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ཐོག་མའི་གེང་བརོད།

མཚན་དཔེའྱི་མཛེས་སྐུ་སྟག་འཚེའྱི་ཕོགས་སུ་བཞད། །

འགག་མེད་གསུང་དབངས་འཛམ་གྱིང་ཁོན་ལ་ཁབ། །

བམས་བརེའྱི་ཐུགས་ཀྱིས་འགོ་ཀུན་གཏན་བདེའྱི་སར། །

འགོད་མཛད་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོར་གུས་ཕག་འཚལ། །

ཞེས་བསྟོད་ཕག་སོན་དུ་བཏང་སྟེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོ་ནས་ལོ་ལྟར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་བོད་རྱིགས་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སྤོད་ཀྱི་

རླབས་ཆེན་མཛད་བཟང་བསྐྱངས་དང་སྐྱོང་མུས་ལྟར། བཞུགས་སྒར་དྷ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་ཚོགས་

ཁང་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༧ ནས་ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་དྷ་སྟེང་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སེ་དང་། དྷ་ས་

ནང་ཆོས་ངོ་སྤོད་ཚོགས་ཆུང་ཐུན་མོང་ནས་གོ་སྒྱིག་གནང་བ་བཞྱིན་ནང་ཆོས་ངོ་སྤོད་ཐེངས་

བདུན་པ་སྱིན་སྩོལ་མཛད་སྐབས་རྒྱ་གར་ནང་གྱི་མཐོ་སོབ་ཁག་ ༥༩ དང་། ཕྱི་རྒྱལ་རྒྱལ་ཁབ་

ཁག་ ༦ གྱི་མཐོ་སོབ་ ༡༡ བཅས་ཁོན་མཐོ་སོབ་ ༧༠ ཙམ་ནས་སོབ་ཕྲུག་ ༦༠༠ དང་། བོད་ཁྱིམ་

སོབ་གྲྭ་ཁག་ནས་སོབ་ཕྲུག་ ༡༡༢༡ ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་གྱི་སོབ་མ་གངས་ ༢༤༥ དྷ་

ས་ནང་ཆོས་ངོ་སྤོད་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སོབ་མ་གངས་ ༩༤ དེ་མྱིན་བཞུགས་སྒར་དྷ་སྟེང་བོད་ཕྲུག་

ཁྱིམ་སེའྱི་དབུ་ལས་དགེ་རྒན་དང་། གཞན་ཡང་ནང་ཆོས་དོན་གཉེར་ཅན་གྱི་གཞོན་སྐྱེས་དང་མང་

ཚོགས་བཅས་ཁོན་ ༢༦༠༠ བརྒལ་བ་བཅར་འབོར་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་ཉྱིད་ཀྱིས་ལྗགས་རོམ་མཛད་པའྱི་ལེགས་བཤད་བོ་གསར་མྱིག་འབེད༌ཁྱིད་གཞྱིར་

བཟུང་སྟེ་ནང་ཆོས་ངོ་སྤོད་སྩལ་ཡོད། 
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ཐོག་མའི་གླེང་བརྗོད།

དེ་ཡང་ཐོག་མར་བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་གལ་ཆེའྱི་རང་

བཞྱིན་ལས་དབུ་བརམས་ཏེ། ལེགས་བཤད་བོ་གསར་མྱིག་འབེད་ནས་གསུངས་པའྱི་ཆོས་བེད་

དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་། ཚད་མའྱི་ལམ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་རྱིང་ལུགས་དྱི་

མ་མེད་པའྱི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ཚད་འཛིན་འཕེར་བའྱི་འགོ་ལུགས་དང་། ལུས་སེམས་ཀྱི་

བདེ་ཐང་དང་འཕོད་བསྟེན་ལ་བརེན་ནས་ཀང་སེམས་ཅན་ལ་བམས་བརེ་དང་། ཚེ་སོག་ལ་སྲུང་

སྐྱོབ་བེད་དགོས་ཤྱིང་། ལྷག་པར་བདེ་བ་འདོད་ཅྱིང་སྡུག་བསལ་གཏན་ནས་མྱི་འདོད་པ་རང་

གཞན་ཕོགས་ཀུན་ནས་མཚུངས་པས་གང་ཐུབ་ཀྱིས་དམར་ཟས་སྤངས་ཏེ་དཀར་ཟས་བསྟེན་ཐབས་

བ་གལ་ཆེ་ཚུལ་དང་། དེ་འབེལ་ནང་པའྱི་གཞུང་ནས་ཤ་ལ་གནང་བཀག་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྐོར་བཀའ་

སྩལ།

དེ་བཞྱིན་ལུས་སེམས་གཉྱིས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་གྱི་ཁད་པར་དང་། ཕྱི་ལུས་ཀྱི་འཕོད་བསྟེན་ཐད་

ཚན་རྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཕན་ཐོགས་ཆེ་ཞྱིང་། ཕྱི་དངོས་པོའྱི་མཐུན་རྐེན་གྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་

སེལ་ཐབས་གཙོ་ཆེ་བ་དང་། ཕྱི་ནང་གྱི་འཕོད་བསྟེན་གཉྱིས་ལས་ནང་སེམས་ཀྱི་འཕོད་བསྟེན་

གལ་གནད་ཆེ་བ་མ་ཟད། ནང་སེམས་ཀྱི་འཕོད་བསྟེན་ཐད་ནང་ཆོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕན་རླབས་ཆེ་

བར་བརེན་ནང་སེམས་ཀྱི་འཕོད་བསྟེན་ཐོག་ནང་ཆོས་དང་འབེལ་བའྱི་བམས་བརེའྱི་རྱིག་གཞུང་

དང་། ཆོས་དང་མ་འབེལ་བའྱི་མྱིའྱི་བཟང་སྤོད་ཀྱི་རྱིན་ཐང་གོང་འཕེལ་གཏོང་ཐབས། ཡང་སྒོས་

བམས་བརེ་དང་། དང་བདེན། གཞན་ཕན་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཕོད་བསྟེན་བ་གལ་ཆེ་ཞྱིང་། བདེ་

སྐྱྱིད་ཀྱི་འབྱུང་ར་བམས་བརེ་ཡྱིན་སྟབས་བམས་བརེའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་

པའྱི་ཆོས་རྱིག་ལ་སོབ་སྦོང་དང་། སྲུང་སྐྱོབ། དར་སྤེལ་བཏང་སྟེ་བོད་ཀྱི་ཆོས་རྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་

ཡངས་པའྱི་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་ལ་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་དང་། འོས་འགན། ཆ་རྐེན་བཅས་

ལྡན་ཡོད་ལ། དེ་མཚུངས་རྱིགས་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་སོབ་ཁྱིད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་གསར་གཏོད་མཛད་

དེ་རྱིགས་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་ལེགས་སྐྱེས་འབུལ་ཐབས་སོགས་ཀྱི་བ་ན་མེད་པའྱི་གསར་གཏོད་

རང་བཞྱིན་གྱི་ལམ་སྟོན་བཀའ་སོབ་ཕེབས། 
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དེ་མཚུངས་ཕྱི་ནང་གྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་བདག་གྱི་ངོ་བོ་དང་། བདག་ལ་ཐོག་མཐའ་ཡོད་

མེད་ཀྱི་དྱི་བ་གསུམ་ལས་བརམས་ཏེ་ཕྱི་ནང་གྱི་གྲུབ་མཐའྱི་ཐོག་ནས་ལན་འདེབས་བ་ལུགས་

དང་། ཤེས་པ་དང་ཤེས་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱི་རྣམ་གཞག དེ་འབེལ་ནང་ཆོས་དང་ཚན་རྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཀླད་

པ་ལས་ལོགས་སུ་ཤེས་པ་ཡོད་མེད་དང་། བག་ཆགས་དང་ལུས་ཀྱི་གྲུབ་ཆའྱི་ཁད་པར་དཔེ་དང་

བཅས་པའྱི་ཐོག་ནས་ལོང་བར་མྱིག་གསར་དུ་འབྱིན་པ་ལྟ་བུའྱི་གསལ་འགེལ་མཛད།

གཞན་ཡང་གཞྱི་བདེན་པ་གཉྱིས་ཀྱི་ངོས་འཛིན་ལས་འཕོས་ཏེ་སྟོང་ཉྱིད་ཀྱི་གོ་དོན་དང་རྣམ་

གངས། ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་སྐོར་ནས་བཀའ་ཁྱིད་མཛད་རེས་ཉྱིན་དང་པོར་སོབ་

ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཐད་ཀར་བཀའ་འདྱི་བཀའ་ལན་གྱི་སྐལ་བཟང་གོ་སྐབས་སྱིན་སྩོལ་མཛད་པ་ལྟར། 

སོབ་མ་རྣམས་ནས་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལྷ་ངོས་འཛིན་ཚུལ་དང་། བསང་གསོལ་

དར་འཛུགས་སོགས་བན་བོན་གྱི་ཆོས་ལུགས་གང་གྱི་ལམ་སོལ་ཡྱིན་མྱིན། སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ནས་

ཉྱིན་རེའྱི་འཚོ་བའྱི་ཁོད་རྒྱུན་འདོན་བ་རྒྱུའྱི་ཞལ་འདོན་གང་ཞྱིག་བས་ན་དགེ་མཚན་ཆེ་མྱིན། དེ་

དང་འབེལ་ནས་རང་གཅེས་འཛིན་གྱི་རྒྱུ་རྐེན་གང་ཡྱིན་ངོས་འཛིན་དང་། རང་གཅེས་འཛིན་སེལ་

བའྱི་ཐབས་ལམ་སྐོར་ཕ་ཞྱིང་ཞྱིབ་པའྱི་ལམ་སྟོན་གྱི་བཀའ་ལན་ཡང་མཛད།

དེ་བཞྱིན་ཆོས་སྱིད་ཟུང་འབེལ་གྱི་གོ་དོན་དང་། ཆོས་སྱིད་ཟུང་འབེལ་གྱི་དགེ་སྐྱོན། ཚན་

རྱིག་པས་ཤེས་པ་ཕ་རགས་འདོད་མྱིན། ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་སྤེལ་ཐབས་སྐོར་

དང་། ལྷག་པར་དུས་རབས་ཉྱི་ཤུ་པ་དམག་འཁྲུག་གྱི་དུས་སྐབས་ལྟ་བུའྱི་ཐོག་ནས་འདས་ཟྱིན་པ་

དང་། སྐབས་བབ་ཀྱི་དུས་རབས་ཉེར་གཅྱིག་པ་འདྱི་ཉྱིད་འཚེ་བ་མེད་པའྱི་དུས་རབས་ཤྱིག་དང་། 

ཞྱི་བདེ་དང་གོས་མོལ་གྱི་དུས་རབས་ཤྱིག་སྐྲུན་དགོས་པ་མ་ཟད། དེ་ལྟར་བསྐྲུན་པར་དུས་རབས་

ཉེར་གཅྱིག་པའྱི་ན་གཞོན་གྱི་མྱི་རབས་རྣམས་ལ་ཆ་རྐེན་དང་འོས་འགན་ཡོད་ལུགས། ཡང་སྒོས་

ང་ཚོ་ཚང་མས་འགོ་བ་མྱི་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱིན་པའྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡངས་པའྱི་འཛམ་

བུའྱི་གྱིང་དང་། སྐྱེ་འགོ་སྤྱི་ལ་འདྱི་ཕྱིར་སན་པའྱི་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་དགོས་པ་དང་། དེ་ལྟ་བུའྱི་ཞབས་
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ཞུ་སྒྲུབ་པ་པོ་དུས་རབས་ཉེར་གཅྱིག་པའྱི་མྱི་རབས་རྣམས་ལ་དུས་རབས་ཉེར་གཅྱིག་པའྱི་ནང་

པའྱི་ཆ་རྐེན་དང་། ཕྱི་དང་ནང་གྱི་དཔལ་ཡོན་གཉྱིས་ཀ་ཚང་དགོས་པ། དེང་སྐབས་དངོས་པོ་ཡར་

རྒྱས་ཇྱི་ཙམ་ཕྱིན་ཀང་ནང་སེམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་མྱི་ཐུབ་པ་མ་ཟད། གོ་ལ་འདྱིའྱི་ཐོག་གྱི་དང་

བདེན་དང་བམས་བརེས་ཕོངས་པའྱི་དཀའ་སྡུག་འདྱི་དག་ལས་གོལ་ཐབས་ལ་བམས་བརེའྱི་རྱིག་

གཞུང་ལ་སོབ་སྦོང་དང་ཉམས་ལེན་བེད་དགོས་ཤྱིང་། བམས་བརེའྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་

དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་བཞེད་གཞུང་དྱི་མ་མེད་པའྱི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཉམས་པ་སར་གསོ་དང་། མྱི་

ཉམས་གོང་འཕེལ། བསྟན་པ་བཤད་སྒྲུབ་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་

བེད་དགོས་ཤྱིང་། དེ་ལྟར་བཀའ་བསྟན་གྱི་གཞུང་ལ་ཐོས་བསམ་སོབ་གཉེར་བེད་དགོས་ན། 

བཀའ་བསྟན་གྱི་བརོད་བ་སྟོན་པ་ལ་འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁམས་འདྱིར་གཞན་འགན་མ་མཆྱིས་པའྱི་བོད་

ཀྱི་སྐད་ཡྱིག༌སྲུང་སྐྱོབ་དང་། སྦོང་སྤོད་སྤེལ་གསུམ་མཛད་དགོས་པ་མ་ཟད། དེ་འབེལ་ནང་པའྱི་

ཆོས་རྱིག་གྱི་ལྟེ་གནས་སུ་གྱུར་པའྱི་དགོན་སེ་རྣམས་ཀྱི་ཞུ་སྒོ་ཁག་སར་ལམ་དེབ་གསལ་ལྟར་

མྱིན་པར་དུས་རབས་ལ་ཁ་ཕོགས་དགོས་པ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཁ་ཕོགས་དགོས་པ། མ་འོངས་

པར་ཁ་ཕོགས་ཏེ་དགོན་སེ་རྣམས་སོབ་གཉེར་ཁང་དུ་སྒྱུར་ཐབས་དང་། སོབ་གྲྭ་ཆེ་འབྱིང་ཆུང་

གསུམ་གྱི་བོད་ཕྲུག་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་འདབ་གཤོག་གཉྱིས་ལྡན་ལྟར་གནའ་དེང་གཉྱིས་ཀའྱི་

ཤེས་ཡོན་ཅན་ཡོང་ཐབས། དེ་མཚུངས་དེང་སྐབས་བཙན་བོལ་གྱི་དགོན་སེ་ཁག་གྱི་གྲྭ་རྒྱུན་ཡོང་

ཁུངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་གྱི་རྒྱུ་རྐེན་ངོས་འཛིན་དང་། དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཇྱི་ཡོད། ཆོས་བེད་

རྣམས་ཀང་དུས་རབས་ཉེར་གཅྱིག་པའྱི་ནང་པ་ཞྱིག་དང་། བོད་མྱི་རྣམས་ཀང་མཁས་བཙུན་བཟང་

གསུམ་གྱི་ཁད་ཡོན་ལྡན་ཞྱིང་། དུས་རབས་ཉེར་གཅྱིག་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་འོས་ཆོས་སམ་ཆ་རྐེན་གང་

དག་ཚང་དགོས་པ་དང་། ཆ་རྐེན་དེ་དག་ཚང་ཐབས་ལ་འབད་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་རྨད་དུ་

བྱུང་བའྱི་ལེགས་བཤད་དང་། ཕུལ་དུ་བྱུང་བའྱི་གདམས་ངག་སྩལ་ཡོད། 

གཞན་ཡང་སྐྱེ་བ་ས་ཕྱི་འདོད་མྱིན་གྱི་བཞེད་ལུགས་དང་། ལྷག་པར་སྐྱེ་བ་ས་ཕྱི་ཡོད་པའྱི་

སྒྲུབ་བེད་དཔེ་དང་བཅས་གསལ་བར་བཀའ་སྩལ་ཐོག་སྐྱེ་བ་ས་ཕྱི་འདོད་པའྱི་དགེ་མཚན་དང་། དེ་
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ལྟར་མྱི་འདོད་ན་ཉེས་སྐྱོན་གང་དག་ཡོད་པ། འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་ཐོག་གྱི་ནང་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་

ཆོས་བརྒྱུད་དར་འཕེལ་གྱི་བྱུང་རབས་དང་། ནང་པའྱི་གངས་འབོར་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་པ། དེ་དག་གྱིས་

ནང་ཆོས་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་ལམ་བསབ་པ་གསུམ་གྱི་ཐུགས་དམ་ཉམས་བཞེས་ཀྱི་སྐོར་དང་། 

ཡང་སྒོས་འཛམ་གྱིང་གྱི་སྤྱི་ནོར་དང་། བོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་ཀྱི་གཅེས་ནོར་དུ་གྱུར་པའྱི་ནང་

ཆོས་འདྱི་ཉྱིད་འཆད་ཉན་དང་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་བདག་གཅེས་བེད་དགོས་པ་མ་ཟད། དེ་

ཡང་ནང་པའྱི་ཁད་ཆོས་དང་ཆོས་ཀྱི་སྱིང་པོ་ཇྱི་ཡྱིན་རོགས་པའྱི་ཐོག་ནས་རང་རང་གྱི་མྱི་ཚེའྱི་ཐོག་

དགོས་མཁོ་ཆེ་ཞྱིང་། བདེ་སྐྱྱིད་ཀྱི་ར་བ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་ལུགས་སོགས་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པའྱི་

ཐོག་ནས་ལག་ལེན་བསྟར་དགོས་ཚུལ་བཅས་ཀྱི་ཐོག་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་ཞྱིབ་རྒྱས་སུ་སྩལ་

ཡོད།

མཇུག་ཆོག་ལྟ་བུར་བོད་ཕྲུག་སོབ་གཉེར་བ་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པའྱི་

ཤེས་རབ་གོང་དུ་སྤེལ་ཐབས་ལ་དམྱིགས་ནས་དམྱིགས་བསལ་གང་བོ་མའྱི་བསྟོད་སྒྲུབ་དང་། ཨ་

ར་པ་ཙའྱི་བཟླས་ལུང་བཅས་སྩལ་རེས། ལེགས་བཤད་བོ་གསར་མྱིག་འབེད་ཀྱི་བཀའ་ཁྱིད་མཛད་

འཕོས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་རབ་རྣམས་སེ་སོད་གསུམ་དུ་འདུ་ཚུལ་དང་། སེ་སོད་གསུམ་དུ་

འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན། སེ་སོད་གསུམ་གྱི་བརོད་བ་བསབ་པ་གསུམ་གྱི་དང་པོ་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་

བསབ་པའྱི་རྣམ་གཞག་དང་། དེའྱི་ནང་གསེས་མྱི་དགེ་བཅུ་སྤོང་གྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་། སོ་སོར་ཐར་

པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས། བསབ་པ་གཉྱིས་པ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བསབ་པའྱི་རྣམ་གཞག་དང་། དེ་ལས་

འཕོས་ཏེ་ཞྱི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གྱི་སྐོར། མཇུག་གྱི་ལམ་སྟོན་བཀའ་སོབ་སྩལ་བ་རྣམས་རང་

ཅག་བོད་འབངས་རྣམས་ནས་སྐོམ་པ་སེལ་བའྱི་བདུད་རྱི་དང་། ཚ་གདུང་སེལ་བའྱི་གྱིབ་བསྱིལ། 

མུན་པ་སེལ་བའྱི་སྒོན་མེ། མདོར་ན་རྱིན་ཐང་གཞལ་དུ་མེད་པའྱི་ནོར་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་སོགས་ཡྱིད་

ཆེས་ངེས་རེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཉྱིན་འགངས་ཞག་ཕུད་ཀྱི་དབང་དུ་མ་སོང་བར། ལག་ལེན་དངོས་ཀྱི་

ཐོག་ནས་༸རྒྱལ་བ་དགེས་པའྱི་མཆོད་སྤྱིན་དུ་སྤོ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཅྱིས་ཀང་གནང་སྐྱོང་མཛད་པར་

འཚལ་ཞེས་ཞུ།
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ཐོག་མའི་གླེང་བརྗོད།

འདྱི་ལོའྱི་བཀའ་ཁྱིད་སྐབས་ལེགས་བཤད་བོ་གསར་མྱིག་འབེད་ཀྱི་ས་བཅད་དྲུག་པ་

གསུམ་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་བསབ་པ་མན་ཆད་དུས་ཡུན་གྱི་ཆ་ནས་ལེགས་གྲུབ་མ་བྱུང་བར་བརེན་

རེས་ལོར་ཞྱིབ་རྒྱས་སུ་བཀའ་ཁྱིད་སྩལ་རྒྱུའྱི་ཞལ་བཞེས་སྤྱི་མྱིན་བྱུང་ཡང་། རྒྱ་ཆེའྱི་ཀློག་པ་པོ་

རྣམས་ནས་ལེགས་བཤད་བོ་གསར་མྱིག་འབེད་ཀྱི་གཞུང་ཚན་ཆ་ཚང་གཟྱིགས་བདེའྱི་སད་དུ་

འདྱི་ལོའྱི་བཀའ་ཁྱིད་ཀྱི་ནང་དུ་ལེགས་བཤད་བོ་གསར་མྱིག་བེད་ཀྱི་གཞུང་ཚན་ཆ་ཚང་འཇུག་

འགོད་ཞུས་ཡོད་ལ། ལྷག་པར་ལེགས་བཤད་བོ་གསར་མྱིག་འབེད་ཀྱི་ར་འགེལ་གཞུང་ཚིག་

རྣམས་འདེས་མེད་གསལ་རོགས་ཡོང་སད་ར་ཚིག་རྣམས་ནག་ཤད་ཆེ་བ་འདྱི་ལྟ་བུ་བཟོས་ཡོད་པ་

མ་ཟད། སྐབས་ལ་ལར་གངས་འདེན་གསལ་ཁ་དགོས་རྱིགས་སོགས་ཞྱིབ་གནས་མཁེན་རོགས་

ཆེད་ཤད་གུག་ནང་ཡྱིག་ཆུང་གྱི་ཐོག་ནས་འཇུག་འགོད་ཞུས་ཡོད། ལྷག་པར་བརོད་བའྱི་ནང་དོན་

ལ་གཞྱིགས་ཏེ་ཞྱིབ་ཕའྱི་དཀར་ཆག་ཀང་གསར་སོན་བཟོ་བཀོད་ཞུས་ཡོད། བཀའ་སོབ་ཕག་དེབ་

འདྱི་ཉྱིད་ཀྱི་ཐོག་རྣམ་གྲྭ་དགེ་བཤེས་འཇམ་དབངས་ཉྱི་མ་ལགས་དང་། གོགས་བཟང་བསྟན་འཛིན་

བསམ་གྲུབ་ལགས་རྣམ་གཉྱིས་ནས་ཞུ་དག་གྱི་རོགས་མགོན་གནང་བར་སྱིང་དབུས་ནས་ཐུགས་

རེ་བཀའ་དྱིན་བ་མེད་དུ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་བཅས། ཡྱིག་འབེབས་དང་ཕོགས་སྒྱིག་པ་གུས་རྣམ་གྲྭ་

ཐུབ་བསྟན་ཡར་འཕེལ་པས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༢ དགེ་བར།།
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ཉིན་དང་པོའི་བཀའ་ཆོས།

ཀ༽ བོད་ཀྱི་ཆོས་རྱིག་གྱི་གལ་ཆེའྱི་རང་བཞྱིན།

ཚང་མར་བཀྲ་ཤྱིས་བདེ་ལེགས་ཡོད། ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་འདྱི་གར་ཆོས་འབེལ་

བ་རྒྱུ་དང་། ཁེད་རྣམས་དེའྱི་དོན་དུ་ཡོང་བ་ལྟར་ཡོང་གོ་ཆོད་པ་ཞྱིག་བེད་དགོས། 

དེར་བརེན་ཁེད་རྣམས་འདྱི་གར་སྒྲུང་ཉན་པར་ཡོང་མེད་ལ། ལྟད་མོ་ལྟ་བར་ཡང་ཡོང་

མེད། འདྱིར་འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་སྟེང་གྱི་རྱིག་གཞུང་རྱིང་ཤོས་ཤྱིག་དང་། ང་ཚོ་བོད་

པར་ཆ་མཚོན་ནའང་། འདས་པའྱི་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕག་ལྷག་གྱི་རྱིང་ལ་ང་ཚོའྱི་མེས་པོ་

རྣམས་ཀྱིས་སྐུ་ངལ་ཆེན་པོ་བསྐྱོན་ཏེེ་བསགས་པའྱི་རྱིག་གཞུང་ཞྱིག་འཆད་ཉན་

བེད་པར་ཡོང་ཡོད། 

སྤྱིར་འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་སྟེང་ཆོས་ལུགས་དང་རྱིག་གཞུང་རྱིང་པ་མང་དུ་ཡོད་

ཀང་། དུས་རབས་ཉེར་གཅྱིག་པ་འདྱིར་དགོས་མཁོ་དང་འབེལ་ཞྱིང་། ཕན་ཐོགས་

ཡོད་པ་ནྱི་ཕལ་ཆེར་བོད་དུ་ཡོད་པའྱི་སངས་རྒྱས་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་། དེ་དང་འབེལ་

བའྱི་བོད་མྱིའྱི་གོམས་གཤྱིས་རྣམས་ད་ལྟའྱི་འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་སྟེང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་

ཞྱིག་དང་། ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའྱི་ལྟ་གྲུབ་དེ་ཡང་ཁུངས་

ནང་ཆོས་ངོ་སྤོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། ཆོས་ལུགས་དང་ལྟ་གྲུབ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་རུང་། ཕོགས་

གཅྱིག་ནས་མྱིའྱི་རྣམ་དཔོད་གོང་འཕེལ་ཕྱིན་པ་དང་། ལྷག་པར་འཕྲུལ་ཆས་གོང་

འཕེལ་ཕྱིན་པའྱི་དབང་གྱིས། དཔེར་ན། འཛམ་གྱིང་སའྱི་གོ་ལ་སོགས་ལ་སར་ཚོད་

དཔག་བས་པ་དེ་དག་དེང་སྐབས་མྱིག་མཐོང་ལག་ཟྱིན་གྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་

བས་ཡོད། དེ་ཡང་སར་ཡོངས་སུ་མ་གགས་ཤྱིང་། མཐོང་ཐོས་མེད་པའྱི་རྱིགས་

རྣམས་དེང་སྐབས་གཞྱི་ནས་གསར་དུ་ཤེས་རོགས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད། འོན་

ཀང་ནང་གྱི་བསམ་བོ་དང་འབེལ་བ་དེ་དག་ནྱི་དེང་སྐབས་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཐོག་ནས་

རྱིག་པ་གསར་རེད་ཐུབ་པ་ལྟ་བུ་ཕལ་ཆེར་མེད།

དེར་བརེན་སར་རྒྱ་གར་དུ་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕག་གསུམ་རྱིང་སེམས་ཀྱི་ཡར་རྒྱས་

སྐོར་ལ་དོ་སང་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བས་པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་མྱི་སེའྱི་ནང་འཇེན་གྱི་ཆོས་

ལུགས་དང་། སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ལུགས་གཉྱིས་དུས་རབས་གཅྱིག་མཚུངས་

ཐོག་བྱུང་ཡོད། སངས་རྒྱས་པས་དེའྱི་ཚེ་དེའྱི་དུས་རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་དུ་

ཡོད་པའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་དེ་དག་གྱི་ལེགས་ཆ་ཆ་ཚང་བཞེས་ཤྱིང་། ལྷག་པར་སྐབས་

རྱིགས་པའྱི་གནོད་པ་ཡོད་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་དེ་དག་བསྒྱུར་བཅོས་མཛད་པ་ལས་བྱུང་

བའྱི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ཧ་ཅང་ཞྱིབ་ཚགས་མཛད་པའྱི་ཐོག 

རེས་མཇུག་པཎ་གྲུབ་རྣམས་ཀྱིས་ཡང་ཡང་བརྡར་ཤ་བཅད་ནས་གཏན་འབེབས་

གནང་ཡོད། དེ་ལྟར་མཛད་པ་པོ་ནྱི་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་མཁས་པ་པཎ་གྲུབ་བཅུ་བདུན་

ད་ལྟ་སྐུ་ཐང་ཡོད་པ་འདྱི་དག་གཙོ་བོ་ཆགས་ཡོད། གྲུབ་ཆེན་དེ་དག་གྱིས་གདམས་

པ་མང་དུ་མཛད་ཡོད་ཀང་། ར་བ་པཎ་གྲུབ་བཅུ་བདུན་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་མཁས་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

པའྱི་དབང་པོ་དེ་དག་གྱིས་སྒོམ་གཞྱི་བཏྱིང་བ་དེ་དག་དང་། བེ་བག་ཏུ་གསང་སགས་

ཀྱི་ཆོ་ག་དང་འབེལ་བའྱི་ལྷག་པའྱི་ལྷ་བེ་བག་པ་དང་འདེས་ཏེ་ཉམས་ལེན་བེད་

སྟངས་སྐོར་གསུངས་པ་གཙོ་ཆེ་ཞྱིང་། དོ་ཧྭ་སོགས་ཀང་གྲུབ་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་

གསུངས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། གང་ལྟར་ཡང་སྱིང་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གྲྭ་དེ་

ནྱི་དེའྱི་ཚེ་དེའྱི་དུས་སུ་རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་དུ་སན་གགས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ། 

བོད་ལ་ཡོད་པའྱི་ནང་ཆོས་ཀང་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་ནས་དར་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། དེ་

བཞྱིན་བོད་མྱིས་སར་ནས་བོད་དུ་ཡོད་པའྱི་ཞང་ཞུང་བོན་གྱི་གཞུང་ལུགས་ནང་

ཡོད་པའྱི་ལེགས་ཆ་ཡང་མཉམ་དུ་ཉམས་ལེན་བས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས། བོད་

བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ནྱི་ཧ་ལམ་འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་སྟེང་ཁུངས་དང་ལྡན་ཞྱིང་། རྒྱ་ཆེ་ལ་

གཏྱིང་ཟབ་པ་བཅས་ད་ལྟ་བོད་དང་འབེལ་ཡོད་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ཞྱིག་ཆགས་

ཡོད། 

སྤྱིར་སོབ་གྲྭ་ཁག་དེང་དུས་ཀྱི་སོབ་ཚན་ཐོག་བསྐྱོད་བཞྱིན་ཡོད་ཀང་། ནང་

ཆོས་ནྱི་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་ཕ་མེས་ནས་ཡོད་པའྱི་གཅེས་ནོར་ཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་

ལྟ་འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་སྟེང་ཕན་ཐོགས་བེད་ཐུབ་ཅྱིང་། ནུས་པ་ཡོད་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་

རྱིག་གཞུང་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོས་ལོ་ལྟར་བགོ་གེང་དང་ངོ་སྤོད་བེད་བཞྱིན་ཡོད། 

ད་ལན་ཉྱིན་གངས་གཉྱིས་རྱིང་ཁེད་རང་ཚོས་སར་མ་ཐོས་པ་གསར་དུ་ཐོས་པ་

དང་། དེ་ས་ཐོས་ཀང་གོ་བ་ཡག་པོ་མ་ཆགས་པ་རྣམས་གསལ་པོ་ཆགས་ཐུབ་པ། 

སར་མ་ཤེས་པ་ཞྱིག་གསར་དུ་ཤེས་པ། སར་གོ་བ་མ་ཆགས་པ་དང་ཡང་ན་གོ་བ་

ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་པ་ལེན་པ་དེ་དག་ངོ་སྤོད་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བའྱི་རེ་བ་ཡོད། གནས་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

ཚུལ་དེ་ལྟ་བུ་གོ་རོགས་བྱུང་བ་རྣམས་ཤེས་རྒྱ་ཆེ་རུ་བཏང་བ་ཙམ་མྱིན་པར་རང་

ཉྱིད་ཀྱི་མྱི་ཚེའྱི་ནང་བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་ལ་ལམ་སྟོན་བེད་ཀྱི་ཡོད། དེང་སྐབས་

འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་སྟེང་ཕྱི་དངོས་པོ་དང་འབེལ་བའྱི་ཤེས་ཡོན་སོབ་སྦོང་ཡར་རྒྱས་

ཀྱི་རེ་མོར་སོན་པ་རྣམས་ཀང་ནང་སེམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅྱིག་འཕད་བཞྱིན་

ཡོད་པ་དེར་ཁག་མེད།

གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། དེང་རབས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ནྱི་ཕྱི་དངོས་པོ་ཡར་རྒྱས་གཙོ་བོར་

དམྱིགས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། དེས་ན་ད་ལྟ་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་འཛམ་གྱིང་གྱི་ཤེས་

ཡོན་སོབ་གསོའྱི་ནང་ནང་སེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདེ་ཇྱི་ལྟར་བས་ཏེ་བསྐྲུན་དགོས་མྱིན་སྐོར་

མེད། དེར་བརེན་ཁེད་རང་ཚོར་ནམ་རྒྱུན་དེང་དུས་ཤེས་ཡོན་གྱི་གོམས་འདྱིས་ཡོད་

པ་དེ་དག་གཅྱིག་པུས་མྱི་ཚེ་བདེ་སྐྱྱིད་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུར་འགན་ལེན་བེད་ཐུབ་

རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡྱིན། དཔེར་ན། དེང་དུས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་རེ་མོར་སོན་ནའང་ནང་གྱི་

སེམས་པ་འཁྲུགས་ནས་སོད་མཁན་མང་པོ་ཡོད། དེར་བརེན་ང་ཚོས་ད་ལན་གོ་

བསྡུར་བེད་བཞྱིན་པ་འདྱི་དག་གྱིས། རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཤེས་ཚད་དང་ཆོས་ཀྱི་གོ་རོགས་

གོང་མཐོར་བཏང་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། རང་ཉྱིད་ཀྱི་མྱི་ཚེ་བདེ་སྐྱྱིད་ལྡན་པ་ཞྱིག་སྐྱེལ་

སྟངས་ལའང་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་རྒྱུའྱི་རེ་བ་ཡོད། 

ལེགས་བཤད་བོ་གསར་མྱིག་འབེད་ནྱི་སར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ནང་བྱིས་པ་ཞྱིག་

དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༨ ལ་པར་སྐྲུན་ཐེངས་དང་པོ་བས་པ་ལྟར་ན་ཕལ་

ཆེར་ལོ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ཕྱིན་པ་རེད། ཕལ་ཆེར་ལུང་ལྟར་ཀློག་བཞྱིན་དུ་འགེལ་བཤད་

ཐོར་བུ་རེ་བས་ན་འགྱིགས་སམ། 
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༄༅། །ལེགས་བཤད་བོ་གསར་མིག་འབྱེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

དང་པོ། ཆོས་བེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན།

ཀ༽ ལེགས་བཤད་བོ་གསར་མྱིག་འབེད་ཀྱི་མཆོད་བརོད།

༄༅། །ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པའྱི་མཐར་ཐུག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ལ་ཕག་འཚལ་

ལོ། །ཞེས་མཆོད་བརོད་དེ་ཉྱིད་ནྱི། སྟོན་པ་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོ་དང་། མཆོག་གསུམ། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོགས་ལ་ཕག་འཚལ་བ་དང་། དེ་བཞྱིན་སྱིང་རེ་ཆེན་པོ་ལ་

ཕག་འཚལ་བ་སོགས་མང་དུ་ཡོད། འོན་ཀང་འདྱིར། བོ་གསར་མྱིག་འབེད། ཅེས་

བརོད་པ་ལྟར་མྱིང་དེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཆ་ནས་གཞོན་སྐྱེས་བོ་གསར་པ་སོབ་གཞྱི་མང་པོར་

སོབ་གཉེར་བས་དང་བེད་བཞྱིན་པའྱི་ན་གཞོན་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དམྱིགས་

ནས་བསྒྱིགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས། ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་དེ་གཙོ་བོ་

ཆགས་ཡོད། སོ་སོར་རོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་སྟེ། ང་ཚོའྱི་སོབ་སྦོང་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་

ནའང་ནམ་རྒྱུན་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་ལ་བསྟོད་པ། 

གཞོན་ནུའྱི་ཆ་ལུགས་འཆང་བ་པོ། །

ཤེས་རབ་སྒོན་མེ་རབ་ཏུ་གསལ། །

འཇྱིག་རེན་གསུམ་གྱི་མུན་སེལ་བ། །

འཇམ་དཔལ་དབངས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

ཞེས་འཇྱིག་རེན་གྱི་མུན་པ་སེལ་ཞེས་པའྱི་མུན་པ་ནྱི་ནང་གྱི་མུན་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། 

དེ་ལྟ་བུའྱི་ནང་གྱི་མུན་པ་སེལ་བ་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་སང་བ་རྒྱས་པའྱི་ཐོག་ནས་ནང་གྱི་

མུན་པ་སེལ་དགོས་པ་ལས། བ་ཐབས་གཞན་གྱི་ཐོག་ནས་མུན་པ་སེལ་ཐབས་

ཤྱིག་མེད། དེས་ན་གཙོ་བོ་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ནྱི་བང་དོར་གྱི་

གནད་ཤེས་ཤྱིང་། མྱི་ཚེའྱི་ལམ་སྟོན་བེད་མཁན་གཙོ་བོ་དེ་ཆགས་ཡོད། 

དེ་ལྟར་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་དེ་ཉྱིད་གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་

ཡྱིན་སྟབས། ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ནང་ནས་མཐར་ཐུག་པ་

ནྱི་སྒྱིབ་པ་མཐའ་དག་སྤངས་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་མཁེན་པའྱི་ཡེ་ཤེས་དེ་སོ་སོར་

རོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་གོམས་པ་མཐར་ཐུག་པའྱི་གནས་སྐབས་དེ་ཆགས་ཡོད། 

དེས་ན་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པའྱི་མཐར་ཐུག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ལ་ཕག་འཚལ་

ལོ།། ཞེས་བརོད་པ་ཡྱིན།

དེ་ལ་འདྱིར་སྟོན་པ་རྣམ་འདེན་བཞྱི་པའྱི་བསྟན་པ་ལྔ་བརྒྱ་པ་ཕག་བཅུའྱི་ཚུལ་

ཁྱིམས་ཀྱི་ལེའུའྱི་སྐབས་ཏེ་དུས་རབས་ཉྱི་ཤུ་པ་རྫས་མཚོན་གྱི་བསྐལ་པའྱི་དུས་

འདྱིར་ཕྱི་དངོས་པོའྱི་རྱིག་གནས་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བ་དང་འབྱུང་འགྱུར་བཞྱིན། ནང་

བསམ་པའྱི་འཕེལ་རྒྱས་ཀང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་དགོས་པ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་མཁོ་ཆེ་ཞྱིང༌། ཞེས་

པ་ལྟར་བོ་གསར་མྱིག་འབེད་འདྱི་ཉྱིད་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ནང་བྱིས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། འོན་

ཀང་ད་དུང་ཡང་གནས་སྟངས་དེ་གའྱི་ཐོག་ཏུ་བསད་ཡོད། དེང་སྐབས་འཛམ་གྱིང་

འདྱིའྱི་ཐོག་འདས་པའྱི་ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་གྱི་རྱིང་ལ་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་དང་འབེལ་བ་

བྱུང་ཞྱིང་། སར་གྱི་ཉམས་མོང་ཕོགས་བསོམས་བེད་སྐབས་བསམ་བོོ་ཡར་རྒྱས་མ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཕྱིན་པའྱི་དབང་གྱིས་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་དང་། མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་རེ་

བ་བཅོལ་ས་དེ་དཔལ་འབོར་ལོངས་སྤོད་ཡར་རྒྱས་སུ་ཕྱིན་ཏེ་དངུལ་མང་པོ་བྱུང་

ན། དཀའ་ངལ་ཚང་མ་སེལ་ཐུབ་སམ་པའྱི་བསམ་བོ་འཁོར་གྱི་ཡོད། དངུལ་དང་

དངོས་པོས་དཀའ་ངལ་སེལ་ཞེས་པ་ནྱི། ཕྱི་དངོས་པོའྱི་མཐུན་རྐེན་མ་འདང་བའྱི་

དཀའ་ངལ་རྣམས་སེལ་ཐུབ་པ་ཙམ་ལས། ནང་སེམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་

ཐབས་མེད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཡྱིན། 

ཁ༽ ཚད་མས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་ནང་ཆོས་ཀྱི་འགོ་ལུགས།

དེ་ལ་ནང་དོན་རྱིག་པ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཚུལ་བསམ་པ་དང་སྒོམ་

པས་སྒྲུབ་པ་ལ། ནང་དོན་རྱིག་པ་ནྱི་རྱིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔ་དང་། རྱིག་གནས་ཆུང་བ་

ལྔ་གསུངས་པའྱི་ནང་གྱི་རྱིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔ་ལས་ནང་དོན་རྱིག་པ་ནྱི་གཙོ་བོ་

ཆགས་ཡོད། སངས་རྒྱས་པའྱི་གཞུང་དང་། ལྷག་པར་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་ཕག་སོལ་

ལམ་བརྒྱུད་པ་ལ་ནང་དོན་རྱིག་པ་དེ་ཡང་ཚད་མའྱི་ལམ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་དགོས་

པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེས་ན། ནང་དོན་རྱིག་པར་ཡྱིད་ཆེས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགོ་དགོས་པ་ཞྱིག་

ཡྱིན་ན་ཚད་མ་དང་འབེལ་བ་གང་ཡང་མེད། འོན་ཀང་ནང་དོན་རྱིག་པ་ནྱི་བཅོམ་

ལྡན་ཉྱིད་ཀྱིས། 

དགེ་སོང་དག་གམ་མཁས་རྣམས་ཀྱིས། །

བསེགས་བཅད་བརྡར་བའྱི་གསེར་བཞྱིན་དུ། །

ལེགས་པར་བརགས་ལ་ང་ཡྱི་བཀའ། །

བང་བར་བ་ཡྱི་གུས་ཕྱིར་མྱིན། །
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

ཞེས་པའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྱི་ཉྱིད་རྒྱ་ཡྱིག་ནང་ཡོད་འདུག་པས། ཀོ་རྱི་ཡ་

སོགས་ནང་པའྱི་ཡུལ་ལུང་མང་པོར་ལུང་འདྱི་རྒྱུས་མངའ་ཡོད། ལུང་འདྱིས་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྱི་རེས་འབང་དག་གྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་དད་པ་དང་གུས་པ་ཡོད་པ་

རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ཏེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གང་ཞྱིག་གསུངས་པ་དེར་ཡྱིད་ཆེས་

བེད་མྱི་དགོས་ཤྱིང་། ངས་བསྟན་པ་དེ་དག་རྱིགས་པ་དང་འགལ་མྱིན་དཔད་ཅྱིང་། 

དཔད་དོན་ཉམས་སུ་ལེན་པའྱི་ཉམས་མོང་གྱི་ཐོག་ནས་གྲུབ་འབས་ཐོན་པ་ཞྱིག་ཡོང་

མྱིན་ལ་བལྟས་ནས་ཡྱིད་ཆེས་འཕེར་ན། ངས་བསྟན་པ་དེར་ཡྱིད་ཆེས་བེད་དགོས་

ཞེས་གསུངས་པ་ནྱི་གདེང་སྤོབས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་གདེང་སྤོབས་མེད་

ན་ངས་བསྟན་པ་དེར་དཔད་པ་བེད་མྱི་དགོས་པར་ཡྱིད་ཆེས་བས་ན་ཆོག་ཅེས་

གསུངས་དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཡོང་གྱི་ཡོད། 

ངོས་ནས་འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་ཐོག་གྱི་ཆོས་ལུགས་གཞན་རྣམས་ལ་མ་གུས་པ་

བས་པ་གཏན་ནས་མྱིན་པར་ཚང་མར་ཁ་ཞེ་གཉྱིས་མེད་ཀྱིས་གུས་བཀུར་བེད་

བཞྱིན་ཡོད། ཆོས་ལུགས་ཕལ་མོ་ཆེའྱི་ནང་དུ་ཆོས་ལུགས་རང་རང་གྱི་སྟོན་པས་

གང་ཞྱིག་གསུངས་པ་དེར་ཡྱིད་ཆེས་ཐོག་ནས་ཕྱིན་པ་ལས། དེ་ལ་ཐེ་ཚོམ་གྱི་ཐོག་

ནས་དཔད་པ་བེད་པའྱི་ལམ་སོལ་མེད། སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ནང་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཉྱིད་ཀྱིས་དཔད་པ་བེད་དགོས་ཞེས་གསུངས་ཡོད། དེ་ལྟར་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་

སོགས་ཀྱིས་དངོས་སུ་ལག་ལེན་གྱི་ཐོག་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བཀའ་ལ་སྒ་ཇྱི་

བཞྱིན་པར་ཁས་བང་ཆོག་པ་གང་དག་ཡྱིན་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བཀའ་

ཡྱིན་ནའང་། དུས་དང་གདུལ་བའྱི་ཁམས་དང་དབང་པོ་སོགས་ལ་དགོངས་ནས་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

གསུངས་པའྱི་བཀའ་རྣམས་སྒ་ཇྱི་བཞྱིན་པར་ཁས་བངས་ན་རྱིགས་པས་གནོད་པ་

ཡོད་པ་དང་། དངོས་ཡོད་ཀྱི་གདུལ་བའྱི་ཁམས་མོས་དང་འཚམ་པར་གསུངས་པ་

ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས། དེ་ནྱི་དགག་དགོས་གཉྱིས་དང་དེའྱི་ནང་ནས་དགོས་པ་གཙོ་བོར་

བས་ནས་གསུངས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ལས། སྒ་ཇྱི་བཞྱིན་པར་ཁས་བངས་ན་མྱི་

འགྱིགས་ཞེས་གསུངས་ཡོད། དེ་ནྱི་སྤྱིར་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་དང་། ལྷག་

པར་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་འགོ་སྟངས་འདྱི་ཧ་ལས་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག 

མདོར་ན། སངས་རྒྱས་པའྱི་ནང་དོན་རྱིག་པ་དེ་ཉྱིད་ཚད་མའྱི་ལམ་ནས་གཏན་

ལ་ཕབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་ལ་ནང་པའྱི་ཡུལ་ལུང་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད། དེ་ཡང་འབར་མ་

དང་། ཐའེ་ལན་ཌྱི། ཤྱི་ལངྐ་སོགས་པ་ལྱིའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་མཁན་གྱི་ནང་པའྱི་

ལུང་པ་དེ་དག་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པ་རེད། སར་ངོས་རང་ཐའེ་ལན་ཌྱིར་ཐེངས་ཁ་

ཤས་འགོ་མོང་ཡོད་ཀང་། དུས་ཕྱིས་འགོ་བསྐྱོད་བེད་ཐུབ་ཀྱི་མེད། ནང་པའྱི་ཡུལ་

ལུང་དེ་དག་གྱི་མཁས་པ་དང་། དགེ་སོང་འདུལ་བ་འཛིན་པ་མང་པོ་ཞྱིག་དང་ཐུག་

འཕད་བེད་མོང་ཞྱིང་། དེ་དག་གྱི་ཁོད་དུ་དངོས་གནས་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པ་དད་

པའྱི་སྤུ་ལོང་གཡོ་དགོས་པ་དེ་འདའང་ཡོད། འོན་ཀང་དབུ་ཚད་ཀྱི་གཞུང་རྣམས་དར་

སོ་མེད། 

ལེགས་སྦར་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་མཁན་རྒྱ་ནག་ཡྱིན་ཞྱིང་། རྒྱ་ནག་བརྒྱུད་

ནས་ཀོ་རྱི་ཡ་དང་། ཝྱི་ཏྱི་ནམ། ཉྱི་ཧོང་བཅས་ལེགས་སྦར་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་

མཁན་ཆགས་ཡོད། དབུ་སེམས་ཀྱི་གཞུང་མང་པོ་ཞྱིག་དང་དབུ་སེམས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་

ཀང་ཡོད། ཕལ་ཆེར་ཚད་མའྱི་གཞུང་རྒྱ་ཆེན་པོ་དེ་ཙམ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འདུག 
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

ཚད་མའྱི་གཞུང་ནྱི་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་ལ་མཁན་ཆེན་ཞྱི་བ་འཚོ་རང་ཉྱིད་

ཡོངས་སུ་གགས་པའྱི་ཚད་མའྱི་སྐྱེས་མཆོག་ཅྱིག་ཆགས་ཡོད། ཁོང་གྱི་སོབ་མའམ་

སས་ཀྱི་ཐུ་བོ་ཀ་མ་ལ་ཤྱི་ལ་རྣམ་གཉྱིས་ཆོས་རྒྱལ་ཁྱི་སོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱིས་བོད་དུ་

གདན་ཞུ་གནང་ཞྱིང་། སྐུ་ཚེའྱི་ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་བོད་རང་དུ་བཏང་གནང་ཡོད། དེ་

དག་གྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་སོན་ལམ་དང་ལམ་སྟོན་གནང་བ་ལྟར། ཞེ་ས་མ་ཞུས་ན་དགེ་

རྒན་རང་ཉྱིད་གཞུང་ལུགས་གང་ལ་ཐུགས་སང་ཡོད་ཀང་། དེ་ལུགས་ཀྱིས་སོབ་མ་

རྣམས་ལ་ཕག་དཔེ་ཁྱིད་སྟངས་ཤྱིག་གནང་ངེས་པས་དགེ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་ལྟ་

གྲུབ་དང་། ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་ཀང་ཚད་མའྱི་གཞུང་དང་འབེལ་

ནས་ལྟ་བའྱི་ལམ་སོལ་བཟང་པོ་ཞྱིག་བཏོད་ཡོད། དེས་ན། དེའྱི་ཚུལ་ཤེས་དགོས་

པས། ཟབ་ཅྱིང་བརླྱིང་བའྱི་གཞུང་ཆེན་པོ་དག་བལྟ་བར་མྱི་ཁོམ་པའྱི་སྐྱེ་བོ་དག་གྱི་

བསོད་ནམས་ཀྱི་བགོ་སྐལ་དུ་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་སང་བ་

རྒྱས་པར་བེད་པའྱི་བསྟན་བཅོས་ཚིག་ཉུང་གོ་བདེ་གཙོ་བོར་བས་པ་བོ་གསར་མྱིག་

འབེད་ཅེས་བ་བ་འདྱི་ཉྱིད་བཤད་པར་བའོ།།

ག༽ སོག་གཅོད་དང་དམར་ཟས་བང་དོར་གྱི་སྐོར།

དེ་ལ་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་འདོད་པ་དང༌། སྡུག་བསལ་མྱི་འདོད་པ་མཉམ་

ཞྱིང༌། དེ་ཡང་རང་རེ་ཤེས་རྱིག་བཀྲ་བའྱི་མྱི་ཙམ་མ་ཟད། བླུན་ཞྱིང་གཏྱི་མུག་པ་ཐ་ན་

སོག་ཆགས་འབུ་སྱིན་ཕ་མོ་ཡན་ཆད་ཀང་བདེ་བ་ཞྱིག་འདོད་པ་དང༌། སྡུག་བསལ་

ཕ་མོ་ཡང་མྱི་འདོད་པ་ཤ་སྟག་ཡྱིན། དེས་ན་རང་གཞན་སུ་ཡྱིན་ཡང་བདེ་བ་འབྱུང་

བ་དང༌། སྡུག་བསལ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཐབས་ཤྱིག་བ་དགོས། དེ་མྱིན་རང་ལ་བདེ་བ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཞྱིག་བྱུང་ན་སམ་པ་དང༌། སྡུག་བསལ་དེ་མེད་ན་ཅྱི་མ་རུང་སམ་པའྱི་རེ་འདོད་ཆེན་

པོས་སྒུག་ནས་བསད་པ་ཙམ་གྱིས་བདེ་བ་འབྱུང་བ་དང༌། སྡུག་བསལ་སེལ་མྱི་ནུས་

པས། བདེ་བ་གང་ལས་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་སྒྲུབ་པ་དང༌། སྡུག་བསལ་འབྱུང་བའྱི་གཞྱི་

སྤོང་ནུས་པ་ཞྱིག་དགོས། 

ཕན་པ་བདེ་བའྱི་རྒྱུ་སྒྲུབ་བེད་དང༌། གནོད་པ་སྡུག་བསལ་སྤོང་བའྱི་ཐབས་ནྱི་

ཆོས་ལ་བརེན་ནས་བསྒྲུབས་པ་དང་འད་བ་ཐབས་ཚུལ་གཞན་ཇྱི་ལྟར་བས་ཀང་ཡང་

དག་པ་དང༌། མཐར་ཕྱིན་པ་སྒྲུབ་མྱི་ནུས། དེ་ལྟ་བུའྱི་བདེ་བ་སྒྲུབ་པ་དང་། སྡུག་

བསལ་སེལ་བ་སོགས་ནྱི་གོང་གསལ་བཞྱིན་དུད་འགོ་དང་། ཐ་ན་སོག་ཆགས་གོག་

འབུར་ཚུན་ཆད་སྡུག་བསལ་མྱི་འདོད་པ་དང་། བདེ་བ་འདོད་པ་གཅྱིག་མཚུངས་

ཡྱིན་པ་བསམ་བོ་ཞྱིབ་ཕ་བཏང་ན་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཡྱིན། དེང་སྐབས་འཛམ་གྱིང་

འདྱིའྱི་ཐོག་དུད་འགོ་སོག་ཆགས་ཀྱི་རྱིགས་ལ་སོག་ལྡན་གྱི་འདུ་ཤེས་དེ་ཙམ་མེད་

པ་དང་། སོག་གྱི་འདུ་ཤེས་ཡོད་ཀང་དེར་བདེ་སྡུག་གང་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་མེད་ལ་

དོ་སང་གང་ཡང་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཡོང་གྱི་ཡོད། དཔེར་ན། སར་ང་ཚོ་དྷ་རམ་ས་ལར་

ཡོང་སྐབས་དྷ་ས་ནས་པ་ཁང་ཀོ་ཌྱི་ (Pathankot) བར་དང་། པ་ཁང་ཀོ་ཌྱི་ནས་

འཇའ་མུ་ (Jammu) བར་ཡར་མར་བསྐྱོད་སའྱི་ས་གནས་དེ་དག་ཏུ་བ་ཤ་ཚོང་

མཁན་ཧ་ཅང་ཉུང་ཤས་ལས་མེད། བར་སྐབས་དངོས་པོ་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པའྱི་ཆ་

ཤས་ལྟ་བུར་བ་གསོ་ཁང་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། དཔེར་ན། ཕལ་ཆེར་ཟ་

ཁང་ཆུང་ངུ་རེ་རེའྱི་ཉེ་འཁྱིས་སུ་དབར་དགུན་སྟོན་དཔྱིད་མེད་པར་བ་དེ་ལྕགས་ཁའྱི་

ནང་བླུགས་ནས་བཞག་པ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད། དེ་དག་ནྱི་ཆུ་ཚོད་འགའ་ཞྱིག་གྱི་ཚེ་ཚད་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

ཙམ་ལས་དེ་རེས་ཤྱི་རྒྱུ་དང་། དེ་ལས་རྱིང་ན་ཉྱིན་མ་གཅྱིག་གཉྱིས་སོད་རྒྱུ་ཡོད་

ལས་ཆེ། དེ་རེས་གསོད་རྒྱུར་ངེས་པ་ཡྱིན། དེ་དག་ལ་སོག་གྱི་འདུ་ཤེས་ཧ་ལམ་མྱི་

འདུག འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་ཐོག་ (piggery, fishery, poultry-farm) ཕག་གསོ་ཁང་

དང་། ཉ་གསོ་ཁང་། བ་གསོ་ཁང་ལྟ་བུའྱི་སོག་ཆགས་དེ་དག་མྱིས་ཟ་རྒྱུའྱི་ཟས་

རྱིགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཤྱིག་ལས། དེ་དག་ལ་སོག་ཡོད་པ་དང་། ང་ཚོ་ལྟར་སྡུག་བསལ་

མྱི་འདོད་པ་དང་། བདེ་བ་འདོད་པའྱི་ཚོར་བ་ཡོད་པ་གཅྱིག་མཚུངས་རེད་སམ་པའྱི་

ངོས་འཛིན་གཏན་ནས་མྱི་འདུག དེ་དག་ནྱི་ཧ་ལས་པའྱི་ཐབས་སྐྱོ་པོ་རེད། 

མ་གཞྱི་ང་ཚོ་བོད་ལའང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་པ་ཚང་

མས་དཀར་སྐྱོང་བེད་ཐུབ་ཐབས་མེད་ལ། འབོག་སའྱི་རྱིགས་མང་པོ་ཞྱིག་དེ་ས་

འགྱིམ་འགྲུལ་ཞན་པའྱི་སྐབས་མདོར་ན་རམ་པ་ཡང་དཀོན་པོའྱི་གནས་ཚུལ་ཡོད། 

དེར་བརེན་སོག་ཆགས་ཀྱི་ཤ་མར་ཐུད་གསུམ་ལ་མ་བརེན་ཐབས་མེད་ཡྱིན། འོན་

ཀང་སོག་གཅོད་པ་ནྱི་མྱི་རུང་བའྱི་བ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་འབོག་པ་ཚང་མས་ངོས་འཛིན་

བེད་བཞྱིན་ཡོད། རང་ཉྱིད་འཚོ་ཟས་ཀྱི་ཆེད་སོག་གཅོད་པའྱི་སྐབས་སྦྲ་གུར་ནང་

མཆོད་མེ་ཕུལ་བ་དང་། ནང་མྱི་ཚང་མས་མཎྱི་འདེན་པ། སོག་གཅོད་བཞྱིན་པའྱི་

གནས་སྐབས་སུའང་མཎྱི་འདེན་པ་སོགས་བ་བ་དེ་མ་རུང་བ་ཞྱིག་དང་། སྱིག་པའྱི་

ལས་ཡྱིན་པ་ཤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་བེད་བཞྱིན་ཡོད་པས་ཅུང་དག་པ་ཡོད། དེ་མྱིན་

སེམས་ཅན་གྱི་སོག་ལ་བརེ་བའྱི་འདུ་ཤེས་གཏན་ནས་མེད་པར་སོག་གཅོད་པ་མང་

ཆེ་བ་ཆགས་ཡོད།

འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་ཐོག་གྱི་ཉ་རྱིགས་འགའ་ཞྱིག་གསོད་རྒྱུ་ཤུགས་ཆེ་བའྱི་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དབང་གྱིས་ད་ཆ་རྱིགས་རྒྱུད་གཏོང་ལ་ཉེ་བའྱི་གནས་སུ་སེབས་ཚུལ་བརོད་བཞྱིན་

ཡོད། དེ་རྱིགས་ནྱི་སེམས་ཅན་གཞན་ལ་སོག་གྱི་འདུ་ཤེས་དང་། དེ་དག་སྡུག་

བསལ་མྱི་འདོད་པ་དང་། བདེ་བ་འདོད་པའྱི་འདུ་ཤེས་མེད་པར་བརེན་གནས་ཚུལ་

དེ་རྱིགས་ཡོང་གྱི་ཡོད། 

ང༽ ལུས་སེམས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་གྱི་ཁད་པར།

དེ་ལྟར་སོག་ཆགས་ཡྱིན་ནོ་ཅོག་སྡུག་བསལ་མྱི་འདོད་པ་དང་། བདེ་བ་འདོད་

པ་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན། ཁད་པར་གཅྱིག་རང་ཡོད་པ་ནྱི། དུད་འགོ་དག་གྱིས་བདེ་

བ་དང་སྡུག་བསལ་ནྱི་གཙོ་བོ་ལུས་ཚོར་ལ་བརེན་པའྱི་བདེ་སྡུག་ཡྱིན་པ་ཧ་ཅང་

གསལ་པོ་ཡྱིན། 

ཡྱིད་བོའྱི་སྟེང་ནས་རྣམ་རོག་ཕན་ཚེགས་ཀྱི་དབང་ལས་དགའ་སྡུག་དང་བདེ་

སྡུག་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཀང་དེ་ཙམ་གྱི་ཤུགས་ཆེན་པོ་མེད། ཀླད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་

ཆ་ནས་བསམ་བོ་གཏོང་བའྱི་ནུས་པ་ཆེན་པོ་མེད། དུད་འགོའྱི་ནང་དུའང་རྱིགས་འད་

མྱིན་ས་ཚོགས་ཤྱིག་ཡོད། མྱི་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་བའྱི་ནུས་པ་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་

པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཇྱི་ཙམ་གྱི་བསམ་བོ་གཏོང་བའྱི་ནུས་པ་ཡོད་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་

རེ་དོགས་མང་བ་དང་། དེ་བཞྱིན་འདས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་དན་ནས་སེམས་ལ་ཆགས་

སང་སྐྱེ་བ་དང་། མ་འོངས་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་བསམ་བོ་མང་པོ་ཞྱིག་འཁོར་ནས་རེ་

དོགས་ཀྱི་དབང་ལས་སེམས་ལ་མ་སྐྱྱིད་པ་ཞྱིག་ཀང་ཡོང་གྱི་ཡོད། 

དེས་ན་སེམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་དེ་དུད་འགོ་ལ་ཤུགས་ཆུང་

ཞྱིང་མྱི་ལ་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡོད། དུད་འགོ་རྣམས་ནྱི་ཐད་ཀ་ཐད་ཀའྱི་དངངས་སྐྲག་དང་། 
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

ཞེད་སང་སོགས་འཕལ་དུ་གནོད་པ་མེད་ན་ལྷོད་ལ་བབས་ནས་སོད་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོ་

མྱི་ལ་མཚོན་ན༌ལྟོ་གོས་ཀྱི་མཐུན་རྐེན་དང་། གཟུགས་གཞྱི་བདེ་ཐང་ཡོད་ཀང་། 

སེམས་ལ་མ་སྐྱྱིད་པ་ཡོད་ན་ལུས་ལ་ནད་དང་ན་ཚ་མེད་ལ། ལྟོ་གོས་ཀྱི་སྡུག་བསལ་

བེད་དགོས་དོན་མེད། ལྷག་པར་གཉེན་དང་ཉེ་དུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤྱིང་། ནོར་

ལོངས་སྤོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོ་ཡོད་ཀང་། སེམས་ཀྱི་སྡུག་བསལ་གྱི་དབང་ལས་

མ་སྐྱྱིད་པ་དང་། གཉྱིད་མྱི་ཁུག་པ་དང་། སེམས་འཁྲུག་པ་སོགས་ཀྱི་དབང་ལས་

མོས་རྫས་ཀྱི་རྱིགས་བེད་སྤོད་བེད་པ་དང་། ཆང་རག་ཚོད་མེད་འཐུང་བ་སོགས་ཀྱི་

ཐོག་ནས་སེམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་བའྱི་ཐབས་ལམ་གཞན་མ་རེད་པའྱི་སྐབས། ཕྱི་

དངོས་པོའྱི་རྫས་ཤྱིག་ལ་བརེན་ནས་སེམས་ལ་ཞྱི་བདེ་ཡོང་བའྱི་འབད་བརོན་བེད་

བཞྱིན་ཡོད། དེ་ནྱི་སེམས་འཁྲུགས་པའྱི་རགས་མཚན་ཡྱིན། སེམས་ནང་དངངས་

སྐྲག་གཏན་ནས་མེད་པར་སེམས་ཞྱི་བདེ་བག་ཕེབས་ཡོད་ན། མོས་རྫས་བེད་སྤོད་

བེད་དགོས་དོན་མེད་ལ། ཆང་རག་ཚོད་མེད་འཐུང་དགོས་དོན་ཡང་མེད། 

དེར་བརེན་མྱིའྱི་སེམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཞེས་པ་ནྱི། ལུས་ཀྱི་མཐུན་རྐེན་ཡོད་པ་

གཅྱིག་པུས་ཕན་ཐོགས་མེད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཡྱིན། དེས་ན་དུད་འགོའྱི་བདེ་སྡུག་

དང་། མྱིའྱི་བདེ་སྡུག་གཉྱིས་ཕན་ཚུན་བསྡུར་ན། གཙོ་བོ་ལུས་ཚོར་ལ་བརེན་པའྱི་

བདེ་སྡུག་ནྱི་དུད་འགོ་དང་མྱི་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་ཀང་། ཡྱིད་བོ་ལ་བརེན་པའྱི་བདེ་

སྡུག་དེ་མྱི་ལ་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡོད། དེ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་ལུས་ཀྱི་སྡུག་བསལ་ཕན་བུ་

ཡོད་ཀང་སེམས་ལ་ཞྱི་བདེ་ཡོད་ན་ལུས་ཀྱི་སྡུག་བསལ་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་ཐུབ་ལ། 

སེམས་ནང་མ་སྐྱྱིད་པ་ཤུགས་ཆེ་ཡོད་ན་ལུས་ཀྱི་བདེ་བ་ཡོད་ཀང་། དེས་སེམས་ཀྱི་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

སྡུག་བསལ་དེ་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་མྱི་ཐུབ། དེ་ནྱི་ཁེད་རང་ཚོའྱི་སོབ་གོགས་རྣམས་ལ་

ལྟོས་དང་། ཁྱིམ་ཚང་འབོར་ལྡན་གྱི་བུ་ཕྲུག་ཡྱིན་ནའང་སེམས་འཁལ་ཁོ་ན་བེད་

མཁན་ཡོད་ལ། ཡང་སྐྱྱིད་སྡུག་ཞན་ཙམ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་སང་བ་སྐྱྱིད་པོ་

བས་ནས་སོད་མཁན་ཡོང་གྱི་ཡོད། དེ་དག་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་བ་དང་ཞྱིབ་འཇུག་

བས་ན། དངོས་ཡོད་ཀྱི་བདེ་སྡུག་ཅེས་པ་དེ་མྱིའྱི་བདེ་སྡུག་ཤུགས་ཆེ་བ་དེ་བསམ་

བོ་གཏོང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བདེ་སྡུག་ཡོང་བ་དེ་ཤུགས་ཆེ་བ་དང་། ལུས་ཚོར་གྱི་

བདེ་སྡུག་ནྱི་དེ་ཙམ་གྱི་ནུས་པ་ཆེན་པོ་མེད་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད། དེས་ན་ལུས་ཀྱི་

སྡུག་བསལ་སེལ་ནས་ལུས་ཀྱི་བདེ་བ་སྒྲུབ་དགོས་ཀང་། སེམས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་དང་

བསྡུར་ན་ལུས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་གལ་གནད་ཆུང་ཞྱིང་། གཙོ་བོ་སེམས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་

བསྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་གལ་འགངས་ཆེ་བ་ཡོད། 

ཅ༽ བདེ་སྐྱྱིད་ཀྱི་འབྱུང་ར་ནྱི་བམས་བརེ་ཡྱིན་ཚུལ།

སྤྱིར་འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་ཐོག་གྱི་ཡེ་ཤུ་དང་ཁ་ཆེའྱི་ཆོས། དེ་བཞྱིན་ཕྱི་རོལ་མུ་

སྟེགས་པའྱི་ཆོས་ལུགས་ཕལ་མོ་ཆེ་ནང་པའྱི་གཞུང་ནས་ལྷ་མྱིའྱི་ཐེག་པ་དང་། 

ཚངས་པའྱི་ཐེག་པ་ཞེས་གསུངས་པ་ལས། ལྷ་མྱིའྱི་ཐེག་པ་ཆགས་ཡོད། མྱིའྱི་མྱི་

ཚེར་བམས་བརེ་ཡོད་པ་དང་། བམས་བརེ་ལྡན་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡོང་ཐབས་ལ་གཙོ་

བོར་དམྱིགས་ནས་ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་བམས་པ་དང་བརེ་བ་སོགས་གསུངས་

ཡོད། བམས་བརེ་ཞེས་པ་ནྱི་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་ཡོང་བ་ཞྱིག་མྱིན་པར་འགལ་

རྐེན་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཏུ་ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་ངོས་འཛིན་གནང་ཡོད། བམས་བརེའྱི་

འགལ་རྐེན་ནྱི་ཞེ་སང་དང་འཁོན་འཛིན། རང་ཉྱིད་ཀྱི་བདེ་བ་ལ་ཆོག་མྱི་ཤེས་པ་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

སོགས་ཀྱིས་བམས་བརེའྱི་ཉམས་ལེན་ལ་གནོད་ཀྱི་ཡོད་པར་བརེན། དེའྱི་ཆེད་དུ་

དམྱིགས་ནས་བཟོད་པ་སྒོམ་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་འཁོན་འཛིན་མྱི་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་

བཟོད་བཞེས་སམ་དགོངས་ཡངས་ (Forgiveness) ཆོས་ལུགས་ཚང་མའྱི་ནང་དུ་

ཡོད། དེ་བཞྱིན་རང་ཉྱིད་ཀྱི་འདོད་རྔམ་ཆེན་པོ་བས་པའྱི་དབང་ལས་རོག་ག་ཡོང་

བར་བརེན་དེའྱི་གཉེན་པོར་ཆོག་ཤེས་ (Contentment) གསུངས་ཡོད། དངོས་

གནས་ཡེ་ཤུ་དང་། ཁ་ཆེ། མུ་སྟེགས་པ་སོགས་ཀྱི་ཆོས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་འདོད་

ཆུང་ཆོག་ཤེས་འཕགས་པའྱི་རྱིགས་བཞྱི་ལ་གནས་པ་དངོས་གནས་རེད་འདུག 

ཟས་གོས་གནས་མལ་ངན་ངོན་ཐོག་མྱི་ཚེ་བསྐྱལ་ནས་དེ་དག་གྱིས་ཆོག་ཤེས་ཀྱི་

ཉམས་ལེན་བེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་བཞྱིན་ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་རང་ཁྱིམས་སྲུང་རྒྱུ་

གསུངས་ཡོད། དེས་ན་སེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདེ་ཞེས་པ་ནྱི་བམས་བརེའྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་བ་

ནྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ཉམས་མོང་གྱི་ཐོག་ནས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། ཆོས་

ལུགས་གཙོ་ཆེ་བ་ཚང་མས་བམས་བརེའྱི་སྐོར་གསུངས་ཡོད།

 བམས་བརེ་སྤེལ་བའྱི་ཐབས་ལམ་ནྱི། ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཁོད་ནས་ལྷ་མྱིའྱི་ཐེག་

པའྱི་ཆོས་ལུགས་རྣམས་ཀྱིས་དད་པའྱི་ཐོག་ནས་འཇྱིག་རེན་བཀོད་པ་པོ་རག་པ་རང་

བྱུང་གྱི་སྐྱེས་བུ་ཞྱིག་ཁས་བངས་ནས་རག་པ་རང་བྱུང་གྱི་སྐྱེས་བུས་ང་ཚོ་ཚང་མ་

བཀོད་པ་རེད་ཅེས་འདོད་པ་དང་། རག་པ་རང་བྱུང་གྱི་སྐྱེས་བུ་དེའྱི་ངོ་བོ་ནྱི། བམས་

བརེ་མཐའ་ཡས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་ཅན་གྱི་དཀོན་མཆོག་ཅྱིག་ཡྱིན་ལ། དེ་ལྟ་བུའྱི་

དཀོན་མཆོག་དེས་ང་ཚོ་བཀོད་པའམ་བཟོས་པ་རེད་ཅེས་བརོད་སྐབས། སྱིང་རེའྱི་

བདག་ཉྱིད་ཅན་གྱི་རག་པ་རང་བྱུང་གྱི་སྐྱེས་བུས་བཀོད་པ་ཡྱིན་སྟབས། ང་ཚོར་ཡང་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

སྱིང་རེའྱི་ས་བོན་ནམ་དཀོན་མཆོག་གྱི་ཆ་ཤས་ཏེ། ནང་པའྱི་གཞུང་ནས་ཁམས་བདེ་

གཤེགས་སྱིང་པོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དེ་དང་ཧ་ཅང་འད་བའྱི་གོ་བ་ཞྱིག་ལེན་རྒྱུ་

ཡོད། 

དཀོན་མཆོག་ནྱི་བམས་བརེ་མཐའ་ཡས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་ཡྱིན་ལ། དེ་ལྟ་

བུའྱི་དཀོན་མཆོག་གྱིས་ང་ཚོ་བཀོད་པར་བརེན། རང་ཉྱིད་ལའང་དེའྱི་ནུས་པ་ཞྱིག་

ཡོད་པ་དང་། དེའྱི་ཐོག་དཀོན་མཆོག་གྱིས་ལམ་སྟོན་གང་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་ཅེ་ན། 

བམས་བརེ་སྒོམས་ཞེས་གསུངས། དེ་ནྱི་ཆོས་ལུགས་ཚང་མའྱི་ནང་དུ་ཡོད། དེ་

བཞྱིན་དཀོན་མཆོག་ལ་རེ་གཅྱིག་པའྱི་དད་པས་ཁེད་ཀྱིས་སམཁེན་བསམ་པ་བེད་

པའྱི་སྐབས་ང་དང་ང་ཞེས་པའྱི་བོ་དེ་ཉྱིད་ཤུགས་ཇེ་ཆུང་དུ་གཏོང་གྱི་ཡོད། དེས་ན་

འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་ཐོག་གྱི་ལྟ་གྲུབ་ཡོད་པའྱི་ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་མྱི་ལ་ཕན་ཐོགས་

ཚུལ་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན། 

ཆ༽ ལྷ་མྱིའྱི་ཐེག་པ་དང་ཚངས་པའྱི་ཐེག་པ།

ལྷ་མྱིའྱི་ཐེག་པ་ནྱི། གསོན་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཡག་པོ་བས་ཚེ་ཤྱི་ནས་ལྷ་

ཡུལ་དུ་སྐྱེ་བ་དང་། ཡག་པོ་མ་བས་ཚེ་ངན་འགོར་སྐྱེ་བ་ནྱི་ལྷ་མྱིའྱི་ཐེག་པ་ཞེས་པ་དེ་

ཡྱིན། ཚངས་པའྱི་ཐེག་པ་ཞེས་པ་ནྱི། མུ་སྟེགས་པའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ལྟ་བུ་ཞྱི་གནས་

དང་ལྷག་མཐོང་སྒོམ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ཚངས་པའྱི་ཐེག་པ་ཞེས་བ་བ་ནྱི་ཧ་ཅང་

གསལ་པོ་ཡྱིན། མུ་སྟེགས་པའྱི་ཆོས་རྒྱུད་འཛིན་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་སྒོམ་བརྒྱབ་

ནས་དངོས་གནས་སེམས་མྱི་རོག་པ་ལ་རེ་གཅྱིག་ཏུ་གནས་པ་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་

ཏྱིང་ངེ་འཛིན་སྒྲུབ་པ་དང་། དེང་སྐབས་ཡོད་མེད་བརད་གཅོད་བེད་བཞྱིན་ཡོད་ཀང་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

གསལ་པོ་ཞྱིག་ཤེས་རོགས་མ་བྱུང་ཡང་། སར་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་བསྒྲུབས་ནས་ཟག་

བཅས་ཀྱི་མངོན་ཤེས་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཡོང་གྱི་ཡོད། དེང་སྐབས་ངོས་ནས་དངོས་སུ་

མཐོང་བར་མུ་སྟེགས་པ་ར་རླུང་ཐྱིག་ལེ་དང་། གཏུམ་མོའྱི་ཉམས་ལེན་བས་ཏེ་ཧྱི་མ་

ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གངས་མཚམས་སོགས་སུ་ལུས་གཅེར་བུར་བསད་པ་དང་། ལ་

ལ་འདོམས་རས་ཙམ་ཡང་མེད་པར་གནས་སོད་བེད་བཞྱིན་ཡོད། དེ་དག་ལ་ནང་གྱི་

གཏུམ་མོའྱི་ཉམས་ལེན་གྱི་བདེ་དོད་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཡྱིན། 

ལུས་ཀྱིས་འཕྲུལ་འཁོར་བེད་པ་ལྟ་བུ་ནྱི། ངོས་ཀྱི་ཆོས་གོགས་སོ་ནྱི་རམ་དྷྱི་ཝྱི་ 

(Swami Ramdew) ཁོང་ནྱི་ལུས་རལ་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པོ་འདུག དེ་ནྱི་འཕོད་

བསྟེན་དང་། ནང་པའྱི་གཞུང་དུ་ན་རོ་ཆོས་དྲུག་གྱི་ལུས་སྦོང་གྱི་འཕྲུལ་འཁོར་དང་

གཅྱིག་མཚུངས་ཆགས་ཡོད། ངོས་ནས་སར་གྷོ་རག་པུར་ (Gorakh Pur) གྱི་

གཡས་གཡོན་དུ་མུ་སྟེགས་པ་སགས་དང་འཕོ་བའྱི་ཉམས་ལེན། དེ་བཞྱིན་གོང་

འཇུག་གྱི་ཉམས་ལེན་ཡང་ཡོད་པ་དེ་དག་ནྱི་རླུང་གྱི་ཉམས་ལེན་གྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་

གྱི་ཡོད། དེ་དག་ནྱི་ཕྱི་ནང་ཐུན་མོང་བ་རེད་འདུག 

དེ་ལ་བརེན་ནས་སེམས་ཀྱི་གནས་ཆ་དང་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་སྒྲུབ་པ། སངས་རྒྱས་

པའྱི་གཞུང་ནས་ལྷག་མཐོང་ལ་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ལྷག་མཐོང་དང་། འཇྱིག་རེན་ལས་

འདས་པའྱི་ལྷག་མཐོང་ཞེས་གཉྱིས་སུ་ཕེ་བ་ལས། འཇྱིག་རེན་པའྱི་ལྷག་མཐོང་ནྱི་ཞྱི་

རགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ལམ་བསྒོམས་པ་སྟེ། རང་ས་ལ་རགས་པར་བལྟས། 

ཁམས་གོང་མར་ཞྱི་བར་བལྟས་ནས་འདོད་པའྱི་ཡོན་ཏན་དང་འདོད་པའྱི་འདོད་

ཆགས་ལ་ཉེས་དམྱིགས་སུ་བལྟས། འདོད་པའྱི་འདོད་ཆགས་ལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཞེ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ལོག་ནས་འདོད་པའྱི་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བའྱི་ས་ཐོབ་རྒྱུ་ཞྱིག་དམྱིགས་ཡུལ་དུ་

བཞག་ནས་ཞྱི་གནས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་དང་། འཇྱིག་རེན་པའྱི་ལྷག་མཐོང་སྒོམ་པ་ལྟ་བུ་

ཡོང་གྱི་ཡོད། དེ་དག་ནྱི་ཚངས་པའྱི་ཐེག་པ་ཞེས་པ་དེ་ཡྱིན། དེང་སྐབས་རྒྱ་གར་ནང་

དུའང་དེའྱི་རྱིགས་ཡོད་པ་ཡྱིན། སར་ཡེ་ཤུའྱི་ཆོས་པའྱི་ནང་རེ་གཅྱིག་པའྱི་ཞྱི་གནས་

སྒོམ་པ་ལྟ་བུ་ཡོད་སྐད་འདུག་ཀང་བར་སྐབས་ཧ་ལམ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འདུག 

ཇ༽ ཆོས་བེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན།

ཆོས་ཀྱི་སྟེང་ནས་ཚེ་འདྱི་དང༌། སྐྱེ་བ་ཕྱི་མ། དེའྱི་ཡང་ཕྱི་མ་སོགས་འདྱི་ཕྱི་ཚེ་

རབས་མང་པོའྱི་བདེ་བ་སྐྱེད་ཐུབ་ཅྱིང༌། སྡུག་བསལ་སེལ་ནུས། ཚེ་འདྱི་ལ་མཚོན་

ནའང་བདེ་བ་སྐྱེད་པ་དང༌། སྡུག་བསལ་སྤོང་བ་ལ་ཆོས་ལས་ལྷག་པར་མེད་པ་ནྱི། 

དཔེར་ན་ལུས་ལ་ན་ཚ་ཞྱིག་བྱུང་ན་ཡང༌། ཆོས་ཀྱི་གནད་དོན་རོགས་པ་དང་མ་

རོགས་པ་གཉྱིས་ལ་ལུས་སེམས་ཀྱི་སྡུག་བསལ་ཆེ་ཆུང་དང་དེ་སེལ་ནུས་མྱིན་གྱི་

ཁད་པར་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་སྟེ། ཆོས་ཀྱི་གནད་མ་རོགས་པ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྱི་

གང་ཡང་མེད་པའྱི་མྱི་དེར་ལུས་ཀྱི་ནད་ཀྱི་ཚོར་བ་དག་པོའྱི་སྟེང་དུ་སེམས་ལ་ནད་

དེ་མྱི་བཟོད་པའྱི་སྡུག་བསལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ནོན་ནས་ལུས་སེམས་གཉྱིས་ཀ་

བདེ་བའྱི་གོ་སྐབས་མེད་པར་སྡུག་བསལ་གྱིས་མནར་བ་རེད།

ཆོས་ཀྱི་གནད་དོན་རོགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ལུས་ལ་ན་ཚ་བྱུང་བ་དེ། སོན་

བསགས་སྱིག་པའྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་པ་དང༌། འཁོར་བའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་མཐོང་ནས་

ལས་བདག་གྱིར་བ་འདོད་ཀྱི་བསམ་པ་སོགས་ལ་བརེན་ནས་སྡུག་བསལ་དང་དུ་

བངས་པས་ཡྱིད་ཀྱི་སྡུག་བསལ་མྱི་འབྱུང༌། དེ་མྱི་འབྱུང་བས་ཕྱི་ལུས་ཀྱི་ནད་ཀྱི་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

སྡུག་བསལ་དེ་ནང་བསམ་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ནས་སྡུག་བསལ་སེལ་

ནུས་པ་འབྱུང༌། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལུས་སེམས་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས། སེམས་དེ་ལུས་ལ་

