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པའི་ཁར་ཁྔོ་ལ་ངན་སགས་བརྒྱབ་དགྔོས་བསམས། ཡིན་ནའང་བདུད་མྔོས་

གང་ཡང་མ་བས་གྔོང་དམག་མི་དླེས་རང་གི་གི་བཏྔོན་ནས་བདུད་མྔོ་དླེ་བསད་

པ་རླེད། དླེ་ནས་ཁྔོས་ནྔོར་མཛོད་ཡྔོངས་རྔོགས་བསྡུས་པ་དང་། མླེ་ལྕགས་སྒམ་

ཆུང་དླེ་ཁླེར་ནས་གྔོང་ཁླེར་དུ་སྤྔོ་པྔོ་བས་ནས་བསད་པ་རླེད། 

དམག་མི་དླེ་གྔོང་ཁླེར་དུ་སྔོད་པའི་རིང་རྒྱལ་པྔོས་རང་གི་སྲས་མྔོ་དླེ་ཕྔོ་བང་

ནང་བཙོན་བཅུག་བས་ཡྔོད་པ་ཤླེས་པ་རླེད། སྲས་མྔོ་དླེ་འཁྲུངས་པའི་སབས་

རྒྱལ་པྔོའི་མཚན་མཁན་གིས། ནམ་ཞིག་སྲས་མྔོ་ནར་སྔོན་སབས་སྲས་མྔོས་

དམག་མི་ཞིག་དང་ཆང་ས་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ལུང་བསན་བས་ཡྔོད་སབས། 

རྒྱལ་པྔོས་སྲས་མྔོ་ཕི་ལ་གཏྔོང་གི་མླེད་པ་རླེད། 
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ཉིན་གཅིག་དམག་མི་དླེས་རང་གི་དངུལ་ཚང་མ་རྔོགས་ཏླེ། ལག་ཏུ་མླེ་

ལྕགས་སྒམ་ཆུང་དླེ་ལས་ལྷག་མླེད་པ་ཤླེས་པ་རླེད། དམག་མི་དླེས་སྒམ་

ཆུང་དླེ་ལ་རླེད་མྔོ་རླེ་བཞིན་པའི་སབས་སྒམ་ཆུང་དླེ་ནས་མླེ་ཚག་འགའ་

ཤས་ཐྔོན་པ་དང་། དླེ་མ་ཐག་ཏུ་ཁྔོའི་ཁིམ་གི་སྒྔོ་ནས་ཁི་དང་པྔོ་དླེ་ཡར་

འཛུལ་ཡྔོང་ནས། སྦིན་བདག་ལགས། བཀའ་ག་རླེ་གནང་རྒྱུ་ཡྔོད། ཅླེས་

དིས་པ་ན། དམག་མི་དླེ་ཧ་ལས་ཧྔོན་ཐྔོར་ནའང་ལྷིང་འཇགས་ངང་། ང་ལ་

དངུལ་ཏྔོག་ཙམ་ཁླེར་ཤྔོག་དང་། ཞླེས་བཀའ་བཏང་བ་རླེད། དླེ་ནས་ཡུད་

ཙམ་རླེས་ལ་ཁི་དླེས་ཟངས་ཀི་ཊམ་ཀས་ཁླེངས་པའི་ཁུག་མ་ཞིག་འཁླེར་

ནས་ལྔོག་སླེབས་པ་རླེད། དམག་མི་དླེས་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུས་པ་དང་ཁི་དླེ་

ཡལ་ཕིན་པ་རླེད། 

ཡང་ཉིན་གཅིག་དམག་མི་དླེས་མླེ་ལྕགས་སྒམ་ཆུང་དླེར་ཚོད་བལྟ་ཞིག་

བླེད་དགྔོས་བསམས་ཏླེ། མླེ་ལྕགས་སྒམ་ཆུང་དླེ་མླེ་རྔོ་ལ་ཚར་གསུམ་

བརར་བ་ན། ལམ་སང་ཁི་གསུམ་པ་དླེ་ཐྔོན་ཡྔོང་བ་རླེད། ཁྔོས་ཁི་དླེར་

གསླེར་གི་ཊམ་ཀ་འགའ་ཤས་ཁླེར་ཤྔོག་ཅླེས་བཀའ་བཏང་བར། ཅུང་

མ་འགྔོར་བར་ཁི་དླེས་གསླེར་ཊམ་གིས་ཁླེངས་པའི་ཁུག་མ་ཞིག་འཁླེར་

ཡྔོང་ནས་ལམ་སང་ཡལ་ཕིན་པ་རླེད། དླེ་ནས་དམག་མི་དླེས་སྲས་མྔོ་

སྐྔོབ་ཐབས་ཀི་འཆར་གཞི་སྒིག་རྒྱུ་འགྔོ་བཙུགས་པ་རླེད། 
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ཁྔོས་ཁི་གཉིས་པ་དླེ་ཡི་རྔོགས་ལ་བརླེན་དགྔོས་བསམས་ཏླེ། མླེ་ལྕགས་

