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གྱུར་གྱི་ཕྱི་ནང་གྱི་མྱི་རྱིགས་ཁག་དང་། རྒྱ་ཆེའྱི་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་སྟོང་ཚོ་མང་པོར་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༠༩ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༤ དང་ ༢༥ ཉྱིན་གཞྱི་བདེན་པ་གཉྱིས་དང་། ལམ་ཐབས་ཤེས་གཉྱིས། 
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འབས་བུ་སྐུ་གཉྱིས་ཞེས་བརོད་པ་ལྟར་གཞྱི་དངོས་པོའྱི་གནས་ཚུལ་དང་། ལམ་བགོད་པའྱི་རྱིམ་

པ། འབས་བུ་མངོན་དུ་བྱེད་ཚུལ་ཏེ་ནང་ཆོས་ཀྱི་མཚན་རྱིག་དང་། ནང་ཆོས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ། ནང་ཆོས་

ཀྱི་ཉམས་ལེན་བཅས་རྱིམ་པ་གསུམ་ལས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོར་གཞྱི་དངོས་པོའྱི་གནས་ཚུལ་ཏེ་

ནང་ཆོས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་སྐོར་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་ལམ་བགོད་པའྱི་རྱིམ་པ་སྟེ་ནང་ཆོས་ཀྱི་

ལྟ་གྲུབ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་འབས་བུ་མངོན་དུ་བྱེད་ཚུལ་ཏེ་ནང་ཆོས་ཉམས་སུ་ལེན་པའྱི་རྱིམ་པ་

བཅས་བཀའ་ཁྱིད་སྩལ་གནང་ཡོད།

རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མའྱི་ཐོག་ནས་ནང་ཆོས་ཉམས་ལེན་གྱི་རྱིམ་པ་རྒྱ་ཆེ་ལ་

གཏྱིང་ཟབ་པའྱི་ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་གཞུང་དོན་རྣམས་དེང་གྱི་གཞོན་རབས་རྣམས་ལ་ཁ་གསལ་

ཞྱིང་གོ་བདེ་བ་དང་། ལྟ་འདོད་ལ་ཉན་སྤོ་བ། མྱིག་མཐོང་ལག་ཟྱིན་གྱི་དཔེ་མཚོན་དང་། ཐུན་མྱིན་

གྱི་ཉམས་མོང་། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་སྦར་ནས་འཕལ་ཡུན་གྱི་བླང་དོར་ལམ་སྟོན་གྱི་

བཀའ་སློབ་སོགས་ཡྱིད་གདུང་སེལ་བའྱི་བདུད་རྱི་དང་། རོངས་མུན་སེལ་བའྱི་སྒོན་མེ། ཤེས་རྱིག་

གྱི་སོ་བརྒྱ་འབྱེད་པའྱི་ལྡེ་མྱིག་ལྟ་བུ་ཟབ་ཅྱིང་རྒྱས་པའྱི་ནང་ཆོས་ཀྱི་སྱིང་ཏྱིག་རྣམས་གཅྱིག་ཏུ་

བསྡུས་ཏེ་ཟབ་གསལ་གོ་བདེ་ཡྱིད་ལ་འཇུག་ཆེ་བའྱི་ལེགས་བཤད་རད་དུ་བྱུང་བའྱི་བཀའ་ཆོས་

འདྱི་ཉྱིད་སྱིན་སྩོལ་མཛད་པ་ཡྱིན། 

དམྱིགས་བསལ་གྱི་གསུང་ཆོས་འདྱི་ཉྱིད་སྩལ་བའྱི་སྐབས་སློབ་གཉེར་བ་རྣམས་ལ་དྲྱི་བ་

དྲྱིས་ལན་གྱི་སྐལ་བཟང་གོ་སྐབས་ཀང་གསོལ་སྩལ་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་ཞྱིང་། ལྷག་པར་དབྱྱིན་སྐད་དང་

རྒྱ་སྐད་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གསུང་བསྒྱུར་གནང་བ་མ་ཟད། བཞུགས་སར་རྡ་སའྱི་ཉེ་འདབས་

ཡོངས་ལ་རླུང་འཕྱིན་ཐོག་ཐད་གཏོང་གནང་བ་དང་། ལྷག་པར་སྐབས་དེར་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ལ་དྲ་

རྒྱའྱི་ཐོག་ཐད་གཏོང་གྱི་མཐུན་རྐེན་བསྐྲུན་པས་འཛམ་གྱིང་ཤར་ནུབ་ཀུན་ནས་ྋགོང་ས་

ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའྱི་ཞལ་མཇལ་གསུང་བཟང་ལ་རེ་བའྱི་དམ་ཆོས་བདུད་རྱི་དོན་གཉེར་གྱི་

མྱི་མང་ཁྱི་འབུམ་མང་པོས་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི་ཞལ་བཟང་མཇལ་ཞྱིང་། གསུང་བཟང་ལ་ལོངས་
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སུ་སྤོད་ཐུབ་པ་བྱུང་སྟེ་མྱིག་དང་རྣ་བའྱི་བདུད་རྱི་དམ་པར་གྱུར་ཡོད།

རྣམ་གྲྭ་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་གོང་གསལ་བཀའ་ཁྱིད་རྣམས་བོད་ཀྱི་ནང་

ཆོས་ངོ་སྤོད་སྱིང་བསྡུས་དང་། བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤོད་སྱིང་ནོར། དེ་བཞྱིན་ཟབ་གསལ་གསུང་གྱི་

ཉྱིང་ཁུ་དང་། ལམ་རྱིམ་སོན་འགོའྱི་གསུང་ཆོས་སོགས་གསུང་པོད་ཀ་ནས་ཆ་བར་ཕབ་སྒྱུར་གྱིས་

མཐོ་རྱིམ་སློབ་གཉེར་བ་རྣམས་དང་། རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་བཅས་ཀྱི་ནང་ཆོས་གོ་རོགས་རྒྱ་སྐྱེད་

ཁོ་ནར་དམྱིགས་ནས་འགེམས་ཞུ་ཐུབ་པར་ཕན་འབས་ཅྱི་ཆེ་བྱུང་བར་དགའ་སོབས་དང་བཅས། 

རང་ཉྱིད་ནས་ཀང་ལས་གཞྱི་འདྱི་རྣམ་དཀར་གྱི་བྱ་བ་དོན་ཆེན་ཞྱིག་ཏུ་མཐོང་སྟེ་ལྷག་བློ་ཆེར་

བསྐྱེད་ཀྱིས་ངལ་འཁུར་བླང་ཞྱིང་། བོད་ཁྱིམ་བཀའ་ཁྱིད་ལོ་གསུམ་པ་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤོད་

སྱིང་ཏྱིག་འདྱི་ཉྱིད་ཀང་དཔར་འགེམས་ཐུབ་པར་དགའ་སྤོ་བླ་ལྷག་ཏུ་འཕེལ།

ཕབ་བཤུ་ཞུས་ཚུལ་ནྱི། དང་པོ། གོ་སླའྱི་གསུང་གསུང་དངོས་ཀྱི་འོད་སེར་གཞྱིར་བཟུང་

གསུང་དངོས་སོར་བཞག་ལྟར་ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་ཕབ་པ་དང་། གཉྱིས་པ། ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་ཕབ་པ་དང་

གསུང་དངོས་གཉྱིས་གཤྱིབ་བསྡུར་གྱིས་ཆད་ལྷག་ནོར་འཁྲུལ་ཡོད་མེད་ཞྱིབ་བསྡུར་གྱིས་དག་

བཅོས་བྱས་ཤྱིང་། གསུམ་པ། གསུང་དངོས་ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་ཕབ་བཤུ་ཞུས་པ་དེ་ཉྱིད་ཡྱིག་སྐད་ལྟར་

བཅོས། བཞྱི་པ། སེབ་སྦོར་གྱིས་ཚིག་དོན་གོང་འོག་བསོལ་བསེབས་དང་སོན་འཕྱི་དགོས་རྱིགས་

ཡྱིག་སྐད་ལྟར་བསྒྱིགས། ལྔ་པ། བསྐྱར་དུ་མ་ཕྱི་ཇྱི་བཞྱིན་རོད་བྱེད་གསལ་ལ་གོ་བདེ་ཡོང་ཐབས་

གཙོ་བཟུང་གྱིས་ཞུ་དག་འདྲོངས་ངེས་སོགས་ལ་འབད་ཐབས་ཞུས་པ་དང་། དྲུག་པ། རྒྱལ་སས་

ལག་ལེན་སོ་བདུན་མའྱི་གཞུང་འདྱི་ཉྱིད་དགེ་ལྡན་པའྱི་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ཞྭ་དམར་བ་དགེ་འདུན་

བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོའྱི་རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་གྱི་འགེལ་པ་ཟུང་འཇུག་བདུད་རྱིའྱི་བུམ་བཟང་དང་། 

བཀའ་ཁྱིད་ཀྱི་ནང་དོན་ལ་གཞྱིགས་ཏེ་དཀར་ཆག་དང་ས་བཅད་གསར་བསྒྱིགས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 

དེ་ལྟར་ནང་ཆོས་ཀྱི་ཉྱིང་བཅུད་གཅྱིག་ཏུ་བཏུས་པའྱི་སྱིང་ཏྱིག་གྱི་བཀའ་ཆོས་འདྱི་ཉྱིད་

ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་ཕབ་སྟེ་པར་བསྐྲུན་ཞུ་ཐུབ་ན་རྒྱ་ཆེ་ལ་གཏྱིང་ཟབ་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ལ་བློ་ལོག་མྱི་
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ཕབ་སྒྱུར་ཞུ་བ་པོའི་སོན་གླེང་།

ཐུབ་པའྱི་སྐྱེ་བོའྱི་རྱིགས་ལ་བལྟ་བདེ་དོན་བཟང་གྱིས་ཕྱུག་པའྱི་ལམ་ནས་དོན་སན་རྒྱ་ཆེ་ཡོང་

རྒྱུར་གདོན་མྱི་ཟ་བས། ཀུན་གྱི་སྤོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན་ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་མཛད་

མཁན་དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ལ་བསོད་ནམས་ཆུ་གཏེར་གྱི་འབབ་རྒྱུན་ཟམ་མ་ཆད་པ་ཡོང་རྒྱུའྱི་

རེ་སོན་སྱིང་དུ་བཅངས་ནས་ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་ཕབ་པ་ཡྱིན་ལ། ལས་དོན་འདྱི་ཐོག་སྐུ་སེར་དྲུང་ཆེ་བེ་

སང་ལགས་ནས་སློབ་སྟོན་དང་། སྐུ་ཞབས་བྱམས་བསྟན་ལགས་ནས་ཞུ་དག་ངེས་འདྲོངས་དང་། 

ལམ་སྟོན་གྱི་བཀའ་སློབ་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་གནང་མཛད་པར་གུས་པས་སྱིང་དབུས་ནས་ཐུགས་རེ་

བཀའ་དྲྱིན་བླ་མེད་དུ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་རྣམ་གྲྭ་ཐུབ་བསྟན་ཡར་འཕེལ་པས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ 

༤ ཚེས་ ༢༠ ལ།།
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ཉིན་དང་པོའི་བཀའ་སོབ།

རྱིགས་ལམ་སློབ་སྦོང་གྱི་དགེ་མཚན།

༄༅། །ཐོག་མར་དེ་རྱིང་འདྱིར་བགོ་གེང་རགས་གསལ་གཏོང་མཁན་གྱི་ཁྱིམ་

པ་ཕོ་མོ་འགའ་ཞྱིག་མགོ་དམར་པོ་ཆགས་འདུག་ལ། ཡང་ཁ་ཤས་མགོ་དཀར་པོ་

ཆགས་འདུག་པས་རྒས་འཁོགས་ཀྱི་གས་ཡྱིན། དེར་བརེན་རགས་གསལ་བགོ་གེང་

བྱེད་མཁན་སོ་ལགས་དང་རོ་ལགས་ཚོར་བཀྲ་ཤྱིས་བདེ་ལེགས་ཞེས་བརོད་རྒྱུ་

ཡྱིན།

རགས་གསལ་གཏོང་བའྱི་རྱིགས་ལམ་ནྱི། བློ་གོས་ཀྱི་རྣམ་དཔོད་གོང་ནས་གོང་

དུ་སེལ་ཞྱིང་། རྱིག་པ་མྱུར་པོ་ཡོང་བའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་ཁབ་དང་མ་

ཁབ་ཅེས་པའྱི་ཚིག་སྦངས་པ་དེས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་སྐད་ཆ་ཤོད་སྐབས་འདྱི་ལྟར་བྱས་ན་

ཚིག་སྐྱོན་ཡོད་པ་དང་། འདྱི་ལྟར་བཤད་ན་ཁབ་ཆུང་བའྱི་སྐྱོན་འདུག་བསམ་པ་ཕལ་

ཆེར་ཐད་ཀར་དྲན་ཐུབ་པ་ཡོང་། གཞན་གྱིས་སྐད་ཆ་བཤད་པའྱི་ཚིག་སྐྱོན་ཞྱིག་

བསྒྲུག་དགོས་བྱུང་ན། ལམ་སང་ཤེས་རོགས་ཐུབ་སྟེ་ཁོས་བཤད་པ་དེར་ཧེ་བག་

ནང་ཆོས་ངོ་སྤོད་སྱིང་ཏྱིག
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

ཆེན་པོ་འདུག དེ་ལ་ཁབ་པ་མྱི་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་དེ་འཕལ་ཤེས་ཐུབ་པའྱི་ཁད་

པར་གཏན་གཏན་ཡོད། 

དེས་ན་མཚན་ཉྱིད་ཀྱི་རྱིགས་ལམ་སྦངས་ཞེས་པ་འདྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཆོས་

པ་ཁོ་ནས་སྦང་རྒྱུ་ཞྱིག་མྱིན་པ་དང་། གཉྱིས་ནས་ཆོས་པའྱི་ནང་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་

དང་། རབ་བྱུང་གྱི་ནང་ནས་ཀང་གཞུང་ཆེན་སློབ་གཉེར་བྱེད་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་

སྦོང་བ་ལས། གཞན་རྣམས་ཀྱིས་སྦོང་མྱི་དགོས་པའྱི་མཐོང་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེ་ནྱི་

ནོར་འཁྲུལ་དང་། རེས་ལུས་ཀྱི་མཐོང་ཚུལ་ཡྱིན། དེས་ན་ཡོན་ཏན་སློབ་སྦོང་བྱེད་

མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཕྱིན་རྱིགས་ལམ་སློབ་སྦོང་བྱས་ན། ཤེས་བྱའྱི་སེ་ཚན་གང་དང་

གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་། དེ་དག་མཐའ་ཆོད་པ་ཤེས་རྒྱུ་དང་། རང་གྱི་བསམ་བློ་གྲུང་ཤ་

དོད་དུ་འགོ་རྒྱུ་བཅས་ལ་བར་ཁད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད། 

སར་ངོས་རང་ར་བ་བསྡུས་གྲྭ་སློབ་པའྱི་སྐབས་ནས་རྱིགས་ལམ་སློབ་ཀྱི་ཡོད་

ཀང་། རེས་སོར་ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་སྦོང་སྐབས་རང་ཉྱིད་ལ་མོང་བ་གསར་པ་གང་

བྱུང་ཞེ་ན། གཞན་གྱིས་སྐད་ཆ་ཤོད་སྐབས་དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་དང་། རྒྱུ་

མཚན་དེ་ལ་ངེས་པ་ཡོད་དམ་མེད་སམ་པ་ཞྱིག་ལམ་སང་སེམས་ནང་དྲན་ཡོང་གྱི་

འདུག དེ་ནྱི་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་རགས་ཡྱིན། མྱིའྱི་སེམས་ལ་བརག་དཔད་

བྱེད་པའྱི་བསམ་བློ་ཞྱིག་སླེབས་ཀྱི་ཡོད། 

དེར་བརེན་དཔེ་ཆ་ཞྱིག་བལྟས་ཀང་གཞུང་དེའྱི་ཐད་ཀའྱི་ཚིག་གྱིས་བསྟན་པ་དེ་

དག་འགྱིགས་མ་འགྱིགས་དང་། དེ་བཞྱིན་ར་བའྱི་དོན་དག་གང་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་བསམ་

བློ་འཁོར་ནས་དཔད་པ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡོང་བ་ཡྱིན། དེས་ན་རྱིམ་བཞྱིན་ང་རང་ཚོའྱི་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

སློབ་ཚན་གང་དང་གང་ཡྱིན་ཡང་རྱིགས་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་ཡྱིན་ན་དེ་ཡྱིན་པས་

ཁབ་པ་དང་། དེ་ཡྱིན་ན་འདྱི་ཡྱིན་དགོས་ཞེས་པའྱི་མུ་གསུམ་མུ་བཞྱི་དང་། འགལ་

བ་དོན་གཅྱིག་ཅེས་ད་ལྟ་བརོད་པ་དེ་དག་སློབ་ཚན་ཚང་མའྱི་ནང་དུ་འགོ་ཐུབ་པ་

ཞྱིག་ཡོང་ཞྱིང་། དེ་ལྟར་བྱུང་ན་གཏན་གཏན་ཁད་པར་ཡོད།

གཉྱིས་ནས་དེ་ནྱི་ང་ཚོའྱི་བོད་སྐད་ཀྱི་ཁད་ཆོས་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད། བོད་སྐད་ཀྱི་

