
༄༅། །རོ་དངོས་གྲུབ་ཅན་གྱི་

སྒྲུང་ཕོགས་བསྒྱིགས་བྱིས་པ་

བདེ་བླག་ཏུ་འཇུག་པ། །

མཛད་པ་པོ།	 	 སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པོ་དང་།	

	 	 	 རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤོད་བཟང་པོ།

ཤེས་རྙིག་ལས་ཁུངས།	༢༠༡༦

༼	སྨད་ཆ།༽



རོམ་སྒྱིག་འགན་འཁུར་བ།   ཚེ་རྱིང་བསམ་གྲུབ།

རོམ་སྒྱིག་པ།                ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

རོམ་སྒྱིག་ལས་རོགས།   ངག་དབང་བསྟན་འཛིན།

ཇུས་འགོད་པ།    ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

པར་སྐྲུན་དང་འགེམས་སེལ་བེད་པོ། ཤེས་རྱིག་པར་ཁང་།

Copyright © 2016 Department of Education
All rights reserved      First Edition 2016

ISBN 978-93-80091-70-9

Acknowledgement:
Financial support from  ARTIC (Association For Rengein Tan-
jouji International Cooperation), Japan has made this publica-
tion possible. We also acknowledge Prof. Dr. Ryoshun Kajiha-
ma for his contribution of main reference text and illustrations.

Published by:
Publication Cell

Department of Education
Central Tibetan Administration

Gangchen Kyishong, Dharamshala -176215
Distt. Kangra (H.P.) INDIA

Printed by: Sherig Parkhang Trust
E-mail: shepardelhi@gmail.com



i

སོན་གེང༌།

༄༅།	།འདྙི་ག་ཤེས་རྙིག་ལས་ཁུངས་ཀྙི་རོམ་སྒྙིག་ཚན་པས༌ལོ་མང་རྙིང་

རང་རྙིགས་གཞོན་སྐེས་ཚོར་རོམ་ཡྙིག་འབྙི་སྦོང་བེད་རྒྱུས་མཚོན།	ཟུར་བལྟའྙི་

དཔྱད་གཞྙིར་མཁོ་བའྙི་ྋརྒྱལ་མཆོག་ཡབ་སྲས་ཀྙི་མཛད་རྣམ་དང་།	དུས་ཆེན་

ངོ་སྤོད།		དེ་བཞྙིན་མུ་སྦེལ་སྒྲུང་གཏམ་གྙི་དེབ་རྙིགས་སྣ་ཚོགས་དང༌།	ཕྙི་གྙིང་

གྙི་སྒྲུང་གཏམ།	རྒྱུན་ཆགས་ལྔ་པ།	མཚར་གཏམ་སོགས་ད་ཕན་ཕ་ཡུལ་ཕོགས་

བསྒྙིགས་དེབ་ཕེང་	༥༧	དང་།	གྙིང་སྒྲུང་དོན་བསྡུས་གཞོན་ནུའྙི་མགྙིན་རྒྱན་ཞེས་

པའྙི་འོག་ནས་སོབ་ཕྲུག་གྙི་ཁམས་ལྟར་སྙིང་བསྡུས་ཞུས་པའྙི་གྙིང་སྒྲུང་གངས་	༡༠	

དང་།	གངས་ལོངས་བྙིས་པའྙི་བརྙན་དེབ་ཁ་གངས་	༢༡	དང་།	དེ་བཞྙིན་གོང་གྙི་

སེ་ཚན་ཁག་ཏུ་མ་གཏོགས་པའྙི་དཔེ་དེབ་གངས་	༢༨	པར་སྐྲུན་དང་འགེམས་

སེལ་ཞུས་པ་ལྟར།	རྒྱ་ཆེའྙི་ཀོག་པ་པོ་སྤྙི་དང༌།	བེ་བག་ཏུ་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྙི་སོབ་

ཕྲུག་རྣམས་དང༌།	གདན་ས་ཁག་གྙི་གྲྭ་གཞོན་རྣམས་ཀྙིས་དགའ་མོས་ཆེན་པོས་

ལྟ་ཀོག་བེད་པ་མ་ཟད།	ང་ཚོར་ཡྙིག་ངག་གཉྙིས་ཐོག་ནས་ལེགས་བརོད་དང་

མཇུག་གནོན་ཡ་ལན་གནང་མཁན་རབ་དང་རྙིམ་པ་བྱུང་བར་བརེན།	ལས་དོན་

འདྙི་དག་མུ་མཐུད་བེད་རྒྱུར་དགོས་མཁོ་དང་ཕན་འབས་ཡོད་པར་མངོན་པ་མ་

ཟད།	སྤྙིར་བཙན་བོལ་ནང་རང་རེའྙི་སོབ་ཕྲུག་ཆེ་འབྙིང་ཆུང་གསུམ་རྣམས་ལ་

ད་དུང་བོད་ཡྙིག་གྙི་ཟུར་བལྟའྙི་དཔེ་དེབ་ཧ་ཅང་ཉུང་སྐོན་ཡོད་པས།	སོང་ཆ་དེ་

ཉྙིད་སོང་ཐབས་ལ་འབད་བརོན་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྙིན།
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	 གོང་གྙི་དམྙིགས་ཡུལ་འགྲུབ་ཐབས་སུ་སྔ་ལོ་བྙིས་པའྙི་དཔེ་ཚོགས་

ཁོད་དུ་རོ་སྒྲུང་ཕོགས་བསྒྙིགས་ཤྙིག་ཞུས་ཏེ།	ཁུངས་གཏུགས་ཡྙིག་ཆར་ཕྙི་ལོ་	

༡༩༦༨	ལོར་ཁང་གསར་སྤྲུལ་སྐུ་བམས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྙིས་པར་སྐྲུན་གནང་བའྙི་

<<སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པོ་དང་རྒྱལ་པོ་བདེ་སྤོད་བཟང་པོ་གཉྙིས་ཀྙིས་མཛད་

པའྙི་རོ་དངོས་གྲུབ་ཅན་གྙི་སྒྲུང་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའྙི་གཏམ་རྒྱུད་ཅེས་བ་བ་

ལེའུ་བཅུ་གསུམ་དང་།	དེའྙི་འཕོར་བླ་ཐབས་སུ་བསྣན་པ་འགའ་ཤས་བཅས་རོ་

དངོས་གྲུབ་ཅན་གྙི་སྒྲུང་རྐང་དྲུག་ཡྙིད་འཕོག་ཅེས་བ་བ་ལེའུ་ཉེར་བདུན་དུ་ཡོད་

པ་བསེབས་གཅྙིག་ཏུ་བཀོད་པ།>>	ཞེས་པ་དང་།	ཕྙི་ལོ་	༡༩༧༥	ལོར་བྙིར་

གཞྙིས་ཆགས་ནས་མཁའ་འགོ་ཞེས་པས་པར་སྐྲུན་གནང་བའྙི་<<རྒྱལ་བས་ལུང་

བསན་ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པོ་དང་རྒྱལ་པོ་བདེ་སྤོད་བཟང་པོ་གཉྙིས་ཀྙིས་མཛད་པའྙི་ངོ་

མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བ་མྙི་རོ་གསེར་སྒྲུང་།>>	ཞེས་པ་དང་།	<<སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་

ཀྙིས་མཛད་པའྙི་དངོས་གྲུབ་ཅན་གྙི་སྒྲུང་མཁས་པ་དང་སྐེ་བོ་རྣམས་ཀྙི་རྣ་བའྙི་

བཅུད་ལེན་ཕུན་ཚོགས་བདེ་གཏེར།>>	ཞེས་པ་དང་།	བོད་ལོངས་མྙི་དམངས་

དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་པར་སྐྲུན་དང་ཤེས་རྙིག་པར་ཁང་ནས་བསྐར་པར་གནང་བའྙི་

<<དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྙིས་མཛད་པའྙི་རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྙི་

ཆོས་སྒྲུང་ཉེར་གཅྙིག་པ་རྒྱས་པར་ཕེ་བ།>>	ཞེས་བ་བའྙི་རོ་སྒྲུང་མ་དཔེ་ཁག་ལ་

གཞྙི་བཅོལ་ཏེ།	༼རོ་དངོས་གྲུབ་ཅན་གྙི་སྒྲུང་ཕོགས་བསྒྙིགས་བྙིས་པ་བདེ་བླག་

ཏུ་འཇུག་པ།༽		ཞེས་པའྙི་སྒྲུང་དེབ་སོད་ཆ་དང་སྨད་ཆ་གཉྙིས་པར་སྐྲུན་ཀྙི་ལས་

འཆར་བསྒྙིགས་པ་བཞྙིན།	འདྙི་ལོར་སྨད་ཆ་འདྙི་ཉྙིད་པར་སྐྲུན་ཞུས་པ་ཡྙིན།	

	 རོ་སྒྲུང་འདྙི་ལ་ད་དུང་རོ་དངོས་གྲུབ་ཀྙི་སྒྲུང་དང་།	དངོས་གྲུབ་ཅན་གྙི་
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སྒྲུང་དགོས་འདོད་ཆར་འབེབས་དང་།	རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྙི་ཆོས་སྒྲུང་།

མྙི་རོ་གསེར་གྲུབ་བ་བའྙི་མྙིག་དགུ་མ།	སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྙི་བསན་བཅོས་

མཐོང་བ་འཛུམ་ཤོར།	མྙི་རོ་རེ་སྒྲུང་སོགས་མཚན་དང་ལེ་ཚན་མང་ཉུང་མྙི་འདྲ་

བ་ཅྙི་རྙིགས་ཤྙིག་ཡོད་འདུག		དེ་བཞྙིན་རོ་དངོས་གྲུབ་ཅན་གྙི་སྒྲུང་བོད་སད་

ནས་སོག་པོའྙི་སད་དང་།	ཨུ་རུ་སུའྙི་སད།	ཕ་རན་སྙིའྙི་སད།	ཨྙིན་སད་བཅས་

སུ་བསྒྱུར་ཡོད་པ་མ་ཟད།	ཉེ་བའྙི་ཆར་ཉྙི་ཧོང་གྙི་སད་དུ་བསྒྱུར་བ་སོགས་རྒྱས་

བསྡུས་སྣ་ཚོགས་ཤྙིག་ཡོད།	

	 ང་ཚོས་རོམ་སྒྙིག་ཞུ་སབས་མ་དཔེ་ཕལ་པོ་ཆེ་ངག་རྒྱུན་དུ་ཤོད་སྲོལ་

ཡོད་པ་གང་ཞྙིག་ཕྙིས་སུ་ཡྙིག་ཐོག་ལ་བཀོད་པ་ཡྙིན་སབས།	སྔ་ཕྙིའྙི་ཚིག་སྦོར་
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སྐྱུག་དགོས་བས་པར།	ཁོས་རང་གྙི་ཆུང་མ་དང་ཁྙིམ་མཚེས་མྙི་གཉྙིས་ཀྙི་སྤོད་

པ་དེ་ཡྙིད་ལ་དྲན་པའྙི་སྡུག་བསྔལ་གྙིས་སྐྱུག་རྒྱུ་མེད་པས།	རྒྱལ་པོ་དཔོན་བློན་

འཁོར་བཅས་བཀའ་བསྒོས་ཏེ་མུ་ཏྙིག་སྐྱུག་གྙི་སེམས་དགའ་བའྙི་ཕྙིར་དགོད་བོ་

བ་ཞྙིག་བེད་དགོས་ཚུལ་གྙི་རེད་མོ་སྣ་ཚོགས་རེས་པ་དང༌།	རྒྱལ་པོས་མེ་ཏོག་



3

གཅྙིག་བཙུན་མོ་ལ་གཏོར་ཏེ་སེམས་མཚར་སྣང་གྙི་རེད་མོ་བས་པས།	བཙུན་མོས་

མྙི་དགའ་བའྙི་ཚུལ་གྙིས་རྣམ་རོག་བས་ནས་ཁོ་བའྙི་ཚུལ་གྙིས་ངོ་ནག་པར་བས་

ནས་བསད།	མུ་ཏྙིག་སྐྱུག་ཀང་སྔར་བཞྙིན་སེམས་སྡུག་གྙིས་མུ་ཏྙིག་གཅྙིག་ཀང་

མ་བསྐྱུགས་པ་ན།	རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ།	ཁོད་ལ་ང་ཡྙིས་བླ་མཆོད་ལྟར་ཁྙིམ་གདན་

བཏྙིང་ནས་སོན་མོ་བས།	ཡྙིད་སྤོ་བར་བས་ཀང་ད་དུང་མུ་ཏྙིག་སྐྱུག་མ་ཕོད་ན།	ད་

ཁོད་ལ་ཉེས་ཆད་ཁད་པར་བ་ཞྙིག་གཅད་དགོས་པ་འདུག་གསུངས་ནས།	ཕག་

ཁང་ནང་དུ་ཆུག་ཞོག་ཟེར་བས།	བློན་པོ་རྣམས་ཀྙིས་རྒྱལ་པོས་བཀའ་བསོས་པ་

ལྟར་མུ་ཏྙིག་སྐྱུག་ཕག་ཁང་གྙི་ཕུགས་སུ་བཅུག་གོ	།

	 དེ་ནས་ཞག་འགའ་རེ་སོང་བའྙི་ཚེ་ཕག་རྙི་ཁ་ཤོ་1ཞྙིག་ཡོད་པ་དེས་ཕག་
རྣམས་དེད་ཅྙིང་།	ལག་ཏུ་ཕག་དབྱུག་བཟུང་ནས་ཕག་ཁང་གྙི་སོ་ན་སྒུག་འདུག་པ་

མཐོང་ནས།	ཁོས་ཅྙི་ཡྙིན་སམ་ནས་ལྟ་བསད་པས།	ཡུད་ཙམ་ཞྙིག་ནས་རྒྱལ་པོའྙི་

བཙུན་མོ་དེ་ཕག་རྙིའྙི་རར་སེབས་པ་དང་།	ཕག་རྙི་ན་རེ།	ངས་ཁོད་ཤྙིན་ཏུ་སྒུག་

ཡུན་རྙིང་བ་འདྙི་ལྟ་བུ་ཅྙི་ཡྙིན་ཟེར་བཞྙིན་ཤྙིན་ཏུ་ཁོས་ནས།	ཕག་དབྱུག་དེས་བཙུན་

མོར་ལན་གསུམ་བརྒྱབ།	བཙུན་མོས་རྙི་རོགས་གཅྙིག་པུ་མ་ཁོ་ཞྙིག	ང་རང་ད་བར་

རྒྱལ་པོ་གཟྙིམས་མ་ཚར་བར་འོང་རྒྱུ་མ་བྱུང་བས།	ཨ་ཕོ་ཁོད་ཀྙིས་དེ་འདྲ་མ་གསུང་

ཟེར་ནས།	ཕག་རྙིའྙི་མགུལ་དུ་འཁྱུད་ཅྙིང༌།	ཁ་གཏུགས་ཏེ་མཆུ་ཡང་ཡང་འཇྙིབ།	

མུ་ཏྙིག་སྐྱུག་གྙི་བསམ་པར།	ལར་བུད་མེད་ལ་ཆ་བཞག་ས་སོགས་མེད།	ཁ་སང་

ངའྙི་ཆུང་མས་ཀང༌ཁོ་ང་རང་སོང་ཤུལ་དུ་སེམས་པ་གཏད་སའྙི་གཟུགས་བརྙན་

འབྙི་རོགས་ཟེར་བ་བདེན་སམ་ཡང་།	མྙི་གཞན་ཞྙིག་བཙལ་བས་མུ་ཏྙིག་སྐྱུག་གྙི་ཁ་

༡)		མཆུ་ཏོ་རལ་པ།



4

ལ་རྒྱོབ་ཟེར་ཐལ་བ་གཏོར་

བ་དང༌།	རྒྱལ་པོས་བཙུན་

མོ་ལ་མེ་ཏོག་གྙི་རེད་མོ་རེ་

བའྙི་ཚེ།	སེམས་མ་དགའ་

བའྙི་རྣམ་རོག་ཆེན་པོ་བས་

ཀང་།		དོ་ནུབ་ཕག་རྙི་ཁ་

ཤོས་བཙུན་མོ་ཡོང་སྔ་ཕྙིའྙི་

བར་ལ།	ཕག་རྙིས་དབྱུག་

པས་སྐྱུག་བོ་བ་གསུམ་

བརྒྱབ་ཀང་།	ཁ་ཤོའྙི་མཆུ་

ཏོ་མངར་ཟས་ལྟར་འཇྙིབ་ནས་གཉྙིས་ཀ་འབལ་མྙི་ནུས་པའྙི་ཡྙིད་སྐོ་བ་དེ་བཞྙིན་

བེད་པ་མཐོང་བས།	མུ་ཏྙིག་སྐྱུག་གྙིས་ཨ་མཚར་པོ།	བློ་འགྱུར་ས་མོ་འཇྙིག་རེན་

གྙི་བུད་མེད་འདྙི་འདྲ་བསམས་ནས་ཤྙིན་ཏུ་ཡ་མཚན་སྐེས་ནས་གད་མོ་ཆེན་པོ་

ཞྙིག་ཤོར་སོང་བས།	དེ་དང་ལྷན་དུ་ཕག་ཁང་ཕེད་ཙམ་མུ་ཏྙིག་བསྐྱུགས།	

	 དེ་རྒྱལ་པོས་ཐོས་ནས་དེའྙི་ཕྙི་ཉྙིན་དེར་ཁོའྙི་འགམ་དུ་ཕེབས་ནས།	མདང་

ཁོད་ལ་རོ་མཆོག་ཕུན་ཚོགས་པའྙི་ཟས་དང་ཞལ་སྐེམས་དྲངས་ནས་ཡྙིད་སྤོ་བར་

བེད་དུས་མུ་ཏྙིག་མྙི་སྐྱུག	ཕག་ཁང་གྙི་བཙོན་ར་ནས་མུ་ཏྙིག་བསྐྱུགས་པ་ཅྙི་ཡྙིན་

དྲྙིས་པར།	མུ་ཏྙིག་སྐྱུག་གྙིས།	ཁེད་རྒྱལ་པོས་མུ་ཏྙིག་བསྐྱུག་དགོས་གསུངས་

ཚེ།	ང་ཡྙི་ཆུང་མས་ཁོད་རང་སོང་ཚེ་ཁོད་འདྲ་བའྙི་གཟུགས་ཤྙིག་འབྙི་རོགས་

ཟེར་བ་བདེན་སམ་སེ།	དེ་བཞྙིན་བྙིས་ནས་ལམ་དུ་ཡོང་སབས་ཕེང་བ་ཁྙིམ་དུ་
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ལུས་པ་དྲན་ནས་ཕྙིར་ལོག་པས།	ཆུང་མས་ཁྙིམ་མཚེས་ཀྙི་མྙི་བཙལ་ནས་ངེད་

ཀྙི་ཉལ་སའྙི་ནང་ཉལ་པོ་བེད་ཅྙིང་ཐལ་བ་སྦར་མོ་གང་བཟུང་ནས་མུ་ཏྙིག་སྐྱུག་

གྙི་ཁ་ལ་རྒྱོབ།	ཟེར་ནས་ཐལ་བས་གཞུ་བ་མཐོང་ནས་སེམས་ཤྙིན་ཏུ་སྡུག		རྒྱལ་

པོའྙི་དྲུང་དུ་སེབས་སབས།	བཟའ་བཏུང་རེད་མོ་སོགས་ཅྙི་དགར་སྤོད་ཀང་བདག་

གྙི་སེམས་སྡུག་པའྙི་སབས་ཀྙིས་སྐྱུག་རྒྱུ་མྙི་འདུག་ལགས།	ཁ་ཉྙིན་རྒྱལ་པོས་

བཙུན་མོ་ལ་མེ་ཏོག་གཏོར་བའྙི་དུས།	བཙུན་མོས་མྙི་དགའ་བའྙི་རྣམ་འགྱུར་ཆེན་

པོ་བས་པར།	ངེད་ཕག་ཁང་ནང་སོད་སབས་རྒྱལ་པོའྙི་བཙུན་མོ་དེ་ཕག་རྙི་ཁ་ཤོ་

སར་ཡོང་ཡང་།	སེབས་སྔ་ཕྙི་ཤོར་བར་ཕག་རྙིས་དབྱུག་པ་ལན་གསུམ་བརྒྱབ་

པས།	བཙུན་མོས་ཕག་རྙི་ལ་ཨ་ཕོ་ཨ་ཕོ་ཟེར་ཁ་གཏུགས་མཆུ་ནུ་ཞྙིང་།	མགུལ་

དུ་འཁྱུད་པ་སོགས་ཀྙིས་དགའ་མགུར་སྤད་པ་མཐོང་ནས།	བུད་མེད་འདྙི་རྣམས་

ཤེས་པ་ཆུང༌།	སྤོད་པ་ངན།	ཨ་མཚར་པོ་བསམས་ནས་དགོད་ཤོར་བྱུང་བས།	དེ་

དང་ལྷན་དུ་མུ་ཏྙིག་སྐྱུག་བྱུང་བ་ཡྙིན་ལགས་ཞུས་པས།	རྒྱལ་པོས་དེ་ལྟ་བུ་ཡྙིན་

འདུག	ངེད་རང་གཉྙིས་ཀྙི་ཆུང་མ་ལ་ནོངས་འདུག་པས།	བཙུན་མོ་ཕག་རྙི་ཁ་ཤོ་

དང་མཉམ་དུ་ཡུལ་གཞན་ཞྙིག་དུ་བརང་ངོ༌།	།ཁོད་ཀྙི་ཆུང་མ་ཡང་ཁྙིམ་མཚེས་

ཀྙི་མྙི་དེ་དང་བཅས་མཐའྙི་ཡུལ་ཕོགས་སུ་བརང་ངོ༌།	།ངེད་རང་གཉྙིས་རྒྱལ་སྲྙིད་

མཉམ་དུ་བཟུང་ནས་ཆུང་མ་འདོད་ཆགས་ཆུང་བ་ཞྙིག་ལེན་ཞེས་སྨྲས་པར།	འདོད་

ཆགས་ཆེ་ཆུང་ལྟ་ལུགས་ཇྙི་ལྟར་ལགས་ཞུས་པས།	རྒྱལ་པོས་འདོད་ཆགས་ཆེ་

ཆུང་ལྟ་བ་ལ།	མངའ་འོག་གྙི་བུད་མེད་རྣམས་འཚོགས་བཅོལ་བའྙི་ཤོག་བུའྙི་ཁ་

གདན་ཐོག་ཏུ་གཅེར་བུར་སོད་བཅུག་ཅྙིང་།	དེ་རྣམས་ཀྙིས་མཐོང་སར་བོང་བུ་ཕོ་

མོ་མང་པོ་ཕོགས་གཅྙིག་ཏུ་བསྲེས་ནས་ཆགས་པ་སྤོད་དུ་བཅུག	དེ་ནས་བུད་མེད་
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ཀྙི་འདོམས་ལ་ཤོག་བུ་འབར་ཡོད་རྙིགས་འདོད་ཆགས་ཆེ་བར་འགྱུར།	ཤོག་བུ་

མྙི་འབར་བ་རྣམས་འདོད་ཆགས་ཆུང་བར་འགྱུར་བ་ཡྙིན།	ཤོག་བུ་མ་འབར་བ་

རྣམས་བཙུན་མོར་བླང་ཆོག་ཟེར།	

	 རྒྱལ་པོ་དང་མུ་ཏྙིག་སྐྱུག་གྙིས་གོས་བེད་པ་རྣམས་རྒྱལ་པོའྙི་ཁྙིམ་མཚེས་

ཀྙི་རྒན་མོ་མ་སྨད་ཀྙིས་ཐོས་པ་ན།	བུ་མོ་དེས་མངའ་འོག་གྙི་བུད་མེད་རྣམས་བསྡུ་

སབས་ང་ཡང་ཤོག་ཟེར་འོང་ལ།	ཤོག་བུའྙི་གདན་ལ་ང་རང་སོད་ན་དེ་སྔ་ང་རང་མྙི་

གཞན་གྙི་སྐོན་གྙིས་མ་གོས་པས་ཤོག་བུ་འབར་མྙི་འོང་སྨྲས་པས།	མ་རྒན་གྙིས་

བུ་མོ་ཁོད་ལ་གཞན་གྙི་སྐོན་མ་གོས་ཀང༌།	འདོད་ཆགས་ཀྙི་དབང་གྙིས་ཤོག་བུ་

མྙི་འབར་བ་མྙི་ཡོང༌།	ང་ལ་བ་ཐབས་ཀྙི་བློ་ཞྙིག་ཡོད་ཟེར།	མ་རྒན་གྙིས་བུ་མོའྙི་

འདོམས་ཀྙི་པདྨའྙི་ནང་གོས་ཤྙིག་ལ་མར་བསྐུས་ནས་བཅུག་བཞག་དང་དེ་གས་

ཆོག་ཟེར་བར།	ཕྙི་ཉྙིན་མངའ་འོག་གྙི་བུད་མེད་རྣམས་བསྡུས་ནས་སྔར་གོས་བས་

པ་བཞྙིན་ཤོག་བུའྙི་གདན་དུ་སོད་བཅུག་པ་དང་།	མྙིག་གྙིས་མཐོང་སར་བོང་བུ་

མང་པོ་ཆགས་པ་སྤོད་པའྙི་ཚེ།	བུད་མེད་རྣམས་ཀྙི་རྐུབ་ལ་ཤོག་བུ་མྙི་འབར་བ་

ཅྙིག་ཀང་མ་བྱུང་།	འོན་ཀང་ཁྙིམ་མཚེས་རྒན་མོས་རང་གྙི་བུ་མོར་སྔར་གྙི་འཆར་

གཞྙི་བཞྙིན་བས་པས།	བུ་མོའྙི་རྐུབ་ལ་ཤོག་བུ་མ་འབར་བས་ན།	འདྙི་བཙུན་མོ་ལ་

ལེགས་ཟེར་ནས།	རྒྱལ་པོ་དང་མུ་ཏྙིག་སྐྱུག་གཉྙིས་ཀྙིས་ཁྙིམ་མཚེས་རྒན་མོའྙི་བུ་

མོ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་ནས་རྒྱལ་སྲྙིད་སྔར་བཞྙིན་བསྐངས་སོ།	།ཞེས་སྨྲས་པས།	རྒྱལ་བུ་

བདེ་སྤོད་བཟང་པོའྙི་ཞལ་ནས་བུད་མེད་རྣམས་ལ་ཆ་བཞག་ས་མྙི་འདུག་ཟེར་ཤོར་

བས།	རོ་དངོས་གྲུབ་ཅན་གྙིས།	རོ་ལ་གཏམ་ཟེར་བ་བ་ཁ་ཧུར་ཟེར་ནས།	འགམ་

ལྕག་མེ་འབར་བ་ལྟ་བུ་གསུམ་བརྒྱབ་ནས་རོ་བོས་ཤོར་སོང་ངོ༌།།	།།	
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རྱི་བོང་བློ་ལྡན་དང་སེངེ།

༄༅།	།ཡང་སོབ་དཔོན་གྙིས་ལམ་སོན་གནང་བ་བཞྙིན་ཕྙིན་ནས་རོ་དངོས་གྲུབ་

ཅན་སོད་སའྙི་ཨ་མྲའྙི་ཤྙིང་སོང་དེའྙི་རར་སེབས་པ་དང་།	རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤོད་བཟང་

པོས་ས་རེ་བཏོན་ནས་ཤྙིང་སོང་ལ་ཚག་སྒ་ཞྙིག་བརྒྱབ་སེ།	བླ་མ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པོ་

ཡྙིན།	།ང་རང་བདེ་སྤོད་བཟང་པོ་ཡྙིན།	།དྲྭ་བ་ལྕགས་ཀྙི་མྙིག་དགུ་མ།	།ས་རེ་ཟླ་

བ་དཀར་པོ་ཡྙིན།	།ཏོག་མ་སེང་ལྡེང་སྨུག་པོ་ཡྙིན།	།ཞགས་པ་འཕྲུལ་གྙི་ཨ་ལོང་

ཡྙིན།	།རལ་གྙི་ངར་མ་རོ་གཅོད་ཡྙིན།	།མར་ཟན་ཟོས་པ་འཛད་མེད་ཡྙིན།	།ཕད་བུ་

བརྒྱ་ཤོང་ཁ་མོ་ཡྙིན།	།རོ་ཁོག་འབབ་བམ་ཤྙིང་སོང་གཅོད།	།ཅེས་བཤད་པས།	རོ་

དེས་ཤྙིང་མ་གཅོད་ང་རང་བབ་སེ་ཡོང་ཟེར་ཞྙིང་བབས་བྱུང་བ་དང༌།	ཏོག་མ་དེས་

བརྡུངས།	ཕད་བུ་བརྒྱ་ཤོང་ཁ་མོའྙི་ནང་དུ་བཅུག		ཞགས་པ་འཕྲུལ་གྙི་ཨ་ལོང་གྙིས་

བསམས།	མར་ཟན་ཟོས་ཏེ་རྒྱབ་ལ་ཁུར་ནས་ཉྙིན་ལམ་བཅད།		དེ་ནས་རོ་དེས།	

རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བུ།	ཡང་ན་རྒྱལ་བུས་སྒྲུང་ཞྙིག་ཤོད།	ཡང་ན་ངས་སྒྲུང་ཞྙིག་བཤད་

ཟེར་བས།	རྒྱལ་བུའྙི་བསམ་པ་ལ།	བླ་མའྙི་ཞལ་ནས་རོ་ཁོ་རང་གྙིས་ཅྙི་ཟེར་ཡང་

གཏམ་ལན་མ་ལབ་གསུང་གྙི་འདུག་པས།	གཏམ་ལན་བེད་མྙི་ཉན་བསམས་ནས་

ཁ་རོག་བསད་པས།	རོ་ན་རེ།	རྒྱལ་བུ་ལས་ཟད་ཁོད་འདྲའྙི་ཁ་ནས་གཏམ་ཡོང་བ་

མྙི་འདུག		ངས་སྒྲུང་ཞྙིག་བཤད་ཀྙི་ཉོན་ཨང་ཟེར་ནས་གཏམ་འདྙི་ལྟར་སྨྲས་པ།

	 སྔོན་དུས་དང་པོ་ཙ་ན།	ལ་མཐོན་པོ་ཞྙིག་གྙི་རེ་ལ་ཝ་དང་སྤང་ཀྙི་རྙི་བོང་

གསུམ་འཛོམས་ཡོད།	ཐེངས་ཤྙིག་ལུང་པ་དེའྙི་སེད་ནས་སྔགས་པ་ཞྭ་ནག་ཅན་
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ཞྙིག་གྙི་ཕག་ཏུ་གཏོར་གལ་1གཅྙིག་བཀལ་པ་དང་།	ལག་ན་གཤང་2གཅྙིག་
ཐོགས་ནས་འོང་བ་མཐོང་ནས།	རྙི་བོང་གྙིས་སྨྲས་པ།	མྙི་འདྙི་ཡྙི་ཕག་གྙི་གཏོར་

གལ་འདྙི་ལེན་ནམ་ཟེར།	ཝ་སྤང་གཉྙིས་ཀྙིས་དེ་མྙི་ལེན་ནོ་བས་པས།	རྙི་བོང་

གྙིས་དེ་ལེན་པའྙི་ཐབས་ཤྙིག་ང་ལ་ཡོད།	ངས་མྙི་དེའྙི་མདུན་ལ་ཞ་བོ་ཡྙིན་མདོག་

བེད་འགོ།	མྙི་དེས་ང་དེད་ཡོང་བ་དང་གཏོར་གལ་དང་ཅ་ལག་རྣམས་བསྐྱུར་འགོ་

བས་ཁེད་གཉྙིས་ཀྙིས་དེ་ཁུར་ཤོག་ཅེས་བཤད་དེ།	ཁོ་རང་མྙི་དེའྙི་སྔོན་དུ་རྐང་པ་

ཡ་གཅྙིག་བཙུགས།	རྐང་པ་ཡ་གཅྙིག་ཞ་བོ་ཡྙིན་མདོག་བས་ནས་ཕྙིན་པ་ན།	མྙི་

དེས་ཁུར་པོ་དེར་བསྐྱུར་ནས་རྙི་བོང་འདྙི་གསོད་དགོས་བསམས་ནས་ལག་ཏུ་རོ་

ཆེ་བ་གཉྙིས་བཟུང་ནས་དེད་ཡོང་བས།	རྙི་བོང་དེ་བཟུང་ལ་ཁད།	མྙི་བཟུང་ལ་ཁད་

བས་ནས་ས་ཁུག་གཅྙིག་གཉྙིས་བར་དུ་དེད་པས།	རྙི་བོང་ཇེ་མགོགས་ཏུ་འཕག་

ཤོར་བ་ན།	མྙི་དེ་ཐང་ཆད་ནས་ངལ་གསོས་ནས་བསད་ཚེ།	ཝ་སྤང་གྙིས་གཏོར་

གལ་དང་མཆོད་ཆས་ཁུར་ནས་ལ་རྒྱབ་དེར་རྙི་བོང་བཅས་ལྷན་ཅྙིག་འདུས་སོ།	།

	 ཁོ་ཚོ་གསུམ་ནས་གཏོར་གལ་དེ་ཁ་ཕེ་བས།	དེའྙི་ནང་དུ་མར་རོག་གཅྙིག་

དང་།	ཐུད་རོག་གཅྙིག	དྲྙིྙིལ་བུ་གཅྙིག	ཚྭ་སེ་ཁུག་གང་ཡོད་པ་དེ་རྣམས་བགོ་མཁན་

རྙི་བོང་གྙིས་བས།	མར་ཐུད་གཉྙིས་པོ་དེ་ཕར་ཙམ་དུ་བཞག་ནས།	མྙི་དེའྙི་བགོ་

སལ་འདྙི་གཉྙིས་ཀྙིས་བེད་བསམ་པ་ཡྙིན་སྨྲས་ནས་དོན་མེད་ཅྙིག་བས།	ཝ་མོ་

ཁོད་ལ་ཕྲུ་གུ་རྣམས་འཚར་རྒྱུ་ཡོད་པས་ཚྭ་འདྙི་ཁོད་ལ་མཁོ།	འདྙི་ཆུ་དང་སྦོར་ལ་

ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལ་མར་བཞྙིན་བྱུགས་དང་ག་ཤྙིན་ཏུ་ཡག་པར་འགྱུར་ཟེར།	སྤང་ཀྙི་

༡)	རྒྱགས་ཆས་བླུག་སའྙི་སྣོད།

༢)	རོལ་ཆས་རྙིགས་ཤྙིག
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ཁོད་ལ་དྲྙིལ་བུ་འདྙི་མཁོ།	ཕྲུ་གུའྙི་རྣ་བ་ལ་ཁོལ་དང་ཉྙིན་ལྟར་ཕྱུག་རྙི་རྣམས་ཀྙིས་

དག་སོགས་ལ་རྒྱོབ་དུས་རྣ་བ་འཁེབ་ནས་དངངས་སྐྲག་མྙི་འབྱུང་བ་ལ་ཕན།	ཞེས་

སྨྲས་པས།	ཝ་སྤང་གཉྙིས་ཀྙིས་བདེན་པར་བསམས་ནས་ཁུར་ཞྙིང༌།	ཝས་རང་གྙི་

ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལ་ཚྭ་ཆུ་བྱུགས་པས་སྤུ་རྣམས་བྙི་ནས་གཅེར་བུར་གྱུར།	སྤང་ཀྙིས་

ཕྲུ་གུའྙི་རྣ་བར་དྲྙིལ་བུ་སྤྲུགས་པས་དངངས་སྐྲག་གྙིས་རྣ་བ་གས་ནས་ཤྙི	དེ་ནས་

སྤང་ཀྙིས་ཝ་མོ་གང་ན་ཡོད་སར་ཕྙིན་པས་ཁོ་རང་གཉྙིས་ཀྙིས་ལོ་རྒྱུས་ཞྙིབ་པར་

སྨྲས།	ངེད་རང་གཉྙིས་ལ་རྙི་བོང་གྙིས་བསམ་ངན་བས་པ་འདྲ།	ངེད་རང་གཉྙིས་

ཀ་འགོ།	རྙི་བོང་ཨེ་གསོད་བལྟ་དགོས་བས་པས།	དེ་ནས་ཞག་གསུམ་ཙམ་སོང་

ཚེ་རྙི་བོང་དེའྙི་བསམ་པ་ལ།	མར་ཐུད་རྒྱགས་གཅྙིག་བཟས་ཚར་ཡང་།	ཝ་སྤང་

གཉྙིས་པོས་ངན་ལན་འདྲ་འཇལ་ཡོང་བསམས་ནས་རང་ཉྙིད་ཆུ་ནང་འཛུལ་ཏེ།	བེ་

མའྙི་ནང་འགེ་ལོག་ལན་གསུམ་བརྒྱབ་སབས།	ག་རྣམས་བསྡུས་ནས་འཆྙི་ལ་ཁད་

ཚུལ་བས་ནས་ཉལ་སའྙི་ནང་དུ་སོ་གཙིགས།	མྙིག་གེར་ནས་ཉལ་བསད་པས།	ཝ་

སྤང་གཉྙིས་དེར་སེབས་ནས་ཁོད་ཀྙིས་ངེད་གཉྙིས་ལ་ངན་ཕུང་གནོད་ཆེན་བསྐལ་

འདུག་པས་ཁོད་ད་ལྟ་གསོད་རྒྱུ་ཡྙིན་སྨྲས་པ་ན།	གོགས་པོ་ཁེད་གཉྙིས་འཆྙི་ལ་

ཐུག་མྙི་འདུག	ང་ནྙི་ལུས་ཀྙི་ག་འདྙི་ལྟར་རོབ་པ་དང༌།	མྙིག་འབར།	ཁ་བཞྙི་ཤོ་

རལ་བ་འདྙི་བཞྙིན་བྱུང་།	མྙི་དེ་ལ་མཐུ་ཆེན་པོ་འདུག་ཟེར་ནས་ཉལ་བསད་པར།	

ཝ་སྤང་གཉྙིས་ཀྙིས་རྙི་བོང་ལ་ཁག་མྙི་འདུག་ཟེར་ནས་ཕྙིར་ལོག་སོང་ངོ༌།	།

	 དེ་ནས་རྙི་བོང་གྙིས་སྔོན་གྙི་མར་ཐུད་ཟ་ཆེ་དྲགས་ནས་སོམ་ཚད་ལངས་

པས།	རྙི་དེའྙི་འདབས་ན་མཚོ་ཆེན་པོ་ཞྙིག་ཡོད་པ་དེ་ནས་ཆུ་རྒྱགས་ཚད་བཏུང་།	

མཚོ་དེའྙི་ཁར་བག་འབུར་པོ་ཞྙིག་ལ་ཉལ་བསད།	ནམ་ཞྙིག་ཁ་བ་ཆེན་པོ་བབས་
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པའྙི་ཚེ།	བག་དེའྙི་གཡས་གཡོན་དུ་ཤྙིང་ཐར་ཐོར་སྐེས་པའྙི་རེ་ལ་ཁ་བ་ཆགས་པ་

ནས་བྲུལ་བས།	མཚོའྙི་ནང་དུ་ཅལ་ཟེར་ལྷུང་སོང་བ་ན།	རྙི་བོང་གཉྙིད་སད་ནས་
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མཚོ་ནས་གཅྙིག་ལངས་བྱུང་སམ་ནས་ཕྙི་མྙིག་མ་བལྟས་པར་བོས།	ལམ་དུ་སྤང་

ཀྙི་ཞྙིག་དང་ཐུག་པས་ཨ་ཕོ་རྙི་བོང་ག་པར་བོས་པ་ཡྙིན་བས་པར།	མཚོའྙི་ནང་

ནས་ཅལ་ཡོང་གྙི་འདུག་སྨྲས་པས།	སྤང་ཀྙི་ཡང་མཉམ་དུ་བོས།	ལ་ཁ་དེ་ནས་

སག་ཅྙིག་ཡོང་གྙིན་ཡོད་པ་རྙི་སྤང་གཉྙིས་བོས་པ་ཅྙི་ཡྙིན་ཟེར།	རྙི་བོང་གྙིས་སྔར་

ལྟར་མཚོ་ནས་ཅལ་ཡོང་གྙི་འདུག་བཤད་པས་སག་ཀང་མཉམ་དུ་བོས།	རྙི་རེའྙི་

གངས་དང་མ་ཐུག་བར་ཕྙིན་ནས་སེངེ་ཞྙིག་དང་འཕད་པས།	སེངེས་ཁོད་གསུམ་

ཅྙིའྙི་ཕྙིར་བོས་པ་ཡྙིན་བས་ཏེ་གཡུ་རལ་བསྙིགས།	མཆེ་བ་གཙིགས།	སེར་མོ་

བསྒད།	རྔམ་ཟྙིལ་ཆེ་བར་བས།	རྙི་བོང་གྙིས་སྔོན་ལྟར་སེངེ་ལ་སྨྲས་ཀང༌།	སེངེས་

ང་རྒྱལ་ཤྙིན་ཏུ་ལངས་ནས།	གཅན་གཟན་གྙི་རྒྱལ་པོ་གངས་ཀྙི་སེངེ་ལ་འགན་ཟླ་

ཕོད་པ་གཅྙིག་ཀང་མེད།	ཁོད་རྙི་བོང་གྙིས་རྫུན་བཤད་པ་རེད་མ་གཏོགས།	མཚོ་

ནས་ཅལ་ཟེར་མཁན་སུ་ཡང་ཡོང་རྒྱུ་མེད་ཟེར་ནས་གསོད་གབས་བས་པ་ན།	རྙི་

བོང་བློ་སོབས་ཆེ་བའྙི་སབས་ཀྙིས་སྨྲས་པ།	གཅན་གཟན་གྙི་རྒྱལ་པོ་རྙིན་པོ་ཆེ།	

བདག་མཚོའྙི་འགམ་དུ་བསད་པ་ན་མཚོའྙི་ནང་ནས་ཅལ་ཟེར་བ་དེ་ཁེད་ལས་དགུ་

འགྱུར་གྙིས་རྔམ་ཟྙིལ་ཆེ་བ་ཞྙིག་འདུག་པས།	ད་ལྟ་ཕེབས་ན་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་ཞུས་

པས།	སེངེས་འོ་ན་ངེད་རང་གཉྙིས་པོ་ལྟ་རུ་འགོ་ཟེར་བ་ན།	རྙི་བོང་གྙིས་སེངེ་

མཚོའྙི་ཁ་ལ་ཁྙིད་ནས།	ད་ཐབས་ཅྙི་དྲག་བསམས་ཏེ་སྔར་ཁོ་རང་ཉལ་སའྙི་བག་

མགོར་ཕྙིན་ཏེ།	མར་བལྟས་པས་མཚོའྙི་ནང་དུ་ཁོ་ཡྙི་གཟུགས་བརྙན་འཆར་བར་

མཐོང་བས།	ཚུར་ཡོང་ནས་སེངེ་ལ་སྨྲས་པ།	ཁེད་རང་གྙིས་བག་མགོ་ནས་མར་

མཚོའྙི་ནང་གཟྙིགས་དང༌།	ཤྙིན་ཏུ་བརྙིད་ཉམས་ཆེ་བའྙི་གཅན་གཟན་དེ་འདུག་

བས་པས།	སེངེ་ང་རྒྱལ་ལངས་ནས་བག་མགོ་ནས་བལྟས་པས།	རང་གྙི་གཟུགས་
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བརྙན་མཚོའྙི་ནང་ནས་འཆར་ཡོང་བ་དེ་གཞན་ཞྙིག་རེད་བསམས་ནས།	སེངེས་

གཡུ་རལ་བསྙིགས་པ་ན་མཚོའྙི་ནང་ནས་ཀང་དེ་བཞྙིན་བས་པས།	སེངེ་ཁོང་ཁོ་

ཆེན་པོ་ལངས་ནས་མཚོའྙི་ནང་མཆོངས་པས་ཤྙི་སོང་ངོ༌།	།གཏམ་ཕུགས་མེད་རྙི་

བོང་ཅལ་ལ་འདྲོགས།	།སེངེ་ང་རྒྱལ་ཆེ་བས་རང་སྲོག་བཅད།	།ཟེར་བའྙི་དཔེ་དེ་

ཡྙིན་སྨྲས་པས།	རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤོད་བཟང་པོའྙི་ཞལ་ནས།	རྙི་བོང་དེ་གཟུགས་ཆུང་

ཡང་བློ་སོབས་དེ་འདྲ་ཆེ་བ་ལ་ཟེར་ཤོར་བས།	རོ་དངོས་གྲུབ་ཅན་གྙིས།	རོ་ལ་

གཏམ་ཟེར་བ་བ་ཁ་ཧུར་ཟེར་ནས།	འགམ་ལྕག་མེ་འབར་བ་ལྟ་བུ་གསུམ་བརྒྱབ་

ནས་རོ་བོས་ཤོར་སོང་ངོ༌།།	།།	
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རྒྱལ་པོ་དར་ལྷམ་ཅན།

༄༅།	།ཡང་སོབ་དཔོན་གྙིས་ལམ་སོན་གནང་བ་བཞྙིན་ཕྙིན་ནས་རོ་དངོས་གྲུབ་

ཅན་སོད་སའྙི་ཨ་མྲའྙི་ཤྙིང་སོང་དེའྙི་རར་སེབས་པ་དང་།	རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤོད་བཟང་

པོས་ས་རེ་བཏོན་ནས་ཤྙིང་སོང་ལ་ཚག་སྒ་ཞྙིག་བརྒྱབ་སེ།	བླ་མ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པོ་

ཡྙིན།	།ང་རང་བདེ་སྤོད་བཟང་པོ་ཡྙིན།	།དྲྭ་བ་ལྕགས་ཀྙི་མྙིག་དགུ་མ།	།ས་རེ་ཟླ་

བ་དཀར་པོ་ཡྙིན།	།ཏོག་མ་སེང་ལྡེང་སྨུག་པོ་ཡྙིན།	།ཞགས་པ་འཕྲུལ་གྙི་ཨ་ལོང་

ཡྙིན།	།རལ་གྙི་ངར་མ་རོ་གཅོད་ཡྙིན།	།མར་ཟན་ཟོས་པ་འཛད་མེད་ཡྙིན།	།ཕད་བུ་

བརྒྱ་ཤོང་ཁ་མོ་ཡྙིན།	།རོ་ཁོག་འབབ་བམ་ཤྙིང་སོང་གཅོད།	།ཅེས་བཤད་པས།	རོ་

དེས་ཤྙིང་མ་གཅོད་ང་རང་བབ་སེ་ཡོང་ཟེར་ཞྙིང་བབས་བྱུང་བ་དང༌།	ཏོག་མ་དེས་

བརྡུངས།	ཕད་བུ་བརྒྱ་ཤོང་ཁ་མོའྙི་ནང་དུ་བཅུག		ཞགས་པ་འཕྲུལ་གྙི་ཨ་ལོང་གྙིས་

བསམས།	མར་ཟན་ཟོས་ཏེ་རྒྱབ་ལ་ཁུར་ནས་ཉྙིན་ལམ་བཅད།		དེ་ནས་རོ་དེས།	

རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བུ།	ཡང་ན་རྒྱལ་བུས་སྒྲུང་ཞྙིག་ཤོད།	ཡང་ན་ངས་སྒྲུང་ཞྙིག་བཤད་

ཟེར་བས།	རྒྱལ་བུའྙི་བསམ་པ་ལ།	བླ་མའྙི་ཞལ་ནས་རོ་ཁོ་རང་གྙིས་ཅྙི་ཟེར་ཡང་

གཏམ་ལན་མ་ལབ་གསུང་གྙི་འདུག་པས།	གཏམ་ལན་བེད་མྙི་ཉན་བསམས་ནས་

ཁ་རོག་བསད་པས།	རོ་ན་རེ།	རྒྱལ་བུ་ལས་ཟད་ཁོད་འདྲའྙི་ཁ་ནས་གཏམ་ཡོང་བ་

མྙི་འདུག		ངས་སྒྲུང་ཞྙིག་བཤད་ཀྙི་ཉོན་ཨང་ཟེར་ནས་གཏམ་འདྙི་ལྟར་སྨྲས་པ།

	 སྔོན་དུས་དང་པོ་ཙ་ན།	གོང་ཁེར་ཞྙིག་གྙི་ནང་ན་མྙི་དབུལ་པོ་བཟའ་མྙི་

གཉྙིས་ལ་བུ་ཆུང་ཞྙིག་ཡོད་པས།	བུ་ཆུང་རེད་མོ་རེ་བར་ཕྙི་ལ་ཕྙིན་པས་ཚེར་ཕུང་

ཞྙིག་གྙི་འོག་ཏུ་རྙི་བོང་ཞྙིག་རྣ་བ་རྒྱབ་ལ་འགེལ།	མྙིག་གདང་བཞྙིན་གཉྙིད་ཁུག་
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བཞྙིན་ཡོད་པ་ན།	བུ་དེས་རོ་བརྒྱབ་ནས་གསད་བསམས་ཏེ།	རོ་ཁུར་ནས་རར་

ཕྙིན་པས་གཉྙིད་མ་སད།	ཁོ་སྙིང་རེ་སྐེས་ནས་རོ་བསྐྱུར།	ག་ལེར་བཟུང་ནས་པང་

དུ་བཞག	རྙི་བོང་གྙིས་ང་བཟུང་དོན་ཅྙི་ཡྙིན་ཟེར།	བུ་ཆུང་གྙིས་གསད་བསམས་

ཀང་མ་བསད་ཅེས་སྨྲས།	རྙི་བོང་གྙིས་ང་མ་བསད་པ་ལེགས།	ངེད་རང་གཉྙིས་

མཉམ་པོར་སོད།	ཁོད་ལ་ཕན་ཆེ་ཐོགས་རྒྱུ་ཡོད།	ཅེས་ལབ་སེ།	བུ་ཆུང་དང་རྙི་

བོང་གཉྙིས་མཉམ་པོར་སོད་རྒྱུ་བས་ནས་ཕྙིན་པ་ན།	ཡུལ་གཞན་ཞྙིག་གྙི་ལ་ཁར་

མྙི་མེད་པའྙི་ས་ཆ་ཞྙིག་ལ་སེབས་ནས་བག་དམར་པོ་བསམ་གྙིས་མྙི་ཁབ་པའྙི་

འགམ་དུ་ཕྙིན།	ཕུག་པ་སོ་ཅན་ཞྙིག་ཡོད་པའྙི་ནང་ཡར་ཕྙིན་པས།	ནང་ན་མཁར་

ཐོག་བརེགས་དང་ལྡན་པ་སོ་རབ་གསལ་ཡྙིད་དུ་འོང་བ་ཞྙིག་ཡོད།	འདྙི་ན་སུ་ཞྙིག་

ཡོད་སམ་ནས་སོ་དེ་ཕེ་ནས་ཡར་ཕྙིན།	ཁང་པ་དེའྙི་ནང་ཟས་ནོར་ལོངས་སྤོད་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་ཟད་མྙི་ཤེས་པ་ཡོད།	སོ་གཅྙིག་གྙི་ནང་ལ་འདྲེ་མང་པོ་ཡོད།	རྙི་

བོང་གྙིས་ངེད་རང་གཉྙིས་འདྙིར་སེབས་པ་ཡ་མཚན་ཆེ།	ངེད་རང་གཉྙིས་ནངས་

སྔ་པོར་འཐོན་འགོ་དང་།	ལ་ཕ་གྙིའྙི་རྒྱབ་ལ་རྒྱལ་པོ་ཞྙིག་ཡོད་པ་རྙིམ་འགོ་གཏོར་

རྒྱག་བེད་བཞྙིན་ཡོད།	ལྟད་མོ་བལྟ་བར་འགོ་རན།	གཏོར་མ་དང༌།	ཡོས་ཁ་སོགས་

བསམ་གྙིས་མྙི་ཁབ་པ་ཟ་ཁུར་བེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང༌།	ལྟད་མོ་ཤྙིན་ཏུ་མཛེས་པ་ལྟ་

རྒྱུ་ཡོད་ཚུལ་བཤད་པས།	འདྲེ་རྣམས་ཀྙིས་སད་ཆ་དེ་ཐོས་ནས་ལྟད་མོ་བཟང་པོ་

ལྟ་རྒྱུ་ཡོད་སམ་ནས་མཉམ་དུ་ཕྙིན་པ་རེད།	དེར་རྒྱལ་པོའྙི་བླ་མཆོད་མང་པོས་

གཏོར་མ་བོར་བའྙི་རྔ་དུང་གྙི་སྒ་དང༌།	ཡུལ་དེའྙི་སྐེས་པ་རྣམས་ཀྙིས་གོ་མཚོན་

ཐོགས་ནས་མེ་མདའ་འཕངས་ཤྙིང་།	ཀུ་ཅོ་ཆེན་པོ་བསྒགས་པས།	འདྲེ་དེ་རྣམས་

དངངས་སྐྲག་སྐེས་ནས་འདྙིར་སེབས་པ་མ་ལེགས།	ད་ཅྙི་དྲག་སྨྲས་པར།	རྙི་བོང་
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གྙིས་གཞན་མྙི་དྲག	བོས་དང་དེ་དྲག་ཟེར་ནས་སྔར་གྙི་ཁང་པའྙི་ནང་དུ་བོས་སོ།	།

རྙི་བོང་གྙིས།	རྒྱལ་པོའྙི་བླ་མཆོད་རྣམས་ཀྙིས་ཁོད་རྣམས་ཤེས་འགོ་ཚོད་ཡྙིན་

པས་ཞག་པོ་གཅྙིག་གཉྙིས་རྙིང་ཁོད་རྣམས་གབ་སྐུང་བས་ན་དྲག་བས་པས།	འདྲེ་

རྣམས་ཀྙིས་གབ་ས་རྙི་བོང་ལ་ཅྙི་དྲག་བས་པར།	རྙི་བོང་གྙིས།	ཡ་གྙི་ཟངས་ཆེན་

པོའྙི་ནང་དུ་ཁོད་རྣམས་སོད་དང་བུ་ངེད་གཉྙིས་ཀྙིས་ཟངས་ཆེ་བ་གཅྙིག་སྦུབ་ནས་

ཟངས་ཁ་སྦོར་དུ་བེད་པའྙི་ཐག་པ་ཞྙིག་གྙིས་གེགས་བའོ་བས་པས།	དེ་བཞྙིན་འདྲེ་

རྣམས་ཟངས་ཁ་སྦོར་ནང་དུ་བཅུག་ནས་ལྕགས་ཀྙི་གཟེར་མང་པོས་ཁ་མྙི་བེ་བར་

བསམས་ནས་ཐབ་ཆེན་སེང་དུ་བཙུགས།	འོག་ནས་མེ་བུས་པས་འདྲེ་རྣམས་བེད་

ཐབས་གང་ཡང་མ་བྱུང༌།	དེ་ནས་རྙི་བོང་གྙིས་དར་མཛོད་སོ་ཕེ་ནས་བུ་ཆུང་དེ་ལ་

དར་གྙི་གོས་དང་ལྷམ་དང་དོར་མ་སོགས་གཡོགས་ཏེ།	ད་ཁོད་འདྙི་ན་སོད་དང་

ངས་སང་ཉྙིན་རྒྱལ་པོ་དེའྙི་བུ་མོ་དེ་ཁེད་ཀྙི་ཆུང་མ་ལ་བསང་ཡོང་ངོ་ཟེར་ནས་ཕྙིན།	

	 རྒྱལ་པོ་དེར་ལ་ཕར་ནང་ན་རྒྱལ་པོ་དར་ལྷམ་ཟེར་བ་སོབས་ལོངས་སྤོད་

དང་ལྡན་པ་ཞྙིག་ཡོད་པ་དེ་ཡྙིས་བློན་པོ་རྙི་བོང་ང་བཏང་བ་ཡྙིན།	རྒྱལ་པོ་ཁེད་

ཀྙི་བུ་མོ་དེ་ཆུང་མ་ལ་འཕལ་དུ་སེར་དགོས་ཚུལ་བཤད་པ་ན།	རྒྱལ་པོས་ངེད་ཀྙི་

བུ་མོ་འདྙི་རྒྱལ་པོ་ཆེ་ཁག་མང་པོས་དགོས་ཟེར་ཡང་དེ་སྔ་གཅྙིག་ལའང་མ་སེར་

བར་ཁོད་ལ་སེར་བ་དཀའ་ཡང་།	སང་སྔ་པོར་ཁོད་ཀྙིས་ས་ཐོག་འདྙིར་གནས་པའྙི་

གཅན་གཟན་སྦར་མོ་འབར་ཚད་ཀྙི་པགས་པ་རེ་ཁུར་ཤོག་དང་།	དེ་ནས་བུ་མོ་

སེར་བ་ཡྙིན་སྨྲས་པ་ན།	རྙི་བོང་གྙིས་གཅན་གཟན་སྦར་མོ་འབར་ཚད་ཀྙི་པགས་

པ་རྣམས་ཡོད་ཀང་ངེད་ཀྙིས་འཁུར་དཀའ་བས་རྒྱལ་པོས་མྙི་ཞྙིག་གཏོང་གནང་

དང་།	གཅན་གཟན་དེ་རྣམས་ངེད་རྒྱལ་པོ་དར་ལྷམ་ཅན་གྙི་སོ་ཁྙིའྙི་དཔེ་ལྟར་ཡྙིན་
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པས་ལྤགས་པ་ལྟ་ཅྙི་གསོན་པོ་ཡང་ཁེད་ཀྙི་མྙི་དྲག་གྙི་ལག་ཏུ་གཞག་ཆོག་ཅེས་

བཤད་དེ།	ཁོ་རང་ཚུར་མགོགས་པོ་ཡོང་ནས་གཅན་གཟན་སག་གཟྙིག་ཐམས་ཅད་

ལ།	ཡ་གྙི་བག་དམར་དུ་ཤོག་དང༌།	ངས་འདྲེ་མང་པོ་ཐུལ་ཡོད་པས།	དེར་རོ་མང་

པོ་ཟ་རྒྱུ་ཡོད་ཚུལ་བཤད་པར་ཐམས་ཅད་ཀྙིས་བདེན་པར་བསམས་ཏེ།	བག་གྙི་སོ་

ར་ནང་མའྙི་ནང་དུ་གཅན་གཟན་ཐམས་ཅད་འདུས་བྱུང་བས།	ཁོས་ཟངས་ཁ་སྦོར་

གྙི་འདྲེ་རོ་རྣམས་དེར་བཞག་ཡོད་པས།	གཅན་གཟན་རྣམས་ཀྙི་ལ་ལས་ཤ་ཟ།	ལ་

ལས་རུས་པ་མུར་བཞྙིན་པའྙི་ཚེ།	རྒྱལ་པོ་དེའྙི་བློན་པོ་ཡོང་བར།	བུ་ཆུང་དེ་ལ་ཞྙིབ་

དུ་བལྟས་ནས།	དར་གོས།	དར་ལྷམ།	དར་གྙི་འབོལ་གདན་ཡོད་པ་མཐོང་ནས།	རྙི་

བོང་ལ་གཅན་གཟན་གྙི་པགས་པ་རྣམས་གར་ཡོད་དྲྙིས་པས།	རྙི་བོང་གྙིས་སག་

གྙིས་འགོ་བས་ཐམས་ཅད་ནང་ལ་ཡོད་པས་ཁོད་རང་ཟུངས་དང་ང་ཡྙིས་བསན་ཆོག་

ཟེར་ནས་ཁྙིད་ཕྙིན་པར།	སོ་ཕར་ཕེ་སེ་གཅན་གཟན་འདྙི་རྣམས་ཡྙིན།	ཁོད་ཀྙིས་

ཟུངས་བས་པས།	

བློན་པོ་དེས་སག་

གཟྙིག་མཐོང་ནས་

གཟུང་རྒྱུ་ལྟ་ཅྙི།	

ལྟ་ཡང་མྙི་ཕོད།	

སོ་གཏན་བཀག་

ཙམ་བས་ནས་

ལོག་ཕྙིན་ཏེ་ཁོས་

རྒྱལ་པོ་ལ་རྙི་བོང་
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གྙིས་ཟེར་བ་བདེན་འདུག	ཕ་གྙིའྙི་རྒྱལ་པོ་དེ་སོབས་ལོངས་སྤོད་དང་ལྡན་ཞྙིང་།

གོས་ལྷམ་འབོལ་གདན་སོགས་དར་སྣ་ལྔ་ཡྙིས་བས་པ་དང༌།	སོ་ར་ལ་གཅན་

གཟན་དེ་བཞྙིན་ཡོད་ལུགས་ཞུས་པས།	རྒྱལ་པོས་གཞན་གྙི་རྒྱལ་པོ་དག་ལ་དར་

གོས་ལོངས་སྤོད་སོགས་ཡོད་ཀང༌།	དར་གྙི་ལྷམ་དང༌།	གཅན་གཟན་མ་ཤྙི་བའྙི་

སོ་ར་ཡོད་པ་ནྙི་གཅྙིག་ལའང་ཡོད་མ་སྲྙིད་པས།	བདག་གྙི་བུ་མོ་འདྙི་དེ་ལ་སྦྙིན་

དགོས་པ་ཐག་ཆོད།	དེ་ལྟར་རྒྱལ་པོའྙི་བུ་མོ་དེ་རྒྱལ་བུ་དར་ལྷམ་ཅན་གྙི་ཆུང་མར་

སྦྙིན་ནས་གཉེན་སྒྙིག་དགའ་སོན་སོགས་དཔག་མེད་དུ་བས་སོ།	།

	 ནམ་ཞྙིག་ལ་ཆུང་མ་དེ་ལ་དར་ལྷམ་ཅན་བུ་ཆུང་ཞྙིག་ཀང་བྱུང་བར།	རྙི་

བོང་གྙིས་བསམས་པར་འདྙི་གསུམ་ནྙི་མྙི་ཡྙིན་པ་དང༌།	ང་ནྙི་རྙི་བོང་ཞྙིག་ཡྙིན་པ་ན།	

ནམ་ཞྙིག་བུ་འདྙི་ཡང་ཡར་འཚར་ཡོང་སབས་རྒྱལ་བུ་འདྙི་ཡྙིས་ང་ལ་ཡག་པོ་ཞྙིག་

བེད་ཨེ་ཡོང་སམ།	ད་རྒྱལ་པོས་ཅྙི་བེད་ཉམས་ཚོད་ཅྙིག་བལྟ་དགོས་སམ་སེ།	རང་

ཉྙིད་ན་མདོག་ཁ་པོ་ཤྙི་ལ་ཐུག་པ་བས།	ལྟོ་ཟས་སོགས་མ་ཟོས་པ་དང་།	ཁ་གག་རྒྱུ་

ཡོད་མེད་ཙམ་བས་ནས་ཉལ་བསད།	དར་ལྷམ་ཅན་གྙིས་ཨ་ཕོ་རྙི་བོང་ཁོད་ན་བ་མ་

ལེགས།	ང་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ཤྙིན་ཏུ་ཆེ་བ་འདུག་པས་ཐབས་ཅྙི་དྲག	ད་ལྷ་རེ་ཞྙིག་

བཙལ་བར་བདག་འགོའམ་བས་པས།	རྙི་བོང་གྙིས་ལྷ་རེ་གཞན་གྙིས་ངེད་ཀྙི་ནད་

བཅོས་དཀའ་བས།	ཁོད་འགོ་བ་ལ་ལུང་པ་འདྙི་ཡྙི་ཕུའྙི་ལ་མཐོན་པོའྙི་ཁར་སྲྙིབ་

ལོགས་སུ་བག་ཕུག་ཆུང་ངུ་ཞྙིག་གྙི་ནང་དུ་ལྷ་རེ་བདག་འདྲ་བ་ཞྙིག་ཡོད་པ་དེ་ལ་ཆབ་

རགས་སོན་དང༌།	ཁོད་འགོ་བའྙི་ལུགས་འདྙི་ལྟར་བ་དགོས་བས་ཏེ་ཡར་ལམ་ར་རྙི་

འབར་འབུར་ནས་སོང༌།	མར་ལམ་སང་ལམ་ནས་ཤོག་བས་པས།	རྒྱལ་བུ་དར་ལྷམ་

ཅན་དེ་ལྟར་སོང་བའྙི་ཚེ།	རྙི་བོང་ཡར་ལངས་ནས་སང་ལྡམ་ལྡེམ་ནས་རྒྱུགས་པས་



18

བུ་ཆུང་གྙི་སྔོན་ལ་སེབས་པར་བས་ནས་བག་ཕུག་དེའྙི་ནང་འཛུལ་ནས་བསད་དོ།	།

རྒྱལ་བུ་དར་ལྷམ་ཅན་དེར་སེབས་ནས་སྔོན་གྙི་ལོ་རྒྱུས་ཇྙི་བཞྙིན་བཤད་པར།	ལྷ་

རེ་དེས་གཞན་ཐབས་ཅྙི་བས་ཀང་ཁོད་ཀྙི་ནད་པ་རྙི་བོང་མྙི་དྲག	འོན་ཀང་རྒྱལ་པོ་

ཁེད་ཀྙིས་སོ་སོའྙི་བུ་དེ་བསད་དེ་སྙིང་དྲོན་མོ་དེ་ནད་པ་རྙི་བོང་ལ་བྙིན་ན་དྲག་གོ་

བས་པར།	རྒྱལ་བུ་སྔ་མ་ལྟར་སང་ལྡེམ་ནས་ཕྙིར་ལོག་པའྙི་ལམ་དུ་ལྷམ་འདྲེད་དེ་

འགེ་ལོག་ཕོག་བཞྙིན་ཡུན་རྙིང་འགོར་ཐོག	རྙི་བོང་དེ་ར་རྙི་འབར་འབུར་ནས་ཕྙིར་

རྒྱུགས་ཏེ་རང་གྙི་ཉལ་སར་བསད་པས།	བུ་ཆུང་དར་ལྷམ་ཅན་ཕྙིར་སེབས་མ་ཐག་

ཏུ་ཆུང་མ་དེས་བུ་རྒྱབ་ལ་འཁུར་བ་མཐོང་བ་ན།	རྒྱལ་པོས་གྙི་ཞྙིག་གྙིས་བུའྙི་སྙིང་

ལེན་གབས་བེད་ཅྙིང་ཡོད་པ་རྙི་བོང་གྙིས་མཐོང་སེ།	ཁོད་ཀྙིས་དེ་འདྲ་མ་བེད།	ཅྙི་

ཡྙིན་སྨྲས་པས།	ཡ་གྙིའྙི་ལྷ་རེ་དེས་ཁོད་ཤྙི་བ་ལས་སྐོབ་པར་གཞན་གྙིས་མྙི་ཐུབ་

སེ།	བུ་འདྙིའྙི་སྙིང་བྙིན་ན་དྲག་ཟེར་བར།	དེ་བཞྙིན་རྙི་བོང་དྲྙིན་ཆེན་ནད་དྲག་པ་

ལ་རང་ཉྙིད་ཀྙི་བུ་འདྙིའྙི་ཚེ་སྲོག་དང་ང་རང་སྲོག་ལ་ཐུག་ཀང་ཕངས་སེམས་མེད་

ཅེས་སྨྲས་པ་ན།	རྙི་བོང་ཡྙིད་ཆེས་ནས་བུ་འདྙི་བཟང་བསམས་ཏེ།	བུ་མ་གསོད་

དང་ནད་དྲག་སོང་ཞེས་རྙི་བོང་གྙིས་སྨྲས་ཏེ་བུ་གསད་མ་བཅུག་གོ	།དར་ལྷམ་ཅན་

དང་རྙི་བོང་ཆུང་མ་བུ་བཅས་བློ་མཐུན་ཞྙིང་འདྲེ་རྣམས་ཀྙི་རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤོད་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས་སྤད་དེ་མངའ་ཐང་དགུང་དང་མཉམ་པར་བྱུང་ངོ་ཞེས་རོས་

སྨྲས་པས།	རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤོད་བཟང་པོའྙི་ཞལ་ནས།	བུ་ཆུང་དང་རྙི་བོང་གཉྙིས་བློ་

མཐུན་བསོད་ནམས་ཆེ་ཟེར་ཤོར་བས།	རོ་དངོས་གྲུབ་ཅན་གྙིས།	རོ་ལ་གཏམ་

ཟེར་བ་བ་ཁ་ཧུར་ཟེར་ནས།	འགམ་ལྕག་མེ་འབར་བ་ལྟ་བུ་གསུམ་བརྒྱབ་ནས་རོ་

བོས་ཤོར་སོང་ངོ༌།།	།།
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སྟོང་ཉྱིད་སེངེ་ཟེར་བའྱི་མྱི་ཧེང་།

༄༅།	།ཡང་སོབ་དཔོན་གྙིས་ལམ་སོན་གནང་བ་བཞྙིན་ཕྙིན་ནས་རོ་དངོས་གྲུབ་

ཅན་སོད་སའྙི་ཨ་མྲའྙི་ཤྙིང་སོང་དེའྙི་རར་སེབས་པ་དང་།	རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤོད་བཟང་

པོས་ས་རེ་བཏོན་ནས་ཤྙིང་སོང་ལ་ཚག་སྒ་ཞྙིག་བརྒྱབ་སེ།	བླ་མ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པོ་

ཡྙིན།	།ང་རང་བདེ་སྤོད་བཟང་པོ་ཡྙིན།	།དྲྭ་བ་ལྕགས་ཀྙི་མྙིག་དགུ་མ།	།ས་རེ་ཟླ་

བ་དཀར་པོ་ཡྙིན།	།ཏོག་མ་སེང་ལྡེང་སྨུག་པོ་ཡྙིན།	།ཞགས་པ་འཕྲུལ་གྙི་ཨ་ལོང་

ཡྙིན།	།རལ་གྙི་ངར་མ་རོ་གཅོད་ཡྙིན།	།མར་ཟན་ཟོས་པ་འཛད་མེད་ཡྙིན།	།ཕད་བུ་

བརྒྱ་ཤོང་ཁ་མོ་ཡྙིན།	།རོ་ཁོག་འབབ་བམ་ཤྙིང་སོང་གཅོད།	།ཅེས་བཤད་པས།	རོ་

དེས་ཤྙིང་མ་གཅོད་ང་རང་བབ་སེ་ཡོང་ཟེར་ཞྙིང་བབས་བྱུང་བ་དང༌།	ཏོག་མ་དེས་

བརྡུངས།	ཕད་བུ་བརྒྱ་ཤོང་ཁ་མོའྙི་ནང་དུ་བཅུག		ཞགས་པ་འཕྲུལ་གྙི་ཨ་ལོང་གྙིས་

བསམས།	མར་ཟན་ཟོས་ཏེ་རྒྱབ་ལ་ཁུར་ནས་ཉྙིན་ལམ་བཅད།		དེ་ནས་རོ་དེས།	

རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བུ།	ཡང་ན་རྒྱལ་བུས་སྒྲུང་ཞྙིག་ཤོད།	ཡང་ན་ངས་སྒྲུང་ཞྙིག་བཤད་

ཟེར་བས།	རྒྱལ་བུའྙི་བསམ་པ་ལ།	བླ་མའྙི་ཞལ་ནས་རོ་ཁོ་རང་གྙིས་ཅྙི་ཟེར་ཡང་

གཏམ་ལན་མ་ལབ་གསུང་གྙི་འདུག་པས།	གཏམ་ལན་བེད་མྙི་ཉན་བསམས་ནས་

ཁ་རོག་བསད་པས།	རོ་ན་རེ།	རྒྱལ་བུ་ལས་ཟད་ཁོད་འདྲའྙི་ཁ་ནས་གཏམ་ཡོང་བ་

མྙི་འདུག		ངས་སྒྲུང་ཞྙིག་བཤད་ཀྙི་ཉོན་ཨང་ཟེར་ནས་གཏམ་འདྙི་ལྟར་སྨྲས་པ།

	 སྔོན་དུས་དང་པོ་ཙ་ན།	ཡུལ་བདེ་སྐྙིད་འཛོམས་པ་ཞྙིག་གྙི་ནང་སོང་ཉྙིད་

སེངེ་ཟེར་བའྙི་མྙི་ཧེང་ཞྙིག་ཡོད་པ་རེད།	ཉྙིན་གཅྙིག་ཁོས་བོང་བུ་ལ་གོ་ཁལ་དང་

ལྟོ་གོས་བཀལ་ནས་འཚོ་ཐབས་འཚོལ་དུ་ཕྙིན་པ་ན།	དེའྙི་དགོང་མོར་ཡུལ་གཞན་
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ཞྙིག་གྙི་གཤམ་དུ་མྙི་རྒན་རྒོན་ཕོ་མོ་གཉྙིས་ཡོད་ས་ཞྙིག་ཏུ་གནས་ཚང་གཡར་ནས་

བསད་པ་རེད།	དེར་མུན་རུབ་པ་དང་དགོང་ཟས་ཟ་བའྙི་སབས་ཁོས་རྒན་རྒོན་ཕོ་

མོ་གཉྙིས་ལ་སྨྲས་པ།	ངའྙི་བོང་བུ་དང་ཁོད་ཚང་གྙི་གང་གཉྙིས་ཕོགས་གཅྙིག་ལ་

བཏགས་འདུག་པས།	བོང་བུ་འདྙིས་གང་ལ་བརྡུང་ཤས་ཆེ་སྨྲས་པ་ན།	མྙི་རྒན་

བཟའ་མྙི་གཉྙིས་ཀྙིས།	བོང་བུས་གང་ལ་བརྡུང་བ་སྔོན་ལ་གོ་མོང་མེད་ལ་དེ་ལྟར་

མྙི་སྲྙིད་ཟེར།	ཁོས་གཞན་གྙི་བོང་བུ་དང་མྙི་འདྲ།	ངའྙི་བོང་བུ་འདྙི་ཡྙིས་བརྡུང་ཤས་

ཆེ་བས་པས།	ཁོ་རང་ཆབ་གསང་ལ་འགོ་ཁུལ་བས་ནས།	གྙི་དེས་གང་གྙི་ཕོ་བ་

ཕེ།	རྒྱུ་མ་བཏོན།	གང་ཁག་བོང་བུའྙི་རྣ་བའྙི་རེ་ལ་བྱུགས་ནས་ག་ལེར་ཡར་ཡོང་

ནས་ཉལ་བསད།	སང་སྔ་པོར་ལངས་ནས་ཤོད་ལ་སོང་སེ།	དཔེ་བསགས་སོང་

།	མདང་ངའྙི་བོང་བུ་འདྙིས་གང་ལ་བརྡུངས་ནས་བསད་འདུག་ཟེར།	རྒན་རྒོན་

གཉྙིས་ན་རེ།	ད་བ་ཐབས་བལ།	རྒན་པོས་གང་བཤའ་མྙི་ཐུབ་པས།	ཁོད་ཀྙིས་

གང་བཤའ་རོགས་གྙིས་སྨྲས།	མ་རྒན་དང༌ཁོ་རང་གཉྙིས་གང་བཤའ་བསད་པ་

ན།	ཁོས་མ་རྒན་ལ་སྨྲས་པ།	ངའྙི་རམ་ཁུག་དེ་རྒན་པོའྙི་འགམ་ལ་བཞག་ཡོད།	ད་

གཟོད་རྒན་པོས་རམ་པ་འགམ་ཤས་ཆེ་བ་ཡོད།	རམ་པ་འགམ་ན་ར་བ་ཆུང་ཡང༌།	

རྒན་པོ་རམ་པས་འགགས་ནས་འཆྙི་སྲོལ་ཡོད་བས་པས།	མ་རྒན་གྙིས་ངའྙི་རྒན་

པོ་འདྙི་ཡྙིས་རམ་པ་འདྲ་བརྐུ་མྙི་ཤེས།		རམ་པ་བཟས་ནས་འགགས་ཟེར་བ་གོ་

མ་མོང་བས་པས།	ཁོས་ཡ་ཡ་བས།	གང་ཕེད་ཙམ་བཤས་ཚར་ནས།	ཡང་ཆབ་

གསང་ལ་འགོ་ཁུལ་བས་ཏེ།	ཁང་ཐོག་ཏུ་རྒས་པོའྙི་རར་ཕྙིན་ནས་དབུགས་སུབ་

ནས་རྒན་པོ་བསད།	རམ་ཁུག་དེ་མདུན་ལ་བཞག	རྒན་པོའྙི་ཁ་སྣ་ལ་རམ་པ་ཏོག་

ཙམ་བཏབ་པ་མ་ཟད།	ལག་པ་ལ་བསྐུས་ནས་བཞག་གོ	།
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	 ཁོ་རང་གཉྙིས་གང་བཤས་རེས་སེང་ཁང་ལ་སོང་བའྙི་ཚེ།	རྒས་པོ་ཁ་སྐ་

སོབ་བེ་ཤྙི་བ་མཐོང་།	མ་རྒན་གྙིས་འགོད་ཀང་བ་ཐབས་མ་བྱུང་བས།	ད་ཁོད་ཀྙིས་

ཕ་རྒན་འདྙིའྙི་རོ་འཁུར་རོགས་མ་གཏོགས་གཞན་འཁུར་རོགས་མྙི་རྙེད།	ཁོད་ལ་

རོ་ག་ཆེ་བར་སེར་བས་པ་ན།	ཕྙིར་ཉྙིན་ཁོ་ཡྙིས་རོ་དེ་རྒྱབ་ལ་ཁུར་ནས་ལངས་མྙི་

ཐུབ་པའྙི་ཚུལ་གྙིས།	ཨ་ཁ་ལྙིད་མོ།	ཟེར་ཞྙིང་མྙི་འགོག་མདོག་མདོག་བས་ནས།	

རོ་འདྙིའྙི་ཕོ་རགས་དེ་ཕར་མ་བཅད་ན་ངས་མྙི་འགོག་བས་པར།	མ་རྒན་གྙིས་དེ་
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འདྲ་མ་ཟེར་གསུངས།	ཁོད་རོ་ཁུར་བར་ཕོ་རགས་ཀྙི་ཡང་ལྙིད་མེད།	ཁོད་ཀྙིས་མ་

གཅོད་དང་ག་ཡག་པོ་སྦྙིན་བས་ཏེ།	གང་གཅྙིག་ཡོད་པ་དེ་སྦྙིན་དགོས་བྱུང༌།	དེ་

ནས་ཁོ་ཡྙིས་གང་དང་བོང་བུ་གཉྙིས་དེད།	རོ་ཁུར་ནས་མྙིས་མྙི་མཐོང་བའྙི་སར་

སེབས་སབས་རོ་དེ་གང་ལ་བཀལ་ནས་ཕྙིན་པས།	ཆུ་ཆེན་པོ་ཞྙིག་ལ་ཟམ་ཆེན་

ཞྙིག་ཡོད་པ་དེའྙི་དཀྙིལ་དུ་རོ་དེ་མྙི་ཞྙིག་སོད་པའྙི་དབྙིབས་ལྟར་རོ་ཡྙིས་སྐོར་ནས་

ཙོག་པུར་བཞག་སེ།	ལག་པ་གཡས་པའྙི་ནང་དུ་ཁབ་སྐུད་ཅྙིག་སྦེལ་ནས་བཞག	

གཡོན་མ་དེས་མཐུ་གྲུབ་པའྙི་ཉམས་ཚུལ་བས་ནས།	ཁོ་རང་དེ་དང་ཉེ་བ་ཞྙིག་ན་

གབ་ནས་བསད་པས།	ཡུད་ཙམ་ཞྙིག་ནས་ཚོང་དཔོན་ཞྙིག་གྙིས་མཛོ་ལ་ཇ་མང་

པོ་བཀལ་ནས་ཟམ་པ་དེའྙི་སེང་ལ་ཡོང་སབས།	མཛོ་ཞྙིག་གྙིས་རོ་ལ་ཁེལ་ནས་

ཟམ་འོག་ཏུ་ཟགས་པས།	ཁོ་མྱུར་བར་ཡོང་ནས་ངའྙི་ཕ་བསད་སོང་བས་རྒྱལ་པོ་ལ་

ཞུ་རུ་འགོ་རྒྱུ་ཡྙིན་ཟེར་ནས་འགོ་རྙིས་བས་པས།	མྙི་དེས་ཁོད་ཀྙིས་རྒྱལ་པོ་ལ་མ་

ཞུ་དང༌།	མྙི་བསད་སོང་1འཇལ་སྤད་ཆོག་བས་པས།	འོ་ན་མྙི་རོ་དང་མཉམ་པའྙི་
གསེར་སྤོད་དགོས་བས་པས།	རྒྱལ་པོའྙི་ཆད་པར་འཇྙིགས་ནས་རོ་དེའྙི་ལྙིད་ཚད་

དང་མཉམ་པའྙི་གསེར་སྤད་པ་དེ་བླངས་ནས་ཕྙིན།	

	 ཡང་གོང་ཁེར་ཞྙིག་གྙི་ཐག་ཉེའྙི་སྲན་ཞྙིང་ཞྙིག་གྙི་ནང་དུ་རོ་དེ་ར་ལ་བསྐོན་

ཏེ།	ར་དེ་ཞྙིང་ཁའྙི་ཟུར་དུ་གོད་ནས་བཞག	ཁོ་རང་གབ་ནས་བསད་པས།	ར་དེས་

ཞྙིང་ནང་ནས་རྩྭ་དང་སྲན་མ་ཅུང་བཟས་པས།	ཞྙིང་བདག་གྙིས་ཞྙིང་ཁའྙི་ནང་གྙི་རྩྭ་

ཟ་མ་འཇུག་ཟེར་སད་འབོད་མང་པོ་བརྒྱབ་ཀང་ཉན་གྙི་མྙི་འདུག་བསམས་ཏེ།	ཁོ་

༡)	མྙི་བསད་པའྙི་སྲོག་ཚབ་གསེར་སྲང་སོང་ཕག་འཇལ་བའྙི་སྔར་གྙི་ཁྙིམས་སྲོལ་ཞྙིག	
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ཚིག་པ་ཟ་ནས་ཡོང་སེ་རོ་ཞྙིག་གཞུས་པས།	ར་དེ་འདྲོགས་ནས་རོ་དེ་ས་ལ་ལྷུང་བ་

ན།	ཡང་ཁོ་ཡོང་ནས་ངའྙི་ཕ་རྒན་བསད་ཚར་སོང་།	ཁེད་ཚོས་སྲན་མ་ཐུ་བ་གང་

ཟོས་པ་ལ་སྐྙིན་པ་དང་ཚབ་བ་རྒྱུ་ཡོད།	ང་ཡྙི་ཕ་འཆྙི་བ་ལང་རྒྱུ་མེད་ཟེར་ནས།	མྙི་

བསད་སོང་འཇལ་དགོས་ཚུལ་རྒྱལ་པོ་ལ་ཞུ་བས་པས།	གོང་ཁེར་གྙི་ཞྙིང་བདག་

ནས་རྒྱལ་པོ་ལ་ཞུ་མྙི་དགོས་པ་དང་སོང་འཇལ་སྦྙིན་ཆོག་ཟེར།	སོང་འཇལ་རག་

པ་དང་རོ་དེ་སམ་ཞྙིག་ནང་བཅུག	ཐག་པ་ཞྙིག་གྙིས་དམ་པོར་བཅྙིངས་ནས་མདུད་

པའྙི་སེང་ཐེལ་ཙེ་དམར་པོ་འདྲ་མྙི་འདྲ་མང་པོ་བརྒྱབ་ནས་རྒྱབ་ཏུ་ཁུར་ཏེ།	གེགས་

བམ་བཙོང་རྒྱུ་ཡོད་ཟེར་ཞྙིང་ཡུལ་གོང་མང་པོར་འགྙིམས་ཀང༌།	གོང་ཚད་འདོད་པ་

འཚིམ་པ་མ་རག་པས་མ་བྙིན་པའྙི་སབས་ཞྙིག་ལ།	ཡུལ་དེའྙི་རྒྱལ་པོ་མཚར་སྣང་

ཅན་ཞྙིག་ཡོད་པ་དེས་གེགས་བམ་བཙོང་རྒྱུ་ཡོད་ཟེར་བ་ཐོས་པས།	རྒྱལ་པོས་དེ་

བལྟ་བར་ཡོང་ནས་ཁོད་ཀྙི་དངོས་པོ་འདྙི་ཅྙི་ཡྙིན།	རྙིན་ལ་གང་དགོས་པ་ཡྙིན་སྨྲས་

པ་ན།	ཁོས་འདྙི་རྒྱ་བོད་ཀྙི་ལག་རལ་ཆེ་བའྙི་གེགས་བམ་ཡྙིན་པས།	ཚོང་དཔོན་

མང་པོའྙི་ཐེལ་འདྙི་ཚོ་བརྒྱབ་པ་རེད།	འདྙི་ད་རེས་ཉོས་ནས་སང་ལོ་གོད་བབ་དུས་

ཁ་ཕེ་ནས་ལྟོས་དང་ལས་ཟོག་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་ཡྙིན།	འདྙི་ཉོ་མཁན་མང་ཡང་

སུས་ཀང་ཉོ་མ་ཐུབ་ནས་ལུས་སོང་བ་རེད་བས་པར།	རྒྱལ་པོས་རྙིན་གང་དགོས་

བས་པས།	སམ་འདྙི་ཡྙི་ལྙིད་དང་མཉམ་པའྙི་དངུལ་དགོས་བས་པ་ན།	རྒྱལ་པོས་

ཐེལ་ཙེ་མང་པོ་ཡོད་པས༌ཤྙིན་ཏུ་གནད་ཆེ་བ་ཞྙིག་ཡྙིན་འདུག་སམ་ནས།	སམ་གྙི་

ལྙིད་ཚད་དང་མཉམ་པའྙི་དངུལ་བྙིན་ནས་ཉོས་སོང་ངོ་།	།

	 ནམ་ཞྙིག་སོས་ཀའྙི་དུས་སུ་སམ་དེ་ལ་བམ་རུལ་གྙི་དྲྙི་ངན་པ་བོ་བྱུང་

བས།	རྒྱལ་པོས་ཁ་ཕེ་ནས་བལྟས་པ་ན།	རོ་གོག་རུལ་བ་ལས་ཅྙི་ཡང་མེད་པས་
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འགོད་ཀང་བ་ཐབས་བལ།	མྙི་དེས་དངུལ་དེ་རྣམས་ཁེར་ནས་སྔོན་གྙི་རྒྱུ་ནོར་

བཅོལ་པའྙི་གོགས་པོའྙི་སར་སེབས་པ་དང་།	དུད་ཚང་དེའྙི་བླ་མཆོད་ཚུལ་དུ་

ཁོ་རང་བསད་ནས་ཟས་ནོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བྱུང་ངོ་ཞེས་རོས་སྨྲས་པ་ན།	

རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤོད་བཟང་པོའྙི་ཞལ་ནས།	སོང་ཉྙིད་སེངེ་ཟེར་བ་དེ་ལ་མྙི་རྒན་གྙི་

རོ་དེས་དྲྙིན་ཆེ་བ་བྱུང་ཟེར་ཤོར་བས།	རོ་དངོས་གྲུབ་ཅན་གྙིས།	རོ་ལ་གཏམ་

ཟེར་བ་བ་ཁ་ཧུར་ཟེར་ནས།	འགམ་ལྕག་མེ་འབར་བ་ལྟ་བུ་གསུམ་བརྒྱབ་ནས་

རོ་བོས་ཤོར་སོང་ངོ༌།།	།།	
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བ་སེག་པས་ཝ་མོ་ལ་བྱིའུ་ཕྲུག་ཤ་ལན་ལོན་པ།

༄༅།	།ཡང་སོབ་དཔོན་གྙིས་ལམ་སོན་གནང་བ་བཞྙིན་ཕྙིན་ནས་རོ་དངོས་གྲུབ་

ཅན་སོད་སའྙི་ཨ་མྲའྙི་ཤྙིང་སོང་དེའྙི་རར་སེབས་པ་དང་།	རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤོད་བཟང་

པོས་ས་རེ་བཏོན་ནས་ཤྙིང་སོང་ལ་ཚག་སྒ་ཞྙིག་བརྒྱབ་སེ།	བླ་མ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པོ་

ཡྙིན།	།ང་རང་བདེ་སྤོད་བཟང་པོ་ཡྙིན།	།དྲྭ་བ་ལྕགས་ཀྙི་མྙིག་དགུ་མ།	།ས་རེ་ཟླ་

བ་དཀར་པོ་ཡྙིན།	།ཏོག་མ་སེང་ལྡེང་སྨུག་པོ་ཡྙིན།	།ཞགས་པ་འཕྲུལ་གྙི་ཨ་ལོང་

ཡྙིན།	།རལ་གྙི་ངར་མ་རོ་གཅོད་ཡྙིན།	།མར་ཟན་ཟོས་པ་འཛད་མེད་ཡྙིན།	།ཕད་བུ་

བརྒྱ་ཤོང་ཁ་མོ་ཡྙིན།	།རོ་ཁོག་འབབ་བམ་ཤྙིང་སོང་གཅོད།	།ཅེས་བཤད་པས།	རོ་

དེས་ཤྙིང་མ་གཅོད་ང་རང་བབ་སེ་ཡོང་ཟེར་ཞྙིང་བབས་བྱུང་བ་དང༌།	ཏོག་མ་དེས་

བརྡུངས།	ཕད་བུ་བརྒྱ་ཤོང་ཁ་མོའྙི་ནང་དུ་བཅུག		ཞགས་པ་འཕྲུལ་གྙི་ཨ་ལོང་གྙིས་

བསམས།	མར་ཟན་ཟོས་ཏེ་རྒྱབ་ལ་ཁུར་ནས་ཉྙིན་ལམ་བཅད།		དེ་ནས་རོ་དེས།	

རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བུ།	ཡང་ན་རྒྱལ་བུས་སྒྲུང་ཞྙིག་ཤོད།	ཡང་ན་ངས་སྒྲུང་ཞྙིག་བཤད་

ཟེར་བས།	རྒྱལ་བུའྙི་བསམ་པ་ལ།	བླ་མའྙི་ཞལ་ནས་རོ་ཁོ་རང་གྙིས་ཅྙི་ཟེར་ཡང་

གཏམ་ལན་མ་ལབ་གསུང་གྙི་འདུག་པས།	གཏམ་ལན་བེད་མྙི་ཉན་བསམས་ནས་

ཁ་རོག་བསད་པས།	རོ་ན་རེ།	རྒྱལ་བུ་ལས་ཟད་ཁོད་འདྲའྙི་ཁ་ནས་གཏམ་ཡོང་བ་

མྙི་འདུག		ངས་སྒྲུང་ཞྙིག་བཤད་ཀྙི་ཉོན་ཨང་ཟེར་ནས་གཏམ་འདྙི་ལྟར་སྨྲས་པ།

	 སྔོན་དུས་དང་པོ་ཙ་ན།	ཡུལ་ཞྙིག་ན་བ་སྲེག་པ་ཞྙིག་གྙིས་ཚེར་གསེབ་ན་

ཚང་བཟོས་ཡོད་པ་རེད།	ཉྙིན་ཞྙིག་ཝ་ཞྙིག་དེར་སེབས་ཏེ་སྲེག་པ་ཁོད་འདྙིར་སོད་

པ་ཅྙི་ཡྙིན་དྲྙིས་པས།	སྲེག་པས་ཕྲུ་གུ་མགོ་ཐོན་ཕྙིར་ཚེར་གསེབ་འདྙིར་ཚང་བཟོས་
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པ་ཡྙིན་སྨྲས་པས།	ཝ་དེས་འ་ོན་ངེད་རང་གཉྙིས་མཉམ་པོར་ཚང་གཅྙིག་བས་ནས་

སོད་ན་ག་འདྲ་འདུག	ཁོད་ཀྙི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་བ་དང་གཅན་གཟན་གཞན་གྙིས་མྙི་ཁུར་

བའྙི་ལྟ་རོག་ངས་བ་ཟེར་བ་ན།	སྲེག་པས་དེ་བདེན་སམ་ནས་དེ་བེད་ཆོག་ཟེར།	དེ་

ནས་ཁོ་རང་གཉྙིས་ཚང་གཅྙིག་ཏུ་མཉམ་པོར་བསད།	རེ་ཞྙིག་སྲེག་པ་ལ་ཕྲུ་གུ་སྐེས་

པས་དེ་རྣམས་ཚང་ནང་ཕོགས་གཅྙིག་ཏུ་བཞག་ནས་སྲེག་པ་རྙི་ཁར་སྒུམ་1དང་འབུ་
འཐུ་བར་སོང་བས།	ཝ་དེས་སྲེག་པའྙི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་བཟས།	ཕྲུ་གུ་གཅྙིག་ཤུལ་དུ་

ལུས་པ་མ་གཏོགས་ཝ་དེས་བཟས་ཚར་བས།	སྲེག་པས་ཝ་ཡྙིས་ཕྲུ་གུ་བཟས་པ་ཧ་

གོ་ནས་ཤྙིན་ཏུ་སྡུག་ཅྙིང་

རང་གྙི་བུ་བསད་པའྙི་ལན་

མོ་ཞྙིག་ཨེ་ལེན་བསམས་

ནས་བསད།

	 ཉྙིན་གཅྙིག་སྲེག་

པས་ཝ་ལ།	དེ་རྙིང་ངེད་

རང་གཉྙིས་དགོད་ཤོར་

བ་དགའ་ཐོག་སྐྙིད་བཞག་

པའྙི་ས་ཞྙིག་ལ་འགོ་ས་

འདུག་པས་ཨེ་འགོ་ཟེར།	ཝ་ཡྙིས།	ཤྙིན་ཏུ་དགའ་སྐྙིད་འཛོམས་པའྙི་ས་ཞྙིག་

ལ་འགོ་ས་ཡོད་ན་འགོ་ཟེར་ནས་ཁོ་རང་གཉྙིས་རྙི་གཤམ་ལ་ཕྙིན་པས།	ལུང་

པའྙི་མདའ་ཞྙིག་གྙི་ཞྙིང་ནང་དུ་སེབས།	 རྒད་པོ་ཞྙིག་དང་རྒན་མོ་ཞྙིག་

༡)	རྩྭ་དང་འབྲུ་ལ་ཟེར།
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སོ་ཏོ་1རྡུང་བཞྙིན་ཡོད་པ་མཐོང་ནས།	སྲེག་པས་ཝ་ཁོད་འདྙིར་སོད་དང་ངས་
དགོད་ཤོར་བ་གཅྙིག་བེད་ཟེར་ནས་སྲེག་པ་རྒན་མོའྙི་མགོའྙི་སེང་དུ་བབས།	མྙི་

དེ་ཚིག་པ་ཟ་ནས་ཕུང་བ་ཐན་བ་རེད་ཟེར་ནས་སོ་ཏོ་རྡུང་བེད་དེ་ཀད་ལ་འཕར་

ནས་སྲེག་པ་ལ་བརྒྱབ།	སྲེག་པ་གཟུགས་ཆུང་བས་མགོ་ཕར་གཡུག་ཚུར་གཡུག་

བས་པས།	སོ་ཏོ་རྡུང་བེད་དེ་སྲེག་པ་ལ་མ་ཕོག་པར་རྒན་མོའྙི་མགོ་ལ་ཕོག་པས་

རྒན་མོ་ཤྙི་སོང་བ་དང༌།	ཝ་དང་སྲེག་པ་གཉྙིས་དགོད་ཤོར་ནས་ཡུན་རྙིང་བསད།	

ཡང་སྲེག་པས་དེ་རྙིང་ངེད་རང་གཉྙིས་ཤྙིན་ཏུ་སྐྲག་པའྙི་ས་ཞྙིག་ལ་འགོ་ཟེར།	ཝས་

ཀང་འགོ་ཟེར་ནས་ཁོ་གཉྙིས་དུད་ཚང་ཞྙིག་གྙི་ཁང་པར་སེབས།	སྲེག་པས་ཝ་ཁོད་

རང་མ་གྙིའྙི་སོ་རའྙི་ནང་ཕྙིན་ནས་ལྟོས་སོད་དང༌།	ངས་ཁང་སེང་ལ་འགོ་ཟེར་ནས་

དུད་ཚང་དེའྙི་ཁང་སེང་གྙི་དུད་ཁུང་སེང་དུ་བབས་པས།	བཟའ་མྙི་དེ་ཚོས་ཐན་བ་

རེད་ཟེར་ནས་རོ་དང༌།	དབྱུག་པ་ཁེར་ནས་ཡོང༌།	སོ་རའྙི་ནང་ཝ་ཡོད་པ་མཐོང་

ནས་མྙི་རྣམས་ཀྙིས།	ཝ་དེ་ཡར་དེད།	མར་དེད།	རྒྱོབ།	རྒྱོབ།	སོད།	སོད།	ཟེར་

བས་ཝ་ཤྙིན་ཏུ་སྐྲག་ནས་ཅྙི་བེད་འདྙི་བེད་མ་བྱུང་བར་བོས་ཏེ་མཐར་སྲོག་ཐར་

ཙམ་བྱུང༌།	དེ་ནས་དུད་ཚང་དེའྙི་བཟའ་མྙི་གཉྙིས་ཀྙིས་ཝ་འདྙི་ཉྙིན་ལ་ཡོང་གྙི་ཡོད་

པ་འདྲ།	ལམ་དུ་རྙྙི་བཙུགས་བཞག་དགོས་འདུག་ཟེར་ནས།	ཝ་ཡོང་སའྙི་ལམ་ལ་

རྙྙི་བཙུགས་བཞག	སྲེག་པས་དེ་མཐོང་བ་ན།	ཕྙིར་ཉྙིན་ཝ་ལ་སྨྲས་པ།	ངེད་རང་

གཉྙིས་ཁ་སང་དགོད་ཤོར་ལ་སྐྲག་ཆེ།	དེ་རྙིང་ཞྙིམ་དགུ་མངར་བཅུ་བཟའ་རྒྱུ་ཡོད་

ས་ལ་འགོ་ཟེར་ནས།	དུད་ཚང་གྙིས་རྙྙི་བཙུགས་ཡོད་ས་དེར་ཁོ་གཉྙིས་ཕྙིན་ཏོ།	།

	 རེ་ཞྙིག་ཝ་དེས་ང་རང་གསོད་པའྙི་རྙྙི་བཙུགས་ཡོད་འདུག	འགོ་མྙི་ཕོད་

༡)	ཞྙིང་ཁ་རྨོས་པའྙི་ནང་ཐོན་པའྙི་ས་རོག་རོག
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ཅེས་སྨྲས།	སྲེག་པས་ཁོད་གསོད་པའྙི་རྙྙི་མ་རེད།	སྐྲག་མྙི་དགོས།	དུད་ཚང་དེར་

ཟ་རྒྱུ་མང་པོ་འདུག་ཟེར་ཏེ།	སྲེག་པ་རང་ཉྙིད་རྙྙི་ཡྙི་སེང་ཕར་འགོ་ཚུར་འགོ་བས་ཏེ་

ཟན་ལ་བོར་བའྙི་ནས་དང་འབྲུ།	ཕྱུར་བ།	ཐུད་ཕེ་རྣམས་བཟས།	ཝ་ལ་ཡང་ཁེར་

ནས་འགའ་རེ་བྙིན།	སྲེག་པའྙི་ལག་པ་ཆུང་བས་རྙྙིས་མ་བཟུང་ངོ་།	།ཝ་ཡྙི་བསམ་

པར་སྲེག་པ་ཕར་འགོ་ཚུར་འགོ་འདྙི་ཙམ་བས་ཀང་རྙྙི་ཡྙིས་བཟུང་རྒྱུ་མྙི་འདུག་

སམ་མོ།	།ཁོས་མར་དང་ཐུད།	ཕྱུར་བ་སོགས་ཟ་འདོད་སྐེས་ནས་ཕར་ཕྙིན་པས་

རྙྙིའྙི་ནང་དུ་ཚུད་ནས་ཐག་སྣེས་ལག་པ་བཟུང་ངོ་།	།ཝ་རྙྙི་ནས་མ་ཐར་བས་སྲེག་པ་

ཤྙིན་ཏུ་དགའ་བར་གྱུར།	ཝ་ཡྙིས་སར་སད་ཤོར་ནས་རྔ་མ་གཡུག་གཡུག་བས།	རྙྙི་

འཛུགས་མཁན་གྙིས་ཝས་སར་སད་ཤོར་བཞྙིན་པ་ཚོར་ནས།	དབྱུག་པ་རྙིང་པོ་ཞྙིག་

བཟུང་ནས་ཝ་གསོད་དུ་སེབས།	སྲེག་པས་ཝ་ལ་འདྙི་ལྟར་སྨྲས་སོ།	།གོགས་པོ་

ངན་པས་ཕྲུ་གུ་བཅོམ་བཅོམ་ནས།	།ཡྙིད་ལ་བཞག་པས་སྲེག་པས་ཤ་ལན་ལོན།	།

ཝ་མོ་ཁོད་རང་གཡབ་མོ་མ་བེད་སོད།	།མྙི་རྒན་བེར་ཀ་ཁུར་ནས་འཕར་དུ་བྱུང༌།	།

ཞེས་སྨྲས་སོ།	།ཝས་སྨྲེ་སྔགས་འདོན་བཞྙིན་འདྙི་ལྟར་སྨྲས།	ཕུགས་སུ་བས་པ་

ཡོད་པ་ངས་ཤེས་ཀང༌།	།རྣམ་སྨྙིན་འཕལ་དུ་འོང་བ་ཆ་མ་མཆྙིས།	།དེ་ལྟར་ཟེར་

བཞྙིན་པའྙི་སབས་མྙི་རྒན་དེས་དབྱུག་པས་གཞུས་ནས་ཝ་བསད་དོ།	།རོས་དེ་

ལྟར་སྲེག་པ་གཟུགས་པོ་ཆུང་ཡང་ཡྙིད་ལ་བཞག་པས་ཕྲུ་གུའྙི་ཤ་ལན་ལོན་སོང་

ངོ་ཟེར་བས།	རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤོད་བཟང་པོའྙི་ཞལ་ནས་སྲེག་པ་གཟུགས་པོ་ཆུང་ཡང་