དབང་སྒྱུར་བའྱི་གཙོ་བོ་ལྟ་བུ་དང༌། ལུས་དེ་སེམས་ཀྱི་དབང་བསྒྱུར་བ་ལྟ་བུར་

གནས་པས་བདེ་སྡུག་གྱི་ཚོར་བ་སེམས་ཀྱི་དེ་མཐུ་ཆེ་བ་ཡྱིན། 

དེ་བཞྱིན་དུ། འགའ་ཞྱིག༌གྱིས་ཕྱུག་པོའྱི༌བདེ་སྐྱྱིད་ཅྱིག་འདོད་ནས་རྒྱུ་ནོར་

གསོག་སྲུང་བེད་ཀང༌། ཐོག་མར་ལུས་སེམས་ཀྱི་ངལ་བ་ཆེན་པོས་འབད་རུང་རེ་

འདོད་ལྟར་བསགས་མྱི་ནུས་པའྱི་སྡུག་བསལ། བར་དུ་གཞན་གྱིས་འཕོག་པ་དང༌། 

བོར་སྟོར་འབྱུང་བ་དང༌། ཆུད་ཟོས་སུ་འགོ་བ་སོགས་ཀྱིས་བསྲུང་མྱི་ནུས་པའྱི་སྡུག་

བསལ། ཐ་མར་ཇྱི་ལྟར་བས་ཀང་གཞན་གྱི་རྫས་སུ་གྱུར་ནས་རང་ཉྱིད་གཏན་འབལ་

བེད་དགོས་པའྱི་སྡུག་བསལ་སོགས་ནོར་ལོངས་སྤོད་ལ་བརེན་པའྱི་སྡུག་བསལ་

མཐའ་དག་ཀང་ཆོས་ཀྱི་གནད་དོན་མ་རོགས་པས་ལན། དེ་རོགས་ན་རྒྱུ་ནོར་མཐའ་

དག་རྩྭ་རེའྱི་ཟྱིལ་པ་ལྟར་སྱིང་པོ་མེད་པར་མཐོང་ནས་ངལ་བ་བརྒྱ་ཕག་གྱིས་གསོག་

སྲུང་དང༌། མྱི་འདོད་བཞྱིན་དུ་བལ་བ་བརེན་པའྱི་སྡུག་བསལ་གང་ཡང་མྱི་འབྱུང་། 

དེ་བཞྱིན་དུ། རང་ལ་གཞན་གྱིས་འཕ་སོད་དང༌། སྤོ་ཞྱིང་གཤེ་བ་སོགས་ཀྱི་

ཚིག་མྱི་སན་པ་སྨྲས་ཚེ་སྱིང་ལ་ཚེར་མ་ཟུག་པ་ལྟར་མྱི་བཟོད་པའྱི་སྡུག་བསལ་

འབྱུང་བ་ཡང༌། ཆོས་ཀྱི་གནད་དོན་རོགས་ན་དེ་ཐམས་ཅད་བག་ཅ་བཞྱིན་དུ་སྱིང་པོ་

མེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཤེས་ནས་སེམས་མེད་བེམ་པོ་ལ་འཕ་བ་སོགས་བེད་པ་ལྟར་

ཡྱིད་མྱི་བདེ་བའྱི་སྡུག་བསལ་ཕ་མོའང་མྱི་འབྱུང་ཞྱིང༌། དེ་མཚུངས་ཚེ་འདྱིར་དག་མྱི་

ཐུལ་བའྱི་སྡུག་བསལ། གཉེན་མྱི་འཁོང་བའྱི་སྡུག་བསལ། གཞན་རྒྱལ་ཞྱིང་རང་ཕམ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

པའྱི་སྡུག་བསལ་སོགས་མདོར་ན། རེད་དང་མ་རེད། བདེ་དང་མྱི་བདེ་སོགས་ལ་

བརེན་པའྱི་རེ་དོགས་དང་ལུས་སེམས་ཀྱི་གདུང་བ་ཅྱི་མཆྱིས་དང༌། དེར་མ་ཟད་

རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་འཁོན་རོད་ཀྱིས་འཇྱིགས་དངངས་ཅན་གྱི་དམག་འཁྲུག་བྱུང་སྟེེ་

སྐྱེ་འགོ་གངས་མེད་ཀྱི་བདེ་སྐྱྱིད་མྱིང་གྱི་ལྷག་མར་བཅོམ་ནས་སྡུག་བསལ་ཆུ་ལྟར་

འཁྲུགས་པ་སོགས་མདོར་ན་ཚེ་འདྱིར་སྡུག་བསལ་ཆེ་ཆུང་གང་བྱུང་བ་དེ་དག་ཀང་

ཆོག་མ་ཤེས་པ་དང༌། ཤེས་ཀང་ལག་ལེན་དུ་མ་བསྟར་བའྱི་སྐྱོན་ཡྱིན། 

ཆོས་ཤེས་ཤྱིང་བསྒྲུབས་ན་སྡུག་བསལ་དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུན་གཅོད་ནུས། ཇྱི་

ལྟར་ནུས་ན་དེ་འདའྱི་སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་ང་རྒྱལ་དང་། སེར་ས། ཕག་དོག་དང༌། 

ཆགས་སང་རྨོངས་གསུམ་སོགས་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་འབའ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང༌། 

ཆོས་ཀྱི་མཐུས་གཙོ་བོ་སེམས་ཀྱི་སྐྱོན་དེ་རྣམས་ཞྱི་ཞྱིང་བཟློག་པ་ལ་བརེན་ནས། 

ཆོག་ཤེས་པ་དང༌། ངོ་ཚ་ཤེས་པ་དང༌། ཁེལ་ཡོད་པ། བག་ཡོད་པའྱི་བ་བ་བསྒྲུབས་

ཏེ་ལུས་སེམས་རག་ཏུ་ཞྱི་འཇམ་བདེ་བ་འབའ་ཞྱིག་གྱིས་འདའ་བ་ལས་གདུང་བ་མྱི་

བཟོད་པ་མྱི་འབྱུང་བས་ཚེ་འདྱིར་བདེ་ཞྱིང་སྐྱྱིད་པར་འདོད་ཅྱིང་སྡུག་བསལ་མྱི་

འདོད་ན་ཡང་ཆོས་ཀྱི་གནད་དོན་རོགས་པར་བས་ནས་ལག་ལེན་དུ་བསྟར་བ་ཉྱིད་

གལ་ཆེ། 

ཞེས་པ་ལྟར་ཚེ་ཕྱི་མའྱི་སྐད་ཆ་གང་ཡང་མེད་པར། ཚེ་འདྱི་ཁོ་ནའྱི་བདེ་སྐྱྱིད་ལ་

བསམ་བོ་གཏོང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་གཙོ་བོ་སེམས་ཀྱི་བདེ་སྐྱྱིད་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་

བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་ཤྱིང་། དེ་ནྱི་རང་ཉྱིད་ཆོས་ལ་དད་པ་མེད་ཀང་། ཆོས་

ཕོགས་ནས་བཤད་པའྱི་བམས་པ་དང་། བརེ་བ། བཟོད་པ། ཆོག་ཤེས་སོགས་ཀྱིས་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

རང་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དེ་བཤད་པ་རེད།

ཉ༽ ཆོས་དང་མ་འབེལ་བའྱི་བཟང་སྤོད་ཀྱི་རྱིན་ཐང་།

བར་སྐབས་ལོ་མང་རྱིང་ངོས་ནས་ཚན་རྱིག་པ་མང་པོ་ཞྱིག་དང་མཉམ་དུ་གོ་

བསྡུར་དང་བགོ་གེང་རྱིམ་པར་བས་པའྱི་ཉམས་མོང་ཕོགས་བསོམས་བེད་སྐབས། 

དེང་སྐབས་འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་ཐོག་མྱི་འབོར་དུང་ཕྱུར་བདུན་ཅུ་ཙམ་ཡོད་པའྱི་ཁོད། 

དེ་ཡང་ས་ཡ་དང་། བེ་བ། དུང་ཕྱུར། འཐེར་འབུམ་ཆུང་བ། འཐེར་འབུམ་ཆེ་བ། དེང་

གྱི་ཡོངས་གགས་བརྱི་སོལ་ལྟར་ན་དུང་འཕྱུར་བདུན་ཅུ་ཙམ་ཡོད། ཡང་འགའ་ཞྱིག་

གྱིས་བེ་བ་སོན་དང་། ལ་ལས་ས་ཡ་སོན་ལ་བརྱི་བའྱི་ལམ་སོལ་གཉྱིས་ཡོད་པ་

ལས། གཞུང་ལུགས་ལྟར་བས་ན་ས་ཡ་སོན་དང་བེ་བ་རེས་ལ་ཡྱིན། དེས་ན་ས་ཡ་

བཅུ་ལ་བེ་བ་གཅྱིག་དང་། ས་ཡ་བརྒྱ་ལ་དུང་ཕྱུར་གཅྱིག ས་ཡ་སྟོང་ལ་དུང་ཕྱུར་

བཅུ་སྟེ་འཐེར་འབུམ་ཆུང་བ་གཅྱིག་ཡྱིན། དེ་ལྟར་ང་ཚོ་བོད་པར་བརྱི་སའྱི་དངུལ་

དངོས་དེ་ཙམ་མེད་པ་ལས། གཞུང་ལུགས་ཁག་ཏུ་གངས་གནས་དྲུག་ཅུ་བར་བརྱི་

རྒྱུ་ཡོད། གངས་གནས་དུང་ཕྱུར་ལས་བརྒལ་ཏེ་དུང་ཕྱུར་བར་གངས་གནས་རྐང་པ་

དགུ་དང་། དེ་རེས་འཐེར་འབུམ་ནས་བཟུང་སྟེ་འཐེར་འབུམ་ཆུང་བ་དང་། འཐེར་

འབུམ་ཆེ་བ། ཁག་ཁྱིག་ཆུང་བ། ཁག་ཁྱིག་ཆེ་བ། གཏམ་ཆུང་བ། གཏམ་ཆེ་བ། རམ་

བཀྲམ་ཆུང་བ། རབ་བཀྲམ་ཆེ་བ་སོགས་གངས་གནས་དྲུག་ཅུ་བར་བརྱི་རྒྱུ་ཡོད། 

མདོར་ན། དེང་སྐབས་འཛམ་གྱིང་གྱི་མྱི་འབོར་དུང་ཕྱུར་བདུན་ཅུ་ཡོད་པའྱི་

ཁོད་ནས་དུང་ཕྱུར་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ཡོངས་གགས་ཆོས་ལ་དད་པ་མེད་པར་ངོས་

འཛིན་བེད་བཞྱིན་ཡོད། ཟླ་ཤས་གོང་རྒྱ་གར་གྱི་ཚགས་པར་ཐོག་དེང་སྐབས་འཛམ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

གྱིང་འདྱིའྱི་སྟེང་མྱི་འབོར་དུང་ཕྱུར་བདུན་ཅུ་ཙམ་ཡོད་པའྱི་ནང་དུང་ཕྱུར་བཅུ་ལྷག་

ཙམ་ནས་ཆོས་ལ་དད་པ་མེད་ཅེས་གསལ་པོར་བརོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་བཀོད་ཐོན་

བྱུང་འདུག དེས་ན་དུང་ཕྱུར་བཅུ་ལྷག་ཡོད་པ་དེ་དག་བདུན་ཆ་གཅྱིག་ཡོད་པས་

ཕོགས་གཅྱིག་ནས་གངས་འབོར་ཆེན་པོ་ཡྱིན། གཉྱིས་ནས་དེ་དག་ཀང་འགོ་བ་མྱི་

ཡྱིན་ཞྱིང་། སྡུག་བསལ་མྱི་འདོད་པ་དང་། བདེ་བ་འདོད་པ་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན། 

དེས་ན་ཆོས་ལ་དད་པ་ཡོད་མཁན་རྣམས་ཀྱི་ཁོད་དུ་བམས་བརེ་སོགས་ལ་དངོས་

སུ་དོ་སང་ཆེན་པོས་ལག་ལེན་མྱི་བེད་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད། ཆོས་དད་མེད་པ་

རྣམས་ནྱི་དེ་བས་ཀང་སོས་ཅྱི་དགོས། བམས་དང་བརེ་བ་སོགས་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་ཉམས་

ལེན་གྱི་སྐད་ཆ་ཡྱིན་ལ། ང་ཚོ་ཆོས་ལ་དད་པ་མེད་པས་བམས་བརེ་དགོས་དོན་

མེད་ཅེས་དོ་སང་མེད་པར་ལུས་ཀྱི་ཡོད། དེ་ལྟར་ལུས་པའྱི་འབས་བུར་མ་སྐྱྱིད་པའྱི་

ཐོག་སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད། 

དེར་བརེན་ཆོས་ལ་དད་པ་ཡོད་མེད་ལ་མ་བལྟོས་པར་བམས་བརེ་དང་། ཡ་

རབས་བཟང་སྤོད་སོགས་ནྱི་རང་ཉྱིད་ཀྱི་མྱི་ཚེ་སྐྱྱིད་པོ་ཞྱིག་དགོས་ན་དེ་དག་ཀང་

དགོས་པ་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བཟོ་རྒྱུ་ནྱི་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཡྱིན། དེས་

ན་དམྱིགས་བསལ་ཆོས་དད་དང་མ་འབེལ་བའྱི་མྱིའྱི་བཟང་སྤོད་ཀྱི་རྱིན་ཐང་གོང་

འཕེལ་གཏོང་རྒྱུ་ནྱི་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། དབྱིན་སྐད་དུ། སེ་ཁོ་

ལར་ཨྱི་ཐྱིག་ (Secular Ethic) ཅེས་པ་ནྱི་དམྱིགས་བསལ་ཆོས་དང་མ་འབེལ་བའྱི་

ཡ་རབས་བཟང་སྤོད་ཀྱི་སྐོར་བརོད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ནྱི་དམྱིགས་བསལ་ཆོས་མེད་པའྱི་

དོན་མྱིན་པར། དེ་ནྱི་ཆོས་ཚང་མའྱི་གཞྱི་ར་དེ་ཆགས་ཡོད། ཆོས་དང་མ་འབེལ་བའྱི་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

མྱིའྱི་བཟང་སྤོད་ཀྱི་ར་བ་ནྱི་བམས་བརེར་ཐུག་ཡོད། བམས་བརེ་ནྱི་མྱི་ལ་རང་ཆས་

སུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

དེ་ཡང་མྱི་ཚང་མ་ཨ་མ་ལས་སྐྱེས་ཤྱིང་། ཕ་མ་གཉྱིས་དང་ལྷག་པར་མ་ཡྱི་

བམས་བརེའྱི་འཚོ་སྐྱོང་གྱི་འོག་ནས་འཚར་ལོངས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེར་བརེན་ང་

ཚོའྱི་མྱི་ཚེའྱི་ཐོག་མ་འགོ་ཚུགས་པ་ནས༌བཟུང་ལོ་ཤས་རྱིང་མ་ཡྱི་བམས་བརེ་ལ་

མ་བརེན་པར་རང་མགོ་མྱི་ཐོན་ཞྱིང་། སྐབས་དེའྱི་ཚོར་བ་རྣམས་ང་ཚོའྱི་ཁག་གྱི་ནང་

དུ་སྱིམ་ནས་མྱི་ཚེ་ཧྱིལ་པོའྱི་རྱིང་བམས་བརེ་ཇྱི་ཙམ་གྱིས་ཤུགས་ཆེ་བ་དང་། ཕྱི་

ལོགས་ནས་ཚུར་བམས་བརེ་ལྡན་པའྱི་ཁྱིམ་ཚང་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་མྱི་ཚང་མ་སྐྱྱིད་པ་

ཡོད། བམས་བརེ་མེད་ན་ཁྱིམ་ཚང་གྱི་རྒྱུ་འབོར་དུང་ཕྱུར་མང་པོའྱི་བདག་པོ་ཡྱིན་

ནའང་སྐྱྱིད་པ་གང་ཡང་མེད་པ་ཤེས་གསལ་ཡྱིན། 

ངོས་ནས་ནམ་རྒྱུན་འདྱི་ལྟར་བརོད་ཀྱི་ཡོད། མྱི་འབོར་ལྡན་སེམས་མྱི་སྐྱྱིད་

པར་སོད་མཁན་རྣམས་ལ་མཚོན་ན། ལག་པའྱི་མཛུབ་མོར་ཕ་ལམ་གྱི་ཕ་བརྒྱབ་

པའྱི་ཚིགས་ཁེབས་གོན་ནས་དེར་འོ་སྦར་ཡང་། ཕ་ལམ་གྱི་ཚིགས་ཁེབས་ཀྱིས་

སེམས་པ་སྐྱོ་རོགས་དང་། རང་ཉྱིད་ལ་སེམས་གསོ་གཏོང་བ་ལྟ་བུ་གང་ཡང་མེད། 

དེ་ལས་ཁྱི་དང་ཞྱིམ་ཕྲུག་ལྟ་བུ་ཉར་ན་དེས་རང་ཉྱིད་མ་སྐྱྱིད་པའྱི་སྐབས་སུ་དེ་དག་

གྱི་གདོང་ལ་བལྟས་ནས་བྱིལ་བྱིལ་བས་ན་ལྕེས་ལྡག་བེད་པ་དང་། མཇུག་མ་དབྱུག་

པ་སོགས་བམས་བརེའྱི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་གྱི་ཡོད། ཁྱི་སྤང་པོའྱི་རྱིགས་ཀྱིས་ཅུང་

ཟད་རེ་ཤེས་ཀྱི་མེད་དམ་སམ། དཔེར་ན། སྦྱིན་བདག་ལས་ཀ་སོགས་སུ་ཕྱིན་ནས་

ནང་དུ་ལོག་སྐབས་སེམས་མ་སྐྱྱིད་པ་ཡོད་ན། ཕལ་ཆེར་ཅུང་ཟད་རྫྱི་རྱིག་གྱི་ཡོད་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བཟོ་འདུག མཇུག་མ་དབྱུག་དབྱུག་བེད་པ་དང་། ལྕེས་ལྡག་པ། སྐད་ཀང་ཆུང་ཆུང་

རེ་རྒྱག་པ་སོགས་རྣམ་འགྱུར་ས་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སེམས་

གསོ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཡང་སྦྱིན་བདག་རླུང་ལངས་པ་ལྟ་བུའྱི་སྐབས་སུ་

ཁྱིས་ཀང་གཡོལ་ནས་སོད་པ་ལྟ་བུ་ཡོང་གྱི་འདུག ཁྱི་དང་ཞྱི་མྱི་སོགས་དུད་འགོ་

ཡྱིན་ནའང་། དེ་དག་ལ་བམས་བརེའྱི་ཚོར་བ་ཡོད། ཕར་ང་ཚོས་བམས་བརེ་བས་ན་

དེ་དག་གྱིས་ཀང་ཧ་ཅང་དགའ་པོོ་བེད་པ་དང་། ང་ཚོ་མ་སྐྱྱིད་པའྱི་སྐབས་སུའང་ཁོང་

ཚོས་བམས་བརེ་བེད་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། དེ་མྱིན་རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤོད་ཀྱིས་གང་ཡང་

བེད་མྱི་ཐུབ། 

དེར་བརེན་བམས་བརེ་ཞེས་པ་ནྱི་རང་བཞྱིན་ལྷན་སྐྱེས་ལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་བམས་བརེ་དེར་ཡང་རྱིགས་གཉྱིས་ཡོད། ངོས་ནས་ནམ་རྒྱུན་འདྱི་

ལྟར་བརོད་ཀྱི་ཡོད། ཕུང་པོའྱི་གྲུབ་ཆའྱི་ཐོག་ནས་རང་ཉྱིད་བམས་བརེའྱི་འོག་ནས་

འཚར་ལོངས་བས་པར་བརེན་གང་ཟག་དེས་གཞན་ལའང་བམས་བརེ་བེད་པའྱི་

ནུས་པ་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། གཉྱིས་ནས་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་སམ་མྱི་ནྱི་སྤྱི་

ཚོགས་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད།

སྦྲང་རྱི་གསོག་པ་པོའྱི་སྦྲང་མར་མཚོན་ན། མང་པོ་མཉམ་ཚོགས་ཀྱིས་འཚོ་

དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས། སྦྲང་མ་གཅྱིག་ཁེར་རྐང་དུ་རང་མགོ་ཐོན་ཐབས་མེད་

པར་ཚང་མ་མཉམ་རུབ་ཐོག་འཚོ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་དག་ལ་ཆོས་དང་སོབ་

སྦོང་མེད་ལ། ཁྱིམས་དང་ཉེན་རོགས་པ་སོགས་གང་ཡང་མེད་ཀང་། ཚང་མ་མཉམ་

རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྦྲང་ཚང་གསོག་པ་དང་། མེ་ཏོག་གྱི་བཅུད་ལེན་པ་སོགས་ཚང་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

མས་ཁུར་མཉམ་ལེན་བེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་དག་ནྱི་རང་བཞྱིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ཐོག་ནས་

བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

དེར་བརེན་འགོ་བ་མྱི་ལ་མཚོན་ནའང་། རང་བཞྱིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་བམས་བརེ་

ཡོད་པ་དེ་གཞྱི་རར་བཞག་ནས། ང་ཚོའྱི་རོག་ག་གཅྱིག་ནྱི་ལོ་ན་གཞོན་པའྱི་སྐབས་

སུ་རང་ཉྱིད་ལ་གཞན་གྱིས་བམས་བརེ་བེད་སྐབས་རང་ཉྱིད་ལ་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆེན་

པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། བམས་བརེའྱི་ཁོར་ཡུག་མེད་ན་རང་མགོ་མྱི་ཐོན་པའྱི་གནས་

ཚུལ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཆགས་པ་དང་། རང་ལོ་དྲུག་བདུན་དང་། བརྒྱད་དགུ་ཙམ་

ནས་སོབ་སྦོང་བེད་འགོ་ཚུགས་སྐབས་ཉྱིན་རེ་བཞྱིན་དུ་འཚོ་བའྱི་ནང་དུ་བམས་

བརེ་དང་དེ་ཙམ་འབེལ་བ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་དང་། ལྷག་པར་དངོས་པོ་ཡར་རྒྱས་ཁོ་

ནར་བརེན་པའྱི་ཤེས་ཡོན་སོབ་སྐབས་བམས་བརེའྱི་སྐོར་ཚིག་གཅྱིག་མེད་སྟབས་

ནོར་འཁྲུལ་ཆེན་པོ་ཤོར་གྱི་ཡོད། 

ཡང་ཆོས་དད་ཡོད་ན་ཆོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བམས་བརེའྱི་སྐོར་གསུང་གྱི་ཡོད་

ཀང་། དམྱིགས་བསལ་ཆོས་དད་མེད་ན་བམས་བརེའྱི་སྐོར་གང་ཡང་མེད་པ་ལྟ་བུ་

དང་། ཆོས་དང་འབེལ་བའྱི་བམས་བརེའྱི་སྐོར་བརོད་སྐབས། དད་པ་གཙོ་བོར་བས་

ནས་བཤད་པ་ལས། བམས་བརེས་མྱི་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་དང་། དགོས་མཁོ་

ཡོད་པ་དེ་དག་ནན་ཏན་དུ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་གྱི་མེད། དེས་ཀང་སྐྱོན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་

ལྷག་གྱི་ཡོད། 

དེར་བརེན་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཆུང་ངུའྱི་སྐབས་སུ་བམས་བརེའྱི་ཚོར་བ་རྣོན་

པོ་ཡོད་པ་དང་། ལོ་ན་སོན་པའྱི་སྐབས་སུ་བམས་བརེའྱི་ཚོར་བ་སྐྱེན་པོ་ཡོད་པ་དེ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དག་རྱིམ་བཞྱིན་ཡལ་བ་ལྟ་བུ་ཆགས་པ་དང་། ཚུར་ངོས་སུ་དངོས་པོ་ཁོ་ནར་

དམྱིགས་པའྱི་ཤེས་ཡོན་སྦངས་པ་དང་། ཁོར་ཡུག་ཀང་དངོས་པོ་ཁོ་ནར་བསམ་བོ་

གཏོང་མཁན་ཞྱིག་གྱི་ཁོད་དུ་གནས་ནས་འགན་སེམས་དང་། འགན་སེམས་དང་

འབེལ་ནས་ཕག་དོག་ཡོང་བ་དང་། ཕག་དོག་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིད་ཆེས་མེད་པར་

གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་དོགས་པ་རྣམ་རོག་བེད་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་སྐབས། མྱིའྱི་སྤྱི་

ཚོགས་ཁོད་དྷརྨ་ནྱི་ཆོས་དང་། དྷརྨ་འཛིན་པའམ་སྐྱོབ་པ་ལ་བརོད་པ་དང་། གང་

ལས་སྐྱོབ་ཅྱིང་གང་ལས་འཛིན་པའྱི་གཞྱིར་དེར་ཚེ་འདྱིའྱི་སྡུག་བསལ་དང་། དེ་

བཞྱིན་ཕྱི་མ་དམལ་བའྱི་སྡུག་བསལ་ལྟ་བུ་ནྱི་ཡེ་ཤུའྱི་ཆོས་ལའང་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

ཚེ་འདྱིའྱི་དངངས་སྐྲག་ལས་ཅུང་ཟད་སྐྱོབ་པ་དང་། ཚེ་ཕྱི་མའྱི་ངན་འགོ་ལས་

བསྐྱབས་ནས་དག་པའྱི་ཞྱིང་ཁམས་དང་། ལྷ་ཡུལ་དུ་སྐྱེ་བ་སོགས་ཡེ་ཤུའྱི་ཆོས་ཀྱི་

སྐྱོབ་ཚུལ་དང་འཛིན་སྟངས་དེ་ལྟར་ཡྱིན། 

དེ་བཞྱིན་ཚངས་པའྱི་ཐེག་པ་ཡྱིན་ན། འདོད་པའྱི་ཉོན་མོངས་དང་། དེའྱི་དབང་

ལས་བྱུང་བའྱི་སྡུག་བསལ་དེ་ལས་སྐྱོབ་པའམ་འཛིན་ནས་ཁམས་གོང་མའྱི་བསམ་

གཟུགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་རྒྱུད་ལ་ཐོབ་པའྱི་སྐབས་དེ་ལས་རེ་ཞྱིག་ཐར་བ་ཡྱིན། ནང་

པའྱི་གཞུང་ལྟར་ན། བདག་འཛིན་ཡོད་སྟབས་རེ་ཞྱིག་ཐར་བ་ལས་གཏན་དུ་ཐར་བ་

ཞྱིག་མྱིན་ཞེས་གསུངས་ཡོད། 

ཏ༽ བདག་ལ་ཐོག་མཐའ་ཡོད་མེད་ཀྱི་ལྟ་བའྱི་སྐོར།

ལོ་ཤས་གོང་ཁེ་ཎ་ཌའྱི་ (Canada) སྱིག་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་རྒྱུན་འཛིན་པ་ཁག་

གཅྱིག་ནས་ག་སྒྱིག་གནང་སྟེ་ཨམ་རྱི་སའྱི་ (Amritsar) སྱིག་གྱི་ལྷ་ཁང་དུ་འཛམ་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

གྱིང་ཆོས་ལུགས་ཚང་མའྱི་འཐུས་མྱི་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་དེར་སུ་ཕྱིའྱི་ 

(Sufi) མཁས་དབང་ཞྱིག་གྱིས། དྱི་བ་དང་པོར་བདག་ཅེས་པ་དེ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་དང་། 

དྱི་བ་གཉྱིས་པར་བདག་ལ་ཐོག་མ་ཡོད་དམ་མེད། དྱི་བ་གསུམ་པར་བདག་ལ་མཐའ་

མ་ཡོད་དམ་མེད་དོན་ཚན་གསུམ་གྱི་ཐོག་དྱི་བ་བཀོད་པ་དང་། ཆོས་ལུགས་ཚང་

མས་དྱི་བ་གསུམ་པོ་དེར་ལན་འཚོལ་བའམ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་དེ་ཧ་

ཅང་བསོམས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འདུག དེ་ཡང་བདག་ཅེས་པ་དེ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་

པའྱི་དྱི་བ་དེར། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས།

བདག་ཅེས་བ་བ་བདུད་ཀྱི་སེམས། །

དེ་ནྱི་ལྟ་བར་གྱུར་པ་ཡྱི། །

འདུ་བེད་ཕུང་པོ་འདྱི་སྟོང་སྟེ། །

དེ་ལ་བདག་ནྱི་ཡོད་མ་ཡྱིན། །

ཞེས་བདག་མེད་པའྱི་ལྟ་བ་དེ་གསུངས་ཡོད། སྡུག་བསལ་བདེན་པའྱི་ཁད་

ཆོས་བཞྱི་གསུངས་སྐབས༌མྱི་རག་པ་དང་། སྡུག་བསལ་བ། སྟོང་པ། བདག་མེད་

ཅེས་གསུངས་ཡོད། 

དེ་བཞྱིན་ནང་པའྱི་གྲུབ་མཐའྱི་ར་བ་ལྟ་བུ་ལྟ་བ་བཀའ་རགས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་བཞྱི་སྟེ། 

འདུས་བས་ཐམས་ཅད་མྱི་རག་པ། ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་བ༑ ཆོས་

ཐམས་ཅད་སྟོང་ཞྱིང་བདག་མེད་པ། མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞྱི་བ་ཞེས་གསུངས་ཡོད། 

དེས་ན་བདག་ཅེས་པ་དེ་ཉྱིད་བོ་ལ་སང་བ་ལྟར་དང་། ཕུང་པོ་ལས་དོན་གཞན་པའྱི་

བདག་མེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད། 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་མ་གཏོགས་འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་སྟེང་གྱི་མུ་སྟེགས་པའྱི་

ཆོས་ལུགས་ཚང་མ་དང་། གཅེར་བུ་བ་ལྟ་བུ་འཇྱིག་རེན་བཀོད་པ་པོ་མྱི་འདོད་ཀང་

རག་གཅྱིག་རང་དབང་བའྱི་བདག་འདོད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཡང་ལུས་སེམས་ལ་དབང་

སྒྱུར་མཁན་གྱི་ཕུང་པོ་ལས་དོན་གཞན་པའྱི་བདག་འདོད་ཅྱིང་། དེ་མཚུངས་ཡེ་ཤུ་

དང་། ཁ་ཆེ། འཇེའུ་སོགས་ཚང་མས་བདག་འདོད་ཀྱི་ཡོད། ནང་པ་གཅྱིག་པུས་

བདག་ཅེས་པ་དེ་ཕུང་པོར་བརེན་པ་མ་གཏོགས་ཕུང་པོ་ལས་དོན་གཞན་པའྱི་བདག་

མེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད། 

དེས་ན་བདག་ཅེས་པ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་པའྱི་དྱི་བར་ལན་འདེབས་བེད་

སྟངས་མྱི་འད་གཉྱིས་ཆགས་ཡོད། དེ་དག་གྱིས་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་དང་། སངས་

རྒྱས་པ་མྱིན་པའྱི་ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་བདག་ཏུ་འདོད་པར་བརེན་སངས་རྒྱས་

པའྱི་ཆོས་ལ་མྱི་འད་བ་ནྱི་བདག་མེད་ཅེས་གསུངས་པ་དེ་ཡྱིན། 

བདག་ལ་ཐོག་མ་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་དྱི་བ་གཉྱིས་པའྱི་ལན་དུ། འཇྱིག་རེན་

བཀོད་པ་པོ་འདོད་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་འཇྱིག་རེན་བཀོད་པ་པོས་བཀོད་པའྱི་ཉྱིན་

ནས་བཟུང་བདག་ཐོག་མར་བྱུང་ཞྱིང་། ཡེ་ཤུའྱི་ཆོས་ལ་ཆ་མཚོན་ན། སྐྱེ་བ་ས་མ་

མེད་ཅྱིང་ཚེ་འདྱི་ཐད་ཀར་འཇྱིག་རེན་བཀོད་པ་པོ་དཀོན་མཆོག་གྱིས་བཀོད་པར་

འདོད་པས། འཇྱིག་རེན་བཀོད་པ་པོས་བཀོད་པའྱི་ཉྱིན་དེར་བདག་ཀང་ཐོག་མར་

གྲུབ་པར་བརེན། དེས་ན་བདག་ལ་ཐོག་མ་ཡོད་པ་ཆགས་ཡོད། 

མུ་སྟེགས་པའྱི་གཞུང་ནང་འཇྱིག་རེན་བཀོད་པ་པོའྱི་སྐྱེས་བུ་འདོད་མཁན་

གཅྱིག་དང་། དེ་ལྟར་མྱི་འདོད་མཁན་གྱི་ལུགས་གཅྱིག་བཅས་གཉྱིས་ཡོད་ལ། 
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

འཇྱིག་རེན་བཀོད་པ་པོ་འདོད་མཁན་གྱི་ནང་དུའང་ཀརྨ་ཞེས་ལས་རྒྱུ་འབས་ཁས་

ལེན་ཞྱིང་། སྐྱེ་བ་ས་ཕྱི་འདོད་མཁན་ཞྱིག་ཡོད། ཐོག་མར་ཚངས་པས་བཀོད་ཀང་། 

སྐྱེ་བ་རྒྱུད་ནས་འགོ་དགོས་པར་བརེན་ལས་བཟང་ངན་ལ་བརེན་ནས་སྐྱེ་བ་བཟང་

ངན་ཡོང་བ་མུ་སྟེགས་པའྱི་གཞུང་དུའང་གསུང་གྱི་ཡོད། སྐྱེ་བའྱི་ཐོག་མ་ཚེ་འདྱི་

གཅྱིག་པུ་མྱིན་པར་ཚེ་རབས་མང་པོ་ཡོད་པར་འདོད་ཀང་ཐོག་མ་དེ་ཉྱིད་འཇྱིག་རེན་

བཀོད་པ་པོས་བཀོད་པར་འདོད་མཁན་ཞྱིག་ཡོད།

གཞན་ཡང་གངས་ཅན་ལྷ་མེད་པ་དང་། གཅེར་བུ་དང་། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་

གསུམ་གྱིས་བདག་ལ་ཐོག་མ་མེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད། གངས་ཅན་པའྱི་འདོད་པ་ནྱི། 

ཁ་སོན་ཨག་རའྱི་ (Agra) ཉེ་འཁྱིས་སུ་མུ་སྟེགས་པའྱི་ཆོས་ཚོགས་སུ་ངོས་རང་

ཐེངས་གཅྱིག་སེབས་བྱུང་། དེའྱི་དབུ་ཁྱིད་སོའ་ོམྱི་དྷེབ་ (Swami dev) ཁོང་ཉྱིད་ཧ་

ཅང་ཡོན་ཏན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད་འདུག ཁོང་གྱིས་ལེགས་སྦར་གྱི་སྐད་ཡྱིག་མཁེན་པ་

མ་ཟད། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞུང་རྣམས་ཀང་ཐུགས་རྒྱུས་འདུག ཁོང་དང་ང་

གཉྱིས་གོ་བསྡུར་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་། ངོས་ནས་གངས་ཅན་ལྷ་མེད་པས་བདག་

ཤེས་རྱིག་གྱི་སྐྱེས་བུ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། བདག་ལ་ཐོག་མ་འདོད་མྱིན་དང་། དེ་

ཡང་ཤེས་བ་ཉེར་ལྔའྱི་ནང་གྱི་སྤྱི་གཙོ་བོ་ནྱི་རྣམ་འགྱུར་སྤྲུལ་པ་པོ་དང་། རྣམ་འགྱུར་

ལོངས་སྤོད་པ་ནྱི་བདག་ཤེས་རྱིག་གྱི་སྐྱེས་བུ་དེ་ཡྱིན་པས། དེས་ན་བདག་ཤེས་

རྱིག་གྱི་སྐྱེས་བུ་དེར་ཐོག་མ་དང་། མཐའ་མ་ཡོད་དམ་མེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་

བྱུང་བར་ཕལ་ཆེར་ཐོག་མ་མེད་པར་གསུང་གྱི་འདུག མཐའ་མ་དེ་ཡང་ཐར་པའྱི་ས་

ལ་གཙོ་བོས་སྤྲུལ་བའྱི་རྣམ་འགྱུར་དེ་དག་ཀང་གཙོ་བོའྱི་དབྱིངས་སུ་ཐྱིམ་ནས་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

འགགས་ཟྱིན་རེས་ཐར་པ་ཐོབ་མཁན་གྱི་བདག་ཤེས་རྱིག་གྱི་སྐྱེས་བུ་དེ་ཡོད་པ་

ཞྱིག་གསུང་གྱི་འདུག 

དེས་ན་འཇྱིག་རེན་བཀོད་པ་པོ་མྱི་འདོད་མཁན་གངས་ཅན་ལྷ་བཅས་པ་དང་། 

གངས་ཅན་ལྷ་མེད་པ་གཉྱིས་ཡོད་པ་ལས། གངས་ཅན་ལྷ་མེད་པ་དང་། གཅེར་བུ་བ། 

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་བཅས་གསུམ་གྱིས་བདག་ལ་ཐོག་མ་མེད་ཅེས་

འདོད།

དེ་ཡང་བདག་ལ་མཐའ་མ་ཡོད་མེད་ཀྱི་འདོད་ཚུལ་ནྱི། ཡེ་ཤུའྱི་ཆོས་ཀྱིས་སྐྱེ་

བ་ཕྱི་མ་རྣམས་སུ་རྱིམ་བཞྱིན་དག་ཞྱིང་དུ་སྐྱེ་བ་དང་། ལ་ལ་དམལ་བར་སྐྱེས་པར་

གསུང་གྱི་ཡོད་ལ། དག་ཞྱིང་དུ་སྐྱེས་རེས་མཐར་གང་ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་མྱིན་གསལ་པོ་

དེ་ཙམ་མེད། སོན་ལོ་ཞྱིག་ཏུ་ངོས་རང་ཨྱི་ཊ་ལྱིར་ཡོད་པའྱི་སྐབས་ཤྱིག་ཏུ་ཡེ་ཤུའྱི་

ཆོས་པ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཁོང་དང་ནང་ཚགས་ཀྱིས་བཀའ་མོལ་བྱུང་བར། 

གལ་ཏེ་དམལ་བར་ལྷུང་ན་དེ་ནས་ཐར་ཐབས་ཡོད་མེད་དང་། ལྷ་ཡུལ་དུ་སྐྱེས་པ་

ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ལྷ་ཡུལ་དུ་གཏན་དུ་སོད་མྱིན་དང་། གཞན་ཡང་དཀོན་མཆོག་གྱི་ངོ་བོ་

གང་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་སོགས་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་བར། ཁོང་གྱིས་ང་ཚོ་ཡེ་ཤུའྱི་གཞུང་

ནང་དེ་ལྟའྱི་དཔད་པ་གང་ཡང་མེད་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག་པས་གསལ་པོ་གང་ཡང་

མྱི་འདུག 

དེ་ལྟར་གངས་ཅན་པ་དང་གཅེར་བུ་བས་ཐོག་མ་དང་མཐའ་མ་གཉྱིས་མེད་པར་

གསུངས་པ་དང་། གཙོ་བོ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་གཞུང་ལྟར་བས་ན། བདག་ལ་

ཐོག་མ་མེད་པར་གསུངས་ཤྱིང་། ཐོག་མ་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡང་། བདག་ཅེས་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

པ་ནྱི་ཤེས་པའྱི་རྒྱུད་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། དེ་ཡང་གཙོ་བོ་ནྱི་

ཕུང་པོ་བཞྱིའམ་ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། གཟུགས་མེད་

ཁམས་པར་མཚོན་ན། ཡོངས་གགས་གཟུགས་རགས་པའྱི་དབང་དུ་བས་ན་ཕུང་པོ་

བཞྱི་ལས་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་མེད་པར་གསུངས་ཡོད། གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལའང་

སགས་ཀྱི་གཞུང་དང་འབེལ་ནས་བཤད་ན་གཟུགས་ཕ་རགས་གཉྱིས་ལས་

གཟུགས་ཕ་མོ་ཡོད་དགོས་པ་ཡྱིན། 

མདོར་ན་ཕུང་པོ་བཞྱིའམ་ལྔ་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་པར་བརེན་གཙོ་བོ་

གཟུགས་ཅན་གྱི་ཕུང་པོར་ཐོག་མ་ཡོད་པ་ཡྱིན། སྐྱེ་བ་ས་མ་ནས་འདྱིར་འོང་ཞྱིང་། 

འདྱི་ནས་ཕྱི་མར་འགོ་མཁན་དེ་ཕུང་པོ་ལྷག་མ་བཞྱིའྱི་ཐོག་ཏུ་བསམ་བོ་གཏོང་

དགོས་པ་ལས། གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བོ་གཏོང་རྒྱུ་ཞྱིག་མེད། 

དཔེར་ན། མྱིའྱི་ལུས་ལ་ཆ་མཚོན་ན། ལུས་འདྱི་སྐྱེ་བ་ས་མ་ནས་འདྱིར་འོང་ཞེས་

སུས་ཀང་མྱི་བརོད་པས་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དང་འབེལ་ནས་འཚོ་བའྱི་ཕུང་པོ་དང་། 

འདུ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ། འདུ་བེད་ཀྱི་ཕུང་པོ་སོགས་སེབས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས། གཙོ་བོ་

ཤེས་པའྱི་རྒྱུད་ལ་བརེན་ནས་བདག་ཅེས་བཏགས་པ་ཡྱིན། བདག་ཅེས་ཐ་སད་བེད་

སའྱི་གཞྱི་དེ་ཤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་འཇོག་གྱི་ཡོད། དེར་བརེན་ཤེས་པའྱི་རྒྱུད་ལ་བརེན་

ནས་བཏགས་པ་ཡྱིན། དེ་ཡང་ཤེས་རྒྱུད་ཅེས་པའྱི་རྒྱུད་ནྱི་རྒྱུན་གྱི་དོན་ཡྱིན། དེ་

ཡང་། 

རྒྱུད་ནྱི་རྒྱུན་ཞེས་བ་བར་གགས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྒྱུད་ཅེས་པ་ནྱི་རྒྱུན་གྱི་དོན་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་ཡོད། 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དེས་ན་ཤེས་པ་སྐད་ཅྱིག་ས་ཕྱི་རྒྱུན་མཐུད་ནས་ཡོང་བ་ཞྱིག་དང་། དེར་བདག་ཏུ་

འདོགས་པའྱི་གཞྱི་གཙོ་བོ་ནྱི་ཤེས་པའྱི་རྒྱུད་དེ་ཡྱིན་ལ། ཤེས་པའྱི་རྒྱུད་ལ་བརེན་

ནས་བདག་ཅེས་འདོགས་པ་ཡྱིན། དེས་ན་བདག་ལ་ཐོག་མ་ཡོད་མེད་ནྱི་ཤེས་པའྱི་

རྒྱུད་དེར་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པ་ཡྱིན། 

དེ་ལྟར་ཤེས་པའྱི་རྒྱུད་ལ་ཐོག་མ་ཡོད་མེད་བསམ་བོ་གཏོང་སྐབས། རྒྱུན་ཅན་

ཤེས་པ་དེ་སྐད་ཅྱིག་ས་མ་ས་མ་འགགས་ནས་སྐད་ཅྱིག་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་ཡོང་གྱི་ཡོད། 

མདོར་ན་ཤེས་པ་སྐད་ཅྱིག་སྐད་ཅྱིག་གྱིས་འགྱུར་གྱི་ཡོད་པ་ཤེས་གསལ་ཡྱིན། 

དཔེར་ན། ང་ཚོར་སེམས་སྐྱྱིད་མ་སྐྱྱིད་དང་། ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་དེ་སོབ་སྦོང་བས་

རེས་ཤེས་ཡོན་ཇེ་ལེགས་སུ་འགོ་བ་ནྱི་ཤེས་པར་འགྱུར་བ་འགོ་གྱི་ཡོད་པའྱི་རགས་

ཡྱིན། སྐབས་རེ་བམས་པ་དང་སྐབས་རེ་ཁོང་ཁོ་སྐྱེ་བ་སོགས་ཀང་ཤེས་པར་འགྱུར་

བ་འགོ་བཞྱིན་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཡྱིན།

ཐ༽ ཤེས་པ་དང་ཤེས་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱི་རྣམ་གཞག་སྐོར།

འོ་ན་འགྱུར་བ་འགོ་བ་དེ་ཉྱིད་རྒྱུ་རྐེན་གང་གྱིས་བས་སམ་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་རྒྱུས་

བས་པ་སྟེ། ཤེས་པ་འཇྱིག་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་ཡོད་པ་དེ་རྒྱུས་བས་པ་དང་། དངོས་

པོ་ཡྱིན་ན་དེར་ཉེར་ལེན་དང་། ལྷན་ཅྱིག་བེད་རྐེན་གྱི་རྒྱུ་གཉྱིས་ཡོད་དགོས་པས། 

ཤེས་པའྱི་ཉེར་ལེན་གྱི་རྒྱུ་ལ་བསམ་བོ་བཏང་ཚེ་དེར་ཐོག་མ་འཇོག་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་

པོ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཤེས་པའྱི་ཉེར་ལེན་གྱི་རྒྱུ་ལ་གཟུགས་ཅན་ཞྱིག་བཞག་ན། 

ཤེས་པའྱི་རང་བཞྱིན་གསལ་རྱིག་ཙམ་གྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་མེད་པའྱི་རྒྱུ་ཞྱིག་གྱིས་

གསལ་རྱིག་གྱི་བདག་ཉྱིད་དང་། མོང་ཙམ་གྱི་བདག་ཉྱིད་ཅན་གྱི་ཤེས་པའྱི་ངོ་བོར་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

འགྱུར་ཐུབ་ཐབས་མེད། 

དེ་ཡང་ཉེར་ལེན་གྱི་རྒྱུ་ཞེས་པ་ནྱི། འབས་བུའྱི་ངོ་བོར་འགྱུར་མཁན་ཞྱིག་

དགོས་པ་ཡྱིན། དེས་ན་ཤེས་པའྱི་ཉེར་ལེན་གྱི་རྒྱུ་ལ་ཤེས་པ་ཞྱིག་འཇོག་དགོས། 

དཔེར་ན། ཕྱིའྱི་གཟུགས་ཅན་གྱི་དངོས་པོར་མཚོན་ན། གཟུགས་ཅན་དེའྱི་ཉེར་ལེན་

གྱི་རྒྱུ་ལ་གཟུགས་ཅན་གྱི་ཆོས་ཤྱིག་དགོས་པ་ལས་ཤེས་པས་བེད་ཐུབ་ཐབས་

མེད། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལྟར་ལ་བརེན་ནས་གང་ཟག་གང་ལ་བཏགས་པའྱི་ཤེས་པའྱི་རྒྱུད་

ལ་ཐོག་མ་མེད་ལ། ཐོག་མ་བཞག་ན་འགལ་འདུ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བ་མ་ཟད་རྱིགས་

པས་གནོད་ཀྱི་ཡོད། དེས་ན་དེ་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་པའྱི་བདག་ལའང་ཐོག་མ་

མེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད། 

མཐའ་མ་ཡོད་མེད་ལ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་བཞྱི་ལས། བེ་བག་

སྨྲ་བའྱི་སེ་པ་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་རྱིག་པ་རྒྱུད་ཆད་གསུངས་ཤྱིང་ཡོད། དེ་ལ་གྲུབ་

མཐའ་གོང་མ་དག་གྱིས་རྱིགས་པའྱི་གནོད་བེད་མང་དུ་འཕངས་ཏེ་འདྱི་ལྟར་འདོད་

མྱི་ཤེས་པར་གསུངས་ཡོད། དེར་བརེན་ཤེས་པའྱི་རྒྱུད་ལ་ཐོག་མ་དང་མཐའ་མ་

གཉྱིས་ཀ་མེད་པས་ཤེས་པའྱི་རྒྱུད་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་པའྱི་བདག་ལའང་ཐོག་མ་

དང་མཐའ་མ་མེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད། 

དེ་ལྟར་བས་པས་ཚེ་འདྱིར་བདེ་བ་ཙམ་གྱིས་མྱི་ཆོག ཚེ་འདྱིའྱི་བདེ་བ་ནྱི་ཇྱི་

ཙམ་ཞྱིག་ཆེ་ཡང་མ་ཤྱི་ཚུན་ཆད་ཀྱི་བདེ་བ་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་ཚེ་ཇྱི་ལྟར་རྱིང་ཡང་

ལོ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ལས་མྱི་འོང་བས་དེའྱི་ཡུན་གྱི་བདེ་བ་ཡྱིན་ཞྱིང༌། ཚེ་ཕྱི་མ་བཤུལ་

ཐག་རྱིང་བས་དེའྱི་དོན་ཞྱིག་བསྒྲུབ་དགོས་པས་ཚེ་རབས་ཕྱི་མ་རྣམས་སུ་བདེ་བ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

འཐོབ་ཐབས་དང༌། སྡུག་བསལ་སྤོང་ཐབས་ཤྱིག་ལ་འབད་དགོས།

དེ་ཡང་ཆོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྒྲུབ་པ་མ་གཏོགས་བ་སྤོད་གཞན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་

སྒྲུབ་ཐབས་གཏན་ནས་མེད། འདྱིར་སྐྱེ་བ་ཕྱི་མའྱི་དོན་སྒྲུབ་དགོས་པ་བཤད་སྐབས་

ཆོས་མྱི་ཤེས་པའམ། ཕན་བུ་ཤེས་ཀང་རྒྱུ་མཚན་དཔྱིས་ཕྱིན་པར་མ་ཤེས་པ་འགའ་

ཞྱིག་བསམ་པར། ད་ལྟའྱི་སེམས་འདྱི་ལུས་ལ་བརེན་པ་ཙམ་ལས། སྐྱེ་བ་ས་ཕྱི་རང་

གྱིས་མངོན་སུམ་གྱིས་མ་མཐོང་བས་མེད་སམ་པ་ཡོང་སྱིད། དེ་འདའྱི་བསམ་ཚུལ་

དེ་ནྱི། ཡོད་ན་མངོན་སུམ་གྱིས་མཐོང་དགོས་པར་བསམ་པའམ། ཡང༌ན། སེམས་ནྱི་

ལུས་ལ་བརེན་ནས་སྐྱེ། ལུས་ནྱི་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞྱི་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་ཡྱིན་

པས་སྐྱེ་བ་ས་མ་མེད་པ་དང༌། འཆྱི་བའྱི་ཚེ་ལུས་ནྱི་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞྱི་དང༌། 

སེམས་ནྱི་ནམ་མཁའ་ལ་འཇའ་ཡལ་བ་ལྟར་འགྱུར་བས་སྐྱེ་བ་ཕྱི་མ་ཟེར་བ་མེད་

སམ་པ་ཡྱིན། བོ་ལུས་ལ་བརེན་པར་འདོད་པའྱི་བསམ་ཚུལ་ལའང༌། ཆང་དང་ཆང་

གྱི་ནུས་པ་མོས་བེད་གཉྱིས་བཞྱིན་དུ་ཡྱིད་ལུས་ཀྱི་བདག་ཉྱིད་ཡྱིན་བསམ་པ་དང༌། 

སྒོན་མེ་དང་དེའྱི་འོད་བཞྱིན་ཡྱིད་དེ་ལུས་ཀྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་བསམ་པ་དང༌། རྱིག་པ་

དང་དེའྱི་རྱི་མོ་བཞྱིན་དུ་ཡྱིད་དེ་ལུས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དུ་གྱུར་པར་བསམ་པ་སོགས་

ཀྱིས་ཡང་སྱིང་ཚེ་འདྱིའྱི་སྐྱེས་མ་ཐག་པའྱི་སེམས་དེ་རྱིགས་མཐུན་སེམས་ལས་

སྐྱེས་མྱི་དགོས་པར་རྱིགས་མྱི་མཐུན་པ་སེམས་མེད་ཀྱི་འབྱུང་བ་ལས་སྐྱེས་ཏེ། 

དཔེར་ན། ཆང་ལས་མོས་མཐུ་དང་མེ་ཤེལ་ལས་མེ་སོགས་རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་མྱི་

མཐུན་པ་འབྱུང་བ་ལྟར་བསམ་པ་དང༌། དེ་བཞྱིན་དུ་རོག་གེ་བ་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་སན་

མ་ཟླུམ་པོ་དང༌། ཚེར་མ་རྣོ་བ་དང༌། རྨ་བའྱི་མདོངས་བཀྲ་བ་སོགས་ལ་བེད་པོ་མེད་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

པ་དང༌། སེར་ས་ཅན་སྦྱིན་པ་མྱི་བཏང་བ་ཕྱུག་པོར་གྱུར་པ་དང༌། སོག་གཅོད་མཁན་

ཚེ་རྱིང་བ་སོགས་མཐོང་བས་རྒྱུ་མཚན་ལྟར་སང་ལ་བརེན་ནས་རྒྱུ་འབས་མེད་པར་

སྨྲ་བ་དང༌། 

ཡང་སོམས་འཇུག་པ་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་མངོན་ཤེས་ཀྱིས་བརགས་ནས་ཚེ་ས་

མར་སེར་ས་ཅན་ཚོ་ཚེ་ཕྱི་མར་འབོར་ལྡན་གྱི་ཁྱིམ་དུ་སྐྱེས་པར་མཐོང་བས། སྐྱེ་བ་

ས་ཕྱི་ཡོད་ཀང་ལས་འབས་མེད་པར་སྨྲ་བ་དང༌། ཡང་འགའ་ཤས་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་

བརེན་ནས་བསམ་གཟུགས་ཐོབ་པ་ན་ཐར་པའྱི་འདུ་ཤེས་སྐྱེས། དེ་ལས་ཉམས་པའྱི་

ཚེ་སར་སྐྱེ་བ་ལེན་དགོས་པར་མཐོང་བ་ན་ཐར་པ་མེད་དོ་སམ་ཞྱིང་དེ་ལྟར་སྨྲ་བ་

སོགས་ས་ཚོགས་ཡོད་ཀང༌། སྐྱེ་བ་ས་ཕྱི་ངེས་པར་ཡོད་དེ། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང༌། ལོ་

སོན་མ་དང་དེའྱི་ཡང་སོན་མ་སོགས་སར་བྱིས་པའྱི་གནས་སྐབས་ཚུན་གྱི་བསམ་

ཚུལ་རྣམས་ད་ལྟའང་དན་དུ་ཡོད་པ་འདྱིས་ད་ལྟ་ལོ་ན་སོན་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་

རྱིག་པ་འདྱིའྱི་རྒྱུན་ས་མར་རྱིག་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པ་ལྟར། ཚེ་

འདྱིའྱི་རྱིག་པའྱི་ནང་གྱི་ཐོག་མ་དེའང་རྒྱུ་མེད་ལས་མྱི་སྐྱེ་ཞྱིང༌། རག་པ་ལས་ཀང་མྱི་

སྐྱེ། ཉེར་ལེན་རྱིགས་མྱི་མཐུན་པའྱི་སེམས་མེད་བེམ་པོ་ལས་ཀང་མྱི་སྐྱེ་བས་ཉེར་

ལེན་གྱི་རྒྱུ་རྱིགས་མཐུན་པ་ཞྱིག་ལས་ངེས་པར་སྐྱེ་དགོས། 

ད༽ ཀླད་པ་ལས་ལོགས་སུ་ཤེས་པ་ཡོད་མེད།

སེམས་ཞེས་པ་ནྱི་ཀླད་པའྱི་ནུས་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་མཁན་མང་པོ་

ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད། ཚན་རྱིག་པ་དག་གྱི་ནང་དུའང་དེ་ས་ཀླད་པའྱི་རྣམ་གཞག་གང་

འཚམ་ཤེས་རོགས་ཡོང་སྐབས་ཤེས་པ་འདྱི་ཉྱིད་ཀླད་པའྱི་ནུས་པ་ཞྱིག་ལས། ཀླད་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

པ་ལས་ལོགས་སུ་ཤེས་པ་མེད་ཅེས་སྤྱིར་བཏང་གྱི་མཐོང་ཚུལ་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡོད། 

དུས་རབས་ཉྱི་ཤུ་པའྱི་སད་ཆ་ནས་ལྟ་ཚུལ་འདྱིར་འགྱུར་བ་འགོ་བ་ཕྱིན་ཏེ་དེང་

སྐབས་ཚན་རྱིག་པའྱི་ཁོད་ནས་བོ་གཟུ་བོར་གནས་པ་མང་པོས་ཀླད་པ་ལས་ལོགས་

སུ་ཤེས་པ་ཡོད་པ་དང་། ཤེས་པ་ཕ་རགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཕེ་སྐབས་ཤེས་པ་རགས་

པ་རྣམས་ལུས་སམ་ཀླད་པར་བརེན་ཡོད་ཀང་། ཤེས་པ་ཕ་མོའྱི་ངོ་བོར་གྱུར་སྐབས་

ཀླད་པར་འགུལ་བསྐྱོད་བེད་མཁན་གཞན་ཞྱིག་ཡོད་པ་དང་། ཤེས་པ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་

ཐམ་པ་ཀླད་པར་བརེན་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་དེང་སྐབས་ཐེ་ཚོམ་གྱི་ཐོག་ཏུ་བསད་དེ་དོ་

སང་དང་ཉམས་ཞྱིབ་བེད་བཞྱིན་ཡོད། 

གཙོ་བོ་ནྱི་སྒོམ་རྒྱག་པ་དང་། དན་པ་ཉེར་བཞག་བསྟེན་པ་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་

ཤེས་པར་འགྱུར་བ་གཏོང་སྐབས་དངོས་སུ་ཀླད་པར་འགྱུར་བ་འགོ་བ་ཞྱིག་མཐོང་

གྱི་ཡོད། དེས་ན་ཀླད་པ་ལས་ལོགས་སུ་གསལ་རྱིག་གྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་

ཞྱིག་ཕལ་ཆེར་ཡོད་པ་ལ་ཐག་ཉེ་ཞྱིང་། དེ་ལྟར་ཁས་བངས་ན་འགལ་འདུ་ཉུང་བ་

དང་། དེ་ལྟར་ཁས་མ་བངས་ན་འགལ་འདུ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བ་སོགས་དེང་སྐབས་

མཐོང་ཚུལ་ལ་འགྱུར་བ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད།

དེ་འདའྱི་རྱིགས་མཐུན་ཚུལ་ནྱི། སེམས་དེ་ཉྱིད་ཡྱིད་བོ་གསལ་རྱིག་གྱི་ཆ་ཞྱིག་

ཡྱིན་པས་དེ་དང་འད་བའྱི་གསལ་རྱིག་གྱི་ཆ་ཞྱིག་སོན་དུ་སོང་བ་ཡྱིན། དེ་འདའྱི་

རྱིག་པ་ས་མ་དེ་སྐྱེ་བ་ས་མའྱི་རེན་ལ་སྐྱེ་བ་ལས་འོས་མེད། དེ་མྱིན་འབྱུང་ལུས་ཁོ་

ནས་སེམས་ཀྱི་ཉེར་ལེན་བེད་ན། ཤྱི་བའྱི་ལུས་ལ་སེམས་ཡོད་པར་འགྱུར་བ་དང༌། 

ལུས་འཕེལ་འགྱིབ་བེད་པ་ན། ཤེས་རྱིག་ངེས་ཅན་དུ་འཕེལ་འགྱིབ་བེད་པར་འགྱུར་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

བ་སོགས་ཀྱི་སྐྱོན་ཡོད། སེམས་ཀྱི་ཉེར་ལེན་གྱི་རྒྱུ་ཞེས་པ་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོར་འགྱུར་

རུང་ཞྱིག་ལ་ཟེར་བ་སྟེ། འབྱུང་བའྱི་ལུས་ཀྱིས་སེམས་ཀྱི་འཕེལ་འགྱིབ་ཕ་མོའྱི་ལྷན་

ཅྱིག་བེད་པའྱི་རྐེན་ཙམ་བེད་པ་ཡོད་ཀང༌། དེས་ཉེར་ལེན་གཏན་ནས་བེད་མྱི་སྱིད། 

དེས་ན། སེམས་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་སེམས་སུ་འགྱུར་བ་དང༌། སེམས་སེམས་མ་

ཡྱིན་པར་འགྱུར་བ་ནྱི་གཏན་ནས་མེད། དེ་ལ་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་དེ་འགྱུར་བ་ཡོད་པའྱི་

རྒྱུ་མཚན་དུ། ཕྱི་རོལ་གྱི་དངོས་པོའྱི་འགྱུར་ལྡོག་འགའ་ཞྱིག་དཔེར་བཀོད་སྱིད་

ཀང༌། གཟུགས་མེད་པའྱི་སེམས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་བེད་ཚུལ་དང༌། གཟུགས་ཅན་གྱི་

དངོས་པོའྱི་འགྱུར་ལྡོག་མྱི་འད་ཞྱིང༌། གཟུགས་མེད་ཡྱིད་བོ་འདྱི་ནྱི་དཔེར་ན། ནམ་

མཁའ་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ནམ་མཁའྱི་ངོ་བོར་སོང་བ་དང༌། ནམ་མཁའ་ཉྱིད་ནམ་མཁའ་

མ་ཡྱིན་པའྱི་ངོ་བོར་འགྱུར་རྒྱུ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རེད། 

དེས་ན་ད་ལྟའྱི་གཟུགས་ཅན་ལུས་དང༌། གཟུགས་མེད་སེམས་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་

ནས་ལུས་ཀྱི་ཉེར་ལེན་ཕ་མའྱི་ཁུ་ཁག་གྱིས་བས་ནས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཡང༌། སེམས་ཀྱི་

ཉེར་ལེན་ཕ་མའྱི་སེམས་དེས་ནམ་ཡང་བེད་ཐབས་མེད་པ་ནྱི། དཔེར་ན༑ ཕ་མ་ཤེས་

རབ་ཅན་ཤེས་བ་རྱིག་གནས་ལ་ཇྱི་ལྟར་མཁས་ཀང་བུ་གེན་ལྐུགས་སྐྱེ་སྱིད་པ་འདྱི་

དག་གྱིས་ཤེས་ཐུབ་པ་ལྟར་ཡྱིན་པས། ཕ་མའྱི་ལུས་སེམས་ཀྱི་ཆ་གང་ཡང་བུའྱི་ཚེ་

འདྱིའྱི་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོར་འགྱུར་བ་མེད། 

དེས་ན་གནས་ཚུལ་དངོས་ནྱི། སྐྱེ་བ་ས་མ་ནས་ཡོང་བའྱི་སེམས་དེས་སེམས་

ཀྱི་ཉེར་ལེན་དང༌། ད་ལྟའྱི་ཕ་མའྱི་ཁུ་ཁག་གྱིས་ལུས་ཀྱི་ཉེར་ལེན་བས། དེ་གཉྱིས་ཀྱི་

འབེལ་བ་དེ་ཚེ་རབས་ས་མའྱི་ལས་ཤྱིག་གྱིས་བསྒྲུབས་ནས་ཚེ་འདྱིའྱི་ལུས་སེམས་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཀྱི་འབེལ་བ་གྲུབ་པ་རེད། དེའྱི་དབང་གྱིས་བྱིས་པ་སྐྱེས་མ་ཐག་པ་དང༌། བེའུ་ལ་

སོགས་པ་རྣམས་ཀང་སར་སྐྱེ་བ་གཞན་དུ་ཟས་ཟ་བ་དང༌། ཆགས་སང་སོགས་ལ་

གོམས་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་སྐྱེས་མ་ཐག་པ་ནས་ཟས་ཟ་བ་དང༌། མའྱི་ནུ་ཞོ་འཐུང་བ་

སོགས་བསབ་མྱི་དགོས་པ་དེ་དག་ལ་འཇུག་པའང་ཡྱིད་ཀྱི་སྟེང་དུ་ས་མའྱི་བག་

ཆགས་ཤྱིག་ཡོད་པའྱི་རྐེན་གྱིས་ཡྱིན། སོབ་དཔོན་མ་ཏྱི་ཙི་ཏྲས།

བོ་ཡྱི་མཐུ་སྟོབས་བསལ་བ་མེད་པ་དང༌། །

དབང་པོ་རྣམས་ཀང་བླུན་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན། །

བཙས་མ་ཐག་ཏུ་སུས་ཀང་མ་བསྟན་པར། །

ཁ་ཟས་ཟ་བར་རོལ་བར་བེད་པ་དང༌། །

ནུ་ཞོ་འཐུང་བར་རོལ་བ་བེད་པ་ཡང༌། །

དེ་དག་ཚེ་རབས་གཞན་ལ་གོམས་པའྱི་མཐུས། །

ཞེས་གསུངས། 

ན༽ བག་ཆགས་དང་ལུས་ཀྱི་གྲུབ་ཆའྱི་ཁད་པར།

འདྱིར་ཞྱིབ་ཆ་ཅུང་ཟད་བ་རྒྱུ་མེད་དམ་སམ། བག་ཆགས་གཅྱིག་པུས་ཨེ་ཡྱིན་

སམ། གང་ལྟར་ལུས་ཀྱི་གྲུབ་ཆའྱི་སྟེང་ནས་ཡོད་པ་སྟེ། འདྱི་སྐོར་སོབ་དཔོན་ལེགས་

ལྡན་གྱིས་ཀང་གསུངས་ཡོད། འདྱིར་ངོས་རང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་གྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་ཁོད་ནས་

སྐྱེ་བ་སོན་མར་འབུ་དམར་གྱི་རྱིགས་སུ་སྐྱེ་བ་བངས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ངེས་རེད། 

སོན་གྱི་སྐྱེ་བ་བཅུ་ཕག་དང་། བརྒྱ་ཕག་འབུ་དམར་གྱི་རྱིགས་སུ་སྐྱེ་བ་བངས་པ་

ཞྱིག་མྱི་ཚེ་འདྱིར་འདམ་བག་ཟ་བ་ལྟ་བུ་ཕལ་ཆེར་མེད། དེ་ནྱི་ལུས་ཐ་དད་ཡྱིན། 
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

དེ་བཞྱིན་སྟག་དང་ཞྱི་མྱི་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། དེ་དག་གྱི་ནང་ནས་སྐྱེ་བ་སོན་མ་རྱི་

དྭགས་སུ་སྐྱེ་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ངེས་མ་ཟད། སྟག་གཟྱིག་ལ་སོགས་པས་རྱི་དྭགས་

བསད་པའྱི་ལས་ཀྱིས་སྐྱེ་བ་རེས་མ་རྱི་དྭགས་སུ་སྐྱེ་བ་ཏན་ཏན་ཡོང་བ་སྟེ། སྐྱེ་བ་ས་

མ་སྟག་གྱི་ལུས་སུ་སྐྱེས་ཤྱིང་། སྐྱེ་བ་རེས་མ་རྱི་དྭགས་ཀྱི་ལུས་བངས་པ་དེ་ཉྱིད་སྐྱེ་

བ་སོན་མའྱི་བག་ཆགས་ཀྱིས་སྐྱེ་བ་འདྱིར་ཤ་རྱིགས་ཟ་བ་དང་། ཡང་སྐྱེ་བ་སོན་མ་

རྱི་དྭགས་སུ་སྐྱེས་ཤྱིང་སྐྱེ་བ་ཕྱི་མ་སྟག་གཟྱིག་གྱི་ལུས་བངས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་སྐྱེ་བ་

སོན་མའྱི་བག་ཆགས་ཀྱིས་རྩྭ་ཟ་བ་མྱི་སྱིད་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན། 

གཞན་ཡང་ཞྱི་མྱིར་ཆ་མཚོན་ནའང་། ཞྱི་མྱིར་ནུས་སྟོབས་དེ་ཙམ་མེད་ཀང་། 

ངེས་པར་ཙི་ཙི་བསད་ནས་ཟ་བ་ལས། མྱིས་པགས་སྤད་ནས་གོད་པ་རྒྱག་ཡོད་

ཀང་། ལྕེམ་ལྕེ་ལྷ་མོ་ཞྱིག་ལས་མ་བྱུང་རུང་བསད་ནས་ཟ་བ་ལྟ་བུ་བེད་ཀྱི་ཡོད། ཞྱི་

མྱི་མཁྱིས་པ་ན་བའྱི་སྐབས་རྩྭ་ཅུང་ཟད་རེ་ཟ་བ་ལས། ནམ་རྒྱུན་རྩྭ་ཟ་སོལ་མེད། 

དེས་ན་ཞྱི་མྱིའྱི་སྐྱེ་བ་སོན་མ་དེ་ཉྱིད་ཞྱི་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཁབ་པ་ཡོད་པ་གཏན་ནས་

བརོད་མྱི་ཐུབ་པ་ཡྱིན། 

ང་ཚོ་མྱི་ལ་ཆ་མཚོན་ནའང་། འབོག་པ་ཤ་ཟ་མཁན་དེ་རྣམས་སྐྱེ་བ་སོན་མ་སོ་

ཟས་བརེན་མཁན་གྱི་རྱི་དྭགས་ལ་ནམ་ཡང་སྐྱེ་མོང་མེད་ཅེས་གཏན་ནས་བརོད་མྱི་

ཐུབ། དེ་དག་ནྱི་ལུས་ཀྱི་གྲུབ་ཆའྱི་སྟེང་ནས་ཡྱིན་པ་གསལ་པོ་ཡྱིན། དཔེར་ན་ང་

ཚོའྱི་གཟུགས་པོས་ཁ་གགས་ཀྱི་ཡོད། ཁ་ལག་ཕོ་བ་དང་མཁྱིས་པར་གནོད་མཁན་

ཞྱིག་དང་འཕད་ན་ཁ་ལག་དེ་ཉྱིད་ཁའྱི་ནང་སེབས་མ་ཐག་གཟུགས་པོའྱི་གྲུབ་ཆ་དེ་

ཉྱིད་ཀྱིས་དེ་དང་དུ་མྱི་ལེན་པར་ལམ་སེང་ཟ་འདོད་མེད་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད། དེ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ལྟར་ཕུང་པོའྱི་གྲུབ་ཆའྱི་སྟེང་ནས་ཀང་རྣམ་འགྱུར་འད་མྱིན་ཐོན་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད།

དེ་ལྟ་བུའྱི་ཕུང་པོ་བངས་པ་དེ་ལས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་

ཡྱིན། སྐྱེ་གནས་བཟང་ངན་གང་ཞྱིག་ཏུ་འགོ་མྱིན་ནྱི་སེམས་སྟེང་གྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་

ཐོག་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་ལ། བག་ཆགས་ཞེས་པ་དེར་ཡང་བསམ་བོ་ཞྱིབ་ཕ་བཏང་ན། 

ཕལ་ཆེར་ཐལ་འགྱུར་བའྱི་གཞུང་ནས་གསུངས་པའྱི་ཞྱིག་པ་ཞེས་པ་སྟེ། དབུ་མ་

འཇུག་པ་ལས།

ལ་ལར་ལས་འགགས་ཡུན་རྱིང་ལོན་ལས་ཀང་། །

འབས་བུ་ཡང་དག་འབྱུང་བ་རྱིག་པར་གྱིས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཞྱིག་པའྱི་ཞྱིག་པ་དང་། ཞྱིག་པའྱི་རྒྱུན་གྱི་འབས་བུ་

འཕེན་པ་སོགས་ནྱི་གོ་བ་ཧ་ཅང་ཟབ་པོ་ཞྱིག་རེད་འདུག འཇྱིག་པ་རྒྱུ་ཡྱིས་སྐྱེས་

པས་ན། འཇྱིག་པ་གྲུབ་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཞྱིག་པ་དེ་རྒྱུས་སྐྱེས་པ་ཡྱིན་པས། 

ཞྱིག་པའྱི་རྒྱུན་གྱི་ཐོག་ནས་འབས་བུ་བཟང་ངན་ས་ཚོགས་ཡོང་བ་ནྱི་ཧ་ཅང་གསལ་

པོ་ཡྱིན། བག་ཆགས་ཞེས་པ་ལྡན་མྱིན་འདུ་བེད་རེད་ཅེས་བརོད་པ་ནྱི་དེ་ཙམ་

གསལ་པོ་མེད། དེ་ལྟ་བུའྱི་སྒོ་ནས་འབས་བུ་སྐྱེས་ཞེས་བརོད་ན་ཅུང་ཟད་བོ་ལ་ཤར་

མྱི་བདེ་བ་ཡོད། དེ་ལས་ལས་ཞྱིག་པའྱི་ཞྱིག་པའྱི་རྒྱུན་གྱིས་འབས་བུ་དེ་སྐྱེས་པ་

ཡྱིན་ཞེས་བརོད་ན་དེར་གོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད། 

པ༽ སྐྱེ་བ་ས་ཕྱིའྱི་སྐོར་དཔེ་དང་བཅས་པ།

སྐྱེ་བ་ས་ཕྱི་མངོན་སུམ་གྱིས་མ་མཐོང་བས་མེད་བསམ་པའང་མྱི་རུང་སྟེ། རང་

གྱིས་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་མེད་པ་ཡྱིན་པར་འཇོག་མྱི་ནུས་ཏེ། དུས་རབས་སོན་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

མའྱི་མེས་པོ་དག་གྱིས་མཐོང་ཐོས་མ་བྱུང་བའྱི་རྱིག་གསར་གྱི་རྫས་འཕྲུལ་གྱིས་ཕྱི་

ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་གསར་དུ་མཐོང་ཐོས་འབྱུང་བཞྱིན་པ་འདྱིས་ཤེས་

ཐུབ། 

དེ་བཞྱིན་དུ་སྐྱེ་བ་ས་ཕྱི་ཡང་ཆོས་ཀྱི་སྟེང་ནས་སྒོམ་སྟོབས་ཀྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་

ཚད་མཐོན་པོར་སེབས་པ་དང༌། དེ་མྱིན་ཡང་ས་མའྱི་བག་ཆགས་ཀྱིས་སྐྱེ་བ་ས་མའྱི་

གནས་ཚུལ་དན་པའྱི་མྱི་མང་པོ་ཡོད།

ངོས་ནས་དེབ་འདྱི་བྱིས་ཟྱིན་པའྱི་རེས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༠ ཙམ་དུ་པ་ཊྱི་ཡ་ལའྱི་ 

(Patiala) ཁྱིམ་ཚང་ཞྱིག་ཏུ་སྐབས་དེར་ལོ་ན་དྲུག་བདུན་ལ་སོན་པའྱི་བུ་མོ་སྐྱེ་བ་ས་

མ་ཧ་ཅང་གསལ་པོར་དན་མཁན་ཞྱིག་བྱུང་བ་དང་། དེ་རེས་ཀན་པུར་ (Kanpur) 

ཞེས་པའྱི་ས་གནས་སུ་ལོ་ན་བཞྱི་ལ་སོན་པའྱི་བུ་མོ་སྐྱེ་བ་སོན་མ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་

དན་མཁན་ཞྱིག་ཀང་བྱུང་ཡོད། དེ་བཞྱིན་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་བུ་ཕྲུག་གྱི་ནང་དུའང་སྐྱེ་བ་

སོན་མ་དན་མཁན་དེ་རྱིགས་ཡོང་གྱི་ཡོད། དེ་དག་རྱིམ་བཞྱིན་ཚེ་འདྱིའྱི་ཕུང་ཁམས་

སྐྱེ་མཆེད་རྣམས་ཤུགས་ཇེ་ཆེར་འགོ་སྐབས་ས་མའྱི་དན་པའྱི་ཤུལ་དེ་རྣམས་རྱིམ་

བཞྱིན་ཤུགས་ཇེ་ཆུང་དུ་འགོ་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འདུག 

ཡང་གཞྱི་ནས་སེམས་ཕ་བའྱི་ནུས་པ་དེ་ཉྱིད་ཤུགས་ཆེར་གཏོང་ཐབས་ལ་

སྒོམ་རྒྱག་པ་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གནད་ལ་འཁེལ་བ་ཞྱིག་བྱུང་ན་སར་

གྱི་སྐྱེ་བའྱི་རྱིགས་དན་པའྱི་རྱིགས་བྱུང་བའྱི་ངའྱི་ངོ་ཤེས་འགའ་ཞྱིག་ཀང་ཡོད། དེ་

དག་ནྱི་དན་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་དབང་གྱིས་དན་པ་ཡྱིན། ལྷག་པར་སེམས་ཕ་བ་ཞེས་པ་

ཞྱིག་ཡོད་པ་ནྱི། བར་སྐབས་ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས་མཁན་རྣམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཧ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཅང་གསལ་པོ་རེད་འདུག བོ་གཟུ་བོར་གནས་པའྱི་ཚན་རྱིག་པ་རྣམས་ཀྱིས་ད་ཕན་

གྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་མྱི་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་བརོད་པ་

དང་། དེའྱི་ཐོག་བར་ལམ་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་བེད་འགོ་ཚུགས་ཡོད། 

མདོར་ན་ཤེས་པ་ལ་ཕ་རགས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དང་། ཀླད་པའྱི་ནང་གྱི་ཁག་

རྒྱུ་བའྱི་བེད་ལས་འགགས་ཟྱིན་རེས་ཀྱི་སྐར་མ་གཅྱིག་གཉྱིས་ནང་ཀླད་པ་ཤྱི་འགོ་

གྱི་ཡོད། ཤེས་པ་དེ་ཀླད་པ་ཁོ་ནར་བཞག་ན། ཀླད་པའྱི་ནུས་པ་ཉམས་པའྱི་སྐབས་

སུ་ཤེས་པ་དེ་ཡང་འགག་དགོས་པ་ཡྱིན། འོན་ཀང་ལུས་རྱིང་པ་མ་ཆགས་པར་

གསོས་པར་གནས་པ་སྟེ། འདས་པའྱི་ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུ་ང་གངས་ནང་འགའ་ཞྱིག་ཉྱིན་

གངས་བཅོ་བརྒྱད་བཅུ་དགུ་ཐུགས་དམ་དུ་བཞུགས་པ་དང་། བར་སྐབས་ནྱིའུ་ཛི་

ལན་ཌྱིའྱི་ (New Zealand) ནང་བ་མ་ཞྱིག་འདས་རེས་ཉྱིན་གངས་བཅུ་བདུན་ཐུགས་

དམ་དུ་བཞུགས་འདུག་ལ། ཡོངས་འཛིན་གྱིང་རྱིན་པོ་ཆེ་དགོངས་པ་རྫོགས་རེས་

ཐུགས་དམ་ལ་ཉྱིན་བཅུ་གསུམ་བཞུགས་པ་མ་ཟད། ཁྱི་ཟུར་རྱིན་པོ་ཆེ་བོ་བཟང་ཉྱི་

མ་དགོངས་པ་རྫོགས་རེས་ཐུགས་དམ་ལ་ཉྱིན་གངས་ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་བཞུགས་ཡོད། 

སྐབས་དེར་ཁྱི་ཟུར་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐུ་ཕུང་གྱི་དབུ་ཐོག་ཏུ་གོག་སྐུད་མཐུད་ནས་བརག་

དཔད་བེད་སྐབས་ གཤེགས་ནས་ཉྱིན་བདུན་བརྒྱད་ཙམ་ཕྱིན་རེས་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་

ནང་ནས་ཡུད་ཙམ་གྱིས་རགས་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་མཐོང་བ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད། དེ་ལ་ཚན་

རྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འགེལ་བཤད་གཏན་ནས་རྒྱག་མྱི་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

དེ་རེས་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་མཁན་གྱི་ཚན་རྱིག་པ་དེ་དང་ཐུག་འཕད་བྱུང་བར་

ཁོང་ནས་དེ་ནྱི་ཁད་མཚར་ཞྱིག་འདུག དེའྱི་ཐོག་ད་ཕན་གྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

བརོད་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་དེའྱི་ཐོག་ད་དུང་མུ་མཐུད་ཉམས་

ཞྱིབ་བ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་ཅེས་བརོད་ཀྱི་འདུག ལུས་ཁོ་ནར་

བརེན་པ་ཞྱིག་མྱིན་པར་ཤེས་པ་ལ་ཕ་རགས་མང་དུ་ཕེ་སྐབས། ཤེས་པ་རགས་པ་

རྣམས་ལུས་ལ་བརེན་པ་གསལ་པོ་ཡྱིན་ནའང་། ཤེས་པ་ཕ་མོའྱི་རྱིགས་རྣམས་ཟུར་

དུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད། སྐྱེ་བ་ས་མ་དན་པའྱི་རྱིགས་རྣམས་

ཀང་བག་ཆགས་སམ་དེའྱི་ཞྱིག་པའྱི་རྒྱུན་གྱི་སྟེང་ནས་དན་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ལས། 

ལུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་གྱི་མེད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཡྱིན། ལུས་ནྱི་གསར་པ་གསར་

རྐང་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། 

སར་རྒྱ་གར་དུ་ནང་པའྱི་མཁས་པ་ཞྱིག་གྱིས། རྒྱང་འཕེན་པ་ལ་རོད་ཅྱིང་། 

སྐབས་དེར་སྐྱེ་བ་ས་ཕྱི་ཡོད་པ་མངོན་སུམ་དུ་ཤེས་ཆེད་རྒྱལ་པོ་སོགས་དཔང་དུ་

བཙུགས་ནས་གོངས་པའྱི་སྐྱེ་བ་སོབ་དཔོན་ཙནྡྲ་གོ་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་དང༌། བོད་

ལ་ཡང་རང་གྱི་སྐྱེ་བ་སོན་མ་དན་ནས་དེའྱི་དུས་ཀྱི་མྱི་དང་ཡོ་བད་སོགས་ངོ་ཤེས་

པ། སོན་མའྱི་གནས་ཚུལ་བརོད་པ་སོགས་དུ་མ་བྱུང་བ་རེད། དེས་ན་རང་རེ་ལ་སྐྱེ་

བ་ཕྱི་མ་ངེས་པར་ཡོད་པས་དེའྱི་དོན་ཞྱིག་ངེས་པར་བསྒྲུབ་དགོས། 

དེ་སྒྲུབ་ཚུལ་ནྱི། བོ་བཟང་པོའྱི་རྒྱུན་གོམས་ནས་སྐྱོན་ཀུན་ཟད་དང༌། ཡོན་ཏན་

ཀུན་ལྡན་ཞྱིག་འབྱུང་ཐབས་ལ་འབད་དགོས། དེ་འབྱུང་བའྱི་ཐབས་དེའང་སྐྱེ་བ་ས་ཕྱི་

རྒྱུན་བསྟུད་ནས་ལམ་བཟང་པོ་ལ་གོམས་པར་བེད་པའམ། ཡང་ན་ཐབས་ཟབ་མོ་

ཞྱིག་ལ་བརེན་ནས་ཚེ་འདྱི་རང་ལའང་འཁོར་བར་སྐྱེ་འཆྱི་བེད་མྱི་དགོས་པའྱི་འཁོར་

བའྱི་རྒྱུན་གཅོད་ནུས་པ་ཞྱིག་བ་དགོས་སོ། །
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