ནང་དུ་ཐལ་དང་། ཕྱིར་ཞེས་པའྱི་ཚིག་དེ་དག་ཧ་ལམ་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕག་ལྷག་བརྒལ་

བའྱི་རྱིང་གོམས་བྱང་ཡོད་པ་ཡྱིན། དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ཀྱི་ནང་མུ་བཞྱི་བརྱི་བ་ལྟ་བུ་

ཡོང་གྱི་ཡོད་ཀང་དེ་མྱིན་ཐལ་དང་། ཕྱིར་ཞེས་པའྱི་ཚིག་དེ་རྣམས་ད་ལྟ་གོམས་

འདྲྱིས་མེད། རྒྱ་སྐད་ཀྱི་ནང་དུའང་དེ་བཞྱིན་གོམས་འདྲྱིས་མེད་ཚོད། འོན་ཀང་རེས་

སོར་རྱིམ་བཞྱིན་ཡར་རྒྱས་ཡོང་རེ་ཡོད། དེ་ནྱི་བོད་སྐད་ཀྱི་གཟྱི་བརྱིད་ཡྱིན།

སར་ང་རང་ཚོའྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་སྐྱ་སེར་ཕོ་མོ་དབྱེ་བ་མེད་པར་རྱིགས་ལམ་

སློབ་སྦོང་བྱེད་དགོས་ཞེས་ལོ་རབས་དྲུག་ཅུ་པ་དང་བདུན་ཅུ་པའྱི་ནང་བཤད་པ་

ལྟར། དེ་སོན་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་ནས་རགས་གསལ་བཏང་ཡོད། དེ་ཡང་ང་

རང་གྱིས་དངོས་སུ་མཐོང་བར་སྱིམ་ལ་དང་། མ་སུའྱི་རྱིའྱི་སློབ་གྲྭར་སྐྱ་སེར་ཕོ་མོ་

དབྱེར་མེད་ཀྱིས་རགས་གསལ་བཏང་ཡོད། འོན་ཀང་བར་སྐབས་ཅུང་ཟད་ཉམས་

ཆག་སོང་ཡོད། ཉེ་ལམ་དེ་དག་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་ཡོང་ཐབས་བྱེད་དགོས་ཞེས་

འབོད་སྐུལ་བྱས་པ་ཡྱིན། མང་ཚོགས་སྐྱ་བོ་ཕོ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་

ལ་དད་པ་བྱས་པ་གཅྱིག་པུས་མྱི་ལྡང་བར། རང་ཉྱིད་ཀྱི་དད་པ་བྱེད་སའྱི་ཆོས་དེ་

གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་སློབ་སྦོང་བྱས་ནས་ཤེས་པ་བྱེད་དགོས་ཞེས་བསམ་འཆར་
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

དང་རེ་འདུན་བཏོན་ཡོད། རེ་འདུན་བཏོན་པ་ལྟར་མང་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ནས་དོ་སང་

བྱས་ཏེ་འདྱི་ག་རྡ་སར་ནང་ཆོས་ངོ་སྤོད་ཀྱི་སློབ་སྦོང་ཙམ་མྱིན་པར་རྱིགས་ལམ་གྱི་

འགོ་སྟངས་ལ་ཁེད་རང་ཚོས་དོ་སང་བྱས་ནས་དེ་རྱིང་འདྱིར་དངོས་སུ་འགོ་

འཛུགས་སམ་སོལ་གསར་དུ་བཏོད་ཡོད། ང་ཚོ་བོད་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ནང་སྐྱ་བོ་ཕོ་

མོས་རགས་གསལ་བཏང་བ་ད་ལམ་ཕལ་ཆེར་དང་པོ་ལས་སར་བྱུང་མོང་མེད་པ་

འདྱི་ནྱི་གཟྱི་བརྱིད་ཡྱིན། 

འབྱུང་འགྱུར་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་མྱི་ཚང་མ་སློབ་གྲྭ་ཐོན་པ་ཤ་སྟག་ཡོང་རེ་ཡོད། རྒྱ་

གར་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཆ་མཚོན་ན་མྱི་རབས་གཞོན་པ་ཕལ་མོ་ཆེ་སློབ་གྲྭ་འགྱིམས་

མ་མོང་བ་མེད། དེ་ལྟར་རྱིམ་བཞྱིན་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་མྱི་ཚང་མ་སློབ་གྲྭ་ཐོན་པ་ཤ་སྟག་

དང་། སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ནས་བཟུང་རྱིགས་ལམ་གྱི་འགོ་སྟངས་ཤེས་ནས་ཡོང་སྐབས། 

རྱིམ་བཞྱིན་སྤྱི་ཚོགས་ཁོ་རང་རྱིགས་ལམ་གྱི་འགོ་སྟངས་ཤེས་པ་ཞྱིག་ཡོང་ཞྱིང་། 

ཆོས་དང་འཇྱིག་རེན། སྱིད་དོན། མདོར་ན་རྱིག་གནས་ཆེ་ཆུང་སོགས་གང་ཞྱིག་

ཡྱིན་ཡང་། སློབ་སྦོང་སྤོད་མཁན་གྱིས་རྱིགས་ལམ་གྱི་འགོ་སྟངས་ཐོག་ནས་སློབ་

སྦོང་སྤོད་པ་དང་། སློབ་སྦོང་བྱེད་མཁན་གྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཀང་རྱིགས་

ལམ་གྱི་འགོ་སྟངས་ཐོག་ནས་དཔད་པ་བྱས་ཏེ་བསམ་བྱུང་གྱི་ངེས་པ་རེད་པ་དང་། 

ཐོས་བྱུང་གྱི་གོ་བ་ཆགས་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན། དོན་གང་ལའང་གང་འཚམས་ཀྱི་མྱི་

འཇྱིགས་པའྱི་སོབས་པ་ཐོབ་པ་ཞྱིག་ཡོང་བ་དེ་ནྱི་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཡྱིན། 

དཔེར་ན། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ། ང་ཚོས་ཚན་རྱིག་པ་དང་། ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་

དང་མཉམ་དུ་ཚན་རྱིག་གྱི་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་ནས་ཕན་ཚུན་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་དང་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དོགས་དཔོད་བྱེད་སྐབས། ཕལ་ཆེར་ང་ཚོའྱི་དཔད་པ་བྱེད་སྟངས་གཞན་དང་མྱི་འདྲ་

བ་ཞྱིག་ཡོད། ང་རང་དམྱིགས་བསལ་ཁད་དུ་འཕགས་པ་གང་ཡང་མྱིན་པར་སྤྱི་འདྲ་

སྤྱི་མཚུངས་ཀྱི་རྱིགས་ལམ་སློབ་སྦོང་བྱས་པ་ཡྱིན། རྱིགས་ལམ་གྱི་འགོ་སྟངས་ཀྱི་

ཐོག་ནས་དཔད་པ་བྱེད་སྐབས། རྱིགས་ལམ་གྱི་ཐོག་མོང་གོམས་ཡོད་པ་ཞྱིག་གྱིས་

དྲྱི་བ་ཞྱིག་བཏོན་དུས། དེའྱི་ལན་སྤྱི་མ་སོམ་གྱི་ཐོག་ནས་བརྒྱབ་པས་མྱི་འགྱིགས་

པར། ཁབ་མ་ཁབ་ཅེས་པའྱི་ཐོག་ནས་འགེལ་བཤད་ཧ་ཅང་ཞྱིབ་ཚགས་རྒྱག་དགོས་

པ་ཡྱིན། དེས་ན་ཚན་རྱིག་མཁས་ཅན་དང་། ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་དང་མཉམ་དུ་སྐད་ཆ་ཤོད་

སྐབས། ང་ཚོར་ཚུར་དྲྱི་བ་བཏོན་པ་ཁག་ལ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་མྱི་སྨྲ་བའྱི་བརྟུལ་

ཞུགས་བཟུང་དགོས་པ་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཡྱིན། ཕར་དྲྱི་བ་འདོན་སྐབས་མྱི་སྨྲ་བའྱི་

བརྟུལ་ཞུགས་འཛིན་མཁན་མང་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་སློབ་ཚན་རྒྱུས་

མངའ་མེད་པ་དང་། མཐོང་མོང་མེད་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་བྱེད་ཀྱི་མེད་

ལ། ཡང་ཕན་ཚུན་གཉྱིས་ཀས་ས་རྒོལ་དང་ཕྱི་རྒོལ་ཞེས་བརོད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཀང་མྱི་

ཤེས། གང་ལྟར་རྒོལ་ཕྱི་རྒོལ་དང་ས་རྒོལ་གྱི་ཚུལ་ལྟར་བགོ་གེང་བྱེད་སྐབས། 

ཕོགས་ཕན་ཚུན་གཉྱིས་ཀས་ཤེས་པ་ཞྱིག་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། གཅྱིག་གྱིས་ཧ་ཅང་ཞྱིབ་

ཚགས་པོའྱི་ཐོག་ནས་སྐད་ཆ་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ཅྱིག་ཤོས་ཀྱིས་སོམ་བཤད་ཀྱི་

ཐོག་ནས་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་འདྲའྱི་ཁད་པར་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད། སྤྱི་སོམ་གྱི་ཐོག་ནས་

བཤད་པ་དེ་ལ་ཞྱིབ་ཚགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དྲྱི་བ་འདོན་སྐབས་ལན་རྒྱག་མ་ཐུབ་པ་

ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད། སློབ་སྦོང་ཞྱིབ་ཚགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བྱས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དེ་ལ་

དྲྱི་བ་གང་ཞྱིག་སླེབས་ཀང་། ཞྱིབ་ཚགས་གྱིས་སློབ་སྦོང་བྱས་པ་དང་། དཔད་པ་



  6  

བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

བྱས་ནས་ངེས་པ་ཐོབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས་གཏན་གཏན་ཁད་པར་ཡོད། དེ་ནྱི་ཆོས་

གཅྱིག་པུའྱི་སྐད་ཆ་མྱིན། ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཅེས་པ་མྱི་ལ་རང་

བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་ཅྱིང་། ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་དེ་ལ་སྦོང་བརྡར་སྤད་

དེ་དེའྱི་ནུས་པ་ཆ་ཚང་བ་བེད་སྤོད་ཐུབ་པའྱི་ཐབས་ལམ་མམ་ལག་ཆ་ལྟ་བུ་ནྱི་

རྱིགས་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་དཔད་པ་བྱ་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན། 

ཁེད་རང་ཚོ་རྱིགས་ལམ་ལོ་གཅྱིག་ཙམ་ལས་བསླབས་མེད་པས། དེ་རྱིང་ཅུང་ཟད་

བློ་འཚབ་བྱུང་ཡོད་པ་དེ་ནྱི་ཁེད་ཚོར་ཁག་ར་བ་ནས་མེད། ལོ་མང་ཆོས་ར་འགྱིམས་

པའྱི་དགེ་བཤེས་རྣམས་ཀང་སྐབས་རེ་རགས་གསལ་གཏོང་སྐབས་རྐང་པ་འདར་སྱིག་

སྱིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། སར་ངོས་རང་གདན་ས་སེ་འབས་དགའ་གསུམ་ལ་དམ་བཅའ་

འཇོག་སྐབས་རགས་གསལ་གཏོང་དགོས་ཤྱིང་། སྐབས་དེར་ང་རང་ཡང་རྐང་པ་འདར་

སྱིག་སྱིག་ཅུང་ཟད་བྱེད་ཀྱི་འདུག དེ་དུས་སློབ་གཉེར་བ་སྟོང་ཕག་མང་པོས་བལྟས་

ནས་བསད་ཡོད། སྐབས་དེར་ངོས་ནས་ཐང་ངེ་ཐྱིང་ངེ་བྱས་ཚེ་ངོས་ལ་འཕ་སོད་མྱི་

བྱེད་ཅྱིང་། དེ་མྱིན་ཡྱིན་ན་རགས་གསལ་གཏོང་སྐབས་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་

ཞེས་གཅྱིག་མཇུག་གཉྱིས་མཐུད་ཀྱིས་བརོད་པར་འཕལ་མར་ལན་རྒྱག་མ་ཐུབ་པར་

ཅུང་ཟད་ཐང་ངེ་ཐྱིང་ངེ་བྱས་ཚེ་གཞན་གྱིས་འར་ཆ་བརྒྱབ་ནས་རགས་གསལ་ཆད་

ཉེན་ཡོད། དེར་བརེན་རགས་གསལ་གཏོང་སྐབས་ཚ་འུར་འུར་ཅུང་ཟད་བྱས་ཡོང་། 

དེ་མྱིན་གདེང་འཁེལ་བ་ཚོ་ནྱི་ཧ་ལས་པའྱི་གནས་ཡྱིན། ང་རང་ཚོ་ལྟ་བུ་ཁ་བྱང་ལག་

བྱང་དེ་ཙམ་མེད་མཁན་གྱི་རྱིགས་རྣམས་རགས་གསལ་གཏོང་སྐབས་ཚ་འུར་འུར་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཚང་མར་བཀྲ་ཤྱིས་བདེ་ལེགས་ཞེས་བརོད་རྒྱུ་ཡྱིན།
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

གཞྱི་དངོས་པོའྱི་གནས་ཚུལ།

དེ་ས་ཡོང་མ་མོང་བ་ད་ལན་གསར་དུ་ཡོང་བ་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་ལག་པ་རྐོངས་དང་

ཞེས་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་སྟེ། གང་འཚམས་མང་པོ་འདུག་ཅེས་གསུངས། ཡང་ལོ་

གཉྱིས་པར་ཡོང་མོང་བ་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་དམ་ལག་པ་རྐོངས་ཞེས་དང་། ཡང་ལོ་དང་

པོར་ཡོང་མོང་བ་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་ལག་པ་རྐོངས་དང་ཞེས་ཐུགས་སང་མཛད་དེ། གང་

འཚམས་མང་པོ་འདུག་ཅེས་བཀའ་སྩལ། ན་ནྱིང་དང་གཞེས་ནྱིང་ལོ་གཉྱིས་ནང་ར་

བའྱི་སྒོམ་གཞྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤོད་གཙོ་འདོན་བྱས་པ་ཡྱིན། དེས་ན་སྤྱིར་ནང་ཆོས་ཀྱི་

འགོ་སྟངས་སར་བརོད་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 

ནང་ཆོས་ལ་ནང་གསེས་སེ་ཚན་དུ་ཕེ་ན། ཐ་སད་གསར་པ་ལྟར་ན་ནང་ཆོས་ཀྱི་

ཚན་རྱིག་དང་། ང་རང་ཚོའྱི་གཞུང་ནས་གསུངས་པའྱི་ཐ་སད་ལྟར་བྱས་ན། གཞྱི་

དངོས་པོའྱི་གནས་ཚུལ་ཞེས་པ་དེ་ཡྱིན། དེས་ལེགས་ཉེས་བླང་དོར་གྱི་སྐད་ཆ་གང་

ཡང་མེད་པར་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གང་དང་གང་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེ་ཤེས་དགོས་

པ་དེར་ནང་ཆོས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་ཅེས་བརོད་ཆོག་པ་ཡྱིན། དེས་ནང་ཆོས་ཀྱི་གཞྱི་

དངོས་པོའྱི་གནས་ཚུལ་བཤད་པ་དེ་ཡྱིན་ལ། གཞྱི་དངོས་པོའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་

ཡྱིན་པས་སེམས་ལ་འགྱུར་བ་ཐེབས་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་བརོད་ཀྱི་ཡོད། 

དེ་ཡང་བསྡུས་གྲྭ་སློབ་པའྱི་སྐབས་འགལ་བ་དང་འབེལ་བ་དང་། དངོས་འགལ་

དང་རྒྱུད་འགལ། རྒྱུ་དང་འབས་བུ་སོགས་ཕྱི་དངོས་པོ་ཡྱིན་ཡང་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་ཐོག་

ནས་འགོ་གྱི་ཡོད། རྒྱུ་འབས་ཀྱི་འཕེལ་རྱིམ་ཁོད་མྱི་མཐུན་པའྱི་འགལ་བ་དང་འཕད་

ན་འགྱུར་བ་འགོ་བ་ཞྱིག་ཡོང་བ་དང་། མཐུན་པའྱི་རྐེན་དང་འཕད་སྐབས་ཡང་འགྱུར་
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

བ་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་འགོ་བ་ནྱི་གཞྱི་དངོས་པོའྱི་གནས་ཚུལ་ཡྱིན། 

དེ་བཞྱིན་ནང་གྱི་བསམ་བློའྱི་འགོ་སྟངས་དེ་དག་ཀང་རང་རང་གྱི་རྒྱུ་དང་རྐེན་ལ་

བརེན་ནས་བསམ་བློའྱི་འགྱུར་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། བློ་གསར་པ་གསར་པ་སྐྱེས་

