིོལ་མ་ཉི་ིཤུ་རྩི་གཅིིག་མས་བརྒྱན་པོ་ད་ེ

ལ་ཕུལ། གཞིན་ཡང་མཆོོད་པོའི་ིབྱ་ེབྲག་བསམ་གྱིིས་མ་ིཁྱེབ་པོ་བཤམས་ནས་ཕུལ་

ཏི་ེགསོལ་བ་བཏིབ་པོས། རྒྱ་ནག་ར་ིབ་ོརྩི་ེལྔ་ནས་འིབྲུའི་ིགཏིེར་ཐོོན་ནས་མུ་ག་ེཆོེན་

པོ་ོད་ེསངས་ས།ོ །རྒྱ་ནག་ག་ིརྒྱལ་ཁམས་ཕུང་བར་གྱུར་པོ་ད།ེ བདོ་ཀྱི་ིརྒྱལ་བླནོ་བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔོའི་ལ་དམའི་འིཇོག་རྔན་ཅིན་ཁྱེད་གསོད་བྱས་པོའིི་སྒྲིིབ་ཡོགས་ཀྱིི་

མཐུ་ཡནི་ཟརེ་ར།ོ །

རྒྱ་ནག་ཡུལ་དུ་བློན་པོོ་མགར་གྱིིས་ཞིེ་གདུག་བྱས་པོས་ནགས་རྣམས་

བསྲོེགས་ནས་སྲོོག་ཆོགས་མང་པོ་ོཤ་ིབ་དང༌། ལུག་མང་པོ་ོབསད་པོ་རྣམས་རྒྱལ་པོ་ོ

སྲོོང་བཙན་སྒམ་པོོའི་ིཐུགས་རྗེེས་འིོད་ཟེར་ཀྱིིས་སྐོད་ཅིིག་མ་ལ་མངོན་པོར་རྫོོགས་

པོར་སངས་རྒྱས་ནས། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོ་ོཀོོང་ཙ་ེའིཕྲུལ་ཆུང་ག་ིཕོ་ོབྲང་ཁྲི་ིསྒ་ོཅིན་ལ་

འིཇའི་ིགདུགས་ཕུབ་པོར་གྱུར་པོ་མཐོོང་ནས། རྒྱ་ནག་ག་ིརྒྱལ་བློན་འིབངས་གསུམ་
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ཐོམས་ཅིད་ཞིལ་གཅིགི་ཏུ་འིཆོམ་པོ་ལ་འིད་ིའིདྲ་ང་ོམཚར་ཆོ།ེ ལྷ་ཅིགི་ཨངོ་ཅིངོ་ད་ེབདོ་

ཀྱི་ིརྒྱལ་པོ་ོདང་སྔནོ་ནས་ལས་ཀྱི་ིའིབྲལེ་ཡདོ་པོ་འིདྲ། ལྷ་རྟེནེ་ཤཱཀྱི་མུ་ན་ེད་ེརྒྱ་ནག་ག་ི

འིགྲོ་ོདོན་མཛད་ཚར་ནས་བོད་ཀྱི་ིའིགྲོ་ོདོན་མཛད་རན་པོ་འིདྲ་ཟེར་གྱིིན་གླིེང་ང༌ོ། །རྒྱ་

ནག་རྒྱལ་པོོས་གཙ་ོམཛད་ཐོམས་ཅིད་རྒྱལ་པོ་ོསྲོོང་བཙན་སྒམ་པོ་ོལ་མོས་ཤིང་དད་

པོར་གྱུར་ཏི།ོ །ད་ེལྟར་གྱུར་པོས་རྒྱ་ནག་ཡུལ་ཁམས་ཐོམས་ཅིད་བད་ེཞིིང་སྐྱོིད་པོར་

གྱུར་ཏིོ། །རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོ་ོཀོོང་ཙ་ེའིཕྲུལ་ཆུང་བྱ་བ་ད་ེཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔོའི་

ཆོནེ་པོ་ོཞིགི་ག་ིརྣམ་འིཕྲུལ་ཡནི་ཟརེ་ར།ོ།

 ད་ེནས་བློན་པོ་ོཁམས་སྟེངོ་ཤདོ་སྙ་ེབ་ོནགས་སུ་སློབེས་པོ་དང༌། ནགས་ཤདོ་ན་

ཨོང་ཅིོང་འིཁོར་བཅིས་འིདུག་པོ་ཐུགས་དགྱིེས་ས།ོ །བློན་པོ་ོཆོེན་པོ་ོའིགོར་ར་ོགསུང་

ཞིལ་མཇལ་སྐོད་ད།ོ །ད་ེནས་སྔར་གྱི་ིལ་ོརྒྱུས་རྣམས་བཤད་ནས། ད་ེནས་བློན་པོོས་

སྔོན་ལ་མལ་གྲོོའི་ིསྒང་ལ་བྱོན། དེའི་ིསྔོན་ལ་སྙགས་ཀྱིིས་ནམ་ལ་རྒྱལ་པོོའི་ིསྔར་ཕྱོིན་

ནས། བློན་པོ་ོམགར་ན་ིརྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོོས་ལྷ་ཅིིག་ཨོང་ཅིོང་ག་ིམ་ིསྐྱོིན་དུ་བཟུང་སྟེ་ེ

བསྡེད། ལྷ་ཅིིག་ཨོང་ཅིོང་དང༌། ལྷ་ཤཱཀྱི་མུ་ན་ེངས་སྤྱོན་དྲངས་ནས་ཡོད། རྒྱལ་པོོས་

དགའི་སྟེོན་བཤོམ་དགོས་ཞུས་པོས། རྒྱལ་པོ་ོན་ིཐུགས་སྒམ་པོས། ཁྱེོད་ལ་རྒྱ་ནག་

རྒྱལ་པོོའི་ིལག་རྟེགས་མི་འིདུག་པོ་གསུངས་ནས་དགའི་སྟེོན་ཤོམ་དུ་མ་ཉིན་

ནོ། །དཀོའི་ལས་མགར་གྱིིས་བརྒྱབ། ང་ོས་ོསྙགས་ཀྱིིས་བྱས་བྱ་བ་ཡང་ད་ེལྟར་དུ་

བྱུང་ང༌ོ། །

དེ་ནས་བློན་པོོ་མགར་གྱིིས་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོོ་ཀོོང་ཙེ་འིཕྲུལ་ཆུང་གི་ཆོིབས་རྟེ་

མོག་གྲོ་ོམག་ོདམར་ད་ེལ། དར་ཟབ་པོདྨེ་རིས་ཀྱི་ིགནས་དང་སེང་ལྡེང་ག་ིསྒ་བསྡེད། 



 ལེའུསབུ་ལས་ུ་ོ།པུལས་ུ་པདུལཔདུ་ཐིུདངུ་ོ།
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གསརེ་སྲོབ་གཡུ་མཐུར་བཏིགས་ནས་ཞིནོ། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོའོི་ིནང་བླནོ་མ་ིབཞི་ིདང༌། 

གྱིད་པོ་སྟེོབས་ཆོེན་བཞི་ིཁྲིིད་ནས་ལྷ་སར་སློེབས་ནས། བློན་པོ་ོཆོེན་པོ་ོམགར་གྱིིས་

སྒ་ོབ་མ་ིགསུམ་ལ་འིཕྲནི་སྐུར་ཏི།ེ ལྷ་ཅིགི་འིཕྲུལ་གྱི་ིཨངོ་ཅིངོ་ཡང་བྱནོ་ནས་ཡངོ༌། ལྷ་

ཤཱཀྱི་མུ་ན་ེཡང་སྤྱོན་དྲངས་ནས་ཡོང༌། གཞིན་ཡང་བོད་ཡུལ་དུ་བད་ེསྐྱོིད་འིབྱུངུ་བའི་ི

ཆོ་རྐྱེེན་མང་པོ་ོལྷ་ཅིིག་ཨོང་ཅིོང་ག་ིཡབ་རྒྱལ་པོོས་བསྐུར་ཡོད། ངས་ཀྱིང་རྒྱ་ནག་

རྒྱལ་པོོས་ལག་རྟེགས་སུ་རྒྱལ་པོོའི་ིཆོིབས་རྟེ་མོག་གྲོ་ོམག་ོདམར་སྒ་གདན་སྲོབ་དང་

བཅིས་པོ་ཡདོ། 

རྒྱལ་པོོའི་ིནང་བློན་གྱི་ིམ་ིབཞིི། གྱིད་པོ་སྟེོབས་ཆོེན་བཞི་ིདང་བཅིས་པོ་བདེན་

རྫུན་གྱིི་དཔོང་པོོ་ལ་ཁྲིིད་ཡོང་བས། རྒྱལ་པོོ་ཆོེན་པོོ་དགའི་སྟེོན་མཛད་པོའིི་སར་

འིབྱནོ་པོར་ཞུ་ཞིསེ་སྤྲོངིས་པོས། སྒ་ོབ་མ་ིགསུམ་གྱིསི་གུང་བླནོ་མ་ིགསུམ་ལ་སྤྲོངིས། 

ད་ེགསུམ་གྱིིས་ཕྱོག་ཚང་བྱེད་པོའི་ིནང་བློན་སྣ་ཆོེན་པོ་ོལ་སྤྲོིངས། ནང་བློན་སྣ་ཆོེན་

པོོས་རྒྱལ་པོ་ོསྲོོང་བཙན་སྒམ་པོ་ོལ་ཕྱོག་བྱས་ནས་བློན་པོ་ོམགར་གྱི་ིའིཕྲིན་སྙན་དུ་

གསལོ་བས། རྒྱལ་པོ་ོདགའི་སྟེནོ་གྱི་ིགདན་སར་བྱནོ་ནས། བླནོ་པོ་ོམགར་དང་མཇལ་

བས། བློན་པོོས་རྒྱ་ནག་ཏུ་དཀོའི་ལས་བྱས་པོའི་ིལ་ོརྒྱུས་རྣམས་བཤད་པོས། རྒྱལ་

པོ་ོཐུགས་ཤནི་ཏུ་དགྱིསེ་པོར་གྱུར་ཏི།ོ །

རྒྱལ་པོ་ོཆོེན་པོོའི་ིཞིལ་ནས། བློན་པོ་ོཆོེན་པོ་ོཁྱེོད་ཀྱིིས་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོོའི་ིལག་

རྟེགས་རང་ཡང་གསལ་ཞིིང་མང་བ་བཟང་བར་གདའི་གསུང་ང༌ོ། །དེ་ནས་བློན་པོ་ོ

ཆོེན་པོ་ོམགར་གྱིིས། ལྷ་ཅིིག་འིཕྲུལ་གྱི་ིཨོང་ཅིོང་འིད་ིཇ་ོམ་ོབལ་མ་ོཁྲི་ིབཙུན་དང་ཅུང་

ཐུགས་རིག་མི་འིདྲ་བས། རྒྱལ་པོོ་ཆོེན་པོོ་ཁྱེེད་ཀྱིིས་བསུ་བ་བཤའི་མ་ཅིིག་བྱེད་
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དགོས། ད་ེམ་བྱས་ན་ལྷ་ཅིིག་ཨོང་ཅིོང་འིད་ིབོད་དུ་མ་ིབཞུགས་པོའི་ིཉིེན་ཡོད་ཅིེས་

ཞུས་པོ་དང༌། རྒྱལ་པོོས་བོད་འིབངས་རྣམས་ལ་བློན་པོོས་ལམ་གཉི་ེདུ་བསྒོས་ཤིག་

ཅིེས་གསུངས་པོས། བློན་པོོ་མགར་གྱིིས་བོད་འིབངས་རྣམས་ལ་བསྒོ་བ་ལྷ་ཅིིག་

འིཕྲུལ་གྱི་ིཨངོ་ཅིངོ་འིད་ིརྫུ་འིཕྲུལ་ཆོ་ེབ། ཕྱོགོས་གང་ནས་འིབྱནོ་ཆོ་མདེ་པོས། ར་ིདང་

ཀླུང་གི་ལམ་མི་བདེ་བ་ཐོམས་ཅིད་ཕྱོོགས་ཕྱོོགས་སུ་ཆོོས་ལ་བདེ་བར་གྱིིས་ཤིག་

ཅིེས་གསུངས། བོད་དབུས་གཙང་རུ་བཞིིའི་ིརྒྱལ་ཁམས་ཐོམས་ཅིད་ཀྱི་ིམ་ིརྣམས་

ཀྱིསི། ཐོད་ཀོ་ཐོད་ཀོའི་ིལམ་ཐོམས་ཅིད་བད་ེབར་བཅིསོ་ས།ོ །

ད་ེནས་གྲོོང་ཁྱེེར་པོའི་ིམ་ིཕོ་ོམ་ོཀུན་ལུས་རྒྱན་གྱིིས་བརྒྱན་ནས། ཨོང་ཅིོང་དང༌། 

ལྷ་ཤཱཀྱི་མུ་ན་ེགཉིསི་འིབྱནོ་པོ་ལ་དགའི་སྟེནོ་བཟང་པོ་ོམཛད་པོའི་ིསར་ལྟད་མ་ོལ་ཡངོ་

བ་ལ། ཕྱོོགས་ཕྱོོགས་ཀྱི་ིམ་ིརྣམས་རང་རང་ཐོད་ཀོའི་ིས་ན་སྤྲུལ་པོའི་ིརྒྱ་མ་ོཨོང་ཅིོང་

དུས་ཅིིག་ན་མར་ཕྱོོགས་བཞི་ིཀོ་ནས་བྱོན་པོར་མཐོོང་ང༌ོ། །ལྷ་ོཕྱོོགས་པོ་རྣམས་ན་ར།ེ 

གྲོིབ་ཕུ་ན་མར་བྱོན་པོས། ཨོང་ཅིོང་གིས་ཁྱེག་པོ་ལ་དངུལ་དཀོར་གྱི་ིལྕག་བསུགས་

ནས། ཁྱེག་པོ་ཡ་ག་ིདུང་དཀོར་གཡས་སུ་འིཁྱེལི་བ་འིདྲ་ཟརེ། ནམ་མཁའི་འིད་ིགཡུང་

དྲུང་འིཁྱེིལ་བ་འིདྲ་གསུང༌། ལམ་ཤར་ན་མར་བྱོན་ཙམ་ན། མཁར་སྣ་གདོང་དུ་ཀྱི་ི

གཙང་ལ་རབ་རྒོལ་བའི་ིས་ན་རྒྱ་མ་ོརབ་ཁ་ཟརེ་མངི་ཐོགོས་པོ་ད་ེཡནི་ན།ོ །

ལམ་བྱང་ངོས་སུ་སྒ་ོཕུ་ན་མར་བསུ་བ་བྱས་པོས་གྲོོང་ག་ིམིང་ཡང་ལྷ་བསུ་ཞིེས་

པོར་གྲོགས་ས།ོ །ནུབ་ཕྱོགོས་པོ་རྣམས་ན་ར་ེསྟེདོ་ལུང་མདའི་ན་མར་བྱནོ་པོས། སྦལ་

ཚལ་གྱི་ིབྲག་དང༌། བྱ་ེམའི་ིར་ིགྲུ་གསུམ་གྱི་ིབར་དུ་བྱནོ་པོས། འིད་ིནས་ས་སྒ་ོབྱ་ེབའི་ི

ར་ིཕོག་སྣ་འིདྲ་བ་ཡོད། གནམ་སྒ་ོབྱ་ེབར་ལ་གྲོ་ིཕྱུང་ནས་གནམ་དུ་གྱུར་པོ་འིདྲ་བའི་ི



 ལེའུསབུ་ལས་ུ་ོ།པུལས་ུ་པདུལཔདུ་ཐིུདངུ་ོ།
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བྲག་རལ་གྲོ་ིའིདྲ་བ་ཡོད། འིདིའི་ིབར་དུ་ད་ེལ་ཞིལ་གཟིགས་པོའི་ིམགོན་པོ་ོལྕམ་དྲལ་

བྲིས་ཤིག་གསུང༌། རྒྱ་ནག་ག་ིལྷ་བཟོས་བྲག་ལ་བྲིས་པོ་བྲག་ལྷ་མགོན་པོོར་བཏིགས། 

ད་ལྟ་ཕོག་སྣ་གདངོ་ཅིསེ་སུ་གྲོགས་ས།ོ །

ལྷ་སའི་ིནགས་ཀྱི་ིདབུས་བྱ་ེམའི་ིགླིིང་ནེའུ་ཆུང་ག་ིའིགྲོམ་དུ་ཤིང་རྟེ་དྲངས་པོས། 

ད་ེན་ཆུ་མིག་ཡོད་པོའི་ིབྱ་ེམའི་ིའིདམ་དུ་ཤིང་རྟེ་བྱིང་བས་གྱིད་ལྷ་དགས་ལྷ་རྟེེན་པོས་

མ་ཐོགེ །ཀླུ་དགས་འིཁརོ་རྟེནེ་པོས་འིགུལ་བར་མ་ནུས། གྱིད་གཉིསི་ཀོས་བཏིནོ་ཀྱིང་

འིགུལ་བར་མ་ནུས་པོར་ཤིང་རྟེ་ཁ་ཤར་དུ་བསྒྱུར་རོ། །དེར་རྔ་མོང་དང་དྲེའུ་ལ་

སགོས་པོ་རྒྱ་ནས་ཡངོ་བའི་ིཁལ་མ་ཐོམས་ཅིད་ཀྱིང་དེར་ཉིལ་བས། ལྷ་ཅིགི་ཨངོ་ཅིངོ་

གིས་འིད་ིཅི་ིཙུག་ཡིན་སྙམ་ནས། ད་ེཉིིད་དུ་སྤོོར་ཐོང་ཁྲི་མ་ོབཏིིང་སྟེ་ེགཙུག་ལག་ག་ི

རྩིསི་མཛད་པོའི་ིཚ།ེ ས་དཔྱད་རནི་ཆོནེ་སྤུངས་པོ་མཛད་ནས། སྤྱོརི་ལྷ་ོའིཛམ་བུ་གླིིང་

འིདིའི་ིསའི་ིའིདུག་ལུགས་ཀྱི་ིདབང་དུ་བྱས་ན། རྒྱ་གར་རྡོ་ོརྗེ་ེགདན་གྱི་ིབྱང་ཕྱོོགས་ན་

རིའི་ིརྒྱལ་པོ་ོའིབིགས་བྱེད་ཀྱི་ིཤར་ནུབ་ཏུ་བཅིད་པོ་ན། གླིང་པོ་ོཆོ་ེས་སྲུངས་ཀྱི་ིརྒྱལ་

ཁམས་མ་ེཏིགོ་ག་ིགླིིང་འིདྲ་བ་ཡདོ། 

དེའིི་བྱང་ངོས་ན་རིའིི་རྒྱལ་པོོ་གངས་ཅིན་ཞིེས་བྱ་བ། ཁ་བ་ཅིན་གྱིི་རི་ཤེལ་

དཀོར་གྱི་ིམཆོདོ་རྟེནེ་འིདྲ་བས་ཤར་ནུབ་ཏུ་བཅིད་པོའི་ིབྱང་ཕྱོགོས་ན། བདོ་ཁ་བ་ཅིན་

གྱི་ིརྒྱལ་ཁམས་སྲོནི་མ་ོགན་རྐྱེལ་དུ་སྒྱེལེ་བ་འིདྲ་བ་ཡདོ། དའེི་ིཚའོི་ིལྷ་ོཕྱོགོས་ན་སངེ་

ལྡངེ་དང་ཙན་དན་གྱི་ིརསི་ཤར་ནུབ་ཏུ་བཅིད་པོའི་ིལྷ་ོངསོ་ན། རྒྱ་གར་གྱི་ིརྒྱལ་ཁམས་

གླིིང་དགུ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ོཆོེའི་ིགླིིང་འིདྲ་བ་ཡོད། དེའི་ིལྷ་ོཕྱོོགས་ཛ་ེཏིའི་ིཆུ་བ་ོཆོེན་པོ་ོ

མཛེས་ལྡན་གྱི་ིཤར་ནུབ་ཏུ་བཅིད་པོའི་ིལྷ་ོངོས་ན་སྲོིན་པོོའི་ིརྒྱལ་ཁམས་མཚ་ོལ་མ་ེ
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

ཏིགོ་པོདྨེ་ཁ་ཕྱོ་ེསྐྱོསེ་པོ་འིདྲ་བ་ཡདོ། 

བོད་ཁ་བ་ཅིན་གྱི་ིཤར་ན་རྒྱ་ནག་ག་ིཡུལ་ཁམས་ཡོད། ནུབ་ན་སུམ་པོ་དང༌། 

བལ་ཡུལ། ཞིང་ཞུང་ག་ིཡུལ་ཁམས་ཡོད། བྱང་ན་ལ་ིདང༌། ཧེོར་དང༌། མ་ིཉིག་ག་ི

ཡུལ་ཁམས་ཡོད། བོད་ཁ་བ་ཅིན་གྱི་ིདབུས་དབུ་རུ་ཀྱི་ིཤོད་ཀྱི་ིམཐོིལ་ན་སྲོིན་མོའི་ི

སྙིང་ཁ་ན་འིོན་ཐོང་ག་ིམཚ་ོཡོད་པོས་འིད་ིསྲོིན་མོའི་ིསྙིང་ཁྲིག་ཡིན་པོར་ཤེས། རྒྱལ་

པོོའི་ིཕོ་ོབྲང་སྲོིན་མོའི་ིསྙིང་ཁར་ཤེས། ར་ིབོགས་ཆོད་གསུམ་འིདུག་པོ་འིད་ིསྙིང་ཀོའི་ི

ནུ་མ་སྲོིན་མོའི་ིསྲོོག་རྩིར་ཤེས། ཕྱོོགས་བཞི་ིན་ར་ིརུས་སྦལ་གྱི་ིགཟུགས་འིདྲ་བ་ར་ེ

འིདུག་པོ་ན་ིསྲོནི་མའོི་ིཁ་རུ་ཤསེ། དམར་པོ་ོར་ིདང་ལྕགས་ཁ་ར་ིགཉིསི་སངེ་ག་ེམཇུག་

མ་སྦྲེལ་བ་འིདྲ་བ་འིད་ིསྲོིན་མོའི་ིགནོད་སེམས་སུ་ཤེས། ར་ིབོགས་ཆོད་གཉིིས་འིདུག་

པོ་འིད་ིསྲོནི་མའོི་ིསྙངི་ག་ིརུས་པོ་ཡནི་པོས་སམེས་ཅིན་གྱི་ིསྲོགོ་ཟ་བ་ཡནི་པོར་མཁྱེནེ། 

ད་ེན་ིདམར་ལྕགས་གཉིསི་ཡནི་ན།ོ །

ར་ིད་ེགཉིིས་རྒྱལ་པོ་ོསྲོོང་བཙན་སྒམ་པོ་ོཇ་ོབ་ོཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་པོོའི་ིསྐུ་དངོས་ད་ེ

དང༌། བལ་བཟའི་ཁྲིི་བཙུན་སྒྲིོལ་མ་དཀོར་མ་ོཁྲི་ོགཉིེར་ཅིན་གྱིི་སྐུ་དངོས་ཡིན། དེ་

གཉིིས་ཀྱི་ིཕོ་ོབྲང་སྲོིན་ཡུལ་ལང་ཀོ་པུ་རིའི་ིགྲོོང་ཁྱེེར་འིདྲ་བ་དེས་གནོན་དགོས་པོར་

རྒྱལ་པོོས་མཁྱེེན་ནས་མནན་ཡོད་པོ་ཡིན་ནོ། །དེའིི་ཕྱོོགས་བཞིི་ན་རི་སྡེིག་པོོའི་ི

གཟུགས་འིདྲ་བ་བཞི་ིཡོད་པོ་ད་ེསྲོིན་མོའི་ིའིཁོར་ཡིན་པོར་མཁྱེེན། ར་ིསྣ་ཐོམས་ཅིད་

དབུས་སུ་ཟུག་པོ་ད་ེན་ིལྷ་སར་མ་ིསྤྱོོད་པོ་ངན་པོ་ཇག་པོ་ལ་སོགས་པོས་ས་གཅིིག་ཏུ་

གང་བར་ཤསེ། 

ས་གཞི་ིའིདིའི་ིཕྱོོགས་བཞིིའི་ིརིའི་ིརྒྱབ་ན། ཤར་ཕྱོོགས་ན་པོདྨེ་སྤུངས་པོ་འིདྲ་
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བའི་ིར་ིཡོད། ལྷ་ོན་རིན་ཆོེན་སྤུངས་པོ་འིདྲ་བའི་ིར་ིཡོད། ནུབ་ན་མཆོོད་རྟེེན་བརྩིེགས་

པོ་འིདྲ་བའི་ིར་ིཡདོ། བྱང་ན་མན་ཛའིི་ིསྟེངེ་ན་དུང་ཕོརོ་བཞིག་པོ་འིདྲ་བའི་ིར་ིཡདོ། ད་ེན་ི

ས་ཕྱོོགས་འིདིར་དད་པོ་ཅིན་མང་དུ་ཡོང་བར་ཤེས། མ་ིཆོེན་པོ་ོབསོད་ནམས་ཅིན་

མང་པོོ་དང༌། ས་ལ་གནས་པོའིི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔོའི་མང་པོོ་དང༌། བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔོའི་ཐོོད་རྒོལ་བ་རེ་རེ་དུས་དུས་སུ་ཡོང་བར་མཁྱེེན། ཕྱོོགས་བཞིིའིི་མི་

རྣམས་སྤྱོོད་སྤྱོོད་ཐོམས་ཅིད་ནི་འིདིར་འིོང་བར་མཁྱེེན། མཚོའིི་སྟེེང་དུ་ལྷ་ཁང་

བརྩིགིས་ན་བོད་འིདརི་རང་བཞིནི་གྱིསི་ཡནོ་ཏིན་འིབྱུང་ཞིངི་རྒྱས་པོར་ཤསེ། ས་གཞི་ི

པོདྨེ་འིདབ་བརྒྱད་ལྟ་བུར་ཤེས། ལོགས་བཞི་ིལ་བཀྲ་ཤིས་རྟེགས་བརྒྱད། གནམ་ལ་

འིཁརོ་རྩིབིས་བརྒྱད་རྣམས་སུ་ཤསེ། 

ད་ེརྣམས་ལྷ་སར་ཡོན་ཏིན་འིབྱུང་བའི་ིརྟེེན་འིབྲེལ་ཡིན། ད་ེརྣམས་ལ་གནོད་པོའི་ི

དགྲོ་ལྔ་ཡདོ། ད་ེརྣམས་བཟླགོ་པོའི་ིཐོབས་ལྔ་དགསོ་པོར་འིདུག །ར་མ་ོཆོ་ེན་ས་བདག་

ཀླུའི་ིཕོ་ོབྲང་འིཇིགས་གཟུགས་ཡོད་པོར་གཟིགས་ནས་ད་ེལྷ་ཅིིག་ཨོང་ཅིོང་གིས་ངའི་ི

གསརེ་གྱི་ིལྷ་ཤཱཀྱི་མུ་ནསེ་གནནོ་དགསོ་པོར་མཁྱེནེ་ནས། ལྷའི་ིཕྱོགོས་བཞིརི་གསརེ་

ལྡན་གྱི་ིཀོ་བ་བཞི་ིབཙུགས། ད་ེལ་དར་དཀོར་གྱི་ིརོལ་བ་བྲེས། ཟ་འིོག་ག་ིགུར་ཕུབ་

ནས་བཞིག གྱིད་སྟེོབས་ཆོེན་ལྷ་དགའི་ཀླུ་དགའི་གཉིིས་ལྷའི་ིསྐུ་སྲུང་ལ་བཞིག་ནས། 

ཨོང་ཅིོང་གིས་གཙ་ོབྱས་པོའི་ིགཞིན་མ་རྣམས་རྒྱལ་པོོའི་ིཕོ་ོབྲང་ག་ིཤར་སྒོར་འིོངས་

ས།ོ །

ད་ེནས་རྒྱལ་པོོས་དགའི་སྟེོན་བྱེད་པོའི་ིརྔ་བ་ོཆོ་ེབརྡུངས་པོས། ལྷ་ཅིིག་བལ་མ་ོ

ཁྲི་ིབཙུན་གྱི་ིབསམ་པོ་ལ་འུར་རྒྱངས་དང་དིར་རྒྱངས་འིད་ིཙམ་པོའི་ིཆོ་ེབར་བྱུང་བ་
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

ཅི་ིཡིན་སྙམ་ནས། ལྕགས་པོ་ོརིའི་ིཕོ་ོབྲང་ག་ིཐོོག་ཀོ་ནས་བལྟས་པོས། རྒྱལ་མ་ོཨོང་

ཅིོང་གིས་རྒྱལ་པོོའི་ིཕོ་ོབྲང་ག་ིཤར་སྒོར་ནེའུ་ཁར་སློེབས་འིདུག་ནས། རྒྱ་ནག་པོ་ོས་

དཔྱད་ལ་མཁས་པོས་ཇོ་བོ་བཞུགས་ས་འིདིར་ངའིི་སྔོན་ལ་ཨོང་ཅིོང་གི་ལྷ་ཁང་

བརྩིགེས་ཏི་ེའིོང་ད་ེབྱས་ན་མ་ིལགེས་སྙམ་ནས། བལ་མ་ོཁྲི་ིབཙུན་ན་ར།ེ ཨངོ་ཅིངོ་ལ་

འིད་ིསྐོད་ཅིེས་ཟེར་རོ། །ང་ཡོད་པོའི་ིཐོོག་ཏུ་ཁྱེོད་ཡོང་མ་ིཐོང་ང་ལ་ན་ིལྷ་རྟེེན་ཇ་ོབ་ོམ་ི

བསྐྱོོད་རྡོ་ོརྗེ་ེདང༌། བྱམས་པོ་ཆོོས་ཀྱི་ིའིཁོར་ལ་ོདང༌། ཙན་དན་གཡུའི་ིསྒྲིོལ་མ་དང༌། 

ཏིོག་དང་གྲོ་ལྔ། མད་ོསྡེ་ེཔོདྨེ་དཀོར་པོ་ོསོགས་རྟེེན་བཟང་པོ་ོད་ེའིདྲ་རྣམས་ཡོད། ཁྱེོད་

ལ་ཡང་ཡོད་དམ་བྱས་པོས། ང་ལ་ཡང་ལྷ་ཅིིག་ཡོད་ཟེར་རོ། །ཡང་བལ་བཟའི་ཁྲིི་

བཙུན་གྱིིས་ང་ལ་རིན་པོ་ོཆོ་ེགླིང་པོ་ོཆོེའི་ིརྒྱབ་ཁལ་བདུན་ཡོད། ཁྱེོད་ལ་ཡང་ད་ེལྟར་

ཡདོ་དམ་ཟརེ་བས། 

ལྷ་ཅིགི་ཨངོ་ཅིངོ་ན་ར།ེ ཁྱེདེ་བདནེ་ཁྱེདོ་ལྷ་རྟེནེ་ཡང་བཟང་ལ་མང༌། ཆོནེ་མ་ཡང་

ཡིན། ནོར་རྫོོངས་ཡང་ཆོ།ེ ལག་རིས་ཡང་ཆོ་ེབས་འིདུག་པོས། ཁྱེོད་ཀྱི་ིལྷ་ཁང་མཚ་ོ

ཕོ་གིའིི་སྟེེང་དུ་གྱིིས་ཤིག་ཟེར་ནས། དངུལ་དཀོར་གྱིི་ལྕག་ཚིགས་གསུམ་པོ་ཅིིག་

ཡོད་པོ་ད་ེའིོན་ཐོང་ག་ིམཚ་ོལ་གཏིད་ནས། མཚ་ོཕོ་གིའི་ིསྟེེང་དུ་ལྷ་ཁང་རྩིིགས་ཤིག 

།ས་ཁད་མཉིམ་པོ་ོའིཇམ་པོ་ོབད་ེབ་ོལ་ངས་ཀྱིང་ཡངོ་ཟརེ་བས། ཁྲི་ིབཙུན་གྱིསི་བསམ་

པོ་ལ་ཨོང་ཅིོང་འིདིས་རྔན་ཆོན་གྱི་ིགཏིམ་སྨྲས་ནས། ཨོང་ཅིོང་ར་མ་ོཆོ་ེན་ཡོད་པོའི་ི

དུས་ན་རྒྱལ་པོ་ོདང་ཞིལ་མཇལ་དུ་མ་སྟེེར་བས། བློན་པོ་ོམགར་གྱིིས་ཁྲི་ིབཙུན་ལ་

གྲོསོ་བཏིབ་པོ་ན།ི ཀྱི་ེལྷ་ཅིགི་ཁྲི་ིབཙུན། སྔར་ཡང་ལྷ་ཁང་རྩིགི་ཏུ་མ་བཏུབ་པོ། ད་ཡང་

གཙུག་ལག་ཁང་ག་ིས་ཚོལ་བ་ཨོང་ཅིོང་ལ་ཞུ་དགོས་བྱས་ནས། རྒྱལ་པོ་ོདང་ཨོང་
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ཅིངོ་གཉིསི་ཞིལ་མཇལ་དུ་བཅུག་ག ོ།

དེའི་ིདུས་སུ་བལ་མ་ོཁྲི་ིབཙུན་གྱིིས། རྒྱལ་མ་ོཨོང་ཅིོང་ལ་འིད་ིསྐོད་ཅིེས་སྨྲས་

ས།ོ །ཀྱི་ེམ་རྒྱ་མ་ོཨོང་ཅིངོ་ཁྱེདོ། །ད་ེན་འིཁརོ་དང་བཅིས་ཏི་ེའིདུག །དཀོའི་ལས་བྱས་

ཏི་ེགཉི་ེབོས་བཀུག །ཚེགས་ཆོེན་བོད་ཀྱི་ིཡུལ་འིོངས་ཀྱིང༌། །ང་ན་ིཐོེམ་པོ་སྔ་རྒོལ་

ཡནི། །ཆོནེ་མ་གཉིན་ཏི་ེགཉིན་རྒྱུད་ཡནི། །ཆོནེ་མ་བཙུན་ཏི་ེབཙུན་རྒྱུད་ཡནི། །སྔ་མ་

མ་ིཆོ་ེམ་ིབཙུན་ཞིིང༌། །སྔ་མ་མ་ིགཉིན་མ་ིདག་ེན། །འིཇིག་རྟེེན་ཆོོས་ལུགས་དམན་

པོར་འིགྱུར། །ད་ེབས་ཐོབ་ཀོ་ང་སྔ་ཞིིང༌། །རྗེ་ེཡ་ིསྐུ་མཐོོང་ང་སྔ་བས། །ང་ལ་སྔོན་དུ་

གུས་པོར་གྱིིས། །ལར་ན་འིཇིག་རྟེེན་ཆོོས་ལུགས་རྣམས། །སློོང་བར་གྱུར་ནས་སུ་

ཞིགི་བཙུན། །བྲན་འིཁལོ་བྱདེ་པོ་སུ་ཞིགི་བཟང༌། །ནད་དང་ལྡན་པོ་སུ་ཞིགི་བད།ེ །སྡེགི་

པོ་བྱདེ་པོ་སུ་ཞིགི་བཙུན། །དག་ེབ་སྤྱོདོ་པོ་སུས་མ་ིབཀུར། །དམ་ཆོསོ་བྱདེ་པོ་སུ་ཞིགི་

སྡུག །དཀོནོ་མཆོགོ་མཆོདོ་པོ་སུ་ཞིགི་དབུལ། །ཁྲུད་ཁུ་འིཐུང་བ་སུ་ཞིགི་ཞིམི། །ཆུན་

མར་འིངོ་བ་སུ་ཞིགི་བཟང༌། །འིནོ་ཀྱིང་རྗེ་ེལ་བསྟེདོ་པོ་ན། །བསྟེདོ་པོ་ཐོམས་ཅིད་འིགྲོན་

པོ་ཡིན། །ཁྱེོད་དང་ང་གཉིིས་འིགྲོན་ན་ོཨང༌། །དཀོོན་མཆོོག་དབུ་འིཕོང་བསྟེོད་པོར་

འིགྲོན། །ཕྱོོགས་བཞིིར་དཀོོན་མཆོོག་གསུམ་གྱིི་རྟེེན། །གཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་

བཞིེངས་པོར་འིགྲོན། །ད་ེཡ་ིས་ཏྲ་འིཛུགས་པོར་འིགྲོན། །མཆོོད་གནས་གསུམ་ལ་

མཆོོད་པོར་འིགྲོན། །ཡར་ལ་དག་ེའིདུན་མཆོོད་པོ་དང༌། །ད་ེཡ་ིཞིབས་ཏིོག་བྱེད་པོར་

འིགྲོན། །རྗེེ་ཡི་ཞིབས་ཏིོག་བྱ་བར་འིགྲོན། །མར་ལ་འིབངས་རྣམས་སྐྱོོང་བ་

དང༌། །དམའི་ལ་སྙིང་རྗེ་ེབྱ་བར་འིགྲོན། །ཐོད་ཀོར་ཀོོར་ནོར་བསོག་པོ་དང༌། །ཞིིང་ཆུ་

ས་ོནམ་བྱ་བར་འིགྲོན། །དད་པོ་དམ་ཆོོས་སྤྱོོད་པོ་དང༌། །སྡེིག་པོ་རྒྱབ་ཏུ་འིབོར་བར་
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

འིགྲོན། །ད་ེལྟར་འིགྲོན་པོར་མ་ནུས་ན། །ཁྱེོད་ཀྱིང་རྗེ་ེལ་ར་ེམ་ཆོེ། །ད་ེལྟར་འིགྲོན་ན་

ཆོོས་འིཁོར་བཞིེངས། །ང་ན་ིཆོེན་མ་ཡིན་པོས་ན། །ལྷ་ཁང་སྔོན་ལ་ང་རྩིིག་གོ །ཞིེས་

སྨྲས་པོ་དང༌། 

ལྷ་ཅིགི་ཨངོ་ཅིསོ་སྨྲས་པོ་ན།ི ཀྱི་ེམ་བཙུན་མ་ོཁྲི་ིབཙུན་ཉིནོ། །ད་ེལྟར་ཡནི་ན་ོཁྱེདོ་

བདནེ་ན།ོ །ཁྱེདོ་ན་ིཆོ་ེརྒྱུད་བཙུན་རྒྱུད་ད།ེ །ཁྱེདོ་ལ་གཉིན་པོར་ངས་བལྟ་ཡསི། །ཁྱེདོ་

ཀྱིསི་གཉིན་པོར་ཤསེ་པོར་གྱིསི། །སྤྲུལ་པོའི་ིརྒྱལ་མ་ོམ་ིམ་ོདམན། །བྱང་ཆུབ་སམེས་

དཔོའི་ིརཱ་ཛི་ཏིེ། །ཁྱེོད་ལ་གུས་པོར་ངས་འིདུད་ཀྱིིས། །ཉིེན་བྲལ་གང་ག་ིརིགས་ལ་

ཡདོ། །ནད་ཀྱིསི་མ་གཟརི་སུ་ཞིགི་ཡདོ། །འིཕོངོས་པོ་གང་གསི་མཐོངོ་མ་གྱུར། །འིབྱརོ་

བ་རྟེག་པོ་སུ་ཞིིག་ཡོད། །ས་སྟེེང་ནོར་རྙེེད་སུ་མ་ིགྲོགས། །བགེགས་དང་བྲལ་བ་སུ་

ཞིིག་ཡིན། །རྟེག་ཏུ་རྒྱལ་ས་སུ་ཡིས་ཟིན། །སུ་ཞིིག་ཁྱེིམ་ཐོབ་ཀྱིིས་མ་སྨོད། །རྟེག་ཏུ་

རྒྱལ་པོོའི་ིཡིད་དུ་འིོང༌། །གཤིན་རྗེེའི་ིཡུལ་དུ་གང་མ་གྱུར། །སྐྱོེས་ནས་འིབྱུང་དུ་མ་

གྱུར་པོ། །སྐྱོེས་བུ་འིབད་བསམ་མཐོར་ཕྱོིན་སུ། །ཆོེན་ཆུན་འིགྲོན་པོ་སུ་ཞིིག་

ཡོད། །ཁྱེོད་ན་ིཆོ་ེརྒྱུ་བཙུན་རྒྱུ་དེ། །ཁྱེོད་ལ་གཉིན་པོར་ངས་བལྟ་ཡིན། །ཁྱེོད་ཀྱིིས་

ཆོེན་མར་ཤེས་པོར་བགྱིིས། །འིགྲོན་པོའི་ིའིགྲོན་སེམས་མེད་མོད་ཀྱིང༌། །ཁྱེོད་ཀྱིིས་

འིགྲོན་ན་ོཞིེས་སྨྲས་པོས། །ཐོེམ་བ་སྔ་རྒོལ་ཆོེན་མ་ཁྱེོད། །ཆོ་ེརྒྱུད་བཙུན་རྒྱུད་ཁྱེོད་

ཡིན་པོས། །ནོར་རྫོོངས་ལག་རིས་ཁྱེོད་ཆོེ་བས། །ཞིབས་ཏིོག་ང་རྒྱལ་ཁྱེོད་ཆོེ་

བས། །ཞི་ེསྡེང་ཕྲག་དགོ་ཁྱེདོ་ཆོ་ེབས། །ལྷ་ཁང་རྒྱ་མཚའོི་ིསྟེངེ་དུ་བཞིེངས། །ང་ན་ིཁད་

སྙམ་ས་ལ་བཞིེངས། །ཆོེན་མས་དཀོའི་ཤོས་བྱེད་པོས་ན། །ཁྱེོད་ལ་ད་ེསྐོད་བསྐུལ་

བར་བྱ། །འིགྲོན་པོའི་ིའིགྲོན་ད་ོད་ེརྣམས་ལ། །རང་ལ་རང་ཕོན་བྱེད་པོ་ལ། །འིགྲོན་རྒྱུ་



 ལེའུསབུ་ལས་ུ་ོ།པུལས་ུ་པདུལཔདུ་ཐིུདངུ་ོ།
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ད་ེལས་ངས་མ་མཐོོང༌། །

ཟེར་ནས་དངུལ་དཀོར་གྱི་ིལྕག་རྒྱ་མཚ་ོལ་བཙུགས་ནས། ཁྱེོད་ན་ིའིཇིགས་ལ་

དྲག་པོས་ཁྱེདོ་ཀྱི་ིལྷ་ཁང་འིདརི་རྩིགིས་ཤགི་ཟརེ་ར།ོ །ཐོང་བད་ེབ་ོའིད་ིའིདྲ་ཀུན་ཏུ་ངས་

ཀྱིང་ཡོང་ཟེར་ནས་ར་མོ་ཆོེའིི་ནེའུ་ཐོང་ངོས་སུ་དངུལ་དཀོར་གྱིི་ལྕག་བཙུགས་

ས།ོ །ད་ེསྐོད་བྱས་པོས་བལ་མ་ོབཟས་ལགོ་པོར་སྨྲས་པོར་ག་ོནས། དརེ་བལ་བཟའི་ཁྲི་ི

བཙུན་མ་དགྱིསེ་ནས། རྒྱལ་མ་ོཨངོ་ཅིངོ་དང་རྒྱལ་པོ་ོསྲོངོ་བཙན་སྒམ་པོ་ོགཉིིས་ཞིལ་

མཇལ་བའི་ིདབང་ཡུན་རངི་དུ་མདེ་པོར་བྱས་ས།ོ །

ཡང་རྒྱལ་མ་ོཨོང་ཅིོང་ག་ིཞིལ་ནས། བལ་མ་ོཁྲི་ིབཙུན་ལ་འིད་ིསྐོད་ཅིེས་སྨྲས་

ས།ོ །ཀཻྱིའི་ིབལ་མ་ོཁྲི་ིབཙུན་ཞི་ེསྡེང་ཅིན། །བལ་མ་ོཁྲི་ིབཙུན་ང་རྒྱལ་ཅིན། །བལ་རྗེེའི་ི

སྲོས་མ་ོའིདདོ་ཆོགས་ཅིན། །བལ་རྗེའེི་ིསྲོས་མ་ོཕྲག་དགོ་ཅིན། །ཇ་ིལྟར་ཆོ་ེརྒྱུད་བཙུན་

ལགས་ཀྱིང༌། །དཀོར་དམར་འིོད་ཟེར་འིཕྲ་ོལགས་ཀྱིང༌། །སེམས་ཉིིད་མ་རིག་མུན་

པོའི་ིདཀྱིིལ་ན་བཞུགས། །སྔ་མ་ཆོ་ེབའི་ིཐུགས་རྒྱལ་ཆོ་ེལགས་ཀྱིང༌། །གོང་ག་ིཆོ་ེ

དག་ལྡོང་བཟའི་ཁྲི་ིབཙུན་མ། །ད་ེའིོག་ཞིང་ཞུང་ཁྲི་ིབཙུན་ནས། །ད་ེའིོག་ལ་ིལྕམ་ཁྲི་ི

བཙུན་མ། །ད་ེའིོག་རུ་སྤོོང་ཁྲི་ིབཙུན་མ། །བཙུན་ཆོེན་བོད་མ་ོབཞིིའི་ིའིོག་བཞུགས་

མ། །ཆུང་ས་བཟུང་ནས་ཆོེ་སྐོད་འིདོན། །རང་དོན་བསྒྲུབས་ནས་གཞིན་དྲིན་

འིདྲནེ། །ནརོ་རྫོངོས་ཆོ་ེབ་རང་ནརོ་ཡནི། །ལག་རསི་ཆོ་ེབ་རང་དནོ་ཡནི། །དཀོའི་ལས་

ཆོ་ེབ་རང་སྒྲིབི་ཡནི། །ང་ན་ིཁྱེདེ་ལྔའི་ིའིགོ་ན་དྲུག་ཆུན་ཡནི། །ལས་སྒྲིབི་ཆུང་བའི་ིཆུང་

དག་ང༌། །བཙུན་མ་ོདྲུག་ག་ིདྲུག་ཆུན་ང༌། །ཕོ་རོལ་ཕྱོིན་དྲུག་ཚང་བ་དང༌། །ང་ན་ིརྗེ་ེ

བཙུན་སྒྲིོལ་མ་དང༌། །རང་དོན་མ་ིབྱེད་གཞིན་དོན་སྒྲུབ། །བོད་ཡུལ་ཁ་བ་ཅིན་འིད་ི
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

རུ། །ཐུགས་རྗེ་ེཆོནེ་པོའོི་ིསྤྱོན་སྔ་རུ། །འིགྲོ་ོརགིས་དྲུག་ག་ིའིགྲོ་ོདནོ་བྱདེ། །

ཅིེས་སྨྲས་པོས་བལ་མོའི་ིལྟ་བ་ཆོག་གོ །ད་རུང་དུ་རྒྱལ་པོ་ོདང་ཨོང་ཅིོང་ཞིལ་

མཇལ་དུ་མ་བཅུག་ག ོ།ད་ེནས་ནང་བླནོ་སྣ་ཆོནེ་པོ་ོདང༌། བླནོ་པོ་ོམགར་དང༌། ལཙོྪ་བ་

ཐོནོ་མ་ིསམ་བྷ་ོཊ་དང་གསུམ་གྱིསི་བལ་མ་ོཁྲི་ིབཙུན་ལ་གྲོསོ་བཏིབ་པོ། བལ་མ་ོབཟའི་

ཁྲི་ིབཙུན་ཁྱེོད་གཙུག་ལག་ཁང་བཞིེངས་པོའི་ིདུས་ན། རྒྱལ་པོ་ོལྷ་ཅིིག་ཨོང་ཅིོང་ལ་

རྩིིས་རག་ལས་ཡོད་ཟེར་བ་བྱས་པོས། བལ་མ་ོཁྲི་ིབཙུན་གྱིིས་བསམ་པོ་ལ་ད་ེརང་

བདེན་ཡོད་པོར་སྲོིད་སྙམ་ནས། རྒྱལ་པོ་ོཆོེནཔོ་ོསྲོོང་བཙན་སྒམ་པོ་ོདང༌། རྒྱལ་མ་ོལྷ་

ཅིིག་ཨོང་ཅིོང་གཉིིས་ཞིལ་མཇལ་དུ་བཅུག་གོ །དེའི་ིཚ་ེན་སྣང་བ་རྣམ་པོ་གསུམ་ཤར་

ར།ོ །ཕྱོོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པོའི་ིསངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སམེས་དཔོའི་རྣམས་ཀྱི་ི

སྣང་བ་ལ། ར་ིཔོ་ོཏི་ལ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་པོ་ོའིཕོགས་པོ་སྤྱོན་རས་གཟིགས་དབང་

ཕྱུག་ད།ེ མཐོའི་འིཁོབ་བོད་ཡུལ་ཁ་བ་ཅིན་དུ་བྱོན་ནས་དམ་པོའི་ིཆོོས་དར་བར་བྱས་

ནས། །རྒྱལ་ཁམས་དེའི་ིསེམས་ཅིན་ཐོམས་ཅིད་ནུབ་ཕྱོོགས་བད་ེབ་ཅིན་དུ་སངས་

རྒྱས་སྣང་བ་མཐོའི་ཡས་ཀྱི་ིསྤྱོན་སྔར་ཁྲིིད་ནས། ད་ེཐོམས་ཅིད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིཞིིང་

བྱང་ཆུབ་པོའི་ིཕྱོརི་རྒྱལ་པོ་ོམཛད་པོ་དང༌། རྗེ་ེབཙུན་འིཕོགས་མ་སྒྲིལོ་མ་སྔནོ་མ་ོད་ེལྷ་

ཅིིག་རྒྱལ་མ་ོཨོང་ཅིོང་དུ་སྐུ་སྤྲུལ་ནས། སངས་རྒྱས་དངོས་ཀྱི་ིཞིལ་སྐྱོིན་ལྷ་ཤཱཀྱི་མུ་

ན་ེབོད་ཡུལ་དུ་སྤྱོན་དྲངས་ནས། ཞིལ་མཇལ་བའི་ིསྐུ་ལས་འིོད་ཟེར་བྱུང་ནས། ད་ེ

སེམས་ཅིན་ཐོམས་ཅིད་ལ་ཕོོག་པོས་སེམས་ཅིན་རྣམས་སྐོད་ཅིིག་ཉིིད་ལ་ཉིོན་མོངས་

པོ་ཐོམས་ཅིད་གཅིོད་པོ་རྡོོ་རྗེེ་ལྟ་བུའིི་ཏིིང་ངེ་འིཛིན་གྱིི་བདེ་བ་ཐོོབ་པོ་དང་ལྡན་པོར་

གཟིགས་སོ། །ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ིསྣང་བ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་པོ་ོདང༌། སྒྲིོལ་མ་སྔོན་མ་ོདང༌། 



 ལེའུསབུ་ལས་ུ་ོ།པུལས་ུ་པདུལཔདུ་ཐིུདངུ་ོ།
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ལྷ་ཤཱཀྱི་མུ་ནེ་དང་གསུམ་གྱིི་འིོད་ཟེར་འིཕྲོས་པོ་ལས་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔོའི་དཔོག་ཏུ་མེད་པོ་བྱོན། ད་ེར་ེར་ེལ་ཡང་འིཁོར་འིབུམ་འིབུམ་གྱིིས་སྐོོར་

ནས་བོད་ཡུལ་དུ་ཆོོས་ཀྱི་ིལོངས་སྤྱོོད་བྱེད་པོར་མཐོོང༌། མ་ིརྣམས་ཀྱི་ིསྣང་བ་ལ་རྒྱལ་

པོོ་ཆོེན་པོོ་སྲོོང་བཙན་སྒམ་པོོ་དང༌། ལྷ་ཅིིག་རྒྱལ་མོ་ཨོང་ཅིོང་ཞིལ་མཇལ་ནས། 

དབུའི་ིསྐྲ་བསལི་རསེ་བྱདེ་པོ་དང༌། ཤ་ཁུ་ལ་ཧུབ་རསེ་བྱདེ་པོ་དང༌། མར་ཁུའི་ིཀྱུ་བརྗེ་ེ

བ་དང༌། གཡང་རལི་ལ་ཕོར་གཏིདོ་ཚུར་གཏིོད་པོར་མཐོངོ་ང༌ོ། །བདོ་བླནོ་མགར་རགི་

པོ་ཅིན་གྱིིས་བྱས་པོའི་ིབོད་ཀྱི་ིགཉི་ེབ་ོབརྒྱས་ལྷ་ཅིིག་ཨོང་ཅིོང་སྤྱོན་དྲངས་པོའི་ིལེའུ་

སྟེ་ེབཅུ་གཅིགི་པོའི།ོ། །།
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ལའེུ་བཅུ་གཉིསི་པ། ལྷ་ཅིགི་ཨངོ་ཅིངོ་གསི་ས་དཔྱད་རནི་