སྒམ་ཆུང་དླེའི་མླེ་རྔོ་ཚར་གཉིས་བརར་བ་ན། ཁི་གཉིས་པ་དླེ་ཐྔོན་ཡྔོང་

སླེ། སྦིན་བདག་ལགས། བཀའ་ག་རླེ་གནང་རྒྱུ་ཡྔོད། ཅླེས་དིས་པར། 

དམག་མི་དླེས། ཁླེད་ཀིས་མཛེས་ལྡན་སྲས་མྔོ་འཁླེར་ཡྔོང་ནུས་སམ། 

ཞླེས་དིས་པར། ཁི་དླེས། ལགས་འྔོང་། ཡིན་དང་ཡིན། ཞླེས་བཤད་ནས་

ཡལ་ཕིན། དླེ་ནས་ཡུད་ཙམ་གི་རླེས་སུ་ཁི་དླེས་སྲས་མྔོ་དངྔོས་སུ་འཁིད་

ནས་ལྔོག་སླེབས།

  

དམག་མི་དླེས་སྲས་མྔོ་མཐྔོང་མ་ཐག་ཏུ་རང་སླེམས་ཤྔོར་བ་རླེད། དགྔོང་

མྔོ་དླེར་ཁི་དླེས་སྲས་མྔོ་ཕྔོ་བང་དུ་བསྐལ། དུས་དླེ་ནས་བཟུང་ཁི་དླེའི་ལས་

འགན་དུ་སྲས་མྔོ་ཕྔོ་བང་ནས་ཕར་ཚུར་བསྐལ་རྒྱུ་ཆགས་པ་རླེད།

རིང་མིན་རྒྱལ་པྔོས་གནས་ཚུལ་དླེའི་སྔོར་ཤླེས་ཏླེ། དམག་མི་དླེ་འཛིན་

བཟུང་བས་ནས་མི་ཚོགས་དཀིལ་ལ་དཔྱང་ཐག་བརྒྱབས་ཏླེ་གསྔོད་རྒྱུའི་

བཀའ་བཏང་། དཔྱང་ཐག་རྒྱག་པའི་ཉིན་དླེར་མི་ཚོགས་མང་པྔོ་ལྟད་མྔོ་བལྟ་

བར་འཛོམས། དླེར་རྒྱལ་པྔོ་དང་ཁྔོང་གི་བཙུན་མྔོའང་ཕླེབས་ཡྔོད་པ་རླེད། 

དམག་མི་དླེའི་སླེ་ལ་ཐག་པ་གྔོན་ཏླེ་སིངས་ཆའི་སླེང་ལངས་བསད། དླེའི་

སབས་ཁྔོས་རྒྱལ་པྔོ་ལ་ཐ་མག་ཅིག་འཐླེན་ཆྔོག་པའི་གནང་བ་ཞུས་པ་རླེད། 
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ཁྔོའི་རླེ་བ་མཐའ་མ་དླེ་རྒྱལ་པྔོས་ཁས་ལླེན་བས་པ་ན། དམག་མི་དླེས་རང་

གི་འབའ་ཁུག་ནས་མླེ་ལྕགས་སྒམ་ཆུང་དླེ་ཕི་ལ་བཏྔོན་ཏླེ། མླེ་རྔོ་ལ་ཚར་

གསུམ་བརར་མ་ཐག་ཁི་གསུམ་ག་ཐྔོན་ཡྔོང་བ་དང་། དམག་མི་དླེས། ང་

ལ་རྔོགས་པ་བ་དགྔོས། ཞླེས་བཀའ་བཏང་བ་ན། ཁི་གསུམ་གིས་རྒྱལ་པྔོ་

དང་བཙུན་མྔོ་གཉིས་ཀི་མཐའ་ཡྔོངས་སུ་བསྔོར་པར་བརླེན། རྒྱལ་པྔོ་དང་

བཙུན་མྔོ་གཉིས་ཀ་ཞླེད་ཐག་ཆྔོད་དླེ། དམག་མི་དླེར་སྲྔོག་སྐྔོབ་ཡྔོང་བའི་

རླེ་སྐུལ་ཞུས་པ་དང་། ཁྔོ་གཉིས་ཀིས་སྲས་མྔོ་དླེ་ཁྔོང་ལ་སྤད་རྒྱུ་མ་ཟད། 

རླེས་སུ་ཁྔོང་རྒྱལ་པྔོར་བསྔོ་རྒྱུའི་ཁས་ལླེན་ཀང་བས་པ་རླེད། 

དླེ་ནས་ཁྔོས་རྒྱལ་པྔོ་དང་བཙུན་མྔོ་གཉིས་ཚེ་ཐར་བཏང་བ་དང་། རང་ཉིད་

རྒྱལ་པྔོའི་སྲས་མྔོ་དང་ཆང་ས་བརྒྱབས་པ་རླེད། དླེ་ཉིན་ཁི་གསུམ་ཡང་

ཆང་སའི་དགའ་སྔོན་རྔོལ་བར་སླེབས། དླེ་ནས་བཟུང་དམག་མི་དླེ་དང་

སྲས་མྔོ་གཉིས་མི་ཚེ་བག་ཕླེབས་ངང་བསྐལ་ཏྔོ།། །།
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༄༅། །སྒྱུ་མའྲི་རྟ། །

རྔོང་དགའ་བ་ཨྔོ་རྒྱན་བསན་འཛིན་གིས་བསྒྱུར།
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༄༅། །སྔོན་པར་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་པྔོས་ལྔོ་གསར་ཉིན་མྔོ་དང་སབས་བསྟུན། 

མགྔོན་པྔོ་ཡྔོངས་དང་ལྷན་དུ་རྒྱུན་སྲྔོལ་གི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་འཚོགས་གནང་