པ་མང་པོ་ཞྱིག་རྒྱུ་དང་རྐེན་ལ་བརེན་ནས་ཐད་ཀ་ཐད་ཀར་སྐྱེས་ཡོང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

དེ་བཞྱིན་སེམས་ཀྱི་མོང་བ་ཡང་ཇྱི་ཙམ་གྱིས་དོན་ལ་གོམས་འདྲྱིས་ཡོད་པ་དེའྱི་

ཚོད་ཀྱིས་མོང་བའྱི་ངེས་པ་དང་ཚོར་སང་ཤུགས་ཇེ་ཆེར་འགོ་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད། 

དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་བསམ་བློའྱི་ནང་དུ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི་བློ་ཞྱིག་དང་། ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་

པའྱི་བློ་ཡོད་པ་དེ་ཡང་གསལ་པོ་ཡྱིན། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་ཇྱི་ལྟར་ཡོད་པ་

ལྟར་ཤེས་མཁན་དེ་ནྱི་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པའྱི་བློ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ལ། ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་

པའྱི་བློ་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཡོད་པ་ཤེས་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པས། དེ་ལ་ཇྱི་ཙམ་

གྱིས་དཔད་པ་དང་ཉམས་ཞྱིབ་བྱས་པ་དེའྱི་ཚོད་ཀྱིས་བློའྱི་ངེས་པ་ཇེ་གསལ་དང་ཇེ་

བརན་དུ་འགོ་གྱི་ཡོད། 

ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་དང་མ་ལོག་ཅེས་པ་ནྱི། ལེགས་ཉེས་ཀྱི་དོན་མྱིན་པར་བློས་ཇྱི་ལྟར་

བཟུང་བ་ལྟར་དོན་ལ་གནས་ཡོད་མེད་དང་། བློའྱི་འཛིན་སྟངས་ཀྱི་ཡུལ་དེ་ཉྱིད་དོན་

ལ་གནས་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཇོག་གྱི་ཡོད། དེ་ཡང་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི་བློ་ཡྱིན་ན། 

ཇྱི་ཙམ་གྱིས་དཔད་པ་བྱས་པ་དེའྱི་ཚོད་ཀྱིས་གཞྱི་མེད་པ་ཞྱིག་ལ་འཁྲུལ་ནས་ཕྱིན་

ཅྱི་ལོག་ཏུ་རོགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས། དེ་ལ་རྒྱབ་རེན་མེད་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། གཞྱི་

ར་དེ་ལ་བརེན་ནས་སེམས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ་ཅེས་བརོད་ཀྱི་ཡོད། སེམས་ལ་

འགྱུར་བཅོས་བཏང་བའྱི་ཐོག་ནས་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ཤོད་སྐབས། མྱི་འདོད་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

པའྱི་སྡུག་བསལ་དེ་རྒྱུ་དང་རྐེན་ལ་བརེན་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཅྱིང་། རྒྱུ་དང་རྐེན་གྱི་

ནང་དུ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི་བློ་དུ་མ་ཞྱིག་གྱིས་རྒྱུ་རྐེན་བྱས་ཡོད། དེས་ན་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་

གྱི་བློ་དེ་སེལ་ཐུབ་ན། ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི་བློ་དེ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའྱི་རྒྱུ་རྐེན་དེ་

རྣམས་འགག་འགོ་བ་ཡྱིན། དེ་འགག་ན་དེ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའྱི་འབས་བུ་སྡུག་

བསལ་དེ་ཡང་མེད་པ་ཆགས་ཐུབ་ཀྱི་རེད་གསུངས་ཡོད། 

ད་ལྟ་ང་ཚོས་བསྡུས་གྲྭ་བཤད་པའྱི་སྐབས་ནས་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་སོགས་བཤད་

པ་དེ་དག་གྱིས་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་དངོས་པོའྱི་གནས་ཚུལ་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། དངོས་པོའྱི་

གནས་ཚུལ་བཤད་པ་དེའྱི་ཐོག་གཞྱི་ནས་ཞྱིབ་ཚགས་ཀྱིས་དཔད་དེ་ནང་པའྱི་ལྟ་

གྲུབ་བཤད་དུས་སྡུག་བསལ་བཅོས་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་། སྡུག་བསལ་ཚད་ཅན་ཡྱིན་པ། 

སྡུག་བསལ་སེལ་ཐབས་ཡོད་པ། སྡུག་བསལ་ཞེས་པ་དེ་རྒྱུ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ། 

སྡུག་བསལ་ཡོང་བའྱི་རྒྱུའྱི་མཐར་ཐུག་ནྱི་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི་བློ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ། དེ་ལ་

ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པའྱི་བློ་དེས་དངོས་སུ་གནོད་ཀྱི་ཡོད། དེས་ན་གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་

ཡྱིན་པ་དང་། གནོད་བྱེད་དེ་ལ་རྒྱབ་རེན་ཡོད་ལ༑ གནོད་བྱ་དེ་ལ་རྒྱབ་རེན་མེད་

སྟབས་བློ་ཕན་ཚུན་འགལ་བ་ཡྱིན། དེ་ཡང་གཅྱིག་ལ་རྒྱབ་རེན་ཡོད་པ་དང་། ཅྱིག་

ཤོས་ལ་རྒྱབ་རེན་མེད་པ་དེ་གཉྱིས་ཡུན་བསྱིང་སྐབས་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི་བློ་དེ་འགག་

འགོ་གྱི་ཡོད།

གསལ་ཙམ་རྱིག་ཙམ་གྱི་བློ་ཡྱི་རང་བཞྱིན་ལ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི་བློའྱི་རོག་པ་དེ་

དག་གྱིས་སླད་ཡོད་དམ་མེད་བརོད་ན། སེམས་རང་བཞྱིན་གྱིས་འོད་གསལ་བ་ཞེས་

པ་དེའྱི་ཐོག་ནས་གཞྱི་དངོས་པོའྱི་གནས་ཚུལ་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། གཞྱི་ཡྱི་གནས་ཚུལ་
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

དེའྱི་ཐོག་ནས་ལྟ་གྲུབ་ཅྱིག་བཤད་ཡོང་གྱི་ཡོད། དེ་ལ་བརེན་ནས་སྡུག་བསལ་མཐའ་

ཅན་ཡྱིན་པ་དང་། སྡུག་བསལ་སངས་པའྱི་བལ་བ་དེ་ལ་འགོག་བདེན་ཞེས་པའྱི་མྱིང་

ཞྱིག་བཏགས་ནས་དེ་ལྟ་བུའྱི་ཐར་པ་ཞྱིག་ཐོབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་གསུང་གྱི་ཡོད། དེ་ལྟར་

གསུངས་ཟྱིན་རེས་གཞྱི་ནས་ནང་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་དེ་དོན་ཡོང་གྱི་

ཡོད། དེར་བརེན་ནང་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་དང་། ནང་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་གཉྱིས་

ནྱི་དེ་སོན་ལོ་ས་མ་གཉྱིས་ལ་འཆད་ཟྱིན་པ་དེ་ཡྱིན། 

འདྱི་ལོ་ཕག་དཔེ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འཆད་རྒྱུ་ནྱི། གཞྱི་དངོས་པོའྱི་གནས་ཚུལ་

འདྱི་འདྲ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་ལམ་བགོད་པའྱི་རྱིམ་པ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་

སྱིད་ཅེས་པའྱི་ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་དེ་དང་། དེ་ལྟར་ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་དེ་བཤད་ཟྱིན་པའྱི་

རེས་སུ་གཙོ་བོ་ད་ལྟ་ཁེད་རང་ཚོས་བཤད་པ་ལྟར་ལོངས་སྐུ་དང་། སྤྲུལ་སྐུ། ངོ་བོ་

ཉྱིད་སྐུ། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་བཅས་སྐུ་བཞྱི་བཤད་པ་དེ་ཡོད་སྱིད་པ་དང་། དེ་ཇྱི་ལྟར་

ཡོང་གྱི་ཡོད་པ། དེ་རྒྱུ་རྐེན་གང་ལ་བརེན་ནས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་པ། དེའྱི་སྒྲུབ་གཞྱི་དེ་ཕྱི་

ངོས་སུ་མྱིན་པར་ང་རང་ཚོའྱི་གསལ་རྱིག་གྱི་ཤེས་པ་ད་ལྟ་མངོན་དུ་འགྱུར་བཞྱིན་པ་

དེ་གའྱི་སྟེང་ནས་སེམས་རང་བཞྱིན་གྱིས་འོད་གསལ་བ་དང་། སེམས་ངོ་བོ་ཉྱིད་

ཀྱིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པ། རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་ཡོད་པའྱི་

སེམས་གསལ་ཙམ་རྱིག་ཙམ་གྱི་བདག་ཉྱིད་དེ་སྐུ་བཞྱི་སྒྲུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཐར་ཐུག་དེའྱི་

སྟེང་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད། དེས་ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་བཤད་པ་ཡྱིན། 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

འབས་བུ་སྐུ་བཞྱི་སྒྲུབ་ཚུལ།

 དེ་ལྟར་ཡྱིན་ན་སྐུ་བཞྱི་དེ་ཇྱི་ལྟར་སྒྲུབ་དགོས་སམ་ཞེ་ན། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའྱི་བློ་

ཕལ་མོ་ཆེ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི་བློས་བསླད་ཡོང་གྱི་ཡོད། དེ་ཡང་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞེ་ན། 

དཔེར་ན། ཁེད་རང་ཚོས་ང་ལ་ལྟ་སྐབས་ྋརྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཞེས་རྐུབ་སྟེགས་སྟེང་

གྱི་ྋརྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ལུས་དང་། ྋརྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སེམས་དེ་གཉྱིས་མྱིན་

པའྱི་ྋརྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཞེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཕལ་ཆེར་ཁེད་རང་ཚོའྱི་བློ་ལ་ཤར་

གྱི་ཡོད། ངོས་ནས་ཀང་མར་ལྟ་སྐབས་ངས་མཐོང་བ་ནྱི་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱི་ལུས་དེ་

མཐོང་གྱི་ཡོད། ལུས་དེ་ལ་བརེན་ནས་ང་རང་གྱི་ཉམས་མོང་གྱི་ཐོག་ནས་ཁེད་རང་

ཚོའྱི་ཀླད་པ་དང་འབེལ་ནས་རྣམ་རོག་འདྲ་མྱིན་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཕལ་ཆེར་

ངས་མཐོང་གྱི་ཡོད། འོན་ཀང་དེ་ལྟ་བུའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་འདྲ་མྱིན་ཡོད་པའྱི་ཤེས་པ་

དེ་དང་། དེ་གང་ལ་བརེན་སའྱི་ལུས་གཉྱིས་སུའྱི་རེད་དམ་ཞེ་ན། སློབ་ཕྲུག་དེ་དང་

དེའྱི་རེད་ཅེས་བརོད་པ་དང་། སློབ་ཕྲུག་ཅེས་བརོད་སྐབས་ལུས་དེ་མྱིན་ལ། སེམས་

དེ་ཡང་མྱིན། ལུས་སེམས་གཉྱིས་གང་ཡང་མྱིན་པ་ཞྱིག་བློ་ལ་ཤར་གྱི་ཡོད། 

མདོ་དོན་སྱིང་པོ་ཕྱི་སོད་དང་ནང་བཅུད། སང་ཞྱིང་སྱིད་པའྱི་ཆོས་སྟེང་འོག་

ཕོགས་བཞྱི་མཚམས་བརྒྱད་གང་དུ་བལྟས་ཀང་། དེ་མྱིན་བློ་ལ་བདེ་སྡུག་གྱི་མོང་བ་

གང་ཞྱིག་ཤར་ཡང་དེ་ཐམས་ཅད་དོན་གྱི་ངོས་ནས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ང་ཚོའྱི་བློར་ཤར་

གྱི་ཡོད། མཐར་གཏུགས་ན་རོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡྱིན་ཡང་། དེ་ལྟར་གཏན་

ནས་མྱི་འཆར་བར་རང་ཉྱིད་ཐེ་བའྱི་ཕྱི་ནང་གྱི་ཆོས་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་། བློར་ཤར་

ཚད་ཐམས་ཅད་དོན་གྱི་ངོས་ནས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཤར་གྱི་ཡོད། བདེན་གྲུབ་སང་ཞེས་
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

པ་དེ་ལ་བཤད་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརེན་རྣམ་འགེལ་ལས། 

 བདག་ཡོད་ན་ནྱི་གཞན་དུ་ཤེས། །

 བདག་གཞན་ཆ་ནས་འཛིན་དང་སང་། །

 འདྱི་དག་དང་ནྱི་ཡོངས་འབེལ་ལས། །

 ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བར་འགྱུར། །

  ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྤྱིར་བདག་ཡོད་ཀང་། བདག་ཡོད་ལུགས་ཁད་

པར་བ་ཞྱིག་བློ་ལ་ཤར་ནས་དེ་ལྟ་བུའྱི་ངར་འཛིན་པའྱི་འཛིན་པ་ཞྱིག་གྱིས་དྲངས་

ནས་སྐྱོན་དེ་རྣམས་ལྷགས་ཀྱི་ཡོད། 

དེས་ན་ང་རང་ཚོ་ཉྱིན་མཚན་དུས་དྲུག་རྱི་ལམ་ཚུན་ཆད་དུ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི་སང་

དུས་ནམ་ཡང་ཡོད་པ་ཡྱིན། ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི་སང་བ་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་སོ་ནས་ཕྱིན་

ཅྱི་ལོག་གྱི་རོག་པ་ཡང་ཡང་སྐྱེ་བ་ཡྱིན། དེར་བརེན་ང་རང་ཚོའྱི་ད་ལྟའྱི་འཁྲུལ་པའྱི་

བློའམ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི་བློ་དེ་རྣམས་སྡུག་བསལ་གྱི་གཞྱི་ར་བྱེད་མཁན་ཆགས་ཡོད་

པས་ན། དེ་སེལ་བའྱི་བསམ་བློ་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་པ་ཡྱིན། དེ་ནྱི་སན་བཟས་པ་དང་

ཁབ་བརྒྱབ་ནས་སེལ་ཐབས་མེད་ལ། གཤག་བཅོས་བྱས་ནས་ཀང་སེལ་ཐབས་

མེད། ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པའྱི་རོག་པ་ཞྱིག་སྐྱེས་ནས་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི་རོག་པའྱི་རྫུན་ཕུག་

རྡོལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པའྱི་བློ་དེར་གོམས་པ་བསྱིངས་ན། དེའྱི་མོང་བ་

ཇྱི་ཙམ་ཤུགས་ཇེ་ཆེར་སོང་བ་དེ་ཙམ་གྱིས་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི་བློ་དེ་ཤུགས་ཇེ་ཆུང་དུ་

འགོ་བ་དང་། མཐར་ཐུག་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་ཞེས་པ་ཐོབ་སྐབས་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི་སང་

བ་མཐའ་དག་འགག་འགོ་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད། 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ངོ་བོ་ཉྱིད་སྐུ་ཞེས་པ་དེ་གོ་བུར་རྣམ་དག་དང་། རང་བཞྱིན་རྣམ་དག་ཅེས་པའྱི་

ཐོག་ནས་ཕྱི་ནང་གྱི་ཆོས་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་མ་ཡྱིན་བཞྱིན་དུ་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་དུ་སང་བའྱི་སང་

བ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྦངས་པའྱི་གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་དེར་ངོ་བོ་ཉྱིད་

སྐུ་ཞེས་བརོད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའྱི་ཁད་པར་དང་ལྡན་པའྱི་བློ་སྟེ། ད་ལྟའྱི་ང་ཚོའྱི་ཡུལ་

རྱིག་པའྱི་བློ་ཡོད་བཞྱིན་པ་འདྱི་ཇྱི་ལྟ་ཇྱི་སེད་ཀྱི་བསྡུས་པའྱི་ཤེས་བྱ་མཐའ་དག་

མཉམ་གཞག་ལས་མྱི་གཡོ་བཞྱིན་དུ་ཇྱི་ལྟ་ཇྱི་སེད་ཀྱི་ཆོས་མཐའ་དག་གཟྱིགས་ཐུབ་

པ་ཞྱིག་ཡོང་སྐབས་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་དེ་ཐོབ་ཅྱིང་། དེ་ནྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཞེས་པ་དེ་ཡྱིན།

སངས་རྒྱས་ཞེས་པའྱི་མྱིང་དངོས་ནྱི། སང་བྱ་སངས་པའྱི་བལ་བའྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་

ཆ་ནས་སངས་ཞེས་དང་། ཤེས་བྱ་མཐའ་དག་ལ་བློ་གོས་རྒྱས་པའྱི་ཆ་ནས་རྒྱས་

ཞེས་པའྱི་ཚིག་དེ་གཉྱིས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཞེས་པ་དེ་ཡོང་གྱི་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའྱི་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་དེ་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་སྟེ། བསམ་བློ་བཏང་ནས་ངེས་པ་ཐོབ་