ཝ་ཡྙིས་བརྙས་བཅོས་ག་ལ་ཕོད་ཟེར་ཤོར་བས།	རོ་དངོས་གྲུབ་ཅན་གྙིས།	རོ་ལ་

གཏམ་ཟེར་བ་བ་ཁ་ཧུར་ཟེར་ནས།	འགམ་ལྕག་མེ་འབར་བ་ལྟ་བུ་གསུམ་བརྒྱབ་

ནས་རོ་བོས་ཤོར་སོང་ངོ༌།།	།།
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རྒྱལ་པོའྱི་བ་གང་རྱི་བོ་རྒྱལ་པོར་འཁོད་པ།

༄༅།	།ཡང་སོབ་དཔོན་གྙིས་ལམ་སོན་གནང་བ་བཞྙིན་ཕྙིན་ནས་རོ་དངོས་གྲུབ་

ཅན་སོད་སའྙི་ཨ་མྲའྙི་ཤྙིང་སོང་དེའྙི་རར་སེབས་པ་དང་།	རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤོད་བཟང་

པོས་ས་རེ་བཏོན་ནས་ཤྙིང་སོང་ལ་ཚག་སྒ་ཞྙིག་བརྒྱབ་སེ།	བླ་མ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པོ་

ཡྙིན།	།ང་རང་བདེ་སྤོད་བཟང་པོ་ཡྙིན།	།དྲྭ་བ་ལྕགས་ཀྙི་མྙིག་དགུ་མ།	།ས་རེ་ཟླ་

བ་དཀར་པོ་ཡྙིན།	།ཏོག་མ་སེང་ལྡེང་སྨུག་པོ་ཡྙིན།	།ཞགས་པ་འཕྲུལ་གྙི་ཨ་ལོང་

ཡྙིན།	།རལ་གྙི་ངར་མ་རོ་གཅོད་ཡྙིན།	།མར་ཟན་ཟོས་པ་འཛད་མེད་ཡྙིན།	།ཕད་བུ་

བརྒྱ་ཤོང་ཁ་མོ་ཡྙིན།	།རོ་ཁོག་འབབ་བམ་ཤྙིང་སོང་གཅོད།	།ཅེས་བཤད་པས།	རོ་

དེས་ཤྙིང་མ་གཅོད་ང་རང་བབ་སེ་ཡོང་ཟེར་ཞྙིང་བབས་བྱུང་བ་དང༌།	ཏོག་མ་དེས་

བརྡུངས།	ཕད་བུ་བརྒྱ་ཤོང་ཁ་མོའྙི་ནང་དུ་བཅུག		ཞགས་པ་འཕྲུལ་གྙི་ཨ་ལོང་གྙིས་

བསམས།	མར་ཟན་ཟོས་ཏེ་རྒྱབ་ལ་ཁུར་ནས་ཉྙིན་ལམ་བཅད།		དེ་ནས་རོ་དེས།	

རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བུ།	ཡང་ན་རྒྱལ་བུས་སྒྲུང་ཞྙིག་ཤོད།	ཡང་ན་ངས་སྒྲུང་ཞྙིག་བཤད་

ཟེར་བས།	རྒྱལ་བུའྙི་བསམ་པ་ལ།	བླ་མའྙི་ཞལ་ནས་རོ་ཁོ་རང་གྙིས་ཅྙི་ཟེར་ཡང་

གཏམ་ལན་མ་ལབ་གསུང་གྙི་འདུག་པས།	གཏམ་ལན་བེད་མྙི་ཉན་བསམས་ནས་

ཁ་རོག་བསད་པས།	རོ་ན་རེ།	རྒྱལ་བུ་ལས་ཟད་ཁོད་འདྲའྙི་ཁ་ནས་གཏམ་ཡོང་བ་

མྙི་འདུག		ངས་སྒྲུང་ཞྙིག་བཤད་ཀྙི་ཉོན་ཨང་ཟེར་ནས་གཏམ་འདྙི་ལྟར་སྨྲས་པ།

	 སྔོན་དུས་དང་པོ་ཙ་ན།	ཡུལ་ཞྙིག་ལ་རྒྱལ་པོ་མངའ་ཐང་ཅན་ཞྙིག་ཡོད།	

དེ་ལ་ནོར་ཕྱུགས་རྙི་བོ་མྙི་ཧེང་ཞྙིག་ཡོད།	དེ་ཉྙིན་ཞྙིག་མཚོ་ཁ་ཞྙིག་ལ་ནོར་ཕྱུགས་

འཚོ་ནས་ཉལ་བསད་པ་ན།	མཚོ་དེའྙི་འགམ་ནས་བ་ཞྙིག་གྙིས་སྦྲུལ་འཁེར་ཡོང་
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བས།	ཁོས་སྦྲུལ་དེར་ཤ་ཚ་ནས་ཨེ་ལོན་བསམས་ནས་ལག་ཏུ་ཕྙིང་ཞྭ་ཡོད་པ་དེ་

གནམ་ལ་འཕངས་ནས་ཐབས་ཅྙི་དྲག་བས་པ་ན།	བ་དེས་སྦྲུལ་དེ་མཚོ་ཁར་འཕངས་

པས་ཚུར་བླངས་ནས་བལྟས་པས་ཤྙི་མ་གསོན་དུ་གནས་ཡོད།	ཁོའྙི་བསམ་པར།	

འདྙི་འཆྙི་སོང་ན་མེ་ལ་སྲེག་ནས་བཟའ་བསམས་པ་དང་།	མ་འཆྙི་ན་ཚེ་སྔོན་གྙི་

སྲོག་བླུས་པ་ཡྙིན་པས།	གསོད་མྙི་ཉན་བསམས་ནས་ཕྙིང་ཞྭའྙི་ནང་བཏུམས་

ནས་བཞག	དེའྙི་དགོང་མོར་ནོར་ཕྱུགས་ཕྙིར་དེད་སབས་སུ་སྦྲུལ་དེས།	དེ་རྙིང་

ང་ཡྙི་སྲོག་བླུས་པ་ལ་མྙི་བཟང་པོ་ཁོད་འདྲ་བ་བྱུང་བས།	ང་རང་མཚོ་ནང་དུ་སྐེལ་

རོགས་གྙིས་དང་།	ཁོད་ལ་བཟང་ལན་འཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་བཞྙིན་ཞུ་ཞེས་བཤད།	

དེ་ལྟར་ཁོས་སྦྲུལ་དེ་མཚོའྙི་ནང་དུ་བསྐལ།	དེ་ནས་ཁོ་རང་ཕྙིར་ལོག་ནས་དེ་ནུབ་

ཁྙིམ་མཚེས་རྒན་མོ་བློ་ཤྙིན་ཏུ་བཀྲ་བ་ཞྙིག་ཡོད་པ་དེ་ལ་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་ཞྙིབ་པར་

བཤད།	རྒན་མོས་བུ་ཁོད་ཀྙིས་སྦྲུལ་དེའྙི་སྲོག་བླུས་པ་ལེགས་སོ།	།མཚོ་ཡྙི་ནང་

ན་འགོ་བའྙི་སྦྲུལ་དཀར་པོ་དེ་ཀླུ་མྙི་མགོན་དཀར་པོ་ཡྙིན་པ་འདྲ་བས།	སང་ཉྙིན་

ཁེད་རང་མཚོ་ཁ་ལ་འགོ་དུས་བཟང་ལན་འཇལ་དགོས་ཟེར་འོང་།	ཟས་རྒྱུ་ནོར་

ཀླུ་ཡྙི་བང་མཛོད་ནང་མེད་པ་གཅྙིག་ཀང་མེད།	དེ་རྣམས་ཁུར་མྙི་ཉན།	སོ་རྒྱབ་ཀྙི་

ཨོ་ཡོ་1ཁ་མོ་དེ་ཉྙིད་དགོས་ཟེར་ལ།	ཨོ་ཡོ་དེ་ཉྙིད་རག་ན་ཀླུ་ཡྙི་བུ་མོ་ཡྙིན་པས་
ཁོད་ལ་ཟས་ནོར་ཞོར་དུ་འབྱུང་ཟེར།	

	 ཕྙི་ཉྙིན་ཁོ་རང་མཚོ་ཁ་དེར་ནོར་ཕྱུགས་འཚོས་ནས་སྔར་བཞྙིན་བསད་

པའྙི་སབས།	མཚོ་ཁ་དེ་ནས་ཁ་སང་གྙི་མྙི་བཟང་དཔོན་པོ་ཁོད་ཡུད་ཙམ་མཚོ་ནང་

ཤོག་དང་།	བཟང་པོའྙི་དྲྙིན་ལན་འཇལ་ཆོག་ཟེར་བའྙི་སད་ཕ་ལ་རྙིང་བ་ཞྙིག་གྙིས་

༡)	ཨོ་ཡོ་ཞེས་པ་ཁྙི་གུའྙི་དོན།
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བོས་བྱུང་བས།	ཁོས་མྙིག་བཙུམས་ནས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་མཚོ་དེའྙི་ནང་དུ་ཕྙིན་

པས་ཀླུ་ཡྙི་ཕོ་བང་ནང་དུ་སེབས།	དེར་ལོངས་སྤོད་མངའ་ཐང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པའྙི་ཕོ་བང་ནང་གསེར་ཁྙིའྙི་སེང་དུ་བུ་ཆུང་བལྟ་བས་ཆོག་མྙི་ཤེས་པ།	དར་ཚོན་

སྣ་ལྔའྙི་འབོལ་གདན་ལ་བཞུགས་ཤྙིང་དབུ་དར་དཀར་པོས་དཀྲྙིས་ཡོད་པ་མཐོང༌།	

ཁ་སང་གྙི་སྦྲུལ་དཀར་པོ་དེ་ཡྙི་ཕྙི་ཤུན་ངོ་མ་དེ་གསེར་ཁྙིའྙི་གཡོན་ཕོགས་སུ་

བཞག་ཡོད།	ཁོ་ཡང་དར་གདན་སྣ་ཚོགས་སེང་དུ་སོན་མོ་བས་ནས།	ཁ་སང་ངེད་

ཀླུ་ཡྙི་རྒྱལ་པོ་མྙི་མགོན་དཀར་པོ་ང་ལྷོད་ཡེངས་ཀྙིས་བོད་ཀྙི་ས་ཆ་ལ་ལྟད་མོ་ལྟ་

བར་སོང་ཚེ།	ཁྱུང་ཆེན་གྙི་འཕུར་རལ་དེས་ང་ཁུར་ཤོར།	སབས་དེར་ཨ་ཕོ་ཁེད་

མེད་ན་སྲོག་ལ་ཐུག་ཚར་བས།	ཁོད་ལ་རྒྱུ་ནོར་ཟས་སོགས་གང་དགོས་གདམས་

ཀ་གྙིས་དང་སེར་ཆོག་ཟེར་བ་དང་།	ཁོས་གཞན་ཅྙི་ཡང་མྙི་ཞུ།	སོ་རྒྱབ་ཀྙི་ཨོ་ཡོ་

ཁ་ཆུང་དེ་ཞུ་ལགས་སྨྲས་པས།	ཨོ་ཡོ་ཁ་ཆུང་འདྙི་སྦྙིན་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྙིག་མྙིན་ཡང༌།	

ཁེད་ནྙི་དྲྙིན་ཆེ་བའྙི་སྲོག་བླུ་བའྙི་མྙི་བཟང་དེ་ཡྙིན་པས་སེར་ཆོག་བས་པས།	དེ་

བཞྙིན་ཁོ་ལ་ཨོ་ཡོ་ཁ་མོ་ཀོར་ཐག་འབར་མ་དེ་བྙིན།	ད་ཁོད་མྙིག་ཚུམས་ཟེར་ཏེ་

མཚོ་ཁར་བསྐལ་པས།	ཁོས་ཨོ་ཡོ་ཁ་མོ་ཁྙིད།	རྒྱལ་པོའྙི་ཟོག་རྣམས་བསྡུས་ནས་

ཁྙིམ་དུ་སོད་སབས་ཨོ་ཡོ་དེ་ཐབ་བརྒྱུད་དུ་བཏགས།	ཁོའྙི་བསམ་པར་ཁ་སང་ཀླུ་

ཡྙི་ཕོ་བང་དུ་སེབས་ཚེ་རྒྱུ་ཟས་གང་དགའ་སྦྙིན་ཟེར་བས།	ཁྙིམ་མཚེས་རྒན་མོས་

ཟེར་བ་ལྟར་ཨོ་ཡོ་ཁ་མོ་དེ་དགོས་ཟེར་བསབས་བྱུང་།	ད་ང་ལ་ཁྙི་འདྙི་ལས་གཞན་

རྒྱུ་རས་ཅྙི་ཡང་མེད་པར་ཁྙི་འདྙིས་ཅྙི་བེད་བསམ་ཚེ།	ཁྙི་དེ་ཡྙི་ཁོག་ནས་བུ་མོ་སྐེ་

གཟུགས་ལེགས་པ་ལང་ཚོ་ལྟ་ན་སྡུག་པ་ཞྙིག་རྙིན་པོ་ཆེ་བཻ་ཌཱུརྱ་དང་།	མུ་ཏྙིག	བྱུ་

རུ།	སོས་ཤེལ་དཀར་དམར་གྙི་དོ་ཤལ་ཡོད་པ་ཞྙིག་ཐོན་བྱུང་བས།	དེ་ཡྙིས་ཁེད་



32

རང་སེམས་མ་སྡུག་དང་།	རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤོད་ངེད་རང་གཉྙིས་ལ་ཡོང་ཤས་ཆེ་ཟེར་

བ་ལྟར།	ཁོ་རང་ཉྙིན་རེ་བཞྙིན་རྒྱལ་པོའྙི་རྙི་བོ་ལ་ཕྙིན་ནས་ནང་དུ་བུ་མོ་དེ་བསད་

པའྙི་ཤུལ་དུ་ཟས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཅྙི་དགའ་བ་བྱུང་།	

	 ཉྙིན་གཅྙིག་ཁོའྙི་བསམ་པར།	དེ་སྔོན་རྒྱལ་པོའྙི་རྙི་བོ་བེད་སབས་ཁ་ཟས་

སུ་སྦང་ཕེ་དང་ཤྙིང་ཁུ་ལས་མེད་པས་དཀའ་ལས་ཆེན་པོ་བྱུང་།	ད་གཟོད་བུ་མོ་

འདྙི་ཡྙི་དྲྙིན་གྙིས་བཟའ་རྒྱུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བྱུང་བས།	རྒྱལ་པོའྙི་རྙི་བོ་ལ་འགོ་

མྙི་ཉན་བསམས་ནས་སྔར་གྙི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་བུ་མོ་ལ་སྨྲས་པར།	བུ་མོ་དེ་ཀླུ་ཡྙི་

བུ་མོ་ཡ་གར་མཛེས་ལྡན་གྙི་སྤྲུལ་པ་ཡྙིན་ཡང་བུ་མོ་དེས་ཁོ་ལ་སྨྲས་པ།	ངེད་རང་

གཉྙིས་བཟའ་མྙི་འདྙི་བཞྙིན་བས་ནས་ཟ་གོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བྱུང་ཡང་ཁོད་

རྒྱལ་པོའྙི་རྙི་བོར་འགོ་བ་ཚེ་སྔོན་གྙི་ལས་རེད།	དེ་རང་བསྒྲུབ་ན་དགའ་སྨྲས་ཀང་།

ཁོ་དབུལ་པོར་ནོར་བུ་རྙེད་པ་ལྟར་བུ་མོའྙི་ངག་ལ་མ་ཉན།	བུ་མོས་རང་གྙི་ཁོ་བོ་

མ་གཏོགས་གཞན་གྙིས་རྙིག་གབས་བེད་དུས་ཁྙི་ལྤགས་ནང་དུ་འཛུལ།	འགོ་དུས་

ཨོ་ཡོ་ཞྙིག་ཏུ་སྤྲུལ་གྙི་ཡོད།	ཉྙིན་གཅྙིག་བུ་མོ་དེ་ཆུ་ལེན་པར་ཕྙིན་ཚེ་ང་ཡྙི་ཆུང་མ་

འདྙི་སྐེ་གཟུགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འདྙི་བཞྙིན་ཡོད་པས་གཞན་གྙིས་མཐོང་ཚེ་

ཁྙི་ལྤགས་ཞྙིག་ཏུ་མཐོང་གྙི་ཡོད་ན།	འཇྙིག་རེན་མྙི་ཡྙིས་མཐོང་མྙི་དགོས་པ་འདྙི་

མྙི་འགྙིག་གོ་བསམས་ནས་ཁྙི་ལྤགས་དེ་མེ་ལ་བསྲེགས།	བུ་མོ་དེ་ཁྙིམ་དུ་སེབས་

སབས་ང་ཡྙི་ཤུན་པ་དེ་ག་པར་ཡོད་ཅེས་དྲྙིས་པར།	ཁོ་ཡྙིས་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་བཤད་

པས་བུ་མོས་དེ་མ་ལེགས་སོ།	།ད་ངེད་རང་སྤྲུལ་པ་བེད་རྒྱུ་མེད་པས་བ་ཐབས་

བལ་ལོ་ཟེར་བའྙི་ངང་དུ་ཁོ་རང་གཉྙིས་བཟའ་མྙི་བས་ནས་བསད།	དེ་ནས་ཟས་

ནོར་ཉྙིན་རེ་བཞྙིན་ཇེ་ཕྱུག་ཏུ་སོང་ངོ༌།།
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	 རེ་ཞྙིག་ན་རྒྱལ་པོའྙི་བསམ་པར།	ངེད་ཀྙི་རྙི་བོ་འདྙི་སྔོན་མ་ཁ་ལ་ཉན་པོ་

ཞྙིག་ཡོད་ཀང་།	འདྙི་ལོར་བུད་མེད་ཅྙིག་ལོན་པའྙི་རེས་སུ་ག་པར་མངགས་ཀང་

མྙི་འགོ་བ་དང་།	ཁོ་རང་རྒྱུ་རས་དང་ཟ་སྤོད་ཆེ་བ་ཞྙིག་ཆགས་འདུག་པས།	རྒྱུ་

མཚན་ཞྙིག་དྲྙི་དགོས་སམ་སེ།	ཕྙིར་ཉྙིན་རྒྱལ་པོའྙི་དྲུང་དུ་འཛོམས་དགོས་པའྙི་

འཕྙིན་བསྐུར།	རྒྱལ་པོའྙི་འཕྙིན་དེ་ཐོས་ཚེ་བུ་མོ་ལ་སྨྲས་པ།	རྒྱལ་པོས་ངེད་རང་

ཤོག་ཟེར་བ་ལ་འགོ་དགོས་འདུག་བས་པར།	བུ་མོ་དེས་ཁོད་ཀྙིས་རྙི་བོའྙི་འཕོ་
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སྐོང་དགོས་པ་དང༌།	རྒྱལ་པོའྙི་གཡོག་ཏུ་མྙི་སོད་པ།	ད་དུང་ངའྙི་ཁྙི་ལྤགས་དེ་

ཡང་མེད་པ་བཟོས་ཚར་བས།	ད་ཁོད་རྒྱལ་པོའྙི་དྲུང་དུ་མ་སོང་ཐབས་མེད་རེད་

ཅེས་སྨྲས་པས།	ཁོ་རྒྱལ་པོའྙི་དྲུང་དུ་ཕྙིན།	རྒྱལ་པོའྙི་ཞལ་ནས།	ང་ཡྙིས་ཁོད་ར་

རྙི་ལ་བསོས་ཀང༌།	ད་སབས་ཁོད་རང་རྒྱུ་རས་ཆེ་བར་ཡོད་གཤྙིས་ཐོས།	སང་ཉྙི་

མ་ཤར་སབས་ངའྙི་དཔོན་བློན་རྣམས་སོན་མོ་ལ་གདན་དྲང་དགོས་སོ་གསུངས་

པར།	ཁོས་དེ་བཞྙིན་ཞུ་ལགས་བས་ནས་ལོག་ཡོང་།	ཕྙིར་ཉྙིན་རྒྱལ་པོ་དཔོན་

བློན་རྣམས་ཁོ་ཡྙི་ཁྙིམ་དུ་ཡོང་བས་ཁོ་རང་བཟའ་མྙི་གཉྙིས་ཀྙིས་གསོལ་སོན་

དཔག་མེད་དྲངས།	ཁོ་ཡྙི་བུད་མེད་དེས་གོས་རལ་ངན་པ་གོན།	ངོ་ལ་དྲེག་སྣག་

བྱུགས་ཡོད་ཀང༌།	རྒྱལ་པོ་བཞུགས་ཡུན་རྙིང་བ་དང་མེ་དྲོད་ཆེ་སབས་ཀྙིས་ངོ་

ལ་དངུལ་ཆུ་བྱུགས་པ་ལག་པས་ཕྙི་བས།	བུ་མོ་དེའྙི་ཤ་མདོག་མཛེས་པའྙི་གདོང་

ཤར་བས།	རྒྱལ་པོས་འདྙི་ཡྙི་ཆུང་མ་འདྙི་འཕོག་དགོས་སམ་ཡང་རྒྱལ་ཁྙིམས་

ལྟར་འཕོག་ཐབས་མེད་པས་སྐུག་1ཅྙིག་བཞག་དགོས་བསམས་ནས།	ཁོད་ཀྙི་
སོན་མོ་ཡག་སོང་།	སང་ཉྙིན་ངེད་རང་འདྙིར་ཡོང་སབས་ཁེད་ཀྙིས་ངའྙི་མཛུབ་

མོ་ཕར་བཙུགས་གསུམ་དེ་དགོས་ཟེར་བ་ལྟར་སྦྙིན་དགོས་ཞེས་སྨྲས་ནས་རྒྱལ་པོ་

ལོག་སོང་ངོ་།	།བུ་མོས་སྨྲས་པ།	ཁྙིམ་མཚེས་རྒན་མོའྙི་ལྷམ་ཡ་དེ་ཕྙིའྙི་སོ་ཀད་ལ་

བཏགས།	སས་མགོ་ལ་ང་ཡྙི་ངན་གོན་འདྙི་བསོན།	སས་སེང་དུ་ཁྙི་མོ་དམར་མོ་

དེ་བསྐུང་ནས་འདོགས་ཞེས་སྨྲས་པར་དེ་བཞྙིན་བས་ནས་བསད།	ཕྙིར་ཉྙིན་རྒྱལ་

པོ་སོ་ཁར་སེབས་སབས་སས་སེང་གྙི་ཁྙི་དེ་ལ་མཆུས་བར་བས་ནས་ཡར་ཐོགས་

གསུངས་པར།	རྙི་བོས་མྙི་གོ་ཚུལ་དུ་བསད་པར།	རྒྱལ་པོས་མཛུབ་མོ་བཙུགས་

༡)	རྒྱུ་ནོར་དང་སོར་མོ་སོགས་རྒྱལ་བཞག་པའྙི་རེད་མོ།	
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ནས་ཁྙི་ཕར་སོར་བས་པར།	མཛུབ་མོ་ཕར་བཙུགས་དེ་གཅྙིག་ཡྙིན་བས་ནས་ཁྙི་

ཕར་བསོར།	སས་མགོའྙི་ནང་གྙི་གོན་པ་དེ་ལ་མཛུབ་མོ་བཙུགས་ནས་ཕར་ཞོག་

བས་པས་མཛུབ་མོ་གཅྙིག་དེ་ཡྙིན་བས།	ཡང་སས་ལ་འཛེགས་ནས་ཡོང་བས་

སོ་ཐོད་ལ་ལྷམ་བཏགས་པ་མཐོང་ཚེ་ཕར་ཞོག་ཅེས་སྨྲས་པ་ན།	མྙི་གོའྙི་ཚུལ་བས་

པར་མཛུབ་མོ་བཙུགས་པས།	མཛུབ་མོ་ཕར་བཙུགས་གསུམ་དེ་ཡྙིན་སྨྲས་པས།	

རྒྱལ་པོ་ཁ་སྐེངས་ནས་ཕྙིར་ལོག	

	 ཡང་རྒྱལ་པོས་ངེད་རང་གཉྙིས་ཆུང་མ་རེ་དང་ང་ཡྙི་ཆབ་སྲྙིད་འབངས་

བཅས་སྐུག་ལ་བཞག་པ་ཁོད་ནས་དེ་ལྟར་བ་དགོས་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་།	སང་ཉྙིན་ཉྙི་

མ་རྙི་རེར་ཤར་དུས་ཉུང་མའྙི་སོན་སྒེ་སྣོད་གང་ང་ཡྙི་ཞྙིང་ཆེན་མོའྙི་སེང་དུ་གཏོར་

ནས་ངེད་རང་གཉྙིས་སུས་བཏུ་ཐུབ་ན།	ཁོད་ཀྙི་ཆུང་མ་དང་ངེད་ཀྙི་རྒྱལ་སྲྙིད་དེ་

ཡྙིས་སྐོང་རྒྱུ་ཡྙིན་གསུངས།	ཁོས་ཆུང་མ་ལ་རྒྱལ་པོས་ཅྙི་གསུངས་པ་དེ་བཞྙིན་

སྨྲས་པ་ན།	ད་ཁོད་ཁ་སང་གྙི་མཚོ་ཁ་དེར་ཕྙིན་ནས་རྒྱལ་པོས་སྐུག་དེ་འདྲ་བཞག་

བྱུང་ཟེར་བྙིའུ་ཆུང་སམ་བུ་དེ་ཡར་གཡོར་ཞེས་བོས་དང༌།	སམ་དེ་གཡར་ཡོང་བས།	

རྒྱལ་པོའྙི་ཞྙིང་ཐོག་ཏུ་སམ་དེ་ཁ་ཕེས་དང་འཐུ་འོང་ཞེས་སྨྲས་པས།	ཁོས་མཚོ་ཁ་

ལ་ཕྙིན་ནས་བྙིའུ་ཆུང་སམ་བུ་གཡོར་ཞེས་བོས་པས།	སམ་བུ་གཡར་བྱུང་བ་ཁེར་

ནས་རྒྱལ་པོའྙི་ཞྙིང་ཐོག་དུ་ཁ་ཕེ་བས།	བྙིའུ་ཆུང་སམ་བུ་གང་ཡོད་པ་དེས་ཉུང་མའྙི་

སོན་རྣམས་སད་ཅྙིག་ལ་བཏུས།	རྒྱལ་པོས་མངའ་ཞབས་ཀྙི་མྙི་མང་པོས་བཏུས་

ཀང་བེ་གང་ལས་མ་ལོན།	ཡང་རྒྱལ་པོས་གསུངས་པ།	ད་ངེད་རང་གཉྙིས་སང་

ཉྙི་མ་ཤར་དུས་ལྷ་གཡག་མང་པོ་བརྡུང་ཁ་རྒྱག་བཅུག་ནས་སུ་རྒྱལ་ཡང་།	ངེད་

ཀྙི་རྒྱལ་སྲྙིད་དང་ཁོད་ཀྙི་ཆུང་མ་དེས་བདག་བཟུང་བེད་ཆོག་སྨྲས་པར།	ཁོས་དེ་
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ནུབ་རྒྱལ་པོས་གང་གསུངས་པ་བུ་མོ་ལ་བཤད་པ་ན།	ད་ཁོད་ཀྙི་རྒྱལ་པོས་སྨྲས་

པ་ཚིག་གཅྙིག་ཡྙིན་ཡང་གསུམ་བར་ཟེར་བ་ཁེད་རང་དཔོན་གཡོག་གྙི་གཏམ་ཡྙིན་

པས།	ད་ཡང་སྐུག་སྣ་ཚོགས་འདྲེན་ཟེར་བ་ངེད་ནས་ཉན་དུ་མེད་པས།	ཁོད་ཀྙིས་

ཅྙི་གསུངས་ལྟར་ད་ལན་བཞག་པ་དེ་ཞུ་ཆོག་གྙིས་ལ།	ནངས་པ་སྔ་མོར་བྙིའུ་ཆུང་

སམ་བུ་ཕྙིར་ལོངས།	གཡག་རྒན་འདའ་ར་ཡར་གཡོར་རོགས་ཞེས་མཚོ་ཁ་ནས་

བོས་བས་པར།	ཁོས་ཀང་དེ་བཞྙིན་བས་པས་གཡག་ཁམས་དམར་ཞར་བ་གཅྙིག་

བསྐུར་བྱུང་བ་དེ་ཁྙིད་ཡོང་།	རྒྱལ་པོའྙི་དྲུང་དུ་དེ་སྔ་ཁེད་ཀྙིས་གསུངས་པ་ཐམས་

ཅད་བསྒྲུབས་པས་ང་ཐོབ་སོང་ཡང་།	རྒྱལ་སྲྙིད་ང་ལ་མ་རག	ད་ང་ཐོབ་འགྱུར་ན་

རྒྱལ་སྲྙིད་ང་ལ་སྦྙིན་དགོས་ཞེས་ཆུང་མས་གང་བསབས་པ་རྣམས་སྨྲས་སོ།	།རྒྱལ་

པོས་དེ་ལྟར་ཆོག་ཟེར་ཏེ་གཡག་བརྒྱ་ཙམ་འདེད་པ་དང༌།	རྙི་བོས་གཡག་རྒན་དེ་

བཏང་བས།	གཡག་རྒན་དེས་རྒྱལ་པོའྙི་གཡག་འགའ་ཤས་བསད།	འགའ་ཤས་

བོས།	འགའ་ཤས་འགེལ་སོང་བས་ཁོ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ།	།

	 ཡང་རྒྱལ་པོས་ངེད་རང་སྐུག་མཐའ་མ་ཞྙིག་འདྲེན།	སང་ཉྙིན་ཉྙི་མ་རྙི་རེར་

ཤར་དུས་དམག་ཁབ་ཅན་སོང་རེ་འཛོམས་ནས་སུ་རྒྱལ་བ་དེ་ལ་ཁེད་ཀྙི་ཆུང་མ་དང་

ངེད་ཀྙི་རྒྱལ་སྲྙིད་དབང་བའྙི་ཐག་གཅོད་བའོ་སྨྲས་པས།	རྙི་བོའྙི་བསམ་པར།	རྒྱལ་

པོས་དེ་སྔོན་སྐུག་གང་བཞག་པ་ཐམས་ཅད་ང་ལ་རྒྱལ་ཡང་།	ད་ཆ་རང་ལ་དམག་

སོང་ཕག་ལྟ་ཅྙི་མྙི་གཅྙིག་ཀང་མངག་རྒྱུ་མེད་པས།	རྒྱལ་པོས་མངའ་འོག་བསྡུས་

ནས་མེད་པ་གཏང་རྒྱུ་ཉག་ཅྙིག་དང་།	ཆུང་མ་འཕོག་འོང་བསམ་པའྙི་དངངས་སྐྲག་

ཆེན་པོ་བྱུང་ནས།	ཕྙིར་ལོག་ནས་སྔར་ལྟར་ཆུང་མ་ལ་སྨྲས་པ་ན།	ཆུང་མས་ཁོད་

དངངས་སྐྲག་བེད་མྙི་དགོས།	སྔོན་གྙི་མཚོ་ཁ་ལ་གཡག་རྒན་ཁྙིད་ནས་སོང་ལ་ལྷ་
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གཡག་ཕྙིར་ལོངས།	དམག་གྙི་སམ་བུ་ཡར་གཡོར་རོགས་ཞེས་བོས་དང༌།	སམ་

ཆུང་ཞྙིག་ཡོད་པ་ཁ་མ་ཕེ་ནས་ཁུར་ཤོག་དང་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་རྒྱུ་ཡྙིན་སྨྲས་སོ།	།ཁོས་

དེ་བཞྙིན་བོས་པས་སམ་ཆུང་ཞྙིག་བྱུང་སེ།	རྒྱལ་པོའྙི་མཁར་སོར་ཁེར་ནས་རྒྱལ་

པོས་མངའ་འོག་གྙི་དམག་སོང་ཙམ་བསྡུས་ཡོད་པ་མཐོང་།	ཁོས་སམ་ཆུང་ཁ་ཕེ་

བས།	སམ་ནང་ནས་དམག་ཁབ་ཅན་ཁྙི་སོར་ཙམ་གྙི་གར་འགོ་གར་རྒྱོབ་ཞེས་པའྙི་

སྒ་སྨྲས་བྱུང་བས།	ཁོ་སྐྲག་ནས་ས་ལ་རྒྱོབ།	རོ་ལ་རྒྱོབ།	རྒྱལ་པོ་ལ་རྒྱོབ།	མཁར་

ལ་རྒྱོབ།	དམག་མྙི་ལ་རྒྱོབ་ཅེས་སྨྲས་པས།	དེ་ལྟར་མཁར་བཤྙིགས།	རྒྱལ་པོ་

བཅོམ།	དམག་འགེལ་སོང་བ་ན་ཁོ་ཡྙི་བསམ་པ་གྲུབ་ནས་ཀླུའྙི་དམག་སམ་དེ་

མཚོ་ཁ་ནས་ཕྙིར་སོག	བཟའ་མྙི་གཉྙིས་ཀྙིས་རྒྱལ་པོའྙི་རྒྱལ་སྲྙིད་བཟུང་ནས་སྔོན་

གྙི་རྒྱལ་པོ་ལས་ཀང་རྒྱལ་སྲྙིད་མངའ་ཐང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཀླུ་ཡྙི་བུ་མོ་དེ་ཡྙི་

དྲྙིན་དུ་བྱུང་ངོ་ཞེས་རོས་སྨྲས་པས།	རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤོད་བཟང་པོའྙི་ཞལ་ནས་ཨ་ག་

དེ་འདྲ་བའྙི་མྙི་བསོད་ནམས་ཆེན་པོ་ཟེར་ཤོར་བས།	རོ་དངོས་གྲུབ་ཅན་གྙིས།	རོ་

ལ་གཏམ་ཟེར་བ་བ་ཁ་ཧུར་ཟེར་ནས།	འགམ་ལྕག་མེ་འབར་བ་ལྟ་བུ་གསུམ་བརྒྱབ་

ནས་རོ་བོས་ཤོར་སོང་ངོ༌།།	།།	
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བླ་མ་ཟོག་པོ་དཔོན་སོབ།

༄༅།	།ཡང་སོབ་དཔོན་གྙིས་ལམ་སོན་གནང་བ་བཞྙིན་ཕྙིན་ནས་རོ་དངོས་གྲུབ་

ཅན་སོད་སའྙི་ཨ་མྲའྙི་ཤྙིང་སོང་དེའྙི་རར་སེབས་པ་དང་།	རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤོད་བཟང་

པོས་ས་རེ་བཏོན་ནས་ཤྙིང་སོང་ལ་ཚག་སྒ་ཞྙིག་བརྒྱབ་སེ།	བླ་མ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པོ་

ཡྙིན།	།ང་རང་བདེ་སྤོད་བཟང་པོ་ཡྙིན།	།དྲྭ་བ་ལྕགས་ཀྙི་མྙིག་དགུ་མ།	།ས་རེ་ཟླ་

བ་དཀར་པོ་ཡྙིན།	།ཏོག་མ་སེང་ལྡེང་སྨུག་པོ་ཡྙིན།	།ཞགས་པ་འཕྲུལ་གྙི་ཨ་ལོང་

ཡྙིན།	།རལ་གྙི་ངར་མ་རོ་གཅོད་ཡྙིན།	།མར་ཟན་ཟོས་པ་འཛད་མེད་ཡྙིན།	།ཕད་བུ་

བརྒྱ་ཤོང་ཁ་མོ་ཡྙིན།	།རོ་ཁོག་འབབ་བམ་ཤྙིང་སོང་གཅོད།	།ཅེས་བཤད་པས།	རོ་

དེས་ཤྙིང་མ་གཅོད་ང་རང་བབ་སེ་ཡོང་ཟེར་ཞྙིང་བབས་བྱུང་བ་དང༌།	ཏོག་མ་དེས་

བརྡུངས།	ཕད་བུ་བརྒྱ་ཤོང་ཁ་མོའྙི་ནང་དུ་བཅུག		ཞགས་པ་འཕྲུལ་གྙི་ཨ་ལོང་གྙིས་

བསམས།	མར་ཟན་ཟོས་ཏེ་རྒྱབ་ལ་ཁུར་ནས་ཉྙིན་ལམ་བཅད།		དེ་ནས་རོ་དེས།	

རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བུ།	ཡང་ན་རྒྱལ་བུས་སྒྲུང་ཞྙིག་ཤོད།	ཡང་ན་ངས་སྒྲུང་ཞྙིག་བཤད་

ཟེར་བས།	རྒྱལ་བུའྙི་བསམ་པ་ལ།	བླ་མའྙི་ཞལ་ནས་རོ་ཁོ་རང་གྙིས་ཅྙི་ཟེར་ཡང་

གཏམ་ལན་མ་ལབ་གསུང་གྙི་འདུག་པས།	གཏམ་ལན་བེད་མྙི་ཉན་བསམས་ནས་

ཁ་རོག་བསད་པས།	རོ་ན་རེ།	རྒྱལ་བུ་ལས་ཟད་ཁོད་འདྲའྙི་ཁ་ནས་གཏམ་ཡོང་བ་

མྙི་འདུག		ངས་སྒྲུང་ཞྙིག་བཤད་ཀྙི་ཉོན་ཨང་ཟེར་ནས་གཏམ་འདྙི་ལྟར་སྨྲས་པ།

	 སྔོན་དུས་དང་པོ་ཙ་ན།	ཡུལ་གྲུ་ཞྙིག་གྙི་ནང་རྒྱལ་པོ་ཆུང་ངུ་ཞྙིག་ཡོད་

པ་དེའྙི་ལུག་ཅྙིག་བོར་བ་དེ་བླ་མ་དཔོན་སོབ་གཉྙིས་ཀྙིས་མཛོད་ཀྙི་ནང་དུ་བཅུག་

སེ་བསད་ཡོད་པ་ན།	རྒྱལ་པོས་བླ་མ་དཔོན་སོབ་སར་ལོག་ཉན་བེད་མཁན་བཏང་
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བས།	བླ་མས་སོབ་མ་ལ་ཆོས་བཤད་ཚུལ་གྙིས་སྨྲས་པ།	ད་ཕོགས་བཞྙིའྙི་ཀ་བ་

དེ་སྡུས་བས་པར།	གྲྭ་པ་ནས་ལུག་བཀྙིགས་ཚར།	དེ་ནས་ད་བླ་མ་ཅྙི་ལགས་བས་

པས།	དུང་གྙི་ཐུ་ལུ་དེ་ཕུད་ཤོག		སྣ་ཚོགས་འདུས་པའྙི་སྤུ་རྙི་ཕུད།	འཕགས་པ་

སྒུར་ཆུང་དེ་གནམ་དུ་ཐོགས་ཟེར་བ་ན།	གྲྭ་པས་པགས་པ་དེ་བཤུས།	ཕོ་བ་དེ་ཁ་

ཕེ།	བང་ཁོག་བཀོག	ཤ་ཁོག་གནམ་དུ་བཏགས་ཚར་བ་དང༌།	ད་བླ་མ་ཅྙི་ལགས་

བས་པས།	བླ་མ་ལྟོགས་ཚབས་ཆེ་ནས་ཟ་འདོད་ལངས་པའྙི་སབས་ཀྙིས།	ལྷ་ཕྲུག་

ཀླུ་ཕྲུག་གཉྙིས་མོ་འོད་ཆྙིལ་ལེ་ངའྙི་མདུན་དུ་ཁེར་ཤོག	ཨ་དཀར་ནང་གྙི་ཨ་སྨུག་

གཏུམ་ལྕགས་གྙིས་བསྲེའྙི་ནང་ནས་མགོན་པོ་དམར་པོས་ཚ་རག་རྒྱུག་ཅྙིག་སྨྲས་

པར།	གྲྭ་པས་མཁལ་མ་གཉྙིས་པོ་མེ་ལ་བསྲེགས་ནས་ཐལ་བ་རྙི་ལེ་བ་གཅྙིག་བས་

ནས་བླ་མ་ལ་དྲངས།	རྒྱུ་མ་གཡོས་ཏེ་བླ་མ་ལ་དྲངས།	ཁོ་རང་ཡང་བརྒྱགས་ཚད་

བཟས་ནས་བསད་པས།	རྒྱལ་བུའྙི་སོ་པ་དེ་ཕྙིར་ལོག་ནས་ཕ་གྙི་བླ་སོབ་གཉྙིས་ནྙི་

ཆོས་ཀྙི་བགོ་གེང་ཞྙིག་བེད་འདུག་པ་མ་གཏོགས་ལུག་བརྐུས་མྙི་འདུག་ཟེར།	

	 ཕྙིར་ཉྙིན་བླ་མ་དཔོན་སོབ་གཉྙིས་རྒྱལ་བུ་ཚང་གྙིས་གདན་དྲངས་ནས་

སོད་པའྙི་ཚེ།	བླ་མས་དཀར་ཁུང་ནས་མར་བལྟས་པས།	ཡོན་བདག་ཚང་གྙི་ཁྙི་

དེ་བླ་མ་དཔོན་སོབ་ཀྙི་ཁྙིམ་དུ་འགོ་བ་མཐོང་ནས་གྲྭ་པ་ལ།	ངེད་རང་གཉྙིས་ཀྙི་

ཁྙིམ་དུ་མགོན་པོ་ཞྙིག་སོང་བས་ཁོད་ཀྙི་ལྟོས་ཤྙིག་གསུངས་པར།	གྲྭ་པ་ཁྙིམ་

དུ་ཕྙིན་ནས་ཡོན་བདག་ཚང་གྙི་ཁྙི་དེས་སྔོན་གྙི་ལུག་ཤ་དང་རྒྱུ་མ་སྦས་བཞག་

པ་ནས་རྒྱུ་མ་བཟས་ཚར།	ཤ་ཁོག་དེ་ཟ་གབས་བེད་ཅྙིང་འདུག་པ་མཐོང་སེ།	གྲྭ་

པས་རོ་ཞྙིག་དང་དབྱུག་པ་གཉྙིས་ཙམ་བརྒྱབ་པས།	ཁྙི་དེ་ཡང་ཕར་རྒྱུག་ཚུར་

རྒྱུག་བེད་ཅྙིང་ངུ་ཅོར་རྒྱག་ནས་བོས་ཕྙིན།	གྲྭ་པ་ཕྙིར་སེབས་པ་ན།	བླ་མས་ངེད་
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རང་གཉྙིས་ཀྙི་ཁྙིམ་དུ་མགོན་པོ་སུ་འདྲ་སེབས་འདུག་དྲྙིས་པས།	བླ་མ་ལགས།	

ཤར་གྙི་ཡོན་བདག་ཚང་གྙི་རྒྱ་བོ་དེས་ནར་མས་ནུར་རོག་ཚར་སོང༌།	འཕགས་

པ་སྒུར་ཆུང་དེ་ལ་ལྟ་ཞྙིང་སོ་གཙིགས་གཙིགས་བེད་བཞྙིན་འདུག་པས།	བདག་

གྙིས་སགས་ཟས་ཤྙིག་དང་སོས་ཐུར་ཞྙིག་སེར་ནས་མངགས་པས།	ཕག་ན་རོ་

རེའྙི་སྐུ་གྲུ་གང་བཞག	ཁ་ཤར་དུ་བསྒྱུར་ནས་ཟབ་མདོ་ཚར་དགུ་དང་ཁ་ནུབ་ཏུ་

བཏོན་ནས་ལོག་སོང་ཞུས་པས།	བླ་མས་དེ་ལེགས་སོ་བས་ཏེ་བླ་མ་དཔོན་སོབ་

ཀྙི་ལུག་མ་བུད་པར་གནས་སོ་ཞེས་སྨྲས་པར།	རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤོད་བཟང་པོས་དེ་

འདྲའྙི་བླ་མ་དཔོན་སོབ་ཀྙི་བློ་གོས་བཟང་པོ་ཨང་ཟེར་ཤོར་བས།	རོ་དངོས་གྲུབ་

ཅན་གྙིས།	རོ་ལ་གཏམ་ཟེར་བ་བ་ཁ་ཧུར་ཟེར་ནས།	འགམ་ལྕག་མེ་འབར་བ་ལྟ་

བུ་གསུམ་བརྒྱབ་ནས་རོ་བོས་ཤོར་སོང་ངོ༌།།	།།	
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རྐུན་མས་སྟག་ཁྱིད་པས་རྒན་མོ་མ་སྨད་གཉྱིས་

ཀྱི་སོག་ཐར་བ།

༄༅།	།ཡང་སོབ་དཔོན་གྙིས་ལམ་སོན་གནང་བ་བཞྙིན་ཕྙིན་ནས་རོ་དངོས་གྲུབ་

ཅན་སོད་སའྙི་ཨ་མྲའྙི་ཤྙིང་སོང་དེའྙི་རར་སེབས་པ་དང་།	རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤོད་བཟང་

པོས་ས་རེ་བཏོན་ནས་ཤྙིང་སོང་ལ་ཚག་སྒ་ཞྙིག་བརྒྱབ་སེ།	བླ་མ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པོ་

ཡྙིན།	།ང་རང་བདེ་སྤོད་བཟང་པོ་ཡྙིན།	།དྲྭ་བ་ལྕགས་ཀྙི་མྙིག་དགུ་མ།	།ས་རེ་ཟླ་

བ་དཀར་པོ་ཡྙིན།	།ཏོག་མ་སེང་ལྡེང་སྨུག་པོ་ཡྙིན།	།ཞགས་པ་འཕྲུལ་གྙི་ཨ་ལོང་

ཡྙིན།	།རལ་གྙི་ངར་མ་རོ་གཅོད་ཡྙིན།	།མར་ཟན་ཟོས་པ་འཛད་མེད་ཡྙིན།	།ཕད་བུ་

བརྒྱ་ཤོང་ཁ་མོ་ཡྙིན།	།རོ་ཁོག་འབབ་བམ་ཤྙིང་སོང་གཅོད།	།ཅེས་བཤད་པས།	རོ་

དེས་ཤྙིང་མ་གཅོད་ང་རང་བབ་སེ་ཡོང་ཟེར་ཞྙིང་བབས་བྱུང་བ་དང༌།	ཏོག་མ་དེས་

བརྡུངས།	ཕད་བུ་བརྒྱ་ཤོང་ཁ་མོའྙི་ནང་དུ་བཅུག		ཞགས་པ་འཕྲུལ་གྙི་ཨ་ལོང་གྙིས་

བསམས།	མར་ཟན་ཟོས་ཏེ་རྒྱབ་ལ་ཁུར་ནས་ཉྙིན་ལམ་བཅད།		དེ་ནས་རོ་དེས།	

རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བུ།	ཡང་ན་རྒྱལ་བུས་སྒྲུང་ཞྙིག་ཤོད།	ཡང་ན་ངས་སྒྲུང་ཞྙིག་བཤད་

ཟེར་བས།	རྒྱལ་བུའྙི་བསམ་པ་ལ།	བླ་མའྙི་ཞལ་ནས་རོ་ཁོ་རང་གྙིས་ཅྙི་ཟེར་ཡང་

གཏམ་ལན་མ་ལབ་གསུང་གྙི་འདུག་པས།	གཏམ་ལན་བེད་མྙི་ཉན་བསམས་ནས་

ཁ་རོག་བསད་པས།	རོ་ན་རེ།	རྒྱལ་བུ་ལས་ཟད་ཁོད་འདྲའྙི་ཁ་ནས་གཏམ་ཡོང་བ་

མྙི་འདུག		ངས་སྒྲུང་ཞྙིག་བཤད་ཀྙི་ཉོན་ཨང་ཟེར་ནས་གཏམ་འདྙི་ལྟར་སྨྲས་པ།

	 སྔོན་དུས་དང་པོ་ཙ་ན།	མཐའ་ཡྙི་ཡུལ་དུ་གོང་ཁེར་ཐར་ཐོར་ཞྙིག་ཡོད།	
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ཡུལ་དེ་ན་སག་མྙི་ཟན་ཞྙིག་གྙིས་སྔོན་གྙི་ལས་དབང་གྙིས་ཡུལ་དེའྙི་མྙི་གཅྙིག་ལོ་

རེར་ཟ་རེས་བེད་བཞྙིན་ཡོད།	ཡུལ་དེའྙི་མཐའ་རུ་རྒན་མོ་མ་སྨད་གཉྙིས་ཡོད་པ་དེ་

ཉྙི་ཤུ་དགུའྙི་ནུབ་མོ་ལ་ཟ་རེས་བབས་པ་ན།	རྒན་མོས་ངེད་གཉྙིས་དོ་ནུབ་སག་

གྙིས་མ་བཟའ་གོང་ལ་བཟའ་བཏུང་ཞྙིག་བའོ་སྨྲས་ནས།	བ་བོའྙི་ཕེ་མས་ལྡག་གུ་

ཞྙིག་བསོལ་ནས་ཕོར་པའྙི་ཁར་མར་ཞྙིག་བྱུགས་ཏེ་བཟའ་བར་ག་སྒྙིག་བེད་པའྙི་

ཚེ།	སག་དེ་ཡང་སོའྙི་ནང་དུ་ག་ལེར་འཇབ་ནས་ཡོང་སབས་བུ་མོས་ཕོར་པའྙི་ཁ་

ནས་མར་དེ་ཞུ་བ་ན།	ཨ་མ་ཟགས་བྱུང་ཟེར་བར།	སག་དེའྙི་བསམ་པར།	ངའྙི་སྔོན་

ལ་ཟགས་ཞེས་པ་ང་ལས་སོབས་ཆེ་བ་ཞྙིག་འདྙི་ན་སེབས་ཡོད་པ་འདྲ་བསམས་

ནས་སྐྲག་ཅྙིང་འདར་ནས་སོ་རྒྱབ་ཏུ་གབ་ནས་བསད།	སབས་དེར་གོང་ཁེར་ནང་

གྙི་རྐུན་མ་ཞྙིག་གྙིས་དོ་ནུབ་རྒན་མོ་མ་སྨད་གཉྙིས་སག་གྙིས་བཟས་ཚར་བས།	

དེར་མ་སྨད་ཀྙི་བ་ཞྙིག་ཡོད་པ་དེ་ངེད་གཉྙིས་ཁྙིད་འགོ་ཟེར་ནས།	རྐུན་མ་གཉྙིས་

པོ་སོ་རའྙི་ནང་ག་ལེར་སེབས་ནས་བལྟས་པར།	སོ་རྒྱབ་ཏུ་སག་ཡོད་པ་དེ་བ་རེད་

བསམས་ནས་སེ་ལ་ཐག་པ་བཏགས།	གཅྙིག་གྙིས་ཁྙིད་ཅྙིང་གཅྙིག་གྙིས་འདེད་

ཡོང་བ་རེེད།	སག་དེས་ཀང་ཟགས་ཟེར་བ་དེ་རེད་བསམས་ནས་དངངས་སྐྲག་

ངང་རྐུན་མས་གར་ཁྙིད་སར་ཕྙིན་པ་རེད།	ཕྙིར་ཉྙིན་ནམ་ལངས་ཡོང་སབས་རྐུན་

མ་རེས་མ་དེས་སག་ཡྙིན་པ་ཤེས་ནས་ཕྙི་བལྟས་མ་སོག་པར་བོས་ཕྙིན།	རྐུན་མ་

སྔོན་མ་དེས་རང་གྙི་རོགས་པ་དེ་བོས་ཕྙིན་པ་མ་ཤེས་ནས་ད་དུང་སག་དེ་ཁྙིད་

ཕྙིན།	ཐང་ཤྙིང་ཞྙིག་གྙི་ར་བར་སེབས་སབས་ཕྙི་མྙིག་བལྟས་པས་སག་ཡྙིན་པ་

མཐོང་སབས།	ཁོ་ཤྙིན་ཏུ་སྐྲག་ནས་ཐག་པ་དེ་ཤྙིང་སོང་ལ་བཏགས་ཏེ།	ཁོ་རང་

ཤྙིང་སོང་སང་ལ་འཛེགས་ནས་བསད།	
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	 ཡུད་ཙམ་ནས་སག་

གྙི་རར་ཝ་མོ་ཞྙིག་སེབས་

ནས།	ཁོད་ལ་གང་བྱུང་།	ཅྙི་

ཉེས་པ་ཡྙིན་ཟེར་བར།	སག་

དེས་ཝ་ངན་ཁོད་ཁ་མ་གག	

ང་ཟགས་ཀྙིས་ཁྙིད་ནས་

འདྙིར་བཏགས།	ཁོ་རང་ཤྙིང་

སོང་གྙི་རེར་ཡོད་ཅེས་སྨྲས།	

ཝ་དེས་ཡར་བལྟས་པས་མྙི་

ཡྙིན་པ་མཐོང་ནས།	ཨ་ཕོ་

སག་ལས་ཟད།	འདྙི་ཟགས་

མ་རེད།	འདྙི་བོད་ཀྙི་ས་འབུ་མགོ་ནག་ཅེས་པ་དེ་ཡྙིན་པས་ཁོད་མ་སྐྲག་པར་འདྙིར་

སོད་དང་།	ང་ལ་བ་ཐབས་ཤྙིག་ཡོད་ཟེར་ནས་ཕྙིན།	གཅན་གཟན་རྙིགས་ཐམས་

ཅད་འཚོགས་ནས་སག་གྙི་སེང་དུ་གཅྙིག་གྙི་སང་ལ་གཅྙིག་འཛེགས་ནས་རེ་མོར་

ཝ་སེབས་པ་དང་།	ཝ་ཡྙིས་ས་འབུ་མགོ་ནག་དེ་ས་ལ་གཡུག་ཡོང་ཆོག་ཅེས་སྨྲས་

པས།	མྙི་དེས་ཝ་ཡྙིན་པར་ཤེས་ནས་ཁོ་ལ་གོས་གཉྙིས་ཡོད་པ་དེ་དག་གྙིས་ཝའྙི་རྣ་

ལ་བཏགས་ནས་ལན་གསུམ་གཡུགས་པ་ན།	ཝ་དེའྙི་སར་སད་ཀྙིས་ལུང་པ་བཀང་

པས་གཅན་གཟན་རྣམས་དངངས་སྐྲག་གྙིས་དྲན་པ་བརྒྱལ་ལོ།	།མྙི་དེ་ཕྙིར་ཤྙིང་སོང་

གྙི་རེ་ནས་ས་ལ་བབས་ཏེ་ཝ་དེ་ཤྙིང་སོང་ལ་བསོར།	གཅན་གཟན་རྣམས་བཤས།	

ཤུན་པ་རྣམས་བརྒྱངས་ནས་སོད་སབས།	ལམ་ཆེན་ཞྙིག་གྙི་གཞུང་ནས་ཇ་མང་པོ་
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བཀལ་པའྙི་ཚོང་པ་ཞྙིག་བྱུང་།	ཚོང་དཔོན་དེས་མྙི་ཁོད་ཀྙིས་གཅན་གཟན་འདྙི་ཙམ་

བསད་ནས་ཤུན་པ་རྒྱོང་བཞྙིན་འདུག	འདྙི་ཙམ་གསོད་ཐབས་གང་འདྲ་བྱུང་དྲྙིས་

པས།	ངའྙི་ཁྙི་ཝ་འདྲ་བ་འདྙིས་གསོད་པ་ཡྙིན་ཟེར་བར།	ཚོང་དཔོན་དེས་ང་ལ་ཁྙི་

འདྙི་ཚོངས་དང་ཞུས་པ་ན།	ཁྙི་མོ་དམར་མོ་ཝ་འདྲ་བ་གཅན་གཟན་ཐམས་ཅད་ཀྙི་

གཉེན་པོ་འདྙི་བཞྙིན་བཙོང་རྒྱུ་མྙིན་ཡང་།	ཁེད་ཀྙི་མཛོ་དང་ཇ་རྒྱབ་ཚོང་རས་ཐམས་

ཅད་ང་ལ་སྦྙིན་ན་བཙོང་ཆོག་ཟེར་བས།	ཚོང་པ་དེས་ཁོས་དགོས་ཟེར་བ་ལྟར་ཐམས་

ཅད་སེར་ནས།	ཁོད་ཀྙི་ཁྙི་འདྙི་ལ་རྙི་དྭགས་གཅན་གཟན་སོགས་གསོད་དགོས་པའྙི་

བཀོད་མངགས་བེད་ལུགས་གང་འདྲ་ཡྙིན་པ་དེ་ཤོད་རོགས་ཞུས་པས།	ཁོས་ཁྙི་འདྙི་

ཁྙིད་ནས་སང་སྔ་པོར་ལ་མཐོ་པོར་ཕྙིན་ནས་ར་རྙི་རབ་རོབ་ཡོད་ས་དང་སྨུག་པ་ཐར་

ཐོར་ཡོད་ས་ཞྙིག་ཏུ་སེབས་པ་དང་།	ཝ་ངན་མ་ཟེར་ནས་སྒོ་སྣོད་སོང་པ་ཞྙིག་གྙིས་

ལན་གསུམ་བརེག་དགོས་སྨྲས་ནས།	ཚོང་དཔོན་གྙི་ཇ་སོགས་དང་གཅན་གཟན་

པགས་བཤུས་རྒྱག་པ་རྣམས་བཀལ་ཏེ་རང་ཡུལ་དུ་ལོག་ཕྙིན།	དེ་ནས་ཚོང་དཔོན་

གྙིས་རྐུན་མས་བཤད་པ་ལྟར་ལ་མཐོན་པོ་ཞྙིག་ལ་སེབས་པའྙི་ཚེ།	ཝ་ངན་མ་ཟེར་

ནས་སྒོ་བ་སོང་པ་ལན་གསུམ་བརེགས་ནས་གོད་དེ་ཞག་གསུམ་བསྒུགས་ཀང་ཚུར་

མ་སེབས་པ་ན།	ཚོང་དཔོན་སྡུག་བསྔལ་གྙིས་བ་ཐབས་བལ་ཏེ་ཕྙིར་ལོག་གོ	།རྐུན་

མ་དེ་སྔོན་གྙི་ཚོང་དཔོན་ལས་རྒྱུ་ནོར་ཆེ་བ་ཞྙིག་བྱུང་ནས་ཡུལ་གྙིང་དེའྙི་རྒྱལ་པོར་

གྱུར་སྨྲས་པ་ན།	རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤོད་བཟང་པོའྙི་ཞལ་ནས་ཡུལ་དེའྙི་རྒན་མོ་མ་སྨད་

སྲོག་ལས་ཐར་བར་བེད་པའྙི་རྐུན་མ་དེའྙི་བསོད་ནམས་ཆེ་བ་ལ་ཟེར་ཤོར་བས།	

རོ་དངོས་གྲུབ་ཅན་གྙིས།	རོ་ལ་གཏམ་ཟེར་བ་བ་ཁ་ཧུར་ཟེར་ནས།	འགམ་ལྕག་མེ་

འབར་བ་ལྟ་བུ་གསུམ་བརྒྱབ་ནས་རོ་བོས་ཤོར་སོང་ངོ༌།།	།།	
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མཆྱིག་ངན།

༄༅།	།ཡང་སོབ་དཔོན་གྙིས་ལམ་སོན་གནང་བ་བཞྙིན་ཕྙིན་ནས་རོ་དངོས་གྲུབ་

ཅན་སོད་སའྙི་ཨ་མྲའྙི་ཤྙིང་སོང་དེའྙི་རར་སེབས་པ་དང་།	རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤོད་བཟང་

པོས་ས་རེ་བཏོན་ནས་ཤྙིང་སོང་ལ་ཚག་སྒ་ཞྙིག་བརྒྱབ་སེ།	བླ་མ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པོ་

ཡྙིན།	།ང་རང་བདེ་སྤོད་བཟང་པོ་ཡྙིན།	།དྲྭ་བ་ལྕགས་ཀྙི་མྙིག་དགུ་མ།	།ས་རེ་ཟླ་བ་

དཀར་པོ་ཡྙིན།	།ཏོག་མ་སེང་ལྡེང་སྨུག་པོ་ཡྙིན།	།ཞགས་པ་འཕྲུལ་གྙི་ཨ་ལོང་ཡྙིན།	།

རལ་གྙི་ངར་མ་རོ་གཅོད་ཡྙིན།	།མར་ཟན་ཟོས་པ་འཛད་མེད་ཡྙིན།	།ཕད་བུ་བརྒྱ་ཤོང་

ཁ་མོ་ཡྙིན།	།རོ་ཁོག་འབབ་བམ་ཤྙིང་སོང་གཅོད།	།ཅེས་བཤད་པས།	རོ་དེས་ཤྙིང་

མ་གཅོད་ང་རང་བབ་སེ་ཡོང་ཟེར་ཞྙིང་བབས་བྱུང་བ་དང༌།	ཏོག་མ་དེས་བརྡུངས།	

ཕད་བུ་བརྒྱ་ཤོང་ཁ་མོའྙི་ནང་དུ་བཅུག		ཞགས་པ་འཕྲུལ་གྙི་ཨ་ལོང་གྙིས་བསམས།	

མར་ཟན་ཟོས་ཏེ་རྒྱབ་ལ་ཁུར་ནས་ཉྙིན་ལམ་བཅད།		དེ་ནས་རོ་དེས།	རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་

བུ།	ཡང་ན་རྒྱལ་བུས་སྒྲུང་ཞྙིག་ཤོད།	ཡང་ན་ངས་སྒྲུང་ཞྙིག་བཤད་ཟེར་བས།	རྒྱལ་

བུའྙི་བསམ་པ་ལ།	བླ་མའྙི་ཞལ་ནས་རོ་ཁོ་རང་གྙིས་ཅྙི་ཟེར་ཡང་གཏམ་ལན་མ་ལབ་

གསུང་གྙི་འདུག་པས།	གཏམ་ལན་བེད་མྙི་ཉན་བསམས་ནས་ཁ་རོག་བསད་པས།	རོ་

ན་རེ།	རྒྱལ་བུ་ལས་ཟད་ཁོད་འདྲའྙི་ཁ་ནས་གཏམ་ཡོང་བ་མྙི་འདུག		ངས་སྒྲུང་ཞྙིག་

བཤད་ཀྙི་ཉོན་ཨང་ཟེར་ནས་གཏམ་འདྙི་ལྟར་སྨྲས་པ།

	 སྔོན་དུས་དང་པོ་ཙ་ན།	ཡུལ་གྙིང་ཞྙིག་ན་མཆྙིག་ངན་ཟེར་བ་ཞྙིག་དང་དཀར་

མོ་ཟེར་བའྙི་བཟའ་མྙི་གཉྙིས་ཡོད།	ནམ་ཞྙིག་མཆྙིག་ངན་ཟེར་བ་དེ་ཡུལ་གཞན་ཞྙིག་

ཏུ་ཕྙིན་ནས་རྒན་རྒོན་གཉྙིས་ལས་མེད་པའྙི་དུད་ཚང་ཞྙིག་གྙི་སོ་རར་སེབས།	དེར་
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ལྟོ་སོང་སེ་ཁེད་རྒན་རྒོན་གཉྙིས་ལ་བུ་དང་བུ་མོ་སུ་ཡང་མེད་པས་གཡོག་འདྲ་ཨེ་

དགོས་འདུག་བས་པས།	ང་རང་གཡོག་ཏུ་སོད་པ་ཆོག་སེ་ལོ་བཅུ་སོད་པ་དང་ལོ་

གཅྙིག་བསད་པ་འདྲ་བའྙི་གཡོག་ག་དེ་ནས་མྙི་འཇལ་བའྙི་དོང་གང་དགོས།	ལས་

ཀ་སོགས་གཞན་མཐོ་མཐོའྙི་ར་མྙི་གཅག	དམའ་དམའྙི་སྦྙིད་མྙི་གཅད།	ཁེ་ཚེ་དང་

གཡུག་རེས་བསོ་བའྙི་ཨེ་ལོང་མྙི་འདེབས།	མྙི་སྔོན་ལྡམ་ལྡེམ་མྙི་བེད་དེ་ཕན་གཡོག་

རོགས་ཅྙི་དགོས་བེད་སྨྲས་པར།	རྒན་རྒོན་གཉྙིས་ཀྙིས་ག་མྙི་འཇལ་བའྙི་དོང་གང་དེ་

གང་ཡྙིན་ནམ་སམ་སེ་ག་དེ་བཞྙིན་སྦྙིན་ཆོག	ཁོད་གཡོག་ལ་སོད་ཚེ་དེ་བཞྙིན་ཆོག་

བས་ནས་བསད་པས།	ཞག་གསུམ་རེས་གཡོག་པོར་ད་ཁོད་རང་ཤྙིང་འཐུ་བར་སོང་

སྨྲས་པས།	ངས་སྔོན་བཤད་ལྟར་མཐོ་མཐོའྙི་ར་མྙི་གཅག་ཅེས་པ་དེ་ཡྙིན་པས་མྙི་འགོ་

ཟེར་བ་དང༌།	ཡང་ན་ནས་བརྔ་བར་སོང་སྨྲས་པས།	དམའ་དམའྙི་སྦྙིད་མྙི་གཅད་ཟེར་

བ་དེ་ཡྙིན་པས་མྙི་འགོ་ཟེར།	འ་ོན་ཆུ་ལེན་ལ་སོང་ཟེར་བས་མྙི་སྔོན་ལྡམ་ལྡེམ་མྙི་

བེད་ཟེར་བ་དེ་ཡྙིན་པས་མྙི་འགོ་ཟེར།	འ་ོན་ཞྙིང་རྨོ་བར་སོང་བས་པས།	ཁེ་ཚེ་དང་

གཡུག་རེས་བསོ་བའྙི་ཨེ་ལོང་མྙི་འདེབས་ཟེར་བ་དེ་ཡྙིན་པས་དེར་མྙི་འགོ།	ཁེད་

གཉྙིས་གཡོག་རོགས་བེད་རྒྱུའྙི་སྔ་གཏམ་ལྟར་གཡོག་རོགས་བེད་ཟེར་ནས་ཁབ་དང་

སྐུད་པ་སོགས་ཁེར་ཏེ་རྒན་རྒོན་གཉྙིས་ལ་གཡོག་གབས་བས་པས།	རྒན་རྒོན་བེད་

ནས་ཁེད་རང་གང་ཟེར་མྙི་ཉན་པའྙི་མྙི་ཞྙིག་ཡྙིན་པས།	ཁོད་རང་རང་ཡུལ་དུ་ལོག་

ཅྙིག	ངེད་གཉྙིས་ལ་མྙི་མཁོ་ཟེར་བས།	མཆྙིག་ངན་གྙིས་ངས་སྔར་བཤད་ལྟར་ལོ་

གཅྙིག་དང་ལོ་བཅུ་སོད་ལུགས་འདྲ་བའྙི་ག་མྙི་འཇལ་བའྙི་དོང་དེ་གྲུ་ཡྙིན་པས།	དེ་

གང་དགོས་པ་དེ་སྤོད་དང་འགོ།	དེ་མ་རག་ན་བདག་མྙི་འགོ་ཟེར་བ་ན།	རྒན་རྒོན་

དང་མཆྙིག་ངན་ཁ་མ་འཆམས་ནས་ཡུལ་གྙི་རྒྱལ་པོའྙི་དྲུང་དུ་ཕྙིན་ཏེ་དོན་གང་བྱུང་



49

སྔ་མ་ལྟར་ཞུས་པས།	ཁོད་རང་གཉྙིས་སྔོན་གཏམ་བདེན་འདུག་པས།	ནས་གྲུ་གང་

པོ་དེ་མ་སྦྙིན་ཐབས་མེད་རེད་ཅེས་སྨྲས་པས།	རྒན་རྒོན་གཉྙིས་ཀྙིས་ནས་གྲུ་གང་དེ་

བྙིན།	མཆྙིག་ངན་ལ་ཁུར་སྣོད་མེད་པ་དང་།	ཁུར་ཡང་མ་ལྕོགས་ནས་ལམ་ཁ་ཞྙིག་

ཏུ་ནས་ཕུང་དེ་སྲུང་ནས་ཉལ་བསད་པ་རེད།	

	 ཡུད་ཙམ་རེས་ནས་ལུང་པའྙི་མདའ་ནས་ཇོ་མོ་1བདུན་ཆོས་ཞུ་དང་གནས་
མཇལ་དུ་ཡོང་བཞྙིན་པ་མཐོང་ནས་ཁེད་རྣམས་གར་འགོ་དྲྙིས་པས།	ཇོ་མོ་རྣམས་

ཀྙིས་གནས་མཇལ་དུ་འགོ་བ་ཡྙིན་བས་པ་ན།	ངས་ནས་འདྙི་འགོག་མྙི་ཐུབ་པ་མ་

གཏོགས་གནས་བཟང་པོ་སོན་རྒྱུ་ཡོད་སྨྲས་པས།	ཇོ་མོ་རྣམས་ཀྙིས་གནས་ཇྙི་ལྟར་

སོན་རྒྱུ་ཡོད་དྲྙིས་པར་ཁོས་འདྙི་ལྟར་སྨྲས་སོ།	།གནམ་ལ་ཉྙི་མ་རང་ཤར་ཟེར་བ།	

དཀར་ཡོལ་རྙི་བཀྲ།	དམར་ཡོལ་ཀོ་བཀྲ།	དཀར་མོའྙི་བུ་འ་ོམས་གསོས་པ།	ར་ཀ་

བཏགས།	ར་ས་བཏགས་ཟེར་བ་དེ་རྣམས་ཡོད་ཅེས་སྨྲས་པ་ན།	ཇོ་མོ་རྣམས་ཀྙིས་

བདེན་པར་སམ་ནས།	འ་ོན་ཁོད་ཀྙིས་གནས་དེ་རྣམས་མཇལ་ཁ་སོན་དང་།	ནས་

རྣམས་ང་ཚོས་ཁུར་རོགས་བེད་ཆོག་ཟེར་ཏེ།	ཇོ་མོ་རེ་རེས་གཟན་ཐུམ་རེ་བས་ནས་

ཁོ་ཡྙི་ཁྙིམ་ནང་ཕྙིན།	ཁྙིམ་དུ་སེབས་པ་དང་ཁོས་གནས་ལ་ལྟོས་དང་འདྙི་རྣམས་ཡྙིན་

ཟེར་ཏེ།	ཉྙི་མ་རང་ཤར་འདྙི་ཡྙིན་ཟེར་ནས་ཁྙིམ་ཕུག་ན་ཉྙི་འོད་ཕོག་པ་བསན།	དཀར་

ཡོལ་རྙི་བཀྲ་འདྙི་ཡྙིན་ཟེར་ནས་དཀར་ཡོལ་འཛེར་ཞྙིག་བསན།	དམར་ཡོལ་ཀོ་བཀྲ་

འདྙི་ཡྙིན་ཟེར་ནས་དཀར་ཡོལ་ཀོ་གཡོགས་ཤྙིག་བསན།	ར་ཀ་བཏགས་འདྙི་ཡྙིན་ཟེར་

ནས་ར་ཞྙིག་ཀ་བ་ལ་བཏགས་པ་བསན།	ར་ས་བཏགས་འདྙི་ཡྙིན་ཟེར་ནས་ར་ཞྙིག་

ཁལ་ས་ལ་བཏགས་པ་བསན།	དཀར་མོའྙི་བུ་འ་ོམས་གསོས་པ་འདྙི་ཡྙིན་ཟེར་ནས་

༡)	འདྙིར་བཙུན་མ་ལ་གོ
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ཁོ་ཡྙི་ཆུང་མ་དཀར་མོའྙི་བུ་དེ་བསན་ནས་གནས་རྣམས་ཚང་ངོ་ཟེར།	ཇོ་མོ་རྣམས་

ཀྙིས་རྫུན་པོ་ཆེ་ཁོད་ཀྙིས་ངེད་རྣམས་མགོ་སོར་བཏང་སོང་ཟེར་ཏེ་ཡུལ་འདྙི་ཡྙི་རྒྱལ་

པོའྙི་ཁྙིམས་ལ་གཏུགས་ཏེ།	ཇོ་མོ་རྣམས་མཆྙིག་ངན་གྙི་ཁྙིམ་ཐབ་ལ་བཞེས་རྒྱུ་དང་།

ཇོ་མོ་རྣམས་ཀྙིས་སྐག་པ་གཏོང་སབས་རྟུག་པ་མ་གཏོགས་གཅྙིན་གཏོང་མྙི་ཆོག་

པའྙི་བཀའ་ཁྙིམས་བཅད་པས།	དེ་ནས་ཇོ་མོ་རྣམས་ཁོ་ཡྙི་ཁྙིམ་ལ་ཕྙིན་ནས་བཙོག་

པ་གཏོང་གབས་བས་པ་ན།	ཁོས་སྐེར་པའྙི་ཚེར་མ་རྙིང་པོ་ཞྙིག་བཟུང་ནས་རྒྱལ་

པོའྙི་བཀའ་ལྟར་བཙོག་པ་མ་གཏོགས་གཅྙིན་ཐྙིག་པ་གཅྙིག་བཏང་ན་འགྙིག་གྙི་མ་

རེད་ཟེར་ནས་ཚེར་མ་འཕར་ནས་བསད་པས།	ཇོ་མོ་རྣམས་ཀྙིས་གཅྙིན་མ་ལྷུང་བར་

བཙོག་པ་གཏོང་ཐབས་ཅྙི་ཡང་མེད་པས་ཚེར་མ་གཞུ་བར་དོགས་ནས་ལོག་ཕྙིན་ཏོ།	།

	 ཡང་ཉྙིན་གཅྙིག་མཆྙིག་ངན་ལུང་པའྙི་རྙི་འདབས་ལ་མཚམས་བཅད་ནས་

བཞུགས་མཁན་ཡོད་སར་ཕྙིན་པ་ན།	བན་རྒན་ཞྙིག་གོ་སྒོ་བ་གང་ཁེར་ནས་འགོ་

བཞྙིན་ཡོད།	བན་རྒན་དེས་རོ་རེ་རྣམ་འཇོམས་འདོན་བཞྙིན་སོང་བ་ན།	ཁོ་དེ་ཡྙི་

རེས་ལ་འཇབ་ནས་ག་ལེར་སྒོ་བ་ལ་ཨྙི་ཁུང་ཞྙིག་བརོལ་ནས་གོ་བླངས་ཏེ་འགམ་

ཞྙིང་རེས་སུ་ཕྙིན་པས།	བན་རྒན་དེའྙི་ཁུར་པོ་ཇེ་ཡང་དུ་སོང་བ་ན།	བན་རྒན་གྙིས་

ང་ཡྙི་ཁུར་པོ་ཇེ་ཡང་དུ་འགོ་བ་ཅྙི་ཡྙིན་སྨྲས་པར།	བན་རྒན་ལགས།	རོ་རེ་རྣམ་

འཇོམས་བཏོན་བཏོན་ནས་བན་རྒན་གྙི་ཁུར་པོ་ཇེ་ཡང་དུ་འགོ་བ་ཡྙིན་བས་པར།	

བན་རྒན་གྙིས་དེ་བདེན་སམ་ནས་གོ་ལ་རོམ་སོང་བ་ལས་རོ་རེ་རྣམ་འཇོམས་བྙིན་

རབས་ཆེ་བར་བསམས་ནས་སོང་ངོ༌།	།མཆྙིག་ངན་གྙིས་གོ་རེན་བཟས་ནས་ཕོ་བ་

སྦོས་ཡོང་བས་ལམ་ག་དེ་ལ་བསད་དེ།	སེའྙི་ཁུག་མའྙི་ནང་དུ་གཡུ་ཆེན་པོ་ཞྙིག་

ཡོད་པ་དེ་བཤང་ལམ་ལ་བཅུག་ནས་རྐུབ་གནམ་ལ་བསན་ནས་བསད་པས།	ལམ་
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འགྙིམ་ར་པ་ཞྙིག་ཡོང་བ་འཕད་ནས།	ར་པ་དེས་ཁོད་ཅྙི་ཉེས་དྲྙིས་པས།	ཁོས་ང་ལ་

གཡུ་ཞྙིག་སྐེ་མྙི་ཐུབ་པའྙི་ན་ཚ་ཆེར་བྱུང་སྨྲས་ནས།	ཤྙིན་ཏུ་ན་མདོག་གྙིས་འཁུན་

ནས་བསད་པས།	ར་པ་དེས་བདེན་སམ་ནས་གཡུ་དེ་ང་ལ་སྦྙིན་དང༌།	ངས་འཐེན་

རོགས་བེད་ཆོག་ཟེར།	གཡུ་ཁོད་ལ་སྦྙིན་ཆོག་ཏེ་ཁ་ཡྙིས་འཐེན་པ་མ་གཏོགས་

ལག་པས་འཐེན་ན་མྙི་ཕོད་ཟེར།	དེ་བཞྙིན་ཁོས་སོས་འཐེན་པས་གཡུ་ལོན་པ་དང་།

གོ་རེན་བཟས་པའྙི་རྙང་མ་ཁོའྙི་ཁ་ནང་དང་ངོ་ལ་ཕོག	མྙིག་ནང་སོང་བ་ན་སྐྱུག་གབས་

བས་ཏེ་ཞེན་པ་ལོག་ནས་ཁ་མྙིག་འཁྲུ་བར་ཕྙིན་ཚེ།	མཆྙིག་ངན་གྙིས་ཁ་ཡྙི་གཡུ་དེ་

བླངས།	ར་དེ་འཕོག་ནས་རྒྱུག་ཤོར།	ར་དེ་བུད་མེད་འགམ་དུ་བསྐལ་ལོ།	།དེ་ནས་

ཡུལ་དེའྙི་རྒྱལ་པོ་དང་ཡུལ་སེ་ཐམས་ཅད་ཀྙིས་མཆྙིག་ངན་ཟེར་བའྙི་མྙི་དེ་རྐུན་པོ་གཡོ་

ཟོལ་གྙིས་མགོ་སོར་གཏོང་མཁན་གྙི་མྙི་ཞྙིག་ཡྙིན་པའྙི་གགས་པ་ཆེན་པོ་བས་སོ།	།

	 ནམ་ཞྙིག་མཆྙིག་ངན་ལུང་པའྙི་ཕུར་ཕྙིན་སབས་ཡུལ་དེའྙི་རྒྱལ་བུ་དེ་ཕྙིར་

ཡོང་བ་དང་འཕད་ལ་ཁད་སབས།	རྒྱལ་བུ་དེས་མཆྙིག་ངན་ཡྙིན་པར་ཤེས་ནས་བཟུང་

བསམ་པའྙི་ཚེ་འདེད་འངོ་བ་ན་ཁོ་རང་བོས་ཕྙིན་པས་མཐར་རྒྱལ་བུས་རེས་ཟྙིན་ཏེ།	

ཁོད་མཆྙིག་ངན་ཟེར་བ་རྫུན་ཆེན་པོ་ཤེས་པས་ང་ལ་སོབས་ཤྙིག	གལ་ཏེ་མྙི་བསབ་

ན་བཟུང་ངེས་ཅན་ཡྙིན་ཞེས་སྨྲས་པར།	ངས་ཁེད་ལ་རྫུན་ལོས་སོབ་སེ།	ད་གྙིན་ཁེད་

དང་འཕད་ན་ངའྙི་བླ་རོ་དེ་འཕོག་ཡོང་བསམ་སེ་ཆུ་ཕར་ཁར་བསྐྱུར་ཡྙིན་ཞུས་པས།	

འ་ོན་ངེད་རང་གཉྙིས་ལེན་པར་འགོ་གསུངས་ནས་ཆུ་ཁར་ཕྙིན་ནས་རྒྱལ་བུས་ངའྙི་

རྒྱབ་ལ་བཞོན་སྨྲས་པས།	ཁོས་སྙུང་བུ་ཞྙིག་ལག་པའྙི་ནང་དུ་བཟུང་ནས་ར་ཡྙི་རྒྱབ་

ཏུ་ལན་རེ་བཙུགས་པས་ར་དེ་ཚ་བའྙི་རྐྱེན་གྙིས་མ་ཕྙིན་པས།	རྒྱལ་པོའྙི་བསམ་པར།	

ང་རང་ལེན་དུ་ཕྙིན་ན་རོ་དེ་གར་ཡོད་ཧ་མྙི་གོ	ཁོ་རང་ལེན་དུ་གཏང་དགོས་སམ་ནས།	
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ར་དེ་མ་བསྐུར་ན་ཆུ་མྙི་ཆོད་པས།	ད་འདྙི་ན་ང་རང་བསད།	མཆྙིག་ངན་ཁོད་སོང་ལ་

ཆུ་ཕར་ཁ་ནས་བླ་རོ་དེ་འཕལ་དུ་ཁེར་ཤོག་ཅེས་སྨྲས་པར།	དེ་བཞྙིན་བའོ་ཟེར་ནས་

རྒྱལ་བུའྙི་ར་དེ་ཁེར་ནས་ཡང་སྔར་བཞྙིན་ར་ཁ་འཐེན།	ལྕགས་ཀྙིས་བབ་པས་རས་ཕྙི་

འཕག་བས་ཚེ།	རྒྱལ་པོ་ལགས།	ཁེད་ཀྙི་ཆྙིབས་ར་འདྙི་ཤྙིན་ཏུ་རྙིན་ཐང་ཆེ་བའྙི་མྙིའྙི་

བསམ་པ་ཅན་ཞྙིག་འདུག	ང་རྒྱལ་པོ་མྙིན་པ་ཧ་གོ་ནས་གཏན་ནས་མྙི་འགོ་བ་འདུག་

པས།	ཡང་ན་བླ་རོ་ལེན་པ་བསྐྱུར།	གལ་ཏེ་ལེན་དགོས་ན་ཁོད་ཀྙི་ལུས་ཀྙི་དྲྙི་མ་ཕོག་

པའྙི་ན་བཟའ་དེ་ང་ལ་བསྐུར་ན་ར་དེ་མྙི་འགོ་འམ་སྨྲས་པས།	རྒྱལ་བུ་དེས་ང་ཡྙི་ར་དེས་

མྙི་ནང་བཞྙིན་བས་པ་ཡྙིན་པ་དེ་བདེན་བསམས་ནས།	འ་ོན་ངའྙི་ཞྭ་གོས་ཁོད་ཀྙིས་

གོན་ནས་ཕྙིན་ན་ཆོག་སེ།	འོན་ཀང་ཡུན་རྙིང་འགོར་མྙི་ཆོག་ཟེར་བས།	དེ་བཞྙིན་

བའ་ོཟེར་ནས་རྒྱལ་པོའྙི་ཞྭ་གོས་གོན།	ཆུ་དེ་བཅད་ནས་ཕར་ཁར་སེབས་ཚེ་རྒྱལ་བུ་

ལས་ཟད་པ་ཁོད་ལ་བསབས་པའྙི་བླ་རོ་དེ་ཡྙིན་ཟེར་ནས་ར་ལ་ལྕགས་ཀྙིས་བབ་ནས་

རྒྱུགས།	རྒྱལ་བུ་དེས་ཁོ་རེ་མཆྙིག་ངན་ཟླ་བ་འདྙིའྙི་ཚེས་བཅོ་ལྔའྙི་ཉྙིན་ངས་བག་མ་

ལེན་པའྙི་གཉེན་སོན་བ་རྒྱུ་ཡྙིན་པས།	ཁོད་དེར་ཡོང་ན་ཟས་ཏྙིལ་འབྲུ་ཙམ་ཡང་མྙི་

སེར་བས་ཁོད་ལ་ལན་ཆེན་པོ་སྤོད་ཀྙི་ཡྙིན་ཞེས་བོས་པས།	མཆྙིག་ངན་གྙིས་ཁོད་

ཀྙི་གཉེན་སོན་སབས་ང་རང་ཡོང་ནས་ལན་འཇལ་ཆོག་སྨྲས་ནས་ཁྙིམ་དུ་ཕྙིན་ཏོ།	།

	 དེ་ནས་ཟླ་བ་དེའྙི་ཚེས་བཅོ་ལྔའྙི་ཉྙིན་ཁོས་བཟའ་ཟླ་དཀར་མོ་ལ་སྨྲས་པ།	

ཁོད་ཀྙིས་ང་ཡྙི་སྐྲ་འདྙི་ལ་སྐྲ་ཚབ་ཅྙིག་ས་རོགས་གྙིས་ལ།	ཁོད་ཀྙི་གཡུ་རྣམས་ང་

ལ་འདོགས་རོགས།	ཁོད་ཀྙི་གོན་པ་དེ་ངས་གོན་ནས་རྒྱལ་པོའྙི་གཉེན་སོན་ལ་འགོ་

དགོས་པ་ཡྙིན་བས་པས།	མོས་དེ་བཞྙིན་སྐྲ་བསས།	ནོར་གཡུ་སོགས་འདོགས་

རོགས་བས།	ཁོས་མོ་ཆས་གོན།	ར་ཞྙིག་ཁེར་ནས་ཆང་རྐྱན་ཞྙིག་བཏགས་ཏེ་རྒྱལ་
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པོའྙི་གཡོག་མོ་ཡྙིན་མདོག་བས་ཏེ་བཙུན་མོའྙི་སར་ཕྙིན་པ་དང་།	བག་མ་དེ་ལ་ང་

རྒྱལ་སྲས་ཀྙི་གཡོག་མོ་ཡྙིན་པས་ཁེད་རང་སར་བཏང་བ་ཡྙིན་ལ།	ང་ཚོའྙི་ཡུལ་གྙི་

ཟ་མ་ཟ་ལུགས་དང་འགོ་ལུགས།	སོད་ལུགས་ལྟར་མ་བས་ན་འཕ་སྲོལ་ཆེན་པོ་ཡོད་

པས།	ཁེད་རང་ལ་འཕ་སྨོད་བེད་པ་ཡྙིན་སྨྲས་པས་བག་མས་དེ་བདེན་སམ་ནས།	

ཁོས་བག་མ་དེའྙི་གཡོག་མོ་ཡྙིན་ཁུལ་བས་ནས་ཡོང་བ་ན།	སྔོན་གྙི་རྒྱལ་པོ་དེའྙི་

སར་སེབས་དུས་གཡོག་མོ་རང་རེད་བསམ་ནས་དོགས་པ་མ་གནང་ནས་སོད་པའྙི་

ཚེ།	རྒྱལ་པོས་བག་མ་དཔོན་གཡོག་ལ་ཟས་ཐམས་ཅད་ཀྙིས་སོན་མོ་བེད་སབས།	

བག་མ་ལ་འདྙི་རྣམས་མ་ཟ་མ་གཏོགས་འཕ་སྲོལ་ཆེན་པོ་ཡོད་ཟེར་བ་དེ་བཞྙིན་བག་

མས་ཀང་ཟ་མ་ཕོད།	

	 དེ་ནུབ་རེན་འབེལ་གྙི་ཆེད་དུ་བག་མ་དཔོན་གཡོག་མཛོད་ཀྙི་ནང་དུ་སོད་

བཅུག་པའྙི་ཚེ།	བག་མས་དེ་ཉྙིན་གང་ཡང་ཟ་མ་ཕོད་སབས་གོད་ཁོག་ཤྙིན་ཏུ་ལྟོགས་

ནས་གཡོག་མོ་ལ་ལོག་གཏམ་བས་ཏེ།	ང་རང་ཞེ་དྲག་ལྟོགས་སོང་ཅྙི་དྲག་ཟེར་བར།	

ཁོས་སྐོན་མེད།	ངས་ཐུག་པ་ཞྙིག་བསོལ་ཡོང་ཟེར་ནས།	མཛོད་ཀྙི་ནང་ནས་གོ་ཕེ་

སྦར་མོ་གསུམ་ཙམ་ཁེར་ནས་ཆུ་དྲོན་ནང་དུ་དཀྲོག་ནས་ཁེར་སེབས།	བག་མ་དེས་

ཕོར་པ་གསུམ་བཏུང་བས་ནམ་ཕེད་ཙམ་ལ་ཕོ་བ་ཤྙིན་ཏུ་སྦོས་ནས་འཁྲུ་བ་1སོགས་
བྱུང་སེ་ངེད་རང་ཆབ་གསང་ལ་ཁྙིད་རོགས་ཞུས་པས།	ཁོས་ཁོད་རང་སོང་ལ་ཡ་གྙིའྙི་

ཁང་སེང་ལ་ཏོག་ཙམ་རེ་གཏོང་ལ་ཐུར་མ་རེ་ཚུགས་ཞོག་དང་།	ང་སྔ་མོར་འགོ་ནས་

དེ་ཕྙི་རྒྱབ་ཏུ་གཡུག་ཆོག་བས་པར།	མོ་ཡྙིས་བདེན་སམ་ནས་དེ་ལྟར་བས་ཚེ་ཐུར་

མ་མ་ཟུག་ནས་ཡུན་རྙིང་པོར་འགོར།	དེའྙི་རྙིང་ལ་ཁོས་བག་མ་དེའྙི་ཞྭ་མོ་ཕུད་པ་

༡)	གོད་ཁོག་བཤལ་བ།	
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དེ་ཁེར།	མཛོད་ཀྙི་ནང་ནས་གསེར་དངུལ་སོགས་དང༌།	དར་འཕྲུ་འཁོག་ཚད་ཅྙིག་

ཁེར་ནས་རྒྱ་སོ་ཕྙི་མའྙི་རྒྱབ་ཏུ་བཞག	ཡར་ཐབ་ཚང་ནང་ཕྙིན་ནས་རྒྱལ་པོས་མཆྙིག་

ངན་ཡོང་དོགས་ནས་བཞག་པའྙི་གཡོག་ཕོ་མོ་ཐམས་ཅད་གཉྙིད་དུ་ཡུར་བའྙི་གཡོག་

མོའྙི་མགོ་ཕན་ཚུན་བསྒོགས།	གཡོག་པོ་གཉྙིས་ཀྙི་ཕུ་དུང་ནང་རོ་གུ་རེ་བཅུག་ནས་

བསྒོགས།	སྒོམ་སས་ཀྙི་འོག་ལ་རྙིལ་མ་གང་ཙམ་བཀྲམ།	སས་ལ་རོ་གུ་སྦར་མོ་

གང་བཞག	ར་བའྙི་ནང་ར་གཉྙིས་ཡོད་པ་བླངས་ནས་དེའྙི་ཚབ་ཏུ་བོང་བུ་དང་གང་

གཉྙིས་བཞག	དེ་ནས་ཁོས་ཟོག་རྣམས་ར་ལ་བཀལ་བ་དང་རྒྱབ་སོ་ཕེ་ནས།	རྒྱལ་

པོ།	མཆྙིག་ངན་ང་ཁ་སང་གྙི་བག་གཡོག་དེ་ཡྙིན་ནོ་བས་ནས་སད་ཆེན་པོ་བརྒྱབ་

པས།	རྒྱལ་པོས་མཆྙིག་ངན་ལ་རྒྱོབ་ཟེར་ནས་རེས་འདེད་བས་པས་རྒྱལ་པོ་སྒོམ་

སས་འགོ་ནས་རྙིལ་མ་ལ་འདྲེད་ནས་འགེལ།	དེ་རེས་བློན་པོ་ཡོང་བས་སས་ཀྙི་རོ་

གུ་ལ་འདྲེད་ནས་རྒྱལ་པོའྙི་སེང་དུ་འགེལ།	ཐབ་ཚང་ནང་མེ་བུས་བས་པས།	གཡོག་

མོའྙི་མགོ་ཕན་ཚུན་བསྒོགས་ཡོད་པས་མེ་སྦོར་མ་ཐུབ།	གཡོག་པོས་མེ་སྦོར་བར་

ཕུ་དུང་གཡུགས་པས་རོ་གུ་གཡོག་མོའྙི་མགོ་ལ་ཕོག	དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་རེས་འདེད་

ལ་འགོ་སམ་པས་བོང་བུ་ཁེར།	བློན་པོ་དེས་གང་དེ་བཞོན་ནས་རེས་མྙི་ཆོད་པས་

མཆྙིག་ངན་ཁོ་རང་ཁྙིམ་དུ་བདེ་བར་སེབས།	དེ་ནས་ཡུལ་གྙིང་དེའྙི་ནང་མཆྙིག་ངན་

ལ་འགན་ཟླ་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་རོས་སྨྲས་པས།	རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤོད་བཟང་པོའྙི་

ཞལ་ནས།	དེ་འདྲའྙི་མྙི་དྲན་འཕྲུལ་ཅན་གྙི་བ་བ་ཅྙི་བས་ལམ་དུ་སོང་བ་དེ་འདྲ་ཡོད་

ཨང་ཟེར་ཤོར་བས།	རོ་དངོས་གྲུབ་ཅན་གྙིས།	རོ་ལ་གཏམ་ཟེར་བ་བ་ཁ་ཧུར་ཟེར་

ནས།	འགམ་ལྕག་མེ་འབར་བ་ལྟ་བུ་གསུམ་བརྒྱབ་ནས་རོ་བོས་ཤོར་སོང་ངོ༌།།	།།	
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ཚོང་པ་ལམ་ནོར་གྱིས་རྒྱལ་ས་ཟྱིན་པ།

༄༅།	།ཡང་སོབ་དཔོན་གྙིས་ལམ་སོན་གནང་བ་བཞྙིན་ཕྙིན་ནས་རོ་དངོས་གྲུབ་

ཅན་སོད་སའྙི་ཨ་མྲའྙི་ཤྙིང་སོང་དེའྙི་རར་སེབས་པ་དང་།	རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤོད་བཟང་

པོས་ས་རེ་བཏོན་ནས་ཤྙིང་སོང་ལ་ཚག་སྒ་ཞྙིག་བརྒྱབ་སེ།	བླ་མ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པོ་

ཡྙིན།	།ང་རང་བདེ་སྤོད་བཟང་པོ་ཡྙིན།	།དྲྭ་བ་ལྕགས་ཀྙི་མྙིག་དགུ་མ།	།ས་རེ་ཟླ་

བ་དཀར་པོ་ཡྙིན།	།ཏོག་མ་སེང་ལྡེང་སྨུག་པོ་ཡྙིན།	།ཞགས་པ་འཕྲུལ་གྙི་ཨ་ལོང་

ཡྙིན།	།རལ་གྙི་ངར་མ་རོ་གཅོད་ཡྙིན།	།མར་ཟན་ཟོས་པ་འཛད་མེད་ཡྙིན།	།ཕད་བུ་

བརྒྱ་ཤོང་ཁ་མོ་ཡྙིན།	།རོ་ཁོག་འབབ་བམ་ཤྙིང་སོང་གཅོད།	།ཅེས་བཤད་པས།	རོ་

དེས་ཤྙིང་མ་གཅོད་ང་རང་བབ་སེ་ཡོང་ཟེར་ཞྙིང་བབས་བྱུང་བ་དང༌།	ཏོག་མ་དེས་

བརྡུངས།	ཕད་བུ་བརྒྱ་ཤོང་ཁ་མོའྙི་ནང་དུ་བཅུག		ཞགས་པ་འཕྲུལ་གྙི་ཨ་ལོང་གྙིས་

བསམས།	མར་ཟན་ཟོས་ཏེ་རྒྱབ་ལ་ཁུར་ནས་ཉྙིན་ལམ་བཅད།		དེ་ནས་རོ་དེས།	

རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བུ།	ཡང་ན་རྒྱལ་བུས་སྒྲུང་ཞྙིག་ཤོད།	ཡང་ན་ངས་སྒྲུང་ཞྙིག་བཤད་

ཟེར་བས།	རྒྱལ་བུའྙི་བསམ་པ་ལ།	བླ་མའྙི་ཞལ་ནས་རོ་ཁོ་རང་གྙིས་ཅྙི་ཟེར་ཡང་

གཏམ་ལན་མ་ལབ་གསུང་གྙི་འདུག་པས།	གཏམ་ལན་བེད་མྙི་ཉན་བསམས་ནས་

ཁ་རོག་བསད་པས།	རོ་ན་རེ།	རྒྱལ་བུ་ལས་ཟད་ཁོད་འདྲའྙི་ཁ་ནས་གཏམ་ཡོང་བ་

མྙི་འདུག		ངས་སྒྲུང་ཞྙིག་བཤད་ཀྙི་ཉོན་ཨང་ཟེར་ནས་གཏམ་འདྙི་ལྟར་སྨྲས་པ།

	 སྔོན་དུས་དང་པོ་ཙ་ན།	ལུང་པ་ཞྙིག་ན་རྒྱལ་པོ་ཞྙིག་ཡོད་པ་རེད།	རྒྱལ་

པོ་དེའྙི་མངའ་འོག་ན་རྒན་རྒོན་ཕྱུག་པོ་གཅྙིག་ཡོད་པ་རེད།	ཁོ་གཉྙིས་ལ་བུ་ཕྲུག་

གཅྙིག་ལས་མེད་པ་རེད།	ཕ་དེ་ཉྙིན་མཚན་མེད་པར་ཆོས་ཀྙི་བ་བ་བེད་མཁན་ཞྙིག་
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ཡོད།	མ་དེ་མཛངས་ཤྙིང་གོང་པ་ཁྙིམ་མཚེས་རྣམས་ཀྙིས་མྙི་དགའ་བ་གཅྙིག་ཀང་

མེད།	ནམ་ཞྙིག་ཡུལ་དེའྙི་ཚོང་པ་མང་པོ་ཚོང་ལ་འགོ་བཞྙིན་ཡོད།	ཚོང་པ་རྣམས་

ཀྙིས་བུ་ལ་ཁ་ཤོབ་བླུད་ནས་ཁོད་ནོར་ཁེར་ནས་ཚོང་ལ་ཕྙིན་ན་ཟས་ནོར་ཟད་མྙི་

ཤེས་པ་ཡོང་ཟེར་བས།	བུ་དེ་ཕའྙི་རར་ཕྙིན་ནས་ང་ཚོང་ལ་འགོ་ཡྙི་ཡྙིན་བས་པར།	

ཨ་ཕས་ང་ཚོའྙི་ཕ་མེས་རྣམས་ཚོང་ལ་འགོ་སྲོལ་མེད།	ཚོང་ལ་མྙི་གཏོང་ཟེར།	དེ་

ནས་ཨ་མའྙི་རར་ཕྙིན་ནས་ང་ཚོང་ལ་འགོ་བས་པ་དང་།	ཨ་མས་ཕ་མེས་ཀྙི་དུས་

ལ་ཚོང་ལ་ཕྙིན་པའྙི་སྲོལ་མེད།	ངོས་ཕ་མ་གཉྙིས་ཀྙིས་བསམ་པ་བཟང་པོ་བས།	

གནོད་སེམས་སངས།	ཡུལ་མྙི་ཁྙིམ་མཚེས་རྣམས་དང་མཐུན་པོ་བས་པས་ད་

བར་སྐྙིད་པོ་བྱུང་།	ངེད་གཉྙིས་ལ་བུ་ཁེད་ལས་མེད་པས་ཚོང་ལ་མྙི་གཏོང་ཟེར།	

ཁོད་གཉྙིས་ཀྙིས་མྙི་གཏོང་ན་བོས་འགོ་ཟེར་བར།	ཨ་མས་གནས་ཚུལ་དེ་ཡབ་

ལ་ཞུས་པས།	ཁོ་འདྙིར་བོས་ཤོག་གསུངས་ནས་ཕྙིན་པ་དང་།	ཁོད་ཚེ་འདྙི་ལ་

དགོས་པའྙི་ནོར་ནྙི་ཡོད།		དེ་རྣམས་ཚེ་ཕྙི་མར་ཕན་པའྙི་དགེ་ཕོགས་སུ་གཏང་ན་

ལེགས།	ཚོང་ཁེ་ལ་བལྟས་ནས་རང་སྲོག་བཙོང་དུ་འགོ་བ་ཡྙིན་ནམ།	ཁོད་ནམ་

ཡང་མྙི་གཏོང་ཟེར་བ་ན།	བུ་དེས་མྙི་གཏོང་ན་ལོག་ཏུ་འགོ་རྒྱུ་ཡྙིན་ཟེར།	ཨ་མས་

ལོག་ཏུ་ཕྙིན་ན་གཏམ་ངན་ཡོང་བས་དེ་ལས་ཁོ་རང་གྙི་འདོད་པ་ལྟར་གཏོང་བ་དྲག་

ཟེར་ཡང་ཡབ་ཀྙིས་མྙི་གཏོང་ཟེར།	ཨ་མས་བུ་འདྙི་འགོ་བ་ནྙི་ཐག་ཆོད་འདུག	ས་

མཐའ་སོར་ན་མཐོང་ཐོས་དང་ཤེས་རྒྱ་ཆེ་རུ་ཕྙིན་མྙི་ཡོང་ངམ་ཟེར་བ་དང་།	ཡབ་

ཀྙིས་ས་ཐག་རྙིང་པོར་ཕྙིན་ན་བུ་གཅྙིག་པུ་འདྙི་དང་ཁ་བལ་ཏེ་བཟོད་ཨེ་ཐུབ་ཟེར་

བར།	ཡུམ་ན་རེ།	བུ་དེ་སོད་ནྙི་མྙི་སོད་པས།	ད་རེས་ལན་གཅྙིག་ཐོངས་ཟེར་ནས་

ཚོང་ལ་འགོ་བའྙི་གབས་བས་ཏེ་བུ་དེ་ཚོང་ལ་བཏང་།	དེ་ནས་ཁོས་རོགས་པ་ཚོ་
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དང་བསེབས་ནས་ཕྙིན།	ཟླ་ཕེད་ཙམ་ཕྙིན་པའྙི་རེས་ཚོང་འདུས་ཆེན་པོ་ཞྙིག་ཏུ་

