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ཚེ། བཙུན་མྲོ་གགས་འཛིན་མས་མཐྲོང་ནས་ སར་གི་བག་ཆགས་དན་ཞིང་། ད་འགྲོགས་པ་
དང་། འཁྱུད་པ་དང་། རྱེག་པའི་རྱེ་བ་མྱེད་སམ་ བ་གམ་རྱེ་ནས་གཡང་དུ་མཆྲོངས།  སངས་
རྒྱས་ཀྱི་ཐུགས་རྱེས་ ལུས་ལ་སྐྲོན་མ་བྱུང་། དྱེ་རྱེས་ནགས་ཚལ་དུ་ དྱེའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཞུས་པས། 
བཅྲོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ ཞལ་མཆུ་པདྨའི་འདབ་མ་ལྟར་ འཛུམ་ཞིང་། ཚེམས་ཕྱེང་ཟླ་བའི་འྲོད་
ཟྱེར་ལྟར་དཀར་བས་ གསུང་གི་ བདུད་རི་འདི་སྐད་བསྩལ། གགས་འཛིན་མ་འདི་ ཆགས་

པའི་དབང་གིས་ སྐྱེ་བ་སྲོན་དུའང་ བདག་ལ་སྱེམས་བརྱེ་ཞིང་། བདག་གིས་ཀྱང་སྐྱེ་བ་སྲོན་
ནས་ འདི་ལ་སྱེམས་བརྱེ་ཞིང་ཆགས་པས་ ཉྲོན་མྲོངས་པའི་དཀའ་སྤད་པ་ཡིན། 

གྲོང་ཁྱོར་ཆེན་པོ་ཧ་སྟི་ན་དང་དགྲ་ཟླ་དབང་ཆེན་སྡེ།

སྲོན་ཧ་སི་ནའི་ གྲོང་ཁྱེར་ཆྱེན་པྲོ་ཞྱེས་ ལྷའི་ཡུལ་དང་མཉམ་པ་ཞིག་ཏུ། རྒྱལ་པྲོ་ནྲོར་ཞྱེས་པ་ 
ཐམས་ཅད་ལ་དབང་བ། སྨྲས་པའི་ངག་ དབྱངས་ཅན་མ་བཞིན་དུ་ གྱུར་པ་ཞིག་བྱུང་། དྱེའི་
བཙུན་མྲོ་མཛེས་མ་དང་ བུ་ནྲོར་བཟང་ཞྱེས་ གཏྱེར་བརྒྱ་དང་སན་གགས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ ཐྲོབ་པ་
ཞིག་བྱུང་། དྱེ་རིག་གནས་ཀུན་ལ་མཁས་ཤིང་ བྲོ་གྲོས་ཀྱི་ཀུ་མུད་རྒྱས་པ། སྒྱུ་རལ་དང་ལྡན་
ཞིང་ མཛེས་སྡུག་དི་མྱེད་ཟླ་བའི་ དཀྱིལ་འཁྲོར་ལྟར་དྭངས་པ་ཞིག་བྱུང་།

དྱེ་ནས་ གྲོང་ཁྱེར་དྱེའི་ཕ་ལྲོགས་ན་ ཉྱེ་བར་སྡང་བར་སྱེམས་པའི་རྒྱལ་པྲོ་དབང་ཆྱེན་སྡྱེ་ཞྱེས་པ་ 
གཞན་གི་ནྲོར་ཐམས་ཅད་འཕྲོག་པ། ལས་རྣམས་སུ་དཔྱ་ཁྲལ་གིས་ མནར་གཅྲོད་དག་པྲོ་གཏྲོང་
བ་ཞིག་ཡྲོད་པ། དྱེས་བསྲོད་ནམས་མ་ཡིན་པའི་ལས་བྱས་པས་ ཆར་དཀྲོན་ཞིང་ལྲོ་ཏྲོག་ཉམས་
པས་ མུ་གྱེ་དང་ རྒྱལ་པྲོ་ངན་པས་ འབངས་རྣམས་ཁད་པར་སྡུག་བསལ་གིས་གཟིར། དྱེ་རྣམས་
ཚོགས་ཤིང་གྲོས་བྱས་པར། རྒྱལ་པྲོ་ངན་པ་ མུན་པ་ལྟ་བུ་འདིས་བདག་ཅག་རྣམས་ བདྱེ་བའི་
པདྨྲོ་ཁ་ཟུམ་ཞིང་། དཔྱ་ཁྲལ་གསར་པ་ཆར་བཞིན་དུ་འབྱེབས་པ་དང་། བྲོན་པྲོ་ངན་པའི་ངག་ལ་
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ཉན་ནས་ བླུན་པྲོ་དང་། བྲན་རྣམས་གསྲོ་ཞིང་ ངན་སྤྲོད་རྣམས་འཛུམ་པར་བྱྱེད། རྒྱལ་ངན་སྡིག་
ལ་སྤྲོད་པས་ ཆར་མྱེད་མུ་གྱེས་གདུངས།

ཧ་སི་ནའི་གྲོང་ཁྱེར་གི་རྒྱལ་པྲོ་ནི་ དགྱེ་བའི་ཆྲོས་ཀྱིས་ གྲོང་ཁྲོར་འཚོ་ཞིང་འབངས་རྣམས་ལ་བུ་
བཞིན་བརྱེ། འུ་ཅག་རྣམས་ཀྱང་ རྒྱལ་ངན་འདི་སངས་ཏྱེ་ དྱེར་ཕྱིན་ན་ ཕ་ཁིམ་དུ་འཇུག་པ་ལྟར་ 
སྐིད་དང་མཇལ་ཞྱེས་ ཡུལ་དྱེ་སངས་ནས་ ཧ་སི་ནའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཕྱིན་པས། རྒྱལ་པྲོ་ནྲོར་དང་། 
སས་ནྲོར་བཟང་སྲོགས་ནི་ རང་གི་ལུས་དང་སྲོག་ལ་ཡང་མི་བལྟ་བར་ སྱེམས་ཅན་སྐྲོང་བ་ཡིན་
པས་ དྱེ་དག་རྣམས་ཀྱང་ བྱམས་པས་འཚོ།

དབང་ཆེན་སྡེས་ཧསྟི་ནའི་ཀླུ་མོ་འཕོག་ཐབས་བརྩམས་པ།

དྱེའི་ཚེ་ རྒྱལ་པྲོ་དབང་ཆྱེན་སྡྱེས་དྱེ་དག་སྲོང་བ་ཤྱེས་ནས་འགྲོད་ཅིང་རབ་ཏུ་ཁྲྲོས་པས་ བྲོན་པྲོ་
ཆྱེན་པྲོ་རྣམས་ མདུན་དུ་བྲོས་ནས་སྨྲས་པ། ཧསི་ནའི་རྒྱལ་པྲོ་ལ་ བདག་ཅག་ལས་ལྷག་པའི་ 
ཡྲོན་ཏན་ཅི་ཡྲོད། མི་རྣམས་གསར་པ་ལ་དགའ་བས་ རང་རྱེའི་ཡུལ་ནས་སྲོང་བ་རྣམས་ལ་ རག་
ཏུ་བྱམས་པས་ ག་ལ་སྐྲོང་། ད་དགའི་ཡུལ་དུ་ རྱེ་མྲོས་ལྟར་ མུ་གྱེ་འབྱུང་བ་དང་། རྒྱལ་པྲོའི་
འབྱྲོར་བ་དང་ གགས་པ་ཉམས་པའི་ཐབས་ ཇི་ལྟར་དག་དིས་པས།

བྲོན་པྲོས་སྨྲས་པ། རྒྱལ་པྲོ་དྱེའི་གྲོང་ཁྱེར་ན་ མི་རྣམས་ཀྱི་བསྲོད་ནམས་ལས་གྲུབ་པ་ལྟ་བུའི་ 
ཀླུའི་རྒྱལ་པྲོ་ ཆུ་མང་ཙི་ཏྲ་ཞྱེས་པ་ཡྲོད། དྱེའི་མཐུ་ལས་ ཆར་དང་ལྲོ་ཏྲོག་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་
པས་འབྲུ་མང་པྲོ་འཕྱེལ་བ་ཡིན། ཀླུ་དྱེ་འཕྲོག་ཐུབ་ན་ཡུལ་དྱེའི་ཕུན་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ རང་རྱེའི་
ཡུལ་དུ་འབྱུང་བས། རིག་སགས་གྲུབ་པ་པྲོ་བཙལ་ནས་ ཀླུ་དྱེ་འགུག་པའི་ ཐབས་ལ་འབད་
པར་མཛོད། ཅྱེས་སྨྲས་པས། རྒྱལ་པྲོས་བདྱེན་ནྲོ་ཞྱེས་ རིག་སགས་ཤྱེས་པ་ཡྲོད་ན་ གསྱེར་མང་
པྲོ་སྱེར་རྲོ་ ཞྱེས་བསྒྲགས་སྲོ།།

མཐར་ རིག་པ་འཛིན་པའི་སགས་པ་རྱེད་དྱེ་ ཀླུ་ཆུ་མང་ཙི་ཏྲ་འགུགས་སུ་བཏང་། དྱེ་ནས་སགས་
པས་ ཧ་སིནའི་གྲོང་མཐར་ཕྱིན་པས་ ནགས་ཚལ་སྣུམ་ཞིང་འཇམ་པའི་ས་ན་ དི་མྱེད་དྭངས་པའི་
མཚོ་དང་། སྲོ་སངས་ ནམ་མཁའ་ལྟར་དག་པའི་ ཀླུའི་ཕྲོ་བྲང་མཐྲོང་ངྲོ་།།
དྱེར་སགས་པས་ ཕྱྲོགས་དང་མཚམས་རྣམས་ བཅིངས་ཤིང་། ཀླུ་གཟིར་བའི་ སགས་བཟླས་
པས་ ཀླུ་རྣམས་གདུངས་པས་ལངས་ནས་ བལྟ་བར་ཕྱིན་པ་ན་ སགས་པ་ཆྱེན་པྲོ་ཁྲྲོ་བྲོ་སྨ་ར་
སྨནི་མ་སྱེར་བ། མིག་སྱེར་སྐ་ གྲོག་ལྟར་འཁྱུག་པ་ཞིག་ ཀླུས་མཐྲོང་བ་ན་ སགས་པས་ཀླུ་
རྒྱལ་བཀུག་སྱེ་ ཆུ་སྲོད་ཅིག་ཏུ་བཅུག། མཚོ་དྱེ་ཁྲོལ་ཞིང་ ཆུ་ལྦུར་དཀྱལི་ནས་ ཀླུའི་ཆུང་མ་
དང་ འཁྲོར་རྣམས་འདར་ཞིང་ ཐལ་མྲོ་སྦྱར་ནས་ གསྲོལ་བ་འདྱེབས། དྱེ་ནས་ཀླུ་རྣམས་ཀྱིས་ 
འཇིགས་རུང་འདི་ གང་ནས་ཡིན། འདིས་བདག་ཅག་རྣམས་བཅིངས་པས་ སྲོག་བསྐབ་པའི་ 
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སྐབས་ཤིག་གང་ནས་འཚོལ། ནགས་ཚལ་འདིའི་ངྲོགས་སུ་ དང་སྲོང་ཆྱེན་པྲོ་ཤིང་ཤུན་ཅན་ཞྱེས་
བྱ་བ་ཡྲོད་དྱེ་ དྱེས་ཀྱང་བསྐབ་པར་མི་ནུས་པར་འདུག། དྱེའི་ཞབས་ཏྲོག་སྒྲུབ་པར་བྱྱེད་པའི་ 
རྲོན་པ་པདྨ་ཅན་ཞྱེས་པ་ཡྲོད། དྱེས་སྐྲོབ་པར་ནུས་པ་འདུག་སམ་ནས་ དྱེ་ལ་གསྲོལ་བ་བཏབ་བྲོ།