པ་ལ་གོམས་འདྲྱིས་བསྟེན་ནས་འགོ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ལས། ཡོང་བར་ཤོག་

ཅེས་སོན་ལམ་བརྒྱབ་པ་དང་། ཡོང་ན་ཅྱི་མ་རུང་སམ་པའྱི་འདོད་པ་དང་འདུན་པ་

ཙམ་གྱིས་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་མྱིན་པས་བློ་སྦང་དགོས་པ་ཡྱིན། འོ་ན་བློ་ཇྱི་ལྟར་སྦང་

དགོས་སམ་ཞེ་ན། ད་ལན་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་འཆད་རྒྱུའྱི་ཐེག་པ་གསུམ་པ་ནྱི། གཙོ་

བོའྱི་ཤོད་སྟངས་ལྟར་ན་ནང་ཆོས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་དང་། ནང་ཆོས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་གཉྱིས་

བཤད་ཟྱིན་པ་དང་། ནང་ཆོས་ངོ་སྤོད་བྱས་ཟྱིན་ཅྱིང་། དེ་ལྟར་ནང་ཆོས་ངོ་འཕོད་པའྱི་

རེས་སུ་ནང་ཆོས་ཉམས་ལེན་ཇྱི་ལྟར་བྱེད་དགོས་སམ་ཞེ་ན། ཕག་དཔེ་ཆུང་ཆུང་
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

འདྱིས་ཆོས་ཉམས་ལེན་བྱེད་ལུགས་བཤད་ཀྱི་ཡོད། 

ཆོས་ཀྱི་གོ་དོན་དང་། ཆོས་ལུགས་ཀྱི་རྣམ་གངས།

ཐོག་མར་བཤད་འདོད་པ་ཞྱིག་ལ། ཆོས་ཞེས་པ་དེ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེ་ན། བོད་

སྐད་ཐོག་གྱི་ཆོས་ཞེས་པ་ནྱི་བཅོས་པའམ་བསྒྱུར་བཅོས་བཏང་བའྱི་དོན་ཡྱིན། 

ལེགས་སྦར་སྐད་དུ་ཆོས་ལ་དྷརྨཱ་ཞེས་བརོད་ཅྱིང་། དྷརྨཱ་ཞེས་པ་ནྱི་བཟུང་བའམ་

འཛིན་པའྱི་དོན་ཡྱིན། དེའྱི་དོན་གང་ཞེ་ན། ཤེས་བྱ་མཐའ་དག་ལ་ཆོས་ཞེས་པའྱི་

ཆོས་ནྱི། རང་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་འཛིན་པའམ་ཆོས་རང་རང་གྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་ངོ་

བོ་འཛིན་པའྱི་ཆ་ནས་དྷརྨཱ་ཞེས་བརོད་པ་ཡྱིན། ཡང་ཆོས་དང་འཇྱིག་རེན་གཉྱིས་སུ་

དབྱེ་བའྱི་ཆོས་ནྱི། སྡུག་བསལ་ལས་འཛིན་པའམ་སྡུག་བསལ་ལས་སྐྱོབ་པ་ཞྱིག་ལ་

བརོད་ཀྱི་ཡོད། 

སར་བཤད་ཟྱིན་པ་ལྟར་སྡུག་བསལ་གྱི་རྒྱུ་མཐར་གཏུགས་ན། སེམས་དུལ་བ་

དང་མ་དུལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པས་ན། སེམས་འདུལ་དགོས་པ་ཡྱིན། དེ་

ཡང་སེམས་དུལ་བར་བྱེད་པ་ནྱི་སེམས་མ་དུལ་བ་དེ་ཉྱིད་ཉུང་དུ་བཏང་སྟེ་སེམས་

དུལ་བར་བྱེད་དགོས་པ་ལས། དེ་ལས་ལོགས་སུ་སེམས་འདུལ་ཐབས་གཞན་མེད། 

དེས་ན་ཆོས་ཞེས་པའྱི་དོན་ནྱི། སྡུག་བསལ་སེལ་བའྱི་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་ཡྱིན། དེ་

ཡང་ཆོས་ཞེས་པ་ནྱི་རང་དགར་མྱི་ཚེ་སྐྱེལ་ཐབས་ཙམ་གྱིས་ཐབས་ཤེས་གཞན་

ཞྱིག་གྱི་དོན་མྱིན། སོག་ཆགས་འབུ་སྱིན་ཚུན་གྱི་ང་རང་ཚོ་ཚང་མ་སྡུག་བསལ་མྱི་

འདོད་པ་ཤ་སྟག་ཡྱིན། 

འོན་ཀང་ཕལ་མོ་ཆེས་སྡུག་བསལ་ཞེས་པ་ནྱི། ལུས་ཚོར་གྱི་སྡུག་བསལ་དང་། 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ལྟོ་གོས་ཀྱི་སྡུག་བསལ་ཙམ་ལ་གཙོ་བོར་མངོན་གྱི་ཡོད། དེ་ནྱི་དུད་འགོས་ཀང་

བསམ་གྱི་ཡོད། འཕལ་དུ་བཀྲེས་སྐོམ་གྱི་སྡུག་བསལ་མེད་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན་སམ་པ་དེ་

ཙམ་ལས་གཞན་གང་ཡང་མེད། ང་རང་ཚོ་མྱི་ལ་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་ཤེས་

རབ་ཅེས་པ་རག་དཔད་དང་རད་གཅོད་བྱེད་པའྱི་ནུས་པ་ཞྱིག་ཡོད། འབུ་སྱིན་

རྣམས་ཀྱིས་ད་ལྟ་ད་ལྟའྱི་སྡུག་བསལ་སེལ་རྒྱུ་དེ་ཙམ་ལས་ལོ་རེས་མ་དང་། འབུ་

སྱིན་དག་གྱི་རྒྱུད་པ་རེས་མའྱི་བསམ་བློ་སུ་གཅྱིག་ལའང་འཁོར་རྒྱུ་མེད། 

མྱིས་ལོ་བརྒྱ་ཕག་དང་། ལོ་སྟོང་ཕག་གྱི་རེས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་

གྱི་ཡོད། དེ་ནྱི་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད། 

དེས་ན་སྡུག་བསལ་སེལ་ཞེས་པ་ནྱི། བསམ་བློ་ཡག་པོ་ཞྱིག་གཏོང་སྐབས། སྡུག་

བསལ་དེ་སེམས་མ་དུལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་སྤྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་ཉྱིན་རེའྱི་

འཚོ་བའྱི་ནང་དུ་གསལ་པོ་ཡོད། མྱི་སེམས་ཇྱི་ཙམ་གྱིས་ཞྱི་ཞྱིང་དུལ་བ་ཡོད་པ་དེ་

ལ་སྡུག་བསལ་ཞྱིག་བྱུང་ཡང་དངངས་སྐྲག་ཅུང་ཟད་ཉུང་བ་ཡོད། སེམས་ཞྱི་དུལ་

མེད་པའྱི་མྱི་དེར་དངུལ་འབེལ་པོ་དང་། མཐུན་རྐེན་ཧ་ཅང་བཟང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ཀང་། 

སེམས་མ་དུལ་བའྱི་མྱི་དེ་མ་སྐྱྱིད་པ་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཡོད། 

འཇྱིག་རེན་འདྱིའྱི་སྟེང་གྱི་མྱི་དུང་ཕྱུར་དྲུག་ཅུ་ལྷག་བསམ་ཡོད་པའྱི་ནང་ཡག་པོ་

བྱས་ནས་ལྟོས་དང་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཡྱིན། ཕྱི་ཡྱི་ལྟོ་གོས་ཀྱི་སྐད་ཆ་མྱིན་པར་གཙོ་

བོ་ནང་གྱི་སེམས་རྒྱུད་དུལ་བའྱི་མྱི་དེ་སྐྱྱིད་པ་དང་། སེམས་རྒྱུད་མ་དུལ་བའྱི་མྱི་དེ་

མ་སྐྱྱིད་པ་མང་བ་ཡོད་པ་ཕལ་ཆེར་གསལ་པོ་ཡྱིན། དེས་ན་འཕལ་གྱི་མཐོང་ཆོས་

སུ་བལྟས་ཀང་། ཇྱི་ཙམ་གྱིས་སེམས་དུལ་བའྱི་ཚོད་ཀྱིས་མྱི་དེ་སྐྱྱིད་པ་ཡོད། དེར་
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

བརེན་ཆོས་ཞེས་པའྱི་དོན་ནྱི། དུལ་བའྱི་ཆ་དེ་མང་དུ་བཏང་བ་དང་། མ་སྐྱྱིད་པ་དང་

མ་དུལ་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་སྡུག་བསལ་ཉུང་དུ་བཏང་བ་དེ་ལ་ཆོས་ཞེས་བརོད་ཀྱི་

ཡོད།

ང་རང་ཚོ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཆོས་ཞེས་བརོད་སྐབས། སྐལ་བ་བཟང་བཟང་གྱིས་

སོན་ལམ་ཞྱིག་བརྒྱབ་པ་དང་། ཕག་འཚལ་སྐོར་སྦོང་བྱེད་པ། ཁ་འདོན་དང་

གཟུངས་སགས་ལྟ་བུ་བགངས་ནས་སོད་པ་ལྟ་བུར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ནྱི་

ཆོས་ཕལ་པ་ཡྱིན། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། མུ་སྟེགས་རྱིག་བྱེད་ཆོས་སུ་སྨྲ་བས་རྣ་

བར་རྱིག་བྱེད་ཀྱི་སྒ་ཐོས་པའྱི་ཐོག་ནས་དེ་ནྱི་རྣ་བས་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ཞེས་

དང་། རྱིགས་གཅྱིག་གྱིས་ཕྱིའྱི་སྤོད་པ་ལུས་ཀྱི་དཀའ་ཐུབ་ཁོ་ནར་བརེན་ནས་ཆོས་

བྱེད་ལུགས་ཤྱིག་བཤད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ནྱི་གཙོ་བོ་ལུས་ལ་བརེན་པའྱི་ཆོས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་

ཞེས་དང་། ཤཱཀ་ཐུབ་པའྱི་ཆོས་ནྱི་ཡྱིད་ལ་བརེན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཕྱི་ཡྱི་སྒ་དང་ངག་གྱི་

སྐད་ཆ་མྱིན་ལ། ཕྱི་ཡྱི་རྣམ་འགྱུར་གྱི་སྐད་ཆ་ཡང་མྱིན་པར་གཙོ་བོ་སེམས་འདུལ་

ཐབས་བྱེད་པའྱི་ཆོས་ཤྱིག་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་ཡོད།

དེས་ན་སྤྱིར་འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་ཐོག་ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་དད་པ་དང་། སྱིང་རེ། 

བཟོད་པ། ཆོག་ཤེས་བཅས་བཤད་ཀྱི་ཡོད། དེ་དག་ནང་སེམས་ཀྱི་སྐད་ཆ་ཡྱིན། སྤྱི་

ཡོངས་ཆོས་ལུགས་ཚང་མའྱི་བསླབ་བྱ་ནྱི། སེམས་དུལ་བའྱི་བསླབ་བྱ་བརྒྱབ་ཀྱི་

ཡོད། འོན་ཀང་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་མྱི་འདྲ་བའྱི་ཁད་ཆོས་ནྱི། སེམས་

འདུལ་ཐབས་བྱེད་པ་ནྱི། སེམས་དུལ་བའྱི་ཡོན་ཏན་བྱམས་དང་སྱིང་རེ་སོམ་དགོས་

ཞེས་གསུངས་པ་གཅྱིག་པུའྱི་དོན་མྱིན་པར། སེམས་མ་དུལ་བར་བྱེད་མཁན་དེ་གང་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དེའྱི་གཞྱི་ཕུག་རད་བཅད་ནས་དེ་ལ་བཟོ་ལྟ་བཟོ་རྒྱུ་འདྱི་ནང་པ་སངས་

རྒྱས་པ་ཁོ་ནའྱི་ཁད་ཆོས་ཡྱིན། 

སྟོང་པ་ཉྱིད་དང་བདག་མེད་པའྱི་ལྟ་བ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་ནྱི་འཛམ་གྱིང་གྱི་ཆོས་

ལུགས་ཆེ་ཆུང་ཚང་མ་བསོམས་ན་བརྒྱ་ཕག་ཙམ་ཡོད་པ་ལས་དེའྱི་ནང་གྱི་ལྟ་གྲུབ་

ཡོད་པའྱི་ཆོས་ལུགས་གཙོ་ཆེ་བ་ཧྱིན་དྷཱུའྱི་ཆོས་ལུགས་ལ་འདྲ་མྱིན་མང་པོ་ཞྱིག་

ཡོད། དཔེར་ན། ཤུགས་ཆེ་བ་གངས་ཅན་པ་ལྟ་བུ་ནྱི་ཧ་ལས་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་རྒྱ་ཆེ་ལ་

གཏྱིང་ཟབ་པོ་ཡོད། རྱིམ་བཞྱིན་ཡུལ་གྲུ་གཞན་ནས་བྱུང་བའྱི་འཇྱིའུ་ཆོས་ལུགས་

དང་། ཡེ་ཤུ། ཁ་ཆེ། ཛོ་ར་ཛོ་དྱིམ་ཞེས་པའྱི་ཆོས་ལུགས་དང་། རྒྱ་ནག་ལ་ཆ་བཞག་

ཀང་ཏའོ་ཅའོ་ཞེས་པའྱི་ཆོས་ལུགས་ལྟ་བུ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད། དེ་དག་ལ་ལྟ་གྲུབ་ཀང་

གང་འཚམས་ཤོད་རྒྱུ་ཡོད། དེ་དག་ཚང་མས་བདག་ཅེས་པ་དེ་ཡོད་པ་ལ་བརྱིས་པ་

ལས། ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་དེའྱི་ཐོག་ཏུ་གྲུབ་མཐས་བཏགས་ནས་ཕུང་པོ་

ལས་དོན་གཞན་པའྱི་བདག་ཡོད་ཅེས་སྒྲུབ་ཡོང་སྐབས། ཀུན་བཏགས་ཀྱི་འཛིན་པ་

ཞྱིག་སོན་མ་སླེབས་ཡོང་བ་ཡྱིན། དེས་ན་གྲུབ་མཐས་བཏགས་པའྱི་བདག་ཅྱིག་

ཆགས་ཡོད། དེས་ན་བདག་མེད་པ་འདོད་མཁན་ནྱི་ནང་པའྱི་ཆོས་གཅྱིག་པུ་ཡྱིན།

དེ་ལྟར་གསུངས་དགོས་དོན་ནྱི། བློ་མ་དུལ་བར་བྱེད་མཁན་གྱི་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི་

བློ་དེ་རད་བཅད་ནས་བློ་དེ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི་བློ་ཡྱིན་པ་དེ་འཛིན་སྟངས་ལ་འཁྲུལ་པ་

ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས། དེའྱི་འཛིན་སྟངས་ཀྱི་ཡུལ་བདག་དེ་མེད་ཅེས་གསུང་གྱི་ཡོད། 

དེས་ན་ཆོས་དང་ལྷག་པར་ནང་པའྱི་ཆོས་ཞེས་བརོད་སྐབས། སྡུག་བསལ་ལས་

སྐྱོབ་པར་བྱེད་མཁན་དང་། སྡུག་བསལ་ལས་འཛིན་པར་བྱེད་མཁན་ཞྱིག་ལ་ཆོས་
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

ཞེས་བརོད་ཀྱི་ཡོད། 

དེ་ལྟར་ལོ་དང་ཟླ་བ་འབེལ་ནས་བསེན་མཚམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཆོས་བྱས་ཀང་། 

སེམས་ཀྱི་སྡུག་བསལ་སེལ་མྱི་ཐུབ་ན་བློ་ཆོས་སུ་མ་སོང་བ་ཡྱིན། དེ་ལྟར་སགས་

བགངས་ཏེ་ལོ་མང་བསེན་པ་བཏང་ནས་བསད་ཀང་། མཛུབ་མོས་ཕེང་བ་འདྲེན་

སྐབས་སེན་མོ་ཟད་པ་ལས་ཉོན་མོངས་ཟད་ཀྱི་མེད། སགས་ཧ་ཅང་མང་པོ་བགང་

མཁན་རྣམས་ཀྱི་ལག་པའྱི་སེན་མོ་ཟད་ནས་སེན་མོའྱི་དཀྱིལ་ཀོང་ཀོང་ཆགས་པ་དེ་

འདྲ་ཡོད། དེས་ན་སར་ཨ་མདོའྱི་བླ་མ་ཞྱིག་གྱིས། ཉོན་མོངས་མ་ཟད་སེན་མོ་ཟད་

ཅེས་གསུངས་པ་ནྱི། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གསུངས་ཡོད།

དཔེར་ན། ང་རང་ཚོ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཧོབ་སྟེ་བལྟས་ན་ཆོས་བྱེད་པའྱི་ཁུལ་ཡྱིན་