ཆེནེ་སྤུངས་པ་མཛོད་པ།

 ད་ེནས་ཡང་བལ་མ་ོབཟའི་ཁྲི་ིབཙུན་གྱིིས་རང་ག་ིརྩི་ེམཁར་དུ་ཕྱོིན་ནས། རྒྱལ་པོ་ོ

དངུལ་ཟམ་ལ་སྤྱོན་དྲངས་ནས་ལྷ་ཁང་རྩིགི་པོའི་ིགྲོསོ་ཞུས་པོས། རྒྱལ་པོའོི་ིཞིལ་ནས་

ཁྱེོད་རང་གར་འིདོད་པོའི་ིསར་རྩིིགས་གསུངས་ནས། འིཁོར་རྟེ་པོ་མང་པོ་ོདང་བཅིས་

གནོད་སྦྱོིན་ཕོོ་མོ་མང་པོོ་བྲན་དུ་བསྐུལ་ནས་ལ་དོང་གི་ནེའུ་ཁར་ཉིིན་བརྩིིགས་པོ་

ནུབ་བཤིག་ནས་མ་བཏུབ། ད་ེནས་ཡང་ཡར་ཀླུངས་དང་དབུ་རུ་ཤོད་དང༌། གཙང་

དང་ཡུལ་གང་བཟང་ས་གང་ལེགས་རྣམས་སུ་ལྷ་ཁང་བརྒྱ་རྩི་བརྒྱད་ཀྱི་ིརྨང་བཏིིང་

བས་ཞིགི །ད་ེརྣམས་སུ་མ་འིངོས་པོ་ན་འིཕོགས་པོ་བྱམས་པོས་ཆོསོ་འིཁོར་ར་ེམཛད་

པོའི་ིཕྱོརི་ར།ོ །

དེ་ནས་བལ་མོ་ཁྲིི་བཙུན་གྱིི་བསམ་པོ་ལ་བློན་པོོ་རྣམས་ཀྱིིས་ཁྱེོད་ཀྱིི་ལྷ་ཁང་

བཞིེངས་པོའི་ིཐོབས་ད་ེཨོང་ཅིོང་ལ་རག་ལས་པོས་ཡོང་ཟེར་བ་ད་ེད་བདེན་པོ་འིདུག་

སྙམ་ནས། རྒྱལ་མ་ོཨོང་ཅིོང་ད་ེཐོབས་དང་དཔྱད་པོ་ལ་མཁས་པོ་ཞིིག་ཡོད་འིདུག་

པོས་ཐོབས་དང་དཔྱད་པོ་འིདྲ་ིདགསོ་སྙམ་ནས། གཡགོ་མ་ོདམ་པོ་ཞིིག་ལ་གསེར་ཕྱོ་ེ

བྲེ་གང་འིབུར་བ་ཅིིག་བསྐུར་ནས། ཁྱེོད་སོང་ལ་ལྷ་ས་བྱེ་མའིི་གླིིང་ནེའུ་ཆུང་གི་ཆུ་

མིག་ཁ་ན། དར་དཀོར་གྱི་ིཡོལ་བའི་ིནང་ཇ་ོབ་ོཤཱཀྱི་མུ་ནེའི་ིདྲུང་ན་རྒྱལ་མ་ོཨོང་ཅིོང་
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མཆོདོ་པོ་འིབུལ་གྱིནི་ཡདོ་ཀྱི།ི ད་ེལ་གསརེ་འིད་ིཕུལ་ལ་ཁ་སང་ག་ིད་ེའིདྲ་མ་ཟརེ་བར་

ད་རསེ་ང་ལ་ལྷ་ཁང་རྩིགི་པོའི་ིས་ལགེས་པོ་ཅིགི་སྟེནོ་དང༌། ངའི་ིལྷ་ཁང་ཚར་ཙ་ན་ཁྱེདོ་

རང་ཡང་བརྩིིག་ཏུ་བཅུག་གིས་ཅིེས་འིཕྲིན་སྤྲོིངས་པོ་དང༌། ཨོང་ཇོས་སྤོོར་ཐོང་ཁྲི་བ་ོ

བཏིངི་ནས་ས་དཔྱད་ལགེས་པོར་ལྟས་ཏི་ེས་བཤད་བྱས་ནས། ངས་ཁ་སང་ནས་ཁྱེདེ་

ཚ་ོལ་བཤད་ད་ེད་ེསྡུག་བྱེད་པོར་གོ །ད་སའི་ིདཔྱད་འིད་ིལ་བྱེད་པོ་བརྒྱ་རྩི་བརྒྱད། 

བརྟེག་པོ་དགུ་བཅུ་ཐོམ་པོ། ནོར་ལ་བདུན་ཅུ་དོན་གཉིིས། སའི་ིདགྲོ་ངོས་ཟིན་པོ། ད་ེ

བཟློག་པོའི་ིཐོབས་དགོས་པོས། ད་ེདག་ཐོམས་ཅིད་བསྡུ་ན་སྐྱོ་ེབ་ོམང་པོ་ོའིདུ་བས་

བདག་རྒྱལ་པོོའི་ིཕོ་ོབྲང་ག་ིས་དང་གཅིིག འིཕོགས་པོའི་ིདག་ེའིདུན་མང་པོ་ོའིདུ་བ་

གཙུག་ལག་ཁང་ག་ིས་དང་གཉིིས། དྲང་སྲོོང་འིབྱུང་བའི་ིགནས་འིབྲོག་དགོན་པོའི་ིས་

དང་གསུམ། ར་ེཞིིག་བད་ེབར་སྤྱོོད་པོ་སྐྱོ་ེབ་ོཕོལ་བའི་ིས་དང་བཞི།ི ཅུང་ཞིིག་གནས་

པོ་བས་མཐོའི་ིས་གཏིན་ལ་དབབ་པོ་དང་ལྔའིོ། །ད་རེས་འིདིའི་ིདབང་དུ་བྱས་ན་ཡོན་

ཏིན་བརྒྱད་དང་ལྡན་པོ་རྒྱལ་པོའོི་ིས་གཏིན་ལ་འིབབེས་དགསོ། དའེི་ིམག་ོའིདནོ་པོ་ལ་

སྐྱོནོ་བཟླགོ་དགསོ། ད་ེཡང་ལྷ་སའི་ིཕྱོགོས་བཞིའིི་ིར་ིརྒྱབ་ན། ཤར་ན་ིར་ིཔོདྨེ་དཔུངས་

པོ་འིདྲ་བ་ཡོད། ལྷ་ོན་རིན་པོ་ོཆོ་ེའིདྲ་བ་ཡོད། ནུབ་ན་ར་ིམཆོོད་རྟེེན་རྩིེགས་པོ་འིདྲ་བ་

འིདུག །བྱང་ན་པོདྨེ་ཁ་ཕྱོ་ེབ་འིདྲ་བ་འིདུག་པོས་ས་ཕྱོོགས་དེར་སྟེོན་པོ་རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱི་

ཐུབ་པོའི་ིསྐུ་གཟུགས་སྐུ་གདུང་རིང་བསྲོེལ་ལ་མཆོོད་པོ་རྒྱས་ཤིང་ཡུ་རིང་དུ་འིབྱུང་

བའིི་རྟེགས་ཡིན། དེའིི་ནང་ཁོངསན་བཀྲ་ཤིས་རྟེགས་བརྒྱད་ཡོད་དེ། བྱང་འིཕོན་

དཀོར་གྱི་ིར་ིལ་དབུ་ལ་གདུགས་ལྟ་བུ་འིདྲ་བའི་ིར་ིཡོད། ཤར་གྱི་ིགདོས་པོའི་ིབྲག་ལ་

སྤྱོན་ལ་ཉི་འིདྲ་བའི་ིར་ིཡདི། ལྷའོི་ིལྡངོ་བཙན་ར་ིལ་གསུང་འིབུད་དུང་འིདྲ་བ་ཡདོ། རྫོངོ་
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

བཙན་ར་ིལ་ལྗོགས་ལ་པོདྨེོའི་ིལ་ོའིདབ་འིདྲ་བ་ཡོད། གྲོིབ་རྫོོང་ག་ིབྲག་ལ་མགུལ་ལ་

བུམ་པོ་འིདྲ་བའི་ིར་ིཡདོ། སྒ་ོཕུ་ན་ཐུགས་དཔོལ་བའེུ་འིདྲ་བ་ཡདོ། ནུབ་བྱང་ཕུ་ན་སྐུ་

ལུས་རྒྱལ་མཚན་འིདྲ་བ་ཡོད། སྟེོད་ལུང་མདའི་ན་ཕྱོག་ཞིབས་འིཁོར་ལོ་འིདྲ་བ་

རྣམས་ཡདོ་ད།ོ །

ས་ལ་པོདྨེ་འིདབ་བརྒྱད་འིདྲ་བར་ཡོད། གནམ་ལ་འིཁོར་ལ་ོརྩིིབས་བརྒྱད་ཡོད་

པོ་ད་ེན་ིས་ཕྱོོགས་འིདིར་ཡོན་ཏིན་ཐོམས་ཅིད་འིབྱུངུ་བའི་ིརྟེགས་ཡིན། གཞིན་ཡང་

གཏིེར་ཁ་རང་བྱུང་བཞི་ིནི། དོག་སྡེ་ེར་གའི་ིབྲག་ལ་རིན་པོ་ོཆོ་ེཟངས་ཡོད། དོན་ཏི་ེསྒ་ོ

ཕུ་ན་ལྕགས་ཡདོ། ལ་དོང་ག་ིར་ིལ་དངུལ་ཡདོ། ལྕགས་ཁ་ར་ིལ་གསརེ་ཡདོ། འི་ོཐོང་

ན་མཚ་ོའིད་ིལ་ཤར་ནས་སྟེག་སྐྱོ་བ་ོཡདོ། ལྷ་ོན་འིབྲུག་སྔནོ་པོ་ོཡདོ། ནུབ་ན་བྱ་དམར་

མ་ིའིདྲ་བའི་ིར་ིཡོད། བྱང་ན་རུས་སྦལ་ནག་པོ་ོའིདྲ་བ་ཡོད། ད་ེབཞི་ིན་ིགཙུག་ལག་

ཁང་ག་ིལྷ་བཞི་ིཚང་བ་ཡིན། ད་ེཚོའི་ིཐོད་ཀོ་ན་ས་དགྲོ་ར་ེར་ེཟུག་ཡོད་པོས། ད་ེཚ་ོ

བཟླགོ་པོའི་ིཐོབས་ཤསེ་དགསོ་པོ་ཡནི་ན།ོ །

བོད་ཀྱི་ིཡུལ་འིད་ིསྲོིན་མ་ོགན་རྐྱེལ་དུ་སྒྱེེལ་བ་འིདྲ། ལྷ་སའི་ིམཐོིལ་འིད་ིསྲོིན་མ་ོ

སྙིང་ཁ་འིདྲ་བ། འི་ོཐོང་ག་ིམཚ་ོའིད་ིསྲོིན་མོའི་ིསྙིག་ཁྲིག་འིདྲ་བར་མཁྱེེན། དམར་པོ་ོར་ི

དང་ལྕགས་ཁ་ར་ིགཉིིས་སྟེག་དང་སེངྒེ་ེགཉིིས་མཇུག་མ་སྦྲེལ་བ་འིདྲ་བ་འིད་ིསྲོིན་མོའི་ི

གནོད་སེམས་ཡིན་པོར་མཁྱེེན། ར་མ་ོཆོ་ེཀླུའི་ིཕོ་ོབྲང་དུ་མཁྱེེན། བྲག་ལྷ་ན་མ་མོའི་ི

ཉིལ་ཁང་ཡོད། གྲོིབ་ཕུ་ནས་ཉིང་རན་གྱི་ིབར་ལ་ཀླུ་བཙན་གྱི་ིརྒྱུ་སྲོང་ཡོད། དཀོར་

ཆུང་ཟླ་བ་ཚལ་ན་འིདྲ་ེདང་ཐོེའུ་རང་ག་ིའིདུན་མ་བྱེད་པོའི་ིས་ཡོད། ཤར་ན་ཆུ་སྲོིན་

ལངས་པོ་འིདྲ་བའི་ིས་དགྲོ་ཡདོ། ངན་ལམ་གྲོནོ་པོ་ར་ིཡདོ། ལྷ་ོན་སྡེགི་པོ་ནག་པོ་ོགཟན་
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ལ་རུབ་པོ་འིདྲ་བ་དཀོར་ཆུང་ཡུག་མའི་ིར་ིལ་ས་དགྲོ་ཡོད། ནུབ་ན་ཤུན་གྱི་ིབྲག་ཏིེའུ་

རྩི་ེལ་བདུད་ནག་པོ་ོབྱ་ར་བྱདེ་པོ་འིདྲ་བའི་ིས་དགྲོ་ཡདོ། བྱང་ན་ཉིང་བྲན་དང་དརོ་ཏིེའུ་

བར་གྱི་ིར་ིལ་གླིང་པོ་ོཆོ་ེགཡུལ་དུ་ཞུགས་པོ་འིདྲ་བའི་ིས་དགྲོ་ཡདོ། 

སའི་ིཡོན་ཏིན་བརྒྱད་ནི། ས་ལ་པོདྨེ་འིདབ་བརྒྱད། གནམ་ལ་འིཁོར་ལ་ོརྩིིབས་

བརྒྱད། ལོག་ལ་བཀྲ་ཤིས་རྟེགས་བརྒྱད་ཡོད་ད།ོ །དང་པོོར་སའི་ིབཅིོས་བྱེད། འིདྲེའི་ི

མུན་ཁུང་ཤིག་བཙན་གྱིི་རྒྱུ་སྲོང་དུ་མཆོོད་རྟེེན་དཀོར་པོོ་བརྩིིགས། ནུབ་བྱང་

མཚམས་ལྕགས་ཁ་ར་ིལ་མ་མོའི་ིཉིལ་ས་ཡོད་པོས་ད་ེལ་བྲག་ལྷ་མགོན་པོ་ོབཞིེངས། 

ཀླུའི་ིའིཇིགས་གཟུགས་ཀྱི་ིཕོ་ོབྲང་ཇ་ོབོས་མནན་ནས་ཡོད། ཤར་བྱ་ེམ་ལུང་སྟེོང་ན་

སྲོནི་མ་ོནག་མ་ོའིདམོས་བཟདེ་པོ་འིདྲ་བ་ཡདོ། 

དེ་ལ་དབང་ཕྱུག་ཆོེན་པོོའི་ིལིངྒེ་ཚུགས། གཞིན་ཡང་ཆུ་སྲོིན་ལ་དུང་ཁ་སྟེོན། 

སྡེིག་པོ་ལ་བྱ་ཁྱུང་སྟེོན། བདུད་ནག་པོོ་བྱ་ར་བྱེད་པོ་ལ་བར་ཆུའིི་ཁར་མཆོོད་རྟེེན་

དམར་པོ་ོརྩིིགས། གླིང་པོ་ོཆོ་ེལ་སེངྒེ་ེསྟེོན། ད་ེརྣམས་གྲུབ་པོ་དང་འིཕོན་ཡུལ་ནས་ར་

དཀོར་མ་ོལ་ས་སྐྱོོས་ལ་མཚ་ོབསྲུབས་ལ་ལྷ་ཁང་རྩིིགས་ཤིག །ཐུགས་དམ་གྱིི་ལྷ་

ཁང་རྩིིག་ཏུ་སྟེེར་ནས་འིབྱོངས་པོ་ཡོང་བྱ་བའི་ིའིཕྲིན་ད་ེགཡོག་མ་ོལ་བསྐུར་བས། བུ་

མོས་འིཕྲིན་སྔ་ཕྱོི་ནོར་ནས། སྔོན་ལ་ར་དཀོར་མོ་ལ་ས་སྐྱོོས་ལ་འིོན་ཐོང་གི་མཚོ་

བསྲུབས་ལ་བགྱིསི་ཟརེ་བ་བྱས་པོས། 

ལྷ་ཅིིག་བལ་ཟ་ཁྲི་ིབཙུན་གྱིིས་འིཕོན་ཡུལ་ནས་ར་དཀོར་མ་ོལ་ས་བསྐྱོས་ནས། 

འིོན་ཐོང་ག་ིམཚ་ོལ་བཏིབ་པོས་སྙོག་མ་ལང་ལང་སོང་ནས་ཉི་ིམ་བདུན་དུ་བྱས་ཀྱིང་

གངོ་ལྟར་སངོ་ནས་མ་བཏུབ་པོས། ཁྲི་ིབཙུན་གྱི་ིབསམ་པོ་ལ་ཨངོ་ཅིངོ་གིས་ཕྲག་དགོ་
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བྱས་འིདུག་སྙམ་ནས། རྒྱལ་པོོ་སྲོོང་བཙན་སྒམ་པོོ་ལ་ལྷ་ཁང་རྩིིག་པོའིི་ཐོབས་ཀྱིི་

གྲོསོ་དྲསི་ས།ོ །

ལྷ་ཅིིག་རྒྱ་མ་ོཨོང་ཅིོང་གིས་ས་དཔྱད་རིན་ཆོེན་སྤུངས་པོ་མཛད་པོའི་ིལེའུ་སྟེ་ེ

བཅུ་གཉིསི་པོའི།ོ །                   ། །
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ལའེུ་བཅུ་གསུམ་པ། ཐུགས་རྗེ་ེཆེནེ་པ་ོབཅུ་གཅིགི་ཞེལ་

བཞེངེས་པ་དང་ཁོ་བ་ཅིན་གྱི་ིའདྲ་ེསྲོནི་བཏུལ་བ།

 ད་ེནས་ཡང་རྒྱལ་པོའོི་ིཞིལ་ནས་ང་ལ་གྲོསོ་ཞིགི་འིདྲ་ིས་ཡདོ་ཀྱི་ིཟརེ་ནས་ཙན་དན་གྱི་ི

སྐུ་ལ་གསོལ་བ་བཏིབ་པོས་སྤྱོན་གཡས་ནས་འིོད་ཟེར་བྱུང་ནས་འི་ོཐོང་ག་ིམཚ་ོའིོད་

ཟརེ་གྱི་ིདྲ་བས་ཁབེས་ས།ོ །

དེ་ནས་རྒྱལ་པོོ་ནང་རེ་བཞིིན་རྟེ་འིཆོག་པོའིི་དུས་སུ་གྲོོང་བ་ཐོམས་ཅིད་ཕྱོག་

བྱེད་དུ་འིོང་བ་ལ་ངའི་ིཐོོད་ཀྱི་ིའིོད་དམར་པོ་ོལས་མ་ིམཐོོང༌། སྣང་བ་དག་པོ་རྣམས་

ཀྱིིས་ནམ་མཁའི་ལས་ཆོོས་ཀྱི་ིཚིགས་སུ་བཅིད་པོའི་ིསྒྲི་མང་པོ་ོའིབྱུང་བར་ཐོོས། མ་

དག་པོ་རྣམས་ཀྱིིས་དང་པོོར་ཏིིང་ཏིིང་སག་བྱ་བའི་ིསྒྲི་འིབྱུང༌། ད་ེནས་འུག་ཏུག་སེང་

ཁྲིལོ་ཞིསེ་བྱ་བའི་ིསྒྲི་ཐོསོ། ལ་ལས་འུར་འུར་ས་ིལ་ིལ་ིཁྲི་ོལ་ོལ་ོལན་གསུམ་འིོང་བ་ལ་

སགོས་པོ་རྟེ་པོ་སུམ་བརྒྱས་དུས་གཅིགི་ལ་རྟེ་རྒྱུགས་པོའི་ིསྐོད་དུ་ཐོསོ་ས།ོ །གྲོངོ་ཁྱེརེ་

པོ་རྣམས་རྒྱལ་པོོའི་ིཞིལ་ལྟ་བར་འིདོད་ནས་གདུངས་ཀྱིང་ལྟ་བར་ཆོད་པོས་འིོང་བའི་ི

དབང་མདེ་ད།ོ །རྟེ་ལན་དྲུག་ཏུ་རྒྱུགས་པོའི་ིཐོ་མ་ལ་ནང་དུ་བཞུགས་པོའི་ིདུས། དབུའི་ི

ལ་ཐོོད་དམར་ཏིིབ་ཏི་ེསོང་བ་ཙམ་མཐོོང་ང༌ོ། །དེའི་ིརྗེེས་ལ་གྲོོང་ཁྱེེར་པོའི་ིམ་ིརྣམས་

ལྟདོ་མརོ་བྱདེ་ད།ོ །

ནང་ཅིིག་རྒྱལ་པོོས་ཁྲི་ིབཙུན་ལ་ཕོ་ོཉི་བཏིང་ནས། དེང་སང་ཁྱེོད་ཀྱི་ིརྟེའི་ིདཀྱུས་
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སུ་འི་ོཅིག་གཉིིས་ཀོ་རྟེ་ཅིག་ག་ོཞིེས་གསུངས་པོ་དང༌། ཁྲི་ིབཙུན་བྱོན་ནས་རྟེ་དཀྱུས་

ས་ད་ེཡང་དཔོངས་རྒྱལ་པོ་ོདང་སྙམ་པོ། ཞིེང་དུ་འིདོམ་གསུམ་ཡོད་པོ། ཐོབས་སུ་མ་ི

ད་ོབྲུས་པོ། ནང་དུ་རྒྱ་རྫོ་གཤབིས་པོའི་ིསྟེངེ་དུ་ས་ོཕོག་ག་ིགཅིལ་བཀྲམ་པོ་དའེི་ིསྟེངེ་དུ་

སྤོང་ལེབ་གཤིབས་པོའི་ིམཐོའི་མར་ཤིང་ག་ིདྲ་བ་དྲ་ཕྱོེད་ལ་ཚོན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིིས་བཀྲ་

བ་རིན་པོོ་ཆོེ་འིབར་བས་བརྒྱན་པོའིི་ཆོིབས་ཅིག་སར་ལྷོ་སྒོ་ནས་འིོན་ཐོང་གི་བར་

དཀྱུས་སུ་འིདམོ་སུམ་བརྒྱ་ཡདོ་པོ་ད་ེན་ིམར་རྒྱལ་པོ་ོཡབ་ཡུམ་བྱནོ་ནས་འིོན་ཐོང་ག་ི

མཚ་ོའིགྲོམ་དུ་ཕོེབས་པོ་དང༌། རྒྱལ་བའི་ིཞིལ་ནས་བཙུན་མ་ོལ་རྟེ་ཁ་ཐོེན་དང་གསུང་

ནས། ངའི་ིགསེར་གྱི་ིསོར་གདུབ་འིད་ིགར་ཕོོག་པོའི་ིསར་ལྷ་ཁང་ག་ིརྨང་ཐོིང་གསུང་

ནས་འིཕོངས་པོས། རྟེ་སྒའི་ིསྔ་རུ་ལ་ཕོོག་ནས་མཚོའི་ིནང་དུ་སོང་བས། ཁྲི་ིབཙུན་གྱི་ི

བསམ་པོ་ལ་རྒྱལ་པོོས་ཨོང་ཅིོང་ལ་དྲིས་འིདུག་སྙམ་ནས་མིག་མཆོིས་མས་གང་

བས། རྒྱལ་པོོའི་ིཞིལ་ནས་སོར་གདུབ་གར་སོང་མཐོོང་ནས་གསུངས་པོས་བལ་མ་ོ

བལ་མ་ོན་ར་ེམིག་མཆོ་ིམས་གང་ནས་མ་མཐོངོ་ཟརེ་ར།ོ །

རྒྱལ་པོོའི་ིཞིལ་ནས། ཅི་ིཉིེས་གསུངས་པོས། ལྷ་ཅིིག་གིས་ངས་ལྷ་ཁང་བརྒྱ་རྩི་

རྩིིགས་པོ་ཡང་ཞིིག ངའི་ིཡ་ོབྱད་ཐོམས་ཅིད་ཀྱིང་ཟད་ནས་མེད་འིགྲོ་ོབ་འིདྲ་ཟེར་སྨྲ་ེ

སྔགས་བཏིནོ་པོས། རྒྱལ་པོའོི་ིཞིལ་ནས་བལ་མ་ོཁྲི་ིབཙུན་ཐུགས་ཆོད་ད་ེཙམ་པོ་བྱདེ་

མ་ིདགསོ། ང་ལ་ཐོབས་ཞིགི་ཡདོ་གསུངས་ནས། ཨངོ་ཅིངོ་ག་ིལྷ་ཤཱཀྱི་མུ་ན་ེདང་བལ་

མའོི་ིལྷ་མ་ིབསྐྱོདོ་རྡོ་ོརྗེ་ེགཉིསི་ལ་རྒྱལ་པོསོ་མཆོདོ་པོ་ཆོནེ་པོ་ོབཤམས་ནས་གསལོ་བ་

བཏིབ་པོས། ལྷ་གཉིིས་ཀྱི་ིཐུགས་ཀོ་ནས་འིོད་ཟེར་དམར་སེར་མང་པོ་ོབྱུང་བས་འིོད་

ཟརེ་གྱིསི་མཚའོི་ིཁ་ཆོདོ་ནས། འིདོ་ཟརེ་ར་ེར་ེལ་ཤངི་ལབེ་ར་ེར་ེབཏིང་བས་མ་སློེབས་
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པོར་འིཚ་ོའིབུབས་སུ་མ་བཏུབ་པོར། རྒྱལ་པོ་ོཆོནེ་པོསོ་ཁ་ོརང་ག་ིསྤྲུལ་པོའི་ིསྲོས་ལྡངོ་

བཟའི་ཁྲི་ིབཙུན་ལ་སྐུ་འིཁྲུངས་པོའི་ིསྤྲུལ་པོའི་ིདག་ེསློོང་ཨ་ཀོ་ར་མ་ཏི་ིདེས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ

ཕྱོོགས་བྱ་ེམའི་ིའིགྲོམ་ན་ཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་པོ་ོཁ་སརྤ་ཎིའི་ིསྐུ་རྒྱབ་ནས་སྤྱོན་དྲངས་པོའི་ི

ཙན་དན་སྦྲུལ་གྱི་ིསྙིང་པོོའི་ིཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་པོ་ོབཅུ་གཅིིག་ཞིལ་གྱི་ིསྐུ་རང་བྱོན་ད་ེལ་

མཆོོད་པོ་རྒྱ་ཆོེན་པོ་ོཕུལ་ནས་གསོལ་བ་བཏིབ་པོས། ཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་པོོའི་ིཐུགས་ཀོ་

ནས་འིདོ་ཟརེ་དཀོར་པོ་ོཅིིག་བྱུང་བས། འིདོ་ཟརེ་ད་ེའིནོ་ཐོང་ག་ིམཚ་ོལ་ཕོགོ་འིདུག་པོ་

དེ་ལ་བལ་མོ་ཁྲིི་བཙུན་ལ་བསྟེན་ནས་མཆོི་མ་ཕྱོིས་དང་འིོད་ཟེར་འིདི་མཐོོང་ངམ་

གསུངས་པོས། ད་ེདག་འིཁུམས་ལགས་ཞིསེ་གསུངས་ནས། བལ་མསོ་མལ་གྲོའོི་ིཀླུ་

ལ་གཏིརོ་མ་ཕུལ་ནས་གསལོ་བ་བཏིབ་པོས་འིདོ་ཟརེ་ད་ེལྷ་ོངསོ་སུ་འིགྱུར་ར།ོ །

འིོད་ཟེར་དེ་ལྷོ་ངོས་སུ་འིགྱུར་བ་ལས་ཀྱིི་ཆུའིི་ཕྱོེད་དཀོར་ཆུང་སྦུ་བ་གདོང་དུ་

གྱུར་ཏིོ། །ཡང་བལ་མོས་རྒྱལ་པོ་ོལ་གྲོོས་དྲིས་པོས། རྒྱལ་པོ་ོཆོེན་པོོའི་ིཞིལ་ནས་ལྷ་ོ

ཕྱོོགས་གླི་བའིི་ནགས་ཚལ་ནས་ཤིང་ཆོོད་པོ་མཚ་ོཕུབ་གསུངས། དེ་ནས་གླི་བའིི་

ཚལ་ནས་ཤིང་བཅིད་ནས་མཚ་ོབསུབས་པོས་ཡང་མཚ་ོཁ་ལ་ཤིང་གིས་མ་སློེབས་

པོར། ད་ེནས་ཡང་བལ་མོས་རྒྱལ་པོ་ོལ་གྲོོས་དྲིས་པོས། རྒྱལ་པོ་ོཆོེན་པོོའི་ིཞིལ་ནས་

ང་ལ་ཐོབས་ཡོད། ཁྱེོད་རང་གནོད་སྦྱོིན་ཕོ་ོམ་ོའིཁོལ་ལ་གསང་ཕུད་ནས་རྡོ་ོལོངས་

ངས་ཡ་ིདམ་གྱི་ིལྷ་ལ་གསོལ་བ་བཏིབ་ཅིིག་གསུངས་ནས། རྒྱལ་པོོས་ཡ་ིདམ་གྱི་ིལྷ་

རང་བྱོན་ཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་པོ་ོད་ེལ་མཆོོད་པོ་ཕུལ་ནས་གསོལ་བ་བཏིབ་པོས། ཡ་ིདམ་

གྱི་ིལྷའི་ིཐུགས་ཀོ་ནས་འིདོ་ཟརེ་ཁ་དགོ་སྣ་ཚགོས་པོ་མང་པོ་ོབྱུང་ནས། འིདོ་ཟརེ་དྲ་བ་

དྲ་ཕྱོདེ་དུ་མ་མཚ་ོནང་དུ་བབས་ས།ོ །
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

རྒྱལ་པོ་ོཆོནེ་པོའོི་ིཞིལ་ནས། བལ་མ་ོཁྲི་ིབཙུན་ལ། བལ་བའོི་ིལྷ་བཟ་ོལ་རྡོ་ོལ་བཟ་ོ

བྱདེ་དུ་ཆུག་ལ་འིདོ་ཟརེ་གྱི་ིསྣ་ལ་རྒྱབོ་གསུངས་ས།ོ །ད་ེནས་བལ་བའོི་ིརྡོ་ོམཁན་གྱིསི་

རྡོ་ོལ་ས་ོཕོག་ག་ིགཟུགས་ལགེས་པོར་བྱདེ་ནས་འིདོ་ཟརེ་ལ་བརྒྱབ་ནས་འིདོ་ཟརེ་ཟད་

པོ་དང་རྡོ་ོཡང་ཟད་ད།ོ །ད་ེནས་བལ་མ་ོཁྲི་ིབཙུན་གྱིིས་བལྟས་པོས། མཚོའི་ིདཀྱིིལ་ན་

རྡོོའི་ིསྤོེའུ་གྲུ་བཞི་ིབ་ཅིིག་མཆོོད་རྟེེན་གྱི་ིཚུལ་དུ་རིབ་ས་ེའིདུག་པོར་མཐོོང་ནས། ད་ེ

ནས་ཤིང་གླི་བའི་ིསྒམ་མཐུད་ལྕགས་ཀྱིིས་འིབའི་བེན་ལྕགས་གཟེར་གྱིིས་བསྡེམས་

ནས་རྡོོའི་ིསྤོལེ་ལ་ཤངི་ག་ིསྣ་ཏི་ོགཏིད་ནས་ཤངི་བྲསེ་ས།ོ །

ད་ེནས་ཀླུའི་ིཡུལ་ནས་རྡོ་ོརྗེེའི་ིའིདམ་པོ་རྡོ་ོརྗེ་ེཕོ་ལམ་ལྟ་བུ་མེས་མ་ིའིཚིག ཆུས་

མ་ིརུལ་བ་བླངས་ནས་གླི་བའི་ིཤངི་ལ་བྱུགས་ས།ོ །དའེི་ིསྟེངེ་དུ་ཁྲི་ོཆུའི་ིཕོ་གུ་ལབེ་མརོ་

གཅིལ་དུ་བཀྲམ། བསྲུབས་ན་ིམཁར་བའི་ིཆུས་བསྡེམས། དེའི་ིསྟེེང་དུ་ས་ོཕོག་དང༌། 

སྤོང་ལབེ་དང༌། རྡོ་ོབཅིལ་དང༌། ས་བཟང་པོ་ོའིཕོན་ཡུལ་ནས་ར་དཀོར་མ་ོལ་བཀོལ་ཏི་ེ

བསྐྱོས། ད་ེལ་རིམ་པོ་ལྟར་འིདམ་པོ་གཡོས་ཀྱིིན་གདལ་ནས་སྐོམས་སུ་བཅུག །དེའི་ི

ཡམས་ལན་མང་པོརོ་བྱས་ས།ོ །

དེའི་ིསྟེེང་དུ་རྒྱའི་ིལྡེམ་དཀོར་འིཕོེལ་དཀོར་ལ་དཔོ་ེབྱེད་ད་ེསྐྱོ་ེབ་ོཕོལ་དང་མཐུན་

པོར་གཟིངས་འིབྲིང་པོོའི་ིཚད་དང་མཉིམ་པོར་རྨང་གྲུ་བཞིིར་བཏིིང༌། འིཇིག་རྟེེན་པོ་

དང་མཐུན་པོར་མིག་མངས་རིས་སུ་བཏིིང༌། བོན་པོ་ོདང་མཐུན་པོར་ནང་ག་ིས་གཞི་ི

གཡུང་དྲུང་རིས་སུ་བཏིིང༌། རབ་བྱུང་བཙུན་པོ་དང་མཐུན་པོར་དྲིའི་ིགཙང་ཁང་དུ་

བྱས། སྔགས་པོ་རྣམས་དང་མཐུན་པོར་ཁྲི་ོབ་ོབཅུའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་རིས་སུ་བྲིས། ཀོ་

བ་ཐོམས་ཅིད་ཕུར་བའི་ིགཟུགས་སུ་བྱས། མཐོོངས་ཀོ་དྲ་བ་དྲ་ཕྱོེད་བྱས། ཕྱོ་ིན་ིདུར་
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ཁྲིོད་ཆོེན་པོོའི་ིཚུལ་དུ་ཡོད་པོ། བྱང་ཆུབ་ཀྱིི་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ཆོོས་སུམ་ཅུ་རྩི་བདུན་གྱིི་

བརྡོར་བྱས་རྒྱ་གར་གྱི་ིལྷ་ཁང་གང་ལེགས་ལ་དཔོ་ེབྱས་ནས་བརྩིིགས་པོས། བལ་

མོའི་ིལས་མིས་ཉིིན་མོ་བརྩིིགས་པོ་རྣམས་ལྷ་འིདྲེས་ནུབ་མོ་བཤིགས་ནས་དེ་ལྟར་

ལན་བདུན་གྱི་ིབར་དུ་ཞིགི་ནས་རྩིགི་ཏུ་མ་བཏུབ་བ།ོ །

ཡང་བལ་མ་ོཁྲིི་བཙུན་གྱིིས་འིདི་ཅིིས་ལན་སྙམ་སྟེེ་རྒྱལ་པོ་ོལ་གྲོོས་དྲིས་པོས། 

རྒྱལ་པོ་ོཆོནེ་པོའོི་ིཞིལ་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་རྩིགི་པོའི་ིས་ཡུལ་རྒྱལ་པོ་ོངའི་ིས་ཆོ་འིད་ི

ལ་ཡོན་ཏིན་བརྒྱད་དང་ལྡན་པོ་ཡིན་པོས། ལྷ་སའི་ིས་གཞི་ིའིད་ིལ་ས་ལ་པོདྨེ་འིདབ་

བརྒྱད་ཡོད། གནམ་ལ་འིཁོར་ལ་ོརྩིིབས་བརྒྱད་ཡོད། ལོགས་ལ་བཀྲ་ཤིས་རྟེགས་

བརྒྱད་ཡོད་དེ། ཡོན་ཏིན་ར་ེརེའི་ིསར་སྐྱོོན་ར་ེཅིིས་ཀྱིང་ཡོད་ཀྱི་ིའིདུག ལྷ་ས་འིདིའི་ི

བྱང་ཤར་ན་ཆུ་སྲོིན་ནག་པོ་ོགནམ་ལ་ལངས་པོ་འིདྲ་བའི་ིས་དགྲོ་ཡོད། ད་ེལ་དུང་ཁ་

སྟེོན། ཤར་དྲང་པོ་ོབྱ་ེམ་ལུང་སྟེོད་ན་སྲོིན་མ་ོའིདོམས་བཟེད་པོ་འིདྲ་བའི་ིས་དགྲོ་ཡོད། 

ད་ེལ་དབང་ཕྱུག་ཆོེན་པོོའི་ིགསང་བའི་ིརྟེེན་ཚུགས་ལ་སྟེོན། ལྷོའི་ིགྲོིབ་ཁ་སེར་ན་རུས་

སྦལ་གཟན་ལ་ཟ་བ་འིདྲ་བའི་ིར་ིཡོད། ད་ེལ་བྱ་ཁྱུང་ག་ིམཆུ་སྟེོན་ལ་བཟློག །ནུབ་ན་

ཤུན་གྱི་ིར་ིལ་བདུད་ནག་པོ་ོབྱ་ར་བྱདེ་པོ་འིདྲ་བའི་ིས་དགྲོ་ཡདོ། ད་ེལ་མཆོདོ་རྟེནེ་སརེ་

པོ་ོརྩིིགས་པོས་བཟློག །བྱང་ཉིང་བྲན་དང་དོར་ཏིེའུ་བར་ན་རི་གྱིད་ཆོེན་གཡུལ་དུ་

ཞུགས་པོ་འིདྲ་བའི་ིས་དགྲོ་ཡདོ། ད་ེལ་རྡོའོི་ིསངེྒེ་ེདཀོར་མ་ོཚུགས་ལ་བཟླགོ ར་ིའིདའིི་ི

ནུབ་དགའི་ལྡན་གྱི་ིམཚ་ོའིགྲོམ་ན་བཙན་གྱི་ིརྒྱུ་སྲོང་ཡོད། ད་ེམཆོོད་རྟེེན་དཀོར་པོོས་

བཟླགོ །ནུབ་བྱང་ལྕགས་ཁ་ར་ིལ་མ་མའོི་ིཉིལ་ས་ཡདོ། ད་ེམགནོ་པོསོ་བཟླགོ །བྱང་ན་

ར་མ་ོཆོེར་ནེའུ་ལ་ཀླུའི་ིཕོ་ོབྲང་འིཇིགས་གཟུགས་ཡོད་པོ་ད་ེལྷ་ཤཱཀྱི་མུ་ནེས་མནན་
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

ནས་ཡདོ་ཅིགི་གསུངས་པོ་ད་ེཚ་ོཨོང་ཅིངོ་དང་མཐུན་ན།ོ །

ད་ེནས་འིདྲེའི་ིམདུན་ས་བཤིག་པོའི་ིཕྱོིར་དུ་ཙན་དན་གྱི་ིསྐུ་ལ་གསོལ་བ་བཏིབ་

པོས། རྒྱལ་པོ་ོརང་ག་ིསྐུ་ཚབ་ཅིིག་བཞིེངས་གསུང་བའི་ིསྒྲི་བྱུང་ང༌ོ། །རྒྱལ་པོོས་བལ་

བོའི་ིལྷ་བཟ་ོསྤྲུལ་པོའིི་བཟ་ོབ་ོལ། ཁྱེོད་ཀྱིིས་ངའིི་ལྷའིི་སྐུ་འིབག་བཞིེངས་པོར་ནུས་

སམ་གསུངས་པོས། ལྷ་བཟ་ོབ་ན་རེ། ནུས་ལགས་ཟེར་ནས། རྒྱལ་པོོས་སྐུའི་ིརྒྱུ་

བསགས་པོ་ན་ིའིད་ིལྟ་སྟེ།ེ སྤྲུལ་པོའི་ིདག་ེསློངོ་ཨ་ཀོ་ར་མ་ཏིསི་སྤྱོན་དྲངས་པོའི་ིགནས་

ཆོེན་པོ་ོབརྒྱད་ཀྱི་ིས་དང༌། ཆུ་བ་ོན་ེརན་ཛ་རའི་ིའིགྲོམ་ན་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པོས་དཀོའི་ཐུབ་

མཛད་ཙ་ན་ལྷུང་བཟེད་བཞིག་ཤུལ་གྱིི་བྱེ་མ་དང༌། མ་ག་ཏིའིི་བྱང་ཆུབ་ཀྱིི་ཤིང་གི་

སྲོོག་ཤིང་དང༌། ཞིབས་གཡས་པོའི་ིརུས་ཤིང་ཙན་དན་གོར་ཤ་ིཤའི་ིམཆོོད་སྡེོང་དང༌། 

སྐུའི་ིནང་རྫོོང་བྱང་ཆུབ་ཤིང་ག་ིསྐུ་གསུམ་དང༌། ཐུགས་ཀོར་ཙན་དན་སྦྲུལ་གྱི་ིསྙིང་

པོའོི་ིསྐུ་རྣམས་དང༌། རྒྱ་མཚའོི་ིགླིངི་ག་ིའིཇག་མ་དང༌། ཙན་དན་གརོ་ཤ་ིཤ་དང༌། ཙན་

དན་སྤྲུལ་གྱི་ིསྙངི་པོའོི་ིཕྱོ་ེདང༌། འིཇག་མ་ཁྲིལི་བའི་ིཐོ་ིགུ་དང༌། རནི་པོ་ོཆོའེི་ིསྤྱོན་འིབྲས་

དང༌། ཟའེུ་རྨུ་གུའི་ིལྕགས་གཟརེ་དང༌། འིཇག་མ་འིཁྱེལི་བའི་ིརྒྱུ་ཆོ་དར་ཟབ་རྣམས་སྟེ་

གནོ་བྱས་ནས་རྒྱལ་པོའོི་ིདབུ་སྔས་སུ་བཞིག་ག ོ།སང་ནང་བར་རྒྱལ་པོསོ་བལ་མ་ོཁྲི་ི

བཙུན་དང༌། རྒྱ་མ་ོཨོང་ཅིོང་གཉིིས་ལ། ངའི་ིལྷ་སྐུ་བཞིེངས་པོའི་ིདགའི་སྟེོན་ལ་བྱོན་

ཅིིག་ཅིེས་ཕོ་ོཕོ་བཏིང་ང༌ོ། །བལ་མ་ོཁྲི་ིབཙུན་དང༌། རྒྱ་མ་ོཨོང་ཅིོང་གཉིིས་ཀྱིིས་ཀྱིང་

རྒྱལ་པོསོ་ལྷ་བཞིངེས་པོའི་ིདགའི་སྟེནོ་བྱདེ་སར་བྱནོ་ཏི།ོ།

 དའེི་ིནུབ་མ་ོརྒྱལ་པོ་ོཆོནེ་པོ་ོརནི་པོ་ོཆོའེི་ིཁྲི་ིསྟེངེ་དུ་གཟམིས་པོའི་ིནམ་ཕྱོདེ་ཙམ་

ན། རྒྱལ་པོ་ོཆོེན་པོོའི་ིདབུ་སྔས་སུ་ཕྱོོགས་བཅུའི་ིསངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་



 ལེའུསབུ་གོུ་ོ།ཀ་ངེུུུསེཐུ་པུསབུ་ལས་ུབལུསབེདངུ་ུ་དུ་ུསུལཐུནསུགིེུ་སཐུསབལུསོ
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དཔོའི་ཐོམས་ཅིད་འིོད་ཟེར་གྱི་ིརྣམ་པོར་བཀྲ་ཤར་ཤར་བྱོན་ནས་ལྷའི་ིལྡ་ེགུའི་ིརྒྱུ་ཆོ་

རྣམས་ལ་ཐོམི་པོར་གཟགིས་ས།ོ །ད་ེནས་རྒྱལ་པོ་ོཆོནེ་པོའོི་ིཐུགས་དགངོས་ལ། ངའི་ི

སྐུ་ཚབ་འིད་ིསངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔོའི་ཐོམས་ཅིད་དང་མཉིམ་པོ་ཅིིག་

འིབྱནོ་པོར་འིདུག །འིད་ིན་ིབྱནི་རླབས་ཅིན་ཅིགི་ཡདོ་འིདུག་པོས། འིད་ིལ་ངའི་ིཡ་ིདམ་

གྱི་ིལྷའི་ིསྐུ་གཟུགས་ཞིལ་བཅུ་གཅིིག་པོ་ཅིིག་བྱའིམ། ཕྱོག་སྟེོང་སྤྱོན་སྟེོང་ཅིིག་བྱའིམ། 

ཧྱ་གྲཱ�་བ་ཅིིག་བྱའིམ། ཡ་ིག་ེདྲུག་པོ་ཅིིག་བྱའིམ། དོན་ཡོད་ཞིགས་པོ་ཅིིག་བྱའིམ། ཁ་

སརྤ་ཎ་ིཅིིག་བྱའིམ། སངེྒེའེི་ིསྒྲི་ཅིགི་བྱའིམ། ཡདི་བཞིིན་འིཁརོ་ལ་ོཅིགི་བྱའིམ་སྙམ་སྟེ་ེ

ཐུགས་རྗེེ་ཆོེན་པོོའི་ིརིགས་ལྔ་བཅུ་རྩི་བདུན་བགྲོང་ཞིིང་ཡོད་ཙ་ན། ནང་བར་ནམ་

ལངས་པོ་དང༌། སྔར་གྱི་ིརྒྱུ་ཆོ་ད་ེརྣམས་ལ་ཇ་ོབ་ོཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་པོ་ོའིཕོགས་པོ་སྤྱོན་

རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཞིལ་བཅུ་གཅིིག་ཕྱོག་བཅུ་པོ་ཞིིག་བཞིེངས་ནས་འིདུག་པོ་

ལས། རྩི་ཕྱོག་བཅུ་མངའི་བའི་ིརྩི་བའི་ིཕྱོག་གཉིིས་ཐུགས་ཀོར་ཐོལ་སྦྱོར་བ། གཡས་

ཀྱི་ིའིགོ་མ་ན་སྤྲུལ་སྐུ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པོ་འིཛནི་པོ། གསུམ་པོ་མཆོདོ་སྦྱོནི་གྱི་ིཕྱོག་རྒྱ། བཞི་ི

པོས་འིཁརོ་ལ་ོའིཛིན་པོ། མཐོའི་མ་ན་ིས་གནནོ་ན།ོ །གཡནོ་གྱི་ིགཉིསི་པོ་ན་རལི་བ་སྤྱོ་ི

བླུག་བསྣམས་པོ། གསུམ་པོ་ན་ནོར་བུའི་ིདབང་པོ་ོའིཛནི་པོ། བཞི་ིཔོ་ན་པོདྨེ་བསྣམས་

པོ། ལྔ་པོ་ན་གཞུ་འིཛིན་པོའི།ོ །ཞིལ་བཅུ་གཅིགི་མངའི་བའི་ིརྩི་བའི་ིཞིལ་གསུམ་དཀོར་

པོོ་དབུས་མ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིི་སྤྱོན་གསུམ་དང་ལྡན་པོ། ཞིལ་གསུམ་འིཛུམ་པོ་ཞིི་བར་

བཞུགས་པོས་ཞི་ིབའི་ིའིཕྲིན་ལས་འིགྲུབ་པོར་མཛད་པོ་ཞི་ིབར་བཞུགས་པོས་ཞི་ིབའི་ི

འིཕྲནི་ལས་འིགྲུབ་པོར་མཛད་པོར་བསྟེན་པོ། དའེི་ིསྟེངེ་ན་རྒྱས་པོའི་ིཞིལ་གསུམ་སརེ་

པོོར་བཞིད་པོར་བཞུགས་པོས་རྒྱས་པོའི་ིའིཕྲིན་ལས་འིགྲུབ་པོར་མཛད་པོས་བསྟེན་
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པོ། དེའི་ིསྟེེང་ན་དབང་ག་ིཞིལ་གཉིིས་གཙིགས་པོར་བཞུགས་པོས་དབང་ག་ིའིཕྲིན་

ལས་འིགྲུབ་པོར་མཛད་པོར་བསྟེན་པོ། དེའི་ིསྟེེང་ན་ཁྲི་ོབོའི་ིཞིལ་གཉིིས་བསྒྲིད་ཅིིང་

མཆོེ་བ་གཙིགས་པོར་བཞུགས་པོའིི་དྲག་པོོའི་ིའིཕྲིན་ལས་འིགྲུབ་པོར་མཛད་པོར་

བསྟེན་པོ། དེའི་ིསྟེེང་ན་སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐོའི་ཡས་ཞི་ིབའི་ིཞིལ་དམར་པོ་ོའིཛུམ་

པོར་བཞུགས་པོ་དང་བཅུ་གཅིིག་གོ །སྐུ་ནི་མེ་ཏིོག་ཀུ་མུ་ཏིའིི་མདོག་ལྟར་ཤིན་ཏུ་

དཀོར་བ། མཚན་དང་དཔོ་ེབྱད་དུ་ལྡན་པོ། སྐུ་སྟེོད་ར་ིདྭགས་ཨ་ེན་ཡའི་ིསྟེདོ་གཡགོས་

དང༌། སྐུ་སྨོད་དར་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ིཤམ་ཐོབས་གསོལ་བ་ཅིིག་ཀྲོང་ང་ེསྣང་ང༌ོ། །ཨ་མ་ིད་ེ

བ་མན་ཆོད་རྒྱལ་པོའོི་ིསྐུ་ལུས་དང་མཉིམ་པོ་ཞིགི་ཚར་འིདུག་པོས། 

རྒྱལ་པོོའི་ིཞིལ་ནས་བལ་པོོའི་ིལྷ་བཟ་ོབ་ོའིད་ིསྐོད་ཅིེས་གསུང་ང༌ོ། །ཁྱེོད་ཀྱི་ིལྷའི་ི

སྐུ་འིད་ིཤིན་ཏུ་ལེགས་འིདུག་སྟེེ། ངའི་ིཡ་ིདམ་ལྷ་འིདིའི་ིཐུགས་ཀོར་ཙན་དན་སྦྲུལ་གྱི་ི

སྙིང་པོོའི་ིལྷའི་ིསྐུ་རང་བྱོན་འིད་ིདང༌། ད་ེབཞིིན་གཤེགས་པོ་གསུམ་གྱི་ིརིང་བསྲོེལ་བྲ་ེ

གསུམ་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཤིང་ག་ིམཆོོད་སྡེོང་འིད་ིརྣམས་ཐུགས་ཀོར་སྤྱོན་དྲངས་ནས་

བཞུགས་དགསོ་ཡདོ་པོ་ལ་གསུངས་པོས། 

བལ་བོའི་ིལྷ་བཟ་ོབ་ན་རེ། ཀཻྱི་རྒྱལ་པོ་ོཆོེན་པོ་ོལགས། རྒྱལ་པོོའི་ིསྐུ་ཚབ་འིད་ི

ངས་བཞིེངས་པོ་མ་ལགས། ནང་བར་ནམ་ལངས་པོ་དང་རྒྱལ་པོ་ོལ་ལྷའི་ིསྐུ་གང་བྱེད་

ཞུས་ལ་བྱའི།ོ །སྙམ་ནས་འིངོས་ཙ་ན། ལྷའི་ིསྐུ་འིད་ིརང་བྱནོ་དུ་བཞིེངས་ནས་འིད་ིལྟར་

སྣང་བ་ལགས་ཅིེས་ཞུས་པོ་དང༌། ད་ེམ་ཐོག་ཏུ་འིཕོགས་པོའི་ིསྐུ་གཡོས་པོར་གྱུར་

ཏིོ། །ལྷ་ད་ེཁོང་རང་གིས་ཕྱོག་གཡོན་པོས་ཤམ་ཐོབས་པུས་མ་ོགཡོན་པོས་སྟེེང་དུ་

བརྫོེས་ནས། ཞིབས་གཡས་པོ་བསྐུམ་པོའི་ིམཐོིལ་ནས་འིོད་ཟེར་གསུམ་བྱུང་ནས། 
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དང༌། བྱང་ཆུབ་ཤིང་ག་ིམཆོོད་སྡེོང་དང་གསུམ་འིོད་ཟེར་གྱིིས་པུས་མ་ོགཡོན་པོའི་ི

སྟེངེ་དུ་སྤྱོན་དྲངས་ནས་ཐུགས་ཀོར་སྒ་ོང་ཞུ་བཞིནི་དུ་ཐོམི་མ།ོ །ལྷའི་ིསྐུའི་ིཤམ་ཐོབས་