ཀླུའི་སོག་སྐྱོབ་མི་ རྔོན་པ།

དྱེར་རྲོན་པས་ མདའ་གཞུ་ཐྲོགས་ནས་ཕྱིན་པས་ སགས་པ་མཐྲོང་། དུག་མདའ་རྒྱབ་པས་མིག་
ལ་ཕྲོག། རལ་གི་འཇིགས་སུ་རུང་བས་ མགྲོ་བྲོ་བཅད་ནས་བསད། བླུན་པྲོ་ནྲོར་ལ་ཆགས་པའི་
རིག་པ་ནི་ རང་ཉིད་འཇྲོམས་པའི་ཐབས་སུ་ཟད། དྱེ་ནས་ཀླུ་རྒྱལ་དགའ་བྲོས་ རྲོན་པ་ཀླུའི་ཕྲོ་
བྲང་དུ་བྲོས། བྱས་པ་དིན་དུ་གཟྲོ་བའི་ མཆྲོད་པ་ཆྱེན་པྲོ་བྱས། དྱེར་རྱེ་ཞིག་གནས་པའི་ཚེ་ ཀླུ་
རྣམས་ནྲོར་བུ་རིན་པྲོ་ཆྱེ་ དྲོན་ཡྲོད་ཞགས་པ་བྱ་བ་ལ་ མཆྲོད་པ་བྱྱེད་པ་མཐྲོང་བས། རྲོན་པས་
དིས་པས་ཞགས་པ་དྱེའི་ཡྲོན་ཏན་རྣམས་ ཀླུས་བཤད་པས་ རྲོན་པ་ནྲོར་བུ་ དྲོན་ཞགས་དྱེ་ལ་
ཆགས་ནས་ ནན་གིས་བསླང་བས་ ཀླུས་བྱིན། དྱེ་ནས་ཀླུའི་མཐུས་བསྐལ་ནས་ རང་གནས་སུ་
སླྱེབས། ཀླུ་ནྲོར་ལ་ ལྲོངས་སྤྲོད་ཅིང་ཡུན་རིང་སྲོང་རྱེས་ རྲོན་པ་ཚེ་ལས་འདའ་ཁར་ རང་གི་བུ་
ཨུཏྤལ་ཅན་ཞྱེས་པར་ དྲོན་ཞགས་བྱིན། རྲོན་པ་གཞྲོན་ནུས་ཀྱང་ ཕའི་ལུང་བཞིན་དང་སྲོང་གི་ 
ཞབས་ཏྲོག་སར་ལྟར་བསྒྲུབས།

ཀླུའི་ནོར་བུ་དོན་ཡོན་ཞགས་པས་ ཡིད་འཕོག་མ་བཟུང་བ།

སྐབས་ཤིག་ གླུ་དབྱངས་སན་པ་མང་དུ་ཐྲོས་པས་ དང་སྲོང་ནི་རི་བྲོ་བཞིན་ གཡྲོ་མྱེད་དུ་
བཞུགས་པ་ལ། རྲོན་པས་འདི་ལྟ་བུའི་གླུ་དབྱངས་སན་པ་ གང་ལས་བྱུང་ཞུས་པས། དང་སྲོང་
གིས་གསུངས་པ། འདི་ནི་མིའམ་ཅིའི་བུ་མྲོ་ ཡིད་འཕྲོག་མ་ཞྱེས་བྱ་བ་ འཁྲོར་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་
པ་ ཀླུ་ཡུལ་དུ་རྱེད་མྲོའི་ཕྱིར་འྲོང་བ། དྱེ་དག་གི་གླུ་དབྱངས་ཡིན་གསུངས། རྲོན་པས་ཞུས་པ། 
མིའམ་ཅིའི་བུ་མྲོ་དྱེ་ མིས་བདག་ཏུ་བཟུང་ནུས་སམ་ མི་ནུས་དིས་པས། དང་སྲོང་གིས་གསུངས་
པ། ཁྲོད་རང་གི་ལག་རྱེར་ཡྲོད་པའི་ ཞགས་པ་དྱེས་བཟུང་ན་ འཛིན་ནུས་གསུངས་པས།

རྲོན་པ་གཞྲོན་ནུ་དགའ་ནས་ ཞགས་པ་ཐྲོགས་ཏྱེ་ ཀླུའི་ཕྲོ་བྲང་དུ་ཕྱིན། དྱེ་ན་ཡིད་འཕྲོག་ལ་
སྲོགས་ མིའམ་ཅིའི་བུ་མྲོ་རྣམས་ ཁྲུས་དང་ རྱེད་འཇྲོ་བྱྱེད་ཅིང་འདུག་པས། རྲོན་པ་ཞགས་
པ་ཐྲོགས་པ་མཐྲོང་ནས་ ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་ལ་འཕུར་སྲོང་། ཡིད་འཕྲོག་ཁྲུས་བྱྱེད་འཕྲོར་ 
ལངས་པ་ལ་རྲོན་པས་ ཞགས་པ་འཕངས་པས་ཐྱེབས་ནས། རི་དྭགས་རི་ལ་ཐྱེབས་པ་ལྟར་ 
དངངས་སྐྲག་ནང་བཅས་མིག་རིག་རིག་འདུག་ཅིང་ རྲོན་པ་ལ་སྨྲས་པ།

བདག་ནི་མིའམ་ཅིའི་བུ་མྲོ་ རིགས་བཟང་སྐྱེས་བུ་ ཁད་པར་ཅན་མ་གཏྲོགས་ རིགས་ངན་པས་
རྱེག་ན་ ད་ལྟ་འཆི་བས་བདག་ཐྲོངས་ལ། རིགས་འྲོས་པའི་ གནས་སུ་འཁྲིད་ན་ ཁྱེད་ལ་གཏམ་
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དང་ནྲོར་གི་བརན་པ་ཆྱེན་པྲོ་འྲོང་། ཁྱེད་གར་འགྲོ་བའི་རྱེས་སུ་ བདག་རང་འྲོང་གིས། བདག་གི་
བར་གནས་པའི་ གཙུག་རྒྱན་ནྲོར་བུ་འདི་ ཁྲོད་ཀྱིས་བཟུང་ན། བདག་ནམ་མཁའ་ལ་ འཕུར་
མི་ཐུབ་བྲོ་ཞྱེས་གཙུག་རྒྱན་བཀྲོལ་ཏྱེ་ རྲོན་པའི་ལག་ཏུ་སྤྲད་པས། རྲོན་པ་ཡང་དྱེ་ལ་ དགའ་
ཞིང་སིང་རྱེ་དང་བཅས་ རྱེག་མ་ནུས་པར་ ཞགས་པ་བཀྲོལ་ནས་འཁྲིད་པའི་རྱེས་སུ་ ཡིད་འཕྲོག་
འྲོངས་སྲོ།།

ཡོད་འཕོག་མ་ ནོར་བཟང་རྒྱལ་པོའི་ བཙུན་མོར་གྱུར་པ།

དྱེར་འཕྲོག་མ་ ཆྲོ་ངྱེ་འདྲོན་ཞིང་ མཆི་མ་གཏྲོང་བ་ལ་ རྲོན་པས་སྨྲས་པ། ཁྱེད་སྡུག་བསལ་
མཛད་མི་དགྲོས་ཀྱིས། ཕྱྲོགས་འདི་ན་རིན་པྲོ་ཆྱེའི་ཕྲོ་བྲང་གི་ནང་ན་ རིགས་ཆྱེ་ཞིང་མཐྲོ་བའི་རྒྱལ་
པྲོ་མཛེས་སྡུག་དང་ ལང་ཚོ་རྒྱས་པ་ བྲོ་གྲོས་དང་རལ་ འགན་ཟླ་བྲལ་བ། དཔལ་དང་ འབྱྲོར་
པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ ནྲོར་བཟང་ཞྱེས་པ་ངྲོ་མཚར་མཆྲོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞིག་ཡྲོད། ཁྲོད་དྱེར་བཙུན་
མྲོའི་འྲོས་སུ་ཆྱེ་བ་ཡིན་ནྲོ་ཟྱེར།

དྱེའི་ཚེ་ ནྲོར་བཟང་འཁྲོར་བཅས་ འབིགས་བྱྱེད་ཀྱི་ནགས་ཚལ་ནང་རྱེད་འཇྲོའི་ཕྱིར་བྱྲོན་ནས་ 
ཕྱིར་ལྲོག་འྲོང་བའི་ལམ་དུ་ ཤིང་རའི་ཁ་ལྲོ་པར་སྨྲས་པ། ཨིནྡྲ་ནི་ལའི་ཚལ་ལྟར་ སྲོ་ལྗང་རྩྭའི་
མྱུ་གུ་དྭངས་པའི་ཚལ་ན་ རྐང་འཐུང་གསར་པའི་འདབ་ཕྱེང་ དི་རླུང་བསྱེར་བུས་བསྐྲོད་པའི་ གར་

དང་བཅས་ ངྲོ་མཚར་ཡིད་འྲོང་ ཉམས་དགའི་གནས་འདིར་ མགྲོགས་པའི་ཤིང་ར་ རླུང་ལྟར་
འཕྱྲོ་ཞིང་རྡུལ་གི་སྤྲནི་ཚོགས་འཁིལ་བ་ སྤྲྲོ་དགའི་བདྱེ་བ་ཉམས་སུ་མྲོངས། ཞྱེས་གསུངས་
ཤིང་ བྱྲོན་པའི་ལམ་དུ་ རྲོན་པས་ཡིད་འཕྲོག་རྒྱལ་པྲོའི་དྲུང་དུ་འཁྲིད་ཅིང་ ཡིད་འཕྲོག་ལ་སྨྲས་
པ། རྒྱལ་པྲོ་འདི་ནི་ལྷ་དང་། མི་དང་། དི་ཟ་དང་བཅས་པའི་ འཇིག་རྱེན་ན་མཚུངས་ཟླ་མྱེད་པ་
ཡིན། འདི་ལ་ཁྱེད་མགུ་བ་ཡིན་ནྲོ། ཞྱེས་སྨྲས་ཏྱེ། རྒྱལ་པྲོའི་དྲུང་དུ་ ཕྱག་འཚལ་ཞིང་གསྲོལ་
བ།