གཉྱིས་པ། གཞྱི་བདེན་པ་གཉྱིས་ཀྱི་ངོས་འཛིན།

ར་བ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་དང་། སྤྱིར་མུ་སྟེགས་པའྱི་ཆོས་ལུགས་

སུའང་དོན་དམ་བདེན་པ་དང་། ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་བཅས་བདེན་གཉྱིས་ཀྱི་ཐ་སད་

ཐོན་གྱི་ཡོད། དེ་ལ་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་དཔད་པའྱི་སྐབས་

སང་ཚུལ་ཁོ་ན་མྱིན་པར་གནས་ཚུལ་གཞན་ཞྱིག་ཡོད་པ་སྟེ། དཔེར་ན༑ ཡེ་ཤུའྱི་

ཆོས་པའྱི་ནང་ཐ་སད་འདྱི་ལྟར་སྦོར་གྱི་མེད་ཀང་སྦོར་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། སང་ཚུལ་

ལ་མཐོང་བའྱི་སོད་བཅུད་རྣམས་ཐད་ཀར་ཚན་རྱིག་པ་དག་གྱིས་མཐོང་བ་ལྟར་རྒྱུ་

རྐེན་གྱིས་བས་པ་དང་། དོན་གྱི་གནས་ཚུལ་དེ་འཇྱིག་རེན་བཀོད་པ་པོས་བཀོད་པ་

རེད་ཅེས་བདེན་གཉྱིས་ཀྱི་དབེ་བ་བཞག་ཆོག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དཔེར་ན། ཚན་རྱིག་

པས་སྤྱིར་བཏང་ཉམས་ཞྱིབ་བེད་པ་རྣམས་མཐོང་ཆོས་གཅྱིག་པུར་ཆ་འཇོག་མྱི་

བེད་པར་དེའྱི་ཡྱིན་ཚུལ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་ལ་བརག་ཞྱིབ་བེད་བཞྱིན་ཡོད། དཔེར་

ན། མེ་ཏོག་ཅྱིག་ལ་མཚོན་ན། མཐོང་ཆོས་སུ་ཡོད་པའྱི་མེ་ཏོག་ཙམ་ལ་ཆ་འཇོག་མྱི་

བེད་པར་མེ་ཏོག་གྱི་དབྱིབས་དང་། ཁ་དོག འཕེལ་འགྱིབ་བེད་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་

དང་རྐེན་གང་དང་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་རྱིམ་དེད་ཀྱིས་བརད་ཞྱིབ་བེད་སྐབས་མཐར་

རྡུལ་ཕན་ལ་ཐུག་གྱི་ཡོད། དེ་ཡང་ཕར་རྱིམ་པར་གཏུགས་སྐབས་ཀོག་ཅེས་བརོད་

པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཐུག་གྱི་ཡོད། དེ་ལྟར་གཟུགས་ཅན་གྱི་ཆོས་རྣམས་ཕར་རྱིམ་པར་

གཏུགས་སྐབས་མཐར་རོམ་གཞྱི་དེ་ཉྱིད་རྡུལ་ཧ་ཅང་ཕ་མོ་ཞྱིག་དང་། དེ་ཡང་འོད་

རླབས་ལྟ་བུའྱི་རྡུལ་ཕ་མོ་ཞྱིག་ནས་བྱུང་བར་བརོད་ཀྱི་ཡོད། དེ་རྱིགས་སང་ཚུལ་

ཙམ་ལ་ཆ་འཇོག་མྱི་བེད་པར། དོན་གྱི་ཡྱིན་ལུགས་ལ་བརགས་ནས་ཡྱིན་ཚུལ་ཞྱིག་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

བརོད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ལྟར་བདེན་པ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐ་སད་ཀང་སྦོར་ཆོག་པ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་གཞུང་ལ་མཚོན་ན། གྲུབ་མཐའ་བཞྱི་ཀས་བདེན་པ་གཉྱིས་

ཀྱི་རྣམ་གཞག་གསུངས་ཡོད། འདྱི་ནྱི་དབུ་མའྱི་གཞུང་ལུགས་གཞྱིར་བཞག་བས་

ཡོད། 

༈ དེ་ལའང༌། གཞྱི་བདེན་པ་གཉྱིས་གཏན་ལ་འབེབས། ལམ་ཐབས་ཤེས་

གཉྱིས་ཉམས་སུ་ལེན། དེ་ལ་བརེན་ནས་འབས་བུ་སྐུ་གཉྱིས་ཐོབ་ཚུལ་གྱི་རྣམ་

གཞག་ཤེས་དགོས། དེ་ལ་དང་པོ་གཏན་ལ་དབབ་བའྱི་གཞྱི་བདེན་གཉྱིས་ཀྱི་རྣམ་

གཞག་དེ་ཇྱི་འད་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཡབ་སས་མཇལ་བའྱི་མདོ་ལས།

འཇྱིག་རེན་མཁེན་པས་གཞན་ལ་མ་གསན་པར། །

བདེན་པ་འདྱི་གཉྱིས་ཉྱིད་ཀྱིས་སྟོན་པར་མཛད། །

གང་ཞྱིག་ཀུན་རྫོབ་དེ་བཞྱིན་དོན་དམ་སྟེ། །

བདེན་པ་གསུམ་པ་གང་ཡང་མ་མཆྱིས་སོ། །ཞེས་དང༌། 

དེ་བཞྱིན་ནཱ་གཱརྫུ་ནའྱི་ ༼མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་༽ གསུང་མཱུ་ལ་པྲཛྙཱ་ ༼ར་བ་ཤེས་རབ་

ལས།༽ ལས་ཀང༌། 

སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་བསྟན་པ། །

བདེན་པ་གཉྱིས་ལ་ཡང་དག་བརེན། །

འཇྱིག་རེན་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་དང་། །

དམ་པའྱི་དོན་གྱི་བདེན་པའོ། །

ཞེས་གསུངས། དབེ་གཞྱི་ཤེས་བ་ལ་བས་ཏེ། དེར་དབེ་ན་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དང༌། དོན་དམ་པའྱི་བདེན་པ་གཉྱིས་ཡོད་ཅྱིང༌། གཞྱི་དེ་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡྱིན་པར་

ཡོངས་སུ་གྲུབ་ན། ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་ཡྱིན་པ་རྣམ་བཅད་ལ་ཁེགས་པ་དང༌། དེ་

བཞྱིན་དུ་ཀུན་རྫོབ་ལ་སྦར་ནའང་དེ་ལྟར་ཡྱིན་པས་བདེན་པ་གཉྱིས་པོ་དེ་ཕན་ཚུན་

སྤངས་པའྱི་འགལ་བ་ཡྱིན། ཞེས་པ་ནྱི་ཕུང་གསུམ་པ་བདེན་གཉྱིས་གང་དུ་ཡང་མ་

གཏོགས་པ་ཞྱིག་མེད་ཅྱིང་། ཡོད་ན་བདེན་གཉྱིས་གང་རུང་ཡྱིན་དགོས་པ་ཡྱིན། 

བདེན་གཉྱིས་གང་རུང་གཅྱིག་མེད་ནའང་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་དེར་མྱི་འདུ་ཞྱིང༌། དེ་

གཉྱིས་གང་ཡང་མ་ཡྱིན་པའྱི་བདེན་པ་གསུམ་པ་སོགས་ཀང་མེད་པས་གངས་ངེས་

ཚུལ་དེ་ཕུང་པོ་གསུམ་པ་སེལ་བའྱི་གངས་ངེས་ཡྱིན། བདེན་པ་གཉྱིས་པོ་དེ་ངོ་བོ་

ཙམ་ཡང་མྱི་གཅྱིག་པའྱི་ཐ་དད་ཡྱིན་ན་སྐྱོན་བཞྱི་ཡོད་དེ། གཟུགས་བདེན་པར་མེད་

པ་གཟུགས་ཀྱི་གནས་ལུགས་མྱིན་པར་འགྱུར་བའྱི་སྐྱོན། གཟུགས་བདེན་པ་མེད་པ་

རོགས་ཀང་དེའྱི་མཚན་འཛིན་ཟྱིལ་གྱིས་མྱི་གནོན་པར་འགྱུར་བའྱི་སྐྱོན། རྣལ་འབོར་

པས་ལམ་གོང་མ་བསྒོམ་པ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་བའྱི་སྐྱོན། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཀང་

མཚན་འཛིན་གྱི་འཆྱིང་བ་དང་གནས་ངན་ལེན་གྱི་དྱི་མ་མཐའ་དག་མ་སྤངས་པར་

འགྱུར་བའྱི་སྐྱོན་བཅས་ཡོད། 

དེ་གཉྱིས་ལྡོག་པ་ཙམ་ཡང་སོ་སོར་འབེད་རྒྱུ་མེད་པའྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་ན་སྐྱོན་

བཞྱི་ཡོད་དེ། ཀུན་རྫོབ་འཁྲུལ་བའྱི་རང་བཞྱིན་ལས་ཉོན་གཉྱིས་སྤོང་བ་བཞྱིན་དུ་དོན་

དམ་ཆོས་ཉྱིད་ཀང་སྤོང་བར་འགྱུར་བའྱི་སྐྱོན་དང༌། ཀུན་རྫོབ་ལྟར་དོན་དམ་ལའང་མྱི་

འད་བའྱི་རྣམ་པ་དུ་མ་ཡོད་པར་འགྱུར་བའྱི་སྐྱོན་དང་། སོ་སོ་སྐྱེ་བོས་ཀང་དོན་དམ་

པ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་ནུས་པར་འགྱུར་བའྱི་སྐྱོན། སོ་སྐྱེ་ཡྱིན་བཞྱིན་དུ་སྒྱིབ་པ་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

ཐམས་ཅད་སྤངས་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་པར་ཐལ་བའྱི་སྐྱོན་བཅས་ཡོད་པས་བདེན་

པ་གཉྱིས་པོ་དེ་ངོ་བོ་གཅྱིག་ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་ཡྱིན།

ཀ༽ སྟོང་ཉྱིད་ཀྱི་གོ་དོན་དང་རྣམ་གངས།

ཤེས་རབ་སྱིང་པོའྱི་ནང་འཆར་ཅན་འདོན་བཞྱིན་པའྱི་གཟུགས་སྟོང་པའོ། །སྟོང་

པ་ཉྱིད་གཟུགས་སོ། །གཟུགས་ལས་སྟོང་པ་ཉྱིད་གཞན་མ་ཡྱིན། སྟོང་པ་ཉྱིད་ལས་

ཀང་གཟུགས་གཞན་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ནྱི་བདེན་གཉྱིས་ངོ་བོ་གཅྱིག་ལ་

ལྡོག་པ་ཐ་དད་གསུང་གྱི་ཡོད། 

དབུ་མ་པའྱི་ལུགས་ཀྱི་བདེན་གཉྱིས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཇྱི་ལྟར་འཇོག་དགོས་སམ་ཞེ་ན། 

དོན་དམ་ལ་དཔོད་པའྱི་རྱིགས་ཤེས་ཀྱི་བོའྱི་དངོས་ཀྱི་རེད་དོན་ནྱི་དོན་དམ་བདེན་

པ་དང༌། འཇྱིག་རེན་པའྱི་བརྡའམ་ཐ་སད་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་བོ་ནྱི་ཐ་སད་པའྱི་བོའམ་བོ་

ཐ་སད་པ་ཡྱིན་ལ། ཞེས་པ་ལྟར། མདོར་ན་མ་བརག་མ་དཔད་པའྱི་ངང་ནས་བཞག་

པའྱི་ཀུན་རྫོབ་པའྱི་རྣམ་གངས་མང་པོ་ཞྱིག་འཇོག་གྱི་ཡོད་ལ། བརགས་ཤྱིང་དཔད་

ནས་རེད་པའྱི་ངོ་བོ་དེར་དོན་དམ་ཞེས་བརོད་ཀྱི་ཡོད། དོན་དམ་པ་ཞེས་པ་སཾསྐྲ�་ཏའྱི་

སྐད་ལ་པཱ་ར་མཱརྠ་སཏྱ་ཞེས་ཡོད། པཱ་རམ་ནྱི་དམ་པ་དང༌། མཆོག་སོགས་ལ་འཇུག 

ཨརྠ་ཞེས་པ་དོན་ལ་འཇུག།སཏྱ་ཞེས་པ་བདེན་པ་དང་རག་པ་སོགས་ལ་འཇུག་པ་

ལས་སྐབས་འདྱིར་དོན་ཞེས་པ་རང་དོན་གཞན་དོན་ཟེར་བ་ལྟ་བུའྱི་དགོས་དོན་ལ་མྱི་

བེད་པར་ཡེ་ཤེས་དམ་པའྱི་བོས་ཤེས་པར་བ་བའྱི་དོན་དང༌། མདོར་ན་མཐར༌ཐུག་

དཔོད་པའྱི་རྱིག་ཤེས་ལ་ཡེ་ཤེས་དམ་པ་གསུངས་ཡོད། 

དེས་ན། བརག་པར་བ་བའྱི་དོན་དང༌། རེད་པའྱི་དོན་ཡྱིན་པས་དོན་དང༌། དེ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

འདའྱི་དོན་ཡང་ཡྱིན་ལ་དོན་གྱི་མཆོག་དང་དམ་པ་ཡང་ཡྱིན་པས་ན་དོན་དམ་པ་

དང༌། ཀུན་རྫོབ་རྫུན་པ་ལྟར་སང་ཚུལ་དང་གནས་ཚུལ་མྱི་མཐུན་པ་མ་ཡྱིན་པར་སང་

ཚུལ་དང་གནས་ཚུལ་མཐུན་པར་གནས་པས་ན། ཞེས་དོན་དམ་བདེན་པ་ངེས་པའྱི་

བོ་དེས་དོན་དམ་བདེན་པ་རེ་གཅྱིག་ཏུ་ངེས་པའྱི་ངེས་ངོ་ལ་ཀུན་རྫོབ་ཆོས་ཅན་གྱི་

སང་བ་འགགས་པ་དེ་གསུང་གྱི་ཡོད། བདེན་པ་སྟེ་དོན་དམ་པའྱི་བདེན་པ་ཞེས་ཟེར་

བ་ཡྱིན། དོན་དམ་བདེན་པ་ལ་དབེ་ན། སོབ་དཔོན་ཙནྡྲ་ཀྱི་རྱིས། ཟླ་བ་གགས་པས་

མཛད་པའྱི་དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས།

བདག་མེད་འདྱི་ནྱི་འགོ་བ་རྣམ་གོལ་ཕྱིར། །

ཆོས་དང་གང་ཟག་དབེ་བས་རྣམ་གཉྱིས་གསུངས། །

དེ་ཕྱིར་སྟོན་པས་སར་ཡང་འདྱི་ཉྱིད་ནྱི། །

གདུལ་བ་རྣམས་ལ་ཕེ་སྟེ་རྣམ་མང་གསུངས། །

སྤོས་དང་བཅས་པར་སྟོང་པ་ཉྱིད། །

བཅུ་དྲུག་བཤད་ནས་མདོར་བསྡུས་ཏེ། །

སར་ཡང་བཞྱིར་བཤད་དེ་དག་ནྱི། ། 

ཐེག་ཆེན་དུ་ཡང་བཞེད་པ་ཡྱིན། །

ཞེས་གང་ཟག་གྱི་བདག་མེད་དང་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་གཉྱིས་དང༌། དེ་དག་ལ་

ཡང་རྒྱས་པར་ཕེ་ན་དངོས་པོ་སྟོང་པ་ཉྱིད་དང༌། དངོས་པོ་མེད་པ་སྟོང་པ་ཉྱིད་དང༌། 

རང་བཞྱིན་སྟོང་པ་ཉྱིད་དང༌། གཞན་གྱི་དངོས་པོ་སྟོང་པ་ཉྱིད་དེ་སྟོང་ཉྱིད་བཞྱི་དང༌། 

ནང་སྟོང་པ་ཉྱིད་སོགས་བཅུ་དྲུག་དང༌། སྟོང་པ་ཉྱིད་བཅོ་བརྒྱད་དང༌། སྟོང་པ་ཉྱིད་ཉྱི་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

ཤུ་སོགས་ཡོད། དེ་དག་སྟོང་པའྱི་ངོ་བོ་དང་། དགག་བ་གང་གྱིས་སྟོང་པ་སོགས་

གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན། དགག་བས་སྟོང་སའྱི་སྟོང་གཞྱི་མྱི་འད་བ་ཡོད་པར་བརེན། 

སྟོང་ཉྱིད་ཀྱི་རྣམ་དབེ་ལའང་མྱི་འད་བ་བཞག་ཡོད། 

སྟོང་ཉྱིད་ཅེས་བརོད་སྐབས། གཞྱི་གཅྱིག་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པ་མེད་པར་

བརེན་གཞྱི་དེའྱི་སྟེང་དུ་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེ་

ལ་སྟོང་ཉྱིད་ཅེས་བརོད་ཀྱི་ཡོད། མདོར་ན་སྟོང་པ་ཉྱིད་ཅེས་པ་ནྱི། ཆོས་ཅན་དང་མ་

འདེས་པའྱི་སྟོང་ཉྱིད་ཡན་གར་བ་ཞྱིག་འཇོག་ཐུབ་ཐབས་མེད། སྟོང་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་

སྒྲུབ་བེད་དེ་ཉྱིད་ཀང་བརེན་ནས་བཏགས་པ་ཡྱིན་ཞེས་སྒྲུབ་བེད་བཀོད་པས་ན། 

བརེན་ནས་བཏགས་པའྱི་ཆོས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་སྟོང་པ་ཉྱིད་ཅེས་པའྱི་ངོ་བོ་ཞྱིག་

འཇོག་དགོས་པ་ཡྱིན། དེས་ན་ཆོས་ཅན་མྱི་འད་བའྱི་ཆ་ནས་སྟོང་ཉྱིད་ཀྱི་རྣམ་གངས་

མང་པོ་གསུངས་པ་ཡྱིན། དེའྱི་ནང་དུ་སྟོང་ཉྱིད་རང་ཉྱིད་ཀང་ཚུད་ཡོད། སྟོང་པ་ཉྱིད་

སྟོང་པ་ཉྱིད་ཅེས་གསུངས་སྐབས། སྟོང་ཉྱིད་རང་ཉྱིད་ཀང་སྟོང་གཞྱི་ཆོས་ཅན་ལ་

བཞག་ནས་དེའྱི་བརག་དོན་བཙལ་ན་རེད་རྒྱུ་མེད་པ་ཞྱིག་དང་། དེ་བཞྱིན་ཐར་པ་

སྟོང་གཞྱི་ཆོས་ཅན་ལ་བཞག་ནས། དེའྱི་སྟེང་གྱི་ཆོས་ཉྱིད་འཇོག་པ་ལྟ་བུ་ཡོང༌གྱི་

ཡོད། དེས་ན་སྟོང་ཉྱིད་ཉྱི་ཤུའྱི་ནང་དུ་སྟོང་གཞྱི་ཆོས་ཅན་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡྱིན་པ་

འགའ་ཞྱིག་ཡོད་ཚུལ་གསུང་གྱི་ཡོད། 

ཁ༽ ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་རྣམ་གཞག།

ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་བདེན་པ་ནྱི་སྟོང་པ་ཉྱིད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཇྱི་སེད་པའྱི་ཆོས་མཐའ་དག་

ལ་ཟེར་བ་ཡྱིན། དེ་ལ་ཡང་དབེ་བ་རྒྱས་པར་ཕེ་ན། བ་སུ་བནྡྷུས་ ༼ས་ཡྱི་ར་ལག་སོབ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དཔོན་དབྱིག་གཉེན།༽ མཛད་པའྱི་ཨབྱི་དྷརྨ་ཀོཥ་༼མངོན་པ་མཛོད།༽ ལས།

སྤུངས་དང་སྐྱེ་སྒོ་རྱིགས་ཀྱི་དོན། །

ཕུང་པོ་སྐྱེ་མཆེད་ཁམས་རྣམས་ཡྱིན། ། 

ཞེས་ཕུང་པོ་ལྔ༌དང༌། སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉྱིས། ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་སོགས་ཡོད་

ལ། ཕུང་པོ་ལྔའྱི་ནང་གྱི་དང་པོ་གཟུགས་ཕུང་ལ། མྱིག་དབང་སོགས་ནང་གྱི་དབང་

པོ་གཟུགས་ཅན་པ་ལྔ་དང་། ཕྱིའྱི་གཟུགས་སྒ་དྱི་རོ་རེག་བ་བཅས་ལྔ་དང་བཅུ། རྣམ་

པར་རྱིག་བེད་མ་ཡྱིན་པའྱི་གཟུགས་དང་བཅུ་གཅྱིག་ནྱི་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡྱིན། 

གཉྱིས་པ་ཚོར་བའྱི་ཕུང་པོ་ནྱི། ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་བཏང་སོམས་གསུམ། གསུམ་

པ་འདུ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལ་རོག་བཅས་དང་རོག་མེད་ཀྱི་འདུ་ཤེས་གཉྱིས། དེ་རེ་རེ་

ལའང་ཆུང་ངུ་དང༌། རྒྱ་ཆེན་པོ་དང༌། ཚད་མེད་པ་དང་གསུམ་རེ་ཡོད། བཞྱི་པ་འདུ་

བེད་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལ། མཚུངས་ལྡན་འདུ་བེད་ཀྱི་ཕུང་པོ་ནྱི། ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤེས་མ་

གཏོགས་པའྱི་སེམས་བྱུང་ཐམས་ཅད་དང༌། མཚུངས་ལྡན་མ་ཡྱིན་པའྱི་འདུ་བེད་ཀྱི་

ཕུང་པོ་ནྱི་ལྡན་མྱིན་འདུ་བེད་བཅུ་བཞྱི་ལ་སོགས་པ་ཡྱིན། 

ལྔ་པ་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ནྱི། མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནས་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་

ཤེས་པའྱི་བར་དྲུག་ལ་བེད། ཅེས་པ་ནྱི་མངོན་པ་མཛོད་དང་། དབུ་ཕར་གྱི་གཞུང་

ནས་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་གསུངས་ཡོད། རྣམ་རྱིག་པས་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་

དང་། དེ་མྱིན་སགས་ཀྱི་གཞུང་དང་རྫོགས་ཆེན་གྱི་གཞུང་ལུགས་བཅས་ནས་རྣམ་

ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་ཅེས་གསུངས་པ་རྣམས་ནྱི་ཕལ་ཆེར་སགས་བ་མེད་དང་འབེལ་

བའྱི་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་འཇོག་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེ་དང་བསྟུན་ནས་གསུང་གྱི་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

ཡོད། རྣམ་ཤེས་བརྒྱད་ཅེས་པའྱི་མྱིང་ཐོན་ཚད་སེམས་ཙམ་པའྱི་གཞུང་ནས་

གསུངས་པའྱི་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་ལ་ངོས་འཛིན་ན་གོ་ལོག་ཐེབས་ཉེན་ཡོད། 

དེ་བཞྱིན་ཀུན་གཞྱི་དང་། ཉོན་ཡྱིད་དག་ཀང་སེམས་ཙམ་པའྱི་གཞུང་ནས་གསུངས་

པ་ལྟར་གྱི་མྱིང་གྱི་དག་སེབ་སོགས་མཚུངས་ཀང་དོན་ལ་འཇོག་ཚུལ་མྱི་འད་བ་

ཡོད་པ་རྣམས་ཀང་ཤེས་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

གཉྱིས་པ་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉྱིས་ལ་ནང་གྱི་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་ནྱི། མྱིག་གྱི་དབང་པོ། 

རྣ་བའྱི་དབང་པོ། སའྱི་དབང་པོ། ལྕེའྱི་དབང་པོ། ལུས་ཀྱི་དབང་པོ། ཡྱིད་ཀྱི་དབང་པོ་

དང་དྲུག ཕྱིའྱི་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་ནྱི། གཟུགས་སྒ་དྱི་རོ་རེག་བ་ཆོས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་དང་

དྲུག་ཡྱིན། མྱིག་གྱི་དབང་པོ་དང་མྱིག་གྱི་སྐྱེ་མཆེད་དོན་གཅྱིག གཟུགས་ཕུང་དང་

གཟུགས་གཉྱིས་དོན་གཅྱིག་ཀང༌། གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་དང་གཟུགས་གཉྱིས་དོན་

མྱི་གཅྱིག 

གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་ནྱི། མྱིག་ཤེས་ཀྱི་བཟུང་བ་ཁོ་ན་སྟེ་ཁ་དོག་དང་

དབྱིབས་ལྟ་བུ། སྒ་དང་སྒའྱི་སྐྱེ་མཆེད་དང༌། རྣ་ཤེས་ཀྱི་མཉན་བ་གསུམ་དོན་གཅྱིག་

ཡྱིན་ལ། དེ་བཞྱིན་དྱི་དང༌། རོ་དང༌། རེག་བ་ལ་ཡང་འད། ཕྱི་ནང་གྱི་སྐྱེ་མཆེད་དང་

པོ་ལྔ་ནྱི་སྐྱེ་མཆེད་གཟུགས་ཅན་པ་ཡྱིན། སེམས་ཡྱིད་རྣམ་ཤེས་གསུམ་དོན་གཅྱིག་

པས་མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སོགས་གཙོ་སེམས་གང་ཡྱིན་ཐམས་ཅད་ཡྱིད་ཀྱི་སྐྱེ་

མཆེད་ཡྱིྱིན། ནམ་མཁའ་དང་སྟོང་ཉྱིད་སོགས་འདུས་མ་བས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ཆོས་

ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་ཡྱིན། སེམས་ཡྱིད་རྣམ་ཤེས་རྣམས་སྐབས་རེ་དོན་གཅྱིག་མྱིང་གྱི་

རྣམས་གངས་སུ་གསུངས་པ་དང་། རྱིགས་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་སྐད་ཅྱིག་ས་ཕྱིའྱི་ཐོག་ནས་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

སེམས་ཕ་རགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་པ་དང་། ཡང་སགས་ཀྱི་གཞུང་ནས་སེམས་

ཡྱིད་རྣམ་ཤེས་ཞེས་ངོ་བོ་མྱི་འད་བར་བཞག་པ་སོགས་ཀང་ཡོད། 

ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ནྱི་མྱིག་སོགས་རེན་དབང་པོའྱི་ཁམས་དྲུག མྱིག་གྱི་རྣམ་

པར་ཤེས་པ་སོགས་བརེན་པ་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཁམས་དྲུག གཟུགས་སྒ་སོགས་

དམྱིགས་པ་ཡུལ་གྱི་ཁམས་དྲུག་དང་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད། མདོར་ན། འདུས་བས་

ཐམས་ཅད་ཕུང་པོ་ལྔའྱི་ནང་དུ་འདུས། ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་

ནང་དུ་འདུ་ཤྱིང་། ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་དུ་ཡང་འདུ་བས་བདེན་གཉྱིས་ཀྱི་ཆོས་

ཐམས་ཅད་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉྱིས་དང་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་དུ་འདུ། ཁམས་ཀྱི་

དབེ་བ་རྒྱས་པར་ཕེ་ན་དྲུག་ཅུ་རེ་གཉྱིས་སོགས་ཡོད། མདོར་ན་དེ་དག་གྱི་ངོ་བོ་

དང༌། བེད་ལས། དབེ་བ་དང༌། སྤང་བ་ཡྱིན་མྱིན་སོགས་ཀྱི་ཁད་པར་རྣམས་ཤེས་

པར་བ་དགོས་པས་དེ་ལྟ་བུའྱི་མཁས་བའྱི་དངོས་པོ་དྲུག་ལ་མཁས་པར་བས་ནས་

བང་དོར་གྱི་གནས་རྣམས་ཤེས་པར་བས་ཏེ་སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་ལས་གཏན་དུ་

བལ་བའྱི་ཐར་པའྱི་བདེ་བ་ཐོབ་པར་བེད་དགོས།
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

ཉིན་དང་པོའི་དྲི་བ་དང་དེའི་བཀའ་ལན།

ཀ༽ ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མྱིན་གྱི་ལྷ་ངོས་འཛིན་ཚུལ།

བཀའ་འདྱི། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། 

ནང་པས་ལྷ་མོ་དབངས་ཅན་མ་དང་། རེ་བཙུན་སྒོལ་མ། རྡོ་རེ་འཕགས་མོ་སོགས་ལྷ་

མང་པོ་ཞྱིག་ཕྱི་རོལ་མུ་སྟེགས་པ་དང་། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་གཞུང་གཉྱིས་ཀ་

ནས་གསུངས་འདུག་པས་དེ་དག་གཅྱིག་དང་ཐ་དད་སོགས་ཀྱི་ཁད་པར་གང་ཡོད་

པ་དང་། ཐུན་མོང་གྱི་ལྷར་ངོས་འཛིན་ན་འགྱིགས་སམ།

བཀའ་ལན། དཔེར་ན། སོབ་དཔོན་ཐོན་མྱིས་སུམ་ཅུ་པ་ལས། རག་ཞྱི་བ་ལ་

ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་པ་དེ་ཉྱིད་སྤན་རས་གཟྱིགས་ལ་འཇུག་པ་དང་། གཞན་དབང་

ཕྱུག་ལ་འཇུག་པའང་ཡོད། དེ་ཡང་ཡྱིན་ཏེ། གང་ལ་གང་འདུལ་ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར། སྤྱིར་བཏང་གསང་སགས་ཀྱི་གཞུང་ནས་ར་རླུང་དང་འཕྲུལ་འཁོར་སྒོམ་པ་

སོགས་ཕྱི་རོལ་མུ་སྟེགས་པ་དང་ཐུན་མོང་བ་ཆགས་ཡོད། ལྷག་པའྱི་ལྷ་ནོར་རྒྱུན་མ་

དང་། ལྷ་མོ་དབངས་ཅན་མ་ལྟ་བུ་ནྱི་ནང་པས་བསྟེན་གྱི་ཡོད་ལ། དེ་བཞྱིན་ཕྱི་རོལ་

མུ་སྟེགས་པས་ཀང་བསྟེན་གྱི་ཡོད། གཞན་ཡང་ཚོགས་བདག་གང་ས་ཡང་མུ་

སྟེགས་པའྱི་གཞུང་དུ་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན། 

འོ་ན་ལྷ་དེ་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེ་ན། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་གཞུང་ནས་ལྷ་མོ་

དབངས་ཅན་མ་རང་གྱི་ཞྱིང་ཁམས་སུ་རྒྱལ་མོ་བཞྱིན་བཞུགས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མྱིན་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ལ། དེ་བཞྱིན་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀང་རང་གྱི་ཕོ་བང་དུ་བཞུགས་

འཇགས་གནང་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ཀང་མྱིན། སར་བོད་དུ་བ་མ་ཞྱིག་གྱིས་བཀའ་ཆོས་

གནང་སྐབས། སོབ་མ་ཞྱིག་གྱིས་ང་ཚོས་ཧ་ཅང་ར་ཆེན་དུ་བརྱི་བའྱི་སངས་རྒྱས་

ཞེས་པ་དེ་གང་དུ་ཡོད་ཅེས་དྱིས་པར། བ་མ་དེ་ཉྱིད་དཔེ་ཆ་དེ་ཙམ་མྱི་ཤེས་མཁན་

ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས། ཅུང་ཟད་བསམ་བོ་བཏང་རེས། མཛུབ་མོ་གནམ་ལ་བཙུགས་

ནས། སངས་རྒྱས་ཞེས་པ་དེ་མྱི་མངོན་ནམ་མཁའྱི་དབྱིངས་ཤྱིག་ན། ཤེལ་གྱི་ཁང་

པའྱི་ནང་འོད་འཚེར་བཞྱིན་བཞུགས་ཡོད་ཅེས་བརོད་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད། 

དེ་བཞྱིན་ང་ཚོ་ཕལ་མོ་ཆེས་ཡྱི་དམ་དང་། ལྷག་པའྱི་ལྷ་སོགས་ནྱི་རང་རང་ལ་

རྒྱལ་ཁམས་རེ་རེ་ཡོད་པ་དང་། ཀུ་ལུའྱི་ཁུལ་སོགས་སུ་ལྷ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེ་ལྟ་

བུ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ན་ར་བ་ནས་ནོར་ཡོད། འཇྱིགས་བེད་ཀྱི་བདག་བསྐྱེད་ལས། 

འཇམ་དཔལ་མཁའ་ལས་བྱུང་བའྱི་གསེར་མདོག་ཅན། །

འཇམ་དཔལ་ཐུགས་ལ་ཆོས་ཀུན་རང་བཞྱིན་གསལ། །

འཇམ་དཔལ་གསུང་གྱི་དབང་ཕྱུག་འཇམ་དཔལ་དབངས། །

འཇམ་དཔལ་བདག་ནྱི་རེ་བའྱི་སེམས་ཀྱིས་འདུད། །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ།

གཉྱིས་མེད་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་ཁབ་པའྱི་སྐུ། །

ཀུན་ལ་སོམས་མཛད་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡབ། །

ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་གྱུར་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡུམ། །

ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་སས། །
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

ཞེས་གསུངས་ཡོད། མདོར་ན། ལྷ་དེ་དག་སགས་ཀྱི་གཞུང་ནས་ཐོན་ཞྱིང་། 

སགས་ཀྱི་གཞུང་ནས་འབས་བུ་ལམ་བེད་གསུང་གྱི་ཡོད། འབས་བུ་ལམ་བེད་བེད་

ལུགས་ཀང་ཆགས་སང་ལམ་བེད་གསུངས་ཏེ། ཆགས་སང་ལམ་བེད་སྐབས་དེ་དང་

རེས་སུ་མཐུན་པར་ལྷ་སྐུའྱི་རྣམ་པའམ་ལྷ་སྐུའྱི་གཟུགས་བརན་ཞྱིག་སྒོམ་དགོས་པ་

ལས། དགེ་སོང་གྱི་རྣམ་ཅན་ཞྱིག་བསྒོམས་ཏེ་ཁོས་པ་དང་། ཆགས་པ་ལྟ་བུ་ནྱི་བོར་

བདེ་པོ་གཏན་ནས་མེད། དེས་ན་སྒོམ་པ་པོ་རང་རང་གྱི་ཁམས་མོས་དང་མཐུན་པའྱི་

གཟུགས་སྐུ་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་ཤར་བ་དང་། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་སྐུ་

བཞྱིའྱི་བདག་ཉྱིད་ཅན་དུ་གདུལ་བའྱི་སང་ངོར་ཁམས་མོས་དང་འཚམ་པའྱི་སང་བ་

ཤར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན།

དེས་ན་གཟུགས་སྐུ་གཞན་རྒྱུད་ཀྱིས་འདུས་པ་ཡྱིན་ཞེས་བརོད་པ་དེ་ལ་ཡང་

བསམ་བོ་གཏོང་ས་ཞྱིག་ཡོད། དེས་ན་ཁེད་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ནྱི། སངས་རྒྱས་

པའྱི་ལྷ་མོ་དབངས་ཅན་མ་ལྟ་བུ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་

བས་ན། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོས་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤར་བ་ཞྱིག་

སྒོམ་པ་པོ་རང་ཉྱིད་ལ་ལྷ་བེ་བག་པ་ཞྱིག་གྱི་རྣམ་པ་ཤར་ནས། དེ་ལྟར་ཤར་བ་ལྟར་

བསྒོམས་ན་སྒོམ་པ་པོ་རང་ཉྱིད་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ལས། ལྷ་ཟུར་དུ་

ཡོད་པ་ཞྱིག་དེ་ཉྱིད་མུ་སྟེགས་པས་གསོལ་བ་དང་། ནང་པས་ཀང་གསོལ་བ་ལྟ་བུའྱི་

ཐུན་མོང་བ་དེ་རྱིགས་ཡོད་ས་རེད། 

དེ་བཞྱིན་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཡེ་ཤུའྱི་སྟོན་པར་ཆ་མཚོན་

ནའང་། ཐ་མལ་པ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་ཕལ་ཆེར་བརོད་མྱི་ཐུབ་པ་ཡྱིན། ཁོང་གྱིས་ནང་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཆོས་གསུང་གྱི་མེད་ཀང་། གང་ཟག་དེ་ལྟ་བུ་སངས་རྒྱས་བང་སེམས་ཀྱི་སྤྲུལ་པའྱི་

རོལ་གར་ཡྱིན་པ་ལྟ་བུ་ཕལ་ཆེར་བརོད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་ལྟར་མྱིན་ན་སོ་སྐྱེ་ཐ་

མལ་བ་ཞྱིག་གྱིས་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕག་མང་པོའྱི་རྱིང་ལ་མྱི་འབོར་ས་ཡ་མང་པོར་ཕན་

ཐོགས་འདྱི་ལྟར་ཡོང་ཐུབ་པ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཡྱིན། དེ་ནྱི་བསོད་ནམས་དང་སོན་ལམ་

གྱི་མཐུ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཡྱིན་པ་ལས། དེ་ལྟར་མེད་ན་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཡྱིན། 

དེས་ན་སངས་རྒྱས་བང་སེམས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ལྟ་བུ་ཡོང་སྱིད་པ་ཏན་ཏན་རེད། དེས་ན་

ལྷ་སྐུ་འད་མྱིན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན་སམ།

ཁ༽ བསང་གསོལ་ལྟ་བུ་བན་བོན་གྱི་ལུགས་གང་ཡྱིན།

བཀའ་འདྱི། བོད་ཀྱི་ལག་ལེན་ཐོག་དར་ཁབ་ཆེ་བའྱི་བསང་གཏོང་བ་དང་། 

ཞལ་འདོན་བཏོན་པ། གཏོར་མ་འཕེན་པ། དར་ལྕོག་འཛུགས་པ་སོགས་བོན་པོའྱི་

ལུགས་དང་ནང་པའྱི་ལུགས་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ།

བཀའ་ལན། བོད་དུ་ནང་ཆོས་དར་རེས་བོད་དུ་སར་ཡོད་ཞང་ཞུང་བོན་ལུགས་

ཀྱི་རྱི་མཐོ་སོགས་སུ་བསང་གཏོང་བ་དང་། དར་ལྕོག་འཛུགས་པ། ཕྱྭ་གཡང་འགུག་

པ། གཡང་སྒྲུབ་བེད་པ་སོགས་ནྱི་ཕལ་ཆེར་བོན་པོའྱི་གཞུང་ནས་ཚུར་བངས་པ་

ཞྱིག་ཡྱིན། བོན་ལ་ཐེག་པ་རྱིམ་པ་མང་དུ་ཡོད་པ་ལས། དེའྱི་ནང་དུ་གཏོ་བ་རྒྱུ་

སོགས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད། དེ་ནྱི་ང་ཚོས་སེམས་ཅན་ལ་འཕལ་སེལ་ཞྱི་སོགས་ཀྱི་

ལས་སྒྲུབ་པར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས། དེ་དག་བོན་པོའྱི་གཞུང་དུ་ཡོད་

པ་ལྟར་མཉམ་དུ་ལག་ལེན་བསྟར་བ་ཞྱིག་མྱིན་ནམ་སམ། 
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

དེ་མྱིན་བཀའ་འགྱུར་དང་བསྟན་འགྱུར་ལ་མཚོན་ན། བ་རྒྱུད་ཀྱི་ནང་དུ་ནོར་ལྷ་

ཡོད་པ་ལས་གཡང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོ་ག་རྒྱས་པོ་དང་། ནམ་རྒྱུན་གཡང་སྒྲུབ་སྐབས་ལག་

ཏུ་མདའ་དར་འཁེར་བ་དང་། ལུག་གྱི་ལག་པས་བསྐོར་བ་བེད་པ་ལྟ་བུ་ནྱི་ང་ཚོ་བོད་

ཀྱི་གནའ་རབས་ཀྱི་ལུགས་སོལ་ཡྱིན་པ་ལས། ནང་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ཁག་ཏུ་ཕལ་

ཆེར་མེད། 

ག༽ ཞལ་འདོན་གང་ཞྱིག་བས་ན་དགེ་མཚན་ཆེ་མྱིན།

བཀའ་འདྱི། སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ནས་རྒྱུན་གྱི་ཞལ་འདོན་ཙམ་མྱིན་པར། ཕྱི་དོ་

ཉལ་ཁར་འདོན་རྒྱུར་ཞལ་འདོན་ཐུང་ངུའྱི་རྱིགས་གང་ཞྱིག་ལེགས་པ་ཡོད་མེད་

བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་གནང་རོགས།

བཀའ་ལན། འདོན་པ་ཤ་སྟག་འདོན་པ་ལྟ་བུ་བས་ན། མུ་སྟེགས་པའྱི་ཆོས་པ་

རྣམས་ལ་མཚོན་ན་ལེགས་སྦར་སྐད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་འདོན་རྒྱུ་

ཡོད། 

དོན་གྱི་རྒད་པོ་ཚིག་གྱི་འཁར་བ་ལ། །

བརེན་ཕྱིར། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཁ་ནས་ཚིག་འདོན་མྱིན་ཇྱི་ལྟར་ཡང་། ནང་དོན་ཡྱིད་ལ་

དན་དགོས་ཤྱིང་། ངོས་རང་ལ་ཆ་མཚོན་ན། ཞོགས་པ་གཉྱིྱིད་བསད་མ་ཐག་ཏུ། 

གང་གྱི་ཐུགས་བརེས་ཉེར་བཟུང་ནས། །

ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་སྤངས་པའྱི་ཕྱིར། །

དམ་པའྱི་ཆོས་ནྱི་སྟོན་མཛད་པ། །
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

གཽ་ཏམ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །

ཞེས་པའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྱི་ཉྱིད་ཡྱིད་ལ་དན་པ་ལྟར་ངག་ནས་ཀང་འདོན་

བཞྱིན་ཡོད། དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག 

གང་གྱི་ཐུགས་བརེས་ཉེར་བཟུང་ནས། །

ཞེས་པ་ལྟར། ཐུགས་རེ་ཆེན་པོས་ར་བ་བས་པའྱི་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་ཐོག་

ལ་བསམ་བོ་གཏོང་བ་དང་། 

ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་སྤངས་པའྱི་ཕྱིར། །

དམ་པའྱི་ཆོས་ནྱི་སྟོན་མཛད་པའྱི། །

ཞེས་པ་ལྟར། ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི་ལྟ་བ་སྤོང་བ་དང་། ཚིགས་བཅད་འདྱིས་གཙོ་བོ་

རེན་འབྱུང་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་བསྟན་པ་ལྟར་ཡྱིད་ལ་དན་པར་བས་པ་སོགས་བསམ་བོ་

འདྱི་ལྟར་གཏོང་བཞྱིན་ཡོད། ཚིགས་བཅད་འདྱི་ཉྱིད་ངག་ནས་འདོན་སྐབས་གོང་

ཞུས་ལྟར་དོན་དག་རྣམས་ཀང་བོ་ངོར་ཤར་བ་ཞྱིག་བེད་དགོས། 

གང་གྱིས་རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་། །

འགག་པ་མེད་པ་སྐྱེ་མེད་པ། །

ཆད་པ་མེད་པ་རག་མེད་པ། །

འོང་བ་མེད་པ་འགོ་མེད་པ། །

ཐ་དད་དོན་མྱིན་དོན་གཅྱིག་མྱིན། །

སྤོས་པ་ཉེར་ཞྱི་ཞྱི་བསྟན་པ། །

རྫོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་སྨྲ་རྣམས་ཀྱི། །
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

དམ་པ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །

ཞེས་པའྱི་ཚིག་བཅད་རྣམས་བཏོན་ནས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་

རེན་འབྱུང་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་རང་དབང་གྱི་སྒོ་ནས་འདོམས་པར་མཛད་པ་དང་། རེན་

འབྱུང་ཞེས་པ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་རྣམས་བསམ་བོར་འཁོར་བ་ཞྱིག་བེད་དགོས། ཞལ་

འདོན་འདོན་མཁན་གྱི་ང་ཞེས་པ་དེ་བརེན་ནས་བཏགས་པ་ཙམ་ལས། བོ་ལ་འཆར་

བ་ལྟར་ཕུང་པོར་དབང་སྒྱུར་མཁན་གྱི་ཕུང་པོ་ལས་དོན་གཞན་པའྱི་བདག་མེད་པ་མ་

ཟད། ཕུང་པོའྱི་གསེབ་ནས་ཕུང་པོར་དབང་སྒྱུར་མཁན་གྱི་མཚན་གཞྱིའྱི་བདག་ཀང་

ངོས་འཛིན་རྒྱུ་མེད་པ་རྣམས་བོ་ངོར་ཤར་བ་བས་ནས་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པ་

ཡྱིན། 

དགོང་མོ་ཉལ་ཁར་ཡང་ས་དོ་བསམ་བོ་བཏང་བ་རྣམས་ལ་དན་གསོ་བེད་པ་

དང་། དེ་རྱིང་གྱི་ཉྱི་མ་འདྱི་ཉྱིད་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་

དགོངས་པ་དང་མཐུན་པ་བས་ཡོད་མེད་དང་། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་

གསུངས་པའྱི་ལྟ་སྤོད་གཉྱིས་ལས་ལྟ་བ་རེན་འབྱུང་དང་། སྤོད་པ་འཚེ་བ་མེད་པ་

གཉྱིས་གསུངས་པ་དང་མཐུན་པར་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཉྱིན་མ་དེ་བསྐྱལ་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐོག་

ལ་བསམ་བོ་བཏང་ན། འདོན་པ་ངེས་པར་དུ་འདོན་དགོས་དོན་མེད། 

ང༽ རང་གཅེས་འཛིན་གྱི་རྒྱུ་རྐེན་དང་སེལ་ཐབས།

བཀའ་དྱི། རང་གཅེས་འཛིན་ཞེས་པ་རྒྱུ་རྐེན་གང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་བ་དང་། དེ་

ཇྱི་ལྟར་བས་ཏེེ་སེལ་དགོས་སམ།

བཀའ་ལན། རང་གཅེས་འཛིན་ཡོང་བ་ནྱི༌གཞྱིའམ་རྐེན་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཡོང་བཞྱིན་ཡོད། བདག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་བོས་གཞྱི་ར་བས་ནས་རང་གཅེས་པར་

འཛིན་པའྱི་གཅེས་འཛིན་ཡོང་བ་གཅྱིག་ཡོད། དེ་ནྱི་བདག་མེད་པའྱི་སྟོང་ཉྱིད་མཐོང་

བ་དང་། བདག་མེད་པའྱི་སྟོང་ཉྱིད་ལ་གོ་བ་ཆགས་ནས་སྟོང་ཉྱིད་ལ་བསམ་བྱུང་གྱི་

ངེས་པ་གང་འཚམ་བྱུང་ན། དེ་ལྟ་བུའྱི་བདག་ཏུ་འཛིན་པས་གཞྱི་ར་བས་པའྱི་གཅེས་

འཛིན་དེ་ཤུགས་ཆུང་དུ་འགོ་བ་ཡྱིན། 

འོན་ཀང་བོ་ཤུགས་མེད་པར་ནམ་མཁའྱི་མཐས་གཏུགས་པའྱི་སེམས་ཅན་

ཞེས་བརོད་སྐབས་བོ་ངོར་མ་གཤོང་བར་རང་ཉྱིད་གཅྱིག་པུ་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པའྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་ན་སམ་པའྱི་བསམ་བོ་འཁོར་བ་ཞྱིག་ཡོང་བ་ཡྱིན། བདེན་

འཛིན་ལ་བརེན་པ་མྱིན་པ་དང་། བདེན་འཛིན་དང་མ་འདེས་པ་དེ་རྱིགས་ཡོང་བ་

ཡྱིན། དེ་ནྱི་ཉན་རང་དག་བཅོམ་པའྱི་རྒྱུད་ལའང་དེ་ལྟའྱི་བོ་གུ་དོག་པོས་རང་ཉྱིད་ཁོ་

ནར་བསམ་བོ་གཏོང་བའྱི་རང་གཅེས་འཛིན་གྱི་བོ་ཞྱིག་ཡོང་ཆོག་པ་ཡྱིན།

དེས་ན་རང་གཅེས་ལ་ཉོན་མོངས་ཅན་ཡྱིན་མྱིན་གཉྱིས་བཞག་ཆོག་པ་ཡྱིན། 

དེ་ལྟ་བུའྱི་རང་གཅེས་འཛིན་ནྱི་བདག་མེད་བསྒོམས་ནས་སེལ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཕལ་ཆེར་

མེད། དེ་ནྱི་གཞན་གཅེས་འཛིན་གྱི་བོ་སྦངས་ནས་འགོ་དགོས་པ་དང་། གལ་གནད་

ཆེ་ཤོས་ནྱི་སྟོང་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བས་རོགས་བེད་ལུགས་ནྱི་དྱི་མ་ཟད་རུང་ཡྱིན་པ་དང་། 

སྡུག་བསལ་གྱི་ར་བ་ཉོན་མོངས་ཀྱིས་བེད་པ། ཉོན་མོངས་ཀྱི་ར་བ་དེ་ཡང་གཏྱི་མུག་

བདེན་འཛིན་གྱིས་བེད་པ། གཏྱི་མུག་བདེན་འཛིན་ལ་གཉེན་པོ་སྟོབས་ལྡན་སྟོང་ཉྱིད་

རོགས་པའྱི་ལྟ་བ་ཡྱིན་པ་རྣམས་བསམ་བོར་འཁོར་སྐབས་གཏྱི་མུག་བདེན་འཛིན་དེ་

ཉྱིད་ནུས་པ་ཇྱི་ཙམ་ཆེ་ཡང་། དེ་ལ་གཉེན་པོ་སྟོབས་ལྡན་ཡོད་པ་དང་། སེམས་ཀྱི་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

རང་བཞྱིན་ལ་ཞུགས་མེད་པ་སོགས་བསམ་བོར་འཁོར་ན་རང་གྱིས་ཀང་བང་ཆུབ་

དོན་དུ་གཉེར་བའྱི་བོ་སྐྱེ་བ་དང་། གཞན་རྣམས་ཀང་བང་ཆུབ་ལ་འགོད་འདོད་ཀྱི་བོ་

སྐྱེ་བ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པར་གསུངས་ཡོད། 

ང་ཚོས་བསམ་བོ་ཞྱིག་བཏང་ནའང་། སྟོང་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བས་གོགས་བས་ནས་

གཙོ་བོ་སྐྱོབ་འདོད་ཀྱི་སྱིང་རེ་སྐྱེ་བ་དང་། བང་ཆུབ་དོན་གཉེར་གྱི་བོ་ཡང་དེའྱི་ཐོག་

ནས་ཡོང་བ། གཞན་རྣམས་བང་ཆུབ་ལ་འགོད་འདོད་ཀྱི་བོ་ཡང་དེའྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་

བ་བཅས་སྟོང་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བས་རོགས་བེད་ལུགས་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན། 

དེས་ན་རང་གཅེས་འཛིན་གྱི་གཉེན་པོ་བསྟེན་རྒྱུའྱི་གཙོ་བོ་ནྱི། གཞན་གཅེས་

འཛིན་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། དེ་ཡང་རང་གཅེས་འཛིན་གྱི་སྐྱོན་དང་། 

གཞན་གཅེས་འཛིན་གྱི་ཡོན་ཏན་ལ་བསམ་བོ་བཏང་བ་སྟེ། གཅེས་འཛིན་གཉྱིས་ཀྱི་

སྐྱོན་དང་ཡོན་ཏན་མཐོང་བའྱི་ཐོག་ནས་རང་ཉྱིད་ཁེ་འདོད་པ་ཡྱིན་སྟབས། གཞན་

གཅེས་འཛིན་བསམ་བོ་བཏང་ན༌རང་ཉྱིད་ལ་ཁེ་ཡོང་བ་དང་། རང་ལ་གོང་མྱི་འདོད་

པར་བརེན་གཞན་གཅེས་འཛིན་གྱིས་རང་ཉྱིད་ལ་ཁེ་དང་། རང་གཅེས་འཛིན་གྱིས་

རང་ལ་གོང་རག་གྱི་ཡོད། ཁེ་གོང་དེ་དག་ལ་བསམ་བོ་ཞྱིབ་ཕ་བཏང་ནས་འགོ་

དགོས་པ་ཡྱིན།

ཅ༽ ཆོས་སྱིད་ཟུང་འབེལ་གྱི་གོ་དོན་དང་དགེ་སྐྱོན།

བཀའ་འདྱི། དེང་སྐབས་བོད་ནང་ཆོས་སྱིད་ཟུང་འབེལ་ཐོག་རོད་གེང་ཅུང་ཟད་

ཡོང་བཞྱིན་པར་བརེན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ཆོས་སྱིད་

ཟུང་འབེལ་གྱི་གོ་དོན་དང་། དེའྱི་དགེ་སྐྱོན་ཐོག་ལམ་སྟོན་གྱི་བཀའ་སོབ་ཅྱིག་གནང་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

རོགས་ཞུ།

བཀའ་ལན། ཆོས་སྱིད་ཟུང་འབེལ་ལ་གོ་བ་གཉྱིས་ཡོད། ནམ་རྒྱུན་ཕལ་མོ་

ཆེས་ཆོས་སྱིད་ཟུང་འབེལ་ཞེས་པ་ནྱི། བ་མ་གཅྱིག་གྱིས་ཆབ་སྱིད་ཐུགས་འགན་

འཁུར་བ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་ལ་བསམ་བོ་བཏང་ན། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ངམ་༸རྒྱལ་

བ་རྱིན་པོ་ཆེས་ལུགས་གཉྱིས་ཀྱི་འགན་འཁེར་བ་དེའྱི་མཇུག་རྫོགས་ཟྱིན་པ་མ་ཟད། 

ཕྱིན་ཆད་ཀང་ཡོང་ཐབས་མེད། དེས་ན་ཆོས་སྱིད་ཟུང་འབེལ་ཞེས་པ་དེ་མེད་པ་

ཆགས་ཟྱིན་པ་རེད། 

ཡང་ཆོས་སྱིད་ཟུང་འབེལ་ཞེས་པའྱི་གོ་བ་གཞན་ཞྱིག་ནྱི། ཆབ་སྱིད་བེད་པོ་

རང་ཉྱིད་ཀྱི་སེམས་ནང་ཡ་རབས་སྤོད་བཟང་དང་། དང་བདེན་སོགས་ཆོས་མཐུན་

གྱི་བསམ་བོ་དང་ཀུན་སྤོད་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་བསམ་བོ་བཏང་ན། ཆོས་སྱིད་ཟུང་

འབེལ་ཞེས་པ་དེ་དུས་ནམ་དུ་ཡང་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་ཐོག་གྱི་

ཆབ་སྱིད་པ་སྐྱག་རྫུན་ཤོད་མཁན་དང་། གཞན་བདེ་ཁ་ལ་འཁེར་ནས་རང་བདེ་ཁོ་ན་

སྒྲུབ་མཁན་དེ་དག་ལ་ཡ་རབས་ཀྱི་བསམ་བོ་མེད་ལ། དང་བདེན་དེ་བས་མྱི་བེད་

སྟབས་འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་ཐོག་གྱི་འགན་འཁུར་མཁན་གྱིས་མྱི་མང་ཕུང་ལ་སྦོར་བ་

དེ་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་ཡ་རབས་བསམ་བོ་མེད་པའྱི་སྐྱོན་གྱིས་ཡྱིན། དེའྱི་ཆ་ནས་

བསམ་བོ་བཏང་ན་ཆོས་སྱིད་ཟུང་འབེལ་ངེས་པར་དུ་དགོས་པ་ཡྱིན། 

ལྷག་པར་དུ་བོད་ལ་ཆ་མཚོན་ན། ང་ཚོ་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕག་གཅྱིག་ལྷག་ཙམ་རྱིང་

བོད་སྱིལ་བུར་གྱུར་རེས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ནུས་པ་ཉམས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། འོན་ཀང་བོད་མྱི་

རྱིགས་ཀྱི་ལྟ་བ་དང་ལར་ཞེན་སེབས་པའྱི་ར་བ་ནྱི་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ལ་ཐུག་ཡོད། 
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

དེས་ན་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཤད་ན། ངོས་རང་སྐྱེས་ཡུལ་གྱི་ཨ་མདོར་ཆ་མཚོན་

ན་རྒྱ་སེ་བས་ནས་གནས་ཡོད་ལ། དེ་བཞྱིན་ཁམས་ཁུལ་གྱི་རྒྱ་སེའྱི་ས་ཆ་རྣམས་རྒྱ་

མྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འོག་ཏུ་གནས་ཡོད་པ་ལས། བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་

བང་གྱི་འོག་ཏུ་བསད་མེད། འོན་ཀང་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་། བོད་མྱི་རྱིགས་

ཀྱི་ལར་ཞེན་བཅས་ལ་མཚོན་ནའང་། སར་རྒྱ་སེ་ཡྱིན་པའྱི་མདོ་སྟོད་སད་ཀྱི་ས་ཆར་

གནས་པ་རྣམས་དེང་སྐབས་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་། མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལར་ཞེན་ཧ་

ལས་པ་ཞྱིག་ཡོད། དེ་དག་གང་ལས་བྱུང་ཞེ་ན། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་བཀའ་དྱིན་ཆེན་

པོ་ཡྱིན་པའྱི་དབང་གྱིས་བེད་ཀྱི་མེད། 

མདོར་ན། བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་འཛིན་གྱི་ཡོད། 

དེ་ནྱི་ང་ཚོའྱི་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་འཐབ་རོད་བེད་པ་ལའང་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། 

མྱི་རྱིགས་སྤྱི་དང་མྱི་སྒེར་པ་རང་ཉྱིད་ལའང་ཁེ་ཕན་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད། དེ་ལྟར་ཆོས་སྱིད་

ཟུང་འབེལ་ལ་གོ་བ་གཉྱིས་ཡོད་ལ། ངོས་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་རག་ཏུ་བརོད་མུས་

ལྟར། ཆོས་ཀྱི་ལྟེ་གནས་དང་། སྱིད་ཀྱི་ལྟེ་གནས་གཉྱིས་ངེས་པར་དུ་ཐ་དད་བཟོ་

དགོས་ཞེས་རག་ཏུ་བརོས་མུས་ཡྱིན།  སྒེར་པའྱི་ཐོག་ནས་བརྱིས་ན་ཆོས་སྱིད་ཟུང་

འབེལ་དགོས་པ་དང་། སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཆོས་སྱིད་གཉྱིས་ཐ་དད་དུ་དགོས་

པ་ཡྱིན། ངོས་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་འདྱིར་ཐུག་ཡོད། 

ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་མྱིས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགན་འཁུར་བ་ནྱི་དུས་ཚོད་ཡོལ་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་

ཡྱིན། སར་དེའྱི་ཚེ་དེའྱི་དུས་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཤས་ཆེ། འོན་ཀང་ད་ལྟ་དུས་

ཚོད་གསར་པ་ཞྱིག་ཏུ་སེབས་སྐབས་སར་གྱི་དུས་ཚོད་དང་འགོ་ལུགས་རྣམས་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

འདས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།

ཆ༽ དམར་ཟས་སྤངས་ཏེ་དཀར་ཟས་བསྟེན་དགོས།

བཀའ་འདྱི། རྒྱ་གར་དུ་གནས་སོད་བོད་མྱིའྱི་ཁོད་དམར་ཟས་བསྟེན་མཁན་ཇེ་

མང་དུ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་མཐོང་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག་པས། དེའྱི་ཐད་༸གོང་ས་

མཆོག་ནས་ལམ་སྟོན་བཀའ་སོབ་ཅྱིག་གནང་རོགས་ཞུ།

བཀའ་ལན། ང་ཚོས་ངེས་པར་དཀར་ཟས་ལ་དོ་སང་བེད་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་། 

དཀར་སྐྱོང་བེད་མཁན་མང་དུ་གཏོང་ཐབས་བ་རྒྱུ་ནྱི་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་

རེད། སར་བོད་གཞུང་གྱི་མཛད་སྒོ་ཁག་ཏུ་གསོལ་སྟོན་གཏོང་སྐབས་ཤ་འབའ་ཞྱིག་

ཡྱིན། དེ་ནྱི་ངོས་རང་ལོ་བཅུ་གསུམ་བཅུ་བཞྱིའྱི་སྐབས་མེད་པར་བཟོས་པ་ཡྱིན། 

གཞུང་གྱི་མཛད་སྒོའྱི་སྟོན་མོ་ཡོངས་རྫོགས་དཀར་ཟས་བཟོས་ཡོད། རྒྱ་གར་དུ་

སེབས་རེས་ཀང་ཐོག་མར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༥ ལོ་ནས་ཟླ་ངོ་ཉྱི་ཤུ་ཙམ་རྱིང་ངོས་རང་ཤ་

སྤངས་ནས་དཀར་ཟས་བསྟེན་པ་ཡྱིན། དེ་རེས་མཁྱིས་ནད་ཀྱིས་མནར་ཏེ་གཟུགས་

པོ་དང་། མྱིག མཛུབ་མོའྱི་སེན་མོ་དང་བཅས་པ་ཡོངས་རྫོགས་སེར་པོར་གྱུར་

སྐབས། བོད་ལུགས་དང་ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་སན་པ་གཉྱིས་ཀས་དེ་སའྱི་དམར་ཟས་རང་

འཇགས་བས་ལ་ལེགས་ཚུལ་བརོད་ཀྱི་འདུག 

དེ་ལྟར་ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་བདུན་ཕག་གཅྱིག་ནང་ཐེངས་རེ་གཉྱིས་དམར་ཟས་

དང་། དེ་ཡང་དམྱིགས་ཤ་ཞེས་པ་གཞུང་ལུགས་ཁག་ནས་ཉེས་དམྱིགས་ཆེ་བར་

གསུངས་པ་དང་། བོད་མྱིའྱི་ལུགས་སོལ་ལའང་མེད་སྟབས་མཐོང་ཐོས་དོགས་

གསུམ་གྱི་ཤ་སྤང་རྒྱུ་ཡག་པོ་ཞྱིག་འདུག་པས་ངོས་ནས་དེ་ལྟར་སྤང་བང་བས་པ་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

ཡྱིན།

ཚུར་ངོས་སུ་འདས་པའྱི་ལོ་བཅོ་ལྔ་ཉྱི་ཤུ་ཙམ་རྱིང་སེ་འབས་དགའ་གསུམ་

གྱིས་མཚོན་པའྱི་བཤད་གྲྭ་ཆེ་ཁག་གྱི་སྤྱི་ཐབ་ཚང་མ་དཀར་ཟས་སུ་བསྒྱུར་བ་དང་། 

སྒེར་པ་རང་ཉྱིད་དཀར་ཟས་བསྟེན་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡྱིན། དེས་ན་ཁེད་རང་གྱིས་བརོད་པ་

དེ་བདེན་པ་རེད། གདན་ས་ཁག་གྱི་སྤྱི་ཐབ་དཀར་ཟས་ཡྱིན་སྟབས། གདན་ས་ཁག་

གྱི་ཉེ་འཁྱིས་སུ་མོག་མོག་ཚོང་མཁན་རྣམས་ཧ་ཅང་བྱིན་པོ་འདུག་ཅེས་བརོད་ཀྱི་

འདུག ཚང་མས་དཀར་ཟས་བསྟེན་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡྱིན། སར་ཐོག་མར་གདན་ས་ཁག་ཏུ་

དགེ་བཤེས་དམ་འཇོག་གྱི་གཏོང་སྒོའྱི་སྐབས་གང་ཤ་ཡོད་སའྱི་ས་ཁུལ་ཁག་གྱི་ཤ་

ཁང་དུ་ཤ་མངགས་སྐབས་བ་གང་བཅུ་གངས་གསོད་ཀྱི་ཡོད་ཚུལ་གྱི་སྐད་ཆ་བྱུང་

ཡོད། དུས་ཕྱིས་གཏོང་སྒོ་ཁག་སོས་ཅྱི༑ སྤྱི་ཐབ་ཡན་ཆད་དཀར་ཟས་སུ་བསྒྱུར་

ཡོད། དེ་བཞྱིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ཀང་དཀར་ཟས་བསྟེན་རྒྱུ་བཟོས་ཡོད། 

གཞན་ཡང་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་ཆོས་ཚོགས་ཁག་ངོས་རང་དང་འབེལ་

ཡོད་ཕལ་མོ་ཆེར་ངོས་ནས་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་སྒེར་པ་རང་ངོས་ནས་ཤ་སྤོང་ཐུབ་ན་ལྷ་

རབ་དང་། ཤ་སྤོང་མ་ཐུབ་ཀང་གནས་ཚུལ་ཐ་དད་ཡྱིན། སྤྱི་པའྱི་ཐོག་ནས་དམར་

ཟས་སྤངས་ནས་དཀར་ཟས་བསྟེན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་ཅེས་རག་ཏུ་འབོད་སྐུལ་བེད་

མུས་ཡྱིན། དཀར་ཟས་བསྟེན་རྒྱུ་ནྱི་ལུས་པོའྱི་འཕོད་བསྟེན་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་

དང་། ལྷག་པར་འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་ཐོག་སེམས་ཅན་གྱི་ཚེ་སོག་ལ་བལྟོས་མེད་དང་། 

སེམས་ཅན་ལ་སྱིང་རེ་མེད་པའྱི་བེད་ཚུལ་འདྱི་རྱིགས་ཧ་ལས་པའྱི་ཐབས་སྐྱོ་པོ་རེད་

འདུག ཁོར་ཡུག་ལའང་སྦག་གཙོག་གྱི་གནོད་སྐྱོན་ཆེ་ཞྱིང་། དེ་བཞྱིན་ནད་རྱིགས་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

འད་མྱིན་ཡོང་བ་སོགས་གནོད་སྐྱོན་ཡོད། ཁེད་རང་གྱིས་སྤོབས་པ་མཐོན་པོའྱི་ཐོག་

ནས་མྱི་ཚང་མ་དཀར་སྐྱོང་བེད་དགོས་ཞེས་པ་ནྱི་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཡྱིན། སྒེར་པ་

རྣམས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་རང་དབང་ཡྱིན་པས་ཚང་མ་དཀར་ཟས་བསྟེན་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་

ཡྱིན། 

ངོས་རང་གྱི་ངོ་ཤེས་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་དམར་ཟས་སྤངས་ནས་གང་འཚམ་སོང་

རེས་མྱི་བདེ་བ་ཆགས་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་ངོ་ཤེས་རྒྱ་རྱིགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་ཁོང་རང་

ཆུང་ངུའྱི་སྐབས་ནས་དཀར་ཟས་བསྟེན་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་གཟུགས་པོ་ཧ་ཅང་

སྐྱོ་པོ་ཡོད། ཁོང་རང་བསྟན་པའྱི་བ་བ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པས། ཁེད་རང་གྱི་མྱི་ཚེ་དེ་ཡུན་

རྱིང་ཙམ་སོད་ཐུབ་ན་བསྟན་པར་བ་བ་བེད་ཐུབ་པ་དང་། ཤ་བཟས་པ་དང་རང་ཉྱིད་

ཀྱི་མྱི་ཚེ་ཐུང་ཐུང་བས་ཏེ་གཟུགས་པོ་ཧ་ཅང་སྐྱོ་པོ་བས་ཏེ་བསད་པ་གཉྱིས་ལྕྱི་ཡང་

འཇལ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་ཅེས་ངོས་ནས་བསམ་འཆར་བརོད་རྒྱུ་བྱུང་། ཁོང་རང་གྱིས་

སེམས་ཅན་མྱི་གསོད་པ་མ་ཟད། གཞན་ལའང་གསོད་རོགས་ཞེས་མྱི་བརོད་པས། 

ཁོམ་ལ་དམར་ཟས་འབེལ་པོ་ཡོད་ན་ཟ་བ་དང་། མེད་ན་མེད་པའྱི་ཐོག་ཏུ་འགོ་བ་

ལས། ང་ཤ་ཟ་དགོས་ཞེས་ནམ་ཡང་མྱི་བརོད་པ་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་བསྐྱོད་ན་

འགྱིགས་ཞེས་བརོད་རྒྱུ་བྱུང་ལ། རེས་སུ་ཁོང་ནས་འཚམ་རེ་ཤ་ཁུ་འཐུང་བ་དང་། 

བ་ཤའྱི་ཐང་སོགས་འཐུང་བར་བརེན་གཟུགས་པོ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གསོས་ནས་བདེ་

རུ་ཕྱིན་འདུག ངོས་ནས་སྐབས་དེར་ཁེད་ཀྱིས་ཤ་ཁུ་འཐུང་སྐབས་ངེས་པར་དུ་

སེམས་ཅན་དེ་ཉྱིད་དན་པའྱི་ཐོག་ནས་སོན་ལམ་རྒྱག་པ་དང་། སེམས་ཅན་དེའྱི་དྱིན་

དན་པ་སོགས་བ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་ཞེས་བརོད་རྒྱུ་བྱུང་། ཁེད་རང་གྱི་བསམ་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

ཚུལ་དེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད། 

མདོར་ན། ང་ཚོ་ཚང་མས་གང་ཐུབ་ཀྱིས་དཀར་ཟས་ལ་དང་དོད་བ་རྒྱུ་གལ་

ཆེན་པོ་རེད་འདུག ཡང་རང་ཉྱིད་ཀྱི་འཕོད་བསྟེན་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དང་། ཤ་

རྱིགས་འབེལ་པོ་ཡོད་ས་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཟ་བ་དང་། དཀོན་སའྱི་ཡུལ་གྲུ་ལྟ་བུར་སྤོང་

གང་ཐུབ་བེད་དགོས་པ་ཡྱིན།

ཇ༽ ཚན་རྱིག་པས་ཤེས་པ་ཕག་རགས་འདོད་མྱིན།

བཀའ་འདྱི། ༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ཀླད་པ་ལས་ལོགས་སུ་ཤེས་པ་ཡོད་ཚུལ་

བཀའ་གནང་སོང་བས། ནམ་རྒྱུན་གུས་པའྱི་མཐོང་ཐོས་དན་གསུམ་ལྟར་ན། ཚན་

རྱིག་པ་སན་གགས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ནང་པས་འདོད་པ་ལྟར་གྱི་ཤེས་པ་ཕ་རགས་ཀྱི་

རྣམ་གཞག་འདོད་ཀྱི་ཨེ་ཡོད་སམ། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་འདོད་ན་ཤེས་པ་རགས་པ་

རྣམས་འདོད་ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ནམ།

བཀའ་ལན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༩ ལོར་ངོས་རང་མོ་སོ་ཁོར་ (Moscow) སེབས་

ཤྱིང་། སྐབས་དེར་ཨུ་རུ་སུའྱི་ཚན་རྱིག་པ་འགའ་ཞྱིག་དང་ཐུག་འཕད་བྱུང་བར། ཨུ་

རུ་སུའྱི་ཚན་རྱིག་པ་མཁས་དབང་སན་གགས་ཅན་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཁོང་གྱིས་ཁྱི་ལ་

བརག་དཔད་བས་ཤྱིང་། དེ་ཡང་ཁྱི་ལྟོ་སྟེར་སྐབས་ཏྱིང་ཏྱིང་བརྡུང་སྟེ་ཁྱི་ལྟོ་སྟེར་བ་

སོགས་ཀྱི་བ་ཐབས་སྤད་པ་དང་། རེས་སུ་ཁ་ལག་མེད་ཀང་ཏྱིང་ཏྱིང་རྡུང་སྐབས་

ཁྱིའྱི་ཁ་ནས་མཆྱིལ་མ་དོན་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཡོད། 

དེ་ལྟར་བརག་དཔད་བེད་མཁན་གྱི་ཚན་རྱིག་པ་སན་གགས་ཅན་དེ་དང་སྐད་

ཆ་བྱུང་བར། སྒོ་ལྔའྱི་ཤེས་པའྱི་སྐོར་དང་། ལྷག་པར་ཡྱིད་བོ་ཞེས་བརོད་སྐབས། དེ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ནྱི་ཆོས་ཀྱི་སྐད་ཆ་རེད་ཅེས་ལམ་སེང་དགག་པ་བརྒྱབ་སོང་། ཁོང་གྱིས་ཡྱིད་བོ་

ཞེས་པ་དེ་རྣམ་ཤེས་སམ་དབྱིན་སྐད་ཐོག་སོལ་ (Soul) ཞེས་པ་དེར་གོ་བ་ལེན་པ་

ཡྱིན་འདུག ཚན་རྱིག་པས་རྣམ་ཤེས་སམ་སོལ་ (Soul) ཞེས་པ་དེ་ཁས་ལེན་མྱི་

བེད་པས་དེར་ཁག་མེད། 

ཡང་སར་ཨ་རྱིར་ཚན་རྱིག་གྱི་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་གྱི་སྐབས་སུ་ཐོག་མར་ང་ཚོ་

ཚོགས་འདུ་འཚོགས་སྐབས། ཚན་རྱིག་པ་སྐད་གགས་ཅན་གྱི་ཨ་ཅག་གཅྱིག་ཡོད། 

ཐོག་མར་ང་ཚོ་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁོང་གྱི་རྣམ་འགྱུར་ལ་ཚན་རྱིག་པ་དང་། ཏཱ་

ལའྱི་བ་མ་ནང་པ་ཡྱིན་སྟབས། ནང་པ་དང་མཉམ་དུ་སྐད་ཆ་ཤོད་སའྱི་གཞྱི་གང་ཞྱིག་

ཡོད་པ་དང་། ཁེལ་བགད་དང་མ་རངས་པ་ལྟ་བུའྱི་རྣམ་འགྱུར་ཞྱིག་སྟོན་གྱི་འདུག དེ་

རེས་ནང་པའྱི་འགོ་སྟངས་དང་བཅས་པའྱི་སྐད་ཆ་བྱུང་བར། ནང་པས་འཇྱིག་རེན་

བཀོད་པ་པོ་མྱི་འདོད་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་ཕུང་པོ་ལས་དོན་གཞན་པའྱི་བདག་ཀང་མྱི་

འདོད་པར། ཐམས་ཅད་རྒྱུ་རྐེན་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་ཚུལ་བརོད་སྐབས་ཨ་ཅག་དེས་

དོ་སང་གསར་པ་ཞྱིག་བས་ཏེ། ཏཱ་ལའྱི་བ་མས་བརོད་བཞྱིན་པའྱི་ཆོས་དེ་གཞན་དང་

མྱི་འད་བ་ཞྱིག་འདུག་ཅེས་བརོད་པ་དང་། རེས་སུ་དོ་སང་ཤུགས་ཆེ་བས་ཏེ་ཚོགས་

འདུའྱི་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་ཚུན་ཆད་ལའང་སྐད་སྒྱུར་ཐུབ་བསྟན་སྦྱིན་པའྱི་སར་

ཡོང་སྟེ་གནད་དོན་འདྱི་དང་འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་ནང་པས་གང་ཞྱིག་བརོད་ཀྱི་ཡོད་མེད་

དང་། འགེལ་བཤད་བེད་ལུགས་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་མྱིན་སྐད་ཆ་དྱིས་པ་སོགས་བྱུང་འདུག 

སར་ཕལ་མོ་ཆེས་ཀླད་པ་ལས་ལོགས་སུ་སེམས་སམ་ཤེས་པ་མེད་པར་ངོས་

འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། བར་སྐབས་གཞྱི་ནས་ཚན་རྱིག་པའྱི་ཁོད་ནས་ཀླད་པ་ལས་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

སོགས་སུ་སེམས་སམ་ཤེས་པ་ཡོད་པ་ངོས་འཛིན་བེད་བཞྱིན་ཡོད། ལྷག་པར་གོང་

ཞུས་ལྟར་ཤེས་པ་ལ་སྦོང་བརྡར་སྤད་ནས་ཀླད་པར་དངོས་སུ་འགྱུར་བ་འགོ་བ་དང་། 

སེམས་ལ་སྦོང་བརྡར་སྤད་ནས་མྱིའྱི་སེམས་སྐྱྱིད་དུ་གཏོང་བ། དེ་ལ་བརེན་ནས་ཁག་

གཤེད་དང་། སྱིང་ནད་ཉུང་དུ་འགོ་བ་དངོས་སུ་མཐོང་སྟེ་དོ་སང་ཤུགས་ཆེ་བེད་

བཞྱིན་ཡོད། 

འདྱི་ལོ་འབས་སྤུངས་སུ་ཚན་རྱིག་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་སྐབས་ཚན་རྱིག་པ་སྤོ་

ལགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་ཁོང་གྱིས། ཚོགས་འདུའྱི་སར་ཁོང་རང་ནང་པ་མྱིན་ལ་ཆོས་པ་

ཡང་མྱིན། འོན་ཀང་སྐྱེ་བ་ས་ཕྱིར་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད་ཅེས་ཚང་མ་ཡོད་སར་བཤད་

སོང་། དེ་བཞྱིན་ཉེ་ཆར་པོ་ཊྱི་ལན་ཌྱིར་ (Portland) ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་འཚོགས་པའྱི་

སྐབས་ཁུད་པ་ (Cuba) ནས་ཡྱིན་པའྱི་སྤོ་ལགས་ཡོད་པ་ཁོང་གྱིས་འགེལ་བཤད་

གནང་བ་ལྟར་ན། ཡོ་རོབ་ཏུ་ུནང་པ་བརྒྱ་ཆ་གཅྱིག་ལས་མེད་པས་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་

ཡྱིན། འོན་ཀང་སྐྱེ་བ་ས་ཕྱི་འདོད་མཁན་བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུ་ར་གངས་ཤྱིག་ཡོད་ཚུལ་

བཤད་སོང་། དེས་ན་སྐྱེ་བ་ས་ཕྱི་ཞེས་པ་ནྱི་ཤེས་པའྱི་རྒྱུན་གྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བོ་

གཏོང་རྒྱུ་ལས། ལུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བོ་གཏོང་ས་ཞྱིག་མེད། དེ་ལྟར་དེང་

སྐབས་ལྟ་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། དེ་བཞྱིན་ཚན་རྱིག་པ་རྣམས་ཀྱི་ཁོད་

དུ་ཡང་འགྱུར་བ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། 

སར་དེང་དུས་ཚན་རྱིག་ཅེས་བརོད་སྐབས། ཕར་བརག་དཔད་བེད་པ་དང་། དེ་

ཡང་གང་ཟག་གསུམ་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བརག་དཔད་བ་རྒྱུ་ཡོད། མྱི་གཅྱིག་གྱི་

རེད་པ་དེ་རང་ལ་ཆ་འཇོག་མྱི་བེད་པར་གང་ཟག་གཉྱིས་གསུམ་གྱིས་བརག་དཔད་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བས་ཏེ་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་སྐབས། དེ་ལྟར་ཡྱིན་པར་ཐག་གཅོད་བེད་ཀྱི་ཡོད། དེས་

ན། ནང་སེམས་ཀྱི་མོང་བ་ནྱི་མོང་བ་པོ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཁ་ནས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་

དེར་ཆ་འཇོག་བེད་དགོས་པ་ལས། དེ་ལ་གང་ཟག་གསུམ་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་

བ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡྱིན། ནང་གྱི་མོང་བ་འདྱི་རྱིགས་ལ་སྤྱིར་བཏང་ཚན་རྱིག་གྱིས་བརག་

དཔད་བས་པ་ལྟ་བུས་ཡོང་ཐབས་མེད། 

གཉྱིས་ནས་ད་ལྟ་བརག་དཔད་བས་པ་རྣམས་འཕྲུལ་ཆས་ཁོ་ནའྱི་ཐོག་ནས་

བརག་དཔད་བེད་བཞྱིན་ཡོད་པས། མྱིག་གྱིས་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། རྱིས་

དང་ཚད་རྒྱག་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། ཤེས་པ་ཞེས་པ་ནྱི་བརད་གཅོད་བེད་

ཡུལ་གྱི་གཞྱི་དེ་ཉྱིད་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། ད་བར་སེམས་མེད་བེམ་པོའྱི་

ཆོས་རྡུལ་ཕ་རབ་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་ཏུ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པའྱི་བེད་ཐབས་འདྱི་ཁོ་ནའྱི་ཐོག་

ནས་ནང་སེམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བརག་དཔད་བས་ན་ཡོང་ཐབས་མེད་ལ། རེད་རྒྱུ་གཏན་

ནས་མེད། གཟུགས་ཅན་ཁོ་ནའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བོ་བཏང་བ་ལྟ་བུ་མྱིན་པར་ལྟ་

སྟངས་གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་རུ་བཏང་དགོས་པ་ཡྱིན། 

མ་གཞྱི་ཚན་རྱིག་པ་དག་གྱིས་དུས་ཚོད་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་བཞྱིན་ཡོད། དུས་

ཚོད་ཅེས་པ་དེ་ (Absolute or Relative) ལྟོས་བཅས་དང་། ལྟོས་མེད་རང་རྐ་བ་

ཞྱིག་རེད་ཅེས་བརོད་ཚུལ་གཉྱིས་ཡོད། དུས་ཚོད་ནྱི་ཤེས་པ་མྱིན་ནའང་། བེམ་པོ་

རེད་ཅེས་བརོད་མྱི་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་ནྱི་ཡུལ་ལམ་གཞྱི་གཅྱིག་ལ་སྦར་ནས་

འདས་པ་དང་། མ་འོངས་པ་བརྱི་བ་ལས། དུས་ཚོད་རང་ཉྱིད་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་

བརོད་མྱི་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་སར་ནས་བརག་དཔད་བེད་བཞྱིན་ཡོད། དུས་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

ཚོད་ཤེས་པ་མྱིན་ལ། དེ་ལ་ཚད་ཇྱི་ལྟར་འཇལ་མྱིན་ངོས་ནས་མྱི་ཤེས། དེང་སྐབས་

ཚན་རྱིག་པས་བརག་དཔད་བེད་ཡུལ་རྱིམ་བཞྱིན་གཞྱི་རྒྱ་ཇེ་ཆེར་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། 

དེ་ཡང་དུས་རབས་ཉེར་གཅྱིག་པའྱི་ནང་དུ་ཚན་རྱིག་པས་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་ཡུལ་

གཞྱི་རྒྱ་ཇེ་ཆེར་ཕྱིན་ཏེ་ཕྱི་ཡྱི་དངོས་པོ་ཙམ་མྱིན་པར། ནང་སེམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་