གི་ཡྔོད་པ་རླེད། དླེ་ལྟ་བུའི་འདུ་འཛོམས་ཀི་སབས་ཤིག་ལ། རྒྱལ་པྔོ་མཇལ་

མཁན་རྒྱ་གར་བའི་མི་ཞིག་སླེབས་ཡྔོད་ཅིང༌། ཁྔོའི་མཉམ་དུ་ར་ཞིག་ཀང་ཁིད་

ཡྔོད།   མི་དླེས་གུས་འདུད་དང་བཅས་ཏླེ། ཀླེ། རྒྱལ་པྔོ་རིན་པྔོ་ཆླེ། གནམ་

ལྔོ་གསར་ཚེས་ལ་འཚམས་འདིའི་བཀིས་བདླེ་ལླེགས་ཞུ། ངས་ལྔོ་མང་འབད་

བརྔོན་བས་པའི་གྲུབ་འབས་སུ་སྒྱུ་མའི་ར་ཞིག་བཟྔོ་སྐྲུན་ཐུབ་པ་བྱུང་སྔོང་། ར་

དླེ་ཡིས་སར་ཆ་གཅིག་ནང་ཞྔོན་མཁན་དླེ་ཁླེར་ཏླེ། འཛམ་གིང་ས་ཕྔོགས་གང་

སར་སྔོར་སྐྔོད་བླེད་ཐུབ་ཀི་ཡྔོད། ཅླེས་ཞུས། 

དླེའི་སབས་རྒྱལ་པྔོའི་ཉླེ་འགམ་དུ་རྒྱལ་སྲས་ཕི་རྔོཛ་ཞླེས་པ་བཞླེངས་ཡྔོད་པ་

རླེད། རའི་གནས་ཚུལ་དླེ་ཐྔོས་མ་ཐག་ཏུ་ཁྔོས། སྒྱུ་མའི་ར་དླེ་ངས་ངླེས་པར་

དུ་ཚོད་བལྟ་བླེད་ཀི་ཡིན། ཞླེས་བཤད། དླེ་ནས་རྒྱལ་སྲས་དླེས་རའི་སླེང་དུ་

བཞྔོན་པ་དང༌། རྒྱ་གར་བ་མགྔོན་པྔོས་རྒྱལ་སྲས་ལ་ར་འདི་ཐྔོག་མར་གཏྔོང་

བའི་སབས་སུ། གལ་སྲིད་ཁླེད་ཉིད་བཞྔོན་ཏླེ་སྔོར་སྐྔོད་བླེད་འདྔོད་ཡྔོད་ན། 

རའི་རྣ་ཅྔོག་གཡས་པའི་འགམ་གི་ཐླེབས་ཆི་དླེ་མནན་དགྔོས་ཀི་ཡྔོད། ཅླེས་

འགླེལ་བརྔོད་བས། རྒྱལ་སྲས་ཀིས་རྒྱ་གར་བ་མགྔོན་པྔོས་སད་ཆ་མ་རྔོགས་

གྔོང་ཐླེབས་ཆི་མནན་མ་ཐག་ར་དང་རྒྱལ་སྲས་གཉིས་ཀ་གར་སྔོང་ཆ་མླེད་དུ་

གྱུར། རྒྱལ་པྔོས་དླེ་མཐྔོང་བ་དང་སད་ཤུགས་ཆླེན་པྔོའི་ངང་། ཁླེད་ཀིས་ར་དླེ་

ཚུར་ཕིར་ལྔོག་བླེད་སངས་ཇི་འད་ཡིན་མིན་འགླེལ་བརྔོད་ཡག་པྔོ་བས་མ་སྔོང༌། 

གལ་སྲིད་ཉིན་གསུམ་ནང་ཚུད་ལ་རྒྱལ་སྲས་ལྔོག་མ་ཐུབ་ན། ཁླེད་རང་སྲྔོག་

ཐྔོག་ཏུ་གཏང་རྒྱུ་ཡིན། ཞླེས་བཀའ་བཏང་།
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དླེ་ནས་རྒྱ་གར་བ་མགྔོན་པྔོ་དླེ་བཙོན་དུ་བཅུག  འྔོན་ཀང་རྒྱལ་སྲས་ལ་ཡ་མཚན་

ཅན་ཆླེ་བའི་ཉམས་མྔོང་ཞིག་བྱུང་བ་རླེད། ར་དླེ་ནི་རི་ཀླུང་དང༌། གཞུང་ཐང༌། གཙང་

པྔོ་སྔོགས་ཀི་སླེང་དུ་འཕུར་ཏླེ་མཐར་ཡིད་དུ་འྔོང་བའི་ཕྔོ་བང་ཞིག་ཏུ་འབྔོར་བ་རླེད། 

དླེའི་དགྔོང་མྔོར་རྒྱལ་སྲས་ཀིས་སྒླེའུ་ཁུང་བརྒྱུད་ནས་ཡིབ་ལྟ་བླེད་སབས། བུ་མྔོ་

མཛེས་མ་ཞིག་བག་ཕླེབས་ངང་ཉལ་བསད་པ་མཐྔོང་བ་དང༌། བུ་མྔོ་དླེ་གྔོ་བུར་

དུ་གཉིད་སད་དླེ། རྒྱལ་སྲས་དླེ་མཐྔོང་སབས་སུ་ཡིན་མིན་དིས་པར། རྒྱལ་སྲས་

ཀིས། ང་པར་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་པྔོའི་སྲས་ཕི་རྔོཛ་ཡིན། ཞླེས་ལན་འདླེབས་གནང༌། 