མིའམ་ཅིའི་བུ་མྲོ་ ཡིད་འཕྲོག་ལྷ་མྲོ་ངྲོ་མཚར་ཅན་འདི་ རྒྱལ་པྲོ་ཁྱེད་ཀྱི་བཙུན་མྲོའི་འྲོས་སུ་ 
བདག་གིས་ཞགས་པས་བཟུང་བ་ཡིན། འདིའི་གཙུག་རྒྱན་ནྲོར་བུ་རིན་ཆྱེན་འདི་ མ་བྲལ་བར་
གཟུང་ན་ ལྷ་མྲོ་འདི་ ནམ་མཁའ་ལ་འགྲོ་མི་ཐུབ་ཅིང་ འབྲལ་མྱེད་དུ་གནས་པ་ཡིན། ཞྱེས་
ཡིད་འཕྲོག་གཙུག་རྒྱན་དང་བཅས་པ་ རྒྱལ་པྲོ་ལ་ཕུལ་བས། ཡིད་འཕྲོག་ཀྱང་ གཞྲོན་ནུ་ལང་
ཚོ་རྒྱས་ཤིང་ ཆགས་པས་ཡིད་དངས་ནས། འདི་ནི་ཀླུའི་གནས་ནའང་མྱེད་ལ། མིའི་ཡུལ་ན་
གཏམ་ཙམ་གགས་མ་མྲོང་། འདིའི་མཛེས་སྡུག་ནི་ ལྷ་བཟྲོ་མཁས་པ་ སྦྱངས་པ་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་
པས་ རི་མྲོ་བྲིས་ཀྱང་ འབྱུང་བ་དཀའ། ལྷའི་ཡུལ་དུ་ ལྷ་བུ་གསར་དུ་འཁྲུང་པའམ་ཅི་སམ་
ཞིང་ རི་དྭགས་མྲོ་ རི་དྭགས་ཀྱི་ཁྱུ་དང་བྲལ་བ་ལྟ་བུའི་ སྡུག་བསལ་དྱེ་བརྱེད་པར་གྱུར་ཏྲོ། 
རྒྱལ་པྲོ་ཡང་ རབ་ཏུ་མཉྱེས་ནས་ རྲོན་པ་ལ་རིན་པྲོ་ཆྱེ་མང་དུ་བྱིན། ཡིད་འཕྲོག་ཤིང་རའི་སྱེང་



        10         11

དུ་ གདན་དངས་ཏྱེ་ གྲོང་ཁྱེར་ཧ་སི་ནའི་ ཕྲོ་བྲང་དུ་བྱྲོན། རང་གི་ཡབ་ལ་ལྲོ་རྒྱུས་བརྲོད་པས་ 
ཡབ་ཀྱང་དགའ་ནས་ མནའ་མ་སླྱེབས་པའི་་དགའ་སྲོན་ཆྱེན་པྲོ་བྱས་སྲོ།།
དྱེ་ནས་ནྲོར་བཟང་དང་ ཡིད་འཕྲོག་མ་ ཤིན་ཏུ་མཛའ་བའི་སྱེམས་ཀྱིས་ ནམ་ཡང་མི་འབྲལ་
ཞིང་། པདྨའི་སྤན་ཡངས་བལྟ་ཞིང་ མྱེ་ཏྲོག་འདབ་འདའི་མཆུ་འཇིབ་ཅིང་ རིན་པྲོ་ཆྱེའི་གདུ་བུ་ 
སིལ་སིལ་སྒྲ་དང་བཅས་པས་ ཕྲོ་བྲང་དུ་རྱེ་དགའ་བདྱེ་སྤྲོད་ དཔལ་གི་ཕུན་ཚོགས་ལ་ ལྲོངས་
སྤྲོད་ཅིང་གནས་སྲོ།།

གཡོ་ཐབས་ཀྱིས་ རྒྱལ་པོ་ནོར་བཟང་དམག་ལ་འབྱོན་བཅུག་པ།

དྱེ་ནས་ལྷྲོ་ཕྱྲོགས་པའི་ བྲམ་ཟྱེ་སྱེར་སྐ་དང་། པུཥྐར་བྱ་བ་གཉིས་ཟས་ནྲོར་འདྲོད་པས་འྲོངས། 
ཡབ་རྒྱལ་པྲོ་ནྲོར་གིས་ དྱེ་གཉིས་རིག་པ་ཅན་དུ་མཐྲོང་ནས་བདག་རྐྱེན་བྱས་ཏྱེ་སྱེར་སྐ་ཡབ་ཀྱ་ི
ནང་བྲོན་དང་། པུཥྐར་སས་ཀྱི་བྲོན་པྲོར་བཅུག། དྱེ་གཉིས་སྱེམས་མ་རུང་པ་ཕག་དྲོག་གིས་ ང་
རྒྱལ་བ་ཡིན་པས། སས་ནྲོར་བཟང་དང་། བཙུན་མྲོ་ཡིད་འཕྲོག་གཉིས་ལ་ རིག་པ་དང་ཡྲོན་
ཏན་ཆྱེན་པྲོ་ཡྲོད་པ་མཐྲོང་ནས་ ཕག་དྲོག་གིས་སྡང་ཞིང་། ནྲོར་བཟང་གསྲོད་ཐུབ་པ་ཞིག་རྱེ་བའི་ 
བསམ་པ་ངན་པ་ཁྲོ་ན་ཡིད་ལ་བྱྱེད་པར་གྱུར།

དྱེའི་ཚེ་སྤྲིན་ཞྱེས་པ་ཀར་པ་ཊའི་རྒྱལ་ཕན་ སྡིག་པ་ཅན་གིས་ ཧ་སི་ནའི་གྲོང་ལ་ རྐུན་དམག་

བྱྱེད་པར་བརམ། ཡབ་ཀྱིས་དམག་དྱེ་ འཇྲོམས་པར་བགི་ཞྱེས་ བྲོན་པྲོ་ལ་བཀའ་བསྩལ་པས། 
བྲོན་པྲོ་རྣམས་ཀྱིས་ སས་དཔའ་བ་ བརྟུལ་ཕྲོད་པ། སྒྱུ་རལ་དང་ལྡན་པ་འདི་ དཔུང་དང་བཅས་
པ་ གཡུལ་དུ་བྱྲོན་ན་ གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བར་འགྱུར་རྲོ་ཞྱེས་སྨྲས་པས། ཡབ་ཀྱིས་སས་ལ་ དྱེ་
ལྟར་གསུངས་པས་ ཡིད་འཕྲོག་ནི་མཆི་མའི་དྲོ་ཤལ་ མུ་ཏིག་གི་རྲོག་མ་ལྟར་ བྲུལ་ཞིང་ གདྲོང་
ས་ལ་ཕབས་ཏྱེ་ ལག་པས་ས་ལ་རི་མྲོ་བྲི་བར་གྱུར།

དྱེར་སས་ལ་ཡབ་ཀྱིས་གསུངས་པ། ཁྲོད་ཀྱི་སྒྱུ་རལ་གིས་ དཔུང་ཚོགས་བཟླྲོག་ཅིང་གསད་ན་ 
གགས་པ་ཀུན་ཏུ་ཁབ་ཅིང་  ཐམས་ཅད་དབང་དུ་བསྡུ་བ་ཡིན། ཞྱེས་ནན་གིས་བསྐུལ།
དྱེ་ནས་ སས་འབྱྲོན་དགྲོས་པའི་ཚེ་ ཡིད་འཕྲོག་ལ་ ང་ཐག་རིང་པྲོར་འགྲོ་མི་དགྲོས་ཤིང་ ཡུན་
རིང་པྲོ་མི་ཐྲོགས་ཞྱེས་ སྱེམས་གསྲོ་ཞིང་། ཡུམ་ལ་ལྲོག་ཏུ་ ཡིད་འཕྲོག་གི་གཙུག་རྒྱན་བཅྲོལ་
ཏྱེ། མ་མ་ བདག་དང་འབྲལ་བའི་ སྡུག་བསལ་གིས་གདུངས་པ་འདི་ མ་མས་བསྐང་བར་
མཛོད། གཙུག་རྒྱན་འདི་ མྲོ་རང་གི་སྲོག་ལ་འབབ་པ་འབྱུང་ན་མ་གཏྲོགས་ མ་སྲོན་པར་ 
བདག་པྲོ་མཛོད་ཅིག། ཅྱེས་ཡིད་འཕྲོག་གཙུག་རྒྱན་དང་བཅས་པ་ ཡུམ་ལ་བཅྲོལ་ནས་ གང་
པྲོའི་ཚོགས་སྲོགས་ དཔུང་དང་བཅས་ གཡུལ་དུ་བྱྲོན་ནྲོ།།  
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ཡིད་འཕོག་མ་ རང་ཡུལ་དུ་ ལོག་དགོས་འབྱུང་བ།

དྱེ་ནས་ ཡབ་ཀྱི་རི་ལམ་དུ་ གྲོང་ཁྱེར་གི་མཐར་ དགའི་དཔུང་སླྱེབས་ཡྲོད་པ་དང་། རང་གི་ལྟྲོ་
བ་གཤགས་ནས་ རྒྱུ་མ་བཏྲོན་ཏྱེ་ གྲོང་ཁྱེར་གི་མཐའ་བསྐྲོར་བའི་ རི་ལམ་བྱུང་བས་ རྲོག་པ་
ཟྲོས་ནས་ བྲོན་པྲོ་སྱེར་སྐ་ལ་ ཇི་ལྟར་ཡིན་དིས་པས། བྲོན་པྲོས་གུས་གུས་ལྟར་བྱས་ནས་ བདག་
ནི་ རྒྱལ་པྲོ་ཆྱེན་པྲོ་ ཁྱེད་ལྟ་བུ་ལས་ ཡིད་ལ་གཞན་བསམ་པ་མྱེད། འདི་ལྟ་བུའི་ ཚིག་ངན་པ་
ཐྲོས་པས་ སྱེམས་མ་དགའ། འདི་ནི་རྒྱལ་པྲོའི་སྐུ་སྲོག་དང་ རྒྱལ་སིད་ཉམས་པའི་ ལྟས་ཤིན་ཏུ་
ངན་པ་ཡིན། ཞྱེས་ མ་ངན་ཆྱེ་བའི་ཚུལ་བྱས་པས་ རྒྱལ་པྲོས་སྨྲས་པ། ངན་ལྟས་ཞི་བའི་ཐབས་
དང་ རིམ་གྲོ་བསམ་པར་མཛོད་ཅིག་གསུངས།  

སྱེར་སྐ་དང་པུཥྐར་གྲོས་བྱས་ཏྱེ། ད་ནི་ཡིད་འཕྲོག་འདི་མྱེད་པ་བྱ་ཐུབ། འདི་མྱེད་ན་ནྲོར་བཟང་
སྲོག་ཆད་འགྲོ། ཞྱེས་དགའ་ནས་རྒྱལ་པྲོ་ལ་ཞུས་པ། རྒྱལ་པྲོ་རི་ལམ་ངན་པ་འདི་ཞི་བའི་ཐབས་ 
རིང་བུ་ལ་ ཕྱུགས་མང་པྲོའི་ཁྲག་བླུག། དྱེ་ལ་བྲམ་ཟྱེས་ རྒྱལ་པྲོའི་སྐུ་ལུས་བཀྲུས་པའི་ཆབ་
བླུགས་ཅིང་ གསྱེར་དང་རིན་ཆྱེན་མང་པྲོ་བྱནི། མིའམ་ཅི་མྲོའི་ཚིལ་བུས་ སྦྱནི་སྱེག་བྱས་ན་ 
རི་ལམ་ངན་པ་ཞི་ཞིང་བསམ་པ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རྲོ། མིའམ་ཅི་མྲོའི་ཚིལ་ གཞན་དུ་དཀྲོན་
ཀྱང་ འདི་ནི་རྒྱལ་པྲོའི་བསྲོད་ནམས་ཀྱིས་ དཀྲོན་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ། ཡིད་འཕྲོག་བསད་པའི་ཚིལ་
གིས་ བྱས་པས་ཆྲོག་གྲོ་ཞྱེས་སྨྲས་པས། ཚིག་མ་རུང་པ་དྱེ་ཐྲོས་ནས་ རྒྱལ་པྲོས་སྨྲས་པ། རང་