བརག་དཔད་བ་རྒྱུ་དེ་ཡང་གཏྱིང་ཇེ་ཟབ་དང་། གཞྱི་རྒྱ་ཇེ་ཆེར་འགོ་གྱི་རེད་ཅེས་

ངོས་ནས་རག་ཏུ་བརོད་བཞྱིན་ཡོད། 

དེ་ལྟར་བྱུང་ན་དེང་རབས་ཚན་རྱིག་ཅེས་པ་དེ་མ་ལག་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་

པ་ཡྱིན། དེ་མྱིན་ད་བར་ཕྱི་ཡྱི་གཟུགས་ཅན་ཁོ་ནར་བརག་དཔད་བེད་མཁན་ཞྱིག་

ཡྱིན་སྟབས་ཆ་ལག་ཚང་བ་ཞྱིག་ཆགས་མེད། དེ་ཡང་ཚན་རྱིག་པ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་

ཕར་ཕྱིའྱི་དངོས་པོར་བརག་དཔད་བས་པ་ལས། ཚན་རྱིག་པ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་རང་ལ་

བརག་དཔད་བེད་ཀྱི་མེད། བདེ་སྡུག་ཚན་རྱིག་པ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་མོང་བ་ལས། བརག་

དཔད་བེད་ཡུལ་དེས་གང་ཡང་མོང་གྱི་མེད། བདེ་སྡུག་ཅེས་པ་དེ་ཉྱིད་ཚོར་བ་ཞྱིག་

དང་ཤེས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས། དེའྱི་ཐོག་བསམ་བོ་མྱི་གཏོང་ཐབས་མེད་ཡྱིན། ད་

བར་ཕར་ཡུལ་ལ་བརད་གཅོད་བས་ནས་བསམ་བོ་གཏོང་གྱི་ཡོད་ཀང་། དེང་སྐབས་

དེར་འགྱུར་བ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་ལ༑ མ་འོངས་པར་འགྱུར་བ་ཤུགས་ཆེ་འགོ་རྒྱུར་

ངེས་པ་ཡྱིན། 

ཉ༽ ཆོས་དང་མ་འབེལ་བའྱི་བཟང་སྤོད་ཀྱི་རྱིན་ཐང་།

བཀའ་འདྱི། ཐོག་མར་བཀྲ་ཤྱིས་བདེ་ལེགས་ཀྱི་འཚམས་འདྱི་དང་བཅས་

བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་ཐོག་ཆོས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བེད་མཁན་དང་། དེ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ལྟར་ཡྱིད་ཆེས་མྱི་བེད་མཁན་ཡང་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་བར་མྱི་མཐུན་པའྱི་དཀའ་

ངལ་ཤུགས་ཆེ་ཡོད་པ་རྣམས་སེལ་ཐབས་དང་། ལྷག་པར་འཛམ་གྱིང་ཞྱི་བདེ་དང་། 

འཆམ་མཐུན་ཡོང་བར་ཐབས་ལམ་གང་ཞྱིག་བསྟེན་ན་དགེ་མཚན་ཆེ་བ་དང་། མ་

འོངས་པའྱི་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ཀྱིས་གང་འད་ཞྱིག་ལ་འབད་བརོན་བེད་དགོས་སམ།

བཀའ་ལན། གོང་དུ་ཆོས་དང་མ་འབེལ་བའྱི་བཟང་སྤོད་ཀྱི་རྱིན་ཐང་སྐོར་

བརོད་པ་ལྟར། ཆོས་དད་མེད་པ་རྣམས་ཀྱིས་བདེ་སྡུག་མོང་བཞྱིན་པ་མ་ཟད་བདེ་བ་

འདོད་པ་ཀྱི་ཡོད། ད་བར་དོ་སང་མ་བྱུང་བ་ལས་སེམས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་ཀང་གཅྱིག་

མཚུངས་ཡོད། ཆོས་པ་རྣམས་ལ་ཆ་མཚོན་ནའང་། ཆོས་བེད་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ལྷ་

ཁང་ནང་ཆོས་དད་ཡོད་ཁུལ་གྱིས་མྱིག་བཙུམས་ནས་དད་པ་བེད་ཅྱིང་སོན་ལམ་

རྒྱག་པ་དང་། ལྷ་ཁང་གྱི་ཕྱི་རོལ་དུ་སེབས་སྐབས་དོ་སང་མེད་པའྱི་རྱིགས་ཧ་ཅང་

མང་པོ་ཡོད། ར་བ་བམས་བརེ་དང་། བཟོད་པ་སོགས་ལ་སེམས་ཀྱི་གཏྱིང་ནས་

ཡྱིད་ཆེས་མེད་སྟབས། ཆོས་ཞེས་པ་དེ་འདོན་པ་བཏོན་པ་དང་། སོན་ལམ་རྒྱག་པ་

ལྟ་བུར་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད། དེས་ན་ཆོས་པའྱི་ནང་དུའང་སྐྱག་རྫུན་ཤོད་མཁན་མང་

པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད། ཆོས་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཆོས་པའྱི་མྱིང་འཁེར་ནས་གཞན་ལ་རྫུན་

ཤོད་པ་དང་། མགོ་སྐོར་གཏོང་བ། ཐུབ་ཚོད་ཤོད་པ། དབང་ཡོད་ཤོད་པ། བཙན་

གཡེམ་བེད་པ་ལྟ་བུ་ཡོང་གྱི་ཡོད། དེ་དག་ནྱི་སེམས་གཏྱིང་ལ་ཡ་རབས་བཟང་སྤོད་

ལ་ཡྱིད་ཆེས་མེད་པའྱི་རགས་ཡྱིན། 

ཆོས་པ་དངོས་གནས་སེམས་གཏྱིང་ནས་ཆོས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་མཐོང་སྟེ། དོན་

གཉེར་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཉམས་ལེན་བེད་མཁན་ཞྱིག་མ་བྱུང་ན། ཆོས་དེ་ཡང་ཁ་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

གཏྱིང་མྱི་མཚུངས་པ་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་བཞྱིན་ཡོད། དཔེར་ན། ངོས་རང་ལ་མཚོན་ན། 

ཆོོས་པའྱི་མྱིང་འཁེར་ཏེ་ཁ་ནས་བམས་བརེ་དང་། གཞན་གཅེས་འཛིན་སོགས་

བརོད་པ་དང་། ནང་ལྟར་ན་རང་དོན་ཁོ་ན་བསམ་བོ་བཏང་ནས་བསད་ན། ང་རང་གྱི་

གཏམ་དང་སན་གགས། ནོར་ལོངས་སྤོད་ཤ་སྟག་བསམ་བོ་བཏང་ནས་བསད་ན་དེ་

ནྱི་རྫུན་ཡྱིན། ཁ་ནས་གཞན་གཅེས་འཛིན་དང་བམས་བརེའྱི་སྐོར་བརོད་ཅྱིང་། 

སེམས་གཏྱིང་ནས་རང་གཅེས་འཛིན་གྱི་གོང་བུ་ལྟར་བསད་ན་རྫུན་བཤད་པ་དང་། 

ཁ་གཏྱིང་མྱི་མཚུངས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དབྱིན་སྐད་དུ་ཧེ་པོ་ཁོ་སྱི་ (Hypocrisy) ཞེས་

བརོད་ཀྱི་ཡོད། ཆོས་ཞེས་པ་དེ་ཡག་པོ་ཞྱིག་དང་། སེམས་ཀྱི་གཏྱིང་ནས་ཡྱིད་ཆེས་

ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་ཞེ་གཉྱིས་མེད་ཀྱིས་ཉམས་ལེན་མ་བས་ན། ཆོས་ཀྱིས་ཚུལ་

འཆོས་ཏེ། དབྱིན་སྐད་དུ་ཧེ་པོ་ཁོ་སྱིས་ (Hypocrisy) སོབ་ཀྱི་ཡོད་པས་ཡག་པོ་

གཏན་ནས་མེད། 

དེས་ན་གཞྱི་རའྱི་ཡ་རབས་སྤོད་བཟང་ཞེས་པ་དེར་ཡྱིད་ཆེས་དང་། དངོས་

གནས་ཁེ་ཕན་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། ཡྱིད་ཆེས་ཞེས་པ་དེ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་ལ་བསམ་བོ་

གཏོང་བ་དང་། ཁེ་ཕན་མཐོང་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིད་ཆེས་བེད་དགོས་པ་ལས། བ་མས་

བཀའ་གནང་གྱི་འདུག་ཅེས་བརོད་པ་ལྟ་བུ་གཏན་ནས་མྱིན། བ་མ་དེ་ཡང་ཚད་ལྡན་

ཞྱིག་དགོས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོ་བོད་པའྱི་བ་མ་རྣམ་པའྱི་ནང་དུ་གཞན་ལ་ཆགས་སང་

སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་དེ་རྱིགས་ཡོང་བཞྱིན་འདུག ཉེ་ཆར༌རྒྱ་གར་ཤར་ཕོགས་བོད་

པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཡོད་པའྱི་བ་མ་ཞྱིག་གྱིས་མྱི་དམངས་ལ་ཁལ་བསྐུལ་བ་

སོགས་གང་བྱུང་བེད་ཀྱི་འདུག་ཅེས། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་སུ་ཡྱི་གེ་ཞྱིག་ཀང་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

འབོར་འདུག གཟབ་གཟབ་མ་བས་ན་དེ་རྱིགས་ཡོང་བཞྱིན་འདུག བ་སྤྲུལ་གྱི་མྱིང་

འཁེར་ནས། སྤྱི་ཚོགས་ནང་བཤུ་གཞོག་གཏོང་བ་ལྟ་བུ་བྱུང་ན་ཧ་ཅང་ཐབས་སྐྱོ་པོ་

ཡྱིན། གུང་ཁན་པ་རྣམས་ཀྱིས་བརོད་པ་ལྟར། སར་ངོས་རང་སོག་ཡུལ་དུ་ཕྱི་ལོ་ 

༡༩༧༩ ལོར་ཐེངས་དང་པོ་བསྐྱོད་སྐབས་འགེམས་སྟོན་ཁང་ཞྱིག་ཏུ་གྲྭ་ཆས་གོན་

པའྱི་གྲྭ་པ་ཁ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་གདངས་ཤྱིང་། དེའྱི་ཁ་ནང་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་བསྐྱོད་བཞྱིན་

པའྱི་རྱི་མོ་ཞྱིག་བཀྲམས་འདུག བ་མ་དང་གྲྭ་པས་ཁ་གདངས་ནས་མྱི་དམངས་དང་

སྤྱི་ཚོགས་ལ་བཤུ་གཞོག་གཏོང་བཞྱིན་པ་དེ་སྟོན་གྱི་ཡོད། ངོས་རང་བ་མ་ཡྱིན་

སྟབས་རྱི་མོ་དེའྱི་ཉེ་འཁྱིས་སུ་འབོར་སྐབས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་མཁན་དེ་ཡང་ཅུང་

ཟད་འཚེར་པོ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ངོས་ནས་འཚེར་དགོས་དོན་མེད། དེ་ནྱི་དངོས་ཡོད་

གནས་ཚུལ་ཡྱིན་པ་དང་། དངོས་གནས་ཆོས་པ་ཡག་པོ་ཞྱིག་མ་བས་ན་བཤུ་

གཞོག་དངོས་གནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་ཅེས་བརོད་རྒྱུ་བྱུང་། དེས་ན་ཆོས་ཞེས་པ་དེ་

སེམས་གཏྱིང་ནས་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད་པ་ཞྱིག་དགོས་པ་ཡྱིན། 

ཆོས་དད་མེད་མཁན་རྣམས་ལ་སྐྱེ་བ་ས་ཕྱི་དང་། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པའྱི་གོ་འཕང་སོགས་བརོད་དགོས་དོན་མེད། མྱི་ཚེ་འདྱི་ཉྱིད་ཁ་ཡོད་ལག་

ཡོད་ཀྱི་ཡ་རབས་སྤོད་བཟང་བས་ན་ཁེ་ཕན་ཆེ་བ་ལས། ཆགས་སང་གྱི་གཞན་

དབང་དུ་བསད་ན་ཁེ་ཕན་གང་ཡང་མེད། དེང་སྐབས་འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་ཐོག་གྱི་རོག་

ག་བཟོ་མཁན་དེ་དག་ལ་ལྟོས་དང་ཤེས་གསལ་ཡྱིན། 

དཔེ་མཚོན་གསལ་ཤོས་ཤྱིག་ནྱི། སེ་རྱི་ཡའྱི་གཞུང་འཛིན་མྱི་ས་རྣམས་ལ་

ལྟོས་དང་། ཨ་ཙི་མྱི་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་གསོད་ཀྱི་འདུག དེ་ལ་འཛམ་གྱིང་མྱི་ཀུན་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

གྱིས་འཕ་སོད་བེད་བཞྱིན་ཡོད་ལ། འཕལ་སེལ་གྱི་རྒྱལ་ཁ་ཞྱིག་ཐོབ་ཀང་ཧ་ལས་

རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། ཁོང་ཚོ་རང་ཉྱིད་ཤྱི་ནས་རུས་པར་ར་བརྒྱབ་པའྱི་མཚམས་སུ་

ཡང་དེའྱི་ཚེ་དེའྱི་དུས་སུ་མྱི་སྡུག་ཅག་ཧ་ལས་པ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད་ཅེས་འཛམ་གྱིང་

འདྱིའྱི་ཐོག་མྱིང་ངན་པ་ཞྱིག་གནས་རྒྱུ་ཡྱིན། རང་ཉྱིད་ཉོན་མོངས་དང་། ཆགས་སང་

ཁོ་ནའྱི་གཞན་དབང་དུ་བཏང་བར་བརེན་མྱིའྱི་སོག་ལ་གཏན་ནས་རྱིན་ཐང་མྱི་བརྱི་

བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད། 

དེ་བཞྱིན་བར་སྐབས་འབར་མའྱི་གནས་ཚུལ་ལ་ཆ་བཞག་ན། དངོས་ཡོད་

གནས་ཚུལ་ཇྱི་ཡྱིན་ཞྱིབ་ཕ་མྱི་ཤེས་ཀང་། ཚགས་པར་ནང་ཐོན་པ་ལྟར་ན་ནང་པའྱི་

དགེ་སོང་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་ཁ་ཆེའྱི་རྱིགས་ལ་གཏོར་བཅོམ་བརྡབ་གསྱིག་བཏང་བའྱི་

གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད། དེ་རེས་ངོས་ནས་ནང་པའྱི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ལ་དཀའ་

ངལ་དེ་རྱིགས་འཕད་སྐབས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞལ་རས་སྒོམས་

རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་སྐུལ་བས་པ་ཡྱིན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རེས་འབང་ཡྱིན་

ཞྱིང་། ལུས་ལ་གྲྭ་ཆས་བསབས་ཡོད། འོན་ཀང་སེམས་པ་སྐབས་འཕལ་དེར་ཆགས་

སང་ཁོ་ནའྱི་གཞན་དབང་དུ་ཕྱིན་ན་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཡོད། མ་མཐའ་སངས་རྒྱས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་སྐུ་དངོས་ཕེབས་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་ན། ཁ་ཆེ་དེ་དག་ལ་སྲུང་

སྐྱོབ་གནང་གྱི་རེད་ཅེས་བརོད་རྒྱུ་བྱུང་། ཆོས་དད་མྱི་འད་ཡང་འགོ་བ་མྱི་ཡྱིན་པ་

དང་། ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་མར་གྱུར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅེས་བརོད་པ་ལྟར་གཅྱིག་

མཚུངས་ཆགས་ཡོད། དེས་ན་ང་ཚོས་ཆོས་པ་སྤུས་དག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བ་ལའང་ཆོས་

དང་མ་འབེལ་བའྱི་བཟང་སྤོད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེན་པོ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཡྱིན། ཆོས་དད་མེད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་ཡ་རབས་བཟང་སྤོད་ཡོང་བ་ལ་ཆོས་དང་

མ་འབེལ་བའྱི་བཟང་སྤོད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་དགོས་རྒྱུ་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། 
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ཉིན་གཉིས་པའི་བཀའ་ཆོས།

ཀ༽ ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་སྤེལ་ཐབས།

ཚང་མར་བཀྲ་ཤྱིས་བདེ་ལེགས་ཡོད། ཁེད་རང་ཚོ་ཚང་མ་སོབ་སྦོང་བེད་

བཞྱིན་པ་ཤ་སྟག་རེད། གང་ལྟར་མྱི་ཚེའྱི་ནང་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་

གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་སྟབས། ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་གོང་ནས་གོང་དུ་

འཕེལ་བའྱི་རྒྱུ་གཙོ་བོ་ནྱི་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཐོས་བྱུང་གྱི་ཤེས་རབ་ཙམ་ལ་མྱི་འཇོག་པར་

བསམ་བྱུང་གྱི་ཤེས་རབ་ལ་ཡང་ཡང་བསམ་བོ་བཏང་སྟེ་བསམ་བྱུང་གྱི་ཤེས་རབ་

བསྐྱེད་རྒྱུར་འབད་བརོན་ཆེ་ཙམ་བེད་དགོས་ལ། དེ་ཡང་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབེད་ཀྱི་

ཤེས་རབ་གོང་འཕེལ་ཡོང་ཐབས་གཙོ་བོ་དེའྱི་ཐོག་ནས་བེད་དགོས། 

དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ང་ཚོ་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་པ་དང་། 

ཡང་སྒོས་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཆོས་ནང་བམས་འཇམ་དབངས་སོགས་ས་བཅུའྱི་སེམས་

དཔའ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་སྟེ། དཔེར་ན། མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་མཐར་

གྱི་སྦོར་བའྱི་ནང་། ལྷ་རེས་སུ་དན་པ་ཞེས་པ་ལྟར། ནཱ་ལེནྡྲའྱི་རྱིག་ཤུལ་ནས་རེ་

བཙུན་སྒོལ་མ་དང་། འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་སྐུ་བརན་རེད་སོན་བྱུང་ཡོད། 

སྤྱིར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ཐེག་པའྱི་ནང་དུའང་ཡོད། གསང་སགས་རྡོ་རེ་ཐེག་

པའྱི་ཆོས་འཁོར་ནང་ལྷ་སྐུའྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་སེམས་དཔའ་དེ་རྱིགས་བསྒྲུབས་ནས་

དེའྱི་གཟུངས་སགས་དང་། གཙོ་བོ་སྒོམ་རྒྱག་པའྱི་ཐོག་ནས་ཤེས་རབ་གོང་ནས་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

གོང་དུ་སྤེལ་བའྱི་ཐབས་ཤེས་གཅྱིག་ཡོད། སོན་གྱི་རྒྱ་གར་མཁས་པ་མང་པོས་

ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་གཙོ་བོ་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་བསྟེན་

ནས་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡོངས་གགས་སུ་ཡོད། དེ་བཞྱིན་བོད་

གངས་ཅན་ལྗོངས་ཀྱི་ས་དགེ་བཀའ་རྱིང་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་མཁས་པའྱི་དབང་པོ་

མང་པོས་ཀང་རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་བསྒྲུབས་ནས་ཤེས་རབ་གོང་ནས་གོང་དུ་

འཕེལ་ཡོད། 

ངོས་རང་ལ་ཆ་མཚོན་ན། ཆུང་དུས་ནས་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀྱི་

བསྟོད་པ་གང་བོ་མ་འདོན་རྒྱུས་མཚོན་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་རྒྱུད་སེ་འད་མྱིན་གྱི་ཐོག་

ནས་ངོས་རང་གྱིས་དངོས་སུ་རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་སྒྲུབ་སྐབས། ཉམས་མོང་གྱི་

ཐོག་ནས་ཤེས་རོགས་བྱུང་བ་ལྟར་ན། ཤེས་རབ་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་རྒྱུར་ཏན་

ཏན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་འདུག དེར་བརེན་དེ་རྱིང་འདྱིར་ཁེད་རང་ཚོར་རེ་བཙུན་

འཇམ་དཔལ་དབངས་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཤྱིག་བས་ན་བསམས་པ་དན་

བྱུང་།

རྒྱུད་སེ་རང་རང་དང་འབེལ་བའྱི་འཇམ་དབངས་སྒྲུབ་ཐབས་མང་དུ་ཡོད་ལ༑ དེ་

རྱིང་འདྱིར་སྤྱིར་བཏང་བ་རྒྱུད་དང་འབེལ་བ་དང་། དེ་ཡང་གང་བོ་མའྱི་བསྟོད་སྒྲུབ་

ཅེས་པ་འདྱི་སྟབས་བདེ་ཤོས་ཡྱིན་སྟབས་གང་བོ་མའྱི་བསྟོད་སྒྲུབ་ཅྱིག་བེད་དགོས་

སམ་བྱུང་། གང་བོ་མའྱི་བསྟོད་སྒྲུབ་བེད་པ་ལ། བ་མ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་བྱིན་རླབས་ཚུར་

བངས་ནས་དེ་རེས་སོབ་མ་རྣམས་ལ་འབྱིན་དགོས་པར་བརེན། ངོས་ནས་བསྒྲུབ་

བཞག་སྐར་མ་བཅོ་ལྔ་ཙམ་འགོར་རྒྱུར་དེའྱི་རྱིང་རགས་གསལ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། སོབ་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

མ་བྱིངས་རྣམས་ནས་ཨ་ར་པ་ཙ་སྒ་ཤུགས་ཆུང་ངུའྱི་ཐོག་ནས་གངས་གསོག་བེད་

དགོས། 

ཁ༽ དུས་རབས་ཉྱི་ཤུ་པ་དམག་འཁྲུག་གྱི་དུས་རབས།

ངོས་ནས་ནམ་རྒྱུན་འཛམ་གྱིང་གང་སར་མྱི་སུ་ཞྱིག་ཐུག་འཕད་བྱུང་ཡང་འདྱི་

ལྟར་འགེལ་བརོད་བེད་བཞྱིན་ཡོད། ང་ཚོ་དུས་རབས་ཉེར་གཅྱིག་པའྱི་ནང་དུ་

སེབས་ཡོད་ཅྱིང་། དུས་རབས་ཉྱི་ཤུ་པ་དེ་ང་ཚོའྱི་མྱི་རབས་ཀྱི་དུས་རབས་དང་། དེ་

ཡང་ལོ་ན་ལྔ་བཅུ་དྲུག་ཅུར་སོན་པ་ཡན་ཆད་རྣམས་དུས་རབས་ཉྱི་ཤུ་པའྱི་མྱི་

ཆགས་ཡོད། ཁེད་རང་ཚོ་ལོ་ན་སུམ་ཅུ་མན་རྣམས་དུས་རབས་ཉེར་གཅྱིག་པའྱི་མྱི་

རབས་སུ་བཞག་ཆོག་པ་ཡྱིན། དེས་ན་འདས་ཟྱིན་པའྱི་དུས་རབས་ཉྱི་ཤུ་པ་དེ་ང་

ཚོའྱི་དུས་རབས་ཆགས་ཡོད། 

དུས་རབས་ཉྱི་ཤུ་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༥ ལོར་ངོས་རང་སྐྱེས་པ་རེད། སྐབས་དེར་

རྒྱ་ནག་ལ་ཉྱི་ཧོང་གྱི་དམག་འཁྲུག་འགོ་ཚུགས་ལ་ཉེ་ཡོད། དེ་རེས་རྱིང་པོར་མྱི་

ཐོགས་པར་འཛམ་གྱིང་དམག་ཆེན་གཉྱིས་པ་བྱུང་ཞྱིང་། ཡོ་རོབ་ལ་ཆ་མཚོན་ནའང་

ན་ཛིའྱི་ (Nazi) ཤུགས་རྐེན་རྱིམ་པར་སེབས་བཞྱིན་ཡོད། དེ་རེས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༨ 

དང་ ༡༩༣༩ སྐབས་ལ་དམག་ཆེན་གཉྱིས་པ་ལངས་ཏེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༤ བར་དམག་

འཁྲུག་ངང་གནས་ཏེ་སྐབས་དེར་མྱི་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་བསད་ཡོད། དེ་བཞྱིན་རྒྱ་

ནག་རང་ལ་ཆ་མཚོན་ན། ནང་འཁྲུག་བྱུང་སྟེ་མྱི་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་ཤྱི་རྨས་བྱུང་

ཡོད། 

དེ་རེས་ཀོ་རྱི་ཡའྱི་ (Korea) དམག་འཁྲུག་བྱུང་བ་དང་། སྐབས་དེར་ཡང་མྱི་ཧ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་ཤྱི་སྐྱོན་བྱུང་ཞྱིང་། སྐབས་དེའྱི་དམག་དཔོན་ཁམ་ཐེ་ཧུ་ཡྱི་མངའ་

འོག་གྱི་དམག་དཔུང་གྱིས་མྱི་སོག་ལ་ཕངས་མེད་བས་ཐོག ཚུར་ངོས་དེར་ཨ་རྱིས་

གོ་མཚོན་ཧ་ལས་པ་བེད་སྤོད་བས་པ་དང་། ཕར་ངོས་དེར་རྒྱ་མྱིའྱི་དམག་དཔུང་

དང་བང་དམག་ཅེས་པ་དེས་ཀང་མྱི་སོག་ལ་ཕངས་མེད་བས་ཏེ་དམག་དཔུང་རྒྱ་

མཚོའྱི་རླབས་ལྟར་གཅྱིག་མཇུག་གཉྱིས་མཐུད་  (&Wave after wave) མྱི་བཏང་

སྟེ་ཧ་ལས་པ་བསད་ཡོད། 

དེ་ནས་ཝྱི་ཏྱི་ནམ་ (Vietnam) གྱི་དམག་འཁྲུག་བྱུང་སྟེ། སྐབས་དེར་ཡང་མྱི་ཧ་

ལས་པ་བསད་རྨས་བྱུང་ཞྱིང་། དེ་རེས་དུས་རབས་ཉེར་གཅྱིག་པ་འགོ་ཚུགས་

སྐབས་ཨབ་གྷ་ནྱི་སྱི་ཐན་ (Afghanistan) དང་། དེ་བཞྱིན་ཨྱི་རག་ (Irag) གྱི་རོག་ག་

དེ་དག་ཀང་དུས་རབས་ཉྱི་ཤུ་པའྱི་མྱིའྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་མཐའ་མའྱི་ཐག་གཅོད་དག་

པོས་བེད་དགོས་པ་དང་། འཚེ་བ་ལ་བརེན་ན་རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་ཡོང་བར་ཡྱིད་

ཆེས་དང་། གོམས་གཤྱིས། ལྟ་ཚུལ་འཛིན་ནས་དུས་རབས་ཉེར་གཅྱིག་པ་འགོ་

ཚུགས་སྐབས་ཀང་། ས་གནས་སོ་སོར་དམག་འཁྲུག་བརྒྱབ་སྟེ་མྱི་གསོད་སོགས་

ཀྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད། དེ་ལྟར་ཧ་ལས་དགོས་པའྱི་འཚེ་བ་བས་པའྱི་གྲུབ་འབས་

ལ་འཛམ་གྱིང་འདྱི་ཞྱི་བདེ་ལྷྱིང་འཇགས་དང་། ཅུང་ཟད་བདེ་སྐྱྱིད་མང་བ་སོགས་

གྲུབ་འབས་ལྟ་སོ་འཇོག་སོ་ཡོད་པ་གཅྱིག་ཀང་བྱུང་མེད། 

ག༽ འཚེ་མེད་ཞྱི་བདེའྱི་དུས་རབས་སྐྲུན་ཐབས།

བརོད་མ་ཐག་པ་ལྟར་སར་གྱི་བག་ཆགས་ཀྱིས་ད་ལྟའང་རོག་ག་དང་འཚེ་བའྱི་

ནང་དུ་སོད་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། དེར་བརེན་འདས་པའྱི་ཉམས་མོང་ཕོགས་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

བསོམས་བེད་སྐབས། འཚེ་བ་བས་ནས་འཛམ་གྱིང་ཐོག་བདེ་སྐྱྱིད་སྒྲུབ་ཐུབ་ཐབས་

གཏན་ནས་མེད། སར་ཡུལ་ཚོ་དང་ཡུལ་ཚོ་བས་ཏེ་རང་རང་སོ་སོར་རང་ཁ་རང་

གསོའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དག་དང་གཉེན་ཞེས་དབེ་མཚམས་ཕེ་སྟེ་དག་བོ་

དེ་གཏོར་བཅོམ་བས་ན་རང་ཉྱིད་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པ་ལྟ་བུ་ཡོད་ཀང་། ད་ལྟའྱི་འཛམ་

གྱིང་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་ལྟར་མྱིན། དེ་ཡང་འཛམ་གྱིང་གྱི་དཔལ་འབོར་དང་། འཛམ་

གྱིང་གྱི་ཁོར་ཡུག་སོགས་ལ་རྒྱལ་མཚམས་ཀྱི་དབེ་བ་གང་ཡང་མེད་པར་འཛམ་

གྱིང་འདྱི་ཉྱིད་བདེ་སྡུག་ལེགས་ཉེས་གཅྱིག་གྱུར་ཐོག་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། 

དུས་ཚོད་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ཐོག་ཏུ་སེབས་སྐབས་ང་ཚོ་དང་ཁོང་ཚོ་ཞེས་རྣམ་དབེ་

འབེད་རྒྱུ་དེ་ཙམ་ལྷག་མེད། འཛམ་གྱིང་ཁོན་ཡོངས་ལ་ང་ཚོ་དང་ཁོད་ཚོ་ཞེས་པའྱི་

དབེ་མཚམས་གསལ་པོ་འབེད་པའྱི་དུས་ཚོད་དེ་ཡོལ་ཟྱིན་པ་ནྱི་དངོས་ཡོད་གནས་

ཚུལ་ཆགས་ཡོད། རང་ཕོགས་དང་གཞན་ཕོགས་ཀྱི་དབེ་མཚམས་གསལ་པོར་ཕེ་

བའྱི་འོག་ནས་དམག་འཁྲུག་ཡོང་གྱི་ཡོད། རང་ཕོགས་དང་གཞན་ཕོགས་ཀྱི་དབེ་

མཚམས་གསལ་པོ་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་སེབས་སྐབས་དམག་འཁྲུག་རྒྱག་

དགོས་དོན་མེད། 

དཔེར་ན། རང་ཉྱིད་ཀྱི་རྐང་པར་ནད་གཞྱི་བྱུང་ན་ལག་པས་སྐྱོབ་དགོས་པ་

ལས། རྐང་ལག་གཉྱིས་ཐ་དད་རེད་ཅེས་སོད་ཐབས་མེད། དེ་བཞྱིན་འཛམ་གྱིང་

ཡོངས་རྫོགས་མྱིའྱི་འགོ་བ་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱིན་པ་དང་། དེའྱི་ཐོག་ནས་འཛམ་གྱིང་

འདྱིའྱི་བདེ་སྡུག་དང་། དཔལ་འབོར། ཁོར་ཡུག་སོགས་ཚང་མ་གཅྱིག་གྱུར་ཆགས་

ཡོད། དེས་ན་འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་ཐོག་མྱི་འབོར་དུང་ཕྱུར་བདུན་ཅུ་ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དེ་དག་སྐྱྱིད་ན་སྐྱྱིད་མཉམ་དང་། སྡུག་ན་སྡུག་མཉམ་བཅས་སྐྱྱིད་སྡུག་མཉམ་མོང་

ཐོག་འགོ་དགོས་པ་ལས། རང་དང་གཞན་ཞེས་ཕོགས་གཉྱིས་བཟུང་བའྱི་དུས་ཚོད་

དེ་ཡོལ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།

དེར་བརེན་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དཀའ་ངལ་ནམ་དུ་ཡང་ཡོང་ངེས་པ་ཡྱིན། 

དཀའ་ངལ་འཕད་སྐབས་གོ་བསྡུར་བས་ནས་སེལ་དགོས་པ་ཡྱིན། གོ་མཚོན་འཁེར་

ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་བསམ་བོ་ནྱི་རེས་ལུས་ཡྱིན་ཞྱིང་། སར་ས་དམ་ཧུ་

སན་ (Saddam Hussain) གྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་སྐབས། ངོས་རང་ཨྱི་རག་ (Irag) གྱི་

རྒྱལ་ས་སྦེག་ཌ་ཌྱི་རུ་ (Baghdad) ཕྱིན་ཏེ་ས་དམ་ཧུ་སན་དང་ཐུག་འཕད་བས་ན་

ཕན་ཐོགས་མྱི་ཡོང་ངམ་ཞེས་སྐབས་དེར་ངོས་ལ་ཡྱི་གེ་གཏོང་མཁན་བྱུང་ཡང་དེ་ནྱི་

མགོ་མ་ཚོས་པའྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་ཡྱིན། ངོས་རང་ཨྱི་རག་དང་འབེལ་བ་གཏན་ནས་

མེད། འབེལ་བ་གཏན་ནས་མེད་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་འཐོམ་མེར་ཨྱི་རག་ཏུ་ཕྱིན་ན། གནམ་

ཐང་དུ་སེབས་སྐབས་ཐོག་མར་ཇ་ཕོར་པ་གང་ཡང་མ་རག་པའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་ཅེས་

བརོད་ཀྱི་ཡོད།

འོན་ཀང་དེ་རེས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་སྐབས། སྐབས་དེར་འཛམ་གྱིང་རྒྱལ་

ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་དང་། ཡོ་རོབ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ལྟ་བུ་ཕྱིན་ན་ས་དམ་

ཧུ་སན་གྱི་བསམ་བོའྱི་ནང་དོགས་པ་ཟ་སྟེ། ཁ་ནས་འདྱི་ལྟར་བརོད་ཀྱི་འདུག་ཀང་། 

བརྱིས་ངན་གང་ཞྱིག་རྒྱག་གྱི་ཡོད་དམ་སམ་པའྱི་དོགས་པ་ཟ་སྱིད་པས། རྒྱལ་ཁབ་

སུ་གཅྱིག་དང་འབེལ་བ་མེད་ཅྱིང་། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀང་སུ་གཅྱིག་དང་འབེལ་

བ་མེད་པའྱི་འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་ཐོག་ཞྱི་བདེའྱི་གཟེངས་རགས་བཞེས་མཁན་དང་། དེ་



  84  

ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

བཞྱིན་ཚན་རྱིག་པ་དང་ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་རྒྱལ་ཁབ་སུ་གཅྱིག་གྱིས་ཚབ་མཚོན་མྱིན་

པར་མྱིར་སྒེར་པ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱིས་ཐོག་ནས་ས་དམ་ཧུ་སན་

དང་ཐུག་འཕད་ཀྱིས་དགེ་བཤད་སྱིག་བཀྲོལ་གྱི་གོས་མོལ་བས་ན་སམ་པ་བྱུང་། 

དམག་འཁྲུག་ལངས་ན་ས་དམ་ཧུ་སན་ཕམ་རྒྱུ་ལས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཐབས་གཏན་

ནས་མེད། དེ་ལྟར་ཕམ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ཤེས་བཞྱིན་དུ་དམག་འཁྲུག་རྒྱག་མཁན་སུ་

གཅྱིག་ཀང་མེད། སྐབས་དེར་སྐད་ཆ་བཤད་ཡོད་ཚེ་གཅྱིག་བས་ན་ཨྱིྱི་རག་ (Irag) 

གྱི་དམག་འཁྲུག་དེ་ལས་གཡོལ་ཐུབ་སྱིད་པ་ཞྱིག་མྱིན་ནམ་སམ་པ་ངོས་རང་དན་

མོང་ཡོད། དེ་རེས་ཨྱིྱི་རག་གྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་རེད། དེ་ལྟ་བུའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་

སྐབས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཚོགས་པ་དང་འབེལ་བ་གང་ཡང་མེད་པའྱི་འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་

ཐོག་གྱི་ཡ་རབས་བཟང་པོར་ཚད་འཛིན་བེད་པའྱི་མྱིའྱི་རྱིགས་ཕྱིན་ནས་སྐད་ཆ་

བཤད་ན་ཡག་པོ་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་ངོས་ཀྱི་བསམ་འཆར་ཅེག་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ 

(Czech Republic) ཀྱི་སྱིད་འཛིན་དམ་པ་ཁོང་ལ་རེ་འདུན་བཏོན་པ་ཡྱིན། རེ་འདུན་

འདོན་སྐབས་ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་ (South Africa) སྱིད་འཛིན་ཟུར་པ་ཌྱི་ཁྱི་ལག་ (De 

Klerk) ཡང་སེབས་འདུག་པས་ཁོང་ལ་ཡང་བསམ་འཆར་དེ་ལྟར་བརོད་རྒྱུ་བྱུང་། 

སྐབས་ཤྱིག་ཚོགས་པ་ཟུར་འཛུགས་མྱི་དགོས་པར་ཅེག་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ 

(Forum 2000 Foundation) ཞེས་པའྱི་ཐེབས་ར་ཁང་ཞེས་པའྱི་ཚོགས་པ་ཡོད་མུས་

དེའྱི་ཐོག་ནས་སོན་ལ་འགོ་འཛུགས་བས་ན་ཞེས་པའྱི་སྐད་ཆ་ཡང་བྱུང་།

གང་ལྟར་དུས་རབས་ཉེར་གཅྱིག་པ་འདྱི་དམག་འཁྲུག་རྒྱག་རྒྱུའྱི་ལྟ་གྲུབ་དེ་

སེལ་ནས་དེང་སྐབས་འགྱུར་བ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཕྱིན་ཡོད། ཨ་རྱི་དང་། ཡུ་རོབ། ཨེ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཤྱི་ཡ། ཐ་ན་རྒྱ་ནག་ལ་མཚོན་ནའང་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། དམག་

དཔུང་གྱི་དག་ཤུགས་ཁོ་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་མེད་པ་དང་། དག་ཤུགས་

ཐོག་ཕྱིན་ཚེ་མཐར་ཐུག་རང་གཞན་གཉྱིས་ཕུང་ཐོག་ཡོང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་གཞྱི་ནས་གོ་

རོགས་གང་སར་སེབས་ཀྱི་འདུག དུས་རབས་ཉེར་གཅྱིག་པ་འདྱི་བཞྱིན་ང་ཚོས་

འཚེ་བ་མེད་པའྱི་དུས་རབས་ཤྱིག་བསྐྲུན་རྒྱུར་འབད་བརོན་ཆེ་ཙམ་བེད་དགོས། 

སྤྱིར་བཏང་འཚེ་བ་མེད་པའྱི་དུས་རབས་ཞེས་པ་དེར་རོག་ག་མེད་པའྱི་དོན་མྱིན་

པར། རོག་ག་མུ་མཐུད་ཡོང་ངེས་པ་ཡྱིན། འོན་ཀང་རོག་ག་ཡོང་སྐབས་གོས་མོལ་

གྱི་ལམ་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་བེད་དགོས་ཞེས་བརོད་ཀྱི་ཡོད། 

དེར་བརེན་དུས་རབས་ཉེར་གཅྱིག་པ་འདྱི་གོས་མོལ་གྱི་དུས་རབས་དང་། ཞྱི་

བདེའྱི་དུས་རབས། འཚེ་བ་མེད་པའྱི་དུས་རབས་ཤྱིག་བཟོ་དགོས་ལ། ར་བ་ཐུག་ས་

གཉྱིས་ཕན་གྱི་ཐོག་ཏུ་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས། གཉྱིས་ཕན་ཡོང་དགོས་ན་ཕ་རོལ་

པོར་གུས་ཞབས་དང་བརེ་བ་བེད་དགོས་པ་ལས། རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་གྱི་བསམ་

བོ་རེ་གཅྱིག་ཏུ་གནས་ན་གོས་མོལ་ཡོང་ཐབས་མེད། གཉྱིས་ཕན་གྱི་བསམ་བོ་

འཁོར་བར་གཞན་ལ་གུས་བཀུར་དང་བརེ་བ་བེད་དགོས། དེར་བརེན་དུས་རབས་

ཉེར་གཅྱིག་པའྱི་འཛམ་གྱིང་འདྱི་འཚེ་བ་མེད་པའྱི་དུས་རབས་ཤྱིག་བཟོ་དགོས་ཚེ། 

མཐར་གཏུགས་ན་དུས་རབས་ཉེར་གཅྱིག་པ་འདྱི་སྱིང་རེ་ཅན་གྱི་དུས་རབས་ཤྱིག་

བཟོ་དགོས་པ་དེ་ར་བ་ཆགས་ཡོད། ཁེད་རང་ཚོ་བོད་རྱིགས་གཞོན་སྐྱེས་ཚོར་ཆ་

བཞག་ན། འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་ནང་གྱི་མྱི་གངས་དུང་ཕྱུར་བདུན་ཅུའྱི་ནང་དུ་ཁེད་རང་

ཚོ་ཡང་ཚུད་ཡོད། 
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

ང༽ མྱི་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་འདུ་ཤེས་དང་ལས་འགན།

ངོས་ཀྱིས་དུས་རག་ཏུ་འཛམ་གྱིང་གང་སར་མྱི་ས་ཐུག་སྐབས་ངོས་རང་ནང་པ་

ཡྱིན་བསམས་པའྱི་བསམ་བོ་འཁེར་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་ན་དབེ་བ་ཆོད་ཟྱིན་པ་དང་། 

ངོས་རང་བོད་པ་ཡྱིན་བསམས་པའྱི་བསམ་བོ་འཁོར་ནའང་དབེ་མཚམས་ཆོད་ཅྱིང་། 

དེ་བཞྱིན་ངོས་རང་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་ཡྱིན་བསམས་པ་དན་ནའང་དབེ་མཚམས་ཆོད་པ་

ཡྱིན། མྱི་ཁྱི་སྟོང་མང་པོར་སྐད་ཆ་ཤོད་སྐབས་ངོས་རང་ལུས་ཀྱི་གྲུབ་ཚུལ་དང་། 

སེམས་ཀྱི་ཚོར་བ་ཚང་མ་ཁེད་རང་ཚོ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་རེད༌ཅེས་བརོད་ཀྱི་

ཡོད། 

ང་ཚོ་ཚང་མ་འཛམ་གྱི་འདྱིའྱི་ནང་གྱི་འགོ་བ་མྱི་དུང་ཕྱུར་བདུན་ཅུ་ཡོད་པའྱི་

ནང་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་ཡོད། དུང་ཕྱུར་བདུན་ཅུ་སྐྱྱིད་ཅྱིང་བདེ་བ་ཞྱིག་བྱུང་ན་ང་ཚོ་

ཡང་སྐྱྱིད་པོ་ཡོང་ངེས་ཡྱིན་ལ། དུང་ཕྱུར་བདུན་ཅུ་དེ་དག་དམག་འཁྲུག་དང་། བཙན་

དབང་། ཐུབ་ཚོད་སོགས་ཀྱི་འོག་ཏུ་ཕྱིན་ན་ང་ཚོར་ཡང་བདེ་སྐྱྱིད་ཡོང་ཐབས་མེད། 

ལྷག་པར་དུ་བོད་ཀྱི་བདེ་སྐྱྱིད་ལ་ཆ་བཞག་ན་རྒྱ་ནག་དང་འབེལ་བ་ཡོད། རྒྱ་

ནག་ནང་ཇྱི་ཙམ་གྱིྱིས་བམས་བརེ་དང་མཛའ་མཐུན་སོགས་ཁ་ནས་བརོད་པ་

ལྟར༌ལག་ལེན་ངོ་མའྱི་ཐོག་ལ་ཕྱིན་ན། བོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུར་ངེས་པ་ཡྱིན། 

དེར་བརེན་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཀང་མཛའ་མཐུན་བེད་རྒྱུའྱི་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པ་

ལས། རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་གྱི་བསམ་བོ་གཏོང་བ་དང་། ངར་ངར་ཕད་ཕད་བས་

པས་གྲུབ་འབས་སོན་རྒྱུ་ཕལ་ཆེར་ཁག་པོ་རེད། 

འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་ཐོག་མྱི་ཐུག་སྐབས་ངོས་ཀྱིས་དུས་རག་ཏུ་ང་ཚོས་དག་དང་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

གཉེན་ཞེས་དབེ་མཚམས་ཕེ་ནས་འཐབ་རོད་བས་ན་དཀའ་ངལ་སེལ་མྱི་ཐུབ་ཅྱིང་། 

འཛམ་གྱིང་གྱི་མྱི་འབོར་དུང་ཕྱུར་བདུན་ཅུ་ཡོད་པ་རྣམས་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱིན་པའྱི་འདུ་

ཤེས་འོག་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་བེད་དགོས་ཞེས་བརོད་ཀྱི་ཡོད། ངོས་ཀྱིས་

སྐད་ཆ་ཤོད་སྐབས་མྱི་ཁྱི་སྟོང་མང་པོར་བརོད་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། མྱི་རེ་ཟུང་གང་ཡྱིན་

མྱི་ཤེས་ཀང་རྣམ་འགྱུར་ལ་ལྟ་སྐབས་ཚང་མས་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བེད་ཀྱི་འདུག 

ཁེད་རང་ཚོར་ཆ་བཞག་ན། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་ནང་གྱི་མྱི་

དུང་ཕྱུར་བདུན་ཅུའྱི་ནང་གྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། ཁེད་རང་ཚོ་དུས་རབས་

ཉེར་གཅྱིག་པའྱི་མྱི་རབས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད། ང་ཚོའྱི་མྱི་ཐོག་རྫོགས་འགོ་གྱི་ཡོད། 

ངོས་རང་སྒེར་ལ་ཆ་བཞག་ན། ལོ་བཅོ་ལྔ་ཉྱི་ཤུ་ཙམ་གྱི་རེས་ནས་འཆྱི་འགོ་གྱི་རེད། 

ཁེད་རང་ཚོ་གཞྱི་ནས་མྱི་ཚེ་སྐྱེལ་དགོས་ཤྱིང་། ཁེད་རང་ཚོ་སོབ་སྦོང་ཐོན་ནས་མྱི་

ཚེ་དངོས་གཞྱི་སྐྱེལ་སྐབས་སོ་སོའྱི་མཇྱིང་པའྱི་ཐོག་འགན་ཞྱིག་འཁེར་ཏེ་ཆེ་ས་ནས་

འཛམ་གྱིང་སྤྱི་ལ་ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བེད་དགོས། ང་ཚོ་ཚང་མའྱི་ཁ་

ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའྱི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅྱིག་ཅེས་

བརོད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ལྟར་བརོད་པ་ལྟར་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱིས་རང་ཉྱིད་གནས་སའྱི་

འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་ཐོག་གྱི་མྱི་རྣམས་ལ་ཕན་ཐོགས་བེད་ཐུབ་ན་འགྱིག་པ་རེད། 

གདན་ཐོག་ལ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅེས་བརོད་ཀང་། ལག་ལེན་དངོས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་

སེབས་སྐབས་རང་ཉྱིད་གཅྱིག་པུའྱི་དོན་དུ་བསམ་བོ་བཏང་ན་རྫུན་ཡྱིན་པས་ཡག་

པོ་གཏན་ནས་མེད། དེར་བརེན་ཁེད་རང་ཚོས་ང་ཚོ་བོད་པ་ཡྱིན་ཞེས་འཛམ་གྱིང་

འདྱི་དང་འབེལ་བ་མེད་པ་ལྟ་བུའྱི་བསམ་བོ་གཏོང་རྒྱུ་མེད། ང་ཚོ་འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

ནང་གྱི་མྱི་དུང་ཕྱུར་བདུན་ཅུའྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་རེད།

ཅ༽ ཕྱི་ནང་དཔལ་ཡོན་གཉྱིས་ལྡན་ཞྱིག་དགོས་ཚུལ།

བེ་བག་ཏུ་བོད་མྱིར་ཆ་མཚོན་ན། ཁེད་རང་ཚོ་དུས་རབས་ཉེར་གཅྱིག་པའྱི་

བོད་པའྱི་མྱི་རབས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད། མ་འོངས་པའྱི་བོད་དེ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་

མྱིན་དེ་ཁེད་རང་ཚོའྱི་ལག་ཏུ་ཡོད། མ་འོངས་པའྱི་དུས་རབས་ཉེར་གཅྱིག་པའྱི་བོད་

དེ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་དགོས་ན། ཕྱི་དངོས་པོའྱི་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ཡར་རྒྱས་དགོས་

ཀང་། གཙོ་བོ་ནང་བསམ་བོའྱི་ཡར་རྒྱས་ཤྱིག་ངེས་པར་དུ་དགོས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་

འཛམ་གྱིང་འདྱིར་ཕྱི་དངོས་པོའྱི་ཡར་རྒྱས་ཀྱིས་ཕོངས་མེད་ཀང་ནང་བསམ་བོའྱི་

ཡར་རྒྱས་ཀྱིས་ཕོངས་ཡོད། སོ་ནམ་གོང་པའྱི་དཔེ་ལ་ལྟོས། །ཞེས་པ་ལྟར། འཛམ་

གྱིང་ནང་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པའྱི་ལུང་པ་དེ་དག་ནང་བསམ་བོའྱི་ཡར་རྒྱས་ཀྱིས་ཕོངས་

པ་ང་ཚོས་མཐོང་སྐབས། ང་ཚོར་བསམ་བོའྱི་ཡར་རྒྱས་ཀྱིས་མ་ཕོངས་པ་ཞྱིག་བེད་

དགོས་ལ། དེ་ལྟར་བ་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་ཆ་གཙོ་བོ་དེ་བམས་བརེར་ཐུག་ཡོད།

སྤྱིར་ཆོས་ལུགས་གཙོ་ཆེ་བ་ཚང་མས་བམས་བརེ་གསུང་གྱི་ཡོད་ལ། ཡང་

སྒོས་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ནས་བམས་བརེ་ཞེས་པ་དེ་མྱི་ཁོ་ན་མྱིན་པར་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བེད་དགོས་པ་གསུངས་ཡོད། དེ་ཡང་དཀོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་

དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་དགོངས་པ་རེད་ཅེས་བརོད་པ་ལྟ་བུ་མྱིན་པར་ཤྱིག་སེན་

ར་སྤོད་ཀྱིས་རྒྱུ་མཚན་དཔྱིས་ཕྱིན་པ་བཀོད་ནས་རང་གཅེས་འཛིན་གྱི་སྐྱོན་དང་། 

གཞན་གཅེས་འཛིན་གྱི་ཕན་ཡོན། དེ་བཞྱིན་ཞེ་སང་གྱི་ཉེས་དམྱིགས་དང་། བམས་

པའྱི་ཕན་ཡོན་སོགས་གསུངས་ཡོད། 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དེང་སྐབས་སན་པའྱི་ཚན་རྱིག་པས་བརག་དཔད་བས་པའྱི་གྲུབ་དོན་དུ་བམས་

བརེའྱི་བསམ་བོ་ཡོད་ན་གཟུགས་པོ་བདེ་བ་དང་། ཡང་ཡང་ཁོང་ཁོ་དང་ཕག་དོག་

ཐོག་གནས་ན་གཟུགས་པོར་གནོད་སྐྱོན་ཆེན་པོ་ཡོད་ཚུལ་བརོད་ཀྱི་འདུག ང་ཚོས་

རྒྱུ་མཚན་མང་དག་ཅྱིག་བགངས་ཏེ་སེམས་པ་བཟང་པོ་དང་དང་པོ་བེད་དགོས་

ཞེས་བརོད་ཀྱི་ཡོད། ངོས་ཀྱིས་ན་ནྱིང་ཨ་རྱིའྱི་ཚན་རྱིག་པ་ཞྱིག་གྱིས་རོམ་ཡྱིག་

བྱིས་པ་ཞྱིག་མཐོང་བའྱི་ནང་མྱི་རྫུན་ཡང་ཡང་ཤོད་མཁན་དེའྱི་སེམས་ནང་གནོན་

ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་ཅེས་བཀོོད་འདུག་པ་དེ་བདེན་པ་རེད། 

ངོས་རང་དེ་སོན་བོད་དུ་རྒྱ་མྱི་མཉམ་དུ་སོད་སྐབས་རྫུན་ཕན་བུ་ཤོད་དགོས་

ཀྱི་འདུག རྒྱ་མྱི་དང་ཐུག་ནས་སྐད་ཆ་ཤོད་སྐབས་འགོ་སྟོད་སྐྱོན་ཆེ་བ་མེད་ཀང་། 

གང་འཚམ་སོང་རེས་རྒྱ་མྱིས་ངོས་ལ་དོགས་པ་བེད་རྒྱུ་དང་། མཐའ་མ་ངོས་རང་

ཐུག་པར་ཡོང་སྐབས་ཁོང་ཚོའྱི་ཨམ་ཕག་ནང་མེ་མདའ་བལ་མེད་འཁེར་ནས་ཐུག་

འཕད་བེད་ཀྱི་ཡོད། སྐབས་དེ་དུས་རྫུན་ཕན་བུ་ཤོད་དགོས་ཀྱི་འདུག སེམས་ལ་མ་

བབས་ཀང་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་བརོད་དགོས་ཀྱི་འདུག འོན་ཀང་སེམས་ཀྱི་

ཟུར་ལ་རྫུན་དེ་དག་ག་དུས་རྫུན་རྐུབ་བརྡོལ་ཡོང་སམ་སྟེ་མ་སྐྱྱིད་པ་ཡོང་གྱི་འདུག 

ཁེད་རང་ཚོ་སོབ་ཕྲུག་ནང་ཁུལ་རྫུན་ཕན་བུ་རེ་ཤོད་མཁན་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་རེད། 

རྫུན་ཕན་བུ་བཤད་རེས་ངའྱི་རྫུན་རྐུབ་ག་དུས་རྡོལ་ཡོང་བསམ་པ་ལྟ་བུ་དན་གྱི་

འདུག་གམ། རྫུན་ཤོད་མ་དགོས་པ་བྱུང་ན་ཡག་ཤོས་རེད། དང་པོ་དང་བཞག་དང་

ཁ་རྱི་ཁ་ཐུག་བས་ཏེ་ཕན་བུ་རླུངས་ལངས་ཏེ་རྒྱག་རེས་ཤོར་ཡང་རྒྱག་རེས་བརྒྱབ་

སྟེ་རླུངས་སངས་རེས་འཆམ་པོ་བེད་དགོས། དེ་ལྟར་བས་ན་སེམས་པ་སྐྱྱིད་པ་ཡོད། 
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

དེ་མྱིན་སེམས་ནང་ཁོང་ཁོ་དང་། དོགས་པ་ཟ་ནའང་ཁ་ནས་གད་མོ་བགད་པ་སོགས་

འད་ཆགས་ཐོག་བསད་ཀང་སྐྱྱིད་པ་གཏན་ནས་མེད། 

ཆ༽ དང་བདེན་དང་། གུང་ཁན་གྱི་དགེ་སྐྱོན།

ཕྱི་ལོ་༡༩༥༩ ཟླ་ ༤ པའྱི་ནང་ངོས་རང་རྒྱ་གར་དུ་སེབས་ཤྱིང་། དེ་ནས་བཟུང་

རྫུན་བཤད་མྱི་དགོས་པའྱི་བཅྱིངས་བཀྲོལ་ཐོབ་བྱུང་ཞེས་སྤྱིར་བཏང་ངོས་ཀྱིས་རྒྱ་

མྱི་ཐུག་སྐབས་བརོད་ཀྱི་ཡོད། དང་པོ་དང་བཞག་དང་ཁ་རྱི་ཁ་ཐུག་ངང་ནས་ང་ཚོ་

མྱི་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱིན་བསམས་པ་བེད་དགོས། ངོས་ཀྱིས་ནམ་རྒྱུན་མྱི་གཅྱིག་ལ་སྐད་

ཆ་བཤད་པ་དང་། མྱི་ཁྱི་སྟོང་མང་པོར་སྐད་ཆ་བཤད་པ་དེ་དག་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ངོས་

ནས་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་བསམས་པ་ལས། དེ་རྱིང་ངོས་ནས་མྱི་སྟོང་ཕག་དང་ཁྱི་ཕག་ལ་

སྐད་ཆ་ཤོད་དགོས་སམ་སྟེ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ག་སྒྱིག་གང་ཡང་བེད་ཀྱི་མེད། གང་

ཞྱིག་དན་པ་དེ་ཤོད་པ་དང་། རེད་མོ་དང་བསྟན་བཤྱིག་སོང་བཞྱིན་དུ་བརོད་ཀྱི་ཡོད། 

དེ་ལྟར་བས་ན་སེམས་སྐྱྱིད་པ་འདུག དེ་ཡང་ངོས་རང་གྱི་ཉམས་མོང་ཐོག་ནས་རང་

ཉྱིད་གལ་ཆེན་པོ་དང་། ར་ཆེན་པོ་ཇྱི་ཙམ་བས་པ་དེའྱི་ཚོད་ཀྱིས་སེམས་ནང་

དངངས་སྐྲག་དང་མ་བདེ་བའྱི་གནོན་ཤུགས་སེབས་པ་དང་། དང་པོ་དང་བཞག་དང་

ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བས་ན། རང་ཉྱིད་ཀྱི་སེམས་ནང་བཅྱིངས་པ་ལྟ་བུ་མྱི་བདེ་

བའྱི་རྱིགས་དང་། དེ་བཞྱིན་སེམས་ལ་དངངས་སྐྲག་ཀང་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག དེར་

བརེན་ཐང་ཆད་རྒྱུར་ཡང་ཁད་པར་ཆེན་པོ་འདུག

གོང་ཞུས་ལྟར་རྒྱ་མྱི་དང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་དཔོན་རྱིགས་ཐུག་འཕད་བེད་སྐབས། 

སྐད་ཆ་གསང་པོ་དེ་ཙམ་མྱི་བེད་པར་རྫྱིག་པོ་དང་སྤམ་པོའྱི་ཐོག་སོད་སྐབས་སྐར་མ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

གཅྱིག་གཉྱིས་ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ལས་ཁག་སང་དང་། ད་ཚར་ན་ཡག་པོ་ཡོང་བ་

འདུག་བསམ་པ་ཡོང་གྱི་འདུག མྱི་དང་མྱི་ཐུག་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་ཞྱིག་དང་ཚོར་བ་

ཞྱིག་ཡོད་ན། དཀའ་ལས་ཁག་སང་མྱི་ཡོང་བ་སོགས་ཀྱི་དགེ་མཚན་ཡོད། 

ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་ཟུར་པ་སྦུ་ཤུ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་མྱི་ཡྱི་རྱིམ་པའྱི་ཐོག་ནས་

བཤད་ན་མྱི་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཞྱིག་རེད་འདུག ཁ་རྱི་ཁ་ཐུག་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་

ལམ་སེང་འདྱིས་ཆོག་ཆོག་ལྟ་བུ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོད། ཡང་དཔོན་རྱིགས་

འགའ་ཞྱིག་སྒམ་པོ་དང་སྤམ་པོ་བེད་སྐབས་དེ་དག་ལ་ཁད་པར་ཡོད། ལྷུག་པོ་བས་

ནས་སོད་སྐབས་ཆུ་ཚོད་གཉྱིས་གསུམ་མཉམ་དུ་བསད་ཀང་སེམས་ནང་ཚ་འོབ་

འོབ་ཀྱི་སང་བ་ལྟ་བུ་གང་ཡང་མེད། 

དེར་བརེན་རང་ཉྱིད་སྒེར་གྱི་མྱི་ཚེ་སྐྱེལ་རྒྱུར་ཡང་ཡ་རབས་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་

ཡོད་པ་དང་། ཡ་རབས་ཀྱི་ཆ་རྐེན་གཙོ་བོ་ནྱི་དང་བདེན་ཡྱིན། དང་བདེན་ཡོང་བར་

གཞན་ལ་དོགས་པ་རྣམ་རོག་མྱི་བེད་པར་ཡྱིད་ཆེས་བོས་འགེལ་བེད་དགོས། ཕྱི་

གསལ་ནང་གསལ་བས་ན་ཕན་ཚུན་ཡྱིད་ཆེས་སེབས་ཤྱིང་། མྱི་ཡ་རབས་ཀྱི་གས་

སུ་ཚུད་པ་ཡྱིན། ཡང་རྫུན་ཤོད་པ་དང་། ཐུབ་ཚོད་གཏོང་བ། མགོ་བདེ་དན་འཕྲུལ་

བས་ན་མྱི་མ་རབས་ཆགས་པ་དང་། མཐའ་མ་རང་ཉྱིད་ཀང་སྐྱྱིད་པ་གང་ཡང་མེད།

ཁྱི་དང་ཞྱི་མྱིར་མཚོན་ནའང་། མ་རབས་བས་ན་དེ་དག་གྱིས་དགའ་པོ་མྱི་བེད་

ལ། ཡ་རབས་དང་བམས་པོ་བས་ན་དེ་དག་གྱིས་ཀང་དགའ་པོ་བེད་པ་ཆོས་ཉྱིད་

ཡྱིན། ཡ་རབས་དང་མ་རབས་ཞེས་པ་ནྱི༌ཆོས་ཀྱི་སྐད་ཆ་མྱིན་པར་རང་ཉྱིད་ཀྱི་མྱི་

ཚེ་བདེ་སྐྱྱིད་ལྡན་པ་ཞྱིག་དང་། རང་ཉྱིད་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་སོད་རྱིང་ཡ་རབས་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

བེད་དགོས་པ་དང་། ཡ་རབས་བས་ན་ཕན་ཚུན་འཆམ་མཐུན་ཡོང་བ་དང་། ཀུན་

དང་གོགས་པོ་ཆགས་ཏེ་དངོས་གནས་མྱི་ཚེ་སྐྱྱིད་པ་ཡོང་བ་ཡྱིན། 

རང་ཉྱིད་ཀྱི་བདེ་སྡུག་གཞན་ལ་བརེན་ཡོད་ཅྱིང་། བརེན་སའྱི་ཡུལ་དེར་དོགས་

པ་བས་ནས་བསད་ན་སྐྱྱིད་པོ་ཡོང་ཐབས་མེད། གུང་ཁན་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་སྐྱོན་ཆེ་

ཤོས་དེ་རང་རེད། མ་ཁེ་སྱི་རྱིང་ལུགས་རང་ལ་ཆ་མཚོན་ན་དངོས་གནས་ཡག་པོ་

ཡོད། མའོ་ཙེ་ཏུང་སོགས་ཀྱི་ཐོག་མའྱི་བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་དང་། དཀའ་ལས་

རྒྱག་སྟངས་སོགས་དངོས་གནས་ཡག་པོ་ཡོད། སྐབས་དེར་ངོས་རང་ཡྱིད་དབང་

འཕོགས་ནས་སྤྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་ལ་ད་ལྟའང་ཡྱིད་ཆེས་བེད་ཀྱི་ཡོད། 

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༤-༡༩༥༥ ལོར་པེ་ཅྱིང་རང་ལ་ཟླ་བ་ལྔ་དྲུག་ཙམ་བསད་པ་དང་། 

དེ་རེས་ཀྱི་ཟླ་ཤས་རྱིང་ལྟ་སྐོར་དུ་བསྐྱོད་ཅྱིང་། སྐབས་དེར་སྤྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་

ཀྱི་ལྟ་སྤོད་ནྱི་དངོས་གནས་སྤྱི་སེམས་དང་། གཞན་ཕན་གྱི་བསམ་བོའྱི་ཐོག་ནས་

ཡོང་བ་ཞྱིག་དང་། མ་རའྱི་རྱིང་ལུགས་ཞེས་པ་ནྱི། རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཁེ་ཕན་དང་དངུལ་གྱི་

ཐོག་ཏུ་འགོ་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། དེར་བརེན་སྤྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་ལ་ཡྱིད་དབང་

འཕོགས་ནས་པེ་ཅྱིང་དུ་ཡོད་སྐབས་ངོས་རང་གུང་ཁན་ཏང་ལ་འཛུལ་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་

བརོད་པར་ལམ་སེང་བེལ་འཚུབ་བ་རྒྱུ་མེད་ཅེས་བརོད་ཀྱི་འདུག སྐབས་དེའྱི་རྒྱ་

ནག་གྱི་ལས་བེད་པའྱི་གས་རྣམས་ལ་མངོན་ཤེས་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་རེད་འདུག སྐབས་

དེར་གུང་ཁན་ཏང་ནང་འཛུལ་ཀང་རེས་སུ་གུང་ཁན་ཏང་ཧ་ཅང་བརོག་པ་ཆགས་རྒྱུ་

ཡྱིན་པ་ཐག་ཆོད་པ་ཡྱིན། དེ་རེས་གུང་ཁན་ཏང་ནས་དོན་མ་ཤེས་པར་སོད་དགོས་

པའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད། 



  93  

༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

འོན་ཀང་ཐོག་མའྱི་ལྷག་བསམ་དང་། གསར་བརེའྱི་བསམ་བོ་འཁེར་ནས་

དངོས་གནས་རང་དོན་མྱི་སེམས་པར་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱིས་གཙོ་བོ་མང་

ཚོགས་དང་། དེའྱི་ནང་ནས་དབུལ་ཕོངས་ངལ་རོལ་མྱི་དམངས་དང་། སྡུག་པོ་དང་

བཤུ་གཞོག་མོང་མཁན་དེ་དག་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་གྱི་ཡོད། དེ་ནྱི་རླབས་ཆེན་ཞྱིག་

ཡྱིན། འོན་ཀང་དེ་རེས་རྱིམ་བཞྱིན་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུག་ཏུ་ཕྱིན་པ་མ་ཟད། མཐའ་མ་རང་

གཅེས་འཛིན་དང་། རང་བདེ་དོན་གཉེར། རང་གྱི་དབང་ཆ་དང་དཔལ་འབོར། རང་

ཉྱིད་ཀྱི་མྱིང་དང་ཁེ་དབང་འབའ་ཞྱིག་བསམ་བོ་གཏོང་སྐབས་རུལ་འགོ་གྱི་ཡོད། 

གང་ལྟར་གུང་ཁན་ཏང་གྱི་ར་བའྱི་བསམ་བོ་དེ་མར་ཁེ་སྱིའྱི་ལྟ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཤད་

ན་དངོས་གནས་ཡག་པོ་ཡོད། 

ཇ༽ བམས་བརེའྱི་རྱིག་གཞུང་དང་། རྱིགས་ལམ་གྱི་ལེགས་སྐྱེས།

གང་ལྟར་ཁེད་རང་ཚོ་མྱི་སེམས་བཟང་ཅན་ཞྱིག་དང་། ཡ་རབས་བཟང་སྤོད་

ལྡན་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན། རང་ཉྱིད་སྒེར་ལ་ཕན་པ་དང་། བོད་མྱི་རྱིགས་སྤྱི་ལའང་ཁ་སང་

ཞུས་པ་ལྟར། བོད་ལ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་དར་བ་ནས་བཟུང་བམས་བརེ་ཞེས་

པའྱི་ལྟ་གྲུབ་དེ་ཉྱིད་ཁབ་བརྡལ་དུ་ཕྱིན་རེས་ཕལ་ཆེར་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་གོམས་

གཤྱིས་ལའང་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད། ཕལ་ཆེར་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་

ཡྱིན་ནའང་། འབུ་ཞྱིག་བསད་ཀང་ཉེས་པ་ཡོད་ཅེས་སོག་གཅོད་ལ་འཛེམ་པ་དང་། 

དེ་ལྟ་བུའྱི་བག་ཆགས་མེད་པའྱི་མྱི་རྒན་པ་རྣམས་ནྱི་ཁ་སང་ཞུས་པ་ལྟར་བ་དེ་

སོགས་ལ་བརེ་བ་གཏན་ནས་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཧ་ཅང་ཐབས་སྐྱོ་པོ་ཞྱིག་འདུག དེ་དག་

ལ་ཟས་རྱིགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ལས་ཚེ་སོག་གྱི་རྱིན་ཐང་དང་། སྱིང་རེའྱི་བསམ་པ་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

གཏན་ནས་མེད། ང་ཚོ་བོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་འགུལ་བསྐྱོད་བེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་

སྱིང་རེ་ཞེས་བརོད་སོལ་ཡོད།

དེས་ན་ངོས་ནས་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་འདྱི་བམས་བརེའྱི་རྱིག་གཞུང་ཞྱིག་རེད་

ཅེས་བརོད་ཀྱི་ཡོད། བམས་བརེའྱི་རྱིག་གཞུང་ཡྱིན་སྟབས། འཚེ་བ་མེད་པའྱི་རྱིག་

གཞུང་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། དངོས་གནས་འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་ཐོག་དམྱིགས་དཔེ་སྟོན་

ཐུབ་པ་ཞྱིག་དང་། ཕན་ཐོགས་བེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། 

དེས་ན་སོབ་མ་ཁེད་རང་ཚོའྱི་མྱི་ཚེ་དེ་བཟང་པོ་ཞྱིག་བསྐྱལ་ན་བོད་མྱི་རྱིགས་

ཀྱི་ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དང་། བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་རྱིག་གནས་དང་

གོམས་གཤྱིས་བཟང་པོ་རྣམས་ཀང་འཛམ་གྱིང་ཐོག་སྟོན་ཐུབ་པ། གཞན་ལ་

དམྱིགས་དཔེ་བསྟན་ནས་འཛམ་གྱིང་གཞན་དང་གཞན་ལའང་རྱིམ་བཞྱིན་དེའྱི་

དམྱིགས་ལྟོས་ཡོང་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་ཡོད། 

སར་ཤེས་རྱིག་ཚོགས་ཆེན་འཚོགས་སྐབས་ང་ཚོའྱི་ཤེས་ཡོན་སོབ་སྦོང་སྤོད་

ཐབས་དང་། རྱིགས་ལམ་སོབ་གཉེར་གྱི་ལམ་སོལ་རྣམས་རྱིམ་བཞྱིན་འཛམ་གྱིང་

སྤྱིའྱི་སོབ་སྦོང་གྱི་ནང་དུ་ལེགས་སྐྱེས་ཕུལ་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་ཡོད་ཅེས་བརོད་རྒྱུ་བྱུང་

ལ། ས་ལོ་ཚན་རྱིག་ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་སུའང་ཚན་རྱིག་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཁེད་རང་

ཚོའྱི་སོབ་སྦོང་སྤོད་སྟངས་དེ་རྒྱུ་མཚན་བཀོད་ཅྱིང་། རྱིགས་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་སོབ་

སྦོང་སྤོད་པ་རྣམས་འཛམ་གྱིང་གྱི་སོབ་ཚན་གཞན་གྱི་ནང་དུ་འཁེར་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་

དམ་ཞེས་སྐད་ཆ་དྱིས་བྱུང་། ཁོང་ཚན་རྱིག་པ་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་པས། དེ་

དག་ལ་གཞྱི་ནས་དོ་སང་ཡོང་གྱི་འདུག 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དེ་བཞྱིན་འདྱི་ལོར་འབས་སྤུངས་སུ་ཚན་རྱིག་ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་ཚན་ཪྱིག་

པ་བཅུ་གངས་ཤྱིག་ཡོད་པའྱི་ཁོད་ནས་སར་ཚན་རྱིག་ཚོགས་འདུར་ཡོང་མོང་མེད་

པའྱི་ཨ་རྱི་ནས་ཡྱིན་པའྱི་ཚན་རྱིག་པ་གསར་པ་ཞྱིག་ཡོད་ལ། ཚན་རྱིག་ཚོགས་

འདུའྱི་སྐབས་འཇང་དགུན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱིན་མཐའ་མ་འཁེལ་ཞྱིང་། ཆོས་རར་ཚན་རྱིག་

པ་རྣམས་ལྟ་སྐོར་ལ་འཁྱིད་པ་དང་། རེས་སུ་ང་ཚོ་ཐུག་འཕད་བྱུང་སྐབས་ཚན་རྱིག་

པ་རྣམས་དབྱིངས་འཕར་བ་དང་། རགས་གསལ་གཏོང་ལུགས་དང་། རགས་གསལ་

གྱི་ནང་དོན་སྐད་སྒྱུར་གྱིས་ཤེས་རོགས་བྱུང་རེས་རྒྱ་ཆེ་ལ་གཏྱིང་ཟབ་པ་དང་། དེ་

ཡང་རྱིགས་པའྱི་ལམ་ནས་བརྡར་ཤ་བཅད་པ་སོགས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་

དགའ་མོས་ཆེན་པོ་བེད་པ་མ་ཟད། ཚན་རྱིག་པ་རྣམས་ཡྱིད་དབང་ཡོངས་སུ་

འཕོགས་འདུག སྤྱིར་བཏང་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་ཏུ་བསྐྱོད་ན་སོབ་སྦོང་ཡག་པོ་དང་། 

ཚགས་ཚུད་པོ་འདུག་ཅེས་པ་དེ་ཙམ་བརོད་པ་ཞྱིག་ལས། དམྱིགས་བསལ་གྱི་

བསྟོད་བསགས་བ་རྒྱུ་མེད་ཀང་། གྲྭ་སའྱི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རོགས་བྱུང་རེས་ཧ་ལས་

པའྱི་དགའ་མོས་བེད་ཀྱི་འདུག དེ་རེས་ང་ཚོ་ཚན་རྱིག་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་སྐབས། 

ཚན་རྱིག་པའྱི་ཁོད་དུ་གཟུགས་པོ་རྱིང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཁོང་གྱིས། ཚན་རྱིག་པ་ནང་

ཁུལ་དུ་བགོ་གེང་བེད་སྐབས་ཀང་རགས་གསལ་གཏོང་སྟངས་ལ་དབྱིངས་བཞུགས་

པ་དང་། ཉམས་དང་བཅས་ཏེ་ལག་པ་བརྡབས་ནས་བགོ་གེང་བེད་ཀྱི་འདུག ཚན་

རྱིག་པ་དེ་དག་གྱིས་ཧ་ཅང་དགའ་མོས་བེད་ཀྱི་འདུག་པས། དེ་དག་ནྱི་ང་ཚོ་བོད་

པའྱི་གཟྱི་བརྱིད་ཡྱིན། 
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

ཇ༽ དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་དང་། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག

ཡང་རྱི་མོ་དང་ལོ་རྒྱུས་འབྱི་མཁན་ངོ་ཤེས་རྒྱ་རྱིགས་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཞྱིག་

ཡོད་པ་ཁོང་ཐེངས་ཁ་ཤས་ཐུག་མོང་ཡོད་ཅྱིང་། ཁོང་རང་ཉྱིད་བཙོན་ཁང་ནང་དུས་

ཡུན་གང་འཚམ་བསད་མོང་བ་ཞྱིག་རེད། ཐེངས་གཅྱིག་ང་གཉྱིས་དྷ་སར་ཐུག་འཕད་

ཆེད་ཁོང་རང་རྒྱ་གར་དུ་སེབས་ཤྱིང་། སྐབས་དེར་བཤད་གྲྭ་ཁག་གྱི་སོབ་གཉེར་

བེད་སྟངས་མཐོང་ཐོས་བྱུང་སྟེ། ཏཱ་ལའྱི་བ་མས་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ཆོས་དེ་དཔལ་ནཱ་

ལེནྡྲའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་དྱི་མ་མེད་པ་ཡྱིན་ཞེས་གསུང་གྱི་ཡོད། ནཱ་ལེནྡྲའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་དེ་

ལོ་ངོ་སྟོང་ཕག་ལྷག་རྱིང་འཆད་རོད་རོམ་གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་

གསུམ་བེད་ལུགས་ད་ལན་དངོས་སུ་མཐོང་བྱུང་ཞེས་བརོད་ཀྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་སོབ་

གཉེར་བེད་སྟངས་ལ་ཁོང་ཚོའྱི་རྱིགས་མང་པོ་ཞྱིག་ཧ་ལས་འགོ་གྱི་འདུག 

དགེ་བཤེས་དམ་བཅའ་བཞག་པར་ལོ་ངོ་ཉྱི་ཤུ་ལྷག་རྱིང་གཞུང་ལུགས་ཁག་ལ་

སོབ་གཉེར་བེད་དགོས་པ་དང་། སར་བོད་དུ་གྲྭ༌ཚོགས་ཆེན་པོ་ཡྱིན་སྟབས་ལོ་ངོ་

སུམ་ཅུ་ལྷག་ཙམ་རྱིང་སོབ་གཉེར་བེད་སོལ་ཡོད་ལ། དེང་སྐབས་ཀང་ལོ་ངོ་ཉྱི་ཤུ་ར་

གངས་རྱིང་སོབ་གཉེར་བེད་བཞྱིན་ཡོད། དཔེར་ན་ལ་དྭགས་སོགས་ནས་ཡོང་བའྱི་

གྲྭ་རྒྱུན་ཕལ་མོ་ཆེ་རྣམས་ཀང་ལོ་ངོ་ཉེར་གཉྱིས་དང་ཉེར་གསུམ་ཙམ་རྱིང་སོབ་

གཉེར་བས་པ་ཤ་སྟག་རེད་འདུག དུས་ཡུན་དེ་དག་རྱིང་མགོ་ཁ་དོག་དཀར་དམར་

ནས་བཟུང་མཇུག་མཛོད་འདུལ་བར་འདྱི་ལྟར་དུ་སོབ་གཉེར་བས་ནས་འགོ་བཞྱིན་

ཡོད། དེར་བརེན་བོ་གཟུ་བོར་གནས་པའྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དམྱིགས་བསལ་

གྱི་དོ་སང་དང་ཧ་ཅང་དགའ་མོས་བེད་བཞྱིན་འདུག དེ་ནྱི་ང་ཚོ་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

སྤོབས་པ་སྐྱེ་འོས་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག 

སོབ་སྦོང་དེ་དག་ཀང་བོད་སྐད་ཀྱི་ཐོག་ནས་བེད་བཞྱིན་པ་སྟེ། སགས་ཀྱི་ཆོ་

ག་གཏོང་སྐབས་ལེགས་སྦར་ཀྱི་སྐད་རེ་ཟུང་ཡོད་པ་ལས། དེ་མྱིན་བོད་སྐད་ཁོ་ནའྱི་

ཐོག་ནས་རང་མགོ་ཡོངས་སུ་ཐོན་ནས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། དེང་སྐབས་ནང་ཆོས་ལ་དོ་

སང་བེད་མཁན་གྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གྱི་མྱི་རྱིགས་རྣམས་ནས་བོད་ཡྱིག་དང་

བོད་སྐད་ལ་དོ་སང་ཆེན་པོ་བེད་བཞྱིན་ཡོད། དེ་ནྱི་བར་སྐབས་བྱུང་བ་ཞྱིག་མྱིན་པར་

མཁས་པའྱི་རྱིགས་རྣམས་ལོ་ངོ་བཞྱི་བཅུ་ལྔ་བཅུའྱི་གོང་ནས་དོ་སང་བེད་པ་དང་། 

དེ་ཡང་དཔེ་ཆ་སྒྱུར་མཁན་རྣམས་ནང་པའྱི་བསྟན་བཅོས་རྒྱ་ཡྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་བ་དང་། 

བོད་ཡྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་བ་ཕན་ཚུན་བསྡུར་ཚེ་བོད་ཡྱིག་ཐོག་བསྒྱུར་བ་རྣམས་གོ་བ་

གསལ་ཞྱིང་། ལེགས་སྦར་གྱི་གཞུང་དང་མཐུན་པ། སྒྱུར་གཞན་ལས་ལེགས་པ་

འདུག་ཅེས་བརོད་ཀྱི་འདུག དཔེར་ན། ཤེས་རབ་སྱིང་པོར་མཚོན་ན། རྒྱ་གར་ནས་

རྒྱ་ནག་ཏུ་དར་བ་དང་། རྒྱ་ནག་བརྒྱུད་ནས་ཉྱི་ཧོང་དང་། ཀོ་རྱི་ཡ། ཝྱི་ཏྱི་ནམ་

སོགས་སུ་དར་ཁབ་བྱུང་ཞྱིང་། དེ་དག་ཚང་མས་ཤེས་རབ་སྱིང་པོ་འདོན་བཞྱིན་

ཡོད། རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་ཤེས་རབ་སྱིང་པོ་དེར། ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ཀང་

རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པ་རྣམ་པར་ལྟའོ། །ཞེས་པའྱི་ཀང་སྒ་དེ་མེད། བོད་ཡྱིག་གྱི་

ཤེས་རབ་སྱིང་པོར། ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ཀང་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པ་རྣམ་པར་

ལྟའོ། །ཞེས་པའྱི་ཀང་སྒ་དེ་ཡོད། ལེགས་སྦར་གྱི་ར་བའྱི་གཞུང་གྱི་ནང་དུའང་ཀང་སྒ་

དེ་ཡོད། རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཀང་སྒ་མེད་སྟབས། དེ་ས་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕག་གྱི་གོང་རོལ་

ནས་བོད་དུ་ནང་ཆོས་མ་དར་བའྱི་ས་རོལ་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་ནང་ཆོས་དར་ཟྱིན་པས། 
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

ཕལ་ཆེར་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕག་གཉྱིས་ཙམ་གྱི་གོང་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་ནང་ཆོས་དར་ཡོད་པ་

བརོད་ཆོག་པ་ཡྱིན། ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ཀང་། ཞེས་པའྱི་ཀང་སྒ་མེད་པར་ཕུང་པོ་

ལྔ་པོ་དེ་དག་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པ་རྣམ་པར་ལྟའོ་ཞེས་དེ་རང་འདོན་ནས་ལོ་ངོ་

སྟོང་ཕག་རྱིང་བསད་ཡོད། ཀང་སྒའྱི་ཚིག་དེ་གནད་འགག་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཆགས་

ཡོད། ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ཀང་། ཞེས་བརོད་སྐབས་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་གང་ཟག་

རང་བཞྱིན་གྱིས་མ་གྲུབ་པ་མ་ཟད། གང་ཟག་གང་དུ་འདོགས་པའྱི་གཞྱི་ཕུང་སོགས་

ཀང་རང་བཞྱིན་གྱིས་མ་གྲུབ་པ་རེད་ཅེས་གོ་ཡོང་གྱི་ཡོད། 

ཡང་གོ་དོན་གཞན་ཞྱིག་སྟེ། འཁོར་ལོའྱི་དང་པོའྱི་སྐབས་སུ་གང་ཟག་བདག་

མེད་གསུངས་པ་ལས་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་གསུངས་མེད། འཁོར་ལོ་དང་པོའྱི་སྐབས་

སུ་གང་ཟག་གྱི་བདག་མེད་གསུངས་པ་མ་ཟད། འཁོར་ལོ་བར་པའྱི་སྐབས་སུ་ཕུང་

པོ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ཀང་རང་བཞྱིན་གྱིས་མེད་པར་གསུང་གྱི་ཡོད་ཅེས་པའྱི་ཚིག་དེར་