དླེའི་རླེས་ལ་བུ་མྔོས། ང་བྷངྒལ་རྒྱལ་པྔོའི་སྲས་མྔོ་ཟླ་བ་ཡིན། ཞླེས་ངྔོ་སྤྔོད་གནང་

བ་དང་ཆབས་ཅིག  རྒྱལ་སྲས་ལ་ཁླེད་རང་སྐུ་ཐང་ཆད་པའི་རྣམ་པ་འདུག  དླེ་རིང་

དགྔོང་མྔོ་ཕྔོ་བང་ནང་ངལ་གསྔོ་བསྐྔོན་ནས་བཞུགས་ན་འགིག་གི་རླེད། ཅླེས་བཤད་

པ་དང་། དླེ་འཕལ་སྲས་མྔོས་འཁྔོར་གཡྔོག་རྣམས་སད་བཏང་སླེ། རྒྱལ་སྲས་ཁྔོང་

ཕྔོ་བང་གི་མགྔོན་ཁང་དུ་ཁིད། ཅླེས་བཀའ་བཏང༌། དླེའི་དགྔོང་མྔོར་རྒྱལ་སྲས་ཕི་

རྔོཛ་གཉིད་མ་ཤྔོར་བར་སྲས་མྔོ་དླེའི་སྔོར་ལ་བསམ་བྔོ་གཏྔོང་གིན་བསད་པ་རླེད།

སང་ཉིན་དླེར་རྒྱལ་སྲས་ཀིས་སྲས་མྔོ་ཟླ་བ་ལ། ང་ནི་རྒྱལ་གཞིས་བཞག་ནས་

ས་ཐག་རིང་པྔོར་འགྲུལ་བཞུད་བས་ཏླེ་ཡྔོང་བ་ཡིན། ད་ཡབ་ཀི་སར་ཕིར་ལྔོག་

བ་རྒྱུའི་འདྔོད་པ་ཡྔོད། ཡབ་ཀིས་ཀང་ངའི་ཐྔོག་ལ་ཐུགས་ཁལ་ཆླེན་པྔོ་གནང་གི་

ཡྔོད་ངླེས་རླེད། གང་ལ་ཞླེ་ན་ང་འདིར་མ་ཡྔོང་གྔོང་ཁྔོང་ལ་བར་ལན་འབུལ་རྒྱུ་མ་

བྱུང༌། ཞླེས་གནས་ཚུལ་ཡྔོངས་རྔོགས་བརྔོད་པ་མ་ཟད། ཁྔོང་གིས་སྲས་མྔོ་དང་

ལྷན་དུ་གཉླེན་སྒིག་བ་རྒྱུའི་བསམ་ཚུལ་ཡང་བཏྔོན་པས། སྲས་མྔོ་ཟླ་བས་ཀང་

དགའ་སླེམས་འཁྔོལ་བའི་ངང་ནས་ཁས་ལླེན་གནང༌།
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དླེ་ནས་སང་ས་དྔོ་ཁྔོ་གཉིས་སྒྱུ་མའི་རར་བཞྔོན་ནས་པར་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་པྔོའི་

ཁབ་ཀི་ཕྔོགས་སུ་འཕུར་ཕིན། རྒྱལ་སྲས་ཕིར་ལྔོག་ཕླེབས་པར་རྒྱལ་པྔོ་ཧ་

ཅང་ཐུགས་དགླེས་ཚོར་ཆླེན་པྔོ་བྱུང་བ་རླེད། རྒྱལ་སྲས་ཕི་རྔོཛ་ཡིས་སྲས་མྔོ་

ཟླ་བ་ཁྔོང་གི་བཙུན་མྔོ་ཡིན་པའི་ངྔོ་སྤྔོད་གནང་བ་དང༌། དླེ་བཞིན་རྒྱལ་པྔོས་

རྒྱལ་སྲས་ཚུར་ལྔོག་ཕླེབས་པ་དང་། གཉླེན་སྒིག་རླེན་འབླེལ་མཛད་སྒྔོ་གཉིས་

དགའ་སྤྔོའི་ངང་སྲུང་བརི་ཞུ་འདྔོད་བྱུང་སླེ། འཁྔོར་གཡྔོག་རྣམས་ལ་གསྔོལ་

སྔོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་ག་སྒིག་བ་དགྔོས་པའི་བཀའ་གནང༌བ་མ་ཟད། 