གི་སྲོག་བསྲུང་བའི་ཕྱིར་ བུའི་ཆུང་མ་གསྲོད་པ་མི་རིགས་ཤིང་། ཁད་པར་ཡིད་འཕྲོག་འདི་མྱེད་
ན་ བདག་གི་བུ་ སྲོག་མི་འཚོ་སྨྲས་པས། ཡང་བྲོན་པྲོས་སྨྲས་པ། རྒྱལ་པྲོ་བྲོ་གྲོས་ཆྱེ་ཡང་ སྐྱེ་
བྲོའི་ལུགས་མི་མཁྱེན་པར་འདུག། རྒྱལ་པྲོའི་སྲོག་དང་ རྒྱལ་སིད་ཉམས་པའི་ལྟས་བྱུང་ན་ བུ་
དང་མནའ་མ་ལ་ཆགས་པས་ཅི། སྲོག་བསྲུང་བའི་ཕྱིར་ བུ་དང་ཆུང་མ་ ཡུལ་གཞིས་ནྲོར་ཁང་
གཏྲོང་བའི་ ལུགས་ཡིན་ལ། རྒྱལ་པྲོ་སྐུ་སྲོག་འཚོ་ན་ བུ་དང་ཆུང་མ་སླར་ཡང་འབྱུང་། རྒྱལ་
སིད་ཡུལ་འཁྲོར་བདྱེ་བར་འཚོ།

འཇིག་རྱེན་ཁམས་ན་ རང་གི་སྲོག་ལས་གཅྱེས་པ་ གང་ཡང་མྱེད་ཅྱེས་བྲོན་པྲོ་སྡིག་པའི་སྱེམས་
ལ་ རམས་ཤིང་གཏུམ་པ་དྱེས་ དཔྱེ་དང་རྒྱུ་མཚན་མང་པྲོས་བྲིད་ནས་མྲོལ་བས། རྒྱལ་པྲོ་ཡང་ 
བྲོ་འཁྲོག་ཅིང་གྱུར་ཏྱེ། རང་གི་བཙུན་མྲོ་མདུན་དུ་བྲོས་ནས་སྨྲས་པ། རི་ལམ་འབྱུང་ཚུལ་དང་ 
རིམ་གྲོ་དགྲོས་ལུགས་སྲོགས་བཤད་པས། བཙུན་མྲོའི་བསམ་པར་ རྒྱལ་པྲོ་དང་ བྲོན་པྲོ་སྡགི་
ཅན་གཏུམ་པྲོའི་སྱེམས་ཀྱིས་ བག་མྱེད་དུ་ སྡིག་གསྲོག་པར་འདུག། 

བདག་གི་བུས་ མནའ་མ་འདི་ བདག་ལ་བཅྲོལ་བ་ཡིན། སྲོག་ལ་འབབ་ན་ གཙུག་རྒྱན་ནྲོར་བུ་
སྤྲྲོད་ཅིག་ཟྱེར་བ་ཡྲོད། འདི་སྤྲྲོད་ནས་ ནམ་མཁའ་ལ་འཕུར་ན་ སླར་བུ་དང་ཕད་པ་སིད་སམ། 
ཡིད་འཕྲོག་ལ་ དྱེ་དག་གི་ལྲོ་རྒྱུས་ཞིབ་ཏུ་བརྲོད་ནས་ ད་ནི་ཁྲོད་རང་གཙུག་རྒྱན་ནྲོར་བུ་འདི་ སྤི་
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བར་བཅིང་ལ་ མཆྲོད་སྦྱིན་བྱྱེད་པར་བྲོས་ཚེ་ སྲོང་ལ་ནམ་མཁར་འཕུར་ཞིག་ ཅྱེས་མངགས་སྲོ།། 
དྱེ་ནས་རིང་བུ་ཕྱུགས་ཀྱི་ཁྲག་གིས་བཀང་སྱེ་ མཆྲོད་སྦྱིན་གི་སར་ཡིད་འཕྲོག་མ་བྲོས་པས། 
གཙུག་རྒྱན་བཏགས་ནས་དྱེར་ཕྱིན། གསྲོད་ཁར་ནམ་མཁའ་ལ་འཕུར་ནས་སྨྲས་པ། རྒྱལ་པྲོ་
ཁྱེད་ནི་བུ་ལ་བརྱེ་ཡང་ མནའ་མ་གསྲོད་པ་འྲོས་མ་ཡིན། ཁྱེད་ནི་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག། བདག་ནི་
རང་གནས་སུ་འགྲོ། རྒྱལ་བུ་གཞྲོན་ནུ་སླྱེབས་ན་ ཡབ་ཀྱིས་རྒྱལ་བུའི་སྲོག་ བསྲུང་བར་མཛོད་
ཅིག་ ཅྱེས་བརྲོད་ནས་ ཁྲྲྭ་བཞིན་འཁྱུག་ཅིང་ གྲོག་ལྟར་ནམ་མཁའ་ལ་སྲོང་ངྲོ།།

དྱེར་རྒྱལ་པྲོ་ མཆྲོད་སྦྱིན་རིམ་གྲོའི་གྱེགས་སུ་བསམས་ནས་ ཐུགས་མ་བདྱེ་བར། བྲོན་པྲོ་སྱེར་
སྐས་རྗུན་སྨྲས། འདི་ནི་མཆྲོད་སྦྱིན་མ་གྲུབ་པ་ མ་ཡིན་པས་ གདུག་པ་ཚངས་པའི་ སིན་པྲོ་ཞྱེས་
པ་སགས་ཀྱིས་བཀུག་ནས་ ཡིད་འཕྲོག་བསད་པ་ཡིན་པས་ མཆྲོད་སྦྱིན་གྲུབ་པ་ཡིན་ནྲོ།། ཞྱེས་
སྨྲས་པས་ རྒྱལ་པྲོ་ཡིད་ཆྱེས་སྲོ།།

དྱེ་ནས་ཡིད་འཕྲོག་ རང་ཡུལ་དུ་སླྱེབས་ནས་ ཡབ་དི་ཟའི་རྒྱལ་པྲོ་ལྗྲོན་པ་ར་མགྲོ་ཅན་གི་དྲུང་དུ་ 
ལྲོ་རྒྱུས་རྣམས་ཞིབ་པར་ཞུས་པས། མིའི་དི་མ་དག་ཕྱིར་ ཉིན་རྱེ་བཞིན་སྐྱེད་མྲོས་ཚལ་དུ་ གསྱེར་
གི་བུམ་པ་ལྔ་བརྒྱས་ ལུས་འཁྲུད་དུ་བཅུག་གྲོ། ཡིད་འཕྲོག་ནི་ནམ་མཁའ་ལ་འཕུར་བ་ནས་ 
ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་ ནྲོར་བཟང་དན་པས་ ཡིད་གདུངས་སྲོ།།

དྱེ་ནས་འཕུར་ཏྱེ་ ཀླུ་རྒྱལ་གནས་ཀྱི་མཚོ་འགམ་དུ་ཕྱིན་ནས་ དང་སྲོང་ཤིང་ཤུན་ཅན་ལ་ ཕྱག་
བྱས་པས་འདུད་ཅིང་སྨྲས་པ། དང་སྲོང་ཆྱེན་པྲོ་ཁྱེད་རྲོན་པ་ལ་ བདག་འཆིངས་པའི་རིག་པ་ སླྲོབ་
པར་མཛད་པ་ཡིན་པས། ད་བདག་གི་ཚིག་འགའ་ གསན་དུ་གསྲོལ་ཞྱེས་ཞུས་པས། དང་སྲོང་
ཅུང་ཟད་ ངྲོ་ཚ་བའི་རྣམ་པས་སྨྲས་པ། འདི་ནི་བདག་གིས་བྱས་པ་མ་ཡིན། ཁྱེད་རང་གི་སྲོན་གི་
ལས་དང་། རྲོན་པ་གཡྲོན་ཅན་གི་ནྲོར་བུ་ དྲོན་ཞགས་ཐྱེབས་པའི་ འཕྲུལ་གིས་བཅིངས་པ་ཡིན་
གསུངས། ཡིད་འཕྲོག་གིས་ཞུས་པ། བདག་ནི་རིགས་ངན་རྲོན་པས་བཟུང་བའི་ སྡུག་བསལ་གི་
འདམ་དུ་ཚུད་ཀྱང་།

ནྲོར་བཟང་ཞྱེས་པའི་ མི་མཆྲོག་རྒྱལ་བའི་བཙུན་མྲོར་གྱུར་ནས་ སྐལ་བ་བཟང་ན་ཡང་། ད་ལྟ་དྱེ་
དང་བྲལ་བས་གདུངས་ནས་ ་བཟྲོད་བགས་མྱེད། བརྱེ་ལྡན་དྱེ་ཡང་བདག་དང་བྲལ་བས་ ཐུགས་
སྐྲོ་བར་ངྱེས། དང་སྲོང་ཆྱེན་པྲོ་ཁྱེད་སྱེམས་ཅན་ཀུན་ལ་བརྱེ་ཞིང་ ལྷག་པར་ གདུངས་པས་གཟིར་
བ་ལ་ ཕན་མཛད་མཁན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ གལ་ཏྱེ་ རྒྱལ་བུ་དྱེ་བདག་འཚོལ་བའི་སླད་དུ་ ལམ་འདི་
ཕྱྲོགས་སུ་འབྱྲོན་སིད་པས་ འཕིན་འདི་ལྟར་གསུང་རྲོགས་མཛོད།

བདག་ནི་ཁྱེད་དང་བྲལ་བའི་ གདུངས་པའི་མྱེས་ཚིག་ཅིང་ བརྱེད་པ་མྱེད་པར་རང་གི་ཡུལ་ན་ཡྲོད། 
ཁྱེད་ནི་དྱེར་འབྱྲོན་ན་ ལམ་ལ་བགྲོད་དཀའ་བའི་ འཇིགས་པ་ས་ཚོགས་ཡྲོད་པས་ མི་རྣམས་
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བགྲོད་པའི་གནས་མ་ཡིན། དཀའ་ཐུབ་ནགས་འདིའི་མཐའ་མ་ ནགས་ཚལ་ན་ བདུད་རི་ཞྱེས་པའི་
སྨན་ཆྱེན་ཡྲོད། དྱེ་མར་ཁུར་བཀྲོལ་ནས་བཏུང་ན་ སིང་སྲོབས་ཆྱེན་པྲོ་ཁྱེད་ གངས་རི་ལྟར་དཀར་བའི་
ལམ་ལ་བདྱེ་བར་ཐར་བ་ཡིན་ནྲོ། ཞྱེས་ལམ་གི་བགྲོད་ཚུལ་རྣམས་ ཞིབ་པར་མངགས་ནས་ བདག་གི་
ལག་རགས་འདི་ཡང་ དྱེ་ལ་སྤྲྲོད་པར་ཞུ་ ཞྱེས་སྲོར་གདུབ་བཅྲོལ་ཏྱེ་ ནམ་མཁའ་ལ་འཕུར་སྲོང་ངྲོ་།། 
དང་སྲོང་གིས་ལམ་གི་བགྲོད་ཚུལ་རྣམས་ མ་བརྱེད་པར་ཐུགས་ལ་ཡང་ཡང་བསམ་ཞིང་ སྲོར་གདུབ་
དང་བཅས་ གཅྱེས་པར་བཟུང་ངྲོ་།།