ནུས་པ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའྱི་ནུས་པ་ཡོད་པའྱི་ཀང་སྒའྱི་ཚིག་དེ་བོད་ཡྱིག་

ནང་དུ་མ་གཏོགས་རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་ཤེས་རབ་སྱིང་པོའྱི་ནང་མེད། འདྱི་ལྟར་དཔད་ཞྱིབ་

དང་བསམ་བོ་བཏང་ན་ཡྱིག་འབྲུ་གཅྱིག་ཡྱིན་ནའང་། དོན་གྱི་ཆ་ལ་ཁད་པར་ཧ་ཅང་

ཆེན་པོ་ཡོད། 

དེས་ན་ང་ཚོ་བོད་སྐད་ཐོག་བསྒྱུར་བའྱི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་ཧ་ཅང་གཏྱིང་ཟབ་

པོ་སོགས་དངོས་གནས་ཧ་ལས་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། དེ་ནྱི་ང་ཚོ་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་

སྤོབས་པ་བེད་འོས་པ་ཞྱིག་དང་། རང་ཉྱིད་ཀྱི་སྐད་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ཕྱུག་པོ་ཡོད་པ་

མཚོན་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། བོད་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ལ་དོ་སང་དེ་ཙམ་མེད་ན། 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བོད་རྱིགས་ཡྱིན་ཀང་དབྱིན་ཇྱི་ཁོ་ནར་དབྱིངས་བཞུགས་པ་དང་། དབྱིན་ཇྱིའྱི་དེབ་

ནང་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ངོ་མཚར་སྐྱེས་པ་ལས། རང་གྱི་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་ཐོག་

ཡོད་པའྱི་གཞུང་བཟང་ལ་དོ་སང་མ་བས་པར། དེང་སྐབས་ནུབ་ཕོགས་པའྱི་ཤེས་

ཡོན་ཅན་དང་། ཚན་རྱིག་པ་སན་གགས་ཅན་གྱི་ཁོད་ནས་ཀང་དོ་སང་བེད་པའྱི་རྱིག་

གཞུང་རྣམས་རྱིན་ཐང་ལ་མྱི་བརྱི་བར་རེས་ལུས་ལྟ་བུར་ངོས་འཛིན་བེད་བཞྱིན་

ཡོད། དེར་ཁག་མེད། 

ཉ༽ དགོན་སེ་རྣམས་སོབ་གཉེར་ཁང་དུ་སྒྱུར་ཐབས།

ང་ཚོའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཆོས་ཞེས་བརོད་སྐབས་ཞབས་བརན་སྒྲུབ་པ་དང་། 

འདོན་པ་བཏོན་པ། སྡུག་ཤོས་ཤྱིག་ནྱི་རྔ་བརྡུང་། སྦུབ་དཀྲོལ། འཆམ་འཁབ་པ་ལྟ་བུ་

དང་། འཆམ་གྱི་འབག་ཀང་ནྱིའུ་ཛི་ལན་ཌྱི་ (New Zealand) དང་། ཨོ་སྱི་ཀྲྱི་ལྱི་ཡ། 

(Australia) དེ་བཞྱིན་ཨྱིན་རྡུ་ནྱི་ཤྱི་ཡ། (Indonesia) ཨབ་ཕྱི་རྱི་ཀ་ (Africa) 

སོགས་སུའང་ཁད་མཚར་དེ་རྱིགས་གོན་པ་ལྟ་བུ་ཡོང་གྱི་ཡོད། དེ་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་

འབག་རྣམས་ཀང་དེ་དག་དང་འབེལ་བ་ཡོད་མྱི་སྱིད་པ་ཨེ་ཡྱིན་སམ། དེ་རྱིགས་ནྱི་

གཟྱི་བརྱིད་ཆེ་བ་ལྟ་བུ་གང་ཡང་མེད། 

དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོའྱི་ནང་འཆམ་འཁབ་པ་ལྟ་བུ་བོ་ངོར་

གཏན་ནས་འཆར་གྱི་མྱི་འདུག དེ་ཡང་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་སོགས་

བཞུགས་གལ་བསྒྱིགས་ནས་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཌ་མ་རུ་དཀྲོལ་བ་དང་། ཨརྱ་

དེ་བས་སྦུག་དཀྲོལ། སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀྱིས་རྔ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བརྡུང་

བ་ལྟ་བུ་བོ་ངོར་གཏན་ནས་འཆར་གྱི་མྱི་འདུག 
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

བོད་ཀྱི་དགོན་པ་ཞེས་བརོད་སྐབས། རྔ་ཆེན་བརྡུང་བའྱི་ལྡྱིང་སྒ་དང་བཅས་

པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་བོ་ངོར་འཆར་གྱི་ཡོད། དེ་ནྱི་ཡག་རགས་ཡྱིན་མྱིན་ལ་བསམ་བོ་

བཏང་ན། གཟབ་གཟབ་མ་བས་ན་དྱི་བ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་སེབས་ཀྱི་ཡོད། ས་ལོ་ངོས་

ནས་ལ་དྭགས་སུ་དེའྱི་སྐོར་བརོད་རྒྱུ་བྱུང་། དགོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་བེད་

དགོས་སམ་ཞེ་ན། དགོན་པ་ཞེས་པའྱི་མྱིང་ཚིག་འདྱི་མྱིའྱི་རྣ་བར་ཐོས་མ་ཐག་དེ་ནྱི་

སོབ་གཉེར་ཁང་ཡྱིན་བསམ་པ་བོ་ངོར་འཆར་བ་ཞྱིག་དགོས་པ་ལས། དགོན་པ་

ཞེས་བརོད་མ་ཐག་བོ་ངོར་དགེ་འདུན་པ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཚོགས་འཚོགས་པ་དང་། 

མང་འགེད་བཞེས་པ་དང་། ཞལ་འདོན་གནང་ནས་བཞུགས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ང་ཚོའྱི་བོ་

ངོར་འཆར་གྱི་ཡོད། 

འོན་ཀང་། འབས་སྤུངས་ཞེས་བརོད་སྐབས་ལམ་སེང་སོབ་གཉེར་ཁང་ཞྱིག་

ཡྱིན་པ་བོ་ངོར་འཆར་གྱི་ཡོད། དེ་བཞྱིན་གདན་ས་སེ་འབས་དགའ་གསུམ་གྱིས་

མཚོན་བཤད་གྲྭ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་མྱིང་ཐོས་མ་ཐག་སོབ་གཉེར་ཁང་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་བོ་

ངོར་འཆར་གྱི་ཡོད། རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་དགོན་སེའམ་ཆོས་སྒར་ཁག་ཚང་མ་སོབ་

གཉེར་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། རྱིམ་བཞྱིན་སྤྱི་ཚོགས་ཐོག་དགོན་པ་དེ་དང་དེའྱི་མྱིང་ཐོས་

མ་ཐག་དེ་ནྱི་སོབ་གཉེར་ཁང་ཞྱིག་ཡྱིན་སམ་པ་དང་། དངོས་གནས་སོབ་གཉེར་བ་

འདོད་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་དེ་དག་ལ་འགོ་དགོས་བསམ་པ་ཞྱིག་བོ་ངོར་འཆར་ཐུབ་

པ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་པ་ཡྱིན། ཚང་མ་ང་རང་ཚོས་འཐུས་ཤོར་དུ་བཏང་ཡོད། ང་ཚོས་

ཆེ་ས་རྣམས་ཁག་པོ་ཡྱིན་སྟབས་སང་མེད་དུ་འཇོག་པ་དང་། ཆུང་རྱིགས་རྣམས་

ཀང་འཇྱིག་རེན་ཆོས་བརྒྱད་འདེས་པ་དང་། གསེར་གྱི་དུང་མཐོང་མོང་མེད་པ་ལས། 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

རྒྱུ་འབོར་ཅུང་ཟད་ཡོད་ཚེ་གསེར་གྱི་རྒྱ་གྱིང་དང་རྐང་དུང་བཟོ་བ། གཞན་ཡང་

མཆོད་རྫས་རྫྱིག་པོ་རྒྱག་པ་སོགས་ནྱི་རྒྱུ་ངོམ་བེད་ས་ཞྱིག་ཀང་ཆགས་ཡོད། དོན་

དངོས་ངོམ་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་ནྱི། 

དད་པའྱི་ནོར་དང་ཐོས་པའྱི་ནོར། །

ཁེལ་ཡོད་ངོ་ཚ་ཤེས་པའྱི་ནོར། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། འཕགས་པའྱི་ནོར་བདུན་རང་གྱི་གཤྱིས་རྒྱུད་ལ་ཡོད་

དགོས་པ་དང་། འཕགས་པའྱི་ནོར་བདུན་ཡོད་ན་དངོས་གནས་ཕྱུག་པོ་ཡྱིན། སྤྱིར་

བཏང་གྱི་ཆ་ནས་ཤེས་ཡོན་ཚད་མཐོན་པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཕྱུག་པོ་ཡྱིན་ལ། 

ཤེས་ཡོན་གང་ཡང་མེད་པར་གཞུང་ལུགས་ཁག་ནས་གསུངས་པ་ལྟར། བོང་བུའྱི་

སྐེ་ལ་གསེར་གྱི་དོམ་དོམ་བཏགས་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་ན་སྱིང་པོ་གང་ཡང་མེད།

ཏ༽ དུས་རབས་ཉེར་གཅྱིག་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་ཆ་རྐེན།

དེས་ན་ཁེད་རང་ཚོས་དུས་རབས་ཉེར་གཅྱིག་པའྱི་བོད་པ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཡོང་

བ་ལ་ཡ་རབས་སྤོད་བཟང་དང་། དང་པོ་དང་བཞག་བེད་དགོས་མ་ཟད། དེ་དག་ཀང་

ཕ་མས་བརོད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ལམ་སོལ་དང་གོམས་གཤྱིས་ཁོ་ནའྱི་དབང་དུ་མ་སོང་

བར་རྒྱུ་མཚན་ལ་ཁུངས་བཏུགས་ནས་ཚན་རྱིག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འགེལ་

བརོད་བ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན། དུས་རབས་གཉེར་གཅྱིག་པའྱི་ནང་བོད་པའྱི་རྱིག་

གཞུང་དེ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་ཞྱིང་།  གཟྱི་བརྱིད་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་འཛིན་སྐྱོང་དང་

བདག་ཉེར་བེད་ཐུབ་པ་ལས། དེ་མྱིན་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཡྱིན། 

ང་ཚོ་རྒྱ་གར་དུ་འབོར་ནས་ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུ་ང་བཞྱི་ཙམ་ཕྱིན་པའྱི་རྱིང་ལ་ཐོག་



  102  

ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

མར་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ལ་དོ་སང་དེ་ཙམ་མེད་པ་ལྟ་བུ་དང་། སྐབས་དེར་ང་ཚོས་

ནུས་པ་གཙོ་བོ་དེང་དུས་ཀྱི་སོབ་སྦོང་སྤོད་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་རྱིག་པ་བསྒྱིམས་ཡོད། དེ་

དང་ཆབས་ཅྱིག་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་ཆོས་དགེ་བཙུགས་ཡོད། དཔེར་ན་དོལ་རྒྱལ་རེས་

འབང་པས་བསད་པ་རྱིགས་ལམ་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་རྒན་བོ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་མ་

སུ་རྱིའྱི་ཆོས་དགེ་ཡྱིན་ཞྱིང་། སྐབས་དེར་ངོས་རང་མ་སུ་རྱིར་འབོར་སྐབས་སོབ་

ཕྲུག་རྣམས་ཀྱིས་རགས་གསལ་བཏང་སྟེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག ལམ་སོལ་དེ་མུ་

མཐུད་གནས་ཐུབ་ཡོད་ཚེ་ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ཕྱིན་རེས་དེང་སྐབས་གང་འཚམ་གྱི་

གྲུབ་འབས་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་ཐོན་ངེས་པ་ཡྱིན་ནའང་། སོབ་གྲྭའྱི་འགོ་ཁྱིད་རྣམས་ཀྱིས་

དོ་སང་མེད་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་ཆོས་དགེ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་སན་ངག་སུམ་རགས་སོབ་

ཁྱིད་བེད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཆོས་ཚོགས་མ་འདོན་སྟངས་སོབ་པ། དེ་དག་གྱི་

བསམ་བ་སྒོམ་བ་ལྟ་བུ་ཁྱིད་པ་ལས། ར་བའྱི་ནང་ཆོས་ཀྱི་གཞྱི་བདེན་གཉྱིས་ལས་

བརམས་ཏེ་བདེན་བཞྱིའྱི་རྣམ་གཞག་དང་། མཆོག་གསུམ་ངོ་སྤོད་བ་རྒྱུ་སོགས་

མེད་པར་འདྱི་ལྟར་དུ་ཕྱིན་ཡོད། ད་ནྱི་ཚང་མ་ཚར་བ་རེད། དུས་ཚོད་འཐུས་ཤོར་དུ་

ཕྱིན་པ་རྣམས་བསྐྱར་ལོག་བ་རྒྱུ་མེད་པས་བ་ཐབས་ཟད་པ་རེད། ད་དུང་འདྱི་ལྟར་དུ་

ཕྱིན་ན་ཉེན་ཁ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡྱིན། 

མདོར་ན། བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་རྣམ་པ་མཚོན་པའྱི་ཆ་རྐེན་གཙོ་བོ་གཅྱིག་ནྱི་ནང་

པའྱི་ལྟ་སྤོད་གཉྱིས་ཡྱིན། ངོས་ནས་ནམ་རྒྱུན་བརོད་བཞྱིན་པ་ལྟར་ལྟ་བ་རེན་འབྱུང་

དང་། སྤོད་པ་འཚེ་བ་མེད་པ་གཉྱིས་ནྱི་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཡྱིན། རང་ཉྱིད་

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ལྟ་སྤོད་གཉྱིས་ཀྱི་འཚོ་བ་དང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་མྱི་ཚེ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བསྐྱལ་ན་རང་ཉྱིད་སྐྱྱིད་པ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་པ། བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་རྣམ་པ་

རྒྱུན་འཛིན་བ་རྒྱུར་ཡང་ཕན་ཐོགས་ཡོད། དེ་དག་གལ་གནད་ཆེ་བས་ཁེད་རང་ཚོའྱི་

སེམས་སུ་བཅངས་དགོས། འདྱི་གཅྱིག་བརོད་འདོད་བྱུང་།

ངོས་ནས་ཀུ་རེ་དང་བཅས་ཏེ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་གྱི་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་འདྱི་ལྟར་

བརོད་ཀྱི་ཡོད། གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་དང་། དུས་རབས་ཉེར་

གཅྱིག་པ་ནས་ལོ་ངོ་བཅུ་གསུམ་འདས་ཟྱིན་པ་ལས་འཕོས་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་ག་བདུན་

ཡོང་རྒྱུར་བསད་ཡོད། དུས་རབས་ཉེར་གཅྱིག་པའྱི་དུས་མཇུག་ཏུ་སེབས་སྐབས། 

འཛམ་གྱིང་འདྱི་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་ཡོང་བ་བེད་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་ཡོང་སྱིད་པ་ཞྱིག་ཀང་

ཡྱིན། དེར་བརེན་སྐབས་དེར་ང་ཚོ་ཤྱི་འགོ་གྱི་རེད། གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ཀྱིས་ད་ལྟ་

ནས་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་ཞེས་བརོད་རྒྱུ་བྱུང་། 

ཡེ་ཤུའྱི་ཆོས་པ་རྣམས་གཅྱིག་བས་ན་ལྷ་ཡུལ་དུ་སྐྱེ་སྱིད་པ་དང་། ལྷ་ཡུལ་དུ་

སྐྱེས་ན་སྐབས་དེར་ལྷ་ཡུལ་ནས་འཛམ་གྱིང་ཐོག་དུས་རབས་ཉེར་གཅྱིག་པའྱི་མྱི་

རྣམས་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་བེད་མྱིན་ལ་མར་ལྟ་གྱི་ཡྱིན། ཉེ་ཆར་ཨོ་སེ་ཀྲྱི་ལྱི་ཡར་ (Aus-

tralia) རེད་མོ་བཅས་ཏེ། གཅྱིག་བས་ན་ (Hell) ཧལ་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་ཏེ་

འཛམ་གྱིང་ཐོག་ཡོང་སྟེ་གང་ཞྱིག་བེད་མྱིན་ལ་ལྟ་བར་ཡོང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་བརོད་རྒྱུ་

བྱུང་། 

སྐབས་དེར་ང་ནྱི་ཤྱི་འགོ་གྱི་རེད། དེར་བརེན་ངས་མཐོང་གྱི་མ་རེད། འོན་ཀང་

ང་ཚོའྱི་བསམ་བོ་དེ་འཆར་ཅན་ཁོ་ནར་མ་བསད་པར་བསམ་བོ་རྒྱ་སྐྱེད་ནས་གོང་

ཞུས་ལྟར། ང་ཚོ་བོད་པ་ཁོ་ནར་བསམ་བོ་བཏང་ནས་མྱི་སོད་པར་བོད་པ་འཛམ་གྱིང་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

འདྱིའྱི་ཐོག་ཡོད་སྟབས། འཕལ་དུ་འབེལ་བ་ཡོད་པ་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉྱིས་ཡྱིན། དེ་

གཉྱིས་ལ་ང་ཚོས་ལེགས་སྐྱེས་འབུལ་ཐུབ་པ་རྣམས་ཇྱི་ལྟར་བས་ཏེ་འབུལ་ཐབས་

དང་། དེ་ཡང་ཆོས་ལུགས་སྤེལ་བ་དང་ཆོས་ལུགས་བསྒྱུར་རྒྱུའྱི་སྐད་ཆ་མྱིན་

པར༌བཟང་པོའྱི་སྤོད་པ་རྣམས་གཞན་ལ་མྱིག་དཔེ་སྟོན་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དང་། མཉམ་དུ་

ལོངས་སྤོད་བེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བ་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཡྱིན། དེ་ལྟར་ཡོང་

ཐབས་ལ་ང་ཚོ་འདྱིར་ཚོགས་པ་རེད། དེང་དུས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཁོ་ནས་འགྱིགས་ཀྱི་

ཡོད་ཚེ། སོབ་གྲྭར་སར་བཞྱིན་སོབ་སྦོང་བས་ན་སྐྱོན་གང་ཡང་མེད། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ནས་བཟུང་ཆེད་མངགས་འགོ་སོང་བཏང་སྟེ་མཉམ་རུབ་བེད་

པའྱི་དགོས་དོན་གཙོ་བོ་ནྱི། དེ་ལྟ་བུའྱི་བོད་མྱི་ཡ་རབས་སྤོད་བཟང་ཅན་ཞྱིག་ཡོང་

ཐབས་དང་། དེ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་ཤྱིང་། སེམས་ལ་ངེས་པ་ཐོབ་པའྱི་ཐོག་ནས་མྱི་

ཡ་རབས་སྤོད་བཟང་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཁེད་རང་ཚོ་དང་གོ་བསྡུར་བ་རྒྱུར་དམྱིགས་

ནས། ཐོག་མར་བསམ་བོའྱི་རྒྱུ་ཆ་ཞྱིག་སྤོད་ཀྱི་ཡོད་པས། ཁེད་རང་ཚོའྱི་སེམས་ལ་

ངེས་པ་བ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན།

ཐ༽ སྐྱེ་བ་ས་ཕྱི་འདོད་མྱིན་དང་དེ་དག་གྱི་དགེ་སྐྱོན།

མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་སྐྱེ་བ་ས་ཕྱི་ཁས་ལེན་མྱིན་སོགས་ནྱི་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་བསམ་བོ་

གཏོང་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ནང་པའྱི་གཞྱི་རའྱི་ཆ་ནས་བརོད་ན་དེ་དག་ཧ་ཅང་གལ་

གནད་ཆེན་པོ་ཡྱིན། སྐྱེ་བ་ས་ཕྱི་ཁས་མྱི་ལེན་ཞྱིང་ཡྱིད་ཆེས་མེད་མཁན་རྣམས་

མཐར་གཏུགས་ན་རང་ཤེད་དང་། རང་ལྟ་མཆོག་འཛིན་གྱིས་ང་ཡྱིད་ཆེས་མེད་ཅེས་

པ་དེ་རང་ཡྱིན་པ་ལས། སྐྱེ་བ་ས་ཕྱི་མེད་པའྱི་སྒྲུབ་བེད་བཀོད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་གཏན་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ནས་མེད། ཚན་རྱིག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཀང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་བརོད་ཀྱི་ཡོད།

སར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༧ ཙམ་ལ་ཉྱིན་ཞྱིག་རྒྱ་མྱིའྱི་དམག་སྤྱི་ཕན་མྱིན་ཟེར་བ་ང་

ཐུག་འཕད་བེད་པར་སེབས་ཤྱིང་། སྐབས་དེར་ང་ཚོ་སྐད་ཆ་བཤད་ནས་བསད་པ་

དང་། དུས་ཚོད་ལྷོད་ལྷོད་ཅྱིག་བྱུང་བས་ངོས་ནས་མྱི་ཞེས་པ་གང་འད་ཞྱིག་ལ་

བརོད་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་དྱིས་པར། ང་ཚོ་ལྟར་ན་སྨྲ་ཤེས་དོན་གོ་བ་མྱིའྱི་མཚན་ཉྱིད་

ལྟ་བུ་བརོད་རྒྱུ་ཡོད་ཀང་། ཁོང་ལ་དེ་ལྟར་གང་ཡང་བརོད་རྒྱུ་ུམྱི་འདུག ཡང་སྐྱེ་བ་

ས་ཕྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་དྱིས་པར། སྐྱེ་བ་ས་ཕྱི་མེད་ཅེས་བརོད་ཀྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་

གང་ཡྱིན་དྱིས་པར་མཐོང་རྒྱུ་མེད་ཅེས་བརོད་ཀྱི་འདུག འོ་ན་ཡོད་ཚེ་ཐམས་ཅད་

མཐོང་དགོས་སམ་ཞེས་དྱིས་པར། དེ་ཡང་མྱི་དགོས་ཞེས་བརོད་ཀྱི་འདུག་པས་ཁོ་

པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་སྦོ་ཚང་མ་ལུགས་ཚར་སོང་། མ་མཐོང་ན་མེད་པས་ཁབ་པར་

ཐལ། ཞེས་བརོད་སྐབས་ཁོ་པས་དེར་ལན་འདེབས་བེད་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ལ། ཡོད་ན་

ཐམས་ཅད་མཐོང་དགོས་པར་ཐལ། ཞེས་བརོད་སྐབས་མཐོང་མྱི་དགོས་ཞེས་བརོད་

སྐབས་ཁབ་པ་མེད་པ་ཆགས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 

དེར་བརེན་ཕལ་མོ་ཆེས་སྐྱེ་བ་ས་ཕྱི་མེད་ཅེས་པ་ནྱི། ཁ་སང་བརོད་པ་ལྟར། 

དེང་སྐབས་ཡོ་རོབ་ནང་མྱི་བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུ་ར་གངས་ཀྱིས་སྐྱེ་བ་ས་ཕྱི་ཡོད་པར་ཁས་

ལེན་བེད་ཀྱི་ཡོད། བསམ་བོ་རྱིམ་པར་བཏང་བ་དང་། ཡ་མཚན་གྱི་རྱིགས་བྱུང་

སྐབས་འགེལ་བཤད་བ་རྒྱུར། སྐྱེ་བ་ས་ཕྱི་ཁས་ལེན་ན་འགེལ་བཤད་བ་རྒྱུ་ཡོད་ལ། 

དེ་ལྟར་ཁས་མྱི་ལེན་ན་འགེལ་བཤད་བ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། འཇེན་གྱི་ཆོས་ལུགས་

གཅྱིག་པུའྱི་ཐོག་ནས་འགེལ་བཤད་བ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཡྱིན། དེ་ནྱི་སྤྱི་བཤད་ཙམ་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

ཡྱིན། 

ད༽ ནང་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ནང་པ་ནང་ཆོས།

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ལ་པ་ལྱིའྱི་དང་། ལེགས་སྦར་གྱི་ཆོས་གཉྱིས་

ཡོད་པ་ལས། པ་ལྱིའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་མཁན་ཐའེ་ལན་ཌྱི་དང་། འབར་མ་སོགས་

སུ་འདུལ་བའྱི་ཉམས་བཞེས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད། སེ་པ་མྱི་འད་བའྱི་ཐོག་ནས་དངོས་

བཅད་ཀྱི་ལྟུང་བའྱི་གངས་ཀར་ཅུང་ཟད་མྱི་འད་བ་རེ་ཡོད་པ་ལས། དེ་མྱིན་ཧ་ཅང་

ཡག་པོ་ཡོད། 

དེ་མྱིན་ལེགས་སྦར་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ལ་མཚོན་ན། ཐོག་མར་རྒྱ་གར་ནས་རྒྱ་

ནག་ཏུ་དར་བ་དང་། རྒྱ་ནག་ནས་བཟུང་སྟེ་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེན་པོར་དར་ཁབ་བྱུང་ཡོད། 

དེང་སྐབས་ལོ་ངོ་གསུམ་ཙམ་གྱི་གོང་དུ་རྒྱ་ནག་པེ་ཅྱིང་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ཞྱིག་གྱིས། 

རྒྱ་ནག་ཏུ་ནང་པ་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་མེད་ཉམས་ཞྱིབ་བས་པའྱི་གྲུབ་དོན་ལྟར་ན། རྒྱ་ནག་

ཏུ་ནང་པ་ས་ཡ་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་ཡོད་ལུགས་འཁོད་འདུག ང་ཚོ་བོད་མྱི་ས་ཡ་དྲུག་

ཡྱིན། རྒྱ་མྱི་ས་ཡ་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་ནང་པ་ཆགས་ཡོད། ཉེ་ཆར་རྒྱ་རྱིགས་མཁས་

དབང་ཁག་ཅྱིག་ཐུག་འཕད་བྱུང་བས། མཁས་པ་དེ་དག་གྱིས་བརོད་པ་ལྟར་ན། དེང་

སྐབས་རྒྱ་ནག་ཏུ་ནང་པ་ས་ཡ་བཞྱི་བརྒྱ་ཙམ་ཡོད་ཚུལ་བརོད་ཀྱི་འདུག གང་ལྟར་

དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་སྤྱིར་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཀྱིས་མཚོན་རྱིང་བཞྱི་ར་

གཏོར་བཏང་བའྱི་སྐབས། ར་མེད་བཟོ་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་དེའྱི་ནང་དེང་སྐབས་ནང་

པ་གངས་འབོར་མང་ཤོས་ཆགས་ཡོད། 

རྒྱ་གར་ནྱི་ཐོག་མའྱི་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཡྱིན་ལ། དཔལ་ནཱ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ལེནྡྲའྱི་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་དེ་དག་གྱིས་ཕ་ཡུལ་ཚང་མ་རྒྱ་གར་ཡྱིན། འོན་ཀང་རྒྱ་

གར་ནང་ནང་པ་དེ་ཙམ་མང་པོ་མེད། ས་ཡ་ཉྱིས་བརྒྱ་ཡང་ཕལ་ཆེར་ལོངས་པ་མེད། 

དེས་ན་རྒྱ་ནག་ནྱི་ནང་པ་མང་ཤོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཆགས་ཡོད། སྤྱིར་བཏང་ཉྱི་ཧོང་

པ་ཚང་མ་ནང་པ་ཡྱིན་ཞེས་བརོད་ཀྱི་ཡོད། གང་ལྟར་རྒྱ་ནག་ནྱི་ནང་པ་ས་ཡ་བཞྱི་

བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། 

ད་དུང་དེང་སྐབས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་པོ་ནས་

བདུན་ཕག་རེ་རེའྱི་ནང་མྱི་བཅུ་གངས་ངོས་རང་ཐུག་འཕད་བེད་པར་ཡོང་བཞྱིན་

ཡོད། ང་ཚོ་ཐུག་འཕད་ཡོང་སྐབས་དེ་དག་ཕལ་མོ་ཆེས་མྱིག་ཆུ་གཏོང་བཞྱིན་འདུག 

ཧ་ལས་པའྱི་དད་པ་དང་དོ་སང་ཆེན་པོ་བེད་བཞྱིན་པ་མ་ཟད། དེ་དག་གྱིས་ང་ཚོ་རྒྱ་

ནག་གྱི་ནང་པ་རྣམས་མ་བརེད་པ་བེད་རོགས་ཞེས་མྱིག་ཆུ་བཏང་ནས་བརོད་ཀྱི་

འདུག ངོས་ནས་ཁེད་རྣམས་ནམ་དུ་ཡང་བརེད་ཀྱི་མ་རེད། འོན་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གྱིས་ངོས་རང་བདུད་རེད་ཅེས་བརོད་ཀྱི་ཡོད། སར་ངོས་རང་ཨྱི་ཊ་ལྱིར་གསར་

འགོད་མང་པོ་ཞྱིག་དང་ཐུག་འཕད་བྱུང་སྐབས། ཨྱི་ཊ་ལྱིའྱི་གོང་ཁེར་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་

སྤྱི་ཁབ་རྣམས་ཀང་མཉམ་དུ་གདན་ཞུ་གནང་སྟེ་མཉམ་རུབ་ཐོག་གསར་འགོད་པ་

ཐུག་འཕད་བས་ཤྱིང་། གསར་འགོད་པས་བརོད་པ་ལྟར། ངོས་ནས་ཐེངས་དང་པོར་

གོ་ཐོས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ལ། རྒྱ་ནག་གྱིས་དཔོན་རྱིགས་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་

བདུད་རེད་ཅེས་བརོད་ཀྱི་འདུག་པས་དེར་བསམ་ཚུལ་གང་ཞྱིག་ཡོད་ཅེས་དྱིས་

པར། ངོས་ནས་ཀང་ང་བདུད་ཡྱིན། ར་ཅོ་ཡང་ཡོད་ཅེས་རེད་མོ་དང་བཅས་ལག་

གྱིས་ར་ཅོའྱི་དབྱིབས་བཟོས་ཏེ་བརོད་པར། རེས་སུ་པར་གྱི་ཐོག་ཏུའང་དེ་རང་ཐོན་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

འདུག 

ཡང་ཉེ་ཆར་རྒྱ་རྱིགས་འགའ་ཞྱིག་ཐུག་འཕད་བྱུང་སྐབས། ངོས་ནས་རེད་མོ་

དང་བཅས་ཏེ་བདུད་ཀྱི་ར་ཅོ་དེ་རྱིང་དུ་རྱིང་དུ་འགོ་གྱི་འདུག་ཅེས་བརོད་པ་ཡྱིན། རྒྱ་

ནག་གྱི་དཔོན་རྱིགས་ཀྱིས་ངོས་རང་བདུད་རེད་ཅེས་བརོད་ཀྱི་ཡོད་པས། བདུད་རྒྱ་

ནག་ཏུ་ལོག་ན་བདུད་ཀྱི་ཕོ་བང་དེ་བཙོན་ཁང་ཡྱིན་པ་ལས། བདུད་ཀྱི་ཕོ་བང་ཡག་

རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་པས། ངོས་རང་འགོ་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་

ལ་འགྱུར་བ་བྱུང་སྟེ། སྤྱིར་ཆོས་ཞེས་བརོད་ན་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་དབེ་བ་མེད་ལ། ཡུལ་

ལུང་གྱི་རྣམ་དབེ་ཡང་མེད། སུ་ལ་ཕན་ཡང་ཕན་བདེ་སྒྲུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན། རྒྱ་ནག་ལ་

ཆ་མཚོན་ན་ཕ་མེས་ནས་ནང་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཡྱིན་ལ༑ གང་ལྟར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་

འགོ་བཞྱིན་ཡོད། དེས་ན་ང་ཚོས་ཀང་རང་ཉྱིད་ལ་གནའ་རབས་ནས་ཡོད་པའྱི་བཟང་

པོའྱི་ཡོན་ཏན་དེ་དག་ལ་སང་ཆུང་དང་། ལྷོད་གཡེང་དུ་གཏོང་བ་ལྟ་བུ་གཏན་ནས་བ་

རྒྱུ་མེད། 

ན༽ གྲྭ་རྒྱུན་གྱི་ཡོང་ཁུངས་དང་ནང་ཆོས་འཛིན་སྐྱོང་།

ང་ཚོའྱི་གདན་ས་ཁག་གྱི་གྲྭ་རྒྱུན་མང་ཆེ་བ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་དང་། བོད་

ནས་གསར་འབོར་ཡོང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ལས། རྒྱ་གར་ནང་དུ་སྐྱེས་ཤྱིང་འཚར་

ལོངས་བྱུང་བ་དང་། ལྷག་པར་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནས་ཐོན་པའྱི་བུ་ཕྲུག་གདན་སར་སོབ་

གཉེར་བེད་མཁན་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཡྱིན། ཕེད་ཀ་ང་རང་ཚོའྱི་སོབ་ཁྱིད་བེད་མཁན་

རྣམས་ཀྱིས་མཚམས་སྦོར་བེད་སྟངས་མ་ཤེས་པ་དང་། གཉྱིས་ནས་གྲྭ་ས་གྲྭ་ཚང་

ཁག་གྱིས་འབེལ་མཐུད་བེད་སྟངས་སོགས་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་ཞེས་སར་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ནས་བརོད་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 

གང་ལྟར་ཡང་སྱིང་བར་སྐབས་བོད་ནས་ཡོང་མཁན་ཇེ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་སྟབས། གྲྭ་

ཚང་འགའ་ཞྱིག་གྱི་འཛིན་གྲྭ་འོག་མའྱི་རྱིགས་སོབ་གཉེར་བ་ཉུང་ཉུང་ཆགས་ནས་

འཛིན་གྲྭ་སྒོ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་ཚུལ་གོ་ཐོས་བྱུང་། དེར་བརེན་དངོས་གནས་བས་ན་གྲྭ་

རྒྱུན་སོབ་ཕྲུག་ཁེད་རང་ཚོའྱི་ནང་ནས་ཡོང་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་ཡང་ཐོག་མར་

དེང་དུས་དང་མཐུན་པའྱི་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་སོབ་སྦོང་ཁག་ཡོད་པ་ཞྱིག་བས་པའྱི་ཐོག།དེ་

རེས་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་བས་ན་གྲྭ་ས་ཁག་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད། འོན་ཀང་

མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་རབ་ཏུ་བྱུང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མེད། ཁྱིམ་པའྱི་རེན་གྱི་ཐོག་ནས་

སོབ་སྦོང་བེད་རྒྱུ་དང་། འདྱི་ག་བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལར་མཚོན་ནའང་འགོ་

བཙུགས་ཡོད། དེ་བཞྱིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་ཡང་སྐྱ་བོ་ཕོ་མོ་དབེར་མེད་ཀྱིས་སོབ་སྦོང་

བེད་བཞྱིན་པ་དང་། བཙུན་དགོན་ཁག་ཏུ་ཡང་གཞུང་ཆེན་སོབ་སྦོང་སྤད་ནས་འདྱི་

ལོར་དགེ་བཤེས་མའྱི་རྒྱུགས་སྤོད་དུ་ཞུགས་མཁན་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཀང་བྱུང་ཡོད། 

དེ་དག་གྱི་ཁོད་དུ་སོབ་སྦོང་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་དེ་འདའང་ཡོད། དེ་དག་ནྱི་འདས་

པའྱི་ལོ་ངོ་སུམ་ཅུ་བཞྱི་བཅུའྱི་འབས་བུ་དང་། བཤད་གྲྭ་བཙུགས་ཏེ་སོབ་སྦོང་སྤད་

པའྱི་འབས་བུ་ཡྱིན། 

དེར་བརེན་ཁྱིམ་པ་ཕོ་མོའྱི་ནང་ནས་སོབ་སྦོང་བ་རྒྱུའྱི་མཐུན་རྐེན་ཕན་བུ་ཡོད་

མུས་ཡྱིྱིན་ལ། དེའྱི་ཐོག་ལ་ད་དུང་ཡང་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་

བཞྱིན་ཝཱ་རཱ་ཎ་སྱིར་གོ་སྐབས་ཡོད་ཀང་། ད་དུང་གོ་སྐབས་གསར་པ་གང་ཞྱིག་སྐྲུན་

དགོས་མྱིན་ལའང་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག 



  110  

ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

མདོར་ན་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཆོས་རྒྱུད་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་། རྒྱ་ནག་ལའང་ཧ་ཅང་

ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད། ང་ཚོ་བོད་པའང་དེའྱི་ཁུངས་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེ་དག་གྱི་ཁོད་ནས་

ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་སགས་དང་བཅས་པ་ཆ་ཚང་བ་དང་། ཆ་ཚང་ཞེས་པ་དེ་ཡང་ལུང་པ་

དེའྱི་ནང་ཡོད་པ་ཙམ་མྱིན་པར་གང་ཟག་སྒེར་པ་གཅྱིག་གྱིས་སྟན་ཐོག་གཅྱིག་གྱི་

སྟེང་དུ་ཕྱི་སོ་ཐར་ཏེ་འདུལ་བའྱི་ཉམས་ལེན་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། ནང་བང་

སེམས་དང་། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཕྱིན་དྲུག་གྱི་ཉམས་ལེན་རྣམས་ཀང་ཡོད་པ། གསང་

བ་གསང་སགས་ཏེ་མཚན་བཅས་མཚན་མེད་ཀྱི་ལམ་དང་། སྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ལམ་

དང་བཅས་པ་ཉམས་ལེན་བ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། དེ་ཡང་ས་འགྱུར་རྱིང་མའྱི་ཆོས་

སྐད་ལྟར་བས་ན། ཐེག་པ་རྱིམ་པ་དགུ་སྟེ། ཀུན་འབྱུང་འདེན་པའྱི་ཐེག་པ་གསུམ་

དང་། བཀའ་བསྡུ་རྱིག་བེད་ཀྱི་ཐེག་པ་གསུམ། དབང་སྒྱུར་ཐབས་ཀྱི་ཐེག་པ་གསུམ་

བཅས་ཐེག་པ་རྱིམ་པ་དགུ་པོ་གང་ཟག་གཅྱིག་གྱིས་སྟན་ཐོག་གཅྱིག་ལ་ཉམས་ལེན་

བ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་བཅས་བོད་ཀྱི་ཕག་ལེན་དུ་ཡོད་པའྱི་རྱིགས་ནྱི་བོད་པའྱི་གཅེས་

ནོར་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། འཛམ་གྱིང་ནང་པ་ཚང་མར་ལམ་སྟོན་བེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཆགས་

ཡོད།

པ༽ བོད་མྱིའྱི་གཅེས་ནོར་ལ་བདག་གཅེས་བ་གལ།

སར་ལོ་ཞྱིག་ལ་ཉྱི་ཧོང་གྱི་རྒྱལ་ས་ཀྲོག་ཡོ་ལ་སེབས་སྐབས་དེར་ཆོས་གོགས་

ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་ལ། ནང་ཚགས་ཆགས་ཏེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད། ཁོང་རྣམས་ཉྱི་

ཧོང་གྱི་མཁས་པ་རེད་ལ་མཁན་པོའང་རེད། བགེས་སོང་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཞྱིག་འདུག 

ཉྱིན་ཞྱིག་ང་ཚོ་ལྷོད་ལྷོད་བས་ནས་བསད་པའྱི་སྐབས་སུ། ཁོང་གྱིས་ང་ཚོ་ཚང་མས་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཤེས་རབ་སྱིང་པོ་འདོན་གྱི་ཡོད་ཀང་དོན་དག་ཤེས་ཀྱི་མེད། ཁེད་ནས་ཤེས་རབ་

སྱིང་པོའྱི་ནང་དོན་འགེལ་བཤད་གནང་བ་རྣམས་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་འདུག 

མ་འོངས་པར་མུ་མཐུད་གོ་སྐབས་གང་དུ་ཡོད་ཀང་འགེལ་བཤད་གནང་རོགས་

བོས་ཞེས་བརོད་ཀྱི་འདུག སྤྱིར་བཏང་ཉྱི་ཧོང་པ་རྣམས་ཧ་ཅང་སྒམ་པོ་ཡོད་ཀང་། ང་

ཚོ་ནང་ཚགས་ཆགས་སྐབས་དངོས་གནས་དང་པོ་དང་། ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱི་

ཐོག་ནས་སྐད་ཆ་འདྱི་ལྟར་ཡོང་གྱི་འདུག 

དེ་བཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་ཁོད་དུའང་མ་ཤེས་ཀང་ཤེས་ཁུལ་བེད་མཁན་ཡོང་གྱི་ཡོད། 

སྤྱིར་བཏང་བཤད་སོལ་ལ་ཉྱི་ཧོང་གྱི་དཔོན་རྱིགས་རྣམས་དང་བགོ་གེང་དང་གོ་

བསྡུར་བེད་སྐབས་སྐད་ཆ་གང་ཞྱིག་བཤད་ཀང་མགོ་འཇོག་ཙམ་བེད་པ་ལས་ཡྱིན་

མྱིན་གང་ཡྱིན་མྱི་ཤེས་པར་སོད་དགོས་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཚུལ་བརོད་སོལ་ཡོད། 

དེས་ན་ང་ཚོར་ཡོད་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་དེ་ནྱི་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་ཆོས་རྒྱུད་

ཁུངས་གཏུགས་ས་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ལས། ལོག་ལོག་སུད་སུད་བས་ནས་བེའུ་འབུམ་

ལག་མཐྱིལ་ཙམ་ཞྱིག་བརན་པར་མཛོད། སྦས་པར་མཛོད་ཅེས་བརོད་པ་ལྟ་བུ་བེད་

དགོས་དོན་མེད། དེ་ནྱི་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཡྱིན། ཆེ་ས་རྣམས་མེད་པར་

བེའུ་འབུམ་ཆུང་ངུ་ཞྱིག་བརན་པར་མཛོད། སྦས་པར་མཛོད། ཅེས་བརོད་པ་ལྟར་

དེའྱི་ཐོག་ནས་མངོན་སུམ་སོན་མེད་ལ་གྲུབ་རགས་སྟོན་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོད་ན་

འགྱིགས། གྲུབ་རགས་དང་མངོན་ཤེས་ལའང་མང་དུ་ཡོད་པ་སྟེ། སང་གནས་ཡྱིད་ལ་

བེད་པའྱི་ཐོག་ནས་མངོན་ཤེས་སྒྲུབ་པ་ནྱི་མུ་སྟེགས་པ་ལའང་ཡོད། བདེ་སྟོང་གྱི་ཏྱིང་

ངེ་འཛིན་སྐྱེད་པའྱི་ཐོག་ནས་མངོན་ཤེས་སྒྲུབ་པ་ནྱི་ནང་པ་ལ་མ་གཏོགས་མེད། དེས་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

ན་མངོན་ཤེས་ལའང་རྱིགས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད། ལྷའྱི་མྱིག་གྱི་མངོན་ཤེས་དང་། ལྷའྱི་

རྣ་བའྱི་མངོན་ཤེས། སོན་གནས་རེས་དན་གྱི་མངོན་ཤེས། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་མངོན་ཤེས། 

གཞན་སེམས་ཤེས་པའྱི་མངོན་ཤེས་སོགས་མང་པོ་ཞྱིག་ཀང་ཡོད། དེ་རྱིགས་རང་

གར་མོ་ཐྱིག་པོ་ཡོད་པ་དང་། མངོན་ཤེས་ཕན་བུ་རེ་ཤོད་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཙམ་ལ་ཧ་ལས་

རྒྱུ་མེད། དེ་རྱིགས་སྤུས་དག་ལོས་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་མེད་ལ་ཏན་ཏན་བསམ་བོ་གཏོང་

དགོས་པ་ལས། བླུན་པོ་ཆུ་ས་གར་ཁྱིད་བ་རྒྱུ་མེད། དེ་ལྟར་རང་ལ་ཡོད་པའྱི་གཅེས་

ནོར་རྣམས་བདག་པོ་རྒྱག་རྒྱུ་དང་། བདག་པོ་བརྒྱབ་པ་ལ་ཐོག་མར་དེ་རྣམས་ཤེས་

དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་ལྟ་བུའྱི་ཉམས་ལེན་དང་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གང་ཞྱིག་

བས་ཀང་། ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཡྱིན། 

ཕ༽ རྱི་རབ་ཡོད་མེད་དང་མཎྜལ་གྱི་ཕན་ཡོན།

དེས་ན་ད་ལྟ་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་ལ་བརེན་ནས་ཤེས་རབ་སྒྲུབ་སྐོར་

འདྱིར་གང་བོ་མའྱི་བསྟོད་སྒྲུབ་འདོན་རྒྱུ་ཡྱིན།

ས་གཞྱི་སྤོས་ཀྱིས་བྱུགས་ཤྱིང་མེ་ཏོག་བཀྲམས། །

རྱི་རབ་གྱིང་བཞྱི་ཉྱི་ཟླས་བརྒྱན་པ་འདྱི། །

སངས་རྒྱས་ཞྱིང་ལ་དམྱིགས་ཏེ་ཕུལ་བ་ཡྱིས། །

འགོ་ཀུན་རྣམ་དག་ཞྱིང་ལ་སྤོད་པར་ཤོག །

ཨྱི་དམ་གུ་རུ་རཏྣ་མཎྜལ་ལ་ཀཾ་ནྱིརྱ་ཏ་ཡཱ་མཱྱི། ཉྱིན་ཤས་རྱིང་སན་རྱིས་ཁང་དུ་

བགོ་གེང་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་ཤྱིང་། དེའྱི་ཁོད་ཚན་རྱིག་པ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཀང་

འདུག་ལ། ཨ་རྱི་དང་ཡོ་རོབ་ཁུལ་ནས་ཡོང་བའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་བ་དང་། ང་ཚོའྱི་དགེ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བཤེས་དང་སན་པ་བཅས་ཐུག་འཕད་བྱུང་བར། དེའྱི་ཐོག་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་

ཐོག་འབོད་སྐུལ་རགས་ཙམ་བས་པ་དང་། དེ་རེས་སང་སྱིད་རྱིག་པ་ (Cosmology) 

ཅེས་བརོད་སྐབས་དེང་སྐབས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འགེལ་བཤད་བེད་པ་

རྣམས་མྱིག་གྱིས་མཐོང་ཞྱིང་། ལག་པས་འཛིན་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་བརོད་ཀྱི་

ཡོད་པ་དང་། དེ་ནྱི་ང་ཚོས་ཁས་ལེན་བེད་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ། འཛམ་གྱིང་རྱིལ་

པོ་ཡྱིན་པ་རྣམས་མྱིག་མཐོང་ལག་ཟྱིན་གྱིྱི་ཐོག་ནས་བརོད་ཀྱི་ཡོད་པས། དེ་ལྟར་

མྱིན་ཞེས་ང་ཚོས་བརོད་མྱི་ཐུབ་པ་མ་ཟད། འཛམ་གྱིང་ལེབ་མོ་ཡྱིན་པའྱི་དབུས་སུ་

རྱི་རབ་ཡོད་པ་ཡང་བརོད་མྱི་ཐུབ་ཚུལ་བརོད་རྒྱུ་བྱུང་། ངོས་ལ་ཆ་བཞག་ཀང་། 

འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་ཐོག་ཏུ་རྱི་རབ་ཡོད་པར་ཡྱིད་ཆེས་མེད། འོན་ཀང་རྱི་རབ་མེད་ན་

མཎྜལ་ཕུལ་བས་ཕན་ཡོན་མེད་པ་ལྟ་བུ་གཏན་ནས་མྱིན། 

མཎྜལ་ཕུལ་བ་ནྱི། བདག་གཞན་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་ལོངས་སྤོད་དུས་

གསུམ་དགེ་ཚོགས་བཅས། ཞེས་པ་ལྟར། མདོར་ན། བདག་པོས་བཟུང་བ་དང་མ་

བཟུང་བའྱི་ཡྱིད་དུ་འོང་བའྱི་སོད་བཅུད་ཀྱི་བཀོད་པ་བོ་ཡྱིས་བངས་ནས་འབུལ་གྱི་

ཡོད། དེ་ནྱི་བསོད་ནམས་གསོག་པའྱི་དོན་ཡྱིན་པ་ལས། ངེས་པར་འཛམ་གྱིང་ལེབ་

མོའྱི་དབུས་སུ་རྱི་རབ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་མཎྜལ་ཕུལ་ནས་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་དང་། དེ་

དག་མེད་ན་མཎྜལ་ཕུལ་ནས་ཕན་ཐོགས་མེད་པ་ལྟ་བུའྱི་དོན་མྱིན་ཞེས་བརོད་རྒྱུ་

བྱུང་། མཎྜལ་ངོས་ཀྱིས་འབུལ་གྱི་ཡོད་ཀང་རྱི་རབ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་མེད། ཉེ་ཆར་

འབས་སྤུངས་སུ་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་ད་ནྱི་རྱི་རབ་མེད་པར་བཟོས་ཚར་སོང་ཞེས་བརོད་

འདུག ཚན་རྱིག་པས་བཙལ་ནས་མ་རེད་པར་བརེན་ངོས་ནས་མེད་ཅེས་བརོད་པ་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

ལས། རྱི་རབ་ངོས་ནས་མེད་པར་བཟོས་པ་ཞྱིག་མྱིན། ང་ཚོའྱི་ཚད་མའྱི་གཞུང་

དུའང་སང་རུང་མ་དམྱིགས་པའྱི་རགས་བཀོད་ཡོད། མྱི་སང་བ་མ་དམྱིགས་པའྱི་

རགས་ཅུང་ཟད་རོག་ག་ཚ་པོ་ཡོད། སང་རུང་མ་དམྱིགས་པའྱི་རགས་བཀོད་ནས་

གཞན་ཕར་འགོག་གྱི་ཡོད། རང་གྱི་ལུགས་བརོད་སྐབས་སང་རུང་མ་དམྱིགས་པའྱི་

གཏན་ཚིགས་ཏག་ཏག་འགོ་ས་ཞྱིག་ལའང་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ན། དེ་ནྱི་རང་ལྟ་

མཆོག་འཛིན་བས་པ་དང་། བོ་གཟུ་བོར་མ་གནས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། སང་རུང་མ་

དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་ཕ་རོལ་པོ་འགོག་པའྱི་སྐབས་རང་ལུགས་ལའང་

རྱིགས་པ་དེས་གནོད་ན་སྒ་ཇྱི་བཞྱིན་པར་ཁས་བང་དུ་མྱི་རུང་བར་འཇོག་དགོས་པ་

ལས། དེ་ནྱི་ང་ཚོའྱི་ལུགས་ཡྱིན་ཞེས་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ན། རེ་བདག་ཉྱིད་ཆེན་པོས། 

རྱིགས་པ་དང་འགལ་བའྱི་གྲུབ་མཐའ་ཁས་ལེན་ལ་སྨྲ་བ་པོ་ཚད་མའྱི་སྐྱེས་བུར་མྱི་

རུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ༑ །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཚན་རྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དངོས་སུ་མྱིག་

མཐོང་ལག་ཟྱིན་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཁས་མ་བངས་ན་དེ་ནྱི་མངོན་སུམ་ལ་སོན་པ་ཡྱིན། 

མངོན་སུམ་ལ་སོན་ན་སྨྲ་བ་པོ་ཚད་མའྱི་སྐྱེས་བུར་རུང་བ་ཞྱིག་ཡོང་ཐབས་མེད། 

དེས་ན་གནད་འགག་དང་། མཎྜལ་འབུལ་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཡྱིན། འཛམ་གྱིང་ལེབ་ལེབ་

དང་། དེའྱི་དབུས་སུ་རྱི་རབ། ཉྱི་ཟླ་གཉྱིས་ཀང་མཐོ་དམན་གཅྱིག་མཚུངས་ཐོག་

བསྐོར་བ་ཞྱིག་སྒོམས། 

སར་ངོས་རང་སྦན་དྷ་ར་གཞྱིས་ཆགས་སུ་སེབས་སྐབས་སོབ་ཆུང་ཞྱིག་འགོ་

འབེད་བས་ཤྱིང་། སོབ་ཆུང་དེ་གསར་པ་ཡྱིན་པས་ལྟ་སྐོར་དུ་ཡོང་རོགས་ཞེས་པ་

ལྟར་སྐབས་དེར་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ནས་ཚན་རྱིག་གྱི་འགེམས་སྟོན་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཀང་བཟོས་འདུག དེ་དག་གྱི་ཁོད་དུ་ཉྱི་ཟླ་གཟའ་འཛིན་བེད་ཚུལ་ཆུང་ཆུང་ཡག་པོ་

ཞྱིག་བཟོས་འདུག འགེལ་བཤད་རྒྱག་མཁན་བུ་མོ་ལོ་ན་བདུན་བརྒྱད་ལ་སོན་པ་

ཞྱིག་འདུག་པ་དེས། ང་ཚོ་བོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཉྱི་འཛིན་དང་ཟླ་འཛིན་ཡོང་སྐབས་

ཁབ་འཇུག་གྱིས་བཟས་པ་རེད་ཅེས་བརོད་པ་དེ་ལྟར་མྱིན། ཟླ་བ་གཟའ་འཛིན་ཡོང་

བ་དེ་ཟླ་བ་དང་ཉྱི་མའྱི་བར་འཛམ་གྱིང་ཚུད་པ་དང་། ཉྱི་མ་གཟའ་འཛིན་ཡོང་སྐབས་

འཛམ་གྱིང་དང་ཉྱི་མའྱི་བར་ཟླ་བ་ཚུད་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐོར་ཧུར་ཐག་གྱིས་འགེལ་

བཤད་བས་ཤྱིང་། བུ་མོ་དེ་དགའ་པོ་ཡོང་གྱི་རེད་སམ་ནས་ངོས་ནས་ཀང་ཨ་ལེ་

འདྱི་ལྟར་ཡྱིན་པ་རེད། ཅེས་བརོད་པ་ཡྱིན།

བ༽ འཇྱིག་རེན་དང་འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པ།

ཡན་ལག་བདུན་པ་ཆ་ཚང་འདོན་ན་མང་བས་མྱི་དགོས་ཤྱིང་། ཐོག་མར་

དགོས་པའྱི་དབང་གྱིས་ངོས་རང་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་ཕག་

གཡས་རལ་གྱི་དང་། གཡོན་གེགས་བམ་བསམས་པ་ཞྱིག་དང་། ཡང་ཨུཏྤའྱི་སྟེང་དུ་

གེགས་བམ་བསམས་པ། གོང་དུ་ངོས་ནས་མདུན་བསྐྱེད་ལ་བསྐྱེད་ཡོད་པས། ད་ལྟ་

སོབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་བ་མ་མདུན་བསྐྱེད་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་ངོ་བོ་དབེར་

མེད་དུ་བལྟས་ནས། དགོས་པའྱི་དབང་གྱིས་ང་ཡང་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་

ཀྱིས་ངོ་བོར་ཡོད་པ་དེ་ཉྱིད་བོ་ངོར་འཆར་བ་བེད་དགོས། 

ཁ་སང་དྱི་བ་བྱུང་བ་ལྟར། སྤྱིར་བཏང་ལྷ་མོ་དབངས་ཅན་མ་སོགས་ལྷ་ཡྱི་

རྱིགས་རྣམས་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ལྷ་དང་། འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པའྱི་ལྷ་བཅས་སེ་ཚན་

གཉྱིས་སུ་ཕེ་དགོས་པ་དང་། འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པའྱི་ནང་དུའང་ལྷ་དེ་དང་དེའྱི་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

རྣལ་འབོར་བསྒོམས་ནས་ལྷ་དེ་དང་དེའྱི་ངོ་བོར་སངས་རྒྱས་སྐབས་ལྷ་དེ་དང་དེ་

གང་ཟག་བེ་བག་པ་གཅྱིག་ཡོང་ཆོག་པ་དང་། ཡང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ནང་དུ་ཡོད་

པའྱི་ལྷ་མོ་དབངས་ཅན་མ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོའྱི་རོལ་པར་

ཤར་བ་ཞྱིག་ལས། གང་ཟག་རྒྱུད་ཐ་དད་པ་ཆགས་མེད། དེ་ལ་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་སངས་

རྒྱས་དང་སངས་རྒྱས་མ་ཡྱིན་པ་གཉྱིས་མྱི་མཉམ་པ་གྲུ་བཞྱི་པ། ཞེས་གསུངས་པ་དེ་

ཡྱིན། རེན་དང་བརེན་པ་ཡོངས་རྫོགས་གཙོ་བོའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་པ་གཅྱིག་གྱིས་

ཤར་བ་ཡྱིན་པས་མྱི་འད་བ་ས་ཚོགས་ཡོད།

ནང་པའྱི་དབངས་ཅན་མ་བེ་བག་གཅྱིག་ཏུ་བརྱིས་ན། དབངས་ཅན་མ་ལྟ་བུ་མུ་

སྟེགས་པའྱི་དབངས་ཅན་མ་ལའང་བརྱི་བ་ལྟ་བུ་ཡོང་སྱིད་པ་ཡྱིན། དཔེར་ན༑ རྒྱལ་

བ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཁབ་འཇུག་གྱི་འཇུག་པ་བཅུ་བཤད་པའྱི་ནང་གྱི་འཇུག་པ་གཅྱིག་ལ་

བརྱིས་ཡོད། རང་རང་ལུགས་ཀྱི་མོས་པ་དང་མཐུན་པར་དེ་ལྟར་ཡོང་ཆོག་པ་ཞྱིག་

ཡྱིན་སམ།

མ༽ ནང་པའྱི་ཁད་ཆོས་དང་ཆོས་ཀྱི་སྱིང་པོ།

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཁད་ཆོས་མཐར་ཐུག་གཅྱིག་བརྱིས་དགོས་ན། 

སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་མཐར་ཐུག་སྒྲུབ་ཐུབ་པའྱི་ལམ་དེ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་

ཀྱི་གཙོ་བོ་དེ་ཆགས་ཡོད། ཐར་པ་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་དེ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཡྱིན་

ནའང་ཆོས་ཀྱི་གཙོ་བོ་མྱིན། ཆོས་ཀྱི་གཙོ་བོ་ནྱི་སྤངས་རོགས་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་སངས་ཞེས་པའྱི་སྤངས་པ་མཐར་ཐུག་དང་། རྒྱས་ཞེས་པའྱི་རོགས་

པ་མཐར་ཐུག་གཉྱིས་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ཆོས་དེ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་གཙོ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བོ་དེ་ཆགས་ཡོད། དེ་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། སྟོང་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་དེ་ཐར་པ་སྒྲུབ་པ་ཞྱིག་དང་། 

སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤངས་རོགས་སྒྲུབ་པ་བཅས་ཀྱི་གཙོ་བོ་གཅྱིག་ནྱི་སྟོང་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་

དེ་ཆགས་ཡོད། 

སྟོང་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་དེ་ཤེས་སྒྱིབ་ཀྱི་གཉེན་པོར་སྐྱེས་ཐུབ་པ་ནྱི་སྟོང་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་

གཅྱིག་པུའྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་ཐབས་མེད་པར་དེ་ཐབས་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱིས་ཟྱིན་

པ་ཞྱིག་དང་། སྦྱིན་སོགས་ཀྱི་གོགས་དང་བཅས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཤེས་སྒྱིབ་ཀྱི་གཉེན་

པོར་སྐྱེས་ཀྱི་ཡོད། དེས་ན་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཞེས་པ་དེ་ཉྱིད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་

འཕང་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་གཙོ་བོ་དེ་ཆགས་ཡོད། 

དེར་བརེན་ཁེད་རང་ཚོ་ཚང་མས་ནམ་མཁའྱི་མཐས་གཏུགས་པའྱི་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་རང་དང་རང་འད་བ་སྡུག་བསལ་མྱི་འདོད་པ་དང་། བདེ་བ་འདོད་པ་ཤ་

སྟག་ཡྱིན་པས། རང་ཉྱིད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཁམས་བདེ་གཤེགས་སྱིང་པོ་ཡོད་པ་ལྟར་དེ་

དག་གྱི་རྒྱུད་ལའང་ཁམས་བདེ་གཤེགས་སྱིང་པོ་ཡོད་པས་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་རུང་

ཡྱིན་ཅྱིང་། རང་ཉྱིད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་རུང་དང་ཐར་པ་ཐོབ་རུང་ཡྱིན་པ་

ལྟར། ནམ་མཁའྱི་མཐས་གཏུགས་པའྱི་འཁོར་བ་པའྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀང་ཐར་པ་

དང་། ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་རུང་ཡྱིན། དེ་ཡང་ཐར་པ་དང་ཐམས་

ཅད་མཁེན་པའྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའྱི་ནང་གྱི་རྒྱུ་རྐེན་ཚང་ཡོད། འོན་ཀང་དེ་དག་ངོ་

ཤེས་མྱིན་དང་། རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཉམས་ལེན་བས་མྱིན་ལ་རག་ལུས་ཡོད། 

རང་སྟེང་ལ་སྟོང་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་བསྒོམས་ན་སེམས་རྒྱུད་ཀྱི་དྱི་མ་ཟད་རུང་ཡྱིན་

པ་དང་། སེམས་རྒྱུད་ཀྱི་དྱི་མ་དག་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བསམ་བོར་འཁོར་སྐབས་གཞན་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

སྟེང་ལའང་རང་རྒྱུད་ཀྱི་རྨོངས་པ་སེལ་ནས་ཤེས་རབ་ཀྱི་འོད་སང་སྐྱེས་པ༑ དེ་ཡང་

ཐབས་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི་སྟོང་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་གྱི་

སྟོང་ཉྱིད་དེ་ལྟ་བུ་བསྒོམས་ན། ནམ་མཁའྱི་མཐས་གཏུགས་པའྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་སྤངས་རོགས་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་བ་མེད་རྫོགས་བང་གྱི་གོ་འཕང་སྒྲུབ་རུང་ཡྱིན་པ་

གཅྱིག་པ་ཡྱིན། མ་གཞྱི་རྒྱལ་བ་སས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་

མཛད་དང་མཛད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། འོན་ཀང་རང་ཉྱིད་སྒེར་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཀང་རང་ཉྱིད་

འཕལ་དུ་ལས་དང་སོན་ལམ་གྱི་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་རང་ཉྱིད་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཇྱི་ཙམ་ས་བ་ཐོབ་པའྱི་ཚོད་ཀྱིས་དེ་དག་ལའང་ཕན་ཐོགས་

ས་བ་བེད་ཐུབ་པ་ལྟ་བུའྱི་གནད་འགག་ཏན་ཏན་ཡོད། 

དེས་ན་ངེས་པའྱི་སྐབས་རང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་འབེལ་བ་ཐོགས་པའྱི་

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་རང་ཉྱིད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་ན་དེ་དག་ལ་ཕན་པ་

ཤུགས་ཆེ་བ་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དང་། རང་ཉྱིད་སངས་རྒྱས་གོ་འཕང་མ་ཐོབ་ན། དེ་

དག་རྒྱལ་བ་གཞན་གྱིས་མ་ཐུལ་བ་ཞྱིག་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་བེད་ཐུབ་པ་དེ་རང་ཉྱིད་ལ་

གོ་སྐབས་དེ་མ་བྱུང་ན་གཞན་ལ་ཕན་བདེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཅུང་ཟད་འཐུས་ཤོར་འགོ་བ་ལྟ་

བུ་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད། བསམ་བོ་ཞྱིབ་ཕ་བཏང་ན་དེ་ལྟར་ཡོང་སྱིད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

དཔེར་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རག་ཏུ་ངུར་རྒྱལ་བ་སས་དང་བཅས་པ་དུ་

མའྱི་ཞལ་གཟྱིགས་བྱུང་ཡོད། གདམས་ངག་ཁོང་རྣམ་པས་གནང་ན་འགྱིགས། འོན་

ཀང་རྒྱལ་བ་སས་དང་བཅས་པའྱི་ཞལ་གཟྱིགས་བྱུང་བས། ཁེད་དང་ལས་འབེལ་

ཡོད་པ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་འཕགས་ཡྱིན་པས་ཁེད་རང་ཆོས་འཕགས་ཀྱི་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དྲུང་དུ་རྒྱུགས་ཞེས་ལུང་བསྟན་གནང་ཡོད། དེ་མྱིན་ཆོས་འཕགས་ཀྱི་དྲུང་དུ་འགོ་

དགོས་དོན་མེད་པར་ཁོང་རྣམ་པས་གདམས་པ་གནང་ན་འགྱིགས། དེས་ན་ལས་ཀྱི་

འབེལ་བ་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད། དེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བོ་

ཞྱིག་བཏང་ན། རང་ཉྱིད་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་ཐུབ་ན། དེའྱི་ཚོད་ཀྱིས་

སེམས་ཅན་ལ་རྒྱལ་བ་གཞན་གྱིས་མ་ཐུལ་བ་ལྟ་བུའྱི་རྱིགས་འགའ་ཞྱིག་ལ་ངས་

ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་བེད་ཐུབ་པ་ཡོང་གྱི་རེད་སམ་པ་དང་། མདོར་ན་མཐའ་ཡས་

པའྱི་སེམས་ཅན་མཐའ་དག་གྱི་ཆེད་དུ་སྤངས་རོགས་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་སངས་རྒྱས་

ཀྱི་ས་ལ་འགོད་པར་བ། དེའྱི་ཕྱིར་དུ་བདག་གྱི་སྤངས་རོགས་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བའོ་སམ་པའྱི་བོ་ཡག་པོ་ཞྱིག་སྐྱེད་དགོས། 

ཙ༽ བདེ་སྐྱྱིད་ཀྱི་ར་བ་དང་ཆོས་ཀྱི་སྱིང་པོ།

དེ་ལྟ་བུའྱི་བསམ་པ་སེམས་བསྐྱེད་བཟང་པོས་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན། རང་གཞན་

གཉྱིས་ཀ་དང་། འདྱི་ཕྱི་གཉྱིས་ཀར་ཕན་པ་མ་ཟད། སེམས་སྐྱྱིད་པ་ལ་ཕན་པ་དང་། 

སེམས་སྐྱྱིད་པ་བརྒྱུད་ནས་ལུས་བདེ་བ་ལའང་ཕན་པ། མདོར་ན། གནས་སྐབས་

དང་མཐར་ཐུག་རང་གཞན་དོན་གཉྱིས་གང་ལ་བལྟས་ཀང་སེམས་པ་བཟང་པོ་བེད་

པ་ནྱི་དངོས་གནས་བདེ་སྐྱྱིད་ཀྱི་ར་བ་ཆགས་ཡོད། སེམས་པ་བཟང་པོ་མཐའ་ཡས་

པའྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྣམ་མཁེན་རྒྱལ་བའྱི་ས་ལ་འགོད་འདོད་ཀྱི་བསམ་

པས་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་རྣམ་མཁེན་དོན་དུ་གཉེར་བའྱི་བོ་འདུན་པ་གཉྱིས་ལྡན་གྱི་བང་

ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཞེས་པ་དེས་སྱིད་པ་འཁོར་བ་དང་། ཞྱི་བ་མང་འདས་བཅས་འཁོར་

འདས་གཉྱིས་ཀའྱི་ནང་གྱི་བཟང་ཤོས་དང་། ར་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་བརྱི་དགོས་བྱུང་ན། 
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

ཕལ་ཆེར་བདག་པས་གཞན་གཅེས་པའྱི་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཞེས་པ་དེ་ཡྱིན། 

དེ་ལྟ་བུའྱི་སེམས་བསྐྱེད་དེ་ཡག་པོ་ཞྱིག་གསལ་བཏབ་སྟེ། རྣམ་མཁེན་རྒྱལ་

བའྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བའོ་སམ་པའྱི་བོ་བསྐྱེད་ནས། རྣམ་མཁེན་རྒྱལ་བའྱི་གོ་

འཕང་ཐོབ་པ་ལ་དེ་ལྟར་ཐོབ་པའྱི་རྒྱུ་མ་ཚང་བ་མེད་པ། དེ་ཡང་ངོ་བོ་མ་ནོར་ཞྱིང་། 

གངས་མ་ཆད་པ། ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའྱི་ལམ་ལ་སོབ་དགོས་པ་ཡྱིན། དེ་ལྟར་ཡོང་

བ་ལ་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཤེས་དགོས་པ་ཡྱིན། ཤེས་པ་ལ་རང་རྒྱུད་ལ་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་

འབེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་དེ་ཉྱིད་མེད་ཐབས་མེད་པ་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། གོང་ཞུས་ལྟར་

ཐོས་བྱུང་གྱི་ཤེས་རབ་དང་། དེ་ཡང་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་ནུས་པ་ཐོན་རྒྱུ་གང་ཡང་

མེད། སྤྱིར་བཏང་གྱི་སོབ་ཚན་ཞྱིག་ལ་མཚོན་ནའང་། དགེ་རྒན་གྱིས་བསབས་པ་དེ་

དག་མ་བརེད་པར་སེམས་ནང་ཉར་བ་གཅྱིག་པུས་ཕན་ཐོགས་མེད་ལ། དེ་བཞྱིན་

དེབ་བཀླགས་ནས་བཤུས་པ་གཅྱིག་པུས་ཀང་འགྱིགས་ཐབས་མེད། བརོད་དོན་

རྣམས་ལ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་བསམ་བོ་བཏང་དཔད་པ་བས། དེབ་མང་པོའྱི་བརོད་དོན་

གོ་བསྡུར་བས་ཏེ་སེམས་ལ་ངེས་པ་ཐོབ་པ་ཞྱིག་དགོས་པ་ཡྱིན། དེ་ལ་བསམ་བྱུང་

གྱི་ཤེས་རབ་ཅེས་བརོད་ཀྱི་ཡོད། 

སྤྱིར་བསམ་བྱུང་གྱི་ཤེས་རབ་ཡྱིན་ན་རེས་དཔག་ཚད་མ་ཡྱིན་པས་ཁབ་པ་

ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ཀང་། བསམ་བྱུང་གྱི་ཤེས་རབ་ངེས་པ་ཐོབ་པ་དེ་ཕལ་ཆེར་རེས་

དཔག་ཚད་མ་ཡྱིན། དེས་ན་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པའྱི་བསམ་བྱུང་གྱི་ཤེས་

རབ་མེད་ན་སྒོམ་བྱུང་ཡོང་ཐབས་མེད་ལ། དད་པ་ཁོ་ནས་ནུས་པ་ཐོན་ཐུབ་པ་ཧ་

ཅང་ཁག་པོ་ཡྱིན། དེར་བརེན་སེམས་ནས་ངེས་པ་ཐོབ་པའྱི་ཐོག་ལ། འདྱིས་ཤྱིང་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

གོམས་པར་བས་ན་སྒོམ་བྱུང་གྱི་ཡོན་ཏན་སྐྱེ་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད། དེ་ལའང་རོལ་

བཅས་ཀྱི་མོང་བ་དང་། དེ་རེས་རོལ་མེད་ཀྱི་མོང་བ་ཡོང་བ་ཡྱིན། དེ་དག་ཀང་

གཞུང་སྤྱི་དང་མཐུན་པའྱི་རོགས་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན་དངོས་གནས་སབ་མཐུག་འཕེར་

བའྱི་རོགས་པ་ཡྱིན་པ་ལས། དེ་མྱིན་རེ་རྱིན་པོ་ཆེས། གང་བྱུང་གྱི་སྒྲུབ་པ་རེ་བས་

ནས་རོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་དུ་མྱིང་བཏགས་པ་རེ་ཡོད་པས་མྱི་ཕན། ཞེས་གསུངས་པ་

དེ་བདེན་པ་ཡྱིན།

ཚ༽ ཤེས་རབ་སྒྲུབ་སྐོར་གྱི་ཡན་ལག་བདུན་པ།

ཡན་ལག་བདུན་པ་འདོན་རྒྱུར། ཕག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་ཅྱིང་བཤགས་པ་

དང་། །རེས་སུ་ཡྱི་རང་སྐུལ་ཞྱིང་གསོལ་བ་ཡྱིས། །དགེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གྱིས་ཅྱི་

བསགས་པ། །ཐམས་ཅད་རྫོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ཕྱིར་བསོའ།ོ ། ལན་གསུམ། ད་ལྟ་

འཇམ་དབངས་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་ལ་གསལ་བའྱི་དཔྲལ་བ་ནས་འོད་ཟེར་འཕོས། ཕོགས་

བཅུའྱི་རྒྱལ་བ་སས་དང་བཅས་པ་ལ་མཆོད། མཆོད་པ་དེ་ཡང་སྒྲུབ་པའྱི་མཆོད་པ་

ཡྱིན། ཉེར་སྤོད་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་དངོས་སུ་བཤམས་པ་ནྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རེན་

བེད་པ་ལས། གཙོ་བོ་ནྱི་ཡྱིད་སྤྲུལ་གྱི་མཆོད་པ་ཡྱིན། 

དེ་ཡང་སྒྲུབ་པའྱི་མཆོད་པ་སྟེ། རང་གྱི་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་དགེ་

བ་བསགས་པ་རྣམས་མཆོད་རྫས་སུ་བསྒྱུར་ནས་དབུལ་རྒྱུ་ཞྱིག་བྱུང་ན་ཁ་ཡོད་

ལག་ཡོད་ཀྱི་མཆོད་པ་ཆགས་ཡོད། དེ་ཡང་སང་ལ་རང་བཞྱིན་མེད་པ་བདེན་སྟོང་

སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ཤེས་པར་བེད་པ་དང་། སྐབས་འདྱིར་བདེ་བ་ཆེན་པོའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་

གྱི་སྐད་ཆ་གང་ཡང་མེད། བདེན་སྟོང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྱི་རང་གྱི་སྒོ་གསུམ་གྱི་དགེ་ར་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

ལས་གྲུབ་པའྱི་མཆོད་ཚོགས་སང་ལ་རང་བཞྱིན་མེད་པ་དེ་ལྟ་བུར་ཤར་བ་བས་ཏེ་

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོད། རྒྱལ་བ་སས་བཅས་རྣམས་ཀྱི་འོད་ཟེར་དཔྲལ་

བར་འཕོག་པས་ཐུགས་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་སྐུལ་ནས་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པས་དཔྲལ་བ་

ནས་བྱུང་། སོབ་དཔོན་གྱི་དཔྲལ་བར་ཐྱིམ། སོབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་དུ་གསལ་བ་

ལ་མོས་གུས་གདུང་བས་བསྟོད་པ་ཚར་གཅྱིག་གམ་གསུམ་གྱིས་གསོལ་བ་བཏབ། 

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་གང་བོ་མ་ལན་གཅྱིག་འདོན་ན་འགྱིགས། དེ་ཡང་བ་མ་འཇམ་

དཔལ་དབངས་མཁེན་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་འདོན་དགོས་པ་ཡྱིན། 

ཛ༽ ཤེས་རབ་སྒྲུབ་སྐོར་དངོས་གཞྱི།

གང་གྱི་བོ་གོས་སྒྱིབ་གཉྱིས་སྤྱིན་བལ་ཉྱི་ལྟར་རྣམ་དག་རབ་གསལ་བས། །ཇྱི་

སེད་དོན་ཀུན་ཇྱི་བཞྱིན་གཟྱིགས་ཕྱིར་ཉྱིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་གེགས་བམ་འཛིན། །གང་

དག་སྱིད་པའྱི་བཙོན་རར་མ་རྱིག་མུན་འཐོམས་སྡུག་བསལ་གྱིས་བཟྱིར་བའྱི། །འགོ་

ཚོགས་ཀུན་ལ་བུ་གཅྱིག་ལྟར་བརེ་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུའྱི་དབངས་ལྡན་གསུང་། །འབྲུག་

ལྟར་ཆེར་སྒོགས་ཉོན་མོངས་གཉྱིད་སོང་ལས་ཀྱི་ལྕགས་སྒོག་འགོལ་མཛད་ཅྱིང་།།

མ་རྱིག ་མུན་སེལ་སྡུག་བསལ་མྱུ་གུ་ཇྱི ་སེད ་གཅོད ་མཛད་རལ་གྱི ་

བསམས། །གདོད་ནས་དག་ཅྱིང་ས་བཅུའྱི་མཐར་སོན་ཡོན་ཏན་ལུས་རྫོགས་རྒྱལ་

སས་ཐུ་བོའྱི་སྐུ། །བཅུ་ཕག་བཅུ་དང་བཅུ་གཉྱིས་རྒྱན་སྤས་བདག་བོའྱི་མུན་སེལ་

འཇམ་པའྱི་དབངས་ལ་འདུད། །

ཅེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། སོབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་དབངས་ལ་གསལ་བའྱི་

དཔྲལ་བར་འོད་ཟེར་དཀར་པོའྱི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་། སོབ་མ་རྣམས་ཀྱི་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དཔྲལ་བར་ཐྱིམ། དཔྲལ་བར་ཐྱིམ་པས་ལུས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བསགས་པའྱི་སྱིག་སྒྱིབ་བང་

ཞྱིང་། སྐུ་ཡྱི་བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་འཇུག་པའྱི་མོས་པ་མཛོད། དེ་ནས་སོབ་དཔོན་

འཇམ་དཔལ་དབངས་སུ་གསལ་བའྱི་མགྱིན་པ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་ཏེ། ངོས་རང་

ལ་ཆ་བཞག་ན། ངོས་རང་གྱི་ངག་གྱི་སྒོ་ནས་གཞན་ལ་ཕན་ཐོགས་བེད་བཞྱིན་ཡོད་

ལ། དེ་ལྟ་བུའྱི་དགེ་བའྱི་ར་བ་ཡོད་པ་རྣམས་མཆོད་རྫས་ཀྱི་རྣམ་པར་བྱུང་ནས་རྒྱལ་

བ་སས་དང་བཅས་པ་ལ་མཆོད། རྒྱལ་བ་སས་དང་བཅས་པའྱི་མགྱིན་པར་འཕོག་

པས་ཐུགས་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་བསྐུལ་ནས་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པས་མགྱིན་པ་ནས་བྱུང་། 

སོབ་དཔོན་གྱི་མགྱིན་པར་ཐྱིམ། མདོར་ན་སངས་རྒྱས་སས་དང་བཅས་པའྱི་གསུང་

གྱི་བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་སོབ་དཔོན་ལ་ཞུགས། དེ་ནས་སོབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་

དབངས་ལ་གསལ་བ་ལ་དམྱིགས་ནས་གསུང་གྱི་བྱིན་རླབས་བདག་ལ་སྩོལ་རོགས་

གནང་། སྤྱིར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་གསུང་གྱི་བྱིན་

རླབས་བདག་ལ་སྩལ་རོགས་གནང་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་གསུང་གྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་

སད་དུ་བསྟོད་པ་ཚར་གཅྱིག་འདོན་པ་ལ། 

གང་གྱི་བོ་གོས་སྒྱིབ་གཉྱིས་སྤྱིན་བལ་ཉྱི་ལྟར་རྣམ་དག་རབ་གསལ་བས། །ཇྱི་

སེད་དོན་ཀུན་ཇྱི་བཞྱིན་གཟྱིགས་ཕྱིར་ཉྱིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་གེགས་བམ་འཛིན། །གང་

དག་སྱིད་པའྱི་བཙོན་རར་མ་རྱིག་མུན་འཐོམས་སྡུག་བསལ་གྱིས་བཟྱིར་བའྱི། །འགོ་

ཚོགས་ཀུན་ལ་བུ་གཅྱིག་ལྟར་བརེ་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུའྱི་དབངས་ལྡན་གསུང་། །འབྲུག་

ལྟར་ཆེར་སྒོགས་ཉོན་མོངས་གཉྱིད་སོང་ལས་ཀྱི་ལྕགས་སྒོག་འགོལ་མཛད་ཅྱིང་།།

མ་རྱིག ་མུན་སེལ་སྡུག་བསལ་མྱུ་གུ་ཇྱི ་སེད ་གཅོད ་མཛད་རལ་གྱི ་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

བསམས། །གདོད་ནས་དག་ཅྱིང་ས་བཅུའྱི་མཐར་སོན་ཡོན་ཏན་ལུས་རྫོགས་རྒྱལ་

སས་ཐུ་བོའྱི་སྐུ། །བཅུ་ཕག་བཅུ་དང་བཅུ་གཉྱིས་རྒྱན་སྤས་བདག་བོའྱི་མུན་སེལ་

འཇམ་པའྱི་དབངས་ལ་འདུད། །

དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་སོབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་དུ་གསལ་བའྱི་མགྱིན་

པ་ནས་འོད་ཟེར་དམར་པོའྱི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་སྟེ། སོབ་མ་རྣམས་ཀྱི་

མགྱིན་པ་ལ་ཐྱིམ་པས་ངག་གྱི་སྒོ་ནས་བསགས་པའྱི་སྱིག་སྒྱིབ་ཐམས་ཅད་བང་ཞྱིང་། 

གསུང་གྱི་བྱིན་རླབས་ཐོབ་ནས་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཀང་ངག་གྱི་སྒོ་ནས་གཞན་དོན་རྒྱ་

ཆེན་པོ་སྒྲུབ་པའྱི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བས་སོ་སམ་པ་བེད་དགོས། 

དེ་རེས་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་འཇུག་པའྱི་དོན་དུ་སོབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་དུ་

གསལ་བའྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕོས། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོད་པ་

ཕུལ། འོད་ཟེར་ཐུགས་ཀར་འཕོག་པས་ཐུགས་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་བསྐུལ་ནས་འོད་ཟེར་

གྱི་རྣམ་པ་ཐུགས་ཀ་ནས་བྱུང་། སོབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་དུ་གསལ་བའྱི་ཐུགས་

ཀར་ཐྱིམ། སོབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་དུ་གསལ་བ་ལ་མོས་གུས་གདུང་བས་བསྟོད་པ་

ཚར་གཅྱིག་འདོན་པ་ལ། 

གང་གྱི་བོ་གོས་སྒྱིབ་གཉྱིས་སྤྱིན་བལ་ཉྱི་ལྟར་རྣམ་དག་རབ་གསལ་བས། །ཇྱི་

སེད་དོན་ཀུན་ཇྱི་བཞྱིན་གཟྱིགས་ཕྱིར་ཉྱིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་གེགས་བམ་འཛིན། །གང་

དག་སྱིད་པའྱི་བཙོན་རར་མ་རྱིག་མུན་འཐོམས་སྡུག་བསལ་གྱིས་བཟྱིར་བའྱི། །འགོ་

ཚོགས་ཀུན་ལ་བུ་གཅྱིག་ལྟར་བརེ་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུའྱི་དབངས་ལྡན་གསུང་། །འབྲུག་