སེབས།	དེར་ཁོ་གནས་ཁང་ཟུར་གཅྙིག་ཏུ་བསད་པ་དང་།	ཚོང་པ་གཞན་རྣམས་

ཀྙིས་ཁོ་བསྐྱུར་ནས་ཕྙིན།	གནས་མོ་ན་རེ།	ཁེད་ཀྙི་རོགས་པ་རྣམས་ཕྙིན་སོང་

ངམ་ཟེར་བས།	རོགས་པ་རྣམས་ཕྙིན་ཚར་འདུག	ད་ང་འགོ་ཡྙི་ཡྙིན་བས་པ་དང་།

གནས་མོས་འདྙི་ནས་ཡར་འགོ་བ་དཀའ་བས་ཡང་ན་ཡུལ་ལ་ལོག་ཕྙིན་ན་དྲག	

ཡང་ན་ཁོ་ཚོ་མ་སེབས་བར་སྒུག་བསད་ན་དྲག་ཟེར།	ཁོས་ང་ནོར་མེད་པར་ཚོང་

ལ་ཡོང་བ་མྙིན།	ཕ་མ་གཉྙིས་ཀྙིས་མ་བཏང་ཡང་མ་ཉན་པར་ཡོང་བ་ཡྙིན་ཟེར་བ་

དང་།	གནས་མོ་ན་རེ།	ད་ཅྙི་ནས་འབོན་ན་གྙི་འདྙི་ཁེར་ནས་བོན་ཟེར་ཞྙིང་།	རལ་

གྙི་བཟང་པོ་ཞྙིག་བསྐུར་ཏེ།	གནས་མོས་གྙི་འདྙི་དང་གཏན་ནས་མ་བལ་བ་གྙིས་

དང་གཟུགས་ཅན་གྙི་དག་ལ་རྒྱག་མྙི་དགོས་བཏོན་པ་གཅྙིག་པུས་ཆོག	གཟུགས་

མེད་ལྷ་འདྲེ་ལ་འདོན་མྙི་དགོས་ཟེར་ནས་གྙི་དེ་བྙིན་ནོ།	།

	 དེ་ནས་ཁོས་གྙི་བཏགས།	ཁལ་བཀལ་ནས་རྐང་རེས་འདེད་ཀྙིན་ཕྙིན་པས་

ལུང་པ་ཆེན་པོ་ཞྙིག་ཏུ་སེབས།	ཉྙི་མ་ཡང་བཞུད་གབས་བེད་ཅྙིང་ཁོ་ཚོའྙི་རྐང་རེས་

དེད་ཀང་རད་མ་ཆོད།	དེར་མཁར་མང་པོ་མཐོང་ཡང་རྒྱལ་པོའྙི་ཕོ་བང་གཅྙིག་འདུག་

པ་དེ་ལ་ཁ་བལྟས་ནས་ཕྙིན།	དེར་ཕོ་བང་གྙི་འགག་ཏུ་སེབས་པ་དང༌།	རྒྱ་སོ་ཞྙིག་

འདུག་པ་དེ་སོ་ཕེ་ནས་བཞག་ཡོད་པ་དང་།	སོ་ནང་དུ་འཛུལ་ནས་བལྟས་པས་མྙི་

གཅྙིག་ཀང་མ་མཐོང་།	ཕྱུགས་རའྙི་ནང་གྙི་བ་གང་རྣམས་ལ་ཟན་ཆུ་མེད་པས་འཆྙི་

ལ་ཁད་པ་དང་།	ར་ར་ཆེན་པོ་ཞྙིག་འདུག་པའྙི་ནང་ལ་བལྟས་པས་ར་རྣམས་འགེལ་

ལ་ཁད་པ་མཐོང་།	ཁོས་ཁལ་མ་རྣམས་དེར་བཞག་ནས་ཕོ་བང་གྙི་སས་ལ་འཛེགས་

ནས་ཕྙིན་པས་བར་ཁང་དེར་སེབས་པ་དང༌།	འབངས་བློན་ཚོགས་རྣམས་ཤྙི་འདུག་
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པ་མཐོང་།	རྒྱལ་པོ་དེ་གསེར་ཁྙིའྙི་སེང་ན་གོངས་ཡོད་པ་དང་།	བཙུན་མོ་དེ་གཡུ་

ཁྙིའྙི་སེང་ན་གོངས་ཡོད་པ་མཐོང་།	ཕོ་བང་ཆེན་པོ་དེའྙི་ནང་མྙི་རོ་ཤ་སག་ལས་མྙི་
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གཅྙིག་ཀང་མྙི་སྣང་།	དེ་ནས་ཁོ་མར་བབས་ནས་ར་རྣམས་ལ་རྩྭ་རྒྱགས་ཚད་བཀྲམ།	

བ་གང་རྣམས་ལའང་རྩྭ་རྒྱགས་ཚད་བྙིན།	ཁོ་རང་གྙི་ཁལ་རྣམས་སྦུག་ཅྙིག་ཏུ་བཅུག	

ཕྙི་སོ་རྣམས་བསམས་ཏེ་ནང་ནས་རོ་ཡྙིས་བརྙིགས།	སོ་རྙིམ་གྙིས་བསམས་ནས་

གསེར་ཁྙི་དང་གཡུ་ཁྙིའྙི་སེང་གྙི་རོ་དེ་རོ་མང་མོ་ཡོད་ས་དེར་བསྐྱུར།	དེར་ཤ་ཆང་

ལོངས་སྤོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡོད་པས།	ཆང་ཀུ་བ་ཆེན་པོ་གཅྙིག་དང་།	ཤ་ཁོག་

གཅྙིག་ཡོད།	ཁོ་རང་གྙི་ཐང་ཁུག་དེར་པགས་ཤྙིག་བརྙིས།	མེ་གོང་ཆེན་པོ་ཞྙིག་

བཏང་ཞྙིང་།	ཆང་རྒྱགས་ཚད་བཏུངས།	ཤ་རྐང་ཟོས་ནས་བསད།	ནམ་ཕེད་ཡོལ་

ཙམ་ལ་སོ་ཕེ་བྱུང་བས།	སུ་ཡྙིན་བསམས་ནས་གྙི་མགོ་དེ་ནས་ལག་པས་བཟུང་།	

གྙི་བཏོན་པས་གཟུགས་ཅན་གྙི་དགས་གགས་མྙི་ཁེལ།		གཟུགས་མེད་ཀྙི་ལྷ་འདྲེ་

ལ་འདོན་མྙི་དགོས་ཟེར་བ་དེ་བློར་བཞག་ནས་བསད་པས།	སས་དེ་ནས་ཁོག་ཁོག་

ཟེར་བ་ཞྙིག་འཛེགས་བྱུང༌།	ཡུད་ཙམ་ཞྙིག་ནས་སྤེའུ་འཇྙིགས་སུ་རུང་བ་ཞྙིག་སས་

འགོར་བྱུང༌།	དེ་རེས་སྤེའུ་དྲུག་ཙི་ཙིའྙི་སྒ་སད་འདོན་བཞྙིན་ཁོ་ལ་བསོར་བ་ལན་

གསུམ་བས་ཏེ།	སམ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་ཞྙིག་འདུག་པ་དེ་ལ་བསོར་བ་ལན་གསུམ་

བས།	སྤེའུ་རྣམས་རྒྱུག་པ་རེ་ལ་ཨོག་སེགས་བས་ཏེ།	གཉྙིད་དུ་ཡུར་ནས་གཡལ་

སོང་རྒྱག་གྙིན་བསད།	དེ་ནས་ཐོ་རེངས་ཤར་བ་དང་གྙི་དེ་ཡར་འཕག་ཙམ་བས་པ་

དང་སྤེའུ་རྣམས་ཀང་མཐོང་སར་མེད།	ནམ་སང་བ་དང་གྙི་ཡང་ཤུབས་ནང་འགྙིགས་

ཡོད།	ཉྙི་མ་ཤར་བ་དང་འགོ་དགོས་བསམས་ནས་སས་དེར་བབས་ཕྙིན་པས།	སོ་

རྣམས་ནྙི་རང་འཇགས་བསམས་ནས་ཡོད།	དེ་ནས་ཁོས་ར་གང་རར་ཕྙིན་ནས་རྩྭ་

ཆུ་ངོམས་པར་སེར།	སྔར་ལྟར་སོ་བསམས་ནས་མདང་དགོང་བསད་ས་དེར་བསད་

ནས་མེ་གོང་ཆེན་པོ་ཞྙིག་བཏང༌།	ཆང་བཏུངས་ཤྙིང་ཤ་རྣམས་བཟས།	
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	 ནམ་ཕེད་ཙམ་ལ་མདང་གྙི་སད་སྒ་ལས་ཀང་ཆེ་བ་ཞྙིག་བྱུང་།	སོ་དེ་ཕེ་

བྱུང་བས་མདང་གྙི་སྤེའུ་རྣམས་མ་ཡྙིན་པར་སྤེའུ་ཆེན་པོ་ཞྙིག་བྱུང་ནས་ལག་པར་

ཕུར་པ་བསྣམས།	མགོ་ལ་ཞྭ་གོན་ནས་བྱུང་།	དེའྙི་རེས་ལ་མདང་གྙི་སྤེའུ་དྲུག་པོ་

ཕུར་པ་རེ་དང་རྔ་རེ་ཁེར་བ་བྱུང༌།	སྤེའུ་དེ་རྣམས་ཀྙིས་རོལ་མོ་དཀྲོལ།	ཁོས་གྙི་
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མགོ་དེ་ལ་འཆང་ཙམ་བས་པ་དང་།	གྙིའྙི་ཁ་དེ་ཡར་འཕག་ཙམ་བས།	ཡང་སྤེའུ་

ཚོས་རོལ་མོ་དཀྲོལ་བཞྙིན་འཆམ་བརྒྱབ་པས།	གྙི་དེ་ཡང་མཐོ་གང་ཙམ་དོན་བྱུང་

སེ།	སྤེའུ་རྣམས་ཙི་ཙི་ཟེར་བཞྙིན་གཅྙིག་གྙིས་གཅྙིག་ལ་ཧུར་ཧུར་ལྟ་བཞྙིན་རེ་རེ་

སས་ནས་མར་བབས་ནས་ཕྙིན།	ནམ་ལངས་ནས་ཉྙི་མ་ཤར་བ་དང་འོག་ཏུ་མར་

བབས་ནས་ལྟ་སབས།	སོ་རྣམས་ནྙི་རང་འཇགས་དམ་པོར་བསམས་ཡོད་ཅྙིང་།	

སོ་རྣམས་ཕེ།	ར་དང་བ་གང་རྣམས་ལ་རྩྭ་བྙིན།	ཆུ་སེར་ནས་སྔར་བཞྙིན་ནང་དུ་

བསད།	དེ་ནས་སོའྙི་ཕྙི་ནས་མྙི་སད་ལྷང་ལྷང་ཞྙིག་རྒྱག་པ་གོ་སེ།	ཁ་སང་མྙི་སད་

མྙི་འདུག་པས།	ཅྙི་ཡྙིན་བསམས་ནས་བལྟས་པས།	སྔགས་པ་ཆང་བེན་འཁེར་བ་

གཉྙིས་བྱུང་སེ།	ཁོས་རལ་གྙི་བཏགས་ནས་ཕྙིན་པས།	སྔགས་པ་ན་རེ།	དྲུང་པ་

ལགས།	ཕག་ཕེབས་ལགས་སམ་ཟེར་བ་དང་།	འོ་ལགས་སོ།	།སོབ་དཔོན་བོན་

ལགས་བས་པ་དང་།	སྔགས་པས་ད་ནང་དུ་ཕེབས་ཟེར།	ཁོས་གསུང་གེང་ཡོད་

ན་འདྙིར་མཛད་པ་ཞུ་བས་པས།	ནང་དུ་ཞུས་པས་ཆོག་ཟེར་ཁོང་གསུམ་ནང་དུ་

འཛུལ་བ་དང་།	ཁོས་སོ་བསམས་པས་སྔགས་པ་ན་རེ།	སོ་བསམ་མྙི་དགོས་གྙི་

བཟང་པོའྙི་ཡོན་ཏན་གྙིས་གཟུགས་མེད་བཀའ་སྲུང་ཆོས་སྐོང་རྣམས་ཀྙིས་གགས་

མྙི་རྙེད།	གཟུགས་ཅན་གྙི་མྙི་ཡང་ཕྙིར་བོས་འགོ།	སོ་བསམ་མྙི་དགོས་ཟེར་ནས་

ནང་དུ་ཕྙིན་པ་དང་།	སྔགས་པས་ཁོང་ལ་ངན་མྙི་བེད་པའྙི་མནའ་བསྐལ།	ཁོས་ཀང་

རལ་གྙི་མྙི་འདོན་པའྙི་མནའ་བསྐལ།	གཅྙིག་གྙིས་གཅྙིག་ལ་གནོད་སེམས་བེད་

རྒྱུ་མེད་པ་བས་ནས།	ཁོས་ནང་དུ་ཤ་མར་ཐུད་སོགས་ཟས་སྣ་མང་པོ་དྲངས་ནས་

འཁོར་གཡོག་རྣམས་ཤྙི་བ་གང་ཡྙིན་དྲྙིས།	སྔགས་པས་བདག་གྙི་བཀའ་སྲུང་ཁོས་

པ་ཡྙིན།	ལུང་པ་འདྙིའྙི་བདག་པོ་རྒྱལ་པོ་ཡབ་ཡུམ་གཉྙིས་ཡྙིན་ལགས།	བདག་གྙི་
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ཆོས་སྐོང་གྙི་རེན་ལ་འཇོག་པའྙི་ཁབ་ཡྙིད་བཞྙིན་ནོར་བུ་ལས་ལྷག་པ་ཞྙིག་ཡོད་

པ་དེ་མྙི་མང་རྣམས་ལ་དཀོན་པོ་བྱུང་བས་རྒྱལ་པོའྙི་ས་ནས་བུན་ལེན་པའྙི་གཏའ་

མར་བཞག	དེའྙི་རེས་རྒྱལ་པོར་ཞྙིང་མང་པོ་ཕུལ།	ལོ་མང་རྙིང་ལ་མྙི་མང་པོ་བརྒྱུད་

ནས་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡང་མ་སྤད་པས།	བཀའ་སྲུང་རྣམས་ཁོས་ནས་མདང་ཁ་ནུབ་ཀྙི་

ཆོ་འཕྲུལ་དེ་འདྲ་བྱུང་བ་དང་།	རྒྱལ་པོ་འཁོར་བཅས་མཐུ་མ་ཐེགས་པར་གོངས་པ་

ཡྙིན།	དྲུང་པ་རང་གྙི་སྐུ་བསོད་ནྙི་ད་ལྟ་མེ་དཔུང་འབར་བ་ལྟར་འདུག	གྙི་བཟང་པོ་

འདྙི་མ་བཏོན་ཀང་ཤུབས་ནས་ཐོན་གྙི་འདུག	རང་རེ་མཆོད་ཡོན་སྦེལ་ནས་ཁོད་

ཀྙིས་ཡུལ་འདྙིའྙི་རྒྱལ་པོ་མཛད་པ་ཞུ།	ངས་སྔར་ལུགས་བཞྙིན་མཆོད་གནས་བེད།	

ཁབ་དེ་སམ་ནག་ཕ་གྙི་ནང་ལ་ཡོད་སྤོད་རོགས་མཛོད་བས་པས།	ཚོང་པས་ཁོད་

ཀྙི་ཁབ་སྤོད་ཆོག་སེ་ཁོད་ཀྙིས་ཀང་མྙི་རབས་ཀྙི་བར་དུ་མཆོད་གནས་བེད་དགོས་

ཟེར།	སྔགས་པ་དེ་མཁར་སེང་དུ་ཕྙིན་ནས་ཡུལ་མྙི་རྣམས་ལ་བར་བཏང་ནས།	རང་

རེའྙི་རྒྱལ་པོ་ཡབ་ཡུམ་འཁོར་དང་བཅས་པ་གོངས་ནས་འདྲེར་སྐེས་འདུག	ད་ནྙི་

ཡུལ་གཞན་ནས་ཆོས་ཀྙི་རྒྱལ་པོ་ཞྙིག་འདྙིར་བོན་འདུག་སྨྲས་པར།	དེ་ལུང་པའྙི་

མྙི་རྣམས་ཀྙིས་ཚོར་བ་དང་།	ཐམས་ཅད་ཚོང་པའྙི་མདུན་དུ་ཡོང་ནས་རྒྱལ་པོ་ཁེད་

ཉྙིད་ཀྙིས་མཛོད།	གཡོག་ངེད་ཚོས་བེད་ཟེར་ཏེ་མྙི་རྣམས་ཀྙིས་ཞུ་བ་ཕུལ་ཏེ་ཚོང་

པ་དེ་ཡུལ་དེའྙི་རྒྱལ་པོ་བས།	

	 དེ་ནས་རེ་ཞྙིག་སོང་བ་ན་ཚོང་པའྙི་རོགས་པ་རྣམས་གནས་དེར་འབོར།	

ལ་ལ་རྩྭ་འཚོལ་དུ་ཕོ་བང་ཕོགས་སུ་ཡོང་བ་དང་།	རྒྱལ་པོ་ཁང་ཐོག་ཏུ་ཕྙིན་ནས་

རང་གྙི་རོགས་པ་རྣམས་ཡྙིན་པ་ཤེས་ཏེ།	གཡོག་པོ་ཞྙིག་བཏང་ནས་ཚོང་པ་མ་གྙི་

བོས་ཤོག་ཟེར།	སོ་ར་བ་དེ་ཚོང་པའྙི་རར་ཕྙིན་ནས།	ཁེད་རྒྱལ་པོའྙི་སྐུ་མདུན་དུ་



63

ཤོག་གསུང་གྙི་འདུག་བས་པར།	ཚོང་པའྙི་བསམ་པ་ལ།	རྒྱལ་པོ་དང་སྔར་འདྲྙིས་

ནྙི་མེད།	རྒྱལ་པོས་སད་འཚོལ་བ་འདྲ་བསམས་ཏེ་ཚོང་པ་དེ་རང་གྙི་རོགས་པའྙི་

རར་ཕྙིན།	ཡང་རྒྱལ་པོས་གཡོག་ལ་དྲྙིས་པས་ཁོས་ཚོང་པ་མ་གྙིར་འདུག་པས་

ཕྙིར་ལོག་སོང་ཞུས་པར།	རྒྱལ་པོས་གཡོག་པོ་ཚོང་པའྙི་རར་རྩྭ་དང་ཆས་གང་

དགོས་སེར་ཆོག་པའྙི་བར་ལན་སྐེལ་དུ་བཏང་བས།	གཡོག་པོ་ཚོང་པའྙི་རར་ཕྙིན་

ནས་རྒྱལ་པོས་ཇྙི་ལྟར་གསུངས་པ་བཞྙིན་སྨྲས་པས།	ཚོང་པ་རྣམས་དགའ་ནས་

ཕོ་བང་ལ་ཁ་བལྟས་ནས་ཡོང་།	ཚོང་པ་རྣམས་ཁོའྙི་མདུན་དུ་སེབས་པ་དང་།	ཧ་

ལས་ནས་གཅྙིག་མྙིག་གཅྙིག་ལ་ཧུ་རེར་བལྟས་བསད།	རྒྱལ་པོས་ཚོང་པ་རྣམས་

ལ་བཟའ་བཏུང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དྲངས་ནས་དེར་ཞག་ཁ་ཤས་བསད།	ཁོ་ཚོས་

རྒྱལ་པོར་གང་པོ་ཆེའྙི་རྒྱབ་ཁལ་གཅྙིག་དང་གསེར་དངུལ་རེན་བཅས་ཕུལ།	དེ་

ནས་བློན་པོ་གོ་ཆོད་པ་ཞྙིག་གྙིས་འགོ་བས་ཏེ།	ར་པ་མང་རབ་ཅྙིག་རྒྱལ་པོའྙི་ཕ་

མ་གཉྙིས་བསུ་རུ་བཏང༌།	ཚོང་པ་དེ་རྣམས་ལ་འབུལ་ལན་དང་བཅས་རོངས་པ་

མང་པོ་བསྐུར་ནས་ཡུལ་ལ་བརངས་སོ།	།ཚོང་པ་རྣམས་ཡུལ་དུ་ལོག་ནས་རྒྱལ་

པོའྙི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་ཞུས།	ཕ་མ་བསུ་བར་བཏང་བའྙི་བློན་པོས་ཀང་ཞལ་ཏ་རྣམས་

ཇྙི་བཞྙིན་ཞུས།	ཕ་མ་སོད་སའྙི་ཡུལ་གྙི་རྒྱལ་པོའྙི་བསམ་པ་ལ།	ཕ་མ་གཉྙིས་མ་

བཏང་བར་དམག་དྲངས་ནས་རང་གྙི་མངའ་འོག་ཏུ་ཚུད་པ་ཞྙིག་ཨེ་ཡོང་བསམས་

ནས།	རྒྱལ་པོ་དེའྙི་མངའ་འབངས་ལོངས་སྤོད་ཆེ་ཆུང་དྲྙིས་པས་ལོངས་སྤོད་ཆེ་བ་

ཤེས་ནས།	ཕ་མ་ནོར་དང་བཅས་པ་བསུ་མཁན་བློན་པོའྙི་གདོང་ལ་བཏང་བའྙི་ཁར།	

རྒྱལ་པོ་རང་ཉྙིད་ཀྙི་སྲས་མོ་ཞྙིག་ཡོད་པ་དེ་ཡང་གང་པོ་ཆེའྙི་རྒྱབ་ཁལ་བཅུ་དང་

རྒྱན་ཆ་ལུགས་གཡོག་མོ་དང་བཅས་པ་བརངས་ནས་ལམ་ནོར་བའྙི་ཚོང་པ་དེ་ལ་
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གནང་།	བློན་པོ་དང་སྲས་མོ་ཡབ་ཡུམ་བཅས་པ་རྒྱལ་པོའྙི་ཕོ་བང་དུ་སེབས།	ཕ་

མ་དང་ལྷ་ལྕམ་རྣམས་ཀྙིས་འཁོར་གཡོག་ལོངས་སྤོད་གཟྙིགས་པས་ཐུགས་མཉེས།	

དེ་ནས་བློན་པོ་ཞྙིག་ཚོང་འདུས་ཀྙི་གནས་མོ་གྙི་སྐུར་མཁན་དེའྙི་སར་བཏང་།

བློན་པོས་གནས་མོ་རད་ཆོད་དེ་གནས་ཚང་བཟའ་མྙི་བློན་པོ་དང་བསེབས་ནས་

རྒྱལ་པོ་མཇལ་དུ་ཡོང་།	རྒྱལ་པོའྙི་ཕོ་བང་དུ་སེབས་པ་དང་ཁོང་བཟའ་མྙི་ཡོངས་

ལ་བསེན་བཀུར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བས་པ་ཡྙིན་འདུག་སྨྲས་པས།	རྒྱལ་པོ་བདེ་

སྤོད་བཟང་པོའྙི་ཞལ་ནས།	མྙི་དེ་བསོད་ནམས་ཤྙིན་ཏུ་ཆེ།	གནས་མོ་དེ་ཡང་དྲྙིན་

ཆེ།	དྲྙིན་ལན་ལེགས་པར་འཇལ་འདུག	ཅེས་ཟེར་ཤོར་བས།	རོ་དངོས་གྲུབ་ཅན་

གྙིས།	རོ་ལ་གཏམ་ཟེར་བ་བ་ཁ་ཧུར་ཟེར་ནས།	འགམ་ལྕག་མེ་འབར་བ་ལྟ་བུ་

གསུམ་བརྒྱབ་ནས་རོ་བོས་ཤོར་སོང་ངོ༌།།	།།	
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ཇོ་ཇོ་བཟང་པོ་ཅང་ཤེས་རྟའྱི་བཀའ་དྱིན་གྱིས་

གཤྱིས་རྒྱུད་ངན་པའྱི་སྱིང་མོའྱི་ལག་ནས་ཐར་བ།

༄༅།	།ཡང་སོབ་དཔོན་གྙིས་ལམ་སོན་གནང་བ་བཞྙིན་ཕྙིན་ནས་རོ་དངོས་གྲུབ་

ཅན་སོད་སའྙི་ཨ་མྲའྙི་ཤྙིང་སོང་དེའྙི་རར་སེབས་པ་དང་།	རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤོད་བཟང་

པོས་ས་རེ་བཏོན་ནས་ཤྙིང་སོང་ལ་ཚག་སྒ་ཞྙིག་བརྒྱབ་སེ།	བླ་མ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པོ་

ཡྙིན།	།ང་རང་བདེ་སྤོད་བཟང་པོ་ཡྙིན།	།དྲྭ་བ་ལྕགས་ཀྙི་མྙིག་དགུ་མ།	།ས་རེ་ཟླ་བ་

དཀར་པོ་ཡྙིན།	།ཏོག་མ་སེང་ལྡེང་སྨུག་པོ་ཡྙིན།	།ཞགས་པ་འཕྲུལ་གྙི་ཨ་ལོང་ཡྙིན།	།

རལ་གྙི་ངར་མ་རོ་གཅོད་ཡྙིན།	།མར་ཟན་ཟོས་པ་འཛད་མེད་ཡྙིན།	།ཕད་བུ་བརྒྱ་ཤོང་

ཁ་མོ་ཡྙིན།	།རོ་ཁོག་འབབ་བམ་ཤྙིང་སོང་གཅོད།	།ཅེས་བཤད་པས།	རོ་དེས་ཤྙིང་

མ་གཅོད་ང་རང་བབ་སེ་ཡོང་ཟེར་ཞྙིང་བབས་བྱུང་བ་དང༌།	ཏོག་མ་དེས་བརྡུངས།	

ཕད་བུ་བརྒྱ་ཤོང་ཁ་མོའྙི་ནང་དུ་བཅུག		ཞགས་པ་འཕྲུལ་གྙི་ཨ་ལོང་གྙིས་བསམས།	

མར་ཟན་ཟོས་ཏེ་རྒྱབ་ལ་ཁུར་ནས་ཉྙིན་ལམ་བཅད།		དེ་ནས་རོ་དེས།	རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་

བུ།	ཡང་ན་རྒྱལ་བུས་སྒྲུང་ཞྙིག་ཤོད།	ཡང་ན་ངས་སྒྲུང་ཞྙིག་བཤད་ཟེར་བས།	རྒྱལ་

བུའྙི་བསམ་པ་ལ།	བླ་མའྙི་ཞལ་ནས་རོ་ཁོ་རང་གྙིས་ཅྙི་ཟེར་ཡང་གཏམ་ལན་མ་ལབ་

གསུང་གྙི་འདུག་པས།	གཏམ་ལན་བེད་མྙི་ཉན་བསམས་ནས་ཁ་རོག་བསད་པས།	རོ་

ན་རེ།	རྒྱལ་བུ་ལས་ཟད་ཁོད་འདྲའྙི་ཁ་ནས་གཏམ་ཡོང་བ་མྙི་འདུག		ངས་སྒྲུང་ཞྙིག་

བཤད་ཀྙི་ཉོན་ཨང་ཟེར་ནས་གཏམ་འདྙི་ལྟར་སྨྲས་པ།

	 སྔོན་དུས་དང་པོ་ཙ་ན།	ལུང་པ་ཞྙིག་ན་ཕ་མ་སྔ་ས་ནས་ཤྙི་བའྙི་མྙིང་སྲྙིང་
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གཉྙིས་ཡོད།	ལུང་པ་དེའྙི་ཕུ་ན་སྲྙིན་པོ་ར་ཆེན་ར་ཆུང་ཟེར་བ་གཉྙིས་ཡོད།	ལུང་

པ་དེའྙི་རྒྱབ་ན་གོང་རལ་ཆེན་པོ་ཞྙིག་ཡོད།	དེའྙི་ཕར་རྒྱབ་ན་སྲྙིང་མོ་ཞྙིག་ལ་ཇོ་ཇོ་

བམས་པ་ཚད་མེད་པ་བེད་མཁན་གཅྙིག་ཡོད།	ཁོ་གཉྙིས་ལ་ལུག་ཁྱུ་ཡོད་པ་བུ་

མོས་འཚོ་བར་འགོ་ཡྙི་ཡོད།	ཉྙིན་ཞྙིག་བུ་མོ་དེས་ལུང་པ་དེའྙི་ཕུ་རུ་རྩྭ་ཆུ་བཟང་ས་

ཞྙིག་ཏུ་ལུག་འཚོ་བར་ཕྙིན་སབས།	ལ་ཕར་རྒྱབ་ཀྙི་བུ་མཚར་སྡུག་ལྡན་པ་ཞྙིག་ཀང་

དེར་ལུག་འཚོ་བ་ཡོང་བ་དང་ཐུག	བུ་དེས་ངེད་རང་གཉྙིས་བཟའ་མྙི་བེད་ན་ག་འདྲ་

འདུག་སྨྲས་པས།	བུ་མོས་དེ་ཡག་པོ་འདུག་ཟེར།	འ་ོན་ཁེད་ཀྙི་ཇོ་ཇོ་ལ་ཁེད་སོང་

ན་ཨེ་སེར་ཟེར།	སོང་ན་སྦྙིན་མདོག་མེད།	དེ་ལས་ཇོ་ཇོ་ཤྙི་ན་ང་རང་གཉྙིས་བཟའ་

མྙི་བས་པས་ཆོག་ཟེར།	བུ་དེས་འ་ོན་ཁེད་ཚོའྙི་ལུང་པའྙི་ཕུ་ན་སྲྙིན་པོ་ར་ཆེན་དང་

ར་ཆུང་ཟེར་བ་ཞྙིག་ཡོད།	དོ་དགོང་ཁེད་རང་ནང་དུ་ལོག་མ་ཐག་ང་ན་ང་ཚ་ཟེར་བ་

གྙིས།	ཇོ་ཇོ་བཟང་པོ་ཡོད་པས་ཁོད་ཀྙི་ན་ཚ་ལ་གང་ཕན་ཟེར་ཡོང་།	ན་བ་དང་ཚ་

བ་འདྙི་ལ་ཐབས་ཡོད་དེ་ཇོ་ཇོས་བེད་མྙི་ནུས་གྙིས་ཟེར།	བུ་མོ་ཁོད་ན་བ་ལ་ཕན་ན་

ལོས་བེད་ཟེར་རོ།	།འ་ོན་ངའྙི་ནད་ལ་ཕན་ཐབས་ལ་རང་རེའྙི་ལུང་པའྙི་ཕུ་ན་སྲྙིན་པོ་

ར་ཆེན་དང་ར་ཆུང་ཟེར་བ་ཞྙིག་ཡོད་པ་དེའྙི་ལྡུམ་ར་ནས་སོག་པ་བླངས་ཏེ་བྙིན་ན་དྲག་

འགོ་སེ་ཇོ་ཇོས་མྙི་ནུས་གྙིས།	དེར་ཁོས་བུ་མོ་ཁོད་ན་བ་ལ་ཕན་ན་ནུས་ཟེར་ཏེ་ལྡུམ་

ར་རུ་འགོ།	དེ་ནས་ངེད་རང་གཉྙིས་ལྷན་དུ་སོད་རྒྱུ་ཡོང་ཟེར་བསབས།	དེ་ནས་མོས་

འགམ་པ་གཡས་གཡོན་དུ་བཙག་དང་རམས་བཅུག་ནས་ང་ན་ང་ཚ་ཟེར་བ་དང་།	ཇོ་

ཇོས་བུ་མོ་ན་བ་ལ་ཅྙིས་ཕན་ཟེར་དྲྙིས་པར།	ན་ཚ་འདྙི་ལ་ཐབས་ཡོད་དེ་ཇོ་ཇོས་མྙི་

ནུས་བས་པས།	ཇོ་ཇོས་ངེད་མྙིང་སྲྙིང་གཉྙིས་ཀྙི་ཕ་མ་ནྙི་སྔ་མོ་ནས་ཤྙི་ཚར།	ཁོད་

སྡུག་པ་ལ་ཕན་ཐབས་ཡོད་ན་ཤོད་དང་ཟེར།	བུ་མོས་རང་རེའྙི་ལུང་པའྙི་ཕུ་ན་སྲྙིན་
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པོ་ར་ཆེན་ར་ཆུང་ཟེར་བ་གཉྙིས་ཡོད་པ་གང་རུང་གྙི་ལྡུམ་ར་ནས་སོག་པ་བླངས་ནས་

ང་ལ་བྙིན་ན་དྲག་འགོ་སེ་མྙི་ནུས་ཟེར་བར།	ཁོས་ཁོད་ན་བ་ལ་ཕན་ན་ནུས་ཟེར་ནས་

ཅང་ཤེས་ཀྙི་ར་བཟང་པོ་དེ་ལ་བཞོན།	ཁྙི་བཟང་པོ་ཁྙིད་ནས་ལུང་པའྙི་ཕུ་ལ་ཕྙིན༌ཏོ།།

	 སྲྙིན་པོ་ར་ཆུང་གྙི་ལྡུམ་ར་ནས་སོག་པ་བརྔས་ཚར་བ་དང་སྲྙིན་པོ་ར་ཆུང་

གྙིས་མཐོང་ནས།	སྔར་ཕན་ཆད་ང་ཡྙི་ལྡུམ་ར་ནས་སུས་ཀང་སོག་པ་ཐོགས་མྙི་ནུས་

ཀང་།	སྤང་རྒན་མ་གྙིས་སོག་པ་ཐོགས་པ་གང་ཡྙིན་ཟེར་ནས་ལག་ངར་བརེས་ནས་

ཤོར་བྱུང་ངོ་།	།སབས་དེར་ཅང་ཤེས་ཀྙི་ར་དེས་ཁོ་མཐོང་བ་དང་མཆོངས།	ཁྙི་ཡྙིས་

རྐང་པ་ལ་རྨུགས།	ཁོས་སྲྙིན་པོའྙི་གདོང་ལ་ཏོག་མ་བརྒྱབ་པས་སྲྙིན་པོ་ར་ཆུང་འགེལ་

བ་དང་།	ཁོས་ང་མ་གསོད་དང་ཅྙི་གསུངས་བསྒྲུབ་ཟེར།	རྒྱོབ་ཟེར་ན་ཕ་མགོ་ལ་རྒྱག	

ཟོ་ཟེར་ན་མ་མཆྙིན་ཡང་ཟ།	སོང་ཟེར་ན་དམལ་བའྙི་གཏྙིང་ལའང་འགོ་ཟེར་ནས་མནའ་

བསྐལ།	ཁོས་སྲྙིན་པོ་ར་ཆུང་མ་བསད་པར་སོག་པ་ཐེག་ཚད་ཁུར།	ཁྙིམ་དུ་སེབས་

མ་ཐག་བུ་མོ་ལ་སོག་ལོ་རྒྱགས་ཚད་བྙིན།	བུ་མོ་ཡང་དྲག་པའྙི་ཁུལ་བས་ནས་སྔར་

ལྟར་ལུག་འཚོ་བར་ཕྙིན།	དེའྙི་སང་ཉྙིན་ལ་ཁ་དེར་བུ་དེ་དང་འཕད་པས།	ཁོས་ཁོད་

ཀྙི་ཇོ་ཇོ་ཤྙི་སོང་ངམ་ཟེར།	མོས་ཇོ་ཇོ་མ་ཤྙི་བའྙི་ཁར་སོག་ཕོན་ཆེན་བཏུས།	ར་ཆུང་

གཡོག་ལ་ཁྙིད་ནས་ལོག་སེབས་བྱུང་སྨྲས་པས།	ཁོད་ཀྙི་ཇོ་ཇོ་དེ་འཇྙིགས་པ་ཞྙིག་

ཡོད་པར་འདུག	ད་ཁེད་ཚོའྙི་ལུང་པའྙི་ཕུ་ལ་སྲྙིན་པོ་ར་ཆེན་ཟེར་བ་ཞྙིག་ཡོད་པས།	

དེའྙི་ལྡུམ་རའྙི་ནང་གྙི་སོག་པ་ང་ལ་སེར་ན་ངའྙི་ན་ཚ་དྲག་ཐུབ་པ་འདུག	མ་ཕྙིན་ན་ང་

འཆྙི་བ་འདུག་གྙིས་ཟེར་བ་བསབས་སོ།	།ཡང་མོས་ན་རྫུ་བཏབ་སེ།	ཁོས་བསབས་

པ་ལྟར་བས་པས་ཇོ་ཇོས་བུ་མོའྙི་ནད་ལ་ཕན་ན་ང་འགོ་ཟེར་ནས།	ར་ས་བརྒྱབ།	ར་

ཆུང་དང་ཁྙི་གཉྙིས་ཁྙིད་ནས་ར་ཆེན་གྙི་ལྡུམ་རར་ཕྙིན།	སོག་པ་ཕད་བུ་གང་བེགས་
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ཚར་བ་དང་ར་ཆེན་གྙིས་མཐོང་སེ།	ལག་ངར་བརེས་ནས་སྤང་ཆུང་ར་ཆུང་ཁོད་ཀྙིས་

ངན་རྒྱུས་བས་ནས་སྣ་དྲངས་ཡོང་བ་ཡྙིན།	སྔར་ནས་འདྙིར་སུའང་ཡོང་ཕོད་པའྙི་དཔེ་

མེད་ཟེར་ནས་ར་ཆུང་ལ་འགམ་ལྕག་གསུམ་བརྒྱབ།	ཁོའྙི་སེང་དུ་ཤོར་བྱུང་བས།	ར་

མཆོངས་ནས་ཁོ་ཡྙི་གཉའ་བ་ནས་བཟུང་།	ར་ཆུང་ཚིག་པ་ཟ་ནས་ཁོའྙི་མཇྙིང་ར་ནས་

བཟུང་།	ཁྙི་ཡྙིས་ཁོའྙི་སྒྙིད་པ་ནས་བཟུང་བས་ཁོ་འགེལ་ལོ།	།དེར་སྲྙིན་པོ་ར་ཆེན་

གྙིས་ང་མ་གསོད་དང་ཁོད་ཀྙིས་གང་གསུངས་བེད་ཆོག་ཟེར།	རྒྱོབ་ཟེར་ན་ཕ་མགོ་

ལ་རྒྱག		ཟོ་ཟེར་ན་མ་མཆྙིན་ཡང་ཟ།	ཁོད་ཀྙིས་གང་གསུངས་མྙི་བས་ན་ལུས་དུམ་

བུ་བརྒྱ་རུ་བཏང་ནའང་ཆོག་ཟེར་ནས་མནའ་བསྐལ།	དེ་ནས་ར་ཆུང་ལ་ཁུར་པོ་བསྐུར།	

ར་ཆེན་ཡང་ཁྙིད་ནས་ནང་དུ་སེབས་པ་དང་བུ་མོ་ལ་སོག་པ་རྒྱགས་ཚད་བྙིན།	

	 ཡང་བུ་མོས་དྲག་ཁུལ་བས་ནས་ལུག་དེད་ནས་ལ་ཁར་ཕྙིན།	དེར་བུ་དེ་

དང་འཕད་དེ་ཁོད་ཀྙི་ཇོ་ཇོ་ཨེ་བསད་ཟེར་བར།	ཇོ་ཇོ་མ་ཤྙི་བའྙི་ཁར་སོག་པ་ཕོན་

ཆེན་ཁུར།	སྲྙིན་པོ་ར་ཆེན་ཡང་ཁྙིད་ནས་སེབས་བྱུང་བས་པས།	ཁོས་ཁོད་ཀྙི་ཇོ་ཇོ་

དེ་འཇྙིགས་སུ་རུང་བ་ཞྙིག་འདུག	འདྙི་ནས་ཕྙིར་ལོག་སེ་ང་ན་ང་ཚ་གྙིས་ལ་ཉོལ་སོད།	

བུ་མོ་ན་བ་ལ་ཅྙི་ཕན་དྲྙི་བྱུང་ན།	ངས་སོག་པ་བཟས་དྲགས་པས་ད་ཕོ་བ་ན་ཡྙི་འདུག	

ཐབས་ཡོད་དེ་ཇོ་ཇོ་འ་ོབརྒྱལ་ཆེ་གྙིས་ཤྙིག	ཕན་པའྙི་ཐབས་ཡོད་ན་གང་དྲག་བེད་

ཟེར་ཡོང་།	འ་ོན་ཕྙིའྙི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ནས་རྒྱ་ཚྭ་བླངས་ཏེ་བྙིན་ན་དྲག་ཟེར་བ་གྙིས།	

དེར་ཁོ་ཕྙིན་ན་ལམ་དུ་འཆྙི་ཟེར་ཏེ་གོས་བསབས་སོ།	།ཁོས་བསབས་པ་བཞྙིན་བུ་

མོས་ན་རྫུ་བཏབ་སེ་ངའྙི་ནད་ལ་རྒྱ་ཚྭས་ཕན་ཞེས་སྨྲས་པས།	ཇོ་ཇོས་ཁོད་ན་བ་ལ་

ཕན་ན་ང་འགོ་ཟེར་ནས།	ར་ས་བརྒྱབ།	སྲྙིན་པོ་གཉྙིས་དང་ཁྙི་ཁྙིད་ནས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་

པོ་ནས་ཚྭ་ལེན་པར་ཕྙིན།	དེ་ནས་མཚོ་ཁ་ལ་སེབས་པ་དང་རྒྱ་ཚྭ་ནྙི་མཚོའྙི་གཏྙིང་ན་
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ཡོད་པས།	རང་གྙི་སེད་པ་ལ་ཐག་པ་བཏགས་ཏེ་ར་ཆེན་གྙིས་བཟུང་།	ཕད་བུ་ཞྙིག་

ཁེར་ནས་རྒྱ་མཚོའྙི་གཏྙིང་དུ་ཕྙིན།	ཁོས་ངས་ཐག་པ་འཐེན་འངོ་ན་ཕད་བུ་གང་བའྙི་

རགས་ཡྙིན་པས་ཡར་འཐེན་བས་པ་དང་།	ར་ཆེན་གྙིས་ཐག་པ་འཐེན་པས་གང་ཡང་

མ་བྱུང་བ་དང་།	ར་ཆེན་ན་རེ།	ད་ཐབས་གཞན་མེད་པས་ཁྙི་ལ་ཆུ་ཐུངས་ཤྙིག་ཟེར་

ཆུ་དེ་ནས་བཏུངས།	ར་ཁོད་རང་ཡང་ཐུངས་ཟེར་བས་བཏུངས།	ཁྙི་དང་རས་བཏུངས་

ཀང་དེ་ཙམ་འཐུང་མ་ཐུབ།	ར་ཆུང་ལ་ཁེད་ཀྙིས་ཐུངས་བས་པས་མཚོ་ཁ་དམའ་རུ་

འགོ་བ་ཙམ་བཏུངས།	དེར་སོ་ག་བསྒྙིགས་ནས་ལ་ཕར་རྒྱབ་ཏུ་ཆུ་འཕོ་བས་ལུང་པ་

ཆུ་ལོག་གྙིས་ཁེངས།	ཁོའྙི་ཁ་ནང་དང་སོའྙི་སྲུབ་ལ་བཙལ་པས་ཚྭ་མྙིན་པ་གང་ཡང་

མ་རྙེད།	དེ་ནས་ར་ཆེན་གྙིས་བཏུངས་པས་ཆུ་ཐམས་ཅད་འཐུང་ཐུབ་ནས་དེའྙི་རྙིང་

ན་རྒྱ་ཚྭ་ཞོ་ཆགས་པ་ལྟ་བུ་དེ་ལས་མགོགས་པར་ཕད་བུ་བཞྙི་བཀང་།	བུ་མོའྙི་ཇོ་

ཇོའྙི་རུས་པ་ཨེ་འདུག་བལྟས་པས་མ་རྙེད།	ར་ཆེན་གྙིས་སོ་ག་སྒྙིག་ཙམ་བས་ནས་

ཁའྙི་ཚྭ་རྣམས་བཏོན་པ་དང་།	ཚྭ་གསེབ་ནས་རུས་པ་མ་རྙེད།	སོའྙི་སྲུབ་གཡེངས་

པས་རུས་སྒོམ་མ་ཞྙིག་པ་ཧྙིལ་པོ་ར་ཆེན་གྙི་སོའྙི་སྲུབ་ནས་རྙེད།	ར་ཆེན་གྙིས་ར་

ཆུང་ལ་སྨྲས་པ།	རང་རེ་དཔོན་གཡོག་བར་ན་མནའ་དམ་པོ་བཞག་ཡོད་པས།	ར་

ཆུང་ཁོད་མགོགས་པོར་སོང་ལ་སྔོན་ང་ལ་ཨ་ལྕེ་གནམ་གྙི་དགུང་རྒྱལ་མས་བྙིན་

པའྙི་བདུད་རྙི་པར་བུ་1གང་ཡོད་པ་དེ་གར་དགོས་མྙི་ཤེས་བསམས་ཏེ།	རྣ་མཆོག་
གྙི་གཏྙིང་མ་གྙི་ན་བཞག་ཡོད།	དེ་ཁོད་ཀྙིས་ལོངས་ཤོག་བས་པས།	ར་ཆུང་ཕྙིན་

ནས་རྣ་མཆོག་གྙི་གཏྙིང་ན་པར་བུ་ཞྙིག་འདུག་པ་དེ་ཨམ་ཕག་ཏུ་བཅུག	ཟས་ཟོས་

ནས་མུན་མ་རུབ་ཙམ་ལ་ལོག་སེབས།	ར་ཆེན་གྙིས་ར་ཆུང་འགོར་འགངས་ཆེ་བྱུང་

༡)	འདྙིར་ཕོར་པ་ཆུང་ངུ་ལ་གོ
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ཟེར།	དེ་ནུབ་ཁོ་གཉྙིས་དེ་གར་ཉལ་བསད།	དེའྙི་ཕྙི་ཉྙིན་ཁོའྙི་རུས་སྒོམ་དེ་ཉྙི་མ་ལ་

བསྲོས་ནས།	ཕྙི་ལ་བདུད་རྙི་རྙིལ་བུ་གཅྙིག་བྱུགས་པས་ཤ་ཁག་ཆགས་བྱུང༌།	དེའྙི་

ཁར་རྙིལ་བུ་གཅྙིག་བཏབ་པས་ཤ་རྣམས་སྔར་བཞྙིན་ཁེངས་བྱུང༌།	དེ་ནས་རྙིལ་བུ་

གཅྙིག་བཏབ་པས་ཕྙི་ལྤགས་ཆགས།	ཡང་ཐུན་གཅྙིག་བཏང་བས་སྔར་བཞྙིན་དྲན་

པ་རྙེད།	ཤྙི་གསོས་སྨན་གྙི་ཡོན་ཏན་དེས་ཁོ་ལོག་རྒྱུ་བྱུང་སེ་རྒྱ་ཚྭ་རྣམས་བཀལ།	

ཁོང་དཔོན་གཡོག་མྙི་ར་ཁྙི་དང་བཅས་པ་ཡུལ་དུ་ལོག་སེབས།	དེར་བུ་མོ་དེ་ལ་རྒྱ་

ཚྭ་བླུད་པས་མོས་དྲག་ཚུལ་བས་ནས་ལུག་འཚོ་བར་ཕྙིན།	

	 ཡང་ལ་ཁར་བུ་དེ་དང་འཕད་ནས་ཁོད་ཀྙི་ཇོ་ཇོ་དེ་ཨེ་ཤྙི་བས་པས།	ཇོ་ཇོ་

མ་ཤྙི་བའྙི་ཁར་རྒྱ་ཚྭ་བཀལ་ནས་ལོག་བྱུང་།	ང་ཡྙི་རྐན་རྨ་རུ་མ་སོང་བར་རྒྱ་ཚྭ་བླུད་

བྱུང་བས་པས།	ཁོ་ན་རེ།	ཁོད་ཀྙི་ཇོ་ཇོ་དེ་འཇྙིགས་པ་གཅྙིག་ཡོད་པར་འདུག		དེར་

བུ་མོས་ཇོ་ཇོ་མ་ཤྙི་ན་བཟའ་མྙི་ཡོང་བར་མྙི་འདུག་ཐབས་ཨེ་ཡོད་ཟེར།	ད་ཐབས་མེད་

ཇོ་ཇོ་ལ་སོང་ན་མྙི་སེར་རམ་བས་པས་མོ་མཆྙི་མ་ཕྲུམ་ཕྲུམ་དུ་ངུ་ཤོར།	ཁོད་ངུ་བ་མ་

གནང་།	ཁོད་ཀྙིས་ཇོ་ཇོ་གསོད་ནུས་སམ་ཟེར།	གསོད་ནུས་ཟེར།	འ་ོན་ཁོད་ཀྙིས་

དོ་ནུབ་ཇོ་ཇོ་འ་ོབརྒྱལ་བྱུང་སོང་གྙིས་ལ་ཆང་མང་ཙམ་དྲངས།	ཇོ་ཇོའྙི་སྔས་འགོ་ཏུ་

གདུང་མ་གཅྙིག་ཆུག		ནམ་ཕེད་ཙམ་ལ་ཇོ་ཇོའྙི་མགོ་ལ་རོ་པང་ཚད་གཅྙིག་བརྒྱབ་

ནས་སོད།	ཇོ་ཇོ་བསད་པ་སྲྙིན་པོ་གཉྙིས་ཀྙིས་མྙི་ཚོར་བར་གྙིས་ལ།	ར་དེ་བཞོན་ནས་

བོས་ཤོག་ཟེར་བསབས་པ་དང༌།	ཡང་མོས་ལུག་དེད་ནས་ནང་དུ་ལོག་ཕྙིན།	བུ་དེས་

བསབས་པ་ལྟར་ཇོ་ཇོ་འ་ོབརྒྱལ།	ཉལ་ས་བདེ་མོ་གྙིས།	འདྙིར་ཉལ་ན་ལེགས་ཟེར་

ཏེ་ཉལ་ས་བཟོས།	ཆང་མང་ཙམ་དྲངས།	སྔས་འོག་ཏུ་གདུང་མ་གཅྙིག་བཞག	ནམ་

ཕེད་ཙམ་ལ་བུ་མོ་ལངས་ནས་སྲྙིན་པོས་མ་ཚོར་བར་བས་ཏེ།	རོ་པང་ཚད་གཅྙིག་
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ཇོ་ཇོའྙི་སྔས་མགོར་ཁུར་ཕྙིན་པ་དང་།	ཇོ་ཇོས་མགོ་བོ་སྔར་བཞག་ས་དེ་ལ་བདེ་པོ་

མ་བྱུང་ནས་གདུང་མ་མེད་པའྙི་སར་ཉལ་བ་རེད།	མོས་ཇོ་ཇོའྙི་མགོ་བཞག་པའྙི་ཐད་

ལ་རོ་པང་ཚད་དེ་བརྒྱབ་ནས་བོས་ཕྙིན།	ཇོ་ཇོ་ཧར་དེ་ལངས་ནས་སུ་ཡྙིན་ཟེར་བས།	

ར་ཆེན་ར་ཆུང་གཉྙིས་རྒྱུགས་ཤོག་བས་པས།	དེར་ར་ཆེན་ར་ཆུང་གཉྙིས་ཀྙིས་མར་

མེ་ཁེར་ནས་བལྟས་པས་གཞན་སུ་ཡང་མེད་ཅྙིང་།	བུ་མོ་དེས་ར་ས་བརྒྱབ་སེ་འགོ་

གབས་བེད་བཞྙིན་ཡོད་པ་ན།	ར་ཆེན་གྙིས་བདུད་མོ་འདྙི་ཡྙིན་པར་འདུག་ཟེར་ནས་

མཐེབ་མཉེད་བཏང་ནས་ཁྱུར་མྙིད་བཏང་བས།	ཇོ་ཇོས་བུ་མོར་དེ་ལྟར་མ་བེད་ཟེར་

ཡང༌།	ཁོས་མྙིད་ཚར་བ་ཡྙིན་ཟེར།	ཇོ་ཇོས་མོ་རང་གྙིས་ཅྙི་བས་ཀང་སྙིང་རེ་ཟེར་

ཏེ་སེམས་ཁལ་དཔག་ཏུ་མེད་པར་བས།	སྲྙིན་པོ་ར་ཆེན་གྙིས་ཁོད་ལ་བཟང་བས་པ་

དེ་ངན་བས་པ་འདྲ་བར་འདུག	སྨན་འདེབས་རྒྱུ་ཡོད་ཀང་མྙི་འདེབས་ཟེར།	ཇོ་ཇོས་

ངེད་རང་མྙིང་སྲྙིང་གཉྙིས་ལས་མེད།	མོས་ཅྙི་བས་ཀང་ངེད་གཉྙིས་མྙི་གཅྙིག་སྙིང་

གཅྙིག་ལ་གཏད་པ་ཡྙིན་པས།	སྙིང་རེ་ཟེར་ནས་ནོར་གང་ཡོད་རྣམས་མོའྙི་ཕོགས་

སུ་དགེ་རར་བཏང་།	ར་ཆེན་ར་ཆུང་གཉྙིས་ཁོ་རང་གཉྙིས་ཀྙི་ཡུལ་ལ་སོག	དེ་ནས་

ར་དེ་ལ་བཞོན་ཞྙིང་།	ཁྙི་ཁྙིད་ནས་རྒྱང་རྙིང་པོ་ཞྙིག་ལ་སྐོ་སངས་ལ་ཕྙིན་ཏོ།	།

	 དེ་ནས་རྩྭ་ཁ་བཟང་བའྙི་མཚོ་འགམ་ཞྙིག་ཏུ་ར་འཚོ་བར་འགོ་བསམ་པའྙི་

ལམ་བར་ལ་སོ་མང་གཅྙིག་དང་།	དུང་ཕེང་གཅྙིག	མེ་ལོང་གཅྙིག་རྙེད།	སབས་དེར་ར་

ཕོ་དེ་ན་རེ།	གར་དགོས་མྙི་ཤེས་པས་དེ་རྣམས་ཁེར་བས་པས།	དེ་རྣམས་ཁེར་ནས་

མཚོ་འགམ་དེ་རུ་བསད་པ་དང་།	ཡུད་ཙམ་ཞྙིག་ནས་མཚོ་ལང་ལོང་དུ་འཁོལ་བས།	

ར་དེས་ཁོ་ལ།	ས་ཆ་ལེགས་པར་སྤོས།	ཁྙི་ཁྙིད་ལ་བོས་ཤྙིག་ཅེས་སྨྲས།	དེ་མ་ཐག་

ས་བརྒྱབ་ཚར་བ་དང་ཁྙི་ཁྙིད།	ར་བཞོན་ཟྙིན་པ་དང༌།	མཚོ་དེའྙི་དཀྙིལ་ནས་ལྕགས་
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ཀྙི་སྤང་མོ་རྙི་སྣ་ཙམ་ཞྙིག་བྱུང་ནས་ཁོའྙི་རེས་སུ་དེད།	ཁོ་ཟྙིན་ལ་ཁད་བྱུང་བ་དང་།	

ར་དེས།	བུ་སོ་མང་དེ་ལ་སྨོན་ལམ་ཐོབས་ལ་ས་ལ་སྐྱུར་ཟེར།	སོ་མང་བསྐྱུར་པས་

ནགས་གཅྙིག་ཏུ་གྱུར་ནས་དེ་བསོར་རྙིང་བོས་སོ།	།ཡང་ཟྙིན་ལ་ཁད་བྱུང་བ་དང༌།	

བུ་སྨོན་ལམ་ཐོབས་ལ་དུང་ཕེང་སྐྱུར་ཟེར་ནས་བསྐྱུར་པས་གངས་རྙི་དུང་ཕེང་འདྲ་

བ་ཞྙིག་བྱུང་སེ་ཡང་དུམ་གཅྙིག་བོས་སོ།	།སྤང་མོས་རེས་ཟྙིན་ལ་ཁད་བྱུང་བ་དང༌།	
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བུ་མེ་ལོང་ལ་སྨོན་ལམ་ཐོབས་ལ་སྐྱུར་ཅྙིག་བས་པ་དང་།	ཁོས་མེ་ལོང་ལ་མཚོ་མེ་

ལོང་འདྲ་བ་ཞྙིག་ཤོག་ཅྙིག	མཚོ་ཕར་ཁར་སྤང་མོ་ལུས་པ་དང་།	ཚུར་ངོས་སུ་ང་རང་

ཐར་བ།	བསོར་བས་མྙི་འཁོར་བ།	བརྒལ་བས་རྒལ་མྙི་ཐར་བ།	རྐྱལ་གྙིས་མྙི་ཆོད་པ་

ཞྙིག་ཡོང་བར་ཤོག་ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་པས།	སྨོན་ལམ་ཇྙི་ལྟར་བཏབ་པ་བཞྙིན་དེ་

ལྟར་བྱུང༌།	མཚོ་ཕར་ཁ་ནས་སྤང་མོ་ན་རེ།	སྤང་པོ་ཁོད་ཀྙིས་སྲོག་ལན་སྤོད་དགོས་

པ་ཡོད་དེ།	སྤང་པོ་ར་ཆེན་ར་ཆུང་དང་ར་དེས་ཁོད་ཀྙི་ཚེ་ཐར་བ་ཡྙིན་ནོ་ཟེར་ལོག་

ཕྙིན།	དེ་ནས་ས་སོང་ཆེན་པོ་གཅྙིག་ཏུ་སེབས་པ་དང༌།	ར་དེས་རང་ཉྙིད་ཤྙི་བའྙི་དུས་

ལ་སེབས་པར་ཤེས་ཏེ་སྨྲས་པ།	ད་ང་འཆྙི་བར་འདུག་པས་ཁོད་ཀྙིས་ང་ལ་སེམས་

ཁལ་གྙིས་ཤྙི་བ་དང་ངུ་བ་སོགས་གཏན་ནས་མ་བས་པར།	ངའྙི་པགས་པ་བཤུས་

ནས་ཁོམས།	མགོ་བོ་དཀྙིལ་ལ་ཞོག		ཁའྙི་ནང་དུ་སྙིང་དེ་ཆུག	སོ་རྣམས་བརྡུང་ལ་

སང་ལ་གཏོར།	མཁལ་མ་གཉྙིས་པོ་མགོ་བོའྙི་རར་ཞོག	གོད་པ་ཐང་ལ་ཁོམས།	རྒྱུ་

མས་པགས་པ་དང་མགོའྙི་མཐའ་སོར།	གོ་བ་ལུང་པའྙི་ཕུར་སྐོལ།	མཆྙིན་པ་དུམ་བུར་

བཏུབ་ལ་གོ་བའྙི་གཡས་གཡོན་དུ་ཞོག	སྤུ་རྣམས་ཐོགས་ནས་རྙི་ལ་གཏོར།	མཁྙིས་

པ་མགོ་བོའྙི་རར་ཞོག་ལ།	མ་ངུ་།	ངུས་ན་གང་མོ་ཡོང་ཟེར་ནས་ར་དེ་ཤྙིའོ།	།

	 ཁོས་ར་ཤྙི་བ་དང་ཚེ་སྔོན་གྙི་དག་སྲྙིང་མོ་དེས་སྡུག་དེ་འདྲ་བཏང་།	སྲོག་

མགོ་ལོན་པའྙི་ར་དེ་ཤྙི་སོང་བསམས་ནས་ངུས་པས་ཁ་ཆར་བབས།	ངུ་འཕོ་ལ་ཧེ་

ཧེ་བས་པས་ཉྙི་མ་དྲོ་བ་ཞྙིག་བྱུང་།	དེར་ཁོས་ར་ཡྙིས་བསབས་པ་བཞྙིན་བས་པས་

ཐང་ཆད་དེ།	གཉྙིད་དུ་སོང་།	གཉྙིད་ཀྙི་དགུང་ལ་བུ་མོ་ཞྙིག་གྙིས་དེ་འདྲ་གཟྙིམ་

པར་མ་མཛད།	ཡར་བཞེངས་དང་ཟེར་ནས་མགོ་ལ་རེག་རེག་བེད་པ་ཞྙིག་སྣང་།	

ཁོ་གཉྙིད་སད་པ་དང༌།	ང་ཡྙི་སྲྙིང་མོ་དེ་ནྙི་སྲོག་ལན་དེད་པའྙི་བདུད་མོ་དེ་འདྲ་ཞྙིག་
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བྱུང་།	ར་དེ་ནྙི་ཤྙི	ད་སུ་ཡོད་དམ་བསམས་ནས་བལྟས་པས་བུ་མོ་མཚར་སྡུག་འདོ་

ཆགས་པ།	རྒྱན་ཆ་ལུགས་ཀྙིས་བརྒྱན་པ་ཞྙིག་མཐོང་།	བུ་མོ་དེས་ཡར་བཞེངས་

པ་ཞུ།	ཚེ་སྔོན་གྙི་དྲྙིན་ལན་འཇལ་བའྙི་ར་ཕོ་དེ་ང་ཡྙིན་ཟེར་བ་དང༌།	དེར་ཁོ་ལངས་

པས་བུ་མོ་དེས་ཁོ་ནང་དུ་གདན་དྲངས།	དེར་ཕོ་བང་ཁད་དུ་འཕགས་པ་དགུ་ཐོག་མ་

དེ་རའྙི་མགོ་ལས་བྱུང་བ་ཡྙིན།	ཁ་ནང་དུ་སྙིང་བཞག་པ་དེ་བུ་མོ་མཚར་སྡུག་ལྡན་པ་

དེ་བྱུང་བ་ཡྙིན།	མཁལ་མ་གཉྙིས་ལས་ར་བཟང་པོ་ཁོ་རང་གྙི་ར་དེ་དང་འདྲ་བ་གཅྙིག་

བྱུང་བ་ཡྙིན།	རྒྱུ་མས་མཐའ་བསོར་བ་དེ་ལས་ལྕགས་རྙི་ལེགས་པོ་ཞྙིག་བྱུང་བ་ཡྙིན།	

སྤུ་རྣམས་གཏོར་བས་ནགས་ལ་ཤྙིང་སྣ་ཚོགས་བྱུང་བ་ཡྙིན།	གོད་པ་ཐང་ལ་བཀྲམ་

པའྙི་ཡོན་ཏན་གྙིས་རྩྭ་ཁ་ཁད་འཕགས་བྱུང་བ་ཡྙིན།	སང་ལ་སོ་གཏོར་བའྙི་ཡོན་

ཏན་གྙིས་ལུག་ཁྱུ་འུར་རོས་མྙི་འགུལ་བ་བྱུང་བ་ཡྙིན།	ཕུ་རུ་གོ་བ་བསྐལ་པའྙི་ཡོན་

ཏན་གྙིས་ཤེལ་ལས་གྲུབ་པ་ལྟར་གྙི་ལུང་པ་དེ་འཚོ་བའྙི་གངས་རྙི་ལྔ་བྱུང་བ་ཡྙིན།	

གཡས་གཡོན་དུ་མཆྙིན་པ་བཏུབ་པའྙི་ཡོན་ཏན་གྙིས་ལམ་གཅྙིག་མྙིན་པ་མཐའ་ར་

ཡྙིས་བསོར་བ་ཡྙིན།	བུ་ཚ་མྙིང་སྲྙིང་ལྷ་ཕྲུག་འདྲ་བ་གསུམ་བྱུང་བ་ཡྙིན།	ཉྙིན་དང་

མཚན་མོར་ཆོས་ལ་སྤོད་པ་ཞྙིག་བྱུང་བ་ཡྙིན།	ཞེས་རོས་སྨྲས་པས།	རྒྱལ་བུ་བདེ་

སྤོད་བཟང་པོས་སྲྙིང་མོ་དེ་ལ་ཇོ་ཇོས་བམས་བས་པ་ལ་ཤྙི་ནས་ཇོ་ཇོས་སྲོག་ལེན་

དུ་ཡོང་བ་ལ་སྲོག་མགོ་ཐོན་པའྙི་ར་དེ་ཡང་དྲྙིན་ཆེ་ཨང་ཟེར་ཤོར་བས།	རོ་དངོས་

གྲུབ་ཅན་གྙིས།	རོ་ལ་གཏམ་ཟེར་བ་བ་ཁ་ཧུར་ཟེར་ནས།	འགམ་ལྕག་མེ་འབར་བ་

ལྟ་བུ་གསུམ་བརྒྱབ་ནས་རོ་བོས་ཤོར་སོང་ངོ༌།།	།།
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དུག་སྦྲུལ་དང་ཝ་མྱི་ཟན་དང་དག་དམག་བཅས་

བཏུལ་ནས་རྒྱལ་ས་ཟྱིན་པ།

༄༅།	།ཡང་སོབ་དཔོན་གྙིས་ལམ་སོན་གནང་བ་བཞྙིན་ཕྙིན་ནས་རོ་དངོས་གྲུབ་

ཅན་སོད་སའྙི་ཨ་མྲའྙི་ཤྙིང་སོང་དེའྙི་རར་སེབས་པ་དང་།	རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤོད་བཟང་

པོས་ས་རེ་བཏོན་ནས་ཤྙིང་སོང་ལ་ཚག་སྒ་ཞྙིག་བརྒྱབ་སེ།	བླ་མ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པོ་

ཡྙིན།	།ང་རང་བདེ་སྤོད་བཟང་པོ་ཡྙིན།	།དྲྭ་བ་ལྕགས་ཀྙི་མྙིག་དགུ་མ།	།ས་རེ་ཟླ་བ་

དཀར་པོ་ཡྙིན།	།ཏོག་མ་སེང་ལྡེང་སྨུག་པོ་ཡྙིན།	།ཞགས་པ་འཕྲུལ་གྙི་ཨ་ལོང་ཡྙིན།	།

རལ་གྙི་ངར་མ་རོ་གཅོད་ཡྙིན།	།མར་ཟན་ཟོས་པ་འཛད་མེད་ཡྙིན།	།ཕད་བུ་བརྒྱ་ཤོང་

ཁ་མོ་ཡྙིན།	།རོ་ཁོག་འབབ་བམ་ཤྙིང་སོང་གཅོད།	།ཅེས་བཤད་པས།	རོ་དེས་ཤྙིང་

མ་གཅོད་ང་རང་བབ་སེ་ཡོང་ཟེར་ཞྙིང་བབས་བྱུང་བ་དང༌།	ཏོག་མ་དེས་བརྡུངས།	

ཕད་བུ་བརྒྱ་ཤོང་ཁ་མོའྙི་ནང་དུ་བཅུག		ཞགས་པ་འཕྲུལ་གྙི་ཨ་ལོང་གྙིས་བསམས།	

མར་ཟན་ཟོས་ཏེ་རྒྱབ་ལ་ཁུར་ནས་ཉྙིན་ལམ་བཅད།		དེ་ནས་རོ་དེས།	རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་

བུ།	ཡང་ན་རྒྱལ་བུས་སྒྲུང་ཞྙིག་ཤོད།	ཡང་ན་ངས་སྒྲུང་ཞྙིག་བཤད་ཟེར་བས།	རྒྱལ་

བུའྙི་བསམ་པ་ལ།	བླ་མའྙི་ཞལ་ནས་རོ་ཁོ་རང་གྙིས་ཅྙི་ཟེར་ཡང་གཏམ་ལན་མ་ལབ་

གསུང་གྙི་འདུག་པས།	གཏམ་ལན་བེད་མྙི་ཉན་བསམས་ནས་ཁ་རོག་བསད་པས།	

རོ་ན་རེ།	རྒྱལ་བུ་ལས་ཟད་ཁོད་འདྲའྙི་ཁ་ནས་གཏམ་ཡོང་བ་མྙི་འདུག		ངས་སྒྲུང་

ཞྙིག་བཤད་ཀྙི་ཉོན་ཨང་ཟེར་ནས་གཏམ་འདྙི་ལྟར་སྨྲས་པ།

	 སྔོན་དུས་དང་པོ་ཙ་ན།	ལུང་པ་ཆེན་པོ་ཞྙིག་ན་རྒྱལ་པོ་ཞྙིག་ཡོད།	ལུང་པའྙི་
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ཕུ་ན་སག་མྙི་ཟན་ཞྙིག་ཡོད།	སག་མྙི་ཟན་དེ་ལ་ལུང་པ་དེ་ནས་ལོ་རེར་མྙི་གསུམ་

སྤོད་དགོས་ཀྙི་ཡོད།	ལུང་པ་དེའྙི་ཕུ་ན་ཐགས་མཁན་ཕོ་ཧེང་ཞྙིག་ཡོད་ཅྙིང་།	མདའ་

དེ་ན་མ་སྨད་གསུམ་ཡོད།	མ་སྨད་གསུམ་པོ་དེ་ལ་སག་མྙི་ཟན་དེའྙི་ཟ་རེས་འཁོར་

བ་རེད།	དེའྙི་དགོང་མོ་སག་དེ་ཁོང་མ་བུ་གསུམ་གྙི་ཁང་པའྙི་སས་ལ་འཛེགས་ནས་

ཁུག་ཅྙིག་ཏུ་ཡྙིབ་བསད།	ཨ་མ་དེའྙི་བསམ་པར་ང་ཟོས་ཀང་ལོ་ན་རྒས་པས་འགོད་

པ་མེད།	ཕྲུ་གུ་འདྙི་གཉྙིས་སྐོབ་ཐབས་ཅྙི་ཡོད་བསམས།	དེར་ཁོང་མ་བུ་གསུམ་གྙིས་

བཟའ་རྒྱུ་ཡོད་པ་བཟས།	བཏུང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྣམས་བཏུངས་ནས་སོད་པའྙི་སབས་དེར།	

ཨ་མས་ང་ཚོ་གསུམ་དོ་ནུབ་སག་གྙིས་བཟའ་རྒྱུ་ཡྙིན་པས་ཕྲུ་གུ་གཉྙིས་སག་གྙིས་

བཟའ་བར་མྙི་སྐྲག་གམ་བས་པར།	དེར་བུ་དེས།	སྐྲག་རྒྱུ་གང་ཡོད།	དོན་དམ་སྐྲག་

དགོས་པའྙི་སེམས་ཅན་ཟགས་ཟེར་བ་ཆེན་པོ་ཞྙིག་ཡོད།	ཟགས་ལས་ཀང་འཇྙིགས་

པའྙི་སེམས་ཅན་སུ་རུ་ཁ་སྦུབ་ཟེར་བ་ཞྙིག་ཡོད།	སུ་རུ་ཁ་སྦུབ་ལས་ཀང་འཇྙིགས་

པའྙི་སེམས་ཅན་མདའ་ལེ་སྔོ་སྐ་ཟེར་བ་ཞྙིག་ཡོད།	ཅེས་བཤད།	སག་གྙི་བསམ་པ་

ལ་གཞན་གཉྙིས་ལ་ཞེད་དགོས་དོན་མེད།	འོན་ཀང་སུ་རུ་ཁ་སྦུབ་ཀྙི་ཁ་སྦུབ་ལུགས་

དེ་རང་གྙི་ཐོག་ཏུ་མྙི་ཡོང་བའྙི་ངེས་པ་མེད་པས།	དོ་ནུབ་ར་བའྙི་གང་མ་གྙི་ཟོས་ནས་

ཚོད་བལྟ་མ་བས་ན་གང་ཡོང་མྙི་ཤེས་བསམས་ནས་ར་བར་གང་རྒན་ཁ་བོ་གཅྙིག་

ཡོད་པ་བཟས་ནས་ཉལ་བསད་དོ།	།

	 སབས་དེར་ལུང་པའྙི་ཕུ་ཡྙི་ཐགས་མཁན་གྙི་བསམ་པ་ལ།	བཅོ་ལྔའྙི་ཟླ་

བ་ཤར་ནས་གང་ཙམ་ཕྙིན་སོང་།	སག་གྙིས་ནམ་ཕེད་ལ་མྙི་ཟ་བ་ཡྙིན་པས།	མ་

བུ་གསུམ་གྙི་གང་དེ་བརྐུ་དགོས་བསམས་ཏེ།	ལག་པ་གཡས་སུ་ཏོག་མ་ཞྙིག་ཁེར་

གཡོན་དུ་ཞགས་པ་ཞྙིག་ཁེར་ནས་ཕྙིན།	མ་བུའྙི་སོ་འགག་ཏུ་སེབས་པ་དང་མྙི་སད་
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ཁྙི་སད་གང་ཡང་མ་ཐོས།	བཅོ་ལྔའྙི་ནམ་ཕེད་ཙམ་ལ་སག་དེ་ནྙི་ར་བའྙི་མཐོངས་སུ་

ཁ་ཉྙིལ་ལེར་ཉལ་བསད་ཡོད་པས།	ཐགས་མཁན་ཕོ་ཧེང་གྙི་བསམ་པ་ལ་མྙི་སད་ཁྙི་

སད་ནྙི་མྙི་འདུག་བསམས་ནས་ཡར་ལངས།	འདྙི་ནྙི་གང་ཡྙིན་བསམ་པའྙི་དགའ་

ཚོར་སྐེས་ཏེ་སག་དེ་ལ་ཐག་པ་བཏགས་ཏེ་བཞོན་པས།	སག་གྙི་བསམ་པ་ལ་འདྙི་ནྙི་

སུ་རུ་ཁ་སྦུབ་ཁོ་རེད་བསམས་ནས་ཧར་ཏེ་ལངས་ནས་བོས་སོ།	།ཐགས་མཁན་གྙི་

བསམ་པ་ལ།	ད་གང་དྲག་བསམས་ཏེ་སག་གྙི་རྣ་མཆོག་གཉྙིས་ནས་བཟུང་ནས་ལ་

ལུང་བཅོ་བརྒྱད་ཀྙི་བར་དུ་ཁེར།	ལ་ལུང་མང་པོ་བརྒལ་ནས་ཕྙིན་པས་ཉྙི་མ་རེ་ཤར་

དུ་སེབས་པ་དང་།	ཁྱུང་གྙི་ཚང་ཡོད་པའྙི་ཤྙིང་ཙནྡན་གྙི་སོང་པོ་ཆེན་པོ་ཞྙིག་གྙི་སར་

སེབས།	དེར་ཚེས་བཅོ་ལྔའྙི་ནུབ་མོ་ཁྱུང་གྙི་སོ་ང་བརོལ་ཡོད་པ་དང་།	ཤྙིང་དེའྙི་
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ར་བ་ན་དུག་སྦྲུལ་ཆེན་པོ་ཞྙིག་ཡོད་པ་དེས་ཚེས་བཅུ་དྲུག་གྙི་སྔ་དྲོ་ཤྙིང་དེར་ཡར་

འཛེགས་ནས་ཁྱུང་ཕྲུག་ཚོ་ཟ་རྒྱུ་ཡྙིན་འདུག	ཐགས་མཁན་ཕོ་ཧེང་གྙི་བསམ་པ་ལ་

ཤྙིང་སོང་ཕ་གྙི་ལ་ཞགས་པ་བརྒྱབ་ནས་སོད་དགོས་བསམས་ཏེ་ཤྙིང་སོང་གྙི་རར་

སེབས་པ་དང་།	ཞགས་པ་བསྐྱུར་པས་དུག་སྦྲུལ་གྙི་མཇུག་མ་ནས་ཟྙིན།	དུག་སྦྲུལ་

མར་བབས་ནས་སག་གྙི་སྙིང་ལ་དམ་དུ་བཅྙིངས།	དུག་སྦྲུལ་ཡང་སག་གྙིས་བསད་

པས་སག་དང་དུག་སྦྲུལ་གཉྙིས་ཀ་ཤྙི	དེར་ལུང་པའྙི་ཕྱུགས་རྙི་མང་པོ་ཡོད་པས་དེ་

རྣམས་ཀྙིས་ཁོས་སྔོན་ལ་སག་བཞོན་ནས་བྱུང་བ་དང་།	བར་དུ་དུག་སྦྲུལ་ཞགས་པ་

བརྒྱབ་སེ་སག་དང་སྦྲུལ་གཉྙིས་འཛིང་ག་བརྒྱབ་པ་རྣམས་མཐོང་།	དེ་ནས་ཕྱུགས་རྙི་

རྣམས་རྒྱུགས་ཕྙིན་ནས་རྒྱལ་པོ་ལ་ཞུས་པས།	རྒྱལ་པོས་བློན་པོ་དྲག་པ་ཞྙིག་ཁོའྙི་

རར་བཏང་།	ཁོས་སག་གྙི་པགས་པ་བཤུ་བཞྙིན་བསད་ཡོད་པས།	བློན་པོས་ཁེད་

སྐུ་ཁམས་བདེའམ་བས་པ་དང་།	ཁེད་ངེད་ཀྙི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོས་ཕེབས་གསུང་གྙི་

འདུག་བས་པ་དང་།	ཁོས་སག་ལྤགས་བཤུས་ནས་རྒྱལ་པོའྙི་དྲུང་དུ་ཕྙིན།	རྒྱལ་པོའྙི་

དྲུང་དུ་སེབས་པ་དང་རྒྱལ་པོས་རང་གྙི་སྲས་མོ་ཞྙིག་ཡོད་པ་དེ་ཁོ་ལ་གནང་།	ཁོས་

ཐགས་མཁན་གྙི་མྙིང་ལ་ཚ་བོ་ངང་གྙིས་སག་ཞོན་ཕག་ན་སྦྲུལ་ཞགས་བསྣམས་པ་

ཞེས་མཚན་གསོལ།	

	 ནམ་ཞྙིག་ལུང་པ་དེའྙི་ཆང་ཚོང་མ་ཞྙིག་གྙིས་ཁོ་གདན་དྲངས་པས་ཆང་

གྙིས་བཟྙི་ནས་ནང་དུ་ལོག་ཡོང་བ་དང་།	ལྷ་ལྕམ་ངའྙི་ཉལ་ས་བཟོས་དང་ཁོད་ཀང་

ཉལ་སོད་ཟེར།	དེར་མོས་ཉལ་ས་བཟོས་པས་ཁོས་རྙིབ་སྐོང་ཆེན་པོ་ཞྙིག་བས་ཏེ།	

ལྷ་ལྕམ་ང་ལུང་པའྙི་ཕུའྙི་ཐགས་མཁན་ཕོ་ཧེང་དེ་ཡྙིན།	མ་སྨད་གསུམ་གྙི་གང་ཁ་

བོ་རྐུ་བར་ཕྙིན་པས་སག་མྙི་ཟན་དང་ཐུག	གང་རེད་བསམས་ཏེ་དགའ་ནས་བཞོན་
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པས་སག་གྙིས་ལ་ལུང་མེད་པར་ཁེར།	ཙནྡན་གྙི་ཡལ་ག་རེད་བསམས་ནས་ཞགས་

པ་བསྐྱུར་པས་དུག་སྦྲུལ་གྙི་མཇུག་མ་ནས་ཟྙིན།	དུག་སྦྲུལ་ཕྙིར་ལྡོག་སག་གྙིས་སྙིང་

ལ་བཅྙིངས།	སག་གྙིས་ན་ཚ་མ་བཟོད་དེ་དུག་སྦྲུལ་གྙི་མགོ་བོ་བཟུང་།	སག་ལྤགས་

བཤུ་ཞྙིང་བསད་པས་བློན་པོས་གདན་དྲངས་བྱུང་།	རྒྱལ་པོའྙི་སྐུ་མདུན་དུ་ཕྙིན་པས་

རྒྱལ་པོས་ལྷ་ལྕམ་ཁེད་ཉྙིད་གནང་།	ལུང་པའྙི་ཕུ་ཡྙི་ཐགས་མཁན་ཕོ་ཧེང་ངར་ལྷ་

ལྕམ་སྙིང་ནས་བརེ་མྙིན་མྙི་ཤེས་པས།	ལུང་པའྙི་ཕུ་ཡྙི་ཐགས་མཁན་གྙི་ཟས་ཟ་བ་

ཨེ་དགའ་བས་པས།	ལྷ་ལྕམ་ཚིག་པ་ཟ་ནས་རྒྱལ་པོའྙི་སྐུ་མདུན་དུ་ཕྙིན་ནས་ངུ་སད་

དང་སྦགས།	ཡབ་རྒྱལ་པོ་ཁེད་ལ་བུ་མོ་གཅྙིག་ལས་མེད་པ་སུ་ལ་གནང་ཡང་ཆོག་

སེ།	ཁོས་མ་གསང་དྲང་པོ་ཤོད་ལུགས་ལ་བལྟས་ན་ལུང་པའྙི་ཕུའྙི་ཐགས་མཁན་

ཁོ་ཡྙིན་པར་འདུག་ཞུས་པས།	རྒྱལ་པོས་བུ་མོ་ཁོད་སེམས་སྡུག་མྙི་དགོས།	ངོ་མ་

ཡྙིན་མྙིན་ད་དུང་བལྟས་པས་ཆོག་གསུངས།	བློན་པོ་རྙིག་པ་ཅན་ཞྙིག་ཡོད་པ་དེ་ལ་

ཤོག་གསུངས་ནས་རང་རེའྙི་ལུང་པའྙི་ཕུ་ལ་ཝ་མྙི་ཟན་ཞྙིག་ཡོད་པས་ལོ་རེར་མྙི་རེ་

སྤོད་དགོས་པ་དེ་བཏུལ་བར་ཚ་བོ་ཐོངས།	ལག་ཆ་གང་དགོས་དྲྙིས་ཤོག་གསུངས་

པ་དང་།	བློན་པོ་རྙིག་པ་ཅན་དེས་ཆང་དམ་བྙི་གང་ཁུར་ནས།	ཁང་ཆུང་ཞྙིག་ཏུ་

ཕྙིན་ནས་ཆང་འདྲེན་ཞྙིང་ཁོ་ལ་དྲྙིས་པར།	རང་རེའྙི་ལུང་པའྙི་ཕུ་ལ་ལོ་རེ་བཞྙིན་མྙི་

རེ་སྤོད་དགོས་པའྙི་ཝ་མྙི་ཟན་ཞྙིག་ཡོད་པས།	དེ་འདུལ་བ་ལ་ལག་ཆ་གང་དགོས་

ང་ལ་གསུངས་དང་ཟེར་བ་ན།	ཁོས་ང་ནྙི་ལས་སུ་ཐགས་བཏགས།	ལག་ཆ་ཐགས་

ཁྙི་ལས་མེད་པས་གང་དྲག་བསམས་ནས།	ཀ་གདུང་ལ་མྙིག་ཧུར་ཧུར་ལྟ་བཞྙིན་

ཁ་ནས་ཀ་གཞུ་ལེགས་ཤྙིང་ཁྱུང་གཤོག་ལྡྙིང་བ་འདྲ།	གདུང་མ་རྙིང་ལ་དུག་སྦྲུལ་

རྒྱུགས་པ་འདྲ་བའྙི་ཀ་བ་ལ་བས་པས།	ངས་གོ་ཟེར་བློན་པོ་དེ་ལོག་སོང་།	ཐགས་
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མཁན་ལ་བཤད་རྒྱུ་མེད་པས་སྙིང་གང་སང་བ་ཞྙིག་བྱུང་།	

	 བློན་པོ་དེ་རྒྱལ་པོའྙི་སྐུ་མདུན་དུ་ཕྙིན་ནས་ཚ་བོས་གཞུ་གདུང་མ་ཙམ་ཞྙིག་

དང་།	མདའ་ཀ་བ་ཙམ་ཞྙིག་དགོས་ཟེར་གསུང་གྙི་འདུག་ཞུས་པས།	རྒྱལ་པོའྙི་ལྡུམ་

ར་ནས་ལྕང་མ་གདུང་མ་ཙམ་ཞྙིག་བཅད་ནས་གཞུ་བཟོས།	ཀོ་ཐུབ་མང་པོ་དྲས་ནས་

གཞུ་རྒྱུད་བཟོས།	ལྕང་ཤྙིང་སྦོམ་ཞྙིང་ལྡེམ་པ་རྣམས་ལས་མདའ་བཟོས།	མགར་བ་

རྣམས་རུབ་ནས་ལྕགས་མང་པོ་ལས་མདེའུ་བཟོས་ཏེ་མདའ་གཞུ་རྣམས་མྙི་ལག་

བསྒྙིགས་ནས་བསྐལ།	སྐེལ་མཁན་རྣམས་ལོག་ཕྙིན་རེས་ཐགས་མཁན་ཁོའྙི་བསམ་

པ་ལ།	ཝ་མོ་ཚང་ན་ཡོད་པས་ཟ་རུ་ཡོང་བ་ཐག་གྙིས་ཆོད་བསམས་ནས་ཉལ་བསད།	

ཝ་མོ་ནང་ན་མེད་པར་ཕྙི་ནས་ལོག་ཡོང་བ་དང་གཞུའྙི་རྒྱུད་དེ་མཐོང་ནས་ལྟོགས་བླ་

ཆེ་བ་དང་བསམ་པ་ངན་པས་གཞུ་རྒྱུད་དེ་བཅད་སབས།	གཞུ་འཕར་ནས་ཝ་མོའྙི་

སྣ་ལ་ཕོག་ནས་ཤྙིའོ།	།ཁོའྙི་བསམ་པ་ལ་ནང་ལ་མྙི་འདུག་པར་གང་ན་ཕྙིན་པ་ཡྙིན་

ནམ་བསམས་ནས་བལྟས་པས་ཝ་མོ་ཤྙི་ཡོད་པ་མཐོང་།	དེར་ཁོ་རྒྱུགས་ནས་ཝ་མོའྙི་

རར་ཕྙིན་ཏེ་རོ་དེ་དྲུད།	རྙིབ་མ་དེ་གྙིས་དབལ་ནས་མདའ་དེ་བང་ཁོག་ཏུ་བརངས་

སོ།	།ཁོས་རྒྱལ་པོའྙི་རར་ཕྙིན་ནས་ཝ་མྙི་ཟན་ངས་བསད་ཡོད།	ལེན་མཁན་གཏོང་

བར་ཞུ་ཞུས་པས།	ཝའྙི་རོ་ལེན་དུ་བློན་པོ་དང་གཡོག་པོ་མང་པོ་བཏང་།	དེར་ཝ་ཡྙི་

པགས་པ་བཤུས།	མདའ་གཞུ་རྣམས་ཁུར་ནས་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕུལ།	རྒྱལ་པོས་ལྷ་ལྕམ་

བོས་ཤོག་གསུངས་པ་དང་།	ལྷ་ལྕམ་སྐུ་མདུན་དུ་བྱུང་བ་དང་བུ་མོ་ཁོད་ཀྙིས་ཐགས་

མཁན་ཕོ་ཧེང་ཁོ་ཡྙིན་ཟེར་ཞྙིང་།	མ་སངས་ཀྙི་སྤྲུལ་པ་ཡྙིན་མྙིན་ཝ་ལྤགས་འདྙི་ལ་

ལྟོས་གསུངས་པས།	ལྷ་ལྕམ་ཡང་དགའ་ནས་ཁོ་རང་གཉྙིས་ལྷན་དུ་བསད་དོ།	།

	 ཡང་ནམ་ཞྙིག་རྒྱལ་པོ་ལ་སོན་མོ་ཞུ་མཁན་བྱུང་བའྙི་དུས་ཁོ་ཆང་གྙིས་བཟྙི་
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སེ།	ལུང་པའྙི་ཕུའྙི་ཐགས་མཁན་ང་ཡྙིན།	ཝ་མོས་ཨེ་ཟ་བསམས་ཏེ་ཚང་དུ་ཉལ་ནས་

བསད།	ཝ་མོས་གཞུ་རྒྱུད་བཅད་ནས་སྣ་ལ་ཕོག་སེ་ཝ་མོ་ཤྙི་བ་ཡྙིན།	ངས་ལྷ་ལྕམ་

ཁེད་ཀྙིས་ཨེ་ཉན་མྙི་ཤེས་པས།	དེ་ལས་ལུང་པའྙི་ཕུའྙི་ཐགས་མཁན་ལག་པས་རེག་

ཚད་ཟ་བར་འགོ་བ་ཨེ་དྲག་བས་པ་དང་།	བུ་མོས་རྒྱལ་པོ་ལ་སྲས་མོ་ང་ལས་མེད་པ་

སུ་ལ་གནང་ཡང་ཆོག་སེ།	ཐགས་མཁན་ཕོ་ཧེང་འདྙི་ལ་གནང་བ་ཐབས་རེ་སྡུག་ཞུས་

པས།	ཡབ་རྒྱལ་པོས་བུ་མོ་ལ།	འདྙི་མ་སངས་ཀྙི་རྣམ་སྤྲུལ་ཆེན་པོ་ཡྙིན།	བུ་མོ་ཁོད་

ཀྙི་ཁོ་བོ་འདྙིས་ཡོང་བ་ཡོད།	ཐགས་མཁན་ཕོ་ཧེང་ཡྙིན་མྙིན་བརག་པས་ཆོག	དེང་

སང་རང་རེ་ལ་དམག་ཡོང་བར་འདུག་པས།	དམག་དཔོན་ལ་ཚ་བོ་འབོན་དགོས་

པ་འདུག་པས།	ལག་ཆ་གང་དགོས་བློན་པོ་རྙིག་པ་ཅན་ཁོད་ཀྙིས་དྲྙིས་གསུངས།	

བློན་པོ་རྙིག་པ་ཅན་དེས་ཆང་དམ་བྙི་གང་ཁུར་ནས་ལྡུམ་ར་ཞྙིག་ཏུ་ཆང་དྲངས་ནས།	

དེང་སང་རང་རེའྙི་ཕོགས་སུ་དམག་ཡོང་བར་འདུག	དམག་ཟློག་པའྙི་དམག་དཔོན་

ལ་ཚ་བོ་ཁོད་འབོན་དགོས་པར་འདུག	ལག་ཆ་གང་དགོས་ང་ལ་གསུངས་དང་ཟེར་

བ་དང་།	ལྡུམ་རའྙི་སོག་པ་མགོ་རྐང་གྙི་ར་བ་རྐོ་རན་པའྙི་མདུང་རེ་ཤར་བ་དེ་མཐོང་

ནས།	ཁོས་ངས་ལས་སུ་ཐགས་བཏགས།	ལག་ཆ་ལ་ཐགས་ཁྙི་ལས་མེད་བསམས་

ཏེ་བློ་ལྡུམ་ར་ལ་ཡེངས་པའྙི་ངང་།	ཁ་ནས་ཅྙི་དྲན་འདྙི་དྲན་མེད་པའྙི་ངང་།	ར་བ་སྐ་

བོ་ཁ་ཚ་བ།	རེ་མོ་དུག་མདུང་རེ་གསུམ་པ།	ད་དུང་མང་ལ་ཧག་པ་ཞྙིག་འདུག་ཟེར་

བས།	བློན་པོ་རྙིག་པ་ཅན་དེས་ངས་གོ་ཟེར་ནས་ལོག་ཕྙིན།	བློན་པོས་རྒྱལ་པོ་ལ།	

ཚ་བོ་ལ་འོག་ར་བ་བོ་ཁ་ཚ་ཅན་ཞྙིག་དགོས།	ལག་ཏུ་དུག་མདུང་རེ་གསུམ་པ་ཞྙིག་

དགོས།	རྒྱབ་ཏུ་དཔུང་མང་ལ་ཧག་པ་ཞྙིག་དགོས།	ཉྙི་མ་གནངས་ཉྙིན་མོར་དམག་

འདེགས་ཟེར་བ་ཡྙིན་པར་འདུག་ཞུས་པས།	ཁོ་ར་བ་བོ་ཁ་ཚ་ཅན་ཞྙིག་ལ་བསྐོན།	
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ལུས་ལ་གོ་ཁབ་བཙན་པོ་ཞྙིག་གོན།	ལག་ཏུ་མདུང་རེ་གསུམ་པ་ཞྙིག་ཁེར།	རྒྱལ་

པོས་མགོ་བས་ཏེ་དཔུང་དམག་ཕ་རོལ་པོའྙི་དམག་གྙི་གདོང་ལ་ཕྙིན།	དེར་དག་

དམག་ཚོའྙི་བསམ་པ་ལ།	ཁོང་ཚོ་ལ་ཚ་བོ་ངང་གྙིས་སག་ཞོན་ཟེར་བའྙི་ཕོ་ངར་མ་

ཞྙིག་ཡོད་པ་ཐོས་ནས་སྐྲག་གོ	།ཕར་ཕོགས་ནས་ཀང་དམག་བཤམས།	འདྙི་ཕོགས་

ནས་ཀང་དམག་བཤམས་ཏེ་དམག་ཏུ་ཁ་གཏུག་གབས་ཀྙི་མཚམས་སུ།	ཁོའྙི་ར་དེ་

ཁ་ཚ་ལངས་ཏེ་དག་དམག་གྙི་དཀྙིལ་ལ་ཤོར།	ཁོའྙི་ཁ་ནས་ཅྙི་དྲན་འདྙི་དྲན་མེད་པར་

ཕ་ང་གང་བེད་ཟེར་བ་ཞྙིག་ཤོར་བས།	རྒྱལ་པོས་ཕོ་ང་བཞྙིན་གྙིས་ཤོག་ཟེར་བ་གོ་

ནས།	ཕོ་ང་བཞྙིན་གྙིས་ལ་རྒྱུགས་ཟེར་དམག་རྣམས་བརངས།	ཁོས་ར་ཁ་འགོག་

མ་ཐུབ་པར་ཕར་འགོ་ཚུར་འགོ་བས་པས།	དུག་མདུང་ཕོག་ནས་མྙི་མང་པོ་ཤྙི	དག་

དམག་རྣམས་ཀྙི་སེམས་ལ་ཁོ་ཕོ་རྒོད་པོ་ཡོད་ཟེར་བ་ཐོས་ལ་འདུག་ཀང་འདུག་ཟེར་

འུར་ནས་བོས་ཕྙིན།	རྒྱལ་པོའྙི་དམག་རྣམས་རྒྱལ་བར་གྱུར་ནས་ཡར་ལོག་སེབས་

པ་དང་།	ཁོ་ལུང་པའྙི་ཕུ་ཡྙི་ཐགས་མཁན་ཕོ་ཧེང་ཁོ་ཡྙིན་པ་ཨེ་འདུག་གསུངས་

པར།	ལྷ་ལྕམ་ཡང་དགའ།	རྒྱལ་བློན་རྣམས་ཀང་དགའ་ནས་ཡྙིད་ཆེས་སོ།	།རྒྱལ་

པོར་སྲས་མེད་པས་སྲས་མོ་ལྷ་ལྕམ་དང་ཐགས་མཁན་ཕོ་ཧེང་ཁོ་ལ་རྒྱལ་སྲྙིད་ཐོབ་

བོ།	།ལྷ་ལྕམ་དེ་ལ་སྲས་གསུམ་དང་སྲས་མོ་གཉྙིས་འཁྲུངས་ནས།	རྒྱལ་སྲྙིད་ཀང་

སྔར་ལས་དར་ཞྙིང་རྒྱས་པ་བྱུང་བ་ཡྙིན་ཞེས་རོས་སྨྲས་པ་དང་།	རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤོད་

བཟང་པོས་མ་བུ་གསུམ་པོ་དེ་བསོད་ནམས་ཆེ།	དེ་ལས་ཀང་ཐགས་མཁན་ཕོ་ཧེང་

བསོད་ནམས་ཆེ་བ་བྱུང་འདུག་ཟེར་ཤོར་བས།	རོ་དངོས་གྲུབ་ཅན་གྙིས།	རོ་དངོས་

གྲུབ་ཅན་གྙིས།	རོ་ལ་གཏམ་ཟེར་བ་བ་ཁ་ཧུར་ཟེར་ནས།	འགམ་ལྕག་མེ་འབར་བ་

ལྟ་བུ་གསུམ་བརྒྱབ་ནས་རོ་བོས་ཤོར་སོང་ངོ༌།།	།།
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 རྱི་ལམ་བརྟག་དཔྱད་མཁན་གྱིས་རྱི་ལམ་ཐྱིག་

ནས་རྒྱལ་ས་ཟྱིན་པ།

༄༅།	།ཡང་སོབ་དཔོན་གྙིས་ལམ་སོན་གནང་བ་བཞྙིན་ཕྙིན་ནས་རོ་དངོས་གྲུབ་ཅན་

སོད་སའྙི་ཨ་མྲའྙི་ཤྙིང་སོང་དེའྙི་རར་སེབས་པ་དང་།	རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤོད་བཟང་པོས་ས་

རེ་བཏོན་ནས་ཤྙིང་སོང་ལ་ཚག་སྒ་ཞྙིག་བརྒྱབ་སེ།	བླ་མ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པོ་ཡྙིན།	།ང་རང་

བདེ་སྤོད་བཟང་པོ་ཡྙིན།	།དྲྭ་བ་ལྕགས་ཀྙི་མྙིག་དགུ་མ།	།ས་རེ་ཟླ་བ་དཀར་པོ་ཡྙིན།	།

ཏོག་མ་སེང་ལྡེང་སྨུག་པོ་ཡྙིན།	།ཞགས་པ་འཕྲུལ་གྙི་ཨ་ལོང་ཡྙིན།	།རལ་གྙི་ངར་མ་

རོ་གཅོད་ཡྙིན།	།མར་ཟན་ཟོས་པ་འཛད་མེད་ཡྙིན།	།ཕད་བུ་བརྒྱ་ཤོང་ཁ་མོ་ཡྙིན།	།རོ་

ཁོག་འབབ་བམ་ཤྙིང་སོང་གཅོད།	།ཅེས་བཤད་པས།	རོ་དེས་ཤྙིང་མ་གཅོད་ང་རང་

བབ་སེ་ཡོང་ཟེར་ཞྙིང་བབས་བྱུང་བ་དང༌།	ཏོག་མ་དེས་བརྡུངས།	ཕད་བུ་བརྒྱ་ཤོང་

ཁ་མོའྙི་ནང་དུ་བཅུག		ཞགས་པ་འཕྲུལ་གྙི་ཨ་ལོང་གྙིས་བསམས།	མར་ཟན་ཟོས་ཏེ་

རྒྱབ་ལ་ཁུར་ནས་ཉྙིན་ལམ་བཅད།		དེ་ནས་རོ་དེས།	རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བུ།	ཡང་ན་རྒྱལ་

བུས་སྒྲུང་ཞྙིག་ཤོད།	ཡང་ན་ངས་སྒྲུང་ཞྙིག་བཤད་ཟེར་བས།	རྒྱལ་བུའྙི་བསམ་པ་ལ།	

བླ་མའྙི་ཞལ་ནས་རོ་ཁོ་རང་གྙིས་ཅྙི་ཟེར་ཡང་གཏམ་ལན་མ་ལབ་གསུང་གྙི་འདུག་

པས།	གཏམ་ལན་བེད་མྙི་ཉན་བསམས་ནས་ཁ་རོག་བསད་པས།	རོ་ན་རེ།	རྒྱལ་བུ་

ལས་ཟད་ཁོད་འདྲའྙི་ཁ་ནས་གཏམ་ཡོང་བ་མྙི་འདུག		ངས་སྒྲུང་ཞྙིག་བཤད་ཀྙི་ཉོན་

ཨང་ཟེར་ནས་གཏམ་འདྙི་ལྟར་སྨྲས་པ།

	 སྔོན་དུས་དང་པོ་ཙ་ན།	ལུང་པ་ཆེན་པོ་ཞྙིག་ན་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཞྙིག་ཡོད་