ནོར་བཟང་ དམག་ལས་རྒྱལ་ཏེ་ ལོག་ས་ལས་ ཡིད་འཕོག་མ་ འཚོོལ་བར་བྱོན་པ།

དྱེའི་ཚེ་ ནྲོར་བཟང་གིས་ སྤྲིན་ཞྱེས་པ་ གདུག་པའི་རྒྱལ་ཕན་དྱེ་བཅྲོམ་ནས་ བང་མཛོད་རྣམས་ཀྱང་
བངས། ཡིད་འཕྲོག་བལྟ་བར་འདྲོད་ནས་མྱུར་དུ་འྲོངས། ཧ་སི་ནའི་རྒྱལ་བྲོན་རྣམས་ དག་བྲོ་རྒྱལ་ཕན་
རང་གི་གདུགས་འྲོག་ མངའ་ཞབས་སུ་འཁྲོད་པས་ དགའ་ཡང་། མནའ་མ་སྲོན་རྒྱུ་མྱེད་པས་ ཇི་
ལྟར་ཤྲོད་ཅྱེས་ འཚེར་ཞིང་འདར་བར་གྱུར། དྱེ་ནས་ནྲོར་བཟང་ཕྲོ་བྲང་གི་འཁྲོར་དང་ ཡབ་ཀྱ་ིདྲུང་
དུ་ཕྱིན་ནས་ གུས་པས་བཏུད་ཅིང་། བཞིན་བཟང་མ་འཚོའམ་ཞྱེས་སུ་ལ་དིས་ཀྱང་ ལན་མི་སྨྲ་བར་ 
གདྲོང་ས་ལ་ཕབ་ཅིང་འདུག། ཡུམ་གིས་སྨྲས་པ། བུ་ཁྲོད་ཀྱི་དགའ་མ་ སྐྲོན་མྱེད་འཚོ་ཡྲོད་དྱེ།

སྲོག་ལ་ཐྱེ་ཚོམ་དུ་གྱུར་ནས་ ངས་གཙུག་རྒྱན་སྤྲད་ཅིང་ ནམ་མཁའ་ལ་འཕུར་ནས་སྲོང་། ཞྱེས་སྨྲ་

པས་ རྒྱལ་བུ་ནི་ མཆི་མ་ཆར་ལྟར་བབས་ཅིང་ སིང་ཁར་བྲན་པས་ སླར་དན་པ་རྱེད་ནས་ མཆི་
མས་བརྣངས་ཤིང་ སྐབས་དྱེར་འདི་སྐད་བརྲོད། ཁ་བ་མ་ཡིན་ ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁྲོར་དངྲོས། 
།བསྲུབ་པ་མ་ཡིན་བདུད་རིའི་རྒྱུན་དང་འད། །འབད་པ་མ་ཡིན་མྱེ་ཏྲོག་ལྟ་བུ་ཡི། །བདག་གི་ཡིད་
འཕྲོག་མ་དྱེ་གང་དུ་སྲོང་།

ཞྱེས་བརྲོད་ཅིང་ སྐྱེད་མྲོས་ཚལ་དུ་སྲོང་ནས་འཚོལ་བར་བྱྱེད། དྱེར་འཁྲོར་རྣམས་ཁྲིད་ཅིང་ ཉིན་མྲོ་
འདས་ཏྱེ་ མཚན་ལ་མ་ཚོར་བར་ ནགས་གསྱེབ་ཏུ་འཚོལ་དུ་སྲོང་། ད་ནི་སྨྲོན་པ་ལྟར་གྱུར་ནས་ 
ཡིད་ཅན་གི་མི་དང་། ཕྱུགས་དང་། བྱ་དང་། རི་དྭགས་དང་། སྱེམས་མྱེད་ཀྱི་རྲོ་དང་། ཤིང་ལ་
སྲོགས་མིག་གིས་ མཐྲོང་ཚད་ལ་དིས་ཤིང་། གྲོགས་པྲོ་ནྱེ་ཙོའི་ཕྲུག་གུར་ བདག་གི་གྲོགས་མྲོ་ ཟླ་
བ་ཉ་གང་བ་ལྟ་བུ་དཀར་ལ་མཛེས་པ། པདྨའི་འདབ་ལྟར་ དམར་བའི་མཆུ་ལ་དཀར་བའི་ཚེམས་
ཀྱི་གྱེ་སར་བཀྲོད་པ་ཅན། རི་དྭགས་མིག་ཅན་རྣ་རྒྱན་རིན་ཆྱེན་འགམ་པ་མཛེས་པ་ཉིད། མུ་ཏིག་
ཕྱེང་བས་ནུ་མ་རྒྱས་པ་བརྒྱན་བྱས་པའི། བདག་གི་ཡིད་འཕྲོག་ལྷ་མྲོ་ཁྲོད་ཀྱིས་མ་མཐྲོང་ངམ།། 
ཞྱེས་ཀུན་ལ་དིས་ཞིང་བརྒྱུགས།

དྱེའི་ལམ་ས་འདྱེན་པ་བཞིན་ ནམ་མཁའ་ལ་ཟླ་བ་དལ་གིས་ འགྲོ་བ་མཐྲོང་ནས་ ནམ་མཁའི་
གཞལ་ཡས་ཁང་དང་ ཟླ་ཞལ་མ་དྱེའི་ཞལ་གི་དཀྱིལ་འཁྲོར་ ཅུང་ཟད་བསན་པ་ནི་ མིན་ནམ་
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བསམ། གཏམ་ནི་སྨྲ་རྲོད་ཅིང་ རྱེད་འཇྲོ་མྱེད་པ་འདི་ ཅི་སམ་སྱེམས་ནི་ཉྲོན་མྲོངས་དི་མར་གྱུར། 
དྱེ་ནས་ཟླ་བའི་ཕྱྲོགས་སུ་འགྲོ་ཞིང་ དིས་པས། གྲོགས་པྲོ་ཁྲོད་ནི་ མཁའ་ལ་རྒྱུ་བའི་གྲོགས་སུ་ རི་
དྭགས་མིག་ཅན་ དི་མྱེད་འྲོད་དཀར་ཅན་ ཁྲོད་དང་མཚུངས་པའི་ ཟླ་ཞལ་མ་དྱེ་མ་མཐྲོང་ངམ།
མཛེས་སྡུག་སྤྲིན་ལྡན་ས་ཚོགས་མདྲོག་བཀ་ཞིང་། །རིན་ཆྱེན་གཙུག་ཕུད་ནྲོར་བུའི་མདངས་
གསལ་ཞིང་། །སྐྲ་སྲོགས་མཇུག་མའི་མདྲོག་ལྡན་གར་བྱྱེད་ལ། །བདག་གི་ར་བྱ་དྱེ་ནི་མ་མཐྲོང་
ངམ།།

ཁྲོད་ཀྱི་གགས་པས་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཁབ་ཅིང་། །བསིལ་ཟྱེར་བདུད་རིས་འགྲོ་བའི་མུན་པ་སྱེལ། 
།བདག་གི་བྲོ་ཡི་མུན་པ་སྱེལ་ཕྱིར་དུ། ཅུང་ཟད་བརྱེ་་བའི་གཏམ་དྱེ་མི་ཤྲོད་ཅི། ཞྱེས་པ་ལ་སྲོགས་
པའི་ གཏམ་འདི་ཞིང་ ཟླ་བ་གར་འགྲོའི་ཕྱྲོགས་སུ་མཚན་གང་ཕྱིན་པས་ ཀླུའི་ཕྲོ་བྲང་གི་ ནགས་
མཐའ་དཀའ་ཐུབ་གནས་ དང་སྲོང་ཆྱེན་པྲོ་ཤིང་ཤུན་གི་ དྲུང་དུ་སླྱེབས།

དྱེ་ལ་སར་བཞིན་དུ་དིས་པས། རྒྱལ་བུ་ངལ་ཞིང་དུབ་ཀྱང་ གདུང་བས་མི་བཟྲོད་པར་ ཀུན་ཏུ་
འཚོལ་ཞིང་འདི་བ་སྲོགས་ སྨྲོན་པ་ལྟར་ཆམ་ཆྲོ་ངྱེ་མཐྲོང་བས། དང་སྲོང་གིས་ཤྱེས་ནས་སྨྲས་པ། 
ཁྱེད་ནི་གདུང་བ་དག་པྲོ་དྱེ་ཐྲོངས་ཤིག །མཛེས་མ་དྱེ་ བདག་གིས་མཐྲོང་ཞིང་ ཁྱེད་ལ་འཕིན་ཡང་
ཡྲོད། དྱེ་ནི་ཁྱེད་ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་ དན་ཞིང་ ཟས་ཀྱང་མི་དན། འདྲོད་པས་གདུང་བའི་ མྱེས་

ཚིག་པ་དང་མཚུངས་པར་འདུག། མིའམ་ཅིའི་གནས་སུ་མགྲོད་དཀའི་ ལམ་གི་བགྲོད་ཚུལ་དང་། 
ལྗྲོན་པའི་གནས་ན་ཡྲོད་པས་ དྱེར་མྱུར་དུ་བྱྲོན་ཅིག་ ཅྱེས་ས་ཡང་འྲོད་ཟྱེར་སྱེར་པྲོས་ འགྱེངས་པ་
ལྟ་བུའི་སྲོར་གདུབ་འདི་ཡང་ ཁྱེད་ལ་ཕུལ་ཅིག་ཟྱེར། ཞྱེས་གསུངས་ནས་ སྲོར་གདུབ་གཏད་ཅིང་ 
ལམ་གི་མགྲོད་ཚུལ་རྣམས་ ཞིབ་པར་བཤད་པས་དགའ་ཞིང་། ཇི་ལྟར་མངགས་པ་བཞིན་སྨན་
ཆྱེན་ བདུད་རི་བཏུས་ནས་ མར་ཁུར་སྨིན་པར་བྱས་ཏྱེ་ བཏུང་བས་རྗུ་འཕྲུལ་དང་ ལྡན་པར་གྱུར། 
མཚོན་ཆ་ཐྲོགས་ནས་བྱྲོན་པས་ གངས་ཅན་གི་རི་རྒྱབ་ནས་ ཀུ་ཀུ་ལཱ་ཡི་རི་ལ་སླྱེབས་ འབྲས་བུའི་
སྐྱེས་ཀྱསི་འཚོ།

