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༄༅། །དམ་པའི་ཆོས་རིན་པོ་ཆེ་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་ཇི་ལྟར་

དར་བའི་ཚུལ་གསལ་བར་སོན་པ་དགོས་འདོད་

ཀུན་འབྱུང་ཞེས་བྱ་བ་

བཞུགས་སོ། །

 རྱེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

 དང་བོ། ཀླད་ཀི་དོན།

༄༅། །སངས་རྒྱས་སྲས་དང་སློབ་མར་བཅས་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།། 

ཆོས་དབྱིངས་ལ་ཡྱི་ལས་ལས་འོངས། །མཚན་དཔྱེ་དབང་པོའྱི་གཞུ་ཡྱིས་

སྤྲས། །འཕྲྱིན་ལས་བདུད་རྩྱིའྱི་ཆར་ཟྱིམ་འབྱེབས། །ཐུབ་དབང་སྤྲྱིན་གྱི་དབང་

པོར་འདུད། །འདྱི་ན་ཡྱིག་ཚང་ལོ་རྒྱུས་མཁས་རྣམས་ཀང༌། །འཕགས་ཡུལ་

གཏམ་གྱི་སྦོར་བ་ལ་བཞུགས་ན། །དབུལ་པོའྱི་སྐྱེ་བོ་ཚོང་ཟོག་འགྲྱེམས་པ་

བཞྱིན། །རྩལ་ཤུགས་ཕྱུང་ཡང་ཕོངས་པའྱི་རྒྱུ་ཉྱིད་མཐོང༌། །མཁས་པ་འགའ་

ཡང་ཆོས་ཀྱི་ཁུངས་འཆད་ཚེ། །ཤྱིན་ཏུ་འཁྲུལ་པ་མང་དུ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། 

།འཁྲུལ་པ་སྱེལ་བྱེད་གཏམ་གྱི་སྦོར་བ་ནྱི། །གཞན་ལ་ཕན་པའྱི་ཆྱེད་དུ་མདོ་

ཙམ་བྲྱི། །
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རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

གཉིས་པ། གཞུང་གི་དོན།

འདྱིར་ཉྱེ་བར་མཁོ་བའྱི་སོམ་ནྱི། རྒྱལ་པོ་མཐོང་ལྡན་དགྱེ་བའྱི་བརྒྱུད། ། 

ལག་བཟང་གཞུ་བཟང་དབང་ཆྱེན་དང༌། །ཙ་མ་ཤ་སྟྱེ་བཞྱི་ཡྱིན་ནོ། །མྱ་ངན་

མྱེད་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ལ། །མྱ་ངན་བྲལ་དང་དཔའ་བོའྱི་སྟྱེ། །དགའ་བོ་པདྨ་ཆྱེ་སྟྱེ་

བཞྱི། །ཙནྡྲའྱི་རྱིགས་ལས་བྱུང་བ་ནྱི། །༡ ཧ་རྱི ༢ ཨཀྵྵཻ ༣ ཛ་ཡ་དང༌། །༤ 

ནྱེ་མ ༥ ཕ་ནྱི ༦ བྷང་ས་དང༌། །༧ སཱ་ལ་རྣམས་ལ་ཙནྡྲ་སྦར། །དྱེ་ནས་ཙནྡྲ་

གུཔྟ ༨ དང༌། །སྱིང་པོ་ཐྱིག ༩ ལྱེ་དྱེའྱི་ཚ་བོ། །ཤྲྱི་ཙནྡྲ ༡༠ ཞྱེས་བའོ། །༡༡ 

དྷ་རྨ ༡༢ ཀརྨ ༡༣ བྲྱིཀྵ་དང༌། །༡༤ བྱི་ག་མ་དང ༡༥ ཀཱ་མ་དང༌། །༡༦ པྱིདྒ 

༡༧ བཱ་ལ ༡༨ བྱི་མ་ལ། །༡༩ གོ་བྱི་ལ ༢༠ ལྱི་ཏ་རྣམས་ལའང༌། །ཙནྡྲ་ཐ་མར་

སྦར་བར་བ། །སྱིང་པོ་ཐྱིག་ལྱེ་མྱི་བགྲང་ན། །ཙནྡྲའྱི་མྱིང་ཅན་བཅུ་དགུ་སྟྱེ། ། 

དྱེ་ལས་དབང་པོ༼ཨཀྴ༽ཟླ་བ ༡ དང༌། །རྒྱལ་བའྱི༼ཛ་ཡ༽ ཟླ་བ ༢ ཞྱེས་

བ་དང༌། །ཆོས་ཀྱི༼དྷརྨ༽ཟླ་བ ༣ ལས༼ཀརྨ༽ཟླ ༤ བ། །འདུ༼བྱི་ག་

མ༽བྲལ ༥ འདོད་པའྱི༼ཀཱ་མ༽ཟླ་བ ༦ དང༌། །དྲྱི་མྱེད ༧༼བྱི་མ་ལ༽ ཟླ་

བ་ཞྱེས་བ་བ། །ཙནྡྲ་བདུན་དུ་གྲགས་པ་ཡྱིན། །དྱེ་སྟྱེང་ཟླ༼ཙནྡྲ་གུཔྟ༽བ་

སྦས་པ་དང༌། །ཕོགས༼གོ་བྱི༽གྲོལ་རོལ༼ཆ༽༼ལ་ལྱི་ཏ༽བའྱི་ཟླ་བ་སྟྱེ།། 

ཙནྡྲ་བཅུ་ཞྱེས་རབ་ཏུ་གྲགས། །པཱ་ལའྱི་རྱིགས་ལས་བྱུང་བ་ནྱི། །གཽ་པཱ་ལ་དང་
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དྱེ་ཝ་དང༌། །རཱ་ས་དྷརྨ་བ་ན་དང༌། །མ་ཧྱི་མ་ཧཱ་སྲྵཻཥྛ་དང༌། །བྷྱེ་ཡ་ནྱེ་ཡ་ཨ་མྲ་

དང༌། །ཧསྟྱི་རཱ་མ་ཡཀྵ་སྟྱེ། །ཀུན་ལ་པཱ་ལ་ཐ་མར་སྦར། །པཱ་ལའྱི་རྱིགས་ལ་

བཅུ་བཞྱིའོ། །རྒྱལ་པོ་མྱེས་སྦྱིན་ཀ་ནྱིཥྐ། །ལཀྵ་ཨ་ཤྭ་ཙནྡན་སྐོང༌། །ཤྲྱི་ཧཪྵ་

ངང་ཚུལ་དང༌། །བདྱེ་སྤོད་གོ་ཌ་འཕྱེལ་བྱེད་དང༌། །ཀ་ནྱི་ཀ་དང་ཏུ་རུཥྐ། ། 

སོག་པོ་མང་པོས་བཀུར་བ་དང༌། །སངས་རྒྱས་ཕོགས་དང་ཟབ་མོའྱི་ཕོགས།། 

གཡོ་བག་གཡོ་བརྟན་བྱིཥྞུ་དང༌། །སྱེངྱེ་བྷཪྴྱི་སྱེངྱེ་ལྔ། །གསལ་བ་རབ་

གསལ་སྱེ་ཆྱེན་དང༌། །ཤཀ་སྟོབས་ཆྱེན་ཞྱེས་བའོ། །འདྱི་དག་ཐོར་བུ་བྱུང་བ་

ཡྱིན། །བ་སུ་རཀྵྱི་ཙ་ན་ཀ །ཞྱིང་སྐོང་བཟོད་པ་སྐོང་བ་རྣམས།། པཱ་ལའྱི་གསྱེབ་

ལ་ཐོར་བུ་བྱུང༌།  །ལ་ཝ་ཀཱ་ས་མ་ཎྱི་ཏ།  །རཱ་ཐྱི་ཀ་སྟྱེ་སྱེ་ན་བཞྱི། །ལོ་ཡྱི་

ཕོགས་སུ་བྱུང་བ་ནྱི། །ཀཉྱི་ལ་སོགས་སྣ་ཚོགས་པར། །དཀར་པོ་ཟླ་འཛེས་

སཱ་ལའྱི་བཞོན། །དབང་ཆྱེན་སྱེ་བྱེད་ཡྱིད་འོང་དང༌། །ལོངས་སྤོད་སྐྲ་བཟང་ཟླ་

བའྱི་སྱེ། །བདྱེ་བྱེད་སྱེང་སྟག་བུ་ད་དང༌། །བུདྡྷ་ཤུ་ཙ་གདོང་དྲུག་དང༌། །རྒྱ་

མཚོ་རབ་གནོན་རྒྱལ་མཆོག་དང༌། །གཙོ་བོ་དབང་ཆན་ལ་རྒྱལ་པོ། །སྣ་

ཚོགས་བྱིས་པ་རབ་གདུང་ངོ༌། །ལོ་ཡྱི་ཕོགས་སུ་བྲམ་ཟྱེ་ནྱི། །སྟོབས་ཀྱི་

བཤྱེས་གཉྱེན་ཀླུ་ཡྱི་ཏོག །འཕྱེལ་བའྱི་ཕྲྱེང་བ་ཞྱེས་པ་བྱུང༌། །གགྱི་ར་དང་

གཞོན་ནུ་དགའ། །བོ་གཞོན་བཟང་པོའྱི་ཀུན་དགའ་དང༌། །སྦྱིན་བཟང་ལངྐ་

དྱེ་ཝ་དང༌། །བ་ཧུ་བྷུ་ཛེ་དབུ་མའྱི་བོ།  །སྔོན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆྱེ་རྣམས་སོ། ། 
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རྒྱལ་བ་སྟོན་པའྱི་གཏད་རབས་ནྱི། །ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་རྣམ་པ་བདུན།། ཉྱི་

མ་གུང་པ་བསྣན་པས་བརྒྱད། །བ་མ་གྲགས་པ་བསོས་བྱིན་དང༌། །འོད་སྲུང་

ཡུལ་བརླན་སྤུ་ཆྱེན་པོ། །གཏོང་བ་ཆྱེན་པོ་དགའ་བ་ཅན། །ཆོས་ཀྱི་ཚོང་

དཔོན་རྩྱིབས་ཅན་དང༌། །རྟ་སྦས་ནནྟ་ཞྱེས་པ་རྣམས། །བསྟན་པ་སྐོང་བའྱི་

དགྲ་བཅོམ་མོ། །བ་མ་འོད་སྲུང་མང་སྟོན་དང༌། །ས་སྟོན་ཆོས་བསྲུང་ཆར་

བཟང་འབྱེབས། །གནས་མ་བུ་དང་གོས་དམར་བ། །མང་ཐོས་ཆོས་མཆོག་

སྲུང་བ་པ། །ཡང་དག་རྒྱལ་བ་གནས་བརྟན་དང༌། །ཆོས་སྐོབ་དབྱིག་བཤྱེས་

དབངས་སྒྲོགས་དང༌། །དཔའ་ལྱེན་སངས་རྒྱས་ལ་དང་ནྱི། །གཞོན་ནུ་ལྱེན་

དང་མྱིའུ་ཐུང་དང༌། །ཀུ་ན་ལ་དང་དགྱེ་བྱེད་དང༌། །དགྱེ་འདུན་འཕྱེལ་དང་

བསམ་རོགས་ཏྱེ། །བཙུན་པ་ཆྱེན་པོའྱི་སྱེ་རྣམས་སོ། །རྒྱལ་བ་ལྱེགས་རྒྱལ་

དགྱེ་བ་དང༌། །གྲུབ་པ་དྲྱེགས་མྱེད་ར་གྷ་པ།  །གྲགས་ལྡན་པ་ཎྱི་མཁས་པ་

དང༌། །བཟང་པོ་མཆོག་སྲྱེད་སུ་ཏྲ་དང༌། །རྱིགས་ལྡན་མཐོ་བཙུན་བདྱེ་བྱེད་

དང༌། །ཆོས་ལྡན་བརྩོན་ལྡན་ཁྱབ་འཇུག་བཟང༌། །སྦྲང་རྩྱི་སུ་པྲ་མདྷུ་དང༌། ། 

མཆོག་སྲྱེད་གཉྱིས་པ་གསལ་ལྡན་སྐྱེ། །ཙ་ན་ཀ་དང་ནོར་གྱི་མྱིག །ཤྱིངྐུ་ཕུར་

བུ་མཀྵྱི་ཀ །བ་སུ་ནཱ་ག་བཟང་པོ་བསྐངས། །གང་བ་གང་བ་བཟང་པོ་སྟྱེ། ། 

བསྟན་ལ་བ་བ་བས་པ་ཡྱི། །བྲམ་ཟྱེ་ཆྱེན་པོའྱི་སྱེ་རྣམས་སོ། །ཐྱེག་ཆྱེན་སྟོན་

པའྱི་སློབ་དཔོན་ནྱི། །ཕལ་ཆྱེར་ཤྱིན་ཏུ་གྲགས་ཆྱེ་བས། །སོམ་དུ་གསལ་བར་
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མ་བཀོད་ཀང༌། །གཏམ་རྒྱུད་བཤད་པ་ཙམ་གྱིས་རྟོགས། །འཛམ་གླྱིང་རྒྱན་

དྲུག་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་ཉྱིད། །དཔའ་བོ་སྒྲ་གཅན་འཛིན་དང་ཡོན་ཏན་འོད།། 

ཆོས་སྐོང་རྣམས་ལ་ཆྱེན་པོ་བཞྱི་ཞྱེས་གྲགས། །ཞྱི་བ་ལ་དང་ཙནྡྲ་གོ་མྱི་ལ། ། 

རྨད་བྱུང་སློན་དཔོན་གཉྱིས་ཞྱེས་མཁས་རྣམས་སྒྲོག །མཆོག་གཉྱིས་རྒྱ་གར་

ཡུལ་ན་གྲགས་པ་མྱེད། །རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉྱིས་ཞྱེས་བར་བོད་ཀྱིས་བཏགས།། 

ཡྱེ་ཤྱེས་ཞབས་དང་མར་མྱེ་མཛད་བཟང་པོ། །ལང་རྒྱལ་བཟང་དཔལ་འཛིན་

བྷ་ཝ་བྷ། །སྐལ་ལྡན་གྲགས་པ་ལྱི་ལ་བཛྲ་དང༌། །མྱི་ཐུབ་ཟླ་བ་དམ་ཚིག་རོ་རྱེ་

དང༌། །དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་བསྲུངས་བང་ཆུབ་བཟང་པོ་དང༌། །པདྨ་སྲུང་ཞྱེས་

བ་བ་བཅུ་གཉྱིས་པོ། །རྣམ་གནོན་ཚུལ་གྱི་སྔགས་པའྱི་སློབ་དཔོན་ཡྱིན། །དྱེ་

ནས་མཁས་པ་སོ་དྲུག་ལ་སོགས་དང༌། །གསང་སྔགས་སློན་དཔོན་རྣམ་པ་སྣ་

ཚོགས་བོན། །ཞྱེས་པ་འདྱི་རྣམས་བོ་ལ་བང་བར་བཟུང་ན་འོག་ཏུ་འཆད་

པའྱི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་མ་འཛིངས་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་གོ་བདྱེ་ཞྱིང་བཤད་སླ་བར་

འགྱུར་རོ། །

 རྒྱལ་པོ་མ་སྐེས་དགྲའི་དུས་ཀི་གཏམ།

དྱེའང་འོ་སྐོལ་གྱི་སྟོན་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་

འཇྱིག་རྟྱེན་དུ་བཞུགས་པ་ཡན་ཆད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའྱི་རབས་རྣམས་ནྱི་འདུལ་བ་
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ལུང་དང༌། མངོན་པར་འབྱུང་བའྱི་མདོ་དང༌། ཅྱི་རྱིགས་པ་རྒྱ་ཆྱེ་རོལ་པ་

སོགས་སུ་འབྱུང་བ་ཉྱིད་ཡྱིད་བརྟན་དུ་གཟུང་བར་བ་ལ། མུ་སྟྱེགས་བྱེད་ཀྱི་

གཞུང་ལུགས་རྣམས་ལས་རོགས་ལྡན་དང༌། གསུམ་ལྡན་དང༌། གཉྱིས་ལྡན་

དང༌། རྩོད་ལྡན་གྱི་དུས་སོ་སོར་བྱུང་བའྱི་རྒྱལ་པོ་དང་དྲང་སྲོང་ལ་སོགས་

པའྱི་རབས་ཤྱིན་ཏུ་མང་བ་ཡོད་ནའང༌། ཅྱི་རྱིགས་པར་བརྫུན་ཚིག་ཀང་

འདྲྱེས་པས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཡྱིད་བརྟན་དཀའ་བ་དང༌། དམ་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་ལོ་

རྒྱུས་དང་འབྲྱེལ་བ་གཅྱིག་ཀང་མྱེད་པས། རྣམ་དཀར་དོན་གཉྱེར་ལ་ཉྱེ་བར་

མཁོ་བ་མྱི་སྣང་བས་འདྱིར་མྱི་འབྲྱིའོ། །འོན་ཀང་དྱེ་དག་གྱི་སྟོན་པའྱི་གཞུང་

ལུགས་ཅྱི་ཞྱིག་ཅྱེ་ན་བྷ་ར་ཏ་ཞྱེས་པ་ཤོ་ཀ་འབུམ་ལག་བཅས་དང༌། ར་མཱ་ཡ་

ན་ཞྱེས་པ་ཤོ་ཀ་འབུམ་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང༌། ཨཥ་ྟད་ཤ་པུ་རཱ་ཎ་སྟྱེ། སྔོན་གྱི་

རབས་བཅོ་བརྒྱད་ཅྱེས་པ་ཤོ་ཀ་འབུམ་ལག་བཅས་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང༌། སན་

ངག་གྱི་བསྟན་བཅོས་ར་གྷུ་ཝཾ་ཤ་ཞྱེས་པ་ཤོ་ཀ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་པ་ལ་

སོགས་པ་རྣམས་སོ། །

འདྱིར་ནྱི་སྟོན་པའྱི་བསྟན་པ་ལ་བ་བ་བས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་བརོད་

པར་བ་བ་ཡྱིན་ཏྱེ། དྱེ་ཡང་གང་གྱི་ཚེ་སྟོན་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་བསྡུ་བ་དང་པོ་བས་པའྱི་ཚེ། ལ་རྣམས་ཀྱིས་བསྟོད། 

མྱིའྱི་འཇྱིག་རྟྱེན་ཐམས་ཅད་དུ་བདྱེ་ཞྱིང་ལོ་ལྱེགས་པར་གྱུར། ལ་དང་མྱི་
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རྣམས་བདྱེ་བས་གནས་སོ། །རྒྱལ་པོ་མཐོང་ལྡན་དགྱེ་བ་ཞྱེས་ཀང་བ་བ་མ་

སྐྱེས་དགྲར་གྲགས་པ་ཡང་རང་བཞྱིན་གྱིས་བསོད་ནམས་འཕྱེལ་བར་གྱུར་

ཏྱེ། སོང་བྱེད་མ་གཏོགས་གྲོང་ཁྱྱེར་ལྔ་པོ་ཐམས་ཅད་འཐབ་རྩོད་མྱེད་པར་

མངའ་འོག་ཏུ་ཆུད་པར་གྱུར་ཏོ། །དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་དང་མཆོག་ཟུང་ཅྱིག་

དགྲ་བཅོམ་པ་ཁྱི་ཕྲག་བཅུ་དྲུག་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་དང་བཅས་པ་རབ་ཏུ་ཞྱི་

བར་གཟྱིམས། འོད་སྲུང་ཆྱེན་པོ་ཡང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་གྱུར་པའྱི་ཚེ། 

སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་སྐོ་ཤས་ཆྱེ་བར་གྱུར་ཏྱེ། དགྱེ་སློང་སྟོན་པའྱི་ཞལ་མཐོང་

བས་སོ། སྐྱེ་བོ་རྣམས་ནྱི་སངས་རྒྱས་བཞུགས་པའྱི་ཚེ་བདག་ཅག་བག་མྱེད་

པར་གྱུར་པས་ཁྱད་པར་མ་ཐོབ་བོ་ཞྱེས་ཡྱིད་འབྱུང་བས་ཆོས་ལ་རྩྱེ་གཅྱིག་

ཏུ་བརྩོན་པར་བྱེད་དོ། །དྱེ་བཞྱིན་དུ་འཕགས་པ་སློབ་པ་རྣམས་ཀང་ངོ༌། །དགྱེ་

སློང་གསར་བུ་སྟོན་པའྱི་ཞལ་མ་མཐོང་བ་དག་ནྱི་བདག་ཅག་གྱིས་སྟོན་པའྱི་

ཞལ་མ་མཐོང་བས་དངོས་སུ་འདོམས་པར་བྱེད་པ་ཉམ་ཆུང་གྱིས། བསྟན་པ་

ལ་བརྩོན་པར་མ་བས་ན་རབ་ཏུ་འཁྱམས་པར་འགྱུར་རོ་སམ་ནས་དགྱེ་བའྱི་

ཕོགས་ལ་ཤྱིན་ཏུ་བརྩོན་པར་བྱེད་དོ། །དྱེའྱི་ཕྱིར་འབྲས་བུ་བཞྱི་ཐོབ་པ་ཉྱིན་

རྱེ་བཞྱིན་ཡང་མང་དུ་འཕྱེལ་བར་གྱུར་ཏོ། །

དུས་དུས་སུ་འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོས་འཁོར་རྣམ་པ་བཞྱི་ལ་

གདམས་ངག་གྱི་ལུང་འབོགས་པར་བྱེད། སྱེ་སྣོད་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་
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སྟོན་པར་བྱེད་པས། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་བག་ཡོད་པས་འཚོ་བར་བྱེད་

དྱེ། སྟོན་པས་འོད་སྲུང་ཆྱེན་པོ་ལ་བསྟན་པ་གཏད། དྱེས་འཕགས་པ་ཀུན་

དགའ་བོ་ལ་བསྟན་པ་གཏད་པ་ཡང་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏོ། །རྒྱལ་པོ་ལ་

སོགས་པ་ཁྱྱིམ་པའྱི་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀང་བསོད་ནམས་ཀྱི་མཐུ་དཔག་པར་

དཀའ་བའྱི་རྒྱལ་པོ་དྱེ་རྣམས་ཀང་མཐོང་བའྱི་སྤོད་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པས་ཡྱིད་

འབྱུང་ཞྱིང༌། སྔོན་ནྱི་ཞྱིང་གྱི་དམ་པ་སྟོན་པ་ཡང་མཐོང་ན། ད་ལྟར་ནྱི་དྱེའྱི་

སློབ་མ་དང༌། ཡང་སློབ་ཀྱི་ཚོགས་ཙམ་ཞྱིག་མཐོང་ངོ་ཞྱེས་སངས་རྒྱས་དང་

ཆོས་དང་དགྱེ་འདུན་ལ་དཀོན་པའྱི་འདུ་ཤྱེས་ཉྱེ་བར་བཞག་ནས་རྟག་ཏུ་

གུས་པས་མཆོད་པ་དང༌། དགྱེ་བ་ལ་བརྩོན་པར་བྱེད། འཐབ་རྩོད་ལ་སོགས་

པ་མྱེད་དྱེ། ཚུལ་དྱེ་ལྟ་བུས་ལོ་བཞྱི་བཅུ་ཙམ་འཇྱིག་རྟྱེན་དགྱེ་བ་ལ་གནས་

པར་གྱུར་ཏོ། །ཞྱེས་གྲགས་སོ། །

དྱེ་ལ་འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོས་བསྟན་པ་བསྐངས་ནས་ལོ་བཅོ་ལྔ་

ཙམ་ལོན་པ་ན། ཁྱྱེའུ་གསྱེར་མདོག་གྱིས་དགྲ་བཅོམ་པ་ཐོབ་སྟྱེ། དྱེའྱི་ལོ་

རྒྱུས་ནྱི་གསྱེར་མདོག་གྱི་རྟོགས་བརོད་ཉྱིད་ན་གསལ་ལོ། །དྱེའྱི་ཚེ་གསྱེར་

མདོག་ལྟ་བུའྱི་སྐྱིད་དྱེ་བ་ཡང་ཚེགས་མྱེད་པར་དགྲ་བཅོམ་པའྱི་གནས་ལ་

བཀོད་ན། འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོ་ནྱི་སངས་རྒྱས་དང་འདྲ་བའྱི་ཉན་ཐོས་

སོ་ཞྱེས་རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱེས་དགྲས་བསམས་ཏྱེ། འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་
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སོགས་པའྱི་དགྲ་བཅོམ་པ་ལྔ་སྟོང་ལ་ལོ་ལྔའྱི་བར་དུ་ཡོ་བད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

བསྟབས་པའྱི་མཆོད་པ་བས་སོ། །དྱེའྱི་ཚེ་ལོ་ཕོགས་ཀྱི་གྲོང་ཁྱྱེར་ཀྱིམྱི་ལྱིའྱི་

ཕྲྱེང་བ་བ་བ་ནས། བྲམ་ཟྱེ་བྷ་ར་དྷྭ་ཛ་གནོད་པ་ཅན་དང་རུས་གཅྱིག་པ་ཞྱེས་

བ་བ་སྒྱུ་མའྱི་རྱིགས་སྔགས་ལ་ཤྱིན་ཏུ་མཁས་པ་མ་ག་དྷྭར་འོངས་ནས། དགྱེ་

སློང་རྣམས་དང་ཆོ་འཕྲུལ་འགྲན་པར་བས་སོ། །

རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པ་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་འདུས་པའྱི་མདུན་དུ། གསྱེར་

དང་དངུལ་དང་ཤྱེལ་དང་བྵཻ་ཌཱུརྱའྱི་རྱི་བཞྱི་སྤྲུལ། དྱེ་རྱེ་རྱེ་ལ་རྱིན་པོ་ཆྱེའྱི་

སྐྱེད་མོས་ཚལ་བཞྱི་བཞྱི། ཚལ་རྱེ་རྱེ་ན་པདྨའྱི་རྱིང་བུ་བཞྱི་བཞྱི། འདབ་

ཆགས་སྣ་ཚོགས་པས་གང་བ་སྤྲུལ་པ་ན། འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོས་གླང་

ཆྱེན་གཏུམ་པོ་མྱི་བཟད་པ་མང་པོ་སྤྲུལ་ཏྱེ་པདྨ་རྣམས་ནྱི་ཟོས། རྱིང་རྣམས་

ནྱི་དཀྲུགས། རླུང་དྲག་པོ་བཏང་སྟྱེ་ཤྱིང་རྣམས་ནྱི་བཅག །རོ་རྱེའྱི་ཆར་ཕབ་

པས་རྭ་བ་དང་རྱི་རྣམས་ནྱི་ལག་མ་མྱེད་པར་བས་སོ། །དྱེ་ནས་འཕགས་པ་

ཀུན་དགའ་བོས་ལུས་ཀྱི་བཀོད་པ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་བསྟན་ཏྱེ། ལ་ལ་ནྱི་འོད་

འབྱིན། ལ་ལ་ནྱི་ཆར་འབྱེབས། ལ་ལ་ནྱི་མཁའ་ལ་སྤོད་ལམ་བཞྱི་བྱེད། ལ་ལ་

ནྱི་སྟོད་ནས་མྱེ་འབར་ཞྱིང་སྨད་ནས་ཆུ་འབྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ་ཡ་མ་ཟུང་གྱི་

ཆོ་འཕྲུལ་མང་པོ་བསྟན་ཏྱེ་སླར་བསྡུས་སོ། །བྷ་ར་དྷྭ་ཛ་གནོད་པ་ཅན་དང་

རུས་པ་གཅྱིག་ལ་སོགས་པ་སྐྱེ་བོའྱི་ཚོགས་རྣམས་ཤྱིན་ཏུ་དད་པར་གྱུར་པ་
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ལ་ཆོས་མང་དུ་བསྟན་པས་ཞག་བདུན་གྱི་ཁོངས་སུ་བྷ་ར་དྷྭ་ཛ་ལ་སོགས་པ་

བྲམ་ཟྱེ་ལྔ་བརྒྱ་དང་གཞན་ཡང་སྐྱེ་བོ་ཁྱི་ཕྲག་བརྒྱད་བདྱེན་པ་ལ་བཀོད་དོ། ། 

དྱེ་ནས་དུས་གཞན་ཞྱིག་ན་འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་ན་

བཞུགས་པའྱི་ཚེ། ཁྱྱིམ་བདག་ཤ་ནའྱི་གོས་ཅན་གྱིས་ལོ་ལྔར་དགྱེ་འདུན་

རྣམས་ལ་དུས་སྟོན་ཆྱེན་པོ་བས་ཏྱེ། མཐར་འཕགས་པའྱི་བཀས་རབ་ཏུ་

བྱུང༌། རྱིམ་གྱིས་སྱེ་སྣོད་གསུམ་འཛིན་པ་དང༌། དགྲ་བཅོམ་པ་གཉྱིས་ཀའྱི་ཆ་

ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བར་གྱུར་ཏོ། །

དྱེ་ལྟར་ན་སྔ་ཕྱིར་རྱིམ་གྱིས་དགྱེ་སློང་ཁྱི་ཙམ་དགྲ་བཅོམ་པའྱི་གནས་

ལ་ཡོངས་སུ་བཀོད་ནས། ཡུལ་ཡངས་པ་ཅན་གྱི་ལྱི་ཙ་བཱྱི་རྣམས་དང༌། མ་ག་

དྷའྱི་རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱེས་དགྲ་གཉྱིས་ཆར་གྱིས་གདུང་གྱི་སྐལ་བ་ཐོབ་པའྱི་དོན་

དུ་ཡུལ་དྱེ་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ཆུ་བོ་གདྒྒཱའྱི་དབུས་སུ་བཞུགས་པ་ལ། དྲང་སྲོང་ལྔ་

བརྒྱས་བསྱེན་པར་རོགས་པ་ཞུས་པ་ལ། ཆུའྱི་དབུས་སུ་གླྱིང་སྤྲུལ། དྱེར་

དགྱེ་སློང་རྣམས་ཀང་འདུས་པ་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་ཁོ་ན་ལ་ལྔ་

བརྒྱ་པོ་རྣམས་རྱིམ་གྱིས་བསྱེན་པར་རོགས་ནས་དགྲ་བཅོམ་པ་ལ་བཀོད་

པས་ཉྱི་མ་གུང་པ་ལྔ་བརྒྱ་དང༌། ཆུ་དབུས་པ་ལྔ་བརྒྱ་ཞྱེས་གྲགས། དྱེའྱི་གཙོ་

བོ་ནྱི་ཉྱི་མ་གུང་པ་ཆྱེན་པོ་དང༌། ཆུ་དབུས་པ་ཆྱེན་པོ་ཞྱེས་གྲགས་སོ། །དྱེ་

ནས་དྱེར་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཏྱེ། སྐུ་གདུང་རང་བྱུང་གྱི་མྱེས་ཞུགས་ལ་བཞྱེན་
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ཏྱེ། རྱིན་པོ་ཆྱེའྱི་གོང་བུ་ལྟ་བུ་ཆ་གཉྱིས་སུ་གྱུར་པ་ཆུའྱི་རླབས་ཀྱིས་བདས་

ཏྱེ་འགྲམ་གཉྱིས་སུ་ཕྱིན་ནས། བང་གྱི་ནྱི་སོང་བྱེད་པས་ཁྱྱེར། ལོའྱི་ནྱི་མ་

སྐྱེས་དགྲས་ཁྱྱེར་ཏྱེ་སོ་སོའྱི་ཡུལ་དུ་མཆོད་རྟྱེན་བས་སོ། །དྱེ་ལྟར་ན་ཀུན་

དགའ་བོས་ལོ་བཞྱི་བཅུར་བསྟན་པ་བརྐྱངས། དྱེའྱི་ཕྱི་ལོ་རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱེས་

དགྲ་ཡང་འདས་ཏྱེ། ཡུད་ཙམ་དམྱལ་བར་སྐྱེས་ནས། དྱེ་ལས་ཤྱི་འཕོས་ནས་

ལར་སྐྱེས་ཏྱེ། འཕགས་པ་ཤ་ནའྱི་གོས་ཅན་ལ་ཆོས་ཉན་པས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་

པ་ཐོབ་པར་གྲགས་སོ། །རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱེས་དགྲའྱི་སྐབས་ཀྱི་གཏམ་སྟྱེ་དང་

པོའ།ོ །

 རྒྱལ་པོ་ལག་བཟང་གི་དུས་ཀི་གཏམ།

དྱེ་ནས་རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱེས་དགྲའྱི་བུ་ལག་བཟང་གྱིས་རྒྱལ་སྲྱིད་བས། 

ལོ་བཅུ་བདུན་ཙམ་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་མཆོད་དྱེ། དྱེའྱི་ཚེ་འཕགས་

པ་ཤ་ནའྱི་གོས་ཅན་གྱིས་ཀང་བསྟན་པ་ཅུང་ཟད་སྐོང་ལ། གཙོ་བོར་འཕགས་

པ་ཉྱི་མ་གུང་པ་ཡུལ་ལྦཱ་རཱ་ཎ་སཱྱིར་བཞུགས་ཏྱེ། འཁོར་རྣམས་པ་བཞྱི་ལ་ལུང་

འབོགས་པར་བྱེད། བྲམ་ཟྱེ་དང་ཁྱྱིམ་བདག་རྣམས་ལ་ཆོས་སྟོན་པར་བྱེད་དོ།། 

དུས་གཞན་ཞྱིག་ན་ལྦཱ་རཱ་ཎ་སཱྱིའྱི་བྲམ་ཟྱེ་དང་ཁྱྱིམ་བདག་མང་པོ་ཞྱིག་དགྱེ་

སློང་སློང་བ་པོ་མང་པོ་ཡྱིད་སུན་པར་གྱུར་ཏྱེ། དགྱེ་སློང་རྣམས་ལ་བསོད་
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སོམས་ཀྱི་སྤོད་ཡུལ་གཞན་ན་མྱེད་པ་ལྟ་ཞྱེས་ཁ་ཟྱེར་བར་གྱུར་པ་དང༌། ཝ་

རཱ་ཎ་སཱྱི་ལས་ལོངས་སྤོད་མོད་པ་འགའ་ཡང་མྱེད་ཟྱེར་བ་དང༌། བདག་ཅག་

གྱིས་ཁྱྱེད་རྣམས་གསོ་དགོས་ན་ཁྱྱེད་དག་གྱིས་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་ཅུང་ཟད་ཅྱིག་

ཀང་མྱི་བྱིན་པ་ལྟ་ཟྱེར་བ་ན། འཕགས་པ་ཉྱི་མ་གུང་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཁྱི་ཕྲག་

གཅྱིག་གྱི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་ནས་ནམ་མཁའྱི་ལམ་ལ་འཕུར་ཞྱིང་གཤྱེགས་

ནས། བང་ཕོགས་རྱི་ཨུ་ཤྱི་རར་བོན་ནོ། །དྱེར་ཁྱྱིམ་བདག་ཨ་ཛ་ཞྱེས་བ་

བས། ཕོགས་བཞྱིའྱི་དགྱེ་འདུན་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཏྱེ། དུས་སྟོན་གྱི་མཆོད་

པ་ལོ་གཅྱིག་ཏུ་བས་པས། དགྲ་བཅོམ་པ་བཞྱི་ཁྱི་བཞྱི་སྟོང་འདུས་སོ། །རྐྱྱེན་

དྱེ་ལ་བརྟྱེན་ནས་བང་ཕོགས་སུ་བསྟན་པ་ལག་པར་དར་བར་གྱུར་ཏོ། །དྱེ་

ལྟར་ཉྱི་མ་གུང་པས་ཨུ་ཤྱི་རར་ལོ་གསུམ་དུ་ཆོས་བསྟན་ཏོ། །

དུས་དྱེའྱི་ཚེ་མཉན་ཡོད་ན་འཕགས་པ་ཤ་ནའྱི་གོས་ཅན་བཞུགས་ཏྱེ། 

འཁོར་རྣམ་པ་བཞྱི་ལ་ཆོས་བསྟན་པས་དགྲ་བཅོམ་པ་སྟོང་དུ་ཉྱེ་བ་ཙམ་བྱུང་

ངོ༌། །སྔོན་རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱེས་དགྲ་ཡོད་པའྱི་ཚེ། བྲམ་ཟྱེའྱི་རྱིགས་ཆོས་དང་མྱི་

ལྡན་པ་ཤྱིན་ཏུ་གདུག་ཅྱིང་གཏུམ་པ་ཁ་ཟས་ཀང་གཙང་རྨྱེ་མྱེད་པར་སྤོད་

ཅྱིང༌། སྲོག་ཆགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྲོག་གཅོད་པ། པ་ན་དང༌། ན་བ་ཞྱེས་བ་བ་

གཉྱིས་ཡོད་དོ། །དྱེ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཁྱྱིམ་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་རྐུན་མོ་བས་པའྱི་རྒྱུས་

རྒྱལ་པོས་ཆད་པ་བཅད་པ་ན། དྱེ་རྣམས་ཤྱིན་ཏུ་ཁོས་པས། དགྲ་བཅོམ་པ་
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མང་པོ་ལ་གདུགས་ཚོད་གསོལ་ཏྱེ། དགྱེ་བའྱི་རྩ་བ་འདྱིས་གནོད་སྦྱིན་དུ་

གྱུར་ཏྱེ། རྒྱལ་པོ་དང་མ་ག་དྷ་པ་རྣམས་འཇོམས་པར་གྱུར་ཅྱིག་ཅྱེས་སྨོན་

ལམ་བཏབ་བོ། །དུས་ལན་གཅྱིག་ན་དྱེ་གཉྱིས་རྱིམས་ཀྱིས་བཏབ་སྟྱེ་ཤྱི་ནས་

གནོད་སྦྱིན་དུ་སྐྱེས་སོ། །གང་གྱི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་ལག་བཟང་གྱིས་རྒྱལ་སྲྱིད་

བས་ནས་ལོ་བདུན་ནམ་བརྒྱད་ལོན་པའྱི་ཚེ། དྱེ་གཉྱིས་མ་ག་དྷར་གནོད་

སྦྱིན་གྱི་ས་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏྱེ། ཡུལ་དུ་རྱིམས་ནད་ཆྱེན་པོ་བཏང་ངོ༌། །དྱེར་མྱི་

ཕྱུགས་མང་པོ་ཤྱི་ཞྱིང་རྱིམས་ཆད་དུ་མ་འདོད་པ་ན། ལྟས་མཁན་རྣམས་

ཀྱིས་དྱེ་ལྟར་ཤྱེས་ཏྱེ། མ་ག་དྷ་པའྱི་ཡུལ་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཉན་ཡོད་ནས་

འཕགས་པ་ཤ་ནའྱི་གོས་ཅན་སྤན་དྲངས་ཏྱེ་གནོད་སྦྱིན་དྱེ་གཉྱིས་འདུལ་བར་

གསོལ་བར་བཏབ་བོ། །དྱེས་ཀང་དྱེ་གཉྱིས་གནས་པའྱི་རྱི་གུརྦ་ཞྱེས་བ་བར་

གཤྱེགས་ཏྱེ་གནོད་སྦྱིན་གྱི་ཕུག་པར་བཞུགས་པ་ན། དྱེའྱི་ཚེ་གནོད་སྦྱིན་དྱེ་

གཉྱིས་གནོད་སྦྱིན་གཞན་གྱི་མདུན་སར་སོང་བ་ལས་གྲོགས་གནོད་སྦྱིན་

གཞན་ཞྱིག་གྱིས་སྦྲན་ཏྱེ། སླར་འོངས་ནས་རབ་ཏུ་ཁོས་པས་ཕུག་པའྱི་བྲག་

རྣམས་རྟྱིབ་པ་ན། ཡང་ཕུག་པ་གཞན་ཞྱིག་བྱུང་སྟྱེ། དྱེ་ན་འཕགས་པ་ཤ་ནའྱི་

གོས་ཅན་འདུག་གོ །དྱེ་ལྟར་ལན་གསུམ་སོང་བ་ན། དྱེ་གཉྱིས་ཀྱིས་མྱེ་སྦར་

བས། དགྲ་བཅོམ་པས་དྱེ་བས་ཀང་ཆྱེ་བའྱི་མྱེ་ཕོགས་བཅུར་སྦར་ཏྱེ། གནོད་

སྦྱིན་གཉྱིས་སྐྲག་སྟྱེ་བྲོས་པས། ཕོགས་ཐམས་ཅད་འབར་བས་འབྲོས་པའྱི་
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ས་ཡང་མ་རྱེད། དྱེར་ཤ་ནའྱི་གོས་ཅན་ལ་སྐབས་སུ་སོང་བས་མྱེ་ཞྱིའོ། །དྱེ་

ནས་ཆོས་བསྟན་པས་ཤྱིན་ཏུ་དད་པར་གྱུར་ཏྱེ་སྐབས་སུ་འགྲོ་བ་དང་བསླབ་

པའྱི་གནས་ལ་བཀོད། དྱེ་མ་ཐག་རྱིམས་ཀང་ཞྱི། དྱེ་ལྟ་བུའྱི་ཆོ་འཕྲུལ་བསྟན་

པ་བྲམ་ཟྱེ་དང་ཁྱྱིམ་བདག་བརྒྱ་སྟོང་གྱིས་མཐོང་ངོ༌། །རྒྱལ་པོ་ལག་བཟང་གྱི་

དུས་སུ་བྱུང་བའྱི་གཏམ་སྟྱེ་གཉྱིས་པའོ། །

 

རྒྱལ་པོ་གཞུ་བཟང་གི་དུས་ཀི་བྱུང་གཏམ།

རྒྱལ་པོ་དྱེ་འདས་པ་ན། དྱེའྱི་བུ་གཞུ་བཟང་གྱིས་རྒྱལ་སྲྱིད་བས་ཏྱེ་ཉྱི་

མ་གུང་པས་ཁ་ཆྱེའྱི་ཡུལ་བཏུལ་བ་དང་དུས་མཉམ་མོ། །དྱེ་ཡང་ཉྱི་མ་གུང་

པས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ཁ་ཆྱེའྱི་གནས་སུ་བོན། ཀླུ་གནས་པའྱི་མཚོའྱི་འགྲམ་དུ་

བཞུགས་སོ། །དྱེའྱི་ཚེ་ཀླུའྱི་རྒྱལ་པོ་ཨཽ་དུཥ་ྟའཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཁོས་

པས་རྱི་ཆར་དྲག་པོ་ཕབ་ཀང་ཆོས་གོས་ཀྱི་མཐའ་མ་གཡོས་སོ། །མཚོན་ཆ་

སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཆར་ཕབ་པ་མྱེ་ཏོག་ཏུ་གྱུར་པས་ཀླུ་དངོས་སུ་འོངས་ཏྱེ། 

འཕགས་པ་ཅྱི་བཞྱེད་ཟྱེར་བ་ལ་ས་གཞྱི་བྱིན་ཅྱིག་གསུངས་པས། ས་གཞྱི་ཇྱི་

ཙམ། སྐྱིལ་ཀྲུང་གཅྱིག་གྱིས་ཁྱབ་པའྱི་སའོ། །འོ་ན་འབུལ་ལོ། །དྱེང་རྫུ་འཕྲུལ་

གྱིས་སྐྱིལ་ཀྲུང་གཅྱིག་གྱིས་ཁ་ཆྱེ་ཡུལ་དགུའྱི་ས་ནོན་པར་མཛད་པ་ན་ཀླུ་ན་
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རྱེ། འཕགས་པ་ལ་འཁོར་ཇྱི་ཙམ། ལྔ་བརྒྱའོ། །དྱེ་ལས་གཅྱིག་མ་ཚང་ནས་

སླར་འཕྲོག་གོ་ཟྱེར་བ་ན། ས་འདྱི་ནྱི་སྟོན་པས་ལག་མཐོང་དང་མཐུན་པའྱི་

གནས་སུ་ལུང་བསྟན་པ་ཡྱིན་ན། གང་ན་སྦྱིན་པ་པོ་ཡོད་པ་དྱེར་སློང་བ་པོ་

ཡོད་པས། བྲམ་ཟྱེ་དང་ཁྱྱིམ་བདག་དག་ཀང་འཇུག་དགོས་སོ། །ཞྱེས་

གསུངས་ནས་ཨུ་ཤྱིར་ནས་འཁོར་ཉྱི་མ་གུང་པ་ལྔ་བརྒྱ་པོ་རྣམས་དང༌། ཝཱ་རཱ་

ཎ་སཱྱི་ནས་ཆོས་ལ་མངོན་པར་དད་པའྱི་བྲམ་ཟྱེ་དང་ཁྱྱིམ་བདག་བརྒྱ་སྟོང་དུ་

མ་དང་ལན་ཅྱིག་ཁ་ཆྱེར་ཞུགས་སོ། །དྱེ་ནས་རྱིམ་གྱིས་ཡུལ་སྣ་ཚོགས་ནས་

སྐྱེ་བོ་དུ་མ་འོངས་ཏྱེ། ཉྱི་མ་གུང་པ་ཉྱིད་བཞུགས་པའྱི་དུས་ལ་ཡང་གྲོང་ཁྱྱེར་

ཆྱེན་པོ་དགུ་དང༌། རྱི་བོར་གྱི་གྲོང་མང་པོ་དང༌། རྒྱལ་པོའྱི་ཕོ་བྲང་གཅྱིག་

དང༌། གཙུག་ལག་ཁང་བཅུ་གཉྱིས་དགྱེ་འདུན་ཤྱིན་ཏུ་མང་བ་དང་བཅས་

པས་ཡུལ་བརྒྱན་པར་གྱུར་ཏོ། །དྱེ་ནས་ཁ་ཆྱེའྱི་སྐྱེ་བོའྱི་ཚོགས་རྣམས་རྫུ་

འཕྲུལ་གྱིས་རྱི་སོས་ངད་ལྡན་དུ་ཁྱིད་ནས་བོན་ཏྱེ། མྱེ་འབར་བའྱི་ཆོ་འཕྲུལ་

གྱིས་ཀླུ་རྣམས་བཏུལ། ཆོས་གོས་ཀྱི་གྲྱིབ་མས་ནོན་པའྱི་གུར་གུམ་རྣམས་

འབུལ་བར་བས་པ་ལ། དགྲ་བཅོམ་པས་ཆོས་གོས་ཆྱེན་པོར་སྤྲུལ་ཏྱེ། དྱེའྱི་

གྲྱིབ་མས་ཕོགས་ནས་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་གུར་གུམ་བངས་ཏྱེ། སླར་ཡང་

ཡུད་ཙམ་གྱིས་ཁ་ཆྱེར་སླྱེབ་པ་དང༌། ཁ་ཆྱེའྱི་ཡུལ་གུར་གུམ་གྱི་སྐྱེ་གནས་

ཀྱིས་ཁྱབ་པར་བས་ནས། ཁྱྱེད་རྣམས་ཀྱི་ལོངས་སྤོད་འཕྱེལ་བའྱི་ཁྱད་པར་
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འདྱི་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་བསྟན་ཞྱིང་ཁ་ཆྱེ་ན་གནས་པ་ཐམས་ཅད་བསྟན་པ་ལ་

བཙུད་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་སོ། །དྱེས་ཁ་ཆྱེའྱི་ཡུལ་དུ་ལོ་ཉྱི་ཤུ་ཙམ་ཆོས་

བསྟན་པར་གྲགས་སོ། །གང་གྱི་ཚེ་ཉྱི་མ་གུང་པ་ཁ་ཆྱེར་གཤྱེགས་པ་དྱེའྱི་ཚེ། 

འཕགས་པ་ཤ་ནའྱི་གོས་ཅན་གྱིས་གྲོང་ཁྱྱེར་དྲུག་ལ་གནས་པའྱི་འཁོར་རྣམ་

པ་བཞྱི་ལ་ཆོས་སྟོན་པར་བྱེད་དོ། །ནམ་ཞྱིག་ན་རྒྱལ་པོ་གཞུ་བཟང་རྒྱལ་

སྲྱིད་ལོ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གསུམ་དུ་བརྐྱངས་ནས་དུས་ལས་འདས་སོ། །

དྱེའྱི་འོག་ཏུ་རྒྱལ་པོ་དྱེའྱི་འཁོར་དང་ཞོ་ཤས་འཚོ་བ་ཉྱིས་སྟོང་ཞྱིག་ཤ་

ནའྱི་གོས་ཅན་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟྱེ། དྱེ་དག་ལ་སོགས་པ་རབ་ཏུ་མང་པོ་དག་

དང་ལན་ཅྱིག་དུར་ཁོད་བསྱིལ་པའྱི་ཚལ་དུ་དབར་གནས་པར་མཛད་དོ། ། 

དགག་དབྱེའྱི་ཚེ་དུར་ཁོད་ཀྱི་རྒྱུད་ལྟ་ཞྱིང་སོང་བས་དྱེ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མྱི་

སྡུག་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ཐོབ་སྟྱེ། མྱི་རྱིང་བར་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པའྱི་ཁྱད་པར་

ཐམས་ཅད་བསྒྲུབས་ནས་དགྲ་བཅོམ་པར་གྱུར་ཏོ། །དྱེ་ནས་སོས་ཚོང་སྦས་

པའྱི་བུ་ཉྱེ་སྦས་བསྱེན་པར་རོགས་པ་ཙམ་གྱིས་བདྱེན་པ་མཐོང་ངོ༌། །ཞག་

བདུན་ནས་དགྲ་བཅོམ་པ་གཉྱིས་ཀའྱི་ཆ་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བར་གྱུར་ཏོ། 

།དྱེ་ནས་ཉྱེ་སྦས་ལ་བསྟན་པ་གཏད་དྱེ། ཡུལ་ཙམྤར་མྱ་ངན་ལས་འདས་སོ། 

།ཤ་ནའྱི་གོས་ཅན་འདྱིས་སྔ་ཕྱིར་གདམས་ངག་བསྟན་པས་བདྱེན་པ་མཐོང་

བ་ནྱི་འབུམ་ཙམ། དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་ཁྱི་ཙམ་བྱུང་ངོ༌། །དྱེ་ལ་ཁ་ཆྱེ་བ་རྣམས་
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ནྱི་ཉྱི་མ་གུང་པ་ཡང་བསྟན་པའྱི་གཏད་རབས་ལ་ངྱེས་པར་བགྲང་དགོས་ཏྱེ། 

ཡུལ་དབུས་སུ་ཉྱི་མ་གུང་པས་ལོ་བཅོ་ལྔར་བསྟན་པ་བསྐངས་པ་དྱེའྱི་ཚེ་

འཕགས་པ་ཤ་ནའྱི་གོས་ཅན་སློབ་མ་ཉུང་ངུར་གནས་སོ། །ཉྱི་མ་གུང་པ་ཁ་

ཆྱེར་གཤྱེགས་པ་ནས་ཤ་ནའྱི་གོས་ཅན་གྱིས་བསྟན་པ་བསྐངས་པ་ཡྱིན་

པས་བསྟན་པའྱི་གཏད་རབས་བརྒྱད་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་ཟྱེར་ལ། གཞན་རྣམས་ནྱི་

ཉྱི་མ་གུང་པ་ཁ་ཆྱེ་འདུལ་བར་སྟོན་པས་ལུང་བསྟན་ཞྱིང༌། ཀུན་དགའ་བོས་

བཀའ་བསོས་པ་ཡྱིན་ལ། ཀུན་དགའ་བོས་བསྟན་པ་གཏད་པ་ནྱི་ཤ་ནའྱི་གོས་

ཅན་ཁོ་ན་ཡྱིན་པས། གཏད་རབས་ནྱི་བདུན་ཁོ་ནའོ་ཞྱེས་ཟྱེར་ཏྱེ་བོད་རྣམས་

ཀང་དྱེའྱི་རྱེས་སུ་འབྲང་ངོ༌། །རྒྱལ་པོ་གཞུ་བཟང་གྱི་དུས་སུ་བྱུང་པའྱི་གཏམ་

སྟྱེ་གསུམ་པའོ། །

 

འཕགས་པ་ཉེ་སྦས་ཀི་དུས་ཀི་གཏམ།

དྱེ་ནས་ཉྱེ་སྦས་ཀྱིས་གདྒྒཱ་བརྒལ་ནས་བང་ཕོགས་སུ་གཤྱེགས་ནས། 

ཡུལ་ལུས་འཕགས་ཞྱེས་བ་བ་ཏྱི་རཱ་ཧུ་ཏྱིའྱི་ནུབ་ཐད་ཀྱི་ཡུལ་ཞྱིག་ཏུ། ཁྱྱིམ་

བདག་བ་སུ་ས་ར་ཞྱེས་བ་བ་ཞྱིག་གྱིས་གཙུག་ལག་ཁང་བཞྱེངས་ཕོགས་

བཞྱིའྱི་དགྱེ་འདུན་མཆོད་པ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་སར་བཞུགས། དབར་གནས་པ་



18

རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

མཛད། དྱེར་གདམས་ངག་བསྟན་པས་ཟླ་བ་གསུམ་དྱེ་ཉྱིད་ལ་དགྲ་བཅོམ་པ་

ཐོབ་པ་སྟོང་ཕྲག་གཅྱིག་ཚང་བར་བྱུང༌། དྱེ་ནས་རྱིའྱི་རྒྱལ་པོ་གནྡྷ་རར་བོན་

ནས་ཆོས་བསྟན་པས་ཀང་སྐྱེ་བོ་དཔག་ཏུ་མྱེད་པ་བདྱེན་པ་ལ་བཀོད། དྱེ་

ནས་ཡང་ཡུལ་དབུས་དང་ཉྱེ་བའྱི་ནུབ་བང་གྱི་མཚམས་གྲོང་ཁྱྱེར་བཅོམ་

བརླག་ཏུ་བོན་པ་ན་བཅོམ་བརླག་གྱི་སོ་དྲུང་ན་སྐྱེ་བོ་མང་པོ་ཚོགས་པའྱི་

སར་གད་ཀྱི་གཙོ་བོ་ཚོད་པའྱི་ལས་བྱེད་པ་ན་ཊ་དང༌། བྷཊྚ་ཞྱེས་བ་བ་གཉྱིས་

གཏམ་དུ་གླྱེང་པ་ལས། འཕགས་པ་ཉྱེ་སྦས་ཀྱི་བསྔགས་པ་བྱེད་ཅྱིང༌། ཤྱིར་

སྟྱེ་མགོ་བོ་ཞྱེས་བ་བའྱི་རྱི་ལ་འཕགས་པ་ཤ་ནའྱི་གོས་ཅན་གྱི་དུས། དྱེ་

གཉྱིས་རང་གྱིས་བཞྱེངས་པའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་འཕགས་པ་ཉྱེ་སྦས་

གནས་འཆའ་བར་བྱེད་ན་ཅྱི་མ་རུང་ཞྱེས་སྨོན་པར་བྱེད་དོ། །

དྱེའྱི་ཚེ་ཉྱེ་སྦས་ཀྱིས་རྒྱང་རྱིང་པོ་ནས་མཐོང་བས་ཨྱེ་མའོ་རྱིང་མོ་

ནས་དབང་པོ་དུལ་བ་བརྱིད་དང་ལྡན་པ་འོང་བ་འདྱི་ནྱི་འཕགས་པ་ཉྱེ་སྦས་

ཡྱིན་ཡང་དག་གོ་ཞྱེས་ཕན་ཚུན་དུ་བགྲོས་ནས་ཅུང་ཟད་བསུ་རུ་སོང་སྟྱེ་

ཕག་བས་ནས། འཕགས་པ་ཉྱེ་སྦས་ལགས་སམ་ཞྱེས་དྲྱིས་པ་ལ། འཇྱིག་རྟྱེན་

དུ་དྱེ་ལྟར་གྲགས་སོ་ཞྱེས་གསུངས་པས། གར་མཁན་དཔའ་བོའྱི་གཙུག་ལག་

ཁང་ཞྱེས་བ་བ་མགོ་བོའྱི་རྱི་ལ་ཡོད་པ་དྱེ་ཕུལ་ནས་ཡོ་བད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་

སྟོབ་པར་བྱེད་དོ། །དྱེར་ཆོས་བསྟན་པས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་ཁྱྱིམ་པ་མང་པོ་
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ཞྱིག་གྱིས་བདྱེན་པ་མཐོང་ངོ༌། །དྱེ་ནས་དུས་གཞན་ཞྱིག་ན་སྐྱེ་བོ་འབུམ་ཕྲག་

མང་པོ་འདུས་པ་ལ་ཆོས་སྟོན་ཞྱིང་ཡོད་པའྱི་ཚེ། བདུད་སྱིག་ཅན་གྱིས་གྲོང་

ཁྱྱེར་དུ་འབྲས་ཀྱི་ཆར་ཕབ་བོ། །དྱེའྱི་ཚེ་སྐྱེ་བོ་མང་པོ་ཞྱིག་གྲོང་ཁྱྱེར་དུ་སོང༌། 

ལག་མ་རྣམས་ཆོས་ཉན་པར་བྱེད་དོ། །ཉྱི་མ་གཉྱིས་པ་ལ་གོས་ཀྱི་ཆར་ཕབ་

པས་ཡང་སྐྱེ་བོ་མང་པོ་ཞྱིག་གྲོང་ཁྱྱེར་དུ་སོང༌། དྱེ་བཞྱིན་དུ་གསུམ་པ་ལ་

དངུལ་གྱི་ཆར་དང༌། བཞྱི་པ་ལ་གསྱེར་གྱི་ཆར་དང༌། ལྔ་པ་ལ་རྱིན་པོ་ཆྱེ་སྣ་

བདུན་གྱི་ཆར་ཕབས་པས་ཆོས་ཉན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཤྱིན་ཏུ་བྲྱི་བར་གྱུར་ཏོ། ། 

ཉྱི་མ་དྲུག་པ་ལ་བདུད་སྱིག་ཅན་རང་ཉྱིད་ལའྱི་གར་མཁན་གྱི་ཆས་སུ་བས། 

བུ་དང་ཆུང་མ་བུ་མོ་རྣམས་ཀང་ལའྱི་གླུ་དང་གར་མཁན་གྱི་གཟུགས་སུ་

བསྒྱུར་ནས་གར་མཁན་ཕོ་མོ་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་གྲོང་ཁྱྱེར་དུ་བྱུང་སྟྱེ། གར་གྱི་

བཀོད་པ་དང་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱི་ལྟད་མོ་སྣ་ཚོགས་པ་དང༌། གླུ་དང་རོལ་མོའྱི་སྒྲ་

དབངས་སན་པོས་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡྱིད་བསྒྱུར་ནས། ཆོས་ཉན་པ་

གཅྱིག་ཀང་མྱེད་དོ། །དྱེའྱི་ཚེ་འཕགས་པ་ཉྱེ་སྦས་ཀང་གྲོང་ཁྱྱེར་དུ་བོན་ཏྱེ། 

ཨྱེ་མའོ་སྐྱེས་བུ་དཔའ་བོ་ཁྱོད་རྣམས་ཀྱི་གར་ལྱེགས་ཀྱི། བདག་གྱིས་ཀང་

ཕྲྱེང་བ་གདགས་པར་བའོ་ཞྱེས་རྱེ་རྱེ་བཞྱིན་གྱི་མགོ་དང་མགྲྱིན་པར་མྱེ་ཏོག་

གྱི་ཕྲྱེང་བ་རྱེ་བཅྱིངས་སོ། །དྱེ་མ་ཐག་ཏུ་འཕགས་པའྱི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་སྱིག་

ཅན་འཁོར་བཅས་ཐམས་ཅད་ལུས་རྒས་འགོགས་ཤྱིང་མྱི་སྡུག་པ་གོས་ཧྲུལ་
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བ། མགོ་ལ་ནྱི་མྱི་རོ་རུལ་པ་བཅྱིངས། མགྲྱིན་པར་ནྱི་ཁྱྱི་རོ་བམ་པ་རྱེ་

བཏགས་པ་དྲྱི་ངན་པ་ཕོགས་བཅུར་ལྡང་ཞྱིང༌། མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་སྐྱུགས་

པར་འདྲྱེན་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་སོ། །དྱེར་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བའྱི་

སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་སྐོ་བ་དང་འཇྱིགས་པ་དང་སྐྱུག་བྲོ་བས་སྣ་བཀག་ཅྱིང་ཕྱིར་

ཕོགས་པས་འདུག་གོ །དྱེའྱི་ཚེ་ཉྱེ་སྦས་ཀྱིས་ཀང་སྱིག་ཅན་ཁྱོད་ངའྱི་འཁོར་

ལ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་འཚེ། དྱེས་སྨྲས་པ། འཕགས་པ་བཟོད་པར་མཛོད་ལ་བདག་

ཅག་བཅྱིངས་བ་ལས་ཁོལ་ཞྱིག །གསུངས་པ། ངའྱི་འཁོར་ལ་མྱི་འཚེ་ན་དྱེ་

ལྟར་བའོ། །སྨྲས་པ། བདག་གྱི་ལུས་ཞྱིག་པར་གྱུར་ཀང་མྱི་འཚེའོ། །དྱེ་མ་

ཐག་བདུད་ཀྱི་ལུས་རྣལ་དུ་གནས་པར་གྱུར་ཏོ། །དྱེས་སྨྲས་པ། བདག་གྱིས་

བང་ཆུབ་སྱིང་པོར་གཽ་ཏ་མ་ལ་ཀུན་ཏུ་མཐོ་འཚམ་པར་བས་ན། དྱེ་ནྱི་བམས་

པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ལ་གནས་སོ། །གཽ་ཏ་མའྱི་ཉན་ཐོས་རྣམས་ནྱི་གདུག་པ་ཕ་

རོལ་གནོན་པ་སྟྱེ། རྱེ་ཞྱིག་བདག་གྱིས་རྩྱེད་མོ་ཅུང་ཟད་བས་པ་ལ་འཕགས་

པས་བདག་བཅྱིངས་སོ། །དྱེ་ནས་ཉྱེ་སྦས་ཀྱིས་བདུད་སྱིག་ཅན་དྱེ་ལའང་

ཆོས་ཀྱི་གཏམ་ཀུན་ཏུ་སྦོར་བར་བས་ནས། ངས་ནྱི་སྟོན་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་

མཐོང་ན། །གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་ནྱི་མ་མཐོང་བ་ལས། །སྱིག་ཅན་ཁྱོད་ཀྱིས་དྱེ་

མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་སྐུའྱི་རྣམ་པ་ཇྱི་ལྟ་བུ་སྟོན་ཅྱིག །དྱེས་སྟོན་པའྱི་རྣམ་པར་སྤྲུལ་

པ་ན། འཕགས་པ་ཉྱེ་སྦས་རབ་ཏུ་དད་པ་སྐྱེས་ཏྱེ། བ་སྤུ་ལངས་མཆྱི་མ་འཁྲུག་
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བཞྱིན་དུ་སངས་རྒྱས་ལ་ཕག་འཚལ་ཞྱེས་ཐལ་མོ་སྦར་བ་སྤྱི་བོར་བཞག་

པས། བདུད་སྱིག་ཅན་གྱིས་མ་བཟོད་དྱེ་བརྒྱལ་ཞྱིང་འགྱེལ་བར་གྱུར་ཏོ། ། 

དྱེར་བདུད་ཀང་མྱི་སྣང་བར་གྱུར། ཚུལ་དྱེས་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཡྱིད་འབྱུང་

ཞྱིང་དད་པ་ལག་པར་སྐྱེས། འབྲས་ཀྱི་ཆར་ཕབ་པ་ནས་བརྩམས་ཏྱེ། སྔོན་གྱི་

དགྱེ་བའྱི་རྩ་བས་བསྐུལ་བའྱི་སྐྱེ་བོ་ཕོགས་བཞྱི་ནས་འདུས་པ་དྱེ་རྣམས་

ཐམས་ཅད་ལ་ཞག་དྲུག་པ་དྱེ་ཉྱིད་ཀྱི་མཚན་ཐོག་ཐག་ཏུ་ཆོས་བསྟན་པས་ཉྱི་

མ་བདུན་པ་ལ་སྐྱེ་བོ་འབུམ་ཕྲག་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱིས་བདྱེན་པ་མཐོང་བར་གྱུར་

ཏོ། །དྱེ་ནས་གར་མཁན་དཔའ་བོའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཇྱི་སྲྱིད་འཚོའྱི་བར་དུ་

བཞུགས་ཏྱེ། ཕུག་སྲྱིད་དུ་ཁྲུ་བཅོད་བརྒྱད་པ། རྒྱར་ཁྱི་བཅུ་གཉྱིས་པ། 

དཔངས་སུ་ཁྲུ་དྲུག་པ་ཞྱིག་ཡོད་ལ། ཉྱེ་སྦས་ཀྱི་གདམས་པས་དགྱེ་སློང་རབ་

ཏུ་བྱུང་བ་གཅྱིག་གྱིས་དགྲ་བཅོམ་པ་ཐོབ་པ་ན་ཤྱིང་བུ་སོར་བཞྱི་པ་ཞྱིག་

ཕུག་དྱེར་འཕངས་སོ། །དྱེ་ནས་དུས་གཞན་ཞྱིག་ན་ཚུལ་དྱེ་ཁོ་ནས་ཕུག་དྱེ་

ཤྱིང་བུ་དྱེ་འདྲ་བས་གོ་མཚམས་མྱེད་པར་གང་བར་གྱུར་ཏོ། །དྱེའྱི་ཚེ་

འཕགས་པ་ཉྱེ་སྦས་ཀང་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཏྱེ། གདུང་ཡང་ཤྱིང་

བུ་དྱེ་རྣམས་ཀྱིས་ཞུགས་ལ་ཕུལ་བས། རྱིང་བསྲྱེལ་གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལ་

རྣམས་ཀྱིས་ཁྱྱེར་རོ་ཞྱེས་གྲགས་སོ། །འདྱི་ནྱི་སྟོན་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་མཚན་མྱེད་

པའྱི་སངས་རྒྱས་སུ་ལུང་བསྟན་པ་སྟྱེ། སྐུ་ལ་མཚན་དཔྱེ་མྱེད་པ་མ་གཏོགས་
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འགྲོ་ཕན་སྟོན་པ་ཉྱིད་དང་ཕོགས་མཚུངས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ལ། དྱེ་བཞྱིན་

གཤྱེགས་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་འོག་ཏུ་འདྱི་ལས་འགྲོ་བའྱི་དོན་ཆྱེ་བ་མ་

བྱུང་ངོ༌། །

ཉྱེ་སྦས་ཀྱིས་བསྟན་པ་སྐོང་བའྱི་ཚེ། ཉྱི་འོག་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་ཕལ་ཆྱེ་

བ། རྒྱལ་པོ་གཞུ་བཟང་གྱི་བུ་རྒྱལ་པོ་དབང་ཆྱེན་གྱིས་རྒྱལ་སྲྱིད་བསྐངས་

པའྱི་ལོ་དགུ་དང༌། དྱེའྱི་བུ་ཙ་མ་ཤས་ལོ་ཉྱེར་གཉྱིས་སུ་རྒྱལ་སྲྱིད་བསྐངས་

པའྱི་སྐབས་ཤས་ཆྱེ་བ་ཡྱིན་ཞྱིང༌། དྱེའྱི་ཚེ་རྒྱ་གར་ཤར་ཕོགས་སུ་དགྲ་

བཅོམ་པ་བ་མ་ཞྱེས་བ་བ་བཞུགས་པ་ལ་རྒྱལ་པོ་དབང་ཆྱེན་ལག་པར་དད་

པར་གྱུར་ཏྱེ། ཡུལ་བ་ག་ལ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བ་གག་སྐོང་བའྱི་ལོངས་ཤྱིག་ཏུ་

གཙུག་ལག་ཁང་བཞྱེངས་ཏྱེ་ཕུལ། བ་གག་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ཞྱེས་བ་བར་

གྲགས་སོ། །དྱེས་ཀང་ཉྱི་འོག་གྱི་འཁོར་རྣམ་པ་བཞྱི་ལ་གདམས་ངག་མང་དུ་

བསྟན་པས་འབྲས་བུ་བཞྱི་ཐོབ་པ་མང་དུ་བྱུང༌། དྱེའྱི་སློབ་མའྱི་གཙོ་བོ་ནྱི་དགྲ་

བཅོམ་པ་གྲགས་པའོ། །རྒྱལ་པོ་དབང་ཆྱེན་འདས་ནས་རྒྱལ་པོ་ཙ་མ་ཤ་

རྒྱལ་སྲྱིད་ལ་འཁོད་ནས་མྱི་རྱིང་པ་ན་ཡུལ་མ་ག་དྷ་ན་བྲམ་ཟྱེ་མོ་ཛཿས་ཞྱེས་

བ་བ་ལོ་བརྒྱ་དང་ཉྱི་ཤུར་ཉྱེ་བ་ཞྱིག་ཡོད་དོ། །

དྱེ་ལ་བུ་སྤུན་གསུམ་སྟྱེ། རྒྱལ་བ་དང༌། ལྱེགས་རྒྱལ་དང༌། དགྱེ་བ་

ཞྱེས་བའོ། །དང་པོ་ནྱི་ལ་ཆྱེན་པོ་དབང་ཕྱུག་ལ་མོས་པའོ། །གཉྱིས་པ་ནྱི་ཐུབ་
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པ་སྱེར་སྐ་ལ་མོས་པའོ། །གསུམ་པ་ནྱི་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་

རྒྱས་ལ་མོས་པའོ། །དྱེ་རྣམས་རང་རང་གྱི་གཞུང་ལུགས་ལྱེགས་པར་བང་

སྟྱེ། ཁྱྱིམ་གཅྱིག་ཏུ་ཉྱིན་རྱེ་བཞྱིན་རྩོད་པར་བྱེད་དོ། །དྱེར་མ་ན་རྱེ། ཁྱོད་དག་

ལ་གོས་དང་ཁ་ཟས་ལ་སོགས་པ་རྟག་ཏུ་ཕོངས་པ་མྱེད་པར་ངས་སྦོར་བར་

བྱེད་ན་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་རྩོད། དྱེ་རྣམས་ན་རྱེ། བདག་ཅག་ཁ་ཟས་ལ་སོགས་པའྱི་

ཕྱིར་རྩོད་པ་མ་ཡྱིན་གྱི། སྟོན་པ་དང་ཆོས་ལས་བརྩམས་ཏྱེ་རྩོད་དོ། །དྱེར་མ་

ན་རྱེ། རང་གྱི་བོ་གྲོས་ཀྱི་མཐུས་སྟོན་པ་དང་ཆོས་བཟང་ངན་མྱི་ཤྱེས་ན་སྐྱེ་

བོ་མཁས་པ་གཞན་རྣམས་ལ་དྲྱིས་ཤྱིག དྱེ་དག་གྱིས་ཀང་མ་ལས་ཉན་ཏྱེ་

ཡུལ་སྣ་ཚོགས་སུ་སོང་ཞྱིག་དྲྱིས་པ་ན། སོ་སོར་ཡྱིད་ཆྱེས་པའྱི་གནས་ཐོབ་

པ་མྱེད་དོ། །མཐར་དགྲ་བཅོམ་པ་བ་མའྱི་དྲུང་དུ་སོང་ནས་རང་རང་གྱི་གཏམ་

རྒྱས་པར་བས་སོ། །དྱེ་ལ་རྒྱལ་བ་དང༌། ལྱེགས་རྒྱལ་གཉྱིས་ཀྱིས་གྲོང་ཁྱྱེར་

གསུམ་བཅོམ་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཆྱེན་པོའྱི་བསྔགས་པ་དང༌། ཐུབ་པ་སྱེར་

སྐའྱི་དམོད་པའྱི་མཐུ་སོགས་ཆྱེ་བ་བརོད་ནས་དགྱེ་སྦོང་གཽ་ཏ་མ་ནྱི་དམོད་པ་

མྱི་བྱེད་པའྱི་ཕྱིར་དཀའ་ཐུབ་ཀང་མ་གྲུབ་པར་མངོན་ཞྱིང་ལ་མྱིན་འཇོམས་

པར་མྱི་བྱེད་པས་མཐུ་ཆུང་བའོ། །ཞྱེས་པ་ལ་སོགས་པ་བརོད་པ་ན། དགྲ་

བཅོམ་པ་ན་རྱེ། གང་ཞྱིག་ཞྱེ་སང་གྱིས་ཁོང་འཁྲུགས་ཏྱེ་དམོད་པ་བྱེད་པ་ལ་

ནྱི་དཀའ་ཐུབ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་དྱེ། ཇྱི་ལྟར་འདྱི་ན་མཁའ་འགྲོ་མ་དང་སྲྱིན་པོ་
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གདུག་པ་གཏུམ་པོ་འཆོལ་བར་སྤོད་པ། ཚུལ་ལས་ཉམས་པ་དྱེ་དག་ཀང་

དམོད་པ་བྱེད་དོ། །གང་ཞྱིག་འདྱི་ན་གསོད་པ་དང་འཆྱིང་བ་དང་བརྱེག་པ་ལ་

སོགས་པའྱི་རྩོམ་པ་མྱེད་པར་ཡང་འགྲོ་བ་འདྱི་དག་ནྱི་གདོན་མྱི་ཟ་བར་འཆྱི་

བར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ན། དྱེ་དག་གསོད་པའྱི་སྦོར་བ་ཀུན་ཏུ་རྩོམ་པ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་

བླུན་པ་སྟྱེ། མྱི་མཁས་པ་འགའ་ཞྱིག་ཉྱི་མ་ནུབ་པར་གྱུར་པ་ལ་དབྱུག་པས་

བདའ་བར་བས་ནས་བདག་ཉྱིད་རྒྱལ་བས་སྱེམས་པ་བཞྱིན་ནོ། །གཞན་ཡང་

བྲམ་ཟྱེ་དག་ཉོན་ཅྱིག སངས་རྒྱས་འཇྱིག་རྟྱེན་ཕན་བརྩོན་པའྱི། །ཆོས་ནྱི་འཚེ་

བ་མྱེད་པ་ཡྱིན། །དྱེ་ལ་ཡྱིད་རྟོན་དྱེའྱི་རྱེས་ཞུགས། དྱེ་ཡང་འཚེ་བ་མྱེད་པར་

བརོད། །ཡུན་རྱིང་ཕན་པའྱི་བ་བ་མཛད། །དྱེ་ལས་བང་ཆུབ་ཐོབ་གྱུར་ནས། ། 

རྟག་ཏུ་འཚེ་མྱེད་ཕན་པར་སྤོད། །འཁོར་ལའང་ཕན་པ་བརྩོན་པར་འདོམས། ། 

བྲམ་ཟྱེའམ་ཡང་ན་དགྱེ་སྦོང་ནྱི། །གཞན་གྱིས་ཐོས་པའྱི་ཚིག་ལ་ཡང༌། ། 

འདྱིས་གནོད་བས་པའྱི་གཏམ་ཡོད་མྱིན། །ཀུན་ཏུ་དགྱེ་བའྱི་ངང་ཚུལ་འདྱིའོ།། 

དྲག་པོ་དུར་ཁོད་གནས་ལ་དགའ། །མྱི་ཤ་ཚུལ་བུ་རྐང་དག་ཟ། །གཏུམ་ཞྱིང་

སྲོག་ཆགས་གསོད་དགའ་བར། །ལ་ཆྱེན་ཉྱིད་ཀྱི་ཆོས་ལས་བཤད། །གཞུང་

ཡང་འཚེ་བས་དྲྱི་མར་བས། །དྱེ་ལ་རབ་ཡྱིད་རྟོན་པ་ཡང༌། །རྟག་ཏུ་འཚེ་བ་

ལོངས་སྤོད་པ། །འདྱི་ལ་འཁས་པ་སུ་ཞྱིག་མགུ། །དཔའ་བོ་ཡོན་ཏན་ཉྱིད་

ཡྱིན་ན། །སྱེངྱེ་སྟག་ལ་སོགས་པ་ཡང༌། །མཆོད་བ་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་མྱིན་ནམ། ། 
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ཞྱི་བར་སྱེམས་པ་ཡོན་ཏན་ཉྱིད། །ཅྱེས་པ་ནྱི། རྒྱུད་ཆགས་དང་པོའ།ོ །དྱེ་དག་

ལ་སོགས་པ་སྐོན་དང་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྱད་པར་བསྟན་པའྱི་སོ་ལྔ་བརྒྱའྱི་བར་དུ་

རྒྱུད་ཆགས་བཟླས་པས་བྲམ་ཟྱེ་དྱེ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཀང་བདྱེན་པར་གོ་སྟྱེ། 

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ལག་པར་དད་པར་གྱུར་ཏོ། །བྲམ་ཟྱེའྱི་བུ་དགྱེ་བ་

སྔར་ནས་དད་པ་ཉྱིད་ལག་པར་འཕྱེལ་བས། དྱེ་གསུམ་ཆར་བོ་གྲོས་གཅྱིག་

པར་གྱུར་ནས་རང་གྱི་ཁྱྱིམ་དུ་སོང་སྟྱེ་མ་ལ་སྨྲས་པ། བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱིས་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཤྱེས་པས་སྟོན་པའྱི་སྐུ་གཟུགས་བཞུགས་པའྱི་ལ་

ཁང་རྱེ་བཞྱེངས་པར་བྱེད་ན། ས་གང་ཡྱིན་པ་མས་སྟོན་ཅྱིག དྱེ་ནས་མ་དྱེས་

བསྟན་པ་ལྟར་བྲམ་ཟྱེ་རྒྱལ་བས་ནྱི་ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱྱིའྱི་ཆོས་འཁོར་གནས་སུ་སྐུ་

གཟུགས་ཀྱི་ལ་ཁང་བཞྱེངས་སོ། །སྟོན་པ་ཉྱིད་བཞུགས་པའྱི་གཙུག་ལག་

ཁང་རྣམས་ནྱི། དངོས་གནས་ལ་སྤྲུལ་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་

སྤྲུལ་པ་བསྡུས་པར་མངོན་ནའང་སྱེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སྣང་ངོར་རལ་འདྲུམ་

ལ་སོགས་པའྱི་སྐོན་གྱིས་དུས་དྱེ་ཙམ་ན་ཤུལ་ཙམ་ལས་མྱེད་དོ། །

དྱེའྱི་ཕྱིར་བྲམ་ཟྱེ་ལྱེགས་རྒྱལ་གྱིས་ནྱི་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཀྱི་འོད་མའྱི་

ཚལ་དུ་སྐུ་གཟུགས་དང་ལ་ཁང་བཞྱེངས། ཆུང་བ་བྲམ་ཟྱེ་དགྱེ་བས་ནྱི། རོ་

རྱེའྱི་གདན་གྱི་གནྡྷོ་ལ་སྟྱེ། དྲྱི་གཙང་ཁང་བང་ཆུབ་ཆྱེན་པོ་དང་བཅས་པ་

བཞྱེངས་ཏྱེ། བཟོ་བོ་ནྱི་ལ་ཡྱི་བཟོ་བོ་མྱིའྱི་རྣམ་པར་སྤྲུལ་ཏྱེ་འོངས་པ་རྣམས་
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ཀྱིས་བས་ཏྱེ། དྱེ་ལ་བང་ཆུབ་ཆྱེན་པོ་བཞྱེངས་པའྱི་རྒྱུ་ཚོགས་རྣམས་དང༌། 

ལ་བཟོ་བ་རྣམས་དང་བྲམ་ཟྱེ་དགྱེ་བ་རྣམས་ནང་དུ་འདུག ཞག་བདུན་གྱི་བར་

དུ་གཞན་སུ་ཡང་ནང་དུ་མྱི་འོང་བར་བས་པ་ལས་ཞག་དྲུག་སོང་བ་ན། བྲམ་

ཟྱེ་སྤུན་གསུམ་གྱི་མ་འོངས་ཏྱེ་སོ་བརྡུངས་སོ། །དྱེར་ཞག་དྲུག་ལས་མ་ལོན་

ཏྱེ། ནངས་པར་སོ་དབྱེའོ་ཞྱེས་བས་པས། མ་ན་རྱེ། ང་ནྱི་དོ་ནུབ་འཆྱི་བ་ཡྱིན་

ན། ད་ནྱི་སའྱི་སྟྱེང་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞལ་མཐོང་བ་ཁོ་མོ་ཁོ་ནར་ཟད་པས་

ཕྱིས་གཞན་གྱིས་སྐུ་གཟུགས་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་འདྲ་བ་དང་མྱི་འདྲ་བ་མྱི་

ཤྱེས་སོ། །དྱེ་བས་ན་ངྱེས་པར་སོ་ཕྱེ་ཞྱིག་ཅྱེས་ཟྱེར་བས་སོ་ཕྱེ་བ་ན། བཟོ་བོ་

རྣམས་མྱི་སྣང་བར་གྱུར་ཏོ། །དྱེར་ལྱེགས་པར་བརྟགས་པ་ན། འདྱི་ནྱི་ཐམས་

ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་དུ་སྟོན་པ་དང་འདྲ་ན། འོན་ཀང་མྱི་འདྲ་བའྱི་ཁྱད་པར་

གསུམ་ཞྱིག་ཡོད་དྱེ། འོད་ཟྱེར་སྤྲོ་བ་ཡང་མྱེད། ཆོས་ཀང་མྱི་སྟོན། བཞུགས་

པ་ཁོ་ན་ལས་སྤོད་ལམ་གཞན་གསུམ་ཡང་མྱི་འཛད་པས་སོ། །ཞྱེས་ཟྱེར་ཏྱེ། 

སངས་རྒྱས་དངོས་དང་འདྲ་བའྱི་སྐུ་གཟུགས་ཡྱིན་སྐད། ཞག་བདུན་མ་ལོན་

པས་བཟོའྱི་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་མ་གྲུབ་པ་ནྱི་ཁ་ཅྱིག་ཞབས་གཡས་ཀྱི་མཐྱེ་

བོང་ཡྱིན་པར་འདོད། ཁ་ཅྱིག་དབུ་སྐྲ་གཡས་སུ་འཁྱྱིལ་བ་ཡྱིན་པར་འདོད་

པས་དྱེ་གཉྱིས་ཕྱིས་བཞྱེངས་པར་བྱེད་དོ། །

འོན་ཀང་པནྱི་ཏ་རྣམས་ནྱི་སྐུ་ལ་བ་སྤུ་དང་ན་བཟའ་སྐུ་ལ་མ་རྵཻག་པ་
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གཉྱིས་མ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་གསུངས་པར་གྲགས་ཤྱིང༌། པནྱི་ཏ་ས་དབང་

བཟང་པོས་ཀང་དྱེ་བཞྱིན་དུ་བཤད་དོ། །དྱེའྱི་ནུབ་མོ་བྲམ་ཟྱེ་མོ་ཛཿས་ཡང་

གནོད་པ་མྱེད་པར་དུས་ལས་འདས། དྱེ་ནས་མྱི་རྱིང་བ་ཉྱིད་ན་བྲམ་ཟྱེ་དགྱེ་བ་

ལམ་ཞྱིག་ཏུ་སོང་བ་ལས། ནོར་བུ་ཨསྨ་གརྦྷ་རང་འོད་འབྱིན་པ་ཞྱིག་རྱེད་དོ།། 

དྱེས་བསམ་པ་བང་ཆུབ་ཆྱེན་པོ་བཞྱེངས་མ་ཟྱིན་པའྱི་སྔོན་དུ་རྱེད་ན་སྤན་

འབྲས་བ་བ་ལས། མ་རྱེད་དོ་སམ་པ་ལ། དྱེ་མ་ཐག་སྤན་འབྲས་ཀྱི་ཐད་དུ་རང་

བྱུང་གྱི་ཁུང་བུ་བྱུང་ངོ༌། །དྱེ་དུམ་བུ་གཉྱིས་སུ་བ་བར་བརྩམས་པ་ན་དྱེ་ཉྱིད་

འདྲ་བ་གཉྱིས་སུ་རང་གྱུར་ཏྱེ་སྤན་འབྲས་གཉྱིས་ཀྱི་སར་བཅུག་གོ །དྱེ་བཞྱིན་

དུ་ཨྱིནྡྲ་ནཱྱི་ལ་འོད་འཕྲོ་བ་རྱེད་དྱེ་སྨྱིན་མཚམས་ཀྱི་མཛོད་སྤུར་བཅུག་གོ ། 

དྱེའྱི་མཐུས་རྒྱལ་པོ་ར་ཐྱི་ཀཱ་ཡན་ཆད་དུ་བང་ཆུབ་ཆྱེན་པོའྱི་ལ་ཁང་གྱི་ནང་

དུ་མཚན་མོའང་ནོར་བུའྱི་འོད་ཀྱིས་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བར་ཁྱབ་པ་རྟག་ཏུ་བྱུང་

ངོ༌། །

དྱེའྱི་འོག་ཏུ་བྲམ་ཟྱེ་སྤུན་གསུམ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ལ་ཁང་གསུམ་པོ་དྱེ་

རྣམས་སུ་དགྱེ་སློང་ལྔ་བརྒྱ་ལྔ་བརྒྱའྱི་འཚོ་བ་རྟག་ཏུ་སྦོར་ཞྱིང༌། ཕོགས་

བཞྱིའྱི་དགྱེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ཡོ་བད་ཀྱིས་མཆོད་པར་བས་སོ། །འཕགས་

པ་ཉྱེ་སྦས་ཀྱི་དུས་སུ་བྱུང་བའྱི་གཏམ་སྟྱེ་བཞྱི་པའོ། །

 



28

རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

འཕགས་པ་དྷི་ཀའི་དུས་ཀི་གཏམ།

དྱེ་ཡང་འཕགས་པ་ཉྱེ་སྦས་ཀྱིས་འཕགས་པ་དྷྱི་ཏྱི་ཀ་ལ་བསྟན་པ་

གཏད་དྱེ། དྱེའྱི་ལོ་རྒྱུས་ནྱི་ཡུལ་འཕགས་རྒྱལ་དུ་བྲམ་ཟྱེ་ཕྱུག་པོ་ནོར་མང་བ་

ཞྱིག་ཡོད་དོ། །དྱེ་ལ་བུ་དྷྱི་ཏྱི་ཀ་ཞྱེས་བ་བ་ཡོད་ཏྱེ་གསལ་བ་མཁས་པ་ཡྱིད་

གཞུངས་པ་རྱིག་བྱེད་བཞྱི་དང་རྱིག་པའྱི་གནས་བཅོ་བརྒྱད་ལ་བང་བར་

གྱུར་ནས། ཕ་རབ་ཏུ་མགུ་ནས་ཁྱྱིམ་ཕུབ་སྟྱེ་བག་མ་བང་བར་བརྩམས་པ་ན་

དྱེས་སྨྲས་པ། བདག་ནྱི་ཁྱྱིམ་གྱི་འདོད་པ་མྱེད་ཀྱིས། རབ་ཏུ་འབྱུང་དུ་སོལ་

ཅྱིག ཕས་སྨྲས་པ་ཅྱི་སྟྱེ་ཁྱོད་གདོན་མྱི་ཟ་བར་རབ་ཏུ་བྱུང་ཡང་ཇྱི་སྲྱིད་ང་མ་

ཤྱིའྱི་བར་དུ་རབ་ཏུ་མ་བྱུང་ཞྱིག འཁོར་བྲམ་ཟྱེ་འདྱི་རྣམས་ཀང་ཁྱོད་ཀྱིས་

སྐོངས་ཤྱིག དྱེས་ཀང་ཕ་ལས་ཉན་ཏྱེ། ཁྱྱིམ་དུ་ཚངས་པར་སྤོད་པས་གནས་

ནས་བྲམ་ཟྱེ་ལྔ་བརྒྱ་པོ་དྱེ་རྣམས་ལ་འཚེ་བ་མྱེད་པའྱི་རྱིག་པ་དག་སྟོན་པར་

བྱེད་དོ། །དུས་ནམ་ཞྱིག་ན་ཕ་འདས་པར་གྱུར་ཏྱེ། ཁྱྱིམ་ཀྱི་འབོར་པ་ཐམས་

ཅད་དགྱེ་སྦོང་དང་བྲམ་ཟྱེ་ལ་བཏང་སྟྱེ་འཁོར་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་པ་ཀུན་ཏུ་

རྒྱུའྱི་ཆས་སུ་ཞུགས་ཏྱེ། གྲོང་ཁྱྱེར་ཆྱེན་པོ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་རྒྱུ་ཞྱིང༌། མུ་སྟྱེགས་

ཅན་དང་བྲམ་ཟྱེ་ཆྱེ་བ་ཆྱེ་བར་གྲགས་པ་རྣམས་ལ་ཚངས་པར་སྤོད་པའྱི་ལམ་

དྲྱིས་ཀང་མགུ་བའྱི་ལན་མ་བྱུང་སྟྱེ། མཐར་བཅོམ་བརླག་ཏུ་འཕགས་པ་ཉྱེ་
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སྦས་ལ་དྲྱིས་སོ། །དྱེར་ལག་པར་དད་པས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིང་བསྱེན་པར་

རོགས་ནས་ཉྱེ་སྦས་ཀྱིས་གདམས་པ་རྣམ་པ་བདུན་བསྟན་པས་ཞག་བདུན་

གྱིས་བྲམ་ཟྱེ་ལྔ་བརྒྱས་དགྲ་བཅོམ་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏྱེ། འཕགས་པ་དྷྱི་ཏྱི་ཀ་

ནྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད་ལ་བསམ་གཏན་པར་བས་སོ། །དྱེས་ཡུལ་དང་

ཡུལ་གྱི་བྲམ་ཟྱེའྱི་གཙོ་བོ་མང་པོས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་མཆོག་ཏུ་

དད་པ་ལ་བཀོད་དོ། །གང་གྱི་ཚེ་འཕགས་པ་ཉྱེ་སྦས་ཀྱིས་བསྟན་པ་གཏད་པ་

དྱེའྱི་ཚེ་གྲོང་ཁྱྱེར་དྲུག་པོ་རྣམས་སུ་འཁོར་རྣམ་པ་བཞྱི་ལ་ལུང་ཕོག སངས་

རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པར་བས། སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདྱེ་བ་ལ་

ཡོངས་སུ་བཀོད་དོ། །དུས་ལན་ཅྱིག་ཐོ་གར་གྱི་ཡུལ་ན་རྒྱལ་པོ་མྱི་ནར་ཞྱེས་

བ་བ་ཡོད་དོ། །ཡུལ་དྱེ་ན་གནས་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི་ནམ་མཁའྱི་ལ་ལ་མཆོད་

པར་བྱེད་ཀྱི། གཞན་དུ་ན་དགྱེ་བ་ཙམ་དང་སྱིག་པ་ཙམ་ཡང་ཤྱེས་པ་མྱེད་དྱེ། 

དྱེ་དག་དུས་སྟོན་གྱི་ཚེ་འབྲུ་དང་གོས་དང་རྱིན་པོ་ཆྱེ་དང་དྲྱི་བཟང་པོའྱི་ཤྱིང་

མང་པོ་བསྲྱེགས་པའྱི་དུད་པ་ཆྱེན་པོས་ནམ་མཁའ་ལ་མཆོད་པར་བྱེད་དོ། ། 

དྱེ་རྣམས་མཆོད་པ་བྱེད་པའྱི་སར་འཕགས་པ་དྷྱི་ཏྱི་ཀ་འཁོར་དགྲ་བཅོམ་པ་

ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་པ་ནམ་མཁའྱི་ལམ་ནས་བོན་ཏྱེ། བཀད་སར་བཞུགས་

སོ། །དྱེ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་ནམ་མཁའྱི་ལ་ཡྱིན་པར་བསམས་ཏྱེ། ཞབས་ལ་

ཕག་བས་ནས་རྒྱ་ཆྱེར་མཆོད་པ་ལ་ཆོས་བསྟན་པས་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པ་
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སྐྱེ་བོ་སྟོང་སྱེད་ཀྱིས་བདྱེན་པ་མཐོང་ངོ༌། །སྐྱེ་བོ་དཔག་ཏུ་མྱེད་པ་སྐབས་སུ་

འགྲོ་བ་དང་བསླབ་པའྱི་གནས་ལ་བཀོད། དབར་ཟླ་བ་གསུམ་དུ་དྱེར་བཞུགས་

པས་དགྱེ་སློང་ཡང་དཔག་ཏུ་མྱེད་པ་འཕྱེལ། དགྲ་བཅོམ་པ་ཐོབ་པའང་སྟོང་

ཙམ་བྱུང་ངོ༌། །དྱེ་ནས་ཡུལ་དྱེ་དང་ཁ་ཆྱེའྱི་བར་དུ་ལམ་འགྲོ་འོང་ཅྱི་བདྱེ་བ་

དོད་པར་གྱུར་ནས་ཁ་ཆྱེའྱི་གནས་བརྟན་མང་པོ་དྱེར་འོངས་ཏྱེ། བསྟན་པ་

ཆྱེས་དར་བར་གྱུར། རྒྱལ་པོ་དྱེ་ཉྱིད་དང་དྱེའྱི་སྲས་ཨྱི་མ་ཥྱ་ཡྱི་དུས་ཁོ་ན་ལ་

ཡང་གཙུག་ལག་ཁང་ཆྱེན་པོ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་དགྱེ་འདུན་གྲངས་མྱེད་པ་དང་

བཅས་པས་གང་བར་གྱུར་ཏོ། །

ཡང་ཤར་ཕོགས་ཀཱ་མ་རཱུ་པ་ན་བྲམ་ཟྱེ་སྱིདྡྷ་ཞྱེས་བ་བ་ལོངས་སྤོད་

རྒྱལ་པོ་ཆྱེན་པོ་དང་མཉམ་པ་འཁོར་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་དང་བཅས་པ་ཉྱི་མ་

མཆོད་པ་ལ་བརྩོན་པར་བྱེད་དོ། །དྱེས་ཉྱི་མ་མཆོད་པའྱི་དུས་ཞྱིག་ན། འཕགས་

པ་དྷྱི་ཏྱི་ཀས་ཉྱི་མའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་ནས་འོངས་པའྱི་ཆོ་འཕྲུལ་

བསྟན་ཏྱེ། འོད་ཟྱེར་མང་པོ་སྤྲོ་བཞྱིན་དུ་འདུག་གོ །དྱེས་ཀང་ཉྱི་མ་ཡྱིན་པར་

བསམ་ཏྱེ། མཆོད་ཅྱིང་ཕག་འཚལ་བ་ལ་ཆོས་བསྟན་པས་དད་པ་ཤྱིན་ཏུ་ཆྱེ་

བར་གྱུར་པའྱི་ཚེ། འཕགས་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ལུས་སུ་སྣང་བར་བས་སོ། །སླར་ཡང་

ཆོས་བསྟན་པས་བྲམ་ཟྱེ་དྱེས་བདྱེན་པ་མཐོང་ཞྱིང་དད་པ་ཆྱེན་པོས་མཆོད་

རྟྱེན་ཆྱེན་པོ་ཞྱེས་བ་བའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་བས་སོ། །དྱེར་ཕོགས་བཞྱིའྱི་དགྱེ་
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འདུན་རྣམས་ལ་དུས་སྟོན་ཆྱེན་པོ་ཡང་བས་ཏྱེ། ཡུལ་ཀཱ་མ་རཱུ་པར་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལག་པར་དར་བར་བས་སོ། །དྱེའྱི་ཚེ་ནུབ་ཕོགས་མ་ལ་

ཝན་བྲམ་ཟྱེ་དྲྱེགས་མྱེད་ཅྱེས་བ་བ་ཅོད་པན་མ་བཅྱིངས་པའྱི་རྒྱལ་སྲྱིད་ལ་

གནས་སོ། །དྱེ་ནྱི་ཉྱིན་རྱེ་བཞྱིན་ར་སྐྱེས་སྟོང་སྟོང་བསད་དྱེ་ཤ་ཁག་གྱི་སྦྱིན་

སྲྱེག་བྱེད་དོ། །དྱེ་ལ་སྦྱིན་སྲྱེག་གྱི་ཐབ་ཀང་སྟོང་ཡོད་དོ། །རང་གྱི་འཁོར་བྲམ་

ཟྱེ་ཐམས་ཅད་ཀང་སོ་སོའྱི་འབོར་པ་དང་འཚམ་པར་ཨ་ཛ་མྱེ་དྷའྱི་སྦྱིན་སྲྱེག་

བྱེད་དུ་འཇུག་གོ །བྲམ་ཟྱེ་མ་ཡྱིན་པ་རྣམས་ཀང་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་རྒྱུ་ཚོགས་

གསོག་ཏུ་འཇུག་གོ །དུས་ནམ་ཞྱིག་ན་དྱེ་གོ་མྱེ་དྷ་སྟྱེ་བ་ལང་གཙང་མའྱི་

མཆོད་སྦྱིན་བྱེད་པར་འདོད་པས། ངན་སོང་གྱི་རྱིགས་ཀྱི་དྲང་སྲོང་བྷྱི་ཀུ་ར་

ཀཱ་ས་ཞྱེས་བ་བ་མཆོད་སྦྱིན་བྱེད་པ་པོར་བོས། བ་ལང་དཀར་གསལ་ཁྱི་

ཕྲག་གཅྱིག་བསགས་ཤྱིང༌། བྲམ་ཟྱེ་རབ་ཏུ་མང་པོ་དག་ཀང་བོས། སྦྱིན་པའྱི་

ཡོ་བད་གཞན་མང་པོ་ཡང་བཤམས། སྦྱིན་སྲྱེག་བྱེད་པར་བརྩམས་པ་ན། 

འཕགས་པ་དྷྱི་ཏྱི་ཀ་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་སར་འོངས་ཏྱེ། དྱེར་ཐབས་གང་གྱིས་

ཀང་མྱེ་སྦར་བར་མ་ནུས། བ་ལང་རྣམས་ཐབས་གང་གྱིས་ཀང་བསད་པར་

མ་ནུས་ཤྱིང་རྨ་བྱུང་བར་མ་ནུས་སོ། །བྲམ་ཟྱེ་རྣམས་ཀྱིས་རྱིག་བྱེད་དང་

རྱིག་སྔགས་བཏོན་པས་ཀང་སྒྲ་མ་བྱུང་ངོ༌། །དྱེར་བྷྱི་ཀུ་རཀྵ་ས་ན་རྱེ། མཆོད་

སྦྱིན་འགྲུབ་པའྱི་གྱེགས་འདྱི་ནྱི་དགྱེ་སྦོང་འདྱིའྱི་མཐུའོ། །དྱེར་ཐམས་ཅད་
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ཀྱིས་རོ་དང་དབྱུག་པ་དང་ཐལ་བ་འཕངས་པས་མྱེ་ཏོག་དང་ཙནྡན་གྱི་ཕྱེ་

མར་གྱུར་པ་མཐོང་བ་ན། དྱེ་རྣམས་དད་པས་ཞབས་ལ་ཕག་བས་ཏྱེ་བཟོད་

པར་གསོལ་ནས། འཕགས་པ་བཀའ་ཅྱི་ཞྱིག་སོལ། འཕགས་པ་ན་རྱེ། ཀྱེ་

བྲམ་ཟྱེ་རྣམས་ཐོང་ཞྱིག མཆོད་སྦྱིན་སྱིག་པ་ངན་པ་འདྱིས་ཅྱི་ཞྱིག་བ། སྦྱིན་

པ་དག་བྱིན། བསོད་ནམས་དག་གྱིས་ཤྱིག བདག་བྲམ་ཟྱེའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལ་

ཡྱིན་ཞྱིང༌། མྱེའྱི་བ་བ་བྱེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ནྱི་ལ་དང་ཕ་མ་བསད་པས་ཅྱི་

ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར། བ་ལང་གྱི་ཤ་ཀུན་ཏུ་མྱི་གཙང་བ་བྲམ་ཟྱེས་རྱེག་པར་བ་བ་

ཡང་མ་ཡྱིན་ན། ལ་རྣམས་ཚིམ་པར་འགྱུར་རྱེ་སྐན། དྲང་སྲོང་སྱིག་པའྱི་ཆོས་

འདྱི་ཐོངས་ཤྱིགཤ་ཡྱི་བཟའ་བ་ལ་སྲྱེད་པས། སྲྱེག་བླུགས་འདྱིས་ཁྱོད་ཅྱི་

ཞྱིག་འགྱུར། སྒྱུ་མས་གསོ་བར་སྟོན་པ་ནྱི། །རྱིག་སྔགས་འཇྱིག་རྟྱེན་བསླུས་

པ་ཡྱིན། ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་རྒྱ་ཆྱེར་བསྟན་པས། དྱེ་རྣམས་སྱིག་

པའྱི་ལས་ལ་ནྱི་འགོད། རང་གྱི་སྤོད་པ་ལ་ངོ་ཚ་བས་གདོང་སྨད་དྱེ་བཅོམ་

ཆུང་ངུས་སྱིག་པ་ཞྱི་ཐབས་དྲྱིས་སོ། །དྱེའྱི་ཐབས་འཕགས་པས་བསྟན་པ་

ལྟར་བྲམ་ཟྱེ་དྱེ་ཐམས་ཅད་སྐབས་སུ་འགྲོ་བ་དང་བསླབ་པའྱི་གནས་ལྔ་ལ་

བཀོད། ཁྱྱིམ་བདག་གདངས་ཅན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བའྱི་ཤུལ་དུ་གཙུག་ལག་

ཁང་ཆྱེན་པོ་བས་ཏྱེ་རས་ལས་བྱུང་བའྱི་བསོད་ནམས་བདུན་ལ་བརྩོན་པར་

བྱེད་དོ། །དྱེ་ལྟར་ཡུལ་དྱེར་བསྟན་པ་ལག་པར་རྒྱས་པར་མཛད་དོ། །དུས་དྱེ་
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ཙམ་ན་རྒྱལ་པོ་མྱ་ངན་མྱེད་སྐྱེས་ནས་ཡུན་རྱིང་མ་ལོན་པའྱི་དུས་སོ། །དྱེ་

དག་གྱི་རྱེས་སུ་རྱིམ་གྱིས་བྲམ་ཟྱེ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་དཀོན་མཆོག་ལ་དད་པར་

བས་ཏྱེ། ཡུན་རྱིང་པོར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཡོངས་སུ་བསྐངས་ཤྱིང༌། 

སྱེམས་ཅན་ལ་ཕན་པར་མཛད་ནས། འཕགས་པ་ནག་པོ་ལ་བསྟན་པ་གཏད་

དྱེ་མ་ལ་ཝའྱི་ཡུལ་གྱི་ཁྱད་པར་འཕགས་རྒྱལ་གྱི་ཡུལ་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་

སོ། །འཕགས་པ་དྷྱི་ཏྱི་ཀའྱི་དུས་ཀྱི་གཏམ་སྟྱེ་ལྔ་པའོ། །

 

རྒྱལ་པོ་མྱ་ངན་མེད་ཀི་དུས་ཀི་གཏམ།

དུས་དྱེ་ཙམ་ན་རྒྱལ་པོ་མྱ་ངན་མྱེད་གཞོན་ནུར་གྱུར་པའྱི་སྐབས་སོ། ། 

དྱེའྱི་གཏམ་རྒྱུད་ནྱི་ཐ་རུའྱི་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པ་ཡུལ་ཙམྤ་ཨརྞ་ཞྱེས་བ་བར་ཉྱི་

མའྱི་རྱིགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ནྱེ་མཱྱི་ཏ་ཞྱེས་བ་བ་བོན་པོ་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་འབོར་

པ་ཆྱེན་པོས་བང་ཕོགས་ཀྱི་ས་ལ་དབང་སྒྱུར་བར་བྱེད་དོ། །དྱེ་ལ་དང་པོར་

བུ་དྲུག་ཡོད་དྱེ། དགྱེ་བ་ཅན་དང༌། ཤྱིང་རྟ་ཅན་དང༌། དུང་ཅན་དང༌། ནོར་ཅན་

དང༌། པདྨ་ཅན་དང༌། དྲུག་པ་ནྱི་གསྱེར་ཅན་ནོ། །དུས་གཞན་ཞྱིག་ན་ཚོང་

དཔོན་གྱི་ཆུང་མ་ཞྱིག་རྒྱལ་པོ་དང་འདུས་པ་ལས་སྦྲུམ་མར་གྱུར་ཞྱིང༌། ནམ་

ཞྱིག་ན་རྒྱལ་པོ་དྱེའྱི་མ་འདས་པའྱི་མྱ་ངན་བསལ་བའྱི་ཉྱིན་པར་ཚོང་དཔོན་
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གྱི་ཆུང་མ་ལས་ཁྱྱེའུ་བཙས་པས་འདྱི་ནྱི་མྱ་ངན་བསལ་བའྱི་ཉྱིན་པར་བཙས་

པའྱི་ཕྱིར། འདྱིའྱི་མྱིང་མྱ་ངན་མྱེད་པར་ཐོགས་ཤྱིག་ཅྱེས་དྱེ་ལྟར་བཏགས། 

ཆྱེར་སྐྱེས་པའྱི་ཚེ་སྒྱུ་རྩལ་དྲུག་ཅུ་དང༌། བརྟག་པ་བརྒྱད་དང༌། ཡྱི་གྱེ་དང་

ལག་རྩྱིས་ལ་སོགས་པ་ཤྱིན་ཏུ་བང་བར་གྱུར་པའྱི་སྐབས་ཤྱིག་ན། སྐྱེ་བོའྱི་

དབུས་སུ་བྲམ་ཟྱེ་ལྟས་མཁན་ཞྱིག་ལ་བོན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོའྱི་བུ་སུ་

ཞྱིག་རྒྱལ་སྲྱིད་བྱེད་པར་འགྱུར་ཞྱེས་དྲྱིས་པས། ཟས་ཀྱི་མཆོག་ཟ། གོས་ཀྱི་

མཆོག་གོན། སྟན་གྱི་མཆོག་ལ་འདུག་པ་དྱེས་སོ། །དྱེར་བོན་པོའྱི་མཆོག་

གཉྱིས་ཀྱི་ལོག་ཏུ་དྲྱིས་པས། ཟས་ཀྱི་མཆོག་འབྲས་ཆན། གོས་ཀྱི་མཆོག་

རས་སྦོམ་པོ། སྟན་གྱི་མཆོག་གཞུའོ། །ཞྱེས་བསྟན་པས་རྒྱལ་པོའྱི་བུ་གཞན་

རྣམས་ནྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི་དཔལ་འབོར་ཅན་ཡྱིན་ལ། མྱ་ངན་མྱེད་ནྱི་

ཟས་གོས་ཕལ་པ་དྱེ་རྣམས་ལ་ལོངས་སྤོད་པས་དྱེ་རྒྱལ་པོར་འགྱུར་བར་

ཤྱེས་སོ། །བར་སྐབས་དྱེར་བལ་ཡུལ་དང༌། ཁ་ཤྱའྱི་ཡུལ་སོགས་ཀྱི་རྱི་བོར་

བ་མང་པོ་ངོ་ལོག་གོ །དྱེ་རྣམས་འདུལ་བར་མྱ་ངན་མྱེད་དམག་དང་བཅས་པ་

བཏང་པས་དཀའ་བ་མྱེད་པར་རྱི་བོར་བ་རྣམས་ཕབ་སྟྱེ་དཔྱ་ཕབ། གཏྱེའུ་

བཟུང་ལོ་ཐང་བཅད་དྱེ་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕུལ་བས། རྒྱལ་པོ་ན་རྱེ། ཁྱོད་ཀྱི་བོ་དང་

སྟོབས་དང་དཔའ་བ་གང་ཡྱིན་པ་ལ་ཁོ་བོ་མགུ་ཡྱིས། ཅྱི་འདོད་པ་སྦྱིན་ནོ། ། 

དྱེས་བདག་ཕོགས་འདྱིར་སྤུན་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་འཚེ་བས། གྲོང་ཁྱྱེར་པ་ཊ་
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ལོ། །དྱེས་ཀང༌། བྱིན་ཏྱེ་གྲོང་ཁྱྱེར་དྱེར་སྐྱེད་མོས་ཚལ་ལྔ་བརྒྱ་བས་ཤྱིང༌། 

བུད་མྱེད་རོལ་མོ་ཐོགས་པ་སྟོང་གྱིས་བསྐོར་ཏྱེ་ཉྱིན་མཚན་དུ་འདོད་པའྱི་

ཡོན་ཏན་རྣམས་ལ་རྩྱེ་བར་བྱེད་དོ། །

དྱེ་ནས་ཡུལ་མ་ག་དྷར་རྒྱལ་པོ་ཙ་མ་ཤ་དུས་ལས་འདས། དྱེ་ལ་བུ་

བཅུ་གཉྱིས་ཡོད་པ་འགའ་ཞྱིག་རྒྱལ་སྲྱིད་དུ་བསྐོས་ཀང་རྒྱལ་ས་མ་ཟྱིན། 

བོན་པོ་བྲམ་ཟྱེ་ངང་ཚུལ་ཟབ་པ་ཞྱེས་བ་བས་ལོ་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་རྒྱལ་སྲྱིད་

བས་སོ། །དྱེའྱི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་ནྱེ་མཱྱི་ཏ་དང་དྱེ་གཉྱིས་དགྲར་གྱུར་པས་གདྒྒཱའྱི་

འགྲམ་དུ་ཡུན་རྱིང་དུ་གཡུལ་འགྱེད་པ་ལས་རྒྱལ་པོའྱི་བུ་ཐུ་བོ་དྲུག་ནྱི་

གཡུལ་གྱི་ལས་ལ་ཞུགས་པ་ལས། དྱེ་ཙམ་ན་རྒྱལ་བོ་ནྱེ་མཱྱི་ཏ་ཡང་དུས་

ལས་འདས་སོ། །རྒྱལ་པོ་ཤྱི་བའྱི་གཏམ་བསྒྲགས་ན་ནྱི། མ་ག་དྷ་པ་སྟོབས་

ཆྱེ་བར་འགྱུར་རོ་སམ་ནས་གསང་སྟྱེ། རྒྱལ་སྲྱིད་ཀྱི་བ་བ་བོན་པོ་གཉྱིས་ཉྱིད་

ཀྱིས་བས་པ་ལས། ཞག་བདུན་ནས་གྲོང་ཁྱྱེར་གྱི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་ཤྱེས་ཏྱེ་

བོན་པོ་དྱེ་གཉྱིས་ཀྱི་ངག་གཅོག་པར་བྱེད་དོ། །དྱེའྱི་ཚེ་སྔོན་བྲམ་ཟྱེས་ལུང་

བསྟན་པའྱི་དུས་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ནོ་བསམས་ཏྱེ། མྱ་ངན་མྱེད་བོས་ཏྱེ་རྒྱལ་སྲྱིད་

ལ་བཞག་གོ །

རྒྱལ་པོའྱི་བུ་དྲུག་པོ་མ་ག་དྷ་པ་ལས་རྒྱལ་ཏྱེ་གྲོང་ཁྱྱེར་དྲུག་པོ་ཐོབ་པ་
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དྱེའྱི་ཉྱིན་པར་མྱ་ངན་མྱེད་རྒྱལ་སྲྱིད་ལ་འཁོད་དོ་ཞྱེས་ཐོས་ནས་བོན་པོ་ལྔ་

བརྒྱའྱི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་གངྒཱའྱི་བང་ཕོགས་སུ་མ་འོངས་པར་རྒྱལ་པོའྱི་

ཁབ་ལ་སོགས་པའྱི་གྲོང་ཁྱྱེར་ལྔ་དང༌། དྲུག་པ་ནྱི་གྲོང་ཁྱྱེར་ཨང་སྟྱེ། གྲོང་

ཁྱྱེར་དྲུག་པོ་དྱེ་དག་ཏུ་རྒྱལ་པོའྱི་བུ་རྱེ་རྱེས་རྒྱལ་སྲྱིད་བས། དྱེ་ཡང་རྒྱལ་

པོའྱི་བུ་དང་པོ་ནྱི་འཇྱིག་རྟྱེན་རྒྱང་པན་གྱི་གསང་ཚིག་ལ་མོས་སོ། །གཉྱིས་

པ་ནྱི་ལ་ཆྱེན་པོ་ལ་མོས་སོ། །

གསུམ་པ་ནྱི་ཁྱབ་འཇུག་ལ། བཞྱི་པ་ནྱི་རྱིག་བྱེད་མཐའྱི་གསང་བ་སྨྲ་

བ་ལ། ལྔ་པ་ནྱི་གཅྱེར་བུ་པ་གསྱེར་ཅན་ལ། དྲུག་པ་ནྱི་བྲམ་ཟྱེ་ཀུ་ཤའྱི་བུ་ཞྱེས་

བ་བའྱི་ཚངས་པར་སྤོད་པ་ལ་མོས་ཏྱེ། དྱེ་དག་གྱིས་ཀང་རང་རང་གྱི་གནས་

གཞྱི་དག་བས་སོ། །མྱ་ངན་མྱེད་ནྱི་བྷྱི་ཀུའྱི་རྱིགས་ཀྱི་དྲང་སྲོང་མཁའ་འགྲོ་མ་

དང༌། སྲྱིན་པོ་མཆོད་པར་བྱེད་པ་དག་གྱིས་ངག་ཚིག་ལ་བརྟྱེན་ཏྱེ། ལ་མོ་ཨུ་

མ་དུར་ཁོད་ཀྱི་མ་མོར་བཅས་པ་ལ་ལར་འཛིན་ནོ། །དྱེ་ནས་ལོ་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་

འདོད་ཡོན་ལ་རྣམ་པར་རྩྱེ་བས་གནས་པ་ལས། ཀ་མ་ཨ་ཤོ་ཀ་སྟྱེ་འདོད་པའྱི་

མྱ་ངན་མྱེད་ཅྱེས་གྲག་གོ །དྱེ་ནས་ནམ་ཞྱིག་ཕུ་བོ་རྣམས་དང་མྱི་མཐུན་པར་

གྱུར་ཏྱེ་ལོ་མང་པོའྱི་བར་དུ་འཐབས་ཤྱིང༌། མཐར་ཕུ་བོ་དྲུག་བོན་པོ་ལྔ་བརྒྱ་

དང་བཅས་པ་ཡང་བསད། གཞན་ཡང་གྲོང་ཁྱྱེར་མང་པོ་བཅོམ་ནས། ཁ་བ་

ཅན་དང༌། རྱི་བོ་འབྱིགས་བྱེད་ཀྱི་བར་གྱི་ཡུལ་ཀུན་ལ་དབང་བསྒྱུར་ལ། ཤྱིན་
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ཏུ་ཁོ་གཏུམ་ཆྱེ་བར་གྱུར་པས་ཆད་པས་གཅོད་པའྱི་བ་བ་རྣམས་མ་བས་

པར་སྱེམས་རྣལ་དུ་མྱི་གནས་པར་ཁ་ཟས་ཀང་མྱི་ཟ་སྟྱེ། ཉྱིན་མོའྱི་དང་པོ་ལ་

གསོད་པ་དང༌། འཆྱིང་བ་དང༌། བརྱེག་པ་ལ་སོགས་པ་ཆད་པས་གཅོག་པའྱི་

བ་བ་རྣམས་བསོས་ནས་དྱེའྱི་འོག་ཏུ་སྱེམས་རྣལ་དུ་འདུག་ནས་ཁ་ཟས་ལ་

འཇུག་གོ །དྱེ་ལྟར་རྒྱལ་པོ་དྱེའྱི་དམག་གྱི་གཏམ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་མང་བར་ཡོད་

ནའང་དགོས་པ་མྱེད་པའྱི་ཕྱིར་མ་བཤད་དོ། །ཞྱེས་ས་དབང་བཟང་པོ་གསུང་

ལ། རྒྱ་གར་བའྱི་གཏམ་རྣ་བར་བརྒྱུད་པ་འགའ་རྱེ་ཐོས་མོད། འདྱིར་ཡང་མ་

བྲྱིས་སོ། །དྱེའྱི་ཚེ་བྲམ་ཟྱེ་ལོག་པར་ལྟ་བ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐུལ་ཏྱེ་སྲཽག་གྱི་

མཆོད་སྦྱིན་ལ་བརྩོན་པར་བྱེད་ཅྱིང༌། ཁྱད་པར་བྷྱི་ཀུའྱི་རྱིགས་ཀྱི་དྲང་སྲོང་

བ་ལང་རྣ་བ་ཞྱེས་བ་བས་མྱི་ཁྱི་ཕྲག་གཅྱིག་བསད་པའྱི་མཆོད་སྦྱིན་བས་ན་

རྒྱལ་སྲྱིད་ཀང་རྒྱས་ཤྱིང་ཐར་བའྱི་རྒྱུར་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་བསྟན་པ་ལས་མཆོད་

སྦྱིན་གྱི་ཁང་པ་བརྩྱིགས། མྱི་ཁྱི་ཕྲག་གཅྱིག་གསོད་པར་ནུས་པ་ཕོགས་ཀུན་

ཏུ་བཙལ་ཡང་རྱེ་ཞྱིག་མ་རྱེད། མཐར་ཏྱི་རཱ་ཧཱ་ཏྱི་ནས་གདོལ་པའྱི་རྱིགས་

ཤྱིག་རྱེད་དྱེ། གང་གསོད་པར་འོས་པ་ཐམས་ཅད་ཁང་པ་དྱེར་གཏོང་ལ། ཁྱི་

ཕྲག་གཅྱིག་མ་ལོངས་ཀྱི་བར་དུ་དྱེར་བྱུང་ཚད་སོད་ཅྱིག འདྱི་ནྱི་དཀའ་ཐུབ་

ཟློག་མ་མཆོད་པའྱི་དམ་བཅའོ་ཞྱེས་རྒྱལ་པོ་ཉྱིད་ཀྱིས་ཁས་བངས་ཏྱེ། ཚུལ་

དྱེས་མྱི་སྟོང་ངམ་ཉྱིས་སྟོང་ཙམ་བསད་པ་ན། གསོད་པ་པོ་དྱེ་གྲོང་ཁྱྱེར་གྱི་ཕྱི་
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རོལ་ཏུ་རྒྱུ་བ་ལ། དགྱེ་སློང་ཞྱིག་གྱིས་དྱེའྱི་སྤོད་པ་བཟློག་ཏུ་རྱེ་ནས་སྲོག་

གཅོད་པའྱི་ཉྱེས་དམྱིགས་དམྱལ་བའྱི་གཏམ་སྣ་ཚོགས་པ་དག་བཤད་པས་

དགྱེ་བའྱི་རྩ་བ་ནྱི་སད་མ་ནུས་པར་གཤྱེད་མ་དྱེས་བསམས་པ། སྔར་ནྱི་མྱི་

རྣམས་མགོ་བཅད་དྱེ་བསད་ན། ད་ནྱི་དགྱེ་སློང་འདྱིའྱི་གཏམ་ལས་ཐོས་པ་དྱེ་

འདྲ་བ་ཁོ་ནར་སྲྱེག་པ་དང༌། གཏུབ་པ་དང༌། པགས་པ་བཤུ་བ་ལ་སོགས་པ་

སྣ་ཚོགས་པས་བསད་དུ་རུང་ངོ་སམ་སྟྱེ། དྱེ་ལྟ་བུས་མང་དུ་བསད་ནས་

མཆོད་སྦྱིན་ཁང་པ་དྱེར་མྱི་ལྔ་སྟོང་ཙམ་བསད་དོ། །

དྱེའྱི་ཚེ་སྔར་གྱི་མྱིང་འགྱུར་ཏྱེ། ཙཎྜ་ལ་ཨ་ཤོ་ཀ་ཞྱེས་གཏུམ་པོ་མྱ་

ངན་མྱེད་དུ་གྲགས་སོ། །དྱེའྱི་སྐབས་དགྲ་བཅོམ་པ་གྲགས་པའྱི་སློབ་མ་དགྱེ་

ཚུལ་མང་དུ་ཐོས་པ་སྦོར་ལམ་གྱི་རྟོགས་པ་ལ་གནས་པ་ཞྱིག་ལམ་རྒྱུས་མ་

ཤྱེས་པར་མཆོད་སྦྱིན་ཁང་པའྱི་ནང་དུ་སླྱེབ་བོ། གཤྱེད་མས་རལ་གྲྱི་བརྱེག་

པར་བརྩམས་པ་ན་རྒྱུ་མཚན་དྲྱིས་སོ། །དྱེས་ཀང་སྔར་གྱི་གཏམ་བཤད་པས། 

འོ་ན་ཞག་བདུན་ནས་སོད་ཅྱིག དྱེ་བར་དུ་ཁོ་བོ་ཡང་གཞན་དུ་མྱི་འགྲོ་ཡྱི། 

མཆོད་སྦྱིན་ཁང་པ་འདྱི་ཉྱིད་དུ་འདུག་པར་བའོ། །ཞྱེས་སྨྲས་པས་གཤྱེད་

མས་ཀང་དྱེ་ལྟར་རུང་ཟྱེར། དྱེས་ཀང་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་གནས་དྱེ་ཉྱིད་ཤ་ཁག་

རུས་པ་ནང་ཁོལ་རྣམས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་གང་བ་དྱེ་ཉྱིད་མཐོང་བའྱི་རྐྱྱེན་གྱིས་

མྱི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་བདྱེན་པའྱི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་མངོན་དུ་བས། ཞག་
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བདུན་གྱི་སྔོན་དུ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་ཐོབ། རྫུ་འཕྲུལ་ཡང་གྲུབ་བོ། །ཞག་

བདུན་སོང་བའྱི་ཉྱིན་པར་ཆ་ལུགས་འདྱི་ལྟ་བུ་སྔོན་ཆད་ཁང་པ་འདྱིར་མ་བྱུང་

བས། སྔར་མ་བས་པའྱི་གསོད་ལུགས་བའོ་ཞྱེས་ཟངས་ཆྱེན་པོ་ཏྱིལ་མར་

གྱིས་བཀང་བའྱི་ནང་དུ་དགྱེ་ཚུལ་བཅུག་ནས་མྱེ་བཏང་སྟྱེ་བསྲྱེགས་པས་

ཉྱིན་མཚན་དུ་མྱེ་འབར་བར་གྱུར་ཀང་དྱེའྱི་ལུས་ལ་ཅུང་ཟད་ཀང་གནོད་པར་

མ་གྱུར་ནས། རྒྱལ་པོ་ལ་སྦྲན་པས་རྒྱལ་པོ་ཡ་མཚན་སྐྱེས་ཏྱེ། དྱེ་ལྟ་བའྱི་

ཕྱིར་མཆོད་སྦྱིན་ཁང་པར་འོངས་སོ། །དྱེར་གཤྱེད་མ་དྱེས་རལ་གྲྱི་ཐོགས་ཏྱེ་

རྒྱུགས་ནས་བྱུང་བ་ན་རྒྱལ་པོས་རྒྱུ་མཚན་དྲྱིས་པས། འདྱི་ནྱི་རྒྱལ་བོ་ཉྱིད་

ཀྱིས་དམ་བཅས་པའྱི་ཚིག་སྟྱེ། མྱི་ཁྱི་ཕྲག་གཅྱིག་ཏུ་མ་ལོངས་ཀྱི་བར་དུ་ཁང་

པ་འདྱིར་སུ་བྱུང་བ་དྱེ་ཐམས་ཅད་བསད་པར་བའོ། །

རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ། འོ་ན་ངའྱི་སྔ་རོལ་དུ་ཁྱོད་ཉྱིད་འདྱིར་འོངས་པའྱི་

ཕྱིར་སྔར་བསད་དོ་ཞྱེས་དྱེ་གཉྱིས་འཐབ་པར་གྱུར་པ་ན་དགྱེ་ཚུལ་དྱེས་ཆར་

འབབ་པ་དང༌། ཀློག་འགྱུ་བ་དང༌། ནམ་མཁའ་ལ་འགྲོ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོ་

འཕྲུལ་བསྟན་པས་རྒྱལ་པོ་དང་གཤྱེད་མ་གཉྱིས་ཆར་ལག་པར་དད་པར་

གྱུར་ཏྱེ། ཞབས་ལ་ཕག་བས་ཤྱིང༌། བང་ཆུབ་ཀྱི་ས་བོན་རབ་ཏུ་སད་པར་

གྱུར་ཏོ། །དྱེ་ནས་དྱེས་ཆོས་བསྟན་པས་རྒྱལ་པོ་སྱིག་པའྱི་ལས་ལ་ཤྱིན་ཏུ་

འགོད་པར་གྱུར་ཏྱེ་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་ཁང་པ་ཡང་དྱེ་ཉྱིད་དུ་བཤྱིག སྱིག་པ་
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སྦང་བའྱི་ཕྱིར་དགྱེ་ཚུལ་ལ་བཞུགས་པར་ཞུས་པས། རྒྱལ་པཽ་ཁྱོད་ཀྱི་སྱིག་

པ་སྦོང་ཐབས་ངས་བསྟན་པར་མྱི་ནུས་ཀྱིས་ཤར་ཕོགས་བ་གག་གྱི་ཀུན་

དགའ་ར་བ་ན། མཁན་པོ་དགྲ་བཅོམ་པ་གྲགས་པའྱི་རྒྱལ་མཚན་ཞྱེས་བ་བ་

བཞུགས་ཏྱེ། དྱེས་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་སྱིག་པ་སྦོང་བར་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་ལུང་

བསྟན་པ་ལྟར་རྒྱལ་པོས་ཀང་དགྲ་བཅོམ་པའྱི་དྲུང་དུ་འཕྲྱིན་བརངས་ཏྱེ། 

འཕགས་པ་པ་ཊ་ལྱི་པུ་ཏྲར་བོན་ཏྱེ་བདག་གྱི་སྱིག་པ་སྦོང་བར་ཞུ། གལ་ཏྱེ་

འཕགས་པ་འདྱིར་མྱི་འབོན་ན་བདག་དྱེར་འོང་ངོ་ཞྱེས་བས་པས། རྒྱལ་པོ་

དྱེར་བྱུང་ན་སྐྱེ་བོ་མང་པོ་ལ་གནོད་པར་མཁྱྱེན་ནས། དགྲ་བཅོམ་པ་གྲགས་

པ་ཉྱིད་པ་ཊ་ལྱི་པུ་ཏྲར་བོན་ཏྱེ། ཉྱིན་རྱེ་བཞྱིན་རྒྱལ་པོའྱི་ཐད་དུ་ཆོས་བསྟན། 

མཚན་རྱེ་བཞྱིན་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བོན་ནས་འཁོར་རྣམ་པ་བཞྱི་ལ་

གདམས་ངག་འབོགས་སོ། །གང་གྱི་ཚེ་དགྲ་བཅོམ་པ་གྲགས་པ་དང་མཇལ་

བ་ཕྱིན་ཆད་ནས་རྒྱལ་པོ་དྱེ་ཤྱིན་ཏུ་དད་པ་ཆྱེ་བར་གྱུར་ནས། ཉྱིན་མཚན་དུ་

དགྱེ་བའྱི་བ་བ་ཁོ་ནས་དུས་འདའ་སྟྱེ། ཉྱིན་རྱེ་བཞྱིན་དགྱེ་སློང་ཁྱི་ཁག་གསུམ་

གསུམ་མཆོད་པར་བྱེད་དོ། །

བར་སྐབས་དྱེར་སྒྲ་བཅོམ་པ་གྲགས་པའྱི་མ་ག་དྷ་ལ་སོགས་པའྱི་

ཡུལ་གཞན་དུ་བཞུགས་པའྱི་སྐབས་ཤྱིག རྒྱལ་པོས་ཚོང་པ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་

ནོར་བུའྱི་གླྱིང་ནས་ནོར་བུ་ལྱེན་པར་མངགས་ནས། དྱེ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་གྲུ་
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ལྱེགས་པར་གྲུབ་སྟྱེ། རྱིན་པོ་ཆྱེ་སྣ་ཚོགས་པས་བཀང་ནས་ཚུར་འོངས། རྒྱ་

མཚོའྱི་ཚུར་འགྲམ་དུ་ངལ་གསོ་ཞྱིང་བསད་པ་ལས། ཀླུ་རྣམས་ཀྱིས་མཚོ་

རླབས་བཏང་སྟྱེ་ཟོང་ཐམས་ཅད་རྒྱ་མཚོར་ཁྱྱེར་རོ། །དྱེ་ནས་དྱེ་རྣམས་འཚོ་

བ་གཞན་ལ་རག་ལས་ཤྱིང་རྱིམ་གྱིས་འོངས་པས། ནམ་ཞྱིག་ན་ཞག་བདུན་

ན་ཚོང་པ་རྣམས་པ་ཊ་ལྱི་པུ་ཏྲར་སླྱེབ་བར་གྲགས་ཤྱིང༌། དྱེ་རྣམས་ཀྱིས་ཇྱི་

ལྟར་གྱུར་པའྱི་གཏམ་མ་ཐོས་པས་བྲམ་ཟྱེ་དང༌། ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་དང༌། སྐྱེ་བོའྱི་

ཚོགས་དཔག་ཏུ་མྱེད་པ་དག་འདུས་ཏྱེ། ནོར་བུ་རྣམས་ཀྱི་ཁ་དོག་དང་ངོ་

མཚར་བའྱི་ཡོན་ཏན་གང་ཡྱིན་པ་དྱེ་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་ཞག་བདུན་

པའྱི་ཉྱིན་པར་རྒྱལ་པཽ་སྐྱེ་བོའྱི་ཚོགས་དག་བཅས་པ་སྐྱེད་མོས་ཚལ་དུ་སོང་

བ་ལས་ཚོང་པ་དྱེ་དག་སྟོད་གཡོགས་ཁོ་ན་བཅས་ཤྱིག་ཉམ་ཐག་པས་འོངས་

པ་ན། ཧ་ཅང་མ་རྱིགས་ཏྱེ་གད་མོས་བཏབ་ནས་སྐྱེ་བོའྱི་ཚོགས་རྣམས་གྱེས་

སོ། །རྒྱལ་པོས་རྒྱུ་དྲྱིས་པས། ཚོང་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལོ་རྒྱུས་བཤད་དོ། །

ལའྱི་འདྱི་ལ་སླར་ཡང་ཀླུ་རྣམས་ཐུལ་འོག་ཏུ་ཆུད་པ་མ་མཛད་ན་ཕྱིན་

ཆད་ནོར་བུ་ལྱེན་པར་སྤྲོ་བ་སུ་ཡང་མྱི་འབྱུང་བས། ལས་ཐབས་མཛད་པར་

རྱིགས་སོ་ཞྱེས་བསྐུལ། དྱེར་རྒྱལ་པོ་ཡྱིད་ཁོང་དུ་ཆུད་ཅྱིང་མཁས་པ་རྣམས་

ལ་ཐབས་དྲྱིས་པ་ན། བྲམ་ཟྱེ་དང༌། ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མ་

ཤྱེས། དྱེར་དགྲ་བཅོམ་པ་མངོན་པར་ཤྱེས་པ་དྲུག་དང་ལྡན་པ་ཅྱིག་གྱིས་
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བསམས་པ་ན། དྱེའྱི་ཐབས་ལས་སྟོན་པར་འགྱུར་བ་ཡང་ཤྱེས། གལ་ཏྱེ་དགྲ་

བཅོམ་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་བསྟན་ན། འདྱི་ནྱི་དགྱེ་སློང་གྱི་ཕོགས་འཛིན་པ་ཡྱིན་ནོ་

སམ་རྒྱལ་པོ་ཡང་ཐྱེ་ཚོམ་སྐྱེ་ཞྱིང༌། མུ་སྟྱེགས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་ཁ་ཟྱེར་

བར་འགྱུར་རོ་སམ་ནས། རྒྱལ་པོ་ཆྱེན་པོ་འདྱི་ལ་ཐབས་ནྱི་ཡོད་མོད་ཀྱིས། 

དོ་ནུབ་ཁྱྱིམ་གྱི་ལས་སྟོན་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །དྱེ་ནས་ཐོ་

རངས་ཀྱི་ཚེ་ཁྱྱིམ་གྱི་ནམ་མཁའ་ལ་གནས་པའྱི་ལས། རྒྱལ་པོ་སངས་རྒྱས་

ལ་མཆོད་པ་རྒྱ་ཆྱེར་གྱིས་ཤྱིག ཀླུ་ཐུལ་བར་འགྱུར་རོ། །དྱེ་ནས་ས་ལ་

གནས་པའྱི་ལས། རྒྱལ་པོ་དགྲ་བཅོམ་པའྱི་དགྱེ་འདུན་རྣམས་ལ་མཆོད་པར་

གྱིས་ཤྱིག །དྱེས་ཐུལ་བར་འགྱུར་རོ་ཟྱེར། ནངས་པར་སྐྱེ་བོའྱི་ཚོགས་ཐམས་

ཅད་བསྡུས་ནས་ལའྱི་ལུང་བསྟན་བཤད་ནས་དྱེ་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་བགྱི་བས་པས་

བོན་པོ་རྣམས་ན་རྱེ། ཁ་སང་ལུང་སྟོན་པ་པོའྱི་དགྲ་བཅོམ་པ་ཉྱིད་ལ་དྲྱིས་

ཤྱིག་ཅྱེས་ཟྱེར་བས། དྱེ་སྤན་དྲངས་ཏྱེ་ཞུས་པ་ན། འདྱི་ལ་ཡྱིད་ཆྱེས་པའྱི་

ཐབས་བའོ་ཞྱེས་རྒྱལ་པོ་མྱ་ངན་མྱེད་ཀྱི་བཀའ་ཀླུ་རྣམས་ཉོན་ཅྱིག །ཅྱེས་བ་

བ་ལ་སོགས་པས་མཚམས་སྦར་ཏྱེ། ཚོང་པ་རྣམས་ཀྱིས་བངས་པའྱི་ནོར་བུ་

གང་ཡྱིན་པ་སླར་ཡང་ཚོང་པ་རྣམས་ལ་བྱིན་ཅྱིག་ཅྱེས་བ་བའྱི་ཡྱི་གྱེ་ཟངས་

ཀྱི་གླྱེགས་བུ་ལ་བྲྱིས་ཏྱེ་གང་ལ་བསྐྱུར། གྲོང་ཁྱྱེར་གྱི་ལམ་གྱི་བཞྱི་མདོ་ཆྱེན་

པོར་རོ་རྱིང་ཤྱིན་ཏུ་མཐོ་བའྱི་རྩྱེ་མོར་ཨཥྟ་དྷ་ཏུའྱི་སྣོད་དུ་རྒྱལ་པོ་དང་ཀླུའྱི་
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གཟུགས་གསྱེར་ལས་བས་པ་རྱེ་རྱེ་བཞག དྱེའྱི་ནངས་པར་བལྟས་པས་ཀླུ་

རྣམས་འཁྲུགས་ཏྱེ་རླུང་གྱི་འཚུབ་མ་ཆྱེན་པོ་དག་བཅས་ཟངས་ཀྱི་གླྱེགས་བུ་

ཕོ་བྲང་གྱི་སོ་དྲུང་དུ་བོར། རྒྱལ་པོའྱི་གཟུགས་བརན་དྱེ་ཀླུའྱི་གཟུགས་བརན་

ལ་ཕག་འཚལ་བར་སོང་བ་ལ། རྒྱལ་པོས་དགྲ་བཅོམ་པ་ལ་དྲྱིས་པས། ད་ལྟ་

འདྱི་ནྱི་ཀླུ་རྣམས་བསོད་ནམས་ཆྱེ་བ་ཡྱིན་པས། སླར་ཡང་རྒྱལ་པོ་ཉྱིད་ཀྱི་

བསོད་ནམས་བསྐྱེད་པའྱི་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་དང༌། དགྱེ་འདུན་ལ་མཆོད་པ་

མཛོད་ཅྱིག་ཅྱེས་བསྐུལ་བས་སྐུ་གཟུགས་དང༌། མཆོག་རྟྱེན་ལ་མཆོད་པ་

སྔར་གྱི་ལས་བདུན་འགྱུར་དུ་ཕུལ། དགྲ་བཅོམ་པ་དྱེས་ལ་དང་ཀླུ་ལ་སོགས་

གནས་རྣམས་སུ་སྐད་ཅྱིག་གྱིས་སོང་སྟྱེ། དགྲ་བཅོམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སན་

གསན་ཕབ། རྒྱལ་པོས་ཀང་དུས་སྟོན་གྱི་ཁང་པ་ཆྱེན་པོ་བརྩྱིགས་ཏྱེ། དགྲ་

བཅོམ་པ་དྱེས་གནྱི་བརྡུངས་པས་རྱི་རབ་དང༌། ཁོར་ཡུག་ལ་གནས་པ་ཚུན་

ཆད་གྱི་དགྲ་བཅོམ་པ་ཐམས་ཅད་འདུས་ཏྱེ། དགྲ་བཅོམ་པ་སྟོང་ཕྲག་དྲུག་ཅུ་

ཚོགས་པ་ལ་ཟླ་བ་གསུམ་དུ་ཡོ་བད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཆོད་པར་བས་སོ། ། 

དྱེའྱི་ཚེ་ཉྱིན་རྱེ་བཞྱིན་རྒྱལ་པོའྱི་གཟུགས་བརན་ཇྱེ་སྐྱེད་ལ་སོང་སྟྱེ་ཞག་བཞྱི་

བཅུ་ཞྱེ་ལྔ་ན་རྒྱལ་པོ་དང་ཀླུའྱི་གཟུགས་བརན་གཉྱིས་པོ་མཉམ་པར་འགྲྱེང་

བ་ཙམ་བྱུང༌། དྱེ་ནས་ཉྱིན་རྱེ་བཞྱིན་ཀླུའྱི་གཟུགས་བརན་ཇྱེ་གུག་ལ་སོང་སྟྱེ། 

སླར་ཞག་ཞྱེ་ལྔ་ན་ཀླུའྱི་གཟུགས་བརན་རྒྱལ་པོའྱི་གཟུགས་བརན་གྱི་རྐང་པ་



44

རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

ལ་ཕག་འཚལ་བར་སོང་ངོ༌། །སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀང་དཀོན་མཆོག་མཆོད་

པའྱི་བསོད་ནམས་ནྱི་འདྱི་འདྲའོ་ཞྱེས་ངོ་མཚར་ཆྱེན་པོ་སྐྱེས། དྱེ་ནས་སྔར་

གྱི་ཟངས་ཀྱི་གླྱེགས་བུ་དྱེ་གངྒཱར་འཕངས་པས་དྱེའྱི་ནངས་པར་ཀླུའྱི་ཕོ་ཉ་

མྱིར་སྤྲུལ་ནས་བྱུང་སྟྱེ། རྱིན་པོ་ཆྱེ་རྣམས་རྒྱ་མཚོའྱི་འགྲམ་ན་བསྐལ་ཡོད་

ཀྱིས་ཚོང་པ་རྣམས་ལྱེན་དུ་ཐོང་ཞྱིག་ཟྱེར་བ་ལ་རྒྱལ་པོས་དྱེ་ལྟར་བྱེད་པར་

བརྩམས་པའྱི་ཚེ། སྔར་གྱི་དགྲ་བཅོམ་པ་དྱེས་རྒྱལ་པོ་འདྱི་ནྱི་ངོ་མཚར་མྱི་

ཆྱེ་ཡྱི། ཁྱྱེད་རྣམས་ཀྱིས་ཞག་བདུན་ནས་ནོར་བུ་དྱེ་རྣམས་ཕྲག་པ་ལ་ཐོགས་

ཏྱེ་འདྱིར་འབུལ་བར་ཤོག་ཅྱིག་ཅྱེས་སྤྲྱིངས་ན། དྱེ་ལྟར་འགྱུར་བས་ངོ་མཚར་

ཆྱེའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་བཞྱིན་བས་པས། ཞག་བདུན་པའྱི་ཉྱིན་པར་རྒྱལ་པོ་

སྐྱེ་བོའྱི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མྱེད་པས་བསྐོར་བའྱི་དབུས་སུ་ཀླུ་རྣམས་ཚོང་པའྱི་

གཟུགས་ཀྱིས་འོངས་ནས་ནོར་བུ་རྣམས་ཕུལ། རྒྱལ་པོའྱི་ཞབས་ལ་གཏུགས། 

སྐྱེ་བོའྱི་ཚོགས་ལ་ལྟད་མོར་བས་ཏྱེ། དྱེའྱི་དུས་སྟོན་ཆྱེན་པོ་ཡང་བས་སོ། ། 

དྱེར་རྒྱལ་པོས་གནོད་སྦྱིན་ཤྱིང་རྟའྱི་རྱིག་སྔགས་ཀང་གྲུབ་སྟྱེ་གླང་པོ་ཆྱེ་

ཙམ་གྱི་རྟ་དང༌། ཏཱ་ལའྱི་སོང་པོ་ཙམ་གྱི་སྐྱེས་བུ་སོགས་གནོད་སྦྱིན་གྱི་

དཔུང་ཡན་ལག་བཞྱི་པ་མང་པོ་བྱུང་སྟྱེ། འབྱིགས་བྱེད་ཀྱི་ལོའྱི་ཡུལ་སོགས་

ཡུལ་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀང་གནོད་པ་མྱེད་པ་མངའ་འོག་ཏུ་ཆུད། བང་