པ་རེད།	རྒྱལ་པོ་དེའྙི་འབངས་མྙི་སེར་ནང་ལ་རྨྙི་ལམ་བརག་པ་ལེགས་པོ་ཤེས་པ་
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ཞྙིག་ཡོད།	དེས་རང་ལ་རྨྙི་ལམ་གང་བྱུང་ཡུལ་དེའྙི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཞུ་དགོས་ཤྙིང་།	དེ་

ལ་བརེན་ནས་ལྟོ་གོས་རྣམས་རྒྱལ་པོ་དེས་གནང་གྙི་ཡོད།	དུས་ནམ་ཞྙིག་སོང་བ་

དང་ཁོ་གཉྙིད་ཁུག་པའྙི་སབས་སུ་ཧེ་ཟེར་དགོད་ཅྙིག་ཤོར།	དེར་ཨ་མ་ན་རེ།	ཁོད་

ལ་རྨྙི་ལམ་ཞྙིག་བྱུང་ཡོད་འདུག་ཤོད་དང་ཟེར།	ཁོས་རྨྙི་ལམ་གཞན་མ་བྱུང་།	ཤྙིག་

ལ་ཤྙིག་གྙིས་བཞོན་པ་རྨྙིས།	དེས་དགོད་ཤོར་བ་ཡྙིན་ཟེར།	ཨ་མས།	ཁོད་ཀྙིས་ང་

ལ་མྙི་ཤོད་པ་ཡྙིན་འདུག	ང་རྒྱལ་པོའྙི་དྲུང་དུ་ཞུ་བར་འགོ་ཟེར་ཁོང་གཉྙིས་ཀ་རྒྱལ་པོའྙི་

དྲུང་དུ་ཕྙིན་ཏེ།	ཨ་མ་དེ་ན་རེ།	ཁོ་ལ་རྨྙི་ལམ་བཟང་པོ་ཞྙིག་བྱུང་སོང་ཡང་ང་ལ་ནྙི་མྙི་

ཤོད་པ་འདུག	རྒྱལ་པོ་ཁོད་ཀྙིས་འདྲྙི་བར་ཞུ་ཞུས་པས།	རྒྱལ་པོས་ཁོད་ལ་རྨྙི་ལམ་

བཟང་པོ་ཞྙིག་བྱུང་ཡོད་འདུག་པས་ཤོད་ཅྙིག་གསུངས་པ་དང་།	བདག་ལ་རྨྙི་ལམ་

ཤྙིག་ལ་ཤྙིག་གྙིས་བཞོན་པ་ཞྙིག་བྱུང་བ་དེ་ལ་གད་མོ་ཤོར་བ་ཡྙིན།	དེ་མྙིན་གཞན་

མ་བྱུང་ལགས་ཞུས་པས།	སྤང་པོ་འདྙིས་རྫུན་བཤད་སོང་ཟེར་འབུ་དོང་དུ་བསྐྱུར་ཏོ།།

	 དེར་ནམ་ཞྙིག་སོང་བ་དང་ཁོའྙི་དོང་གྙི་ཁ་དེར་ཕུག་རོན་བཟའ་མྙི་གཉྙིས་

བྱུང་སེ།	ཕུག་རོན་ཕོ་དེ་ན་རེ།	རྒན་མོ།	ཡུལ་འདྙི་ན་མྙི་མེད་པ་འདྲ་ཟེར།	མོ་དེ་ན་རེ།	

རྒད་པོ།	འདྙི་ན་མྙི་འདུག་ཀང་ཤོད་རྒྱུ་ཡོད་ན་དོང་ནང་གྙི་མྙི་མ་གྙིར་ཕན་ཡོང་ཤོད་

ཅྙིག་ཟེར།	དོང་ནང་གྙི་མྙི་མ་གྙིས་རྒྱལ་པོའྙི་དྲུང་དུ་ཕྙིན་ནས་རྨྙི་ལམ་འཚོལ་དུ་འགོ་

ཞུས་ཏེ།	རྒྱལ་པོའྙི་ཕག་ནས་ཉྙི་ཟེར་འཕྲུལ་གྙི་ཞགས་པ་ལ།	ཟླ་ཟེར་འཕྲུལ་གྙི་ཨ་ལོང་

བཏགས་པ་དེ་ཞུས་ཏེ།	འདྙི་ནས་ཕར་ལ་ཕྙིན་པ་ན་ལ་ཆེན་པོ་ཞྙིག་བརྒྱབ་པའྙི་ཕར་

ཕོགས་ཀྙི་མཚོ་འགམ་དེ་ན་དཀར་གོང་ལུག་ཙམ་ཞྙིག་ཡོད།	དེའྙི་རར་ཚེས་བཅོ་ལྔའྙི་

ནུབ་མོ་ཞགས་པ་བཟུང་ནས་བསད་ན་ལྷའྙི་བུ་མོ་དྲུག་འབུམ་དྲུག་ཁྙི་ཡོང་།	དེའྙི་ཁོད་

ནས་བུ་མོ་ཆུ་དར་སྔོན་པོ་གོན་པ་ཞྙིག་ཡོང་སེ་ཁྲུས་བེད་པའྙི་སབས་དེར་ནམ་མཁའ་
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ནས་མེ་ཏོག་སོར་ཡོང་།	བུ་མོ་དེ་སྒུར་སྒུར་བས་ནས་མེ་ཏོག་སྒྲུག་སབས་དཀར་གོང་

གྙི་རྒྱབ་ནས་ཞགས་པ་དེ་བུ་མོ་ལ་ཕོག་པ་ཞྙིག་འཕངས་ཏེ་བཟུང་ན།	ཁོང་གྙི་རྨྙི་ལམ་

གྲུབ་བོ་ཟེར།	དེ་ནས་ཕུག་རོན་གཉྙིས་འཕུར་སོང་ངོ་།	།དེའྙི་ཕྙི་ཉྙིན་ཉྙི་མ་ཤར་བའྙི་

དུས་སུ་ཁོའྙི་དོང་ཁ་དེ་ནས་རྒྱལ་པོའྙི་སྲས་མོ་དེ་རེད་མོ་རེ་བར་བྱུང་བས།	སྲས་མོ་

ལགས་ཟེར་བོས་པས།	ཁོད་ན་ནྙིང་གྙི་རྨྙི་ལམ་སྒུག་མཁན་མྙི་དེ་ཡྙིན་འདུག་པས།	ད་

དུང་མ་ཤྙི་བ་ཨེ་ཡྙིན་ཟེར།	ད་དུང་མ་ཤྙི་ལགས།	ཡབ་རྒྱལ་པོའྙི་དྲུང་དུ་རྨྙི་ལམ་ཞུ་རྒྱུ་

ཡོད་ཅེས་ཞུ་གོགས་མཛོད་ཟེར་ཞུ་བ་ཕུལ་ལོ།	།སྲས་མོ་དེ་ཡབ་རྒྱལ་པོའྙི་དྲུང་དུ་ཕྙིན་

ནས།	རང་རེའྙི་ན་ནྙིང་གྙི་རྨྙི་ལམ་བརགས་ཏེ་འཚོ་བ་སྐེལ་མཁན་དེ་ད་དུང་མ་ཤྙི་བར་

རྨྙི་ལམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཟེར་བའྙི་ཞུ་བ་འབུལ་རོགས་ཟེར་གྙི་འདུག་ཞུས་པས།	དེར་རྒྱལ་

པོས།	ད་དུང་མ་ཤྙི་བར་འདུག་ན་ཁོད་བློན་པོ་གཉྙིས་སོང་ལ་ཁོ་ཐོན་ཤོག་གསུངས།	

བློན་པོ་གཉྙིས་ཕྙིན་ནས་དོང་ཁ་ཕེ་སེ་བལྟས་པས།	ཁོས་འབུ་རྣམས་ཟོས།	ལྤགས་པ་

རྣམས་བཤུས་ནས་གོས་བས་པས་སྔར་བས་འཚོ་ཞྙིང་མདངས་དང་ལྡན་པ་འདུག	ཁོ་

དེ་ནས་བཏོན་ཏེ་རྒྱལ་པོའྙི་སྐུ་མདུན་དུ་ཁྙིད།	ཁོ་རྒྱལ་པོའྙི་སྐུ་མདུན་དུ་སེབས་པ་དང་།

ཕག་དགེད་དགེད་འདྲ་བ་གསུམ་དང་།	སྒུར་སྒུར་འདྲ་བ་གསུམ་བས།	ཞེ་ས་ཆ་ལེ་ཆོ་

ལེ་རྒྱུག་པ་རོན་པ་ཐབ་གསེབ་ཏུ་ཤོར་བ་འདྲ་བ་གཅྙིག་བས།	ལུས་གུས་གུས་ཞུམ་

ཞུམ་ཞྙིག་བས་ཏེ།	ཀེ་ཀེ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ།	ཁེད་ལ་ཉྙི་ཟེར་འཕྲུལ་གྙི་ཞགས་པ་ལ།	ཟླ་

ཟེར་འཕྲུལ་གྙི་མེ་ལོང་བཏགས་པ་ཡོད་འདུག་པས་དེ་བདག་ལ་གཡར་པོ་ཞུ།	བདག་

རྨྙི་ལམ་བརག་པར་འགོ་བ་ལགས་ཞུས།	རྒྱལ་པོས་ཞགས་པ་དང་ཕེ་ཡྙི་རྒྱགས་བསྐུར་

ནས་རྨྙི་ལམ་བརག་པར་བརངས་སོ།	།

	 དེ་རྣམས་ཁུར་ནས་ལ་ཆེན་པོ་བརྒལ་བའྙི་ས་ན་མཚོ་ཆེན་པོ་ཞྙིག་ཡོད།	དེའྙི་
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འགམ་ན་དཀར་གོང་ལུག་ཙམ་ཞྙིག་ཡོད་པའྙི་འགམ་དུ་ཉལ་བསད་པ་དང་།	ཚེས་བཅོ་

ལྔའྙི་ཟླ་བ་རྒྱང་ངེར་ཤར་བྱུང་བ་དང་།	ལྷའྙི་བུ་མོ་དྲུག་འབུམ་དྲུག་ཁྙི་བྱུང་ནས་ཁྲུས་

བས་ཏེ་མེ་ཏོག་བཏུས།	གླུ་གར་བས་ནས་ནམ་མཁའ་ལ་འཕུར་སོང་ངོ་།	།དེའྙི་རེས་

ལ་མྙིའམ་ཅྙིའྙི་བུ་མོ་བོན།	དེ་ནས་ཀླུའྙི་བུ་མོ་དྲུག་འབུམ་དྲུག་ཁྙི་བྱུང་སེ་གླུ་གར་རེད་

འཇོ་བས་མེ་ཏོག་འཐུ་བ་མཐོང་།	ཕུག་རོན་གྙིས་ཟེར་བ་བཞྙིན་བུ་མོ་ཆུ་དར་སྔོན་པོའྙི་

གོས་གོན་པ་ཞྙིག་འདུག་པ་དེ་ལ་ཞགས་པ་བརྒྱབ་སེ་བུ་མོ་དེ་ཟྙིན་ནས་ཚུར་ཐོན་པས།	

བུ་མོ་དེ་ན་རེ།	ཁེད་ལ་སུས་ལུང་བསན་པ་ཡྙིན་ཟེར་བར།	ང་རྒྱལ་པོའྙི་དོང་ནང་དུ་ཡོད་

དུས་ཕུག་རོན་བཟའ་མྙི་གཉྙིས་བྱུང་ནས་ལུང་བསན་པ་ཡྙིན་ཟེར་བས།	ཁེད་ལ་ལུང་

བསན་བྱུང་འདུག་པས་ང་བཟུང་དང་མ་བཟུང་ཁད་མེད།	ང་དཔོན་པོའྙི་མེ་ཏོག་སྒྲུག་

ཏུ་བཏང་བ་ཡྙིན།	ད་ཁེད་མྙིག་ཚུམས་ཤྙིག	ངའྙི་རྒྱབ་ཏུ་ཁུར་ཏེ་འདྙི་ནས་མཚོ་ནང་

དུ་མར་ཕྙིན་པས་ན།	ཀླུའྙི་ཕོ་བང་རྙིན་ཆེན་སྣ་ལྔ་ལས་གྲུབ་པ་ཞྙིག་ཡོད།	དེའྙི་ནང་

ན་གསེར་གྙི་ཁྙི་ལ་ཀླུའྙི་བུ་མོ་ས་མཚོ་སྨན་ཟེར་བ་བཞུགས་ཡོད།	དེ་ལ་ཕག་འཚལ་

མེ་ཏོག་ཕུལ་བས་ན།	ང་ལ་ཨ་ལྕེ་རྒྱུན་རྙིང་འགོར་བྱུང་ཟེར་ཡོང་།	ངའྙི་གྙིབ་མ་དེད་

ནས་དཔོན་མོའྙི་རྒྱབ་ལ་རོག་མགོས་ཐོར་ཐོར་རྒྱོབ་ཅྙིག	དེར་ངས་མྙིའྙི་བར་ཆད་བྱུང་

ལགས་ཟེར།	སབས་དེར་བུ་མོས་ཨ་ལྕེ་ཁེད་འདྙིར་སེབས་པ་ན་ང་ལ་སྔར་མེད་པའྙི་

ན་ཟུག་ཅྙིག་གཏོང་གྙི་འདུག་ཟེར་བཞྙིན།	ཨ་ར་དང་ཨུ་རུའྙི་སད་འདོན་པའྙི་ངང་ནས་

ཆོས་སྐོང་རྒན་མོ་མགོགས་པོ་ཤོག	བླ་མ་དང་སོབ་དཔོན་རྣམས་ཀྙིས་ངའྙི་ནད་ཟློག་

པར་གྙིས་ཤྙིག་ཟེར་ཡོང་།	སབས་དེར་ཆོས་སྐོང་རྒན་མོ་དེའྙི་སྣ་ལ་ཚིལ་འགག་ཅྙིག་

བརྒྱབ་ནས་གསོད་ཅྙིག	དེ་འདྲའྙི་འདྲེ་ངས་མྙི་ཐུབ་ལོག་འགོ་ཟེར་ཡོང་།	དེར་སོབ་

དཔོན་ཆེན་པོ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཤོག་ཟེར་ཡོང་།	སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་རྙི་བོང་ལ་སྤྲུལ་
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བ་ཞྙིག་ཡོང་།	ཁོང་ཧུཾ་ཕཊ་ཟེར་དུས་སྣ་དེ་ལ་སོར་རོ་ཞྙིག་བརྒྱབ་པས་ཤྙི་འགོ།	དེས་

ཀང་དེ་འདྲའྙི་འདྲེ་ངས་མྙི་ཐུབ་ཟེར་ལོག་འགོ།	ད་འདྙི་འདྲའྙི་འདྲེ་སུས་ཀང་མྙི་ཐུབ་པ་

འདུག་པས་དྲུང་རྙིན་པོ་ཆེ་གདན་དྲོངས་ཤྙིག་ཟེར་ཡོང་།	རྙིན་པོ་ཆེ་སག་གཟྙིག་ལ་སྤྲུལ་

ཏེ་ཡོང་ནས་གབ་རེ་1ཞྙིག་བཏྙིངས་ཡོང་།	དེའྙི་སེང་དུ་མཆོངས་ལ་མྙིག་ཡ་གཅྙིག་
བཙུམས་ལ་ཡ་གཅྙིག་གདངས།	རྐང་པ་ཡ་གཅྙིག་བསྐུམས་ལ་ཡ་གཅྙིག་བརྐྱངས་

ནས་སོད་ཅྙིག	ཁོད་གང་ནས་ཡོང་བ་ཡྙིན་ཟེར་སབས།	ང་དགའ་ལྡན་ལྷ་ཡུལ་ནས་ཡོང་

བ་ཡྙིན།	ལྷ་ཡེ་ཤེས་སྤན་གཅྙིག་ཡྙིན་གྙིས་ཤྙིག	དེར་ལྷ་ཡེ་ཤེས་སྤན་གཅྙིག་ཁེད་ཅྙི་

ལ་བོན།	གང་དགོས་ཟེར་བ་དང་།	ང་ལ་ཀླུའྙི་བུ་མོ་ས་མཚོ་སྨན་དགོས་པ་ཡྙིན་གྙིས་

ཤྙིག	དེ་ནས་ལོག་མ་ཕྙིན་ན་ལྟོགས་གྙིར་ཤྙི་བའྙི་ཉེན་ཡོད།	ཁོད་ལོག་འགོ་ཟེར་དུས་

ཀླུའྙི་བུ་མོ་ས་མཚོ་སྨན་སེར་རོ།	།ཕུག་རོན་གྙིས་ལུང་བསན་པའྙི་དོན་དེ་གྲུབ་བོ་ཟེར།	

	 དེ་ནས་མོས་ཁུར་ཏེ་ཀླུའྙི་ཕོ་བང་ཡངས་ཤྙིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྙིན་པོ་ཆེ་སྣ་ལྔ་ལས་

གྲུབ་པ་དེར་སེབས་སོ།	།དཔོན་མོ་ས་མཚོ་སྨན་དེ་གསེར་ཁྙི་ལ་བསད་ཡོད་ལ།	དེ་ནྙི་

མཚར་སྡུག་འདོ་ཆགས་པ།	ཕ་ཞྙིང་ལྡེམ་པ་ར་རྙིའྙི་སྨྱུག་མ་འདྲ་བ།	ལྡེམ་མེར་མེར་

མཚོ་འདྲ་བ།	ཝ་ལེ་ཁྱུག་མོ་འཇའ་འདྲ་བ།	གང་གྙིབ་མར་བཞག་ན་འཁགས་པ་འདྲ་

བ།	དྲོ་ཉྙི་མར་བཞག་ན་ཞུ་ལ་ཁད་པ་འདྲ་བ།	སེ་ལ་ནོར་བུའྙི་དོ་ཤལ་གྙིས་བརྒྱན་

པ།	ལུས་ལ་དར་ཚོན་སྣ་ལྔའྙི་གོས་གོན་པ་ཞྙིག་ཡོད།	དེར་མེ་ཏོག་ཕུལ།	གྙིབ་མ་

དེད་ནས་དཔོན་མོའྙི་རོ་སོད་ལ་རོག་མགོས་ཐོར་ཐོར་བརྡུངས་པས།	དེས་ད་ལམ་

ཨ་ལྕེ་འགོར་འགངས་བྱུང་ཟེར།	བདག་ལ་བར་ཆད་ཅྙིག་བྱུང་ལགས་ཞུས་པས།	དེ་

རང་ཡྙིན་པ་འདུག	ཨ་ལྕེ་སེབས་པ་དང་ང་ལ་ན་ཚ་ཆེན་པོ་ཕོག	བློན་པོར་ཆོས་སྐོང་

༡)	འདྙིར་དར་ལས་བཟོས་པའྙི་གདན་ལ་གོ
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རྒན་མོ་གདན་དྲོངས་ཤོག་བས་པས།	ཆོས་སྐོང་རྒན་མོ་ཡོང་ནས་ཕར་མཆོང་ཚུར་

མཆོང་བས།	དེར་ཁོས་སྣ་ལ་ཚིལ་འགག་ཅྙིག་བརྒྱབ་པས་དེ་འདྲའྙི་འདྲེ་ངས་མྙི་ཐུབ་

ཟེར་བོས་སོང་ངོ་།	།ཡང་བློན་པོར་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་གདན་དྲོངས་ཤོག་ཟེར།	རྙི་

བོང་ཧུཾ་ཧུཾ་ཕཊ་ཟེར་བ་ཞྙིག་བྱུང་ངོ་།	།རྙི་བོང་དེའྙི་སྣ་ལ་སོར་རོ་ཞྙིག་བརྒྱབ་པས་དེ་

འདྲའྙི་འདྲེ་ངས་མྙི་ཐུབ་ཟེར་བོས།	དེ་ནས་དྲུང་རྙིན་པོ་ཆེ་གདན་དྲངས་བྱུང་སེ་སག་

དང་གཟྙིག་གྙི་ངུར་སྒ་དང་བཅས་ཏེ་དོན་ནས་གབ་རེ་ཞྙིག་བཏྙིངས་བྱུང་ངོ་།	།ཁོས་

དེའྙི་ཁར་མཆོངས་ནས་མྙིག་ཡ་གཅྙིག་གདངས་ལ་ཡ་གཅྙིག་བཙུམས།	རྐང་པ་ཡ་

གཅྙིག་བརྐྱངས་ལ་ཡ་གཅྙིག་བསྐུམས་ནས་བསད་པས།	ཁོད་སུ་ཡྙིན་ཟེར།	ང་སེང་

ལྷ་ཡུལ་ནས་ཡོང་བ་ཡྙིན།	ལྷ་ཡེ་ཤེས་སྤན་གཅྙིག་ཡྙིན་བས་པས།	ལྷ་ཡེ་ཤེས་སྤན་

གཅྙིག་ཅྙི་ལ་བོན།	གང་དགོས་ཟེར་བར།	ང་ལ་ཀླུའྙི་བུ་མོ་ས་མཚོ་སྨན་དགོས་པ་ཡྙིན་

བས་པས།	ལྷ་ཡེ་ཤེས་སྤན་གཅྙིག་མ་བོན་པས་བུ་མོ་ལོས་སེར་ཟེར་རོ།	།

	 དེ་ནས་ཞག་གསུམ་གྙི་རྙིང་ལ་ཡོན་ཆབ་དང་མེ་ཏོག་ཕུལ།	བཟའ་བཏུང་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དྲངས།	ཞག་གསུམ་ཕྙིན་པའྙི་ཉྙིན་ཉྙི་མ་ཤར་བ་དང་ང་འགོ་བུ་

མོ་དགོས་བས་པས།	ཟངས་ཀྙི་ཁྙི་མོ་དམར་མོ་ཁྙི་ཐག་དང་བཅས་པ་ཞྙིག་བྱུང་ངོ་།	།

དེར་ཁྙི་མོ་དེ་ཁྙིད་ནས་ཁེད་སྤན་བཙུམ་མཛད་པ་ཞུ་ཟེར།	མྙིག་བཙུམས་པས་ཁྙི་དང་

ཁོ་རང་གཉྙིས་ཀ་མཚོ་ཁར་སེབས།	དེར་ལྟོ་མ་རག་པར་ཞག་གསུམ་བཞྙི་ཙམ་སོང་

བས་གོད་པ་ཡང་ལྟོགས།	ཁོའྙི་བསམ་པར།	ཀླུའྙི་བུ་མོ་ས་མཚོ་སྨན་ལེན་པར་ཕྙིན་

པས།	དེ་མ་བྱུང་བར་ཁྙི་མོ་འདྙི་འདྲ་ཞྙིག་གྙིས་གང་བེད་བསམས་ཏེ།	ཕར་ཕོགས་

ཀྙི་ནགས་གསེབ་ནས་རྒྱུག་པ་ཞྙིག་བཅད་དེ་ཁྙི་མོ་དེའྙི་སེད་པར་གཞུས།	ཁྙི་མོ་དེ་

ཨང་ཆོ་ལེ་སོང་ངོ་།	།དེའྙི་རེས་སུ་ཕྙིན་པས་ཁྙི་མོ་དེའྙི་གདོང་ན་ཟན་རོག་ཅྙིག་འདུག་
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ཅྙིང་།	མོ་རང་ནྙི་ལག་པ་ལྡག་གྙིན་བསད་འདུག་གོ	།བཙོས་ཟན་དེ་བཟོས།	ཁྙི་མོ་ཡ་

རབས་འདྙིས་ཁ་གདོང་གྙི་ཟན་མྙི་ཟ་བ་ཅྙི་ཡྙིན་བསམས་པ་བྱུང་ངོ་།	།ཡང་ཁྙི་མོ་འདྙི་

དང་བསོངས་ནས་བཤར་ཏེ་ཡོང་།	དེར་ཡང་ཉྙི་མ་ཕེད་སོང་བ་དང་།	ལ་ཞྙིག་ཡོད་པ་

དེ་ལ་འཛེགས་འགོ་དུས་གོད་པ་ལྟོགས་བྱུང་བས།	ཡང་ཁྙི་མོ་དེའྙི་སེད་པ་ལ་རྒྱུག་པ་

གཞུས།	ཁྙི་མོ་དེ་ཨང་ཆོ་ལེ་སྔོན་ལ་སོང་ངོ་།	།ཡང་མར་ཟན་ཆེན་པོ་ཞྙིག་རོ་ཁ་ན་

བཞག་འདུག་གོ	།ཁོའྙི་བསམ་པར་ཁྙི་མོ་དེ་ལ་རྒྱུག་པ་གཞུས་ན་བཟའ་རྒྱུ་རེ་ཡོང་གྙི་

འདུག་བསམས།	མར་ཟན་དེ་ཟོས་ཚར་བ་དང་ཡར་ལངས་པས།	ཁྙི་མོ་ན་རེ།	ཁོད་

ལྷ་ཡེ་ཤེས་སྤན་ལ་ལྟོགས་འགོང་ཞུགས་འདུག	མྙི་ཡུལ་དུ་ང་ལས་ཁེད་གདུལ་བ་ཆེ་

བ་དགོས་རུང་།	ཁོད་ནྙི་མྙི་ཕལ་པའྙི་ནང་ནས་ལྟོགས་བཟའ་ཐེབས་པ་ཞྙིག་ཡྙིན་འདུག	

ཁོད་ནྙི་གང་དུའང་འགོ་ས་མེད་པ་ཞྙིག་ཡྙིན་འདུག་པས་ཁོད་ཁྙི་འདྙི་གཉྙིས་ཁྙིད་ནས་

ཕར་རྙིའྙི་ལྡེབས་ལ་རྙི་དྭགས་ཨེ་འདུག་ལྟོས་ལ་དགོང་མོ་འདྙིར་ལོག་ཤོག་ཟེར།	དེར་

ནྙི་སྔར་མེད་པའྙི་ཤྭ་ཁྙི་གཉྙིས་བྱུང་བ་ཁྙིད་དེ་རྙི་དྭགས་འདེད་པར་ཕྙིན།	ཉྙི་མ་ལ་ལ་

བཞུད་པ་དང་ཁྙི་མོ་དེ་ཡོད་སར་ལོག་ཡོང་།	གང་ཡང་མེད་པའྙི་ས་སོང་དེར་ནྙི་ཐོག་

བརེགས་གཉྙིས་དང་ལྡན་པའྙི་ཁང་པ་ཞྙིག་གྲུབ་ཡོད་པས་ཅྙི་ཡྙིན་བསམས།	ཁྙི་མོ་

དེ་མཇུག་མ་རྙིལ་རྙིལ་བེད་བཞྙིན་བསུ་བ་ལ་བྱུང་ངོ་།	།ནང་དུ་ནྙི་ཡོ་བད་མང་པོས་

ཁེངས།	བཙོས་ཟན་ཚ་པོ་ཞྙིག་གྙི་ཁར་ཤ་གཟུག་1ཅྙིག་བཞག་འདུག་པ་དེ་ཟོས་ནས་
མལ་ཆས་ལེགས་པར་གོན་ནས་ཉལ།	

	 སང་ཉྙི་མ་མ་ཤར་བར་དུ་ཉལ་བསད་པས་ཁྙི་མོ་སྔས་མགོར་ཡོང་ནས་

ཡར་བཞེངས་ཏེ་ཞོགས་ཇ་ལ་འབོན་པར་ཞུ།	དེ་རྙིང་ཡང་ཁྙི་རར་བོན་པ་དྲག་ཟེར།	

༡)	ར་ལུག་སོགས་ཀྙི་ཤ་ཁོག་དེ་དུམ་བུ་བཞྙིར་བཏང་པའྙི་ཆ་གཅྙིག	
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མར་ཟན་ཞྙིག་འདུག་པ་དེའྙི་ཙ་ན་ཤ་གཟུག་ཕེད་བཞག་འདུག	བཙོས་ཟན་མར་ཟན་

གཉྙིས་འཁུར་ནས་ཁྙི་ར་ལ་འགོ་བའྙི་ཚུལ་བས་ནས་རྒྱབ་ཅྙིག་ཏུ་ཡྙིབ་བསད།	སབས་

དེར་ཁྙི་མོ་དེས་ཁྙི་ལྤགས་ཕུད་ནས་མཁར་ལས་བེད་ཅྙིང་།	ཁང་པ་ཐོག་གཉྙིས་མ་དེ་

ཐོག་བརེགས་དགུ་ཐོག་ཅན་གྙི་ཁང་བཟང་ཞྙིག་ཏུ་བསྐྲུན།	ལྕགས་རྙིར་མོ་ཧང་སོད་

ཁང་ཡང་གསུམ་ཐོག་རེ་བཟོས་འདུག	ཉྙི་མ་བཞུད་གབས་ཡོད་དུས་ཁོ་ཚུར་ཡོང་ནས་

ཁུག་ཀོག་ཏུ་འཇབ་ཉན་བེད་སབས།	དེར་གོག་མ་ཞྙིག་ཡོད་པ་ན་རེ།	སེད་པ་ང་ལས་

ཕ་བ་མེད་པས་ཚང་མ་ང་ལ་ཧ་ལས་ཟེར།	སྦལ་པ་ན་རེ།	དཔྲལ་ཞེང་ང་ལས་ཆེ་བ་

མེད།	ཤེད་མོ་ང་ལས་ཆེ་བ་མེད་ཟེར་འདུག	གཞན་ཡང་སྲོག་ཐོགས་པའྙི་འབུ་སྲྙིན་

ཚང་མས་མཁར་ལས་བེད་ཀྙི་འདུག་གོ	།གཟྙིམ་ཁང་ཞྙིག་གྙི་ཨ་ཤྙིང་གྙི་བུ་གུ་མྙིན་

པ་ཚར་འདུག	དེར་ཁོས་བང་བཏང་སེ་ཕྙིན་ནས་ཁྙི་ལྤགས་དེ་མེ་ཁོད་དུ་རྒྱང་བཏང་།

མོ་ན་རེ།	ཁྙི་ལྤགས་འདྙི་ཞག་གཉྙིས་རང་སོར་བཞག་ན་ཡོང་བ་ཡོད་དེ།	ཁོད་ངང་ཐུང་

བས་ལན་ཟེར།	སབས་དེར་ནྙི་མཛོད་རྣམས་གསེར་དངུལ་ཟངས་ལྕགས།	འབྲུ་གོས་

དར་ལ་སོགས་པས་ཁེངས་ཤྙིང་།	ཕྙིའྙི་ར་བ་རྣམས་ར་གང་བ་ཕྱུགས་ལ་སོགས་པས་

ཁེངས།	ལྕགས་རྙིའྙི་ནང་ན་ཐེམ་པ་ཉྙིས་བརྒྱ་ཙམ་ཡོད་པ་ཞྙིག་ཏུ་གྱུར།	

	 ནམ་ཞྙིག་སོང་བ་དང་།	ཁོ་རྒྱལ་པོའྙི་སྐུ་མདུན་དུ་སོད་དུས་ཀྙི་གོགས་པོ་

ལུག་རྙི་བ་ཞྙིག་ཡོད་པ་དེ་རྩྭ་ཁ་ལ་བལྟ་བར་སེབས་བྱུང་།	ཁོ་ན་རེ།	མཛེས་ལྡན་མ།	

ངའྙི་གོགས་པོ་སེབས་བྱུང་བས་ནང་དུ་བོས་ཤོག་ཟེར།	མོ་ན་རེ།	ཁོད་ཅལ་ཅོལ་མང་

པོ་མ་ལབ་བོས་པས་ཆོག་ཟེར།	མོའྙི་འདོ་གཏན་སམ་གྙི་ནང་དུ་སྦས།	མོ་རང་མྙིའྙི་བུ་

མོ་དབྙིབས་ནག་པ་གཟུགས་ཆུང་བ་ཞྙིག་ཏུ་སྤྲུལ་ནས་བསད།	ཁོས་ལུག་རྙིའྙི་སར་

ཕྙིན་ནས་བོན་ནམ་བས་པས།	འ་ོལགས་སོ།	།ཁོད་འདྙི་པའྙི་གཡོག་ལ་སོད་པ་ཨེ་
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ཡྙིན་ཟེར།	ང་འདྙི་པའྙི་གཡོག་ལ་ཡོད་པ་མྙིན།	འདྙི་པའྙི་དཔོན་ལ་ཡོད།	ང་ལ་ཆུང་

མ་ཀླུ་མོ་དཔེ་མྙི་སྲྙིད་པ་ཞྙིག་ཡོད་ཟེར་བ་ཁ་ནས་ཤོར།	དེར་ཁོ་ནང་དུ་བོས་ཏེ་ཟ་མ་

དྲངས་ཚར་བ་དང་།	ཁོད་ཀྙི་ཆུང་མ་ས་མཚོ་སྨན་དེ་གང་ན་ཡོད་བས་པར།	ཁོད་རང་

ཡུད་ཙམ་ཞྙིག་སོད་ཅྙིག་ཟེར་ནས་ཁོ་རྒྱུགས་ནས་གཏན་སམ་ཁ་ཕེ་བ་དང་གཏན་སམ་

གྙི་འདོ་མོ་ལ་བརྒྱབ།	མོའྙི་འདོ་ཕོ་བང་ལ་བརྒྱབ།	ཕོ་བང་ཕྙི་གསལ་ནང་གསལ་དུ་

གྱུར།	ལུག་རྙི་བ་ཟ་མ་ཞྙིམ་སོང་ཟེར་ནས་སོང་ངོ་།	།

	 ཁོས་ལུག་རྣམས་མགོགས་པར་དེད་དེ་རྒྱལ་པོའྙི་སྐུ་མདུན་དུ་ཕྙིན།	དེར་

རྒྱལ་པོའྙི་བློན་པོ་རྣམས་ཀྙིས་གང་ལ་འགོ་བས་པར།	གཏམ་ལན་མྙི་འཇལ་བར་ཤར་

རྒྱག་རྒྱལ་པོའྙི་སྐུ་མདུན་དུ་ཕྙིན།	ཁོས་རྒྱལ་པོར་ཕག་འཚལ་ནས།	ན་ནྙིང་ནས་རང་

རེས་རྨྙི་ལམ་བརག་པར་བཏང་བའྙི་མྙི་དེ་ས་སོང་ཡ་ན་མཁར་ལྕགས་ཀྙི་སྒོམ་བུ་འདྲ་

བ་ཞྙིག་བས།	ཀླུ་མོ་ཁད་འཕགས་ཤྙིག་ཆུང་མར་འདུག་ཞུས་པས།	རྒྱལ་པོ་ན་རེ།	

སྤང་པོ་ཁོར་ངའྙི་ཞགས་པ་བསྐུར་ནས་རྨྙི་ལམ་བརག་པར་བཏང་བ་ཡྙིན་པས།	སང་

རང་རེ་ཚོ་དེ་བལྟ་བར་འགོ་གསུངས་ནས་རྒྱལ་པོ་སྐུ་འཁོར་ལྔ་ཙམ་ཞྙིག་ལུག་རྙི་བས་

སྣེ་ཁྙིད་ནས་བོན།	ཁོས་རང་ཡུལ་གྙི་རྒྱལ་པོ་དེ་ཁོའྙི་མཁར་དེའྙི་རར་ཕེབས་པ་མཐོང་

འཕལ།	མཛེས་ལྡན་མ།	ངའྙི་ཡུལ་གྙི་རྒྱལ་པོ་བོན་འདུག་པས་གདན་འདྲེན་དགོས་བས་

པ་དང་།	མོ་ན་རེ།	ཁྙི་ལྤགས་དེ་མེ་ལ་མ་བསྲེགས་ན་ཡག་པོ་ཡོང་བ་ཡོད་དེ།	དེ་ནྙི་

བསྲེགས་ཚར།	དེ་ནས་ཀང་འདོ་དེ་ལུག་རྙི་བར་མ་སོན་བས་པས་བསན་པ་དེས་ལན་

པ་ཡྙིན།	དེ་རྙིང་དཀའ་ལས་ཆེན་པོ་ཞྙིག་ཡོང་།	རྒྱལ་པོ་གདན་དྲངས་ན་དྲག་ཟེར།	ཁོ་

ཕྙིན་ནས་ཕག་དང་ཞེ་ས་བས།	རྒྱལ་པོ་ནང་དུ་གདན་དྲངས་ཏེ་གསེར་ཁྙིར་བཞུགས་

སུ་བཅུག	བློན་འཁོར་རྣམས་གདན་དཀྱུས་མའྙི་ཐོག་སོད་དུ་བཅུག	རྒྱལ་པོས་གཙོས་
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པའྙི་དཔོན་གཡོག་རྣམས་ལ་ཀླུའྙི་ཞལ་ཟས་ལ་སོགས་བསེན་བཀུར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པ་བས།	རྒྱལ་པོས་ལུག་རྙི་ལ་ཆུང་མ་ས་མཚོ་སྨན་དེ་གང་ན་འདུག་གསུངས་པས་

ལུག་རྙི་རྒྱུགས་ཕྙིན་ཏེ་གཏན་སམ་ཁ་ཕེ་བས།	དེར་གཏན་སམ་གྙི་འདོ་མོ་ལ་ཕོག	

མོའྙི་འདོ་ཕོ་བང་ལ་ཕོག	ཕོ་བང་ཁ་ཆྙིལ་ལེར་གྱུར།	

	 དེར་རྒྱལ་པོའྙི་ཐུགས་ལ་བཙན་ཐབས་ཀྙིས་ཁོའྙི་ཆུང་མ་འཕོག་ན་འབངས་

འཁོར་རྣམས་ཡྙིད་ཆད་འགོ་བས།	ཐབས་ཀྙིས་ཆུང་མ་དང་བཅས་འཕོག་དགོས་

བསམས།	རྒྱལ་པོ་ན་རེ།	ཁོད་ལ་ངས་ཞགས་པ་བསྐུར་ནས་བཏང་བ་ཡྙིན་ཏེ།	ང་

ཁོད་ཀྙི་སར་མ་ཡོང་བར་ལ་ཁོད་ཀྙིས་ང་ལ་འདྙི་བས་འདྙི་མྙིན་གྙི་ལན་ཙམ་ཡང་མེད་

པས་ན།	ད་སང་གྙི་ཆ་ལ་ཁོད་དང་ང་གཉྙིས་དར་ཡུག་སུ་མང་འགན་རྒྱུ་ཡྙིན།	ངའྙི་

དར་མང་བ་བྱུང་ན་ཁོད་ཀྙི་འབངས་འཁོར་གཡོག་ཆུང་མ་དང་བཅས་པ་ང་ལ་དབང་

རྒྱུ་དང་།	ཁོད་མང་ན་བུ་མོ་གཅྙིག་ལས་མེད་པ་དེ་ཁོད་ལ་སེར་བ་ཡྙིན་གསུངས་ཏེ།	

རྒྱལ་པོ་དཔོན་གཡོག་རྣམས་དེ་ནས་བོན།	བུ་མོ་ས་མཚོ་སྨན་གྙིས།	ཁོད་ལ་རྒྱལ་

པོས་ཅྙི་གསུང་གྙི་འདུག་བས་པར།	རྒྱལ་པོ་ལ་ནྙི་འབུ་གསོས་ནས་དར་མང་པོ་ཡོད།	

ངེད་ལ་ནྙི་དར་སྐུད་ཅྙི་ཡང་མེད།	དར་སུ་མང་འགན་པས་རྒྱལ་པོ་མང་ན་འབངས་ཆུང་

མ་དང་བཅས་པ་རྒྱལ་པོ་ལ་དགོས་གསུང་གྙི་འདུག	རང་རེ་མང་བ་བྱུང་ན་རྒྱལ་པོའྙི་

སྲས་མོ་སེར་གྙི་ཡྙིན་ཟེར་གྙི་འདུག་པས་གང་དྲག་བས་པར།	ཁ་སང་གྙི་ཁྙི་ལྤགས་དེ་

མེ་ལ་མ་བསྲེགས་ན་ཆོག་པ་ཡོད་དེ།	དེ་ནྙི་བསྲེགས་ཟྙིན།	འདོ་ལུག་རྙི་ལ་བསན་པས་

ལན།	འནོ་ཀང་ད་ལམ་གྙི་འདྙི་རང་དཀའ་རྒྱུ་མེད།	ཁོད་རང་སྒོམ་བུ་འདྙི་ཁེར་ལ་ཁ་

སང་གྙི་མཚོ་ཁ་དེར་རྒྱུགས་ཤྙིག	ཨ་ཞང་ཀླུ་དབང་གྙི་རྒྱལ་པོ་ལགས་ཟེར་བོས་ནས།	

མཁར་ལས་ཀྙི་སྒོམ་བུ་དེ་མར་ལོངས་ལ།	དར་སྣ་འཐག་བེད་ཀྙི་སྒོམ་བུ་དེ་ཐོངས་
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ཟེར་བ་གྙིས།	དེ་ཡར་ཁེར་ལ་ཁ་མ་ཕེ་བར་ཤོག་ཟེར།	ཁོས་མཁར་ལས་ཀྙི་སྒོམ་བུ་

དེ་ཁུར་ནས་མཚོ་ཁར་ཕྙིན་ཏེ།	ཨ་ཞང་ཀླུ་དབང་གྙི་རྒྱལ་པོ།	མཁར་ལས་ཀྙི་སྒོམ་

བུ་མར་ལོངས་ལ་དར་སྣ་འཐག་བེད་ཀྙི་སྒོམ་བུ་དེ་ཡར་ཐོངས་དང་བས་པས།	སྒོམ་

བུ་ཞྙིག་བསྐུར།	མཁར་ལས་ཀྙི་སྒོམ་བུ་དེ་མར་བླངས་སོ།	།ཁོས་སྒོམ་བུ་ཁུར་ནས་

ཡོང་།	ལ་ཁར་སེབས་པ་དང་ཁོའྙི་བསམ་པ་ལ།	རྒྱལ་པོར་དར་མང་པོ་ཡོད།	འདྙིའྙི་

ནང་དར་ཅྙི་ཙམ་ཡོད་དམ་བསམས་ནས་ཁོས་ཁ་ཕེ་བས།	དར་སྣ་ལྔ་དོན་བྱུང་ནས་

དར་གྙིས་ཁོ་འཐུམ་གབས་བས་པ་མོས་མཐོང་ནས་མགོགས་པར་རྒྱུགས་ནས་རུབ་

རུབ་བཟོས་པ་དང་དར་སྣ་ལྡོག་བྱུང་སེ་ཁོ་མ་ཤྙི་ཙམ་བྱུང་།	ཁོ་གཉྙིས་མཉམ་དུ་ཕོ་

བང་ལ་ཕྙིན།	དེའྙི་ཕྙི་ཉྙིན་ཉྙི་མ་ཤར་བ་དང་ཁོ་རང་གྙི་མདུན་རྙི་ཞྙིག་ཡོད་པ་དེ་རྒྱལ་

པོས་དར་གྙིས་བཏུམས་ནས་ཡོད།	དེ་ཉྙིན་ཁོང་གཉྙིས་ཀྙི་སོ་འགམ་དུ་རྒྱལ་པོའྙི་བློན་

པོ་དྲག་པ་ཞྙིག་ཡོང་སེ།	ཁོད་ཀྙི་དར་སྣ་ག་ན་ཡོད།	ངེད་ཚོའྙི་དར་གྙིས་རྙི་གཏུམས་

ནས་ཡོད་ཟེར།	སབས་དེར་ས་མཚོ་སྨན་ཐོག་ཁར་ཕྙིན་ནས་སྒོམ་བུ་དེ་ཁ་ཕེ་བ་དང་།

དར་སྣ་ལྔ་དོན་བྱུང་སེ་ལུང་པའྙི་རྙི་ཀླུང་མེད་པ་དར་གྙིས་ཁེངས།	བློན་པོ་དེས་ངེད་

ཀྙི་ར་ཕྱུགས་མྙི་དང་བཅས་པ་རྣམས་དར་གྙིས་འགགས་ནས་འཆྙི་བ་འདུག་པས་དར་

བསྡུ་གོགས་གྙིས་ཟེར།	དེར་མོས་ཚུར་རུབས་ནས་སྒོམ་བུ་དེའྙི་ནང་དུ་བསྡུས་སོ།	།

	 དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་དེ་ཕོ་བང་གྙི་སོ་ཁར་བོན་ནས།	དར་ཁོད་མང་བ་ཨ་ཅང་བརོད་

མེད་རེད།	སང་ཉྙིན་གྙི་ཆ་ལ་ང་དང་ཁོད་ཀྙི་ལྷ་གཡག་སུ་འཇྙིགས་འགན།	ཁོད་ཀྙི་ལྷ་

གཡག་འཇྙིགས་ན་སྔར་ཁ་ཆད་ལྟར་བེད་རྒྱུ་ཡྙིན་ཟེར་རྒྱལ་པོ་སོང་ངོ་།	།ས་མཚོ་སྨན་

གྙིས་རྒྱལ་པོས་ཅྙི་གསུང་གྙི་འདུག་བས་པར།	ཁོས་རྒྱལ་པོ་ལ་ནྙི་ལྷ་གཡག་རྙི་ཙམ་

རོགས་མཐའ་མེད་པ་ཡོད།	རང་རེ་ལ་ནྙི་རྙིད་སྤུ་གཅྙིག་ཀང་མེད།	སང་ལྷ་གཡག་སུ་



94

འཇྙིགས་འགན་གསུང་གྙི་འདུག་བས་པ་དང་།	ས་མཚོ་སྨན་གྙིས།	དེ་ལ་དཀའ་ལས་

མེད།	ད་ཁོད་མཚོ་ཁར་ཕྙིན་ནས་ཞང་པོ་ཀླུ་དབང་རྒྱལ་པོ་ལ་དར་སྣ་འཐག་བེད་ཀྙི་སྒོམ་

བུ་དེ་མར་ལོངས།	སའྙི་གཡག་གུ་ཡར་ཐོངས་དང་གྙིས་ཤོག་ཟེར།	ཁོས་དེ་ལྟར་བས་

པས་ཀླུའྙི་སའྙི་གཡག་གུ་ཁམ་པ་དེ་མཚོ་ཁར་བསྐལ།	དར་གྙི་སྒོམ་བུ་དེ་བླངས་སོང་

ངོ་།	།ཁོས་ཀང་གཡག་གུ་དེ་ལ་ཟན་སྦྙིན་གྙིན་ཡོང་།	ཁོའྙི་བསམ་པ་ལ།	རྒྱལ་པོའྙི་

ལྷ་གཡག་ནྙི་རྙི་ལས་ཆེ་བ་ཡོད།	འདྙིས་ཐུབ་ཨེ་ཡོང་བསམས་པའྙི་བློ་དོགས་སྐེས།	

ཁོ་ནང་དུ་འབོར་བ་དང་ས་མཚོ་སྨན་ལ་འདྙིས་ག་འདྲ་བས་ཡོང་ངམ་བས་པར།	མོ་

ན་རེ།	གཡག་གྙིས་གོ་ཆོད་པ་ཡོད་ཟེར།	སང་ཉྙི་མ་ཤར་བ་དང་རྒྱལ་པོའྙི་ལྷ་གཡག་

རྣམས་དེད་ནས་སོ་འགམ་དུ་སེབས།	དེར་ཁོ་སྐྲག་ནས་ལྷ་གཡག་རྣམས་སེབས་སོང་།

ལྟོས་དང་།	རང་རེའྙི་ལྷ་གཡག་འདྙིས་ཨེ་ཐུབ་བས་པར།	མོ་ན་རེ།	དོན་མེད་སྐྲག་མྙི་

དགོས།	དེ་ལས་འཇྙིགས་པ་བང་ཁམས་ན་འབོང་ཁྱུ་ལྡྙིང་བ་ཡང་འདུག་ཟེར།	ཡང་

རྒྱལ་པོའྙི་བློན་པོ་ཞྙིག་དེར་ཡོང་ནས་ཁོད་ཀྙི་གཡག་ཐོན་ཤོག་ཟེར།	དེར་མོས་སའྙི་

གཡག་གུ་ཁམ་པ་དེའྙི་རར་ཕྙིན་ནས་སྤྲུག་སྤྲུག་ཅྙིག་བས།	ཟན་ཞྙིག་བྙིན་ཏེ་སའྙི་

གཡག་གུ་ཁམ་པ་ཁོ་རེ།	ཁོ་ཚོའྙི་གཡག་འདྙི་རྣམས་བརྙིས་ནས་སོད།	ལ་ལ་བརྡུངས་

ནས་སོད་ཅྙིག	གཅྙིག་ཐོག་གཅྙིག་བརེགས་ནས་ཞོག་ཅྙིག་ཟེར་རོ།	།ཐེམ་པ་དེ་བུད་པ་

དང་རྒྱལ་པོའྙི་གཡག་རྣམས་གཅྙིག་ཏུ་བསྒྙིལ་ཀང་མོའྙི་གཡག་དེའྙི་མགོ་བོའྙི་དོད་མྙི་

ལོན་པའྙི་གཡག་ཆེན་པོ་ཞྙིག་བྱུང་ངོ་།	།མོའྙི་གཡག་དེ་མཐོང་བས་བློན་པོ་གཡག་རྙི་

རྣམས་མྙིག་ཅེ་རེར་བལྟས་ནས་བོས་སོང་།	དེར་གཡག་དེས་སྣ་གཅྙིག་བུས་པ་དང་

སོབས་ཆེ་བ་རྣམས་འགེལ།	འགེལ་བ་རྣམས་རྨྙིག་པས་བརྙིས།	མ་འགེལ་བ་རྣམས་

རྭ་ཁ་ལ་བླངས་ཏེ་བརྙིགས་ནས་བཞག	གཡག་དེ་རྣམས་བསད་ཚར་བ་དང་ས་མཚོ་
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སྨན་གྙིས་རང་གྙི་གཡག་དེ་དེད་ནས་ནང་དུ་ལོག་སོང་ངོ་།	།

	 ཡང་རྒྱལ་པོའྙི་བློན་པོ་ཞྙིག་སོ་རར་ཡོང་ནས།	དེ་རྙིང་གཡག་འཛིང་ཁོད་རྒྱལ་

བ་ལ་སད་ཆ་ཤོད་རྒྱུ་བསད་མ་སོང་།	སང་ཉྙིན་ར་སུ་མགོགས་བལྟ།	ཁོད་མགོགས་

ན་བུ་མོ་སེར།	ང་མགོགས་ན་ཁ་ཆད་བཞྙིན་བེད་ཟེར་རོ།	།ཁོ་ནང་དུ་ཡོང་བ་དང་།	ས་

མཚོ་སྨན་ན་རེ།	རྒྱལ་པོས་ཅྙི་གསུངས་ཟེར་བར།	ཡང་ར་སུ་མགོགས་འགན་གསུངས་

སོ།	།རྒྱལ་པོ་ལ་ནྙི་ར་མང་ལ་ཧག་པ་ཡོད།	རང་རེ་ལ་ནྙི་ར་ཕར་ཞོག་བོང་བུ་གཅྙིག་

ཀང་མེད་པས་གང་དྲག་བས་པར།	བུ་མོ་ན་རེ།	ཁོད་སྔར་གྙི་མཚོ་ཁར་སོང་།	ཨ་ཞང་

ཀླུ་དབང་རྒྱལ་པོའྙི་སར་ཕྙིན་ནས་གཡག་གུ་ཁམ་པ་འདྙི་ཕར་སྤོད།	སའྙི་ར་སྙི་སྔོ་ཆུང་

ཡར་ཐོངས་གྙིས།	དེ་སྐོར་གྙིན་ཤོག	འདྙི་ནྙི་ལས་ས།	དེ་ལས་དཀའ་བ་ད་དུང་ཡོང་

ཟེར།	ཡང་ཁོ་མཚོ་ཁར་ཕྙིན་ཏེ།	ཨ་ཞང་ཀླུ་དབང་གྙི་རྒྱལ་པོ།	སའྙི་གཡག་གུ་ཁམ་པ་

འདྙི་ལོངས་ལ།	སའྙི་ར་སྙི་སྔོ་ཆུང་དེ་ཡར་ལ་ཐོངས་བས་པས།	ར་མཐུར་ཐག་1དང་
བཅས་པ་ཞྙིག་ཁྙིད་ནས་གཡག་གུ་ཕར་བླངས།	དེར་ཁོས་མཐུར་ཐག་ནས་བཟུང་སེ་

སྐོར་གྙིན་ཁྙིད་ཡོང་།	ཁོའྙི་བསམ་པ་ལ།	ས་མཚོ་སྨན་གྙིས་སྤྲུག་སྤྲུག་བས་པ་ཙམ་

གྙིས་གང་ལས་ཀང་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཡོང་གྙི་འདུག་བསམས་ནས་ཤྙིན་ཏུ་དགའ།	

ནང་དུ་སེབས་པའྙི་ཕྙི་ཉྙིན་ཉྙི་མ་ཤར་བ་དང་།	རྒྱལ་པོས་ཆྙིབས་པ་ཅང་ཤེས་ཉྙི་ཟེར་

སེར་གྙིས་ནོན་པ་ཟེར་བ་ཞྙིག་ཡོད་པ་དེ་ཆྙིབས་ནས་ར་རྒྱུག་པ་ལ་ཤོག་ཟེར་བློན་པོ་

ཞྙིག་འབོད་དུ་བཏང་།	དེར་མོས་ར་དེ་སྤྲུག་སྤྲུག་ལེགས་པར་བས།	གསེར་གྙི་ས་ལ་

གཡུའྙི་ཐགས་ཆས་བརྒྱན་པ་ཞྙིག་ཡོད་པ་དེ་ར་དེ་ལ་སྤས།	ཁོ་རང་ལ་གོས་ཁད་དུ་

འཕགས་པ།	སོད་ལ་སངས་རྒྱས་སོང་ར་ཡོད་པ།	སྨད་ལ་རྒྱལ་པོའྙི་བཀའ་ཚེམ་རྙི་

༡)	རའྙི་མཐུར་མགོ་ལ་བཏགས་པའྙི་ཐག་པ།	
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མོ་བྙིས་པ།	སེད་པ་ལ་རྒྱལ་ཆེན་སེ་བཞྙི་བྙིས་ཡོད་པ།	གོང་བ་གཡས་གཡོན་ལ་ཉྙི་ཟླ་

བྙིས་པ་ཞྙིག་ཡོད་པ་དེ་ཁོ་ལ་གཡོགས་ནས་ར་དེ་ལ་བསྐོན་ཏེ་བཏང་།	དེར་བུ་མོས་ཁོ་

ལ།	ར་རྒྱུག་པའྙི་ཚད་དེ་ལ་ཁ་ཡ་གྙི་ལ་བས་ན།	རྒྱལ་པོ་ལ་ཁའྙི་གཤམ་དུ་མ་སེབས་

པར་ཁོད་ཀྙིས་ར་ཁ་བཀག་ནས་སོད་ཅྙིག	རྒྱལ་པོ་ལ་ཁའྙི་གཤམ་དུ་སེབས་འཕལ་

ར་ལྕག་ཅྙིག་རྒྱོབ་ལ་ར་སྙི་སྔོ་ཆུང་ད་མཆོངས་ལ་རྒྱུགས་ཤྙིག་གྙིས།	སའྙི་སྔ་རུ་ལ་

མཆོངས་ལ་ཁ་ཕོ་མ་འདོན།	ཤུ་མ་རྒྱག་ཟེར་ཁ་ཏ་བས།	རྒྱལ་པོའྙི་སྐུ་མདུན་དུ་ཕྙིན་

ནས་རྒྱལ་པོའྙི་ར་དེའྙི་མགོ་མཇུག་ཚང་མ་ལ་བལྟས་པས་ན།	ར་སྔོན་པོ་ཉྭ་བཞྙི་ནག་པོ་

བས་པ།	སེར་བཞྙི་ལྕགས་ལ་བས་པ།	ལག་ཤོག་ཐེར་ཐེར་བས་པ།	སོད་སྨད་ཡོངས་

ལ་ཕོད་དཀར་ཆེ་ལེ་ཡོད་པ་ཞྙིག་འདུག	རྒྱལ་པོས་ཁོ་ལ།	རང་རེ་གཉྙིས་ར་རྒྱུག་པའྙི་

ཚད་དེ་ལ་ཁ་མ་གྙི་ལ་བེད་ཟེར་རོ།	།རྒྱལ་པོ་ར་ལ་བཞོན་ནས་བརྒྱུགས།	ཁོས་རྒྱལ་

པོ་ལ་གཤམ་དུ་མ་སེབས་བར་ར་ཁ་འཐེན་ནས་བསད།	རྒྱལ་པོ་ལ་གཤམ་དུ་སེབས་

པ་དང་།	ར་ལྕག་ལན་གསུམ་བརྒྱབ་ནས་ད་མཆོངས་ཤྙིག་བས་པས་མཆོང་ཐེངས་

གསུམ་ལ་ལ་ཁར་སེབས།	ཁོས་ཕྙི་མྙིག་བལྟ་དུས་རྒྱལ་པོ་ལ་གཤམ་ནས་བོན་ཡོང་

གྙི་འདུག་པས།	ཁོ་ར་དེ་ལས་བབས་ཏེ།	ཧ་ལས་སོ་བས་པས།	རྒྱལ་པོ་དེར་ཕེབས་

ཏེ།	ཁོད་ཀྙི་ར་མགོགས་པ་ལ་ནྙི་སད་ཆ་ཤོད་རྒྱུ་བསད་མ་སོང་།	ཧ་ལས་སོང་ཟེར་

བ་གང་ལ་ཟེར་བ་ཡྙིན་བས་པར།	ཧ་ལས་ཨར་པོ་ལ་ཟེར་བ་ཡྙིན་བས་པར།	ད་རེས་

མཁར་ལས་བེད་པ་ནྙི་མྙིན།	ར་རྒྱུག་པ་ལ་ཧ་ལས་སོ་ཟེར་བའྙི་གདམས་ངག་ཤོད་པར་

སང་ཉྙིན་ངའྙི་རར་ཤོག་ཅྙིག་གསུངས་ནས་རྒྱལ་པོ་གཤེགས།	

	 ཁོ་ཡང་ནང་དུ་ལོག་ཕྙིན།	མོས་ཕག་ཕེབས་སམ་ཟེར།	ར་མགོགས་པོ་འདུག་

གམ་བས་པར།	ར་མགོགས་པ་ལ་མཆོང་ཐེངས་གསུམ་ལ་ལ་རེར་སེབས།	འནོ་ཀང་
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བདག་གྙི་ཁ་ནས་ཧ་ལས་སོ་ཟེར་ཤོར་བས།	རྒྱལ་པོས་རང་རེ་གཉྙིས་མཁར་ལས་ལ་

ཚོགས་པ་མྙིན།	ཧ་ལས་སོ་ཟེར་བའྙི་རྒྱུ་མཚན་ཁེར་ཤོག་གསུང་གྙི་འདུག་ན།	གང་

ལྟར་དབང་ཆེ་ཆུང་ཤོར་བས་ནམ་ཕུགས་ང་ཚོ་ཤོར་རྒྱུ་ཡྙིན་པ་འདྲ་བས་པར།	བུ་མོས།	

ཧ་ལས་སོ་རང་ལས་ས་སེ།	འནོ་ཀང་དེ་འདྲ་བས་ན་རྒྱལ་པོ་ལ་མྙི་དྲག་ཟེར་བའྙི་ཞུ་བ་

ཞྙིག་གཏོང་དགོས།	ཁོད་རང་མཚོ་ཁར་སོང་ལ་ཨ་ཞང་ཀླུ་དབང་རྒྱལ་པོའྙི་སའྙི་ར་སྙི་

སྔོ་ཆུང་མར་ལོངས་ནས་ཧ་ལས་སོའྙི་སྒོམ་བུ་དེ་སྐུར་དང་ཟེར་བ་གྙིས་ལ་ཁ་མ་ཕེ་བར་

ཁུར་ཤོག་བས།	དེ་བར་ལ་དང་པོའྙི་གོགས་མཆེད་ལུག་རྙི་དེ་ར་འཆག་པ་ལ་བྱུང་བ་

དང་།	བུ་མོས་སྨྲས་པ།	ད་ལྟའྙི་ལས་རྙོག་འདྙི་ཐམས་ཅད་བཟོ་མཁན་ཁོད་ཡྙིན།	རྒྱལ་

པོས་ཧ་ལས་སོ་ཁེར་ཤོག་གསུངས་བྱུང་བས་ཧ་ལས་སོ་ཟེར་བ་དེ་དཔོན་གཡོག་

གཉྙིས་ཀའྙི་ཐད་ནས་བཤད་ན་མྙི་ལེགས་པ་ཡྙིན་པས།	རྒྱལ་པོས་དགོས་གསུང་གྙི་

འདུག་ན་ཁོད་ཀྙིས་ཁེར་རྒྱུགས་བས་པ་དང་།	ལུག་རྙི་ན་རེ།	ཧ་ལས་སོ་ཟེར་བ་དེ་

དཀོན་པོ་ཡོད་པ་ཨེ་ཡྙིན་ཟེར།	བུ་མོ་དེ་ན་རེ།	ཧ་ལས་སོ་ནྙི་ཤྙིན་ཏུ་དཀོན་པ་ཞྙིག་

ཡྙིན་བས་པར།	ལུག་རྙི་བས་ངས་ཞུ་བ་འབུལ་ཨེ་ཐུབ་བལྟ་ཟེར་སོང་།	དེའྙི་བར་ལ་

མོའྙི་ཁོ་ག་དེ་མཚོ་ཁར་ཕྙིན་ཏེ།	ཨ་ཞང་ཀླུ་དབང་རྒྱལ་པོ།	སའྙི་ར་སྙི་སྔོ་ཆུང་འདྙི་མར་

ལོངས་ལ།	ཧ་ལས་སོ་ཟེར་བའྙི་སྒོམ་བུ་དེ་ཡར་སྐུར་དང་བས།	ཀླུ་དེས་ཧ་ལས་སྒོམ་

བུ་དེ་ཡར་བསྐལ།	ར་སྙི་སྔོ་ཆུང་དེ་མར་ཁེར་སོང་།	སྒོམ་བུ་གྲུ་བཞྙི་མ་ཞྙིག་འདུག་པ་

དེ་རྒྱབ་ཏུ་ཁུར་བ་དང་།	སྣ་ས་ལ་མ་ཐུག་ཙམ་བས་ནས་ཁུར་དགོས་པའྙི་ལྙིད་ཚད་

ཆེན་པོ་ཞྙིག་བྱུང་བས།	ཁོའྙི་བསམ་པར།	ཧ་ལས་སོ་ཟེར་བ་དེ་ཅྙི་འདྲ་ཞྙིག་ཡོད་

དམ།	ལྙིད་ཚད་ཆེ་ལུགས་འདྙི་ལ་བལྟས་ན་ཧ་ལས་སོ་ཟེར་བ་དེ་ཁྙིམ་ཐོག་ཏུ་ཡོད་

པ་ཨེ་ཡྙིན་བསམས་ནས་མོའྙི་རར་སེབས་ལ་ཁད་ཙ་ན་ཁ་ཕེ་ནས་བལྟས་པས།	ས་
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མཚོ་སྨན་གྙིས་མཐོང་སེ་ཁོ་མ་གྙིར་བསད་སོང་བས་སྔོ་ལོ་འཕར་1སྙིང་འདོད་པ་འདྲ་
བསམས།	སྒོམ་བུའྙི་ནང་ནས་ལྕགས་ཀྙི་མྙི་ཁྲུ་གང་པ།	ལག་ན་ལྕགས་ཀྙི་ཐོ་བ་ཁེར་

བ་ཞྙིག་དོན་བྱུང་སེ་ཧ་ལས་སོ་ཟེར་ཁོའྙི་མགོ་རུས་ཐོ་བས་བརྡུངས།	ས་མཚོ་སྨན་

དེར་མགོགས་པར་ཕྙིན་ནས་རུབ་རུབ་བཟོས་ཏེ་སམ་ནང་དུ་བླུགས་ནས་ཁོ་ལ་སྨྲས་

པ།	ངས་ཁོད་ལ་ཁ་མ་ཕེ་བར་ནང་དུ་ཁེར་ཤོག་བས་ཟྙིན།	ཁོད་ཀྙིས་ནྙི་རང་གྙིས་རང་

ལ་སྡུག་པོ་གཏོང་གྙི་འདུག་ཟེར།	ཁོ་སྐོར་གྙིན་སམ་ཁུར་ནས་ནང་དུ་སེབས་པ་དང་།

ལུག་རྙི་བས་རྒྱལ་པོར་ཞུ་བ་ཕུལ་ཟྙིན་རེས་ར་རྒྱུག་མ་འདུར་ཞྙིག་བཏང་ནས་འདྙི་

ཕོགས་སུ་ཡོང་བ་ཁོ་གཉྙིས་ཀྙིས་མཐོང་།	བུ་དེས་ང་བསུ་བར་འགོ་བས་པར།	བུ་མོ་

ན་རེ།	ཁོད་རང་བཞུགས་དང་ངས་བལྟ་བར་ཕྙིན་ཆོག་ཟེར།	ལུག་རྙི་བས།	ངས་ཁོད་

ཀྙི་ཞུ་བ་ལས་རྒྱས་པ་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕུལ་རུང་།	རྒྱལ་པོས་ཞུ་བ་བཞེས་རྒྱུ་ཕར་བཞག་

ད་ལྟ་མཁར་གཞྙིས་ཇོ་མོ་དང་བཅས་པ་ཕུལ་ན་སྲོག་ལ་མྙི་འབབ་པ་ཡོང་གསུང་གྙི་

འདུག་བས་པ་དང་།	བུ་མོས།	ངེད་གཉྙིས་རང་ལ་དག་པའྙི་མཁར་གཞྙིས་འདྙི་རྒྱལ་

པོས་བཞེས་རྒྱུ་ཟེར་བ་དེ་རྒྱལ་པོ་དབང་ཆེ་མ་དྲགས་སམ།	རྒྱལ་པོ་ང་རྒྱལ་ཆེ་ན་ནམ་

ཕུགས་ཕམ་པའྙི་ཉེན་ཡོད་བས་པས།	རྒྱལ་པོས་དམག་འདྲེན་པ་འདུག་བས་པར།	ཁོ་

གཉྙིས་ཀྙིས་ཁོད་ཕར་ཕྙིན་ནས་རྒྱལ་པོའྙི་འདོད་པ་ལྟར་མཛད་པར་ཞུ་ཞུས་ཤྙིག་བས།	

ཁོ་ཕྙིར་ལོག་ནས་རྒྱལ་པོ་ལ།	ཁོང་ཚོ་མཁར་བཙན་པའྙི་སབས་ཀྙིས་ང་ལ་ནྙི་སྣང་བ་

གཏོང་གྙི་མྙི་འདུག་པས་རྒྱལ་པོ་རང་ཕེབས་པ་ཞུ་ཞུས་པས།	རྒྱལ་པོ་ཁོས་ཏེ།	མངའ་

འགོ་གྙི་བློན་པོ་རྣམས་ལ་བཀའ་བསོས་ཏེ་རྒྱལ་པོས་དམག་ཁྙི་ཚོ་ཞྙིག་བཏང་།	ཡབ་

ཡུམ་གཉྙིས་ཕོ་བང་དུ་བཞུགས་སོ།	།

༡)	ཞབས་འདྲེན་ཞུས་པ།
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	 དམག་གྙི་སྔོན་དུ་ལམ་སྣེ་ཁྙིད་མཁན་ལ་ལུག་རྙི་བ་དེ་བཏང་།	ལུག་རྙི་བ་དེ་

ན་རེ།	ངས་རྒྱལ་པོའྙི་དྲུང་དུ་ཁོང་ཚོར་རྒྱུ་དངོས་ནོར་ལུག་ལ་སོགས་པ་འབུལ་རྒྱུ་མྙི་

འདུག་ཞུས་པས།	རྒྱལ་པོས་ང་ལ་ནོར་གྙི་དགོས་པ་མེད།	དམག་དྲོངས་ཤྙིག་གསུངས་

ནས་དམག་ཁྙི་དམག་འདྙིར་འབོར་ཡོད།	མཁར་འདྙིས་བརེན་མྙི་ཐུབ་པས་ཁོད་གཉྙིས་

སྲོག་ལ་མྙི་འབབ་པའྙི་ཞུ་བ་བས་པ་མྙི་དྲག་གམ་བས་པ་དང་།	ངས་ས་མཚོ་སྨན་ལ་

དྲྙིས་ཡོང་ཟེར་བར།	ལུག་རྙི་བས།	ཁོད་ཀྙི་བཟའ་ཟླ་དེ་རྒྱལ་པོའྙི་ཇོ་མོར་བཅོལ་བ་

འདུག	ཁོད་རང་ལ་ཉེས་པ་མྙི་ཡོང་བའྙི་དོན་དུ་སོ་ཕེ་ན་དྲག་བས་པས།	ཁོ་སེང་དུ་ཕྙིན་

ནས་མོ་ལ་སྨྲས་པ།	ཕྙི་རོལ་དུ་དམག་གྙིས་གང་ནས་འདུག	གང་འདྲ་བས་པ་དྲག་བས་

པར།	མོ་ན་རེ།	མང་ཉུང་ཅྙི་འདུག་གམ་ཟེར།	མང་ཉུང་ཁང་ཐོག་ནས་ལྟོས་དང་བས་

པས།	མོ་ན་རེ།	གད་པ་ཆེ་ཡང་ས་ཕུག་ཡྙིན།	ཁྙི་དམག་མང་ཡང་མྙི་རོ་ཡྙིན།	ལུག་རྙི་

གོགས་པོ་མདོ་ན་ཨེ་འདུག་ཟེར།	གོགས་པོ་ད་ལྟ་མདོ་ན་ལན་སྒུག་ནས་བསད་འདུག་

བས་པར།	ཡོང་བས་འགྙིག་འདུག	ད་ལྟ་ཁེད་རང་སོ་ཕེ་བར་རྒྱུགས་ཤྙིག	མྙིག་མ་

འཁྲུལ་བ་གྙིས་ལ་ལྟད་མོ་ལྟོས་ཨང་ཟེར།	རྒྱ་སོ་རྣམས་ཕེ་མ་ཐག་ས་མཚོ་སྨན་གྙིས།	

དག་ཡྙིན་ངེས་ཤེས་པའྙི་ལུག་རྙི་སོད།	དམག་ཁྙི་ཚོ་ཤྙི་མྙིན་རོ་མྙིན་རྡུངས།	དེ་ནས་

རྒྱལ་པོའྙི་ཕོ་བང་དུ་སོང་ལ་རྒྱལ་པོ་བཟའ་མྙི་གཉྙིས་མ་ཤྙི་ཙམ་རྡུངས་ཤྙིག་ཟེར།	སམ་

ཕེ་སེ་དགའྙི་མགོ་ལ་རྒྱོབ་ཅྙིག་བས་མ་ཐག་ལྕགས་ཀྙི་མྙི་ཧེང་བཞྙི་དོན་ནས།	སྔོན་ལ་

ལུག་རྙི་དེ་བསད།	དེ་ནས་ཁྙི་དམག་རྣམས་ཤྙི་མྙིན་རོ་མྙིན་བཟོས།	རྒྱལ་པོའྙི་ཕོ་བང་

དུ་ཕྙིན་ནས་སས་ལ་ཡར་ཧ་ལས་སོ་ཧ་ལས་སོ་ཟེར་འཛེགས་ཕྙིྙིན།	རྒྱལ་པོའྙི་བསམ་

པ་ལ་ང་དབང་ཆེ་བ་དང་བཙུན་མོ་ཀླུ་མོ་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེ་བས་ཧ་ལས་སོ་དེ་མངོན་སུམ་དུ་

ཡོང་བ་ཨེ་ཡྙིན་བསམ་གྙིན་མྙིག་ཧུ་རེར་བལྟས་པས།	ལྕགས་ཀྙི་མྙི་ཧེང་ཐོ་བ་ཁེར་བ་
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བཞྙི་བྱུང་ནས་ཧ་ལས་སོ་ཧ་ལས་སོ་ཟེར་རྒྱལ་པོ་ཁྙི་ནས་བསྒྙིལ་ཏེ་བརྡུངས།	དེར་ཀླུ་

མོ་དེ་རྒྱལ་པོའྙི་དྲུང་དུ་ཕྙིན་ནས་ཧ་ལས་སོ་འདྙིས་ཆོག་ལགས་སམ་ཞུས་པར།	རྒྱལ་

པོས་ཀླུ་མོ་ཁོད་སྤྲུལ་པ་ཆེ་བ་དང་།		རྨྙི་ལམ་བརག་དཔྱད་བེད་མཁན་ཁོ་བསོད་

ནམས་ཆེ་བས་ངས་ཁོད་གཉྙིས་མྙི་ཐུབ།	ངའྙི་བུ་མོ་སྙིང་ནས་བརེ་བ་འདྙི་ཁོ་ལ་སེར།	

ངེད་རྒན་རྒོན་གཉྙིས་ཆོས་བེད།	རྒྱལ་སྲྙིད་འདྙི་ཁེད་གཉྙིས་ལ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྙིན།	ངེད་

རྒན་རྒོན་བསད་ཀང་སྙིག་པ་ཆེ་བ་ལས་མེད་པས་གསོད་དུ་མ་འཇུག་ཟེར།	དེར་

མོས་སམ་ཁ་ཕེ་ནས་ལྕགས་ཀྙི་མྙི་ཧེང་བཞྙི་པོ་ནང་དུ་བཙུད།	སམ་དེར་སོ་ལྕགས་

བརྒྱབ་ནས་མོ་རང་གྙི་ཕོ་བང་དུ་ལོག་ཡོང་ངོ་།	།དེར་དམག་རྣམས་ནྙི་གོ་ཆ་རྒྱང་ལ་

བསྐྱུར།	ལག་ན་འཁར་བ་རེ་ཁེར།	གཅྙིག་གྙིས་གཅྙིག་སྐོར་ནས་ལོག་ཕྙིན།	སབས་

དེར་རྒྱལ་པོའྙི་སྲས་མོ་དེར་རྒྱན་ཆ་ལུགས་གཟབ་པར་སྤས།	བློན་པོ་འཁོར་དང་བཅས་

པ་སྐེལ་མར་ཡོང་།	ཁོས་རྒྱལ་སྲྙིད་ཕན་ཚུན་གཉྙིས་ཀ་བཟུང་ངོ་།	།ཀླུ་མོས་རྒྱལ་པོའྙི་

སྲས་མོ་དེར་ཕག་དོག་མ་བས་པར་ཁོང་གསུམ་མཐུན་པོར་གནས་ཤྙིང་།	བཙུན་མོ་

གཉྙིས་ལ་བུ་རེ་རེ་སྐེས།	རྒྱལ་སྲྙིད་དང་མངའ་འོག་ཆབ་འབངས་རྣམས་སྔར་ལས་

དར་ཞྙིང་རྒྱས་པ་དང་།	མྙི་དང་ཀླུ་གཉྙིས་གཅྙིག་དྲྙིན་གཅྙིག་ལས་ཆེ་བ་བྱུང་།	མྙི་དང་

ཀླུ་གཉྙིས་བསེབས་པས་མྙི་ནོར་དང་ཀླུ་ནོར་འཛད་མེད་ལོངས་སུ་སྤོད་རྒྱུ་བྱུང་ངོ་ཟེར་

བར།	རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤོད་བཟང་པོའྙི་ཁ་ནས།	རྨྙི་ལམ་བཟང་པོ་གྲུབ་པས་ཁོ་ལ་བདེ་བ་

ཐོབ་འདུག་ཟེར་ཤོར་བས།	རོ་དངོས་གྲུབ་ཅན་གྙིས།	རོ་ལ་གཏམ་ཟེར་བ་བ་ཁ་ཧུར་

ཟེར་ནས།	འགམ་ལྕག་མེ་འབར་བ་ལྟ་བུ་གསུམ་བརྒྱབ་ནས་རོ་བོས་ཤོར་སོང་ངོ༌།།	།།
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ཕུ་ནུ་གཉྱིས།

༄༅།	།ཡང་སོབ་དཔོན་གྙིས་ལམ་སོན་གནང་བ་བཞྙིན་ཕྙིན་ནས་རོ་དངོས་གྲུབ་

ཅན་སོད་སའྙི་ཨ་མྲའྙི་ཤྙིང་སོང་དེའྙི་རར་སེབས་པ་དང་།	རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤོད་བཟང་

པོས་ས་རེ་བཏོན་ནས་ཤྙིང་སོང་ལ་ཚག་སྒ་ཞྙིག་བརྒྱབ་སེ།	བླ་མ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པོ་

ཡྙིན།	།ང་རང་བདེ་སྤོད་བཟང་པོ་ཡྙིན།	།དྲྭ་བ་ལྕགས་ཀྙི་མྙིག་དགུ་མ།	།ས་རེ་ཟླ་

བ་དཀར་པོ་ཡྙིན།	།ཏོག་མ་སེང་ལྡེང་སྨུག་པོ་ཡྙིན།	།ཞགས་པ་འཕྲུལ་གྙི་ཨ་ལོང་

ཡྙིན།	།རལ་གྙི་ངར་མ་རོ་གཅོད་ཡྙིན།	།མར་ཟན་ཟོས་པ་འཛད་མེད་ཡྙིན།	།ཕད་བུ་

བརྒྱ་ཤོང་ཁ་མོ་ཡྙིན།	།རོ་ཁོག་འབབ་བམ་ཤྙིང་སོང་གཅོད།	།ཅེས་བཤད་པས།	རོ་

དེས་ཤྙིང་མ་གཅོད་ང་རང་བབ་སེ་ཡོང་ཟེར་ཞྙིང་བབས་བྱུང་བ་དང༌།	ཏོག་མ་དེས་

བརྡུངས།	ཕད་བུ་བརྒྱ་ཤོང་ཁ་མོའྙི་ནང་དུ་བཅུག		ཞགས་པ་འཕྲུལ་གྙི་ཨ་ལོང་གྙིས་

བསམས།	མར་ཟན་ཟོས་ཏེ་རྒྱབ་ལ་ཁུར་ནས་ཉྙིན་ལམ་བཅད།		དེ་ནས་རོ་དེས།	

རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བུ།	ཡང་ན་རྒྱལ་བུས་སྒྲུང་ཞྙིག་ཤོད།	ཡང་ན་ངས་སྒྲུང་ཞྙིག་བཤད་

ཟེར་བས།	རྒྱལ་བུའྙི་བསམ་པ་ལ།	བླ་མའྙི་ཞལ་ནས་རོ་ཁོ་རང་གྙིས་ཅྙི་ཟེར་ཡང་

གཏམ་ལན་མ་ལབ་གསུང་གྙི་འདུག་པས།	གཏམ་ལན་བེད་མྙི་ཉན་བསམས་ནས་

ཁ་རོག་བསད་པས།	རོ་ན་རེ།	རྒྱལ་བུ་ལས་ཟད་ཁོད་འདྲའྙི་ཁ་ནས་གཏམ་ཡོང་བ་

མྙི་འདུག		ངས་སྒྲུང་ཞྙིག་བཤད་ཀྙི་ཉོན་ཨང་ཟེར་ནས་གཏམ་འདྙི་ལྟར་སྨྲས་པ།

	 སྔོན་དུས་དང་པོ་ཙ་ན།	རྒྱ་གར་འཕགས་པའྙི་ཡུལ་གྙི་གོང་ཁེར་ཞྙིག་ཏུ་

ཕུ་ནུ་1གཉྙིས་ཡོད་པ་རེད།	ཕུ་བོ་ནྙི་ནོར་ལོངས་སྤོད་ཅྙི་ཡང་མེད་པའྙི་དབུལ་བ་

༡)	གཅེན་པོ་དང་གཅུང་པོ།
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ཞྙིག་ཡྙིན་པས།	གཞན་ལ་རྩྭ་དང་ཤྙིང་འཚོང་སེ་འཚོ་བ་ཡྙིན།	ནུ་བོ་ནྙི་སོབས་

དང་ལྡན་པ་ཕྱུག་པོ་ཞྙིག་ཡྙིན་རུང་།	གཅེན་པོ་ལ་ངན་ཞྙིང་མྙིག་སེར་བས་ཅྙིས་

ཀང་ཕན་འདོགས་མྙི་བེད་པ་ཞྙིག་གོ	།ནམ་ཞྙིག་ནུ་བོ་དེས་ཡུལ་མྙི་རྣམས་འདུས་

ནས་དགའ་སོན་བཟང་པོ་ཞྙིག་བགྙིས་པ་ན།	ཕུ་བོའྙི་བསམ་པར།	ངའྙི་གཅུང་པོས་

སྔོན་ཆད་ང་ལ་བཟའ་བཏུང་སོགས་ཀྙི་ཕན་འདོགས་མྙི་བེད་རུང་།	ད་ལན་བཟའ་

བཏུང་སྣ་ཚོགས་ཀྙིས་ཡུལ་མྙི་རྣམས་ཚིམས་པར་བེད་པའྙི་དགའ་སོན་བཟང་པོའྙི་

ཉྙིན་ངེས་པར་འབོད་ཡོང་སམ་ཡང་།	ཆང་ལྷག་ཙམ་གྙི་ཡང་སལ་བ་མ་བྙིན་པས།	

ཆུང་མ་ན་རེ།	ཁོ་ཁོད་འདྙི་ལྟར་འདུག་པ་ལས་ཤྙི་ན་དྲག་སེ།	ཁོད་ཀྙི་ནུ་བོས་རྒྱུན་

དུ་ཕན་པ་མ་བས་ཀང་བཟང་ངན་ཚོ་འདུས་པའྙི་སོན་མོའྙི་བགོ་སལ་སྦྙིན་དགོས་

པ་དེ་ཡང་ཆད་ཟེར།	ཁོས་དེ་ཅྙིས་ཀང་བདེན་བསམས་ཏེ།	ད་ལྟ་ཉྙིད་དུ་འཆྙིའོ་

ཟེར་ནས་ས་རེ་དང་ཐག་པ་ཞྙིག་འཁེར་ཏེ་རྙི་མང་པོ་འདས་པའྙི་ནགས་མཐུག་པོ་

ཞྙིག་གྙི་ཕུ་ན་ཕྙིན་པ་ལ།	ལུང་སོང་དེར་སག་དང་སེངེ་སོགས་གཅན་གཟན་མང་

པོས་གང་འདུག་པ་དེར་ཕྙིན་པས།	བག་ཆེན་པོ་ཤྙིན་ཏུ་མཐོན་པོ་ཞྙིག་གྙི་རར་གླུ་

གར་རོལ་མོའྙི་སྒ་དང་བཅས་པར་དཔའ་བོ་མཁའ་འགོ་མང་པོ་ནམ་མཁར་གང་བ་

ཙམ་ཕེབས་འདུག་གོ	།	

	 ཁོམ་ཚོགས་དེ་དག་གྙི་ནང་ནས་གཤོག་པ་ཅན་གྙི་མཁའ་འགོ་མ་ཞྙིག་

འཕུར་སོང་ནས་བག་ཕུག་གཅྙིག་གྙི་ནང་ནས་ཕད་བུ་1ཞྙིག་ཁེར་ཡོང་ནས་ཐམས་
ཅད་ཀྙི་དབུས་སུ་དེ་ཁ་ཕེ་ནས་དེ་ལས་ལྕགས་ཀྙི་ཐོ་བ་གཅྙིག་བླངས་ཏེ།	ཕད་

བུ་དེ་ལ་བསྣུན་པས་བཟའ་བཏུང་སྣ་ཚོགས་དང་གོས་དར་ནོར་རས་སོགས་ཅྙི་

༡)	ཕད་གོག་ཆུང་ངུ་སེ།	སྒེ་མོ་ཆུང་ཆུང་།	
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དགོས་ཐམས་ཅད་དེའྙི་ནང་ནས་ཕྱུང་བས།	ཚོགས་འཁོར་ཆེན་པོའྙི་སོན་མོ་བས་

པ་དང་།	ཡང་བསྣུན་པས་དེའྙི་ནང་ནས་གསེར་དངུལ་ལ་སོགས་པའྙི་རྙིན་པོ་ཆེ་སྣ་

ཚོགས་པའྙི་དབུ་རྒྱན་དང་ཅོད་པན་དོ་ཤལ་ལ་སོགས་པའྙི་རྒྱན་ཆ་སྣ་ཚོགས་ཕྱུང་

སེ།	མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀྙིས་ལུས་བརྒྱན་ཏེ།	གླུ་གར་སོགས་རྣམ་པ་དུ་མའྙི་གླུ་

དབངས་ཀྙི་ང་རོ་དང་།	སྣ་ཚོགས་པའྙི་གར་འཆམ་བས་ཏེ་ནམ་མཁའ་ལ་སོང་བ་

དང་།	སྔར་གྙི་གཤོག་པ་ཅན་གྙི་མཁའ་འགོ་མ་དེས་ཕད་བུ་དེ་སྔར་གྙི་བག་ཕུག་

དེར་བཞག་ནས།	གླུ་དབངས་ཀྙི་སྒ་སྒོགས་བཞྙིན་དུ་སར་ནམ་མཁའ་ལ་སོང་ངོ་།	།	

	 མྙི་དེས་དཔའ་བོ་མཁའ་འགོ་མང་པོ་ཚོགས་འདུ་བས་པའྙི་སར་ཕྙིན་ཏེ་

བལྟས་པས་ཅྙི་ཡང་མེད་པ་རེད།	དེ་ནས་བག་ཕུག་ཏུ་སྦས་པའྙི་ཕད་བུ་དེ་མཐོང་

ཡང་ལེན་མྙི་ཐུབ་པས།	དེར་ས་རེས་ཤྙིང་མང་པོ་བཅད་ནས་ཐག་པས་འདྲུད་ཡོང་

སེ་ཐེམ་སས་མཐོ་བ་ཞྙིག་བགྙིས་ལ།	དེའྙི་སེང་འཛེགས་ནས་ཕད་བུ་བླངས།	ཕད་

བུའྙི་ནང་གྙི་ཐོ་བ་ཐོགས་ཏེ་ཅྙི་འདོད་པའྙི་ཟས་ཤོག་ཅྙིག་ཟེར་ནས་བསྣུན་པས།	ཅྙི་

འདོད་པའྙི་བཟའ་བཏུང་སྣ་ཚོགས་པ་བྱུང་བ་དེས་ཚིམས་པར་བས་པ་དང་།	ཁོའྙི་

ཆུང་མ་དེས་ངའྙི་ཁོ་ག་ཤྙི་བ་འདྲ་སམ་ཡང་།	ཁོ་གོ་བུར་དུ་བྱུང་བ་མཐོང་སེ་ཆེས་

ངུས་པས།	ཁོ་གས།	ཁོད་ངའྙི་ཕྙིར་དུ་མ་ངུ་ཞྙིག	ངེད་ཅག་གཉྙིས་ལ་ཚེ་འདྙིར་

སྲོག་འཚོ་བའྙི་དངོས་པོ་ངོ་མཚར་བ་ཞྙིག་ངས་ཁེར་ཡོད་ཟེར་ནས་དངོས་པོ་ཅྙི་

འདོད་པ་དེ་སེད་བླང་ཆོག་པ་མཐོང་སེ།	སྔར་གྙི་ཤྙིང་ཚོང་བཞག་ནས་བདེ་སྐྙིད་

ངང་གནས་པར་གྱུར་ཏེ།	དེའྙི་ཚེ་ཡུལ་གྙི་མྙི་ཐམས་ཅད་ཀྙིས་དོགས་པ་བཟས་ཏེ་

སྨྲས་པ།	ཁོ་གོ་བུར་དུ་ཅྙི་བས་པའྙི་མཐུས་འདྙི་ལྟར་བྱུང་ཞེས་གེང་བ་ལ།	ནུ་བོའྙི་

ཆུང་མས།	ཁོད་ཀྙི་གཅེན་པོ་དེས་ངེད་ཀྙི་མཛོད་ནས་ནོར་རས་སོགས་བརྐུས་
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པས་ཕྱུག་པོར་འགྱུར་བ་ཐེ་ཚོམ་མེད་ཟེར་བས།	ནུ་བོས་ཆུང་མའྙི་ཟེར་ལུགས་

དེ་བདེན་པར་འདུག་སམ་སེ།	ཕུ་བོ་ཁོད་ལ་འདྙི་འདྲའྙི་ནོར་རས་སུས་བྙིན།	གང་

ནས་རྙེད་ཅེས་དྲྙིས་ནས།	ཁོད་ཀྙིས་ངེད་ཀྙི་ནོར་རས་བརྐུས་སོ།	།དེ་དག་ང་ལ་

མ་བྙིན་ན་རྒྱལ་པོ་ལ་ཞུའོ།	།དེས་ན་ང་ལ་ལོ་རྒྱུས་བདེན་པར་ཤོད་ཅྙིག་བས་པས།	

ཕུ་བོ་ཡྙིས།	བདག་ཁོད་ཀྙིས་མྙི་མཐོང་བའྙི་ཐག་རྙིང་སར་སོང་ནས་ཤྙིའོ་སམ་སེ།	

བག་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པའྙི་རྙིའྙི་རར་ཕྙིན་པས།	ཕད་བུ་དང་ཐོ་བ་གཉྙིས་རྙེད་ཅེས་

པ་སོགས་སྔར་གྙི་བེད་ལུགས་ཞྙིབ་ཏུ་རྒྱས་པར་སྨྲས་པས།	ས་དེ་ག་པར་ཡོད།	

ང་ལ་སོན་ཅྙིག་ཟེར།	ས་དེ་བསན་པས།	ནུ་བོ་དེ་ཡང་ཕུ་བོས་བསན་པ་བཞྙིན་དུ།	

ས་རེ་དང་ཐག་པ་ཁེར་ཏེ་ནགས་མཐུག་པོ་དེར་སོང་བས།	བག་ཆེན་པོ་དེའྙི་དྲུང་

ན་ལྷ་སྲྙིན་སེ་བརྒྱད་འཚོགས་ནས་གོས་བེད་པ་མཐོང་།	

	 ནམ་ཞྙིག་ན་རང་ལུས་ཡྙིབ་མྙི་ནུས་པ་བྱུང་སེ་ཕར་འགོ་ཚུར་འགོའྙི་ལམ་

ན་ལྷ་སྲྙིན་སེ་བརྒྱད་ཀྙིས་ཁོ་བཟུང་སེ།	ངེད་ཅག་གྙི་ཕད་བུ་བརྐུས་པའྙི་མྙི་འདྙི་ཡྙིན་

འདུག	མནར་གཅོད་ཆེན་པོ་གཏོང་སེ་ཁོ་གསད་དགོས་ཞེས་ཁ་འཆམ་པ་ལ།	དེ་

དག་གྙི་ནང་ནས་འདྲེ་ཞྙིག་གྙིས།	འདྙི་བསད་པས་ཅྙི་བ།	ལུས་ལ་མཚན་མ་ངན་

པ་ཞྙིག་བསྒོག་སེ་མའྙི་རར་འགོ་མྙི་ནུས་པ་ཞྙིག་ཏུ་བསྒྱུར་ནས་བོར་ཟེར་བ་ལྟར་

ཐམས་ཅད་གོས་འཆམ་སེ།	མྙི་དེའྙི་སྣ་ནས་འཐེན་ཏེ་རྒྱབ་ནས་མདུད་པ་དགུ་རྒྱོབ་

ཟེར་བར་ལྷ་སྲྙིན་སེ་བརྒྱད་ཀྙིས་སྣ་མདུད་བརྒྱད་བརྒྱབ།	རྐང་པ་གཅྙིག་པའྙི་འདྲེ་

ཞྙིག་འདུག་པ་དེས་སྣ་མདུད་དགུ་བརྒྱབ་ནས་བཞག་གོ	།དེ་ནས་དེ་དག་མྙི་སྣང་

བར་སོང་བ་དང་།	མྙི་དེས་ནུབ་མོར་སྣ་ས་ལ་འདྲེད་ནས་རང་གྙི་ཁྙིམ་དུ་བྱུང་བས་

ཆུང་མས་སྣ་མཐོང་སེ་འཇྙིགས་ཤྙིང་སྐྲག་ནས་བོས་སོང་བ་ལ།	ཁོས་ང་ལས་མ་
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འབོས་དང་།	ང་ཁེད་ཀྙི་ཁོ་བོ་ཡྙིན།	བདག་ལ་ངན་པ་འདྙི་འདྲ་ཞྙིག་བྱུང་སོང་བས།	

ལན་ཅྙིག་ཙམ་སྲོག་སྐོབ་བ་ཡྙི།	དེ་རེས་ཤྙི་ན་དགའ་ཟེར་བས།	ཆུང་མ་ཚུར་ཡོང་

ཡང་གཞན་ཚོས་དྲྙིས་ན་ནད་དྲག་པོས་ཐེབས་ཡོད་ཟེར་རོ།	།	

	 ནམ་ཞྙིག་དེའྙི་ཉེ་བའྙི་བག་ཕུག་ཅྙིག་ན་བླ་མ་བ་བ་བཏང་བ་ཞྙིག་ཡོད་

པ་དེ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་དབང་དང་རེས་གནང་ནོད་དེ་འཆྙིའོ་ཟེར་ཏེ།	བླ་མ་

དེ་གདན་དྲངས་པས།	ཁོས་སྣ་མ་ཐེག་པར་གསང་གནས་ན་འདུག་པར།	བླ་མས།	

ཁོད་ཅྙིས་ཉེས་བདག་ལ་སོན་ཅྙིག་གསུངས།	ཁེད་ལ་བསན་པའྙི་ཐབས་མེད།	ཁེད་

ལས་ཆོས་ཉན་ནས་ཤྙིའོ་ཟེར་བས།	བླ་མས་སྐོན་མེད་སོན་ཅྙིག་གསུངས།	ཁོས་

སྣ་བསན་པས་བླ་མ་དངངས་སྐྲག་སྐེས་ནས་བོས་སོ།	།སར་ཡང་ཞུ་བ་ཕུལ་ནས་

བླ་མ་དེ་སྤན་དྲངས་ནས་ཡོན་ཕུལ་ཏེ།	སྔར་གྙི་ལོ་རྒྱུས་ཞྙིབ་ཏུ་བཤད་ལ།	ངའྙི་སྣ་

མདུད་འགོལ་བའྙི་ཐབས་ཤྙིག་བླ་མ་ལ་ཞུ་ཟེར་བས།	བདག་ལ་ཐབས་མེད།	དཔེ་

ཆའྙི་ནང་དུ་བལྟ་ཡྙི་འགོལ་ཐབས་ཡོད་པའང་སྲྙིད།	གལ་ཏེ་དེའྙི་ནང་ལ་མེད་ན་

ཁོད་ད་ལན་ཤྙི་འདུག་གསུངས།	ཁོས་སང་ཉྙིན་བར་དུ་བཀའ་བཞྙིན་འཚལ་ལོ་

འགོལ་ཐབས་མཁེན་པར་མཛོད་ཟེར།	དེ་ནས་བླ་མ་རང་གནས་སུ་སོང་།	

	 སང་ཞོགས་ལོག་ནས་གསུངས་པར།	ཁོད་ཀྙི་གཅེན་གྙིས་བརྐུས་པའྙི་ཕད་

བུ་དང་ལྕགས་ཀྙི་ཐོ་བ་གཉྙིས་ཀྙིས་ས་འདྙི་མ་བཀྲོལ་ན་གཞན་འགོལ་ཐབས་དཔེ་

ཆའྙི་ནང་ན་མྙི་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་བས།	ཆུང་མ་སོང་སེ་ཕུ་བོ་སད་བཏང་ནས་

བྱུང་བ་དང་།	བེས་ནས་རྙེད་པའྙི་ཕད་བུ་ཐོ་བ་གཉྙིས་ཁེར་ཤོག་ཟེར།	ཕུ་བོ་ན་རེ།	

དེ་གཉྙིས་ཁོས་འཕོག་པ་འདུག་པས་མྙི་རུང་ཟེར།	མྙི་འཕོག་པའྙི་དམ་བཅའ་བས།	

དེ་ནས་ཕུ་བོས་ཐོ་བ་ས་རགས་ལ་བཏགས་ནས་བྱུང་སེ།	ནུ་བོ་ལ་ཁོད་ལ་ཉེས་པ་
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ཇྙི་ལྟར་བས་དྲྙིས་པས།	ཁོ་ན་རེ།	སྣ་བསན་ཏེ་བདག་འདྙི་འདྲའྙི་སྡུག་བསྔལ་བྱུང་

ལ།	ཁོད་ལ་ཅྙི་འདོད་པའྙི་དངོས་གྲུབ་ཡྙིད་བཞྙིན་གྲུབ་པ་བྱུང་བས།	ཐོ་བ་འདྙིས་

ངའྙི་སྣ་ལ་བསྣུན་ཏེ།	མདུད་པ་བཀྲོལ་ནས་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཐར་བར་བགྙིས་ན།	
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ངའྙི་ཞྙིང་དང་མཛོད་ཀྙི་ནོར་རས་ཕེད་ཀ་ཁོད་ཀྙིས་ལོན་ཞྙིག་ཟེར།	

	 ཕུ་བོས་ཁོད་ཀྙི་ཚིག་བདེན་པར་འདུག་ན་ཐེལ་ཙེ་བརན་པའྙི་ཤོག་ཡྙིག་

ལེན་དགོས་ཟེར།	དེར་ཤོག་ཡྙིག་ལ་མདུད་པ་དགུ་ཚང་མ་བཀྲོལ་པར་གྱུར་ན་ཞྙིང་

དང་ནོར་རས་ཀྙི་ཕེད་ལེན་ཟེར་བའྙི་ཤོག་ཡྙིག་དེ་ཕུ་བོས་ལག་ཏུ་བཟུང་ནས་ཐོ་བ་

འཕར་ཏེ་སྣ་བརྒྱད་ཀྙི་མདུད་པ་ཁོལ་ཞྙིག་ཅེས་རེ་རེ་བསྣུན་པས་རེ་རེ་གོལ་བར་

གྱུར་ཏེ།	མདུད་པ་གཅྙིག་ལུས་པ་དེའྙི་སབས་ནུ་བོའྙི་ཆུང་མས་ངེད་ཅག་ཞྙིང་དང་

ནོར་རས་མནོག་ཆུང་ངུ་1གཞན་ལ་སེར་བ་མྙི་རྙིགས།	མདུད་པ་བཀྲོལ་པ་ཡང་ས།	
མདུད་པ་གཅྙིག་ལུས་པ་དེ་མ་འགོལ་ཞྙིག་ཟེར་ནས།	ཕུ་བོས་ཤོག་ཡྙིག་ཡོད་པ་

འདྙི་གོ་མ་ཆོད་ཟེར་ཏེ་ཐོ་བ་ཁེར་ནས་ཕྙིར་བོས་པ་དང་།	སྣ་ཡྙི་མདུད་པ་གཅྙིག་

ལུས་པ་མ་བཀྲོལ་ན་མྙི་རུང་ཟེར་ནས།	ནུ་བོའྙི་མནའ་མ་ཞང་པོའྙི་ཕྙི་བཞྙིན་སེགས་

ཏེ་ཞང་པོ་སོ་རར་སེབས་ཙམ་ས་རགས་ལ་བཏགས་པའྙི་ཐོ་བ་ཕྱུང་བ་བླངས་ནས་

ཚུར་བོས་པས།	ཕུ་བོས་ཐོ་བ་འཕོག་སོང་ཟེར་ཏེ་མནའ་མའྙི་ཕྙི་བཞྙིན་སེགས་པས་

བཟུང་ལ་ཁད་པ་དང་།	ཆུང་མ་ཁྙིམ་ལ་ཞུགས་ཏེ།	སེ་བརྒྱད་ཀྙི་མདུད་པ་ཁོལ་ཞྙིག་

ཅེས་སྔར་བཞྙིན་དུ་བསྣུན་པས།	མོས་ཚད་མྙི་ཤེས་པར་ཁོའྙི་དཔྲལ་བར་བརྒྱབ་

དྲགས་པས་ཀད་པ་གས་ཏེ་ཤྙིའོ།	།སྔར་གྙི་ཞྙིང་དང་ནོར་རས་ཆུང་མ་སོགས་ཕུ་

བོའྙི་ལག་ཏུ་ཚུད་དོ་བས་པས།	རྒྱལ་པོ་བདེ་སྤོད་བཟང་པོས་ཕུ་ནུ་གཉྙིས་ལ་ཆུང་

མ་དེས་དཀྲུགས་པ་ཕུང་བ་ལ་ཟེར་ཤོར་བས།	རོ་དངོས་གྲུབ་ཅན་གྙིས།	རོ་ལ་

གཏམ་ཟེར་བ་བ་ཁ་ཧུར་ཟེར་ནས།	འགམ་ལྕག་མེ་འབར་བ་ལྟ་བུ་གསུམ་བརྒྱབ་

ནས་རོ་བོས་ཤོར་སོང་ངོ༌།།	།།	

༡)	ཁེ་སོགས་ཆུང་ངུ་།
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རྒྱལ་པོ་ཆོས་བཟང་བསམ་གཏན་པ་དང་མེ་ཏོག་