དྱེ་ནས་སྤྲྱེའུའི་ ཁྱུའི་བདག་པྲོ་རླུང་ཤུགས་ ཞྱེས་པ་ལ་ཞྲོན་ནས་རི་དྱེ་བརལ། དྱེ་ནས་ལུག་གི་རི་ 
ཞྱེས་པའི་རི་བྲོ་བརལ། དྱེ་ནས་སྦྲུལ་ཆྱེན་གདུག་པ་དང་འཕད་པར་མདའ་རྒྱབ། སིན་མྲོ་རྒྱུད་མངས་
ཐྲོགས་པ་ བསླུ་བྲིད་བྱྱེད་པར་ ཐྱེ་ཚོམ་མྱེད་པར་བྱྲོན་ནས་ རི་བྲོ་སྤུ་གིའི་སྲོ་རྣྲོན་ལྟ་བུ་ལ་སིང་སྲོབས་
དང་ དཔའ་རལ་ལྡན་པས་འཛེགས། དྱེ་ནས་ཡང་རྲོ་རྱེ་ཅན་ ཞྱེས་པའི་རི་ཡང་འཛེགས། དྱེ་ནས་
སིན་མྲོ་ ཤ་ཟན་བྱ་རྲོད་གདྲོང་གི་གནས་སུ་ རི་དྭགས་ཀྱི་པགས་པ་རླྲོན་པས་ ལུས་གཡྲོགས་ནས་ 
རིའི་རྱེ་མྲོར་བཞུགས་པས། མཚན་མྲོའི་དུས་ སིན་མྲོ་བྱ་རྲོད་གདྲོང་ ཤ་ཟ་བར་འྲོངས་པ་པགས་
རླྲོན་བྲོར་ཏྱེ་ བསད་ནས་བཏུལ། དྱེ་ནས་སྱེང་སྡྱེང་གི་ནགས་རི་སྟུག་པྲོར་ འཛེགས་ཤིང་བབས་
པའི་འགམ་ན་ ཕུག་པར་བཞུགས་ནས་ རྲོ་བསགས་པས་ ཚ་གང་དང་། སྦྲུལ་དང་། སིན་པྲོ་ལ་
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སྲོགས་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་འཕྲོག་པའི་སྨན་རྱེད།
དྱེ་ནས་རིའི་འཁྲུལ་འཁྲོར་ རི་གཉིས་སྡྱེབ་པ་དང་། ལྕགས་ཀྱི་འཁྲོར་ལྲོའི་འཁྲུལ་འཁྲོར་དང་། 
ལུག་གི་འཁྲུལ་འཁྲོར་དང་། སྐྱེས་བུའི་ འཁྲུལ་འཁྲོར་ལ་སྲོགས་པ་ འཁྲུལ་འཁྲོར་འཇིགས་
པ་རྣམས་མདའ་རྱེད་དང་། ཕུར་བུའི་རྱེས་ཕུག་ཅིང་ འཁྲུལ་འཁྲོར་གི་སྲོ་རྣམས་བཅྲོམ་ནས་བྱྲོན།
དྱེ་བཞིན་འཇིགས་རུང་ ཆུ་སིན་གི་འཁྲུལ་འཁྲོར་དང་། སིན་པྲོའི་སྲོའི་འཁྲུལ་འཁྲོར་དང་། མུན་
པ་ཆྱེན་པྲོའི་ཕུག་དང་། ཁྲྲོན་པ་གཉིས་དང་། ཆུ་བྲོ་ཆྱེན་པྲོ་རྣམས་བརལ་ནས་བྱྲོན། ཆུ་དྱེའི་
ངྲོགས་སུ་ སིན་པྲོ་རྣམས་བསད། མཆྱེ་བའི་དུག་ཅན་གི་ སིན་བུ་གནས་པའི་ པ་ཏམ་ག་ཞྱེས་
པའི་ཐུར་བགྲོད། གངས་འགམ་དུ་ མིའམ་ཅིའི་འབངས་རྣམས་ངུ་བ་དང་། རྲོད་པའི་ གནས་སྲོ་
སྲོར་ངུ་རྲོད་ཀྱི་སྒྲས་ ལམ་དུ་བགྲོད་མི་ནུས་པ་རྣམས་ཀྱང་ སྲོ་སྲོར་བགྲོད། དྱེ་ནས་ཀླུ་དུག་ཅན་
དང་། མིའམ་ཅི་མྲོས་གདུང་བས་ ལམ་འགག་པའི་ཐུར་སྲོགས་ བགྲོད་དཀའ་ཐམས་ཅད་བགྲོད། 
དྱེ་ནས་ཆུ་རྦ་རླབས་ཅན་གི་ཆུ་ཀླུང་ཆྱེན་པྲོ་ རྦ་རླབས་དང་ ལྗྲོན་ཤིང་རིང་པྲོ་ལ་ བརྱེན་ནས་བགྲོད།

མིའམ་ཅིའི་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ཏེ་ སྒྱུ་རྩལ་གྱི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པ།

དྱེ་ནས་མིའམ་ཅིའི་གྲོང་ཁྱེར་ ཤྱེལ་ལས་གྲུབ་པའི་ ཁང་པ་འདུག་པའི་གསྱེབ་ཏུ་བྱྲོན་པས་ པདྨའི་
ཚལ་གི་འགམ་དུ་ ལྗྲོན་ཤིང་གི་རྱེར་འཛེགས་ནས་ ཡལ་གའི་སྲུབ་ལ་བལྟས་པས་ སྐྱེད་མྲོས་ཚལ་
གི་ནང་ན་ ཁྲུས་ཀྱི་ཆུ་ གསྱེར་གི་མདྲོག་ལྟ་བུ་མཐྲོང་། དི་བཟང་བཏབ་པའི་ཆུ་དྱེ་ནས་ མིའམ་ཅི་

མྲོ་རྣམས་ཀྱསི་ གསྱེར་གི་བུམ་པ་བཀང་ནས་ ཁྱེར་ཅིང་འདུག། དྱེར་གཅིག་ངལ་ཞིང་ ཆུ་སྱེགས་
ཀྱི་ཁར་བུམ་པ་བཞག་ནས་ ངལ་གསྲོ་བར། ནྲོར་བཟང་གིས་ དྱེའི་མདུན་དུ་བྱྲོན་ནས། མ་མ་
ཁྱེད་རྣམས་ ཆུ་འདི་འབད་པས་བངས་ནས་ ཅི་བྱྱེད་ཅྱེས་ ཚིག་འཇམ་པྲོས་དིས་པས། ངག་སན་
འཇམ་པྲོའི་གཏམ་གིས་ ཕྱྲོགས་སུ་ཡིད་ལྷུང་ནས་ མཛའ་བར་སྨྲས་པ།
ཁྲུས་ཀྱ་ིཆུ་འདི་ མིའམ་ཅིའི་རྒྱལ་པྲོའི་སས་མྲོ་ ཡིད་འཕྲོག་མ་ མིའི་དི་ང་ འཁྲུད་པའི་ཕྱིར་ 
ཡབ་ཀྱ་ིབཀའ་བཞིན་ལྱེན་པ་ཡིན། ཞྱེས་བརྲོད་པས། ནྲོར་བཟང་ནི་བདུད་རིས་བྲན་པ་བཞིན་ 
རབ་ཏུ་དགའ་སྱེ་ ཆུ་སྲོད་ཀྱི་གསྱེར་བུམ་ནང་དུ་ ཡིད་འཕྲོག་གི་སྲོར་གདུབ་བཅུག་ནས་ བུམ་
པ་བརྱེན་པའི་ གྲོགས་ཀྱི་ཚུལ་བྱས།

དྱེ་ནས་གཡྲོག་མྲོས་ ཡིད་འཕྲོག་ལ་ཁྲུས་ཆུ་འབུལ་བའི་ཚེ་ བུམ་པའི་གཏིང་ནས་ སྲོར་གདུབ་
འཐྲོན་ཏྱེ་ ནུ་མ་ཟུང་ལ་ཕྲོག་པས། བདག་པྲོ་སླྱེབས་པར་ཤྱེས་ཏྱེ་ དངྲོས་སུ་མཇལ་བ་ལྟ་བུའི་ རྱེ་
དགའ་ཐྲོབ། དྱེ་ནས་གཡྲོག་མྲོར་ དགའ་བའི་འཛུམ་གིས་ སྲོར་གདུབ་འདི་ ཁྲོད་ལ་གང་ནས་
ཐྲོབ་ ཅྱེས་དལ་བུས་དིས་པས། སྨྲས་པ། ལྷ་མྲོ། རིང་བུའི་འགམ་ན་ མཛེས་སྡུག་ལང་ཚོ་ལྡན་
པའི་ སྐྱེས་བུ་ཞིག་འདུག། དྱེས་བཅུག་པ་ཡིན་པར་འདུག་ ཅྱེས་སྨྲས་པས། དྱེ་འབྲོད་དུ་བཏང་
ནས་ སྐྱེས་མྲོས་ཚལ་གི་ ཁང་བཟང་དུ་སྦས་ཏྱེ་བཞག། ཕན་ཚུན་མཐྲོང་བས་ སྲོན་བྲལ་བའི་
སྡུག་བསལ་དང་ དྱེ་ཚེ་མཇལ་བའི་དགའ་སྤྲྲོ་ སྨྲ་མི་ཤྱེས་པ་ཐྲོབ།
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དྱེ་ནས་ཡིད་འཕྲོག་གིས་ ཡབ་ཡུམ་ལ་ལྲོ་རྒྱུས་བཤད་པས། ཡབ་རབ་ཏུ་ཁྲྲོས་ནས་ མཆུ་བསྐྲོད་
ཅིང་འབར་བས། སྡིག་ཅན་མ་ཁྲོད་རིགས་མཐྲོ་ཞིང་ མཛེས་སྡུག་ ལྷའི་གྲོགས་སུ་འྲོས་པས། 
སར་མིའི་དི་མ་དག་ཕྱརི་ ཁྲུས་ལ་འབད་ཀྱང་ཅི། སྱེམས་ལ་ཆགས་པའི་དི་མ་ཡྲོངས་སུ་མི་གཏྲོང་། 
ཁྲོད་ནི་མིའི་གནས་སུ་འགྲོ་འདྲོད་ ཐུར་ལ་ལྷུང་བ་ཡིན། ཁྲོད་སླྲོང་བའི་ལྷ་རྣམས་ལ་ ང་ནི་གདྲོང་
ཡང་སྲོན་མི་ནུས།  ཁྲོད་ཀྱི་གྲོགས་དྱེ་ ང་ཡིས་གསྲོད་དྲོ་ཞྱེས་ རབ་ཏུ་འཁྲུགས་པས། ཡིད་
འཕྲོག་གིས་སྨྲས་པ། ཡབ་གཅིག་བདག་ལ་དྱེ་ལྟར་གསུང་བ་མི་རིགས་ཀྱིས། འདི་ནི་མི་ཡིན་ན་ 
བགྲོད་པར་དཀའ་བའི་ལམ་རྣམས་ ཅི་ལ་བགྲོད། བྱ་ཡང་བགྲོད་དཀའི་གནས་རྣམས་ སྲོབས་
ལྡན་འདི་ཡིས་ རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་ཡིས་བགྲོད།