ཕོགས་ཁ་བ་ཅན་དང༌། ལྱི་ཡུལ་གྱི་རྒྱབ་ཀྱི་གངས་དང༌། ཤར་ལོ་ནུབ་གསུམ་
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རྒྱ་མཚོ་ལ་ཐུག་པའྱི་འཛམ་བུའྱི་གླྱིང་གྱིས་གཞྱི་དང། གླྱིང་ཕྲན་ལྔ་བཅུ་ཙམ་

ལ་དབང་བསྒྱུར་བར་གྱུར་ཏོ། །

དྱེའྱི་རྱེས་སུ་དགྲ་བཅོམ་པ་གྲགས་པས་སྟོན་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་

པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ལུང་བསྟན་པ་བཤད་དྱེ། དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པའྱི་རྱིང་

བསྲྱེལ་གྱི་སྱིང་པོ་ཅན་དུ་གྱུར་པའྱི་མཆོད་རྟྱེན་གྱིས་ས་སྟྱེང་བརྒྱན་པར་

གྱིས་ཤྱིག །ཅྱེས་བསྐུལ་བ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྱིང་བསྲྱེལ་དགོས་པ་བྱུང་

ནས་རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱེས་དགྲའྱི་གདུང་སྐལ་རྣམས་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཀྱི་མཆོད་རྟྱེན་

ཆྱེན་པོའྱི་ས་འོག་ཏུ་གཏྱེར་དུ་སྦས་ནས་ཡོད་པ་འདོན་པའྱི་ཕྱིར་རྒྱལ་པཽ་དང་

དགྲ་བཅོམ་པ་གྲགས་པ་སྐྱེ་བོའྱི་ཚོགས་དང་བཅས་ཏྱེ་དྱེར་བོན་ནས་ས་བྲུས་

པ་ན་མྱི་འགྲྱེང་གསུམ་ཙམ་སོང་བའྱི་འོག་ཏུ་ལྕགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མྱེ་འབར་བ་

དྲག་ཏུ་འཁོར་བས་ལྱེན་པའྱི་གནས་མ་རྱེད་པའྱི་ཚེ། ཡུལ་གྱི་རྒན་མོ་ཞྱིག་

གྱིས་ཐབས་བསྟན་ཏྱེ་ས་དྱེ་ཉྱིད་ནས་དཔག་ཚད་གསུམ་ཙམ་ནུབ་ཕོགས་སུ་

ཕྱིན་པའྱི་རྱི་དྲུང་ཞྱིག་ན་ཆུ་འབབ་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཁ་བསྒྱུར་བས་འཁོར་ལོ་

བསྐོར་བ་ཆད་ཅྱིང་མྱེ་ཞྱིའོ། །སླར་ཡང་ས་བྲུས་པ་ན། ཟངས་ཀྱི་གླྱེགས་བུ་ལ་

འདྱི་ནྱི་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པའྱི་རྱིང་བསྲྱེལ་མ་ག་དྷའྱི་བྲྱེ་བོ་ཆྱེན་པོ་གཅྱིག་

ཡོད་དྱེ། མ་འོངས་པ་ན་རྒྱལ་པཽ་དབུལ་པོ་ཞྱིག་གྱིས་འདོན་པར་འགྱུར་རོ་

ཞྱེས་བྲྱིས་པ་མཐོང་བ་ན་མྱ་ངན་མྱེད་ང་རྒྱལ་གྱི་དབང་གྱིས་འདོན་པར་བྱེད་
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པ་ནྱི་བདག་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། དབུལ་པོ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་ན་གཞན་ཞྱིག་གོ་ཞྱེས་ཕྱིར་

ཕོགས་ཏྱེ་འདུག་པ་ལས་སླར་ཡང་དགྲ་བཅོམ་པ་གྲགས་པས་བསྐུལ་ཏྱེ། 

མཐར་མྱི་འགྲྱེང་བདུན་ཙམ་དུ་ས་བྲུས་པ་ན་ལྕགས་ཀྱི་སྒྲོམ་ལ་སོགས་པ་

སྒྲོམ་ཕྱི་ནང་རྱིམ་པ་བདུན་ཙམ་ཁ་ཕྱེ་བའྱི་དབུས་ནས། སྟོན་པའྱི་གདུང་སྔོན་

མ་ག་དྷའྱི་བྲྱེ་བོ་ཆྱེན་པོ་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་འཕྱེལ་ཏྱེ། ཁལ་དྲུག་གྱི་ཚད་ཙམ་དུ་

ཡོད་པ་དང༌། སྒྲོམ་གྱི་གྲྭ་བཞྱི་ན་ནོར་བུ་རྱིན་པོ་ཆྱེ་རང་འོད་རྒྱང་གྲགས་ཙམ་

དུ་འཕྲོ་བ་རྱེ་རྱེ་མཆོད་པའྱི་ཡོ་བད་དུ་བཞག་པ་མཐོང་ནས་དྱེའྱི་ནོར་བུ་རྱེ་ལ་

ཡང་རྱིན་ཐང་དུ་བཅད་ན་རྒྱལ་བོ་མྱ་ངན་མྱེད་ཀྱི་རྒྱལ་སྲྱིད་ཀྱི་ལོངས་སྤོད་

ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མྱི་དཔོག་པར་ཤྱེས་ནས་རྒྱལ་པོའྱི་ང་རྒྱལ་ཆག་གོ །དྱེ་

ལས་སྐུ་གདུང་རྱིན་པོ་ཆྱེ་བྲྱེ་བོ་ཆྱེན་པོ་གཅྱིག་བངས་ཏྱེ། སླར་ཡང་སྔར་

བཞྱིན་བཞུགས་སུ་གསོལ་ནས་སྦས་ཏྱེ་ལྕགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡང་བཀོད། ཆུ་

གསང་ཡང་སྔོན་བཞྱིན་འབབ་ཏུ་བཅུག་པས་སྔོན་བཞྱིན་མྱེ་འབར་བ་དང་

འཁོར་བ་ན། སླད་ཀྱིས་སྟྱེང་གཡོགས་སོ། །

དྱེ་ནས་ཡུལ་ཐ་དད་དུ་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ལ་ཡང་བཀའ་བསོས་ནས། ཕོ་ཉ་

དང་ལས་ཀྱི་གྲོགས་ཐམས་ཅད་གནོད་སྦྱིན་མཐུ་བོ་ཆྱེ་རྣམས་ཀྱིས་བས་ཏྱེ། 

གནས་ཆྱེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་མཆོད་རྟྱེན་དང༌། རོ་རྱེའྱི་གདན་གྱི་བར་སྐོར་དང༌། 

གཞན་ཡང་བང་ཕོགས་སུ་ལྱི་ཡུལ་ཚུན་ཆད་ཀྱི་འཛམ་བུའྱི་གླྱིང་གྱི་ཡུལ་
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ཐམས་ཅད་དུ་ཐུབ་པའྱི་རྱིང་བསྲྱེལ་གྱི་སྱིང་པོ་ཅན་གྱི་མཆོད་རྟྱེན་བརྩྱིགས་

པས། ཉྱིན་མཚན་གཅྱིག་ལ་མཆོད་རྟྱེན་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སྟོང་གྲུབ་བོ། །དྱེ་ནས་

ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་བཀའ་བསོས་ཏྱེ། མཆོད་རྟྱེན་ཐམས་ཅད་ལ་མར་མྱེ་དང༌། 

བདུག་སོས་དང༌། མྱེ་ཏོག་གྱི་ཕྲྱེང་བ་སྟོང་སྟོང་གྱིས་ཉྱིན་རྱེ་བཞྱིན་མཆོད་པ་

བྱེད་ཅྱིང་བང་ཆུབ་ཀྱི་ཤྱིང་ལ་གསྱེར་དང༌། དངུལ་དང༌། བྵཻ་ཌཱུརྱའྱི་བུམ་པ་

སྟོང་ཕྲག་བཅུ་སྱེད་དྲྱི་བཟང་པོའྱི་ཆུ་དང༌། བདུད་རྩྱི་ལྔས་ཡོངས་སུ་བཀང་སྟྱེ་

མཆོད་པར་བྱེད་ཅྱིང༌། རྒྱང་རྱིང་པོ་ནས་སོས་དང་མར་མྱེ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་སྱེད་

ཀྱིས་མཆོད་པར་བས་སོ། །དྱེར་ཟླ་བ་གསུམ་དུ་དགྲ་བཅོམ་པ་སྟོང་ཕྲག་དྲུག་

ཅུ་སྤན་དྲངས་ནས་ཉྱིན་རྱེ་བཞྱིན་པ་ཊ་ལྱི་པུ་ཏྲའྱི་སྟྱེང་གྱི་ནམ་མཁའ་ལ་

བཞུགས་སུ་གསོལ་ཏྱེ་ཡོ་བད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཆོད། འཕགས་པ་སློབ་པ་

རྣམས་དང་སོ་སོ་སྐྱེ་བོའྱི་དགྱེ་འདུན་རྣམས་ནྱི་ས་སྟྱེང་དུ་མཆོད་པར་བྱེད། 

དྱེའྱི་མཐར་དགྱེ་སློང་རྱེ་རྱེ་ལ་གོས་འབུམ་རྱི་བ་རྱེ་བསྐོན་ནོ། །དྱེའྱི་ནུབ་མོ་

མཆོད་རྟྱེན་རྣམས་བལྟ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་རྒྱལ་པོ་འཁོར་བཅས་གནོད་སྦྱིན་མཐུ་

བོ་ཆྱེ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྲག་པ་ལ་ཁྱྱེར་ཏྱེ། ཞག་བདུན་གྱི་ནང་དུ་འཛམ་བུའྱི་གླྱིང་

གྱི་ས་ཐམས་ཅད་དཀོན་མཆོག་གྱི་མཆོད་རྟྱེན་ཐམས་ཅད་བསྐོར་ཞྱིང༌། 

མཆོད་པ་དཀྱུས་ལས་བཅུ་འགྱུར་གྱིས་ལག་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་དང༌། ཉན་

ཐོས་ཀྱི་མཆོད་རྟྱེན་ཐམས་ཅད་གསྱེར་གྱི་རྒྱན་རྱེ་རྱེ་ཕུལ། བང་ཆུབ་ཀྱི་ཤྱིང་
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ལ་ནྱི་རྱིན་པོ་ཆྱེ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ལག་པར་བརྒྱན་པར་བས་སོ། །ཞག་བརྒྱད་

པའྱི་ཉྱིན་པར་བདག་གྱི་དགྱེ་བའྱི་རྩ་བ་འདྱིས་མྱིའྱི་མཆོག་སངས་རྒྱས་སུ་

གྱུར་ཅྱིག་ཅྱེས་སྨོན་ལམ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བཏབ་སྟྱེ། སྐྱེ་བོའྱི་ཚོགས་རྣམས་

ལ་རབ་ཏུ་དགའ་བས་རྱེས་སུ་ཡྱི་རང་བར་གྱིས་ཤྱིག་ཅྱེས་སྨྲས་པས། སྐྱེ་བོ་

མང་པོ་ཞྱིག་རྒྱལ་པོའྱི་རྩོམ་པ་འདྱི་ནྱི་བ་བ་མང་ཡང་འབྲས་བུ་ཆུང་བ་སྟྱེ། རྱེ་

ཞྱིག་བ་ན་མྱེད་པའྱི་བང་ཆུབ་ཅྱེས་བ་བ་ཡང་མྱེད་ན་རྒྱལ་པོའྱི་སྨོན་ལམ་འདྱི་

འགྲུབ་པར་འགྱུར་རྱེ་སྐན་ཞྱེས་ཟྱེར་བ་ལ། གལ་ཏྱེ་བདག་གྱི་སྨཽན་ལམ་འདྱི་

འགྲུབ་ནས་ཆྱེན་པོ་འདྱི་ཡང་གཡོ་བར་གྱུར་ཅྱིག ནམ་མཁའ་ལས་ཀང་མྱེ་

ཏོག་གྱི་ཆར་འབབ་པར་གྱུར་ཅྱིག །ཅྱེས་བརོད་མ་ཐག་ཏུ་ས་ཡང་གཡོས་

ཤྱིང༌། མྱེ་ཏོག་གྱི་ཆར་འབབ་ལ་སྐྱེ་བོ་དྱེ་རྣམས་ཀང་དད་པས་སྨོན་ལམ་

འདྱེབས་པར་བྱེད་དོ། །

གང་གྱི་ཚེ་མཆོད་རྟྱེན་ཞལ་བསྲོའྱི་དོན་དུ་དགྱེ་སློང་རྣམས་ཟླ་བ་

གསུམ་དུ་མཆོད་པ་བས་ལ་གྲོལ་བའྱི་ཉྱིན་པར་སོ་སོའྱི་སྐྱེ་བོའྱི་དགྱེ་སློང་

མང་པོ་གློ་བུར་དུ་ལགས་པ་ལ་རྒྱལ་པཽས་སྐྱེད་མོས་ཚལ་དུ་མཆོད་པ་ཆྱེན་

པོ་བས་ཤྱིང༌། དྱེ་རྣམས་ཀྱི་གྲལ་གྱི་ཐོག་མར་འདུག་པའྱི་དགྱེ་སློང་རྒན་པོ་

ཞྱིག་ལ་ལག་པར་ཡང་མཆོད་པ་ཆྱེན་པོ་བས་སོ། །དགྱེ་སློང་རྒན་པོ་དྱེ་ནྱི་

ཐོས་པ་ཉུང་བ་ཤྱིན་ཏུ་བླུན་པ། ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་ཀང་འདོན་པར་མྱི་ནུས་
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པ་ཡྱིན་ལ། དགྱེ་སློང་གཞོན་ནུ་དྱེ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ན་སྱེ་སྣོད་འཛིན་པའང་མང་

པོ་ཡོད་དོ། ཁ་ཟས་ཀྱི་བ་བ་ཟྱིན་པ་ན་གྲལ་འོག་ན་གནས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྒན་

པོ་ལ་རྒྱལ་པོས་ཁྱོད་ལ་ལག་པར་བཀུར་སྟྱི་བྱེད་པའྱི་རྒྱུ་ཤྱེས་སམ་དྲྱིས་པ་

ན། རྒན་པོས་མྱི་ཤྱེས་སོ་བས་སོ། །དྱེ་རྣམས་ཀྱིས་འདྱི་ནྱི་ཁོ་བོ་ཅག་གྱིས་

ཤྱེས་ཏྱེ་ད་ལྟ་ཉྱིད་དུ་རྒྱལ་པོས་ཆོས་ཉན་པར་འདོད་ནས་འོང་སྟྱེ། ཁྱོད་ཀྱིས་

ཆོས་སྟོན་དགོས་སོ། །དྱེར་དགྱེ་སློང་རྒན་པོ་དྱེ་གནད་དུ་ཕོག་པ་བཞྱིན་གྱུར། 

བདག་ནྱི་བསྱེན་པར་རོགས་ནས་ལོ་དྲུག་ཅུ་ལོན་ཀང་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་

གཅྱིག་ཀང་མྱི་ཤྱེས་པས་གལ་ཏྱེ་སྔར་དོན་དྱེ་གོ་ན་ཁ་ཟས་བཟང་པོ་དྱེ་

རྣམས་དགྱེ་སློང་གཞན་ལ་བྱིན་ཏྱེ་ཆོས་སྨྲ་བ་འཚོལ་བ་ཞྱིག་ན། ད་ནྱི་ཟོས་

ཟྱིན་པས་ཅྱི་ཞྱིག་བས་ན་ལྱེགས་སམ་ནས་ཤྱིན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་བར་གྱུར་པ་

ལ་ཚལ་དྱེ་ལ་གནས་པའྱི་ལས་གལ་ཏྱེ་རྒྱལ་པོ་དགྱེ་སློང་འདྱི་ལ་མ་དད་པར་

གྱུར་ན་མྱི་རུང་ངོ་སམ་ནས་སྤྲུལ་པའྱི་གཟུགས་ཀྱིས་དགྱེ་སློང་དྱེའྱི་མདུན་དུ་

འོངས་ནས། རྒྱལ་པོ་ཆོས་ཉན་དུ་བྱུང་ན། རྒྱལ་པོ་ཆྱེན་པོ་ས་གཞྱི་རྱི་དང་

བཅས་པ་འདྱི་ཡང་འཇྱིག་པར་འགྱུར་ན། རྒྱལ་པོའྱི་རྒྱལ་སྲྱིད་ནྱི་ལྟ་ཅྱི་སྨྲོས་

ཏྱེ། རྒྱལ་པོ་ཆྱེན་པོ་འདྱི་ཉྱིད་བསམ་པར་རྱིགས་སོ་ཞྱེས་སྨོས་ཤྱིག་ཅྱེས་

ཟྱེར། དྱེ་ནས་རྒྱལ་པོ་འོངས་ཏྱེ། གོས་གསྱེར་གྱི་མདོག་ཅན་ཕྲུགས་གཅྱིག་

བསྐོན་ནས་ཆོས་ཉན་པའྱི་ཕྱིར་འདུག་པ་ལ། གོང་བཞྱིན་སྨྲས་པས་རྒྱལ་པོ་
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དད་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཤྱིན་ཏུ་བདྱེན་པར་བསམས་ཏྱེ། སྤུ་ཟྱིངས་བྱེད་

ཅྱིང་དོན་དྱེ་ཉྱིད་སྱེམས་པར་བྱེད་དོ། །དྱེ་ནས་ཡང་ཚལ་གྱི་ལ་དྱེས་དགྱེ་སློང་

རྒན་པོ་ཁྱྱེད་དད་པ་ཅན་གྱིས་བྱིན་པའྱི་རས་ཆུད་མ་ཟོས་པར་གྱིས་ཤྱིག 

དྱེས་ཀང་སློབ་དཔོན་ལ་གདམས་ངག་ཞུས་ཏྱེ་རྩྱེ་གཅྱིག་ཏུ་བསོམས་པས་ཟླ་

བ་གསུམ་ནས་དགྲ་བཅོམ་པ་ཐོབ་སྟྱེ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་གྱི་གནས་ཡོངས་

འདུ་ས་བརྟོལ་གྱི་ཚལ་དུ་དབར་གནས་པར་བས་ཏྱེ། སླར་པ་ཊ་ལྱི་པུ་ཏྲར་

དགྱེ་འདུན་དང་སྐྱེ་བོའྱི་ཚོགས་མང་པོའྱི་དབུས་སུ་འོངས་པས་རྒྱལ་པོས་

བྱིན་པའྱི་གོས་ལ་ཤྱིང་ཡོངས་འདུའྱི་དྲྱི་བཟང་པོ་ཆགས་པས་ས་ཕོགས་དྱེ་

ཐམས་ཅད་དྲྱི་བསུང་གྱིས་ཁྱབ་བོ། །དྱེར་དགྱེ་སློང་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱུ་

དྲྱིས་པས་དྱེས་ཀང་སྔར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་པས་ཐམས་ཅད་ངོ་མཚར་དུ་

གྱུར་ཞྱིང༌། རྱིམ་གྱིས་གཏམ་དྱེ་རྒྱལ་པོས་ཀང་ཐོས་པ་ན། དགྱེ་སློང་བོ་ཤྱིན་

ཏུ་རྟུལ་པ་ཡང་དགྲ་བཅོམ་པ་ཐོབ་པས་ཆོས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དང༌། དྱེ་ཡང་རང་

གྱི་གོས་ཕུལ་བའྱི་རྐྱྱེན་ལས་བྱུང་བའྱི་ཕྱིར། སྦྱིན་པའྱི་གཞན་དོན་གྱི་ཕན་

ཡོན་མཐོང་ནས་སླར་ཡང་དགྱེ་སློང་འབུམ་ཕྲག་གསུམ་ལ་ལོ་ལྔའྱི་དུས་སྟོན་

ཆྱེན་པོ་བས་ཏྱེ། སྔ་དྲོའྱི་ཆ་དང་པོ་ལ་དགྲ་བཅོམ་པ་རྣམས་དང༌། གཉྱིས་པ་

ལ་འཕགས་པ་སློབ་པ་རྣམས་དང༌། གསུམ་པ་ལ་སོ་སོ་སྐྱེ་བོའྱི་དགྱེ་འདུན་

རྣམས་ལ་ཁ་ཟས་དང་གོས་མཆོག་དག་གྱིས་མཆོད་པར་བས་སོ། །
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དྱེ་ནས་རྒྱལ་པོ་དྱེའྱི་ཚེའྱི་མཐའྱི་དུས་ཤྱིག་ན་ཉྱི་འོག་གྱི་ཕོགས་དང༌། 

ཁ་ཆྱེ་དང༌། ཐོ་གར་ཡུལ་གྱི་དགྱེ་འདུན་རྣམས་ལ་གསྱེར་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་རྱེ་

འབུལ་བར་དམ་བཅས་ནས། ཁ་ཆྱེ་དང་ཐོ་གར་གྱི་དགྱེ་འདུན་རྣམས་ལ་

རོགས་པར་ཕུལ། ཡོ་བད་གཞན་ཡང་དྱེ་དང་མཉམ་པ་ཕུལ། ཉྱི་འོག་གྱི་དགྱེ་

འདུན་རྣམས་ལ་གསྱེར་དང་ཡོ་བད་བྱེ་བ་བཞྱིར་མ་ལོངས་པའྱི་གནས་

སྐབས་སུ་རྒྱལ་པོ་ཉྱིད་ནད་ཚབས་ཆྱེན་པོས་ཟྱིན་ཏྱེ། རྒྱལ་པོའྱི་ཚ་བོ་ནོར་

ལས་བྱིན་ཞྱེས་བ་བ་གསྱེར་གྱི་མཛོད་གཉྱེར་བ་ཡྱིན་པ་དྱེས་རྒྱལ་པོའྱི་ངག་

བཅག་སྟྱེ་གསྱེར་ལག་མ་དགྱེ་འདུན་ལ་མ་ཕུལ་ལོ། །དྱེའྱི་ཚེ་རྒྱལ་པོའྱི་དྲུང་

དུ་དགྲ་བཅོམ་པ་མང་པོ་ལགས་པ་ལ་རྒྱལ་བོ་ཉྱིད་སྐོམ་སྱེལ་བའྱི་སྐྱུ་རུ་ར་

སྱིམ་པ་ཕྱེད་ཡོད་པ་ཤྱིན་ཏུ་དད་པའྱི་སྱེམས་ཀྱིས་དགྱེ་འདུན་ལ་ཕུལ་བས། 

དགྲ་བཅོམ་པ་དྱེ་རྣམས་ཀྱིས་མགྲྱིན་གཅྱིག་ཏུ་རྒྱལ་པཽ་ཁྱྱེད་ཀྱིས་སྔོན་ཐམས་

ཅད་རང་དབང་དུ་གྱུར་པའྱི་ཚེ་གསྱེར་བ་བ་དགུ་བཅུ་རྩ་དྲུག་ཕུལ་བ་ལས། 

ད་ལྟ་འདྱི་ཕུལ་བ་བསོད་ནམས་ལག་པར་ཆྱེའོ་ཞྱེས་བསྔགས། དྱེ་ནས་

གཡོག་མོ་ཞྱིག་རྔ་ཡབ་ནོར་བུའྱི་ཡུ་བ་ཅན་གཡོབ་ཅྱིང་ཡོད་པ་ལས་ཉྱིན་མོ་

ཚད་པའྱི་དུགས་ཀྱིས་གཉྱིད་ཡུར་ཏྱེ་རྔ་ཡབ་ལ་གནས་ལྷུངས་བ་རྒྱལ་པོའྱི་

ལུས་ལ་ཕོག་པས་སྔོན་ནྱི་རྒྱལ་པོ་ཆྱེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་རྐང་པ་འཁྲུ་བ་ལ་

སོགས་པ་བྱེད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་བྲན་གྱི་མཐའ་མ་འདྱི་ལྟ་བུས་ཀང་བརྱེས་སོ་
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སམ་ནས་ཁོས་པའྱི་སྱེམས་དང་བཅས་ཏྱེ་དུས་ལས་འདས་སོ། །དྱེར་ཁོས་

པའྱི་རྐྱྱེན་གྱིས་པ་ཊ་ལྱི་པུ་ཏྲ་དྱེ་ཉྱིད་དུ་མཚོ་ཆྱེན་པོའྱི་ནང་དུ་ཀླུར་སྐྱེས་པ་ན་

དགྲ་བཅོམ་པ་གྲགས་པས་རྒྱལ་པོ་ཆོས་དང་ལྡན་པ་གང་དུ་སྐྱེས་ཞྱེས་

བརྟགས་པས་མཚོ་དྱེར་ཀླུར་སྐྱེས་པར་ཤྱེས། དགྲ་བཅོམ་པས་མཚོ་དྱེའྱི་

འགྲམ་དུ་འོངས་པས། སྔོན་གྱི་བག་ཆགས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་དགའ་བའྱི་ཤུགས་

ཀྱིས་མཚོ་དྱེའྱི་སྟྱེང་དུ་འོངས་ནས་དགྲ་བཅོམ་པའྱི་དྲུང་དུ་འདུག་པ་ལས། བ་

དང་སྲོག་ཆགས་རྒྱུ་བ་ཟ་བར་རྩོམ་པའྱི་ཚེ་རྒྱལ་པཽ་ཆྱེན་པོ་བག་ཡོད་པར་

མཛོད་ཅྱིག་ཅྱེས་སོགས་ཆོས་བསྟན་པས་དྱེ་ཉྱིད་དུ་ཁ་ཟས་བཅད་དྱེ་ཤྱི་ནས་

དགའ་ལྡན་གྱི་ལ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་སྐྱེས་སོ་ཞྱེས་གྲགས་སོ། །རྒྱལ་བོ་དྱེས་

རང་གྱིས་དབང་བསྒྱུར་བའྱི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་དང༌། ཆོས་

ཀྱི་གཞྱི་མང་པོ་དག་བས་པས་ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་

པས་ཁྱབ་པར་གྱུར་ཏོ། །གང་གྱི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་དད་པ་ཐོབ་

པ་དྱེ་ཕྱིན་ཆད་སྔར་གྱི་མྱིང་འགྱུར་ཏྱེ། དྷརྨ་ཨ་ཤོ་ཀ་སྟྱེ་ཆོས་ཀྱི་མྱ་ངན་མྱེད་

དུ་གྲགས་སོ། །

ཉྱི་འོག་གྱི་དགྱེ་སློང་རྣམས་ལ་གསྱེར་བྱེ་བ་དགུ་བཅུ་རྩ་དྲུག་ལས་

འབུལ་མ་ཐུབ་པའྱི་སྐབས་དྱེར་བཽན་པོ་བོ་གྲོས་ཅན་ཞྱིག་གྱིས་རྒྱལ་པོ་འདྱི་

ལ་ཐབས་ཡོད་དྱེ་རྒྱལ་སྲྱིད་ཐམས་ཅད་དགྱེ་འདུན་ལ་གཏོད་ཅྱིག །གསྱེར་བྱེ་
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བ་བརྒྱ་ནྱི་དྱེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཁོངས་ན་གནས་སོ་ཞྱེས་ཟྱེར་བ་བདྱེན་པར་ཤྱེས་ཏྱེ་

རྒྱལ་སྲྱིད་དགྱེ་འདུན་ལ་ཕུལ་ལོ། །རྒྱལ་བོའྱི་བསོད་ནམས་འཕྱེལ་པའྱི་དོན་

དུ་ཉྱིན་ཞག་གཉྱིས་དགྱེ་འདུན་གྱིས་རྒྱལ་སྲྱིད་བསྐངས། དྱེར་དགྱེ་འདུན་ལ་

གསྱེར་དང་དབྱིག་དཔག་ཏུ་མྱེད་པ་ཕུལ་ཏྱེ། རྒྱལ་སྲྱིད་བངས་ནས། མྱ་ངན་

མྱེད་ཀྱི་ཚ་བོ་མྱ་ངན་བྲལ་རྒྱལ་སྲྱིད་ལ་བསྐོས་སོ། །ས་དབང་བཟང་པོས་

བས་པའྱི་གཏམ་རྒྱུད་ཀྱི་ཡྱི་གྱེ་ན་འདྱིའྱི་ལོ་རྒྱུས་གྱི་གོ་རྱིམ་བསྒྲྱིགས་པ་

ཙམ་སྣང་ལ། ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྱེ་སྣོད་དང་འབྲྱེལ་བ་ལ་མྱ་ངན་མྱེད་ཀྱི་རྟོགས་

བརོད། མྱ་ངན་མྱེད་བཏུལ་པའྱི་རྟོགས་བརོད། མྱ་ངན་མྱེད་ཀྱིས་ཀླུ་བཏུལ་

བའྱི་རྟོགས་བརོད། མཆོད་རྟྱེན་གྱི་རྟོགས་བརོད། དུས་སྟོན་གྱི་རྟོགས་བརོད། 

གསྱེར་ཕུལ་བའྱི་རྟོགས་བརོད་དྱེ་དྲུག་དང༌། ཀུན་ལའྱི་རྟོགས་བརོད་དྱེ་

བདུན་ཡོད་པའྱི་གཉྱིས་པ་དང་བདུན་པ་བོད་དུ་འགྱུར་ལ། གཞན་རྣམས་ཀྱི་

རྒྱ་དཔྱེ་ཡང་ཁོ་བོས་མཐོང་ཞྱིང༌། གསྱེར་ཕུལ་བ་སོགས་གཏམ་རྒྱུད་ཅྱི་

རྱིགས་པ་དང་དཔག་བསམ་འཁྱི་ཤྱིང་ན་ཡང་ཡོད་དོ། །རྒྱལ་པཽ་མྱ་ངན་མྱེད་

ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སྐབས་ཏྱེ་དྲུག་པའོ། །

 མྱ་ངན་མེད་དང་དུས་མཚུངས་ཀི་གཏམ།

གང་གྱི་ཚེ་འཕགས་པ་དྷྱི་ཏྱི་ཀས་འཕགས་པ་ནག་པོ་ལ་བསྟན་པ་མ་



54

རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

གཏད་པའྱི་སྔོན་རོལ་ཞྱིག་ཏུ་འཕགས་པ་དྷྱི་ཏྱི་ཀ་ལོ་མང་པོ་སྐུ་བྲོ་འཚལ་ཏྱེ་

མ་ལ་ཝའྱི་ཡུལ་གྱི་བྱེ་བྲག་ཀཽ་ཤམྦྱི་ཁོ་ནར་བཞུགས་ནས་འཁོར་རྣམ་པ་བཞྱི་

ལ་གདམས་ངག་འབོགས་པ་ཡྱིན་པ་ལས་ཡངས་པ་ཅན་པའྱི་དགྱེ་སློང་དག་

གནས་བརྟན་ནད་ཀྱིས་བཏབ་པ་ལས་ཡང་དག་པའྱི་རྱེས་སུ་བསྟན་པ་ཅྱི་

ཞྱིག་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཞྱེས་དྱེའྱི་ཐད་དུ་མྱི་འགྲོ་ཞྱིང༌། མྱི་རུང་བའྱི་གཞྱི་བཅུ་

སྤོད་བཞྱིན་དུ་འདྱི་ནྱི་ཆོས་ཡྱིན་འདུལ་བ་ཡྱིན། སྟོན་པའྱི་བསྟན་པ་ཡྱིན་ནོ་

ཞྱེས་བསྒྲགས་སོ། །དགྲ་བཅོམ་པ་གྲགས་པ་ལ་སོགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་

བདུན་བརྒྱས་དྱེ་སུན་ཕྱུང་སྟྱེ། ཀུ་སྨ་པུ་རྱི་ཞྱེས་བ་བའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་

ལྱི་ཙ་བཱྱིའྱི་རྱིགས་ལས་བྱུང་བའྱི་རྒྱལ་པོ་དགའ་བྱེད་ཅྱེས་བ་བས་སྦྱིན་

བདག་བས་ཏྱེ། བཀའ་བསྡུ་བ་གཉྱིས་པ་མཛད་པ་ཡྱིན་ལ། དྱེ་ལ་དགྲ་བཅོམ་

པ་བདུན་བརྒྱ་ནྱི་གྲོང་ཁྱྱེར་དྲུག་གྱིས་མཚམས་བཅད་པའྱི་ཚེ། ཡངས་པ་ཅན་

གྱི་ཕོགས་སུ་གཏོགས་པ་ཁོ་ནར་བཞུགས་པའྱི་དགྲ་བཅོམ་པ་གཉྱིས་ཀའྱི་

ཆ་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་མང་དུ་ཐོས་པ་དག་གོ །དྱེའྱི་ཕྱིར་བསྡུ་བ་གཉྱིས་པ་

འདྱི་ནྱི་ཆ་ཤས་ཀྱི་བསྡུ་བ་ཡྱིན་ནོ། །

འདྱིའྱི་ལོ་རྒྱུས་དངོས་ནྱི་ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ལས་འབྱུང་བ་ལས་ལག་པ་

མྱེད་ཅྱིང་གྲགས་ཆྱེ་བས་འདྱིར་མ་བྲྱིས་ལ། བསྡུ་བ་དྱེ་དུས་སྐབས་འདྱིར་

བྱུང་བར་བྷཱ་ཊ་གྷ་ཊྱི་དང༌། ས་དབང་བཟང་པོས་བཤད་ཅྱིང༌། ད་ལྟ་བོད་དུ་
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ཡོད་པའྱི་འདུལ་བ་ན། སྟོན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་བརྒྱ་དང་བཅུ་ལོན་

པའྱི་ཚེ། བསྡུ་བ་གཉྱིས་པ་མཛད་པར་བཤད་པ་དང་མཐུན་པར་བྱུང་བས། 

རང་ལུགས་འདྱི་ཁོ་ནར་གཟུང་ལ། སྱེ་པ་གཞན་འགའ་ཞྱིག་གྱི་འདུལ་བ་ན། 

སྟོན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་ཉྱིས་བརྒྱ་བཅུའམ་ཉྱིས་བརྒྱ་ཉྱི་ཤུ་ལོན་

པ་ན་བསྡུ་བ་གཉྱིས་པ་མཛད་པར་བཤད་པའང་ཡོད་སྣང་ཞྱིང༌། དྱེ་དང་གུང་

སྒྲྱིག་པའྱི་དབང་དུ་བས་ཏྱེ་རྒྱ་གར་ནས་བྱུང་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཡྱི་གྱེ་འགའ་

ནའང༌། འཕགས་པ་དྷྱི་ཏྱི་ཀ་སོགས་དང་མྱ་ངན་མྱེད་དུས་མཚུངས་པར་བས་

ནས་ལྱེགས་མཐོང་ཆྱེན་པོ་ཡང་མྱ་ངན་ལས་འདས། རྒྱལ་པོ་མྱ་ངན་མྱེད་

ཀང་འདས་པའྱི་འོག་ཏུ་བསྡུ་བ་གཉྱིས་པ་བྱུང་ཟྱེར་བའང་སྣང༌། དྱེ་ནྱི་ལུང་

ཕྲན་ཚེགས་ལས། དྱེས་ལྱེགས་མཐོང་ཆྱེན་པོ་ལ་བསྟན་པ་གཏད་དྱེ། གླང་པོ་

ཆྱེན་པོ་དག་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་འདས་སོ། །དྱེའྱི་ཚེ་སྟོན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་

ནས་ལོ་བརྒྱ་དང་བཅུ་ལོན་པ་ཞྱེས་སོགས་ཀྱི་ཚིག་ལ་འཁྲུལ་གཞྱི་བྱུང་བ་སྟྱེ། 

རྒྱ་སྐད་དུ་ཡ་དཱ་ཙི་ཏ་ཞྱེས་བ་བ་ཚིགས་གྲོགས་ཀྱི་དབང་གྱིས་གང་གྱི་ཚེ་

དང་དྱེའྱི་ཚེ་གཉྱིས་ཀ་ལ་འཇུག་པ་ལས་སྐབས་འདྱིར་གང་གྱི་ཚེར་བསྒྱུར་

དགོས་ལ། ལོ་ཉྱིས་བརྒྱ་ཉྱི་ཤུ་སོགས་སུ་བཤད་པ་ནྱི་ལོ་ཕྱེད་ལོར་བརྩྱིས་

པའྱི་དབང་དུ་བས་པ་ཡྱིན་པས་ལོ་བརྒྱ་དང་བཅུར་བཤད་པ་དང་དགོངས་བ་

གཅྱིག་གོ་ཞྱེས་བ་མ་པནྱི་ཏ་གསུང་ངོ༌། །པནྱི་ཏ་དབང་པོས་བྱིན་གྱིས་བས་
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པའྱི་གཏམ་གྱི་སྦོར་བ་ན། རྒྱལ་བ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་ལྔ་བཅུ་ན་ཉྱེ་

སྦས་བྱུང་བ་དང༌། བརྒྱ་དང་བཅུ་ན་གཏད་རབས་རོགས་ཟྱིན། དྱེ་རྱེས་མྱ་

ངན་མྱེད་བྱུང་བ་སོགས་བཤད་ན་ལུང་བསྟན་པ་དང་མྱི་འབོར་ཞྱིང༌། 

འཕགས་ཡུལ་གྱི་གཏམ་གྱི་སྦོར་བ་ཁུངས་མ་རྣམས་དང་འགལ་བས་ལྱེགས་

ལྱེགས་འགྲྱིག་འགྲྱིག་འདྲ་ཡང་ཡྱིད་བརྟན་མྱེད་དོ་ཞྱེས་གསུང་གྱིན་སྣང་ངོ༌། ། 

ཡུལ་ཤར་ཕོགས་ཨང་ཞྱེས་བ་བར་ཁྱྱིམ་བདག་ཕྱུག་པོ་ལོངས་སྤོད་ཤྱིན་ཏུ་

ཆྱེ་བ་ཅྱིག་ཡོད་པ་དྱེའྱི་ཁྱྱིམ་ན་རང་གྱི་ལས་ཀྱི་མཐུ་ལས་བྱུང་བའྱི་ལོན་ཤྱིང་

འབྲས་བུ་རྱིན་པོ་ཆྱེར་ལྷུང་བ་ཅྱིག་ཡོད་དོ། །དྱེ་ལ་བུ་མྱེད་པ་ལས་ལ་ཆྱེན་པོ་

ཁྱབ་འཇུག་ནག་པོའྱི་གཟུགས་ཅན་ལ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་མཆོད་པར་བྱེད་པ་

ལས་ནམ་ཞྱིག་ན་ཁྱྱེའུ་ཞྱིག་བཙས་པ་མྱིང་ནག་པོར་བཏགས་སོ། །དྱེ་ཆྱེར་

སྐྱེས་པ་ན་རྒྱ་མཚོ་ཆྱེན་པོར་འཇུག་འདོད་པར་གྱུར་ཏྱེ། ཚོང་པ་ལྔ་བརྒྱ་དང་

བཅས་པ་གཟྱིངས་ལྱེགས་པར་བཅས་ཏྱེ་རྱིན་པོ་ཆྱེའྱི་གླྱིང་དུ་ཕྱིན། གྲུ་

ལྱེགས་པར་གྲུབ་བོ། །དྱེ་བཞྱིན་དུ་རྒྱ་མཚོར་ལན་དྲུག་གྱི་བར་དུ་ཕྱིན་ཏྱེ་

དུས་མྱུར་བ་ཁོ་ནར་དཀའ་བ་མྱེད་པས་གྲུ་གྲུབ་པར་གྱུར་པས་ཚོང་དཔོན་

བསོད་ནམས་དང་ལྡན་པའྱི་གྲགས་པས་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་བོ། །བར་

སྐབས་དྱེར་ཕ་མ་ཡང་འདས་ཤྱིང་འཕགས་པ་དྷྱི་ཏྱི་ཀ་ལ་དད་པ་ཐོབ་པའྱི་

སྐབས་ཤྱིག་ན་བང་ཕོགས་ཐག་རྱིང་པོ་ནས་ཚོང་པ་མང་པོ་དག་ལགས་ཏྱེ་
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ཀྱིས། བདག་གྱིས་འགྲོ་བར་མྱི་ནུས་སོ་ཞྱེས་བཟློག་ཀང་ནན་གྱིས་གསོལ་

པ་བཏབ་པས་མཐར་སོང་ངོ༌། །རྱིན་པོ་ཆྱེའྱི་གླྱིང་དུའང་སོན། གྲུ་ནོར་བུས་

བཀང་སྟྱེ་ཚུར་འོངས་པ་ན། རྒྱ་མཚོའྱི་གླྱིང་ལ་ཚལ་སྔོན་པོ་སྔོ་ཞྱིང་སྦྲྱེང་བ་

དག་མཐོང་སྟྱེ། དྱེར་ཚོང་པ་རྣམས་ངལ་བསོ་བའྱི་སྱེམས་ཀྱིས་ཕྱིན་པས། 

སྲྱིན་མོ་ཁྲུང་ཁྲུང་གཞོན་ནུ་མ་ཞྱེས་བ་བ་རྒྱ་མཚོ་ལ་གནས་པའྱི་སྲྱིན་མོའྱི་

རྱིགས་ཀྱི་ཁྱབ་པར་རྣམས་ཀྱིས་ཟྱིན་པ་ན། ཚོང་དཔོན་གྱིས་འཕགས་པ་དྷྱི་

ཏྱི་ཀ་ལ་སྐབས་སུ་སོང་ངོ༌། །

དྱེའྱི་ཚེ་དྱེ་ལ་དགའ་བའྱི་ལ་རྣམས་ཀྱིས་འཕགས་པ་དྷྱི་ཏྱི་ཀ་ལ་སྦྲན་

པས། འཕགས་པའྱི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་གླྱིང་དྱེར་འོང་པ་ན་གཟྱི་བརྱིད་མ་བཟོད་

ནས། སྲྱིན་མོ་རྣམས་བྲོས་པའྱི་འོག་ཏུ་ཚོང་པ་དག་བདྱེ་བར་འཛམ་བུའྱི་གླྱིང་

དུ་ཕྱིན་ནོ། །དྱེར་ཚོང་པ་དྱེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོ་བད་ཐམས་ཅད་ལོ་གསུམ་གྱི་

བར་དུ་ཕོགས་བཞྱིའྱི་དགྱེ་འདུན་ལ་དུས་སྟོན་ཆྱེན་པོ་བས་ནས། མཐར་རབ་

ཏུ་བྱུང་སྟྱེ་འཕགས་པ་དྷྱི་ཏྱི་ཀ་ལས་བསྱེན་པར་རོགས་ནས་མྱི་རྱིང་བར་

ཐམས་ཅད་དགྲ་བཅོམ་པ་ཐོབ་བོ། །དྱེ་ནས་ནམ་ཞྱིག་ན་འཕགས་པ་དྷྱི་ཏྱི་ཀ་

མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་ཚེ་ཚོང་དཔོན་གྱི་རྱིགས་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་

འཕགས་པ་ནག་པོས་བསྟན་པ་བསྐངས་ཏྱེ། འཁོར་རྣམ་པ་བཞྱི་ལ་གདམས་
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ངག་འབོགས་ཤྱིང་འབྲས་བུ་རྣམ་པ་བཞྱི་ཐོབ་པ་རྒྱུན་མྱི་ཆད་པ་ཡོད་དོ། ། 

དྱེའྱི་ཚེ་ཁ་ཆྱེའྱི་ཡུལ་ནས་བྲམ་ཟྱེའྱི་རྱིགས་དགྱེ་སློང་གནས་པ་ཞྱེས་བ་བ་

གདུག་པ་གཏུམ་པ་མང་དུ་ཐོས་པ། བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་

ཅྱིག་ཡུལ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་ཞྱིང་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ལྟ་བ་ངན་པ་ལ་འགོད་པར་བྱེད་

པ་བྱུང་སྟྱེ། དྱེའྱི་ཕྱིར་དགྱེ་འདུན་ཅུང་ཟད་རྩོད་པར་གྱུར་ཏོ། །དྱེར་མ་རུའྱི་

ཡུལ་གྱི་ཆ་ཤས་པུ་སྐ་ར་ཎྱི་ཞྱེས་བ་བའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གནོད་སྦྱིན་

སྱེར་སྐ་ཞྱེས་བ་བ་ཞྱིག་གྱིས་འཚོ་བ་སྦར་ནས་ཕོགས་བཞྱིའྱི་དགྱེ་འདུན་

ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཏྱེ། དྱེ་དག་ཕྱིར་བཅོས་ནས་དགྱེ་འདུན་ཐམས་ཅད་

ཡོངས་སུ་འདུས་བའྱི་དབུས་སུ་བདག་མྱེད་པའྱི་ཆོས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་

བསྟན་ཏོ། །

དྱེར་ཟླ་བ་གསུམ་ཙམ་འདས་པ་ན། གནས་བརྟན་གནས་པས་བདག་

ཏུ་ལྟ་བ་ལ་སྔར་བཀོད་པའྱི་དགྱེ་སློང་དྱེ་ཐམས་ཅད་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་དག་སྟྱེ་

བདྱེན་པ་མཐོང་བ་ཤ་སྟག་ཏུ་གྱུར་ཏོ། །གནས་བརྟན་གནས་པ་ཉྱིད་ཀང་

མཐར་ལྟ་བ་མ་ཉམས་པ་ལ་བཀོད། ཡང་སྱིང་ལའྱི་གླྱིང་ན་རྒྱལ་པོ་ཁྱི་ལྡན་

སྱེངྱེའྱི་མཛོད་པ་ཞྱེས་བ་བ་ཡོད་དྱེ། དྱེ་མདུན་ས་ན་གནས་པའྱི་ཚེ། འཛམ་

བུའྱི་གླྱིང་ན་གནས་པའྱི་ཚོང་པ་ཞྱིག་གྱིས་སྟོན་པའྱི་སྐུ་གཟུགས་ཤྱིང་ལས་

བས་པ་ཞྱིག་ཕུལ། དྱེས་འདྱི་ཅྱི་ཞྱེས་དྲྱིས་པའྱི་ཚེ། སྟོན་པ་ནས་བརྩམས་ཏྱེ་
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འཕགས་པ་ནག་པོའྱི་བར་གྱི་ཆྱེ་བ་རྣམས་བརོད་དོ། །

དྱེ་ནས་རྒྱལ་པོ་འཕགས་པ་ནག་པོ་ལྟ་བར་འདོད་ཅྱིང་དམ་པའྱི་ཆོས་

ཉན་པར་འདོད་ནས་ཕོ་ཉ་བ་མངགས་ཏྱེ། དྱེས་འཕགས་པའྱི་དྲུང་དུ་ཕྱིན་པ་

ན་འཕགས་པ་འཁོར་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་པ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ནམ་མཁའ་ལ་

གཤྱེགས་ཤྱིང༌། ཕོ་ཉ་བ་ཡང་ཆོས་གོས་ཀྱི་གྲྭ་ལ་འཇུས་ཏྱེ། སྱིང་ལའྱི་གླྱིང་

གྱི་ཡུལ་གྱི་མཐར་བབས་ཤྱིང༌། ཕོ་ཉ་བ་སྔ་རོལ་ཏུ་བཏང་བས་རྒྱལ་པོ་ལ་

སོགས་པས་ཡང་དག་པར་བསུས་ཏྱེ། འོད་ཟྱེར་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པ་སྤྲོ་བ་

དང༌། འབར་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོ་འཕྲུལ་དང་བཅས་བཞྱིན་དུ་གྲོང་ཁྱྱེར་

མཆོག་ཏུ་གཤྱེགས་སོ། །གླྱིང་དྱེར་ཟླ་བ་གསུམ་དུ་ཆོས་ཡང་དག་པར་

བསྟན། གཙུག་ལག་ཁང་དང་དགྱེ་འདུན་གྱིས་གང་བར་བས་ཏྱེ་མང་པོ་ཞྱིག་

འབྲས་བུ་བཞྱི་ལ་བཀོད་དོ། །གླྱིང་དྱེ་སྔོན་སྟོན་པས་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་

ཀང༌། སྟོན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་འོག་ཏུ་བསྟན་པ་ཆྱེར་མྱེད་པ་ལས་

འཕགས་པ་ནག་པོས་ཤྱིན་ཏུ་དར་བར་མཛད་དོ། །མཐར་རྒྱལ་པོའྱི་རྱིགས་

ལས་བྱུང་བ་འཕགས་པ་ལྱེགས་མཐོང་ལ་བསྟན་པ་གཏད་དྱེ། བང་ཕོགས་ཀྱི་

ཡུལ་ཀུ་ཤ་པ་ན་ཞྱེས་བ་བར་མྱ་ངན་ལས་འདས་སོ། །དྱེ་ལ་འཕགས་པ་

ལྱེགས་མཐོང་ནྱི་ནུབ་ཕོགས་ཡུལ་བྷ་རུ་ཀཙྪར་སྐ་སྱེང་གྱི་རྱིགས་ལས་བྱུང་

བའྱི་རྒྱལ་རྱིགས་མཐོང་བ་ཞྱེས་བ་བ་འབོར་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཅྱིག་
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ཡོད་དྱེ། དྱེའྱི་བུ་ལ་ལྱེགས་མཐོང་དུ་བཏགས་སོ། །དྱེ་ཆྱེར་སྐྱེས་ནས་སྐྱེད་

མོས་ཚལ་ལྔ་བཅུ་དང༌། བུད་མྱེད་མཆོག་ལྔ་བཅུ། དྱེ་རྱེ་རྱེ་ལ་གཡོག་མོ་ལྔ་

ལྔ། དྱེ་རྱེ་རྱེ་ལ་ཡང་སྱིལ་སན་མ་ལྔ་ལྔ། ཉྱིན་རྱེ་ལ་གསྱེར་པ་ཎ་ལྔ་སྟོང་གྱི་མྱེ་

ཏོག་ལ་ལོངས་སྤོད་པར་བྱེད་ན་ལོངས་སྤོད་གཞན་གྱི་ཁྱད་པར་ནྱི་སྨོས་མ་

དགོས་ཏྱེ་ལ་དང་མཐུན་པའྱི་ལོངས་སྤོད་ཅན་ནོ། །

དུས་ནམ་ཞྱིག་ན་དྱེ་འཁོར་ཚོགས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་ནས་སྐྱེད་

མོས་ཚལ་དུ་འཇུག་པའྱི་ལམ་དུ་དགྲ་བཅོམ་པ་སུ་ག་ཡ་ན་ཞྱེས་བ་བ་འཁོར་

མང་པོ་དང་བཅས་ཏྱེ་གྲོང་ཁྱྱེར་དུ་འཇུག་པ་མཐོང་བས་ལག་པར་དད་དྱེ། 

ཞབས་ལ་ཕག་བས་ནས་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་འདུག་གོ །དྱེར་དགྲ་བཅོམ་པས་

ཆོས་བསྟན་པ་ན་སྟན་དྱེ་ལ་འཁོད་བཞྱིན་དུ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཐོབ་བོ། །རབ་ཏུ་

བྱུང་བར་ཞུས་པས་དགྲ་བཅོམ་པ་ཁྱྱིམ་ན་གནས་པ་ནྱི་གནས་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་

སྐབས་མ་ཡྱིན་མོད་འོན་ཀང་ཕ་ལ་རྱིག་པར་གྱིས་ཤྱིག དྱེས་ཀང་ཕ་ལ་རབ་

ཏུ་བྱུང་བར་ཞུས་པས། ཕ་རབ་ཏུ་ཁོས་པར་གྱུར་ཏྱེ། དྱེ་ལྕགས་སྒྲོག་གྱིས་

འཆྱིང་བར་བརྩམས་པ་ན་སྐད་ཅྱིག་དྱེ་ཉྱིད་ལ་ནམ་མཁའ་ལ་འཕགས་ཤྱིང༌། 

འོད་ཟྱེར་སྤྲོ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོ་འཕྲུལ་བསྟན་པས་ཤྱིན་ཏུ་དད་པར་གྱུར་ཏྱེ། 

བུ་ཁྱོད་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྱད་པར་འདྱི་ལྟ་བུ་ཐོབ་པས་ད་ནྱི་རབ་ཏུ་བྱུང་ལ་བདག་

ལ་ཡང་བརྩྱེ་བར་གྱིས་ཤྱིག དྱེར་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིང་ཕ་ལ་ཆོས་བསྟན་པས་
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དྱེས་ཀང་བདྱེན་པ་མཐོང་ངོ༌། །དྱེ་ནས་འཕགས་པ་ནག་པོ་སློབ་དཔོན་དུ་

བསྟྱེན་ཏྱེ། ལན་ཅྱིག་གནས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཡུན་རྱིང་དུ་གནས་པ་ལས་

འཕགས་པ་ནག་པོ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས། འཁོར་རྣམ་པ་བཞྱི་ལྱེགས་

མཐོང་ཆྱེན་པོས་འདུལ་བར་མཛད་དོ། །

དྱེའྱི་ཚེ་ནུབ་ཕོགས་སྱིནྡྷུའྱི་གནས་ན་གནོད་སྦྱིན་མོ་ཧྱིདྒ་ལ་ཙི་ཞྱེས་

བ་བ་མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ཆྱེ་བ་གནས་ཏྱེ། དྱེས་ཡུལ་དང་ཡུལ་དུ་མྱི་ངས་ཆྱེན་

པོ་དག་ཀང་གཏོང་བར་བྱེད། ཡུལ་གྱི་མྱི་རྣམས་གཞན་དུ་འབྲོས་པར་

བརྩམས་པའྱི་ཚེ་རང་ཉྱིད་འཇྱིགས་པའྱི་གཟུགས་ཀྱིས་འོངས་ནས་ལམ་

བཀག་གོ །དྱེ་ནས་སྐྱེ་བོའྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཉྱིན་རྱེར་བ་ལང་དྲུག་དང་ལྡན་པའྱི་

ཤྱིང་རྟ་བཟའ་བཅས་བཀང་བ་དང༌། རྟ་མཆོག་རྱེ་དང༌། སྐྱེས་པ་དང༌། བུད་

མྱེད་རྱེ་རྱེ་གཏོར་མར་འབུལ་བར་བས་སོ། །དྱེ་ནས་དུས་གཞན་ཞྱིག་ན་

འཕགས་པ་ལྱེགས་མཐོང་གྱིས་དྱེ་འདུལ་བའྱི་དུས་ཡྱིན་པར་མཁྱྱེན་ནས།  

སྱིནྡ ྷཱུའྱི་གྲོང་དུ་བསོད་སོམས་བངས་ཏྱེ་དྱེའྱི་གནས་སུ་བོན་ནས་གསོལ་བས་

འདྱི་ནྱི་དགྱེ་སྦོང་ལམ་འཁྱམས་པ་ཅྱིག་གོ་སམ་མོ། །མཐར་ལྷུང་བཟྱེད་

བཀྲུས་པའྱི་ཁུ་བ་དྱེའྱི་གནས་སུ་ཕོ་བས་དྱེ་ལག་པར་ཁོས་པར་གྱུར་ཏྱེ། རོ་

དང་མཚོན་ཆའྱི་ཆར་ཕབ་པ་ན་དགྲ་བཅོམ་པས་བམས་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ལ་

སོམས་པར་ཞུགས་པས་མྱེ་ཏོག་གྱི་ཆར་དུ་གྱུར། འཕགས་པས་མོས་པའྱི་
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སྟོབས་ཀྱིས་ཕོགས་ཐམས་ཅད་མྱེར་གྱུར་པ་ན་གནོད་སྦྱིན་མོ་ཉྱིད་ཚིག་

པས་འཇྱིགས་ཏྱེ་འཕགས་པ་ལ་སྐབས་སུ་སོང༌། དྱེས་ཀང་ཆོས་བསྟན་ཏྱེ་

བསླབ་པའྱི་གནས་ལ་ཡང་དག་པར་བཀོད་དོ། །

ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ཡང་དྱེ་ལ་ཤ་ཁག་གྱི་མཆོད་པ་བྱེད་པ་མྱེད་དོ། །གཞན་

ཡང་ཕྱིས་འདུལ་བར་བྱེད་པ་པོ་མྱི་འབྱུང་བར་མཁྱྱེན་ནས། བསྟན་པ་ལ་མྱི་

དད་པའྱི་ཀླུ་དང་གནོད་སྦྱིན་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་བཏུལ་ལོ། །དྱེ་ནས་འཕགས་པ་

དྱེས་ལོ་ཕོགས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀུན་ཏུ་བོན་ཏྱེ། གཙུག་ལག་ཁང་དང༌། དགྱེ་འདུན་

གྱིས་ཁྱབ་པར་བས། གླྱིང་ཕྲན་མང་པོར་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བཞག 

རྒྱ་ཡུལ་ཆྱེན་པོ་སོགས་སུ་ཡང་ཆོས་ཅུང་ཟད་དར་བར་མཛད་ནས་སྱེམས་

ཅན་དཔག་ཏུ་མྱེད་པ་བདྱེ་བ་ལ་བཀོད་དྱེ་ཕུང་པོ་ལག་མ་མྱེད་པའྱི་དབྱིངས་

སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་སོ། །དྱེ་ཡང་རྒྱལ་པཽ་མྱ་ངན་མྱེད་ཆུང་ངུའྱི་ཚེ་འཕགས་

པ་དྷྱི་ཏྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚེའྱི་སྨད་དང༌། དྱེ་སྱིག་སྤོད་ལ་གནས་པའྱི་ཚེ་འཕགས་པ་

ནག་པོ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པཽར་གྱུར་པའྱི་ཚེ་འཕགས་པ་ལྱེགས་མཐོང་གྱིས་

བསྟན་པ་སྐོང་བའྱི་སྐབས་ཡྱིན་ཞྱིང༌། ལྱེགས་མཐོང་ཆྱེན་པོ་མྱ་ངན་ལས་

འདས་རྱེས་རྒྱལ་པོའང་འདས་སོ། །འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོ་ནས་ལྱེགས་

མཐོང་གྱི་བར་ལ་སོ་སོར་རྟོགས་པ་བརོད་པ་རྱེ་ཡོད་པར་སྣང་ཞྱིང༌། དྱེ་དག་

གྱི་སྱིང་པོ་ས་དབང་བཟང་པོས་བསྡུས་པ་བཞྱིན་དུ་བྲྱིས་སོ། །གཏད་རབས་
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དྱེ་དག་བསྟན་པ་རོགས་པར་སྐོང་བ། སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཉྱིད་དང་མཛད་པ་

ཕོགས་མཚུངས་པ་ཡྱིན་ལ། དྱེ་དག་གྱི་རྱེས་སུ་དགྲ་བཅོམ་པ་མང་དུ་བོན་

མོད་ཀྱི་སྟོན་པ་དང་མཛད་པ་ཕོགས་མཚུངས་པ་འདྱི་ལྟ་བུ་དག་དང་མཉམ་

པ་མ་བྱུང་ངོ༌། །རྒྱལ་བོ་མྱ་ངན་མྱེད་དང་དུས་མཚུངས་སུ་བྱུང་བའྱི་གཏམ་

གྱི་སྐབས་དྱེ་བདུན་པའོ། །

 

རྒྱལ་བོ་མྱ་ངན་བྲལ་གི་དུས་ཀི་གཏམ།

རྒྱལ་པོ་མྱ་ངན་མྱེད་ལ་བུ་བཅུ་གཅྱིག་ཡོད་པ་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་བ་

ནྱི། ཀུ་ན་ལ་སྟྱེ་རྱི་གངས་ཅན་ལ་གནས་པའྱི་བ་ཀུ་ན་ལའྱི་མྱིག་དང་འདྲ་བའྱི་

མྱིག་ཡོད་པས་དྲང་སྲོང་ཞྱིག་གྱིས་མྱིང་དྱེ་ལྟར་བཏགས། དྱེ་སྒྱུ་རྩལ་ཐམས་

ཅད་ལ་མཁས་པར་གྱུར་པའྱི་ཚེ། མྱ་ངན་མྱེད་ཀྱི་བཙུན་མོ་སྐར་རྒྱལ་བསྲུངས་

མ་ཞྱེས་བ་བ་དྱེ་ལ་ཆགས་ནས་འབྲྱིད་དྱེ་རྔོད་པ་ལས། དྱེ་བག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་

དང་དུ་མ་བངས་པས་སྐར་རྒྱལ་བསྲུངས་མ་ཁོས་སོ། །རྱེས་གཅྱིག་མྱ་ངན་

མྱེད་བཤང་གཅྱི་འཁྲུ་སྐྱུགས་གཉྱིས་ཀར་བྱེད་པའྱི་ནད་བྱུང་ངོ༌། །རྱི་བོར་

ཞྱིག་ན་མྱི་ཕལ་པ་ཅྱིག་དྱེ་ལྟར་ན་བ་སྐར་རྒྱལ་བསྲུངས་མས་ཐོས་ཏྱེ་དྱེ་

བསད་ནས་ལྟོ་བ་ཕྲལ་ཏྱེ་བལྟས་པས་སྲྱིན་བུ་ཡན་ལག་མང་བོ་མྱི་བཟད་པ་
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ཅྱིག་མཐོང་ལ་དྱེ་གྱེན་ཐུར་དུ་འགྲོ་བ་ལས་འཁྲུ་སྐྱུགས་ཡོང་བ་ཤྱེས་སོ། །དྱེ་

སྨན་གཞན་བཏབ་ཀང་མ་ཤྱི་ལ་སོག་སྐ་བཏབ་པས་ཤྱིའོ། །དྱེ་ནས་སྐར་རྒྱལ་

བསྲུངས་མས་རྒྱལ་པོ་ལ་སོག་སྐའྱི་སྨན་མར་བཏང་ངོ༌། །རྒྱལ་རྱིགས་རྣམས་

སོག་སྐ་མྱི་ཟ་བ་ཡྱིན་ནའང་ནད་འཚོ་བའྱི་དོན་དུ་བསྟྱེན་པས་དྱེ་སོས་པ་ན། 

རྒྱལ་པོས་དམ་པ་སྦྱིན་པར་བས་པས་ད་ལྟ་མྱི་འཚལ་གྱི་དུས་གཞན་ཞྱིག་ན་

གསོལ་ལོ། །ནམ་ཞྱིག་ན་ནུབ་བང་ཨསྨ་པ་རནྟ་ཞྱེས་བ་བ་ཡུལ་ཐག་རྱིང་པོ་

ཞྱིག་ན་རྒྱལ་པོ་གླང་པོའྱི་རྣ་བ་ཞྱེས་བ་བ་ངོ་ལོག་པ་འདུལ་བའྱི་དོན་དུ་རྒྱལ་

བུ་ཀུན་ལ་དམག་དང་བཅས་པ་སོང༌། མཐར་རྒྱལ་པོ་དྱེ་འོག་ཏུ་ཆུད་པ་ཙམ་

གྱི་དུས་མྱ་ངན་མྱེད་ལ་སྐར་རྒྱལ་བསྲུངས་མས་ལས་དམ་པ་སལ་བའྱི་དུས་

ནྱི་ད་ལགས་ཏྱེ་བདག་ལ་ཞག་བདུན་དུ་རྒྱལ་སྲྱིད་འཚལ་ལོ། །དྱེས་ཀང་བྱིན་

པ་ན་ཀུ་ན་ལའྱི་མྱིག་ཕྱུང་ཞྱིག་ཅྱེས་པའྱི་ཡྱི་གྱེ་བྲྱིས་ཏྱེ། རྒྱལ་པོའྱི་དམ་རྒྱ་

བརྐུས་ནས་བཏབ་སྟྱེ་ཕོ་ཉ་ཨསྨ་པ་རནྟར་བརངས་སོ། །དྱེའྱི་རྒྱལ་པོས་ཡྱི་གྱེ་

ཀློག་ཀང་ཀུ་ན་ལའྱི་མྱིག་འབྱིན་པར་མ་ནུས་ཏྱེ། དྱེའྱི་ཚེ་ཀུ་ན་ལ་ཉྱིད་ཀྱིས་

ཡྱི་གྱེ་བཀླགས་བ་ན་རྒྱལ་པོའྱི་བཀར་ཤྱེས་ནས་མྱིག་འབྱིན་པར་བརྩམས་

པའྱི་ཚེ། མྱིག་ཡ་གཅྱིག་ཕྱུང་ལ་ངའྱི་ལག་ཏུ་གཏོད་ཅྱིག་ཟྱེར་བ་བཞྱིན་བས་

པ་ན། སྔཽན་དགྲ་བཅོམ་པ་ཅྱིག་གྱིས་དྱེ་ལྟར་འགྱུར་བར་ཤྱེས་ནས་མྱི་རྟག་པ་

ལས་བརྩམས་པའྱི་ཆོས་མང་དུ་བསྟན་པའྱི་དོན་རྟག་ཏུ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་བཞྱིན་
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པ་ཡྱིན་པས་མྱིག་དྱེ་མཐོང་བས་རྐྱྱེན་བས་ཏྱེ་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ཐོབ་བོ། །དྱེ་

ནས་གཡོག་དང་བྲལ་བར་པྱི་ཝང་ལྱེན་ཞྱིང་ཡུལ་དང་ཡུལ་དུ་སོང་བ་ལས་

མཐར་པ་ཊ་ལྱི་པུ་ཏྲའྱི་གླང་བོ་ཆྱེའྱི་ར་བར་སླྱེབ་པ་ལས། གླང་པོ་ཆྱེ་ཅང་ཤྱེས་

ཀྱིས་ངོ་ཤྱེས་ཏྱེ་ཕག་བས་སོ། །མྱི་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་མ་ཤྱེས་ཏྱེ་ཐོ་རངས་གླང་

རྱི་རྣམས་ཀྱིས་པྱི་ཝང་ལོངས་ཤྱིག་ཟྱེར་བས། ག་མ་ཀའྱི་གླུ་དང་བཅས་པྱི་

ཝང་བངས་པས་རྒྱལ་པོས་ཁང་བཟང་གྱི་རྩྱེ་མོ་ནས་བུའྱི་སྐད་འདྲ་བར་ཐོས་

སོ། །ནམ་ལངས་པ་ན་བརྟགས་པས་ཡྱིན་པར་ཤྱེས་ཏྱེ། རྒྱུ་མཚན་བརྟགས་

པ་ན་རྒྱལ་པོ་རབ་ཏུ་ཁོས་ཏྱེ་སྐར་རྒྱལ་བསྲུངས་མ་རྒྱ་སྐྱེགས་ཀྱི་ཁང་པར་

བཅུག་ནས་མྱེ་ལ་སྲྱེགས་ཤྱིག་ཅྱེས་བརོད་པས་དྱེའྱི་ཚེ་ཀུ་ན་ལས་དྱེ་བཟློག་

སྟྱེ། བདག་ནྱི་སྐལ་རྒྱལ་བསྲུངས་མ་དང༌། བདག་གྱི་བུ་ལ་མཉམ་པར་བམས་

ཤྱིང་སང་བའྱི་སྱེམས་མྱེད་ན། མྱིག་སྔོན་བཞྱིན་དུ་གྱུར་ཅྱིག་ཅྱེས་བདྱེན་པ་

གསོལ་བས་སྔོན་བས་ཀང་ལག་པའྱི་མྱིག་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ། །དྱེ་རབ་ཏུ་བྱུང་

ནས་དགྲ་བཅོམ་པ་ཐོབ་སྟྱེ། དྱེའྱི་ཕྱིར་ཕྱིས་དྱེ་རྒྱལ་སྲྱིད་ལ་ག་ལ་ཞྱིག་སྟྱེ། 

འོན་ཀང་དྱེའྱི་སྲས་མྱ་ངན་བྲལ་རྒྱལ་སྲྱིད་དུ་བསྐོས། དྱེའྱི་ཚེ་ཟྱེ་ར་གྷ་པ་ཞྱེས་

བ་བ་ཡུལ་ཨོ་ཊྱི་བྱི་ཤར་བྱུང་སྟྱེ། ལོངས་སྤོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་

པ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་བ་མར་བྱེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ། དྱེ་གཉྱིད་ལོག་པའྱི་རྨྱི་

ལམ་དུ་ལས་བསྐུལ་ཏྱེ། ནངས་པར་ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱྱིམ་དུ་དགྱེ་སློང་ཞྱིག་བསོད་
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སོམས་ལྱེན་པར་འབྱུང་ལ། དྱེ་ནྱི་མཐུ་ཆྱེ་བ་རྫུ་འཕྲུལ་ཆྱེ་བ་ཡྱིན་པས་ཕོགས་

ཀུན་གྱི་འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་བསྡུ་བར་ནུས་ཏྱེ། དྱེ་ལ་གསོལ་བ་ཐོབ་ཅྱིག་

ཅྱེས་བྱུང་ནས། ནངས་པར་དགྲ་བཅོམ་པ་བསོས་བྱིན་དྱེའྱི་ཁྱྱིམ་དུ་བོན་པས་

དྱེ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་སྟྱེ། འཕགས་པ་བརྒྱད་ཁྱི་ཙམ་འདུས་པ་ལ་ལོ་གསུམ་

དུ་དུས་སྟོན་བས་པས་བསྟན་པ་ལ་དགའ་བའྱི་ལ་རྣམས་ཀྱིས་དྱེའྱི་ཁྱྱིམ་དུ་

རྱིན་པོ་ཆྱེའྱི་ཆར་ཕབ་བོ། །དྱེས་ཀང་ཇྱི་སྲྱིད་འཚོའྱི་བར་དུ་སློང་བ་པོ་འབུམ་

ཕྲག་རྱེ་རྱེ་ཉྱིན་རྱེར་ཚིམ་པར་བྱེད་དོ། །རྒྱལ་པོ་མྱ་ངན་བྲལ་གྱི་དུས་ཀྱི་

གཏམ་སྟྱེ་བརྒྱད་པའོ། །

 

འོད་སྲུང་གཉིས་པའི་དུས་ཀི་གཏམ།

དྱེའྱི་རྱེས་སུ་བང་ཕོགས་ཡུལ་གནྡྷ་རར་འཁྲུངས་པའྱི་དགྲ་བཅོམ་པ་

འོད་སྲུང་ཞྱེས་བ་བས་བསྟན་པའྱི་བ་བ་རྣམ་པ་གསུམ་གྱིས་སྱེམས་ཅན་གྱི་

དོན་མཛད་པའྱི་ཚེ། རྒྱལ་པོ་མྱ་ངན་བྲལ་གྱི་བུ་རྒྱལ་པོ་དཔའ་བོའྱི་སྱེ་ཞྱེས་

བ་བ་རྣམ་ཐོས་སྲས་ཀྱི་བཙུན་མོ་ལ་མོ་དཔལ་གྲུབ་པས་སྱེམས་ཅན་ལ་

གནོད་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྱེད་པར་ལོངས་སྤོད་ཟད་མྱི་ཤྱེས་པ་བྱུང་ངོ༌། ། 

ཕོགས་བཞྱིའྱི་དགྱེ་སློང་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོད་པར་བྱེད་ཅྱིང་ལོ་གསུམ་གྱི་
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བར་དུ་ས་སྟྱེང་གྱི་མཆོད་རྟྱེན་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོད་པའྱི་ཡོ་བད་བརྒྱ་ཕྲག་

རྱེས་མཆོད་པར་བས་སོ། །དྱེའྱི་ཚེ་བཅོམ་བརླག་ཏུ་བྲམ་ཟྱེ་གྲགས་ལྡན་ཞྱེས་

བ་བ་བསྟན་པ་ལ་མངོན་པར་དད་པས་གཙུག་ལག་ཁང་འདམ་བུ་ཅན་ཞྱེས་

བ་བ་ཞྱིག་བཞྱེངས་ཏྱེ། དགྲ་བཅོམ་པ་ཡུལ་བསླན་པ་ཞྱེས་བ་བས་ཆོས་

བསྟན་པ་ལས་ཕོགས་བཞྱིའྱི་དགྱེ་སློང་ཤྱིན་ཏུ་མང་བ་དག་འདུས་ཏྱེ། དགྱེ་

སློང་འབུམ་སྱེད་ལ་དུས་སྟོན་ཆྱེན་པོ་ཡང་བཙུགས། དྱེའྱི་ཚེ་ཡུལ་མ་རུ་ཊའྱི་

ཕོགས་ཅྱིག་ན། ཚོང་དཔོན་གྱི་བུ་ལ་ཆྱེན་པོ་ཞྱེས་བ་བ། ཕ་མ་དགྲ་བཅོམ་

བསད་པ་སྟྱེ་མཚམས་མྱེད་གསུམ་བས་པ་ཅྱིག་རང་གྱི་སྱིག་པས་ཡྱིད་

འབྱུང་ནས་ཁ་ཆྱེར་སོང་སྟྱེ། རང་གྱི་སྤོད་ཚུལ་ཡོངས་སུ་གསང་ནས་དགྱེ་

སློང་བས་ཤྱིང་བོ་རྣོ་བས་སྱེ་སྣོད་གསུམ་པོ་ཡང་ཤྱིན་ཏུ་བང་བར་ཤྱེས་ནས་

ཡྱིད་ཤྱིན་ཏུ་འགོད་པས་དགོན་པར་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ལ་བརྩོན་པར་བྱེད་དོ། །དྱེ་

ལ་བདུད་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏྱེ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་དགྲ་བཅོམ་པར་

བཟུང་ནས་རྱེད་བཀུར་ཡང་ཆྱེར་འཕྱེལ། འཁོར་དགྱེ་སློང་མང་པཽ་དང་བཅས་

ཏྱེ་གཙུག་ལག་ཁང་འདམ་བུ་ཅན་དུ་ཕྱིན་པས་དགྱེ་སློང་རྣམས་ཀྱིས་སོ་སོ་

ཐར་པའྱི་མདོ་རྱེ་མོས་སུ་བཏོན་པའྱི་ཚེ། ལ་ཆྱེན་པོ་ལ་རྱེས་བབས་པ་ན། 

མདོ་འདོན་པའྱི་མཇུག་ཏུ། ལ་རྣམས་མ་རྱིག་པ་ཡྱིས་བསླུས། །ལམ་ནྱི་སྒྲ་ཡྱི་

རྒྱུན་ལས་བྱུང༌། །ཐྱེ་ཚོམ་ཅན་རྣམས་གཞན་གྱིས་འཇུག །འདྱི་ནྱི་སངས་



68

རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

རྒྱས་བསྟན་པ་ཡྱིན། །ཞྱེས་སྟོན་པས་འཕགས་པ་རྣམས་དང༌། དགྱེ་སློང་རྒན་

པོ་རྣམས་ཀྱིས་མདོའྱི་ཚིག་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་བརོད་པ་ལས། དགྱེ་སློང་གཞན་

པ་ཕལ་ཆྱེར་གྱིས་ལ་ཆྱེན་པོའྱི་གྲོགས་བས་ཏྱེ་རྩོད་པར་གྱུར་ལ། གཞན་ཡང་

དྱེས་མདོའྱི་དོན་རྣམས་ལ་ལོག་པར་སྟོན་པ་ཡང་མང་དུ་བཤད་ནས། དྱེ་ཤྱི་

བ་ན་དྱེའྱི་རྱེས་སུ་དགྱེ་སློང་བཟང་པོ་ཞྱེས་བ་བ་བདུད་སྱིག་ཅན་ཉྱིད་ཀྱི་སྤྲུལ་

པ་ཡྱིན་ནམ་ཡང་ཟྱེར། དྱེས་ཀང་བཀའྱི་དོན་རྣམས་ལ་བརྒལ་བརྟག་དང་ཐྱེ་

ཚོམ་གྱི་གནས་མང་པོ་བསྐྱེད་ཅྱིང༌། གཞན་ལ་ལན་གདབ་པ་དང༌། མ་ཤྱེས་

པ་དང༌། ཡྱིད་གཉྱིས་དང༌། ཡོངས་སུ་བརྟག་པ་དང༌། བདག་ཉྱིད་གསོ་བར་

བྱེད་པ་སྟྱེ་གཞྱི་ལྔ་ཡོངས་སུ་བསྒྲགས་ནས། འདྱི་ནྱི་སྟོན་པའྱི་བསྟན་པ་ཡྱིན་

ནོ་ཞྱེས་བསྔགས་པས་བོ་གྲོས་ཐ་དད་པ་མང་པོས་བཀའ་ལ་གོ་བ་འཚོལ་

ལུགས་ཐ་དད་པ་བྱུང་སྟྱེ། ཐྱེ་ཚོམ་དང་ཡྱིད་གཉྱིས་སྣ་ཚོགས་པས་རྩོད་པ་

ལང་ལོང་དུ་གྱུར་ཏོ། །ཡུལ་ཐ་དད་ཀྱི་སྐད་ཀྱིས་མདོ་སྣ་ཚོགས་སྟོན་པ་རྣམས་

ཀང་ཡྱིག་རྱིགས་དང་ངག་སྒྲོས་ཅུང་ཟད་ཅུང་ཟད་འཆུགས་པས་ཚིག་སྣ་རྱིང་

ཐུང་སྣ་ཚོགས་པ་བྱུང་ངོ༌། །

དྱེར་དགྲ་བཅོམ་པ་སོགས་མཁས་པའྱི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་རྩོད་པ་དྱེ་

ཞྱི་བར་བརྩམས་ཀང་སོ་སོ་སྐྱེ་བོའྱི་དགྱེ་སློང་རྣམས་བདུད་ཀྱིས་ནོན་ཏྱེ་རྩོད་

པ་མ་ཞྱིའོ། །ལ་ཆྱེན་པོ་དང་བཟང་པོ་ནམ་ཤྱི་བར་གྱུར་པ་དྱེའྱི་ཚེ་དྱེ་གཉྱིས་
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ཀྱི་ངང་ཚུལ་དགྱེ་སློང་རྣམས་ཀྱིས་ཤྱེས་སོ། །དགྲ་བཅོམ་པ་འོད་སྲུང་གཉྱིས་

པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་འོག་ཏུ་ཡང་ཡུལ་མ་ཐུ་ར་སྟྱེ་བཅོམ་བརླག་ཏུ་

འཕགས་པ་སྤུ་ཆྱེན་པོ་དང༌། འཕགས་པ་དགའ་བ་ཅན་ཞྱེས་བ་བས་བསྟན་

པའྱི་བ་བ་མཛད་དོ། །འོད་སྲུང་གཉྱིས་པའྱི་དུས་ཀྱི་གཏམ་སྟྱེ་དགུ་པའོ། །

 

འཕགས་པ་སྤུ་ཆེན་སོགས་ཀི་དུས་ཀི་གཏམ།

འཕགས་པ་སྤུ་ཆྱེན་པོ་དང༌། འཕགས་པ་དགའ་བ་ཅན་གྱིས་བསྟན་པ་

བསྐངས་ཏྱེ་མྱི་རྱིང་བ་ན་རྒྱལ་པོ་དཔའ་བོའྱི་སྱེ་འདས་ཏྱེ། དྱེའྱི་བུ་དགའ་བོས་

རྒྱལ་སྲྱིད་བས། ལོ་ཉྱེར་དགུའྱི་བར་དུ་རྒྱལ་སྲྱིད་བསྐངས། རྒྱལ་པོ་དྱེས་ནྱི་

ཤ་ཟ་པྱི་ཁུ་བ་ཞྱེས་བ་བ་གྲུབ་ནས། སྱིམ་པ་ནམ་མཁར་བཟྱེད་པ་ན་རྱིན་པོ་

ཆྱེས་གང་བར་འགྱུར་རོ། །དྱེའྱི་ཚེ་ཡུལ་གསྱེར་བྲྱེར་བྲམ་ཟྱེ་མཁས་པ་ཞྱེས་

བ་བ་བྱུང་སྟྱེ། ཕོགས་བཞྱིའྱི་དགྱེ་སློང་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ནས་ལོ་བདུན་དུ་

དུས་སྟོན་ཆྱེན་པོ་བས་སོ། །དྱེའྱི་འོག་ཏུ་ཀ་ཤྱི་ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱྱིར་རྒྱལ་པོས་ལོ་

མང་དུ་འཚོ་བ་སྦར་ཏྱེ་དགྱེ་སློང་རྣམས་མཆོད་པ་ལས། འདྱིའྱི་དུས་སུ་དགྱེ་

སློང་ཀླུ་ཞྱེས་བ་བ་མང་དུ་ཐོས་པས་གཞྱི་ལྔ་པོ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བསྔགས་ཏྱེ་

དགྱེ་འདུན་གྱི་རྩོད་པ་ཆྱེར་བསྐྱེད་ནས་སྱེ་པ་བཞྱིར་གྱེས་སོ། །དྱེར་འཕགས་
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པ་ཆོས་ཀྱི་ཚོང་དཔོན་ཞྱེས་བ་བ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཐོབ་སྟྱེ་རབ་ཏུ་ཞྱི་བའྱི་དགྱེ་

སློང་གྱི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྩོད་པ་ཅན་གྱི་དགྱེ་འདུན་གྱི་ཚོགས་བོར་

ནས། བང་ཕོགས་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་སོང་ངོ༌། །རྒྱལ་པོ་དགའ་བོའྱི་གྲོགས་པོ་བྲམ་ཟྱེ་

པཱ་ཎྱི་ནྱི་ཡྱིན་ཏྱེ། ཡུལ་ནུབ་ཕོགས་བྷྱི་རུ་ཀའྱི་ཚལ་དུ་སྐྱེས་ཏྱེ། སྒྲ་རྱིག་པ་

ཤྱེས་སམ་མྱི་ཤྱེས་ལག་རྱིས་མཁན་ལ་བསྟན་པས་མྱི་ཤྱེས་པར་ལུང་བསྟན་

པ་ལ། ཆུ་གྲྱི་རྣོན་པོས་ལག་རྱིས་བཅོས་ཏྱེ་ས་སྟྱེང་གྱི་བར་སྤྲོད་པའྱི་སློབ་དཔོན་

མཐའ་དག་བསྟྱེན། ལྱེགས་པར་བསླབས་ཤྱིང་ཤྱེས་ཀང་ད་དུང་མ་ཚིམ་སྟྱེ་ཡྱི་

དམ་གྱི་ལ་རྩྱེ་གཅྱིག་ཏུ་བསྒྲུབས་པས་ཞལ་བསྟན་ཏྱེ། ཨ་ཨྱི་ཨུ་ཞྱེས་གསུངས་

པ་ཙམ་གྱིས་འཇྱིག་རྟྱེན་གསུམ་ན་ཡོད་པའྱི་སྒྲའྱི་གནས་ཐམས་ཅད་ཤྱེས་སོ། ། 

འདྱི་ནྱི་ཕྱི་པ་རྣམས་དབང་ཕྱུག་ཡྱིན་ཟྱེར་ཡང་ཕྱི་པ་རང་ལ་ཡང་དྱེའྱི་ཁུངས་

མྱེད། ནང་པ་རྣམས་སྤན་རས་གཟྱིགས་ཡྱིན་ཟྱེར་བ། བྲམ་ཟྱེའྱི་ཁྱྱེའུ་པཱ་ཎྱི་ནྱི། ། 

ངྱེས་པར་ཉན་ཐོས་བང་ཆུབ་ཏུ། །ང་ཡྱིས་ལུང་བསྟན་བས་པ་ཡྱིན། །འཇྱིག་རྟྱེན་

དབང་ཕྱུག་བདག་ཉྱིད་ཆྱེ། །དྱེ་ཡང་དྱེ་ཡྱི་སྔགས་ཀྱིས་འགྲུབ། །ཅྱེས་འཇམ་

དཔལ་རྩ་རྒྱུད་ལས་ལུང་བསྟན་པས་ཁུངས་དང་ལྡན་པའོ། །

དྱེས་པཱ་ཎྱི་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་ཞྱེས་བ་བའྱི་བསྟན་བཅོས་སྒྲ་སྦོར་བའྱི་མདོ་ཤོ་

ཀ་སྟོང་དང༌། བྱེ་བྲག་ཕྱེད་པའྱི་མདོ་ཤོ་ཀ་སྟོང་སྟྱེ་ཉྱིས་སྟོང་ཡོད་པ་ཞྱིག་

མཛད་དོ། །འདྱི་ནྱི་སྒྲའྱི་སྦོར་བ་མཐའ་དག་གྱི་རྩ་བ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ཏྱེ། དྱེ་ཡན་
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ཆད་དུ་སྒྲའྱི་སྦོར་བ་རྣམས་ཡྱི་གྱེར་འཁོད་པའྱི་བསྟན་བཅོས་ཀང་མང་ཅྱིང་

ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་བསྒྲྱིགས་པའྱི་རྱིམ་པའང་མྱེད་པས། སྔོན་གྱི་སྒྲ་མཁན་

རྣམས་ནྱི་སྒྲ་སྦོར་རྱེ་རྱེ་གཉྱིས་གཉྱིས་ནས་བརྩམས་ཏྱེ་ཐོར་བ་མཐའ་དག་

བསགས་པས་མང་པོ་ཤྱེས་པར་གྱུར་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པར་གྲགས་སོ། །ཨྱིནྡྲ་བྱཱ་

ཀ་ར་ཎ་སྔ་བ་ཡྱིན་པར་བོད་ལ་གྲགས་ཀང་ལ་ཡུལ་དུ་བྱུང་བ་སྔ་བ་ཡྱིན་པར་

སྲྱིད་ཀང༌། འཕགས་པའྱི་ཡུལ་དུ་བྱུང་བ་སྔ་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྱེ་འོག་ཏུ་འཆད་དོ།། 

བོད་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཙནྡྲ་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་ནྱི་པཱ་ཎྱི་པ་དང་མཐུན་ལ། ཀཱ་ལ་པ་བྱཱ་ཀ་

ར་ཎ་ནྱི་ཨྱིནྡྲའྱི་ལུགས་དང་མཐུན་ནོ་ཞྱེས་པནྱི་ཏ་རྣམས་གསུང་ལ། ཁྱད་པར་

པཱ་ཎྱི་བྱཱ་ཀ་ཏ་ཎ་ནྱི་ལག་པར་དོན་རྒྱས་པའྱི་ཕྱིར་དྱེ་ཆ་ལག་དང་བཅས་པར་

རོགས་པར་ཤྱེས་པ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་དཀོན་པར་གྲགས་སོ། །འཕགས་པ་སྤུ་ཆྱེན་

པོ་ལ་སོགས་པའྱི་དུས་ཀྱི་གཏམ་སྟྱེ་ཅུ་པའོ། །

 རྒྱལ་པོ་པདྨ་ཆེན་པོའི་དུས་ཀི་གཏམ།

བང་ཕོགས་མཐའ་འཁོབ་ཀྱི་ཡུལ་ནགས་ཀྱི་ས་ཞྱེས་བ་བར་རྒྱལ་པོ་

མྱེ་བྱིན་ཞྱེས་བ་བ་བྱུང་སྟྱེ། དྱེས་དགྲ་བཅོམ་པ་ཆོས་ཀྱི་ཚོང་དཔོན་ལ་

སོགས་པ་འཕགས་པ་སུམ་སྟོང་ཙམ་ལོ་སུམ་ཅུ་ལག་ཙམ་དུ་མཆོད་དོ། ། 

ཡུལ་དབུས་སུ་ནྱི་འཕགས་པ་གཏོང་བ་ཆྱེན་པོ་ཞྱེས་བ་བས་བསྟན་པ་སྐོང་
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བར་མཛད་ཅྱིང༌། གྲོང་ཁྱྱེར་མྱེ་ཏོག་ཏུ་རྒྱལ་པོ་དགའ་བོའྱི་བུ་པདྨ་ཆྱེན་པོ་

ཞྱེས་བ་བས་དགྱེ་འདུན་ཐམས་ཅད་མཆོད་པར་བྱེད་པ་ལས། གནས་བརྟན་

ཀླུའྱི་རྱེས་སུ་ཞུགས་པ་དགྱེ་སློང་ཡྱིད་བརྟན་པ་ཞྱེས་བ་བས། གཞྱི་ལྔ་ཡོངས་

སུ་བསྒྲགས་ཏྵཻ་རྩོད་པ་རྒྱ་ཆྱེར་སྱེལ་བས། སྱེ་པ་བཞྱི་ཡང་རྱིམ་གྱིས་བཅོ་

བརྒྱད་དུ་གྱེས་པའྱི་མགོ་བརྩམས། རྒྱལ་པོ་པདྨ་ཆྱེན་པོའྱི་གྲོགས་བྲམ་ཟྱེ་

བཟང་པོ་དང༌། བྲམ་ཟྱེ་མཆོག་སྲྱེད་ཟྱེར་བ་གཉྱིས་བྱུང༌། དྱེ་གཉྱིས་ཀས་དགྱེ་

འདུན་ལ་མཆོད་པ་ཆྱེན་པོ་བས། བྲམ་ཟྱེ་བཟང་པོ་ནྱི་རྱིག་སྔགས་ཀྱི་མཐུས་

ཡུལ་ཐ་དད་པ་གང་དུ་ཕྱིན་པ་དྱེར་ཡུལ་དྱེའྱི་མྱི་མ་ཡྱིན་ལས་ལོངས་སྤོད་

ཐམས་ཅད་ལྱེན་པར་བྱེད་པ་ལས། བྲམ་ཟྱེ་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ། དགྱེ་སློང་ཉྱིས་

སྟོང༌། གཞན་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་དང་སྤྲང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཁྱི་ཁག་རྱེ་ཉྱིན་རྱེར་ཡོ་བད་

ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཚིམ་པར་བྱེད་པ་ཅྱིག་བྱུང༌། མཆོག་སྲྱེད་ནྱི་རྱིགས་སྔགས་

གྲུབ་པའྱི་ཤྱིང་ལོའྱི་མཆྱིལ་ལམ་ཟུང་ཞྱིག་ཡོད་དོ། །དྱེ་གོན་ནས་ལ་དང་ཀླུ་

ལ་སོགས་པའྱི་གནས་ནས་ཀང་ཡོ་བད་བཟང་པོ་དག་བངས་ནས་སློང་བ་པོ་

མགུ་བར་བྱེད་པ་ཅྱིག་ཡྱིན་པ་ལ། འོན་ཀང་དུས་ལན་ཅྱིག་རྒྱལ་པོ་དང་མྱི་

མཛའ་བར་གྱུར་ཏྱེ། འདྱི་ཡྱིས་བདག་ལ་རྱིག་སྔགས་ངན་པ་བྱེད་དམ་སམ་

ནས་དྱེ་གསོད་པའྱི་ཕོ་ཉ་བ་བཀྱེ་བ་ལས། དྱེ་མཆྱིལ་ལམ་གོན་ནས་གྲོང་ཁྱྱེར་

འཕགས་རྒྱལ་དུ་བྲོས་སོ། །མཐར་རྒྱལ་པོས་བསླུས་ཏྱེ་བུད་མྱེད་ཅྱིག་གྱིས་
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ྷྭ
མ་བརྐུས་ནས་འབྲོས་མ་ནུས་པ་ལ་གཤྱེད་མས་བསད། རྒྱལ་

པོས་ཀང་བྲམ་ཟྱེ་བསད་པའྱི་སྱིག་སྦོང་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་ཉྱི་ཤུ་རྩ་བཞྱི་

བཞྱེངས། དྱེ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོ་བད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་གཞྱི་བས་

སོ། །འགའ་ཞྱིག་འདྱིའྱི་དུས་སུ་བཀའ་བསྡུ་བ་གསུམ་པ་བྱུང་བར་འདོད་

ནའང་ཅུང་མྱིན་པར་མངོན། མཆོག་སྲྱེད་ཅྱེས་བ་བ་དྱེས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་

པའྱི་གླྱེགས་བམ་མང་དུ་བྲྱིས་ཏྱེ་ཆོས་སྨྲ་བ་རྣམས་ལ་བྱིན་ནོ་ཞྱེས་འབྱུང་ལ། 

བཀའྱི་གླྱེགས་བམ་ཅྱི་རྱིགས་པ་ནྱི་སྟོན་པ་བཞུགས་པའྱི་དུས་ཉྱིད་ནས་ཀང་

ཡོད། དགོངས་འགྲྱེལ་གྱི་བསྟན་བཅོས་གླྱེགས་བམ་དུ་འཁོད་པའྱི་ཐོག་མ་

འདྱི་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་ཟྱེར་ལ། དྱེ་ལ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའྱི་དོན་ནྱི་ཞྱིབ་མོར་

བཤད་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ཞྱིང༌། དྱེ་ཡང་སྔོན་སྟོན་པ་ཉྱིད་ཀྱི་བཀའ་ཇྱི་ལྟ་བའྱི་ཚིག་

བརོད་ནས་དྱེའྱི་གདམས་ངག་སྟོན་པ་དང༌། དྱེ་ཉྱིད་དུ་བཀའྱི་དོན་འགྲྱེལ་པར་

བྱེད་པ་ལས། མདོ་སྱེ་ལས་གོ་སླ་བའྱི་བསྟན་བཅོས་ལོགས་སུ་བྱེད་པ་མྱེད་

དོ་ཕྱིས་མ་འོངས་པའྱི་སྱེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའྱི་བསྟན་

བཅོས་བས་ཏྱེ། ཁ་ཅྱིག་ནྱི་ཉྱེ་སྦས་ཀྱི་དུས་སུ་དགྲ་བཅོམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱི་

མཐུན་དུ་བརྩམས་ཞྱེས་དང༌། ཁ་ཅྱིག་ནྱི་གྲགས་པ་དང་ཐམས་ཅད་འདོད་ལ་

སོགས་པས་བས་པར་འདོད་ཅྱིང༌། བོད་རྣམས་ནྱི་ཐམས་ཅད་འདོད་དང༌། 

སྒུར་པོ་ལ་སོགས་པ་དགྲ་བཅོམ་ལྔ་བརྒྱས་བང་ཕོགས་རྱི་བོ་འབྱིགས་བྱེད་
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གར་མཁན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་མཛད་ཟྱེར་བ་ནྱི་ལུགས་སྔ་མ་དྱེ་གཉྱིས་

ཆར་བསྲྱེས་པའྱི་གཏམ་དུ་སྣང་ཞྱིང༌། གང་ལྟར་ཡང་དགྲ་བཅོམ་དྱེ་དག་གྱི་

གསུང་རྒྱུན་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་བསྒྲྱིགས་པ་གནས་བརྟན་རྣམས་ཀྱི་རྣ་བ་ནས་

རྣ་བར་བརྒྱུད་པ་ཕྱིས་ཡྱི་གྱེར་བཀོད་པའོ། །

བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་ལུགས་ལྟར་ན་མངོན་པ་སྱེ་བདུན་བཀར་

འདོད་པས་དགོགས་འགྲྱེལ་གྱི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ཐོག་མ་ནྱི་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་

པ་ཡྱིན་པར་འདོད་ལ། མདོ་སྱེ་བ་རྣམས་ལྟར་ན་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའྱི་སྔོན་

ལ་བྱུང་བའྱི་མངོན་པ་སྱེ་བདུན་ཡང་ཉན་ཐོས་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་དག་གྱིས་བས་

ནས། སྟོན་པའྱི་གསུང་ཤ་རྱིའྱི་བུ་ལ་སོགས་པས་བསྡུས་པར་ཁ་འཕངས་

པར་འདོད་པས་དགོངས་འགྲྱེལ་གྱི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ཐོག་མ་སྱེ་མདུན་ཡྱིན་

ནོ། །སློབ་དཔོན་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་སྱེ་བདུན་ཉྱིད་དང་པོར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་

ཡྱིན་ཡང་བར་དུ་ཉན་ཐོས་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་དག་གྱིས་བས་པའྱི་ཚིག་བཅུག་

པའང་ཡྱིན་དུ་རུང་སྟྱེ། སྱེ་པ་ཐ་དད་པའྱི་མདོ་སྱེ་འགའ་ཞྱིག་བཞྱིན་ནོ། །དྱེས་

ན་ཚད་མ་གསུམ་དང་འགལ་བའྱི་ནོར་བ་ཡོད་པ་དག་ནྱི་ཕྱིས་ལད་དུ་བཅུག་

པའྱི་ཚིག་ཡྱིན་པར་བ་དགོས་སོ། །

ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོ་ལ་མངོན་པའྱི་སྱེ་སྣོད་ལོགས་ན་ཡོད་པ་བཞྱིན་ཉན་

ཐོས་ལ་ཡང་འབྱུང་དགོས་ལ། སྱེ་སྣོད་གསུམ་དོན་ཕན་ཚུན་དུ་འབྲྱེལ་བར་
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གནས་པ་བདྱེན་མོད་ཀང་སྱེ་སྣོད་གཞན་གཉྱིས་ལ་གླྱེགས་བམ་ཐ་དད་པར་

འབྱུང་ཞྱིང༌། མ་མོ་ལ་དྱེ་ལྟར་མྱི་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་མྱེད་དོ། །ཞྱེས་འདོད་

དོ། །འདོད་པ་ཕྱི་མ་འདྱི་འཐད་འཐད་འདྲ་ཡང་སློབ་དཔོན་ཆྱེན་པོ་དབྱིག་

གཉྱེན་ནྱི་མདོ་སྱེ་བའྱི་འདོད་པ་དང་མཐུན་པར་བཞྱེད་བཞྱེད་འདྲ་བས་རྱེ་

ཞྱིག་དྱེ་ལྟར་ཁས་བང་ངོ༌། །འགའ་ཞྱིག་བཀའ་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། ནོར་བ་དུ་མ་ཡོད་

པའྱི་ཕྱིར་ཤ་རྱིའྱི་བུ་ལ་སོགས་པས་བས་སོ་ཞྱེས་སྨྲ་བ་ཤྱིན་ཏུ་བླུན་པོའྱི་

གཏམ་སྟྱེ། མཆོག་ཟུང་གཅྱིག་ནྱི་སྟོན་པའྱི་སྔོན་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡྱིན་

ལ། སྟོན་པ་བཞུགས་པའྱི་དུས་སུ་དགོངས་འགྲྱེལ་གྱི་བསྟན་བཅོས་བྱེད་པ་

ཡང་མྱེད་པ་དང༌། སྟོན་པ་མངོན་སུམ་བཞུགས་བཞྱིན་དུ་བཀའྱི་དོན་ལོག་

པར་འགྲྱེལ་པ་བྱུང་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའྱི་དབང་

དུ་བས་པ་གཞྱིར་བཞག་ལ། བཀའ་དང་དགོངས་འགྲྱེལ་གྱི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་

ཁྱད་པར་ཡང་སྟོན་པ་ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་བཞུགས་པའྱི་དུས་སུ་བྱུང་བ་དང༌། 

མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་འོག་རོལ་ཏུ་བྱུང་བ་ཙམ་ཞྱིག་ལ་འཇོག་དགོས་པའྱི་

ཕྱིར་དང༌། མཆོག་ཟུང་གཅྱིག་ལ་སོགས་པས་བཀའྱི་དོན་ལོག་པར་འགྲྱེལ་

ན་ནྱི། དཔང་གྱུར་སྐྱེ་བོ་ཕལ་ཆྱེར་ཟད་པ་ན། ཞྱེས་པའྱི་དཔང་དུ་གྱུར་པའྱི་སྐྱེ་

བོ་ངོས་འཛིན་རྒྱུ་མྱེད་པའྱི་ཕྱིར་དང༌། དགྲ་བཅོམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་དྱེ་ཉྱིད་

མ་མཐོང་བ་ཡྱིན་ན། ཉན་ཐོས་ལུགས་ལ་དྱེ་ཉྱིད་མཐོང་བའྱི་གང་ཟག་མྱི་སྲྱིད་
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པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྱེས་ན་སྟོན་པ་ཉྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་

ལས་བྱུང་བའྱི་དགྲ་བཅོམ་པ་ཆྱེན་པོ་རྣམས་ལ་སྱིང་ཐག་པ་ནས་སྐུར་བ་

འདྱེབས་པ་འདྱི་ནྱི་བདུད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་སུ་རྱིག་པར་བའོ། །རྒྱལ་པོ་པདྨ་

ཆྱེན་པོ་དང་དུས་མཉམ་པ་ལས་ཅུང་ཟད་ཕྱི་བ་ཙམ་ན། ཡུལ་ཨོ་ཊྱི་བྱི་ཤར་

རྒྱལ་པོ་ཟླ་བསྲུང་བ་ཞྱེས་བ་བ་བྱུང་སྟྱེ། དྱེའྱི་ཁྱྱིམ་དུ་འཕགས་པ་འཇམ་

དཔལ་དགྱེ་སློང་གྱི་ཚུལ་གྱིས་བོན་ཏྱེ། ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའྱི་ཆོས་ཅྱི་རྱིགས་བ་

བསྟན་ཞྱིང༌། གླྱེགས་བམ་ཞྱིག་ཀང་བཞག་གོ་ཞྱེས་འབྱུང་ལ་དྱེ་ནྱི་མདོ་

ལུགས་པ་རྣམས་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བརྒྱད་སྟོང་པ་ཡྱིན་པར་

འདོད་ལ། སྔགས་པ་རྣམས་ནྱི་ཏ་ཏྭ་སཾ་གྲ་ཧ་སྟྱེ་དྱེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ནོ་

ཞྱེས་ཟྱེར་སྟྱེ། གང་ལྟར་ཡང་མྱི་འགལ་མོད་སྔ་མ་ལྟར་འཐད་དམ་སྱེམས་སོ།། 

འདྱི་ནྱི་སྟོན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་འོག་ཏུ་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོ་མྱི་ཡུལ་དུ་བྱུང་

བའྱི་ཐོག་མ་ཡྱིན་ནོ། །རྒྱལ་པོ་པདྨ་ཆྱེན་པོའྱི་དུས་ཀྱི་གཏམ་སྟྱེ་བཅུ་གཅྱིག་

པའོ། །

 བཀའ་བསྡུ་གསུམ་པའི་དུས་ཀི་གཏམ།

དྱེའྱི་རྱེས་སུ་ཁ་ཆྱེའྱི་ཡུལ་དུ་རྒྱལ་པོ་སྱེངྱེ་ཞྱེས་བ་བ་ཞྱིག་བྱུང་སྟྱེ། དྵཻ་

རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་མྱིང་ལྱེགས་མཐོང་ཞྱེས་བ་བར་བཏགས་ཏྱེ་དགྲ་བཅོམ་པ་
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ཐོབ་ནས་ཁ་ཆྱེར་ཆོས་བསྟན་ནོ། །དྱེ་ཛ་ལནྡྷ་རའྱི་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཀ་ནྱིཥྐ་

ཞྱེས་བ་བས་ཐོས་ཏྱེ། ལག་པར་དད་ནས་བང་ངོས་ཁ་ཆྱེར་ཕྱིན་ཏྱེ་འཕགས་

པ་སྱེངྱེ་ལྱེགས་མཐོང་ལས་ཆོས་ཉན་ཏྱེ་དྱེས་ཀང་བང་ཕོགས་ཀྱི་མཆོད་རྟྱེན་

ཐམས་ཅད་ལ་མཆོད་པ་རྒྱ་ཆྱེར་བས། ཕོགས་བཞྱིའྱི་དགྱེ་འདུན་རྣམས་ལ་

དུས་སྟོན་ཡང་མང་དུ་བཙུགས་སོ། །དྱེའྱི་ཚེ་དགྱེ་སློང་ཡང་དག་རྒྱལ་བ་ཅན་

ཞྱེས་བ་བ་དགྲ་བཅོམ་པར་གྲགས་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཆོས་མང་དུ་བསྟན། དབང་

ཆྱེན་པོར་གྱུར་པས་བྲམ་ཟྱེ་དང་ཁྱྱིམ་བདག་དག་ལས་ཡོ་བད་མང་དུ་བངས་

ཏྱེ། དགྱེ་འདུན་འབུམ་ཕྲག་གཉྱིས་ཀྱིས་ཆོས་བགྲོ་བར་བས། དྱེ་ཙམ་ན་སྱེ་པ་

བཅོ་བརྒྱད་དུ་སོ་སོར་གྱེས་གྲུབ་ཅྱིང༌། ཕན་ཚུན་ཆྱེར་རྩོད་པ་མྱེད་པས་

གནས་སོ། ཁ་ཆྱེའྱི་ཡུལ་དུ་བྲམ་ཟྱེ་སུ་ཏྲ་ཞྱེས་བ་བ་ཡོ་བད་བསམ་གྱིས་མྱི་

ཁྱབ་པ་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོད་དྱེ། དྱེས་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའྱི་བཙུན་པ་ཆོས་སྐོབ་

འཁོར་བཅས་དང༌། མདོ་སྱེ་པའྱི་ཐོག་མ་ཁ་ཆྱེའྱི་བཙུན་པ་ཆྱེན་པོ་གནས་

བརྟན་འཁོར་དགྱེ་སློང་ལྔ་སྟོང་དང་བཅས་པ་རྟག་ཏུ་མཆོད་པར་བྱེད་ཅྱིང༌། 

སྱེ་སྣོད་གསུམ་ལག་པར་རྒྱས་པར་བས་སོ། །དྱེ་ལ་ལུང་དཔྱེའྱི་ཕྲྱེང་བ་དང༌། 

སྱེ་སྣོད་འཛིན་པའྱི་དཔྱེ་མཁྱུད་ལ་སོགས་པ་མདོ་སྱེ་པའྱི་ལུང་ངོ༌། །དྱེའྱི་ཚེ་

ཤར་ཕོགས་ནས་འཕགས་པ་རྩྱིབས་ལོགས་ཞྱེས་བ་བ་དགྲ་བཅོམ་པ་མང་དུ་

ཐོས་པའྱི་མཐར་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་བྱུང་སྟྱེ། དྱེས་གནས་བརྟན་མང་དུ་ཐོས་པ་
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འགའ་ལས་གསྱེར་ཕྲྱེང་ཅན་གྱི་རྟོག་བརོད་ཅྱེས་བ་བ་རྒྱལ་པོ་ཀྲྱི་ཀྲྱིའྱི་རྨྱི་

ལམ་ལུང་བསྟན་པའྱི་མདོ་ལ་སོགས་པ་མདོ་ཤྱིན་ཏུ་དཀོན་པ་དག་ཀང་

འདོན་པར་བྱེད་དོ། །དྱེ་རྒྱལ་པོ་ཀ་ནྱིཥྐས་ཐོས་ནས། ཁ་ཆྱེའྱི་ཡུལ་སྣ་རྒྱན་

ནགས་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཞྱེས་བ་བར་དགྱེ་སློང་མཐའ་དག་འདུས་ནས་

བཀའ་བསྡུ་བ་གསུམ་པ་བས་ཞྱེས་ཁ་ཆྱེ་བ་རྣམས་ཟྱེར་ལ། གཞན་དག་ནྱི་ཛ་

ལནྡྷ་རའྱི་དགོན་པ་ཀུ་པ་ནའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བསྡུས་པར་འདོད་པ་ལས། 

མཁས་པ་ཕལ་ཆྱེར་ཕྱི་མ་འཐད་པར་མཛད་དོ། །དྱེ་ལ་བོད་རྣམས་ལྟར་ན། 

དགྲ་བཅོམ་པ་ལྔ་བརྒྱ་དང༌། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ལྔ་བརྒྱ་དང༌། སོ་སོ་སྐྱེ་

བོའྱི་པནྱི་ཏ་ལྔ་བརྒྱ་འདུས་ནས་བསྡུས་ཟྱེར་ཡང༌། ཐྱེག་ཆྱེན་ལུགས་ལྟར་ན་

དོན་ལ་མྱི་འཐད་པ་མྱེད་མོད། འོན་ཀང་དུས་དྱེ་ཙམ་ནས་སངས་རྒྱས་པའྱི་

མཁས་པ་ཆྱེན་པོ་རྣམས་ལ་བཙུན་པ་ཆྱེན་པོ་ཟྱེར་བ་མ་གཏོགས། པཎྜྱི་ཏའྱི་

མྱིང་གྱིས་འབོད་པ་མྱེད་པས་པནྱི་ཏ་ལྔ་བརྒྱ་ཟྱེར་བ་མྱི་ལྱེགས་སོ། །

འགོས་གཞོན་ནུ་དཔལ་གྱིས་གཏད་རབས་ཀྱི་འཕྲོས་ནས་རྒྱ་དཔྱེ་

འཁྱར་པོ་ཤོག་བང་གཅྱིག་བསྒྱུར་བ་ན་ཡང་བཱ་སུ་མྱི་ཏྲ་ལ་སོགས་པ་བཙུན་

པ་བཞྱི་བརྒྱ་དང་ཞྱེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ལྱེགས་སོ། །འོན་ཀང་འདྱིའྱི་བཱ་སུ་མྱི་ཏྲ་

བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའྱི་སློབ་དཔོན་ཆྱེན་པོ་དབྱིག་བཤྱེས་ཡྱིན་པར་བསམས་ན་

མྱི་རུང་ལ། གཞན་ཡང་འདྱི་དག་ཉན་ཐོས་ཀྱི་བསྟན་པའྱི་དབང་དུ་བས་པ་
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ཡྱིན་པས་ཉན་ཐོས་རྣམས་ཉྱིད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་མཐུན་པར་བས་ན་ལྱེགས་

པས། དགྲ་བཅོམ་པ་ལྔ་བརྒྱ་དང༌། སྱེ་སྣོད་འཛིན་པ་བཙུན་པ་ཆྱེན་པོ་ལྔ་སྟོང་

ཞྱིག་གྱིས་བསྡུས་སོ་ཞྱེས་གྲགས་ལ། དྱེ་ཡང་དོན་དུ་ནྱི་བསྟན་པའྱི་ཆྱེ་བ་

དབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་དགྲ་བཅོམ་པ་ལྔ་བརྒྱ་ཞྱེས་སྨོས་པར་ཟད་ཀྱི། ཡང་དག་པར་

ན་དགྲ་བཅོམ་པ་ཉུང་ངུ་ཞྱིག་དང༌། འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་རྒྱུན་ཞུགས་ཡན་ཆད་

བསྡུས་པས་ལྔ་བརྒྱར་ལོངས་པ་ཙམ་མོ། །དྱེ་ཡང་ལ་ཆྱེན་པོ་དང་བཟང་པོ་མ་

བྱུང་བ་ཡན་ཆད་དུ་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་ཉྱིན་རྱེར་ཡང་ཤྱིན་ཏུ་མང་པོ་འབྱུང་བ་

ལས། །དྱེ་གཉྱིས་ཀྱིས་བསྟན་པ་དཀྲུགས་ཏྱེ་རྩོད་པ་བྱུང་བ་ནས་དགྱེ་སློང་

རྣམས་རྣལ་འབོར་ལ་མྱི་བརྩོན་པར་རྩོད་པའྱི་དོན་སྱེམས་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་

འབྲས་བུ་ཐོབ་པའང་ཤྱིན་ཏུ་ཉུང་བར་གྱུར་ལ། དྱེའྱི་ཕྱིར་བསྡུ་བ་གསུམ་པའྱི་

དུས་འདྱི་ཙམ་ན་དགྲ་བཅོམ་བ་ཉུང་ངོ༌། །དྱེ་ལ་རྒྱལ་པོ་དཔའ་བོའྱི་སྱེའྱི་ཚེའྱི་

སྨད་དང༌། རྒྱལ་པོ་དགའ་བོ་དང་པདྨ་ཆྱེན་པོའྱི་ཚེ་རྱིལ་པོ་དང༌། རྒྱལ་པོ་ཀ་

ནཥྐའྱི་ཚེའྱི་སྟོད་ཡན་ཏྱེ་རྒྱལ་པོ་བཞྱིའྱི་རྱིང་ལ་དགྱེ་འདུན་རྩོད་པར་གྱུར་

ཞྱིང༌། རྩོད་པ་དྲག་པོ་ལོ་དྲུག་ཅུ་རྩ་གསུམ་ཙམ་བྱུང་ཞྱིང༌། སྔ་ཕྱིར་རྩོད་པ་ཅྱི་

རྱིགས་ཡོད་པ་དང་བཅས་ན་ལོ་བརྒྱར་ཉྱེ་བ་ཙམ་བྱུང་ངོ༌། །དྱེ་ཞྱི་ནས་བསྡུ་

བ་གསུམ་པའྱི་ཚེ་སྱེ་པ་བཅོ་བརྒྱད་པོ་ཐམས་ཅད་བསྟན་པ་རྣམ་དག་ཏུ་

བསྒྲུབས་ཤྱིང་འདུལ་བ་ཡྱི་གྱེར་བཀོད་ལ། མདོ་སྱེ་དང་མངོན་པ་སྔར་ཡྱི་
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གྱེར་མ་འཁོད་པ་རྣམས་ཀང་ཡྱི་གྱེར་བཀོད་ཅྱིང༌། སྔར་འཁོད་པ་རྣམས་

ལའང་དག་ཐྱེར་བས་སོ། །དྱེ་དག་གྱི་དུས་ཀྱི་ཚེ་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའྱི་གསུང་

རབ་ཅྱི་རྱིགས་པ་མྱི་ཡུལ་དུ་བྱུང༌། མྱི་སྐྱེ་བའྱི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་པའྱི་

དགྱེ་སློང་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་ཅུང་ཟད་ཙམ་བསྟན་ཏྱེ། འོན་ཀང་ཆྱེར་མ་དར་

བས་ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྱི་རྩོད་པ་ནྱི་མྱེད་དོ། །བཀའ་བསྡུ་པ་གསུམ་པའྱི་དུས་

ཀྱི་གཏམ་སྟྱེ་བཅུ་གཉྱིས་པའོ། །

 

ཐེག་ཆེན་རྒྱས་པར་འགོ་བརྩམས་དུས་ཀི་གཏམ།

བསྡུ་བ་གསུམ་པ་བས་པའྱི་འོག་ཏུ་རྒྱལ་པོ་ཀ་ནྱིཥྐ་ཡང་འདས་པ་

ཙམ་ན། བང་ཕོགས་ཨསྨ་པ་རནྟ་ཞྱེས་བ་བ་ཁ་ཆྱེའྱི་ནུབ་ཐོ་གར་དང་ཉྱེ་བའྱི་

ཕོགས་ཤྱིག་ཏུ་ཁྱྱིམ་བདག་ཛ་ཊྱི་ཞྱེས་བ་བ་ལོངས་སྤོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བྱུང་ཞྱིང༌། དྱེའྱི་བང་ཕོགས་ཀྱི་མཆོད་རྟྱེན་ཐམས་ཅད་

མཆོད་པར་བྱེད། ནུབ་ཕོགས་མ་རུའྱི་ཡུལ་ནས་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའྱི་བཙུན་པ་

དབྱིག་བཤྱེས་དང༌། ཐོ་གར་གྱི་བཙུན་པ་དབངས་སྒྲོག་གཉྱིས་ཡུལ་དྱེར་

སྤན་དྲངས། དགྱེ་སློང་འབུམ་ཕྲག་གསུམ་ལོ་བཅུ་གཉྱིས་སུ་མཆོད་པར་བས་

ཤྱིང༌། མཐར་བ་ན་མྱེད་པའྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་སྨོན་ལམ་བཏབ་པས་འགྲུབ་པའྱི་
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རྟགས་སུ་མཆོད་པ་ཕུལ་བའྱི་མྱེ་ཏོག་རྣམས་ལོའྱི་བར་དུ་མ་རྱིང༌། མར་མྱེ་

ཡང་དྱེ་བར་དུ་གནས་པ། ཙནྡན་གྱི་ཕྱེ་མ་དང༌། མྱེ་ཏོག་གཏོར་བ་རྣམས་ནམ་

མཁའ་ལ་ཆགས། ས་གཡོ་བ་དང་རོལ་མོའྱི་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་བྱུང་ངོ༌། །ཕོ་

བྲང་རྒྱས་ལྡན་དུ་རྒྱལ་པོ་ཀ་ནྱིཥྐའྱི་བུས་དགྲ་བཅོམ་སོགས་འཕགས་པ་

བརྒྱ་ཕྲག་གཅྱིག གཞན་ཡང་དགྱེ་སློང་ཁྱི་སྱེད་ལ་ལོ་ལྔར་དུས་སྟོན་བས། 

ཤར་ཕོགས་གྲོང་ཁྱྱེར་མྱེ་ཏོག་ཏུ་བྲམ་ཟྱེ་བྱི་དུཿཞྱེས་བ་བར་བྱུང༌། དྱེས་སྱེ་

སྣོད་གསུམ་གྱི་གླྱེགས་བམ་དཔག་ཏུ་མྱེད་པ་བཞྱེངས་ནས་དགྱེ་སློང་རྣམས་

ལ་སྦྱིན་པར་བྱེད་དྱེ། དྱེ་ཡང་སྱེ་སྣོད་གསུམ་པོ་རྱེ་རྱེ་ལ་ཤོ་ཀ་འབུམ་འབུམ་

ཡོད་ཅྱིང༌། དྱེ་ལྟ་བུ་ཚར་སྟོང་སྱེད་བཞྱེངས། དྱེ་རྱེ་རྱེ་ལ་ཡང་མཆོད་པའྱི་ཡོ་

བད་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པ་སྱེལ་བར་བས་སོ། །གྲོང་ཁྱྱེར་པ་ཊ་ལྱི་པུ་ཏྲར་

དགྲ་བཅོམ་དུས་མྱི་སྦོར་འཕགས་པ་ཨ་ཤྭ་གུབྟ་ཞྱེས་བ་བ་བྱུང་སྟྱེ། དྱེ་ནྱི་

རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད་ལ་བསམ་གཏན་པའོ། །དྱེས་ཆོས་བསྟན་པས་འཕགས་

པ་དགའ་བའྱི་བཤྱེས་གཉྱེན་ལ་སོགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་ཅྱི་རྱིགས་བྱུང་

ཞྱིང༌། བདྱེན་པ་མཐོང་བ་མང་དུ་བྱུང་ངོ༌། །

ནུབ་ཕོགས་སུ་རྒྱལ་པོ་ལཀྵ་ཨ་ཤྭ་ཞྱེས་བ་བ་བྱུང་ནས་དྱེས་ཀང་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་བ་བ་ཆྱེར་བས་སོ། །ལོ་ནུབ་ཡུལ་སཽ་རཥ་ྟཞྱེས་

བ་བར་བྲམ་ཟྱེ་རྱིགས་ལྡན་ཞྱེས་བ་བ་ཡོད་དྱེ། དྱེའྱི་ཚེ་ཡུལ་ཨངར་འཁྲུངས་
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པའྱི་གནས་བརྟན་ཆྱེན་པོ་དགྲ་བཅོམ་པ་ནནྡཱ་ཞྱེས་བ་བ་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའྱི་

ཆོས་འཛིན་པ་ཡོད་དོ་ཞྱེས་ཐོས་ནས། ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོ་ཉན་པའྱི་དོན་དུ་དྱེ་

སྤན་དྲངས་སོ། །དུས་དྱེའྱི་ཚེ་ན་ཡུལ་ཐ་དད་རྣམས་སུ་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོ་སྟོན་

པའྱི་དགྱེ་བའྱི་བཤྱེས་གཉྱེན་དཔག་ཏུ་མྱེད་བ་དག་ཅྱིག་ཅར་བྱུང་ལ། དྱེ་དག་

ཐམས་ཅད་ཀང་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་དང༌། གསང་བའྱི་བདག་པོ་

དང༌། འཇམ་དཔལ་དང༌། བམས་པ་ལ་སོགས་པ་སོ་སོ་ལས་ཆོས་གསན་པ། 

ཆོས་ཀྱི་རྒྱུན་གྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ཐོབ་པ་ཤ་སྟག་སྟྱེ། བཙུན་པ་ཆྱེན་པོ་ཨ་བྱི་

ཏརྐ་དང༌། བྱི་ག་ཏ་ར་ག་དྷྭ་ཛ་དང༌། དྱི་བ་ག་ར་གུབྟ་དང༌། རཱ་ཧུ་ལ་མྱི་ཏྲ་དང༌། 

ཛྙ་ན་ཏ་ལ་དང༌། དགྱེ་བསྱེན་ཆྱེན་པོས་སང་ཏ་ལ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་སྟོན་པ་

པོ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་བྱུང་ངོ༌། །འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩྱེགས་པ་ཆོས་ཀྱི་

རྣམ་གྲངས་འབུམ། འདུས་པ་སྟོང་ཡོད་པ་དང༌། འཕགས་པ་ཕལ་པོ་ཆྱེ་ཆོས་

ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འབུམ་ཡོད་པ་ལྱེའུ་སྟོང་དང༌། འཕགས་པ་ལངྐར་གཤྱེགས་

པ་ཉྱི་ཁྱི་ལྔ་སྟོང་པ་དང༌། རྒྱན་སྟུག་པོ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉྱིས་པ་དང༌། ཆོས་

ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉྱིས་ལ་སོགས་པ་མདོ་སྱེ་ཤས་ཤྱིག་

གྱི་གླྱེགས་བམ་ཡང་ལ་དང་ཀླུ་དང་དྲྱི་ཟ་དང་སྲྱིན་པོ་ལ་སོགས་པ་གནས་ཐ་

དད་རྣམས་ལས་ཀླུའྱི་ཡུལ་ནས་བྱུང་བ་ཤས་ཆྱེ་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་བྱུང་ཞྱིང༌། 

དྱེ་ལྟ་བུའྱི་སློབ་དཔོན་དྱེ་དག་ཕལ་ཆྱེ་བ་ཡང་བྲམ་ཟྱེ་དྱེས་སྤན་དྲངས། གཏམ་
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དྱེ་རྒྱལ་པོ་ལཀྵ་ཨ་ཤྭས་ཐོས་ནས་དད་པ་ཆྱེར་སྐྱེས་ཏྱེ། ཆོས་སྨྲ་བ་ལྔ་བརྒྱ་

པོ་དྱེ་དག་སྤན་འདྲྱེན་པར་འདོད་དྱེ་བོན་པོ་རྣམས་ལ་དྲྱིས་པ། ཆོས་སྨྲ་བ་ཇྱི་

ཙམ། ལྔ་བརྒྱའོ། །ཆོས་ཉན་པ་ཇྱི་ཙམ། ལྔ་བརྒྱའོ། །རྒྱལ་པོས་བསམས་པ། 

ཆོས་སྨྲ་པོ་ནྱི་མང་ན་སློབ་མ་ནྱི་ཉུང་ངོ་སམ་ནས་ཨ་བྷུ་ཞྱེས་བ་བའྱི་རྱིའྱི་རྩྱེ་

མོ་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་ལྔ་བརྒྱ་བས་ཏྱེ། དྱེ་རྱེ་རྱེར་ཆོས་སྨྲ་བ་རྱེ་རྱེ་སྤན་

དྲངས། ཡོ་བད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྟབས། རྒྱལ་པཽ་ཉྱིད་ཀྱི་འཁོར་

དད་པ་ཆྱེ་ཞྱིང་བོ་རྣོ་བ་ལྔ་བརྒྱ་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟྱེ་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོ་ཉན་དུ་བཅུག་

གོ །དྱེ་ནས་རྒྱལ་པོས་གླྱེགས་བམ་བྲྱི་བར་འདོད་དྱེ། ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའྱི་སྱེ་

སྣོད་ཇྱི་ཙམ་ཞྱེས་དྲྱིས་སོ། །སྤྱིར་ཚད་གཟུང་བར་མྱི་ནུས་མོད་ཀྱི་ད་ལྟར་

ཡོད་པ་ནྱི་འབུམ་ཕྲག་བརྒྱའོ། །རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ། མང་མོད་ཀྱི་བྲྱིར་བར་

བའོ་ཞྱེས་ཐམས་ཅད་བྲྱིས་ཏྱེ་དགྱེ་སློང་རྣམས་ལ་ཕུལ། དྱེ་ནས་དུས་ཀྱི་

མཐར་གླྱེགས་བམ་རྣམས་དཔལ་ནཱ་ལྱེནྡྲར་སྤན་དྲངས་སོ། །དྱེར་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་

པོ་ལ་སྤོད་པ་དགྱེ་སློང་ལྔ་བརྒྱ་པ་ཕྲག་གསུམ་པོ་དྱེ་ནྱི་མདོ་སྱེ་དཔག་ཏུ་མྱེད་

པ་འཛིན་པ། བོ་གྲོས་ཐོགས་པ་མྱེད་པ། བཟོད་པ་ཐོབ་པ་ཤ་སྟག་སྟྱེ། སྐྱེ་བོ་

རྣམས་ཀྱི་མངོན་སུམ་དུ་རྫུ་འཕྲུལ་དང་མངོན་པར་ཤྱེས་པའྱི་རོལ་པ་ཅུང་ཟད་

སྟོན་པ་ཤ་སྟག་གོ །

དྱེའྱི་ཕྱིར་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའྱི་སན་པའྱི་གྲགས་པས་ཕོགས་ཐམས་ཅད་
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དུ་ཁྱབ་པ་ན། ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྱི་བོར་མ་ཤོང་ནས། ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོ་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་སྐུར་པ་བཏབ་བོ། །ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོ་པ་དྱེ་དག་

ཀང་རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་སྱེམས་ཙམ་པ་ཤ་སྟག་ཡྱིན་ཞྱིང༌། དྱེ་དག་སྔོན་སྱེ་བ་

བཅོ་བརྒྱད་སོ་སོ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་པས། ཕལ་ཆྱེར་དྱེ་དག་དང་གནས་

ལན་ཅྱིག་ཏུ་བཞུགས་པས་ཉན་ཐོས་སྟོང་ཕྲག་མང་པོའྱི་དབུས་ན་ཐྱེག་པ་

ཆྱེན་པོ་རྱེ་རྱེ་གནས་པ་ཙམ་ཡྱིན་ནའང༌། ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྱིས་ཟྱིལ་གྱིས་

གནོན་མྱི་ནུས་པའོ། །དྱེའྱི་ཚེ་མ་ག་ངྷཱར་བྲམ་ཟྱེ་མཐོ་བཙུན་གྲུབ་རྱེ་དང༌། བདྱེ་

བྱེད་བདག་པོ་ཞྱེས་བ་བ་སྤུན་གཉྱིས་བྱུང་སྟྱེ། རྱིགས་ཀྱི་ལ་ནྱི་དབང་ཕྱུག་

ཆྱེན་པོ་མཆོད་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ལ། དྱེ་གཉྱིས་ཀས་ཀང་ཕྱི་ནང་གྱི་གྲུབ་

མཐའ་གཉྱིས་ཀར་མཁས་པར་ཤྱེས་སོ། །འོན་ཀང་མཐོ་བཙུན་ནྱི་ཐྱེ་ཚོམ་

ཅན་དུ་གནས་ཤྱིང༌། དབང་ཕྱུག་ཆྱེན་པོ་ཉྱིད་བཟང་བར་ཡང་སྱེམས་ལ། བདྱེ་

བྱེད་བདག་པོ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཁོ་ན་ལ་དད་པ་ལས། མའྱི་ཚིག་གྱིས་བསྐུལ་

ནས་རྐང་མགོགས་བསྒྲུབས་ཏྱེ་རྱིའྱི་རྒྱལ་པཽ་ཀྵཻ་ལ་ཤར་སོང་སྟྱེ་དབང་ཕྱུག་

ཆྱེན་པོའྱི་གནས་ན་བཞོན་པ་ཁྱུ་མཆོག་དཀར་པོ་དང༌། ལ་མོ་ཨུ་མ་མྱེ་ཏོག་

འཐུ་བ་སོགས་ཀང་མཐོང༌། མཐར་ལ་ཆྱེན་པོ་ཉྱིད་སྱེངྱེའྱི་ཁྱི་ལ་འདུག་ནས་

ཆོས་སྟོན་པ་མཐོང༌། ཚོགས་ཀྱི་བདག་པོས་དྱེ་གཉྱིས་ལག་ཏུ་བངས་ནས་ལ་

ཆྱེན་པོའྱི་དྲུང་དུ་བཞག་གོ ་།ཇྱི་ཙམ་ན་ཡྱིད་ཀྱི་མཚོ་ནས་དགྲ་བཅོམ་པ་ལྔ་
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བརྒྱ་འཕུར་ཏྱེ་བྱུང་བ་ལ་དབང་ཕྱུག་ཆྱེན་པོས་ཕག་བས་ཤྱིང་ཞབས་བཀྲུས་

ནས་གདུགས་ཚོད་གསོལ་ནས་ཆོས་ཉན་ནོ། །དྱེར་སངས་རྒྱས་པ་བཟང་

བར་ཤྱེས་མོད་འོན་ཀང་དྲྱིས་པས། ཐར་པ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་ཁོ་ན་ལ་

ཡོད་ཀྱི་གཞན་ལ་མྱེད་དོ་ཞྱེས་ལ་ཆྱེན་པོ་གསུང་པས། དྱེ་གཉྱིས་རབ་ཏུ་

དགའ་བས་རང་གྱི་ཡུལ་དུ་ཕྱིན། བྲམ་ཟྱེའྱི་ཆ་བད་རྣམས་བོར་ཏྱེ། དགྱེ་

བསྱེན་བཙུན་པའྱི་སོམ་པ་ཡང་དག་པར་བངས། ཐྱེག་པ་མཐའ་དག་གྱི་ཆོས་

མཁས་པར་སྦངས་ཏྱེ། སངས་རྒྱས་པ་དང་མུ་སྟྱེགས་པའྱི་བཟང་ངན་གྱི་ཁྱད་

ཤན་འབྱེད་པའྱི་ཕྱིར། མཐོ་བཙུན་གྱིས་ཁྱད་པར་འཕགས་བསྟོད་དང༌། བདྱེ་

བྱེད་ཀྱིས་ལ་ལས་ཕུལ་བྱུང་གྱི་བསྟོད་པ་བརྩམས། ཚོང་འདུས་དང༌། རྒྱལ་

པོའྱི་ཕོ་བྲང་ཐམས་ཅད་དུ་བསྒྲགས། ཡུལ་གྱི་སྐྱེ་བོ་ཕལ་ཆྱེར་ཡང་དྱེ་དག་

དབངས་སུ་ལྱེན་པ་བྱུང་ངོ༌། །མཐོ་བཙུན་སྐུ་མཆྱེད་ཀྱིས་རོ་རྱེ་གདན་དུ་ཉན་

ཐོས་ཀྱི་དགྱེ་སློང་ལྔ་བརྒྱ་རྱེ་ལ་འཚོ་བ་སྦར་ཞྱིང༌། ནཱ་ལྱེནྡྲར་ཐྱེག་ཆྱེན་པ་ལྔ་

བརྒྱ་རྱེ་མཆོད་དོ། །

དྱེ་ལ་ནཱ་ལྱེནྡྲ་ནྱི་སྔོན་འཕགས་པ་ཤ་རྱིའྱི་བུ་འཁྲུངས་པའྱི་ཡུལ་དང༌། 

མཐར་ཤ་རྱིའྱི་བུ་འཁོར་དགྲ་བཅོམ་པ་ཁྱི་ཕྲག་བརྒྱད་དང་བཅས་ཏྱེ་མྱ་ངན་

ལས་འདས་པའྱི་ས་ཡང་ཡྱིན་ལ། བར་སྐབས་སུ་བྲམ་ཟྱེའྱི་གྲོང་ནྱི་སྟོངས། 

འཕགས་པ་ཤ་རྱིའྱི་བུའྱི་མཆོད་རྟྱེན་ཅྱིག་ཡོད་པ་ལ་རྒྱལ་པོ་མྱ་ངན་མྱེད་



86

རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

ཀྱིས་རྒྱ་ཆྱེར་མཆོད་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལ་ཁང་ཆྱེན་པོ་ཞྱིག་བཞྱེངས་སོ། ། 

དྱེ་ནས་ཕྱིས་ཐྱེག་ཆྱེན་གྱི་དྲང་པོའྱི་སློབ་དཔོན་ལྔ་བརྒྱས་བཀའ་བགྲོས་ཏྱེ། 

གང་དུ་འཕགས་པ་ཤ་རྱིའྱི་བུའྱི་གནས་སུ་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའྱི་ཆོས་བསྟན་ན་

ནྱི། ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོ་པ་རྣམས་ལ་ཆོས་ཤྱིན་ཏུ་དར་བར་འགྱུར་བའྱི་མཚན་མ་

དང༌། གལ་ཏྱེ་མཽངལ་བུའྱི་གནས་སུ་བསྟན་པ་ན་ནྱི་དབང་ཆྱེ་བ་ཙམ་དུ་འགྱུར་

གྱི། ཆོས་འཕྱེལ་བ་ཁོ་ན་མ་ཡྱིན་པའྱི་མཚན་མ་གཟྱིགས་ནས་བྲམ་ཟྱེའྱི་སློབ་

དཔོན་སྐུ་མཆྱེད་ཀྱིས་གཙུག་ལག་ཁང་བརྒྱད་བཞྱེངས་ཏྱེ། དྱེར་ཐྱེག་ཆྱེན་

མཐའ་དག་གྱི་གླྱེགས་བམ་བཞུགས་པར་བས་སོ། །དྱེ་ལྟར་ན་ནཱ་ལྱེནྡའྱི་

གཙུག་ལག་ཁང་ཐོག་མར་འདྱེབས་པ་མྱ་ངན་མྱེད། ཆོས་བཞྱི་དར་བར་

མཛད་པ་སློབ་དཔོན་ལྔ་བརྒྱ་དང༌། མཐོ་བཙུན་སྐུ་མཆྱེད། རྒྱས་པར་མཛད་

པ་སྒྲ་གཅན་འཛིན་བཟང་པོ། ཤྱིན་ཏུ་རྒྱས་པར་བྱེད་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་བོ། ཐྱེག་པ་

ཆྱེན་པོ་ཤྱིན་ཏུ་རྒྱས་པར་མགོ་བརྩམས་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་གཏམ་སྟྱེ་བཅུ་

གསུམ་པའོ། །

 བྲམ་ཟེ་སྒྲ་གཅན་འཛིན་གི་དུས་ཀི་གཏམ།

དྱེའྱི་འོག་ཏུ་རྒྱལ་པཽ་ཙནྡན་སྐོང་ཞྱེས་བ་བས་ཉྱི་འོག་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་

སྐོང་བ་བྱུང་སྟྱེ། རྒྱལ་པཽ་དྱེས་སྤྱིར་ཚེ་ནྱི་ལོ་ཕྱེད་དང་ཉྱིས་བརྒྱ་ཐུབ། རྒྱལ་
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སྲྱིད་ཀང་ལོ་བརྒྱ་ཉྱི་ཤུ་ཙམ་བསྐངས་སྐད། ལ་ཁང་དང་དགྱེ་འདུན་ལ་ལག་

པར་མཆོད་ཅྱིང༌། དྱེ་ལས་གཞན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་བ་བ་འདྱི་ལྟར་

བས་ཀྱི་གཏམ་མྱི་སྣང་ངོ༌། །དྱེ་སྐབས་བྲམ་ཟྱེ་ཨྱིནྡྲ་ངྷྷཱུ་བ་ཞྱེས་པ་རྒྱལ་པོ་དྱེའྱི་

གྲོགས་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ལའྱི་དབང་པོ་བསྒྲུབས་ནས་འགྲུབས་པ་ན། སྒྲའྱི་ངྱེས་

གནས་ཞུས་ཏྱེ། དྱེས་བཤད་བ་དག་བྲྱིས་པ་ཨྱིནྡྲ་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་ཞྱེས་གྲགས་སོ།། 

དྱེ་ལ་ཤོ་ཀ་ཉྱི་ཁྱི་ལྔ་སྟོང་ཡོད་པ་སྟྱེ། འདྱི་ལ་ལས་བསྟན་པའྱི་བར་སྤྲོད་པ་ཞྱེས་

ཟྱེར་རོ། །རྒྱལ་པཽ་དྱེ་རྒྱལ་སྲྱིད་དུ་འཁོད་པའྱི་དུས་ཙམ་ན། སློབ་དཔོན་ཆྱེན་

པོ་བྲམ་ཟྱེ་སྒྲ་གཅན་འཛིན་བཟང་པཽ་ན་ལྱེནྡྲར་བོན་ཏྱེ། དྱེ་ཡང་བཙུན་པ་ནག་

པོ་ཞྱེས་བ་བ་ཞྱིག་ལས་བསྱེན་པར་རོགས་ཤྱིང་ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྱེ་སྣོད་རྣམས་

གསན། ཁ་ཅྱིག་ཏུ་བཙུན་པ་སྒྲ་གཅན་འཛིན་འོད་བ་བ་ལས་བསྱེན་པར་

རོགས། དྱེའྱི་མཁན་པོ་ནག་པོ་ཡྱིན་ཡང་ཟྱེར་ཏྱེ། འདྱིའྱི་ནག་པོ་ནྱི་གཏད་

རབས་ཀྱི་དྱེ་མྱིན་ནོ། །སློབ་དཔོན་རྣམ་པར་མྱི་རྟོག་པ་ལ་སོགས་པ་སློབ་

དཔོན་འགའ་ལས་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའྱི་ཆོས་ཀང་གསན་མོད་ཀྱི། གཙོ་བོར་

གསང་བའྱི་བདག་པོ་ལ་སོགས་པ་ལག་པའྱི་ལ་རྣམས་ལས་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའྱི་

མདོ་རྒྱུད་རྣམས་གསན་ཏྱེ། དབུ་མའྱི་ཚུལ་ལུགས་དར་བར་མཛད་དོ། །

སློབ་དཔོན་འདྱི་དང་དུས་མཉམ་དུ་བཙུན་པ་ཀ་མ་ལ་གརྦྷ་དང༌། གྷ་ན་

ས་ལ་ལ་སོགས་པ་དབུ་མའྱི་ཚུལ་ལུགས་སྟོན་པའྱི་བཙུན་པ་ཆྱེན་པོ་བརྒྱད་
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ཙམ་བྱུང་ཞྱིང༌། བཙུན་པ་པྲ་ཀཱ་ས་ངརྨ་མ་ཎྱི་ཞྱེས་བ་བ་ལ་འཕགས་པ་སྒྲྱིབ་

པ་རྣམ་སྱེལ་གྱི་ཞལ་མངོན་སུམ་དུ་བསྟན་ནས། མྱི་སྐྱེ་བའྱི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་

ཐོབ། ས་འོག་གྱི་འཇྱིག་རྟྱེན་ནས་འཕགས་པ་འདུས་པ་ཆྱེན་པོ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་

གྲངས་འབུམ་ལྱེའུ་སྟོང་ཡོད་པ་སྤན་དྲངས། གཞན་ཡང་དང་པོའྱི་སློབ་དཔོན་

ལྔ་བརྒྱ་པོ་རྣམས་ཀྱི་སློབ་མ་མང་པོས་ཀང་སྔར་མ་དར་བའྱི་མདོ་རྒྱུད་དུ་མ་

སྤན་དྲངས་ཏྱེ་འདྱི་ཡན་ཆད་དུ་བ་སྤོད་རྣལ་འབོར་རྒྱུད་གསུམ་གྱི་རྒྱུད་སྱེ་

ཐམས་ཅད་དང༌། གསང་བ་འདུས་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦོར་དང༌། སྒྱུ་

འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ལ་སོགས་པ་བ་མྱེད་ཅྱི་རྱིགས་པའང་ཡོད་དོ། །དུས་དྱེ་ཙམ་ན་

གྲོང་ཁྱྱེར་གནས་བཅས་སུ་དགྱེ་སློང་བརྩོན་འགྲུས་ཆྱེན་པོ་ཞྱེས་བ་བ་དང༌། 

ཡུལ་ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱྱིར་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའྱི་བཙུན་པ་ཆྱེན་པོ་སངས་རྒྱས་ལ་དང༌། 

ཁ་ཆྱེའྱི་ཡུལ་དུ་མདོ་སྱེ་བའྱི་སློབ་དཔོན་ཆྱེན་པོ་བཙུན་པ་དཔལ་ལྱེན་རྣམས་

བྱུང་སྟྱེ། དྱེ་དག་གྱིས་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐྱེག་པ་དར་བར་བས་སོ། །དྱེ་ལ་བཙུན་པ་

ཆོས་སྐོབ་དང༌། དབངས་སྒྲོག་དང༌། དབྱིག་བཤྱེས་དང༌། སངས་རྒྱས་ལ་སྟྱེ་

བཞྱི་པོ་དྱེ་ལ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའྱི་སློབ་དཔོན་ཆྱེན་པོ་བཞྱི་ཞྱེས་གྲགས་ཏྱེ། རྱེ་