ཞྱིང་། སོན་ལམ་བརྒྱབ་པ་དང་། ཡོན་ཆབ་ཕུལ་བ། ཕག་དང་མཆོད་འབུལ་སོགས་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཀང་། སེམས་ལ་ཐུག་ཙམ་བྱས་ན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཁོད་ག་རེ་ཟེར་གྱི་ཡོད་

ཅེས་ལམ་སང་རྒྱག་རེས་བརྒྱབ་པ་ལྟ་བུ་དང་། དངོས་པོ་ཡྱིད་དུ་འོང་བ་ཞྱིག་མཐོང་

ཚེ་ལམ་སང་ཞེན་ཆགས་སྐྱེས་ནས་དེ་ཁ་བསླུས་བརྒྱབ་ན་ཨེ་དྲག སྐྱག་རྫུན་བཤད་

ན་ཨེ་དྲག མགོ་བསྐོར་བཏང་ན་ཨེ་དྲག་གྱི་ཐོག་ནས་ཨེ་རག་མྱི་རག་ལྟ་བ་ལྟ་བུ་ནྱི་

སེམས་མ་དུལ་བའྱི་རགས་གསལ་པོ་ཡྱིན། 

དེས་ན་ང་ཚོའྱི་ཆོས་དེ་ཁ་ཙམ་ཚིག་ཙམ་གྱི་ཆོས་སུ་ཕྱིན་པ་ལས། དོན་དངོས་

སྡུག་བསལ་ལས་སྐྱོབ་པའྱི་ཆོས་སུ་སོང་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མེད། དེར་བརེན་ཆོས་

ཞེས་པའྱི་གོ་བ་ཡག་པོ་ཆགས་པ་དགོས། ཆོས་ཀྱི་གོ་བ་ཡག་པོ་ཆགས་ན་རང་དང་

སྤྱི་ཚོགས་ཚང་མར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཤེས་ཐུབ། སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཀྱིས་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བདག་མེད་པའྱི་ལྟ་བ་གསུངས་ཡོད། སྡུག་བསལ་གྱི་ར་བ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི་བློ་ཡྱི་ར་

བ་དེ་མེད་པར་བཟོ་བའྱི་དོན་དུ་བདག་མེད་པའྱི་ལྟ་བ་གསུངས་ཡོད། བདག་མེད་

ཡྱིན་པའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་ཀང་རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ཞེས་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་

ཡོང་བ་ཤ་སྟག་ཡྱིན། 

 ད་ལྟ་ཁེད་རང་ཚོས་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ཞེས་རགས་གསལ་བཏང་བ་ལྟར་རྒྱུ་

འབས་ཀྱི་རེན་འབྱུང་ཞེས་པ་དེ་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། རྒྱུ་མེད་པ་ལས་བྱུང་བ་མྱིན་ལ། རག་

པའྱི་རྒྱུ་ལས་ཀང་བྱུང་བ་མྱིན། འཇྱིག་རེན་བཀོད་པ་པོས་བྱས་པ་ཡང་མྱིན་པར་རང་

རང་གྱི་རྒྱུ་དང་རྐེན་ཙམ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་རེད་ཅེས་པའྱི་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་རེན་

འབྱུང་གསུང་གྱི་ཡོད། དེའྱི་སྐོར་ས་ལོ་བཤད་པ་དེ་ཡྱིན། ལྟ་གྲུབ་དེ་དངོས་ཡོད་

གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བཤད་ནས། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དེ་དང་ར་སྤད་ནས་དངོས་

ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི་བློ་ཡྱི་འཛིན་སྟངས་འཁྲུལ་པ་དེ་

ར་སྤོད་ཐེར་འདོན་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས་རང་གྱི་སེམས་ལ་ངེས་པ་རེད་པ་ཞྱིག་ཡོང་བ་

ཡྱིན། 

དེ་བཞྱིན་རང་གཅེས་འཛིན་ཡང་རང་གྱིས་རང་ལ་ཧ་ཅང་བརྱི་མཐོང་བྱེད་ཅྱིང་། 

སྤྱིར་རང་གྱིས་རང་ལ་བརེ་བ་བྱེད་པ་དེ་འགྱིགས་པ་ཡྱིན། རང་གྱིས་རང་ལ་མ་བརེ་

ན་སུ་ལ་བརེ། གཞན་ལ་བརེ་བ་ཞེས་པ་དེ་ཡང་ཐོག་མར་རང་ལ་བརེ་བའྱི་ཐོག་ནས་

དེ་ཉྱིད་གཞན་ལ་རྒྱ་ཆེར་སེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གཞན་ལ་བརེ་བ་དེ་ཡོང་དགོས་པ་

ལས། རང་གྱིས་རང་ལ་བརེ་བ་ཞྱིག་མེད་ན་གཞན་ལ་བརེ་བ་དེ་ཡོང་ཐབས་མེད། 

འོན་ཀང་རང་གཅེས་འཛིན་ཞེས་བརོད་སྐབས། གཞན་ཡལ་བར་དོར་བ་དང་། 
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

གཞན་ཁད་དུ་བསད་ནས་རང་ཉྱིད་གཅྱིག་པུ་བསམ་པའྱི་བློ་དེ་ལ་རང་གཅེས་འཛིན་

ཞེས་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ཕུང་ས་འདྲེན་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དེས་ན་ང་རང་ཚོའྱི་བློ་

ལ་བདེ་བ་འདོད་པ་དང་སྡུག་བསལ་མྱི་འདོད་པ་ཡྱིན། འོན་ཀང་རང་གཅྱིག་པུ་

བསམས་པའྱི་བློའྱི་དོན་དངོས་ནྱི་རང་ཉྱིད་གོགས་མེད་གཅྱིག་པུ་ཆགས་པ་དང་། 

ལྷག་པར་མྱི་ལ་ཆ་བཞག་ན། མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་འདྱི་རང་གྱི་ལྟོ་གོས་གཏམ་གསུམ་

གྱིས་མཚོན་པའྱི་མངོན་མཐོའྱི་བདེ་སྐྱྱིད་རྣམས་ཀང་གཞན་ལ་བརེན་ནས་ཡོང་

དགོས་པ་ཤ་སྟག་ཡྱིན། 

བར་དུ་མངོན་མཐོ་སྒྲུབ་པའྱི་འཚེ་བ་མེད་པའྱི་ལམ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡང་། གཞན་

གནོད་གཞྱི་དང་བཅས་པ་ལས་བཟློག་པ་ཞེས་བརོད་སྐབས་གཞན་ལ་བརེན་དགོས་

པ་ཡྱིན། རྣམ་མཁེན་བསྒྲུབ་རྒྱུར་མཚོན་ན་ཡང་བྱམས་དང་སྱིང་རེ་ར་བར་གྱུར་པའྱི་

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསོམས་ནས་སྒྲུབ་དགོས་ཤྱིང་། དེ་ཡང་དམྱིགས་པ་སེམས་

ཅན་ལ་དམྱིགས་ནས་ཡོང་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དོན་དངོས་པོའྱི་གནས་ཚུལ་ལ་

འཕལ་གྱི་མངོན་མཐོའྱི་ཕུན་ཚོགས་ཏེ། ཉྱིན་རེ་བཞྱིན་དུ་སེམས་ལྷོད་ལྷོད་ཡོང་བ་

ནས་བཟུང་སྟེ་ཡ་གྱིའྱི་རྣམ་མཁེན་ཐོབ་པའྱི་བར་དུ་གཞན་ལ་བརེན་ནས་ཡོང་དགོས་

པ་ཤ་སྟག་ཡྱིན། དེ་ཡལ་བར་དོར་ན་ལྐུགས་པ་ཡྱིན། བདེ་སྐྱྱིད་འདོད་ལ་སྡུག་བསལ་

མྱི་འདོད་པ་ཡྱིན། འོན་ཀང་སྡུག་བསལ་གྱི་ར་བ་བདག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་བདག་འཛིན་

དེ་དང་། རང་གཅེས་པར་འཛིན་པའྱི་གཅེས་འཛིན་གཉྱིས་སེམས་ཀྱི་གཏྱིང་དུ་སྐྱོན་

མེད་དཀར་གཙང་ལ་བལྟས་ནས་དེ་དང་དུ་བླངས་ནས་སོད་སྐབས་སྡུག་བསལ་གྱི་

འཆྱིང་ཐག་ལས་གོལ་ཐུབ་ཀྱི་མེད། 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དེས་ན་རང་གཅེས་པར་འཛིན་པའྱི་གཅེས་འཛིན་དང་། བདེན་པར་འཛིན་པའྱི་

བདེན་འཛིན་གཉྱིས་ཀྱིས་སྡུག་བསལ་གྱི་ར་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཤེས་པ་བྱེད་དགོས། 

དེ་ལྟར་ཤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་རང་གཅེས་འཛིན་དང་བདེན་འཛིན་གཉྱིས་ལ་མགོ་ལག་

གཞུ་ཐུབ་ན། ལག་པར་ལགས་ཐག་བརྒྱབ་པ་དེ་ལས་གོལ་བ་ལྟ་བུ་ཡྱིན། དེ་ནས་

དངོས་གནས་སེམས་ནང་བཅྱིངས་འགོལ་ཐོབ་སྟེ། སེམས་ལ་བདེ་སྐྱྱིད་དང་། དགའ་

ཚོར། གདེང་སོབས་བཅས་སླེབས་པ་ཞྱིག་གཏན་གཏན་ཡོང་བ་ཡྱིན། དེར་བརེན་

ནང་པའྱི་ཆོས་བུདྷ་དྷརྨཱ་ཞེས་པ་སྟེ། བུདྷ་ནྱི་གོང་དུ་སངས་རྒྱས་ཞེས་བརོད་པ་དེ་

ཡྱིན། དེ་ལྟ་བུའྱི་སངས་རྒྱས་དེས་གསུངས་ཤྱིང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་དེ་ལྟ་བུ་

ཞྱིག་ང་ཚོས་བསྒྲུབ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཚུལ་དེ་ལ་བུདྷ་དྷརྨཱ་ཞེས་བརོད་པ་ཡྱིན།།
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རྒྱལ་སྲས་ཐོགས་མེད་ཀིས་མཛད་པའི་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མ་
བཞུགས་སོ།།

དང་པོ། མཚན་གྱི་དོན། 

དེ་ཡང་རྒྱལ་སས་ཐོགས་མེད་ཅེས་པའྱི་རྒྱལ་སས་ནྱི། རྱིགས་རུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་

རྒྱལ་པོའྱི་རྱིགས་སུ་འཁྲུངས་པའྱི་རྒྱལ་སས་ཀྱི་དོན་མྱིན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་

རྒྱལ་བུ་གཞོན་ནུ་དོན་གྲུབ་ཅེས་བརོད་པ་ནྱི། རྒྱལ་པོའྱི་རྱིགས་རྒྱུད་ལས་བྱུང་བའྱི་

སས་ཡྱིན་པས་རྒྱལ་བུ་གཞོན་ནུ་དོན་གྲུབ་ཅེས་པ་ལྟ་བུ་ཡོང་གྱི་ཡོད། དེ་བཞྱིན་

རྒྱལ་སས་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཅེས་པ་དེ་ཡང་། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་རྒྱལ་

པོའྱི་རྱིགས་ལས་འཁྲུངས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་རྒྱལ་སས་ཀྱི་དོན་ཞྱིག་སླེབས་ཀྱི་ཡོད། 

སྐབས་འདྱིའྱི་རྒྱལ་སས་ཞེས་པ་ནྱི་རྒྱལ་པོའྱི་རྱིགས་རུས་ཀྱི་རྒྱལ་སས་དེར་བརོད་

ཀྱི་མེད། འདྱིའྱི་རྒྱལ་སས་ཞེས་པའྱི་རྒྱལ་ནྱི། རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་སྟེ། རྒྱལ་བ་ཞེས་

པ་ནྱི་བདུད་བཞྱི་ཕ་རགས་ལས་རྒྱལ་བ་ལ་བརོད་པ་ཡྱིན། དེ་ཡང་བཅོམ་ལྡན་ཞེས་

པའྱི་དོན་ནྱི་བདུད་བཞྱི་བཅོམ་ཞྱིང་། ལེགས་པ་དྲུག་དང་ལྡན་པས་ན་བཞྱི་བཅོམ་

དྲུག་ལྡན་ཞེས་བརོད་པ་དང་། དེ་ལྟ་བུའྱི་བཞྱི་བཅོམ་དྲུག་ལྡན་དེ་ལ་རྒྱལ་བ་ཞེས་

མཚན་བཏགས་པ་ཡྱིན། 

མདོར་ན་དེ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་ཡྱིན། རྒྱལ་བ་སངས་རྒྱས་དེའྱི་གསུང་

ལས་སྐྱེས་ཤྱིང་། གསུང་ལས་སྐྱེས་པ་ཙམ་མྱིན་པར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་སྒྲུབ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་མཐར་ཐུག་བདག་པས་གཞན་གཅེས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཐུགས་

རྒྱུད་ལ་མངའ་བ་དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བརོད་ཀྱི་ཡོད་ལ། དེ་ལ་རྒྱལ་

བའྱི་སས་ཞེས་ཀང་བརོད་ཀྱི་ཡོད། 

མ་གཞྱི་ཉན་རང་རྣམས་རྒྱལ་བའྱི་གསུང་ལས་སྐྱེས་པ་ཡྱིན་ཀང་། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱི་ཐུགས་སས་ལྟ་བུ་ཆགས་མེད། བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་བརེས་

པའྱི་གོ་འཕང་སྒྲུབ་པར་ཁས་བླངས་ཤྱིང་དམ་བཅས་པ་དེ་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་

སས་ཀྱི་ཐུ་བོ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད། རང་དོན་ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་བསམ་པས་དག་བཅོམ་པའྱི་

གོ་འཕང་ཙམ་མངོན་དུ་བྱ་བསམ་པའྱི་ཉན་རང་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ལས་

སྐྱེས་པ་ཞེས་བརོད་ཆོག་ཀང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཐུགས་ཉེ་བའྱི་སས་ལྟ་བུ་

ཆགས་ཀྱི་མེད། དེས་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གསུང་ལས་སྐྱེས་པའྱི་སས་བདག་

པས་གཞན་གཅེས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཉམས་བཞེས་གནང་ནས་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའྱི་རོག་པའམ་ཡོན་ཏན་འཁྲུངས་པའྱི་སེམས་དཔའ་ཞྱིག་ལ་རྒྱལ་སས་

ཞེས་ཞུ་གྱི་ཡོད། 

རྒྱལ་སས་ཐོགས་མེད་བཟང་པོ་ཞེས་པ་ནྱི། དེའྱི་ཚེ་དེའྱི་དུས་ཏེ་ད་ནས་བརྱིས་

པའྱི་ལོ་བརྒྱད་བརྒྱ་ཙམ་གྱི་གོང་དུ་བྱོན་པ་སྟེ། སན་གགས་ཅན་གྱི་བུ་སྟོན་རྱིན་པོ་

ཆེ་དང་རྒྱལ་སས་ཐོགས་མེད་བཟང་པོ་རྣམ་གཉྱིས་དུས་མཉམ་ལྟ་བུར་བྱོན་པ་ཡྱིན། 

དེ་ཡང་ཉྱིན་ཞྱིག་བུ་སྟོན་རྱིན་ཆེན་གྲུབ་དང་། རྒྱལ་སས་ཐོགས་མེད་བཟང་པོ་རྣམ་

གཉྱིས་ལྷན་དུ་གདན་འཛོམས་པའྱི་སྐབས་དེར་བུ་སྟོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཕག་ཅུང་ཟད་

སྙུང་གྱི་ཡོད་པས། བུ་སྟོན་རྱིན་པོ་ཆེས་རྒྱལ་སས་ཐོགས་མེད་བཟང་པོར་ཁོད་རང་



  24  

བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རོད་མེད་ཅྱིག་ཡྱིན་

པས། ཁོད་ཀྱིས་ངའྱི་ལག་པར་ཕུ་ཞྱིག་རྒྱོབས་དང་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད། 

དེ་ནྱི་རྒྱལ་སས་ཐོགས་མེད་བཟང་པོ་ཡོངས་གགས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔར་ངོས་

འཛིན་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེས་ན་ཁོང་ལ་རྒྱལ་སས་ཞེས་པའྱི་དོན་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན། 

དུས་ཕྱིས་ཁོང་ཉྱིད་བཞུགས་གནས་གཙང་གྱི་དངུལ་ཆུའྱི་རྱི་ཁོད་དུ་བཞུགས་པས་

ན་དངུལ་ཆུ་ཞེས་དང་། ཐོགས་མེད་བཟང་པོ་ནྱི་ཁོང་གྱི་མཚན་དངོས་ཡྱིན།

ཁོང་ནས་སློབ་གཉེར་མང་དུ་གནང་ཞྱིང་། སྤོད་འཇུག་དང་མདོ་སེ་རྒྱན་ལ་

སོགས་པའྱི་གཞུང་ཆེན་མོའྱི་འགེལ་པ་བརམས་པ་གནང་བའྱི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་