འདི་ནི་ ཡྲོན་ཏན་མཚུངས་མྱེད་ལྡན་པས་ ལྷ་ལས་ལྷག། ཡྲོན་ཏན་མྱེད་ན་ རིགས་ནི་མཐྲོ་ཡང་ 
ཅི་ཞིག་ཞྱེས་བརྲོད་པས། ཡབ་ཀྱིས་དྱེ་ཡིན་ན་ དྱེ་བཞིན་ཏྱེ་ཐྲོག་མར་ བརག་དགྲོས་སམ་ནས། འྲོ་
ན་མག་པ་དྱེ་ འཁྲིད་ཤྲོག་གསུངས། ཡབ་ཀྱི་མདུན་དུ་བཀུག་སྱེ་ མི་འྲོས་པའི་ལས་ སྒྲུབ་པར་
དཀའ་བ་བསྐྲོས་ཏྱེ། ཁྲོད་རང་ཤར་རིའི་ གནས་ཀྱི་ཐང་ལ་ ཏིལ་བྲྱེ་གང་ལས་མི་ཉུང་བ་བཏབ་
ནས། དྱེའི་ལྲོ་ཏྲོག་བསྡུས་པའི་ འབྲུ་འཁྱེར་ཤྲོག་ཟྱེར།
ནྲོར་བཟང་ནི་ཡིད་འཕྲོག་ཐྲོབ་ཏུ་རྱེ་བས་ དཀའ་ཡང་ ཅི་བསྐྲོས་ཀྱི་ལས་ལ་འཇུག་པས་ ལྷའི་
དབང་པྲོས་ཤྱེས་ནས་བསམ་པ། བསྐལ་པ་བཟང་པྲོའི་བྱང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་འདི་ དྲོན་མྱེད་པའི་

ལས་ཀྱིས་ངལ་བ་འདི་ལ་ བདག་གིས་སྡྲོང་གྲོགས་བྱ་བར་ རིགས་སྲོ་སམ། གནྲོད་སྦྱནི་ཕག་གི་
གཟུགས་ཅན་གིས་ ཤར་རིའི་ནགས་ཀྱི་ས་རྣམས་སླྲོགས་ཤིང་བཏབ། གྲོག་སྦུར་མང་པྲོས་འབྲུ་
རྣམས་ གཅིག་ཏུ་སྤུངས་པ་དི་ཟའི་ཡབ་ལ་ཕུལ་བས་ཡ་མཚན་པར་གྱུར་ཀྱང་། ཡང་མདའ་རལ་
བལྟའྲོ་ཟྱེར། གསྱེར་གི་ཀ་བ་བདུན་དང་། ཏ་ལའི་སྡྲོང་པྲོ་བདུན། ལྕགས་ཀྱི་ཕག་འཁྲོར་གཅིག་
རྣམས་མདའ་ཤིན་ཏུ་རྣྲོ་བ་ཅིག་གིས་ཕུག་པས་ ངྲོ་མཚར་རབ་ཏུ་ཆྱེ། ད་དུང་སྲོབས་དང་ སྒྱུ་རལ་
དང་། བཟྲོ་དང་། བྲོ་དང་། རིག་པ་དང་། ཡྲོན་ཏན་གི་གནས་དག་ལ་མགུ་ཞིང་ ཡ་མཚན་ཀྱང་།

ད་དུང་ ག་གྱུའི་གཏམ་གིས་ཡིད་འཕྲོག་འད་བའི་ དི་ཟའི་བུ་མྲོ་གཟུགས་དང་། བྲོངས་ཚོད་དང་། 
བྱད་བཞིན་རྣམས་ཤིན་ཏུ་འད་བའི་ བུ་མྲོ་ལྔ་བརྒྱ་བསགས་ནས་ ཡིད་འཕྲོག་ངྲོས་འཛིན་དུ་བཅུག་
པ་སྲོགས་ ཐབས་ཇི་སྱེད་བྱས་ཀྱང་ཐྲོགས་པ་མ་བྱུང་བས། ནྲོར་བཟང་ལ་དི་ཟའི་རྒྱལ་པྲོ་མཆྲོག་
ཏུ་དད་ཅིང་ ངྲོ་མཚར་དུ་གྱུར་ནས་ཡིད་འཕྲོག་ཕུལ་ཞིང་། ནྲོར་བཟང་དང་ཡིད་འཕིག་མཉམ་དུ་
བཞུགས་སྲོ།།

ཡིད་འཕོག་མ་དང་བཅས་གྲོང་ཁྱེར་ཧསྟི་ནར་ལོག་ཕེབས་པ།

དྱེ་ནས་ཡབ་ཀྱིས་ ལྷའི་རིན་པྲོ་ཆྱེ་སྲོགས་ འདྲོད་ཡྲོན་མང་པྲོ་ཕུལ་ཞིང་མཆྲོད་ནས་ ནྲོར་བཟང་
དང་ཡིད་འཕྲོག་ རང་གི་ཡུལ་དུ་སླྱེབས། ཡབ་ཡུམ་འབངས་དང་བཅས་པ་ རབ་ཏུ་དགའ་ཞིང་། 
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ནྲོར་བཟང་རྒྱལ་སིད་དུ་དབང་བསྐུར་ཞིང་། ཡབ་དབྱེན་པར་ཞི་བ་གནས་པར་མཛད། ནྲོར་བཟང་
རྒྱལ་སིད་དུ་དབང་བསྐུར་བའི་ས་དྲོ་ རིན་ཆྱེན་བདུན་དུ་བྱུང་ཞིང་བདྱེ་སྐིད་ཀྱིས་ནྲོར་བཟང་དྱེ་ནི་ད་ལྟ་
ངའྲོ། ཡིད་འཕྲོག་དྱེ་ནི་གགས་འཛིན་མའྲོ།། སྲོན་ཡང་ཞྱེན་ཅིང་ཆགས་པའི་ཞགས་པས་འཆིང་བ་
དྱེ་འད་ན། ཁམས་གསུམ་འདིར་འཆིང་བྱྱེད་ཀྱི་ཞྱེན་པ་སྦྲོམ་པྲོ་འདི་ ཐར་པ་འདྲོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ 
སང་བར་བྱའྲོ།། ཞྱེས་གསུངས་པས་ འཁྲོར་རྣམས་འཁྲོར་བར་འཆིང་བྱྱེད་ཀྱི་ ཞྱེན་པ་ལ་ཡིད་
འབྱུང་ཞིང་། བཅྲོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་རྱེས་སུ་ཡི་རང་ངྲོ།། འདི་ནི་སྦྱནི་པའི་ཆྲོས་
སྐྲོར་རྲོ།། མཛད་བརྒྱ་དཔག་བསམ་འཁྲི་ཤིང་ལས་ ནྲོར་བཟང་གི་རྲོགས་པ་བརྲོད་པ་སྱེ་ ཡལ་
འདབ་རྱེ་བཞི་པའྲོ།།

རོགས་བརྗོད་དཔག་བསམ་འཁྲི་ཤིང་གི་མཛད་བྱང་།

དྱེ་ལྟར་མཛད་བྱ་འདི་ཉིད་མཛད་པ་པྲོ་ནི་ དཔལ་ལྡན་ཤཱཀྱའི་རིགས་ཀྱ་ི རྒྱལ་པྲོའི་བྲོན་པྲོ་ ཆྲོས་ཀྱི་
རྒྱལ་པྲོ་མྱེས་པྲོ་རྒྱ་མཚོ་ཞྱེས་པའི་སས་ རབ་གསལ་དུ་གགས་པ་ ལུགས་གཉིས་དཔལ་འབྱྲོར་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པ་དྱེའི་སས་ ཆྲོས་རྒྱལ་དགྱེ་བའི་དབང་པྲོ་དྱེ་ཉིད་ཀྱིས་ བསན་བཅྲོས་འདི་ཉིད་ མཛད་
པའི་རྐྱེན་ནི་ བྲམ་ཟྱེ་དགའ་བའི་གགས་པ་ ཞྱེས་པས་སྐུལ་མ་མཛད། བར་དུ་གྲོགས་པྲོ་ཡྲོན་ཏན་
ལྡན་པ་ ན་ཀ་ཞྱེས་པས་ རྒྱལ་བའི་མཛད་པ་ མཐའ་ཡས་ལས་བཏུས་ཤིང་ རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་ལྷྲོ་
ཕྱྲོགས་པའི་ལམ་གཅིག་པྲོ་ལ་དངས་པའི་ཚིགས་བཅད་སན་དངགས་དང་སྦྱར་བར་ རྲོམ་པར་སྐུལ་

མ་ཞུས། དྱེ་ལ་ལྱེའུ་གསུམ་ཙམ་ བརམས་པ་ཧ་ཅང་རྒྱས་པས་ རྱེ་ཞིག་དྲོར།

མཐར་མནལ་ལམ་གི་ཚུལ་དུ་ བཅྲོམ་ལྡན་འདས་ཞལ་གཟིགས་ནས་རྲོམས་ཤིག་ཅྱེས་ བཀས་
བསྐུལ་བ་དང་དུ་བཞྱེས་ཏྱེ་ ལྱེའུ་བརྒྱ་དང་ར་བདུན་པྲོ་འདི་མཛད་ལ། ལྱེའུ་གཅིག་སས་ཟླ་བའི་
དབང་པྲོ་ལ་རྲོམས་ཤིག་གསུངས། བརྒྱ་ར་བརྒྱད་པྲོ་འདི་ བརྲོད་བྱ་དྲོན་དང་འབྲྱེལ་བས་རྲོགས་སླ། 
རྲོད་བྱྱེད་རྒྱན་དང་འབྲྱེལ་བས་ རྣ་བར་སན། ཚིག་སྡྱེབ་སྦྱྲོར་དང་འབྲྱེལ་བས་ ངྲོ་མཚར་ཆྱེ་བ་སྱེ་ 
ཁད་ཆྲོས་བཞི་དང་ལྡན་པ་ཡིན་པས་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ བསན་བཅྲོས་ཆྱེན་པྲོ་འདི་ཉིད་ཡྲོན་
ཏན་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ དཔག་ཏུ་མྱེད་པས་སྤྲས་པའི་ བ་མ་དམ་པ་ཆྲོས་ཀྱི་རྒྱལ་པྲོ་དང་། མིའི་དབང་
པྲོ་དཔྲོན་ཆྱེན་ ཤཱཀྱ་བཟང་པྲོའི་བཀའ་ལུང་གིས་ རྒྱ་གར་གི་མཁན་པྲོ་ སན་དངགས་མཁན་ཆྱེན་
པྲོ་ལ་ཀིཾ་ཀ་ར་དང་། བྲོད་ཀྱི་ལྲོ་ཙཱ་བ་དགྱེ་སླྲོང་ཤྲོང་སྲོན་རྲོ་རྱེ་རྒྱལ་མཚན་གིས་མང་ཡུལ་འཕགས་
པའི་དྲུང་ དགྱེ་འདུན་བཞི་སྡྱེའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་རྒྱ་དཔྱེ་དང་གཏུགས་ནས་ཞུན་དག་མཛད། དྱེ་
རྱེས་ཞྭ་ལུ་ལྲོཙཱ་བ་དགྱེ་སླྲོང་ཤྲོང་སྲོན་རྲོ་རྱེ་རྒྱལ་མཚན་གིས་ མང་ཡུལ་འཕགས་པའི་དྲུང་དགྱེ་
འདུན་བཞི་སྡྱེའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ རྒྱ་དཔྱེ་དང་གཏུགས་ནས་ཞུན་དག་མཛད།