རྱེ་ལའང་སློབ་མ་འབུམ་ཕྲག་བགྲངས་པ་ཡོད་པར་གྲགས་སོ། །

བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའྱི་ལུང་ནྱི་སྱེལ་མ་གསུམ་གྱི་ཕྲྱེང་བ་དང༌། གདམས་

ངག་བརྒྱ་པ་ཞྱེས་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། སློབ་དཔོན་ཆྱེན་པོ་དྱེ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱས་པར་
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བས་སོ། །འདྱིའྱི་ཆོས་སྐོབ་ནྱི་ཆྱེད་དུ་བརོད་པའྱི་ཚོམས་བསྡུ་བ་པོ་ཆོས་

སྐོབ་དང༌། འདྱིའྱི་དབྱིག་བཤྱེས་ཀང་བསྟན་བཅོས་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་བྱེད་མཁན་

གྱི་དབྱིག་བཤྱེས་དང༌། གཞུང་ལུགས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་བཀོད་པའྱི་འཁོར་ལོ་བྱེད་

མཁན་དབྱིག་བཤྱེས་གཉྱིས་ནྱི་མྱིང་གཅྱིག་པ་ཙམ་དུ་ཟད་པས་གཅྱིག་ཏུ་

འཁྲུལ་བར་མྱི་བའོ། །གསང་འདུས་འཕགས་སྐོར་བ་རྣམས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་

ན་ཨུ་ཊྱི་བྱི་ཤའྱི་ཡུལ་དུ་རྒྱལ་པོ་བྱི་སུ་ཀལྤ་བྱུང་བ་ཡང་རྒྱལ་པོ་ཙནྡན་སྐོང་

དང་དུས་མཚུངས་པ་ཙམ་དུ་བྱེད་དགོས་སོ། །དྱེའྱི་ཚེ་ཀུ་རུའྱི་ཡུལ་དུ་བྲམ་

ཟྱེ་ཆོས་ལྡན་ཞྱེས་བ་བ་བྱུང་སྟྱེ། དྱེས་ཡུལ་ཕོགས་དྱེ་དག་དང་ཉྱེ་བར་སངས་

རྒྱས་པའྱི་ལ་ཁང་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཞྱེངས། ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའྱི་ཆོས་སྟོན་པ་པོ་

ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཆོས་གཞྱི་བས། གྲོང་ཁྱྱེར་ཧ་སྟྱེ་ན་བུ་རར་བྲམ་ཟྱེ་བརྩོན་ལྡན་

ཞྱེས་བ་བ་ལོངས་སྤོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པས་ཀང་ལ་ཁང་བརྒྱ་

རྩ་བརྒྱད་བཞྱེངས་ཤྱིང༌། འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཆོས་སྟོན་པ་པོ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་

ཀྱི་ཆོས་གཞྱི་བས་སོ། །

དྱེའྱི་ཚེ་ཤར་ཕོགས་ཀྱི་ཡུལ་བྷང་ལར་རྒྱལ་པོ་ཧ་རྱི་ཙནྡྲ་ཞྱེས་བ་བ་

ཙནྡྲའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཐོག་མ་དྱེ་བྱུང་སྟྱེ། སྔགས་ལམ་ལ་བརྟྱེན་ནས་དངོས་གྲུབ་

ཐོབ་པ། ཕོ་བྲང་ཐམས་ཅད་རྱིན་པོ་ཆྱེ་སྣ་ལྔ་ལས་གྲུབ་པར་སྟོན་པ། ལྕགས་

རྱིའྱི་ངོས་ལ་སྲྱིད་པ་གསུམ་གྱི་གཟུགས་བརན་འཆར་བར་བྱེད་པ། ལོངས་
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སྤོད་ལའྱི་དཔལ་འབོར་དང་མཉམ་པ། འཁོར་སྟོང་དང་བཅས་ཏྱེ་རྱིག་པ་

འཛིན་པའྱི་གནས་ཐོབ་བོ། །དཔལ་ས་ར་ཧའམ་བྲམ་ཟྱེ་ཆྱེན་པོ་སྒྲ་གཅན་

འཛིན་བྲམ་ཟྱེའྱི་སྤོད་པ་ལ་གནས་པའྱི་དུས་སུ་ནྱི། རྣལ་འབོར་སྤོད་པའྱི་སློབ་

དཔོན་ལྔ་བརྒྱ་པོ་དྱེ་རྣམས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ལ། མཐར་དྱེ་ཉྱིད་ཀྱི་སྐུ་ཚེའྱི་རྱིང་ལ་

ཤྱེར་ཕྱིན་འབུམ་པ་མ་གཏོགས་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའྱི་མདོ་སྱེ་ཕལ་ཆྱེར་བྱུང་

ཞྱེས་གྲགས་སོ། །བྲམ་ཟྱེ་སྒྲ་གཅན་འཛིན་གྱི་དུས་ཀྱི་གཏམ་སྟྱེ་བཅུ་བཞྱི་

པའོ།།

 ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་བསན་པ་སྐོང་དུས་ཀི་གཏམ།

དྱེའྱི་འོག་ཏུ་སློབ་དཔོན་ཀླུ་གྲུབ་ཀྱིས་བསྟན་པ་བསྐངས་ཏྱེ། དབུ་མའྱི་

ཚུལ་ལུགས་ལག་པར་དར་བར་མཛད། ཉན་ཐོས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ཕན་ཆྱེར་

བཏགས། ཁྱད་པར་དགྱེ་སློང་དང་དགྱེ་ཚུལ་བསླབ་པ་འཆལ་བ་མང་པོ་དགྱེ་

འདུན་གྱི་ནང་ན་དབང་ཆྱེན་པོར་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་གནས་ནས་བསྐྲད་དྱེ་

སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཙམ་བྱུང་བར་གྲགས་ལ། སྱེ་པ་ཀུན་གྱི་བདག་པོ་མཛད། དྱེ་

ཙམ་ན་བཙུན་པ་དགའ་བོ་དང༌། བཙུན་པ་དམ་པའྱི་སྱེ་དང༌། བཙུན་པ་ཡང་

དག་བདྱེན་གསུམ་གྱིས་རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་སྱེམས་ཙམ་གྱི་སྲོལ་བཟུང་ཞྱིང་

བསྟན་བཅོས་ཀང་ཅྱི་རྱིགས་པར་བས་སོ། །མངོན་པར་ཀུན་གཞྱིའྱི་བཤད་
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པའྱི་སྐབས་སུ་བཙུན་པ་འདྱི་གསུམ་ལ་སྔོན་གྱི་རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་བ་ཞྱེས་

ཟྱེར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཐོགས་མྱེད་སྐུ་མཆྱེད་ལ་ཕྱིས་ཀྱི་རྣལ་འབོར་སྤོད་

པ་པར་འཇོག་པས་དྱེའྱི་རྱེས་འབྲང་མ་ཡྱིན་པ་གསལ་བར་སྟོན་པའྱི་ཚིག་གོ།

དྱེ་ལ་སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་དཔལ་ན་ལྱེནྡྲར་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའྱི་ཆོས་

སྨྲ་བ་ལྔ་བརྒྱ་ལ་ལོ་མང་པོའྱི་བར་དུ་གསྱེར་འགྱུར་རྩྱིའྱི་སྦོར་བ་ལ་བརྟྱེན་ཏྱེ་

འཚོ་བ་སྦར། དྱེ་ནས་ལ་མོ་ཙཎྜྱི་ཀཱ་བསྒྲུབས་ཏྱེ། ནམ་ཞྱིག་ན་ལ་མོ་དྱེས་སློབ་

དཔོན་ནམ་མཁའ་ལ་ཁྱྱེར་ཏྱེ་ལའྱི་གནས་སུ་འཁྱིད་པར་བརྩམས་པ་ན། ང་ལ་

གནས་སུ་འགྲོ་བ་དོན་དུ་གཉྱེར་བ་མ་ཡྱིན། བསྟན་པ་ནམ་གནས་ཀྱི་བར་དུ་

ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའྱི ་དགྱེ་འདུན་རྣམས་ལ་འཚོ་བ་སྦར་བའྱི་དོན་དུ་ཁྱོད་

བསྒྲུབས་སོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་དྱེས་ན་ལྱེནྡྲ་དང་ཉྱེ་བའྱི་ནུབ་ཕོགས་སུ་རྱེ་

རྱིགས་མ་བཟང་མོའྱི་ཚུལ་དུ་སྤྲུལ་ནས་འདུག་ལ། སློབ་དཔོན་གྱིས་འཇམ་

དཔལ་གྱི་ལ་ཁང་རོ་ལས་གྲུབ་པ་ཤྱིན་ཏུ་མཐོ་བའྱི་ངོས་ཆྱེན་པོར་སྱེང་ལྡྱེང་

གྱི་ཕུར་བུ་ཆྱེན་པོ་མྱིས་ཐྱེག་ཚད་གཅྱིག་བཏབ་སྟྱེ། འདྱི་ཐལ་བར་མ་གྱུར་གྱི་

བར་དུ་ཁྱོད་ཀྱིས་དགྱེ་འདུན་ལ་འཚོ་བ་སྦོར་ཞྱིག་ཅྱེས་བསོས་པས། ལོ་བཅུ་

གཉྱིས་ཀྱི་བར་དུ་དགྱེ་འདུན་ལ་ཡོ་བད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཆོད་པར་བྱེད་པ་

ཞྱིག་བྱུང་བ་ལས། མཐར་ཞལ་ཏ་བ་དགྱེ་ཚུལ་མ་རུངས་པས་དྱེ་ལ་འདོད་

པའྱི་དུས་བཏབ་ཡང་ཡང་བས་ཀང༌། དྱེ་ཅང་མྱི་སྨྲ་བ་ལས། ལན་ཅྱིག་ན་སྱེང་
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ལྡྱེང་གྱི་ཕུར་བུ་དྱེ་ཐལ་བར་སོང་བ་ན་འདུ་བར་བའོ་ཟྱེར་བས། དགྱེ་ཚུལ་ངན་

པ་དྱེས་སྱེང་ལྡྱེང་གྱི་ཕུར་བུ་མྱེས་བསྲྱེགས་ཏྱེ་ཐལ་བར་བས་པ་ན་ལ་མོ་དྱེ་

ཉྱིད་དུ་མྱི་སྣང་བར་གྱུར་ཏོ། །དྱེ་ནས་སློབ་དཔོན་གྱིས་དྱེའྱི་དོད་དུ། ལ་ཁང་

བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་དུ་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའྱི་ཆོས་གཞྱི་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཙུགས། དྱེར་

ནག་པོ་ཆྱེན་པོའྱི་སྐུ་རྱེ་བཞྱེངས། བསྟན་པ་བསྲུང་བའྱི་གཉྱེར་གཏད་དོ། ། 

གཞན་ཡང་རོ་རྱེ་གདན་གྱི་བང་ཆུབ་ཤྱིང་ལ་གླང་པོ་ཆྱེའྱི་གནོད་པ་བྱུང་བའྱི་

སྐབས་ཤྱིག བང་ཆུབ་ཤྱིང་གྱི་རྒྱབ་ཏུ་རོ་རྱིང་གཉྱིས་བས་པས་ལོ་མང་པོར་

མ་བྱུང༌། ཡང་གནོད་པ་བྱུང་བ་ལ་རོ་རྱིང་གྱི་སྟྱེང་དུ་ནག་པོ་ཆྱེན་པོ་སྱེངྱེ་ལ་

ཆྱིབས་པ་བྱེ་ཅོན་ཐོགས་པ་རྱེ་བཞྱེངས་པས་ལོ་མང་པོར་ཕན་པར་བྱུང༌། 

ཡང་གནོད་པ་བྱུང་བས་མཐའ་རོའྱི་དྲ་མྱིག་གྱིས་བསྐོར། ཕྱི་རོལ་ཏུ་མཆོད་

རྟྱེན་ལ་ཅན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཞྱེངས། དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་ཀྱི་མཆོད་རྟྱེན་

ལ་ལྕགས་རྱི་བཏབ་ཅྱིང༌། ལྕགས་རྱིའྱི་ནང་དུ་ལ་ཁང་བརྒྱ་རྩ་བས། རོ་རྱེ་

གདན་གྱི་ཤར་ངོས་ལ་ཆུའྱི་གནོད་པ་ཆྱེན་པོ་བྱུང་བའྱི་ཚེ། ཕ་བོང་བདུན་ལ་

ཐུབ་པའྱི་སྐུ་བརན་ཆྱེན་པོ་བརྐོས་པ་ཞལ་ཕྱིར་བསྟན་ཏྱེ་ཆུ་རགས་ཀྱི་ཚུལ་

དུ་བས་པས། ཆུའྱི་གནོད་པ་བཟློག ཆུ་ལོན་གྱི་ཐུབ་པ་བདུན་ཞྱེས་གྲགས། 

ཆུ་ལོན་ནྱི་ཆུ་རགས་ཀྱི་མྱིང་ཡྱིན་པས། ཆུ་ནང་དུ་གཟུགས་བརན་ཤར་བ་ལ་

འདྲ་ལྱེན་བས་པ་ཡྱིན་ཟྱེར་བ་ལ་ནྱི་མུན་སྤྲུལ་ཡྱིན་ཞྱིང༌། དྱེ་ཉྱིད་རྒྱལ་པོ་ཨུ་
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ཏྲ་ཡ་ན་བཏུལ་བའྱི་དུས་བྱུང་ཟྱེར་བ་ནྱི་འདུལ་བ་ལུང་དང་དངོས་སུ་འགལ་

བས། དྱེ་གཉྱིས་ཀར་ཡང་རང་གྱི་དྱེ་ཉྱིད་གསལ་བར་སྟོན་པའོ། །

འདྱི་དག་དང་དུས་མཚུངས་པར་ཨུ་ཊྱི་བྱི་ཤྱིའྱི་ཡུལ་དུ་རྒྱལ་པོ་མུཉྫ་

འཁོར་སྟོང་དང་བཅས་པ་རྱིག་པ་འཛིན་པའྱི་ལུས་གྲུབ་པ་དང༌། ནུབ་ཕོགས་

མ་ལ་ཝའྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ཌོ་ཌྷ་ཧ་རྱི་ཞྱེས་བ་བར་རྒྱལ་པཽ་བྷོ་ཛི་དྱེ་བ་འཁོར་

སྟོང་དང་བཅས་པ་མྱི་སྣང་བར་གྱུར་པ་ལ་སོགས་པ་སྔགས་ཀྱི་ལམ་དུ་

ཞུགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་དངོས་གྲུབ་མ་ཐོབ་པ་གཅྱིག་ཀང་མྱེད་དོ། །དྱེའྱི་ཚེ་

འཕགས་པས་གཟུངས་མང་པོ་དང་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་

བརྒྱ་པ་སྤན་དྲངས་པས་ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་བརྩམས་སོ་ཟྱེར་རོ། ། 

དྱེ་ཕྱིན་ནས་ཐྱེག་ཆྱེན་གྱི་མདོ་སྱེ་གསར་དུ་བོན་པ་མྱེད་དོ། །ཉན་ཐོས་དངོས་

སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་རྩོད་པ་བཟློག་བའྱི་ཕྱིར་རྱིག་པའྱི་ཚོགས་ལྔ་ལ་སོགས་པ་

མཛད། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་ལ་དགྱེ་སློང་བདྱེ་བྱེད་ཅྱེས་བ་བས་རྱིག་པའྱི་

རྒྱན་ཞྱེས་བ་བའྱི་བསྟན་བཅོས་ཐྱེག་ཆྱེན་སུན་འབྱིན་བའྱི་ཕྱིར་བརྩམས་པ་

ཤོ་ཀ་འབུམ་ཕྲག་བཅུ་གཉྱིས་ཡོད་པ་བས་ཟྱེར་བ་སྣང་ཡང་ངག་སྒྲོས་

འཆུགས་པ་སྟྱེ། ཤོ་ཀ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉྱིས་ཡྱིན་པར་རྒྱ་གར་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་

ཀྱི་ཡྱི་གྱེ་གསུམ་ལས་མཐུན་པར་འབྱུང་ངོ༌། །

ཤར་ཕོགས་པ་ཊ་བྱེ་ས་ཏྱེ་པུཀྐཾ་གྱི་ཡུལ་དང༌། ཨོ་ཌྱི་བྱི་ཤ་དང༌། བྷང་
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ལ། ར་ངའྱི་ཡུལ་རྣམས་སུ་ཡང་ལ་ཁང་མང་དུ་བཞྱེངས། དྱེའྱི་ཚེ་མ་ག་ངར་

བྲམ་ཟྱེ་སུ་བྱིཥྞུ་ཞྱེས་བ་བའྱི་དཔལ་ན་ལྱེནྡྲའྱི་གནས་སུ་ལ་ཁང་བརྒྱ་རྩ་

བརྒྱད་བཞྱེངས། ཐྱེག་པ་ཆྱེ་ཆུང་གྱི་ཆོས་མངོན་པ་མྱི་ནུབ་པའྱི་ཕྱིར་མ་མོ་

འཛིན་པ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་ཆོས་གཞྱི་བས། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐུ་ཚེའྱི་

སྨད་ལ་ལོ་ཕོགས་ཀྱི་རྒྱུན་དུ་བོན་ཏྱེ། རྒྱལ་བོ་བདྱེ་བྱེད་བཏུལ། ལོ་མང་དུ་

བསྟན་པ་བསྐངས། ལོ་ཕོགས་དྲྭ་བ་ལྱིའྱི་ཡུལ་དུ་བྲམ་ཟྱེ་མ་ངྷུ་དང༌། སུ་པྲ་མ་

ངྷུ་ཞྱེས་བ་བ་ལོངས་སྤོད་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པ་དང་ལྡན་པ་ཡོད་དྱེ། དྱེ་

གཉྱིས་དང་སློབ་དཔོན་གྱིས་བྲམ་ཟྱེའྱི་ཆོས་ལ་རྱིག་པ་འགྲན་བས་རྱིག་བྱེད་

བཞྱི་དང༌། རྱིག་པའྱི་གནས་བཅོ་བརྒྱད་སོགས་སློབ་དཔོན་གྱི་མཁྱྱེན་པའྱི་

བརྒྱའྱི་ཆར་ཡང་བྲམ་ཟྱེས་མ་སླྱེབ། བྲམ་ཟྱེ་གཉྱིས་ན་རྱེ། བྲམ་ཟྱེའྱི་བུ་རྱིག་

བྱེད་གསུམ་དང་ལྡན་པ་བསྟན་བཅོས་ཀུན་གྱི་མཐར་ཕྱིན་པ་ལ་ཤཀའྱི་དགྱེ་

སྦོང་བྱེད་པ་ཅྱི་ཡྱིན་དྲྱིས་པ་ན། རྱིག་བྱེད་ཀྱི་བསྔགས་པ་མ་ཡྱིན་པ་དང་

ཆོས་ཀྱི་བསྔགས་པ་དག་བརོད་པས་ལག་པར་དད་དྱེ་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོ་མཆོད་

པར་བས་ནས། སློབ་དཔོན་གྱིས་དྱེ་ལ་རྱིག་སྔགས་བྱིན་པས་དང་པོས་ནྱི་

དབངས་ཅན་མ་གྲུབ་ལ། ཕྱི་མས་ནྱི་ནོར་རྒྱུན་མ་གྲུབ་བོ། །དྱེ་གཉྱིས་ཀས་

ཀང་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའྱི་ཆོས་སྨྲ་བ་པོ་ཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རྱེ་མཆོད་པར་བས་

ཤྱིང༌། དང་པོས་ནྱི་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འབུམ་པ་ཡང་ཉྱིན་ཞག་
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གཅྱིག་གམ་གཉྱིས་སམ་གསུམ་ལ་སོགས་པས་འབྲྱི་བར་བྱེད་དོ། །དྱེའྱི་ཕྱིར་

དགྱེ་སློང་རྣམས་ལ་གླྱེགས་བམ་མང་དུ་སྟྱེར་རོ། །གཉྱིས་པས་ནྱི་ཡོ་བད་

ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཆོད་པར་བས་སོ། །དྱེ་ནས་སློབ་དཔོན་འདྱིས་ནྱི་ཉན་

བཤད་དང་སོམ་པ་དང་ལ་ཁང་བཞྱེངས་པ་དང་དགྱེ་འདུན་ལ་འཚོ་བ་སྦར་བ་

དང་མྱི་མ་ཡྱིན་གྱི་དོན་མཛད་པ་དང༌། མུ་སྟྱེགས་ཀྱི་རྒོལ་བ་བཟློག་པ་ལ་

སོགས་པ་སོ་ཐམས་ཅད་ནས་དམ་པའྱི་ཆོས་བསྐངས་བས་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའྱི་

བསྟན་པ་ལ་བཀའ་དྲྱིན་ཟླ་མྱེད་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །བྲམ་ཟྱེ་ཆྱེན་པོ་དང༌། 

འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྣམ་ཐར་དངོས་ནྱི་བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་གྱི་བརྒྱུད་

པའྱི་རྣམ་ཐར་རྱིན་པོ་ཆྱེའྱི་འབྱུང་གནས་ལྟ་བུའྱི་གཏམ་དུ་བཤད་ཟྱིན་པས་

དྱེར་ཤྱེས་པར་བའོ། །

རྒྱལ་པོ་བདྱེ་བྱེད་ཀྱིས་ཀང་ལོ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ཙམ་ཐུབ་ཅྱིང༌། སློབ་

དཔོན་འདྱིས་ལོ་དྲུག་བརྒྱ་ལས་བདུན་ཅུ་དོན་གཅྱིག་མ་ཚང་བར་འདོད་པ་

དང༌། ཉྱེར་དགུ་མ་ཚང་བར་འདོད་པའྱི་ལུགས་གཉྱིས་སྣང༌། དང་པོའྱི་དབང་

དུ་བས་ནས་ལོ་ཉྱིས་བརྒྱ་ཡུལ་དབུས་དང༌། ཉྱིས་བརྒྱ་ལོ་ཕོགས་དང༌། བརྒྱ་

དང་ཉྱི་ཤུ་རྩ་དགུ་དཔལ་གྱི་རྱི་ལ་བཞུགས་ཞྱེས་གྲགས་པ་རགས་རྩྱིས་སུ་

སྣང་ཞྱིང༌། གང་ལྟར་ལོ་ཕྱེད་ལོར་བརྩྱིས་པ་ཡྱིན་ཞྱེས་ཁོ་བོའྱི་བ་མ་པནྱི་ཏ་

རྣམས་གསུང༌། ཕྱི་མ་ལྟར་ནའང་གཞན་འདྲ་བ་ལས་བརྒྱ་དང་བདུན་ཅུ་རྩ་
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གཅྱིག་དཔལ་གྱི་རྱིར་བཞུགས་ཞྱེས་ཟྱེར་རོ། །བཅུད་ལྱེན་གྲུབ་པ་ནས་

པགས་པའྱི་ཁ་དོག་ནོར་བུའྱི་མདོག་ལྟ་བུར་གྱུར། དཔལ་གྱི་རྱིར་བསོམས་

པས་ས་དང་པོ་བརྱེས་ཏྱེ་སྐུ་ལ་མཚན་སོ་གཉྱིས་གྱིས་བརྒྱན་པར་གྱུར་ཏོ། ། 

སློབ་དཔོན་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱི་གྲོགས་པོ་སློབ་དཔོན་བྲམ་ཟྱེ་མཆོག་སྲྱེད་ཅྱེས་བ་བ་

རྒྱལ་པོ་བདྱེ་བྱེད་ཀྱི་མདུན་ན་འདོན་དུ་གནས་སོ། དྱེའྱི་ཚེ་རྒྱལ་པོའྱི་བཙུན་

མོ་ཐ་ཆུང་ཞྱིག་གྱིས་སྒྲའྱི་གནས་ཅུང་ཟད་ཤྱེས་ལ། རྒྱལ་པོས་ནྱི་མྱི་ཤྱེས་སོ།། 

སྐྱེད་མོས་ཚལ་དུ་ཆུ་ལ་རྩྱེ་བའྱི་ཚེ་རྒྱལ་པོས་དྱེ་ལ་ཆུ་གཏོར་བས། དྱེས་མ་

མོ་ད་ཀཱ་སྱེཉ་ཞྱེས་བོད་སྐད་དུ་བདག་ལ་ཆུ་མ་འཐོར་ཞྱེས་པའོ། །རྒྱལ་པོས་

ལོ་ཕོགས་ཀྱི་ཡུལ་སྐད་དང་སྦར་བས་བལ་སྲན་གྱི་ཁུར་བ་ཏྱིལ་མར་གྱིས་

བཅོས་པ་བྱིན་ཅྱིག་པར་གོ་ནས། དྱེ་ཕྱིན་པས་བཙུན་མོ་དྱེ་རྒྱལ་པོ་བ་ལང་ལྟ་

བུ་དང་ལན་ཅྱིག་ཏུ་གནས་པ་ལས་ཤྱི་བའང་སླའོ་སམ་སྟྱེ་ལྕྱེབ་པར་བརྩམས་

པ་ལས། རྒྱལ་པོས་གཟུང་ནས་སྒྲ་སློབ་པར་བས་ཏྱེ་བྲམ་ཟྱེ་མཆོག་སྲྱེད་

ལས་ལྱེགས་པར་བསླབས་སོ། །འོན་ཀང་ཅུང་ཟད་མ་རོགས་ནས་སློན་

དཔོན་སཔྟ་ཨཝརྨ་ལས་བངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །

དྱེ་ལ་སློབ་དཔོན་མཆོག་སྲྱེད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནྱི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་

པ་ལ་མངོན་པར་དད་པའྱི་བྲམ་ཟྱེ་ལས་དྲུག་པ་བརྩོན་པ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་

ནཱ་ལྱེནྡྲའྱི་མཁན་པོ་མཛད་པའྱི་ཚེ་མཛའ་བཤྱེས་སུ་གྱུར་པ་ཞྱིག་མ་ག་ངའྱི་
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ཤར་ཕོགས་ར་རའྱི་ཡུལ་ན་ཡོད་པ་ལས། དྱེས་ལོ་བཅུ་གཉྱིས་སུ་འཕགས་

པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་སྔགས་བཟླས་ཤྱིང༌། མཐར་གསྱེར་འབུམ་ཕྲག་

བཞྱིའྱི་ཡོ་བད་སྦྱིན་སྲྱེག་ཏུ་ཕུལ་བས་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་ཞལ་

མངོན་སུམ་དུ་བསྟན་ནས་ཁྱོད་ཅྱི་འདོད་གསུང་པ་ལ། བདག་གྲུབ་པ་ཆྱེན་པོ་

བརྒྱད་ཀྱིས་སྱེམས་ཅན་གྱི་དོན་བ་བར་འདོད་པས་ནག་པོ་ཆྱེན་པོ་མངག་

གཞུག་ཏུ་འཚལ་ཞུས་པས་དྱེ་བཞྱིན་དུ་གནང་ནས། དྱེ་ཕྱིན་ཆད་རྱིག་སྔགས་

ཐམས་ཅད་ཇྱི་ལྟར་འདོད་པར་གྲུབ་ཅྱིང༌། རྱི་ལུ་ལ་སོགས་པ་གྲུབ་པ་བརྒྱད་

པོ་སྟོང་ཕྲག་རྱེ་རྱེས་སྱེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་བཏགས་སོ། །གྲུབ་པ་ཐོབ་པ་

སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་པོ་དྱེ་དག་ཀང་ཁོང་ལ་བ་མར་འཛིན། རྱིག་པ་མཐའ་དག་

ཀང་མ་བསླབས་པར་རང་ཤྱེས་སོ། །དྱེ་ནས་ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་སོང་

ནས་རྒྱལ་པོ་སནྟྱི་ཝ་ཧ་ན་ཞྱེས་བ་བ་ལོངས་སྤོད་ཆྱེན་པོ་དང་ལྡན་པའྱི་ཡུལ་

དུ་གནས་སོ། །

དྱེར་ཡང་སྔགས་དང་རྒྱུད་ཀྱི་སྦོར་བས་སྱེམས་ཅན་ལ་ཕན་འདོགས་

ཤྱིང་གནས་པ་ལས། ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱྱིར་འོངས་པའྱི་ཚེ། བར་སྐབས་དྱེར་བྱུང་བའྱི་

རྒྱལ་པོ་བྷྱི་མ་ཤུ་ཀ་ལ་ཞྱེས་བ་བའྱི་ཡུལ་དུའང་སྱེམས་ཅན་གྱི་དོན་ཆྱེར་

བས་ཏྱེ། སྐབས་དྱེར་ཀཱ་ལྱི་དཱ་སའྱི་ལོ་རྒྱུས་སྦར། དྱེ་ནས་ལོ་ཕོགས་སུ་ཕྱིན། 

རྒྱལ་པོ་བདྱེ་བྱེད་སྒྲ་སློབ་པར་འདོད་པ་ལ། སྒྲ་པཱ་ཎྱི་པ་སོགས་ཡོངས་སུ་
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རོགས་པར་ཤྱེས་པའྱི་སློབ་དཔོན་མ་རྱེད་ནས། ཀླུའྱི་རྒྱལ་པོ་ཤྱེ་ཥ་ཞྱེས་བ་

བ་པཱ་ཎྱི་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་ཤྱེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པར་ཤྱེས་ནས། བྲམ་ཟྱེ་

མཆོག་སྲྱེད་ཀྱིས་རྱིག་སྔགས་ཀྱིས་མཐུས་བཀུག་ནས། ཤོ་ཀ་འབུམ་གྱིས་

པཱ་ཎྱི་པའྱི་དོན་ཐམས་ཅད་རྒྱ་ཆྱེར་འགྲྱེལ་ནུས་པ་འཆད་པར་བས་ཤྱིང༌། 

སློབ་དཔོན་གྱིས་ཡྱི་གྱེར་འབྲྱི་བ་ལས། དྱེ་གཉྱིས་ཀྱི་བར་དུ་ཡོལ་བས་ཆོད་

པར་བས་སོ། །ཤོ་ཀ་སྟོང་ཕྲག་ཉྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ་སོང་པ་ན་འདྱིའྱི་ལུས་ནྱི་ཅྱི་འདྲ་

སམ་སློབ་དཔོན་གྱིས་ཡོལ་བ་བཏྱེག་ནས་བལྟས་པས་སྦྲུལ་ཆྱེན་པོ ་

བསྒྱིངས་པ་མཐོང༌། ཀླུ་ཡང་ངོ་ཚ་སྟྱེ་བྲོས་སོ། །དྱེ་མན་ཆད་དུ་སློབ་དཔོན་

ཉྱིད་ཀྱིས་འགྲྱེལ་པ་བས་ཏྱེ། དྱེ་ལ་ནྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་

གཉྱིས་ཀྱི་ཚད་ཙམ་ལས་མྱེད་དོ། །དྱེ་གཉྱིས་བསོམས་པ་ལ་ཀླུས་བསྟན་པའྱི་

བར་སྤྲོད་པ་ཞྱེས་གྲགས། དྱེར་སྒྲ་ལ་སོགས་པའྱི་རྱིག་པའྱི་གནས་རྣམས་

ཀང་མང་དུ་བསྟན། མཐར་ནག་པོ་ཆྱེན་པོས་ཕྲག་པ་ལ་ཐོགས་ཏྱེ་རྱི་རབ་ཀྱི་

རྩྱེ་མོ་ཡོངས་འདུ་ས་བརྟོལ་གྱི་གནས་སུ་གཤྱེགས་སོ་ཞྱེས་གྲགས་སོ། །དྱེར་

རྒྱལ་པོ་བདྱེ་བྱེད་སློབ་དཔོན་མཆོག་སྲྱེད་ཀྱིས་བས་པའྱི་འགྲྱེལ་པ་ལ་ཡྱིད་

མ་ཆྱེས་པར་བྲམ་ཟྱེ་སཔྟ་ཝརྨ་གཞོན་ནུ་གདོང་དྲུག་བསྒྲུབ་ཏུ་བཅུག་གོ ། 

གྲུབ་ནས་ཁྱོད་ཅྱི་འདོད་ཅྱེས་ཟྱེར་བ་ན། ཨྱིནྡྲ་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་ཞྱེས་པར་འཚལ་ལོ་

བས་པས། སྱིདྡྷོ་ཝརྣ་ས་མམྒཱ་ཡ་ཞྱེས་བརོད་པ་ཙམ་གྱིས་སྒྲའྱི་དོན་མཐའ་
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དག་ཤྱེས་སོ། །

སྔར་བོད་དུ་གྲགས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་ན་ཀ་ལ་པའྱི་ཀུན་བཤད་བཞྱི་

པ་ཡན་ཆད་གཞོན་ནུ་གདོང་དྲུག་གྱིས་བཤད་ཅྱིང༌། ཀ་ལ་པ་ཞྱེས་པ་ཆ་

བསགས་ཀྱི་དོན་རྨ་བའྱི་མཇུག་སྒྲོ་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པའྱི་ཆ་བསགས་པའྱི་

དོན་དུ་འཆད་མོད། འདྱིར་ནྱི་དྱེ་ལྟར་མ་གྲགས་ཏྱེ། ཀ་ལ་པ་ནྱི་སཔྟ་ཝརྨ་ཉྱིད་

ཀྱིས་བརྩམས་ལ། ཆ་བསགས་ཀྱི་དོན་ནྱི་ཉྱེ་བར་མཁོ་བའྱི་ཆ་ཤས་དག་

བསགས་པའོ། །ཞྱེས་པའྱི་དོན་ནོ། །དྱེ་བཞྱིན་དུ་སློབ་དཔོན་འདྱིའྱི་མྱིང་ལ་

དབང་ཕྱུག་གོ་ཆར་འཆད་པ་ཡང་མ་དག་པ་ཡྱིན་ཞྱིང༌། སརྦ་ཝརྨ་ཞྱེས་པ་

ཡང་ཡྱིག་ནོར་བརྒྱུད་པ་སྟྱེ། སཔྟ་ཝརྨ་མུན་པའྱི་གོ་ཆ་ཡྱིན་ནོ། །ཀཱ་ལྱི་དཱ་

སའྱི་ལོ་རྒྱུས་ནྱི། ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱྱིའྱི་རྒྱལ་པོ་བྷྱི་མ་ཤུ་ཀླའྱི་མཆོད་གནས་སུ་བྲམ་

ཟྱེ་མཆོག་སྲྱེད་ཡོད་པའྱི་ཚེ། རྒྱལ་པོའྱི་བུ་མོ་དཔྱྱིད་ལྡན་མ་ཞྱེས་བ་བ་བྲམ་

ཟྱེ་མཆོག་སྲྱེད་ལ་སྦྱིན་པར་བས་པ་ལས། དཔྱྱིད་ལྡན་མ་ང་རྒྱལ་གྱི་དྲྱེགས་

པས་མཆོག་སྲྱེད་ལས་ཁོ་མོ་མཁས་པའྱི་ཕྱིར་དྱེའྱི་གཡོག་མྱི་བྱེད་དོ་ཞྱེས་

བས་སོ། །དྱེར་མཆོག་སྲྱེད་ཀྱིས་འདྱི་རྫུན་གྱིས་བསླུ་བར་བའོ་སམ་ནས། འོ་

ན་བདག་གྱི་སློབ་དཔོན་མཁས་པ་བདག་ལས་བོ་གྲོས་བརྒྱ་འགྱུར་གྱིས་ཆྱེ་

བ་ཞྱིག་ཡོད་པས་དྱེ་སྤན་དྲངས་ལ། དྱེ་ལ་རྒྱལ་པོས་དཔྱྱིད་ལྡན་མ་སོལ་

ཞྱིག་ཅྱེས་བས་ནས། མ་གྷ་དྷའྱི་གནག་རྱི་གཟུགས་བཟང་བ་ཞྱིག ཤྱིང་གྱི་
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ཡལ་གའྱི་རྩྱེ་མོ་ལ་གནས་ནས། ཡལ་གའྱི་རྩ་བ་ལ་སྟྱེའུ་བསྣུན་པར་བྱེད་པ་

མཐོང་ནས་ཤྱིན་ཏུ་བླུན་པར་ཤྱེས་ཏྱེ། དྱེ་བོས་ནས་ཞག་འགར་ཁྲུས་དང༌། 

བསྐུ་མཉྱེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བས། བྲམ་ཟྱེ་པནྱི་ཏའྱི་ཆ་བད་དུ་བཅོས། ཨོཾ་

སྭ་སྟྱི་ཞྱེས་བ་བ་གཅྱིག་པུ་བསླབས། རྒྱལ་པོ་སྐྱེ་བོའྱི་ཚོགས་དང་བཅས་ཏྱེ་

བཞུགས་པའྱི་དབུས་སུ་རྒྱལ་པོ་ལ་མྱེ་ཏོག་གཏོར་ཏྱེ་ཨོཾ་སྭ་སྟྱི་ཞྱེས་བ་བ་

འདྱི་བརོད་ཅྱིག །གཞན་སུ་ཞྱིག་གྱིས་དྲྱིས་ཀང་ལན་འདྱེབས་པར་མ་བྱེད་

ཅྱིག །ཅྱེས་བསོས་ནས་དྱེ་ལྟར་བྱེད་རྒྱུ་ལ་དྱེ་དག་བསྟབས་ཏྱེ་རྒྱལ་པོ་ལ་མྱེ་

ཏོག་གཏོར་ནས། ཨུ་ཤ་ཊར་ཞྱེས་ཟྱེར་རོ། །དྱེར་སློབ་དཔོན་གྱིས་ཡྱི་གྱེ་བཞྱི་

པོ་དྱེ་དག་གྱི་དོན་བཀྲལ་ཏྱེ། ཨུ་མ་ཡ་ས་ཧྱི་ཏོ་རུ་དྲཿ ཤཾ་ཀ་ར་ས་ཧྱི་ཏོ་བྱིཥྞུ། 

ཊཾ་ཀཱ་ར་ཤུ་ལ་པཱ་ཎྱིཥྩ། རཀྵནྟུ་ཤྱི་པ་སརྦཱ་དཱ། ཞྱེས་པའྱི་དོན་ཏྱེ། ཤྱིས་པ་

བརོད་པ་ཡྱིན་ཞྱེས་ཁ་བསྒྱུར་རོ། །ཚིག་ཏྱེ་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བ་ན། ཨུ་མ་

དང་བཅས་དྲག་པོ་དང༌། །བདྱེ་བྱེད་དང་བཅས་འཇུག་སྱེལ་ཏྱེ། །ཊཾ་ཚུལ་ཕག་

ན་མདུང་ཐུང་ཡང༌། །ཞྱི་བས་རྟག་ཏུ་བསྲུང་བར་མཛོད། །ཅྱེས་པའོ། །དྱེ་ནས་

དཔྱྱིད་ལྡན་མས་སྒྲའྱི་དོན་ལ་སོགས་པ་དྲྱིས་ཀང་ཅང་མྱི་སྨྲ་བ་ལ། མཆོག་

སྲྱེད་ཀྱིས་བདག་གྱི་སློབ་དཔོན་མཁས་པ་འདྱི་བུད་མྱེད་ཀྱིས་དྲྱིས་པ་ལ་ལན་

ཅྱི་ལ་འདྱེབས་ཞྱེས་མགོ་རྨོངས་པར་བས་ནས། བྲམ་ཟྱེ་མཆོག་སྲྱེད་ལོ་

ཕོགས་སུ་བྲོས་སོ། །དྱེ་ནས་དྱེ་ལ་ཁང་རྣམས་སུ་འཁྱིད་ཀང་ཅང་མྱི་སྨྲའོ། ། 
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མཐར་ལ་ཁང་གྱི་ཕྱི་ཁྱམས་སུ་སྲོག་ཆགས་སྣ་ཚོགས་པའྱི་གཟུགས་བརན་

བྲྱིས་པ་ལས་བ་ལང་གྱི་གཟུགས་བརན་མཐོང་བས་དགའ་སྟྱེ། ཕྱུགས་སྐོང་

བའྱི་རྣམ་འགྱུར་བྱེད་དོ། །དྱེ་ནས་ཀྱེ་མའོ་འདྱི་ནྱི་བ་ལང་རྱིའོ་ཞྱེས་གདོད་

བསླུས་པར་ཤྱེས་སོ། །བོ་དང་ལྡན་ན་སྒྲ་བསླབ་པར་བའོ་ཞྱེས་བརྟགས་པས་

ཀང་ཤྱིན་ཏུ་བོ་བརྟུལ་བར་བྱུང་སྟྱེ། དཔྱྱིད་ལྡན་མས་ཀང་སང་པོར་བས་ཤྱིང་

ཉྱིན་རྱེ་བཞྱིན་མྱེ་ཏོག་འཐུར་བཏང་ངོ༌། །མ་ག་དྷའྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ན་ལ་མོ་

ནག་མོའྱི་སྐུ་ལའྱི་བཟོ་བོས་བས་པ་ཞྱིག་ཡོད་དྱེ། ཉྱིན་རྱེ་བཞྱིན་དྱེ་ལ་མྱེ་ཏོག་

མང་དུ་ཕུལ་ནས་ཕག་བཙལ་ཏྱེ་གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། དུས་ནམ་

ཞྱིག་ན། དཔྱྱིད་ལྡན་མ་ལ་མཆོད་པས་དུས་ཅྱིག་ལ། དྱེས་ཐོར་རངས་མྱེ་ཏོག་

འཐུ་བར་སོང་བའྱི་ཚེ། དཔྱྱིད་ལྡན་མའྱི་གཡོག་མོ་ཞྱིག་ཀལ་ཀའྱི་དོན་དུ་གོ་

ལ་མུར་བཞྱིན་དུ་ལ་མོ་ནག་མོའྱི་རྟྱེན་གྱི་རྒྱབ་ཏུ་ཡྱིབ་ཅྱིང་འདུག་གོ །ཕྱུགས་

རྱི་དྱེས་སྔར་བཞྱིན་གསོལ་བ་བཏབ་པའྱི་ཚེ། གཡོག་མོ་དྱེས་གོ་ལ་མུར་འཕྲོ་

ལག་ཏུ་གཏད་པའྱི་འདྱི་ནྱི་ལ་མོས་དངོས་སུ་གནང་བ་ཡྱིན་ནོ་སམ་ནས་མྱིད་

དོ། །དྱེ་ཉྱིད་དུ་བོ་གྲོས་ཐོགས་པ་མྱེད་པས་རྟོག་གྱེ་དང་བར་སྤྲོད་པ་དང་སན་

ངག་སྨྲ་བ་ཆྱེན་པོར་གྱུར་ཏྱེ། ལག་པ་གཡས་སུ་པདྨའྱི་མྱེ་ཏོག་དང༌། གཡོན་

དུ་ཨུཏྤལ་ཞྱིག་ཐོགས་ཏྱེ། པདྨ་མྱེ་ཏོག་བཟང་ཡང་ཡུ་བ་རྩུབ། ཨུཏྤལ་ནྱི་མྱེ་

ཏོག་ཆུང་ཡང་ཡུ་བ་འཇམ་པས་གང་ཞྱིག་འདོད་ཅྱེས་པའྱི་དོན་ལ། བདག་གྱི་
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ལག་པ་གཡས་ན་པདྨ་དང༌། །གཡོན་ན་དྱེ་བཞྱིན་ཨུཏྤལ་ལའྱི་མྱེ་ཏོག །འཇམ་

པའྱི་ཡུ་བའམ་རྩུབ་པའྱི་ཡུ་བ་ཅན། །གང་འདོད་ལོངས་ཤྱིག་པདྨའྱི་མྱིག་ཅན་

མ། །ཞྱེས་བརོད་པས་མཁས་པར་སོང་བར་ཤྱེས་ཏྱེ་བཀུར་བསྟྱི་ཆྱེན་པོ་

བས། དྱེ་ལ་མོ་ནག་མོ་ལ་ཤྱིན་ཏུ་གུས་པར་བས་པས་ཀཱ་ལྱི་དཱ་ས་སྟྱེ་ནག་

མོའྱི་འབངས་སམ་ནག་མོའྱི་ཁོལ་པོར་གྲགས། དུས་དྱེ་ཙམ་ན་སན་ངག་

མཁན་མཐའ་དག་གྱི་གཙུག་གྱི་ནོར་བུར་གྱུར། སྤྲྱིན་གྱི་ཕོ་ཉ་ལ་སོགས་པ་ཕོ་

ཉ་བརྒྱད་དང༌། གཞོན་ནུ་འབྱུང་བ་ལ་སོགས་པའྱི་སན་དངགས་ཀྱི་བསྟན་

བཅོས་ཆྱེན་པོ་ཡང་མང་དུ་བརྩམས། འདྱི་དང་སཔྟ་ཝརྨ་གཉྱིས་ཀ་གྲུབ་

མཐའ་ནྱི་ཕྱི་རོལ་པ་ཞྱིག་གོ །

དྱེ་དག་གྱི་དུས་ལྱི་ཡུལ་དུ་དགྲ་བཅོམ་པ་དགྱེ་འདུན་འཕྱེལ་བྱུང༌། 

གཞན་ཡང་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའྱི་སློབ་དཔོན་ལ། ཐོ་གར་དུ་སློབ་དཔོན་མྱིའུ་ཐུང་

དང༌། ཁ་ཆྱེར་ཀུ་ན་ལ་དང༌། ཉྱི་འོག་དབུས་སུ་དགྱེ་བྱེད་དང༌། ཤར་ཕོགས་

སུ་སློབ་དཔོན་དགྱེ་འདུན་འཕྱེལ་རྣམས་དང༌། མདོ་སྱེ་པའྱི་སློབ་དཔོན་ནུབ་

ཕོགས་སུ་བཙུན་པ་གཞོན་ནུ་ལྱེན་ཞྱེས་བ་བ་བྱུང་སྟྱེ། དྱེ་རྱེ་རྱེ་ལ་ཡང་

འཁོར་ཚོགས་བགྲང་བ་ལས་འདས་པ་ཡོད་དོ། །རྒྱལ་པོ་ཧ་རྱི་ཙནྡྲ་ནྱི་འཁོར་

བཅས་འཇའ་ལུས་སུ་གྱུར་པས་དྱེའྱི་བརྒྱུད་པ་མྱེད་ལ་དྱེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཚ་བོར་

གྱུར་པ་ཨཀྵ་ཙནྡྲ་དང༌། དྱེའྱི་བུ་ཛ་ཡ་ཙནྡྲ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྲྱིད་སྐོངས་པའྱི་
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དུས་ཡྱིན། དྱེ་གཉྱིས་ཀང་དམ་པའྱི་ཆོས་མཆོད་པར་བྱེད་པ་བྱུང་མོད། བསྟན་

པ་ལ་བ་བ་ཆྱེར་བས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་མྱི་སྣང་ངོ༌། །ལོ་ཕོགས་སུ་རྒྱལ་པོ་ཧ་རྱི་

བྷ་དྲ་འཁོར་སྟོང་དང་བཅས་པ་རྱི་ལུའྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་བོ། དང་པོ་ཐྱེག་ཆྱེན་

དར་བ་ནས་དྱེ་བར་དུ་སྐྱེ་བོ་སྟོང་ཕྲག་ཏུ་བཅད་པ་བརྒྱ་ཐམ་པས་རྱིག་པ་

འཛིན་པ་གྲུབ་བོ། །དུས་དྱེ་ཙམ་ན་ཀླ་ཀློའྱི་ཆོས་དང་པོར་བྱུང་བའང་ཡྱིན་ཏྱེ། 

ཁ་ཅྱིག་ཁ་ཆྱེའྱི་ཡུལ་དུ་བཙུན་པ་དཔལ་ལྱེན་འདས་པའྱི་དུས་སུ་བྱུང་ཞྱེས་

ཟྱེར་ལ། འགའ་ཞྱིག་བཙུན་པ་ཀུ་ན་ལའྱི་སློབ་མ་ཡྱིན་ཡང་ཟྱེར་ཏྱེ། མདོ་སྱེ་

འཛིན་པ་མང་དུ་ཐོས་པ་ཡྱིན་ཡང་དད་པ་མྱེད་པ་གཞོན་ནུའྱི་སྱེ་ཞྱེས་བ་བ་

ཞྱིག་བྱུང་སྟྱེ། དྱེ་བསླབ་པ་འཆལ་བ་དགྱེ་འདུན་གྱིས་གནས་དབྱུང་བས་པས་

ཆྱེར་འཁྲུགས་ཏྱེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་འགྲན་པར་ནུས་པའྱི་ཆོས་

རྩོམ་མོ་ཞྱེས་ཐོ་གར་གྱི་ཡུལ་གྱི་རྒྱབ་ཤུ་ལྱི་ཀ་ཞྱེས་བ་བའྱི་ཡུལ་དུ་སོང༌། 

མྱིང་མཱ་མཐར་ཞྱེས་པར་སོས། ཆ་ལུགས་བསྒྱུར་ནས་འཚེ་བ་ཆོས་སུ་སྨྲ་

བའྱི་ཀླ་ཀློའྱི་ཆོས་བརྩམས་ཏྱེ། ལ་མྱིན་གྱི་རྱིགས་ཀྱི་གདོན་ཆྱེན་པོ་བྱིཥྱི་

མྱིལྱིའྱི་གནས་སུ་སྦས་ཤྱིང་གཏད་དོ། །བདུད་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏྱེ་

གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་རྱིག་སྔགས་མང་པོའང་གྲུབ་བོ། །

དྱེའྱི་ཚེ་ཁོ་རཱ་སཱ་ནའྱི་ཡུལ་ན་བྲམ་ཟྱེའྱི་རྱིགས་ཀྱི་བུ་མོ་ཞྱིག་ཉྱིན་རྱེར་

མྱེ་ཏོག་མང་པོ་འཐུས་ཏྱེ་ཕུང་པོར་བས་ནས་ལ་ལ་ཡང་མཆོད། གཞན་ལ་
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ཡང་འཚོང་བ་ལས། ལན་ཅྱིག་མྱེ་ཏོག་གྱི་ཕུང་པོའྱི་དབུས་ནས་བྱི་ལ་ཞྱིག་

བྱུང་སྟྱེ་ལུས་ལ་ཐྱིམ་པ་དང་སྦྲུམ་མར་གྱུར། ལོ་དུས་སུ་ཁྱྱེའུ་སྟོབས་དང་ལྡན་

པ་ཞྱིག་བཙས་ཏྱེ། ཆྱེར་སྐྱེས་པ་ན་བྱིས་པ་ན་མཉམ་ཐམས་ཅད་ལ་བརྱེག་

ཅྱིང་སྲོག་ཆགས་ཐམས་ཅད་གསོད་དོ། །དྱེར་ཡུལ་དཔོན་གྱིས་ནགས་ཚལ་

དུ་བསྐྲད། དྱེར་ཡང་སྐྱེ་བོ་བྱུང་ཚད་ཁ་བཏགས་ཏྱེ་འགའ་ཞྱིག་རང་གྱི་གཡོག་

ཏུ་བས། ནགས་ཀྱི་གཅན་གཟན་དང་སྲོག་ཆགས་སྣ་ཚོགས་པ་དག་བསད་

དྱེ། ཤ་རུས་པགས་པ་དག་སྐྱེ་བོ་དག་ལ་སྦྱིན་པར་བྱེད་དོ། །དྱེ་ནས་རྒྱལ་

པོས་ཚོར་ཏྱེ་དྱེ་ཉྱིད་ལ་བརྟགས་ཤྱིང་དྲྱིས་པས། བདག་ནྱི་བྲམ་ཟྱེ་མ་ཡྱིན། 

རྒྱལ་རྱིགས་དང༌། རྱེ་རྱིགས་དང༌། དམངས་རྱིགས་ཀང་མ་ཡྱིན་པས་བདག་

ལ་རྱིགས་ཀྱི་ཆོས་སྦྱིན་པ་པོ་མ་བྱུང་སྟྱེ། །དྱེའྱི་ཕྱིར་ཁོ་བས་བརྱེག་པ་ཡྱིན་

ནོ། །གལ་ཏྱེ་རྱིགས་ཀྱི་ཆོས་སྦྱིན་པ་ཞྱིག་ཡོད་ན་དྱེའྱི་བ་བ་བའོ་ཟྱེར་བ་ལས། 

ཁྱོད་ལ་རྱིགས་ཀྱི་ཆོས་སྦྱིན་པ་པོ་སུ་ཡྱིན་དྲྱིས་པས་ཁོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་བཙལ་

བས་བའོ་ཞྱེས་ཟྱེར། དྱེའྱི་རྨྱི་ལམ་དུ་བདུད་ཀྱིས་ལུང་བསྟན་ཏྱེ་སྔར་སྦས་པའྱི་

གླྱེགས་བམ་རྱེད་དོ། །དྱེ་བཀླགས་པས་དྱེ་ལ་མོས་ནས་འདྱི་ལྟ་བུ་སུ་ཞྱིག་

གྱིས་སྟོན་པར་འགྱུར་སམ་པ་ན། བདུད་ཀྱིས་ལུང་བསྟན་ཏྱེ་མཱ་མ་ཐ་ར་ཉྱིད་

དང་འཕྲད་དྱེ་ལུང་མནོས་སོ། །དྱེ་ཙམ་གྱིས་རྱིག་སྔགས་རྣམས་ཀང་གྲུབ་སྟྱེ། 

དྱེ་ཉྱིད་འཁོར་སྟོང་དང་བཅས་པ་བྵཻ་ཁམ་པ་ཞྱེས་བ་བ་ཀླ་ཀློའྱི་་དྲང་སྲོང་དུ་
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གྱུར་ཏོ། །དྱེ་མཁའྱི་གྲོང་ཁྱྱེར་དང་ཉྱེ་བའྱི་ཡུལ་དུ་སོང་ནས། བྲམ་ཟྱེ་དང་རྒྱལ་

རྱིགས་རྣམས་ལ་ཆོས་ལོག་བསྟན་པས་སྵཻ་ཏཱ་དང་ཏུ་རུཥྐའྱི་རྒྱལ་པོའྱི་

རྱིགས་རྣམས་བྱུང་ངོ༌། །སྟོན་པ་དྱེ་ནྱི་ཨརྔོཉ་ཞྱེས་གྲགས་ལ། ཀླ་ཀློའྱི་ཆོས་

ལུགས་བྱུང་ཚུལ་གྱི་དང་པོ་ནྱི་དྱེ་ལྟར་ཡྱིན་ནོ། །འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་

བསྟན་པ་སྐོང་བའྱི་དུས་ཀྱི་གཏམ་སྟྱེ་བཅོམ་ལྔ་པའོ། །

 

བསན་པར་དགྲ་དང་པོ་བྱུང་ཞིང་སླར་སོར་ཆུད་སྐབས།

རྒྱལ་པོ་ཨཀྵ་ཙནྡྲ་དང༌། ཛ་ཡ་ཙནྡྲ་ཞྱེས་པ་གཉྱིས་ཉྱི་འོག་གྱི་རྒྱལ་

ཁམས་སྐོང་ཞྱིང༌། མངའ་ཐང་ཤྱིན་ཏུ་ཆྱེ་ལ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་བ་མར་

བྱེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཙནྡྲའྱི་མྱིང་ཅན་བདུན་ལ་བགྲང་ངོ༌། །ཛ་ཡ་ཙནྡྲའྱི་བུ་

ནྱེ་མ་ཙནྡྲ། དྱེའྱི་བུ་ཕ་ཎྱི་ཙནྡྲ། དྱེའྱི་བུ་བྷཾ་ས་ཙནྡྲ། དྱེའྱི་བུ་སཱ་ལ་ཙནྡྲ་རྣམས་

མངའ་ཐང་ཧ་ཅང་ཆྱེ་བ་མ་ཡྱིན་པས་ཙནྡྲ་བདུན་ནམ་བཅུ་གང་ལའང་མྱི་

བགྲང་ངོ༌། །དྱེ་ལ་རྒྱལ་པོ་ནྱེ་མ་ཙནྡྲས་རྒྱལ་སྲྱིད་བསྐངས་ནས་མྱི་རྱིང་བ་ན། 

བྲམ་ཟྱེ་བུ་ཥྱ་མྱི་ཏྲ་སྟྱེ་རྒྱལ་བཤྱེས་ཞྱེས་བ་བ་རྒྱལ་པོའྱི་མདུན་ན་འདོན་བྱེད་

པ་ཞྱིག་གྱིས་ངོ་ལོག་བརྩམས་ཏྱེ། དྱེས་རྒྱལ་སྲྱིད་སྐོང་བའྱི་ཚེ། བྲམ་ཟྱེའྱི་

དྱེའྱི་ཉྱེ་དུ་རྒན་མོ་ཞྱིག་གྱིས་དོན་ཞྱིག་ལ་ན་ལྱེནྡྲར་ཕྱིན་པས། གནྱི་བརྡུངས་
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པའྱི་སྒྲ་ལ་ཕཊ་ཊཱ་ཡ་ཞྱེས་པའྱི་སྒྲར་བྱུང༌། དྱེ་བྲམ་ཟྱེ་སྒྲ་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་

བརྟགས་པས། མུ་སྟྱེགས་ངན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཀླད་པ་འགྱེམས་ཞྱེས་བ་བའྱི་

སྒྲར་འདུག་གོ །འདྱི་ལ་སྔར་བོད་དུ་བྱུང་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་ན། ལ་དང་ཀླུ་དང་

དྲང་སྲོང་གྱིས་མཆོད་པའྱི། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཏོག་སྟྱེ་འདྱི་བརྡུངས་

པས། མུ་སྟྱེགས་འཆལ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཀླད་པ་འགྱེམས། ཞྱེས་བྱུང་བར་གྲགས་

ལ། གནྱིའྱི་སྒྲ་ལ་འགྱེམས་ཞྱེས་བྱུང་ཟྱེར་བ་ནྱི་འགྱེམས་པ་སྟྱེ། ཚལ་པ་མང་

པོར་ཞྱིག་པའྱི་སྐད་དོད་རྒྱ་སྐད་དྱེ་བྱུང་བར་བྱེད་དགོས་ཀྱི། བོད་སྐད་

འགྱེམས་ཞྱེས་བ་བ་བྱུང་བར་འདོད་པ་དང༌། འགྱེམས་པའྱི་དོན་སྐམས་པ་ལ་

བྱེད་པ་ནྱི་བཞད་གད་ཀྱི་གནས་སོ། །

དྱེར་བྲམ་ཟྱེའྱི་རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་བཤྱེས་ལ་སོགས་པ་མུ་སྟྱེགས་རྣམས་

ཀྱིས་དམག་བས་ཏྱེ། ཡུལ་དབུས་ནས་ཛ་ལནྡྷ་རའྱི་བར་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་

མང་པོ་མྱེ་ལ་བསྲྱེགས། དགྱེ་སློང་མང་དུ་ཐོས་པ་འགའ་རྱེ་ཡང་བསད། ཕལ་

ཆྱེར་ཡུལ་གཞན་དུ་བྲོས་པ་ལས་ལོ་ལྔ་ནས་བང་ཕོགས་སུ་དྱེ་ཉྱིད་ཤྱིའོ། །དྱེ་

ལ་སྟོན་པའྱི་བསྟན་པ་ལོ་ལྔ་བརྒྱ་དང་པོ་ཡར་འཕྱེལ་དང༌། ལྔ་བརྒྱ་གཅྱིག་

འགྲྱིབ་པའྱི་དུས་ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཡུལ་དབུས་སུ་བསྟན་

པ་སྐོང་བ་ཙམ་ཡན་ཆད་ལུང་གྱི་བསྟན་པ་དང༌། ལ་ཁང་བཞྱེངས་པ་ལ་

སོགས་པ་ཇྱེ་མང་དུ་སོང་བས་ཡར་འཕྱེལ་ཡྱིན་ལ། ཀླུ་སྒྲུབ་ལོ་ཕོགས་ཀྱི་
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རྒྱུད་ན་འགྲོ་དོན་མཛད་པ་ཙམ་གྱི་དུས་ན་ཀླ་ཀློའྱི ་ཆོས་ལུགས་མགོ་

བརྩམས་པ་དང༌། དཔལ་གྱི་རྱི་ལ་བཞུགས་པའྱི་དུས་ཙམ་ན་བྲམ་ཟྱེའྱི་རྒྱལ་

པཽ་རྒྱལ་བཤྱེས་ཀྱིས་གནོད་པ་བས་པ་འདྱི་ཀུན་བྱུང་བར་མངོན་པས་འགྲྱིབ་

པའྱི་ཐོག་མ་བརྩམས་པར་སྣང་ངོ༌། །དྱེ་རྱེས་རྒྱལ་པོ་ཕ་ཎྱི་ཙཎྡྲ་མ་ག་དྷར་

རྒྱལ་སྲྱིད་བྱེད་དོ། །དྱེའྱི་ཚེ་ཤར་ཕོགས་བྷང་ལའྱི་བྱེ་བྲག་གོ་ཊ་ཞྱེས་བ་བར་

རྒྱལ་པོ་གོ་ཊ་འཕྱེལ་བྱེད་ཅྱེས་བ་བ་ལོངས་སྤོད་དང་དབང་ཐང་ཤྱིན་ཏུ་ཆྱེ་

བར་བྱུང་སྟྱེ། དྱེས་སྔར་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཉམས་པ་ཐམས་ཅད་བསོས། 

ཆོས་གཞྱི་རྒྱས་པར་བས་སོ། །

གནས་བརྟན་བསམ་རོགས་ཞྱེས་བ་བས་བསྟན་པ་ལ་ཕན་ཆྱེར་

བཏགས་ཏྱེ། ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྱེ་སྣོད་རྒྱས་པར་བས། མ་ག་དྷར་ཆོས་གཞྱི་དྲུག་

ཅུ་བཙུགས་སོ། །དྱེའྱི་ཚེ་ནུབ་ཕོགས་མོ་ལ་ཏཱ་ན་ཞྱེས་བ་བའྱི་གྲོང་ཁྱྱེར་བཱ་ག་

ད་ཞྱེས་བ་བར་ཀླ་ཀློའྱི་སྟོན་པའྱི་རྱེས་སུ་ཞུགས་པ་སྟག་གཟྱིགས་སོག་པོའྱི་

རྒྱལ་པོ་ཧ་ལ་ལུ་ཞྱེས་བ་བ་བྱུང་ངོ༌། །དྱེ་རྟ་འབུམ་རྱེད་དང་ལྡན་པའྱི་དབང་

ཐང་ཆྱེན་པོར་གྱུར་ཏྱེ། རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་དུ་ཀླ་ཀློ་བྱུང་བའྱི་ཐོག་མ་ཡྱིན་པར་

གྲགས་སོ། །རྒྱལ་པོ་བྷཾ་ས་ཙནྡྲའྱི་ཚེའྱི་གཞུག་དང༌། སཱ་ལ་ཙནྡྲའྱི་དུས་སུ་

ཤར་ཕོགས་སུ་བྲམ་ཟྱེ་ཀཱ་ཤྱི་ཛཱ་ཏ་ཞྱེས་བ་བ་ཀ་བྱུང་སྟྱེ། སྔར་གྱི་ཆོས་གཞྱི་

ཐམས་ཅད་གུས་པས་མཆོད། ཁྱད་པར་བྷང་ལའྱི་གྲོང་ཁྱྱེར་སྭ་ན་ར་གྷ་བོ་
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ཞྱེས་བ་བར་ཆོས་སྨྲ་བ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྱི་དང༌། དྱེ་རྱེ་རྱེ་ལ་ཆོས་ཉན་པ་བཅུ་

བཅུ་དང་བཅས་པའྱི་འཚོ་བ་སྦར། བསྟན་པ་ཉམས་པ་སོས་པར་བས་སོ། ། 

དྱེ་དག་ནྱི་སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་དཔལ་གྱི་རྱིར་བཞུགས་པའྱི་དུས་དང༌། དྱེ་

རྱེས་རྱིང་པོར་མ་ལོན་པའྱི་སྐབས་སུ་བྱུང་བའོ། །བསྟན་པ་ལ་དགྲ་དང་པོ་

བྱུང་ཞྱིང་སླར་སོར་ཆུད་པའྱི་སྐབས་ཏྱེ་བཅུ་དྲུག་པའོ། །

 

སློབ་དཔོན་ཨརྱ་དྱེ་ཝ་སོགས་ཀྱི་དུས་ཀྱི་གཏམ།

དྱེ་ནས་རྒྱལ་པོ་སྭ་ལ་ཙནྡྲ་གུསྟ་སྟྱེ་ཟླ་བ་སྦས་པ་ཞྱེས་བ་བ་བྱུང༌། དྱེ་

མངའ་ཐང་ཤྱིན་ཏུ་ཆྱེ་བས་ཙནྡྲ་བཅུ་ལ་བགྲང༌། དགྱེ་སྱིག་འདྲྱེས་མར་བྱེད་

ཅྱིང༌། སངས་རྒྱས་ལ་སྐབས་སུ་སོང་བ་མ་ཡྱིན་པས་ཙནྡྲ་བདུན་ལ་མྱི་འདྲྱེན་

ཞྱིང་རྒྱལ་པོ་འདྱིའྱི་དུས་དཔལ་ནཱ་ལྱེནྡྲར་སློབ་དཔོན་ཨཱརྱ་དྱེ་ཝ་དང༌། ནཱ་ག་

ཧཱ་ཝ་ཞྱེས་པ་སློབ་དཔོན་ཀླུ་བོས་ཀྱིས་བསྟན་པ་རྒྱ་ཆྱེར་བསྐངས་སོ། །དྱེ་ལ་

སློབ་དཔོན་ཨཱརྱ་དྱེ་ཝ་ནྱི་བོད་རྣམས་ལ་ཡོངས་གྲགས་ལྟར་ན། སྱིང་གླྱིང་གྱི་

རྒྱལ་པོའྱི་སྐྱེད་མོས་ཚལ་དུ་པདྨ་ལས་བརྫུས་ཏྱེ་སྐྱེས་ཤྱིང༌། རྒྱལ་པོས་ཀང་

སྲས་ཀྱི་དོད་དུ་བསྐངས། མཐར་སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་སློབ་མར་གྱུར་ནས། 

སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་བཞུགས་པའྱི་དུས་ན་མུ་སྟྱེགས་ཐུབ་དཀའ་ནག་པོ་
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བཏུལ་བར་འདོད་ལ། འགའ་ཞྱིག་ནྱི་དྱེར་མ་ཟད་གྲུབ་ཐོབ་ཀརྣ་རྱི་པ་དང་

གཅྱིག་པས་ཀླུ་སྒྲུབ་བཞུགས་པའྱི་དུས་ཉྱིད་དུ་འཇའ་ལུས་སུ་གཤྱེགས་སོ་

ཞྱེས་ཟྱེར། བོད་འདྱིར་ནྱི་དག་རུང་མྱི་དག་རུང་གཏམ་གང་ཡང་རུང་བ་

གྲགས་ཆྱེན་པོས་སྐྱེ་བོ་ཀུན་ལ་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པ་ཞྱིག་ཡོད་ན་ཤྱིན་ཏུ་བདྱེན་

པའྱི་དོན་ཅན་གཞན་ཞྱིག་སྨྲས་ཀང་རྣ་བར་མྱི་འོང་ཞྱིང༌། ཡྱིད་ལ་མྱི་བདྱེ་བ་

ཞྱིག་སྣང་ནའང་འདྱིར་དངོས་གནས་སུ་བརོད་ན། བཞྱི་བརྒྱ་པའྱི་འགྲྱེལ་པར་

སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་གྲགས་པས་ཀང་སྱིང་ལའྱི་གླྱིང་གྱི་རྒྱལ་པོའྱི་སྲས་སུ་

བཤད། འཕགས་ཡུལ་གྱི་གཏམ་ཁུངས་མ་ལ་ཡང་དྱེ་བཞྱིན་དུ་གྲགས་པས་

དྱེ་ལྟར་བཤད་ན། སྱིང་ལའྱི་གླྱིང་གྱི་རྒྱལ་པོ་པཉ་ཤྱི་གཾ་ཞྱེས་བ་བ་ཞྱིག་ལ་

སྲས་མཚན་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བྱུང༌། ཆྱེར་སྐྱེས་ནས་རྒྱལ་ཚབ་ཀྱི་ས་ལ་

བཞག་ཀང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་ལག་པར་མོས་པར་གྱུར་ཏྱེ། མཁན་པོ་ཧྱེ་མ་དྱེ་

ཝ་ཞྱེས་བ་བ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིང་བསྱེན་པར་རོགས། སྱེ་སྣོད་གསུམ་པོ་

མཐའ་དག་ཆུབ་པར་བས་པ་ན་ཡུལ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ལ་ཁང་དང་མཆོད་རྟྱེན་

དག་བལྟ་བའྱི་ཕྱིར་འཛམ་བུའྱི་གླྱིང་དུ་བོན། སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱལ་པོ་བདྱེ་

བྱེད་ཀྱི་ས་ནས་དཔལ་གྱི་རྱིར་གཤྱེགས་པ་དང་ཉྱེ་བའྱི་ཚེ་མཇལ་ཏྱེ་དཔལ་

གྱི་རྱིར་སློབ་དཔོན་གྱི་ཞབས་པད་བསྟྱེན་ཞྱིང་བཅུད་ལྱེན་ལ་སོགས་པའྱི་

དངོས་གྲུབ་མང་པོ་ཐོབ་པར་མཛད་ནས་མཐར་སྱིང་པཽའྱི་དོན་གྱི་བསྟན་
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པའང་གཏད་དོ། །སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་སྐུ་འདས་པའྱི་འོག་རོལ་དུ་དྱེ་དང་ཉྱེ་

བའྱི་ལོ་ཕོགས་ཀྱི་རྒྱུད་རྣམས་སུ་སློབ་མ་དང་ཉན་བཤད་ལ་སོགས་པས་

སྱེམས་ཅན་གྱི་དོན་མཛད་ཅྱིང༌། རྱིའྱི་ལ་དང་ཤྱིང་གྱི་ལ་ལ་སོགས་པ་ལས་

ཡོ་བད་བངས་ནས། གཙུག་ལག་ཁང་ཉྱི་ཤུ་རྩ་བཞྱི་བཞྱེངས། གནོད་སྦྱིན་མོ་

སྐལ་པ་བཟང་མོས་འཚོ་བ་སྦར་ཏྱེ་དྱེ་ཐམས་ཅད་དུ་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའྱི་ཆོས་

གཞྱི་རྱེ་བཙུགས་སོ། །

དྱེའྱི་ཚེ་ཤར་ཕོགས་ན་ལྱི་ནཱྱིའྱི་གྲོང་ཁྱྱེར་ཁོར་ཏ་ཞྱེས་བ་བར་བྱུང་བ་

བྲམ་ཟྱེ་ཐུབ་དཀའ་ནག་པོས་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་ཕྱིན་ཏྱེ། སངས་

རྒྱས་པའྱི་བསྟན་པ་རྩོད་པས་ཕམ་པར་བས་ནས། དཔལ་ན་ལྱེནྡྲར་འོངས་པ་

ནས་སངས་རྒྱས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྩོད་པར་མ་ནུས་ནས་སློབ་དཔོན་ཨཱརྱ་དྱེ་

ཝ་སྤན་དྲང་པའྱི་ཕྱིར་འཕྲྱིན་ཡྱིག་བྲྱིས་ཏྱེ་ནག་པོ་ཆྱེན་པོ་ལ་གཏོར་མ་བས་

པ་ན། ནག་པོ་ཆྱེན་པོའྱི་རོ་སྐུ་རང་བོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་བ་རོག་ཅྱིག་བྱུང་

སྟྱེ། དྱེའྱི་མགུལ་པར་ཡྱི་གྱེ་བཏགས་པས་འཕར་ཏྱེ་ལོ་ཕོགས་སུ་སོང་སྟྱེ་སློབ་

དཔོན་ལ་གཏད་པས། སློབ་དཔོན་གྱིས་ཀང་འདུལ་བའྱི་དུས་སུ་མཁྱྱེན་ནས། 

རྐང་མགོགས་ཀྱི་རས་ལ་བརྟྱེན་ཏྱེ་ཚུར་བོན། ལམ་དུ་མུ་སྟྱེགས་ཀྱི་རྱིགས་

ཀྱི་བུད་མྱེད་ཅྱིག་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རས་ཀྱི་དོན་དུ་དགྱེ་སློང་མཁས་པའྱི་མྱིག་

དགོས་པར་བྱུང་ནས་སྤན་ཡ་གཅྱིག་སློང་པ་ལ་དྱེ་བྱིན་ཏྱེ། ཐུན་ཚོད་གཅྱིག་
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གྱི་ཡུན་ཙམ་ལ་ནཱ་ལྱེནྡྲར་ཕྱེབས། དྱེར་མུ་སྟྱེགས་ཀྱི་དཔུང་གཉྱེན་སྲྱིང་མོ་

པནྱི་ཏ་དང༌། ནྱེ་ཙོ་དང༌། ཐོད་ལྱེ་ཀོར་རྣམས་དགྱེ་བསྱེན་སྤྱི་བརྟོལ་ཅན་དང༌། 

བྱི་ལ་དང༌། མར་ནག་གྱི་བུམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཏུལ། ཕོགས་ཐམས་ཅད་རྱིག་

སྔགས་ཀྱིས་བཅྱིངས་ཤྱིང་གོས་ཧྲུལ་ལ་སོགས་པས་བསྐོར་བས་དབང་ཕྱུག་

ཆྱེན་པོ་ཉྱེད་རྒྱུད་ལ་འཇུག་པར་ཡང་མ་ནུས། ཡུན་རྱིང་དུ་རྩོད་པ་བས་པས་

ཀང་སློབ་དཔོན་གྱིས་དྱེ་ལན་གསུམ་དུ་ཚར་བཅད་དོ། །དྱེ་རྱིག་སྔགས་ཀྱི་

མཐུས་ནམ་མཁའྱི་ལམ་ལས་འབྲོས་པར་བརྩམས་པ་ལས་སློབ་དཔོན་གྱིས་

དྱེའྱི་སྔགས་བཅྱིངས་ཏྱེ་བཟུང་ནས། གཙུག་ལག་ཁང་ཞྱིག་ཏུ་བཙོན་དུ་

བཅུག་པ་ལ་གླྱེགས་བམ་རྣམས་བཀླགས་པས་རྱིང་ཉྱིད་ལུང་བསྟན་པའྱི་མདོ་

སྱེ་མཐོང་ནས། སྔར་བསྟན་པ་ལ་བ་བ་མ་ཡྱིན་པ་བས་པ་ལ་ནྱི་འགོད། 

སངས་རྒྱས་ལ་དད་པ་ཆྱེས་ཆྱེར་འཕྱེལ་བར་གྱུར་ནས། རབ་ཏུ་བྱུང་སྟྱེ་རྱིང་

པོར་མྱི་ཐོགས་པར་སྱེ་སྣོད་གསུམ་འཛིན་པར་གྱུར་ཏོ། །

དྱེ་ནས་སློབ་དཔོན་ཨཱརྱ་དྱེ་ཝས་ན་ལྱེནྡྲར་ཡང་ཡུན་རྱིང་དུ་བཞུགས་

ཤྱིང༌། མཐར་ཡང་ལོ་ཕོགས་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་གཤྱེགས་ནས་སྱེམས་ཅན་གྱི་དོན་

རྒྱ་ཆྱེན་པོ་མཛད་དྱེ་ཡུལ་ཀཉྱི་དང་ཉྱེ་བའྱི་རཾ་ག་ནཱ་ཐ་ཞྱེས་བ་བར་སྒྲ་གཅན་

འཛིན་བཟང་པཽ་ལ་སྱིང་པོའྱི་དོན་གྱི་བསྟན་པ་གཏད་ནས་སྐུ་འདས་སོ། །སློབ་

དཔོན་ཨཱརྱ་དྱེ་ཝ་དང་དུས་མཚུངས་པ་ལ། ལོ་ཕོགས་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་སློབ་དཔོན་
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ཀླུ་བོས་ཞྱེས་བ་བ་མཚན་དངོས་ཏ་ཐ་ག་ཏ་བྷ་དྲ་སྟྱེ་དྱེ་ཀླུ་རྣམས་ཀྱིས་སྤན་

དྲངས་ཏྱེ། ཀླུའྱི་ཡུལ་དུ་ལན་བདུན་བོན་པ་ཡྱིན་ལ། ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའྱི་མདོ་སྱེ་

དུ་མ་རྣམ་པར་བཤད་པ་མཛད་ཅྱིང༌། རྣམ་རྱིག་གྱི་དབུ་མ་ཅུང་ཟད་གསལ་

བར་མཛད་དོ། །ད་ལྟ་བོད་དུ་འགྱུར་བའྱི་སྐུ་གསུམ་ལ་བསྟོད་པ་ཡང་སློབ་

དཔོན་འདྱིས་མཛད་པ་ཡྱིན་ཞྱིང༌། ཁྱད་པར་སློབ་དཔོན་དྱེས་སྱིང་པོའྱི་བསྟོད་

པ་ཞྱེས་བ་བའྱི་བསྟན་བཅོས་ཀང་མཛད་ལ། དྱེའྱི་ཚེ་ལོ་ཕོགས་ཀྱི་རྒྱུད་བྱི་ཏྱ་

ན་ག་ར་ལ་སོགས་པ་ཕལ་ཆྱེ་བར་དྱེ་བཞྱིན་བཤྱེགས་པའྱི་སྱིང་པོའྱི་མདོའྱི་

ཚིགས་བཅད་རྣམས་གྲོང་ཁྱྱེར་གྱི་ཁྱྱེའུ་བུ་མོ་ཚུན་ཆོད་ཀྱིས་གླུར་ལྱེན་པ་

བྱུང་ཞྱིང༌། དྱེ་ཙམ་དུ་བསྟན་པ་རྒྱས་པར་མཛད་ནས། སླར་ཡང་དཔལ་ནཱ་

ལྱེནྡྲའྱི་མཁན་པོ་ཡུན་རྱིང་དུ་མཛད་དོ། །སློབ་དཔོན་འདྱི་ཡང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་སློབ་

མའོ། །ཡང་ཤར་ཕོགས་བྷཾ་ག་ལའྱི་ཡུལ་གྱི་བྲམ་ཟྱེ་རྒན་རྒོན་གཉྱིས་ལ་བུ་

ཞྱིག་ཀང་ཡོད་ཅྱིང༌། ལོངས་སྤོད་ཀྱིས་དབུལ་བ་ལ་སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་

གསྱེར་མང་པོ་གནང་བས་ལག་པར་དད་དྱེ། དྱེ་གསུམ་ཆར་གྱིས་སློབ་མ་

བས། བུ་དྱེས་སློབ་དཔོན་གྱི་ཉྱེ་གནས་བས་ཤྱིང་བཅུད་ལྱེན་གྱི་དངོས་གྲུབ་

ཀང་ཐོབ་པ་ན། རབ་ཏུ་བྱུང་སྟྱེ་སྱེ་སྣོད་གསུམ་ལ་མཁས་པར་བས་པ་ནྱི་སློབ་

དཔོན་ཀླུའྱི་བང་ཆུབ་བོ། །དྱེས་ཀང་སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་བཞུགས་ཀྱི་བར་དུ་

སློབ་དཔོན་གྱི་གཡོག་བྱེད་ཅྱིང༌། སྐུ་འདས་པ་ན་དཔལ་གྱི་རྱིའྱི་ཕོགས་ཅྱིག་
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ཕུག་ཟབ་མོ་ཞྱིག་ཏུ་འདུག་ནས་རྩྱེ་གཅྱིག་ཏུ་བསོམས་པས་ལོ་བཅུ་གཉྱིས་ན་

ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པོ་མཆོག་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། སྐུ་ཚེ་ཉྱི་ཟླ་དང་མཉམ་པས་

གནས་དྱེ་ཉྱིད་དུ་བཞུགས་སོ། །མཚན་གྱི་རྣམས་གྲངས་གཉྱིས་ཡོད་དྱེ། ན་

ག་བོ་དྷྱི་ཀླུའྱི་བང་ཆུབ་དང༌། ནཱ་ག་བུདྡྷྱི་ཀླུའྱི་བོའ།ོ །ཡང་གྲུབ་ཐོབ་ཤྱིང་ཁ་བ་

ཞྱེས་བ་བ་བྱུང་སྟྱེ། སློན་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་འཁོར་སྟོང་ཙམ་དང་བཅས་ཏྱེ་བང་

ཕོགས་རྱི་ཨུ་ཤྱི་རར་བཞུགས་པའྱི་སྐབས་ཤྱིག་སློབ་མ་ཤྱིན་ཏུ་བོ་རྟུལ་བ། 

ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་ཁོ་ན་ཡང་ཉྱིན་ཞག་མང་པོར་འཛིན་མྱི་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ལ། 

ཀལ་ཀའྱི་ཚུལ་གྱིས་མགོ་ལ་རྭ་སྐྱེས་པར་བསོམས་ཤྱིག་ཅྱེས་གསུངས་པས་

དྱེས་ཀང་བསོམས་པ་ན། དམྱིགས་པ་ཤྱིན་ཏུ་རྣོ་བས་དྱེ་མ་ཐག་ཏུ་རྱེག་

མཐོང་གྱི་མཚན་མ་གྲུབ་ནས་རང་སོད་པའྱི་ཕུག་པ་ལ་རྭ་ཐོགས་སོ། །

དྱེ་ནས་སློབ་དཔོན་གྱིས་དབང་པོ་རྣོ་བར་མཁྱྱེན་ཏྱེ། ཡང་རྭ་དྱེ་མྱེད་

པར་སོམ་དུ་བཅུག་པས་མྱེད་པར་སོང༌། དྱེ་ལ་རོགས་པའྱི་རྱིམ་པའྱི་ཁྱད་

པར་འགའ་ཞྱིག་བསྟན་ནས་སོམ་དུ་བཅུག་པས། དྱེས་ཀང་མྱི་རྱིང་བར་ཕག་

རྒྱ་ཆྱེན་པོའྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། དྱེ་ནས་སློབ་དཔོན་འཁོར་བཅས་ཀྱིས་ཟླ་བ་

དྲུག་ཏུ་དངུལ་ཆུའྱི་བཅུད་ལྱེན་བསྒྲུབས་སོ། །གྲུབ་ནས་སློབ་མ་སོ་སོ་ལ་

རྱིལ་བུ་འགྱེད་པ་ན་དྱེས་ནྱི་རྱིལ་བུ་དྱེ་ལ་མགོ་གཏུགས་ཏྱེ། ཅྱི་བདྱེར་བོར་

ནས་སོང་བས་སློབ་དཔོན་གྱིས་རྒྱུ་མཚན་དྲྱིས་པ་ན། བདག་ལ་ནྱི་འདྱིའྱི་
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དགོས་པ་མ་མཆྱིས་ཏྱེ། གལ་ཏྱེ་སློབ་དཔོན་ཉྱིད་འདྱི་ལྟ་བུ་བཞྱེད་ན་སྣོད་

ཆུས་གང་བ་དག་སྟ་གོན་མཛོད་ཅྱིག་ཅྱེས་ཟྱེར་རོ། །དྱེར་ཆང་སྣོད་ཆྱེན་པོ་

སྟོང་ཕྲག་གཅྱིག་ཆུས་བཀང་སྟྱེ་ནགས་ཚལ་དྱེ་གང་བ་ལྟར་བས་པ་ལ། དྱེ་

ཉྱིད་ཀྱི་དྲྱི་ཆུ་ཐྱིགས་པ་རྱེ་རྱེ་སྣོད་དྱེ་དག་ཏུ་བླུག་པས་དྱེ་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པའྱི་

བཅུད་ལྱེན་གསྱེར་འགྱུར་རྩྱིར་གྱུར་ཏོ། །སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་དྱེ་དག་

ཐམས་ཅད་རྱི་དྱེའྱི་ཕོགས་ཅྱིག་གྱི་བྲག་ཕུག་བགྲོད་དཀའ་བ་ཞྱིག་ཏུ་གཏྱེར་

དུ་སྦས། མ་འོངས་པའྱི་སྱེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱེད་པར་སྨོན་ལམ་བཏབ་བོ། ། 

བཽོ་རྟུལ་པོ་གྲུབ་པ་ཐོབ་པ་དྱེ་ལ་ནྱི་ཤྱིང་ཁྱི་པ་སྟྱེ་རྭ་ཅན་པ་ཞྱེས་བ་བའོ། །སློབ་

དཔོན་ཤཀ་བཤྱེས་གཉྱེན་ཆྱེན་པོ་ཡང་སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་སློབ་མ་ཡྱིན་

པར་ངྱེས་མོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་མ་མཐོང་ཞྱིང་མ་ཐོས་སོ། །གྲུབ་ཆྱེན་ཤ་བཱ་རྱི་པའྱི་

ལོ་རྒྱུས་ནྱི་རྱིན་ཆྱེན་འབྱུང་གནས་ལྟ་བུའྱི་གཏམ་དུ་བཤད་ཟྱིན་ལ། གྲུབ་ཐོབ་

མ་ཏང་གྱི་ཡང་ཀླུ་གྲུབ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་སློབ་མར་གྲགས་པ་ནྱི་དུས་འདྱི་སྐབས་

བྱུང་བ་ནྱི་མྱིན། ཕྱིས་ཞལ་མཐོང་བའོ། །སློབ་དཔོན་ཨཱརྱ་དྱེ་ཝ་ལ་སོགས་

པའྱི་དུས་ཀྱི་གཏམ་སྟྱེ་བཅུ་བདུན་པའོ། །

 སློབ་དཔོན་མ་ཁོལ་སོགས་ཀི་དུས་ཀི་གཏམ།

དྱེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ཟླ་བ་སྦས་པའྱི་བུ་སྱིང་པོ་ཐྱིག་ལྱེ་ཞྱེས་བ་བ་ཡུལ་གོ་
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རར་བྱུང་བ་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་རྒྱལ་སྲྱིད་བས། སློབ་དཔོན་བྲམ་ཟྱེ་ཙན་ཀ་

ཞྱེས་བ་བས་ཁོ་བོ་ཆྱེན་པོ་གཤྱིན་རྱེ་གཤྱེད་བསྒྲུབས་ཏྱེ་ཞལ་མཐོང་བས་

རྱིག་སྔགས་ཀྱི་མཐུ་ཤྱིན་ཏུ་ཆྱེ་བར་གྱུར། གྲོང་ཁྱྱེར་ཆྱེན་པོ་བཅུ་དྲུག་ཙམ་

གྱི་རྒྱལ་པོ་དང་བོན་པོ་རྣམས་མངོན་སྤོད་ཀྱི་ལས་ཀྱིས་བསད་ཅྱིང༌། དྱེའྱི་

ཤུལ་དུ་རྒྱལ་པོས་དམག་བས་པས་ཤར་ནུབ་ཕྱིའྱི་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཐུག་པ་ཙམ་

ལ་དབང་བསྒྱུར། དྱེ་ལ་བྲམ་ཟྱེ་དྱེས་བསད་པའྱི་ལས་ཀྱི་སྦོར་བས་སྐྱེ་བོ་

སུམ་སྟོང་ཙམ་བསད། སྨོ་བའྱི་སྦོར་བས་ཀང་སྐྱེ་བོ་ཁྱི་ཙམ་སྨོ་བར་བས། དྱེ་

བཞྱིན་དུ་བསྐྲད་པ་དང༌། དབྱེ་བ་དང༌། རྱེངས་པ་དང༌། ངག་ལྐུགས་པར་བས་

པ་ལ་སོགས་པ་སྐྱེ་བོ་མང་པོ་ལ་གནོད་པ་བས་པའྱི་སྱིག་པས་ལུས་ཚལ་

བར་གས་པའྱི་ནད་ཀྱིས་ཤྱི་ནས་དམྱལ་བར་སྐྱེས་སོ། །རྒྱལ་པོ་དྱེའྱི་ཚེ་གྲོང་

ཁྱྱེར་མྱེ་ཏོག་ཅན་དུ་མྱེ་ཏོག་གྱིས་བརྒྱན་པ་ཞྱེས་བ་བའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་

བས་ཏྱེ། དྱེར་སློབ་དཔོན་ཆྱེན་པོ་མ་ཁོལ་བཞུགས་ཏྱེ་ཐྱེག་པ་ཆྱེ་ཆུང་གྱི་

ཆོས་ཤྱིན་ཏུ་དར་བར་མཛད། སློབ་དཔོན་མ་ཁོལ་གྱི་སྐུ་ཚེའྱི་སྨད་ལ་སྱིང་པོ་

ཐྱིག་ལྱེའྱི་ནུ་བོའྱི་བུ་རྒྱལ་པོ་ཤྲྱི་ཙནྡྲས་རྒྱལ་སྲྱིད་བས་ཤྱིང༌། དྱེས་འཕགས་

པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་ལ་ཁང་ཞྱིག་བས། དྱེར་ཐྱེག་ཆྱེན་སྨྲ་བའྱི་དགྱེ་སློང་

ཉྱིས་སྟོང་རྱེའྱི་འཚོ་བ་སྦར། དཔལ་ནཱ་ལྱེནྡྲའྱི་མཁན་པོ་སྒྲ་གཅན་འཛིན་བཟང་

པོས་མཛད་དྱེ། དྱེར་དྲྱི་གཙང་ཁང་བཅུ་བཞྱི་བཞྱེངས། ཆོས་གཞྱི་མྱི་འདྲ་བ་
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ཡང་བཅུ་བཞྱི་བཙུགས། རྒྱལ་པོ་ཤྲྱི་ཙནྡྲས་རྒྱལ་སྲྱིད་བསྐངས་ནས་ལོ་མང་

རབ་སོང་བ་ན། ནུབ་ཕོགས་ཌྱི་ལྱི་དང་མ་ལ་ཝའྱི་ཡུལ་དུ་རྒྱལ་པོ་ཀ་ནྱི་ཀ་

ལོ་གཞོན་ནུ་ཞྱིག་ལ་རྒྱལ་སར་བསྐོས་ཏྱེ། རྱིན་པོ་ཆྱེའྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཉྱི་ཤུ་

རྩ་བརྒྱད་གསར་དུ་བརོལ་བ་སོགས་དཔལ་འབོར་ཆྱེན་པོས་གནས་པར་

བྱེད་དོ། །ཕོགས་བཞྱིར་གཙུག་ལག་ཁང་རྱེ་རྱེ་ཡང་བཞྱེངས་ཤྱིང༌། ཐྱེག་པ་

ཆྱེ་ཆུང་གྱི་དགྱེ་སློང་སུམ་ཁྱི་རྱེ་རྟག་ཏུ་མཆོད་པར་བྱེད་དོ། །དྱེས་ན་རྒྱལ་པོ་

ཀ་ནཥྐྱི་དང་ཀ་ནྱི་ཀ་མྱི་གཅྱིག་པར་གོ་དགོས་སོ། །དྱེ་ལ་སློབ་དཔོན་མ་ཁོལ་

ནྱི་གོང་དུ་ཅུང་ཟད་བརོད་པའྱི་བྲམ་ཟྱེ་ཐུབ་དཀའ་ནག་པོ་དྱེ་ཉྱིད་ཡྱིན་ཏྱེ། 

དཔའ་བོ་དང༌། རྟ་དབངས་དང༌། མ་ཁོལ་དང༌། ཕ་ཁོལ་དང༌། ཐུབ་དཀའ་དང༌། 

ཆོས་ལྡན་རབ་འབོར་དང༌། མ་ཏྱི་ཙི་ཏྲ་རྣམས་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་སུ་

གྲགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དྱེ་ཡང་གྲོང་ཁྱྱེར་ཁོར་ཏ་ན་ཚོང་དཔོན་ཞྱིག་ལ་བུ་མོ་

བཅུ་ཡོད། དྱེ་ཐམས་ཅད་ཀང་སྐབས་སུ་འགྲོ་བ་དང༌། བསླབ་པའྱི་གནས་ལྔ་

ལ་གནས་པ་དང༌། དཀོན་མཆོག་མཆོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དྱེ་དག་སོ་སོར་ཡུལ་

གྱི་སྐྱེ་བོ་ཆྱེན་པོ་དག་གྱི་བག་མར་སོང་ཞྱིང༌། ཐ་ཆུང་གང་ཡྱིན་པ་དྱེ་ནྱི་བྲམ་

ཟྱེ་ལོངས་སྤོད་ཆྱེན་པོ་སངྒྷ་གུ་ཧྱ་ཞྱེས་བ་བའྱི་བག་མར་ཕྱིན་ནས། ནམ་

ཞྱིག་ན་བུ་ཞྱིག་བཙས་པ་མྱིང་ནག་པོ་ཞྱེས་བཏགས་སོ། །དྱེ་རྱིག་བྱེད་ཡན་

ལག་དང་བཅས་པ་མཐའ་དག་ལ་ཤྱིན་ཏུ་བང་བར་གྱུར་ཏྱེ། ཕ་མ་ལ་ཤྱིན་ཏུ་
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གུས་པས་མ་ཁོལ་དང༌། ཕ་ཁོལ་ཞྱེས་གྲགས་སོ། །སྔགས་རྒྱུད་ཀྱི་སྦོར་བ་

དང༌། རྟོག་གྱེ་ལ་ཤྱིན་ཏུ་བང་བར་གྱུར་ཏྱེ། ལ་དབང་ཕྱུག་ཆྱེན་པོས་དངོས་སུ་

ལུང་སྟོན་པར་བྱེད་དོ། །

དྱེ་ནས་རྩོད་པའྱི་སྱེམས་པ་དང་བཅས་ཏྱེ་ཨོ་ཌྱི་བྱི་ཤ་དང༌། གཽ་ར་དང༌། 

ཏྱི་ར་ཧུ་ཏྱི་དང༌། ཀཱ་མ་རཱུ་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཡུལ་རྣམས་སུ་སངས་རྒྱས་པ་

རྣམས་རྩོད་པས་ཕམ་པར་བས་ཏྱེ། འགའ་ཞྱིག་ནྱི་མུ་སྟྱེགས་ལ་བཀོད། 

འགའ་ཞྱིག་གྱི་མངའ་ཐང་ཕྲོག་ཅྱིང༌། ཁ་ཅྱིག་ནྱི་མུ་སྟྱེགས་ལ་ཕག་འཚལ་དུ་

གཞུག་པ་སོགས་དམའ་དབབ་པར་བས་སོ། །དྱེར་མས་བསམས་པ། གལ་

ཏྱེ་འདྱི་ནཱ་ལྱེནྡྲར་སོང་ན་རྩོད་པའྱི་ཁྱུ་མཆོག་རྱིག་སྔགས་གྲུབ་པ་དག་གྱིས་

བཏུལ་ཏྱེ་ཆོས་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ་སམ་དུ་བསམས་ནས། ཡུལ་གཞན་

གྱིས་སངས་རྒྱས་པ་རྣམས་ནྱི་རྟའྱི་རྣ་བའྱི་སྤུ་ཙམ། མ་ག་དྷའྱི་སངས་རྒྱས་པ་

རྣམས་ནྱི་རྟའྱི་ལུས་དང་མཚུངས་པ་སྟྱེ། གང་མ་ག་དྷའྱི་སངས་རྒྱས་པ་རྣམས་

ལས་རྩོད་པ་རྒྱལ་བར་མ་གྱུར་བ་དྱེ་སྲྱིད་དུ་རྒོལ་བའྱི་གྲགས་པ་མྱི་ཐོབ་བོ་

ཞྱེས་བརོད་པས། མ་ག་དྷར་ཕྱིན་པ་ནས། རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་བར་གོང་བཞྱིན། 

དྱེར་གནས་བརྟན་སྱེ་སྣོད་འཛིན་པར་གྱུར་པ་ན། མནལ་ལམ་དུ་འཕགས་

མས་ལུང་བསྟན་ཏྱེ། ཁྱོད་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ལ་བསྟོད་པ་མང་དུ་གྱིས་ཤྱིག 

སྔོན་ཆོས་ལ་སྱིག་པ་བསགས་པའྱི་ལས་ཀྱི་སྒྲྱིབ་པ་བང་བར་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་
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གསུངས་པས་བསྐུལ་ཏྱེ། བཤགས་པའྱི་དོན་དུ་བསྔགས་པར་འོས་པ་ལ་

བསྔགས་པའྱི་བསྟོད་པ་བརྩམས་ཤྱིང༌། གཞན་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟོད་པ་

བརྒྱ་རྩ་བརྩམས་པར་གྲགས། བསྟོད་པ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ནྱི་བསྟོད་

པ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པའོ། །གང་གྱི་ཚེ་མ་ཁོལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་ཞུགས་

པ་དྱེའྱི་ཚེ། ཕོགས་བཞྱིའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་སུ་མུ་སྟྱེགས་བྱེད་དང༌། 

བྲམ་ཟྱེ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་བྱེད་པ་ཤྱིན་ཏུ་མང་བར་བྱུང་སྟྱེ། བྲམ་ཟྱེ་རྣམས་ཀྱི་

མཆོག་རབ་ག་ནོམ་པ་ཐུབ་དཀའ་ནག་པོ་ཡང་རང་གྱི་གྲུབ་མཐའ་མཆྱིལ་

མའྱི་ཐལ་བ་བཞྱིན་བོར་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་ཞུགས་ན་ངྱེས་པར་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་འདྱི་ཡ་མཚན་ཆྱེའོ། །ཞྱེས་དྱེའྱི་རྒྱུ་ལས་དཔལ་ནཱ་ལྱེནྡྲ་

ཁོ་ནར་ཡང་བྲམ་ཟྱེ་སྟོང་ལག་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིང༌། མུ་སྟྱེགས་བྱེད་ཀང་དྱེ་

སྱེད་རབ་ཏུ་བྱུང་ངོ༌། །

སློབ་དཔོན་དྱེ་ནྱི་བསོད་ནམས་ཆྱེན་པོ་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཉྱིན་

རྱེར་གྲོང་ཁྱྱེར་དུ་བསོད་སོམས་ལ་གཤྱེགས་པ་ན་ཡང་ཁ་ཟས་དཔག་ཏུ་མྱེད་

པ་དག་འབོར་ཏྱེ། བསམ་གཏན་པ་ཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་དང༌། ཀློག་པ་བ་ཉྱིས་

བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་སྟྱེ་དགྱེ་སློང་ལྔ་བརྒྱ་འཚོ་བས་བྲྱེལ་བ་མྱེད་པར་བྱེད་དོ། །སློབ་

དཔོན་འདྱིས་མཛད་པའྱི་བསྟོད་པ་རྣམས་ནྱི་སངས་རྒྱས་གྱི་བཀའ་དང་

མཉམ་པ་ཙམ་དུ་བྱིན་རླབས་ཆྱེ་སྟྱེ། རྒྱལ་བ་ཉྱིད་ཀྱིས་བསྟོད་པ་བྱེད་པར་
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ལུང་བསྟན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྱེས་མཛད་པའྱི་བསྟོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་

ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་སྟྱེ། ཐ་ན་གླུ་གར་མཁན་དང༌། བཞད་གད་མཁན་

རྣམས་ཀང་འདོན་པར་བྱེད་པས་ཡུལ་གྱི་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ལ་

དད་པ་རང་ཤུགས་ཀྱིས་སྐྱེས་ཏྱེ། བསྟོད་པ་ཁོ་ནས་ཀང་བསྟན་པ་དར་བ་ལ་

ཆྱེས་ཕན་པ་ཞྱིག་གོ །སྐུ་ཚེའྱི་སྨད་ཀྱི་དུས་ན། རྒྱལ་པཽ་ཀ་ནྱི་ཀས་སློབ་དཔོན་

སྤན་འདྲྱེན་པའྱི་ཕོ་ཉ་བརངས་པ་ལ་ཤྱིན་ཏུ་བགྲྱེས་པས་འབོན་མ་ཐུབ་སྟྱེ། 

འཕྲྱིན་ཡྱིག་མཛད་པས་རྒྱལ་པོ་དྱེ་ཆོས་ལ་བཀོད། སློབ་དཔོན་ཉྱིད་ཀྱི་སློབ་

མ་ཡྱེ་ཤྱེས་སན་པ་ཞྱེས་བ་བ་རྒྱལ་པོ་དྱེ་ལ་ཆོས་སྟོན་པའྱི་སློབ་དཔོན་དུ་

བརངས། མདོ་ལ་སོགས་པའྱི་གླྱེགས་བམ་ན་བཞུགས་པ་ཁོ་ན་མ་ལྟོས་པར་

མཁན་པོ་དང་སློབ་དཔོན་དག་གྱི་སན་ནས་སན་དུ་བརྒྱུད་པའྱི་སྐྱེས་རབས་

བཅུ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་དང་སྦར་ཏྱེ་རྩོམ་པར་བཞྱེད་པ་ལས། སུམ་ཅུ་རྩ་

བཞྱི་མཛད་ཟྱིན་པ་ན་སྐུ་འདས་སོ། །ལོ་རྒྱུས་ཁ་ཅྱིག་ལས་བང་ཆུབ་སྱེམས་

དཔའ་སྟག་མོ་ལ་ལུས་བྱིན་པ་སོགས་རྐྱྱེན་ཉྱེ་བར་དམྱིགས་ན་བདག་གྱིས་

ཀང་ནུས་པས། བ་དཀའ་བའྱི་མཛད་པ་མྱིན་ནམ་དགོངས་པ་ན། ནམ་ཞྱིག་

ན་དྱེ་ཁོ་ན་འདྲ་བའྱི་སྟག་མོ་ཕྲུ་གུ་འབྲངས་པ་བཀྲྱེས་པས་ཉྱེན་པ་གཟྱིགས། 

ལུས་སྦྱིན་པར་བརྩམས་པ་ན་ཅུང་ཟད་མྱི་ནུས་པ་ལྟར་འདུག་ནས་ལག་པར་

ཡང་སངས་རྒྱས་ལ་དད་པ་སྐྱེས་ཤྱིང༌། སྨོན་ལམ་བདུན་ཅུ་པ་རང་གྱི་ཁག་
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གྱིས་བྲྱིས་ཤྱིང༌། སྟག་རྣམས་ལ་དང་པོར་ཁག་བླུད་དྱེ་ཅུང་ཟད་ལུས་ཉམ་

སྟོབས་རྒྱས་པ་ན་རང་གྱི་སྐུ་ལུས་བྱིན་ནོ་ཞྱེས་ཟྱེར་རོ། ཁ་ཅྱིག་ནྱི་དྱེ་ལྟ་བུའྱི་

མཛད་པ་ཅན་གྱི་སློབ་དཔོན་གཞན་ལ་ཕན་པའྱི་དབངས་དགོན་པ་བ་དྱེ་ནྱི་

སློབ་དཔོན་མ་ཁོལ་གྱི་ཕྱིས་བོན་པ་ཞྱིག་གོ་ཞྱེས་ཀང་ཟྱེར་རོ། །ཤྱེར་ཕྱིན་

བསྡུས་པ་སོགས་བསྟན་བཅོས་གཞན་ཡང་མང་དུ་བས་ཤྱིང༌། ཐྱེག་པ་ཆྱེ་

ཆུང་གྱི་དགྱེ་སློང་ཀུན་ལ་ཤྱིན་ཏུ་སོམས་པར་ཕན་འདོགས་པ་ཐྱེག་ཆྱེན་ཁོ་

ནའྱི་ཁ་ཟྱིན་ཡང་མ་མཛད་པས་ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀང་ལག་པར་དད་ཅྱིང༌། ནང་

པའྱི་སྤྱི་མྱི་ལྟ་བུར་གྱུར་པས་ཤྱིན་ཏུ་གྲགས་ཆྱེའོ། །

སློབ་དཔོན་སྒྲ་གཅན་འཛིན་བཟང་པོ་ནྱི་རྱིགས་དམངས་རྱིགས་ཡྱིན་

ཀང་གཟུགས་དང་ལོངས་སྤོད་དང་དབང་ཕྱུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ནཱ་

ལྱེནྡྲར་རབ་ཏུ་བྱུང༌། དགྱེ་སློང་སྱེ་སྣོད་གསུམ་འཛིན་པར་གྱུར་པ་ན། སློབ་

དཔོན་ཨཱརྱ་དྱེ་ཝའྱི་ཞབས་པད་བསྟྱེན་ཞྱིང་དྱེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་

མཛད། ནཱ་ལྱེནྡྲར་བཞུགས་ནས། སྣོད་ཆྱེན་པོ་ནམ་མཁའ་ལ་བཟྱེད་པ་ཙམ་

གྱིས་ཁ་ཟས་བཟང་པོས་གང་ཡོང༌། ཚུལ་དྱེས་དགྱེ་འདུན་མང་པོ་ལ་འཚོ་བ་

སྦོར་བར་མཛད། མཐར་ཡུལ་བྷྱིང་ཀོ་ཊར་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མྱེད་ཀྱི་

ཞལ་མཐོང་ནས། བདྱེ་བ་ཅན་གྱི་ཕོགས་སུ་ཞལ་བལྟས་ཏྱེ་སྐུ་འདས་སོ། ། 

འདྱིའྱི་གཏམ་སྒྲོལ་མའྱི་ལོ་རྒྱུས་སུ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །སློབ་དཔོན་མ་ཁོལ་ལ་
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སོགས་པའྱི་དུས་ཀྱི་སྐབས་ཏྱེ་བཅོ་བརྒྱད་པའོ། །

 

ཆོས་ལ་དགྲ་བར་བ་བྱུང་ཞིང་སླར་སོད་ཆུད་སྐབས།

དྱེའྱི་རྱེས་སུ་ཤར་ཕོགས་སུ་རྒྱལ་པོ་ཤྲྱི་ཙནྡྲའྱི་བུ་དྷརྨཱ་ཙནྡྲ་བྱུང། 

འདྱིས་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་མཆོད་པ་ཆྱེར་བས། དྱེའྱི་བོན་པོ་

བྲམ་ཟྱེ་བཱ་སུ་ནྱེ་ཏྲ་ཞྱེས་བ་བ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་མངོན་པར་དད་པ་

འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཞལ་མཐོང་བ་ཞྱིག་བྱུང་ནས། དྱེས་ཀླུ་

རྣམས་ལས་སྨན་གྱི་རྱིགས་སྣ་ཚོགས་པ་དག་བངས་ཏྱེ། ཉྱི་འོག་གྱི་རྒྱལ་

ཁམས་སུ་ནད་རྱིམས་ཐམས་ཅད་རྒྱུན་ཆད་པར་བས། ཡུལ་གྱི་བུ་ལོན་

ཐམས་ཅད་ལན་གསུམ་བསོམས། དྱེའྱི་ཚེ་ཁ་ཆྱེའྱི་ཡུལ་ན་རྒྱལ་པོ་ཏུ་རུཥྐ་

ཞྱེས་བ་བ་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་ཐུབ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆྱེན་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ངོ༌། །དྷརྨཱ་

ཙནྡྲས་རྒྱལ་སྲྱིད་བས་པའྱི་རྱིང་ལ། ཡུལ་མོ་ལ་ཏཱ་ན་དང༌། ལ་ཧོར་གྱི་རྒྱལ་

པོ་བནྡྱེ་རོ་ཡང་ཟྱེར་བ་ཁུ་ནྱི་མ་མཔྟ་ཞྱེས་བ་བ་སྟག་གཟྱིག་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཞྱིག་

ཡོད་ལ། དྱེ་དང་རྒྱལ་པོ་དྷརྨཱ་ཙནྡྲ་གཉྱིས་རྱེས་འཁྲུག་རྱེས་བསྡུམས་པ་མང་

དུ་བྱུང་ངོ༌། །ལན་ཅྱིག་འདུམས་པར་གྱུར་ཏྱེ། ཕན་ཚུན་གྱི་ཕོ་ཉ་བ་དགྱེ་སློང་

རྱེད་བཀུར་ལ་ཆགས་པ་འགའ་རྱེས་བས་སོ། །དྱེར་སྟག་གཟྱིག་གྱི་རྒྱལ་
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པོས་ནྱི་རྟ་དང་རྱིན་པོ་ཆྱེའྱི་རྱིགས་དག་ཡུལ་དབུས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་སྐྱེས་སུ་

བསྐུར་རོ། །གཅྱིག་ཤོས་ཀྱིས་ནྱི་གླང་པོ་ཆྱེ་དང༌། དར་གོས་ཀྱི་ཁྱད་པར་

བཟང་པོ་དག་སྟག་གཟྱིག་ལ་སྐུར་བར་བྱེད་དོ། །ལན་ཅྱིག་ཉྱི་འོག་གྱི་རྒྱལ་པོ་

དྷརྨཱ་ཙནྡྲས་ཟབ་ཆྱེན་གྱི་གོས་སྲུབས་མྱེད་པ་སྟག་གཟྱིག་གྱི་རྒྱལ་བོ་ལ་

བསྐུར་བ་ལ། སྟྱེས་དབང་གྱིས་ཐགས་རྱིས་ལ་སྱིང་གའྱི་ཐད་དུ་རྐང་རྱེས་འདྲ་

བ་ཞྱིག་བྱུང་བས། ངན་སྔགས་བྱེད་དོ་སམ་ནས་ཐྱེ་ཚོམ་སྐྱེས། ཡང་ལན་

ཅྱིག་ཤྱིང་འབྲས་སྐྱེས་སུ་བསྐུར་བར་འདོད་པ་ལ་བྲམ་ཟྱེ་ཞྱིག་གྱིས་སྔགས་

ཀྱི་འཁོར་ལོ་གྲོ་ག་ལ་བྲྱིས་པ་མང་པོ་ཉྱི་འོད་ལ་བཞག་པ་ལས་རླུང་གྱིས་ཁྱྱེར་

ཏྱེ། ཀྱེ་ལྱེའྱི་འབྲས་བུ་ཁ་བྱེ་བའྱི་ནང་དུ་སོང༌། དྱེ་ལ་སོགས་པའྱི་ཤྱིང་ཏོག་

རྣམས་སྒྲོམ་མར་ཁུས་བཀང་བའྱི་ནང་དུ་བཅུག་སྟྱེ་སྟག་གཟྱིགས་གྱི་རྒྱལ་པོ་

ལ་བསྐུར། ནམ་ཞྱིག་ན་ཤྱིང་རྟོག་གྱི་ནང་ནས་སྔགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བྱུང་བས། 

ངྱེས་པར་ངན་སྔགས་བྱེད་དོ་སམ་ནས་ཏུ་རུཥྐའྱི་དམག་གྱིས་མ་ག་དྷའྱི་

ཡུལ་ཀུན་བཅོམ། གཙུག་ལག་ཁང་མང་པོ་ཞྱིག་ཀང་བཤྱིག་དཔལ་ནཱ་ལྱེནྡྲར་

ཡང་གནོད་པ་ཆྱེར་བྱུང༌། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀང་ཐག་རྱིང་པོར་བྲོས་སོ། །

དྱེའྱི་རྱེས་སུ་དྷརྨཱ་ཙནྡྲ་འདས་ཏྱེ། དྱེའྱི་ཚ་བོ་ཞྱིག་རྒྱལ་སྲྱིད་ལ་ཡོད་

ཀང་ཏུ་རུཥྐའྱི་གཡོག་ཏུ་གྱུར་པས་དབང་མྱེད་དོ། །དྷརྨ་ཙནྡྲའྱི་ཞང་པོའྱི་བུ་

ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱྱིའྱི་རྒྱལ་པོས་སངས་རྒྱས་ཕོགས་ཞྱེས་བ་བ་ཞྱིག་ཡོད་དྱེ། དྱེས་
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རྒྱ་ནག་གྱི་ཡུལ་དུ་མདོ་སྱེ་སྨྲ་བའྱི་སློབ་དཔོན་འགའ་ཞྱིག་བརངས་པ་ལས། 

རྒྱ་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པོས་དྲྱིན་ལན་དུ་གསྱེར་མྱི་ཁུར་བརྒྱ་ལ་སོགས་པ་མྱི་སྟོང་

ཕྲག་བཅུས་ཁུར་བའྱི་ཡོ་བད་བཟང་པོ་དག་རྒྱལ་པོ་སངས་རྒྱས་ཕོགས་ལ་

བྱིན་ནོ། །དྱེ་ནས་ནོར་དྱེ་དག་གྱིས་ནུབ་ཕོགས་དང་དབུས་ཀྱི་རྒྱལ་པཽ་རྒྱལ་

ཕྲན་གཙོ་བོ་གཙོ་བོ་དག་མགུ་བར་བས་ནས། སྟག་གཟྱིག་གྱི་རྒྱལ་པོ་དང་

འཁྲུགས་པ་ལས་རྒྱལ་པོ་ཁུ་ནྱི་མ་མཔྟ་ལ་སོགས་པ་སྟག་གཟྱིག་གྱི་དཔའ་བོ་

ཕལ་ཆྱེར་བསད། ཉྱི་འོག་དང་ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་ཕལ་ཆྱེར་ལ་རྒྱལ་

པོ་སངས་རྒྱས་ཕོགས་ཀྱིས་ལུང་བཏང་ངོ༌། །དྱེས་སྔར་གྱི་ལ་ཁང་ཉམས་པ་

ཐམས་ཅད་བསོས། དགྱེ་འདུན་རྣམས་སྤན་དྲངས། དཔལ་ནཱ་ལྱེནྡྲར་ཆོས་

གཞྱི་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞྱི་བཙུགས་པ་ལས་རྒྱལ་པོ་ཉྱིད་ཀྱིས་བདུན་ཅུ་རྩ་གཅྱིག ། 

གཞན་རྣམས་བཙུན་མོ་དང་བོན་པོས་བཙུགས། དྱེའྱི་ཚེ་འཇམ་དཔལ་གྱི་

ཞལ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའྱི་མ་ཏྱི་ཙི་ཏྲ་ཕྱི་མ་གཅྱིག་ཀང་བོན་ཏྱེ། དྱེ་རྒྱལ་

པོའྱི་བ་མར་གྱུར། དགྱེ་འདུན་རྣམས་རྒྱལ་པོའྱི་ཁང་བཟང་གྱི་རྩྱེ་མོར་མཆོད་

ཅྱིང༌། མུ་སྟྱེགས་བྱེད་རྣམས་ལ་སོ་ཁང་གྱི་ཕྱི་རོལ་དུ་ཟས་དག་སྟྱེར་རོ། །དྱེ་

ལྟར་བསྟན་པ་ཉམས་པ་ཤྱིན་ཏུ་སོས་པར་བས་སོ། །དམ་པའྱི་ཆོས་ལ་དགྲ་

བར་པ་བྱུང་ཞྱིང༌། སླར་ཡང་སོར་ཆུད་པའྱི་སྐབས་ཏྱེ་བཅུ་དགུ་པའོ། །
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ཆོས་ལ་དགྲ་གསུམ་པ་བྱུང་ཞིང་སླར་སོར་ཆུད་སྐབས།

དྱེ་ནས་ལོ་ཕོགས་ཡུལ་ཀྲྱིཥྞ་རཱ་ཛར་སློབ་དཔོན་མཱ་ལྱེ་ཀ་བུདྡྷྱི་ཞྱེས་བ་

བ་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྨྲ་བ་ཞྱིག་བྱུང་སྟྱེ། དྱེས་ཡུལ་དབུས་སུ་

ཆོས་གཞྱི་ཆྱེན་པོ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གཅྱིག་ཙམ་བཙུགས་ཤྱིང༌། མཆོད་རྟྱེན་ལ་ཅན་

སྟོང་ཕྲག་གཅྱིག་བཞྱེངས། ལོ་ཉྱི་ཤུ་ཙམ་དུ་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་

ཆོས་དར་བར་བས། མཐར་ཏུ་རུཥྐའྱི་ཆོམ་པོས་བཀྲོངས། ཁག་འོ་མར་

ཟགས་ཤྱིང༌། ཁོག་པ་ནས་མྱེ་ཏོག་མང་པོ་འཐོན་ཏྱེ་བར་སྣང་ཁྱེངས་སོ། ། 

ཡུལ་དྱེ་ཉྱིད་དུ་འཁྲུངས་པའྱི་སློབ་དཔོན་མུ་ཏྱི་ཏཱ་བ་བྷ་དྲ་སྟྱེ་ཀུན་ཏུ་དགའ་བ་

བཟང་པོ་ཞྱེས་བ་བ་མདོ་སྟྱེ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོས་མགྲྱིན་པ་བརྒྱན་པ། སྦངས་

པའྱི་ཡོན་ཏན་བཅུ་གཉྱིས་ལ་གནས་ཤྱིང༌། མྱི་སྐྱེ་བའྱི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་

པ་ཞྱིག་བྱུང་སྟྱེ། དྱེས་ཀང་སྔར་གྱི་མཆོད་རྟྱེན་ཞྱིག་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི་བསོས། 

མཆོད་རྟྱེན་གསར་པ་བཅུ་བཅུས་བསྐོར་བར་བས། བྲམ་ཟྱེ་དང་ཁྱྱིམ་བདག་

ཐམས་ཅད་དད་པ་ལ་བཀོད། དྱེར་ཡུལ་དབུས་ན་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་མ་བསམས་

པ་མང་པཽ་ཡོད་པ་རྣམས། ལྟུང་བ་ཕྱིར་བཅོས་པར་དགའ་བ་རྣམས་བཅོས། 

ཁས་མྱི་ལྱེན་པ་རྣམས་བསྐྲད་པས། དྱེ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་དགྱེ་སློང་མཆོག་དྱེ་

ལ་སང་བར་བས་ཤྱིང༌། ཁ་ཟྱེར་བས་ཐུགས་སྐོ་ནས་འཕགས་པ་ཀུན་ཏུ་
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བཟང་པོ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ན་དངོས་སུ་ཞལ་བསྟན། བདག་གང་དུ་

སྱེམས་ཅན་གྱི་དོན་ཡོད་པ་དྱེར་འཁྱིད་པར་ཞུ་ཞུས་པས། ན་བཟའ་ལ་འཇུས་

ཤྱིག་གསུང༌། འཇུས་པ་ཙམ་ན་ལྱི་ཡུལ་དུ་སླྱེབ་སྟྱེ། དྱེར་ལོ་མང་པོར་འགྲོ་

བའྱི་དོན་བས་ནས་འདས་སོ། །

དྱེ་ལྟར་ལོ་བཞྱི་བཅུ་ཙམ་དུ་ཆོས་ཤྱིན་ཏུ་དར་བར་ཡོད་པ་ལས། 

དཔལ་ནཱ་ལྱེནྡྲར་རྒྱལ་པོའྱི་བོན་པོའྱི་ཀ་ཀུ་ཏ་སྱིདྡྷ་ཞྱེས་བ་བས་ལ་ཁང་ཞྱིག་

བཞྱེངས་པའྱི་ཞལ་བསྲོའྱི་ཚེ། སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ལ་སྟོན་མོ་ཆྱེར་བས་པ་ལས། 

མུ་སྟྱེགས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པའྱི་མུ་ཏོ་བ་གཉྱིས་སློང་དུ་ཡོངས་པ་ལ། 

དགྱེ་ཚུལ་གཏུམ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྲུས་ཁུ་གཏོར། སོ་གླྱེགས་ཀྱི་བར་དུ་བཙིར། 

ཁྱྱི་གཏུམ་པོ་དག་རྦད་པས། དྱེ་གཉྱིས་ཤྱིན་ཏུ་ཁོས་ཏྱེ། གཅྱིག་གྱིས་འཚོ་བ་

སྦར་ཞྱིང༌། གཅྱིག་ཤོས་ཀྱིས་ཉྱི་མ་སྒྲུབ་པར་བས་སོ། །སའྱི་དོང་གཏྱིང་རྱིང་

པོར་ཞུགས་ཏྱེ། ལོ་དགུའྱི་བར་དུ་བསྒྲུབས་ཀང་མ་གྲུབ་ནས་ཕྱིར་འགྲོ་བར་

བརྩམས་པས། གྲོགས་པོ་ན་རྱེ། ཁྱོད་ཀྱི་སྔགས་གྲུབ་བམ་ཟྱེར་རོ། །མ་གྲུབ་

བས་པ་ན། དྱེ་ན་རྱེ། ཕོགས་ཐམས་ཅད་མུ་གྱེ་ཉམ་ང་བས་ཁྱབ་པ་ལ་ངས་

དཀའ་བ་འདྱི་སྱེད་ཀྱིས་འཚོ་བ་སྦར་ན། ཁྱྱེད་སྔགས་མ་གྲུབ་པར་ཕྱིར་ནམ་

བྱུང་བའྱི་ཚེ། མགོ་དྲུད་ནས་གཅོད་དོ་བས་ནས། ཆུ་གྲྱི་རྣོན་པོ་བསྲྱེལ་བས། 

དྱེ་འཇྱིགས་ཏྱེ་སླར་ཡང་ལོ་གསུམ་བསྒྲུབས་སོ། །
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དྱེ་ལྟར་ལོ་བཅུ་གཉྱིས་ན་གྲུབ་ནས། དྱེས་སྦྱིན་སྲྱེག་བས་ཏྱེ་སྦྱིན་སྲྱེག་

གྱི་ཐལ་བ་ལ་སྔགས་བཟླས་ཏྱེ་གཏོར་བ་ཙམ་གྱིས་མྱེ་རང་འབར་དུ་བྱུང་

བས། སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་གཞྱི་རྟྱེན་པའྱི་ལ་ཁང་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞྱི་པོ་

ཐམས་ཅད་བསྲྱེགས། ཁྱད་པར་དུ་དཔལ་ནཱ་ལྱེནྡྲའྱི་དྷརྨཱ་གཉྫ་སྟྱེ་གསུང་རབ་

མཐའ་དག་བཞུགས་པའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་རཏྣ་ས་གཱ་ར། རཏྣ་ད་དྷྱི། རཏྣ་རཎྜ་

ཀ་ཞྱེས་བ་བ་ལ་ཁང་ཆྱེན་པོ་གསུམ་ཡོད། ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའྱི་སྱེ་སྣོད་ཀྱི་པོ་ཏྱི་

ཐམས་ཅད་དྱེ་ན་བཞུགས་པ་ལ་དྱེ་གསུམ་ཆར་ཡང་ཚིག་གོ །དྱེའྱི་ཚེ་རཏྣ་ད་

དྷྱི་ཞྱེས་བ་བའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དགུ་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་སྟྱེང་ཁང་གྱི་གླྵཻགས་

བམ་འགའ་ཞྱིག་ལས་ཆུའྱི་རྒྱུན་ཆྱེན་པོ་བབས་ཏྱེ་མྱེ་བསད། ཆུ་རྒྱུན་ཁྱབ་

ཚད་དུ་གླྱེགས་བམ་རྣམས་མ་ཚིག་གོ །ཕྱིས་གླྱེགས་བམ་དྱེ་བངས་ཏྱེ་བལྟས་

པས་ན་རྒྱུད་སྱེ་ལྔའྱི་གླྱེགས་བམ་ཡྱིན་ཞྱེས་ཟྱེར་བ་དང༌། ཁ་ཅྱིག་གསང་བ་

འདུས་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཞྱེས་ཟྱེར་བའང་ཡོད། གང་ལྟར་བ་མྱེད་ཀྱི་རྒྱུད་སྱེ་ཡྱིན་

ལ། དྱེའྱི་ནང་ན་གསང་བ་འདུས་པ་ཡོད་པ་ལ་རྩོད་པ་མྱེད་དོ། །ཡུལ་གཞན་

དང་གཞན་དུའང་གཙུག་ལག་ཁང་མང་པོ་བསྲྱེགས་སོ། །མུ་སྟྱེགས་བྱེད་དྱེ་

གཉྱིས་རྒྱལ་པོའྱི་ཆད་པས་འཇྱིགས་ཏྱེ། བང་ཕོགས་ཧ་སཱ་མཱ་ཞྱེས་བ་བའྱི་

ཡུལ་དུ་བྲོས་ཀང་སྱིག་པའྱི་ལས་ཀྱི་མཐུས་ལུས་ལ་མྱེ་རང་འབར་ནས་ཤྱིའོ། 

།དྱེ་ནས་ཕོགས་དང་ཕོགས་ཀྱི་དགྱེ་སློང་མང་དུ་ཐོས་པ་ཐམས་ཅད་འདུས། 
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བོ་ལ་བཞུགས་པ་དང༌། གླྱེགས་བམ་དུ་བཞུགས་པ་ཐམས་ཅད་ཡྱི་གྱེར་སྱེལ། 

རྒྱལ་པོ་སངས་རྒྱས་ཕོགས་དང༌། བྲམ་ཟྱེ་ཤངྐུ་དང༌། བྲམ་ཟྱེ་ཕུར་བུ་དང༌། 

ཁྱྱིམ་བདག་དད་པ་ཅན་མང་པོས་ལ་ཁང་མྱེས་ཚིག་པ་རྣམས་བསོས་སོ། །དྱེ་

ལ་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའྱི་སྱེ་སྣོད་སྔོན་མྱི་ཡུལ་དུ་བོན་པ་རྣམས་ཆ་བཅོ་ལྔར་

བཏང་བའྱི་ཆ་གཉྱིས་གཉྱིས་ཙམ་ཏྱེ་དམ་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་དགྲ་སྔ་མ་གཉྱིས་ཀྱིས་

ཀང་ནུབ་ཅྱིང༌། ཆ་གཅྱིག་ཙམ་དགྲའྱི་གནོད་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཡང་ནུབ་པ་

དང༌། ལག་མ་ཆ་དགུ་ཙམ་མྱེའྱི་དགྲ་བྱུང་བའྱི་རྐྱྱེན་གྱིས་ནུབ་པས་ད་ལྟ་ཆ་

གཅྱིག་ཙམ་ཞྱིག་ལུས། དྱེ་ལ་འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩྱེགས་པ་འདུས་

པ་སྟོང་ཕྲག་གཅྱིག་ལས་བཞྱི་བཅུ་ཞྱེ་དགུ་ལུས། དྱེ་བཞྱིན་དུ་ཕལ་པོ་ཆྱེ་

ལྱེའུ་སྟོང་ལས་སུམ་ཅུ་སོ་བརྒྱད་ལུས། འདུས་པ་ཆྱེན་པོ་དུམ་བུ་སྟོང་ལས་

དུམ་བུ་དགུ་ལུས། ལངྐར་གཤྱེགས་པ་ལས་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པའྱི་སྱིང་

པོའྱི་ལྱེའུ་ཉྱི་ཚེ་ལུས་པ་ལ་སོགས་པས་མཚོན་པའོ། །དམ་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་དགྲ་

ལན་གསུམ་པ་བྱུང་ཞྱིང་སླར་ཡང་སོར་ཆུད་པའྱི་སྐབས་ཏྱེ་ཉྱི་ཤུ་པའོ། །

 

རྒྱལ་པོ་སངས་རྒྱས་ཕོགས་དང་ཀརྨ་ཙནྡྲའི་དུས་ཀི་གཏམ།

དྱེ་ནས་རྒྱལ་པོ་སངས་རྒྱས་ཕོགས་ཀྱི་ཚེའྱི་སྨད་ཀྱི་དུས་ན་ཤར་
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ཕོགས་ཨོ་ཌྱི་བྱི་ཤའྱི་ཡུལ་རྒྱ་མཚོ་ཆྱེན་པོ་དང་ཐག་ཉྱེ་བའྱི་རྱི་ཞྱིག་ན་རྩྱེ་མོ་

ལ་རྱིན་ཆྱེན་རྱི་བོ་ཞྱེས་བ་བའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞྱེངས་ཏྱེ། ཐྱེག་པ་ཆྱེ་ཆུང་

གྱི་བཀའ་དང༌། བསྟན་བཅོས་མཐའ་དག་ཚར་གསུམ་བཞྱེངས་ནས་བཞུགས་

སུ་གསོལ། ཆོས་གཞྱི་ཆྱེན་པོ་བརྒྱད་དང་དགྱེ་སློང་ལྔ་བརྒྱ་འཚོགས་པར་

བས་སོ། །བྷཾ་ག་ལ་དང་ཉྱེ་བ་རྒྱ་མཚོའྱི་འགྲམ་གྱི་རྱི་ཞྱིག་ཏུ་ལའྱི་རྱི་བོ་ཞྱེས་

བ་བ་རྱིན་ཆྱེན་རྱི་བོ་དང་འདྲ་བའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཞྱིག་བཞྱེངས་ཏྱེ། ལ་ཁང་

ནྱི་བོན་པོས་བཞྱེངས། གསུང་རབ་རྣམས་ནྱི་བྲམ་ཟྱེ་ཤངྐུས་བཞྱེངས། མཆོད་

པའྱི་ཡོ་བད་ཐམས་ཅད་ནྱི་བྲམ་ཟྱེ་ཕུར་བུས་སྦར། དྱེའྱི་ཆོས་གཞྱི་དང་དགྱེ་

འདུན་གྱི་འཚོ་བ་ནྱི་རྒྱལ་པོའྱི་བཙུན་མོས་སྦར་རོ། །

དྱེ་ལ་བྲམ་ཟྱེ་ཤངྐུ་ནྱི་མ་ག་དྷ་དང་བྷཾ་ག་ལའྱི་བར་གྱི་ཡུལ་པུན་ཝརྡྷ་ན་

ཞྱེས་བ་བར་བྲམ་ཟྱེ་སཱ་རོ་ཞྱེས་བ་བ་ཕ་སྤུན་བདུན་དང་ལོངས་སྤོད་ཆྱེན་པོ་

དང་བཅས་ཏྱེ་ཡོད་ལ། དྱེས་དབང་ཕྱུག་ཆྱེན་པོའྱི་རྱིག་སྔགས་བསྒྲུབས་ཏྱེ་

ཡུལ་གྱི་ཀླུ་ཞྱིག་འདུལ་བར་བརྩམས་པ་ན་མ་ཐུལ་ཏྱེ། བྲམ་ཟྱེ་བཟའ་མྱི་ཕ་

སྤུན་བདུན་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་སྦྲུལ་གདུག་པས་ཟྱིན་ནས་ཤྱི། བྲམ་ཟྱེ་

དྱེའྱི་བུ་ནྱི་ཤངྐུ་ཡྱིན་ལ་ཉྱེ་དུ་རྣམས་ཀྱིས་གཅྱེས་པར་བས། ཁྱྱིམ་གྱི་འོག་

ཁང་དུ་ནྱེའུ་ལྱེ་མང་པོ་དག་བཏགས། ཁྱྱིམ་གྱི་ཕྱི་རོལ་དུ་ཤྱེ་ལ་ཞྱེས་བ་བ་

སྦྲུལ་གསོད་པའྱི་སྲོག་ཆགས་རྣམས་བཏགས། ཁང་སྟྱེང་དུ་རྨ་བ་མང་པོ་དག་
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བཞག་སྟྱེ་སྦྲུལ་བསྲུངས་པ་ལས། ཀླུ་འདུལ་བའྱི་སྔགས་དང་རས་དག་འཚོལ་

བ་ལ་བརྩོན་པར་བྱེད་དོ། །

དྱེ་ནས་དུས་ལན་ཅྱིག་ཀླུ་དག་འོངས་ཏྱེ་ཕུཊ་སྒྲ་ཆྱེན་པོ་ཕྱུང་པས་རྨ་

བ་འགྲོགས་ཏྱེ་བྲོས། རླུང་འཚུབས་མ་ཆྱེན་པོ་བཏང་བས་ཤྱེ་ལ་ཞྱེས་བ་བའྱི་

སྲོག་ཆགས་རྣམས་ཁུང་དུ་ཞུགས། དྱེར་སྦྲུལ་ཕྲ་མོ་ཞྱིག་ཁང་པའྱི་ཟུར་ལ་

འཛེགས་ཏྱེ་ནང་དུ་འོངས་ནས་ཤངྐུ་ཟྱིན་ཏྱེ་ཤྱི། ཕུང་པོ་དབྱུང་བ་ན། དྱེའྱི་ཆུང་

མས་ཕུང་པོ་ཁྱྱེར་སོང་སྟྱེ་སོང་པོ་གཅྱིག་པའྱི་གྲུ་ཆུང་དུ་ཞུགས་ཆུ་བོ་གངའྱི་

གཞུང་ལ་ཁྱྱེར་ནས་སོང་སྟྱེ། འདྱི་གསོ་བར་ནུས་པ་སུ་ཡོད་ཅྱེས་ཉྱི་མ་གསུམ་

གྱི་བར་དུ་སོང་བ་ལས་ཉྱིན་གསུམ་གྱི་བར་ལ་ཕྱུགས་རྱི་རྣམས་ཀྱིས་ཀལ་

ཁ་བྱེད་དོ། །ལན་ཅྱིག་བུད་མྱེད་ཅྱིག་བྱུང་ནས། ཆུ་ལ་སྔགས་བཟླས་ཏྱེ་དྱེའྱི་

ལུས་བཀྲུས་པས་སླར་སོས་སོ། །དྱེ་ནས་ཡུལ་དུ་འོངས་པའྱི་ཚེ་གཏམ་དྲྱིས་

པས། བྲམ་ཟྱེ་ཤངྐུ་ཤྱི་ནས་ཞག་བདུན་ལོན། ཁྱྱིམ་གྱི་ཡོ་བྱེད་རྣམས་བྲམ་ཟྱེ་

རྣམས་ལ་མཆོད་པར་བྱེད་དོ་ཞྱེས་ཟྱེར་རོ། །དྱེར་ཁྱྱིམ་དུ་འོངས་པས་སྒྱུ་མ་

ཡྱིན་ནམ་སམ་ནས་རྱེ་ཞྱིག་ཡྱིད་མ་ཆྱེས། ཕྱིས་ཡྱིད་ཆྱེས་ཏྱེ་ལག་པར་

དགའོ། །དྱེ་ནས་དྱེ་ཀླུ་འདུལ་པའྱི་རྱིགས་སྔགས་ཁོ་ན་འཚོལ་བ་ལས། ལན་

ཅྱིག་གྱི་ཚེ་ཞྱིང་ལས་བྱེད་པའྱི་བུད་མྱེད་ཅྱིག་སྔགས་ཤྱིག་བཟླས་པ་ན་གང་

ནས་བྱུང་ཆ་མྱེད་པའྱི་སྦྲུལ་ཞྱིག་འོངས་ནས། བུད་མྱེད་དྱེའྱི་བུ་ཆུང་གྱི་རྐང་
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པ་ལ་ཁས་རྱེག་པས་རྱེ་ཞྱིག་ཤྱི་བ་ལྟར་སོང་ཡང་ཞྱིང་ལས་རྣམས་གྲུབ་པ་ན་

སྦྲུལ་ཞྱིག་འོངས་ཏྱེ། བུ་ཆུང་དྱེའྱི་རྐང་པ་ལ་རྨུགས་པ་ཙམ་གྱིས་སླར་ཡང་

སོས་སོ། །དྱེ་མཁའ་འགྲོ་མར་ཤྱེས་ཏྱེ་ཞབས་ལ་ཕག་བས། རྱིགས་སྔགས་

བསླབ་པར་ཞུས་པས། ཁྱོད་ནྱི་རྱིག་སྔགས་ཀྱི་སྣོད་མ་ཡྱིན་ཞྱིང༌། དམ་རས་

ཀང་རྱེད་པར་དཀའོ་ཞྱེས་ཕྱིར་བཟློག་པ་ལས་ས་ཐྱེ་བཙུགས་ནས་གསོལ་བ་

བཏབ་པས་ཁས་བངས་སོ། །དྱེར་དམ་རས་ཁྱྱི་མོ་ནག་རྐྱང་གྱི་འོ་མ་བསྐོལ་

བའྱི་འོ་ཐུག་སྱིམ་པ་བརྒྱད་དགོས་པར་བྱུང་བས་བཙལ་ནས་རྱིག་སྔགས་

ཞུས་པས། དྱེས་སྔགས་མང་དུ་བཟླས་ནས་ཤངྐུ་ལ་འཐུང་དུ་བཅུག་གོ །སྱིམ་

པ་དྲུག་གྱིས་ལྟོ་གང་སྟྱེ། དྱེ་བས་ལག་པ་འཐུང་མྱི་ནུས་ཁད་ལ་འདྱི་མ་འཐུངས་

ན་ཐོག་མ་ཉྱིད་དུ་ཁྱོད་སྦྲུལ་གྱིས་གསོད། དྱེ་ནས་སྐྱེ་བོ་མང་པོའང་གསོད་

ཅྱེས་སྱིགས་ནས་ནན་གྱིས་འཐུང་དུ་བཅུག་པས་སླར་ཡང་སྱིམ་པ་གཅྱིག་

འཐུངས། སྱིམ་པ་ལག་མ་ཅྱིག་ཐབས་ཇྱི་ལྟར་བས་ཀང་འཐུངས་མ་ཐུབ་བོ། ། 

དྱེ་ནས་མཁའ་འགྲོ་མ་ན་རྱེ། ངས་དང་པོ་ནས་ཁྱོད་ཉྱིད་སྣོད་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་

མ་སྨྲས་སམ། ད་ཁྱོད་ཀྱིས་ཀླུ་རྱིགས་བདུན་འདུལ་ནུས་ཞྱིང་ཇྱི་ལྟར་འདོད་

པར་དབང་བྱེད་ནུས་ལ། ནོར་རྒྱས་ཀྱི་རྱིགས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། ནམ་ཞྱིག་ན་

སྦྲུལ་ནོར་རྒྱས་ཀྱི་རྱིགས་ཀྱིས་ཟྱིན་ནས་འཆྱི་བར་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་ཟྱེར། དྱེ་

ནས་བྲམ་ཟྱེ་དྱེ་ཤྱིན་ཏུ་མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ཆྱེ་བར་གྱུར་ཏྱེ་ཀླུ་རྣམས་མངག་
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བཞུག་ཏུ་བསྐུལ་ནས་ཕན་གནོད་ཀྱི་ལས་གང་ལའང་ཐོགས་པ་མྱེད་པར་

སྤོད་པ་ཞྱིག་བྱུང་ངོ༌། །དྱེ་ཉྱིན་རྱེ་བཞྱིན་བྲམ་ཟྱེ་མང་པོ་ལ་བསྟན་བཅོས་ཀློག་

པ་དང༌། སྦྱིན་པ་དག་བྱིན་ཞྱིང་བསོད་ནམས་དག་བྱེད་དོ། །མཚན་རྱེ་བཞྱིན་

སྐྱེད་མོས་ཚལ་དུ་སོང་ནས། ཀླུ་མོ་རྣམས་དང་ལན་ཅྱིག་འདོད་པའྱི་ཡོན་ཏན་

ལྔ་དང་རྩྱེ་བར་བྱེད་དོ། །དྱེས་ཡུལ་པུཎྜ་ཝརྔྔྷ་ནའྱི་ཕོགས་ཅྱིག་ཏུ་ཨཥ་ྟདྷ་ཏུ་

ལས་རྱེ་བཙུན་མ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའྱི་ལ་ཁང་བཞྱེངས། དཀོན་མཆོག་

གསུམ་ལ་མཆོད་པ་རྒྱ་ཆྱེན་པོ་བས་པ་ལས། དུས་ནམ་ཞྱིག་ཀླུའྱི་བུད་མྱེད་

རྣམས་ཀྱི་ཁོད་དུ་ཀླུའྱི་རྒྱལ་པོ་ནོར་རྒྱལ་ཀྱི་གཡོག་མོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་ཤྱེས་