ལྟར་ཆེར་སྒོགས་ཉོན་མོངས་གཉྱིད་སོང་ལས་ཀྱི་ལྕགས་སྒོག་འགོལ་མཛད་ཅྱིང་།།
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

མ་རྱིག་མུན་སེལ་སྡུག་བསལ་མྱུ་གུ་ཇྱི ་སེད ་གཅོད ་མཛད་རལ་གྱི ་

བསམས། །གདོད་ནས་དག་ཅྱིང་ས་བཅུའྱི་མཐར་སོན་ཡོན་ཏན་ལུས་རྫོགས་རྒྱལ་

སས་ཐུ་བོའྱི་སྐུ། །བཅུ་ཕག་བཅུ་དང་བཅུ་གཉྱིས་རྒྱན་སྤས་བདག་བོའྱི་མུན་སེལ་

འཇམ་པའྱི་དབངས་ལ་འདུད། །

ཅེས་གསོལ་བཏབ་པས། སོབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་སོན་པོ་

དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་། སོབ་མའྱི་ཐུགས་ཀར་ཐྱིམ་པས་ཡྱིད་ཀྱི་སྒོ་ནས་བསགས་

པའྱི་སྱིག་སྒྱིབ་ཐམས་ཅད་བང་ཞྱིང་། ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་གཙོ་བོ་བརེ་བའྱི་ཡོན་

ཏན་ནམ་སྱིང་རེ་ཆེན་པོ་གཞྱི་ལ་བཞག་པའྱི་འདུན་པ་གཉྱིས་ལྡན་གྱི་བང་ཆུབ་ཀྱི་

སེམས་དང་། དེ་ཐམས་ཅད་དབང་པོ་རྣོན་པོའྱི་དབང་དུ་བས་ན་སྟོང་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བས་

གོགས་བས་ནས་ཡོང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། སྟོང་ཉྱིད་རོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་དང་། ཐབས་

བམས་པ་དང་སྱིང་རེ་ར་བར་གྱུར་པའྱི་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སོགས་བ་མ་འཇམ་

དཔལ་དབངས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀྱི་རོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་རྣམས་རང་ཉྱིད་ལ་བྱིན་

རླབས་ཞུགས་ནས་རང་གྱི་རྒྱུད་ལ་དེ་ལྟ་བུའྱི་སྟོང་ཉྱིད་རོགས་པའྱི་བོ་དང་། དེས་

གོགས་བས་ནས་བམས་པ་དང་སྱིང་རེ་ར་བར་གྱུར་པའྱི་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རྒྱུད་

ལ་སྐྱེས་པའྱི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བས་སོ་སམ་པའྱི་མོས་པ་དང་། ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་

མ་ལུས་པ་ཐོབ་སོང་སམ་པའྱི་མོས་པ་བེད་དགོས། 

ཝ༽ ཨ་ར་པ་ཙའྱི་བཟླས་ལུང་ངམ་མྱི་བརེད་པའྱི་གཟུངས།

དེ་ནས་སོབ་དཔོན་འཇམ་དབངས་ལ་གསལ་བའྱི་ཐུགས་ཀར་འཁོར་ལོ་དམར་

སེར་རྱིབས་དྲུག་པ་སྟེ། དེ་ནྱི་ནམ་རྒྱུན་གྱི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དེ་ཡྱིན་པ་ལས་མཚོན་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

ཆའྱི་འཁོར་ལོ་མྱིན། དེ་ཡང་རྱིབས་དྲུག་ལ་ༀ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་བཅས་གསལ་བཏབ། 

དེ་ནས་ཨ་ར་པ་ཙའྱི་བཟླས་ལུང་བེད་སྐབས། བ་མ་འཇམ་དཔལ་དབངས་སུ་

གསལ་བའྱི་ཐུགས་ཀའྱི་སགས་འཁོར་ལས་འོད་ཟེར་བྱུང་སྟེ། ཨ་ར་པ་ཙའྱི་ཡྱིག་

འབྲུ་བ་མའྱི་ཞལ་ནས་བྱུང་ཞྱིང་། ཁེད་རང་ཚོ་དབང་ཐོབ་མེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། རང་

ཉྱིད་འཇམ་དཔལ་དབངས་ལ་གསལ་བཏབ་མྱི་དགོས་ལ། རང་ཉྱིད་ཐ་མལ་པར་

གསལ་བ་དེ་གའྱི་སྱིང་གར་སགས་འཁོར་ལ་ཐྱིམ་ནས་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་མཁེན་པའྱི་ཡོན་ཏན་དང་། དེ་ཡང་

ཤེས་རབ་ཆེ་བ་དང་། གསལ་བ། མྱུར་བ། ཟབ་པའྱི་ཤེས་རབ་བཅས་དང་། དེ་བཞྱིན་

འཆད་པའྱི་ཤེས་རབ་དང་། རོད་པའྱི་ཤེས་རབ། རོམ་པའྱི་ཤེས་རབ་སོགས་རང་

རྒྱུད་ཀྱི་ཤེས་རབ་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བའྱི་བྱིན་རླབས་ཐོབ་སོང་སམ་པ་བེད་

དགོས། ༀ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷྱི། ཞེས་པ་ལན་གསུམ་རེས་བཟློས་དང་། དེ་རེས་མཉམ་

དུ་ཕེང་སྐོར་ཞྱིག་བགང་དགོས། དེ་རེས་རང་རང་གྱི་མྱིད་པའམ་མགྱིན་པར་ཡྱི་གེ་དྷྱི་

དམར་སེར་གཅྱིག་གསལ་བཏབ། ཡྱིག་མགོ་བེ་ཕུག་ཏུ་གཏད་ནས་ཕེད་དུ་ཡོད་པ་

ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་བསམ་བོ་བཏང་སྟེ་དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། རྒྱལ་བ་སས་དང་བཅས་

པའྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་མྱི་བརེད་པ་སྟེ། ཡོན་ཏན་ས་

གཅྱིག་ཤེས་པ་དེ་གཏན་ནས་མྱི་བརེད་པར་གནས་པའྱི་མྱི་བརེད་པའྱི་བོ་ཡྱི་ནུས་པ་

ཞྱིག་ཡོད་པ་དེར་ཡོངས་གགས་མྱི་བརེད་པའྱི་གཟུངས་ཞེས་བརོད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ལྟ་

བུའྱི་མྱི་བརེད་པའྱི་གཟུངས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དེ་ཡྱི་གེ་དྷྱི་ཡྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཚུར་བྱུང་

ནས་ཁེད་རང་ཚོའྱི་མགྱིན་པའྱི་དྷྱི་ཡྱིག་ལ་ཐྱིམ་སོང་སམ་པ་བེད་དགོས། དེ་རེས་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དབུགས་ཐེངས་གཅྱིག་ལ་དྷྱི་ཡྱིག་བརྒྱ་ར་གཅྱིག་སྟེ། བརྒྱ་ར་དེ་ཡང་བཞྱི་རེ་བས་

ཏེ། དྷྱི་དྷྱི་དྷྱི་དྷྱི། ཞེས་ཉེར་ལྔ་ཕྱིན་ཚེ་བརྒྱ་ལོང་ཞྱིང་། སྐབས་འདྱིར་དབུགས་ཡར་

འཐེན་ནས་དྷྱི་ཡྱིག་བརྒྱ་ར་གཅྱིག་བགངས་དགོས། ༀ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷྱི། ཞེས་པའྱི་

དྷྱི་ཡྱིག་རེ་རེ་མར་བྱུང་སྟེ་སྱིང་ཁའྱི་འཁོར་ལོའྱི་དབུས་ཀྱི་དྷྱི་ཡྱིག་ལ་ཐྱིམ་ཞྱིང་། 

མཐར་དྷྱི་ཞེས་བརོད་པའྱི་དྷྱི་ཡྱིག་དེ་ཉྱིད་ཀང་དེ་ལ་ཐྱིམ་རེས་མྱི་བརེད་པའྱི་

གཟུངས་ཐོབ་སོང་སམ་པ་བེད་དགོས། 

ཁ་སང་ང་ཚོ་སྐད་ཆ་བྱུང་བ་ལྟར། ངོས་རང་ཆུང་ངུའྱི་སྐབས་ཞོགས་པ་ཡར་

ལངས་མ་ཐག་སྐད་ཆ་མ་བཤད་གོང་དུ་གང་བོ་མ་འདོན་གྱི་ཡོད། དེང་སྐབས་ཡར་

མ་ལངས་གོང་ནས་ཐུབ་དབང་གྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དན་པར་བས་ཤྱིང་། 

སྟོན་པ་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོའྱི་རེས་འབང་རྣལ་མ་ཞྱིག་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་བསམ་པའྱི་སོན་

ལམ་བརྒྱབ་ནས་དམ་བཅའ་བཞག། དེ་ནས་ལངས་རེས་ཁྲུས་དང་ལས་ཀ་བེད་

བཞྱིན་དུ་གང་བོ་མ་འགོ་གང་ཆེ་འདོན། དེ་རེས་ཨ་ར་པ་ཙ་ཕེང་སྐོར་གཅྱིག་ཙམ་

གངས་གསོག་བེད་ཐུབ་ན་ལེགས། དེ་རེས་དྷྱི་ཡྱིག་བརྒྱ་ར་གཅྱིག་ཙམ་འདོན། དེ་

ལྟར་བས་ན་ཟླ་བ་གཅྱིག་ཙམ་གྱི་རེས་སུ་བརག་དཔད་བས་ན་ཏན་ཏན་རྱིག་པ་ཇེ་

གསལ་དུ་འགོ་ངེས་པ་ཡྱིན། དེ་ལྟར་ཉྱིན་རེ་བཞྱིན་དུ་གང་བོ་མ་འདོན་ན་ཕན་ཐོགས་

ཆེན་པོ་ཡོད། ཐོག་མར་ཁེད་རང་ཚོས་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་སྤེལ་རྒྱུ་

དེ་གལ་འགངས་ཆེ་ཤོས་ཆགས་ཡོད། དེ་རེས་ནང་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ཁག་ལ་ལྟ་རྒྱུ་

ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་ལ། ནང་པའྱི་གཞུང་ལ་སོབ་སྦོང་བ་རྒྱུ་དེ་ནྱི་མ་ཤྱི་བར་ལྟ་དགོས་པ་

ཞྱིག་ཡྱིན། 
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

སར་པཎ་ཆེན་བོ་བཟང་ཆོས་རྒྱན་སོབ་གཉེར་གྲུབ་མཚམས་སུ་ད་ནྱི་སོབ་

གཉེར་བེད་དགོས་པ་མེད་དགོངས་པའྱི་ཚེ་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་ལྟ་བུ་

ཉམས་ལ་ཤར་ནས། 

ས་གསུམ་རེད་པའྱི་འཕགས་པ་ཡང་། །

ཐོས་པས་ངོམས་པ་མེད་ལ་ལྟོས། །

ཞེས་ས་གསུམ་པ་ཐོབ་པའྱི་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་ད་དུང་ཐོས་པ་གནང་

བཞྱིན་ཡོད་གསུངས་པ་ལུང་བསྟན་དུ་བྱུང་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད། དེ་ལྟར་ང་རང་ཚོ་མ་

ཤྱི་བར་དཔེ་ཆ་བལྟ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཡྱིན། 

ངོས་རང་ལ་ཆ་མཚོན་ན་ལོ་ ༧༨ གྱི་མཚམས་སུ་སེབས་ཀང་བར་སེང་དང་། 

དུས་ཚོད་ཁོམ་པ་ཡོད་ཚད་ལ་བསྟན་འགྱུར་གྱི་གཞུང་ཁག་ཀློག་བཞྱིན་ཡོད། དེ་

དག་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག དེ་དག་གྱི་ཁུངས་གཏུགས་ས་མདོ་ཡྱིན་ལ། 

དུས་ཚོད་ཡོད་སྐབས་མདོ་རྣམས་ཀང་ཀློག་བཞྱིན་ཡོད། བོད་ལ་ཡོད་པ་རྣམས་

བཀའ་བསྟན་གྱི་གདམས་ངག་སྱིང་པོ་བསྡུས་ནས་བསྟན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས། བོད་

ཀྱི་མཁས་པས་མཛད་པའྱི་གདམས་ངག་རྣམས་སྒོ་ཕེ་བའྱི་ལྡེ་མྱིག་གྱི་ཚུལ་དུ་བས་

ནས་ཆེ་ས་གཞུང་ཆེན་མོ་རྣམས་ཡྱིན་པ་ལས། བེའུ་འབུམ་ལག་མཐྱིམ་ཙམ་ཞྱིག་ལ་

ཆོག་ཤེས་བས་ནས་སོད་རྒྱུ་ཞྱིག་གཏན་ནས་མྱིན། འདྱི་ཡན་གང་བོ་མའྱི་བསྟོད་

སྒྲུབ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 

གསུམ་པ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་རབ་རྣམས་སེ་སོད་གསུམ་དུ་འདུ་

ཚུལ་དང༌། སེ་སོད་གསུམ་དུ་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན།
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དེ་ཡང་རང་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྱི་སེམས་དང༌། སེམས་བྱུང་རྣམས་ཉོན་མོངས་

པའྱི་དབང་དུ་སོང་བ་ལ་བརེན་ནས་འཁོར་བར་སྡུག་བསལ་གྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱུན་མྱི་

ཆད་དུ་མོང་ཞྱིང་འཁོར་བ་དང༌། དེ་སྤངས་ན་ཐར་པ་ཐོབ་པ་ཡྱིན་པས་གཙོ་བོ་རང་

རྒྱུད་ཀྱི་ཆགས་སོགས་ཉོན་མོངས་པ་འདུལ་དགོས། དེ་འདུལ་བའྱི་ཐབས་སུ། 

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སྟོང་གསུངས་

ཡོད།

དེ་དག་བསྡུས་ན་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས། དེ་དག་ཀང་མདོར་བསྡུས་

ན་སེ་སོད་གསུམ་ཞེས་མདོ་སེའྱི་སེ་སོད། འདུལ་བའྱི་སེ་སོད། མངོན་པའྱི་སེ་སོད་

གསུམ་གྱི་ནང་དུ་འདུ། དེ་ལྟར་སེ་སོད་གསུམ་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལའང༌། ཨཱརྱ་མ་ཻ

ཏྲྱིས་ ༼འཕགས་པ་བམས་པས༽ མཛད་པའྱི་སཱུ་ཏྲ་ཨཱལཾ་ཀ་ར་ ༼མདོ་སེ་རྒྱན་༽ ལས།

སེ་སོད་དག་ནྱི་གསུམ་མམ་གཉྱིས་ཀང་རུང༌། །

བསྡུས་པའྱི་ཕྱིར་ན་རྒྱུ་ནྱི་དགུར་འདོད་དོ། །

ཞེས་སྤང་བ་ལ་བལྟོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གསུམ། བསབ་པ་ལ་བལྟོས་པའྱི་རྒྱུ་

མཚན་གསུམ། ཤེས་བ་ལ་བལྟོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གསུམ་སྟེ་དགུ་ཡོད། དེའྱི་དང་པོ་

གསུམ་ནྱི་ཐེ་ཚོམ་དང་། ཉེ་བའྱི་ཉོན་མོངས་པ་གཉྱིས། རང་གྱི་ལྟ་བ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་

པའྱི་ཉེ་བའྱི་ཉོན་མོངས་པ་གསུམ་གྱི་གཉེན་པོར་རྱིམ་པ་བཞྱིན། དང་པོའྱི་གཉེན་པོར་

མདོ་སེའྱི་སེ་སོད། གཉྱིས་པའྱི་གཉེན་པོར་འདུལ་བའྱི་སེ་སོད། གསུམ་པའྱི་གཉེན་

པོར་མངོན་པའྱི་སེ་སོད་གསུམ་གསུངས་པ། དེ་ཡང་མདོ་སེའྱི་སེ་སོད་ཀྱི་སྐབས། 

ཕུང་པོ་དང༌། ཁམས་དང༌། སྐྱེ་མཆེད་དང༌། རེན་འབེལ་དང༌། བདེན་པ་བཞྱི་དང་ས་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སོགས་གཙོ་བོ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བསབ་པའྱི་སྐོར་ལེགས་པར་

གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་རང་དང་སྤྱིའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱི་ཤེས་བའྱི་གནས་དེ་དག་ལ་མཐའ་

གཉྱིས་སུ་དོགས་པའྱི་ཐེ་ཚོམ་སེལ་བར་བེད་པས་མདོ་སེའྱི་སེ་སོད་དེ་ཐེ་ཚོམ་ཉེ་

བའྱི་ཉོན་མོངས་ཀྱི་གཉེན་པོར་གསུངས། 

འདུལ་བའྱི་སེ་སོད་སྐབས་མྱི་ཚངས་པར་སྤོད་པ་སོགས་དང༌། ཟས་གོས་

གནས་མལ་བཟང་པོ་སོགས་ཕྱི་དང་ནང་གྱི་འདོད་པ་ལ་ཆགས་པ་སོགས་ཁ་ན་མ་

ཐོ་བའྱི་ཉེས་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་པ་བཀག་པས་འདོད་པ་བསོད་སོམས་ཀྱི་

མཐའ་དང་། ཡང་ངེས་འབྱུང་གྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་རྣམ་པར་དག་པ་དང་ལྡན་ཅྱིང་རེད་པ་

སོགས་དཀའ་ཚེགས་དག་འབད་རོལ་གྱིས་བསྒྲུབ་མྱི་དགོས་པ་དང༌། དེ་ལ་ལོངས་

སྤོད་པའྱི་ཚེ་ཆགས་ཞེན་དག་པོ་འགོག་ནུས་པའྱི་གཉེན་པོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་

གོས་དང་། ཁ་ཟས་དང༌། ཁང་པ་སོགས་ཤྱིན་ཏུ་བཟང་པོར་ཡང་ལོངས་སྤོད་པར་

གནང་བས་ན། བདག་ཉྱིད་ངལ་ཞྱིང་དུབ་པ་ལ་སྦོར་བའྱི་མཐའ་གཉྱིས་ཀྱི་གཉེན་པོ་

བསྟན་པས་འདུལ་བའྱི་སེ་སོད་དེ་སྤོད་ཕོགས་ཀྱི་མཐའ་གཉྱིས་ལ་སྦོར་བའྱི་ཉེ་བའྱི་

ཉོན་མོངས་པའྱི་གཉེན་པོར་གསུངས་ལ། དེའྱི་དོན་དྱིལ་ན། ཟས་གོས་གནས་མལ་

བཟང་པོ་ལ་ལོངས་སུ་སྤད་ཀང་ཆགས་པ་དང༌། ང་རྒྱལ་དང་། རྒྱགས་པ་སོགས་

ཉོན་མོངས་པ་མྱི་སྐྱེད་ན་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པར་སྤོད་པ་ཡྱིན་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་

གནང་བ་ཡྱིན་ལ། གལ་ཏེ་ཟས་ངན་ངོན་དང་གོས་ཕག་དར་ཁོད་པ་ལྟ་བུ་ལོངས་སྤད་

ཀང༌། དེ་ལ་ཆགས་པ་སོགས་འཕེལ་ན་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་བཅས་པར་སྤོད་པ་ཡྱིན་

པས་དེ་ལྟ་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གནང་བ་མེད་པས་བཀག་ལ། གཙོ་བོ་འདོད་ཆགས་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

སོགས་ནང་གྱི་ཉོན་མོངས་འཕེལ་མྱི་འཕེལ་ཙམ་ལས་ཕྱིའྱི་དངོས་པོ་གཙོ་ཆེ་བ་མ་

ཡྱིན། 

ཀ༽ ནང་པའྱི་གཞུང་ནས་ཤ་ལ་གནང་བཀག་ཡོད་མེད།

ཁ་སང་ཤའྱི་སྐོར་ཞུས་པ་ལྟར། འདུལ་བའྱི་གཞུང་ནས་ཤ་ལ་བེ་བག་ཕེ་གནང་

ཡོད། རྨྱིག་པ་གཅྱིག་པ་ར་དེལ་ལ་སོགས་པའྱི་ཤ་ཟ་མྱི་རུང་བ་དང་། བཅད་པ་ལས་

བྱུང་བ་མ་མྱིན་ནམ། ཞེས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་བསད་པའྱི་ཤ་མྱིན་ནམ། 

ཞེས་སོགས་དྱི་བ་དྱིས་དགོས་པའྱི་རྱིགས་འགའ་ཞྱིག་ཡོད། རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཆེད་དུ་

བསད་པ་ཡྱིན་ན་རྣམ་གསུམ་མ་དག་པའྱི་ཤ་ཡྱིན་པས་ཟ་མྱི་ཆོག་པ་ཡྱིན། དེས་ན་

འདུལ་བའྱི་གཞུང་ནས་སྤྱིར་ཤ་བཀག་མེད། དེས་ན་ཤྱི་ལངྐ་དང་། ཐའེ་ལན་ཌྱི། 

འབར་མ་སོགས་ཀྱི་དགེ་སོང་རྣམས་ཀྱིས་དམྱིགས་བསལ་ཤ་མེད་གནང་གྱི་མེད། 

དེའྱི་སྐོར་ལ་སར་ལོ་སུམ་ཅུའྱི་གོང་དུ་ཤྱི་ལངྐའྱི་དགེ་སོང་ཞྱིག་དང་ངོས་གཉྱིས་སྐད་

ཆ་བྱུང་བར། ཁོང་གྱིས་ནང་པའྱི་དགེ་འདུན་པའྱི་ཁོད་དུ་ཤ་ཡོད་ཤ་མེད་གཉྱིས་ཀ་

ཡོད་པར་གསུངས། 

རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། དགེ་སོང་བསོད་སོམས་ལ་ཕེབས་སྐབས་དགེ་སོང་

རང་ཉྱིད་ལ་ཐབས་ཤེས་གང་ཡང་མེད་པར་སར་ལྷུང་བཟེད་བསམས་ནས་བསོད་

སོམས་ལ་ཕེབས་སོལ་ཡོད་པ་སྟེ། ངོས་ནས་སར་ཐའེ་ལན་ཌྱིར་བསྐྱོད་སྐབས་དགེ་

སོང་རྣམས་དང་ལྷན་དུ་རྐང་བརེན་མར་ལྷུང་བཟེད་འཁེར་ནས་བསོད་སོམས་ལ་

བསྐྱོད་མོང་ཡོད། དེའྱི་ལམ་སོལ་བཏོད་ནས་གནས་མཆོག་རྡོ་རེ་གདན་གྱི་མཆོད་

རེན་ལ་སྐོར་བར་བསྐྱོད་ཅྱིང་ཕོགས་སོ་སོ་ནས་བསོད་སོམས་འབུལ་མཁན་ཡོད་པ་



  132  

ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

བཅས་དེ་ལྟར་ཕྱིན་པ་རེད། དེར་བརེན་བསོད་སོམས་སོང་སའྱི་ཁྱིམ་ཚང་དེ་ཉྱིད་ཤ་

མེད་སོ་ཟས་ལ་བསྟེན་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་དེ་ག་ཟ་བ་དང་། དེ་བཞྱིན་བསོད་སོམས་

སོང་སའྱི་ཁྱིམ་བདག་དེ་ཉྱིད་དམར་ཟས་བསྟེན་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་དེ་ག་ཟ་བ་

ལས། ང་དཀར་ཟས་ཡྱིན་ཕར་ཁྱིམ་བདག་ལ་བཀའ་མངགས་བས་པ་ལྟ་བུས་ང་འདྱི་

དང་འདྱི་མྱི་ཟ་བས་དེ་མྱིན་འདྱི་དང་འདྱི་དགོས་ཞེས་བརོད་མྱི་ཆོག་པར་གང་ཞྱིག་

རག་པ་དེ་ཉྱིད་ཟ་སོལ་ཡོད། 

ལྷུང་བཟེད་ཅེས་པའྱི་མྱིང་དེ་ཉྱིད་ཀང་སྦྱིན་བདག་གྱི་ལག་ནས་གང་ཞྱིག་ལྷུང་

བ་དེ་ཉྱིད་བཟེད་ནས་ཟ་བ་ལས། ང་ལ་འདྱི་དང་འདྱི་དགོས་ཞེས་བརོད་མྱི་ཆོག་པ་ནྱི་

འདུལ་བའྱི་འགོ་ལུགས་རེད་ཅེས་གསུངས་བྱུང་བ་དེ་བདེན་པ་རེད་འདུག ཐེག་ཆེན་

གྱི་སེ་སོད་ལངྐར་གཤེགས་པའྱི་མདོའྱི་ནང་ཤ་བཀག་ཡོད། དེས་ན་རྒྱ་ནག་དང་། ཉྱི་

ཧོང་། ཝྱི་ཏྱི་ནམ་སོགས་སུ་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་དཀར་ཟས་ལ་ལོངས་སུ་སྤོད་ཀྱི་ཡོད། 

དེ་དག་གྱི་ཁུངས་ནྱི་མདོ་སེ་ལངྐར་གཤེགས་པ་ལྟ་བུ་ཐེག་ཆེན་གྱི་གཞུང་ལ་ཁུངས་

བཅོལ་བས་ཉམས་ལེན་གནང་བཞྱིན་ཡོད། 

དེ་སྐོར་ངོས་དང་ཁུ་ནུ་བ་མ་རྱིན་པོ་ཆེ་བསྟན་འཛིན་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་དང་

བཀའ་མོལ་བྱུང་བར། ཐེག་ཆེན་གྱི་གཞུང་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་བཀག་པ་དང་། གཞུང་ལ་

ལར་བཀག་མེད་ཅེས་གསུངས་བྱུང་། དཔེར་ན། སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབེད་

ཀྱིས་མཛད་པའྱི་དབུ་མ་སྱིང་པོ་ཐེག་ཆེན་གྱི་བསྟན་བཅོས་ཡྱིན་ནའང་། 

དེ་ཚེ་དེ་ལ་གནོད་མེད་ཕྱིར། །

ཞེས་པའྱི་ལུང་འདེན་གནང་སྟེ། སོག་བཅད་ཟྱིན་པ་ཁོམ་དང་ཟ་ཁང་སོགས་སུ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཡོད་པ་རྣམས་ལོངས་སྤད་ན་དམྱིགས་ཤ་ཆགས་མེད་ལ། དེའྱི་གནས་སྐབས་སུ་

སེམས་ཅན་གྱི་སོག་བཅད་ཟྱིན་པས། སེམས་ཅན་ལ་གནོད་པ་གང་ཡང་མེད་ཅེས་

གསུངས། 

འོན་ཀང་ཤ་ཟ་མཁན་ཡོད་ན་ཚོང་མཁན་ཡོད་ལ། ཚོང་མཁན་ཡོད་ན་སོག་

གཅོད་མཁན་ཡོང་བ་བཅས་ས་ཕྱི་རྱིམ་དེད་གནང་སྟེ་མཁས་གྲུབ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་

གསུང་ཞྱིག་ཏུ་དེ་ལྟར་དོགས་གཅོད་གནང་ཡོད། དེ་ལྟར་ནང་པའྱི་གཞུང་དུ་གནང་

ཞྱིང་། སྤྱིར་གནང་བཀག་གཉྱིས་ཀ་ཡོད། 

དེ་མྱིན་གསང་སགས་ཀྱི་བ་རྒྱུད་དང་། སྤོད་རྒྱུད། རྣལ་འབོར་རྒྱུད་བཅས་ལ་

དཀར་སྐྱོང་གཙང་མ་དགོས་ལ། རྣལ་འབོར་བ་མེད་ཀྱི་གཞུང་ནས་ཤ་ལྔ་དང་། 

བདུད་རྱི་ལྔ་ཞེས་གསུངས་ཡོད། དེ་དག་སྦང་རོགས་སྦར་གསུམ་བས་པ་ཞྱིག་ལས། 

རང་གར་ཤ་ལྔ་དང་བདུད་རྱི་ལྔ་ཞེས་མྱིང་བཏགས་པ་ཙམ་གྱིས་ཡོང་ཐབས་མེད། 

དེས་ན་ནང་པའྱི་གཞུང་གྱི་འགོ་ལུགས་མང་དུ་གསུངས་པ་རྣམས་ངེས་པར་ཤེས་

དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

ཁ༽ སེ་སོད་གསུམ་དུ་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན།

མངོན་པའྱི་སེ་སོད་ཀྱི་སྐབས། རང་སྤྱིའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཅེས་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་རང་

གྱི་མཚན་ཉྱིད་དང༌། མྱི་རག་པ་དང༌། སྡུག་བསལ་དང༌། བདག་མེད་སོགས་སྤྱིའྱི་

མཚན་ཉྱིད་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་གསལ་བར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དེ་ལ་ཐོས་བསམ་

གྱིས་ཞུགས་ན་གཙང་བདེ་རག་བདག་སྟེ་ལོག་ཞུགས་བཅུ་དྲུག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་ལྟ་བ་

མཆོག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་གཉེན་པོར་བཤད་པ་ཡྱིན། 
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

རྒྱུ་མཚན་བར་པ་གསུམ་ནྱི། བསབ་པ་གསུམ་བརོད་བར་བས་པའྱི་ཆ་ནས་

མདོ་སེའྱི་སེ་སོད། ཚུལ་ཁྱིམས་དང་གཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བསབ་པ་གཉྱིས་བསྒྲུབ་པའྱི་

ཕྱིར་དུ་མངོན་པའྱི་སེ་སོད་དེ་རྒྱུ་མཚན་དེ་གསུམ་ལ་བརེན་ནས་སེ་སོད་གསུམ་

བཞག 

དེ་ཡང་མདོ་སེའྱི་སེ་སོད་ཀྱིས་བསབ་པ་གསུམ་བརོད་བར་བེད་ཚུལ་ནྱི། དེས་

ཐེག་དམན་གྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་པའྱི་སོ་སོར་ཐར་པའྱི་སོམ་པས་རྒྱུད་

བསམས་པ་དང༌། སྤོད་ཡུལ་དང་ཆོ་ག་ཡོངས་སུ་དག་པ་དང༌། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཕ་མོ་

ཙམ་ལའང་འཇྱིགས་པར་བལྟ་བའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་དང༌། ཐེག་དམན་གྱི་དབང་དུ་བས་

པའྱི་བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མེད་ཀྱི་སོམས་འཇུག་གྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང༌། ཐེག་

དམན་གྱི་དབང་དུ་བས་པའྱི་བདེན་བཞྱི་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་ཤེས་པའྱི་ལྷག་མཐོང་

ཤེས་རབ་ཀྱི་བསབ་པ་རྣམས་དང༌། དེ་ཡང་བདེན་བཞྱི་དང་། བང་ཕོགས་སོ་བདུན་

སྒོམ་པ་སོགས་གཙོ་བོ་རང་སྟེང་དུ་བསམ་སྐབས་ནྱི་ཐེག་དམན་གྱི་དབང་དུ་བས་པ་

དེ་ཡྱིན་ལ། གཞན་སྟེང་དུ་བསམ་སྐབས་ཐེག་ཆེན་གྱི་དབང་དུ་བས་པ་དེ་ཡྱིན། དེ་

ནས་ལུས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སྟོང་གཞྱིར་བཞག་ནས་དེ་བདེན་སྟོང་དུ་བསམ་བོ་

གཏོང་སྐབས་དོན་དམ་གྱི་བོ་སྦོང་ཚུལ་ཞྱིག་གསུང་གྱི་ཡོད། དེས་ན། ཐེག་ཆེན་གྱི་

དབང་དུ་བས་པའྱི་ཉེས་སྤོད་སོམ་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་དང༌། ནམ་མཁའ་

མཛོད་དང་དཔའ་བར་འགོ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བསབ་པ་དང༌། དོན་

དམ་པའྱི་གནས་ལུགས་རོགས་པའྱི་རྣམ་པར་མྱི་རོག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཤེས་རབ་ཀྱི་

བསབ་པ་སྟེ་ཐེག་པ་གོང་འོག་གྱི་བསབ་པ་གསུམ་ག་བརོད་བར་བས་ཏེ་བཤད། 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

འདུལ་བའྱི་སེ་སོད་ཀྱིས་ཚུལ་ཁྱིམས་དང༌། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བསབ་པ་གཉྱིས་

སྒྲུབ་ཚུལ་ནྱི། དེས་བང་དོར་འཇུག་ལྡོག་གྱི་གནས་ཕྱི་ཅྱི་མ་ལོག་པར་སྟོན་པས་

དངོས་སུ་ཚུལ་ཁྱིམས་དག་པར་བེད་ཅྱིང༌། དེ་ལྟར་ཚུལ་ཁྱིམས་དག་ན་སེམས་ལ་

གདུང་བ་དང་འགོད་པ་མེད་པར་འགྱུར་ལ། དེ་མེད་ན་ལུས་བག་ཡངས་པའམ་ཤྱིན་

ཏུ་སྦངས་པ་ཐོབ་ལ། དེ་ལ་བརེན་ནས་སེམས་ཀྱི་དགའ་བདེ་འཕེལ་ཞྱིང༌། དེའྱི་

མཐུས་སེམས་རེ་གཅྱིག་ཏུ་གནས་པར་འགྱུར་བས་ན་འདུལ་བའྱི་སེ་སོད་ཀྱིས་ཚུལ་

ཁྱིམས་དང༌། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གཉྱིས་སྒྲུབ་པར་བེད། 

མངོན་པའྱི་སེ་སོད་ཀྱིས་ཤེས་རབ་ཀྱི་བསབ་པ་སྒྲུབ་ཚུལ་ནྱི། དེས་ཆོས་རྣམས་

ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་ལེགས་པར་ཕེ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་མཐུས། དེ་ལ་ཐོས་པ་བས་

པས་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་མ་ནོར་བ་རྱིག་པའྱི་ཤེས་རབ་སྐྱེད་པར་བེད་པས་

ལྷག་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་བསབ་པ་སྒྲུབ་པར་བེད་ཅྱིང་མངོན་སུམ་དུ་འཐོབ་པར་བེད་པ་

ཡྱིན།

རྒྱུ་མཚན་ཐ་མ་གསུམ་ནྱི། ཆོས་དང་དོན་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་དུ་མདོ་སེ་དང༌། 

ཆོས་དང་དོན་སྒྲུབ་པར་བེད་པའྱི་ཆ་ནས་འདུལ་བ་དང༌། ཆོས་དང་དོན་འབེལ་བའྱི་

གཏམ་ལ་མཁས་པར་བེད་པའྱི་ཕྱིར་མངོན་པ་སྟེ། དེ་ཡང་མདོ་སེས་ཆོས་དང་དོན་

བཤད་ཚུལ་ནྱི། མྱིང་ཚིག་ཡྱི་གེའྱི་ཆོས་དང༌། དེའྱི་བརོད་བ་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་

ལ་སོགས་པའྱི་དོན་དང༌། ཡང་ན་ཕུང་ཁམས་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་དང༌། དགོངས་

ལྡེམ་དགོངས་བརྒྱད་ཀྱི་དོན་དང༌། ཡང་ན་མཐོ་རྱིས་འཐོབ་པར་བེད་པའྱི་ལམ་དགེ་

བ་བཅུའྱི་ཆོས་དང༌། ངེས་ལེགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་འཐོབ་པར་བེད་པའྱི་ལམ་བང་ཕོགས་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

སོ་བདུན་གྱི་དོན་རྣམས་རྒྱས་པར་འཆད་པའྱི་སྒོ་ནས་ཚིག་དོན་ལ་འབོང་བར་བེད། 

འདུལ་བའྱི་སེ་སོད་ཀྱིས་ཆོས་དང་དོན་སྒྲུབ་ཚུལ་ནྱི། ཚུལ་ཁྱིམས་རྣམ་པར་

དག་པ་ལ་སྦོར་བ་དང༌། མྱི་གཙང་བ་སྒོམ་པ་ལ་སོགས་པ་བསྟན་པའྱི་སྒོ་ནས་ཉོན་

མོངས་པ་འདུལ་ཞྱིང་དེའྱི་མཐུ་ལས་སར་སོས་པའྱི་ཆོས་དང་དོན་རྣམས་ཤེས་པ་

དང༌། རྒྱུད་ལ་མངོན་དུ་གྱུར་པའྱི་སྒོ་ནས་རོགས་པར་འགྱུར་བས་ན་ཆོས་དང་དོན་

སྒྲུབ་པར་བེད། མངོན་པའྱི་སེ་སོད་ཀྱིས་ཆོས་དང་དོན་འབེལ་བའྱི་གཏམ་ལ་མཁས་

པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན། 

དེ་འད་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་དགུའྱི་སྒོ་ནས་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་ཉམས་ལེན་ཐབས་

ཤེས་ཀྱི་གནད་སྟོན་པའྱི་རྒྱལ་བའྱི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་སེ་སོད་གསུམ་དུ་བསྡུས་

པ་ཡྱིན། སེ་སོད་གསུམ་གྱི་བརོད་བ་ཐམས་ཅད་ཚུར་བསྡུས་ན་ལྷག་པའྱི་ཚུལ་

ཁྱིམས་ཀྱི་བསབ་པ་དང༌། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བསབ་པ་དང༌། ཤེས་རབ་ཀྱི་བསབ་པ་

གསུམ་གྱི་ཉམས་ལེན་དངོས་དང་ཡན་ལག་ཅྱི་རྱིགས་པར་འདུ་ཞྱིང༌། དེ་ཡང་སངས་

རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱིས་དངོས་བརྒྱུད་གཉྱིས་ནས་རང་གཞན་

ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པར་འགྱུར་བས་ལྷག་ཅྱིང༌། བསྟན་པ་འདྱི་ལས་གཞན་མུ་སྟེགས་

པ་སོགས་ཀྱིས་མེ་ལྔ་བསྟེན་པ་ལ་སོགས་པའྱི་དཀའ་ཐུབ་དང༌། ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱིས་

ནྱི་དངོས་དང་བརྒྱུད་ནས་རང་དང་གཞན་གདུང་བར་འགྱུར་བས་དམན་ལ། དེ་

བཞྱིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ནྱི་ཉོན་མོངས་པ་དང༌། རྣམ་

རོག་གྱི་གཉེན་པོར་འགོ་བས་མཐོང་བའྱི་ཆོས་ལ་བདེ་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཚེ་རབས་

གཞན་དང་གཞན་དུའང་བདེ་བར་བེད་ཅྱིང༌། ཐར་པའྱི་བདེ་བ་ལ་ཡང་འཐོབ་པར་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བེད་པས་ལྷག་ལ། ཕྱི་རོལ་པ་སོགས་ཀྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ནྱི་སེམས་ཕྱི་རོལ་དུ་

གཡེངས་པ་ལས་ལྡོག་པ་དང༌། མཐོང་བའྱི་ཆོས་ལ་བདེ་བར་གནས་པ་དང༌། འབས་

བུ་ཇྱི་ཙམ་བཟང་ཡང་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་ཀྱི་ལྷའྱི་གནས་སུ་སྐྱེ་བར་བེད་

ནུས་པ་ཙམ་ལས་མེད་ཅྱིང༌། ཉོན་མོངས་དང་རྣམ་རོག་གྱི་གཉེན་པོར་མྱི་འགོ་བས་

དམན་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་རབ་ནས་བཤད་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ནྱི་

དངོས་སམ་བརྒྱུད་པས་བདག་གཉྱིས་སུ་འཛིན་པའྱི་སྒྱིབ་པ་མཐའ་དག་སེལ་བར་

བེད་ནུས་པས་ལྷག་ལ། ཕྱི་རོལ་པ་སོགས་ཀྱིས་བཤད་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ནྱི་

གནས་ལུགས་མཐོང་བའྱི་སྒོ་ནས་འཁོར་བའྱི་ར་བ་གཅོད་མྱི་ནུས་པས་དམན་པ་སྟེ། 

རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ལ་བརེན་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་དང༌། 

ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང༌། ཤེས་རབ་ནྱི་གཞན་ལས་ལྷག་པ་ཡྱིན་པས་ལྷག་པའྱི་བསབ་པ་

གསུམ་ཞེས་ཟེར་བ་ཡྱིན་ནོ།།

བཞྱི་པ། སེ་སོད་གསུམ་གྱི་བརོད་བ་བསབ་པ་གསུམ་གྱི་དང་པོ་ཚུལ་

ཁྱིམས་ཀྱི་བསབ་པའྱི་སྐོར།

འོ་ན་ལྷག་པའྱི་བསབ་པ་གསུམ་པོ་དེ་ཇྱི་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་སམ་ན། དང་པོ་ལྷག་པ་

ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་བསབ་པ་ནྱི། ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞྱི་རེན་ཡྱིན་ཞྱིང་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའྱི་ཉམས་ལེན་གྱི་སྱིང་པོ་བསྡུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ནཱ་གཱ༌རྫུ་ནས་ 

༼མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་༽ མཛད་པའྱི་སུ་ཧྱི་ད་ལེ་ཁ་ ༼བཤེས་སྤྱིང་༽ ལས།

ཁྱིམས་ནྱི་རྒྱུ་དང་མྱི་རྒྱུའྱི་ས་བཞྱིན་དུ། །

ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་གཞྱི་རེན་ལགས་པར་གསུངས། །
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

ཞེས་གསུངས། དེ་ལ་མྱི་དགེ་བཅུ་སྤོང་གྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་གཞྱིར་བས་པའྱི་ཚུལ་

ཁྱིམས་ཀྱི་རྣམ་གངས་མང་པོ་ཡོད་པ་བསྡུ་ན། སོ་ཐར་གྱི་ཚུལ་ཁྱིམས། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས། གསང་སགས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་གསུམ་གྱི་ནང་དུ་འདུས་

པ་རེད། 

ཀ༽ མྱི་དགེ་བཅུ་སྤོང་གྱི་ཚུལ་ཁྱིམས།

དེ་ལ་མྱི་དགེ་བཅུ་སྤོང་གྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཞེས་པ་ནྱི་མྱི་དགེ་བ་བཅུ་སྤོང་བའྱི་

ཁྱིམས་ཤྱིག་ལ་ཟེར་ཞྱིང༌། ཨཱཙཱརྱ་བ་སུབནྡྷུས་ ༼སོབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་༽ མཛད་པའྱི་

ཨབྱིདྷརྨ་ཀོ་ཥ་ ༼མངོན་པ་མཛོད།༽ ལས། 

དེ་ལས་ཆེ་ལོང་བསྡུས་ནས་ནྱི། །

དགེ་དང་མྱི་དགེ་ཅྱི་རྱིགས་པར། །

ལས་ཀྱི་ལམ་ནྱི་བཅུར་གསུངས་སོ། །

ཞེས་གསུངས། མྱི་དགེ་བ་བཅུ་ནྱི། ལུས་ཀྱི་སྒོ་ནས་སོག་གཅོད། མ་བྱིན་ལེན། 

ལོག་གཡེམ་དང་གསུམ། ངག་གྱི་སྒོ་ནས་རྫུན། ཕ་མ། ཚིག་རྩུབ། ངག་འཁལ་དང་

བཞྱི། ཡྱིད་ཀྱི་སྒོ་ནས་བརྣབ་སེམས། གནོད་སེམས། ལོག་ལྟ་དང་གསུམ་བཅས་སྒོ་

གསུམ་གྱི་ལམ་ནས་བས་ཤྱིང་བསགས་པའྱི་ལས་ལམ་བཅུ་ཡོད། 

དེ་དག་ནྱི་ང་ཚོ་རབ་བྱུང་ཡྱིན་མྱིན་ཇྱི་ལྟར་ཡང་། ནང་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཕྱིན་ཆད་ལ་

མྱི་དགེ་བཅུ་པོ་རྣམས་ཤེས་པར་བས་ནས་སྤོང་དགོས་པ་ཡྱིན། མྱི་དགེ་བཅུ་སྤོང་གྱི་

ཚུལ་ཁྱིམས་ཞེས་པ་ནྱི་ནང་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་ཐོག་མའྱི་རྨང་གཞྱི་ལྟ་བུ་སྟེ༑ དཔེར་ན། 

མཐའ་ཡྱི་འགོག་བདེན་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིམ་པ་དང་པོ་དེ་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་གྱི་ཉེས་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

སྤོད་སོམ་པ་དེས་རྨང་གཞྱི་ལྟ་བུ་སྐྲུན་གྱི་ཡོད། རྱིམ་བཞྱིན་ཉེས་སྤོད་ཀུན་ནས་སོང་

བེད་ཀྱི་ཉོན་མོངས་སོམ་པ་དང་། མཐར་ཉོན་མོངས་ར་བ་ནས་སྤོང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་

རེས་ཉོན་མོངས་ཀྱི་བག་ཆགས་སྤོང་བས་ན། དབུ་མ་བཞྱི་བརྒྱ་པ་ལས། 

བསོད་ནམས་མྱིན་པ་དང་པོར་བཟློག །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྡུག་བསལ་འབྱིན་བེད་ཀྱི་བསོད་ནམས་མྱིན་པའྱི་

ལས་རྣམས་དང་པོར་སོམ་པ་དང་། 

བར་དུ་བདག་ནྱི་བཟློག་པར་བེད། །

ཅེས་པས། ཉོན་མོངས་བཟློག་པ་སྟེ། གཙོ་བོ་གང་ཟག་གྱི་བདག་འཛིན་གཙོ་

བོར་གསུངས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཉོན་མོངས་བཟློག་པ་དེ་ཡྱིན།

མཐའ་མར་ལྟ་ཞྱིག་ཀུན་བཟློག་པ། །

ཞེས་པ་དེས། ལྟ་ངན་མཐའ་དག་དང་། གཙོ་བོ་ཉོན་མོངས་ཀྱིས་བཞག་པའྱི་

བག་ཆགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་གསུངས་ཡོད། དེས་ན། 

༡༽ སོག་གཅོད།

སོག་གཅོད་ནྱི། ཡན་ལག་ལྔ་དང་ལྡན་པ་སྟེ་གཞྱི་རང་ལས་རྒྱུད་ཐ་དད་པའྱི་

སེམས་ཅན། བསམ་པ་དེར་འདུ་ཤེས་ཤྱིང་མ་འཁྲུལ་བ། སྦོར་བ་དུག་མཚོན་རྱིག་

སགས་སོགས་ཀྱིས་རང་གྱིས་གསོད་པའམ་གཞན་ལ་གསོད་དུ་འཇུག་པ། ཉོན་

མོངས་ནྱི་འདོད་ཆགས། ཞེ་སང༌། གཏྱི་མུག་གསུམ་སྤྱི་དང༌། ཁད་པར་ཞེ་སང༌། 

མཐར་ཐུག་ནྱི་གསད་བ་དེ་རང་ཉྱིད་མ་ཤྱི་བའྱི་སོན་དུ་ཤྱི་བ། དེ་ལྔས་ནྱི་སོག་གཅོད་

ཀྱི་ལས་ལམ་རྫོགས་ལ། ཡན་ལག་ཅྱི་རྱིགས་མ་ཚང་ན་ཉེས་པ་འབྱུང་ཡང་ལས་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

ལམ་མ་རྫོགས་པ་སྟེ་འདྱི་ཉྱིད་འོག་མ་རྣམས་ལའང་ཤེས་དགོས། 

འདྱི་ལ་དབེ་ན། ཤ་ལ་སེད་པ་ལྟ་བུ་འདོད་ཆགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་སོག་གཅོད་པ་

དང༌། འཁོན་ཞུགས་པ་ལྟ་བུ་ཞེ་སང་གྱི་སྒོ་ནས་སོག་གཅོད་པ་དང༌། ཕྱུགས་ཀྱི་

མཆོད་སྦྱིན་ལྟ་བུ་གཏྱི་མུག་གྱི་སྒོ་ནས་སོག་གཅོད་པ་སྟེ་གསུམ། སོག་གཅོད་ཀྱི་

ནང་ནས་ཀང་དག་བཅོམ་པ་དང༌། རང་གྱི་བ་མ་དང༌། ཕ་མ། དགེ་སྦོང༌། བམ་ཟེ་

སོགས་ཀྱི་སོག་གཅོད་པ་ལྟ་བུ་སྱིག་པ་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ།

༢༽ མ་བྱིན་ལེན།

མ་བྱིན་ལེན་པ་ནྱི། གཞྱི་གཞན་གྱིས་བདག་གྱིར་བཟུང་བའྱི་རྫས་དང༌། དཀོན་

མཆོག་ལ་བསོས་པའྱི་ཡོ་བད་སོགས་དང༌། བསམ་པ་གཡོ་སྒྱུའྱི་སེམས་དང་མཐུ་

དང་འཇབ་བུས་ལེན་པར་འདོད་པའྱི་ཀུན་སོང༌། སྦོར་བ་རང་ངམ་གཞན་ལ་བེད་དུ་

འཇུག་པ། ཉོན་མོངས་དུག་གསུམ་སྤྱི་དང༌། ཁད་པར་འདོད་ཆགས། མཐར་ཐུག་ནྱི་

རྫས་དེ་དག་གནས་ནས་སྤོས་སམ་མ་སྤོས་ཀང་རང་ལ་ཐོབ་བོ་སྐྱེས་པ། འདྱི་ལ་དབེ་

ན་ཉེས་མེད་བཙན་འཕོག་ལྟ་བུ་མཐུའྱི་སྒོ་ནས་བརྐུས་པ། ཁང་པ་འབུགས་པ་ལྟ་བུ་

འཇབ་བུའྱི་སྒོ་ནས་བརྐུས་པ། བེ་སང་ལོག་པ་འཛུགས་པ་ལྟ་བུ་གཡོ་སྒྱུའྱི་སྒོ་ནས་མ་

བྱིན་པར་ལེན་པ་ལྟེ་གསུམ་ཡོད། མ་བྱིན་ལེན་གྱི་ནང་ནས་དཀོན་མཆོག་གྱི་རྫས་རྐུ་

བ་སྱིག་པ་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ།

༣༽ ལོག་གཡེམ།

ལོག་གཡེམ་ནྱི། གཞྱི་གཞན་གྱིས་བདག་ཏུ་བཟུང་བའྱི་བུད་མེད་དང༌། བདུན་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བརྒྱུད་ཚུན་གྱི་ཉེ་དུ། ཚུལ་ཁྱིམས་སྲུང་བའྱི་དགེ་སོང་མ་སོགས་བགོད་བ་མ་ཡྱིན་པ། 

རང་གྱི་ཆུང་མ་ཡྱིན་ཡང་དཀོན་མཆོག་གྱི་རེན་དྲུང་སོགས་གནས་མ་ཡྱིན་པ། མངལ་

སྒོ་མ་གཏོགས་པའྱི་ལམ་གཞན་ཏེ་ལམ་མ་ཡྱིན་པ། གསོ་སྦོང་ལ་གནས་པ་དང༌། 

སྦྲུམ་མ་ཟླ་མཚན་ལྡན་དུས་དང༌། ཉྱིན་མོ་སོགས་དུས་མ་ཡྱིན་པ་རྣམས་དང༌། བསམ་

པ་བགོད་འདོད་ཀྱི་ཀུན་སོང༌། སྦོར་བ་ལས་དེ་ལ་རོམ་པ། ཉོན་མོངས་དུག་གསུམ་

དང་ཁད་པར་འདོད་ཆགས། མཐར་ཐུག་གྱི་དབང་པོ་གཉྱིས་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་

ཚོར་བདེ་ཉམས་སུ་མོང་བ་ལ་སེད་པས་བདག་གྱིར་བས་པ། འདྱི་ལ་དབེ་ན། མ་

སྱིང་ལྟ་བུ་རྱིགས་ཀྱིས་སྲུང་བ་ལ་ལོག་པར་གཡེམ་པ། གཞན་གྱི་ཆུང་མ་ལྟ་བུ་

བདག་པོས་སྲུང་བ་ལ་ལོག་པར་གཡེམ་པ༑ དགེ་སོང་མ་ལྟ་བུ་ཆོས་ཀྱིས་སྲུང་བ་ལ་

ལོག་པར་གཡེམ་པ་སྟེ་གསུམ། འདོད་ལོག་གྱི་ནང་ནས་མ་ཡང་ཡྱིན་ལ་དག་བཅོམ་

མ་ཡང་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ལོག་པར་སྤོད་པ་ལྟ་བུ་སྱིག་པ་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ།

༤༽ རྫུན།

རྫུན་སྨྲ་བ་ནྱི། གཞྱི་རང་ལས་ཐ་དད་པའྱི་གང་ཟག བསམ་པ༌གཞན་སླུ་སེམས་

ཀྱིས་མ་མཐོང་བ་ལ་མཐོང་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སྨྲ་འདོད་ཀྱི་ཀུན་སོང༌། སྦོར་བ་ནྱི་ལས་དེ་

ལུས་ངག་གང་རུང་གྱི་རྱིག་བེད་དུ་ཐོན་པ། ཉོན་མོངས་ནྱི་དུག་གསུམ་གང་རུང་

གྱིས་རྫོགས་པ། མཐར་ཐུག་ནྱི་ཕ་རོལ་པོས་དོན་གོ་བ། འདྱིའྱི་སྦོར་བ་ངག་གྱི་རྱིག་

བེད་དམ་ངག་གྱི་བརོད་པ་ཁོ་ནར་མ་ངེས་ཏེ། ལུས་ཀྱི་བརྡ་ལས་རྫུན་དུ་འགྱུར་བ་

ཡང་ཡོད། འདྱི་ལ་དབེ་ན། མྱིའྱི་ཆོས་བ་མ་སྟེ་ཡོན་ཏན་གོང་མ་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་ཚུལ་

ལྟ་བུ་ཕམ་པའྱི་རྫུན། བདག་གཞན་ལ་ཕན་གནོད་སྐྱེལ་བའྱི་རྫུན་ཆེན་པོ། ཕན་གནོད་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

མེད་པའྱི་རྫུན་ཕ་མོ་སྟེ་གསུམ། རྫུན་གྱི་ནང་ནས་སངས་རྒྱས་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པ་

དང༌། བ་མ་དང༌། ཕ་མ་སོགས་དབུ་གཡོག་པ་སྱིག་པ་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ།

༥༽ ཕ་མ།

ཕ་མ་ནྱི། གཞྱི་ཕ་རོལ་པོ་མཐུན་པ། བསམ་པ་དབེ་བར་འདོད་པ། སྦོར་བ་ལས་

དེ་རོམ་པ། ཉོན་མོངས་གསུམ་དང་ཁད་པར་ཞེ་སང༌། མཐར་ཐུག་ཕ་རོལ་པོས་དོན་

གོ་བ། མྱི་མཐུན་པ་སྡུམ་པར་རོམ་པ་སར་མྱི་བསྡུམ་པའྱི་བསམ་སྦོར་བེད་པའང་

འདྱིའྱི་ཁོངས་གཏོགས་ཡྱིན། འདྱི་ལ་དབེ་ན། མཛའ་བ་དངོས་སུ་འབེད་པ་ལྟ་བུའྱི་

བཙན་ཕ། གཞོགས་སོང་བེད་ནས་དབེ་བ་ལྟ་བུ་གཞོགས་ཕ༑ ལོག་ཏུ་དབེན་བེད་པ་

ལྟ་བུའྱི་ལོག་ཕ་སྟེ་གསུམ། ཕ་མའྱི་ནང་ནས་བ་སོབ་དང་དགེ་འདུན་གྱི་དབེན་བེད་པ་

སྱིག་པ་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ།

༦༽ ཚིག་རྩུབ།

ཚིག་རྩུབ་ནྱི། གཞྱི་སེམས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པ། བསམ་པ་མྱི་སན་པ་

བརོད་འདོད་ཀྱི་ཀུན་སོང༌། སྦོར་བ་དེར་བརོན་པ། མཐར་ཐུག་ངག་གྱི་རྣམ་པར་རྱིག་

བེད་དུ་ཐོན་པ། ཉོན་མོངས་གསུམ་དང་ཁད་པར་ཞེ་སང༌། འདྱི་ལ་དབེ་ན། གཞན་ལ་

དངོས་སུ་ངན་མཚང་སྨྲ་བ་ལྟ་བུ་ངོར་རྩུབ་པ། ཀལ་ཀ་དང་བསེས་ནས་གཞན་ལ་

ཚིག་ངན་སྨྲ་བ་ལྟ་བུ་གཞོགས་ཏེ་རྩུབ་པ། གཞན་གྱི་དེའྱི་མཛའ་བ་སོགས་ལ་ངན་

མཚང་སྨྲ་བ་ལྟ་བུ་བརྒྱུད་ནས་རྩུབ་པ་དང་གསུམ། ཚིག་རྩུབ་ཀྱི་ནང་ནས་ཕ་མའམ་

འཕགས་པ་ལ་ཚིག་རྩུབ་སྨྲ་བ་སྱིག་པ་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ།



  143  

༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

༧༽ ངག་འཁལ།

ངག་འཁལ་བ་ནྱི། གཞྱི་སེམས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པ། བསམ་པ་བག་

མེད་པས་ཅལ་ཅོལ་མང་པོ་སྨྲ་འདོད་ཀྱི་ཀུན་སོང༌། སྦོར་བ་ནྱི་ཁ་གསག་དང་གླུ་

སོགས་བརོད་པར་རོམ་པ། མཐར་ཐུག་ངག་གྱི་རྱིག་བེད་དུ་ཐོན་པ། ཉོན་མོངས་ནྱི་

དུག་གསུམ་དང་ཁད་པར་གཏྱི་མུག འདྱི་ལ་དབེ་ན། མུ་སྟེགས་པའྱི་བཟླས་རོད་ལྟ་

བུ་ལོག་པའྱི་ངག་ཀལ། བེ་མོའྱི་གཏམ་ལྟ་བུའྱི་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ངག་ཀལ། སོད་མྱིན་

ལ་ཆོས་འཆད་པ་ལྟ་བུ་བདེན་པའྱི་ངག་ཀལ་ཏེ་གསུམ། ངག་ཀལ་གྱི་ནང་ནས་ཆོས་

ཁོ་ན་དོན་དུ་གཉེར་བ་རྣམས་གཡེང་བར་བེད་པ་སྱིག་པ་ཆེ།

༨༽ བརྣབ་སེམས།

བརྣབ་སེམས་ནྱི། གཞྱི་ཕ་རོལ་པོའྱི་ཕྱི་ནང་གྱི་རྫས། བསམ་པ་གཞན་གྱི་ཕུན་

ཚོགས་དང་ཡོ་བད་ལ་རེ་བ་དང་སོན་པའྱི་ཀུན་སོང༌། སྦོར་བ་དེ་ཡང་ཡང་སེམས་པ། 

ཉོན་མོངས་གསུམ་དང་ཁད་པར་འདོད་ཆགས། མཐར་ཐུག་ནྱི་ལས་དེ་ཡང་དང་ཡང་

དུ་བེད་ཅྱིང་ཁེལ་དང་ངོ་ཚ་དོར་ནས་གཉེན་པོ་མ་བསྟེན་པ། འདྱི་ལ་དབེ་ན། རང་གྱི་

ཆོ་རྱིགས་ལ་ཞེན་པ་ལྟ་བུ་བདག་གྱི་བ་ལ་བརྣབ་སེམས་པ༑ ཕ་རོལ་པོའྱི་ཕུན་

ཚོགས་ལ་ཆགས་པ་ལྟ་བུ་གཞན་གྱི་ལ་བརྣབ་སེམས་པ། ས་འོག་གྱི་གཏེར་ལ་སོན་

པ་ལྟ་བུ་གཉྱིས་ཀ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་བརྣབ་སེམས་པ་སྟེ་གསུམ་ཡོད། བརྣབ་སེམས་ཀྱི་

ནང་ནས་སྤོང་བ་པའྱི་རེད་པ་ལ་བརྣབ་སེམས་པ་སྱིག་པ་ཆེ།

༩༽ གནོད་སེམས།
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

གནོད་སེམས་ནྱི། གཞྱི་སེམས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པ། བསམ་པ་གསོད་

བརྡེག་སོགས་གནོད་པར་བེད་འདོད་ཀྱི་ཀུན་སོང༌། སྦོར་བ་དེར་སེམས་བཞྱིན་པའྱི་

གནས་སྐབས། ཉོན་མོངས་གསུམ་དང་ཁད་པར་ཞེ་སང༌། མཐར་ཐུག་དེ་ལ་ཡོན་ཏན་

དུ་བལྟ་ཞྱིང་གཉེན་པོ་བསྟེན་འདོད་མེད་པ། འདྱི་ལ་དབེ་ན། གཡུལ་ངོ་སོགས་སུ་

གཞན་གསོད་སེམས་ལྟ་བུ་ཞེ་སང་གྱི་ཆ་ལས་བྱུང་བའྱི་གནོད་སེམས། འགན་ཟླ་

སོགས་ལ་གནོད་སེམས་ལྟ་བུ་ཕག་དོག་གྱི་ཆ་ལས་བྱུང་བའྱི་གནོད་སེམས། གནོད་

བེད་སར་འདུད་ཀང་མནར་སེམས་པ་ལྟ་བུ་འཁོན་འཛིན་གྱི་ཆ་ལས་བྱུང་བའྱི་གནོད་

སེམས་ཏེ་གསུམ་ཡོད། གནོད་སེམས་ཀྱི་ནང་ནས་མཚམས་མེད་པའྱི་ཀུན་སོང་

གནོད་སེམས་ལྟ་བུ་སྱིག་པ་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ།

༡༠༽ ལོག་ལྟ།

ལོག་ལྟ་ནྱི། གཞྱི་དགེ་མྱི་དགེའྱི་ཆོས་སོགས། བསམ་པ་ནྱི་དགེ་སྱིག་མེད་པར་

ལྟ་བ་དང༌། རྒྱུ་འབས་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་ལྟ་བ་སོགས་ཀྱི་ཀུན་སོང༌། སྦོར་བ་དེར་ཡང་

ཡང་སེམས་པའྱི་གནས་སྐབས། ཉོན་མོངས་གསུམ་དང་ཁད་པར་གཏྱི་མུག༌མཐར་

ཐུག དེར་ཐག་བཅད་ཅྱིང་གཉེན་པོ་མེད་པ། འདྱི་ལ་དབེ་ན། དགེ་སྱིག་བདེ་སྡུག་གྱི་

རྒྱུར་མྱི་འདོད་པ་ལྟ་བུ་ལས་འབས་ལ་ལོག་ལྟ། ལམ་བདེན་ཉམས་སུ་བངས་ཀང་

འགོག་བདེན་ཐོབ་པར་མྱི་འདོད་པ་ལྟ་བུ་བདེན་པ་ལ་ལོག་ལྟ། དཀོན་མཆོག་ལ་སྐུར་

འདེབས་ལྟ་བུ་དཀོན་མཆོག་ལ་ལོག་ལྟ་སྟེ་གསུམ་ཡོད། ལོག་ལྟ་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱི་མྱི་དགེ་

བའྱི་ནང་ནས་ལྕྱི་ཤོས་ཡྱིན། དེ་འད་བའྱི་མྱི་དགེ་བཅུ་སྤངས་པ་ལ་མྱི་དགེ་བཅུ་སྤོང་

གྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཟེར། 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཁ༽ སོ་སོར་ཐར་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས།

སོ་སོར་ཐར་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཞེས་པ་ནྱི། གང་ཟག་སོ་སོ་འཁོར་བའྱི་སྡུག་

བསལ་ལས་ཐར་བར་བེད་པས་ན་སོ་སོ་ཐར་པ་ཞེས་བརོད་ཅྱིང་། དེའྱི་ངོ་བོ་ནྱི་རང་

ཉྱིད་ཞྱི་བ་དོན་གཉེར་གྱི་བོས་འཇྱིགས་སྐྱོབ་དང་ལེགས་སོན་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་

འཁོར་བ་མཐའ་དག་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་འདོད་ཀྱི་བསམ་པས་ཀུན་ནས་བསངས་

ཏེ་ནོད་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས། གཞན་གནོད་གཞྱི་དང་བཅས་པ་སྤོང་བའྱི་སེམས་པ་

མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་ཞྱིག་ལ་ཟེར། སོ་སོར་ཐར་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ལ་རེན་གྱི་

སྒོ་ནས་དབེ་ན། བ་སུ་བནྡྷུས། ༼དབྱིག་གཉེན་གྱིས།༽ 

སོ་སོར་ཐར་ཅེས་བ་རྣམ་བརྒྱད། །

རྫས་སུ་རྣམ་པ་བཞྱི་ཡྱིན་ནོ། །

ཞེས་བསེན་གནས། དགེ་བསེན་ཕ་མ་གཉྱིས། དགེ་ཚུལ་ཕ་མ་གཉྱིས། དགེ་

སོབ་མ། དགེ་སོང་ཕ་མ་གཉྱིས་བཅས་ཀྱི་སོམ་པ་སྟེ་སོ་ཐར་གྱི་སོམ་པ་རྱིགས་

བརྒྱད་ཡོད། བསེན་གནས་ཀྱི་སོམ་པའྱི་བསྲུང་བ་བརྒྱད་དང༌། དགེ་བསེན་ཕ་མ་ལ་

བསྲུང་བ་ལྔ་རེ། དགེ་ཚུལ་ལ་བསྲུང་བ་བངས་འདས་སོ་དྲུག ཕོགས་མཐུན་དང་

བསམ་བའྱི་ཉེས་བས་སོགས་ཡོད། དགེ་སོབ་མ་ལ་དགེ་ཚུལ་གྱི་བསྲུང་བ་རྣམས་

ཀྱི་སྟེང་དུ་ར་བའྱི་ཆོས་དྲུག་དང༌། རེས་མཐུན་གྱི་ཆོས་དྲུག་བཅས་བཅུ་གཉྱིས་

བསྲུང་དགོས། དགེ་སོང་ཕ་ལ་བསྲུང་བ་ཕམ་པ་བཞྱི། ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ། སྤང་ལྟུང་

སུམ་ཅུ། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞྱིག་པ་དགུ་བཅུ། སོར་བཤགས་བཞྱི། ཉེས་བས་བརྒྱ་དང་

བཅུ་གཉྱིས་བཅས་ཁྱིམས་ཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ར་གསུམ་ཡོད་པ་བསྲུང་དགོས། 
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

དགེ་སོང་མ་ལ་བསྲུང་བ་ཕམ་པ་བརྒྱད། ལྷག་མ་ཉྱི་ཤུ། སྤང་ལྟུང་སོ་གསུམ། 

ལྟུང་བེད་འབའ་ཞྱིག་པ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཅུ། སོར་བཤགས་བཅུ་གཅྱིག ཉེས་བས་

བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉྱིས་བཅས་ཁྱིམས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ར་བཞྱི་ཡོད་པ་བསྲུང་དགོས། 

སོ་ཐར་རྱིགས་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ནས་དང་པོ་བསེན་གནས་ནྱི། ཉྱིན་ཞག་གཅྱིག་གྱི་

མཐའ་ཅན་ཡྱིན་པས་ཉྱིན་གཅྱིག་བསྲུང་ན་འགྱིག་ཅྱིང༌། དགེ་བསེན་ཕ་མ་སོགས་

ལྷག་མ་བདུན་ནྱི་ཇྱི་སྱིད་འཚོའྱི་མཐའ་ཅན་ཡྱིན་པས་མ་ཤྱི་བར་དུ་བསྲུང་དགོས། དེ་

འདའྱི་སོམ་པ་ནོད་པ་པོ་ཡང༌། མཚམས་མེད་ཀྱི་ལས་བས་པ་སོགས་སོམ་པ་སྐྱེ་

བའྱི་བར་ཆད། རྒྱལ་པོ་དང་། ཕ་མས་མ་གནང་བ་སོགས་གནས་པའྱི་བར་ཆད། བ་

རོག་སྐྲོད་མྱི་ནུས་པ་སོགས་ཁད་པར་དུ་འགྱུར་བའྱི་བར་ཆད། སྐྲ་སེར་ཅན་དང་རྣ་

རྡུམ་སོགས་མཛེས་པའྱི་བར་ཆད་དེ། བར་ཆད་དེ་དག་བལ་བ་ཞྱིག་དགོས་པ་མ་

གཏོགས་རྱིགས་བཟང་ངན་དང༌། དབུལ་ཕྱུག་གྱི་ཐ་སད་མེད་པར་རང་གྱི་བོ་ནུས་

དང་བསྟུན་པའྱི་ལག་ལེན་ཐུབ་ན་སོམ་པ་ནོད་ཆོག་པ་རེད། 

སོམ་པ་མ་ཐོབ་པ་འཐོབ་པར་བེད་པའྱི་ཆོ་ག་ལ་དཀའ་ཚེགས་ཆེན་པོ་མྱི་

དགོས་པ་སོན་གྱི་ཆོ་ག་དང༌། དཀའ་ཚེགས་ཆེན་པོའྱི་སྒོ་ནས་བསྒྲུབ་དགོས་པ་ད་

ལྟར་གྱི་ཆོ་ག་དང་གཉྱིས་ཡོད། ཐོབ་ཟྱིན་ནས་བསྲུང་བའྱི་ཚུལ་ལའང༌། གང་ཟག་

གཞན་ལ་བསྟེན་ནས་བསྲུང་བ། བསམ་པ་དག་པའྱི་སྒོ་ནས་བསྲུང་བ། མྱི་མཐུན་

ཕོགས་ངོ་ཤེས་པའྱི་སྒོ་ནས་བསྲུང་བ། བསབ་པ་ཡོངས་སུ་སྦོང་བའྱི་སྒོ་ནས་བསྲུང་

བ། བདེ་བར་གནས་པའྱི་རྐེན་བསྟེན་པའྱི་སྒོ་ནས་བསྲུང་བ་དང་ལྔ་ཡོད་པ་ལས།

དང་པོ་གང་ཟག་གཞན་ལ་བསྟེན་ནས་བསྲུང་བ་ནྱི། མང་དུ་ཐོས་པའྱི་མཁས་པ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

རྣམས་ཀྱི་གདམས་ངག་དང༌། བཙུན་པའྱི་ཕག་ལེན་བཟང་པོའྱི་མྱིག་ལྟོས་ལ་བརེན་

ནས་བསྲུང་ཞྱིང༌། ཁད་པར་བསེན་པར་རྫོགས་ནས་མཚན་ཉྱིད་ཚང་བའྱི་གནས་ཀྱི་

སོབ་དཔོན་ལ་བརེན་དགོས་པ་ཡྱིན། 

གཉྱིས་པ་རང་གྱི་བོའམ་བསམ་པ་དག་པས་བསྲུང་བ་ནྱི། བང་དོར་གྱི་གནས་

ལ་སྤོ་བའྱི་བརོན་འགྲུས། འཇུག་ལྡོག་གྱི་གནས་ལ་གཟབ་པའྱི་བག་ཡོད། རང་གྱི་

རྒྱུད་ལ་བརག་ཅྱིང་དཔད་པའྱི་དན་པ་དང་ཤེས་བཞྱིན། གཞན་ལ་བལྟོས་ནས་ངོ་ཚ་

ཤེས་ཤྱིང་རང་ལ་བལྟོས་ནས་ཁེལ་ཡོད་པ་དང་མ་བལ་བའྱི་སྒོ་ནས་བསྲུང་བ་དང༌། 

གསུམ་པ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ངོ་ཤེས་པས་བསྲུང་བ་ནྱི། སོམ་པ་གཏོང་བའྱི་རྒྱུ། 

ཉམས་པའྱི་རྒྱུ། གནས་པའྱི་རྐེན། སེམས་རབ་ཏུ་དྭངས་པ་ལ་གེགས་བེད་པའྱི་རྒྱུ་

རྣམས་ངོ་ཤེས་ནས་མདོར་ན་འདུལ་བའྱི་གཞུང་ལུགས་ལ་སོབ་ཅྱིང་ཐོས་བསམ་བ་

བའྱི་སྒོ་ནས་བསྲུང་བ་དང༌།

བཞྱི་པ་བསབ་པ་ཡོངས་སུ་སྦོང་བས་བསྲུང་བ་ནྱི། གསོ་སྦོང་དང༌། དབར་

གནས། དགག་དབེ་བཅས་གཞྱི་གསུམ་གྱི་ཕག་ལེན་ལ་བརོན་པ་ཡྱིན།

ལྔ་པ་བདེ་བར་གནས་པའྱི་རྐེན་བསྟེན་པས་བསྲུང་བ་ནྱི། གོས་ལ་བརེན་པའྱི་

ལྟུང་བ། དེ་བཞྱིན་དུ་ཟས་ལ་བརེན་པ་དང༌། སོད་སྤད་ལ་བརེན་པ། གནས་ལ་བརེན་

པ་རྣམས་སྤངས་ཤྱིང་བསྲུང་དགོས་པ་ཡྱིན། ཉེས་པ་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུའྱི་གཙོ་བོ་ནྱི། 

ལྟུང་བ་འབྱུང་བའྱི་སྒོ་བཞྱི་ཞེས་པ། མྱི་ཤེས་པ་དང༌། མ་གུས་པ་དང༌། བག་མེད་པ་

དང༌། ཉོན་མོངས་པ་མང་བ་བཅས་ཀྱི་གཉེན་པོར་འདྱིར་བཤད་པའྱི་བསབ་པ་བསྲུང་

བའྱི་ཐབས་ལྔ་པོ་བསྟེན་ནས་ཚུལ་ཁྱིམས་མྱིག་གྱི་འབས་བུ་ལྟར་བསྲུང་བ་ལ་བརོན་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

པར་བ་དགོས་པ་ཡྱིན།

དེ་ལྟར་སོ་ཐར་གྱི་སོམ་པ་ནྱི། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གྱི་ཐུན་མོང་གྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཡྱིན་

ཞྱིང༌། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སོམ་པ་དང༌། གསང་སགས་ཀྱི་སོམ་པ་ནྱི་ཐེག་པ་

ཆེན་པོའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཡྱིན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སོམ་པ་ནོད་ནས་བསྲུང་བ་ནྱི། 

ར་ལྟུང་བཅོ་བརྒྱད་དང༌། ཉེས་བས་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་དྲུག་ཡོད། གསང་སགས་ཀྱི་སོམ་པ་

ནོད་ནས་བསྲུང་བ་ལ། ར་ལྟུང་བཅུ་བཞྱི་དང༌། སྦོམ་པོ་བརྒྱད་སོགས་རྱིགས་ལྔ་སྤྱི་

དང༌། སོ་སོའྱི་དམ་ཚིག་སོམ་པའྱི་རྣམ་གངས་མང་དུ་ཡོད། སོམ་པ་དེ་གཉྱིས་ཀྱི་

བསྲུང་བའྱི་དབེ་བ་སོ་སོའྱི་ངོས་འཛིན་དང༌། བསྲུང་ཚུལ་སོགས་ཆེས་ཤྱིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་

བས་འདྱིར་མ་བཀོད།

ལྔ་པ། གཉྱིས་པ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བསབ་པའྱི་སྐོར།

དེ་ཡང་ང་ཚོས་བསེན་གནས་སྲུང་བ་དང་། དགེ་བསེན་སྒྲུབ་པ། དགེ་བསེན་

ལའང་ཚངས་སྤོད་ཀྱི་དགེ་བསེན་དང་། ཡོངས་རྫོགས་དགེ་བསེན། དེ་གཉྱིས་མ་

བྱུང་རུང་ས་གཅྱིག་སྤོད་པ་དང་། ས་འགའ་སྤོད་པ། ཕལ་ཆེར་སྤོད་པ་སོགས་ཡོད། 

མདོར་ན་སོ་ཐར་གྱི་ཁྱིམ་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཤྱིག་ཡོད་ན། དེའྱི་ཐོག་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའྱི་སོམ་པ་དང་། སགས་ཀྱི་སོམ་པ་བཅས་བཟུང་བ་རྣམས་སྟོབས་ཆེ་བ་ཡོང་གྱི་

ཡོད། ཁྱིམ་པ་དོན་གཉེར་ཅན་ཡྱིན་ན་དགེ་བསེན་སྒྲུབ་ཐུབ་ན་ཤྱིན་ཏུ་ལེགས། ཡང་

སྱིང་སོམ་པ་དེ་ལྟར་བང་མྱིན་ཇྱི་ལྟར་ཡང་། མྱི་དགེ་བཅུ་སྤོང་གྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ནྱི་ང་

ཚོ་ནང་པ་ཚང་མས་སྲུང་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ། ལར་ནས་མྱི་དགེ་བཅུའྱི་ཁོད་ཀྱི་

ལོག་ལྟ་ནྱི། རང་རང་སོ་སོའྱི་ཆོས་དང་འབེལ་བའྱི་ལོག་ལྟའྱི་ཁད་པར་ཞྱིག་ཡོང་བ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ལས། དེ་མྱིན་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་གྱི་ལས་རྣམས་ཕལ་མོ་ཆེ་མུ་སྟེགས་པའྱི་ཚུལ་

ཁྱིམས་ཀྱི་གཞུང་དང་། ཡེ་ཤུའྱི་ཆོས་པ་རྣམས་ཀང་དེ་དག་སྲུང་བཞྱིན་ཡོད། མུ་

སྟེགས་པ་དང་ཡེ་ཤུའྱི་ཆོས་པའྱི་ནང་ཚངས་སྤོད་ཡོད་པར་བརེན་མྱི་དགེ་བཅུ་སྤོང་

གྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཞེས་པ་རྣམས་ཆོས་ལུགས་གཙོ་ཆེ་བ་ཚང་མའྱི་ནང་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་

ཞྱིག་འདུག ལོག་ལྟ་རང་རང་གྱི་ཆོས་ལུགས་དང་འབེལ་བ་བཤད་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

དེས་ན། 

ལྷག་པའྱི་བསབ་པ་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་གཉྱིས་པ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བསབ་པ་ནྱི། 

སེམས་དགེ་བའྱི་དམྱིགས་པ་གང་རུང་ལ་མྱི་གཡེང་བར་རེ་གཅྱིག་ཏུ་གནས་པ་དེ་

ལ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཟེར་བ་ཡྱིན། དེ་ཉྱིད་གོམས་པ་ལ་བརེན་ནས་བསམ་གཏན་དང་

གཟུགས་མེད་ཀྱི་དངོས་གཞྱི་ཐོབ་ཅྱིང༌། མཐར་གོམས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ན་

བསམ་གཏན་གྱི་ཕར་ཕྱིན་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན། དེ་ལ་ངོ་བོའྱི་སྒོ་ནས་དབེ་ན། འཇྱིག་

རེན་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང༌། འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གཉྱིས་ཡོད། 

ཀ༽ ཞྱི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གྱི་སྐོར།

དེ་དག་འགྲུབ་པ་ལ། རྒྱལ་སས་ཤཱནྱི་དེ་ཝས་༼ཞྱི་བ་ལྷས་༽མཛད་པའྱི་ཙརྱཱ་ཨ་

བ་ཏཱ་ར་༼སྤོད་འཇུག༽ལས། 

ཞྱི་གནས་རབ་ཏུ་ལྡན་པའྱི་ལྷག་མཐོང་གྱིས། །

ཉོན་མོངས་རྣམ་པར་འཇོམས་པར་ཤེས་བས་ནས། །

ཐོག་མར་ཞྱི་གནས་བཙལ་བ་དེ་ཡང་ནྱི། །

འཇྱིག་རེན་ཆགས་པ་མེད་ལ་མངོན་དགས་འགྲུབ། །
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

ཅེས་ཐོག་མར་ཞྱི་གནས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས། དེ་ནས་ལྷག་མཐོང་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས། དེ་

ནས་ཞྱི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་གྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་དགོས། དེ་ཡང་ཐོག་མར་ཞྱི་

གནས་སྒོམ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཞྱི་ལྷག་

དངོས་སམ་རེས་མཐུན་པའྱི་དཔད་འཇོག་གྱི་སྒོམ་གང་ཡང་རུང་བའྱི་འབས་བུ་ཡྱིན། 

ཞྱི་གནས་གྲུབ་ན་དཔད་སྒོམ་བེད་པ་ཐམས་ཅད་ཀང༌། རང་རང་སོ་སོའྱི་དམྱིགས་པ་

གང་ཡྱིན་ལ་སེམས་གཞན་ལ་མྱི་གཡེང་བར་འཇུག་པ་ཡྱིན་པས་དགེ་སྦོར་གང་

བས་ཀང་སྟོབས་ཆེ། ཞྱི་གནས་སྒོམ་པ་ལ། ཨཱརྱ་མཻ་ཏྲྱིས་ ༼འཕགས་པ་བམས་པས་༽ 

མཛད་པའྱི་མདྷྱཱན་བྱི་བག་ ༼དབུས་མཐའ།༽ ལས། 

ཉེས་པ་ལྔ་སྤོང་འདུ་བེད་བརྒྱད། །

བསྟེན་པའྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་འོ། །

ཞེས་ཉེས་པའྱི་སྐྱོན་ལྔ་སྤོང་ཞྱིང༌། གཉེན་པོ་འདུ་བེད་བརྒྱད་བསྟེན་དགོས། 

ཉེས་པ་ལྔ་ནྱི། དེ་ཉྱིད་ལས། 

ལེ་ལོ་དང་ནྱི་གདམས་ངག་རྣམས། །

བརེད་དང་བྱིང་དང་རྒོད་པ་དང༌། །

འདུ་མྱི་བེད་དང་འདུ་བེད་དེ། །

འདྱི་དག་ཉེས་པ་ལྔར་འདོད་དོ། །

ཞེས་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་སྒོམ་པ་སྤོ་བ་མེད་པའྱི་ལེ་ལོ་དང་གཅྱིག གང་ལ་དམྱིགས་

པའྱི་རེན་དེ་ཉྱིད་དན་ཡུལ་ནས་སྟོར་བའྱི་བརེད་པ་དང་གཉྱིས། དམྱིགས་རེན་མ་

བརེད་ཀང་སེམས་བྱིང་རྒོད་གང་རུང་གྱི་དབང་དུ་ཤོར་བ་དང་གསུམ། དེའྱི་དབང་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དུ་ཤོར་བ་ངོས་འཛིན་ཀང་དེ་སྤོང་བའྱི་གཉེན་པོ་མྱི་བསྟེན་ཞྱིང་འདུ་མྱི་བེད་པ་དང་