ས་ལེ་སྒོལ་མ་གཉྱིས་ཀྱིས་ལྷ་སྱིན་སེ་བརྒྱད་བྲན་

དུ་བཀོལ་ཏེ་འཛམ་གྱིང་བདེ་བར་བཀོད་པ།

༄༅།	།ཡང་སོབ་དཔོན་གྙིས་ལམ་སོན་གནང་བ་བཞྙིན་ཕྙིན་ནས་རོ་དངོས་གྲུབ་

ཅན་སོད་སའྙི་ཨ་མྲའྙི་ཤྙིང་སོང་དེའྙི་རར་སེབས་པ་དང་།	རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤོད་བཟང་

པོས་ས་རེ་བཏོན་ནས་ཤྙིང་སོང་ལ་ཚག་སྒ་ཞྙིག་བརྒྱབ་སེ།	བླ་མ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པོ་

ཡྙིན།	།ང་རང་བདེ་སྤོད་བཟང་པོ་ཡྙིན།	།དྲྭ་བ་ལྕགས་ཀྙི་མྙིག་དགུ་མ།	།ས་རེ་ཟླ་

བ་དཀར་པོ་ཡྙིན།	།ཏོག་མ་སེང་ལྡེང་སྨུག་པོ་ཡྙིན།	།ཞགས་པ་འཕྲུལ་གྙི་ཨ་ལོང་

ཡྙིན།	།རལ་གྙི་ངར་མ་རོ་གཅོད་ཡྙིན།	།མར་ཟན་ཟོས་པ་འཛད་མེད་ཡྙིན།	།ཕད་བུ་

བརྒྱ་ཤོང་ཁ་མོ་ཡྙིན།	།རོ་ཁོག་འབབ་བམ་ཤྙིང་སོང་གཅོད།	།ཅེས་བཤད་པས།	རོ་

དེས་ཤྙིང་མ་གཅོད་ང་རང་བབ་སེ་ཡོང་ཟེར་ཞྙིང་བབས་བྱུང་བ་དང༌།	ཏོག་མ་དེས་

བརྡུངས།	ཕད་བུ་བརྒྱ་ཤོང་ཁ་མོའྙི་ནང་དུ་བཅུག		ཞགས་པ་འཕྲུལ་གྙི་ཨ་ལོང་གྙིས་

བསམས།	མར་ཟན་ཟོས་ཏེ་རྒྱབ་ལ་ཁུར་ནས་ཉྙིན་ལམ་བཅད།		དེ་ནས་རོ་དེས།	

རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བུ།	ཡང་ན་རྒྱལ་བུས་སྒྲུང་ཞྙིག་ཤོད།	ཡང་ན་ངས་སྒྲུང་ཞྙིག་བཤད་

ཟེར་བས།	རྒྱལ་བུའྙི་བསམ་པ་ལ།	བླ་མའྙི་ཞལ་ནས་རོ་ཁོ་རང་གྙིས་ཅྙི་ཟེར་ཡང་

གཏམ་ལན་མ་ལབ་གསུང་གྙི་འདུག་པས།	གཏམ་ལན་བེད་མྙི་ཉན་བསམས་ནས་

ཁ་རོག་བསད་པས།	རོ་ན་རེ།	རྒྱལ་བུ་ལས་ཟད་ཁོད་འདྲའྙི་ཁ་ནས་གཏམ་ཡོང་བ་

མྙི་འདུག		ངས་སྒྲུང་ཞྙིག་བཤད་ཀྙི་ཉོན་ཨང་ཟེར་ནས་གཏམ་འདྙི་ལྟར་སྨྲས་པ།
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	 སྔོན་དུས་དང་པོ་ཙ་ན།	ལུང་པ་ཞྙིག་ན་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཞྙིག་ཡོད་པ་རེད།	

དེ་ལ་ཇོ་མོ་1ཁད་དུ་འཕགས་པ་ཞྙིག་ཡོད་པ་རེད།	ཇོ་མོ་དེ་ལ་སྲས་ཁད་འཕགས་
གཅྙིག་འཁྲུངས།	སྲས་དེ་འཁྲུངས་པའྙི་དུས་རེན་འབེལ་ལེགས་པའྙི་རགས་དང་

མཚན་མ་སྣ་ཚོགས་བྱུང་ཞྙིང་།	བམ་ཟེ་མཚན་མཁན་ལ་བསན་པས་ཀང་།	འདྙི་

གང་གྙི་སྤྲུལ་པ་ཡྙིན་མྙིན་བརོད་པར་དཀའ་བས་གནས་སབས་མཚན་གསོལ་

ཐབས་བལ་ཟེར།	སྲས་དེ་འཁྲུངས་ནས་ཡུན་རྙིང་མ་སོང་བར་བདུད་ཀྙི་བར་ཆད་

ཀྙིས་ཡུམ་གོངས།	ལུང་པའྙི་ཕུ་ན་ནགས་རྙི་སྲྙིན་མོ་ཁོས་པ་འདྲ་བ་ཞྙིག་ཡོད་པ་

དེ་ལ་བདུད་ཕོ་བདུད་མོ་གཉྙིས་ཡོད་པར་སྔར་ཡུལ་དེའྙི་རྒྱལ་པོས་ལོ་ལྟར་མཆོད་

ཀྙི་ཡོད་པ་ལ།	རྒྱལ་བུ་དེ་འཁྲུངས་ནས་བཟུང་ལོ་ཤས་རྙིང་གསོལ་མཆོད་བེད་རྒྱུ་

མ་བྱུང་བས།	བདུད་དེ་རྣམས་ཁོས་ནས་རྒྱལ་བུ་དེར་གནོད་འཚེ་ཞྙིག་བེད་རྒྱུའྙི་

བསམ་པ་འཁོར།	རྒྱལ་བུ་དེ་དགུང་ལོ་བཅོ་ལྔ་ཙམ་ལོན་སབས་གཡོག་གཉྙིས་

གསུམ་ཁྙིད་ནས་ནགས་གསེབ་ཏུ་ཕེབས་པའྙི་ཚེ།	བདུད་ཕོ་བདུད་མོ་གཉྙིས་ཀྙི་

བསམ་པར།	རྒྱལ་བུ་དེ་སྐེས་ནས་ང་གཉྙིས་ལ་གསོལ་མཆོད་མྙི་བེད་པས་འདྙི་

མེད་པ་ཞྙིག་བཟོ་དགོས་བསམས་ཏེ།	ལྕགས་ཀྙི་ཕག་པ་ཕོ་མོ་ཁ་བོ་གཉྙིས་སུ་

སྤྲུལ་ནས་རྒྱལ་པོ་དཔོན་གཡོག་བཀབ་བྱུང་བས།	གཡོག་རྣམས་དེ་གར་དྲན་པ་

བརྒྱལ།	རྒྱལ་བུ་སྐྲག་སྣང་མ་སྐེས་པར་ངའྙི་ལག་ཏུ་ཡོད་པའྙི་འོད་མའྙི་གཞུ་འདྙི་

ལྕགས་ཀྙི་གཞུར་འགོ་བར་ཤོག	སྨྱུག་མའྙི་མདའ་འདྙི་ལྕགས་ཀྙི་མདར་འགོ་བར་

ཤོག	ངས་རྒྱལ་ས་འདྙི་འཛིན་མྙི་ཐུབ་པ་དང་།	རྒྱལ་སྲྙིད་འདྙི་ཆེན་པོ་མྙི་དར་ན་

ཕག་ཁ་བོ་འདྙི་གཉྙིས་ཀྙི་ང་ཟ་བར་ཤོག་ཟེར་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་དང་།	འོད་མའྙི་

༡)	འདྙིར་བཙུན་མོ་ལ་གོ	
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གཞུ་དེ་ལྕགས་ཀྙི་གཞུར་སོང་།	སྨྱུག་མའྙི་མདའ་དེ་ལྕགས་ཀྙི་མདར་སོང་ངོ་།	།

དེར་ཁོ་རང་གྙིས་ཤུགས་ཀྙིས་བཀང་ནས་ངའྙི་མདའ་འདྙི་ཕག་པ་ཕ་གྙིའྙི་དཔྲལ་

བའྙི་དཀྙིལ་དུ་ཕོག་ནས་མཇུག་མའྙི་རེར་དོན་པར་ཤོག	ང་བསམ་པ་རྣམ་པར་

དག་པའྙི་ཡོན་ཏན་གྙིས་ཁོ་འཆྙི་བར་ཤོག	ཤྙི་ནས་ཀང་ལྷར་སྐེ་བར་ཤོག	ནག་

ཕོགས་བདུད་ཀྙི་བསན་པ་ནུབ་ནས་དཀར་ཕོགས་ཀྙི་བསན་པ་དར་བར་ཤོག་བས་

པ་དང་།	ཕག་དེ་ཤྙི་ནས་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་གྙི་ལྷར་སྐེས།	ཕག་ཁ་བོ་གཞན་དེ་ནྙི་

འཇའ་ཡལ་བ་ལྟར་གར་སོང་འདྙིར་སོང་མེད་པར་གྱུར།	དེར་ཁོ་རང་གྙི་གཡོག་

བརྒྱལ་བ་རྣམས་ཤྙིང་སག་མའྙི་སོང་པོའྙི་བསྙིལ་གྙིབ་འོག་ཏུ་བཞག	ཙནྡན་གྙི་

ཡལ་ག་ཆུ་ལ་བཙུད་ནས་བརྒྱབ་པས་དྲན་པ་སོས།	དེ་ནས་དཔོན་གཡོག་རྣམས་

ལོག་ནས་ཕོ་བང་ལ་བོན།

	 དུས་ནམ་ཞྙིག་སོང་བ་དང་།	རྒྱལ་པོའྙི་ཇོ་མོ་བདུད་ཀྙིས་བསྐུལ་ནས།	

དེ་རྙིང་ཉྙི་མ་རྙིང་བས་རྙི་ལྡེབས་ཡ་གྙི་ལ་སྐོ་བསང་ལ་འགོ་གསུངས།	ཞལ་ཏ་མ་

རྣམས་ལ་དྲོ་ཆས་བསྐུར་ནས་འོང་གསེབ་1ལ་ཕེབས་པ་དང་།	རྙིའྙི་ལྡེབས་ལས་
དེ་རྙིང་འོང་གསེབ་འདྙིར་བསད་ན་དགའ་གསུངས་ནས་བཞུགས།	འོང་གསེབ་ཏུ་

ཚད་པ་ཚ་ནས་གད་པ་ཞྙིག་གྙི་འོག་ཏུ་བཞུགས།	དེའྙི་རེས་ལ་ཁ་ཉྙིན་བསད་པའྙི་

ཕག་པའྙི་ཆུང་མ་བདུད་མོ་དེས་གད་པ་གཏྙིབས་ནས་བཙུན་མོ་བཀྲོངས།	ཞལ་ཏ་

མ་དེ་ཕྙིར་ལོག་ནས་རྒྱལ་པོ་ལ་ཞུ་མ་ནུས་པར་བློན་པོ་བརྒྱུད་ནས་ཞུས་པ་དང་།	

རྒྱལ་པོ་ཐུགས་ཡྙིད་ཤྙིན་ཏུ་སྐོ་ནས་རྒྱལ་བློན་རྣམས་བལྟ་བར་བོན་ཞྙིང་།	བཙུན་

མོའྙི་སྤུར་མཐོང་བ་དང་དྲན་མེད་དུ་བརྒྱལ་ལོ།	།རྒྱལ་པོའྙི་ཞལ་དུ་ཙནྡན་གྙི་ལྡེ་

༡)	ཞྙིང་གའྙི་དཀྙིལ།	



112

གུ་དང་བུ་རམ་གྙི་ཆུ་དྲངས་པས་བརྒྱལ་བ་ལས་སོས་པ་དང་རྒྱལ་པོ་ཕོ་བང་ལ་

བོན།	བཙུན་མོའྙི་སྤུར་ཡང་དར་གྙིས་བསྒྙིལ་ནས་གདན་དྲངས།	བཙུན་མོའྙི་རེས་

སུ་གཤེགས་རོངས་རྒྱས་པར་བས།	རེ་ཞྙིག་སོང་བ་ན་བདུད་མོ་དེ་མཚར་སྡུག་

དང་ལྡན་པ།	རྙིན་པོ་ཆེའྙི་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་ཀྙིས་བརྒྱན་པའྙི་གཞོན་ནུ་མ་ཞྙིག་ཏུ་

སྤྲུལ་ནས་རྒྱལ་པོའྙི་ཕོ་བང་གྙི་འདབས་སུ་ཡོང་།	མྙི་རྣམས་ཀྙིས་ཁེད་གང་ནས་

བོན་པ་ཡྙིན་ཞེས་དྲྙིས་པར།	ང་ནྙི་ལྷ་ཡུལ་ནས་ཡོང་བ་ཡྙིན་ཟེར།	དེར་མྙི་རྣམས་

ཀྙིས་བློན་པོ་ལ།	རང་རེའྙི་རྒྱལ་པོ་ཡབ་སྲས་ལ་ཇོ་མོ་ཞྙིག་དགོས་པར་འདུག་སེ།	

སྔར་གྙི་དེ་ཙམ་ནྙི་བཙལ་ཀང་མྙི་རྙེད།	གཞན་ནས་བཙལ་ཀང་སྔར་ལྟར་ཨེ་ཡོང་

མྙི་ཤེས།	འདྙི་ནྙི་རྒྱལ་པོ་ཡབ་སྲས་གཉྙིས་ཀའྙི་ཇོ་མོ་ཡོང་བ་འདུག་ན།	ལྷ་ནས་

བབས་པའྙི་རྙིགས་བཟང་འདྙི་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པ་དྲག་ཟེར་ཞུ་བ་ཕུལ་བས།	མངའ་

འོག་རྣམས་ཁ་འཆམ་སེ་བློན་པོ་རྒྱལ་པོའྙི་དྲུང་དུ་ཕྙིན་ནས་ཞུས།	རྒྱལ་པོས་སྔར་

གྙི་བཙུན་མོ་དེ་འདྲ་ནྙི་བཙལ་ཀང་མྙི་རྙེད།	ད་ནྙི་ཆུང་མ་མྙི་ལེན།	ཁོད་ཚོ་རྒྱལ་

བུར་འདྲྙི་བར་སོང་གསུངས་པས།	བློན་པོ་རྣམས་རྒྱལ་བུའྙི་སར་ཕྙིན་ནས་རང་

རེའྙི་ཁབ་ན་ལྷ་ནས་བབས་པའྙི་གཞོན་ནུ་མ་ཁད་དུ་འཕགས་པ་ཞྙིག་འདུག	ལྷ་

ནས་བབས་པའྙི་ཇོ་མོ་ནྙི་ཇྙི་ལྟར་བས་ཀང་མྙི་རྙེད་པས་རྒྱལ་པོའྙིྙི་ཁབ་ཏུ་བཞེས་

པ་དྲག་ཞུས་པར།	དེ་ཐོས་མ་ཐག་རྒྱལ་བུ་ཁམས་ར་འཁྲུགས་ནས།	ང་ཆུང་མ་མྙི་

ལེན།	རྒྱལ་ས་ཡང་མྙི་ཟྙིན།	དེ་ལས་ཆོས་བེད་དུ་འགོ་གསུངས་པས།	ཡང་བློན་

པོ་རྣམས་རྒྱལ་པོའྙི་དྲུང་དུ་ཕྙིན་ནས།	རྒྱལ་བུ་ད་ཕྙིན་ཆད་ཆོས་མཛད་ནས་རྒྱལ་

ས་མྙི་ཟྙིན་ལ།	ཇོ་མོ་ཡང་ཁབ་ཏུ་མྙི་ལེན་གསུང་གྙི་འདུག་ལགས་ཞུས་པས།	རྒྱལ་

པོས་བློན་པོ་ཞྙིག་རྒྱལ་བུ་སད་གཏོང་བར་བཏང་བས།	རྒྱལ་བུ་ཡབ་ཀྙི་སྐུ་མདུན་
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དུ་བོན།	དེར་རྒྱལ་པོས་རང་གྙི་བུ་ལ།	རང་རེའྙི་གོང་ཁེར་ན་ལྷ་ལས་བབས་པའྙི་

མཛེས་མ་ཞྙིག་ཡོད་འདུག་པས།	ངའྙི་ཆུང་མ་གྙིས་ཟེར་རུང་ཁོད་ཀྙི་ཨ་མ་དེ་མེད་

པར་གྱུར་པ་ནས་བཟུང་སུ་ཞྙིག་དང་མྙི་འགོགས་པའྙི་བློ་ཐག་བཅད་ཟྙིན་པ་ཡྙིན།	

ཁོད་ཆོས་བས་ན་རྒྱལ་ས་སོངས་ཤྙིང་རྒྱལ་བརྒྱུད་ཆད་འགོ་བས་ཁོད་ཀྙིས་ཁབ་

ཏུ་ཅྙི་ནས་ཀང་བླངས་པ་དྲག་ཟེར་བཀའ་གནང་བ་དང་།	རྒྱལ་བུས།	ང་ཚོའྙི་རྒྱལ་

བརྒྱུད་ཐོག་ཡབ་རྒྱལ་པོའྙི་བཀའ་གཅོག་སྲོལ་མེད་ལགས་ཀང་།	ད་ལམ་བུ་མོ་

འདྙི་མྙིག་གྙིས་མཐོང་བ་ཙམ་གྙིས་བདག་གྙི་སྙིང་ར་འཁྲུག་པ་ཞྙིག་བྱུང་ན།	མོ་

རང་ལྷ་མོ་ལས་ལྷག་པ་ཡུམ་ཆེན་མོ་ཡྙིན་རུང་བདག་གྙིས་ད་རེས་ཡབ་ཀྙི་བཀའ་

མ་བཅག་ཐབས་མེད་ཡྙིན།	གཞན་ཡབ་ཀྙིས་བཀའ་གང་གནང་བ་མ་ཤྙི་བར་དུ་

ཞུ་ཞུས།	འོན་ཀང་ཡབ་ཀྙི་ཐུགས་སུ་བདུད་མོ་དེ་ཞུགས་ནས།	ངས་ལབ་པ་ལ་ནྙི་

མྙི་ཉན།	ཁོད་ཀྙིས་ཁབ་ཏུ་མྙི་ལེན་པར་འདུག་པས་བུ་མོ་དེ་ཁོད་ཀྙིས་མྙི་ལེན་ན་

ངས་བླངས་པས་ཆོག་གསུངས།	དེར་རྒྱལ་བུས་ཡབ་ལ།	འདྙི་མ་གཏོགས་གཞན་

བཀའ་གང་གནང་ཡང་ཞུ་ཞུས་པར།	རྒྱལ་པོའྙི་ཐུགས་ལ།	བུ་མོ་མཚར་སྡུག་འོད་

ཆགས་ཤྙིང་དྲྙི་ཞྙིམ་པ་དེས་ནམ་ཞྙིག་ཁོ་རང་གྙི་ཡྙིད་ཁུག་ཡོང་།	ད་ལྟ་ནྙི་ཁོ་རང་

ན་སོ་གཞོན་པས།	མྙི་རྣམས་ཀྙིས་ཅྙི་ཟེར་མྙི་ཤེས་བསམ་པ་ཡྙིན་སྲྙིད་དགོངས་

ཏེ།	རྒྱལ་པོས་རང་གྙི་ཁབ་ཏུ་བཞེས་སོ།	།ལྷ་ལྕམ་དེས་རྒྱལ་བུར་གཡོ་འཕྲུལ་

སྣ་ཚོགས་ཀྙིས་བསླུ་ཐབས་བས་རུང་མོས་སླུ་མ་ཐུབ།	མཐར་འདྙི་དང་ཚེ་འདྙིར་

འགོགས་རྒྱུ་མ་བྱུང་རུང་མཐའ་ལ་སྤྱུགས་པའྙི་ཐབས་ཤྙིག་བེད་དགོས་བསམས།	

	 དུས་ནམ་ཞྙིག་སོང་བ་ན་མོས་འགམ་པ་གཡས་སུ་བཙག་བཅུག	གཡོན་

དུ་རམས་བཅུག་ནས་ལུད་པ་སྔོ་དམར་ཤྙིག་གེ་བས་ཏེ།	ང་ན་ང་ཚ་ཟེར་ནས་ཉལ་
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བསད།	རྒྱལ་པོ་ནྙི་ཇོ་མོ་སྔ་མ་གོངས་པའྙི་སྣ་སུན་ལ་བརེན་ནས་ཁོད་ན་བར་གང་

གྙིས་ཕན་བས་པ་དང་།	ང་ན་བ་ལ་ཕན་པ་ཡོད།	ནུབ་ཕོགས་སྲྙིན་པོའྙི་ཡུལ་ན་ང་

རང་གྙི་གོགས་མོ་ཡྙིན་པ།	རྒྱལ་པོ་རཏྣ་མགྙིན་དགུའྙི་བུ་མོ་མེ་ཏོག་ས་ལེ་སྒོལ་མ་

ཞེས་བ་བ་ཞྙིག་ཡོད་པས།	སྨན་དཔྱད་ལ་མོ་ལས་མཁས་པ་མེད།	ཁེད་མྙིའྙི་སྨན་

པས་ང་ལ་བཅོས་མྙི་ཐུབ་ཟེར།	རྒྱལ་པོས་དེ་འདྲའྙི་ཡུལ་ལ་བགོད་པའྙི་མྙི་རྒྱུས་ཡོད་

པ་ནྙི་མེད།	ཅྙི་དྲག་གསུངས་པས།	གཞན་གྙིས་བགོད་ཀང་མྙི་བགོད།	འགོ་ཡང་

མྙི་ནུས།	རང་རེའྙི་རྒྱལ་བུ་འདྙི་བསོད་ནམས་ཆེ་བ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེ་བ་ཞྙིག་འདུག་

པས།	ཁོ་རང་ཉེས་པའྙི་སྐོན་གྙིས་མ་གོས་པར་ལྷ་མོ་དེ་དང་འགོགས་པར་འབོན་

ནུས།	དེ་མྙིན་སུ་ཞྙིག་གྙིས་ཀང་མྙི་ཁུག་བས་པ་དང་།	རྒྱལ་པོས་བློན་ཆེན་ཞྙིག་ལ་

ཞལ་ཏ་གནང་ནས་རྒྱལ་བུ་ཆོས་བཟང་བསམ་གཏན་པ་འདྙིར་མགོགས་པར་བོས་

ཤོག་གསུངས་པས།	བློན་པོ་དེ་རྒྱལ་བུའྙི་སྐུ་མདུན་དུ་ཕྙིན་ནས།	ཡབ་ཀྙི་དྲུང་དུ་

བོན་གསུང་གྙི་འདུག་ལགས་ཞུས་པས།	རྒྱལ་བུ་སྔར་ཡབ་ཀྙི་དྲུང་དུ་འགོ་འདོད་

མེད་ཀང་ད་རེས་བློན་པོས་ཡབ་ཀྙི་བཀའ་འབོར་མ་ཐག་སྔར་དང་མྙི་འདྲ་བའྙི་སྤོ་

བ་སྐེས་བྱུང་གསུངས་ནས་སྐུ་མདུན་དུ་ཕྙིན་ཏེ་ཕག་ཕུལ་ནས་བཞུགས་པ་དང་།

རྒྱལ་བུ་ཆོས་བཟང་བསམ་གཏན་ཁོད།	།བསོད་ནམས་སོབས་ཅན་ཤུགས་ཀྙི་

མཐུས།	།ནུབ་ཕོགས་སྲྙིན་པོའྙི་ཡུལ་གྲུ་ནས།	།ས་ལེ་སྒོལ་མ་བཀུག་ནས་སུ།	།

འདྙི་ཡྙི་ནད་ཀྙི་གདུང་བ་སེལ།	།ཕ་བུ་འཕད་པའྙི་སྨོན་ལམ་འདེབས།	།ཞེས་

གསུངས་པར།	རྒྱལ་བུ་མཉེས་ནས་རྙིག་པ་བརན་པོས་ཡབ་ལ་ཞུས་པ།	བདག་

གྙིས་ས་ལེ་སྒོལ་མ་བཀུག་ནས་སུ།	།བུ་མོའྙི་ནད་ཀྙི་གདུང་བ་ཞྙི་བ་དང་།	།ཡབ་

ཀྙི་བཀའ་རྣམས་མ་ལུས་འགྲུབ་པ་དང་།	།མྱུར་དུ་ཞལ་རས་མཇལ་བའྙི་སྨོན་ལམ་
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འདེབས།	།དུས་བཟང་ཡྙིན་པས་སང་ཉྙིན་འགོ་བ་ཞུ།	།ཞེས་ཞུས་པས།	ཡབ་ཀྙིས།	

འབངས་འཁོར་གཡོག་ཁྙིད་ལ་ལམ་ཆས་རྣམས་ཁེར་ཏེ་མྱུར་དུ་འཁོར་བར་ཤོག་

གསུངས་པར།	རྒྱལ་བུས་ལམ་ཆས་གཡོག་དང་བཅས་པ་མྙི་དགོས་ལགས་ཞུས་

པས།	རྒྱལ་པོའྙི་ཐུགས་དགོངས་ལ།	ངའྙི་བུ་འདྙི་ལོ་གཞོན་པ་དང་མཐོང་གོམས་

མ་རྙེད་པས་ལྕེབས་པ་དང་།	ཡུལ་མཐར་འཁམས་པ་ནྙི་མྙིན་ནམ་བསམས་ནས།	

ཁོད་ཀྙིས་ལོག་པའྙི་བ་བ་བེད་འདོད་པ་མྙིན་ནམ་གསུངས་པར།	ལོག་པའྙི་བ་བ་

བསྒྲུབ་ན་ཡབ་ཀྙི་བཀའ་བཅག་པ་ཡྙིན།	ལྕེབས་པའྙི་ལས་ནྙི་བེད་རྒྱུའྙི་བསམ་པ་

མེད།	བུ་མོ་བཀུག་ནས་མྱུར་དུ་སྐུ་མདུན་དུ་བཅར་ཞུས་པས་རྒྱལ་པོ་མཉེས་སོ།	།

བདུད་མོའྙི་བསམ་པ་ལ།	ད་ངས་ཁོའྙི་སྲོག་གཅོད་ཐུབ་པ་འདུག་བསམས།	

	 རྒྱལ་བུ་ནྙི་སྤོ་བ་དཔག་མེད་ཀྙི་ངང་ནས་ནུབ་ཕོགས་སྲྙིན་པོའྙི་ཡུལ་ལ་

བོན།	ས་སོང་ཞྙིག་ཏུ་ཕེབས་ནས་ངལ་གསོ་ཞྙིག་བརྒྱབ་པས།	ཁོང་བཞུགས་པའྙི་

སྨད་དེ་ན་མཚོ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་ཞྙིག་དང་།	སོད་དེ་ན་དཀར་པོ་ཆེན་པོ་ཞྙིག་ཡོད་

པ་དང་།	མཚོ་ནག་པོ་དེའྙི་ནང་ནས་སྦྲུལ་ནག་པོ་ཞྙིག་དོན།	མཚོ་དཀར་པོ་ནས་

སྦྲུལ་དཀར་པོ་ཞྙིག་དོན།	སྦྲུལ་དེ་གཉྙིས་འཛིངས་ཏེ་གཉྙིས་ཀ་རྔུལ་ཆུ་ཕྲུམ་མེར་

ལུས།	རྒྱལ་བུའྙི་བསམ་པ་ལ།	དུད་འགོ་འདྙི་གཉྙིས་གང་གྙི་དོན་ལ་མ་འཆམ་པ་

ཡྙིན་ནམ་བསམས་པའྙི་ཐེ་ཚོམ་གྙི་ངང་བཞུགས་པའྙི་སབས་སུ།	ནག་པོ་དེའྙི་ཁོག་

ཏུ་དཀར་པོ་ཕེད་ཙམ་མྙིད་དོ།	།ད་ལྟ་འདྙི་ན་ཡོད་བཞྙིན་དུ་ཕ་གྙི་ཁར་བཅུག་པ་ནྙི་

ང་རྒྱལ་ཆེ་རང་དྲགས་བསམས།	རྒྱལ་བུས་སྦྲུལ་ནག་པོ་དེའྙི་སལ་པའྙི་སེང་དུ་བོན་

ནས་ཞེ་སང་ཅན་ཞེ་སང་ཞྙི་བར་གྱུར་ཅྙིག་གསུངས་ཏེ་འཁབས་པས་སྦྲུལ་དཀར་

པོ་དེ་ཕྙིར་བསྐྱུགས།	དེ་ནས་སྦྲུལ་ནག་པོ་དེ་མཚོ་ནག་པོའྙི་ནང་དུ་མཆོངས་ཤྙིང་།	
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དཀར་པོ་དེ་མཚོ་དཀར་པོ་དེ་ལ་མཆོངས།	དེར་ནུབ་གཅྙིག་བཞུགས་པས།	མཚོ་

དཀར་པོ་དེའྙི་ནང་ནས་ཁེའུ་1གསེར་གྙི་རས་ཁུག་སྙིག་པ་གཅྙིག་བྱུང་སེ།	བདག་
གྙི་སྲོག་མགོ་བཏོན་པས་ཕོ་བང་ལ་ཕེབས་པ་ཞུ་ཟེར།	ཁོད་སུ་ཡྙིན་བས་པར།	ང་

ཀླུའྙི་རྒྱལ་པོ་ཞྙིག་ཡྙིན་ཟེར།	སྦྲུལ་ནག་པོ་དེ་སུ་རེད་བས་པར།	ཆུ་བདག་ཆེན་པོ་

ཝ་རུ་ཎ་རེད་ཟེར།	ང་ཀླུའྙི་ཡུལ་ལ་མར་འགོ་མྙི་ཤེས་བས་པས།	ཀླུའྙི་རྒྱལ་པོ་སྐེ་

བ་སྣ་ཚོགས་ཟེར་བ་དེ་ན་རེ།	ཁེད་སྤན་ཚུམས་དང་།	བདག་གྙི་རྫུ་འཕྲུལ་གྙིས་

ཕེབས་ཡོང་ཞུས་པར།	དེར་རྒྱལ་བུས་སྤན་བཙུམས་པས་ཀླུའྙི་ཕོ་བང་རྙིན་པོ་ཆེ་

སྣ་ལྔ་ལས་བས་པ།	དེའྙི་ནང་དུ་རྙིན་པོ་ཆེའྙི་ཁྙི་བརྙིགས་པ་དེའྙི་སེང་དུ་རྒྱལ་བུ་

བཞུགས་སུ་བཅུག་སེ་གསུང་གེང་མང་དུ་མཛད།	རྒྱལ་བུ་ཆེན་པོ་ཁེད་འདྙིར་སྐུ་

དོན་ཅྙི་ལ་བོན་པ་ཡྙིན་ཟེར།	ང་སྲྙིན་པོའྙི་ཡུལ་ནས་སྲྙིན་པོ་རཏྣ་མགྙིན་དགུའྙི་སྲས་

མོ་མེ་ཏོག་ས་ལེ་སྒོལ་མ་ལེན་དུ་འགོ་བ་ཡྙིན་བས་པར།	ཁེད་ནྙི་བསོད་ནམས་ཆེ་

བའྙི་རྒྱལ་པོ་ཞྙིག་ཡྙིན་པས་སྨོན་ལམ་ཤུགས་ཀྙིས་ལོན་ལས་ཆེ།	དེ་མྙིན་སུས་ཀང་

ལེན་པར་དཀའ་བ་ཡྙིན།	ཚངས་པ་བརྒྱ་བྙིན་ལ་སོགས་བུ་མོ་འདོད་མཁན་མང་ཡང་

སྔོན་ཆད་སུ་ལ་ཡང་སྦྙིན་པ་མེད།	རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཁེད་དང་མཁའ་འགོ་དེ་ཚེ་སྔོན་

གྙི་ལས་འཕོ་འདུག་པས་ད་ལན་ཁུག་པ་འདུག་ཟེར།	ཀླུ་རྒྱལ་ཁོད་ལ་མངོན་ཤེས་

ཡོད་པ་ཡྙིན་ནམ་གསུངས་པར།	མངོན་ཤེས་ར་རྔ་ཙམ་རྒྱུན་ཆད་མེད་ཞུས་པས།	

ད་ངས་བུ་མོ་ཁུག་པ་ཨེ་འདུག་བས་པར།	ཀླུ་དེས་རྒྱལ་བུ་ལ་ཞུས་པར།	ཆོས་རྒྱལ་

ཆེན་པོ་ཁེད་ཚེ་སྔོན་བསོད་ནམས་བསགས་པའྙི་མྙི་ལུས་རྙིན་ཆེན་ཐོབ།	སྦྙིན་པ་

སྔོན་དུ་སོང་བས་རྒྱལ་པོའྙི་སྲས་སུ་འཁྲུངས།	ཚེ་སྔོན་ལས་འཕོ་ཡོད་པས་བཙུན་

༡)	བྙིས་པ་ལོ་ཆུང་ཆུང་།
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མོ་དེ་དང་མཇལ་བ་འདུག་ཞུས་སོ།	།ཆོས་རྒྱལ་ཁོད་ལ་མྙི་དགོས་དགོས་པའྙི་དུས་

ཤྙིག་ཡོང་བས་འདྙི་འབུལ་ཟེར་གོ་མདོངས་1ཤྙིག་ཕུལ་ལོ།།གོ་མདོངས་དར་ཟབ་
ཀྙིས་བསྒྙིལ་བ་དེ་ཚུར་བླངས་ནས་ད་ང་འགོ་གསུངས་སོ།།

	 དེར་རྒྱལ་པོ་སྤན་བཙུམས་ཙམ་མཛད་པས་ཀླུའྙི་རྫུ་འཕྲུལ་གྙིས་ཆུ་སེང་

དུ་ཕེབས།	མཚོ་ཁར་ཕེབས་པ་དང་ཀླུ་དེས་རྒྱལ་པོ་ལ་ཞུས་པར།	འདྙི་ནས་ཡར་

བོན་པའྙི་ལམ་ཞྙིག་ན་སྲྙིན་པོའྙི་ཕོ་བང་མཐོང་བའྙི་སང་ཞྙིག་ཡོད་པ་དེ་ནས་བལྟ་

དུས་ཆོས་རྒྱལ་ཁོད་ཀྙིས་ཚེ་སྔོན་སྨོན་ལམ་བཏབ་པའྙི་ཤུགས་ཀྙིས་ལྷ་མོ་དེས་

མཁེན་ནས་བསུ་བར་ཡོང་།	ལྷ་མོ་དེས་གང་གསུང་བ་ལ་གསན་པ་གལ་ཆེ།	དེ་ལ་

གསན་ནས་རྒྱལ་པོའྙི་ཕོ་བང་དུ་ལྷ་མོ་དང་བསོངས་ནས་བོན་ཆོག་པ་ཡོད།	ཆོས་

རྒྱལ་ཆེན་པོ་ཁེད་དོན་རྣམས་འགྲུབ་ནས་མྱུར་དུ་འབོན་ཐུབ་པ་འདུག་ཟེར་ནས་ལམ་

ཁུངས་བསན།	དེར་ཀླུའྙི་རྒྱལ་པོས་ཇྙི་ལྟར་ཟེར་བ་བཞྙིན་ཚ་ལམ་གཅྙིག་ཕྙིན་པའྙི་

སར་དུང་གྙི་མུ་ཁྱུད་དང་ཤྙིང་འབས་གཙང་བ་ཞྙིག་གྙི་སར་ཕེབས་སོ།	།ཚེ་སྔོན་

སྨོན་ལམ་གྙི་སོབས་ཀྙིས་མེ་ཏོག་ས་ལེ་སྒོལ་མ་དེ་གཉྙིད་སད་པ་དང་ཚེ་སྔོན་གྙི་

སྐེ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དྲན་ནས་རྒྱལ་པོ་དེར་ཕེབས་པ་ཤེས་སོ།	།ར་ངང་པའྙི་

ཤུགས་ཆེན་ཟེར་བ་ཞྙིག་ཡོད་པ་དེ་ལ་ར་ས་བསད་ནས་རྒྱལ་བུ་བསུ་བར་ཕེབས།	

ལྷ་མོ་རྒྱལ་བུའྙི་སར་ཕེབས་པ་དང་ལྷ་མོ་དེ་རང་དབང་མེད་པར་བརྒྱལ་ལོ།	།རྒྱལ་

བུས་ལྷ་མོ་ལ་སྨྲས་པ།	ཁོད་སྲྙིན་པོ་དང་ང་མྙི་ཡྙིན་པས་སྲྙིན་པོ་དང་མྙིའྙི་བར་འདུ་

ཤེས་མེད་གསུངས་པས།	ལྷ་མོས་རྒྱལ་བུ་ལ།	བདག་ཚེ་རབས་སྔོན་ནས་ཁེད་

དང་འགོགས་པའྙི་ཟླ་བོ་ཡྙིན་ལགས་ཞུས་པར།	མེ་ཏོག་ས་ལེ་སྒོལ་མ་ཡྙིན་ནམ་

༡)	གོའྙི་སེ་མ་ཕྙི་ལ་འཐོན་གབས་ཡོད་པའྙི་ཐུམ་པོ།
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གསུངས་པར།	ཡྙིན་ཞུས་པ་དང་།	ད་འདྙི་ནས་ཕར་ལ་འབོན་པའྙི་དུས་སུ་སང་

ཉྙི་མ་རེ་ཤར་གྙི་བར་དུ་སྲྙིན་མོ་རྣམས་ཀྙིས་བསེན་གནས་ཀྙི་སོམ་པ་བླངས་ཡོད་

པས།	ཕོ་བང་གྙི་མདུན་དུ་ཁྲུས་ཀྙི་རྙིང་བུ་ཆེན་པོ་ཞྙིག་ཡོད།	དེའྙི་གདོང་ན་ཛཱ་ཏྙིའྙི་

སོང་པོ་ཆེན་པོ་སྣ་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའྙི་ཁྙི་ཡངས་ཤྙིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞྙིག་གྙི་སེང་ལ་ང་

ཡོད།	སྲྙིན་མོ་མགོ་དྲུག་པ་མན་ཆད་ནས་མགོ་གཉྙིས་ཡན་གྙི་སྲྙིན་མོ་རྣམས་ལ་

བསེན་གནས་ཀྙི་སོམ་པ་ཕོག་ཡོད།	ཁོད་རྙིང་བུ་དེའྙི་འགམ་དུ་སྐྲག་མྙི་དགོས་པར་

བོན་པས་ཆོག	རྙིང་བུ་དེའྙི་ཁ་ནས་མེ་ཏོག་ས་ལེ་སྒོལ་མ་ཞེས་བོས་ཤྙིག	དེ་ནས་

ངས་སྲྙིན་མོ་མགོ་དྲུག་པ་ཁེད་ཀྙི་སྐུ་མདུན་དུ་གཏང་གྙི་ཡྙིན།	ཁེད་ཀྙིས་སྐྲག་ཅྙིང་

འཇྙིགས་པ་སོགས་ཅྙི་ནས་ཀང་གནང་མྙི་དགོས་པར་དེའྙི་སར་འདྙི་སད་གསུངས་

ཤྙིག	སྲྙིན་མོ་མགོ་དྲུག་པ་ཁོད་ང་ལ་ཉོན།	ང་ཚེ་སྔོན་བསོད་ནམས་བསགས་པས་

མྙི་ལུས་རྙིན་ཆེན་ཐོབ།	སྦྙིན་པ་ཕོགས་མེད་བཏང་བས་རྒྱལ་བརྒྱུད་ལོངས་སྤོད་

སེལ།	སྔོན་ཚེ་རབས་འགོགས་པའྙི་ས་ལེ་སྒོལ་མ་དེ་རྙིན་ཆེན་ཁྙི་སེང་བསད་པའྙི་

ལྷ་མོ་ཡ་གྙི་ཡྙིན་འདུག	བདག་ལ་མྱུར་དུ་ལྟོས་ཟེར་བའྙི་ལན་སྐུར་ཞུས།	དེར་བདག་

གྙི་ཡབ་ལ་མ་དྲྙིས་པར་མྙི་ཡོང་།	ཚེ་སྔོན་འགོགས་པའྙི་ཟླ་བོ་ཡྙིན་འདུག་ཟེར།	

དེ་ནས་བདག་གྙིས་ཡབ་ཀྙི་དྲུང་དུ་ཕྙི་བློན་ཞུ་བར་གཏོང་།	བདག་དང་ཚེ་རབས་

འགོགས་པའྙི་རྒྱལ་བུ་དེ་བདག་ལ་བརེ་བས་འདྙི་ཕོགས་འཕད་དུ་བོན་འདུག་པས་

ངོ་འཕད་ཆོག་པའྙི་བཀའ་འཁོལ་སོལ་ཞུ།	འཕད་ཁ་ཁེད་ལ་མྙི་ཡོང་བདག་ལ་ཡོང་།

ཡབ་རྒྱལ་པོས་དཀའ་བའྙི་ལས་བཅོལ་བ་རྣམས་ང་རང་གྙིས་ཁེད་ལ་སོབ་ཟེར་བུ་

མོ་དེ་སྲྙིན་པོའྙི་ཕོ་བང་ལ་ཕྙིར་ལོག་གོ	།

	 དེར་རྒྱལ་བུ་སྲྙིན་པོའྙི་ཕོ་བང་ལ་ཕྙིན་པས།	ཕོ་བང་ནྙི་བལྟ་བས་ཆོག་མྙི་
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ཤེས་པ།	གོང་ཁེར་འབུམ་ཕག་མང་པོས་བསོར་བ།	ཕོ་བང་དེའྙི་མདུན་ན་ཁྲུས་ཀྙི་

རྙིང་བུ་རྙིན་པོ་ཆེ་སྣ་ལྔས་བསོར་བ་ཞྙིག་ཡོད།	དེའྙི་གདོང་ན་ཛཱ་ཏྙིའྙི་སོང་པོ་གནམ་

ལ་བསེགས་པ་འདྲ་བ་ཞྙིག་ཡོད།	དེའྙི་བསྙིལ་གྙིབ་ན་རྙིན་པོ་ཆེའྙི་ཁྙི་ཡངས་ཤྙིང་

རྒྱ་ཆེ་བ་ཞྙིག་ཡོད་པ་དེའྙི་སེང་ན་ཁ་སང་ཟེར་བ་ལྟར་བུ་མོ་ས་ལེ་སྒོལ་མས་སྲྙིན་པོ་

རྣམས་ལ་ཆོས་ཤོད་ཀྙི་ཡོད།	དེར་རྙིང་ཁ་དེ་ནས་མེ་ཏོག་ས་ལེ་སྒོལ་མ་གསུངས་

པ་དང་།	བུ་མོ་དེས་ངའྙི་ཚེ་རབས་འགོགས་པའྙི་མྙི་ཕོ་དེ་ཕ་གྙིར་སེབས་བྱུང་།	

ཁོད་རྒྱུགས་ཤྙིག་གསུངས་ནས་སྲྙིན་པོའྙི་ཕྙི་བློན་ཡྙིན་པའྙི་མགོ་བོ་དྲུག་པ་ཞྙིག་

བལྟ་བར་བཏང་ངོ་།	།དེར་སྲྙིན་པོས་རྒྱལ་བུའྙི་ཟྙིལ་མ་ཐེག་པར་ཕག་ཕུལ་ནས།	

ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་བཀའ་ཅྙི་གནང་ལགས་ཞུས་པས།	ཁོད་རང་ལེགས་པར་ཡྙིད་

ལ་ཟུངས་ཤྙིག	བདག་ཚེ་རབས་སྔོན་ནས་བསོད་ནམས་བསགས་པས་མྙི་ལུས་

རྙིན་ཆེན་ཐོབ།	སྦྙིན་པ་ཕོགས་མེད་བཏང་བས་རྒྱལ་བརྒྱུད་ལོངས་སྤོད་འཛོམས་

པའྙི་སྲས་སུ་སྐེས།	བདག་གྙི་ཚེ་རབས་འགོགས་པའྙི་ས་ལེ་སྒོལ་མ་དེ་ད་ལྟ་རྙིན་

ཆེན་ཁྙི་སེང་ཡ་ན་འདུག	བདག་ལ་མྱུར་དུ་ལྟོས་ཤྙིག་གསུངས་སོ།	།དེར་སྲྙིན་པོ་

དེ་ས་ལེ་སྒོལ་མའྙི་རར་ཕྙིན་ནས་ཕག་གསུམ་ཕུལ་ཏེ།	ཕ་གྙི་ན་གཟུགས་པོ་སོར་

བཞྙི་པ།	གཟྙི་མདངས་དཔག་ཏུ་མེད་པས་བརྒྱན་པ།	ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའྙི་རྙིགས་

སུ་འཁྲུངས་པ་ཡྙིན་ཟེར་བ།	ཚེ་སྔོན་ཚེ་རབས་འགོགས་པའྙི་ཟླ་བོ་ལྷ་མོ་ཁོད་ཡྙིན་

ཟེར་བ་ཞྙིག་གྙིས་མྱུར་དུ་མཇལ་ཁ་ཐོངས་ཟེར་གྙི་འདུག་བས་པ་དང་།	ས་ལེ་སྒོལ་

མ་ན་རེ།	ཚེ་རབས་འགོགས་པའྙི་བཟའ་ཟླ་ཡྙིན་གྱུར་ཀང་ཡབ་ཀྙི་བཀའ་དང་འགལ་

ན་དགོས་པའྙི་དོན་མེད་པས།	ཁོད་ཡབ་རྒྱལ་པོའྙི་དྲུང་དུ་སོང་ལ།	ཆོས་རྒྱལ་

ཆེན་པོས་བཀའ་གནང་བ་རྣམས་དང་།	ང་དང་ཚེ་རབས་འགོགས་པའྙི་ཟླ་བོ་ཡྙིན་
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པའྙི་ཚུལ་དང་སྐེ་རྒྱུས་རྣམས་མགོགས་པར་ཞུས་ཤྙིག་གསུངས།	དེར་སྲྙིན་པོ་དེ་

རྒྱལ་པོའྙི་སྐུ་མདུན་དུ་ཕྙིན་ནས་བུ་མོའྙི་ཞུ་ལུགས་དང་།	རྒྱལ་པོའྙི་གསུང་ལུགས་

རྣམས་ཞུས་པས།	བུ་མོའྙི་ཚེ་རབས་འགོགས་པའྙི་བཟའ་མྙི་ཡྙིན་གྱུར་མོད།	ང་ཡྙི་

སྙིང་ནས་བརེ་བའྙི་ས་ལེ་སྒོལ་མ་དེ་ཚངས་པ་བརྒྱ་བྙིན་ལ་སོགས་འདོད་མཁན་

མང་གྱུར་ཀང་།	ད་ལྟ་བར་དུ་སུ་ལའང་སྦྙིན་པ་མེད།	འདྙི་རུ་བསད་ནས་གཡོག་

པོ་བས་ན་འཕད་པས་ཆོག་གསུངས།	བློན་པོ་དེ་ས་ལེ་སྒོལ་མའྙི་རར་ཡོང་ནས་

རྒྱལ་པོའྙི་ཞལ་ཏ་རྣམས་ཞུས་པ་དང་།	བུ་མོའྙི་གསུང་ནས།	ཁོད་ད་དུང་རྒྱུགས་

ལ།	ཚེ་རབས་འགོགས་པའྙི་བཟའ་ཟླ་ཡྙིན་པས་འཕད་ཁ་ཡོང་བ་ཞྙིག་ཐུགས་ལ་

འདོགས་པར་ཞུ་ཞེས་ཞུས་ཤོག་གསུངས།

	 ཡང་སྲྙིན་པོ་དེ་རྒྱལ་པོའྙི་དྲུང་དུ་བཅར་ནས།	དཔོན་མོ་ས་ལེ་སྒོལ་མའྙི་

གསུང་ནས།	ཚེ་རབས་འགོགས་པའྙི་བཟའ་ཟླ་ཡྙིན་པས་ན།	འཕད་ཁ་ཆོག་པའྙི་

བཀའ་ལུང་ཅྙིས་ཀང་ཞུ་ཞུ་ཡྙི་འདུག་ཞུས་པས།	དཀའ་བའྙི་ལས་ཀ་སྒྲུབ་པ་དང་

འདྙིར་བསད་ནས་གཡོག་བས་ན་འཕད་པས་ཆོག་གཞན་མྙི་ཡོང་གསུངས་སོ།	།

བློན་པོས་ས་ལེ་སྒོལ་མ་ལ་རྒྱལ་པོས་གསུངས་པ་བཞྙིན་ཞུས་པ་དང་།	ང་ནྙི་སུམ་

ཅུ་ར་གསུམ་འདས་པའྙི་སར།	།རྙིན་ཆེན་སྣ་ལྔའྙི་བུ་མོ་ཁྙིད་ནས་སུ།	།འཇའ་དང་

འོད་ཀྙི་སྦུག་ལ་འགོ་བ་ཡྙིན།	།དཀའ་བའྙི་ལས་གང་གནང་ཡང་རྒྱལ་པོས་མཁེན།	།

ཞེས་བུ་མོས་བློན་པོའྙི་ཞལ་ཏ་བྱུང་བ་དང་།	གསེར་གྙི་མེ་ཏོག་རྙིབས་སོང་དང་

ལྡན་པ་དུང་གྙི་ཡུ་བ་བས་པ་ཞྙིག་ཏུ་སོང་ངོ་།	།རྙིབས་ལ་བཻཌཱུརྱ་དང་།	གསེར་དང་།

དངུལ་དང་།	ཤེལ་དང་།	རྙིན་པོ་ཆེ་སྣ་ལྔ་ལས་བས་པ་ཞྙིག་གྲུབ་བོ།	།རྙིན་པོ་

ཆེ་སྣ་ལྔ་ལས་བས་པའྙི་བུ་མོ་ལྔ་བྱུང་།	མེ་ཏོག་དེ་ལག་ཏུ་བླངས།	དར་མཚོན་སྣ་
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ལྔའྙི་ལམ་བས་ནས་སེགས་སོ།	།སྲྙིན་པོ་དེ་རྒྱལ་པོའྙི་དྲུང་དུ་ཕྙིན་ནས།	རྒྱལ་པོ་

རྙིན་པོ་ཆེ།	དཀའ་བའྙི་ལས་གང་གནང་རྒྱལ་པོས་མཁེན།	བུ་མོས་རྒྱན་ཆ་ལུགས་

སྤས་ནས་ནམ་མཁའྙི་མཐོངས་ལ་གཤེགས་སོང་ཞུས་པས།	བུ་མོ་དང་མྙི་དེ་འཕད་

སོང་ངམ་གསུངས།	གཙོ་མོ་དང་མཇལ་ཁ་མེད་ལགས་ཞུས་པས།	འོ་ཁོད་ཀྙིས་

ངའྙི་མདུན་དུ་ཡོལ་བ་རྙིམ་པ་བདུན་ཐོངས།	ང་མཐོང་ན་མྙི་དེ་འཆྙི་ལ་བུ་མོ་ཡང་ཤྙི་

བའྙི་དཔེ་ཡོད་གསུངས།	ཡོལ་བ་རྙིམ་པ་བདུན་མྙི་དགོས་པ་འདྲ།	དེ་ནྙི་ལུས་པོ་

སོར་བཞྙི་གཟྙི་མདངས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྒྱན་དུ་མས་བརྒྱན་པ།	བདག་གྙིས་གཟྙི་

མདངས་མ་ཐེག་པར་ཕག་བེད་སབས་སུ་བདག་ཆུང་དུ་སོང་བ་སམ་བེད་དོ་ཞུས་

པས།	ཡྙིན་ན་ཡང་ཡོལ་བ་ཐོངས།	ཁོས་ངའྙི་ཟྙིལ་མ་ཐེག་པར་གུམ་པའྙི་ཉེན་ཡོད་

གསུངས་ནས་ཡོལ་བ་བཏང་།	དེར་རྒྱལ་བུ་གདན་དྲངས་ནས་རྒྱལ་པོའྙི་སྐུ་མདུན་

དུ་སེབས།	གསོལ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དྲངས་ནས་རྒྱལ་པོས་ཡོལ་བའྙི་ཧག་

ནས་གསུང་བོན།	ངའྙི་བུ་མོ་ས་ལེ་སྒོལ་མ་འདྙི་ང་རང་གྙི་བུ་ལས་ལྷག	སྲྙིན་པོ་

འདུལ་བའྙི་ཐོ་ཆེན་ཡྙིན།	འདྙི་འདྲ་ཁོད་ལ་སེར་བ་ག་ལ་ཡོང་གསུངས་སོ།	།རྒྱལ་

བུས་ཞུས་པ།	ང་སྔོན་བསོད་ནམས་བསགས་པས་མྙི་ལུས་རྙིན་ཆེན་ཐོབ།	སྦྙིན་

པ་ཕོགས་མེད་བཏང་བས་རྒྱལ་བརྒྱུད་རྙིན་ཆེན་འཕེལ།	ཚེ་རབས་འགོགས་པའྙི་

ས་ལེ་སྒོལ་མ་དེ་བདག་ལ་ཐབས་མེད་པས་ཞུ་རུ་ཡོང་བ་ཡྙིན་ཞུས་པ་དང་།	ངའྙི་

སད་ཀྙི་ཟྙིལ་ཐུབ་པའྙི་དཔེ་མེད་དེ།	ཚུལ་དེར་བལྟས་ན་ཁོ་རང་དགའ་རབ་ཡོང་བར་

འདུག་དགོངས་ནས།	དོ་ནུབ་ཁོ་གནས་ཤྙིག་ཏུ་སྐོལ་གསུངས་སོ།	།

	 སང་ཉྙིན་གྙི་ཆ་ལ་ཤར་དུ་སྐེད་མོས་ཚལ་ལེགས་པོ་ཞྙིག་ཡོད་པ་དེ་རུ་

སྐོ་བསང་ལ་སྔ་དྲོ་ནས་དགོང་མོ་ཚུན་སོད་ཅྙིག	དྲོ་ཆས་ལེགས་པོ་སྐུར་གསུངས།	
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དེར་རྒྱལ་བུ་གདན་དྲངས་ནས་མེ་ཏོག་ས་ལེ་སྒོལ་མ་གཟྙིམས་པའྙི་གཟྙིམ་ཆུང་རྙིན་

ཆེན་སྣ་ལྔ་ལས་བས་པ་དེར་གདན་དྲངས་སོ།	།སང་ཉྙིན་ཉྙི་འཆར་ལ་འདྙིར་སྐེད་

མོས་ཚལ་ལེགས་པོ་ཞྙིག་ཡོད་པ་དེར་སྐོ་བསང་ལ་དྲོ་ཆས་བསྣམས་ནས་འབོན་

པར་ཞུ་བས་སོ།	།དེའྙི་ཉྙིན་མོ་ཞབས་ཏོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བསྒྲུབས།	དེའྙི་ནམ་

ཕེད་ཙམ་ལ་མེ་ཏོག་ས་ལེ་སྒོལ་མ་ར་ངང་པའྙི་ཤུགས་ལྡན་དེ་ཆྙིབས་ནས་ཕེབས་

བྱུང་སེ།	དེ་རྙིང་ཅྙི་གསུང་གྙི་འདུག་ལགས་ཞུས་པར།	དེ་རྙིང་འདྙིར་སོད་རྒྱུ་ཡྙིན།	

སང་ཉྙི་ཤར་ལ་སྐེད་མོས་ཚལ་ལེགས་པོ་ཞྙིག་ཡོད་པ་དེར་དྲོ་ཆས་1ཁེར་ལ་ལྟད་
མོ་ལ་རྒྱུགས་གསུང་གྙི་འདུག་ཞུས་པ་དང་།	བུ་མོ་ང་སྐེད་མོས་ཚལ་དེའྙི་ནང་རོག་

པ་བརྒྱབ་པ་དང་།	ཤར་ཕོགས་སྣང་འགྱུར་གྙི་ཚལ་ཟེར་བ་ལགས།	སྣང་བ་འགྱུར་

ནས་ལ་ལ་ནྙི་ཞྙིང་འདེབས་པ་དང་།	ལ་ལ་ཡུར་མ་བེད་པ།	ལ་ལ་གཡུལ་ཚར་ནས་

དགུན་ཁར་སོང་བ།	དེར་ཡྙིད་འགྱུར་ནས་མགོ་སྦྙིད་པ་ཡོང་།	ཉྙི་མ་དམར་ཐག་

ཆོད་པ་ལ།	ངའྙི་བུ་མོས་འདྙི་སད་ཟེར་གྙི་འདུག་བསམ་པ་ཐུགས་ལ་བཞག་ནས་

མགོགས་པར་བོན།	ཡེངས་ན་ང་རང་གཉྙིས་མཇལ་བ་དཀའ་ཞུས་ནས་བུ་མོ་ཕྙིར་

ལོག་གོ	།སང་ནམ་ལངས་པ་དང་།	བློན་པོ་དེས་ཚ་བཞེས་དྲངས་ནས།	ལྡེ་མྙིག་

ཅྙིག་ཁུར་ཏེ་གཟྙིགས་མོ་ལ་ཕེབས་པ་ཞུ་ཟེར་གཉྙིས་པོ་བསོངས་ནས་བོན།	ལྡུམ་

ར་དེའྙི་འགག་ཏུ་བོན་པ་དང་།	ཁོས་སོ་ཕེ་དྲོ་ཆས་རྒྱལ་བུའྙི་ཕག་ཏུ་ཕུལ་ནས།	

རྒྱལ་བུ་ལྡུམ་རའྙི་ནང་དུ་སྐེལ་ཡོད་ཟེར་ལོག་པའྙི་གབས་བས་པ་དང་།	བློན་པོ་དེ་

ལ་དེ་རྙིང་ལྟད་མོ་མྙི་བལྟའམ་གསུངས་པས།	བདག་རྒྱལ་པོའྙི་སྐུ་མདུན་དུ་བཅར་

ཏེ་སོད་ཀྙི་ཡོད་ལགས་ཟེར་ཕྙིར་ལོག་གོ	།

༡)	ལམ་རྒྱགས་དང་དོན་མཚུངས།	
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	 ལྡུམ་ར་དེའྙི་ཐེམ་པའྙི་ནང་དུ་སེབས་པ་དང་རྒྱལ་པོ་སྣང་བ་འགྱུར་ཏེ།	ཤར་

ཕོགས་ན་ཞྙིང་འདེབས་པ་དང་།	བང་ཕོགས་ན་དགུན་འཁགས་པ་འདུག་པ།	ཉྙི་མ་

དམར་ཐག་ཆོད་སོང་ངོ་།	།སོ་ཟུམ་ལ་ཁད་པ་དང་ལྷ་མོ་བོན་འདུག་གོ	།ད་ནངས་

དེ་འདྲ་ཞུས་པར་ད་མགོགས་པར་ཕེབས་ཟེར་འཐེན་བྱུང་ངོ་།	།དེ་རྙིང་ལྟད་མོ་ཆེ།	

སང་ཞལ་ཏ་གང་གནང་ཟེར་བའྙི་ཞུ་བ་བསྐུར།	ལྷོ་ཕོགས་ཀྙི་སྐེད་མོས་ཚལ་ལ་

ལྟད་མོ་ལྟོས་གསུངས་ཡོང་།	ལྷོ་ཕོགས་ཀྙི་ཚལ་ན།	སོ་དེའྙི་ནང་དུ་སེབས་པ་ན།	

ལྷོ་ཕོགས་ཀྙི་རོ་ལངས་ཀྙི་ཚལ་ཟེར་བ་ཡྙིན།	རོ་ལ་ལས་ལ་ལ་བཞོན་ནས་ལྕག་

གྙིས་འབབ་པ་དང་།	ཡང་ལ་ལས་ལ་ལ་ཟ་བ།	རོ་མཚམས་མེད་པ་ཡོང་།	དེ་དུས་

ངའྙི་མེ་ལོང་དེ་རོ་དེ་ཚོའྙི་གདོང་ལ་སྐྱུར་ཐོངས།	མེ་ལོང་འདྙི་མཚོ་ཆེན་པོ་ཞྙིག་ཏུ་

འགོ།	རོ་ལ་ལས་མཚོ་མཐའ་བསོར།	ལ་ལས་རྐྱལ་བེད་ཁེད་ཀྙི་རེས་ལ་ཡོང་།	ཉྙི་

མ་མ་རྒས་བར་ཁེད་ཀྙི་རར་མྙི་སེབས།	དེ་ནས་སོ་འགྙིག་འགོ་བས་མ་བསེལ་བར་

བོན་ཟེར་གཤེགས་སོ།	།དོ་དགོང་ཡང་རྒྱལ་པོའྙི་སྐུ་མདུན་དུ་བོན་ཟེར་བ་ཞུས་

པ་དང་།	འདྙི་གར་སོད།	སང་གང་བེད་ཞལ་ཏ་ཞུ་བས་པས།	དེར་བློན་པོས་མ་

གྙིར་བཞུགས་འདུག་ཞལ་ཏ་གང་གནང་ཞུས་པ་དང་།	ཡང་སྐེད་མོས་ཚལ་ལ་དྲོ་

ཆས་ཁེར་ནས་རྒྱུགས་གསུངས་སོ།	།དེར་ཞབས་ཏོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བས།	

སང་ལྷོ་ཕོགས་ཀྙི་སྐེད་མོས་ཚལ་ལ་གཟྙིགས་མོ་ལ་ཕེབས་པ་ཞུ་ཟེར།	སང་བློན་

པོས་སྣ་ཁྙིད་ནས་སྐེད་མོས་ཚལ་གྙི་སོ་ནས་བློན་པོ་ཕྙིར་ལོག་གོ	།རྒྱལ་པོ་ནང་

དུ་བོན་པ་དང་།	རོ་ལ་ལས་ལ་ལ་བཞོན་ནས་ལྕག་གྙིས་འདེད་པར་བལྟས་པས་

ལ་ལས་ལ་ལ་ཟ་བ་འདུག་པས།	རྒྱལ་བུ་རོས་མཐོང་སེ་རྒྱལ་བུའྙི་སེང་དུ་རོ་བྱུང་

བར།	རྒྱལ་བུས་མེ་ལོང་བསྐྱུར་བས་མཚོ་ཆེན་པོ་ཞྙིག་ཏུ་བྱུང་ངོ་།	།རོ་ལ་ལས་
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མཚོ་མཐའ་བསོར་བ་ལ་བལྟས།	ལ་ལས་རྐྱལ་རྒྱག་ཡོང་བ་ལ་བལྟས་པས།	ཉྙི་

མ་མ་སོང་བར་དུ་རྒྱལ་པོའྙི་རར་མ་སེབས་ཏེ།	ཨ་ཁ་ཁ་སོ་འགྙིག་མེད་དམ་སམ་

ནས་རྒྱུགས་བོན་པ་དང་།	ལྷ་མོས་མགོགས་པར་ཕེབས་པ་ཞུ།	དེ་ལས་སྔ་ཙམ་

མྙི་འབོན་པ་བས་ཟེེར།	

	 ཡང་སང་གསྙིང་མ་ན་ཁའྙི་རལ་གྙིའྙི་འཁོར་ལོའྙི་ཚལ་བ་བ་ཞྙིག་ཡོད།	

དེའྙི་ཐེམ་པའྙི་ནང་དུ་སེབས་པ་དང་ཡྙིད་འགྱུར་ཏེ་གསྙིང་མ་སྔོ་མ་ཙམ་ཞྙིག་ཡོང་།

དེ་ནས་རླུང་ཞྙིག་གཡོས་ནས་གསྙིང་མ་ནགས་ཚལ་དུ་འགོ།	ནགས་ཚལ་རལ་

གྙིའྙི་འཁོར་ལོར་འགོ།	ཤ་དུམ་ཁག་དུམ་ལ་གཏོང་བས་ངའྙི་གསེར་གྙི་གྙི་ལ་དུང་

གྙི་ཡུ་བ་བས་པ་དེ་རར་གྙིས་བཏོན་ནས་འཕར་ཏེ་འབྱུང་བའྙི་རླུང་ཞྙི་བར་གྱུར་ཅྙིག	

འབྱུང་བ་རླུང་གྙི་འཁོར་ལོ་ཞྙི་བར་གྱུར་ཅྙིག	རླུང་དང་རལ་གྙིའྙི་འཁོར་ལོ་ཞྙི་བར་

གྱུར་ཅྙིག་བས་པས།	རླུང་དང་རལ་གྙིའྙི་འཁོར་ལོ་ཞྙི་ནས་ནེའུ་གསྙིང་ལེགས་པོ་

ཞྙིག་ཏུ་འགོ།	དེ་ནས་སག་གཟྙིག་དོམ་དྲེད་ལ་སོགས་པ་རང་རང་གྙི་བུ་དང་བཅས་

པ་རེད་དགའ་བེད།	ཉྙི་མ་དམར་ཐག་མ་ཆོད་པ་ལ་ང་དྲན་པ་གྙིས་ལ་ཕེབས་པ་ཞུ་

ཟེར་ལྷ་མོ་དེར་བོན།	ཡང་བློན་པོ་དེས་ཁེད་རྒྱལ་པོའྙི་སྐུ་མདུན་དུ་འབོན་ལགས་

སམ་བས་པར།	གནས་ཚང་རང་དུ་འགོ།	སང་ཅྙི་བེད་ཀྙི་ཞལ་ཏ་ཞུ་ཟེར།	དེར་

རྒྱལ་པོའྙི་དྲུང་དུ་སང་ཞལ་ཏ་གང་ཡོད་ཞུས་པར།	སང་ནུབ་ཕོགས་ཀྙི་སྐེད་མོས་

ཚལ་གྙི་ལྟད་མོ་ལ་རྒྱུགས་ཤྙིག་གསུངས།	ཡང་བློན་པོ་དང་རྒྱལ་པོ་གཉྙིས་ཚ་ཚ་

ཟོས་ནས་ཐོན་པ་དང་།	ནུབ་ཕོགས་ཀྙི་སྐེད་མོས་ཚལ་གྙི་སོ་ཕེ་ནས་རྒྱལ་བུ་ནང་

དུ་བོན།	བློན་པོ་ལོག་གོ	དེའྙི་ནང་དུ་ཕེབས་པ་དང་།	གསྙིང་མ་གཡུའྙི་གཞོང་པ་ལྟ་

བུ་ཞྙིག་བྱུང་སེ།	ཡྙིད་ལ་མེད་པའྙི་རླུང་ཞྙིག་གཡོས་ནས་གསྙིང་མ་རྣམས་ནགས་
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ཚལ་དུ་སོང་།	ནགས་ཚལ་རྣམས་རལ་གྙིའྙི་འཁོར་ལོར་སོང་།	རླུང་གྙི་སྒ་རྣམས་

ཐམས་ཅད་ཧ་ཧ་རྒྱོབ་རྒྱོབ་སོད་སོད་ཟེར་བའྙི་སྒར་གྱུར་ཏོ།	།བུ་མོ་མྙིག་སྔར་ལྷམ་

མེར་བསོམས་ནས་གྙི་དེ་འཕར་བ་དང་།	རལ་གྙིའྙི་འཁོར་ལོ་རྣམས་ཀྙིས་རྒྱལ་པོ་

ལ་བསོར་བ་རེ་བས་ཏེ་རླུང་དེ་ཞྙི་སོང་ངོ་།	།དེར་སྔར་གྙི་ནེའུ་གསྙིང་དེའྙི་སེང་དུ་

སག་གཟྙིག་དོམ་དྲེད་མ་ཧེ་ལ་སོགས་པ་རང་རང་བུ་དང་བཅས་རེད་མོ་བེད་པ་

ལ་རྒྱལ་བུ་སེམས་ཡེངས་ནས་ཉྙི་མ་དམར་ཐག་ཆོད་སོང་ངོ་།	།དེར་ཨ་ཁ་སོ་དེ་

འགྙིག་མེད་དམ་བསམས་ཏེ་བང་བཏང་ནས་བོན་པ་དང་།	སོ་དེ་ཕེད་ཙམ་ཟུམ་

སེ།	ལྷ་མོས།	ཁ་སང་ནས་ངས་ཞུས་པ་ཡྙིན་ཏེ།	ད་མྙི་ཐར་སམ་མ་མཛད་པར་

ངའྙི་རེས་སུ་ཕེབས་ཤྙིག་ཟེར།	དེར་བོན་པས་ཐར་བྱུང་ངོ་།	།

	 དེར་བུ་མོས་རྒྱལ་བུ་ལ་སྨྲས་པ།	སང་ཁེད་རྒྱལ་པོའྙི་སྐུ་མདུན་དུ་གདན་

འདྲེན་དུ་ཡོང་ངོ་།	།བུ་མོ་ང་ཐུགས་ལ་འདོགས་པར་ཞུ།	ང་རྒྱལ་སྲྙིད་འཛིན་དགོས་

པ་ཡོད་གྙིས།	སང་བང་གྙི་སྐེད་མོས་ཚལ་དུ་གསུང་གེང་མང་པོ་ཡོང་བ་འདུག	དེ་

ནས་ང་གནང་བར་འདུག་ཟེར་ལྷ་མོ་སོང་ངོ་།	།དེའྙི་སང་ཉྙིན་བློན་པོ་ཞྙིག་རྒྱལ་བུ་

གདན་འདྲེན་པར་ཡོང་།	རྙིན་པོ་ཆེའྙི་ཕོ་བང་དེའྙི་ནང་ན་བཻཌཱུརྱའྙི་ཁྙི་ལེགས་པོ་ཞྙིག་

བརྙིགས་ཡོད།	དེ་ལ་སྲྙིན་པོའྙི་རྒྱལ་པོ་རཏྣ་མགྙིན་དགུ་བཞུགས།	དེའྙི་གཡས་སུ་

གསེར་ཁྙི་ཆུང་བ་ཞྙིག་བརྙིགས་ཡོད།	དེའྙི་གཡོན་ན་སྲྙིན་པོ་མགོ་བརྒྱད་པ་དང་།	

བདུན་པ།	དྲུག་པ།	གཉྙིས་པ་སོགས་མཐའ་བརེན་ནས་བསད་ཡོད།	དེར་རྒྱལ་པོ་

སྲྙིན་པོའྙི་མདུན་དུ་འབོར་བ་དང་།	རྒྱལ་བུས་ཕག་འཚལ་བའྙི་གབས་བས་པས་

སྲྙིན་པོ་ཁྙི་ཁ་ནས་ལྷུངས།	སྲྙིན་པོ་གཞན་མ་རྣམས་ཀྙིས་རྒྱལ་པོའྙི་ཟྙིལ་མ་ཐུབ་

པར་ཕག་བས་སོ།	།དེར་སྲྙིན་པོ་མགྙིན་དགུ་པས་བློན་པོ་དེ་ལ་ཞལ་ཏ་བོན་ནས་
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བཻཌཱུརྱའྙི་ཁྙི་ཁོ་རང་དང་མཉམ་པ་ཞྙིག་བརྙིགས།	ཁྙིའྙི་སེང་དུ་རྒྱལ་བུ་བཞུགས།	

དེར་མགྙིན་དགུ་པ་རང་ཡང་ཁྙི་ལ་བཞུགས།	སྲྙིན་པོ་མགྙིན་དགུ་པའྙི་མཚན་ཉྙིད་

ནྙི།	དང་པོ་བ་རྒོད་མགོ་དང་།	གཉྙིས་པ་ཁྱུང་གྙི་མགོ	གསུམ་པ་རའྙི་མགོ	བཞྙི་

པ་སག་གྙི་མགོ	ལྔ་པ་སེངེའྙི་མགོ	དྲུག་པ་ཆུ་སྲྙིན་གྙི་མགོ	བདུན་པ་གཤྙིན་རེ།	

བརྒྱད་པ་སེ་བརྒྱད་ཚོགས་ཀྙི་བདག་པོ།	དགུ་པ་གང་སྣའྙི་མགོ་ཅན།	མགྙིན་པ་

དགུ་ནས་གཏམ་རེ་སྨྲས་ཙ་ན།	གཡུ་འབྲུག་སད་དང་ཚངས་པའྙི་གསུང་འདྲ་བ།	

གསུང་གེང་མང་དུ་མཛད་པས།	རྒྱལ་པོ་ཁོད་བསོད་ནམས་ཤྙིན་ཏུ་ཆེ་བས་མྙིའྙི་

ནང་ནས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པར་གཟྙི་བརྙིད་སོབས་དང་ལྡན་པ་ཞྙིག་འདུག	དེར་ཤར་

གྙི་སྐེད་མོས་ཚལ་དུ་བོན་དུས་སོ་འགྙིག་གམ་གསུངས།	ངས་ཤར་གྙི་སྐེད་མོས་

ཚལ་ལ་འགོ་བའྙི་སབས་སུ་མྙི་རག་པ་ཐུན་གཅྙིག་བསོམས་པས་ཉྙི་མ་མུན་རུབ་ལ་

ཁད་དེ་ཡོང་བ་དང་སོ་ཟུམ་ལ་ཁད་ཅྙིང་།	དེའྙི་བར་ན་སག་དང་སེངེ་རེ་རེ་འཚངས་

ནས་སེབས།	ལྷོའྙི་སྐེད་མོས་ཚལ་དུ་འགོ་བའྙི་དུས་སུ་རོ་ལ་ལས་ལ་ལ་བཞོན་ནས་

ལྕག་གྙིས་འདེད་པ་དང་སྙིང་རེ་དཔག་ཏུ་མེད་པའྙི་ཏྙིང་ངེ་འཛིན་ལ་བསད་པས།	ཉྙི་

མ་དམར་ཐག་ཆོད་པ་དང་།	སོའྙི་ཧག་ན་སྙིག་པ་མགོ་དགུ་པ་ཞྙིག་འདུག	བདག་

བྱུང་བ་དང་ལངས་ནས་ཐོན་སོང་།	ནུབ་ཀྙི་སྐེད་མོས་ཚལ་དུ་འགོ་བའྙི་དུས་སུ་

གསྙིང་མ་གཡུའྙི་གཞོང་པ་འདྲ་བ་ཞྙིག་ཡོད་བཞྙིན་དུ་ནགས་ཚལ་མཐུག་པོ་ཞྙིག་

ཏུ་སོང་ནས།	འབྱུང་བའྙི་རླུང་གཡོས་ཏེ་རལ་གྙིའྙི་འཁོར་ལོར་སོང་ངོ་།	།མྙི་རག་

ཐུན་གཅྙིག་བསོམས་རྙིང་ཉྙི་མ་ནུབ་སོང་ལ།	སོ་ཟུམ་ལ་ཁད་པའྙི་བར་ན་ལྕགས་

ཀྙི་ཕག་རྒོད་ཆེན་པོ་ཞྙིག་འདུག	བདག་བྱུང་བ་དང་ལངས་སོང་།	དེ་ནས་ཐར་བྱུང་

ལགས་ཞུས་པས།	རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ།	རྒྱལ་པོའྙི་སྲས་པོ་མཐུ་སོབས་ཅན་ཁོད་ནྙི།	
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བདག་གྙི་བུ་མོ་མེ་ཏོག་ས་ལེ་སྒོལ་མ་དང་ཚེ་རབས་འགོགས་པའྙི་བཟའ་ཟླ་ཡྙིན་

འདུག	ཁོད་དེ་ལྟ་བུའྙི་མཐུ་སོབས་ཅན་ཞྙིག་ཡྙིན་པ་སྔར་ནས་མ་ཤེས་པས་འགོད།	

ད་ནས་ས་ལེ་སྒོལ་མ་ཁོད་ལ་འབུལ།	ཞེས་པ་ལ་སོགས་བང་གྙི་སྐེད་མོས་ཚལ་དུ་

ཞྙིབ་པའྙི་གསུང་གེང་མཛད་དོ།	།

	 ཚ་བ་གོལ་ནས་བང་གྙི་སྐེད་མོས་ཚལ་དུ་རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་བུ་དང་བཅས་པ་

བོན།	སྐེད་མོས་ཚལ་དུ་སེབས་པ་དང་བཻཌཱུརྱའྙི་ཁྙི་ལ་རྒྱལ་པོ་དང་རྒྱལ་བུ་བཞུགས།	

མཐའ་ནས་སྲྙིན་པོའྙི་འཁོར་རྣམས་ཀྙིས་བསོར་ནས་བསད་དོ།	།དེར་སྲྙིན་པོའྙི་

རྒྱལ་པོ་ན་རེ།	ཕོགས་བཞྙིའྙི་མཁའ་འགོ་རྣམས་ཀྙི་བསེན་བཀུར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པ་ཡོད་པས་ག་ལེར་མ་གསོལ་ན་རེས་མ་རྣམས་ཀྙིས་ནན་གྙིས་གསོལ་བས་སྙུང་

གཞྙི་ཕོག་པའྙི་ཉེན་ཡོད་པས།	སྔ་དྲོ་ནས་རན་པ་གསོལ་དགོས་ཟེར།	དེར་ཡུད་

ཙམ་ཞྙིག་ནས་ཤར་གྙི་ཕོགས་ནས་དུང་གྙི་བུ་མོ་མཚར་སྡུག་དང་ལྡན་པ།	སྣོད་

ཐམས་ཅད་དུང་ལ་བས་པ།	རྙིན་པོ་ཆེ་སྣ་ལྔའྙི་རྒྱན་གྙིས་བརྒྱན་པ་ཞྙིག་གྙིས་ལྷའྙི་

ཞལ་ཟས་རོ་བརྒྱ་དང་ལྡན་པ་ངོམས་པ་གསོལ།	ཉྙི་མ་དགོང་མོའྙི་དུས་སུ་ནུབ་ནས་

བྱུ་རུའྙི་བུ་མོ་རྙིན་ཆེན་སྣ་ལྔའྙི་རྒྱན་གྙིས་སྤས་པ།	ལག་ཏུ་བྱུ་རུའྙི་སྣོད་ཐོགས་ནས་

ཞལ་ཟས་རོ་བརྒྱ་དང་ལྡན་པ་ངོམས་པ་དྲངས།	དགོང་མོའྙི་ཆ་ལ་གསེར་གྙི་བུ་མོ་

རྙིན་ཆེན་རྒྱན་གྙིས་སྤས་པ་ཞྙིག་གྙིས་གསེར་གྙི་སྣོད་ནས་ལྷའྙི་ཞལ་ཟས་རོ་བརྒྱ་

དང་ལྡན་པ་དྲངས།	དེར་སྲྙིན་པོའྙི་ཞལ་ནས།	ཁེད་གདན་བཤམས་པ་ནས་ད་བར་

བཞེངས་མྙི་དགོས་པ་གང་གྙི་རགས་ཡྙིན་གསུངས་པར།	རྒྱལ་བུས།	བདག་ལྷའྙི་

ཡུལ་དུ་སོད་པའྙི་དུས་གདན་ནས་ལོངས་སྤོད་མ་གོལ་བར་ལ་སོད་པའྙི་ཡོན་ཏན་

ཡྙིན་གསུངས་པས།	དེ་དུས་ས་ལེ་སྒོལ་མ་གང་ན་ཡོད་དམ་ཟེར།	དེ་དུས་ས་ལེ་
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སྒོལ་མ་བདག་གྙི་གོགས་ཡྙིན་ཟེར།	སྲྙིན་པོའྙི་རྒྱལ་པོ་ན་རེ།	ཁོད་ཀྙི་ཚེ་སྔོན་མ་དེ་

ད་རེས་ལས་ལྷག	ངའྙི་བུ་མོ་འདྙི་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་བུད་པའྙི་ས་ན་འཇའ་དང་འོད་

ཀྙི་སྦུག་ན་ཡོད།	དེར་རྒྱལ་བུས།	ལྷའྙི་ཡུལ་ན་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པ་མེད།	སྔར་གྙི་

སངས་རྒྱས་རྣམས་ནྙི་མྙི་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་།	བདག་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀྙི་འབས་

བུ་ཐོབ་ན་བསམས་པ་ལགས་ཞུས་པས།	སྲྙིན་པོའྙི་རྒྱལ་པོས་ཐོག་དྲངས་1སྲྙིན་
པོའྙི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀང་རྒྱལ་བུའྙི་གསུང་དེ་ལ་དད་པ་ཤུགས་ཆེན་པོ་སྐེས་

ནས།	རྒྱལ་བའྙི་སྲས་པོའྙི་ཚིག་ནུས་པ་ཆེ།	རྒྱལ་བའྙི་སྲས་པོ་མཐུ་སོབས་ཅན་

ཟེར་ནས་ཕག་སྨན་བླའྙི་ཕོ་བང་ལ་འཚལ་འཚལ་བས།	སྲྙིན་པོ་རྣམས་ཀྙི་ཤ་ཁག་

ལོ་རེ་ཙམ་སོང་བའྙི་དམ་བཅའ་ཕུལ།	དེར་སྲྙིན་པོའྙི་རྒྱལ་པོ་མཉེས་ཏེ་སྲས་མོ་སེར་

བར་ཞལ་གྙིས་བཞེས།	

	 དེའྙི་ཕྙི་ཉྙིན་རྒྱལ་པོ་རང་གྙི་ཆྙིབས་པ་སེངེའྙི་མགོ་ཅན།	གཡུའྙི་རལ་པ་

ཅན།	དུང་གྙི་གཤོག་པ་ཅན་ཞྙིག་ཡོད་པ་དེ་ལ་གསེར་གྙི་ས་སྲབ་བསྒོན་ཏེ།	སྲྙིན་

པོ་མགོ་དགུ་པ་དེས་ར་ཁ་བཟུང་ནས་རྒྱལ་པོའྙི་ཆྙིབས་ཐོག་ཏུ་ཕེབས་པ་དང་།	སྲྙིན་

པོའྙི་རྒྱལ་པོས་རྒྱལ་བུ་ལ་སྨྲས་པ།	ད་འདྙི་ནས་དཔག་ཚད་འགའ་ཞྙིག་འདས་པ་

ན།	དུང་གྙི་བུ་མོ་དྲུག་འབུམ་དྲུག་ཁྙི་ཡོད།	ལ་ལས་དུང་གྙི་ཐགས་འཐག	ལ་ལས་

དུང་གྙི་བལ་འཁེལ།	ལེགས་སོ་ལེགས་སོ་སྐེས་བུ་ལེགས།	སོད་ཅྙིག་སོད་ཅྙིག་

སྐེས་བུ་སོད་ཟེར་ཡོང་།	ང་ལ་ལེགས་པའྙི་དོན་ཡང་མེད།	ང་ལ་སོད་པའྙི་དོན་

ཡང་མེད།	ང་ནྙི་ས་ལེ་སྒོལ་མ་འཚོལ་དུ་འགོ་བ་ཡྙིན་གྙིས།	དེ་ནས་དཔག་ཚད་

འགའ་ཞྙིག་འདས་པ་ན།	གཡུ་ཡྙི་བུ་མོ་དྲུག་འབུམ་དྲུག་ཁྙི་ཡོད།	ལ་ལས་གཡུ་

༡)	གཙོ་བོར་བས་པའྙི་དོན།	
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ཡྙི་བལ་འཁེལ།	ལ་ལས་གཡུ་ཡྙི་ཐགས་འཐག་གྙིན་ཡོད།	ལེགས་སོ་ལེགས་སོ་

སྐེས་བུ་ལེགས།	སོད་ཅྙིག་སོད་ཅྙིག་སྐེས་བུ་སོད་ཟེར་ཡོང་།	ང་ལ་སོད་པའྙི་དོན་

ཡང་མེད།	ང་ལ་ལེགས་པའྙི་དོན་ཡང་མེད།	ང་ནྙི་ས་ལེ་སྒོལ་མ་འཚོལ་དུ་འགོ་བ་

ཡྙིན་གྙིས།	དེ་ནས་དཔག་ཚད་འགའ་ཞྙིག་འདས་པ་ན།	བྱུ་རུའྙི་བུ་མོ་དྲུག་འབུམ་

དྲུག་ཁྙི་ཡོད།	ལ་ལས་བྱུ་རུའྙི་བལ་འཁེལ།	ལ་ལས་བྱུ་རུའྙི་ཐགས་འཐག་གྙིན་

ཡོད།	ལེགས་སོ་ལེགས་སོ་སྐེས་བུ་ལེགས།	སོད་ཅྙིག་སོད་ཅྙིག་སྐེས་བུ་སོད་

ཟེར་ཡོང་།	ང་ལ་ལེགས་པའྙི་དོན་ཡང་མེད།	ང་ལ་སོད་པའྙི་དོན་ཡང་མེད།	ང་ནྙི་

ས་ལེ་སྒོལ་མ་འཚོལ་དུ་འགོ་བ་ཡྙིན་གྙིས།	དེ་ནས་དཔག་ཚད་འགའ་ཞྙིག་འདས་

པ་ན།	གསེར་གྙི་བུ་མོ་དྲུག་འབུམ་དྲུག་ཁྙི་ཡོད།	ལ་ལས་གསེར་གྙི་བལ་འཁེལ།	

ལ་ལས་གསེར་གྙི་ཐགས་འཐག་གྙིན་ཡོད།	ལེགས་སོ་ལེགས་སོ་སྐེས་བུ་ལེགས།	

སོད་ཅྙིག་སོད་ཅྙིག་སྐེས་བུ་སོད་ཟེར་ཡོང་།	ང་ལ་ལེགས་པའྙི་དོན་ཡང་མེད།	ང་ལ་

སོད་པའྙི་དོན་ཡང་མེད།	ང་ནྙི་ས་ལེ་སྒོལ་མ་འཚོལ་དུ་འགོ་བ་ཡྙིན་གྙིས།	དེ་ནས་

དཔག་ཚད་འགའ་ཞྙིག་འདས་པ་ན།	བཻཌཱུརྱའྙི་ཁྙི་ཡངས་ཤྙིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞྙིག་ཡོད།	

དེའྙི་སེང་དུ་ཐུབ་པ་སེངེ་འདྙི་སེབས།	དེ་ནས་མྙིག་རྒྱང་གྙིས་ཆོད་ཙམ་ཞྙིག་གྙི་ནམ་

མཁའྙི་དབྙིངས་ནས་འཇའ་དང་འོད་ཀྙི་སྦུག་ཅྙིག་ནས་གསེར་གྙི་མེ་ཏོག་འཁོར་ལོ་

རྙིབས་སོང་དང་ལྡན་པ།	དེའྙི་བསྙིལ་གྙིབ་ལ་བདག་གྙི་བུ་མོ་ས་ལེ་སྒོལ་མ་བོན་

ཡོང་།	མུ་ཏྙིག་གྙི་བུ་མོ་དྲུག་འབུམ་དྲུག་ཁྙི་དང་བཻཌཱུརྱའྙི་བུ་མོ་དྲུག་འབུམ་དྲུག་

ཁྙི་ཡྙིས་མཐའ་བསོར་བའྙི་དབུས་ན་བུ་མོ་ཡོད།	ཁེད་རང་གཉྙིས་ཚེ་རབས་ནས་

འགོགས་པའྙི་བཟའ་མྙིར་འདུག་པས་ཁྙིའྙི་སེང་ནས་བབས་ཡོང་ངོ་།	།ང་ཡང་དེ་

བར་ལས་འགོ་ས་མེད་གསུངས།	དེར་རྒྱལ་བུ་བོན་པ་དང་།	སྲྙིན་པོའྙི་རྒྱལ་པོས་
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ཇྙི་ལྟར་གསུངས་པའྙི་ལུགས་བཞྙིན་འདུག་གོ	རྙིན་པོ་ཆེའྙི་ཁྙི་སེང་དུ་ཁོང་སེབས་

པ་དང་།	བུ་མོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་མར་བབས་ནས་རྒྱལ་བུ་ལ་ཕག་བས་སོ།	།

ཆོས་ཀྙི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཁེད།	དཀའ་བའྙི་ལས་རྣམས་འོ་མྙི་བརྒྱལ་ལམ།	བདག་

ལ་བརེ་ནས་འདྙི་ཕོགས་ཕེབས་ལགས་སམ་ཞུས་པས།	རྒྱལ་བུས་སྨྲས་པ།	ཡབ་

རྒྱལ་པོའྙི་བཀའ་རྣམས་ལེགས་པར་བསྒྲུབས།	ལྷ་མོ་ཁོད་དང་འཕད་བསམ་ཡོང་བ་

ཡྙིན།	ད་ནྙི་མྱུར་མགོགས་ཕྙི་ལ་འབོན་པར་གྙིས་གསུངས་པ་དང་།	དེ་རྙིང་ངེད་ཀྙི་

གླུ་གར་རེད་འཇོ་རྣམས་གཟྙིགས་མོ་འབུལ།	སང་ཉྙིན་དུས་བཟང་ཡྙིན་པས་འགོ་

བར་བེད།	དེའྙི་ཉྙིན་མོ་གླུ་གར་རེད་འཇོ་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་བས།	གསུང་གེང་

ཡང་མང་དུ་མཛད།	དེའྙི་སང་ཉྙིན་ཁོང་གཉྙིས་ཡབ་ཀྙི་སྐུ་མདུན་དུ་བོན།

	 རྒྱལ་པོའྙི་ཕོ་བང་དུ་ཕེབས་ནས་ཟླ་བ་གཅྙིག་གྙི་རྙིང་ལ་གླུ་གར་རེད་འཇོ་

ལ་སོགས་པའྙི་སོན་མོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཛད་དོ།	།དེར་རྒྱལ་བུས་རྒྱལ་པོ་ལ་

གསོལ་བ།	རྒྱལ་པོ་རྙིན་པོ་ཆེ།	རྒྱལ་ས་འཛིན་པའྙི་བུ་ནྙི་ང་གཅྙིག་པུ་ཡྙིན་པས་ད་

ཡུལ་ལ་འགོ་རན་སོང་ན་གཏོང་བར་ཞུ་ཞུས་པར།	རྒྱལ་པོའྙི་གསུང་ནས།	ངའྙི་མྙིག་

དང་འདྲ་བའྙི་ས་ལེ་སྒོལ་མ་འདྙི་མེད་ཐབས་མེད་པའྙི་ནོར་བུ་ལས་ཀང་ལྷག	ཚེ་སྔོན་

ལས་ཀྙི་འབས་བུས་ཁེད་དང་འབལ་ཐབས་མེད།	ཆོས་རྒྱལ་ཁེད་ལ་བུ་མོ་འབུལ་བ་

ཡྙིན།	རྒྱལ་སྲྙིད་འདྙི་དང་ཕ་གྙི་མཉམ་དུ་སྐོངས་ཤྙིག་ཆོས་བཟང་བསམ་གཏན་པ།	

སྲྙིན་པོའྙི་ཚོགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀྙིས་ང་ལས་ལྷག་པའྙི་ཆོས་རྒྱལ་འདྙི་ང་དང་

མཉམ་དུ་བཀུར་ཅྙིག		ངའྙི་སྙིང་དང་འདྲ་བའྙི་ས་ལེ་སྒོལ་མ་འདྙི་བདག་གྙི་བུ་ལས་

ལྷག་པ་ཡྙིན་པས།	ཚེ་རབས་འགོགས་པའྙི་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་འདྙི་སྤྙི་བོར་བཀུར་

ཅྙིག	ཅེས་གསུངས་པ་དང་།	དེར་སྲྙིན་པོའྙི་བློན་པོ་དྲག་པ་ཞྙིག་གྙིས་སྲྙིན་པོ་ཡབ་
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ཡུམ་སྲས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ།	མེ་ཏོག་ས་ལེ་སྒོལ་མ་དེ་བདག་ཚོའྙི་གཙུག་གྙི་

ནོར་བུ་བཞྙིན།	ལྷ་ཀླུ་སེ་བརྒྱད་ཚོགས་པའྙི་གཙོ་མོར་འཁྲུངས།	ཡང་སོས་སྲྙིན་པོའྙི་

ཚོགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ལ་ཉ་སོང་ཚེས་བརྒྱད་དག་ལ་བསེན་གནས་གནང་ཞྙིང་།	

ཆོས་རྒྱལ་ཁེད་ཀྙི་སྐུ་ཡྙི་བསོད་ནམས་ཀྙིས་བགེས་ཁར་ལྕམ་སྲྙིང་གཉྙིས་སུ་བྱུང་བ་

ཡྙིན།	ཉྙིད་ཀྙིས་མྙི་དང་སྲྙིན་པོའྙི་ཚོགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁད་མེད་སྐོང་བར་

མཛོད་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་མཁེན་ཟེར་བ་ཞུས་སོ།	།ཡབ་རྒྱལ་པོས་ཐོག་དྲངས་སྲྙིན་

པོའྙི་ཚོགས་རྣམས་ཀྙིས་ལྕམ་སྲྙིང་གཉྙིས་ལ་དཔག་ཚད་འགའ་ཞྙིག་གྙི་སར་སྐེལ་

མ་བས།	རྒྱལ་བུས་སྲྙིན་པོའྙི་ཚོགས་རྣམས་ལ་སྨྲས་པ།	ང་ཚེ་སྔོན་བསོད་ནམས་

བསགས་པས་མྙི་ལུས་རྙིན་ཆེན་ཐོབ།	སྦྙིན་པ་ཕོགས་མེད་བཏང་བས་གང་དུའང་

ལོངས་སྤོད་ཆེ།	ཚེ་རབས་འགོགས་པའྙི་ལྷ་མོ་འདྙི་ཉྙིད་ཁུག	ཚེ་སྔོན་སྨོན་ལམ་

བཏབ་པས་སྲྙིན་པོ་དྲན་དུ་འཁོལ།	ཡང་ནས་ཡང་དུ་རྒྱལ་པོ་ཁེད་དང་མཇལ་བར་

ཤོག	མཇལ་ནས་གསུང་གེང་ཡང་ཡང་ཡོང་བར་ཤོག	ཅེས་བརོད་ནས་ཁོང་གཉྙིས་

ཀྙིས་ཡབ་རྒྱལ་པོའྙི་ཕག་ནས་འཇུས་ཏེ་འབལ་མྙི་ཕོད་པའྙི་ངང་གསུང་གེང་མང་པོ་

མཛད།	དེར་རྒྱལ་པོ་ཡབ་ཡུམ་མཁའ་འགོའྙི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ལམ་དུ་ཞུགས།	

སྲྙིན་པོའྙི་རྒྱལ་པོའྙི་ཚོགས་རྣམས་ཕྙིར་ལོག་གོ	།དེར་རྒྱལ་པོ་ཡབ་ཡུམ་མཁའ་

འགོའྙི་ཚོགས་དང་བཅས་ཕོ་བང་དུ་ཕེབས་ལ་ཁད་པ་དང་།	མེ་ཏོག་ས་ལེ་སྒོལ་

མ་དང་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ན་རེ།	རང་ལ་དཀའ་བའྙི་ལས་སྒྲུབ་པ་ལ་ཀླུའྙི་བུ་མོ་

བ་ཁྱུང་ཀ་རུ་ཎ་དེ་ཁྙིད་པ་དྲག་ཞུས་པ་དང་།	རྒྱལ་བུས།	མཚོ་འདྙི་ནས་ང་ལ་ཀླུའྙི་

རྒྱལ་པོས་གོ་མདོངས་ཤྙིག་སེར་བ་ཡོད་གསུངས་པས།	བུ་མོ་བ་ཁྱུང་ཀ་རུ་ཎ་གོ་

མདོངས་ཡྙིན་ལགས་ཞུས།	ཀླུ་རྒྱལ་དེ་བོས་པ་དང་ཀླུ་རྒྱལ་གྙིས་རྒྱལ་བུ་དང་ལྷ་མོ་
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བུ་མོའྙི་ཚོགས་རྣམས་ཀླུ་ཡུལ་དུ་གདན་དྲངས་ནས་ཞག་འགའ་སོན་མོ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་མཛད།	དེ་ནས་ཀླུའྙི་རྒྱལ་པོར་ད་འགོ་རན་སོང་བས་པས།	ཀླུ་རྒྱལ་གྙི་

གོ་མདོངས་དར་སྣ་ལྔས་དྲྙིལ་བས་འགོ་བས།	རྙིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་ཕུལ།	རྒྱལ་བུ་

དང་ལྷ་མོ་གཉྙིས་ཕོ་བང་ལ་ཕག་ཕེབས་སོ།	།དེར་ཕོ་བང་གྙི་རར་ཕེབས་པ་དང་།

བུ་མོ་ས་ལེ་སྒོལ་མ་དེས་གསེར་གྙི་མེ་ཏོག་རྙིབས་སོང་དང་ལྡན་པ་རྙིན་པོ་ཆེ་སྣ་

ལྔའྙི་ཁ་བས་པ།	དུང་གྙི་ཡུ་བ་བས་པ།	འཛམ་བུ་གྙིང་གྙི་མེ་ཏོག་ཐམས་ཅད་དེ་

ལ་འཁོར་བ་དེ་ཕག་ཏུ་བསྣམས།	གོ་མདོངས་བློ་ལ་བཏགས་ནས་ཕོ་བང་དེའྙི་སོ་

གདོང་དུ་ཕེབས་པ་དང་།	བློན་པོ་འབངས་འཁོར་གཡོག་རྣམས་ནས་དགའ་སྤོ་དང་

བཅས་ཕག་འཚལ།	དེར་ཕོ་བང་དེའྙི་སས་འཛེགས།	རྒྱལ་པོ་དང་བློན་པོ་འབངས་

འཁོར་རྣམས་སྤོ་བ་རབ་ཏུ་འཕེལ།	བཙུན་མོ་དེས་སྔར་ཕག་མྙི་འཚལ་ཀང་ཧར་

གྙིས་ལངས་ནས་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་ཕག་ཕེབས་བྱུང་ཟེར་ཕག་སྨན་བླའྙི་ཕོ་བང་

ལ་འཚལ་བ་ལྟར་བས།	རྒྱལ་པོའྙི་གསུང་ནས།	རྒྱལ་བུ་ཆོས་བཟང་བསམ་གཏན་

པ་ཕག་འཚལ་བའྙི་བར་ལ་བུ་མོའྙི་མེ་ཏོག་དེ་ཟུངས་གསུངས་པར།	འདྙི་འཛིན་མྙི་

དགོས་ལགས་ཞུས་ཏེ་བསྐྱུར་པས་མེ་ཏོག་རྒྱ་མཐོངས་ནས་ཡར་དཔག་ཚད་འགའ་

འཕགས་པའྙི་ས་ན་འདུག་པ་དང་།	དེར་ཡབ་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕག་དང་ཞེ་ས་བས་ནས།	

སྲྙིན་པོའྙི་ཡུལ་གྙི་མེ་ཏོག་ས་ལེ་སྒོལ་མ་དེ་འདྙི་ལགས་ཞུས་པ་དང་།	མེ་ཏོག་འདྙི་

འདྲ་སྲྙིན་པོའྙི་ཡུལ་ན་མང་པོ་འདུག་གམ་གསུངས།	རྒྱལ་བུས་ཡབ་ལ།	རྙིན་ཆེན་

སྣ་ལྔའྙི་མེ་ཏོག་རང་གྙི་མདོག་སོན་པ་མང་པོ་འདུག་རུང་།	རྒྱུ་གསེར་ལས་གྲུབ་པ།	

རྙིན་ཆེན་སྣ་ལྔའྙི་ཚོན་སེལ་བས་པ།	ཡུ་བ་དུང་ལས་བས་པ་འདྙི་མྙིན་པ་མྙི་འདུག	

འདྙི་རྒྱལ་པོའྙི་ལྡུམ་རར་དྲྙི་འདྲྙིས་པ་ལ་ཡང་ཡུན་རྙིང་པོ་དགོས།	དྲྙི་མ་འདྲྙིས་པ་
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རྣམས་ནྙི་ཕོགས་ལ་འཁོར་ས་མྙི་འདུག་ཞུས།	རྒྱལ་པོས་ལེགས་སོ།	།རང་རེ་ཕ་