པར་བྲམ་ཟྱེ་བག་མྱེད་པས་གནས་པ་ལས། དྱེས་དཔྲལ་པར་སོ་བཏབ་ནས་

བྲོས་སོ། །དྱེ་ནས་གཡོག་ལ་བསྐོས་ཏྱེ་རྒྱ་མཚོའྱི་ལྦུ་བ་ལོངས་ཚུར་འོང་བའྱི་

ཚེ་ཕྱི་མྱིག་མ་ལྟ། གཞན་གྱི་ཚིག་མ་ཉན། ཕར་གཏམ་མ་སྨྲ་ཞྱེས་བསོས་ཏྱེ་

རྐང་མགོགས་ཀྱི་རས་བྱིན་ནས་སོང་ངོ༌། །དྱེས་ཚུར་འོངས་པའྱི་ཚེ་སྐྱེས་བུ་

ཞྱིག་འབོད་ཅྱིང་བྱུང་ངོ༌། །དྱེར་ཉན་པ་ལ། བདག་ནྱི་སྨན་པ་སྟྱེ་ནད་དང་དུག་

མཐའ་དག་གསོ་བར་བྱེད་དོ་ཟྱེར་བ་ལ་ཕྱི་མྱིག་བལྟས་པས། བྲམ་ཟྱེ་སྨན་གྱི་

སྣོད་ཐོགས་པ་ཅྱིག་བྱུང་ངོ༌། །དྱེ་མ་ཐག་དྱེ་ན་རྱེ། ཁྱོད་ཀྱི་སྨན་ཅྱི་ཡྱིན་པ་སྟོན་

ཞྱིག་ཟྱེར། དྱེས་རྒྱ་མཚོའྱི་ལྦུ་བ་བསྟན་པས་ས་ལ་གཏོར་ཏྱེ་མྱི་སྣང་བར་སོང་

ངོ༌། །སླར་ཤངྐུ་དང་འཕྲད་དྱེ་གཏམ་བཤད་པས་ས་དང་ལན་ཅྱིག་ཕགས་ལ་
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ལོང་ཞྱིག་ཟྱེར། དྱེར་ཕྱིན་པས་ཀླུའྱི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ས་ཕོགས་དྱེར་མཚོ་

བརོལ་ནས་ལྱེན་པར་མ་ནུས། ཤངྐུ་ཡང་དུས་ལས་འདས། དྱེ་ལྟ་བུའྱི་བྲམ་ཟྱེ་

ཤངྐུས་རྒྱ་གར་ལོ་ཕོགས་ཁ་གནྡྲྱེའྱི་ཡུལ་དུ་ནམ་མཁའ་ལྡྱིང་གྱི་མཆོད་སོང་

རོ་རྱིངས་ཤྱིག་བཙུགས་ཏྱེ། དྱེ་ལ་མཆོད་པ་ཙམ་གྱིས་དུག་ནད་ཞྱི་བ་དང༌། 

ཁྲུས་གསོལ་བའྱི་ཁུ་བ་འཐུང་ཞྱིང་ཁྲུས་བས་པས་ཀླུ་ནད་སྱེལ་བར་འགྱུར་བ་

ཡོད་དོ། །

བྲམ་ཟྱེ་ཕུར་བུ་ནྱི་ཀུ་རུ་ཀུལྱེའྱི་རྱིགས་སྔགས་གྲུབ་པ་སྟྱེ། རྒྱལ་པོས་

ཀླུའྱི་རྒྱལ་པོ་ཏ་ཀྵ་ཀ་སྟོན་ཅྱིག་བས་པ་ལས། ཀུ་རུ་ཀུ་ལྱེའྱི་སྔགས་བཟླས་

པའྱི་རོ་མཚོར་འཕགས་པས་མཚོ་ཁོལ་ཞྱིང་དབུས་ནས་ཀླུའྱི་ཕོ་བྲང་གྱི་བ་

གམ་ཉུག་ཉུག་པ་རྒྱལ་པོ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས་མཐོང༌། དྱེར་ཀླུའྱི་དུག་གྱིས་མྱི་

ཕྱུགས་མང་པོ་ཤྱི་བས་ཀླུ་དངོས་སྟོན་མ་ཐུབ་སྟྱེ་སླར་ནུབ་པར་བས་སོ། ། 

བྲམ་ཟྱེ་ཕུར་བུ་དྱེས་ཨོ་ཊྱི་བྱི་ཤའྱི་གྲོང་ཁྱྱེར་ཀ་ཊ་ཀ་ར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལ་

ཁང་མང་དུ་བཞྱེངས། དགྱེ་འདུན་མང་པོ་ལ་དུས་སྟོན་ཡང་བཙུགས་སོ། ། 

རྒྱལ་པོ་སངས་རྒྱས་ཕོགས་དང༌། དྱེའྱི་རྱེས་སུ་དྷརྨཱ་ཙནྡྲའྱི་ཚ་བོ་ཀརྨ་ཙནྡྲ་

ཞྱེས་བ་བ་བྱུང་སྟྱེ། དྱེ་དག་གྱི་རྱིང་ལ་སློབ་དཔོན་དགའ་བྱེད་སན་པ་དང༌། 

སློབ་དཔོན་རྟ་དབངས་ཆུང་བ་དང༌། སྒྲ་གཅན་འཛིན་བཟང་པོའྱི་སློབ་མ་སྒྲ་

གཅན་འཛིན་བཤྱེས་གཉྱེན་ཡྱིན་ལ། དྱེའྱི་སློབ་མ་ཀླུའྱི་བཤྱེས་གཉྱེན་རྣམས་
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བྱུང་སྟྱེ། དྱེ་དག་གྱིས་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོ་དར་བར་མཛད་དོ། །འོན་ཀང་ད་ལྟ་བོད་

དུ་ཡོད་པའྱི་བསྟོད་པ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པའྱི་འགྲྱེལ་པ་མཛད་མཁན་སློབ་དཔོན་

དགའ་བྱེད་སན་པ་ནྱི་ཕོགས་གླང་ལ་སོགས་པའྱི་ཕྱིས་འབྱུང་བར་འགྲྱེལ་པ་

དྱེ་ལས་གསལ་བས། འདྱི་སྐབས་ཀྱི་དྱེ་དང་མཚན་གཅྱིག་ཙམ་མོ། །རྒྱལ་པོ་

སངས་རྒྱས་ཕོགས་ཀྱི་བ་བའྱི་མཐའ་མ་དང༌། རྒྱལ་པོ་ཀརྨ་ཙནྡྲའྱི་དུས་

སྐབས་ཀྱི་གཏམ་སྟྱེ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གཅྱིག་པའོ། །

 

ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ཀི་དུས་ཀི་གཏམ།

དྱེའྱི་འོག་ཏུ་རྒྱལ་པོ་ཀརྨ་ཙནྡྲས་རྒྱལ་སྲྱིད་སྐོང་བཞྱིན་པའྱི་དུས་ན། 

རྒྱལ་པོ་སངས་རྒྱས་ཕོགས་ཀྱི་བུ་ཟབ་མོ་ཕོགས་ཞྱེས་བ་བ་ཕོ་བྲང་གྲོང་

ཁྱྱེར་ལྔ་ལྱེན་དུ་བྱེད་པ་ཞྱིག་བྱུང་སྟྱེ། ལོ་བཞྱི་བཅུར་ཉྱེ་བ་རྒྱལ་སྲྱིད་བས་སོ། 

ཁ་ཆྱེའྱི་ཡུལ་དུ་རྒྱལ་པོ་ཏུ་རཥྐའྱི་བུ་ཏུ་རུཥྐ་མང་པོས་བཀུར་བ་ཞྱེས་བ་བ་

ཁོ་བོ་བདུད་རྩྱི་འཁྱྱིལ་བའྱི་ཞལ་མཐོང་བ་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ཐུབ་པ། 

རྒྱལ་སྲྱིད་ཀང་ལོ་བརྒྱ་ཙམ་བསྐངས་བ་ཞྱིག་བྱུང་སྟྱེ། དྱེས་ཁ་ཆྱེ་དང་ཐོ་གར་

དང༌། ཡུལ་ག་ཛ་ནྱི་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་མངའ་འབངས་སུ་བསྡུས་ནས། 

དཀོན་མཆོག་མཆོད་པ་ཞྱིག་བྱུང༌། ཁྱད་པར་ཡུལ་ག་ཛ་ནྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
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ཚེམས་བཞུགས་པའྱི་མཆོད་རྟྱེན་ཆྱེན་པོ་བཞྱེངས་ལ། དགྱེ་སློང་ཕ་མ་དང༌། 

དགྱེ་བསྱེན་ཕ་མ་སྟོང་ཕྲག་རྱེ་རྱེ་མཆོད་རྟྱེན་མཆོད་པའྱི་ལག་ལྱེན་དུ་བསྐོས། 

སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དཔག་ཏུ་མྱེད་པ་བཞྱེངས། དགྱེ་སློང་ཛཱི་ཝ་ཀ་ར་

ཞྱེས་བ་བ་དང༌། དགྱེ་བསྱེན་ཆོས་འཕྱེལ་ཞྱེས་བ་བ་འཁོར་དགྱེ་སློང་དང༌། 

དགྱེ་བསྱེན་ལྔ་སྟོང་ལྔ་སྟོང་གྱིས་བསྐོར་ཏྱེ་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་

དོན་སོམ་པ་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་སྒྲུབ་པས་མཉྱེས་པར་བྱེད་པ་བྱུང་ནས། 

དགྱེ་སློང་དང་དགྱེ་བསྱེན་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་ཡང་བྱུང༌། ཆོས་

སྤོད་བཅུ་ཤྱིན་ཏུ་འཕྱེལ་བར་བྱེད་དོ། །

རྒྱལ་པོ་ཟབ་མོའྱི་ཕོགས་རྒྱལ་སྲྱིད་དུ་འཁོད་ནས་ལོ་བཅུ་གཉྱིས་

ལོན་པའྱི་ཚེ། རྒྱལ་པོ་ཀརྨ་ཙནྡྲ་འདས། དྱེའྱི་བུ་བྲྱིཀྵ་ཙནྡྲ་རྒྱལ་སྲྱིད་ལ་

བསྐོས་ཀང་དབང་ཐང་ཆུང་ངུར་བྱུང་ནས། ཨོ་ཊྱི་སའྱི་རྒྱལ་པོ་ཛཱ་ལྱེ་རུ་ཧ་

ཞྱེས་བ་བས་ཤར་ཕོགས་ཕལ་ཆྱེར་ལ་དབང་བསྒྱུར། རྒྱལ་པོ་དྱེ་དག་གྱི་

སྐབས་སུ་དགྱེ་སློང་ཆྱེན་པོ་ཨརྷ་ཏ་ཞྱེས་བ་བའྱི་སྐུ་ཚེའྱི་སྨད་ཀྱི་དུས་དང༌། 

འཕགས་པ་ཐོགས་མྱེད་ཀྱི་འགྲོ་བའྱི་དོན་མཛད་པའྱི་དུས་ཡྱིན་ཞྱིང༌། སློབ་

དཔོན་དབྱིག་གཉྱེན་དང༌། སངས་རྒྱས་འབངས་དང༌། དགྱེ་འདུན་འབངས་

རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཚེའྱི་སྟོད་ཀྱི་དུས་སོ། །སློབ་དཔོན་ཀླུའྱི་བཤྱེས་གཉྱེན་ཚེ་རྱིང་

པཽར་གནས་པ་དྱེའྱི་སློབ་མ་དགྱེ་འདུན་སྲུང་བ་ཞྱེས་པའང་བྱུང་ལ། དུས་འདྱི་
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ཡན་ཆད་དུ་གསང་སྔགས་རྣལ་འབོར་བ་ན་མྱེད་པའྱི་ཆོས་སྐལ་པ་དང་ལྡན་

པ་རྣམས་ལ་མ་དར་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། སྔོན་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའྱི་ཆོས་དར་བ་ནས་

མྱི་རྱིང་བར་བྱུང་བའྱི་རྱིག་པ་འཛིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པོ་དྱེ་དག་དང༌། ཨུ་

རྒྱན་གྱི་ཡུལ་དུ་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་རྱིག་པ་འཛིན་པའྱི་གནས་ཐོབ་པ་རྣམས་

ཀང་ཕལ་ཆྱེར་བ་མྱེད་ཀྱི་ལམ་ལ་བརྟྱེན་པ་ཡྱིན་ལ། འོན་ཀང་དྱེ་དག་ནྱི་

གསང་བའྱི་བདག་པོ་ལ་སོགས་པས་སྐལ་ལྡན་བརྒྱའམ་སྟོང་ལ་སོགས་པ་

ལ་ཅྱིག་ཅར་དུ་ཞལ་བསྟན་ཏྱེ་སྔགས་ཀྱི་ཐྱེག་པ་བསྟན། དྱེ་དག་ཐམས་ཅད་

འཇའ་ལུས་སུ་གྱུར་ནས། དྱེའྱི་རྱེས་སུ་གདམས་པ་བཞག་པའང་མྱེད་ལ། 

སྔོན་གྱི་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ཤྱིན་ཏུ་སོམ་ཞྱིང་གསང་བ་སྲུང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དྱེ་

དག་རྱིག་པ་འཛིན་པ་མ་གྲུབ་ཀྱི་བར་དུ་སུས་ཀང་གསང་སྔགས་སྤོད་པ་

ཡྱིན་པར་མ་ཤྱེས་ཏྱེ། གང་ཆོ་འཕྲུལ་ཆྱེན་པོ་དང་བཅས་ཏྱེ་མཁའ་ལ་གཤྱེགས་

པའམ་མྱི་སྣང་བར་གྱུར་པ་ན། ཀྱེ་མ་དྱེ་དག་ནྱི་སྔགས་ཀྱི་སྤོད་པ་ཅན་ཡྱིན་ནོ་

ཞྱེས་སླད་ནས་རྱིག་པར་འགྱུར་བ་ཤ་སྟག་གོ །དྱེའྱི་ཕྱིར་སློབ་དཔོན་གྱིས་

སློབ་མ་ལ་བརྒྱུད་པའྱི་རྱིམ་པས་འདོམས་པའང་ཅུང་ཟད་ཙམ་ལས་མྱེད་ལ། 

བ་བ་དང་སྤོད་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སྔགས་རྒྱུད་ཉམས་སུ་ལྱེན་པ་ནྱི་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོ་

དར་ནས་བརྩམས་ཏྱེ་ཤྱིན་ཏུ་མང་བ་ཞྱིག་ཡོད་ནའང༌། ཤྱིན་ཏུ་གསང་ཞྱིང་

སྤོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་གསང་སྔགས་དྱེ་ཉྱིད་ལ་སྤོད་པ་ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས་
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ཅྱི་ཞྱིག་ཉམས་སུ་ལྱེན་སུས་ཀང་མྱི་ཤྱེས་སོ། །དྱེའྱི་ཕྱིར་ལས་དང་དངོས་

གྲུབ་རྣམས་ཐོགས་པ་མྱེད་པར་འགྲུབ་པ་ཞྱིག་ཡོད་དོ། །

ས་ར་ཧ་དང༌། ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་དང༌། གྲུབ་ཐོབ་ཤ་ཝ་རྱི་པའྱི་བར་དུ་

བརྒྱུད་པ་ནས་བརྒྱུད་པར་རྱེས་སུ་བཟུང་བ་ནྱི། ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་ལྟར་

ཡོད་པར་མངོན་ལ། གཞན་དུ་དྱེ་ཡན་ཆད་ཀྱི་སློབ་དཔོན་རྣམས་གསང་

སྔགས་བ་མྱེད་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ལ་བཞུགས་པའང་ཆྱེར་མ་མཐོང་ངོ༌། །སྤོད་

བསྡུས་སྒྲོན་མྱེ་ལས་ཁུངས་སུ་མཛད་པའྱི་པདྨ་བཛྲ་དང༌། ཀམྤ་ལ་པ་བྱུང་

ཡང༌། དང་པོར་ནྱི་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་དུ་འགྲོ་བའྱི་དོན་མཛད་པ་མ་བྱུང་བར་

མངོན་ལ་ཕྱི་མའྱི་ལོ་རྒྱུས་ནྱི་མ་མཐོང་ངོ༌། །དྱེ་བས་ན་བྲམ་ཟྱེ་ཆྱེན་པོ་དང༌། 

ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་སོགས་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་བ་མྱེད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ཡོད་པ་

འདྱི་ཀུན་ལས་གཞན་པའྱི་སྔགས་བ་ན་མྱེད་ཀྱི་དགོངས་འགྲྱེལ་ཡང་འདྱི་

ཡན་ཆད་དུ་ཆྱེར་མྱེད་པར་གྲགས་ཤྱིང༌། བསྟན་བཅོས་དྱེ་དག་ཀང་དབུ་མ་

རྱིག་ཚོགས་ལ་སོགས་པའྱི་གཞུང་བཞྱིན་དུ་ཡོངས་ཁྱབ་ཏུ་གྲགས་པ་ནྱི་མ་

ཡྱིན་ཏྱེ། ཀླུའྱི་བང་ཆུབ་རྱིག་པ་འཛིན་པའྱི་གནས་བརྱེས་པ་དྱེ་ཁོ་ན་ལ་གཏད་

པས། ཕྱིས་རྒྱལ་པོ་དྱེ་ཝ་པཱ་ལ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་དུས་སུ་དར་བར་གྱུར་པ་ཡྱིན་

ཏྱེ། དྱེའྱི་ཕྱིར་འཕགས་སྐོར་དང་སངས་རྒྱས་ཐོད་པའྱི་སྐོར་སོགས་ལ་རྒྱུད་

ཐག་ཉྱེ་མོར་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དྱེ་ཡྱིན་ནོ། །དཔྱེར་ན་བོད་ཀྱི་ཡང་
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དག་སྣང་གྱི་ཆོས་དང༌། གཏྱེར་ཆོས་རྫུན་གསོབ་མྱེད་པ་རྣམས་དང་འདྲའོ། ། 

དུས་འདྱི་ཙམ་ནས་བཟུང་ནས་བ་སྤོད་ཀྱི་སྔགས་རྒྱུད་རྣམས་ལོ་ཉྱིས་བརྒྱ་

ཙམ་གྱི་བར་དུ་ཤྱིན་ཏུ་དར་ཞྱིང་མངོན་མཚན་དུ་སྤོད་པ་བྱུང་ལ། རྣལ་འབོར་

དང་རྣལ་འབོར་བ་ན་མྱེད་པའྱི་རྒྱུད་རྣམས་ནྱི་དངོས་གྲུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་

མངོན་མཚན་དུ་སྤོད་པ་མྱེད་ཀང༌། སྔོན་ལས་ཆྱེས་དར་བར་གྱུར་ཞྱིང༌། 

དགོངས་འགྲྱེལ་གྱི་བསྟན་བཅོས་ཀང་ཅྱི་རྱིགས་པ་མཛད་པར་བྱུང་ལ། གྲུབ་

ཐོབ་གྲགས་ཆྱེ་བ་རྣམས་ཀང་བོན་ཏྱེ། སྐབས་དྱེར་སློབ་དཔོན་རྟ་མཆོག་དང༌། 

སློབ་དཔོན་ཆྱེན་པོ་ལཱུ་ཡྱི་པ་དང༌། གྲུབ་ཐོབ་ཙརྤ་ཊྱི་པ་རྣམས་ཀང་བྱུང་སྟྱེ་དྱེ་

དག་གྱི་ལོ་རྒྱུས་གཞན་དུ་གསལ། སློབ་དཔོན་ཨརྷ་ཏ་ནྱི་རྒྱལ་པོ་ཀརྨ་ཙནྡྲའྱི་

དུས་སུ་སོམ་བརྩོན་སྱེ་སྣོད་གསུམ་འཛིན་པར་གྱུར་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ། དྱེས་

གཏྱེར་གྱི་བུམ་པ་ཆྱེན་པོ་བསྒྲུབས་སོ། །མཐར་གྱིས་གྲུབ་སྟྱེ་ཡུལ་ཝཱ་རཱ་ཎ་

སཱྱིར་ས་འོག་ཏུ་རྱིན་པོ་ཆྱེའྱི་བུམ་པ་སྲྱིད་དུ་དཔག་ཚད་ཙམ་ཡོད་པ་བྱུང་སྟྱེ་

དགྱེ་འདུན་ཁྱི་ཕྲག་མང་པོ་ལ་འཚོ་བ་སྦོར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ལས། དུས་ལན་

ཅྱིག་སྲུང་བ་བྱེད་པ་བརྱེད་དྱེ། དྱེའྱི་ནུབ་མོ་གནོད་སྦྱིན་རྣམས་ཀྱིས་བརྐུས་

ཏྱེ། ནངས་པར་དགྱེ་འདུན་མཆོད་པའྱི་དོན་དུ་ཁ་ཕྱེ་བ་ན་སྟོང་པར་མཐོང་

ནས། དགྱེ་སློང་རྱིག་སྔགས་མཁན་རྫུ་འཕྲུལ་ཆྱེན་པོ་དྱེས་ཚངས་པ་ལ་སོགས་

པ་ལ་ཆྱེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་བཀུག་སྟྱེ། དྱེ་རྣམས་གཟྱིར་བའྱི་དྱེ་དག་གྱིས་
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གནོད་སྦྱིན་རྣམས་བཀུག་སྟྱེ་སླར་ཡང་གཏྱེར་གྱི་བུམ་པ་གང་ངོ༌། །ལ་རྣམས་

འོངས་པའྱི་རྟགས་སུ་ས་གཡོ་བ་དང༌། མྱེ་ཏོག་གྱི་ཆར་དང༌། དྲྱི་བཟང་པོ་ཞག་

བདུན་གྱི་བར་དུ་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ལ་མངོན་པར་གྱུར་ཏོ། ། 

ཚུལ་དྱེས་ལོ་བཞྱི་བཅུར་ཉྱེ་བ་དགྱེ་འདུན་མཆོད་པར་བས། གཏྱེར་གྱི་བུམ་

པ་ཁོ་རང་ཉྱིད་ལ་སྣང་བ་ཡྱིན་གྱི་གཞན་དག་གྱིས་ས་འབྲུ་བར་མཐོང་ངོ༌། །

འཕགས་པ་ཐོགས་མྱེད་སྐུ་མཆྱེད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནྱི། སྔོན་རྒྱལ་པོ་གཽ་ཊ་

འཕྱེལ་བྱེད་ཀྱི་དུས་དགྱེ་སློང་སྱེ་སྣོད་གསུམ་འཛིན་པ་འཕགས་པ་སྤན་རས་

གཟྱིགས་ལ་ཡྱིད་དམ་དུ་བྱེད་པ་ཞྱིག་ཡོད་པས་དུས་ལན་ཅྱིག་དགྱེ་སློང་

གཞན་ཞྱིག་དང་གལ་བཟུང་བ་དང་གཞུང་གཟུག་པ་དང༌། བརྒལ་བརྟག་བྱེད་

པའྱི་ཚེ་ང་རྒྱལ་གྱི་སྐོན་གྱིས་དྱེ་ལ་བུད་མྱེད་ཀྱི་རྱིག་པ་ཅན་འདྱི་ཞྱེས་སྨད་

དོ། །དྱེའྱི་ཚེ་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་དབང་ཕྱུག་གྱིས་ཁྱོད་ཀྱི་ལས་

འདྱིས་སྐྱེ་བ་མང་པོར་བུད་མྱེད་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །འོན་ཀང་བང་ཆུབ་མ་

ཐོབ་གྱི་བར་དུ་ཁྱོད་ཀྱི་དགྱེ་བའྱི་བཤྱེས་གཉྱེན་ནྱི་ང་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་གསུངས་

སོ། །དྱེ་ནྱི་རྒྱལ་པོ་སངས་རྒྱས་ཕོགས་ཀྱི་དུས་ཙམ་ན་སྐྱེ་བ་བངས་པ་ནྱི། 

བྲམ་ཟྱེ་མོ་པྲ་ཀཱ་ས་ཤྱི་ལ་ཞྱེས་པ་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ངང་ཚུལ་མ་ཞྱེས་པ་

ཡྱིན་ཏྱེ། དྱེ་སྐྱེ་བ་དྲན་ཞྱིང་ཆུང་ངུ་ནས་མདོ་སྱེ་དང༌། མངོན་པའྱི་གཞུང་

ལུགས་དག་མཐོང་ཞྱིང་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་རང་ཤྱེས་པ་འཕགས་པ་སྤན་རས་
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གཟྱིགས་རྟག་ཏུ་མཆོད་པ། དགྱེ་བ་བཅུའྱི་ལམ་ལ་ངང་གྱིས་གནས་པ། བང་

ཆུབ་ཀྱི་སྱེམས་སྟོབས་སུ་གྱུར་པ་ཞྱིག་སྟྱེ། འདྱི་དགྱེ་སློང་མར་འདོད་པ་འཁྲུལ་

པ་ཡྱིན་ལ། ཆྱེར་སྐྱེས་པ་ན། དྱེ་རྒྱལ་རྱིགས་ཞྱིག་དང་འདུས་པ་ལས་ཁྱྱེའུ་

མཚན་དང་ལྡན་པ་བཅས་ཏྱེ་བོ་རྣོ་བའྱི་ཆོ་ག་བས། ཅུང་ཟད་ཆྱེར་སྐྱེས་པ་ན་

ཡྱི་གྱེ་དང་རྩྱིས་དང༌། བརྟག་པ་བརྒྱད་དང༌། བར་སྤྲོད་པ་དང༌། རྟོག་གྱེ་དང༌། 

སྨན་དཔྱད་དང༌། བཟོའྱི་གནས་རྣམས་དང༌། རྱིག་པའྱི་གནས་བཅོ་བརྒྱད་ལ་

སོགས་པ་མ་ཉྱིད་ཀྱིས་ལྱེགས་པར་བསླབས་ཏྱེ་ཤྱིན་ཏུ་བང་ཞྱིང་གསལ་པར་

གྱུར་ཏོ། །དྱེས་རང་གྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཆོས་དྲྱི་བ་ན་བུ་ཁྱོད་རྱིགས་ཀྱི་བ་བ་བྱེད་

པའྱི་ཕྱིར་བསྐྱེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། དམ་པའྱི་ཆོས་དར་བར་བ་བའྱི་ཕྱིར་བསྐྱེད་

པ་ཡྱིན་ན། རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་མང་དུ་ཐོས་པ་དང་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ཐོབ་པར་གྱིས་

ཤྱིག །ཅྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་མཁན་པོ་དང་སློབ་དཔོན་དང་

དགྱེ་འདུན་གྱི་ཞབས་འབྲྱིང་གྱི་བ་བའྱི་དུས་འདའ་བ་ལོ་གཅྱིག་ཏུ་མཛད་

ནས། བསྱེན་པར་རོགས་ནས་ལོ་ལྔའྱི་བར་དུ་ཀློག་པ་ལ་བརྩོན་པར་གནས་

ཏྱེ། ལོ་རྱེ་རྱེ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འབུམ་འབུམ་གྱི་ཚིག་དོན་ཐམས་ཅད་ཆུབ་

པར་བས། དྱེ་ལྟར་ཐུན་མོང་གྱི་སྱེ་སྣོད་གསུམ་དང༌། ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའྱི་མདོ་

སྱེ་ཕལ་ཆྱེར་ནྱི་རྟོགས་པར་སླ་ཡང༌། ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་མདོའྱི་

བརོད་བ་མ་ཟློས་ཤྱིང་མ་འཛིངས་པ་ནྱི་རྟོགས་པར་དཀའ་བར་དགོངས་
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ནས། དྱེའྱི་དོན་དུ་ལག་པའྱི་ལ་ཞལ་མཐོང་བར་བའོ་ཞྱེས་གཅྱིག་ཏུ་བརྣགས་

པས། གོང་དུ་བཤད་པའྱི་སློབ་དཔོན་ཨརྷ་ཏ་དྱེ་ཉྱིད་ལ་དབང་བསྐུར་པ་མ་

ནོས་པས་མྱེ་ཏོག་རྒྱལ་བ་མྱི་ཕམ་པ་ལ་ཕོག་གོ །

དབང་བསྐུར་བའྱི་རྒྱུད་དང༌། དཀྱིལ་འཁོར་གང་ཡྱིན་མྱི་གསལ་ཡང་

སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡྱིན་པར་མངོན་ཏྱེ། སློབ་དཔོན་འདྱིས་སྒྱུ་

འཕྲུལ་དྲྭ་བའྱི་རྒྱུད་ལ་བརྟྱེན་ནས་བམས་པའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་མཛད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་

ཞྱེས་བ་མ་པནྱི་ཏ་གསུང༌། དྱེ་ནས་གུར་པ་པརྦ་ཏ་སྟྱེ། གསུང་རབ་ལས་ཀུག་

ཀུ་ཊ་པཱ་ད་པརྦ་ཏ། རྱི་བོ་བ་རྐང་ཅན་དུ་གྲགས་པ་དྱེའྱི་ཕུག་ཅྱིག་ཏུ་འཕགས་

པ་བམས་པ་བསྒྲུབས་ཏྱེ་ལོ་གསུམ་དུ་ལྟས་ཅྱི་ཡང་མ་བྱུང་བས་ཐུགས་མུག་

ནས་ཕྱིར་ཐོན་པས། བྲག་གྱི་ངོས་ལ་བའྱི་ཚང་བཅས་སྔ་དྲོ་ཟན་འཚོལ་བ་ལ་

འཕུར་བ་དང༌། དགོངས་ཀ་ཚང་དུ་ལོག་ཡོངས་པ་བྲག་གྱི་ངོས་ལ་གཤོག་པ་

རྱེག་ཙམ་དྱེ་བྱུང་བ་ལ། ཡུན་རྱིང་པས་བྲག་ཟད་པར་གཟྱིགས་ནས་ངའྱི་

བརྩོན་འགྲུས་ཆུང་ངོ་སམ་ནས་སླར་ལྡོག་སྟྱེ་ལོ་གསུམ་སྒྲུབ་པ་མཛད། དྱེ་

བཞྱིན་དུ་ཡང་ཐོན་པ་ན། ཆུ་ཐྱིགས་ཀྱིས་བྲག་ཟད་པར་གཟྱིགས། ཡང་ལོ་

གསུམ་བསྒྲུབས་ཏྱེ་ཐོན་པ་ན། མྱི་རྒན་པོ་ཞྱིག་རས་བལ་འཇམ་པོས་ལྕགས་

འཕྱིད་པར་བྱེད་ཅྱིང༌། འདྱི་ལས་ཕྲ་ཁབ་བྱེད་པ་ཡྱིན། སྔར་ཡང་རས་བལ་

གྱིས་ཕྱིས་ཏྱེ་ལྕགས་ཟད་པ་ལས་ཁབ་འདྱི་ཙམ་བྱུང་ངོ༌། །ཞྱེས་སྣོད་ཅྱིག་
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ཁབ་ཀྱིས་གང་བ་བསྟན་ནོ། །ཡང་ལོ་གསུམ་བསྒྲུབས་ཏྱེ། དྱེ་ལྟར་ལོ་བཅུ་

གཉྱིས་སུ་ལྟས་མ་བྱུང་བས་ཐུགས་སྐོ་སྟྱེ་ཐོན་ནས་ཕྱིན་པས། གྲོང་ཁྱྱེར་ཞྱིག་

ན་ཁྱྱི་མོ་མྱི་ལ་ཟུག་ཅྱིང་ཟ་བ། སྨད་འབུས་ཁྱྱེར་བ་ཞྱིག་གཟྱིགས་ནས་སྱིང་རྱེ་

ལག་པར་སྐྱེས་ཏྱེ། འབུ་འདྱི་རྣམས་མ་བསལ་ན་ཁྱྱི་འདྱི་འཆྱི་ལ། བསལ་ནས་

བོར་ན་འབུ་རྣམས་འཆྱི་བས་རང་གྱི་ལུས་ཀྱི་ཤ་རྣམས་བཅད་ནས་དྱེར་འབུ་

རྣམས་གཞུག་པར་བའོ་སམ་སྟྱེ། ཨ་ཙིནྟ་ཞྱེས་བ་བའྱི་གྲོང་ཁྱྱེར་ནས་སྤུ་གྲྱི་

བངས། ལྷུང་བཟྱེད་དང་འཁར་གསྱིལ་གཏྱེང་པར་བཞག །སྤུ་གྲྱིས་སྐུའྱི་བརླ་

ཤ་ནས་ཕྲལ་ཏྱེ། སྤན་བཙུམ་ནས་འབུ་རྣམས་བང་བར་བརྩམས་པ་ན། ཕག་

གྱིས་ཡུལ་བ་ལས་ཅྱི་ཡང་མ་རྱེད་ནས་སྤན་ཕྱེ་བ་ན། ཁྱྱི་དང་འབུ་མྱེད་པར་

རྱེ་བཙུན་བམས་པ་མཚན་དཔྱེ་འོད་དུ་འབར་བ་གཟྱིགས་ནས། ཀྱེ་མ་ཡབ་

གཅྱིག་བདག་གྱི་སྐབས། །ངལ་བརྒྱས་འབད་ཀང་འབྲས་མ་མཆྱིས། །ཅྱིའྱི་

ཕྱིར་ཆར་སྤྲྱིན་རྒྱ་མཚོའྱི་དཔུང༌། །གདུང་བས་བསྲྱེགས་ཏྱེ་སྐོམ་ཚད་འབབ།། 

བདག་གྱིས་དྱེ་ཙམ་དུ་བསྒྲུབས་ཀང་ཞལ་མྱི་སྟོན་པ་ཞྱེས་སྤན་ཆབ་ཕྱུང་བའྱི། 

ལ་ཡྱི་རྒྱལ་པོའྱི་ཆར་ཕབ་ཀང༌། །ས་བོན་མྱི་རུང་མྱི་འཁྲུངས་ལྟར། །སངས་

རྒྱས་རྣམས་ནྱི་བོན་གྱུར་ཀང༌། །སྐལ་བ་མྱེད་པས་བཟང་མྱི་མྱོང༌། །རང་གྱི་

ལས་ཀྱི་སྒྲྱིབ་པས་བསྒྲྱིབས་ཏྱེ་མ་མཐོང་བ་ཡྱིན་གྱིས། ང་ནྱི་རྟག་ཏུ་ཁྱོད་ཀྱི་

དྲུང་ན་གནས་སོ། །སྔར་རྱིག་སྔགས་བཟླས་པའྱི་ནུས་པ་ཐམས་ཅད་ད་ལྟར་
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སྱིང་རྱེ་ཆྱེན་པོས་རང་གྱི་ལུས་ཀྱི་ཤ་བཅད་པའྱི་དཀའ་བ་དྱེས་སྱིག་སྒྲྱིབ་

དག་སྟྱེ། མཐོང་བ་ཡྱིན་གསུང༌། ད་ལྟར་ཕྲག་པར་ཁུར་ལ་གྲོང་ཁྱྱེར་གྱི་སྐྱེ་བོ་

རྣམས་ལ་སྟོན་ཞྱིག་གསུང༌། བསྟན་པས་གཞན་སུས་ཀང་ཅྱི་ཡང་མ་མཐོང༌། 

ཆང་འཚོང་མ་ཞྱིག་གྱིས་ཁྱྱི་གུ་ཞྱིག་ཁུར་བར་མཐོང་བ་ན་ཡང་ཕྱིས་ལོངས་

སྤོད་ཟད་མྱི་ཤྱེས་པ་བྱུང༌། དབུལ་པོ་ཁུར་བསྐྱེད་པས་འཚོ་བ་ཞྱིག་གྱིས་

ཞབས་མགོ་ཙམ་མཐོང་བས་ཀང་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་བརྱེས་ཤྱིང༌། ཐུན་མོང་གྱི་

དངོས་གྲུབ་ཐོབ་བོ། །དུས་དྱེ་ཉྱིད་དུ་སློབ་དཔོན་གྱིས་ཆོས་རྒྱུན་གྱི་ཏྱིང་ངྱེ་

འཛིན་ཐོབ། ཁྱོད་ཅྱི་འདོད་གསུང་པ་ལ། ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོ་དར་བར་ཞུ་ཞྱེས་

ཞུས་པས། ངའྱི་གོས་ཀྱི་མཐའ་ལ་འཇུས་ཤྱིག་གསུང༌། འཇུས་པས་དྱེ་མ་

ཐག་དགའ་ལྡན་དུ་སླྱེབ། དྱེ་ལ་ས་སྱེའྱི་གནའ་མཆན་ལས། དགའ་ལྡན་དུ་ཟླ་

བ་དྲུག་བཞུགས་ཟྱེར་བ་ཡོད་པར་གྲགས་པ་དང༌། འགའ་ཞྱིག་མྱི་ལོ་བཅོ་ལྔ་

སོགས་བཞུགས་པར་བྱེད་པ་ཅྱི་རྱིགས་ཡོད་ཀང༌། རྒྱ་བོད་ཡོངས་ཁྱབ་ཏུ་

གྲགས་པ་ལ་མྱི་ལོ་ལྔ་བཅུ་བཞུགས་ཟྱེར་ཏྱེ། དྱེ་ཡང་ལོ་ཕྱེད་ལོར་བརྩྱིས་པ་

ཡྱིན་པས་ལོ་ཉྱེར་ལྔའོ་ཞྱེས་རྒྱ་གར་བ་རྣམས་གསུང༌། དྱེར་དགའ་ལྡན་དུ་

མགོན་པོ་མྱི་ཕམ་པ་ལས་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའྱི་ཆོས་མ་ལུས་པ་མཐའ་དག་

གསན་ཏྱེ། མདོ་སྱེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་ཐུགས་སུ་ཆུད། བམས་པའྱི་ཆོས་ལྔ་

གསན་པ་ན་དོན་ཚན་རྱེ་རྱེ་གསན་པ་ཙམ་གྱིས་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྱི་སོ་མྱི་འདྲ་
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བ་རྱེ་རྱེ་ཐོབ། སླར་ཡང་མྱིའྱི་ཡུལ་དུ་བོན་ནས་འགྲོ་བའྱི་དོན་མཛད་པ་ན་

གཞན་གྱིས་སྱེམས་ཤྱེས་པའྱི་མངོན་ཤྱེས་ཐོགས་པ་མྱེད་པ་དང༌། ཟླ་བ་ཕྱེད་

དམ་ཟླ་བ་གཅྱིག་ལ་སོགས་པས་བགྲོད་དགོས་པའྱི་ཐག་རྱིང་པོར་འཁོར་

དང་བཅས་པས་གཤྱེགས་པ་ནའང་ཐུན་ཚོད་གཅྱིག་གམ་ཉྱི་མ་གཅྱིག་གྱིས་

བགྲོད་པ་དང་དང་པོར་བམས་པ་ཞལ་བཟྱིགས་པའྱི་དུས་དྱེ་ཙམ་གྱི་ལང་ཚོ་

ལ་གནས་ཏྱེ། དགུང་ལོ་དགུ་བཅུ་ལག་ཀང་སྔོན་གྱི་དྱེ་ཁོ་ན་བཞྱིན་དུ་གནས་

པ་དང༌། སྐུ་ལ་མཚན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྱིས་རྱེས་མཐུན་ཙམ་དུ་ཡོད་པ་ལ་སོགས་

པ་སྤྱིར་ས་ཐོབ་པའྱི་འཕགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་མངོན་གྱུར་དུ་མངའ་བ་དང༌། 

ཁྱད་པར་མནལ་ལམ་དུ་ཡང་རང་དོན་ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་བོ་མྱེད་ཅྱིང༌། ཏྱིང་ངྱེ་

འཛིན་གྱི་སོ་མཐའ་ཡས་པ་ལ་སྤོད་པ་དང༌། ཤྱིན་ཏུ་འཇམ་ཞྱིང་དུལ་ལ་དྱེས་

པ་ཡང་ཡྱིན་ལ། གྲུབ་མཐའ་ངན་པ་སུན་འབྱིན་ཞྱིང་སྤོད་པ་ངན་པ་ཚར་

གཅོད་པ་སོགས་ལག་པར་རྣོ་བ་དང༌། ཐོས་པས་མྱི་ངཽམ་ཉྱིད་དང་ནྱི། ཟང་

ཟྱིང་མྱེད་པར་ཆོས་སྦྱིན་དང༌། ཞྱེས་སོགས་ཀྱི་ལོངས་སྤོད་ལ་སྤོད་བཞྱིན་

པ་སོགས་རྒྱུ་མཚན་དུ་མས་ས་གསུམ་པ་བརྱེས་པར་བྱེད་དོ། །

དྱེ་ཡང་སློབ་དཔོན་དྱེས་དང་པོར་མ་ག་དྷའྱི་ཡུལ་གྱི་ཕོགས་ཅྱིག་བྱེ་

ལུ་བ་ན་ཞྱེས་བ་བའྱི་ནགས་སུ་གཙུག་ལག་ཁང་མཛད་དྱེ་བཞུགས་ནས་

སློབ་མ་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་ལྡན་ཞྱིང་མང་དུ་ཐོས་པ་བརྒྱད་ལ་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའྱི་
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ཆོས་ཟབ་མོ་དག་བཀྲོལ་ཞྱིང་བསྟན་པས། དྱེ་ཐམས་ཅད་ཀང་བཟོད་པ་ཐོབ་

ཅྱིང་སྐྱེ་བོ་དད་པའྱི་ཕྱིར་རྫུ་འཕྲུལ་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་མདོ་སྱེ་རྒྱ་མཚོའྱི་

ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་པ་ཤ་སྟག་བྱུང་སྟྱེ། གནས་དྱེ་ལ་ཆོས་ཀྱི་མྱུ་གུའྱི་དགོན་པར་

གྲགས་སོ། །དྱེར་བམས་པའྱི་ཆོས་ལྔ་ཡང་ཡྱི་གྱེར་བཀོད། མངོན་པ་ཀུན་

ལས་བཏུས་དང༌། ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོ་བསྡུས་པ་དང༌། ས་སྱེ་ལྔ་དང༌། མངོན་པར་

རྟོགས་པའྱི་རྒྱན་གྱི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ལ་སོགས་པ་བསྟན་བཅོས་ཕལ་ཆྱེར་

མཛད། དྱེ་ནས་ཡུལ་ནུབ་ཕོགས་དང་ཉྱེ་བ་གྲོང་ཁྱྱེར་ས་ག་རྱི་ཞྱེས་བ་བར་

ཨུཥྨ་པུ་རྱི་ཞྱེས་བ་བའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་རྒྱལ་པོ་ཟབ་མོའྱི་སྦྱིན་བདག་

བས་ཏྱེ་ཕོགས་བཞྱིའྱི་དགྱེ་སློང་ཐམས་ཅད་འདུས། དྱེར་འཕགས་པ་ཐོགས་

མྱེད་ཀྱིས་སོ་སོའྱི་བོ་དང་འཚམ་པར་ཆོས་མང་དུ་བསྟན་ཏྱེ། ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྱེ་

སྣོད་གསུམ་དང༌། ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའྱི་མདོ་སྱེ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་བཤད་ཅྱིང༌། ཐམས་

ཅད་ཀང་ཡང་དག་པའྱི་དོན་ལ་བཀོད་པས་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོ་ལ་རྱིགས་སད་

ཅྱིང་མདོ་སྱེའྱི་དོན་ལ་བོ་གྲོས་རྒྱས་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒལ་བ་ཙམ་བྱུང་སྟྱེ་དྱེ་

ཡང་སྔོན་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོ་ཤྱིན་ཏུ་དར་བ་ལས། ཕྱིས་དུས་ཀྱི་དབང་གྱིས་བོ་

གྲོས་ཆུང་ངུར་གྱུར་པ་དང༌། དགྲ་ལན་གསུམ་གྱིས་རྱིམ་པས་ཉམས་ཏྱེ། 

སློབ་དཔོན་འདྱི་བོན་པའྱི་དུས་ཀྱི་ཐོག་མ་ན། ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའྱི་ཕོགས་འཛིན་

པའྱི་དགྱེ་སློང་མང་པོ་ཡོད་ནའང་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའྱི་མངོན་པ་ཤྱེས་པ་ནྱི་ཡྱེ་
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མྱེད་ཅྱིང༌། མདོ་སྱེ་རྱེ་རྱེ་ནས་འདོན་པ་དར་པོ་ཡོད་ཀང༌། མདོ་དོན་ཇྱི་བཞྱིན་

དུ་ཤྱེས་པ་མྱེད་པ་ལ་གནས་དྱེར་སློབ་དཔོན་ཉྱིད་སློབ་མའྱི་མཆོག་བརྒྱད་

དང་བཅས་པས་ཆོས་བསྟན་པས། དྱེ་ལྟར་གྱུར་པའྱི་ཚེ་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའྱི་

བསྟན་པ་བར་སྐབས་སུ་ནུབ་པ་ལས་སླར་ཡང་དར་བར་གྱུར་ཏོ་ཞྱེས་ཕོགས་

ཀུན་ཏུ་གྲགས་སོ། །

དྱེའྱི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་ཟབ་མོའྱི་ཕོགས་དྱེ་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་

མདོ་ཁ་ཏོན་དུ་བྱེད་དོ། །དྱེས་བསམས་པ། སློབ་དཔོན་འདྱི་ནྱི་འཕགས་པ་

ཡྱིན་ཞྱིང་གཞན་གྱིས་སྱེམས་ཀང་ཤྱེས་སོ་གྲགས་ན། དྱེ་ཉྱིད་བདྱེན་ན་

བདག་གྱིས་ཀང་འདྱིའྱི་ཡོན་ཏན་བསྔགས་པར་བ། གལ་ཏྱེ་མྱི་བདྱེན་ན་སྐྱེ་བོ་

རྣམས་བསླུ་བར་བྱེད་པ་ཡྱིན་པས་སྐྱེ་བོའྱི་དབུས་སུ་བརྒལ་ཏྱེ་དམའ་དབབ་

པར་བའོ་ཞྱེས་བོན་པོ་རྣམས་དང༌། བྲམ་ཟྱེ་རྣམས་དང༌། ཡྱིད་བརྟན་པའྱི་སྐྱེ་

བོ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་ལ་བགྲོས་ཏྱེ། ཕོ་བྲང་འཁོར་གྱི་ཁྱམས་སུ་སྐྱེ་བོ་མང་པོའྱི་

དབུས་སུ་སློབ་དཔོན་འཁོར་བཅས་སྤན་དྲངས། བསོད་སོམས་དང་ན་བཟའ་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དག་ཕུལ་ཏྱེ། ཁྱྱིམ་གྱི་ནང་དུ་མ་ཧྱེ་ནག་པོ་ས་དཀར་

གྱིས་བྱུགས་པ་སྦས། གསྱེར་གྱི་བུམ་པ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་མྱི་གཙང་བ་སྣ་

ཚོགས་བླུགས། ཁ་སྦྲང་རྩྱིས་བཀང་སྟྱེ་རས་ཀྱི་གཡོགས་པ་ལག་ཏུ་ཐོགས་

ནས། ཁྱྱིམ་འདྱི་ན་ཅྱི་ཡོད། ལག་ཏུ་ཐོགས་པ་འདྱི་ཅྱི་ཡྱིན་དྲྱིས་པས། ཇྱི་
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བཞྱིན་དུ་གསུངས། འདྱི་ཙམ་ནྱི་ལོག་གྱུར་ཤྱེས་པ་ཆུང་ངུ་ལའང་འབྱུང་ན། 

སྱེམས་ཤྱེས་སམ་མྱི་ཤྱེས་སམས་ནས། ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་

མདོའྱི་ཚིག་ལ་དྲྱི་བ་གསུམ། དོན་ལ་དྲྱི་བ་གསུམ་སྟྱེ་དྲུག་པོ་ཡྱིད་ཀྱིས་དྲྱིས་

པས། ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ལན་གསུངས་ནས། རང་བཞྱིན་གསུམ་བསྟན་པ་ལ་

སོགས་པ་དྱེ་དང་མཐུན་པའྱི་བསྟན་བཅོས་ཆུང་ངུ་རྱེ་ཡང་མཛད་དོ། །དྱེ་ལ་

ཚིག་གྱི་དྲྱི་བ་གསུམ་ནྱི། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ཞྱེས་བ་བ་གང་གྱི་ཚིག་བ་

དྭགས་ཡྱིན་དྲྱིས་པ་ལ། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ཡང་དག་པར་རྱེས་སུ་མ་

མཐོང་ཞྱེས་ལན་བཏབ་པ་འདྱི་ལུང་མ་བསྟན་པའྱི་ལྟ་བར་མྱི་འགྱུར་རམ། བ་

ཤྱིན་ཏུ་ལུས་ཆྱེ་བ་དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱ་ཡོད་པ་ཞྱེས་དཔྱེར་བས་པའྱི་ལུས་ཆྱེ་

བ་འདྱི་དོན་གང་དང་སྦོར། རྱི་དང་ནགས་ཚལ་གྱི་མཚན་མ་མ་མཐོང་ན། རྒྱ་

མཚོ་དང་ཐག་ཉྱེའོ་ཞྱེས་པ་ལ། མཚན་མ་མ་མཐོང་བའྱི་ས་མཚམས་གང་ལ་

བྱེད་ཅྱེས་པ་གསུམ་ཡྱིན་པ་ལས། དང་པོ་ནྱི་ནང་སྟོང་པ་ཉྱིད་ལ་དགོས། 

གཉྱིས་པ་ནྱི་དགྱེ་བའྱི་ལས་སྟོབས་ཆྱེ་བ། གསུམ་པ་ནྱི་ཆོས་མཆོག་ཆྱེན་

པོའ།ོ །དོན་ལ་དྲྱི་བ་གསུམ་ནྱི། ཀུན་གཞྱི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་རས་སུ་ཡོད་དམ་

མྱེད། ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉྱིད་མྱེད་པར་གསུངས་པས་གང་ངོ་བོ་ཉྱིད་མྱེད་

པ་དྱེ་ཡང་ངོ་བོ་ཉྱིད་མྱེད་དམ། སྟོང་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཉྱིད་

དུ་མྱི་བྱེད་པར་བཤད་པའྱི་མྱི་བྱེད་མཁན་དང༌། མྱི་བྱེད་རྒྱུའྱི་སྟོང་ཉྱིད་གང་
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ཡྱིན་ཞྱེས་པ་ལ། དང་པོ་ལ། ཀུན་རོབ་ཏུ་རས་སུ་ཡོད། དོན་དམ་པའྱི་རྱིག་

ཤྱེས་ཀྱི་དོན་མྱེད། གཉྱིས་པ་ངོ་བོ་ཉྱིད་མྱེད་པ་གསུམ་ལ་དགོངས་པས། ངོ་

བོ་ཉྱིད་མྱེད་པ་ཉྱིད་ལ་སླར་ཡང་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཡོད་མྱེད་གཉྱིས་སུ་འབྱེད། གསུམ་

པ་ལ་སྟོང་པ་ཉྱིད་དུ་བྱེད་མཁན་གྱི་སྟོང་ཉྱིད་ནྱི་སྟོང་ཉྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཙམ་གྱི་བོ་

དང༌། དྱེས་བྱེད་ཚུལ་སྔར་ཡོད་ཕྱིས་མྱེད་པའྱི་ཚུལ་གཉྱིས་ཀར་འགོག་པ་

ཡྱིན་ནོ། །ཞྱེས་པའྱི་དོན་དུ་ལན་བཏབ་བོ། །དྱེར་རྒྱལ་པོ་དང་སྐྱེ་བོའྱི་ཚོགས་

ཐམས་ཅད་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་གྱུར་པས། སློབ་དཔོན་གྱིས་རྒྱལ་པོ་དྱེ་ཡང་

དག་པར་བཏུལ་ནས་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའྱི་ཆོས་གཞྱི་ཉྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ་བྱེད་དུ་བཅུག་

སྟྱེ། རྱེ་རྱེ་ཡང་དགྱེ་སློང་བརྒྱ་བརྒྱ་དགྱེ་བསྱེན་ལ་སོགས་པ་དཔག་ཏུ་མྱེད་དོ།། 

གནས་འདྱི་ཉྱིད་དུ་བཞུགས་པའྱི་ཚེ། གཅུང་དབྱིག་གཉྱེན་ཡང་བཏུལ་བ་

ཡྱིན་ཏྱེ་འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །

དྱེའྱི་ཚེ་ལོ་ཕོགས་ཡུལ་ཀྲྱིཥྞ་རཱ་ཛར་བྲམ་ཟྱེ་བཱ་སུ་ནཱ་ཞྱེས་བ་བ་བྱུང་

སྟྱེ། དྱེས་འཕགས་པ་ཐོགས་མྱེད་ཅྱེས་བ་བ་རྒྱལ་བ་མྱི་ཕམ་པ་ལས་ལུང་

བངས་ཏྱེ། ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོ་སླར་ཡང་དར་བར་བྱེད་དོ་ཞྱེས་ཐོས་ནས་བྲམ་ཟྱེ་

རང་ཉྱིད་འཁོར་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་གྱིས་བསྐོར་ཏྱེ་ཡུལ་དབུས་སུ་འོངས། གནས་

ཆྱེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་མཆོད་རྟྱེན་རྣམས་མཆོད། ལོ་ཕོགས་ཀྱི་བྲམ་ཟྱེ་དང༌། ཁྱྱིམ་

བདག་རྣམས་ལ་དགྱེ་བའྱི་རྩ་བ་བསྐྱེད་པའྱི་ཕྱིར་སློབ་དཔོན་འབོན་པར་ཞུས་
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པས། དྱེར་སློབ་དཔོན་དང་ལན་ཅྱིག་གནས་པ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ་དང༌། བྲམ་ཟྱེ་

འཁོར་དང་བཅས་པ་ལན་ཅྱིག་ཏུ་གཤྱེགས་པར་བརྩམས་པའྱི་ཚེ། བྲམ་ཟྱེ་

དྱེའྱི་མ་ནད་ཀྱིས་བཏབ་བོ་ཞྱེས་ཕོ་ཉ་བྱུང་ངོ༌། །དྱེར་བྲམ་ཟྱེ་མྱུར་དུ་སླྱེབ་པར་

འདོད་པའྱི་སྱེམས་ཀྱིས་གདུངས་པ་ན། སློབ་དཔོན་གྱིས་དྱེ་ལ་བྲམ་ཟྱེ་འདོད་

ན་མྱུར་དུ་སླྱེབ་པར་བའོ། །དྱེས་ཀང་དྱེ་བཞྱིན་དུ་མཛོད་ཅྱིག །དྱེ་ནས་ལམ་

དུ་ཞུགས་པས། ཉྱི་མ་དྱེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཉྱི་མ་ཕྱི་ཕྲྱེད་ན་སློབ་དཔོན་དང༌། བྲམ་ཟྱེ་

འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡུལ་ཀྲྱིཥྞ་རཱ་ཛར་སླྱེབས། དྱེ་ཡང་ཀྲྱིཥྞ་རཱ་ཛ་ནྱི་ཡུལ་ཏྲྱི་

ལྱིངའྱི་ནང་ཚན་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་ལམ་ཐུན་ཚོད་གཉྱིས་ལ་

བགྲོད་པ་ཡྱིན་གསུང༌། ནུབ་ཕོགས་ཨུ་རྒྱན་གྱི་ཡུལ་ནས། ཚོང་དཔོན་དྷ་ན་

རཀྵྱི་ཏ་ཞྱེས་བ་བས་སྤན་དྲངས་པའྱི་ཚེ་ན་ཡང༌། སློབ་དཔོན་དང་ཚོང་དཔོན་

འཁོར་དང་བཅས་པས་མ་ག་དྷ་དང་ཨུ་རྒྱན་གྱི་ཡུལ་གྱི་ལམ་ཐམས་ཅད་

ཞག་གཅྱིག་ཉྱིད་ལ་བགྲོད། ཡུལ་ཀྲྱིཥྞ་རཱ་ཛ་དང༌། ཨུ་རྒྱན་གཉྱིས་ཀར་དུ་

ཡུན་རྱིང་རབ་བཞུགས་ཤྱིང་ཆོས་བསྟན་པས་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐྱེག་པ་

ཆྱེན་པོ་དར་བར་མཛད་ཅྱིང༌། ཡུལ་དྱེ་གཉྱིས་ཀར་མཆོད་རྟྱེན་བརྒྱ་ཕྲག་རྱེ་

བཞྱེངས། ལ་ཁང་ཉྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ་བཞྱེངས། དྱེ་རྣམས་སུ་ཐྱེག་ཆྱེན་གྱི་ཆོས་གཞྱི་

རྱེ་རྱེ་ཡང་བཙུགས་སོ། །དྱེ་བཞྱིན་དུ་མ་ག་དྷར་ཡང་མཆོད་རྟྱེན་བརྒྱ་དང༌། 

ཆོས་གཞྱི་ཉྱེར་ལྔ་བཙུགས། ལན་ཅྱིག་རྒྱ་གར་མཐའ་འཁོབ་གྲོང་ཁྱྱེར་ཨ་ཡོ་
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དྷྱ་དང་ཉྱེ་བར་རྒྱལ་ཕྲན་ཞྱིག་ལ་ཆོས་སྟོན་ཞྱིང་བཞུགས་པའྱི་ཚེ། དྱེ་དང་ཉྱེ་

བ་ན་གར་ལོག་གྱི་གྲོང་ཞྱིག་ཡོད་པས། སློབ་དཔོན་ཆོས་གསུང་བཞྱིན་པ་ལ་

གར་ལོག་རྣམས་ཀྱི་དམག་བྱུང་བས། ཆོས་ཉན་པ་རྣམས་ལ་བཟོད་པའྱི་ཁུར་

བསྐྱེད་ཅྱིག་པར་གདམས་ནས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པར་བཞག་པས་གནས་པ་

ལ། མདའ་འཕངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་རྡུལ་དུ་སོང༌། གར་ལོག་གྱི་གཙོ་བོས་

སློབ་དཔོན་ལ་རལ་གྲྱི་བརྟྱེགས་པས་ཀང་གནོད་པ་མྱེད་ཅྱིང༌། རམ་གྲྱི་ཉྱིད་

དུམ་བུ་བརྒྱར་ཆག་གོ །གཞན་ཡང་སྐུར་པ་གཏབ་པ་སོགས་ཇྱི་ཙམ་བས་

ཀང་གཡོ་བ་མྱེད་པར་འདུག་པས། དྱེ་རྣམས་ཀང་ལག་པར་དད་དྱེ་ཕག་བས་

ནས་སོང་ངོ༌། །

སློབ་དཔོན་འདྱིས་གཞན་གྱི་བསམ་པ་མཁྱྱེན་པའྱི་ཕྱིར་ཆོས་སྟོན་པ་

ཐམས་ཅད་སློབ་མས་གང་མྱི་ཤྱེས་པ་དང༌། ཐྱེ་ཚོམ་ཡོད་པ་དྱེ་ཉྱིད་གསལ་

བར་བཀྲལ་ནས་སྟོན་པའྱི་ཕྱིར། སློབ་དཔོན་འདྱི་ལས་ཆོས་ཉན་པ་ལ་མཁས་

པར་མ་གྱུར་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྱེད་དོ། །དུས་དྱེའྱི་ཚེ་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོ་ཕལ་ཆྱེར་

གྱིས་མདོ་སྱེ་སྣ་རྱེ་ཙམ་མ་ཞུས་པ་མྱེད་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ཞྱིང༌། སློབ་དཔོན་ཉྱིད་

ཀྱི་བདག་རྐྱྱེན་ཀྱིས་ཆོས་གཞྱི་བརྒྱ་ཐམ་པ་བཙུགས་པ་ལས། རྱེ་རྱེ་ལ་ཡང་

བཽ་སྦོང་བ་ཉྱིས་བརྒྱ་རྱེ་ཉུང་མཐའ་རྣམས་ལའང་ཡོད་པས། སྤྱིར་ཆོས་ཉན་

པའྱི་སློབ་མའྱི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མྱེད་ཅྱིང༌། ཐམས་ཅད་ཀང་མཆོག་ཏུ་གུས་
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པས་གྲུབ་པའྱི་མཐའ་ཡང་དྱེ་ལྟར་འཛིན་ལ། ས་ཐོབ་པའྱི་ཡོན་ཏན་སྐྱེས་པ་

དང༌། སྦོར་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་སྐྱེས་པ་སོགས་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་ཡང་བྱུང་

ཞྱིང༌། མདོ་སྱེ་དང་གྲུབ་མཐའ་ཕོགས་རྱེ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་སོ་ཐམས་ཅད་

ནས་གསུངས་ཤྱིང༌། ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀང་དུས་དྱེ་ཉྱིད་དུ་ལག་པར་གུས་པར་

བྱེད་ཅྱིང༌། ཉན་ཐོས་རྣམས་ཉྱིད་ཀྱི་མངོན་པ་དང༌། མདོ་སྱེ་ཉན་པར་བྱེད་པ་

ཡང་མང་དུ་བྱུང་ངོ༌། །གནྡྷ་རྱིའྱི་རྱི་སྔགས་གྲུབ་པས་དགའ་ལྡན་གྱི་གནས་སུ་

ཕྱིན་ཞྱིང༌། ཐག་རྱིང་པོ་ཡང་ཡུད་ཀྱིས་བགྲོད་པར་བྱེད། རྟོག་བྱེད་ཀྱི་རྱིག་

སྔགས་གྲུབ་པས་ཕ་རོལ་ཀྱི་སྱེམས་ཤྱེས་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། ཚུལ་ཁྱིམས་དང་ལྡན་

ཞྱིང་མང་དུ་ཐོས་པ། རྱིག་སྔགས་གྲུབ་པ་འདྱི་ནྱི་ངོ་མཚར་ཆྱེ་སྟྱེ། གཞན་དུ་ན་

ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོ་ལ་ཞུགས་པ་འདྱི་ཁོ་ན་སྐོན་ནོ་ཞྱེས་ཟྱེར་བར་གྲགས་སོ། །དྱེ་

ཡང་སྔོན་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའྱི་ཆོས་ཤྱིན་ཏུ་དར་བའྱི་ཚེ་ཡང་ཐྱེག་ཆྱེན་གྱི་དགྱེ་

སློང་ཁྱི་ཕྲག་ཏུ་ལོངས་པ་ནྱི་མྱེད། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚེ་ཡང་དགྱེ་འདུན་ཕལ་ཆྱེར་

ཉན་ཐོས་ཡྱིན་ནོ། །

སློབ་དཔོན་འདྱིའྱི་དུས་ཐྱེག་ཆྱེན་གྱི་དགྱེ་སློང་ཁྱི་ཕྲག་མང་པོ་བྱུང་བ་

སོགས་རྒྱུ་མཚན་དྱེ་རྣམས་ཀྱི་སོ་ནས་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའྱི་བསྟན་པ་མཐའ་དག་

གྱི་བདག་པོ་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་གྲགས་སོ། །འོན་ཏྱེ་སློབ་དཔོན་ཉྱིད་དང་ལན་ཅྱིག་

གནས་པའྱི་སློབ་མ་ནྱི་དགྱེ་སློང་ཉྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཙམ་ལས་མྱེད་དྱེ། དྱེ་དག་ཐམས་
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ཅད་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་ལྡན་པ། སྱེ་སྣོད་འཛིན་པ། ལག་པའྱི་ལ་ལ་ཐྱེ་ཚོམ་

གཅོད་ཅྱིང་བཟོད་པ་ཐོབ་པ་ཤ་སྟག་གོ །སྐུ་ཚེའྱི་སྨད་ཀྱི་དུས་ན་ནཱ་ལྱེནྡྲར་ལོ་

བཅུ་གཉྱིས་བཞུགས། དགུན་གྱི་དུས་ཉྱིན་རྱེ་བཞྱིན་མུ་སྟྱེགས་རྒོལ་བ་རྱེ་

ཡོང་བ་ལ་གྲུབ་མཐའ་རྣམས་རྱིགས་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་སུན་ཕྱུང་སྟྱེ་ཆོས་

བསྟན་པས་མུ་སྟྱེགས་སྟོང་དུ་ཉྱེ་བ་ཙམ་རབ་ཏུ་བྱུང༌། གཙུག་ལག་ཁང་གང་

ན་དགྱེ་སློང་ལྟ་བ་དང༌། ཚུལ་ཁྱིམས་དང༌། སྤོད་པ་དང༌། ཆོ་ག་ཉམས་པ་

ཐམས་ཅད་ཆོས་བཞྱིན་ཚར་གཅོད་པར་མཛད་པས་དགྱེ་འདུན་ཤྱིན་ཏུ་དག་

པར་མཛད་དོ། །མཐར་གྲོང་ཁྱྱེར་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཏུ་སྐུ་འདས་ཏྱེ། དྱེའྱི་ཤུལ་དུ་

སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་རྟྱེན་བས་སོ། །

གཅུང་དབྱིག་གཉྱེན་ནྱི། བོད་ན་འགའ་ཞྱིག་འཕགས་པ་ཐོགས་མྱེད་

ཀྱིས་མཚེ་མའྱི་སྐུ་མཆྱེད་དུ་འདོད་པ་དང༌། འགའ་ཞྱིག་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་མཆྱེད་དུ་

འདོད་པ་སྣང་ནའང༌། འཕགས་ཡུལ་མཁས་པ་ལ་དྱེ་ལྟར་མ་གྲགས་ཏྱེ། འདྱིའྱི་

ཡབ་ཏུ་གྱུར་པ་ནྱི་བྲམ་ཟྱེ་རྱིག་བྱེད་གསུམ་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ། སློབ་

དཔོན་འཕགས་པ་ཐོགས་མྱེད་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་ཕྱི་དྱེའྱི་ལོར་འཁྲུངས་ཏྱེ། 

སློབ་དཔོན་འདྱི་གཉྱིས་ཡུམ་གཅྱིག་པའྱི་སྐུ་མཆྱེད་དོ། །བོ་རྣོ་བའྱི་ཆོ་ག་བས་

པ་ནས་མང་དུ་ཐོས་པ་དང་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ཐོབ་པར་གྱིས་ཤྱིག་པའྱི་བར་

གཅྱེན་ཐོགས་མྱེད་ཀྱི་སྐབས་དང་འདྲ། དྱེར་དཔལ་ནཱ་ལྱེནྡྲར་རབ་ཏུ་བྱུང་
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ནས་ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྱེ་སྣོད་གསུམ་མཐའ་དག་བང་བར་བསླབས། ད་དུང་ཆོས་

མངོན་པའྱི་མཐའ་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར་དང༌། སྱེ་བ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་

ངྱེས་པའྱི་ཕྱིར་དང༌། རྱིག་པའྱི་ལམ་མཐའ་དག་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར་དུ། ཁ་ཆྱེར་

བོན་ནས་སློབ་དཔོན་སངྒྷ་བྷ་དྲ་གཙོ་བོར་བརྟྱེན། བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་དང༌། 

སྱེ་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་སོ་སོ་དང༌། སྱེ་པ་སོ་སོའྱི་མདོ་སྱེ་འདུལ་

བ་མྱི་འདྲ་བའྱི་ཁྱད་པར་རྣམས་དང༌། མུ་སྟྱེགས་ཅན་ལྟ་བ་དྲུག་པོ་རྣམས་ཀྱི་

གཞུང་ལུགས་མཐའ་དག་དང༌། རྟོག་གྱེའྱི་ཚུལ་མཐའ་དག་ལ་བང་ཞྱིང་

མཁས་པར་བས་ནས། ཡུལ་དྱེ་ཉྱིད་དུ་ཡང་ལོ་མང་པོར་རྱིགས་པ་དང་མྱི་

རྱིགས་པ་རྣམ་པར་ཕྱེ་ཞྱིང་ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྱེ་སྣོད་རྣམས་བཤད། སླར་ཡུལ་

དབུས་སུ་བོན་པའྱི་ལམ་དུ་ཆོམ་རྐུན་དང༌། ལམ་གྱི་གནོད་སྦྱིན་ལ་སོགས་

པས་ལམ་དགག་མ་ནུས་པར་མ་ག་དྷར་བོན། དྱེར་ཡང་ལོ་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་

ཉན་ཐོས་ཀྱི་དགྱེ་འདུན་མང་པོ་ལ་རབ་ཏུ་རྱིག་པ་དང་ལྡན་པའྱི་ཆོས་མང་པོ་

སྟོན་ཞྱིང་བཞུགས། དྱེའྱི་ཚེ་འཕགས་པ་ཐོགས་མྱེད་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་ས་སྱེ་

ལྔའྱི་གླྱེགས་བམ་གཟྱིགས་པས་ཐྱེག་ཆྱེན་ཐུགས་སུ་མ་ཆུད་ཅྱིང༌། ལག་པའྱི་

ལ་ལ་གསན་པ་ལ་ཐུགས་ཡྱིད་མ་ཆྱེས་ནས། ཀྱེ་མ་ཐོགས་མྱེད་ནགས་སུ་

ལོ། །བཅུ་གཉྱིས་བར་དུ་ཏྱིང་འཛིན་བསྒྲུབས། ཏྱིང་འཛིན་མ་གྲུབ་གླང་ཆྱེན་

གྱི། རྒྱབ་ཁལ་ལོངས་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་བརྩམས། ཞྱེས་གསུངས་པར་གྲགས་
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ལ། གང་ལྟར་ཡང་ཅུང་ཟད་བསྟྱིང་ཚིག་ཏུ་མཛད་པས། དྱེ་གཅྱེན་པོ་འཕགས་

པས་གསན་ཏྱེ་འདུལ་བའྱི་དུས་ཡྱིན་པར་དགོངས་ཏྱེ། དགྱེ་སློང་གཅྱིག་ནྱི་བོ་

གྲོས་མྱི་བཟད་པས་བསྟན་པའྱི་མདོ་འཛིན་དུ་བཅུག གཞན་ཞྱིག་ནྱི་ས་བཅུ་

པའྱི་མདོ་འཛིན་དུ་བཅུག བང་བ་ན་ཐོག་མར་བོ་གྲོས་མྱི་ཟད་པ་ཐོན། དྱེ་ནས་

ས་བཅུ་པ་ཐོན་ཅྱིག་ཅྱེས་གསུངས་ནས་གཅུང་གྱི་དྲུང་དུ་བཏང་བས། དྱེ་

གཉྱིས་ཀྱིས་ཀང་སྲོད་ལ་བོ་གྲོས་མྱི་ཟད་པ་བཏོན་པས། ཐྱེག་ཆྱེན་འདྱི་རྒྱུ་ལ་

བཟང་སྟྱེ། འབྲས་བུ་ལ་གཡྱེལ་ལམ་དགོངས། ཐོ་རངས་ས་བཅུ་པ་བཏོན་

པས། རྒྱུ་འབྲས་གཉྱིས་ཀར་བཟང་བ་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་པས་སྱིག་པ་ཆྱེན་པོ་

བསགས། སྐུར་པ་བཏབ་པའྱི་ལྕྱེ་བཅད་པར་བའོ་དགོངས་ཏྱེ། སྤུ་གྲྱི་བཙལ་

བས། དགྱེ་སློང་དྱེ་གཉྱིས་ན་རྱེ། འདྱིའྱི་དོན་དུ་ལགས་བཅད་པར་ག་ལ་

འཚལ། སྱིག་པ་བཤགས་པའྱི་ཐབས་གཅྱེན་ལ་མངའ་བས་འཕགས་པའྱི་དྲུང་

དུ་གཤྱེགས་པར་ཞུ་བས་ནས། འཕགས་པ་ཐོགས་མྱེད་ཀྱི་དྲུང་དུ་བོན། དྱེ་

ནས་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་ན། ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའྱི་ཆོས་མཐའ་དག་གཟྱིགས་

ནས། སྐུ་མཆྱེད་ཆོས་ཀྱི་བགྲོ་གླྱེང་མཛད་པའྱི་ཚེ་གཅུང་སོབས་པ་མྱུར་ཞྱིང༌། 

གཅྱེན་སོབས་པ་མྱི་མྱུར་ཡང་ལན་བཟང་པོ་བྱུང་བས་རྒྱུ་མཚན་དྲྱིས་པས། 

ཡྱི་དམ་ལ་དྲྱིས་ནས་ལན་འདྱེབས་གསུང༌། གཅུང་གྱིས་ཀང་ཞལ་སྟོན་པར་

ཞུས་པས། ད་རྱེས་སྐལ་བ་མྱེད་གསུངས་ནས་སྱིག་སྦོང་གྱི་ཐབས་བསྟན་
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ཞྱེས་གྲགས་མོད་ཀང་རྒྱ་གར་བའྱི་ངག་སྒྲོས་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་མྱི་སྣང་ཞྱིང༌། རྱིག་

པས་ཀང་མྱི་འཐད་པར་མངོན་ཏྱེ། འཕགས་པ་ཐོགས་མྱེད་ལ་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་

པོའྱི་མདོ་སྱེ་རྣམས་གསན་ནས། བ་མ་ལ་རྩོད་པ་བྱེད་པ་དང༌། བ་མ་ལ་མ་

ཞུས་པར་དཔྱེ་བལྟས་ནས་རྩལ་བཤད་བྱེད་པ་གཉྱིས་ཀར་ཡང་སྔོན་དུས་

བཟང་པོའྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་སྤོད་པ་ལ་མྱེད་ཅྱིང༌། འདུས་བཟང་ལ་

ཡང་སློབ་དཔོན་དང་རྩོད་པ་མྱི་བྱེད་ཅྱེས་གསུང་པར་འདོད་བཞྱིན་དུ་

འཕགས་པ་ཐོགས་མྱེད་ལ་རྩོད་པར་འདོད་པ་ག་ལ་འཐད། ཐོགས་མྱེད་ཀྱིས་

བམས་པ་ལས་ལུང་བངས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་གྲགས་བཞྱིན། དབྱིག་གཉྱེན་

གྱིས་དྱེ་ལྟར་མ་མཁྱྱེན་པར་དྲྱིས་པའྱི་ཚུལ་དང༌། ཡྱི་དམ་གྱི་ལ་ཞྱིག་ལ་ཞུའོ་

ཞྱེས་ཐོགས་མྱེད་ཀྱིས་ཀང་གཅུང་ལ་སྦས་ཚུལ་དུ་གསུངས་པ་དྱེ་ཀུན་འཐད་

ཀང་མྱི་འདྲའོ། །

དྱེས་ན་རྒྱ་གར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལས་འདྱི་ལྟར་འབྱུང་སྟྱེ། སྔར་གྱི་འཕྲོ་དྱེ་

ལས་བརྩམས་ཏྱེ། སྱིག་པ་སྦོང་བའྱི་ཐབས་ཞུས་པས་འཕགས་པས་རྒྱལ་བ་

མྱི་ཕམ་པ་ལ་ཞུས་ནས། ཁྱོད་ཀྱིས་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའྱི་ཆོས་རྒྱ་ཆྱེར་ཤོད། 

མདོ་སྱེ་མང་པོ་ལ་འགྲྱེལ་པ་གྱིས། གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའྱི་རྱིག་

སྔགས་འབུམ་དུ་ཟློས་ཤྱིག་ཅྱེས་གསུངས་པས། གཅྱེན་ལ་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའྱི་

མདོ་སྱེ་མཐའ་དག་ཚར་གཅྱིག་གསན་པ་ཙམ་གྱིས་ཐུགས་སུ་ཆུད། སློབ་
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དཔོན་སྔགས་མཁན་ཞྱིག་ལས་སྔགས་ཀྱི་འཇུག་སོ་མནོས་ནས། གཟུངས་

མདོ་ལྔ་བརྒྱ་བཀླགས། གསང་བའྱི་བདག་པོའྱི་རྱིག་སྔགས་བཟླས་པས་གྲུབ། 

ཡང་དག་པའྱི་དོན་ཐུགས་སུ་ཆུད་ཅྱིང༌། ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ཁྱད་པར་ཅན་མངའ་

བར་གྱུར། དྱེའྱི་ཚེ་རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་མྱི་ཡུལ་ན་བཞུགས་པ་མཐའ་དག་ཐུགས་

སུ་ཆུད་པས། སྟོན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་འོག་རོལ་ཏུ་སློབ་དཔོན་དབྱིག་

གཉྱེན་ལྟ་བུའྱི་མང་དུ་ཐོས་པ་ནྱི་འགའ་ཡང་མྱེད་དོ་ཞྱེས་གྲགས་སོ། །དྱེ་ལ་

ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྱེ་སྣོད་གསུམ་ལས་མདོ་ལྔ་བརྒྱ་ཤོ་ཀ་འབུམ་ཕྲག་གསུམ། 

འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩྱེགས་པ་འདུས་པ་ཞྱེ་དགུ་གཅྱིག་ཏུ་བསོམས། 

ཕལ་པོ་ཆྱེ་དང༌། འདུས་པ་རྱིན་པོ་ཆྱེ་ཡང་རྱེ་རྱེར་བགྲངས། ལག་མ་ཤྱེར་

ཕྱིན་འབུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའྱི་མདོ་སྱེ་ཆྱེ་ཆུང་ཀུན་བསོམས་

པ་ལྔ་བརྒྱ་དང༌། བཟུང་སྔགས་ལྔ་བརྒྱ་སྟྱེ། དྱེ་དག་ཐམས་ཅད་ཚིག་དོན་མ་

ལུས་པ་ཐུགས་སུ་བཞུགས་སོ། །ལོ་རྱེའྱི་ནང་དུ་ལན་རྱེ་ཞལ་འདོན་དུ་མཛད་

དྱེ། ཏྱིལ་མར་གྱི་རྱིང་བུའྱི་ནང་དུ་ཞུགས་ནས་ཉྱིན་མཚན་སྤྲྵཻལ་མ་བཅོ་ལྔས་

དྱེ་རྣམས་ཚར་གཅྱིག་ཞལ་འདོན་དུ་གྲུབ་པར་མཛད་ཅྱིང༌། ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་

རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བརྒྱད་སྟོང་པ་ཉྱིན་རྱེ་བཞྱིན་འདོན་པར་མཛད་པ་ཡང་ཆུ་ཚོད་

གཅྱིག་གཉྱིས་ཙམ་རྱེ་ལ་གྲུབ་པར་མཛད་དོ། །

སློབ་དཔོན་འདྱི་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོ་ལ་ཞུགས་པའྱི་ཚེ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྱེ་སྣོད་
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འཛིན་པ་སོགས་མཁས་པ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་ཐྱེག་ཆྱེན་ལ་ཞུགས་ཤྱིང༌། འཕགས་

པ་ཐོགས་མྱེད་སྐུ་འདས་པའྱི་འོག་ཏུ་དཔལ་ནཱ་ལྱེནྡྲའྱི་མཁན་པོ་མཛད་དྱེ། 

ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་དུ་མ་བཏོན་པར་མཛད་པ་ལས། ཉྱིན་རྱེ་བཞྱིན་མོས་པ་

ཐ་དད་པ་རྣམས་ཀྱི་ངོར་རབ་བྱུང་བསྱེན་རོགས་གཞན་ལ་གཏོད་པ་དང༌། 

རང་ཉྱིད་ཀྱིས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང༌། དགྱེ་སློང་གྱི་མཁན་པོ་དང་སློབ་དཔོན་དུ་

མཛད་པ་དང༌། སོ་སོའྱི་ལྟུང་བ་ཕྱིར་འཆོས་སུ་འཇུག་པ་དང༌། བདག་ཉྱིད་

ཆོས་སྤོད་བཅུ་མ་ཆག་པར་མཛད་པ་དང༌། གཞན་སྟོང་ཕྲག་རྱེ་ཉྱིན་རྱེར་

ཆོས་སྤོད་བཅུ་ཚང་བ་ལ་སྦོར་བ་དང༌། ཁྱད་པར་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའྱི་མདོ་སྱེ་

མྱི་འདྲ་བའྱི་ཆོས་ཐུན་ཉྱི་ཤུ་རྱེ་ཆག་མྱེད་དུ་གསུང་པ་དང༌། སྲོད་ཀྱི་དུས་སུ་

ཆོས་རྣམས་ཀྱི་སྱིང་པོ་བསྡུས་ཏྱེ་གལ་བཟུང་བ་དང༌། གཞུང་གཟུག་པར་

མཛད་ཅྱིང༌། གུང་ཐུན་ལ་ཅུང་ཟད་ཙམ་མནལ་བའྱི་ངང་ལ་ལག་པའྱི་ལ་ལས་

ཆོས་གསན་པར་མཛད། ཐོ་རངས་ཡང་དག་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་

འཇོག བར་བར་དུ་བསྟན་བཅོས་རྩོམ་པ་དང༌། མུ་སྟྱེགས་ཀྱི་རྒོལ་པ་ཟློག་

པར་མཛད་དྱེ། ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཉྱི་ཁྱི་ལྔ་སྟོང་པ་དང༌། བོ་གྲོས་

མྱི་ཟད་པས་བསྟན་པ་དང༌། ས་བཅུ་པ་དང༌། དཀོན་མཆོག་རྱེས་དྲན་དང༌། 

ཕག་རྒྱ་ལྔའྱི་མདོ་དང༌། རྟྱེན་འབྲྱེལ་གྱི་མདོ་དང༌། མདོ་རྒྱན་དང༌། འབྱེད་

གཉྱིས་སོགས་ཐྱེག་པ་ཆྱེ་ཆུང་གྱི་མདོ་སྱེ་ཆྱེ་ཆུང༌། དགོངས་འགྲྱེལ་གྱི་བསྟན་
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བཅོས་སོགས་ལ་གཞན་འགྲྱེལ་དུ་བརྩམས་པ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་དང༌། རང་རྐང་དུ་

པྲ་ཀ་ར་ཎ་སྱེ་བརྒྱད་མཛད། གཙུག་ཏོར་རྣམ་རྒྱལ་འབུམ་བཟླས་པས་ཀང་

དྱེའྱི་རྱིག་སྔགས་གྲུབ། དྱེ་ནས་གསང་བའྱི་བདག་པོའྱི་ཞལ་མངོན་གསུམ་དུ་

གཟྱིགས་ཤྱིང༌། ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་དཔག་ཏུ་མྱེད་པ་བརྱེས་སོ། །

སློབ་དཔོན་འདྱིས་མཛད་པའྱི་རྟྱེན་འབྲྱེལ་མདོ་འགྲྱེལ་སོགས་གཞན་

འགྲྱེལ་གསུམ་པོ་པྲ་ཀ་ར་ཎ་སྱེ་བརྒྱད་ལ་བགྲང་བ་ཕོགས་འདྱིར་སྤྱི་ཁྱབ་ཏུ་

གྲགས་ཀང༌། ཚིག་འགྲྱེལ་ལ་རབ་ཏུ་བྱེད་པའྱི་ཐ་སད་མྱི་སྦོར་ཞྱིང༌། རྣམ་

བཤད་རྱིག་པ་ལའང་རབ་ཏུ་བྱེད་པའྱི་ཐ་སད་འཇུག་པ་དཀའོ། །དྱེ་ལ་རབ་ཏུ་

བྱེད་པ་ནྱི་དོན་ཚན་གཙོ་ཆྱེ་བ་རྱེ་རྱེ་སྟོན་པའྱི་བསྟན་བཅོས་ཐོར་བུའྱི་མྱིང་

ཡྱིན་པས། མདོ་སྱེ་རྒྱན་ལྟ་བུའྱི་གཞུང་ཆྱེན་པོ་ལའང་མྱི་ཟྱེར་ན། དྱེའྱི་ཚིག་

འགྲྱེལ་ལ་ཟྱེར་བ་ལྟ་སྨོས་ཀང་ཅྱི་དགོས། རབ་ཏུ་བྱེད་པ་སྱེ་བརྒྱད་ལས་ལ་

ལ་ལ་རབ་ཏུ་བྱེད་པའྱི་མྱིང་ཡོད་ལ། འགའ་ཞྱིག་ལ་མྱེད་པའང་མྱི་རྱིགས་སོ།། 

སློབ་དཔོན་འདྱིས་མཐའ་འཁོབ་ཐག་རྱིང་པོ་རྣམས་སུ་མ་གཤྱེགས། ཕལ་

ཆྱེར་མ་ག་དྷ་ཉྱིད་དུ་བཞུགས། དྱེར་ཆོས་གཞྱི་རྱིང་པ་རྣམས་ཅུང་ཟད་ཞྱིག་

པ་གསོ་བ་དང༌། ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའྱི་ཆོས་གཞྱི་གསར་པ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་

བཙུགས་ཏྱེ་མ་ག་དྷའྱི་ས་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ཆོས་གཞྱིས་ཁྱབ་པར་མཛད། 

ཤར་ཕོགས་གཽ་རྱིའྱི་ཡུལ་དུ་ལན་ཅྱིག་བོན། དྱེར་གྲོང་ཁྱྱེར་གྱི་སྐྱེ་བོ་དཔག་
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ཏུ་མྱེད་པ་འདུས་པ་ལ་མདོ་སྱེ་མང་པོ་གསུངས་པས། ལ་རྣམས་ཀྱིས་གསྱེར་

གྱི་མྱེ་ཏོག་གྱི་ཆར་ཕབ། མུ་ཏོ་བ་རྱེ་རྱེས་ཀང་གསྱེར་གྱི་མྱེ་ཏོག་བྲྱེ་བོ་ཆྱེ་རྱེ་

རྱེ་ཙམ་རྱེད་པ་བྱུང༌། ཡུལ་དྱེར་ཡང་ཆོས་གཞྱི་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཙུགས་སོ། ། 

ཨོ་ཊྱི་བྱི་ཤར་བྲམ་ཟྱེ་མཀྵྱི་ཀ་ཞྱེས་བ་བས་སྤན་དྲངས་ཏྱེ། དྱེར་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་

པོའྱི་དགྱེ་འདུན་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉྱིས་ལ་ཟླ་བ་གསུམ་དུ་དུས་སྟོན་བས་པས། 

བྲམ་ཟྱེའྱི་ཁྱྱིམ་དུ་རྱིན་པོ་ཆྱེའྱི་འབྱུང་ཁུངས་ལྔ་བརོལ། ཡུལ་དྱེ་ཡང་བྲམ་ཟྱེ་

དང༌། ཁྱྱིམ་བདག་དང༌། རྒྱལ་པོ་རྣམས་དད་པར་བས་ནས། དྱེར་ཡང་ཆོས་

གཞྱི་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཙུགས་སོ། །གཞན་ཡང་ལོ་ཕོགས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་སོགས་

པ་མང་པོར་ཡང་སློབ་དཔོན་ཉྱིད་ཀྱིས་བཀའ་བསོས་ཏྱེ་ཆོས་གཞྱི་བཙུགས་

པ་ཐམས་ཅད་བསོམས་ན་དྱེ་དང་མཉམ་པ་ཙམ་ཡོད་པས། ཆོས་གཞྱི་དྲུག་

བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་རྩ་བཞྱི་ཚུགས་སོ་ཞྱེས་གྲགས་སོ། །སློབ་དཔོན་འཕགས་

པ་ཐོགས་མྱེད་ཀྱི་དུས་ལས་ཀང་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའྱི་དགྱེ་འདུན་འདྱི་སྐབས་

མང་སྟྱེ། ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྣམས་བསོམས་ན་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའྱི་དགྱེ་སློང་

དྲུག་ཁྱི་ལོངས་པ་ཙམ་ཡོད་སྐད། སློབ་དཔོན་ཉྱིད་དང་ལན་ཅྱིག་ཏུ་རྒྱུ་ཞྱིང་

གནས་པའྱི་དགྱེ་སློང་ཡང་སྟོང་ཙམ་སྟྱེ་དྱེ་ཐམས་ཅད་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་ལྡན་

ཞྱིང་མང་དུ་ཐོས་པ་ཤ་སྟག་གོ །སློབ་དཔོན་དྱེ་ཉྱིད་གང་དུ་བཞུགས་པ་ཐམས་

ཅད་དུ་མྱི་མ་ཡྱིན་གྱི་མཆོད་པའྱི་ཡོ་བད་འབྱུང་བ་དང༌། རྱིན་པོ་ཆྱེའྱི་འབྱུང་
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ཁུངས་བརོལ་བ་སོགས་ཡ་མཚན་གྱི་ཆོས་རྒྱུན་མྱི་འཆད་དུ་འབྱུང་ངོ༌། ། 

བསམ་ན་ཤྱེས་པའྱི་མངོན་ཤྱེས་ཀྱིས་དགྱེ་མྱི་དགྱེ་དྲྱིས་པ་ཐམས་ཅད་བདྱེན་

པར་ལུང་སྟོན། རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཀྱི་གྲོང་ཁྱྱེར་ལ་མྱེ་ཤོར་བ་བདྱེན་སྟོབས་

བརོད་པས་ཞྱི་བ་དང༌། གྲོང་ཁྱྱེར་མཐར་སྐྱེས་སུ་ནད་རྱིམས་བྱུང་བའམ་

བདྱེན་སྟོབས་བརོད་པས་ཞྱི་བ་དང༌། རྱིག་སྔགས་ཀྱིས་མཐུས་སྐུ་ཆྱེ་ལ་

དབང་ཐོབ་པ་སོགས་ངོ་མཚར་བའྱི་རྣམ་ཐར་རྒྱུན་མྱི་འཆད་པ་ཞྱིག་གོ །

སྔ་ཕྱིར་མུ་སྟྱེགས་ཀྱི་རྒོལ་བ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་སུན་ཕྱུང་ཞྱིང༌། སྤྱིར་བྲམ་

ཟྱེ ་དང་མུ་སྟྱེགས་ཅན་སྟོང་ཕྲག་ལྔ་ཙམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་

བཅུགམཐར་སློབ་དཔོན་སྟོང་གྱིས་བསྐོར་ནས་བལ་ཡུལ་དུ་བོན་ཏྱེ། དྱེར་

ཡང་ཆོས་གཞྱི་བཙུགས་ཏྱེ་དགྱེ་འདུན་མང་པོ་ཐུག་མྱེད་དུ་འཕྱེལ་བར་

མཛད། ཁྱྱིམ་བཙུན་ཆོས་གོས་གོན་ནས་ཞྱིང་རྨོ་བ་གཟྱིགས་ནས། སྟོན་པའྱི་

བསྟན་པ་ཉམས་སོ་ཞྱེས་ཐུགས་འབྱུང་ནས། དགྱེ་འདུན་གྱི་དབུས་སུ་ཆོས་

བསྟན་ཏྱེ། གཙུག་གཏོར་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་གཟུངས་མགོ་ཞབས་བཟློག་པ་ལན་

གསུམ་ཟློས་པས་དྱེ་ཉྱིད་དུ་སྐུ་འདས་ཏྱེ་རྱེ་ཞྱིག་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ་ནུབ་བོ་ཞྱེས་

གྲགས་སོ། །དྱེར་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་རྟྱེན་ཡང་བས་སོ། །

བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་ན་མངོན་པ་མཛོད་རྩ་བ་བརྩམས་ནས་ཁ་ཆྱེར་

འདུས་བཟང་ལ་བསྐུར་བས་དགྱེས་ཤྱིང་འགྲྱེལ་པ་གཟྱིགས་ཕུལ་བས་མ་
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དགྱེས་ཏྱེ། རྩོད་པའྱི་དོན་དུ་མ་ག་དྷར་བོན་པ་ལ། སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉྱེན་

གྱིས་བལ་ཡུལ་དུ་བོན་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་ཟྱེར་བ། མཛོད་རྩ་འགྲྱེལ་བརྩམས་

ནས་འདུས་བཟང་ལ་གཟྱིགས་ཕུལ་བས་དགྱེས་པ་དང༌། མ་དགྱེས་པ་

སོགས་དྱེ་ལྟར་འཐད་དུ་རུང་ལ། འདུས་བཟང་མ་ག་དྷར་བོན་པའྱི་གཏམ་

གསལ་པོ་རྒྱ་གར་ན་མྱེད་ཅྱིང༌། བོན་དུ་ཟྱིན་ནའང་སྔ་མོར་ཡྱིན་པར་མངོན་

ནས། དབྱིག་གཉྱེན་བལ་ཡུལ་དུ་བོན་པའྱི་དུས་ན། འདུས་བཟང་སྐུ་འདས་

ནས་ལོ་མང་པོར་ལོན་པར་མངོན་ནོ། །

དྱེ་ལ་སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཐོགས་མྱེད་ཀྱིས་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ཆོས་

ཀྱི་བ་བ་ལོ་བདུན་ཅུ་རྩ་ལྔ་ཙམ་མཛད། ལོ་ནྱི་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུར་འཚོ། ། 

གསུངས་པའྱི་ལུང་བསྟན་པའྱི་ལོ་ནྱི་ཕྱེད་ཡྱིན་ཞྱིང༌། ཆོས་ཀྱིས་འཚོ་བའྱི་

དབང་དུ་མཛད་པ་དང་འགྲྱིག ལོ་སུམ་ཅུ་ལག་ཅྱིག་འགྲོ་དོན་ངྱེས་པར་མཛད་

ལ། རྒྱ་གར་བ་ཁ་ཅྱིག་བཞྱི་བཅུ་ལག་པར་མཛད་པར་འདོད་པའྱི་ལུགས་ཀང་

སྣང༌། སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉྱེན་གྱིས་དགུང་ལོ་བརྒྱར་ཉྱེ་བ་ཙམ་བཞུགས་

ཤྱིང༌། འཕགས་པ་ཐོགས་མྱེད་བཞུགས་པའྱི་དུས་ཉྱིད་དུའང་ལོ་མང་པོར་

འགྲོ་བའྱི་དོན་ཆྱེར་མཛད། འཕགས་པའྱི་རྱེས་སུ་ལོ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཙམ་འགྲོ་

བའྱི་དོན་མཛད་དོ། །སློབ་དཔོན་ཆྱེན་པོ་འདྱི་དང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཐོ་རྱི་

གཉན་བཙན་དུས་མཉམ་མོ་ཞྱེས་གྲགས་པ་ལྟར་ཡང་འཐད་དོ། །འཕགས་པ་
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ཐོགས་མྱེད་སྐུ་མཆྱེད་ཀྱི་དུས་སུ་བྱུང་བའྱི་གཏམ་སྟྱེ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གཉྱིས་པའོ། །

 

སློབ་དཔོན་ཕོགས་གླང་སོགས་ཀི་དུས་ཀི་གཏམ།

སློབ་དཔོན་ཆྱེན་པོ་དབྱིག་གཉྱེན་གྱི་སྐུ་ཚེའྱི་སྨད་ཙམ་གྱི་དུས་ན། 

རྒྱལ་པོ་ཟབ་མོའྱི་ཕོགས་འདས་པའྱི་འོག་ཏུ་ནུབ་ཕོགས་མ་རུའྱི་ཡུལ་དུ་

སྐྱེས་པ་རྒྱལ་བོ་ཤྲྱི་ཧརྴ་ཞྱེས་བ་བ་ལས་ཀྱི་སྟོབས་ཤྱིན་ཏུ་ཆྱེ་བ་བྱུང་སྟྱེ་

ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་བསྒྱུར། ཕྱིས་སངས་རྒྱས་

ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་དད་པ་ཐོབ་སྟྱེ་སློབ་དཔོན་ཡོན་ཏན་འོད་བ་མར་བཀུར་བ་

ཞྱིག་བྱུང༌། དུས་དྱེ་ཙམ་ན་ཤར་ཕོགས་སུ་རྒྱལ་བོ་བྲྱིཀྵ་ཙནྡྲའྱི་བུ་བརྒྱུད་ལ་

རྒྱལ་པོ་བྱི་ག་མ་ཙནྡྲ་དང༌། དྱེའྱི་བུ་ཀཱ་མ་ཙནྡྲ་གཉྱིས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྲྱིད་སྐོང་

བའྱི་དུས་ཏྱེ། རྒྱལ་པོ་དྱེ་གཉྱིས་དབང་ཐང་དང་ལོངས་སྤོད་ཀང་ཆྱེ། སྦྱིན་པ་

ལ་དགའ། རྒྱལ་སྲྱིད་ཆོས་ལུགས་བཞྱིན་དུ་སྐོང་བ་ཡྱིན་ཀང་དཀོན་མཆོག་

གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་མ་སོང་སྟྱེ། ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀར་མཆོད་ཅྱིང་ཁྱད་པར་

གཅྱེར་བུ་པ་རྣམས་ལ་མོས་སོ། ཁ་ཆྱེར་དྱེ་ཙམ་ན་ཡང་རྒྱལ་པོ་མང་པོས་

བཀུར་བ་ཉྱིད་ཡོད་དོ་ཞྱེས་གྲགས་སོ། །

དྱེའྱི་ཚེ་ཤར་ཕོགས་སུ་སློབ་དཔོན་བོ་གྲོས་བརྟན་པ་དང༌། ཕོགས་ཀྱི་
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གླང་པོས་འགྲོ་དོན་མཛད། ནུབ་ཕོགས་སུ་འཕགས་པ་ཐོགས་མྱེད་ཀྱི་སློབ་

མ་སངས་རྒྱས་འབངས་ཀྱི་སྐུ་ཚེའྱི་སྨད་ཀྱི་འགྲོ་དོན་དང༌། ཡོན་ཏན་འོད་ཀྱི་

འགྲོ་དོན་དར་བའྱི་དུས་སོ། ཁ་ཆྱེའྱི་ཡུལ་དུ་བཙུན་པ་དགྱེ་འདུན་འབངས་

ཀྱིས་འགྲོ་བའྱི་དོན་ཆྱེར་མཛད། སློབ་དཔོན་ཆོས་འབངས་ཡུལ་ཐམས་ཅད་

དུ་གཤྱེགས་ཤྱིང་ཆོས་སྟོན་པ་ཞྱིག་བྱུང་ལ། ལོ་ཕོགས་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་སློབ་

དཔོན་སངས་རྒྱས་བསྐངས་བོན། ལྱེགས་ལྡན་དང༌། རྣམ་གྲོལ་སྱེ་གཉྱིས་ཀྱི་

སྐུ་ཚེའྱི་སྟོད་ཀྱི་དུས་ཙམ་ཡྱིན། ཨོ་ཊྱི་བྱི་ཤའྱི་ཡུལ་དུ་རྒྱལ་པོ་ཛ་ལྱེ་རུ་ཧྱེའྱི་

བུ་ནཱ་གྱེ་ཤ་དང༌། བོན་པོ་བྲམ་ཟྱེ་ནཱ་ག་ཀྱེ་ཤ་ཞྱེས་བ་བ་བྱུང་སྟྱེ། ལོ་བདུན་

ཙམ་རྒྱལ་སྲྱིད་བསྐངས་པས་ཤྱིན་ཏུ་དབང་ཐང་ཆྱེ་ཞྱིང༌། བྱི་ཁ་མ་ཙནྡྲས་

ཀང་ཕག་བས། སློབ་དཔོན་ལོ་ཡྱི་པས་བཏུལ་ཏྱེ་རྒྱལ་སྲྱིད་སངས། གྲུབ་པ་

ཐོབ་པ་ནྱི་རྒྱལ་པོ་ད་རྱི་ཀ་པ་དང༌། བོན་པོ་ཌྱེཾ་གྱི་པའོ། །

སློབ་དཔོན་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་འབངས་ཞྱེས་པའང་ལྱེགས་ལྡན་

དང་དུས་མཉམ་པ་ཙམ་ཡྱིན་ཞྱིང༌། ཨོ་ཌྱི་བྱི་ཤར་བྲམ་ཟྱེ་བྷ་དྲ་པཱ་ལྱི་ཏ་ཞྱེས་

བ་བའྱི་ཀང་བསྟན་པ་ལ་བ་བ་ཆྱེར་བས་སོ། །དྱེ་དག་ལས། རྒྱལ་པོ་ཤྲྱི་ཧརྴ་

འགྲན་ཟླ་མྱེད་པའྱི་རྒྱལ་པོར་གྱུར་པའྱི་ཚེ་ཀླ་ཀློའྱི་ཆོས་རྣམས་ནུབ་པར་

འདོད་པས། ཡུལ་མཽ་ལ་ཏ་ན་དང་ཉྱེ་བའྱི་ཡུལ་ཕྲན་ཞྱིག་ཏུ་མ་སྱི་ཏ་སྟྱེ་ཀླ་ཀློའྱི་

དགོན་གནས་ཆྱེན་པོ་ཤྱིང་ཁང་འབའ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་བརྩྱིགས་ནས་ཀླ་ཀློའྱི་



རྒྱ་གར་ཆོས་འབྱུང་།

163

སྟོན་པ་མཐའ་དག་བོས། ཟླ་བ་མང་པོར་ཡོ་བད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསྟབས། 

དྱེའྱི་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་གླྱེགས་བམ་ཐམས་ཅད་ཀང་བསྡུས། ཐམས་ཅད་མྱེ་ལ་

བསྲྱེགས་པས་ཀླ་ཀློའྱི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉྱིས་ཚིག་གོ །དྱེ་

སྐབས་ཡུལ་ཁོ་རཱ་ས་ཎར་ཀླ་ཀློའྱི་ཆོས་ཤྱེས་པ་གཅྱིག་ཐགས་འཐག་ཅྱིང་

ཡོད་དོ། །དྱེ་ལས་རྱིམ་གྱིས་མཆྱེད་པ་ནྱི་ཕྱིས་ཀྱི་ཀླ་ཀློ་ཐམས་ཅད་ཡྱིན་ནོ། ། 

རྒྱལ་པོ་དྱེས་དྱེ་ལྟར་བསྣུབས་པ་ལ་བརྟྱེན་ཏྱེ་ལོ་བརྒྱར་ཉྱེ་བར་སྟག་གཟྱིག་

སོག་པོའྱི་ཆོས་ལུགས་དྱེ་སྤོད་པ་ཤྱིན་ཏུ་ཉུང་ངོ༌། །དྱེ་ནས་སྱིག་པ་སྦོང་བའྱི་

དོན་དུ་མ་རུ་དང༌། མ་ལ་ཝ་དང༌། མྱེ་ཝ་ར་དང༌། པྱི་ཏུ་ཝ་དང༌། ཙི་ཏཱ་ཝ་ར་

ཞྱེས་པའྱི་ཡུལ་རྣམས་སུ་གཙུག་ལག་ཁང་ཆྱེན་པོ་རྱེ་རྱེ་བཞྱེངས། དགྱེ་སློང་

སྟོང་ཕྲག་རྱེ་རྱེའྱི་འཚོ་བ་སྦར་ཞྱིང་ཆོས་ཤྱིན་ཏུ་དར་བར་བས་སོ། །

སློབ་དཔོན་ཆྱེན་པོ་ཡོན་ཏན་འོད་ནྱི། ཡུལ་བཅོམ་བརླག་ཏུ་བྲམ་ཟྱེའྱི་

རྱིགས་སུ་སྐྱེས། རྱིག་བྱེད་དང་བསྟན་བཅོས་མཐའ་དག་ལྱེགས་པར་བང་བ་

ཕྱིས་དྱེ་ཉྱིད་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཞྱིག་ཏུ་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིང་བསྱེན་པར་རོགས་

ནས། སློབ་དཔོན་ཆྱེན་པོ་དབྱིག་གཉྱེན་གྱི་དྲུང་དུ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྱེ་སྣོད་གསུམ་

དང༌། ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའྱི་མདོ་སྱེ་དུ་མ་ལ་ཡང་མཁས་པར་སྦངས། སྱེ་པ་ཐ་

དད་པའྱི་འདུལ་བ་བསྟན་བཅོས་དང་བཅས་པ་མཐའ་དག་མཁས་པར་

མཁྱྱེན། འདུལ་བ་འབུམ་སྟྱེ་རྟག་ཏུ་ཐུགས་ལ་འདོན་པར་མཛད། ཡུལ་བཅོམ་
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བརླག་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཨ་གྲ་པུ་རྱི་ཞྱེས་བ་བར་བཞུགས་ཏྱེ། ལན་ཅྱིག་

གནས་པ་དགྱེ་སློང་སྟོང་ཕྲག་ལྔ་རྱེ་ཡོད་ཅྱིང༌། ཐམས་ཅད་ཀང་བསམ་བའྱི་

ཉྱེས་བས་ཕྲ་མོ་ཚུན་ཆོད་སོ་སོའྱི་ཕྱིར་བཅོས་ཀྱིས་འཕྲལ་འཕྲལ་དུ་བཅོས་

པས་ཚུལ་ཁྱིམས་རྣམ་པར་དག་པ་ནྱི་སྔོན་དགྲ་བཅོམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྟན་

པ་སྐོང་བའྱི་དུས་བཞྱིན་ཡོད་ལ། མདོ་སྱེ་འཛིན་པ་དང༌། མ་མོ་འཛིན་པའང་

མང་དུ་ཡོད་ཅྱིང༌། འདུལ་བ་འབུམ་སྱེ་ཐོན་པའང་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་མོ། །ཚུལ་

ཁྱིམས་རྣམ་པར་དག་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་ཤྲྱི་ཧརྴའྱི་བོན་པོ་མ་ཏང་རཱ་

ཛ་ཞྱེས་བ་བ་ལན་ཅྱིག་རྒྱལ་པོའྱི་ཆད་པས་མྱིག་ཕྱུང་བ་ཡང་སློབ་དཔོན་གྱི་

སྨོན་ལམ་གྱི་སྟོབས་ཀྱིས་སོར་ཆུད། རྒྱལ་པོའྱི་བ་མར་གྱུར་པས་ཉྱིན་རྱེ་

བཞྱིན་ཡོ་བད་དཔག་ཏུ་མྱེད་པའྱི་འདུ་བ་བྱུང་ཡང་དྱེ་མ་ཐག་ཐམས་ཅད་དགྱེ་

བར་བསྒྱུར་ཏྱེ། རང་ཉྱིད་སྦངས་པའྱི་ཡོན་ཏན་ལས་ཉམས་པ་མྱི་མངའ་འོ། །

སློབ་དཔོན་བོ་གྲོས་བརྟན་པ་ནྱི། སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉྱེན་འབུམ་སྱེ་

དགུ་བཅུ་གོ་དགུར་གྲགས་པའྱི་གསུང་རབ་རྣམས་ཞལ་འདོན་མཛད་པའྱི་

ཚེ། གདུང་གྱི་ཕྲག་ན་ཕུག་རོན་ཅང་ཤྱེས་པ་ཞྱིག་གནས་པ་ཤྱིན་ཏུ་གུས་

པས་ཉན་ནོ། །དྱེ་ཤྱི་ནས་ལོ་ཕོགས་དན་ཀ་ར་ནྱ་ཞྱེས་བ་བར་ཚོང་དཔོན་གྱི་

བུ་ཞྱིག་ཏུ་སྐྱེས། སྐྱེས་མ་ཐག་ཏུ་སློབ་དཔོན་ག་ན་བཞུགས་དྲྱིས་པ་ལ། སློབ་

དཔོན་སུ་ཡྱིན་དྲྱིས་པས། དབྱིག་གཉྱེན་ཡྱིན་ཏྱེ་མ་ག་དྷ་ན་བཞུགས་ཟྱེར། 
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ཡུལ་དྱེའྱི་ཚོང་པ་ལ་དྲྱིས་པས་ཀང་བཞུགས་ཟྱེར་བས། ལོ་བདུན་ལོན་པའྱི་

དུས་ན་སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉྱེན་དྲུང་དུ་བསྐལ་ཏྱེ་རྱིག་པ་སློབ་ཅྱིང་ཡོད་

པས་ཀང་དཀའ་བ་མྱེད་པར་ཤྱེས། དྱེའྱི་ཚེ་སྲན་མ་སྦར་གང་རྱེད་པ་ཟའམ་

སམ་ནས་སྒྲོལ་མའྱི་ལ་ཁང་ཞྱིག་ན་ཡོད་པ་ལ། འཕགས་མ་ལ་མ་ཕུལ་བར་

བཟའ་མྱི་རུང་སམ་ནས་སྲན་མ་འགའ་ཞྱིག་ཕུལ་བས་འགྲྱིལ་ནས་བྱུང༌། 

འཕགས་མས་མ་གསོལ་བར་རང་ཟ་བ་མྱི་འོང་སམ་ནས། ཟད་ཟད་ཕུལ་ཡང་

འགྲྱིལ་ཏྱེ་བྱུང་བ་ན། བྱིས་པར་གྱུར་པས་ངུས་སོ། །འཕགས་མས་ཞལ་

མངོན་སུམ་དུ་བསྟན་ཏྱེ། ཁྱོད་མ་ངུ་ཞྱིག་ངས་བྱིན་གྱིས་རློབ་བོ་ཞྱེས་

གསུངས། སྐད་ཅྱིག་དྱེ་ལ་བོ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པར་གྱུར་ཞྱིང། སྐུ་བརན་དྱེ་ལ་

ཡང་མ་ཥ་ཏཱ་ར་ཞྱེས་གྲགས་སོ། །

ཕྱིས་གནས་བརྟན་སྱེ་སྣོད་གསུམ་འཛིན་པ་ཁྱད་པར་དུ་ཐྱེག་པ་ཆྱེ་

ཆུང་གྱི ་མངོན་པ་མཐའ་དག་ལ་མཁས་པ་འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་

བརྩྱེགས་པ་ལ་ཞལ་འདོན་མཛད་པ། བ་བ་ཐམས་ཅད་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མས་

ལུང་སྟོན་པ་ཞྱིག་སྟྱེ། དཀོན་མཆོག་བརྩྱེགས་པ་འདུས་པ་ཞྱེ་དགུ་དང་དབུ་

མ་རྩ་བ་ལ་འགྲྱེལ་པ་ཡང་མཛད། སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉྱེན་སྐུ་འདས་ཙམ་ན། 

མུ་སྟྱེགས་བྱེཥ་ྟབཱ་ལ་ལ་སོགས་པ་རྒོལ་བ་མང་པོ་ཚར་བཅད་དྱེ་སྨྲ་བའྱི་

དབང་ཕྱུག་ཏུ་གྲགས། སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉྱེན་གྱིས་མཛད་པའྱི་འགྲྱེལ་པ་
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ཕལ་ཆྱེར་འགྲྱེལ་བཤད་དང༌། གཞུང་ལ་འགྲྱེལ་པ་ཡང་མང་དུ་མཛད་དོ། ། 

མངོན་པ་མཛོད་ལའང་འགྲྱེལ་པ་མཛད་ཟྱེར་ཏྱེ། སློབ་དཔོན་འདྱི་ཉྱིད་ཡྱིན་

མྱིན་མྱི་ཤྱེས་སོ། །སློབ་དཔོན་སྔ་མ་རྣམས་ཀྱི་དུས་སུ་བཙུགས་པའྱི་ཆོས་

གཞྱི་རྣམས་དྱེ་ཙམ་ན་ཆྱེར་མྱེད་པས། སློབ་དཔོན་འདྱིས་ཀང་ཆོས་གཞྱི་

བརྒྱ་རྩ་བཙུགས་སོ་ཞྱེས་ཀང་གྲགས་སོ། །

སློབ་དཔོན་ཕོགས་ཀྱི་གླང་པོ་ནྱི། ལོ་ཕོགས་གྲོང་ཁྱྱེར་སྱིང་བཀྟ་ཞྱེས་

བ་བ་ཀཉྱིའྱི་ཡུལ་དང་ཉྱེ་བ་ཞྱིག་ཏུ་བྲམ་ཟྱེའྱི་རྱིགས་སུ་འཁྲུངས་ཤྱིང༌། མུ་

སྟྱེགས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཤྱིན་ཏུ་མཁས་པར་བས་པ་ཞྱིག་གནས་

མ་བུའྱི་སྱེ་པའྱི་མཁན་པོ་སྱེ་པ་དྱེ་ཉྱིད་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པ་ནཱ་ག་དཏྟ་སྟྱེ་

གླང་པོ་བྱིན་ཞྱེས་བ་བ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིང་ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྱེ་སྣོད་གསུམ་ལ་

མཁས་པར་བས་ནས། མཁན་པོ་དྱེ་ཉྱིད་ལ་གདམས་ངག་ཞུས་པས། བརོད་

དུ་མྱེད་པའྱི་བདག་འཚོལ་བའྱི་གདམས་པ་བྱིན་ནོ། །དྱེར་རྣམ་པར་བརྟགས་

ཤྱིང་བཙལ་ན་ཡོད་པར་མ་མཐོང་སྟྱེ། ཉྱིན་མོ་སྐར་ཁུང་ཐམས་ཅད་བསལ། 

མཚན་མོ་ཕོགས་བཞྱིར་མར་མྱེ་བཏང་སྟྱེ། ལུས་གཅྱེར་བུར་ཕྱུང་ནས་ཕྱི་

ནང་ཀུན་ཏུ་ཡང་བལྟས་སོ། །དྱེ་ལྟར་བྱེད་པ་གྲོགས་ཀྱིས་མཐོང་ནས་མཁན་

པོ་ལ་བཤད་པས་མཁན་པོས་ཀང་དྲྱིས་པ་ན། བདག་ནྱི་བོ་རྟུལ་ཞྱིང་བོ་གྲོས་

དམན་པས་མཁན་པོས་བསྟན་པའྱི་དྱེ་ཉྱིད་གང་ཡྱིན་པ་དྱེ་ནྱི་བདག་གྱིས་མྱི་



རྒྱ་གར་ཆོས་འབྱུང་།

167

མཐོང་སྟྱེ། དྱེའྱི་ཕྱིར་སྒྲྱིབ་བྱེད་ཀྱིས་བསྒྲྱིབས་སམ་སམ་དྱེ་ལྟར་བས་ནས་

བལྟ་བ་ཡྱིན་ཟྱེར། དོན་གྱིས་དྱེ་འགོག་པར་བྱེད་པའྱི་རྱིག་པ་རྣམས་ཀང་

བསྟན་པས། མཁན་པོ་ཁོས་ཏྱེ། ཁོ་བོའྱི་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཟུར་ཟ་བ་ཁྱོད་མ་

འདུག་ཅྱིག་ཅྱེས་སྐྲོད་པའྱི་གནས་མ་ཡྱིན་པར་བསྐྲད་པ་ན། དྱེ་ཉྱིད་དུ་རྱིག་

པས་སུན་དབྱུང་བར་ནུས་མོད་ཀྱིས། འོས་མ་ཡྱིན་པས་ཕག་བཙལ་ནས་

ཕྱིར་བོན། མཐར་གྱིས་སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉྱེན་གྱི་དྲུང་དུ་གཤྱེགས། ཐྱེག་

པ་ཆྱེ་ཆུང་གྱི་སྱེ་སྣོད་མཐའ་དག་གསན། མཐར་མདོ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་བཟུང་བར་

གྲགས་ཏྱེ་ཐྱེག་པ་ཆྱེ་ཆུང་དང༌། གཟུངས་སྔགས་ཚུན་ཆད་བསོམས་པའོ། 

ཁྱད་པར་དུ་སྔགས་མཁན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཞྱིག་ལས་རྱིག་སྔགས་ནོས་ཏྱེ་

བསྒྲུབས་པས་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་མངོན་སུམ་དུ་གཟྱིགས་

པས་ཇྱི་ལྟར་བཞྱེད་པ་ན་ཆོས་གསན་པར་མཛད་དོ། །ཨོ་ཌྱི་བྱི་ཤའྱི་ཡུལ་

ནགས་ཚལ་ཤྱིན་ཏུ་དབྱེན་པའྱི་ཕོགས་གཅྱིག་བྷོ་ཏ་སྵཻལ་ཞྱེས་བ་བའྱི་བྲག་

རྱིའྱི་ཕུག་ཏུ་བཞུགས། རྩྱེ་གཅྱིག་ཏུ་བསམ་གཏན་ལ་རྩོལ་བར་མཛད་དོ། །ལོ་

འགའ་ཞྱིག་འདས་པ་ན། དཔལ་ནཱ་ལྱེནྡྲར་མུ་སྟྱེགས་ཀྱི་རྩོད་པ་ཆྱེར་བྱུང༌། 

དྱེར་བྲམ་ཟྱེ་སུ་དུར་ཛ་ཡ་ཞྱེས་བ་བ་རང་གྱིས་བསྒྲུབས་པའྱི་ལ་མངོན་སུམ་

མཐོང་བ་རྟོག་གྱེ་ལ་ཤྱིན་ཏུ་བང་བ་ཐུབ་པར་དཀའ་བ་ཞྱིག་ཀང་འདུས་ཏྱེ། 

དྱེར་སངས་རྒྱས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྩོད་པར་མ་ནུས་ནས། ཤར་ཕོགས་ནས་
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སློབ་དཔོན་ཕོགས་ཀྱི་གླང་པོ་སྤན་དྲངས་སོ། །མུ་སྟྱེགས་དྱེ་ལན་གསུམ་དུ་

ཕམ་པར་བས་ཤྱིང༌། དྱེར་འཚོགས་པའྱི་མུ་སྟྱེགས་ཀྱི་རྒོལ་བ་ཐམས་ཅད་

ཀང་རྱེ་རྱེ་ནས་སུན་ཕྱུང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་བཀོད། གནས་དྱེར་

དགྱེ་འདུན་རྣམས་ལ་མདོ་སྱེ་དུ་མ་རྣམ་པར་བཤད་ཅྱིང༌། ཆོས་མངོན་པ་ཡང་

རྒྱས་པར་བས། རྣམ་རྱིག་དང་རྟོག་གྱེའྱི་བསྟན་བཅོས་ཐོར་བུ་ཡང་མང་དུ་

མཛད་དྱེ། ཡོངས་སུ་བསོམས་པ་ལ་བསྟན་བཅོས་བརྒྱ་རྩ་མཛད་པར་

གྲགས། སླར་ཡང་ཨོ་ཊྱི་བྱི་ཤའྱི་ཡུལ་དུ་གཤྱེགས་ནས་བསམ་གཏན་ལ་

བརྩོན་པར་མཛད་དོ། །དྱེར་རང་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་བཽ་གྲོས་ཀྱི་མཐུ་

ལས་བྱུང་བ་རྟོག་གྱེའྱི་ཚུལ་ལུགས་འདྱི་ལ་སྔར་བརྩམས་པའྱི་བསྟན་བཅོས་

རྣམས་འཐོར་བ་བཞྱིན་དུ་གྱུར་པས་གཅྱིག་ཏུ་བ་བར་དགོངས་ཏྱེ། ཚད་མ་

ཀུན་ལས་བཏུས་པའྱི་མཆོད་བརོད་དམ་བཅའ།ཚད་མར་གྱུར་པ་འགྲོ་ལ་ཕན་

བཞྱེད་པ། །སྟོན་པ་བདྱེ་གཤྱེགས་སྐོབ་ལ་ཕག་འཚལ་ནས། །ཚད་མ་བསྒྲུབ་

ཕྱིར་རང་གྱི་གཞུང་ཀུན་ལས། །བཏུས་ཏྱེ་སྣ་ཚོགས་འཐོར་རྣམས་འདྱིར་

གཅྱིག་བ། །ཞྱེས་རོ་ཐལ་གྱིས་བྲྱིས་པས། ས་གཡོ་བ་དང༌། ཕོགས་ཀུན་ཏུ་

སྣང་བས་ཁྱབ་པ་དང༌། སྒྲ་ཆྱེན་པོ་གྲགས་པར་གྱུར། དྱེར་བྲམ་ཟྱེ་ནག་པོ་ཞྱེས་

བ་བས་དྱེ་ལྟ་བུའྱི་ལྟས་ཡྱིན་པར་ཤྱེས་ཏྱེ། སློབ་དཔོན་བསོད་སོམས་ལ་

བཞུད་པའྱི་ཤུལ་དུ་དྱེས་འོངས་ཏྱེ་བསུབས། དྱེ་ལྟར་ལན་གཉྱིས་སུ་བསུབས་
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པས་ལན་གསུམ་པ་བྲྱིས་པས། འདྱི་ཀུ་རྱེ་དང་ཀལ་ཀའྱི་ཕྱིར་བསུབ་པ་ཡྱིན་

ན་དགོས་པ་ཆྱེན་པོ་ཡོད་པས་མ་བསུབ་ཅྱིག །གལ་ཏྱེ་དོན་ནོར་ཏྱེ་རྩོད་པར་

འདོད་ན་ལུས་སྣང་བར་གྱིས་ཞྱེས་པ་བྲྱིས་ཏྱེ། ཡང་བསོད་སོམས་ལ་གཤྱེགས་

པའྱི་ཤུལ་དུ་བསུབ་ཏུ་འོངས་པས་ཡྱི་གྱེ་མཐོང་ནས་བསད་དོ། །དྱེར་སློབ་

དཔོན་འཁོར་ནས། བསྟན་པ་དཔང་དུ་བཙུགས་ཏྱེ་བརྩད་པས་ལན་མང་པོར་

མུ་སྟྱེགས་ཕམ་པར་བས་པས། ད་ཁྱོད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཞུགས་

ཤྱིག་བས་པ་ན། དྱེས་སྔགས་བཟླས་པའྱི་ཐལ་བ་གཏོར་བས་སློབ་དཔོན་གྱི་

ཡོ་བད་རྣམས་ཚིགསློབ་དཔོན་ཡང་ཚིག་ལ་ཁད་པར་བྱུང་སྟྱེ། མུ་སྟྱེགས་དྱེ་

ཕྱིར་སོང་ངོ༌། །བདག་གྱིས་འདྱི་ཅྱིག་པུའྱི་དོན་ཡང་མྱི་ནུས་ན་གཞན་གྱི་དོན་

ག་ལ་ནུས་སམ་དུ་སྱེམས་བསྐྱེད་གཏོང་བར་བརྩམས་པ་ན། འཕགས་པ་

འཇམ་དཔལ་མངོན་སུམ་དུ་བོན་ཏྱེ། བུ་མ་བྱེད་མ་བྱེད་སྐྱེ་བོ་དམན་དང་

འཕྲད་ལས་བཽ་གྲོས་ངན་སྐྱེ་སྟྱེ། །ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་འདྱི་ལ་མུ་སྟྱེགས་

ཚོགས་ཀྱིས་གནོད་མྱི་ནུས་པར་ཤྱེས། ཁྱོད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་མ་ཐོབ་བར་དུ་

དགྱེ་བའྱི་བཤྱེས་སུ་ང་འགྱུར་གྱི། །ཕྱི་མའྱི་དུས་སུ་བསྟན་བཅོས་ཀུན་གྱི་

མྱིག་གཅྱིག་ཏུ་ནྱི་འདྱི་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལ། སློབ་དཔོན་གྱིས། 

བཟོད་དཀའྱི་སྡུག་བསྔལ་དུ་མ་དང་ལྡན་བརྣག་དཀའ་ལ། །སྱེམས་ཀང་དམ་

པ་མྱིན་པའྱི་སྤོད་པ་ལ་དགའ་ཞྱིང༌། །སྐྱེ་བོ་དམ་པ་འཕྲད་དཀའ་གལ་ཏྱེ་ཁྱོད་
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ཀྱི་ཞལ་མཐོང་ཡང༌། །བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་མ་བརླབས་དྱེ་ལ་ཅྱི་བགྱིར་མཆྱི།། 

ཞྱེས་ཞུས་པས། བུ་ཁྱོད་མ་དགའ་བར་མ་བྱེད་ཅྱིག །ཉམ་ང་བ་ཐམས་ཅད་

ལས་བདག་གྱིས་བསྲུང་ངོ༌། །ཞྱེས་གསུངས་ནས་མྱི་སྣང་བར་གྱུར་ཏོ། །དྱེ་

ནས་བསྟན་བཅོས་དྱེ་ཡང་ལྱེགས་པར་བརྩམས། ལན་ཅྱིག་ཅུང་སྙུང་བར་

གྱུར་ཏྱེ། གྲོང་ཁྱྱེར་ནས་བསོད་སོམས་བསླངས་ཏྱེ་ནགས་མཐོང་ཞྱིག་ཏུ་

བཞུགས་པས་ཡུར་ཏྱེ་མནལ་དུ་སོང༌། མནལ་ལམ་དུ་སངས་རྒྱས་མང་པོའྱི་

ཞལ་མཐོང་ཞྱིང་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་མང་པོ་ཐོབ། ཕྱི་རོལ་ཏུ་ལ་རྣམས་ཀྱིས་མྱེ་ཏོག་

གྱི་ཆར་ཕབ། ནགས་ཀྱི་མྱེ་ཏོག་རྣམས་ཀང་འདུད་པར་གྱུར། གླང་པོ་ཆྱེ་

རྣམས་བསྱིལ་གྲྱིབ་ཏུ་བྱེད་ཅྱིང་ཡོད་པ་ལས་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་སྐྱེ་བོའྱི་འཁོར་

དང་བཅས་པ་སྐོ་སངས་ལ་འོངས་པས་མཐོང་སྟྱེ། ངོ་མཚར་སྐྱེས་ནས་རོལ་

མོའྱི་སྒྲ་བསྒྲགས་པས་མནལ་སད་དྱེ། ཁྱོད་ཕོགས་ཀྱི་གླང་པོ་ཡྱིན་ནམ་དྲྱིས་

པས། དྱེ་ལྟར་འདོགས་གསུངས། དྱེར་རྒྱལ་པོས་ཞབས་ལ་ཕག་བས། དྱེ་

ནས་མཐར་ལོ་ཕོགས་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་བོན། ཡུལ་ཐ་དད་ཀྱི་མུ་སྟྱེགས་ཀྱི་རྒོལ་བ་

ཕལ་ཆྱེར་ཚར་བཅད་དྱེ། སྔོན་གྱི་སློབ་དཔོན་རྣམས་ཀྱིས་བཙུགས་པའྱི་

ཆོས་གཞྱི་ཉམས་པ་ཕལ་ཆྱེར་སོར་ཆུད་པར་མཛད། སླར་ཡང་ཨོ་ཌོ་བྱི་ཤའྱི་

རྒྱལ་པོའྱི་བོན་པོ་བྷ་དྲ་པཱ་ལྱི་ཏ་ཞྱེས་བ་བ་རྒྱལ་པོའྱི་མཛོད་ཀྱི་སྤན་པ་ཡྱིན་

པ་དྱེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་བཅུག་སྟྱེ། བྲམ་ཟྱེ་དྱེས་གཙུག་ལག་ཁང་
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ཆྱེན་པོ་བཅུ་དྲུག་བཞྱེངས། དྱེ་རྱེ་རྱེར་དགྱེ་འདུན་གྱི་སྱེ་ཆྱེན་པོ་རྱེ་བཙུགས། 

གཙུག་ལག་ཁང་རྱེ་རྱེར་ཡང་ཆོས་གཞྱི་དུ་མ་ཡོད་པ་བས། ཚུལ་ཁྱིམས་རྣམ་

པར་དག་པའྱི་རྟགས་སུ། བྲམ་ཟྱེ་དྱེའྱི་སྐྱེད་མོད་ཚལ་ན་ནད་ཐམས་ཅད་གསོ་

བར་ནུས་པ་མུཥྟྱི་ཧ་རྱི་ཏ་ཀ་ཞྱེས་བ་བ་ཨ་རུ་རའྱི་ཁྱད་པར་ཞྱིག་གྱི་སོང་པོ་

ཡོད་པས་སྐྱེ་བོ་མང་པོ་ལ་ཕན་པ་ཞྱིག་ལས། ལན་ཅྱིག་ཤྱིང་གྱི་སོང་པོ་ཤྱིན་

ཏུ་བསྐམས་པར་གྱུར་པ་ལ་སློབ་དཔོན་གྱིས་སོས་པར་སྨོན་ལམ་བཏབ་པས་

ཞག་བདུན་ན་སོར་ཆུད་དོ། །དྱེ་ལྟར་མུ་སྟྱེགས་ཀྱི་རྒོལ་བ་ཕལ་ཆྱེར་ཚར་

བཅད་པས་རྩོད་པའྱི་ཁྱུ་མཆོག་ཏུ་གྲགས་ཤྱིང༌། ཆོས་ཀྱིས་སྦྲྱེལ་བའྱི་སློབ་

མས་ནྱི་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པར་ཡོད། ཕྱི་བཞྱིན་འབྲང་བའྱི་དགྱེ་སློང་ནྱི་

གཅྱིག་ཀང་ཡོངས་སུ་མ་བཟུང༌། འདོད་པ་ཆུང་ཞྱིང་ཆོག་ཤྱེས་པས་ཇྱི་སྲྱིད་

འཚོའྱི་བར་དུ་སྦངས་པའྱི་ཡོན་ཏན་བཅུ་གཉྱིས་ལ་གནས་བཞྱིན་དུ་ཨོ་ཌོ་བྱི་

ཤའྱི་ནགས་ཚལ་དབྱེན་པ་ཞྱིག་ཏུ་སྐུ་འདས་སོ། །

བཙུན་པ་དགྱེ་འདུན་འབངས་ནྱི། སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉྱེན་གྱི་སློབ་མ་

ཞྱིག་སྟྱེ། ཡུལ་ལོ་ཕོགས་པ་རྱིགས་བྲམ་ཟྱེ། སྱེ་པ་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་

ཡྱིན། དྱེས་རོ་རྱེའྱི་གདན་དུ་ཡུན་རྱིང་དུ་བཞུགས་ཤྱིང༌། རོ་རྱེའྱི་གདན་དུ་

འདུལ་བ་དང༌། མངོན་པའྱི་ཆོས་གཞྱི་ཉྱི་ཤུ་རྩ་བཞྱི་བཙུགས། རྒྱལ་པོ་ཏུ་

རུཥྐ་མང་པོས་བཀུར་བས་སྤན་དྲངས་ཏྱེ་ཁ་ཆྱེར་བོན། རྱིན་ཆྱེན་སྦས་པའྱི་
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གཙུག་ལག་ཁང་དང༌། ཀུམྦྷ་ཀུན་ལྱིའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞྱེངས། ཐྱེག་པ་

ཆྱེན་པོའྱི་ཆོས་མང་དུ་དར་བར་མཛད་ནས་ཡུལ་དྱེ་ཉྱིད་དུ་འདས་སོ། །ཁ་

ཆྱེའྱི་ཡུལ་དུ་སྔོན་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའྱི་བསྟན་པ་ཆྱེར་མྱེད། ཐོགས་མྱེད་སྐུ་

མཆྱེད་ཀྱི་སྐུ་རྱིང་ལ་ཅུང་ཟད་ཙམ་དར། སློབ་དཔོན་འདྱི་ནས་བརྩམས་ཏྱེ་ཇྱེ་

དར་དུ་སོང་ངོ༌། །

སློབ་དཔོན་ཆོས་འབངས་ནྱི། ཤར་ཕོགས་བྷཾ་ག་ལར་འཁྲུངས་ཤྱིང༌། 

ཐོགས་མྱེད་སྐུ་མཆྱེད་གཉྱིས་ཀར་གྱི་སློབ་མ་ཡྱིན། ཕོགས་བཞྱིའྱི་ཡུལ་

ཐམས་ཅད་དུ་བོན་ནས་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ལ་ཁང་རྱེ་བཞྱེངས། 

རྣལ་འབོར་སྤོད་པའྱི་ས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ་འགྲྱེལ་པ་མཛད་དོ་ཞྱེས་

གྲགས་སོ། །སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསྐངས་ནྱི། ལོ་ཕོགས་ཏམྦ་ལའྱི་ཡུལ་

གྱི་བྱེ་བྲག་ངང་པས་རྩྱེ་བ་ཞྱེས་བ་བར་འཁྲུངས། ཡུལ་དྱེ་ཉྱིད་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་

ཞྱིང་མང་དུ་ཐོས་པར་མཛད་པ་ཞྱིག་སློབ་དཔོན་ཀླུའྱི་བཤྱེས་གཉྱེན་ཀྱི་སློབ་

མ། སློབ་དཔོན་དགྱེ་འདུན་སྲུང་བ་ལས་སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་

རྣམས་ཐོས་པར་བས་ནས། རྩྱེ་གཅྱིག་ཏུ་བསོམ་པས་ཡྱེ་ཤྱེས་མཆོག་བརྱེས། 

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་གཟྱིགས་ཤྱིང༌། ལོ་ཕོགས་ཀྱི་གཙུག་ལག་

ཁང་དནྜ་པུ་རྱི་ཞྱེས་བ་བར་བཞུགས་ནས་ཆོས་ཀང་མང་དུ་བསྟན། འཕགས་

པ་ཡབ་སྲས་དང༌། སློབ་དཔོན་དཔའ་བོ་ལ་སོགས་པས་མཛད་པའྱི་བསྟན་



རྒྱ་གར་ཆོས་འབྱུང་།

173

བཅོས་མང་པོ་ལ་རྣམ་བཤད་མཛད། མཐར་རྱི་ལུའྱི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབས་

པས་གྲུབ་བོ། །

སློབ་དཔོན་ལྱེགས་ལྡན་ནྱི་ལོ་ཕོགས་མ་ལྱ་རར་རྒྱལ་རྱིགས་མཆོག་

ཏུ་སྐྱེ་བ་བརྱེས། ཡུལ་དྱེ་ཉྱིད་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་སྱེ་སྣོད་གསུམ་ལ་མཁས་

པར་བས། ཡུལ་དབུས་སུ་བོན་ནས་སློབ་དཔོན་དགྱེ་འདུན་སྲུང་བ་ལས། 

ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའྱི་མདོ་སྱེ་དུ་མ་དང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་མན་ངག་ནོས་ཏྱེ། སླར་ཡང་ལོ་

ཕོགས་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་གཤྱེགས་ནས་ཕག་ན་རོ་རྱེའྱི་ཞལ་མཐོང་བར་མཛད་དྱེ། 

ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ཁྱད་པར་ཅན་ཡང་བསྒྲུབས། ལོ་ཕོགས་ཀྱི་གཙུག་ལག་ལྔ་བཅུ་

ཙམ་གྱི་བདག་པོ་མཛད་དྱེ་ཆོས་མང་དུ་བསྟན། སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་

བསྐངས་སྐུ་འདས་པའྱི་འོག་རོལ་དུ་དྱེས་མཛད་པའྱི་བསྟན་བཅོས་རྣམས་

གཟྱིགས། དབུ་མ་རྩ་བའྱི་གཞུང་ལ་སློབ་དཔོན་སྔ་མའྱི་བཞྱེད་པ་དྱེ་སུན་ཕྱུང་

སྟྱེ། འགྲྱེལ་པ་མཛད་ཅྱིང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་མན་ངག་ལ་བརྟྱེན་པར་ཞལ་གྱིས་བཞྱེས་

ནས་མདོ་སྱེ་འགའ་ཞྱིག་ལ་འགྲྱེལ་པ་མཛད་དོ། །མཐར་འདྱིས་ཀང་རྱིལ་བུའྱི་

དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབས་ཏྱེ་གྲུབ་ལ། འོན་ཀང་སློབ་དཔོན་འདྱི་གཉྱིས་ཆར་གྱི་

རྣམ་པར་སྨྱིན་པའྱི་སྐུ་ལུས་བོར་ནས་རྱིག་སྔགས་འཆང་གྱི་གནས་སུ་

གཤྱེགས་སོ། །

དྱེ་ལ་སློབ་དཔོན་འདྱི་གཉྱིས་ཀྱིས་དབུ་མ་ངོ་བོ་ཉྱིད་མྱེད་པར་སྨྲ་བའྱི་
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གཞུང་བཙུག་ཤྱིང༌། སངས་རྒྱས་བསྐངས་སློབ་མ་ཧ་ཅང་མང་བ་མ་ཡྱིན་

ཀང༌། སློབ་དཔོན་ལྱེགས་ལྡན་ནྱི་སློབ་མ་ཤྱིན་ཏུ་མང་བ་དགྱེ་སློང་སྟོང་ཕྲག་

དུ་མ་རྱེས་སུ་འབྲང་བ་ཡྱིན་པས་ལུགས་དྱེ་ཤྱིན་ཏུ་དར་བར་གྱུར་ཏོ། །སློབ་

དཔོན་འདྱི་གཉྱིས་མ་བོན་གྱི་བར་དུ་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོ་པ་མཐའ་དག་བསྟན་པ་

གཅྱིག་ཏུ་གནས་པ་ལས། སློབ་དཔོན་འདྱི་གཉྱིས་ཀྱིས་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་

དང༌། འཕགས་པ་ཐོགས་མྱེད་ཀྱི་ལུགས་གཉྱིས་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་ཐ་དད་དྱེ། ཐོགས་

མྱེད་ཀྱི་ལུགས་ནྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་སྟོན་པ་མ་ཡྱིན་པར་སྱེམས་ཙམ་ཁོ་ན་ཡྱིན་

ལ། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་བཞྱེད་པ་ནྱི་ཁོ་བོ་ཅག་གྱི་འདྱི་ལས་གཞན་དུ་མྱེད་

དོ་ཞྱེས་མཐའ་གཞན་འགོག་པར་མཛད་པས། ལྱེགས་ལྡན་སྐུ་འདས་པའྱི་

འོག་ཙམ་ནས་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོ་པའང་ནང་དུ་སྱེ་གཉྱིས་སུ་གྱེས་ནས་རྩོད་པ་

བྱུང་ངོ༌། །དྱེ་ཡང་སློབ་དཔོན་བཽ་གྲོས་བརྟན་པས་དབུ་མ་རྩ་བའྱི་དགོངས་པ་

རྣམ་རྱིག་ཏུ་འགྲྱེལ་བའྱི་རྣམ་བཤད་ཅྱིག་མཛད་ལ། དྱེའྱི་གླྱེགས་བམ་ལོ་

ཕོགས་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་བྱུང་ནས་ལྱེགས་ལྡན་གྱི་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་མྱི་འཐད་

པར་བས་སོ། །དྱེ་དག་ནཱ་ལྱེནྡྲར་འོངས་ནས་བོ་བརྟན་གྱི་སློབ་མ་རྣམས་དང་

བརྩད་པས། ལྱེགས་ལྡན་གྱི་སློབ་མ་རྒྱལ་པོ་ཞྱེས་ངོ་བོ་ཉྱིད་མྱེད་པར་སྨྲ་བ་

རྣམས་ཟྱེར་བ་དང༌། ཙནྡྲ་གོ་མཱྱི་དང༌། ཟླ་བ་གྲགས་པའྱི་བྱུང་ཚུལ་གྱིས་ཤྱེས་

སོ། །
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བོད་མང་པོ་རྣམས་སངས་རྒྱས་བསྐངས་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐུ་

ཚེའྱི་སྟོད་ཀྱི་སློབ་མ་དང༌། ལྱེགས་ལྡན་སྐུ་ཚེའྱི་སྨད་ཀྱི་སློབ་མ་ཡྱིན་པ་དང༌། 

རྩོད་པ་བས་སྐད་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཟླ་གྲགས་སུ་སྐྱེ་བ་ཞྱེས་ཟྱེར་

བ་སོགས་རྱིག་པས་དྲས་པའྱི་བཅོས་བགྲོས་ཙམ་དུ་སྣང༌། ཁ་ཅྱིག་དྱེ་དག་

བཀག་ནས། དཔྱོད་པ་དག་དག་མོར་བས་ནས། དྱེ་དག་སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་

ཀྱི་དངོས་སློབ་ཡྱིན། ལྱེགས་ལྡན་གྱི་བསྱེན་རོགས་མཁན་པོའང་ཀླུ་སྒྲུབ་

ཡྱིན། ཟླ་གྲགས་འཕགས་པ་ལའྱི་དངོས་སློབ་ཡྱིན་ཟྱེར་ཏྱེ། འཕགས་པ་ལ་ལྟ་

བུ་གཉྱིས་ཀའྱི་ཁུངས་སུ་བྱེད་པ་དྱེ་བཞུགས་བཞྱིན་དུ། དྱེ་གཉྱིས་གྲུབ་མཐའ་

ཐ་དད་དུ་གྱེས་དོན་ག་ལ་ཡོད། དཔྱོད་ལྡན་ཡོད་ན་དྱེ་འདྲ་ལ་སུ་ཞྱིག་ཡྱིད་

ཆྱེས་བ།

འཕགས་པ་རྣམ་གྲོལ་སྱེ་ནྱི། ཡུལ་དབུས་དང་ལོ་ཕོགས་ཀྱི་མཚམས་

འབར་བའྱི་ཕུག་དང་ཉྱེ་བར་འཁྲུངས་ཏྱེ། སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་འབངས་ཀྱི་

དབོན་པོ་ཡྱིན་ཞྱིང༌། འཕགས་པ་ཀུ་རུ་ཀུལྱེའྱི་སྱེ་པ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང༌། སྱེ་པ་

དྱེའྱི་གྲུབ་མཐའ་ལ་མཁས་པར་བས་པ་ཞྱིག་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོ་ལ་མོས་ནས་

སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉྱེན་གྱི་དྲུང་དུ་བོན། ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་

ཉན་ཏྱེ་ཤྱེར་ཕྱིན་མདོ་སྱེ་རྣམས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བཟུང་ནས། མན་ངག་

མ་གསན་ནོ། །དྱེར་སློབ་དཔོན་དགྱེ་འདུན་སྲུང་བའྱི་སློབ་མའྱི་ཐ་མ་མཛད་
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ནས་ཤྱེར་ཕྱིན་གྱི་མན་ངག་དྱེ་ལ་ཞུས་སོ། །སློབ་དཔོན་འདྱི་བོད་ལ་གྲགས་

པ་ལྟར་ན། སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉྱེན་གྱི་སློབ་མ་ཕར་ཕྱིན་རང་ལས་མཁས་

པ་ཡྱིན་ཟྱེར་ཞྱིང༌། རྒྱ་གར་བ་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་ཕོགས་ཀྱི་གླང་པོའྱི་སློབ་མ་ཡྱིན་