བཞྱི། བྱིང་རྒོད་ཀྱི་སྐྱོན་མེད་ཀང་ད་དུང་དམྱིགས་པ་ལ་གནད་དུ་མ་བསྣུན་པར་བྱིང་

རྒོད་ཀྱི་གཉེན་པོ་བསྟེན་ཞྱིང་འདུ་བེད་པ་སྟེ་ཉེས་པ་ལྔ་པོ་འདྱི་དག་སྤངས་ནས་

བསྒོམ་དགོས། དེ་དག་སྤོང་བེད་ཀྱི་གཉེན་པོ་འདུ་བེད་བརྒྱད་བསྟེན་ཚུལ་ནྱི། དེ་ཉྱིད་

ལས། 

གནས་དང་དེ་ལ་གནས་པ་དང༌། །

རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ཉྱིད་དུ་འོ། །

དམྱིགས་པ་བརེད་པར་མ་གྱུར་དང༌། །

བྱིང་དང་རྒོད་པ་རོགས་པ་དང༌། །

དེ་སྤོང་མངོན་པར་འདུ་བེད་དང༌། །

ཞྱི་ཚེ་རྣལ་དུ་འཇུག་པ་འོ། །

ཞེས་གསུངས། ཉེས་པ་ལྔའྱི་དང་པོ་ལེ་ལོའྱི་གཉེན་པོར་བཞྱི་དང༌། དེ་མྱིན་

རྣམས་ལ་རེ་རེ་ཡོད། དང་པོ་ལེ་ལོའྱི་གཉེན་པོ་བཞྱི་ནྱི། དད་པ་དང༌། འདུན་པ་དང༌། 

བརོན་འགྲུས་དང༌། ཤྱིན་སྦངས་བཞྱི་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་བརེད་ངས་ཀྱི་གཉེན་པོར་དན་

པ་དང༌། གསུམ་པ་བྱིང་རྒོད་ཀྱི་གཉེན་པོར་ཤེས་བཞྱིན་དང༌། བཞྱི་པ་འདུ་མྱི་བེད་ཀྱི་

གཉེན་པོར་འདུ་བེད་སེམས་པ་དང༌། ལྔ་པ་འདུ་བེད་པའྱི་གཉེན་པོར་རྣལ་དུ་འཇོག་

པའྱི་བཏང་སོམས་ཏེ་འདུ་བེད་བརྒྱད་བསྟེན་ནས་བསྒོམ་དགོས། དེ་དག་ཀང་

སེམས་གནས་དགུར་ཕེ་བ་དང༌། དེ་རྣམས་སྟོབས་དྲུག་གྱིས་འགྲུབ་ལུགས་དང༌། 

ཡྱིད་བེད་བཞྱིས་སྡུད་ཚུལ་རྣམས་ཤེས་ནས་བསྒོམ་ན་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་སྐྱོན་མེད་བདེ་



  152  

ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

བག་ཏུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན། སེམས་གནས་དགུ་ནྱི། ཨཱརྱ་མཻ་ཏྲྱིས་༼འཕགས་པ་

བམས་པས་༽མཛད་པའྱི་སཱུ་ཏྲ་ཨཱལཾཀར་༼མདོ་སེ་རྒྱན།༽ལས། 

དམྱིགས་པ་ལ་ནྱི་སེམས་གཏད་ནས། །

དེའྱི་རྒྱུན་རྣམ་པར་གཡེང་མྱི་བ། །

རྣམ་གཡེང་མྱུར་དུ་རོགས་བས་ནས། །

དེ་ལ་སར་ནྱི་གན་པར་བ། །

བོ་ལྡན་གོང་ནས་གོང་དུ་ཡང༌། །

སེམས་ནྱི་ནང་དུ་བསྡུ་བར་བ། །

དེ་ནས་ཡོན་ཏན་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། །

ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་སེམས་འདུལ་བ། །

རྣམ་གཡེང་ཉེས་པ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། །

དེ་ལ་མྱི་དགའ་ཞྱི་བར་བ། །

ཆགས་སོགས་ཡྱིད་མྱི་བདེ་ལ་སོགས། །

ལངས་པ་དེ་བཞྱིན་ཞྱི་བར་བ། །

དེ་ནས་སོམ་བརོན་ཅན་གྱིས་ནྱི། །

སེམས་ལ་མངོན་པར་འདུ་བེད་བཅས། །

རང་གྱི་ངང་གྱིས་འབྱུང་བ་འཐོབ། །

དེ་གོམས་པ་ལས་འདུ་མྱི་བེད། །

ཅེས་སེམས་འཇོག་པ། རྒྱུན་དུ་འཇོག་པ། གན་ཏེ་འཇོག་པ། ཉེ་བར་འཇོག་པ། 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དུལ་བར་བེད་པ། ཞྱི་བར་བེད་པ། རྣམ་པར་ཞྱི་བར་བེད་པ། རེ་གཅྱིག་ཏུ་བེད་པ། 

མཉམ་པར་འཇོག་པ་དང་དགུ།

སྟོབས་དྲུག་ནྱི། ཐོས་པའྱི་སྟོབས། བསམ་པའྱི་སྟོབས། དན་པའྱི་སྟོབས། ཤེས་

བཞྱིན་གྱི་སྟོབས། བརོན་འགྲུས་ཀྱི་སྟོབས། ཡོངས་སུ་འདྱིས་པའྱི་སྟོབས་དང་དྲུག

ཡྱིད་བེད་བཞྱི་ནྱི། བསྒྱིམས་ཏེ་འཇུག་པའྱི་ཡྱིད་བེད། ཆད་ཅྱིང་འཇུག་པའྱི་

ཡྱིད་བེད། ཆད་མེད་དུ་འཇུག་པའྱི་ཡྱིད་བེད། རོལ་མེད་དུ་འཇུག་པའྱི་ཡྱིད་བེད་དང་

བཞྱི་ཡྱིན། 

དེ་ཡང་ཐོག་མར་སྟོབས་དང་པོ་སེམས་དམྱིགས་པ་ལ་འཇོག་ཚུལ་གྱི་

གདམས་ངག་ཐོས་པ་ཙམ་གྱི་རེས་སུ་འབངས་ནས་སེམས་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཡུལ་ལ་འཕོ་

རུ་མ་བཅུག་པར་ནང་དུ་བསྡུས་ནས་དམྱིགས་པ་ལ་གཏོད་པ་སེམས་གནས་དང་པོ་

སེམས་འཇོག་པ་ཞེས་པ་འབྱུང༌། དེའྱི་ཚེ་དམྱིགས་པ་ལ་སེམས་ཆེར་གནས་སུ་མྱི་

བཏུབ་པར་རྣམ་རོག་རྱི་གཟར་གྱི་འབབ་ཆུ་བཞྱིན་གཅྱིག་རེས་གཅྱིག་མཐུད་ལྟ་བུར་

འོངས་པས། རྣམ་རོག་མང་དུ་སོང་ངམ་སམ་པ་རྣམ་རོག་ངོས་ཟྱིན་པའྱི་ཉམས་ཤྱིག་

འོང༌། འདྱི་ནྱི་སར་སེམས་ནང་དུ་མ་ཕོགས་པས་ངོས་མ་ཟྱིན་པ་ལ་འདྱི་དུས་དན་

ཤེས་བསྟེན་པས་ལམ་ཆེན་གྱི་འགྲུལ་པ་ལ་རོག་དཔོད་ཞུགས་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པས་

སྐྱོན་མྱིན། 

དེ་ནས་རྱིམ་གྱིས་བསྒོམས་པས་སྟོབས་གཉྱིས་པ་བསམ་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་

སེམས་དམྱིགས་པ་ལ་བཞག་པ་དེའྱི་རྒྱུན་ཡང་ཡང་བསམས་ནས་བསྐྱངས་པ་ལས་

རྒྱུན་ཅུང་ཟད་མཐུད་ནུས་པ་སེམས་གནས་གཉྱིས་པ་རྒྱུན་དུ་འཇོག་པ་ཞེས་པ་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

འབྱུང༌། དེའྱི་ཚེ་སྐབས་རེར་རྣམ་རོག་ཞྱི་ཞྱིང༌། སྐབས་རེར་རྣམ་རོག་ཐོལ་ལེར་སྐྱེ་

བའྱི་རྣམ་རོག་ངལ་གསོ་བའྱི་ཉམས་ཤྱིག་འོང༌། སེམས་གནས་འདྱི་གཉྱིས་བྱིང་རྒོད་

ཧ་ཅང་མང་ཞྱིང་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཉུང་ངུ་ལས་མྱི་འོང་ལ་སེམས་དམྱིགས་པར་གཏོད་པ་

ལ་འབད་པས་སྒྱིམ་དགོས་པས་ཡྱིད་བེད་བཞྱིའྱི་ནང་ཚན་དང་པོ་བསྒྱིམས་ཏེ་འཇུག་

པའྱི་སྐབས་ཡྱིན། དེ་ནས་སྟོབས་གསུམ་པ་དན་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་

སེམས་དམྱིགས་པ་ལས་གཞན་དུ་གཡེང་སོང་ན་འཕལ་དུ་ཤེས་ནས་སར་གྱི་

དམྱིགས་པ་ལ་འཇོག་པ་སེམས་གནས་གསུམ་པ་གན་ཏེ་འཇོག་པ་ཞེས་པ་འབྱུང༌། 

དེ་རེས་དང་པོ་ནས་དན་པའྱི་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་དམྱིགས་པ་ལས་ཡྱིད་གཡེང་

བར་མྱི་བེད་ཅྱིང༌། སེམས་རང་བཞྱིན་གྱིས་རྒྱ་ཆེ་བ་ལས་ཡང་ཡང་བསྡུས་ཏེ་ཕ་

བར་བས་ནས་གོང་ནས་གོང་དུ་འཇོག་པའྱི་སེམས་གནས་བཞྱི་པ་ཉེ་བར་འཇོག་པ་

ཞེས་པ་འབྱུང༌། དེ་ནས་སྟོབས་བཞྱི་པ་ཤེས་བཞྱིན་གྱི་སྟོབས་ཀྱིས་རྣམ་རོག་དང་ཉེ་

ཉོན་གྱི་མཚན་མ་ལ་འཕོ་བའྱི་ཉེས་དམྱིགས་ཤེས་བཞྱིན་གྱིས་རྱིག་ནས། དེ་གཉྱིས་

ལ་འཕོར་མྱི་སྟེར་ཞྱིང་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཡོན་ཏན་བསམས་ནས་དེ་ལ་དགའ་བ་

སེམས་གནས་ལྔ་པ་དུལ་བར་བེད་པ་ཞེས་པ་དང༌། རྣམ་གཡེང་གྱི་ཉེས་དམྱིགས་

ཤེས་བཞྱིན་གྱིས་རྱིག་ནས་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་མྱི་དགའ་བ་འགོག་པ་སེམས་གནས་

དྲུག་པ་ཞྱི་བར་བེད་པ་ཞེས་པ་འབྱུང༌། 

དེ་ནས་སྟོབས་ལྔ་པ་བརོན་འགྲུས་ཀྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ཆགས་སེམས་དང༌། འཕོ་བ་

དང༌། བྱིང་རྨུགས་སོགས་ཕ་མོའང་སྐྱེས་མ་ཐག་དང་དུ་མྱི་ལེན་པར་རོལ་བས་སྤང་

བར་བེད་པ་སེམས་གནས་བདུན་པ་རྣམ་པར་ཞྱི་བར་བེད་པ་ཞེས་པ་འབྱུང༌། 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

སེམས་གནས་གསུམ་པ་ནས་བདུན་པའྱི་བར་ལྔ་པོ་དེ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་གནས་པ་

ཤས་ཆེ་ཡང་བྱིང་རྒོད་ཀྱིས་བར་དུ་གཅོད་པས་ཆད་ཅྱིང་འཇུག་པའྱི་ཡྱིད་བེད་ཀྱི་

སྐབས་ཡྱིན། དེ་ནས་ཡང་བརོན་འགྲུས་ཀྱི་སྟོབས་ཀྱིས་དན་ཤེས་བསྟེན་ན་བྱིང་རྒོད་

སོགས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཀྱིས་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་བར་དུ་གཅོད་མྱི་ནུས་པར་རྒྱུན་

ཆགས་སུ་སྐྱེ་བ་སེམས་གནས་བརྒྱད་པ་རེ་གཅྱིག་ཏུ་བེད་པ་ཞེས་པ་འབྱུང༌། འདྱིའྱི་

སྐབས་སུ་རོལ་བ་རྒྱུན་པར་བསྟེན་ན་བྱིང་རྒོད་ཀྱིས་བར་གཅོད་མྱི་ནུས་པར་ཐུན་

རྱིང་པོར་སྐྱོང་ཐུབ་པས་ཆད་པ་མེད་པར་འཇུག་པའྱི་ཡྱིད་བེད་ཀྱི་སྐབས་ཡྱིན། 

དེ་ནས་རྱིམ་གྱིས་བསྒོམས་པས་སྟོབས་དྲུག་པ་ཡོངས་སུ་འདྱིས་པའྱི་སྟོབས་

ཀྱིས་དན་ཤེས་བསྟེན་པའྱི་རོལ་བ་མྱི་དགོས་པར་དམྱིགས་པ་ལ་རང་ཤུགས་ཀྱིས་

འཇུག་པ་སེམས་གནས་དགུ་པ་མཉམ་པར་འཇོག་པ་ཞེས་པ་འབྱུང༌། འདྱི་དུས་

དཔེར་ན། དཔེ་ཆ་སོགས་འདོན་པ་ཤྱིན་ཏུ་གོམས་པའྱི་ཚེ་དང་པོར་འདོན་པའྱི་ཀུན་

སོང་བྱུང་ནས་འགོ་བརམས་པ་ན་བར་སྐབས་སུ་སེམས་གཡེངས་ཀང་འདོན་པ་དེ་

མྱི་ཆད་པར་རོལ་མེད་དུ་འོང་བ་ལྟར་དང་པོར་སེམས་དམྱིགས་པ་ལ་གཏོད་པའྱི་

དན་པས་ལན་གཅྱིག་མཉམ་པར་བཞག་ན་དེ་རེས་དན་ཤེས་བསྟེན་མྱི་དགོས་པར་

རང་ཤུགས་ཀྱིས་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དེ་རྒྱུན་མྱི་ཆད་པར་ཡུན་རྱིང་པོའྱི་བར་དུ་འཁོངས་

པ་འབྱུང་བས་རོལ་བ་མེད་པར་འཇུག་པའྱི་ཡྱིད་བེད་ཀྱི་སྐབས་ཡྱིན། 

དེ་ལྟ་བུའྱི་འབད་རོལ་མེད་པར་སེམས་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ངང་དུ་ཧྱིལ་ཧྱིལ་འགོ་

བའྱི་སེམས་གནས་དགུ་པ་དེ་ཞྱི་གནས་རེས་མཐུན་པ་ཡྱིན། སར་ནས་ཤྱིན་སྦངས་

ཀྱི་ཆ་ཕ་མོ་ཡོད་པ་རྱིམ་གྱིས་གོང་དུ་འཕེལ་བ་ལ་བརེན་ནས་སེམས་དགེ་བ་ལ་གང་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

འདོད་དུ་བཀོལ་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་གནས་ངན་ལེན་ཞྱི་ནས་སེམས་ཤྱིན་སྦངས་སྐྱེ། 

དེའྱི་མཐུས་ལུས་ཀྱི་གནས་ངན་ལེན་དང་བལ་ནས་རེག་བ་ཆེས་ཡྱིད་དུ་འོང་བའྱི་

རང་བཞྱིན་གྱི་ལུས་ཤྱིན་སྦངས་སྐྱེས་པའྱི་ཚེ་ལུས་ལ་བདེ་ཉམས་ཆེན་པོ་དང༌། དེ་

ལ་བརེན་ནས་སེམས་ལའང་དགའ་བདེའྱི་ཉམས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་འབྱུང༌། དེའྱི་དུས་

སེམས་དགའ་ཡལ་ཡལ་དེ་ཡང་རྱིམ་གྱིས་ཆུང་དུ་སོང་ནས་སེམས་དམྱིགས་པ་ལ་

བརན་པར་གནས་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྱི་ཤྱིན་སྦངས་མྱི་གཡོ་བ་

ཐོབ་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་བསམ་གཏན་དང་པོའྱི་ཉེར་བསོགས་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཞྱི་

གནས་གྲུབ་པ་ཡྱིན། 

དེ་ལྟར་ཞྱི་གནས་མཚན་ཉྱིད་པ་གྲུབ་ནས་རྱིམ་གྱིས་བོ་གོམས་པ་ལས། ཁམས་

གསུམ་ས་དགུའྱི་ ༼ཁམས་གསུམ་ནྱི། འདོད་པའྱི་ཁམས། གཟུགས་ཀྱི་ཁམས། གཟུགས་མེད་ཀྱི་

ཁམས་དང་གསུམ། ས་དགུ་ནྱི། འདོད་པའྱི་ས། བསམ་གཏན་དང་དང་པོའྱི་ས། བསམ་གཏན་གཉྱིས་པའྱི་

ས། བསམ་གཏན་གསུམ་པའྱི་ས༑ བསམ་གཏན་བཞྱི་པའྱི་ས། གཟུགས་མེད་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ས། 

རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ས། ཅྱི་ཡང་མེད་པའྱི་ས། སྱིད་རེའྱི་ས་བཅས་དགུ་ཡྱིན།༽ ནང་ནས་འོག་མ་

ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བའྱི་ཚེ་ས་གོང་མའྱི་དངོས་གཞྱི་ཐོབ་ཅྱིང༌། དེ་འད་བའྱི་རྒྱུ་

སོམས་འཇུག་བསྒོམ་པ་ལ་བརེན་ནས་འབས་བུ་གཟུགས་གཟུགས་མེད་ཀྱི་ལྷར་སྐྱེ་

བར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ཞྱིང༌། ཁམས་གསུམ་ནྱི་དཔེ་ཆའྱི་ནང་དུ་ཡོད་ཅྱིང་། དེ་ཇྱི་ལྟར་

སྒྲུབ་དགོས་སམ་ཞེ་ན། སེམས་ཕ་རགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱུ་མྱི་གཡོ་བའྱི་ལས་ཞེས་པ་

དེ་ནྱི། འདོད་སེམས་ཞེས་པ་ནྱི་སེམས་རགས་པ་དང་། དེ་ཡང་འདོད་པའྱི་ཉོན་

མོངས་སྐྱེ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྣམས་ཡྱིན། དེ་ནས་གཟུགས་མེད་ཁམས་སྒྲུབ་པ་ནྱི། མྱི་གཡོ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བའྱི་ལས་ཀྱི་ཐོག་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ནུས་པ་དང་། དེ་ལའང་ནང་གསེས་ཀྱི་ཕ་རགས་

མང་དུ་ཡོད་པ་བཅས་མཐར་གཏུགས་ན་སྒྲུབ་བེད་ཀྱི་རྒྱུ་བོ་ཡྱི་སྟེང་ནས་ཕ་རགས་

ཡོད་པར་བརེན། དེའྱི་འབས་བུར་ཡངས་ཁམས་ཕ་རགས་ཡོད་པ་བཅས་ཕལ་ཆེར་

བརོད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་ལ་ཐོག་མར་རྒྱུ་སོམས་འཇུག་གྱི་བསམ་གཏན་སྒོམ་

ཚུལ་ནྱི། ཨཱཙཱརྱ་ཨསངྒས་༼ཐོགས་མེད་༽མཛད་པའྱི་ཨ་བྱི་དྷརྨ་སམུ་ཙ་ཡ་ ༼ཆོས་

མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་༽ ལས། 

ཡྱིད་ལ་བེད་པ་བདུན་གྱིས་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་སྟེ༑ 

ཡྱིད་ལ་བེད་པ་བདུན་གང་ཞེ་ན། མཚན་ཉྱིད་རབ་ཏུ་རྱིག་པའྱི་ཡྱིད་ལ་བེད་པ་དང༌། 

མོས་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌། རབ་ཏུ་དབེན་པ་དང༌། དགའ་བ་སྡུད་པ་དང༌། དཔོད་པ་

དང༌། སྦོར་བའྱི་མཐའ་དང༌། སྦོར་བའྱི་མཐའྱི་འབས་བུ་ཡྱིད་ལ་བེད་པའོ། །ཞེས་

བསམ་གཏན་དང་པོའྱི་ཉེར་བསོགས་ལ་མཚན་ཉྱིད་སོ་སོ་རྱིག་པ་ཡྱིད་བེད། མོས་

པ་ཡྱིད་བེད། རབ་ཏུ་དབེན་པ་ཡྱིད་བེད། དགའ་བ་སྡུད་པ་ཡྱིད་བེད། དཔོད་པ་ཡྱིད་

བེད། སྦོར་བའྱི་མཐའ་ཡྱི་ཡྱིད་བེད་དང་དྲུག་ཡོད། དང་པོ་མཚན་ཉྱིད་སོ་སོ་རྱིག་པ་

ཡྱིད་ལ་བེད་པ་ཞེས་པ་ནྱི་ཁམས་འོག་མ་འདོད་པ་ལ་སྐྱོན་ཅན་དང༌། གོང་མ་བསམ་

གཏན་དང་པོ་ལ་ཡོན་ཏན་ཅན་དུ་ཐོས་བསམ་འདེས་མའྱི་སྒོ་ནས་རྱིང་པོར་རོག་ཅྱིང་

ཞྱིབ་མོར་དཔོད་པ་དང༌། མོས་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཡྱིད་ལ་བེད་པ་ཞེས་པ་ནྱི་དེ་ཉྱིད་

སྒོམ་བྱུང་གྱི་ངོ་བོར་སྐྱེས་པ་དང༌། དབེན་པ་ལས་སྐྱེས་པའྱི་ཡྱིད་ལ་བེད་པ་ཞེས་པ་

ནྱི་འདོད་ཉོན་མངོན་གྱུར་བ་ཆེན་པོ་སྐོར་གསུམ་ ༼འདོད་ཉོན་སྐོར་དགུ་ནྱི། འདོད་ཉོན་ཆེན་

པོའྱི་ཆེན་པོ། ཆེན་པོའྱི་འབྱིང༌། ཆེན་པོའྱི་ཆུང་ངུ་གསུམ་ནྱི་ཆེན་པོ་སྐོར་གསུམ། དེ་བཞྱིན་དུ་འབྱིང་གྱི་ཆེན་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

པོ། འབྱིང་གྱི་འབྱིང༌། འབྱིང་གྱི་ཆུང་ངུ་སྟེ་འབྱིང་སྐོར་གསུམ། ཆུང་ངུའྱི་ཆེན་པོ། ཆུང་ངུའྱི་འབྱིང༌། ཆུང་ངུའྱི་

ཆུང་ངུ་གསུམ་ནྱི་ཆུང་ངུ་སྐོར་གསུམ་སྟེ་འདོད་ཉོན་སྐོར་དགུ་ཡོད།༽

དེ་དག་ནྱི་དབུ་མ་པའྱི་ལུགས་ཀྱི་སོབ་དཔོན་གཙོ་བོ་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་

པས་ཐ་སད་དུ་རང་མཚན་མྱི་བཞེད་པར་རང་བཞྱིན་མེད་པར་སྨྲ་བའྱི་དབུ་མ་པས་

གནས་ཚུལ་འཇོག་སྟངས་ཤྱིན་ཏུ་ཕ་བས་དེ་ལ་རྨོངས་པའྱི་མ་རྱིག་པ་ལའང་གྲུབ་

མཐའ་འོག་མ་རྣམས་ཀྱིས་བོ་དོན་མཐུན་ལ་འཛིན་པ་ཞྱིག་སྟེ། རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་

པར་སྨྲ་བའྱི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་རང་བཞྱིན་ཡོད་པར་འཛིན་པ་དེ་ཕྱིན་ཅྱི་

ལོག་གྱི་བོ་མྱིན་ཞེས་གསུངས་ཡོད། དེའྱི་དབང་གྱིས་ཉོན་མོངས་ལ་འཇོག་ཚུལ་མྱི་

འད་བ་ཡོད་པ་དང་། དེ་དག་གྱི་ར་བ་བདེན་འཛིན་ལ་ཐུག་གྱི་ཡོད་སྟབས། འདོད་

པའྱི་ཉོན་མོངས་སྐོར་དགུ་གསུངས་པ་རྣམས་ལ་ཞྱིབ་ཚགས་ཀྱིས་བསམ་བོ་བཏང་

ནས་བརད་གཅོད་བེད་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། 

གྱིས་དབེན་པ་སྟེ་སྤངས་པ་དང༌། དགའ་བ་སྡུད་པའྱི་ཡྱིད་ལ་བེད་པ་ཞེས་པ་ནྱི། 

འདོད་ཉོན་མངོན་གྱུར་བ་འབྱིང་གསུམ་ཡང་སྤངས་པ་དང༌། དཔོད་པ་ཡྱིད་ལ་མངོན་

གྱུར་བ་འབྱིང་གསུམ་ཡང་སྤངས་པ་དང༌། དཔོད་པ་ཡྱིད་ལ་བེད་པ་ཞེས་པ་འདོད་

ཉོན་ཆུང་ངུ་སྐོར་གསུམ་གྱིས་ཀང་རྒྱུད་ལ་གོས་མ་གོས་རོག་ཅྱིང་དཔོད་པ་དང༌། 

སྦོར་བའྱི་མཐའ་ཡྱིད་ལ་བེད་པ་ཞེས་པ་ནྱི་དེ་ལྟར་དཔོད་པ་ལ་བརེན་ནས་འདོད་ཉོན་

ཕ་ཞྱིང་ཕ་བ་ཆུང་ངུ་སྐོར་གསུམ་ཡང་གཉེན་པོའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་སྤངས་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་

ཡྱིད་ལ་བེད་པ་དྲུག་གྱིས་སྦོར་བའྱི་མཐའྱི་འབས་བུ་ཡྱིད་ལ་བེད་པ་ཞེས་བསམ་

གཏན་དང་པོའྱི་དངོས་གཞྱི་འགྲུབ་སྟེ༑ དེ་དག་ནྱི་ས་འོག་མ་ལ་སྐྱོན་ཅན་དང་རགས་

པར་བལྟ་ཞྱིང༌། ས་གོང་མ་ལ་སྐྱོན་མེད་པ་དང་ཞྱི་བར་བལྟ་བའྱི་ཞྱི་རགས་རྣམ་པ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཅན་ཏེ་འཇྱིག་རེན་པ་དང་འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པའྱི་ལམ་ཐུན་མོང་བའྱི་མངོན་

རོགས་ཡྱིན། 

འཇྱིག་རེན་པ་གང་ཟག་གྱི་བདག་འདོད་མཁན་གྱི་མུ་སྟེགས་པའྱི་ལྷག་མཐོང་

སྒོམ་པ་དེ་དག་ནྱི་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ལྷག་མཐོང་ཞེས་པ་དེ་ཡྱིན། བདག་མེད་ཀྱི་ལྟ་བའྱི་

ཁད་པར་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཐར་པ་ཞེས་པ་ཡུལ་ཁམས་ལྟ་བུར་མྱི་འཛིན་

པར། ཐར་པ་ཞེས་པ་ནྱི། 

ལས་དང་ཉོན་མོངས་ཟད་པའྱི་མཐར། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རང་རྒྱུད་ཀྱི་ཉོན་མོངས་ཟད་པའྱི་བལ་བ་དེར་ཐར་པ་

ཞེས་བརོད་པ་དང་། དེ་ཡང་གཙོ་བོ་སྟོང་པ་ཉྱིད་དམ་སེམས་སྟེང་གྱི་ཆོས་ཉྱིད་ལ་

གསུངས་ལྟར་གྱི་ཐར་པ་ངོས་ཟྱིན་ནས། དེ་ཐོབ་པའྱི་ཐབས་བདག་མེད་པའྱི་ལྟ་བ་

བསྟན་པའྱི་ལམ་རྣམས་འཇྱིག་རེན་དང་འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པའྱི་ལམ་ཐུན་མོང་

བའྱི་མངོན་རོགས་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན།

དེའང་རོག་དཔོད་གཉྱིས་གཉེན་པོའྱི་ཡན་ལག དགའ་བདེ་གཉྱིས་ཕན་ཡོན་གྱི་

ཡན་ལག སེམས་རེ་གཅྱིག་པ་གནས་ཀྱི་ཡན་ལག་སྟེ་ཡན་ལག་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ནྱི་

བསམ་གཏན་དང་པོའྱི་དངོས་གཞྱི་ཡྱིན། དེ་ལ་རོག་དཔོད་གཉྱིས་ཀ་དང་ལྡན་པ་ནྱི་

དངོས་གཞྱི་ཙམ་པོ་དང༌། རོག་པ་མེད་ཅྱིང་དཔོད་པ་དང་བཅས་པ་དངོས་གཞྱི་ཁད་

པར་ཅན་དུ་བཞག བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་སྐྱོན་ཅན་དང༌། བསམ་གཏན་གཉྱིས་པ་

ལ་སྐྱོན་མེད་ཡོན་ཏན་ཅན་དུ་མཚན་ཉྱིད་སོ་སོ་རྱིག་པ་ཡྱིད་བེད་སོགས་བསམ་

གཏན་གཉྱིས་པའྱི་ཉེར་བསོགས་ལ་བརེན་ནས་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་འདོད་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

ཆགས་དང་བལ་བའྱི་ཚེ་བསམ་གཏན་གཉྱིས་པའྱི་དངོས་གཞྱི་ཐོབ་པ་ཡྱིན།

བསམ་གཏན་གཉྱིས་པའྱི་དངོས་གཞྱི་ནྱི་རབ་ཏུ་དང་བ་སོགས་ཡན་ལག་བཞྱི་

དང་ལྡན་པ་སྟེ། དེའང་ནང་རབ་ཏུ་དང་བ་གཉེན་པོའྱི་ཡན་ལག ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལས་

སྐྱེས་པའྱི་དགའ་བདེ་གཉྱིས་ཕན་ཡོན་གྱི་ཡན་ལག ཏེང་ངེ་འཛིན་གནས་ཀྱི་ཡན་

ལག་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ནང་རབ་ཏུ་དང་བ་ནྱི་རང་སའྱི་དན་པ་ཤེས་བཞྱིན་བཏང་སོམས་

གསུམ་ལ་བེད། དེ་ཡང་ནང་གྱི་རོག་པ་རབ་ཏུ་སྤངས་པས་ནང་རབ་ཏུ་དང་བ་ཞེས་

ཟེར། 

བསམ་གཏན་གཉྱིས་པ་ལ་སྐྱོན་ཅན་དང་གསུམ་པ་ལ་ཡོན་ཏན་ཅན་དུ་ཡྱིད་

བེད་དྲུག་གྱིས་དཔོད་པའྱི་ཉེར་བསོགས་ལ་བརེན་ནས་བསམ་གཏན་གཉྱིས་པ་ལ་

འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ་ན་བསམ་གཏན་གསུམ་པའྱི་དངོས་གཞྱི་འཐོབ། བསམ་

གཏན་གསུམ་པའྱི་དངོས་གཞྱི་ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་ཏེ། དན་པ་ཤེས་བཞྱིན་བཏང་

སོམས་གསུམ་གཉེན་པོའྱི་ཡན་ལག དགའ་བ་སྤངས་པའྱི་བདེ་བ་ཕན་ཡོན་གྱི་ཡན་

ལག ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གནས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན། བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ལ་སྐྱོན་ཅན་

དང་བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ལ་ཡོན་ཏན་ཅན་དུ་ཡྱིད་བེད་དྲུག་གྱིས་དཔོད་པའྱི་ཉེར་

བསོགས་ལ་བརེན་ནས་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ་ན་

བསམ་གཏན་བཞྱི་པའྱི་དངོས་གཞྱི་ཐོབ། བསམ་གཏན་བཞྱི་པའྱི་དངོས་གཞྱི་ཡན་

ལག་བཞྱི་དང་ལྡན་པ་སྟེ། དན་པ་ཡང་དག་དང་བཏང་སོམས་ཡང་དག་གཉྱིས་གཉེན་

པོའྱི་ཡན་ལག ཚོར་བ་བཏང་སོམས་ཕན་ཡོན་གྱི་ཡན་ལག ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གནས་ཀྱི་

ཡན་ལག་གོ།
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

འདྱིར་དན་པ་ཡང་དག་ཅེས་པ་བསམ་གཏན་གྱི་སྐྱོན་བརྒྱད་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་

དག་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེའང་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་བལྟོས་པའྱི་རོག་དཔོད་མེ་ལྟ་བུ་

གཉྱིས། གཉྱིས་པ་ལ་བལྟོས་པའྱི་དབང་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་དུ་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་

གཉྱིས། གསུམ་པ་ལ་བལྟོས་པའྱི་ཡྱིད་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་དུ་བྱུང་བའྱི་ཡྱིད་བདེ་མྱི་བདེ་

གཉྱིས། བཞྱི་པ་ལ་བལྟོས་པའྱི་དབུགས་དབྱུང་རྔུབ་གཉྱིས་ཏེ་དེ་བརྒྱད་ཀྱིས་ཡོངས་

སུ་དག་པ་ཡྱིན། བསམ་གཏན་གྱི་ཡན་ལག་དེ་དག་ཀང་མྱིང་གྱི་སྒོ་ནས་བཅོ་བརྒྱད་

དང༌། རྫས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བཅུ་གཅྱིག་ཡོད། ཨཱཙཱརྱ་བ་སུ་བནྡྷུས་ ༼སོབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་

༽ མཛད་པའྱི་ཨ་བྱི་དྷརྨ་ཀོ་ཥ་ ༼ཆོས་མངོན་པ་མཛོད།༽ ལས། 

དང་པོ་ལ་ལྔ་རོག་དཔོད་དང༌། །

དགའ་དང་བདེ་དང་ཏྱིང་འཛིན་རྣམས། །

གཉྱིས་པ་ལ་ནྱི་ཡན་ལག་བཞྱི། །

རབ་དང་དང་ནྱི་དགའ་བ་སོགས། །

གསུམ་པ་ལ་ལྔ་བཏང་སོམས་དང༌། །

དན་དང་ཤེས་བཞྱིན་བདེ་དང་གནས། །

མཐའ་ན་བཞྱི་དན་བཏང་སོམས་དང༌། །

རྫས་སུ་བཅུ་གཅྱིག ཅེས་གསུངས། བསམ་གཏན་གྱི་སོམས་འཇུག་དེ་དག་གྱི་

འབས་བུ་སྐྱེ་བའྱི་བསམ་གཏན་ནྱི་བསམ་གཏན་དང་པོའྱི་དངོས་གཞྱི་ཆུང་འབྱིང་ཆེ་

གསུམ་བསྒོམས་པ་ལས་བསམ་གཏན་དང་པོའྱི་གནས་ཚངས་རྱིས་སོགས་སུ་སྐྱེ་བ་

ནས། བསམ་གཏན་བཞྱི་པའྱི་དངོས་གཞྱི་ཆུང་འབྱིང་ཆེ་གསུམ་བསྒོམས་པ་ལས་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

བསམ་གཏན་བཞྱི་པའྱི་གནས་སྤྱིན་མེད་སོགས་སུ་སྐྱེ་བའྱི་བར་བསམ་གཏན་སོ་

སོའྱི་དངོས་གཞྱི་ཆུང་འབྱིང་ཆེན་པོ་མཐར་ཕྱིན་པ་ལས། སོ་སོའྱི་གནས་ལ་རྣམ་

སྱིན་གྱི་འབས་བུ་སོགས་མོང་སྟེ། དེའང་གནས་དེ་དང་དེར་སྐྱེས་པའྱི་གཟུགས་སུ་

སང་བ་ནྱི་རྣམ་སྱིན་གྱི་འབས་བུ། སོམས་འཇུག་གྱི་སེམས་རྣམས་རྒྱུ་མཐུན་གྱི་

འབས་བུ། ཡུལ་གྱི་ལོངས་སྤོད་དུ་སང་བ་ནྱི་བདག་པོའྱི་འབས་བུ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་དུ་

ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས། རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས། ཅྱི་ཡང་མེད། སྱིད་རེ་སྟེ་གཟུགས་

མེད་སྐྱེ་མཆེད་མུ་བཞྱིར་ཡོད་པ་ལས། བསམ་གཏན་བཞྱི་པའྱི་སེམས་ཐོབ་ལ་མ་

ཉམས་པའྱི་སྟེང་དུ་གཟུགས་ལ་རེག་མཐོང་སང་གསུམ་བཀག་སྟེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་

ནམ་མཁའ་ལྟར་མཐའ་ཡས་སོ་སམ་པ་སྒོམ་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ནམ་མཁའ་

མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་སོམས་འཇུག་དང༌། དེའྱི་སྟེང་དུ་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་པ་

དེ་ལྟར་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡང་མཐའ་ཡས་སོ་སམ་དུ་སྒོམ་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་

རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་སོམས་འཇུག་དང༌། དེ་གཉྱིས་ཀའང་མཚན་མ་

དང་བཅས་པར་མཐོང་ནས་གཟུང་བར་བ་བ་ཅྱི་ཡང་མེད་དོ་སམ་དུ་སྒོམ་པ་ཡོངས་

སུ་རྫོགས་པ་ཅྱི་ཡང་མེད་པའྱི་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་སོམས་འཇུག་དང༌། དེ་གསུམ་གའང་

མཚན་མ་དང་བཅས་པར་མཐོང་ནས་འདུ་ཤེས་རགས་པ་མེད་ཅྱིང་ཕ་བ་མེད་པ་

མྱིན་ནོ་སམ་སྒོམ་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མྱིན་གྱི་

སོམས་འཇུག་གམ་སྱིད་རེའྱི་སོམས་འཇུག་ཡྱིན། 

གཟུགས་མེད་པའྱི་སོམས་འཇུག་དེ་དག་གྱི་འབས་བུ་ནྱི། གཟུགས་མེད་

ཁམས་ལ་གཟུགས་རགས་པས་ཕེ་བའྱི་གནས་ཐ་དད་པ་མེད་ཀང་མཆོག་དམན་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དང་། ཚེ་རྱིང་ཐུང་དང༌། གོང་འོག་ལ་སོགས་པའྱི་སྒོ་ནས་ཐ་དད་དུ་ཡོད་ཅྱིང༌། གོང་

ནས་གོང་དུ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་རྒྱ་ཆེ་ཞྱིང་ཇེ་བརན་དུ་གྱུར་པ་དང༌། ཚེ་རྱིང་བ་སོགས་ཀྱི་

སྒོ་ནས་མངོན་མཐོའྱི་བདེ་འབས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡྱིན། 

བསམ་གཏན་བཞྱིའྱི་དངོས་གཞྱི་རྣམས་ལ་བརེན་ནས་བམས་སོགས་ཚད་

མེད་བཞྱི་དང༌། འཇྱིག་རེན་པའྱི་མངོན་པར་ཤེས་པ་ལྷའྱི་མྱིག་དང༌། ལྷའྱི་རྣ་བ་དང༌། 

གཞན་གྱི་སེམས་ཤེས་པ་སོན་གནས་རེས་སུ་དན་པ་དང༌། འཆྱི་འཕོ་དང་སྐྱེ་བ་

ཤེས་པ་ལྔ་ནྱི་ཁམས་གོང་མ་གཉྱིས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁད་པར་ཡྱིན། ཐེག་པ་གསུམ་

གྱི་ལམ་ལ་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་ཐོག་མར་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དེ་དག་དང༌། ཡོན་

ཏན་དེ་དག་བསྐྱེད་ནས། སར་གོང་མའྱི་ཁད་པར་བསྒྲུབ་དགོས་པས་མངོན་ཤེས་ལ་

སོགས་པ་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་གཞྱིར་གྱུར་པ་དང༌། ཁད་པར་བསམ་གཏན་བཞྱི་པའྱི་

དངོས་གཞྱིའྱི་སེམས་ལ་བརེན་ནས་འདུ་ཤེས་མེད་པའྱི་སོམས་འཇུག་དང༌། སྱིད་

རེའྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་སེམས་ལ་བརེན་ནས་འགོག་པའྱི་སོམས་འཇུག་སོགས་ཐོབ་

པས། ཕྱི་རོལ་པ་དང་ནང་པ་གཉྱིས་ཀས་དོན་དུ་གཉེར་བ་དང་བསྒྲུབ་བ་ཡྱིན་ལ། 

རྒྱལ་བའྱི་བསྟན་པ་རྱིམ་པར་འཇུག་པ་རྣམས་ཀྱི་སོན་འགོའྱི་ཆོས་ཀང་ཡྱིན་པས་དེ་

ལྟར་ཤེས་ནས་གོམས་པའྱི་སྦོར་བ་ལ་བསབ་དགོས།

ཞེས་པ་ལྟར། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཡྱིན། ཏྱིང་ངེ་

འཛིན་མེད་ན་འགུལ་བསྐྱོད་བ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཤེས་རབ་སྱིང་

པོ་ལས། ག་ཏེ་ག་རེ་པ་ར་ག་ཏེ། ཞེས་པའྱི་ག་ཏེ་དང་པོ་ཚོགས་ལམ་དང་། སྐབས་

དེར་སྒོམ་བྱུང་ཐོབ་པ་དང་མ་ཐོབ་པའྱི་སྐབས་གཉྱིས་ཀ་ཡོང་བ་ཡྱིན། ག་ཏེ་གཉྱིས་པ་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

ནྱི་སྦོར་ལམ་ཡྱིན། སྦོར་ལམ་གྱི་སྐབས་སུ་ཞྱི་གནས་མ་ཐོབ་ཐབས་མེད་ཡྱིན། སྟོང་

ཉྱིད་ཀྱི་རྱིམ་པའྱི་སྒོམ་བྱུང་ཐོབ་ནས་ག་ཏེ་ཞེས་པའྱི་ལམ་གཉྱིས་པ་སྦོར་ལམ་ཐོབ་

ཀྱི་ཡོད། 

སྟོང་ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྱི་སྐབས་པ་ར་ག་ཏེ་ཞེས་པའྱི་མཐོང་ལམ་

ཐོབ་ཅྱིང་། པ་ར་སམ་ག་ཏེ་ཞེས་བརོད་སྐབས། མཐོང་ཟྱིན་གོམས་པར་བེད་པའྱི་

སྒོམ་ལམ་ཐོབ་པ་དང་། བོདྷྱི་སྭཧཱ་ཞེས་པའྱི་སྐབས་བང་ཆུབ་ཏུ་གཞྱི་ཚུགས་ཞེས་

པའྱི་དོན་ཡྱིན། བང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་མ་ཟྱིན་པར་རང་དོན་ཐར་པ་དོན་དུ་གཉེར་བ་

ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་ལྔ་དང་། རང་རྒྱལ་གྱི་ལམ་ལྔ་བཅས་དང་། བང་

ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་ཟྱིན་ན་ཐེག་ཆེན་གྱི་ལམ་ལྔ་བཅས་ལམ་ལྔ་གསུམ་བཅོ་ལྔ་ཞེས་

གསུངས་པ་རྣམས་ཡོང་གྱི་ཡོད། 

ད་ལྟའྱི་ང་ཚོའྱི་སེམས་རྒྱུད་ཀྱི་ཤེས་པ་འདྱིའྱི་སྟེང་ནས་ག་ལེར་བོ་རེ་གཅྱིག་པ་

སྒྲུབ་པ་དང་། དེ་ཡང་དན་ཤེས་ཀྱིས་སྟོབས་ལས་སྒྲུབ་དགོས་ཤྱིང་། དན་ཤེས་སྐྱོང་

རྒྱུ་ནྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་བསབ་པའྱི་ཐོག་ནས་དན་ཤེས་བག་དང་ལྡན་པའྱི་རྨང་གཞྱི་

ཚུགས་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དཔེར་ན། ངོས་རང་ལ་ཆ་མཚོན་ན། རྨྱི་ལམ་ཚུན་ཆད་

དུ་ང་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཡྱིན་བསམ་པ་དན་མ་མོང་ཡང་། ང་དགེ་སོང་ཡྱིན་བསམ་

པ་དན་གྱི་ཡོད། འདྱི་ལྟར་དུ་དན་ཤེས་བསྟེན་དགོས་པ་དང་། དན་ཤེས་ཀྱི་ནུས་པ་

རྱིམ་བཞྱིན་ཤུགས་ཇེ་ཆེར་འགོ་སྐབས། དམྱིགས་རེན་བེ་བག་པ་གཅྱིག་དན་པས་

རེ་གཅྱིག་ཏུ་བཟུང་བ་དང་། བྱིང་རྒོད་ཀྱི་སྐྱོན་སེབས་མྱིན་ཤེས་བཞྱིན་གྱིས་བ་ར་

བས། འདྱི་ལྟར་དུ་སེམས་དམྱིགས་པ་ལ་ལྷན་ནེར་འཇོག་པ་རྣམས་བེད་དགོས། 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

འདྱི་དག་ནྱི་མུ་སྟེགས་པ་ལའང་ཡོད་པ་ཡྱིན། སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་བེད་

མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དེ་མེད་ཐབས་མེད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག མཇུག་

སྐྱོང་བེད་མ་ཐུབ་པ་ལས། ངོས་རང་ཆུང་ངུའྱི་སྐབས་ནས་ལྷ་སར་ཡོད་སྐབས་ནས། 

དགོང་དོ་ཉལ་ཁར་ཅུང་ཟད་ཙོག་བུར་བསད་དེ་ཞྱི་གནས་སྒོམ་གྱི་ཡོད། འོན་ཀང་

ཁུངས་འཁོལ་བ་བྱུང་མེད། དེ་ནྱི་ཉུང་མཐར་ཟླ་བ་འགའ་ཤས་དང་། ལོ་གཅྱིག་ཙམ་

རྱིང་གནས་དབེན་པར་བསད་ནས་ཐུན་ཆུང་ལ་གངས་མང་བ་བས་ཏེ་ཐུན་འཛིན་

ནས་འགོ་དགོས་པ་ཡྱིན། 

མདོར་ན། ཐུན་བཞྱིའྱི་རྣལ་འབོར་ལ་སྤོད་པ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྤྱིར་བཏང་

ཐུན་བཞྱི་དང་། དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་སྒོམ་སྐབས་ཐུན་བརྒྱད་དང་བཅུ་དྲུག་ལྟ་བུ་

དང་། བཅོ་ལྔ་ཉྱི་ཤུ་ལྟ་བུ་ཡོང་བ་ཡྱིན། འདྱི་ལྟར་བས་ནས་བོ་སྦོང་དགོས་པ་ཡྱིན། 

དེ་ཡང་བསྒོམས་ན་གོམས་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག 

ངའྱི་ངོ་ཤེས་པའྱི་ཨ་རྱི་བ་ཞྱིག་ཡོད། ལོ་བཞྱི་བཅུ་ཙམ་ཕྱིན་ཟྱིན་ཅྱིང་། གཙོ་བོ་

གསང་བ་འདུས་པའྱི་རྱིམ་ལྔ་སྒོམ་གྱི་ཡོད། བསྡུས་རྱིམ་གྱི་དམྱིགས་པ་བེད་སྐབས་

བསྡུས་རྱིམ་གང་འཚམ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་འདུག འོད་གསལ་རེས་མཐུན་པ་ཞྱིག་

སེབས་པ་དང་། དེའྱི་ཐོག་ཏུ་ཆུ་ཚོད་གསུམ་ཙམ་རེ་གཅྱིག་ཏུ་སོད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག དེ་

ནྱི་མྱིག་མཐོང་ལག་ཟྱིན་རེད། ཁོང་མེད་པར་ཡོད་མདོག་བེད་མཁན་དེ་རྱིགས་མྱིན་

ལ། གསང་འདུས་ཀྱི་ལུས་དབེན་གྱི་ཐོག་ནས་བོ་སྦངས་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་རྡོར་

བཟླས་ཀྱི་བོ་ཡང་སྦོང་གྱི་ཡོད། ཉེ་འཆར་ཁོང་དང་ཐུག་འཕད་བྱུང་བར། བསེ་བ་

སྐོར་དགུ་ ༼སད་དུས་སུ་སྐུ་གསུམ་དང་བསེ་བ༑ གཉྱིད་དུས་སུ་སྐུ་གསུམ་དང་བསེ་བ། འཆྱི་དུས་སུ་སྐུ་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

གསུམ་དང་བསེ་བ་དང་དགུའོ། །དང་པོ་ལ་སད་དུས་ཀྱི་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུ་དང་བསེ་བ། སད་དུས་ཀྱིྱི་སྒྱུ་

ལུས་ལོངས་སྐུ་དང་བསེ་བ། སད་དུས་ཀྱི་ལོངས་སྐུ་ལས་ལངས་པ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་བསེ་བ་དང་གསུམ། གཉྱིས་

པ་ལ་གཉྱིད་དུས་ཀྱི་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུ་དང་བསེ་བ། རྨྱི་ལམ་ལོངས་སྐུ་དང་བསེ་བ། གཉྱིད་སད་པ་སྤྲུལ་སྐུ་

དང་བསེ་བ་དང་གསུམ་མོ། །གསུམ་པ་ལ་འཆྱི་བ་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུ་དང་བསེ་བ། བར་དོ་ལོངས་སྐུ་དང་

བསེ་བ། སྐྱེ་བ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་བསེ་བ་དང་གསུམམ་མོ། །༽ བསྒོམ་དགོས་ཞེས་སྐད་ཆ་བྱུང་། 

དངོས་སུ་ཉམས་མོང་མྱི་འད་བ་དེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག 

དེ་བཞྱིན་རེ་གཅྱིག་པའྱི་བསམ་གཏན་བསྒྲུབས་ནས་བསམ་གཏན་སྒོམ་སྐབས་

ཆུ་ཚོད་གསུམ་ཙམ་རྱིང་དམྱིགས་པ་ལ་རེ་གཅྱིག་ཏུ་སོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོ་བོད་

པའྱི་ཁོད་སྒོམ་མཁན་དེ་ཙམ་མེད། སར་དགེ་བཤེས་ཤྱིག་ཡོད་པ་ཁོང་ཞྱི་གནས་

ཐོབ་པ་ལྟ་བུ་རེད། དེ་ལྟར་བསྒོམས་ན་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་སྒོམ་

གྱི་མེད། 

ལྷག་པར་སགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་བེད་སྐབས། ཐ་ན་བསྐྱེད་རྱིམ་སྒོམ་པ་ཁོ་ནའྱི་

སྟེང་ནས་སེམས་རེ་གཅྱིག་པ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད། སེམས་རེ་གཅྱིག་པ་གང་འཚམ་བྱུང་ན། 

ར་རླུང་ཐྱིག་ལེ་ལ་དམྱིགས་པ་བེད་སྐབས་དམྱིགས་པ་བེ་བག་པ་གཅྱིག་ལ་བོ་ལྷན་

ནེར་སོད་པ་ཉྱིན་ཞག་གྱི་དྲུག་ཆ་འཁོངས་ཞེས་པ་ལྟར་ཆུ་ཚོད་བཞྱི་ལྔ་སོད་ཐུབ་པ་

ཞྱིག་དགོས་པ་ཡྱིན། 

དེ་ལྟར་སོད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན། ར་གནད་དེ་དག་གཏད་སྐབས་རླུང་དབུ་མར་

ཞུགས་གནས་ཐྱིམ་པ་བཅས། གོང་དུ་ཞུས་པའྱི་ངའྱི་གོགས་པོ་དེ་རླུང་དབུ་མར་

ཞུགས་པ་དང་གནས་པ་གང་འཚམ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཐྱིམ་པའྱི་འགོ་ཡང་རོམ་

གྱི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་འདུག དེ་ལྟར་བསྒོམས་ན་ཡོང་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག དུས་ཚོད་རྫོགས་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

པས་འདྱི་གར་བཞག་ན་སམ། ཤེས་རབ་ཀྱི་བསབ་པ་མན་ཆད་རྣམས་ལོ་རེས་མ་ག་

རྒྱས་ཙམ་བས་ན་འགྱིགས་པ་ཡྱིན། 

ཁ༽ མཇུག་གྱི་ལམ་སྟོན་བཀའ་སོབ།

ཡང་ལོ་རེས་མ་བར་ལོ་གཅྱིག་ཡོད་པ་དེའྱི་རྱིང་ཁེད་རང་ཚོས་སོབ་སྦོང་ཧུར་

ཐག་བེད་དགོས། འགོ་བ་མྱི་སྤྱི་དང་། བེ་བག་ཏུ་འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་ཐོག་གྱི་འགོ་བ་མྱི་

དུང་ཕྱུར་བདུན་ཅུ་ཙམ་ཡོད་པ་དང་། ཡང་སྒོས་ང་ཚོ་བོད་མྱི་ས་ཡ་དྲུག་ལ་བསམ་

བོ་བཏང་སྟེ་དེ་དག་གྱི་དོན་ལ་ཕན་པའྱི་བསམ་པ་སྐྱེས་པ་དང་། སྐབས་སུ་བབ་པ་ཕྱི་

ནང་གྱི་ཤེས་ཡོན་གཉྱིས་ལྡན་ཞྱིག་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེན་པོ་རེད། དེ་

ལྟར་བྱུང་ན་བོད་སྤྱིའྱི་ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་དང་། ནང་གྱི་ཡོན་ཏན་མ་ཚང་ན་

བོད་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་མ་ཚང་བ་ཡྱིན། དེ་ཡང་ལུས་པོ་བོད་པའྱི་ལུས་ཡྱིན་ནའང་། 

སེམས་པ་ཕྱི་རྒྱལ་བའྱི་སེམས་ལྟ་བུ་ཆགས་ན་ཡག་པོ་གང་ཡང་མེད། ཕྱི་རྒྱལ་བ་

རྣམས་ནྱི་ཁོ་རང་ཚོ་ད་བར་འདྱི་ལྟར་དུ་ཕྱིན་པ་རེད། ང་ཚོ་བོད་མྱིར་སྐད་ཡྱིག་

ལོགས་སུ་ཕེ་བའྱི་རྱིག་གཞུང་ཞྱིག་ཡོད་སྟབས། དེ་དག་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་དགོས་པ་

ཡྱིན། དུས་ཚོད་མྱི་འདུག་པས་དྱི་བ་དྱིས་ལན་མྱི་དགོས་པ་བཅས་འདྱི་ཙམ་ཡྱིན་

ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ།།    །།

དྲུག་པ། གསུམ་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་བསབ་པའྱི་སྐོར།

ལྷག་པའྱི་བསབ་པ་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་གསུམ་པ་ལྷག་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་བསབ་

པ་ནྱི། བརགས་ཤྱིང་དཔད་པའྱི་སྒོ་ནས་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པ་ནྱི་ཤེས་རབ་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

དང༌། དེའྱི་གོམས་པ་རྫོགས་པ་ན་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕར་ཕྱིན་དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན། དབེ་ན་

གསུམ་ལས། དོན་དམ་རོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་ནྱི། བདག་མེད་པའྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་དོན་

སྤྱིའྱི་སྒོ་ནས་རོགས་པའམ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་དང༌། ཀུན་རྫོབ་རོགས་པའྱི་ཤེས་

རབ་ནྱི། རྱིག་པའྱི་གནས་ལྔ་ལ་མཁས་པའྱི་ཤེས་རབ་དང༌། སེམས་ཅན་དོན་བ་བ་

རོགས་པའྱི་ཤེས་ནྱི། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་འདྱི་དང་ཕྱི་མའྱི་དོན་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་

པར་སྒྲུབ་ཚུལ་ཤེས་པ་ལ་བེད། 

དེ་དག་གྱི་ནང་ནས་གཙོ་བོ་བདག་མེད་རོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་བསྒྲུབ་དགོས། 

བདག་མེད་པའྱི་དོན་འཇོག་ཚུལ་ལ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་མྱི་འད་

རྣམས་ཀྱིས་འདོད་ཚུལ་ས་ཚོགས་ཡོད་ཅྱིང༌། དེ་ཐམས་ཅད་མཐར་དབུ་མ་ཐལ་

འགྱུར་བའྱི་ལྟ་བ་རོགས་པའྱི་ཐབས་སུ་འགྱུར་བ་ཤ་སྟག་ཡྱིན་ཞྱིང༌། སྐབས་འདྱིར་

གཙོ་བོ་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའྱི་ལུགས་གཞྱིར་བཞག་ནས་བཤད་ན༑ ཙནྡྲ་ཀྱིརྱིས།

ཉོན་མོངས་སྐྱོན་རྣམས་མ་ལུས་འཇྱིག་ཚོགས་ལ། །

ལྟ་ལས་བྱུང་བར་བོ་ཡྱིས་མཐོང་གྱུར་ཏེ། །

བདག་ནྱི་འདྱི་ཡྱི་ཡུལ་དུ་རོགས་བས་ནས། །

རྣལ་འབོར་པ་ཡྱིས་བདག་ནྱི་འགོག་པར་བེད། །

ཅེས་སྱིད་ཞྱིའྱི་རྒུད་པ་མ་ལུས་པའྱི་ར་བ་བདེན་པར་འཛིན་པའྱི་བདེན་འཛིན་

མ་རྱིག་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་དྲུངས་ནས་འབྱིན་བེད་ནྱི་དེ་དང་

འཛིན་སྟངས་དངོས་སུ་འགལ་བ་བདག་མེད་རོགས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཁོ་ན་མ་གཏོགས་

གཞན་མེད། དེས་ན་ལྷག་མཐོང་ཁད་པར་ཅན་བདག་མེད་པའྱི་དོན་རོགས་པའྱི་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཐབས་ལ་འབད་བརོན་བ་དགོས། 

བདག་མེད་ལ་གང་ཟག་གྱི་བདག་མེད་དང༌། ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་གཉྱིས་ཡོད། 

དེའྱི་དང་པོ་གང་ཟག་གྱི་བདག་མེད་ལེགས་པར་ངེས་ན། ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་ངེས་

ས་བས་ཐོག་མར་གང་ཟག་གྱི་བདག་མེད་གཏན་ལ་འབེབས་དགོས། དེ་ཡང་ཨཱ་

ཙཱརྱ་ཤཱནྱི་རཀྱི་ཏས་མཛད་པའྱི་མདྷྱ་མཀ་ཨཱལཾ་ཀ་ར་ལས། 

བདག་དང་གཞན་སྨྲས་དངོས་འདྱི་དག །

ཡང་དག་པར་ནྱི་གཅྱིག་པ་དང༌། །

དུ་མའྱི་དངོས་དང་བལ་བའྱི་ཕྱིར། །

རང་བཞྱིན་མེད་དེ་གཟུགས་བརན་བཞྱིན། །

ཞེས་གནད་བཞྱི་ཚང་བའྱི་གཅྱིག་དང་དུ་བལ་གྱི་གཏན་ཚིགས་བརེན་པ་གལ་

ཆེ། གནད་བཞྱི་ནྱི། དགག་བ་ངེས་པའྱི་གནད། ཁབ་པ་ངེས་པའྱི་གནད། གཅྱིག་བལ་

ངེས་པའྱི་གནད། དུ་བལ་ངེས་པའྱི་གནད་དང་བཞྱི་ཡྱིན། ཨཱ་ཙཱརྱ་ཤཱནྱི་དེ་ཝས།

བརགས་པའྱི་དངོས་ལ་མ་རེག་པར། །

དེ་ཡྱི་དངོས་མེད་འཛིན་མ་ཡྱིན། །

ཞེས་གསུངས། དེ་ཡང་བདག་མེད་པའྱི་དོན་བཙལ་བ་ལ་བོ་བདེན་འཛིན་གྱི་

འཛིན་ཚུལ་ལྟར་གྱི་དགག་བ་ངོས་ཟྱིན་པ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆེ། དགག་བ་རགས་པ་ཙམ་

ལས་ཕ་མོ་ངོས་མ་ཟྱིན་ན་དགག་བ་རགས་པ་ཙམ་ཁེགས་པ་མ་གཏོགས་དགག་

བའྱི་ལྷག་འཕོ་ལུས་པའྱི་དབང་གྱིས་བདེན་འཛིན་ལ་གནོད་མྱི་ཐུབ་པར་སྒོ་འདོགས་

ཀྱི་མཐར་ལྷུང་ལ། དགག་བ་ཐལ་ཆེས་ཏེ་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་གྱི་ཡུལ་དུ་གང་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

ཤར་ཐམས་ཅད་དགག་བར་བཟུང་ན་ཐ་སད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པའྱི་

མཐར་ལྷུང་བས་ཆད་ལྟའྱི་ཉེན་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ། དེས་ན་ངར་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱིས་ང་རང་

བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པར་འཛིན་ཚུལ་ཇྱི་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་སམ་དུ་ཞྱིབ་པར་བརགས་པས་

ཕུང་པོའྱི་སྟེང་ནས་ང་ཞེས་ཚུགས་ཐུབ་ཏུ་གྲུབ་པར་སང་བ་ནྱི་ངར་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་

ཀྱི་འཛིན་ཚུལ་ཡྱིན་ལ། དེ་འཕྱུགས་མེད་དུ་ངོས་ཟྱིན་པ་ནྱི་གནད་དང་པོ་དགག་བ་

ངེས་པའྱི་གནད་ཡྱིན།

ང་དེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་ན་རང་གྱི་གདགས་གཞྱིའྱི་ཕུང་པོ་དང་ངོ་བོ་གཅྱིག་

དང་ཐ་དད་གང་རུང་དུ་གྲུབ་དགོས་པ་མ་གཏོགས། དེ་གཉྱིས་གང་རུང་མ་ཡྱིན་པའྱི་

གྲུབ་ལུགས་མེད་པར་ཐག་ཆོད་པ་ནྱི་གནད་གཉྱིས་པ་ཁབ་པ་ངེས་པའྱི་གནད་ཡྱིན། 

བདག་དང་ཕུང་པོ་གཉྱིས་བདེན་པའམ་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་ངོ་བོ་གཅྱིག་

ཡྱིན་ན་དབེ་བ་གཏན་ནས་མེད་པའྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་དགོས། དེ་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན༑ ངོ་བོ་

གཅྱིག་ཏུ་གནས་ཀང་ལྡོག་པའམ་དབེ་བ་ཐ་དད་པར་སང་བའྱི་གནས་ཚུལ་དང་སང་

ཚུལ་མྱི་མཐུན་པ་ནྱི་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་རྫུན་ཚུལ་ཡྱིན་པས་བདེན་པར་གྲུབ་ན། སང་ཚུལ་

དང་གནས་ཚུལ་མྱི་མཐུན་པ་དེ་འད་ཡོང་མྱི་སྱིད་ཅྱིང་བདེན་གྲུབ་སང་བའྱི་བོ་དེ་ལ་

ཡུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཇྱི་ལྟ་བ་མཐོང་སང་དགོས་པའྱི་དབང་གྱིས་རེད། དེས་ན་བདག་

དང་ཕུང་པོ་གཉྱིས་བདེན་པའྱི་གཅྱིག་ཏུ་སོང་ན། གང་ཟག་གཅྱིག་ལའང་ཕུང་པོ་དུ་

མ་ཡོད་པ་བཞྱིན་དུ་བདག་ཀང་མང་པོ་ཡོད་པར་འགྱུར་བའྱི་སྐྱོན་དང༌། བདག་

གཅྱིག་ལས་མེད་པ་བཞྱིན་དུ་ཕུང་པོ་རྣམས་ཀང་གཅྱིག་ཏུ་འགྱུར་བ་དང༌། ཕུང་པོ་

སྐྱེ་འཇྱིག་བེད་པ་བཞྱིན་དུ་བདག་ཀང་སྐྱེ་འཇྱིག་བེད་པར་འགྱུར་བའྱི་སྐྱོན་ཡོད། དེ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ལྟར་རྱིགས་པ་དུ་མའྱི་སྒོ་ནས་དཔད་པས་བདག་ཕུང་གཉྱིས་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་

པའྱི་གཅྱིག་ཏུ་མེད་པར་རོགས་པ་ན་གནད་གསུམ་པ་གཅྱིག་བལ་ངེས་པའྱི་གནད་

ཡྱིན། 

བདག་དང་ཕུང་པོ་གཉྱིས་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་ཐ་དད་ཡྱིན་ན་རྱིགས་པས་

དཔད་བཟོད་ཀྱི་ཐ་དད་ཡྱིན་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་ན་ངོ་བོ་དང་རྫས་སོགས་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་ཐ་དད་པའྱི་འབེལ་མེད་དོན་གཞན་ཞྱིག་ཡྱིན་དགོས། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན་

ལྡོག་པའྱི་སྒོ་ནས་ཐ་དད་ཀང་ངོ་བོའྱི་སྒོ་ནས་ཐ་མྱི་དད་པ་ནྱི་རྫུན་པའྱི་རྣམ་གཞག་

ཡྱིན་པས་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་ན་དེ་མྱི་འཐད། དེ་ལྟར་འབེལ་མེད་ཀང་ཐ་དད་ཡྱིན་

ན། ཕུང་པོ་ན་བ་དང་རྒས་པ་དང་དོར་བ་སོགས་བྱུང་བའྱི་ཚེ་བདག་ན་བ་དང༌། རྒ་བ་

སོགས་སུ་མྱི་འགྱུར་བས་བདག་ལ་ཕུང་པོའྱི་མཚན་ཉྱིད་སྐྱེ་འཇྱིག་སོགས་མེད་པར་

འགྱུར་བ་དང༌། ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་སོ་སོར་བསལ་བའྱི་ཤུལ་དུ་བདག་ལོགས་སུ་སྟོན་རྒྱུ་

ཡོད་པར་འགྱུར་བ་སོགས་ཀྱི་སྐྱོན་འབྱུང་བས། བདག་ཕུང་པོ་དང་རང་བཞྱིན་གྱིས་

གྲུབ་པའྱི་ཐ་དད་མེད་པར་ཐག་ཆོད་པ་ནྱི་གནད་བཞྱི་པ་དུ་བལ་ངེས་པའྱི་གནད་ཡྱིན། 

དེ་ལྟར་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་གཅྱིག་དང་ཐ་དད་གང་དུའང་མ་གྲུབ་པར་

རོགས་པ་དེ་བསྒྲུབ་བ་རང་བཞྱིན་གྱིས་མེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་བེད་གཏན་ཚིགས་

རོགས་པའྱི་བོ་ཡྱིན་ལ། དེ་ལས་བསྒྲུབ་བ་བདག་རང་བཞྱིན་མེད་པ་རོགས་ཚུལ་ནྱི། 

དཔེར་ན། འགོ་ས་ལུང་པ་གཉྱིས་ལས་མེད་པ་ཞྱིག་ཏུ་བ་ལང་བོར་བ་བཙལ་བས་

ལུང་པ་གཉྱིས་ཀྱི་ཕུ་མདའ་བར་གསུམ་གང་དུའང་མེད་པ་མཐོང་ཙམ་ནས་བཙལ་

རྒྱུའྱི་བ་ཡྱིད་ལ་བཞག་པ་དེ་མྱི་འདུག་གོ་སམ་པ་ལྷང་གྱིས་སྐྱེ་བ་བཞྱིན། བདེན་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

འཛིན་ལ་དགག་བའྱི་སང་ཚུལ་དེ་སར་ནས་ངོས་བཟུང་སྟེ་ཞེ་ལ་བཞག་བཞྱིན་པར་

གཅྱིག་དང་དུ་བལ་གྱིས་དཔད་པའྱི་ཚེ་དུ་བལ་རོགས་ཟྱིན་མ་ཐག་ཡྱིད་ངོར་འཇགས་

པའྱི་དགག་བའྱི་བདག་དེ་མྱི་འདུག་སམ་དུ་སྟོང་ཆམ་གྱིས་སོང་བ་ན་གང་ཟག་གྱི་

བདག་མེད་རོགས་ཏེ་དབུ་མའྱི་ལྟ་བ་རེད་པ་རེད། 

ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་ནྱི། མདོ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ལས། 

ཇྱི་ལྟར་ཁོད་ཀྱིས་བདག་གྱི་འདུ་ཤེས་ནྱི། །

ཤེས་པ་དེ་བཞྱིན་ཀུན་ལ་བོས་སྦར་བ། །

ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དེ་ཡྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད། །

ཡོངས་སུ་དག་པ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ཡྱིན། །

ཞེས་གསུངས། སར་གང་ཟག་ལ་བཤད་པ་དང་མཚུངས་པར་གཞྱི་བུམ་པ་ལྟ་

བུ་ལ་མཚོན་ན། ཉེར་ལེན་གྱི་རྒྱུ་རྡུལ་རྫས་ཕ་མོ་དུ་མ་འདུས་པའྱི་ཚོགས་པ་དང༌། 

ལྷན་ཅྱིག་བེད་རྐེན་བཟོ་བོའྱི་ལག་གྱི་འདུ་བེད་སོགས་རྒྱུ་རྐེན་རེན་འབེལ་མང་པོ་

ཚོགས་པ་ལ་བརེན་ནས་གྲུབ་པ་ཙམ་མ་གཏོགས། དེ་དག་གང་ལའང་མྱི་ལྟོས་པའྱི་

བུམ་པ་ཞྱིག་རང་བྱུང་རང་དབང་གྱི་ཚུལ་དུ་གྲུབ་པ་མེད། དེ་བཞྱིན་དུ་ཆོས་གང་དང་

གང་ཡང་རྒྱུ་རྐེན་དང༌། ཆ་ཤས་སོགས་རེན་འབེལ་ལྟོས་གྲུབ་ཙམ་ལས་གཞན་པའྱི་

རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་མེད། དེ་ལྟར་མེད་བཞྱིན་དུ་ཡོད་པར་སང་ཞྱིང༌། སང་བ་

ལྟར་འཛིན་ཚུལ་དེ་ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་ཡྱིན། དེ་འདའྱི་བོའྱི་འཛིན་ཚུལ་དེ་ངོས་

ཟྱིན་པར་བས་ནས་གོང་དུ་སོས་པ་ལྟར་གྱི་དགག་བ་ངེས་པའྱི་གནད་སོགས་གནད་

བཞྱིའྱི་སྒོ་ནས་དཔད་པའྱི་མཐར་དེ་འདའྱི་བོའྱི་འཛིན་སྟངས་ཀྱི་ཡུལ་དེ་ཉྱིད་སྟོང་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཆམ་གྱིས་ཞྱིག་ནས་རེན་འབེལ་ཚོགས་ཙམ་གྱི་མྱིང་རྐང་བཏགས་ཡོད་ཙམ་ཞྱིག་ཏུ་

བོ་ལ་ནམ་འཆར་བ་ན་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་རོགས་པ་ཡྱིན། དེ་ལྟར་གང་ཟག་དང་

ཆོས་གཉྱིས་རང་བཞྱིན་མེད་པ་ངེས་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་བརེན་ནས་བཏགས་པ་ཙམ་

གྱི་རྒྱུ་འབས་བ་བེད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ལ་ངེས་པ་ལྷག་པར་འདེན་པ་དང༌། མྱིང་གྱིས་

བཏགས་ཙམ་གྱི་རེན་འབེལ་ངེས་པ་ལ་བརེན་ནས་རང་ངོས་ནས་སྟོང་པ་ལ་ངེས་པ་

ཚབས་ཆེ་བ་བྱུངུ་ན་སྟོང་པ་རེན་འབེལ་གྱི་དོན་དང་རེན་འབེལ་སྟོང་པའྱི་དོན་དུ་ཤར་

བ་ཞེས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དགོངས་པ་བ་ན་མེད་པའྱི་ལྟ་བ་ཡང་དག་པ་དེ་ཇྱི་ལྟ་བ་

བཞྱིན་རོགས་པ་ཡྱིན། 

ཡང་དེ་འད་བའྱི་སྟོང་ཉྱིད་རོགས་པར་བེད་པའྱི་ཐབས་ལ་ད་ལྟ་བཤད་མ་ཐག་

པའྱི་གཅྱིག་དང་དུ་བལ་གྱི་རྱིགས་པ་དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། རྱིགས་པའྱི་རྣམ་གངས་ལ་

རྡོ་རེ་གཟེགས་མའྱི་གཏན་ཚིགས། ཡོད་མེད་སྐྱེ་འགོག་གྱི་གཏན་ཚིགས། མུ་བཞྱི་

སྐྱེ་འགོག་གྱི་གཏན་ཚིགས། རེན་འབེལ་གྱི་གཏན་ཚིགས་སོགས་ཤྱིན་ཏུ་མང་པོ་

ཡོད། དེ་ལྟར་རྱིགས་པ་དུ་མའྱི་སྒོ་ནས་བདག་མེད་པའྱི་དོན་ཟབ་མོ་སྟོང་པ་ཉྱིད་ཕྱིན་

ཅྱི་མ་ལོག་པར་ངེས་པ་ན། དེ་ལ་དཔད་འཇོག་གྱི་ཉམས་ལེན་གོང་ནས་གོང་མཐོར་

སྐྱོང་བ་ནྱི་ལྷག་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་བསབ་པ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ཡྱིན།

བདུན་པ། བསབ་པ་གསུམ་ལ་བརེན་ནས་ཉན་རང་གྱི་ལམ་བགོད་ཚུལ།

དེ་ལྟ་བུའྱི་ལྷག་པའྱི་བསབ་པ་གསུམ་གྱི་ཉམས་ལེན་ལ་བརེན་ནས་འགའ་ཞྱིག་

གྱིས་ཐེག་དམན་གྱི་ལམ་ལ་བགོད་དེ་ཐར་པ་དམ་པ་ཉན་རང་དག་བཅོམ་པའྱི་གོ་

འཕང་འཐོབ་པར་བེད། འགའ་ཞྱིག་གྱིས་ནྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྱི་ལམ་ལ་བགོད་ནས་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་འཐོབ་པར་བེད་པ་ཡྱིན། ཐེག་དམན་ཉན་རང་གྱི་ལམ་

གཉྱིས་ཀྱི་དང་པོ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་ལ། ཚོགས་ལམ། སྦོར་ལམ། མཐོང་ལམ། སྒོམ་

ལམ། མྱི་སོབ་ལམ་ལྔ་དང༌། དེ་དག་ལ་ཇྱི་ལྟར་བགོད་ཚུལ་ནྱི། ཤྲྱི་ཙནྡྲ་ཀརྱིས་མཛད་

པའྱི་སྐྱབས་འགོ་བདུན་ཅུ་པར།

དེ་ཕྱིར་ཐར་པའྱི་ཆ་ནས་ནྱི། །

བརམས་ཏེ་རག་ཏུ་དགེ་བ་ལ། །

ཉན་ཐོས་ཉྱིད་ཕྱིར་འབད་ན་ནྱི། །

རྱིམ་གྱིས་ཉམ་ཐོས་ཉྱིད་དུ་འགྱུར། །

ཞེས་ ༼འཁོར་བ་ཞེས་པ་ལས་ཉོན་གཉྱིས་ཀྱིས་དབང་གྱིས་སྱིད་རེ་ནས་མནར་མེད་ཀྱི་བར་དུ་

ལུས་བངས་ནས་རང་དབང་མེད་པར་འཁོར་བའྱི་ཟག་བཅས་ཉེར་ལེན་གྱི་ཕུང་པོའྱི་རྒྱུན་གྱི་ཆ་ཞྱིག་ལ་

ཟེར།༽ འཁོར་བ་ན་སྡུག་བསལ་གསུམ་གྱིས་མནར་ཚུལ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་རོགས་ནས་

དེ་ལས་ཡྱིད་འབྱུང་སྟེ་རང་གྱི་དོན་དུ་གཉེར་བའྱི་ཐར་པ་ལ་དོན་གཉེར་གྱི་བོ་བཅོས་

མ་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་སྐྱེས་ནས་མོང་བ་ཐོན་པ་ན་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཚོགས་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་

ཡྱིན། 

ཉན་ཐོས་ཚོགས་ལམ་ལ་ཆུང་འབྱིང་ཆེན་པོ་གསུམ་ཡོད་ཅྱིང༌། དེ་དག་གྱི་

སྐབས་དེར་མྱི་སྡུག་པ་སྒོམ་པ་དང༌། དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་དན་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་

དང༌། དན་པ་ཉེར་གཞག་དང༌། ཡང་དག་སྤོང་བ་དང༌། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་སོགས་

སྒོམ་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས། སྡུག་བསལ་གཙང་བ་བདེ་བ་རག་པ་བདག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་

འཛིན་པ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་དང༌། ཆགས་སང་ལ་སོགས་པའྱི་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ཟྱིལ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

གྱིས་མནན་པས། སྱིད་པ་འཁོར་བའྱི་དཔལ་འབོར་ལོངས་སྤོད་སོགས་གང་ལའང་

ཡྱིད་སོན་མྱི་སྐྱེ་བར་རྣམ་བང་ཐར་པའྱི་ཕོགས་ལ་རེས་སུ་གཞོལ་བའྱི་ཡོན་ཏན་དང༌། 

སྤྲུལ་པ་སོགས་གང་འདོད་དུ་བེད་ནུས་པ་དང༌། མངོན་ཤེས་ལྔ་ཡང་ཅྱི་རྱིགས་པར་

ཡོད། 

དེ་རེས་སྦོར་ལམ་གྱི་དུས་སུ་ཚོགས་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་རྱིགས་ཐམས་ཅད་

སར་ལས་ལྷག་པ་ཡོད་པ་མ་ཟད། སྦོར་ལམ་ལ། དོད། རེ་མོ། བཟོད་པ། ཆོས་མཆོག་

བཞྱི་ཡོད་པ་དེ་དག་སོ་སོའྱི་སྐབས་སུ་བདེན་པ་བཞྱིའྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ལ་དམྱིགས་པའྱི་

སྒོམ་བྱུང་གྱི་ཤེས་རབ་ཁད་པར་ཅན་རྱིམ་བཞྱིན་འཐོབ་པས། མྱི་རག་སྡུག་བསལ་

སྟོང་བདག་མེད་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་པའྱི་དོན་སྤྱི་ལ་གསལ་སང་ཁད་པར་ཅན་འབྱུང་

བ་དང༌། དབང་པོ་ལྔ་དང་སྟོབས་ལྔ་ཐོབ་པ་སོགས་ཡོན་ཏན་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པ་

ཡོད། 

སྦོར་ལམ་ཆོས་མཆོག་ནས་མཐོང་ལམ་དུ་འཕོས་པ་ན་བདེན་བཞྱིའྱི་རྣམ་པ་

བཅུ་དྲུག་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་གཟྱིགས་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་

ཁམས་གསུམ་གྱི་མཐོང་སྤང་ཉོན་མོངས་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉྱིས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ས་

བོན་དྲུངས་ནས་ཕྱུང་བས་འཕགས་པའྱི་ཁད་ཆོས་རྣམས་ཐོབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་

དོན་དམ་པའྱི་དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་རེད། 

མཐོང་ལམ་ཐོབ་ཟྱིན་ནས་ཉོན་མོངས་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ས་བོན་གཞོམ་པའྱི་ཆེད་དུ་

འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ནྱི། ཡང་དག་པའྱི་ལྟ་བ། ཡང་དག་པའྱི་རོག་པ། ཡང་

དག་པའྱི་ངག  ཡང་དག་པའྱི་ལས་ཀྱི་མཐའ། ཡང་དག་པའྱི་འཚོ་བ༑ ཡང་དག་པའྱི་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

རོལ་བ། ཡང་དག་པའྱི་དན་པ། ཡང་དག་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང་བརྒྱད་ཡྱིན།

དེ་དག་གྱི་ངོ་བོ་དང་བེད་ལས་ནྱི། ཡང་དག་པའྱི་ལྟ་བ་ནྱི། མཉམ་བཞག་ཏུ་

བདེན་བཞྱིའྱི་ཆོས་ཉྱིད་འདྱི་ལྟར་རོགས་ཞེས་རེས་ཐོབ་ཏུ་དཔོད་པས་ཡོངས་གཅོད་

ཀྱི་སྒོ་ནས་ངེས་པའྱི་ལྟ་བ་དང༌། ཡང་དག་པའྱི་རོག་པ་ནྱི། ཟབ་དོན་ཇྱི་ལྟར་རོགས་པ་

དེ་རགས་དང་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བརག་ཅྱིང༌། དེ་དག་མདོའྱི་དོན་ཇྱི་ལྟར་འགོ་

བ་གཞན་ལ་མཚོན་པའྱི་ཚུལ་གཏན་ལ་འབེབས་ཤྱིང་གོ་བར་བེད་པ་དང༌། ཡང་དག་

པའྱི་ངག་ནྱི། ཆོས་ཉྱིད་སྤོས་བལ་དེའྱི་རང་བཞྱིན་ཐ་སད་ཙམ་དུ་ཚིག་གྱིས་མཚོན་

པས་འཆད་རོད་རོམ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་གཞན་ལ་སྟོན་པས་ལྟ་བ་རྣམ་དག་ཏུ་ཡྱིད་

ཆེས་པར་བེད་ཅྱིང༌། རྫུན་སོགས་དག་པའྱི་ངག་རྣམ་དག་དང༌། ཡང་དག་པའྱི་ལས་

ཀྱི་མཐའ་ནྱི། སྤོད་ལམ་ཐམས་ཅད་ཆོས་དང་མྱི་མཐུན་པ་མེད་ཅྱིང་ཆོས་དང་མཐུན་

པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་རྣམ་དག་ཏུ་ཡྱིད་ཆེས་པར་བེད་པའྱི་ལུས་ཀྱི་ལས་དག་པ་དང༌། 

ཡང་དག་པའྱི་འཚོ་བ་ནྱི། སྱིག་ཟས་ལོག་འཚོ་དང་མ་འདེས་ཤྱིང༌། ལུས་ཀྱི་ཚུལ་

འཆོས་དང༌། ངག་གྱི་ཁ་གསག་སོགས་དག་པས་འཚོ་བ་རྣམ་དག་ཏུ་ཡྱིད་ཆེས་པར་

བེད་པ་དང༌། ཡང་དག་པའྱི་རོལ་བ་ནྱི། མཐོང་ཟྱིན་ཆོས་ཉྱིད་ཀྱི་དོན་ལ་ཡང་དང་

ཡང་དུ་སྒོམ་པར་བེད་པས་སྒོམ་སྤང་ཉོན་མོངས་ཀྱི་གཉེན་པོ་བེད། ཡང་དག་པའྱི་

དན་པ་ནྱི། ཞྱི་ལྷག་གྱི་དམྱིགས་རྣམ་མྱི་བརེད་པར་འཛིན་པས་ཉེ་བའྱི་ཉོན་མོངས་པ་

བརེད་ངས་ཀྱི་གཉེན་པོ་བེད། ཡང་དག་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ནྱི། བྱིང་རྒོད་ལ་སོགས་