རྒྱ་གར་བ་མགྔོན་པྔོ་དླེ་ཡང་བཙོན་ཁང་ནས་གྔོད་བཀྔོལ་བཏང༌། འྔོན་ཀང་རྒྱ་

གར་བ་དླེ་ཁྔོང་ཁྔོ་དག་པྔོ་ལངས་ཏླེ། རྒྱལ་པྔོ་དང་རྒྱལ་སྲས་གཉིས་ལ་བཟྔོ་ལྟ་

ཡག་པྔོ་ཞིག་སྤད་དགྔོས་སྙམ་པའི་བསམ་ངན་ཞིག་འཁྔོར། 

དླེ་ནས་རྒྱ་གར་བ་མགྔོན་པྔོས་སྲས་མྔོ་བཙན་ཁིད་བས་ཏླེ་སྒྱུ་མའི་རའི་སླེང་

བསྐྔོན་ནས་ཕྔོགས་གཞན་དུ་འཕུར་ཕིན། རྒྱལ་སྲས་ཕི་རྔོཛ་ཡིས་རང་གི་བཙུན་

མྔོ་གྔོ་བུར་དུ་བརླགས་པ་མཁླེན་མ་ཐག་སྲས་མྔོ་འཚོལ་དུ་ཕིན། དླེའི་སབས་སུ་

རྒྱ་གར་བ་དང་སྲས་མྔོ་གཉིས་ཀ་ཁ་ཆླེའི་ཡུལ་གི་ཤིང་ནགས་སྟུག་པྔོ་ཞིག་གི་

ནང་དུ་སླེབས་པ་དང༌། རྒྱ་གར་བ་དླེ་བཟའ་བཏུང་འཚོལ་དུ་ཕིན་པའི་སབས་

སྲས་མྔོ་ཟླ་བ་ངུ་ཡིན་བསད། མྔོའི་ངུ་སད་དླེ་ཁ་ཆླེའི་རྒྱལ་པྔོས་གྔོ་བ་དང་། 

སྲས་མྔོས་ཀང་རྒྱལ་པྔོ་མཇལ་བ་དང་ཆབས་ཅིག མྔོ་རང་རྒྱ་གར་བའི་འཛིན་

བཟུང་འྔོག་ནས་གྔོད་བཀྔོལ་ཡྔོང་བའི་འབྔོད་སྐུལ་ཞུས། 
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རྒྱལ་པྔོས་དམག་མི་རྣམས་ལ་རྒྱ་གར་བ་དླེ་གསད་དགྔོས་པའི་བཀའ་

བཏང༌། དླེ་ནས་སྲས་མྔོས་རྒྱལ་པྔོ་ལ་པར་ཤི་ཡའི་ཡུལ་དུ་ཕིར་སྔོག་

གནང་སྐྔོང་ཡྔོང་བའི་རླེ་སྐུལ་ལན་མང་ཞུས་ཀང༌། རྒྱལ་པྔོས་དླེ་ལས་ལྡྔོག་

སླེ་སྲས་མྔོ་ཕྔོ་བང་དུ་ཁིད་ནས་གཉླེན་སྒིག་རླེན་འབླེལ་བ་རྒྱུའི་ཐག་གཅྔོད་

གནང༌། སྲས་མྔོས་རང་གི་བཟའ་ཟླ་རྒྱལ་སྲས་ཕི་རྔོཛ་བྔོས་གཏྔོང་མི་ཐུབ་

པར་ངུ་ཡིན་བསད་པར་བརླེན། ཁ་ཆླེའི་རྒྱལ་པྔོ་དླེ་ཁྔོང་ཁྔོ་ལངས་ཏླེ། ངས་

ཁླེད་ཀི་སྲྔོག་བསྐབས་པ་ཡིན། གལ་སྲིད་ཁླེད་རང་ང་དང་མཉམ་དུ་གཉླེན་

སྒིག་མ་བས་ཚེ། ངས་ཁྔོད་རང་གསད་རྒྱུ་ཉག་ཅིག་ཡིན། ཞླེས་བཤད། 

དླེ་ནས་སྲས་མྔོས་སླེམས་རྣལ་དུ་མི་གནས་པར་སྨྔོ་བརྫུ་བཏབ་སླེ། རྒྱལ་

པྔོ་ལྟ་སྔོར་དུ་ཕླེབས་སབས། སྲས་མྔོས་རང་གི་རྐང་པར་ལྷམ་གི་རིང་པ་

གཞུས་ཏླེ་རས་སུ་བཅུག་པ་མ་ཟད། སད་ངན་བརྒྱབས། རྒྱལ་པྔོས་སྲས་

མྔོ་རས་པར་གཟིགས་ཏླེ། སྲས་མྔོར་སྨན་བཅྔོས་ཆླེད་སྙན་གགས་ཅན་གི་

སྨན་པ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་འབྔོད་འགུགས་བས། འྔོན་ཀང་སྨན་པ་སུ་ཞིག་

གིས་ཀང་སྲས་མྔོའི་ར་བཅྔོས་མ་ཐུབ། དླེའི་སབས་རྒྱལ་སྲས་ཕི་རྔོཛ་ཁ་

ཆླེའི་ཡུལ་དུ་སླེབས་ཡྔོད་ཅིང་། རྒྱལ་པྔོས་སྲས་མྔོ་སྨྔོན་མ་ཞིག་གི་སྲྔོག་

བསྐབས་ཚུལ་སྔོར་གྔོ་ཐྔོས་བྱུང་བ་རླེད། 
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རྒྱལ་སྲས་ཀིས་རང་གི་བཙུན་མྔོ་བརླག་སྔོར་ཤྔོར་བ་དླེ་ཡིན་ཤས་སུ་བསམས་

ཏླེ། སྲས་མྔོ་བསྐབ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་བཏིང་། དླེ་ནས་རྒྱལ་སྲས་རང་ཉིད་སྨན་པ་