ཏྱེ། དབྱིག་གཉྱེན་གྱི་ཞབས་ཀང་མ་ཟྱིན། ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་

མངོན་རྟོགས་ནྱི་སློབ་དཔོན་ཆོས་འབངས་ལ་ཞུས་ཤྱིང༌། མན་ངག་ནྱི་ལྱེགས་

ལྡན་ལ་གསན་ནོ་ཞྱེས་ཀང་ཟྱེར་མོད་ཀྱིས། འདྱིར་འཕགས་ཡུལ་ན་གྲགས་

ཆྱེ་བ་ལྟར་ན་དཀྱུས་ཉྱིད་དྱེ། དབྱིག་གཉྱེན་གྱི་སློབ་མའྱི་ཐ་མ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནོ། །

དྱེ་ལ་སློབ་དཔོན་འདྱི་ཉྱིད་རྱེས་འབྲང་རྣམས་ལ་འདྱི་སྐད་ཅྱེས་གྲགས་

ཏྱེ། དྱེ་ཡང་སློབ་དཔོན་འདྱི་གཞུང་ལུགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་དུབ་པ་ངལ་གསོ་

བའྱི་ཕྱིར་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་བསམ་སོམ་མཛད་པའྱི་ཚེ་

ཉམས་མྱོང་ཁྱད་པར་ཅན་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས། དོན་ལ་ཐྱེ་ཚོམ་མྱེད་ཀང་མདོ་

གཅྱིག་དང་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་གྱི་ཚིག་ལ་མྱི་འབོར་བ་འགའ་རྱེ་བྱུང་སྟྱེ་

ཐུགས་མྱི་བདྱེ་བའྱི་ཚེ། མནལ་ལམ་དུ་འཕགས་པ་བམས་པས་ལུང་བསྟན་

ཏྱེ། ཁྱོད་ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱྱིའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སོང་ཞྱིག །དོན་ཆྱེན་པོ་རྱེད་པར་

འགྱུར་རོ་གསུངས། ནངས་པར་དྱེར་བོན་པས་དགྱེ་བསྱེན་ཞྱི་བའྱི་གོ་ཆ་

ལྕགས་ཀྱི་བྱིན་པ་ཅན་དུ་གྲགས་པས་ལོ་ཕོགས་པོ་ཏ་ལ་ནས་ཉྱི་ཁྱི་ལྱེ་བརྒྱད་

མའྱི་དཔྱེ་སྤན་དྲངས་ཏྱེ་བོན་པ་དང་འཛོམ། མདོ་ཚིག་རྒྱན་དང་མཐུན་པར་
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བྱུང་བས་དབུགས་དབྱུང་ཐོབ་བོ། །དྱེ་ལ་མདོ་ལྱེ་བརྒྱད་མ་དང༌། མངོན་

རྟོགས་རྒྱན་ངོ་བོ་ཉྱིད་མྱེད་པར་སྨྲ་བའྱི་དབུ་མའྱི་དོན་དུ་བཀྲལ་བ་དང༌། མདོ་

རྒྱན་མཐའ་དག་བསྲྱེས་པའྱི་བསྟན་བཅོས་མཛད་པ་པོ་ཡྱིན་ལ། སློབ་དཔོན་

འདྱི་མ་བྱུང་བའྱི་སྔ་རོལ་དུ་དྱེ་ལྟར་མྱེད་པས། ཉྱི་ཁྱི་སྣང་བར་སྔོན་ཆད་གཞན་

གྱིས་མ་མྱོངས་གསུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྱེ་ལྟར་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་ཟྱེར་རོ། །མཐར་

ཤར་ཕོགས་སུ་རྒྱལ་ཕྲན་ཞྱིག་གྱི་བ་མར་གྱུར། གཙུག་ལག་ཁང་ཉྱི་ཤུ་རྩ་

བཞྱི་ཙམ་གྱི་བདག་པོ་མཛད་དྱེ་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སལ་ཏུ་

བཏོན་ནས་གསུངས་པས། ཤྱེར་མདོ་ཉན་པའྱི་དགྱེ་སློང་རང་ཡང་ཉུང་དུས་

སུ་སྟོང་ཕྲག་རྱེ་འཚོགས་པ་ལོ་སུམ་ཅུ་ཙམ་གྱི་བར་དུ་བྱུང་ངོ༌། །སློབ་དཔོན་

འདྱི་རྒྱ་བོད་གཉྱིས་སུ་ས་དང་པོ་ཡྱིན་ཟྱེར་བ་དང༌། སྦོར་ལམ་པ་ཡྱིན་པས་

འཕགས་པ་དངོས་མྱིན་ཡང༌། འཕགས་པ་དང་ཉྱེ་བས་དྱེའྱི་ཁོངས་སུ་

གཏོགས་ཟྱེར་བ་དང༌། སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ཡྱིན་མོད་འཕགས་པ་གྲོལ་སྱེ་ཟྱེར་བའྱི་

འཕགས་པ་ནྱི་མྱིག་གྱི་ཟུར་ཏྱེ་རྒྱལ་པོ་སངས་རྒྱས་སོགས་བས་པས་སངས་

རྒྱས་ཡྱིན་པར་མྱི་འགྱུར་བ་བཞྱིན་ཟྱེར་བ་དང༌། དམན་ལམ་སྔོན་སོང་གྱི་

བང་སྱེམས་ཡྱིན་ཟྱེར་བ་སོགས་མང་ན་ཡང༌། སྐྱེས་མཆོག་དམ་པ་ངོ་མཚར་

ཅན་ཡྱིན་པར་རྩོད་པར་མྱི་སྣང་ལ། དྱེའྱི་ཐུགས་རྒྱུད་སྐྱེ་འཕགས་ཇྱི་ལྟར་

ཡྱིན་སུས་ཤྱེས། ཚུལ་སྟོན་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་མོས་སྤོད་པ་ཅྱིག་ཏུ་མངོན་ནོ། །
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སློབ་དཔོན་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་འབངས་ནྱི་སློབ་དཔོན་དབྱིག་

གཉྱེན་ལས་མངོན་པའྱི་སྱེ་སྣོད་ཐོས་ལ་ཡུལ་གཞན་ཐ་དད་ཀྱི་སྱེ་སྣོད་འཛིན་

པ་དུ་མ་བསྟྱེན་པ། སློབ་དཔོན་ཕོགས་ཀྱི་གླང་པོ་དང་ཤྱིན་ཏུ་མཛའ་བཤྱེས་

སུ་གྱུར་པ། ཕོགས་ཀྱི་གླང་པོ་ལ་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཉན་པའྱི་

སློབ་མ་ཞྱིག་སྟྱེ། བོ་གྲོས་ཕོགས་ཀྱི་གླང་པོ་དང་མཉམ་པར་གྲགས་ཤྱིང་

བརྒྱད་སྟོང་དོན་བསྡུས་ལ་འགྲྱེལ་པ་ཡང་མཛད། འདྱིས་མཛད་པའྱི་ཡོན་ཏན་

མཐའ་ཡས་པར་བསྟོད་པ་ལ་ཕོགས་ཀྱི་གླང་པོས་ཀང་བསྡུས་དོན་མཛད་དོ།། 

སློབ་དཔོན་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་འབངས་སློབ་དཔོན་དཔའ་བོའྱི་མཚན་

དུ་འདོད་ཅྱིང༌། གང་དག་བསྟོད་པ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་ལ་ཕོགས་གླང་གྱིས་སྱེལ་

མར་བསྟོད་པའྱི་ཁ་སྐོང་མཛད་པས་དཔའ་བོ་དང༌། ཕོགས་གླང་ཕར་སློབ་

ཚུར་སློབ་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་ཆོས་འབྱུང་རྩོམ་པར་བྱེད་པ་ནྱི་ལོ་རྒྱུས་མ་དག་པ་

ཐོས་པའམ། དག་པོར་ཐོས་ཀང་མ་ངྱེས་པའྱི་རང་བཟོའ།ོ །དྱེ་ཡང་སྱེལ་མར་

བསྟོད་པའྱི་ནང་གྱི་ཕོགས་གླང་གྱི་གསུང་རྣམས་བསྟོད་པ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པའྱི་

ཚིག་དྱེ་དང་དྱེའྱི་མཚམས་སྦོར་རམ། དོན་གསལ་བྱེད་ཁོ་ན་ཡྱིན་པས་

འགྲྱེལ་པར་སྦར་བ་ཡྱིན་གྱི། སློབ་དཔོན་དྱེ་གཉྱིས་ཀྱིས་རྩོམ་རྱེས་བས་པ་

ག་ལ་ཡྱིན་ཞྱེས་གོ་དགོས་སོ། །སླད་ཀྱིས་སློབ་དཔོན་དྱེས་ལོ་ཕོགས་ཀྱི་

རྒྱུད་དུ་བོན་ཏྱེ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་མའྱི་མངའ་བདག་མཛད་ནས་སྐྱེ་བོ་དུ་མ་
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ལ་ཆོས་བསྟན། དྲྭ་བ་ལའྱི་ཡུལ་དུ་བོན་ནས་ཆོས་གཞྱི་ཆྱེན་པོ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་

གསར་དུ་བཙུགས་ཤྱིང་བསྟན་པ་ཡུན་རྱིང་དུ་གསལ་བར་བས་ཏྱེ། མཐར་

གནོད་སྦྱིན་མོ་བསྒྲུབས་ནས་རྱིའྱི་རྒྱལ་པོ་མྱེ་ཏོག་བརྒྱ་པ་ཞྱེས་བ་བར་

བཞུད་དོ། །

དགྱེ་བསྱེན་ཞྱི་བའྱི་གོ་ཆས་པོ་ཏ་ལར་ཕྱིན་པ་ཡང་འདྱི་དག་དང་དུས་

མཚུངས་པའྱི་སྐབས་ཏྱེ། ཡུལ་པུན་ཝརྦྷ་ནྱིའྱི་ནགས་ཚལ་ན་དགྱེ་བསྱེན་དྱེ་

འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་བསྒྲུབས་ཤྱིག་གྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཀང་ཕལ་

ཆྱེར་བྱུང༌། རྒྱལ་པོ་ཤུ་བྷ་ས་ར་ཞྱེས་བ་བའྱི་རྨྱི་ལམ་དུ་འཕགས་པ་སྤན་རས་

གཟྱིགས་སྤན་དྲངས་ན་ཡུལ་འདྱིར་འབོན་པས། འཛམ་བུའྱི་གླྱིང་དུ་མུ་གྱེ་

དང་རྱིམས་ནད་རྒྱུན་ཆད་ཅྱིང་བདྱེ་བར་འགྱུར་ལ། དྱེའྱི་དོན་དུ་ནགས་ཚལ་

ན་གནས་པའྱི་དགྱེ་བསྱེན་འདྱི་ལྟ་བུ་རྱི་བོ་ཏ་ལར་རོངས་ཤྱིག་ཅྱེས་བྱུང་བས་

རྒྱལ་པོས་དགྱེ་བསྱེན་བོས་ཏྱེ། མུ་ཏྱིག་གྱི་ཕྲྱེང་བ་དང་སྤན་འདྲྱེན་པའྱི་ཡྱི་གྱེ་

གཏད། ལམ་རྒྱགས་པ་ཎ་དག་ཀང་བྱིན་པ་ན། དགྱེ་བསྱེན་གྱིས་བསམ་པ། 

ལམ་བགྲོད་དཀའ་ཞྱིང་རྱིང་བས་སྲོག་གྱི་བར་ཆད་ཀང་བྱེད་སྲྱིད་ན། འོན་

ཀང་ཡྱི་དམ་གྱི་ལ་བཞུགས་པའྱི་སར་འགྲོ་བར་བསྐུལ་བ་འདྱིའྱི་ངག་གཅོག་

པ་ནྱི་ཆ་མ་ཡྱིན་ནོ་སམ་པོ་ཏ་ལའྱི་ལམ་ཡྱིག་ཐོགས་ཏྱེ་སོང༌། མཐར་དྷ་ན་

ཤྲྱིའྱི་གླྱིང་དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་ཀྱི་མཆོད་རྟྱེན་དུ་སླྱེབ། དྱེ་ནས་པོ་ཏ་ལར་
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འགྲོ་བའྱི་ལམ་ས་འོག་ཅུང་ཟད་བརྒྱུད་ནས་ཕྱིན་པ་ན། སླར་ས་སྟྱེང་ནས་འགྲོ་

ས་ཡོད་པ་དྱིང་སང་ནྱི་རྒྱ་མཚོ་ལུད་པས་ས་གཞྱི་ནོན་ཏྱེ་མྱིས་ཐར་བ་མྱེད་

གསུང༌། སྔོན་གྱི་དུས་དྱེ་ཙམ་ན་ལམ་ཡོད་པས་དྱེ་ལས་བརྒྱུད་ནས་སོང༌། 

དྱེར་ཆུ་བོ་ཆྱེན་པོ་ལ་མ་ཐར་བ་ན། ལམ་ཡྱིག་ལྟར་སྒྲོལ་མ་ལ་གསོལ་བ་

བཏབ་པས་རྒན་མོ་ཞྱིག་གྱི་གྲུ་བཏང་ནས་བསྒྲལ། ཡང་མཚོ་གཅྱིག་ལ་མ་

ཐར་བ་ན། ཁོ་གཉྱེར་ཅན་མ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པས་བུ་མོ་ཞྱིག་གྱིས་གཟྱིངས་

བཏང་ནས་བསྒྲལ། ཡང་ནགས་ཀྱི་མཐའ་མྱེ་འབར་ནས་མ་ཐར་བ་ལ། རྟ་

མགྲྱིན་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ཆར་ཕབ་སྟྱེ་ཞྱི། འབྲུག་སྒྲས་ལམ་བསྟན། 

ཡང་ངམ་གྲོག་གཏྱིང་དཔག་ཚད་མང་པོ་ཡོད་པས་ལམ་བཅད་དྱེ་འགྲོ་མ་

ཐུབ་པ་ལ། རལ་གཅྱིག་མ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པས་སྦྲུལ་ཆྱེན་པོས་ཟམ་པ་

བས་ཏྱེ་དྱེ་ལ་ཕྱིན། དྱེ་ནས་སྤྲྱེའུ་གླང་པོ་ཆྱེའྱི་ལུས་ཙམ་མང་པོས་ལམ་

བཀག་ནས་འདུག་པ་ལ། དོན་ཡོད་ཞགས་པ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པས་སྤྲྱེའུ་

ཆྱེན་པོ་དྱེ་རྣམས་ཀྱིས་ལམ་ཕྱེ་ཞྱིང་བཟའ་བཅའ་བཟང་པོ་དག་བྱིན། དྱེ་ནས་

རྱི་བོ་ཏ་ལའྱི་རྩ་བར་སླྱེབ་ནས་བྲག་རྱི་ལ་མ་ཐར་ཏྱེ། འཕགས་པ་སྤན་རས་

གཟྱིགས་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ས་ཐག་གྱི་སྐས་བྱུང་ནས་དྱེ་ལ་འཛེགས། 

དྱེ་ནས་ཕོགས་ཐམས་ཅད་རྨུགས་པས་ནོན་ཏྱེ་ལམ་མ་རྱེད། ཡུན་རྱིང་དུ་

གསོལ་བ་བཏབ་པ་ན་ན་བུན་དྱེངས། རྱི་དྱེའྱི་སུམ་ཆ་ལ་སྒྲོལ་མའྱི་སྐུ་བརན་
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དང༌། རྱི་སྐྱེད་ན་ཁོ་གཉྱེར་ཅན་མའྱི་སྐུ་བརན་སོགས་མཐོང༌། རྱིའྱི་རྩྱེ་མོར་

ཕྱིན་པ་ན་གཞལ་མྱེད་ཁང་སྟོང་པ་ན་མྱེ་ཏོག་ཐོ་རྱེ་བ་ལས་གཞན་སུ་ཡང་མྱི་

འདུག་གོ །དྱེར་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་གསོལ་བ་འདྱེབས་ཀྱིན་ཟླ་བ་གཅྱིག་ཏུ་

བསད་པས། ནམ་ཞྱིག་ན་བུད་མྱེད་ཅྱིག་འོངས་ནས་འཕགས་པ་བོན་པས་

འདྱིར་ཤོག་ཅྱིག་ཟྱེར་ཏྱེ་ཁྱིད་ནས་ཕོ་བྲང་གྱི་སོ་རྱིམ་པ་སྟོང་ཕྱེ་བ་ལས། སོ་

རྱེ་རྱེ་ཕྱེ་བས་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་རྱེ་རྱེ་སྐྱེས། འཕགས་པ་ལ་ལྔ་དང་དངོས་སུ་

མཇལ། མྱེ་ཏོག་སྐུ་ལ་གཏོར། རྒྱལ་པོའྱི་ཡྱི་གྱེ་དང་རྟྱེན་ཕུལ། འཛམ་བུའྱི་

གླྱིང་དུ་འབོན་པར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ཞལ་གྱིས་བཞྱེས་ཏྱེ་དགྱེ་བསྱེན་ལ་

ལམ་རྒྱགས་པ་ཎ་མང་པོ་གནང༌། འདྱི་ཙམ་གྱི་འཚོ་བ་ལ་བརྟྱེན་ནས་ཁྱོད་

ཡུལ་དུ་སླྱེབ་པར་འགྱུར་གྱིས་པ་ཎ་མ་ཟད་པ་ན་འོང་ངོ༌། །ཞྱེས་གསུངས་

ཤྱིང་ལམ་བསྟན། རྱི་སྐྱེད་དང་རྱིའྱི་རྩ་བའྱི་སུམ་ཆ་ན་ཡོད་པའྱི་སྐུ་བརན་ཚོ་

ཡང་སྐུ་དངོས་སུ་མཐོང༌། ཚུར་འོངས་པ་ན་ཞག་བཅོ་ལྔ་ན་རང་གྱི་གནས་

དྱེར་སླྱེབ་རྒྱུའྱི་བཅུ་བཞྱི་སོང་བའྱི་ཉྱིན་མོ་པུཎྜ་ཝརྡྷ་ནའྱི་རྱི་མཐོང་བས་རབ་

ཏུ་དགའ་སྟྱེ། པ་ཎ་ལག་པོས་བཟའ་བཏུང་ལག་པར་ཉོས་ཏྱེ་ཟོས། རྒྱལ་པོའྱི་

གྲོང་ཁྱྱེར་དུ་མ་སླྱེབ་པར་རང་གྱི་སྒྲུབ་གནས་དང་ཉྱེ་བར་སླྱེབ་པའྱི་ཚེ་པ་ཎ་

ཟད། ས་དྱེར་བསད་ནས་ཉྱིན་རངས་པར་འཕགས་པ་འབོན་ནམ་སྱེམས་པ་

ལས་མ་བོན། ནམ་ཕྱེད་ན་གཉྱིད་དུ་ཕྲྱི་སོང་བ་ན་རོལ་མོའྱི་སྒྲ་གྲགས་པས་
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གཉྱིད་སད། ནམ་མཁའ་ན་ལ་རྣམས་མཆོད་པ་བྱེད་ཀྱིན་འདུག སུ་ལ་མཆོད་

དྲྱིས་པས་འཛམ་བུའྱི་གླྱིང་པའྱི་ཁྱྱེའུ་རྨོངས་པ་ཁྱྱེད་ཉྱིད་རྒྱབ་བརྟྱེན་པའྱི་ཤྱིང་

ལ་འཕགས་པ་འཁོར་བཅས་བོན་ནོ་ཟྱེར། བལྟས་པས་ཤྱིང་གྱི་ངོས་ལ་ལ་ལྔ་

དངོས་སུ་བོན་འདུག་པས་ཕག་འཚལ་གསོལ་བ་བཏབ། རྒྱལ་པོའྱི་ཡུལ་དུ་

འབོན་པར་ཞུས་ཀང་དང་པོ་པ་ཎ་མ་ཟད་ན་དྱེ་ལྟར་ཡྱིན་ཡང་ད་ནྱི་འདྱི་ཁོ་

ནར་གནས་སོ་གསུང༌། དྱེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ལ་སྦྲན་པས་མ་མགུ་བར་དགྱེ་བསྱེན་

ལ་གླ་རྔན་གཅྱིག་ཀང་མ་བྱིན་སྐད། དྱེ་ནས་ནགས་ཚལ་དྱེར་ལ་ཁང་བཞྱེངས། 

ཁ་སརྤ་ཎྱིའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གྲགས་ཏྱེ། ཁ་སརྤ་ཎ་ནྱི་ནམ་མཁའ་ལ་

གཤྱེགས་ནས་བོན་པའྱི་ཕྱིར་མཁའ་སྤོད་དམ་པ་ཎ་ཟད་པའྱི་ཚེ་བོན་པས་པ་

ཎ་ཟད་པ་ཞྱེས་བ་བ་ཡྱིན་ཟྱེར་ཡང་མཁའ་སྤོད་དུ་བསྒྱུར་བ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་

ལྱེགས་ཤྱིང༌། ཅྱིག་ཤོས་དང་མཐུན་པར་བསྒྱུར་ན། ཁར་ས་ནྱི་ཟས་ཀྱི་རྱིན་

གྱི་སྐད་དོད་ཡྱིན་ལ། པ་ཎ་ནྱི་གསྱེར་དངུལ་གྱི་དོང་ཙེ་ད་ལྟ་ཊང་ཁར་གྲགས་

པ་འདྱི་ཡྱིན་པས། ཟས་རྱིན་དོང་ཙེའྱི་དོན་ཡྱིན་ནོ། །དྱེ་ལྟར་ནྱི་རྒྱ་གར་སྤྱི་

ཁྱབ་ཏུ་གྲགས་པ་ལྟར་རོ། །

ཉྱི་ཁྱི་ལྱེ་བརྒྱད་མའྱི་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་ན། རྒྱལ་པོས་བསྐུལ་པའྱི་འཕྲོས་

མྱེད་པར་པོ་ཏ་ལར་ལན་གསུམ་བོན་པའྱི་དང་པོ་ཁོང་རང་ཉྱིད་ཀྱི་མཇལ་

བའྱི་དོན་དང༌། གཉྱིས་པ་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་དང་མདོ་མ་མཐུན་པའྱི་དོགས་
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གཅོད་ལ་ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱྱིའྱི་དགྱེ་འདུན་གྱིས་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང༌། དྱེ་མ་ཞུས་

པར་འཕགས་པ་ཁ་སརྤ་ཎ་ཉྱིད་སྤན་དྲངས། ཁ་སརྤ་ཎ་ལ་ཞུས་པས། ང་སྤྲུལ་

པ་ཡྱིན་པས་མྱི་ཤྱེས་གསུངས་ནས། ལན་གསུམ་པ་དྱེའྱི་དོགས་གཅོད་ལ་པོ་

ཏ་ལར་བོན་ནས་ལྱེ་བརྒྱད་མ་ཡང་སྤན་དྲངས་ཟྱེར་རོ། །དགྱེ་བསྱེན་དྱེ་ལ་

འཕགས་པ་ཁ་སརྤ་ཎ་ལ་ལྔ་དངོས་སུ་སྣང་ཞྱིང༌། དུས་དྱེར་མཆོད་པ་ཡང་

མངོན་སུམ་དུ་བཞྱེས་པ་ལས། དགྱེ་བསྱེན་དྱེ་ཡོ་བད་ལ་བལྟས་ནས་ཆོམ་

རྐུན་པས་བཀྲོང་པར་བརྩམས་པའྱི་ཚེ། མྱོང་བར་ངྱེས་པའྱི་ལས་ཀྱི་མཐུར་

ཤྱེས་ནས། མགོ་བོ་འཕགས་པའྱི་ཕག་ཏུ་ཕུལ་ཞྱིག་བས་ནས། ཆོམ་རྐུན་

པས་ཀང་དྱེ་བཞྱིན་དུ་བས། འཕགས་པས་སྤན་ཆབ་ཕྱུང་བ་ཀླད་ཁུང་དུ་སོང་

བས་དྱེ་ཐམས་ཅད་རྱིང་བསྲྱེལ་དུ་གྱུར། དྱེ་ཕྱིན་ཆད་མཆོད་པ་དངོས་སུ་མ་

བཞྱེས་ཞྱེས་གྲགས་སོ། །སློབ་དཔོན་ཕོགས་ཀྱི་གླང་པོ་ལ་སོགས་པའྱི་དུས་

ཀྱི་གཏམ་སྟྱེ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གསུམ་པའོ། །

རྒྱལ་པོ་ངང་ཚུལ་གི་དུས་ཀི་གཏམ།

དྱེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ཤྲྱི་ཧརྴའྱི་བུ་རྒྱལ་པོ་ངང་ཚུལ་ཞྱེས་བ་བ་བྱུང༌། དྱེ་ནྱི་

སྔོན་དགྱེ་སློང་སྱེ་སྣོད་གསུམ་པ་ཞྱིག་རྒྱལ་པོའྱི་ཕོ་བྲང་དུ་དུས་སྟོན་ཆྱེན་པོ་



184

རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་སློང་མོར་ཕྱིན་ཡང་བསོད་སོམས་མ་ཐོབ་པར་སོ་བས་བསྐྲད་

དོ། །དྱེ་ཁ་ཟས་བཅད་པས་བཀྲྱེས་ནས་འདས་པའྱི་ཚེ། དཀོན་མཆོག་མཆོད་

པའྱི་རྒྱལ་པོར་གྱུར་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཟས་ཀྱིས་ཚིམ་པར་བྱེད་པའྱི་

སྨོན་ལམ་བཏབ། དྱེའྱི་མཐུས་རྒྱལ་པའཽྱི་ལོངས་སྤོད་ཆྱེན་པོར་གྱུར་ཏྱེ་ཕོགས་

བཞྱིའྱི་དགྱེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁ་ཟས་བཟང་པོས་མཆོད་པ་ཞྱིག་བྱུང༌། ཕོ་

བྲང་གྲོང་ཁྱྱེར་ལ་ཏ་ཞྱེས་བ་བར་བས། ལོ་བརྒྱ་དང་བཞྱི་བཅུ་ཐོབ། རྒྱལ་

སྲྱིད་ཀང་ལོ་བརྒྱར་ཉྱེ་བར་བས་སོ། །

ཡོན་ཏན་འོད་ཀྱི་སྐུ་ཚེའྱི་གཞུག་ཙམ་ན་འདྱི་རྒྱལ་སར་ཐོན། ཤར་དུ་

རྒྱལ་པཽ་ལྱི་ཙ་བཱྱིའྱི་རྱིགས་ལས་བྱུང་བ་སྱེངྱེ་ཞྱེས་བ་བ་མངའ་ཐང་ཆྱེན་པོ་

ཞྱིག་བྱུང༌། དྱེའྱི་དུས་སློབ་དཔོན་ཙནྡྲ་གོ་མཱྱི་འཁྲུངས། སྱེངྱེའྱི་བུ་རྒྱལ་པོ་བྷརྴ་

ཞྱེས་བ་བས་ཀང་རྒྱལ་སྲྱིད་རྱིང་དུ་བས། ཙནྡྲའྱི་རྱིགས་རྒྱལ་པཽ་སྱིང་ང་ཙནྡྲ་

ཞྱེས་པ་རྒྱལ་སྲྱིད་ལ་འཁོད་དྱེ། ཤུགས་ཆུང་ངུར་ཡོད་པས་རྒྱལ་པོ་སྱེངྱེ་

དང༌། གྷརྴའྱི་ལུང་ལྱེན་དགོས་པར་བྱུང༌། འདྱི་སྐབས་ལྱེགས་ལྡན་དང༌། 

འཕགས་པ་གྲོལ་སྱེའྱི་སྐུ་ཚེའྱི་སྨད་ཀྱི་དུས་ཡྱིན། སློབ་དཔོན་ཉྱི་མ་སྦས་པ་

དང༌། གྲོལ་སྱེའྱི་སློབ་མ་མཆོག་སྱེ་དང༌། སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀྱི་སློབ་མ་ཀ་

མ་ལ་བུདྡྷྱིའྱི་སྐུ་ཚེའྱི་སྨད་དང༌། ཡོན་ཏན་འོད་ཀྱི་སླཽབ་མ་འཕགས་པ་ཟླ་བའྱི་

ནོར་བུ་དང༌། ན་ལྱེནྡྲའྱི་མཁན་པོ་རྒྱལ་བའྱི་ལ་རྣམས་དུས་མཚུངས་སུ་བྱུང་
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ཞྱིང༌། ལོ་ཕོགས་སུ་སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་གྲགས་པའང་བོན། སློབ་དཔོན་ཆོས་

སྐོང་དང༌། སློབ་དཔོན་ཞྱི་བ་ལ་དང༌། གྲུབ་ཐོབ་བྱི་རཱུ་པའྱི་སྐུ་ཚེའྱི་སྟོད་ཀྱི་

དུས་ཙམ་མོ། །འཕགས་པ་ས་ག་ལ་ཡང་འདྱི་དུས་བྱུང་བར་མངོན་ཏྱེ། མྱེ་

ཏོག་ཕྲྱེང་བརྒྱུད་ལོ་ཙཱ་བ་སྱེལ་ཙོར་ཤྱེས་རབ་གྲགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བ་ན། 

འཕགས་པ་དགྱེ་འདུན་འབངས་ཀྱི་སློབ་མ་འཕགས་པ་ས་ག་ལས་མཛད་པ་

ཞྱེས་འབྱུང་བས་སོ། །དྱེའྱི་ཕྱིར་ཉན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡྱིན་མྱིན་ཡང་བརྟག་

དགོས་སོ། །དྱེ་དག་ལས་མཆོག་སྱེ་དང༌། ཀ་མ་ལ་བུདྡྷྱིའྱི་ལོ་རྒྱུས་མ་ཐོས། 

ཟླ་བའྱི་ནོར་བུ་རྒྱལ་པོ་ངང་ཚུལ་གྱི་བ་མ་ཡྱིན་ཡང་གཏམ་རྒྱུད་རྒྱས་པ་མྱི་

སྣང་ལ། ཉྱི་མ་སྦས་པ་ནྱི། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ཐོགས་མྱེད་ཀྱི་བཞྱེད་པ་

གཅྱིག་ཏུ་གསུང་ཞྱིང༌། ཁ་ཆྱེ་དང་མ་ག་དྷར་ཆོས་གཞྱི་ཆྱེན་པོ་བཅུ་གཉྱིས་

བཅུ་གཉྱིས་བཙུགས་ནས། ཡོ་བད་ཐམས་ཅད་གནོད་སྦྱིན་རྣམས་སྦོར་དུ་

འཇུག་གོ །ནང་པ་ཐམས་ཅད་འཇྱིགས་པ་བརྒྱད་ལས་སྐོབ་པའྱི་སྲུང་བ་པོ་

མཛད་ཅྱིང༌། སྒྲོལ་མ་གྲུབ་པའྱི་དགྱེ་སློང་སྔགས་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏྱེ། ལོ་

རྒྱུས་གཞན་དུ་ཤྱེས། རྒྱལ་བའྱི་ལ་ཡང་གསུངས་རབ་དུ་མ་ལ་མཁས་པར་

བས་པའྱི་སློབ་དཔོན་ཆྱེན་པོ་ན་ལྱེནྡྲར་ཡུན་རྱིང་དུ་བཞུགས་པ་ཞྱིག་སྟྱེ། རྣམ་

ཐར་ཞྱིབ་མོ་མ་ཐོས་སོ། །

དྱེའྱི་ཚེ་བང་ཕོགས་ཧ་སཱ་མར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཚེམས་མཆྱེ་བ་ཞྱིག་
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བོན་ཏྱེ། སློབ་དཔོན་དགྱེ་འདུན་འབངས་ཀྱི་སློབ་མ་སན་དངགས་མཁན་

གསང་བ་བྱིན་དང༌། ཆོས་འབངས་ཀྱི་སློབ་མ་རཏྣ་མ་ཏྱི་ལ་སོགས་པ་འཁོར་

རྣམ་པ་བཞྱི་ཆོས་བཞྱིན་སྤོད་པ་བརྒྱ་སྟོང་མང་པོ་བྱུང་ནས་ཚེམས་མཆྱེ་བ་

ལ་མཆོད་པར་བྱེད་པ་བྱུང༌། དྱེའྱི་རྒྱུན་ད་ལྟར་པུ་ཁང་ན་ཡོད་དོ། །དཔལ་ལྡན་

ཟླ་བ་གྲགས་པ་ནྱི། ལོ་ཕོག་ས་མནྟར་སྐུ་འཁྲུངས་ནས། ཆུང་ངུ་ཉྱིད་ནས་རྱིག་

པའྱི་གནས་མཐའ་དག་ལ་སྦངས། ལོ་ཕོགས་ཀྱི་ཡུལ་དྱེ་ཉྱིད་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་

ཞྱིང་སྱེ་སྣོད་མཐའ་དག་ལ་མཁས་པར་བས། ལྱེགས་ལྡན་གྱི་སློབ་མ་མང་པོ་

དང་སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀྱི་སློབ་མ་ཀ་མ་ལ་བུདྡྷྱི་ལ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞུང་

ལུགས་དང་མན་ངག་ཐམས་ཅད་ནོས། མཁས་པའྱི་མཁས་པ་ཆྱེན་པོར་བྱུང་

ནས་དཔལ་ན་ལྱེནྡྲའྱི་མཁན་པོ་མཛད། རྩ་འཇུག་བཞྱི་གསུམ་དང༌། རྱིག་པ་

དྲུག་ཅུ་པའྱི་འགྲྱེལ་པ་ལ་སོགས་པ་མཛད་དྱེ་སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀྱི་

ལུགས་དྱེ་ཉྱིད་ཆྱེས་དར་བར་མཛད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དྱེར་རྱི་མོར་བྲྱིས་པའྱི་བ་

གྲུས་མ་ལས་འོ་མ་བཞོས་ནས་དགྱེ་འདུན་ཐམས་ཅད་འོ་ཐུག་གྱིས་ཚིམ་

པར་མཛད་པ་དང༌། རོའྱི་ཀ་བ་ལ་ཕག་ཐོགས་མྱེད་དུ་སོང་ཞྱིང༌། རྩྱིག་པ་ལ་

ཐོགས་མྱེད་དུ་བཞུད་པ་སོགས་ངོ་མཚར་བའྱི་ལྟས་དུ་མ་ཡོད་ཅྱིང༌། མུ་

སྟྱེགས་ཀྱི་རྒོལ་བ་མང་པོ་བཟློག་པར་མཛད། མཐར་ལོ་ཕོགས་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་

བོན་ཏྱེ་གོངྐུ་ནའྱི་ཡུལ་དུ་མུ་སྟྱེགས་ཀྱི་རྒོལ་བ་མང་པོ་ཚར་བཅད། བྲམ་ཟྱེ་
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དང་ཁྱྱིམ་བདག་ཕལ་ཆྱེར་བསྟན་པ་ལ་བཅུག་ནས་ཆོས་གཞྱི་ཆྱེན་པོ་མང་དུ་

བཏབ། སླད་ཀྱིས་མ་ནུ་བྷཾ་ག་ཞྱེས་བ་བའྱི་རྱི་ལ་སྔགས་ཀྱི་ལམ་ལ་བརྟྱེན་

ནས་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ཐོབ་པར་བཞྱེད་པས། ཡུན་རྱིང་དུ་བཞུགས་ནས་

འཇའ་ལུས་སུ་སོང་བར་སྔགས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་རྣམས་འདོད་དྱེ། བོད་ཀྱི་ལོ་

རྒྱུས་ལྟར་ན་དགུང་ལོ་སུམ་བརྒྱ་བཞུགས་པ་དང༌། རོའྱི་སྱེངྱེ་ལ་ཆྱིབས་ནས་

ཏུ་རུཥྐའྱི་དམག་བཟློག་པའྱི་མཛད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་བསྟན་པར་འདོད་དྱེ། ཕྱི་

མ་ནྱི་དྱེ་ལྟར་བྱུང་བར་རུང་ལ། སྔ་མ་ནྱི་འཇའ་ལུས་སུ་གྱུར་ན་འཆྱི་བ་མྱེད་

པ་ཡྱིན་པས་ལོ་སུམ་བརྒྱས་ཆར་ཡང་མྱི་བཟོད། རྣམ་སྨྱིན་རགས་པའྱི་སྐུ་

ལུས་ཀྱིས་མྱི་ཡུལ་དུ་དྱེ་ལྟར་བཞུགས་པར་འདོད་ན་ནྱི་མྱི་འཐད་པར་མངོན་

ནོ། །

སློབ་དཔོན་ཙནྡྲ་གོ་མཱྱི་ནྱི། ཤར་ཕོགས་པ་རྱེནྡྲར་འཕགས་པ་སྤན་

རས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཞལ་མཐོང་བའྱི་པནྱི་ཏ་ཞྱིག་མུ་སྟྱེགས་རྒྱང་འཕྱེན་པའྱི་

སྟོན་པ་ཞྱིག་དང་རྩོད་པར་གྱུར་ཏྱེ། དྱེའྱི་རྱིང་ལུགས་སུན་ཕྱུང་ཡང་རྱིག་པ་ནྱི་

བོས་རྣམ་པར་བརྟགས་པ་ཡྱིན་པས་གང་བོ་སྒྲྱིན་པ་དྱེ་རྒྱལ་བར་ཟད་ཀྱི། སྐྱེ་

བ་སྔ་ཕྱི་ཡོད་པའྱི་རྟགས་མངོན་སུམ་དུ་མྱེད་པས་ཁོ་བོ་ཅག་དྱེ་མྱི་འདོད་ཟྱེར་

བ་ན། རྒྱལ་པཽ་ལ་སོགས་པ་དཔང་པོར་བཞག་སྟྱེ། ང་ཉྱིད་སྐྱེ་བ་ལྱེན་པ་ཡྱིན་

པས་དཔྲལ་པར་རྟགས་ཐོབ་ཅྱིག་བས་ནས། དྱེས་དཔྲལ་པར་མཚལ་གྱི་ཐྱིག་
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ལྱེ་ཤ་ལ་ཐྱིམ་པ་ཞྱིག་བས། ཁ་ནང་དུ་མུ་ཏྱིག་བཅུག་སྟྱེ་དྱེ་ཉྱིད་དུ་འདས་ཏྱེ། 

དྱེའྱི་ལུས་ཟངས་ཁ་སྦོར་གྱི་ནང་དུ་བཅུག་ནས་རྒྱལ་པོའྱི་རྒྱས་བཏབ་བོ། །དྱེ་

རྒྱལ་རྱིགས་ཀྱི་པནྱི་ཏ་བྱི་ཤྱེ་ས་ག་ཞྱེས་བ་བའྱི་བུར་སྐྱེ་བར་ཁས་བངས་པ་

བཞྱིན་དྱེ་ལ་ཁྱྱེའུ་མཚན་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བཙས་མ་ཐག་ཏུ་མཚལ་གྱི་རྱི་མོ་

དཔྲལ་པར་ཡོད་པ་ཁ་ནང་ན་མུ་ཏྱིག་ཡོད་པ་དྱེ་བྱུང༌། རྒྱལ་པོ་སོགས་ཀྱིས་

སྔར་གྱི་ཕུང་པོ་དྱེ་བལྟས་པས་དཔྲལ་པའྱི་མཚལ་གྱི་རྱི་མོ་ཡང་བྱིད། མུ་

ཏྱིག་གྱི་ཤུལ་ཧར་རྱེ་འདུག་གོ །དྱེར་མུ་སྟྱེགས་དྱེ་ཡང་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་ཡོད་པར་

ཡྱིད་ཆྱེས་སྐད། ཁྱྱེའུ་དྱེ་བཙས་མ་ཐག་ཏུ་མ་ལ་ཕག་བས་ཏྱེ། ཟླ་བ་བཅུར་འོ་

བརྒྱལ་བར་མ་གྱུར་ཏམ་བས་པས། བྱིས་པ་བཙས་མ་ཐག་སྨྲ་བ་ནྱི་ལྟས་ངན་

ནོ་སམ་ནས་ཁ་རོག་འདུག་བས་སོ། །དྱེ་ནས་ལོ་བདུན་གྱི་བར་དུ་ཅང་མ་

སྨྲས་པས་ལྐུགས་པའོ་སམ་མོ། །དྱེར་མུ་སྟྱེགས་ཀྱི་རྒོལ་བ་ཞྱིག་གྱིས་ཤྱིན་ཏུ་

གོ་དཀའ་བའྱི་སན་དངགས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ། སན་དངགས་དྱེའྱི་དོན་

གྱིས་སངས་རྒྱས་པ་རྣམས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་འགོག་པ་ཞྱིག་བརྩམས་ནས་

རྒྱལ་པོ་དང༌། མཁས་པའྱི་ཚོགས་ལ་གྲྱིམས་སོ། །དྱེར་བྱི་ཤྱེ་ས་གའྱི་ཁྱྱིམ་དུ་

བྱུང་བ་ན། དྱེས་ཡུན་རྱིང་དུ་བརྟགས་པས་སྒྲ་དོན་ཇྱི་བཞྱིན་གོ་བ་ཡང་མྱེད་

ན། ལན་གདབ་པ་ག་ལ་ནུས་ཏྱེ། དོན་དྱེ་སྱེམས་ཤྱིང་ཁྱྱིམ་གྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་བ་

བ་ཞྱིག་ལ་སོང་ངོ༌། །དྱེར་ཙནྡྲ་གོ་མཱྱི་ལོ་བདུན་ལོན་པ་དྱེས་བལྟས་པ་ན། དོན་
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ཤྱེས་ཤྱིང་ལན་གདབ་པར་དཀའ་བ་མྱེད་དྱེ། དྱེའྱི་དོན་འགྲོལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆུང་

བཏབ། ལན་གྱི་ཚིགས་བཅད་ཀང་བྲྱིས་སོ། །ཕས་ནང་དུ་འོངས་པ་ན། དྱེ་

ལྟར་བྲྱིས་པ་མཐོང་ནས། ཁྱྱིམ་དུ་སུ་བྱུང་ཞྱེས་ཙནྡྲ་གོ་མཱྱིའྱི་མ་ལ་དྲྱིས་སོ། ། 

གཞན་སུ་ཡང་མ་འོངས་ཏྱེ། བུ་ལྐུགས་པས་བལྟ་ཞྱིང་བྲྱིས་སོ། །དྱེར་ཕས་བུ་

ལ་དྲྱིས་པ་ན་མའྱི་གདོང་ལ་བལྟ་ཞྱིང་འདུག་གོ །མས་སྨྲོས་ཤྱིག་བས་པས། 

འདྱི་ནྱི་བདག་གྱིས་བྲྱིས་པ་སྟྱེ་རྒོལ་བ་འདྱི་བཟློག་པ་ནྱི་དཀའ་བ་མ་ཡྱིན་ནོ་

ཞྱེས་ཟྱེར། དྱེ་ནས་ནང་པར་ཙནྡྲ་གོ་མཱྱི་དང༌། མུ་སྟྱེགས་ཀྱི་སྟོན་པ་དྱེ་བརྩད་

པས། ཙནྡྲ་གོ་མཱྱི་རྒྱལ་ཏྱེ་བ་དགའ་ཆྱེན་པོ་ཐོབ། དྱེས་ན་སྒྲ་དང་རྟོག་གྱེ་ལ་

སོགས་པ་རྱིག་གནས་ཐུན་མོང་བ་ཐམས་ཅད་མ་བསླབས་པར་རང་ཤྱེས་སུ་

ཤྱེས་པ་ཞྱིག་བྱུང་སྟྱེ། ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་གྲགས་པས་ཁྱབ་བོ། །

དྱེ་ནས་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའྱི་སློབ་དཔོན་ཞྱིག་ལ་སྐབས་སུ་འགྲོ་བ་དང༌། 

བསླབ་པའྱི་གནས་ལྔ་བངས། སློབ་དཔོན་ཆྱེན་པོ་བོ་གྲོས་བརྟན་པ་ལ་མདོ་

སྱེ་དང༌། མངོན་པའྱི་སྱེ་སྣོད་ཕལ་ཆྱེར་ལན་ཅྱིག་ཉན་པ་ཙམ་གྱིས་མཁྱྱེན། 

རྱིག་པ་འཛིན་པའྱི་སློབ་དཔོན་མྱ་ངན་མྱེད་པ་ཞྱེས་བ་བ་ལ་བཀའ་ལུང་ནོས་

ཏྱེ། རྱིག་སྔགས་བསྒྲུབས་པས་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་དང༌། སྒྲོལ་

མའྱི་ཞལ་མངོན་སུམ་དུ་གཟྱིགས། ཤྱིན་ཏུ་མཁས་པ་ཆྱེན་པོར་གྱུར། དྱེ་ནས་

ཤར་ཕོགས་སུ་རྒྱལ་པཽ་བྷརྴའྱི་ཡུལ་དུ་སྨན་དཔྱད་དང༌། སྱེབ་སྦོར་དང། 
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བཟོའྱི་གནས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་མང་དུ་བས། ཁྱད་པར་དུ་སྒྲ་རྱིག་པ་མང་དུ་

བཤད་ཅྱིང་ཡོད། དྱེའྱི་ཚེ་རྒྱལ་པོའྱི་བུ་མོ་ཏཱ་རཱ་ཞྱེས་བ་བ་བག་མར་བངས་

ཤྱིང༌། རྒྱལ་པོས་ཡུལ་འཁོར་ཞྱིག་ཀང་མཁྱྱེན། དུས་ལན་ཅྱིག་དྱེའྱི་གཡོག་

མོས་ཏཱ་རཱ་ཞྱེས་འབོད་ཀྱིན་འདུག་པས། ཡྱི་དམ་དང་མཚན་མཐུན་པ་ཁྱྱིམ་

ཐབ་ཏུ་མྱི་རུང་ངོ་སམ་ནས། སློབ་དཔོན་ཉྱིད་ཡུལ་གཞན་དུ་འགྲོ་བར་བརྩམས་

པ་རྒྱལ་པཽས་ཤྱེས་ཏྱེ། དྱེ་ཕའྱི་བུ་མོ་དང་ལན་ཅྱིག་མྱི་འདུག་ན་སྒྲོམ་དུ་ཆུག་

ལ་གང་ལ་སྐྱུར་ཞྱིག་ཅྱེས་བསོས་ཏྱེ་དྱེ་བཞྱིན་དུ་བས་པ་ན། སློབ་དཔོན་གྱིས་

རྱེ་བཙུན་མ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པས། གང་དང་རྒྱ་མཚོ་

འཕྲད་མཚམས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའྱི་གླྱིང་ཞྱིག་ལ་ཐོན། གླྱིང་དྱེ་འཕགས་མས་སྤྲུལ་

པ་ཡྱིན་ཡང་ཟྱེར་ཏྱེ། ཙནྡྲ་དྭྱི་པ་ཞྱེས་བ་བ་ཙནྡྲ་གོ་མྱི་ཉྱིད་དྱེར་བཞུགས་པ་

ལས་མྱིང་ཆགས་ཤྱིང༌། ད་ལྟར་ཡང་ཡོད་དྱེ་གྲོང་བདུན་སྟོང་ཙམ་ཤོང་བ་

ཞྱིག་འདུག་ཟྱེར། གླྱིང་དྱེར་སློབ་དཔོན་གྱིས་བཞུགས་ཏྱེ། འཕགས་པ་སྤན་

རས་གཟྱིགས་དང༌། སྒྲོལ་མའྱི་སྐུ་རོ་ལ་བཞྱེངས། ཐོག་མར་ཉ་པ་རྣམས་ཀྱིས་

གཏམ་དྱེ་ཐོས། དྱེ་ནས་རྱིམ་གྱིས་སྐྱེ་བོ་གཞན་ཡང་བྱུང་སྟྱེ་གྲོང་ཁྱྱེར་ཆགས། 

འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་ཀྱིས་བསྐུལ་བ་ལས་གོ་མཱྱིའྱི་དགྱེ་བསྱེན་

མཛད། མཚན་ནྱི་ཙནྡྲ་ཡྱིན་ལ། དྱེ་ཕྱིན་ཆད་ནས་ཙནྡྲ་གོ་མྱིར་གྲགས་སོ། །དྱེ་

ནས་ཚོང་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱྱེར་ཏྱེ་སྱིང་ལའྱི་གླྱིང་དུ་བོན། ཡུལ་དྱེ་ནྱི་ཀླུ་ནད་
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མང་དུ་འབྱུང་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ལས་དྱེར་འཕགས་པ་སྱེངྱེ་སྒྲའྱི་ལ་ཁང་

བཞྱེངས་པས་རང་ཞྱི་ཡུལ་དྱེར་ཡང་བཟོ་དང་སྨན་དཔྱད་ལ་སོགས་པ་རྱིག་

པའྱི་གནས་དཔག་ཏུ་མྱེད་པ་སྱེལ་ཏྱེ། གླྱིང་ཕྲན་གྱི་སྐྱེ་བོ་བླུན་པོ་རྣམས་ལ་

ལག་པར་ཕན་གཏགས། ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའྱི་ཆོས་ཀང་ཅྱི་རྱིགས་བཤད། ཡུལ་

གྱི་བདག་པོ་གནོད་སྦྱིན་ལས་ནོར་བངས་ཏྱེ་ཆོས་གཞྱི་མང་དུ་བཙུགས། 

སླར་ཡང་འཛམ་བུའྱི་གླྱིང་གྱི་ལོ་ཕོགས་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་འོངས། བྲམ་ཟྱེ་མཆོག་

སྲྱེད་ཀྱི་ལ་ཁང་ན་ཀླུ་ལ་སྒྲ་ཉན་པའྱི་བཀོད་པ་དང༌། ཀླུ་ཤྱེ་ཥས་བས་པའྱི་པཱ་

ཎྱི་བའྱི་འགྲྱེལ་པ་འདུག་པ་ཡང་གཟྱིགས་པས། འགྲྱེལ་པ་ཞྱེས་བ་བ་ཚིག་

ཉུང་བ། དོན་མང་བ། མ་ཟློས་པ། ཚང་བ་ཞྱིག་དགོས་བ་ཡྱིན་པ་ལ། ཀླུ་ནྱི་

རབ་ཏུ་རྨོངས་ཏྱེ། ཚིག་མང་བ། དོན་ཉུང་བ། ཟློས་པ། མ་རོགས་པའོ་ཞྱེས་

སྨད་ནས། པ་ཎྱི་བའྱི་དོན་འགྲྱེལ་དུ་ཙནྡྲ་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་

མཛད། གཞུང་དྱེར། ཉུང་ངུ་རྣམ་གསལ་ཡངས་དག་རོགས། །ཞྱེས་གསུང་

པ་ཡང་ཀླུ་ལ་ཟུར་ཟ་བའོ། །

དྱེ་ནས་རྱིག་པའྱི་འབྱུང་གནས་དཔལ་ནཱ་ལྱེནྡྲར་འོངས། དྱེ་ཡང་ནཱ་

ལྱེནྡྲ་ན་མུ་སྟྱེགས་དང་རྩོད་པར་བཟོད་པའྱི་པནྱི་ཏ་རྣམས་ལྕགས་རྱིའྱི་ཕྱི་

རོལ་ཏུ་ཆོས་འཆད། མྱི་བཟོད་པ་རྣམས་ནང་དུ་འཆད་པ་ལས། དྱེའྱི་ཚེ་

མཁན་པོར་གྱུར་པ་ཟླ་བ་གྲགས་པ་ནྱི། ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཆོས་འཆད་ཅྱིང་ཡོད་པའྱི་
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སར་ཙནྡྲ་གོ་མཱྱི་འགྲྱེངས་ཏྱེ་བཞུགས་པས། རྩོད་པར་འདོད་པ་རྣམས་དྱེ་

བཞྱིན་བྱེད་པ་ཡྱིན་ལ། དྱེ་མྱིན་ཡང་ན་མྱི་ཉན། ཡང་ན་གུས་པས་ཉན་པ་ཡྱིན་

ནོ། །དྱེར་ཟླ་བ་གྲགས་པས་རྩོད་ཟླ་ཡྱིན་ནམ་སམ་ནས། ཁྱྱེད་གང་ནས་འོངས་

བས་པས། ལོ་ཕོགས་ནས་འོངས་ཟྱེར། ཆོས་གང་ཤྱེས་དྲྱིས་པས། སྒྲ་པཱ་ཎྱི་

པ་དང༌། བསྟོད་པ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་དང༌། མཚན་ཡང་དག་པར་བརོད་པ་

གསུམ་ཤྱེས་བས་པས། འདྱི་གཞུང་གསུམ་ལས་མྱི་ཤྱེས་ཞྱེས་ཚིག་ཁྱེངས་

བསྐྱུངས་ཀང༌། དོན་གྱིས་སྒྲ་རྱིག་པ་དང༌། མདོ་དང༌། སྔགས་ཐམས་ཅད་

ཤྱེས་པར་ཁས་བངས་པ་ཡྱིན་པས་ཙནྡྲ་གོ་མཱྱི་ཡྱིན་ནམ་སམ་སྟྱེ་དྲྱིས་པས། 

འཇྱིག་རྟྱེན་ན་དྱེ་ལྟར་གྲགས་གསུང༌། འོ་ན་མཁས་པ་ཆྱེན་པོ་ཐོག་བབས་སུ་

བོན་པ་མ་ལྱེགས་ཀྱིས། དགྱེ་འདུན་གྱིས་བསུ་བ་བྱེད་དགོས་པས་རྱེ་ཞྱིག་

གྲོང་ཁྱྱེར་དུ་བཞུད་ཅྱིག་གསུངས། ཙནྡྲ་གོ་མཱྱིས་བདག་དགྱེ་བསྱེན་ལ་དགྱེ་

འདུན་གྱིས་བསུ་བ་བར་ག་ལ་རུང༌། ཟླ་གྲགས་ན་རྱེ། འདྱི་ལ་ཐབས་ཤྱིག་

ཡོད་དྱེ་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་སྐུ་ཞྱིག་སྤན་འདྲྱེན་པ་ཡྱིན་པས། དྱེ་ལ་

རྔ་ཡབ་གཡོབ་ཅྱིང་བོན་ཅྱིགདགྱེ་འདུན་གྱིས་འཇམ་དཔལ་གྱི་སྐུ་ལ་བསུ་བ་

བས་པར་འགྱུར་རོ་གསུང༌། སླར་དྱེ་ལྟར་བས་པའྱི་ཤྱིང་རྟ་གསུམ་ལས། 

དབུས་མ་ལ་ནྱི་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་བཞུགས། གཡས་ན་ཟླ་གྲགས་

ཀྱིས་རྔ་ཡབ་གཡོབ། གཡོན་ན་ཙནྡྲ་གོ་མཱྱིས་རྔ་ཡབ་གཡོབ། མདུན་ནས་
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དགྱེ་འདུན་གྱིས་བསུས། སྐྱེ་བོ་དཔག་ཏུ་མྱེད་པ་བལྟ་བའྱི་ཕྱིར་འོངས། སློབ་

དཔོན་ཙནྡྲ་གོ་མཱྱི་ལ་སྐུ་བརན་དྱེ་འཇམ་དབངས་དངོས་སུ་སྣང་སྟྱེ། འཇམ་

དབངས་ཕོགས་བཅུའྱི་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་བ་བྱེ་བ་རྣམས་ཀྱིས་བསྟོད་པར་

གྱུར་མོད་དྱེ་ལྟ་ནའང༌། ཞྱེས་སོགས་བསྟོད་པ་ན། འཇམ་དཔལ་གྱི་སྐུ་བརན་

ཞལ་ཕྱིར་ལོག་གྱིས་བསྟན་ནས་གསན་པ་བྱུང་བས་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་སྐུ་

གཟུགས་ཕ་གྱི་འདྱི་ལྟར་བྱེད་དོ་བས་པས་དྱེ་ཁ་ལ་ལུས་ཏྱེ་འཕགས་པ་

འཇྱིང་ཡོན་མར་གྲགས། དྱེར་ཙནྡྲ་གོ་མཱྱི་དད་པའྱི་ཤུགས་རྒྱས་ཏྱེ། ཤྱིང་རྟ་

འདྲྱེན་བྱེད་ཀྱི་ཁ་འཐྱེན་པ་མ་བྱུང་བར་ཟླ་གྲགས་གྱིས་སྔོན་དུ་སོང་བས་འདྱི་

ནྱི་ང་རྒྱལ་ཆྱེ་སྟྱེ། བདག་གྱིས་རྩོད་པར་བའོ་ཞྱེས་ཟླ་གྲགས་ཀྱིས་དགོས་སོ། །

དྱེར་ཙནྡྲ་གོ་མཱྱིས་ཐོགས་མྱེད་ཀྱི་སྲོལ་ལ་བརྟྱེན་ཏྱེ་རྣམ་རྱིག་གྱི་

ཕོགས་བཟུང༌། ཟླ་གྲགས་ནྱི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞུང་སངས་རྒྱས་བསྐངས་སོགས་

ཀྱིས་བཀྲལ་བ་ལ་བརྟྱེན་ཏྱེ་ངོ་བོ་ཉྱིད་མྱེད་སྨྲ་བའྱི་ཕོགས་བཟུང༌། ལོ་བདུན་

གྱི་བར་དུ་བགྲོ་གླྱེང་གྱི་བརྒལ་བརྟག་མཛད་དོ། །རྩོད་པ་དྱེ་བལྟ་བའྱི་ཕྱིར་སྐྱེ་

བོ་མང་པོ་རྟག་ཏུ་འདུས་པས། གྲོང་པའྱི་ཁྱྱེའུ་དང་བུ་མོ་ཚུན་ཆད་ཀྱིས་ཀང་

ཕོགས་ཙམ་རྱིག་ནས། ཀྱེ་མ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་གཞུང༌། །ལ་ལའྱི་སྨན་ལ་

ལ་ལའྱི་དུག མྱི་ཕམ་འཕགས་པ་ཐོགས་མྱེད་གཞུང༌། །སྐྱེ་བོ་ཀུན་ལ་བདུད་

རྩྱི་ཉྱིད། །ཅྱེས་གླུར་ལྱེན་ནོ། །དྱེ་ནས་རྩོད་པ་དྱེ་ཞྱིར་ཉྱེ་བའྱི་སྐབས་ཤྱིག་ན། 
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ཙནྡྲ་གོ་མཱྱི་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་ལ་ཁང་ཞྱིག་ན་བཞུགས་ཀྱིན་

ཡོད་དྱེ། ཟླ་གྲགས་ཀྱིས་དྱེ་རྱིང་རྩོད་པ་མང་བོ་བཀོད་པའྱི་ལན། དོ་ནུབ་

འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་ལ་ཞུས་ཏྱེ་ནངས་པར་ལན་བཏབ་པ་ན། ཟླ་

གྲགས་ཀྱིས་དྱེ་ལ་ལན་གདབ་པར་མྱི་ནུས་སོ། །དྱེ་འདྲ་ཟླ་བ་མང་པོ་སོང་བ་

ན། ཟླ་གྲགས་ཀྱིས་དགོངས་པ། འདྱི་ལ་རྩོད་པ་སློབ་པ་ཞྱིག་ཡོད་དོ་བསམས་

ནས། ཙནྡྲ་གོ་མཱྱིའྱི་ཕྱི་བཞྱིན་སོང་བས་དྱེ་ལ་ཁང་དུ་སོང༌། སོའྱི་ཕྱི་ནས་ཉན་

པས་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་རོ་སྐུ་དྱེས་ཙནྡྲ་གོ་མཱྱི་ལ་ཆོས་

གསུངས་ཏྱེ། སློབ་དཔོན་གྱིས་སློབ་མ་ལ་སྟོན་པ་བཞྱིན་དུ་རྱིག་པ་སློབ་པ་

ལས། ཟླ་བ་གྲགས་བའྱི་འཕགས་པ་ལ་ཉྱེ་རྱིང་མྱི་མངའ་འམ་ཞྱེས་སོ་ཕྱེ་བས་

དྱེ་ཉྱིད་དུ་རོ་སྐུར་གྱུར་ཏྱེ། ཆོས་སློབ་བཞྱིན་པའྱི་ཕག་སོར་ཀྱེར་རྱེ་པ་ལ་ལུས་

པས་འཕགས་པ་འཛུབ་ཀྱེར་མར་གྲགས། དྱེ་སྐབས་ནས་རྩོད་པ་རང་ཞྱི། ཟླ་

གྲགས་ཀྱིས་སྤན་རས་གཟྱིགས་ལ་གསོལ་བ་དྲག་ཏུ་བཏབ་པས། མནལ་

ལམ་དུ་ཁྱོད་ནྱི་འཇམ་དབངས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས་ངས་བྱིན་གྱིས་

རློབ་མྱི་དགོས་ཀྱིས། ཙནྡྲ་གོ་མཱྱི་ལ་ཅུང་ཟད་ཅྱིག་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ཡྱིན་

གསུང༌། སྤྱི་ཁྱབ་ཏུ་དྱེ་ཙམ་ཞྱིག་གྲགས་ལ། གསང་འདུས་འཕགས་སྐོར་བ་

རྣམས་ན་རྱེ། སླར་ཡང་ཞལ་སྟོན་པར་གསོལ་བ་བཏབ་པས། གསང་བ་

འདུས་པ་སོམས་གསུངས། ཞག་བདུན་བསོམས་པས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ནུབ་
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ཀྱི་སོའྱི་ནང་ན་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་བྱི་རུའྱི་

ཕུང་པོ་ལྟར་དམར་གྲོང་ངྱེར་ཞལ་གཟྱིགས་སྐད། དྱེ་ནས་ན་ལྱེནྡྲའྱི་གནས་

དྱེར་བཞུགས་ནས་ཆོས་མང་དུ་བསྐུལ། ཟླ་བ་གྲགས་པས་མཛད་པའྱི་བསྟན་

བཅོས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཞྱེས་བ་བ་ཚིགས་བཅད་ལྱེགས་པོ་ཞྱིག་གཟྱིགས་

པས་རང་གྱིས་མཛད་པའྱི་སྒྲ་མདོ་སྱེབ་མྱི་ལྱེགས་པར་མཁྱྱེན་ནས། འགྲོ་དོན་

མྱི་འབྱུང་སམ་ནས་དྱེས་ཁོན་པར་བསྐྱུར་བས། རྱེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་

མས། ཁྱོད་ཀྱི་འདྱི་ནྱི་གཞན་ཕན་གྱི་སྱེམས་བཟང་པོས་བས་པས་མ་འོངས་

པ་ན་སྱེམས་ཅན་ལ་ཤྱིན་ཏུ་ཕན་པར་འགྱུར་ལ། ཟླ་གྲགས་ཀྱིས་ནྱི་མཁས་

པའྱི་ང་རྒྱལ་གྱིས་ནོན་པས། གཞན་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆུང་ངུར་འགྱུར་རོ། །དྱེའྱི་

ཕྱིར་གླྱེགས་བམ་ཁོན་པ་ནས་ཕྱུང་ཞྱིག །ཅྱེས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་བངས་ཏྱེ། 

ཁོན་པ་དྱེའྱི་ཆུ་འཐུངས་པ་ཙམ་གྱིས་ཤྱེས་རབ་ཆྱེན་པོར་འགྱུར་བ་བྱུང༌། 

ཙནྡྲ་པ་ནྱི་དྱེ་ནས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ཤྱིན་ཏུ་དར་རྒྱས་ཆྱེ་ཞྱིང༌། ཕྱི་ནང་ཐམས་

ཅད་སློབ་པར་བྱེད་ལ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ནྱི་མྱི་རྱིང་བར་ནུབ་སྟྱེ་ད་ལྟར་དཔྱེ་

ཙམ་ཡང་ཡོད་པར་མྱི་མངོན་ནོ། །

དྱེར་བཟོའྱི་གནས་བརྒྱ་རྩ་དང༌། སྒྲ་དང༌། རྟོག་གྱེ་དང༌། སྨན་དཔྱད་

དང༌། སྱེབ་སྦོར་དང༌། ཟློས་གར་དང༌། མངོན་བརོད་དང༌། སན་དངགས་དང༌། 

སྐར་རྩྱིས་ལ་སོགས་པའྱི་བསྟན་བཅོས་ཀང་མང་དུ་བརྩམས། སློབ་མ་རྣམས་



196

རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

ལ་དྱེ་རྣམས་གཙོ་བོར་བཤད་པའྱི་ཚེ། འཕགས་མ་སྒྲོལ་མས། ས་བཅུ་པ་དང་

ཟླ་བ་སྒྲོན་མྱེ་དང༌། །སོང་པོས་བརྒྱན་པ་དང་ནྱི་ལང་ཀར་འཇུག །རྒྱལ་བ་

རྣམས་ཀྱི་ཡུམ་གྱུར་ཀློགས་ཤྱིག་ཀྱེ། །སྱེབ་སྦོར་ངན་གཡོའྱི་སྦོར་བས་ཁྱོད་

ལ་ཅྱི། །ཞྱེས་གསུངས་པས་ཕྱི་རོལ་ཀྱི་རྱིག་པའྱི་གནས་རྣམས་ཉུང་ངུར་

བསྟན་ཞྱིང༌། རྨད་དུ་བྱུང་བའྱི་མདོ་ལྔ་པོ་དྱེ་དག་དུས་རྟག་ཏུ་མ་ཆད་པར་

གཞན་ལ་གསུངས། བདག་ཉྱིད་ཀང་ཉྱིན་རྱེར་ཞལ་འདོན་མཛད། མདོ་དྱེ་

རྣམས་ལ་དོན་བསྡུའྱི་བསྟན་བཅོས་རྱེ་ཡང་མཛད། སྤྱིར་སྔ་ཕྱིར་མཛད་པ་ལ་

བསྟོད་པ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད། ནང་རྱིག་པའྱི་བསྟན་བཅོས་བརྒྱ་དང་བརྒྱད། ཕྱི་

རོལ་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་བརྒྱ་དང་བརྒྱད། བཟོ་གནས་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་དྱེ། ཕྲ་

མོ་ཐོར་བུ་པ་བཞྱི་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྱིས་བརྩམས་ཟྱེར། པྲ་དཱྱི་བ་མཱ་ལྱི་ཞྱེས་

བ་བའྱི་བསྟན་བཅོས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་ལམ་རྱིམ་མཐའ་དག་སྟོན་པ་

ཞྱིག་ཀང་མཛད་དྱེ། ཆྱེར་མ་དར། འགྲོ་ལྡྱིང་དང༌། སྱིང་ལའྱི་གླྱིང་ན་དྱེ་འཆད་

པའྱི་སྲོལ་ད་ལྟའང་འདུག་གསུང༌། སོམ་པ་ཉྱི་ཤུ་པ་དང༌། སྐུ་གསུམ་ལ་འཇུག་

པ་ནྱི། ཐྱེག་ཆྱེན་པནྱི་ཏ་ཕྱིས་བོན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སློབ་མར་བྱེད་པ་བྱུང་

ངོ༌། །སྒྲོལ་མའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བརྒྱ་རྩ་དང༌། སྤན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་

བརྒྱ་རྩ་ཞྱེས་བ་བ་སློབ་དཔོན་འདྱིས་མཛད་པ་བོད་དུ་འགྱུར་སྣང་བས། སྤྱིར་

བསྟན་བཅོས་མང་པོ་རང་ཞྱིག་མཛད་པར་སྣང་ངོ༌། །
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ཡང་བུད་མྱེད་དབུལ་མོ་རྒན་མོ་ཞྱིག་ལ་བུ་མོ་གཟུགས་མཛེས་པ་

ཞྱིག་ཡོད་པ། བག་མར་རོང་བའྱི་ཆས་མྱེད་ནས་ཡུལ་སྣ་ཚོགས་སུ་སློང་མོ་

ལ་ཕྱིན། ནཱ་ལྱེནྡྲར་འོངས་ནས། ཟླ་བ་གྲགས་པ་འདུ་བ་རྒྱ་ཆྱེན་པོར་གྲགས་

པ་ལ་བསླངས་པས། ཁོ་བོ་ནྱི་དགྱེ་སློང་ཡྱིན་པས་ཡོ་བད་མང་པོ་མ་བཟུང་

ཞྱིང༌། །ཅུང་ཟད་ཡོད་པའང་ལ་ཁང་དང་དགྱེ་འདུན་གྱི་དོན་དུ་དགོས། ཁང་པ་

ཕ་གྱི་ན་ཙནྡྲ་གོ་མཱྱི་ཡོད་པས། དྱེར་སློངས་ཤྱིག་ཅྱེས་བསྟན་པས། རྒན་མོས་

ཙནྡྲ་གོ་མཱྱིའྱི་སར་སློང་དུ་ཕྱིན་ན། སྐུ་ལ་གསོལ་བའྱི་ན་བཟའ་ཕྲུགས་གཅྱིག་

དང༌། འཕགས་པ་བརྒྱད་སྟོང་པའྱི་པོ་ཏྱི་གཅྱིག་ལས་གཞན་གང་ཡང་མྱེད་དྱེ། 

དྱེར་ལོགས་བྲྱིས་ལ་སྒྲོལ་མའྱི་སྐུ་བརན་བཞུགས་པ་དབུལ་ཕོངས་ལ་རབ་ཏུ་

བརྩྱེ་བའྱི་སྱེམས་ཀྱིས་དྱེ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ཅྱིང་སྤན་ཆབ་ཕྱུང་བས། དྱེ་

ཉྱིད་སྒྲོལ་མ་དངོས་སུ་གྱུར་ཏྱེ། སྐུའྱི་རྒྱན་རྱིན་པོ་ཆྱེ་སྣ་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པ་

རྱིན་ཐང་མྱེད་པའྱི་ནོར་བུ་དང་བཅས་པ་དག་ཕུད་ནས་སློབ་དཔོན་ལ་གནང༌། 

དྱེས་ཀང་དྱེ་ལ་སལ་བས་ཤྱིན་ཏུ་ཚིམ་པ་ཐོབ་ཅྱིང༌། རྱི་མོའྱི་སྐུ་བརན་རྒྱན་

མྱེད་པར་སོང་བས་སྒྲོལ་མ་རྒྱན་མྱེད་མ་ཞྱེས་གྲགས་ཤྱིང༌། རྒྱན་ཕུད་པའྱི་

ཤུལ་ལམ་མྱེ་ཡོད་དོ། །དྱེ་ལྟར་སྱེམས་ཅན་གྱི་དོན་ཡུན་རྱིང་དུ་མཛད་ནས། 

མཐར་པོ་ཏ་ལར་གཤྱེགས་པར་བཞྱེད་དྱེ། འཛམ་བུའྱི་གླྱིང་ནས་དྷ་ན་ཤྱིའྱི་

གླྱིང་དུ་བོན་པ་ན། སྔོན་ཀླུ་ཤྱེ་ཥ་ལ་སྨད་པས་འཁོན་དུ་བཟུང་ནས་རྒྱ་མཚོའྱི་
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རླབས་ཆྱེན་པོས་གྲུ་གཟྱིངས་གཞུག་པར་བརྩམས། རྒྱ་མཚོའྱི་དབུས་ནས་

སྒྲ་བྱུང་ནས་ཙནྡྲ་གོ་མྱི་ཕྱུང་ཞྱིང་ཟྱེར། སྒྲོལ་མ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པས། 

འཕགས་མ་གཙོ་འཁོར་ལྔ་མཁའ་ལྡྱིང་ལ་ཆྱིབས་པ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་

བོན་པས་ཀླུ་རྣམས་འཇྱིགས་ཤྱིང་སྐྲག་ནས་ཐོས། གྲུ་དྷ་ན་ཤྲྱིར་བདྱེ་བར་

སླྱེབ་བོ། །དྱེར་དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་ཀྱི་མཆོད་རྟྱེན་ལ་མཆོད་ཅྱིང༌། སྒྲོལ་

མའྱི་ལ་ཁང་བརྒྱ་རྩ་དང༌། འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་ལ་ཁང་བརྒྱ་རྩ་

བཞྱེངས། རྱི་པོ་ཏ་ལར་གཤྱེགས་ནས་ད་ལྟ་ཡང་ལུས་མ་སངས་པར་

བཞུགས་སོ། །སློབ་མ་ལ་སྤྲྱིངས་པའྱི་འཕྲྱིན་ཡྱིག་ནྱི། རྒྱལ་པཽའྱི་བུ་རྱིན་ཆྱེན་

གྲགས་པ་ཞྱེས་བ་བ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་བབས་པ་ཞྱིག་ལ་པོ་ཏ་ལ་ནས་ཚོང་པ་

རྣམས་ལ་བསྐུར་བས། དྱེ་ཡང་སློབ་སྤྲྱིངས་མཐོང་ནས་ཆོས་བཞྱིན་སྤོད་པར་

གྱུར་ཏོ་ཞྱེས་གྲགས་སོ། །དྱེ་ལྟར་བོན་པ་ལས། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ་

དང༌། ཙནྡྲ་གོ་མཱྱིའྱི་སྐུ་ཚེའྱི་སྟོད་ཀྱི་དུས་ནྱི། རྒྱལ་པོ་སྱེངྱེ་དང་བྷརྵས་རྒྱལ་

སྲྱིད་སྐོང་བའྱི་དུས་ཡྱིན་ལ། ཆོས་སྐོང་གྱི་ཡང་སྐུ་ཚེའྱི་སྟོད་ཡྱིན་པར་ཤྱེས་

སོ། །ཟླ་གྲགས་ཙནྡྲ་གོ་མྱི་ན་ལྱེནྡྲར་ཞལ་འཛོམ་པ་སོགས་སྐུ་ཚེའྱི་སྨད་ཀྱི་

དུས་དང༌། སློབ་དཔོན་ཆོས་སྐོང་འགྲོ་དོན་མཛད་པའྱི་དུས་ནྱི། རྒྱལ་བོ་སྱེངྱེ་

ལྔ་པའྱི་དུས་ཡྱིན་ནོ། །རྒྱལ་པོ་ངང་ཚུལ་གྱི་དུས་ཀྱི་གཏམ་སྟྱེ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་བཞྱི་

པའོ། །
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 རྒྱལ་པོ་གཡོ་བ་དང་སེངེ་ལྔ་བ་སོགས་ཀི་དུས་ཀི་གཏམ།

རྒྱལ་པོ་བྷརྵ་དང༌། སྱིང་ཙནྡྲ་འདས་པ་ཙམ་གྱི་དུས་ན། ནུབ་ཕོགས་

མ་ལ་ཝར་རྒྱལ་པཽ་གཡོ་བ་ཞྱེས་བ་བ་སྟོབས་ཆྱེན་པོ་བྱུང་སྟྱེ། རྒྱལ་པོ་ངང་

ཚུལ་ལ་བདོ་བ་ཙམ་དུ་གྱུར་ཞྱིང༌། དྱེས་ལོ་སུམ་ཅུ་རྒྱལ་སྲྱིད་བས་ཏྱེ། རྒྱལ་

པོ་ངང་ཚུལ་དང་དུས་གཅྱིག་ཏུ་ཤྱིའོ། །ཤར་ཕོགས་སུ་བྷརྵའྱི་བུ་རྒྱལ་པོ་

སྱེངྱེ་ལྔ་པ་ཞྱེས་བ་བ་ཤྱིན་ཏུ་སྟོབས་ཆྱེ་བ་བྱུང་སྟྱེ། སྱིང་ཙནྡྲའྱི་བུ་རྒྱལ་པོ་བཱ་

ལ་ཙནྡྲ་བྷཾ་ག་ལ་ནས་ཡུལ་བཏོན་ཏྱེ་ཏྱི་རཱ་ཧུ་ཏྱིར་རྒྱལ་སྲྱིད་བས་སོ། །རྒྱལ་

པོ་སྱེངྱེ་ལྔ་པ་དྱེས་བང་བོད། ལོ་ཏྲྱི་ལྱིང། ནུབ་ཏུ་ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱྱི། ཤར་ཕོགས་རྒྱ་

མཚོ་ལ་ཐུག་པར་དབང་བསྒྱུར། དྱེའྱི་ཚེ་མཆོག་སྱེའྱི་སློབ་མ་དུལ་བའྱི་སྱེ་

དང༌། མ་ག་དྷ་ར་བཙུན་པ་གྲོལ་སྱེ་དང༌། ཡོན་ཏན་འོད་ཀྱི་སློབ་མ་མངོན་པ་

བ་ཡོན་ཏན་བོ་གྲོས་དང༌། སློབ་དཔོན་ཆོས་སྐོང་དང༌། དབང་ཕྱུག་སྱེ་དང༌། 

ཁ་ཆྱེའྱི་ཡུལ་དུ་ཐམས་ཅད་མཁྱྱེན་པའྱི་བཤྱེས་གཉྱེན་དང༌། མ་ག་དྷར་རྒྱལ་

པོ་བྷརྵའྱི་བུ་ཆུང་བ་རྒྱལ་པོ་གསལ་བ་ཞྱེས་བ་བ་ཡུལ་འཁོར་རྒྱ་ཆུང་ཡང་

ལོངས་སྤོད་ཤྱིན་ཏུ་ཆྱེ་བ་དང་བཅས་པ་བྱུང་ཞྱིང༌། ལོ་ཕོགས་རྱི་བོ་འབྱིགས་

བྱེད་དང་ཉྱེ་བའྱི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ་རྒྱལ་པོ་མྱེ་ཏོག་ཅྱེས་བ་

བ་བྱུང་ངོ༌། །



200

རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

དྱེ་ལ་རྒྱལ་པོ་གཡོ་བས་ཕོ་བྲང་གྱི་ཕོགས་བཞྱིར་གཙུག་ལག་ཁང་རྱེ་

བས་ནས། ལོ་བཅུ་གཉྱིས་སུ་འཁོར་རྣམ་པ་བཞྱི་སུ་བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་

ཟས་གོས་རྱེད་པ་གསུམ་གྱིས། ཡོ་བད་བཟང་པཽས་བསྟབས་ཏྱེ། སྔ་ཕྱི་

བསོམས་པས་འབུམ་ཕྲག་གཉྱིས་སོ། །རྒྱལ་པཽ་སྱེངྱེ་ལྔ་པས་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་

ཀ་ལ་མཆོད་ཅྱིང༌། ནང་པའྱི་འང་ཆོས་གཞྱི་ཉྱི་ཤུ་ཙམ་བཙུགས། མཆོད་རྟྱེན་

མང་དུ་བཞྱེངས། རྒྱལ་པོ་གསལ་བས་ནྱི། ཟླ་བ་གྲགས་པ་དང༌། ཙནྡྲ་གོ་མཱྱི་

ལ་སོགས་པ་དཔལ་ནཱ་ལྱེནྡྲའྱི་མཁས་པ་ཐམས་ཅད་མཆོད་ཅྱིང༌། གསྱེར་གྱི་

བུམ་པ་མུ་ཏྱིག་གྱིས་བཀང་པ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཆོས་གཞྱིའྱི་ཐྱེབས་སུ་ཕུལ། 

མ་ག་དྷའྱི་ལ་ཁང་དང༌། མཆོད་རྟྱེན་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོད་པ་བ་ལག་ཏུ་བས་

སོ། །དུལ་བའྱི་སྱེ་དང༌། བཙུན་པ་རྣམ་གྲོལ་སྱེའྱི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱས་པ་མ་མཐོང༌། 

ལ་ཁང་གཅྱིག་ཏུ་དུལ་བའྱི་སྱེས་མྱི་ཕམ་མགོན་པོའྱི་སྐུ་བཞྱེངས། དྱེས་གསུང་

བོན་ནས། འགྲོ་བའྱི་དོན་སྤོད་པ་ལ་གྲོགས་སུ་ཨཱརྱཱ་ཏ་རྱེ་ཡང་བཞྱེངས་

གསུངས་ནས་ཙནྡྲ་གོ་མཱྱི་སྤན་དྲངས་ནས་བཞྱེངས་ཞྱེས་གྲགས། ལ་སྐུ་

གཉྱིས་པོ་དྱེ་ཕྱིས་ཏུ་རུཥྐའྱི་འཇྱིགས་པས་ལའྱི་རྱི་བོར་སྤན་དྲངས་ཏྱེ་ཕྱིས་

འབྱུང་གྱི་བར་དུ་བཞུགས་སོ། །དྱེ་བཞྱིན་དུ་བཙུན་པ་གྲོལ་སྱེས་མྱི་ཕམ་

མགོན་པོ་བསྒྲུབས་པས་ལོ་བཅུ་ལོན་ཡང་ལྟས་གང་ཡང་མ་བྱུང་བར། སློབ་

དཔོན་ཟླ་བ་གྲགས་པ་ལ་ཐབས་དྲྱིས་པས། སྱིག་སྒྲྱིབ་བང་བའྱི་དོན་དུ་སྦྱིན་
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སྲྱེག་གྱིས་ཞྱེས་གདམས། སྲྱེག་བླུགས་འབུམ་ཕྲག་བཅུ་གཉྱིས་ཕུལ་བས་

ཐབ་ནང་དུ་ཞལ་གཟྱིགས་ཞྱེས་ཟྱེར་རོ། །སློབ་དཔོན་ཡོན་ཏན་བོ་གྲོས་ནྱི་

རྱིག་པའྱི་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་པས། མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་འགྲྱེལ་

བཤད་དང༌། དབུ་མ་རྩ་བ་ལ་བོ་བརྟན་གྱི་རྱེས་སུ་འབྲངས་ཏྱེ་ལྱེགས་ལྡན་

འགོག་པའྱི་འགྲྱེལ་པ་བས། ལྱེགས་ལྡན་གྱི་སློབ་མ་སཾ་པྲ་དཱུ་ཏཿཡང་འདྱི་དང་

དུས་མཉམ་དུ་བྱུང༌། ཤར་ཕོགས་པ་ལ་པཱུ་རྱིར་རྩོད་པ་ཡུན་རྱིང་དུ་བས་པས་

ཡོན་ཏན་བཽ་གྲོས་རྒྱལ་ལོ་ཞྱེས་གྲགས་སོ། །

སློབ་དཔོན་ཆོས་སྐོང་ནྱི། ལོ་ཕོགས་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་འཁྲུངས་པ། སན་

དངགས་མཁན་གྱི་རྱིགས་ལས་བྱུང་བ། དགྱེ་བསྱེན་དུ་གནས་པའྱི་དུས་ནས་

སན་དངགས་མཁན་ཆྱེན་པོ་ཕྱི་ནང་གྱི་གཞུང་ལུགས་ཕལ་ཆྱེར་ཤྱེས་པ་

ཞྱེས་སློབ་དཔོན་ཆོས་འབངས་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིང་འདུལ་བ་ཉན་ནས། 

མཁས་པ་ཆྱེན་པོར་གྱུར་པ་ན་ཡུལ་དབུས་སུ་བོན། སློབ་དཔོན་ཕོགས་ཀྱི་

གླང་པཽ་ལས་སྱེ་སྣོད་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་སླར་ཡང་ཉན་ཏྱེ་

མཁས་པའྱི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་གྱུར་པ། མདོ་སྱེ་ཆྱེན་པོ་བརྒྱ་རྩ་འདོན་པ། དྱེས་རོ་

རྱེ་གདན་དུ་བོན་ནས་ལག་པའྱི་ལ་རྣམས་ལ་བསྟོད་པ་མང་དུ་བས། བང་ཆུབ་

སྱེམས་དཔའ་ནམ་མཁའྱི་སྱིང་པོ་བསྒྲུབས་པས་བང་ཆུབ་ཀྱི་ཤྱིང་གྱི་རྩྱེ་མོ་

ལ་བོན་པ་གཟྱིགས། དྱེ་ཕྱིན་ཆད་ནས་འཕགས་པ་ནམ་མཁའྱི་སྱིང་བོ་ལ་རྟག་
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ཏུ་ཆོས་གསན་པ་ཞྱིག་བྱུང་སྟྱེ། རོ་རྱེའྱི་གདན་དྱེ་ཉྱིད་དུ་ལོ་སུམ་ཅུ་ལག་ཅྱིག་

ཆོས་སྟོན་པར་མཛད་ཅྱིང༌། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པའྱི་རྱེས་སུ་དཔལ་ན་

ལྱེནྡྲའྱི་མཁན་པོ་མཛད་དོ། །དྱེ་དག་ཏུ་སློབ་མ་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་རྩ་

ལྟུང་བྱུང་བ་ཀུན་ལའང༌། དངོས་དང་རྨྱི་ལམ་གང་ཡང་རུང་བར་འཕགས་པ་

ནམ་མཁའྱི་སྱིང་པོའྱི་མདུན་དུ་ལྟུང་བ་བཤགས་སུ་འཇུག་ནུས་ཤྱིང༌། 

འཕགས་པ་ནམ་མཁའ་མཛོད་ལས་ནོར་བངས་པས་ཆོག་པར་གྲགས་ཏྱེ། 

རང་ཉྱིད་དགྱེ་འདུན་དང་བཅས་པ་ལ་འཚོ་བའྱི་ཡོ་བད་སྦྱིན་བདག་ལས་མྱི་

འཚོལ་བར་ནམ་མཁའ་ལས་སློང་བར་མཛད། མུ་སྟྱེགས་ཀྱི་རྒོལ་བ་རྣམས་

ཁོ་བོ་དབྱུག་པ་སྔོན་པོས་བསྱིགས་ནས་ངག་གནོན་པར་བྱེད་པ་ཞྱིག་བྱུང་

ངོ༌། །དྱེས་དབུ་མ་བཞྱི་བརྒྱ་པ་ལ་རྣམ་རྱིག་ཏུ་བཀྲལ་བའྱི་འགྲྱེལ་པ་མཛད། 

འགྲྱེལ་པ་འདྱི་ཟླ་གྲགས་ཀྱི་བཞྱི་བརྒྱ་པའྱི་འགྲྱེལ་པའྱི་སྔོན་ལ་བརྩམས་པར་

མངོན་པས་རོ་རྱེ་གདན་དུ་བརྩམས་པ་ཡྱིན་ཞྱིང༌། སློབ་དཔོན་ཆོས་འབངས་

ཀྱི་དཔྱེ་འགྲྱེལ་ལ་ནྱི་ཟླ་གྲགས་དང༌། ཆོས་སྐོང་གཉྱིས་ཀར་བརྟྱེན་ནོ། །སྐུ་

ཚེའྱི་མཐར་ཤར་ཕོགས་གསྱེར་གླྱིང་དུ་བོན་ནས་བཅུད་ལྱེན་གྱི་དངོས་གྲུབ་

བསྒྲུབས་ཏྱེ། མཐར་ལའྱི་གནས་སུ་བཞུད་དོ། །ཞྱེས་གྲགས་སོ། །

འདྱིས་ན་ལྱེནྡྲའྱི་མཁན་པོ་ཅུང་ཟད་མཛད་ནས། དྱེའྱི་འོག་ཏུ་རྒྱལ་བའྱི་

ལས་མཁན་པོ་མཛད་དོ། །དྱེའྱི་སློབ་མ་ནྱི་ཞྱི་བ་ལ་དང༌། བྱི་རཱུ་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཕྱི་
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མའྱི་ལོ་རྒྱུས་ནྱི་དྱེ་ཡང་ནཱ་ལྱེནྡྲའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སློབ་གཉྱེར་བྱེད་སྐབས་

ཤྱིག །ལན་ཅྱིག་དྱེ་བཱྱི་ཀོ་ཊར་ཕྱིན་པས། བུད་མྱེད་གཅྱིག་གྱིས་མྱེ་ཏོག་

ཨུཏྤལ་གཅྱིག་དང༌། འགྲོན་བུ་གཅྱིག་གཏད་པ་བངས་ཏྱེ་ཕྱིན་པས། མྱི་རྣམས་

མཁའ་འགྲོ་མས་རྒྱས་བཏབ་པ་སྱིང་རྱེ་རྱེ་ཟྱེར། རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་བས་པས། དྱེ་

བོར་དང་ཟྱེར་བོར་བས་ལག་པ་ལ་འབར་ཏྱེ་འབོར་མ་ཐུབ། དྱེ་ནས་ནང་པའྱི་

མཁའ་འགྲོ་མ་དང་འཕྲད་ནས་སྐོབ་དགོས་བས་པས། དྱེང་ཕྱི་ནང་གྱི་མཁའ་

འགྲོ་མ་རྣམས་མྱེ་ཏོག་སྤྲོད་པ་སུ་སྔ་དབང་བར་ཆད་སོ་བས་ཟྱེར། ཐབས་

གཞན་མྱེད་དམ་བས་པ་ན། དཔག་ཚད་ལྔའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་ན་ཐར་ཟྱེར་ཡང་

ཉྱི་མ་དགོངས་ཀར་སོང་བས་མྱི་སླྱེབ་སྟྱེ། མགྲོན་ཁང་གཅྱིག་ཏུ་ར་མ་ཁ་སྦུབ་

པའྱི་འོག་ཏུ་བསད། སྟོང་པ་ཉྱིད་བསོམས་སོ། །ནུབ་མོ་དྱེ་ན་ཡོད་པའྱི་མྱི་

རྣམས་རྱེ་རྱེ་ནས་ཕྲ་མྱེན་རྣམས་ཀྱིས་བོས། རྒྱས་བཏབ་པ་དྱེ་མ་ཡྱིན་པར་

ཤྱེས་ནས་ཡང་ཡང་བསྐལ། བྱི་རཱུ་པ་མ་མཐོང་བའྱི་ངང་ལ་ནམ་ལངས་ཏྱེ་དྱེ་

རྣམས་གྱེས་སོ། །དྱེ་ནས་བྲོས་ཏྱེ་སླར་ནཱ་ལྱེནྡྲར་ཕྱིན་པནྱི་ཏར་གྱུར་ཙ་ན། ད་

ནྱི་ཕྲ་མྱེན་མ་རྣམས་འདུལ་དགོས་སམ་ལོ་ཕོགས་དཔལ་གྱི་རྱིར་ཕྱིན། སློབ་

དཔོན་ཀླུའྱི་བང་ཆུབ་ལ་གཤྱིན་རྱེ་གཤྱེད་ཞུས་ནས་བསོམས་པས་ནམ་ཞྱིག་

ན་ཞལ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང༌། ད་དུང་ཡུན་རྱིང་དུ་བསོམས་པས་དཔལ་ཁོ་བོ་

ཆྱེན་པོ་དང་མཉམ་པར་གྱུར་སྐད། དྱེ་ནས་ཡང་དྱེ་བཱྱི་ཀོ་ཊར་ཕྱིན་པས་སྔར་
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གྱི་ཕྱི་པའྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ན་རྱེ་སྔོན་རྒྱས་བཏབ་པ་དྱེ་བྱུང་ཟྱེར། ནུབ་

མོ་འཇྱིགས་པའྱི་གཟུགས་ཀྱིས་ཟ་བར་བྱུང་བ་ལ་གཤྱིན་རྱེ་གཤྱེད་ཀྱི་

དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བཞྱེངས་པས། དྱེ་རྣམས་བརྒྱལ་ཞྱིང་ཤྱི་ལ་ཐུག་པར་སོང༌། 

དྱེ་དག་དམ་ལ་བཞག་ནས་ན་ལྱེནྡྲར་འོངས། དྱེ་ནས་སྤོད་པ་ལ་བོན་པ་ཡྱིན་

ནོ། །ལོ་རྒྱུས་ལག་མ་གཞན་དུ་ཤྱེས་ལ། ཞྱི་བ་ལ་ནྱི། སཽ་རཥྟ་ར་རྒྱལ་པོའྱི་

སྲས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། སྔོན་གྱི་ལས་འཕྲོའྱི་མཐུས་ཆུང་ངུ་ནས་འཇམ་དཔལ་

མནལ་ལམ་དུ་ཞལ་གཟྱིགས། ཆྱེར་སྐྱེས་ནས་རྒྱལ་སྲྱིད་དུ་བསྐོ་བར་བས་པ་

ལས། མནལ་ལམ་དུ་རྒྱལ་སྲྱིད་དུ་བསྐོ་བའྱི་ཁྱི་ལ་འཇམ་དཔལ་བཞུགས་

ནས། བུ་གཅྱིག་འདྱི་ནྱི་ང་ཡྱི་སྟན་ཡྱིན་ཏྱེ། །ང་ནྱི་ཁྱོད་ཀྱི་དགྱེ་བའྱི་བཤྱེས་

གཉྱེན་ཡྱིན། ཁྱོད་དང་ང་གཉྱིས་སྟན་གཅྱིག་ལ་འདུག་པ། །འདྱི་ནྱི་རྣམ་པ་ཀུན་

ཏུ་རྱིགས་མ་ཡྱིན། །ཞྱེས་གསུང་པ་དང༌། འཕགས་མ་སྒྲོལ་མས་རང་གྱི་མའྱི་

ཚུལ་བཟུང་ནས། ཆུ་ཚན་སྤྱི་བོ་ནས་བླུགས་པས། ཅྱི་ཡྱིན་དྲྱིས་པ་ན། རྒྱལ་

སྲྱིད་ནྱི་དམྱལ་བའྱི་ཆུ་ཚན་མྱི་བཟད་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། དྱེས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བ་

ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་ཟྱེར་བས། རྒྱལ་སྲྱིད་བཟུང་དུ་མྱི་རུང་བར་མཁྱྱེན་ནས་ནངས་

པར་རྒྱལ་སར་བསྐོ་རྒྱུའྱི་ནུབ་མོ་བྲོས་ནས་སོང་ངོ༌། །དྱེར་ཞག་ཉྱི་ཤུ་རྩ་

གཅྱིག་ཏུ་ཕྱིན་པས། ནགས་ཞྱིག་གྱི་རྩ་བ་ན་ཆུ་མྱིག་འདུག་པ་འཐུང་བར་

བརྩམས་པ་ན། བུད་མྱེད་ཅྱིག་གྱིས་བཟློག་ནས་ཆུ་ཞྱིམ་པོ་གཞན་བླུད། 
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ནགས་ཀྱི་ཕུག་ན་རྣལ་འབོར་བ་ཞྱིག་འདུག་པའྱི་དྲུང་དུ་ཁྱིད། དྱེ་ལ་ཡང་དག་

པའྱི་གདམས་པ་ནོས་ཏྱེ་བསོམས་པས་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་དང་ཡྱེ་ཤྱེས་བསམ་

གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པ་ཐོབ། རྣལ་འབོར་པ་དྱེ་ནྱི་འཇམ་དཔལ་དང༌། བུད་མྱེད་དྱེ་

སྒྲོལ་མ་ཡྱིན་ལ། དྱེ་ནས་རྟག་ཏུ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་གཟྱིགས་སོ། །དྱེ་ནས་

ཤར་ཕོགས་སུ་ཕྱིན་ཏྱེ། རྒྱལ་པོ་སྱེངྱེ་ལྔ་པའྱི་འཁོར་གྱི་ནང་དུ་བཞུགས་

པས་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་ཤྱིན་ཏུ་མཁས་ཤྱིང་བོ་གྲོས་ཆྱེ་བར་

འདུག་ནས་བོན་པོ་གྱིས་གསུང་བ་རྱེ་ཞྱིག་ཞལ་གྱིས་བཞྱེས། ཡྱི་དམ་གྱི་

ཕག་མཚན་ཤྱིང་གྱི་རལ་གྲྱི་གཅྱིག་འཆང་གྱིན་ཡོད། དྱེར་བཟོའྱི་གནས་སྔོན་

མྱེད་པ་ཐམས་ཅད་དར་བར་མཛད། རྒྱལ་སྲྱིད་ཆོས་བཞྱིན་དུ་སྐོང་བཅུག་

པས་བོན་པོ་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་ཕྲག་དོག་བས་ཏྱེ། རྒྱལ་པོ་ལ་འདྱི་ནྱི་གཡོ་

ཅན་ཞྱིག་སྟྱེ། རལ་གྲྱི་ཡང་ཤྱིང་ལས་མྱེད་དོ་བས་པས་རྒྱལ་པོ་ལ་བོན་པོ་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་རལ་གྲྱི་སྟོན་དགོས་བྱུང་བས། སློབ་དཔོན་གྱིས་འདྱི་བྱུང་ན་

ལ་ཉྱིད་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་རོ་བས་པས་ལག་པར་ཐྱེ་ཚོམ་སྐྱེས་ཏྱེ། གནོད་

ཀང་སླ་ཡྱི་ངྱེས་པར་སྟོན་ཅྱིག་ཟྱེར། འོ་ན་སྤན་གཡས་པ་ཁོབ་ལ་གཡོན་པས་

གཟྱིགས་ཤྱིག་གསུང༌། དྱེ་ལྟར་བས་ནས་བསྟན་པས་རལ་གྲྱིའྱི་འོད་ཀྱིས་

རྒྱལ་པོའྱི་མྱིག་གཡོན་པ་ལྷུངས་སོ། །དྱེ་ནས་གྲུབ་པ་ཐོབ་པར་ཤྱེས། རྱེད་

བཀུར་མང་པོ་བས་ནས་བཞུགས་སུ་གསོལ་བས། རྒྱལ་སྲྱིད་ཆོས་བཞྱིན་
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གྱིས། ནང་པའྱི་ཆོས་གཞྱི་ཉྱི་ཤུ་ཚུགས་ཞྱེས་བསོས་ནས་ཡུལ་དབུས་སུ་

བོན། མཁན་པོ་རྒྱལ་བའྱི་ལ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟྱེ། མྱིང་ཞྱི་བའྱི་ལར་བཏགས། 

དྱེར་པནྱི་ཏ་རྣམས་དང་ལན་ཅྱིག་གནས་པ་ལས། ཁ་ཟས་ཀང་འབྲས་བྲྱེ་བོ་ཆྱེ་

ལྔ་ལྔ་གསོལ། ནང་དུ་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་དང་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ལ་ཆོས་

གསན་ཞྱིང༌། བསླབ་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་དང༌། མདོ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལྱེགས་

པར་བརྩམས། མ་ལུས་པའྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་ཡྱིན་ཀང༌། 

ཉྱིན་མཚན་དུ་མནལ་ཞྱིང༌། ཕྱི་རོལ་གཞན་ངོར་ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་གང་

ཡང་མྱི་བྱེད་པ་ལྟར་བསྟན་པས། དགྱེ་འདུན་རྣམས་ཀྱིས་དད་རས་ཆུད་

འཛའ་བར་བྱེད་པ་འདྱི་བསྐྲད་དགོས་པ་ལས། མདོ་འདོན་རྱེས་བས་ན་འདྱིར་

རང་བུད་ལ་འགྲོ་ཞྱེས་བགྲོས་ནས། དྱེ་ལྟར་བས་ཏྱེ་མཐར་ཞྱི་བ་ལ་ལའང་

མདོ་འདོན་དགོས་བས་པས། ཐོག་མར་ཞལ་གྱིས་མ་བཞྱེས། ནན་གྱིས་འཆུ་

བ་ལ་འོ་ན་ཁྱི་བརྩྱེགས་ཤྱིག་གདོན་པར་བའོ་གསུངས་པས་འགའ་ཞྱིག་ཐྱེ་

ཚོམ་སྐྱེས། ཕལ་ཆྱེར་དམའ་དབབ་པའྱི་དོན་དུ་འཚོགས། དྱེར་སློབ་དཔོན་

སྱེངྱེའྱི་ཁྱི་ལ་འདུག་ནས། སྔར་བྱུང་བ་ཞྱིག་འདོན་ནམ་མ་བྱུང་བ་ཞྱིག་འདོན་

བས་པས། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཚོད་བགམ་པའྱི་ཕྱིར་མ་བྱུང་བ་ཐོན་ཅྱིག་ཟྱེར། 

བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་སྤོད་པ་ལ་འཇུག་པ་གསུངས་ཏྱེ། གང་ཚེ་དངོས་དང་

དངོས་མྱེད་དག །བོ་ཡྱི་མདུན་ན་མྱི་གནས་པ། ཞྱེས་པའྱི་ཚིག་མཚམས་ནས་
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ནམ་མཁའ་ལ་འཕུར་ཞྱིང་གཤྱེགས་ནས། སྐུ་ལུས་མྱི་སྣང་ཡང་གསུང་གྱི་

སྣང་བ་མ་ཆད་པ་བྱུང་སྟྱེ་སྤོད་འཇུག་རོགས་པར་གསུངས་སོ། །

དྱེར་པནྱི་ཏ་གཟུངས་ཐོབ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བོ་ལ་བཟུང་བ་ལས། ཁ་ཆྱེ་

བ་རྣམས་ཀྱི་ཤོ་ཀ་སྟོང་ལག་པ་ཞྱིག་བྱུང༌། མཆོད་བརོད་རང་གྱི་བོས་སྦར། 

ཤར་པ་རྣམས་ཀྱི་ཤོ་ཀ་བདུན་བརྒྱ་ལས་མྱེད་པ་མཆོད་བརོད་དབུ་མ་རྩ་

བའྱི་དྱེ་བཅུགདྱེ་ཡང་གཤགས་ལྱེ་དང༌། ཤྱེར་ལྱེ་ཆད་པ་ཡྱིན། དབུས་པ་

རྣམས་ཀྱི་མཆོད་བརོད་དང་རྩོམ་པར་དམ་བཅའ་མྱེད་པ། རྱེས་བསྔགས་ཀྱི་

དབང་དུ་བརྩྱིས་པའྱི་ཤོ་ཀ་སྟོང་ཡོད་པ་ཞྱིག་བྱུང༌། དྱེར་ཐྱེ་ཚོམ་དུ་གྱུར་པ་

ལས། བོད་ཀྱི་སྔར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་ན། གྲོང་ཁྱྱེར་དཔལ་ཡོན་ཅན་དུ་བཞུགས་

ཟྱེར་ནའང༌། ཏྲྱི་ལྱིངའྱི་ཆར་གཏོགས་པ་གྲོང་ཁྱྱེར་ཀ་ལྱིངར་གཤྱེགས་ཏྱེ། དྱེ་ན་

བཞུགས་ཞྱེས་ཐོས་པས་པནྱི་ཏ་གསུམ་གྱིས་དྱེར་སོང་སྟྱེ། ནཱ་ལནྡྲར་འབོན་

པར་ཞུས་པས་མ་གནང༌། འོ་ན་བསླབ་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་དང༌། མདོ་ཀུན་

ལས་བཏུས་པ་བལྟ་བར་གསུངས་པ་ཡང་གང་ཡྱིན། དཔྱེ་གསུམ་པོ་འདྱིའང་

གང་དག་ཅྱེས་ཞུས་པས། བསླབ་མདོ་ནྱི་བྲང་ཁང་གྱི་སྐར་ཁུང་ན་ཤྱིང་ཤུན་

ལ་པཎྜྱི་ཏའྱི་ཡྱི་གྱེ་ཕྲ་མོས་བྲྱིས་པའྱི་གླྱེགས་བམ་ཡོད་པས་དྱེ་ལོང༌། སྤོད་

འཇུག་ནྱི་ཡུལ་དབུས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཟུང་བ་ལྟར་ཡྱིན་བཟུང༌། དྱེར་ཡང་

ནགས་ཚལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཞྱིག་ཡོད་པར་དགྱེ་སློང་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་དང་



208

རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

ལན་ཅྱིག་ཏུ་བཞུགས་ཤྱིང༌། ནགས་ཚལ་དྱེ་ན་རྱི་དྭགས་མང་དུ་ཡོད་པ་ལས། 

རྱི་དྭགས་གྲྭ་ཁང་དུ་བྱུང་བ་རྣམས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱིས་ཤ་རྣམས་

གསོལ་བས། དགྱེ་སློང་རྣམས་ཀྱིས་རྱི་དྭགས་རྣམས་སློབ་དཔོན་གྱི་གྲྭ་ཁང་

དུ་སོང་བ་མཐོང་ཞྱིང༌། ཕྱིར་བྱུང་བ་མ་མཐོང་ལ། རྱི་དྭགས་ཀྱི་ཚོགས་པའང་

བྲྱི་བར་ཤྱེས་སོ། །འགའ་ཞྱིག་གྱིས་སྐར་ཁུང་ནས་བལྟས་པས་ཤ་གསོལ་བ་

མཐོང༌། དྱེར་དགྱེ་འདུན་རྣམས་ཀྱིས་རྒོལ་བར་བརྩམས་པ་ན། རྱི་དྭགས་

རྣམས་སླར་བསོས་ཏྱེ། སྔར་ལས་ཀང་ཉམ་སྟོབས་དང་ལྡན་པས་ཕྱིར་བྱུང་སྟྱེ་

སོང༌། དྱེ་དག་གྱིས་རྱེད་བཀུར་དང་བཅས་ཏྱེ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ན་མ་

བཞུགས་ཏྱེ། རབ་ཏུ་བྱུང་པའྱི་རྟགས་བོར། ཨུ་ཙུཥྨའྱི་སྤོད་པས་གཤྱེགས་ཏྱེ། 

ལོ་ཕོགས་ཀྱི་ཡུལ་ཞྱིག་ཏུ་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་རྩོད་པར་གྱུར་པ་ལས། ནུས་པ་

འགྲན་པར་བས་པ་ན་ནང་པས་མ་ནུས་པ་ལ། སློབ་དཔོན་ས་དྱེར་བོན་པའྱི་

ཚེ། འཁྲུད་མ་བོར་བ་སྐུ་ལ་ཕོག་པ་ན་ཁོལ་བར་མཐོང་སྟྱེ་ནུས་པ་ཐོབ་པར་

ཤྱེས་ནས། མུ་སྟྱེགས་དང་ནུས་པ་འགྲན་པར་ཞུས་པས་ཞལ་གྱིས་བཞྱེས། 

དྱེར་མུ་སྟྱེགས་ཀྱིས་ནམ་མཁའ་ལ་རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆྱེན་པོ་བྲྱིས་

པས། སྐད་ཅྱིག་དྱེ་ཉྱིད་ལ་རླུང་དྲག་པོ་བཏང་བས་དཀྱིལ་འཁོར་དང་མུ་

སྟྱེགས་རྣམས་རླུང་གྱིས་ཁྱྱེར་ཏྱེ་ཆུ་བོ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་འཕངས། མུ་

སྟྱེགས་ལ་དགའ་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཁྱྱེར་བ་ཙམ་དུ་གྱུར། རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་
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པ་ནང་པ་ལ་མོས་པ་རྣམས་ལ་རླུང་གྱིས་ཅྱི་ཡང་མ་གནོད་པས་མུ་སྟྱེགས་

རྣམས་བསྣུབས་ནས་ཆོས་དར་བར་བས། ཡུལ་དྱེ་ལའང་མུ་སྟྱེགས་ཕམ་

པའྱི་ཡུལ་ཞྱེས་གྲགས་སོ། །འདྱི་ནྱི་ལོ་རྒྱུས་ཁུངས་མ་ཀུན་ལས་འབྱུང་བས་

ངྱེས་པར་ཡྱིད་ཆྱེས་པ་ཡྱིན་ནའང༌། དུས་ཀྱི་སྟོབས་ལས་ཡུལ་གྱི་མྱིང་འགྱུར་

བས་ཡྱིན་ཏྱེ་འོང༌། ད་ལྟ་ཡུལ་གང་ཡྱིན་མ་ཤྱེས་སོ། །གཞན་ཡང་བོད་རྣམས་

ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་ན། ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་ལྟ་བ་འཛིན་པ་ལྔ་བརྒྱ་འཚོ་བ་ཆད་པ་

ལ། རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་བཟའ་བཏུང་བངས་ཏྱེ་བྱིན་ནས་ཆོས་ལ་བཀོད་པ་དང༌། 

མུ་ཏོ་བ་སྟོང་ཙམ་ལའང་དྱེ་ལྟར་མཛད་པ་དང༌། འཁྲུག་པ་ཆྱེན་པོ་ཞྱིག་གྱི་

འཐབ་ཟླར་ཞུགས་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་འཁྲུག་པ་བསྡུམས་ཞྱེས་ཟྱེར་ཞྱིང༌། 

ལག་པའྱི་ལ་བརྱེས་ནཱ་ལྱེནྡྲའྱི། །བཀོད་པ་ཕུན་ཚོགས་རྩོད་པ་བཟློག །ཡ་

མཚན་ཅན་དང་སྤྲང་པོ་དང༌། །རྒྱལ་པོ་མུ་སྟྱེགས་བཏུལ་བའོ། །ཞྱེས་ངོ་

མཚར་ཅན་གྱི་གཏམ་བདུན་ཡྱིན་པར་འདོད་དོ། །

ཐམས་ཅད་མཁྱྱེན་པའྱི་བཤྱེས་གཉྱེན་ནྱི། ཁ་ཆྱེའྱི་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་

ཞྱིག་གྱི་ཟྱིལ་བུ་ཞྱིག་བྱིས་པ་ཆུང་ངུའྱི་སྐབས་ཁང་སྟྱེང་དུ་བསལ་ནས། མ་མྱེ་

ཏོག་འཐུར་སོང་བ་ལས་བུ་ཆུང་བ་རྒོད་ཀྱིས་ཁྱྱེར་ཏྱེ་ཡུལ་དབུས་དཔལ་ནཱ་

ལྱེནྡྲའྱི་གནྡྷོ་ལ་ཞྱིག་གྱི་རྩྱེ་མོར་བཞག་གོ །པནྱི་ཏ་རྣམས་ཀྱིས་དྱེ་བངས་ཏྱེ་

བསོས་ནས་ཆྱེར་སྐྱེས་པ་ན་བོ་རྣོ་བར་གྱུར་ཏྱེ། དགྱེ་སློང་སྱེ་སྣོད་འཛིན་པའྱི་
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བར་དུ་གྱུར། རྱེ་བཙུན་མ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་བསྒྲུབས་པས་དངོས་སུ་ཞལ་

གཟྱིགས་ཤྱིང་ལོངས་སྤོད་ཟད་མྱི་ཤྱེས་པ་བྱུང་བ་ལས། ཐམས་ཅད་སྦྱིན་

པར་བཏང་བ་ན་ནམ་ཞྱིག་ན་ཡོ་བད་སྦྱིན་རྒྱུ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྱེད་དྱེ། ཕོགས་

འདྱིར་བསད་ན་སློང་བ་པོ་མང་པོ་རྐང་སྟོང་སྐྱེལ་པར་འགྱུར་སམ་སྟྱེ། ལོ་

ཕོགས་ཀྱི་རྒྱུད་ཐག་རྱིང་པོར་བོན་ཏོ། །དྱེར་ལམ་ཁར་བྲམ་ཟྱེ་རྒན་པོ་མྱིག་

ལོང་བ་ཞྱིག་བུས་ལོང་ཁྱིད་བས་ནས་བྱུང་བ་ལས། གང་དུ་འགྲོ་དྲྱིས་པས། 

ནཱ་ལྱེནྡྲ་ན་ཐམས་ཅད་མཁྱྱེན་པའྱི་བཤྱེས་གཉྱེན་ཞྱེས་བ་བ་སློང་བ་པོ་ཐམས་

ཅད་མགུ་བར་བྱེད་པ་ཞྱིག་ཡོད་ཟྱེར་བས། དྱེ་ལ་སློང་དུ་འགྲོ་ཟྱེར། དྱེ་ཉྱིད་ང་

ཡྱིན་ན་ཡོ་བད་ཐམས་ཅད་ཟད་དྱེ་འདྱིར་འོངས་སོ་བས་པས། དྱེ་ཤྱིན་ཏུ་

སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གཟྱིར་བར་འདུག་ནས་སྱིང་རྱེ་ཚད་མྱེད་པ་སྐྱེས་ཏྱེ། རྒྱལ་

པོ་ས་ར་ཎ་ཞྱེས་བ་བ་ལྟ་བ་ལོག་པ་ལ་མངོན་པར་ཞྱེན་ཞྱིང༌། གདུག་པའྱི་

སློབ་དཔོན་གྱི་རྱེས་སུ་འབྲང་བ་ཞྱིག་མྱི་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཉོས་ཏྱེ། མྱེ་ལ་མཆོད་

སྦྱིན་དུ་བས་ན། དྱེ་དག་གྱི་ཚེ་དང་དབང་ཐང་ཐམས་ཅད་བདག་ཉྱིད་ལ་

འབྱུང་ཞྱིང་ཐར་པའྱི་རྒྱུར་ཡང་ཡྱིན་ནོ། །ཞྱེས་བསམས་ནས། མྱི་བརྒྱ་དང་

བདུན་ནྱི་རྱེད། ལག་མ་གཅྱིག་མ་རྱེད་པར་ཡོད་པ་གསན་ནས་སློབ་དཔོན་

རང་ཉྱིད་བཙོང་སྟྱེ་བྲམ་ཟྱེ་འདྱི་ལ་ཕན་གདགས་སོ་སམ་ནས། ཁྱོད་སྡུག་

བསྔལ་བར་མ་བྱེད་ཅྱིགངས་ཡོ་བད་བངས་ནས་འོང་ངོ་བས་ནས། གྲོང་ཁྱྱེར་
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དུ་མྱི་ཉོ་བ་སུ་ཡོད་བས་པས་རྒྱལ་པོས་ཉོས་ཏྱེ། རྱིན་དུ་སློབ་དཔོན་གྱི་ལུས་

ལྱིད་དང་མཉམ་པའྱི་གསྱེར་གཞལ། གསྱེར་སློབ་དཔོན་གྱིས་བྲམ་ཟྱེ་ལ་ཕྱིན་

པས་མགུ་ནས་སོང་ངོ༌། །དྱེ་ནས་སློབ་དཔོན་རྒྱལ་པོའྱི་ཁྱི་མོན་དུ་བོན། མྱི་

དྱེ་རྣམས་ན་རྱེ། གལ་ཏྱེ་ཁྱོད་མ་འོངས་ན་ངྱེད་རྣམས་ཐར་པ་ཡང་སྲྱིད་པ་

ལས། ད་ནྱི་ད་ལྟ་ཉྱིད་དུ་སྲྱེག་གོ་ཞྱེས་ཤྱིན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་བར་འདུག་ཅྱིང༌། 

དྱེའྱི་ནུབ་མོ་ཕོགས་ཡངས་པ་ཞྱིག་ཏུ་ཤྱིང་གྱི་ཚོགས་རྱི་ལྟར་སྤུངས་པའྱི་

དབུས་སུ་མྱི་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པོ་བཅྱིངས་ཏྱེ་བཞགལྟ་བ་ལོག་པའྱི་སློབ་དཔོན་

དྱེས་ཆོ་ག་བས། ཤྱིང་ཐམས་ཅད་མྱེ་འུར་གྱིས་འབར་བའྱི་ཚེ། མྱི་བརྒྱ་རྩ་

བདུན་པོ་དྱེ་རྣམས་ཆོ་ངྱེས་རང་གྱིས་བཏབ་པས། སློབ་དཔོན་སྱིང་རྱེ་མྱི་

བཟད་པ་སྐྱེས་ཏྱེ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་ཡུས་ཀྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། རྱེ་

བཙུན་མ་མདུན་དུ་བོན་ཏྱེ་ཕག་ལས་བདུད་རྩྱིའྱི་ཆུ་རྒྱུན་བབས། སྐྱེ་བོ་

རྣམས་ཀྱི་སྣང་ངོ་ལ་ས་ཕོགས་གཞན་གང་ན་ཡང་མྱེད་པར་མྱེ་འབར་བ་ཁོ་

ནའྱི་ཐད་དུ་ཆར་གྱི་རྒྱུན་གཉའ་ཤྱིང་ཙམ་བྱུང༌། མྱེ་ཞྱི་ནས་མཚོ་རྱིང་དུ་གྱུར། 

དྱེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ཡ་མཚན་སྐྱེས་ཏྱེ་སློབ་དཔོན་ལ་ནྱི་གུས་པས་མཆོད། སྐྱེ་བོ་

དྱེ་རྣམས་ལ་ཡང་བ་དགའ་བྱིན་ནས་བཏང་ངོ༌། །རྒྱལ་པོས་མཆོད་པ་ཆྱེན་པོ་

བས་ཀང་ཡང་དག་པའྱི་ལྟ་བ་ལ་མ་ཚུད་ཅྱིང༌། དམ་པའྱི་ཆོས་མྱི་དར་བར་

འདུག་ནས་ཡུན་རྱིང་བར་སོང་བ་ན་ཐུགས་སྐོ་སྟྱེ། རྱེ་བཙུན་མ་འཕགས་མ་
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སྒྲོལ་མ་ལ་བདག་རང་གྱི་སྐྱེ་ཡུལ་དུ་སྐྱེལ་བར་ཞུས་པས་ན་བཟའ་ལ་འཇུས་

ནས་མྱིག་ཚུམས་ཤྱིག་གསུང༌། མྱིག་བཙུམས་པ་ན་དྱེ་མ་ཐག་མྱིག་ཕྱེ་ཞྱིག་

གསུང༌། མྱིག་ཕྱེ་བས་སྔར་མ་མཐོང་བའྱི་རྒྱལ་པོའྱི་ཕོ་བྲང་ཆྱེན་པོ་ཞྱིག་གྱིས་

བརྒྱན་པའྱི་ཡུལ་ལོངས་ཤྱིག་ན་སླྱེབ་ནས་འདུག་པ། བདག་ནཱ་ལྱེནྡྲར་མྱི་

སྐྱེལ་བར་འདྱིར་སྐྱེལ་བ་ཅྱི་ལགས་ཞུས་པས། ཁྱོད་ཀྱི་སྐྱེ་བའྱི་ཡུལ་ནྱི་འདྱི་

ཁོ་ནའོ་ཞྱེས་གསུངས། དྱེ་ནས་དྱེར་བཞུགས་ནས་སྒྲོལ་མའྱི་ལ་ཁང་ཆྱེན་པོ་

ཡང་བཞྱེངས། ཆོས་མང་དུ་བསྟན་ཞྱིང་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་བདྱེ་བ་ལ་བཀོད། 

འདྱི་ཉྱི་མ་སྦས་པའྱི་སློབ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དུས་འདྱི་ཙམ་ན་གྲུབ་ཆྱེན་ཌོམ་བྱི་ཧྱེ་

རུ་ཀ་དང༌། གྲུབ་ཆྱེན་རོ་རྱེ་དྲྱིལ་བུ་པ་ཡང་བྱུང༌། དྱེ་རྣམས་ཐོག་མཉམ་པ་

ལས་སྔ་ཕྱིའྱི་གོ་རྱིམ་ཅུང་ཟད་ནྱི། བྱི་རཱུ་པ་གྲུབ་པ་ཐོབ་ནས་ལོ་བཅུ་ཙམ་ན། 

ཌོཾ་བྱི་ཧྱེ་རུ་ཀས་དངོས་གྲུབ་བརྱེས། དྱེ་ནས་བཅུ་ཙམ་ན་དྲྱིལ་བུ་པས་བསྱེས་

སོ། །

སློབ་དཔོན་ཙནྡྲ་གོ་མཱྱིའྱི་སློབ་མ་ཚོང་དཔོན་གྱི་བུ་སུ་ཁ་དྱེ་ཝ་བ་བ་

ཡང་དུས་འདྱིར་བྱུང་སྟྱེ། དྱེ་ཡང་དྱེ་ཚོང་གྱི་ལས་བྱེད་པའྱི་ཚེ། མུ་སྟྱེགས་

ཤྱིག་ལས་ཙནྡན་ས་མཆོག་ལས་གྲུབ་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་

བཤྱིག་པའྱི་དུམ་བུ་ཞྱིག་ཉོས་ནས་ཡོད་པ་ལ། རྒྱལ་པོའྱི་བུ་མོ་སངྐ་ཛ་ཏྱི་

ཞྱེས་བ་བ་ནད་དྲག་པོས་བཏབ་ནས། སྨན་པ་རྣམས་ཀྱིས་འདྱིའྱི་སྨན་ནྱི་
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ཙནྡན་ས་མཆོག་ཡྱིན་ན་དྱེ་མྱི་རྱེད་དོ་ཞྱེས་བོར་རོ། །དྱེར་ཚོང་པ་དྱེས་གལ་

ཏྱེ་འདྱི་སོས་པར་གྱུར་ན་བདག་ལ་སོལ་ཅྱིག་བས་པས། རྒྱལ་པོས་ཀང་དྱེ་

བཞྱིན་དུ་ཁས་བངས། དྱེས་ཙནྡན་ས་མཆོག་དྱེ་བརར་ནས་དྱེའྱི་ལུས་ལ་

བྱུགས། སྨན་ཁོང་དུ་བཏང་བས་སོས། དྱེ་སུ་ཁ་དྱེ་ཝ་ལ་བྱིན་པས། དྱེས་ནད་

སོས་པ་ནྱི་ལྱེགས་ན་སྱིག་པ་འདྱི་སྦོང་དཀའ་འོ་བས་པས། སྱིག་པ་སྦོང་བའྱི་

ཐབས་སློབ་དཔོན་ཙནྡྲ་གོ་མྱི་ལ་དྲྱིས་པས་དྱེས་ཀང་སྤན་རས་གཟྱིགས་གྱི་

བཀའ་ལུང་སལ་ཏྱེ་བསྒྲུབ་ཏུ་བཅུག་གོ །ནམ་ཞྱིག་ན་འཕགས་པའྱི་ཞལ་

མངོན་སུམ་དུ་མཐོང༌། ཚོང་དཔོན་གྱི་བུ་སུ་ཁ་དྱེ་ཝ་ཆུང་མར་བཅས་པས་

གྲུབ་པ་ཐོབ་བོ། །རྒྱལ་པོ་གཡོ་བ་དང་སྱེངྱེ་ལྔ་པ་ལ་སོགས་པའྱི་དུས་སྐབས་

ཀྱི་གཏམ་སྟྱེ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ་པའོ། །

 

དཔལ་ཆོས་ཀི་གྲགས་པའི་དུས་ཀི་གཏམ།

རྒྱལ་པོ་གཡོ་བ་འདས་ནས་དྱེའྱི་ནུ་བོ་རྒྱལ་པོ་གཡོ་བ་བརྟན་པས་

རྒྱལ་སྲྱིད་ལོ་ཉྱི་ཤུ་བས་ཏྱེ། ནུབ་ཕོགས་ཕལ་ཆྱེར་ལ་དབང་བསྒྱུར། དྱེའྱི་བུ་

བྱིཥྞུ་རཱ་ཛ་ཞྱེས་བ་བས་ཀང་རྒྱལ་སྲྱིད་ལོ་མང་པོར་བསྐངས་ནས། ནུབ་

ཕོགས་ཧ་ལའྱི་ཡུལ་གྱི་ནང་ཚན་བཱ་ལ་ན་ག་ར་ཞྱེས་བ་བར་གནས་པའྱི་ཚེ་
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སྔོན་གྱི་དྲང་སྲོང་ཆྱེན་པོ་རྣམས་དང་མཚུངས་པའྱི་བྲམ་ཟྱེ་དཀའ་ཐུབ་ཅན་

ནགས་ཚལ་ན་གནས་པ་ལྔ་བརྒྱ་ཡོད་པ་ལས། དྱེའྱི་དཀའ་ཐུབ་ཀྱི་གནས་ཀྱི་

བ་དང་རྱི་དྭགས་ཐམས་ཅད་བསད། ཆུ་ཆྱེན་པོ་དྲངས་ནས་དྲང་སྲོང་གྱི་

གནས་རྣམས་བཤྱིག་པས། དྱེ་རྣམས་ཀྱིས་དམོད་པ་བས་པས་རྒྱལ་པོའྱི་ཕོ་

བྲང་གྱི་འོག་ནས་ཆུ་བརོལ་ཏྱེ་ཆུར་ནུབ་བོ། །དྱེའྱི་ཚེ་ཡུལ་དབུས་དང་ཤར་

ཕོགས་ཕལ་ཆྱེར་ལ་དབང་སྒྱུར་པ་ནྱི་རྒྱལ་པོ་གསལ་བའྱི་བུ་རབ་གསལ་

དང༌། དྱེའྱི་བུ་མཧཱ་སྱ་ཎྱི་ཞྱེས་བ་བ་བྱུང༌། བང་ཕོགས་སུ་ནྱི་རྒྱལ་པོ་རབ་

གསལ་གྱི་སྤུན་ཟླ་ཤཀ་སྟོབས་ཆྱེན་ཞྱེས་བ་བ་གྲོང་ཁྱྱེར་ཧ་རྱི་དྭ་རར་གནས་

པ་ཁ་ཆྱེ་ཚུན་ཆོད་ལ་ལུང་བྱེད་པ་བྱུང༌། བྷཾ་ག་ལ་དང༌། ཀཱ་མ་རཱུ་པ་དང༌། ཏྱི་

རཱ་ཧུ་ཏྱི་གསུམ་ལ་རྒྱལ་པོ་བཱ་ལ་ཙནྡྲའྱི་བུ་བྱི་མ་ལ་ཙནྡྲས་དབང་བསྒྱུར་རོ། ། 

དྱེ་ལ་རྒྱལ་པོ་གཡོ་བརྟན་དང༌། གྱིཥྞུ་རཱ་ཛས་ཡུལ་ཁམས་བདྱེ་བར་བསྐངས་

ཤྱིང༌། རྒྱལ་སྲྱིད་ཆོས་བཞྱིན་དུ་བས་ཀང༌། བསྟན་པ་ལ་བ་བ་འདྱི་ལྟར་བས་

ཀྱི་གསལ་ཁ་མྱེད་ཅྱིང༌། གཞན་རྣམས་ཀྱིས་བསྟན་པ་ཡང་དག་པར་མཆོད་

དོ། །དྱེ་ཡང་རབ་གསལ་དང༌། མཧཱ་སྱ་ཎྱི་ཡྱིས་ནྱི་གཙོ་བོར་དཔལ་ལྡན་ཆོས་

ཀྱི་གྲགས་པ་མཆོད། རྒྱལ་པོ་ཤཀ་སྟོབས་ཆྱེན་གྱིས་མངོན་པ་བ་ཆྱེན་པོ་

དབྱིག་གྱི་བཤྱེས་གཉྱེན་ཞྱེས་བ་བ་མཆོད། རྒྱལ་པོ་བྱི་མ་ལ་ཙནྡྲས་པནྱི་ཏ་

ཨ་མཱ་ར་སྱིང་དང༌། རྱིན་ཆྱེན་གྲགས་པ་དང༌། སཾ་པྲ་དཱུ་ཏའྱི་སློབ་མ་དབུ་མ་པ་
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དཔལ་སྦས་རྣམས་མཆོད་པར་བས་སོ། །

དྱེ་ཡང་དུས་དྱེ་ཙམ་ན་སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཤྱིན་ཏུ་དར་

ཡང༌། ཐོགས་མྱེད་སྐུ་མཆྱེད་དང༌། ཕོགས་ཀྱི་གླང་པོ་བཞུགས་པ་ཙམ་ལ་

ལྟོས་ན། ཤར་ཕོགས་དང༌། ལོ་ཕོགས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀུན་ཏུ་མུ་སྟྱེགས་འཕྱེལ་ཞྱིང་

སངས་རྒྱས་པ་འགྲྱིབ་བོ། །དྱེ་ལས་རྒྱལ་པོ་སྱེངྱེ་ལྔ་པའྱི་དུས་ན་མུ་སྟྱེགས་

ཀྱི་སློབ་དཔོན་སྤུན་གཉྱིས་ཤྱིག་བྱུང་བ་ནྱི། གཅྱིག་ནྱི་དཏྟ་ཏྲྵཻ་ཞྱེས་བ་བ་ཏྱིང་

ངྱེ་འཛིན་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་ཞྱིག་གོ །གཉྱིས་པ་ནྱི་སཾ་ག་ར་ཨཱ་ཙརྱ་ཞྱེས་

པ་མཧཱ་དྱེ་ཝ་གྲུབ་སྟྱེ། བུམ་པ་བཅས་ཤྱིང་ཡོལ་བས་བསྐོར་ནས་སྔགས་

བཟླས་པ་ན། མཧཱ་དྱེ་ཝ་བུམ་པའྱི་དབུས་ནས་མགྲྱིན་པ་ཡན་ཆད་བྱུང་སྟྱེ་

རྩོད་པ་རྣམས་སློབ་པར་བྱེད་དོ། །དྱེས་བྷཾ་ག་ལའྱི་ཡུལ་དུ་རྩོད་པ་བས། དགྱེ་

སློང་རྒན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་འདྱི་ནྱི་ཐུབ་པར་དཀའ་བ་སྟྱེ། ཅྱི་སྟྱེ་སློབ་དཔོན་

ཆོས་སྐོང་དམ། ཙནྡྲ་གོ་མཱྱི་འམ། ཟླ་བ་གྲགས་པ་དག་རྩོད་པའྱི་དོན་དུ་སྤན་

དྲང་བར་བའོ་ཞྱེས་ཟྱེར་ཡང༌། པཎྜྱི་ཏ་གཞོན་ནུ་དག་གྱིས་མ་ཉན་ཏྱེ། རྩོད་པ་

པོ་ཡུལ་གཞན་ནས་བོས་ནས་ཡུལ་འདྱིའྱི་པནྱི་ཏ་རྣམས་ཀྱི་གྲགས་པ་ཉམས་

པར་འགྱུར་ལ། དྱེ་དག་པས་ཁོ་བོ་ཅག་མཁས་སོ་ཞྱེས་ང་རྒྱལ་གྱི་དབང་

གྱིས་སཾ་ག་ར་ཨཱ་ཙརྱ་དང་བརྩད་པས། སངས་རྒྱས་པ་རྣམས་ཕམ་སྟྱེ། ཆོས་

གཞྱི་ཉྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཙམ་གྱི་ཡོ་བད་རྣམས་མུ་སྟྱེགས་ལ་ཤོར་བས་དྱེ་རྣམས་
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སྟོངས། དགྱེ་བསྱེན་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་མུ་སྟྱེགས་ལ་འཇུག་དགོས་པར་བྱུང༌། དྱེ་

བཞྱིན་དུ་ཨོ་ཌྱི་བྱི་ཤའྱི་ཡུལ་དུ་ཡང་སཾ་ག་ར་ཨཱ་ཙརྱའྱི་སློབ་མ་བྲམ་ཟྱེ་བྷཊྚ་

ཨཱ་ཙརྱ་ཞྱེས་བ་བ་སྔ་མ་དང་མཚུངས་པ་ལས། ཚངས་པའྱི་བུ་མོས་རྱིག་པ་

སྟོན་པ་ཞྱིག་ཡོད་དྱེ། དྱེར་ཕྱི་ནང་མང་དུ་རྩོད་པ་ལས། ནང་པའྱི་པནྱི་ཏ་ཀུ་ལྱི་

ཤ་ཤྱེཥྛ་ཞྱེས་བ་བ་སྒྲ་དང་རྟོག་གྱེ་ལ་ཤྱིན་ཏུ་བང་བར་འཛིན་པ་ཞྱིག་ཡོད་དྱེ། 

དྱེས་ཀང་སྔ་མ་བཞྱིན་དུ་ང་རྒྱལ་བས་ཏྱེ་བསྟན་པ་དཔང་དུ་བཙུགས་ཏྱེ་

བརྩད་པ་ན། མུ་སྟྱེགས་རྒྱལ་ཏྱེ། ནང་པའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་མང་པོ་ཡང་

བཤྱིག ཁྱད་པར་དུ་ལ་འབངས་དང་ཆོས་གཞྱི་རྣམས་ཕྲོགས་སོ། །ཕྱི་མ་

འདྱིའྱི་དུས་ཆོས་སྐོང་དང༌། བཙུན་པ་ཟླ་བ་སོགས་མྱི་བཞུགས་པའྱི་དུས་སོ།། 

དྱེའྱི་ཚེ་ལོ་ཕོགས་ཀྱི་རྒྱུད་དུ། མུ་སྟྱེགས་ཀྱི་རྩོད་པའྱི་ཁྱུ་མཆོག་ཏུ་གྲགས་པ་

བྲམ་ཟྱེ་ཀུ་མཱ་ར་ལྱི་ལ་སྟྱེ་གཞོན་ནུ་རོལ་པ་དང༌། ལ་ཆྱེན་པོའྱི་རྱེས་སུ་

འབྲངས་པ་བ་ལང་གྱི་བརྟུལ་ཞུགས་འཛིན་པ་ཀ་ཎ་དཱ་རོ་རུ་སྟྱེ་གཟྱིགས་མ་

སྒྲ་སྒྲོག་ཅྱེས་པ་གཉྱིས་ཏྱེ། དྱེ་དག་གྱིས་ཀང་ལོ་ཕོགས་ཀྱི་ཡུལ་རྣམས་སུ་

རྩོད་པ་མང་པོ་དག་བས་པ་ལས། སངས་རྒྱས་བསྐངས་དང༌། ལྱེགས་ལྡན་

དང༌། ཆོས་འབངས་དང༌། ཕོགས་ཀྱི་གླང་པོ་ལ་སོགས་པའྱི་སློབ་མ་རྣམས་

དང༌། ཉན་ཐོས་ཀྱི་དགྱེ་འདུན་གང་ཡྱིན་པ་དྱེ་རྣམས་ཀྱིས་དྱེ་དག་གྱི་རྩོད་པ་

མ་བཟློག་ནས། ནང་པའྱི་ལོངས་སྤོད་མངའ་འབངས་མུ་སྟྱེགས་བྱེད་ཀྱི་བྲམ་
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ཟྱེས་ཕྲོགས་པ་ཤྱིན་ཏུ་མང་བར་བྱུང་ངོ༌། །འདྱི་ནྱི་སྔར་བརོད་པ་ལས་ཀང་

འཕྱི་བ་ཙམ་གྱི་དུས་སོ། །དྱེའྱི་དུས་ན། སློབ་དཔོན་ཆོས་སྐོང་གྱི་སློབ་མ་དྱེ་

ཝ་ཤ་མ་ཞྱེས་བ་བས་ཟླ་གྲགས་འགོག་པར་བསམས་ནས་དབུ་མའྱི་འགྲྱེལ་

པ་དཀར་པོ་རྣམ་པར་འཆར་བ་བས། ལོ་ཕོགས་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་མུ་སྟྱེགས་འགའ་

ཞྱིག་དང་རྩོད་པ་བས་པས་སློབ་དཔོན་རྒྱལ་ཏྱེ། རྒྱལ་པོ་ས་ལ་ཝ་ཧ་ན་ཟྱེར་

བ་གཅྱིག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་ཆུད། དྱེས་ལ་ཁང་དང་མཆོད་རྟྱེན་མང་

དུ་བཞྱེངས། ཆོས་གཞྱི་ཡང་བཙུགས་སོ། །རྒྱལ་པོ་འདྱིའྱི་དུས་སུ་གྲུབ་ཐོབ་

གོ་རཀྵ་བྱུང་ངོ༌། །སློབ་དཔོན་ཨ་མཱ་ར་སྱིདྷའྱི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱས་པ་ནྱི་མ་ཐོས། 

ཅུང་ཟད་ཙམ་གཞན་དུ་ཤྱེས་པར་བའོ། །རྱིན་ཆྱེན་གྲགས་པས་དབུ་མ་

འཇུག་པ་ལ་འགྲྱེལ་བཤད་བས་པར་གྲགས་ཤྱིང༌། དབྱིག་བཤྱེས་ཀྱིས་ཀང་

མངོན་པ་མཛོད་ལ་འགྲྱེལ་བཤད་བས། འདྱི་སྱེ་པ་བཅོ་བརྒྱད་གྱི་གཞུང་

ལུགས་བྱེ་བྲག་བཀོད་པའྱི་འཁོར་ལོ་ཞྱེས་བ་བ་རྩོམ་མཁན་དྱེ་ཡྱིན་ནོ། །

སློབ་དཔོན་ཆྱེན་པོ་དབྱིག་གཉྱེན་བཞུགས་པ་ཡན་ཆད་ན་སྱེ་པ་བཅོ་

བརྒྱད་པོ་ཡང་ཆ་ཚང་ཙམ་དུ་ཡོད་ལ། སྔོན་བསྟན་པའྱི་དགྲ་བྱུང་བའྱི་དུས་ན་

ཉམ་སྨད་དྱེ་སྱེ་པ་འགའ་ཞྱིག་ཉུང་ངུར་ཡོད་པ་བར་སྐབས་དྱེ་རྣམས་སུ་རྩོད་

པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། སྟྱེས་དབང་གྱིས་ནུས་པ་སྣ་ཚོགས་བྱུང་སྟྱེ། དགྱེ་འདུན་

ཕལ་ཆྱེན་པ་ལས། ཤར་གྱི་རྱི་བོ་པ་དང༌། ནུབ་ཀྱི་རྱི་བོ་པ་དང༌། གངས་རྱིར་
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གནས་པ་གསུམ་སྟོངས༌། ཐམས་ཅད་ཡོད་སྨྲ་ནས། འོད་སྲུང་པ་དང༌། རྣམ་

པར་ཕྱེ་སྟྱེ་སྨྲ་བ་གཉྱིས་སྟོངས། གནས་བརྟན་པ་ལས། གཙུག་ལག་ཁང་ཆྱེན་

པ་དང༌། མང་པོས་བཀུར་བ་ལས། སྲུང་བ་པའྱི་སྱེ་པ་སྟོངས་ཏྱེ། ལག་མ་

རྣམས་ནྱི་དར་བར་ཡོད་དོ། །དྱེ་ལ་ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའྱི་བསྟན་པ་ནྱི་

ལོ་ལྔ་བརྒྱ་ནས་ཉམས་པ་ལྟར་གྱུར་པ་ཡྱིན་མོད། ཉན་ཐོས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའྱི་

ཕོགས་འཛིན་པ་ནྱི་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ཤྱིན་ཏུ་མང་སྟྱེ། ཆོས་འབྱུང་རྩོམ་པ་ཁ་

ཅྱིག་ཐྱེག་ཆྱེན་དར་ནས་མྱི་རྱིང་བ་ན་ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྱེ་གུད་དོ་ཞྱེས་ཟྱེར་ཞྱིང༌། 

ཐྱེག་ཆྱེན་གྱི་སྱེ་ཚུགས་པ་ནས་ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྱི་མངའ་ཐང་ཇྱེ་ཉུང་དུ་སོང་

སྟྱེ། དུས་སྐབས་འདྱི་ཙམ་ན་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཕོགས་འཛིན་ཆྱེར་མྱེད་དམ་སྱེམས་

པ་ནྱི་ཆ་མྱེད་ཀྱི་རྒྱུས་གཏམ་སྟྱེ། རང་གྱིས་ཕོགས་ཙམ་ཡང་མ་ངྱེས་བཞྱིན་

དུ་ངྱེས་ངྱེས་ལྟར་གཞན་ལ་སྟོན་ཞྱིང་ཡྱི་གྱེར་འབྲྱི་བ་ངོ་མཚར་རོ། །

དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ནྱི། ལོ་ཕོགས་རྒྱལ་དབང་གཙུག་གྱི་

ནོར་བུ་ཞྱེས་བ་བར་འཁྲུངས་ཞྱེས་སྔོན་གྱི་མཁས་པ་ཐམས་ཅད་གསུང་ལ། 

དྱེང་སང་ཡུལ་དྱེ་འདྲའྱི་མྱིང་ཅན་མྱི་སྣང་ཡང༌། དཔལ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པའྱི་

འཁྲུངས་ཡུལ་ནྱི། ཏྲྱི་མ་ལ་ཡའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པར་ཕྱི་ནང་ཀུན་ལ་གྲགས་པས་

སྔོན་དུས་དྱེ་ལ་རྒྱལ་དབང་གཙུག་གྱི་ནོར་བུ་ཟྱེར་བར་ངྱེས་སོ། །སྐུ་འཁྲུངས་

པའྱི་དུས་ནྱི། རྒྱལ་པོ་སྱེངྱེ་ལྔ་པ་དང༌། རྒྱལ་པོ་གསལ་བ་སོགས་རྒྱལ་སྲྱིད་



རྒྱ་གར་ཆོས་འབྱུང་།

219

ལ་འཁོད་ནས་མྱི་རྱིང་བའྱི་དུས་ན་ཡྱིན་པར་མངོན་ལ། ཡབ་བྲམ་ཟྱེའྱི་རྱིགས་

ཀྱི་མུ་སྟྱེགས་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་ས་རོ྅་ནནྡྲ་ཞྱེས་བ་བའྱི་བུར་སྐྱེ་བ་བརྱེས་ཏྱེ། ཆུང་