པའྱི་སྐྱོན་མེད་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་བསྒྲུབས་ཤྱིང་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་གོང་ནས་གོང་དུ་

འཕེལ་ནས་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་ཀྱི་གཉེན་པོ་བེད་པ་ཡྱིན། དེ་དག་ཀང་བསྡུ་ན་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བཞྱིར་འདུ་སྟེ། ཨཱརྱ་མཻ་ཏྲྱིས་མཛད་པའྱི་མདྷྱན་བྱི་བག་ལས། 

ཡོངས་སུ་གཅོད་དང་གོ་བེད་དང༌། །

རྣམ་གསུམ་གཞན་ཡྱིད་ཆེས་པར་བེད། །

མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཀྱི་གཉེན་པོར་ནྱི། །

ལམ་གྱི་ཡན་ལག་དེ་བརྒྱད་དོ། །

ཞེས་གསུངས། ཡང་དག་པའྱི་ལྟ་བ་ནྱི་ཡོངས་སུ་གཅོད་བེད། ཡང་དག་པའྱི་

རོག་པ་ནྱི་གོ་བེད་དང༌། ཡང་དག་པའྱི་ངག ལས་མཐའ། འཚོ་བ་གསུམ་གཞན་ཡྱིད་

ཆེས་པའྱི་ཡན་ལག་དང༌། ལྷག་མ་གསུམ་གཉེན་པོའྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན། 

དེ་ལྟར་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ཀྱི་དོན་རོགས་ཟྱིན་སྒོམ་པར་བེད་པ་ལ་བརེན་ནས་སྒོམ་

སྤང་ཉོན་མོངས་ཆེན་པོའྱི་དངོས་ཀྱི་གཉེན་པོ་སྐྱེས་པ་ན་སྒོམ་ལམ་ཐོབ། དེ་ལ་སྤང་

བ་རྱིམ་གྱིམས་སྤོང་བ་དང༌། ཅྱིག་ཅར་དུ་སྤོང་བ་གཉྱིས་ཡོད། སྤང་བ་རྱིམ་གྱིས་

སྤོང་བའྱི་དབང་དུ་བས་ན་འཇྱིག་རེན་པའྱི་སྒོམ་སྤང་དུ་གྱུར་པའྱི་འདོད་པའྱི་སས་

བསྡུས་ཀྱི་སྒོམ་སྤང་ཉོན་མོངས་སྐོར་དགུ་ཆེ་རྱིམ་གྱིས་སྤོང་བ་ནས། སྱིད་རེའྱི་སྒོམ་

སྤང་སྐོར་དགུ་རྱིམ་བཞྱིན་སྤོང་བའྱི་བར་སྒོམ་སྤང་བརྒྱད་ཅུ་ག་གཅྱིག་གྱི་དངོས་

གཉེན་རྣམས་ཆུང་རྱིམ་ནས་རྱིམ་གྱིས་སྐྱེས་པའྱི་ཐ་མ་སྒོམ་ལམ་རྡོ་རེ་ལྟ་བུའྱི་ཏྱིང་ངེ་

འཛིན་གྱིས་དངས་པའྱི་རྣམ་གོལ་ལམ་ཐོབ་པ་ན་ཉན་ཐོས་མྱི་སོབ་ལམ་མམ་ཉན་

ཐོས་དག་བཅོམ་པའྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པ་རེད། 

སྤང་བ་ཅྱིག་ཅར་བ་རྣམས་ཁམས་གསུམ་ས་དགུའྱི་སྒོམ་སྤང་ཉོན་མོངས་ཆེན་

པོའྱི་ཆེན་པོ་དགུ་དུས་མཉམ་དུ་སྤོང་ཞྱིང༌། དེ་བཞྱིན་དུ་ཆེན་པོའྱི་འབྱིང་དགུ་མཉམ་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

དུ་སྤོང་བ་ནས། ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུ་དགུ་མཉམ་དུ་སྤོང་བའྱི་བར་གྱི་ལམ་བགོད་དེ་དག་

བཅོམ་པའྱི་གོ་འཕང་འཐོབ་པར་བེད་པ་ཡྱིན། ཐེག་དམན་རང་རྒྱལ་གྱི་ལམ་ལ་ཡང༌། 

ཙནྡྲ་ཀྱིརྱིས་མཛད་པའྱི་སྐྱབས་འགོ་བདུན་ཅུ་པར། 

གང་ཞྱིག་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་འདོད། །

རང་རྒྱལ་བང་ཆུབ་དོན་གཉེར་བས། །

བརོན་པ་དེ་ཡང་རང་རྒྱལ་གྱི། །

བང་ཆུབ་ཁོ་ན་དེས་འཐོབ་བོ། །

ཞེས་དོན་དུ་གཉེར་བའྱི་བང་ཆུབ་མྱི་འད་བ་དང༌། བསོད་ནམས་བསྐལ་པ་དུ་

མར་བསགས་མྱི་བསགས་ཀྱི་ཁད་པར་ལས་གཞན་ལམ་ལྔ་ཡོད་པ་སོགས་ཕལ་

ཆེར་ཉན་ཐོས་དང་འདའོ།།

བརྒྱད་པ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལས་ཕར་ཕྱིན་ཐེག་པའྱི་སྐོར།

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ནང་གསེས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་ཐེག་པ་དང༌། གསང་སགས་

རྡོ་རེ་ཐེག་པ་གཉྱིས་ཡོད་པའྱི་དང་པོ་ཕར་ཕྱིན་ཐེག་པའྱི་ལམ་ལའང༌། ཐེག་དམན་གྱི་

ལམ་བཞྱིན་དུ། ཚོགས་ལམ་སོགས་ལྔ་ཡོད་ཅྱིང༌། དེ་ཡང་སྡུག་བསལ་གྱིས་མནར་

ཞྱིང་བདེ་བས་ཕོངས་པའྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕན་བདེ་སྒྲུབ་པའྱི་ཁུར་མཐའ་

དག་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་འཁེར་བའྱི་བམས་པ་དང༌། སྱིང་རེས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏེ་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་དོན་གཉེར་གྱི་བསམ་པ་བཅོས་མྱིན་སྐྱེས་པ་ན། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རྒྱལ་སས་བདག་ཉྱིད་ཆེན་པོ་ཞེས་ལྷ་མྱིར་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕག་བ་བའྱི་འོས་སུ་གྱུར་ཅྱིང་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་ཐོབ། སེམས་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བསྐྱེད་མ་ཐག་ནས་སྱིག་ལྟུང་ཤྱིན་ཏུ་མང་བ་འདག་པ་དང༌། ཚོགས་རླབས་ཆེན་

མྱུར་དུ་སྡུད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པ་མངའ་ཞྱིང༌། ཚོགས་ལམ་

ཆེན་པོའྱི་དུས་བསམ་གཏན་གྱི་དངོས་གཞྱི་ལ་བརེན་ནས་མངོན་ཤེས་བསྒྲུབས་པའྱི་

སྒོ་ནས་ཕོགས་བཅུའྱི་ཞྱིང་ཁམས་སུ་བོན་ཏེ་སངས་རྒྱས་མང་པོ་ལ་བསེན་བཀུར་

མཛད་ཅྱིང༌། ཆོས་རྒྱུན་གྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་འཐོབ་པའྱི་མཐུ་ལ་བརེན་ནས། སངས་

རྒྱས་དེ་དག་ལས་ཟབ་རྒྱས་ཀྱི་གདམས་ངག་མཐའ་ཡས་པ་ཐོས་པའྱི་དོན་ཉམས་སུ་

ལེན་པ་སོགས་འབྱུང༌། 

དེ་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པས་སྟོང་པའྱི་སྟོང་ཉྱིད་ལ་དོན་སྤྱིའྱི་ཚུལ་གྱིས་

དམྱིགས་པའྱི་ཞྱི་ལྷག་ཟུང་དུ་འབེལ་བའྱི་སྦོར་ལམ་ཐོབ་ཅྱིང༌།  སྦོར་ལམ་ལ༑ དོད། 

རེ་མོ། བཟོད་པ། ཆོས་མཆོག་བཞྱི་ཡོད། དེ་དག་སོ་སོའྱི་སྐབས་བདེན་འཛིན་གྱི་

གཉྱིས་སང་རགས་པ་རྣམས་ཇེ་ཕར་སོང་བས་སྟོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་དོན་སྤྱིར་གསལ་སང་

ཁད་པར་ཅན་རྱིམ་བཞྱིན་འབྱུང་བའྱི་མཐུས་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའྱི་བདེན་ཞེན་གྱི་

རོག་པ་ཉམས་སད་པར་བེད་པ་དང༌། ཉྱིན་མོར་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་རྒྱ་ཆེ་

བའྱི་དབང་གྱིས་མཚན་མོ་རྨྱི་ལམ་དུའང་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྨྱི་ལམ་ལྟར་རང་བཞྱིན་

མེད་པར་བལྟ་བ་དང༌། ཐེག་པ་དམན་པའྱི་ཡྱིད་བེད་གཏན་ནས་མྱི་བསྐྱེད་པ་དང༌། 

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆོས་སྟོན་པའྱི་སེམས་སྐྱེ་བ་སོགས་དང༌། འབྱུང་བཞྱིའྱི་

གནོད་པ་དང༌། ནད་གདོན་སོགས་གནོད་འཚེའྱི་རྱིགས་ཞྱི་བར་བེད་ནུས་པའྱི་

བདེན་ཚིག་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ་རེ་སྦོར་ཐོབ་པའྱི་རགས་རྣམས་དང༌། བང་སེམས་

དབང་རྣོན་སྦོར་ལམ་གྱི་སྐབས་སུ་རྫོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ལས་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

རགས་ཐོབ་པ་རྣམས་ལ་ངོ་མཚར་བའྱི་ཡོན་ཏན་བརོད་ཀྱིས་མྱི་ལང་བ་ཡོད། 

དེ་ནས་སྟོང་ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་གཟྱིགས་པའྱི་ཐེག་ཆེན་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་

མེད་ལམ་གྱིས་ཁམས་གསུམ་གྱི་ཉོན་སྒྱིབ་ཀུན་བརགས་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉྱིས་དང༌། 

ཤེས་སྒྱིབ་ཀུན་བརགས་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཀྱི་ས་བོན་ཅྱིག་ཅར་དུ་སྤོང་བར་བེད་ལ། 

དེ་འདའྱི་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པའྱི་ཚེ་ལས་ཉོན་གྱི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པའྱི་སྐྱེ་རྒ་ན་

འཆྱིའྱི་སྡུག་བསལ་སོགས་སྤངས་པ་དང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་བདེ་བར་འགོ་བ་

ཞེས་བ་བའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་པས་དུག་དང་མཚོན་དང༌། མེ་ལ་སོགས་པ་ཉམ་ང་

བའྱི་རྐེན་ཅྱི་འད་དང་འཕད་ཀང་བདེ་བ་ཁོ་ན་མ་གཏོགས་སྡུག་བསལ་གཏན་ནས་མྱི་

འབྱུང༌། 

དེ་ནས་སྒོམ་ལམ་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་ས་དང་པོ་ནས་ས་བཅུ་པའྱི་བར་གྱིས་སྒོམ་

སྤང་ཉོན་མོངས་བཅུ་དྲུག་དང༌། སྒོམ་སྤང་ཤེས་སྒྱིབ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཀྱི་ས་བོན་ཆེ་

རྱིམ་ནས་རྱིམ་གྱིས་སྤོང་བར་བེད་པ་ལྟ་བུ་སྤང་བ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་འཇོམས་པའྱི་

ཡོན་ཏན་གོང་འཕེལ་དུ་སོང་བ་རེད། 

ས་བཅུ་ནྱི། ས་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་དང༌། གཉྱིས་པ་དྱི་མ་མེད་པ། གསུམ་པ་

འོད་བེད་པ། བཞྱི་པ་འོད་འཕོ་བ། ལྔ་པ་སྦང་དཀའ་བ། དྲུག་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པ། 

བདུན་པ་རྱིང་དུ་སོང་བ། བརྒྱད་པ་མྱི་གཡོ་བ། དགུ་པ་ལེགས་པའྱི་བོ་གོས། བཅུ་པ་

ཆོས་ཀྱི་སྤྱིན་རྣམས་ཡྱིན། 

ས་བཅུ་སོ་སོའྱི་གནས་སྐབས་སུ་བསྐལ་པ་མང་པོར་སངས་རྒྱས་བེ་བ་ཁག་

ཁྱིག་འབུམ་ཕག་དུ་མ་ལ་ལྷག་བསམ་རྒྱ་ཆེན་པོའྱི་སྒོ་ནས་བསེན་བཀུར་བེད་ཅྱིང་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དམ་པའྱི་ཆོས་འཛིན་པ་དང༌། བསྡུ་བའྱི་དངོས་པོ་བཞྱིས་སེམས་ཅན་མཐའ་ཡས་པ་

སྱིན་པར་བེད་པ་སོགས་ས་སོ་སོའྱི་ཡོངས་སྦོང་དང་རགས་ཀྱི་ཁད་པར་ལ་སོགས་

ཡོན་ཏན་རྣམས་བསམ་བརོད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པ་མངའ་ཞྱིང༌། དེ་འདའྱི་ས་བཅུ་

རྱིམ་གྱིས་བགོད་དེ་མཐར་ས་བཅུ་པའྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་རྒྱུན་མཐའྱི་བར་ཆད་མེད་

ལམ་གྱིས་ཤེས་སྒྱིབ་ཕ་མོའྱི་རྒྱུན་བཅད་དེ། ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པའྱི་སངས་རྒྱས་

ཀྱི་གོ་འཕང་དེ་འཐོབ་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན།།

དགུ་པ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལས་གསང་སགས་ཀྱི་སྐོར།

གཉྱིས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་གསང་སགས་རྡོ་རེ་ཐེག་པ་ནྱི། ཨཱཙཱརྱ་ཀ་མ་ལ་ཤཱྱི་

ལས་མཛད་པའྱི་ཏྲྱི་ཤཱྱིལ་དྱཱི་པཾ་ལས། 

དོན་གཅྱིག་ན་ཡང་མ་རྨོངས་དང༌། །

ཐབས་མང་དཀའ་བ་མེད་པ་དང༌། །

དབང་པོ་རྣོན་པོའྱི་དབང་བས་པས། །

སགས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཁད་པར་འཕགས། །

ཞེས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་ཐེག་པ་ལས་ཆེས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡྱིན། འོན་ཀང་

ཐེག་པ་འདྱི་དང་ཕར་ཕྱིན་ཐེག་པ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོབ་བ་མཐར་ཐུག་འབས་བུ་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ལ་བཟང་ངན་དང་མཆོག་དམན་གྱི་ཁད་པར་གང་ཡང་མེད་ཅྱིང༌། 

ཐེག་པ་དེ་གཉྱིས་ཀྱི་ཁད་པར་ནྱི། འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་འཐོབ་བེད་ཀྱི་

རྒྱུའྱི་ཆ་ནས་ཁད་པར་འབེད་དགོས། དེ༌ཡང་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་དེ་ལ་ཆོས་

སྐུ་དང་གཟུགས་སྐུ་གཉྱིས་ཡོད་པ་ལྟར། དེ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་ལ་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

ཡང་གཉྱིས་ཡོད་དགོས་པས། བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི་སྟོང་ཉྱིད་རོགས་

པའྱི་ཤེས་རབ་དེ་ཆོས་སྐུའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་དང་གཟུགས་སྐུའྱི་ལྷན་ཅྱིག་

བེད་རྐེན་ཡྱིན་པ་མདོ་སགས་གཉྱིས་ཀ་ལ་འད་བ་ཡྱིན། 

གཟུགས་སྐུའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ཐབས་ཡོད་པ་ནྱི། གསང་

སགས་རྡོ་རེ་ཐེག་པ་དང༌། དེ་མེད་ཅྱིང་སེམས་བསྐྱེད་དང་ཕྱིན་དྲུག་སོགས་ཀྱི་

ཐབས་ཙམ་ཡོད་པ་ནྱི། ཕར་ཕྱིན་གྱི་ཐེག་པ་ཡྱིན། དེའྱི་གནད་ཀྱིས་ཕར་ཕྱིན་ཐེག་

པའྱི་ལམ་ལ་བརེན་ནས་ཚེ་རབས་མང་པོ་བརྒྱུད་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་

འཐོབ་པ་མ་གཏོགས། ཚེ་གཅྱིག་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་འཐོབ་མྱི་ནུས་ཤྱིང༌། 

གསང་སགས་ཀྱི་ལམ་ལ་བརེན་ནས་དབང་པོ་རབ་ཀྱིས་ཚེ་གཅྱིག་དང༌། མྱི་ལོ་

འགའ་ཞྱིག་ལའང་འཚང་རྒྱ་བ་ཡོད་པས་གསང་སགས་ཀྱི་མྱུར་ཁད་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ། 

གསང་སགས་རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་ཁད་ཆོས་གཟུགས་སྐུའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་

རྒྱུ་དེ་གང་ཡྱིན་སམ་ན། འབས་བུ་གཟུགས་ཀྱི་སྐུའྱི་གནས་ལུས་སོགས་དང་རྣམ་པ་

འད་བའྱི་ལྷའྱི་རྣལ་འབོར་སྒོམ་པའྱི་ཐབས་བ་ན་མེད་པ་ནྱི་ཕར་ཕྱིན་ཐེག་པ་ལ་མེད་

པའྱི་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ཐབས་ཡྱིན། གསང་སགས་དེ་ལའང༌། རྡོ་རེ་གུར་གྱི་ལེའུ་བཅུ་

གསུམ་པ་ལས། 

དམན་པ་རྣམས་ལ་བ་བའྱི་རྒྱུད། །

བ་མེད་རྣལ་འབོར་དེ་ལྟག་ལའོ། །

རྣལ་འབོར་མཆོག་ནྱི་སེམས་ཅན་མཆོག །

རྣལ་འབོར་བ་མེད་དེ་ལྟག་ལའོ། །
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཞེས་གདུལ་བའྱི་དབང་པོའྱི་རྱིམ་པ་དང་བསྟུན་པའྱི་ར་བའྱི་རྒྱུད་སེ་བཞྱི་དང༌། 

དེ་རེ་རེ་ལའང་ནང་གསེས་ཀྱི་དབེ་བ་མང་པོ་དང༌། དེ་དག་གྱི་ལམ་གྱི་ངོ་བོ་མྱི་འད་

བ། རྣམ་གངས་མྱི་འད་བ། རྒྱུད་སེ་ནས་གསུངས་ཚུལ་མྱི་འད་བ། ལམ་ལ་མྱུར་བུལ་

མྱི་འད་བ་སོགས་ཤྱིན་ཏུ་མྱི་འད་བ་ཡོད་ཀང༌། དེ་དག་གྱི་གནད་ཕ་ཞྱིང་ཞྱིབ་པ་ནྱི་རྡོ་

རེ་ཐེག་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཞུགས་ཤྱིང་དབང་གྱིས་རྒྱུད་སྱིན་པའྱི་སོད་བཅུད་ཀྱི་

གདུལ་བ་ལ་གསང་བས་བསྟན་པར་འོས་པ་ལས། གང་བྱུང་ཁོམ་བསྒག་ཏུ་བ་བར་

མྱི་རུང་ལ། སྐབས་སུ་མ་བབས་པས་འདྱིར་མ་སྨྲས་ཤྱིང༌། མདོར་ན་གསང་སགས་

སྤྱིའྱི་ཉམས་ལེན་གྱི་སོམ་ལྟ་བུ་ནྱི། ལམ་ཐུན་མོང་བ་ངེས་འབྱུང་དང༌། བང་ཆུབ་ཀྱི་

སེམས་ལ་མོང་བ་ཐོན་པའམ། དེ་ལྟ་བུ་མྱིན་ཡང་མོང་བ་སེ་ཟྱིན་ཙམ་སོན་དུ་སོང་

བའྱི་གང་ཟག་གྱིས། ཐོག་མར་མཚན་ལྡན་གྱི་བ་མའྱི་དྲུང་ནས་རྒྱུད་སེ་གང་ཡང་རུང་

བའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་ནོད་དེ། དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་ཚུལ་བཞྱིན་བསྲུང་བ་

གཞྱིར་བཟུང་བའྱི་ཐོག་ནས་སང་ཕོགས་ལྷའྱི་འཁོར་ལོ་ལ་རེ་གཅྱིག་ཏུ་དམྱིགས་

ནས་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གཟུགས་སྐུ་བསྒྲུབས་ཤྱིང༌། ནང་གྱི་རླུང་དང་ར་

ཁམས་སོགས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའྱི་ཐབས་མཁས་ལ་བརེན་ནས་སེམས་སྤོས་

བལ་འོད་གསལ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྱི་དབྱིངས་སུ་ཞུགས་པའྱི་རྣལ་འབོར་ལ་གཞོལ་

བས་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཡྱིན།།

བཅུ་པ། འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་བཞྱི་དང་ཡོན་ཏན་འཕྱིན་ལས་ཀྱི་

སྐོར།

དེ་ལྟར་གོང་དུ་བཤད་པའྱི་མདོ་སགས་ཀྱི་ལམ་དེ་རྣམས་ལ་བརེན་ནས་ཐོབ་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་དེ་ལ་ཡང༌། ཨཱརྱ་མཻ་ཏྲྱིས་མཛད་པའྱི་ཨབྱིསམཡ་ཨཱལང་

ཀར་ལས། 

ངོ་བོ་ཉྱིད་ལོངས་རྫོགས་བཅས་དང༌། །

དེ་བཞྱིན་གཞན་པ་སྤྲུལ་པ་ནྱི། །

ཆོས་སྐུ་མཛད་པ་དང་བཅས་པ། །

རྣམ་པ་བཞྱིར་ནྱི་ཡང་དག་བརོད། །

ཅེས་བཞྱི་ཡོད་དེ། ངོ་བོ་ཉྱིད་སྐུ། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ། ལོངས་སྐུ། སྤྲུལ་སྐུ་དང་

བཞྱི་ཡོད། དང་པོ་ངོ་བོ་ཉྱིད་སྐུ་ནྱི། ས་བཅུའྱི་རྒྱུན་གྱི་ཐ་མ་སྒོམ་ལམ་རྡོ་རེ་ལྟ་བུའྱི་

ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་ཤེས་སྒྱིབ་ཟད་པར་སྤོང་ཞྱིང༌། དེ་འདའྱི་བར་ཆད་མེད་ལམ་དེས་

དངས་པའྱི་རྣམ་གོལ་ལམ་ཐོབ་པ་ན། སྒྱིབ་གཉྱིས་གོ་བུར་བའྱི་དྱི་མ་མཐའ་དག་

སྤངས་པའྱི་སྤངས་པ་ངོ་བོ་ཉྱིད་སྐུ་འཐོབ་པ་ནྱི་གོ་བུར་རྣམ་དག་གྱི་ཆ་དང༌། སར་ཐ་

མལ་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་རང་བཞྱིན་གནས་རྱིགས་སུ་འཇོག་པའྱི་སེམས་ཀྱི་སྟེང་

གྱི་བདེན་སྟོང་དེ་ཉྱིད་གནས་འགྱུར་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐུགས་རྣམ་

མཁེན་གྱི་སྟེང་གྱི་སྟོང་པ་ཉྱིད་དུ་སོང་བ་དེ་ནྱི་རང་བཞྱིན་རྣམ་དག་གྱི་ཆ་སྟེ་དེ་འདའྱི་

དག་པ་གཉྱིས་ལྡན་གྱི་ཆོས་སྐུ་ནྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སྐུ་ཡྱིན། དེ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་

འཐོབ་པའྱི་དུས་འབའ་ཞྱིག་ལ་འབྱུང་ཡང་མྱི་རག་པ་མ་ཡྱིན་ཞྱིང༌། རྒྱུ་རྐེན་གྱིས་

འདུས་མ་བས་པ་དང༌། རང་བཞྱིན་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མེད་པ་རག་པའྱི་རང་བཞྱིན་

ཡྱིན།

གཉྱིས་པ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་ནྱི། ཤེས་བ་ཇྱི་ལྟ་བ་དང་ཇྱི་སེད་པའྱི་ཆོས་མཐའ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དག་རང་ཉྱིད་ཀྱི་མདུན་ན་ཡོད་པ་ལྟར་མངོན་སུམ་དུ་གཟྱིགས་པའྱི་ཀུན་མཁེན་ཡེ་

ཤེས་དེ་ཡྱིན། དེ་ལའང་ལྡོག་ཆས་དབེ་ན། ཕང་ཕོགས་སོ་བདུན་གྱི་སེ་ཚན་ནས་

རྣམ་མཁེན་གྱི་བར་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སེ་ཚན་ཉེར་གཅྱིག་ཡོད་ཚུལ་སོགས་འོག་

ཏུ་ཐུགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་འཆད་པའྱི་སྐབས་སུ་གསལ་ཞྱིང་དེ་འདའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སྐུ་དང་

ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་ནྱི། སངས་རྒྱས་ནང་ཕན་ཚུན་ཁོ་ནའྱི་མངོན་སུམ་གྱི་སྤོད་ཡུལ་

ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན།

གསུམ་པ་ལོངས་སྤོད་རྫོགས་པའྱི་སྐུ་ནྱི། སོབ་པ་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་

ཞྱིང་དག་སྦོར་བ་སྒོམ་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་འགྲུབ་པའྱི་གནས་ཁད་པར་ཅན་འོག་མྱིན་

སྟུག་པོ་བཀོད་པའྱི་ཞྱིང་དུ་ཐོག་མར་གང་གྱི་ངོ་བོར་སངས་རྒྱས་པའྱི་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་

གྱི་གཟུགས་སྐུ་སྟེ་མཆོག་གྱི་སྤྲུལ་སྐུའྱི་སྤྲུལ་གཞྱི་དེ་ལ་ཟེར། དེ་འདའྱི་ངེས་པ་ལྔ་ནྱི། 

གནས་ངེས་པ་འོག་མྱིན་སྟུག་པོ་བཀོད་པའྱི་ཞྱིང་ཁོ་ནར་བཞུགས་པ༑ སྐུ་ངེས་པ་

མཚན་བཟང་པོ་སུམ་ཅུ་ར་གཉྱིས་དང༌། དཔེ་བད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུ་གསལ་ལ་

རྫོགས་པས་སྤས་པ། འཁོར་ངེས་པ་བང་སེམས་འཕགས་པ་ཤ་སྟག་གྱིས་བསྐོར་བ་

མ་གཏོགས་སོ་སྐྱེ་རྣམས་དང༌། ཉན་རང་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཇལ་བར་མྱི་

ནུས་པ། ཆོས་ངེས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྱི་ཆོས་འབའ་ཞྱིག་ལས་ཐེག་དམན་གྱི་ཆོས་

མྱི་གསུངས་པ། དུས་ངེས་པ་འཁོར་བ་ཇྱི་སྱིད་མ་སྟོང་གྱི་བར་དུ་སྐྱེ་འཆྱིའྱི་རྣམ་པ་མྱི་

སྟོན་པར་བཞུགས་པ་སྟེ། ངེས་པ་ལྔ་ཚང་བའྱི་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ། བདེན་པ་མངོན་སུམ་

དུ་མཐོང་བའྱི་ཐེག་ཆེན་འཕགས་པའྱི་སྤོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་ཞྱིག་ལ་ལོངས་སྐུ་ཟེར། 

བཞྱི་པ་སྤྲུལ་སྐུ་ནྱི། གདུལ་བ་སོ་སྐྱེ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་མཇལ་བར་ནུས་ཤྱིང་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

ངེས་པ་ལྔ་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་གཟུགས་སྐུ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་ལའང་མཆོག་གྱི་སྤྲུལ་སྐུ། བཟོ་

བོ་སྤྲུལ་སྐུ། སྐྱེ་བ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་གསུམ། མཆོག་གྱི་སྤྲུལ་སྐུ་ནྱི་ལོངས་སྐུས་སྤྲུལ་གཞྱིར་

བས་ནས་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་ལ་སོགས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁམས་ས་ཚོགས་པར་

མཛད་པ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་གདུལ་བའྱི་དོན་མཛད་པའྱི་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་མཚན་

དཔེས་བརྒྱན་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་དགོས། དཔེར་མཚོན་ན་སྟོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་

ལྟ་བུ་ཡྱིན།

མཛད་པ་བཅུ་གཉྱིས་ནྱི། སྟོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པར་མཚོན་ན། དགའ་ལྡན་གནས་

ནས་འཕོ་བའྱི་མཛད་པ། ཡུམ་གྱི་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པའྱི་མཛད་པ། ལུམྱི་ནཱྱིའྱི་ཚལ་

དུ་སྐུ་བལྟམས་པའྱི་མཛད་པ། བཟོའྱི་གནས་ལ་མཁས་ཤྱིང་གཞོན་ནུའྱི་རོལ་རེད་ཀྱི་

མཛད་པ། གོང་ཁེར་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་རྒྱལ་སྱིད་བཟུང་བའྱི་མཛད་པ། གོང་ཁེར་

གྱི་སྒོ་བཞྱིར་ཕེབས་ནས་ཐུགས་སྐྱོ་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་མཛད་པ། ཆུ་བོ་

ནཻ་རཉྫ་ནར་ལོ་དྲུག་ཏུ་དཀའ་བ་སྤད་པའྱི་མཛད་པ། བང་ཆུབ་ཤྱིང་དྲུང་དུ་གཤེགས་

ཤྱིང་བཞུགས་པའྱི་མཛད་པ། བདུད་ཀྱི་སེ་མཐའ་དག་བཅོམ་པའྱི་མཛད་པ། ས་ག་ཟླ་

བའྱི་ཡར་ཚེས་བཅོ་ལྔར་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའྱི་མཛད་པ། ཆུ་སྟོད་

ཟླ་བའྱི་ཚེས་བཞྱིར་བདེན་བཞྱིའྱི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའྱི་མཛད་པ། གོང་ཁེར་རྩྭ་

མཆོག་གོང་དུ་མ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་མཛད་པ་སྟེ། མཛད་པ་བཅུ་གཉྱིས་པོ་དེ་

རྣམས་ཀང་གདུལ་བ་ཐ་མལ་པ་རྣམས་ཀྱི་སང་ངོར་འགའ་ཞྱིག་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའྱི་མཛད་པ་དང༌། འགའ་ཞྱིག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་ལྟ་བུར་བསྟན་པ་ཡང༌། 

སངས་རྒྱས་རྣམས་གདུལ་བ་འདུལ་བའྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པས་དེ་འདའྱི་ཚུལ་བསྟན་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

པ་ཙམ་མ་གཏོགས། དོན་ལ་དགའ་ལྡན་གྱི་གནས་ནས་འཕོ་བའྱི་མཛད་པ་ནས་

བཟུང་མཛད་པ་བཅུ་གཉྱིས་མཐའ་དག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་ཤ་སྟག་ཡྱིན། 

བཟོ་བོ་སྤྲུལ་སྐུ་ནྱི། སྟོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་དྱི་ཟའྱི་རྒྱལ་པོ་རབ་དགའ་གདུལ་

བའྱི་ཕྱིར་དུ། པྱི་ཝང་མཁན་གྱི་གཟུགས་སུ་སྤྲུལ་པ་ལྟ་བུ། སྐྱེ་བ་སྤྲུལ་སྐུ་ནྱི༑ དགའ་

ལྡན་དུ་ལྷའྱི་བུ་དམ་པ་ཏོག་དཀར་པོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན། སྐུ་བཞྱིའྱི་ནང་ནས་ངོ་བོ་ཉྱིད་སྐུ་

དང༌། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་གཉྱིས་གདུལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་མཐོང་བར་མྱི་ནུས་ཤྱིང༌། 

ལོངས་སྐུ་དང་སྤྲུལ་སྐུ་སྟེ་གཟུགས་སྐུ་རྣམ་པ་གཉྱིས་པོ་ཅྱི་རྱིགས་གདུལ་བ་ལ་

དངོས་སུ་སང་བའྱི་སྒོ་ནས་འགོ་བའྱི་དོན་རླབས་པོ་ཆེ་མཛད་པ་ཡྱིན། 

སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུའྱི་རྣམ་གངས་དབེ་ཚུལ་ལ་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་སྐུ་བཞྱིར་

དབེ་བ་དང༌། ཡང་སྐུ་བཞྱི་དེ་ལས་ངོ་བོ་ཉྱིད་སྐུ་དང༌། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་གཉྱིས་ཆོས་

སྐུ་ཞེས་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་ཆོས་ལོངས་སྤྲུལ་གསུམ་གྱི་སྐུ་གསུམ་དུ་བེད་པ་

དང༌། ཡང་ལོངས་སྐུ་དང་སྤྲུལ་སྐུ་གཉྱིས་ཀང་གཟུགས་སྐུ་ཞེས་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་

ནས། ཆོས་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་གཉྱིས་སུ་བེད་པ་སོགས་ཀང་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའྱི་འབས་བུ་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ལ་དབེ་སྒོ་མང་ཡང༌། སྐུ་གསུང་ཐུགས་འཕྱིན་ལས་བཞྱིའྱི་

སྒོ་ནས་བཤད་ན།

སྐུའྱི་ཡོན་ཏན་མཚན་དང་དཔེ་བད་ནྱི། ཕག་ཞབས་ཀྱི་མཐྱིལ་དུ་གསེར་གྱི་

འཁོར་ལོ་རྒྱ་འབུར་གྱི་རྱི་མོ་བཞྱིན་ཆེས་གསལ་བར་བཀྲ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་སྐྱེས་བུ་

ཆེན་པོའྱི་མཚན་སུམ་ཅུ་ར་གཉྱིས་དང༌། ཕག་ཞབས་ཀྱི་སེན་མོ་རྣམས་ཟངས་ཀྱི་

མདོག་ལྟར་དམར་མདངས་ཆགས་པ་དང༌། མདོག་སྣུམ་པ་ལ་སོགས་པ་དཔེ་བད་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུའྱི་རྒྱན་གྱིས་ཡོངས་སུ་སྤས་པའྱི་མཛེས་སྐུ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་

ཐར་པའྱི་ས་བོན་ཁད་པར་ཅན་བསྐྲུན་ནུས་པ། མཚན་དཔེ་རང་གྱི་ངོ་བོའང་རང་རེའྱི་

ཟག་ཕུང་ལྟ་བུ་མྱིན་པར་ཀུན་མཁེན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདག་ཉྱིད་ཡྱིན་པས་མཚན་དཔེ་རེ་

རེ་དང༌། དབུ་སྐྲའྱི་ཉག་མ་རེ་རེས་ཀང་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་གཟྱིགས་

པ། མཐའ་ཀླས་པའྱི་ཕོགས་བཅུའྱི་ཞྱིང་ཁམས་རྣམས་སུ་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་སྐུ་བལྟམས་

པ་དང༌། འགའ་ཞྱིག་ཏུ་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའྱི་ཚུལ་དང༌། ཁ་ཅྱིག་ཏུ་བང་སེམས་ཀྱི་

སྤོད་པ་ལ་སོབ་པའྱི་ཚུལ། ཁ་ཅྱིག་ཏུ་མ་ངན་ལས་འདས་ཚུལ་སྟོན་པ་སོགས་སྐུའྱི་

བཀོད་པ་ས་ཚོགས་མྱིག་འཕྲུལ་བཞྱིན་དུས་ཅྱིག་ཅར་བསྟན་ནས་གང་ལ་གང་འདུལ་

གྱི་མཛད་པའྱི་སྒོ་ནས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལམ་བཟང་པོ་ལ་འགོད་པ་དང༌། སྐུའྱི་བ་

སྤུའྱི་ཁུང་བུ་གཅྱིག་ཏུ་དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་དང་ཞྱིང་གྱི་

བཀོད་པ་དང༌། སོབ་ལམ་གྱི་སྤོད་པ་མཐའ་དག་གསལ་བར་སྟོན་ནུས་པ་སོགས་

སྐུའྱི་ཡོན་ཏན་དང༌།

གསུང་གྱི་ཡོན་ཏན་ནྱི། གཞན་གྱི་ཁམས་དང་མོས་པ་དང་འཚམས་པར་སོ་

སོའྱི་རྒྱུད་ལ་དགེ་ར་བསྐྱེད་ཅྱིང་འཕེལ་བར་བེད་པས་གསུང་མཉེན་པ་དང༌། ཐོས་པ་

ཙམ་གྱིས་ཉན་པ་པོའྱི་ཡྱིད་བདེ་བར་བེད་པས་གསུང་འཇམ་པ་དང༌། བདེན་པ་

གཉྱིས་དང་རེན་འབེལ་སོགས་དོན་བཟང་པོ་སྟོན་པས་ཡྱིད་དུ་འོང་བ་དང༌། ཚིག་

འབྲུ་བཟང་བས་ཡྱིད་དུ་འཐད་པ་ལ་སོགས་པ་གསུང་དབངས་ཀྱི་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་

ར་བཞྱིའྱི་ཡོན་ཏན་རྣམས་གསུང་གྱི་ཆ་ཤས་གཅྱིག་ཙམ་ལའང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་

པར་ཚང་བ་དང༌། ཁད་པར་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་གསུང་གཅྱིག་ཕྱུང་ནའང་དེར་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

འདུས་པའྱི་ལྷ་ཀླུ་མྱི་དང་བོལ་སོང་སོགས་འགོ་བ་སོ་སོའྱི་སྐད་དུ་གོ་ཞྱིང་རང་རང་

གྱི་ཐེ་ཚོམ་སེལ་བར་མཛད་པ་སོགས་གསུང་གྱི་ཡོན་ཏན་ཡྱིན།།

ཐུགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ལ་ཐུགས་མཁེན་པའྱི་ཡོན་ཏན་ནྱི། ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་སེ་

ཚན་ཉེར་གཅྱིག་ཡོད་པ་ལས། ཉན་རང་དང་ཐུན་མོང་བའྱི་སེ་ཚན་རྣམས་བཞག་

ནས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐུན་མོང་མྱིན་པའྱི་ཡོན་ཏན་ལ། གནས་དང་གནས་མ་ཡྱིན་པ་

མཁེན་པ་དང༌། ལས་དང་རྣམ་པར་སྱིན་པ་མཁེན་པ་དང༌། བསམ་གཏན་དང་རྣམ་

ཐར་སོགས་མཁེན་པ་དང༌། དབང་པོ་མཆོག་དང་མཆོག་མ་ཡྱིན་པར་མཁེན་པ་དང༌། 

མོས་པ་ས་ཚོགས་མཁེན་པ་དང༌། ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་རབ་དབེ་སོགས་མཁེན་པ་

དང༌། སྱིད་ཞྱི་ཐམས་ཅད་དུ་འགོ་བའྱི་ལམ་མཁེན་པ་དང༌། སོན་གནས་དན་པ་མཁེན་

པ་དང༌། འཆྱི་འཕོ་དང་སྐྱེ་བ་མཁེན་པ༑ ཟག་པ་དང་ཟད་པ་མཁེན་པ་སྟེ་སྟོབས་བཅུའྱི་

ཡོན་ཏན།

གཞན་ཡང་རང་དོན་ཆོས་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་མཁེན་པའྱི་རོགས་པ་ཕུན་

ཚོགས་ཐོབ་པར་དམ་བཅའ་བ་དང༌། སྒྱིབ་པ་མ་ལུས་པ་ཟད་པའྱི་སྤངས་པ་ཕུན་

ཚོགས་ཐོབ་པར་དམ་བཅའ་བ་དང༌། གཞན་དོན་ཆགས་སོགས་ཐར་པའྱི་བར་ཆད་

ཡྱིན་པར་དམ་བཅའ་བ་དང༌། བདེན་བཞྱིའྱི་གནས་ལུགས་རོགས་པའྱི་ལམ་ཐར་ལམ་

ཡྱིན་པར་དམ་བཅའ་བ་ལ་ཆོས་མཐུན་གྱི་རྒོལ་བ་སུས་ཀང་བརྫྱི་བ་མེད་པའྱི་མྱི་

འཇྱིགས་པ་བཞྱི་དང༌།

ཆོས་སྟོན་པ་ན་འཁོར་རྣམས་གུས་པས་ཉན་པ་ལ་ཆགས་པ་དང༌། མྱི་གུས་པ་

ལ་ཁོ་བ་དང༌། དེ་གཉྱིས་འདེས་མར་གནས་པ་ལ་ཆགས་སང་གཉྱིས་ཀ་ཟད་པར་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

སྤངས་པའྱི་དན་པ་ཉེར་གཞག་གསུམ་དང༌། སྒོ་གསུམ་གྱི་སྐྱོན་གཞན་གྱིས་ཤེས་

དོགས་ནས་བཅབ་པར་བའོ་སམ་པའྱི་དགོངས་པ་མྱི་མངའ་བའྱི་བསྲུང་བ་མེད་པ་

གསུམ་དང༌། གཞན་དོན་དུ་སྐུ་དང་གསུང་གྱི་འཕྱིན་ལས་འཇུག་པ་ལ་དུས་ཐམས་

ཅད་དུ་དན་པ་ཉེ་བར་གནས་པས་བསེལ་བ་མྱི་མངའ་བའྱི་ཆོས་ཉྱིད་དང༌། ཉོན་

མོངས་པ་དང་ཤེས་བའྱི་སྒྱིབ་པའྱི་བག་ཆགས་ཡང་དག་པར་བཅོམ་པ་དང༌། སུ་ནྱི་

གདུལ་བར་བ་སམ་དུ་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཉྱིན་མཚན་དུས་དྲུག་ཏུ་རྒྱུན་མྱི་ཆད་པར་

ཕན་བདེ་བསྒྲུབ་པར་དགོངས་པའྱི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཁད་

ཆོས་ཉན་རང་སོགས་གཞན་དང་མ་འདེས་པའྱི་ཡོན་ཏན་ནྱི།

གོང་དང་གོང་ཁེར། འབོག་དགོན་པ་སོགས་སུ་གཤེགས་པའྱི་ཚེ་ཆོམ་རྐུན་

དང་སྟག་ལ་སོགས་པས་འཇྱིགས་པ་ལྟ་བུའྱི་འཁྲུལ་བ་མྱི་མངའ་བ་དང༌། ལམ་ནོར་

བས་སྒ་མཐོན་པོར་འདོན་པ་དང་བགཆགས་ཀྱི་དབང་གྱིས་གད་མོ་དགོད་པ་ལྟ་བུ་

ཅ་ཅོ་མྱི་མངའ་བ་དང༌། བརེད་ནས་བ་བ་ཤོར་བ་དང་བ་བའྱི་དུས་ལས་ཡོལ་བ་ལྟ་བུ་

དན་པ་ཉམས་པ་མྱི་མངའ་བ་དང༌། སོམས་པར་ཞུགས་རུང་མ་ཞུགས་རུང་དུས་

ཐམས་ཅད་དུ་སྟོང་ཉྱིད་ཀྱི་དོན་ལ་ཐུགས་མཉམ་པར་མ་གཞག་པ་མྱི་མངའ་བ་དང༌། 

འཁོར་བ་ལ་མྱི་མཐུན་པ་དང་མང་འདས་ལ་ཞྱི་བར་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པར་འཛིན་

པའྱི་ཐ་དད་པ་ཉྱིད་ཀྱི་འདུ་ཤེས་མྱི་མངའ་བ་དང༌། སེམས་ཅན་འདུལ་བའྱི་དུས་ལ་

སོགས་པ་སོ་སོར་མ་བརགས་པར་དེའྱི་དོན་ཡལ་བར་འདོར་བའྱི་བཏང་སོམས་མྱི་

མངའ་བ་སྟེ་སྤོད་པས་བསྡུས་པ་དྲུག་དང༌།

བམས་པ་དང་སྱིང་རེ་དང༌། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་མཛད་པ་སོགས་ལ་རྒྱུན་མྱི་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཆད་པར་འདུན་པ་འབྱུང་བ་དང༌། སེམས་ཅན་གཅྱིག་གྱི་ཕྱིར་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་

ཞྱིང་གངྒཱའྱི་ཀླུང་གྱི་བེ་མ་སེད་འདས་པའྱི་གནས་སུ་གཤེགས་པར་སྤོ་བའའྱི་བརོན་

འགྲུས་དང༌། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་སྤོད་པ་དང་དེ་འདུལ་བའྱི་ཐབས་

ལ་སོགས་པ་དུས་རག་ཏུ་མྱི་བརེད་པའྱི་དན་པ་དང༌། ཆོས་རྣམས་ཀྱི་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་

ལ་མཉམ་པར་འཇོག་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང༌། གདུལ་བའྱི་ཉོན་མོངས་ཀྱི་སྤོད་པའྱི་

གཉེན་པོར་ཆོས་ཕུང་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སྟོང་ཇྱི་ལྟར་འོས་པར་སྟོན་པ་མཁེན་པའྱི་ཤེས་

རབ་དང༌། སྒྱིབ་པ་མཐའ་དག་ཟད་པར་སྤངས་པའྱི་རྣམ་གོལ་ལས་ཉམས་པ་མྱི་མངའ་

བ་སྟེ་རོགས་པས་བསྡུས་པ་གསུམ་དང༌།

འདས་མ་འོངས་ད་ལྟ་བྱུང་བའྱི་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ཆགས་ཐོགས་མེད་པར་

མངོན་སུམ་དུ་མཁེན་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྡུས་པ་གསུམ་བཅས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་

ཆོས་མ་འདེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་དང༌། ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཆོས་

ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་གཟྱིགས་པའྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ལ་སོགས་པ་

བ་ན་མེད་པའྱི་ཡོན་ཏན་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བ་མཐའ་ཡས་པ་མངའ།

བརེ་བའྱི་ཡོན་ཏན་ནྱི། སོན་སོབ་པ་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་སྱིང་རེ་ཆེན་པོ་

ཡང་ཡང་གོམས་པ་དེ་ཉྱིད་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་དབང་གྱིས་སེམས་ཅན་སྡུག་བསལ་

གྱིས་མནར་བ་ལ་སྱིང་རེ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་མྱི་སྐྱེ་བའྱི་གནས་མེད། དེ་ཡང་སྡུག་བསལ་

གྱི་བེ་བག་དུ་མས་མནར་བའྱི་སེམས་ཅན་ནམ་མཁའྱི་མཐའ་དང་མཉམ་པ་དུས་

རྒྱུན་དུ་ཡོད་ཅྱིང༌། དེ་ཉྱིད་མྱི་མཁེན་པའྱི་སྐབས་ཀང་མྱི་སྱིད་པས་དེ་དག་ལ་

དམྱིགས་པའྱི་སྱིང་རེ་ཆེན་པོ་ཡང་དུས་རག་ཏུ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པ་དེའང་འབྱུང་བ་ཡྱིན།
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

འཕྱིན་ལས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ལ་གཉྱིས་ལས། ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ནྱི། མཚན་དཔེས་

བརྒྱན་པའྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གཟུགས་སྐུ་སྤོད་ལམ་བཞྱི་དང་ཆོ་འཕྲུལ་ས་

ཚོགས་པས་རོལ་པ་ལ་འབད་རོལ་གྱི་རོག་པ་མེད་ཀང༌། སྐལ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་དེ་

མཐོང་བ་ལ་བརེན་ནས་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ཅྱིང་ཕྱིན་དྲུག་སོགས་བསྒྲུབས་

པས་གཏན་བདེའྱི་གོ་འཕང་འཐོབ་པར་འགྱུར་བ་ནྱི་སྐུའྱི་འཕྱིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་

པའྱི་ཚུལ་དང༌། སངས་རྒྱས་ལ་འདྱི་བསྟན་པར་བའོ་སམ་པའྱི་རོག་པ་མེད་ཀང་

གདུལ་བའྱི་མོས་པ་དང་འཚམས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་མཐའ་ཡས་པ་སྟོན་པ་ནྱི་གསུང་

གྱི་འཕྱིན་ལས་ལྷུན་གྱི་གྲུབ་པའྱི་ཚུལ་དང༌། རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་བརེ་བ་ཆེན་པོའྱི་

ཐུགས་རེ་ལས་ཀུན་སོང་གྱི་རྣམ་རོག་མེད་པར་འགོ་བའྱི་མངོན་མཐོ་དང་ངེས་

ལེགས་སྒྲུབ་བེད་དམ་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་གྲུ་ཆར་འབེབས་པ་ནྱི་ཐུགས་ཀྱི་འཕྱིན་ལས་ལྷུན་

གྱིས་གྲུབ་ཚུལ་ཡྱིན། 

འཇྱིག་རེན་ཕལ་པ་རྣམས་ནྱི་སྒོ་གསུམ་གྱི་འབད་རོལ་མེད་པར་བ་བ་བེད་པ་

གཏན་ནས་མྱི་སྱིད་ལ། ས་བརྒྱད་པ་ནས་ཆོས་སྟོན་པ་སོགས་ཀྱི་ཀུན་སོང་གྱི་རོལ་

བ་རགས་པ་ཞྱི་བས་རང་ཤུགས་ཀྱིས་གཞན་དོན་འབྱུང་བ་ཡོད་ཀང༌། དེ་དུས་ལུས་

ངག་གྱི་ལས་ཀུན་ནས་སོང་བའྱི་རོག་པ་ཕ་མོ་མ་སྤངས། གཞན་དོན་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་

འཇུག་པའྱི་འགལ་རྐེན་ཕ་བ་ནྱི། ཤེས་སྒྱིབ་ཕོགས་ཀྱི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་

ཚན་ཟག་པ་མེད་པའྱི་ལས་ཞེས་པ་ལུས་ངག་གྱི་ལས་འདུ་བེད་པའྱི་ཀུན་སོང་གྱི་

རོག་པ་ཕ་མོ་དེ་ཡྱིན་པས། དེ་ཉྱིད་ནམ་སྤངས་པ་ན་གཞན་དོན་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་

ཏུ་འབྱུང་བ་ཡྱིན། 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

འཕྱིན་ལས་རྒྱུན་མྱི་ཆད་པ་ནྱི། སར་ལམ་གྱི་དུས་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་

ས་བཅུ་པོ་རྱིམ་པ་ལྟར་བགོད་དེ་ཚོགས་གཉྱིས་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཁད་པར་

ཅན་རྣམས་སྐྱེ་བ་དང༌། གནས་པ་དང༌། གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བའྱི་རྒྱུ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་སོན་དུ་སོང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་འཕྱིན་ལས་རྒྱུན་མྱི་ཆད་པ་དང༌། དེར་མ་

ཟད་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་རྣམས་རང་བཞྱིན་ལ་དྱི་མས་མ་བསད་པའྱི་བདེ་བར་

གཤེགས་པའྱི་སྱིང་པོ་ལ་སྒྱིབ་བེད་ཉོན་མོངས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པའྱི་གོ་བུར་

གྱི་དྱི་མ་རྣམས་འཇོམས་པའྱི་རྐེན་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོས་དུས་ཀུན་ཏུ་དགོངས་ནས་

དེའྱི་ཐབས་སྟོན་པས་སང་ས་རྒྱས་ཀྱི་འཕྱིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱུན་མྱི་ཆད་པ་དེ་བྱུང་

བ་ཡྱིན། 

དེ་དག་ནྱི་གཞྱི་བདེན་པ་གཉྱིས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ངེས་པར་བས་ནས་ཐུབ་པའྱི་

བཀའ་སེ་སོད་གསུམ་གྱི་བརོད་བ་ལམ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་བསབ་པ་གསུམ་

ལ་བརེན་ནས་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གྱི་ལམ་བགོད་ཚུལ་དང༌། འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་

བཞྱི་འཕྱིན་ལས་དང་བཅས་པའྱི་གནད་དོན་མདོར་བསྡུས་ཤྱིག་བཀོད་པ་ཡྱིན་ཞྱིང༌། 

ཞྱིབ་ཅྱིང་རྒྱས་པ་ནྱི་འདྱིར་ཡྱི་གེའྱི་ལམ་དུ་འགོད་པར་མྱི་ལང་བས་མ་བཀོད།

བཅུ་གཅྱིག བོད་དུ་ཡོད་པའྱི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ལུགས་ཁག་

གྱི་གནས་ཚུལ་སྐོར། 

ང་ཚོ་བོད་ལྗོངས་སུ་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་སོལ་

བཟང་འཛིན་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་ཁག་ཚོའྱི་སྐོར་མདོར་བསྡུས་བརོད་ན། བོད་ལྗོངས་

ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་ཁོན་ལ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཀྱིས་མ་ཁབ་པ་མེད་ཅྱིང༌། 
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

བསྟན་པ་ཉྱི་མ་ཤར་བ་བཞྱིན་དུ་དར་ཡོད་པ་ཡྱིན། དེ་ལ་ཡང་དུས་ཚོད་ས་ཕྱིའྱི་ཁད་

པར་གྱིས་བསྟན་པ་ས་དར་དང༌། ཕྱི་དར་ཞེས་མྱིང་གྱི་ཐ་སད་གཉྱིས་བྱུང་བ་རེད། དེ་

ཡང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་སོ་གསུམ་པ་ཆོས་རྒྱལ་སོང་བཙན་སྒམ་པོས་དགུང་ལོ་

བཅུ་གསུམ་པ་ལ་རྒྱལ་སྱིད་བཟུང་། ལྷ་ས་དང་ཁ་འབྲུག་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་སོགས་

མཐའ་འདུལ། ཡང་འདུལ། རུ་གནོན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་མ་བརྱིགས། རང་གྱི་

བོན་པོ་ཐོན་མྱི་སམ་བོ་ཊ་རྒྱ་གར་དུ་བཏང་ནས་སྒ་དང་ཡྱི་གེ་བསབས། རྒྱ་གར་གྱི་

ཡྱི་གེ་ལ་དཔེ་བས་ནས་བོད་ཀྱི་ཡྱི་གེའྱི་གཟུགས་དང༌། བརྡ་སྤོད་པའྱི་བསྟན་བཅོས་

བརྒྱད་བརམས། རྒྱ་གར་ནས་སོབ་དཔོན་ཀུ་མཱར་དང་། བམ་ཟེ་ཤང་ཀ་ར། བལ་

པོའྱི་སོབ་དཔོན་ཤཱྱི་ལ་མཉྫུ་སོགས་གདན་དངས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་རབ་

མདོ་དང༌། རྒྱུད་ཀྱི་ཆ་ལག་མང་རབ་བསྒྱུར་ཞྱིང་བསྟན་པའྱི་སོལ་བཏོད། ཆོས་ཀྱི་

འཆད་ཉན་མངོན་མཚན་ཆེན་པོས་རྒྱ་ཆེར་བེད་པ་མ་བྱུང་ཡང༌། རྒྱལ་པོ་རང་གྱིས་

སྐལ་ལྡན་མང་པོ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའྱི་ཆོས་སྐོར་གཙོ་གྱུར་གྱི་གདམས་པ་གནང༌།

དེ་ནས་རྒྱལ་རབས་སོ་བདུན་པ་ཁྱི་སོང་ལྡེའུ་བཙན་བོན་ཏེ་དམ་པའྱི་ཆོས་དར་

བར་མཛད་པའྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཀྱིས་རྒྱ་གར་ཤར་ཕོགས་ཟ་ཧོར་གྱི་མཁན་པོ་ཤཱནྱི་

རཀྱི་ཏ་དང༌། སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་སྤན་དངས། མཁན་སོབ་དེ་དག་

དང༌། སོབ་དཔོན་བྱི་མ་ལ་མྱི་ཏྲ། ཤཱནྱི་གརྦྷ། དྷརྨ་ཀྱིརྱི། སངས་རྒྱས་གསང་བ། ཀ་མ་

ལ་ཤཱྱི་ལ། བྱི་བུདྡྷ་སྱིངྷ་སོགས་རྒྱ་གར་གྱི་པཎ་ཆེན་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་དུ་གགས་པ་

རྣམས་དང༌། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བཻ་རོ་ཙ་ན་དང༌། གཉགས་ཛྙཱ་ན་ཀུ་མཱར། སྐ༌བ་དཔལ་

བརེགས། ཅོག་རོ་ཀླུའྱི་རྒྱལ་མཚན། ཞང་ཡེ་ཤེས་སེ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

འདུལ་བ། མདོ་སེ་ས་ཚོགས་དང༌། དེ་དག་གྱི་དགོངས་འགེལ་གྱི་བསྟན་བཅོས་གཙོ་

ཆེ་བ་རྣམས་བསྒྱུར་ཅྱིང་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་སེ་ཆེན་པོ་བཙུགས།

རྒྱལ་རབས་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་གཅྱིག་པ་ཁྱི་རལ་པ་ཅན་གྱིས་རབ་བྱུང་རེ་རེ་ལ་

འབངས་མྱི་ཁྱིམ་བདུན་བདུན་ཕུལ་བ་དང༌། གཙུག་ལག་ཁང་སྟོང་ར་བཞེངས་ཤྱིང༌། 

དབུ་སྐྲ་ལ་དར་ཡུག་གཉྱིས་བཏགས་པའྱི་སེ་མོར་བ་མཆོད་སེ་གཉྱིས་བཞུགས་སུ་

གསོལ་ནས་མཆོད་ཅྱིང་བཀུར་བ་སོགས་རྒྱལ་བསྟན་རྱིན་པོ་ཆེ་བཀུར་བའྱི་མཛད་

པ་མཐའ་ཡས། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཨཱ་ཙཱརྱ་ཛིན་མྱི་ཏྲ། སུ་རེནྡྲ་བོ་དྷྱི། ཤཱྱི་ལེནྡྲ་བོ་

དྷྱི། དཱ་ན་ཤཱྱི་ལ་སོགས་པཎྱི་ཏ་མང་པོ་སྤན་དངས། བོད་ཀྱི་མཁན་པོ་རན་རཀྱི་ཏ་

དང༌། དྷརྨ་ཏཱ་ཤཱྱི་ལ། ལོ་ཙཱ་བ་ཛྙཱ་ན་སེ་ན། ཛ་ཡ་རཀྱི་ཏ་ལ་སོགས་པས་སོན་རྒྱལ་

རབས་གོང་མའྱི་དུས་ལོ་པཎ་རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་བསྒྱུར་བའྱི་ཚེ་བོད་སྐད་ལ་གགས་

པའྱི་མྱིང་བསྒྱུར་དུ་མ་བཏུབ་པ་དང༌། གོ་དཀའ་བ་རྣམས་བསལ་ནས་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་

གྱི་གཞུང་དང་མཐུན་པར་བསྒྱུར་བཅོས་གྱིས། ཞེས་རྒྱལ་པོའྱི་བཀའ་བཅད་ལྟར་

ཡུམ་རྒྱས་པ་ལ་འགྱུར་བཅོས་ནས་དུམ་བུ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་མཛད། དེས་མཚོན་སར་

བསྒྱུར་བའྱི་གསུང་རབ་ཕལ་ཆེར་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་སོགས་

བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་སུ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་བསྟན་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་གོང་ནས་

གོང་འཕེལ་དུ་དར་ཞྱིང་རྒྱས་པ་དེ་ལ་བསྟན་པ་ས་དར་ཞེས་གགས་པ་ཡྱིན།།

རྒྱལ་རབས་ཞེ་གཉྱིས་པ་གང་དར་མས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བསྣུབས་

ཤྱིང༌། དེའྱི་ཚེ་མཁན་ཆེན་ཞྱི་བ་འཚོའྱི་སོབ་རྒྱུད་དམར་ཤཱཀ། གཡོ་དགེ་འབྱུང༌། 

གཙང་རབ་གསལ་གསུམ་མདོ་སད་དུ་བོས་པ་ལས། བ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

གསལ་གྱིས་བསེན་པར་རྫོགས་ཤྱིང༌། དེ་ནས་རྱིམ་གྱིས་བོད་དུ་རབ་བྱུང་གྱི་སེ་

མང་པོ་འཕེལ། གཞན་ཡང་རྒྱ་གར་ཤར་ཕོགས་ཀྱི་པཎྜྱི་ཏ་དྷརྨ་པཱ་ལ། སདྷུ་པཱ་ལ་

སོགས༌མངའ་རྱིས་སྟོད་དུ་བོན་པ་ལས་བརྒྱུད་པ་དང༌། ཁ་ཆེའྱི་པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་ཤྲྱི་

བོད་དུ་བོན་པ་ལས་བརྒྱུད་པ་སོགས་ཀྱིས་རབ་བྱུང་གྱི་སེ་ཆེས་ཆེར་འཕེལ། དེ་

དག་གྱི་དུས་སྐབས་ནས་བཟུང་རྒྱ་གར་གྱི་པཎ་གྲུབ་དུ་མ་བོད་དུ་བོན་པ་དང༌། བོད་

ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་མཁས་པ་དུ་མ་ཞྱིག་དཀའ་སྤད་དག་པོས་རྒྱལ་བལ་གྱི་ཡུལ་དུ་བོན་ཏེ་

པཎ་གྲུབ་དུ་མའྱི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་གསེར་གྱི་ཡོན་ཕུལ་ཏེ་མདོ་སགས་ཀྱི་

ཆོས་མང་དུ་གསན་ནས་བོད་དུ་བསྒྱུར་ཞྱིང་སྤེལ་བ་དང༌། དེ་དག་ལས་བརྒྱུད་པའྱི་

མཁས་གྲུབ་རྱིམ་པར་བོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཐུབ་པའྱི་བསྟན་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཉམས་པ་

སར་ཡང་གསོས་ཏེ། བོད་ལྗོངས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ཁོན་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་

ཉྱི་མ་ཤར་བ་ལྟར་གྱུར་པ་དེ་ལ་བསྟན་པ་ཕྱི་དར་ཞེས་གགས་པ་རེད།།

བོད་དུ་ནང་པའྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའྱི་དབེ་བ་མྱིང་མྱི་འད་བ་ས་ཚོགས་

ཡོད། དེ་ཡང་དཔེར་ན་རྱིང་མ་པ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དུས་རབས་ཀྱི་སྒོ་ནས་མྱིང་བཏགས་

པ་དང༌། ས་སྐྱ་པ། སྟག་ལུང་པ། འབྱི་གུང་པ། འབྲུག་པ༌། དགེ་ལྡན་པ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་

ཆགས་ཡུལ་གྱི་ས་གནས་ཀྱི་སྒོ་ནས་མྱིང་བཏགས། ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད། བུ་ལུགས་

པ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སོབ་དཔོན་གྱི་སྒོ་ནས་མྱིང་བཏགས། བཀའ་གདམས་པ། རྫོགས་

ཆེན་པ། ཕག་ཆེན་པ། ཞྱི་བེད་པ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་གདམས་པའྱི་སྒོ་ནས་མྱིང་བཏགས་

པ་རེད།

དེ་འདའྱི་ཆོས་ལུགས་དེ་དག་ཚུར་བསྡུས་ན་རྱིང་མ་དང༌། གསར་མ་གཉྱིས་སུ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

འདུས་པ་ཡྱིན། གསར་རྱིང་གྱི་ཁད་པར་གང་གྱི་སྒོ་ནས་ཡྱིན་ནམ་སམ་ན། དེ་ནྱི་བོད་

དུ་དར་བའྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྱི་ཆོས་ལ་མདོ་དང་སགས་གཉྱིས་ཡོད་པའྱི་མདོ་ཕོགས་

ལ་གསར་རྱིང་གྱི་རྣམ་གཞག་མྱི་འཇོག་ཅྱིང༌། གཙོ་བོར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྱི་གསང་

སགས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་ཚུལ་གྱི་སྒོ་ནས་གསར་རྱིང་གཉྱིས་སུ་བཞག་པ་རེད། དེ་

ཡང་གོང་དུ་སྨྲས་པའྱི་བསྟན་པ་ས་དར་གྱི་སྐབས་ནས་བཟུང༌། པཎྜྱི་ཏ་སྨྲ�་ཏྱི་བོད་དུ་

བོན་པ་ཡན་ཆོད་དུ་བསྒྱུར་བ་ལ་གསང་སགས་ས་འགྱུར་དང༌། དེའྱི་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་

རྱིང་ལུགས་འཛིན་པ་ལ་རྱིང་མ་པ་ཞེས་གགས་ཤྱིང༌། ལོ་ཙཱ་བ་རྱིན་ཆེན་བཟང་པོ་

ཚུན་ཆད་དུ་བསྒྱུར་བ་རྣམས་ལ་གསང་སགས་གསར་མ་ཞེས་གགས་པ་ཡྱིན།།

གསང་སགས་གསར་མའྱི་འགྱུར་ནྱི། ལོ་ཙཱ་བ་རྱིན་བཟང་གྱིས་སྤྱི་ལོ་༩༧༨ ལོ་

ནས་འགོ་ཚུགས། དེ་རེས་རྱིམ་བཞྱིན་འབོག་མྱི་དང༌། ར་ནག་འགོས་དང༌། ལྷོ་བག་

མར་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་རྒྱུད་སེ་མང་པོ་བོད་དུ་བསྒྱུར་ཏེ་གསང་

སགས་གསར་མའྱི་བསྟན་པ་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བར་མཛད་པ་རེད། དེང་སང་བོད་དུ་ཡོད་

པའྱི་གྲུབ་མཐའ་དེ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་རྱིང་མའྱི་གྲུབ་མཐའ་དང༌། གསར་མ་བཀའ་

བརྒྱུད་པ། ས་སྐྱ་པ། དགེ་ལུགས་པ་བཅས་བཞྱི་པོ་འདྱི་རྣམས་དར་ཁབ་ཆེ་ཞྱིང་

གཙོ་ཆེ་བ་ཡྱིན།

དེ་ཡང་སྤྱི་ལོ་༨༡༠ ལོར་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་སམ་བ་ཝ་བོད་དུ་

བོན་ཏེ་བསམ་ཡས་མཆྱིམས་ཕུར་སྒྲུབ་སེ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ལ་སོགས་པའྱི་རྒྱུད་དང་

སྒྲུབ་ཐབས་མང་དུ་བསྒྱུར། རེ་འབངས་ཉེར་ལྔ་སོགས་སྐལ་ལྡན་འདུས་པའྱི་ཚོམ་

བུར་གསང་ཆེན་རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་ཆོསའཁོར་བསྐོར་བ་ལས་རྱིམ་གྱིས་བརྒྱུད་པ་ལ་
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

གསང་སགས་རྱིང་མའྱི་གྲུབ་མཐའ་དང་།

སྤྱི་ལོ་ ༡༠༡༢ ལོར་འཁྲུངས་པའྱི་མར་སྟོན་ཆོས་ཀྱི་བོ་གོས་རྒྱ་གར་དུ་ལན་

གསུམ་བོན་ནས། པཎ་ཆེན་ནཱ་རོ་པ་དང༌། མཻ་ཏྲྱི་པ་སོགས་བ་མ་དུ་མའྱི་ཞབས་ལ་

གཏུགས། ཚད་ལྡན་གྱི་གཞུང་བཤད་བསྒྱུར་མཛད་དེ་རེ་བཙུན་མྱི་ལ་རས་པ་དང༌། 

མཉམ་མེད་དྭགས་པོ་ལྷ་རེ་སོགས་ནས་བརྒྱུད་པ་ལ་བཀའ་བརྒྱུད་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་

ཞེས་གགས་པ་དང༌། བཀའ་བརྒྱུད་པ་ལ་ནང་གསེས། ཀམ་ཚང་པ༑ འབྱི་གུང་པ། 

སྟག་ལུང་པ། འབྲུག་པ་སོགས་བཀའ་བརྒྱུད་ཆེ་བཞྱི། ཆུང་བརྒྱད་དུ་གགས་པ་ཡོད།།

སྤྱི་ལོ་༡༠༣༤ ལོར་འཁྲུངས་པའྱི་འཁོན་དཀོན་ཅོག་རྒྱལ་པོས་འབོག་མྱི་ལོ་ཙཱ་

བའྱི་དྲུང་ནས་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་མཁན་པོ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་གྲུབ་པ་བརེས་པའྱི་མཚན་བྱི་

རཱུ་པ་དང༌། པཎ་ཆེན་ག་ཡ་དྷ་ར་ནས་བརྒྱུད་པའྱི་ལམ་འབས་གསན་ཞྱིང༌། ས་ཆེན་

གོང་མ་རྣམ་ལྔ་སོགས་ནས་བརྒྱུད་པ་ལ་ས་སྐྱ་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་དང༌།

  སྤྱི་ལོ་ ༡༠༣༩ ལོར་བྱི་ཀྲ་མ་ཤཱྱི་ལའྱི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་དཱྱི་པཾ་ཀ་ར་ཤྲྱི་ཛྙཱ་ན་

བོད་དུ་ཕེབས་ཏེ་མདོ་སགས་ཀྱི་ཟབ་ཆོས་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་ཞྱིང༌། ཁུ་རྔོག་འབོམ་གསུམ་

སོགས་ནས་བརྒྱུད་པ་ལ་བཀའ་གདམས་པ་ཞེས་གགས་ཤྱིང༌། དེའྱི་གདམས་པའྱི་

བརྒྱུད་འཛིན་སྤྱི་ལོ་ ༡༣༥༧ ལོར་འཁྲུངས་པའྱི་འཇམ་མགོན་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བཀའ་དང༌། དེའྱི་དགོངས་འགེལ་གྱི་བསྟན་བཅོས་ཚད་ལྡན་རྒྱ་

གར་ནས་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་སུ་འགྱུར་རོ་འཚལ་ལ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་

གྱི་སྒོ་ནས་སྒོ་འདོགས་བཅད་དེ། གསུང་རབ་ཀྱི་ཟབ་དོན་འཁྲུལ་པ་མེད་པར་ལེགས་

པར་འདོམས་པའྱི་བཀའ་ཁོལ། རྒྱལ་ཚབ་དང་མཁས་གྲུབ་སོགས་ནས་བརྒྱུད་པ་ལ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

རྱི་བོ་དགེ་ལྡན་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་ཞེས་གགས་པ་ཡྱིན།

མྱི་འགའ་ཤས་ཀྱི་བསམ་པར། བོད་དུ་ཡོད་པའྱི་ས་དགེ་བཀའ་རྱིང་གྱི་ཆོས་

ལུགས་དེ་རྣམས་ཕྱི་པ་དང་ནང་པའྱི་ཆོས་ལུགས་ལྟར་གཞྱི་ལམ་འབས་བུའྱི་རྣམ་

གཞག་མང་པོ་ནས་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཐ་དད་ཅྱིག་ཡྱིན་པར་བསམ་མཁན་ཡོད་ཤས་ཆེ་

ཡང༌། དེ་འད་གཏན་ནས་མྱིན། རྒྱུ་མཚན་གསལ་པོར་བརོད་ན། དཔེར་ན་དེང་སང་

མཐོང་བཞྱིན་པ་ནམ་མཁར་བགོད་བེད་ཀྱི་གནམ་གྲུ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། ཕྱིའྱི་

གཟུགས་ཆེ་ཆུང་དང་གཟུགས་དབྱིབས་མྱི་འད་བ། ཁ་དོག་མྱི་འད་བ། བཟོ་བོ་

མཁས་པ་སོ་སོའྱི་བོ་རལ་དང་ཉམས་མོང་གྱི་ཁད་པར་གྱིས་ནང་གྱི་འཕྲུལ་འཁོར་

གྱི་གནད་ཀ་དང༌། ཡོ་བད་སོགས་ཀྱི་བཟོ་ཁད་ཕན་བུ་མྱི་འད་བ་ཡོད་པ་ཙམ་ལས། 

དོན་དུ་གནམ་གྲུའྱི་རྱིགས་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་ཀང་ཐམས་ཅད་མེ་རླུང་གྱི་ནུས་ཤུགས་

ལ་བརེན་ནས་འཕུར་ལྡྱིང་གྱིས་ནམ་མཁའྱི་ལམ་དུ་བགོད་པ་ལ་ཁད་པར་མེད་ཅྱིང༌། 

གནམ་གྲུའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་དགོས་པ་ལྟར། བོད་ཀྱི་ནང་པའྱི་ཆོས་

ལུགས་དེ་དག་ཀང་རང་རང་གྱི་ཐོག་མའྱི་སོལ་འབེད་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་དེ་དག་

གྱིས་རང་གྱི་ཉམས་མོང་ལ་བརེན་ནས་གདུལ་བ་ལམ་ལ་འཁྱིད་པའྱི་ཐབས་མཁས་

ཀྱི་ཚུལ་ཕན་བུ་འད་མྱིན་དང༌། བརྡ་དང་ཐ་སད་ཀྱི་ཁད་པར་སོགས་ཟུར་ཕན་བུ་རེ་

མྱི་འད་བའྱི་ཁད་པར་ཡོད་པ་ཙམ་ལས། དོན་དུ་ཆོས་ལུགས་དེ་དག་གྱི་མཐར་ཐུག་

གྱི་བསྒྲུབ་བའྱི་གཙོ་བོ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཡྱིན་པར་གཅྱིག་ཅྱིང༌། དེ་སྒྲུབ་

བེད་ཀྱི་ཐབས་ཉམས་ལེན་གྱི་རྱིམ་པ་ཡང་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ལྷག་པའྱི་བསབ་པ་

གསུམ་ཡ་མ་བལ་ཞྱིང༌། ལྟ་བ་བཀར་བཏགས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་བཞྱི་ལས་མྱི་འདའ་བར། 
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

མདོ་སགས་ཟུང་འབེལ་དུ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་མྱི་མཐུན་པ་མེད་པར་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་

པས་ཐམས་ཅད་མཐར་གཏུགས་ན་འབབ་ས་གཅྱིག་རང་ཡྱིན། 

ཡང་མྱི་འགའ་ཤས་ནས་བོད་ཀྱི་ཆོས་དེ་བ་མའྱི་ཆོས་རེད་ཅེས། སངས་རྒྱས་

ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་ཆོས་མྱིན་པ་ལྟ་བུར་བརོད་མཁན་ཡོད་ཀང་དེ་འད་མྱིན། གང་

ཡྱིན་ཞེ་ན། བོད་ཀྱི་ནང་པའྱི་ཆོས་ལུགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ར་བའྱི་འབྱུང་ཁུངས་མདོ་

དང༌། རྒྱུད་སེ་རྣམས་ཐོག་མར་གསུང་པ་པོ་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས། བར་

དུ་རྒྱ་གར་གྱི་པཎྜྱི་ཏ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་མདོ་རྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་དོན་རྣམས་དཔད་

གསུམ་རྣམ་པར་དག་པའྱི་རྱིགས་པའྱི་ལམ་ལས་དངས་ཏེ་བཤད་ཅྱིང་གཏན་ལ་ཕབ། 

གྲུབ་ཐོབ་རྣལ་འབོར་པ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཉམས་སུ་བངས་ཏེ་རོགས་པ་ཚད་མ་

ཐུགས་རྒྱུད་ལ་འཁྲུངས་པའྱི་གདམས་པ་ཟབ་མོ། ཐ་མར་བོད་གངས་ཅན་གྱི་རྒྱལ་

བོན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་དང༌། སོན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བཀའ་དྱིན་ཅན་དེ་རྣམས་

ཀྱིས་ནོར་ལོངས་སྤོད་ལྟ་ཅྱི། ལུས་དང་སོག་ལའང་མྱི་ལྟ་བའྱི་དཀའ་སྤད་དང༌། 

བརོན་འགྲུས་དག་པོས་རྒྱ་བལ་གྱི་ཡུལ་གྲུ་དུ་མ་ཆུ་བཞྱིན་ཉུལ་ཏེ་རོད་མེད་ཡོངས་

སུ་གགས་པའྱི་པཎྜྱི་ཏ་དང༌། གྲུབ་ཐོབ་མང་པོ་མཉེས་པ་གསུམ་གྱིས་མཉེས་པར་

བས་ནས་གདམས་པ་རྣམས་གསན་ཞྱིང༌། གསུང་རབ་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བ་དེ་

རྣམས་ཡྱིན། དེ་དག་གཞྱི་དང་ར་བར་བཟུང་ནས་ཉན་བསམ་སྒོམ་གསུམ་བེད་པ་མ་

གཏོགས་དེ་དག་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཆོས་བོད་ཀྱི་བ་མས་རང་བཟོ་བས་པ་གཅྱིག་

ཀང་མེད། དཔེར་ན་བོད་ཀྱི་ནང་པའྱི་ཆོས་པ་སུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་རུང༌། ཆོས་ཀྱི་གནད་

དོན་སྐོར་དོགས་སེལ་དང༌། ཁུངས་གཏུགས་དགོས་པ་ཅུང་ཟད་གཅྱིག་བྱུང་ནའང་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ངམ། རྒྱ་གར་པཎ་གྲུབ་གང་རུང་ཞྱིག་གྱི་གསུང་ལ་ཁུངས་

གཏུགས་ནས་བེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ནོ།།    །།
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ནང་ཆོས་ངོ་སྤོད་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།

ཡྱིག་ཐོག་ཕབ་བཤུ་བ། 

རྣམ་གྲྭ་ཐུབ་བསྟན་ཡར་འཕེལ།

ཞུ་དག་པ། 

རྣམ་གྲྭ་དགེ་བཤེས་འཇམ་དབངས་ཉྱི་མ།

བསྟན་འཛིན་བསམ་གྲུབ།

༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་གསུང་འབུམ་ཕོགས་སྒྱིག་ཁང་

ནས་དཔར་འགེམས་ཞུས།
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	ཉིན་དང་པོའི་བཀའ་ཆོས།
	ཀ༽ བོད་ཀྱི་ཆོས་རིག་གི་གལ་ཆེའི་རང་བཞིན།

	༄༅། །ལེགས་བཤད་བློ་གསར་མིག་འབྱེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།
	དང་པོ། ཆོས་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན།
	ཀ༽ ལེགས་བཤད་བློ་གསར་མིག་འབྱེད་ཀྱི་མཆོད་བརྗོད།
	ཁ༽ ཚད་མས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ནང་ཆོས་ཀྱི་འགྲོ་ལུགས།
	ག༽ སྲོག་གཅོད་དང་དམར་ཟས་བླང་དོར་གྱི་སྐོར།
	ང༽ ལུས་སེམས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་གི་ཁྱད་པར།
	ཅ༽ བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་འབྱུང་རྩ་ནི་བྱམས་བརྩེ་ཡིན་ཚུལ།
	ཆ༽ ལྷ་མིའི་ཐེག་པ་དང་ཚངས་པའི་ཐེག་པ།
	ཇ༽ ཆོས་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན།
	ཉ༽ ཆོས་དང་མ་འབྲེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་རིན་ཐང་།
	ཏ༽ བདག་ལ་ཐོག་མཐའ་ཡོད་མེད་ཀྱི་ལྟ་བའི་སྐོར།
	ཐ༽ ཤེས་པ་དང་ཤེས་པའི་རྒྱུ་ཡི་རྣམ་གཞག་སྐོར།
	ད༽ ཀླད་པ་ལས་ལོགས་སུ་ཤེས་པ་ཡོད་མེད།
	ན༽ བག་ཆགས་དང་ལུས་ཀྱི་གྲུབ་ཆའི་ཁྱད་པར།
	པ༽ སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱིའི་སྐོར་དཔེ་དང་བཅས་པ།

	གཉིས་པ། གཞི་བདེན་པ་གཉིས་ཀྱི་ངོས་འཛིན།
	ཀ༽ སྟོང་ཉིད་ཀྱི་གོ་དོན་དང་རྣམ་གྲངས།
	ཁ༽ ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་རྣམ་གཞག།


	ཉིན་དང་པོའི་དྲི་བ་དང་དེའི་བཀའ་ལན།
	ཀ༽ ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མིན་གྱི་ལྷ་ངོས་འཛིན་ཚུལ།
	ཁ༽ བསང་གསོལ་ལྟ་བུ་བན་བོན་གྱི་ལུགས་གང་ཡིན།
	ག༽ ཞལ་འདོན་གང་ཞིག་བྱས་ན་དགེ་མཚན་ཆེ་མིན།
	ང༽ རང་གཅེས་འཛིན་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་སེལ་ཐབས།
	ཅ༽ ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་གོ་དོན་དང་དགེ་སྐྱོན།
	ཆ༽ དམར་ཟས་སྤངས་ཏེ་དཀར་ཟས་བསྟེན་དགོས།
	ཇ༽ ཚན་རིག་པས་ཤེས་པ་ཕྲག་རགས་འདོད་མིན།
	ཉ༽ ཆོས་དང་མ་འབྲེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་རིན་ཐང་།

	ཉིན་གཉིས་པའི་བཀའ་ཆོས།
	ཀ༽ ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་སྤེལ་ཐབས།
	ཁ༽ དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པ་དམག་འཁྲུག་གི་དུས་རབས།
	ག༽ འཚེ་མེད་ཞི་བདེའི་དུས་རབས་སྐྲུན་ཐབས།
	ང༽ མི་གཅིག་གྱུར་གྱི་འདུ་ཤེས་དང་ལས་འགན།
	ཅ༽ ཕྱི་ནང་དཔལ་ཡོན་གཉིས་ལྡན་ཞིག་དགོས་ཚུལ།
	ཆ༽ དྲང་བདེན་དང་། གུང་ཁྲན་གྱི་དགེ་སྐྱོན།
	ཇ༽ བྱམས་བརྩེའི་རིག་གཞུང་དང་། རིགས་ལམ་གྱི་ལེགས་སྐྱེས།
	ཇ༽ དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརྒྱུད་དང་། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག
	ཉ༽ དགོན་སྡེ་རྣམས་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་སྒྱུར་ཐབས།
	ཏ༽ དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་བོད་མིའི་ཆ་རྐྱེན།
	ཐ༽ སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་འདོད་མིན་དང་དེ་དག་གི་དགེ་སྐྱོན།
	ད༽ ནང་པའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ནང་པ་ནང་ཆོས།
	ན༽ གྲྭ་རྒྱུན་གྱི་ཡོང་ཁུངས་དང་ནང་ཆོས་འཛིན་སྐྱོང་།
	པ༽ བོད་མིའི་གཅེས་ནོར་ལ་བདག་གཅེས་བྱ་གལ།
	ཕ༽ རི་རབ་ཡོད་མེད་དང་མཎྜལ་གྱི་ཕན་ཡོན།
	བ༽ འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ།
	མ༽ ནང་པའི་ཁྱད་ཆོས་དང་ཆོས་ཀྱི་སྙིང་པོ།
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	གསུམ་པ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་རབ་རྣམས་སྡེ་སྣོད་གསུམ་དུ་འདུ་ཚུལ་དང༌། སྡེ་སྣོད་གསུམ་དུ་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན།
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