ཀྱིང་པུས་མའོི་ིགངོ་ཉིདི་དུ་ལུས་ས།ོ །དབུས་འིདོ་དཔོག་མདེ་ན་ིགཡནོ་ཕྱོགོས་སུ་ཅུང་

ཟད་ཡནོ་གྱིསི་སངོ་ང༌ོ། །སྐུ་ད་ེཡང་ཤནི་ཏུ་སྦྲམ་ཞིིང་མཛསེ་པོར་གྱུར་ཏི།ོ །

རྒྱལ་པོ་ོཆོེན་པོ་ོཡང་ཐུགས་རབ་ཏུ་དགྱིེས་ཤིང་ང་ོམཚར་བར་གྱུར་ཏིེ། སྤྲུལ་

པོའི་ིལྷ་བཟོས་ཕྱོག་སྟེོང་སྤྱོན་སྟེོང་ག་ིབཟ་ོན་ིཕྱོིས་སུ་མཛད་པོའིོ། །བོད་ཁ་བ་ཅིན་དུ་

ལྷའི་ིསྐུ་བཞིེངས་པོ་དང་རང་བྱོན་དུ་གྱུར་པོ་ལ་སྔ་བ་ད་ེཡིན་ནོ། །ད་ེནས་གནམ་སྟེོང་

ག་ིསྲོོད་ལ་རྒྱལ་པོོས་ཕོ་ོབྲང་ག་ིཕྱོ་ིརོལ་ཏུ་བྱོན་པོ་དང༌། ལྷ་ོནུབ་གླི་བའི་ིཚལ་བྲག་ག་ི

རྩི་ན་འིདྲ་ེཐོམས་ཅིད་འིདུས་ནས་འིདུན་མ་བྱདེ་པོར་གཟགིས་པོས། ད་ེརྒྱལ་པོོས་ཉིན་

པོས། འིདྲ་ེརྣམས་ན་ར་ེཟ་རྒྱུ་བདོ་ཀྱི་ིཡུལ་འིད་ིངདེ་རང་མ་ིམ་ཡནི་པོ་ཚ་ོདབང་བ་ཡནི། 

རྒྱལ་པོ་ོསྲོངོ་བཙན་སྒམ་པོའོི་ིཆོསོ་བཤད། ངདེ་རང་ཚ་ོའིདུལ་ཟརེ་སྐོད། སངས་རྒྱས་

ཟེར་བ་དང༌། ཆོོས་ཟེར་བ་དང༌། དག་ེའིདུན་ཟེར་བ་ཚ་ོལ་ངེད་རང་འིདྲ་ེརྣམས་ཀྱིིས་

ཁངོ་ཚ་ོཆོོས་བྱདེ་པོ་ལ་བར་ཆོདོ་གཏིང་ང༌ོ། །

ལས་དག་ེབ་བྱདེ་མ་ིརྣམས་ལ་མ་ིནད་དང༌། ཕྱུགས་ནད་དང༌། སད་དང་སརེ་བ་

བཙའི་དང་མུ་ག་ེལ་ོཉིེས་ལ་སོགས་པོ་གཏིོང༌། རྒྱལ་པོ་ོསྟེངས་ཞིལ་ཡབ་ཡུམ་ཚ་ོལྷ་

ཁང་རྩིིག་པོ་ཡང་བཤིག་ག ོ །སྔར་ཡང་བཤིགས་པོ་ལེགས། ད་ེཡང་རྡོ་ོཆོར་བྱའི་ོཟེར་

བའི་ིགྲོསོ་བྱས་པོ་ཐོསོ་པོས། 

རྒྱལ་པོོས་དེ་རྣམས་བཟློག་པོའིི་ཆོེད་དུ། ཇ་ོབ་ོཐུགས་རྗེེ་ཆོེན་པོ་ོའིཕོགས་པོ་
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སྤྱོན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་བཅུ་གཅིིག་ཞིལ་གྱིི་སྐུ་རང་བྱོན་དེ་ལ་གསོལ་བ་

བཏིབ་པོས། ཇ་ོབ་ོརང་བྱནོ་བཞིད་པོའི་ིཞིལ་ནས་འིདོ་ཟརེ་དམར་ལྗོང་གཉིསི་སུ་གྱིསེ་

ནས། འིོད་ཟེར་ལྗོང་ཁུའི་ིསྣ་ེལ་ཁྲི་ོབ་ོབདུད་རྩི་ིའིཁྱེིལ་བ་ལྗོང་ཁུ་བྱོན་ནས། བྲག་ལྷ་ན་

མ་མོའི་ིཉིལ་ས་ཡོད་པོ་ཕྲོགས་ནས། རྡོ་ོརྗེེའི་ིར་བས་སྐོོར་བར་བྱིན་གྱིིས་བརླབས་པོ་

ལ། ད་ེལ་རྒྱལ་པོ་ོང་ོམཚར་སྐྱོསེ་ནས་ཀུན་ཏུ་ཞིལ་གྱིནི་བཞིངེས་ས།ོ །

གཅིིག་གི་སྣེ་ལ་ཁྲིོ་བ་རྟེ་མགྲོིན་དམར་པོོ་བྱོན་ནས། དེའིི་ཞིལ་ནས་མེ་དཔུང་

འིཕྲོས་པོས་ལྷ་ོནུབ་མཚམས་གླི་བའི་ིཚལ་དུ་སོང་བས། ད་ེན་དུག་ག་ིསྡེོང་པོ་ོཡོད་པོ་

ད་ེལ་ཕོོག་པོས་དུག་ཐོོར་བས། དེའི་ིརྩི་ན་འིདྲེའི་ིའིདུན་ཕུང་ཡོད་པོ་ལ་ཕོོག་པོས། འིདྲ་ེ

ཐོམས་ཅིད་བརྒྱལ་པོར་བྱས་ས།ོ །

དེའི་ིཕྱོ་ིན་ཁྲི་ོབ་ོགཉིིས་ཀྱི་ིཤངས་ནས་དུས་མཐོའི་ིརླུང་ཆོེན་པོ་ོགཡ་ོབ་ལྟ་བུས་

བུས་པོ། བསྐོལ་པོ་སྲོེག་པོའིི་མེ་དཔུང་ལྟ་བུ་བྱུང་བས་འིདྲེ་དེ་རྣམས་ཐོམས་ཅིད་

བདས་ནས། ཕྱོིའིི་རྒྱ་མཚ་ོཆོེན་པོ་ོབྱེ་མའིི་གླིིང་དུ་བསྐྱོལ་ལོ། །དེ་ནས་འིདྲེ་རྣམས་

བརྒྱལ་སངས་པོ་དང༌། བོད་ཁ་བ་ཅིན་གྱི་ིརྒྱལ་ཁམས་ལ་ཉི་ིཟེར་ལ་ལག་པོས་སྐྱོོར་

ནས་ལྟ་ཞིངི་འིདུག་ག ོ།

མེའི་ིཕུང་པོ་ོད་ེཉིིད་ལྕགས་པོ་ོརིའི་ིབྲག་ལོགས་ལ་ཕོོག་པོས། འིོད་དཔོག་མེད་

དང༌། ཁ་སརྤ་ཎ།ི ཧྱ་གྲཱ�་བ་དང་གསུམ་དུ་སྐུ་ལམ་མརེ་ཆོགས་ས།ོ །ད་ེལ་རྒྱལ་པོ་ོཆོནེ་

པོ་ོཐུགས་རབ་ཏུ་དགྱིེས་ནས་འིོད་འིཇའི་ཚོན་ལྟ་བུར་འིདུག་པོ་ལ། བལ་པོ་ོརྡོ་ོམཁན་

གྱིིས་བྲག་ལ་འིབུར་དུ་རྐོོས་ནས་བཞིག་པོས་ད་ལྟ་ཡང་ལྷ་ཅིན་གདོང་ཅིེས་གྲོགས་

ས།ོ །



 ལེའུསབུ་གོུ་ོ།ཀ་ངེུུུསེཐུ་པུསབུ་ལས་ུབལུསབེདངུ་ུ་དུ་ུསུལཐུནསུགིེུ་སཐུསབལུསོ
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ཇ་ོབ་ོཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་པོ་ོབཅུ་གཅིིག་ཞིལ་བཞིེངས་པོས་རང་བྱོན་དུ་བྱུང་བ་དང༌། 

ཁ་བ་ཅིན་གྱི་ིའིདྲ་ེསྲོིན་བཏུལ་བའི་ིལའེུ་སྟེ་ེབཅུ་གསུམ་པོའི།ོ །       ། །
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ལའེུ་བཅུ་བཞེ་ིཔ། ལྷ་ཅིགི་བལ་བཟའ་ཁྲི་ིབཙུན་གྱིསི་ར་སའ་ི

གཙུག་ལག་ཁོང་ག་ིའགོ་ཁོང་བཞེངེས་པ།

 ཡང་རྒྱལ་པོ་ོཆོནེ་པོའོི་ིཞིལ་ནས། མདང་ག་ིའིདོ་ཟརེ་གྱི་ིསྣ་ེལ་བྱུང་བའི་ིཁྲི་ོབ་ོད་ེགཉིསི་

བལ་བོའི་ིལྷ་བཟ་ོབ་ཁྱེོད་ཀྱིིས་མཐོོང་ངམ་ཅིེས་གསུངས་པོས། བལ་བོའི་ིལྷ་བཟ་ོབ་ན་

ར་ེམཐོངོ་ལགས་ཟརེ། 

རྒྱལ་པོའོི་ིཞིལ་ནས་ལྷ་ད་ེཀུན་གྱི་ིབཟ་ོཤསེ་སམ་གསུངས་པོས། ལྷ་བཟ་ོབ་ན་ར་ེ

ཤེས་ལགས་ཟེར། འི་ོན་ཁྱེོད་ཀྱིིས་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་གཟུགས་རེ་བཟ་ོགྱིིས་ཤིག་གསུངས་

པོས། ལྷ་བཟ་ོབ་དེས་ཁྲི་ོབ་ོབདུད་རྩི་ིའིཁྱེིལ་བ་དང་རྟེ་མགྲོིན་གཉིིས་ཞིལ་བཞི་ིབཞིི། 

ཕྱོག་དྲུག་དྲུག་ཡདོ་པོའི་ིལྡརེ་སྐུ་གཉིསི་བཞིངེས་ས།ོ །ཡང་རྒྱལ་པོསོ་ད་དུང་བཞིངེས་

དང་གསུངས་པོས། ཁ་སརྤ་ཎ་ིདང༌། འིཇིག་རྟེེན་དབང་ཕྱུག་གཉིིས་བཞིེངས་ས།ོ །ད་

དུང་འིཁོར་ཉུང་ཡོད་པོས་བཞིེངས་དང་གསུངས་པོས། དོན་ཡོད་ཞིགས་པོ་དང་ཡིད་

བཞིནི་འིཁོར་ལ་ོགཉིསི་བཞིངེས་ས།ོ །

ཡང་རྒྱལ་པོསོ་ཞིལ་ནས་ལྷ་འིཁརོ་ཉུང་ཡདོ་ད་དུང་བཞིངེས་དང་གསུངས་པོས། 

ཡུམ་བཞིི་བཞིེངས་ཏིེ་ལྷ་མོ་ཨ་ནུ་ཏི་ར་དང༌། ལྷ་མོ་འིོད་ཟེར་ཅིན་གཉིིས་ལྡེར་སྐུར་

བཞིངེས་ས།ོ །ཕྱོསི་སུ་ལྷ་མ་ོཁྲི་ོགཉིརེ་མ་དང༌། འིཇགིས་པོ་བརྒྱད་སྐྱོབོ་མ་གཉིསི་ཀྱིང་

རིས་སུ་བྱས་ནས་བཞིེངས་སོ། །དབུས་ཀྱི་ིགཙ་ོབ་ོཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་པོ་ོརང་བྱུང་བཅུ་



 ལེའུསབུསབསུ་ོ།པུལས་ུསལུས གིུསུསྲཐུནསངུ།ུངགསུ་ྲ་ུལ་ུ་དུ་སུགཔ་ུ་དུསབེདངུ་ོ
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གཅིགི་ཞིལ་དང་བཅིས་པོའི་ིགཙ་ོའིཁརོ་བཅུ་གཅིགི་བཞིངེས་ས།ོ །

དུས་ཀྱི་ིཕྱོ་ིམ་ན་ིམ་ིརྣམས་ན་ར་ེཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་པོ་ོགཙ་ོའིཁོར་དགུ་ཡོད་ཟེར་ཁ་

མ་ིའིཆོམ་པོ་ཡདོ་ཟརེ། རྒྱལ་པོ་ོཆོནེ་པོསོ་བཞིངེས་པོའི་ིཐུགས་དམ་གྱི་ིལྷ་ད་ེརྣམས་ན་ི

རྒྱལ་པོོའི་ིབཙུན་མ་ོཕོ་ོགོང་ལྡོང་བཟའི་ཁྲི་ིབཙུན་གྱིིས་བཞིེངས་པོའི་ིལྷ་ས་མཁར་བྲག་

ལྷ་ཁང་ན་བཞུགས་ཡོད་པོ་ཡིན་ན།ོ །རྒྱལ་པོ་ོཆོེན་པོ་ོསྲོོང་བཙན་སྒམ་པོོའི་ིབཙུན་མ་ོ

སྔ་ཤོས་ནི་ཕོོ་གོང་ལྡོང་བཟའི་ཁྲིི་བཙུན་ཡིན། (དེའིི་ལྷ་ས་མཁར་བྲག་ལྷ་ཁང་ན་

བཞུགས་ཡོད་པོ་ཡིན་ན།ོ །རྒྱལ་པོ་ོཆོེན་པོ་ོསྲོོང་བཙན་སྒམ་པོོའི་ིབཙུན་མ་ོསྔ་ཤོས་ན་ི

ཕོ་ོགོང་ལྡོང་བཟའི་ཁྲིི་བཙུན་ཡིན)དེས་ལྷ་ས་མཁར་བྲག་ལྷ་ཁང་བཞིེངས་པོའིི་རྨང་

བཏིངི་ང༌ོ། །

དེའི་ིཕྱོ་ིམ་ཞིང་ཞུང་བོན་པོོའི་ིབུ་མ་ོཞིང་ཞུང་བཟའི་ཁྲི་ིབཙུན་ཡིན། དེས་ཐོེམ་བུ་

ཀོགོ་པོའི་ིལྷ་ཁང་ག་ིརྨང་བཏིངི་ང༌ོ། །དའེི་ིཕྱོ་ིམ་རུ་ཡངོ་སྟེངོ་བཟའི་ཁྲི་ིབཙུན་ཡནི། དསེ་

བྲག་ལྷ་མགོན་པོོའི་ིལྷ་ཁང་ག་ིརྨང་བཏིིང་ང༌ོ། །དེའི་ིཕྱོ་ིམ་ན་ིལ་ིལྕམ་མཐོོན་བཟའི་ཁྲི་ི

བཙུན་ཡིན། དེས་ལྷ་ས་མིག་མངས་ཚུལ་གྱི་ིལྷ་ཁང་ག་ིརྨང་བཏིིང་ང༌ོ། །རྒྱལ་པོོའི་ི

བཙུན་མ་ོབོད་མ་ོབཞི་ིན་ིམཆོོད་པོའི་ིལྷ་མ་ོབཞིིའི་ིསྤྲུལ་པོ་ཡིན་ཅིེས་སོ། །དེའི་ིཕྱོ་ིམ་

བལ་མ་ོབཟའི་ཁྲི་ིབཙུན་སྒྲིལོ་མ་དཀོར་མའོི་ིསྤྲུལ་པོ་ཡནི། དསེ་ལྷ་ས་འིཕྲུལ་སྣང་ག་ིལྷ་

ཁང་ག་ིརྨང་བཏིིང་ང༌ོ། །དེའི་ིཕྱོ་ིམ་རྒྱ་མ་ོབཟའི་ཁྲི་ིབཙུན་ཨོང་ཅིོང་སྒྲིོལ་མ་སྔོན་མོའི་ི

སྐུའི་ིསྤྲུལ་པོ་ཡནི། དསེ་ལྷ་ས་ར་མ་ོཆོའེི་ིལྷ་ཁང་ག་ིརྨང་བཏིངི་ང༌ོ། །

ད་ེནས་རྒྱལ་པོ་ོཆོེན་པོོས་མཁར་བྲག་ལྷ་ཁང་ག་ིཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་པོ་ོབཅུ་གཅིིག་

ཞིལ་གཙ་ོའིཁོར་བཅུ་གཅིིག་ག་ིསྐུ་མདུན་དུ་དབུ་སྔས་གཏིད་ནས་རྟེག་ཏུ་བཞུགས་
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ས།ོ །ད་ེནས་ཇ་ོམ་ོརུ་ཡངོ་བཟང་སྟེངོ་བཙུན་གྱིསི་མ་མའོི་ིཉིལ་སར་བཅིམོ་ལྡན་འིདས་

རྣམ་པོར་སྣང་མཛད་ཀུན་ཏུ་ཞིལ་གྱི་ིབྲག་ལ་འིབུར་དུ་བཏིོད། ཕོ་ོབྲང་ག་ིནུབ་བྱང་

མཚམས་ན་བཙན་གྱི་ིརྒྱུ་སྲོང་ཡོད་པོ་དེར་མཚམས་གཅིོད་པོའི་ིམཆོོད་རྟེེན་དཀོར་པོ་ོ

བཞིེངས། ད་ེམ་བརྩིིགས་ན་ཁ་བ་ཅིན་གྱི་ིབཙུན་པོའི་ིསྲོོག་བཙན་གྱིིས་འིཕྲོག་པོ་ཡིན་

པོ་ལ། དེར་བཙན་མནན་པོས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་བཙན་གྱིིས་གནོད་པོ་བྱེད་མ་ིནུས་

པོའི་ིཆོ་ོག་ཡང་མཛད་ད།ོ །

ད་ེནས་བལ་མ་ོབཟའི་ིལྷ་ཁང་བརྩིགི་ཏུ་བཏུབ་པོར་མཁྱེནེ་ནས། སྐྱོ་ེབ་ོཐོ་མལ་པོ་

ཐོམས་ཅིད་ཀྱིསི་མ་ིམཐོངོ་བར་བྱ་བའི་ིཕྱོརི། ཆོར་ཟམ་ཟམི་ཕོབ་སྟེ་ེན་བུན་ཏུ་གཏིབིས་

ནས། རྒྱལ་པོ་ོལ་ཁྲི་ིབཙུན་གྱིསི་ཞུས་པོ། ཆོད་བཙན་པོར་བྱ་བའི་ིཕྱོརི་དང༌། བལ་རྗེ་ེ

ལ་ཆོད་པོའི་ིབཀོའི་བཙན་པོར་བྱ་བའི་ིདང༌། བོད་ཡུལ་ཁ་བ་ཅིན་དུ་ཉིེས་པོ་ཐོམས་

ཅིད་ནུབ་པོར་བྱ་བ་དང༌། ལེགས་པོ་ཐོམས་ཅིད་དར་ཞིིང་རྒྱས་པོར་འིབྱུང་བ་དང༌། 

བདོ་ཡུལ་ཁ་བ་ཅིན་གྱི་ིསམེས་ཅིན་རྣམས་ཀྱི་ིབསདོ་ནམས་བསགོ་པོའི་ིཕྱོརི་དུ། དམ་

པོའི་ིཆོོས་ལ་སོགས་པོ་དག་ེབ་བཅུའི་ིལས་ཐོམས་ཅིད་འིབྱུང་བར་བྱ་བའི་ིདོན་ཆོེད་དུ་

ལྷ་ཁང་རྩིིག་པོ་ལ། རྒྱལ་པོོས་སྐུ་ལུས་ཀྱི་ིབཀོོད་པོ་ལྔ་སྟེོང་དུ་སྤྲུལ་ནས་ལ་ལས་ས་

བསྐྱོས། ལ་ལས་རྡོོ་བསྐྱོས། ལ་ལས་ཤིང་བཅིད་དེ་བསྐྱོས། ལ་ལས་སྤོང་ལེབ་

བཞིོགས། ལ་ལས་རྡོ་ོབཏིང༌། ལ་ལས་འིདམ་པོ་བཏིང༌། ལ་ལས་རྩིིག་པོ་རྩིིགས། ལ་

ལས་གླུ་ལེན་གར་བྱེད་ཀྱིི་གྱིང་བཅིགས་ནས། ལ་ལས་ཤར་རྩིིགས། ལ་ལས་ལྷོ་

རྩིགིས། ལ་ལས་ནུབ་རྩིགིས། ལ་ལས་བྱང་རྩིགིས། སྤྲོནི་དང་ན་བུན་འིཁྲིགིས་པོ་དའེི་ི

གསབེ་ན་ཀུ་ད་ིར་ིཅི་ོད་ིར་ིབརྩིགིས་ས།ོ །



 ལེའུསབུསབསུ་ོ།པུལས་ུསལུས གིུསུསྲཐུནསངུ།ུངགསུ་ྲ་ུལ་ུ་དུ་སུགཔ་ུ་དུསབེདངུ་ོ
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དེ་ལྟར་བརྩིིགས་པོ་འིདྲེ་སྲོིན་རྣམས་ཀྱིིས་བཤིག་སྟེེ་ཞིིག་པོས་བརྩིིག་ཏུ་མ་

བཏུབ་པོར། ཡང་རྒྱལ་པོ་ོཆོེན་པོ་ོསྲོོང་བཙན་སྒམ་པོ་ོདང༌། རྒྱ་མ་ོཨོང་ཅིོང་གཉིིས་

བཀོའི་གྲོསོ་ནས་ས་དཔྱད་ཞིབི་མརོ་མཛད་པོས། བདོ་ཡུལ་ཁ་བ་ཅིན་གྱི་ིས་གཞི་ིའིད་ི

སྲོནི་མ་ོགན་རྐྱེལ་དུ་སྒྱེལེ་བ་འིདྲ་བའི་ིམག་ོདང༌། དཔུང་མག་ོགཉིསི་གྲུ་མ་ོགཉིསི་དཔྱ་ི

རུས་དང༌། པུས་མ་ོགཉིིས་དང༌། རྐོང་མག་ོགཉིིས་དང༌། ཡན་ལག་ག་ིཚིགས་བཞིིའི་ི

མ་ེབཙས་མནན་དགོས་པོར་ཤེས་ནས། རུ་བཞིིའི་ིགཙུག་ལག་ཁང་བཞིེངས་དགོས་

པོར་མཁྱེེན་ནས། རྒྱལ་པོ་ོཆོེན་པོོས་སྤྲུལ་ལས་མི་དང་བཟ་ོབ་ོམང་པོ་ོམཛད་ནས། 

དཔུང་མག་ོགཡས་པོ་གནནོ་པོ་ལ་དབུ་རུ་ན་ཀོ་ཚལ་ན་ིདག་ེབསྙནེ་ཉི་ིཤུ་རྩི་གཅིགི་ག་ི

དཀྱིིལ་འིཁོར་དུ་བཞིེངས་སོ། །དཔུང་མགོ་གཡོན་པོ་གནོན་པོ་ལ། གཡུ་རུ་ན་ཁྲི་

འིབྲུག་ན་ིགཟའི་ཆོནེ་པོ་ོབརྒྱད་ཀྱི་ིདཀྱིལི་འིཁོར་དུ་བཞིངེས་ས།ོ །

དཔྱ་ིགཡས་གཡོན་པོ་ལ་གཡས་རུ་ན་གཙང་འིབྲང་ན་ིརྒྱལ་ཆོེན་རིགས་བཞིིའི་ི

དཀྱིལི་འིཁརོ་དུ་བཞིངེས་ས།ོ །དཔྱ་ིགཡནོ་གནནོ་པོ་ལ། གཡནོ་རུ་ན་གྲུམ་པོ་རྒྱལ་གྱི་ི

ལྷ་ཁང་ནི། དགེས་རྡོོར་དཔོལ་འིབར་དབྱངས་གྲུབ་པོའིི་དཀྱིིལ་འིཁོར་དུ་བཞིེངས་

ས།ོ །ད་ེབཞི་ིན་ིརུ་བཞིིའི་ིགཙུག་ལག་ཁང་ང༌ོ། །བར་ཚིགས་གནོན་པོར་བྱ་བའི་ིཕྱོིར་

མཐོའི་འིདུལ་གྱི་ིགཙུག་ལག་ཁང་བཞིེངས་སུ་གསོལ་ཏིེ། ཤར་ལྷ་ོན་གྲུ་མ་ོགཡས་པོ་

ལ་སྒངོ་བུ་བུར་ཆུད་ན་ིམགནོ་པོ་ོནག་པོའོི་ིདཀྱིལི་འིཁརོ་དུ་བཞིངེས་ས།ོ །ལྷ་ོནུབ་ཏུ་གྲུ་

མ་ོགཡནོ་པོ་ལ་ལྷ་ོབྲག་མཁོན་མཐོངི་ན།ི རགིས་ལྔའི་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིདཀྱིིལ་འིཁརོ་དུ་

བཞིེངས་སུ་གསོལ། པུས་མ་ོགཡས་པོ་ལ་བྱང་ཚལ་ཕྱོ་ིདབང་ཆོེན་གྱི་ིལྷ་ཁང་ན་ིརིན་

པོ་ོཆོེའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་དུ་བཞིེངས་ས།ོ །པུས་མ་ོགཡོན་པོ་ལ་ལྷ་ོནུབ་ཏུ་མོན་བུམ་ཐོང་
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སྐྱོསེ་ཆུའི་ིལྷ་ཁང་ན་ིཔོདྨེ་དབང་ག་ིདཀྱིལི་འིཁརོ་དུ་བཞིེངས་ས།ོ །

ཡང་བརྩིིགས་པོས་མ་བཏུབ་པོར། ཉིིང་ལག་གནོན་པོར་བྱ་བའིི་ཕྱོིར་ལག་

མཐོིལ་གཡས་པོ་ལ་ཤར་མད་ོཁམས་ཀྱི་ིཀློོང་ཐོང་སྒྲིོལ་མའི་ིལྷ་ཁང་ན་ིབདུད་འིདུལ་

བའི་ིདཀྱིལི་འིཁརོ་དུ་བཞིངེས་ས།ོ །ལག་མཐོལི་གཡནོ་པོ་ལ་བར་ཆོད་ཀོ་བྲག་ན་ིརྣམ་

ཐོོས་སྲོས་ཀྱི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་དུ་བཞིེངས་ས།ོ །ནུབ་བྱང་དུ་རྐོང་བ་གཡས་པོ་ལ་སྤྲོ་དུན་

རྩི་ེན།ི གཙུག་ལག་དགུའི་ིདཀྱིལི་འིཁརོ་དུ་བཞིངེས་ས།ོ །ལྷ་ོནུབ་ཏུ་བྱམས་པོ་སྤྲོནི་གྱི་ི

ལྷ་ཁང་ན་ིསའི་ིལྷ་མོའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་དུ་བཞིེངས་སོ། །སྲོིན་མོའི་ིསྦུབས་གནོན་པོ་ལ་

ཚངས་པོ་རླུང་གནོན་གྱི་ིལྷ་ཁང་བཞིེངས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པོ་རྒྱལ་པོ་ོཆོེན་པོོའི་ིབཀོའི་

ཆོེམས་རྣམས་བཙུན་མ་ོརྣམས་ཀྱིིས་མཛད་པོས་བཀོའི་ཆོེམས་དར་དཀོར་གསལ་བ་

དང༌། བློན་པོ་ོབཅུ་དྲུག་གིས་མཛད་པོའི་ིབཀོའི་ཆོེམས་ཟླ་བ་འིདོད་འིཇ་ོལ་སོགས་

པོར་རྒྱས་པོར་གསལ་ལ།ོ །རྒྱལ་པོོའི་ིབཀོའི་ཆོེམས་འིདིའི་ིནང་དུ་ཡ་ིག་ེམངས་ཀྱིིས་

དགོས་ནས་ཡང་དག་པོར་གསལ་ཞིངི་རྒྱས་པོར་མ་བྲསི་ས།ོ །

 ད་ེནས་རྒྱལ་པོ་ོསྲོོང་བཙན་སྒམ་པོོའི་ིཐུགས་དགོངས་ལ་མ་ིམ་ཡིན་མོའི་ིཡན་

ལག་དང་ཉིིང་ལག་སོར་མ་ོརྣམས་གནོན་པོར་བྱ་བའི་ིཕྱོིར་མཐོའི་འིདུལ་དང༌། ཡང་

འིདུལ་གྱི་ིགཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་ན་ིབཞིེངས། ས་དགྲོ་རྣམས་མཐོའི་བཞིིའི་ིགཙུག་

ལག་ཁང་བཞིངེས་པོ་དསེ་སྲོནི་མའོི་ིམག་ོདང་སུག་བཞི་ིརྩི་ལག་རྩི་བྲན་དང་བཅིས་པོ་

རྣམས་ལེགས་པོར་གནོན་ནས། ར་སའིི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞིེངས་སུ་བཏུབ་པོར་

མཁྱེེན་ནས། སྐུ་ལུས་ཀྱི་ིབཀོོད་པོ་ལྔ་སྟེོང་དུ་སྤྲུལ་ནས། སྤྲུལ་པོའི་ིམ་ིམང་པོ་ོསྐྱོེས་པོ་

སྟེོང་ཐོམས་པོས་ན་ིཕོ་སྤྲོེའུ་སྒོམ་དང༌། མ་བྲག་སྲོིན་མ་ོརྣམས་ཀྱི་ིབུ་བརྒྱུད་མ་ིམ་རུང་



 ལེའུསབུསབསུ་ོ།པུལས་ུསལུས གིུསུསྲཐུནསངུ།ུངགསུ་ྲ་ུལ་ུ་དུ་སུགཔ་ུ་དུསབེདངུ་ོ
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བ་ཕོལ་བ། མ་ིདག་ེབ་བཅུའི་ིལས་བྱདེ་པོ་རྣམས་ལ་ཆོད་པོ་གཅིདོ་པོའི་ིཆོདེ་དུ་ཕོ་ོབྲང་

ག་ིལྕགས་རིའི་ིཕྱོ་ིནང་ཐོམས་ཅིད་དུ་ཆོད་པོ་གཅིོད་མཁན་གྱི་ིམིས་ཁེངས་པོར་བྱས་

ནས། མག་ོའིབྲེག་པོ་དང༌། མིག་འིདོན་པོ་དང༌། པོགས་པོ་བཤུ་བ་དང༌། རྐོལ་ལག་

འིབྲགེ་པོ་དང༌། ཨན་བན་ལ་འིདགོས་པོ་དང༌། མ་ེཐོབ་ཏུ་འིཇུག་པོ་དང༌། སའི་ིཆོད་པོ་

དང༌། མའེི་ིཆོད་པོ་དང༌། རླུང་ག་ིཆོད་པོ་དང༌། ལྕགས་རྒྱག་པོ་དང༌། ཤངི་རྡོསོ་རྒྱག་པོ་

དང༌། ས་དངོ་དུ་འིཇུག་པོ་དང༌། ད་ེལ་སགོས་པོའི་ིཆོད་པོ་སྣ་ཚགོས་པོ་མང་པོ་ོགཅིདོ་

ད།ོ །རྒྱལ་པོ་ོཆོེན་པོ་ོསྲོོང་བཙན་སྒམ་པོ་ོན་ིཁ་ོརང་སྐུ་ངོས་ཀྱིིས་གཙ་ོམཛད་པོའི་ིསྤྲུལ་

པོའི་ིབཟ་ོབ་ོདང༌། ལས་མ་ིབཞི་ིསྟེོང་གིས་ལྷ་ཁང་བརྩིིག་སར་འིོང་ནས། ལ་ལས་ཤིང་

གཤགས། ལ་ལས་སྤོང་ལབེ་བཞིགོས། ལ་ལས་འིབུར་དུ་བཏིདོ། ལ་ལས་ཧེ་བྲུས། ལ་

ལས་རྩིི་བཏིང༌། ལ་ལས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྨང་པོདྨེ་འིདབ་མ་བཞིིའིི་ཚུལ་བྱས། 

ཟུར་བཞི་ིན་ིདགྲོ་བཟློག་པོའི་ིཆོེད་སྒྲི་ོམངས་སུ་བྱས། ཕྱོ་ིཉིན་ཐོོས་ཀྱི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་

ལུགས་སུ་བྱས། ནང་ཁྲི་ོབ་ོབཅུའི་ིདཀྱིིལ་འིཁརོ་གྱི་ིལུགས་སུ་བཞིངེས། 

བལ་རྗེེའིི་རྒྱལ་པོ་ོདང་ཆོད་པོ་བཙན་པོའིི་ཆོེད་དུ་ལྷ་ཁང་གི་སྒ་ོནུབ་ལ་བསྟེན། 

ཁང་མགི་ཆོ་ེབ་ཆོ་ེབར་མཉིམ་པོ། ཆུང་བ་ཆུང་བར་མཉིམ་པོ་བྱས་ནས། རྡོ་ོགསང་ཕུ་

ནས་བླངས། རྡོ་ོལནེ་པོ་བཞི་ིབརྒྱ་ཐོམ་པོ། རྡོ་ོསྤྲོངེ་བ་བཞི་ིབརྒྱ་ཐོམ་པོ། ཤངི་བཏུབ་པོ་

བཞི་ིབརྒྱ་ཐོམ་པོ། ཤིང་སྟེོད་པོའི་ིབཞི་ིབརྒྱ་ཐོམ་པོ། སྤོེན་མིའི་ིལྷས་མ་རླན་པོ་བཞི་ི

བརྒྱ་ཐོམ་པོ། འིདམ་པོ་གདལ་བ་བཞི་ིབརྒྱ་ཐོམ་པོ། འིདམ་པོ་སྒོང་བ་བཞི་ིབརྒྱ་ཐོམ་

པོ། འིདམ་པོ་སྦྲངེ་བ་བཞི་ིབརྒྱ་བ་སྟེ།ེ རྒྱལ་པོ་ོཆོནེ་པོ་ོརང་གསི་བཟ་ོདཔོནོ་མཛད་པོའི་ི

སྤྲུལ་པོའི་ིསྐྱོ་ེབ་ོབཞི་ིསྟེོང་གིས་ལྷ་ཁང་ག་ིབཟ་ོདང་ལས་མཛད་དེ། ཕྱོེད་ས་དང་རྡོ་ོལ་
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

བརྩིགིས། ཕྱོདེ་ཤངི་ལ་བརྩིགིས་ས།ོ །ལྷ་སའི་ིཡུལ་གྲོངོ་ག་ིམ་ིརྣམས་ཀྱིསི་ཅི་ཅི་ོཔོ་ཡ་

དང༌། ཀུ་ད་ིར་ིཅི་ོད་ིར་ིཟེར་བ་ཐོོས་སོ། །ཆོར་ཟིམ་བུ་དལ་བ་ོད་ེའིབབ་འིཕྲ་ོཆོད། ན་

བུན་འིཐོིབ་པོ་ད་ེཡང་སངས། ཀུ་དིར་ཅི་ོདིར་ད་ེམ་ིཟེར་བར་རེད་ཙ་ན་ར་སའི་ིགཙུག་

ལག་ཁང་ག་ིཐོགོ་འིབུབས་པོ་མ་གཏིགོས་བཞིངེས་ཟནི་འིདུག 

ད་ེནས་རྒྱལ་པོ་ོཆོེན་པོོའི་ིཐུགས་དགོངས་ལ། ལྷ་ཁང་ག་ིཐོོག་འིབུབས་པོ་དང༌། 

གྱིང་རིས་འིབྲ་ིབ་བྱེད་དགོངས་པོས། ཉི་ིམ་གཅིིག་ལ་ཤིང་བཟ་ོརྣམས་ཟིན་པོར་བྱེད་

དགསོ་འིདུག་སྙམ་ནས། སྤྲུལ་པོའི་ིབཟ་ོབ་ོརྣམས་ཀྱིསི། ལ་ལས་ཤངི་གཤག ལ་ལས་

འིབུར་དུ་བཏིདོ། ལ་ལས་ཧེ་འིབྲུ་བྱདེ་དུས། རྩི་བའི་ིརྒྱལ་པོ་ོད་ེཁ་གཅིགི་བུ་ལ་བསང་

བུ་སགོས་དྲངས་ཆོགོ་པོ་ཡནི་པོ་ལ། བལ་མ་ོབཟའི་ཁྲི་ིབཙུན་མ་ོརང་གསི་དུས་རྟེག་ཏུ་

རིན་པོ་ོཆོ་ེསྣ་ཚོགས་ཀྱིིས་གསོལ་ཕོོར་ད་ཤ་གསར་མར་གསར་སྤོོད་ཀྱིིས་བྲན་པོ་ལ་

སོགས་པོའི་ིགསོལ་ཟས་ཀྱི་ིགཡོས་སྣ་བཅུ་གསུམ་དང༌། འིབྲས་ཆོང་གར་བསིངས་

དང་བཅིས་པོའི་ིབཤོས་བསང་སོགས་འིདྲེན་དུ་ཡོང་གིན་ཡོད་པོ་ལ། སྤྲུལ་པོའི་ིབཟ་ོ

བའོི་ིདཔོནོ་པོ་ོད་ེབལ་མ་ོཁྲི་ིབཙུན་རང་མནི་པོ་གཞིན་གྱིསི་ང་ོམ་ིཤསེ་པོ་ཡནི་པོ་ལ། 

དུས་དེའི་ིཚེ། ལྷ་ཅིིག་ཨོང་ཅིོང་ག་ིཕྱོིར་ཡོང་བ་རྣམས་ན་རེ། ངེད་ཀྱིིས་དཀོའི་

ལས་བྱས་པོའི་ིཨོང་ཅིོང་ལ་རྒྱལ་པོ་ོཐུགས་མ་ིདགོངས་པོར། རྒྱལ་པོ་ོབལ་མ་ོབཟའི་

ལ་ཐུགས་འིདོག་པོ་འིདུག་ཟེར་ནས། རྒྱལ་པོ་ོདང་བལ་མ་ོབཟའི་ིབར་དུ་ཕྲ་མ་བཅུག་

པོས། བཙུན་མ་ོདང་བལ་བཟའི་ཁྲིི་བཙུན་གྱིིས་ཉིིན་གཅིིག་ན་དབུ་སྐྲ་འིཁྲུ་བས་མ་

ཁོམ་གསུངས་ནས། ཤ་གསར་མར་གསར་སྤོོད་ཀྱིིས་བྲན་པོའིི་ཟས་གཡོས་དང༌། 

འིབྲས་ཆོང་གར་བསིངས་བཤོས་སོགས་རིན་ཆོེན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིི་སྣོད་དུ་བསགས་



 ལེའུསབུསབསུ་ོ།པུལས་ུསལུས གིུསུསྲཐུནསངུ།ུངགསུ་ྲ་ུལ་ུ་དུ་སུགཔ་ུ་དུསབེདངུ་ོ
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ནས་གཡགོ་མ་ོཅིགི་ལ་བསྐུར་ནས། རྒྱལ་པོ་ོཆོནེ་པོ་ོལ་འིདྲནེ་དུ་བཏིང་བས། གཡགོ་

མོས་རྒྱལ་པོ་ོདང་འིདྲ་བ་དར་ལེ་བརྒོན་གྱིིས་ཐོོད་བྱས་པོ་མང་པོོས་ལྷ་ཁང་གི་ནང་

ཁེངས་འིདུག་པོར་མཐོོང་ནས། ད་ེཚོའི་ིནང་ནས་རྒྱལ་པོ་ོསྐུ་ངོས་གང་ཡིན་ང་ོམ་ཤེས་

པོར། ལྷ་ཁང་ག་ིཕྱོིར་ཐོོན་ནས་ཚུར་ལ་ལོག་ནས། ངས་རྒྱལ་པོ་ོགང་ཡིན་ང་ོམ་ཤེས་

ཟེར་བས་ཁྲི་ིབཙུན་ན་ར་ེང་ོམ་ིཤེས་པོ་མེད། དཀྱིིལ་འིཁོར་དེའི་ིསྟེེང་ན་རྒྱལ་པོ་ོཉིིད་

གཞིན་ཚ་ོབས་གཟུགས་ཆོ་ེབ། དར་ལ་ེབརྒོན་གྱིིས་ལེབ་རྩིིགས་དམར་ལྷམ་མ་ེབའི་ི

གསེབ་ན་སངས་རྒྱས་ཨ་མི་དེ་བ་རིབ་བེ་བྱས་པོ་གཅིིག་གིས་སེང་གི་གཞིོག་ཀྱིིན་

ཡདོ་པོ་ད་ེཡནི། རྒྱལ་པོ་ོའིདྲ་བ་གཞིན་ཚ་ོསྤྲུལ་པོ་ཡནི། སྤྱོ་ིགཙུག་ན་ཨ་མ་ིད་ེབ་མདེ་

པོས་འིགོངས་ཀྱིིན་བྱིན་པོས་ཆོོག །ད་ེནས་བཤོས་འིདྲེན་མ་ནུས་ན་རྒྱལ་པོ་ོདེའི་ིསྐུ་

མདུན་དུ་བཞིག་པོས་ཆོགོ་གསུངས་པོས། ད་ེནས་ཡང་གཡགོ་མསོ་ལགོ་ནས་བཟ་ོབ་ོ

གཞིན་ཚ་ོལ་འིགོངས་ཀྱིིན་ཕྱོིན་ནས། རྩི་བའི་ིརྒྱལ་པོོའི་ིསྐུ་ངོས་དེའི་ིརྩིར་སློེབས་པོ་

དང༌། རྒྱལ་པོོའི་ིགཟ་ིབརྗེིད་ཆོ་ེབས་གཡོག་མོས་མ་བཟོད་པོར་བཤོས་བསང་ད་ེཡང་

མ་ོརང་ག་ིཡར་ལོག་མར་ལོག་མང་པོ་ོབྱས་པོས་གྲོང་མོར་རེད་ནས། རྒྱལ་པོོའི་ིཕྱོག་

ཏུ་འིབུལ་དང་འིདྲནེ་མ་ནུས་པོར། རྩི་དརེ་བཞིག་ནས་བྲསོ་ཕྱོནི་པོས། 

རྒྱལ་པོོའི་ིཐུགས་ལ་བལ་མོ་ཁྲིི་བཙུན་གྱིིས་ང་ལ་དེ་ལས་མ་རིག་པོར་མཐོོང་

ནས། གཡོག་མོ་དེ་བྲོས་སོང་བའིི་ཕྱོིར་རྒྱལ་པོོས་སྤྱོན་ཟུར་གྱིིས་གཟིགས་པོས་

སྟེེའུའི་ིཁ་ཐོལ་བས། སེང་ག་ེཅིིག་ག་ིསྣ་བཅིད་པོས། སྤྲུལ་པོའི་ིབཟ་ོབ་ོརྣམས་ཀྱིིས་

ཀྱིང་སྟེེའུའི་ིཁ་ཐོལ་སྟེ་ེསེང་ག་ེཐོམས་ཅིད་ཀྱི་ིསྣ་བཅིད་དོ། །དེའི་ིཉིེས་སྐྱོོན་གྱིིས་བོད་

ཡུལ་ཁ་བ་ཅིན་དུ་བསྐོལ་པོའི་ིདུས་མཐོའི་ལ། སྐྱོ་ེབ་ོའིཇིག་རྟེེན་པོ་རྣམས་ཀྱིིས་མནའི་
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

ཟོས་པོས་རབས་ཆོད་པོ་མང་བ་ོཡོང༌། ད་ེཡང་ཕོ་དང་མེས་པོ་ོཡང་མེས་གསུམ་གྱིིས་

མནའི་ཟོས་པོས། བུ་དང་ཚ་བོཡང་ཡང་ཚ་གསུམ་ཚུན་ཆོད་དུ་རབས་ཆོད་པོ་ཡོང༌། 

སེང་ག་ེསྣ་ཅིིག་ཡོད་པོ་ད་ེན་ིཀོ་བ་བུམ་པོ་ཅིན་གྱི་ིསྟེེང་དུ་ཐོིག་ཐོེན་པོའི་ིདོན་དུ་བསེའི་ི

སྤྱོནི་གྱིསི་སྦྱོར་ནས་བཅིསོ་ས།ོ །ད་ེབཅིསོ་པོའི་ིཡནོ་ཏིན་གྱིསི་མཐོའི་འིཁྲུགས་ལངས་

པོ་ཡང༌། བར་མི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔོའིི་རྣམ་འིཕྲུལ་གྱིིས་བསྡུམས་བཅིོས་པོས་

འིཆོམ་པོའིང་ཡངོ་གསུང་ང༌ོ། །

ཡང་རྒྱལ་པོོས་སྤོང་ལེབ་ཅིིག་ལ་སོར་ཁ་ཐོལ་བས། སྤྲུལ་པོའི་ིབཟ་ོབ་རྣམས་

ཀྱིསི་ཀྱིང་སརོ་ཁ་ཐོལ་ནས་སྤོང་ལབེ་ཐོམས་ཅིད་ལ་བུག་པོ་ད་ེཕུག་ག ོ།དའེི་ིཉིསེ་སྐྱོནོ་

གྱིསི་བདོ་ཀྱི་ིམ་ིརྣམས་ཁ་སློ་ཞིངི༌། གསང་གྲོསོ་ལ་སྦ་གསང་མདེ་པོར་ཡངོ་བས། དའེི་ི

བོད་ཡུལ་གྱི་ིམིའི་ིབྱ་བྱེད་རྣམས་གནད་ལ་མ་ིའིཕོོག་གསུངས། ཡང་རྒྱལ་པོོས་སོག་

ལེའི་ིཁ་ཐོལ་བས། སྤྲུལ་པོའིི་བཟ་ོབ་ོརྣམས་ཀྱིིས་ཀྱིང་སོག་ལེའིི་ཁ་ཐོལ་བས་ཀོ་བ་

ཐོམས་ཅིད་ཀྱི་ིཟུར་ཉིམས་སོ། །དེའི་ིཉིེས་སྐྱོོན་གྱིིས་བསྐོལ་པོའི་ིམཐོའི་ལ་བོད་ཁ་བ་

ཅིན་པོ་རྣམས་ཁྲིིམས་ཉིམས་ནས་མ་ིརུང་བ་སྣ་ཚོགས་ཡོང་བ་དང༌། སྔགས་པོ་དམ་

ཚགི་ཉིམས་ནས་ནུས་མཐུ་མདེ་པོ་དང༌། ཆོསོ་པོ་ཚ་ོསྡེམོ་པོ་ཉིམས་ནས་ཆོསོ་མག་ོམ་ི

ཐོོན་ཡོང་གསུངས། དེ་ཚོ་ནི་ཕོ་ཞིེ་སྡེང་གི་བདག་པོོ་སྤྲོེའུ་རིགས་རྒྱུད། མ་འིདོད་

ཆོགས་ཀྱི་ིབདག་མ་ོབྲག་སྲོིན་མོའི་ིརིགས་རྒྱུད། བོད་ཀྱི་ིམ་ིཕོ་ོམ་ོརྨངས་མ་ཕོལ་བ་

རྣམས་ཀྱིིས། རྒྱལ་པོ་ོདང་བཙུན་མ་ོགཉིིས་ལ་བར་ཁ་དང་ཕྲ་མ་བཅུག་པོའི་ིཉིེས་སྐྱོོན་

གྱིིས་ཤིང་བཟ་ོམ་ིལེགས་པོ་སྣ་གསུམ་དུ་བྱུང་བ་ཡིན་ན།ོ །དེའི་ིཉིེས་སྐྱོོན་གྱིིས་འིཇིག་

རྟེནེ་པོ་རྣམས་ཀྱི་ིཁྲིམིས་ཉིམས་པོ་དང༌། སྔགས་པོ་རྣམས་ཀྱི་ིདམ་ཚགི་ཉིམས་པོ་དང༌། 



 ལེའུསབུསབསུ་ོ།པུལས་ུསལུས གིུསུསྲཐུནསངུ།ུངགསུ་ྲ་ུལ་ུ་དུ་སུགཔ་ུ་དུསབེདངུ་ོ
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ཆོོས་པོ་རྣམས་སྡེོམ་པོ་ཉིམས་པོ་དང་གསུམ་འིབྱུང༌། ད་ེན་ིབར་ཁ་ཕྲ་མ་གཉིིས་ཀྱིིས་

ལན། ཆོོས་པོའི་ིཆོགས་སྡེང་བར་ཁ་ཕྲ་མས་འིབྱུང༌། སྡེ་ེའིཁྲུག་ཁམ་ཆོེམ་བར་ཁ་ཕྲ་

མས་འིབྱུང༌། འིཇིག་རྟེེན་སྐྱོ་ེབོའི་ིཞི་ེསྡེང་བར་ཁ་ཕྲ་མས་འིབྱུང༌། དམ་ེའིཁྲུག་ཁ་མཆུ་

བར་ཁ་ཕྲ་མས་འིབྱུང༌། དའེི་ིའིཕོེལ་འིགྲོབི་སྙུགས་སུ་རངི་བར་ཁ་ཕྲ་མ་སྡེགི་པོ་ཤནི་ཏུ་

ཆོེ། ཅིེས་གསུངས་ཏི་ེམ་ིརྣམས་ཀྱིིས་བར་ཁ་དང་ཕྲ་མ་ཚ་ོསྲོོག་ལ་བབ་ཀྱིང་མ་བྱེད་

ཅིགི་གསུངས་ས།ོ །

ད་ེནས་རྒྱལ་པོ་ོཆོེན་པོོའི་ིཐུགས་དགོངས་ལ། ངས་རྫུ་འིཕྲུལ་གྱིིས་སྤྲུལ་པོ་འིད་ི

འིདྲ་བ་བྱས་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་བརྩིིགས་པོ་ལ། བལ་མོས་ང་ལ་ཞིབས་ཏིོག་མ་ི

འིགྲུབ་པོར་འིདུག་ངའི་ིབཟ་ོའིད་ིསུས་ཀྱིང་མ་མཐོོང་བར་འིགྲུབ་པོ་ཞིིག་བྱ་སྙམ་པོ་ལ། 

ད་འིབངས་མ་ོའིད་ིཚུན་ཆོད་ཀྱིིས་མཐོོང་བ་གསུངས། ཕྱོིན་ཆོད་ངས་སྤྲུལ་པོ་བྱས་

པོས་ཅི་ིལ་ཕོན་སྙམ་ནས། རྒྱལ་པོ་ོཐུགས་ཤནི་ཏུ་མུག་ནས། བཟ་ོབ་ོརྣམས་ལ་སྟེའེུའི་ི

ལྟག་པོ་ར་ེབརྒྱབ་པོས། རྩྭ་འིཇག་མ་དང༌། རྡོེའུ་དང༌། ཤིང་བུ་དང༌། སོལ་བ་དང༌། 

རིལ་མ་རྣམས་སུ་སོང༌། འིཇའི་དང་འིོད་དུ་ཡལ་ནས་ལྷ་ཁང་ག་ིནང་སྟེོང་བར་གྱུར་

ར།ོ །གཡོག་མ་ོད་ེབྲེད་ཅིིང་སྔངས་སྐྲགས་ནས། རྗེ་ེམོའི་ིརྩིར་མྱུར་དུ་ཕྱོིན་སྟེ་ེའིད་ིལྟར་

གྱུར་བ་རྣམས་བཤད་པོས། རྗེ་ེབཙུན་བལ་བཟའི་ཡང་བྲེལ་ཅིིང་སྔངས་སྐྲགས་ནས་

ལྷ་ཁང་རྩིིག་སར་ཡང་ལ་མྱུར་དུ་ཡོང་བ་དང༌། རྒྱལ་པོོ་ཆོེན་པོོ་ཡང་སྟེེའུ་ཕྲག་ལ་

བཀོལ་ང་ོནག་ཐུག་ག་ེམར་ལ་བྱོན་པོ་བར་ཆུ་ཁར་འིཕྲད་ད་ེམཇལ་ནས་རྒྱལ་པོ་ོཆོེན་

པོ་ོབཟོད་གསོལ་བྱས་ནས། ལྷ་ཁང་རྩིིག་པོའི་ིགསོལ་བ་བཏིབ་པོས། ཡང་རྒྱལ་པོ་ོ

སྲོངོ་བཙན་སྒམ་པོ་ོད་ེསྤྲུལ་པོའི་ིབཟ་ོབ་ོསྟེངོ་དུ་སྤྲུལ་ནས་ལྷ་ཁང་ག་ིབཟ་ོམཛད་ད།ོ །
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