དྱེ་རྱེས་ཞྭ་ལུ་ལྲོ་ཙཱ་བ་ཆྲོས་སྐྲོང་བཟང་པྲོས་ སྐད་གཉིས་ཤན་སྦྱར་དག་པར་མཛད་པ་ལ། རྒྱལ་བའི་
བསན་པ་ལྔ་བརྒྱ་ཕག་དྲུག་པའི་ཐྲོག་ཏུ་ རྒྱལ་བའི་དབང་པྲོ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ལྔ་པ་ཆྱེན་
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པྲོ་ ངག་དབང་བྲོ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་རྒྱ་སྐད་གཉིས་ཀར་ རིན་སྤུངས་ས་སྤྲོད་དབང་པྲོའི་ཕྱག་དཔྱེ་ 
ཁུངས་དག་ལ་བསྟུན། འདར་པ་ལྲོ་ཙཱ་བ་ ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་འབྲུ་ཞུས་སྒྲ་སྒྱུར་ཞབས་
འགྱུར་ཞུས་ཏྱེ་ཁུངས་ཤིན་ཏུ་དག་པར་མཛད་ཅིང་། དྱེ་ཡང་དགྱེ་བའི་དབང་པྲོས་མཛད་བརྒྱའི་ཚིག་
དྲོན་མདྲོར་བསན།

དམ་པའི་གིབ་བསིལ་དང་ལྡན་བསན་པའི་ཆྲོས་ཀྱི་ར་བས་བསྐྲོར་ཞིང་བསྲོད་ནམས་རྭ་བར་གནས། 
།བྲོ་དང་རིག་པ་སིང་རྱེ་ལ་སྲོགས་ ཆུ་ཡི་རྣམ་པར་རྒྱས་པའི་ཡལ་ག་ཅན། །ཆྲོག་ཤྱེས་དི་མྱེད་ཡལ་
འདབ་གགས་སན་དཀར་བའི་མྱེ་ཏྲོག་རག་ཏུ་དམ་པའི་འབྲས་བུ་ནི། །བསམ་ཀུན་ཡྲོངས་སུ་རྲོགས་
པར་མཛད་པ་དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་ལྗྲོན་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག།

ཅྱེས་གསུངས་པའི་དྲོན་བཞིན་ སྲོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ དང་པྲོར་བྱང་ཆུབ་མཆྲོག་ཏུ་ཐུགས་
བསྐྱེད། བར་དུ་བསྐལ་པ་གངས་མྱེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས། ཐ་མར་བདུད་བཞི་བཅྲོམ་ནས་ 
སངས་རྒྱས་པ་ནི་ སྲོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པྲོའི་ རྣམ་པར་ཐར་པའི་ར་བ་ཡིན་པས། དམ་པའི་གིབ་
བསིལ་སྲོགས་ཀྱི་དྲོན་ཚུལ་འདི་དང་མཐུན་པར་བཤད་ན།

དང་པྲོར་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྲོར་ རིགས་ངྱེས་པའི་དམ་བཅའ་བརན་པའི་ཆྲོས་ནི། སྨྲོན་པ་དང་འཇུག་

པའི་སྱེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་ར་བས་ རབ་ཏུ་བསྐྲོར་ཅིང་འཕྱེལ་བ་ནི་ ཡལ་འདབ་དང་པྲོར་རབ་གསལ་དང་
། བརྒྱ་པ་བསྲོད་ནམས་རབ་གསལ་གི་རྲོགས་བརྲོད་གཉིས་ཀྱིས་བསན། བར་དུ་བསྲོད་ནམས་དང་
ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱ་ིར་བར་གནས་པ་ལ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་བྲོ་དང་རིག་པ་དང་ ཤྱེས་རབ་དང་། བརྱེ་བའི་སིང་རྱེ་
ཆྱེན་པྲོ་ གསུམ་དངྲོས་སུ་བསན་ལ། སྲོགས་ཁྲོངས་ནས་སྦྱནི་པ་དང་།ཚུལ་ཁྲིམས་དང་།བཟྲོད་པ་དང་། 
བརྲོན་འགྲུས་དང་། བསམ་གཏན་ལྔ་ཤུགས་ཀྱིས་བསན་པའི་སྲོ་ནས་ བྱང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའི་སྤྲོད་
པའི་ཆུ་ཡིས་ རྣམ་པར་མཛེས་པར་བྱས་ནས་ གངས་མྱེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་གཉིས་ཀྱི་སྡྲོང་པྲོ་ ཆྱེས་
ཆྱེར་རྒྱས་པ་ཡིན་པས་ དྱེའི་དྲོན་རགས་བརྲོད་འདིར་རྒྱས་པར་ཕྱྱེ་བའི་སྐབས་ ཕ་རྲོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་
གི་ཆྲོས་སྐྲོར་རྣམས་ རང་རང་གི་ལྱེའུར་གསལ་ཞིང་། མཐར་མངྲོན་པར་རྲོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའི་
ཚུལ་རག་ཏུ་དམ་པའི་འབྲས་བུ་ ཕུན་སུམ་ཆྲོགས་པ་ནི་ འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་རང་གི་རྱེ་བ་དང་
མཐུན་པར་ བསམ་པ་ཀུན་ཡྲོངས་སུ་རྲོགས་པར་མཛད་པའི་ སངས་པའི་ཆྲོས་སྐྲོར་སྲོགས་ རྒྱལ་བ་
དངྲོས་དང་། དྱེའི་རྱེས་སུ་སླྲོབ་པ་བྱང་སྱེམས་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྤྲོད་ཚུལ་སྲོགས་ ཡལ་འདབ་མྱེ་
ཏྲོག་འབྲས་བུར་བཅས་པའི་ རྲོགས་བརྲོད་རིན་པྲོ་ཆྱེ་ དཔག་བསམ་གི་སྡྲོང་པྲོ་འདི་ལ་ ལྱེའུ་བརྒྱ་དང་
བརྒྱད་ཡྲོད་པ་རྣམས་ ཆྲོས་རྒྱལ་དགྱེ་དབང་ཡབ་སས་ཀྱི་ ཐུགས་བསྐྱེད་ལས་གྲུབ་པ་དང་། བསན་
འགྱུར་མདྲོ་གྱེ་པར་གསུངས་པའི་མཛད་བརྒྱའི་འཁྲུངས་རབས། ཕྱག་ན་པདྨྲོ་ ཀུན་མཁྱེན་ལྔ་པ་ཆྱེན་
པྲོ་ མཆྲོད་ཡྲོན་གི་བཀའ་དིན་ ཕྱག་རིས་སུ་མཛད་པ་ སྐད་གཉིས་ཤན་སྦྱར་བཅས་ བརྲོད་བྱ་རྲོད་
ཚིག་དང་། མངྲོན་བརྲོད་བཅས་སན་དངགས་སུ་གསུངས་པས་ བསན་བཅྲོས་ཁད་པར་དུ་ འཕགས་
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པ་ཡིན་འདུག་ཀྱང་། ཤྱེས་རབ་བླུན་པས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་བརྒྱ་ ཁད་འཕགས་འདི་དག་གི་ 
དྲོན་མི་གྲོ་བ་ནི་བྱིས་པས་ ལྷ་ཁང་མཐྲོང་བའམ། དམུས་ལྲོང་ལ་རས་སྲོན་པ་དང་། སག་གཟིགས་
གི་མདུན་དུ་ རིན་ཆྱེན་སྤུངས་པ་སར་ དྲོན་མྱེད་ཡིག་སྐྲོ་སྱེ་ རང་འདའི་བྲོ་ དམན་རྣམས་ལ་ སྨན་
ཕྱིར་གྲོ་བདྱེ་ཚིག་ལྷུག་པར་ བཀྲོལ་བ་འདི་ཉིད་ སྲོན་མྱེད་གསར་སྐྲུན་བྱ་དགྲོས་བྱུང་བར་ རྒྱལ་
བའི་མཛད་པ་ རྣམས་ ཡྲོངས་ཀྱིས་རྲོགས་ཏྱེ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་དིན་ རྱེས་སུ་དན་ཅིང་། ཀུན་
ཀྱང་བསན་པ་རིན་པྲོ་ཆྱེ་ལ་དད་ཕྱིར་དང་། །སྱེམས་མཆྲོག་དཔའ་བྲོའི་ ལྲོ་འབྲས་འཕྱེལ་སླད་དུ། 
།ལྷག་བསམ་བཟང་པའི་ཆྲོས་སྦྱིན་འཛད་མྱེད་འདིས།  །འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ནས། 
པར་བསྐྲུན་དགྱེ་བའི་བསྲོད་ནམས་གང་དྱེའི་མཐུས།  །ཐུབ་བསན་ལྷུན་པྲོ་ལྟར་དུ་རབ་ཏུ་བརན།  
།དམ་པའི་ཚིགས་ཀྱི་འཕིན་ལས་མཁའ་ལྟར་ཡངས། །འགྲོ་ཀུན་ཕན་བདྱེའི་དཔལ་ལ་རག་རྲོལ་
ནས། །ཀུན་མཁྱེན་གྲོ་འཕང་མྱུར་དུ་ཐྲོབ་ཕྱིར་བསྲོ།། 

ཞྱེས་པ་འདི་ཡང་བསན་པ་དང་། སྲོན་པ་ལ་མི་ཕྱྱེད་པའི་ དད་པ་དང་། གཏྲོང་བའི་དཔལ་གིས་ 
མངྲོན་པར་མཐྲོ་བ་ སྱེ་ཤར་ཤག་ཚང་ཕྲོགས་དཔྲོན་ མཁན་ཆུང་མཁྱེན་རབ་བྱམས་པས་ སྲོན་
པའི་འཁྲུངས་རབས་ཀྱི་ གྱེགས་བམ་པར་དུ་བསྐྲུན་པའི་དགྱེ་བ་རྣམས་ བསན་འགྲོའི་དྲོན་དུ་ བསྲོ་
བའི་སྨྲོན་ཚིག་ཅིག་དགྲོས་ ཞྱེས་སྐུལ་བ་ལྟར་ རྭ་སྒྲྱེངས་འཆི་ཐུ་ཧྲོ་ཐྲོག་ཐུའི་ སྐྱེ་འཕྱེང་ལྔ་པར་

རླྲོམ་པ་༧ ཐུབ་བསན་འཇམ་དཔལ་ཡྱེ་ཤྱེས་བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ནས་ སྨྲོན་པའི་མཚམས་
སྦྱར་ཏྱེ་བྲིས་པའྲོ།།
དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་ཁྱེད་སྐུ་ཅི་འད་དང་། །འཁྲོར་དང་སྐུ་ཚེའི་ཚད་དང་ཞིང་ཁམས་དང་། །ཁྱེད་
ཀྱ་ིམཚན་མཆྲོག་བཟང་པྲོ་ཅི་འད་བ། །དྱེ་འད་ཁྲོ་ནར་བདག་སྲོགས་འགྱུར་བར་ཤྲོག །ཁྱེད་ལ་
བསྲོད་ཅིང་གསྲོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སྲོགས་གང་དུ་གནས་པའི་ས་ཕྱྲོགས་དྱེར།། 
ནད་དང་དབུལ་ཕྲོངས་འཐབ་རྲོད་ཞི་བ་དང་། །ཆྲོས་དང་བཀིས་འཕྱེལ་བར་བྱིན་གིས་རླྲོབས།།
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