ཞྱིག་ཡྱིན་ལ། སྒྲུབ་པ་ལ་རེ་གཅྱིག་ཏུ་བརོན་པའྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་

ཚད་ལོངས་པ་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན། ལག་ལེན་སོ་བདུན་མ་འདྱི་ཁོང་གྱིས་མཛད་པ་ཞྱིག་

ཡྱིན། ལག་ལེན་སོ་བདུན་མ་ཞེས་པ་ནྱི། ཁོང་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་

ཉམས་བཞེས་གནང་ནས་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་འཁྲུངས་པ་དང་། ཁོང་གྱིས་རེས་འཇུག་

གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་རང་གྱི་ཉམས་མོང་གྱི་སྟེང་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞྱིག་

བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ན། ཉྱིན་རེ་ཉྱིན་རེ་ལག་ལེན་ཇྱི་ལྟར་བྱེད་དགོས་པ་དེ་དག་ཚིགས་སུ་

བཅད་པ་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་གསུངས་པར་བརེན་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མ་ཞེས་བརོད་

པ་ཡྱིན། ང་རང་ཚོ་ཆོས་བྱེད་མཁན་གྱི་ནང་རབ་འབྱིང་ཐ་གསུམ་ཡོད་ཅྱིང་། ཆོས་པ་

རབ་ནྱི་ཆོས་ཉམས་ལེན་ཚེ་དང་སྒྲུབ་པ་མཉམ་པ་བྱས་ཏེ། ཚེ་འདྱིར་རོགས་པའྱི་

ལམ་སེ་ཟྱིན་ནས་རྱི་དྭགས་རས་མ་བཞྱིན་དུ་དབེན་པའྱི་རྱི་སུལ་ལ་གནས་ཏེ་སྒྲུབ་པ་

ལ་རེ་གཅྱིག་ཏུ་བརོན་པ་དང་། སོ་གསུམ་དགེ་ལ་བཀོལ་ནས་ཚེ་དང་སྒྲུབ་པ་མཉམ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

པའྱི་ཐོག་ནས་སྒྲུབ་པའྱི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་མཁན་དེ་ནྱི་ཆོས་པ་རབ་ཡྱིན། 

ཡང་ཆོས་པ་འབྱིང་ནྱི། ཉན་རང་བྱང་སེམས་ལ་ཆེ་འབྱིང་ཆུ་གསུམ་དུ་དབྱེ་བ་ལྟ་

བུ་མྱིན་པར། དེ་ནྱི་ཉམས་ལེན་བྱེད་ལུགས་ཀྱི་སྐོར་ཡྱིན། ཐེག་པ་ཆེན་པོའྱི་ཆོས་

ཉམས་ལེན་བྱེད་མཁན་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ཡང་། ཉམས་ལེན་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་རྱིམ་པ་

བཤད་ན། སྒྲུབ་པའྱི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་མཁན་གྱི་རྱིགས་གཅྱིག་ཡོད་པ་དེ་ནྱི་མྱི་

ཚང་མས་བྱེད་མྱི་ཐུབ་ཅྱིང་། གལ་ཏེ་བྱས་ན་སྤྱི་ཚོགས་དེ་ཉྱིད་ཡལ་འགོ་བ་ལྟ་བུ་

ཆགས་ཉེན་ཡོད་པས་ཡོང་ཐབས་ར་བ་ནས་མེད། དེས་ན་རྱིམ་པ་གཉྱིས་པ་ནྱི་རང་

ཉྱིད་ཀྱིས་སློབ་སྦོང་ཡག་པོ་བྱས་ཏེ་སློབ་སྦོང་བྱས་པའྱི་དོན་རྣམས་རྒྱུད་ཐོག་ཏུ་

བཀལ་ནས་ལམ་སང་སོམ་བྱུང་གྱི་ཉམས་ལེན་ཞྱིག་བྱེད་མ་ཐུབ་རུང་། ཐོས་བྱུང་

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསྟན་པ་ཡོངས་རོགས་ལ་གོ་བ་ཆགས་པ་ཞྱིག་བྱེད་དགོས། 

དེའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བྱུང་གྱིས་ཡང་ཡང་དཔད་ཅྱིང་བསམས་ནས་སེམས་ལ་ངེས་

པ་རེད་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན། ཇྱི་ལྟར་ངེས་པ་རེད་པའྱི་དོན་དེ་རྣམས་གདེང་འཁེལ་བའྱི་

ཐོག་ནས་གཞན་ལ་བཤད་དེ་བསྟན་པ་དང་འགོ་བའྱི་དོན་བཤད་སྒྲུབ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་

ནས་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན། དེ་ནྱི་བསྟན་པའྱི་ཞབས་འདེགས་རླབས་པོ་ཆེ་སྒྲུབ་པ་

ཞྱིག་ཡྱིན། 

 དཔེར་ན། སར་ྋརྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕེང་དང་པོ་རེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་ཐོག་མར་

སློབ་གཉེར་གནང་བ་དང་། ཕྱིས་སུ་མཁས་པར་གྱུར་ནས་གཙང་གྱི་བྱང་ཆེན་རྱི་

ཁོད་དུ་ཚེ་དང་སྒྲུབ་པ་མཉམ་པའྱི་ཉམས་བཞེས་མཛད་ནས་བཞུགས་པ། དེའྱི་

སྐབས་ལྷག་པའྱི་ལྷའྱི་ཞལ་གཟྱིགས་དང་། ལྷག་པར་རེ་བཙུན་སྒོལ་མ་དཀར་ལང་
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

སོགས་ཞལ་གཟྱིགས་ཀྱིས་ལུང་བསྟན་དབུགས་དབྱུང་གནང་བ་སོགས་བྱུང་ཡོད། 

ལྷ་དང་བླ་མའྱི་ལུང་བསྟན་དང་། ཁོང་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་སོན་ལམ་གྱི་ཐོག་

ནས་ཚེ་དང་སྒྲུབ་པ་མཉམ་པ་མཛད་རྒྱུ་བཞག་ནས། གཙང་གྱི་གཞྱིས་རེར་ཕེབས་

ནས་བཀྲ་ཤྱིས་ལྷུན་པོའྱི་དགོན་པ་ཕག་བཏབ་པ་གནང་ཞྱིང་། བཀྲ་ཤྱིས་ལྷུན་པོའྱི་

དགོན་པ་ཕག་འདེབས་གནང་སྐབས། དགོན་པ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་འཆར་

གཞྱི་རེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཞལ་བཀོད་གནང་བ་དང་། ཉྱིན་ལྟར་

འཛུགས་སྐྲུན་གནང་སར་ཕེབས་ཏེ་གཟྱིགས་རོག་དང་ཞལ་བཀོད་གནང་ཡོད། དེ་

བཞྱིན་རེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་རང་ཉྱིད་གྲྭ་པ་གྲྭ་རྐང་ཡྱིན་པས་འགོ་སོང་གཏོང་རྒྱུ་མེད་

སྟབས། ཕོགས་དང་མཚམས་སུ་སྦྱིན་བདག་རྣམས་ལ་སློང་མོ་བྱེད་མྱི་འབུལ་སྡུད་

པ་བཀོད་མངགས་གནང་ཞྱིང་། ཁོང་ཉྱིད་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་སྟབས་ཉྱིན་རེ་

གཞུང་ཆེན་སློབ་གཉེར་བ་རྣམས་ལ་དཔེ་ཁྱིད་གནང་བ་དང་། འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཆེན་

པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས། དགེ་ཚུལ་སློང་གྱི་སོམ་པ་ཡང་མང་པོ་གནང་སྟེ་བཞུགས་ཡོད། 

ཕྱིས་སུ་ཁོང་གྱི་སློབ་མའྱི་ནང་ནས་རེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཐུགས་བཞེད་

ཇྱི་བཞྱིན་འགྲུབ་མྱིན་ཡོང་སྐབས། རེ་དགེ་འདུན་པས་ངས་བྱང་ཆེན་ལ་ཚེ་བློས་

བཏང་སྟེ་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་མུ་མཐུད་བྱས་ཡོད་ན། ད་གཟོད་ང་ས་ལམ་གྱི་རོགས་

པ་བརེས་པ་ཡོད། འོན་ཀང་དེ་བློས་བཏང་ནས་ངས་དགོན་པ་འདེབས་པའྱི་དོན་དུ་

ཡོང་བ་ཡྱིན་པས། ཁེད་རང་ཚོས་གཟབ་གཟབ་མ་བྱས་ན་ངས་བློས་གཏོང་ཆེན་པོ་

བྱས་ཡོད་ཅེས་བཀའ་བཀོན་དང་ཡུས་ལྟ་བུ་ཅུང་ཟད་གསུངས་ཡོད། དེ་ལྟར་དགོས་

པ་རླབས་ཆེ་ཆུང་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་ཡྱིན། སྒྲུབ་པའྱི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

མཁན་གྱི་རྱིགས་གཅྱིག་ཡོང་བ་ཡྱིན།

ཡང་རྱིགས་གཅྱིག་གྱིས་བསྟན་པ་དང་འགོ་བའྱི་དོན་རྒྱ་ཆེ་ས་ལ་དགོངས་ནས་

ཕག་ལས་གནང་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད། དཔེར་ན། ང་རང་ཚོའྱི་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་ཆོས་

སར་ཁག་གྱི་ནང་དུ་རང་ཉྱིད་འདུལ་བ་དང་མཐུན་པ། འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས་བཀའ་

གདམས་པའྱི་དགེ་བཤེས་དང་འདྲ་བར་བཞུགས་ཤྱིང་། རང་ཉྱིད་ལ་ཉམས་མོང་བྱུང་

བ་དང་། དེ་བཞྱིན་སློབ་གཉེར་སྐྱོན་པའྱི་ལུང་གྱི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀང་གཞན་ལ་

འཆད་པ་བཅས་གནང་ན་བསྟན་པའྱི་བྱ་བ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན། དཔེར་ན། ཁེད་རང་ཚོ་

སྐྱ་སེར་གྱི་དབྱེ་བ་མེད་པར་སློབ་གྲྭའྱི་དགེ་རྒན་བྱེད་རྒྱུ་ལྟ་བུས་མཚོན་སངས་རྒྱས་

ཀྱི་ཆོས་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཉམས་སུ་བླངས་ནས་གང་འཚམས་ཀྱི་ངེས་པ་རེད་པའྱི་

ཉམས་མོང་རྣམས་གཞན་ལ་སློབ་ཁྱིད་བྱེད་ཐུབ་ན། ང་རང་ཚོའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་

རྱིམ་བཞྱིན་སར་རྱིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔ་དང་ཆུང་བ་ལྔ་ཞེས་ཤོད་སོལ་ཡོད་པ་ལྟར་

རྱིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔའྱི་ནང་གྱི་ནང་དོན་རྱིག་པ་དང་། ཚད་མ་རྱིག་པ་སོགས་མང་

ཚོགས་ཀྱི་ནང་ཤེས་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་ཐྱིག་སེལ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱེད་ཐུབ་

ན། གྲུབ་འབས་རླབས་ཆེན་ཐོབ་རྒྱུ་དང་། དངོས་གནས་འདྲ་འདྲའྱི་ནང་ནས་མྱི་འདྲ་

བ་ཞྱིག་གཏན་གཏན་ཡོང་རྒྱུ་དེ་འདྲའྱི་འགོ་སྟངས་གཅྱིག་ཡོད། 

ཡང་ཁྱིམ་ནས་ཁྱིམ་མེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་བསླབ་པ་སློབ་གཉེར་མཐའ་

འཁོངས་བྱས་ཏེ་ལུང་རོགས་ཀྱི་བསྟན་པ་བཤད་སྒྲུབ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཛིན་སྐྱོང་

སེལ་གསུམ་བྱེད་པའྱི་རྱིམ་པ་གཅྱིག་ཡོད། དེ་ནྱི་མ་མཐར་ཡང་ལམ་ཡོངས་རོགས་

ལ་གོ་བ་ཆགས་པ་ཞྱིག་བྱས། དེའྱི་ཐོག་ནས་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་གང་ཐུབ་ཉམས་ལེན་
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

བྱེད་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད། ལག་ལེན་སོ་བདུན་མའྱི་ནང་ཆོས་པ་རབ་

གཅྱིག་གྱིས་ཉམས་ལེན་བྱེད་ལུགས་གསུངས་ཡོད།།

གཅྱིག མཆོད་པར་བརོད་ཅྱིང་རོམ་པར་དམ་བཅའ་བ།

༡༽ མཆོད་པར་བརོད་པ།

 ན་མོ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་རཱ་ཡ། ཞེས་པ་ནྱི་ལེགས་སྦར་སྐད་དུ་ཐོག་མར་ཕག་འཚལ་བ་

ཡྱིན། དེ་ཡང་ལོ་ཀེ་ཤྭ་རཱ་ཞེས་པ་ནྱི་འཇྱིག་རེན་དབང་ཕྱུག་དང་། ཡ་ནྱི་ལ་དོན་ནམ་

དགོས་ཆེད་དེ། འཇྱིག་རེན་དབང་ཕྱུག་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ་ཞེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན། ལོ་ཀེ་

ཤྭ་རཱ་ནྱི་སྤན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་མཚན་ཡྱིན། དེ་ཡང་སྤན་རས་གཟྱིགས་སྱིང་རེའྱི་ལྷ་

ཡྱིན་པས་སྐབས་འདྱིར་གཞུང་འདྱིའྱི་བརོད་བྱ་གཙོ་བོ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བཤད་

ཀྱི་ཡོད་པས་ན། སྱིང་རེའྱི་ལྷ་མཆོག་འཕགས་མཆོག་སྤན་རས་གཟྱིགས་ལ་ཕག་

འཚལ་བ་ཡྱིན། 

 གང་གྱིས་ཆོས་ཀུན་འགོ་འོང་མེད་གཟྱིགས་ནས། །

 འགོ་བའྱི་དོན་ལ་གཅྱིག་ཏུ་བརོན་མཛད་པའྱི། །

 བླ་མ་མཆོག་དང་སྤན་རས་གཟྱིགས་མགོན་ལ། །

 རག་ཏུ་སོ་གསུམ་གུས་པས་ཕག་འཚལ་ལོ། །

ཞེས་པ་ནྱི་གཞུང་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་། གཞུང་དེ་ཉྱིད་རོམ་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་

གཞུང་བརམས་པ་ལ་བར་ཆད་མྱི་ཡོང་བ་དང་། ཡ་རབས་དམ་པའྱི་ལུགས་དང་

མཐུན་པར་ཐོག་མར་མཆོད་པ་བརོད་པ་དང་། དེ་ནས་རོམ་པར་དམ་བཅའ་བ། 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

གཞུང་དངོས་བཤད་པ། མཇུག་རུ་དགེ་བ་བསོ་བ། མཛད་པ་པོ་གང་གྱིས་མཛད་པ་

བཅས་ནམ་རྒྱུན་འཆད་ཚུལ་འདྱི་ལྟར་ཡོང་གྱི་ཡོད། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྱིས་

མཆོད་བརོད་གསུང་གྱི་ཡོད། 

མཆོད་བརོད་ཤོ་ལོ་ཀ་འདྱིའྱི་དོན་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཕལ་ཆེར་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ངོ་སྤོད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་འདུག དེ་ཡང་གང་གྱིས་ཞེས་པའྱི་གང་

སྒ་ནྱི། སློབ་དཔོན་ཐོན་མྱིས་མཛད་པའྱི་སུམ་ཅུ་པ་ལས། ཅྱི་ཇྱི་སུ་གང་སྤྱི་སྒ་

སྟེ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཅྱི་དང་ཇྱི་དང་སུ་དང་གང་བཅས་ནྱི་སྤྱི་སྒ་སྟེ་གང་ལའང་

སྦར་ཆོག་པ་ཡྱིན། དེའྱི་ཁད་པར་གྱི་ཚིག་ནྱི་ཆོས་ཀུན་འགོ་འོང་མེད་པར་གཟྱིགས་

པའྱི་རོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་དང་། འགོ་བའྱི་དོན་ལ་གཅྱིག་ཏུ་བརོན་པར་མཛད་པའྱི་རྒྱ་

ཆེ་བའྱི་ཡོན་ཏན། ཟབ་པ་དང་། ཤེས་རབ། ཐབས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་མཐར་ཐུག་པ་མངའ་

བའྱི་བླ་མ་དང་སྤན་རས་གཟྱིགས་ཞེས་པས། གང་གྱིས་ཞེས་པ་ནྱི་བླ་མ་མཆོག་དང་

སྤན་རས་གཟྱིགས་མགོན་གང་གྱིས་ཞེས་སྤན་རས་གཟྱིགས་དང་གཉྱིས་སུ་མེད་

པའྱི་བླ་མ་གང་གྱིས་ཆོས་ཀུན་ཞེས་པའྱི་ཆོས་ནྱི༑ རང་གྱི་ངོ་བོ་འཛིན་པའྱི་ཆ་ནས་

དྷརྨཱ་ཞེས་པའྱི་ཆོས་དེ་ཡྱིན་ལ། ཀུན་ནྱི་ཐམས་ཅད་དམ་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་དོན་ཡྱིན། 