དའེི་ིདུས་སུ་རྒྱལ་པོསོ་འིཕྲུལ་བཤགི་པོས་སྣང་བ་གསུམ་དུ་བྱུང་སྟེ།ེ སྐྱོ་ེབ་ོཕོལ་

བ་རྣམས་ཀྱི་ིསྣང་བ་ལ་རྒྱལ་པོསོ་བཟ་ོབ་ོརྣམས་ལ་སྟེེའུའི་ིལྟག་པོ་རྒྱབ་པོས། ཤངི་བུ་

དང༌། འིཇག་མ། རྡོའེུ། སལོ་བ། རལི་མ་རྣམས་སུ་སངོ་བར་མཐོོང༌། ནང་བླནོ་ཆོནེ་པོ་ོ

རྣམས་ཀྱིིས་བཟ་ོབ་ོརྣམས་རྩིིག་བྲག་ཏུ་རྐོང་བ་རྣམས་རེབ་བ་ེསོང་བར་མཐོོང༌། རྒྱལ་

པོ་ོཆོེན་པོ་ོསྟེངས་ཞིལ་ཡབ་ཡུམ་གྱིིས་ལྷ་དང་མཁའི་འིགྲོོས་གྲོོགས་བྱས་ཏིེ། ལྷ་ཁང་

ག་ིཀོ་བ་ཀོ་གདན་དང༌། གདུང་མའི་ིའིབུར་རྐོོས་དང༌། ཚོན་རྩི་ིལ་སོགས་པོ་རྣམས་

ལགེས་པོར་ཚར་བར་གཟགིས་ས།ོ །

ད་ེནས་ཀོ་གདུང་སགོས་ཤངི་རྣམས་ར་བར་མདུང་རྩིརེ་བ་ལྟར་བཞིག་ནས་ཡདོ་

པོའི་ིདུས་ན་ས་རུབ་ནས་སྲོོད་ལ་མུན་འིཐོིབས། གླིོག་འིགྱུ་བ་འིབྲུག་སྒྲི་སྒྲིོགས་པོ་ལ་

སོགས་པོ་བྱུང་བས་སྲོོད་ལ་བློན་པོ་ོརྣམས་ཀྱིིས་ལས་རྔ་བརྡུངས་པོས་གྲོོང་ཁྱེེར་པོ་

རྣམས་ན་ར་ེད་སྔ་རྒྱལ་པོསོ་ར་སའི་ིགཙུག་ལག་ཁང་རྩིགི་པོ་ལ། ལས་རྔ་མ་བརྡུངས་

པོར་ད་ོནུབ་མུན་རུབ་ནས་ལས་རྔ་བརྡུངས་ནས་ཅི་ིབྱདེ་ཟརེ། ད་ེནས་བློན་པོ་ོདང་མ་ི

ཕོལ་བ་རྣམས་ན་རེ་ས་ཡང་རུབ། སྤྲོིན་མུན་ནག་ཀྱིང་འིཐོིབས། གླིོག་ཀྱིང་འིགྱུ། 

འིབྲུག་སྒྲི་ཡང་ལྡིར་བས། ཆོར་བ་འིོང་བ་འིདྲ་ན། རྒྱལ་པོོའི་ིལྷ་ཁང་འིབུབས་པོའིིཤིང་

ག་ིརྩི་ིབྱ་ིནས་ཆུད་ཟོས་འིགྲོ་ོབས། ཉིེད་རང་རྣམས་ཚ་ོཡང་ཤིང་ལ་ཆོར་བ་བསྲུང་བའི་ི

ཕྱོིར་ཕྱོ་ར་ལ་སོགས་པོ་ཁྱེེར་ལ་ཤིང་ལ་གཡོག་དགོས་ཟེར་ནས། གྲོོང་ཁྱེེར་བའི་ིམ་ི

རྣམས་ཀྱིིས་ལ་བ་དང་ཕྱོར་བ་ལ་སོགས་པོ་ཁྱེེར་ནས་འིོངས་པོས། བློན་པོ་ོརྣམས་ན་

ར་ེབྱང་ཕྱོོགས་བྱ་ེམའི་ིགླིིང་དུ་ཤོག་ཅིིག་ཟེར་ཕྱོིན་ཙ་ན། རྒྱལ་པོ་ོཆོེན་པོོས་སྲོོད་ལ་

སྤྲུལ་པོ་མཛད་ནས། ར་སའི་ིཐོོག་ཕུབ་ཟིན་ནས། ལྷ་ཁང་ག་ིསྟེེང་ན་སྤྲུལ་པོའི་ིམ་ིལག་



 ལེའུསབུསབསུ་ོ།པུལས་ུསལུས གིུསུསྲཐུནསངུ།ུངགསུ་ྲ་ུལ་ུ་དུ་སུགཔ་ུ་དུསབེདངུ་ོ
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ན་སྟེེའུ་དང་སོག་ལ་ེགསོར་ཁྱེེར་བ་རྣམས་མཐོོང་ནས་ང་ོམཚར་ཆོ་ེཟེར་ར།ོ །ཕོལ་བ་

རྣམས་སྔན་མ་རྣམས་ཀྱིིས་སྤྲུལ་པོའི་ིམ་ིཁ་ཡར་ཅིིག་མཐོོང་ཟེར། ཕྱོ་ིམ་ཚོས་ཀུ་དིར་

ཅི་ོད་ིར་ེགླིག་ཅིརོ་ལྷང་ལྷང་དུ་འིདུག་པོ་ཐོསོ་སྤྲུལ་པོའི་ིམ་ིམ་མཐོངོ་ཟརེ་ར།ོ།

 ད་ེལྟར་གཙུག་ལག་ཁང་འིོག་ཁང་ལེགས་པོར་ཚར་འིདུག་པོས། རྒྱལ་པོོས་

སྤྲུལ་བཀྱིེ་བར་ཤེས་ཏིེ་གྲོོང་ཁྱེེར་བ་རྣམས་ངོ་མཚར་ནས། ཆོར་ཕྱོར་བ་རྣམས་

མཐོོངས་ཀོ་ལ་བཀོབ་ནས་བཞིག་གོ །དེའི་ིནང་བར་རྒྱལ་པོོས་འིད་ིསྙམ་དུ་བསམས་

ནས། ལྷ་ཁང་ག་ིཁང་མགི་གཙང་ཁང་གང་ལགེས་པོ་ཅིིག་ཏུ་ངའི་ིཇ་ོབ་ོཐུགས་རྗེ་ེཆོནེ་

པོོ་རང་བྱུང་བཅུ་གཅིིག་ཞིལ་གཙོ་འིཁོར་དགུ་བོ་འིདི་བཞུགས་ས་ཞིིག་གང་དུ་བྱ་

སྙམ་ནས། གཙང་ཁང་གང་ལགེས་པོར་འིདུག་ལྟ་དགསོ་སྙམ་ནས་བྱནོ་ཙ་ན། དབུས་

ཀྱི་ིགཙང་ཁང་སྒ་ོཕྱོ་ེབ་དང༌། དེའི་ིནང་ན་ད་ེབཞིིན་གཤེགས་པོ་མ་ིའིཁྲུགས་པོ་གཙ་ོ

འིཁོར་དགུ་འིོད་སྒོ་རེ་ཐོེག་པོ་ཆོེན་པོོའི་ིཆོོས་ཀྱིི་གཏིམ་དང་བགྲོོ་གླིེང་མཛད་ཀྱིིན་

འིདུག་པོ་རྒྱལ་པོསོ་གཟགིས་པོས་ཐུགས་རབ་ཏུ་དགྱིསེ་ས།ོ །

ད་ེནས་ཡང་གཙང་ཁང་དབུས་ཀྱི་ིགཡས་ངོས་སུ་བྱོན་པོ་དང༌། དེའི་ིནང་ན་ད་ེ

བཞིནི་གཤགེས་པོ་འིདོ་དཔོག་ཏུ་མདེ་པོ་གཙ་ོའིཁརོ་དགུ་བཞུགས་ནས། ཐོགེ་པོ་ཆོནེ་

པོོའི་ིཆོོས་ཀྱིི་གཏིམ་དང་བགྲོོ་གླིེང་མཛད་ཀྱིིན་འིདུག ཡང་གཙང་ཁང་དབུས་ཀྱིི་

གཡོན་ངོས་སྒ་ོཕྱོ་ེནས་བལྟས་པོ་དང༌། དེའི་ིནང་ན་ད་ེབཞིིན་གཤེགས་པོ་བྱམས་པོ་

ཆོོས་ཀྱི་ིའིཁོར་ལ་ོགཙ་ོའིཁོར་དགུ་བཞུགས་ནས། ཐོེག་པོ་ཆོེན་པོོའི་ིཆོོས་ཀྱི་ིགཏིམ་

དང་བགྲོ་ོགླིེང་མཛད་ཀྱིིན་འིདུག གཙང་ཁང་གསུམ་སྒྲིིགས་དེའི་ིསྒ་ོགསུམ་ན་ིནུབ་ཏུ་

གཏིད་ད།ོ །
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

གཙང་ཁང་ལྷ་ོངོས་ཀྱི་ིསྒ་ོགོང་མ་ཕྱོ་ེབ་དང༌། དེའི་ིནང་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔོའི་

བྱམས་པོ་མཆོེད་བཞི་ིབཞུགས་ནས། ཐོེག་པོ་ཆོེན་པོོའི་ིཆོོས་ཀྱི་ིགཏིམ་དང་བགྲོ་ོགླིེང་

མཛད་ཀྱིིན་འིདུག ཡང་གཙང་ཁང་ལྷ་ོངོས་ཀྱི་ིསྒ་ོའིོག་མའི་ིནང་དུ་ཕོར་བྱོན་པོ་དང༌། 

དེའི་ིནང་ན་བཅིོམ་ལྡན་འིདས་མ་ིབསྐྱོོད་རྡོ་ོརྗེ་ེབཞུགས་ནས། ད་ེལ་འིཁོར་གནོད་སྦྱོིན་

ཕོ་ོམ་ོརྣམས་ཀྱིིས་བསྐོོར་ནས། བོད་ཡུལ་ཁ་བ་ཅིན་གྱི་ིའིདྲ་ེསྲོིན་འིདུལ་བའི་ིཐོབས་སྣ་

ཚགོས་སྟེནོ། ཨཱརྱ་ཛ་ཾབྷ་ལས་རནི་པོ་ོཆོའེི་ིགཏིརེ་གྱི་ིབུམ་པོ་སྟེབོ་ཅིིང་འིདུག་ག ོ

གཙང་ཁང་ད་ེགཉིསི་ཀྱི་ིསྒ་ོབྱང་ལ་གཏིད་ད།ོ །གཙང་ཁང་བྱང་ངསོ་ཀྱི་ིསྒ་ོགངོ་མ་

ཕྱོ་ེནས་བྱོན་པོ་དང༌། དེའི་ིནང་ན་བྱམས་ཁྲུས་མཛད་འིཁོར་བཅིས་བཞུགས་ནས། 

ཐོེག་པོ་ཆོེན་པོོའི་ིཆོོས་ཀྱི་ིགཏིམ་དང་བགྲོ་ོགླིེང་མཛད་ཀྱིིན་འིདུག ད་ེརྣམས་ཐོམས་

ཅིད་ཀྱི་ིམཛད་པོ་དང་འིདུག་ལུགས་ལ་རྒྱལ་པོ་ོཐུགས་རབ་ཏུ་དགྱིསེ་ས།ོ །

ད་ེནས་གཙང་ཁང་བྱང་ངསོ་ཀྱི་ིསྒ་ོཕྱོ་ེནས་བྱནོ་ཙ་ན། གཙང་ཁང་ད་ེན་ིསའི་ིཁད་

སྙམོས་ཤངི་བཟ་ོལགེས་པོ། ཉིམས་རབ་ཏུ་དགའི་བ། ས་གཞིའིི་ིགྲུ་ཡངས་པོ། ཕྱོ་ིབྱད་

ཀྱིསི་མཐོ་ོབ། ཤངི་ག་ིབཟ་ོལགེས་པོ། སྒ་ོལྷ་ོཕྱོགོས་རྒྱ་གར་རྡོ་ོརྗེ་ེགདན་ལ་གཏིད་ནས། 

རྒྱ་གར་གྱི་ིཆོོས་རྣམས་བོད་དུ་ཡོང་བའི་ིལྟས་སུ་གཟིགས་ནས། ངའི་ིཡ་ིདམ་གྱི་ིལྷ་

ཐུགས་རྗེེ་ཆོེན་པོོ་བཅུ་གཅིིག་ཞིལ་རང་བྱོན་གཙོ་འིཁོར་དགུ་དང་བཅིས་པོའིི་

བཞུགས་ཁང་འིད་ིལ་བྱས་ན་ལགེས་པོར་དགངོས་ཏི།ེ ལྷ་ཚ་ོའིདརི་སྤྱོན་འིདྲནེ་དགསོ་

སྙམ་ནས་གཙང་ཁང་གི་ནང་ནས་སྒོའི་ིཕྱོིར་བྱོན་ཙ་ན། ཨཱརྱ་པོ་ལོའི་ིསྤྲུལ་པོ་ཀླུའིི་

རྒྱལ་པོ་ོསངས་རྒྱས་བཅིོམ་ལྡན་འིདས་སྐུ་མདོག་དཀོར་པོ་ོཞིལ་གཅིིག་སྤྱོན་གསུམ་

ཟླུམ་པོོ། མིའིི་ལུས་འིདྲ་བ་སྦྲུལ་མགོ་ཉིི་ཤུ་རྩི་གཅིིག་གི་གདེངས་ཀོའིི་གྲོིབ་མས་



 ལེའུསབུསབསུ་ོ།པུལས་ུསལུས གིུསུསྲཐུནསངུ།ུངགསུ་ྲ་ུལ་ུ་དུ་སུགཔ་ུ་དུསབེདངུ་ོ
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བསིལ་བ། སྦྲུལ་གྱི་ིདྲ་བའི་ིརྒྱབ་ཡོལ་དང་ལྡན་པོ། སྦྲུལ་མཇུག་ཉི་ིཤུ་རྩི་གཅིིག་ག་ིཁྲི་ི

ལ་བཞུགས་པོ། ཞིབས་གཡས་བརྐྱེངས་ཤིང་གཡོན་བསྐུམས་པོ། ཕྱོག་གཉིིས་ན་

སྦྲུལ་གྱི་ིཞིགས་པོ་མ་རུངས་པོ་འིཛིན་པོ། སྤྲོིན་འིཁྲིིགས་པོའི་ིཁྲིོད་ན་བཞུགས་པོ་ཅིིག་

གསི། རྒྱལ་པོའོི་ིཞིབས་ལ་ཕྱོག་བྱས་སྦྲུལ་གྱི་ིཞིགས་པོ་དཀོར་པོ་ོཅིགི་ཕུལ་ཏི།ེ རྒྱལ་

པོོ་ཆོེན་པོོ་ལགས། ཁྱེོད་ཀྱིི་གཙུག་ལག་ཁང་འིདི་ལ་སྟེོང་ཆུང་ངུའིི་འིཇིག་རྟེེན་གྱིི་

གནདོ་པོ་བྱུང་ན་ངས་བསྐྱོང་གསི། ངའི་ིགཟུགས་ཅིགི་ཀྱིང་བགྱིསི་མཛདོ་ཟརེ་ནས་མ་ི

སྣང་བར་གྱུར་ཏི།ོ །

ད་ེནས་ཕོར་ཚད་བྱོན་ཙ་ན། ཕྱོག་ན་རྡོ་ོརྗེེའི་ིསྤྲུལ་པོ་ཀླུའི་ིརྒྱལ་པོ་ོདགའི་བ་ོསྐུ་

མདོག་ནག་པོ་ོསྤྱོན་གསུམ་པོ་སྦྲུལ་མག་ོམག་ོལྔ་པོ་ད་ེལྟ་བུ་ཅིིག་བྱུང་སྟེེ། རྒྱལ་པོ་ོལ་

ཕྱོག་འིཚལ་ནས། རྒྱལ་པོོ་ཆོེན་པོོ་ཁྱེོད་ཀྱིི་ལྷ་ཁང་འིདི་ལ་སྟེོང་གཉིིས་པོ་བར་མའིི་

འིཇིག་རྟེེན་གྱིི་གནོད་པོ་བྱུང་ན་ངས་བསྐྱོང་གིས། ངའིི་གཟུགས་ཅིིག་ཀྱིང་བགྱིིས་

མཛདོ་ཅིགི་ཟརེ་ནས་མ་ིསྣང་བར་གྱུར་ཏི།ོ །

ད་ེནས་ཕོར་ཚོད་བྱོན་ཙ་ན། འིཇམ་དཔོལ་གྱི་ིསྤྲུལ་པོ་ཀླུའི་ིརྒྱལ་པོ་ོཉི་ེདགའི་པོ་ོ

དམར་པོ་ོསྦྲུལ་མག་ོདགུ་བ་ཅིིག་ན་རེ། རྒྱལ་པོོའི་ིཞིབས་ལ་ཕྱོག་བྱས་ནས། ཁྱེོད་ཀྱི་ི

ལྷ་ཁང་འིདི་ལ་སྟེོང་གསུམ་གྱིི་སྟེོང་ཆོེན་པོོའི་ིའིཇིག་རྟེེན་གྱིི་གནོད་པོ་བྱུང་ན་ངས་

བསྐྱོང་གིས། ངའི་ིགཟུགས་ཅིིག་ཀྱིང་མཛོད་ཅིིག་ཟེར་ནས་མ་ིསྣང་བར་གྱུར་ཏིོ། །ད་ེ

ནས་ཕོར་ཚད་བྱནོ་ཙ་ན། སྲོནི་པོའོི་ིརྒྱལ་པོ་ོལང་ཀོ་མགྲོནི་བཅུ་རྟེ་མག་ོཅིན་སྔནོ་པོསོ་

ཕྱོག་བྱས་ནས་གསེར་ཕྱོ་ེགཞིོང་བ་གང་ཕུལ་ནས། རྒྱལ་པོ་ོཆོེན་པོ་ོཁྱེེད་ལྷ་ཁང་འིད་ི

ལ་མེའི་ིགནོད་པོ་བྱུང་ན་ངས་བསྲུང་གིས། ངའི་ིགཟུགས་ཅིིག་ཀྱིང་མཛོད་ཅིིག་ཟེར་
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ནས་མ་ིསྣང་བར་གྱུར་ཏི།ོ །

དེ་ནས་ཡང་ཕོར་ཚད་བྱོན་ཙ་ན། གནོན་སྦྱོིན་ན་ག་གུ་བེ་ར་སྨུག་ནག་མགོ་

གསུམ་པོས་ཕྱོག་བྱས་གསེར་གྱི་ིཐོག་བཟང་ཅིིག་ཕུལ་ནས། རྒྱལ་པོ་ོཆོེན་པོ་ོཁྱེེད་ཀྱི་ི

ལྷ་ཁང་འིད་ིལ་མའིི་ིགནདོ་པོ་བྱུང་ན་ངས་བསྲུང་གསི། ངའི་ིགཟུགས་ཅིགི་ཀྱིང་བགྱིསི་

ཤགི་ཅིསེ་མ་ིསྣང་བར་གྱུར་ཏི།ོ །ད་ེནས་ཕོར་ཚད་བྱནོ་ཙ་ན། དྲ་ིཟའི་ིརྒྱལ་པོ་ོཟུར་ཕུད་

ལྔ་པོ་དམར་པོ་ོམག་ོགཉིིས་པོས་ཕྱོག་བྱས་ཏི།ེ རྒྱལ་པོ་ོཆོེན་པོ་ོཁྱེེད་ཀྱི་ིལྷ་ཁང་འིད་ིལ་

མ་ིམ་ཡནི་གྱི་ིགནདོ་པོ་བྱུང་ན་ཁམས་གསུམ་དུ་ངས་བསྲུང་གསི། ངའི་ིགཟུགས་ཅིགི་

ཀྱིང་མཛདོ་ཅིགི་ཅིསེ་མ་ིསྣང་བར་གྱུར་ཏི།ོ །

ད་ེནས་ལྷ་ོཕྱོགོས་སུ་གམོ་པོ་དྲུག་ཏུ་བྱནོ་པོ་དང༌། དཔོལ་གྱི་ིལྷ་མ་ོབུད་མདེ་རྒྱན་

ཐོམས་ཅིད་ཀྱིིས་བརྒྱན་པོ་ལྕགས་ཀྱི་ིབྲ་ེབ་ས་ོབཅུ་གཉིིས་པོ་ལག་ན་ཐོོགས་པོ་ཅིིག་

གིས་རྒྱལ་པོོའི་ིཞིབས་ལ་ཕྱོག་བྱས་ནས། རྒྱལ་པོ་ོཆོེན་པོ་ོཁྱེེད་ཀྱི་ིགཙུག་ལག་ཁང་

འིདི་ལ་འིབྱུང་བ་ཆུའིི་གནོད་པོ་བྱུང་ན་ངས་བསྲུང་གིས། ངའིི་གཟུགས་ཅིིག་ཀྱིང་

མཛོད་ཅིིག་ཅིེས་མི་སྣང་བར་གྱུར་ཏིོ། །དེ་ནས་བྱང་ངོས་སུ་ཞིལ་གཟིགས་པོས། 

མགོན་པོ་ོལྕམ་དྲལ་ཙན་དན་དམར་པོོའི་ིབེང་དང་རལ་གྲོ་ིཐོོགས་པོ་བྱུང་ནས་རྒྱལ་པོ་ོ

ལ་ཕྱོག་བྱས་ཚོགས་ཀྱི་ིབྱ་ེབྲག་མང་པོ་ོཕུལ་ནས། རྒྱལ་པོ་ོཆོེན་པོ་ོཁྱེེད་ཀྱི་ིགཙུག་

ལག་ཁང་འིད་ིལ་མ་མོའི་ིགནོད་པོ་བྱུང་ན་ངས་བསྲུང་གིས། ངའི་ིགཟུགས་ཅིིག་ཀྱིང་

མཛདོ་ཅིགི་ཅིསེ་མ་ིསྣང་བར་གྱུར་ཏི།ོ །

དེ་ནས་རྒྱལ་པོོ་ཆོེན་པོོའི་ིཐུགས་དགོངས་ལ། ད་ངའིི་ཡི་དམ་གྱིི་ལྷ་ཚོ་སྤྱོན་

འིདྲེན་དགོས་སྙམ་ནས་ཕོ་ོབྲང་དུ་བྱོན་ནས། རྒྱལ་པོོས་ཕོ་ོཉི་བཏིང་ནས་གྲོོང་ཁྱེེར་པོ་



 ལེའུསབུསབསུ་ོ།པུལས་ུསལུས གིུསུསྲཐུནསངུ།ུངགསུ་ྲ་ུལ་ུ་དུ་སུགཔ་ུ་དུསབེདངུ་ོ
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ཐོམས་ཅིད་དགའི་སྟེོན་གྱི་ིརྔ་རྡུང་བྱུང་ཙ་ན་བསུ་བ་བྱེད་དགོས་པོའི་ིབཀོའི་བསྒ་ོབ་

མཛད་ནས་ནང་བར་བློན་པོ་ོཆོེན་པོ་ོབཅུ་དྲུག་གིས་ཤིང་རྟེ་འིཆོོས་ལ། མ་ིརྣམས་ལ་

གོས་བཟང་པོོ་དང༌། རྒྱན་བཟང་པོོ་དང༌། རས་དཀོར་པོོ་དྲི་མ་མེད་པོ་གྱིོན་འིབྲེང་

ཞིགས་དང༌། རོལ་མོའི་ིཆོ་བྱད་དང༌། མཆོོད་པོ་རྒྱུན་མ་ཆོད་པོར་སྦྲེང་ཞིིང་ཕོ་ོབྲང་སྒ་ོ

ངསོ་སུ་ཤགོ་ཅིགི་ཅིསེ་བཀོའི་བསྒསོ་ས།ོ །

བལ་མོ་བཟའི་ལྷ་ཅིིག་ཁྲིི་བཙུན་ལ་ཡང་རབ་ཀྱིི་དགའི་སྟེོན་ཆོེན་པོོ་ཤོམས་པོ། 

མཆོདོ་པོ་རྣམ་པོ་མང་པོ་ོཤམོས་ཤགི གླུ་གར་དང་རལོ་མ་ོམང་པོསོ་སྐྱོས་བསུ་བགྱིསི་

ཤིག ཕོ་ོབྲང་དམར་ལྕགས་བར་གྱི་ིམཁར་བྲག་ལྷ་ཁང་ནས་ཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་པོ་ོབཅུ་

གཅིིག་ཞིལ་གཙོ་འིཁོར་དགུ་པོོ་ར་སའིི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྤྱོན་དྲང་ངོ་ཞིེས་རྒྱལ་

པོསོ་བཀོའི་བསྒ་ོབ་མཛད་ད།ོ །བུ་མ་ོབཅུ་དྲུག་དང་བླནོ་པོ་ོརྣམས་ཀྱིསི་མཆོདོ་པོ་རྒྱུན་

མ་ིའིཆོད་དུ་འིབུལ་ཀྱིིན་ཡོད་པོ་ལ། དེའི་ིསང་ནང་བར་བུ་མ་ོབཅུ་དྲུག་པོོས་མཆོོད་པོ་

འིབུལ་དུ་ཕྱོིན་ཙ་ན། མཆོོད་ཁང་ནང་ན་ལྷ་རྣམས་གཅིིག་ཀྱིང་མ་ིབཞུགས་པོར་སྔར་

མདེ་པོའི་ིམ་ེཏིགོ་དཀོར་དམར་ལྗོང་སྔ་ོབ་འིགའི་ར་ེའིདུག་པོས། ལྷ་རྣམས་མ་ིབཞུགས་

པོར་འིདུག་གོ་ཟེར་ནས་བུ་མོ་དེ་རྣམས་ཀྱིིས་བྲེད་སྔངས་ཆོེན་པོོའི་ིསྐོད་ཀྱིིས་སྨྲེ་

སྔགས་བཏིནོ་ཆོ་ོང་ེཆོེན་པོ་ོབཏིབ་པོས། གྲོངོ་ཁྱེརེ་གྱི་ིམ་ིརྣམས་ཀྱིསི་ཐོསོ་ནས། བུ་མ་ོ

མཆོོད་གཡོག་མ་ཚ་ོལ་ཅི་ིབྱུང་ངམ་སྙམ་ནས་མ་ིཐོམས་ཅིད་ཀྱིིས་བལྟ་བར་འིོངས་ཙ་

ན། རྒྱལ་པོོའི་ིཕོ་ོབྲང་ག་ིཐོོག་ཀོ་ན་ནེའུ་ཙ་ོསྨྲ་མཁན་ཅིིག་ཡོད་པོ་ན་རེ། ཁྱེེད་བུ་མ་ོ

རྣམས་སྐོད་ངན་དང་ཀུ་ཅི་ོཅི་ིལ་འིདནོ་ཟརེ་ར།ོ །

མཆོོད་ཁང་ན་རྒྱལ་པོ་ོཆོེན་པོོའི་ིཐུགས་དམ་གྱི་ིལྷ་གཅིིག་ཀྱིང་མ་ིབཞུགས་ས་ོ
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བྱས་པོས། ནེའུ་ཙ་ོན་ར་ེད་ེརྣམས་མདང་ནམ་ཕྱོེད་ཙམ་ན་ལྷ་ད་ེཚ་ོན་ིགཅིིག་གིས་

གཅིིག་ཕྱོག་བྱས་མ་ེཏིོག་འིཐོོར་ནས་རྒྱ་མཐོོངས་འིད་ིལ་ཡར་ཐོོན་ནས། བྱང་ཤར་གྱི་ི

བྱ་ེམ་དང་ནེའུ་མའི་ིཁ་ན་ཡར་ལ་སོང་བས་ང་ཡང་མ་དགའི། ད་ེཚ་ོབྱོན་པོའི་ིཞིབས་

ཀྱི་ིརྗེེས་ལ་མ་ེཏིོག་འིགའི་ར་ེཡོད་སོང་ལ་ལྟོས་དང་ཟེར་བས། རྒྱལ་པོ་ོཆོེན་པོ་ོདང༌། 

བཙུན་མོ་རྣམས་དང༌། བློན་པོོ་ཆོེན་པོོ་རྣམ་དང༌། འིབངས་མི་ཕོལ་བ་རྣམས་དང་

བཅིས་པོས། ད་ེབདནེ་ནམ་མ་ིབདནེ་སྙམ་ནས་ལྟར་ཕྱོནི་ཙ་ན། ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ིཞིབས་ལ་

ལམ་མེ་ལམ་མེ་བཞིག་པོའིི་ཤུལ་དུ་མེ་ཏིོག་པོདྨེ་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པོ་མང་པོ་ོསྐྱོེས་

འིདུག་པོས། ད་ེཚ་ོགར་འིདུག་ལ་བྱནོ་ཙ་ན། བུ་མ་ོལྐུག་མས་འིཛུབ་གཡུགས་བྱདེ་པོ་

དང༌། ལྷ་ཁང་ནང་ན་ཁྲི་ིབཙུན་གྱིསི་བཞིནོ་པོ་དྲའེུ་དཀོར་མ་ོསྣ་ཤལ་ནས་སངོ་ཙ་ན་ཧུ་

ཧུ་ཟརེ་ཞིངི་བྱང་ཕྱོགོས་ཀྱི་ིཁང་མགི་ན་སྣམོ་མ།ོ ། 

དེའི་ིནང་དུ་ཕྱོིན་ཙ་ན། ཇ་ོབ་ོཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་པོ་ོདབུས་ན་བཞིེངས། དེའི་ིགཡས་

ན་འིཇིག་རྟེེན་དབང་ཕྱུག་དང༌། ཁྲི་ོགཉིེར་ཅིན་དང༌། འིོད་ཟེར་ཅིན་དང༌། བདུད་རྩི་ི

འིཁྱེལི་བ་རྣམས་རམི་བཞིནི་བཞུགས། གཡནོ་ངསོ་ན་ཁ་སརྤ་ཎ་ིདང༌། དབྱངས་ཅིན་

མ་དང༌། སྒྲིོལ་མ་དང༌། རྟེ་མགྲོིན་རྣམས་གདན་དང་ཁྲི་ིམེད་པོར་སའི་ིསྟེེང་དུ་ཞིབས་

རྗེེན་དུ་བཞིེངས་ནས་བཞུགས་པོ་རྒྱལ་པོོ་བློན་པོོ་འིབངས་དང་བཅིས་པོས་མཐོོང་

ང༌ོ། །རྒྱལ་པོ་ོཆོནེ་པོའོི་ིཞིལ་ནས། ལྷ་རྣམས་ཁྲི་ིདང་གདན་མདེ་པོར་ཞིབས་རྗེནེ་ས་ལ་

བཞིག་ནས་ཐོམས་ཅིད་བཞིེངས་འིདུག་པོའིི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཕྱོི་རབས་ཀྱིི་ཆོོས་པོ་

སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པོ་རྣམ་པོ་ཚ་ོཐོམས་ཅིད་རེང་ཆོ་ེབར་བསྒོམ་པོ་དང༌། ས་ོས་ོརང་

རང་ག་ིཆོ་ེའིདདོ་དང་བད་ེའིདདོ་མ་བསྒྲུབ་པོར། སམེས་ཅིན་དབུལ་ཞིངི་ཕོངོས་པོ་ཉིནོ་



 ལེའུསབུསབསུ་ོ།པུལས་ུསལུས གིུསུསྲཐུནསངུ།ུངགསུ་ྲ་ུལ་ུ་དུ་སུགཔ་ུ་དུསབེདངུ་ོ
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མོངས་ཤིང་སྡུག་བསྔལ་བ་ཐོམས་ཅིད་ལ། རང་རང་ག་ིཕོ་མས་བུ་གཅིིག་པོ་ོཇ་ིལྟར་

སྐྱོོང་བ་བཞིིན་དུ་སྐྱོོངས་ཤིག་ཅིེས་པོའི་ིབརྡོ་ཡིན་པོར་འིདུག་གསུང༌། ད་ེལ་རྒྱལ་པོ་ོ

ཆོནེ་པོ་ོཡབ་ཡུམ་ཀྱིང་ང་ོམཚར་ཆོ་ེབར་གཟགིས་ནས་ཐོལ་མ་ོསྦྱོརོ་ར།ོ །

བློན་པོ་ོརྣམས་ཀྱིང་ང་ོམཚར་ཆོ་ེབར་མཐོོང་ནས་ཐོལ་མ་ོསྦྱོོར། དེའི་ིདུས་ཀྱི་ིསྐྱོ་ེ

བ་ོཕོ་ོམ་ོརྣམས་ཀྱིང་ང་ོམཚར་ཆོ་ེབར་ཤེས་ནས་ཐོལ་མ་ོསྦྱོར་བས་ཐོམས་ཅིད་མངོན་

པོར་རྫོོགས་པོའི་ིསངས་རྒྱས་ཐོོབ་བོ། །ད་ེནས་ཡང་རྒྱལ་པོ་ོཆོེན་པོོས་བལ་མོའི་ིལྷ་

བཟ་ོཔོ་ལ་རྩིིག་ལོགས་འིད་ིལ་ལྷ་ཅིིག་བྲིས་ཤིག་གསུངས་པོས། ལྷ་བཟ་ོཔོས་ཚོན་

སྐོངོ་དང༌། པོརི་དང་ཚད་ཤངི་ལ་སགོས་པོ་ཁྱེརེ་ནས་ཀོ་བ་ཤངི་ལ་ོཅིན་གྱི་ིརྩིར་བཞིག་

ནས། སང་ནང་བར་རྒྱལ་པོ་ོདང་འིགྲོོགས་ནས་ལྷ་འིབྲིར་འིོང་ཙ་ན། ལྷ་ོངོས་ཀྱི་ིརྩིིག་

ལོགས་ན་ཁ་སརྤ་ཎ་ིདཀོར་པོ་ོཞིལ་གསུམ་ཕྱོག་བརྒྱད་པོ་དང༌། སྒྲིོལ་མ་འིཇིགས་པོ་

བརྒྱད་སྐྱོབོ་དང༌། གང་ལ་ཅི་ིའིདུལ་གྱི་ིགླིངི་ད་ེམ་བྲསི་པོ་ཡང་འིཕོལེ་བར་འིགྱུར་བྱ་བ་

ལ་སོགས་པོ་ཡང་རྒྱ་ཆོེར་བལ་བྲིས་སུ་བྱོན་ནས་འིདུག་གོ། །ཚོན་ཀྱིང་ཟད་ནས་

འིདུག་སྟེ།ེ རྒྱལ་པོསོ་ལགེས་ས་ོཞིསེ་བཀོའི་སྩལ་ཏི།ོ །

ཡང་རྒྱལ་པོོས་སྤྲུལ་པོ་བཀྱི་ེནས་ལྷ་བཟ་ོདེས་ཀྱིང་རྟེ་མགྲོིན་དཀོར་པོ་ོདང༌། ཁ་

སརྤ་ཎ་ིདང༌། ལྷ་མ་ོསྒྲིོལ་མ་ལ་སོགས་པོའི་ིལྷ་ལྔ་སྟེོང་འིོག་ཏུ་བྲིས། ཀོ་བ་བུམ་པོ་ཅིན་

གྱི་ིསྟེེང་ན་རྒྱ་གར་གྱི་ིགྲོངོ་ཁྱེརེ་པོར་མ་བུར་མ་བྱ་བ་ན། རྒྱལ་བུ་རགིས་ཟླ་བ་བྱ་བས་

རིགས་ངན་གྱི་ིབུ་མ་ོབཙུན་མོར་འིདོད་པོ་ལ། བློན་པོ་ོན་གེས་འིདོད་པོ་ཕུང་ག་ིརྩི་བ་

ཡིན་པོར་གྲོོས་བཏིབ་པོས། ད་ེལ་རྒྱལ་བུས་མ་ཉིན་པོས་བྱ་བ་ཐོམས་ཅིད་བརྟེགས་

ཤངི་བྱ། བྱ་བ་བརྟེགས་ཤངི་མ་བྱས་ན། །ཕྱོསི་ནས་འིགྱིདོ་པོར་གྱུར་ཏི་ར།ེ །བུད་མདེ་
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

དང་ན་ིནེའུ་ལ་ེབཞིིན། །བྱ་བ་གང་དང་གང་བརྩིམས་པོ། །དང་པོ་ོད་ེཉིིད་སྒྲུབ་པོར་

བྱ། །དང་པོརོ་ད་ེཉིདི་མ་བསྒྲུབས་ན། །ཕོག་པོ་ཤརོ་བའི་ིརྔནོ་པོ་བཞིནི། །བྱ་བ་གང་ལ་

སགོས་པོ་བྲམ་ཟ་ེམ་ོགཟུགས་ཀྱི་ིསྙ་ེམ། གཤནི་རྗེའེི་ིདྲལི་བུ་མ་དང་བཅིས་པོའི་ིགཏིམ་

རྒྱུད་ཀྱི་ིསྣ་དྲངས་བྲསི་ས།ོ །

སྟེེང་གདུང་ག་ིསྣ་སེང་གེའི་ིམག་ོལ། རྒྱལ་པོོའི་ིཉིིན་མོའི་ིརོལ་མོའི་ིལད་མ་ོབལ་

ཡུལ་དུ་མཛད་པོ་ཁྲི་ིབཙུན་བསུ་བའི་ིདུས་སུ་བལ་རྗེེའི་ིསྤྱོན་སྔར་བྱས་པོ་རྣམས་བྲིས་

སོ། །བྱང་ངོས་ཀྱི་ིགདུང་སྣ་ེལ་མཚོན་གྱི་ིརོལ་མ་ོཔོ་བྲིས་ནས་ཡོད་དོ། །གདུང་ཚར་

རྣམས་ལ་ཕྱོ་ིརབས་དབོན་སྲོས་རྒྱལ་བློན་རྣམས་ཀྱི་ིདོན་དུ་མད་ོསྡེེའི་ིརྒྱུད་རིས་བྲིས་

སོ། །ཀོ་བ་རྣམས་ལ་མཆོོད་གནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱི་ིདོན་དུ་འིདུལ་བའི་ིརྒྱུད་

རིས་ཀླུའི་ིརྒྱལ་པོ་ོཨ་ེལའི་ིའིདབ་ཀྱི་ིགཟུགས་ལ་སོགས་པོ་བྲིས་ནས་ཡོད་ད།ོ །རྒྱལ་

པོོས་གདུང་རྣམས་ཀྱི་ིགགས་པོ་ལ་མངོན་པོའི་ིསྡེ་ེསྣོད་རྒྱུད་རིས་སུ་བཀོོད་དོ། །ཕྱོ་ི

རབས་རིགས་པོའི་ིཆོོས་ག་ོབར་བྱ་བའི་ིཕྱོིར་གླི་ོའིབུར་ནུབ་བྱང་མཚམས་སུ་ལྡེའུ་

བྲིས་སོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོོས་བོད་ཀྱིི་སྐྱོེ་བ་ོརྣམས་རིག་པོའིི་ཆོོས་ལ་བླ་ོའིཇུག་པོའིི་

ཕྱོིར་གྲོོང་ཁྱེེར་པོ་རྣམས་བསགས་ནས་ཁྱེོད་རྣམས་ཀྱིིས་ངའི་ིའིད་ིལ་ཅི་ིཟེར་རྟེོགས་

པོར་བགྱིིས་ཤིག་གསུངས། བློན་པོ་ོརྣམས་ད་ེལ་སྤྱོོད་ཀྱི་ིབར་དུ་རྒྱལ་པོོས་ས་ལ་ར་ི

མ་ོཅིགི་བྲསི་ནས་བླནོ་པོ་ོརྣམས་ད་ེལ་ཅི་ིཟརེ་མ་མཐུན་པོ་དང༌། མཆོདོ་རྟེནེ་ཅིགི་བྲསི་

ཏི་ེའིད་ིལ་ཟེར་བ་ཡིན་གསུངས། ཚུལ་ད་ེལྟ་བུ་མང་དུ་གསུངས་པོས་མ་ིརྣམས་རྣ་བ་

ན་ལྐོོག་གཏིམ་ཤུབ་པོའིི་དུས་སུ། དམར་མོ་སྤུ་མེད་བཅུག་ཅིིང་ཕྱུང༌། ནག་པོོ་ཁ་

གདངས་གདངས་ཡིན་ཚུལ། ཡོར་ཐོ་ོམག་ོཆོ་ེབསྐྱོེད་ཀྱིིན་རྒྱབ། ད་ེཅི་ིཡིན་གསུངས་



 ལེའུསབུསབསུ་ོ།པུལས་ུསལུས གིུསུསྲཐུནསངུ།ུངགསུ་ྲ་ུལ་ུ་དུ་སུགཔ་ུ་དུསབེདངུ་ོ

 203  

པོས། ད་ེལ་དཔྱད་པོས་ད་ེན་ིཕོ་ོམའོི་ིའིདུ་འིཕྲདོ་ལ་དགངོས་ས་ོབྱས་པོས། རྒྱལ་པོསོ་

དེའི་ིབར་ལ་མགར་བ་ལྕགས་རྡུང་བའི་ིགཟུགས་ཤིག་བྲིས་ཏི།ེ ད་ེའིད་ིལ་ཟེར་བ་ཡིན་

བྱ་བ་གསུངས་པོ་ལ་སགོས་པོ་མང་པོརོ་གསུངས་ནས། བདོ་ཀྱི་ིརགི་པོ་སྤོལེ་ལ།ོ །

དེ་ནས་ཡང་བོད་རྣམས་ལུང་གི་ཆོོས་གོ་བ་དང་ཡིད་ཆོེས་བར་བྱ་བའིི་ཕྱོིར། 

ཁྲིམོ་ཆོནེ་པོ་ོབསྡུས་པོའི་ིནང་དུ་རྒྱལ་པོསོ་ནད་པོ་ཅིགི་ཏུ་སྤྲུལ། ད་ེཅིསི་ན་བ་ཡནི་ངསོ་

འིཛིན་པོའི་ིམ་ོམ་ཅིིག་གིས་འིདྲ་ེབཟུང༌། འིདྲ་ེལ་བོན་བྱས་ཏི་ེཤ་བ་ནམ་མཁའི་ལ་འིགྲོ་ོ

ཤེས་པོ་བྱས་པོས་ནད་པོ་བསོས། ད་ེལ་ཁྲིོམ་ང་ོམཚར་སྐྱོེས་པོས། ནད་པོ་བས་ཆོསེ་

ན་བའི།ི ངན་སངོ་གསུམ་དང་འིཁརོ་བའི་ིསྡུག་བསྔལ་གྱི་ིགཏིམ་བརྗེདོ་པོས། ད་ེལ་མ་ི

རྣམས་ཡིད་མ་ཆོེས་ཏིེ། སྤྲོེའུ་གྱིད་བྷ་ལ་མ་དའི་ིསྒྲུང་བཏིང་ནས་བོད་ཀྱི་ིརིགས་རྒྱུད་

རྣམས་དད་དོ། །ལས་ཀྱིི་འིབྲས་བུས་སངས་རྒྱས་གསུངས་པོའིི་མད་ོསྡེེ་དང་སྦྱོར་

བས་དེར་ཡིད་ཆོེས། ལུང་ག་ིཆོོས་ག་ོབར་བྱ་བའི་ིཆོེད་དུ་སྒྲུང་རྒྱུད་མང་པོ་ོཡང་བྲིས་

ས།ོ །ནེའུ་ཙོའི་ིསྒྲུང་དང༌། སྤྲོེའུ་སྒྲུང་དང༌། བྱའི་ིསྒྲུང་ལ་སོགས་པོ་ཡིན། ད་ེལྟར་བྲིས་

པོས་ལུང་བསྟེན་གྱི་ིཆོསོ་ལ་ཡདི་ཆོསེ་ཐོབོ་པོ་ཡནི་ན།ོ །

བསློབ་པོ་གསུམ་ལ་སློོབ་སློ་བའི་ིཕྱོིར་དགོངས་ནས་ནད་གསོས་པོ་བས་ཕོན་ཆོ་ེ

བ་བསློབ་པོ་གསུམ་གྱི་ིའིབྲས་བུ་བསྟེན་ནས། བནོ་ཤ་བ་ནམ་མཁའི་ལ་འིགྲོ་ོབ་ཡང་ཀོ་

བ་ཤིང་ལོ་ཅིན་གྱིི་ནང་ལོགས་སུ་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱིི་རྒྱུད་རིས་སུ་བྲིས། བོན་ཡ་

འིདམ་པོའི་ིཤ་བ་སྐོད་འིདནོ་པོ་དང༌། འིདབ་ཆོགས་མཁའི་ལ་འིཕུར་བ་དང༌། རྟེ་པོ་བང་

རྒྱུག་པོ་དང༌། བོན་གྱི་ིརྫུ་འིཕྲུལ་ད་ེརྣམས་ཀྱིིས་བསློབ་པོ་གསུམ་ལ་བཀོོད་དུ་བཏུབ་

པོ་ཡིན་ནོ། །བསློབ་པོ་གསུམ་ན་ིསངས་རྒྱས་དཀོོན་མཆོོག་བསློབ་པོ། ཆོོས་དཀོོན་
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

མཆོགོ་བསློབ་པོ། དག་ེའིདུན་དཀོནོ་མཆོགོ་བསློབ་པོ་དང་གསུམ་ཡནི་ན།ོ །

དེས་ན་བོན་སྟེོན་པོ་གཤེན་རབས་མ་ིབ་ོཆོ་ེད་ེཡང་ཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་པོ་ོའིཕོགས་པོ་

སྤྱོན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ིསྤྲུལ་པོ་ཡིན་ནོ། །ད་ེཅིིའི་ིཕྱོིར་ཞི་ེན་སྔོན་བསྐོལ་པོ་ཚ་ེལ་ོཉི་ིཁྲི་ི

ཐུབ་པོའི་ིདུས་སུ་སངས་རྒྱས་འིོད་སྲུངས་ཀྱི་ིབསྟེན་པོ་ཤར་ནས་གནས་ཏི་ེནུབ་པོའི་ི

ཤུལ་དུ། ཤཱཀྱི་ཐུབ་པོའི་ིབསྟེན་པོ་མ་ཤར་བའི་ིབར་སྐོབས་དརེ་ཆོསོ་ཀྱི་ིབསྟེན་པོ་གང་

ཡང་མེད་པོར། སེམས་ཅིན་ཉིོན་མོངས་ཤིང་སྡུག་བསྔལ་བ་ལ། ཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་པོ་ོ

འིཕོགས་པོ་སྤྱོན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་དེའི་ིཐུགས་རྗེེས། ནུབ་ཕྱོོགས་ཞིང་ཞུང་

གི་ཡུལ་དུ་སྟེོན་པོ་གཤེན་རབས་མི་བོར་སྐུ་སྤྲུལ་ནས། འིཁོར་གཡུང་དྲུང་སེམས་

དཔོའི་སེམས་ཅིན་རྣམས་ཀྱིིས་བསྐོོར་ནས། འིཛམ་བུའི་ིགླིིང་པོའི་ིསེམས་ཅིན་རྣམས་

ལ་ཕོན་པོ་ཡུན་རིང་དུ་བཏིགས་པོས། དེས་ན་གང་ལ་གང་འིདུལ་ད་ེལ་དེར་སྟེོན་པོ། 

བཙུན་པོ་སྤྱོན་རས་གཟགིས་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལ།ོ །ཞིསེ་བྱ་བ་བྱུང་ང༌ོ། །

རྒྱ་གར་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིམཛད་པོ་བཅུ་གཉིིས་བསྟེན་པོའི་ིདང་པོོར་རྒྱལ་པོོས་

ར་སའི་ིགཙུག་ལག་ཁང་ན་མཛད་པོ་བཅུ་གཉིིས་མཛད་པོ་དེ། ཁྲི་ོབ་ོསྨོ་ེབརྩིེགས་ཀྱི་ི

རྒྱབ་ན་མཆོདོ་རྟེནེ་བརྒྱད་པོ་བྱས་ཡདོ་ད།ོ །

 ད་ེནས་ཡང་རྒྱལ་པོ་ོཆོནེ་པོ་ོསྲོངོ་བཙན་སྒམ་པོསོ། བལ་མ་ོཁྲི་ིབཙུན་ལ་བཀོའི་

བསྒ་ོབ་མཛད་ནས། ཁྱེོད་ཀྱི་ིཡབ་རྒྱལ་པོ་ོདང་ཆོད་བཙན་པོར་བྱ་བ་དང༌། ཁ་བ་ཅིན་

གྱི་ིསེམས་ཅིན་རྣམས་ཀྱི་ིམཆོོད་པོའི་ིརྟེེན་བྱ་བ་དང༌། ནག་པོོའི་ིཕྱོོགས་ཐོམས་ཅིད་

འིགྲོིབ་ཅིིང༌། ལེགས་སོ་ཅིོག་ཐོམས་ཅིད་དར་བར་བྱ་བའིི་ཕྱོིར་ཁྱེོད་ཀྱིིས་ར་སའིི་

གཙུག་ལག་ཁང་ག་ིསྒ་ོགཅིགི་པུ་འིད་ིནུབ་ཕྱོགོས་བལ་བའོི་ིཡུལ་ལ་གཏིད་པོས། ནང་



 ལེའུསབུསབསུ་ོ།པུལས་ུསལུས གིུསུསྲཐུནསངུ།ུངགསུ་ྲ་ུལ་ུ་དུ་སུགཔ་ུ་དུསབེདངུ་ོ
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སྒ་ོཐོམས་ཅིད་ཀྱིང་ནུབ་ཕྱོགོས་བལ་བའོི་ིཡུལ་ཕྱོགོས་སུ་གཏིད་པོར་འིགྲོ་ོབ་ཡནི་ན།ོ །

གཞིན་ཡང་ར་སའི་ིགཙུག་ལག་ཁང་འིདིར་སྒ་ོནུབ་ཕྱོོགས་སུ་བསྟེན་པོའི་ིགཙང་

ཁང་དབུས་མར་ད་ེབཞིིན་གཤེགས་པོ་ིའིོད་མ་ིའིཁྲུགས་པོ་གཙ་ོའིཁོར་དགུ་བཞིེངས་

ཤགི དའེི་ིགཡནོ་ངསོ་གཙང་ཁང་དུ་བྱམས་པོ་ཆོསོ་ཀྱི་ིའིཁརོ་ལ་ོབཞུགས་སུ་གསལོ་

ལ་དེ་ལ་འིཁོར་བརྒྱད་བཞིེངས་ཤིག །གཡས་ངོས་ཀྱིི་གཙང་ཁང་དུ་དེ་བཞིིན་

གཤགེས་པོ་འིདོ་དཔོག་ཏུ་མདེ་པོ་གཙ་ོའིཁརོ་དགུ་བཞིངེས་ཤགི ལྷ་ོཕྱོགོས་ཀྱི་ིགཙང་

ཁང་དུ་བཅིོམ་ལྡན་འིདས་མི་བསྐྱོོད་རྡོོ་རྗེེས་གཙོ་བྱས་པོའིི་ཆོོས་སྐྱོོང་གནོད་སྦྱོིན་

སྟེབོས་པོ་ོཆོ་ེདང༌། ཛམ་བྷ་ལ་གཏིརེ་གྱི་ིབུམ་པོ་སྟེབོ་པོ་གཙ་ོའིཁརོ་དགུ་བཞིངེས་ཤགི 

།ད་ེརྣམས་ཀྱི་ིརྒྱུ་ན་ིབྱང་ཆུབ་ཤིང༌། ཙན་དན་གོར་ཤ་ིཤ །ཙན་དན་སྦྲུལ་གྱི་ིསྙིང་པོོ། 

གནས་ཆོནེ་པོ་ོབརྒྱད་ཀྱི་ིས། ན་ེརན་ཛ་རའི་ིབྱ་ེམ། རྒྱ་མཚའོི་ིའིགྲོམ་གྱི་ིབྱ་ེམ། རནི་པོ་ོ

ཆོའེི་ིསྤྱོན་འིབྲས་ལ་སགོས་པོས་ཤས་ཆོརེ་ཁྱེབ་པོར་བྱས་ས།ོ །སྒ་ོཁང་གཡས་གཡནོ་

དུ་ཆོོས་སྐྱོོང༌། མ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་དང༌། གནོད་སྦྱོིན་ཀུ་བེ་ར་བཞིེངས་ཤིག །ལྷ་ོ

ཕྱོོགས་སུ་ཀླུའི་ིཁང་པོ་བཞིེངས་ཤིག་ཞིེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པོ་སྔར་རྒྱལ་པོ་ོརང་གིས་