ངུ་ནས་བོ་གྲོས་ཤྱིན་ཏུ་སྒྲྱིན་པས་བཟོའྱི་གནས་དང༌། རྱིག་བྱེད་ཡན་ལག་

དང་བཅས་པ་དང༌། སྨན་དཔྱད་དང། བར་སྤྲོད་པ་དང༌། མུ་སྟྱེགས་ཅན་གྱི་

གྲུབ་པའྱི་མཐའ་མ་ལུས་པ་ལ་ཤྱིན་ཏུ་སྦངས་པས། ལོ་བཅུ་དྲུག་གམ་བཅོ་

བརྒྱད་ཙམ་གྱིས་མུ་སྟྱེགས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཤྱིན་ཏུ་མཁས་པར་

གྱུར། བྲམ་ཟྱེ་རྣམས་ཀྱིས་ལག་པར་བསྟོད་པར་བྱེད་པའྱི་སྐབས་ཤྱིག སངས་

རྒྱས་ཀྱི་གསུང་རབ་འགའ་རྱེ་གཟྱིགས་པས། རང་གྱི་སྟོན་པ་སྐོན་དང་བཅས་

ཤྱིང༌། བསྟན་བཅོས་རྣམས་ཤྱིན་ཏུ་མྱི་འཐད་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་དང་དམ་

པའྱི་ཆོས་ནྱི་དྱེ་ལས་བཟློག་པར་གཟྱིགས་ནས་ཤྱིན་ཏུ་མོས་པ་སྐྱེས་ཏྱེ་ནང་

པའྱི་དགྱེ་བསྱེན་གྱི་ཆ་ལུགས་སུ་བསྒྱུར་བས། བྲམ་ཟྱེ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱུ་མཚན་

དྲྱིས་པ་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྔགས་པ་བརོད་པས་དྱེ་རྣམས་ཀྱིས་གནས་

ནས་བསྐྲད་དོ། །དྱེ་ནས་ཡུལ་དབུས་སུ་བོན་ཏྱེ། སློབ་དཔོན་ཆོས་སྐོང་ལས་

རབ་ཏུ་བྱུང་ནས། སྱེ་སྣོད་གསུམ་པོ་མཐའ་དག་མཁས་པར་བས། མདོ་སྱེ་

དང་གཟུངས་སྔགས་བསོམས་པ་ཡང་ལྔ་བརྒྱ་ཐུགས་ནས་འདོན་ནོ། །རྟོག་

གྱེའྱི་བསྟན་བཅོས་གཞན་མང་པོ་ཉན་ཡང་བོ་གྲོས་མ་ཁྱེངས་ཏྱེ། དཔལ་

ཕོགས་ཀྱི་གླང་པོའྱི་སློབ་མ་དབང་ཕྱུག་སྱེ་ལས་ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་
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ཚར་གཅྱིག་ཉན་པས་དབང་ཕྱུག་སྱེ་ཉྱིད་དང་མཉམ་པར་གྱུར། ལན་གཉྱིས་

པ་ཉན་པས་ཕོགས་ཀྱི་གླང་པོ་དང་མཉམ་པར་གྱུར། གསུམ་པ་ཉན་པ་ན། 

སློབ་དཔོན་དབང་ཕྱུག་སྱེས་ཀང་ཕོགས་ཀྱི་གླང་པོའྱི་དགོངས་པ་མ་ལོངས་

པར་འགའ་ཞྱིག་ནོར་བར་མཁྱྱེན་ནས་སློབ་དཔོན་ཉྱིད་ལ་བཟླས་པས་ཤྱིན་ཏུ་

དགྱེས་ཏྱེ། ཁྱོད་ནྱི་ཕོགས་ཀྱི་གླང་པོ་དང་མཉམ་སྟྱེ། གྲུབ་མཐའ་ནོར་བ་

ཐམས་ཅད་སུན་ཕྱུང་ལ། ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྱི་འགྲྱེལ་པ་ཡང་གྱིས་

ཤྱིག་ཅྱེས་སློབ་དཔོན་ལས་གནང་བ་ཐོབ་བོ། །དྱེར་སྔགས་ཀྱི་རོ་རྱེ་སློབ་

དཔོན་ལས་དབང་བསྐུར་བ་ཡང་དག་པར་མནོས་ཏྱེ། ལག་པའྱི་ལ་བསྒྲུབས་

པས་ཧྱེ་རུ་ཀས་མངོན་སུམ་དུ་ཞལ་བསྟན་ཏྱེ། ཅྱི་འདོད་གསུངས་པ་ལ། 

ཕོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་འཚལ་ལོ། །ཞུས་པས་ཧ་ཧ་ཧཱུཾ་

གསུངས་ནས་དྱེ་ཉྱིད་དུ་མྱི་སྣང་བར་གྱུར་ཏོ། །དྱེར་བསྟོད་པ་རྒྱུན་ཆགས་

ཀང་མཛད། སློབ་དཔོན་འདྱིའྱི་རོ་རྱེ་སློབ་དཔོན་ནྱི་འགའ་ཞྱིག་དཱ་རྱི་ཀ་པ་

ཡྱིན་ཟྱེར། ཁ་ཅྱིག་རོ་རྱེ་དྲྱིལ་བུ་པ་ཡྱིན་པར་འདོད་ཀང༌། ཌྱེཾ་གྱི་ཡྱིན་པར་

འཐད་གསུང༌། སློབ་དཔོན་འདྱིས་དཔལ་འཁོར་ལོ་སོམ་པའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་

གཅྱིག་ཀང་མཛད་ཡོད་གསུང་ཞྱིང༌། རོ་རྱེ་སྱེམས་དཔའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ལཱུ་ཡྱི་

པས་མཛད་པར་གྲགས་པ་འདྱི་ཡང་སློབ་དཔོན་འདྱིས་མཛད་པ་ཡྱིན་

གསུང༌། དྱེ་ནས་མུ་སྟྱེགས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའྱི་གསང་ཚིག་སློབ་པར་བཞྱེད་ནས། 
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ཁོལ་པོའྱི་ཆ་ལུགས་སུ་བརྫུས་ཏྱེ་ལོ་ཕོགས་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་བོན། མུ་སྟྱེགས་ཀྱི་

གྲུབ་མཐའ་ལ་སུ་མཁས་དྲྱིས་པས། གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་པ་

འགྲན་གྱི་དོ་མྱེད་བྲམ་ཟྱེ་གཞོན་ནུ་རོལ་པ་ཡྱིན་ཟྱེར། འདྱི་ལ་བོད་ན་གཞོན་

ནུ་མ་ལྱེན་ཟྱེར་བ་ནྱི། ཀུ་མཱ་ར་ལྱི་ལ་ཞྱེས་པ་བསྒྱུར་མ་ཤྱེས་པའམ། ཡྱི་གྱེ་

ནོར་བ་ལས་བསྒྱུར་བའྱི་སྐོན་ནོ། །ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པའྱི་ཞང་པོ་ཡྱིན་ཟྱེར་

ནའང་རྒྱ་གར་ན་ཡྱེ་མ་གྲགས། གྲུབ་མཐའྱི་གསང་ཚིག་བརྐུ་བའྱི་ཚེ། བྲམ་

ཟྱེའྱི་ཆུང་མའྱི་རྐང་པའྱི་སྲྱིན་མཛུབ་ལ་ཐག་གུ་བཏགས་པ་སོགས་ཀྱི་ལོ་

རྒྱུས་འཆད་པ་ཡང་རྒྱ་གར་བ་ལ་མ་གྲགས་ཤྱིང༌། བདྱེན་བདྱེན་ཡང་མྱི་འདྲ་

བ་ཞྱིག་གོ །དྱེར་གཞོན་ནུ་རོལ་བ་དྱེ་རྒྱལ་པོ་ལས་མངའ་ཐང་ཆྱེན་པོ་ཐོབ་སྟྱེ། 

འབྲས་སཱ་ལུའྱི་ཞྱིང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང༌། བ་ལང་དང༌། མ་ཧྱེ་མང་པོ་དང་

ལྡན་པ། བྲན་ཕོ་ལྔ་བརྒྱ་དང༌། བྲན་མོ་ལྔ་བརྒྱ་དང༌། ཞོ་ཤས་འཚོ་བ་མང་པོ་

དང་བཅས་པ་ཡྱིན་པས། སློབ་དཔོན་གྱིས་ཀང་དྱེར་ཕྱི་ནང་གྱི་ལས་ཐམས་

ཅད་ལ་བྲན་ཕོ་ལྔ་བཅུ་བྲན་མོ་ལྔ་བཅུའྱི་ལས་སློབ་དཔོན་གཅྱིག་པུས་གྲུབ་པ་

ན། གཞོན་ནུ་རོལ་པ་ཆུང་མར་བཅས་པ་ཤྱིན་ཏུ་དགའོ། ཁྱོད་ཅྱི་འདོད་ཟྱེར་

བ་ལས། གྲུབ་མཐའ་ཉན་པར་འཚལ་ལོ་བས་པས། གཞོན་ནུ་རོལ་པ་སློབ་མ་

ལ་རྱིག་པ་སྟོན་པ་རྣམས་ཀང་ཉན་ཞྱིང༌། གསང་ཚིག་བུ་དང་ཆུང་མ་མ་

གཏོགས་གཞན་ལ་མྱི་སྟོན་པ་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྣམས་ལས་ཀྱི་བ་བས་དྱེའྱི་
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བུ་དང་ཆུང་མ་མགུ་བར་བས་ཏྱེ། དྱེ་རྣམས་ལ་དྲྱིས་པས་ཤྱེས་སོ། །དྱེར་གྲུབ་

མཐའྱི་གནས་ཐམས་ཅད་ཤྱེས། ཇྱི་ལྟར་འགོག་པའྱི་ཚུལ་ཐམས་ཅད་ཉམས་

འོག་ཏུ་ཆུད་པར་གྱུར་པ་དྱེའྱི་ཚེ། སློབ་མ་གཞན་རྣམས་ལ་ཇྱི་ལྟར་རྱིག་པ་

སློབ་པའྱི་ཡོན་རྣམས་ལ་སློབ་དཔོན་གྱིས་རྣམ་པར་བརྟགས་སོ། །དྱེར་རྱིག་

པ་གསར་དུ་ཤྱེས་པ་དང་ཡོན་རྣམས་ཡོངས་སུ་བརྩྱིས་ཏྱེ། བྲམ་ཟྱེ་ནོར་ལ་

སྲྱེད་པས་ཡོན་མ་བྱིན་ན་ཉྱེས་པར་འགྱུར་རོ་སམ་ནས། དྱེ་ཉྱིད་ཀྱིས་བྱིན་

པའྱི་ལག་གྱི་གླ་དངུལ་པ་ཎ་ལྔ་བརྒྱ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དང༌། ཕོགས་དྱེ་ན་གནས་

པའྱི་གནོད་སྦྱིན་ཞྱིག་ལས་ཀང་གསྱེར་གྱི་དོང་ཙེ་བདུན་སྟོང་བངས། གསྱེར་

རྣམས་གཞོན་ནུ་རོལ་པ་ལ་བྱིན། དངུལ་གྱིས་བྲམ་ཟྱེ་རྣམས་ལ་སྟོན་མོ་ཆྱེར་

བས་ཏྱེ། དྱེའྱི་ནུབ་མོ་ཉྱིད་བྲོས་ནས་བོན་ནོ། །

དྱེར་ཀཱ་ཀ་གུ་ཧ་ཞྱེས་བ་བའྱི་ཚོང་འདུས་ཆྱེན་པོ་ཕོ་བྲང་དང་བཅས་པ་

ཞྱིག་ཡོད་པ་ལ། རྒྱལ་པོ་དྲུཿམ་རྱི་པུ་ཞྱེས་བ་བ་ཡོད་པའྱི་སར་སོ་ཡྱིག་བཏབ་

སྟྱེ་རྩོད་པར་འདོད་པ་སུ་ཡོད་བས་པས། གཟྱེགས་ཟན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་

པ་བྲམ་ཟྱེ་ཀ་ན་གུཔྟ་དང༌། གཞན་ཡང་ལྟ་བ་དྲུག་གྱི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པ་ལྔ་

བརྒྱ་ཙམ་འདུས་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་དུ་བརྩད་པས། རྱིམ་གྱིས་ལྔ་བརྒྱ་པོ་

ཐམས་ཅད་སུན་ཕྱུང་སྟྱེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་བཅུགརྒྱལ་པོས་དབང་

བསྒྱུར་ཏྱེ། དྱེ་དག་གྱི་ནང་ན་བྲམ་ཟྱེ་ལོངས་སྤོད་དང་ལྡན་པ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་
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གྱིས་ནང་པའྱི་ཆོས་གཞྱི་རྱེ་རྱེ་འཛུགས་སུ་བཅུག གཏམ་དྱེ་གཞོན་ནུ་རོལ་

པས་ཐོས་ནས་ཤྱིན་ཏུ་ཁོས་ཏྱེ། རང་ཉྱིད་བྲམ་ཟྱེ་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་པ་རྩོད་

པར་འོངས། གལ་ཏྱེ་ཁོ་བོ་རྒྱལ་ན་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་སོད་ཅྱིག།གལ་ཏྱེ་ཆོས་

ཀྱི་གྲགས་པ་རྒྱལ་ན་ང་སོད་ཅྱིག་ཅྱེས་རྒྱལ་པོ་ལ་བསོ་བ་ལས། སློབ་དཔོན་

གྱིས་གལ་ཏྱེ་གཞོན་ནུ་རོལ་པ་རྒྱལ་ན་བདག་མུ་སྟྱེགས་པ་འདུག་གམ། 

གསོད་དམ། བརྱེག་གམ་འཆྱིང་བ་ནྱི་རྒྱལ་པོ་ཉྱིད་ཤྱེས་སོ། །གལ་ཏྱེ་བདག་

རྒྱལ་བར་གྱུར་ན་གཞོན་ནུ་རོལ་པ་བསད་དུ་མྱི་འཚལ་ཏྱེ། འོན་ཀང་འདྱི་ཉྱིད་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་གཞུག་པར་བའོ་གསུང༌། དྱེར་བསྟན་པ་དཔང་དུ་

བཙུགས་ནས་བརྩད་པས། གཞོན་ནུ་རོལ་པའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་དམ་

བཅའ་ལྔ་བརྒྱ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་རྱེ་རྱེ་ནས་རྱིག་པའྱི་རྣམ་གྲངས་བརྒྱ་

བརྒྱས་སུན་ཕྱུང༌། དྱེར་གཞོན་ནུ་རོལ་བས་ཀང་ནང་པ་མཆོད་པར་བས་

ཤྱིང༌། བྲམ་ཟྱེ་ལྔ་བརྒྱ་པོ་དྱེ་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཁོ་ན་རྱིགས་

པར་ཤྱེས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་ངོ༌། །

གཞན་ཡང་གཅྱེར་བུ་པ་ར་ཧུ་པྲཱ་ཏྱི་དང༌། སྤོད་པ་པ་བྷྱི་ཀ་ར་གུ་ཧྱ་

དང༌། བྲམ་ཟྱེ་ཀུ་མཱ་ར་ནནྡ་དང༌། མུ་སྟྱེགས་ཀྱི་རྩོད་པའྱི་ཁྱུ་མཆོག་ཀ་ཎ་དཱ་རོ་

རུ་སོགས་དང༌། འབྱིགས་བྱེད་ཀྱི་རྱི་བོའྱི་ཁོངས་ན་གནས་པའྱི་རྒོལ་བ་

ཐམས་ཅད་ཀང་སུན་ཕྱུང་ངོ༌། །སླར་ཡང་དྲྭ་བ་ལྱིའྱི་ཡུལ་དུ་བོན་ནས། ཡུལ་
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འདྱི་ན་རྩོད་པར་ནུས་པ་སུ་ཞྱིག་ཡོད་ཅྱེས་དྲྱིལ་བསྒྲགས་པས། མུ་སྟྱེགས་པ་

ཕལ་ཆྱེར་ཞྱིག་བྲོས། འགའ་ཞྱིག་གྱིས་རྩོད་པར་མྱི་ནུས་པར་ཁས་བངས་ཏྱེ། 

ཡུལ་དྱེར་སྔོན་གྱི་ཆོས་གཞྱི་ཉམས་པ་ཐམས་ཅད་གསོས་ནས། ནགས་ཚལ་

དབྱེན་པ་རྣམས་སུ་བསམ་གཏན་མཛད་ཅྱིང་བཞུགས་པ་ལས། དྱེའྱི་ཚེ་

དཔའ་ནཱ་ལྱེནྡྲར་སཾ་ག་ར་ཨཱ་ཙརྱས་རྩོད་པ་བྱེད་དོ་ཞྱེས་འཕྲྱིན་བརངས་སོ། ། 

དྱེ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་སང་ཕོད་བའོ་ཞྱེས་ཕྱི་དུས་བཏབ། ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ལོ་

ཕོགས་ནས་སྤན་དྲངས་སོ། །དྱེ་ནས་རྩོད་པའྱི་དུས་སུ་བབ་པ་ན། སངས་

རྒྱས་པ་རྣམས་དང༌། བྲམ་ཟྱེ་དང་མུ་སྟྱེགས་ཅན་མཐའ་དག་རྒྱལ་པོ་རབ་

གསལ་གྱིས་ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱྱིར་བསྡུས་ཏྱེ། རྒྱལ་པོ་དཔང་པོའྱི་ཚོགས་དང་བཅས་

པའྱི་དབུས་སུ། སཾ་ག་ར་ཨཱ་ཙརྱ་དང༌། དཔལ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་རྩོད་པར་

ཕོགས་པ་ན། སཾ་ག་ར་ཎ་རྱེ། གལ་ཏྱེ་ངྱེད་རྒྱལ་ན་ཁྱྱེད་རྣམས་གངྒཱ་ལ་མཆོང་

ངམ། མུ་སྟྱེགས་ལ་འཇུག་གདམ་ང་གྱིས། ཅྱི་སྟྱེ་ཁྱོད་རྣམས་རྒྱལ་ན་ཁོ་བོ་

ཅག་གངྒཱ་ལ་མཆོངས་ཏྱེ་འཆྱི་བར་བྱེད་དོ། །ཞྱེས་ཟྱེར་ནས་བརྩད་པས། ཆོས་

ཀྱི་གྲགས་པས་སཾ་ག་ར་ཨཱ་ཙརྱ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཕམ་པར་བས་ཏྱེ། མཐར་

ཅང་མྱི་སྨྲ་བའྱི་གནས་ལ་བཀོད། དྱེ་ནས་སཾ་ག་ར་ཨཱ་ཙརྱ་གངྒཱ་ལ་འཆྱི་བར་

རྩོམ་པ་ལ་སློབ་དཔོན་གྱིས་བཟློག་ཀང་མ་ཉན་ཏྱེ། ཁོ་རང་གྱི་སློབ་མ་བྷཊྚ་ཨཱ་

ཙརྱ་ལ་ཁྱོད་ཀྱིས་རྩོད་པ་གྱིས་ལ། མགོ་བྲྱེགས་འདྱི་ལས་རྒྱལ་བར་གྱིས་
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ཤྱིག མ་རྒྱལ་ཡང་རུང༌། ང་ཁྱོད་ཀྱི་བུར་སྐྱེ་བ་བངས་ནས་འདྱི་རྣམས་དང་

འཐབ་པར་བའོ་ཟྱེར་ནས་གངྒཱར་མཆོངས་ནས་ཤྱིའོ། །

དྱེའྱི་སློབ་མ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་ཚངས་པར་སྤོད་ཁས་འཆྱེ་བ་མང་པོ་ཞྱིག་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་བཙུད། ལག་མ་རྣམས་ཐག་རྱིང་པོར་བྲོས་སོ། ། 

དྱེའྱི་ཕྱི་ལོ་ཉྱིད་བྷཊྚ་ཨཱ་ཙརྱའྱི་བུར་སྐྱེ་བ་བངས། བྷཊྚ་ཨཱ་ཙརྱས་ཀང་ལོ་

གསུམ་དུ་སླར་ཡང་ལ་མཉྱེས་པར་བས། ཡང་ལོ་གསུམ་དུ་ནང་པའྱི་གྲུབ་

མཐའ་དང་འགོག་བྱེད་ཀྱི་རྱིག་པ་བསམས། ལོ་བདུན་བ་ལ་སྔར་བཞྱིན་

བསྟན་པ་དཔང་དུ་བཙུགས་ནས་བརྩད་པས། བྷན་ཨཱ་ཙརྱ་ཡང་རྣམ་པ་ཀུན་

ཏུ་ཕམ་པར་བས་ཏྱེ། སློབ་དཔོན་གྱིས་བཟློག་ཀང་མ་ཉན་པར་གངྒཱར་

མཆོངས་ཏྱེ་ཤྱིའོ། །དྱེར་དྱེ་ཉྱིད་ཀྱི་བུ་ཐུ་བོ་བྷཊྚ་ཨཱ་ཙརྱ་གཉྱིས་པ་དང༌། སཾ་

ག་ར་ཨཱ་ཙརྱའྱི་སྐྱེ་བ་དང༌། བྲམ་ཟྱེར་རང་གྱི་གྲུབ་མཐའ་ལ་མངོན་པར་ཞྱེན་

པ་རྣམས་ཤར་ཕོགས་ཐག་རྱིང་པོར་བྲོས། བྲམ་ཟྱེ་དྲང་པོའྱི་བོ་ཅན་ལྔ་བརྒྱ་

ཙམ་ནྱི་བསྟན་པ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང༌། ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་ནྱི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་

སྐབས་སུ་སོང༌། ཡུལ་མ་ག་དྷའྱི་བྲམ་ཟྱེ་གང་བ་ཞྱེས་བ་བ་དང༌། བཅོམ་

བརླག་ཏུ་བྲམ་ཟྱེ་གང་བ་བཟང་པོ་ཞྱེས་བ་བ་བྱུང༌། དྱེ་དག་མངའ་ཐང་དང་

ལོངས་སྤོད་ཆྱེ་བ་ཤྱིན་ཏུ་རྟོག་གྱེ་ལ་མཁས་ཤྱིང༌། དབངས་ཅན་མ་དང་ཁྱབ་

འཇུག་ལ་སོགས་པར་རང་གྱི་ལས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ཡྱིན་ལ། དྱེ་དག་
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ཀང་སྔ་ཕྱིར་རྩོད་དུ་འོངས་བ་སློབ་དཔོན་གྱིས་རྱིག་པས་བཏུལ་ཏྱེ་སངས་

རྒྱས་པ་ལ་བཀོད། བྲམ་ཟྱེ་དྱེ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཀང་མ་ག་དྷ་དང༌། བཅོམ་བརླག་

ཏུ་ནང་པའྱི་ཆོས་གཞྱི་ལྔ་བཅུ་ལྔ་བཅུ་བཙུགས་སོ། །དྱེར་སན་པའྱི་གྲགས་

པས་ས་སྟྱེང་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་བོ། །དྱེ་ནས་མ་ག་དྷ་དང་ཉྱེ་བ་དྲང་སྲོང་མ་ཏཾ་

གའྱི་ནགས་སུ་ཡུན་རྱིང་དུ་བཞུགས་ཏྱེ་རྱིག་སྔགས་མང་པོ་གྲུབ་པར་མཛད་

དོ། །དྱེ་ནས་འབྱིགས་བྱེད་ཀྱི་རྱི་བོའྱི་ཁོངས་ན་རྒྱལ་པོ་མྱེ་ཏོག་གྱི་བུ་མྱེ་ཏོག་

ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཞྱེས་བ་བ་ཡོད་དྱེ། གྲོང་འབུམ་ཕྲག་སུམ་ཅུ་ལ་དབང་བསྒྱུར་

བ་ལོངས་སྤོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ནྱི་ལ་དང་མཚུངས་སོ། །ཞྱེས་གྲགས་པ་ཞྱིག་

ཡོད་པའྱི་སར་ལོངས་རྒྱུ་ཞྱིང་གཤྱེགས་པ་ལས་མཐར་གྱིས་རྒྱལ་པོའྱི་ཕོ་

བྲང་དུ་བོན་པ་ན་རྒྱལ་པོས་སུ་ཡྱིན་དྲྱིས་པས། ཤྱེས་རབ་ཅན་ནྱི་ཕོགས་ཀྱི་

གླང་པོ་སྟྱེ། །ཙནྡྲ་གོ་མཱྱི་བརོད་པ་རྣམ་པར་དག །སན་དངགས་དཔའ་བོ་ལས་

བྱུང་སྱེབ་སྦོར་མཁས། །ཕོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ང་མྱིན་སུ། །ཞྱེས་

གསུངས་པ་ན། ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ཡྱིན་ནམ་ཞྱེས་དྲྱིས་པས། འཇྱིག་རྟྱེན་ན་

དྱེ་ལྟར་འདོགས་གསུང༌། རྒྱལ་པོ་དྱེས་ཀང་གཙུག་ལག་ཁང་མང་དུ་བཞྱེངས་

ཤྱིང་དྱེར་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་བཞུགས། ཚད་མ་སྱེ་བདུན་གྱིས་བསྟན་བཅོས་

ཀང་བརྩམས་ནས། གལ་ཏྱེ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ཡྱི། །སྨྲ་བའྱི་ཉྱི་མ་ནུབ་པ་ན། ། 

ཆོས་རྣམས་གཉྱིད་ལོག་ཡང་ན་ཤྱི། ཆོས་མ་ཡྱིན་རྣམས་ད་གདོད་ལངས། ། 
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ཞྱེས་ཆྱེད་དུ་བརོད་པ་རྒྱལ་པོའྱི་སོ་ཁང་དུ་ཡྱི་གྱེར་བྲྱིས་སོ། །དྱེར་ཡུན་རྱིང་

དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་བར་མཛད་ནས་ཡུན་དྱེར་དགྱེ་སློང་ཁྱི་ཕྲག་

སྱེད་བྱུང་ཞྱིང༌། ཆོས་གཞྱི་ཡང་ལྔ་བཅུ་ཙམ་བཙུགས་སོ། །དྱེ་ནས་མཐའ་

འཁོབ་ཀྱི་ཡུལ་གུ་ཛི་ར་ཐར་བོན་ནས། དྱེར་ཡང་བྲམ་ཟྱེ་དང་མུ་སྟྱེགས་བྱེད་

མང་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་བཅུག གོ་ཏ་པཱུ་རྱི་ཞྱེས་བ་བའྱི་ལ་ཁང་

བཞྱེངས། ཡུལ་དྱེར་མུ་སྟྱེགས་ཤྱིན་ཏུ་མང་པ་ལས། དྱེ་རྣམས་ཀྱིས་སློབ་

དཔོན་གྱི་བྲང་ཁང་ལ་མྱེ་བཏང་སྟྱེ་ཕོགས་ཐམས་ཅད་མྱེས་ཚིག་པར་གྱུར་པ་

ན། ལག་པའྱི་ལ་དང་གསང་སྔགས་རྱེས་སུ་དྲན་པས་ནམ་མཁའྱི་ལམ་ལ་

བགྲོད་ནས་ཕོགས་དྱེ་ནས་དཔག་ཚད་གཅྱིག་ཙམ་གྱིས་ཡུལ་དྱེ་ཉྱིད་ཀྱི་

རྒྱལ་པཽའྱི་ཕོ་བྲང་དང་ཉྱེ་བར་བོན། ཐམས་ཅད་ངོ་མཚར་དུ་འཛིན་པར་གྱུར་

ཏོ། །

ད་ལྟའྱི་གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུའྱི་བསྟོད་པར་གྲགས་པ་འདྱི་གཅྱིག་ཏུ་

ཁུངས་སུ་མྱི་རུང་ཡང༌། རྒོལ་བ་ཚར་གཅོད་མཁའ་ལ་གཤྱེགས། །ཞྱེས་པ་

ཡང་གཏམ་རྒྱུད་འདྱི་ལ་བརྟྱེན་པར་མངོན་ནོ། །དྱེའྱི་ཚེ་སཾ་ག་ར་ཨཱ་ཙརྱ་སླར་

ཡང་སྐྱེ་བ་བངས་པ་དྱེ་ཉྱིད་སྔ་མ་ལས་ཀང་ཆྱེས་ཤྱིན་ཏུ་བོ་རྣོ་ཞྱིང༌། རྩོད་པ་

ལ་མཁས་པ། བུམ་པའྱི་སྟྱེང་དུ་ལས་ལུས་རོགས་པར་སྟོན་པ་ཞྱིག་བྱུང་སྟྱེ། 

ལོ་བཅོ་ལྔའམ་བཅུ་དྲུག་ལོན་པ་ན། དཔལ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ལ་རྩོད་པར་
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འདོད་དྱེ། ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱྱིར་འོངས་ནས་རྒྱལ་པོ་མཧཱ་སྱ་ཎྱི་ལ་བསོས་ཤྱིང་ཕོགས་

ཐམས་ཅད་དུ་དྲྱིལ་བསྒྲགས་དྱེར་སློབ་དཔོན་ལོ་ཕོགས་ནས་སྤན་དྲངས་ཏྱེ། 

བྲམ་ཟྱེའྱི་སྐྱེ་བོ་སྟོང་ཕྲག་ལྔ་ཙམ་དང༌། རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པ་སྐྱེ་བོ་དཔག་ཏུ་

མྱེད་པ་ཡང་འདུས། སྔོན་བཞྱིན་བསྟན་པ་དཔང་དུ་བཙུགས་ནས་བརྩད་པ་

ལས་ཤྱིན་ཏུ་ཚར་བཅད་དྱེ། ཡང་སྔོན་བཞྱིན་བཟློག་ཀང་གངྒཱར་མཆོངས་

ནས་ཤྱིའོ། །དྱེར་ཡང་བྲམ་ཟྱེ་མང་པོ་དག་རང་གྱི་གྲུབ་མཐའ་སུན་ཕྱུང་བར་

རྱིགས་པར་མཐོང་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་རབ་ཏུ་བྱུང༌། མང་པོ་ཞྱིག་དགྱེ་བསྱེན་

བས་སོ། །དྱེའྱི་ཚེ་ཁ་ཆྱེའྱི་ཡུལ་ནས་བྲམ་ཟྱེ་བྱིདྱ་སྱིང་ཞྱེས་བ་བ་དང༌། དྱེ་ཝ་

བྱིདྱཱ་ཀ་ར་ཞྱེས་བ་བ་དང༌། དྱེ་ཝ་སྱིང་ཞྱེས་བ་བ་སྟྱེ་བྲམ་ཟྱེའྱི་སློབ་དཔོན་

ཆྱེན་པོ་གསུམ་དཔལ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པའྱི་དྲུང་དུ་འོངས་ནས་དྲང་པོའྱི་

སྱེམས་ཀྱིས་གྲུབ་མཐའ་ལ་བརྒལ་བརྟགས་མང་དུ་བས་པས། ཆོས་ཀྱི་

གྲགས་པས་ཀང་ཡང་དག་པའྱི་རྱིག་པ་བསྟན། དྱེ་དག་ནང་པ་ལ་ཤྱིན་ཏུ་དད་

དྱེ་སྐབས་འགྲོ་དང་བསླབ་པའྱི་གནས་ལྔ་རྣམས་བངས་གྲུབ་མཐའ་ཡང་ཉན། 

ཁྱད་པར་ཚད་མ་སྱེ་བདུན་ཉན་པས་ཤྱིན་ཏུ་མཁས་པར་གྱུར་ནས། བང་

ཕོགས་ཁ་ཆྱེའྱི་ཡུལ་དུ་སོང་ནས་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པའྱི་ལུགས་ཀྱི་རྟོག་གྱེ་དར་

བར་བས། བར་པས་ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱྱིར་ཡུན་རྱིང་དུ་གནས་བཅས་པར་གྲགས་སོ། །

སླར་ཡང་ལོ་ཕོགས་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་བོན་ཏྱེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་མ་
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དར་བ་དང་ཉམས་པའྱི་ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་བསྟན་པའྱི་འགལ་རྐྱྱེན་བྱེད་པ་

རྣམས་རྩོད་པས་ཚར་བཅད། རྒྱལ་པོ་དང་བོན་པོ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཀྱི་སོ་

ནས་དབང་དུ་བསྡུས་ཏྱེ་དགྱེ་འདུན་གྱི་སྱེ་དང་ཆོས་གཞྱི་ཐུག་མྱེད་དུ་དར་

བར་མཛད། སློབ་དཔོན་ཉྱིད་ཀྱིས་བཞྱེངས་པའྱི་ལ་ཁང་ཡང་བརྒྱ་རྩ་ཙམ་

ཡོད་ཅྱིང༌། གཞན་ལ་བསྐུར་ཏྱེ་བཞྱེངས་པ་ནྱི་གྲངས་ལས་འདས་སོ། །སློབ་

དཔོན་འདྱིས་ཡོངས་སུ་བསྐུལ་ཏྱེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་བཅུག་པའྱི་

དགྱེ་སློང་དང་དགྱེ་བསྱེན་ཡན་ཆད་བསོམས་ན་འབུམ་དུ་ཉྱེ་བ་ཙམ་ཡོད་པར་

གྲགས་ནའང༌། ཕལ་ཆྱེར་མཁན་སློབ་གཞན་ལ་གཏད་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཞྱིང༌། 

ཆོས་ཀྱིས་འབྲྱེལ་བའྱི་སློབ་མས་ནྱི་ས་སྟྱེང་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་ཀང༌། ཕྱི་བཞྱིན་

རྱེས་སུ་འབྲང་བ་ནྱི་ལྔ་ལས་ལག་པ་ཡོངས་སུ་མ་བཟུང་ངོ༌། །ཞྱེས་གྲགས་

སོ། །སྐུ་ཚེའྱི་ཐ་མའྱི་ཚེ། ཡང་སྔར་གྱི་སཾ་གར་ཨཱ་ཙརྱ་དྱེ་ཉྱིད་བྷཊྚ་ཨཱ་ཙརྱ་ཕྱི་

མའྱི་བུར་སྐྱེ་བ་བངས་ཏྱེ་སྔོན་ལས་ཀང་བོ་གྲོས་ཀྱི་སྟོབས་ཆྱེ་བ། རང་གྱི་ལ་

མདུན་དུ་འོངས་ཏྱེ་མངོན་སུམ་དུ་རྱིག་པ་སློབ་པ། རྱེས་འགའ་དྱེའྱི་ལུས་ལ་

ཡོངས་སུ་ཞུགས་ནས་ཀང་སྔོན་མྱེད་པའྱི་རྱིག་པ་བརོད་པ་བྱུང་སྟྱེ། ལོ་བཅུ་

གཉྱིས་ལོན་པ་ཙམ་ན་དཔལ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ལ་རྩོད་པར་འདོད་པ་ན། 

དྱེར་བྲམ་ཟྱེ་རྣམས་ཀྱིས་རྱེ་ཞྱིག་གཞན་ལ་རྩོད་པར་གྱིས་ཤྱིགདྱེས་ན་ངྱེས་

པར་རང་ཉྱིད་རྒྱལ་བར་འགྱུར་ལ། ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ནྱི་ཕམ་པར་ནུས་པ་
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དཀའ་འོ་ཞྱེས་སྨྲས་ཀང༌། གལ་ཏྱེ་དྱེ་ལས་རྒྱལ་བ་མ་ནུས་ན། རྒོལ་བའྱི་

གྲགས་པ་ཐོབ་པ་མྱེད་དོ་ཞྱེས་ལོ་ཕོགས་ཀྱི་རྒྱུད་ཉྱིད་དུ་སོང་སྟྱེ། གང་རྒྱལ་

བ་དྱེའྱི་བསྟན་པ་ལ་ཅྱིག་ཤོས་འཇུག་པར་བས་ནས་བརྩད་པས། དཔལ་

ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཏྱེ་དྱེ་ཉྱིད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་

བཅུག ལོ་ཕོགས་ཀྱི་རྒྱུད་ཉྱིད་དུ་བྲམ་ཟྱེ་དགྱེ་བསྱེན་གྱི་སྤོད་པ་ལ་གནས་པ་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་མཆོད་པ་བྱེད་པ་བྱུང་ངོ་ཞྱེས་གྲགས་ཤྱིང༌། 

དྱེས་བཞྱེངས་པའྱི་ལ་ཁང་ནྱི་ད་ལྟ་ཡང་ཡོད་དོ། །དྱེ་ནས་དུས་ཀྱི་མཐར་ཡུལ་

ཀ་ལྱེངར་གཙུག་ལག་ཁང་བཞྱེངས་ཤྱིང་སྐྱེ་བོ་མང་པོ་ཆོས་ལ་བཀོད་ནས་

སྐུ་འདས། ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་གདུང་དུར་ཁོད་དུ་

ཞུགས་ལ་བཞྱེན་པས་མྱེ་ཏོག་གྱི་ཆར་ཆྱེན་པོ་བབས་ཤྱིང༌། ཕོགས་ཐམས་

ཅད་དྲྱི་བཟང་དང་རོལ་མོས་ཁྱབ་པ་ཞག་བདུན་གྱི་བར་དུ་བྱུང་ངོ༌། གདུང༌། 

མས་ཅད་འཆྱིང་བུ་འདྲ་བའྱི་རོའྱི་གོང་བུ་གཅྱིག་ཏུ་འདྲྱིལ་བ་ལས་རུས་པའྱི་

རྣམ་པ་ཡྱེ་མྱེད་དོ། །ད་ལྟ་ཡང་དུས་སྟོན་གྱི་མཆོད་པ་བྱེད་དོ། །སློབ་དཔོན་

འདྱི་དང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སམ་པོ་དུས་མཉམ་མོ་ཞྱེས་གྲགས་པ་

བཞྱིན་དོན་ལའང་གནས་པར་མངོན་ནོ། །འདྱིར་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་ན། སྱེ་

བདུན་རྩོམ་པའྱི་ཚེ། ཚོད་མ་ལ་ཏྱིག་ཏ་བཏབ་སྟྱེ་དྲངས་ཀང་མ་དགོངས་ཏྱེ་

གཞུང་གྱི་དོན་ལ་བོ་གཅྱིག་ཏུ་ཕོགས་པས་སོ། །བརྩམས་ཟྱིན་པ་ན་རྒྱལ་
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པོས་དྲྱིས་པས། རྒྱལ་པོ་ཁྱྱེད་ཀྱིས་ཆད་པས་བཅད་པར་བ་བའྱི་མྱི་འགའ་

ཡོད་ན་གོས་དཀར་པོ་བགོས། གཞོང་པ་སྣུམ་གྱིས་བཀང་སྲྱེ་མོག་གྱི་བྱུག་

པ་ལག་ཏུ་གཏད། ཅུང་ཟད་ཅྱིག་བོའམ་གོས་ན་གསོད་དོ་བས་ནས་རལ་གྲྱི་

ཐོགས་པ་ཕྱི་བཞྱིན་དུ་འབྲང་བས་ཕོ་བྲང་ལ་སྐོར་བ་བྱེད་དུ་བཅུག་ལ། ཕོ་

བྲང་གྱི་མཐའ་ཀུན་ན་གླུ་དང་རོལ་མོ་མཁན་རྩྱེ་བ་ཞོག་ཅྱིག་གསུངས་ནས་དྱེ་

བཞྱིན་དུ་བས་ནས་མཐར་དྲྱིས་པ་ན་མྱི་དྱེས་གླུ་གར་དང་རོལ་མོ་སོགས་

གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཤྱེས་ཏྱེ། དྱེ་ལ་བསྒྲྱིམས་པས་སོ་ཟྱེར་ནའང༌། ཉུང་མར་

བཀང་བའྱི་སྣོད་བསྐུར་ལ། ཞྱེས་སོགས་སྤོད་འཇུག་གྱི་ཚིག་ལ་བརྟྱེན་ནས་

བདྱེན་བདྱེན་མར་སྨྲས་པ་འདྲ་ལ། སྱེ་བདུན་ནྱི་རང་གྱི་བོ་གྲོས་གོམས་པའྱི་

ཕྱིར་དང༌། སློབ་མ་དག་གྱི་ངོར་གནས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བརྩམས་པ་ཡྱིན་

གྱིས། རྒྱལ་པོའྱི་འཕྲྱིན་ཡྱིག་མཁན་གྱིས་འབྲྱི་བ་བཞྱིན་དུ་ཕོ་བྲང་གྱི་ཕོགས་

གཅྱིག་ཏུ་བརྩམས་པ་ག་ལ་ཡྱིན། བོ་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བས་རྒོལ་བ་བཅུ་ཙམ་

ལ་དུས་གཅྱིག་ཏུ་ལན་ཐྱེབས་པར་གྲགས་པ་ལས། གཞུང་དོན་བསམ་པའྱི་

ཚེ་གཞན་མྱི་རྱིག་ན་བོ་རྟུལ་པོ་རྣམས་དང་ཁྱད་པར་མྱེད་པར་འགྱུར་རོ། 

།གཞན་ཡང་གཏམ་དྱེ་ཤྱིན་ཏུ་མྱི་འཐད་པར་མངོན་ལ། སྱེ་བདུན་བརྩམས་

ཟྱིན་པ་ན་པནྱི་ཏ་རྣམས་ལ་བྲྱིམས་པས། ཕལ་ཆྱེར་གྱིས་མ་ཤྱེས། འགའ་

ཞྱིག་གྱིས་ཤྱེས་ནའང་ཕྲག་དོག་གྱི་དབང་གྱིས་མྱི་ལྱེགས་སོ་བས་ནས་ཁྱྱིའྱི་
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མཇུག་མ་ལ་བཏགས་པས། ཁྱྱི་ནྱི་ལམ་སྲང་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་བ་བཞྱིན་དུ་ངའྱི་

བསྟན་བཅོས་ཀང་ཕོགས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་གསུངས་ཤྱིང༌།  

གཞུང་གྱི་མགོར། སྐྱེ་བོ་ཕལ་ཆྱེར་ཕལ་ལ་ཆགས་ཤྱིང་སོགས་ཤོ་ཀ་གཅྱིག་

བཅུག་པ་དང༌། ཕྱིས་སློབ་དཔོན་ལ་དབང་བོ་དང༌། ཤཀ་བོ་ལ་སྱེ་བདུན་

ལྱེགས་པར་བཤད་དྱེ་རང་འགྲྱེལ་གྱི་འགྲོས་ལ་དབང་བོ་ལ་རྩོམས་པར་

བསྐུལ། ལན་ཅྱིག་བརྩམས་ཏྱེ་གཟྱིགས་ཕུལ་བས་ཆུས་བཀྲུས། ཡང་

བརྩམས་པ་མྱེས་བསྲྱེགས། སླར་ཡང་བརྩམས་ཏྱེ། ཕལ་ཆྱེར་སྐལ་བ་མྱེད་

ཉྱིད་དང༌། །དུས་ལའང་སོད་པ་མྱེད་པའྱི་ཕྱིར། །གོམས་པའྱི་ཕྱིར་ནྱི་མདོར་

བསྡུས་ནས། །དཀའ་འགྲྱེལ་འདྱི་ནྱི་འདྱིར་བས་སོ། །ཞྱེས་བྲྱིས་ཏྱེ་ཕུལ་བས། 

འགྲོས་དང་ཚིག་ཟུར་གྱིས་མཚོན་པའྱི་གནད་དོན་རྣམས་མ་བྱུང་བར་འདུག་

སྟྱེ། ཚིག་གྱིས་དངོས་སུ་བསྟན་པའྱི་དོན་རྣམས་བྱུང་འདུག་གསུངས་ནས་

བཞག །ངའྱི་རྱིག་པ་འདྱི་དཔྱྱིས་ཕྱིན་པ་སུས་ཀང་མྱི་ཤྱེས་པ་འདུག་དགོངས་

ནས་རྣམ་འགྲྱེལ་གྱི་མཇུག་ཏུ། རྒྱ་མཚོ་ལ་ནྱི་ཆུ་བོ་བཞྱིན་དུ་རང་གྱི་ལུས་ལ་

ཐྱིམ་ཞྱིང་ནུབ་པ་ཉྱིད་དུ་འགྱུར། །ཞྱེས་པའྱི་ཚིགས་བཅད་བཅུག་གོ །ཞྱེས་

གྲགས། ཁ་ཅྱིག་ལ་དབང་བོའྱི་སློབ་མ་ཤཀ་བོ་ཡྱིན་ཏྱེ། དྱེས་འགྲྱེལ་བཤད་

བས་སོ་ཞྱེས་ཟྱེར་བ་ལྟར་འཐད་ཅྱིང༌། དྱེའྱི་སློབ་མ་འོད་ཀྱི་བོ་ཡྱིན་ཟྱེར་རོ། 

ཁ་ཅྱིག་ཛ་མཱ་རྱི་ཆོས་གྲགས་ཀྱི་དངོས་སློབ་ཡྱིན་ཟྱེར་བ་དང༌། རྒྱན་མཁན་
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པོ་དངོས་སློབ་ཡྱིན་པར་འདོད་པ་དང༌། སྤུར་ལ་ལུང་བངས་པར་འདོད་པ་

སོགས་དུས་མྱི་འགྲྱིག་པའྱི་ཅལ་ཅོལ་ཡྱིན་ཞྱིང༌། ཡང་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པས་

རྒྱལ་རྔ་ལན་བཅུ་བདུན་བརྡུངས་ཟྱེར་ཡང་ནང་པའྱི་སོམ་བརྩོན་རྒྱལ་རྔ་

བརྡུང་བའྱི་སྲོལ་མྱེད་ཅྱིང༌། གཅྱེར་བུ་པ་མདུང་ཅན་བ་བ་བྱུང་ནས་སུ་ཕམ་

པ་མདུད་འདྱིས་གསོད་དོ་ཟྱེར་ནས་རྩོད་དུ་བྱུང་ལ། ཆོས་གྲགས་ཀྱིས་མ་

བརྩད་པར་ལ་དབང་བོས་ཕམ་པར་བས་ཟྱེར་ཡང་གཅྱེར་བུ་པ་རང་གྱི་གྲུབ་

མཐའ་དང་འགལ་བའྱི་སྤོད་པས་རྒོལ་བ་འཇོམས་པར་འདོད་པ་འོས་མ་ཡྱིན་

ཞྱིང༌། མཁས་པ་ལ་ཡྱེ་མ་གྲགས་པའྱི་གཏམ་གཏམ་རྒྱུད་ཀྱི་བརོད་པས་

ཕོངས་ཏྱེ་སྨྲས་པ་ལ་སྱིང་པོ་མྱེད་དོ། །དྱེ་ལྟར་ན་རྒྱན་དྲུག་པོ་དྱེ་དག་ལས། ཀླུ་

སྒྲུབ། ཐོགས་མྱེད། ཕོགས་གླང་གསུམ་ནྱི་གཞུང་བྱེད་པ་པོ་ཡྱིན་ལ། འཕགས་

པ་ལ། དབྱིག་གཉྱེན། ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་གསུམ་ནྱི་འགྲྱེལ་བྱེད་ཡྱིན་ནོ། །དྱེ་

རྣམས་སོ་སོའྱི་དུས་སྐབས་ལ་ལྟོས་ཏྱེ། བསྟན་པ་གསལ་བར་བྱེད་པའྱི་

མཛད་པ་མཉམ་པས་རྒྱན་དྲུག་ཅྱེས་གྲགས་སོ། །

བྲམ་ཟྱེ་བདྱེ་བྱེད་དགའ་བ་ནྱི་དུས་ཕྱིས་བྱུང་བ་ཡྱིན་པས་ཆོས་གྲགས་

ཀྱི་དངོས་སློབ་ཏུ་འཆད་པ་ཤྱིན་ཏུ་འཁྲུལ་ལོ། །དྱེའྱི་ཚེ་སྒྲུབ་པ་ཐོབ་པའྱི་རྣལ་

འབོར་པ་ནྱི། སློབ་དཔོན་ཆྱེན་པོ་ལྭ་ཝ་པ་དང༌། ཨྱིནྡྲ་བྷུ་ཏྱི་བར་པ་དང༌། ཀུ་ཀུ་

རཱ་ཛ་དང༌། སློབ་དཔོན་མཚོ་སྐྱེས་རོ་རྱེ་དང༌། ལ་ལྱི་ཏ་བཛྲ་རྣམས་འོལ་སྤྱི་
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ཙམ་དུ་དུས་མཉམ་མོ། །དྱེ་ལ་པདྨ་བཛྲ་གྱི་མཚན་ཅན་མང་པོ་བོན་ནའང༌། 

འདྱི་སྐབས་ཀྱི་མཚོ་སྐྱེས་ནྱི་བར་པ་དྱེ་ཡྱིན་ཞྱིང༌། མཚོ་སྐྱེས་ཀྱི་སྐད་དོད་

མང་པོ་ཡོད་པ་ལས་མ་དོ་རུ་ཧ་ཞྱེས་པ་དྱེ་ཡྱིན་ལ། དྱེ་ལ་སློབ་དཔོན་ཀུ་ཀུ་

རཱ་ཛ་སྟྱེ་ཁྱྱིའྱི་རྒྱལ་པོ་ཞྱེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའམ། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཡྱི་གྱེ་འགའ་

ཞྱིག་ཏུ་ཀུ་ཏ་རཱ་ཛ་ཞྱེས་འབྱུང་སྟྱེ། སྔོན་གྱི་ཡོ་ག་བ་རྣམས་ལ་ཡོངས་སུ་

གྲགས་པ་དྱེ་ཡྱིན་ལ། དྱེ་ནྱི་ཉྱིན་མོ་ཁྱྱིའྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་དཔའ་བོ་དང་རྣལ་

འབོར་མ་སྟོང་ཕྲག་གཅྱིག་ལ་ཆོས་སྟོན་པར་བྱེད་ལ། མཚན་མོ་དྱེ་དག་དང་

ལན་ཅྱིག་དུར་ཁོད་གྱི་གནས་སུ་གཤྱེགས་ནས་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལ་

སོགས་པ་དམ་ཚིག་གྱི་ཀུན་ཏུ་སྤོད་པ་བྱེད་པ་ཞྱིག་བྱུང་སྟྱེ། དྱེ་ལྟར་ལོ་བཅུ་

གཉྱིས་སུ་སྤད་པས་མཐར་ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པོའྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། དྱེས་ནང་རྒྱུད་

སྱེ་ལྔ་དང་རྣལ་འབོར་རྒྱུད་མང་དུ་བཤད་ཅྱིང༌། དྱེ་ཉྱིད་ནྱི་ཟླ་གསང་ཐྱིག་ལྱེའྱི་

རྒྱུད་ལ་བརྟྱེན་ནས་གྲུབ་པ་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ཞྱེས་གྲགས་སོ། །སློབ་དཔོན་ལ་ལྱི་

ཏ་བཛྲ་ནྱི། ནཱ་ལྱེནྡྲའྱི་པནྱི་ཏ་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ། རྣམ་པར་སྣང་མཛད་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་

བའྱི་རྒྱུད་ལ་བརྟྱེན་ཏྱེ་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ཡྱི་དམ་དུ་བྱེད་པ་ལས། རང་

གྱི་སློབ་དཔོན་ལ། རོ་རྱེ་འཇྱིགས་བྱེད་འཇྱིགས་པར་བྱེད་སོགས་མཚན་དྱེ་

རྣམས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དྲྱིས་པས། འདྱི་དག་ནྱི་མྱིའྱི་ཡུལ་ན་མྱེད་པས་ཁོ་བོས་

ནྱི་མྱི་ཤྱེས་ཏྱེ། དྱེའྱི་དོན་དུ་འདོད་པའྱི་ལ་སྒྲུབས་ཤྱིག་གསུངས་པས། དྱེས་
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འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་རྩྱེ་གཅྱིག་ཏུ་བསྒྲུགས་པ་ན། ལོ་ཉྱི་ཤུ་ཙམ་ན་ཞལ་

གཟྱིགས་ཏྱེ་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབས། ཐུན་མོང་གྱི་དངོས་གྲུབ་འགའ་རྱེའང་

ཐོབ་ནས། ཨུ་རྒྱན་གྱི་གནས་ཆོས་ཀྱི་མཛོད་ནས་གཤྱིན་རྱེ་གཤྱེད་ཀྱི་རྒྱུད་

སྤན་དྲོངས་ཤྱིག་ཅྱེས་ལུང་བསྟན་པའང་བྱུང་བས། ཨུ་རྒྱན་དུ་བོན་པ་ན། མུ་

སྟྱེགས་ཀྱི་རྣལ་འབོར་པ་འགའ་ཞྱིག་དང་ནུས་པ་འགྲན་པས། དྱེས་ལྟ་སྟངས་

བས་པ་ན་སློབ་དཔོན་བརྒྱལ་ཞྱིང་འགྱེལ་བར་གྱུར་པ་སངས་ཙམ་ན། རོ་རྱེ་

རྣལ་འབོར་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པས། རོ་རྱེ་རོ་ལངས་མས་ཞལ་

མངོན་སུམ་དུ་བསྟན་ཏྱེ། གཤྱིན་རྱེ་གཤྱེད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར། 

དྱེར་རྣལ་འབོར་བཞྱི་རོགས་པའྱི་རྱིམ་པ་དང་བཅས་པ་བསོམས་པས་ཟླ་བ་

ཕྱེད་དང་གསུམ་ནས་དངོས་གྲུབ་ཆྱེན་པོ་ཐོབ་པའྱི་ལྟས་བྱུང་ནས་ནགས་ཀྱི་

མ་ཧྱེ་གདུག་པ་ཅན་བཀུག་ནས་ཆྱིབས་ཏྱེ། རྱིག་པ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྤོད་པ་

ཡང་མཛད་དོ། །དྱེ་ནས་ཨུ་རྒྱན་གྱི་གནས་དྷརྨ་གཉྫ་ཞྱེས་བ་བ་ནས། མ་

འོངས་པའྱི་སྱེམས་ཅན་ལ་ཕན་པའྱི་དོན་དུ་གཤྱེན་རྱེ་གཤྱེད་ལ་སོགས་པའྱི་

རྒྱུད་སྤན་འདྲྱེན་པར་བཞྱེད་པ་ལ། མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ན་རྱེ། ཞག་བདུན་དུ་

བོ་ལ་ཇྱི་ཙམ་བཟུང་བར་ནུས་པ་དྱེ་གནང་ངོ༌། །ཞྱེས་ཟྱེར་བ་ལ། ལག་པའྱི་ལ་

ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པས། དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་གཤྱིན་རྱེ་གཤྱེད་ནག་པོའྱི་རྒྱུད་དང༌། སོམ་གསུམ་པ་དང༌། རྟོག་པ་



236

རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

བདུན་པ་དང༌། གཞན་ཡང་གཟུངས་དང་རྒྱུད་དང༌། རྟོག་པའྱི་རྱིམ་པ་ཐོར་བུ་

པ་མང་པོ་དང་བཅས་པ་ཐུགས་སུ་ཆུད། འཛམ་བུའྱི་གླྱིང་དུ་ལག་པར་དར་

བར་མཛད་དྱེ། ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་མུ་སྟྱེགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཕྲན་ན་ར་ཝརྨ་

ཞྱེས་བ་བའྱི་སར་མུ་སྟྱེགས་རྣམས་དང་ནུས་པ་འགྲན་པ་ལས། མུ་སྟྱེགས་ཀྱི་

གཙོ་བོ་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་དུག་བྲྱེ་བོ་རྱེ་ཟོས། སློབ་དཔོན་གྱི་དུག་ནྱི་མྱི་ཁུར་

བཅུ་ཙམ་གསོལ་ཞྱིང༌། དངུལ་ཆུ་ཆང་སྣོད་གཉྱིས་འཐུངས་པས་གནོད་པ་

མྱེད་པ་ན། རྒྱལ་པོ་དྱེ་ལག་པར་དད་ནས། ནང་པ་ལ་ཞུགས་ཏྱེ་འཇམ་

དབངས་ཀྱི་ལ་ཁང་བཞྱེངས། གྲོང་ཁྱྱེར་ཧསྟྱི་ན་པུ་རར་མུ་སྟྱེགས་ཀྱི་སྔགས་

མཁན་གྱི་སྱེ་ཞྱིག་གཤྱིན་རྱེ་གཤྱེད་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཉྱིན་གཅྱིག་བསྐོར་བས་

བརླག་པ་དང༌། ཤར་ཕོགས་ཝ་རནྡྲྱེའྱི་ཆ་ཤས་བ་ག་ལ་ཞྱེས་བ་བར་ཀླུ་བྱི་ཀྲྱི་

ཌ་ཞྱེས་བ་བ་ནང་པ་ལ་ཤྱིན་ཏུ་གནོད་པ་ཅྱིག་ཡོད་པའང་སྦྱིན་སྲྱེག་གྱིས་

ཚར་བཅད་དྱེ། དྱེ་མ་ཐག་ཀླུའྱི་གནས་མཚོ་ཡང་བསྐམས། དྱེ་དག་ལ་སོགས་

པ་བསྟན་པ་ལ་སང་བའྱི་མུ་སྟྱེགས་དང་སྟག་གཟྱིགས་ལ་སོགས་པ་སྟོག་ཕྲག་

མང་པོ་ཚར་བཅད། མྱི་མ་ཡྱིན་གདུག་པ་ཅན་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་བཏུལ་ཏྱེ་གཙོ་བོ་

མངོན་སྤོད་ཀྱི་འཕྲྱིན་ལས་ཀྱིས་འགྲོ་དོན་མཛད་མཐར་འཇའ་ལུས་སུ་

གཤྱེགས། དྱེའྱི་སློབ་མ་ལྱི་ལ་བཛྲ་གྱིས་སློབ་དཔོན་གྱི་གསུང་ངག་ཡྱི་གྱེར་

བཀོད་པས་གཤྱིན་རྱེ་གཤྱེད་འབྱུང་བ་དང༌། ཞྱི་ཁོ་རྣམ་རོལ་སོགས་ལྱི་ལ་
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བཛྲ་ཆྱེན་པོས་མཛད་པར་བྱེད་དོ། །

ལ་ཝ་པ་དང༌། ལ་ལྱི་ཏ་བཛྲ་དང༌། ཨྱིནྡྲ་བྷུ་ཏྱི་རྣམས་ཀྱིས་ཆོ་འཕྲུལ་

འགྲན་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀང་ཡོད་དྱེ། དྱེ་ཡང་ལ་ཝ་པ་དང༌། ལ་ལྱི་ཏ་བཛྲ་གཉྱིས་

ཀ་གྲུབ་པ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱིས་ཤྱིག་ན། ནུབ་ཕོགས་ཨུ་རྒྱན་གྱི་ཡུལ་དུ་གཤྱེགས་

པ་ལས། རྱི་མུ་རུན་ཀ་ཞྱེས་བ་བ་བགྲོད་དཀའ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ལ། སློབ་

དཔོན་གཉྱིས་བགྲོད་ཏྱེ། བདག་ཅག་གཉྱིས་ལས་སུའྱི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་བགྲོད་

པར་བ་ཞྱེས་པ་ལས། ལ་ལྱི་ཏ་བཛྲ་གྱིས་དྱེང་བདག་གྱི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་

བགྲོད་ལ། སླར་ལྡོག་འོང་བའྱི་ཚེ་ཁྱོད་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་མཐུ་ལས་སོ། །དྱེར་

ལ་ལྱི་ཏ་བཛྲ་བདག་ཉྱིད་གཤྱེན་རྱེ་གཤྱེད་དུ་གྱུར་པའྱི་ཕག་མཚན་རལ་གྲྱིས་

རྱི་དྱེའྱི་རྩྱེ་མོ་ནས་རྩ་བའྱི་བར་དུ་གཤགས་ཏྱེ། དྱེར་ལམ་ཁ་ཕྲག་ཤྱིན་ཏུ་དོག་

པོ་དོག་པོ་ཞྱིག་ལས་བཞུད་ནས་སླར་རྱི་སྔར་བཞྱིན་དུ་གྱུར་ཏོ། ཨུ་རྒྱན་གྱི་

གནས་སུ་ཨྱིནྡྲ་བྷུ་ཏྱི་ཐུན་མོང་གྱི་གྲུབ་པ་ཐོབ་པའྱི་སྐབས་ཤྱིག་ཡྱིན་ལ། ལ་

ལྱི་ཏ་བཛྲ་ཞྱེས་བ་བའྱི་གྲུབ་བའྱི་སློབ་དཔོན་ཞྱིག་གསར་དུ་འོངས་སོ་ཞྱེས་

ཐོས་ནས། རྒྱལ་པོ་སྐྱེ་བོའྱི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་བསུ་བའྱི་ཕྱིར་འོངས་ཏྱེ། 

སློབ་དཔོན་གྱི་ཞབས་གཉྱིས་ལ་བསྐུ་མཉྱེ་བྱེད་པའྱི་ཚེ་ཞབས་རྱེ་རྱེ་ལ་ལག་

པ་གཉྱིས་གཉྱིས་གྱིས་བསྐུ་མཉྱེ་བྱེད་དགོས་པས་རྒྱལ་པོས་ལག་པ་བཞྱི་

སྤྲུལ་ནས་བསྐུ་མཉྱེ་བས་སོ། །སློབ་དཔོན་གྱིས་ཞབས་བཞྱི་སྤྲུལ་པས། རྒྱལ་
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པོས་ཕག་བརྒྱད། སློབ་དཔོན་གྱིས་བརྒྱད་སྤྲུལ་པས། རྒྱལ་པོས་བཅུ་དྲུག་

སློབ་དཔོན་གྱིས་བཅུ་དྲུག་སྤྲུལ་པ་ན། རྒྱལ་པོ་ཕག་བཅུ་དྲུག་གྱི་ལ་ལ་

གོམས་པ་བརྟག་པས། དྱེ་བས་ལག་པ་སྤྲུལ་མ་ནུས་པར་རྱེ་རྱེས་བསྐུ་མཉྱེ་

བས་སོ། །དྱེ་ནས་སློབ་དཔོན་གྱིས་ཞབས་བརྒྱའྱི་བར་དུ་སྤྲུལ་ནས་རྒྱལ་

པོའྱི་ང་རྒྱལ་བཅག་གོ །ཕྱིས་སློབ་དཔོན་ལྭ་ཝ་བ་དང༌། ལ་ལྱི་ཏ་གཉྱིས་སླར་

ཤར་ཕོགས་སུ་བོན་པའྱི་ཚེ། རྱི་མུ་རུཎྜ་ཀའྱི་དྲུང་དུ་ནུབ་གཅྱིག་བྲང་བཏབ་

བོ། །ལྭ་ཝ་པ་ན་རྱེ། རྱི་བོ་ཤྱིན་ཏུ་ཆྱེ་ན་ནངས་པར་སྔ་མོར་འགྲོའོ་བས་ནས། 

ནམ་ཕྱེད་འཇྱིང་ཡོལ་ན་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྱི་སྟོབས་ཀྱིས་རྱི་མྱེད་པར་བས་ཐང་

བདྱེ་མོ་ཞྱིག་ལ་འོངས་ཏྱེ། ནམ་ལངས་པ་ན་ལ་ལྱི་ཏ་བཛྲ་གྱིས་ཕྱི་མྱིག་

གཟྱིགས་ཙ་ན་རྱི་བརྒལ་བར་ཤྱེས་ཏྱེ་ངོ་མཚར་སྐྱེས་ནས་ལྭ་ཝ་པ་ལ་ཕག་

བས་སོ་ཞྱེས་གྲགས་སོ། །

དྱེ་ལ་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་གྱི་གཏམ་གྲགས་ཆྱེ་བ་ལྟར་ན། རྣལ་འབོར་

གྱི་དབང་ཕྱུག་བྱི་རཱུ་པ་ནྱི་གཤྱིན་རྱེ་གཤྱེད་ཀྱི་ལམ་བསོམས་པས་རོ་རྱེ་ཕག་

མོས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་གྲུབ་པ་ཐོབ། གཤྱིན་རྱེ་གཤྱེད་ཉྱིད་དང་མྱི་

གཉྱིས་པའྱི་རྣལ་འབོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆྱེན་པོར་གྱུར་པ་ཡྱིན་པས་རྒྱུ་མཐའ་

དག་སྟོན་དུ་རུང་མོད་ཀང༌། གྲུབ་ཐོབ་རྣམས་ནྱི་དངོས་ཀྱི་གདུལ་བ་རྣམས་

དང་སྐལ་པ་འཚམ་པར་སྟོན་པ་ཉྱིད་ཆོས་ཉྱིད་ཡྱིན་པས། གཤྱིན་རྱེ་གཤྱེད་
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དམར་པོའྱི་རྒྱུད་སྤན་དྲངས་ཤྱིང༌། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉྱིད་ཀྱིས་གསུང་

བཞྱིན་དུ་སྒྲུབ་ཐབས་དང་མན་ངག་ཡྱི་གྱེ་བཀོད། དྱེའྱི་སློབ་མ་ཊོམ་བྷྱི་ཧྱེ་རུ་

ཀས་ཀུ་རུ་ཀུལྱེའྱི་རྟོག་པ་དང་ཨཱ་རལྱི་གཉྱིས་ཀྱི་རྒྱུད་སྤན་དྲངས། རྒྱུད་ཀྱི་

དོན་མངོན་ཤྱེས་ཀྱིས་མཁྱྱེན་ཞྱིང༌། ཡྱེ་ཤྱེས་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་དང་བཀའ་

བགྲོས་པ་ལས་དགྱེས་པའྱི་རོ་རྱེའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སྱིང་པོ་བངས་ནས་བདག་མྱེད་

མའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང༌། ལན་ཅྱིག་སྐྱེས་གྲུབ་ལ་སོགས་པ་གཞུང་དུ་མ་མཛད་

ཅྱིང་སློབ་མ་རྣམས་ལ་དབང་ཡང་བསྐུར་རོ། །དྱེ་ནས་སློབ་དཔོན་ལྭ་ཝ་པ་

དང་མཚོ་སྐྱེས་གཉྱིས་ཀྱིས་དགྱེས་པའྱི་རོ་རྱེའྱི་རྒྱུད་སྤན་དྲངས་ཏྱེ། ལྭ་ཝ་

པས་སྭ་སཾ་བྱེ་ད་པྲ་ཀྲྱི་ཏ་ཞྱེས་བ་བ་རོགས་རྱིམ་གཙོ་བོར་སྟོན་པའྱི་བསྟན་

བཅོས་དང༌། མཚོ་སྐྱེས་ཀྱིས་བསྐྱེད་རྱིམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་སོགས་མང་དུ་

མཛད་དྱེ། དགྱེས་པའྱི་རོ་རྱེའྱི་ཡབ་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཐོག་མར་བྱུང་བ་ནྱི། སྒྲུབ་

ཐབས་མཚོ་སྐྱེས་སོ་ཞྱེས་གྲགས་སོ། །ཤར་ཕོགས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་ཆྱེན་པོ་

དབུ་མ་པ་དཔལ་སྦས་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད་ཀང་གསལ་བར་མ་མཐོང་ཞྱིང་མ་ཐོས་

སོ། །དྱེའྱི་ཚེ་ལོ་ཕོགས་ཀྱི་རྒྱུད་དུ། ཀ་མ་ལ་གོ་མཱྱི་ཞྱེས་བ་བ་སྤན་རས་

གཟྱིགས་ཀྱི་གྲུབ་ཐོབ་གཅྱིག་བྱུང་སྟྱེ། དྱེ་ཡང་ལོ་ཕོགས་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་

ཞྱིག་ན་དགྱེ་སློང་སྱེ་སྣོད་གསུམ་པ་དང༌། ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོ་ལ་བསམ་གཏན་པ་

ཞྱིག་བཞུགས་པའྱི་གཡོག་དགྱེ་བསྱེན་ཀ་མ་ལ་གོ་མཱྱི་ཡྱིན། དྱེ་ཡང་ཀ་མ་ལ་
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གོ་མཱྱི་དྱེས་སྔོན་བསྟན་པ་ལ་མ་ཞུགས་ཤྱིང་ལས་འབྲས་མྱི་ཤྱེས་པའྱི་དུས་

ཤྱིག་གཙུག་ལག་ཁང་ཞྱིག་གྱི་སོ་དྲུང་ནས་དངུལ་གྱི་འདབ་མ་ལ་ཡྱི་གྱེ་བྲྱིས་

པ་ཞྱིག་རྱེད་དྱེ། དྱེ་ཅྱི་དགར་བངས་ནས་ཡུལ་གྱི་གཟུགས་ཚོང་མ་འགའ་ལ་

བྱིན་ནོ། །ཕྱིས་དུས་དྱེར་རང་གྱི་སློབ་དཔོན་དགྱེ་སློང་དྱེ་སྔ་དྲོ་སྔ་མོ་ན་བསོད་

སོམས་གསོལ་ནས། སོ་ནང་ནས་བསམས་ཏྱེ་ཉྱི་མ་ཕྱི་ཕྲྱེད་ཀྱི་བར་དུ་སོ་མྱི་

འབྱེད་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ལས། དུས་ལན་ཅྱིག་དགྱེ་བསྱེན་དྱེས་སྔ་དྲོ་ནས་ཉྱི་མ་

ཕྱི་ཕྲྱེད་ཀྱི་བར་སོ་བསམས་ནས་བཞུགས་པ་ཅྱི་ཞྱིག་ལགས་ཞུས་པས། བུ་

འདྱི་དྲྱིས་ནས་ཅྱི་བྱེད་གསུང་པ་ལ། གང་སློབ་དཔོན་རྣལ་འབོར་དུ་མཛད་པ་

དྱེ་བདག་ཀང་མནོས་ཏྱེ་སོམ་པ་ལགས་ཞུས་པས། བུ་ང་ལ་རྣལ་འབོར་དུ་བ་

བ་གཞན་མྱེད། རྱི་པོ་ཏ་ལར་ཕྱིན་ནས་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་ལ་

ཆོས་ཉན་ཏྱེ། སླར་ཡང་འདྱིར་འོངས་ནས་སོ་འབྱེད་པ་ཡྱིན་གསུང༌། འོ་ན་

བདག་ཀང་འཁྱིད་པར་ཞུ་ཞུས་པས། འཕགས་པ་ལ་ཞུས་ནས་འོང་གྱི་

གསུང༌། ནངས་པར་སློབ་དཔོན་འཁོར་བྱུང་བ་ལ་དྲྱིས་པས་སློབ་དཔོན་ཅུང་

ཟད་ཁོས་ཏྱེ། བུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ཡང་སྱིག་པ་ཅན་གྱི་ཕོ་ཉར་བས་སོ། །ཅྱི་ཡྱིན་

དྲྱིས་པས། ཁོ་བོས་འཕགས་པ་ལ་ཞུས་པ་ན། ཁྱོད་སྱིག་པ་ཅན་དྱེ་ལྟ་བུའྱི་

ལོན་ཁྱྱེར་མ་འོང་ཞྱིག དྱེ་ནྱི་འཕགས་པ་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་

གླྱེགས་བམ་དངུལ་ལས་བས་པ་འཇྱིག་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ཞྱེས་གསུང་ངོ༌། ། 
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དྱེའྱི་ཕྱིར་ཁྱོད་ནྱི་པོ་ཏ་ལར་འགྲོ་བའྱི་སྐལ་བ་མྱེད་དོ་ཞྱེས་གསུང་པས་སྔོན་

རང་གྱིས་རྱེད་པའྱི་དངུལ་གྱི་འདབ་མ་ལ་ཡྱི་གྱེར་བྲྱིས་པ་དྱེ་ཡྱིན་པར་ཤྱེས། 

སྱིག་པའྱི་ལས་ལ་ཤྱིན་ཏུ་འཇྱིགས་ཤྱིང་སྐྲག་ནས། འོ་ན་སློབ་དཔོན་གྱིས་

སྱིག་པ་སྦོང་བའྱི་ཐབས་འཕགས་པ་ལ་ཞུས་ཤྱིག་བས་པ་ལ། ནངས་པར་

དྱེས་ཀང་འཕགས་པ་ལ་ཞུས། སྤན་རས་གཟྱིགས་ཀྱིས་ཀང་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་

ཟབ་མོ་ཞྱིག་གནང་ནས། སློབ་དཔོན་དྱེས་ཀང་དགྱེ་བསྱེན་དྱེ་ལ་གནང༌། 

དྱེས་ཀང་ནགས་ཚལ་དབྱེན་པ་ཞྱིག་ཏུ་རྩྱེ་གཅྱིག་ཏུ་བསྒྲུབས་པས། ལོ་བཅུ་

གཉྱིས་ཙམ་སོང་བ་ན་བ་རོག་ཞྱིག་གྱིས་འབྲས་ཆན་ཆད་པ་གཅྱིག་ཤྱིང་ཁར་

ཟ་བར་འདོད་པ་ལས་ཀ་མ་ལ་གོ་མཱྱིའྱི་མདུན་དུ་ལྷུངས། སྔར་ལོ་བཅུ་གཉྱིས་

སུ་མྱི་ཟས་ཆྱེར་མ་ཟོས་པས། འབྲས་ཆན་དྱེ་ཟ་བར་འདོད་དྱེ་ཟོས་པ་ན། 

འབྲས་ཆན་ལ་སྲྱེད་པའྱི་སྱེམས་ཤྱིན་ཏུ་དྲག་པ་སྐྱེས་ཏྱེ། གྲོང་ཁྱྱེར་དུ་སློང་དུ་

ཕྱིན་པ་ན་སྟྱེས་དབང་གྱིས་ཉྱིན་ཞག་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་མ་རྱེད་དོ། །དྱེ་ནས་ཅུང་

ཟད་ཅྱིག་རྱེད་པ་དྱེ་གོ་དུམ་ཞྱིག་ཏུ་བཅུག་ནས་ནགས་གསྱེབ་ཏུ་ཁུར་བ་ན་

དྱེའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་རྣམ་པར་བརྟགས་པས། འབྲས་ཆན་ལ་སྲྱེད་པའྱི་སྱེམས་

རང་བཞྱིན་མྱེད་པར་མཐོང་ནས། དྱེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་གསལ་བར་རྟོགས་ཤྱིང༌། 

འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡང་རང་གྱི་དྲུང་ན་འོད་

འབར་བས་བཞུགས་པར་སྣང་ངོ༌། །དྱེ་ཉྱིད་དུ་གོ་དུམ་འབྲས་ཆན་དང་བཅས་
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པ་དྱེ་ཉྱིད་ས་ལ་བརབས་པས་ས་གཡོས་ཤྱིང༌། གོ་མོག་གྱི་གཟྱེག་མ་ཞྱིག་

ཀླུའྱི་རྒྱལ་པོ་ནོར་རྒྱས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་ལྷུངས་ནས་བརྟགས་པས་དྱེ་ལྟར་ཡྱིན་

པར་ཤྱེས་ཏྱེ། ཀླུའྱི་རྒྱལ་པོ་ནོར་རྒྱས་ཀྱི་བུ་མོ་འཁོར་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་ཁ་

ཟས་བཟང་དགུ་ཐོགས་ནས་མཆོད་པ་ལ་འོངས་ཀང་ཁ་ཟས་ཀྱི་སྲྱེད་པ་

སངས་ཏྱེ་ཕྱིར་ཕོགས་ནས་འདུག་གོ །ཕྱིས་ཀླུ་རྣམས་འདུལ་བའྱི་དོན་དུ་ཀླུ་

ཡུལ་དུའང་བོན། མྱིའྱི་ཡུལ་དུའང་འགྲོ་བའྱི་དོན་མང་དུ་མཛད་ནས་མཐར་རྱི་

པོ་ཏ་ལར་ཡང་བཞུད་དོ། །དཔལ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པའྱི་དུས་སུ་བྱུང་བའྱི་

གཏམ་སྟྱེ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་དྲུག་པའོ། །

 

རྒྱལ་པོ་བི་ཙནྡྲ་སོགས་ཀི་དུས་ཀི་གཏམ།

དྱེའྱི་འོག་ཏུ་བྱིཥྞུ་རཱ་ཛ་འདས་པ་ན་མ་ལ་ཝའྱི་རྒྱལ་པོ་རྱིང་པའྱི་རྒྱུད་

ལས་རྒྱལ་བརྒྱུད་མ་ཆད་པར་བྱུང་བའྱི་རྱིགས་ཞྱིག་ལ། རྒྱལ་པོ་བྷརྠཱ་རྱི་

བྱུང༌། རྒྱལ་པོ་དྱེའྱི་སྲྱིང་མོ་ཞྱིག་བྱི་མ་ལ་ཙནྡྲ་ལ་བག་མར་བཏང་བ་ལས་

རྒྱལ་པོ་གོ་བྱི་ཙནྡྲ་བཙས། ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་སྐུ་འདས་པ་ཙམ་ན་དྱེ་ཡང་

རྒྱལ་སར་ཐོན་པའམ་ཐོན་དུ་ཉྱེ་བའྱི་དུས་ཤྱིག་ཡྱིན། རྒྱལ་པོ་དྱེ་གཉྱིས་ཀར་

གྲུབ་ཐོབ་ཛ་ལནྡ་རྱི་པ་དང༌། སློབ་དཔོན་ནག་པོ་སྤོད་པ་པས་བཏུལ་ནས་
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གྲུབ་པ་ཐོབ་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་གཞན་དུ་ཤྱེས། དྱེའྱི་སྐབས་སུ་གྲུབ་ཐོབ་ཏནྟྱི་པ་

ཡང་བྱུང་སྟྱེ། མ་ལ་བའྱི་གྲོང་ཁྱྱེར་ཨརྦནྟྱི་ཞྱེས་བ་བ་དྱེ་ནྱི་ཐགས་མཁན་གྱི་

རྱིགས། ཡུན་རྱིང་པོར་དྱེའྱི་ལས་ཀྱིས་འཚོ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ལས། དྱེ་ལ་བུ་

དང་ཚ་བོ་ཡང་མང་པོ་ཡོད་ཅྱིང༌། ཐགས་མཁན་གྱི་རྱིགས་བརྒྱུད་ཤྱིན་ཏུ་

དར་བར་གྱུར་པ་ལས། ནམ་ཞྱིག་ན་དྱེ་རྒས་ཤྱིང་འཁོགས་ཏྱེ་བ་བ་གང་ལ་

ཡང་སྦོར་མྱི་བཟོད་པར་གྱུར་པའྱི་ཚེ། བུ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱྱིམ་དུ་རྱེ་མོས་ཀྱིས་

གསོ་བ་ལས། ནམ་ཞྱིག་ན་སྐྱེ་བོ་ཀུན་གྱིས་དཔྱས་གདགས་པའྱི་གནས་སུ་

བས་པ་ན། བུ་རྣམས་ན་རྱེ། འཚོ་བས་ནྱི་འོ་མྱི་བརྒྱལ་བར་བྱེད། དབྱེན་པ་

ཞྱིག་ཏུ་བཞུགས་ཤྱིག་བས་ནས། བུ་ཆྱེ་བའྱི་སྐྱེད་མོས་ཚལ་གྱི་ལོགས་ཤྱིག་

ཏུ་སྤྱིལ་བུ་ཆུང་ངུ་ཞྱིག་བས་ནས་འདུག་ལ། བུ་རྣམས་སོ་སོའྱི་ཁྱྱིམ་ནས་ཉྱི་

མ་རྱེ་མོས་ཀྱིས་ཟས་འདྲྱེན་པར་བྱེད་དོ། །དྱེར་ལན་ཅྱིག་གྲུབ་ཐོབ་ཛ་ལནྡྷ་རྱི་

པ་རྣལ་འབོར་པ་ཕལ་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་བོན། ཐགས་མཁན་གྱི་བུ་རྒན་པ་ལ་

གནས་ཚང་གཡར་བས་དྱེས་ཀང་སྐྱེད་མོས་ཚལ་དྱེར་བཀུར་བསྟྱི་ཅུང་ཟད་

དང་བཅས་པས་བསྐལ། སྲོད་ཀྱི་དུས་ན་སྒྲོན་མྱེ་སྦར་ཏྱེ་མགྲོན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་

པ་རྒན་པོས་ཤྱེས། ཐོ་རངས་ཀྱི་དུས་ན། དྱེ་ན་ཡོད་པ་སུ་ཡྱིན་དྲྱིས་པས། ང་

རྣལ་འབོར་བ་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དངོས་རང་སུ་ཡྱིན་གསུང༌། དྱེས་

ཐགས་མཁན་འདྱི་རྣམས་ཀྱི་ཕ་ཞྱིག་ལགས་ཏྱེ། རྒས་འཁོགས་པར་གྱུར་
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པས་སྐྱེ་བོ་གཞན་ལ་སྟོན་ཡང་མ་ཉན་ཏྱེ་འདྱིར་སྦས་པ་ཞྱིག་ལགས། ཁྱྱེད་

ཅག་རྣལ་འབོར་པ་རྣམས་ནྱི་སྱེམས་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཡྱིན་པས་བདག་

ལ་བྱིན་གྱིས་རློབ་པར་ཞུ་བས་པས། སློབ་དཔོན་གྱིས་ཀང་དྱེ་སྐལ་བ་དང་

ལྡན་པར་མཁྱྱེན་ཏྱེ། སྐད་ཅྱིག་དྱེ་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་སྤྲུལ་ནས་དབང་བསྐུར་

ཞྱིང༌། ཟབ་མོའྱི་དོན་གྱི་གདམས་པ་ཅུང་ཟད་ཅྱིག་གནང་ནས་བཞུད་དྱེ། རྒན་

པོས་ཀང་བ་མའྱི་གདམས་ངག་རྩྱེ་གཅྱིག་ཏུ་བསོམས་པས་ལོ་འགའ་ཞྱིག་

སོང་བའྱི་འོག་ཏུ། རྱེ་བཙུན་རོ་རྱེ་རྣལ་འབོར་མ་མངོན་སུམ་དུ་བོན་ཏྱེ་ཕག་

སྤྱི་བོར་བཞག་པ་ཙམ་གྱིས་ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པོ་མཆོག་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། འོན་

ཀང་རྱེ་ཞྱིག་གསང་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་གནས་པ་ལ། ནང་ཅྱིག་བུ་ཆྱེ་ཤོས་ཀྱི་

ཁྱྱིམ་དུ་འགྲོན་པོ་མང་བོ་བྱུང་སྟྱེ་ཉྱིན་མོ་གཡྱེངས་ནས། ཕ་ལ་ཟས་སྐྱེལ་བ་མ་

བྱུང༌། མུན་སྲོས་པ་ན་དྲན་ཏྱེ་གཡོག་མོ་ཞྱིག་གྱིས་ཟན་སྐྱེལ་དུ་ཕྱིན་པས་

སྐྱེད་མོས་ཚལ་ན་གླུ་དང་རོལ་མོའྱི་སྒྲ་ཞྱིག་གྲགས། མཐར་བརྟགས་པས་

སྤྱིལ་བུ་ཆུང་ངུ་དྱེའྱི་ནང་ན་འདུག་སྟྱེ། སོ་སྱེང་ནས་བལྟས་པས་རྒན་པོ་ནྱི་

ལུས་ལ་འོད་འཕྲོ་ཞྱིང༌། འཁོར་ལ་དང་ལ་མོའྱི་ཆ་བད་བཅུ་གཉྱིས་ཙམ་གྱིས་

མཆོད་པ་ཕུལ་ཞྱིང་འདུག སོ་ཕྱེ་བ་ཙམ་ན་ཡལ་ཏྱེ་སོང་སྐད། དྱེ་ནས་གྲུབ་པ་

ཐོབ་པར་ཤྱེས་ཏྱེ། དྲྱིས་ཀང་ཁས་མ་བངས་པར་རྣལ་འབོར་བ་ཞྱིག་གྱིས་

བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས། ལུས་ཉམ་སྟོབས་དང་ལྡན་པར་སོང་ངོ་ཟྱེར་ནས། 
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སླར་ཡང་ཐགས་མཁན་གྱི་བ་བ་བྱེད་ཅྱིང་གླུ་ཁོ་ན་ལྱེན་པ་ཞྱིག་བྱུང༌། བར་

འདྱིར་ནག་པོ་སྤོད་པ་དང་མཇལ་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་དྱེ་གཞན་དུ་ཤྱེས་པར་

བ། ལན་ཅྱིག་ཡུལ་པ་རྣམས་དཀའ་ཟློག་མ་ལ་སོགས་པ་མ་མོ་རྣམས་མཆོད་

པའྱི་ཕྱིར་ར་སྐྱེས་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་གསོད་པར་བརྩམས་པ་ལ། སློབ་དཔོན་

དྱེས་ར་རྣམས་ལ་སྔགས་བཟླས་པས་ཐམས་ཅད་ཀང་ཅྱེ་སྤང་གྱི་གཟུགས་

སུ་གྱུར། མྱི་རྣམས་ཐྱེ་ཚོམ་སྐྱེས་ནས་ཕྱིར་ལྡོག དཀའ་ཟློག་མའྱི་རྟྱེན་གྱི་སྟྱེང་

དུ་འགྱེལ་བ་ལྟར་བས་པས། དྱེ་ཉྱིད་གཟུགས་དངོས་བསྟན་ཏྱེ། གྲུབ་ཐོབ་ཅྱི་

བཞྱེད་ཟྱེར་བ་ལ། སྲོག་གཅོད་པའྱི་མཆོད་པ་མ་ལྱེན་ཞྱིག་ཅྱེས་བཀའ་བསོས། 

ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ཡང་དཀར་གསུམ་གྱིས་མཆོད་པ་ཡྱིན། དྱེ་ནས་རོ་རྱེའྱི་གླུ་

མང་པོ་བངས་ཏྱེ་གར་གཤྱེགས་ཆ་མྱེད་པར་བཞུད་དོ། །དྱེ་རྱེས་གོ་བྱི་ཙནྡྲའྱི་

ཕ་ཚན་གྱི་སྤུན་ཟླར་གྱུར་པ། ལ་ལྱི་ཏ་ཙནྡྲས་རྒྱལ་སྲྱིད་བས། ལོ་མང་པོ་བདྱེ་

བར་བསྐངས་པ་ལས། དྱེ་ཡང་ནག་པོ་སྤོད་པའྱི་སྐུ་ཚེའྱི་སྨད་ཀྱི་དུས་སུ་

བཏུལ་ནས། རྒྱལ་པོ་དང་བོན་པོས་གྲུབ་པ་ཐོབ། དྱེ་ལྟར་རོལ་བའྱི་ཟླ་བ་དྱེ་ནྱི་

ཙནྡྲའྱི་རྱིགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཐ་མར་བྱུང་ངོ༌། །དྱེ་ཕྱིན་ཆད་ཙནྡྲའྱི་

རྱིགས་ཀྱི་རྒྱལ་རྱིགས་མང་དུ་ཡོད་ཀང་རྒྱལ་སྲྱིད་ཟྱིན་པ་མ་བྱུང་སྟྱེ་བྷཾ་ག་ལ་

དང༌། ཨོ་ཌོ་བྱི་ཤ་སོགས་ཤར་ཕོགས་ཡུལ་ཚན་ལྡན་རྒྱལ་རྱིགས་དང་བོན་

པོ་དང༌། བྲམ་ཟྱེ་དང༌། ཚོང་དཔོན་ཆྱེན་པོ་རྣམས་སོ་སོར་ཁྱྱིམ་དང་ཁྱྱིམ་ན་
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རྒྱལ་པོར་གྱུར་ཏྱེ། ཡུལ་འཁོར་སྐོང་བའྱི་རྒྱལ་པོ་མ་བྱུང་ངོ༌། །

 དུས་དྱེའྱི་ཚེ་གྲུབ་ཐོབ་རྒྱལ་པོ་ལན་སྐྱེས་རོལ་པ་དང༌། དཔལ་ནཱ་

ལྱེནྡྲར་སློབ་དཔོན་དུལ་བ་ལ་བྱུང༌། དྱེས་ཚད་མ་སྱེ་བདུན་ལ་འགྲྱེལ་པ་བས། 

མདོ་སྱེ་འཛིན་པ་ཤུ་བྷ་མྱི་ཏྲ་དང༌། སློབ་དཔོན་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྐངས་དང༌། 

ཤནྟྱི་སོ་མ་ལ་སོགས་པ་བྱུང་སྟྱེ། རྣམ་རྱིག་གྱི་གྲུབ་མཐའ་རྩ་བར་བཟུང༌། 

མདོ་སྱེ་དང་འདུལ་བ་དར་བར་བས་སོ། །ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་

དགུ་པ་ཞྱེས་པའྱི་བསྟན་བཅོས་རྩོམ་མཁན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཀམྤ་ལ་པ་དང༌། 

དཔལ་སྦས་ཀྱི་སློབ་མ་སློབ་དཔོན་ཆྱེན་པོ་ཡྱེ་ཤྱེས་སྱིང་པོ་ལ་སོགས་པས་

ངོ་བོ་ཉྱིད་མྱེད་པའྱི་དབུ་མའྱི་ཚུལ་བཟུང༌། ཤར་ཕོགས་བྷཾ་ག་ལའྱི་ཆར་

གཏོགས་པ་ཧ་ཙི་པུ་ར་ཞྱེས་བ་བར་དགྱེ་བསྱེན་བཙུན་པ་ངོ་བོ་ཉྱིད་མྱེད་པ་

བོན་ཏྱེ། རྣམ་རྱིག་གྱི་དབུ་མ་རྒྱ་ཆྱེར་བཤད། ཐོ་གར་གྱི་ཡུལ་དུ་བྱེ་བྲག་ཏུ་

སྨྲ་བའྱི་སློབ་དཔོན་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཆྱེན་པོ་དྷརྨ་མྱི་ཏྲ་ཆོས་ཀྱི་བཤྱེས་

གཉྱེན་ཡང་བོན། ནུབ་ཕོགས་མ་རུའྱི་ཡུལ་དུ་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཆྱེན་པོ་

བསོད་རྣམས་གྲགས་ཞྱེས་བ་བ་དང༌། ཙི་ཏ་ཝ་རའྱི་ཡུལ་དུ་འདུལ་འཛིན་ཞྱི་

བ་འོད་དང༌། ཁ་ཆྱེའྱི་ཡུལ་དུ་འདུལ་འཛིན་མ་ཁོལ་ཞྱེས་པ་རྣམས་བྱུང་སྟྱེ། དྱེ་

ལ་གཞན་རྣམས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱས་པར་མ་མཐོང༌། སློབ་དཔོན་ཡྱེ་ཤྱེས་སྱིང་

པོ་ནྱི། ཨོ་ཌྱི་བྱི་ཤར་འཁྲུངས་ཤྱིང༌། དྱེར་པཎྜྱི་ཏ་ཆྱེན་པོར་གྱུར་པ་ཞྱིག་བྷཾ་ག་
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ལའྱི་ཡུལ་དུ་སློབ་དཔོན་དཔལ་སྦས་ལ་ཆོས་ཉན་ཏྱེ། ལྱེགས་ལྡན་གྱི་སྲོལ་

འཛིན་དབུ་མ་ཆྱེན་པོར་གྲགས་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། འདྱིས་འཕགས་པ་སྤན་རས་

གཟྱིགས་དབང་ཕྱུག་ཡུན་རྱིང་དུ་བསྒྲུབས་ཤྱིང༌། མཐར་ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་

བུའྱི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་ཞལ་གཟྱིགས་ཏྱེ་མངོན་ཤྱེས་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་

བྱུང༌། མདོ་སྱེ་དུ་མ་ཐུགས་ནས་འདོན་པ་མུ་སྟྱེགས་རྣམས་ཕམ་པར་མཛད་

པ་ཡྱིན་ནོ། །དགྱེ་བསྱེན་བཙུན་པ་ངོ་བོ་ཉྱིད་མྱེད་པ་ནྱི། ཚོང་པའྱི་རྱིགས་ལས་

བྱུང་བ། གཞོན་ནུ་ནས་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའྱི་རྱིགས་སད་ཅྱིང༌། འཕགས་པ་

འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་གཟྱིགས་པ། མདོ་སྱེ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་ཐུགས་ནས་འདོན་

པ། དུས་རྟག་ཏུ་ཆོས་སྤོད་བཅུ་དང་མ་བྲལ་ཞྱིང༌། འཁོར་དགྱེ་བསྱེན་སྟོང་

ཕྲག་རྱེ་དང༌། དགྱེ་བསྱེན་མ་དྱེ་སྱེད་ལ་ཆོས་སྟོན་པ། དྱེས་ཀཱ་མ་རཱུ་པའྱི་

ཕོགས་སུ་ལན་ཅྱིག་བོན་པ་ན། དུག་སྦྲུལ་ཨ་ཛ་ག་རའྱི་ཚང་ཡོད་པའྱི་སྟྱེང་དུ་

ཁོང་གྱི་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་སོང་བས། རྱེ་ཞྱིག་སྦྲུལ་གཉྱིད་མ་སད། ལམ་ཁ་

ཞྱིག་ཏུ་བྲང་བཏབ་སྟྱེ་གནས་པ་ལས་སྦྲུལ་གདུག་པ་གཉྱིད་སད་དྱེ། མྱིའྱི་དྲྱི་

ཚོར་ནས་བྱུང་སྟྱེ་དགྱེ་བསྱེན་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་མྱིད། མང་པོ་ཞྱིག་ལ་མཆྱེ་བ་

བཏབ། ཁ་རླངས་ཀྱི་དུག་གྱིས་འབྲོས་པར་བརྩམས་པ་རྣམས་ཀང་འཐོམས་

ཤྱིང་འགྱེལ་བ་ལ། རྱེ་བཙུན་མ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ཡྱིད་ལ་དྲན་ཞྱིང་བསྟོད་

པ་ཆྱེན་པོ་མཛད་པས་དུག་སྦྲུལ་ལ་ཟུག་རྔུ་ཆྱེན་པོ་བྱུང་སྟྱེ་དགྱེ་བསྱེན་



248

རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

གཉྱིས་པོ་སྐྱུགས་ནས་ཕྱིར་ཕྱུང༌། སྦྲུལ་ཉྱིད་སླར་བྲོས་སོ། །སྦྲུལ་གྱིས་མྱིད་

པ་དང༌། མཆྱེ་བས་བཏབ་པ་དྱེ་རྣམས་དུག་ནད་ཀྱིས་བརྒྱལ་བ་ལ་སྒྲོལ་མའྱི་

སྔགས་བཟླས་པའྱི་ཆུ་གཏོར་བས་དུག་རྣམས་རྨའྱི་སོ་ནས་ཕྱིར་ཕྱུང༌། མྱི་

རྣམས་གསོས་སོ། །ཡང་ལན་ཅྱིག་སློབ་དཔོན་ཉྱིད་ལ་དུག་སྦྲུལ་གྱིས་གནོད་

པ་བྱེད་དུ་བྱུང་བ་ལ། སྒྲོལ་མའྱི་སྔགས་བཟླས་པའྱི་མྱེ་ཏོག་གཏོར་བས། སློབ་

དཔོན་གྱི་མདུན་དུ་སརྦ་མུཀྟྱི་ཞྱེས་བ་བའྱི་མུ་ཏྱིག་མང་དུ་སྐྱུགས་ནས་ཕྱིར་

སོང༌། ནགས་ལ་མྱེ་ཤོར་བས་སྒྲོལ་མའྱི་རྱིག་སྔགས་བཟླས་པས་ཞྱི་བ་

སོགས་ནུས་པའང་མངའོ། །

ཆོས་ཀྱི་བཤྱེས་གཉྱེན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཅུང་ཟད་ཙམ་ནྱི་གཞན་དུ་ཤྱེས་ལ། 

ཆོས་བཤྱེས་འདྱི་དང༌། འགྲྱེལ་ཆུང་དོན་གསལ་གྱི་འགྲྱེལ་བཤད་མཛད་

མཁན་གྱི་ཆོས་བཤྱེས་གཅྱིག་པར་སྨྲ་ཞྱིང༌། དྱེ་ཉྱིད་ཡོན་ཏན་འོད་ཀྱི་དངོས་

སློབ་ཏུ་འདོད་པ་ནྱི་འཁྱམས་པ་ལས་ཀང་ཆྱེས་འཁྱམས་པ་སྟྱེ། དྱེ་འདྲའྱི་

ལུགས་ལྟར་ན། འཕགས་པ་རྣམ་གྲོལ་སྱེ་དང་སྱེངྱེ་བཟང་པོ་དུས་མཉམ་པར་

བྱེད་དགོས་སོ། །དྱེའྱི་ཚེ་ཤར་ཕོགས་སུ་རྩོད་པའྱི་ཁྱད་པར་མང་པོ་དག་བྱུང་

སྟྱེ། སྔོན་གྱི་རྩོད་པ་ལྟ་བུའྱི་རྒྱལ་ཕམ་ཆྱེར་ནུས་པའྱི་རྩོད་པ་ཆྱེ་བ་ནྱི་མ་བྱུང་

ཡང༌། རྩོད་པ་ཆུང་ངུས་དུས་འདའ་བ་ཞྱིག་བྱུང་ངོ༌། །དྱེར་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་

པའྱི་གཞུང་ལུགས་ལ་བརྟྱེན་ནས་བརྩད་པས། ནང་པའྱི་ཕོགས་སྔོན་ལས་
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རྩོད་པ་བ་བ་ཞྱིག་ཡོད་ནའང༌། དུས་ཀྱི་དབང་གྱིས་མཁས་པ་ཉུང་བ་དང༌། མུ་

སྟྱེགས་ཀྱི་རྒོལ་བ་ལག་པར་མང་བས་སངས་རྒྱས་པའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཕྲ་

མོ་ཐམས་ཅད་ན། ནང་པའྱི་རྒོལ་བ་རྣམས་སྱེམས་འཚབ་འཚུབ་མོར་གནས་

པ་ཞྱིག་ཡོང་བ་ན། བྷཾ་ག་ལའྱི་བྱེ་བྲག་ཙ་ཊྱི་གྷ་བོའྱི་གྲོང་ཁྱྱེར་གྱི་གཙུག་ལག་

ཁང་པྱིཎྜྱི་བྱི་ཧ་ར་ཞྱེས་བ་བ་ན། ནངས་པར་མུ་སྟྱེགས་ཀྱི་རྒོལ་བ་མང་པོ་དང་

རྩོད་པ་བྱེད་པར་ཁས་བངས། ཐུབ་བམ་མྱི་ཐུབ་སམ་ནས་ཐྱེ་ཚོམ་མྱེ་ཡོད་པ་

ལས་བུད་མྱེད་རྒན་མོ་ཞྱིག་བྱུང་ནས། ཚེར་མ་ལྟ་བུའྱི་ཅོད་པན་མགོ་ལ་གོན་

ཏྱེ་རྩོད་ཅྱིག་རྒྱལ་བར་འགྱུར་རོ་ཟྱེར། དྱེ་བཞྱིན་དུ་བས་པས་དྱེ་རྒྱལ་ཞྱིང༌། 

གཞན་དུ་ཡང་དྱེ་ལྟར་བས་པས་རྒྱལ་བ་བྱུང་ནས། དྱེ་ཕྱིན་ཆད་ནས་པནྱི་ཏ་

རྣམས་ཞྭ་རྩྱེ་རྱིང་གོན་པ་རྱིམ་གྱིས་དར་ཏྱེ། རྒྱལ་པོ་པཱ་ལ་བདུན་བརྒྱུད་དང༌། 

སྱེ་ན་བཞྱི་བརྒྱུད་ཀྱི་རྱིང་ལ་ཐྱེག་ཆྱེན་པའྱི་པནྱི་ཏ་ཐམས་ཅད་ཞྭ་རྩྱེ་རྱིང་གོན་

པ་བྱུང་བ་ཡྱིན་གྱིས། དྱེ་ཡན་ཆད་དུ་མྱེད་དོ། །སློབ་དཔོན་ཆྱེན་པོ་ཆོས་ཀྱི་

གྲགས་པ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཉྱི་མ་ལྟར་གསལ་བར་

མཛད་ཅྱིང༌། དྱེ་མན་ཆད་ནས་ཡང་དག་པའྱི་མཁན་པོ་ཆྱེན་པོ་སྤྱིར་ནས་

བསྟན་པ་ལ་བ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་བས་པ་ཤྱིན་ཏུ་མང་མོད་ཀྱི་སྔོན་གྱི་སློབ་

དཔོན་དྱེ་དག་དང་མཚུངས་པ་ཆྱེར་མ་བོན་ཞྱིང་བོན་དུ་ཟྱིན་ནའང་དུས་ཀྱི་

དབང་གྱིས་སྔོན་བཞྱིན་བསྟན་པ་གསལ་བར་མ་གྱུར་ཏོ། །
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འཕགས་པ་ཐོགས་མྱེད་བོན་པའྱི་དུས་ཙམ་ནས་དུས་འདྱི་ཙམ་གྱི་

བར་དུ་སྔགས་ཀྱི་གྲུབ་ཐོབ་ཆྱེས་ཆྱེ་བ་རྣམས་བྱུང་ཞྱིང༌། བ་མྱེད་ཀྱི་ཆོས་

རྣམས་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་ཉག་ཅྱིག་ལ་དར་བ་ལས་ཐུན་མོང་དུ་འཆོལ་བ་ཡྱེ་

མྱེད་དུས་འདྱིའྱི་འོག་རོལ་ཙམ་ནས་རྣལ་འབོར་བ་མྱེད་ཀྱི་རྒྱུད་རྣམས་ཇྱེ་

དར་ཇྱེ་དར་ལ་ཤྱིན་ཏུ་དར་བར་གྱུར་ཞྱིང༌། བར་སྐབས་ཤྱིག་ཏུ་རྣལ་འབོར་

རྒྱུད་ཀང་ཤྱིན་ཏུ་དར་ལ། བ་སྤོད་ཀྱི་རྒྱུད་རྣམས་འཆད་པ་དང་སོམ་པ་རྱིམ་

གྱིས་ནུབ་བོ། །དྱེའྱི་དབང་གྱིས་སྔགས་ཀྱི་རོ་རྱེ་སློབ་དཔོན་ལས་དང་དངོས་

གྲུབ་ཅྱི་རྱིགས་པ་འགྲུབ་པ་རྒྱལ་པོ་པཱ་ལ་བདུན་བརྒྱུད་ཀྱི་རྱིང་ལ་ཤྱིན་ཏུ་

མང་བར་བྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དྱེ་ཡྱིན་ནོ། །དུས་འདྱི་ཙམ་ན། ཙནྡྲའྱི་

རྱིགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཕྲན་ཞྱིག་གྲུབ་པ་ཐོབ་པ་པྲ་ཀཱ་ས་ཙནྡྲ་སྟྱེ་རབ་གསལ་ཟླ་བ་

ཡང་བྱུང༌། རྣལ་འབོར་རྒྱུད་རྒྱ་ཆྱེར་བཤད་དོ། །

གཞན་ཡང་ནང་པའྱི་སློབ་དཔོན་གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞྱིར་གྲགས་

པ་ཕྱེད་ལག་པ་ཡང་ཆོས་གྲགས་ཀྱི་དུས་མན་ཆད་འོག་ཏུ་འཆད་པ་ལྟར་གྱི་

རྒྱལ་པོ་ཙ་ན་ཀ་ཡན་ཆད་དུ་བོན་པ་ཡྱིན་ནོ། །རྒྱན་དྲུག་བཞུགས་པའྱི་དུས་

ན། ཐྱེག་ཆྱེན་གྱི་སློབ་དཔོན་རྣམས་ཆྱེས་མཁས་ཤྱིང༌། དགྱེ་འདུན་ཡང་

བཟང་པོར་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། གྲངས་ནྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་དགྱེ་འདུན་ཁོ་ན་ཆྱེས་

མང་ལ། དུས་འདྱི་ཙམ་ནས་བཟུང་སྟྱེ་ལོ་ཕོགས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པ་ཡང་ཇྱེ་
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ཞན་ལ་མྱི་རྱིང་བར་ནུབ། ཡུལ་གཞན་དང་གཞན་གྱི་རྣམས་ཀང་རྱིམ་གྱིས་

ནུབ་པ་ཙམ་དུ་སོང་བས། པཱ་ལ་བདུན་གྱི་རྱིང་ལ་མ་གྷ་དྷ། བྷཾ་ག་ལ། ཨོ་ཌྱི་

བྱི་ཤ་སོགས་ཉྱི་འོག་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་དང༌། ཁ་ཆྱེའྱི་ཡུལ་རྣམས་སུ་ཤྱིན་ཏུ་

དར་བར་བྱུང༌། གཞན་རྣམས་ལ་ཐོར་བུ་ཙམ་མ་གཏོགས་མྱེད་ལ། ཡུལ་ཕྲན་

བལ་བོའྱི་ཡུལ་དུ་ལག་པར་དར། དྱེ་དག་ཏུ་ཡང་སྔགས་དང་ཐྱེག་ཆྱེན་ལག་

པར་དར་ཞྱིང༌། ཉན་ཐོས་སྱེ་ཡང་སྤྱིར་ཤྱིན་ཏུ་དར་བར་ཡོད་མོད། རྒྱལ་པོ་

ལ་སོགས་པ་སྐྱེ་བོ་བཟང་ཚང་ཐྱེག་ཆྱེན་མཆོད། ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའྱི་ཡང་སྔོན་

མདོ་རྣམས་ཉྱིད་གཙོ་བོར་འཆད་ཅྱིང༌། དགོངས་འགྲྱེལ་ཞར་བྱུང་དུ་འཆད་པ་

ལས། ཕྱིས་ནས་ཤྱེར་ཕྱིན་ཙམ་མ་གཏོགས། གོ་བཟློག་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་སློབ་

དཔོན་རྣམས་ཀྱི་གཞུང་རྣམས་ལ་འཆད་ཉན་གཙོ་བོར་དར་རོ། །རྒྱལ་པོ་གོ་

བྱི་ཙནྡྲ་ལ་སོགས་པའྱི་གཏམ་ཀྱི་སྐབས་ཏྱེ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་བདུན་པའོ། །

 

རྒྱལ་པོ་གོ་པཱ་ལའི་དུས་ཀི་གཏམ།

ཡུལ་དབུས་དང་ཤར་ཕོགས་ཀྱི་ས་མཚམས་ལྱི་ཁ་ར་ཤྱིང་འཕྱེལ་གྱི་

ནགས་ཚལ་དང་ཉྱེ་བ་ཞྱིག་ན། རྒྱལ་རྱིགས་ཀྱི་བུ་མོ་གཟུགས་བད་བཟང་བ་

ཞྱིག་ཤྱིང་གྱི་ལ་ཞྱིག་དང་འདུས་པ་ལས། ནམ་ཞྱིག་ན་ཁྱྱེའུ་མཚན་དང་ལྡན་
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པ་ཞྱིག་བཙས། ཅུང་ཟད་ཆྱེར་སྐྱེས་པ་ན། ལ་དྱེའྱི་གནས་ཤྱིང་གྱི་རྩ་བར་ས་

བྲུས་པ་ལས་ནོར་བུ་རྱིན་པོ་ཆྱེ་རང་འོད་འཕྲོ་བ་ཞྱིག་རྱེད། དྱེས་སློབ་དཔོན་

ཞྱིག་ལ་དབང་བསྐུར་བ་མནོས་ནས། ལ་མོ་ཙུནྡའྱི་སོམ་ལུང་ཞུས་ཏྱེ་བསྒྲུབས། 

ཡྱི་དམ་གྱི་ཕག་མཚན་ཤྱིང་གྱི་དབྱུག་ཐོ་ཆུང་ངུ་ཞྱིག་མྱི་འབྲལ་བར་སྦས་ཏྱེ་

འཆང༌། ནམ་ཞྱིག་ལ་མོས་རྨྱི་ལམ་དུ་ཞལ་བསྟན་ཏྱེ་བྱིན་གྱིས་བརླབས། དྱེ་

ནས་འཕགས་པ་ཁ་སརྤ་ཎའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཕྱིན་ཏྱེ། རྒྱལ་སྲྱིད་ཐོབ་པར་

གསོལ་བ་བཏབ་པས། ཁྱོད་ཤར་ཕོགས་སུ་སོང་ཞྱིག་རྒྱལ་སྲྱིད་ཐོབ་པར་

འགྱུར་ཞྱེས་ལུང་བསྟན། དྱེས་ཀང་ཤར་ཕོགས་སུ་ཕྱིན་ནོ། །

དྱེའྱི་ཚེ་བྷཾ་ག་ལའྱི་ཡུལ་དུ་རྒྱལ་པོ་མྱེད་པར་ལོ་མང་པོ་དག་སོང་བ་

ལས། ཡུལ་མྱི་ཐམས་ཅད་མྱི་བདྱེ་ཞྱིང་སྡུག་བསྔལ་བར་སོང་བས་གཙོ་བོ་

གཙོ་བོ་རྣམས་འདུས་གྲོས་བས་ཏྱེ། ས་གཞྱི་ཁྱིམས་ཀྱིས་སྐོང་བའྱི་ཕྱིར་

རྒྱལ་པོ་ཞྱིག་བསྐོས། རྒྱལ་པོ་གོ་པྱི་ཙནྡྲའྱི་བཙུན་མོ་ཡྱིན་ནམ་ཡང་ཟྱེར། ལ་

ལྱི་ཏ་ཙནྡྲའྱི་བཙུན་མོ་ཡྱིན་ཡང་ཟྱེར་ཏྱེ་ཀླུ་མོ་མཐུ་ཆྱེ་བ་གདུག་རྩུབ་ཅན་

ཞྱིག་སྔོན་རྒྱལ་པོ་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་གྱི་བཙུན་མོར་བས་པ་ལས། དྱེར་རྒྱལ་པོར་

བསྐོས་པ་དྱེ་དྱེའྱི་ནུབ་མོ་ཉྱིད་ཟོས་སོ། །དྱེ་བཞྱིན་དུ་རྒྱལ་པོར་བསྐོས་ཚད་

བསད་དྱེ། འོན་ཀང་རྒྱལ་པོ་མྱེད་ན་རྒྱལ་ཁམས་མྱི་ཤྱིས་སོ་ཟྱེར་ཞྱིང་སྔ་དྲོ་

རྱེ་བཞྱིན་རྒྱལ་པོ་རྱེ་བསྐོས་ལ་དྱེའྱི་ནུབ་མོ་དྱེས་བསད་ནས། སྐ་རྱེངས་ཤར་
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བ་ཙམ་ན་ཕུང་པོ་འདོན་ནོ། །ཚུལ་དྱེས་ཡུལ་མྱི་རྣམས་ལ་རྱེ་མོས་བས་ནས་

ལོ་འགའ་ཤས་སོང་སྐབས་ཡྱིན་པ་ལས། ལ་མོ་ཙུནྡྲ་གྲུབ་པ་དྱེས་ཁྱྱིམ་ཞྱིག་

ཏུ་ཕྱིན་པས་དྱེ་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་ནོན་པ་ལ། རྒྱུ་མཚན་དྲྱིས་པས། 

ནངས་པར་དྱེའྱི་བུ་ལ་རྒྱལ་པོའྱི་རྱེས་མོས་འབབ་ཟྱེར། གླ་བྱིན་ན་ངས་ཚབ་

བའོ་བས་པས་ཤྱིན་ཏུ་དགའ་སྟྱེ་གླུ་ཡང་བངས། ནངས་པར་རྒྱལ་སར་

བསྐོས། དྱེའྱི་ནམ་ཕྱེད་ན་ཀླུ་མོ་དྱེ་སྲྱིན་མོའྱི་གཟུགས་སུ་བསྒྱུར་ནས་སྔར་

བཞྱིན་ཟ་བར་འོངས་པ་ལ། ཡྱི་དམ་གྱི་ཕག་འཚན་བསྣུན་པས་ཀླུ་མོ་དྱེ་རང་

ཤྱིའོ། ཐོ་རངས་ཕུང་པོ་དབྱུང་མཁན་རྣམས་བྱུང་བ་ལ། མ་ཤྱི་བར་མཐོང་

ནས་ཐམས་ཅད་ཡ་མཚན་སྐྱེས། དྱེ་ནས་གཞན་གྱིས་ཡང་ཚབ་མར་ཁས་

བངས་ནས་ཞག་བདུན་ལ་རྒྱལ་སྲྱིད་དུ་ལན་བདུན་བསྐོས། དྱེ་ནས་ཐམས་

ཅད་ཀྱིས་འདྱི་ནྱི་བསོད་ནམས་ཆྱེན་པོ་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ནོ་བས་ནས་རྟག་ཏུ་

རྒྱལ་སྲྱིད་དུ་བསྐོས་ཏྱེ། མཚན་གཽ་པཱ་ལར་གསོལ། སྐུ་ཚེའྱི་སྟོད་ལ་བྷཾ་ག་ལ་

ལ་དབང་བསྒྱུར། སྨད་ལ་མ་ག་དྷ་ཡང་དབང་དུ་བསྡུས་ཏྱེ། ཨོ་ཏནྟ་པུ་རྱི་དང་

ཉྱེ་བ་ན་ནཱ་ལྱེནྡྲ་ཞྱེས་བ་བའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཞྱིག་བཞྱེངས། ཡུལ་ཆྱེན་པོ་དྱེ་

གཉྱིས་སུ་དགྱེ་འདུན་གྱི་སྱེ་མང་དུ་བཙུགས་ཏྱེ་བསྟན་པ་ལ་མཆོད་པ་རྒྱ་

ཆྱེན་པོ་མཛད་དོ། །

སློབ་དཔོན་སྤོད་པ་བ་སྐུ་འདས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་རྒྱལ་པོ་འདྱི་རྒྱལ་སྲྱིད་ལ་
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དབང་བསྐུར་བ་ཡྱིན་ཟྱེར་བ་དབང་པོས་བྱིན་གྱིས་བཤད། ལོ་བདུན་ནས་

ཡྱིན་ཟྱེར་བ་ས་དབང་བཟང་པོས་བཤད་དོ། །རྒྱལ་སྲྱིད་ལོ་བཞྱི་བཅུ་ཞྱེ་ལྔ་

བས། རྒྱལ་པོ་འདྱིའྱི་སྐུ་ཚེའྱི་རྱིང་ལ་ཞྱི་བ་འོད་དང༌། བསོད་ནམས་གྲགས་

ཀྱི་སློབ་མ། སློབ་དཔོན་ཤཀ་འོད་ནུབ་ཕོགས་སུ་འཁྲུངས་ནས་ཁ་ཆྱེའྱི་ཡུལ་

དུ་འགྲོ་དོན་མཛད། ཁྱད་པར་ཁ་ཆྱེའྱི་ཡུལ་དུ་དཱ་ན་ཤྱི་ལ་ཆྱེན་པོ་དང༌། ཁྱད་

པར་བཤྱེས་གཉྱེན་དང༌། ཤྱེས་རབ་གོ་ཆ་དང༌། འདུལ་འཛིན་སློབ་དཔོན་

དཔའ་བོ་ཞྱེས་བ་བ་རྣམས་བྱུང་ཞྱིང༌། ཤར་ཕོགས་སུ་ནྱི་སློབ་དཔོན་ཡྱེ་ཤྱེས་

སྱིང་པོའང་བཞུགས་པ་ཡྱིན་ལ། གང་དག་ལྱེགས་ལྡན། སྤན་རས་གཟྱིགས་

བརྟུལ་ཞུགས། སངས་རྒྱས་ཡྱེ་ཤྱེས་ཞབས། ཡྱེ་ཤྱེས་སྱིང་པོ། ཞྱི་བ་འཚོ་

ཞྱེས་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའྱི་བརྒྱུད་པ་འདྱེད་པ་ནྱི། ཞྱི་བ་འཚོའྱི་དབུ་མ་རྒྱན་

ལ། བརྒྱད་སྟོང་འགྲྱེལ་ཆྱེན་དུ་སྱེང་བཟང་གྱིས་འགྲྱེལ་པ་མཛད་པ་མ་མཐོང་

ཞྱིང༌། སངས་རྒྱས་ཡྱེ་ཤྱེས་སྱེང་བཟང་གྱི་སློབ་མ་ཡྱིན་པར་མ་དྲན་པར། 

སངས་རྒྱས་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་སློབ་མ་ཡྱེ་ཤྱེས་སྱིང་པོར་འདོད་པ་བླུན་པོའྱི་བླུན་

རྟགས་བསྟན་པ་ཁོ་ནའོ། །

ཤཀ་བོ་གྲོས་དང༌། ངང་ཚུལ་བཟང་པོ་དང༌། རྒྱལ་སྲས་གྲགས་པའྱི་

བཤྱེས་གཉྱེན་དང༌། པཎྜྱི་ཏ་སའྱི་རྩ་ལག་རྣམས་བྱུང་ཞྱིང༌། ཁ་ཆྱེའྱི་ཡུལ་དུ་ཧྲ་

ཧརྴ་དྱེ་ཝ་ཞྱེས་པ་རྒྱལ་སྲྱིད་བྱེད་དོ། །དུས་དྱེ་དག་ཏུ་གྲུབ་པའྱི་སློབ་དཔོན་
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བྱུང་བ་ནྱི་སྔར་གྱི་རྱིགས་པས་ཤྱེས། ཁྱད་པར་བྱི་རཱུ་བ་ཆུང་བ་ནྱི། རྒྱལ་པཽ་

འདྱི་དང་དྱེ་ཝ་པཱ་ལའྱི་བར་དུ་བྱུང་བར་མངོན་ཏྱེ། ནུབ་ཕོགས་ཀཙྪའྱི་ཡུལ་དུ་

བྱི་བྷ་རཊྚ་ཞྱེས་བ་བའྱི་རྒྱལ་པོ་ཞྱིག་བྱུང༌། དྱེའྱི་བུ་མོ་དྱེ་ཝ་པཱ་ལའྱི་བཙུན་

མོར་བངས་ཏྱེ། བུ་རཱ་ས་པཱ་ལ་སྐྱེས་པར་བཤད། བྱི་བྷ་རཊྚ་དྱེའྱི་དུས་སུ་བྱི་རཱུ་

པ་ཆུང་བ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ལ། རྒྱལ་པོ་དྱེ་ལ་མཆོད་གནས་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀར་

ཡོད་པ་ལས། རྒྱལ་པོ་རང་ནྱི་ནང་པ་ལ་མོས་པ་ཞྱིག་སྟྱེ། བོན་པོ་ཐམས་ཅད་

ཕྱི་རོལ་པ་ལ་དད་དོ། །དྱེར་ལ་ཁང་བཞྱེངས་པ་ལ་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀའྱི་ལའྱི་རོ་

སྐུ་མྱི་ཚད་ཙམ་པ་མང་པོ་བཞྱེངས། སངས་རྒྱས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལ་ཁང་ཐ་

དད་ཀྱིས་ཞྱེས་བས་ལ། མུ་སྟྱེགས་པ་རྣམས་གཅྱིག་ཏུ་བའོ། །ཞྱེས་ཟྱེར་ཞྱིང༌། 

བོན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་དྱེ་ལྟར་བཀོད་དྱེ། དྱེར་རབ་གནས་ལ་བྱི་རཱུ་པ་ཆུང་བ་

སྤན་དྲངས། ཆོ་ག་སོགས་གང་ཡང་མྱི་མཛད་པར་ཨ་ཡྱི་ཤ། ཨ་ཡྱི་ཤ་ཞྱེས་

བོད་སྐད་དུ་ཤོག་ཤོག་ཅྱེས་པ་སྟྱེ་ད་ལྟར་གསུངས་པས་ལ་སྐུ་རྣམས་ཐམས་

ཅད་ལ་ཁང་གྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཁྱམས་སུ་བོན་ནོ། །སོད་ཅྱིག་བས་པས་ལ་རྣམས་

ས་ལ་བཞུགས་སོ། །དྱེར་སྣོད་ཅྱིག་ཏུ་ཆབ་བཙགས་ཏྱེ། ལ་སྐུ་རྣམས་ཀྱི་དབུ་

ལ་ནར་ཙམ་བྲན་པས་ནང་པའྱི་ལ་རྣམས་ཧར་གྱིས་བཞྱེངས། གད་མོ་དྱིང་

དྱིང་ལ་ཁང་གྱི་ནང་དུ་བཞུད། ཕྱི་བའྱི་ལ་རྣམས་མགོ་དུད་དྱེ་ཁྱམས་སུ་ལུས་

སོ། །ལ་ཁང་ད་ལྟ་ཡང་ཡོད་དྱེ། ཨ་མྲྱི་ཏ་ཁུམ་པ་ཟྱེར། སློབ་དཔོན་ཆྱེན་པོ་



256

རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

ཏོག་རྩྱེ་བ་ཆྱེ་བ་བསམ་མྱི་ཁྱབ་ཀྱི་གཞུང་མཛད་པ་པོ་ཡང་འདྱི་སྐབས་བྱུང་

ངོ༌། །

རྒྱལ་པོ་གཽ་པཱ་ལ་འདྱིའམ་དྱེ་ཝ་པཱ་ལའྱི་མཚམས་སུ། དཔལ་ཨོ་ཏནྟ་པུ་

རྱིའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཡང་བཞྱེངས་ཏྱེ། དྱེ་ནྱི་མ་ག་དྷའྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ན་མུ་

སྟྱེགས་བྱེད་ཀྱི་རྣལ་འབོར་བསྔགས་ཀྱི་ནུས་པ་གྲུབ་ཅྱིང་དྲང་པཽའྱི་རང་

བཞྱིན་ཅན་ནར་དཱ་ཞྱེས་ཟྱེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་ཅྱིང༌། དྱེ་རོ་ལངས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་

པ་ལ་གྲོགས་ལུས་སྟོབས་ཆྱེ་ཞྱིང་ནད་མྱེད་ལ་ལུས་ལ་དཔའ་བོའྱི་མཚན་མ་

དགུ་ཡོད་པ། ངག་བདྱེན་པར་སྨྲ་བ། བོ་རྣོ་ཞྱིང་དཔའ་བ། གཡོ་སྒྱུ་མྱེད་པ། 

བཟོའྱི་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་པ་ཞྱིག་དགོས་པ་ལས་གཞན་མྱེད་དྱེ། 

ནང་པའྱི་དགྱེ་བསྱེན་ཞྱིག་ལ་འདུག་པ་མཐོང༌། དྱེ་ལ་ངའྱི་སྒྲུབ་གཡོག་གྱིས་

བས་པས། མུ་སྟྱེགས་པའྱི་སྒྲུབ་གཡོག་མྱི་བྱེད་ཟྱེར། དྱེ་ན་རྱེ། ཁྱོད་མུ་སྟྱེགས་

ལ་སྐབས་སུ་འགྲོ་ནྱི་མྱི་དགོས། ལོངས་སྤོད་ཟད་མྱི་ཤྱེས་པ་འབྱུང་བས་

ཆོས་དར་བར་བས་པས་ཆོག་མོད་ཟྱེར། འོ་ན་སློབ་དཔོན་ལ་ཞུས་ལ་འོང་གྱི་

བས་ནས། སློབ་དཔོན་ལ་ཞུས་པས་གནང་སྟྱེ་དྱེའྱི་སྒྲུབ་གཡོག་བས། འགྲུབ་

ཏུ་ཉྱེ་བ་ན་དྱེ་ན་རྱེ། རོ་ལངས་ལྕྱེ་ཕྱིར་གཡུགས་ཏྱེ་བཟུང་དགོས་ཏྱེ། ལན་དང་

པོ་ལ་ཟྱིན་ན་དངོས་གྲུབ་ཆྱེན་པོ། བར་པ་ལ་འབྲྱིང༌། ཐ་མ་ལ་ཆུང་ངུ་འགྲུབ། 

ལན་གསུམ་ལ་མ་ཟྱིན་ན་དང་པོ་འོ་སྐོལ་གཉྱིས་ཟ། དྱེ་ནས་ཡུལ་ཁམས་སྟོང་
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པ་ཙམ་དུ་འགྲོ་ཟྱེར། དགྱེ་བསྱེན་གྱིས་ལན་དང་པོ་གཉྱིས་པ་གཉྱིས་ལ་མ་

ཟྱིན། དྱེ་ནས་རོ་ལངས་དང་ཁ་སྤྲད་དྱེ་བསད་པས། གསུམ་པ་ལ་སོ་བཏབ་

པས་ཟྱིན། དྱེ་ནས་ལྕྱེ་རལ་གྲྱིར་གྱུར། ལུས་གསྱེར་དུ་སོང་ངོ༌། །དགྱེ་བསྱེན་

གྱིས་རལ་གྲྱི་ཐོགས་ཏྱེ་བསྐོར་བས་ནམ་མཁའ་ལ་འཕགས་པ་ན། མུ་སྟྱེགས་

ན་རྱེ། ངས་རལ་གྲྱིའྱི་དོན་དུ་བསྒྲུབས་པ་ཡྱིན་པས་རལ་གྲྱི་ང་ལ་ཐོད་ཟྱེར། 

ངས་ལྟད་མོ་ཞྱིག་བལྟས་ལ་འོང་གྱིས་བས་ནས་རྱི་རབ་ཀྱི་རྩྱེ་མོར་ཕྱིན། གླྱིང་

བཞྱི་གླྱིང་ཕྲན་དང་བཅས་པ་ཡུད་ཀྱིས་བསྐོར་ནས། རལ་གྲྱི་ཁོང་རང་ལ་

གཏད་པས། དྱེ་ན་རྱེ། ལུས་གསྱེར་དུ་སོང་བ་འདྱི་ཁྱོད་རང་གྱིས། རུས་པ་ལ་

མ་ཐུག་པར་ཤའྱི་ཐད་ནས་ཆོད། ཆང་རྱིན་དང༌། སྨད་འཚོང་གོ་དོན་སོགས་

ལོག་པ་ལ་མ་སོང་བ་གྱིས། རང་གྱི་འཚོ་བ་དང་དགྱེ་བའྱི་ལས་ལ་སྦར་ན་དྱེ་

རྱིང་བཅད་པའྱི་ཤུལ་དོ་ནུབ་གང་སྟྱེ་ཟད་མྱི་ཤྱེས་པ་ཡོང་ཟྱེར། ཁོང་རང་རལ་

གྲྱི་ཐོགས་ནས་ལ་ཡུལ་དུ་སོང་ངོ༌། །དགྱེ་བསྱེན་དྱེས་རོ་ལངས་ཀྱི་གསྱེར་ལ་

བརྟྱེན་ཏྱེ། ཨོ་ཏནྟ་པུ་རྱིའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆྱེན་པོ་བཞྱེངས་པ་ཡྱིན། ཨོ་ཏནྟ་

འཕུར་བྱེད་ཀྱི་དོན་ཡྱིན། དགྱེ་བསྱེན་གྱིས་ནམ་མཁའ་ལ་ཕྱིན་ནས་རྱི་རབ་

གླྱིང་བཞྱི་དངོས་སུ་མཐོང་བའྱི་བཀོད་པ་ལྟར་བཞྱེངས། དགྱེ་བསྱེན་དྱེ་ལ་ཨུ་

ཊྱ་ཨུ་པ་སྱི་ཀ་ཞྱེས་ཐོགས་སོ། །ལ་ཁང་དྱེ་ལ་རྒྱལ་པོ་བོན་པོ་སོགས་སུའྱི་

ཡང་དྲྱིན་ངོས་མྱེད། ལ་ཁང་རྩྱིག་མཁན། ལ་བཞྱེངས་མཁན། བཟོ་བོ་རྣམས་
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ཀྱི་གླ་ལྟོ་ཡོན་རྒྱུ་སོགས་ཐམས་ཅད་རོ་ལངས་ཀྱི་གསྱེར་བཙོངས་པ་ཁོ་ནས་

གྲུབ་ཅྱིང༌། གསྱེར་དྱེ་ཁོ་ནས་དགྱེ་སློང་ལྔ་བརྒྱ་དང༌། དགྱེ་བསྱེན་ལྔ་བརྒྱའྱི་

འཚོ་བ་སྦར་ཏྱེ། དགྱེ་བསྱེན་དྱེ་ཉྱིད་མ་ཤྱིའྱི་བར་དུ་ཁོང་རང་གྱིས་ཆོས་གཞྱི་

བཏྱེག། འདའ་བའྱི་ཚེ། གསྱེར་འདྱིས་རྱེ་ཞྱིག་གཞན་ལ་ཕན་མྱི་ཐོགས། མ་

འོངས་པ་ན་སྱེམས་ཅན་ལ་ཕན་པར་འགྱུར་ཞྱེས་གཏྱེར་དུ་སྦས། ཆོས་གཞྱི་

རྒྱལ་པོ་དྱེ་ཝ་པཱ་ལ་ལ་གཏད་དོ། །རྒྱལ་པོ་གཽ་པཱ་ལའྱི་དུས་ཀྱི་གཏམ་སྟྱེ་ཉྱི་ཤུ་

རྩ་བརྒྱད་པའོ། །

 རྒྱལ་པོ་དེ་ཝ་པཱ་ལ་ཡབ་སྲས་ཀི་དུས་ཀི་གཏམ།

རྒྱལ་པོ་དྱེ་ཝ་པཱ་ལ་ནྱི་ཁ་ཅྱིག་ཀླུའྱི་བུ་ཡྱིན་པར་ཡང་འདོད་ཅྱིང༌། རྒྱལ་

བོ་གཽ་པཱ་ལ་ནས་བརྒྱུད་པའྱི་རྱིག་སྔགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཞུགས་པའྱི་ཕྱིར་དྱེ་

ཉྱིད་ཀྱི་སྲས་ཡྱིན་པར་ནྱི་སྱེམས་ལ། འོན་ཀང་འདྱི་སྐད་ཅྱེས་གྲགས་ཏྱེ། རྒྱལ་

པོ་གཽ་པཱ་ལའྱི་བཙུན་མོ་ཐ་ཆུང་ཞྱིག་གྱིས་བྲམ་ཟྱེའྱི་རྱིག་སྔགས་མཁན་ཞྱིག་

ལས་རྒྱལ་པོ་དབང་དུ་བྱེད་པའྱི་རྱིག་པ་ཞུས་པས། རྱི་བོ་གངས་ཅན་ནས་

སྨན་བངས་ཏྱེ་སྔགས་ཀྱིས་བཏབ། ཁ་ཟས་དང་སྦར་རྒྱས་བཏབ། རྒྱལ་པོ་ལ་

དྲོངས་ཤྱིག་བས་ནས། བྲན་མོ་ལ་བསྐུར་བས་ཆུ་འགྲམ་ཞྱིག་ཏུ་འགྲྱེད་དྱེ་

རས་ཆུ་ལ་ལྷུང༌། ཆུས་ཁྱྱེར་ཏྱེ་ཀླུའྱི་གནས་སུ་སླྱེབ་པ་ན། ཀླུའྱི་རྒྱལ་པོ་རྒྱ་
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མཚོ་སྐོང་ཞྱེས་བ་བས་ཟོས་ཏྱེ་དྱེ་དབང་དུ་གྱུར་ཏྱེ། རྒྱལ་པོའྱི་གཟུགས་ཀྱིས་

འོངས་ནས་བཙུན་མོ་དང་ཕྲད་པས་སྦྲུམ་མར་གྱུར་བའྱི་གནས་སྐབས་སུ། 

རྒྱལ་པོས་ཆད་པས་གཅོད་པར་བརྩམས་པ་ལས། དུས་འདྱིའྱི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་

ཉྱིད་འོངས་སོ་བས་པས་སླར་བརྟག་གོ་ཟྱེར་ནས། ནམ་ཞྱིག་ན་ཁྱྱེའུ་བཙས་

ཏྱེ་ལ་མཆོད་བས་པའྱི་ཚེ། སྦྲུལ་མགོ་རོང་གྱིས་བྱུང་ནས། ཁྱྱེའུའྱི་ལག་པ་ལ་

སོར་གདུབ་ཡོད་པ་ལ་བལྟས་ན་ཀླུའྱི་ཡྱི་གྱེ་མཐོང་བས་ཀླུའྱི་རྒྱལ་པཽའྱི་བུར་

ཤྱེས་ནས་སྐྱེད་བསྲྱིངས། རྒྱལ་པོ་གཽ་པཱ་ལ་འདས་པ་ན་དྱེ་ཉྱིད་རྒྱལ་སྲྱིད་དུ་

བསྐོས། རྒྱལ་པོ་གོང་མ་ལས་ཀང་མངའ་ཐང་ཆྱེ་སྟྱེ་ཤར་ཕོགས་ཝ་རྱེནྡྲ་

མངའ་འོག་ཏུ་འདུས། གཙུག་ལག་ཁང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཞྱིག་རྩྱིག་

པར་བཞྱེད་ནས་སཽ་མ་པུ་རྱི་བཞྱེངས་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། འདྱི་ལ་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་

ཕལ་ཆྱེར་ལྟར་ན། ལྟས་མཁན་རྣམས་ན་རྱེ། དགྱེ་སྦོང་དང་བྲམ་ཟྱེའྱི་རས་ལ་

སོང་བུ་བས། རྒྱལ་པོ་དང་ཚོང་དཔོན་གྱི་ཁྱྱིམ་ནས་མར་བངས། དཀའ་ཐུབ་

པའྱི་གནས་ནས་ཀོང་བུ་བངས་ཏྱེ་མར་མྱེ་སྦར་བ་ཡྱི་དམ་གྱི་མདུན་དུ་བཞག་

སྟྱེ་གསོལ་བ་བཏབ་ན་ཆོས་སྐོང་གྱི་སྤྲུལ་པས་ཀོང་བུ་གང་དུ་བསྒྱུར་བ་དྱེར་

ལ་ཁང་རྩྱིགས་ཤྱིག  རྒྱལ་པོའྱི་མངའ་ཐང་ཡང་ཇྱེ་འཕྱེལ་དུ་འགྱུར་ཞྱིང་ཡུལ་

ཕོགས་ཐམས་ཅད་ལ་བཀྲ་ཤྱིས་པར་འགྱུར་རོ་ཟྱེར། དྱེ་ལྟར་བས་པས། བ་

རོག་གཅྱིག་བྱུང་ནས། ཀོང་བུ་མཚོ་ཞྱིག་ལ་བསྐུར་བས་ཡྱིད་ཆད་པ་ན་
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མཚན་མོ་ཀླུའྱི་རྒྱལ་བོ་སྦྲུལ་མགོ་ལྔ་པ་བྱུང་སྟྱེ། ང་ཁྱོད་ཀྱི་ཕ་ཡྱིན་པས་མཚོ་

བསྐམས་ལ་རྩྱིག་ཏུ་གཞུག་གོ །ཞག་བདུན་བདུན་ན་མཆོད་པ་ཆྱེན་པོ་གྱིས་

ཤྱིག་ཟྱེར་ཏྱེ། དྱེ་བཞྱིན་བས་པས་ཞག་ཉྱེར་གཅྱིག་ན་མཚོ་བསྐམས། དྱེར་ལ་

ཁང་བཞྱེངས་ཞྱེས་འབྱུང་ལ། ཁ་ཆྱེའྱི་ཡུལ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་སྦས་པའྱི་གཙུག་ལག་

ཁང་བཞྱེངས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་རྨྱི་ལམ་དུ་མྱི་ནག་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ནས། ནག་པོ་

ཆྱེན་པོ་ལ་མཆོད་པ་གྱིས། མཚོ་གནོད་སྦྱིན་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱེམས་པར་བྱེད་

དོ་ཞྱེས་པ་ལས་གཞན་དྱེ་ཁོ་ན་བཞྱིན་དུ་བྱུང་བའྱི། དྱེའྱི་ལོ་རྒྱུས་སཽ་མ་པུ་རྱི་

ལ་སྦར་བ་མྱིན་ན་རུང་ངོ༌། །

དྱེ་བཞྱིན་དུ་དྱེ་ཝ་པཱ་ལ་འཁྲུངས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀང་ལན་སྐྱེས་རོལ་པའྱི་

ལོ་རྒྱུས་དང་ཕོགས་འདྲར་སྣང་བས་ཕན་ཚུན་དཔྱེ་བས་པའྱི་བརོད་རྱིགས་

ཡྱིན་མྱིན་བརྟག་དགོས་ལ། སཽ་མ་པུ་རྱི་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་འདྱི་སོ་མ་པུ་རྱི་

གསར་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་ཀང་གྲགས་སོ། །རྒྱལ་པོ་དྱེ་ལ་རྣལ་འབོར་བ་སྱི་རོ་

མ་ཎྱི་ཞྱེས་བ་བས་བསྐུར་ཏྱེ། ཨོ་ཊྱི་བྱི་ཤ་ལ་སོགས་པའྱི་ཡུལ་འདྱི་རྣམས་

སྔོན་ནང་པའྱི་གནས་ཡྱིན་ཡང། ད་ལྟར་མུ་སྟྱེགས་པ་ཁོ་ན་དར་བས་དམག་

བའོ་སམ་དམག་གྱི་ཚོགས་པ་ཆྱེན་པོ་བསྡུས་ཏྱེ། རང་དང་ཉྱེ་བའྱི་ཡུལ་ནས་

ཕར་ཕྱིན་ཙ་ན། རྒྱང་རྱིང་པོ་ནས་མྱི་ནག་པོ་ཞྱིག་དལ་གྱིས་འགྲོའ།ོ །དྱེ་ལ་སུ་

ཡྱིན་འདྲྱིར་བཏང་བས་ང་ནག་པོ་ཆྱེན་པོ་ཡྱིན། བྱེ་མའྱི་ཕུང་བོ་འདྱི་བསལ་



རྒྱ་གར་ཆོས་འབྱུང་།

261

བའྱི་འོག་ན་ལ་ཁང་ཡོད། མུ་སྟྱེགས་ཀྱི་ལ་ཁང་རྣམས་འཇྱིག་པར་འདོད་ན་

གཞན་བྱེད་མྱི་དགོས་གྱིས་ལ་ཁང་གྱི་མཐའ་དམག་གྱིས་བསྐོར་ལ་རོལ་མོ་

ཆྱེན་པོ་གྱིས་ཤྱིག་ཟྱེར། བྱེ་མའྱི་ཕུང་པོ་བསལ་བའྱི་འོག་ནས་རོའྱི་ལ་ཁང་ངོ་

མཚར་ཅན་ཐོན། དཔལ་ཚ་བ་གསུམ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་མྱིང་བཏགས། 

ལོ་རྒྱུས་འགའ་ཞྱིག་ལས་དྱེ་ནས་དགྱེ་སློང་འགོག་པ་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་

པ་ཞྱིག་དོན་ནས། སངས་རྒྱས་འོད་སྲུང་དང༌། རྒྱལ་པཽ་ཀྲྱི་ཀྲྱིའྱི་གཏམ་དྲྱིས་

པས། འདྱི་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཤཀ་ཐུབ་པའྱི་བསྟན་པ་ཡྱིན་ནོ་བས་པས། ཆོ་

འཕྲུལ་མང་བོ་བསྟན་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་སོ་ཟྱེར། དྱེ་ནས་མུ་སྟྱེགས་ཀྱི་

ལ་ཁང་རྣམས་ལ་ཇྱི་སྐད་བསོ་བ་བཞྱིན་བས་པས་ལ་ཁང་ཐམས་ཅད་རང་

ཞྱིག་སྟྱེ། སྤྱིར་ན་མུ་སྟྱེགས་ཀྱི་གནས་གཞྱི་ཆྱེན་པོ་བཞྱི་བཅུ་ཙམ་ཞྱིག ལ་ལ་

བྷཾ་ག་ལ་དང་ཝ་རྱེནྡྲའྱི་ཡང་ཡྱིན། དྱེ་ནས་ཨོ་ཌོ་བྱི་ཤ་ཐམས་ཅད་མངའ་འོག་

ཏུ་ཆུད་དོ། །

རྒྱལ་པོ་འདྱིའྱི་རྱིང་ལ་ནག་པོ་སྤོད་པ་ཆུང་བ་བོན་ཏྱེ། དྱེ་ནྱི་སློབ་

དཔོན་ནག་པོ་སྤོད་པའྱི་རྱེས་འབྲང་བདྱེ་དགྱེས་གཤྱིན་རྱེ་བཤྱེད་གསུམ་ལ་

མཁས་པའྱི་པནྱི་ཏ་ཞྱིག་ཡྱིན། དྱེས་ནཱ་ལྱེནྡྲ་དང་ཉྱེ་བ་ཞྱིག་ཏུ་བདྱེ་མཆོག་

བསོམས་པས་མཁའ་འགྲོ་མས་ལུང་བསྟན། ཀཱ་མ་རཱུའྱི་ལ་མོའྱི་གནས་ན་

རས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཡོད་ཀྱིས་ལོང་ཞྱིག་ཟྱེར། དྱེར་ཕྱིན་པས་ཟ་མ་ཏོག་ཅྱིག་
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རྱེད། ཁ་ཕྱེ་བས་ཌ་མ་རུ་དྲྭ་བ་ཅན་ཞྱིག་བྱུང༌། དྱེ་ལག་ཏུ་ཐོགས་པ་ཙམ་གྱིས་