བུ་ལ་ནོར་མང་པོ་ཡོད་དེ་འདྙི་འདྲའྙི་ནོར་བུ་མེད།	དཀའ་བ་སྤད་ནས་སེབས་པ་

ལེགས་སོ་གསུངས།	དེར་ཁོ་རང་གྙི་ཕོ་བང་རྙིན་ཆེན་སྣ་ལྔ་ལས་གྲུབ་པ་དེར་མེ་

ཏོག་བསྣམས་ནས་བོན།

	 དེ་ནུབ་བདུད་མོ་དེས་རྒྱལ་པོ་ལ།	རང་རེའྙི་རྒྱལ་བུ་ཆོས་བཟང་བསམ་

གཏན་པ་འདྙི་ང་ལ་ནྙི་མྙི་མཉེས་པ་འདུག	འདྙི་ད་ལྟ་ན་སོ་གཞོན་པས་རྒྱལ་པོའྙི་

བཀའ་ལ་ཉན་པོ་འདུག་སེ།	ཁོ་ལ་ཇོ་མོ་ཞྙིག་བྱུང་བས་ན།	རང་རེ་རྒན་རྒོན་གཉྙིས་

ལ་སྐྙིད་པོ་མྙི་སེར་བས།	རང་རེའྙི་ནགས་རྙི་སྲྙིན་མོ་ཁོས་པ་འདྲ་བ་ཡ་གྙི་ནུབ་ཏུ་

སྐོལ་ལ།	དེའྙི་ཤུལ་ལ་ལྕགས་མཁར་དགུ་ཐོག་མདའ་ཡབ་སོར་མོ་ཡོད་པ་ཞྙིག	

དེའྙི་མཐའ་ལ་ལྕགས་རྙི་དགུ་ཐོག་མ།	དེའྙི་བ་གམ་སེབས་ཙམ་ལྕགས་རྙི་རྙིམ་

པ་གཉྙིས་ཡོད་པ།	དེའྙི་བར་ཆུས་བཀང་བ།	ལྕགས་རྙིའྙི་ཁར་སས་རྙིང་ཡོད་པ།	

ལྕགས་རྙི་དང་ཕོ་བང་བར་སྤྙིན་ཟམ་ཡོད་པ།	སྤྙིན་ཟམ་བསྡུས་པས་ཆོག་པ་གྙིས།	

དེའྙི་ནང་དུ་རང་རེ་གཉྙིས་མ་བསད་ན།	རྒྱལ་པོ་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེ་བས་མེ་ཏོག་ས་ལེ་

སྒོལ་མ་བ་བ་མྙི་རུ་ཡོད་པ་ཡྙིན་ལགས།	ད་ལྟའྙི་མེ་ཏོག་འདྙི་མོས་སྤྲུལ་པ་ཞྙིག་

ཡྙིན་འདུག	རང་རེ་གཉྙིས་མཁར་དེར་བཞུགས་པ་དྲག་ཞུས་པས།	རྒྱལ་པོ་ན་

རེ།	དེ་འདྲ་ཨེ་འགྲུབ་བམ་གསུངས།	མོས་རྒྱལ་པོས་ཞལ་ཏ་གནང་ནུས་ན་འགྲུབ་

ཐག་ཆོད་ཡྙིན་ལགས་ཞུས།	དེར་རྒྱལ་པོས་རྒྱལ་བུ་མདུན་དུ་བོས་ནས།	རང་

རེའྙི་ཤར་གྙི་ནགས་རྙི་སྲྙིན་མོ་ཁོས་པ་འདྲ་བ་ཡ་གྙི་ནུབ་ཏུ་སྐོལ།	དེའྙི་ཤུལ་དུ་

ཕོ་བང་མོས་བསབ་པ་བཞྙིན་རྒྱོབ་ཅྙིག་གསུངས་པ་དང་།	ཡབ་རྒྱལ་པོའྙི་བཀའ་

བཅག་པ་མེད་པས་དེ་ལྟར་ཞུ་ལགས་ཞུས།	དེ་ནས་བུ་མོའྙི་རར་བོན་ཏེ།	ཡབ་
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ཀྙིས་ཇྙི་ལྟར་གསུངས་པ་བཞྙིན་བཤད་པས་ཡབ་ཀྙི་བཀའ་གཅོག་ཐབས་མེད་

པས་བསྒྲུབ་དགོས་ཟེར།	རྙིན་པོ་ཆེའྙི་བུ་མོ་དྲུག་ལ་བཀའ་གནང་ནས་རྒྱལ་པོས་

ཇྙི་ལྟར་གསུངས་པ་བཞྙིན་ཕོ་བང་རྣམས་ཚར་བ་གྙིས་གསུངས།	དེར་ཤར་རྙི་ནུབ་

ཏུ་བསྐལ།	རྒྱལ་པོའྙི་བཀའ་བཞྙིན་ཕོ་བང་ཏོག་དང་བཅས་པ་གྲུབ་བོ།	།མེ་ཏོག་ས་

ལེ་སྒོལ་མས་རྒྱལ་བུ་ལ་ཞུས་པ།	ཁེད་ཡབ་རྒྱལ་པོའྙི་དྲུང་དུ་བོན་ལ།	ཇོ་མོ་འདྙི་

བདུད་མོ་ཆེན་མོ་ཞྙིག་ཡྙིན།	འདྙི་བདུད་མོ་ཡྙིན་ནམ་མྙིན་དོ་ནུབ་རྒྱ་མཐོངས་ལ་

གཟྙིམ་མལ་བཅས་པ་དང་།	ཟླ་སོད་ཡྙིན་པས་ཟླ་བ་གུང་ལ་ཕེབས་པ་དང་མནལ་

ལ་སོང་བའྙི་ཚུལ་མཛོད་ལ་གཟྙིམས་དང་།	བུ་མོ་ལྕགས་ཀྙི་ཕག་པ་ཁ་བོ།	མཆེ་

བ་བས་པ་ཡབ་རྒྱལ་པོའྙི་རྙིའུ་ལ་མཐེ་མོ་བརྒྱབ་ནས་ཡོད་ཞུས།	དུས་བཟང་ཡྙིན་

པའྙི་སང་ཉྙིན་མྙི་མེད་པའྙི་སབས་སུ་བོན་ལ་རྒྱལ་པོ་ལ་ཞུས་ཟེར་བསབས་སོ།	།

དེར་རྒྱལ་བུ་ཡབ་ཀྙི་དྲུང་དུ་བོན་ནས་ཕག་ཕུལ།	བུ་མོ་དེ་གསོལ་བ་1ལེན་དུ་སོང་
བའྙི་བར་ལ།	ལྷ་མོས་ཇྙི་ལྟར་ཟེར་བའྙི་གནས་ལུགས་རྣམས་ཞུས་པ་དང་།	བུ་མོ་དེ་

སེབས་བྱུང་ནས་རྒྱལ་པོ་ལ་གསོལ་བ་ཞུས་པའང་མ་བཞེས་སོ།	།རྒྱལ་བུས་རྒྱལ་

པོ་ལ་སང་དུས་བཟང་ཡྙིན་པས་ཕེབས་པ་ཞུ་ཞུས་སོ།	།བདུད་མོ་དེ་ནྙི་མཁར་འདྙི་

རུ་བསད་པས་ཁོས་གནོད་པ་ཐུབ་པ་མེད་བསམ།	རྒྱལ་པོ་གཟྙིམ་ནས་བཞུགས་

པས།	རྒྱལ་བུ་ཟེར་བ་བདེན་པར་འདུག་སེ།	རྒྱལ་པོ་སྐྲག་ནས་ནམ་ཧད་དེ་ལངས་ན་

བསམ་པ་བྱུང་ངོ་།	།སང་ཉྙི་མ་རེ་ཤར་ལ་རྒྱལ་པོ་བོན་པའྙི་ལམ་རྣམས་རྙིན་ཆེན་སྣ་

ལྔའྙི་གདུགས་དང་།	རྒྱལ་མཚན།	ས་གཞྙི་ཐམས་ཅད་རོལ་མོས་མཆོད་པར་བས།	

ནམ་མཁའ་ཐམས་ཅད་དར་གྙིས་མཆོད་པར་བས།	མེ་ཏོག་ཁ་སང་གྙི་དེ་ལས་ཆེ་

༡)	ཁ་ལག་གྙི་ཞེ་ས།	
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བ་ལེགས་པ་ཞྙིག་ལ་སྤྲུལ་ནས་ལྕགས་མཁར་དེའྙི་རེར་བསད་དོ།	།དེར་རྒྱལ་པོ་

ཡབ་ཡུམ་ཕེབས་པར་ཞུ་ཞུས།	རྒྱལ་བུ་ཕེབས་པ་དང་།	རྒྱལ་བུ་མདངས་བཞེད་

པ་དེས་དགའ།	བདུད་མོ་འཕང་ཡོད་པ་འདུག་སམ་དགའ།	བུ་མོས་རྒྱལ་པོ་ལ།	

ནང་དུ་བཟའ་བཏུང་ཡོ་བད་དགོས་གསུང་བ་ཞུ་བས་སོ།	།རྒྱལ་བུས་ནང་དུ་བཟའ་

བཏུང་ཡོ་བད་ཟད་མྙི་ཤེས་པ་ཡོད་བས།	དེར་བདུད་མོ་དེས་ལྕགས་རྙི་སོར་གྙིས་

བསོར།	སས་ལ་འཛེགས་ནས་འགོ་དགོས་བསམ་པ་ལ་རྙིན་པོ་ཆེའྙི་མེ་ཏོག་དེ་ས་

ལེ་སྒོལ་མར་སོང་ནས་སས་ལ་བསད་འདུག་གོ	།དེར་རྒྱལ་པོ་ཡབ་ཡུམ་སྲས་དང་

བཅས་པ་ཕེབས་པ་དང་།	ས་ལེ་སྒོལ་མས་བདུད་མོ་དེ་ལ།	ཁོད་སུ་ཡྙིན་གསུངས་

པས།	བདུད་མོ་ན་རེ།	བདག་ལྷ་མོ་ཡྙིན་ལགས་ཟེར།	ལྷའྙི་བུ་མོ་དྲུག་འབུམ་དྲུག་

ཁྙི་འདྙིར་ཤོག་ལ་འདྙི་ལྷའྙི་བུ་མོ་ཨེ་ཡྙིན་ལྟོས་གསུངས་པ་དང་།	ལྷ་ཡུལ་ན་གཡོག་

མོའྙི་གཡོག་མོ་ལ་ཡང་འདྙི་འདྲ་མེད་ལགས་ཞུས་པས།	མོ་འདར་ཏེ་ཕག་འཚལ་

ནས་བདག་ཀླུའྙི་བུ་མོ་ཡྙིན་ལགས་ཞུས།	ཀླུའྙི་བུ་མོ་བ་ཁྱུང་ཀ་རུ་ཎ་དང་ཆུ་བདག་

ཝ་རུ་ཎའྙི་བུ་མོ་འདྙིར་ཤོག	ཁེད་ཀླུའྙི་ཡུལ་ན་འདྙི་འདྲ་ཨེ་འདུག་ལྟོས་དང་གསུངས་

པས་ཀླུའྙི་བུ་མོ་དྲུག་འབུམ་དྲུག་ཁྙི་ཡོང་སེ།	ངེད་ཀླུ་ཡུལ་ན་གཡོག་མོའྙི་གཡོག་མོ་

ལ་ཡང་འདྙི་འདྲ་མེད་ལགས་ཞུས།	ཡང་མོ་འདར་ཏེ་ཕག་ཕུལ་ནས་བདག་ལྷ་བཙན་

གྙི་བུ་མོ་ཡྙིན་ལགས་ཟེར།	དེར་ཐགས་བཟང་རྙིས་ཀྙི་བུ་མོ་འདྙིར་ཤོག་ལ་ཁེད་ལྷ་

བཙན་ཡུལ་ན་འདྙི་འདྲ་ཨེ་འདུག་ལྟོས་དང་གསུངས་པས།	བདག་ལྷ་བཙན་ཡུལ་

ན་འདྙི་འདྲ་མེད་བས་པས།	ཡང་མོ་ན་རེ།	སེ་བརྒྱད་ཀྙི་བུ་མོ་ཡྙིན་ཟེར།	ཚོགས་

བདག་གང་སྣའྙི་བུ་མོ་འདྙིར་ཤོག	འདྙི་སེ་བརྒྱད་ཀྙི་བུ་མོ་ཨེ་འདྲ་འདུག་ལྟོས་དང་

གསུངས་པས།	ཚོགས་བདག་འདུ་བའྙི་བུ་མོ་ཉྙིས་ཁྙི་ཆྙིག་སོང་ཡོད་རུང་།	སེ་བརྒྱད་
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ཀྙི་ཡུལ་ན་གཡོག་མོའྙི་གཡོག་མོ་ལ་ཡང་འདྙི་འདྲ་མེད་ལགས་ཞུས།	ཡང་བདག་

ནྙི་བཙན་གྙི་བུ་མོ་ཡྙིན་ཟེར།	བཙན་གྙི་བུ་མོ་ཡ་བ་སྐ་བདུན་གྙི་བུ་མོ་འདྙིར་ཤོག་

ལ།	ཁེད་བཙན་གྙི་ཡུལ་ན་འདྙི་འདྲ་ཨེ་འདུག་ལྟོས་དང་གསུངས་པས་ངེད་བཙན་

གྙི་ཡུལ་ན་གཡོག་མོའྙི་གཡོག་མོར་ཡང་འདྙི་འདྲ་མེད་ལགས་ཞུས།	ལྷ་མོ་ན་རེ།	

ཁོད་གོང་གསལ་གྙི་ཡུལ་དེ་རྣམས་སུ་མྙི་འདུག་པས།	ད་རང་གཟུགས་སོན་ནམ་

མྙི་སོན་གསུངས་པ་དང་།	མོ་ངོ་ནག་ཆྙིལ་ལེར་སོང་ནས་ལྕགས་ཀྙི་ཕག་མོ་ཁ་བོ་

ཞྙིག་ཏུ་སོང་།	དེར་བདུད་མོ་ཁོད་དེ་རྙིང་འདུལ་བའྙི་དུས་ལ་བབས་སོ་གསུངས་

པས།	ལྕགས་རྙི་དེའྙི་ཆུ་འོབས་ནས་གང་དམར་པོ་སྤྙི་བོའྙི་གཙུག་ན་རྭ་ཅོ་སྐེས་པ་

གཅྙིག་བྱུང་སེ།	མོའྙི་གཤམ་ནས་བརྡུངས།	སྤྙི་བོའྙི་གཙུག་ཏུ་རྭ་ཅོ་བཏོན་ནས་ཆུའྙི་

ནང་དུ་ཁེར་སོང་།	དེར་རྒྱལ་པོ་ཡབ་སྲས་མཉེས་སོ།	།ཡབ་རྒྱལ་པོས་ཆོས་མཛད་

ལྕགས་མཁར་དེའྙི་ནང་དུ་བཞུགས།	རྒྱལ་བུ་ཆོས་བཟང་བསམ་གཏན་པ་དང་བུ་མོ་

མེ་ཏོག་ས་ལེ་སྒོལ་མས་རྒྱལ་སྲྙིད་བཟུང་།	མཁའ་འགོ་སེ་ལྔ་ཕོགས་བཞྙིར་བསོར།	

ཡུལ་ལུང་སྲུང་བར་ཁས་བླངས་སོ།	།ལྷ་ཀླུ་དྲྙི་ཟ་སེ་བརྒྱད་རྣམས་ཀྙིས་ཀང་ཡུལ་

ལུང་བདེ་བར་བསྲུང་བར་ཁས་བླངས།	རྒྱལ་པོ་ཆོས་བཟང་བསམ་གཏན་པ་དང་

མེ་ཏོག་ས་ལེ་སྒོལ་མ་གཉྙིས་ཀྙིས་སྲྙིན་ཡུལ་དང་རྒྱལ་འབངས་ཕོགས་གཅྙིག་

ཏུ་བསྐངས།	རྒྱལ་སྲྙིད་དར་ཞྙིང་རྒྱས་པ་བྱུང་ངོ་བས་པ་དང་།	རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤོད་

བཟང་པོའྙི་ཞལ་ནས།	རྒྱལ་པོ་ཡབ་ཡུམ་དེ་གཉྙིས་སྨོན་ལམ་གྙི་མཐུས་ཚེ་རབས་

ཐམས་ཅད་དུ་ཡབ་ཡུམ་དུ་བྱུང་བ་དེ་ཡ་མཚན་ཆེ་ཟེར་ཤོར་བས།	རོ་དངོས་གྲུབ་

ཅན་གྙིས།	རོ་ལ་གཏམ་ཟེར་བ་བ་ཁ་ཧུར་ཟེར་ནས།	འགམ་ལྕག་མེ་འབར་བ་ལྟ་

བུ་གསུམ་བརྒྱབ་ནས་རོ་བོས་ཤོར་སོང་ངོ༌།།	།།	
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རྒྱལ་བློན་གྱི་བུ་གཉྱིས།

༄༅།	།ཡང་སོབ་དཔོན་གྙིས་ལམ་སོན་གནང་བ་བཞྙིན་ཕྙིན་ནས་རོ་དངོས་གྲུབ་

ཅན་སོད་སའྙི་ཨ་མྲའྙི་ཤྙིང་སོང་དེའྙི་རར་སེབས་པ་དང་།	རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤོད་བཟང་

པོས་ས་རེ་བཏོན་ནས་ཤྙིང་སོང་ལ་ཚག་སྒ་ཞྙིག་བརྒྱབ་སེ།	བླ་མ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པོ་

ཡྙིན།	།ང་རང་བདེ་སྤོད་བཟང་པོ་ཡྙིན།	།དྲྭ་བ་ལྕགས་ཀྙི་མྙིག་དགུ་མ།	།ས་རེ་ཟླ་

བ་དཀར་པོ་ཡྙིན།	།ཏོག་མ་སེང་ལྡེང་སྨུག་པོ་ཡྙིན།	།ཞགས་པ་འཕྲུལ་གྙི་ཨ་ལོང་

ཡྙིན།	།རལ་གྙི་ངར་མ་རོ་གཅོད་ཡྙིན།	།མར་ཟན་ཟོས་པ་འཛད་མེད་ཡྙིན།	།ཕད་བུ་

བརྒྱ་ཤོང་ཁ་མོ་ཡྙིན།	།རོ་ཁོག་འབབ་བམ་ཤྙིང་སོང་གཅོད།	།ཅེས་བཤད་པས།	རོ་

དེས་ཤྙིང་མ་གཅོད་ང་རང་བབ་སེ་ཡོང་ཟེར་ཞྙིང་བབས་བྱུང་བ་དང༌།	ཏོག་མ་དེས་

བརྡུངས།	ཕད་བུ་བརྒྱ་ཤོང་ཁ་མོའྙི་ནང་དུ་བཅུག		ཞགས་པ་འཕྲུལ་གྙི་ཨ་ལོང་གྙིས་
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བསམས།	མར་ཟན་ཟོས་ཏེ་རྒྱབ་ལ་ཁུར་ནས་ཉྙིན་ལམ་བཅད།		དེ་ནས་རོ་དེས།	

རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བུ།	ཡང་ན་རྒྱལ་བུས་སྒྲུང་ཞྙིག་ཤོད།	ཡང་ན་ངས་སྒྲུང་ཞྙིག་བཤད་

ཟེར་བས།	རྒྱལ་བུའྙི་བསམ་པ་ལ།	བླ་མའྙི་ཞལ་ནས་རོ་ཁོ་རང་གྙིས་ཅྙི་ཟེར་ཡང་

གཏམ་ལན་མ་ལབ་གསུང་གྙི་འདུག་པས།	གཏམ་ལན་བེད་མྙི་ཉན་བསམས་ནས་

ཁ་རོག་བསད་པས།	རོ་ན་རེ།	རྒྱལ་བུ་ལས་ཟད་ཁོད་འདྲའྙི་ཁ་ནས་གཏམ་ཡོང་བ་

མྙི་འདུག		ངས་སྒྲུང་ཞྙིག་བཤད་ཀྙི་ཉོན་ཨང་ཟེར་ནས་གཏམ་འདྙི་ལྟར་སྨྲས་པ།

	 སྔོན་དུས་དང་པོ་ཙ་ན།	རྒྱ་གར་འཕགས་པའྙི་ཡུལ་ན་རྒྱལ་པོ་ཞྙིག་ལ་

སྲས་དཔལ་ལྡན་ཞེས་པ་ཞྙིག་ཡོད་པ་རེད།	ནམ་ཞྙིག་རྒྱལ་པོས་རང་གྙི་སྲས་དང་

བློན་པོའྙི་བུ་གཉྙིས་ལ་ཁེད་གཉྙིས་རྒྱ་གར་རོ་རེ་གདན་ལ་ཕྙིན་ནས་ཆོས་སོབ་

གཉེར་བས་ན་མཁས་པར་གྱུར་ཡོང་ཞེས་གསེར་དུམ་མཉམ་པ་རེ་སལ་ནས་ཁོ་

གཉྙིས་དེར་སེབས་ནས་བླ་མ་སོ་སོ་ལ་ཡོན་ཕུལ་ཏེ་ལོ་བཅུ་གཉྙིས་ཀྙི་ཡུན་དུ་

ཆོས་བསབས།	དེ་ནས་བློན་པོའྙི་བུས་རྒྱལ་བུ་ལ།	ད་ངེད་ཅག་གཉྙིས་རང་ཡུལ་

དུ་ལོག་འགོ་ཟེར་ནས།	རང་རང་གྙི་སོབ་དཔོན་ལ་ཞུས་པས་གནང་བ་ཐོབ་སེ།	དེ་

ནས་ཡོང་ན་ལ་ས་ཐག་རྙིང་ཞྙིང་ཆུ་དཀོན་པས་ཆུ་འཚོལ་བས་མ་རྙེད་པར་ཉམ་

ཐག་ནས་ཤྙི་ལ་ཁད་པས་ཉལ་འདུག་པའྙི་ཚེ་ན།	བ་རོག་ཤྙིག་གྙིས་ཨངརྒ་ཞེས་

པའྙི་སྒ་བསྒགས་པས།	དེ་གསན་ཏེ་རྒྱལ་བུས་ད་ལྟ་ངེད་གཉྙིས་འགོ་དགོས་ཏེ་ཆུ་

རྙེད་པར་འགྱུར་རོ་ཟེར་བས།	བློན་པོའྙི་བུས་ངེད་ལ་ཆུ་གང་ནས་རྙེད་བས་པར།	

རྒྱལ་བུ་ན་རེ།	བ་རོག་གྙི་སད་ལ་བརག་ན་འདྙི་ལྟར་སྨྲས་པ་ཞྙིག་ཡྙིན་ངེས་ཏེ།	

འདྙི་ནས་ལྷོ་ཕོགས་སུ་སོང་ནས་གོམ་པ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་གྙི་སར་ཕྙིན་པ་ན།	དེར་

རོ་མངར་བ་དྭངས་ཤྙིང་བསྙིལ་པའྙི་ཆུ་བཟང་པོ་ཞྙིག་ཡོད།	ད་ལྟ་ཁེད་ཅག་དེར་



139

སོང་ཞྙིག་ཅེས་པའྙི་བར་ཡྙིན་ཟེར།	

	 དེ་ནས་གོམ་པ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་གྙི་སར་ཕྙིན་པས།	ཆུ་མྙིག་གཅྙིག་དང་ཕད་

དེ་གཉྙིས་ཀས་ཚིམ་པར་བཏུང་ནས་ཆུ་ཅུང་ཟད་ཅྙིག་ལོན་ཏེ་སོང་།	དེའྙི་ཚེ་བློན་

པོའྙི་བུས།	རྒྱལ་པོས་སོབ་གཉེར་གྙི་རྒྱགས་ཕྙིར་ངེད་གཉྙིས་ལ་གསེར་མཉམ་པར་

བྙིན་པ་ལ།	རྒྱལ་བུས་འདྙི་འདྲའྙི་མཁས་པར་གྱུར་ཀང་།	ངས་འདྙིའྙི་ཚོད་ཙམ་དུ་

མ་བསབ་པ་ངོ་རེ་ཚ་སམ་སེ།	རྒྱལ་བུ་ལ་འགན་པའྙི་ངན་སེམས་སྐེས་ནས་སྨྲས་

པ།	ངེད་གཉྙིས་དོ་ནུབ་རྙི་ཆེན་པོ་ཞྙིག་ལ་འཛེགས་ཏེ་ཉལ་ལོ།	།ཐང་ལ་ཉལ་བསད་

ན་རྐུ་འཕོག་བྱུང་བའྙི་དོགས་པ་ཡོད།	ཅེས་ནགས་མཐུག་པོ་ཡོད་པའྙི་རྙི་ལ་སོང་

ནས་གོགས་རྒྱལ་བུ་བསད་པའྙི་ཚེ།	རྒྱལ་བུའྙི་ཞལ་ནས་ཨ་བར་སེ་གེ་ཞེས་སྨྲས་

ནས་འདས་སོ།	།

	 དེ་ནས་བློན་པོའྙི་བུ་རང་གྙི་ཡུལ་དང་ཉེ་བ་ན།	རྒྱལ་བློན་འཁོར་བཅས་

ཀྙིས་དེར་བསུ་བ་བྱུང་ནས་རྒྱལ་བུ་མྙི་འདུག་པས།	དེ་དག་གྙིས་རྒྱལ་བུ་གར་

བོན་དྲྙིས་པ་ན་ཚེའྙི་དུས་བས་སོ་ཞེས་སྨྲས་པས།	རྒྱལ་པོ་མ་ངན་ཆེན་པོས་ནོན་

ཏེ།	ངའྙི་བརྒྱ་ཕག་དུ་མའྙི་གོང་ཁེར་དང་མངའ་ཐང་སོབས་འབོར་ཐམས་ཅད་ལ་

བདག་པོ་མེད་པར་གྱུར་ཟེར་ཏེ།	ཐུགས་ཐོན་པ་ལྟ་བུའྙི་སེམས་ཀྙི་སྡུག་བསྔལ་གྙིས་

ཤྙིན་ཏུ་མནར་ཞྙིང་།	ཡྙི་ཆད་ཆེན་པོས་ཕོ་བང་དུ་ཕྙིན་ནས།	རྒྱལ་པོའྙི་བསམ་པར།	

ངའྙི་བུ་ཤྙི་ཚེ་ཁ་ཆེམས་གཅྙིག་གསུངས་ཡོད་ལས་ཆེ་སམ་སེ།	བློན་པོའྙི་བུ་ལ་

དྲྙིས་པས	ཁོས་སྨྲས་པ།		གོ་བུར་དུ་ནད་དྲག་པོ་ཐེབས་ནས་ཅྙི་ཡང་མྙི་སྨྲ།	སྲོག་

ཆད་པའྙི་ཚེ་སྒ་ཨ་བར་སེ་གེ་ཞེས་བརོད་བས་པས།	རྒྱལ་པོས་ཚིག་འདྙི་ལ་དོན་

ཞྙིག་འདུག་སམ་སེ།	ཡུལ་གྙི་མྙི་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་དྲྙིལ་བསྒགས་ནས་པཎྙི་ཏ་དང་།
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སྔགས་པ།	སྒ་མཁན།	མོ་སོན།	ལྷ་རེ།	སོན་པ་ཐམས་ཅད་འདུས་ནས་ཨ་བར་

སེ་གེ་ཞེས་པའྙི་དོན་ཇྙི་ལྟར་ཡྙིན་ཞེས་དྲྙིས་པས།	ཐམས་ཅད་ཀྙིས་མ་ཤེས་སོ།	།

	 དེ་ནས་རྒྱལ་པོས།	ལར་ནས་ངའྙི་སྙིང་དང་འདྲ་བའྙི་བུ་གཅྙིག་གྙི་ཚིག་

ཅྙིག་མ་གོལ་པ་འདྙི་ཡ་མ་བར།1		དེས་ན་ད་གཟོད་ཞག་བདུན་དུ་གེགས་བམ་
རྣམས་བཀག་ནས་ཚིག་འདྙིའྙི་དོན་གོལ་ན་ང་ལ་སྨྲོས་ཤྙིག	གལ་ཏེ་སུ་གཅྙིག་གྙིས་

ཀང་མ་ཤེས་སྨྲས་ན།	ཁེད་ཚོ་གསད་པར་བའོ་ཞེས་བཀའ་བསོས་ནས།	མཁས་

པ་བློ་ལྡན་གྙི་མྙི་སོང་ཕག་གཅྙིག་ཁང་པ་ཆེན་པོ་གཅྙིག་ཏུ་བཅུག་བཞག་པས།	

ཞག་དྲུག་གྙི་རྙིང་དུ་མ་རྙེད་ནས་སང་ཉྙིན་ཡྙིན་ན་ངེས་པར་ཤྙི་བའྙི་དུས་ལ་བབ་

བོ་ཞེས་ལ་ལས་ཉྙི་ཟླ་ལ་སྐབས་འཚོལ།	འགའ་ཞྙིག་གྙིས་ལྷ་ཁང་རེན་དང་།	ལ་

ལས་ཕ་མ་སོགས་ཀྙི་མྙིང་ནས་འབོད་པ་སོགས་ངུ་འབོད་སྨྲེ་སྔགས་འདོན་ནས་

སེམས་ཁོང་དུ་ཆུད་དོ།	།དེ་དག་གྙི་ནང་ནས་བཙུན་ཆུང་ཞྙིག་ཁང་སེང་ནས་མཆོང་

སེ་འཆྙི་འདོད་དེ་ཕྙིར་ཐོན་པས།	མ་ཤྙི་བར་གསང་སེ་བོས་སོང་ནས་ནགས་ཚལ་

ཞྙིག་ཏུ་ཕྙིན་ལ་ཤྙིང་ཞྙིག་གྙི་ར་བར་ཡྙིབ་བསད་པས།	ཤྙིང་གྙི་རེ་མོར་བུ་མོ་ཆུང་

བ་ཞྙིག་ངུ་བས།	དེའྙི་ཕ་ན་རེ།	བུ་མོ་ཁོད་མ་ངུ་ཞྙིག	སང་ཉྙིན་རྒྱལ་པོས་མྙི་སོང་

གསད་པ་འདུག	དེ་དག་གྙི་ཤ་ངེད་ཅག་གྙིས་མ་ཟོས་ན་སུས་བཟའ་ཟེར།	

	 ཡང་ཡུད་ཙམ་ཞྙིག་ནས་བུ་མོ་དེས་ང་ནྙི་ལྟོགས་གྙིས་མནར་ནས་ངུ་ཟེར།	

ཕ་ཡྙིས་བུ་མོ་མ་ངུ་ཞྙིག	སང་རྒྱལ་པོས་མྙི་སོང་བསད་པའྙི་ཤ་ཁག་ངེད་ཅག་ལས་

གཞན་སུས་བཟའ་ཟེར་བས།	བུ་མོ་ན་རེ།	མྙི་སོང་དེ་ཅྙིའྙི་ཕྙིར་བསད་པ་ཡྙིན་བས་

པས།	ཕ་ན་རེ།	ཨ་བར་སེ་གེ་ཞེས་པའྙི་ཚིག་གྙི་དོན་མ་ཤེས་པའྙི་རྒྱུ་མཚན་གྙིས་

༡)	བདེན་པ་མྙིན་པ།	
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བསད་པ་ཡྙིན་འདུག་གོ་ཟེར།	དེའྙི་དོན་ཇྙི་ལྟར་ཡྙིན་བས་པས།	ཕ་ན་རེ།	ཚིག་དེའྙི་

དོན་ནྙི་ས་བར་གདའ་ཟེར་ནས།	ལར་བདག་གྙི་སྙིང་དང་འདྲ་བའྙི་གོགས་པོ་དེས་

བདག་ནགས་མཐུག་པོ་ཞྙིག་ཏུ་ཁྙིད་ནས་སེབས་ཙམ་དུ་ངའྙི་སེ་རྐང་པས་མནན་ཏེ།	

རྣ་བ་བཟུང་ནས་རལ་གྙི་རྣོན་པོས་སེ་བཅད་ནས་བསད་དོ་ཞེས་པའྙི་བར་ཞྙིག་ཡྙིན་

ཟེར།	དེ་ཤྙིང་གྙི་ར་བར་བསད་པའྙི་བཙུན་ཆུང་གྙིས་ཐོས་ནས།	ཁོས་སར་རྒྱལ་པོའྙི་

ཕོ་བང་བརྒྱུད་ནས་རྒྱུགས་པས་ནམ་ལངས་པ་ན་སོའྙི་དྲུང་དུ་ཕྙིན་ཏེ་རྔ་ཆེན་བརྡུངས་

པས།	སོ་སྲུང་བ་རྣམས་ཀྙིས་ཁོད་ཅྙི་ཡྙིན་ཟེར།	ང་ནྙི་བློ་ལྡན་རྣམས་ཀྙི་ཟླ་གོགས་

ལགས།	དེ་དག་གྙི་སར་འགོ་རུ་ཆུག་ཅྙིག་ཟེར་བས།	དེ་དག་གྙིས་ཁང་པའྙི་ནང་

ལ་ཤྙིན་ཏུ་འཇྙིགས་ཤྙིང་དངངས་པའྙི་གོགས་པོ་རྣམས་ཀྙི་དྲུང་དུ་ཁྙིད་བྱུང་ནས།	

གོགས་པོ་རྣམས་ལ་ཚིག་དེའྙི་དོན་ངས་བཤད་ནུས་པས་ཁེད་རྣམས་མ་འཇྙིགས་

ཟེར་བ་དང་།	དེ་ནས་རྒྱལ་པོས་ཐམས་ཅད་ལ་དྲྙིས་པས།	བཙུན་ཆུང་དེས་སྔར་གྙི་

ཇྙི་ལྟ་བ་བཞྙིན་དུ་བཤད་པས།	བློན་པོའྙི་བུ་དེས་ཅང་མྙི་སྨྲ་བར་འདུག་གོ	།དེའྙི་ཚེ་

རྒྱལ་པོས།	བློན་པོའྙི་བུ་ལ།	ངའྙི་བུའྙི་རུས་པ་སོན་ཅྙིག་གསུངས་ནས་རུས་པ་ཁེར་

ཡོང་སེ་མཆོད་རེན་བཞེངས་པ་དང་།	བློན་པོའྙི་བུ་བསད་ནས་དེའྙི་ཕ་བློན་པོ་ལས་

ཕབ།	དེ་ནས་རྒྱལ་པོས་མཁས་པ་བློ་ལྡན་གྙི་མྙི་སོང་ལ་བསེན་བཀུར་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་བས་སོ་བས་པས།	རྒྱལ་པོ་བདེ་སྤོད་བཟང་པོས་རྙིག་པའྙི་གནས་ལ་

མཁས་པར་གྱུར་པའྙི་རྒྱལ་པོའྙི་སྲས་དེ་བསད་པ་ཕངས་པ་ལ་ཟེར་ཤོར་བས།	རོ་

དངོས་གྲུབ་ཅན་གྙིས།	རོ་ལ་གཏམ་ཟེར་བ་བ་ཁ་ཧུར་ཟེར་ནས།	འགམ་ལྕག་མེ་

འབར་བ་ལྟ་བུ་གསུམ་བརྒྱབ་ནས་རོ་བོས་ཤོར་སོང་ངོ༌།།	།།	



143

བཙུན་མོ་ཉྱི་མའྱི་མདོག

༄༅།	།ཡང་སོབ་དཔོན་གྙིས་ལམ་སོན་གནང་བ་བཞྙིན་ཕྙིན་ནས་རོ་དངོས་གྲུབ་

ཅན་སོད་སའྙི་ཨ་མྲའྙི་ཤྙིང་སོང་དེའྙི་རར་སེབས་པ་དང་།	རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤོད་བཟང་

པོས་ས་རེ་བཏོན་ནས་ཤྙིང་སོང་ལ་ཚག་སྒ་ཞྙིག་བརྒྱབ་སེ།	བླ་མ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པོ་

ཡྙིན།	།ང་རང་བདེ་སྤོད་བཟང་པོ་ཡྙིན།	།དྲྭ་བ་ལྕགས་ཀྙི་མྙིག་དགུ་མ།	།ས་རེ་ཟླ་

བ་དཀར་པོ་ཡྙིན།	།ཏོག་མ་སེང་ལྡེང་སྨུག་པོ་ཡྙིན།	།ཞགས་པ་འཕྲུལ་གྙི་ཨ་ལོང་

ཡྙིན།	།རལ་གྙི་ངར་མ་རོ་གཅོད་ཡྙིན།	།མར་ཟན་ཟོས་པ་འཛད་མེད་ཡྙིན།	།ཕད་བུ་

བརྒྱ་ཤོང་ཁ་མོ་ཡྙིན།	།རོ་ཁོག་འབབ་བམ་ཤྙིང་སོང་གཅོད།	།ཅེས་བཤད་པས།	རོ་

དེས་ཤྙིང་མ་གཅོད་ང་རང་བབ་སེ་ཡོང་ཟེར་ཞྙིང་བབས་བྱུང་བ་དང༌།	ཏོག་མ་དེས་

བརྡུངས།	ཕད་བུ་བརྒྱ་ཤོང་ཁ་མོའྙི་ནང་དུ་བཅུག		ཞགས་པ་འཕྲུལ་གྙི་ཨ་ལོང་གྙིས་

བསམས།	མར་ཟན་ཟོས་ཏེ་རྒྱབ་ལ་ཁུར་ནས་ཉྙིན་ལམ་བཅད།		དེ་ནས་རོ་དེས།	

རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བུ།	ཡང་ན་རྒྱལ་བུས་སྒྲུང་ཞྙིག་ཤོད།	ཡང་ན་ངས་སྒྲུང་ཞྙིག་བཤད་

ཟེར་བས།	རྒྱལ་བུའྙི་བསམ་པ་ལ།	བླ་མའྙི་ཞལ་ནས་རོ་ཁོ་རང་གྙིས་ཅྙི་ཟེར་ཡང་

གཏམ་ལན་མ་ལབ་གསུང་གྙི་འདུག་པས།	གཏམ་ལན་བེད་མྙི་ཉན་བསམས་ནས་

ཁ་རོག་བསད་པས།	རོ་ན་རེ།	རྒྱལ་བུ་ལས་ཟད་ཁོད་འདྲའྙི་ཁ་ནས་གཏམ་ཡོང་བ་

མྙི་འདུག		ངས་སྒྲུང་ཞྙིག་བཤད་ཀྙི་ཉོན་ཨང་ཟེར་ནས་གཏམ་འདྙི་ལྟར་སྨྲས་པ།

	 སྔོན་དུས་དང་པོ་ཙ་ན།	རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་ཀྙི་ཡུལ་དུ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཟླ་

བ་གགས་པ་ཞེས་བ་བ་ཞྙིག་ཡོད་པ་རེད།	དེ་སོབས་དང་ལྡན་པ་མངའ་ཐང་ཆེ་ཞྙིང་

ནོར་ལོངས་སྤོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གོང་ཁེར་སུམ་སོང་ལྔ་བརྒྱའྙི་མངའ་བདག་ཏུ་
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གྱུར་པ་ཞྙིག་གོ	།དེ་ལ་བདེ་ལྡན་མ་ལ་སོགས་པའྙི་བཙུན་མོ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་ཡོད་པ་

ལས།	བཙུན་མོ་བདེ་ལྡན་མ་ལ་སྲས་ཉྙི་ཟླ་ཞེས་བ་བ་འཁྲུངས་ནས་རྙིང་པོར་མ་

ལོན་པར་བཙུན་མོ་དེ་འདས་སོ།	།དེའྙི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོས་དཔུང་ཚོགས་ཡན་

ལག་བཞྙི་ལྡན་ལ་སོགས་པའྙི་འཁོར་མང་པོ་དང་བཅས་སྐེད་མོས་ཚལ་དུ་སྐོ་

སངས་ལ་བོན་པ་སྲང་བར་གྙི་གོང་ཁེར་གྙི་མངའ་འབངས་རྣམས་ཀྙིས་རྒྱལ་པོ་

འཁོར་བཅས་གདན་དྲངས་པས་བོན་པ་ལ།	གོང་ཁེར་དེའྙི་སེང་ན་བུ་མོ་ཟོ་མདོག་1

ལེགས་པ་ལྟ་ན་སྡུག་པ་ཡྙིད་དུ་འོང་བ་ཞྙིག་ཡོད་པ་མཐོང་ནས།	རྒྱལ་པོས་དེ་ཚུར་

ཁྙིད་ཤོག་ཅེས་བཀའ་བསོས་ནས་ཁྙིད་བྱུང་བས་དེ་དགའ་སོན་གྙི་ཚལ་དུ་ཁྙིད་སོང་

སེ།	སར་ཡང་ཕོ་བང་དུ་བཀུག་ཡོང་བས།	དེ་ལ་བཙུན་མོ་ཐམས་ཅད་ཀྙི་མཆོག་

ཏུ་བེད་ཅྙིང་ཤྙིན་ཏུ་བམས་པར་གནས་སོ།	།

	 དེ་ལ་མངའ་འབངས་ཐམས་ཅད་ཀྙིས་བཙུན་མོ་དེ་ལུས་མདོག་སོགས་

བཟང་ཡང་རྙིགས་ངན་གྙི་བུ་མོ་ཡྙིན་པས་རྒྱལ་པོ་ལ་མྙི་འོས་སོ་ཞེས་འུར་གྙིས་གེང་

བཞྙིན་པའྙི་སབས་ཤྙིག་ན།	རྒྱལ་པོའྙི་མེ་ཏོག་གྙི་ཀུན་དགའ་ར་བ་བསྲུང་བའྙི་མྙི་

ཞྙིག་གྙིས་ར་བ་དེའྙི་ཚལ་ཇྙི་ལྟར་འགྱུར་བ་ལྟ་སོར་ཕྙིན་པས།	ར་བའྙི་ནང་དུ་ཕག་

རྒོད་གཅྙིག་གྙིས་མེ་ཏོག་ཚལ་གྙི་ར་བ་བྲུས་འདུག་པ་མཐོང་སེ།	མྙི་དེས་རྒྱལ་པོའྙི་

ཁྙིམས་ལ་འཇྙིགས་ཏེ་མདའ་གཞུ་ཐོགས་ནས་ཕག་རྒོད་དེ་དེད་པས་ཕག་རྒོད་ཐང་

ཆད་ནས་ཟྙིན་ལ་ཁད་པ་ན།	དེར་ག་བ་ཞྙིག་ཐོན་པས།	ཕག་རྒོད་རྙེད་བླའྙི་ག་བ་

བསད་ནས་པགས་པ་དང་ག་རྙི་གཉྙིས་ཀང་བླངས་ན་དགའ་སམ་སེ།	དེ་དེད་པས་

ཟྙིན་ལ་ཁད་པ་ན།	དེར་ཤྭ་བ་ཞྙིག་ཐོན་པས།	དེ་མཐོང་ནས་འདྙིའྙི་ཤ་ཆེ་འདུག་

༡)	ལུས་ཀྙི་གཟྙི་མདངས།	
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སམ་སེ།	དེའྙི་ཕྙི་བཞྙིན་དེད་པས་ནགས་མཐུག་པོ་ཞྙིག་ཏུ་ཤོར་རོ།	།དེར་འཐོམས་

འཁམས་སོང་བས་ཡ་གྙིར་རྙི་ཤྙིང་ལོ་ཐོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡྙིད་དུ་འོང་བ་ཞྙིག་

འདུག་པ་དེ་ན་ཆུ་མྙིག་དང་།	དེའྙི་ཉེ་འཁོར་ན་ཨམྲ་ལ་སོགས་པའྙི་ཟས་བཟང་པོ་

ཡོད་པའྙི་ཤྙིང་སོང་སྣ་ཚོགས་པ་ཡང་མཐོང་།	ཆུ་མྙིག་དེའྙི་འགམ་ན་ཆུ་ལེན་བུམ་

པའྙི་རེས་དང་།	བྙིས་པ་གཅྙིག་གྙི་རྐང་རེས་ཀང་འདུག་པ་མཐོང་ནས།	ཉེ་འཁོར་

ཞྙིག་ན་མྙི་ཞྙིག་ངེས་པར་ཡོད་དགོས་སམ་སེ།	རྩྭའྙི་ནང་དུ་ཡྙིབ་བསད།	

	 སང་ནངས་པར་ལག་ན་ཆུ་ལེན་བུམ་པ་ཐོགས་པའྙི་བུ་མོ་ཡྙིད་དུ་འོང་བ་

བལྟ་བས་མྙི་ངོམས་པ་ཞྙིག་བྱུང་ནས།	ཆུ་མྙིག་ལ་ལུས་ཁྲུས་བས་ལ་ཆུ་བླངས་ཏེ་

སོང་བར།	མྙི་དེས་བུ་མོ་

ལ་སྨྲས་པ།	ང་ནྙི་འཐོམས་

པའྙི་མྙི་ཞྙིག་ཡྙིན་པས་

བདག་ལ་ལམ་སོན་ཅྙིག་

ཟེར།	བུ་མོ་དེས་འདྙིར་

ལམ་མྙི་འདུག་ཅེས་བོས་

སོང་བའྙི་ཕྙི་བཞྙིན་ཕྙིན་

པས།	ཤྙིང་མཐོན་པོ་ཞྙིག་

གྙི་རར་མེ་ཏོག་རྙི་ཤྙིང་

གང་བའྙི་སྤྙིལ་པོ་ཞྙིག་ན་

དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་བགེས་པོ་

ཞྙིག་བསད་འདུག་པ་དེ་ལ་
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བུ་མོ་དེ་སེར་མ་གང་བའྙི་ཆུ་ཕུལ་བས་ཁྲུས་བགྙིས་ལ།	དེ་ནས་བུ་མོ་དེས་ཤྙིང་

རེར་སོང་སེ་སེར་མ་ཤྙིང་ཐོག་གྙིས་གང་བ་ཕུལ་བས།	དྲང་སྲོང་གྙིས་ཕུད་རེན་ལ་

ཕུལ་ནས་རང་གྙིས་གསོལ་ཏེ་ལྷག་མ་བུ་མོ་དང་མྙི་དེ་གཉྙིས་ལ་གནང་།	བུ་མོ་དེ་

ཡང་རང་གྙི་རྩྭའྙི་སྤྙིལ་པོར་ཞུགས་ནས་བསམ་གཏན་སོམ་བསད།	དེ་ནས་མྙི་དེས་

དྲང་སྲོང་ལ་ཞུ་བ།	ང་ནྙི་རང་གྙི་ཡུལ་ནས་རྙི་དྭགས་རེས་འདེད་བས་ནས་ནགས་

འདྙིར་སེབས་པས་མགོ་འཐོམས་ནས་ལམ་མ་རྙེད་དོ།	།དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་བདག་

ལ་ལམ་སོན་དུ་གསོལ།	ཞེས་ཞུས་པས།	དྲང་སྲོང་གྙིས་ཅུང་ཟད་ཅྙིག་བར་བས་

ནས་ཅང་མྙི་སྨྲ་བའྙི་རེས་སུ།	མྙི་ཁོད་སྙིག་པ་ཆེ་བ་ཞྙིག་འདུག་པས།	ངའྙི་དྲུང་དུ་

འོང་མྙི་རུང་སེ།	ངའྙི་ཆོས་ལ་བར་ཆད་འོང་འདུག་གོ	།ང་འདྙིར་བསད་པ་མྙི་སུ་

ལའང་མ་སྨྲ་ཞྙིག་གསུངས།	རྩྭ་ཀུ་ཤ་གཅྙིག་བྙིན་ཏེ།	འདྙི་ཐོགས་ནས་སོང་ན་འགོ་

ལམ་མ་ནོར་ལ་གཅན་གཟན་གྙི་གནོད་པ་མྙི་འབྱུང་གསུངས་སོ།	།མྙི་དེས་ལམ་ལ་

ཞུགས་ཡོང་སབས།	བུ་མོ་འདྙི་ངེད་ཅག་གྙི་རྒྱལ་པོའྙི་བཙུན་མོར་བཀུག་ན་འཐད་

དོ་སམ་སེ།	སར་ལོག་ནས་དྲང་སྲོང་ལ་སྨྲས་པ།	རྩྭ་ཀུ་ཤ་གཅྙིག་པུ་འདྙི་དོར་ན་ང་

ཡུལ་དུ་སེབས་མྙི་ནུས་པས།	ད་དུང་ཡང་རྩྭ་ཀུ་ཤ་གཅྙིག་གནང་བར་གསོལ་ཞུས་

པས།	དྲང་སྲོང་གྙིས་སར་ཡང་རྩྭ་ཀུ་ཤ་གཅྙིག་གནང་ངོ་།	།

	 དེ་ནས་མྙི་དེ་རང་གྙི་ཁྙིམ་དུ་བྱུང་།	མདའ་གཞུ་བཞག་ནས་རྒྱལ་པོའྙི་དྲུང་

དུ་ཕྙིན་པར་སོ་པས་སོ་མ་ཕེ་བས།	དེར་མྙི་དེས་སྒ་ཆེན་པོས་འོ་དོད་འབོད་པ་ལ།	

རྒྱལ་པོས་འདྙི་ཅྙི་ཡྙིན་དྲྙིས་པས།	མྙི་ཞྙིག་རྙི་དྭགས་རྔོན་རྒྱག་ཏུ་སོང་ནས་འོང་བ་

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་གསོལ་དུ་སེབས་འདུག་ཞུས་པས།	རྒྱལ་པོས་མྙི་དེ་མ་བཀག་

པར་ཚུར་ཐོངས།	ངེད་ཅག་ཁྙིམ་ན་འདུག་པས་ཅྙི་ཤེས།	ཁོས་ཡུལ་ཐག་རྙིང་ན་
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སོང་བས་ངོ་མཚར་བའྙི་གཏམ་ཞྙིག་ཡོད་ངེས་གསུངས།	མྙི་དེ་སྐུ་དྲུང་ན་ཕྙིན་པས།	

རྒྱལ་པོ་གཙོ་བས་པའྙི་བཙུན་མོ་ཐམས་ཅད་ལྷན་ཅྙིག་ཏུ་བཞུགས་པ་ལ།	མྙི་ཁོད་

ཀྙིས་སྨྲ་དགོས་པའྙི་གཏམ་དེ་སྨྲོས་ཤྙིག་གསུངས།	མྙི་དེ་ན་རེ།	སོ་བརྒྱ་བཀག་ན་

སོ་གཅྙིག་ཕེ།	བུག་བརྒྱ་བུབ་ན་བུག་གཅྙིག་ཕེ།	ཆུ་མྙིག་ཕལ་པ་བརྒྱའྙི་ཁྲུས་བེད་

སངས་ནས་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་གྙི་ཆུ་མྙིག་གཅྙིག་གྙི་ཆུས་ཁྲུས་གྙིས་ཤྙིག་ཅེས་

བརའྙི་ཚིག་གྙིས་སྨྲས་པས།	རྒྱལ་པོས་དེ་གོ་ནས་བཙུན་མོ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་ཕྙིར་ཐོན་

པ་དང་གསང་ནས་དྲྙིས་པས།	ནགས་མཐུག་པོ་ཞྙིག་ན་དཀའ་ཐུབ་མཛད་པའྙི་དྲང་

སྲོང་བགེས་པོ་ཞྙིག་བཞུགས་པ་དེ་ལ་ན་ཆུང་གཞོན་ནུ་མ་ཤྙིན་ཏུ་སྡུག་པ་ཡྙིད་དུ་

འོང་བ་ཞྙིག་འདུག་ཅེས་སྔར་གྙི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱས་པ་ཞྙིབ་ཏུ་སྨྲས་པས།	རྒྱལ་པོ་དགའ་

ནས་དེ་བཀུག་པའྙི་ཐབས་ཅྙི་ཡོད་ཅེས་བཀའ་སལ་པར།	མྙི་དེ་ན་རེ།	ཡུལ་ཐག་

རྙིང་གཅན་གཟན་སོགས་ཀྙི་འཇྙིགས་པ་ཆེ་བས་བོན་པར་དཀའ་མོད།	འོན་ཀང་

རྒྱལ་པོས་གང་པོ་ཆེ་གཅྙིག་ཆྙིབས་ལ་བོན་ཅྙིག	ངེད་ཅག་གཉྙིས་ཙམ་ཕྙིན་ན་ལེན་

ཐུབ་འདུག་གོ་ཞེས་བཤད་དོ།	།

	 དེ་རེས་རྒྱལ་པོས་གང་ཆེན་བཞོན་ལ་མྙི་དེས་རྒྱལ་པོའྙི་སྐུ་ནས་བཟུང་སེ།	

རྩྭ་ཀུ་ཤ་རེ་རེ་ལག་ན་ཐོགས་ཏེ་ཕྙིན་པས།	སྔར་གྙི་ཆུ་མྙིག་རར་སེབས་པ་དང་།	མྙི་

དེས་གང་པོ་ཆེ་ཁྙིད་ནས་སྦེད་སར་ཕྙིན།	རྒྱལ་པོས་ཆུ་མྙིག་གྙི་རར་རྙི་ཤྙིང་གྙིས་

བཀབ་ནས་ཉལ་བསད་པ་ན།	ན་ཆུང་གཞོན་ནུ་མ་དེ་སྔར་བཞྙིན་ཆུ་ལེན་དུ་སེབས་

པར།	རྒྱལ་པོས་གཞོན་ནུ་མ་གང་ནས་འོང་ང་ལ་བརོད་ཅྙིག་བས་པས།	བུ་མོས་ཅང་

མྙི་སྨྲ་བར་བོས་སོང་ངོ་།	།རྒྱལ་པོས་དེའྙི་རྐང་རེས་བསེགས་ཏེ།	དྲང་སྲོང་ལ་ཁྲུས་

ཆབ་དང་ཤྙིང་ཏོག་ཕུལ་བ་སོགས་བས་པས།	དྲང་སྲོང་གྙིས་ཤྙིང་ཏོག་མཆོད་དེ་
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ལྷག་མ་རྒྱལ་པོ་དང་བུ་མོ་གཉྙིས་ལ་གནང་།	དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ན་རེ།	ང་ནྙི་གོང་ཁེར་

སུམ་སོང་ལྔ་བརྒྱའྙི་རྒྱལ་པོ་ཡྙིན་ཡང་ད་ཆ་བཙུན་མོ་འདས་པས།	དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་

ཁེད་ཀྙིས་བུ་མོ་གཟུགས་མཛེས་པ་ལྟ་ན་སྡུག་པ་འདྙི་ངའྙི་གོགས་ལ་དགེས་བཞྙིན་

དུ་གནང་བར་མཛོད་ཅྙིག་བས་པས།	དྲང་སྲོང་ན་རེ།	རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ།	འདྙི་ནྙི་མྙིའྙི་

བུ་མོ་མ་ཡྙིན་གྙི།	རྙི་དྭགས་ཤྭ་མོ་ཞྙིག་ལས་བྱུང་བ་ཡྙིན།	ད་ལན་ངས་དགེ་བསེན་

གྙི་ཁྙིམས་བསྐུར་པ་ཡྙིན།	འདྙི་ཁོད་ཀྙིས་མ་ལོན་ཞྙིག	གལ་ཏེ་བླངས་ན་མྙིའྙི་དྲྙི་མ་

བསྣམ་ན་སྙིང་སྐྲག་སེ་འཆྙི་བར་འགྱུར་བས།	ཁོད་ལ་ཕན་མྙི་ཐོགས།	འདྙིའྙི་སོམ་

པ་མ་ཤྙིག་ཅེས་བཀའ་སལ་པས།	རྒྱལ་པོ་ན་རེ།	འདྙི་ང་ལ་གནང་དགོས་ཏེ།	གལ་

སྲྙིད་མ་བྙིན་ན་ངས་རང་ཁྙིམ་དུ་མྙི་འགོ་བར་འདྙི་ཁོ་ནར་འདུག་གོ	།དེའྙི་ཚེ་བདག་

འཚོལ་བའྙི་མྙི་མང་པོ་འདྙིར་འོངས་ནས་དྲང་སྲོང་ཆེན་པོའྙི་ཐུགས་དམ་གྙི་ཉམས་

མོང་ལ་བར་ཆད་ཆེན་པོ་མང་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ་བས།	

	 དེ་ནས་དྲང་སྲོང་གྙིས་བུ་མོ་ལ་བཀའ་སལ་པ།	ཁོད་ཀྙིས་རྒྱལ་པོ་འདྙིའྙི་

གོགས་གྙིས་ཤྙིག	གལ་ཏེ་མ་འགོ་ན་ངའྙི་བསམ་གཏན་ལ་ཉེས་པ་བྱུང་གསུངས་

པས།	བུ་མོས་མ་ཉན་པར།	ང་ནྙི་རྙི་དྭགས་ལས་སྐེས་པས་འཇྙིག་རེན་པ་མྙིའྙི་བ་

བ་བེད་མྙི་ནུས་བས་པས།	རྒྱལ་པོ་ན་རེ།	དེ་ལྟ་ན་མཁར་ཆེན་པོ་ལེགས་པ་ཞྙིག་

གསར་དུ་བས་ལ།	དེའྙི་ནང་དུ་མཁར་སེ་1ཆུང་བ་ཞྙིག་བརྙིགས་ནས་དེའྙི་ནང་
བཞུགས་ན་འཇྙིག་རེན་པ་དང་གང་ནས་འདྲེས་བས་པས།	དྲང་སྲོང་གྙིས་བཀའ་

སལ་པ།	རྒྱལ་པོ་ཁེད་ཀྙིས་བུ་མོ་འདྙིའྙི་ཉམས་མོང་མྙི་ཆད་པར་བོས་ཤྙིག	ཅེས་

གསུངས།	རྒྱལ་པོས་བཀའ་བཞྙིན་འཚལ་ལོ་ཟེར་ནས་བུ་མོ་བཀུག་པར་ཐག་ཆོད་

༡)	ཁང་ཀད།	
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པའྙི་རེས་སུ།	དྲང་སྲོང་གྙིས་བུ་མོ་ལ་ཁ་ཏ་རྣམ་པ་མང་པོ་བསབས་ནས།	ཤེལ་ཕེང་

བརྒྱ་ར་བརྒྱད་རྒྱལ་པོས་མ་མཐོང་བར་བྙིན་ཏེ།	ཕེང་བ་འདྙི་ཁོད་རང་མ་གཏོགས་

སུས་ཀང་མྙི་མཐོང་བར་འཆང་ལ་ལུས་ཀྙི་སྲུང་མ་གྙིས་ཞེས་བཀའ་བསོས།	བཞད་

གད་རེད་མོ་སོགས་ལ་མ་ཡེངས་པར་དགེ་བའྙི་བ་བ་ལ་འབད་པར་བོས་ཤྙིག་

གསུངས་ནས་རྒྱལ་པོ་ལ་བྙིན།	དེ་ནས་འགོ་བའྙི་ཚེ་དྲང་སྲོང་གྙིས་ཕྙིས་ནས་བལྟས་

པ་ན་བུ་མོ་ཕྙི་མྙིག་མ་ལྟ་བར་སོང་བས།	སྲྙིད་པའྙི་ལུས་མཐོང་ཆེར་བས་ཏེ་ང་ལ་

མྙི་བལྟ་བར་སོང་ངོ་ཞེས་མྙི་དགའ་བ་ཆེན་པོས་ཡྙི་ཐང་ཆད་ནས་ཕྙིར་ལོག་ནས་

རང་གྙི་སྤྙིལ་པོར་བཞུགས།	དེ་ནས་རྒྱལ་པོས་འབོག་དགོན་པར་སེ་མཁར་ཆེན་

པོ་གསར་དུ་བརེགས་པའྙི་ནང་དུ་བཙུན་མོ་བཞུགས་ནས་བཙུན་མོ་ཉྙི་མའྙི་མདོག་

ཅེས་མྙིང་གགས་སོ།	།

	 དེ་ནས་རྙིགས་ངན་གྙི་བཙུན་མོས་རྒྱལ་པོའྙི་བཙུན་མོ་བཟང་བར་ཐག་

ཆོད་པས་སྔ་བས་ངན་སེམས་བསྐེད་དེ།	བཙུན་མོ་ཉྙི་མའྙི་མདོག་ལ་ཅྙི་ནས་ཀང་

དམའ་དབབ་པར་བའོ་སམ་ནས།	རོལ་མོ་མཁན་རྣམས་བོས་ཏེ།	ཛམ་ག་ཏེ་ཞེས་

བ་བའྙི་བུད་མེད་གཅྙིག་ཡོད་པ་དེ་ལ་འདྙི་ལྟར་བཀའ་བསོས་ཏེ།	ཁེད་ཀྙིས་རྒྱལ་

པོའྙི་དྲུང་ན་ཉྙིན་གང་ཏུ་གླུ་གར་རོལ་མོའྙི་རེད་མོ་བཟང་པོ་གྙིས་ཤྙིག་དང་།	དེ་

ནས་རྒྱལ་པོ་ལ་བཙུན་མོ་ཉྙི་མའྙི་མདོག་མཐོང་བར་སྨོན་པས་བདག་ལ་བལྟ་བའྙི་

སལ་བ་གནང་བར་ཞུ་ཞེས་གསོལ་ཅྙིག	དེའྙི་ཚེ་རྒྱལ་པོས་ཇྙི་སད་གསུང་བ་ཁོད་

ཀྙིས་ང་ལ་ཇྙི་བཞྙིན་བརོད་ཅྙིག་ཅེས་སྨྲས་སོ།	།དེ་ནས་ཛམ་ག་ཏེས་རྒྱལ་པོའྙི་དྲུང་

དུ་ཕྙིན་ཏེ།	རོལ་མོ་རྣམ་པ་མང་པོའྙི་རེད་མོ་རེས་པ་རྒྱས་པར་ཕུལ་ནས།	རྒྱལ་པོ་

ལ་ཞུ་བ།	ཀེ་མ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཁེད་ཀྙི་བཙུན་མོ་དམ་པ་ལ་ངས་མཇལ་བའྙི་སལ་
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བ་ཞུ་ཞེས་གསོལ་བས།	ཁོད་མཇལ་བར་མྙི་རུང་གསུངས།	སར་ནན་ཏན་ཆེན་

པོས་ཞུས་པས།	འོ་ན་མྙི་གཞན་མྙི་འགོ་བར་ཁོད་གཅྙིག་པུས་མཇལ་གསུངས།	

ཛམ་ག་ཏེ་ཕྙིན་ཏེ་བཙུན་མོ་མཇལ་ནས་གླུ་དང་རོལ་མོ་ལ་སོགས་པའྙི་རེད་མོ་སྣ་

ཚོགས་གཟྙིགས་སུ་བཅུག་སེ།	ཇྙི་ལྟར་སྨྲས་པ་ཤེས་པའྙི་ཕྙིར་དུ་བློ་བ་ཉེ་བའྙི་རྣམ་

པས་བསླུ་བྙིད་མང་པོ་བས་ཏེ་ཕན་ཚུན་གཏམ་བཟང་པོ་མང་དུ་སྨྲས་ཏེ།	ཕྙིར་ལོག་

ནས་རྙིགས་ངན་བཙུན་མོ་ལ་རྒྱས་པར་བརོད་པས།	རྙིགས་ངན་བཙུན་མོས་འཇྙིག་

རེན་ན་ཇྙི་སེད་རྙེད་པའྙི་རས་ངན་པ་མནོལ་གྙིབ་1བགོ་རྒྱུའྙི་དྲྙི་ངན་པ་མང་པོ་སྦར་
ཏེ།	དེ་རྣམས་ཛམ་ག་ཏེ་ལ་བྙིན་ཏེ་བཏང་ནས་འདྙི་བཙུན་མོ་དེའྙི་རར་བསྲེག་ལ་དུ་

བས་བདུགས་ཤྙིག་ཟེར།	དེས་དེར་བསྲེགས་པས་གནོད་པའྙི་ཉེས་པ་མ་བྱུང་བ་

ལ།	རྙིགས་ངན་བཙུན་མོ་ལ་བཙུན་མོ་དེ་དྲྙི་ངན་དེས་མནོལ་བར་མྙི་འགྱུར་བས་

ཉེས་པ་མ་བྱུང་བས་པས།	རྙིགས་ངན་བཙུན་མོ་ན་རེ།	བཙུན་མོ་དེ་དེས་མྙི་གྙིབ་

ན་དེའྙི་ལུས་ལ་སྲུང་བ་ཞྙིག་ངེས་པར་ཡོད་དགོས།	དེ་ཁོད་ཀྙི་ཐབས་བཟང་པོས་

མཐོང་བར་བས་ནས་ང་ལ་སྨྲོས་ཤྙིག་ཟེར།	ཛམ་ག་ཏེ་སར་བཙུན་མོའྙི་དྲུང་དུ་ཕྙིན་

ཏེ།	ཀེ་མ་རྙིགས་བཟང་པོའྙི་བུ་མོ་ཁེད་ལ་སྲུང་བ་བཟང་བ་ཞྙིག་ཡོད་དགོས།	དེ་

བདག་ལ་མཐོང་བའྙི་སལ་བ་གནང་བར་ཞུ་བས་པས།	བཙུན་མོས་ང་ལ་དེ་འདྲ་

བ་མེད་ཟེར།	སར་ཡང་ནན་ཏན་ཆེན་པོས་ཆེས་ཆེར་བསད་པས། གསང་ཐབས་
མེད་པར་སོང་ནས་ཡབ་དྲང་སྲོང་གྙི་བསབ་བ་ལས་འདས་ཏེ་ཤེལ་ཕེང་བརྒྱ་ར་

བརྒྱད་ཛམ་ག་ཏེས་མཐོང་དུ་བཅུག་གོ	།ཛམ་ག་ཏེས་དེ་མཐོང་ནས་དོ་གལ་ཆེན་

པོར་བས་ཏེ་མགོ་བོ་ལ་བཞག	སེ་ལ་བཏགས་ཤྙིང་།	ཨམ་ཕག་ཏུ་བཅུག་སེ་སྙིང་

༡)	བཙོག་གྙིབ།	
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ལ་བྙིན་རབས་བས་ཏེ།	ཕེང་བ་དེའྙི་ཆེ་ཆུང་དང་གངས་ཇྙི་སེད་དང་ཕེང་ཐག་གྙི་ཕ་

སྦོམ་སོགས་བློ་ལ་ངེས་པོ་བས་ནས་སར་བཙུན་མོ་ལ་དྲངས་སོ།	།

	 ཛམ་ག་ཏེ་ཕྙིར་ལོག་སེ་རྙིགས་ངན་བཙུན་མོ་ལ་དེ་ལྟ་བུའྙི་སྲུང་བ་ཞྙིག་

འདུག་བས་པས།	དེ་ཕལ་བའྙི་ཐབས་ཅྙི་ཡོད་ཟེར་བས།	ཛམ་ག་ཏེ་ངས་བ་ཟེར་

ནས།	ཚོང་བཀྲམ་ཆེན་པོའྙི་ཁོམ་ཚོགས་ལ་ཕྙིན་ཏེ།	བཙུན་མོའྙི་ཤེལ་ཕེང་གྙི་ཆེ་

ཆུང་དང་།	མང་ཉུང་གྙི་གངས།	ཕེང་རྒྱུད་ཀྙི་སྦོམ་ཕ་སོགས་ཇྙི་ལྟར་ཡྙིན་པ་ཇྙི་ལྟ་

བ་བཞྙིན་གྙི་ཤེལ་ཕེང་ཉོས་ནས་ཨམ་ཕག་ཏུ་བཅུག་ལ་བཙུན་མོ་ཉྙི་མའྙི་མདོག་གྙི་

རར་ཕྙིན་ཏེ།	རོལ་མོ་སོགས་རེད་མོ་མང་པོ་རེས་པ་ཕུལ་བའྙི་བར་སབས་ཤྙིག་

ཏུ་མདང་ང་ལ་རྨྙི་ལམ་བཟང་པོ་ཞྙིག་རྨྙིས་ཏེ།	དེ་ནྙི་ཁ་སང་ཁེད་ཀྙི་རེན་བཟང་པོ་

ལ་བྙིན་རབས་ཞུས་པའྙི་མཐུས་རེད།	ད་དུང་ཡང་རེན་དེ་མྙི་ལ་མྙི་མཐོང་བར་ངས་

མཇལ་བར་ཞུ་ཞེས་བསད་པས།	བཙུན་མོ་ཉྙི་མའྙི་མདོག་གྙིས་རེན་གྙི་ནང་ནས་

ཤེལ་ཕེང་བླངས་ཏེ་ཛམ་ག་ཏེ་ལ་བྙིན་པས།	དེ་བླངས་ལ་མགོ་བོར་བཞག	བད་

བཞྙིན་གྙི་འགམ་གཉྙིས་ལ་རེག	མགྙིན་པ་ལ་བཏགས།	ཨམ་ཕག་ཏུ་བཅུག་ནས་

སྙིང་ལ་རེག་སབས་ཤེལ་ཕེང་ཅྙིག་ཤོས་ཐོགས་ཏེ།	གངས་འདྲེན་ནས་ཚང་མ་ཡོད་

ཟེར་ནས་བཙུན་མོ་ལ་དྲངས་སོ།	།བཙུན་མོས་དེ་མ་ཤེས་པར་བླངས་ནས་རེན་གྙི་

ནང་དུ་བཞག་གོ	།དེའྙི་ནངས་པར་ཡང་སོང་སེ་རས་ངན་པ་བསྲེགས་པས་བཙུན་

མོ་ལ་གྙིབ་ཕོག་སེ་བརྒྱལ་ནས་ཉྙི་མ་ཤར་བའྙི་བར་དྲན་པ་མེད་པར་གཉྙིད་ཤོར།	

དེ་རེས་དབང་པོ་ལ་གྙིབ་ཕོག་པས་མྙིག་གྙིས་མཐོང་སྣང་ངན་པ་དང་།	རྣ་བ་འོན་

པར་སོང་ངོ་།	།རྒྱལ་པོ་ལའང་གྙིབ་ཕོག་གོ	།

	 དེ་ནས་ནམ་ཞྙིག་ན་རྒྱལ་པོ་དེའྙི་གང་པོ་ཆེ་སོབས་དང་ལྡན་པ་དེ་ཛམ་
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ག་ཏེས་རལ་གྙིས་སེ་བཅད་ནས་གང་པོ་ཆེའྙི་མགོ་བོ་དེ་མཁར་སེ་གསར་པའྙི་

སོ་དྲུང་དུ་བཞག	བཙུན་མོ་ཉྙི་མའྙི་མདོག་གྙི་ཁ་ལ་གང་པོ་ཆེའྙི་ཁག་བྱུགས་པས།	

དེའྙི་ནངས་པར་ཉྙི་མ་ཤར་བ་དང་རྒྱལ་པོ་མནལ་སད་ནས་བཞེངས་ཏེ་གང་པོ་ཆེ་

ཤྙི་བ་གཟྙིགས་ཏེ་བཙུན་མོ་ཉྙི་མའྙི་མདོག་གྙི་དྲུང་དུ་བོན་པས།	བཙུན་མོའྙི་ཁ་ལ་

ཁག་འདུག་པ་དང་།	རར་རལ་གྙི་འདུག་པ་གཟྙིགས་ནས་འདྙི་སམ་དུ་བསམ་པ།	

ང་ལ་འདྙི་རྙི་ཆེན་པོ་ཞྙིག་ནས་རྙེད་པ་རེད།	འདྙི་ནྙི་བདུད་ཀྙི་རྙིགས་ཀྙི་བུད་མེད་

ཅྙིག་ཡྙིན་པ་རེད་དེ།	ངའྙི་སྙིང་དང་འདྲ་བའྙི་གང་པོ་ཆེ་འདྙིས་བསད་འདུག་པས།	

ད་ངས་འདྙི་གསོད་པ་ལས་འོས་མེད་སམ་སེ།	རལ་གྙི་འཕར་བས།	རྒྱལ་པོ་དེའྙི་

དྲུང་ན་མྙིའྙི་ངག་སྨྲ་བའྙི་ནེ་ཙོ་ཞྙིག་ཡོད་པ་དེ་རྒྱལ་པོའྙི་རར་འཕུར་སེབས་ནས་སྨྲས་

པ།	རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་པོ་ཁོད་ཉྙིད་ནྙི།	།བ་བ་ཐམས་ཅད་བརག་སེ་བས།	།མ་བརག་

བ་བ་བེད་གྱུར་ན།	།རྙི་དང་བ་རོག་གཏམ་རྒྱུད་སོམས།	།བས་པས།	འཕར་བའྙི་

རལ་གྙི་བཏང་ནས་དེ་འདྲ་ཅྙི་ཡྙིན།	ཁོད་སྨྲོས་ཤྙིག་གསུངས།	ནེ་ཙོ་ན་རེ།	རྒྱལ་

པོ་ཁོད་ལེགས་པར་ཉོན་ཅྙིག	

	 སྔོན་དང་པོ་ཙ་ན།	ཁྙིམ་མཚེས་གཞན་གྙི་མ་ཧེ་འཚོལ་བའྙི་མྙི་ཞྙིག་མ་ཧེ་

མང་པོ་བོར་ནས་མ་རྙེད་པར་འབོག་དགོན་པའྙི་ལུང་སོང་ཞྙིག་ཏུ་ཚད་པས་གདུངས་

པའྙི་ཉམ་ཐག་སེ།	ཆུ་འཚོལ་ཡང་མ་རྙེད་པར་སོམ་པའྙི་སྡུག་བསྔལ་གྙིས་མནར་

བཞྙིན་དུ་སོང་བ་ལས།	ལན་གཅྙིག་བག་མཐོན་པོའྙི་སེང་ནས་བྱུང་བའྙི་ཙནྡན་གྙི་

སོང་པོའྙི་ཡལ་ག་ཞྙིག་ནས་ཆུ་ཐྙིགས་ལྷུང་བ་མཐོང་སེ།	ཤྙིང་གྙི་འདབ་མ་ཞྙིག་

གྙིས་བཟེད་ནས་འཐུང་ཁར་བ་རོག་ཅྙིག་འཕུར་སེབས་ཏེ་གཞོག་བརྒྱབ་སེ་ཆུ་དེ་

བོ།	ལན་གསུམ་གྙི་བར་དེ་ལྟར་བས་པས།	དེ་རེས་དབྱུག་པ་ཞྙིག་ཐོགས་ཏེ་སྔར་
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བཞྙིན་བ་རོག་གཞོག་རྒྱག་ཁར་དབྱུག་པས་བ་རོག་ལ་བསྣུན་ཏེ་བསད།	དེ་ནས་

མྙི་དེས་བག་སེང་དུ་འཛེགས་ཏེ་ཐོན་པས་སྦྲུལ་གདུག་ཅན་ཆེན་པོ་ཞྙིག་ཚད་པས་

གདུངས་ནས་ཙནྡན་གྙི་སོང་པོ་དེ་ལ་འཁྙིལ་ཏེ།	མགོ་བོ་ཤྙིང་གྙི་རེ་མོར་འདབ་

མས་འཐམས་ནས་ཉལ་བའྙི་མཇུག་མ་ནས་ཤྙིན་ཏུ་དུག་ཅན་གྙི་ཆུ་ལྷུང་འདུག་པ་

དེ་མཐོང་ནས།	ཀེ་མ་ཤྙིན་ཏུ་དྲྙིན་ཆེ་བའྙི་བ་རོག་དེ་ངས་བསད་དོ་ཞེས་མྙི་དགའ་

བ་ཆེན་པོས་འགོད་པ་སྐེས་སོ།	།ཀེ་མ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཁོད་ཀྙི་བ་བ་ཡང་དེ་དང་

འདྲ་བ་ཡྙིན་པས་ཕྙིས་འགོད་པ་སྐེ་ངེས་ཞེས་སྨྲས་པས།	

	 དེའྙི་ཚེ་རྒྱལ་པོའྙི་གང་པོ་ཆེའྙི་ཤ་ཁག་སོགས་སྦེད་སར་བསྐལ་ཏེ་སེ་

མཁར་དག་པར་བས་པ་དང་།	བཙུན་མོ་ཉྙི་མའྙི་མདོག་མནལ་སད་དོ།	།དེ་ནས་

ཛམ་ག་ཏེས་བ་བ་དེས་གནོད་པ་མ་བྱུང་ངོ་སམ་སེ།	ནུབ་མོ་ཕྙི་མར་རྒྱལ་པོ་དེའྙི་

ཁྱུ་མཆོག་ར་ཅང་ཤེས་གཅྙིག་ཡོད་པ་དེ་ཡང་ཛམ་ག་ཏེས་བསད་དེ་མགོ་བོ་བཅད་

ནས་བཙུན་མོ་ཉྙི་མའྙི་མདོག་གྙི་རར་བཞག	ཁ་ལ་ཁག་བྱུགས་པས།	ནངས་པར་

རྒྱལ་པོས་མནལ་སད་ནས་བལྟས་པས།	ར་དེའྙི་ཁག་མཐོང་ནས་རལ་གྙི་ཕྱུངས་ནས་

ཐོགས་ཏེ་བཙུན་མོར་རྒྱག་ཁར།	ཡང་ནེ་ཙོ་འཕུར་བྱུང་ནས་རྒྱལ་པོ་ལ་ཚིགས་སུ་

བཅད་པས་སྨྲས་པ།	ཀེ་མ་རྒྱལ་པོ་བ་བ་ཀུན།	།བརག་དཔྱད་བས་ཏེ་མཁེན་པར་

མཛོད།	།མ་བརག་མ་དཔྱད་བེད་གྱུར་ན།	།རྒན་མོ་ནེའུ་ལེའྙི་གཏམ་རྒྱུད་སོམས།	།

བས་པས།	རྒྱལ་པོས་རལ་གྙི་བཞག་ནས།	དེའྙི་ལོ་རྒྱུས་སྨྲོས་ཤྙིག་གསུངས།	ནེ་ཙོ་

ན་རེ།	སྔོན་དང་པོ་ཙ་ན་རྒན་མོ་ཞྙིག་ལ་ཁེའུ་གཅྙིག་ཡོད།	ཁེའུ་དེ་ནེའུ་ལེ་གཅྙིག་

གྙིས་བསྲུང་དུ་བཅུག་ནས།	རྒན་མོ་རང་ཆུ་དང་བུད་ཤྙིང་སོགས་ལེན་པར་འགོ་

འོང་བེད་ཀྙི་ཡོད་པ་ལས།	ཉྙིན་གཅྙིག་ཁེའུ་མནལ་དུ་བཅུག་ནས་ཆུ་ལེན་དུ་སོང་
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ནས་ཕྙིར་འོངས་པ་ན།	ནེའུ་ལེས་བསུ་བྱུང་སེ་ཁ་ལ་ཁག་ཅུང་ཟད་ཅྙིག་འབར་

བས་རྒན་མོའྙི་མདུན་ན་སྒ་སྒོག་ཅྙིང་ཕར་ཚུར་རྒྱུག་པ་ན།	རྒན་མོས་ནེའུ་ལེ་ངན་

པ་འདྙིས་ངའྙི་བུ་བསད་ནས་ཟོས་སམ་སེ།	ཁོས་ནས་ནེའུ་ལེའྙི་མགོ་ལ་གཟར་རུའྙི་

རྒྱབ་བསྣུན་ཏེ་བསད་ནས་ཁྙིམ་དུ་ཡོང་ནས་བལྟས་པས།	ཁེའུའྙི་མགོའྙི་འགམ་དུ་

སྦྲུལ་གདུག་པ་ཅན་ཞྙིག་བུ་ཟ་བར་ཡོང་བ་དེ་ནེའུ་ལེས་བསད་ནས་དུམ་བུར་བཅད་

པ་མཐོང་བས།	རྒན་མོ་དེས་དྲྙིན་ཅན་དེ་ངས་བསད་པ་ཕངས་པ་ལ་ཞེས་འགོད་པ་

ཆེན་པོས་ཡྙི་ཆད་དོ།	།ཀེ་མ་རྒྱལ་པོ་ཡང་དེ་དང་འདྲ་བར་ཕྙིས་འགོད་པར་འགྱུར་

རོ་བས་པས།	རྒྱལ་པོས་དེ་གསན་ཏེ་ཕན་བཏགས་པ་བསད་འདུག་གོ་སམ་སེ།	ར་

ཅང་ཤེས་དེའྙི་ཤ་དང་རུས་པ་སྦེད་སར་བསྐལ་ཏོ།	།

	 ཡང་ཛམ་ག་ཏེས་དེས་ཀང་གནོད་པ་མ་བྱུང་ངོ་སམ་སེ།	ནུབ་ཕྙི་མར་སྲས་

ཉྙི་ཟླ་བ་བ་དེ་བསད་ནས་དེའྙི་རོ་བཙུན་མོ་ཉྙི་མའྙི་མདོག་གྙི་རར་བཞག	ཁ་ལའང་

ཁག་བྱུགས་ཏེ་བཞག་གོ	།དེའྙི་ནངས་པར་རྒྱལ་པོ་མནལ་སད་ནས་བལྟས་པས།	

སྲས་གཅྙིག་པུའྙི་རོ་དང་བཙུན་མོའྙི་ཁ་ལ་ཁག་ཡོད་པ་མཐོང་སེ་ཤྙིན་ཏུ་ཁོས་ནས་

རལ་གྙི་མྱུར་བར་ཕྱུང་སེ་བཙུན་མོ་ལ་དྲག་ཏུ་གཞུ་འགོ་བརམས་པའྙི་ཚེ།	ནེ་ཙོ་ན་

རེ།	ཀེ་མ་རྒྱལ་པོ་བ་བ་ཀུན།	།སོ་སོར་བརགས་པས་མཁེན་པར་བོས།	།སོ་སོར་

བརགས་པས་མྙི་བེད་ན།	།ས་བདག་ནེ་ཙོའྙི་གཏམ་རྒྱུད་འདྲ།	།བས་པས།	རྒྱལ་པོ་

ཤྙིན་ཏུ་ཁོས་པས་ནེ་ཙོ་ངན་པ་ཁོད་གཏམ་མང་པོ་མ་སྨྲ་ཞྙིག་ཅེས་རལ་གྙི་གཡུགས་

པས་ནེ་ཙོའྙི་མགོ་བོ་བཅད་དོ།	།བཙུན་མོ་ཉྙི་མའྙི་མདོག་ད་ལྟ་ཉྙིད་དུ་གསད་པར་

བའོ་སམ་སེ།	གོས་རྣམས་བཀྲོལ་བས་བཙུན་མོའྙི་ལུས་ལ་དཔེ་བད་བཟང་པོས་

བརྒྱན་པས་ལག་གཏུགས་ཏེ་གསོད་པར་མྙི་ནུས་པ་ལ།	བློན་པོ་ཀུན་ལ་དྲྙིལ་



155



156

བསྒགས་པས་འདུས་པའྙི་ཚེ།	རྒྱལ་པོས་འདྙི་སད་ཅེས་བཀའ་སལ་པ།	བདུད་མོ་

ངན་པ་འདྙིས་ནྙི་ངའྙི་རྒྱལ་སྲྙིད་བཟུང་རྒྱུའྙི་སྲས་གཅྙིག་པུ་དེ་ཉྙིད་བསད་དོ།	།ངས་

ད་དུང་འདྙི་གསད་པར་མྙི་ནུས་ཅྙི་བ་གསུངས་པས།	བློན་པོ་ཐམས་ཅད་ཅང་མྙི་སྨྲ་

བར་འདུག་པ་ལ།	དེ་དག་གྙི་ནང་ནས་དཀར་ཕེང་ཅན་ཞེས་བ་བའྙི་བློན་པོ་ན་རེ།	

བཙུན་མོ་འདྙི་རྒྱལ་པོ་རང་གྙིས་གསོད་པ་མྙི་འོས་ཏེ།	བཙུན་མོ་འགའ་རེས་ཚན་

པ་ཉེས་པ་བྱུང་ན།	རྒྱལ་པོ་གང་གྙིས་ཀང་རང་གྙི་ལག་པ་བདར་ཏེ་བསད་པ་སྔོན་

དུ་བྱུང་བ་མ་ཐོས་སོ།	།

	 དེ་བས་ན་བཙུན་མོ་ཉྙི་མའྙི་མདོག་འདྙི་བཤན་པའྙི་ལག་ཏུ་གཏད་དེ།	

དུར་ཁོད་ཀྙི་སར་ཁྙིད་ནས་བསད་པ་རྙིགས་སོ་བས་པས།	དེ་ཚེ་གཏམ་དེར་གོས་

འཆམ་ནས་རྔ་བོ་ཆེ་བརྡུངས་ཏེ་མངའ་འབངས་ཀྙི་མྙི་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་འདུས་

ནས།	བཙུན་མོ་ཉྙི་མའྙི་མདོག་གྙི་གོས་ཕུད་དེ་གཅེར་བུར་བཤན་པ་གསུམ་གྙི་

ལག་ཏུ་སྤད་དེ།	ཚེར་མ་ཅན་གྙི་ཤྙིང་གྙིས་བརེག་འཚོག་བེད་བཞྙིན་དུ་ཕོ་བང་

གྙི་ཕྙི་རོལ་དུ་ཐོན་ཏེ།	དུར་ཁོད་ཀྙི་ནང་དུ་ཁེར་སོང་ནས་དེར་འདྙི་སོད་ཅྙིག་ཅེས་

བཀའ་བསོས་པ་ལྟར་དེ་དག་སོང་བ་ན།	བཤན་པ་གསུམ་གྙི་ནང་ནས་གཅྙིག་ན་

རེ།	འདྙི་ཁེད་གཉྙིས་སོད་ཅྙིག	བསད་པའྙི་བ་དགའ་ངེད་གསུམ་ལ་སྦྙིན་པས་ངའྙི་

བགོ་སལ་ཁེད་གཉྙིས་ཀྙིས་ལོན་ཅྙིག་ཟེར་ནས་ལོགས་ཤྙིག་ཏུ་སོང་ནས་བསད།	

ཅྙིག་ཤོས་གཉྙིས་ཀྙིས་ཁྙིད་སོང་བ་ལས།	དེའྙི་གཅྙིག་ན་རེ།	འདྙི་ལ་ངས་ལག་

གཏུགས་མྙི་ནུས་པས།	ངའྙི་སལ་བ་ཡང་ཁོད་ཀྙིས་ལོན་ཅྙིག	ང་འདྙིར་བསད་ཟེར།	

བཤན་པ་གཅྙིག་པུ་དེས་དུར་ཁོད་དུ་ཁེར་སོང་སེ་ལག་གཏུགས་མྙི་ནུས་པས་མ་

བསད་པར་བཞག་པ་ན།	བཙུན་མོ་ཉྙི་མའྙི་མདོག་ན་རེ།	ཁེད་ཀྙིས་ང་ད་ལྟ་སོད་
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ཅྙིག	མ་བསད་ན་རྒྱལ་པོས་ཁེད་ཅག་ལ་ཁྙིམས་ཕོག་སེ་གསོད་པར་འགྱུར་རོ་

ཟེར།	བཙུན་མོ་ཉྙི་མའྙི་མདོག་སྐེ་བ་ཚད་མེད་དུ་གཞན་གྙི་སྲོག་མ་བཅད་པར་སྲོག་

གཅོད་སོང་བའྙི་བསམ་གཏན་བསོམས་པའྙི་མཐུས།	བཤན་པས་ལག་གཏུགས་ཏེ་

གསོད་པར་མྙི་ནུས་པས།	ཡན་ལག་བཞྙི་བརྐྱངས་ཏེ་ཕུར་པ་བཏབ་ནས་བཞག་སེ།	

གཅན་གཟན་རྣམས་ཟ་བར་འགྱུར་རོ་ཟེར་ཏེ་སོང་།	དེའྙི་མཚན་མོར་དེའྙི་ཕོགས་

ཀྙི་གཅན་གཟན་ཐམས་ཅད་དེར་འདུས་ཏེ།	སོ་གཏུགས་ཏེ་ཟ་མྙི་ནུས་པ་ན།	བཙུན་

མོ་དེ་གང་བས་ཉེན་པས་གཅན་གཟན་རྣམས་སོར་སོར་བས་ནས་ཉལ་འདུག་པ་

བཤན་པས་མཐོང་སེ།	དེའྙི་ནངས་པར་བཤན་པ་གསུམ་བཙུན་མོའྙི་དྲུང་དུ་སེབས་

ནས།	ཁོད་ལ་གཅན་གཟན་རྣམས་ཀྙིས་ཀང་སོ་གཏུགས་ཏེ་ཟ་མྙི་ནུས་པར།	ངེད་

གསུམ་གྙིས་གསོད་མྙི་ནུས་པ་ལྟ་ཅྙི་སྨོས།	ད་གཟོད་ངེད་ཅག་བཙུན་མོ་བསད་དོ་

ཞེས་བས་ནས་རང་ཡུལ་དུ་འགོ་ཡྙི།	ཁེད་ས་ཐག་རྙིང་ས་ཞྙིག་ལ་སོང་ཞྙིག་བས་

པས།	བཤན་པ་གསུམ་ལ་མྙི་རག་པའྙི་ཆོས་མང་དུ་བསན་ནས་སོང་ངོ་།	།བཤན་

པ་དེ་གསུམ་ཕྙིར་ལོག་ནས་ངེད་ཅག་གྙིས་བཙུན་མོ་ཉྙི་མའྙི་མདོག་བསད་དོ་ཞེས་

སྒ་བསྒགས་པར་བས་སོ།	།

	 དེ་ནས་བཙུན་མོ་ཉྙི་མའྙི་མདོག་རང་གྙི་ཡུལ་དུ་ཕྙིར་སེབས་པས།	ཡབ་

དྲང་སྲོང་གྙི་རྩྭའྙི་སྤྙིལ་པོ་ནྙི་བཤྙིག་ཟྙིན།	ཤྙིང་ཐོག་གྙི་སོང་པོ་ནྙི་སམ་ཟྙིན།	དྲང་

སྲོང་ཁོ་རང་གྙིས་རོ་ཡང་མེད།	གོས་གཅྙིག་དུམ་བུ་གཏུབས་ནས་བཞག་པ་མ་

གཏོགས་ཡོ་བད་ཅྙི་ཡང་མེད།	བཙུན་མོས་གོས་ཀྙི་དུམ་བུ་འདྙི་མཐོང་སེ་ཁད་པར་

དུ་སེམས་གདུང་ཡྙི་མུག་ནས།	སྔར་དྲང་སྲོང་གྙིས་བསབ་བ་གནང་བའྙི་གསུང་

ལས་འགལ་བས་འདྙི་འདྲའྙི་སྡུག་བསྔལ་མོང་ངོ་སམ་སེ།	གོས་ཀྙི་དུམ་བུ་དེ་ལ་
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ཕག་མང་དུ་བཙལ་ནས་ཅྙི་བའྙི་སྙིག་ལྟུང་མཐོལ་བཤགས་བས་སོ།	།དེར་ཞག་

འགའ་རེ་སོང་བའྙི་རེས་སུ་ནུབ་གཅྙིག་གྙི་རྨྙི་ལམ་དུ་མྙི་དཀར་པོ་གཅྙིག་ཡོང་

ནས་འདྙི་སད་སྨྲས་པ།	ཁོད་ཀྙིས་དམ་ཚིག་ལས་འདས་པས་འདྙི་འདྲའྙི་རྣམ་པ་

སྣ་ཚོགས་པའྙི་སྡུག་བསྔལ་མོང་ངོ་།	།ད་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྙི་ཚུལ་གྙིས་སྐེ་དགུ་ལ་

ཆོས་ཀྙི་གཏམ་སྦྙིན་ཅྙིག	ཚུལ་ཁྙིམས་ཆུང་བ་ཞྙིག་བསྲུང་ན་སྐེ་བ་ཕྙི་མར་ཡབ་

དྲང་སྲོང་དང་མཇལ་བར་འགྱུར་རོ་བས་སོ།	།	

	 དེ་ནས་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ཀྙི་ཡུལ་དུ་སོང་ནས་ཆོས་བསན་པས།	ཐམས་

ཅད་ཀྙིས་དད་གུས་བས་ཏེ་བསེན་བཀུར་བེད་པས།	རབ་བྱུང་མ་ཞེས་གགས་

སོ།	།དེ་ལྟར་སོང་བ་ལས་སྔར་གྙི་རྒྱལ་པོའྙི་ཕོ་བང་གྙི་ཉེ་ལོགས་ཤྙིག་ཏུ་སེབས་

ནས་སྐེ་བོ་ཀུན་ལ་ཡྙིག་དྲུག་དང་ཕར་ཕྙིན་དྲུག་གྙི་གདམས་ངག་བསན་ཏེ་ཆོས་

ལ་སྐུལ་བཞྙིན་བོན་པ་ལ།	ཉྙིན་གཅྙིག་སྔར་གྙི་རྒྱལ་པོའྙི་ཛམ་ག་ཏེ་བྱུང་ནས་མྙི་

གཞན་ལས་གསང་སེ་རབ་བྱུང་མ་ལ་འདྙི་སད་སྨྲས་པ།	དོ་ནུབ་མྙི་རྣམས་ཀུན་

གཉྙིད་དུ་སོང་བའྙི་རེས་སུ་ངའྙི་ཁྙིམ་ངན་པ་ཞྙིག་ཏུ་གཤེགས་སུ་གསོལ་ལོ་བས་

པས།	ཞལ་བཞེས་གནང་ནས་ནུབ་མོར་བོན་པས་ཁྙིམ་ཕུགས་ཀྙི་ཆོས་ཁྙི་དེའྙི་

སེང་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཏེ་བཟའ་བཏུང་ཕུལ་ལ།	སྙིག་པ་བཤགས་པའྙི་སད་

ཀྙིས་བཤགས་སོ།	།ཞེས་བརོད་ནས།	རྒྱལ་པོ་འདྙིའྙི་བཙུན་མོ་ཉྙི་མའྙི་མདོག་

ཅེས་པ་དེ་ངས་བསད་དོ།	།གང་པོ་ཆེ་དང་ར་ཅང་ཤེས་དང་སྲས་ཉྙི་ཟླ་ཞེས་པའྙི་

རྒྱལ་བུ་དེ་དག་ངས་བསད་པས།	དེ་དག་ལ་སོགས་པའྙི་སྙིག་པ་ང་ལ་མ་གྱུར་ཅྙིག	

རབ་བྱུང་མ་ཁེད་ཀྙི་མདུན་དུ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་འགོད་པ་ཆེན་པོས་འཆགས་

སོ་ཞེས་འགོད་ནས་དེ་སད་བརོད་ལ།	ཀེ་མ་བདག་ལ་ཚེས་བཅོ་ལྔ།	གནམ་གང་།	



159

ཚེས་བརྒྱད་གསུམ་གྙི་ཉྙིན་དུ་བསྲུང་བའྙི་སོམ་པ་གནང་བར་ཞུ་ཞེས་གསོལ་པས།	

རབ་བྱུང་མས་འདྙི་སད་ཅེས་བཀའ་སལ་པ།	ཁོད་ཀྙི་སྙིག་པ་ནྙི་ཤྙིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཡྙིན་

པས་ད་དུང་སར་ཡང་བཤགས་སོམ་གྙིས་ཤྙིག་གསུངས་པས།	དེ་ལྟར་དཀའ་བར་

འདུག་ན།	ནངས་པར་བདག་ལ་ལག་ལེན་བེད་པའྙི་ཆོས་གཅྙིག་གནང་བར་ཞུ།	

ཞེས་གསོལ་བས་ཞལ་བཞེས་གནང་།	

	 སང་ཉྙིན་ནངས་པར་ཛམ་ག་ཏེས་གདན་འདྲེན་པའྙི་གོང་ལ་བོན་པའྙི་

ལམ་ཁར་རྒྱལ་པོའྙི་བློན་པོ་དཀར་ཕེང་ཞེས་པ་འཁོར་མང་པོས་བསོར་ནས་སོང་

བ་དེས་རབ་བྱུང་མ་མཐོང་ནས་སྨྲས་པ།	བུ་མོ་འདྙི་ངེད་ཀྙི་རྒྱལ་པོའྙི་བཙུན་མོ་ཉྙི་

མའྙི་མདོག་འདྲ་བ་ཞྙིག་འདུག་ཅེས་ཟེར་ནས།	ངས་བསུ་དགོས་སམ་སེ་ཚུར་ལོག་

ནས་རབ་བྱུང་མ་ལ་ཁོད་ངེད་ཀྙི་རྒྱལ་པོའྙི་སྔོན་གྙི་བཙུན་མོ་ཉྙི་མའྙི་མདོག་འདྲ་བ་

ཞྙིག་འདུག་ལ་ཁོད་དེ་ཡྙིན་ནམ།	བདག་ལ་མ་གསང་བར་བདེན་པ་བརོད་ཅྙིག་

བས་པས།	ང་ནྙི་དེ་མ་ཡྙིན་མོད།	འོན་ཀང་གལ་ཏེ་ཡྙིན་པར་གྱུར་ན།	ཀེ་བློན་པོ་

དཀར་ཕེང་ཁོད།	ངའྙི་སྤོད་པ་འདྙི་འདྲ་ཞྙིག་ཏུ་གྱུར་ནས་ཡོད་པར་འདུག་གོ་ཞེས་

སུ་གང་ལ་ཡང་མ་སྨྲ་ཞྙིག་ཅེས་གཏམ་ཤོར་རོ།	།བློན་པོ་ན་རེ།	བཙུན་མོ་དེའྙི་

འགམ་གཡས་ན་ཨུཏྤལའྙི་དཔེ་བད་ཡོད་འདུག་ལ།	ཁོད་ལ་ཡང་དཔེ་བད་དེ་འདུག་

བས་པས།	རབ་བྱུང་མས་བཀའ་སལ་པ།	དེ་ལྟ་བུའྙི་གྲུང་པོས་རོག་དཔྱོད་བེད་ན།	

མཚན་གུང་ལ་ཛམ་ག་ཏེའྙི་གོང་ལ་ངེས་པར་དུ་ཕེབས་དགོས།	དེའྙི་ཚེ་ཁོད་ཀྙིས་

འཇབ་ནས་ཡོང་སེ་དེའྙི་བཤགས་པ་བེད་པ་ཉོན་ཅྙིག་ཅེས་གསུངས་སོ།	།

	 བློན་པོ་དེས་འཕལ་མར་རྒྱལ་པོའྙི་དྲུང་དུ་ཕྙིན་ཏེ།	རྒྱལ་པོ་དང་བཅས་པ་

ཛམ་ག་ཏེའྙི་སོར་ལྷགས་འདུག་པས།	ཛམ་ག་ཏེས།	རབ་བྱུང་མ་ལ་ཆོས་ཁྙི་ལ་
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བཞུགས་སུ་གསོལ།	བཟའ་བཏུང་ཕུལ་ནས་ཕག་བཙལ་ཏེ།	ཀེ་མ་ཀེ་ཧུད་བདག་

ནྙི་རྙིགས་ངན་བཙུན་མོའྙི་ཕྙིར་དུ་རྒྱལ་སྲྙིད་སོང་པར་གྱུར་ཏོ།	།ཞེས་ངུ་བའྙི་ངག་

གྙིས།	ངས་བཙུན་མོ་ཉྙི་མའྙི་མདོག་ལ་གྙིབ་ཕོག་ཕྙིར་དུ་རས་ངན་པ་བསྲེགས་པའྙི་

དྲྙིས་བདུགས་པས་མྙི་ཐུབ་པར།	དེའྙི་ཤེལ་ཕེང་ཐབས་ཀྙིས་བརྐུས་ནས་བླངས་

པའྙི་རེས་སུ་རས་ངན་བསྲེགས་པའྙི་དུ་བས་ཡབ་ཡུམ་གཉྙིས་ཀ་ལ་གྙིབ་ཕོག་པའྙི་

མཐུས་རྒྱལ་པོ་དང་བཙུན་མོ་གཉྙིས་བེས་སུ་ཕོ་བང་གསར་པ་བཞེངས་ནས་མཉེས་

གཤྙིན་བདེ་སྐྙིད་ཀྙིས་བཞུགས་པ་ལ།	གང་པོ་དང་ར་དང་སྲས་སོགས་ཀང་ངས་

བསད་དོ།	།ངའྙི་བ་བེད་ནྙི་དེ་ལྟར་ཡྙིན་ལགས་སོ།	།ད་དུང་ངས་བཙུན་མོ་ཉྙི་མའྙི་

མདོག་གྙི་ཤེལ་ཕེང་ཁེད་ལ་འབུལ་བར་བའོ་ཞེས་ཟེར་ནས་ཕུལ་ལོ།	།དེའྙི་ཚེ་རྒྱལ་

པོ་ཆེར་ཁོས་ཏེ་བཟོད་མྙི་ནུས་པར་རལ་གྙི་མྱུར་བར་ཕྱུང་སེ་སོ་ནང་དུ་མཆོངས་

བྱུང་ནས་ཛམ་ག་ཏེ་ལ་དྲག་པོར་བརྒྱབ་སེ་དུམ་བུ་དུམ་བུར་བཅད་དོ།	།དེ་ནས་

རྒྱལ་པོས་སྔར་གྙི་བ་བེད་ལ་འགོད་ནས།	ད་གཟོད་ངའྙི་བཙུན་མོ་བོས་ཤྙིག་བས་

པས།	སྲྙིད་པའྙི་མཐའ་མ་ཟད་པ་འདྙི་ལྟ་བུ་ཞྙིག་ཏུ་གྱུར་ཏོ་ཞེས་གསུངས་ནས་མ་

ཉན་ཏོ།	།རྒྱལ་པོ་ཕོ་བང་དུ་ཕྙིར་ལོག་བོན་ཏེ།	རྙིགས་ངན་བཙུན་མོ་དེ་ཡང་བསད་

དོ།	།དེ་ནས་རྒྱལ་པོས་རྒྱལ་སྲྙིད་སངས་ཏེ་ཆོས་ལ་ཞུགས་པས།	ཚེ་འདྙི་ལ་བང་

ཆུབ་མངོན་དུ་བས་པར་གགས་སོ་བས་པས།	རྒྱལ་པོ་བདེ་སྤོད་བཟང་པོས་ཛམ་

ག་ཏེའྙི་སྙིག་པ་ཆེ་བ་ལ་ཟེར་ཤོར་བས།	རོ་དངོས་གྲུབ་ཅན་གྙིས།	རོ་ལ་གཏམ་

ཟེར་བ་བ་ཁ་ཧུར་ཟེར་ནས།	འགམ་ལྕག་མེ་འབར་བ་ལྟ་བུ་གསུམ་བརྒྱབ་ནས་རོ་

བོས་ཤོར་སོང་ངོ༌།།	།།	
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རྒན་རྒོན་ཕོ་མོ་གཉྱིས།