ཞིལ་གཟགིས་པོ་བཞིནི་དུ་བྱདེ་པོར་བསྒོའི།ོ །

གཞིན་ཡང་ཤར་དུ་ཛམྦྷ་ལ་དང༌། ལྷ་ོརུ་བྱམས་པོ། ནུབ་ཏུ་ཁྱེམས་ཁྲི་མ།ོ བྱང་དུ་

རྒྱལ་པོ་ོམཆོེད་བཞིི། བྱང་ཤར་དུ་ཕྱོག་ན་རྡོ་ོརྗེ་ེདང་འིཇམ་དཔོལ་གཉིིས། ཤར་ལྷོར་

མགོན་པོ་ོདང་སངས་རྒྱས་མ་ིབསྐྱོོད་པོ་གཉིིས། ལྷ་ོནུབ་ཏུ་ཁ་སརྤ་ཎ་ིདང༌། ཆུ་ལྷའི་ི

རྒྱལ་པོ་ོགཉིིས། ནུབ་བྱང་དུ་ཚ་ེདཔོག་མེད་དང་རྣམ་ཐོོས་སྲོས་གཉིིས། ལྷའི་ིཚོགས་

བཅུ་གཉིིས་པོ་ོད་ེལྷ་ཁང་ར་ེརེའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་དུ་བཞིེངས་ལ། ར་སའི་ིགླིིང་ཕྲན་བཅུ་
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

གཉིིས་སུ་བགྱིིས་ཤིག ད་ེལྟར་བྱས་པོས་བོད་ཡུལ་ཁ་བ་ཅིན་གྱི་ིསེམས་ཅིན་རྣམས། 

ད་ེབཞིིན་གཤེགས་པོའི་ིགདུལ་བྱར་མ་གྱུར་པོ་བཀོའི་ལ་ཡིད་མ་ིཆོེས་པོས་དམ་པོའི་ི

ཆོོས་ཀྱི་ིབདུད་རྩི་ིའིཐུང་དུ་མ་ིབཏུབ་པོ། རིག་པོའི་ིཆོོས་ལ་བླ་ོམ་ིའིགྲོ་ོབ། བསློབ་པོ་

གསུམ་ལ་བསློབ་ཏུ་མ་ིབཏུབ་པོའི་ིསེམས་ཅིན་འིད་ིརྣམས་ངའི་ིཆོོས་ཁྲིིམས་དང་རྒྱལ་

ཁྲིམིས་ཀྱིསི་འིདུལ་བ་ཡནི་པོས་ད་ེལྟ་བུའི་ིརྒྱུད་རགིས་ཀྱིང་བྲའིི།ོ །

ད་ེནས་ཁ་བ་ཅིན་གྱི་ིསེམས་ཅིན་མ་རིག་པོ་འིད་ིལྟ་བུ་ལ་སློོབ་ཏུ་གཞུག་ག་ོབྱ་བ་

སྒྲུང་དུ་བྲིས་ལ་ལུང་ལ་ཡདི་ཆོསེ་སུ་གཞུག་ག ོ།ཅིསེ་གདུང་བར་དུ་གགས་ལ་འིབུར་

དུ་གཏིོད་ནས་བཞིག་གོ །བོན་བྲིས་ནས་ཆོོས་བསློབ་པོ་གསུམ་ལ་བཀོོད། ད་ེལྟར་

བྱས་ན་ངའི་ིཁྲིིམས་བཅིས་པོ་རྣམས་བཙན་པོར་བྱས་ན། དམ་པོའི་ིཆོོས་ཀྱི་ིབདུད་རྩི་ི

འིཐུང་བར་འིགྱུར་ར།ོ །བོད་ཁ་བ་ཅིན་གྱི་ིཡུལ་ཁམས་འིདིར་དམ་པོའི་ིཆོོས་དར་བའི་ི

ཕྱོརི། ཀོ་བ་ཤངི་ལ་ོཅིན་དང་ཉི་ེབའི་ིསར་ཆོསོ་ཀྱི་ིགཏིེར་སྦསོ་ཤགི དའེི་ིཡནོ་ཏིན་གྱིིས་

ངའི་ིརིགས་རྒྱུད་དབོན་སྲོས་བློན་པོ་ོརྣམས་དང་ཁ་བ་ཅིན་གྱི་ིསེམས་ཅིན་རྣམས་ལ་

དམ་པོའི་ིཆོོས་རྒྱས་པོར་འིོང་གིས། ད་ེརྣམས་ལ་གནོད་པོ་བྱེད་མཁན་བསྲུང་བར་བྱ་

བའི་ིཕྱོིར། ཀོ་བ་སྦྲུལ་མག་ོཅིན་དང་ཉི་ེབའི་ིསར་དྲག་སྔགས་མཐུའི་ིགཏིེར་སྦོས་ཤིག 

དེའི་ིབྱིན་རླབས་ཀྱིིས་ར་ས་ལ་མོས་པོའི་ིམ་ིདང་སེམས་ཅིན་ལ་ཅིིས་ཀྱིང་མ་ིཚུགས་

ས།ོ །

མཐོའིི་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱིི་དམོད་སྡེེ་ཟློག་པོར་བྱེད་པོ་དང་ངན་སྔགས་ཀྱིིས་མི་

ཚུགས་པོར་བྱ་བའིི་ཕྱོིར། ཀོ་བ་སེངྒེེ་ལག་ཟན་མ་དང་ཉིེ་བའིི་སར་ཕྱོིར་བཟློག་གི་

གཏིེར་སྦོས་ཤིག དེའི་ིབྱིན་རླབས་ཀྱིིས་ལྷ་ས་ལ་མོས་པོའི་ིམ་ིདང་སེམས་ཅིན་ཐོམས་



 ལེའུསབུསབསུ་ོ།པུལས་ུསལུས གིུསུསྲཐུནསངུ།ུངགསུ་ྲ་ུལ་ུ་དུ་སུགཔ་ུ་དུསབེདངུ་ོ
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ཅིད་ལ་གནོད་པོ་ཅིིས་ཀྱིང་མ་ིཚུགས་སོ། །ཀོ་བ་ཤིང་ལ་ོཅིན་དང་ཉི་ེབའི་ིསར་སྨོན་

དཔྱད་གྱི་ིགཏིེར་རྣམས་སྦོས་ཤིག གཞིན་ཡང་ད་ེདག་ཐོམས་ཅིད་ཀྱི་ིཆོ་རྐྱེེན་ལོངས་

སྤྱོོད་མི་འིཕོོངས་པོར་འིབྱུང་ཞིིང༌། འིཚ་ོབས་ཉིོན་མི་མོངས་པོར་བྱ་བའིི་ཕྱོིར་དང༌། 

རིན་པོ་ོཆོེའི་ིགཏིེར་ཁ་འིབྱེད་པོ་དང༌། ཟས་དང་གོས་ཐོམས་ཅིད་བཀྲག་དང་བཅུད་

དང་ལྡན་པོར་བྱ་བའི་ིཕྱོིར་དང༌། ཁ་བ་ཅིན་གྱི་ིརྒྱལ་ཁམས་སུ་འིབྲུ་རྣམས་དུས་སུ་

སྨོནི་པོ་དང༌། ཆོར་ཆུ་དུས་སུ་འིབབ་པོ་དང༌། སྙངི་པོ་ོལྔ་རྒྱས་པོར་བྱདེ་པོ་དང༌། སད་

དང་སེར་བ་མི་འིབྱུང་བར་བྱ་བའིི་ཕྱོིར་ཀོ་བ་བུམ་པོ་ཅིན་དང་ཉིེ་བར་རིན་པོོ་ཆོེའིི་

གཏིེར་སྦོས་ཤིག ར་སའི་ིཞིིག་རལ་གས་ོབ་དང༌། མཆོོད་པོ་མཉིེས་པོ་རྒྱུན་མ་ིའིཆོད་

དུ་འིངོ་བར་བྱ་བ་དང༌། ཁ་བ་ཅིན་གྱི་ིརྒྱལ་ཁམས་སུ་ཆོསོ་ཀྱི་ིཉིམས་དམས་པོར་གྱུར་

པོའིི་དུས་སུ་རྒྱ་གར་ནས་ཐོེག་པོ་ཆོེན་པོོའི་ིཆོོས་རྒྱས་པོར་བྱེད་པོའིི་གང་ཟག་ཐོོད་

རྒོལ་བ་ར་ེའིབྱུང་བར་བྱ་བའི་ིཕྱོིར། དཀྱིིལ་འིཁོར་གྱི་ིའིོག་ཏུ་རིན་པོ་ོཆོ་ེདབང་ག་ིརྒྱལ་

པོ་ོདང༌། རིན་པོ་ོཆོ་ེརནྟ་དྷེ་ེབ་དང༌། གསེར་དངུལ་ལ་སོགས་པོའི་ིཁྲིོན་སྦོས་ཤིག ར་

སའི་ིགཙུག་ལག་ཁང་འིད་ིཉིམས་པོར་གྱུར་པོའི་ིདུས་སུ་གང་ཟག་ནུས་པོ་ཅིན་རེས་

གས་ོཞིངི་སྐྱོངོ་བར་འིགྱུར་ར།ོ །

བོད་ཁ་བ་ཅིན་གྱི་ིསེམས་ཅིན་རྣམས་འིཕོེལ་བར་འིགྱུར་བའི་ིཕྱོིར། ཀླུ་ཁང་དུ་

རིན་པོ་ོཆོ་ེསྟེག་ཤ་ད་ེབ་སྦྲུལ་གྱི་ིཔོགས་པོས་འིཐུམས་ལ་སྦས་པོའི་ིསྙིང་ཁར་བཅུག 

གཟིའི་ིསྒྲིོམ་བུར་བཅུག་ནས་ཀླུའི་ིརྒྱལ་པོ་ོསངས་རྒྱས་བཅིོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱི་ིམཐོ་ེབོང་

ག་ིནང་དུ་སྦོས་ཤིག དེའི་ིཡོན་ཏིན་གྱིིས་ས་བདག་ཀླུ་ལ་སོགས་པོའི་ིགནོད་པོ་ཞི་ིབར་

འིགྱུར་རོ། །ཁ་བ་ཅིན་དུ་ད་ེབཞིིན་གཤེགས་པོའི་ིརིང་བསྲོེལ་ལ་མཆོོད་པོ་རྒྱས་པོར་
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

འིབྱུང་བར་བྱ་བའིི་ཕྱོིར། ཁྱེམས་ཁྲི་མོར་རིན་པོོ་ཆོེ་བཻཌཱུརྱའིི་ལྷུང་བཟེད་ཟས་སྣ་

ཚོགས་ཀྱིིས་ཁེངས་ལ་ཟངས་ཀྱིི་གའུར་ཆུག་ལ་སྦོས་ཤིག །དེའིི་ཡོན་ཏིན་གྱིིས་

ཕྱོོགས་ཕྱོོགས་ཀྱི་ིམ་ིམང་པོ་ོརྣམས་ར་སར་འིོངས་ནས་ལོངས་སྤྱོོད་སྣ་ཚོགས་པོ་བྱེད་

པོར་འིགྱུར་ར།ོ །ཕྱོ་ིརལོ་པོའི་ིཆོསོ་མ་ིའིབྱུང་བར་བྱ་བའི་ིཕྱོརི་དུ། ཀོ་བ་ཐོམས་ཅིད་ལ་

ད་ེབཞིནི་གཤགེས་པོའི་ིརངི་བསྲོལེ་ར་ེབཞུགས་སུ་གསལོ། གཞིན་ཡང་གཡནོ་རུ་ཁྲི་

འིབྲུག་ཏུ་ཀླུ་ཆོོག་ག་ིགཏིེར་སྦོས་ཤིག །ལྷ་ོབྲག་མཁོན་མཐོིང་ལྷ་ཁང་དུ་གཡུང་དྲུང་

བོན་གྱི་ིགཏིེར་སྦོས་ཤིག །དེས་ཕྱོིས་ཀྱི་ིསྐྱོ་ེབ་ོའིཇིག་རྟེེན་པོ་ལ་ཕོན་པོ་རྒྱ་ཆོེན་པོ་ོཡོང་

བ་ཡིན། ཁམས་ཀྱི་ིགླིོང་ཐོང་སྒྲིོལ་མའི་ིལྷ་ཁང་དུ་རྩིིས་ཀྱི་ིགཏིེར་སྦོས་ཤིག །ཀོོང་པོ་ོ

བུར་ཆུའི་ིལྷ་ཁང་དུ་སྙིང་པོ་ོསྔགས་ཀྱི་ིགཏིེར་སྦོས་ཤིག །གཙང་ཁྲིོམ་པོ་རྒྱན་གྱི་ིལྷ་

ཁང་དུ་དོན་ཁྲིིད་སྒོམ་གྱིི་གཏིེར་སྦོས་ཤིག །གཙང་དུ་གྲུབ་ཐོོབ་མང་པོ་ོཡོང་བ་དེའིི་

ཡོན་ཏིན་ཡིན་ནོ། །བྱང་གི་དཔོལ་ཆོེན་ལྷ་ཁང་དུ། རྒྱལ་རབས་སིལ་མ་མང་པོོའི་ི

གཏིརེ་སྦསོ་ཤགི དསེ་རྒྱལ་བརྒྱུད་གདུང་མ་ིའིཆོད་པོ་ཡནི་ན།ོ །

གཞིན་ཡང་ཁ་བ་ཅིན་གྱི་ིརྒྱལ་ཁམས་སུ་མཐོའི་ིརྒྱལ་པོོས་དམག་མ་ིའིདྲོང་བར་

བྱ་བའི་ིཕྱོརི་དང༌། མ་ིནད་དང་ཕྱུགས་ནད་དང༌། ནད་ཉུང་བར་བྱ་བ་དང༌། ཚ་ེརངི་བ་

དང་དབང་ཆོ་ེབ་ལ་སོགས་པོ་དང༌། མུ་སྟེེགས་ཀྱི་ིཆོོས་ལོག་མ་ིའིབྱུང་བའི་ིཆོེད་དང༌། 

ཆོོས་མཛད་སྒྲུབ་པོ་པོོ་རྣམས་ལ་བར་ཆོད་མི་འིབྱུང་ཞིིང༌། ཅིི་བསམ་ཐོམས་ཅིད་

འིབྱུང་བ་དང༌། ཕོ་ཚན་ཚང་ཁུངས་སུ་དམ་ེམ་ིའིབྱུང་བའི་ིཆོདེ་དང༌། དག་ེའིདུན་གྱི་ིསྡེ་ེ

མ་ིའིཁྲུགས་པོ་དང༌། སྔགས་པོ་དམ་ཚགི་མ་ིཉིམས་པོའི་ིཆོདེ་དང༌། རྩི་ིཤངི་ལ་ོཐོགོ་མ་ི

ཉིམས་ཤངི་ཆོར་ཆུ་དུས་སུ་འིབབ་པོ་དང༌། ལགེས་དགུ་ཐོམས་ཅིད་འིབྱུང་ཞིངི༌། ཉིསེ་



 ལེའུསབུསབསུ་ོ།པུལས་ུསལུས གིུསུསྲཐུནསངུ།ུངགསུ་ྲ་ུལ་ུ་དུ་སུགཔ་ུ་དུསབེདངུ་ོ
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དགུ་ཅིོག་མ་ིའིབྱུང་བར་བྱ་བའི་ིཕྱོིར་ཐོབས་ཀྱི་ིགཏིེར་ཡང་མང་དུ་སྦོས་སོ། །ཕྱོོགས་

བཞི་ིམཚམས་བརྒྱད་སའི་ིཚགིས་ལགེས་སར་མའི་ིབླ་སྲོགོ་ག་ིརྫོས་གཏིརེ་དང༌། འིབྲུ་

དང་གསེར་གཡུ་རིན་པོ་ོཆོ་ེསྣ་ཚོགས་དང༌། ཟངས་ཐོེར་ག་ོམཚོན་གྱི་ིགཏིེར་སྦེད་པོར་

མཛད་པོ་ལ་སགོས་པོ་རྫུ་འིཕྲུལ་བསམ་གྱིསི་མ་ིཁྱེབ་པོ་མཛད་ད།ོ །

སྐུ་བཞིེངས་པོ་རེ་རེ་ལ་དེ་བཞིིན་གཤེགས་པོའིི་རིང་བསྲོེལ་བཅུ་གསུམ་བཅུ་

གསུམ་ར་ེདངུལ་གྱི་ིཟ་མ་ཏིོག་དུ་བཅུག་ནས་བཞུགས་སུ་གསོལ་ལོ། །ཕྲན་ཚེགས་

ཞིིབ་མོར་བརྗེོད་ན་ངན་འིཕོེལ་བར་འིགྱུར་བས་མ་བརྗེོད་དོ། །ཁྲི་འིབྲུག་ལྷ་ཁང་དང༌། 

མཁོན་མཐོིང་ལྷ་ཁང་དང༌། བུམ་ཐོང་ལྷ་ཁང་དང༌། ཁྲིོན་གྲོོམ་པོ་ལྷ་ཁང་དང༌། བྱང་

དཔོལ་ཆོེན་ལྷ་ཁང་དང༌། དབུ་རུ་དཀོའི་ཚལ་ལྷ་ཁང་དང༌། པྲ་དུན་རྩིེའི་ིལྷ་ཁང་དང༌། 

ཚངས་པོ་རླུང་གནོན་གྱི་ིལྷ་ཁང་དང༌། སྒྲིོའི་ིསྐོད་བྲག་ལྷ་ཁང་ལ་སོགས་པོ་ད་ེཐོམས་

ཅིད་ཀྱིང་བལ་མོས་ར་སའི་ིལྷ་ཁང་རྩིིག་པོའི་ིདུས་ན་འི་ོཐོང་ག་ིམཚ་ོཕུབ་ནས་ལྷ་ཁང་

ག་ིརྨང་ཐོིངས་ཀྱིང་རྩིིག་ཏུ་མ་བཏུབ་པོར། རུ་བཞི་ིདང་མཐོའི་འིདུལ་ཡང་འིདུལ་གྱི་ི

གཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་ཀྱིང༌། རྒྱལ་པོ་ོཆོེན་པོ་ོསྲོོང་བཙན་སྒམ་པོོའི་ིསྤྲུལ་པོའི་ིབཟ་ོབ་ོ

རྐྱེང་བས་མཛད་ནས་བཞིངེས་ས།ོ །ད་ེནས་བལ་བཟའི་ཁྲི་ིབཙུན་གྱིསི་ར་སའི་ིགཙུག་

ལག་ཁང་རྩིགི་ཏུ་བཏུབ་ནས། རྒྱལ་པོ་ོཆོནེ་པོ་ོསྲོངོ་བཙན་སྒམ་པོསོ་བལ་མ་ོཁྲི་ིབཙུན་

གྱིིས་ལྷ་ཁང་རྩིིག་པོའིི་གྲོོགས་དང་ཐོབས་མཛད་ནས་རྒྱལ་པོོས་སྤྲུལ་པོ་མང་པོོ་

མཛད་ནས་བརྩིིགས་པོས་ཞིག་བདུན་ལ་ར་སའི་ིའིོག་ཁང་ལེགས་པོར་བཞིེངས་ཚར་

རོ། །རྒྱལ་པོ་ོཆོེན་པོ་ོསྲོོང་བཙན་སྒམ་པོ་ོདང༌། ལྷ་ཅིིག་བལ་བཟའི་ཁྲི་ིབཙུན་གྱིིས་ར་

སའི་ིགཙུག་ལག་ཁང་ག་ིའིགོ་ཁང་བཞིངེས་པོའི་ིལའེུ་སྟེ་ེབཅུ་བཞི་ིཔོའི།ོ །             ། །
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ལའེུ་བཅི་ོལྔ་པ། སྲོངོ་བཙན་སྒམ་པསོ་དག་ེབའ་ིམཛོད་པ་

རྣམས་ཚར་བ་དང༌། 

བཙུན་མ་ོདྲུག་གསི་ཕྱོག་རྗེསེ་ཀྱི་ིམཛད་པོ་ལྷ་ཁང་འིབྱངོས་པོ།

 ཨ་ཾམ་ཎ་ིཔོདྨེ་ེཧཱུཾ།ཾ ད་ེལྟར་ར་སའི་ིགཙུག་ལག་ཁང་བཞིེངས་པོའི་ིདུས་ན། རྒྱལ་

པོ་ོཆོེན་པོ་ོསྲོོང་བཙན་སྒམ་པོ་ོདགུང་ལ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོབཞི་ིལ་བཞིེངས་པོ་ཡིན་ན།ོ །བལ་

མ་ོབཟའི་དང༌། རྒྱ་མ་ོབཟའི་གཉིིས་ཀྱིང་ད་ེདང་འིདྲ་བར་ན་ས་ོདུས་མཉིམ་མ་ོགསུང་

ང༌ོ། །གཞིན་ཡང་བོད་ཡུལ་ཁ་བ་ཅིན་དུ་རྒྱལ་པོ་ོཆོེན་པོ་ོདེས་ལེགས་དགུ་ཐོམས་ཅིད་

འིབྱུང་ཞིིང་དར་བར་བྱ་བའི་ིཐོབས་དང་ད་ེརྣམས་འིབྱུང་ཞིིང་དར་བར་བྱས་པོ་ལ་ཉིེས་

དགུ་ཐོམས་ཅིད་འིཇོམས་ཤིང་བརླག་པོར་མ་བྱས་ན། ལེགས་དགུ་བྱེད་དུ་མ་ིའིཇུག་

པོས། ཉིསེ་པོར་བྱདེ་པོ་རྣམས་བརླག་པོར་བྱདེ་པོའི་ིམཐུ་དང་ངན་ཐོབས། ངན་སྔགས་

སྒྲུབ་སློ་བ། རྫོས་སློ་བ། མགྱིགོས་ཤངི་མྱུར་བར་བྱདེ་པོ། རང་ལ་ཚུལ་མ་ིབཟླགོ་པོའི་ི

ཐོབས་དང་བྱ་བ་བསམ་གྱིིས་མི་ཁྱེབ་པོ། རྒྱལ་པོོ་ཆོེན་པོོས་དུས་ངན་གྱིི་མི་ངན་

འིདུལ་བའི་ིཆོདེ་དུ་མཛད་ནས་གཏིརེ་དུ་སྦསོ་ས།ོ །

རྒྱལ་པོ་ོཆོེན་པོོས་ད་ེཚ་ོཇ་ིལྟར་བྱས་པོའི་ིབྱུང་ལུགས་དང༌། ས་ཆོ་གང་དུ་སྦས་

ལུགས་དང༌། དེ་ཇི་ལྟར་བྱུང་ལུགས་དང༌། དེ་གཏིེར་ནས་ཕྱུང་ནས་ལོངས་སྤྱོོད་

ལུགས་དང་བཅིས་པོ་མང་པོ་ོཡང༌། རྒྱལ་པོ་ོཆོེན་པོོའི་ིབཀོའི་ཆོེམས་ཀྱི་ིཤོག་གྲོིལ་ལ་



 ལེའུསལཔུ་ུ་ོ།་པདུསྲཐུངོུ་པངུ་་ེུསགསོུད་ུ་ུསོངུར།ུསུ་ད་ོ།
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བྲིས་ནས་འིདུག་སྟེེ། འིདི་རྣམས་ལག་ལེན་བྱེད་པོའིི་དུས་ལ་མ་བབ་པོ་དང༌། མི་

བསམ་ངན་སྙིང་རྗེ་ེམེད་པོའི་ིགདུག་པོ་ཅིན་དང་འིཕྲད་ན། ངན་བྱེད་འིཕོེལ་ནས་རྒྱལ་

ཁམས་ཕུང་སྟེ་ེབརླག་ཀྱི་ིདོགས་ནས། ཇ་ོབ་ོརྗེ་ེལྷ་ཅིིག་ཞིེས་བྱ་ཨ་ཏི་ིཤ་དཔོོན་གཡོག་

ཉིདེ་རྣམས་ཀྱིསི་མ་བྲསི་པོར་བཞིག་ག ོ།

གཞིན་ཡང་ས་བདག་ཀླུ་གཉིན་གྱིིས་གཏིོང་བའི་ིམཛ་ེནད་ཐོམས་ཅིད་བསྲུང་བ་

ལ། ལྷ་ཁང་གི་སྒོ་མདུན་དུ་ཀློའིི་རྟེེན་ཚུགས་ཤིག །ལྷ་རྟེེན་གནོད་སྦྱོིན་གྱིི་དལ་ཁ་

བསྲུང་བ་ལ། ད་ེདང་མཐུན་པོའི་ིརྟེེན་ཚུགས་ཤིག །མ་མོའི་ིཡམས་ནད་བསྲུང་བ་ལ་

དཔོལ་ལྷ་མའོི་ིརྟེནེ་ཚུགས་ཤགི །གཞིན་ཡང་བདོ་ཡུལ་ཁ་བ་ཅིན་གྱི་ིཡུལ་འིད་ིསྲོདི་པོ་

གཡནེ་དགུའི་ིལྷ་འིདྲ་ེལ་ཕྲགོས་ནས། ཡུལ་བཟང་ནས་འིཇིག་རྟེནེ་སྐྱོངོ་དགསོ་བྱུང་བ་

ཡནི་པོས། སྲོདི་པོ་གཡནེ་དགུའི་ིགནདོ་པོ་བསྲུང་བ་ལ་ད་ེརྣམས་རང་རང་དང་མཐུན་

པོའི་ིརྟེེན་ཚུགས་ལ་གསོལ་མཆོོད་གྱིིས་ཤིག །ད་ེལྟར་བྱས་ན་བྱ་བ་བྱེད་པོ་ཐོམས་

ཅིད་འིགྲུབ་ཅིངི་སམེས་ཅིན་ལ་ཕོན་ཐོགོས་པོར་འིགྱུར་ར།ོ །ཅིསེ་རྒྱལ་པོ་ོཆོནེ་པོསོ་ད་ེ

སྐོད་གསུངས་ནས་རྒྱལ་པོའོི་ིབཀོའི་ཆོེམས་ཀྱི་ིནང་དུ་བྲསི་ནས་བཞིག་ག ོ།

ད་ེནས་ཡང་རྒྱལ་པོ་ོཆོེན་པོ་ོསྲོོང་བཙན་སྒམ་པོོའི་ིཚབ་མར་ནང་བློན་སྣ་ཆོེན་པོ་ོ

བོད་དུ་བཞིག་ནས། ལ་ོཙྪ་བ་ཆོེན་པོ་ོཐོོན་མ་ིསམ་བྷ་ོཊ་དང༌། འིགར་སྟེོང་བཙན་ཡུལ་

བཟུང་གཉིིས་དང༌། ཆོོས་བློན་ཉིང་དཔོལ་སྡེེ་ཞིང༌། ཆོོས་བློན་མོང་ཁྲིི་ཇ་ོརི་གནང་

བཙན། ཆོསོ་བླནོ་ཁྱུང་པོ་ོཡུལ་བཟུང་རྩི།ེ ཆོོས་བློན་ཅིོག་ར་ོདར་རྒྱལ་མང་པོ་ོརྗེ་ེསྲོོང་

ན།ི ཆོསོ་བླནོ་ཅིགོ་ར་ོབརྒྱན། མཆོམིས་མང་རྗེ་ེམང་ལདོ། དམྱགས་དཔོལ་བའེུ་བཅིགོ 

ཆོསོ་བླནོ་བདོ་ལྕང་གཞུངས་རངི༌། ཆོསོ་བླནོ་ཅིགོ་ར་ོབརྒྱན་གཡའི་གངོ་བཟའི། ཆོསོ་
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

བླནོ་མཆོམིས་མང་རྗེ་ེམང་ལདོ། ཆོསོ་བླནོ་འིབྲ་ིབས་ེརུ་གུང་སྟེནོ། ཆོསོ་བླནོ་དམྱགས་

ཁྲིེའུ་བཟའི་ཡང་སྟེོན། ཆོོས་བློན་སྦས་བཙན་བཟང་དཔོལ་ལེགས། ཆོོས་བློན་

གནུབས་གཉིའི་སྟེོང་རེ་གཙུག་སྣོན། ཆོོས་བློན་ལམ་སྡེེ་ཁྲིི་བཟང་ལོད་བཙན་ལ་

སོགས་པོའི་ིའིཁོར་གྱིིས་བསྐོོར་ནས། བོད་ཡུལ་གྱི་ིས་ོཁ་བསྲུང་བའི་ིཆོེད་དང༌། རྒྱ་

ནག་ག་ིརྒྱལ་པོ་ོཀོོང་རྩི་ེའིཕྲུལ་ཆུང་གིས་གཙ་ོམཛད་པོའི་ིརྒྱ་ནག་ག་ིརྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ི

སེམས་ཅིན་ཐོམས་ཅིད་བད་ེབ་ལ་བཀོོད་པོའི་ིཆོེད་དང༌། སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐོའི་

ཡས་ཀྱི་ིཞིིང་ཁམས་སུ་འིཁྲིིད་པོའི་ིཆོེད་དུ། ཡ་ོབྱད་བཟང་པོ་ོདང་བཅིས་ནས་དམག་

དཔུང་མང་པོ་ོདང་བཅིས་ཤར་ཕྱོོགས་རྒྱ་ནག་ག་ིཡུལ་དུ་བྱོན་ནས། རྒྱ་ནག་ར་ིབ་ོརྩི་ེ

ལྔ་ན་བཞུགས་ཤིང༌། སྤྲུལ་པོ་བསམ་གྱིིས་མ་ིཁྱེབ་པོ་མཛད་ནས། རྒྱ་ནག་འིཕྲུལ་གྱི་ི

རྒྱལ་པོ་ོལ་ལྷ་ཁང་བརྒྱ་རྩི་བརྒྱད་བརྩིིགས་ལ། སྒ་ོཐོམས་ཅིད་ཤར་ཕྱོགོས་རྒྱ་ནག་ག་ི

ཡུལ་དུ་བསྟེན་ལ་བཞིག་ཅིིག་ཅིེས་ཁས་བླངས་པོ་དེ་ཆོད་བཙན་པོར་བྱ་བའིི་ཕྱོིར་

གཙུག་ལག་ཁང་ང་ོམཚར་ཅིན་མང་པོ་ོབཞིངེས་ས།ོ །

ད་ེརྣམས་ཀྱི་ིནངདུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ིརྟེནེ་རང་བྱུང་དུ་བྱནོ་པོ་མང་པོ་ོཡང་བྱུང་

ངོ༌། །ཆོོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོོ་སྲོོང་བཙན་སྒམ་པོོ་དེས་ཐུགས་རྗེེ་ཆོེན་པོོའི་ིཆོོས་ཀྱིི་བཀོའི་

འིཁོར་མང་བ་ོགསུངས་ནས་དར་ཞིིང་རྒྱས་པོར་མཛད་པོའི་ིཆོོས་ཀྱི་ིའིཁོར་ལ་ོབསྐོོར་

བས། རྒྱ་ནག་གི་མི་སྡེིག་པོ་ཅིན་རྣམས་ཀྱིི་ལས་ངན་སྡེིག་སྒྲིིབ་བྱང་ནས། སངས་

རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔོའིི་ཆོོས་ཀྱིི་འིབྲས་བུའིི་སྙིང་བོ་ཐོོབ་པོའིི་རྟེགས་དང་

མཚན་མ་ཐོོན་པོ་མང་པོ་ོབྱུང་ང༌ོ། །

ད་ེནས་ཡང་ལྷ་ཅིགི་ཁྲི་ིབཙུན་གྱིསི་དའེི་ིབར་དུ་བལ་ཡུལ་ནས་ཕོ་མངི་ག་ིབལ་བ་ོ
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ལྷ་བཟ་ོཔོ་རྒྱལ་པོསོ་སྤྲུལ་པོས་ཇ་ིལྟར་བསྒ་ོབ་བཞིནི་དུ་བསྒྲུབས་ཏི།ེ འིགོ་ཁང་ལ་དཔོ་ེ

བྱས་ནས་སྟེེང་ཁང་ག་ིབཟ་ོབྱས། འིོག་ཁང་དུ་རྒྱལ་པོོས་ཇ་ིལྟར་གཟིགས་ཤིང་བཀོའི་

བསྒོ་བ་བཞིིན་དུ་ལྷ་ཁང་རྣམས་དང༌། གནོད་སྦྱོིན་ཕོོ་མོ་རིགས་གསུམ་མགོན་པོོ། 

སྤྲུལ་པོའི་ིཀླུ་ཁང༌། གནོན་སྦྱོིན་ཕོ་ོམ་ོསོགས་ཀྱི་ིབཟ་ོབྱས། རྒྱལ་པོ་ོདང་ལྷ་ཅིིག་ཀུན་

གྱི་ིའིབག་ཀྱིང་བྲིས། གླི་ོའིབུར་ནུབ་བྱང་མཚམས་སུ་སྒྲུང་དང༌། ལྡེའུ་དང༌། རྒྱུད་

རིགས་ཀྱིང་བྲིས། བེའུ་བུམ་མང་པོ་ོམཛད། སྒ་ོསྟེེང་དུ་སངས་རྒྱས་རབས་བདུན་

ཡང་བཞིེངས། སྟེེང་ཁང་དུ་ཇ་ོམ་ོསྒྲིོལ་མ་ལ་སོགས་པོའི་ིལྷའི་ིབུ་མ་ོཡང་མང་དུ་བྲིས་

ས།ོ །

གཏིེར་ཐོམས་ཅིད་ཀྱིང་རྒྱལ་པོོས་ཇ་ིལྟར་བཀོའི་སྩལ་བ་བཞིིན་དུ་སྦོས་ས།ོ །ལྷ་

ཁང་གསུམ་ཐོོག་བགྱི་ིའིདོད་ནའིང་ཉིིས་ཐོོག་ག་ིབཟ་ོབྱས། འིོག་ཁང་སྤྲུལ་པོའི་ིབཟ་ོཔོ་

སྟེོང་གིས་ཞིག་བདུན་ལ་ཚར་བས། སྟེེང་ཁང་འིོག་ཁང་ལ་དཔོ་ེབྱས་མིའི་ིབཟ་ོབ་ོསྟེོང་

གིས་བཞིེངས་པོས་ལ་ོབཅུ་གསུམ་ན་ཚར། སྤྲུལ་པོའི་ིབཟ་ོབ་ོདང་མིའི་ིབཟ་ོབ་ོལ་ཁྱེད་

པོར་ད་ེཙམ་བྱུང་ང༌ོ། །ད་ེནས་རྒྱལ་པོོས་རྒྱ་ནག་ཏུ་ལྷ་ཁང་བརྒྱ་རྩི་བརྒྱད་བཞིེངས་

ནས། རབ་སྒང་དུ་ཐུགས་དམ་གྱི་ིཐོ་མ་བཞིེངས་ཏི་ེཡོངས་རྫོོགས་རབ་སྒང་ལྷ་ཁང་

ཞིེས་བྱའི།ོ །ཐུགས་དམ་གཙུག་ལག་ཁང་གྲོངས་ཐོེམ་པོར་མཛད་པོའི།ི མཛད་པོ་རྒྱ་

ཆོེན་པོ་ོཚར་ནས་ཡར་ལ་བོད་དུ་བྱོན་ནས་ར་ས་བྱོན་པོའི་ིདུས་ན། རྒྱར་བྱོན་པོའི་ི

དུས་ཤུལ་དུ་སྲོས་གུང་སྲོོང་གུང་བཙན་ནི་གྲོོངས། དབོན་པོ་ོམང་སྲོོང་མང་བཙན་

བཞུགས་པོར་གདའི། 

ལྷ་ཅིིག་ཁྲིི་བཙུན་གྱིིས་ར་སའིི་གཙུག་ལག་ཁང་བྲེ་སྤུབ་པོ་ལྟ་བུ་ཅིིག་ཚར་
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

རོ། །དེའི་ིདུས་ན་རྒྱལ་པོ་ོབློན་པོ་ོབཅུ་དྲུག་དང་བཅིས་ཏི་ེལྷ་སར་བྱོན་ནས། བལ་མ་ོ

བཟའི་ིར་སའི་ིགཙུག་ལག་ཁང་དུ་བྱོན་པོར་བཞིེད་ད།ེ བློན་པོ་ོསྣ་ཆོེན་པོོས་ཟ་འིོག་ག་ི

འིབལོ་སྟེན་ལ་སགོས་པོ་ཁྱེརེ་ནས། ར་སའི་ིཐོམེ་པོའི་ིཁར་འིངོས་པོ་དང་སྒ་ོཕྱོ་ེབས་ལྷ་

ཁང་ནང་ག་ིས་གཞི་ིཆུ་ཤེལ་དང་འིདྲ་བའི་ིནང་དུ། གྱིང་རིས་དང་གདུང་མའི་ིར་ིམོའི་ི

སྲོོག་ཆོགས་རྣམས་ཁྲི་ཤིག་ག་ེབ་འིདུག་པོ་མཐོོང་བས། ནང་དུ་འིགྲོ་ོམ་ནུས་ཏི་ེབལ་

མ་ོབཟའི་ིལྷ་ཁང་མཚའོི་ིསྟེངེ་དུ་བརྩིགིས་པོས་ཆུ་རྡོལོ་ནས་འིདུག་ཟརེ་ར།ོ །

དརེ་རྒྱལ་པོའོི་ིཐུགས་དགངོས་ལ་ལྷ་ཁང་ནང་དུ་ཆུ་བྱུང་འིདུག་སྙམ་ནས་ནང་དུ་

འིབྱོན་མ་ནུས་ཙ་ན། བལ་མོ་ཁྲིི་བཙུན་གྱིིས་ཆུ་མིན་པོའིི་བརྡོར་གསེར་དངུལ་གྱིི་

སརོ་གདུབ་ལ་རནི་པོ་ོཆོ་ེསྣ་ཚགོས་ཀྱིསི་ཕྲ་བཏིབ་པོ་ཅིགི་ཡདོ་པོ་ད་ེསྐྱུར་བཏིབ་པོས། 

སིལ་ཁྲིོལ་ཅིེས་པོའི་ིསྐོད་བྱུང་བས་རྒྱལ་པོ་ོགཞི་ིཆུ་ཤེལ་འིདྲ་བར་ཤེས་ནས་ནང་དུ་

བྱོན་དཀྱིིལ་འིཁོར་ཆོེན་པོོའི་ིསྟེེང་ནས་སྟེེང་ཁང་མིའི་ིབཟ་ོབས་བཅིོས་པོ་ལ་གཟིགས་

པོས། ཐུགས་དགྱིེས་ཏིེ་ངའིི་འིཕྲུལ་བཟོ་དང་འིདྲ་ཁྱེད་མེད་འིཕྲུལ་དུ་སྣང་ངོ་ཞིེས་

གསུངས་པོ་དང༌། སྔར་ར་དཀོར་མ་ོསྟེོང་ཚ་ོཅིིག་ལ་དབུ་རུ་འིཕོན་ཡུལ་གྱི་ིམད་ོསྨོད་

ཐོམེ་བུ་ལྐོགོ་པོ་ཞིསེ་བྱ་བ་ནས་ར་ལ་ས་བཀོལ་ནས་སྐྱོས་ལྷ་ཁང་བརྩིགིས་པོས། དུས་

ད་ེནས་ར་ས་འིཕྲུལ་སྣང་ཞིསེ་མངི་དང་མཚན་ཐོགོས་ས།ོ །

ད་ེལྟར་ཆོོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་པོ་ོསྲོོང་བཙན་སྒམ་པོོའི་ིམཛད་པོ་ཡང་ཚར། ལྷ་ཅིིག་ཨོང་

ཅིོངས་ར་མ་ོཆོེར་གསེར་གྱི་ིལྷ་ཤཱཀྱི་མུ་ན་ེསྔ་ན་ནུབ་ཕྱོོགས་རྒྱལ་པོོའི་ིརྩི་ེམཁར་ལ་

ཞིལ་ལྟ་བ་དེ་ཞིལ་ཤར་དུ་བསྒྱུར་ནས། གྱིད་ལྷ་དགའི་དང་ཀླུ་དགའིི་འིབག་གིས་

བཏིེགས་པོའི་ིཁྲི་ིལ་བཞུགས་སུ་གསོལ། རྒྱ་ནག་ནས་གཡོག་འིཁོར་ལྔ་བརྒྱས་ཁུར་
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ནས་འིོངས་པོའི་ིཀོ་བ་བཞི་ིབཙུགས་ཤིང༌། གདུང་བཏིང་སྤོང་ལེབ་བཀོབ། དར་གྱི་ི

ཡོལ་བ་བྲེས་པོའི་ིབར་དུ་ས་ོཕོག་གིས་བརྩིིགས་ཏི་ེཁང་པོ་བྱས་ནས་སྒ་ོཤར་དུ་ཕྱོ་ེབ་

ཅིིག་མཛད་པོ་ད་ེཡང་ཚར། བཙུན་མ་ོསྔ་མ་ཕོ་ོགོང་མོང་བཟའི་ཁྲི་ིབཙུན་གྱིིས་མཁར་

བྲག་ལྷ་ཁང་ཤངི་དང་གསརེ་དངུལ་ཟངས་ལྕགས་རྣམས་ལ་བཞིངེས་པོ་ཡང་ཚར། 

དེའི་ིཕྱོ་ིམ་ཞིང་ཞུང་བཟའི་ཁྲི་ིབཙུན་གྱིིས་ཡེར་བ་ཐོེམ་བུ་ལྐོོག་པོའི་ིལྷ་ཁང་ཡང་

ས་ོཕོག་དང་ཤིང་དང་གསེར་དངུལ་རྣམས་ལ་བཞིེངས་པོ་ཡང་ཚར། ཁྲི་ིབཙུན་རུ་

ཡོང་བཟའི་རྒྱལ་མ་ོབཙུན་གྱིིས་བྲག་ལ་མགོན་པོ་ོཀུན་ཏུ་ཞིལ་གྱི་ིལྷ་ཁང་བཞིེངས་པོ་

ལ། ལྕགས་པོ་ོར་ིལ་བྲག་ཕུག་ག་ིལྷ་ཁང་བཞིངེས་སྙམ་ནས། རྡོ་ོབྲ་ེར་ེཕོདོ་ན་ཚྭ་བྲ་ེརའེི་ི

བརྔན་པོ་སྦྱོནི་པོས་ཚར་ར།ོ །

ལ་ིལྕམ་ལྷའི་ིསྲོས་མ་ོལྡོང་བཟའི་ཁྲི་ིབཙུན་གྱིིས་མིག་མངས་ཚལ་གྱི་ིལྷ་ཁང་ཡང་

ས་རྡོ་ོཤངི་ལ་མཚནོ་གྱིསི་བྲསི་ནས་བཞིངེས་པོས་ཚར་ར།ོ །རྒྱལ་པོ་ོསྟེངས་ཞིལ་ཡབ་

ཡུམ་རྣམས་ཀྱི་ིམཛད་པོ་མཐོར་ཕྱོིན་པོ་མང་པོ་ོཡང་མཛད་པོས། བོད་ཁ་བ་ཅིན་གྱི་ི

སེམས་ཅིན་རྣམས་ན་ིརང་བཞིིན་གྱིིས་ཆོོས་ལ་འིཁོད་པོར་མཛད་པོས་ཐོམས་ཅིད་ང་ོ

མཚར་བར་གྱུར་ཏི།ོ །

རྒྱལ་པོ་ོཆོེན་པོ་ོསྲོོང་བཙན་སྒམ་པོོས་བརྩིེ་བ་རྒྱ་ཆོེན་པོོའི་ིདགེ་བའིི་མཛད་པོ་

རྣམས་ཚར་བ་དང༌། བཙུན་མ་ོཇ་ོམ་ོདྲུག་གསི་ཕྱོག་རྗེསེ་ཀྱི་ིམཛད་པོ་ལྷ་ཁང་འིབྱངོས་

པོའི་ིལའེུ་སྟེ་ེབཅི་ོལྔ་པོའི།ོ །                  ། །
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ལའེུ་བཅུ་དྲུག་པ། ཆེོས་འཁོརོ་ལྷ་ས་བཞེངེས་པའ་ིལ་ོརྒྱུས་

དང་མ་འངོས་བསློབ་བྱེའ་ིབཀའ་ཆེེམས།

ཨ་ཾམ་ཎ་ིཔོདྨེ་ེཧཱུཾ།ཾ ད་ེནས་ཡང་རྒྱལ་པོ་ོཆོནེ་པོ་ོསྲོངོ་བཙན་སྒམ་པོ་ོད།ེ ནང་བླནོ་བརྒྱད་

ཕྱོ་ིབླནོ་བརྒྱད་ད་ེབླནོ་པོ་ོབཅུ་དྲུག་དང་བཅིས་ནས་ར་སའི་ིགཙུག་ལག་ཁང་དུ་བྱནོ་པོ་

ལ། ཕོ་ོགོང་ག་ིནང་བློན་སྣ་ཆོེན་པོོས་རྒྱལ་པོ་ོཆོེན་པོོའི་ིཟ་འིོག་ག་ིའིབོལ་གདན་ཁྱེེར་

ནས། དཀྱིིལ་འིཁོར་གྱི་ིསྟེེང་དུ་རྒྱལ་པོ་ོཆོེན་པོོའི་ིཁྲི་ིབཤམས་ནས་ཡོད་པོའི་ིདུས་ན། 

རྒྱལ་པོ་ོཆོེན་པོོའི་ིཞིལ་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་རབ་གནས་བྱེད་པོ་ལ་ཚོགས་ཆོས་

དགོས་པོས། བློན་པོ་ོབཞིིས་ཤ་མར་ཚོལ། བློན་པོ་ོབཞིིས་ཆོང་ཚོལ། བློན་པོ་ོབཞིིས་

མགྲོནོ་བསོ། བླནོ་པོ་ོབཞིསི་གཡགོ་མ་བྱན་མ་ོབགྱིསི། ཕོ་ོགངོ་ག་ིབླནོ་པོ་ོསྣ་ཆོནེ་པོསོ་

ངའི་ིགཡོག་དང་སྐུ་སྲུངས་གྱིིས་ཤིག་ཅིེས་བློན་པོ་ོརྣམས་ལ་བཀོའི་བསྒ་ོབ་མཛད་པོ་

དང༌། ད་ེནས་རྒྱལ་པོའོི་ིདྲུང་དུ་ཁྲི་ིབཙུན་དང་ལྷ་ཅིགི་ཨངོ་ཇ་ོདང༌། མངོ་བཟའི་ཁྲི་ིལྕམ་

དང་གསུམ་གྱིིས་ཡོང་ནས་ཕྱོག་འིཚལ། གསེར་ལ་ཕྱོག་རྟེེན་བྱས་ནས་ཞི་ེས་བྱས་

པོས། 

རྒྱལ་པོའོི་ིཞིལ་ནས། ངའི་ིལྷ་ཐུགས་རྗེ་ེཆོནེ་པོ་ོབཅུ་གཅིགི་ཞིལ་རང་བྱནོ་འིད་ིལ་

བྱའི་ོགསུངས་ནས། བླ་ོའིབུར་བྱང་ག་ིའིཕོགས་པོ་སྤྱོན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ིམདུན་དུ་

རྒྱལ་པོ་ོབཞིེངས། གཡས་སུ་ལྷ་ཅིིག་ཁྲི་ིབཙུན་བཞིེངས། གཡོན་ན་ལྷ་ཅིིག་ཨོང་ཅིོང་



 ལེའུསབུ་་ུ་ོ།སཔངུག་པ།ུཔུངུསབེདངུ་གསུལཔུསངུ་དོུུགཔདངུས་སོུགསུསཀགུསེོངོ
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བཞིེངས། མོང་བཟའི་ཁྲི་ིབཙུན་རྒྱལ་པོོའི་ིསྐུ་རྒྱབ་ན་བཞིེངས། ནང་བློན་སྣ་ཆོེན་པོོས་

ན་ིརྐོང་བ་ཐོམེ་པོའི་ིཕྱོ་ིན་བཞིག ལག་པོ་གཉིསི་སྒའོི་ིརུ་བཞི་ིགཉིསི་ལ་འིཇུས། མག་ོབ་ོ

ཡ་ཐོམེ་ལ་གཏིད་ནས་འིདུག་ག ོ།

ད་ེནས་བལ་མ་ོཁྲི་ིབཙུན་གྱིིས། ལྡོང་བཟའི་ཁྲི་ིབཙུན་ལ་མིག་ལྟས་ནས་འིད་ིསྐོད་

ཅིེས་གསུང་ང༌ོ། །ལྡོང་བཟང་ཁྲི་ིབཙུན་བོད་ཀྱི་ིབློན་པོ་ོཉི་ེབ་རྣམས་དང༌། མ་ིདད་པོ་ཆོ་ེ

ཞིིང་མོས་པོ་རྣམས་ན་རེ། བལ་མ་ོཁྲི་ིབཙུན་དང་ཞིལ་མཇལ་སྙིང་འིདོད་ཟེར་བའི་ིམ་ི

བྱུང་ན། ཇ་ོམ་ོཁྲི་ོགཉིརེ་ཅིན་ལ་གསལོ་བ་ཐོབོ་ཅིགི་ཨང་གྱིསི་གསུང་ང༌ོ། །ད་ེནས་ཡང་

རྒྱ་མ་ོཨོང་ཅིོང་གིས་ཞིལ་ཕྱོིར་ལོག་མཛད་ལྡོང་བཟའི་ཁྲི་ིབཙུན་ལ་མིག་བལྟས་ནས། 

འིད་ིསྐོད་ཅིེས་གསུང་ང༌ོ། །ལྡོང་བཟའི་ཁྲི་ིབཙུན། བོད་ཀྱི་ིབློན་པོ་ོབླ་ོཉི་ེབ་རྣམས་དང༌། 

མི་དད་པོ་ཆོེ་ཞིིང་མོས་པོ་རྣམས་རྒྱ་མ་ོསྒྲིོལ་མ་ལ་གསོལ་བ་ཐོོབ་ཅིིག་བགྱིིས་ཨང་

གསུང་ང༌ོ། །

གཞིན་ཡང་ནང་བློན་སྣ་ཆོེན་པོོ། ངའིི་གསེར་གྱིི་ལྷ་ཤཱཀྱི་མུ་ནེའིི་བཞུགས་ས་

སྤོོས་ཤིག །ལྷ་ཤིང་རྟེའིི་ཁར་བཞུགས་ལ། དེ་འིདྲེན་པོའིི་མི་རེའིི་མགོ་ལ་བྱ་སྒྲིོ་རེ་

ཚུགས་ལ་བུད་མེད་བྱ་ལ་ོམ་ཅིིག་གིས་སྣ་དྲོངས་ལ་ཤིང་རྟེ་བྱང་དུ་ཁྱེེར་ཅིིག །ད་ེནས་

ནུབ་ཏུ་ཁྱེེར་ལ་བུད་མེད་ཐོལ་བྱུང་ལ་ཐོོང༌། ད་ེནས་ཤིང་རྟེ་ལྷོར་དྲོངས་ན་ཀླུ་ཕུག་ཏུ་

མཚོར་བཞུགས། ད་ེནས་ཆུ་པུས་མ་ོནུབ་ཙམ་ལ་དྲོངས་ལ་ར་སའི་ིལྷ་ོསྒ་ོནས་སྤྱོན་

དྲོངས་ལ་གླི་ོའིབུར་དུ་སྤོོས་ལ། སྒ་ོལ་འིཇམ་དཔོལ་གྱི་ིསྐུ་བྲིས་ལ་ཞིོག་ཅིིག །ད་ེཕྱོིས་

ས་ོསོའི་ིསྐྱོ་ེབ་ོསྙིང་ཁམས་ཅིན་གྱིིས་བརྐོོས་པོས་ལྷ་རྙེེད་པོར་འིགྱུར་རོ། །དགུང་ལ་ོ

བརྒྱད་པོའི་ིསྐུ་ཚད་ར་མ་ོཆོེར་བཞུགས་ན། ད་ེནས་ཡུན་རིང་ཞིིག་ལ་ལྷ་ཐོ་ེཚོམ་དུ་
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གྱུར་ནས་རྒྱ་རྣམས་ར་ེཐོག་ཆོད་པོར་གྱུར་ཏིེ། མཐོའི་ཟླ་བ་ཉི་གང་བ་ལྟར་འིགྱུར་ར་ོ

གསུང་ང༌ོ། །རྒྱལ་པོ་ོཡང་ཞིལ་ཕྱོིར་ལོག་མཛད་ནས་སྣ་ཆོེན་པོ་ོལ་བོས་ནས། ཁ་བ་

ཅིན་གྱི་ིབླནོ་པོ་ོབླ་ོཉི་ེབ་རྣམས་ན་ར།ེ ངདེ་རྒྱལ་པོ་ོདང་ཞིལ་མ་འིཇལ་ཟརེ་དུ་འིངོ་གསི། 

ད་ེརྣམས་ལ་དད་གུས་བྱེད་ན་ངའི་ིལྷ་ཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་པོ་ོབཅུ་གཅིིག་ཞིལ་འིད་ིལ་ཕྱོག་