རྐང་པ་ས་ལ་མ་རྱེག་ཅྱིང༌། དྲག་ཏུ་དཀྲོལ་བ་ན་གྲུབ་པའྱི་རྣམ་འབོར་ཕོ་མོ་ལྔ་

བརྒྱ་གང་ནས་བྱུང་ཆ་མྱེད་པར་འོངས་ནས་དྱེའྱི་འཁོར་བྱེད་པ་བྱུང་སྟྱེ། ཡུན་

རྱིང་པོར་འགྲོ་བའྱི་དོན་མཛད་དོ། །མཐར་གང་སཱ་ག་ར་ཞྱེས་པར་གར་

གཤྱེགས་ཆ་མྱེད་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་སྐུ་འདས། འདྱིས་སོམ་པ་བཤད་པ་ལ་

སོགས་པ་བསྟན་བཅོས་མང་དུ་མཛད། སྐུ་ཚེ་རྱིང་བས་རྒྱལ་པོ་དྷརྨ་པཱ་ལའྱི་

རྱེས་སུའང་ཅུང་ཟད་བཞུགས་སོ། །སྐབས་འདྱིར་སློབ་དཔོན་ཤཀ་འོད་ཀྱི་

སློབ་མ་ཤཀ་བཤྱེས་གཉྱེན་ཞྱེས་བ་བ་ཡང་བྱུང༌། གཞན་ཡང་འདུལ་འཛིན་

དགྱེ་ལྱེགས་བཤྱེས་གཉྱེན་དང༌། བོ་བཟང་ངང་ཚུལ་དང༌། དཾ་ཥ་ྟསྱེ་ན་སྟྱེ་

མཆྱེ་བའྱི་སྱེ་དང༌། ཡྱེ་ཤྱེས་ཟླ་བ་དང༌། རོ་རྱེ་མཚོན་ཆ་དང༌། འཇམ་དཔལ་

གྲགས་པ་དང༌། ཡྱེ་ཤྱེས་བྱིན་དང༌། བཛྲ་དྱེ་ཝ་དང༌། ལོ་ཕོགས་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་

བཙུན་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་བརྟུལ་ཞུགས་རྣམས་བྱུང༌། ཁ་ཆྱེའྱི་ཡུལ་དུ་

སློབ་དཔོན་དྷ་ན་མྱི་ཏྲ་ལ་སོགས་པ་བྱུང༌། སློབ་དཔོན་སྱེངྱེ་བཟང་པོའང་

རྒྱལ་པོ་འདྱིའྱི་དུས་སུ་པནྱི་ཏར་གྱུར། འགྲོ་དོན་ཅྱི་རྱིགས་པ་མཛད། རྒྱལ་པོ་

དྷརྨ་པཱ་ལའྱི་དུས་སུ་འཕྲྱིན་ལས་ཆྱེར་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཏྱེ་འོག་ཏུ་འཆད། བོད་ཀྱི་

ཡུལ་དུ་བོན་པའྱི་ཨཱ་ཙརྱ་བོ་དྷྱི་ས་ཏྭ་ནྱི། རྒྱལ་པོ་གཽ་པཱ་ལ་ནས་རྒྱལ་བོ་དྷརྨ་

པཱ་ལའྱི་བར་དུ་ནྱི་ངྱེས་པར་བཞུགས་པར་མངོན་ལ། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཁུངས་
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ཆྱེ་བར་བས་པ་ཀུན་ན་ནྱི་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་དགུ་མཁན་པོའྱི་སྐུ་ཚེའྱི་རྱིང་

ལ་འདས་ཟྱེར་བར་སྣང་བས་དྱེ་ལྟ་ན་ནྱི། ཐོགས་མྱེད་སྐུ་མཆྱེད་ཀྱི་ཞབས་ཟྱིན་

པ་ཙམ་དུ་བྱེད་དགོས་ཏྱེ། ཇྱི་བཞྱིན་ཡྱིན་པར་དཀའ་འོ། །

འདྱི་དང་དབུ་མ་རྒྱན་མཛད་པ་པོ་མཁན་ཆྱེན་ཞྱི་བ་འཚོ་གཉྱིས་

གཅྱིག་པར་ཀུན་ཏུ་གྲགས་ཤྱིང༌། བོད་ཀྱི་མཁས་པ་ཆྱེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་

ཀང་གཅྱིག་པར་མཛད་འདུག་པས་རྱེ་ཞྱིག་དྱེ་ལ་ཡྱིད་བརྟན་བ་སྟྱེ། དྱེ་ལྟར་ན་

རྒྱལ་པོ་གཽ་པཱ་ལའྱི་དུས་ཉྱིད་དུ་པནྱི་ཏ་ཆྱེན་པོར་གྱུར་པ། རྒྱལ་པོ་འདྱིའྱི་དུས་

སུ་གཙོ་བོར་འགྲོ་དོན་མཛད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནོ། །ལ་བཙན་པོ་ཁྱི་སྲོང་སྱེ་བཙན་

གྱིས་མཛད་པའྱི་བཀའ་ཡང་དག་པའྱི་ཚད་མ་ན། མཁན་པོ་བོ་དྷྱི་ས་ཏྭའྱི་

མཚན་དྷརྨ་ཤནྟྱི་གྷོ་ཥ་སྟྱེ་ཆོས་ཞྱི་བའྱི་དབྱིངས་ཞྱེས་པ་ཡྱིན་པར་བཤད་

ཀང༌། མཚན་དུ་མ་འབྱུང་བ་མྱི་འགལ་ཞྱིང༌། རང་གྱི་མཁན་བུ་སད་མྱི་མྱི་

བདུན་ཀུན་ལའང་རཀྵྱི་ཏ་ཞྱེས་པའྱི་ཤནྟ་རཀྵྱི་ཏའྱི་མཚན་ཟུར་རྱེ་ཡང་འདུག་

པས་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་ཞྱི་བ་འཚོ་ཡང་ངྱེས་པར་ཡྱིན་ནོ། །འོན་ཀང་ཡྱེ་

ཤྱེས་སྱིང་པོས་མཛད་པའྱི་དབུ་མ་བདྱེན་གཉྱིས་ཀྱི་འགྲྱེལ་བཤད་མཛད་

མཁན་གྱི་ཞྱི་བ་འཚོ་དང༌། དབུ་མ་རྒྱན་མཛད་པ་པོ་ཞྱི་བ་འཚོ་མྱི་གཅྱིག་པར་

འདོད་པ་ལྟར་ན། དྱེ་གཉྱིས་ལས་གང་ཡྱིན་བརྟག་དགོས་པ་ཙམ་སྣང་ངོ༌། 

།ཤཀ་བཤྱེས་གཉྱེན་གྱིས་རྣལ་འབོར་གྱི་རྒྱུད་དྱེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་བསྡུས་པའྱི་
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འགྲྱེལ་པ་ཀོ་ས་ལའྱི་རྒྱན་ཞྱེས་བ་བ་ཡུལ་ཀོ་ས་ལར་བརྩམས། ཁོང་ཉྱིད་

ཀྱིས་བ་མ་བཅུ་གཅྱིག་ཙམ་ལ་ཞུས་པར་འགྲྱེལ་པ་དྱེ་ལས་བཤད། སྐུ་ཚེའྱི་

སྨད་ལ་ཁ་ཆྱེར་བོན་ནས་འགྲོ་དོན་ཆྱེར་བྱུང༌། རོ་རྱེ་མཚོན་ཆ་ནྱི་འཇམ་

དཔལ་གྱི་བསྟོད་པ་གང་བོ་མར་གྲགས་པ་རྩོམ་པ་པོ་དྱེ་ཡྱིན་ཏྱེ། པནྱི་ཏ་ལྔ་

བརྒྱས་སོ་སོར་བརྩམས་པས་ཚིག་དོན་གཅྱིག་ཏུ་བྱུང་བས་ལའྱི་རྫུ་འཕྲུལ་དུ་

ཤྱེས་སོ། །

འཇམ་དཔལ་གྲགས་པ་ནྱི། མཚན་བརོད་ཀྱི་འགྲྱེལ་བ་ཆྱེན་པོ་མཛད་

པ་པོ། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་གསུང་གྱི་དབང་ཕྱུག་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དངོས་སུ་

ཞལ་གཟྱིགས་པའྱི་རོ་རྱེ་སློབ་དཔོན་ཆྱེན་པོ་ཞྱིག་སྟྱེ་འགྲྱེལ་པ་དྱེ་ལ་རྣམ་པར་

བརྟགས་ན་གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་པ་ཞྱིག་ནྱི་ཡྱིན་པར་སྣང་

ངོ༌། །འདྱིའྱི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱས་རྒྱས་འདྲ་བ་སྔོན་བོད་ལ་གྲགས་པ་ཞྱིག་སྣང་བ་ཁོ་

བོའྱི་ཡྱིད་ལ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་མྱི་འབབ། ཤྱེས་པར་འདོད་ན་མཁས་མཆོག་བུ་སྟོན་

གྱིས་མཛད་པའྱི་ཡོ་ག་གྲུ་གཟྱིངས་སུ་བལྟའོ། །བཛྲ་དྱེ་ཝ་ནྱི། རྟྱེན་ཁྱྱིམ་པ་

སན་དངགས་མཁན་ཆྱེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ། བལ་པོའྱི་ཡུལ་དུ་ཕྱིན་ནས་མུ་

སྟྱེགས་པའྱི་རྣལ་འབོར་མ་ཞྱིག་གྱི་སྤོད་པ་ལོག་པ་མང་པོ་མཐོང་ནས། དྱེ་ལ་

དམོད་པའྱི་སན་དངགས་སྦར་བ་ན། དྱེས་ཀང་དམོད་པ་བས་པས་སྙུང་

མཛེས་བཏབ། དྱེར་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ཅྱིང༌། 
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ཉྱིན་རྱེ་བཞྱིན་བསྟོད་པ་ཕྲྱེང་འཛིན་གྱི་སྱེབ་སྦོར་གྱི་ཤོ་ཀ་རྱེ་རྱེ་བརྩམས། ཟླ་

བ་གསུམ་ནས་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཞལ་མཐོང་སྟྱེ་སྙུང་བའང་

གདངས། བསྟོད་པ་ཤོ་ཀ་བརྒྱར་ལོངས་ཏྱེ་འཕགས་ཡུལ་གྱི་ཕོགས་ཐམས་

ཅད་དུ་སན་དངགས་ལྱེགས་པའྱི་དཔྱེར་བྱེད་དོ། །རྒྱལ་པོ་དྱེ་ཝ་པཱ་ལས་ལོ་

བཞྱི་བཅུ་ཞྱེ་བརྒྱད་དུ་རྒྱལ་སྲྱིད་བས། དྱེའྱི་རྱེས་སུ་སྲས་རཱ་ས་པཱ་ལས་རྒྱལ་

སྲྱིད་ལོ་བཅུ་གཉྱིས་བས། བསྟན་པའྱི་བ་བ་གསར་པ་ཆྱེར་མ་མཛད་པས་དྱེ་

ནྱི་པཱ་ལ་བདུན་ལ་མྱི་བགྲང༌། དྱེའྱི་ཚེ་ཨུ་རྒྱན་གྱི་སློབ་དཔོན་སྱེག་པའྱི་རོ་

རྱེས་དཔལ་ནཱ་ལྱེནྡྲར་ལོ་བཅུའྱི་བར་དུ་བཞུགས་ཤྱིང༌། སྔགས་ཀྱི་ཐྱེག་པ་

མང་དུ་གསུངས། མཚན་ཡང་དག་པར་བརོད་པའྱི་འགྲྱེལ་པ་ཡང་མཛད། 

སློབ་དཔོན་བཱ་སུ་བནྡྷུ་ཞྱེས་བ་བ་དབྱིག་གཉྱེན་གྱི་མཚན་ཅན་ཞྱིག་བོན་ཏྱེ། 

ཆོས་མངོན་པའྱི་སྱེ་སྣོད་མང་དུ་གསུངས་སོ། །

དྱེ་ལ་སློབ་དཔོན་སྱེག་པའྱི་རོ་རྱེ་ནྱི། ཡུལ་ཥྱི་ཥ་ར་ཞྱེས་པར་འཁྲུངས། 

ཨུ་རྒྱན་གྱི་གནས་སུ་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིང་གྲུབ་མཐའ་རྣམ་རྱིག་དབུ་མ་པ། རྱིག་

པའྱི་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་པར་བས་པའྱི་མཐར། ཨུ་རྒྱན་གྱི་གླྱིང་ཕྲན་

མ་དྷྱི་མ་ཞྱེས་བ་བར་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་

བརོད་པའྱི་སྒྲུབ་པ་མཛད། དྱེའྱི་ཚེ་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་འགྲུབ་ཏུ་ཉྱེ་བ་

ན། འཇམ་དཔལ་གྱི་བྲྱིས་སྐུའྱི་ཞལ་ལས་འོད་ཟྱེར་ཆྱེན་པོ་བྱུང་སྟྱེ་གླྱིང་ཡུན་
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རྱིང་དུ་སྣང་བར་བས་བས། ཉྱི་མ་དང་འདྲ་བ་ཞྱེས་བ་བར་མཚན་གསོལ། 

ལོག་པར་ལྟ་བ་འགའ་ཞྱིག་ལ་ནང་པའྱི་པནྱི་ཏའྱི་དབང་པོ་ལྔ་སྒྲུབ་རས་ལ་

དགོས་པ་བྱུང༌། སློབ་དཔོན་བཀྲོང་དུ་འོངས་པས་གླང་པོ་དང་རྟ་དང་བུ་མོ་

དང་ཁྱྱེའུ་སོགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་གཟུགས་སུ་བསྒྱུར་བས་སུ་ཡྱིན་ངོ་མ་ཤྱེས་

པར་ཕྱིར་ལྡོག སྣ་ཚོགས་གཟུགས་ཅན་ཞྱེས་མཚན་གསོལ། སྐུ་ཚེའྱི་སྨད་ལ་

ཨུ་རྒྱན་གྱི་ཡུལ་དུ་འགྲོ་དོན་ཆྱེར་མཛད། མཐར་འཇའ་ལུས་རོ་རྱེའྱི་སྐུ་

བརྱེས་སོ། །རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་མཚན་དཔལ་ལྡན་བང་ཆུབ་མཆོག་གྱི་སྐལ་བ་

དང་ལྡན་པ། གསང་མཚན་སྱེག་པའྱི་རོ་རྱེ་ཞྱེས་བ་བ་ཡྱིན་པས། དྱེས་མཛད་

པའྱི་བསྟན་བཅོས་རྣམས་ལ་སྱེག་པའྱི་རོ་རྱེ་ཉྱི་མ་དང་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་

གཟུགས་ཅན་དཔལ་ལྡན་བང་ཆུབ་མཆོག་གྱི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པས་མཛད་

པ་ཞྱེས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱིའྱི་དུས་གདོལ་བའྱི་བུ་ཞྱིག་ཨཱརྱ་དྱེ་ཝ་དང་

མཇལ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས་ཆོས་ཏོལ་ཤྱེས་སུ་བྱུང༌། བསོམས་པས་

གྲུབ་པ་ཐོབ་སྟྱེ། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་སྔགས་གཞུང་མཐའ་དག་

རྱེད། ཅྱི་རྱིགས་པར་བཤད་དྱེ་མ་ཏང་གྱི་པའོ། །ཡང་ཀོང་ཀ་ན་རུ་སློབ་དཔོན་

སྲུང་བའྱི་ཞབས་ཞྱེས་བ་བ་དྱེས་ཟླ་གྲགས་ལ་དངོས་སུ་མཉན་ནས། སྒྲོན་

གསལ་གྱི་གླྱེགས་བམ་ཡང་བྱུང༌། དྱེ་བཞྱིན་དུ་པནྱི་ཏ་སྒྲ་གཅན་འཛིན་ཟྱེར་

བས་ཀང་ཀླུ་བང་དང་མཇལ་ཟྱེར་ཏྱེ། ཆོས་འཕགས་སྐོར་མགོ་དར་བ་ཙམ་
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བྱུང༌། ཕྱིས་པཱ་ལ་ཕྱི་མ་བཞྱིའྱི་དུས་སུ་ལག་པར་དར་རོ། །མཁའ་ལ་ཉྱི་ཟླ་རྣམ་

གཉྱིས་དང༌། ས་ལ་གསལ་བ་རྣམ་གཉྱིས་ཟྱེར་བ་བྱུང་སྐད། རྒྱལ་པོ་དྱེ་ཝ་པཱ་

ལ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་དུས་སུ་བྱུང་བའྱི་གཏམ་སྟྱེ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་དགུ་པའོ། །

     

རྒྱལ་པོ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐོང་གི་དུས་ཀི་གཏམ།

དྱེའྱི་རྱེས་སུ་རྒྱལ་པོ་དྱེའྱི་སྲས་དྷརྨ་པཱ་ལ་རྒྱལ་སྲྱིད་དུ་བསྐོས་ཏྱེ། 

འདྱིས་རྒྱལ་སྲྱིད་ལོ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྱི་མཛད། ཀཱ་མ་རཱུ་པ་དང༌། ཏྱི་རཱ་ཧུ་ཏྱི་དང༌། 

གཽ་ཊ་ལ་སོགས་པ་ཡང་དབང་དུ་བསྡུས། ཆབ་སྲྱིད་ཤྱིན་ཏུ་ཆྱེ་སྟྱེ་ཤར་དུ་རྒྱ་

མཚོ་ལ་ཐུག་པ། ནུབ་ཏུ་ཊྱི་ལྱི་ཚུན་ཆད། བང་དུ་ཛ་ལྱེནྡྷ་ར་མན་ཆད། ལོ་ལ་

རྱི་འབྱིགས་བྱེད་ཀྱི་ཁོངས་ཚུན་ཆད་ལ་ལུང་བསྒྱུར། སྱེང་བཟང་དང༌། ཡྱེ་

ཤྱེས་ཞབས་བ་མར་བསྟྱེན། ཤྱེར་ཕྱིན་དང༌། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པས་

ཕོགས་ཐམས་ཅད་གང་བར་མཛད། གསང་བ་འདུས་པ་དང༌། ཕར་ཕྱིན་ཤྱེས་

པའྱི་པནྱི་ཏ་གྲལ་མགོར་འཇོག་པ་སོགས་བྱུང༌། རྒྱལ་པོ་འདྱི་རྒྱལ་སྲྱིད་དུ་

འཁོད་ཙམ་ན། གྲུབ་པའྱི་སློབ་དཔོན་ཀུ་ཀུ་རྱི་པ་ཡང་བྷཾ་ག་ལའྱི་ཡུལ་དུ་བྱུང་

ནས་འགྲོ་བའྱི་དོན་མཛད། དྱེའྱི་ལོ་རྒྱུས་གཞན་དུ་ཤྱེས། རྒྱལ་སྲྱིད་དུ་འཁོད་

མ་ཐག་ནས་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འཆད་པ་པོ་རྣམས་སྤན་དྲངས། 
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སློབ་དཔོན་སྱེངྱེ་བཟང་པོ་ལ་ཁྱད་པར་དུ་མོས། རྒྱལ་པོ་འདྱིས་སྤྱིར་ཆོས་

གཞྱི་ལྔ་བཅུ་ཙམ་བཙུགས་པ་ལས། ཤྱེར་ཕྱིན་འཆད་པའྱི་ཆོས་གཞྱི་སུམ་ཅུ་

སོ་ལྔ་ཡོད། དཔལ་བྱི་ཀྲ་མ་ལ་ཤྱི་ལའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞྱེངས་ཏྱེ། དྱེ་ཡང་

མ་ག་དྷའྱི་བང་ངོས་ཆུ་བོ་གངའྱི་འགྲམ་རྱི་དྱེའུ་ཞྱིག་གྱི་རྩྱེ་ལ་དབུས་སུ་བང་

ཆུབ་ཆྱེན་པོའྱི་སྐུ་ཚད་ཀྱི་ལ་ཁང༌། མཐའ་སྐོར་དུ་གསང་སྔགས་ནང་གྱི་ལ་

ཁང་ཆུང་ངུ་ལྔ་བཅུ་ང་གསུམ། ལ་ཁང་དཀྱུས་མ་ལྔ་བཅུ་ང་བཞྱི་སྟྱེ་ལ་ཁང་

བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཡོད་པ་ཕྱི་ལྕགས་རྱིས་བསྐོར་བ་བཞྱེངས། པནྱི་ཏ་བརྒྱ་རྩ་

བརྒྱད། གཏོར་མའྱི་སློབ་དཔོན། རབ་གནས་སློབ་དཔོན། སྦྱིན་སྲྱེག་སློབ་

དཔོན། བྱི་བ་སྲུང་བ་དང༌། ཕུག་རོན་སྲུང་བ་དང༌། ལ་འབངས་ཀྱི་གཉྱེར་བྱེད་

པ་སྟྱེ་བརྒྱ་དང་བཅུ་བཞྱི་ལ་ཟས་གོས་ཀྱི་འཚོ་བའྱི་ཁྱད་པར་མྱི་བཞྱི་བཞྱིའྱི་

འཚོ་བ་དང་མཉམ་པ་སྦར། ཟླ་དུས་ཟླ་དུས་སུ་ཆོས་ཉན་པ་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་

སྟག་རྱེས་འཁོར་གྱི་སྟོན་མོ་དང་ཡོན་བཟང་པཽ་རྱེ་འབུལ་བར་མཛད། གནས་

གཞྱི་དྱེའྱི་བདག་པོ་གང་ཡྱིན་པ་དྱེས་ནཱ་ལྱེནྡྲ་ཡང་སྐོང་བར་བྱེད་དོ། །པནྱི་ཏ་

རྱེ་རྱེས་ཆོས་སྣ་རྱེ་རྒྱུན་དུ་གསུང་པས་ཆོས་གཞྱིའྱི་ཡོ་བད་སོ་སོར་མ་སྦར་

ཡང་ཆོས་གཞྱི་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་དང་དོན་གྱིས་མཉམ་པར་སོང༌། རྒྱལ་པོ་འདྱི་

སློབ་དཔོན་ཀམྤ་ལའྱི་སྐྱེ་བ་ཡྱིན་པར་འདོད་ནའང་ངོས་བཟུང་ཡོད་པ་དཀའ། 

སྱེ་སྣོད་འཛིན་པ་སྨོན་ལམ་གྱི་མཐུ་གྲུབ་པ་ཞྱིག་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་
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པ་དར་བར་བྱེད་པའྱི་སྨོན་ལམ་བཏབ་སྟྱེ་རྒྱལ་པོར་འཁྲུངས་པར་ནྱི་ཡྱིན་

པར་བཤད། རྒྱལ་པོ་འདྱི་ནས་བཟུང་ནས་ཤྱེར་ཕྱིན་ཁོ་ན་དར་རྒྱས་ཆྱེ་བ་

བྱུང༌། ཤྱེར་ཕྱིན་གྱི་མདོར་ཡུལ་དཔྱད་པའྱི་སྐབས་ན་དང་པོར་ཡུལ་དབུས་

སུ་དར་བར་འགྱུར་ཞྱིང༌། དྱེ་ནས་ལོ་ཕོགས། སླར་ཡང་དབུས། དྱེ་ནས་བང་

ཕོགས་དང༌། བང་ཕོགས་ནས་བང་ཕོགས་སུ་དར་བར་གསུངས་པའྱི་ལོའྱི་

རྱེས་སུ་ཡུལ་དབུས་སུ་དར་བ་ནྱི་རྒྱལ་པོ་འདྱིའྱི་དུས་ཙམ་ལ་ངོས་བཟུང་

དགོས་སོ། ཁ་ཅྱིག་བང་ཕོགས་ཀྱི་རྱེས་སུ་སླར་ཡང་ཡུལ་དབུས་སུ་དར་

བར་འགྱུར་ཞྱིང༌། དྱེ་ལྟར་མདོ་ནས་ཀང་བཤད་ཟྱེར་བ་ནྱི་མདོ་ཇྱི་བཞྱིན་མ་

བཀླགས་པའྱི་སྐོན་ནོ། །རྒྱལ་པོ་འདྱི་དང་དུས་མཉམ་དུ་རྒྱ་གར་ནུབ་ཕོགས་

ཀྱི་རྒྱལ་བོ་ཙཀྲ་ཡུ་དྷ་ཞྱེས་པ་ཡོད་པར། རྒྱལ་སྱེ་དཀར་ཆུང་རོ་རྱིངས་ཀྱི་ཡྱི་

གྱེ་ལ་སྣང༌། རགས་རྩྱིས་སུ་བས་པ་ལ་བོད་ཀྱི་བཙན་པོ་ཁྱི་སྲོང་ལྡྱེ་བཙན་

དང་དུས་མཉམ་པར་ཤྱེས་སོ། །

རྒྱལ་པོ་འདྱིའྱི་དུས་སུ་རྟོག་གྱེ་པ་ཆྱེན་པོ་དགྱེ་སྲུང་དང༌། སྱེངྱེ་བཟང་

པོ་དང༌། མཛེས་བཀོད་དང༌། རྒྱ་མཚོ་སྤྲྱིན་དང༌། འོད་ཟྱེར་འབྱུང་གནས་དང༌། 

གང་བ་སྱེལ་དང༌། རོ་རྱེ་སློབ་དཔོན་ཆྱེན་པོ་སངས་རྒྱས་ཡྱེ་ཤྱེས་ཞབས་

ཐུགས་སྲས་དང་བཅས་པ་རྣམས་དང༌། སངས་རྒྱས་གསང་བ་དང༌། སངས་

རྒྱས་ཞྱི་བ་དང༌། ཁ་ཆྱེའྱི་ཡུལ་དུ་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དབངས་
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དང༌། རྟོག་གྱེ་པ་ཆོས་འབྱུང་བྱིན་དང༌། འདུལ་འཛིན་སྱེངྱེའྱི་གདོང་ཅན་ལ་

སོགས་པ་བྱུང་ངོ༌། །དྱེ་དག་ལས་སློབ་དཔོན་སྱེངྱེ་བཟང་པོ་ནྱི། རྒྱལ་པོའྱི་

རྱིགས་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་གཞུང་ལུགས་དུ་མ་ལ་མཁྱྱེན་པ་རྒྱས་པ་ཞྱིག་

སློབ་དཔོན་ཞྱི་བ་འཚོ་ལས་དབུ་མའྱི་གཞུང་རྣམས་དང་གདམས་ངག་རྣམས་

གསན། མཁན་པོ་རྣམ་སྣང་མཛད་བཟང་པོ་ལ་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་

པའྱི་མདོ་མངོན་པར་རྟོགས་པའྱི་རྒྱན་གཞུང་མན་ངག་དང་བཅས་པ་གསན། 

དྱེ་ནས་ཤར་ཕོགས་ཁ་སརྤ་ཎྱིའྱི་ནགས་སུ་རྒྱལ་བ་མྱི་ཕམ་པ་བསྒྲུབས་པས་

མནལ་ལམ་དུ་ཞལ་བསྟན་ནས། ད་ལྟར་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་

དོན་ལ་འགྲྱེལ་པ་བྱེད་པའྱི་བསྟན་བཅོས་གྲུབ་མཐའ་མྱི་གཅྱིག་པ་མང་ན། 

སུའྱི་རྱེས་སུ་འབྲང་ཞུས་པས། འཐད་པའྱི་ཆ་སྡུས་ཤྱིག་ཅྱེས་བཀའྱི་གནང་བ་

ཐོབ། དྱེ་ནས་མྱི་རྱིང་བར་རྒྱལ་པོ་དྷརྨ་པཱ་ལས་སྤན་དྲངས་ཏྱེ། ཏྲྱི་ཀ་ཊུ་ཀ་ཚ་

བ་གསུམ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བཞུགས་ནས་ཤྱེར་ཕྱིན་ཉན་པ་སྟོང་ཕྲག་

མང་པོ་ལ་ཆོས་སྟོན་ཞྱིང༌། བརྒྱད་སྟོང་འགྲྱེལ་ཆྱེན་ལ་སོགས་པ་བསྟན་

བཅོས་ཀང་མང་དུ་མཛད། རྒྱལ་པོ་དྷརྨ་པཱ་ལ་རྒྱལ་སྲྱིད་དུ་འཁོད་ནས་ལོ་ཉྱི་

ཤུ་ལག་ཅྱིག་ན་སྐུ་འདས་སོ། །

སློབ་དཔོན་རྒྱ་མཚོ་སྤྲྱིན་ནྱི་རྒྱལ་བ་མྱི་ཕམ་པའྱི་ཞལ་གཟྱིགས་ནས། 

རྣལ་འབོར་སྤོད་པའྱི་ས་སྱེ་ལྔ་ལ་འགྲྱེལ་པ་རྩོམ་པར་ལུང་བསྟན་ཐོབ་པས་
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ཡོངས་རོགས་ལ་འགྲྱེལ་པ་མཛད་པར་ཡང་གྲགས་ཤྱིང༌། བང་སའྱི་འགྲྱེལ་

པ་ནྱི་གྲགས་ཆྱེའོ། །པདྨ་འབྱུང་གནས་དབངས་ནྱི་ལོ་དྲྱི་མཁན་པོ་ཡྱིན་ནམ་

སྱེམས། སློབ་དཔོན་ཆྱེན་པོ་སངས་རྒྱས་ཡྱེ་ཤྱེས་ཞབས་ནྱི། སྱེངྱེ་བཟང་

པོའྱི་སློབ་མའྱི་ཐོག་མ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ཞྱིང༌། སྱེང་བཟང་སྐུ་འདས་པ་ཙམ་ན། གྲུབ་

པ་བརྱེས་ནས་ཆོས་སྟོན་པའྱི་མགོ་བརྩམས་པ་ཙམ་ཡྱིན། དྱེ་ནས་ལོ་འགའ་

འདས་པ་ན་རྒྱལ་པོའྱི་བ་མར་གྱུར། དྱེ་ནས་མྱི་རྱིང་བར་བྱི་ཀྲ་མ་ལ་ཤྱི་ལའྱི་

རབ་གནས་སོགས་མཛད་དྱེ། དྱེའྱི་རོ་རྱེའྱི་སློབ་དཔོན་དུ་མངའ་གསོལ། སློབ་

དཔོན་འདྱི་ནྱི་འགྲོ་དོན་མཛད་པ་ནས་བརྩམས་ཏྱེ། ཇྱི་སྲྱིད་སྐུ་འདས་ཀྱི་རྱིང་

ལ་ནུབ་རྱེ་བཞྱིན་འཕགས་པ་ཛམྦྷུ་ལས་གསྱེར་པ་ཎ་བདུན་བརྒྱ་བདུན་བརྒྱ་

དང༌། ལ་མོ་ནོར་རྒྱུན་མས་མུ་ཏྱིག་གྱི་དོ་ཤལ་སུམ་བརྒྱ་པ་རྱེ་འབུལ་ཞྱིང༌། 

ལའྱི་མཐུས་དྱེ་དག་ཉོ་བའང་ཕྱི་དྱེ་ཉྱིན་ཁོ་ན་འབྱུང་ལ། ཉྱི་མ་དྱེའྱི་ཕྱི་དྱེ་ཉྱིན་

ཁོ་ན་ལ་དྱེ་དག་ཐམས་ཅད་དགྱེ་བའྱི་ལས་ལ་ཟད་པར་མཛད་ནས། ཚུལ་

དྱེས་དུས་འདའ་བར་མཛད་དོ། །

དྱེ་ཡང་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་ལ་བཅུ་དགུ་ལ་མར་མྱེ་ཤྱིང་རྟའྱི་

འཕང་ལོ་ཙམ་བདུན་བདུན། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་བརྒྱད་དང༌། ཁོ་བོ་དྲུག་

ལ་གསུམ་གསུམ། ཕོགས་སྐོང་ཆྱེན་པོ་བཅོ་ལྔ་ལ་གཏོར་མ་མྱི་གཉྱིས་ཀྱིས་

ཁྱོགས་ཀྱིས་འདྱེགས་པ་བཅོ་ལྔ་རྱེ། དྱེས་མཚོན་པའྱི་མཆོད་པའྱི་ཡོ་བད་སྣ་
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ཐམས་ཅད་ནས་འབུལ་ཞྱིང༌། ཆོས་ཉན་པའྱི་སློབ་མ་དང༌། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་

དང༌། སློང་མོ་བ་སྣ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཚིམས་པར་མཛད་དོ། །དྱེ་

ལྟར་མཆོད་པ་ཡང་བསྟན་པ་རྱིང་དུ་དར་བའྱི་ཆྱེད་ཁོ་ནར་མཛད། རྒྱལ་པོ་

དྷརྨ་པཱ་ལ་ལ། ཁྱོད་ཀྱི་ཚ་བོའྱི་དུས་ན་རྒྱལ་སྲྱིད་འཇྱིག་པའྱི་མཚན་མ་ཡོད་

པས། སྦྱིན་སྲྱེག་གྱི་ཆོ་ག་ཆྱེན་པོ་ཞྱིག་བས་ན་ཡུན་རྱིང་དུ་སྲྱིད་ཟྱིན་ཞྱིང་

ཆོས་ཀང་དར་བར་འགྱུར་གསུངས་པས། དྱེས་ཀང་དངུལ་ཏོ་ལ་འབུམ་ཕྲག་

དགུ་དང་ཉྱིས་སྟོང་གྱི་ཡོ་བད་ཕུལ་བས། སློབ་དཔོན་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་རོ་

རྱེ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལོ་མང་པོར་སྦྱིན་སྲྱེག་མཛད། ཁྱོད་ཀྱི་རྱེས་སུ་རྒྱལ་

པོ་བཅུ་གཉྱིས་ཙམ་འབྱུང་ཞྱིང༌། ལག་པར་བུ་བརྒྱུད་ལྔས་ཡུལ་མང་པོ་ལ་

དབང་བསྒྱུར་ཞྱིང་བསྟན་པ་དར་བར་བྱེད་དོ། །ཞྱེས་ལུང་བསྟན་པ་བཞྱིན་དུ་

བྱུང༌། རྣམ་ཐར་རྒྱས་པ་གཞན་དུ་གསལ། དྱེའྱི་ཚེ་རོ་རྱེ་གདན་གྱི་ལ་ཁང་

ཞྱིག་ན་ཧྱེ་རུ་ཀའྱི་སྐུ་དངུལ་ལས་བས་པ་ཆྱེན་པོ་ཞྱིག་དང༌། སྔགས་ཀྱི་

གླྱེགས་བམ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་སྱིང་གླྱིང་པ་སོགས་ཉན་ཐོས་སྱེནྡྷ་པ་འགའ་

ཞྱིག་གྱིས་འདྱི་དག་ནྱི་བདུད་ཀྱིས་བས་པའོ་ཞྱེས་བས་ནས་གླྱེགས་བམ་

རྣམས་ཀྱིས་བུད་ཤྱིང་བས། སྐུ་གཟུགས་དྱེ་ཡང་དུམ་བུར་བགོས་ནས་རྱེད་

པ་བས་སོ། །བྷཾ་ག་ལའྱི་ཡུལ་ནས་བྱི་ཀྲ་མ་ལ་ཤྱི་ལར་མཆོད་པ་ལ་འགྲོ་བ་

མང་པོའང་དྱེ་དག་ཐྱེག་ཆྱེན་ཞྱེས་བ་བ་ལྟ་བ་ལོག་པར་སྤོད་པའྱི་འཚོ་བ་ཡྱིན་
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པས་ཡང་དག་པའྱི་ཆོས་སྟོན་པ་པོ་རྣམས་ལ་བོར་ཤྱིག་བས་ནས། ཁོང་རང་

རྣམས་ཉྱིད་ལ་བསྒྱུར་བ་སོགས་ཕྱིས་རྒྱལ་པོས་ཐོས་ནས་སྱིང་ལ་པ་རྣམས་

ལ་བར་སྐབས་སུ་ཆད་པ་བྱུང་ངོ༌། མཐར་དྱེ་ལས་ཀང་སློབ་དཔོན་འདྱིས་

བསྐངས་སོ། །སློབ་དཔོན་འདྱིས་ཀྲྱི་ཡོ་ག་སྱེ་གསུམ་ཡང་ཅུང་ཟད་གསུངས། 

འདུས་པ། སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ། སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦོར། ཟླ་གསང་ཐྱིག་ལྱེ། 

འཇམ་དཔལ་ཁོས་པ་སྟྱེ་ནང་རྒྱུད་སྱེ་ལྔ་མང་དུ་གསུངས། ཁྱད་པར་གསང་བ་

འདུས་པ་རྩལ་དུ་བཏོན་པས་དྱེ་ཉྱིད་ཀུན་ཏུ་ཆྱེས་དར་རོ། །སློབ་དཔོན་འདྱིའྱི་

སློབ་མ་རབ་ཞྱི་བཤྱེས་གཉྱེན་ནྱི། མངོན་པ་དང༌། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། ཀྲྱི་

ཡོ་ག་སྱེ་གསུམ་ལ་མཁས་པའྱི་པནྱི་ཏ་ཞྱིག་ཅྱི་བདྱེར་གནས་པ་ལ། སྐལ་ལྡན་

དུ་མཁྱྱེན་ནས། སློབ་དཔོན་ཡྱེ་ཤྱེས་ཞབས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་མཛད་དྱེ། 

རང་གྱིས་ཀང་བསྒྲུབས་པས་གཤྱིན་རྱེ་གཤྱེད་ཞལ་གཟྱིགས་ཤྱིང༌། གནོད་

སྦྱིན་གནོད་གནས་དབང་པོ་གྲུབ་ནས་ལོངས་སྤོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་གང་འདོད་

དག་འཕྲལ་ནས་འཕྲལ་དུ་བངས་ནས་ཡོ་བད་དོན་དུ་གཉྱེར་བ་རྣམས་ལ་སྟྱེར་

བར་མཛད། གནོད་སྦྱིན་ཁོ་ན་གཡོག་ཏུ་བཀོལ་ནས་ནཱ་ལྱེནྡྲའྱི་ལོ་ཕོགས་སུ་

བདུད་རྩྱི་འབྱུང་གནས་ཞྱེས་བ་བའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཞྱིག་བཞྱེངས། མཐར་

ལུས་དྱེ་ཉྱིད་ཀྱིས་རྱིག་པ་འཛིན་པའྱི་གནས་གྲུབ་བོ། །

རྒྱལ་རྱིགས་སྒྲ་གཅན་འཛིན་བཟང་པོ་ནྱི། རྱིག་པའྱི་གནས་ལ་སྦངས་
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པའྱི་པནྱི་ཏའྱི་གནས་ཐོབ་ཀང་བོ་ཅུང་ཟད་རྟུལ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ལ། སློབ་

དཔོན་གྱིས་དབང་བསྐུར་ཞྱིང་བྱིན་གྱིས་རློབ་པར་མཛད། ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་

ཡུལ་སྱིནྡྷུ་དང་ཉྱེ་བའྱི་ཆུ་འགྲམ་ཞྱིག་ཏུ་གསང་བ་འདུས་པའྱི་སྒྲུབ་པ་ཡུན་

རྱིང་དུ་བས། དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་རྱིགས་ལྔའྱི་ཞལ་གཟྱིགས། གསང་བའྱི་

བདག་པོ་དངོས་སུ་འགྲུབ། འཛམ་བུའྱི་གླྱིང་དུ་འགྲོ་དོན་ཆྱེར་མ་མཛད། འགྲོ་

ལྡྱིང་གྱི་ཡུལ་དུ་བོན། དྱེར་གསང་སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད་སྱེ་ཡང་མང་དུ་གསུངས་

ཤྱིང༌། ཀླུ་ལས་ནོར་བངས་ཏྱེ་ཉྱིན་རྱེ་བཞྱིན་གཙུག་ལག་ཁང་བཞྱེངས་པའྱི་གླ་

མྱི་ལྔ་བརྒྱ་ལྔ་བརྒྱ་ཡོད་པ་ལས་མྱི་རྱེའྱི་ཉྱིན་རྱེའྱི་ལས་ལ་གླའྱི་ཁྱད་པར་

གསྱེར་དྱི་ན་ར་རྱེ་རྱེ་བྱིན། གསང་བ་འདུས་པའྱི་ལ་ཁང་ཆྱེན་པོ་བཞྱེངས། 

ལུས་དྱེ་ཉྱིད་ལ་རྱིག་པ་འཛིན་པའྱི་སྐུ་གྲུབ་ཅྱིང༌། ཀླུ་རྣམས་འདུལ་བར་བཞྱེད་

ནས་རྒྱ་མཚོའྱི་ནང་དུ་བོན་ཏྱེ་ད་ལྟ་ཡང་བཞུགས་སོ། །

སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གསང་བ་དང། སངས་རྒྱས་ཞྱི་བ་ནྱི་སངས་

རྒྱས་ཡྱེ་ཤྱེས་ཞབས་ཀྱི་སྐུ་ཚེའྱི་སྟོད་ཀྱི་སློབ་མ་ཡྱིན་ལ། སློབ་དཔོན་ཉྱིད་

དང་གཞན་ཡང་རོ་རྱེ་འཛིན་པ་མང་པོ་ལས་སྤྱིར་གསང་སྔགས་མང་པོ་

གསན། ཁྱད་པར་དུ་བ་སྤོད་རྣལ་འབོར་རྒྱུད་གསུམ་ལ་མཁས། རྣལ་འབོར་

རྒྱུད་ལ་གྲུབ་པའང་ཐོབ་པ་ཡྱིན། དྱེ་ལས་སངས་རྒྱས་གསང་བ་ནྱི། ཝཱ་རཱ་ཎ་

སཱྱིའྱི་གནས་ཤྱིག་ཏུ་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་བསྒྲུབས་པས་ནམ་ཞྱིག་ན་
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བྲྱིས་སྐུ་བཞད། དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རས་བ་དམར་སྱེར་གྱི་མར་ཁུ་ཡང་ཁོལ། མྱེ་

ཏོག་རྱིང་པ་རྣམས་ཀང་ཁ་འབུས་པས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ལྟས་སུ་མཁྱྱེན་ཀང༌། 

ཐོག་མར་མྱེ་ཏོག་འབུལ་ལམ། མར་ཁུ་འཐུང་སམ་ཐྱེ་ཚོམ་དུ་ཅུང་ཟད་ལུས་

པ་གནོད་སྦྱིན་མོ་ཞྱིག་གྱིས་གྱེགས་བས་ཏྱེ། སློབ་དཔོན་གྱི་འགྲམ་པར་ཐལ་

ལྕག་བརྒྱབས་པས་སློབ་དཔོན་ཅུང་ཟད་བརྒྱལ། བརྒྱལ་བ་སངས་ཙ་ན་བྲྱིས་

སྐུ་རྡུལ་གྱིས་གོས། མྱེ་ཏོག་རྱིངས། མར་ཁུ་ཡང་ཕོ། འོན་ཀང་རྡུལ་ཕྱིས། མྱེ་

ཏོག་དབུ་ལ་ཕུལ། མར་གང་ཡོད་འཐུངས་པས་སྐུ་ལུས་ནད་ཐམས་ཅད་དང་

བྲལ་ཞྱིང་ཤྱིན་ཏུ་ཡང་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་དང༌། བོ་གྲོས་ཤྱིན་ཏུ་རྣོ་ཞྱིང་མངོན་

ཤྱེས་དང་ལྡན་པར་བྱུང༌། སངས་རྒྱས་ཞྱི་བས་རས་དང་བྲྱིས་སྐུ་སོགས་གང་

གྱི་ཡང་སྤྲོས་པ་མྱེད་པར་བསོམས་པས་ཀང་སངས་རྒྱས་གསང་བ་དང༌། 

ཡོན་ཏན་མཚུངས་པར་ཐོབ། དྱེ་ནས་དྱེ་གཉྱིས་ཀྱིས་རྱི་བོ་ཏ་ལར་བོན། རྱིའྱི་

རྩ་བ་ན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ཀླུའྱི་ཚོགས་ལ་ཆོས་སྟོན་པ་བཞུགས་ཀང་རྒན་

མོ་བ་ལང་གྱི་ཁྱུ་ཆྱེན་པོ་འཚོ་བར་མཐོང༌། རྱི་སྐྱེད་ན་ཁོ་གཉྱེར་ཅན་མ་ལ་མ་

ཡྱིན་དང་གནོད་སྦྱིན་གྱི་ཚོགས་ལ་ཆོས་སྟོན་པ་ཡང་བུ་མོར་ལུག་གྱི་ཁྱུ་

ཆྱེན་པོ་འཚོ་བར་གཟྱིགས། རྱིའྱི་རྩྱེ་མོར་ཕྱིན་པ་ན་འཕགས་པ་སྤན་རས་

གཟྱིགས་ཀྱི་རོ་སྐུ་གཅྱིག་ལས་མྱི་གདའ་སྐད། འོན་ཀང་སངས་རྒྱས་ཞྱི་བས་

གནས་འདྱི་ན་ཕལ་པ་ག་ལ་ཡོད། བདག་རང་སྣང་བ་མ་དག་པ་ཡྱིན། འདྱི་
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རྣམས་སྒྲོལ་མ་ལ་སོགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །སམ་ནས་ཡྱིད་ཆྱེས་ཆྱེན་པོ་བས་ནས་

གསོལ་བ་བཏབ་པས། ཐུན་མོང་གྱི་ཡོན་ཏན་ཅྱི་འདོད་པར་བསྒྱུར་ནུས་པའྱི་

རྫུ་འཕྲུལ་དང༌། མངོན་ཤྱེས་སོགས་དཔག་ཏུ་མྱེད་པ་དང༌། མཆོག་གྱི་ཡོན་

ཏན་སྔོན་མ་བསླབས་པའྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀང་ཤྱེས་ཤྱིང༌། གནས་ལུགས་

ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའྱི་དོན་རྟོགས་པ་ཞྱིག་བྱུང༌། སངས་རྒྱས་གསང་

བས་ཡྱིད་མ་ཆྱེས་བཞྱིན་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ཞབས་ས་ལ་མྱི་རྱེག་པར་

འགྲོ་བ་ཙམ་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཅྱིག་ཐོབ། དྱེར་རྒན་མོ་དྱེ་ན་རྱེ། ཁྱོད་རྱི་ཁ་བ་

ཅན་གྱི་གངས་ཏྱི་སྱེར་སོང་ལ་སྒྲུབས་པ་གྱིས་ཞྱེས་ལུང་བསྟན། ཚུར་འོངས་

པ་ན་སངས་རྒྱས་ཞྱི་བ་ལ་དངོས་གྲུབ་གང་ཐོབ་དྲྱིས་པས། ཇྱི་ལྟར་བྱུང་བའྱི་

ཚུལ་བརོད། དྱེར་གྲོགས་ཀྱིས་དངོས་གྲུབ་ཆྱེན་པོ་ཐོབ་པ་ལ་ཕྲག་དོག་གྱི་

རྣམ་རྟོག་བྱུང་བས། དྱེ་མ་ཐག་ཏུ་ཞབས་ས་ལ་མྱི་རྱེག་པའྱི་དངོས་གྲུབ་ཀང་

ཉམས། སླར་ཡུན་རྱིང་དུ་བཤགས་པ་བས་པས་སོར་ཆུད་ཟྱེར། དྱེ་ནས་ཝཱ་རཱ་

ཎ་སཱྱིར་ལོ་འགའ་ཞྱིག་ཆོས་གསུངས། ཡང་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་

སྔར་བཞྱིན་བསྐུལ་བས། རྱི་ཏྱེ་སྱེར་བོན་ནས་སྒྲུབ་པ་མཛད་པའྱི་རོ་རྱེ་

དབྱིངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆྱེན་པོ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཞལ་གཟྱིགས་ཤྱིང༌། 

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དང་མྱི་ལབ་པ་བཞྱིན་དུ་གྱུར། མྱི་མ་ཡྱིན་ཐམས་

ཅད་བྲན་དུ་འཁོལ། ལས་ཚོགས་དང་ཐུན་མོང་གྱི་དངོས་གྲུབ་ལ་མངའ་



རྒྱ་གར་ཆོས་འབྱུང་།

277

བསྒྱུར་བ་ཞྱིག་བྱུང༌། དྱེའྱི་ཚེ་བོད་ཀྱི་བཙན་པོ་ཁྱི་སྲོང་སྱེ་བཙན་གྱིས་དབས་

མཉྫུ་ཤྲྱི་ལ་སོགས་པ་སྤན་འདྲྱེན་དུ་བཏང་ཡང་འཇམ་དཔལ་གྱིས་བཀའ་མ་

གནང་བར་མ་བོན། དྱེ་རྣམས་ལ་ཀྲྱི་ཡོ་ག་སྱེ་གསུམ་བཤད། རོ་རྱེ་དབྱིངས་

ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡོ་ག་ལ་འཇུག་པ་དང༌། རྣམ་སྣང་མངོན་བང་གྱི་བསྡུས་

འགྲྱེལ་དང༌། བསམ་གཏན་ཕྱི་མའྱི་རྒྱས་འགྲྱེལ་རྣམས་མཛད། དྱེའྱི་གསུང་

ལ་ཟྱིན་བྲྱིས་བས་པའྱི་འགྲྱེལ་པ་གཞན་ཡང་མང་དུ་ཡོད། མཆོག་གྱི་དངོས་

གྲུབ་མ་བརྱེས་ཀང་མྱི་རྱིང་བ་ན་སྐུ་ལུས་མྱི་སྣང་བར་གྱུར། སངས་རྒྱས་ཞྱི་

བའང་ཏྱི་སྱེར་བཞུགས་ཟྱེར་ནའང༌། ཨུ་རྒྱན་དུ་བཞུད་པ་ཡྱིན་པར་མངོན་ནོ། ། 

སློབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤྱི་ལ་ཡང༌། རྒྱལ་པོ་འདྱིའྱི་རྱིང་ལ་བོན་པར་མངོན་པས་

དྱེ་ལས་སྔ་ཕྱིར་བྱུང་བར་མྱི་བསམ་མོ། །རྒྱལ་པོ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐོང་ངམ་

དྷརྨ་པཱ་ལའྱི་དུས་ཀྱི་གཏམ་སྟྱེ་སུམ་ཅུ་པའོ། །

 

རྒྱལ་པོ་མ་སུ་རཀྵ་ཏ་སོགས་ཀི་དུས་ཀི་གཏམ།

དྱེའྱི་རྱེས་ལ་མ་སུ་རཀྵྱི་ཏ་ཞྱེས་པ་རྒྱལ་པོ་དྷརྨ་པཱ་ལའྱི་མག་པ་ཞྱིག་

གྱིས་རྒྱལ་སྲྱིད་ལོ་བརྒྱད་ཙམ་བས། དྱེའྱི་རྱེས་སུ་བ་ན་པཱ་ལ་ཞྱེས་བ་བ་

རྒྱལ་པོ་དྷརྨ་པཱ་ལའྱི་སྲས་ཅྱིག་གྱིས་རྒྱལ་སྲྱིད་ལོ་བཅུ་ཙམ་བས། དྱེ་དག་གྱི་
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རྱིང་ལ་སློབ་དཔོན་རྟོག་གྱེ་པ་ཆོས་མཆོག་དང༌། དྷརྨ་མྱི་ཏྲ་ཞྱེས་བ་བ་ཞྱིག་

དང༌། བྱི་མ་ལ་མྱི་ཏྲ་དང༌། དྷརྨ་ཀ་ར་ལ་སོགས་པ་བྱུང༌། རྒྱལ་པོ་དྱེ་གཉྱིས་

ཀྱིས་ཆོས་ལ་མཆོད་པ་ཆྱེ་ཐང་དུ་མཛད་ཀང་ཕག་རྱེས་གསར་པ་མྱེད་པས་

པཱ་ལ་བདུན་ལ་མྱི་བགྲང༌། དྱེ་ནས་རྒྱལ་པོ་བ་ན་པཱ་ལའྱི་སྲས་མ་ཧྱི་པཱ་ལ་ཞྱེས་

པ་བྱུང༌། རྒྱལ་སྲྱིད་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་གཉྱིས་མཛད། རགས་རྩྱིས་སུ་བས་ན་རྒྱལ་

པོ་འདྱི་འདས་ཙམ་ན་བོད་ན་བཙན་པོ་ཁྱི་རལ་ཡང་སྐུ་འདས་པ་ཙམ་གྱི་དུས་

ཡྱིན་ནོ། །རྒྱལ་པོ་དྱེའྱི་རྱིང་ལ་སློབ་དཔོན་ཀུན་དགའ་སྱིང་པོ་དང༌། ཀུན་རོབ་

དང་དོན་དམ་བང་སྱེམས་ཀྱི་སོམ་རྱིམ་མཛད་མཁན་རྟ་དབངས་ཞྱེས་བ་བ་

དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་དང༌། སློབ་དཔོན་གཞན་ལ་ཕན་པ་དང༌། སློབ་

དཔོན་ཟླ་བ་པདྨ་ལ་སོགས་པ་བྱུང༌། སློབ་དཔོན་ཡྱེ་ཤྱེས་བྱིན་དང༌། ཡྱེ་ཤྱེས་

གྲགས་པ་ལ་སོགས་པའང་འདྱི་སྐབས་བོན་པར་མངོན། ཁ་ཆྱེར་འདུལ་

འཛིན་ཛི་ན་མྱི་ཏྲ་དང༌། སརྦ་ཛྙཱ་དྱེ་ཝ་དང༌། དཱ་ན་ཤྱི་ལ་ལ་སོགས་པ་བྱུང་སྟྱེ། 

འདྱི་གསུམ་གྱིས་བོད་དུའང་བོན་པར་མངོན་ནོ། །

གྲུབ་ཐོབ་ཏྱིལྱི་པ་ཡང་འདྱི་དུས་བྱུང་སྟྱེ་ལོ་རྒྱུས་གཞན་དུ་གསལ། 

སློབ་དཔོན་ཀུན་དགའ་སྱིང་པོ་ནྱི། འཁྲུངས་ས་མ་ག་དྷ་པ། རྱིགས་རྱེ་རྱིགས། 

སྱེ་པ་ཕལ་ཆྱེན་པ། གྲུབ་མཐའ་རྣམ་རྱིག་དབུ་མ་པ། བྱི་ཀྲ་མ་ལ་ཤྱི་ལར་རྱིག་

པའྱི་གནས་ལྔ་ལ་སྦངས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ། བྷཾ་ག་ལའྱི་ཡུལ་ན་རྒྱལ་པོའྱི་གྲུབ་
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ཐོབ་པྲ་ཀཱ་ཤ་ཙནྡྲ་སྟྱེ། རབ་གསལ་ཟླ་བའྱི་སློབ་མ་རྣམས་རྣལ་འབོར་གྱི་རྒྱུད་

མཐའ་དག་འཆད་པར་བྱེད་དོ་ཞྱེས་ཐོས་ནས་ཡུལ་དྱེར་བོན། རབ་འབོར་

བསྐངས་ལ་སོགས་པ་སློབ་དཔོན་མང་པོ་ལ་གཏུགས་ཏྱེ། རྣལ་འབོར་རྒྱུད་

མཐའ་དག་ལ་མཁས་པར་བས་སོ། །དྱེ་ནས་སྦངས་པའྱི་ཡོན་ཏན་བཅུ་

གཉྱིས་ལ་གནས་བཞྱིན་པས་ནགས་ཁོད་དུ་སྒྲུབ་པ་མཛད་པས་རོ་རྱེ ་

དབྱིངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆྱེན་པོ་ཞལ་གཟྱིགས། བསྟན་བཅོས་རྩོམ་པར་

ལུང་བསྟན་ཐོབ། ལག་པའྱི་ལ་དང་མྱི་ལབ་པ་བཞྱིན་དུ་གྱུར། རྱིག་སྔགས་ཀྱི་

མཐུ་གྲུབ་པས་ལས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཐོགས་པ་མྱེད་པར་འགྲུབ་ཅྱིང༌། 

དངོས་གྲུབ་ཀང་འགྲུབ་རུང་དུ་བཞུགས་པ་ལས། ཡུལ་དབུས་ནས་སློབ་

དཔོན་པྲ་ཛྙཱ་པཱ་ལྱི་ཏ་ཞྱེས་བ་བས་སན་པ་ཐོས་ཏྱེ་ཆོས་ཞུར་འོངས་པ་ལ་

དབང་བསྐུར་ཏྱེ། དྱེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་བསྡུས་པ་བཤད། སློབ་དཔོན་དྱེའྱི་དོན་དུ་རོ་རྱེ་

འབྱུང་བ་མཛད། དྱེས་ཡུལ་དབུས་སུ་བཤད་པས་རྒྱལ་པོ་མ་ཧྱི་པཱ་ལས་ཐོས་

ནས། ཆོས་འདྱི་གང་ལས་ཐོས་ཞྱེས་དྲྱིས་པ་ན། རང་གྱི་ཡུལ་ན་གནས་པ་

ཡང་མཁྱྱེན་ཏམ། བྷཾ་ག་ལ་ནྱི་སློབ་དཔོན་ཀུན་དགའ་སྱིང་པཽ་བཞུགས་པ་དྱེ་

ལས་ཐོས་བས་པས། རྒྱལ་པོ་དད་པ་སྐྱེས་ནས་སྤན་དྲངས། མ་ག་དྷའྱི་ལོ་

ཕོགས་འབར་བའྱི་ཕུག་པ་དང་ཉྱེ་བ་ཨ་ཙ་ཡ་ན་གཙུག་གྱི་ནོར་བུ་ཞྱེས་བ་

བའྱི་ལ་ཁང་དུ་སྤན་དྲངས། གསང་སྔགས་ཉན་པ་པོ་ཤྱིན་ཏུ་མང་བར་བྱུང་
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ཞྱིང༌། དྱེ་ཉྱིད་བསྡུས་པའྱི་འགྲྱེལ་ཆྱེན་དྱེ་ཉྱིད་སྣང་བ་ལ་སོགས་པའྱི་བསྟན་

བཅོས་མང་དུ་མཛད། ཨོ་ཌྱི་བྱི་ཤའྱི་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་བྱི་ར་ཙརྱ་ཞྱེས་བ་བ་

མ་ཧྱི་པཱ་ལ་དང་ཕ་སྤུན་དུ་འགྲོ་བ་ཞྱིག་གྱིས་སྔོན་རྒྱལ་པོ་མུཉྫ་བྱུང་བའྱི་

གནས་ན་གཙུག་ལག་ཁང་ཞྱིག་ཡོད་པ་དྱེར་སྤན་དྲངས། དཔལ་མཆོག་དང་

པོའྱི་འགྲྱེལ་ཆྱེན་མཛད། གཞན་ཡང་གསང་བ་འདུས་པ་སོགས་རྒྱུད་དུ་མ་

ལ་འགྲྱེལ་པ་མཛད་དོ། །བོད་ཁ་ཅྱིག་ནྱི་ཡོ་གའྱི་རྒྱུད་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ལ་

འགྲྱེལ་པ་མཛད་ཟྱེར་ཏྱེ། ཡོ་གའྱི་རྒྱུད་ནྱི་དུས་དྱེ་ཙམ་ན་འཕགས་ཡུལ་ན་ཉྱི་

ཤུ་ལོངས་པ་ཡང་ཡོད་ཡོད་མྱི་འདྲ། ཡོ་གའྱི་རྒྱུད་རྱེ་རྱེ་ལའང་འགྲྱེལ་ཆྱེན་

འགྲྱེལ་ཆུང་གཉྱིས་གཉྱིས་མཛད་ཟྱེར་བ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མྱི་འཐད་པར་

བཤད་པ་ལྟར་ཡྱིན། དྱེས་ན་བརྒྱ་རྩའྱི་གྲངས་ངྱེས་མྱི་འཐད་པར་མངོན་ནོ། །

དུས་འདྱིར་སློབ་དཔོན་བྷ་གོ་ཞྱེས་བ་བ་རོ་རྱེ་བདུད་རྩྱིའྱི་རྒྱུད་ལས་

གྲུབ་པ་ཐོབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་སྟྱེ། དྱེ་ཡང་སྔོན་ཁ་ཆྱེའྱི་ཡུལ་གྱི་པནྱི་ཟབ་པའྱི་རོ་རྱེ་

ཞྱེས་བ་བ་ཞྱིག་དུར་ཁོད་བསྱིལ་བའྱི་ཚལ་དུ་དཔལ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་

མཉམ་པར་སྤོད་བའྱི་རྒྱུད་ལ་བརྟྱེན་ནས་རོ་རྱེ་ཉྱི་མ་སྒྲུབ་ཅྱིང་བཞུགས་པའྱི་

ཚེ། མཐར་རོ་རྱེ་བདུད་རྩྱིའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆྱེན་པོ་མངོན་སུམ་དུ་ཞལ་གཟྱིགས། 

རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རླབས་པས་ཐུན་མོང་གྱི་དངོས་གྲུབ་རྣམས་ལ་དབང་འབོར། 

མཆོག་བདག་ལ་སལ་དུ་གསོལ་ཞུས་པས་ཨུ་རྒྱན་གྱི་གནས་སུ་སོང་ཞྱིག ། 
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དྱེའྱི་གནས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ངྷུ་མཥྛྱི་ར་ཞྱེས་བ་བ་ན་བུད་མྱེད་ཨུཏྤལ་མཐྱིང་གའྱི་

མདོག་ཅན་དཔྲལ་པ་ན་རྱིན་པོ་ཆྱེ་མརྒད་ཀྱི་དབྱིབས་ལྟ་བུའྱི་རྱི་མོ་ཡོད་པ་

ཞྱིག་ཡོད་ཀྱི་དྱེ་ལས་ལོངས་ཤྱིག་གསུངས། དྱེ་བཞྱིན་དུ་བྱུང་ཡང་བྱུང་སྟྱེ། 

མཁའ་འགྲོ་མ་དྱེས་བདུད་རྩྱི་བཞྱིའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར། རྒྱུད་

བཤད་ཅྱིང་གླྱེགས་བམ་ཡང་གཏད། དྱེའྱི་ནང་གྱི་ཧྱེ་རུ་ཀ་བསོམས་པས་ཕག་

རྒྱ་ཆྱེན་པོའྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། ཕྱིས་མ་ལ་ཝར་བཞུགས་ཏྱེ། སྤྲང་པོ་བརྒྱད་

སྐལ་བ་དང་ལྡན་པར་གཟྱིགས་ཏྱེ་དབང་བསྐུར་ནས། སོམ་བྱེད་དུ་བཅུག 

སློབ་དཔོན་རང་གྱིས་དུར་ཁོད་དུ་རོ་ལངས་བརྒྱད་བསྒྲུབས་ནས་དྱེ་རྱེ་རྱེ་ལ་

བྱིན་པས། དྱེ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་གྲུབ་པ་ཆྱེན་པོ་རྱེ་རྱེ་ཐོབ་པ་བྱུང༌། གཞན་

ཡང་ཐུན་མོང་གྱི་དངོས་གྲུབ་མང་པོ་བསྒྲུབས་ནས་སྐྱེ་བོ་གཞན་ལ་སྦྱིན་པར་

མཛད་དྱེ། རང་གྱི་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པ་ནྱི་མང་ཡང་གཞན་ལ་སྦྱིན་ནུས་པ་

ནྱི་གྲུབ་པ་ཆྱེས་ཆྱེ་བ་ལ་མ་གཏོགས་མྱི་འབྱུང་བར་གྲགས་སོ། །ཡང་སློབ་

དཔོན་དྱེ་ལ་ལན་ཅྱིག་སློབ་མ་བཞྱི་ཡོད་པ་ལས། དྱེ་རྣམས་སོ་སོར་བདུད་རྩྱི་

བཞྱིའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རྱེ་རྱེ་སོམ་དུ་བཅུག རོགས་པའྱི་རྱིམ་པ་ཡང་བསྟན་

པས་རོ་རྱེའྱི་སྐུ་ཐོབ་སྟྱེ་མྱི་སྣང་བར་སོང་ངོ༌། །ཕྱིའྱི་སློབ་དཔོན་བདུད་རྩྱི་

གསང་བ་ཞྱེས་བ་བ་རྱེས་སུ་བཟུང་སྟྱེ། དྱེ་ལ་དབང་རྒྱུད་མན་ངག་རྣམས་

བསྟན་ནས། ལའྱི་གནས་སུ་འགྲོ་བའྱི་དོན་ལ་བཞུད་དོ། །
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སློབ་དཔོན་བདུད་རྩྱི་གསང་བ་ཡང་གྲུབ་པ་ཐོབ་པའྱི་རྣལ་འབོར་བ་

ཆྱེན་པོ་ཞྱིག་སྟྱེ། གཏྱེར་གྱི་བུམ་པ་བརྒྱད་ཙམ་བསྒྲུབས་ནས་སྐྱེ་བོ་ཕོངས་པ་

ཐམས་ཅད་ཚིམ་པར་མཛད་དོ། །ནམ་མཁའྱི་ལ་ལས་ལོངས་སྤོད་བངས་ཏྱེ་

ཆོས་གཞྱི་ཆྱེན་པོ་བརྒྱ་ཙམ་རྟག་ཏུ་འདྱེགས་པ་བྱུང༌། དྱེ་རྣམས་རྒྱལ་པོ་གང་

གྱི་དུས་སུ་བྱུང་གསལ་ཁ་མྱེད་ཀང༌། འོག་གྱི་རྱིག་པ་བསྒྲྱེས་ན་རྒྱལ་པོ་དྱེ་ཝཱ་

པཱ་ལ་མན་ཆད་ལ་བྱུང་བར་གསལ་ལོ། །དྱེའྱི་སློབ་མ་ནྱི་སློབ་དཔོན་བྷ་གོ་སྟྱེ། 

དྱེ་ཡང་རོ་ལངས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་གྲུབ། དྱེ་ལ་བརྟྱེན་ནས་གཏྱེར་གྱི་བུམ་པ་

བཟང་པོ་མང་པོ་བསྒྲུབས་ཏྱེ། ཕོགས་བཞྱིའྱི་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཚིམ་པར་

མཛད་པ་གྲོང་ཁྱྱེར་པྲ་ཡ་ཀ་དང་ཉྱེ་བར་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་རྱིགས་ལྔའྱི་ལ་

ཁང་ཆྱེན་པོ་དང༌། ལོ་ཕོགས་ཀརྞ་ཊར་རོ་རྱེ་བདུད་རྩྱིའྱི་ལ་ཁང་ཆྱེན་པོ་ཡང་

བཞྱེངས་ཤྱིང་པནྱི་ཏ་དྲྱི་མྱེད་བཟང་པོ་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་ལ་རྒྱུད་ཀང་

བཤད་དོ། །སློབ་དཔོན་དྱེ་རྣམས་ཀྱི་དྲྱིན་ལས་མ་ག་དྷར་ཡང་རྒྱུད་འདྱི་ལག་

པར་དར་བར་གྱུར་ཏོ་ཞྱེས་གྲགས་སོ། །རྒྱལ་པོ་མ་སུ་རཀྵྱི་ཏ་དང༌། བ་ན་པཱ་

ལ་དང༌། རྒྱལ་པོ་ཆྱེན་པོ་མ་ཧྱི་པཱ་ལ་རྣམས་ཀྱི་དུས་སུ་བྱུང་བའྱི་གཏམ་གྱི་

སྐབས་ཏྱེ་སོ་གཅྱིག་པའོ། །
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རྒྱལ་པོ་མ་ཧཱ་བྷ་ལ་སོགས་ཀི་དུས་ཀི་གཏམ།

དྱེའྱི་སྲས་ནྱི་རྒྱལ་པོ་མཧཱ་པཱ་ལ་སྟྱེ། འདྱིས་རྒྱལ་སྲྱིད་ལོ་བཞྱི་བཅུ་ཞྱེ་

གཅྱིག་མཛད། ཨོ་ཏནྟ་པུ་རྱིའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་དགྱེ་འདུན་

རྣམས་གཙོ་བོར་མཆོད་ཅྱིང༌། དགྱེ་སློང་ལྔ་བརྒྱ་དང་ཆོས་སྟོན་པ་ལྔ་བཅུ་ལ་

འཚོ་བ་སྦོར། དྱེའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་ཨུ་རུ་བཱ་ས་ཞྱེས་བ་བའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་

བཞྱེངས། དྱེར་ཡང་ཉན་ཐོས་སྱེནྡྷ་པ་ལྔ་བརྒྱ་རྱེ་ལ་འཚོ་བ་སྦོར། བྱི་ཀྲ་མ་ཤྱི་

ལར་སྔར་གྱི་སྲོལ་དྱེ་ག་བཟུང་སྟྱེ་མཆོད་འོས་ཀྱི་མཐྱིལ་དུ་མཛད། དཔལ་ནཱ་

ལྱེནྡྲར་ཡང་ཆོས་གཞྱི་འགའ་རྱེ་བཙུགས། སཽ་མ་པུ་རྱི་དང༌། ན་ལྱེནྡྲ་དང༌། ཚ་

བ་གསུམ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་སོགས་པར་ཡང་ཆོས་གཞྱི་མང་པོ་

བཙུགས། རྒྱལ་པོ་མ་ཧྱི་པཱ་ལའྱི་སྐུ་ཚེའྱི་སྨད་ཙམ་ན། པྱི་ཊོ་ཨཱ་ཙརྱས་དུས་

ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྒྱུད་སྤན་དྲངས་ཏྱེ་རྒྱལ་པོ་འདྱིའྱི་དུས་སུ་དར་བར་མཛད། 

རྟོག་གྱེ་བ་རྒྱན་མཁན་པོ་སྟྱེ་ཤྱེས་རབ་འབྱུང་གནས་སས་པ་བྱུང༌། ཡོ་ག་བ་

པདྨ་ལྕགས་ཀྱུ་དང༌། ཛེ་ཏཱ་རྱི་ཆྱེན་པོ་དང༌། ནག་པོ་དམ་ཚིག་རོ་རྱེ་དང༌། སློབ་

དཔོན་ཐ་ག་ན་ལ་སོགས་པ་བྱུང༌། པྱི་ཊོ་ཨཱ་ཙརྱའྱི་ལོ་རྒྱུས་གཞན་དུ་གསལ། 

དྱེའྱི་སློབ་མ་དུས་འཁོར་ཞབས་ཀང་རྒྱལ་པོ་འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་ཀ་བྱུང་བར་

མངོན་ནོ། །
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རྒྱལ་པོ་འདྱི་འདས་ནས་དྱེའྱི་མག་པ་ཤ་མུ་པཱ་ལས་རྒྱལ་སྲྱིད་ལོ་བཅུ་

གཉྱིས་བས་སོ། །དྱེ་ལ་སློབ་དཔོན་ཛེ་ཏཱ་རྱི་ནྱི། སྔོན་རྒྱལ་པོ་བ་ན་པཱ་ལས་

རྒྱལ་སྲྱིད་སྐོང་བའྱི་སྐབས་ཤྱིག་ཤར་ཕོགས་ཝ་རནྡྲྱེར་རྒྱལ་ཕྲན་ས་ན་ཏ་ན་

ཟྱེར་བ་ཞྱིག་བྱུང༌། དྱེ་ཉྱིད་ཀྱི་བཙུན་མོའྱི་མཆོག་གཟུགས་དང་བོ་གྲོས་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཡོད། དྱེ་ཡང་དྱེ་ལ་བ་ལག་ཏུ་རྩྱིས་སུ་བྱེད་ཅྱིང༌། ཁྲུས་

བྱེད་པ་ནའང་གསྱེར་གྱི་རུས་སྦལ་གྱི་སྟྱེང་དུ་འཇོགགཞན་ལ་མྱི་སྟོན་པར་

སྦྱེད་པ་ལས། རྒྱལ་པོ་དྱེས་བྲམ་ཟྱེའྱི་རྱིགས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་སྱིང་པོའྱི་ཞབས་

ལ་གསང་བ་འདུས་པའྱི་དབང་བསྐུར་བ་ཞུས་པའྱི་ཡོན་དུ་བཙུན་མོ་དྱེ་དང༌། 

རྟ་དང༌། གསྱེར་དང༌། གླང་པོ་ཆྱེ་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་ཕུལ། དུས་གཞན་ཞྱིག་

ན། དྱེ་ལ་སྱིང་པོའྱི་ཞབས་ཀྱི་སྲས་མཚན་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བཙས། ལོ་བདུན་

ལོན་པ་ན་བྲམ་ཟྱེ་ཡྱི་གྱེ་སློབ་པའྱི་གྲྭར་བརངས་པས། ནམ་ཞྱིག་ན་བྲམ་ཟྱེའྱི་

ཁྱྱེའུ་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱོད་ནྱི་རྱིགས་ངན་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་བརྱེགས་སོ། །རྒྱུ་

མཚན་དྲྱིས་པས། ཁྱོད་ཀྱི་ཕ་ནྱི་ནང་པའྱི་སྔགས་པ་ཡྱིན་པས་དམངས་

རྱིགས་ཀྱི་བཙུན་པ་གྲལ་འགོར་འཇོགམཆོད་པ་བྱེད་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་

རྱིགས་བཟང་ངན་གྱི་དབྱེ་བ་མྱེད་པར་བསྲྱེས་པས་སོ། །དྱེ་ལྟར་མང་དུ་

གཙེས་པས་དྱེ་ངུ་ཞྱིང་ཁྱྱིམ་དུ་ལྡོག་པ་ན། ཡབ་ཀྱིས་དྲྱིས་པ་ན་དྱེ་ལྟར་བྱུང་

བ་བཤད་དོ། །འོ་ན་འདྱི་དག་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་དགོས་ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ་
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འཇམ་དབངས་ཀྱི་དབང་བསྐུར། རྱེས་སུ་གནང་པ་སལ་ཏྱེ་སྒྲུབ་ཏུ་བཅུག་

པས་ལོ་གཅྱིག་ཏུ་ཉྱེ་བར་སོང་བ་ན། ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྱི་གསལ་སྣང་མཆྱེད་ཅྱིང་

གྲུབ་པའྱི་རྟགས་བྱུང་ནས། སྤྱིལ་བུའྱི་ཕྱི་ནང་ཐམས་ཅད་འོད་དམར་སྱེར་

གྱིས་ལམ་གྱིས་ཁྱབ། མས་ཁ་ཟས་སྐྱེལ་དུ་འོངས་པས་དྱེ་ལྟར་མཐོང་སྟྱེ་

སྤྱིལ་བུ་ལ་མྱེ་ཤོར་རོ་སམ་ནས། ཆོ་ངྱེས་བཏབ་པས་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་སད་དྱེ་

འོད་ཀང་ཡལ་ལོ། །དྱེར་ཡབ་ན་རྱེ། དྱེ་ལྟར་གསལ་སྣང་དྱེ་ལ་ཞག་བདུན་དུ་

བཞག་ན་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དངོས་དང་མཉམ་པ་ཞྱིག་འོང་ནའང༌། 

ཅུང་ཟད་བར་ཆད་དུ་སོང༌། འོན་ཀང་རྱིག་པའྱི་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོགས་

པ་མྱེད་པའྱི་བོ་གྲོས་རྒྱས་པ་ཞྱིག་འོང་གསུང༌། དྱེ་ལྟར་བྱུང་ཡང་བྱུང་སྟྱེ་ཡྱི་

གྱེ་དང༌། བཟོའྱི་གནས་ཐམས་ཅད་དང༌། སྱེབ་སྦོར་མངོན་བརོད་ལ་སོགས་

པ་མ་བསླབས་པར་ཤྱེས། གཞན་ཡང་རྱིག་པའྱི་གནས་རྣམས་ལ་ཀློག་པ་

ཙམ་དང༌། ཤྱིན་ཏུ་དཀའ་བ་རྣམས་ཀང་ཚར་རྱེ་ཟུང་བལྟས་པས་ཐམས་ཅད་

ཤྱེས་ཏྱེ་མཁས་པའྱི་དབང་ཕྱུག་ཆྱེན་པོར་གྱུར། ཇྱི་སྲྱིད་འཚོ་བའྱི་བར་དུ་རྟྱེན་

དགྱེ་བསྱེན་ཡྱིན། ཡབ་ལ་ཇྱི་ཙམ་མངའ་བའྱི་གསང་འདུས་བདྱེ་ཀྱེ་སོགས་

གསན། གཞན་ཡང་བ་མ་མང་དུ་བསྟྱེན། ཁྱད་པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་འཕགས་

པ་འཇམ་དཔལ་དངོས་ལ་གསན་པར་ནུས། གང་གྱི་ཚེ་བྲམ་ཟྱེ་སྱིང་པོའྱི་

ཞབས་སྐུ་འདས་པའྱི་འོག་ཏུ་རྒྱལ་པོ་མ་ཧྱི་པཱ་ལའྱི་དུས་རྒྱལ་པོའྱི་པ་ཏྲ་མ་
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ཐོབ་པས། ཡུལ་སྣ་ཚོགས་སུ་ལ་ཁང་རྣམས་ལ་ཕག་མཛད་པ་དང༌། པནྱི་ཏ་

རྣམས་དང་རྱིག་པ་འགྲན་པའྱི་ཕྱིར་བོན་ཏྱེ། ལན་ཅྱིག་ཁ་སརྤ་ཎར་བོན་པ་ན། 

སོ་དྲུང་ན་མྱི་གཡོ་བའྱི་སྐུ་ཤྱིན་ཏུ་ཁོས་པ་ཞྱིག་གཟྱིགས་ནས། སྲྱིན་པོའྱི་

གཟུགས་ཅན་འདྱི་ལྟ་བུ་སམ་ནས་མ་དད་པ་ཞྱིག་བྱུང༌། མནལ་ལམ་དུ་ཐུབ་

པའྱི་དབང་པོའྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་མྱི་གཡོ་བ་མང་པོ་སྤྲོས་ནས་གདུག་པ་ཅན་

ཚར་གཅོད་པ་རྨྱི་བས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ལ་མ་དད་པ་

བས་སོ། །སམ་ནས་བཤགས་པ་མཛད་པས། སྒྲོལ་མའྱི་ཞལ་གཟྱིགས། ཁྱོད་

ཀྱི་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའྱི་བསྟན་བཅོས་མང་དུ་གྱིས་ཤྱིག་སྱིག་པ་བང་བར་འགྱུར་

རོ་གསུང༌། དྱེ་ནས་ཕྱིས་རྒྱལ་པོ་མཧཱ་པཱ་ལའྱི་དུས་སུ་པྲྱིཀྵ་པུ་རྱི་ཞྱེས་བ་བའྱི་

གནས་གཞྱི་བཟང་པོ་ཞྱིག་ཕུལ། བྱི་ཀྲ་མ་ལ་ཤྱི་ལའྱི་པནྱི་ཏའྱི་པ་ཏྲ་ཡང་ཕུལ་

ནས། ཆོས་ཀང་མང་དུ་གསུངས། སན་པའྱི་གྲགས་པ་ཆྱེར་བྱུང༌། བསླབ་

བཏུས་དང༌། སྤོད་འཇུག་དང༌། ནམ་མཁའྱི་སྱིང་པོའྱི་མདོ་སྱེ་སོགས་བསྡུས་

འགྲྱེལ་རྱེ་ཡང་མཛད། མདོ་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ཐོར་བུ་བརྒྱ་རྩ་ཙམ་

མཛད་དོ། །

ནག་པོ་དམ་ཚིག་རོ་རྱེ་ནྱི། སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་ཡྱེ་ཤྱེས་ཞབས་

ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ། ར་རའྱི་ཡུལ་གྱི་དབྱེན་གནས་ཞྱིག་ཏུ་

དགྱེས་པ་རོ་རྱེའྱི་ཐང་སྐུ་ཞྱིག་བཀྲམ། རྩྱེ་གཅྱིག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་མཛད་ཀྱིན་



རྒྱ་གར་ཆོས་འབྱུང་།

287

བཞུགས་པ་ལས། ལོ་མང་དག་སོང་བའྱི་སྐབས་ཤྱིགརང་ཉྱིད་དཀྱིལ་འཁོར་

གྱི་གསལ་སྣང་ལ་ཐུགས་རྩྱེ་གཅྱིག་ཏུ་གནས་པ་ཞྱིག་གྱི་སྐབས། རྱིག་མས་

བལྟས་པས་བྲྱིས་སྐུའྱི་མདུན་ན་ཡོར་ཡོར་བ་ཞྱིག་འདུག སློབ་དཔོན་ལ་སྦྲན་

པས་གསལ་སྣང་སད་དྱེ། ཡོར་ཡོར་དྱེ་ལ་ཕག་གྱིས་བསབས་པས་མྱི་རོ་

ཞྱིག་འདུག དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རས་ཡྱིན་པར་མཁྱྱེན་ནས་ཚམ་ཚོམ་མྱེད་པར་

གསོལ་བས། བདྱེ་སྟོང་གྱི་ཉམས་ལ་ཞག་བདུན་འབམས་ཏྱེ་སད་པ་ཙམ་ན། 

དགྱེས་པའྱི་རོ་རྱེའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མངོན་སུམ་དུ་ཞལ་གཟྱིགས། ནུས་པ་

དཔག་ཏུ་མྱེད་པ་ལ་མངའ་བརྱེས་སོ། །རྒྱལ་པོ་མཧཱ་པཱ་ལ་དང༌། ཤ་མུ་པཱ་ལའྱི་

དུས་སུ་བྱུང་བའྱི་སྐབས་ཀྱི་གཏམ་སྟྱེ་སོ་གཉྱིས་པའོ། །

 

རྒྱལ་པོ་ཙ་ན་ཀའི་དུས་ཀི་གཏམ།

དྱེ་ནས་རྒྱལ་པོ་མཧཱ་པཱ་ལའྱི་སྲས་ཆྱེ་བ་སྲྵཻཥ་ྟཔཱ་ལ་ཞྱེས་བ་བ་རྒྱལ་

སྲྱིད་དུ་བསྐོས་ཏྱེ་ལོ་གསུམ་ནས་འདས། ཕག་རྱེས་ཀང་མྱེད་པས་བདུན་ལ་

མྱི་བགྲང༌། མཧཱ་པཱ་ལའྱི་ཚེ་སྨད་ཙམ་མམ། འདྱི་དུས་ཙམ་ན་བོད་དུ་བསྟན་པ་

ཕྱི་དར་མགོ་བརྩམས་པ་རགས་རྩྱིས་སུ་དུས་མཉམ་པར་བའོ། །

འདྱི་སྐབས་བྲམ་ཟྱེ་ཡྱེ་ཤྱེས་ཞབས་ཀང་བྱུང༌། ནག་པོ་སྤོད་པ་ཆུང་
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བའྱི་ཡང་སྐུ་ཚེའྱི་སྨད་ཀྱི་དུས་ཡྱིན་པར་གྲགས། སྲས་ཆུང་བ་ལོ་བཅུ་བདུན་

ལས་མྱི་འགྲོ་བས། བར་དྱེར་དྱེའྱི་ཞང་པོ་ཙ་ན་ཀ་ཞྱེས་བ་བས་རྒྱལ་སྲྱིད་

བས། ཁོ་རང་གྱི་རྱིང་ལ་སློབ་དཔོན་ཤནྟྱི་པ་སོགས་སྤན་དྲངས་ཏྱེ། མཁས་

པ་སོ་དྲུག་གྱི་ཐ་སད་བྱུང༌། རྒྱལ་སྲྱིད་ཀང་ལོ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་དགུ་བས། ཏུ་རུཥྐའྱི་

རྒྱལ་པོ་དང་འཁྲུགས་པས་ཀང་གཡུལ་རྒྱལ། ལན་ཅྱིག་བྷཾ་ག་ལ་པ་རྣམས་ངོ་

ལོག མ་ག་དྷར་དམག་བྱུང་བ་ལ། བྱི་ཀྲ་མ་ལ་ཤྱི་ལའྱི་གཏོར་མའྱི་སློབ་དཔོན་

གྱིས་མྱི་གཡོ་བའྱི་གཏོར་ཆྱེན་བས་ནས་གངྒཱ་ལ་ཕོ་བས་བྷཾ་ག་ལའྱི་ཏུ་རུཥྐ་

གྲུ་བཏང་ནས་བྱུང་བས་གྲུ་མང་པོ་རྱིབ། གཡུལ་ངོ་ཡང་རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་ཏྱེ་

མངའ་འོག་ཏུ་ཆུད་ནས་རྒྱལ་ཁམས་བདྱེ་བར་བྱུང༌། ཕྱིས་ཁོང་རང་གྱི་ཚ་བོ་

རྒྱལ་པོ་མཧཱ་པཱ་ལའྱི་བུ་ཆུང་ཤོས་བྷྱེ་ཡ་པཱ་ལ་རྒྱལ་སྲྱིད་དུ་བསྐོས་ནས། བྷཾ་

ག་ལའྱི་ཤར་ཕོགས་རྒྱ་མཚོ་དང་གངྒཱ་འདྲྱེས་མཚམས་ཀྱི་གླྱིང་ཕྲན་འདྲ་བ་བྷཱ་

ཊྱི་ཞྱེས་བ་བའྱི་ཡུལ་དུ་བསད་ནས་ལོ་ལྔ་ན་འདས་སོ། །

དྱེ་སྐབས་སུ་བྱུང་བའྱི་མཁས་པ་སོ་དྲུག་ལས། ཤར་སོ་སྲུང་བ་པོ་སློབ་

དཔོན་རཏྣ་ཨ་ཀ་ར་ཤནྟྱི་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ནྱི་གཞན་དུ་ཤྱེས་པར་བའོ། །ལོ་སོ་

སྲུང་བ་ཤྱེས་རབ་འབྱུང་གནས་བོ་གྲོས་ནྱི། རྱིག་པའྱི་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་

མཁས་ཤྱིང་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་མངོན་སུམ་དུ་གཟྱིགས་པ། མུ་སྟྱེགས་

དང་རྩོད་པའྱི་ཚེ། འཇམ་དཔལ་གྱི་བྲྱིས་སྐུ་ཞྱིག་ལ་མཆོད་པ་དང་གསོལ་
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གདབ་མཛད་པ་ཙམ་གྱིས་མུ་སྟྱེགས་ཀྱི་རྩོད་པ་ཇྱི་ལྟར་ཟྱེར་དུ་འོང་བ་དང༌། 

དྱེའྱི་ལན་འདྱེབས་ཚུལ་ཅྱིག་ཅར་ཐུགས་ལ་ཤར་ནས་སླར་བརྩད་པའྱི་ཚེ་

ངྱེས་པར་རྒྱལ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པར་གྲགས་སོ། །ཤྱེས་རབ་འབྱུང་གནས་ཞྱེས་

པ་ཙམ་གྱི་མཚན་ལ་འཁྲུལ་ནས་ཤྱེར་འབྱུང་བོ་གྲོས་དང༌། ཤྱེར་འབྱུང་སྦས་

པ་གཅྱིག་པར་འདོད་པའྱི་འཁྲུལ་པ་ཡང་མང་དུ་སྣང༌། འདྱི་ནྱི་རྟྱེན་དགྱེ་སློང་

ཡྱིན་ལ། ཤྱེར་འབྱུང་སྦས་པ་ནྱི་དགྱེ་བསྱེན་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་མཁས་པ་རྣམས་ལ་

གྲགས་སོ། །

 ནུབ་སོ་སྲུང་བ་སློབ་དཔོན་ངག་གྱི་དབང་ཕྱུག་གྲགས་པ་ནྱི། ཡུལ་ཝཱ་

རཱ་ཎ་སཱྱིར་སྐུ་འཁྲུངས། རྱིགས་ནྱི་རྒྱལ་རྱིགས་ཡྱིན། དགྱེ་འདུན་ཕལ་ཆྱེར་

པའྱི་སྱེ་པ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ། མཁན་པོས་བཏགས་པའྱི་མཚན་ནྱི་ཤྱི་ལ་

ཀྱིརྟྱི་ཞྱེས་བའོ། །སྒྲ་ཚད་དང༌། གཞུང་ལུགས་ཀང་མང་རབ་མཁྱྱེན་པའྱི་པནྱི་

ཏ་ཞྱིག་ཏུ་སོང་བའྱི་དུས། ཀོངྐ་ན་རྒྱལ་བ་བཟང་པོའྱི་རྱེས་འབྲང་ཧ་ས་བཛྲ་

ཞྱེས་བ་བ་ཞྱིག་ལ་འཁོར་ལོ་སོམ་པ་ཞུས་ཏྱེ། མ་ག་ངྷཱའྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་

སྒྲུབ་པ་མཛད་པས་མནལ་ལམ་དུ་ཞལ་གཟྱིགས། ངག་གྱི་དབང་ཕྱུག་གྱི་

དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབས་ན་འགྲུབ་བམ་མྱི་འགྲུབ་བཏགས་པས་ཀང་འགྲུབ་པར་

མཁྱྱེན། གངྒཱའྱི་འགྲམ་དུ་བསྒྲུབས་པས། ཤྱིང་ཀ་ར་ཝྱི་རའྱི་མྱེ་ཏོག་དམར་པོ་

སྒྲ་དང་འོད་འབྱིན་པ་དྱེ་གངྒཱ་ལ་འཕངས། དཔག་ཚད་མང་པོར་ཡུད་ཀྱིས་
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ཁྱྱེར་ནས་སླར་ཡང་གྱེན་དུ་ལྡོག་པས་དྱེ་ཉྱིད་ཆུ་དང་བཅས་པར་གསོལ་བས་

ངག་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆྱེན་པོ་འགྲུབ་སྟྱེ། ཉྱི་མ་རྱེ་རྱེར་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སྟོང་

ཕྲག་རྱེ་རྱེའྱི་ཚད་ཀྱི་གཞུང་གྱི་ཚིག་དོན་མ་ལུས་པར་མཁྱྱེན་པར་ནུས་པའྱི་

བོ་གྲོས་བྱུང་བས་ངག་གྱི་དབང་ཕྱུག་གྲགས་པ་ཞྱེས་མཚན་གསོལ་ལོ། ། 

མདོ་སྔགས་རྱིག་པའྱི་གནས་མཐའ་དག་ལ་མཁས་པའྱི་ཕུལ་དུ་གྱུར་པ། 

འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གང་ལའང་ཐོགས་པ་མྱེད་པ། ཁྱད་པར་འཕགས་མ་

སྒྲོལ་མ་རྟག་པར་ཞལ་གཟྱིགས་ཤྱིང་ཐྱེ་ཚོམ་གཅོད་པ་བྱུང༌། དྱེར་ཡུལ་སྣ་

ཚོགས་སུ་བོན་ཏྱེ་མུ་སྟྱེགས་ཀྱི་རྒོལ་བ་མང་པོ་ཚར་གཅོད་པའྱི་བོ་གྲོས་ཅན་

དུ་གྱུར་ནས་སན་གྲགས་ཆྱེ་བར་ཡོད་པ་ལ། རྒྱལ་པོས་སྤན་དྲངས་ཏྱེ་ནཱ་ལྱེནྡྲ་

དང༌། བྱི་ཀྲ་མ་ལ་ཤྱི་ལའྱི་ནུབ་སོ་བར་བསྐོས་ཤྱིང༌། ཚོགས་ཀྱི་བདག་པོ་

ལས་ནོར་བངས་ཏྱེ་དུས་རྟག་ཏུ་ལ་ཁང་དང་དགྱེ་འདུན་མང་པོ་ལ་མཆོད་པར་

མཛད། ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་ཆོས་གཞྱི་བརྒྱད། གསང་བ་འདུས་

པ་འཆད་པའྱི་ཆོས་གཞྱི་བཞྱི། བདྱེ་དགྱེས་གདན་བཞྱི་མཱ་ཡཱ་འཆད་པའྱི་ཆོས་

གཞྱི་རྱེ་རྱེ། དབུ་ཚད་ཀྱི་ཆོས་གཞྱི་ཐོར་བུ་དང་བཅས་པ་ཆོས་གྲྭ་མང་དུ་

བཙུགས། བཅུད་ལྱེན་མང་པོ་སྒྲུབ་པར་མཛད་དྱེ་གཞན་ལ་བྱིན་པས། ལོ་

བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་སོགས་སུ་ཐུབ་ཅྱིང་རྒན་པོ་ཡང་གཞོན་ནུར་བསྒྱུར་བ་ལ་

སོགས་པས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང༌། ཁྱྱིམ་པ་ཆོས་ལྡན་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་ལ་ཕན་
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བཏགས། རྱིག་ཚོགས་དང༌། ཕར་ཕྱིན་དང༌། མདོ་སྱེ་རྒྱན་དང༌། གསང་

འདུས་དགྱེས་རོར་གཤྱིན་རྱེ་གཤྱེད། ལངྐར་གཤྱེགས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་

མདོ་སྱེ་འགའ་ཞྱིག་དང་བཅས་པ་དུས་རྟག་ཏུ་གསུང༌། གཞན་ཡང་ཆོས་མང་

དུ་བཤད་ཅྱིང༌། མུ་སྟྱེགས་ཀྱི་རྒོལ་བ་བཟློག་པ་ལ་བོ་ཤྱིན་ཏུ་རྣོ་བས་ནུབ་

ཕོགས་ནས་འོངས་བའྱི་རྒོལ་བ་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་སུན་ཕྱུང༌། བུམ་ཆུ་ལ་

དམྱིགས་པ་བཏད་ན་དྱེ་མ་ཐག་ཁོལ་བ་དང༌། སྐུ་གཟུགས་ལ་ཡྱེ་ཤྱེས་ཕབ་ན་

འཕར་གཡོ་འབྱུང་བ་དང༌། ལན་ཅྱིག་རྒྱལ་པོའྱི་དོན་དུ་དཀྱིལ་འཁོར་བཞྱེངས་

པ་ཞྱིག་ལ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཐད་རང་དུ་ཤྭ་བརོལ་བྱུང་བ། དམྱིགས་པས་

སྲུང་འཁོར་མཛད་པའྱི་མཚམས་ནས་ལོག །དྱེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པའྱི་ངོ་

མཚར་ཅན་གྱི་ལྟས་ཐོར་བུ་བ་ཤྱིན་ཏུ་མང་བ་ཞྱིག་མངའ། ལན་ཅྱིག་དགྱེ་

སློང་ཨ་ཝ་ངྷཱུ་ཏཱྱི་པ་ཞྱེས་བ་བ་ཞྱིག་དང་ཆོས་ཀྱི་བགྲོ་གླྱེང་མཛད་པས། དྱེས་

དབྱིག་གཉྱེན་གྱི་ལུང་དྲངས། དྱེ་ལ་ཀལ་ཀའྱི་ཚུལ་གྱིས་དབྱིག་གཉྱེན་གྱི་

གཞུང་ལ་ཟུར་ཟ་བའྱི་ཚིག་བརས་མཛད་པས། དྱེ་ནུབ་ཁོ་ན་ལ་ལགས་

སྐྲངས་ཤྱིང་ཆོས་གསུང་མ་ཐུབ། ཚུལ་དྱེས་ཟླ་བ་འགའ་སྙུང་ནས་སྒྲོལ་མ་ལ་

ཞུས་པས། སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉྱེན་ལ་ཚིག་གྱིས་བརས་པ་བས་པའྱི་ཉྱེས་

པ་ཡྱིན་པས་སློབ་དཔོན་དྱེ་ཉྱིད་ལ་བསྟོད་པ་གྱིས་གསུངས་བ་བཞྱིན་བསྟོད་

པ་བརྩམས་མ་ཐག་ཏུ་སྙུང་བ་དྭངས། དྱེ་ལྟར་བྱི་ཀྲ་མ་ལ་ཤྱི་ལར་ལོ་མང་པོའྱི་
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བར་དུ་འགྲོ་དོན་མཛད། སྐུ་ཚེའྱི་སྨད་ཙམ་ན་བལ་པོའྱི་ཡུལ་དུ་ཕྱེབས། གཙོ་

བོར་སྒྲུབ་བ་ལ་གཞོལ་ཞྱིང༌། སྔགས་ཀྱི་ཐྱེག་པ་ཅུང་ཟད་གསུངས། གཞན་

ཆོས་ཆྱེར་མྱི་སྟོན། བཙུན་མོ་མང་པོའང་མངའ་བས་སྐྱེ་བོ་ཕལ་ཆྱེར་གྱིས་

བསླབ་པ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ཏྱེ་འོང་བས་བསམ་པ་ལས་མྱེད། ལན་ཅྱིག་རྒྱལ་

པོས་ཤནྟ་པུ་རྱིར་འཁོར་ལོ་སོམ་པའྱི་ལ་ཁང་གཅྱིག་བཞྱེངས། དྱེའྱི་རབ་

གནས་ཀྱི་མཐར་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཆྱེན་པོ་ཞྱིག་བ་བར་འདོད་ནས་ལ་ཁང་

གྱི་ཕྱི་རོལ་དུ་སྔགས་པ་མང་པོ་དག་བསགས། ཚོགས་དཔོན་ལ་སློབ་དཔོན་

སྤན་འདྲྱེན་པའྱི་ཕོ་ཉ་བཏང༌། སློབ་དཔོན་གྱི་སྤྱིལ་བུའྱི་འགག་ན་བུད་མྱེད་

སྱེག་མོ་ཞྱིག་དང༌། བུ་མོ་མདོག་ནག་མོ་ཁོ་གཏུམ་ཆྱེ་བ་ཞྱིག་འདུག སློབ་

དཔོན་གང་ན་བཞུགས་བས་པས། ནང་ན་ཡོད་ཟྱེར། དྱེས་ནང་དུ་ཕྱིན། རྒྱལ་

པོའྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་དཔོན་ལ་འབོན་པར་ཞུ་བས་པས། ཁྱོད་ཉྱིད་

མགོགས་པར་སོང༌། ང་ཡང་ད་ལྟ་འོང་གསུང༌། དྱེས་མགོགས་པར་ཕྱིན་ཙ་

ན། ཤནྟ་པུ་རྱི་དང་ཉྱེ་བའྱི་ལམ་གྱི་གཞྱི་མདོ་ཞྱིག་ན་སློབ་དཔོན་བཙུན་མོ་

གཉྱིས་དང་བཅས་པ་སྔར་བོན་ཏྱེ། ཁྱོད་མ་བྱུང་བས་ཡུན་རྱིང་དུ་བསྒུགས་པ་

ཡྱིན་གསུང༌། རབ་གནས་དངོས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱས་པ་དྱེ་གྱེས་

ཟྱིན་པའྱི་རྱེས་སུ་ལ་ཁང་གྱི་ནང་དུ་སློབ་དཔོན་ཡབ་ཡུམ་གསུམ་བཞུགས། 

ཚོགས་རས་མྱི་དྲུག་ཅུ་ལག་ཅྱིག་གྱི་སྐལ་པ་བངས་ཏྱེ་སོང་བས། རྒྱལ་པོས་
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བསམ་པ། ནང་ན་མྱི་གསུམ་ལས་མྱེད། ཚོགས་རས་འདྱི་ཙམ་དགོས་པ་ཅྱི་

ཡྱིན་སམ་ནས་སོ་སྱེང་ནས་བལྟས་པས། འཁོར་ལོ་བདྱེ་མཆོག་ལ་དྲུག་ཅུ་རྩ་

གཉྱིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མངོན་སུམ་དུ་བཞུགས་ནས་ཚོགས་རས་ལ་ལོངས་

སྤོད་པ་མཐོང་སྟྱེ། དྱེ་ཉྱིད་དུ་སློབ་དཔོན་འཇའ་ལུས་སུ་གྱུར་ནས་བཞུགས་པ་

ཡྱིན་ལ། ད་ལྟར་ཡང་གནས་དྱེ་ན་བཞུགས་སོ་ཞྱེས་གྲགས། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་

ཚོ་ན། ལོ་སོ་སྲུང་བ་ངག་དབང་གྲགས་པ་དང༌། ནུབ་སོ་སྲུང་བ་ཤྱེས་རབ་

འབྱུང་གནས་ཟྱེར་བ་གདའ་ནའང༌། འདྱིར་རྒྱ་གར་གྱི་ཡྱིག་ཆ་གསུམ་གུང་

མཐུན་པ་ལྟར་བཀོད་དོ། །

བང་སོ་སྲུང་བ་ནྱི། ནཱ་རོ་པ་ཡྱིན་ལ། དྱེའྱི་ལོ་རྒྱུས་གཞན་དུ་ཤྱེས། 

སློབ་དཔོན་དྱེ་ལ་ནྱི་རྩོད་དུས་ཀྱི་ཐམས་ཅད་མཁྱྱེན་པ་ཤནྟྱི་པས་ཀང་ཆོས་

གསན་ཏྱེ། དྱེ་ཡང་སློབ་དཔོན་ཤནྟྱི་པ་དཔོན་སློབ་མཆོད་པ་ཞྱིག་མཛད་པའྱི་

སྐབས། སློབ་མ་ཞྱིག་གྱིས་གཏོར་མ་བསྐལ་བར་ཕྱིན་པས། གཏོར་སྟྱེགས་

ཀྱི་སྟྱེང་ན་རྣལ་འབོར་བ་ཤྱིན་ཏུ་འཇྱིགས་པ་ཞྱིག་མཐོང་ནས་གཏོར་མ་ཅྱི་

དགར་བསྐྱུར། ཤྱིན་ཏུ་སྐྲག་སྟྱེ་ནང་དུ་འོངས། སློབ་དཔོན་ལ་ཞུས་པས། ནཱ་

རོ་པ་ཡྱིན་པར་མཁྱྱེན་ནས་སྤན་དྲངས། དུས་དྱེར་ཞབས་ལ་གཏུགས་ཏྱེ། 

དབང་བསྐུར་བ་དང༌། གདམས་པ་དང༌། རྱེས་སུ་གདམས་པ་ཤྱིན་ཏུ་མང་

བར་གསན། ཕྱིས་ཀང་ཡང་ཡང་གུས་པས་བཏུད། དུས་ཕྱིས་ཤནྟྱི་པ་གྲུབ་པ་
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བརྱེས་ཙམ་གྱི་དུས་ཤྱིག་ན། ནཱ་རོ་པས་ཐོད་པ་ཅྱིག་བསྣམས་ཏྱེ། སྐྱེ་བོ་ཀུན་

ལ་སློང་བ་ལྟར་མཛད་པ་ལ་ཆོམ་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཐོད་པའྱི་ནང་དུ་གྲྱི་ཆུང་

གཅྱིག་བསྐྱུར། ནཱ་རོ་པས་ལྟ་སྟངས་མཛད་པས་མར་ཁུ་ལྟར་ལྟྱེམས་ཀྱིས་ཞུ་

ནས་གསོལ་ཏྱེ་སོང༌། བཞྱི་མདོ་ན་གླང་པོ་ཆྱེ་ཤྱི་བའྱི་རོ་ཞྱིག་འདུག་པ་ལའང་

གྲོང་འཇུག་མཛད་ནས་དུར་ཁོད་དུ་བསྐལ། དྱེའྱི་ལོགས་ནས་མར་ཤནྟྱི་པ་

ཕྱེབས་པ་ལ། ནཱ་རོ་པའྱི་གསུང་གྱིས་ཁོ་བོ་རྣལ་འབོར་པ་ཡྱིན་པས་རྟགས་དྱེ་

ལྟར་ལགས། ད་མཁས་པ་ཆྱེན་པོ་ཡང་རྟགས་སྟོན་པར་མྱི་སྤྲོའམ་གསུངས་

པ་ལ། སློབ་དཔོན་ཤནྟྱི་པ་ན་རྱེ། བདག་ལྟ་བུས་གཞན་ཅྱི་ཞྱིག་འཚལ་ཏྱེ། 

འོན་ཀང་ཁྱྱེད་ལྟ་བུས་གནང་ན་བའོ་གསུང་སྟྱེ། མདུན་ན་ཚུར་ཆུའྱི་བུམ་པ་

ཐོགས་པ་འགའ་བྱུང་བ་ལ་ཆུ་ལ་སྔགས་བཏབ་པ་ཙམ་གྱིས་གསྱེར་ཞུན་

མར་སོང༌། དྱེར་དགྱེ་འདུན་རྣམས་དང་བྲམ་ཟྱེ་རྣམས་ལ་སོ་སོར་བགོས་ཏྱེ་

བྱིན་ནོ། །ནཱ་རོ་པས་ཀང་བང་སོ་སྲུང་བ་ལོ་འགའ་ཞྱིག་མཛད་ནས། སྤོད་པ་

ལ་གཤྱེགས་པ་ཡྱིན། དྱེར་རྱེས་དྱེའྱི་ཚབ་གནས་བརྟན་བང་བཟང་གྱིས་

མཛད། དྱེ་ནྱི་ཨོ་ཊྱི་བྱི་ཤར་རྱེ་རྱིགས་ལས་སྐྱེ་བ་བརྱེས་པ་བང་ཆུབ་སྱེམས་

དཔའྱི་སྤོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་ཞྱིང༌། རྱིགས་སད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་

ལ། རྱིག་ཚོགས་དང༌། སྤོད་ཕོགས་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་བང་ཆུབ་སྱེམས་

དཔའྱི་ས་ལ་མཁས་པ། འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཞལ་གཟྱིགས་
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ཤྱིང་དངོས་སུ་ཆོས་གསན་པ་ཞྱིག་གོ །

དབུས་ཀྱི་ཀ་ཆྱེན་དང་པོ་བྲམ་ཟྱེ་རྱིན་ཆྱེན་རོ་རྱེ་ནྱི། སྔོན་ཁ་ཆྱེའྱི་ཡུལ་

དུ་བྲམ་ཟྱེ་ཞྱིག་གྱིས་ལ་དབང་ཕྱུག་ཆྱེན་པོ་བསྒྲུབས་པས་ལུང་བསྟན་ཐོབ་སྟྱེ། 

ཁྱོད་ཀྱི་རྱིགས་བརྒྱུད་ལ་མཁས་པ་གྲགས་ལྡན་ཤ་སྟག་འབྱུང་ཞྱེས་ལུང་

བསྟན། དྱེ་ལྟར་བྱུང་བ་ལ་མྱི་རབས་ཉྱི་ཤུ་རྩ་བཞྱི་ཡན་ཆད་དུ་མུ་སྟྱེགས་པ་

ཡྱིན། རྩ་ལྔ་པར་བྲམ་ཟྱེ་ཧ་རྱི་བྷ་དྲ་ཞྱེས་བ་བ་སངས་རྒྱས་པ་དང་བསྟན་པ་

དཔང་དུ་བཙུགས་ནས་བརྩད་པས་རྩོད་པ་ཕམ་སྟྱེ་ནང་པ་ལ་ཞུགས། ཆོས་

ཀང་མཁས་པར་མཁྱྱེན་པའྱི་པཎྜྱི་་ཏར་གྱུར། དྱེའྱི་སྲས་ནྱི་བྲམ་ཟྱེ་རྱིན་ཆྱེན་རོ་

རྱེ་ཡྱིན། རྟྱེན་ནྱི་དགྱེ་བསྱེན་ཡྱིན་ལ། དགུང་ལོ་སུམ་ཅུའྱི་བར་དུ་ཁ་ཆྱེ་ཉྱིད་དུ་

ལྱེགས་པར་སྦངས་ཏྱེ་མདོ་སྔགས་རྱིག་གནས་མཐའ་དག་ཐུགས་སུ་ཆུད། 

དྱེ་ནས་མ་ག་ངྷཱར་བོན་ནས་གསན་པའྱི་འཕྲོ་ཅུང་ཟད་ཀང་མཛད་ཅྱིང༌། རོ་རྱེ་

གདན་དུ་སྒྲུབ་པ་མཛད་པས་འཁོར་ལོ་སོམ་པ་དང༌། རོ་རྱེ་ཕག་མོ་ལ་སོགས་

པའྱི་ལ་མང་པོ་ཞལ་གཟྱིགས། རྒྱལ་པོས་བྱི་ཀྲ་མ་ཤྱི་ལའྱི་པ་ཏྲ་ཕུལ། དྱེར་

ཡང་སྔགས་ཀྱི་ཐྱེག་པ་རྣམ་གྲངས་དུ་མ་དང༌། ཚད་མ་སྱེ་བདུན་དང༌། བམས་

པའྱི་ཆོས་ལྔ་སོགས་གཙོ་བོར་གསུངས། ལོ་མང་པོ་ཞྱིག་འགྲོ་བའྱི་དོན་

མཛད། སླར་ཡང་ཁ་ཆྱེར་ཕྱེབས་ནས། མུ་སྟྱེགས་མང་པོ་ཞྱིག་རྩོད་པས་སུན་

ཕྱུངས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་བཀོད། རྱིག་ཚོགས་དང༌། མདོ་སྱེ་
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རྒྱན་དང༌། གསང་བ་འདུས་པ་ལ་སོགས་པ་འཆད་པའྱི་གྲྭ་ཡང་འགའ་རྱེ་

བཙུགས། སྐུ་ཚེའྱི་སྨད་ལ་ནུབ་ཕོགས་ཨུ་རྒྱན་དུ་གཤྱེགས། ཁ་ཆྱེའྱི་ཡུལ་ན་

བྲམ་ཟྱེ་མུ་སྟྱེགས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་ལ་མཁས་ཤྱིང་དབང་ཕྱུག་གྱི་ཞལ་མཐོང་བ་

ཞྱིག་ཡོད། དྱེ་ལ་ཁོང་རྱེའྱི་ལས་ཨུ་རྒྱན་དུ་སོང་ཞྱིག་དོན་ཆྱེན་པོ་འགྲུབ་ཅྱེས་

ལུང་བསྟན། ཨུ་རྒྱན་དུ་ཕྱིན་ནས་བྲམ་ཟྱེ་རྱིན་ཆྱེན་རོ་རྱེ་དང་མཇལ། བསྟན་

པ་དཔང་དུ་བཙུགས་ནས་བརྩད་པས་རྱིན་ཆྱེན་རོ་རྱེ་རྒྱལ། དྱེ་སངས་རྒྱས་

ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་ཞུགས་ཏྱེ་མྱིང་གུ་ཧྱ་པྲ་ཛྙཱ་ཞྱེས་པར་བཏགས། སྔགས་ཀྱི་

ཐྱེག་པ་ལ་བསླབ་པས་ཕྱིས་དངོས་གྲུབ་ཀང་ཐོབ། བོད་དུ་བོན་པའྱི་ཨཱ་ཙརྱ་

དམར་པོར་གྲགས་པ་དྱེ་ཡྱིན། བྲམ་ཟྱེ་རྱིན་ཆྱེན་རོ་རྱེ་དྱེ་ཨུ་རྒྱན་གྱི་གནས་དྱེ་

ཉྱིད་དུ་འཇའ་ལུས་སུ་གཤྱེགས་ཞྱེས་ཁ་ཆྱེ་བ་རྣམས་ཟྱེར་རོ། །

རྱིན་ཆྱེན་རོ་རྱེའྱི་སྲས་མཧཱ་ཛ་ན། དྱེའྱི་སྲས་སཛྫ་ན་ཡྱིན་ཏྱེ། བོད་ཀྱི་

ཆོས་བརྒྱུད་རྣམས་ལའང་ཤྱིན་ཏུ་བཀའ་དྲྱིན་ཆྱེའོ། །དབུས་ཀྱི་ཀ་ཆྱེན་གཉྱིས་

པ་ཛྙཱ་ན་ཤྲྱི་མྱི་ཏྲ་ནྱི་མཐའ་གཉྱིས་སུ་སྱེལ་བའྱི་བསྟན་བཅོས་མཛད་མཁན་དྱེ་

ཡྱིན་ལ། དཔལ་ལྡན་ཨྱི་ཏྱི་ཤའྱི་ཡང་སྐུ་དྲྱིན་ཆྱེ་བའྱི་བ་མ་ཞྱིག་ཡྱིན། དྱེ་ཡང་

ཡུལ་གཽ་ཊར་འཁྲུངས། དང་པོར་ཉན་ཐོས་སྱེནྡྷ་པའྱི་པཎྜྱི་ཏ། དྱེའྱི་ལུགས་ཀྱི་

སྱེ་སྣོད་གསུམ་ལ་ཤྱིན་ཏུ་མཁས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ལ། ཕྱིས་ཐྱེག་ཆྱེན་ལ་དད་

པ་ཐོབ་སྟྱེ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང༌། ཐོགས་མྱེད་ཀྱི་གཞུང་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་པར་
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སྦངས། གསང་སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད་སྱེ་ཡང་མང་པོ་མཁྱྱེན། ཁྱད་པར་མདོ་རྒྱུད་

ཀྱི་གསན་རྒྱ་ཤྱིན་ཏུ་ཆྱེ། རྟག་ཏུ་བང་ཆུབ་གྱི་སྱེམས་ལ་གོམས་པ། བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཤཀའྱི་རྒྱལ་པོ་དང༌། བམས་པ་དང༌། སྤན་རས་གཟྱིགས་གསུམ་

ཡང་ཡང་ཞལ་གཟྱིགས། མངོན་ཤྱེས་ཐོགས་པ་མྱེད་པ་མངའ། ལན་ཅྱིག་བྱི་

ཀྲ་མར་བཞུགས་པའྱི་ཚེ། སློབ་མ་དགྱེ་ཚུལ་ཞྱིག་ལ་ཁྱོད་ད་ལྟ་མྱུར་བར་

སོང༌། གནངས་ཀྱི་ཉྱིན་པར་ཉྱི་མ་གུང་ལ་ག་ཡའྱི་གྲོང་ཁྱྱེར་དུ་སླྱེབ་པ་གྱིས། 

རོ་རྱེ་གདན་གྱི་དགྱེ་འདུན་རྣམས་དང༌། དཀོན་གཉྱེར་རྣམས་དྱེ་ན་བྲམ་ཟྱེ་

ཞྱིག་གྱིས་དུས་སྟོན་ལ་བོས་འོང་བར་འདུག བང་ཆུབ་ཆྱེན་པོ་བཞུགས་པའྱི་

གནྡྷོ་ལ་ལ་མྱེའྱི་གནོད་པ་འོང་བར་འདུག་པས་དྱེ་རྣམས་ཁྱིད་ལ་མྱེ་སྣོལ་ཞྱིག་

གསུང༌། དྱེས་ཕྱིན་པས་ལུང་བསྟན་པ་བཞྱིན་ག་ཡར་རོ་རྱེ་གདན་པ་རྣམས་

དང་འཕྲད། ཁོ་བོའྱི་སློབ་དཔོན་གྱིས་ལུང་བསྟན་པ་ཡྱིན་ཡར་འདྱེངས་བས་

པས་ཕྱེད་ཙམ་ཡྱིད་མ་ཆྱེས་པར་བསད། ལག་མ་ཕྱེད་ཙམ་དང་བཅས་རོ་རྱེ་

གདན་དུ་འོངས་པས་རོ་རྱེ་གདན་གྱི་གནྡྷོ་ལ་ལ་མྱེ་ཤོར་ཏྱེ། ཕྱི་ནང་ཀུན་ཏུ་

འབར་གྱིན་འདུག དྱེར་ལ་ལ་གསོལ་བ་འདྱེབས་ཀྱིན་མྱེ་བསད་པས་ལ་ཁང་

ཞྱིག་པ་ཆྱེར་མ་བྱུང༌། རྱི་མོ་ཟུབས་པ་དང་ཤྱིང་ཚིག་པ་རྣམས་སློབ་དཔོན་

གྱིས་གསོས། གཞན་ཡང་ཆོས་གཞྱི་ཉམས་པ་གསོས་པ་དང་གསར་དུ་

བཙུགས་པའང་མ་ག་དྷ་དང༌། བྷཾ་ག་ལ་གཉྱིས་ཀ་ན་མང་བར་ཡོད། མཁས་པ་
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སོ་དྲུག་འདྱི་རྒྱལ་བོ་བྷྱེ་ཡ་པཱ་ལའྱི་རྒྱལ་སྲྱིད་སྐོང་བའྱི་སྟོད་ཀྱི་དུས་ནའང་

ཡོད་དོ། །རྒྱལ་པོ་ཙ་ན་ཀ་འདས་བསྟན་པ་ལ་བ་བ་ཆྱེར་བས་ཀང་པཱ་ལའྱི་

རྱིགས་མ་ཡྱིན་པས་བདུན་ལ་ནྱི་མྱི་བགྲང་ངོ༌། །འདྱི་དུས་ནས་བཟུང་ཁ་ཆྱེར་

ཚད་མ་ཤྱིན་ཏུ་དར། རྟོག་གྱེ་པ་ཉྱི་མ་སྦས་པ་ཡང་བྱུང་ངོ༌། །རྒྱལ་པོ་ཙ་ན་

ཀའྱི་སྐབས་ཀྱི་གཏམ་སྟྱེ་སོ་གསུམ་པའོ། །

 

རྒྱལ་པོ་བྷེ་ཡ་པཱ་ལ་སོགས་ཀི་དུས་ཀི་གཏམ།

དྱེ་ནས་རྒྱལ་པོ་བྷྱེ་ཡ་པཱ་ལས་རྒྱལ་སྲྱིད་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་གཉྱིས་ཙམ་

བས་ནའང༌། སྔར་གྱི་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་སྐོང་བའྱི་རྣམ་པ་ཙམ་ལས་བསྟན་

པ་ལ་བ་བ་དམྱིགས་སུ་ཐོན་པ་ཆྱེར་མ་བྱུང༌། བྱི་ཀྲ་མ་ཤྱི་ལར་ནྱི་པནྱི་ཏ་

བདུན་ཅུ་ཙམ་གྱི་པ་ཏྲ་ལས་མ་ཚུགས་ཏྱེ། དྱེའྱི་ཕྱིར་འདྱི་ཡང་པཱ་ལ་བདུན་ལ་

མྱི་བགྲང་ངོ༌། །རྒྱལ་པོ་འདྱིའྱི་དུས་ལ། མཁས་པ་སོ་དྲུག་འདས་པའྱི་འོག་

ཙམ་དུ་ཇོ་བོ་རྱེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏྱི་ཤར་གྲགས་པ་དཱྱི་པཾ་ཀ་ར་ཤྲྱི་ཛྙཱ་ན་མཁན་

པོར་སྤན་དྲངས། འདྱིས་ཨོ་ཏནྟ་པུ་རྱི་ཡང་བསྐངས། དྱེ་ནས་མྱི་རྱིང་བ་ན་

མངའ་བདག་མྵཻ་ཏྲྱི་པའྱི་འཕྲྱིན་ལས་ཀང་དར་བ་ཡྱིན། མྵཻ་ཏྲྱི་པ་དཔལ་གྱི་རྱི་

ནས་འཁོར་བའྱི་དུས། ཤནྟྱི་པ་སོགས་མཁས་པ་སོ་དྲུག་གྱི་དུས་ཡོལ་ནས་
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ལོ་ཡང་འགའ་རྱེ་སོང་བ་ཡྱིན་པས། སྔོན་གྱི་དོ་ཧ་འཆད་པ་རྣམས་ཀྱི་ལོ་

རྒྱུས་ཆལ་ཆོལ་ལ་སྱིང་པོ་མྱེད་དོ། །

གཞན་ཡང་དོ་ཧའྱི་ལོ་རྒྱུས་འཁྱམས་པོ་རྣམས་ན། མྵཻ་ཏྲྱི་པ་ནག་པོ་

སྤོད་པའྱི་སྐྱེ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ལུགས་སུ་བས། འབར་བའྱི་གཙོ་བོ་སྤོད་འཆང་

ནག་པོ་ཞྱེས་ལོ་རྒྱུས་བསྲྱེས་པ་ཉོག་ཉོག་པོ་དག་ཡོད་པ་ལ་ཕོགས་ཞྱེན་

གྱིས་ཡྱིད་བརྟན་དུ་བས་ནས། སྤོད་འཆང་ནག་པོ་བ་བ་ནག་པོ་སྤོད་པ་མྱིན་

པ་ཞྱིག་བྱུང་བར་འདོད་པ་ཡང་སྱིང་པོས་དབྱེན་པ་སྟྱེ། སློབ་དཔོན་དཔག་

མྱེད་རོ་རྱེའྱི་གཞུང་ཆུང་འགའ་རྱེ་ཡོད་པ་ལ་ལྟོས་ཤྱིག་འཁྲུལ་པ་སྱེལ་བར་

འགྱུར་རོ། །རྒྱལ་པོ་བྷྱེ་ཡ་པཱ་ལ་དྱེའྱི་སྲས་ནྱེ་ཡ་པཱ་ལ་ཡྱིན་ཏྱེ། ཇོ་བོ་རྱེ་བོད་

དུ་བོན་དུས་འདྱི་རྒྱལ་སྲྱིད་ལ་འཁོད་འཕྲལ་ཡྱིན་པར་རྣམ་ཐར་ཁུངས་མ་

རྣམས་ནས་བཤད། བལ་ཡུལ་ནས་ཁོང་ལ་བརངས་པའྱི་འཕྲྱིན་ཡྱིག་གཅྱིག་

ཀང་སྣང༌། རྒྱལ་སྲྱིད་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་བས། འདྱི་རྒྱལ་སྲྱིད་ལ་འཁོད་ནས་

ལོ་དགུ་ནས་མངའ་བདག་མྵཻ་ཏྲྱི་པ་ཡང་འདས། རྒྱལ་པོ་འདྱིས་རོ་རྱེ་གདན་པ་

ཆྱེན་པོར་གྲགས་པ་ལ་མཆོད་དྱེ། དྱེ་དགྱེ་བསྱེན་གྱི་དུས་ཀྱི་མཚན་པུཎྱ་ཤྲྱི། 

རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་མཚན་པུཎྱ་ཨཱ་ཀ་ར་གུཔྟའོ། །

གཞན་ཡང་ཨ་མོ་གྷ་བཛྲ་དང༌། ཤར་ཕོགས་སུ་བྱིརྱ་བྷ་དྲ་མངོན་ཤྱེས་

ཅན་དང༌། དྱེ་ཝ་ཨཱ་ཀ་ར་ཙནྡྲ་དང༌། པྲ་ཛྙཱ་རཀྵྱི་ཏ་དང༌། གཞན་ཡང་ནཱ་རོ་པའྱི་
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དངོས་ཀྱི་སློབ་མ་ཕལ་ཆྱེར་བཞུགས། ནཱ་རོ་པའྱི་དངོས་སློབ་དཔལ་མཆོག་

ཌོཾ་བྷྱི་པ་དང༌། ཀནྟ་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་གཞན་དུ་གསལ། ཀ་སོ་རྱི་པ་ནྱི་རོ་རྱེ་རྣལ་

འབོར་མ་ཁོ་ན་བསྒྲུབས་པས་སྤྲྱིན་གྱི་གསྱེབ་ནས་ཞལ་རས་བསྟན་ཏྱེ། ཅྱི་

འདོད་གསུང༌། ཉྱིད་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་མཛོད་ཞུས་པས་སྱིང་གར་ཐྱིམ། དྱེ་

མ་ཐག་ཏུ་དངོས་གྲུབ་མང་པོ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏྱེ། དུར་ཁོད་རྣམས་སུ་སྟག་དང༌། 

ལྕྱེ་སྤང་ལ་སོགས་པས་གར་བྱེད་ཅྱིང་མཆོད་པ་འབུལ་བ་སྐལ་བ་དང་མྱི་

ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱང་མ་ནས་མཐོང་ཞྱིང་དྲུང་དུ་གཏུགས་པ་ན་ཡལ་འགྲོ་

བ་ཞྱིག་ཡོད་སྐད། རྱི་རྱི་པ་ནྱི་སྦངས་སྟོབས་ཀྱི་ཤྱེས་རབ་ཤྱིན་ཏུ་ཆུང་བ་

ཞྱིག་བྱུང༌། དཔལ་ནཱ་རོ་པས་འཁོར་ལོ་བདྱེ་མཆོག་ལ་བརྟྱེན་པའྱི་བསྐྱེད་

རོགས་ཀྱི་གདམས་པ་ཉུང་ངུ་ཞྱིག་བསྟན་པས། དྱེ་ཁོ་ན་བསོམས་པས་གྲུབ་

པ་ཐོབ། ཆོས་གང་ལ་ཡང་ཐོགས་པ་མྱེད་པའྱི་བོ་གྲོས་སྐྱེས། ནགས་ཀྱི་སྲོག་

ཆགས་གདུག་པ་ཅན་བསྱེ་རུ་ལ་སོགས་པ་བཀུག་ནས་ཆྱིབས་ཤྱིང་

གཤྱེགས། དྱེའྱི་ཚེ་གར་ལོག་གྱི་དམག་ཞྱིག་བྱུང་བ་ལ། ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱྱིའྱི་ནུབ་

ཕོགས་ཀྱི་ལམ་ཞྱིག་ཏུ་རས་སྔགས་ཀྱི་རྟྱེན་འབྲྱེལ་ཅུང་ཟད་མཛད། གར་

ལོག་རྣམས་ཡོང་དུས་རོ་ཤྱིང་ས་འབར་འབུར་སོགས་ཡོད་ཚད་མྱི་རོ་ཁོ་

ནར་མཐོང་ནས་ཕྱིར་ལྡོག་གོ །དྱེ་གཉྱིས་ཀར་ཡང་འཇའ་ལུས་སུ་གཤྱེགས་

སོ། །པྲ་ཛྙཱ་རཀྵྱི་ཏ་ནྱི་དགྱེ་སློང་པནྱི་ཏ་ཆྱེན་པོ་ཞྱིག་ནཱ་རོ་པ་ལོ་བཅུ་གཉྱིས་
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བསྟྱེན་ཏྱེ་ཕ་རྒྱུད་དང༌། མ་རྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་མང་དུ་གསན། ཁྱད་པར་མ་རྒྱུད་ལ་

མཁས། ཡང་སོས་འཁོར་ལོ་སོམ་པ་ལ་ཆྱེས་མཁས་ཏྱེ། འགྲྱེལ་པའྱི་ལུགས་

བཞྱི་དང༌། མན་ངག་གྱི་ལུགས་ཤྱིན་ཏུ་མང་བ་ཐུགས་སུ་ཆུད། ཨོ་ཏནྟ་པུ་རྱི་

དང་ཉྱེ་བའྱི་གནས་ཆུང་ངུ་ཞྱིག་ཏུ་ལོ་ལྔ་བསྒྲུབས་པས་འཁོར་ལོ་སོམ་པའྱི་

དཀྱིལ་འཁོར་དང༌། འཇམ་དཔལ་དང༌། དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལ་སོགས་པ་ཡྱི་

དམ་གྱི་ལ་དཔག་ཏུ་མྱེད་པ་ཞལ་གཟྱིགས། འཁོར་ལོ་སོམ་པའྱི་རྱིགས་ཀྱི་

དབང་བསྐུར་རང་ཡང་བདུན་ཅུ་ཙམ་མངའ་བར་གྲགས། ནུས་པ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་

ཆྱེ་སྟྱེ། བྱི་ཀྲ་མ་ལར་ལན་ཅྱིག་ཏུ་རུཥྐའྱི་དམག་བྱུང་བ་ལ་འཁོར་ལོ་སོམ་པའྱི་

གཏོར་མ་ཆྱེན་པོ་ཞྱིག་མཛད་པས། དམག་གྱི་དབུས་སུ་ཐོག་ཆྱེན་པོ་བསྟུད་

མར་ལན་བཞྱི་ལྷུངས། དམག་དཔོན་དང༌། དཔའ་བོ་མང་པོ་ཤྱི་ནས་ཕྱིར་

ལྡོགམུ་སྟྱེགས་ཀྱི་རྒོལ་བ་བརྒྱད་ཙམ་རྩོད་པར་འོངས་པ་ལ། རྩོད་པའྱི་གྲལ་

དུ་སྟ་སྟངས་མཛད་པས་དྲུག་ངག་ལྐུགས། གཉྱིས་མྱིག་ལོང༌། ཕྱིས་འགྲོལ་

བར་ཡང་མཛད། འཁོར་ལོ་སོམ་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་འགྲོ་དོན་ཆྱེར་མཛད་

ནས། ནཱ་ལྱེནྡྲ་དང་ཉྱེ་བའྱི་ནགས་ཁོད་ཅྱིག་ཏུ་སྐུ་འདས། ཞག་བདུན་དུ་སྐུ་

གདུང་གཡོ་བ་མྱེད་པར་ཞོག་གསུང་པ་ལྟར་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་བཞག་པས། 

ཞག་བདུན་ནས་གདུང་རང་ཡང་ཡལ་ནས་སོང༌། རྱི་རྱི་པ་ནྱི། རྱིག་ངན་

གདོལ་པའྱི་རྱིགས་སུ་གྱུར་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ལས། ནཱ་རོ་པ་ཆྱེན་པོ་མཐོང་
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རྱེས་ཀྱིས་དགའ་བ་དང༌། དད་པའྱི་ཤུགས་ཆྱེར་སྐྱེས་ནས་ལུས་རྱེངས་ཤྱིང་

བརྒྱལ་འགྲོ་བ་ཞྱིག་བྱུང༌། དྱེར་རྣལ་འབོར་པ་བས་ཏྱེ། ནམ་ཞྱིག་ན་ཡོ་བད་

མང་པོ་བསགས། ནཱ་རོ་པ་ལ་འཁོར་ལོ་སོམ་པའྱི་དབང་བསྐུར་བ་ཞུས་ཏྱེ་རྩྱེ་

གཅྱིག་ཏུ་བསོམས་པས། བསྐྱེད་རྱིམ་བསོམས་པ་ལས་ཀང་རླུང་སྱེམས་

དབུ་མར་འགགས་ཤྱིང་གཏུམ་མོའྱི་ཉམས་མྱོང་སྐྱེས་ཏྱེ། སྔོན་གྱི་ལས་

འཕྲོས་སད་པ་ཡྱིན་གསུང༌། མྱི་རྱིང་བར་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ཐོབ། ནཱ་རོ་པའྱི་

འཁོར་དུ་གཤྱེགས་པའྱི་ཚེ་ཡང་ཆོས་ཉན་པ་དང༌། དགོས་དོན་ཡོད་པའྱི་ཚེ་

ལུས་སྣང་བར་བྱེད། ཕལ་ཆྱེར་མྱི་སྣང་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་འགྲོ་བ་ཞྱིག་གོ །

སློབ་དཔོན་དཔྱེ་མྱེད་མཚོ་ཡང་དུས་འདྱིར་བྱུང་སྟྱེ། རྱིག་གནས་

ཐམས་ཅད་དང་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལ་མཁས་པའྱི་དགྱེ་སློང་པཎྜྱི་ཏ་ཞྱིག་

འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་སྒྲུབ་ཅྱིང༌། ཁ་སརྤ་ཎྱིར་ལོ་བཅུ་གཉྱིས་

གཡྱེང་བ་སངས་ཏྱེ་བརྩོན་འགྲུས་བརྩམས་པས་ཀང་ལྟས་ཅང་མ་བྱུང་སྟྱེ། 

ལན་ཅྱིག་མནལ་དུ་སོང་བས་མནལ་ལམ་དུ། ཁྱོད་བྱི་ཀྲ་མ་པུ་རྱིར་སོང་ཞྱིག་

ཅྱེས་ལུང་བསྟན་བྱུང༌། སློབ་མ་ལྱེགས་པའྱི་བུ་དང་ལན་ཅྱིག་དྱེར་སོང་བ་

ལས། གྲོང་ཁྱྱེར་དྱེའྱི་དུས་སྟོན་གྱི་ཟློས་གར་ཆྱེན་པོ་མཐོང༌། དྱེའྱི་རྐྱྱེན་གྱིས་

སྣང་བ་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་གཟྱིགས་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་སྐྱེས། ནམ་ཕྱེད་

ན་ལག་པའྱི་ལ་ཨ་ཝ་ངྷུ་ཏཱྱི་པའྱི་ཆ་བད་དུ་བོན་ནས། བུ་དྱེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ནྱི་འདྱི་
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ཡྱིན་ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ཙམ་གྱིས་ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པོའྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། དྱེ་

ནས་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་བསྟན་བཅོས་ཀང་འགའ་རྱེ་མཛད་ཅྱིང༌། སློམ་

མ་ཐམས་ཅད་ཀང་རྣལ་འབོར་ཡན་ལག་དྲུག་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ནམ། རྱེས་

དྲན་གྱི་ཡོན་ཏན་སྐྱེས་པ་ཤ་སྟག་ཡྱིན་སྐད་དོ། །

དྱེའྱི་ཚེ་རྟོག་གྱེ་ལ་མཁས་པ་ཡ་མཱ་རྱི་ཡང་བྱུང༌། དྱེ་ནྱི་སྒྲ་ཚད་གཙོ་

བོར་གྱུར་པའྱི་རྱིག་གནས་ཀུན་ལ་མཁས་ཀང་བུ་སྨད་གསུམ་གྱི་འཚོ་བ་

ཙམ་ཡང་མྱི་བྱེད་པའྱི་ཤྱིན་ཏུ་བཀྲྱེན་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ལ། ཤར་ཕོགས་ནས་

རྣལ་འབོར་བ་ཞྱིག་རོ་རྱེ་གདན་དུ་འབོན་པའྱི་ལམ་དུ་ཁོང་ལ་གནས་ཚང་

གཡར། དྱེར་ཕོངས་བའྱི་གཏམ་བས་པས། ཁྱྱེད་པནྱིཏ་རྣལ་འབོར་པ་ལ་

བརས་ཏྱེ་ཆོས་མྱི་ཞུ་སྟྱེ་འོང༌། འབོར་པ་ཐོབ་པའྱི་ཐབས་ང་ལ་ཡོད་དྱེ་གསུང༌། 

གནང་བར་ཞུས་པས། པྱི་ཙུ་རྱིའྱི་ཤྱིང་འབྲས་དང༌། ཙནྡན་གྱི་ལྡྱེ་གུ་སོགས་

སྟ་གོན་གྱིས་ཤྱིག རོ་རྱེའྱི་གདན་འཁོར་ནས་བའོ་གསུང༌། ཚུར་ལམ་ནོར་

རྒྱུན་མའྱི་བྱིན་རླབས་ཤྱིག་མཛད། དྱེས་ཀང་བསྒྲུབས་པས་ལོ་དྱེ་ཉྱིད་ནས་

རྒྱལ་པོས་མངའ་ཐང་ཆྱེར་གཏོད། བྱི་ཀྲ་མ་ཤྱི་ལར་པ་ཏྲ་ཆྱེར་ཐོབ། དུས་འདྱི་

ཙམ་ན་ཁ་ཆྱེའྱི་ཡུལ་ན་ཡང་བྲམ་ཟྱེ་བདྱེ་བྱེད་དགའ་བ་ཞྱེས་བ་བ་བྱུང་སྟྱེ་

གཞུང་ལུགས་སྤྱི་དང༌། ཚད་མ་ལའང་ཤྱིན་ཏུ་མཁས་པས། ཆོས་ཀྱི་གྲགས་

པ་འགོག་པའྱི་ཚད་མ་གསར་པ་ཞྱིག་བའོ་སམ་པ་ལ། རྨྱི་ལམ་དུ་འཇམ་
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དཔལ་གྱིས་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ནྱི་འཕགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དགག་མྱི་ནུས་

ལ། སྐོན་དུ་མཐོང་བ་དྱེ་དག་ཀང་ཁྱོད་ཉྱིད་ཀྱི་བོ་སྐོན་ནོ་ཞྱེས་གསུངས་པས། 

སླར་བཤགས་པ་མཛད་དྱེ་སྱེ་བདུན་ལ་འགྲྱེལ་པ་བརྩམས། ལོངས་སྤོད་སྐུ་

བསོད་ཤྱིན་ཏུ་ཆྱེ་བར་བྱུང་ཞྱེས་གྲགས་སོ། །འགྲྱེལ་པ་ཆོས་མཆོག་གྱི་ཚིག་

རྱིས་ལ་བདྱེ་བྱེད་དགའ་བ་བྱུང་ཟྱིན་པའྱི་ཚིག་ཡོད་པ་ལྟར་སྣང་བ་ནྱི་གཞན་

ཕན་བཟང་པོའྱི་དཔྱེ་ལ་མཆན་བུ་དཀྱུས་ཤོར་བྱུང་བའྱི་སྐོན་ནོ་ཞྱེས་ཀང་

གྲགས་སོ། །རྒྱལ་པོ་བྷྱེ་ཡ་པཱ་ལ་དང༌། ནྱེ་ཡ་པཱ་ལའྱི་དུས་ཀྱི་གཏམ་སྟྱེ་སོ་

བཞྱི་པའོ། །

 ཨ་མྲ་པཱ་ལ་དང་ཧསི་པཱ་ལ་སོགས་ཀི་དུས་ཀི་གཏམ།

ནྱེ་ཡ་པཱ་ལའྱི་བུ་ཨ་མྲ་པཱ་ལ་ཡྱིན་ལ། དྱེས་ལོ་བཅུ་གསུམ་རྒྱལ་སྲྱིད་

བསྐངས། དྱེའྱི་རྱིང་ལ་སློབ་དཔོན་རཏྣ་ཨཱ་ཀ་ར་གུཔྟས་རོ་རྱེ་གདན་གྱི་མཁན་

པོ་མཛད་པའྱི་དུས་ཡྱིན། ཨ་མྲ་པཱ་ལ་འདས་པའྱི་དུས་བུ་ཧསྟྱི་པཱ་ལ་ཆུང་ངུར་

ཡོད་པས་རྒྱལ་སྲྱིད་མ་ཟྱིན་གྱིས་དོགས་ཏྱེ། བོན་པོ་བཞྱི་ཁྱིམས་བུ་ཆུང་

བཅས་ནས་ལོ་བརྒྱད་ཙམ་རྒྱལ་སྲྱིད་བསྐངས། དྱེ་ནས་ཧསྟྱི་པཱ་ལ་རྒྱལ་སྲྱིད་

དུ་བསྐོས་ཏྱེ་ལོ་བཅོ་ལྔ་ཙམ་རྒྱལ་སྲྱིད་བས། དྱེ་ནས་དྱེའྱི་མ་སྤུན་ཀྵནྟྱི་པཱ་

ལས་རྒྱལ་སྲྱིད་ལོ་བཅུ་བཞྱི་ཙམ་བས། དྱེ་དག་གྱི་རྱིང་ལ་རཏྣ་ཨཱ་ཀ་ར་གུཔྟ་
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སཽ་རྱིར་བཞུགས་པའྱི་དུས་སོ། །རྒྱལ་པོ་འདྱི་གཉྱིས་ཀྱི་རྱིང་ལ་སྔར་ནྱེ་ཡ་པཱ་

ལའྱི་དུས་སུ་སྨོས་པའྱི་སློབ་དཔོན་དྱེ་དག་ཀང་ཅྱི་རྱིགས་པར་བཞུགས་

ཤྱིང༌། མྵཻ་ཏྲྱི་པ་དང༌། དཱྱི་པཾ་ཀ་ར་ཤྲྱི་ཛྙཱ་ནའྱི་སློབ་མ་པྱི་ཊོ་པ་ཆྱེན་པོ་དང༌། དྷརྨཱ་

ཀ་ར་མ་ཏྱི་དང༌། སའྱི་སྱིང་པོ་དང༌། དབུ་མའྱི་སྱེངྱེ བཤྱེས་གཉྱེན་གསང་བ་

སྟྱེ་ཐུགས་སྲས་ལྔ་པོ་དང༌། གཞན་ཛྙཱ་ན་ཤྲྱི་མྱི་ཏྲ་ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ། 

ཆོས་སྨྲ་བའྱི་པནྱི་ཏ་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་པོ་རྣམས་ཀྱི་འགྲོ་བའྱི་དོན་གྱི་དུས་