བགླེས་པ་ཞིག་གི་ཆས་སུ་བརྫུས་ཏླེ། ཁ་ཆླེའི་རྒྱལ་པྔོའི་ཕྔོ་བང་དུ་འབྔོར། ཁྔོང་

གིས་སྲས་མྔོའི་ནད་གཞི་བཅྔོས་ཐུབ་ཚུལ་བརྔོད། 

ཁྔོང་གིས་སྲས་མྔོའི་གཟིམས་ཤག་ཏུ་འཛུལ་མ་ཐག་རང་ཉིད་སུ་ཡིན་མིན་འགླེལ་

བརྔོད་གནང་བ་དང༌། སྲས་མྔོ་དགའ་ཐག་ཆྔོད་ནས་རྒྱལ་སྲས་སར་མཆྔོངས།  

དླེ་ནས་རྒྱལ་སྲས་ཕི་རྔོཛ་རྒྱལ་པྔོའི་སར་བཅར་ཏླེ། སྲས་མྔོ་ལ་ངན་སགས་

ཤིག་ཕྔོག་འདུག་ན། མྔོ་རང་སར་བཞིན་ཡྔོང་བའི་ཆླེད་དུ། ངས་སྒྱུ་མའི་ར་དླེ་

མཆྔོད་སྦིན་བ་དགྔོས་འདུག ཅླེས་ཞུས་པ་དང༌། རྒྱལ་པྔོས་ཀང་དླེ་བཞིན་བླེད་

ཆྔོག་པའི་གནང་བ་སྩལ་པས། ཉིན་རླེས་མར་ཕྔོ་བང་གི་ལྡུམ་རའི་ནང་སྒྱུ་མའི་

ར་དླེ་འཁིད་སླེབས་པ་དང༌། སྲས་མྔོ་ར་དླེའི་སླེང་དུ་བསྐྔོན་པ་རླེད།

དླེ་བཞིན་རྒྱལ་སྲས་ཀིས་འཁྔོར་གཡྔོག་རྣམས་ལ་མླེ་གྔོང་ཆླེན་པྔོ་གཏྔོང་རྒྱུ་

མངགས་པ་དང༌། དླེའི་སླེང་ཁྔོང་གིས་དངྔོས་རས་འགའ་ཤས་བླུགས་ཏླེ་གཡས་

གཡྔོན་གི་ཁྔོར་ཡུག་ཡྔོངས་རྔོགས་དུ་བས་བཏུམས་པ་རླེད། དླེ་མ་ཐག་རྒྱལ་

སྲས་ཕི་རྔོཛ་རའི་རྒྱབ་ཏུ་མཆྔོངས་ཏླེ་ཐླེབས་ཆི་དླེ་མནན་པ་དང་། སྒྱུ་མའི་ར་དླེ་

བར་སྣང་དུ་འཇའ་ཡལ་བ་ལྟར་དུ་གྱུར་ཏླེ། ཁ་ཆླེའི་རྒྱལ་པྔོ་དླེ་ག་བླེད་འདི་བླེད་

མླེད་པར་གྱུར། རྒྱལ་སྲས་ཕི་རྔོཛ་དང་སྲས་མྔོ་ཟླ་བ་གཉིས་པར་ཤི་ཡའི་ཡུལ་

དུ་བདླེ་བར་འབྔོར་ཏླེ། མི་ཚེ་བདླེ་སྐིད་ངང་ནས་བསྐལ་ཏྔོ།། །།
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༄༅། །རྒྱལ་པྩོ་གྲེན་པ། །

ངག་དབང་བསན་འཛིན་གིས་བསྒྱུར།
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༄༅། །གནའ་ས་མྔོའི་དུས་ཤིག་ལ་རྒྱལ་ཁམས་ཆླེ་བའི་རྒྱལ་པྔོ་ཞིག་

ལ་ཕྔོ་བང་ཡིད་དུ་འྔོང་བ་ཞིག་ཡྔོད་པ་རླེད། འྔོན་ཀང་རྒྱལ་པྔོ་དླེ་ད་དུང་

སླེམས་སྐིད་པྔོ་མླེད་པ་རླེད། གང་ཡིན་ཞླེ་ན། ཁྔོ་རང་གི་དམིགས་ཡུལ་

གཅིག་ཡྔོད་པ་དླེ་ཟླ་བ་ལ་ལག་པ་ཚར་གཅིག་འཆང་རྒྱུའི་འདྔོད་པ་ཡྔོད་

པ་རླེད། ཉིན་གཅིག་ཁྔོང་ལ་བསམ་བྔོ་ཞིག་རླེད་དླེ། ཁྔོས་འགན་ཟླ་བལ་

བའི་ཤིང་བཟྔོ་བ་དླེ་བྔོས་ནས། ནམ་མཁར་ཐུག་པའི་ཤིང་གི་སས་འཛེག་

ཅིག་བཟྔོ་དགྔོས་པའི་བཀའ་བཏང་བ་རླེད། 

ཤིང་བཟྔོ་དླེ་རྒྱལ་པྔོའི་གླེན་རགས་ཆླེ་བའི་སད་ཆ་དླེ་ཉན་རླེས་ཅུང་ཧ་ལས་

ཤིང་། དླེ་འད་བའི་ནམ་མཁར་ཐུག་པའི་སས་འཛེག་རིང་པྔོ་ཞིག་བཟྔོ་བར་

ཁག་པྔོ་ཡིན་པ་མ་ཟད། མི་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ཡང་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་རྒྱུ་