འིཚལོ་གསལོ་བ་ཐོབོ་ཅིགི་ཨང་གསུང་ང༌ོ།།

གཞིན་ཡང་རྒྱལ་པོོ་ཆོེན་པོོས་མ་འིོངས་ལུང་བསྟེན་གྱིི་ཐོེམ་སྐོས་འིདི་སྐོད་དུ་

གསུང་ང༌ོ། །ཁ་བ་ཅིན་གྱི་ིརྒྱལ་ཁམས་འིདིར། །ང་ནས་མ་ིརབས་ལྔ་ཉིིད་ན། །ཆོོས་

སྐྱོོང་བ་ཡི་རྒྱལ་པོོ་(ཁྲིི་སྲོོང་ལྡེའུ་བཙན)འིབྱུང༌། །རྒྱ་གར་ཡུལ་གྱིི་ཞིིང་མཆོོག་

ནས། །བ་ོདྷེ་ིས་ཏྭ་པོདྨེ་འིབྱུང༌། །བ་ིམ་མ་ིཏྲ་ལ་སོགས་པོ། །མཁས་གྲུབ་པོཎ་ཆོེན་སྐུ་

དངོས་རྣམས། །ཡུལ་དབུས་འིདིར་ན་ིབྱོན་ནས་སུ། །དམ་ཆོོས་མ་ལུས་རྒྱས་པོར་

བྱེད། །སངས་རྒྱས་བསྟེན་པོ་དར་བར་བྱེད། །ད་ེཡ་ིདུས་ཀྱི་ིམ་ིརྣམས་ཀུན། །ཐོ་མ་

སངས་རྒྱས་ཞིིང་དུ་འིགྲོོ །ད་ེནས་མ་ིརབས་ཕྱོེད་གསུམ་ནས། །རྒྱལ་པོ་ོབྱོལ་སོང་

མངི་ཅིན་འིབྱུང༌། །དམ་ཆོསོ་མ་ལུས་ནུར་པོར་བྱདེ། །བསྟེན་པོ་ཉིམས་ཤངི་གུད་པོར་

འིགྱུར། །ད་ེཡ་ིདུས་ཀྱི་ིབསྐོལ་བ་ལ། །རྒྱལ་པོ་ོད་ེཡསི་(གླིང་དར་མ་འིབྱུང་)གཙ་ོབྱས་

པོའི།ི །བོད་ཀྱིིས་སེམས་ཅིན་མ་ིརྣམས་ཀུན། །ཐོ་མ་མནར་མེད་དམྱལ་བར་འིགྲོོ །ལ་ོ

ན་ིབརྒྱ་རྩི་ལྷག་ཙམ་ན། །དམ་པོའི་ིཆོོས་ཀྱི་ིསྒྲི་མ་ིགྲོགས། །བོད་ཡུལ་མུན་པོ་གནག་

པོར་འིགྱུར། །གདུང་རབས་ལྔ་ཙམ་དེ་ལྟར་འིབྱུང༌། །དེ་ནས་མི་རབས་མང་ཞིིག་

ན། །ཁ་བ་ཅིན་གྱི་ིརྒྱལ་ཁམས་འིདརི། །དམ་ཆོསོ་མ་ེསྟེག་ཙམ་ཞིགི་འིབྱུང༌། །དད་ཅིན་

རབ་ཏུ་འིབྱུང་བར་འིགྱུར། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ིགཟུགས་བརྙེན་ཡང༌། །རབ་བྱུང་
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ཉིིད་དུ་འིབྱུང་བར་འིགྱུར། །ལྔ་བརྒྱ་ཐོ་མའིི་དུས་སུ་ནི། །རྒྱལ་པོ་ོའིོད་ཀྱིི་མིང་ཅིན་

འིབྱུང་(བྱང་ཆུབ་འིོད་དང་ཡ་ེཤསེ་འིདོ)། བླནོ་པོ་ོནརོ་གྱི་ིམཐོའི་ཅིན་འིབྱུང༌། །ལ་ོཙྪ་བ་

ཡང་གཉིིས་གསུམ་འིབྱུང་(ནག་ཚ་ོརྒྱ་བརྩིོན་སེང་ལེགས་ཤེས)། ད་ལྟའི་ིརྒྱལ་པོ་ོང་

ཉིིད་ཀྱིང༌། །པོཎྜི་ིཏི་ཡ་ིམིང་ཅིན་ན།ི །ད་ིཔོ་ཾཀོ་རར་(ཇ་ོབ་ོརྗེེ)སྤྲུལ་ནས་སུ། །ཁ་བ་ཅིན་

འིདིར་འིོངས་ནས་ནི། །ཁ་བ་ཅིན་གྱི་ིསེམས་ཅིན་ལ། །མར་མ་ེའིཆོ་ིཁར་གསལ་བ་

ལྟར། །རྟེགས་ཙམ་འིཛིན་གྱི་ིདུས་སུ་ཡང༌། །བསྟེན་པོ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་འིབྱུང༌། །ཁ་

བ་ཅིན་གྱིི་རྒྱལ་ཁམས་སུ། །དད་ཅིན་མང་པོོ་འིབྱུང་བར་འིགྱུར། །སྟེོན་པོའིི་རིང་

བསྲོལེ་མཆོདོ་རྟེནེ་བྱདེ། །ད་ེཡང་མ་འིངོས་སངས་རྒྱས་འིགྱུར། །ངའི་ིདམ་ཆོསོ་ཟླ་བ་

སྒྲིོན་མ་དང༌། །དཀོོན་མཆོོག་སྤྲོིན་དང༌། སྤོང་སྐོོང་དང༌། མྱ་ངན་ལས་འིདས་པོ་

དང༌། །ལས་རྣམ་པོར་འིབྱེད་པོ་དང་ལྔ། །ལྔ་པོ་ོའིད་ིཁྱེོད་ལ་གཏིད་ཀྱིིས། །ཁྱེོད་ཀྱིིས་

ཆོོས་སྐྱོོང་བའི་ིརྒྱལ་པོ་ོཁྲི་ིསྲོོང་ལྡེའུ་བཙན་ལ་གཏིོད་ཅིིག་ཅིེས་ཞིལ་ཆོེམས་བཞིག་ག ོ

།ད་ེནས་ཡང་རྒྱལ་པོ་ོསྲོོང་བཙན་སྒམ་པོོས་བོད་རྣམས་ལ་ལུང་བསྟེན་གདམས་པོ། 

འིད་ིལྟར་ཁ་བ་ཅིན་གྱི་ིརྒྱལ་ཁམས་འིད།ི །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིིས་རབ་ཏུ་བསྔགས་

པོ་ཡིན། །ཁྱེད་པོར་ཅིན་གྱི་ིགནས་སུ་ལུང་བསྟེན་ཏི།ེ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔོའི་མང་པོ་ོ

འིབྱུང་བར་འིགྱུར། ད་ེནས་གདུང་རབས་ལྔ་ནས་རྒྱལ་པོ་ོནི། ས་ོས་ོསྐྱོ་ེབ་ོབྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔོའི་(ཁྲི་ིསྲོོང་ལྡེའུ་བཙན)འིབྱུང༌། །ད་ེསྲོས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔོའི་ཆོེན་པོ་ོ

ནི། །འིཕོགས་པོའི་ིགང་ཟག་རྒྱལ་པོ་ོཆོེན་པོ་ོའིབྱུང༌། །ཆོོས་གཞི་ིགཙུག་ལག་ཁང་ན་ི

མང་པོ་ོབཞིེངས། །མཐོའི་འིཁོབ་རྒྱལ་ཁམས་ཐོམས་ཅིད་དབང་དུ་བསྡུད། །ཕྱོོགས་

བཞི་ིམཚམས་བཞི་ིདག་ནས་དཔྱ་ཁྲིལ་བསྡུད། །རྒྱ་གར་གསང་མཛདོ་དམ་ཆོསོ་མང་
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པོ་ོབསྒྱུར། །སྤྲུལ་པོ་ལྟ་བུའི་ིབྱང་ཆུབ་སམེས་དཔོའི་དསེ། །ལ་ོཔོཎ་མང་པོ་ོསྤྱོན་དྲངས་

དམ་ཆོསོ་རྒྱས་པོར་བྱདེ། །སྦྱོངས་པོ་ཅིན་གྱི་ིསྐྱོསེ་བུ་མང་པོ་ོཡསི། །རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་

དག་ེའིདུན་སྡེ་ེཡང་འིཛུགས། །བརྩིནོ་འིགྲུས་ཅིན་གྱི་ིབསྔགས་པོ་མང་པོ་ོའིབྱུང༌། །ཐུན་

མོང་དངོས་གྲུབ་ཐོོབ་ནས་ཡ་མཚན་མང་པོ་ོསྟེོན། །ད་ེལྟར་ཆོོས་སྐྱོོང་རྒྱལ་པོ་ོཆོེན་པོ་ོ

དསེ། །བདོ་འིབངས་བད་ེསྐྱོདི་དགའི་བདའེི་ིལས་ལ་སྦྱོརོ། །རྒྱལ་པོའོི་ིམཛད་སྤྱོདོ་ཕུན་

སུམ་ཚགོས་པོ་ཡསི། །འིབངས་རྣམས་བད་ེསྐྱོདི་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པོར་འིགྱུར། །དསེ་

ཀྱིང་སྐུ་གཟུགས་འིད་ིལ་ཞིབས་ཏིོག་བྱེད། །དེའི་ིསྲོས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔོའི་གཅིིག་

(ཁྲིི་རལ)གིས་ཀྱིང༌། །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུ་སེམས་དཔོའིི་བསྟེོད་བསྔགས་མང་པོ་ོ

བརྗེོད། །སངས་རྒྱས་བསྟེན་པོ་མ་ཉིམས་བསྲུང་ཞིིང་སྐྱོོང༌། །སྐུ་གཟུགས་འིདི་ལ་

ཞིབས་ཏིོག་བྱེད་པོར་འིགྱུར། །དེའི་ིསྲོས་(བོད་འིབངས་རྩིང་མ་སོགས་གཉིིས་གླིང་

དར་དང་)གསུམ་བྱུང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔོའི་གཉིསི། །གཅིགི་ན་ིབདུད་རགིས་རྒྱལ་

པོ་ོནག་པོརོ་འིགྱུར། །ད་ེལྟར་བདུད་རིགས་རྒྱལ་པོ་ོད་ེཡསི་ན།ི །བདོ་འིབངས་ཡངོས་

ཀྱིི་བསོད་ནམས་ཟད་པོ་དང༌། །སངས་རྒྱས་བསྟེན་པོ་ཉིམས་དམས་གྱུར་པོ་

ཡསི། །ནག་པོའོི་ིརགིས་ཀྱི་ིལྷ་འིདྲ་ེརྒྱས་གྱུར་ནས། །གནམ་ཐོའེུ་དཀོར་པོའོི་ིསྤྲུལ་པོའི་ི

བླནོ་པོ་ོ(སྦས་སྟེག་རྣ་ཅིན)འིབྱུང༌། །ད་ེཡ་ིའིཁརོ་གྱི་ིའིགངོ་བ་ོསྤུན་དགུ་ཡང༌། །བདོ་ལ་

གནདོ་པོ་བྱ་ཕྱོརི་འིབྱུང་བར་འིགྱུར། །ད་ེནས་གནམ་ཐོའེུ་དཀོར་པོའོི་ིསྤྲུལ་པོ་ད།ེ །འིདྲ་ེ

ཡ་ིསྤྲུལ་པོ་སྔགས་པོས་(བ་ར་ིདབང་བ་དཔོལ་གྱི་ིཡོན་ཏིན)གསོད་པོར་འིགྱུར། །ད་ེ

ཡིས་ནག་པོོ་ཕྱོོགས་ལྷ་འིདྲེ་འིཁྲུགས། །ནག་པོོའི་ིཕྱོོགས་ཀྱིི་ལྷ་འིདྲེ་ཐོམས་ཅིད་

ཀྱིིས། །རྒྱལ་པོོ་བདུད་ཀྱིི་ཕྱོོགས་ཀྱིི་དཔུང་བྱས་ནས། །དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་
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དཔོའི་གཉིིས་པོོ་ཡང༌། །གཅིིག་ནི་(ཕྱོོགས་མཐོར)སྤྱུག་ལ་གཅིིག་ནི་གསོད་པོར་

འིགྱུར། །ད་ེཡསི་ནག་པོའོི་ིཕྱོགོས་རྣམས་དར་གྱུར་ནས། །སངས་རྒྱས་བསྟེན་པོ་ཤནི་

ཏུ་ནུབ་པོར་འིགྱུར། །གཙུག་ལག་ཁང་བཤགི་ཕོན་ཚུན་ཆོད་པོ་གཅིདོ། །དག་ེབ་སྤྱོདོ་

ལ་ལོག་པོའིི་བཀོའི་བཀྱིོན་འིབེབས། །སྡེིག་པོ་སྤྱོོད་ལ་ལེགས་པོའིི་བྱ་དགའི་

སྟེེར། །དགོན་གནས་ཐོམས་ཅིད་རི་དྭགས་དགོན་པོར་འིགྱུར། །གཙུག་ལག་ཁང་

རྣམས་ཕྱུགས་ར་དག་ཏུ་འིགྱུར། །སྟེནོ་པོ་རྣམས་ན་ིལས་བྱདེ་ཁུར་དུ་འིཁུར། །བན་དྷེ་ེ

རྣམས་ནི་ལས་བྱེད་རྔོན་པོ་འིཁོལ། །ཀྱིི་ཧུད་ནག་པོོའི་ིཕྱོོགས་རྣམས་དར་བར་

འིགྱུར། །སངས་རྒྱས་བསྟེན་པོ་ཉིམས་དམས་གྱུར་པོ་དེས། །ནག་པོའོི་ིཕྱོགོས་རྣམས་

མུན་པོར་འིགྱུར་དུ་ཉི།ེ །ད་ེདུས་སྐུ་གཟུགས་འིད་ིཡང་གཏིརེ་དུ་སྦདེ། །རྒྱལ་པོ་ོད་ེཡང་

མཚོན་གྱིིས་བཀུམ་པོར་འིགྱུར། །ད་ེན་ིབཀྲ་མ་ིཤསི་པོར་ཤསེ་ནས་སུ། །སྐུ་གཟུགས་

འིད་ིཡང་གཏིེར་ནས་འིདོན་པོར་འིགྱུར། །དེའི་ིསྲོས་རིང་ནས་བཀོའི་ཆོད་དབུ་ཡོགས་

ཀྱིིས། །རྗེ་ེབ་ོརྣམས་ལ་འིབངས་ཀྱིིས་ཁ་ལོག་བྱེད། །ད་ེདུས་དུས་ངན་མག་ོཡང་ད་ེ

ནས་ཚུགས། །བཅུད་རྣམས་སས་འིཐུངས་སྨོན་རྣམས་ནུས་པོ་ཆུང༌། །ར་ོརྣམས་མ་ི

ཞིམི་ལ་ོཐོགོ་སད་སརེ་མང༌། །འིབྲུ་རྣམས་སྐྱོ་ེའིཁྲུངས་ཞིན་ཅིངི་ཕྱུགས་རྣམས་བཞི་ོཤ་ེ

ཆུང༌། །སྒང་དང་གཤངོ་དང་ཚརེ་མ་རྩུབ་པོ་དང༌། །གཡང་ས་གྲོགོ་རལ་ལ་སགོས་མ་

རུང་འིབྱུང༌། །ཅིངོ་རངོ་ས་རལ་ཤནི་ཏུ་མ་ིབད་ེཞིངི༌། །རྩི་ིཤངི་སྐོམས་ཤངི་ས་རྡོ་ོར་ིརབ་

སྙིལ། །གཟའི་སྐོར་ལོག་རྒྱུ་ཆོར་རྣམས་མ་ིསྙོམས་འིགྱུར། །ནད་མང་ཚ་ེཐུང་མུ་ག་ེ

མང་པོ་ོའིབྱུང༌། །འིདྲ་ེགདནོ་མང་ཞིངི་འིདྲ་ེཆོོས་མང་དུ་འིབྱུང༌། །འིགངོ་བ་ོསྤུན་དགུ་མ་ི

ཡུལ་བབས་པོ་ཡི། །ཕྱུགས་ཀྱི་ིགཡང་ཉིམས་འིབྲུ་བཅུད་བསྲོིས་མ་ིརྨོ། །འིཐོབ་རྩིོད་
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

མང་ཞིིང་ཞི་ེའིགྲོས་མང་དུ་འིབྱུང༌། །མཚོན་རྣམས་དར་ཞིིང་རྒྱན་རྣམས་མཚོན་ལ་

བྱེད། །དགྲོ་རྐུན་མང་ཞིིང་རྐུ་འིཕྲོག་སྲོོག་གཅིོད་མང༌། །དེ་ལྟར་རྒྱལ་ཁྲིིམས་ཆོོས་

ཁྲིིམས་ཞིིག་པོ་ཡིས། །བོད་འིབངས་རྣམས་ལ་མ་ིདག་ེསྣ་ཚོགས་འིབྱུང༌། །ད་ེནས་མ་ི

རབས་འིགའི་ཞིིག་ནས། །དམ་ཆོོས་མ་ེསྟེག་ཙམ་ཞིིག་འིབྱུང་འིགྱུར་ཏིེ། །ཆོོས་ཀྱི་ིམ་ེ

ར་ོབྱང་ཆུབ་སེམས་དཔོས་སློོང༌། །སྡེ་ེབ་དག་ེའིདུན་མང་པོ་ོའིབྱུང་བར་འིགྱུར། །ད་ེ

ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔོའི་མང་པོ་ོཡིས། །སྐུ་གཟུགས་འིད་ིམཆོོད་བསྙེན་བཀུར་

བྱེད་པོར་འིགྱུར། །ཕྱོོགས་མཚམས་ཀུན་ཏུ་གཙུག་ལག་ཁང་སྐྱོོང་ཞིིང༌། །དམ་པོའི་ི

སྤྱོོད་པོ་ཚུལ་བཞིིན་བྱེད་པོར་འིགྱུར། །དེ་ནས་བདུད་རིགས་སྤྲུལ་པོའིི་བན་དྷེེ་

ཡསི། །སྡེ་ེརྩིདོ་བྱས་ནས་སྡེ་ེབ་ཉིམས་དམས་ནས། །གནས་གཞིརི་འིཐོབ་ར་སྐོོར་ཞིངི་

རྩིོད་པོ་བྱེད། །དག་ེསློོང་མདུང་ཁ་བྱེད་ཅིིང་ཀློད་སྐོོར་འིཕོེན། །གཙུག་ལག་ཁང་ལ་

འིཕྲོག་བཅིོམ་བྱེད་པོ་འིབྱུང༌། །མཆོོད་ཆོ་མཆོོད་གནས་རྣམས་ལ་ཐོོབ་ཤ་བྱེད། །ཀྱི་ེ

ཧུད་བསྟེན་པོ་ཐོལ་བ་བཞིིན་དུ་བརླག་པོར་འིགྱུར། །ད་ེདུས་ནག་པོོའི་ིཕྱོོགས་རྣམས་

དར་བ་ཡིས། །གང་ཟག་རྣམས་ཀྱི་ིཤེས་པོ་བསྒྱུར་བྱས་ནས། །མ་ིཆོོས་སྤྱོོད་པོ་སྣ་

ཚོགས་བྱེད་པོར་འིགྱུར། །འིཚ་ོབ་ལྷ་འིདྲ་ེརྣམས་དང་ཐུན་མོང་བྱེད། །ས་གཞི་ིའིད་ི

ཡང་ཤནི་ཏུ་རྩུབ་པོར་འིགྱུར། །ཆོམོ་རྐུན་མ་ིརྒོདོ་དགནོ་པོར་འིགྱུར་བ་ཡནི། །འིདྲ་ེདང་

འིདྲ་བའི་ིམ་ིརྒོདོ་མང་པོ་ོའིབྱུང༌། །འིད་ིལ་མཆོདོ་བྱདེ་གནས་ལ་འིཚ་ེབར་འིབྱུང༌། །དའེི་ི

དུས་ནུབ་ཕྱོོགས་དག་ཏུ་སྐུ་འིཁྲུངས་པོའིི། །དགེ་སློོང་བྱ་ཡི་གདོང་བ་ཅིན་ཞིིག་

འིབྱུང༌། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ལྡན་བླ་ོགྲོོས་བསྒྲུབ་པོ་ལྡན། །ཤཱཀོ་ཐུབ་འིད་ིལ་བསྙེན་

བཀུར་མཆོདོ་མང་བྱདེ། །བསྐོརོ་བ་ཕུ་དུད་རམི་གྲོ་ོབྱདེ་པོར་འིགྱུར། །ད་ེདུས་རྒྱལ་པོ་ོ
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འིོད་ཀྱི་ིམཐོའི་ཅིན་ནི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ལྡན་བླ་ོགྲོོས་བརྟེན་པོ་འིབྱུང༌། །(བྱང་འིོད་

གཉིསི)ད་ེཡསི་བྱང་ཆུབ་སམེས་དཔོའི་ིཔོཎྜི་ིཏི། །བསློབ་གསུམ་ལྡན་ཞིངི་སྡེམོ་གསུམ་

དག་པོ་ཡ།ི །མཁས་པོ་སྒྲུབ་ལ་མངནོ་པོར་བརྩིནོ་པོ་ན།ི །རགིས་བཙུན་(ཇ་ོབ་ོརྗེ)ེཡནོ་

ཏིན་ལྡན་པོ་སྤྱོན་དྲངས་ནས། །སྐུ་གཟུགས་འིདི་ལ་བསྟེོད་ཅིིང་ཕྱོག་ཀྱིང་

འིཚལ། །བསྙནེ་བཀུར་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པོ་བྱེད་འིགྱུར་ཏི།ེ །ད་ེཡསི་བསྟེན་པོ་ཤནི་ཏུ་

རྒྱས་པོར་བྱེད། །དེ་ཡི་སློོབ་མ་ཚུལ་བཞིིན་བཞུགས་པོ་ཡི། །དགེ་བསྙེན་དམ་པོ་

བསྟེན་པོའི་ིམངའི་བདག་(རྟེབ་ཁ་བ)ནི། །འིད་ིལ་བསྙེན་བཀུར་བྱེད་ཅིིང་མཆོོད་པོར་

འིགྱུར། །བསྟེན་པོའི་ིམངའི་བདག་དག་ེསློངོ་དམ་པོ་ཞིགི །བྱང་ཆུབ་སམེས་ལྡན་འིཛམ་

གླིིང་མཚན་གྲོགས་(གླིང་ཤར་སོགས)པོ། །འིཁོར་ན་ིསྟེོང་ཕྲག་ཕྱོེད་དང་གསུམ་ལྡན་

པོ། །བྱོན་ནས་འིད་ིལ་བསྙེན་བཀུར་བྱེད་པོར་འིགྱུར། །ད་ེབཞིིན་བྱང་ཆུབ་སེམས་

ལྡན་སྟེོན་པོ་མང་པོ་ོསྐྱོོང༌། །རིག་པོར་སྨྲ་ཞིིང་རྣམ་པོར་སྨྲ་བ་ཡི། །སྟེོན་པོ་རྣམས་ན་ི

ནམ་མཁའི་ིསྐོར་མ་འིདྲ། །ད་ེནས་དཀོར་པོོའི་ིཕྱོོགས་རྣམས་མཐུ་ཆུང་ཞིིང༌། །བདུད་

ཀྱི་ིརིགས་རྣམས་རྒྱལ་བར་གྱུར་པོ་ཡིས། །བདུད་ཀྱིིས་བྱིན་གྱིིས་བརླབས་པོའི་ིགང་

ཟག་མང་པོ་ོའིབྱུང༌། །གཟ་ིབརྗེདི་ཆོ་ེཞིངི་སྟེབོས་ཀྱིང་ཆོ་ེབ་དང༌། །ནུས་པོ་ཆོ་ེཞིངི་མཐུ་

ཡང་ཆོ་ེབ་དང༌། །མངོན་ཤེས་ཕྲ་མ་ོལྡན་ཞིིང་བདེན་ཚིག་བག་ཙམ་འིགྲུབ། །ད་ེནས་

རྟེགས་ཆོོས་མང་པོོ་བྱེད་པོར་འིགྱུར། །སངས་རྒྱས་བསྟེན་པོ་འིདྲེ་ཆོོས་མང་པོོས་

དཀྲུག །འིདྲ་མནི་ཆོསོ་ལུགས་མང་པོ་ོསྟེནོ་བྱདེ་ཅིངི༌། །བླ་ོགྲོསོ་ཕྱོནི་ཅི་ིལགོ་ཏུ་བསྒྱུར་

བར་བྱེད། །མེད་པོར་ལྟ་བ་སྟེོང་པོའི་ིཕྱོོགས་བཟུང་ནས། །ཀུན་རྫུབ་བདེན་པོ་ཁྱེད་དུ་

གསོད་བྱེད་ཅིིང༌། །ལུས་ངག་དཀོའི་ཐུབ་བྱེད་པོ་འིགོག་བྱེད་འིགྱུར། །ཕྱོོགས་མེད་
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

རིས་མེད་བྱར་མེད་ཟེར་བ་དང༌། །རྒྱུ་ཟད་རྐྱེེན་ཟད་ལྷུན་གྲུབ་ཟེར་བ་དང༌། །ལུང་མ་

བསྟེན་པོའི་ིལྟ་བ་མང་པོ་ོའིབྱུང༌། །སངས་རྒྱས་མ་གསུངས་མཁས་པོས་མ་མཛད་

ཅིངི༌། །ད་ེལྟར་ལྷས་བསྟེན་ཟརེ་བའི་ིའིདྲ་ེཆོོས་མང་པོ་ོའིབྱུང༌། །ད་ེརྣམས་འིགོང་བ་ོའིདྲ་ེ

ཡ་ིཆོས་དགུ་གོན། །ར་གླིག་ཁྱེ་ིགླིང་ར་ེབ་ཁྲིེའུ་ཚ།ེ །མོན་རས་རྩིིད་ཟུ་འིབེའུ་ལོག་ཁྱེ་ི

ཞུ་གྱིནོ། །བརེ་ཀོ་དབྱུག་པོ་སྣ་ཚགོས་ཚགོས་ནས་ན།ི །བསདོ་སྙམོས་པོ་ཞིསེ་གྲོངོ་སྒ་ོ

འིགྲོམི་པོ་འིབྱུང༌། །ཁ་ཅིགི་ལྟ་ོརྒྱབ་ཆོེད་དུ་དཀོའི་ཐུབ་དྲག་པོ་ོཡསི། །རང་ག་ིལུས་ལ་

གནདོ་པོ་བྱདེ་པོ་འིབྱུང༌། །མངནོ་མཚན་གྲོགས་པོ་སྒྲིགོས་པོར་བྱདེ་པོ་ཡསི། །གསང་

སྔགས་གླུ་རུ་ལེན་ཅིིང་སྒྲིོག་པོ་འིབྱུང༌། །དགེ་སྦྱོོར་གླུ་དང་བྲོ་ལ་བྱེད་པོ་

འིབྱུང༌། །བསམ་གཏིན་དྲན་པོ་ཉིམས་པོ་བྱདེ་པོ་འིབྱུང༌། །མེད་པོར་ལྟ་བ་ལྟ་བ་རྟེགོས་

པོར་བྱེད། །སྨྱོ་ོཐོབས་ཅིན་ལ་སྤྱོོད་པོ་སྤྱོོད་པོར་བྱེད། །ཐོ་ོཅི་ོཅིན་ལ་དམ་པོར་འིཛིན་

བྱེད་ཅིིང༌། །སྨྲ་བ་མཁས་ལ་གདམས་ངག་ཅིན་དུ་བྱེད། །རྨོངས་པོ་རྣམས་ལ་ཞིིག་པོ་ོ

ཟེར་ཞིིང་འིདུན། །ལོག་སྤྱོོད་མཁན་ལ་རྣལ་འིབྱོར་བ་ཞིེས་ཟེར། །ལུང་མ་བསྟེན་ལ་

ཆོོས་ཀྱི་ིསྐུ་ཞིེས་ཟེར། །གྲོགས་པོ་རྙེེད་ཚོལ་ཆོོས་བཤད་མཁན་དུ་བྱེད། །འིདྲ་ེརྒྱུད་

རྣམས་ལ་རྗེེ་བཙུན་ཟེར་ཞིིང་འིཁུར། །ཆོོས་ལུགས་ཟེར་ནས་བལ་ཅིོལ་མང་པོོ་

སྨྲ། །འིདྲ་ེབརླབས་རྣམས་ལ་ཡ་ེཤེས་ཕོེབས་ཞིེས་ཟེར། །བདུད་ཀྱིིས་སྤྲོ་ོབསྐྱོེད་བྱིན་

རླབས་ཟེར་བ་འིབྱུང༌། །གདམས་ངག་ཟེར་ཞིིང་ལོག་ཆོོས་མང་དུ་སྨྲ། །གདམས་པོ་

ཟེར་ནས་མུ་སྟེེགས་གསང་ཚིག་སྟེོན། །དེ་ལྟར་ལོག་པོའིི་རྒྱུན་ལ་ཞུགས་པོ་

ཡིན། །བུད་མེད་ཕོ་ོསྤྱོོད་མཐོ་ོཅི་ོབྱེད་པོ་འིབྱུང༌། །རང་ལུགས་ཉིམས་ཤིང་འིཇིག་རྟེེན་

ཆོསོ་ལུགས་སྨོདོ། །ད་ེཡསི་རང་ཉིདི་ངན་འིགྲོརོ་ལྟུང་བར་འིགྱུར། །སྐྲདོ་དང་སྐྲདོ་མནི་
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མི་ཤེས་ངོ་ཚ་མེད་པོར་བྱེད། །རྒྱུ་འིབྲས་བདེན་པོར་མི་ཤེས་མི་དགེ་སྣ་ཚོགས་

སྤྱོོད། །ད་ེལྟར་སྤྱོོད་ལོག་རྣམས་ལ་མ་ིརྣམས་དད་པོར་འིགྱུར། །བྱས་པོའི་ིཆོོས་ཀྱིིས་

སངས་མ་ིརྒྱ་ཞིེས་ཟེར། །མ་བྱས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོོས་ཅིིག་དགོས་ས་ོཟེར། །བྱེད་པོར་མ་ི

ནུས་ཕྱོརི་ན་དད་པོ་མང༌། །དད་པོས་སླུས་ནས་འིཕུར་ཞིསེ་གསད་ནས་སླུ། །དག་ེབའི་ི

བཤེས་ལྟར་སྣང་བ་ཡིད་འིགྲོོགས་འིཁྲིིད། །སྔགས་པོ་ཁ་ཅིིག་སྔགས་ལ་རྩིིང་ཆོོས་

བྱེད། །དམ་ཆོོས་ཡོན་ལ་བལྟས་ནས་གསང་བ་སྒྲིོག །གསེར་ཆོོས་ཟེར་ནས་ཆོོས་ལ་

རནི་ཐོང་གཅིདོ། །ལ་ལས་མ་ཐོསོ་རྒྱུད་ཀྱིང་འིཆོར་པོར་བྱདེ། །ལ་ལས་དབང་མ་ཐོབོ་

ཀྱིང་དབང་བསྐུར་བྱེད། །ལ་ལས་དབང་བསྐུར་ཟེར་ནས་ཡོན་ཡང་བསྡུད། །བསྙེན་

བཀུར་འིདོད་ལ་ཆོགས་ཞིིང་ཞིེན་པོ་ཡིས། །རླུང་བཅུད་མ་འིདུས་སེམས་དབང་མ་

འིདུས་པོར། །གསང་བ་ཤེས་རབ་ཡ་ེཤེས་དབང་བསྐུར་བྱེད། །ད་ེདག་སྨོད་ཚོང་རྟེེན་

དང་ཁྱེད་པོར་ཅུང་ཟད་མདེ། །ལ་ལས་དག་ེསློངོ་ཤསེ་རབ་ཡ་ེཤསེ་དབང༌། །བུད་མདེ་

དག་ལ་བརྟེནེ་ནས་བསྐུར་བར་བྱདེ། །སྡེམོ་བརྩིནོ་བཤགི་ནས་དམྱལ་བར་འིཕོནེ་པོར་

འིགྱུར། །ད་ེན་ིལོག་པོའི་ིཆོོས་ལ་སྤྱོོད་པོ་ཡིན། །རྙེེད་བཀུར་གྲོགས་འིདོད་དམ་ཆོོས་

འིཆོད་བྱེད་པོ། །ཉིན་དང་བསམ་དང་སྒོམ་པོར་བྱེད་པོ་དང༌། །འིདུ་ཤེས་ཕྱོིན་ཅི་ིལོག་

ཏུ་གྱུར་པོ་ཀུན། །ཆོོ་ག་ཉིམས་ནས་ངན་འིགྲོོར་འིདྲེན་པོར་འིགྱུར། །ཚུལ་ཁྲིིམས་

ཉིམས་དང་དམ་ཚགི་ཉིམས་པོ་ཀུན། །ཆོ་ོག་ཉིམས་དང་སྤྱོདོ་པོ་ཉིམས་པོ་ཡསི། །ལགོ་

པོའི་ིབཤེས་གཉིནེ་རྣམས་ན་ིངན་འིགྲོརོ་འིགྲོ ོ།བཙུན་པོ་ལ་ལས་ཆོསོ་གསོ་ཙམ་འིཛནི་

ཅིངི༌། །བསློབ་པོ་དྲལ་ནས་ཚུལ་འིཆོསོ་བྱདེ་པོའི་ིམ།ི །དད་རྫོས་ལངོས་སྤྱོདོ་བྱས་ཤངི་

སངས་རྒྱས་སླུ། །རང་གསི་རང་ཉིདི་ངན་འིགྲོརོ་འིདྲནེ་པོར་འིགྱུར། །ལ་ལ་དག་ེའིདུན་
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

དཀོོར་འིབགས་ངན་འིགྲོོར་འིགྲོ ོ །ལ་ལ་སྡེ་ེབའི་ིཆོད་ཟེར་རང་ཉིིད་ལས་ངན་སྤྱོོད། །ལ་

ལ་སྔགས་བཙུན་ཟེར་ནས་ཆོང་ལ་ངན། །ལ་ལས་ཆོ་ལུགས་ཙམ་གོན་ལ་ལ་ལས་ཁ་ེ

དཔོོག་བྱེད། །ཆོ་ལུགས་བཟང་པོོས་ཆོོས་ཀུན་བརྫུན་སྤྱོོད་ཟེར། །ཀྱི་ེམ་སངས་རྒྱས་

བསྟེན་པོ་ལ་བརྟེནེ་ནས་རང་ཉིིད་ངན་འིགྲོརོ་འིགྲོ ོ།ད་ེའིདྲའི་ིབཅིསོ་མ་བབ་ཅིལོ་མང་པོ་ོ

འིབྱུང༌། །སངས་རྒྱས་བསྟེན་པོ་རིམ་གྱིིས་བཤིག་པོར་འིགྱུར། །ཡུན་རིང་མ་ིགནས་

བསྟེན་པོ་རིམ་གྱིིས་བཤིག་པོར་འིགྱུར། །ཡུན་རིང་མི་གནས་རྟེག་ཏུ་དེ་དག་

བརྟེེན། །ཀྱི་ེམ་ད་ེདུས་དལ་འིབྱོར་མ་ིལུས་ཐོོབ་པོ་ཀུན། །སེམས་སྟེོབས་མ་ཞིན་རྩིོལ་

བ་མ་ཆུང་བར། །ཡང་དག་ེབའི་ིབཤེས་གཉིེན་དམ་པོ་རྟེེན། །ད་ེཡ་ིགསུང་ལ་ཚད་མ་

ངེས་པོར་བཟུང༌། །ཐུགས་ཀྱི་ིདགོངས་པོ་ལོངས་ལ་སྤྱོོད་ཅིིང་ངེས་པོར་ཞུགས། །མ་ི

རྟེག་འིཆོ་ིབར་ངསེ་ཀྱི་ིདམ་ཆོསོ་སྒྲུབ་པོ་མཛདོ། །ནམ་འིཆོ་ིརང་དབང་མདེ་པོས་བརྩིནོ་

འིགྲུས་མྱུར་དུ་རྩིོམས། །དངོས་པོ་ོཅིིས་ཀྱིང་མ་ིསྟེོངས་དམ་ཆོོས་སྙིང་ལ་ཞིོག །རྟེེན་

འིབྲེལ་འིཁྲུལ་འིཁོར་བདེན་པོས་དག་ེབ་སྒྲུབ་པོར་མཛོད། །སྡུག་བསྔལ་སྡེིག་ལས་

འིབྱུང་བས་ལས་ངན་སྤོོང་བར་མཛོད། །ཀུན་རྫོོབ་རྒྱུ་འིབྲས་བདེན་པོས་ཚུལ་ཁྲིིམས་

བསྡེོམ་ཐོག་སྤོེལ། །འིཁོར་རྒྱུ་ཉིོན་མོངས་སྤོོངས་ལ་ཉིོན་མོངས་སེམས་བརྟེེན་

བྱ། །ལུས་དང་སྲོགོ་ག་ིཕྱོརི་ཡང་ཚུལ་ཁྲིིམས་སྤོང་མ་ིབྱ། །འིཁརོ་བའི་ིགནས་ལུགས་

བསམ་ཤིང་ད་ེལ་སྐྱོ་ོབ་བསྐྱོེད། །འིགྲོ་ོརྣམས་མ་ཡིན་བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་ེསྐྱོེད། །ད་ེ

རྣམས་དོན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱོེད་ཅིིང༌། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔོའི་ིབསློབ་པོ་མ་

ཉིམས་སྲུངས། །ཆོོས་ཀུན་རང་བཞིིན་བདག་མེད་སྤྲོོས་བྲལ་སྒོམས། །དོན་དམ་ཀུན་

རྫོོབ་བདེན་གཉིིས་ཟུང་འིཇུག་གི །བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ལམ་ལ་ཚུད་པོར་མཛོད། །ཁྱེིམ་



 ལེའུསབུ་་ུ་ོ།སཔངུག་པ།ུཔུངུསབེདངུ་གསུལཔུསངུ་དོུུགཔདངུས་སོུགསུསཀགུསེོངོ
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པོ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཆོོས་མཛད་ཀུན། །རང་རང་སྤྱོོད་པོ་ཉིམས་ཀྱིང་དེ་ནི་རྣལ་མ་

ཡིན། །མངོན་ཚན་མུ་སྟེེགས་སྤྱོོད་པོ་མ་མཛད་པོར། །རང་གིས་རང་ཚོད་བཟུང་ལ་

རང་སེམས་དངོས་སུ་སྤྱོོད། །སྟེོང་བའིི་ཚིག་ལ་མ་ཞིེན་བདེན་གཉིིས་སྲོོལ་དུ་

ཚུད། །ཆོསོ་རྣམས་ཁ་ལ་མ་ཁྱེརེ་ད་ེཉིདི་རྣལ་མར་སྤྱོདོ། །གཞིན་ལ་སྒྲི་ོསྐུར་མ་འིདབེས་

རང་སེམས་དཔོང་དུ་ཚུགས། །ཆོོས་ལ་བཟང་ངན་མ་ཕྱོེ་ཐོམས་ཅིད་གཅིིག་ཏུ་

སློབོས། །ད་ེལྟར་སྤྱོདོ་ན་བཀྲ་ཤསི་བད་ེལགེས་འིགྱུར། །གཟུགས་སྐུ་འིད་ིལ་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔོའི་(བླ་མ་དྭགས་པོ་ོསྒོམ་ཚུལ་སོགས་ཀྱིི)ནི། །ལ་ོན་ིཉིིས་བརྒྱར་བསྙེན་

བཀུར་བྱེད་པོར་འིགྱུར། །ད་ེནས་སངས་རྒྱས་བསྟེན་པོའི་ིསྒྲིོན་མ་ེན།ི །སྟེོན་པོ་རྣམས་

ཀྱིིས་བསྙེན་བཀུར་བྱེད་པོར་འིགྱུར། །སངས་རྒྱས་བསྟེན་པོའིི་སྙིང་པོོ་སྒོམ་ཆོེན་

པོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔོའི་ིདག་ེསློོང་མཆོོག་གིས་ན།ི །ཡོན་ཏིན་དཔོག་ཏུ་མེད་པོའི་ི

དམ་པོ་ལྡན། །གསང་སྔགས་མངོན་པོར་སྒྲུབ་པོར་དག་ེསློོང་ནི། །དམ་པོ་མང་པོོས་

བསྙེན་བཀུར་བྱེད་པོར་འིགྱུར། །དེ་ནས་ཁྱེད་པོར་བསྙེན་བཀུར་ཆོེར་མཛད་

པོའི།ི །དག་ེསློོང་བྱང་སེམས་ཤར་ཕྱོོགས་སྐུ་འིཁྲུངས་པོ། །གསང་སྔགས་འིཆོད་པོའི་ི

རྣལ་འིབྱོར་ཆོེན་པོ་ོནི། །སྙིང་པོོའི་ིམཐོའི་རྟེེན་སྐྱོེས་ཆོེན་དམ་པོ་ནི། །ཞིལ་ཡང་(དབུ་

རྒྱན་སྒྲིོན་པོས)བསྒྱུར་ཞིིང་བསྙེན་བཀུར་དམ་པོ་མཛད། །ད་ེལ་བསྙེན་བཀུར་ཆོེར་

བྱེད་ད་ེདག་ན།ི །འིཕོགས་པོའི་ིགང་ཟག་དག་ེསློོང་ཤ་སྟེག་གོ །མ་ིརྣམས་ད་ེདག་ཀུན་

ལ་གུས་པོ་ཆོེན་པོ་ོམཛོད། །ཅི་ིཕྱོིར་འིཕོགས་པོའི་ིགང་ཟག་ཡིན་ཅི་ེན། །སངས་རྒྱས་

དག་ལ་མཛད་པོ་ཆོེན་པོོ་མཛད། །འིཕོགས་པོ་རྣམས་ལས་གཞིན་གྱིིས་དེ་མི་

མཛད། །ད་ེཕྱོིར་ད་ེརྣམས་འིཕོགས་པོའི་ིགང་ཟག་གོ །ད་ེལྟར་འིཕོགས་པོའི་ིགང་ཟག་
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

རྣམས་འིབྱུང་ཞིིང༌། །འིཁོར་ནི་ལེགས་པོར་གནས་ཤིང་སྟེོན་པོའིི་གསུང་རབ་

དང༌། །སྟེོན་པོའི་ིསྐུ་གཟུགས་དངོས་སུ་བཞུགས་པོ་དང༌། །ར་ིབ་ོཡོན་ཏིན་ཅིན་ཡང་

འིད་ིན་ཡོད། །ཙ་ར་ིཙ་གོང་བད་ེམཆོོག་རང་བྱུང་དང༌། །རྡོ་ོཆུ་རིན་པོ་ོཆོ་ེཡང་ད་ེན་

ཡོད། །ཏི་ིསེའི་ིགངས་ལ་དགྲོ་བཅིོམ་མང་པོ་ོཡོད། །བདུད་རྩིིའི་ིཆུ་ཡང་ར་ིབ་ོད་ེལ་

ཡོད། །གྱི་ེརེའི་ིབྲག་ལ་ཡིག་འིབྲུ་རང་བྱུང་དང༌། །མཁའི་འིགྲོོའི་ིཕྱོག་རྒྱ་ར་ིབ་ོད་ེལ་

ཡོད། །མ་ཕོམ་མཚ་ོལ་ཀླུ་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་སེམས། །ཆུ་བ་ོཡོན་ཏིན་ཅིན་ཡང་ད་ེན་

འིབབ། །ཁྲི་ིཤསོ་རྒྱ་མཚ་ོཀླུ་བླནོ་བྱང་ཆུབ་སམེས། །ཆུ་བ་ོཆོནེ་པོསོ་ཀུན་ལ་ཕོན་པོར་

མཛད། །གནམ་མཚོ་ཕྱུག་མོའི་ིནང་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས། །ཐོང་ལའིི་བྲག་ལ་དགྲོ་

བཅིམོ་མང་པོ་ོཡདོ། །སྣུབས་མཚའོི་ིགླིངི་ན་ཀླུ་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་སམེས། །ཧེ་ཧེའོི་ིགངས་

ལ་དགྲོ་བཅིམོ་མང་པོ་ོཡདོ། །ར་ིམཐོ་ོས་གཙང་གངས་ར་ིགཉིན་གྱིསི་བསྐོརོ། །སྒྲི་དག་

སྐོད་སྙན་སང་སྐྲ�་ཏི་དང་མཚུངས། །མ་ིསྐོད་ཆོསོ་ལ་སྦྱོར་བཏུབ་སྒྲི་དང་ལྡན། །ཡངས་

ཤངི་ཐོ་གྲུ་བད་ེཆོནེ་ལངོས་སྤྱོདོ་ཡདོ། །ད་ེལྟར་ཡནོ་ཏིན་ལྡན་པོ་ཁ་བ་ཅིན་གྱི་ིཡུལ། །ད་ེ

དབུས་སྐྱོེས་པོའིི་མི་ལུས་དལ་འིབྱོར་རྣམས། །ཡོན་ཏིན་སློོབ་ལ་རྩིོལ་བ་མ་ཞིན་

ཅིགི །སྔནོ་གྱི་ིསྨོནོ་ལམ་དག་པོས་ད་ེའིདྲའི་ིཡུལ་སྐྱོསེ་རྣམས། །དད་གུས་མསོ་པོ་ཡདོ་

པོར་གྱུར་པོ་ནི། །གཞིན་བྱ་མི་དགོས་སྐུ་གཟུགས་འིདི་ལ་མོས་པོར་གྱུར་པོ་

ནི། །གཞིན་བྱ་མ་ིདགོས་སྐུ་གཟུགས་འིད་ིལ་མོས་པོར་གྱུར་པོས་ཆོོག །ཕྱོག་དང་

མཆོོད་པོ་སྐོོར་བ་དག་ལ་འིབད་པོར་བགྱིི། །དེ་ལྟར་མཆོོད་ཅིིང་གུས་པོར་བྱེད་པོ་

ཐོམས་ཅིད་ན།ི །ཕྱོརི་མ་ིལྡགོ་པོར་རྒྱལ་བ་ཉིདི་ཀྱིསི་ལུང་བསྟེན་ཏི།ོ །འིདལི་གུས་པོར་

མཛདོ་ཅིགི་བདོ་འིབངས་རྣམས། །བདག་ན་ིཁྱེདེ་ལ་ད་ེསྐོད་སྡེམོ་བྱདེ་པོ། །རྙེདེ་ཕྱོརི་མ་
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ཡིན་གྲོགས་པོའིི་ཕྱོིར་མ་ཡིན། །སྙིང་རྗེེས་ཀུན་ནས་བསློངས་པོའིི་ཚིག་ཡིན་

པོས། །གུས་པོས་སྤྱོ་ིཔོསོ་བཏུད་ད་ེབླང་བར་མཛདོ། །

ཅིེས་གསུངས་ནས། རྒྱལ་པོ་ོཞིལ་ཕོར་ལོག་ནས་ཕྱོག་གཡས་ཀྱིིས་ཇ་ོམ་ོཁྲིི་

བཙུན་ལ་རེག་པོས་བལ་བཟའི་ཁྲི་ིབཙུན་མ་ེཏིོག་པོདྨེ་དཀོར་པོ་ོའིདབ་མ་བརྒྱད་པོ་ཡ་ི

ག་ེཏཱ་ཾདཀོར་པོོས་མཚན་མ་ཅིིག་ཏུ་གྱུར། ཕྱོག་གཡོན་གྱིིས་ཇ་ོམ་ོཨོང་ཅིོང་ལ་རེག་

པོས། རྒྱ་མ་ོབཟའི་ཨོང་ཅིོང་མ་ེཏིོག་ཨུཏིཔ྄ོལ་སྔོན་པོ་ོའིདབ་མ་བཅུ་དྲུག་པོ་ཡ་ིག་ེཏཱ་ཾ

ལྗོང་ཁུས་མཚན་མ་ཅིིག་ཏུ་གྱུར། ཇ་ོམ་ོཁྲི་ོགཉིེར་མ་གཡས། ཇ་ོམ་ོསྒྲིོལ་མ་གཡོན། 

རྒྱལ་པོ་ོཞིལ་ཕྱོ་ིངོས་སུ་ལོག་བྱས། སྤྱོན་ནམ་མཁའི་ལ་རིག་པོ་ཅིིག་གཟིགས་ཏི།ེ ཇ་ོ

བ་ོཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་པོོའི་ིརྩིར་གཤེགས་པོ་དང༌། དབུའི་ིཨ་མ་ིད་ེབ་དང་གཉིིས་མཉིམ་

སྐོད་ད་ེགདའི། རྒྱལ་པོ་ོཡབ་ཡུམ་གསུམ་ཇ་ོབ་ོཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་པོ་ོལ་བྱེམ་ལ་མར་ཁུ་

ཐོམི་པོའིམ། རྡོ་ོཚན་ལ་ཁ་བ་བཞིནི་དུ་ནུབ་པོ།ོ །

ད་ེནས་རྒྱལ་པོ་ོཡབ་ཡུམ་གསུམ་འིདོ་ཀྱི་ིགངོ་བུ་གཅིགི་ཏུ་བྱས་ནས། དགུང་ལ་ོ

བརྒྱད་ཅུ་རྩི་ལྔ་པོ་ཤིང་མ་ོགླིང་ག་ིལ་ོདཔྱིད་ཟླ་ར་བའི་ིཉིའི་ིཉིིན་པོར་སྐོར་མ་རྒྱལ་དང་

ལྡན་པོ་ལྷ་ཐུགས་རྗེ་ེཆོནེ་པོའོི་ིཐུགས་ཀོར་ཐོམི་མ།ོ། 

དུས་ད་ེཙ་ན་བློན་པོ་ོསྣ་ཆོེན་པོ་ོདང༌། ཇ་ོམ་ོམོང་བཟའི་ཁྲི་ིལྕམ་གཉིིས་ཀྱིིས་རྒྱལ་

པོ་ོཡབ་ཡུམ་སྟེངས་ཞིལ་ཁྱེེད་རྣམས་ད་ེལྟར་བཞུད་ན། ངདེ་ཁ་བ་ཅིན་གྱི་ིསམེས་ཅིན་

རྣམས་སུ་ལ་ར།ེ ད་ཇ་ིལྟར་བགྱི་ིཟེར་ནས་གསོལ་བ་བཏིབ་པོས། རྒྱལ་པོ་ོལྷ་ཐུགས་

རྗེ་ེཆོེན་པོོའི་ིཐུགས་ཀོ་ནས་དབུ་ཉུག་མཛད་ནས། ཨ་ཙ་མ། །མ་ིབདེན་པོ་ལ་བདེན་

པོར་འིཛིན། །མ་ིརྟེག་པོ་ལ་རྟེག་པོར་འིཛིན་སྙམ་ནས། བོད་ཁ་བ་ཅིན་གྱི་ིསེམས་ཅིན་
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རྣམས་ལ། སྔར་སྐྱོེས་པོ་ལ་མ་ཤ་ིབ་མེད་པོ་དང་གཅིིག །འིདུས་བྱས་ཡིན་པོས་འིཆོ་ི

ངསེ་པོ་དང་གཉིསི། །ཚ་ེསྐོད་ཅིགི་མ་གཅིགི་ཀྱིང་མ་ིསྡེདོ་པོར་འིཆོ་ིངསེ་པོ་དང་གསུམ་

མ།ོ །ད་ལྟའི་ིསྤྱོོད་པོ་འིད་ིརྨ་ིལམ་ལྟ་བུར་ཤེས་པོར་གྱིིས་ཤིག་གསུང་ང༌ོ། །ལྷ་ཅིིག་ཁྲི་ི