ཡྱིན། མ་ཎྱི་ཀ་ཤྲྱི་དང༌། ཁ་ཆྱེ་བང་ཆུབ་བཟང་པོ་དང༌། བལ་པོའྱི་ཡུལ་དུ་ཕམ་

ཐྱིང་པ་སྐུ་མཆྱེད་དང༌། ཡྱེ་ཤྱེས་རོ་རྱེ་དང༌། རྒྱ་གར་ཕག་ན་ལ་སོགས་པས་

འགྲོ་དོན་མཛད་པའྱི་དུས་སུ་མངོན་ནོ། །

སྒྲ་གཅན་འཛིན་བཤྱེས་གཉྱེན་ཟྱེར་བ་གསང་འདུས་ཀྱི་རས་བྲྱིས་

དཀྱིལ་ཆོག་རྩོམ་པ་པོ་དང༌། བལ་པོར་ནཱ་རོའྱི་སློབ་མ་རྒྱ་གར་དཱ་རྱི་ཀ་པ་

ཟྱེར་བ་ལཱུ་ཡྱི་པའྱི་དབང་ཆོག་རྩོམ་མཁན་དྱེ་ཡང་བྱུང་སྟྱེ། འདྱི་དག་འཕགས་

པ་ལའྱི་དངོས་སློབ་སྒྲ་ཅན་འཛིན་དང༌། གྲུབ་ཆྱེན་དཱ་རྱི་ཀ་པར་ངོས་འཛིན་

ཞྱིང༌། ཐྱེ་ཚོམ་ཟ་བཞྱིན་དུ་དྱེ་དྱེ་ཡྱིན་དུ་རྱེ་བས་ཐག་གཅོད་པ་ནྱི་ཡ་མཚན་

གྱི་གནས་སོ། ཁྱད་པར་སྱི་ར་པཱ་ལ་སྟྱེ་པཎྜྱི་ཏ་ཆྱེན་པོ་བརྟན་སྐོང་འབུམ་ཕྲག་

གསུམ་པས་བྱི་ཀྲ་མ་ཤྱི་ལར་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྒྱས་པར་

བཤད་ཅྱིང༌། གཞན་ཡང་པཎ་གྲུབ་ཏུ་བགྲང་བ་ནྱི་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པ་
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བྱུང་ནའང༌། གཅྱིག་ཏུ་གྲགས་ཆྱེ་བ་གཞན་ཆྱེར་མ་བྱུང་བ་འདྲའོ། །རྒྱལ་པཽ་དྱེ་

གསུམ་གྱི་རྱིང་ལ་བསྟན་པ་སྔར་འཁྱུད་བཞྱིན་བསྐངས་མོད་ཀྱི། བ་བ་ངོ་

མཚར་ཅན་ལག་པོར་བས་པ་མྱེད་པས་བདུན་གྱི་གྲངས་སུ་མྱི་བགྲང་ངོ༌། ཨ་

མྲ་པཱ་ལ་དང༌། ཧ་སྟྱེ་པཱ་ལ་དང༌། ཀྵནྟྱི་པཱ་ལའྱི་དུས་སྐབས་ཀྱི་གཏམ་སྟྱེ་སོ་ལྔ་

པའོ། །

 རྒྱལ་པོ་རཱ་མ་པཱ་ལའི་དུས་ཀི་གཏམ།

ཧ་སྟྱི་པཱ་ལའྱི་བུ་རྒྱལ་པོ་རཱ་མ་པཱ་ལ་ཡྱིན་ཏྱེ། གཞོན་ནུ་ཉྱིད་ལ་རྒྱལ་

སྲྱིད་དུ་བསྐོས་པས་ཀང་བོ་གྲོས་ཤྱིན་ཏུ་ཆྱེ་ཞྱིང༌། མངའ་ཐང་ལག་པར་རྒྱས་

པ་ཞྱིག་བྱུང་སྟྱེ། དྱེ་རྒྱལ་སྲྱིད་དུ་འཁོད་ནས་མྱི་རྱིང་བ་ན། སློབ་དཔོན་ཆྱེན་

པོ་ཨ་བྷ་ཡཱ་ཀ་ར་གུཔྟ་རོ་རྱེ་གདན་གྱི་མཁན་པོར་སྤན་དྲངས། དྱེ་ནས་ལོ་མང་

ཞྱིག་སོང་བ་ན་བྱི་ཀྲ་མ་ཤྱི་ལ་དང༌། ནཱ་ལྱེནྡྲའྱི་མཁན་པོར་སྤན་དྲངས། དྱེ་

སྐབས་སྔོན་གྱི་རྱིམ་པ་དང་མྱི་འདྲ་བར་གྱུར་ཏྱེ། བྱི་ཀྲ་མ་ཤྱི་ལར་པནྱི་ཏ་བརྒྱ་

དྲུག་ཅུ་ཙམ་རྱེ་དང༌། གཏན་དུ་བཞུགས་པའྱི་དགྱེ་སློང་སྟོང་རྱེ་ཡོད་ཅྱིང༌། 

མཆོད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་དུས་དུས་སུ་རབ་བྱུང་ལྔ་སྟོང་རྱེ་འདུ། རོ་རྱེ་གདན་

དུ་རྒྱལ་པོས་འཚོ་བ་སྦར་བའྱི་ཐྱེག་ཆྱེན་པ་བཞྱི་བཅུ་རྱེ་དང༌། ཉན་ཐོས་ཀྱི་

དགྱེ་སློང་ཉྱིས་བརྒྱ་རྱེ་རྟག་ཏུ་བཞུགས་ཤྱིང༌། དུས་དུས་སུ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་དགྱེ་
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སློང་ཁྱི་ཕྲག་རྱེ་འཚོགས་པ་བྱུང༌། ཨོ་ཏནྟ་པུ་རྱིར་ཡང་རྟག་ཏུ་དགྱེ་སློང་སྟོང་

ཕྲག་རྱེ་བཞུགས། ཐྱེག་པ་ཆྱེ་ཆུང་གྱི་སྱེ་གཉྱིས་ཆར་ཡོད་ཅྱིང༌། དུས་དུས་སུ་

རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་འདུས་པ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉྱིས་རྱེ་འབྱུང་བར་གྲགས། 

ཐྱེག་ཆྱེན་པ་མཐའ་དག་གྱི་གཙུག་གྱི་ནོར་བུ་སློབ་དཔོན་ཨ་བྷ་ཡཱ་ཀ་ར་ཡྱིན་

ལ། ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཆྱེན་པོ་ཞྱེས་གུས་པས་

རབ་ཏུ་བཏུད་དོ། །

སློབ་དཔོན་དྱེའྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ནྱི་གཞན་དུ་ཤྱེས། ཁྱད་པར་བསྟན་

པ་ལ་དག་ཐྱེར་ཆྱེར་མཛད་དྱེ། དྱེ་ཉྱིད་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་གསུང་རབ་རྣམས་

ཕྱིས་ལག་པར་དར་ཏྱེ། བར་སྐབས་ངག་སྒྲོས་ཉམས་པ་སྣ་ཚོགས་པ་དག་མྱི་

སྐོང་བར་སློབ་དཔོན་འདྱིའྱི་གསུང་གྱི་གཞུང་སྲོང་བ་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ཡང་རྒྱ་

གར་གྱི་ཐྱེག་ཆྱེན་པ་རྣམས་ལ་སྣང་ངོ༌། །ཕྱིས་བོན་པའྱི་སློབ་དཔོན་རཏྣ་ཀ་ར་

ཤནྟྱི་པ་དང༌། སློབ་དཔོན་འདྱི་གཉྱིས་དུས་ཀྱི་དབང་གྱིས་བསྟན་འགྲོ་ལ་ཕན་

ཐོགས་ཆྱེ་ཆུང་མ་གཏོགས། སྔོན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆྱེན་པོ་བ་སུ་བནྡྷཱུ་སོགས་

དང་ཡོན་ཏན་མཉམ་པ་ཡྱིན་པར་གྲགས་སོ། །

དྱེ་ཡང་སྔར་གྱི་རྒྱལ་པོ་དྷརྨ་པཱ་ལ་འདས་པ་ཕྱིན་ཆད་ནས། བྷཾ་ག་ལའྱི་

རྒྱལ་ཁམས་དང༌། གངྒཱའྱི་བང་ངོས་ཀྱི་གྲོང་ཁྱྱེར་འཐབ་མྱེད་ལ་སོགས་པ་ཆུ་

བོ་ཡ་མུ་ནའྱི་ཤར་ནུབ་ཀྱི་ཡུལ་ཀུན་དང༌། ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱྱི་ནས། མ་ལ་ཝ་ལ་ཐུག་
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གྱི་བར་གྱི་པྲ་ཡ་ཀ བཅོམ་བརླག ཀུ་རུ། ལྔ་ལྱེན། ཨ་གར། ས་ག་རྱི། ཌྱི་ལྱི་

ལ་སོགས་པ་རྣམས་སུ་མུ་སྟྱེགས་དང༌། ཁྱད་པར་ཀླ་ཀློའྱི་ཆོས་ལུགས་འཛིན་

པ་ཇྱེ་མང་ཇྱེ་མང་དུ་གྱུར་ལ། ཀཱ་མ་རཱུ་དང༌། ཏྱི་རཱ་ཧུ་ཏྱི་

དང༌། ཨོ་ཌྱི་བྱི་ཤ་རྣམས་སུའང་མུ་སྟྱེགས་མང་པོར་གྱུར། མ་ག་དྷའྱི་

ཡུལ་དུ་ནྱི་སངས་རྒྱས་པ་སྔོན་ལས་ཀང་དར་བ་ཙམ་དུ་དགྱེ་འདུན་དང༌། 

རྣལ་འབོར་པའྱི་སྱེ་ལག་པར་འཕྱེལ་ལོ། །སློབ་དཔོན་ཆྱེན་པོ་འཇྱིགས་མྱེད་

འབྱུང་གནས་འདྱི་ནྱི་མཁྱྱེན་པ་དང༌། ཐུགས་རྱེ་དང༌། ནུས་མཐུ་དང༌། དབང་

ཕྱུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་བསྟན་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་འཛིན་པའྱི་སློབ་

དཔོན་ཆྱེན་པོ་གྲགས་ཆྱེ་བ་བྱུང་བའྱི་རྟྱིང་མ་ལྟ་བུར་ཡང་གྲགས་ལ་ཕོགས་

མཐུན་དུ་དྱེ་ལྟར་བྱུང་བར་ཡང་སྣང་ངོ༌། །དྱེས་ན་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་རྣམས་

ཀྱི་དགོངས་པ་ཕྱི་རབས་ཀྱི་སྱེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ངག་ལོན་དུ་བཞག་པ་ལྟ་

བུ་ཡྱིན་པས་དྱེས་མཛད་པའྱི་བསྟན་བཅོས་ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་ལ། རྒྱན་

དྲུག་གྱི་ཕྱིས་བར་སྐབས་སུ་བོན་པའྱི་སློབ་དཔོན་རྣམས་ཀྱི་གསུང་ལས་

ལག་པ་ཙམ་དུ་གུས་པ་བསྐྱེད་དགོས་ཤྱིང༌། ལྱེགས་བཤད་ཆྱེ་བར་ཡང་

མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་བོ། །

རྒྱལ་པོ་རཱ་མ་པཱ་ལ་འདྱིས་རྒྱལ་སྲྱིད་ལོ་བཞྱི་བཅུ་ཞྱེ་དྲུག་ཙམ་བས་

ཏྱེ། སློབ་དཔོན་ཨ་བྷ་ཡཱ་ཀ་ར་སྐུ་འདས་ནས་ཀང་ལོ་ཤས་རྒྱལ་སྲྱིད་བས་སོ།། 
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དྱེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ཉྱིད་མ་ཤྱི་བའྱི་སྔོན་དུ་བུ་ཡཀྵ་པཱ་ལ་ཞྱེས་བ་བ་རྒྱལ་སྲྱིད་དུ་

བསྐོས། ལོ་གསུམ་ནས་རཱ་མ་པཱ་ལ་འདས། དྱེ་རྱེས་ཡཀྵ་པཱ་ལས་ལོ་གཅྱིག་

རྒྱལ་སྲྱིད་བས། དྱེ་ནས་བོན་པོ་ལ་ཝ་སྱེ་ན་ཞྱེས་བ་བས་རྒྱལ་སྲྱིད་ཕྲོགས་

ཏྱེ། དྱེ་དག་གྱི་རྱིང་ལ་བྱི་ཀྲ་མ་ཤྱི་ལར་སློབ་དཔོན་ཤུ་བྷ་ཨཱ་ཀ་ར་གུཔྟ་དང༌། 

རོ་རྱེ་གདན་ན་ཙ་མྱི་སངས་རྒྱས་གྲགས་པ་བཞུགས། རྒ་ལོའྱི་ལོ་རྒྱུས་

དཀྱུས་མ་ལྟར་ན་ཁོང་རང་བོད་དུ་འབོན་ཁར་ཡང་ཨ་བྷ་ཡཱ་ཀ་ར་བཞུགས་

རྒྱུ་བས་འདུག་ནའང༌། དང་པོར་སློབ་དཔོན་ཨ་བྷ་ཡཱ་ཀ་ར་མཇལ་ནས། ཡུན་

རྱིང་བསྟྱེན་ལོང་མ་བྱུང་བར་མངོན་ལ། བོད་དུ་འཁོར་བོན་པའྱི་དུས་ན། ལ་

ཝ་སྱེ་ན་རྒྱལ་སྲྱིད་ལ་ཡོད་པའྱི་དུས་སོ། །ཡཀྵ་སྱེ་ན་ཕྱིན་ཆད་ནས། པཱ་ལའྱི་

རྱིགས་ཀྱི་རྒྱལ་རྱིགས་ཕལ་པ་མང་དུ་བྱུང་ཞྱིང༌། ད་ལྟར་ཡང་ཡོད་མོད་རྒྱལ་

སྲྱིད་ཟྱིན་པ་ནྱི་མ་བྱུང་ངོ༌། །པཱ་ལའྱི་རྱིགས་ཀྱི་རྒྱལ་རྱིགས་འདྱི་ཀུན་ཉྱི་མའྱི་

རྱིགས་ཡྱིན་ཟྱེར་ཞྱིང༌། ཙནྡྲའྱི་རྱིགས་དང༌། སྱེ་ནའྱི་རྱིགས་གཉྱིས་ཀར་རྩ་

བའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་སྟྱེ་ཟླ་བའྱི་རྱིགས་སོ། །རྒྱལ་པོ་རཱ་མ་པཱ་ལའྱི་དུས་སྐབས་

ཀྱི་གཏམ་སྟྱེ་སོ་དྲུག་པའོ། །

     རྒྱལ་པོ་སེ་ན་བཞི་སོགས་ཀི་དུས་ཀི་གཏམ།

ལ་ཝ་སྱེ་ནའྱི་བུ་ཀཱ་ས་སྱེ་ན། དྱེའྱི་བུ་མ་ཎྱི་ཏ་སྱེ་ན། དྱེའྱི་བུ་ར་ཐྱི་ཀ་སྱེ་
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ན་རྣམས་བྱུང་སྟྱེ། དྱེ་དག་གྱིས་སོ་སོར་རྒྱལ་སྲྱིད་ལོ་གྲངས་ཇྱི་ལྟར་བཟུང་

གསལ་ཁ་མྱི་སྣང་ཡང༌། བཞྱི་ཆར་བསོམས་པ་ལ་ལོ་བརྒྱད་ཅུར་ཉྱེ་བ་ཞྱིག་

ལས་མ་སོང་ངོ༌། །དྱེ་དག་གྱི་རྱིང་ལ་ཤུ་བྷཱ་ཀ་ར་གུཔྟ་དང༌། ར་ཝྱི་ཤྲྱི་ཛྙཱ་ན་

དང༌། ན་ཡ་ཀ་བ་ཤྲྱི་དང༌། ད་ཤ་བྷ་ལ་ཤྲྱི་དང༌། དྱེ་དག་ལས་ཅུང་ཕྱི་བར་ཆོས་

འབྱུང་ཞྱི་བ་དང༌། དཔལ་རྣམ་པར་གྲགས་པའྱི་ལ་དང༌། ནཥྐྱི་ལངྐ་དྱེ་ཝ་དང༌། 

དྷརྨཱ་ཀ་ར་གུཔྟ་ལ་སོགས་པ་ཨ་བྷ་ཡཱ་ཀ་རའྱི་རྱེས་སུ་འབྲང་བའྱི་མཁས་གྲུབ་

དུ་མས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བཟུང༌། རྒྱལ་པོ་ར་ཐྱི་ཀ་སྱེ་ནའྱི་དུས་ན། 

ཁ་ཆྱེའྱི་པནྱི་ཏ་ཆྱེན་པོ་ཤཀ་ཤྱི་བྷ་དྲ་དང༌། བལ་བོ་བུདྡྷ་ཤྲྱི་དང༌། སློབ་དཔོན་

ཆྱེན་པོ་རཏྣ་རཀྵྱི་ཏ་དང༌། མཁས་པ་ཆྱེན་པོ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཀ་ར་གུཔྟ་དང༌། མཁས་

པ་ཆྱེན་པོ་བུདྡྷ་ཤྲྱི་མྱི་ཏྲ་དང༌། མཁས་པ་ཆྱེན་པོ་སཾ་གྷ་མ་ཛྙཱ་ན་དང༌། ར་ཝྱེ་

ཤྲྱི་བྷ་ཏྲ་དང༌། ཙནྡྲ་ཨཱ་ཀ་ར་གུཔྟ་ལ་སོགས་པ་སོམ་བརྩོན་རོ་རྱེ་འཛིན་པ་

གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་པ་མང་པོ་བོན་ཏྱེ། མ་ཧཱནྟ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་

བཞྱིར་གྲགས་པ་རྣམས་བྱུང་ངོ༌། །དྱེ་ལ་པཎ་ཆྱེན་ཤཀ་ཤྲྱིའྱི་ལོ་རྒྱུས་ནྱི་

གྲགས་ཆྱེ་བ་ལྟར་ཡྱིན་ལ། བལ་པོ་བུདྡྷ་ཤྲྱིས་ཀང་བྱི་ཀྲ་མ་ཤྱི་ལར་ཕལ་ཆྱེན་

སྱེ་བའྱི་གནས་བརྟན་ཅུང་ཟད་མཛད། སླར་བལ་པོའྱི་ཡུལ་དུ་ཕར་ཕྱིན་དང་

གསང་སྔགས་སོགས་མང་དུ་གསུངས། སྤོད་པ་ཅྱི་བདྱེར་མཛད་དོ། །

སློབ་དཔོན་ཆྱེན་པོ་རཏྣ་རཀྵྱི་ཏ་ནྱི། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་ཐྱེག་པ་དང༌། 



རྒྱ་གར་ཆོས་འབྱུང་།

311

རྱིག་གནས་སྤྱི་ལ་ཤཀ་ཤྲྱི་དང་མཁྱྱེན་པ་མཉམ་པ། ཚད་མ་ལ་ཤཀ་ཤྲྱི་

མཁས། གསང་སྔགས་ལ་འདྱི་ཉྱིད་མཁས་པར་གྲགས་ཤྱིང༌། བྱིན་རླབས་

དང་ནུས་མཐུ་ཡང་མཉམ་མོ་ཞྱེས་གྲགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ། སྱེ་པ་ཕལ་ཆྱེན་

པ་ཡྱིན། བྱི་ཀྲ་མ་ཤྱི་ལར་སྔགས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་མཛད། འཁོར་ལོ་སོམ་པ་

དང༌། དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང༌། གཤྱེན་རྱེ་གཤྱེད་སོགས་ཡྱི་དམ་དཔག་ཏུ་

མྱེད་པ་ཞལ་གཟྱིགས། ལན་ཅྱིག་པོ་ཏ་ལ་ན་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་

ལ་ཀླུ་དང་ལ་མ་ཡྱིན་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་པའྱི་རོལ་མོའྱི་སྒྲ་ལས་སྟོང་པ་ཉྱིད་

བཅུ་དྲུག་གྱི་གཏམ་བྱུང་བ་ཡང་གསན། དབང་བསྐུར་ཚད་ལ་ཡྱེ་ཤྱེས་

ཕྱེབས་པར་ནུས། གཏོར་མ་མཁའ་འགྲོས་དངོས་སུ་ལྱེན། གླང་པོ་ཆྱེ་སྨོན་པ་

ལ་ལྟ་སྟངས་མཛད་པས་ལུས་རྱེངས། མ་གྷ་དྷ་འཇོམས་པ་ཡང་ལོ་གཉྱིས་ཀྱི་

སྔོན་དུ་ལུང་བསྟན་ཏྱེ། སློབ་མ་ཡྱིད་བརྟན་པ་མང་བོ་དྱེ་དུས་ནས་ཁ་ཆྱེ་དང་

བལ་པོར་སོང༌། མ་ག་དྷ་ཉམས་སྨད་པའྱི་ཚེ་བང་ཕོགས་སུ་བོན། ཏྱི་རཱ་ཧུ་

ཏྱིར་ལམ་དུ་ནགས་ཀྱི་མ་ཧྱེ་གནོད་པ་བྱེད་དུ་བྱུང་བ་ལ་ལྟ་སྟངས་མཛད་

པས་དབང་དུ་འདུས་ཏྱེ་ཞབས་ལ་ལྕྱེས་ལྡགས། དཔག་ཚད་ཙམ་དུ་སྐྱེལ་བར་

བྱུང༌། བལ་པོའྱི་ཡུལ་དུ་འགྲོ་བའྱི་དོན་ཆྱེན་མཛད་ཅྱིང༌། བོད་དུ་ཡང་ཡུད་

ཙམ་ཞྱིག་ཕྱེབས། སོམ་འབྱུང་གྱི་འགྲྱེལ་པ་མཛད། ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཀ་ར་གུཔྟ་ནྱི། 

བམས་པའྱི་ཞལ་མངོན་སུམ་དུ་གཟྱིགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ། བུདྡྷ་ཤྲྱི་མྱི་ཏྲ་ནྱི། 
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མནལ་ལམ་དུ་རོ་རྱེ་ཕག་མོ་ལ་ཆོས་གསན་པ། ཕག་རྱེས་ཀང་གླང་པོ་ཆྱེ་

གནོན་པ་སོགས་གྲུབ་པའྱི་ལྟས་ངོ་མཚར་ཅན་དང་བཅས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་

འདུག གཞན་དྱེ་ཀུན་ཡང་རྱིག་པའྱི་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་ཤྱིང་ཡྱི་

དམ་ལ་ཞལ་གཟྱིགས་པ་དང༌། རོགས་རྱིམ་གྱི་ཡོན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་མངའ་

བ་ཤ་སྟག་ཡྱིན་པར་སྣང་ནའང༌། སོ་སོའྱི་ལོ་རྒྱུས་ངྱེས་ཅན་མཐོང་ཐོས་མ་

བྱུང་བས་འདྱི་ལྟའོ་ཞྱེས་བཤད་པར་མྱི་ནུས་སོ། །བཛྲ་ཤྲྱི་ནྱི། སྟོབས་བཅུ་

པའྱི་སློབ་མ་དུས་དྱེ་ཙམ་ན་ཡང་དགུང་ལོ་བརྒྱ་ཙམ་བཞྱེས་པ། དྱེའྱི་རྱེས་སུ་

ཡང་ལོ་བརྒྱར་ཉྱེ་བ་བཞུགས་ཤྱིང༌། འགྲོ་བའྱི་དོན་ཆྱེན་མཛད། བགྲྱེས་

འཁོགས་པའྱི་རྣམ་པ་མྱི་མངའ། ལོ་ཕོགས་སུ་སྐལ་ལྡན་སྟོང་ཕྲག་དུ་མ་

སྔགས་ཀྱི་ཐྱེག་པར་སྨྱིན་ཞྱིང་གྲོལ་བར་མཛད་དོ། །

སྱེ་ན་བཞྱི་པོ་དྱེ་དག་གྱི་རྱིང་ལ་མ་ག་དྷར་ཡང་མུ་སྟྱེགས་པ་ཇྱེ་འཕྱེལ་

དུ་སོང་ཞྱིང༌། སྟག་གཟྱིགས་ཀླ་ཀློའྱི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པ་ཡང་མང་དུ་བྱུང༌། 

ཨོ་ཏནྟ་པུ་རྱི་དང༌། བྱི་ཀྲ་མ་ཤྱི་ལར་རྒྱལ་པོས་ཀང་རོང་གྱི་རྣམ་པ་ཅུང་ཟད་

བས་ཏྱེ། དམག་མྱི་འགའ་རྱེས་སྲུང་བ་བྱུང༌། རོ་རྱེ་གདན་དུ་ཐྱེག་ཆྱེན་གྱི་སྱེ་

མ་ཚུགས། རྣལ་འབོར་པ་དང་ཐྱེག་ཆྱེན་པ་འགའ་རྱེས་ཆོས་གསུང་པ་ནྱི་

བྱུང༌། དབར་གནས་ལ་ཉན་ཐོས་སྱེནྡྷ་པ་ཁྱི་ཙམ་རྱེ་འདུགཆོས་གཞྱི་གཞན་

རྣམས་ཕལ་ཆྱེར་ནྱི་ནུབ་པ་ལྟར་སོང༌། བྱི་ཀྲ་མ་ཤྱི་ལ་དང་ཨོ་ཏནྟ་པུ་རྱི་
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གཉྱིས་སུ་ཨ་བྷ་ཡཱ་ཀ་རའྱི་དུས་དང་ཚོགས་པ་མཉམ་པ་ཙམ་བྱུང་ཟྱེར་རོ། 

།རྒྱལ་པོ་ར་ཐྱི་ཀ་འདས་ནས། ལ་ཝངྱེ་ན་ཞྱེས་བ་བས་རྒྱལ་སྲྱིད་བསྐངས་པ་

ལས་ལོ་འགའ་ཞྱིག་བདྱེ་བར་བྱུང༌། དྱེ་ནས་གངྒཱ་དང༌། ཡ་མུ་ནའྱི་བར་གྱི་

ཡུལ་ཨནྟར་བྷྱི་དྱིའྱི་ཡུལ་དུ་ཏུ་རུཥྐའྱི་རྒྱལ་པོ་ཟླ་བ་ཞྱེས་བ་བ་བྱུང༌། དགྱེ་

སློང་འགའ་རྱེས་རྒྱལ་པོའྱི་ཕོ་ཉ་བས་པས་རྐྱྱེན་བངས་ཏྱེ། དྱེ་དང་བྷཾ་ག་ལ་ལ་

སོགས་པའྱི་ཡུལ་གཞན་དང་གཞན་ན་གནས་པའྱི་ཏུ་རུཥྐའྱི་རྒྱལ་ཕྲན་མང་

པོ་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་ཏྱེ་མ་ག་དྷའྱི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པར་བྱུང་

སྟྱེ། ཨོ་ཏནྟ་པུ་རྱིར་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་མང་པོ་ཞྱིག་བསད། དྱེ་དང་བྱི་ཀྲ་མ་ཤྱི་ལ་

གཉྱིས་ཆར་བཤྱིག ཨོ་ཏནྟ་བྱི་ཧ་རའྱི་ཤུལ་དུ་སྟག་གཟྱིག་གྱི་རོང་བཅས། 

པནྱི་ཏ་ཤཀ་ཤྲྱི་ཤར་ཕོགས་ཨོ་ཊྱི་བྱི་ཤའྱི་ཡུལ་ཛ་ག་ར་ལར་བོན། དྱེར་ལོ་

གསུམ་བཞུགས་ནས་བོད་དུ་བོན་པ་ཡྱིན། རནྟ་རཀྵྱི་ཏ་ཆྱེན་པོ་བལ་པོའྱི་

ཡུལ་དུ་བོན། མཁས་པ་ཆྱེན་པོ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཀར་གུཔྟ་ལ་སོགས་པ་པཎྜྱི་ཏ་ཆྱེ་བ་

འགའ་དང༌། པཎ་ཆུང་བརྒྱ་ཙམ་རྒྱ་གར་ལོ་ནུབ་ཀྱི་ཕོགས་སུ་བོན། མཁས་

པ་ཆྱེན་པོ་བུདྡྷ་ཤྲྱི་མྱི་ཏྲ་དང༌། སྟོབས་བཅུ་པའྱི་སློབ་མ་བཛྲ་ཤྲྱི། གཞན་ཡང་

པཎ་ཆུང་མང་པོ་དང་བཅས་ལོ་ཕོགས་ཐག་རྱིང་པོར་བྲོས། མཁས་པ་སཾ་གྷ་

མ་ཤྲྱི་ཛྙཱ་ན་དང༌། ར་ཝ་ཤྲྱི་བྷ་དྲ་དང༌། ཙནྡྲ་ཀ་ར་གུཔྟ་ལ་སོགས་པ་མ་ཧཱནྟ་

བཅུ་དྲུག་ཙམ་དང༌། པཎ་ཆུང་ཉྱིས་བརྒྱ་ཙམ་ཤར་ཕོགས་ཐག་རྱིང་པོ་ར་
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ཁང་དང༌། མུ་ཉུང་དང༌། ཀཾ་པོ་ཛ་ལ་སོགས་པའྱི་ཡུལ་རྣམས་སུ་སོང་ནས། 

མ་ག་དྷར་བསྟན་པ་ནུབ་པ་ལྟར་གྱུར་ཏོ། །དྱེ་སྐབས་གྲུབ་ཐོབ་དང༌། སྒྲུབ་པ་

པོ་མང་པོ་བཞུགས་ཀང༌། སྱེམས་ཅན་སྤྱི་མཐུན་གྱི་ལས་ལ་ཟློག་ཐབས་མ་

བྱུང་ངོ༌། །དྱེ་སྐབས་གཽ་རཀྵའྱི་རྱེས་འབྲང་ཛོ་གྱི་ཕལ་ཆྱེར་ཤྱིན་ཏུ་བླུན་པས་

མུ་སྟྱེགས་པའྱི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་རྱེད་བཀུར་འབྱུང་བའྱི་དོན་དུ་དབང་

ཕྱུག་གྱི་རྱེས་འབྲང་དུ་སོང་ཞྱིང༌། ངྱེད་རྣམས་ཏུ་རུཥྐ་དང་ཡང་མྱི་འགལ་ལོ་

ཟྱེར། ན་ཌྱེ་སྭ་རྱིའྱི་སྱེ་ཉུང་ཤས་ཞྱིག་ནང་པ་ཁོ་ནར་གནས་སོ། །ལ་ཝངྱེ་ན་

དང༌། དྱེའྱི་བུ་བུདྡྷ་སྱེ་ན་དང། དྱེའྱི་བུ་ཧ་རྱི་ཏ་སྱེ་ན་དང༌། དྱེའྱི་བུ་པྲ་ཏྱི་ཏ་སྱེ་

ན་ལ་སོགས་པའྱི་བར་དུ་ཏུ་རུཥྐ་ལ་ལུང་ལྱེན་དགོས་པའྱི་རྒྱལ་པོ་དབང་ཐང་

ཧ་ཅང་མྱི་ཆྱེ་བ་བྱུང་སྟྱེ། དྱེ་དག་གྱིས་ཀང་རང་སྟོབས་དང་མཐུན་པའྱི་བསྟན་

པ་ལ་མཆོད་པ་ཅུང་ཟད་བས་སོ། །

ཁྱད་པར་བུདྡྷ་སྱེ་ནའྱི་དུས་པནྱི་ཏ་ཆྱེན་པོ་རཱ་ཧུ་ལ་ཤྲྱི་བྷ་དྲ་ནཱ་ལྱེནྡྲར་

བཞུགས། ཆོས་ཉན་པ་བདུན་ཅུ་ཙམ་ཡོད། དྱེའྱི་རྱེས་སུ་བྷཱུ་མྱི་ཤྲྱི་བྷ་དྲ་དང༌། 

འདྱིའྱི་རྱེས་སུ་ཨུ་པ་ཡ་ཤྲྱི་བྷ་དྲ་རྣམས་བྱུང་ཞྱིང༌། དྱེ་དག་དང་དུས་མཚུངས་

པ་ཅྱི་རྱིགས་པར་ཀཱ་རུ་ཎ་ཤྲྱི་བྷ་དྲ་དང༌། མུ་ནྱིནྡ་ཤྲྱི་བྷ་དྲ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་

ཐུབ་པའྱི་བསྟན་པ་འབད་པས་བཟུང་ངོ༌། །པྲ་ཏྱི་ཏ་སྱེ་ན་འདས་པའྱི་འོག་ཏུ་

དྱེའྱི་བརྒྱུད་པ་ནྱི་ཆད་ཅྱིང༌། གཞན་བསྟན་པ་ལ་མོས་པའྱི་རྒྱལ་ཕྲན་འགའ་རྱེ་
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འོག་ཏུ་ལོ་བརྒྱ་ཙམ་སོང་བ་ན། བྷཾ་ག་ལའྱི་ཡུལ་དུ་ཙཾ་ག་ལ་རཱ་ཛ་ཞྱེས་བ་བ་

ལས་ཀྱི་ཤུགས་ཆྱེན་པོ་ཞྱིག་བྱུང་སྟྱེ། ཌྱི་ལྱི་ཚུན་ཆོད་ཀྱི་ཧྱེནྟུ་དང༌། ཏུ་རུཥྐ་

ཐམས་ཅད་ལ་དབང་བསྒྱུར། དྱེ་དང་པོ་བྲམ་ཟྱེ་ལ་དད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང༌། 

བཙུན་མོ་སངས་རྒྱས་ལ་དད་པས་བོ་བསྒྱུར་ཏྱེ། དྱེས་རོ་རྱེ་གདན་དུ་མཆོད་

པ་ཆྱེན་པོ་བས། ལ་ཁང་ཐམས་ཅད་ལ་ཞྱིག་གསོས་དང༌། གནྡྷོ་ལ་ཆྱེན་པོ་

དགུ་ཐོགས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་བཞྱི་བར་སྐབས་སུ་ཏུ་རུཥྐས་བཤྱིག་པ་ལྱེགས་

པར་གསོས། པནྱི་ཏ་ཤ་རྱི་པུ་ཏྲ་བཞུགས་ཏྱེ་ཆོས་གཞྱི་བཙུགས། ནཱ་ལྱེནྡྲར་

ཡང་ལ་ཁང་རྣམས་ལ་མཆོད་པ་ཆྱེར་བས། འོན་ཀང་ཆོས་གཞྱི་རྒྱ་ཆྱེན་པོ་མ་

ཚུགས་སོ། །རྒྱལ་པོ་འདྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་བྱུང་འདུག་འདྱི་འདས་ནས་ལོ་བརྒྱ་དང་

དྲུག་ཅུ་ཙམ་སོང་ཟྱེར། དྱེ་ཕྱིན་ཆད་མ་ག་དྷའྱི་ཡུལ་དུ་ཆོས་ལ་མཆོད་པའྱི་

རྒྱལ་པོ་བྱུང་བ་ནྱི་མ་ཐོས་ལ། དྱེའྱི་ཕྱིར་སོམ་བརྩོན་སྱེ་སྣོད་འཛིན་པ་ཡང་

བྱུང་བ་མ་ཐོས་སོ། །

ཕྱིས་རྒྱལ་པོ་མུ་ཀུནྡ་དྱེ་ཝ་ཞྱེས་བ་བ་ཨོ་ཊྱི་བྱི་ཤར་བྱུང་བ་དྱེས་ཡུལ་

དབུས་ཕལ་ཆྱེར་ལ་དབང་བསྒྱུར། མ་ག་དྷར་ནྱི་ཆོས་གཞྱི་མ་ཚུགས། ཨོ་ཌྱི་

བྱི་ཤར་ནང་པའྱི་ལ་ཁང་བཞྱེངས་ཤྱིང༌། ཆོས་གཞྱི་ཆུང་ངུ་འགའ་རྱེ་བཙུགས། 

བསྟན་པ་ཅུང་ཟད་དར་བར་བས་སོ། །རྒྱལ་པོ་འདྱི་འདས་ནས་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་
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བརྒྱད་ཙམ་སོང་བ་ཤྱེས་སོ། །རྒྱལ་པོ་སྱེ་ན་བཞྱི་ལ་སོགས་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་

གཏམ་སྟྱེ་སོ་བདུན་པའོ། །

 བི་ཀྲ་མ་ཤི་ལའི་གདན་རབས་ཀི་སྐབས།

ད་ནྱི་ཐོར་བུ་གཞན་དག་བརོད་པར་བ་སྟྱེ། སྔོན་རྒྱལ་པོ་དཔལ་ལྡན་

ཆོས་སྐོང་གྱི་དུས་ནས་ཕྱིས་རྒྱལ་པོ་ཙ་ན་ཀ་མ་བྱུང་གྱི་བར་དུ་རྒྱལ་རབས་

ལྔ་ཙམ་གྱི་རྱིང་ལ་བྱི་ཀྲ་མ་ཤྱི་ལར་སྔགས་ཀྱི་རོ་རྱེ་སློབ་དཔོན་ཆྱེན་པོ་རྱེས་

བསྟན་པ་བསྐངས་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། རྒྱལ་པཽ་དྷརྨ་པཱ་ལ་རང་གྱི་དུས་དང་པོར་སློབ་

དཔོན་སངས་རྒྱས་ཡྱེ་ཤྱེས་ཞབས་དང༌། དྱེ་རྱེས་མར་མྱེ་མཛད་བཟང་པཽས་

བསྟན་པ་བསྐངས། དྱེའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀང་གཞན་དུ་ཤྱེས། རྒྱལ་པོ་མ་སུར་ཀྵྱི་

ཏའྱི་དུས་སུ་ལང་རྒྱལ་བ་བཟང་པོ་བོན་ཏྱེ། སློབ་དཔོན་དྱེ་ནྱི་ལངའྱི་ཡུལ་ཏྱེ་

སྱིང་ལར་སྐུ་འཁྲུངས། ཡུལ་དྱེ་ཉྱིད་དུ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྱེ་སྣོད་ཐམས་ཅད་ལ་

མཁས་པར་སྦངས་པའྱི་དགྱེ་སློང་པནྱི་ཏ་ཡྱིན། སླར་མ་ག་དྷར་བོན་ཏྱེ་ཐྱེག་

པ་ཆྱེན་པོ་ལ་ལྱེགས་པར་སྦངས། ཁྱད་པར་གསར་སྔགས་ལ་མཁས་པ་ཞྱིག་

བྱུང༌། བྱི་ཀྲ་མ་ཤྱི་ལར་འཁོར་ལོ་སོམ་པ་བསྒྲུབས་པས་ཞལ་གཟྱིགས། ལན་

ཅྱིག་ལོ་ཕོགས་ཀོངྐ་ནར་བོན། དྱེ་ན་མཧཱ་བྱིམྦ་ཞྱེས་བ་བ་རྱེག་པ་མྱེད་པའྱི་
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མཆོད་རྟྱེན་དུ་ཡང་གྲགས་ཏྱེ་ནམ་མཁའ་ལ་མཆོད་རྟྱེན་གྱི་གཟུགས་བརན་

རང་བྱུང་དུ་ཡོད་པའྱི་ཡུལ་དྱེར་བཞུགས་ཏྱེ་སློབ་མ་འགའ་རྱེ་ལ་གསང་

སྔགས་ཀྱི་ཐྱེག་པ་ཡང་མང་དུ་བཤད། འཁོར་ལོ་སོམ་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་འགྲྱེལ་པ་

ལ་སོགས་པ་བརྩམས། ནགས་ཀྱི་མ་ཧྱེ་གནོད་པ་བྱེད་དུ་བྱུང་བ་ལ་སྱིགས་

མཛུབ་བསྟན་པས་ཤྱི་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ནུས་པ་བརྱེས། དྱེ་ནས་བྱི་ཀྲ་མ་ཤྱི་

ལྱིའྱི་སྔགས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་མཛད་དོ། །

དྱེའྱི་འོག་ཏུ་བྲམ་ཟྱེའྱི་སློབ་དཔོན་དཔལ་འཛིན་བོན་ཏྱེ། དྱེའྱི་རྣམ་ཐར་

གཞན་ན་གསལ། ལོ་ཕོགས་སུ་རྫུ་འཕྲུལ་ཆྱེན་པོ་བསྟན་པར་ཐོས་ནས་བྱི་ཀྲ་

མ་ཤྱི་ལར་སྤན་དྲངས་པ་ཡྱིན། སློབ་དཔོན་འདྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་གྲགས་ཀྱི་བརྒྱུད་

འཛིན་ཡྱིན་པར་གཤྱེན་རྱེ་གཤྱེད་དམར་ནག་གྱི་གཞུང་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་མཛད་

པ་རྣམས་ལས་གསལ། བོད་རྣམས་སློབ་དཔོན་ནག་པོ་སྤོད་པ་པའྱི་སློབ་མར་

འདོད་ཅྱིང༌། མྱི་ཡུལ་དུ་བོན་པའྱི་དུས་ནྱི་མྱི་འགྲྱིག་ནའང༌། ཕྱིས་ཞལ་

གཟྱིགས་པའྱི་སློབ་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། བྲམ་ཟྱེ་དཔལ་འཛིན་རྩྱེ་གཅྱིག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ལ་

གཞོལ་བའྱི་སྐབས། ནང་གཅྱིག་མྱེ་ཏོག་ལ་སོགས་པའྱི་མཆོད་པ་རྣམས་ཕྱི་

རོལ་ཏུ་གཤྱེགས་སུ་བོན་པས། རྣལ་འབོར་བ་གཟྱི་བརྱིད་ཆྱེ་བ་ཞྱིག་སོ་དྲུང་

ན་འདུག་སྟྱེ། དྱེ་ནག་པོ་སྤོད་པ་པ་ཡྱིན་པར་མཁྱྱེན་ནས། ཞབས་ལ་ཕག་

བས། བདག་གྱི་རྱིག་སྔགས་འདྱི་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ་ཞྱེས་ཞུས་
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པས། དྱེ་ཉྱིད་དུ་དབངས་ཅན་མའྱི་སྔགས་ཀྱི་བཟླས་ལུང་ཞྱིག་སལ། མྱི་སྣང་

བར་གྱུར་ཏོ། །དྱེ་མ་ཐག་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ནུབ་བང་ན་བཞུགས་པའྱི་དབངས་

ཅན་མ་ཞལ་གཟྱིགས། དྱེ་ནས་མྱི་རྱིང་བར་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་བོ། །

དྱེའྱི་རྱེས་སུ་བྷ་ཝ་བྷ་དྲ་བོན་ཏྱེ། དྱེ་ཡང་སྤྱིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་

མཁས་པ། ཁྱད་པར་རྣམ་རྱིག་གྱི་གྲུབ་མཐའ་ལ་བང་ཞྱིང༌། རྒྱུད་སྱེ་ལྔ་བཅུ་

ཙམ་མཁྱྱེན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ། མནལ་ལམ་དུ་འཁོར་ལོ་སོམ་པས་བྱིན་གྱིས་

བརླབས། སྒྲོལ་མ་ཞལ་གཟྱིགས་ཤྱིང༌། རྱིལ་བུའྱི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབས་པས་

དངོས་གྲུབ་ཐ་མར་གྲུབ། བཅུད་ལྱེན་སོགས་མང་པོ་བསྒྲུབས་པས་གྲུབ་ཏྱེ་

རང་གཞན་གྱི་དོན་རྒྱ་ཆྱེན་པོ་མཛད་དོ། །དྱེའྱི་རྱེས་སུ་སྐལ་ལྡན་གྲགས་པ་

བོན། འདྱི་ཡང་སྔགས་གཞུང་རྒྱ་མཚོའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་མངོན་

ཤྱེས་ཐོགས་མྱེད་དུ་མངའ་བར་གྲགས། དྱེ་རྱེས་ལྱི་ལ་བཛྲ་བྱུང་སྟྱེ། གཤྱིན་

རྱེ་གཤྱེད་ཀྱི་གྲུབ་པ་ཐོབ་པ་ཡྱིན། འཇྱིགས་བྱེད་རོ་ལངས་བརྒྱད་བསྐོར་གྱི་

སྒྲུབ་ཐབས་བོད་དུ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་འདུག་པ་དྱེ་ཡང་འདྱིས་མཛད་པར་

སྱེམས། འདྱི་སྐབས་ཏུ་རུཥྐའྱི་དམག་ཅྱིག་ཡོང་བའྱི་གཏམ་བྱུང་བ་ན། གཤྱེན་

རྱེ་གཤྱེད་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བྲྱིས་ཏྱེ་དམག་དཔུང་ལ་མནན་པ་བས་པས། མ་ག་

དྷར་དམག་མྱི་རྣམས་སླྱེབ་ཙམ་ན་ཐམས་ཅད་ཡུན་རྱིང་དུ་ངག་ལྐུགས་པ་

དང༌། ལུས་རྱེངས་པ་སོགས་བྱུང་ནས་ཕྱིར་ལྡོག དྱེའྱི་རྱེས་སུ་མྱི་ཐུབ་ཟླ་བ་
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བོན་ཏྱེ། ལོ་རྒྱུས་གཞན་དུ་ཤྱེས། དྱེའྱི་རྱེས་ནག་པོ་དམ་ཚིག་རོ་རྱེ་ཡྱིན་ཏྱེ་

གོང་ཏུ་བཤད་ཟྱིན། དྱེ་ནས་ཏ་ཐ་ག་ཏ་རཀྵ་ཏ་བོན་ཏྱེ། དྱེ་ནྱི་གཤྱིན་རྱེ་གཤྱེད་

དང་བདྱེ་མཆོག་ལ་མཁས་ལ་མངའ་བརྱེས་པ་ཡྱིན། ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྱད་པར་

ནང་གྱི་རྩའྱི་གནས་རྱེ་རྱེར་དམྱིགས་པ་གཏད་པ་ཙམ་གྱིས་ཡུལ་ཐ་དད་པ་

དང༌། དུད་འགྲོ་ལ་སོགས་པའྱི་སྐད་ཤྱེས་མ་བསླབས་པའྱི་བསྟན་བཅོས་

རྣམས་ཀང་བཏོལ་ཤྱེས་སུ་འབྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། དྱེའྱི་འོག་ཏུ་བོ་དྷྱི་བྷ་དྲ་ཞྱེས་

བ་བ་བོན་ཏྱེ་གསང་སྔགས་ཕྱི་ནང་གྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཤྱིན་ཏུ་མཁས་པ། 

རྟྱེན་དགྱེ་བསྱེན་དུ་བཞུགས་པ། འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་མངོན་སུམ་དུ་

གཟྱིགས་ཤྱིང༌། མཚན་བརོད་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་མཛད་པས་མཚན་རྱེ་རྱེ་ལ་ཏྱིང་ངྱེ་

འཛིན་རྱེ་རྱེ་འཁྲུངས་པར་གྲགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །

བོ་དྷྱི་བྷ་དྲའྱི་མཚན་ཅན་འདྱི་སྐབས་ཤྱིན་ཏུ་མང་བར་བྱུང་ནའང༌། འདྱི་

ནྱི་སྔོན་ཆད་བོད་ལ་གྲགས་ཆུང་བར་ཡང་མངོན། དྱེའྱི་རྱེས་ཀ་མ་ལ་རཀྵྱི་ཏ་

བོན་ཏྱེ། སློབ་དཔོན་དྱེ་ནྱི་རྟྱེན་དགྱེ་སློང༌། མདོ་སྔགས་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་

ཤྱིང༌། ཁྱད་པར་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། གསང་བ་འདུས་པ་

དང༌། གཤྱིན་རྱེ་གཤྱེད་རྣམས་ལ་མཁས། མ་ག་དྷའྱི་ལོ་ཕོགས་ཨཾ་དག་གྱི་རྱི་

ཞྱེས་བ་བའྱི་རྱི་ཞྱིག་ལ་གཤྱིན་རྱེ་གཤྱེད་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་མཛད། བར་སྐབས་ཤྱིག་

ཏུ་བར་ཆད་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་པ་བྱུང་ཡང་སྟོང་ཉྱིད་བསོམས་པས་ཞྱི། 
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དྱེ་ནས་གཤྱིན་རྱེ་གཤྱེད་ཞལ་གཟྱིགས་ཏྱེ་ཅྱི་འདོད་གསུང་པ་ལ། ཁྱོད་ཉྱིད་དུ་

མཛོད་ཅྱིག་བས་པས་ཐུགས་ཀར་ཐྱིམ་པའྱི་སྣང་བ་བྱུང་སྟྱེ། དྱེ་ཕྱིན་ཆད་

ནས་ལས་སཾ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་བསམ་པ་ཙམ་གྱིས་འགྲུབ་པ། གྲུབ་པ་ཆྱེ་

བ་རྣམས་ཀང་འགྲུབ་རུང་དུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་བྱུང་ལ། གཤྱིན་རྱེ་གཤྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་རོ་

རྱེ་འཛིན་པ་དྱེ་ཉྱིད་ནུབ་རྱེ་བཞྱིན་ཞལ་གཟྱིགས་ནས་ཆོས་གསན་པ་ཡྱིན་

པར་གྲགས། ལན་ཅྱིག་བྱི་ཀྲ་མའྱི་དུར་ཁོད་དུ་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མཛད་

པར་བཞྱེད་ནས། སྔགས་ཀྱི་སློབ་མ་མང་པོ་ཡོད་པའང་ཁྱིད། རྣལ་འབོར་མ་

འགའ་ཞྱིག་གྱིས་དམ་རས་ཐོགས་ཏྱེ་འོངས། དྱེར་ནུབ་ཕོགས་ཀརྞའྱི་ཡུལ་

གྱི་ཏུ་རུཥྐའྱི་རྒྱལ་པོའྱི་བོན་པོ་ཏུ་རུཥྐ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་དང་བཅས་པ་མ་ག་དྷ་

ལ་ཆོམ་པོར་འོངས་པ་དང་ལམ་དུ་འཕྲད། དྱེ་དག་གྱིས་དམ་རས་རྣམས་

འཕྲོགསློབ་དཔོན་འཁོར་བཅས་ལ་འཚེ་བར་བརྩམས་པ་ན། སློབ་དཔོན་ཁོས་

ཏྱེ་བུམ་པ་སྔགས་ཀྱི་ཆུས་གང་བ་བརབས་ཏྱེ་བོན། དྱེ་མ་ཐག་རླུང་ཆྱེན་པོ་མྱི་

བཟད་པ་བྱུང༌། རླུང་གྱི་གསྱེབ་ནས་མྱི་ནག་པོ་རལ་གྲྱི་ཐོགས་པ་འགའ་རྱེ་

བྱུང་ནས་ཏུ་རུཥྐ་རྣམས་ལ་བརྱེག་པའྱི་སྣང་བ་བྱུང༌། བོན་པོ་རང་དྱེ་ཉྱིད་དུ་

ཁག་སྐྱུགས་ཏྱེ་ཤྱི། གཞན་རྣམས་ལའང་ནད་འགོ་བ་སྣ་ཚོགས་བྱུང་སྟྱེ་ཡུལ་

དུ་མྱི་གཅྱིག་ལས་མ་སླྱེབ་པས་མུ་སྟྱེགས་དང་ཏུ་རུཥྐ་ཐམས་ཅད་ཤྱིན་ཏུ་

འཇྱིགས་པ་ཞྱིག་བྱུང༌། གཞན་ཡང་མངོན་སྤོད་ཀྱི་ལན་ཤྱིན་ཏུ་མང་བ་ཞྱིག་
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མཛད། མངོན་སྤོད་མ་མཛད་ན་འཇའ་ལུས་སུ་གཤྱེགས་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ལ། རྣལ་

འབོར་པ་ཆྱེན་པཽ་དྱེ་ལྟ་བུ་ལའང་མངོན་སྤོད་ཀྱིས་ཅུང་ཟད་བསྒྲྱིབས་པ་ཡྱིན་

པར་གྲགས་སོ། །སློབ་དཔོན་འདྱི་ཇོ་བོ་རྱེ་དང༌། ཁྱུང་པོ་རྣལ་འབོར་བ་ལ་

སོགས་པའྱི་ཡང་བ་མ་སྐུ་དྲྱིན་ཆྱེ་བ་གཅྱིག་ཡྱིན་པར་གདའ། སྐུ་ཚེ་སྨད་ལ་ནཱ་

ལྱེནྡྲ་དང་ཉྱེ་བའྱི་ནགས་འདབ་ཞྱིག་ཏུ་རྩྱེ་གཅྱིག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ལ་བཞུགས་ཏྱེ་

རོགས་རྱིམ་གཙོ་བོར་བསོམ་པ་ཡྱིན་གསུངས། དྱེ་ལྟར་སློབ་དཔོན་བཅུ་

གཉྱིས་པོ་དྱེ་དག་ལས་དང་པོ་གཉྱིས་མ་གཏོགས་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་ལོ་བཅུ་

གཉྱིས་ཙམ་རྱེ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་གདན་ས་མཛད་དོ་ཞྱེས་ཟྱེར། ཀ་མ་ལ་རཀྵྱི་

ཏའྱི་རྱེས་སུ་མཁས་པ་སོ་དྲུག་བྱུང༌། དྱེའྱི་འོག་ཏུ་སྔགས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་ཐོར་

བུ་ཤྱིན་ཏུ་མང་བར་བྱུང༌། མར་མྱེ་མཛད་ཡྱེ་ཤྱེས་ལ་སོགས་པ་བསྟན་པ་

སྤྱིར་སྐོང་བའྱི་གདན་རབས་ཀང་མ་ཆད་ཙམ་དུ་བྱུང་སྟྱེ། མཁས་པ་སོ་དྲུག་

གྱི་འོག་ཏུ་ལོ་འགའ་ཞྱིག་ཐོར་བུར་གནས་པ་ལས་མཁན་པོ་མྱེད། དྱེ་ནས་

མར་མྱེ་མཛད་དཔལ་ཡྱེ་ཤྱེས་བོན། དྱེ་ནས་ལོ་བདུན་མཁན་པོ་མྱེད། དྱེ་རྱེས་

རོ་རྱེ་གདན་པ་ཆྱེན་པོས་མཁན་པོ་ཅུང་ཟད་མཛད། དྱེ་ནས་ཀ་མ་ལ་ཀུ་ལྱི་ཤ་

ཟྱེར་བ་ཞྱིག་གྱིས་མཁན་པོ་མཛད། དྱེ་རྱེས་ན་ལྵཻནྡྲ་ཤྲྱི་ཛྙཱ་ན་ཟྱེར་བ་ཞྱིག་

གྱིས་མཁན་པོ་མཛད། དྱེ་རྱེས་དཱ་ན་རཀྵྱི་ཏས་མཛད། དྱེ་རྱེས་ཨ་བྷ་ཡཱ་ཀ་

རས་ཡུན་རྱིང་དུ་མཛད། དྱེ་རྱེས་ཤུ་བྷ་ཡཱ་ཀ་ར་གུཔྟས་མཛད། དྱེའྱི་རྱེས་སུ་
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ན་ཡ་ཀ་པ་ཤྲྱིས་མཛད་དོ། །དྱེ་རྱེས་ཆོས་འབྱུང་ཞྱི་བས་མཛད། དྱེ་རྱེས་ཁ་

ཆྱེ་པཎ་ཆྱེན་ཤཀ་ཤྲྱིས་མཛད། དྱེ་ནས་བྱི་ཀྲ་མ་ཤྱི་ལ་ནུབ་པོ། དྱེ་དག་ནྱི་བྱི་

ཀྲ་མ་ཤྱི་ལའྱི་གདན་རབས་ཀྱི་སྐབས་ཏྱེ་སོ་བརྒྱད་པའོ། །

 

ཤར་ཕོགས་ཀོ་ཀོའི་ཡུལ་དུ་བསན་པ་དར་སྐབས།

རྒྱ་གར་ཤར་ཕོགས་ལ་དུམ་བུ་གསུམ་སྟྱེ། བྷཾ་ག་ལ་དང༌། ཨོ་ཊྱི་བྱི་ཤ་

ཉྱི་འོག་ལ་གཏོགས་པས་ཉྱི་འོག་ཤར་ཕོགས་ཟྱེར། བང་ཤར་གྱི་ཡུལ་ཀཱ་མ་

རཱུ། ཏྱི་པུ་ར། ཧ་ས་མ་རྣམས་ལ་གྱི་རྱི་ཝརྷ་སྟྱེ་རྱིས་བསྐོར་བ་ཟྱེར། དྱེ་དག་

ལས་ཤར་ཕོགས་སུ་ཕྱིན་པ་བང་ཕོགས་ཀྱི་རྱི་ངོས་ལ་ཉྱེ་བའྱི་ནཾ་ག་ཊའྱི་

ཡུལ་རྣམས་དང༌། རྒྱ་མཚོ་ལ་ཉྱེ་བའྱི་ཡུལ་པུ་ཁཾ་དང༌། བལ་ཀུ་སོགས་ར་

ཁང་གྱི་ཡུལ་དང༌། ཧཱཾ་ས་ཝྱི་ཏྱི། མ་རྐོ་ལ་སོགས་པ་མུ་ཉུང་གྱི་ཡུལ་དང༌། 

གཞན་ཙཀྨ་དང༌། ཀམྦོ་ཛ་ལ་སོགས་པ་དྱེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱི་མྱིང་དུ་ཀོ་ཀྱི་

ཞྱེས་ཟྱེར་ཏྱེ། དྱེ་ལྟར་ན་ཀོ་ཀའྱི་ཡུལ་དྱེ་རྣམས་སུ་རྒྱལ་པོ་མྱ་ངན་མྱེད་ཀྱི་

དུས་ཙམ་ནས་བཟུང་སྟྱེ་དགྱེ་འདུན་གྱི་སྱེ་བྱུང་ལ། ཕྱིས་ཇྱེ་འཕྱེལ་དུ་སོང་སྟྱེ་

ཤྱིན་ཏུ་མང་བར་ཡོད་པ་ལ། དབྱིག་གཉྱེན་མ་བོན་གོང་དུ་ཉན་ཐོས་ཁོ་ན་

ཡྱིན། དབྱིག་གཉྱེན་གྱི་སློབ་མ་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་ཐྱེག་ཆྱེན་དར་བར་བས་
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ནས་ཅུང་ཟད་ཙམ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཡོད་པ་ལས། རྒྱལ་པོ་དྷརྨཱ་པཱ་ལ་མན་

ཆད་དུ་ཡུལ་དབུས་སུ་དྱེ་དག་གྱི་སློབ་གཉྱེར་བ་ཤྱིན་ཏུ་མང་ཞྱིང༌། ལག་པར་

སྱེ་ན་བཞྱིའྱི་དུས་སུ། མ་ག་དྷ་ར་འཚོགས་པའྱི་དགྱེ་འདུན་གྱི་ཕྱེད་ཙམ་ཀོ་

ཀའྱི་ཡུལ་ནས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཏྱེ། དྱེའྱི་ཕྱིར་ཐྱེག་ཆྱེན་ཤྱིན་ཏུ་དར་བར་གྱུར་

ནས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་བཞྱིན་དུ་ཐྱེག་པ་ཆྱེ་ཆུང་གྱི་དབྱེ་བ་མྱེད་པར་སོང༌། 

ཨ་བྷ་ཡཱ་ཀ་ར་བོན་པའྱི་དུས་ཙམ་ནས་སྔགས་ཀྱི་ཐྱེག་པ་ཡང་ཇྱེ་དར་ལ་

སོང༌། མ་ག་དྷ་ཏུ་རུཥྐས་བཅོམ་པའྱི་ཚེ་ཡུལ་དབུས་ཀྱི་མཁས་པ་ཕལ་ཆྱེར་

ཡུལ་དྱེར་བོན་པས་བསྟན་པ་ལག་པར་དར་ཏྱེ། དུས་དྱེའྱི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་ཤོ་བྷ་ཛ་

ཏ་ཞྱེས་བ་བ་ཡོད་དྱེ། དྱེས་ཀང་ལ་ཁང་མང་དུ་བཞྱེངས། ཆོས་གཞྱི་ཉྱིས་

བརྒྱ་ཙམ་བཙུགས། དྱེའྱི་རྱེས་སུ་རྒྱལ་པོ་སྱིང་ཛ་ཊྱི་ཞྱེས་བ་བ་བྱུང་ནས། 

དྱེས་ཀང་སྔ་མ་ལས་ཀང་ལག་པར་དམ་པའྱི་ཆོས་སྱེལ་བས་ཡུལ་དྱེ་དག་

ཐམས་ཅད་དུ་བསྟན་པ་ཤྱིན་ཏུ་དར་ཞྱིང༌། དུས་དུས་ན་དགྱེ་འདུན་རྣམས་

ཕལ་ཆྱེར་ཚོགས་པའྱི་ཚེ་དྱེང་སང་ཡང་དགྱེ་སློང་ཁྱི་ཕྲག་གཉྱིས་གསུམ་ཡོད་

ཟྱེར་ལ། དགྱེ་བསྱེན་ཡང་ཤྱིན་ཏུ་མང་བ་ཡོད་དོ། །ཕྱིས་བྱུང་བོད་དུ་བོན་པའྱི་

པཎྜྱི་ཏ་བ་ན་རཏྣ་ལ་སོགས་པ་ཀུན་ཀང་ཡུལ་དྱེ་ཕོགས་ནས་བོན་པ་ཡྱིན། 

དུས་ཕྱིས་རྒྱལ་པོ་པཱ་ལ་སུན་དྷ་ར་ཞྱེས་བ་བ་བྱུང་སྟྱེ། ཡུལ་དྱེ་ཀུན་ན། འདུལ་

བ་དང༌། མངོན་པ་དང༌། ཐྱེག་ཆྱེན་གྱི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་ཤྱིན་ཏུ་དར་བར་
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ཡོད་ཀང༌། དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང༌། ཕྲྱེང་བ་སྐོར་གསུམ་ལ་སོགས་པ་འགའ་

ཞྱིག་མ་གཏོགས། གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ཤྱིན་ཏུ་དཀོན་པར་སོང་བ་

ལ། ཡུལ་དྱེའྱི་པཎྜྱི་ཏ་ཉྱིས་བརྒྱ་ཙམ་འགྲོ་ལྡྱིང་དང༌། ལོ་ཕོགས་ཁ་གནྡྲྱེའྱི་ཡུལ་

དུ་གྲུབ་ཆྱེན་ཞྱི་བ་སྦས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་དྲུང་དུ་བརངས་ནས་གསང་སྔགས་

ཀྱི་ཆོས་ལ་སྤོད་དུ་བཅུག་སྟྱེ་སླར་ཡང་སོར་ཆུད་པར་བས། དྱེའྱི་བུ་ཙནྜ་ཝ་

ཧ་ན་ཞྱེས་པ་ད་ལྟ་ར་ཁང་ན་ཡོད། ཨ་ཏྱི་ཏ་ཝ་ཧ་ན་ཞྱེས་པས་ཙག་མ་སྐོང༌། 

པཱ་ལ་ཝ་ཧ་ན་ཞྱེས་པས་མུ་ཉུང་སྐོང༌། སུནྡྷ་ར་ཧ་ཙི་ཞྱེས་པས་ནྱི་ག་ཊ་སྐོང་

སྟྱེ། སྔར་གྱི་རྒྱུན་ལས་ད་ལྟའྱི་བསྟན་པ་ཤྱིན་ཏུ་དར་བར་ཡོད་དོ། ཤར་

ཕོགས་ཀ་ཀའྱི་ཡུལ་དུ་བསྟན་པ་དར་བའྱི་སྐབས་ཀྱི་གཏམ་སྟྱེ་སོ་དགུ་པའོ། །

 

གླིང་ཕྲན་རྣམས་དང་ལོ་ཕོགས་སུ་དར་ཚུལ།

གཞན་ཡང་སྱེང་ལའྱི་གླྱིང་དང༌། ནས་གླྱིང་དང༌། ཟངས་གླྱིང་དང༌། 

གསྱེར་གླྱིང་དང༌། དྷ་ན་ཤྲྱིའྱི་གླྱིང་དང༌། པ་ཡྱི་གུ་ཞྱེས་བ་བའྱི་གླྱིང་ཕྲན་དྱེ་

དག་རྣམས་ན། སྔོན་སྔ་མོ་ནས་བསྟན་པ་དར་ཏྱེ་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་བསྟན་པ་ཤྱིན་

ཏུ་དར་རོ། །སྱིང་ལའྱི་གླྱིང་ན་ཐྱེག་ཆྱེན་པ་ཡང་ཅྱི་རྱིགས་པ་ཡོད་དོ། །ཕལ་

ཆྱེར་ཉན་ཐོས་ཏྱེ། ད་ལྟར་ཡང་ཤྲྱི་པ་དུ་ཀ་ཞྱེས་བ་བ་སྟོན་པའྱི་ཞབས་རྱེས་
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ཀྱི་དུས་སྟོན་ལ་དགྱེ་སློང་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉྱིས་ཙམ་འཚོགས་ཏྱེ། ཕལ་ཆྱེར་

ཉན་ཐོས་སོ། །དྷ་ན་ཤྲྱི་དང༌། བ་ཡྱི་གུ་ནའང་ཐྱེག་ཆྱེན་པ་ཅུང་ཟད་ཡོད། 

གཞན་གླྱིང་ཕྲན་དྱེ་དག་ཉན་ཐོས་ཁོ་ནའྱི་གདུལ་བའོ། །འགྲོ་ལྡྱིང་གྱི་གླྱིང་ན་

སྔོན་བསྟན་པ་རྣལ་མ་མྱེད་པ་ལས་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་གྱིས་དང་

པོར་བཙུགས། མར་མྱེ་མཛད་བཟང་པོས་ཀང་བོན། དྱེ་ནས་བརྩམས་ཏྱེ་ལོ་

བརྒྱ་ཙམ་གྱི་བར་དུ་མ་ག་དྷ་དང༌། ཨུ་རྒྱན་དང༌། ཁ་ཆྱེ་ལ་སོགས་པའྱི་རོ་རྱེ་

འཛིན་པ་ཤྱིན་ཏུ་མང་པོ་བོན་ཏྱེ་སྔགས་ཀྱི་ཐྱེག་པ་ལག་པར་རྒྱས་པར་

མཛད། སྔོན་རྒྱལ་པོ་དྷརྨ་བཱ་ལའྱི་སྐབས་སུ་སྦས་ཏྱེ་རྒྱ་གར་དུ་ནུབ་པའྱི་རྒྱུད་

ཀྱི་རྱིགས་དང༌། ཨོ་ཊྱི་ཡཱ་ན་ནས་སྤན་དྲངས་པའྱི་རྱིགས་ཀྱི་རྒྱུད་རྒྱ་གར་ན་

མྱེད་པ་མང་དུ་ཡོད་དོ། །ད་ལྟ་ཡང་གསང་སྔགས་རྒྱུད་སྱེ་བཞྱིའྱི་བསྟན་པ་

རྣལ་མ་སྔོན་དུས་བཞྱིན་དར་བར་ཡོད་ལ། འདུལ་བ། མངོན་པ། ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕྱིན་པའྱི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་ཀང་ཅུང་ཟད་ཡོད་དོ། །

རྒྱ་གར་ལོ་ཕོགས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་ནྱི། མ་ག་དྷ་ཏུ་རུཥྐས་བཅོམ་པ་ཕྱིན་

ཆད་ནས། བྱིདྱཱ་ནཱ་ག་ར་དང༌། ཀོངྐུ་ན་དང༌། མ་ལྱ་ར་དང༌། ཀ་ལྱིངྐའྱི་ཡུལ་

སོགས་ན་ཆོས་གཞྱི་ཧ་ཅང་ཆྱེ་བ་མ་ཡྱིན་པ་མང་པོ་ཚུགས་ཤྱིང༌། ཆོས་པ་

ཧ་ཅང་གྲངས་མང་བ་མྱེད་ནའང༌། བཤད་སྒྲུབ་བཟང་པོ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་

བྱུང་ཞྱིང༌། པནྱི་ཏ་མྱིའྱི་ཉྱི་མར་གྲགས་པ་ཡང་ཏྲྱི་ལངྐའྱི་ནང་ཚན་ཀ་ལྱིངྐར་
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བྱུང་བ་ཡྱིན། དྱེ་བཞྱིན་དུ་ལོ་ནུབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་རྣམས་སུ་རྒྱལ་པོ་ཀརྞས་

བསྟན་པ་བཙུགས་པ་ནས། ཕྱིས་མ་ག་དྷ་ཏུ་རུཥྐས་བཅོམ་པའྱི་ཚེ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་

ཀ་ར་གུཔྟ་ལ་སོགས་པས་དར་བར་མཛད་དྱེ། མ་རུ། མྱེ་ཝ་ར། ཙི་ཏ་བ་ར། 

བྱི་ཧུ་ཝ། ཨ་བྷུ། སཽ་རཱཥ།ྟ གུ་ཛི་ར་ཐ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སུ་ཆོས་གཞྱི་མང་

དུ་བཙུགས་ཤྱིང༌། ད་ལྟར་ཡང་དགྱེ་འདུན་མང་དུ་ཡོད། ཁྱད་པར་དུས་ཕྱིས་

གྲུབ་པའྱི་དབང་ཕྱུག་ཆྱེན་པོ་ཞྱི་བ་སྦས་པའྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ཁ་

གནྡྲྱེ་དང༌། འབྱིགས་བྱེད་རྱི་བོའྱི་ཁོངས་སུ་བསྟན་པ་གསར་དུ་དར་ཏྱེ། རྒྱལ་

པོ་རཱ་མ་ཙནྡྲའྱི་དུས་སུ་དགྱེ་འདུན་རྣམས་ལ་མང་དུ་མཆོད། དྱེའྱི་བུ་བཱ་ལ་བྷ་

དྲས་ལ་ཁང་མང་པོ་དང༌། ཤྲྱི་རཏྣ་གྱི་རྱི་དང༌། ཛཱི་ཏཱ་དང༌། ཨོ་ཛ་ན་དང༌། ཨུརྦཱ་

སྱི་ལ་སོགས་པའྱི་གནས་གཞྱི་མང་པོ་བཞྱེངས། ཆོས་གཞྱི་ཡང་སོ་ཐམས་

ཅད་ནས་མང་དུ་བཙུགས། ཡུལ་དྱེར་དགྱེ་སློང་གསར་པའང་སྟོང་ཕྲག་

གཉྱིས་ཙམ་ཡོད་པར་གྲགས་ཤྱིང༌། མདོ་སྔགས་གཉྱིས་ཀ་ལ་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་

བསྟན་པ་རྣལ་མ་ལག་པར་དར་ཞྱིང་འཕྱེལ་བར་ཡོད་དོ། །གླྱིང་ཕྲན་རྣམས་སུ་

བསྟན་པ་བྱུང་ཚུལ་དང༌། ལོ་ཕོགས་ལ་སོགས་པའྱི་རྒྱུད་དུ་སླར་ཡང་དར་

བའྱི་སྐབས་ཀྱི་གཏམ་སྟྱེ་བཞྱི་བཅུ་པའོ། །
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ལོ་ཕོགས་སུ་ཆོས་དར་ཚུལ་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བའི་གཏམ།

ཁ་ཆྱེ་དང༌། ལོ་ཕོགས་དང་ཀོ་ཀྱིའྱི་ཡུལ་ལ་སོགས་པའྱི་རྒྱལ་རབས་

ཀྱི་ཡྱི་གྱེ་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་བསྒྲྱིགས་པ་མ་མཐོང་ལ། ལོ་ཕོགས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་

བསྟན་པ་དང༌། འགྲོ་བ་ལ་བ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བས་པའྱི་རྒྱལ་པོ་

སོགས་ཀྱི་གཏམ་མདོར་བསྡུས་སུ་བཀོད་པ་མྱེ་ཏོག་ཕྲྱེང་བ་ཞྱེས་བ་བ་བྲམ་

ཟྱེ་མནོ་མ་ཏྱིས་བས་པའྱི་ནང་ནས་འདྱི་ལྟར་འབྱུང་སྟྱེ། ལོ་ཕོགས་ཀཉྱིའྱི་ཡུལ་

དུ་ཤུཀླ་རཱ་ཛ་ཞྱེས་བ་བ་ཞྱིག་དང༌། ཙནྡྲ་ཤོ་བྷ་ཞྱེས་བ་བ་རྒྱལ་པོ་གཉྱིས་ཀྱི་

རྱིང་ལ་རྒྱ་མཚོའྱི་གླྱིང་ཕྲན་གྱི་མཁའ་ལྡྱིང་སོགས་འདབ་ཆགས་ཕལ་མོ་ཆྱེ་

དབང་དུ་སྡུད་པ་ཞྱིག་བྱུང་སྟྱེ། བ་དྱེ་རྣམས་ཀྱིས་སྨན་དང༌། ནོར་བུ་དང༌། རྒྱ་

མཚོའྱི་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་འབུལ་བ་བྱུང༌། ཡོ་བད་དྱེ་རྣམས་ཀྱིས་དགྱེ་

འདུན་སྟོང་ཕྲག་གཉྱིས་རྱེ་མཆོད་པར་བྱེད་ཅྱིང༌། མཐར་བ་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་

ལ་ཁང་བཞྱེངས། ད་ལྟ་ཡང་རྒྱ་མཚོའྱི་གླྱིང་ཕྲན་གྱི་བ་རྱེ་རྟག་ཏུ་གནས་པས། 

ལ་ཁང་དྱེ་ལ་པང་ཁྱི་ཏྱིརྠ་ཞྱེས་ཟྱེར། ཡང་རྒྱལ་པོ་དབང་བྱེད་དང༌། བདྱེ་བྱེད་

དང༌། ཡྱིད་འོང་ཞྱེས་བ་བ་གསུམ་གྱི་རྱིང་ལ་མཆོད་རྟྱེན་སྟོང་ལ་ཉྱིན་རྱེ་

བཞྱིན་གདུགས་རྱེ་རྱེ་དང༌། མཆོད་པའྱི་ཡོ་བད་དཔག་ཏུ་མྱེད་པས་མཆོད། 

ཡང་རྒྱལ་པཽ་བྷོ་ག་སུ་བ་ལ་སྟྱེ་ལོངས་སྤོད་སྐྲ་བཟང་དང༌། དྱེའྱི་བུ་ཟླ་བའྱི་སྱེ་
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དང༌། དྱེའྱི་བུ་བདྱེ་བྱེད་སྱེངྱེ་སྱེ་གསུམ་གྱི་རྱིང་ལ་གསྱེར་འགྱུར་གྱི་རྩྱི་གྲུབ་

སྟྱེ། སློང་བ་པོ་སུ་བྱུང་ཡང་གསྱེར་དཱྱི་ན་རྱེ་རྱེ་སྟྱེར། དགྱེ་སློང་དང༌། དགྱེ་

བསྱེན་སུ་བྱུང་ཡང་དངུལ་པ་ཎ་ལྔ་བརྒྱའྱི་རྱིན་ཚད་ཀྱི་ཡོ་བད་འབུལ་བར་

བྱེད་དོ། །དྱེ་རྣམས་ཡུལ་གང་དུ་བྱུང་ཧ་ཅང་མྱི་གསལ་ཡང༌། ཕལ་ཆྱེར་ཀོངྐུ་

ནའྱི་ཡུལ་དུ་བྱུང་བར་མངོན་ཏྱེ། བདྱེ་བྱེད་སྱེངྱེ་ལ་བུ་གསུམ་ཡོད་པས་ཆྱེན་

པོ་བྱཱ་གྷྲ་རཱ་ཛ་ཞྱེས་བ་བ་སྟག་དང་འདྲ་བའྱི་མྱིག་དང༌། ཤའྱི་རྱི་མོ་ཡོད་པ་

ཞྱིག་བྱུང༌། ཏ་ལ་ཀོངྐུ་ན་བཟུང་སྟྱེ། ལ་ཁང་སྟོང་ཕྲག་གཉྱིས་བཞྱེངས། བུ་

བར་པ་བུ་ད་སྟྱེ་གཟའ་ལག་པའྱི་མྱིང་ཅན་ཞྱིག་བྱུང༌། དྱེས་ཨུ་པ་ར་ཀུངྐུ་ན་

དང༌། ཏུ་ལུ་རཱ་ཏྱི་བཟུང༌། དགྱེ་སློང་ལྔ་སྟོང་རྱེ་རྟག་ཏུ་མཆོད། ཆུང་བ་བུདྡྷ་ཤུ་

ཙ་ཡུལ་ཕུད་པས་མཐར་དྲ་བ་ལྱིའྱི་རྒྱལ་པོ་ཐོབ། བྲམ་ཟྱེ་ཁྱི་ཕྲག་རྱེ་དང༌། 

སངས་རྒྱས་པ་ཁྱི་ཕྲག་རྱེ་ལ་རྒྱུན་དུ་ཆོས་སྟོན་དྲངས། ཡང་འབྱིགས་བྱེད་ཀྱི་

རྱི་བོའྱི་ཁོངས་སུ་རྒྱལ་པོ་གཞོན་ནུ་གདོང་དྲུག་ཅྱེས་བ་བ་བྱུང་སྟྱེ། ནོར་རྒྱུན་

མའྱི་རྱིག་སྔགས་གྲུབ་ནས། འབྲུ་དང་གོས་ཟད་མྱེད་པར་གྱུར་ཏྱེ། ལོ་ཕོགས་

ཀྱི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་དུ་བུ་ལོན་ཐམས་ཅད་རྒྱལ་པོས་བཙལ་བའྱི་བུ་ལོན་

སོམས་པ་ལན་གསུམ་བས། དབུལ་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་གོས་རྱེ་བྱིན། མུ་ཏོ་བ་

ལ་སོགས་པ་ཕོངས་པ་ཁྱི་ཕྲག་བརྒྱད་ཙམ་ལ་ལོ་ཉྱི་ཤུར་ཟས་གོས་བྱིན་སྐད། 

མ་ལྱ་རའྱི་ཡུལ་དུ་རྒྱལ་པོ་རྒྱ་མཚོ་དང༌། རྣམ་གནོན་དང༌། རྒྱལ་མཆོག་དང༌། 
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གཙོ་བོ་ཞྱེས་བ་བ་གདུང་རབས་བཞྱིའྱི་རྱིང་ལ། ཆོས་གཞྱི་ལྔ་བརྒྱ་རྱེ་

བཙུགས་ཤྱིང་དྱེ་དང་མཐུན་པར་ལ་ཁང་རྱེ་ཡང་བཞྱེངས། ཡུལ་ཀརྣ་ཌ་དང༌། 

བྱི་དྱཱ་ན་གར་གྱི་ཕོགས་རྣམས་སུ་རྒྱལ་པོ་དབང་ཆྱེན་ཞྱེས་བ་བ་བྱུང༌། དྱེའྱི་

བུ་ལ་རྒྱལ་པོ། དྱེའྱི་བུ་སྣ་ཚོགས་ཏྱེ་གསུམ་གྱི་རྱིང་ལ་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་རྱིགས་

དང༌། བྲམ་ཟྱེའྱི་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ཁོ་ན་མཆོད་པར་

བཀའ་བསོས། རྒྱལ་སྲྱིད་ཀང་ལོ་སུམ་ཅུ་སུམ་ཅུ་མཛད། དྱེའྱི་བུ་གསུམ་སྟྱེ། 

ཐུ་བོ་བྱིས་པ་ཞྱེས་བ་བས་ལོ་གསུམ་རྒྱལ་སྲྱིད་བས། འབྲྱིང་པོ་རབ་གདུང་

ཞྱེས་བ་བས་ཟླ་བ་གཅྱིག་རྒྱལ་སྲྱིད་བས་ཏྱེ། དྱེ་གཉྱིས་ཀྱིས་ལ་ཁང་ལྔ་བཅུ་

ལྔ་བཅུ་བཞྱེངས། རབ་གདུང་ནྱི་སངས་རྒྱས་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྟོན་པ་གཞན་ལ་

མཆོད་ན། བདག་ཉྱིད་གསོད་པར་གྱུར་ཅྱིག་ཅྱེས་དམ་བཅས་པ་ལས། དྱེར་

ལན་ཅྱིག་ཞྱི་བའྱི་ལྱིང་ལ་མཆོད་པ་བས་པས་རང་ཉྱིད་སྤུ་གྲྱིའྱི་དོང་དུ་

མཆོངས་སོ། །ཆུང་བ་ནཱ་ག་ར་ཛ་བྷ་ག་ཝཱན་ཞྱེས་པ་འཁོར་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་དང་

ལན་ཅྱིག་ཡུལ་གྱུར་ཕྱུང་བ་ལས་གྲུ་གཟྱིངས་ལ་བསྐོད་ནས་ཤར་ཕོགས་དུ་

ཁཾ་དང་ཉྱེ་བའྱི་དགྲ་འདུལ་དུ་ཕྱིན། དྱེར་རྒྱལ་སྲྱིད་ཐོབ་སྟྱེ་སངས་རྒྱས་ལ་

མཆོད་ཅྱིང་བསྟན་པ་ལ་བ་བ་ཆྱེར་བས་སོ། །

རྒྱལ་པོ་ས་ལ་བྷ་ཧ་ན་སྟྱེ་ས་ལའྱི་བཞོན་པ་ནྱི་གོང་དུ་བཤད་ཟྱིན། བྲམ་

ཟྱེ་བཱ་ལ་མྱི་ཏྲ་ཞྱེས་བ་བ་ཡུལ་ཀ་ལྱིངྐར་སྐྱེས་པ་ཞྱིག་བྱུང་སྟྱེ། དྱེས་རྒྱ་མཚོ་
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གཉྱིས་ཀྱི་མཐར་ཐུག་པའྱི་ས་རྣམས་མཆོད་རྟྱེན་གྱིས་གང་བར་བས། དྱེ་ཡང་

ལོ་ཕོགས་ཀྱི་ཡུལ་ནྱི་གྲུ་གསུམ་པ་མཆུར་རྱིང་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་ཡོད་དོ། 

།རྩྱེ་མོ་ལོ་ཕོགས་ལ་བསྟན་པ། རྩ་བའྱི་ངོས་ཡུལ་དབུས་དང་འབྲྱེལ་བ། རྩྱེ་མོ་

རྣོ་ཤོས་ན་རཱ་མྱེ་ཤྭ་རའྱི་ཡུལ་ཡོད་དྱེ། ཡུལ་དྱེ་ནས་ཤར་ཕོགས་ལ་སོགས་

པའྱི་བར་དུ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་མཚོ་ལ་ནྱི་མ་ཧོ་ད་དྷྱི་ཟྱེར། ཡུལ་དྱེ་ནས་ནུབ་

ཕོགས་ཀྱི་མཐར་ཐུག་པའྱི་བར་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ལ་ར་ཏ་ནཱ་གྱི་རྱི་ཟྱེར། རྒྱ་མཚོའྱི་

གཏྱིང་ལ་མཚམས་ཀྱི་དབྱེ་བ་མྱེད་ཀང༌། གླྱིང་གྲུ་གསུམ་གྱི་དབྱིབས་ཀྱི་ཁྱད་

པར་གྱིས་ཡུལ་དྱེའྱི་ལོ་དྲང་ཐད་ཐག་རྱིང་པོའྱི་བར་དུ་མཚོའྱི་ཁ་དོག་མ་

འདྲྱེས་པར་སྣང་བ་དང༌། རླབས་འཐབ་པའྱི་མཚམས་ཏ་ལྱེ་བ་ཡོད། དྱེས་ན་

མ་ཧོ་ད་དྷྱི་དང༌། ར་ཏ་ནཱ་གྱི་རྱིའྱི་མཚོ་ལ་རྱེག་གྱི་བར་དུ་གྲོང་ཁྱྱེར་རྱེ་རྱེར་

མཆོད་རྟྱེན་རྱེ་བརྩྱེགས་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། འདྱི་ནྱི་འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད་ལས། ས་ནྱི་

རྒྱ་མཚོ་གཉྱིས་མཐར་ཐུག །ཅྱེས་ལུང་བསྟན་པ་དྱེ་ཡྱིན། གཞན་ཡང་བྲམ་ཟྱེ་

ནཱ་ག་ཀྱེ་ཏུ་ཞྱེས་བ་བས་སྟོན་པའྱི་སྐུ་གཟུགས་འབུམ་ཕྲག་གཅྱིག་བཞྱེངས་

ཤྱིང༌། དྱེ་རྱེ་རྱེ་ལ་ཡང་མཆོད་པའྱི་ཁྱད་པར་བཅུ་བཅུས་མཆོད། ཡང་བྲམ་ཟྱེ་

ཝརྡྷ་མཱ་ལ་སྟྱེ་འཕྱེལ་བའྱི་ཕྲྱེང་བ་ཞྱེས་བ་བ་བྱུང༌། དྱེས་བཀའྱི་གླྱེགས་བམ་

སྟོང་ཕྲག་བཅུ་བཞྱེངས་ནས། དྱེ་རྱེ་རྱེ་ལ་ཡང་མཆོད་པའྱི་ཡོ་བད་བཅོ་ལྔ་

རྱེས་མཆོད་པར་བྱེད། གླྱེགས་བམ་དྱེ་དག་ལ་ལྟ་རྟོག་དང༌། ཉན་བཤད་བྱེད་
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པ་དགྱེ་སློང་དང༌། དགྱེ་བསྱེན་སྟོང་ཕྲག་བཞྱི་ཙམ་རྱེ་ལ་རྟག་ཏུ་འཚོ་བ་སྦོར། 

ཡང་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའྱི་སློབ་དཔོན་ནྱི་གང་རྱི་ཞྱེས་བ་བ་མྱི་བརྱེད་པའྱི་

གཟུངས་ཐོབ་པ། ཕ་རོལ་གྱི་སྱེམས་མཐའ་དག་ཤྱེས་པ་ཞྱིག་བྱུང་སྟྱེ། དྱེས་

མན་ངག་བསྟན་པས་སློབ་མ་སྟོང་གྱིས་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་པ་བྱུང༌། ཀུ་མཱ་

རཱ་ནནྡ་སྟྱེ་གཞོན་ནུ་དགའ་བ་ཞྱེས་བ་བ་གོ་མྱིའྱི་དགྱེ་བསྱེན་ཞྱིག་བྱུང་སྟྱེ། 

དགྱེ་བསྱེན་སྟོང་ཕྲག་ལྔ་ལ་ཆོས་བསྟན་པས། དྱེ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀང་ཤྱེས་

རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྟོགས་པར་བས། མ་ཏྱི་ཀུ་མཱ་ར་སྟྱི་བོ་གྲོས་གཞོན་

ནུ་ཞྱེས་བ་བ་དགྱེ་བསྱེན་ཁྱྱིམ་པ་ཞྱིག་བྱུང༌། དྱེས་ཆོས་བསྟན་པས། ཡུལ་

གྱི་ཁྱྱེའུ་དང་བུ་མོ་ཚུན་ཆད་བསོམས་པ་ཁྱི་ཕྲག་ཙམ་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོ་ལ་

བསམ་གཏན་པར་གྱུར། ཡང་དགྱེ་སློང་བྷ་དྲཱ་ནནྡ་ཞྱེས་བ་བ་བཟང་པོའྱི་ཀུན་

དགའ་བོ་ཞྱེས་པས་བདྱེན་ཚིག་ཁོ་ན་བརོད་དྱེ། གྲོང་ཁྱྱེར་གྱི་སྐྱེ་བོ་མཐའ་

དག་གྱི་ནད་དང་གདོན་མཐའ་དག་ཞྱི་བར་བྱེད་པ་བྱུང༌། འཁོར་དགྱེ་སློང་

ཤྱིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་ཉྱི་ཤུ་ཙམ་དང་ལན་ཅྱིག་གནས་སོ། །དྱེ་དགྱེ་སློང་

གཞན་རྣམས་ཀྱིས་གཙེས་པར་གྱུར་པས་ལུས་དྱེ་ཉྱིད་ཀྱིས་མངོན་དགའྱི་

ཞྱིང་དུ་འཕུར་ཏྱེ་སོང་ངོ་ཞྱེས་གྲགས་སོ། །

དགྱེ་བསྱེན་དཱ་ན་བྷ་དྲ་སྟྱེ་སྦྱིན་པ་བཟང་པོ་དང༌། ལང་དྱེ་ཝ་ཞྱེས་བ་བ་

བྱུང་སྟྱེ། དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པའྱི་སྐུ་གཟུགས་རྱི་མོར་བྲྱིས་པ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་
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དང༌། རོ་དང་ཤྱིང་དང༌། འཇྱིམ་པ་དང༌། རྱིན་པོ་ཆྱེ་ལས་བས་པ་ཡང་སྟོང་

ཕྲག་བཅུ་བཅུ་བཞྱེངས། མཆོད་རྟྱེན་ཡང་དྱེ་སྱེད་བཞྱེངས། རྱེ་རྱེ་ལ་ཡང་

རྒྱལ་མཚན་བཅུ་ཕྲག་རྱེ་འཕུལ། ཡང་དགྱེ་བསྱེན་པ་ཧུ་བྷུ་ཛེ་ཞྱེས་བ་བས་

ལོ་བཅོ་ལྔའྱི་བར་དུ་འབྲུ་དང་ཟས་གོས་དང༌། གསྱེར་དང༌། རྟ་དང༌། བ་ལང་

ལ་སོགས་པ་དག་ཕོགས་བཞྱིའྱི་སློང་མོ་བ་ཀུན་ལ་བྱིན། མཐར་བྲན་ཕོ་དང་

བྲན་མོ་དང༌། བུ་དང་ཆུང་མ་དང༌། ཁྱྱིམ་ཉྱིད་ཀང་གཏང་སྟྱེ་ནགས་ཚལ་ཞྱིག་

ཏུ་བསོམས་པས་མྱི་སྐྱེ་བའྱི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ། སློབ་མ་རྣམས་ལ་ཆོས་

བསྟན་ཏྱེ། བདྱེ་བ་ཅན་དུ་ལུས་དྱེ་ཉྱིད་ཀྱིས་སོང་ངོ༌། །ཞྱེས་གྲགས་སོ། །ཡང་

དགྱེ་བསྱེན་བཙུན་པ་དབུ་མའྱི་བོ་གྲོས་ཞྱེས་བ་བ་བྱུང་སྟྱེ། དྱེ་མུ་སྟྱེགས་བྱེད་

སོ་སོའྱི་གན་དུ་དྱེ་དག་དང་མཐུན་པའྱི་གཟུགས་སུ་བསྒྱུར་ཞྱིང༌། ཐོག་མར་

དྱེ་དང་དྱེའྱི་བསྟན་བཅོས་བཤད་ནས། དྱེ་དག་གྱི་གསྱེབ་ཏུ་བདག་མྱེད་པ་

དང༌། སྱིང་རྱེ་ཆྱེན་པོའྱི་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་བརྐུས་ནས་བསྟན་ཏྱེ། མཐར་མ་ཚོར་

བ་ཁོ་ནའྱི་གྲུབ་མཐའ་འགྱུར་བ་ན། སངས་རྒྱས་པ་ལ་འཇུག་སྟྱེ། ལུས་དུ་མ་

ཅྱིག་ཅར་ཡང་སྟོན་ལ། ཚུལ་དྱེ་ལྟ་བུས་མུ་སྟྱེགས་བྱེད་ཁྱི་ཕྲག་ཏུ་ཉྱེ་བ་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་འཇུག་པར་མཛད་དོ། །དྱེ་ལྟར་ན་སློབ་དཔོན་དྱེ་རྣམས་

ནྱི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྔོན་ཙམ་དུ་བྱུང་བར་སྱེམས་ལ། གཞན་དྱེ་རྣམས་ཀང་ཐྱེག་

ཆྱེན་དར་བ་ནས་དཔལ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ཡན་ཆོད་ཀྱི་བར་དུ་ནྱི་ངྱེས་པར་
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བྱུང་བར་མངོན་ནའང་སྔར་བཤད་པ་རྣམས་དང་དུས་མཚུངས་སྒྲྱིག་ཚུལ་

གསལ་ཁ་མྱི་སྣང་ངོ༌། །ལོ་ཕོགས་སུ་ཆོས་དར་བའྱི་རབས་མྱེ་ཏོག་ཕྲྱེང་བ་

ལས་འབྱུང་བའྱི་གཏམ་གྱི་སྐབས་ཏྱེ་ཞྱེ་གཅྱིག་པའོ། །

 

སེ་བཞིའི་དོན་ལ་ཅུང་ཟད་དཔྱད་པ།

གོང་དུ་བཤད་པའྱི་དགྱེ་འདུན་གྱི་སྱེ་ཐམས་ཅད་ཀང་སྱེ་པ་བཞྱི་པོ་

དང་སྱེ་པ་བཅོ་བརྒྱད་ལས་གྱེས་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པས། དྱེ་དག་གྱི་རྣམ་གཞག་

མགོ་སྨོས་ཙམ་བས་ན། སྱེ་པ་བཅོ་བརྒྱད་པོ་རྣམས་ཀྱི་སོ་སོའྱི་ལྟ་སྤོད་

འཆད་པ་ལ་མྱི་མཐུན་པ་མྱེད་ཀང་གྱེས་ཚུལ་ལ་འདོད་པ་མྱི་འདྲ་བ་སྣ་

ཚོགས་པ་བྱུང་སྟྱེ། གནས་བརྟན་སྱེ་པ་རྣམས་ཀྱི་འདོད་པ་ནྱི། དང་པོར་གནས་

བརྟན་པ་དང༌། དགྱེ་འདུན་ཕལ་ཆྱེན་པ་རྣམས་སུ་གྱེས། དགྱེ་འདུན་ཕལ་ཆྱེན་

པ་ལའང༌། དགྱེ་འདུན་ཕལ་ཆྱེན་པའྱི་སྱེ་པ་རྩ་བ་དང༌། ཐ་སད་གཅྱིག་པ་དང༌། 

འཇྱིག་རྟྱེན་འདས་པར་སྨྲ་བ་དང༌། མང་ཐོས་པ་དང༌། རྟག་པར་སྨྲ་བ་དང༌། 

མཆོད་རྟྱེན་པ་དང༌། ཤར་གྱི་རྱི་བོ་པ་དང༌། ནུབ་ཀྱི་རྱི་བོ་པ་སྟྱེ་བརྒྱད་དུ་

གྱེས་ལ། གནས་བརྟན་པ་ཡང། གནས་བརྟན་པའྱི་སྱེ་པ་རྩ་བ་དང༌། ཐམས་

ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་དང༌། གནས་མའྱི་བུ་པ་དང༌། ཆོས་མཆོག་པ་དང༌། བཟང་
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ལམ་པ་དང༌། མང་བཀུར་པ་དང༌། མང་སྟོན་པ་དང༌། ཆོས་སྦས་པ་དང༌། ཆར་

བཟང་འབྱེབས་པ་དང༌། བ་མ་པ་སྟྱེ་བཅུར་གྱེས་སོ་ཞྱེས་འདོད་ལ། ཡང་དགྱེ་

འདུན་ཕལ་ཆྱེན་པ་རྣམས་ཀྱི་འདོད་པ་ནྱི། དང་པོར་གནས་བརྟན་པ་དང༌། 

ཕལ་ཆྱེན་པ་དང༌། རྣམ་པར་ཕྱེ་སྟྱེ་སྨྲ་བ་དང་གསུམ་དུ་གྱེས་ལ་གནས་བརྟན་

པ་ཡང་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་དང༌། གནས་མའྱི་བུ་པ་གཉྱིས་སུ་གྱེས། 

ཡོད་སྨྲ་བ་ཡང་གཞྱི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་དང༌། མདོ་སྱེ་སྨྲ་བའོ། །གནས་

མའྱི་བུ་པ་ཡང་མང་བཀུར་བ་དང༌། ཆོས་མཆོག་པ་དང༌། བཟང་ལམ་པ་དང༌། 

གྲོང་ཁྱྱེར་དྲུག་པ་རྣམས་སུ་གྱེས། དགྱེ་འདུན་ཕལ་ཆྱེན་པ་ལ་ཕལ་ཆྱེན་པ་

དངོས་དང༌། ཤར་གྱི་རྱི་བོ་པ་དང༌། ནུབ་ཀྱི་རྱི་བོ་པ་དང༌། རྒྱལ་པོའྱི་རྱི་པ་

དང༌། གངས་རྱི་པ་དང༌། མཆོད་རྟྱེན་པ་དང༌། དོན་གྲུབ་པ་དང༌། བ་ལང་གནས་

པ་སྟྱེ་བརྒྱད་དུ་གྱེས་སོ། །རྣམ་པར་ཕྱེ་སྟྱེ་སྨྲ་བ་ལ། ས་སྟོན་པ། འོད་སྲུང་པ། 

ཆོས་སྦས་པ། གོས་དམར་བ་སྟྱེ་བཞྱིར་གྱེས་སོ་ཞྱེས་འདོད་དོ། །

མང་པོས་བཀུར་བ་རྣམས་ཀྱི་འདོད་པ་ནྱི། ཕ་ཆྱེན་པ་ལ་དྲུག་སྟྱེ། ཕལ་

ཆྱེན་པ་དངོས་དང༌། ཐ་སད་གཅྱིག་པ་དང༌། བ་ལང་གནས་པ་དང༌། མང་ཐོས་

པ་དང༌། རྟག་པར་སྨྲ་བ་དང༌། མཆོད་རྟྱེན་པ་རྣམས་སོ། །ཡོད་སྨྲ་བ་ལ་བདུན་

ཏྱེ། གཞྱི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་དང༌། རྣམ་པར་ཕྱེ་སྟྱེ་སྨྲ་བ་དང༌། མང་

སྟོན་པ་དང༌། ཆོས་སྦས་པ་དང༌། གོས་དམར་བ་དང༌། འོད་སྲུང་པ་དང༌། འཕོ་
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བ་པ་རྣམས་སོ། །གནས་མ་བུའྱི་སྱེ་པ་ལ་བཞྱི་སྟྱེ། གནས་མའྱི་བུའྱི་སྱེ་པ་རྩ་

བ་དང༌། ཆོས་མཆོག་པ་དང༌། བཟང་ལམ་པ་དང༌། མང་པོས་བཀུར་བ་རྣམས་

སོ། །གངས་རྱི་པ་ལ་དབྱེ་བ་མྱེད་དྱེ། དྱེ་ལྟར་ན་དང་པོར་གྱེས་པའྱི་རྩ་བ་ནྱི། 

ཕལ་ཆྱེན་པ། ཡོད་སྨྲ་བ། གནས་མའྱི་བུ་པ། གངས་རྱི་པ་རྣམས་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་

ཟྱེར།ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་འདོད་པ་ནྱི། སློབ་དཔོན་དུལ་བ་

ལས་སྱེ་པ་ཐ་དད་བཀླག་པའྱི་འཁོར་ལོར་གསུངས་པ་བཞྱིན་ཏྱེ། ཤར་དང་

ནུབ་དང་གངས་རྱིར་གནས། །འཇྱིག་རྟྱེན་འདས་པར་སྨྲ་བའྱི་སྱེ། །རྟག་པར་

སྨྲ་བའྱི་སྱེ་པ་སྟྱེ། །ལྔ་ཚན་དགྱེ་འདུན་ཕལ་ཆྱེན་པ། །གཞྱི་ཀུན་པ་དང་འོད་

སྲུང་དང༌། །ས་སྟོན་སྱེ་དང་ཆོས་བསྲུངས་དང༌། །མང་ཐོས་གོས་དམར་བའྱི་

སློབ་མ། །རྣམ་པར་ཕྱེ་སྟྱེ་སྨྲ་བའྱི་སྱེ། །ཐམས་ཅད་ཡོད་སྨྲའྱི་སྱེ་པ་ཡྱིན། །རྒྱལ་

བྱེད་ཚལ་གནས་འཇྱིག་མྱེད་རྱི། །གཙུག་ལག་ཁང་ཆྱེན་གནས་བསྟན་པའོ། ། 

ས་སྒྲོགས་རྱི་དང་སྲུང་བ་པ། །གནས་མའྱི་བུ་ཡྱི་སྱེ་རྣམས་ནྱི། །ཀུན་གྱིས་

བཀུར་བ་རྣམ་པ་གསུམ། །ཡུལ་དོན་སློབ་དཔོན་བྱེ་བྲག་གྱིས། །ཐ་དད་རྣམ་

པ་བཅོ་བརྒྱད་གྱུར། །ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ་རྩ་བའྱི་སྱེ་པ་བཞྱི་ལས་བཅོ་བརྒྱད་དུ་

གྱེས་པའྱི་ལུགས་ཡྱིན་ལ། དྱེ་ཡང་རྒྱུད་སྱེ་དུ་མ་ལས་རྩ་བའྱི་སྱེ་པ་བཞྱི་ཡྱིན་

པར་གསུངས་ཤྱིང་བཞྱིའྱི་བགྲང་ཚུལ་ཡང་གནས་མའྱི་བུའྱི་སྱེ་པ་རྣམས་ཀྱི་

འདོད་པ་ལྟར་མ་གསུངས་པར་འདྱི་དང་མཐུན་པར་གསུངས་པས་ལུགས་
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འདྱི་ཁོ་ན་གཟུང་བར་བ་སྟྱེ། སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉྱེན་གྱི་གསུང་ལས་བཏུས་

པ་ཡྱིན་པར་བྱེད་པས་ཁུངས་ཀང་བཟང་ངོ༌། །དགྱེ་སློང་གྱི་ལོ་དྲྱི་བ་ལས། རྩ་

བའྱི་བཞྱི་པོ་འདྱི་དང་མཚུངས་པ་ལ། ཕལ་ཆྱེར་པ་ལ་དྲུག་མཛད་ཅྱིང༌། མང་

བཀུར་བ་ལ་ལྔ་མཛད་པ་སོགས་ཅུང་ཟད་མྱི་འདྲ་བ་བཤད་ནའང༌། རང་

ལུགས་སྔ་མ་ཉྱིད་དུ་བཟུང་དགོས་ལ། སྔར་གྱི་བགྲང་ཚུལ་མྱི་འདྲ་བ་གཞན་

དྱེ་དག་ལ་མྱིང་མྱི་གཅྱིག་པ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ། ཕལ་ཆྱེར་དོན་གཅྱིག་པ་ལ་

མྱིང་གྱི་རྣམ་གྲངས་ཡྱིན་པ་ཤས་ཆྱེ་ཞྱིང༌། འགའ་ཞྱིག་བགྲང་ཚུལ་མྱི་གཅྱིག་

པ་རང་ཡང་ཡྱིན་པར་སྣང༌། དྱེ་ལ་འོད་སྲུང་པ་ནྱི། དགྲ་བཅོམ་པ་འོད་སྲུང་ཕྱི་

མའྱི་སློབ་བརྒྱུད་འགའ་ཞྱིག་ལོགས་སུ་ཆད་པ་ལས་བྱུང་ཞྱིང༌། སྱེ་པ་འདྱི་ལ་

ཆར་བཟང་འབྱེབས་པ་ཡང་ཟྱེར། དྱེ་བཞྱིན་དུ་ས་སྟོན་པ་དང༌། ཆོས་བསྲུངས་

པ་དང༌། གོས་དམར་བ་རྣམས་ནྱི་དྱེ་དང་དྱེའྱི་མཚན་འཆང་བའྱི་གནས་བརྟན་

རྣམས་ཀྱི་རྱེས་འབྲང་ཡྱིན་ཞྱིང༌། འཕོ་བར་སྨྲ་པ་དང༌། བ་མ་པ་དང༌། གོས་

དམར་བ་སྱེ་གཅྱིག མཆོད་རྟྱེན་པ་དང་ཤར་གྱི་རྱི་པ་ཡང་སྱེ་གཅྱིག་ཅྱིང༌། དྱེ་

ནྱི་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་ལ་ཆྱེན་པོ་ཞྱེས་བ་བའྱི་སློབ་མའོ། །

དྱེ་ལས་གྱེས་པ་དོན་གྲུབ་པ་དང༌། རྒྱལ་པོའྱི་རྱི་པ་ཡྱིན་པས། ལུགས་

ཕྱི་མ་ལྟར་ན་དྱེ་གཉྱིས་བཅོ་བརྒྱད་ལ་མྱི་བགྲང་ངོ༌། །འཇྱིག་རྟྱེན་འདས་པའྱི་

རྱི་དང༌། བ་གག་རྱི་པ་གཅྱིག །ཐ་སད་གཅྱིག་པ་ནྱི་ཕལ་ཆྱེན་པ་སྤྱིའྱི་མྱིང་
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ཡྱིན་པར་ཡང་འཆད། ཀུ་རུ་ཀུལྱེ་པ་ནྱི་ས་སྒྲོགས་རྱི་པར་བསྒྱུར་བ་ཡྱིན་ལ། 

གནས་མའྱི་བུ་པ། ཆོས་མཆོག་པ། བཟང་ལམ་པ། གྲོང་ཁྱྱེར་དྲུག་པ་རྣམས་

ཀང་སྤྱིར་རགས་པ་ཙམ་ན་དོན་གཅྱིག་པར་བྱེད་དོ། །དྱེ་ལྟར་ཡང་འཕགས་

ཡུལ་དང༌། གླྱིང་ཕྲན་རྣམས་ཀྱི་དགྱེ་འདུན་ཀུན་ལ་སྱེ་པ་བཞྱི་སོ་སོའྱི་ཁ་

འཛིན་བྱེད་པ་མ་འདྲྱེས་པར་ཡོད་ཅྱིང༌། སྱེ་པ་བཅོ་བརྒྱད་སོ་སོའྱི་ནྱི་གཞུང་

ལུགས་དང༌། གླྱེགས་བམ་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ཡོད་ཀང་དྱེ་དང་དྱེའྱི་གྲུབ་མཐའ་

འཛིན་པ་ནྱི་སོ་སོར་མ་འདྲྱེས་པ་ཆྱེར་མྱེད་ལ། རྒྱལ་པོ་པཱ་ལ་བདུན་བརྒྱུད་

ཀྱི་རྱིང་ལ་སྱེ་པ་བདུན་ཙམ་གྱི་རྒྱུན་ཡོད་པར་མངོན་ཞྱིང༌། ད་ལྟ་ཡང་ཉན་

ཐོས་སྱེནྡྷ་པ་རྣམས་ལ་དྱེ་ཙམ་ཡོད་པར་མངོན་ནོ། །

སྤྱིར་སྱེ་པ་བཞྱི་མ་འདྲྱེས་པ་ཡོད་ཀྱི་སྟྱེང་དུ་གནས་མའྱི་བུ་པ་དང༌། ཀུ་

རུ་ཀུལྱེ་པ་སྟྱེ་མང་བཀུར་བའྱི་གཉྱིས་དང༌། རྟག་པར་སྨྲ་བ་དང༌། འཇྱིག་རྟྱེན་

འདས་པར་སྨྲ་བ་སྟྱེ་ཕལ་ཆྱེན་པའྱི་གཉྱིས་དང༌། གཞྱི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་

བ་དང༌། གོས་དམར་བ་སྟྱེ་ཡོད་སྨྲའྱི་གཉྱིས་ནྱི་ངྱེས་པར་ཡོད་པས་སོ། །སྔོན་

དཔྱེ་སྟོན་སྱེ་པར་གྲགས་པ་ནྱི་གོས་དམར་བ་ལས་གྱེས་པའྱི་མདོ་སྱེ་པ་

རྣམས་ཡྱིན་ལ། བཅོ་བརྒྱད་ལ་འདྱི་ལོགས་སུ་མྱི་བགྲང་ངོ༌། །དྱེ་ཡང་སྔོན་

ཉན་ཐོས་ཁོ་ནའྱི་བསྟན་པ་དར་བའྱི་ཚེ་དྱེ་དག་ལ་གྲུབ་མཐའ་ཐ་དད་པ་དག་

ངྱེས་པར་ཡོད་ལ། ཐྱེག་ཆྱེན་དར་བ་ནས་ཐྱེག་ཆྱེན་གྱི་དགྱེ་འདུན་ཐམས་ཅད་
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ཀང་སྱེ་པ་དྱེ་རྣམས་ཉྱིད་ཀྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཀང་གྲུབ་མཐའ་ཐྱེག་ཆྱེན་

ཉྱིད་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར་སྔོན་གྱི་སོ་སོའྱི་གྲུབ་མཐས་མ་གོས་ལ། ཉན་ཐོས་

རྣམས་དྱེ་ནས་ཀང་ཡུན་རྱིང་རབ་ཏུ་གྲུབ་མཐའ་མ་འདྲྱེས་པར་སྐོང་བ་བྱུང་

ཡང་ཕྱིས་ནྱི་གྲུབ་མཐའ་འདྲྱེས་ཏྱེ་གནས་སོ། །

ཐྱེག་པ་ཆྱེ་ཆུང་གྱི་གྲུབ་མཐའ་གང་འཛིན་ཀང་རུང་འདུལ་བའྱི་སྤོད་པ་

དང༌། ལག་ལྱེན་ནྱི་མ་འདྲྱེས་པར་གནས་པ་ཡྱིན་པས། སྱེ་པ་བཞྱིའྱི་དབྱེ་

འབྱེད་ཀང་འདུལ་བའྱི་སྤོད་པ་ལས་དབྱེ་བར་གོ་དགོས་སོ། །དྱེ་ཡང༌། ཕག་

རྒྱ་གསུམ་དང་ཡང་དག་ལྡན། །བསླབ་པ་གསུམ་ནྱི་རབ་སྟོན་ལ། །ཐོག་མ་

བར་དང་མཐར་དགྱེ་བ། །སངས་རྒྱས་གསུང་དུ་ཡང་དག་རྟོགས། །ཞྱེས་

གསུངས་པ་ལྟར་ཡྱིན་པས་ཐམས་ཅད་ལ་དད་པ་བ་ལག་ཏུ་བསྐྱེད་པར་བའོ།། 

སྱེ་པ་བཞྱིའྱི་དོན་ལ་ཅུང་ཟད་དཔྱད་པའྱི་སྐབས་ཏྱེ་ཞྱེ་གཉྱིས་པའོ། །

     

སྔགས་ཀི་ཐེག་པའི་བྱུང་ཁུངས་ལ་དཔྱད་པ།

འདྱིར་ཡྱིད་གཉྱིས་སུ་བ་བ་གཞན་འགའ་ཞྱིག་སྒྲྱིན་པོར་རློམ་པའྱི་སྐྱེ་

བོ་ཁ་ཅྱིག་དག་ལ་སྣང་སྟྱེ། སྔགས་ཀྱི་ཐྱེག་པ་བྱུང་ཚུལ་ལོགས་པ་ཞྱིག་ཡོད་

དམ་མྱེད་ཅྱེས་དཔྱོད་དོ། །སྤྱིར་ནྱི་མདོ་སྱེ་དང༌། རྒྱུད་སྱེ་ཐམས་ཅད་ལ་གླྱེང་
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གཞྱི་སོ་སོར་ཡོད་པ་དྱེའྱི་ཕྱིར་མདོའྱི་བྱུང་ཚུལ་ལས་སྔགས་ཀྱི་བྱུང་ཚུལ་ཐ་

དད་པ་ཡྱིན་མོད་ཀྱི། རྱེ་རྱེ་ནས་སྨོས་ཀྱིས་མ་ལོང་ལ། སྤྱི་ལྡོག་ནས་མདོ་

རྒྱུད་གཉྱིས་ལ་ཡུལ་དང་དུས་དང་སྟོན་པའྱི་དབྱེ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དྱེ་

ཉྱིད་ཇྱི་ལྟར་མྱི་ཡུལ་དུ་བྱུང་བའྱི་ཚུལ་ཡང་ཐྱེག་ཆྱེན་གྱི་མདོ་སྱེ་རྣམས་དང་

ལན་ཅྱིག་རྒྱུད་སྱེ་རྣམས་ཀང་ཕལ་ཆྱེ་བ་བོན་པ་ཡྱིན་ལ། རྣལ་འབོར་བ་མྱེད་

ཀྱི་རྒྱུད་ཟབ་མོ་མང་དག་ཅྱིག་ནྱི་གྲུབ་པའྱི་སློབ་དཔོན་སོ་སོས་སྤན་དྲངས་ཏྱེ་

རྱིམ་པ་བཞྱིན་བོན་པ་ཡྱིན་ནོ། །དཔྱེར་ན་དཔལ་ས་ར་ཧས་སངས་རྒྱས་ཐོད་

པ་སྤན་དྲངས་པ་དང༌། ལཱུ་ཡྱི་པས་རྣལ་འབོར་མ་ཀུན་སྤོད་སོགས་སྤན་

དྲངས་པ་དང༌། ལྭ་ཝ་པ་དང་མཚོ་སྐྱེས་ཀྱིས་དགྱེས་པའྱི་རོ་རྱེ་སྤན་དྲངས་པ་

དང༌། ནག་པོ་སྤོད་པ་པས་ཁ་སྦོར་ཐྱིག་ལྱེ་སྤན་དྲངས་པ་དང༌། ལ་ལྱི་ཏ་བཛྲ་

གྱིས་གཤྱིན་རྱེ་གཤྱེད་ནག་པོ་སྐོར་གསུམ་སྤན་དྲངས་པ་དང༌། ཟབ་པའྱི་རོ་

རྱེས་རོ་རྱེ་བདུད་རྩྱི་སྤན་དྲངས་པ་དང༌། ཀུ་ཀུ་རཱྱི་པས་མཧཱ་མཱ་ཡཱ་སྤན་དྲངས་

པ་དང༌། པྱི་ཊོ་པས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྤན་དྲངས་པ་སོགས་ཡྱིན་ནོ། །

སྔོན་གྱི་ཁ་ཅྱིག་སྔགས་ཀྱི་བྱུང་ཚུལ་ལན་ཅྱིག་སྐྱེས་གྲུབ་ཀྱི་འགྲྱེལ་པ་

ན་ཡོད་རྫུ་བ་བས་པ་ལ། མཁས་མཆོག་བུ་སྟོན་གྱིས་ལན་ཅྱིག་སྐྱེས་གྲུབ་ཀྱི་

འགྲྱེལ་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་གང་ཡོད་རོགས་པར་ལུང་དྲངས་ནས་ལན་ཅྱིག་སྐྱེས་

གྲུབ་ཉྱིད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡྱིན་གྱི། གསང་སྔགས་སྤྱིའྱི་བྱུང་ཚུལ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་
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རྱིགས་ཤྱིང་འཐད་པར་གསུངས་པ་ལས། འགོས་ལོ་གཞོན་ནུ་དཔལ་གྱིས་

དྱེ་གཟྱིགས་བཞྱིན་དུ་གཏམ་རྱིང་པ་ལ་རོ་ལངས་མཛད་དྱེ་ལན་ཅྱིག་སྐྱེས་

གྲུབ་ཀྱི་གཏམ་འདྱི་ལྱེགས་པར་བཤད་ནས། དྱེའྱི་ནང་གྱི་ཞྱིང་པ་པདྨའྱི་རོ་རྱེ་

དྱེ་པདྨ་བཛྲ་ཆྱེན་པོ་དང་གཅྱིག་ཏུ་རུང་བས། དྱེ་ནས་བརྩམས་ཏྱེ་གྲུབ་པ་སྱེ་

བདུན་བྱུང་ཚུལ་སོགས་དང་སྦར་ན་སྔགས་ཀྱི་བྱུང་ཚུལ་ངོ་མཚར་ཅན་ཡོད་

གསུང་པ་ནྱི་བརོད་འདོད་ཙམ་སྟྱེ། ལན་ཅྱིག་སྐྱེས་གྲུབ་དང༌། གྲུབ་པ་སྱེ་

བདུན་ཡང་གསང་སྔགས་པ་འགའ་ཞྱིག་ཁོ་ནས་ཉམས་སུ་བངས་མོད། 

ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པ་མ་ཡྱིན་པས་དྱེའྱི་བརྒྱུད་པ་བཤད་པས་སྔགས་སྤྱིའྱི་

བརྒྱུད་པ་བཤད་པར་མྱི་འགྲོ་ལ། རྒྱ་བོད་ཀྱི་སྔགས་པ་ཕལ་ཆྱེར་གྱིས་ཉམས་

སུ་ལྱེན་པའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོ་བ་གང་གྱི་ཡང་བརྒྱུད་པ་ལ་འདྲྱེན་མྱི་དགོས་

པའྱི་སྔགས་སྤྱིའྱི་བྱུང་ཚུལ་ངོ་མཚར་ཅན་ཞྱིག་ཅྱིས་ཀང་འབྱུང་བར་གདའ་

འོ་ཞྱེས་ཀལ་ཀ་ཡང་ཞུའོ། །དྱེ་ལ་བརྟྱེན་ནས་རྟོག་བཟོ་གཙོ་བོར་བྱེད་པ་

འགའ་ཞྱིག་ཀང་དྱེ་ཉྱིད་བསྡུས་པ་དང༌། རོ་རྱེ་རྩྱེ་མོ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཁོ་བོ་

ཁམས་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ་སྤྲུལ་བཤད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་མ་དག་ཅྱིང་མ་ཚང་བ་

འགའ་རྱེ་བྲྱིས་ནས་སྔགས་ཚུལ་དང་པོར་གསུངས་པའྱི་ལུགས་སུ་བས། 

ལན་ཅྱིག་སྐྱེས་གྲུབ་ཀྱི་འགྲྱེལ་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་དྱེ་ལ་གཞྱི་བས་ནས་རྒྱལ་པོ་

དཔའ་བོའྱི་རོ་རྱེ་ཨཱརྱ་དྱེ་ཝའྱི་བ་མ་ཡྱིན་པར་རློམ་པ་དང༌། བུ་མོ་བདྱེ་བའྱི་
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རོལ་པ་མོ་ནྱི་ཀླུ་ལས་གྱུར་པའྱི་རྣལ་འབོར་མ་དང་གཅྱིག་པར་རློམ་པས་

འཕགས་སྐོར་སོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་འདྱེད་རྒྱུ་བ་དང༌། མཁའ་འགྲོ་མ་སྐལ་བ་

བཟང་མོའམ་བོ་གྲོས་བཟང་མོ་དང་གཅྱིག་པར་རྫུ་བས་གདམས་ངག་བཀའ་

བཞྱིའྱི་བརྒྱུད་པ་འདྱེད་པར་སྨྲ་བ་སོགས་སྱིང་པོ་མྱེད་པ་ཤ་སྟག་སྒྲོགས་པ་

ཡང་མཐོང༌། དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་སུ་སྔགས་ཀྱི་ཐྱེག་པ་གསུངས་པའྱི་

གནས་ལ་ཡང་མཁས་པ་རྣམས་ལ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་ལས་ཕྱིར་ལྡོག་སྟྱེ། 

བོད་རྒན་པོ་འགའ་ཞྱིག་གྱི་ཟྱིན་བྲྱིས་བར་ཆད་ཙམ་གྱི་སོ་ནས་ཀང་འཕགས་

ཡུལ་ལ་མ་གྲགས་ཤྱིང༌། བོད་པའྱི་བླུན་བཟོར་གོ་ནུས་པའྱི་གནས་ཀྱི་མྱིང་

ཚུན་ཆད་ཀང་ཆོས་བཟང་སྤྲྱིན་གྱི་ཡང་རོང་ཞྱེས་པ་ཡོད་པའྱི་ཁུངས་མྱེད་

རྣམས་ལ་ཕོགས་འཛིན་གྱི་དབང་གྱིས་ངོ་སོར་བྱེད་པ་དྱེ་དག་ནྱི་བླུན་པོས་

བླུན་པོའྱི་ཚོགས་པ་མགོ་བསྐོར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཤྱེས་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་

གཏམ་དུ་བ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ལན་ཅྱིག་སྐྱེས་གྲུབ་ཀྱི་འགྲྱེལ་པའྱི་

གཏམ་རྒྱུད་དྱེ་ནྱི་མན་ངག་དྱེ་ཁོ་ནའྱི་བརྒྱུད་པ་ཡྱིན་ལ། མན་ངག་དྱེ་ཡང་

རྒྱུད་ཀུན་གྱི་དགོངས་པ་ལོས་ཀང་ཡྱིན་མོད། ལན་ཅྱིག་སྐྱེས་པའྱི་མན་ངག་

དང་དྱེའྱི་གཞུང་ཡྱིན་ན་དཔལ་མོའྱི་མན་ངག་དྱེ་དང་གཞུང་དྱེ་ཡྱིན་ག་ལ་

དགོས། གཞན་ཡང་ཊོམྦྱི་ཧྱེ་རུ་ཀས་མཛད་པའྱི་ལན་ཅྱིག་སྐྱེས་གྲུབ་ནྱི་གྲུབ་

པ་སྱེ་བདུན་རྣམས་བརྒྱད་ལ་བགྲང་གྱི དཔལ་མོ་ལན་ཅྱིག་སྐྱེས་གྲུབ་ནྱི་དྱེ་
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ལ་མྱི་བགྲང་བས། འདྱི་དག་རྒྱ་བོད་དུ་བརྒྱུད་པ་ཐ་དད་ལས་བྱུང་བའྱི་རྱིམ་

པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པས་འདྲ་འདྲྱེས་ཀྱིས་གཅྱིག་ཏུ་རློམ་པ་གད་མོའྱི་གནས་སོ། 

།འོན་ཏྱེ་སྔགས་ཀྱི་ཐྱེག་པ་ལ་ཆོས་བརྒྱུད་དྱེ་དང་དྱེའྱི་བརྒྱུད་པའྱི་གཏམ་

རྒྱུད་ཁུངས་མ་རྣམས་ལས་འབྱུང་བའྱི་གཏམ་དྱེ་ཉྱིད་མང་པོར་བསོམས་པ་

ལས་སྔགས་ཀྱི་བྱུང་ཚུལ་དུ་ཤྱེས་དགོས་ཤྱིང༌། དྱེ་དག་ཀང་མདོ་ཙམ་ཞྱིག་

རྱིན་པོ་ཆྱེའྱི་འབྱུང་གནས་ལྟ་བུའྱི་གཏམ་དུ་བྲྱིས་ཡོད་པས་དྱེར་བལྟ་བར་

བའོ། །སྤྱིར་འཕགས་ཡུལ་དུ་བྱུང་བའྱི་གྲུབ་ཐོབ་ཀྱི་གཏམ་མཐའ་དག་སུས་

བརོད་པར་ནུས་ཏྱེ། སྒྲོལ་མའྱི་སྔགས་རྒྱུད་ཁོ་ནས་གྲུབ་པ་ཐོབ་པའང་ཀླུ་

སྒྲུབ་ཀྱི་རྱིང་ཁོ་ན་ལ་སྟོང་ཕྲག་ལྔ་ཙམ་བྱུང་བར་གྲགས་པ་དང༌། དཱ་རྱི་ཀ་པ་

དང༌། ནག་པོ་སྤོད་པ་པའྱི་འཁོར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་སོགས་ལས་རྱེས་སུ་དཔག་

ནས་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་བོ་ཞྱེས་གོ་བར་བའོ། །སྔགས་ཀྱི་ཐྱེག་པའྱི་བྱུང་

ཁུངས་ལ་ཅུང་ཟད་དཔྱད་པའྱི་སྐབས་ཏྱེ་བཞྱི་བཅུ་ཞྱེ་གསུམ་པའོ། །

 

སྐུ་གཟུགས་བཞེང་པ་པོ་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཚུལ།

སྔོན་ནྱི་མྱིའྱི་བཟོ་བོ་ལས་ཀྱི་འཕྲུལ་དང་ལྡན་པ་དག་གྱིས་བཟོའྱི་

གནས་ངོ་མཚར་བ་དག་བྱེད་པ་བྱུང་སྟྱེ། སྐུ་གཟུགས་སོགས་རྱི་མོར་བྲྱིས་
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པས་ཀང་དངོས་སུ་འཁྲུལ་པ་བསྐྱེད་ནུས་པ་བྱུང་བ་འདུལ་བ་ལུང་སོགས་སུ་

གསལ་བར་གསུངས་པ་བཞྱིན་ཡྱིན་ལ། སྟོན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ཀང་

ལོ་བརྒྱ་ཙམ་གྱི་བར་དུ་དྱེ་འདྲ་ཤྱིན་ཏུ་མང་ངོ༌། །དྱེ་ནས་དྱེ་འདྲ་ཆྱེར་མྱེད་པ་

ན། ལའྱི་བཟོ་བོ་མང་པོ་མྱིར་སྤྲུལ་ནས་བྱུང་སྟྱེ། བང་ཆུབ་ཆྱེན་པོ་དང༌། འཇམ་

དཔལ་རྔ་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་མ་ག་དྷའྱི་རྟྱེན་ངོ་མཚར་ཅན་བརྒྱད་ལ་སོགས་པ་

མང་དུ་བཞྱེངས། རྒྱལ་པོ་མྱ་ངན་མྱེད་ཀྱི་དུས་གནས་ཆྱེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་

མཆོད་རྟྱེན་དང༌། རོ་རྱེ་གདན་གྱི་ནང་སྐོར་སོགས་གནོད་སྦྱིན་གྱི་བཟོ་བོས་

བཞྱེངས། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་དུས་ཀླུའྱི་བཟོ་བོས་བཅོས་པའང་མང་དུ་བྱུང་ངོ༌། །དྱེ་

ལྟར་ལ་ཀླུ་གནོད་སྦྱིན་གྱིས་བཅོས་པ་དྱེ་རྣམས་ནྱི་བཞྱེངས་ནས་ལོ་མང་པོར་

དངོས་སུ་འཁྲུལ་པ་བསྐྱེད་ནུས་པ་ཡོད་ལ། ཕྱིས་དུས་ཀྱི་དབང་གྱིས་དྱེ་ལྟར་

མྱེད་ནའང་བཟོ་ཁྱད་ནྱི་གཞན་སུས་ཀང་མྱི་ཤྱེས་པ་ལྟ་བུར་ཡོད། དྱེ་ནས་

ཀང་ཡུན་རྱིང་པོར་བོ་གྲོས་ཀྱི་རྩལ་སྣ་ཚོགས་པས་བཞྱེངས་པའྱི་བཟོ་བརྒྱུད་

མྱི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཁོ་ན་བྱུང་གྱི གཅྱིག་གྱི་རྱེས་སུ་འབྲང་བའྱི་སྲོལ་བཙུགས་

པ་ནྱི་མྱེད་དོ། །ཕྱིས་ཞྱིག་ན་རྒྱལ་པོ་སངས་རྒྱས་ཕོགས་ཀྱི་དུས། བཟོ་བོ་

བྱིམྤ་ས་ར་ཞྱེས་པ་ཞྱིག་གྱིས་འབུར་དང་རྱི་མོའྱི་བཀོད་པ་ཤྱིན་ཏུ་ངོ་མཚར་

བ་སྔར་གྱི་ལས་བཞྱེངས་པ་དང་མཐུན་པ་བས་ཏྱེ། དྱེའྱི་རྱེས་སུ་འབྲངས་པ་

དཔག་ཏུ་མྱེད་པ་བྱུང༌། བཟོ་བོ་དྱེ་མ་ག་དྷར་སྐྱེས་པས་དྱེའྱི་ལུགས་འཛིན་
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པའྱི་བཟོ་རྱིགས་ཕོགས་གང་དུ་བྱུང་ཡང་དབུས་ཀྱི་བཟོ་བོར་གྲགས་ལ། 

རྒྱལ་པོ་ངང་ཚུལ་གྱི་དུས། ཡུལ་མ་རུར་སྐྱེས་པ་སྲྱི་ག་དྷ་རྱི་ཞྱེས་པ་ལ་བཟོ་

ཤྱིན་ཏུ་མཁས་པ་བྱུང་སྟྱེ། དྱེས་གནོད་སྦྱིན་གྱིས་བཞྱེངས་པ་དང་མཐུན་པའྱི་

བྲྱིས་འབུར་བས་ཏྱེ། དྱེའྱི་ལུགས་འཛིན་པ་ལ་ནུབ་རྱིང་གྱི་ལུགས་ཞྱེས་

གྲགས་སོ། །རྒྱལ་པོ་དྱེ་ཝ་པཱ་ལ་དང་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐོང་གྱི་དུས། བ་རྱེནྡྲྱེའྱི་

ཡུལ་དུ་དྷྱི་མཱ་ན་ཞྱེས་བ་བའྱི་བཟོ་བོ་ཤྱིན་ཏུ་མཁས་པ་ཞྱིག་བྱུང༌། དྱེའྱི་བུ་

བྱིཏྤཱ་ལོ་ཟྱེར་བ་བྱུང༌། དྱེ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཀླུའྱི་བཟོ་བོས་བཞྱེངས་པ་དང་མཐུན་

པའྱི་ལུགས་མ། བརྐོས་མ། བྲྱིས་སྐུ་སོགས་སྣ་ཚོགས་བས་ཏྱེ། ཕ་བུ་གཉྱིས་

ཀང་བཟོ་རྒྱུན་མྱི་འདྲ། བུ་དྱེས་བྷཾ་ག་ལར་བསད་པས་དྱེ་གཉྱིས་ཀྱི་རྱེས་

འབྲང་ཚོ་ལ་ཕོགས་གང་དུ་བཞྱེངས། བཟོ་བོའྱི་སྐྱེ་ཡུལ་ཅྱི་ཡྱིན་ཡང༌། ལུགས་

མ་རྣམས་ལ་ཤར་གྱི་ལ་ཞྱེས་ཟྱེར། རྱི་མོ་ནྱི་ཕ་དྱེའྱི་རྱེས་འབྲང་ལ་ཤར་རྱིས་

དང༌། བུའྱི་རྱེས་འབྲང་གཙོ་བོར་མ་ག་དྷར་དར་བས་དབུས་ཀྱི་རྱི་མོར་ངོས་

འཛིན། བལ་པོའྱི་ཡང་སྔོན་གྱི་བཟོ་རྒྱུན་ནུབ་རྱིང་དང་འདྲ། བར་སྐབས་ཀྱི་

བྲྱིས་དང་ལྱི་མ་ནྱི་ཤར་དང་མཐུན་ཤས་ཆྱེ་བ་བལ་ཡུལ་རང་ལུགས་སུ་སྣང༌། 

ཕྱིས་ནྱི་ངྱེས་པ་མྱི་སྣང་ངོ༌། ཁ་ཆྱེར་ཡང་སྔོན་དབུས་དང་ནུབ་རྱིང་གྱི་རྱེས་

སུ་འབྲང༌། ཕྱིས་ཧ་སུ་རཱ་ཛ་ཟྱེར་བ་ཞྱིག་གྱིས་བྲྱིས་འབུར་གཉྱིས་ཀའྱི་སྲོལ་

གསར་པ་བཏོད་པའྱི་ལུགས་ལ་དྱེང་སང་ཁ་ཆྱེ་མ་ཟྱེར། གང་ན་སངས་རྒྱས་
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ཀྱི་བསྟན་པ་ཡོད་པ་ན་ལ་བཟོ་ཡང་མཁས་པར་དར། གང་ན་ཀླ་ཀློས་དབང་

བྱེད་པར་ལ་བཟོ་ནུབ། གང་མུ་སྟྱེགས་དར་སར་ལ་བཟོ་ཡང་མྱི་མཁས་པ་

དག་དར་བར་ཡོད། དྱེས་ན་གོང་དུ་སྨོས་པ་དྱེ་དག་གྱི་སྲོལ་དྱེང་སང་ཆྱེར་

མྱེད། པུ་ཀཾ་དང༌། ལོ་ཕོགས་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་ད་ལྟ་ཡང་སྐུ་གཟུགས་བཞྱེངས་བ་

དར་པོ་ཡོད་ལ། དྱེ་དག་གྱི་བཟོ་རྒྱུན་བོད་དུ་སྔར་མ་བྱུང་པར་མངོན། ལོ་

ཕོགས་སུ་ནྱི་ཛ་ཡ་ཞྱེས་པ་དང༌། བ་རོ་ཛ་ཡ་དང༌། བྱི་ཛ་ཡ་ཞྱེས་པ་རྒྱལ་བ་

དང༌། གཞན་ལས་རྒྱལ་བ་དང༌། རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞྱེས་པ་གསུམ་གྱི་རྱེས་སུ་

འབྲང་བ་ཤྱིན་ཏུ་མང་བ་ཡོད་དོ། །སྐུ་གཟུགས་བཞྱེང་པ་པོ་ཇྱི་ལྟར་བྱུང་བའྱི་

ཚུལ་ཏྱེ་བཞྱི་བཅུ་ཞྱེ་བཞྱི་པའོ། །

 

གསུམ་པ། མཇུག་གི་དོན།

གཏམ་གྱི་སྦོར་བ་འདྱི་ལྱེགས་པར་ཤྱེས་ན། བོད་ཀྱི་མཁས་པར་

གྲགས་པ་ཆྱེན་པོ་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་ཀང་སྟོན་པའྱི་གཏད་རབས་བདུན་འདས་

མ་ཐག་ནས་ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་སོགས་པ་བྱུང་བར་བྱེད་ཅྱིང༌། རྒྱལ་པོ་མྱ་ངན་མྱེད་

འདས་འཕྲལ་ཙནྡྲའྱི་རྒྱལ་པོ་བྱུང་ངམ་སྱེམས་པར་བྱེད་པ་དང༌། ཙནྡྲ་བདུན་

དང༌། པཱ་ལ་བདུན་ཏྱེ་རྒྱལ་པོ་རབས་བཅུ་བཞྱི་ལ་ས་ར་ཧ་ནས། ཨ་བྷ་ཡཱ་ཀ་
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རའྱི་བར་གྱི་སློབ་དཔོན་ཐམས་ཅད་ཀང་རོགས་པའྱི་ལུགས་སུ་བས་པའྱི་

དུས་བར་ཐག་ཤྱིན་ཏུ་ཐུང་བ་དང༌། སློབ་དཔོན་རྣམས་ཀྱི་སྔ་ཕྱི་མ་འགྲྱིགས་

དོགས་པ་ཁོང་དུ་བཟུང་ནས་སོ་སོའྱི་སྐུ་ཚེ་རྱིང་བར་བཅོས་ཏྱེ། དུས་བར་

ཐག་ཤྱིན་ཏུ་རྱིང་བ་ལྟར་ཡང་ཡོད་པའྱི་ནོར་བ་དྱེ་དག་རྣམས་གཞྱི་མྱེད་དུ་

སངས་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ། །གཏམ་འདྱི་གཞྱི་གང་ལ་བརྟྱེན་ནས་བས་ཤྱེ་

ན། བོད་དུ་སྦར་བའྱི་ཆོས་འབྱུང་བ་དང་གཏམ་རྒྱུད་ཐོར་བུ་མང་དག་འདུག་

མོད་ཀང་གོ་རྱིམ་ཇྱི་བཞྱིན་ཚང་བ་འདུག་པ་མ་མཐོང་ཞྱིང༌། ཡྱིད་བརྟན་ཐུབ་

ངྱེས་པའྱི་ལུགས་སུ་བས་པ་ཅྱི་རྱིགས་ཙམ་མ་གཏོགས་འདྱིར་མ་བྲྱིས་སོ། །

རྒྱལ་པོ་རཱ་མ་པཱ་ལ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་མ་ག་དྷའྱི་པནྱི་ཏ་ས་

དབང་བཟང་པོ་ཞྱེས་བ་བས་སྦར་བ་ཤོ་ཀ་ཉྱིས་སྟོང་གྱི་ཚད་དུ་བས་པ་ཞྱིག་

མཐོང་ཞྱིང༌། བ་མ་པནྱི་ཏ་འགའ་ལས་ཐོས་ལ། འདྱིར་དྱེ་ཉྱིད་གཞྱིར་བཞག་པ་

ལ་རྒྱལ་རྱིགས་ཀྱི་པནྱི་ཏ་དབང་པོས་བྱིན་གྱིས་བས་པའྱི་བུདྡྷཿཔུ་ར་ཎ་ཞྱེས་

བ་བ་རྒྱལ་པོ་སྱེ་ན་བཞྱི་པ་ཡན་ཆད་ཀྱི་གཏམ་ཆ་ཚང་དུ་ཡོད་པ་ཚིགས་སུ་

བཅད་པ་སྟོང་ཉྱིས་བརྒྱའྱི་ཚད་དུ་བས་པ་ཞྱིག་སྣང་བ་དང༌། བྲམ་ཟྱེ་པནྱི་ཏ་བྷ་

ཊཱ་གྷ་ཊྱིས་བས་པའྱི་སློབ་དཔོན་རབས་ཀྱི་གཏམ་གཞུང་ཚད་སྔ་མ་ཙམ་ཞྱིག་

ཡོད་པ་དྱེ་གཉྱིས་ལས་ཀང་ལྱེགས་པར་ཁ་བསྐངས། སོ་སོའྱི་དུས་བསྒྲྱིགས་

པ་རྣམས་ཕྲན་ཚེགས་མ་གཏོགས་ཕལ་ཆྱེ་བ་གསུམ་ཀ་མགྲྱིན་གཅྱིག་པར་
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ཡོད་ལ། དྱེ་དག་ཀང་ཉྱི་འོག་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་སུ་བསྟན་པ་བྱུང་ཚུལ་ཁོ་ན་

གཙོ་བོར་བས་པར་སྣང་གྱི ཁ་ཆྱེ་བ་དང༌། ཨུ་རྒྱན་དང༌། ཐོ་གར་དང༌། ལོ་

ཕོགས་དང༌། ཀོ་ཀྱི་དང༌། གླྱིང་ཕྲན་སོ་སོར་ཇྱི་ལྟར་གྱུར་གྱི་ཡྱི་གྱེ་ཞྱིབ་མོ་ནྱི་

མ་མཐོང་ཞྱིང་མ་ཐོས་པས་བྲྱི་བར་མ་ནུས་སོ། །ཕྱིས་བྱུང་གྱི་གཏམ་ཐོར་བུ་

རྣམས་ལ་སྔོན་ཆད་ཡྱི་གྱེ་མྱེད་ཀང་གསུང་རྒྱུན་ལས་འབྱུང་བའྱི་ཡྱིད་ཆྱེས་

ཅན་ཡྱིན་ཞྱིང༌། གཏམ་རྒྱུད་མྱེ་ཏོག་ཕྲྱེང་བ་ལས་འབྱུང་བ་རྣམས་ཀང་བཀོད་

པ་ཡྱིན་ནོ། །

དྱེ་ལྟར་རྨད་བྱུང་གཏམ་གྱི་ནོར་བུ་ནྱི། །གོ་སླའྱི་ཚིག་གྱི་སྲད་བུ་ལ་

བརྒྱུས་ནས། །བོ་གསལ་རྣམས་ཀྱི་མགྲྱིན་པ་བརྒྱན་པའྱི་ཕྱིར། །འཚམ་ཤྱིང་

བདྱེ་བའྱི་ཕྲྱེང་བར་སྱེལ་འདྱིའོ། །རྒྱལ་བའྱི་བསྟན་ལ་བ་བ་བས་པ་ཡྱི། །སྐྱེས་

མཆོག་རྣམས་ལ་དད་པ་ཆྱེར་འཕྱེལ་ཞྱིང༌། །གཞུང་ལུགས་རྣམས་ཀང་

ཁུངས་ལྡན་མྱི་ལྡན་གྱི། །དབྱེ་བ་ཤྱེས་འགྱུར་འདྱི་ཡྱི་དགོས་པ་ཡྱིན། །དམ་

པའྱི་ཆོས་ལའང་དད་པ་རྒྱས་འགྱུར་ཞྱིང༌། །མཁས་ཤྱིང་གྲུབ་པའྱི་བསྟན་པ་

འཛིན་རྣམས་ཀྱི། །མཛད་པའྱི་འཕྲྱིན་ལས་བཟང་པོ་གང་ཡྱིན་པ། །དྱེ་དག་

ངྱེས་པར་བྱེད་པའང་འདྱིའྱི་དགོས་པ། །ལམ་དང་གང་ཟག་ལ་དད་ནས། །དྱེ་

དྱེའྱི་ཆོས་ལ་ཞུགས་པ་ན། །མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པ་ནྱི། །ཆྱེད་དུ་བ་

བ་ཡྱིན་པར་བཤད། །དགྱེ་བ་འདྱི་ཡྱིས་སྱེམས་ཅན་ཀུན། །བཟང་པོའྱི་སྤོད་
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པ་འདྱིར་ཞུགས་ནས། །བ་མྱེད་སངས་རྒྱས་ཉྱིད་གྱུར་ཏྱེ། །ཡོན་ཏན་ཀུན་

གྱིས་བརྒྱན་པར་ཤོག །

དཔལ་གྱི་འབྱུང་གནས་དམ་པའྱི་ཆོས་རྱིན་པོ་ཆྱེ་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་

དུ་ཇྱི་ལྟར་དར་བའྱི་ཚུལ་གསལ་བར་སྟོན་པ་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་ཞྱེས་

བ་བ་འདྱི་ནྱི་དོན་གཉྱེར་འགའ་རྱེས་བསྐུལ་བ་དང༌། གཞན་ལ་ཕན་པར་ཡང་

མཐོང་ནས་རྒྱལ་ཁམས་པ་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་རང་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་བཞྱི་པ་ས་ཕོ་

སྤྲྱེའུ་ཕུར་བུའྱི་ལོ་ལ་བྲག་སྟོད་ཆོས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་དུ་སྦར་བའོ། །

བསྟན་པ་རྱིན་པོ་ཆྱེ་ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞྱིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རྱིང་

དུ་གནས་པར་གྱུར་ཅྱིག། །།

འཕྲུལ་དྱེབ་སྒྲྱིག་པ་པོ། སྱེར་སྨད་དམར་འཇམ་དབངས་བསོད་ནམས།
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