ལས་མ་འདས་སབས།  ཤིང་བཟྔོ་བས། རྒྱལ་པྔོའི་བཟྔོ་ཁང་ནང་སས་

འཛེག་རིང་ཤྔོས་ཤིག་བཟྔོ་བའི་ཤིང་ཧ་ལམ་མླེད་ཀང་ངས་གང་ཐུབ་ཞུ་ཆྔོག  

ཅླེས་ཞུས་པ་དང་། ཁྔོས་ཤིང་གི་པང་ལླེབ་ཅིག་དང་ཞ་སྨྱུག་ཅིག  ཐིག་

ཤིང་ཞིག་བཅས་འཁླེར་ཡྔོང་ནས་དླེའི་ཐྔོག་རི་མྔོ་འབི་རྒྱུ་འགྔོ་བཙུགས་ཏླེ། 

སས་འཛེག་རིང་ཤྔོས་ཤིག་བཟྔོ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་འདིང་ཁུལ་བས་པ་རླེད། 



23



24

ཉིན་ཁ་ཤས་ཕིན་ཀང་ད་དུང་སས་འཛེག་ག་སྒིག་མླེད་པ་མཐྔོང་སབས་

རྒྱལ་པྔོ་སྐུ་རླུང་ལངས་པ་རླེད། རྒྱལ་པྔོ་ཁྔོང་ཁྔོ་ཤུགས་ཆླེ་ལངས་པར་

བརླེན། ཤིང་བཟྔོ་དླེ་བྔོས་ཏླེ། སས་འཛེག་དླེ་ད་དུང་མ་ཚར་བ་གང་རླེད། 

སས་འཛེག་ཅིག་བཟྔོ་བར་དུས་ཚོད་དླེ་འད་མང་པྔོ་འགྔོར་དྔོན་གང་རླེད། 

ཅླེས་གཅིག་མཇུག་གཉིས་མཐུད་དིས་པ་དང་། ད་དུང་ཁྔོང་གིས། གལ་

སྲིད་ཁྔོད་ཀིས་སས་འཛེག་དླེ་བཟྔོས་མ་ཚར་ན། ངས་ཁྔོད་ཀི་མགྔོ་བྔོ་

གཅད་གཞག་གི་ཡིན། ཞླེས་སིགས་ར་བསྐུལ་པ་རླེད། 

ཤིང་བཟྔོ་དླེ་ཚ་གི་ཚི་གི་ཆགས་ཏླེ་གང་བླེད་འདི་བླེད་མི་ཤླེས་པའི་སབས། 

ཁྔོས་བསམ་བྔོ་འཁྱུག་ཙམ་རིང་བཏང་ནས་རྒྱལ་པྔོ་ལ་བརྔོད་པར།  རྒྱལ་

པྔོ་རིན་པྔོ་ཆླེ། ང་ལ་རིག་པ་ཞིག་རླེད་སྔོང་། ལྕྔོག་མཁར་བཟྔོ་ཕིར་རྒྱལ་

ཁམས་ནང་གི་ཤིང་སྒམ་ཡྔོད་དྔོ་ཅྔོག་ལླེན་པར་དམག་མི་ཚོར་བཀའ་སྩལ་

རྔོགས་གནང་། ཞླེས་ཞུས་པར། རྒྱལ་པྔོས་ཀང་དླེ་བཞིན་བཀའ་སྩལ་པ་

དང་དམག་མི་ཚོས་རྒྱལ་ཁམས་ནང་གི་ཤིང་སྒམ་ཡྔོད་དྔོ་ཅྔོག་བསྡུས་ཏླེ་

ལྡུམ་རྭའི་ནང་བཞག་པ་རླེད། 
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དླེའི་རླེས་ལ་ཤིང་བཟྔོ་བ་དླེས་དམག་མི་ཚོར་ཤིང་སྒམ་གཅིག་གི་སླེང་ལ་

གཅིག་འཇྔོག་རྔོགས་ཞུས། འྔོན་ཀང་ལྕྔོག་མཁར་དླེ་གནམ་ལ་ཐུག་ཚད་

ཀི་མཐྔོ་པྔོ་དླེ་ཙམ་མ་ཆགས་པ་རླེད། དླེར་བརླེན་རྒྱལ་པྔོས་ཤིང་སྒམ་དླེ་

བས་མང་བ་བཟྔོ་བར་ཤིང་སྔོང་ཆ་ཚང་གཅྔོད་རྒྱུའི་བཀའ་བཏང་། དླེ་ལྟར་

དམག་མི་ཚོས་ཤིང་སྔོང་ཆ་ཚང་བཅད་ཅིང་། ཤིང་བཟྔོ་བས་དླེ་དག་ལས་

ཤིང་སྒམ་བཟྔོས་པ་རླེད། 

ཤིང་སྒམ་ཆ་ཚང་བརིགས་ཏླེ་ལྕྔོག་མཁར་དླེ་ཇླེ་མཐྔོར་གཏྔོང་རྒྱུར་བླེད་

སྤྔོད་བས་པ་རླེད། རྒྱལ་པྔོས་དླེ་འད་བའི་ལྕྔོག་མཁར་མཐྔོ་པྔོ་མཐྔོང་འཕལ་

སླེམས་བག་ཕླེབས་པར་གྱུར་ཏླེ། དླེའི་སླེང་འཛེག་འགྔོ་བཙུགས་པ་རླེད། 

ཁྔོས་ཏན་ཏན་གནམ་གི་ཟླ་བར་འཆང་ཐུབ་པའི་ཚོར་ཤུགས་སྐླེ་བཞིན་

ལྕྔོག་མཁར་སླེང་འཛེགས། ཁྔོང་རླེར་སླེབས་སབས་ཆླེས་ཐག་རིང་དུ་

གནས་པའི་ནམ་མཁའི་ཟླ་བར་ད་དུང་འཆང་མ་ཐུབ་པ་རླེད། དླེ་འཕལ། 

ང་ལ་སྒམ་མང་ཙམ་སྤྔོད་དང་། ཞླེས་བཀའ་བཏང་། 
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འྔོན་ཀང་སར་ནས་ཤིང་ཚང་མ་སྒམ་བཟྔོ་ཕིར་བླེད་སྤྔོད་བས་ཚར་བར་