བཙུན་ནུ་མ་གཡས་པོ་ནས་ཚུར་དབུ་ཉུག་བྱས་ནས། ཚ་ེལ་ངསེ་པོ་མེད་པོ་ནམ་འིཆོ་ི

མེད་པོ་དང་གཅིིག །འིཆོ་ིབའི་ིརྐྱེེན་མང་བས་ནམ་འིཆོ་ིཆོ་མེད་པོ་གཉིིས། །ད་ལྟའི་ི

ལུས་འིད་ིམ་ེལོང་གནང་ག་ིགཟུགས་བརྙེན་ལྟར་ཤེས་པོར་གྱིིས་ཤིག་གསུང་ང༌ོ། །ལྷ་

ཅིིག་ཨོང་ཅིོང་ནུ་མ་གཡོན་པོའིི་སྟེེང་ནས་ཚུར་དབུ་ཉུག་བྱས་ནས། འིཆོི་བ་ལ་

བསགས་པོའི་ིནརོ་གྱིིས་མ་ིསྟེོངས་པོ་དང་གཅིགི །གཉིནེ་དང་འིབྲལེ་བས་མ་ིསྟེངོས་པོ་

དང་གཉིིས། །རང་ག་ིལུས་ཀྱིིས་མ་ིསྟེོངས་པོ་དང་གསུམ་ཡིན། ད་ལྟར་གྱི་ིལུས་འིད་ི

སྒྱུ་མ་ལྟར་ཤསེ་པོར་གྱིསི་ཤགི་གསུང་ང༌ོ། །

ད་ེནས་བློན་པོ་ོསྣ་ཆོེན་པོོས། རྒྱལ་པོ་ོཡབ་ཡུམ་སྟེངས་ཞིལ་ད་ེལྟར་བཞུད་ན། 

ངེད་ཤུལ་ན་ཡོད་པོ་རྣམས་སྤྱོོད་པོ་ཇ་ིལྟར་བགྱིི། །ཅིེས་ཞུས་པོས། རྒྱལ་པོོའི་ིཞིལ་

ནས། སེར་སྣས་ས་གཞི་ིདྲལ་ཀྱིང༌། སྦྱོིན་པོའི་ིརྒྱགས་དང་མ་བྲལ་བར་བགྱིིས་ཤིག 

།ཕྲག་དགོ་ག་ིརླུང་དམར་འིཚུབ་ཀྱིང༌། །ཚུལ་ཁྲིམིས་ཀྱི་ིརྒྱན་དང་མ་བྲལ་བར་བགྱིསི་

ཤིག །དུས་ལྔའི་ིཇག་པོ་བཀྱི་ེཡང༌། བཟོད་པོའི་ིག་ོཆོ་དང་མ་བྲལ་བར་བགྱིིས་ཤིག 

།ལ་ེལའོི་ིསྒྲིགོ་ཏུ་ཚུད་ཀྱིང༌། བརྩིནོ་འིགྲུས་ཀྱི་ིརྟེ་དང་མ་བྲལ་བར་བགྱིསི་ཤགི །གཡངེ་

པོའི་ིདམག་གིས་བསྐོོར་ཡང༌། བསམ་གཏིན་གྱི་ིམཁར་དང་མ་བྲལ་བར་བགྱིིས་ཤིག 

མ་རིག་པོའི་ིམུན་པོས་འིཐོིབས་ཀྱིང༌། ཤེས་རབ་ཡ་ེཤེས་ཀྱི་ིསྤྱོན་དང་མ་བྲལ་བར་

བགྱིསི་ཤགི །ད་ེལྟར་བྱས་ན། ཐུགས་རྗེ་ེཆོནེ་པོ་ོདང་གཏིན་དུ་འིགྲོགོས་པོ་ཡནི་གྱིསི་



 ལེའུསབུ་་ུ་ོ།སཔངུག་པ།ུཔུངུསབེདངུ་གསུལཔུསངུ་དོུུགཔདངུས་སོུགསུསཀགུསེོངོ
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གསུངས་ནས་སྐུ་ང་ོསྣང་བར་གྱུར་ཏི།ོ །

ཇ་ོམ་ོམངོ་བཟའི་ཁྲི་ིལྕམ་ན་ར།ེ ལྷ་ཅིགི་གཉིསི་པོ་ོང་ལ་ཞིལ་ཆོམེས་ཅིགི་ཞུ་བྱས་

པོས། ལྷ་ཅིིག་ཁྲི་ིབཙུན་གྱི་ིཞིལ་ནས་མཁའི་ལ་ཉི་ིམ་ཤར་ཙམ་ན། མུན་པོ་དག་ལ་

བསྡེད་དབང་མེད། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབྱིན་བརླབས་ཞུགས་ཙམ་ན། དུས་ལྔ་དག་ལ་

བསྡེད་དབང་མེད། སེམས་ལ་རྟེོགས་པོ་ཤར་ཙམ་ན། མ་རིག་མུན་པོ་བསྡེད་དབང་

མེད། ངེད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིཐུགས་རྗེེས་བསྐུལ་ཙ་ན། འིཇིག་རྟེེན་དག་ན་བསྡེད་དབང་

མེད། རང་ལུས་དངོས་མེད་དུ་འིདོད་ན་ལྷ་ཐུགས་རྗེ་ེམེད་དུ་དངོས་པོ་ོལ་གསོལ་བ་

ཐོབོ་ཅིགི་གསུངས་ནས། སྐུ་མ་ིསྣང་བར་གྱུར་ཏི།ོ །

ཇ་ོམ་ོཨོང་ཅིོང་ཞིལ་ནས། ད་ེལྟར་ག་ོཙ་ན། འིཕོགས་པོའི་ིཐུགས་རྗེ་ེམ་ིབདེན། 

ངན་སོང་ག་ིསྡུག་བསྔལ་མ་ིབདེན། སེམས་ཅིན་གྱི་ིལས་མ་ིབདེན། རང་ལུས་སངས་

རྒྱས་ལ། འིཇིག་རྟེེན་འིདིའི་ིསྣང་བ་མ་ིབདེན་པོས། རང་ལུས་དངོས་མེད་དུ་འིདོད་ན། 

ལྷ་ཐུགས་རྗེ་ེཆོནེ་པོ་ོལ་གསལོ་བ་ཐོབོ་ཅིགི་གསུངས་ནས། སྐུ་མ་ིསྣང་བར་གྱུར་ཏི།ོ །

ཇ་ོམ་ོམོང་བཟའི་ཁྲི་ིལྕམ་ན་ར།ེ རྒྱལ་པོ་ོསྤྲུལ་སྐུ་ཡབ་ཡུམ་གསུམ། བདག་ཅིག་

ཁ་བ་ཅིན་དུ་སེམས་ཅིན་ཐུགས་རྗེེས་མ་ིསྐྱོོང་བར་ད་ེལྟར་གཤེགས་ན། བདག་ཅིག་

རྒྱལ་སྲོས་མཚར་ཡང༌། ཚེའིི་དུས་ཁར་དེ་ལྟར་བཞུད་པོ་བསྟེངས་ཞིན། ཞིེས་སྨྲེ་

སྔགས་བཏིོན་པོས། རྒྱལ་པོོའི་ིསྐུ་མ་ིསྣང་བར་འིཕོགས་པོའི་ིསྐུ་སྟེོད་ནས་གསུང་ཕྱུང་

སྟེ།ེ ཨགས་བསམ་ཞིསེ་ནང་དུ་མ་འིཛནི། སྣང་ཞིསེ་ཕྱོ་ིརུ་མ་བརོ། སམེས་སྣང་བདག་

མེད་ཡིན་གྱིིས། །སྣང་སེམས་གཉིིས་མེད་དབྱིངས་སུ་ཞིོག་ཅིིག །གཟུང་འིཛིན་རོལ་

བ་ཡིན་གྱིིས། ཆོོས་ཉིིད་རྩིལ་སྦྱོོང་གྱིིས་ཤིག །འིཁོར་འིདས་སེམས་སུ་འིདུག་པོས། 
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ང་དང་ཁྱེདོ་ལ་དབྱ་ེབ་མདེ། འིད་ིཕྱོ་ིགཉིསི་སུ་འིབྲལ་བ་མདེ་འིགྲོགོས། ཨགས་བསམ་

གསུང་ང༌ོ། །ལྷ་ཅིིག་ཁྲིི་བཙུན་གྱིིས་ནུ་མ་གཡས་པོ་ནས་གསུང་ཕྱུང་སྟེེ། ཨགས་

བསམ་ཁྱེདོ་ནང་དུ་མ་འིཛནི། ང་ཕྱོ་ིརུ་མ་བཞིག །རྒྱལ་པོ་ོདབྱིངས་སུ་མ་བསྒམོ། རང་

ཁྱེོད་དང་རྒྱལ་པོ་ོདབྱེར་མེད་ཡིན་གྱིིས། ཁྱེོད་ན་ིངེད་ཀྱི་ིདབྱིངས་ན་ཡོད། ཡིད་ན་ི

སམེས་ཆོསོ་གཉིསི་མདེ་དང༌། དུས་གསུམ་གཅིགི་པོ་མཉིམ་ཉིདི་ངང་ལ་གནས། ནང་

མཐོངོ་ཕྱོ་ིཤགི་གཉིསི་མདེ་ཤསེ་པོ་ཆོསོ་སྐུ་ཡནི་ན།ོ །ཨགས་བསམ་གསུང་ང༌ོ། །

ལྷ་ཅིིག་ཨོང་ཇོས་ནུ་མ་གཡོན་པོ་ནས་གསུང་ཕྱུང་སྟེ།ེ རིག་པོ་ནང་དུ་མ་འིཛིན། 

ཚགོས་དྲུག་ཕྱོ་ིམ་སྤྲོ།ོ འིཛནི་མདེ་མུན་པོར་མ་བཞུད། དགག་བསྒྲུབ་བྲལ་བ་ཆོསོ་སྐུ། 

གསལ་ལ་འིཛིན་མེད་ལོངས་སྐུ། སྣ་ཚོགས་འིགག་མེད་སྤྲུལ་སྐུ། སྐུ་གསུམ་ང་ོབ་ོ

གཅིགི་སྟེ།ེ མ་ལྟ་མ་སྒམོ་བདག་མདེ་ངང་དུ་གནས་མདེ་ཞིགོ ཨགས་སམ་གསུང༌།

དེའི་ིཚ་ེཇ་ོམ་ོམོང་བཟས། རྒྱལ་པོ་ོཡབ་ཡུམ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཐོམས་ཅིད་ཀྱི་ི

ཞིལ་མ་བལྟས་པོས་དུས་ད་ེཉིིད་དུ་མཐོོང་སྟེེ། སྐྱོ་ེབ་ལ་མ་ིའིཇིགས་འིཆོ་ིབ་མ་ིདགོས་

པོས། ཆོོས་ཉིིད་ཁྱེབ་གདལ་ཆོེན་པོ་ོལ་མངའི་བརྙེེས་པོར་གྱུར་ཏི།ོ །ད་ེནས་ད་ེམ་ཐོག་

ཏུ་རྒྱལ་པོ་ོཆོནེ་པོ་ོསྲོངོ་བཙན་སྒམ་པོའོི་ིཡ་ིདམ་གྱི་ིལྷ་ཇ་ོབ་ོཐུགས་རྗེ་ེཆོནེ་པོ་ོརང་བྱནོ་

བཅུ་གཅིགི་ཞིལ་གྱི་ིཐུགས་ཀོ་ནས། འིདོ་ཟརེ་དཀོར་པོ་ོཟླ་བ་ཤར་བ་འིདྲ་བ་ཞིགི་བྱནོ་

ནས། ར་སའི་ིགཙུག་ལག་ཁང་ག་ིཕྱོ་ིནང་ཐོམས་ཅིད་ཁྱེབ་པོར་གྱུར་ཏི།ོ །དསེ་བསྐུལ་

ནས་བར་ཁང་ག་ིཕྱོ་ིནང་ཐོམས་ཅིད་ཁྱེབ་པོར་གྱུར་ཏི།ོ །དསེ་བསྐུལ་ནས་བར་ཁང་ག་ི

རྟེ་མགྲོིན་དཀོར་པོ་ོཟླ་བ་འིདྲ་བ་ཞིིག་བྱོན་ནས། འིོད་ཟེར་དཀོར་པོ་ོདུང་ག་ིཕྲེང་བ་འིདྲ་

བ་ཞིགི་བྱནོ་ནས། ར་སའི་ིགཙུག་ལག་ཁང་ག་ིཕྱོ་ིནང་ཐོམས་ཅིད་ཁྱེབ་པོར་གྱུར་ཏི།ོ །



 ལེའུསབུ་་ུ་ོ།སཔངུག་པ།ུཔུངུསབེདངུ་གསུལཔུསངུ་དོུུགཔདངུས་སོུགསུསཀགུསེོངོ
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སྟེེང་ཁང་བར་མའི་ིལོགས་བྲིས་ཇ་ོམ་ོསྒྲིོལ་མའི་ིཐུགས་ཁ་ནས་འིོད་ཟེར་ལྗོང་ཁུ་

རིན་པོ་ོཆོེའི་ིཁ་དོག་ལྟ་བུ་བྱུང་ནས། ར་སའི་ིགཙུག་ལག་ཁང་ག་ིཕྱོ་ིནང་ཐོམས་ཅིད་

ཁྱེབ་པོར་གྱུར་ཏི།ོ །

ཡང་འིོག་ཁང་ག་ིལོགས་བྲིས་རང་བྱོན་བཅིོམ་ལྡན་འིདས་སྨོན་ལྷའི་ིཐུགས་ཀོ་

ནས། འིོད་ཟེར་བཻཌཱུརྱའི་ིམདོག་ལྟ་བུ་བྱུང་ནས། ར་སའི་ིགཙུག་ལག་ཁང་ག་ིཕྱོ་ིནང་

ཐོམས་ཅིད་ཁྱེབ་པོར་གྱུར་ཏི།ོ །ཡང་འིོག་ཁང་བང་མིག་དབུས་མའི་ིགཡོན་ནང་ནས་

བྱམས་པོ་ཆོོས་ཀྱི་ིའིཁོར་ལོའི་ིཐུགས་ཀོ་ནས། འིོད་ཟེར་སེར་བ་ོགུར་ཀུམ་མདོག་ལྟ་

བུ་བྱུང་ནས། ར་སའི་ིགཙུག་ལག་ཁང་ག་ིཕྱོ་ིནང་ཐོམས་ཅིད་ཁྱེབ་པོར་གྱུར་ཏི།ོ །ཡང་

གཙང་ཁང་ཤར་ནས་སངས་རྒྱས་འིོད་དཔོག་མེད་ཀྱི་ིཐུགས་ཀོ་ནས་འིོད་ཟེར་དམར་

པོ་ོབྱུ་རུའི་ིམདགོ་ལྟ་བུ་བྱུང་ནས། ར་སའི་ིགཙུག་ལག་ཁང་ག་ིཕྱོ་ིནང་ཐོམས་ཅིད་ཁྱེབ་

པོར་གྱུར་ཏི།ོ །

ཡང་གཙང་ཁང་དབུས་པོའི་ིནང་ནས་བཅིོམ་ལྡན་འིདས་འིོད་མ་ིའིཁྲུགས་པོའི་ི

ཐུགས་ཀོ་ནས། འིོད་ཟེར་སེར་བ་ོགསེར་བཙ་ོམའི་ིམདོག་ལྟ་བུ་བྱུང་ནས། ར་སའི་ི

གཙུག་ལག་ཁང་དབུས་མའིི་ནང་ཐོམས་ཅིད་ཁྱེབ་པོར་གྱུར་ཏིོ། །ཡང་ཁྲིོ་བོ་སྨོེ་

བརྩིགེས་ཀྱི་ིཐུགས་ཀོ་ནས། འིདོ་ཟརེ་ལྕགས་ཀྱི་ིདྲ་བ་ལྟ་བུ་བྱུང་ནས་འིདོ་ཟརེ་ར་ེརའེི་ི

སྣ་ེལ་ཁྲི་ོཆུང་དཔོག་ཏུ་མདེ་པོ་འིཕྲསོ་ནས། ར་སའི་ིགཙུག་ལག་ཁང་ག་ིཕྱོ་ིནང་ཐོམས་

ཅིད་ཁྱེབ་པོར་གྱུར་ཏིོ། །ད་ེལྟར་ར་སའི་ིགཙུག་ལག་ཁང་ཆོེན་པོ་ོའིོད་ཟེར་ཁ་དོག་སྣ་

ཚོགས་ཀྱིིས་ཁྱེབ་པོར་གྱུར་ཏིེ། དུས་ད་ེཉིིད་དུ་རབ་ཏུ་གནས་པོ་དང་མངའི་གསོལ་

ཚར་བར་མཛད་དོ། །དེས་ཁ་བ་ཅིན་གྱིི་རྒྱལ་ཁམས་འིདིར་ཡོན་ཏིན་ཐོམས་ཅིད་
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

འིབྱུང་ཞིངི་བཀྲ་ཤསི་པོར་མཛད་ད།ོ །

དེ་ནས་བློན་པོོ་ཆོེན་པོོ་བཅུ་དྲུག་གིས་ཤ་མར་ཟན་ཆོང་སོགས་གཡོས་ནས། 

གྲོོང་ཁྱེེར་པོའི་ིམ་ིདང་བཅིས་པོས། ར་སའི་ིགཙུག་ལག་ཁང་དུ་འིོངས་པོ་དང༌། རྒྱལ་

པོ་ོཡབ་ཡུམ་མ་མཐོོང་བར། དཀྱིིལ་འིཁོར་གྱི་ིསྟེེང་ན་དབུའི་ིལ་ཐོོད་ཟ་འིོག་ག་ིའིབོལ་

གྱི་ིསྟེེང་ན་བེར་ནག་པོ་ོཧེང་ང་ེབྱས་ནས་རྒྱལ་པོ་ོམ་ིབཞུགས་པོས། འིབྲ་ིས་ེརུ་གུང་

སྟེོན་ན་རེ། སྣ་ཆོེན་པོ་ོལ་རྒྱལ་པོ་ོགང་ན་བཞུགས་ཟེར་དྲིས་པོས། ནང་བློན་སྣ་ཆོེན་

པོོའི་ིབསམ་པོ་ལ། རྒྱལ་པོོ་སྟེངས་ཞིལ་ཡབ་ཡུམ་གསུམ་གྱིི་སྐུ་ཡལ་ལུགས་ཡ་

མཚན་ཞིིང༌། ང་ོམཚར་ཆོ་ེབ་འིད་ིའིདྲ་སུ་ལ་བཤད་ཀྱིང་བདེན་པོར་མ་ིའིཛིན་སྙམ་

ནས་ཁ་རོག་པོར་འིདུག་གོ །ལན་གསུམ་དུ་དྲིས་ཀྱིང་ལན་མ་བྱུང་བས། དབས་ཀྱི་ི

སྟེག་སྣ་རངི་མ་ོསྤྲོ་ོཐུང་བས་རལ་གྲོ་ིབཏིནོ་ནས། བླནོ་པོ་ོསྣ་ཆོནེ་པོ་ོཁྱེདོ་ཀྱིསི་ངདེ་བླནོ་

པོ་ོགཞིན་རྣམས་ཀྱི་ིབཀོའི་ལན་གསུམ་ན།ི ཡ་ིདམ་གྱི་ིལྷ་ཇ་ོབ་ོཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་པོ་ོབཅུ་

གཅིིག་ཞིལ་གྱི་ིཐུགས་ཀོར་ཐོིམ། སྲོས་གུང་སྲོོང་གུང་བཙན་ན་ིགྲོོངས། དབོན་སྲོས་

མིང་སྲོོང་ན་ིཆུང༌། ནང་བློན་སྣ་ཆོེན་པོ་ོའིད་ིབསད་ན་ན་ིརྒྱལ་ཁྲིིམས་འིཇིག་སྙམ་ནས། 

རྒྱལ་པོ་ོསྟེངས་ཞིལ་གསུམ་ན་ིལྷ་ཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་པོ་ོབཅུ་གཅིིག་ཞིལ་གྱི་ིཐུགས་ཀོར་

ཐོིམ་སོང་བྱས་པོས། བློན་པོ་ོསྣ་ཆོ་ེཔོོའི་ིབསམ་པོ་ལ། ད་ན་ིབདག་གིས་བཤད་པོས་

ཆོགོ །ཇ་ོམསོ་ཁ་ཤག་འིབྱདེ་པོར་འིདུག་སྙམ་ནས། རྒྱལ་པོའོི་ིལུང་བསྟེན་ཅི་ིགསུངས་

པོ་ཐོམས་ཅིད་དང༌། ལྷ་ཞིལ་གསུམ་པོ་ོཇ་ིལྟར་ཐོིམ་པོའི་ིལ་ོརྒྱུས་བཤད་པོས། དེའི་ི

དཔོང་པོརོ་སུ་ཡདོ་ཟརེ། བརེ་ནག་དང༌། ཇ་ོམ་ོགསུམ་གྱི་ིཕྱོག་རྟེནེ་དང༌། ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ི

འིདོ་ཟརེ་དང༌། ཇ་ོམ་ོམངོ་བཟའི་ཁྲི་ིལྕམ་རྣམས་མངནོ་གསུམ་ཡནི་ན་ོབྱས་པོས། དརེ་
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བླནོ་པོ་ོརྣམས་ཡདི་ཆོསེ་ས།ོ །

ལ་ོཙྪ་པོ་ཐོོན་མ་ིསམ་བྷ་ོཊ་ན་ར།ེ བློན་པོ་ོསྣ་ཆོེན་པོོའི་ིརྒྱལ་པོོའི་ིཞིལ་ནས་འིཕྲིན་

བཤད་པོ་ད་ེཐོམས་ཅིད་བདནེ་ངསེ་ཏི།ེ རྒྱལ་པོ་ོཆོནེ་པོ་ོསྲོངོ་བཙན་སྒམ་པོ་ོན་ིཨཱརྱ་པོ་

ལོའི་ིསྤྲུལ་པོར་གྲོགས་ས།ོ །བལ་མ་ོཁྲི་ིབཙུན་དང༌། རྒྱ་མ་ོཁྲི་ིབཙུན་གཉིིས་ན་ིསྒྲིོལ་མ་

དཀོར་སྔནོ་གཉིསི་ཀྱི་ིསྐུ་དངསོ་ཡནི་པོར་གྲོགས་ས།ོ །

ཇ་ོམ་ོབོད་མ་ོབཞི་ིན་ིམཆོོད་པོའི་ིལྷ་མ་ོབཞི་ིཡིན་པོར་གྲོགས་ས་ོཟེར་བས། བློན་

པོ་ོའིབྲ་ིས་ེརུ་གུང་སྟེོན་ན་རེ། ཐོོན་མ་ིསམ་བྷ་ོཊ་ཁྱེོད་ལ་རྒྱལ་པོ་ོསྲོོང་བཙམ་སྒམ་པོ་ོ

ཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་པོ་ོཨཱརྱ་པོ་ལོའི་ིསྤྲུལ་པོ་ཡིན་པོའི་ིརྒྱུ་མཚན་ཅི་ིཡོད་ཟེར་བཞིིན་འིགྱུར་

ཞིངི་ད་ེསྐོད་སྨྲ་བ་ཟརེ་བ་དང༌། ཐོནོ་མ་ིསམ་བྷ་ོཊ་ན་ར།ེ དའེི་ིརྒྱུ་མཚན་ང་ལ་ཡདོ་པོས་

ཁྱེདོ་ལ་བཤད་ཅིགི་ཟརེ་ཏི།ེ ཁྲི་འིབྲུག་བཞིངེས་པོའི་ིདུས་སུ། བལ་བའོི་ིལྷ་ཁང་ཐོམས་

ཅིད་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ིཆོ་ལུགས་དབུ་རེག་དང་ཞིབས་རྗེེན། ངུར་སྨྲིག་ག་ིཆོོས་གོས་

གསལོ་བ་ལྷ་ཡ་ིམཆོདོ་གནས་སུ་འིངོ་བ་ཡནི་ཟརེ་བས། ཁྲི་འིབྲུག་ལྷ་ཁང་ཡང་ད་ེལྟར་

དུ་བཞིེངས་ནས་ཁྲིིམས་བཅིས་ཏིེ། ངའི་ིཁ་བ་ཅིན་དུ་ཡང་ད་ེའིདྲ་བ་བྱུང་ན། ང་ཡང་

ཕྱོག་འིཚལ་བས། གཞིན་ཡང་འིཚོལ་ཅིིག་གསུང་ནས། སུས་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ཆོོས་

བྱདེ་ནུས་པོ་ལ། དབུའི་ིམཆོདོ་གནས་བྱེད་པོ་ཡནི་ཞིསེ་ཁྲིམིས་ཐོ་མ་བཅིས་ས།ོ །

ཕོ་ོབྲང་ཁ་འིབྲུག་བཞིངེས་པོའི་ིདུས་ན། ཚ་ེམ་ིགནམ་གྲོགས་དང༌། འིབྱུང་གྲོགས། 

ལྕོག་ར་ོའིབྲུག་སྣང་དང་གསུམ་མ།ོ །ད་ེལ་བུ་ཨ་ཡ་བོན་བ་ོཅི་ོཚུག་དང་སྲོ་ཚུག་བྱ་བ་

གཉིསི་ཡདོ། མ་ིགཞིན་ཕོལ་བ་མང་པོ་ོཡདོ་པོ་ལ། ཀླུ་བདུད་སྦྲུལ་མག་ོལྔ་པོ་དསེ་རྒྱལ་

པོ་ོཆོེན་པོོའི་ིཐུགས་དམ་གྱི་ིལྷ་ཁང་བརྩིིག་འིཕྲ་ོད་ེབཤིག་པོ་ལ་བྱུང་བས། ཨ་ཡ་བོན་
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

པོ་ོཅི་ོཚུག་དང་སྲོ་ཚུག་གཉིིས་ཁྲི་སྤུ་གྲོིའི་ིགཤོག་པོ་ཅིན་ར་ེརེར་སྤྲུལ་ནས་སྐོད་འིབྲུག་

ཙམ་བཏིོན་ཏིེ་གཤོག་པོ་གཉིིས་གཤིབས་ནས་ནམ་མཁའི་འིཕུར་ཏིེ། ཀླུ་བདུད་གྱིི་

སྦྲུལ་མག་ོལྔ་པོོའི་ིསྐོ་ེདུས་གཅིིག་ལ་བཅིད་པོས། ཀླུ་བདུད་ཤ་ིནས་དངུལ་མཚ་ོཁྲིག་

གསི་དམར་སྡེངི་གསི་གང་སངོ་བ་དང༌། མཚ་ོནང་དུ་སྐོད་འིབྲུག་སྒྲི་ལྟར་འུར་བ་ཞིགི་

བྱུང་བས། ལྷ་ཁང་ག་ིམངི་ཡང་ཁྲི་འིབྲུག་ཟརེ་བར་གྲོགས་ས།ོ །

ད་ེནས་ཀླུ་བདུད་སྦྲུལ་མག་ོལྔ་པོའི་ིསྐོ་ེབཅིད་ནས་བསད་པོའི་ིསྡེིག་བཤགས་ལ། 

ཆོེར་མ་ིཨ་ཡ་བོན་པོ་ོཡབ་སྲོས་བཞིིས་མཚ་ོདམར་བ་ོད་ེཐོབས་དང་རྫུ་འིཕྲུལ་གྱིིས་

བསུབས་ནས། དེའི་ིསྟེེང་དུ་རྒྱལ་པོ་ོཆོེན་པོ་ོསྲོོང་བཙན་སྒམ་པོོས་མཆོོད་རྟེེན་རྩི་ེལྔ་པོ་

ཅིགི་བཞིངེས། དའེི་ིནང་དུ་རནི་པོ་ོཆོ་ེསྣ་ལྔ་ལ་རང་བྱནོ་དུ་གྲུབ་པོའི་ིརྒྱལ་བ་རགིས་ལྔ་

ཡབ་ཡུམ་བཅུ་བཞུགས། རིན་པོ་ོཆོ་ེསྣ་གསུམ་ལས་གྲུབ་པོའི་ིཇ་ོབ་ོརིགས་གསུམ་

མགོན་པོ་ོབཞུགས། སྔོན་གྱི་ིམེས་ཐོ་ོཐོ་ོརེའི་ིགཉིན་ཤེལ་གྱི་ིཕྱོག་ཏུ་བྱུང་བའི།ི གསེར་

གྱི་ིབྱང་བུ་ལ་བཻཌཱུརྱ་སྔོན་པོོས་བྲིས་པོའི་ིམད་ོསྡེ་ེཟ་མ་ཏིོག་བཀོོད་པོ་དང༌། འིབ་ིམ་

ལའི་ིསྤོང་སྐོོང་ཕྱོག་བརྒྱ་བ་དང༌། ཀླུའི་ིསྤོང་སྐོོང་ཕྱོག་བརྒྱ་བ་དང༌། ཤེལ་གྱི་ིམཆོོད་

སྡེངོ་བང་རམི་བཞི་ིབ་དང༌། ད་ེརྣམས་བཞུགས་ནས་རྒྱལ་པོ་ོཆོནེ་པོ་ོདང༌། ཆོརེ་མ་ིཨ་

ཡ་བནོ་པོ་ོཡབ་སྲོས་ཀྱིསི་རབ་གནས་མཛད་པོས། མཆོདོ་རྟེེན་ལ་འིཇའི་ཁ་དོག་སྣ་ལྔ་

པོ་དང་གསུམ་པོ་སྐྱོེས་ནསགདུགས་ལྟ་བུར་གྱུར་ཏི།ོ །

ད་ེརྒྱ་ཆོ་ེབར་མཆོེད་ནས་དབུས་གཙང་རུ་བཞིིའི་ིནམ་མཁའི་ལ་ཁྱེབ་པོར་བྱས་

ནས་ང་ོམཚར་ཆོ་ེབར་གྱུར་ཏིོ། །ད་ེནས་ཁྲི་འིབྲུག་རྒྱལ་པོོའི་ིཐུགས་དམ་གྱི་ིགཙུག་

ལག་ཁག་ཡང་རྩིགི་ཏུ་བཏུབ་ནས་བཞིངེས་ཚར། མཐོའི་འིདུལ་ཡང་འིདུལ་གྱི་ིགཙུག་
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ལག་ཁང་ཡང་རྩིིག་ཏུ་བཏུབ་པོར་བྱས། ར་ས་དང་ར་མ་ོཆོ་ེཡང་རྩིིག་ཏུ་བཏུབ་པོར་

བྱས་པོའིི་དུས་ན། རྒྱལ་པོ་ོསྲོོང་བཙན་སྒམ་པོ་ོདེ་ཁྲི་འིབྲུག་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ན་

བཞུགས་ཡོད་པོ་ལ། མཆོོད་རྟེེན་དབུ་ལྔའི་ིརྩི་ན་བཙུན་པོའི་ིཆོ་བྱད་ཅིིག་ཤིག་འིཐུ་

ཡིན་འིདུག་པོ་གཟིགས་པོས། རྒྱལ་པོོས་ན་ིབཙུན་པོའི་ིགཟུགས་ཅིིག་བྱུང་ཡང་ཕྱོག་

འིཚལ། བཙུན་པོའིི་གཟུགས་རེ་འིདུག་པོ་ལ་ཡང་དད་པོ་མོས་པོར་བྱེད་པོར་དམ་

བཅིས་པོ་ཡིན་པོས་ན། རྒྱལ་པོོས་བློན་པོ་ོལ་ཆོིབས་སྣ་གཏིད་ནས་ཕོ་ོབྲང་ག་ིསྒ་ོརྩིར་

བྱོན་ནས། རྒྱལ་པོོས་བཙུན་པོའི་ིཆོ་བྱད་ད་ེལ་ཕྱོག་མཛད་དེ། ཁྱེོད་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ི

རྟེགས་ཙམ་ལས་མེད་པོ་ལ། ང་རྗེ་ེས་བདག་རྒྱལ་པོ་ོཙམ་གྱིིས་ཕྱོག་བཙལ་བ་འིད་ིང་ོ

མཚར་མ་ིཆོ་ེའིམ་གསུངས་པོས། བཙུན་པོ་དསེ་ཕྱོག་གཡནོ་པོའི་ིསརོ་མ་ོལྔས་མཆོདོ་

རྟེེན་རྩིེ་ལྔ་པོ་དེ་བླངསནས་ནམ་མཁའི་ལ་འིཕྱོར་བྱས་ཏིེ། འིདི་ཡང་ངོ་མཚར་མི་

ཆོེའིམ། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ིརྟེགས་ཙམ་ལ་ཡང་ལྷ་དང་མ་ིཐོམས་ཅིད་ཀྱིིས་ཕྱོག་འིཚལ་

བའི་ིའིོས་ཡིན། ད་ེལྟ་བུའི་ིརབ་ཏུ་བྱུང་བ་ན་ིམཐོོང་བར་དཀོའི་བ་ཡིན་ནོ། །ཁྱེེད་རང་

རྒྱལ་བློན་བཞི་ིབ་ོམིན་པོ་སུ་ཐོ་ོཏིོད་ཀྱིིས་ང་མ་ིམཐོོང༌། ང་ལ་ལུས་སྟེོབས་ད་ེལྟར་ཡོད་

པོས་ན་ད་ེཡོད་ང་ོམཚར་མ་ིཆོེའིམ་གསུངས་པོས། རྒྱལ་པོ་ོསྐྱོེངས་ནས་དབུའི་ིདར་

ཐོོད་བཤིགས་ནས་འིོད་དཔོག་མེད་བསྟེན་ནས། འི་ོན་ངའི་ིའིད་ིང་ོམཚར་མ་ིཆོེའིམ་

གསུངས་པོས། རབ་བྱུང་བཙུན་པོ་དེ་ན་རེ་ཁྱེེད་ཀྱིིས་བླ་མ་ཡི་དམ་སངས་རྒྱས་

ཐོམས་ཅིད་གཅིིག་ཏུ་དྲིལ་ཤེས་ནས་བསྒོམས་པོ་ཡིན་པོར་འིདུག་པོས་ང་ོམཚར་ཤིན་

ཏུ་ནས་ཆོ་ེསྟེེ། རྒྱལ་པོ་ོཁྱེེད་ལ་ཡ་ིདམ་གྱི་ིལྷ་ང་གཅིིག་བུ་ལས་མ་ིའིདུག་པོ་གསུངས་

ནས། རབ་བྱུང་བཙུན་པོ་དེས་སྐུ་རག་གསེབ་ནས་གྲོ་ིགུག་བཏིོན་ནས་ཁོང་རང་ག་ི
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

བྲང་གཤགས་ཁ་ཕྱོེ་ནས། ངའིི་འིདི་ང་ོམཚར་མི་ཆོེའིམ་གསུངས་ནས། རབ་བྱུང་

བཙུན་པོ་དེས་སྐོ་གསེབ་པོའི་ིལྷ་ཚོགས་ཁྲི་ལམ་མ་ེཔོ་ཡོད་པོ་ད་ེབསྟེན་པོས། རྒྱལ་པོ་ོ

ཆོནེ་པོ་དང༌། ནང་བླནོ་སྣ་ཆོནེ་པོ་ོདང༌། བླནོ་པོ་ོཆོནེ་པོ་ོམགར་དང༌། ཐོནོ་མ་ིང་དང་ད་ེ

བཞིསི། རབ་བྱུང་བཙུན་པོའི་ིཐུགས་ཀོ་ནས་ལྷ་བཞི་ིབཅུ་ཞི་ེགཉིསི་འིདུག་པོ་མཐོངོ་ང་ོ

གསུང་སྐོད། 

ཡང་རྒྱལ་པོསོ་སྐུ་ལུས་ཕྱོག་སྟེངོ་སྤྱོན་སྟེངོ་ཞིལ་བཅུ་གཅིགི་པོར་སྤྲུལ། ཕྱོག་ར་ེ

ར་ེལ་བསྐོལ་བ་བཟང་པོོའི་ིསངས་རྒྱས་ར་ེར་ེབཀོོད་ནས། རབ་བྱུང་བཙུན་པོ་ད་ེལ་

བསྟེན་པོས། བཙུན་པོ་ད་ེན་ར་ེདབུ་རྒྱལ་མཚན་དུ་འིགྲུབ་པོར་འིདུག་ཤིན་ཏུ་ལེགས་

ས་ོགསུང་སྐོད། རྒྱལ་པོ་ོཆོེན་པོོའི་ིགསུང་ན་ིལྷ་འིད་ིརྣམས་ན་ིཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་

དང༌། རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་གྱིིས་གཙ་ོམཛད་པོའི་ིབད་ེགཤེགས་བཞི་ིབཅུ་ཞི་ེགཉིིས་

ཀྱི་ིཕོ་ོབྲང་ཡིན། ངའི་ིགདུང་རྒྱུད་ཁྲི་ིསྲོོང་ལྡེའུ་བཙན་ལ། རྒྱལ་བ་ཞི་ིཁྲི་ོརབ་འིབྱམས་

ཆོོས་ཀྱི་ིབཀོའི་བབས་ནས། ཁ་བ་ཅིན་གྱི་ིསེམས་ཅིན་ལ་འིགྲོ་ོདོན་ཕོན་ཐོོགས་ཡུན་

རངི་དུ་འིབྱུང་བའི་ིརྟེགས་ཡནི་གསུང་ང༌ོ། །

དུས་དེའི་ིརབ་བྱུང་བཙུན་པོས་མཆོོད་རྟེེན་རྩི་ེལྔ་ཕྱོག་ག་ིསོར་མོས་ནམ་མཁའི་

ལ་འིཕྱོར་ཐུབ་པོ་དེ། སྲོོང་བཙན་སྒམ་པོ་ོང་སྔོན་ལྷ་ོཕྱོོགས་ར་ིཔོ་ོཏི་ལ་ན་ཐུགས་རྗེ་ེ

ཆོེན་པོ་ོའིཕོགས་པོ་སྤྱོན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཏུ་ཡོད་པོའི་ིདུས་ན། ངའི་ིསྐྱོ་ེབ་

མང་པོ་ོནས་ངའི་ིརྩི་བ་བླ་མ་ཡ་ིདམ་གྱི་ིལྷ་མགོན་པོ་ོའིོད་དཔོག་མེད་དེའི་ིསྤྲུལ་པོ་ཡིན། 

ད་རེས་ངེད་རང་རྒྱལ་བློན་རྣམས་མགོན་པོ་ོའིོད་དཔོག་མེད་དང་ཞིལ་མངོན་སུམ་དུ་

མཇལ་བས་ང་ོམཚར་ཤིན་ཏུ་ཆོེའི་ོགསུང་བ་སོགས། ཨཱརྱ་པོ་ལོའི་ིསྤྲུལ་པོ་ཡིན་ངེས་
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ས།ོ །

ད་ེལྟར་བདོ་ཁ་བ་ཅིན་དུ་མཆོདོ་རྟེནེ་བཞིངེས་པོ་ལ་ཁྲི་འིབྲུག་ག་ིམཆོདོ་རྟེནེ་རྩི་ེལྔ་

པོ་འིད་ིསྔ་བ་ཡིན་ན།ོ །ལྷ་ཁང་བཞིེངས་པོ་ལ་ཁྲི་འིབྲུག་ག་ིགཙུག་ལག་ཁང་སྔ་བ་ཡིན་

ནོ། །ཁྲི་འིབྲུག་ལྷ་ཁང་ནང་ན་རྟེེན་ནི། རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་རང་བྱོན་བཞུགས་པོའིི་

གསུམ་ན་ིལྡེར་སྐུ། གཉིིས་ན་ིགྱིང་རིས་ཡིན། སེམས་དཔོའི་སེམས་མ་བཅུ་གཉིིས་

དང༌། མཆོོད་པོའིི་ལྷ་མ་ོཞིལ་ཟས་མ་ལིའིི་ཡུལ་ནས་རང་བྱུང་དུ་བྱོན་པོ་བཞུགས། 

རྒྱལ་པོ་ོང་ོམཚར་སྐྱོེས་པོའིི་ལྷ་ཁང་ཡིན་གསུང་སྐོད་གདའི། ཡང་ལི་ཡུལ་གྱིི་དགེ་

ཚུལ་གཉིིས་ཀྱིིས། འིཇམ་དཔོལ་ལ་ོབཅུ་གཉིིས་ཀྱི་ིབར་དུ་བསྒྲུབས་པོས་མ་འིགྲུབ་

ནས། འིཕོགས་པོ་ཐུགས་རྗེ་ེར་ེཆུང་ཞིེས་སྨྲ་ེསྔགས་བཏིོན་པོས། འིཇམ་དཔོལ་ནམ་

མཁའི་ལ་བྱོན་ནས་ང་དང་ཁྱེེད་གཉིིས་ལས་འིབྲེལ་མེད། ཁྱེོད་གཉིིས་དང་ཐུགས་རྗེ་ེ

ཆོེན་པོ་ོལས་འིབྲེལ་ཡོད་པོས་ཁོང་ད་ལྟ་བོད་ཁ་བ་ཅིན་གྱི་ིརྒྱལ་ཁམས་ན། རྒྱལ་པོ་ོ

སྲོོང་བཙན་སྒམ་པོོར་སྐུའི་ིསྐྱོ་ེབ་བཞིེས་ནས་ཡོད་ཀྱིིས། ཁྱེོད་གཉིིས་དེར་ཤོག་ཅིེས་

ལུང་བསྟེན་ཏི།ོ །

དརེ་དག་ེཚུལ་གཉིསི་ཀྱིསི་བདོ་ཡུལ་ཕྱོགོས་གང་ན་ཡདོ་ཆོ་མདེ་ཀྱིང༌། རྒྱལ་པོ་ོ

ལ་མསོ་པོ་བྱས་ནས་ཡངོ་བ་དང༌། སྟེདོ་ལུངས་མདའི་མར་ཡངོ་བས། དརེ་རྒྱལ་པོསོ་

ཆོད་པོ་བཅིད་པོའི་ིམགོའི་ིཕུང་པོ་ོདང༌། མིག་ཕྱུང་བའི་ིཕུང་པོ་ོདང༌། མ་ིརོའི་ིཐོང་མ། 

ཁྲིག་ག་ིའིད་ོབ་ཆུ་བྲན་ཙམ་དུ་འིདུག་པོ་ལ། འིད་ིཅི་ིཡནི་བྱས་པོས། བདོ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པོསོ་

ཁྲིམིས་བཅིད་པོ་ཡནི་ཟརེ། དརེ་ཁངོ་གཉིསི་ཀྱི་ིབསམ་པོ་ལ་བདོ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པོ།ོ སྤྲུལ་པོ་

ན་ིཅིའིི་ིསྤྲུལ་པོ། སྡེགི་སྤྱོདོ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པོ་ོའིད་ིལྟ་བུ་ཅིགི་འིདུག་སྙམ་དུ། རྒྱལ་པོ་ོད་ལྟ་གང་
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དུ་བཞུགས་དྲིས་པོས། ལྷ་ས་ན་བཞུགས་ཟེར་བས། དན་འིབབ་ག་ིདགུང་སེབ་ཅིིག་

ན་ཡར་ཕྱོིན་པོ་དང༌། དེར་ཡང་མགོའི་ིར་བ། མིག་ག་ིཕུང་པོོ། རྐོང་ལག་ག་ིབཅིད་

གཏུབས། ལ་ལ་མ་ེལ་གཏུག་པོ་དང༌། ལ་ལ་ཕྱོེད་མ་བྱེད་པོ་དང༌། ལ་ལ་གསལ་ཤིང་

ལ་སྐྱོོན་པོ་ལ་སོགས་པོའི་ིརིགས་མ་ིའིདྲ་བ་མང་པོོར་སྤྱོོད་པོ་མཐོོང་བས། ལིའི་ིདག་ེ

ཚུལ་གཉིསི་ཤནི་ཏུ་བྲདེ་ད།ེ འིཇམ་དཔོལ་ཡང་བདུད་དུ་ཐོལ། སྤྲུལ་པོ་ད་ེཅིིའི་ིསྤྲུལ་པོ། 

སྡེིག་སྤྱོོད་ཀྱི་ིརྒྱལ་པོ་ོའིད་ིའིདྲ་བ་ཅིིག་འིདུག་སྙམ་ནས་ཕྱོིར་ལོག་ནས་བྱོན་ན།ོ །རྒྱལ་

པོོས་དེ་གཉིིས་ཡི་ཆོད་པོར་མཁྱེེན་ནས། བློན་པོོ་ཅིིག་ལ་རྟེ་ནག་པོོ་མདོངས་ཅིན་

བསྐྱོོན་ནས། ཁྱེོད་ཀྱིིས་དན་འིབག་ཐོང་ན་མར་ལ་འི་ོསྐོོལ་པོ་དང་ཆོ་ལུགས་མ་ིའིདྲ་

བའི་ིམ་ིམག་ོལ་སྐྲ་མདེ་པོ། གསོ་སརེ་པོ་ོགྲུ་བཞི་ིགནོ་པོ་གཉིསི་ཡདོ་ཀྱིསི། ད་ེངའི་ིདྲུང་

ན་ཤགོ་བགྱིསི་ཤགི་ཅིསེ་དརེ་བཏིང་ང༌ོ། །

བླནོ་པོསོ་ད་ེགཉིསི་འིཛནི་དུ་སངོ་བ་དང༌། ཁངོ་གཉིསི་ཀྱི་ིབསམ་པོ་ལ་ད་ན་ིངདེ་

གཉིིས་ལ་ཡང་ཆོད་པོ་གཅིོད་པོར་འིདུག་སྙམ་ནས་བྲེད་པོར་གྱུར་ཏིོ། །ད་ེནས་བློན་

པོས་ད་ེགཉིིས་ཁྲིིད་ནས་ཕྱོིན་པོ་དང༌། རྒྱལ་པོ་ོནུབ་སྒོའི་ིནེའུ་ཁ་ན་བཞུགས་པོ་དང་

མཇལ་ནས། ལའིི་ིསྐོད་དུ་ཁྱེདེ་གཉིསི་འིདརི་ཅི་ིལ་འིངོས་དྲསི་པོས། ད་ེགཉིསི་ཀྱིསི་ཇ་ི

ལྟར་ཡིན་པོའི་ིལ་ོརྒྱུས་བརྗེོད་པོ་དང༌། རྒྱལ་པོོའི་ིཞིལ་ནས་ཁྱེོད་གཉིིས་ཨཱརྱ་པོ་ལོའི་ི

ཞིལ་ལྟ་བར་འིདོད་དམ་གསུངས་པོས། ལྟ་བར་འིཚལ་ལགས་ཞུས་པོས། རྒྱལ་པོསོ་

ད་ེགཉིིས་ལྷ་སའི་ིནེའུ་ཆུང་བྱ་ེམའི་ིགླིིང་དུ་ཁྲིིད་ནས། དབུའི་ིཐོོད་པོ་བཤིག་ནས་ཨཱརྱ་

པོ་ལོའི་ིཞིལ་བསྟེན་ནས། ང་བོད་ཀྱི་ིརྒྱལ་པོ་ོཡིན། འིད་ིཨཱ་མ་ིད་ེབ་ཡིན། ཁྱེེད་གཉིིས་

བྲེད་མ་ིདགོས་ཅིེས་གསུངས་པོ་དང༌། ཁོང་གཉིིས་ན་ར་ེའི་ོན་ཁྱེེད་སེམས་ཅིན་ད་ེཙམ་



 ལེའུསབུ་་ུ་ོ།སཔངུག་པ།ུཔུངུསབེདངུ་གསུལཔུསངུ་དོུུགཔདངུས་སོུགསུསཀགུསེོངོ
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གྱིི་སྲོོག་བཅིད་ནས་ཅིི་བྱེད། ཨཱརྱ་པོ་ལ་ོནི་ཐུགས་རྗེེ་ཆོེན་པོ་ོཡིན་པོ་ལ་ཟེར་བས། 

རྒྱལ་པོོའི་ིཞིལ་ནས་ངས་རྒྱལ་སྲོིད་བཟུང་ནས། སེམས་ཅིན་ལ་བ་སྤུའི་ིརྩི་ེམ་ོཙམ་

ཞིགི་གིའིང་གནདོ་པོ་སྐྱོལེ་མ་མྱངོ་སྟེ།ེ ངའི་ིགདུལ་བྱ་འིད་ིརྣམས་ཞི་ིབས་མ་ཐུལ་བས། 

ཐོབས་དྲག་པོའོི་ིསྒ་ོནས་སྤྲུལ་པོའི་ིམ་ིལ་ཆོད་པོ་བཅིད་ནས། དག་ེབཅུའི་ིཁྲིམིས་བཅིས་

པོ་ཡིན། ཉིིན་པོར་བཅིད་པོ་ཡང༌། ནུབ་མོར་སོང་ཙ་ན་མི་གཅིིག་ལ་ཡང་ཆོད་པོ་

བཅིད་པོ་མེད་གསུང་ང༌ོ། །ད་ཁྱེེད་གཉིིས་དངོས་གྲུབ་ཅི་ིའིདོད་གསུང་བས། ལུས་

སེམས་དུབ་པོ་དང༌། ད་ེགཉིིས་སྐྱོེངས་ནས་རང་ག་ིཡུལ་དུ་མཆོ་ིའིཚལ་བར་ཞུ་ཟེར་

ར།ོ །

རྒྱལ་པོོའི་ིད་ེགཉིིས་ཀྱི་ིརྒྱགས་ཕྱོེའི་ིསྣོད་བྱ་ེམས་འིགེངས་སུ་བཅུག་ནས་སྔས་

སུ་ཆུག་པོ། རང་རང་ག་ིཡུལ་ཡདི་ལ་བགྱིསི་ལ་ཉིལོ་ཅིགི་གསུང་ནས་ད་ེལྟར་དུ་བྱས་

ཉིལ་པོས་ནང་བར་རང་ག་ིཡུལ་གྱི་ིསྒ་ོརྩི་ལ་འིགྲོམ་པོ་ལ་ཉི་ིམ་ཕོོག་ནས་བྱ་ེམ་རྐྱེལ་བུ་

གང་པོ་ོགཉིསི་ཀྱིང་གསརེ་དུ་སངོ་ནས་འིདུག་ག ོ།ད་ེགཉིསི་ཀྱིསི་ཚ་ེད་ེལ་དངསོ་གྲུབ་

མ་ཐོོབ་ཀྱིང༌། རྒྱལ་པོོ་དང་ཞིལ་མཇལ་བས། སྐྱོེ་བ་དེའིི་འིོག་ཏུ་འིཕོགས་པོ་དགྲོ་

བཅིོམ་པོ་བརྒྱན་མེད་ར་ེཐོོབ་པོ།ོ ལ་ིལུང་བསྟེན་ནས་ཀྱིང༌། རྒྱལ་པོ་ོསྲོོང་བཙན་སྒམ་

པོ་ོཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་པོོར་ལུང་བསྟེན་པོར་གྲོགས་པོ་དང་གསུམ་མོ། །ད་ེནས་རྒྱལ་པོ་ོ

ཨཱརྱ་པོ་ལོའི་ིསྤྲུལ་པོ་ཡིན་ངེས་སོ། །ཞིེས་ཐོོན་མི་སཾ་བྷ་ོཊས་དེ་སྐོད་བློན་པོ་ོདབས་

དང༌། ས་ེརུ་གུང་སྟེནོ་ལ་བྱས་པོས། ཁངོ་གཉིསི་སམེས་ཀྱི་ིདབུ་ར་ཞི་ིནས་བདེན་པོར་

འིདིན་སྐོད་ད།ོ།

 ཡང་ཨངོ་ཅིངོ་གསི་ར་མ་ོཆོའེི་ིལྷ་ཁང་ག་ིསྔནོ་ལ། རྒྱལ་པོ་ོདང་ཨངོ་ཅིངོ་གཉིསི་
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འིབུམ་ཐོང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞིེངས་པོར་ཞིལ་འིཆོམ་པོའིི་དུས་སུ་རྒྱལ་པོོས་

འིཕོན་ཡུལ་དུ་བཟ་ོབ་ོཚོལ་དུ་བྱོན་པོ་ལ། མིང་རུས་འིད་ིཡིན་བྱ་བ་མེད་པོའི་ིཕོ་མ་

གཉིསི་ལ། མངི་སྲོངི་ལྷ་འིདྲ་བ་གཟུགས་མཛསེ་པོ་བཞི་ིཡདོ་པོ་ལ། ཁངོ་ཚ་ོགཅིགི་ལ་

གཅིིག་ཆོགས་ནས་བག་མར་འིགྲོོར་མ་ིཉིན། ཆུང་མ་འིགུས་སུ་མ་ིཉིན་ཡང་ང་ོཚ་ལ་

གདུགས་ནས་བཟའི་ཚ་ོབྱེད་མ་ནུས་པོ་ད་ེརྣམས་བཟ་ོམཁས་པོར་འིདུག་ནས། རྒྱལ་

པོོ་ཆོེན་པོོས་ཁྱེེད་རྣམས་ངའིི་བཟོ་བོ་ལ་འིགྲོོ་དགོས་གསུངས་པོས། ཁོང་བཟོ་བོ་

རྣམས་ན་ར།ེ ང་ོཚ་མ་ིབསྲུང་བ་དང་གཅིགི ལས་གཞིན་མ་ིའིཚལོ་བ་དང་གཉིིས། ཚ་

གྲོ་ོསྔུན་ལ་འིདྲེན་པོ་དང་གསུམ། གོས་སུ་བེར་གོན་པོ་དང་བཞི་ིཔོ་ོརྒྱལ་པོ་ོཁྱེེད་ཀྱི་ི