༄༅།	།ཡང་སོབ་དཔོན་གྙིས་ལམ་སོན་གནང་བ་བཞྙིན་ཕྙིན་ནས་རོ་དངོས་གྲུབ་ཅན་

སོད་སའྙི་ཨ་མྲའྙི་ཤྙིང་སོང་དེའྙི་རར་སེབས་པ་དང་།	རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤོད་བཟང་པོས་ས་

རེ་བཏོན་ནས་ཤྙིང་སོང་ལ་ཚག་སྒ་ཞྙིག་བརྒྱབ་སེ།	བླ་མ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པོ་ཡྙིན།	།ང་རང་

བདེ་སྤོད་བཟང་པོ་ཡྙིན།	།དྲྭ་བ་ལྕགས་ཀྙི་མྙིག་དགུ་མ།	།ས་རེ་ཟླ་བ་དཀར་པོ་ཡྙིན།	།

ཏོག་མ་སེང་ལྡེང་སྨུག་པོ་ཡྙིན།	།ཞགས་པ་འཕྲུལ་གྙི་ཨ་ལོང་ཡྙིན།	།རལ་གྙི་ངར་མ་

རོ་གཅོད་ཡྙིན།	།མར་ཟན་ཟོས་པ་འཛད་མེད་ཡྙིན།	།ཕད་བུ་བརྒྱ་ཤོང་ཁ་མོ་ཡྙིན།	།རོ་

ཁོག་འབབ་བམ་ཤྙིང་སོང་གཅོད།	།ཅེས་བཤད་པས།	རོ་དེས་ཤྙིང་མ་གཅོད་ང་རང་

བབ་སེ་ཡོང་ཟེར་ཞྙིང་བབས་བྱུང་བ་དང༌།	ཏོག་མ་དེས་བརྡུངས།	ཕད་བུ་བརྒྱ་ཤོང་

ཁ་མོའྙི་ནང་དུ་བཅུག		ཞགས་པ་འཕྲུལ་གྙི་ཨ་ལོང་གྙིས་བསམས།	མར་ཟན་ཟོས་ཏེ་

རྒྱབ་ལ་ཁུར་ནས་ཉྙིན་ལམ་བཅད།		དེ་ནས་རོ་དེས།	རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བུ།	ཡང་ན་རྒྱལ་

བུས་སྒྲུང་ཞྙིག་ཤོད།	ཡང་ན་ངས་སྒྲུང་ཞྙིག་བཤད་ཟེར་བས།	རྒྱལ་བུའྙི་བསམ་པ་ལ།	

བླ་མའྙི་ཞལ་ནས་རོ་ཁོ་རང་གྙིས་ཅྙི་ཟེར་ཡང་གཏམ་ལན་མ་ལབ་གསུང་གྙི་འདུག་

པས།	གཏམ་ལན་བེད་མྙི་ཉན་བསམས་ནས་ཁ་རོག་བསད་པས།	རོ་ན་རེ།	རྒྱལ་བུ་

ལས་ཟད་ཁོད་འདྲའྙི་ཁ་ནས་གཏམ་ཡོང་བ་མྙི་འདུག		ངས་སྒྲུང་ཞྙིག་བཤད་ཀྙི་ཉོན་

ཨང་ཟེར་ནས་གཏམ་འདྙི་ལྟར་སྨྲས་པ།

	 སྔོན་དུས་དང་པོ་ཙ་ན།	རྒྱ་གར་བང་ཕོགས་གོང་ཁེར་ལྔ་སོང་ཞེས་པའྙི་ཡུལ་

གྲུ་ཞྙིག་ན་རྒན་རྒོན་ཕོ་མོ་གཉྙིས་ཡོད།	ཁོ་ཚོ་གཉྙིས་ལ་བུ་དང་བུ་མོ་གཅྙིག་ཀང་མེད་

པ་མ་ཟད།	བ་མོ་དགུ་ལས་གཞན་ནོར་ལོངས་སྤོད་ཅྙི་ཡང་མེད།	རྒན་པོ་ནྙི་ཤ་ལ་འདོད་
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ཆེ་བས་བ་མོ་ལས་བྱུང་བའྙི་བེའུ་ཀུན་བསད་དེ་ཟོས་པ་ཡྙིན་ལ།	རྒན་མོ་ནྙི་འ་ོམ་སྲུབ་

དཀྲུག་བས་ནས་མར་བླངས་ཏེ་ཟ་བ་ཞྙིག་ཡྙིན།	ནམ་ཞྙིག་ན་རྒན་པོ་ན་རེ།	བ་མོ་དགུ་

ལས་གཅྙིག་ནྙི་གསད་དེ་བཟའ་བར་བའོ།	།དགུ་བརྒྱད་ཅེས་པའྙི་གངས་སུ་ཡྙིས་དབེ་

བར་བེད་དེ།	མྙི་གཞན་གྙིས་བརྒྱད་པོ་འདྙི་མཐོང་ན་ཡང་བ་ལང་བརྒྱད་དགུ་འདུག་གོ་

ཞེས་ཟེར་བ་ལས།	གཞན་དུ་ཅྙི་བརོད་ཟེར་ནས་བ་མོ་གཅྙིག་བསད་དེ་བཟས་སོ།	།

	 དེའྙི་ཤ་བཟས་ཏེ་ཟད་ནས་ཡང་བདུན་བརྒྱད་ཀྙི་གངས་གང་གྙིས་དབེ་ཟེར་བ་

སོགས་ནས་གཉྙིས་ཀྙི་བར་དུ་དེ་ལྟར་བཟས་པས།	བ་མོ་གཅྙིག་རང་ལུས་སོ།	།དེའྙི་

ཚེ་རྒན་མོ་མ་བཟོད་པར་བ་མོ་གཅྙིག་པུ་དེ་གང་དུ་སོང་སར་ཁྙིད་པ་ལས།	ནམ་ཞྙིག་

བ་མོ་ཁྙིམ་དུ་བཞག་ནས་ཆུ་ལེན་དུ་སོང་རེས་སུ་རྒན་པོ་ར་རོ་ནས་ཉལ་འདུག་པ་ཡར་

ལངས་ཏེ་བ་མོ་བསད་པས།	རྒན་མོས་དེ་མཐོང་ནས་ངུ་འབོད་ཀྙིས་མ་ངན་བས་ཏེ་ཚེ་

འདྙི་ལ་གང་གྙིས་སྲོག་འཚོ་བར་བེད།	བ་མོ་གཅྙིག་པུ་འདྙི་ནྙི་ངའྙི་བགོ་སལ་དུ་ལུས་

ཀང་ཁོད་ཀྙིས་བསད་དེ་ཟོས་1སོ་ཟེར་ནས་ཕྙི་རོལ་དུ་བོས་སོང་བ་ལ།	རྒན་པོས་བ་
མོ་དེའྙི་ནུ་མ་བཅད་ནས་རྒན་མོའྙི་མདུན་དུ་ཕྙིན་ཏེ་བྙིན་པས།	རྒན་མོས་དེ་ཁེར་ནས་

༡)	ཁ་ཟས་བཟའ་བའྙི་འདས་ཚིག་གྙི་འབྙི་སངས་ཤྙིག
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མ་ངན་ཆེན་པོས་འབོག་དགོན་པའྙི་ལུང་སོང་ཞྙིག་ཏུ་ཕྙིན་པ་ལས་བག་ཆེན་པོའྙི་ཕུག་

སྦུབས་སུ་སེབས་ཏེ།	དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་འཇྙིག་རེན་པའྙི་ལྷ་དང་ས་བདག་ཚོ་

ལ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྙི་སྨྲས་པ།	སྲྙིད་པའྙི་ཟས་སལ་རྒན་པོས་བཅད།	།ད་དུང་

རྒན་མོས་ཅྙི་དང་ཅྙི།	།ཟ་བའྙི་བགོ་སལ་དཀོན་མཆོག་གསུམ།	།གཙོ་བས་ལྷ་དང་

ས་བདག་ཀུན།	།གང་གྙིས་གང་ལ་ཇྙི་བཞྙིན་དུ།	།སོལ་བར་བདག་གྙིས་གསོལ་བ་

འདེབས།	།ཞེས་བརོད་ནས་བ་མོའྙི་ནུ་མ་བག་ལ་བརྒྱབ་པས་ནུ་མ་ཚུར་ལེན་མྙི་ནུས་

པ་ན་ནུ་མ་བཞོ་བས་འ་ོམ་བྱུང་།	འ་ོམ་དེ་བསྲུབས་པས་མར་བླངས་ཏེ།	མར་ཡང་ཆེས་

མང་པོར་གྱུར་ཏོ།	།

	 ནམ་ཞྙིག་ན་རྒན་མོས་ངའྙི་ཁོ་བོ་ལྟོགས་གྙིར་འཆྙི་གྙི་རེད་སམ་སེ།	རྐྱལ་པ་

གང་བའྙི་མར་ཞྙིག་ཁེར་སོང་ནས་ཁང་པའྙི་སེང་དུ་འཛེགས་ཏེ་སེང་བུག་ནས་བལྟས་

པས།	རྒན་པོས་ཤྙིང་གྙི་ཐུར་མས་ཐལ་བ་བླངས་ནས་ཟ་ཕོར་ལ་བཅུག་སེ།	འདྙི་དེ་རྙིང་

བཟའ།	འདྙི་ནྙི་སང་ཉྙིན་བཟའ།	ཞེས་སྨྲ་བཞྙིན་བསད་པ་མཐོང་ནས་ཁང་པའྙི་སེང་གྙི་

དཀར་ཁུང་ནས་མར་རྐྱལ་པ་གང་དེ་འཕངས་ནས་བོས་སོང་བས།	རྒན་པོའྙི་བསམ་པ་

ལ།	འདྙི་འདྲ་བ་ཞྙིག་ང་ལ་ལྷ་ཀླུ་གང་གྙིས་ཀང་མྙི་སྦྙིན།	ངའྙི་དྲྙིན་ཅན་རྒན་མོས་བྙིན་

པ་ངེས་པས།	དོ་ནུབ་ཁ་བ་བབས་འདུག་པ་དེའྙི་རེས་གཅོད་ནས་འགོ་བར་བའ་ོསམ།	

དེ་ནས་རེས་བཅད་ནས་སོང་བས་བག་ཕུག་སྦུབས་སུ་སེབས་ཏེ།	རྒན་མོས་ཆེས་ཆེར་

བསགས་པའྙི་མར་རྣམས་མཐོང་ལ།	ཕར་བཙལ་པས་བག་ལ་ནུ་མ་མཐོང་སེ།	གྙིས་

དེ་བཅད་ནས་ཟོས།	དེ་ནས་རྒན་མོ་ཡྙི་མུག་སེ་བོས་སོང་བའྙི་རེས་སུ།	རྒན་པོས་

རྒན་མོའྙི་མར་རྣམས་ཁུར་ནས་རང་ཁྙིམ་དུ་སེབས་ཏེ་ཟོས་སོ།	།རྒན་མོ་བོས་སོང་

ནས་མྙི་དང་རྙི་དྭགས་དང་བ་ལང་སོགས་ཉམས་དགའ་བག་ཕེབས་སུ་བདེ་སྐྙིད་ཀྙི་
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ཡུལ་ཆེན་པོ་ཞྙིག་ཏུ་ཕྙིན་པ་ལ།	དེར་བ་མེན་ཚན་པ་ཞྙིག་ཡོད།	རྒན་མོ་དེས་བ་མེན་

དེ་རྣམས་ཀྙི་རར་ཕྙིན་པས་དེ་དག་མ་བོས་པས་ཁ་སྣ་ནས་བཟུང་བས་ཀང་མ་གཡོལ་

པར་གནས་པ་ལ།	བཞོས་ནས་འ་ོམ་བསྲུབས་པས་མར་ཆེར་བསགས་སོ།	།

	 ནམ་ཞྙིག་རྒན་མོས་མར་རྐྱལ་ཁེར་ནས་རྒན་པོ་ལ་སེར་ཕྙིར་སྔར་བཞྙིན་

ཕྙིན་ཏེ་བལྟས་པས།	ཐལ་བ་ཟ་ཕོར་དུ་བཅུག་སེ་དེ་རྙིང་སང་ཉྙིན་ཕེ་འདུག་པ་མཐོང་

སེ་མཐོངས་ཁུང་ནས་མར་རྐྱལ་འཕངས་ནས་བོས་སོང་ངོ་།	།དེའྙི་ནུབ་མོར་ཡང་ཁ་

བ་བབས་པས་རེས་བསེགས་ནས་སོང་བས་བ་མེན་བཞོ་བའྙི་གནས་སུ་ཕྙིན་ཏེ།	བ་

མེན་མཐོང་ནས་གྙི་ཕྱུང་སེ་གསོད་དུ་རྒྱུགས་པས་བ་མེན་རྣམས་བོས་སོང་།	རྒན་མོ་

ཡང་མ་ངན་གྙིས་གདུངས་ཏེ་བོས་སོང་བ་དང་།	རྒན་པོས་མར་རྐྱལ་རྣམས་ཁུར་ཏེ་

རང་ཁྙིམ་དུ་བྱུང་ངོ་།	།རྒན་མོ་བོས་སོང་བ་ལས་རྙི་ཆེན་པོ་གཅྙིག་གྙི་སུལ་གྙི་ཕུག་

སྦུབས་སུ་ཕྙིན་པས།	ཤས་གང་བར་འདུག་པའྙི་ཤ་ནས་རང་གྙི་ནུས་ཚོད་ཀྙིས་ཟོས་

ནས་ཡྙིབ་ས་མ་རྙེད་པར་གདན་ལ་བཏྙིང་པའྙི་རའྙི་འགོ་ཏུ་ཉལ་ལོ།	།

	 བག་ཕུག་སྦུབས་དེ་ནྙི་དེ་ཕོགས་ཀྙི་གཅན་གཟན་ཐམས་ཅད་འདུ་བའྙི་ས་

ཡྙིན་ཞྙིང་།	དེ་རྣམས་གཞན་དུ་ཕྙིན་པའྙི་སབས་ན་གནས་དེར་རྙི་བོང་ཞྙིག་གྙིས་སོ་

བལྟ་བེད་པ་ལ།	རྙི་བོང་ཟས་འཚོལ་དུ་ཕྙིན་པའྙི་བར་ལ་རྒན་མོ་བྱུང་འདུག་པ་ལས།	

དེའྙི་དགོང་མོར་སེངེ་དང་སག་དང་དོམ་སོགས་སེབས་ནས་དེར་ཉལ་འདུག་པའྙི་རེས་

སུ་རྙི་བོང་གྙི་གདན་འགོ་ར་སྤུངས་འགུལ་བས།	རྙི་བོང་ན་རེ།	ཞང་པོ་སག	ངའྙི་འགོ་

ཏུ་རྩྭ་སྤུངས་འགུལ་བ་དེ་ཅྙི་ཞྙིག་ལགས་བས་པས།	སག་ན་རེ།	འདྙིར་ཅྙི་ཡོད་པ་ཁོད་

ཀྙིས་ཁྙིམ་སྲུང་བས་མ་ཤེས་པ་ཅྙི་ཡྙིན།	འོན་ཀང་ནམ་ལངས་མཐོང་བར་བ་ཟེར།	ཐོ་

རངས་རའྙི་འགོ་ནས་རྒན་མོ་བྱུང་སེ།	སག་ཁོས་ཏེ་ཁྱུར་མྙིད་བཏང་།	གཅན་གཟན་
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རྣམས་ཀྙིས་རྒན་མོ་མེད་པས་ཅྙི་ལ་ཕན་ཟེར།	རྙི་བོང་གྙིས་རྒན་མོ་དེ་མྙིད་པར་མ་

བས་ན་རྒན་མོ་ཁྙིམ་བསྲུང་དུ་བསད་ན་དྲག་ཟེར།	གོས་འདྙི་ལ་འཆམ་ནས་སག་གྙིས་

རྒན་མོ་ཕྙིར་སྐྱུག་བྱུང་སེ།	ཁྙིམ་སྲུང་མཁན་ལ་བཞག་གོ	།

	 ནམ་ཞྙིག་རྒན་མོས་རྙི་དྭགས་ཀྙི་ཤ་ཁེར་ཏེ་རྒན་པོ་ལ་སེར་ཕྙིར་སྔར་བཞྙིན་

མཆྙིས་ཏེ་བལྟས་པས།	རྒན་པོས་སྔར་ལྟར་ཐལ་བ་བགོ་བཞྙིན་པ་མཐོང་ནས་ཤ་

འཕངས་ཏེ་བོས་ཕྙིན།	རྒན་པོས་དེ་མཐོང་ནས་འདྙི་ངའྙི་དྲྙིན་ཅན་རྒན་མོས་མ་གཏོགས་

ལྷ་ཀླུ་གང་གྙིས་བྙིན་པར་གྱུར་སམ་སེ།	ནུབ་མོ་དེར་ཁ་བ་བབས་པས་རྒན་མོའྙི་རེས་

གཅོད་ནས་སོང་བས་གཅན་གཟན་གྙི་བག་ཕུག་སྦུབས་སུ་སེབས་པས།	རྒན་མོས།	

རྒན་པོ་ལ་ཁོད་འདྙིར་ཅྙིའྙི་ཕྙིར་ཡོང་།	འདྙི་ནྙི་གཅན་གཟན་མ་རུངས་པ་འདུས་པའྙི་

ས་ཡྙིན་པས།	འདྙི་དག་གྙིས་ངེད་གཉྙིས་ངེས་པར་བཟའ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་སྨྲས་

ནས།	ད་ལྟ་ཉྙིད་དུ་ཕྙིར་ལོག་ཅྙིག་བས་པར།	རྒན་པོ་ན་རེ།	ཁོད་ད་བར་དུ་མ་ཟོས་ན་

ང་ཅྙི་ལ་ཟ་ཟེར་ནས་མ་ཉན་པས།	ཐབས་རྡུགས་ནས་རྩྭའྙི་འོག་ཏུ་སྦས་ཏེ་བཞག་གོ	།

དགོང་མོར་གཅན་གཟན་རྣམས་སེབས་ནས་ཉལ་འདུག་པ་ལ།	རྙི་བོང་གྙིས་འདྙིར་

ར་སྤུངས་འགུལ་བ་ཅྙི་ཡྙིན་ཟེར།	ཐོ་རངས་བལྟས་པས་རྒན་པོ་འདུག་པ་མཐོང་ནས།	

གཅན་གཟན་རྣམས་ཀྙིས་འདྙིས་མགོ་དྲངས་པའྙི་ལན་གྙིས་མྙི་མང་པོ་འདུས་པས་རྔོན་

པ་ཡང་འབྱུང་བས་ངེད་ལ་གནོད་པ་འབྱུང་བས་མྙི་རུང་ངོ་ཞེས་ཁ་འཆམ་ནས་རྒན་རྒོན་

ཕོ་མོ་གཉྙིས་ཟོས་ཏེ།	རང་རང་གྙིས་དགའ་བའྙི་སར་སོང་ངོ་བས་པས།	རྒྱལ་པོ་བདེ་

སྤོད་བཟང་པོས་རྒན་མོ་དེས་གོགས་ངན་པ་ར་བ་ནས་མ་སངས་པས་ཕུང་བ་ལ་ཟེར་

ཤོར་བས།	རོ་དངོས་གྲུབ་ཅན་གྙིས།	རོ་ལ་གཏམ་ཟེར་བ་བ་ཁ་ཧུར་ཟེར་ནས།	འགམ་

ལྕག་མེ་འབར་བ་ལྟ་བུ་གསུམ་བརྒྱབ་ནས་རོ་བོས་ཤོར་སོང་ངོ༌།།	།།	
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ཕྱུག་པོའྱི་བུ་གེན་པ།

༄༅།	།ཡང་སོབ་དཔོན་གྙིས་ལམ་སོན་གནང་བ་བཞྙིན་ཕྙིན་ནས་རོ་དངོས་གྲུབ་

ཅན་སོད་སའྙི་ཨ་མྲའྙི་ཤྙིང་སོང་དེའྙི་རར་སེབས་པ་དང་།	རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤོད་བཟང་

པོས་ས་རེ་བཏོན་ནས་ཤྙིང་སོང་ལ་ཚག་སྒ་ཞྙིག་བརྒྱབ་སེ།	བླ་མ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པོ་

ཡྙིན།	།ང་རང་བདེ་སྤོད་བཟང་པོ་ཡྙིན།	།དྲྭ་བ་ལྕགས་ཀྙི་མྙིག་དགུ་མ།	།ས་རེ་ཟླ་

བ་དཀར་པོ་ཡྙིན།	།ཏོག་མ་སེང་ལྡེང་སྨུག་པོ་ཡྙིན།	།ཞགས་པ་འཕྲུལ་གྙི་ཨ་ལོང་

ཡྙིན།	།རལ་གྙི་ངར་མ་རོ་གཅོད་ཡྙིན།	།མར་ཟན་ཟོས་པ་འཛད་མེད་ཡྙིན།	།ཕད་བུ་

བརྒྱ་ཤོང་ཁ་མོ་ཡྙིན།	།རོ་ཁོག་འབབ་བམ་ཤྙིང་སོང་གཅོད།	།ཅེས་བཤད་པས།	རོ་

དེས་ཤྙིང་མ་གཅོད་ང་རང་བབ་སེ་ཡོང་ཟེར་ཞྙིང་བབས་བྱུང་བ་དང༌།	ཏོག་མ་དེས་

བརྡུངས།	ཕད་བུ་བརྒྱ་ཤོང་ཁ་མོའྙི་ནང་དུ་བཅུག		ཞགས་པ་འཕྲུལ་གྙི་ཨ་ལོང་གྙིས་

བསམས།	མར་ཟན་ཟོས་ཏེ་རྒྱབ་ལ་ཁུར་ནས་ཉྙིན་ལམ་བཅད།		དེ་ནས་རོ་དེས།	

རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བུ།	ཡང་ན་རྒྱལ་བུས་སྒྲུང་ཞྙིག་ཤོད།	ཡང་ན་ངས་སྒྲུང་ཞྙིག་བཤད་

ཟེར་བས།	རྒྱལ་བུའྙི་བསམ་པ་ལ།	བླ་མའྙི་ཞལ་ནས་རོ་ཁོ་རང་གྙིས་ཅྙི་ཟེར་ཡང་

གཏམ་ལན་མ་ལབ་གསུང་གྙི་འདུག་པས།	གཏམ་ལན་བེད་མྙི་ཉན་བསམས་ནས་

ཁ་རོག་བསད་པས།	རོ་ན་རེ།	རྒྱལ་བུ་ལས་ཟད་ཁོད་འདྲའྙི་ཁ་ནས་གཏམ་ཡོང་བ་

མྙི་འདུག		ངས་སྒྲུང་ཞྙིག་བཤད་ཀྙི་ཉོན་ཨང་ཟེར་ནས་གཏམ་འདྙི་ལྟར་སྨྲས་པ།

	 སྔོན་དུས་དང་པོ་ཙ་ན།	རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་ཀྙི་ཡུལ་གྲུ་ཞྙིག་ན་མྙི་ཕྱུག་

པོ་གཅྙིག་ལ་བུ་ཤྙིན་ཏུ་གེན་པ་ཞྙིག་ཡོད།	དེ་ལ་ཆུང་མ་གྲུང་པོ་ཞྙིག་བསུས་ནས་

ནོར་ལོངས་སྤོད་ཀྙི་འབོར་པ་ཆེན་པོར་བས་ཏེ་ཕ་མ་གཉྙིས་གོངས།	བུ་དེ་ནྙི་
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ཤྙིན་ཏུ་གཏྙི་མུག་པ་དང་ལེ་ལོ་ཆེ་བས་ཁྙིམ་གྙི་ཕྙི་རོལ་ཏུ་མ་བྱུང་བ་དང་།	ས་

རགས་ཀང་མ་དཀྲྙིས་པར་ཁྙིམ་ཁོ་ནར་རྒྱུན་དུ་ཉལ་འདུག་པ་ཞྙིག་གོ	།ནམ་

ཞྙིག་ན་ཡུལ་དེར་ཚོང་པ་འདུས་ནས་ལོག་སོང་བའྙི་རེས་སུ་ཆུང་མས་ཚོང་པའྙི་

ཤུལ་དུ་བ་རྒོད་ཀྙི་གཤོག་སྦུབས་ཤྙིག་བླངས་ཏེ་ཁྙིམ་དུ་བྱུང་ནས།	ཁོ་ལ་སྨྲས་

པ།	ཁོད་ཚོང་པ་མ་བས་ཀང་ཕྙི་ནང་དུ་འགོ་འོང་བེད་ན་དངོས་པོ་ཅྙིའྙི་ཕྙིར་

མ་རྙེད།	མྙི་ཕོ་ལ་རྙེད་པའྙི་གོགས་པོ་ནྙི་བེས་སུ་ཡོད་སད།	ངེད་གཉྙིས་ཕས་

བསགས་པའྙི་ནོར་ཟད་ན་ཅྙིས་སྲོག་འཚོ་བར་བེད།	དེ་བས་ན་ཕྙི་རོལ་ཏུ་གང་

བྱུང་དུ་མཆྙིས་ཤྙིག་བས་པས།	ཁྙིམ་བདག་གྙིས་ཚིག་དེ་དང་དུ་བླངས་ཏེ།	ཕྙིར་

སོང་བས་བ་རྒོད་ཀྙི་སྒོ་ཉག་མ་གཉྙིས་རྙེད་ནས་ཆེས་དགའ་སེ།	ཁྙིམ་དུ་ཁེར་

ཡོང་ནས་ཁོད་ཀྙིས་ཟེར་བ་བདེན་པར་འདུག་སེ་འདྙི་འདྲ་བ་རྙེད་བྱུང་།	ནངས་

པར་ངས་ཚོང་ལ་བེས་སུ་འགོ་ཡྙི།	ང་ལ་ཁོད་ཀྙིས་རྒྱགས་ཆས་ལེགས་པར་
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སོགས་1ཤྙིག་བས་པས།	ཆུང་མའྙི་བསམ་པ་ལ།	འདྙི་ལ་ཆེར་ཡྙིད་བརན་མྙི་རུང་
ངོ་སམ་སེ།	བོང་བུ་གཅྙིག་ལ་འབས་ཁལ་བཀལ་ནས་ཁོ་རང་གྙི་རྒྱགས་ལོགས་སུ་

བྙིན་ཏེ་འབས་དེ་ཚོངས་ཤྙིག་ཟེར་ཏེ་འབས་བསྐུར་ཏོ།	།

	 ཁོས་ཞོགས་པ་བོང་ཁལ་དེད་དེ་ཐང་ཆེན་པོ་ཞྙིག་གྙི་ཕོགས་སུ་ཕྙིན་པ་དེར་

ཆོམ་རྐུན་མང་པོ་མཆྙིས་པའྙི་གཅོང་རོང་བག་ཕུག་ཅྙིག་ཏུ་སེབས་ནས་བོང་བུ་བག་

ཕུག་གྙི་འགག་མདོ་རུ་བཞག་སེ།	ཕུག་གྙི་ཡ་གྙིར་འཛེགས་ནས་རྒྱགས་ཆས་རྣམས་

ཟ་བཞྙིན་བསད་པ་ལ།	ཚོང་པ་མང་པོ་ཞྙིག་དེར་བྱུང་ནས་བག་ཕུག་ཏུ་ཚོང་ཟོང་སྤུང་

བརྙིགས་ལ་འགག་མདོ་ན་ཚོང་པ་རྣམས་བསད་ཡོད་ལ་ཐམས་ཅད་ཆོམ་རྐུན་ལ་

འཇྙིགས་སོ།	།དེར་མྙི་གེན་པ་དེས་རྒྱགས་ཆས་ཟོས་ཏེ་ཆེར་འགངས་པས་འཕེན་2

བཏང་བ་ལ།	ཚོང་པ་ཐམས་ཅད་བསད་པའྙི་ཐད་དུ་བག་གས་པའྙི་གསེབ་མང་པོ་

ཡོད་པས་བག་ཕུག་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པས་སྒ་ཆེན་པོ་ཞྙིག་བསྒགས་སོ།	།ཚོང་

པ་ཀུན་གྙིས་ཆོམ་རྐུན་བྱུང་ངོ་ཟེར་ཏེ་ཟོང་རྣམས་དོར་ནས་བོས་སོང་ངོ་།	།ནངས་

པར་སྔ་པོ་ལངས་ཏེ་ཟོང་དེ་རྣམས་འདྲེན་པའྙི་མྙི་མེད་པ་ཤེས་ཏེ།	དེ་ཐམས་ཅད་

ཁལ་བཀལ་ནས་རང་ཁྙིམ་དུ་བྱུང་ངོ་།	།ཆུང་མས་ཁོད་ཀྙིས་ཅྙི་བས་ནས་དེ་རྣམས་

ཁེར་ཡོང་དྲྙིས་པས།	ཁོ་ཡྙིས་ངས་ནྙི་ཐང་ཆེན་པོ་ཞྙིག་གྙི་ཉེ་ལོགས་སུ་ཇག་རྐུན་

མང་པོ་འགོ་འོང་བེད་པའྙི་ས་གཅོང་རོང་གྙི་བག་ཕུག་ཅྙིག་ཏུ་ཕྙིན་ཏེ།	བག་ཕུག་

གྙི་འགག་མདོར་བོང་བུ་བཞག་ལ་བག་ཕུག་དེའྙི་ཡ་གྙིར་བསད་པ་ལ།	དགོང་མོར་

ཆོམ་རྐུན་མང་པོ་དེར་བྱུང་ནས་ཡ་གྙིར་བཞག་ལ་དེ་དག་བག་ཕུག་ཏུ་གནས་པས།	

༡)	སོག་གྙི་སྐུལ་ཚིག་སེ་ག་སྒྙིག་བེད་པ།	

༢)	ཕེན་གྙི་འབྙི་སྲོལ་གཞན་ཏེ།	རྟུག་དྲྙི་ལ་གོ
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ངས་ཡ་གྙི་དེ་ནས་སྒ་ཆེན་པོ་བརྒྱབ་པས་དེ་དག་ང་ལ་ཆེར་འཇྙིགས་ནས་བརྐུས་

པའྙི་དངོས་པོ་རྣམས་དོར་ཏེ་བོས་པ་ལ་འདྲེན་པའྙི་མྙི་མེད་པས་ངས་ཁེར་ཡོང་བས་

པས།	ཡུལ་དེའྙི་སྐེ་བོ་ཀུན་ཧ་ལས་ཏེ།	འདྙི་ནྙི་འདྙི་འདྲའྙི་མཐུ་སོབས་ཆེ་བའྙི་མྙི་

ཞྙིག་འདུག་སེ།	དེ་ཙམ་གྙི་དག་བོ་བཅོམ་ནས་དངོས་པོའྙི་གོག་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞྙིག་

རྙེད་བྱུང་སད།	ཆུང་མའྙི་བསམ་པར་འདྙི་ལ་དེ་ལྟར་བས་ཏེ་བླངས་བྱུང་བའྙི་མཐུ་

མེད་པ་ངེས་པས།	འདྙིས་ཇྙི་ལྟར་བས་ཏེ་ཁེར་བ་ཐབས་ཀྙིས་ཤེས་པར་བའོ་སམ་

པའྙི་སབས།	ཁོ་ན་རེ།	ངས་ད་དུང་རྙི་དྭགས་བཤོར་དུ་མཆྙི་བས་པས།	མོ་ན་རེ།	

དེ་ལྟར་སོང་ན་ཁོད་ཀྙིས་མྙི་ངན་པ་དང་མ་མཇལ་བར་སོང་དགོས་ཟེར།	ང་ལ་མྙི་

ཐུབ་པ་ཅྙི་ཡང་མེད་པས་གང་དང་ཕད་ཀང་མྙི་འཇྙིགས་བས་པས།	ཆུང་མ་ན་རེ།	

ཁོད་ལས་ལྷག་པའྙི་མཐུ་སོབས་ཅན་འཇྙིགས་སུ་རུང་བའྙི་དཔའ་བོ་ཞེས་པ་གཅྙིག་

ཡོད།	ཁོད་ཀྙིས་དེ་མྙི་ཐུབ།	དེས་ཁོད་གསོད་པར་འགྱུར་རོ་ཟེར།	

	 ང་ལ་སྐོན་མེད་ཟེར་ནས་ར་བཟང་པོ་བཞོན་ཅྙིང་འཁོར་གསུམ་1བཏགས་
ལ་སོང་།	དེའྙི་རེས་སུ་ཆུང་མས་ར་བཟང་པོ་ཞྙིག་བཞོན་ལ་མྙི་ཕོའྙི་གོས་གོན་

ཞྙིང་རལ་གྙི་བཏགས་ཏེ།	ཁོ་ཡྙིས་མ་ཤེས་པར་དེའྙི་སྔོན་དུ་སོང་སེ།	ཐང་ཞྙིག་

ཏུ་མཐོང་བས་རེས་འདེད་བས་སབས་ཁོ་ཕྙིར་བོས་པས།	མོས་ཕྙི་བཞྙིན་དེད་

ནས་བཟུང་ལ་རང་གྙི་སྒ་མ་བྱུང་བར་རལ་གྙི་ཕྱུང་སེ་འཕར་ནས་གསོད་པར་

བརམས་པ་ལ།	འཁོར་གསུམ་དང་ར་ལས་བབས་ཏེ་ཞེད་ནས་སྲོག་སྐོབ་ཞུ་

ཟེར།	མོས་ར་ལས་བབས་ཏེ་ཁོ་དེ་སར་ལྷུང་ལ་ཉལ་བར་བས་ཏེ་མནན་པས།	

ཁོས།	ཀེ་མ་ཁོད་ཀྙིས་ང་མ་འགུམས་ཤྙིག	བཞོན་པའྙི་ར་དང་བཏགས་པའྙི་

༡)	མདའ་དང་།	རལ་གྙི།	མདུང་གསུམ་མོ།
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སག་ཐག་1མདའ་གཞུ་ཐམས་ཅད་ལེན་པར་ཞུ།	ཞེས་མང་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་
ལ།	འོ་ན་ཁོད་ཀྙིས་ངའྙི་མཚན་མ་ལ་ཁ་རེག་ཅྙིག	དེ་ལྟར་བས་ན་ངས་ཁོད་མ་

༡)	མདའ་གཞུའྙི་ཤུབས།
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བཀུམ་པར་གཏང་གྙི་ཡྙིན་བས་པས།	ཁེད་ཀྙིས་ཇྙི་ལྟར་གསུངས་པ་ལྟར་འཚལ་

ལོ་ཟེར་ཏེ།	མོས་དོར་མ་ཕུད་ནས་མཚན་མ་ལ་འོ་བེད་དུ་བཅུག་ནས་བཏང་ངོ་།	།

མོས་དེའྙི་ར་བཞོན་ལ་འཁོར་གསུམ་བཏགས་ནས་འགོ་ཁར།	ཁོས་དྲྙིས་པ།	ཁོད་

འཇྙིགས་སུ་རུང་བའྙི་དཔའ་བོ་ཞེས་པ་དེ་ཨེ་ཡྙིན་བས་པས།	མོས་ང་ནྙི་དེ་ཡྙིན་

ཟེར་ནས་རང་ཁྙིམ་དུ་སོང་ངོ་།	།ཁོ་ནྙི་དེ་རེས་ཁྙིམ་དུ་ནུབ་མོར་བྱུང་བས།	མོས་

སག་ཐག་མདའ་གཞུ་ར་རྣམས་ག་རེ་བས་སོང་བས་པས།	དེ་རྙིང་འཇྙིགས་སུ་རུང་

བའྙི་དཔའ་བོ་དང་ཕད་ནས་ཉྙིན་གང་འཛིངས་པས་སོབས་ཞན་པར་གྱུར་པས།	ར་

དང་འཁོར་གསུམ་ཁེར་ནས་སོང་ངོ་ཟེར།	དེ་ནས་ཆུང་མས་ནས་བརྔོས་ནས་ཟན་

བྙིན་ཏེ།	ཁེད་གཉྙིས་ཇྙི་ལྟར་འཛིངས་པའྙི་ཚུལ་ཀུན་ང་ལ་ཇྙི་བཞྙིན་རོད་ཅྙིག་བས་

པས།	ཟས་ཀྙིས་འགངས་པའྙི་རེས་སུ།	སྨ་ར་ཨོག་ཚོམ་མེད་པར་མ་གཏོགས་ཁོད་

ཀྙི་ཕ་དང་འདྲ་བ་ཞྙིག་འདུག	ཡང་འཇྙིགས་སུ་རུང་བའྙི་དཔའ་བོ་ཞེས་བ་བའྙི་མྙི་

དེ་ལ་གསང་གནས་གཉྙིས་ཡོད་པ་མ་ཡྙིན་ནམ་བས་པས།	མོས་བཞད་གད་ཤོར་

རོ་བས་པས།	རྒྱལ་པོ་བདེ་སྤོད་བཟང་པོས་སྔོན་གྙི་དུས་ན་ཕོ་མོའྙི་དབེ་བ་མ་ཤེས་

པའྙི་མྙི་ཞྙིག་བྱུང་འདུག་གོ་ཟེར་ཤོར་བས།	རོ་དངོས་གྲུབ་ཅན་གྙིས།	རོ་ལ་གཏམ་

ཟེར་བ་བ་ཁ་ཧུར་ཟེར་ནས།	འགམ་ལྕག་མེ་འབར་བ་ལྟ་བུ་གསུམ་བརྒྱབ་ནས་རོ་

བོས་ཤོར་སོང་ངོ༌།།	།།	
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སགས་པའྱི་བུ།

༄༅།	།ཡང་སོབ་དཔོན་གྙིས་ལམ་སོན་གནང་བ་བཞྙིན་ཕྙིན་ནས་རོ་དངོས་གྲུབ་

ཅན་སོད་སའྙི་ཨ་མྲའྙི་ཤྙིང་སོང་དེའྙི་རར་སེབས་པ་དང་།	རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤོད་བཟང་

པོས་ས་རེ་བཏོན་ནས་ཤྙིང་སོང་ལ་ཚག་སྒ་ཞྙིག་བརྒྱབ་སེ།	བླ་མ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པོ་

ཡྙིན།	།ང་རང་བདེ་སྤོད་བཟང་པོ་ཡྙིན།	།དྲྭ་བ་ལྕགས་ཀྙི་མྙིག་དགུ་མ།	།ས་རེ་ཟླ་

བ་དཀར་པོ་ཡྙིན།	།ཏོག་མ་སེང་ལྡེང་སྨུག་པོ་ཡྙིན།	།ཞགས་པ་འཕྲུལ་གྙི་ཨ་ལོང་

ཡྙིན།	།རལ་གྙི་ངར་མ་རོ་གཅོད་ཡྙིན།	།མར་ཟན་ཟོས་པ་འཛད་མེད་ཡྙིན།	།ཕད་བུ་

བརྒྱ་ཤོང་ཁ་མོ་ཡྙིན།	།རོ་ཁོག་འབབ་བམ་ཤྙིང་སོང་གཅོད།	།ཅེས་བཤད་པས།	རོ་

དེས་ཤྙིང་མ་གཅོད་ང་རང་བབ་སེ་ཡོང་ཟེར་ཞྙིང་བབས་བྱུང་བ་དང༌།	ཏོག་མ་དེས་

བརྡུངས།	ཕད་བུ་བརྒྱ་ཤོང་ཁ་མོའྙི་ནང་དུ་བཅུག		ཞགས་པ་འཕྲུལ་གྙི་ཨ་ལོང་གྙིས་

བསམས།	མར་ཟན་ཟོས་ཏེ་རྒྱབ་ལ་ཁུར་ནས་ཉྙིན་ལམ་བཅད།		དེ་ནས་རོ་དེས།	

རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བུ།	ཡང་ན་རྒྱལ་བུས་སྒྲུང་ཞྙིག་ཤོད།	ཡང་ན་ངས་སྒྲུང་ཞྙིག་བཤད་

ཟེར་བས།	རྒྱལ་བུའྙི་བསམ་པ་ལ།	བླ་མའྙི་ཞལ་ནས་རོ་ཁོ་རང་གྙིས་ཅྙི་ཟེར་ཡང་

གཏམ་ལན་མ་ལབ་གསུང་གྙི་འདུག་པས།	གཏམ་ལན་བེད་མྙི་ཉན་བསམས་ནས་

ཁ་རོག་བསད་པས།	རོ་ན་རེ།	རྒྱལ་བུ་ལས་ཟད་ཁོད་འདྲའྙི་ཁ་ནས་གཏམ་ཡོང་བ་

མྙི་འདུག		ངས་སྒྲུང་ཞྙིག་བཤད་ཀྙི་ཉོན་ཨང་ཟེར་ནས་གཏམ་འདྙི་ལྟར་སྨྲས་པ།

	 སྔོན་དུས་དང་པོ་ཙ་ན།	རྒྱ་གར་བང་ཕོགས་ཀྙི་གོང་ཁེར་ཞྙིག་ཏུ་གསང་

སྔགས་པ་ཕ་བུ་གཉྙིས་ཡོད་དེ།	དེ་གཉྙིས་ལ་ནོར་ལོངས་སྤོད་མེད་པས་ཤྙིང་

བཙོངས་ནས་འཚོ་བ་བསྐལ་ཏོ།	།ནམ་ཞྙིག་ན་རྙི་ཆེན་པོ་གཅྙིག་ལ་ཤྙིང་འཐུ་རུ་
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སོང་བས།	དེའྙི་རེ་མོར་ཤྙིང་དུ་མ་འདུག་པ་མཐོང་ཡང་རེ་རུ་སེབས་སབས་དེར་

ཤྙིང་མེད་སབས་ངལ་གསོ་ཞྙིང་།	ཕ་ན་རེ།	ངས་སྔ་ནས་གསང་སྔགས་པའྙི་མྙིང་

འཆང་ཡང་ནོར་ལོངས་སྤོད་མེད་པ་ཡྙིན་ལ།	གལ་ཏེ་ང་ཤྙི་ན་ངའྙི་རོ་ས་གཞྙི་འདྙི་

རུ་ཁེར་ཏེ་གཞག་པར་བ།	ངེད་ཀྙི་དབུལ་བར་གྱུར་པའྙི་རྒྱུ་ནྙི་ངས་ཕའྙི་རོ་ངན་

པར་བཞག་པས་ལན་འདུག	ངའྙི་རོ་འདྙིར་གནས་སུ་བཅུག་ན་དེའྙི་འབས་བུར་

ཁོད་ལ་ཁ་རེ་དབང་ཐང་ཆེ་བར་འགྱུར་རོ།	།འབས་བུ་འབྱུང་བ་ལ་རྣམ་སྨྙིན་གྙི་

གནས་སབས་ཀྙི་འབས་བུ་ནྙི་རུས་པ་བཏབ་པའྙི་ས་ལ་རག་ལས་སོ།	།ངའྙི་རུས་

པ་འདྙིར་བཞག་ན་ཁོད་ཀྙི་རྒྱལ་པོའྙི་སོབས་འབོར་ཇྙི་སེད་པ་དེ་སེད་དུ་འགྱུར་རོ་

ཞེས་ཟེར་ནས།	ཤྙིང་ཁུར་འཚོང་དུ་ཕྙིན།	ནམ་ཞྙིག་ན་ཕའྙི་ཆོས་ལ་སོབ་གཉེར་

བེད་པར་བསྐུལ་ཀང་མ་བསབས་པས།	རས་འཐག་པའྙི་འཐག་ཁ་པར་གྱུར།	དེ་

ནས་ལོ་ཤས་རེས་ལ་ཕ་འདས་པས་རོ་ཁུར་ཏེ་ཕས་བསན་པའྙི་སར་བསྐལ།	ཕའྙི་

ཡོན་ཏན་གྙི་ཆོས་རྣམས་མ་བསབས་པས།	གོང་ཁེར་ནང་ཐགས་འཐག་ནས་འཚོ་

བར་བེད་ཡོད་དོ།།	

	 ལན་གཅྙིག་རྙི་ཆེན་པོ་ཞྙིག་གྙི་སེང་དུ་ཟས་ལྡན་གྙི་གོང་ཁེར་ཞེས་པར་

ཕྙིན་ཏེ་རས་འཐག་པའྙི་སྐུད་པ་བསགས་ཏེ།	ཚུར་ཡོང་བའྙི་ལམ་བར་དུ་སྐུད་པ་

འཐུད་དེ་ནགས་ཁོད་དུ་སྐུད་པ་འཐག་བསད་པ་ལ།	ལྟོགས་སོམ་བྱུང་ནས་ཆུ་ཞྙིག་

འཐུང་ངོ་སམ་པའྙི་སབས།	བ་ཀ་ལན་ད་ཀ་ཞྙིག་ཐགས་ཁྙིའྙི་སེང་དུ་བསད་པ་ཐགས་

ཤྙིང་གྙིས་བསྣུན་ཏེ་བསད་ལ།	ཤ་མེ་ལ་བསྲེགས་ཏེ་ཟ་བའྙི་ཚེ།	སྔོན་ཕས་བསན་

པའྙི་ས་དྲན་ནས།	ཕས་ས་གཞྙི་འདྙིར་ངའྙི་རུས་པ་བཞག་ན་ཁོད་ཕྱུག་པོར་འགྱུར་

རོ་བས་པ་དེ་ནྙི་རྫུན་པར་འདུག་གོ	།རས་འཐག་པའྙི་བ་བ་འདྙི་ནྙི་འཇྙིག་རེན་ན་
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དམན་ཤོས་ཀྙི་ལས་ཡྙིན་ནོ།	།དེ་རྙིང་ནས་ཐགས་འཐག་པ་དོར་བར་བའོ་སམ་

སེ་ཐགས་ཁྙི་ཐགས་ཤྙིང་རྣམས་བསྲེགས་སོ།	།	



176

	 དེ་ནས་རྒྱ་གར་གྙི་རྒྱལ་པོའྙི་སྲས་མོ་སོང་བསངས་ཏེ་རྒྱལ་པོའྙི་མག་

པར་འགྱུར་དགོས་སམ་དུ་བསམས་ནས་རྒྱལ་པོའྙི་ཕོ་བང་དང་ཉེ་བར་སེབས་པའྙི་

རེས་སུ།	རྒྱལ་པོའྙི་ཕོ་བང་གྙི་ཉེ་ལོགས་ན་རྙི་ཆེན་པོ་ཞྙིག་ཡོད་པ་དེར་ཕྙིན་ཏེ་

བསད་པ་ལ།	རྒྱལ་པོའྙི་སེ་མཁར་ནས་བ་ཁྱུང་ག་རུ་ཌས་མདོས་1ཤྙིག་ཁེར་ཏེ་
རྙི་ཆེན་པོ་དེར་དོར་འདུག་པ་ཁོས་མདོས་དེའྙི་ཆ་ཤས་གཏོར་མ་ཟོས་ལ།	རོངས་

ཆའྙི་དངོས་པོར་བཏགས་པའྙི་དར་ཟབ་ལས་ལྷམ་གང་བར་བླངས་ཏེ།	རྒྱལ་པོའྙི་

ཕོ་བང་ལ་ཕྙིན་ཏེ་སོ་ཕེས་དང་བས་པས།	སོ་སྲུང་རྣམས་ཀྙིས་མ་ཕེ་བ་ལ་རྒྱལ་

པོའྙི་ཁྙིམས་ཀྙི་རྔ་བོ་ཆེ་བརྡུངས་པས།	རྒྱལ་པོས་འདྙི་ཅྙི་ཡྙིན་དྲྙིས་པར།	སོ་པས་

མྙི་ངན་པ་ཞྙིག་རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་ཞུ་རྒྱུར་འདུག་ཞུས་པས།	རྒྱལ་པོས།	མྙི་དེ་བར་

ཆད་མེད་པར་ཚུར་ཐོངས་ཤོག་གསུངས་ནས་དྲུང་དུ་ཕྙིན་པས།	མྙི་ཁོད་ཅྙིའྙི་ཕྙིར་

ཡོང་བ་ཡྙིན་གསུངས།	མྙི་དེ་ན་རེ།	རྒྱལ་པོ་ཁེད་ཀྙི་བུ་མོ་སོང་བསངས་ཏེ་མག་

པར་འགྱུར་དུ་ཡོང་བས་པས།	སྐུ་དྲུང་གྙི་བློན་པོ་རྣམས་ཀྙིས་ངན་པ་འདྙི་ལ་ཁྙིམས་

ཕོག་སེ་གསོད་དགོས་ཞུས་པས།	རྒྱལ་པོས།	མྙི་འདྙི་མ་གསོད་ཅྙིག	འདྙི་ལ་ཉེས་

པ་མེད།	རྒྱལ་པོས་མྙི་ཕལ་པའྙི་བུ་མོ་སོང་རུང་ན་མྙི་ཕལ་པས་རྒྱལ་པོའྙི་སྲས་མོ་

ཡང་སོང་རུང་ངོ་།	།དེ་ཕྙི་རོལ་དུ་མ་ཐོན་འདྙིར་འདུག་ཏུ་ཆུག་གསུངས།	བཙུན་མོ་

རྒྱལ་པོའྙི་དྲུང་དུ་བྱུང་བ་ལ།	རྒྱལ་པོས་མྙི་འདྙི་ངེད་ཀྙི་བུ་མོ་སོང་དུ་ཡོང་འདུག་

གསུངས།	བཙུན་མོ་ཆེར་ཁོས་ཏེ་འདྙི་ནྙི་མྙི་སྨོན་པ་ཞྙིག་རེད་དེ།	ད་ལྟ་ཉྙིད་དུ་སོད་

ཅྙིག་ཟེར།	རྒྱལ་པོས་འདྙི་མ་གསོད་ཉེས་པ་མེད་གསུངས།	དེའྙི་ཚེ་སྲས་མོ་ཡང་

༡)	དར་སྐུད་ཚོན་སྣ་ཅན་གྙིས་བསས་པའྙི་ཁང་བཟང་ལྟ་བུའྙི་མདུན་དུ་ལྷ་འདྲེ་གདོན་བགེགས་རྣམས་

དགའ་བའྙི་མཆོད་རས་མང་པོ་བཀང་སེ་རོང་བའྙི་གླུད་རས་ཤྙིག	



177

རྒྱལ་པོའྙི་དྲུང་དུ་ཡོང་བས།	རྒྱལ་པོས་རེད་མོའྙི་ཚུལ་གྙིས་བུ་མོ་ལ།	མྙི་འདྙི་ཁོད་

དང་འགོགས་པར་ཡོང་བ་ཡྙིན།	ཁོད་འདྙི་དང་འགོགས་ཤྙིག་གསུངས་པས།	བུ་

མོ་ངུས་པས།	མ་ངུ་ཞྙིག	འདྙི་ནྙི་ངའྙི་རེད་མོ་ཡྙིན་མོད།	འོན་ཀང་ཁོད་འདྙི་ལ་མ་

སོང་ན་ཕྙིས་སུ་མྙི་ཇྙི་འདྲ་ཞྙིག་ལ་འགོ།	བུ་མོ་ལ་ཕ་མའྙི་ཚུལ་འཛིན་པའྙི་སལ་པ་

དཀའ་མོ་རེད་གསུངས་པས།	བུ་མོ་ན་རེ།	ངས་དར་ཟབ་ཀྙིས་ལྷམ་བགྙིས་ཏེ་གོན་

པའྙི་མྙི་ཞྙིག་ལ་མཆྙིས་ཟེར་བས།	འོ་ན་མྙི་དེའྙི་ལྷམ་ཕུད་དེ་ལྟོས་ཤྙིག་གསུངས།	

མྙི་དེའྙི་ལྷམ་ཕུད་དེ་བལྟས་པས་ལྷམ་ནང་ནས་དར་ཟབ་མང་པོ་བྱུང་བས།	ཐམས་

ཅད་ཀྙིས་དེ་ལ་ཧ་ལས་ཏེ་ཅང་མྙི་སྨྲ་བར་འདུག་གོ	།རྒྱལ་པོས་མྙི་འདྙི་ཕལ་པ་མ་

ཡྙིན་ནོ་གསུངས་ཏེ་རེ་ཞྙིག་བསད་དུ་བཅུག་གོ	།

	 དེ་ནས་བཙུན་མོས་བསམ་པ།	མྙི་འདྙི་འདྙིར་རྙིང་དུ་བསད་ན་ངའྙི་བུ་མོ་

ལེན་དོགས་ཡོད་པས།	འདྙི་ལ་ཐབས་བས་ཏེ་གསད་པར་བའོ་སམ་སེ་དྲྙིས་པ།	

མྙི་ཁོད་ཀྙིས་རྒྱལ་པོའྙི་སྲས་མོ་རྐྱེན་གང་གྙིས་ལེན།	ནོར་བུ་འབུལ་ལམ།	སོབས་

འབུལ་བས་པས།	མྙི་དེ་ན་རེ།	བདག་ལ་ནོར་བུ་མེད།	རྒྱལ་པོ་ཡབ་ཡུམ་ལ་རང་གྙི་

མཐུ་སོབས་ཕུལ་ནས་ལེན་ཞེས་སྨྲས་པའྙི་སབས་ན།	མུ་སེགས་པའྙི་རྒྱལ་པོ་ཞྙིག་

གྙིས་རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་དམག་དྲངས་ཏེ་འོང་བའྙི་གཏམ་ཐོས་པས།	བཙུན་མོས་མྙི་དེ་ལ།	

ཁོད་ཀྙིས་དམག་ཆེན་པོ་འདྙི་ཕྙིར་ཟློག་ཐུབ་ན་ངེད་ཀྙི་བུ་མོ་སྦྙིན་ནོ་བས་པས།	དེ་

བཞྙིན་བགྙིའོ།	།བདག་ལ་ར་བཟང་པོ་ཞྙིག་དང་།	གོ་ཁབ།	མདའ་གཞུ་བྙིན་ཅྙིག་

ཟེར།	བཙུན་མོས་མདའ་གཞུ་དང་གོ་ཁབ་བྙིན།	ཁ་ཤྙིན་ཏུ་སྲ་བའྙི་ར་ལ་ཞོན་དུ་

བཅུག	ཁོ་རང་ལ་ཆང་གར་མ་བྙིན་ཏེ་རང་གྙི་དམག་ལ་བཏང་ངོ་།	།དེ་ནས་རང་

གྙི་དམག་རྣམས་ཚུར་ཁེར་ཏེ་ད་དུང་གཡུལ་འགེད་པའྙི་དུས་ལ་བབས་པས་ཁོད་
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གཅྙིག་པུ་སོང་ཞྙིག་ཟེར་ཏེ།	མུ་སེགས་རྒྱལ་པོའྙི་དམག་དཔུང་དང་འཐབ་སེ།	རའྙི་

ཁ་ཕྙིར་འཐེན་མྙི་ཐུབ་པར་ནགས་གསེབ་ཅྙིག་ཏུ་ཁེར་རྒྱུགས་ལ་འཆྙི་བ་ངན་པས་

འགུམ་པར་འགྱུར་རོ་སམ་སེ།	ཤྙིང་ཆེན་པོ་གཅྙིག་གྙི་ཡལ་ག་ལ་འཇུས་པས་ཤྙིང་
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དེ་ར་བ་ནས་དྲུངས་ཕྱུང་བ་ཐོགས་ཏེ་ཕྙི་རོལ་པའྙི་དམག་མྙི་མང་པོ་བསད།	དམག་

ལྷག་མ་རྣམས་ཀྙིས་འདྙི་ནྙི་མྙི་ཕལ་པ་མ་ཡྙིན་གྙིས་སྤྲུལ་པའྙི་མྙི་ཞྙིག་ཡྙིན་ཟེར་

ནས་ཕར་བོས་སོང་ངོ་།	།ཤུལ་ནས་གོ་ཁབ་མདའ་གཞུ་བཞོན་པ་རྣམས་འདུས་

ནས་ཚུར་ཁེར་ཏེ་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕུལ་བས།	རྒྱལ་པོ་ཆེས་དགའ་ནས་བུ་མོ་སྦྙིན་ནོ་

གསུངས་པ་ལ།	བཙུན་མོས་མ་ཉན་ཏེ།	ཡང་མཐུ་སོབས་ཕུལ་ཞྙིག་བས་པས།	

སོབས་གང་ཞྙིག་ཕུལ་ཟེར།	བཙུན་མོས་ངེད་ཀྙི་རྙི་ལ་ལུས་ཁྲུ་གང་གྙི་ཚོད་ཀྙི་ཝ་

སྐེས་མྙིང་ཆགས་པའྙི་ལྷ་ཐྙིག་རྙིས་ཁ་བོ་ཞྙིག་ཡོད།	དེ་བསད་ནས་པགས་པ་ཁེར་

འོང་ན་འབུལ་ཟེར།	དེ་བཞྙིན་དུ་བགྙིའོ་ཟེར་ནས་མདའ་གཞུ་ཐོགས།	ཁྙི་ཁྙིད་ཅྙིང་

རྒྱགས་ཆས་བླངས་ནས་ར་ལ་བཞོན་ཏེ་སོང་བས།	ཉྙིན་མང་པོར་ཝ་སྐེས་འཚོལ་

བས་མ་རྙེད་པར་ཚུར་ཕོ་བང་དུ་ལོག་ནས་ཡོང་བའྙི་སབས་ཤྙིག་ན་གཞུ་སོར་བར་

ཤེས་ཏེ།	ཝ་སྐེས་མ་རྙེད་པའྙི་ཁར་གཞུ་སོར་བ་འཚོལ་བར་སོང་བས།	ལ་ཞྙིག་ཏུ་

གཞུ་ལུས་པ་མཐོང་ནས་དེར་མ་སེབས་ཙམ་བཙལ་པས་རྙེད་པ་མ་ཟད།	ཝ་སྐེས་

དེས་གཞུ་དེ་ཡྙི་རྒྱུད་སོས་བཅད་པ་རྙིང་དུ་སོང་བས་གཞུ་ཝ་སྐེས་དེ་ཡྙི་དཔྲལ་

བར་ཕོག་པས་ཤྙི་ཡོད་པ་མཐོང་།	ཝ་དེའྙི་པགས་པ་ཁེར་ནས་རྒྱལ་པོར་ཕུལ།	

	 རྒྱལ་པོ་ཡབ་ཡུམ་གྙིས།	ཡང་སོབས་སོན་ཅྙིག	དེ་རེས་ཁོད་ལ་བུ་མོ་

ངེས་པར་སྦྙིན་བས་པས།	སོབས་གང་ཞྙིག་སོན་ཟེར།	བང་ཕོགས་མཽང་གལ་གྙི་

ཡུལ་དུ་ར་ཞོན་པའྙི་བཙན་བདུན་ཡོད།	དེ་དག་བསད་དེ་ཆས་རྣམས་ཁེར་ཤོག་

བས་པས།	བུ་མོས་རྒྱགས་ཆས་བཟང་པོ་ག་སྒྙིག་བས་ཏེ།	སྤྲུལ་པའྙི་ཟན་ཕྙི་ནག་

པོ་དུམ་བུ་བདུན་དང་དཀར་པོ་དུམ་བུ་བདུན་རེ་བྙིན།	ར་ཅང་ཤེས་ཞོན་དུ་བཅུག་

ནས་བཏང་ངོ་།	།ཁོས་ཞག་བདུན་བར་དུ་ཉྙིན་རེ་ལ་ཟན་ནག་དུམ་བུ་རེ་ཟོས་ཏེ་
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སོང་ནས་མཽང་གལ་གྙི་ཡུལ་གྲུ་དེར་སེབས།	དེར་ཐང་ཆེན་པོ་ཞྙིག་གྙི་དཀྙིལ་གྙི་

སོ་མཐོའྙི་སེང་དུ་ཕེབས་ཏེ།	རྒྱགས་ཆས་ཟན་དཀར་པོ་དུམ་བུ་མཐོང་སེ།	འདྙི་དག་

ལས་གཅྙིག་བཟའ་བར་བའོ་སམ་སེ།	དུམ་བུ་བདུན་གྙི་གང་ཡང་བཤྙིག་པར་མྙི་

ནུས་ཙམ་ན།	མཽང་གལ་གྙི་བཙན་ར་པ་བདུན་དེར་ཉེ་བར་ཡོང་བས།	ཁོས་དེ་དག་

མཐོང་ནས་དེར་ཟན་རྣམས་དོར་ཏེ་བོས་སོང་བས།	དེ་དག་གྙིས་ཕྙི་བཞྙིན་དེད་པ་

ལ།	གཅྙིག་གྙིས།	འདྙི་དེད་པས་ཅྙི་བ།	དེ་ལས་རྒྱགས་ཆས་རྣམས་ལོན་ཟེར་ཏེ།	

ཕྙིར་ལོག་སེ་རང་གྙི་གནས་སུ་སེབས་ཏེ།	ཟན་གོང་དུམ་བུ་བདུན་རེ་རེ་ཟོས་པས་

བཙན་བདུན་གྙི་ཁ་ལ་དུག་བསྲེས་པས་དེ་དག་དུག་གྙིས་ཤྙིའོ།	།མྙི་དེས་ཕྙིར་ལོག་

བྱུང་སེ་ར་བདུན་སག་ཐག་1མདའ་གཞུ་རྣམས་ཁེར་ནས་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕུལ་བས།	
རྒྱལ་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་ནས་བུ་མོ་བྙིན་ཏེ།	རྒྱལ་པོ་རང་འདྲ་བའྙི་གདན་ཁྙི་བཤམས་

ལ་མྙི་ཆེན་པོ་རྣམས་འདུས་ཏེ་དགའ་སོན་བཟང་བ་བས།	མངའ་འབངས་རྣམས་

ཕེད་ཀར་བགོས་ནས་བྙིན།	རྒྱལ་པོས་དེ་ནས་བཟུང་སེ་སྙིང་དང་འདྲ་བར་གཅེས་

ཤྙིང་བམས་པར་གྱུར་ཏོ་བས་པས།	རྒྱལ་པོ་བདེ་སྤོད་བཟང་པོས་ཕ་གསང་སྔགས་

པ་དེས་ས་བཟང་པོ་རྙེད་པས།	བུ་དེ་འདྲ་བར་གྱུར་པ་རེས་དགའ་བ་ལ་ཟེར་ཤོར་

བས།	རོ་དངོས་གྲུབ་ཅན་གྙིས།	རོ་ལ་གཏམ་ཟེར་བ་བ་ཁ་ཧུར་ཟེར་ནས།	འགམ་

ལྕག་མེ་འབར་བ་ལྟ་བུ་གསུམ་བརྒྱབ་ནས་རོ་བོས་ཤོར་སོང་ངོ༌།།	།།	

༡)	མདའ་དང་གཞུའྙི་ཤུབས།	
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སེངེ་དང་མ་ཧེ།

༄༅།	།ཡང་སོབ་དཔོན་གྙིས་ལམ་སོན་གནང་བ་བཞྙིན་ཕྙིན་ནས་རོ་དངོས་གྲུབ་

ཅན་སོད་སའྙི་ཨ་མྲའྙི་ཤྙིང་སོང་དེའྙི་རར་སེབས་པ་དང་།	རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤོད་བཟང་

པོས་ས་རེ་བཏོན་ནས་ཤྙིང་སོང་ལ་ཚག་སྒ་ཞྙིག་བརྒྱབ་སེ།	བླ་མ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པོ་

ཡྙིན།	།ང་རང་བདེ་སྤོད་བཟང་པོ་ཡྙིན།	།དྲྭ་བ་ལྕགས་ཀྙི་མྙིག་དགུ་མ།	།ས་རེ་ཟླ་

བ་དཀར་པོ་ཡྙིན།	།ཏོག་མ་སེང་ལྡེང་སྨུག་པོ་ཡྙིན།	།ཞགས་པ་འཕྲུལ་གྙི་ཨ་ལོང་

ཡྙིན།	།རལ་གྙི་ངར་མ་རོ་གཅོད་ཡྙིན།	།མར་ཟན་ཟོས་པ་འཛད་མེད་ཡྙིན།	།ཕད་བུ་

བརྒྱ་ཤོང་ཁ་མོ་ཡྙིན།	།རོ་ཁོག་འབབ་བམ་ཤྙིང་སོང་གཅོད།	།ཅེས་བཤད་པས།	རོ་

དེས་ཤྙིང་མ་གཅོད་ང་རང་བབ་སེ་ཡོང་ཟེར་ཞྙིང་བབས་བྱུང་བ་དང༌།	ཏོག་མ་དེས་

བརྡུངས།	ཕད་བུ་བརྒྱ་ཤོང་ཁ་མོའྙི་ནང་དུ་བཅུག		ཞགས་པ་འཕྲུལ་གྙི་ཨ་ལོང་གྙིས་

བསམས།	མར་ཟན་ཟོས་ཏེ་རྒྱབ་ལ་ཁུར་ནས་ཉྙིན་ལམ་བཅད།		དེ་ནས་རོ་དེས།	

རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བུ།	ཡང་ན་རྒྱལ་བུས་སྒྲུང་ཞྙིག་ཤོད།	ཡང་ན་ངས་སྒྲུང་ཞྙིག་བཤད་

ཟེར་བས།	རྒྱལ་བུའྙི་བསམ་པ་ལ།	བླ་མའྙི་ཞལ་ནས་རོ་ཁོ་རང་གྙིས་ཅྙི་ཟེར་ཡང་

གཏམ་ལན་མ་ལབ་གསུང་གྙི་འདུག་པས།	གཏམ་ལན་བེད་མྙི་ཉན་བསམས་ནས་

ཁ་རོག་བསད་པས།	རོ་ན་རེ།	རྒྱལ་བུ་ལས་ཟད་ཁོད་འདྲའྙི་ཁ་ནས་གཏམ་ཡོང་བ་

མྙི་འདུག		ངས་སྒྲུང་ཞྙིག་བཤད་ཀྙི་ཉོན་ཨང་ཟེར་ནས་གཏམ་འདྙི་ལྟར་སྨྲས་པ།

	 སྔོན་དུས་དང་པོ་ཙ་ན།	རྒྱ་གར་བང་ཕོགས་ཀྙི་གངས་རྙི་ཆེན་པོ་ཞྙིག་ཏུ་

སེངེ་མོ་ཞྙིག་ལ་ཕྲུ་གུ་བྱུང་ངོ་།	།དེ་ལ་སབས་རེ་ཟ་རྒྱུ་ཅྙི་ཡང་མ་རྙེད་ནས་ཕྲུ་གུ་ཟ་

བར་བརམས་ཀང་ཟ་མྙི་ནུས་པར་རྙི་ཐང་མཚམས་སུ་ཟས་འཚོལ་དུ་ཕྙིན་པས།	
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དེར་བ་ལང་དང་མ་ཧེའྙི་ཁྱུ་མང་པོ་འདུག་པ་དེ་དག་གྙིས་སེངེའྙི་དྲྙི་སྣོམ་ནས་བོས་

སོང་བ་ལ།	བེའུ་བྱུང་མ་ཐག་པའྙི་མ་ཧེ་གཅྙིག་མ་བོས་པར་ལུས་འདུག་པ་མཐོང་

སེ།	སེངེ་དེས་ལྟོགས་གྙིར་ཆེ་བས་མ་བཟོད་པར་མཆོངས་ཏེ་མ་ཧེ་དེ་བཟུང་ནས་

ཁག་འཇྙིབ་ལ་ཤ་རུས་བེར་སོང་བས།	བེའུས་དེའྙི་ཕྙི་བཞྙིན་འབངས་ནས་སོང་

བས་སེངེ་སོད་ས་དེར་སེབས།	སེངེ་ཁག་འཐུང་ལ་མོས་ནས་ཉལ་བ་ལ།	སེང་

ཕྲུག་དང་མ་ཧེའྙི་བེའུ་གཉྙིས་ཀས་སེངེའྙི་ནུ་མ་འཇྙིབ་བོ།	།དེ་ནས་སེངེ་མོས་པར་

གྱུར་པས་གཉྙིས་ཀ་ལ་རང་གྙི་ཕྲུ་གུ་ཡྙིན་སམ་སེ་འོ་མས་འཚོའོ།	།

	 ནམ་ཞྙིག་ན་སེངེའྙི་སོའྙི་བར་ལ་་རྙི་དྭགས་ཀྙི་རུས་པ་ཟུག་ནས་ནད་མ་

ཐེག་པར་འཆྙི་ལ་ཁད་པ་ན།	བུ་གཉྙིས་ལ་ཁ་ཆེམས་འདྙི་སད་ཅེས་སྨྲས་པ།	ཁེད་

གཉྙིས་ནང་ཕན་ཚུན་བམས་པར་འགོགས་ནས་གནས་པར་བ།	དག་བོ་བྱུང་ན་

སོབས་གཅྙིག་ཏུ་བོས་ཤྙིག		སེམས་ཅན་གཞན་སུ་གང་གྙིས་དབེ་བའྙི་གཏམ་



183

གང་ལ་ཡང་མ་ཉོན་ཅྙིག་ཅེས་བཅོལ་ནས་ཤྙི		དེ་ནས་སེངེ་ནགས་ཁོད་དུ་སོང་།	

མ་ཧེ་རྙིའྙི་སུལ་དུ་སོང་ངོ་།	།དེ་ནས་ཆུ་འཐུང་བའྙི་ཚེ་ན་ལྷན་ཅྙིག་ཏུ་འཐུངས་ལ་

རེད་མོ་རེས་ཏེ་ལྷན་ཅྙིག་ཏུ་གནས།	དེ་རེས་རང་རང་གྙི་གནས་སུ་སོང་སེ་བམས་

པར་གནས་པ་ལས།	རེ་ཞྙིག་ན་སེངེས་རྙི་དྭགས་བསད་ནས་བཟའ་བའྙི་ཕྙིར་ཚང་

དུ་འཁེར་བཞྙིན་པའྙི་རེས་སུ་ཝ་ཞྙིག་གྙིས་ཤ་འཐོབ་རེའྙི་ཕྙིན་པ་དེས་སེངེ་དང་མ་

ཧེ་གཉྙིས་ལྷན་གཅྙིག་ཆུ་འཐུང་ནས་རེད་མོ་རེ་བ་མཐོང་སེ།	ཝ་དེ་ཡྙིས་བསམ་པ།	

སེངེ་དེའྙི་ཤ་ཟ་རོགས་ལ་མ་ཧེ་འདྙི་བྱུང་བས་ང་ལ་བཟའ་རྒྱུ་མྙི་ཡོང་བས།	འདྙི་

གཉྙིས་ཕན་ཚུན་དཀྲུགས་ནས་དབེ་བར་བ།	ཕ་མའྙི་ཚིག་སྨྲ་བར་བའོ་སམ།	

	 ཉྙིན་གཅྙིག་སེངེས་རྙི་དྭགས་གཅྙིག་བཟུང་ནས་ཤ་ཟོས་ཏེ་ཉལ་འདུག་

པའྙི་རར་ཝ་བྱུང་ནས་ཤ་ལྷག་མ་མྙི་ཟ་བར་མཇུག་མ་དམའ་ཕབ།	རྣ་བ་ཀྲོང་ངེར་

བརྐྱངས་ཏེ་བསད་པ་ལ།	སེངེས་ཝ་ཁོད་ལ་ཉེས་པ་ཅྙི་བྱུང་ཤ་དེ་ཟོ་ཞྙིག་བས་

པས།	ཝ་ན་རེ།	ཤ་དེ་ཟ་བས་ཅྙི་བ།	ཁོད་ལ་དག་བོ་ཡོད་འདུག་པ་ལ།	ངའྙི་ཞང་པོ་

ཁོད་ལ་སེམས་ཆེར་གདུང་ངོ་ཟེར།	སེངེས་ང་ལ་དག་བོ་ཅྙི་ཡང་མེད།	ཁོད་ཀྙིས་

ཤ་ལྷག་ཁ་རོག་ཟོ་ཞྙིག་ཟེར།	ཝ་ན་རེ།	ངའྙི་ཞང་པོ་ཁོད་ཀྙིས་བདག་གྙིས་ཚིག་

མ་ཉན་ན་ཕྙིས་སུ་འགོད་པར་འགྱུར་ངེས་ཟེར་ནས་ཉལ།	འོ་ན་ང་ལ་དག་བོ་གང་

འདུག་དྲྙིས་པས།	ཕ་གྙི་ན་མ་ཧེ་གཅྙིག་ཡོད་པ་དེས་སེངེ་དེའྙི་མས་སྔོན་ངའྙི་མ་

བཀུམ་མོ།	།དེའྙི་ཤ་ཁོན་དུ་ད་དུང་ངས་སེངེ་གསོད་ཅེས་སྨྲས་ཡོད་ཟེར།	སེངེས་

ངེད་གཉྙིས་ཕུ་ནུ་གཉྙིས་ཡྙིན་པས་དེས་ང་ལ་གནོད་པ་བེད་པའྙི་དོགས་པ་མེད་

ཟེར།	ཝ་ན་རེ།	ཁོད་ཀྙིས་མ་ཤེས་ཏེ་དེའྙི་མ་ཁོད་ཀྙི་མས་བསད་པ་བདེན་པས་

ཤེས་དགོས་ཟེར།	སེངེས་ང་ཝ་འདྙིའྙི་ཞང་པོ་ཡྙིན་པས་ང་ལ་གོ་བ་ཉེ་བར་ངེས་
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སམ་སེ།	ཁོས་ང་ལ་ཇྙི་ལྟར་བས་ཏེ་གསོད་པ་བདག་ལ་སྨྲོས་ཤྙིག་ཟེར།	ཝ་ན་རེ།	

མ་ཧེ་དེ་སང་སྔ་བར་ལངས་ཏེ་རྭ་གཉྙིས་ཀྙིས་ས་འབྲུ་བར་བེད།	ལུས་བརྙང་བེད།	

མཇུག་མ་འདེགས་པར་བེད་ལ།	སྣ་ནས་འབུད་སྒ་བྱུང་ཞྙིང་བརྙིད་ཆེ་བར་འདུག་

ན་དེས་ཁོད་གསོད་པའྙི་རགས་ཡྙིན་ཟེར།	དེ་ལ་སེངེ་ངན་སེམས་སྐེས་ཏེ།	འོ་ན་

ངས་བག་ཟོན་བགྙི་ཟེར།	

	 དེ་ནས་ཡང་མ་ཧེ་རྙིའྙི་སུལ་ན་རྩྭ་ཟོས་ནས་འགངས་ཏེ་ཉལ་བ་ལ།	དེའྙི་

རར་ཝ་བྱུང་སེ།	མཇུག་མ་སར་ཕབ།	རྣ་བ་བརྐྱངས་ནས་ངུ་ཡྙིན་བསད་པས།	ཝ་

ཁོད་ལ་ཉེས་པ་ཅྙི་བྱུང་ཞེས་དྲྙིས་པས།	ངའྙི་ཚ་བོ་ཁོད་ལ་དག་བོ་ཡོད་འདུག་པས།	

ཁོད་ཀྙི་ཞང་པོ་ང་སེམས་སྡུག་པས་ངུ་བ་ཡྙིན་བས་པས།	ང་ལ་དག་བོ་སུ་ཡང་

མེད་པས།	ང་གང་གྙིས་ཀང་མྙི་ཐུབ་པ་ལ་ཁོད་སྡུག་མྙི་དགོས་ཟེར།	ཝ་ན་རེ།	རྙི་

འདྙིའྙི་རྒྱབ་ན་སེངེ་གཅྙིག་ཡོད་འདུག་པ་དེས་སྔོན་ངའྙི་མས་མ་ཧེ་དེའྙི་མ་ཟོས།	ད་

དུང་ངས་ཁོ་རང་ཟ་བའྙི་དུས་ལ་བབ་བོ་ཞེས་སྨྲས་ཡོད་ཟེར།	མ་ཧེས་ངེད་གཉྙིས་

ཕུ་ནུ་གཉྙིས་ཡྙིན་པས་དེ་འདྲའྙི་དོགས་པ་མེད།	ད་གཟོད་ང་ལ་དག་བོའྙི་སེམས་

མ་སྐེད་པར་ཁ་རོག་འདུག་ཅྙིག་ཟེར།	ཝ་ཡྙིས་ད་ལྟ་ཁོད་ཀྙིས་ངའྙི་ཚིག་མ་ཉན་

ན་ཕྙིས་སུ་འགོད་པར་འགྱུར་ངེས་ཟེར་ཏེ་ཉལ་ལོ།	།མ་ཧེས་འདྙི་ནྙི་ངའྙི་ཞང་པོ་གོ་

ཆོད་པ་ཞྙིག་ཡྙིན་པས་གོ་བ་ཉེ་སམ་སེ།	འོ་ན་སེངེས་ང་ལ་ཅྙིའྙི་ཚུལ་གྙིས་གསོད་

པ་ང་ལ་སྨྲོས་ཤྙིག་ཟེར།	ཝ་ན་རེ།	སེངེ་དེ་སང་སྔ་བར་ལངས་ཏེ་ལུས་བ་བརྙང་

བེད།	རལ་པ་གེན་དུ་རེ་བར་བེད།	ས་བད་པར་བེད་ཅྙིང་གཟྙི་བརྙིད་ཆེ་བར་བེད་

ན།	ཁོས་ཁོད་གསོད་པའྙི་རགས་ཡྙིན་ཟེར།	དེ་ལ་མ་ཧེ་ངན་སེམས་འཆང་སེ།	འོ་

ན་ངས་བག་ཟོན་བགྙི་ཟེར།	
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	 སང་སྔ་བར་ལངས་ཏེ་ཕན་ཚུན་བལྟས་པས་ཝས་ཇྙི་སད་ཟེར་བ་ལྟར་

མཐོང་ནས་གཉྙིས་ཀ་ཁོ་སེམས་སྐེས།	ཉྙི་མ་ཤར་བ་དང་གཉྙིས་ཀ་ལྷན་ཅྙིག་ཆུ་

འཐུང་དུ་ཕྙིན།	བེད་ལུགས་དེ་ནྙི་ཁོ་རང་གཉྙིས་ཀྙི་སོབས་ཤུགས་སོན་པའྙི་ཚུལ་

ཡྙིན་ཡང་།	གཅྙིག་གྙིས་གཅྙིག་ལ་སྐོན་རོགས་མྙི་བེད་པས་ཕན་ཚུན་གྙི་རང་བཞྙིན་

མ་ཤེས་པ་ལ།	ཝའྙི་ཕ་མའྙི་ཚིག་ཉན་ཏེ་སེངེས་མཆོངས་བྱུང་སེ་མ་ཧེའྙི་སེ་ནས་
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བཟུང་བ་ན།	མ་ཧེས་སེངེའྙི་ལྟེ་བ་ལ་རྭས་བརྡུངས་ཏེ་ཕྙིགས་པས་སེངེ་དང་མ་ཧེ་

གཉྙིས་མཉམ་དུ་ཤྙི་བ་ན།	ནམ་མཁའ་ནས་སྒ་བྱུང་བ།	གོགས་ངན་བསེན་པར་མ་

བེད་ཅྙིག	།གལ་ཏེ་གོགས་ངན་སེན་བེད་ན།	།སེངེ་དང་ནྙི་མ་ཧེ་གཉྙིས།	།ཝ་ངན་

དབེ་བའྙི་ངན་ཚུལ་ལྟོས།	།ཞེས་སོ།	།བས་པས།	རྒྱལ་པོ་བདེ་སྤོད་བཟང་པོས་

ཤྙིན་ཏུ་བམས་པའྙི་གཅེན་གཅུང་གཉྙིས་ཝ་ངན་པས་དབེ་བ་ཕངས་པ་ལ་ཟེར་ཤོར་

བས།	རོ་དངོས་གྲུབ་ཅན་གྙིས།	རོ་ལ་གཏམ་ཟེར་བ་བ་ཁ་ཧུར་ཟེར་ནས།	འགམ་

ལྕག་མེ་འབར་བ་ལྟ་བུ་གསུམ་བརྒྱབ་ནས་རོ་བོས་ཤོར་སོང་ངོ༌།།	།།	
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རྱི་བོང་བློ་ལྡན།

༄༅།	།ཡང་སོབ་དཔོན་གྙིས་ལམ་སོན་གནང་བ་བཞྙིན་ཕྙིན་ནས་རོ་དངོས་གྲུབ་

ཅན་སོད་སའྙི་ཨ་མྲའྙི་ཤྙིང་སོང་དེའྙི་རར་སེབས་པ་དང་།	རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤོད་བཟང་

པོས་ས་རེ་བཏོན་ནས་ཤྙིང་སོང་ལ་ཚག་སྒ་ཞྙིག་བརྒྱབ་སེ།	བླ་མ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པོ་

ཡྙིན།	།ང་རང་བདེ་སྤོད་བཟང་པོ་ཡྙིན།	།དྲྭ་བ་ལྕགས་ཀྙི་མྙིག་དགུ་མ།	།ས་རེ་ཟླ་

བ་དཀར་པོ་ཡྙིན།	།ཏོག་མ་སེང་ལྡེང་སྨུག་པོ་ཡྙིན།	།ཞགས་པ་འཕྲུལ་གྙི་ཨ་ལོང་

ཡྙིན།	།རལ་གྙི་ངར་མ་རོ་གཅོད་ཡྙིན།	།མར་ཟན་ཟོས་པ་འཛད་མེད་ཡྙིན།	།ཕད་བུ་

བརྒྱ་ཤོང་ཁ་མོ་ཡྙིན།	།རོ་ཁོག་འབབ་བམ་ཤྙིང་སོང་གཅོད།	།ཅེས་བཤད་པས།	རོ་

དེས་ཤྙིང་མ་གཅོད་ང་རང་བབ་སེ་ཡོང་ཟེར་ཞྙིང་བབས་བྱུང་བ་དང༌།	ཏོག་མ་དེས་

བརྡུངས།	ཕད་བུ་བརྒྱ་ཤོང་ཁ་མོའྙི་ནང་དུ་བཅུག		ཞགས་པ་འཕྲུལ་གྙི་ཨ་ལོང་གྙིས་

བསམས།	མར་ཟན་ཟོས་ཏེ་རྒྱབ་ལ་ཁུར་ནས་ཉྙིན་ལམ་བཅད།		དེ་ནས་རོ་དེས།	

རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བུ།	ཡང་ན་རྒྱལ་བུས་སྒྲུང་ཞྙིག་ཤོད།	ཡང་ན་ངས་སྒྲུང་ཞྙིག་བཤད་

ཟེར་བས།	རྒྱལ་བུའྙི་བསམ་པ་ལ།	བླ་མའྙི་ཞལ་ནས་རོ་ཁོ་རང་གྙིས་ཅྙི་ཟེར་ཡང་

གཏམ་ལན་མ་ལབ་གསུང་གྙི་འདུག་པས།	གཏམ་ལན་བེད་མྙི་ཉན་བསམས་ནས་

ཁ་རོག་བསད་པས།	རོ་ན་རེ།	རྒྱལ་བུ་ལས་ཟད་ཁོད་འདྲའྙི་ཁ་ནས་གཏམ་ཡོང་བ་

མྙི་འདུག		ངས་སྒྲུང་ཞྙིག་བཤད་ཀྙི་ཉོན་ཨང་ཟེར་ནས་གཏམ་འདྙི་ལྟར་སྨྲས་པ།

	 སྔོན་དུས་དང་པོ་ཙ་ན།	རྒྱ་གར་བང་ཕོགས་ཀྙི་བལ་པོའྙི་ཡུལ་ན་ལུང་པ་

གསེར་མདོག་ཅེས་པ་ཡོད།	དེར་རྒན་རྒོན་ཕོ་མོ་ཕྱུག་པོ་གཉྙིས་ལ་བུ་མེད་ཀང་བུ་

མོ་གཅྙིག་ཡོད།	དེ་ནས་དེ་གཉྙིས་ཀྙིས་ངེད་གཉྙིས་རྒས་འཁོགས་ཆགས་ཏེ་བ་བེད་
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མྙི་ནུས་པ་འདུག་པས་བུ་མོ་དེ་མག་པ་བཟང་པོ་ཞྙིག་ལ་བྙིན་ཏེ།	ནོར་ལོངས་སྤོད་

ཕྱུགས་རྣམས་ཀྙི་བ་བེད་དོ་དམ་པར་བའོ་སམ་སེ།	རྐུན་པོ་རྒན་རྒོན་ཕོ་མོ་གཉྙིས་

བོས་ཏེ་ཁེད་གཉྙིས་ཀྙི་བུ་ལ་བུ་མོ་འདྙི་བྙིན་ཏེ།	བུ་དེ་ངེད་ཀྙི་མག་པར་གྱུར་དུ་བོས་

ཤྙིག་ཟེར་ཏེ།	རྐུན་པོ་ཕོ་མོ་གཉྙིས་ལ་ནོར་གྙི་དངོས་པོ་མང་པོ་བྙིན་ཏེ་རང་ཁྙིམ་དུ་

ལོག་ཏུ་བཅུག་གོ	།ནམ་ཞྙིག་དུས་ལ་བབ་པ་ན་རྐུན་པོའྙི་བུ་ཕྱུག་པོའྙི་སར་ཕྙིན་ཏེ་

བཟའ་མྙི་བས་པ་ལས།	རེ་ཞྙིག་ན་ཆུང་མ་དང་ལྷན་ཅྙིག་ཕ་མ་དང་མཇལ་དུ་སོང་

བས།	ཕ་མ་གཉྙིས་མ་རྙེད་ནས་མྙི་ཕད་ཚད་ལ་འདྲྙི་བཞྙིན་རད་གཅོད་དུ་སོང་བ་

ལས།	ཡུལ་ཞྙིག་ན་རྒྱལ་པོས་དབུལ་པོའྙི་མྙི་ཐམས་ཅད་འདུས་ཏེ་རང་རང་གང་

ལ་དགའ་བའྙི་དངོས་པོ་བྙིན་ལ་འབྲུའྙི་ཆང་བཏུངས་ཏེ།	དེ་དག་གྙིས་རྒྱལ་པོས་

དངོས་པོ་ཅྙི་བྙིན་པ་རྣམས་ཁེར་ཏེ་གེས་སོང་བ་མཐོང་སེ།	རྐུན་པོའྙི་བུས་ཆུང་
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མ་ལ་སྨྲས་པ།	འཇྙིག་རེན་འདྙི་ན་ཕྱུག་པོར་གྱུར་ན་ནོར་རས་འཆང་བར་མྙི་ནུས།	

ཕྱུགས་རྣམས་འཚོ་བར་དཀའ་བས་མྙི་ནུས།	རྒྱལ་པོ་ལ་ཁལ་འབུལ་བའྙི་ཉེས་པའང་

ཡོད།	དེ་ལས་སྤང་པོ་བས་ཏེ་ཐམས་ཅད་ལས་སོང་ལ་ཅྙི་འདོད་པ་ཟོས་པར་བེད་

ན་དག་ཇག་ཆོམ་རྐུན་ལས་མྙི་འཇྙིགས་པས།	ནོར་རྣམས་འཆང་བའྙི་སྡུག་བསྔལ་

མེད་པ་འདྙི་ལྟ་བུ་སྤང་པོའྙི་སོང་བ་ཟ་བ་ངེད་ཀྙི་བདེ་སྐྙིད་མ་ཡྙིན་ནམ།	ཁོད་ཀྙི་ཕ་

མ་གཉྙིས་ཤྙི་ན་ཁྙིམ་ཕྱུགས་རྣམས་ངེད་གཉྙིས་པོར་བདག་པར་འགྱུར།	མཐར་ཟད་

པར་འགྱུར་རོ།	།དེ་བས་ན་མྙི་འཛད་པའྙི་ཟས་སོང་སེ་བཟའ་བར་བའོ་ཟེར་ཏེ།	གོང་

མང་པོར་སོང་ནས་སོང་བའྙི་ཟས་ཟ་ཡྙིན་འཁམས་པའྙི་སབས་ན་ཆུང་མ་ལ་བུ་མོ་

ཞྙིག་བཙས་སོ།	།དེའྙི་ཚེ་ཆུང་མ་ན་རེ།	ངའྙི་ཕ་མ་ཕྱུག་པོ་ཞྙིག་ཡྙིན་པས།	ད་དུང་

ངེད་ཅག་དེར་ཕྙིན་ཏེ་བསད་ན་འོས་ཏེ།	ད་ལྟ་སོང་ཟས་སུ་འགོ་བའྙི་ཚེ་བུ་མོ་འདྙི་

ཁུར་ན་མ་ཐེག་པའྙི་སྡུག་བསྔལ་ཆེ།	བེས་སུ་བོར་བ་མ་རྙིགས་སོ་ཟེར།	ཁོ་ན་རེ།	

འབོག་དགོན་པའྙི་ཡུལ་འདྙིར་སྐེ་བོ་རྣམས་ལ་ཆང་མྙི་འདུག་པས་ངས་སོད་མྙི་

ཐུབ་བོ་ཟེར།	མོ་ན་རེ།	དེ་ལ་སྐོན་མེད་དེ།	ཕ་མ་ལས་བཞོན་པ་ཞྙིག་བླངས་ཏེ་དེ་

ལ་བུ་མོ་འདྙི་སྐོན་ལ་ཟས་སོང་དུ་མཆྙིའོ་ཟེར་བ་ཁ་འཆམས་ནས།	ལུང་པ་གསེར་

མདོག་གྙི་ཐུར་དུ་ཕྙིན་པས་ཕ་མ་གཉྙིས་ཤྙི་སོང་བ་དང་།	ནོར་ཕྱུགས་ཅང་མ་རྙེད་

པར་ཕྙིར་ལོགས་སུ་སོང་གྙིན་སོང་།	

	 ཁོ་ཚོ་རྙི་ཆེན་པོ་ཞྙིག་གྙི་རེ་མོར་སེབས་སབས་རྩྭ་ཕུང་གཅྙིག་ལ་ལུག་

བལ་འབར་བ་མཐོང་སེ།	འདྙི་འདྲ་ཞྙིག་ཀང་བསགས་ནས་དེས་སྣམ་བུ་ཞྙིག་འཐག་

པར་བའོ།	།རྙི་མཐོན་པོའྙི་སེང་དུ་འཛེགས་ཐོན་ཏེ་གོང་མང་པོ་བལྟ་བར་བའོ།	།དེ་

དག་ཀུན་ལས་ནས་དང་འབས་སོང་བར་བའོ།	།དེ་དག་བསངས་པ་ཟ་ཡྙིན་སྣམ་



190

བུའྙི་ཐགས་བཏགས་པས་བོང་བུ་གཅྙིག་ཉོས་པ་དེ་ལ་བུ་མོ་འདྙི་སྐོན་དུ་བཅུག་ན་

ངེད་ཅག་སྐྙིད་པ་ཡོང་ཞེས་གེང་ངོ་།	།མོ་ན་རེ།	ཉོས་པ་ལ་བོང་བུ་མོ་ཕད་ན་དགའ་

སེ།	དེ་ལས་བོང་ཕྲུག་སྐེས་ན་གཉྙིས་སུ་འགྱུར་རོ་ཟེར།	ཁོ་ན་རེ།	དེ་རྙིགས་ཏེ་

བོང་བུ་མོ་བླངས་ན་གཉྙིས་སུ་འགྱུར་བ་བདེན་ནོ་ཟེར།	བུ་མོ་ན་རེ།	གལ་ཏེ་བོང་

བུ་དེ་ལས་བོང་ཕྲུག་བྱུང་ན་དེ་ངས་བཞོན་ཏེ་སྤང་པོར་འགོ་ཟེར་བས།	མོས་ཁོད་

བོང་ཕྲུག་གྙི་འཚང་ར་མ་གཅོག་ཅྙིག་ཟེར་ཏེ་དབྱུག་པ་བུ་མོའྙི་མགོ་བོར་གཞུས་

པས་བུ་མོ་ཤྙིའོ།	།མོའྙི་ཕ་མ་གཉྙིས་ཀྙིས་དེ་སྔོན་མག་པ་བུ་མོ་གཉྙིས་ལ་ཁྙིམ་གྙི་

དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སྤད་དེ་བ་བེད་བཅོལ་ཀང་དེ་གཉྙིས་གསང་ནས་མ་སེབས་

པ་ལ་དོ་དམ་པ་གཞན་མེད་པས།	ཕ་མ་འདས་པའྙི་རེས་ལ་ལུག་ཁྙི་ཕག་རྣམས་

སྤང་ཀྙི་དང་འཕར་བ་རྣམས་ཀྙིས་ཟད་པར་ཟོས།	དེའྙི་ནང་ནས་ལུ་གུ་གཅྙིག་ལུས་

པ་དེས་ཉྙིན་མོར་བུག་པ་ཞྙིག་ཏུ་འཛུལ་ནས་གནས་ལ།	མཚན་མོར་བུག་པ་ནས་

ཐོན་ཏེ་རྩྭ་ཟ་བཞྙིན་འདུག་གོ	།

	 ནམ་ཞྙིག་ན་བུག་པའྙི་འགམ་དུ་རྩྭ་ཕུང་ཞྙིག་གྙི་རར་རྙི་བོང་ཞྙིག་བྱུང་ནས་

རེས་ཤྙིག་འདུག་པ་མཐོང་སེ།	བུག་པ་འདྙིའྙི་ནང་དུ་སྲོག་ཆགས་ཤྙིག་ཡོད་ངེས་

སམ་པ་དང་ལུ་གུ་ཞྙིག་ཐོན་པས།	རྙི་བོང་གྙིས་ཁོད་སུ་ཡྙིན་དྲྙིས་པས།	ལུ་གུ་ན་

རེ།	མྙི་ཕྱུག་པོ་ཞྙིག་གྙི་ལུག་མང་པོ་ལས་ལུ་གུ་ང་གཅྙིག་པུ་ལུས་སོ་ཟེར།	ཁོད་

ཀྙི་བདག་པོ་གང་དུ་སོང་དྲྙིས་པས།	ལུ་གུ་ན་རེ།	བདག་པོ་བུ་མོའྙི་ཕྙིར་དུ་ནྙི།	།

སེམས་ནྙི་མ་ངན་བེད་བཞྙིན་ཤྙི	།ལུག་ཕྱུགས་ཁྙི་ཕག་སྤང་ཀྙི་དང་།	།འཕར་བས་

ཟོས་ཟད་ད་ལམ་ན།	།དེ་ལས་ལྟེས་ལུས་ཁོ་བོས་ནྙི།	།མུན་ནག་བུག་པ་གཅྙིག་ཏུ་

སོད།	།ད་ནས་བཟུང་སེ་རྙི་བོང་ཁོད།	།བདག་གྙི་དཔུང་གཉེན་འགྱུར་དུ་གསོལ།	།
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ཞེས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སྨྲས་པས།	རྙི་བོང་ན་རེ།	ཁོད་ཀྙིས་བུ་ག་འདྙིར་གཅྙིག་

པུར།	།འདུག་པས་སྲོག་འཚོ་ཇྙི་དགའ་བེད།	།ང་ཡྙིས་ཚ་བོ་ལུག་ཁྱུ་ཡྙི།	།ནང་དུ་

ཁྙིད་དེ་འདྲྙིས་རོགས་བགྙི།	།ཟེར་བས།	ལུ་གུ་ན་རེ།	ཀེ་མ་ཞང་པོ་རྙི་བོང་ཁོད།	།

གདུག་ཅན་སྤང་ཀྙིས་བཟའ་ཕྙིར་དུ།	།འོངས་ན་མཐུ་སོབས་ཅྙི་བས་ཀང་།	།ང་ཡྙི་
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སྲོག་སྐོབ་མྙི་ནུས་སོ།	།བས་པས།	རྙི་བོང་གྙིས།	སྐོན་མེད།	ངས་ཁོད་རང་ལུག་

གྙི་ནང་དུ་བསྐལ་བར་བ་ཟེར་ཏེ།	ཚེས་བཅོ་ལྔའྙི་ཟླ་བ་ཤར་བ་དང་ལུ་གུ་ཁྙིད།	

	 ལམ་ཁར་སྐུད་པ་བཀལ་བའྙི་འཕང་ལོ་ཞྙིག་འདུག་པ་རྙེད་དེ།	ལུ་གུ་ལ་

འདྙི་ལོན་ཟེར་ཏེ་ལེན་དུ་བཅུག	ཡང་སོང་བ་ལས་ལྷན་པ་སེར་པོ་དུམ་བུ་ཞྙིག་ལོན་

དུ་བཅུག	ཡང་སོང་བ་ལས་ཤོག་དྲྙིལ་ཆུང་ངུ་ཡྙིག་བྙིས་ཅན་ཡང་ཁེར་ལ་སོང་

བ་ལས་སྤང་ཀྙི་ཞྙིག་ཐུག་སེ།	རྙི་བོང་ན་རེ།	ངའྙི་ཁྙི་ཁེར་ཤོག	དེའྙི་སེང་དུ་ངའྙི་

གདན་སེར་པོ་ཐྙིངས་ཤྙིག	ཚེས་བཅོ་ལྔའྙི་ཟླ་བས་ང་ལ་བསྐུར་པའྙི་སྤྙིངས་ཡྙིག་

ཁེར་ཤོག	ཅེས་སད་གསང་མཐོན་པོས་སྨྲས་ནས།	ཁྙིའྙི་སེང་དུ་རྙི་བོང་བཞུགས་

ལ།	ལུ་གུས་ཤོག་དྲྙིལ་ཕུལ་བས།	རྙི་བོང་གྙིས།	ཡྙིག་འཕྙིན་ཤོག་དྲྙིལ་ཁ་ཕེ་ནས་

བལྟས་ཏེ།	ལྷ་ཡྙི་དབང་པོས་བཀའ་སལ་པའྙི་སྤྙིངས་ཡྙིག་ནྙི།	སལ་ལྡན་ཕོ་ཉའྙི་རྙི་

བོང་ལ།	།བྙིན་རྒྱུའྙི་སྤྙིངས་ཡྙིག་འདྙི་སད་དུ།	།གདུག་ཅན་སྤང་ཀྙི་སོང་ཕག་གྙི	།

པགས་པ་བཤུས་ནས་ཁེར་ཤོག་ཅྙིག	།ཁོད་ཀྙིས་མྱུར་བར་ཁྙི་ལས་ནྙི།	།བབས་

ཏེ་པགས་པ་བཤུ་བར་བ།	།ཞེས་སྤྙིངས་ཡྙིག་སད་ཤུགས་ཆེན་པོས་བཀགས་ཏེ།	

རྣ་བ་གཉྙིས་ཀྲོང་ངེར་བསད་པས།	སྤང་ཀྙི་དེ་ཕྙི་མྙིག་མྙི་བལྟ་བར་བོས་སོང་ངོ་།	།

དེའྙི་རེས་ལུ་གུ་དེ་ཁྙིད་ནས་བལ་པོའྙི་ལུག་གྙི་ནང་དུ་ཁྱུ་དང་འདྲྙིས་པར་བཏང་ངོ་།	།

དེ་ནས་བཟུང་སེ་ད་ལྟའྙི་བར་དུ་བལ་པོའྙི་མྙི་རྣམས་ཀྙིས་ལུག་ལ་རྙི་བོང་གྙིས་བ་

ར་བེད་པའྙི་ཚུལ་དེ་བརྙི་བ་ཡྙིན་ནོ།	།བས་པས།	རྒྱལ་པོ་བདེ་སྤོད་བཟང་པོས་བློ་

དང་ལྡན་པའྙི་རྙི་བོང་ཡྙིན་འདུག་ཟེར་ཤོར་བས།	རོ་དངོས་གྲུབ་ཅན་གྙིས།	རོ་ལ་

གཏམ་ཟེར་བ་བ་ཁ་ཧུར་ཟེར་ནས།	འགམ་ལྕག་མེ་འབར་བ་ལྟ་བུ་གསུམ་བརྒྱབ་

ནས་རོ་བོས་ཤོར་སོང་ངོ༌།།	།།		
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རྒྱལ་པོ་བོང་བུའྱི་རྣ་བ་ཅན།