དེའྱི་དོན་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཤེས་བྱའྱི་ཆོས་ལ་སེ་ཚན་མང་དུ་ཕེ་རྒྱུ་ཡོད། སྤྱིར་

ཤེས་བྱ་དང་ཡོད་པ་ཞེས་བརོད་སྐབས་ཚད་མས་དམྱིགས་པ་ཡོད་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་

དང་། བློའྱི་ཡུལ་དུ་བྱ་རུང་བ་ཤེས་བྱའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཅེས་བསྡུས་གྲྭའྱི་སྐབས་སུ་ཐོན་

ཡོང་བ་ཡྱིན། དེ་དག་གྱིས་སོམ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བརྒྱབ་ཡོད་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན། བློ་

ཡྱི་ཡུལ་དུ་ཤར་རྒྱུ་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་རུང་དེ་ཤེས་བྱ་རེད་ཅེས་ཤེས་བྱ་ཡོན་
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

ཏན་ཤེས་པ་གཅྱིག་པུའྱི་སྐད་ཆ་མྱིན་པར་ཤེས་བྱ་མཐའ་དག་སྟེ་བློ་ཡྱི་ཡུལ་དུ་བྱ་

རུང་བར་ཤེས་བྱ་ཞེས་བརོད་པ་ཡྱིན། ཡོད་མེད་གཉྱིས་ལས་ཚད་མས་དམྱིགས་པ་

ཡྱིན་ན་ཡོད་པ་དང་། ཚད་མ་ཞེས་བརོད་སྐབས་བློ་དེས་ཇྱི་ལྟར་གཞལ་བ་ལྟར་དོན་

ལ་གནས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཚད་མ་ཞེས་བརོད་པ་ཡྱིན། དེ་ལྟ་བུའྱི་ཚད་མས་སྒྲུབ་བྱེད་

ཀྱི་ཚད་མ་ཡོད་པ་ལ་ཞྱིག་ལ་ཡོད་པ་ཞེས་འཇོག་པ་ཡྱིན།

དེ་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་ཆོས་ལ་རག་པ་དང་དངོས་པོ། ཡང་ཟག་བཅས་དང་ཟག་མེད་

ལྟ་བུ་དགོས་པ་མྱི་འདྲ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཆོས་ཀྱི་དབྱེ་བ་འབྱེད་ལུགས་མང་པོ་ཞྱིག་

ཡོད། སྐབས་འདྱིར་བདེ་སྡུག་གྱི་སྐད་ཆ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས། མ་བརག་མ་

དཔད་པའྱི་ངང་ནས་སང་ཚོད་ཀྱིས་གནས་སྟངས་གཅྱིག་དང་། ང་ཚོའྱི་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་

གྱི་བློ་མང་པོ་ཞྱིག་སང་ཚོད་དེ་དོན་གྱི་ཡྱིན་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་ཐོག་

ནས་རོངས་པའྱི་བློ་མང་པོ་ཞྱིག་སྐྱེ་གྱི་ཡོད་པས་ན༑ སང་ཚུལ་ཙམ་ལ་མྱི་ཞེན་པར་

ཡྱིན་ལུགས་སམ་སོད་ལུགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ལ་དཔད་པ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་གལ་

འགངས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡྱིན། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་དབུ་མ་ར་བ་ཤེས་རབ་ལས། 

 སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་བསྟན་པ། །

 བདེན་པ་གཉྱིས་ལ་ཡང་དག་བརེན། །

  ཞེས་པ་ལྟར་བདེན་པ་གཉྱིས་གསུང་གྱི་ཡོད། བདེན་པ་གཉྱིས་གསུངས་

དགོས་དོན་ནྱི། སང་ཚོད་ལ་དོན་གྱི་སོད་ལུགས་ཇྱི་བཞྱིན་མྱི་སང་བ་དང་། སང་ཚོད་

དེ་ཉྱིད་གཞྱིར་བཞག་པས་ང་ཚོ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕུང་གྱི་ཡོད་པས་ན། སང་ཚོད་དེ་ཉྱིད་

མྱིན་པར་དོན་གྱི་ཡྱིན་ལུགས་དེ་ཤེས་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན། སང་ཚོད་ཀྱི་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དབང་དུ་བྱས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་ངོ་བོ་གཅྱིག་དང་། དེའྱི་མཐར་ཐུག་ཡྱིན་ལུགས་ཀྱི་ཆ་

ནས་ངོ་བོ་གཅྱིག་བཅས་མདོར་ན་ཕྱི་ནང་གྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དམ་ཚད་མས་

དམྱིགས་པའྱི་ཆོས་ཡོད་དོ་ཅོག་ལ་ངོ་བོ་གཉྱིས་རེ་འཇོག་གྱི་ཡོད། དེ་ཡང་ཀུན་རོབ་

པའྱི་ངོ་བོ་གཅྱིག་དང་། དོན་དམ་པའྱི་ངོ་བོ་གཅྱིག་བཅས་བདེན་པ་གཉྱིས་ཞེས་

བརོད་ཀྱི་ཡོད། སྤྱིར་བདེན་པ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐ་སད་མུ་སྟེགས་པའྱི་གཞུང་གྱི་ནང་དུའང་

ཡོད། དེ་བཞྱིན་རང་སེ་བྱེ་བག་སྨྲ་བ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཚང་མས་བདེན་པ་གཉྱིས་ཞེས་

གསུང་གྱི་ཡོད། འོན་ཀང་བདེན་གཉྱིས་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཅེས་པ་ནྱི་དབུ་མའྱི་གཞུང་ནས་

གསུང་པ་འདྱི་ཉྱིད་ཡྱིན། སང་ཚོད་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པའྱི་ངོ་བོ་གཅྱིག་དང་།  ཡྱིན་

ལུགས་གནས་ཚུལ་གྱི་ཆ་ནས་ངོ་བོ་གཅྱིག་སྟེ༑ དེ་ལྟ་བུའྱི་དགོས་པ་ཁད་པར་ཅན་

ཡོད་པས་ན་བདེན་པ་གཉྱིས་གསུངས་ཡོད། བདེན་པ་གཉྱིས་ཀྱི་མྱིང་གཞན་ཞྱིག་ལ་

ཇྱི་ལྟ་བ་དང་ཇྱི་སེད་པ་ཞེས་བརོད་ཀྱི་ཡོད། 

ཇྱི་ལྟ་བ་ཞེས་པ་ནྱི་ཡྱིན་ལུགས་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཇྱི་ལྟ་བ་ཞེས་

བརོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ཇྱི་སེད་ཅེས་པ་ནྱི། སེད་ནྱི་མང་པོའྱི་དོན་ཡྱིན་ཞྱིང་། རྣམ་

གངས་མང་པོ་ཡོད་པའྱི་ཚིག་ཅྱིག་ཡྱིན། ཇྱི་ལྟ་བ་ཞེས་བརོད་སྐབས་དོན་དམ་བདེན་

པ་ཆོས་ཅན་གྱི་དབང་ལས་རྣམ་གངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་ན་ཡང་། ཆོས་ཉྱིད་རང་ཉྱིད་

ཀྱི་སོད་ལུགས་སམ་ངོ་བོའྱི་ཐོག་ནས་བཤད་ན། དུ་མ་རོ་གཅྱིག་ཅེས་པ་དེ་ཆགས་

ཀྱི་ཡོད། སང་ཚོད་ཀྱི་ཇྱི་སེད་པའྱི་ཆོས་ཞེས་བརོད་སྐབས། བཟང་ངན་དང་གཅྱིག་

དང་དུ་མ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་གངས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པས་ན་ཇྱི་སེད་

པ་ཞེས་བརོད་པ་ཡྱིན། སང་ཚོད་ཀྱི་ངོ་བོ་དེའྱི་ཐོག་ནས་བརོད་སྐབས་ཇྱི་སེད་པ་དང་
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། གནས་ཚུལ་ལམ་ཡྱིན་ལུགས་མཐར་ཐུག་གྱི་ངོས་ནས་བཤད་སྐབས་ཇྱི་ལྟ་བ་

ཞེས་བརོད་པ་ཡྱིན། 

དེ་ལྟར་ཇྱི་ལྟ་ཇྱི་སེད་གཉྱིས་ཡོད་པ་ལས། སྐབས་འདྱིར་ཇྱི་ལྟ་ཇྱི་སེད་ཀྱི་ཆོས་

ཀུན་ཞེས་བསྡུས་པའྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པ་ཡྱིན་ལུགས་མཐར་ཐུག་གྱི་ངོས་

ནས་བཤད་ན། དུ་མ་རོ་གཅྱིག་ཅེས་འགག་བྱས་སྟོང་ཙམ་ཞྱིག་ཏེ། རང་གྱི་དེ་ཁོ་ན་

ཉྱིད་མ་ཡྱིན་བཞྱིན་དུ་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་དུ་སང་བའྱི་སང་བ་དེ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞྱི་བ་དང་

། སྤོས་པའྱི་མཚན་མ་མཐའ་དག་ཞྱི་བའྱི་བློ་དེ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཞེས་བརོད་

སྐབས། སྤོས་པའྱི་སང་བ་མཐའ་དག་འགག་པ་དང་། སྤོས་པའྱི་སང་བ་མཐའ་དག་

འགག་པའྱི་བློ་དེའྱི་གཟྱིགས་ངོ་ལ་འགོ་བ་དང་འོང་བ༑ གཅྱིག་དང་ཐ་དད། རྒྱུ་དང་

འབས་བུ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་དབྱེ་གང་ཡང་མེད། གཅྱིག་དང་ཐ་དད་དང་འགོ་བ་དང་འོང་

བ་ཐམས་ཅད་སང་ཚོད་ཀྱི་ཇྱི་སེད་པའྱི་ངོ་བོ་དེའྱི་ཐོག་ནས་བརོད་ན་ལས། ཇྱི་ལྟ་བའྱི་

ངོ་བོའྱི་སྟེང་དུ་སླེབས་སྐབས་དེ་མཐའ་དག་དང་བལ་བ་ཡྱིན། 

དབུ་མ་ར་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་མཆོད་བརོད་ལས། 

གང་གྱིས་རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་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། །



  33  

༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྤོས་པ་མཐའ་དག་ཉེ་བར་ཞྱི་བ་སྟེ། སྐྱེ་འགག་ལ་སོགས་

པའྱི་སྤོས་པ་མཐའ་དག་ཉེ་བར་ཞྱི་བ་ཞེས་པ་དེ་གསུང་གྱི་ཡོད། མདོར་ན་ཇྱི་ལྟ་བ་

དང་ཇྱི་སེད་པའྱི་ཆོས་ཀུན་ཇྱི་ལྟ་བ་ལ་སྦར་ན། ཇྱི་ལྟ་བ་སྟོང་པ་དེ་ཉྱིད་ཀང་ངོ་བོ་ཉྱིད་

ཀྱིས་སྟོང་པ་ཡྱིན། དེས་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁེན་གྱི་

བར་གྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པ་སྟོང་པ་སྟེ་མྱིང་ཙམ་བརྡ་ཙམ་རེད་

ཅེས་གསུང་སྐབས། དེའྱི་ནང་དུ་སྟོང་ཉྱིད་བཅུ་དྲུག་དང་། སྟོང་ཉྱིད་ཉྱི་ཤུ་ལ་སོགས་

པ་རྣམས་གསུང་གྱི་ཡོད། དེ་དག་གསུང་སྐབས་ནང་པ་སྟོང་པ་ཉྱིད་དང་། ཕྱི་སྟོང་པ་

ཉྱིད། སྟོང་པ་ཉྱིད་སྟོང་པ་ཉྱིད། ཆེན་པོ་སྟོང་པ་ཉྱིད། དོན་དམ་པ་སྟོང་པ་ཉྱིད། འདུས་

བྱས་སྟོང་པ་ཉྱིད། འདུས་མ་བྱས་སྟོང་པ་ཉྱིད། མཐའ་ལས་འདས་པ་སྟོང་པ་ཉྱིད་ཅེས་

སོགས་ཐོན་ཡོང་གྱི་ཡོད། དེ་ལྟར་དོན་དམ་བདེན་པ་ཆོས་ཉྱིད་དེ་ཉྱིད་ཆོས་ཅན་དུ་

བཞག་པའྱི་སྟོང་ཉྱིད་ཀྱི་ཁད་པར་མང་པོ་ཞྱིག་ཐོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན། 

དེས་ན་ཇྱི་ལྟ་ཇྱི་སེད་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་མེད་པར་

དགག་བྱས་དབེན་ཙམ་མམ་དགག་བྱས་སྟོང་ཙམ་གྱི་གཟྱིགས་ངོར་འགོ་འོང་གང་

ཡང་མེད་པས་ན། གང་གྱིས་ཆོས་ཀུན་འགོ་འོང་མེད་གཟྱིགས་ནས། །ཞེས་པ་འདྱི་

གསུངས་པ་ཡྱིན། ཚིག་རྐང་འདྱིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པས་སྟོང་

པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པའྱི་ཆོས་ཉྱིད་དེའྱི་ནང་དུ་སྤོས་པའྱི་

མཚན་མ་མཐའ་དག་ཉེ་བར་ཞྱི་བ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན། དེ་ལྟ་བུའྱི་དོན་དམ་

བདེན་པ་ཆོས་ཉྱིད་དེ་མངོན་དུ་གྱུར་ནས་ཆོས་ཉྱིད་གཟྱིགས་པའྱི་མཉམ་གཞག་རྣམ་

པར་མྱི་རོགས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་དེ་ལས་ནམ་ཡང་གཡོ་བ་མེད་བཞྱིན་དུ་འགོ་བའྱི་དོན་
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ལ་གཅྱིག་ཏུ་བརོན་པར་མཛད་པ་ཞེས་གསུང་སྐབས། སྡུག་བསལ་མྱི་འདོད་ཅྱིང་

བདེ་བ་འདོད་པའྱི་མཐའ་ཡས་པའྱི་སེམས་ཅན་མཐའ་དག་ངང་ཚུལ་ལམ་ཁམས་

དང་མོས་པ་སོགས་ཐམས་ཅད་ཇྱི་བཞྱིན་གཟྱིགས་ནས། དེ་ནྱི་མཉམ་རེས་འདྲེས་པ་

ཞེས་པ་དེ་ཡྱིན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཁོ་ནར་མཉམ་རེས་འདྲེས་པ་དེ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་

ལས་སློབ་པའྱི་ས་ལ་མཉམ་རེས་འདྲེས་པ་ཡོང་གྱི་མེད། 

དེ་ཡང་མཉམ་གཞག་རྣམ་པར་མྱི་རོགས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་གྱུར་བའྱི་གནས་

སྐབས་སུ་རེས་ཐོབ་ཀྱི་ཉམས་ལེན་རྣམས་ཡོང་གྱི་མེད། རེས་ཐོབ་ཀྱི་ཉམས་ལེན་

བྱང་ཆུབ་སེམས་མངོན་དུ་གྱུར་བའྱི་ཐོག་ནས་ཀུན་རོབ་བློ་ཅན་གྱི་བློ་དེ་རྣམས་

མངོན་དུ་གྱུར་བའྱི་གནས་སྐབས་སུ་དོན་དམ་བདེན་པ་ལ་རེ་གཅྱིག་ཏུ་མཉམ་པར་

བཞག་པའྱི་སྤོས་པ་མཐའ་དག་ཉེ་བར་ཞྱི་བའྱི་ཉེར་ཞྱིའྱི་དབྱྱིངས་དེ་ཉྱིད་མངོན་དུ་

བྱེད་པ་མྱི་ཡོང་བར་མཉམ་རེས་རེས་འཇོག་ཡྱིན། 

ཤེས་བྱའྱི་སྒྱིབ་པ་སངས་པའྱི་རེས་སུ་བདུད་བཞྱི་ལས། ཉོན་སྒྱིབ་ཀྱི་དབང་དུ་

བྱས་པའྱི་བདུད་བཞྱི་དང་། ཤེས་སྒྱིབ་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པའྱི་བདུད་བཞྱི་བཅས་

གཉྱིས་བཤད་པ་ལས་སྐབས་འདྱིར་ཤེས་སྒྱིབ་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པའྱི་བདུད་བཞྱི་དེ་

ལས་རྒྱལ་སྐབས་མཉམ་རེས་འདྲེས་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དེ་གསུང་གྱི་ཡོད། ཡོན་

ཏན་དེ་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པའྱི་བླ་མ་དང་སྤན་རས་གཟྱིགས་དབྱེར་མེད་པ་འགོ་བ་རྣམས་

ཀྱི་མགོན་ཏེ། རེ་བདག་ཉྱིད་ཆེན་པོས་མཛད་པའྱི་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་ལས། 

 ཨེ་མའོ་སྟོན་པ་ཨེ་མའོ་སྐྱབས། །

 ཨེ་མའོ་སྨྲ་མཆོག་ཨེ་མའོ་མགོན། །
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