བཀོའི་གནང་ན་འིགྲོ་ོཞུས་པོས། རྒྱལ་པོ་ོཆོེན་པོོས་བཀོས་གནང་སྟེ་ེཁྲིིད་ནས་འིབུམ་

ཐོང་དང༌། ར་མ་ོཆོ་ེདང༌། མཁར་བྲག་དང༌། ཐོེམ་བུ་ཀོོག་པོ་དང༌། མིག་མངས་ཚལ་

དང་བཅིས་པོའི་ིབཟ་ོབྱས་པོས་སྐྱོིད་པོར་བྱུང་ནས། མིང་སྲོིང་བཞིིས་བཟའི་ཚ་ོབྱས་

པོས་ཕྲུ་གུ་ཀྱི་ིལྟར་དུ་འིཕོེལ་ནས། ཀྱི་ིམ་ིགྲོོང་བདུན་བྱ་བའི་ིགྲོོང་ཚན་ཆོེན་པོ་ོབདུན་

བྱུང་སྐོད། ཨོང་ཅིོང་ན་ར་ེའིད་ིཚ་ོང་ོཚ་མེད་ལ་འིཕོེལ་དྲག་པོས་ཀྱི་ིའིདྲ་གསུངས་ནས་

མངི་རུས་ཀྱི་ིཞིསེ་བྱ་བར་གྱུར་ཏི།ོ །

སུམ་པོའི་ིབོན་པོ་ོཀོ་ཀོ་ར་ིན་རེ། ཁྱེེད་ཀྱི་ིབཟ་ོབ་ོརྣམས་ཀྱིིས་མིང་སྲོིང་མནོལ་

བྱས་ནས། རྒྱལ་པོའོི་ིཕོ་ོལྷ་ལ་མནལོ་གྲོབི་ཕོགོ་ནས། རྒྱལ་པོ་ོསྐུ་བསྙུང་ནས་དགུང་དུ་

སྐུ་གཤེགས་སུ་འིོང་བས་མ་བྱེད། མི་ཉིན་ངས་ངན་སྔགས་རྒྱག་པོོ་ཟེར་ནས་ངན་

སྔགས་ཤིག་ག་ིལིང་ག་ཕྱོར་བ་གང་ཙམ་ཅིིག་ཕོ་ོབཏིང་བས། ཤིག་ཕོ་ོརོན་ཙམ་བྱུང་

ནས་ཀྱི་ིམ་ིགྲོང་བདུན་གྱི་ིཕྱོ་ིནང་མེད་པོར་ཁེངས་ནས་ཅི་ིབྱས་ཀྱིང་འིགྲོོར་མ་ཉིན་པོར་
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མང་དུ་རེད་སྐོད། ད་ེནས་ཀྱི་ིམ་ིགྲོོང་བདུན་བྲེད་ནས་སྲོིང་མ་ོཨ་ལྕ་ེཚ་ོབག་མར་བཏིང་

མིང་པོ་ོཨ་བ་ོཚ་ོལ་ཆུང་མ་བཀུག་པོས། ཡང་ད་ེབས་ཀྱིང་འིཕོེལ་དྲག་ཏུ་རེད་ནས་

དབུ་རུའི་ིསྟེདོ་སྨོད་ཐོམས་ཅིད་ཁངེས་པོར་གྱུར་ཏི།ོ །

ད་ེཚ་ོན་ར་ེལུང་བའི་ིདཀྱིལི་ཤདོ་འིད་ིཉིདེ་ཀྱི་ིཚའོི་ིཡནི་ན་ོཟརེ་བས། དབུ་རུ་ཀྱིདི་

ཤོད་ཟེར་བ་ཡིན། གཡུ་ཆུ་སྔོན་མ་ོའིད་ིཉིེད་ཚོས་འིཐུངས་པོ་ཡིན་པོས་ཀྱི་ིཆུ་སྔོན་མ་ོ

ཟརེ་བ་ཡནི་ན།ོ །དུས་ད་ེཙ་ན་ཀྱིའིི་ིབུ་རབ་ཕོ་ོབ་ོཅིགི་མ་སངས་སུ་བྱུང་སྟེ།ེ ལྟ་བ་མགི་

རྣནོ་དང༌། ཉིན་པོ་རྣ་གསང་ཡདོ་པོ་ཅིགི་བྱུང་བ་ད་ེན་ར།ེ རྒྱལ་པོ་ོཆོནེ་པོ་ོན་ིཡ་ིདམ་གྱི་ི

ལྷའི་ིཐུགས་ཀོར་ཐོིམ། རྒྱལ་པོོའི་ིདབོན་སྲོས་ན་ིཆུང༌། ད་ནས་དབོན་སྲོས་མ་བརྡོོའི་ི

བར་དུ་བོད་ཁམས་ཀྱི་ིརྗེ་ེང་ཡིན་ན་ོཟེར་བས། ཀྱི་ིརྗེ་ེབཙན་པོ་བྱ་བ་བྱུང་བ་ད་ེགྲོིར་

གྲོོངས་པོས་བཙན་དུ་སྐྱོེས་ནས་ཀྱིིའུ་རླུང་བཙན་བྱ་བ་བྱུང༌། སྲོིང་མ་ོལྕམ་མ་ོད་ེཆུའི་ི

ནང་དུ་གུམ་པོས་མཚ་ོསྨོན་རྒྱལ་མ་ོབྱ་བ་བྱུང་ང༌ོ། །ད་ེགཉིིས་སྲོིད་ཙ་ན་སྤྲུལ་པོ་ལ། 

ཀླུ་བཙན་ཆོོ་འིཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་སྲོིད། ནང་བློན་སྣ་ཆོེན་པོོའི་ིསྲོས་ལྡོང་སྲོས་དེ་དང་

འིཐུག་ནས་སྙུང༌། ད་ེལ་བནོ་པོ་ོགྱུར་སྟེནོ་ར་ཙས་ཀླུ་བཙན་རུ་བརྡུངས་བྱས་པོའི་ིནད་

ལས་གྲོོལ་ལོ། །ཀླུ་བཙན་རུ་བརྡུམས་ད་ེཡང་བསྐོལ་བ་ཕྱོ་ིརབས་ཀྱི་ིདོན་དུ་ཡ་ིགེར་

བྲསི་ནས། མཁ་ོམཐོོང་ལྷ་ཁང་དུ་གཏིེར་དུ་སྦས་ས།ོ །

ད་ེནས་རྒྱལ་པོོའི་ིབཙུན་མ་ོབོད་མ་ོབཞི་ིདང༌། ཕྱོ་ིབློན་ནང་བློན་རྣམས་ཀྱིིས་ཉིེད་

ཀྱི་ིརྒྱལ་པོ་ོམ་ིབཞུགས་གཤེགས་ས་ོཟེར་ཀྱིིན། རང་བྱོན་བཅུ་གཅིིག་ཞིལ་གྱི་ིསྤྱོན་

སྔར་སྨྲ་ེསྔགས་བཏིོན་པོས། རང་བྱོན་བཅུ་གཅིིག་ཞིལ་གྱི་ིཤངས་གཡས་པོའི་ིནང་ན་

མར། བལ་མ་ོཁྲི་ིབཙུན་དབུ་རིབ་ཀྱིིས་བྱས། ཤངས་གཡོན་པོའི་ིནང་ན་མར་རྒྱ་མ་ོ
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

ཨངོ་ཅིངོ་དབུ་རབི་ཀྱིསི་བྱས། སྨོནི་མཚམས་ཀྱི་ིཡ་ེཤསེ་སྤྱོན་གྱི་ིནང་ན་མར་རྒྱལ་པོ་ོ

ཆོེན་པོ་ོསྲོོང་བཙན་སྒམ་པོ་ོཞིལ་རིབ་བྱས་ནས། ཁོང་རྣམས་ལ་མགྲོིན་གཅིིག་ཏུ་འིད་ི

སྐོད་ཅིེས་གསུང་ང༌ོ། །བཙུན་མ་ོབཞི་ིདང༌། ཕྱོ་ིབློན་ནང་བློན་རྣམས་ཚ་ོམྱ་ངན་དང་སྨྲ་ེ

སྔགས་མ་མཛད་ཅིིག རང་བྱུང་ཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་པོ་ོའིད་ིདང་ཉིེད་རྒྱལ་པོ་ོསྟེངས་ཞིལ་

གསུམ་ལ་གཉིིས་སུ་མེད་པོ་ཡིན་པོས། མྱ་ངན་དང་སྨྲ་ེསྔགས་མ་མཛད་པོར་ངའི་ིཡ་ི

དམ་གྱི་ིལྷ་ཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་པོོར་རང་བྱུང་འིད་ིལ་གསོལ་བ་ཐོོབ། མཆོོད་པོ་བཟང་པོ་ོ

ཕུལ་གྱིིས་ཨང་གསུང༌། ཕྱོི་རབས་ཀྱིི་མི་དད་གུས་མོས་པོ་ཆོེ་བ་དང་གོ་བ་ཅིན་

རྣམས། རྒྱལ་པོ་ོསྟེངས་ཞིལ་གསུམ་མཐོངོ་ན་དགའི་བ་ཟརེ་མ་ིབྱུང་ན། ངའི་ིཡ་ིདམ་གྱི་ི

ལྷ་ཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་པོ་ོརང་བྱུང་འིད་ིལ་གསོལ་བ་ཐོོབ་མཆོོད་པོ་ཕུལ་གྱིིས་ཨང་གསུང་

ནས་ས་ོས་ོརང་རང་ག་ིཐོད་ལ་ཐོམི་མ།ོ །

དེ་ནས་ཁོང་བློན་པོོ་རྣམས་ཀྱིིས་མཆོོད་པོ་ཆོེན་པོོ་བྱས་ནས། བློན་པོོ་རྣམས་

ཀྱིིས་གྲོོས་བྱས་པོས། བློན་པོ་ོམགར་ན་རེ། དགོངས་ཤིག་རྒྱལ་པོ་ོཡབ་ཡུམ་སྟེངས་

ཞིལ་གསུམ་ལྷའི་ིཐུགས་ཀོར་ཐོིམ་བྱས་ན། རྒྱལ་ཁྲིིམས་འིཇིག་པོས་ད་ེསྐོད་མ་ཟེར་

བར་མ་ིལ་གསོངས་ཤིག ཕྱོིས་བང་ས་ོརྩིིག་ཏུ་མ་ིབཏུབ་བ་ོཟེར། རྒྱལ་པོ་ོན་ིའིཕོན་

ཡུལ་འིབུམ་པོ་སྒང་ཟམ་བུའི་ིཚལ་དུ་འིདོ་ཟརེ་དམ་པོ་སྒྲིའི་ིགཙུག་ལག་ཁང་ག་ིཕོ་ོབྲང་

ན་བཞུགས་ས།ོ །ཁྲི་ིབཙུན་ན་ིགཡས་རུ་གཙང་བྲིང་ག་ིགཙུག་ལག་ཁང་ན་བཞུགས་

སོ། །ཨོང་ཅིོང་ནིའིབུམ་ཐོང་ག་ིགཙུག་ལག་ཁང་ན་བཞུགས་གྱིིས་ལ་གསོངས་ཤིག 

དེ་ནས་ཟླ་གཅིིག་ཙ་ན་རྒྱལ་པོོ་ཆོེན་པོོ་དང་བཙུན་མོ་གཉིིས་སྐུ་ཁམས་སྙུན་ཞིེས་

བསྒྲིགས། ད་ེནས་ཡང་སྐུ་ཁམས་ཤནི་ཏུ་སྙུང་ཞིསེ་བསྒྲིགས་ས།ོ །



 ལེའུསབུ་་ུ་ོ།སཔངུག་པ།ུཔུངུསབེདངུ་གསུལཔུསངུ་དོུུགཔདངུས་སོུགསུསཀགུསེོངོ
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དེ་ནས་རྒྱལ་པོོ་ཡབ་ཡུམ་དགུང་དུ་གཤེགས་སོ་ཞིེས་བསྒྲིགས་ནས། ཡར་

ལོངས་དོན་མཁར་ཐོང་དུ་ཨ་ཡ་བོན་པོ་ོརྣམས་ཀྱིིས་བང་ས་ོབརྩིིགས་ཏིེ། བང་སོའི་ི

ཚད་ན་ིདཔོག་ཚད་གཅིིག་ཏུ་མདའི་རྒྱང་གིས་ལོངས་པོར་བྱས། ཟུར་བཞི་ིལྷ་ཁང་

བཞི་ིབརྩིགིས་ནས་དཀྱིལི་དུ་ར་ེམགི་བྱས། ར་ེམགི་རྣམས་ནརོ་སྣ་ཚགོས་ཀྱིསི་བཀོང་

ནས་དབུས་སུ་སྒ་ོབྱས་ས།ོ །ཤགོ་འིདམ་རྒྱལ་པོའོི་ིའིདྲ་འིབག་ལྡེར་སྐུ་བྱས། དར་ཟབ་

ཀྱི་ིན་བཟའི་གསོལ་ནས་ལྟག་སྒོར་ཞུགས་ཤིང་རྟེས་སྤྱོན་དྲངས་ཏི་ེབང་སོའི་ིནང་དུ་

བཞུགས་སོ། །བཙུན་མོ་དང་སྲོས་བློན་པོོ་དང་བཅིས་པོས་འིཁོར་གྱིི་བསྐོོར་ཏིེ་

བཞུགས་ས།ོ །རྒྱལ་པོོའི་ིབཀོའི་ཆོེམས་མཐོ་ོམཐོོང་མ་དང་བཀོའི་ཁོལ་མ་འིད་ིགཉིིས་

བང་སོའི་ིནང་ན་རྒྱུད་རིས་སུ་བྲིས་ནས་ཡོད་ད།ོ །བལ་མ་ོཁྲི་ིབཙུན་གྱི་ིབང་ས་ོགཙང་

དུ་ས་དཀོར་རྡོ་ོདཀོར་ལ་བརྩིིགས། རྒྱལ་མ་ོཨོང་ཅིོང་ག་ིབང་ས་ོན་ིས་དམར་ལ་བ་

དམར་པོའོི་ིའི་ོམས་སྤྲུས་པོས། ཕྱོངི་པོ་སྟེག་རྩིའེི་ིར་ིལ་བརྩིགིས་ས།ོ །

ལ་ལ་རྨིག་ར་ིརྨིག་པོའི་ིའིཕྲ་ོབང་ས་ོཅིིག་ཏུ་སོང་ང༌ོ། །ལ་ལ་རྒྱལ་པོོས་ར་སའི་ི

གཙུག་ལག་ཁང་དུ་མངའི་གསོལ་བྱས་པོ་ཡིན་ཟེར་ནས་དགའི་སྟེོན་བྱེད་ད།ོ །ད་ེནས་

ཡང་བཅིོམ་ལྡན་འིདས་དཔོལ་རྒྱལ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པོའིི་ཡབ་རྒྱལ་པོོ་ཟས་གཙང་མ་དེ་

ཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་པོོའི་ིསྤྲུལ་པོ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་པོ་ོན་ིརྒྱལ་པོ་ོསྲོོང་བཙན་སྒམ་པོ་ོ

ཡནི་ན།ོ །རྒྱལ་པོ་ོཆོནེ་པོ་ོསྲོངོ་བཙན་སྒམ་པོ་ོདང༌། ཐུགས་རྗེ་ེཆོནེ་པོ་ོབཅུ་གཅིགི་ཞིལ་

གྱི་ིསྐུ་གཉིིས་ལ་དབྱེལ་མེད་ལ། རྒྱལ་པོ་ོཟས་གཙང་ག་ིགདན་ས་གྲོོང་ཁྱེེར་སེར་སྐྱོ་

ཡནི། སྲོས་རྒྱལ་བུ་དནོ་གྲུབ་གྱི་ིགདན་ས་རྒྱ་གར་རྡོ་ོརྗེ་ེགདན་ཡནི། 

རྒྱལ་པོ་ོསྲོོང་བཙན་སྒམ་པོོའི་ིགདན་ས་ར་ས་འིཕྲུལ་སྣང་ཡིན། ཤཱཀྱི་ཐུབ་པོའི་ི



 246  

བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

འིདྲ་སྐུ་གཉིིས་ཀྱི་ིགདན་ས་ཡང་ར་ས་འིཕྲུལ་སྣང་ར་མ་ོཆོ་ེགཉིིས་ཀོ་ལ་བྱས་སོ། །ད་ེ

ནས་ཤཱཀྱི་མུ་ནེའི་ིཐུགས་ཀོ་ནས་འིོད་ཟེར་གསེར་གྱི་ིམདོག་ལྟ་བུ་ཅིིག་བྱུང་ནས། ར་

མ་ོཆོའེི་ིཕྱོ་ིནང་ཐོམས་ཅིད་ཁྱེབ་པོར་གྱུར་ནས་རབ་གནས་མཛད་ད།ོ །བལ་བཟའི་དང་

ཨོང་ཅིོང་གཉིིས་སྲོོང་བཙན་སྒམ་པོོའི་ིབཙུན་མོར་ཡོང་བ་ན།ི སྔོན་སྲོོང་བཙན་སྒམ་པོ་ོ

ར་ིཔོ་ོཏི་ལ་ན་ཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་པོོར་ཡོད་པོའི་ིདུས་ན། འིཇིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་ཀྱི་ིསེམས་

ཅིན་གྲོངས་མེད་པོ་ལན་གསུམ་དུ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔོས་དྲངས་

ཀྱིང༌། ད་དུང་སེམས་ཅིན་ཉུང་དུ་མ་རེད་པོར་འིདུག་ནས་སྤྱོན་རས་གཟིགས་སྙིང་རྗེ་ེ

སྐྱོེས་ནས། སྤྱོན་གཡས་གཡོན་ནས་སྤྱོན་ཆོབ་བྱུང་བས། སྒྲིོལ་མ་དཀོར་སྔ་ོགཉིིས་

བྱུང་བས་འིཕོགས་པོའི་ིསྤྱོན་ཆོབ་ལས་ན་ིའིཁྲུངས་མ་ཟེར་བ་ཡོད་པོས། ད་ེལ་ག་ོབ་

ཆོནེ་པོ་ོབྱདེ་དགསོ་པོ་ཡནི་ན་ོཨང་གསུང༌། 

དསེ་ན་ཡབ་སྲོས་ཀྱི་ིའིབྲལེ་ཡདོ་པོས་བདོ་ཁ་བ་ཅིན་པོའི་ིསམེས་རྣམས། སངས་

རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔོའི་ིཞིིང་དུ་འིཁྲིིད་པོའི་ིཆོེད་དུ། བོད་ཡུལ་དུ་ཡབ་སྲོས་

སྟེངས་ཞིལ་ཡབ་ཡུམ་གསུམ་དུ་ཞིལ་འིཛོམ་པོ་ཡིན་གསུང་སྐོད། ཤཱཀྱི་ཐུབ་པོའི་ིསྐུ་

ཚབ་འིད་ིགཉིསི་བདོ་ཡུལ་དུ་བྱནོ་ནས་བཞུགས་པོ་འིད་ིཡང༌། སྔནོ་རྒྱལ་པོ་ོདརེ་ཡབ་

སྲོས་ཀྱི་ིའིབྲེལ་བ་ཡོད་པོས། བོད་ཁ་བ་ཅིན་པོའི་ིསེམས་ཅིན་གྱི་ིདོན་ལ་ཡབ་སྲོས་

ཞིལ་འིཛམོ་པོ་ཡནི་གསུང་ང༌ོ། །

ར་ས་འིཕྲུལ་སྣང་ག་ིགཙུག་ལག་ཁང་ག་ིནང་དུ་ཡང༌། ཕྱོ་ིརབས་ཀྱི་ིདུས་སུ་མ་ི

སྡེིག་སྒྲིིབ་མེད་པོ། དགེ་བའིི་བསམ་པོ་ཅིན་སེམས་རྣམ་པོར་དག་པོ་རྣམས་ཀྱིིས། 

རྒྱལ་པོ་ོཆོེན་པོ་ོསྲོོང་བཙན་སྒམ་པོོས། ར་ས་འིཕྲུལ་སྣང་ཅིན་གྱི་ིགཙུག་ལག་ཁང་དུ་



 ལེའུསབུ་་ུ་ོ།སཔངུག་པ།ུཔུངུསབེདངུ་གསུལཔུསངུ་དོུུགཔདངུས་སོུགསུསཀགུསེོངོ
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ར་ིམ་ོབྲསི་པོ་དང༌། ལུགས་སུ་བླུག་པོ་དང༌། འིབུར་དུ་བཏིདོ་པོ་དང༌། རང་བྱུང་དུ་གྲུབ་

པོ་རྣམས་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔོའི་དཔོག་ཏུ་མེད་པོ་མང་པོོས། 

བོད་ཁ་བ་ཅིན་གྱི་ིའིགྲོ་ོབ་སེམས་ཅིན་གྱི་ིདོན་དཔོག་ཏུ་མེད་པོ། བརྗེོད་དུ་མེད་པོ་བྱེད་

པོར་མཐོངོ་ང༌ོ། །མ་ིསམེས་རྣམ་པོར་མ་དག་པོ་རྣམས་ཀྱིསི། ལ་ལ་ལུགས་སུ་བླུག་པོ། 

ལ་ལ་ལྡརེ་ས།ོ ལ་ལ་ར་ིམ་ོབྲསི་པོར་མཐོངོ་ང༌ོ། །དད་པོ་ཆོནེ་པོ་ོརྒྱུན་མ་ིའིཆོད་པོ་དང༌། 

མོས་གུས་ཆོེན་པོ་ོརྒྱུན་མ་ིའིཆོད་པོས་ཞིག་བདུན་དུ་སྐོོར་བ་བྱས་ནས། འིདོད་ཁ་པོ་

ལ་བརྟེེན་པོའི་ིསྡེིག་པོ་གཞིན་གྱིིས་བར་མ་ཆོོད་ན། སྐྱོ་ེབ་ཕྱོ་ིམ་ལ་ཕྱོིར་མ་ིལྡོག་པོའི་ི

བྱང་ཆུབ་སམེས་དཔོར་འིགྱུར་ར།ོ །

དད་པོ་དང་མོས་གུས་ཆོེན་པོོས་གྲོགས་འིདོད་མེད་པོར་སྐོོར་བ་ལ་ཕྱོིན་ཏིེ། ལྷ་

ཞིལ་མཐོོང་བས་བསོད་ནམས་ཀྱིིས་ཀྱིང༌། དུས་ཕྱོིས་སྡེིག་པོས་བར་མ་ཆོོད་ན་དགྲོ་

བཅིོམ་རྒྱན་མེད་པོ་ར་ེསྐྱོ་ེབ་ཕྱོ་ིམ་ལ་ཐོོབ་པོར་འིགྱུར་རོ། །མཐོོང་བས་ཀྱིང་ཕྱོ་ིམ་མ་ི

ལུས་རིན་པོ་ོཆོ་ེཐོོབ་པོར་འིགྱུར་རོ། །ད་ེནས་སྔར་རྒྱ་མ་ོཨོང་ཅིོང་ལྷའི་ིཐུགས་ཀོར་

གཤགེས་པོའི་ིདུས་སུ། ཨངོ་ཅིངོ་ན་ར།ེ ཕྱོསི་ན་རྒྱའི་ིདམག་བྱུང་ན་ལྷ་ཤཱཀྱི་མུ་ན་ེའིད་ི

རྒྱ་ནག་ག་ིདམག་ལ་ཤོར་བའི་ིཉིེན་ཡོད་པོས། ཇ་ོབ་ོམ་ིབསྐྱོོད་རྡོ་ོརྗེ་ེདང༌། ཇ་ོབ་ོཤཱཀྱི་

མུ་ན་ེགཉིིས་བཞུགས་ས་རྗེེས་ལ། ར་མ་ོཆོ་ེནས་ལྷ་ཤཱཀྱི་མུ་ན་ེསྤྱོན་དྲོངས་ལ་འིཕྲུལ་

སྣང་ག་ིགཙང་ཁང་འིོག་མ་བྱང་ལ་སྒ་ོགཏིད་པོའི་ིནང་དུ་བཞུགས་ལ། སྒ་ོརྩིིགས་པོ་

འིཕོགས་པོ་འིཇམ་དཔོལ་གྱི་ིསྐུ་ཅིིག་བྲིས་ལ་ཞིོག་དང༌། དུས་ཕྱོ་ིརྒྱ་ནག་ག་ིདམག་

བྱུང་ན་མ་ིརྙེེད་པོ་ཡིན་གསུང་ང༌ོ། །ད་ེནས་དུས་ཕྱོ་ིམ་ོཅིིག་ཙ་ན་ནང་བློན་སྣ་ཆོེན་པོ་ོ

དང༌། ལ་ོཙྪ་བ་ཐོནོ་མ་ིས་ཾབྷ་ོཊ་དང༌། བླནོ་པོ་ོའིགར་སྟེངོ་བཙན་ཡདི་བཟུང་དང་གསུམ་
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

གྱིི་བུ་ཚ་ཡང་ཚའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་བུ་རེ་རེ་དེ་གསུམ་གྱིིས་མི་བསྐྱོོད་རྡོོ་རྗེེ་ར་མོ་ཆོེར་སྤྱོན་

དྲངས་ནས་བཞུགས། ཤཱཀྱི་མུ་ན་ེའིཕྲུལ་སྣང་ནང་དུ་སྤྱོན་དྲངས་ནས་བཞུགས་ས་

བརྗེེས་སོ། །ར་ས་འིཕྲུལ་སྣང་ག་ིགཙང་ཁང་ག་ིསྒ་ོལ་འིཕོགས་པོ་འིཇམ་དཔོལ་བྲིས་

ནས་རབ་གནས་ཁྱེད་པོར་ཅིན་ཡང་བྱས་ས།ོ །ར་ས་འིཕྲུལ་སྣང་ག་ིགཙུག་ལག་ཁང་

ལ་རབ་གནས་མཛད་པོ་དང༌། རྒྱལ་པོ་ོཆོེན་པོ་ོསྲོོང་བཙན་སྒམ་པོ་ོད་ེཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་

པོ་ོསྐུ་དངོས་ཡིན་པོའི་ིཡིད་ཆོེས་སྐྱོེད་པོ་དང༌། དབུ་རུ་ཀྱི་ིཤོད་དང་ཀྱི་ིཆུ་སྔོན་མོར་

འིདོགས་པོས་རྒྱུ་མཚན་དང༌། རྒྱལ་པོ་ོསྟེེང་ཞིལ་ཡབ་ཡུམ་གསུམ་པོ་ོལྷ་ཐུགས་རྗེ་ེ

ཆོེན་པོ་ོརང་བྱོན་བཅུ་གཅིིག་ཞིལ་ལ་སྐུ་ཐོིམ་སྟེ་ེགཤེགས་ནས། བློན་པོ་ོརྣམས་ཀྱིིས་

རྒྱལ་པོ་ོསྟེངས་ཞིལ་རྣམས་ལ་མཆོོད་པོ་ཆོེན་པོ་ོམཛད་པོ་དང༌། རྒྱལ་པོ་ོསྟེངས་ཞིལ་

གསུམ་གྱིིས་ལྷའི་ིསྨོིན་མཚམས་ཀྱི་ིཡ་ེཤེས་ཀྱི་ིསྤྱོན་དང་ཤངས་གཉིིས་ལ་ཞིལ་རིབ་

བྱས་ནས། ར་ས་འིཕྲུལ་སྣང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ནང་གི་ལྷ་རྣམས་ལས་འིོད་ཟེར་

འིཕྲསོ་པོ་དང༌། ལྷ་རྣམས་ཞིལ་མཐོངོ་བའི་ིཡནོ་ཏིན་གསུམ་པོ་དང༌། ཨངོ་ཅིངོ་གསི་ལྷ་

ཤཱཀྱི་གཉིིས་བཞུགས་ས་རྗེེས་ཤིག་གསུང་བའི་ིལུང་བསྟེན་མཛད་པོ་སོགས་ཏི།ེ བོད་

ཀྱིི་རྒྱལ་པོོ་ཆོེན་པོོ་སྲོོང་བཙན་སྒམ་པོོའི་ིརྣམ་ཐོར་བཀོའི་ཆོེམས་གསེར་གྱིི་ཕྲེང་བ་

ཞིེས་ཀྱིང་བྱ། ཇ་ོབ་ོཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་པོ་ོའིཕོགས་པོ་སྤྱོན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ག་ི

ལ་ོརྒྱུས་དང༌། རྣམ་ཐོར་ཕྱོ་ིམ་བཀོའི་ཆོེམས་གསེར་གྱི་ིཡང་ཞུན་ཞིེས་ཀྱིང་བྱ། རྒྱལ་

པོོ་ཆོེན་པོོ་སྲོོང་བཙན་སྒམ་པོོས་བོད་ཡུལ་དབུས་སུ་དམ་པོ་ཆོོས་ཀྱིི་སྲོོལ་གཞུང་

བཏིོད་ནས། ཆོོས་འིཁོར་ལྷ་ས་བཞིེངས་པོའི་ིལ་ོརྒྱུས་རྒྱལ་པོོའི་ིབཀོའི་ཆོེམས་བཀོའི་

ཁལོ་མ་ཞིསེ་བྱ་བ་སྟེ་ེལའེུ་བཅུ་དྲུག་པོ་རྫོགོས་ས།ོ །        ། །
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བཀའ་ཆེམེས་ཀྱི་ིམཇུག་བསྡུ་བ། 

 རྒྱལ་པོ་ོཆོནེ་པོ་ོསྲོངོ་བཙན་སྒམ་པོའོི་ིབཀོའི་ཆོམེས་མ་ེཏིགོ་ཕྲངེ་བ་ཞིསེ་བྱ། རྒྱལ་པོ་ོ

ཆོེན་པོ་ོདེས་བོད་ཁ་བ་ཅིན་པོ་རྣམས་ལ་བཀོའི་དྲིན་དང་སྐུས་སྐྱོོབས་ཆོ་ེབ་རྣམས་ཀྱི་ི

སྒ་ོགསུམ་བསྟེནེ་ནས། རྒྱལ་པོ་ོཆོནེ་པོསོ་ཡུལ་ཁྲིམིས་བཟང་པོ་ོམཛད་པོ་དང༌། མཐོའི་ི

དགྲོ་བཏུལ་པོ་དང༌། ཡ་ིདམ་གྱི་ིལྷ་ང་ོམཚར་ཆོ་ེབའི་ིཁྱེད་པོར་ཅིན་རྣམས་སྤྱོན་དྲངས་

པོ་དང༌། དམ་པོ་ཆོོས་ཀྱི་ིསྲོོལ་གཞུང་བཟང་པོ་ོབཏིོད་པོ་དང༌། བཙུན་མ་ོརྣམས་ཀྱིིས་

ལག་རིས་ཀྱིང་འིགྲོན་བཟང་པོ་ོབྱས་པོ་དང༌། བློན་པོ་ོཀུན་དང་དབོན་པོ་ོརྣམས་ཀྱིིས་

རྒྱལ་པོ་ོཞིལ་བཞུགས་པོའི་ིཞིབས་ཏིོག་སུ་བཟང་པོ་ོསྟེོབ་པོ་དང༌། རྒྱལ་པོོའི་ིསྐུ་ཡལ་

ནས་བློན་པོ་ོདང་དབོན་པོ་ོརྣམས་ཀྱིིས་བང་ས་ོབརྩིིགས་ལུགས་དང༌། ད་ེལ་སོགས་

པོའི་ིགཏིམ་རྒྱུད་མང་ཞིིང་ཞིིབ་པོ་རྣམས་བློན་པོ་ོརྣམས་ཀྱིིས་མཛད་པོའི་ིཟླ་བ་འིདོད་

འིཇ་ོདང༌། བཙུན་མ་ོརྣམས་ཀྱིསི་མཛད་པོའི་ིདར་དཀོར་གསལ་བའི་ིནང་ན་རྒྱས་པོར་

བྲསི་འིདུག་ག ོ།

རྒྱལ་པོ་ོཆོེན་པོ་ོསྲོོང་བཙན་སྒམ་པོོའི་ིསྤྲུལ་པོ་ཇ་ོབ་ོཆོེན་པོ་ོརྗེ་ེལྷ་ཅིིག་དེའི་ིཞིལ་

ནས། རྒྱལ་པོོ་ཆོེན་པོོ་སྲོོང་བཙན་སྒམ་པོོ་དེའིི་བཀོའི་ཆོེམས་ཞིེས་བྱ་བ། ལྷ་ས་

བཞིེངས་པོའི་ིལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིཡ་ིག་ེའིད་ིབྲིས་པོ་དང༌། ཀློོག་པོ་དང༌། ཉིན་པོ་ལ་ཕོན་ཡོན་

ཆོེན་པོ་ོབསམ་གྱིིས་མ་ིཁྱེབ་པོ་བརྗེོད་ཀྱིིས་མ་ིལང་ང་ོགསུང་ང༌ོ། །ལ་ོར་ེལ་ལྷ་ས་ལན་
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ར་ེམཇལ་ནས་སྐོོར་བ་འིབུམ་ཚ་ོར་ེབསྐོོར་ན། ཞུན་མ་ེདང་མཆོོད་རྫོས་ཁལ་བརྒྱ་ཚ་ོ

ར་ེཕུལ་བ་དང་མཉིམ་གསུང་ང༌ོ། །ད་ེཅི་ིསྟེ་ེཕོན་ཡནོ་ཆོ་ེབའི་ིལ་ོརྒྱུས་དང་རྒྱུ་མཚན་ན།ི 

སྒྲིོལ་མ་སྔོན་མོའི་ིསྤྲུལ་པོ་ལྷ་སའི་ིསྨྱོོན་མ་ཞིེས་བྱ་བ་ཡ་ེཤེས་ཀྱི་ིམཁའི་འིགྲོ་ོམ་དེས་

ལུང་བསྟེན་པོ་ཡནི་པོས་ཕོན་ཡནོ་ཆོ་ེབ་ཡནི་ན་ོགསུང༌། 

གཉིིས་པོ་ནི། རྒྱལ་པོ་ོཆོེན་པོ་ོསྲོོང་བཙན་སྒམ་པོ་ོཞིེས་བགྱི་ིབ་ཇ་ོབ་ོཐུགས་རྗེ་ེ

ཆོནེ་པོ་ོའིཕོགས་པོ་སྤྱོན་རས་གཟགིས་དབང་ཕྱུག་དའེི་ིསྐུ་དངསོ་ཡནི་པོ་ལ་བསྐོལ་པོ་

ནས་བསྐོལ་པོའིི་བར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔོའི་སེམས་དཔོའི་ཆོེན་པོོ་ཉིི་ཟླ་ལྟ་བུ་དེ། 

དང་པོ་ོགནམ་གྱི་ིལྷ་འིོད་གསལ་ཆོེན་པོོའི་ིསྲོས། ཤེད་ཅིན་དང་ཤེད་ལ་གྲོོགས་གཉིིས་

མ་ིཡུལ་དུ་དུ་བབས་ཏི།ེ དའེི་ིབུ་ཚ་ཡང་ཚའི་ིརྒྱུད་མ་བསློད་མ་འིཆུགས་པོ་རྒྱ་གར་གྱི་ི

རྗེེ་མང་པོོས་བཀུར་བ་ནས་ཤཱཀྱི་ཐུབ་ཡབ་སྲོས་སུ་གདུང་རྒྱུད་པོ། དེ་དང་གདུང་

རྒྱུད་གཅིིག་པོ་ཤཱཀྱི་ར་ིབྲག་པོ་ནས་གདུང་རྒྱུད་པོ་རྒྱལ་པོ་ོཤཱཀྱི་དམག་བརྒྱ་པོ། ད་ེ

ནས་གདུང་རྒྱུད་པོ་རྗེ་ེགཉིའི་ཁྲི་ིབཙན་པོོ། ད་ེནས་གདུང་རྒྱུད་པོ་ལྷ་ཐོ་ོཐོ་ོརེའི་ིགཉིན་

ཤལ། ད་ེནས་གདུང་རྒྱུད་པོ་རྒྱལ་པོ་ོགནམ་ར་ིསྲོོང་བཙན་གྱི་ིསྲོས་རྒྱལ་པོ་ོཆོེན་པོ་ོ

སྲོོང་བཙན་སྒམ་པོོར་སྐུ་འིཁྲུངས་ནས། བོད་ཡུལ་ཁ་བ་ཅིན་པོའི་ིམ་ིརྣམས་སྨོིན་གྲོོལ་

གྱི་ིལམ་ལ་བཀོོད་ནས། ནུབ་བད་ེབ་ཅིན་གྱི་ིཞིིང་ཁམས་སུ་ཆོོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐོའི་

ཡས་ཞིེས་བྱ་བ་མགོན་པོོ་ཚེ་དཔོག་མེད་དེའིི་ཞིབས་དྲུང་དུ། བོད་ཁ་བ་ཅིན་པོའིི་

སེམས་ཅིན་རྣམས། ཕྱུགས་རྫོ་ིབཟང་པོོས་ཕྱུགས་འིབྲོག་བཟང་སར་འིདེད་པོ་བཞིིན་

དུ་ཁྱུ་འིདེད་བྱེད་པོ་དེས་མཛད་པོའི་ིབཀོའི་གསུང་ག་ིཡ་ིག་ེཡིན་པོས། ཕོན་ཡོན་ཤིན་

ཏུ་ནས་ཀྱིང་ཆོ་ེབ་ཡནི་ན།ོ །



 སཀགུསེོངུལསོུམ་ུས་ུསོ།

 251  

གསུམ་པོ་ནི། སངས་རྒྱས་བསྟེན་པོའི་ིགཙ་ོབོའི་ིསྐུ་ཚབ་ལྷ་ཤཱཀྱི་མུ་ན་ེདང་མ་ི

བསྐྱོོད་རྡོོ་རྗེེ་གཉིིས་ཀྱིི་ནང་ན། སྔ་རབས་འིདས་པོའིི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔོའི་ིསྐུ་གདུང་རིང་བསྲོེལ་མང་པོ་ོདང༌། ཡིད་བཞིིན་གྱི་ིནོར་བུ་རིན་པོ་ོཆོ་ེ

ཕུག་རོན་ཙམ་པོ་རེ་ཡང་ཡོད་པོ་དང༌། རབ་གནས་ཡང་བསྟེན་པོའིི་བདག་པོ་ོརང་

གིས་མཛད་པོ་དང༌། བྱམས་སྐུ་ཆོོས་ཀྱི་ིའིཁོར་ལ་ོསྨོོན་ལམ་རྣམ་དག་དང༌། གསེར་

དངུལ་བྱམས་པོ་མཆོདེ་བཞི་ིརང་བྱུང་དང༌། ཇ་ོབ་ོཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་པོ་ོརང་བྱནོ་ལྔ་ལྡན་

གྱི་ིནང་ན། ཙན་དན་སྦྲུལ་གྱི་ིསྙིང་པོོའི་ིཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་པོ་ོབཅུ་གཅིིག་ཞིལ་རང་བྱུང་

དང༌། སངས་རྒྱས་འིཁརོ་བ་འིཇགི་དང༌། འིདོ་སྲུང་དང༌། ཤཱཀྱི་ཐུབ་པོ་དང་གསུམ་གྱི་ི

གདུང་རིང་བསྲོེལ་ཁྱེོར་བ་གང༌། སྤྲུལ་པོའི་ིདག་ེསློོང་གིས་སྤྱོན་དྲངས་ནས་བཞུགས་

ཡོད་པོ་དང༌། འིཇམ་དབྱངས་སྤྲུལ་པོ་ཐོོན་མ་ིས་ཾབྷ་ོཊས་རྒྱ་ཡིག་བོད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་

ནས་དམ་པོ་ཆོོས་ཀྱི་ིསྲོོལ་གཞུང་བཟང་པོ་ོབཏིོད་དུ་བཏུབ་པོའི་ིང་ོམཚར་གྱིིས་ཕོན་

ཡནོ་ཆོ་ེབ་ཡནི་གསུང་ང༌ོ། །

དཔོ་ེཆོའི་ིལུགས་ལ་ལ་ནས་བཤད་པོ་ལ། བོད་ཁ་བ་ཅིན་གྱི་ིས་ཆོ་འིད་ིསངས་

རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔོའི་ིཞིབས་ཀྱིིས་མ་བཅིགས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིགདུལ་

བྱར་མ་གྱུར་ཟེར་བ་འིདུག་སྟེེ། ལུགས་ལ་ལ་ནས་བཤད་པོ་འིཇམ་དཔོལ་དག་ེསློོང་

ཤེས་རབ་འིོད་དུ་སྐུ་སྤྲུལ་པོ་དང༌། ཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་པོ་ོསྲོོང་བཙན་སྒམ་པོོར་སྐུ་སྤྲུལ་པོ་

དང༌། ཕྱོག་རྡོོར་སྐོན་མོར་སྐུ་སྤྲུལ་པོ་དང༌། ཤཱཀྱི་ཐུབ་པོ་རྒྱལ་བུ་སྦྱོིན་ལ་དགར་སྐུ་

སྤྲུལ་པོ་དང༌། ཕྱོག་རྡོརོ་ལྷ་ཐོ་ོཐོ་ོརའེི་ིགཉིན་ཤལེ་དུ་སྐུ་སྤྲུལ་པོ་དང༌། ཐུགས་རྗེ་ེཆོནེ་པོ་ོ

སྲོོང་བཙན་སྒམ་པོོར་སྐུ་སྤྲུལ་པོ་དང༌། འིཇམ་དཔོལ་ཁྲི་ིསྲོོང་ལྡེའུ་བཙན་དུ་སྐུ་སྤྲུལ་པོ་
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དང༌། ཤཱཀྱི་ཐུབ་པོ་པོདྨེ་འིབྱུང་གནས་སུ་སྐུ་སྤྲུལ་པོ་དང༌། ད་ེརྣམས་ཀྱིསི་དབུ་རུའི་ིས་

གནས་འིདིར་བྱོན་ནས་ས་གཞིི་བྱིན་གྱིིས་བརླབས་པོས་དེ་བཞིིན་གཤེགས་པོའིི་

ཞིབས་ཀྱིིས་བཅིགས་པོས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔོའིི་ཞིིང་ཁམས་དང༌། དེ་བཞིིན་

གཤགེས་པོའི་ིགདུལ་བྱར་ཡང་གྱུར་ཏི།ོ །ཞིསེ་གསུང་ང༌ོ། །

དེ་བས་ན་ར་ས་འིཕྲུལ་སྣང་དང༌། ར་མ་ོཆོེའིི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་གནས་འིདི་

བྱིན་ཆོགས་ལ། རྟེེན་དང་གཙུག་ལག་ཁང་འིདི་ཀུན་ཤིན་ཏུ་ནས་བྱིན་བརླབས་ཆོེ་

བས། འིད་ིལ་ཕྱོོགས་ཐོམས་ཅིད་ཀྱི་ིལམ་ཐོག་ཉི་ེརིང་མེད་པོའི་ིམ་ིརྣམས་ཀྱིིས་དད་པོ་

དང༌། མོས་གུས་ཕུལ་ནས། ལ་ོའིདོད་དང་ཁ་ེའིདོད་མེད་པོར་སྐོོར་བ་བྱས། ཕྱོག་

བཙལ། མར་མ་ེདང་མཆོོད་པོ་ཕུལ་ཏིེ། ད་ེནས་ལོག་ནས་ཕྱོིས་སྡེིག་པོ་མ་བྱས་པོར། 

མོས་གུས་དང༌། དད་པོ་རྒྱུན་མ་ཆོད་པོ་མ་ཤིའི་ིབར་དུ་བྱས་ན། ལན་གཅིིག་མཇལ་

གཉིིས་མཇལ་ཚོ། ས་གཅིིག་ནོན་གཉིིས་ནོན་གསུམ་ནོན་ཡིན། ལན་བཅུ་ཕྱོིན་ནས་

དད་མསོ་ཀྱིསི། ཕྱོག་དང་མཆོདོ་པོ་སྐོརོ་བ་བྱས་ནས། ད་ེནས་སྡེིག་པོས་བར་མ་ཆོདོ་

ན། ས་བཅུ་ནོན་ནས་ས་བཅུའིི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔོའི་ཆོེན་པོོ་ཐོོབ་པོར་འིགྱུར་

ར།ོ །གསུངས་ས།ོ །

གཞིན་ཡང་ཇ་ོབ་ོཆོནེ་པོ་ོརྗེ་ེལྷ་ཅིགི་ག་ིཞིལ་ནས། རྒྱལ་པོོའི་ིབཀོའི་ཆོམེས་ཀྱི་ིཡ་ི

གེ་ཤོག་དྲིལ་འིདི། དར་ཡུག་སྔོན་པོོ་ལ་ཤོག་བུ་བྱས། གསེར་གྱིི་ཡི་གེ་བྲིས་ནས་

འིདུག་པོ་མཐོོང་ནས་རྒྱས་འིབྲིང་བསྡུས་གསུམ་དུ་འིདུག་པོ་ལྟར་ཡ་ེཤེས་ཀྱི་ིམཁའི་

འིགྲོ་ོམས་ལུང་བསྟེན་ཏིེ། གཙུག་ལག་ཁང་ག་ིནང་ནས་གཏིེར་ནས་བྱུང་སྟེེ། དུས་ཕྱོ་ི

མའི་ིམ་ིརྣམས་ཚོགས་ཆོེན་པོ་ོབསོག་པོའི་ིཆོེད་དུ། པོ་ོཏི་ིགླིེགས་བམ་གྱི་ིནང་དུ་ཡ་ི
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གརེ་བྲསི་ས།ོ །བཀོའི་ཆོམེས་ཀྱི་ིཡ་ིག་ེའིད་ིཡང་མཐོངོ་བར་དཀོའི་བ། ཐོསོ་པོར་དཀོའི་

བ། རྙེེད་པོར་དཀོའི་བ་ཡིན་ཏིེ། ད་ེཇ་ིལྟར་དཀོའི་ཞི་ེན། ཡ་ེཤེས་ཀྱི་ིམཁའི་འིགྲོ་ོམས་

ལུང་བསྟེན་པོ་ལས། གཞིན་གྱིསི་རྙེདེ་པོ་དང་བསྟེན་པོར་ནུས་པོར་དཀོའི་བས་ས།ོ །

ཕྱོ་ིམ་ོཤོག་དྲིལ་གསུམ་པོ་ོན་ིགཏིེར་བསྲུང་བཀོའི་ཉིན་གྲོགས་ནས་ཤུལ་དུ་སྦས་

སོ། །ཇ་ོབ་ོརྗེེས་བང་སྟེོན་ལ་གནང༌། བང་སྟེོན་གྱིིས་སྟེོད་ལུངས་པོ་ལ་གནང༌། དེས་

སྤྱོན་སྔ་བ་ལ། དསེ་སྣའེུ་ཟུར་བ། དསེ་འིབྲ་ིགུང་པོ་ལ། དསེ་རྒྱ་མ་བ་ལ། དསེ་རྭསྒྲིངེ་

བ་ལ། དསེ་དཀོནོ་བཟང་ལ། དསེ་རྡོ་ོརྗེ་ེཚུལ་ཁྲིམིས། དསེ་བདག་ལའི།ོ །ཡ་ིག་ེའིདའིི་ི

ཕྱོ་ིམ་ོཡང་དག་པོ་གསུམ་ལ་བྱས་ནས་བྲིས། རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་ནས། བོད་དུ་དམ་

པོའི་ིཆོོས་བསྒྱུར་པོའི་ིལ་ོཙྪ་པོ་བློན་པོ་ོཆོེན་པོ་ོགཉིིས་ན།ི ཐོོན་མ་ིས་ཾབྷ་ོཊ་མ་ིཆུང་དང༌། 

འིགར་སྟེོང་བཙན་ཡུལ་བཟུང་གཉིིས་ཡིན་ཅིིང་རྒྱལ་པོོ་སྲོོང་བཙན་སྒམ་པོོའི་ིསྤྱོན་

སྔར་བསྒྱུར་བའི་ིལ་ོཙྪ་པོ་ཆོནེ་པོོར་གྲོགས་ས།ོ །

རྒྱལ་པོོའི་ིཆོོས་བློན་ཆོེན་པོ་ོབཅུ་དྲུག་ནི། ཆོོས་བློན་སྣ་ཆོེན་པོོ། ཉིང་དཔོལ་ལྡ་ེ

ཞིང་སྣང༌། མངོ་ཁྲི་ིརྗེ་ོར་ེགནང་བཙན། ཁྱུང་པོ་ོཡུལ་ཟུ་རྩི།ེ ཅིགོ་ར་ོདར་རྒྱས། མང་པོ་ོ

རྗེེ་སྲོོང་ནམ་ཅིོག་རོ་བརྒྱན། མཆོིམས་མང་རྗེེ་མང་ལོད་ནི་ཤར་ཕྱོོགས་རྒྱ་ནག་གི་

ཁས་དཔོོན་དུ་བསྐོོས། གཉིགས་དཔོལ་སྡེ་ེབ་ེཀུ་ཅིོག་ན་ིལྷ་ོཕྱོོགས་མོན་རྒྱ་གར་གྱི་ི

ཁས་དཔོོན་སུ་བསྐོོས། ཆོོས་བློན་པོོ་འིོད་ལྕང་གཞུགས་རིངས་གཡའི་གོང་བཟའི། 

མཆོིམས་མང་རྗེེ་མང་ལོད། འིབྲི་སེ་རུ་གུང་སྟེོན། གཉིགས་ཁྲིིའུ་བཟང་ཡང་སྟེོན། 

སྦས་བཙན་བཟང་དཔོལ་ལེགས། སྣུབས་གཉིའི་སྟེོང་རེ། གཙུག་སྣོན་ན་ིནུབ་སྟེག་

གཟིག་གི་ཁས་བློན་སུ་བསྐོོས། ལམ་སྡེེ་ཁྲིི་བཟང་ལ་ོབཙན་ནི་བྱང་ཕྱོོགས་དྲུག་གུ་
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བཀའ་ཆེམེས་ཀ་ཁོོལ་མ།

སྤོར་གྱི་ིཁས་དཔོནོ་དུ་བསྐོསོ་པོ་ཡནི་ན།ོ །ཆོསོ་བླནོ་ཆོནེ་པོ་ོདང༌། ཁས་བླནོ་དུ་བསྐོསོ་

པོ་རྣམས་རྫོགོས་ས།ོ །

ད་ེལྟར་ཆོོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་པོ་ོསྲོོང་བཙན་སྒམ་པོ་ོཉིིད་ཀྱི་ིབཀོའི་ཆོེམས་བཀོའི་ཁོལ་མ་

ཆོེན་མ་ོའིད་ིཉིིད་ལ་ལྷག་ཆོད་དང༌། ཡ་ིག་ེམཁན་པོོས་ག་ོམ་ག་ོསོགས་ཀྱི་ིནོར་འིཁྲུལ་

འིདུག་པོ་རྣམས་ཕྱོ་ིམ་ོབཞི་ིལས་འིདུས་ཏིེ། ལྷག་ཆོད་རྣམས་ཁ་བཀོང་སྟེ་ེདག་པོར་

བྲསི་པོ་ལགེས་ས།ོ །

ཕྱོི་མོ་ཅིིག་ན་བཀོང་ཆོེམས་བཀོའི་ཁོལ་མ་འིདི་དགེ་བཤེས་རྣལ་འིབྱོར་བས་

དཔོ་ེཆུང་བཤུས་ནས། དག་ེབཤེས་སྤྱོན་སྔ་བ་ལ་གནང༌། དེས་དག་ེབཤེས་བྱ་ཡུལ་

བའི་ིཕྱོག་ན་ཡདོ་པོ་གདུང་རྟེནེ་དུ་བཅུག དཔོ་ེཕྱོ་ིམ་ོགླི་ོའིབུར་གྱི་ིལྡརེ་ཚོའི་ིནང་ན་ཡདོ་

བྱ་བར་གྲོགས་ས།ོ །

རྒྱལ་པོོས་ཇ་ིལྟར་བཏུལ་བའི་ིལ་ོརྒྱུས་ཡོད་པོ་གཙང་དུ་ཤོར་སྐོད་འིད་ིལ་རྒྱས་

འིབྲིང་བསྡུས་གསུམ་ཡོད། འིདི་རྒྱས་ཤོས་ཡིན་ཟེར་བར་འིདུག་པོ་བཞིིན་བཀོོད་

པོའི།ོ ། སརྦ་མངྒེ་ལ།ཾ །
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པར་བྱེང་སྨོནོ་ཚགི

རྣམ་གྲོལོ་ཞི་ིབའི་ིརྒྱ་མཚརོ་ར་ོགཅིགི་ཏུ། །

གཞིལོ་བའི་ིམཐོའི་ཡས་ཆོསོ་ཚུལ་དལ་འིབབ་ཀླུང༌། །
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