༄༅།	།ཡང་སོབ་དཔོན་གྙིས་ལམ་སོན་གནང་བ་བཞྙིན་ཕྙིན་ནས་རོ་དངོས་གྲུབ་

ཅན་སོད་སའྙི་ཨ་མྲའྙི་ཤྙིང་སོང་དེའྙི་རར་སེབས་པ་དང་།	རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤོད་བཟང་

པོས་ས་རེ་བཏོན་ནས་ཤྙིང་སོང་ལ་ཚག་སྒ་ཞྙིག་བརྒྱབ་སེ།	བླ་མ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པོ་

ཡྙིན།	།ང་རང་བདེ་སྤོད་བཟང་པོ་ཡྙིན།	།དྲྭ་བ་ལྕགས་ཀྙི་མྙིག་དགུ་མ།	།ས་རེ་ཟླ་

བ་དཀར་པོ་ཡྙིན།	།ཏོག་མ་སེང་ལྡེང་སྨུག་པོ་ཡྙིན།	།ཞགས་པ་འཕྲུལ་གྙི་ཨ་ལོང་

ཡྙིན།	།རལ་གྙི་ངར་མ་རོ་གཅོད་ཡྙིན།	།མར་ཟན་ཟོས་པ་འཛད་མེད་ཡྙིན།	།ཕད་བུ་

བརྒྱ་ཤོང་ཁ་མོ་ཡྙིན།	།རོ་ཁོག་འབབ་བམ་ཤྙིང་སོང་གཅོད།	།ཅེས་བཤད་པས།	རོ་

དེས་ཤྙིང་མ་གཅོད་ང་རང་བབ་སེ་ཡོང་ཟེར་ཞྙིང་བབས་བྱུང་བ་དང༌།	ཏོག་མ་དེས་

བརྡུངས།	ཕད་བུ་བརྒྱ་ཤོང་ཁ་མོའྙི་ནང་དུ་བཅུག		ཞགས་པ་འཕྲུལ་གྙི་ཨ་ལོང་གྙིས་

བསམས།	མར་ཟན་ཟོས་ཏེ་རྒྱབ་ལ་ཁུར་ནས་ཉྙིན་ལམ་བཅད།		དེ་ནས་རོ་དེས།	

རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བུ།	ཡང་ན་རྒྱལ་བུས་སྒྲུང་ཞྙིག་ཤོད།	ཡང་ན་ངས་སྒྲུང་ཞྙིག་བཤད་

ཟེར་བས།	རྒྱལ་བུའྙི་བསམ་པ་ལ།	བླ་མའྙི་ཞལ་ནས་རོ་ཁོ་རང་གྙིས་ཅྙི་ཟེར་ཡང་

གཏམ་ལན་མ་ལབ་གསུང་གྙི་འདུག་པས།	གཏམ་ལན་བེད་མྙི་ཉན་བསམས་ནས་

ཁ་རོག་བསད་པས།	རོ་ན་རེ།	རྒྱལ་བུ་ལས་ཟད་ཁོད་འདྲའྙི་ཁ་ནས་གཏམ་ཡོང་བ་

མྙི་འདུག		ངས་སྒྲུང་ཞྙིག་བཤད་ཀྙི་ཉོན་ཨང་ཟེར་ནས་གཏམ་འདྙི་ལྟར་སྨྲས་པ།

	 སྔོན་དུས་དང་པོ་ཙ་ན།	རྒྱ་གར་ཤར་ཕོགས་ཀྙི་རྒྱལ་ཁམས་ཤྙིག་ཏུ་རྒྱལ་

པོ་ཞྙིག་ཡོད་པ་རེད།	རྒྱལ་པོ་དེ་ཕོ་བང་ཁོ་ནར་བཞུགས་པ་ལས་གཞན་དུ་མ་བོན་

པ་དང་།	མྙི་གང་གྙིས་ཀང་མྙི་མཐོང་བར་འདུག་གོ	།ནམ་ཞྙིག་ཉྙིན་གུང་ན་མངའ་
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འབངས་ལས་བྙིས་པ་བཟང་བ་ཞྙིག་ཁེར་ནས་རྒྱལ་པོའྙི་གཙུག་ཕུད་བཞར་བའྙི་

རེས་ལ་དེ་བསད་དོ།	།དེ་ནས་བཟུང་སེ་སྐྲ་བཞར་བ་རྣམས་རྙིམ་པས་བསད་ནས་

ལོ་མང་སོང་བ་ན།	ཉྙིན་གཅྙིག་རྒན་མོ་ཞྙིག་གྙི་ཁེའུ་གཅྙིག་པུ་དེའྙི་རྙིམ་པ་སེབས་

པས།	རྒན་མོས་ངའྙི་བུ་གཅྙིག་པུ་གསོད་པའྙི་དུས་ལ་བབ་བོ་ཞེས་ཡྙི་མུག་ནས།	

བུ་ལ་གོས་བཟང་པོ་གཡོགས།	རང་གྙི་ནུ་མའྙི་འོ་མས་རམ་པར་བླུགས་ནས་གོང་

བུར་བས་ཏེ་ཨམ་ཕག་ཏུ་བཅུག་ལ།	འདྙི་རྒྱལ་པོའྙི་གཙུག་ཕུད་བཞར་བ་ན་ཆུང་

ཆུང་བཟའ་བར་བ་སེ་སོ་མང་རྒྱོབ་ཅྙིག	རྒྱལ་པོས་ཁོད་མྙི་གསོད་པའང་སྲྙིད་ཅེས་

བཅོལ་ནས།	ཁེའུ་རྒྱལ་པོའྙི་དྲུང་དུ་ཕྙིན་ཏེ།	གསེར་གྙི་སོ་མང་གྙིས་སྐྲ་བཞར་བ་

ལ་རྒྱལ་པོའྙི་རྣ་བ་བོང་བུའྙི་རྣ་བ་ཇྙི་བཞྙིན་འདུག་པ་མཐོང་ངོ་།	།དེའྙི་ཚེ་ཟན་གོང་

ལས་ཅུང་ཞྙིག་ཟོས་པས།	རྒྱལ་པོས་ཁོད་ཀྙི་འདྙི་ཅྙི་ཡྙིན་དྲྙིས་པས།	ཟན་གོང་ཡྙིན་

ཞེས་ཞུས་པས།	རྒྱལ་པོས་ང་ལ་བྙིན་ཅྙིག་གསུངས།	ཟན་གྙི་གོང་བུ་ཞྙིག་ཕུལ་བས།	

དེ་བཞེས་ནས་དྲྙི་རོ་ཤྙིན་ཏུ་ཞྙིམ་པ་འདྙི་ཅྙིའྙི་རྐྱེན་ཡྙིན་གསུངས།	ཁེའུ་ན་རེ།	ངའྙི་

མས་རང་གྙི་ནུ་མའྙི་འོ་མ་རམ་པར་བླུགས་ནས་བྙིན་པ་ལགས་ཞུས་པས།	རྒྱལ་

པོས་བསམ་པ།	ཁེའུ་འདྙི་གསོད་དུ་མྙི་རུང་བར་འགྱུར་ཏེ།	ངེད་གཉྙིས་མ་གཅྙིག་

གྙི་འོ་མ་འཐུང་བས་ཉེ་འབེལ་ཅན་ཉེས་པ་མེད་པར་གསོད་པའྙི་ཚུལ་གང་ནས་ཡོང་

སམ་སེ།	ཁེའུ་ལ་གསུངས་པ།	ངའྙི་རྣ་བ་འདྙིས་ལན་པས་འདྙི་མཐོང་ཚད་བསད་

པ་ཡྙིན་པ་ལ་ད་དུང་ངས་ཁོད་མ་གསོད་དེ།	མ་གཅྙིག་གྙི་འོ་མ་འཐུངས་པས་ཁོད་

ཀྙིས་ཀང་ང་ལ་བོང་བུའྙི་རྣ་བ་ཡོད་པར་མྙི་གཞན་ལ་མྙི་སྨྲ་ཞྙིག་གསུངས་པས།	ཀེ་

མ་རྒྱལ་པོ།	ངས་མྙི་གང་ལའང་མྙི་སྨྲའོ་ཟེར།	འོ་ན་མ་ལའང་མྙི་སྨྲ་ཞྙིག	གལ་ཏེ་

མྙི་ལ་སྨྲས་ན་ངས་ཁོད་གསོད་ངེས་ཏེ།	ཁོད་ལས་གཞན་པའྙི་མྙི་གང་གྙིས་ཀང་
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མ་ཤེས་པས་བག་ཡོད་པར་བོས་ཤྙིག་ཅེས་བཀའ་བསོས་ནས་བཏང་ངོ་།	།

	 ཁེའུ་དེ་རང་ཁྙིམ་དུ་བྱུང་ལ།	དེ་རེས་ཀྙི་སྐྲ་བཞར་བའྙི་མྙི་རྣམས་སྔར་

བཞྙིན་དུ་བསད་པས།	ཐམས་ཅད་ཀྙིས་རྒན་མོའྙི་བུ་སེམས་ཀྙི་སྡུག་བསྔལ་མེད་

པར་བདེ་སྐྙིད་ཀྙིས་གནས་སོ་ཞེས་ཡ་མཚན་པར་བེད།	ཐམས་ཅད་ཀྙིས་ཁོད་ཇྙི་

ལྟར་བས་པས་མ་ཤྙི་བར་བྱུང་ཞེས་དྲྙིས་པ་ལ།	མ་གཙོ་བས་པ་ཀུན་ལ་ཅྙི་ཡང་མ་

བཤད།	རྒྱལ་པོའྙི་རྣ་བ་གཞན་ལས་ལྷག་པར་གྱུར་པའྙི་ཚུལ་གཞན་གང་ལའང་ཅྙི་

ཡང་མྙི་སྨྲ་ཡང་སེམས་ཁོང་དུ་བརྣགས་པས་ན།	ཁེའུ་དེ་ནད་དྲག་པོས་ཐེབས་ནས་
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སྨན་དང་རྙིམ་གོའྙི་ཆོས་སོར་ཅྙི་བས་ཀང་ཕན་མ་བཏགས་པར་ཤྙི་ལ་ཁད་པ་ན།	

ལྷ་རེ་ཞྙིག་གདན་དྲངས་ནས་ར་བསན་པས།	ལྷ་རེ་ན་རེ།	ཁོད་ལ་སེམས་ཀྙི་ནད་

ལས་གཞན་པའྙི་ནད་མྙི་འདུག་པས།	སྨན་འཐུང་བས་ཕན་མྙི་ཐོགས།	སེམས་ལ་

བརྣག་པ་ཁ་ལ་ཐོན་ཏེ་སྨྲོས་ཤྙིག་བས་པས།	ཐམས་ཅད་ཀྙིས་ཁ་མཐུན་པར་གཏམ་

ཡོད་ན་ད་ལྟ་ཉྙིད་དུ་བརོད།	འཆྙི་བར་འགྱུར་ན་ཕྙིས་དྲགས་པ་རེད་ཟེར་བར།	ཁེའུ་

དེས་མེད་ཟེར་ནས་མྙི་སྨྲ།	ལན་གཅྙིག་མས་ནན་ཏན་གྙིས་དྲྙིས་པས།	མ་ལ་བརོད་

རྒྱུའྙི་གཏམ་ཞྙིག་ཡོད་མོད།	འོན་ཀང་གལ་ཏེ་སྨྲ་ན་རྒྱལ་པོའྙི་ཆད་པ་ཕོག་ཟེར།	

མས་འོ་ན་མྙི་མེད་པའྙི་དགོན་པར་སོང་སེ།	ས་རོ་ཤྙིང་གྙི་ཕུག་པ་ཞྙིག་ལ་སྨྲས་

ན་སོས་ཡོང་བས་པས།	ཁེའུ་གསང་སེ་སོང་ལ་བྙི་བའྙི་བུག་པར་ཁ་གཏད་ནས་

ངེད་ཀྙི་རྒྱལ་པོ་ནྙི་བོང་བུའྙི་རྣ་བ་ཅན་ཡྙིན་ནོ་ཞེས་འོ་འདོད་འབོད་པས་སྨྲས་སོ།	།

དེ་ནས་བཟུང་སེ་ཁེའུ་དེའྙི་ནད་དྲག་གོ	།

	 བུག་པ་དེའྙི་བྙི་བ་དེས་ཁོའྙི་གཏམ་ཐོས་ནས་བུག་པའྙི་ནང་གྙི་སྒ་ཕྙིར་

ཐོན་པས་རླུང་དང་འདྲེས་ནས་རྒྱལ་པོས་གསན་ཏོ།	།དེ་ནས་གཏམ་འདྙི་ཁེའུ་དེས་

སྨྲས་པ་ཡྙིན་སམ་སེ།	ཕོ་ཉ་བཏང་བས་ཁེའུ་དེ་རྒྱལ་པོའྙི་དྲུང་དུ་བཀུག་ལ།	རྒྱལ་

པོས་བཀའ་སལ་པ།	ངས་ཁོད་ལ་མྙི་གཞན་ལ་མྙི་སྨྲ་བར་བཀའ་བསོས་པ་ཡྙིན།	

ད་དུང་ཁོད་ཀྙིས་དེ་འདྲའྙི་གཏམ་སུ་ལ་སྨྲས་སམ་ཞེས་དྲྙིས་པས།	ཁེའུ་ན་རེ།	ང་

རང་གྙིས་མྙི་གང་ལའང་རྡུལ་ཕན་ཙམ་དུ་ཡང་བརོད་པ་མ་ལགས་སོ་ཟེར།	ཁོད་

ཀྙིས་མྙི་ཞྙིག་ལ་ངེས་པར་སྨྲས་པ་ཡྙིན་ཏེ།	སྨྲས་པའྙི་སྒ་ནྙི་ངས་གསན་པར་གྱུར་

ཏོ།	།མྙི་སྨྲ་ན་ང་ལ་གང་ནས་གོ་བར་གྱུར་བས་པས།	ཁེའུ་ན་རེ།	ཁྙིམ་དུ་མཆྙིས་

ནས་བདག་ནད་དྲག་པོས་ཐེབས་ལ་སྨན་བཅོས་ཅྙི་བས་ཀང་མ་ཕན་པའང་གསང་
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བ་འདྙི་གཞན་ལ་མྙི་སྨྲ་བས་ལན་ཏེ།	ཉེ་དུ་ཡྙིན་མྙིན་ཐམས་ཅད་ཀྙིས་ཁོད་ཀྙིས་མ་

བཤད་པ་ཅྙི་ཡྙིན་ཞེས་ནན་གྙིས་དྲྙིས་ཀང་མྙི་སྨྲའྙི་དུག་སེམས་ལ་ཞུགས་པའྙི་རྐྱེན་

དུ་ཤེས་ཀང་མྙི་བརོད་པར་འཆྙི་ལ་ཁད་ཚེ།	ལྷ་རེས་ར་བལྟས་ནས་ལུང་བསན་པ་

སོགས་སྔར་བྱུང་བ་བཞྙིན་རྒྱས་པར་ཞུས་ནས།	བྙི་བའྙི་ཕུག་པར་སྨྲས་པ་ལས་

གཞན་སུ་གང་ལའང་མ་བརོད་དོ།	།གལ་ཏེ་ཁེད་ཀྙིས་གསན་པ་བདེན་ན་གཏམ་ངན་

དེ་རླུང་ལས་གཞན་གང་གྙིས་བརོད་བས་པས།	དེར་རྒྱལ་པོས།	ངས་ཀང་རླུང་དང་

འདྲེས་པ་ཉན་པ་ཡྙིན་གསུངས་ནས།	བུ་ཁོད་བསད་པས་ཅྙི་བ།	ད་དུང་ངའྙི་རྣ་བ་
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གཞན་དང་གཅྙིག་པ་བཟོ་བའྙི་ཐབས་ཁོད་ལ་ཡོད་དམ་གསུངས་པས།	ཁེའུ་ན་རེ།	

ཀེ་མ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོས་ངའྙི་ཚིག་ཉན་ན་བདག་ལ་ཐབས་གཅྙིག་ཡོད་ཟེར།	རྒྱལ་

པོས་ཐབས་དེ་ང་ལ་བརོད་ཅྙིག་ངས་ཉན་ནོ་ཟེར།	ཁེའུ་ན་རེ།	ཀེ་མ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་

པོ།	དབུ་ལ་ཞྭ་ཞྙིག་གསར་དུ་བཟོས་ལ་དེའྙི་ལོགས་གཉྙིས་སུ་རྣ་བ་སྦེད་པའྙི་རྭ་

ཅན་གྙི་ཞྭ་གོན།	སྐུ་དྲུང་བ་རྣམས་ལའང་དེ་འདྲའྙི་ཞྭ་མོ་གོན་དུ་བཅུག་སེ་བསླུ་བྙིད་

བས་ན་རྙིགས་སོ་བས་པས།	དེ་དགོངས་པར་སོང་སེ་ཞྭ་གསར་བཟོས་ནས་ཉྙིན་

བཟང་བར་གོན་ལ་རྒྱལ་པོ་ཁྙི་ལ་བཞུགས།	མངའ་འབངས་ཀུན་འདུས་ཞྭ་གསར་

དེ་ཚོས་ཡ་མཚན་དུ་བསྔགས་ཏེ་ཀུན་ལ་གགས་སོ།	།

	 དེ་ནས་བཟུང་སེ་ཐམས་ཅད་ཀྙིས་རྒྱལ་པོ་མཐོང་ཡང་བོང་བུའྙི་རྣ་བ་ཅན་

དུ་ཀུན་གྙིས་མ་ཤེས་པར་མྙི་ཆེན་པོའྙི་རྒྱན་དུ་སྨྲས་ཏེ་ཞྭ་ཅན་ཞེས་གགས་སོ།	།དེང་

སང་ཡང་ཐཱ་ཡན་ཕུའྙི་རྒྱལ་པོའྙི་དྲུང་པ་བཅའ་ས་ཅན་1ལ་དེ་འདྲའྙི་ཞྭ་ཡོད་པའང་དེ་
ཡྙིན་ནོ།	།རྒན་མོའྙི་བུ་དེས་ཁྙིམ་ས་འཛིན་ཏེ་བློན་པོར་གྱུར་པས་མྙི་གསོད་པའྙི་

སྲོལ་ཡང་དེ་ནས་མཚམས་ཆད་དོ།	།དེར་ཐམས་ཅད་ཀྙིས་བདེ་ཞྙིང་སྐྙིད་དོ་བས་

སོ་ཞེས་རོས་སྨྲས་པས།	རྒྱལ་པོ་བདེ་སྤོད་བཟང་པོས་རྒྱལ་པོ་གཅྙིག་པུའྙི་རྣ་བ་

གསང་ཆེད་འཆྙི་དགོས་པའྙི་མྙི་དེ་འདྲའྙི་མང་པོའྙི་སྲོག་སྐོབ་མཁན་རྒན་མོའྙི་བུ་

དེ་བློ་གོས་བཟང་ངོ་ཟེར་ཤོར་བས།	རོ་དངོས་གྲུབ་ཅན་གྙིས།	རོ་ལ་གཏམ་ཟེར་

བ་བ་ཁ་ཧུར་ཟེར་ནས།	འགམ་ལྕག་མེ་འབར་བ་ལྟ་བུ་གསུམ་བརྒྱབ་ནས་རོ་བོས་

ཤོར་སོང་ངོ༌།།	།།	

༡)	རོ་ཤན་ཀ་ཇྙི་ཧ་མའྙི་རོ་སྒྲུང་ཨྙིན་འགྱུར་མའྙི་ནང་དུ་བཅའ་ས་ཅན།	ཞེས་པ་ས་ཆའྙི་མྙིང་དུ་བཀྲལ་

ཀང་དེ་ཉྙིད་གོ་གནས་འཇའ་ས་ཅན་ཞེས་པ་ཡྙིན་པར་དོགས།	
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ཁེའུ་གེན་པ།

༄༅།	།ཡང་སོབ་དཔོན་གྙིས་ལམ་སོན་གནང་བ་བཞྙིན་ཕྙིན་ནས་རོ་དངོས་གྲུབ་

ཅན་སོད་སའྙི་ཨ་མྲའྙི་ཤྙིང་སོང་དེའྙི་རར་སེབས་པ་དང་།	རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤོད་བཟང་

པོས་ས་རེ་བཏོན་ནས་ཤྙིང་སོང་ལ་ཚག་སྒ་ཞྙིག་བརྒྱབ་སེ།	བླ་མ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པོ་

ཡྙིན།	།ང་རང་བདེ་སྤོད་བཟང་པོ་ཡྙིན།	།དྲྭ་བ་ལྕགས་ཀྙི་མྙིག་དགུ་མ།	།ས་རེ་ཟླ་

བ་དཀར་པོ་ཡྙིན།	།ཏོག་མ་སེང་ལྡེང་སྨུག་པོ་ཡྙིན།	།ཞགས་པ་འཕྲུལ་གྙི་ཨ་ལོང་

ཡྙིན།	།རལ་གྙི་ངར་མ་རོ་གཅོད་ཡྙིན།	།མར་ཟན་ཟོས་པ་འཛད་མེད་ཡྙིན།	།ཕད་བུ་

བརྒྱ་ཤོང་ཁ་མོ་ཡྙིན།	།རོ་ཁོག་འབབ་བམ་ཤྙིང་སོང་གཅོད།	།ཅེས་བཤད་པས།	རོ་

དེས་ཤྙིང་མ་གཅོད་ང་རང་བབ་སེ་ཡོང་ཟེར་ཞྙིང་བབས་བྱུང་བ་དང༌།	ཏོག་མ་དེས་

བརྡུངས།	ཕད་བུ་བརྒྱ་ཤོང་ཁ་མོའྙི་ནང་དུ་བཅུག		ཞགས་པ་འཕྲུལ་གྙི་ཨ་ལོང་གྙིས་

བསམས།	མར་ཟན་ཟོས་ཏེ་རྒྱབ་ལ་ཁུར་ནས་ཉྙིན་ལམ་བཅད།		དེ་ནས་རོ་དེས།	

རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བུ།	ཡང་ན་རྒྱལ་བུས་སྒྲུང་ཞྙིག་ཤོད།	ཡང་ན་ངས་སྒྲུང་ཞྙིག་བཤད་

ཟེར་བས།	རྒྱལ་བུའྙི་བསམ་པ་ལ།	བླ་མའྙི་ཞལ་ནས་རོ་ཁོ་རང་གྙིས་ཅྙི་ཟེར་ཡང་

གཏམ་ལན་མ་ལབ་གསུང་གྙི་འདུག་པས།	གཏམ་ལན་བེད་མྙི་ཉན་བསམས་ནས་

ཁ་རོག་བསད་པས།	རོ་ན་རེ།	རྒྱལ་བུ་ལས་ཟད་ཁོད་འདྲའྙི་ཁ་ནས་གཏམ་ཡོང་བ་

མྙི་འདུག		ངས་སྒྲུང་ཞྙིག་བཤད་ཀྙི་ཉོན་ཨང་ཟེར་ནས་གཏམ་འདྙི་ལྟར་སྨྲས་པ།

	 སྔོན་དུས་དང་པོ་ཙ་ན།	རྒྱ་གར་ནུབ་ཕོགས་ཁ་ཆེའྙི་ཡུལ་དུ་ཕ་མ་གཉྙིས་

ལ་ཤྙིན་ཏུ་གེན་པའྙི་བུ་གཅྙིག་ཡོད།	ཕ་མ་གཉྙིས་ཀྙིས་བསམ་པ།	ངེད་ཀྙི་བུ་འདྙི་

ཆེས་ཤྙིན་ཏུ་གཏྙི་མུག་པ་ཡྙིན་པས།	སྲོག་འཚོ་བར་བེད་མྙི་ནུས་ཏེ།	འདྙི་ལ་ཕྱུག་
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པོའྙི་བུ་མོ་ཞྙིག་བསུ་ནས་བཟའ་མྙི་བའོ་སམ་སེ།	དེ་ལྟར་བས་ཏེ་ཕ་མ་གཉྙིས་ཤྙི		

བུ་དེས་ཟ་འཐུང་མ་གཏོགས་པ་ཅྙི་ཡང་མྙི་ཤེས་པས།	ཟས་ཟད་རེས་ཞྙིང་ས་ཡང་

བཙོངས་ནས་ཟོས་པས་ཟད་དེ་ཟ་རྒྱུ་ཅང་མེད་པ་ན།	ཆུང་མ་ན་རེ།	ངེད་གཉྙིས་ད་

གཟོད་ཟ་རྒྱུ་ཅྙི་ཡང་མེད་པས་འདྙིར་སོད་ཀྙིན་ལྟོགས་གྙིར་འཆྙི་བར་འགྱུར།	ངའྙི་

ཕ་མ་ལ་སྐེས་གཅྙིག་རྙེད་པ་ཁེར་ཏེ་ཕྙིན་ན།	ངེད་གཉྙིས་ལ་སྲོག་འཚོ་བའྙི་དངོས་

པོ་སྦྙིན་པར་ཐག་ཆོད་ཟེར་ནས།	སྐེས་སུ་སྦྙིན་རྒྱུ་མ་རྙེད་པས་ཁོ་ལ་སྨྲས་པ།	ཁོད་
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ཀྙིས་ལས་ཤྙིག་བས་ན་ཉ་གཅྙིག་སྦྙིན་པ་སྲྙིད།	དེ་བྱུང་ན་དེ་སྐེས་སུ་ཁེར་ཆོག་ཟེར།	

དེ་བཞྙིན་དུ་ཁོ་དེ་ཉ་པའྙི་འགམ་དུ་སོང་སེ་ཕན་བཏགས་པས་ཉ་གསོན་པོ་གཅྙིག་

བྙིན།	ཆུང་མས་ཉ་དེ་སེར་མ་ཞྙིག་གྙི་ནང་དུ་བཞག་ལ་ཁོའྙི་ལག་ཏུ་འཛིན་བཅུག	

ཁོད་ངའྙི་ཕྙི་བཞྙིན་ཤོག་ཨང་།	ངས་སྔོན་ལ་འགོ་ཟེར་ནས་སོང་སེ།	ཉེ་དུ་རྣམས་

ཀྙིས་ངེད་ཀྙི་བུ་མོ་བྱུང་ཟེར་དགའ་ནས་མདུན་དུ་བསུས་ནས་ཡོང་བ་ལ།	མོས་ངའྙི་

ཁོ་ག་ཡང་ཕྙི་བཞྙིན་ཡོང་བ་དེའྙི་མདུན་ནས་ཀང་བསུ་བར་བ་ཟེར་བ་ལྟར།	ཕར་

སོང་བས་ཉེ་བར་མ་བྱུང་།	ཡུན་རྙིང་སོང་རེས་མག་པ་གེན་པ་དེས་ཆུ་བརྒལ་བ་ན་

ཉ་དེ་ཆུ་ལ་དོར་བས་གོས་ཕུད་དེ་གཅེར་བུར་ཆུ་ནང་དུ་ཉ་མྙི་མཐོང་བཞྙིན་དུ་དེད་

སོང་བར་འདུག	གཉེན་གོགས་རྣམས་ཀྙིས་འདྙི་དེད་པས་ཅྙི་བ།	ད་ངེད་ཀྙི་ཁྙིམ་དུ་

ཕེབས་ཟེར་ཡང་མ་ཉན་པར་ངའྙི་རྔན་པ་ཡྙིན་ཟེར་ཏེ།	ཡང་དེད་པ་ལ་ཆུ་རྙོག་མར་

སོང་བས་ཅྙི་ཡང་མྙི་མཐོང་ངོ་།	།ཡང་སྒྱུག་མོ་བྱུང་ནས་ངེད་ཀྙི་ཁྙིམ་ལ་ཕེབས་ཟེར་

བས།	རྔན་པ་མྙི་འདུག་པས་མྙི་རུང་ཟེར་ཏེ་མ་ཉན་ནོ།	།ཐམས་ཅད་ཀྙིས་ཆུ་དེའྙི་ནང་

དུ་འཚོལ་བས་རོ་མ་གཏོགས་ཅྙི་ཡང་མྙི་འདུག་པ་ལ།	དེར་ཁོད་ཀྙི་རྔན་པའྙི་རྣམ་

པ་ཇྙི་ལྟར་ཡོད་དྲྙིས་པས།	ཉའྙི་རྣམ་པ་བརོད་རྒྱུ་མ་རྙེད་པར་ཚ་བོ་ཞྙིག་གྙི་མགོ་

ནས་བཟུང་སེ་འདྙི་འདྲ་ཞྙིག་ཡོད་ཅེས་བཤད་པས།	སྒྱུག་མོ་གཙོ་བས་པའྙི་ཆུང་

མའྙི་ཉེ་འབེལ་ཚོས་འདྙི་འདྲའྙི་གེན་པའྙི་མྙི་ཡོད་འདུག་ན་ཞེས་ཁ་སྐེངས་བཞྙིན་དུ་

ཁྙིམ་དུ་བྱུང་ནས།	བུ་མོ་ལ་དེ་ཅྙི་ཡྙིན་དྲྙིས་པས་ཉ་ཡྙིན་ཟེར།	དེར་ཉེ་འབེལ་ཚོས་

འདྙི་གཉྙིས་ཇྙི་དགའ་སྲོག་འཚོ་བར་བེད་ཟེར་ཏེ།	དེང་ཕྙིན་ཆད་ངེད་ཅག་གྙི་རར་

མྙི་འོངས་ཤྙིག	ངེད་ཀྙི་སན་གགས་ཕུང་བར་འགྱུར་རོ།	།ཟེར་ཏེ་དངོས་པོ་མ་བྙིན་

པར་ཕྙིར་འབུད་བཏང་ངོ་།	།
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	 དེར་ཆུང་མ་ལ་ཉེ་དུ་རྣམས་ཀྙིས་དམའ་འབེབས་བས་ཏེ།	མྙི་གཞན་

གྙི་གོང་དུ་ཕྙིན་ཏེ་རས་འཐག་པས་སྲོག་འཚོ་བར་བེད་པ་ལ།	ཁོ་ག་ལའང་ཁ་ཏ་

བསབ་བ་མང་པོས་བ་བེད་སྦོང་བར་བས་པས་སྤང་པོར་སོང་སེ།	ཚོང་པ་བས་

པས་དངོས་པོ་ཕན་བུ་རྙེད་ཅྙིང་།	ཆུང་མ་དེ་ལ་མུ་ཏྙིག་འགའ་རེ་ཡང་བྱུང་།	ཚོང་

པ་ལེགས་པར་བས་པས་ར་གཅྙིག་ཀང་རྙེད།	དེ་ནས་ཁྙིམ་བདག་ན་རེ།	ཆུང་མ་

ཁོད་ཀྙི་ཉེ་དུ་རྣམས་ཀྙིས་ངེད་ཅག་གཉྙིས་ལ་མྙིར་མ་བརྙིས་པར་གནས་ནས་ཀང་

བསྐྲད་པ་ཡྙིན།	ད་གཟོད་དེ་དག་ལ་འཁོན་ལན་ཞྙིག་བསོག་པར་བའོ་ཟེར་ནས།	མུ་

ཏྙིག་ཁེར་ནས་ར་ལ་བཞོན་ཕྙིན་པས།	ཞང་པོ་རྣམས་ཀྙིས་སོར་བསུས་ནས་ཁྙིམ་

དུ་ཕེབས་ཏེ།	ཁོས་ར་མགོ་ལ་ཞྭ་ཐུམ་བསྐོན་ཏེ་བཏང་བས།	དེ་དག་གྙིས་ཁོད་ཀྙི་

ར་ལ་རྩྭ་བྙིན་ཟེར་བས།	ངའྙི་ར་རྩྭ་མྙི་ཟ་ཟེར་ཏེ།	ཟས་ཟོས་ལ་ཆང་བཏུངས་ནས་

ཕྙིར་ཐོན་ནས་རའྙི་རར་ཕྙིན་ཏེ་བཤང་བ་བཏང་བ་ཁེར་ལ།	མུ་ཏྙིག་གསང་ནས་

བསྲེས་ཏེ་སྣོད་གཅྙིག་ཏུ་བཅུག་ལ་འཆང་ངོ་།	།དེའྙི་ཚེ་ཞང་པོ་རྣམས་ཀྙིས་འདྙི་

ཅྙི་ཡྙིན་དྲྙིས་པས།	འདྙི་ངའྙི་ར་ནོར་བུ་ཅན་གྙི་བཤང་བ་ནས་བྱུང་བའྙི་རྙིན་པོ་ཆེ་

ཡྙིན།	འདྙི་འདྲ་ཡྙིན་པ་མྙི་གཞན་ལ་མྙི་སྨྲ་ཞྙིག་ཟེར།	དེ་དག་བལྟ་བར་བ་ཟེར་ཏེ་

བལྟས་པས་བཤང་བ་དང་མུ་ཏྙིག་འདྲེས་པ་མཐོང་ནས་འདྙི་ཡང་ངེད་ལ་བྙིན་ཟེར་

བས་མ་ཉན་པ་ལ།	རྣམ་པ་དུ་མའྙི་ནོར་རས་ཆེས་མང་པོ་བྙིན་པ་ལ་ཚོང་པས་ཀང་

བླངས་ཏེ།	མག་པ་ལ་ཕ་ཞང་པོས་དྲྙིས་པ།	ར་འདྙི་ཇྙི་ལྟར་བས་ན་རྙིན་ཆེན་བྱུང་

ཟེར།	ཞག་བདུན་བར་དུ་རྩྭ་ཆུ་མ་སྦྙིན་པར་འབྲུ་ཅུང་ཞྙིག་བྙིན་ན་དེ་བྱུང་ངོ་།	།དེ་

རེས་མང་དུ་བྙིན་ན་མུ་ཏྙིག་མང་པོ་འབྱུང་ངོ་ཟེར་ཏེ་ལོག་སོང་།	དེ་དག་ཞག་བདུན་

བར་དུ་ཆུ་མ་བྙིན་པར་ཚི་གུ་ཙམ་བྙིན་པས་ར་ཤྙིའོ།	།
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	 དེ་རེས་མགོ་སོར་བཏང་བར་ཤེས་ཏེ་མག་པ་རད་བཅད་ནས་རྙེད་དེ་ལག་

གཉྙིས་རྒྱབ་ཏུ་བསམས་ནས་ཁེར་བའྙི་ལམ་ཁར་གོང་རལ་ཞྙིག་ཏུ་ཕྙིན་ནས་སྐེད་

མོག་ཤྙིང་གཅྙིག་ལ་བཅྙིངས་ཏེ་བཞག་ནས།	དེ་དག་གོང་དེ་ལ་ཆང་འཐུང་དུ་སོང་

བའྙི་རེས་སུ་མྙི་དེའྙི་དྲུང་དུ་རྙི་དྭགས་ལྟ་བུའྙི་མྙི་སྒུར་པོ་ཞྙིག་གྙིས་ཕག་བཅུ་དེད་

འོང་ནས་ཤྙིང་ལ་བཅྙིངས་པའྙི་མྙི་མཐོང་སེ།	ཁོད་ཅྙི་བེད་མཁན་གྙི་མྙི་ལགས་དྲྙིས་

པས།	ང་ནྙི་ལྷ་རེའྙི་མྙི་ཡྙིན་ལ།	མྙི་སྒུར་པོ་ཤྙིང་འདྙི་ལ་བཅྙིངས་ན་དྲང་པོར་འགྱུར་

རོ།	།བས་པས།	མྙི་སྒུར་པོ་ན་རེ།	འོ་ན་ངའྙི་འཚང་ར་འཐེན་ལ་དྲང་པོར་སོངས་ཟེར།	

དེས་རུང་ཟེར་ཏེ།	ངའྙི་བཅྙིངས་པ་ཁོལ་བས་ནས་མྙི་སྒུར་པོ་དེ་ཤྙིང་ལ་བཅྙིངས་ཏེ་
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བཞག་ལ།	བདག་འདྙིར་མ་ཡོང་བར་དུ་ཁོད་སད་མ་བསྒགས།	ངས་ཁོད་ཀྙི་ཕག་

རྣམས་བ་ར་བ་ཟེར་ཏེ།	ཕག་རྣམས་ཁེར་ནས་རང་ཁྙིམ་དུ་ལོག་སོང་ངོ་།	།ཞང་པོ་

རྣམས་བྱུང་ནས་སྔར་གྙི་མག་པ་ཡྙིན་སམ་དུ་འཁྲུལ་ནས་ཤྙིང་དེའྙི་དྲུང་དུ་གཏྙིང་ཤྙིན་

ཏུ་ཟབ་པའྙི་ཁོན་པ་ཞྙིག་འདུག་པ་དེར་དོར་ནས་དེ་དག་ཁྙིམ་དུ་སེབས་རེས།	མག་

པ་ཡང་རང་ཁྙིམ་དུ་ཕག་བཅུ་དང་བཅས་པ་སེབས་པའྙི་གཏམ་ཐོས་ནས་དེ་བརྫུན་

པ་སེ།	གལ་ཏེ་བདེན་ན་མྙི་དེ་འཕྲུལ་ཅན་ཆེ་བ་ཞྙིག་ཡྙིན་སམ་ནས་སོང་སེ་མཐོང་

བ་དང་།	ཁོད་ཇྙི་ལྟར་ཐོན་ཞེས་དྲྙིས་པས།	ཁེད་ང་ལ་དག་བོར་གྱུར་ཏེ་བདག་ཆུ་ལ་

དོར་བ་ཡྙིན་ནའང་།	ཆུའྙི་ནང་དུ་ཀླུའྙི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་དགའ་སོན་བེད་ཀྙིན་འདུག	ང་

མཐོང་ནས་འཇྙིག་རེན་གྙི་བམ་ཟེ་ཞྙིག་ལ་ཅྙི་འདོད་པ་བྙིན་ཞེས་བཀའ་སལ་ཏོ།	།དེར་

བདག་ལ་གོགས་མེད་པས་ཕྱུགས་མང་པོའྙི་མཐའ་ནས་ཕག་བཅུ་ཙམ་དེད་འོང་ལ།	

དེང་ཕྙིན་ཆད་ཀླུ་རྒྱལ་ངའྙི་དྲུང་དུ་ཡོང་ན་ཕད་བུ་ཞྙིག་ལ་རོ་བཅུག་སེ་ཁེར་ཤོག	དེ་

དང་མཉམ་པའྙི་རྙིན་ཆེན་སྦྙིན་ནོ།	།ཞེས་ཀང་བཀའ་སལ་པ་ཡྙིན་པས།	ད་གཟོད་

ང་ཞག་བདུན་སོང་ནས་འགོ་འདོད་དོ་བས་པས།	གཏམ་དེ་དག་ཁོ་ཚོས་ཐོས་ནས།	

ཞང་པོ་རྣམས་ཀྙིས་ཕད་བུའྙི་ནང་དུ་རོ་བཅུག་སེ་ཁུར་ཁེར་ནས་ཞག་བདུན་གྙི་སྔོན་

དུ་ད་ལྟ་ཉྙིད་དུ་འགོ་ན་དགའ་སམ་སེ་རེ་རེ་བཞྙིན་ཁོན་པ་དེར་མཆོངས་རྐྱེན་ཐམས་

ཅད་ཤྙིའོ།	།དེ་དག་གྙི་ཁང་ཁྙིམ་ས་གཞྙི་རྣམས་མག་པ་དང་བུ་མོ་གཉྙིས་ལ་བདག་

པར་གྱུར་ཏོ་བས་པས།	རྒྱལ་པོ་བདེ་སྤོད་བཟང་པོས་སེམས་པ་མང་པོའྙི་མྙི་གེན་པ་

ལ་སེམས་པ་གཅྙིག་པའྙི་མྙི་གྲུང་པོས་བསླུས་པར་གྱུར་པ་ཡ་མཚན་ཆེ་ཟེར་ཤོར་

བས།	རོ་དངོས་གྲུབ་ཅན་གྙིས།	རོ་ལ་གཏམ་ཟེར་བ་བ་ཁ་ཧུར་ཟེར་ནས།	འགམ་

ལྕག་མེ་འབར་བ་ལྟ་བུ་གསུམ་བརྒྱབ་ནས་རོ་བོས་ཤོར་སོང་ངོ༌།།	།།
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རྐྱལ་པ་ཁུར་བའྱི་གནས་སོར་མཁན་འདེ་དང་

གྱི་ཁུར་བའྱི་བུ་ལོན་འདེད་མཁན་མྱི།

༄༅།	།ཡང་སོབ་དཔོན་གྙིས་ལམ་སོན་གནང་བ་བཞྙིན་ཕྙིན་ནས་རོ་དངོས་གྲུབ་

ཅན་སོད་སའྙི་ཨ་མྲའྙི་ཤྙིང་སོང་དེའྙི་རར་སེབས་པ་དང་།	རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤོད་བཟང་

པོས་ས་རེ་བཏོན་ནས་ཤྙིང་སོང་ལ་ཚག་སྒ་ཞྙིག་བརྒྱབ་སེ།	བླ་མ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པོ་

ཡྙིན།	།ང་རང་བདེ་སྤོད་བཟང་པོ་ཡྙིན།	།དྲྭ་བ་ལྕགས་ཀྙི་མྙིག་དགུ་མ།	།ས་རེ་ཟླ་

བ་དཀར་པོ་ཡྙིན།	།ཏོག་མ་སེང་ལྡེང་སྨུག་པོ་ཡྙིན།	།ཞགས་པ་འཕྲུལ་གྙི་ཨ་ལོང་

ཡྙིན།	།རལ་གྙི་ངར་མ་རོ་གཅོད་ཡྙིན།	།མར་ཟན་ཟོས་པ་འཛད་མེད་ཡྙིན།	།ཕད་བུ་

བརྒྱ་ཤོང་ཁ་མོ་ཡྙིན།	།རོ་ཁོག་འབབ་བམ་ཤྙིང་སོང་གཅོད།	།ཅེས་བཤད་པས།	རོ་

དེས་ཤྙིང་མ་གཅོད་ང་རང་བབ་སེ་ཡོང་ཟེར་ཞྙིང་བབས་བྱུང་བ་དང༌།	ཏོག་མ་དེས་

བརྡུངས།	ཕད་བུ་བརྒྱ་ཤོང་ཁ་མོའྙི་ནང་དུ་བཅུག		ཞགས་པ་འཕྲུལ་གྙི་ཨ་ལོང་གྙིས་

བསམས།	མར་ཟན་ཟོས་ཏེ་རྒྱབ་ལ་ཁུར་ནས་ཉྙིན་ལམ་བཅད།		དེ་ནས་རོ་དེས།	

རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བུ།	ཡང་ན་རྒྱལ་བུས་སྒྲུང་ཞྙིག་ཤོད།	ཡང་ན་ངས་སྒྲུང་ཞྙིག་བཤད་

ཟེར་བས།	རྒྱལ་བུའྙི་བསམ་པ་ལ།	བླ་མའྙི་ཞལ་ནས་རོ་ཁོ་རང་གྙིས་ཅྙི་ཟེར་ཡང་

གཏམ་ལན་མ་ལབ་གསུང་གྙི་འདུག་པས།	གཏམ་ལན་བེད་མྙི་ཉན་བསམས་ནས་

ཁ་རོག་བསད་པས།	རོ་ན་རེ།	རྒྱལ་བུ་ལས་ཟད་ཁོད་འདྲའྙི་ཁ་ནས་གཏམ་ཡོང་བ་

མྙི་འདུག		ངས་སྒྲུང་ཞྙིག་བཤད་ཀྙི་ཉོན་ཨང་ཟེར་ནས་གཏམ་འདྙི་ལྟར་སྨྲས་པ།

	 སྔོན་དུས་དང་པོ་ཙ་ན།	རྒྱ་གར་བང་ཕོགས་ཀྙི་རྒྱལ་པོ་ཞྙིག་ལ་ཁེའུ་ཆུང་
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བ་ཞྙིག་ཡོད།	ཁེའུ་དེ་འཆྙི་བའྙི་དུས་ལ་བབ་པའྙི་སྔོན་དུ་ནད་དྲག་པོས་ཐེབས་ཏེ།	

སྨན་བཅོས་རྙིམ་འགོ་ཅྙི་བས་ཀང་ཕན་མྙི་བཏགས་པར་འཆྙི་ལ་ཁད་པ་ཡྙིན།	དེ་ལ་

ནད་ཕོག་པའྙི་གནོད་བེད་མཁན་ནྙི་ཡུལ་ཀུན་ལ་པགས་པའྙི་རྐྱལ་པ་ཁུར་ནས་སོར་

མཁན་ཞྙིག་གྙིས་མཐོ་འཚམས་པ་ཡྙིན།	འོན་ཀང་དེ་སུ་གང་གྙིས་ཀང་མ་ཤེས་པར་

འདུག་གོ	།ཡང་གོང་ཁེར་དེར་མྙི་ཞྙིག་གྙིས་ནས་ཀྙི་འབྲུ་བཏབ་ནས་བུ་ལོན་བསྐྙིས་

པའྙི་སྐྙིན་ཚབ་དངུལ་ལེན་པའྙི་ཕྙིར་དུ་མཚན་མོར་གྙི་ཐོགས་ཏེ་སོང་བའྙི་སབས་

ལམ་ཁར་གནས་སོར་མཁན་འདྲེ་དེ་ཕད་པས།	མྙི་དེས་འདྲེ་དེ་ལ་གྙི་བསྣུན་པར་

བེད་པ་ལ།	འདྲེ་ན་རེ།	ཁོད་ཅྙི་ཡྙིན།	བདག་ལ་གནོད་པ་མ་བེད་ཅྙིག		ངེད་གཉྙིས་

འགོགས་པར་འགྱུར་རོ།	།ཁོད་ལ་ཅྙི་དགོས་ཀྙི་དངོས་པོ་ཇྙི་སེད་པ་ངས་བྙིན་གྙིས་

ཟེར་ནས།	ཁོད་ཀྙི་མྙིང་གང་ཡྙིན་ཞེས་དྲྙིས་པས།	མྙི་དེས་ངའྙི་མྙིང་གྙི་ཁུར་བུ་ལོན་

འདེད་མཁན་ཡྙིན་ཟེར།	འདྲེ་ཁོད་ཀྙི་མྙིང་གང་ཡྙིན་དྲྙིས་པས།	འདྲེས་ངའྙི་མྙིང་ལ་
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མྙི་ལྤགས་ཀྙི་རྐྱལ་པ་ཁུར་བའྙི་གནས་སོར་མཁན་ཟེར།	ཁོད་གྙི་དེར་བཞག་ལ་ལུས་

འདྙིར་ཤོག་བས་པས།	གྙི་བཞག་ནས་ཕྙིན་པས་རྐྱལ་པའྙི་ནང་ནས་དར་ཟབ་ཐོན་ཏེ་

མྙི་དེ་ལ་བྙིན་ནས་དེང་ཕྙིན་ཆད་གྙི་བཞག་སེ།	ངའྙི་དྲུང་དུ་འོང་ན་ཅྙི་དགོས་པ་ངས་

སྦྙིན་ནོ།	།ང་གྙི་དེ་ལ་འཇྙིགས་སོ་ཟེར།	མྙི་དེ་ན་རེ།	ད་ངེད་གཉྙིས་ཕུ་ནུ་གཉྙིས་སུ་

གྱུར་ལ།	ཁོད་ཀྙི་གནས་ས་གང་ན་ཡོད་བདག་ལ་བརོད་ཅྙིག་བས་པས།	འདྲེ་ན་རེ།	

ངའྙི་འདུག་ས་ནམ་མཁའ་ལ་ཡོད་ཟེར།	མྙི་དེ་ན་རེ།	ཁོད་ཅྙི་ལ་སྐྲག་དྲྙིས་པས།	ང་

སོན་དུས་སུ་ནས་སྨྙིན་ཏེ་སེ་མ་གང་ནས་མྙིག་འབས་ལྟར་ཧྙིག་གེ་འདུག་པ་དེ་ལ་

འཇྙིགས།	ཁོད་ཀྙི་གྙི་ལས་ཀང་འཇྙིགས།	དེ་ལས་གཞན་གང་གྙིས་ཀང་འཇྙིགས་

སྐུལ་བེད་མ་ཐུབ་ཟེར་ནས།	ཁོད་ཅྙི་ལ་སྐྲག་དྲྙིས་པས།	མྙི་དེ་ན་རེ།	ང་ཁོད་ཀྙིས་

ཁུར་བའྙི་རྐྱལ་པ་ལ་འཇྙིགས་ཟེར་ནས།	ཁོད་རྐྱལ་པ་དེ་བོར་ཅྙིག	ངས་གྙི་དེ་བོར་

བར་བ།	དེ་རེས་ངེད་གཉྙིས་གོགས་སུ་རུང་ངོ་ཟེར།	སོར་མཁན་ན་རེ།	ངས་རྐྱལ་

པ་འདྙི་མ་བོར་ཏེ།	ཐམས་ཅད་ལ་ནད་ཕོག་སེ་དབུགས་ལེན་པ་ནྙི་འདྙི་གཅྙིག་པུའྙི་

མཐུ་ཡྙིན།	ངས་འདྙི་བོར་ན་ལུས་སྲོག་ཅྙི་ཡྙིས་འཚོ་བར་བེད་ཟེར།	དེར་མྙི་དེས་རྭ་

སྣོད་ཞབས་ཕུག་པ་གཅྙིག་གྙི་ནང་ནས་འབྲུ་བཀང་ནས་གནས་སོར་མཁན་འདྲེ་ལ་

བྙིན་པས།	འདྲེས་དེ་ཁེར་ནས་རང་གནས་སུ་ལོག་གོ	།

	 དེའྙི་ཕྙི་བཞྙིན་མྙི་དེས་མར་མེ་བཏེགས་པས་ནས་ཟག་དོར་བའྙི་རེས་

གཅོད་བཞྙིན་ཕྙིན་པས།	བག་ཕུག་གྙི་ཁ་ཁེར་ལ་འདྲེ་དེ་བསད།	ཕུགས་ན་བུ་མོ་

གཅྙིག་གྙིས་ང་གོད་ཁོག་ལྟོགས་ཀྙི་འདུག་ཅེས་ངུས་པས།	དེར་ཕ་དེས་བུ་མོ་པང་དུ་

བླངས་ནས་མ་ངུ་ཞྙིག		དེ་རྙིང་མྙི་ངན་པ་ཞྙིག་དང་མཛའ་གོགས་སུ་འགྱུར་དགོས་

བྱུང་སེ་མྙི་ཁོམ་པར་དུས་འདས་སོ།	།འོན་ཀང་སང་ནངས་པར་རྒྱལ་པོའྙི་བུའྙི་གླུད་



208

ལ་ཕྱུགས་མང་པོ་གསོད་པར་འགྱུར་རོ།	།ཁེའུའྙི་གནོད་པ་ནྙི་ང་ཡྙིན་པས།	ཕྱུགས་

དེའྙི་ཤ་ཁག་རྣམས་ངས་ཁེར་འོང་ནས་ཁེད་ལ་སྦྙིན་ནོ་བས་པས།	བུ་མོ་ན་རེ།	ཨེ་

མ་ཧོ།	རྒྱལ་བུ་དེའྙི་ནད་ཅྙི་ཡྙིན།	དེ་ལ་ཕན་པ་ཅྙི་ཡོད་ཟེར།	ཕ་ན་རེ།	བུ་དེ་ལ་ངས་

མཐོ་འཚམས་པས་ཕན་པ་མ་རྙེད་པར་འཆྙིའོ་བས་པས།	བུ་མོ་ན་རེ།	ཨ་ཧོ།	དེའྙི་

བཅོས་ཐབས་ཅྙི་ཡྙིན་ཟེར།	ཕ་ན་རེ།	དེའྙི་བཅོས་ཐབས་ནྙི།	བ་གང་དམར་པོའྙི་

ཁག་དྲོན་མོ་གཏར་1ཏེ་ནང་དུ་ཚྭ་བཅུག་ན་ལྦུ་བ་བྱུང་ངོ་།	།དེའྙི་སེང་དུ་རྒྱལ་བུའྙི་
རྣ་བ་གཡས་པ་ཐོགས་ནས་ཆ་ལང་དང་རྔ་བསྣུན།	དུང་དང་གྙིང་བུ་སོགས་འབུད་

པའྙི་སྒ་བསྒགས་ན་དབར་གྙི་དུས་བྱུང་ངོ་སམ་སེ།	འབུ་ངན་རྣ་བའྙི་ཕྙི་རོལ་ཏུ་ཐོན།	

ཕྲུ་གུ་ཁེར་ཏེ་ཐོན་བྱུང་ནས་ཁག་གྙི་ལྦུ་བ་ལ་མེ་ཏོག་གོ་སམ་དུ་མཐོང་ནས་སོང་

ན་རྒྱལ་བུའྙི་བཅོས་ཐབས་ནྙི་དེ་ཡྙིན་ནོ་ཟེར་རོ།	།དེར་མྙི་དེས་དེ་དག་ཉན་རྣ་2

བས་ཏེ་ཐོས་ནས།	ཚུར་ལོག་སེ་རྒྱལ་པོའྙི་དྲུང་དུ་ཕྙིན་ཏེ་སྨྲས་པ།	ཀེ་མ་རྒྱལ་པོ་

ཆེན་པོ།	ཁེད་ཀྙི་སྲས་ངས་འཚོ་བར་བེད་དོ་བས་པས།	རྒྱལ་པོ་དགེས་ནས་སྲས་

དེ་མྙི་དེ་ལ་བསན་པ་དང་།	མྙི་དེས་འདྲེའྙི་ཟེར་བ་ལྟར་བས་པས།	རྒྱལ་བུའྙི་ན་བ་

དྲག		དེ་ནས་རྒྱལ་པོས་མྙི་དེ་ལ་གཏང་རག་གྙི་ཡོན་ཆེས་མང་བ་བྙིན།

	 དེ་ནས་མྙི་དེ་དང་འདྲེ་དེ་གཉྙིས་མཇལ་བས།	འདྲེ་དེས་རྐྱལ་པའྙི་ནང་

ནས་ཟས་བཟང་པོ་ཐོན་ཏེ་མྙི་དེ་ལ་བྙིན་པས།	གོགས་པོ་ཁོད་ཀྙིས་ངའྙི་རྐྱལ་པ་

འདྙི་བཅང་བར་བ།	ངས་མྙི་གཅྙིག་ལ་གནོད་པ་བེད་དུ་འགོ་ཟེར་ནས་སོང་བའྙི་

རེས་སུ།	མྙི་དེས་རྐྱལ་པ་ཁེར་ནས་ནས་འབྲུ་སྨྙིན་པའྙི་ཁོངས་སུ་ཡྙིབ།	དེ་ནས་འདྲེ་

༡)	བ་གང་སོགས་ནས་ཁག་བཏོན་པ།	

༢)	གཞན་གྙིས་ཧ་མྙི་གོ་བར་ལོག་ནས་ཉན་པ།	
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བྱུང་སེ་ནས་སྨྙིན་པ་དེའྙི་མཐའ་སོར་དུ་སེབས་ནས་འབོད་པས་སད་མ་བྱུང་ངོ་།	།

འདྲེ་དེས་ཞྙིང་དེའྙི་མཐའ་སོར་དུ་ཟས་བཟང་པོ་ཆེས་མང་པོ་བཞག་ནས་མྙི་དགའ་

ཞྙིང་ཡྙི་མུག་ནས་རང་གནས་སུ་ལོག	དེ་ནས་མྙི་དེས་གྙི་རྐྱལ་པའྙི་ནང་དུ་བཅུག་

ནས་ཁ་ལ་མེ་ཏོག་ཅྙིག་བཏབ་སེ་རང་ཁྙིམ་དུ་ལོག	དེ་ནས་བཟུང་སེ་གནས་སོར་

མཁན་འདྲེ་ཡྙི་རྐྱལ་པ་ནད་པ་རྣམས་ཀྙི་མགོ་བོ་ལ་གོན་ན་ནད་སོས་པར་འགྱུར་

རོ།	།མྙི་དེས་ནད་པ་མང་པོ་སོས་པས་ཅྙི་དགོས་ཀྙི་དངོས་པོ་ནོར་ལོངས་སྤོད་

ཆེས་མང་བར་གྱུར་ཏོ།	།

	 དེ་ནས་མྙི་དེ་འཆྙི་བའྙི་དུས་ལ་བབ་པ་ན།	ང་ལ་བུ་མེད་པས་རྐྱལ་པ་སྦྙིན་

རྒྱུ་མ་རྙེད་པར་འདྙིར་བཞག་ན།	འདྲེ་དེས་ཁེར་ནས་མཐོ་འཚམས་བེད་པས་མྙི་རུང་
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སམ་སེ།	དུམ་བུ་དུམ་བུར་བཏུབ་སེ་ཆུ་ལ་དོར།	དེ་ནས་འདྲེ་དེས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་

སོང་སེ་སེབས་ཁར་དེ་ཤེས་ནས་ཕྙིར་ལོག་ནས།	རྐྱལ་པ་དུམ་དུམ་དུ་གྱུར་པ་འདུས་

ཏེ་མྙིའྙི་རྒྱུས་པས་བཙེམས་ནས།	ཡང་མྙི་རྣམས་ལ་མཐོ་འཚམས་པས་ནད་ཀྙི་ཟུག་

རྔུ་འགེད།	གལ་ཏེ་རྐྱལ་པ་དེ་མེ་ལ་བསྲེགས་ན་མྙི་རྣམས་ཚེ་རྙིང་པོར་འགྱུར་བ་དང་།

	ཚེ་ཚད་རོགས་པས་འཆྙི་བ་ལས་དུས་མྙིན་གྙིས་མྙི་འཆྙི་བ་ཡྙིན་པ་ལ།	ཆུ་ལ་དོར་

བས་ཚེ་ལ་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་བ་སར་བྱུང་བ་ཡང་དེ་ཡྙིས་ལན་ནོ་བས་པས།	རྒྱལ་

པོ་བདེ་སྤོད་བཟང་པོས་རྐྱལ་པ་དེ་མེ་ལ་བསྲེགས་ན་ཅྙི་མ་རུང་ཟེར་ཤོར་བས།	རོ་

དངོས་གྲུབ་ཅན་གྙིས།	རོ་ལ་གཏམ་ཟེར་བ་བ་ཁ་ཧུར་ཟེར་ནས།	འགམ་ལྕག་མེ་

འབར་བ་ལྟ་བུ་གསུམ་བརྒྱབ་ནས་རོ་བོས་ཤོར་སོང་ངོ༌།།	།།	
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རྱི་བོ་མ་ལ་ཡ་ལས་མྱི་བཞྱི་ལ་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པ།

༄༅།	།ཡང་སོབ་དཔོན་གྙིས་ལམ་སོན་གནང་བ་བཞྙིན་ཕྙིན་ནས་རོ་དངོས་

གྲུབ་ཅན་སོད་སའྙི་ཨ་མྲའྙི་ཤྙིང་སོང་དེའྙི་རར་སེབས་པ་དང་།	རྒྱལ་བུ་བདེ་

སྤོད་བཟང་པོས་ས་རེ་བཏོན་ནས་ཤྙིང་སོང་ལ་ཚག་སྒ་ཞྙིག་བརྒྱབ་སེ།	བླ་མ་

ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པོ་ཡྙིན།	།ང་རང་བདེ་སྤོད་བཟང་པོ་ཡྙིན།	།དྲྭ་བ་ལྕགས་ཀྙི་མྙིག་

དགུ་མ།	།ས་རེ་ཟླ་བ་དཀར་པོ་ཡྙིན།	།ཏོག་མ་སེང་ལྡེང་སྨུག་པོ་ཡྙིན།	།ཞགས་

པ་འཕྲུལ་གྙི་ཨ་ལོང་ཡྙིན།	།རལ་གྙི་ངར་མ་རོ་གཅོད་ཡྙིན།	།མར་ཟན་ཟོས་པ་

འཛད་མེད་ཡྙིན།	།ཕད་བུ་བརྒྱ་ཤོང་ཁ་མོ་ཡྙིན།	།རོ་ཁོག་འབབ་བམ་ཤྙིང་སོང་

གཅོད།	།ཅེས་བཤད་པས།	རོ་དེས་ཤྙིང་མ་གཅོད་ང་རང་བབ་སེ་ཡོང་ཟེར་ཞྙིང་

བབས་བྱུང་བ་དང༌།	ཏོག་མ་དེས་བརྡུངས།	ཕད་བུ་བརྒྱ་ཤོང་ཁ་མོའྙི་ནང་དུ་བཅུག		

ཞགས་པ་འཕྲུལ་གྙི་ཨ་ལོང་གྙིས་བསམས།	མར་ཟན་ཟོས་ཏེ་རྒྱབ་ལ་ཁུར་ནས་

ཉྙིན་ལམ་བཅད།		དེ་ནས་རོ་དེས།	རྒྱལ་བུ་ཁེད་ལ་ཐང་ཆད་རྒྱུ་ནྙི་མྙི་འདུག		རོ་

ཁུར་བ་ལ་བསུན་རྒྱུ་ཡང་མྙི་འདུག		ད་ལམ་ཁེད་ཀྙིས་ལམ་ཐག་ཐུང་བའྙི་ཐབས་

ཤྙིག་བོས་དང་།	ཞེས་བཤད་ཀང་།	རྒྱལ་བུས་ལན་མ་བཏབ་པས་གཉྙིས་ཀ་ཁ་

རོག་བསད་ནས་ཕན་བུ་ཡོང་།	དེ་ནས་རོ་ན་རེ།	རྒྱལ་བུ་ལས་ཟད་ཁོད་འདྲའྙི་

ཁ་ནས་གཏམ་ཡོང་བ་མྙི་འདུག		ངས་སྒྲུང་ཞྙིག་བཤད་ཀྙི་ཉོན་ཨང་ཟེར་ནས།	

	 སྔོན་དུས་དང་པོ་ཙ་ན།	རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་སུ་མ་ལ་ཡ་ཞེས་བ་བའྙི་རྙིའྙི་

རར་ནོར་མང་ཞེས་པའྙི་མྙི་ཕྱུག་པོ་ཞྙིག་ཡོད་པ་རེད།	མྙི་དེ་ལ་བ་མོ་སོང་ཕག་ཅྙིག་

ཡོད་པ་རེད།	དེ་དག་གྙི་ནང་དུ་རྭ་དྲུག་པའྙི་བ་མོ་གཅྙིག་ཡོད་པ་དེ་སོར།	མྙི་དེས་
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བ་མོ་དེ་ལ་ཤྙིན་ཏུ་གཅེས་པ་ཡྙིན་པས་དེ་མ་རྙེད་ན་བ་མོ་གཞན་གྙིས་ཅྙི་བ་སམ་

སེ།	གང་རྒོད་ཅྙིག་ལ་བཞོན་ནས་རད་གཅོད་བས་པས་མ་རྙེད་པར།	རྙི་བོ་མ་ལ་

ཡའྙི་བག་གྙི་ཆུ་མྙིག་གཅྙིག་གྙི་རར་གཉྙིད་ལོག	གཉྙིད་སད་པ་དང་རྙི་ཆེན་པོ་དེར་

བསང་གསོལ་བཏང་སེ།	ངས་རྭ་དྲུག་པའྙི་བ་མོ་ཞྙིག་སོར་བ་བཙལ་པས་མ་རྙེད།	

དོ་ནུབ་བདག་ལ་རྨྙི་ལམ་བཟང་པོ་སལ་དུ་གསོལ་ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་ཉལ།	

རྨྙི་ལམ་ན་ཆུ་མྙིག་དེའྙི་བདག་པོ་ཀླུའྙི་རྒྱལ་པོ་ཡྙིན་པ་དང་།	དེའྙི་ཕ་གྙི་ན་ཙ་མེ་པ་

ཞེས་པའྙི་བཙན་ཡོད་པ་དང་།	ཀླུའྙི་རྒྱལ་པོས་བཙན་དེ་བཀུག་ནས་སྨྲས་པ།	མྙི་

འདྙིས་བཏང་བའྙི་བསང་ནྙི་འདྙི་ལྟ་བུའྙི་དྲྙི་ཞྙིམ་པ་ཅྙི་ཞྙིག་ཡྙིན།	ངེད་གཉྙིས་འདྙི་

ལ་དངོས་གྲུབ་ཅྙིག་སྦྙིན་པར་བ་ཞེས་གོས་འཆམས་ནས།	མྙི་དེ་ལ་གཉྙིས་ཀས་

མོ་བཏབ་པའྙི་སྐུད་པ་བསམས་ནས་བཞག་པར་རྨྙིས།

	 སང་ནངས་པར་གཉྙིད་སད་ནས་མོ་བཏབ་པས་རྙི་འདྙིའྙི་ཤར་ཕོགས་ན་

ཡོད་ཟེར་བ་བྱུང་བས་བ་མོ་རྙེད་ནས་ཁེར་ཡོང་།	དེ་ནས་བརམས་ཏེ་ཐམས་ཅད་

ཀྙིས་མོ་བཏབ་པས་ནོར་བ་མ་བྱུང་བའྙི་ཕྙིར་ན།	མོ་སོན་མངོན་ཤེས་ཅན་ཞེས་

གགས་སོ།	།ཁོ་ལ་ཐམས་ཅད་ཧ་ལས་ཏེ།	འདྙི་འདྲའྙི་ལུང་བསན་དུ་གསལ་བའྙི་

མོ་སོན་དུ་གྱུར་ན།	ཁོད་ནྙི་ཅྙིའྙི་ཕྙིར་དེ་ལྟར་གྱུར་ཅེས་དྲྙིས་པས།	རྭ་དྲུག་པའྙི་བ་མོ་

སོར་བ་མ་རྙེད་པར།	མ་ལ་ཡའྙི་རྙིའྙི་ཆུ་མྙིག་རར་ཉལ་བ་སོགས་རྒྱས་པར་བསད་

པས།	དེར་ཁེའུ་གསུམ་ཡོད་པའྙི་མྙི་ཕྱུག་པོ་ཞྙིག་གྙིས་རྣམ་པ་དུ་མའྙི་ཟས་རྣམས་

ཁལ་བཀལ་ཏེ་བག་གྙི་ཆུ་མྙིག་རར་ཕྙིན་ལ་སྔར་གྙི་མྙི་བཞྙིན་དུ་བསང་གསོལ་བཏང་

སེ།	རྙི་བོ་མ་ལ་ཡ་ཁེད་ཀྙིས་ང་ལ་མངོན་ཤེས་གསལ་བའྙི་མོ་སལ་དུ་གསོལ་ཟེར་

ནས།	ཉལ་འདུག་པའྙི་རྨྙི་ལམ་ན་ཀླུའྙི་རྒྱལ་པོས།	བཙན་བཀུག་ནས་འདྙི་ལ་མོ་
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བཏབ་ལུགས་ཤྙིག་ཕོབ་ཅྙིག་བས་པས།	བཙན་དེས་མྙིའྙི་རར་བྱུང་ནས་ཕོ་མཚན་

བླངས་ཏེ།	མོ་རུ་གྱུར་སོང་ངོ་།	།དེ་ནས་མྙི་དེ་ངོ་ཚ་སེ་ཡུལ་གཞན་དུ་ཕྙིན་ཏེ་སྤང་

པོར་སོང་བ་ན།	སྤང་པོ་ཞྙིག་གྙིས་ཆུང་མར་བླངས་ཏེ་བུ་མོ་གསུམ་བྱུང་ངོ་།	།
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དེའྙི་ཚེ་མྙི་དེས་སྨྲས་པ།	ངས་གཞོན་ནུའྙི་དུས་ན་ཕོར་གྱུར་ཏེ་ཁེའུ་གསུམ་གྙི་ཕར་

གྱུར།	ད་ལྟ་མོར་གྱུར་ཏེ་བུ་མོ་གསུམ་གྙི་མར་གྱུར་པ་འདྙི་འདྲའྙི་སྡུག་བསྔལ་ཆེ་

བ་ལ་ཟེར་རོ།	།

	 ཡང་ནམ་ཞྙིག་ན་མགོ་ལ་ལྦ་བ་ཅན་གྙི་མྙི་ཞྙིག་ཆུ་མྙིག་དེར་ཕྙིན་ཏེ།	

འཁྲུས་བས་ཏེ་བསང་གསོལ་བཏང་སེ།	རྙི་བོ་མ་ལ་ཡ་ཁོད་ཀྙིས་ངའྙི་ལྦ་བ་འཁེར་

བའྙི་དངོས་གྲུབ་སལ་དུ་གསོལ་བས་པས།	ཉལ་བའྙི་རྨྙི་ལམ་ན་ཀླུའྙི་རྒྱལ་པོས་

བཙན་བཀུག་ནས།	ཀེ་མ་བཙན་ཁོད་ཤ་གཉེར་ན་ཤ་ལྷག་འདྙི་སྦྙིན་པར་བ་བས་

པས།	བཙན་དེས་ཁོའྙི་རར་བྱུང་ནས་ལྦ་བ་དེ་བཅད་ནས་ཁེར་སོང་ངོ་།	།སང་

ནངས་པར་མྙི་དེ་དགའ་ནས་ཁྙིམ་དུ་བྱུང་སེ་དགའ་སོན་བེད་པ་ལ།	ཐམས་ཅད་ཧ་

ལས་ཏེ་མགོ་གཉྙིས་ལྡན་འདྲ་བ་ཞྙིག་ཡྙིན་པ་ལ།	འདྙི་ཇྙི་ལྟར་བས་ནས་མེད་པར་

སོང་དྲྙིས་པས།	སྔར་གྙི་བེད་ལུགས་སྨྲས་སོ།	།ཡང་དེ་ལས་གཞན་པའྙི་མགོ་ལ་

ལྦ་བ་ཡོད་པ་དེས་སྔར་བཞྙིན་དུ་བསང་བཏང་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་སེ་ཉལ་བའྙི་

རྨྙི་ལམ་ན་ཀླུ་དབང་གྙིས་བཙན་བཀུག་ནས།	ཁོད་ལ་ཡང་ཤ་ལྷག་སྦྙིན་པར་བ་

བས་པས།	བཙན་གྙིས་སྔར་གྙི་ལྦ་བ་ཁེར་བྱུང་སེ་ཤ་དྲྙི་ངན་པ་བོ་བ་འདྙི་བཟའ་

ན་གྙིབ་ཕོག་པས་ང་མྙི་ཟ་ཟེར་ཏེ།	མགོའྙི་ལོགས་གཅྙིག་ཤོས་ལ་སྦར་བཞག་སེ་

སོང་ངོ་།	།སང་ནངས་པར་མགོ་བོ་མ་ཐེག་པར།	མགོ་བོ་གསུམ་ལྡན་ལྟར་གྱུར་

ཏེ་སེམས་སྐོ་ནས་ཁྙིམ་དུ་ལོག	ཅེས་སྨྲས་པས།	རྒྱལ་པོ་བདེ་སྤོད་བཟང་པོས་

ཕྙིས་ཀྙི་མྙི་གཉྙིས་རེས་ཕངས་པ་ལ་ཟེར་ཤོར་བས།	རོ་དངོས་གྲུབ་ཅན་གྙིས།	

རོ་ལ་གཏམ་ཟེར་བ་བ་ཁ་ཧུར་ཟེར་ནས།	འགམ་ལྕག་མེ་འབར་བ་ལྟ་བུ་གསུམ་

བརྒྱབ་ནས་རོ་བོས་ཤོར་སོང་ངོ༌།།	།།	
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སྐྱ་ཀའྱི་སོག་པ་ཅན་རྒྱལ་པོར་གྱུར་པ། 

༄༅།	།ཡང་སོབ་དཔོན་གྙིས་ལམ་སོན་གནང་བ་བཞྙིན་ཕྙིན་ནས་རོ་དངོས་

གྲུབ་ཅན་སོད་སའྙི་ཨ་མྲའྙི་ཤྙིང་སོང་དེའྙི་རར་སེབས་པ་དང་།	རྒྱལ་བུ་བདེ་

སྤོད་བཟང་པོས་ས་རེ་བཏོན་ནས་ཤྙིང་སོང་ལ་ཚག་སྒ་ཞྙིག་བརྒྱབ་སེ།	བླ་མ་

ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པོ་ཡྙིན།	།ང་རང་བདེ་སྤོད་བཟང་པོ་ཡྙིན།	།དྲྭ་བ་ལྕགས་ཀྙི་མྙིག་

དགུ་མ།	།ས་རེ་ཟླ་བ་དཀར་པོ་ཡྙིན།	།ཏོག་མ་སེང་ལྡེང་སྨུག་པོ་ཡྙིན།	།ཞགས་

པ་འཕྲུལ་གྙི་ཨ་ལོང་ཡྙིན།	།རལ་གྙི་ངར་མ་རོ་གཅོད་ཡྙིན།	།མར་ཟན་ཟོས་པ་

འཛད་མེད་ཡྙིན།	།ཕད་བུ་བརྒྱ་ཤོང་ཁ་མོ་ཡྙིན།	།རོ་ཁོག་འབབ་བམ་ཤྙིང་སོང་

གཅོད།	།ཅེས་བཤད་པས།	རོ་དེས་ཤྙིང་མ་གཅོད་ང་རང་བབ་སེ་ཡོང་ཟེར་ཞྙིང་

བབས་བྱུང་བ་དང༌།	ཏོག་མ་དེས་བརྡུངས།	ཕད་བུ་བརྒྱ་ཤོང་ཁ་མོའྙི་ནང་དུ་བཅུག		

ཞགས་པ་འཕྲུལ་གྙི་ཨ་ལོང་གྙིས་བསམས།	མར་ཟན་ཟོས་ཏེ་རྒྱབ་ལ་ཁུར་ནས་

ཉྙིན་ལམ་བཅད།		དེ་ནས་རོ་དེས།	རྒྱལ་བུ་ཁེད་ལ་ཐང་ཆད་རྒྱུ་ནྙི་མྙི་འདུག		རོ་

ཁུར་བ་ལ་བསུན་རྒྱུ་ཡང་མྙི་འདུག		ད་ལམ་ཁེད་ཀྙིས་ལམ་ཐག་ཐུང་བའྙི་ཐབས་

ཤྙིག་བོས་དང་།	ཞེས་བཤད་ཀང་།	རྒྱལ་བུས་ལན་མ་བཏབ་པས་གཉྙིས་ཀ་ཁ་

རོག་བསད་ནས་ཕན་བུ་ཡོང་།	དེ་ནས་རོ་ན་རེ།	རྒྱལ་བུ་ལས་ཟད་ཁོད་འདྲའྙི་

ཁ་ནས་གཏམ་ཡོང་བ་མྙི་འདུག		ངས་སྒྲུང་ཞྙིག་བཤད་ཀྙི་ཉོན་ཨང་ཟེར་ནས།	

	 སྔོན་དུས་དང་པོ་ཙ་ན།	རྒྱ་གར་ཤར་ཕོགས་ཀྙི་རྒྱལ་པོ་ཞྙིག་ལ་ཁྙི་ཕག་

སུམ་ཅུའྙི་གོང་རལ་ཡོད།	དེ་བཞྙིན་གླུ་གར་མཁན་བ་ཀ་ལ་པྙིང་ཀ་དང་ལྕེ་བདེ་

སྨྲ་མཁན་ནེ་ཙོ་གཉྙིས་ཡོད།	དེ་གཉྙིས་སྲུང་མཁན་གྙི་མྙི་གཅྙིག་ཀང་ཡོད།	སྲུང་
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མཁན་དེས་ཀ་ལ་པྙིང་ཀ་དང་ནེ་ཙོ་གཉྙིས་ཉྙིན་རེ་བཞྙིན་དུ་མཐུ་ཡྙིས་རྒྱལ་པོའྙི་

དྲུང་དུ་ཁེར་ཕྙིན་ཏེ།	ཀ་ལ་པྙིང་ཀས་གླུ་དབངས་གར་གྙི་རེད་མོ་རེས་པ་འབུལ་

བ་དང་།	ནེ་ཙོས་ལྕེ་བདེ་བ་བཟང་པོའྙི་གཏམ་གེང་བ་འབུལ་བར་བས་ཏེ་འདུག་

གོ	།ནམ་ཞྙིག་ན་མྙི་གཅྙིག་བྱུང་ནས།	རྒྱལ་པོའྙི་མདུན་དུ་གླུ་དབངས་ཀྙི་རེད་མོ་

རེས་པས།	རྒྱལ་པོ་དགེས་ནས་བ་དགའྙི་བདོག་པ་མང་པོ་བྙིན་པ་ལ།	མྙི་དེས།	

དེང་སང་རྒྱལ་པོས་ང་ལས་དགེས་པར་བེད་པའྙི་མྙི་མྙི་འདུག་བས་པས།	ཀ་ལ་

པྙིང་ཀ་དང་ནེ་ཙོ་གཉྙིས་སྲུང་བའྙི་མྙི་ན་རེ།	ཀེ་མ་ཁོད་ལས་བ་ཀ་ལ་པྙིང་ཀ་དང་

ནེ་ཙོ་གཉྙིས་ལ་ལྷག་པར་དགེས་པ་ཡྙིན་ཞེས་ཕན་ཚུན་བསོན་བཙུགས་ནས་མ་

འཆམ་པར།	སང་ཉྙིན་རྒྱལ་པོའྙི་དྲུང་དུ་ཀ་ལ་པྙིང་ཀའྙི་གླུ་གར་ལ་རྒྱལ་པོས་མ་

བརྙིས་པར།	གླུ་ལེན་མཁན་མྙི་དེས་གླུ་ལེན་པ་ལ་དགེས་ནས་བཞད་གད་བས་

པས།	སྲུང་མཁན་མྙི་དེས་གླུ་ལེན་མཁན་མྙི་ལ་བསོན་བཙུགས་པ་ཕམ་པས་ངོ་

ཚ་སེ།	ཁྙིམ་དུ་བྱུང་ནས་ཀ་ལ་པྙིང་ཀ་ཕྙི་རོལ་དུ་བཏང་བས།	བ་རོག་གཅྙིག་བྱུང་

སེ་ཀ་ལ་པྙིང་ཀ་ཁེར་ནས་བག་གཅྙིག་གྙི་སེང་དུ་ཟ་བར་བརམས་ན།	ཀ་ལ་པྙིང་

ཀ་ན་རེ།	ཀེ་མ་བ་རོག་ཁོད་ཀྙིས་ང་ཟོ་ན།	ཆུ་ཡྙིས་ཁྲུད་དེ་ཟོས་ཤྙིག་བས་པས།	

བ་རོག་གྙིས་དེ་བདེན་སམ་སེ།	ཁོད་ཀྙི་མྙིང་ཅྙི་ཡྙིན་དྲྙིས་པས།	ཀ་ལ་པྙིང་ཀ་ན་

རེ།	ངའྙི་མྙིང་སེམས་དཔའ་ཞེས་སྨྲས།	བ་རོག་གྙིས་དེ་ཁེར་སོང་ནས་བག་ཕུག་

ནས་འབབ་པའྙི་ཆུ་ལ་བཏང་བས།	ཀ་ལ་པྙིང་ཀ་བག་ཕུག་ཏུ་ཞུགས་སོང་བ་ལ།	

བ་རོག་གྙིས་སེམས་དཔའ་ཞེས་བོས་པས།	ཀ་ལ་པྙིང་ཀ་ན་རེ།	ང་ནྙི་བློ་ལྡན་

མ་ཡྙིན་ན་རྙིན་ཆེན་སྲོག་དང་བལ་ལོ།	།སེམས་ཀྙི་དཔའ་བོ་འཇོག་པ་ནྙི་དཀོན་

མཆོག་གསུམ་དང་འདྲ་བ་ཡྙིན་ནོ།	།ཟེར་ཏེ་བག་ཕུག་གྙི་བུག་པར་བོས་སོང་ངོ་།	།	
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	 སྔར་གྙི་སྲུང་མཁན་མྙི་དེ་བྱུང་ནས་བུག་པ་དེ་བྲུས་སོག་བེད་པ་ན།	ཀ་

ལ་པྙིང་ཀ་ན་རེ།	ཁོད་ཆུ་མྙིག་འདྙིའྙི་ཕུ་ནས་མ་འབྲུ་ཞྙིག	འདྙི་ནྙི་རྒྱལ་པོས་ང་ལ་

བགོ་སལ་དུ་བརྙིགས་པ་ཡྙིན་པས།	མྙི་ཁོད་ད་དུང་འདྙི་ལ་བྲུས་སོག་བེད་ན་སྡུག་

བསྔལ་བར་འགྱུར་རོ།	།ཁོད་ལ་ཕྙིས་སུ་དངོས་གྲུབ་ཅྙིག་བསྐུར་རོ་ཟེར་ནས།	མྙི་

ཁོད་ལེགས་པར་ཉོན་ཅྙིག	ངས་སྨྲ་བར་བའོ།	།ང་ནྙི་དུང་དཀར་འབུད་མཁན་ཀླུ་

དབང་གྙི་བུ་མོ་ཡྙིན་ཡང་།	མྙི་དབང་གྙི་སྲས་མོའྙི་ཁྲུས་བས་པ་ལ་མཇལ་དུ་ཡོང་
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བ་དེས་ང་ལ་གསེར་གྙི་གཟར་བུས་རུམ་ནས་བླངས་སོ་ཟེར་རོ།	།དེ་ནས་མྙི་དེ་

ཕྙིར་ལོག་བྱུང་བས།	ནེ་ཙོ་ནྙི་ཁས་ཁེར་སོང་འདུག	དེའྙི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་ཁོས་ཏེ་མྙི་དེ་

བཀུག་ནས་ཆད་པས་བཅད་དེ།	འདྙི་སོད་ཅྙིག་ཅེས་བཀའ་བསོས་པས།	དེར་རྒྱལ་

པོའྙི་བློན་པོ་བཟང་པོ་ཞྙིག་ན་རེ།	མྙི་དེ་བསད་ན་ཕྙིས་སུ་ངེད་ལ་གླུ་གར་མཁན་

སྲུང་བ་པོ་མྙི་འོང་ངོ་།	།དེ་ལས་ལྷམ་མཐྙིལ་མ་ཟད་བར་དུ་འཁམས་པར་བཏང་ན་

རྙིགས་སོ་བས་པས།	ཚིག་དེ་ལ་འཆམས་ནས་ཁོ་དང་མཉམ་དུ་མྙི་གཞན་གཉྙིས་

ཀང་མཐྙིལ་མ་ཟད་བར་དུ་འཁམ་པར་བཏང་བར།	མཛོ་གཅྙིག་ལ་རྒྱགས་བཀལ་ཏེ་

རོའྙི་ལྷམ་གོན་དུ་བཅུག་སེ།	ལྷམ་འདྙིའྙི་མཐྙིལ་མ་ཟད་བར་དུ་ཚུར་མྙི་འོང་ཟེར་ཏེ་

བསྐྲད་དོ།	།དེ་ནས་ཅུང་ཟད་སོང་བ་ལས་མྙི་དེ་ན་རེ།	ང་ནྙི་གཅྙིག་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་

བ་ཡྙིན་པ་ལ།	བདག་དང་མཉམ་པར་ཁེད་གཉྙིས་ཅྙི་ལ་སྡུག	དེའྙི་ཕྙིར་རོ་ལྷམ་འདྙི་

ལ་ཆུ་གཏོར་ཏེ་རོ་རྩུབ་པར་བརར་ན་སྲབ་ཅྙིང་ཟད་པར་འགྱུར་རོ་ཟེར་ཏེ་བརར་

བས་མཐྙིལ་ཟད་དེ་ཕྙིགས་སོ།	།

	 དེ་ནས་མྙི་གཉྙིས་ཁྙིམ་དུ་སོང་།	མྙི་དེས་མཛོ་དེ་ཁྙིད་དེ།	ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོ་

ཞྙིག་གྙི་འགམ་དུ་ཕྙིན་ཏེ་མཛོ་བསད་ནས་ཟོས་པས།	ཤ་ཟོས་ཟད་པའྙི་ཕྙིས་སུ་རྭས་

ར་བ་བྲུས་ཏེ་ཟ་བཞྙིན་འདུག་པ་ལ།	བ་ཁྱུང་གཅྙིག་གྙིས་སྦྲུལ་དཀར་པོ་ཞྙིག་བཟུང་

སེ་ལྡྙིང་བ་མཐོང་ནས།	མྙི་དེས་ས་རགས་དཀྲོལ་ལ་ཁར་བཟུང་སེ་མགོགས་པར་

རྒྱུག་བཞྙིན་པ་ངའྙི་ཁ་ལ་མེ་འབར་རོ་ཟེར་ཏེ་ཁར་བཟུང་བའྙི་ས་རགས་དེ་ས་ལ་དོར་

བས།	བ་ཁྱུང་གྙིས་ཀང་ཁར་བཟུང་བའྙི་སྦྲུལ་དོར་བ་ལ།	སྦྲུལ་དེ་ཁེར་ལ་ཕྙིར་ལོག་

སེ་རྩྭ་དུམ་ཞྙིག་གྙི་ནང་ལ་ཞྭས་གཡོགས་ཏེ་བཞག	དེ་ནས་ཆུ་ཀླུང་དེའྙི་ནང་ནས་

ཀླུ་རྒྱལ་མང་པོ་ར་བཞོན་ཏེ་ཆུ་མཐར་ཐོན་བྱུང་སེ་ཁེའུ་སོར་བ་འཚོལ་བས་མ་རྙེད་



219

དེ།	ར་དཀར་བཞོན་པ་གོས་དཀར་གོན་པའྙི་མྙི་དཀར་པོ་གཅྙིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་འོང་ལ།	

དེས་མྙི་དེ་ལ་ན་རེ།	ང་ནྙི་དུང་དཀར་འབུད་མཁན་ཀླུའྙི་རྒྱལ་པོ་ཡྙིན།	ཁེའུ་སོར་བ་

མ་རྙེད།	མྙི་ཁོད་ཀྙིས་མཐོང་ངམ་ཞེས་དྲྙིས་པས།	མྙི་དེ་ན་རེ།	ཁོད་ཀྙི་བུ་ཅྙི་འདྲ་

ཡྙིན་བས་པས།	ངའྙི་བུ་སྦྲུལ་དཀར་པོ་ཡྙིན་ཟེར།	འོ་ན་སྦྲུལ་དཀར་པོ་ཞྙིག་བ་ཁྱུང་

གྙིས་ཁེར་ནས་བཟའ་ཁར་ངས་ཚུར་བླངས་སོ་ཟེར་ནས་བུ་དེ་ཞྭ་འོག་ནས་བཏོན་

ནས་བྙིན་པས།	ཀླུ་རྒྱལ་དགེས་ནས་བུ་ཡང་ཁེར།	མྙི་དེ་རང་གྙི་ཆྙིབས་པར་བསྐོན་

ཏེ་ཕོ་བང་དུ་སེབས་ནས།	བུ་རྙེད་པས་ཀླུ་ཀུན་འདུས་ནས་དགའ་སོན་བས་སོ།	།

	 དེ་ནས་མྙི་དེ་བསད་དུ་མ་ཐུབ་པར་ང་ཁྙིམ་དུ་འགོ་ཞེས་བསད་པས།	དུང་

དཀར་འབུད་མཁན་ཀླུའྙི་རྒྱལ་པོ་ན་རེ།	ཁོད་ང་ལ་དྲྙིན་ཆེ་བ་ཡྙིན་ཏེ།	སྔར་ངའྙི་བུ་

མོ་བཏང་།	ད་ལྟ་ངའྙི་བུ་རྙེད་པ་བྙིན།	ད་དུང་ངས་ཁོད་ལ་གཏང་རག་བའོ་ཟེར་ནས།	

མྙི་དེ་ལ་ཁྙི་མོ་དམར་མོ་གཅྙིག་དང་།	དཔེ་ཁུག་ཁ་བོ་གཅྙིག	དབྱུག་པ་ཁྲུ་གང་བ་

གཅྙིག་བྙིན་ཏེ།	སྐེལ་ཐུང་བས་ཏེ་ཆུའྙི་མཐར་ཐོན་ཏེ།	ཟས་ནོར་གང་དགོས་བྱུང་

ན་དབྱུག་པ་འདྙིས་དཔེ་ཁུག་ཁ་བོ་འདྙི་ལ་བསྣུན་ན་ཅྙི་དགོས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་

ངོ་།	།ཁོད་ཉྙིད་འཛམ་བུ་གྙིང་འདྙིའྙི་བདག་པོར་གྱུར་པའྙི་བུ་བཞྙི་ལྡན་དུ་འགྱུར་

རོ།	།ཞེས་ཟེར་ནས་སོང་རེས་སུ།	ཁྙི་ཁྙིད་ནས་སོང་སེ་ནུབ་མོར་ཁྙི་མོ་དེ་བུ་མོར་

གྱུར་པས་ཆུང་མར་བས་ལ།	ཉྙིན་མོར་ཁྙིའྙི་པགས་པ་གོན་པའྙི་རྣམ་པས་གནས་

སོ།	།ནམ་ཞྙིག་ན་ཁོ་ག་ཕྙིར་སོང་བའྙི་རེས་སུ།	ཁྙིའྙི་པགས་པ་བཞག་ནས་ཤྙིན་

ཏུ་སྡུག་པའྙི་མཛེས་མར་གྱུར་ཏེ།	ཆུ་རྐྱལ་དུ་སོང་བའྙི་ཕྙིས་སུ་ཁོ་ག་བྱུང་སེ་ཁྙི་

ལྤགས་བསྲེགས་སོ།	།བུ་མོ་ཡོང་ནས་ཁོ་ག་ལ།	ད་ཁོད་ཀྙིས་ང་འཆང་བར་མྙི་

ནུས་སོ།	།ཟེར་ཏེ་ངུས་ལ་མ་ངན་ལྟ་བུའྙི་གཏམ་སྨྲས་སོ།	།
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	 ཡང་ནམ་ཞྙིག་ན་བུ་མོ་དེ་ཁྲུས་ཆེད་དུ་ཆུར་བཅུག་པས་སྐྲའྙི་དུམ་ཞྙིག་

ཆད་དེ་ཆུ་ལ་སོང་ངོ་།	།ཆུ་ཀླུང་དེའྙི་མདའ་ན་རྒྱལ་པོའྙི་སྐྲ་མཁན་མོ་ཆུ་ལེན་དུ་བྱུང་

སེ།	དེའྙི་གཟར་བུ་ལ་སྐྲ་ཐོགས་པས་སྐྲ་མཁན་མོ་དེས་སྐྲ་དེ་མཐོང་ནས།	རོག་པ་

བེད་པས་སྐྲ་དེ་ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན་ཡྙིན་ལ་རྙིན་ཆེན་སྣ་བདུན་ཚང་ཡོད་པ་རེད།	སྐྲ་

མཁན་མོ་དེས།	སྐྲ་དེ་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕུལ་བས།	རྒྱལ་པོས་འདྙི་སད་དུ་བཀའ་སལ་

པ།	ཆུ་ཀླུང་འདྙིའྙི་ཕུ་ན་སྐྲ་འདྙིའྙི་བདག་པོ་བུ་མོ་ལེགས་པ་ཞྙིག་ཡོད་འདུག་གོ	།བུ་

མོ་དེ་ཁེད་རྣམས་ཀྙི་མཐུ་ཡྙིས་ཚུར་ཁེར་ཤོག་ཅེས་བཀའ་བསོས་ཏེ་དམག་དཔུང་

བཏང་།	དེ་དག་དེར་སེབས་པར་ཉེ་བ་ན།	བུ་མོ་དེས་དམག་མྙི་མཐོང་སེ་ཁོ་ག་ལ་

སྨྲས་པ།	ཀེ་མ་ད་ང་གཉྙིས་ལྷན་ཅྙིག་མཆྙིས་པར་མ་འགྱུར་རོ།	།འདྙི་ལ་ཐབས་

ཀྙིས་བསྒུག་པར་བའོ།	།ལོ་རེས་མའྙི་སྦྲུལ་ཟླའྙི་ཚེས་བཅོ་ལྔའྙི་ཉྙིན་པར་ངས་ཕོ་

བང་གྙི་ཁམས་སྙིངས་ཀྙི་སེང་དུ་ཐོན་པར་བའོ།	།ཁོད་ཀྙིས་སྐ་ཀའྙི་པགས་པས་

སོག་བགྙིས་པ་གོན་ཤོག་ལ་ངའྙི་འོག་ཏུ་གླུ་གར་གྙི་རེད་མོ་རེས་པ་ན་ཐབས་ཀང་

ངས་ཤེས་ཞེས་སྨྲས་པའྙི་སབས་སུ།	དམག་དཔུང་རྣམས་བྱུང་སེ་ཁེར་ལ་རྒྱལ་པོ་

ལ་ཕུལ་ལོ།	།དེ་ནས་ཁོ་གས་ཆུང་མའྙི་བཅོལ་པ་བཞྙིན་སྐ་ཀ་རྙིམ་གྙིས་བསད་དེ་

པགས་སོག་བཟོས་ནས་གོན་པས།	སྐ་ཀའྙི་སོག་ཅན་དུ་གགས་སོ།	།

	 དེ་ནས་ལོ་ཕྙི་མའྙི་སྦྲུལ་ཟླ་བའྙི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་རྒྱལ་པོ་དང་བཙུན་མོ་

གཉྙིས་ཕོ་བང་གྙི་སེང་དུ་ཐོན་འདུག་གོ	།མྙི་དེ་སྐ་ཀའྙི་སོག་པ་གོན་ཏེ་བྱུང་ལ།	

རེད་མོ་གླུ་གར་བེད་པ་ན།	བཙུན་མོས་དེ་མཐོང་ནས་འཛུམ་མུལ་ཞྙིང་བཞད་དོ།	།

དེར་རྒྱལ་པོས་བཙུན་མོ་ལ་སྨྲས་པ།	ང་ལ་ལོའྙི་བར་དུ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྙིས་ཅྙི་

བེད་ཀང་ཁོད་གད་མོ་མ་བགད་པ་ལ།	མྙི་ངན་འདྙི་རེད་མོ་རེས་པ་ཙམ་ལ་ཅྙིའྙི་
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ཕྙིར་བཞད་ཅེས་དྲྙིས་

པས།	བཙུན་མོ་ན་རེ།

སོག་པ་དེ་མྙི་ངན་པ་

འདྙིས་གོན་པ་ལ་

ངས་འདྙི་སེད་ཙམ་དུ་

བཞད་གད་བེད་ན།	

རྒྱལ་པོ་ཁོད་ཀྙིས་

གོན་ན།	 བདག་

བཞད་གད་དེ་བས་

མང་བ་ཤོར་རོ་བས་

པས།	 རྒྱལ་པོས་

གཏམ་དེ་སེམས་ལ་

བཞག་ནས་མྙི་དེ ་

ཐག་པས་སེང་དུ་འཐེན་ལ་སོག་པ་དེ་རྒྱལ་པོས་གོན་ཏེ་འོག་ཏུ་བབས།	དེར་མྙི་དེ་

རྒྱལ་པོའྙི་ཁྙི་ལ་བཞུགས་ནས་འདྙི་སད་དུ་དྲྙིལ་བསྒགས་ཏེ།	ཕྙི་རོལ་ནས་སྤུ་རྙིས་

ལོག་པའྙི་གོས་གོན་པའྙི་མྙི་ཞྙིག་ང་ནྙི་རྒྱལ་པོ་ཡྙིན་ནོ་ཞེས་འོངས་ན་ཁྙི་བཏང་སེ་

ཚུར་མྙི་གཏོང་ཞྙིག་ཅེས་བཀའ་བཏང་ངོ་།	།དེ་ལྟར་སོག་པ་ཅན་གྙི་མྙི་ཞྙིག་གྙིས་ང་

ནྙི་རྒྱལ་པོ་ཡྙིན་ཞེས་འོངས་པ་ལ་ཁྙི་བཏང་སེ་དེ་མ་ཐག་ཏུ་བསད་དོ།	།

	 དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་གསར་པ་དེ་ལ་སྲས་བཞྙི་སྐེས།	དེ་དག་གྙི་སྲས་ཕུ་བོ་ནྙི་

ཉྙིན་གཅྙིག་ལ་ལྷ་མྙི་སོང་གྙི་སད་ཀྙིས་ཆོས་བསྒྱུར་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་ཁྙི་ཕག་
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བཞེངས་བཅུག་སེ་རྒྱ་གར་ཆོས་ཀྙི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་གགས་སོ།	།དེའྙི་གཅུང་ནྙི་ཤྙིན་ཏུ་

མཐུ་སོབས་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་དུས་གཅྙིག་ཏུ་མངའ་འབངས་གཞན་དུ་མྙི་འགོ་བར་

འཛིན་ཐུབ་པའྙི་དབང་བཙན་པ་མངཽ་གལ་གྙི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་གགས་སོ།	།དེའྙི་གཅུང་

ནྙི་བ་སྤུའྙི་བུ་ག་གཅྙིག་ནས་དམག་དཔུང་ཁྙི་ཕག་སྤྲུལ་པའྙི་དམག་གྙི་དཔོན་པོ་གེ་

སར་རྒྱལ་པོ་ཞེས་གགས་སོ།	།དེའྙི་གཅུང་ནྙི་ཉྙིན་གཅྙིག་ལ་ཕོགས་བཞྙིའྙི་རྒྱ་མཚོ་

ལས་ནོར་བུ་རྙིན་པོ་ཆེ་ལེན་དུ་གཏོང་ཐུབ་མཁན་ནོར་ལོངས་སྤོད་ཆེས་ཤྙིན་ཏུ་མང་

པོ་ཅན་གྙི་སག་གཟྙིག་རྒྱལ་པོ་ཞེས་གགས་སོ།	།དེའྙི་ཚེ་ན་འཛམ་བུ་གྙིང་གྙི་འཇྙིག་

རེན་ཤྙིན་ཏུ་རྒྱས་པར་གྱུར་ཏོ།	།ཞེས་བཤད་པའྙི་ཚེ།	རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤོད་བཟང་པོ་རྒྱ་

གར་ཆོས་ཀྙི་རྒྱལ་པོས་ལྷ་མྙི་སོང་གྙི་སད་ཤེས་པ་གང་དང་གང་ཡྙིན་དང་།	མངཽ་

གལ་གྙི་རྒྱལ་པོས་དུས་གཅྙིག་ལ་མངའ་འབངས་གཞན་དུ་མྙི་འགོ་བར་འཛིན་ཐུབ་

པའྙི་ནུས་པ་དང་།	གེ་སར་རྒྱལ་པོས་བ་སྤུའྙི་བུ་ག་གཅྙིག་ནས་དམག་དཔུང་ཁྙི་

ཕག་སྤྲུལ་ཐུབ་པའྙི་ནུས་པ་དང་།	སག་གཟྙིག་རྒྱལ་པོས་ཕོགས་བཞྙིའྙི་རྒྱ་མཚོ་ལས་

ནོར་བུ་རྙིན་པོ་ཆེ་ལེན་དུ་གཏོང་ཐུབ་པའྙི་ནུས་པ་རྣམས་ལ་ཧང་སང་བཞྙིན་ཇྙི་ལྟར་

འགྱུར་བའྙི་ཚུལ་སེམས་བཞྙིན་པའྙི་ངང་ལ།	སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྙི་དྲུང་དུ་སེབས་ཏེ་

རོ་དངོས་གྲུབ་ཅན་ཐོབ་ནས་ཕུལ་བས་ཤྙིན་ཏུ་དགེས་ཏེ།	དེ་ལ་བརེན་ནས་གསེར་

འགྱུར་གྙི་བམ་སྒྲུབ་མཛད་པས་གཙུག་ལག་ཁང་དང༌།	དགེ་འདུན་གྙི་འཚོ་བ་སྦོར་བ་

དང༌།	སྐེ་བོ་ཐམས་ཅད་འཕོངས་པ་ལས་སྒོལ་བ་མཛད་པ་དང༌།	གསེར་གྙི་མཆོད་

སོང་སོགས་ད་ལྟའང་རྒྱ་གར་ན་ཡོད་པར་གགས་སོ།།	།།

སརྦ་མང་ལཾ།