བརླེན། ཚང་མས་ཤིང་བཙལ་ཀང་རྒྱལ་ཁམས་ནང་གཅིག་ཀང་མ་རླེད་

པ་རླེད། ཤིང་བཟྔོ་བས། རྒྱལ་ཁམས་ནང་ཤིང་གཅིག་ཀང་ལྷག་མི་འདུག  

ཅླེས་ཞུས་པ་རླེད།  བས་ན་ང་ལ་རྒྱལ་ཁམས་ནང་གི་དབྱུག་པ་དང་། དར་

ལྕྔོག  ཉ་འཛིན་རྒྱུག་པ་ཚང་མ་ཁླེར་ཤྔོག་དང་། ཞླེས་རྒྱལ་པྔོས་བཀའ་

བཏང་བ་རླེད། དླེ་ལྟར་དམག་མི་ཚོས་དར་ལྕྔོག་དང་། དབྱུག་པ། ཉ་འཛིན་

རྒྱུག་པ་རྣམས་གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པར་བསྡུས་པ་རླེད། དླེ་ནས་ཟླ་བར་

ལག་པ་འཆང་འདྔོད་ཡྔོད་པའི་རྒྱལ་པྔོས། དླེ་རྣམས་སྔོམས་ཤྔོག  ཅླེས་

བཀའ་བཏང་། འྔོན་ཀང་བྱུས་དླེ་ཡང་ལམ་འགྔོ་མ་སྔོང་རུང་། རྒྱལ་པྔོས་

ཟླ་བར་ལག་པ་འཆང་འདྔོད་ཤུགས་ཆླེ་རུ་ཕིན་པ་རླེད།
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དླེ་ནས་རྒྱལ་པྔོར་བསམ་བྔོ་ཞིག་འཁྔོར་ཏླེ། ཁྔོས་ལྕྔོག་མཁར་གི་གཞི་རླེན་

དུ་ཡྔོད་པའི་སྒམ་ཆླེ་ཤྔོས་དླེ་བངས་ནས་རླེ་རུ་བཞག་ན་ཟླ་བར་འཆང་

ཐུབ་པ་ཡྔོང་སྙམ་སླེ། དམག་མི་ཚོར་དླེ་ལྟར་བྔོས་ཤིག་གསུངས་པ་རླེད། 

གཤམ་དུ་ཡྔོད་པའི་དམག་མི་དང་གྔོང་མི་ཚང་མ་རྒྱལ་པྔོའི་གླེན་རགས་

ཀི་སད་ཆ་དླེ་གྔོ་སབས་ཧྔོན་ཐྔོར་ཏླེ། རྒྱལ་པྔོ་རིན་པྔོ་ཆླེ། སྒམ་ཆླེ་ཤྔོས་

དླེ་ནི་མཐིལ་དུ་བཞག་ཡྔོད་ཅིང་སྒམ་གཞན་ཚོའང་དླེའི་སླེང་བཞག་ཡྔོད། 

དླེར་བརླེན་ང་ཚོས་སྒམ་དླེ་ཁླེད་ལ་འབུལ་ཐུབ་པ་མི་འདུག  ཅླེས་སད་

བརྒྱབས་པ་རླེད། རྒྱལ་པྔོས་ཁྔོ་ཚོའི་སད་ཆར་མི་ཉན་པར།  ངས་དླེ་མི་

ཤླེས། གང་ལྟར་ང་ལ་སྒམ་ཆླེ་ཤྔོས་དླེ་དགྔོས་ཡྔོད། དླེ་མིན་ཁླེད་ཚོའི་

མགྔོ་བྔོ་གཅད་རྒྱུ་ཡིན། ཞླེས་རྒྱལ་པྔོས་སད་ཤུགས་ཆླེན་པྔོས་སིགས་

ར་བསྐུལ་པ་རླེད། 

ཁྔོ་ཚོས་རྒྱལ་པྔོའི་ལྐུགས་རགས་དླེ་ཉིད་དང་ལླེན་ཞུ་རྒྱུ་དཀའ་བ་མཐྔོང་

ནས་ཚང་མ་གང་བླེད་འདི་བླེད་མླེད་པར་གྱུར་པ་རླེད། མཐར་ཁྔོ་ཚོས་

སྒམ་ཆླེ་ཤྔོས་དླེ་མཐིལ་ནས་བཏྔོན་པ་དང་། སྒམ་གཞན་རྣམས་མར་ཉིལ་

བ་དང་། དླེའི་འྔོག་ཏུ་རྒྱལ་པྔོ་གླེན་པ་དླེ་གྔོངས་ཏླེ། ཁྔོང་དང་མཉམ་དུ་ནམ་

མཁའི་ཟླ་བ་ལ་འཆང་རྒྱུའི་གླེན་རགས་ཀི་རི་ལམ་དླེའང་དླེ་གར་མཇུག་

བསྒིལ་ཏྔོ།། །།