 རེན་ཅྱིང་འབེལ་འབྱུང་ལེགས་གསུངས་པའྱི། །

 སྟོན་པ་དེ་ལ་བདག་ཕག་འཚལ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་མགོན་ཞེས་པ་དེ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་

ཡྱིན། སྡུག་བསལ་གྱི་རྒྱུ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་དྲུངས་ནས་འབྱྱིན་པའྱི་ཐབས་མ་

ཚང་བ་མེད་ཅྱིང་། ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པ་རང་དབང་གྱི་སོ་ནས་འདོམས་པར་མཛད་

མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་ན་སྐྱབས་དང་མགོན་དང་དཔུང་གཉེན་ཞེས་གསུང་གྱི་ཡོད། 

དེ་ལྟ་བུའྱི་སྤན་རས་གཟྱིགས་མགོན་ལ། །རག་ཏུ་སོ་གསུམ་གུས་པས་ཕག་འཚལ་

ལོ། །ཞེས་པ་ནྱི་ཐོག་མར་མཆོད་པར་བརོད་པ་ཡྱིན། 

དེ་ཡང་སོ་གསུམ་ཞེས་པ་ནྱི། སྤོད་པ་ཐོན་སའྱི་སོ་ལྟ་བུའམ་གང་ལས་མཆེད་

པའྱི་སོ་ལྟ་བུ་དེ་ལ་ལུས་ཀྱི་སོ་དང་། ངག་གྱི་སོ། ཡྱིད་ཀྱི་སོ་བཅས་དགེ་སྱིག་གྱི་བྱ་བ་

གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་ལུས་ཀྱིས་བྱེད་པ་དང་། ངག་གྱིས་བརོད་པ། ཡྱིད་ཀྱིས་བསམ་

པ་བཅས་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པས་ན་སོ་གསུམ་ཞེས་བརོད་པ་ཡྱིན། ཕག་འཚལ་ཞེས་པ་ནྱི་

འདུད་པའྱི་དོན་ཡྱིན་པས། ཡྱིད་ཀྱི་སོ་ནས་དེའྱི་ཡོན་ཏན་བསམས་ནས་དེ་ལ་ཡྱིད་

ཀྱིས་རེ་གཅྱིག་ཏུ་དད་ཅྱིང་མོས་པ་བསྐྱེད་པའྱི་སོ་ནས་འདུད་པ་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱི་ཕག་

ཡྱིན། ངག་གྱིས་བསྟོད་དབྱངས་བརོད་པ་ནྱི་ངག་གྱི་ཕག་ཡྱིན། ལུས་ཀྱིས་འདུད་

པའྱི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་པ་ནྱི་ལུས་ཀྱི་ཕག་ཡྱིན། དེས་ན་སོ་གསུམ་གུས་པས་ཕག་

འཚལ་ལོ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན།།

༢༽ རོམ་པར་དམ་བཅའ་བ།

ཕན་བདེའྱི་འབྱུང་གནས་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས། །
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

དམ་ཆོས་བསྒྲུབས་ལས་བྱུང་སྟེ་དེ་ཡང་ནྱི། །

དེ་ཡྱི་ལག་ལེན་ཤེས་ལ་རག་ལས་པས། །

རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀྱི་ལག་ལེན་བཤད་པར་བྱ། །

  ཞེས་པའྱི་ཚིགས་བཅད་འདྱི་ནྱི་བརམ་པར་དམ་བཅའ་བ་ཡྱིན། རྐང་པ་དང་

པོ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་དོན་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡྱིན། དེ་ཡང་ཕན་བདེའྱི་འབྱུང་གནས་ཞེས་

པ་ནྱི། སྐུ་བཞྱིའྱི་བདག་ཉྱིད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་དེ་ཡྱིན་ལ། སངས་རྒྱས་ཕན་བདེའྱི་

འབྱུང་གནས་རེད་ཅེས་པ་ནྱི། བདེ་སྐྱྱིད་ཐམས་ཅད་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བཀོད་པ་

རེད་ཅེས་པའྱི་དོན་མྱིན་ཞྱིང་། བདེ་བ་དང་སྡུག་བསལ་ཞེས་པ་ནྱི་རང་རང་གྱི་རྒྱུ་དང་

རྐེན་ལ་བརེན་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད། དེས་ན་སྡུག་བསལ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་

སྦོང་བྱེད་ཀྱི་ཐབས་མ་ཚང་བ་མེད་པ་ཡོད་པ་དང་། སྡུག་བསལ་གྱི་རྒྱུ་མ་ཚང་བ་

མེད་པ་སེལ་བ་ནྱི་ཉམས་སུ་བླངས་པ་ལ་བརེན་ནས་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་

གྱི་སྡུག་བསལ་མཐའ་དག་དང་བལ་བ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ལ་བརེན་ནས་ཡོང་

གྱི་ཡོད་པས་ན། སངས་རྒྱས་ནྱི་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གྱི་ཕན་དང་བདེ་བའྱི་

འབས་བུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ལ་བརེན་ནས་

གདུལ་བྱས་བསྒྲུབ་ན་ཡོང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས་ཕན་བདེའྱི་འབྱུང་གནས་ཞེས་

གསུངས་པ་ཡྱིན། སངས་རྒྱས་ལ་དད་པ་བྱས་ན་ཕན་བདེ་ཐམས་ཅད་ཡོང་བ་ཡྱིན་

ཞེས་གསུང་གྱི་མེད། ཕན་བདེ་ཡོང་བ་ནྱི་ལས་དགེ་བའྱི་འབས་བུ་ཡྱིན། ལས་དགེ་བ་

ཞེས་པ་ནྱི་སོ་གསུམ་དུལ་བའྱི་སོ་ནས་ཡོང་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། སོ་གསུམ་དུལ་བ་

ནྱི་མ་དུལ་བར་བྱེད་མཁན་དེ་ལ་གཉེན་པོ་བསྟེན་ནས་སོ་གསུམ་དུལ་བར་བྱེད་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དགོས། 

དེ་ལྟ་བུའྱི་ཇྱི་ལྟ་ཇྱི་སེད་ལས་བརམས་པའྱི་གཉེན་པོའྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྱི་གསུངས་ཡོད་པས་ན་ཕན་བདེའྱི་འབྱུང་གནས་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན། 

ཁད་གཞྱི་སངས་རྒྱས་དང་དེའྱི་ཁད་ཆོས་ཕན་བདེའྱི་འབྱུང་གནས་ཞེས་པ་དེ་སྦར་

བ་ཡྱིན། དེ་ཡང་དམ་ཆོས་སྒྲུབ་ལས་བྱུང་སྟེ་ཞེས་པ་ནྱི། དེ་ལྟ་བུའྱི་ཕན་བདེའྱི་འབྱུང་

གནས་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་དེ་ཡང་རྒྱུ་མེད་ལས་བྱུང་བ་མྱིན་ལ། ཡེ་གདོད་མ་

ནས་སངས་རྒྱས་རྒྱས་པ་ཞྱིག་ཀང་མྱིན། གཞུང་འགའ་ཞྱིག་ནས་ཡེ་གདོད་མ་ནས་

ཞེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་ཀང་དེའྱི་གོ་དོན་ཐ་དད་ཡྱིན། སྐབས་འདྱིར་རྒྱུ་མེད་རྐེན་མེད་

ལས་སངས་རྒྱས་པ་ཞྱིག་མེད་ལ། སངས་རྒྱས་བྱེ་བག་པ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་། ཟབ་པའྱི་ལམ་ཉམས་ལེན་གནང་ནས་སངས་

རྒྱས་པ་ཤ་སྟག་ཡྱིན་པས། སངས་རྒྱས་དེ་རྣམས་ཀང་དམ་ཆོས་བསྒྲུབས་ལས་བྱུང་

བ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན། 

དེ་ལྟར་རྐང་པ་དང་པོ་གཉྱིས་ཀྱིས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་རེན་

འབེལ་གསུང་གྱི་ཡོད། རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་དམ་པའྱི་ཆོས་བསྒྲུབས་པ་ལས་

བྱུང་བ་ཡྱིན། རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའྱི་སེམས་རྒྱུད་གསལ་རྱིག་གྱི་

ཤེས་པ་འཆྱིང་བ་ཀུན་ལྡན་གྱི་སྐྱེས་བུའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཤེས་པ་དེ་གའྱི་སྟེང་ནས་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་སྒྲུབ་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པས་ན། ཤེས་པ་དེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་འོད་

གསལ་བ་ཞེས་པ་ལྟར་རང་བཞྱིན་གནས་རྱིགས་སམ་ཁམས་བདེ་གཤེགས་སྱིང་པོ་

ཞེས་པ་དེ་ཡང་གསུང་གྱི་ཡོད། དྲྱི་མ་མང་དུ་ཡོད་ཀང་། དེ་དག་ཐམས་ཅད་གོ་བུར་
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

བའྱི་ཚུལ་དུ་ཡོད་པ་དང་། སེམས་དང་བལ་རུང་གྱི་ཚུལ་དུ་ཡོད་པ་ཡྱིན། གང་

ལགས་ཤེ་ན། གཉེན་པོ་སྟོབས་ལྡན་ཡོད་པ་དང་གཅྱིག སེམས་རང་བཞྱིན་གྱིས་འོད་

གསལ་བ་ཡྱིན་པ་དང་གཉྱིས་ཀྱི་སྟེང་ནས་དྲྱི་མ་ཟད་རུང་ཡྱིན་པ་སྒྲུབ་ཡོང་གྱི་ཡོད། 

དེས་ན་ཁམས་བདེ་གཤེགས་སྱིང་པོ་ཞེས་པ་དེ་ཡང་གསུང་གྱི་ཡོད། དེ་བཞྱིན་ནང་

པའྱི་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་རེན་འབྱུང་ཡང་གསུང་གྱི་ཡོད། དེ་ཡང་། དེ་ཡྱི་ལག་ལེན་ཤེས་ལ་

རག་ལས་པས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དམ་པའྱི་ཆོས་བསྒྲུབས་པ་དེ་ཡང་མཁས་པ་

ཙམ་དང་སོན་པ་ཙམ་གྱིས་མྱི་ཡོང་བར་ལག་ལེན་བསྟར་ནས་སྒྲུབ་དགོས་ཞེས་

གསུངས་པ་ཡྱིན། དེས་ན་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་བྱེད་པ་ལ་ཉམས་ལེན་བྱེད་ཚུལ་ཇྱི་

ལྟར་ཡྱིན་པ་ཤེས་དགོས་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན། 

དེ་ཡྱི་ཞེས་དེང་སྐབས་ང་རང་ཚོས་འབེལ་སྒ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཁོ་ནས་འཐུས་པ་

བྱེད་ཀྱི་འདུག དཔེར་ན། བོད་གྱི་ནྱི་ཞེས་པ་དང་། རྒྱ་གྱི་ནྱི། རྒྱ་མྱིའྱི་གྱི་ནྱི་ལྟ་བུ་

བརོད་ཀྱི་འདུག སར་གཞྱིས་ཆགས་ཨང་བཞྱི་པའྱི་མཁན་པོ་ཤེས་རབ་ཕག་དཔེ་

ཡག་པོ་ཡོད་ལ། ཁོང་ཐེངས་གཅྱིག་དཔལ་ཡུལ་གྱི་ཕོགས་སུ་པད་ནོར་རྱིན་པོ་ཆེས་

གཏོང་གནང་གྱིས་ཕྱིན་པ་དང་། ཕ་ཡུལ་ནས་ཚུར་འཁོར་རེས་ངོས་དང་ཐུག་འཕད་

སྐབས་སྐད་ཆ་བྱུང་བར། ཕ་ཡུལ་གྱི་ཕོགས་སུ་གསར་འགྱུར་ཅུང་ཟད་གོ་ཡྱི་འདུག་

པས་ཉན་གྱི་ཡོད་ཅྱིང་། གསར་འགྱུར་གྱི་ནང་དུ་ངས་གྱི་ནྱི་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། བོད་

པའྱི་གྱི་དང་། རྒྱ་མྱིའྱི་གྱི་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་མང་པོ་ཞྱིག་བཤད་ཀྱི་འདུག་པས་དེ་ནྱི་རྱིག་

གནས་གསར་བརེའྱི་སྐབས་ཀྱི་སྐད་ཆ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གོ་བྱུང་བས་རླུང་འཕྱིན་དེ་བཀག་

པ་ཡྱིན་ཞེས་བརོད་ཀྱི་འདུག དེ་ནྱི་རྒྱ་མྱིས་དབང་ཡོད་བཤད་ནས་བོད་སྐད་ཀྱི་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

འགོས་ལྟར་སུམ་ཅུ་པ་ལས། ད་བ་ས་ཀྱི་ག་ང་གྱི །ཞེས་སོགས་སུམ་རགས་ཀྱི་འགོ་

སྟངས་དེ་རྱིས་མེད་ཀྱིས། བོད་པ་ཞེས་བདག་སྒ་སྦར་བ་དང་། བོད་པའྱི་ཞེས་འབེལ་

སྒ་སླེབས་ཟྱིན་པས་བོད་པའྱི་གྱི་ཞེས་འབེལ་སྒ་འཕར་མ་སྦར་དགོས་དོན་ར་བ་ནས་

མེད། དེ་བཞྱིན་རྒྱ་མྱིའྱི་ཞེས་བརོད་ཚེ་འབེལ་སྒ་སྦར་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཡང་ན་རྒྱ་མྱི་ཡྱི་

ཞེས་དང་། བོད་པ་ཡྱི་བརོད་ན་འགྱིགས་པ་ཡྱིན། དེས་ན་བོད་པའྱི་ཞེས་དང་རྒྱ་མྱིའྱི་

ཞེས་བརོད་སྐབས་འབེལ་སྒ་ཡོད་མུས་ཐོག་སླར་ཡང་བོད་པའྱི་གྱི་དང་རྒྱ་མྱིའྱི་གྱི་

སོགས་གྱི་སྒ་སླར་ཡང་སྦར་དགོས་དོན་མེད། དེས་ན་ང་རང་ཚོའྱི་སུམ་རགས་ཀྱི་

འགོ་སྟངས་དེ་ཉྱིད་ང་རང་ཚོས་བརྡལ་བཤྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་འདུག་པས་དེ་

དག་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

གཞན་ཡང་ང་ཀྱི་ནྱི་དང་། ངས་གྱི་ནྱི་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཧོབ་སྟེ་བལྟས་ན་གནད་

འགག་དེ་ཙམ་མེད་ཀང་། ད་བ་ས་ཀྱི་ག་ང་གྱི །ཞེས་པའྱི་སུམ་རགས་ཀྱི་འགོས་དང་

མྱི་མཐུན་པས། སྐད་ཆའྱི་ཞར་དང་ཞོར་དུ་ཚིག་དེ་དག་སླེབས་སྐབས་ཡྱིག་སྐད་དེ་

ཉམས་འགོ་གྱི་ཡོད། ཡྱིག་སྐད་བརྒྱབ་ཅེས་བརོད་སྐབས་ལམ་སང་བཀའ་འགྱུར་

དང་བསྟན་འགྱུར་ཀློག་པ་ལྟར་བཤད་དགོས་དོན་མེད། འོན་ཀང་སུམ་རགས་ཀྱི་

འགོས་དང་བསྟུན་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན་ཡག་པོ་ཡོད། ང་ཚོ་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་

མཁས་པའྱི་དབང་པོ་རྣམས་ཀྱིས་བརམས་པའྱི་ཕག་དཔེ་རྣམས་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱིན། 

ཁོང་རྣམས་དངོས་སུ་མཇལ་ནས་བཀའ་མོལ་ཞུས་ན། ཨ་མདོ་བས་ཨམ་སྐད་དང་། 

ཁམས་པས་ཁམས་སྐད་སོགས་སྐད་ཀྱི་གདངས་འདྲ་མྱིན་གསུངས་ཀང་། ཡྱི་གེ་

འབྱི་སྐབས་ཐམས་ཅད་གཅྱིག་གྱུར་ཆགས་ཡོད། དེང་སྐབས་རང་རང་གྱི་སྐད་དེ་
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

ཉྱིད་ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་བྱིས་ཡོང་བ་ནྱི་སོན་གྱི་མཁས་པ་དག་གྱིས་དེ་ལྟར་མཛད་གནང་

མྱི་འདུག ཕྱིས་ཀྱི་ཡྱི་གེ་འབྱི་མཁན་རྣམས་སོན་གྱི་མཁས་པ་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་ཡོད་

ན་གནས་ཚུལ་ཐ་དད་ཡྱིན། དེ་ནྱི་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཡྱིན། 

 དཔེར་ན། ཨ་མདོར་ཆ་མཚོན་ན། རེ་བདག་ཉྱིད་ཆེན་པོ་ཨ་མདོ་བ་ཡྱིན་ཞྱིང་། 

རེ་བདག་ཉྱིད་ཆེན་པོ་དགུང་ལོ་གཞོན་ནུའྱི་སྐབས་ལྷ་སར་ཕེབས་པ་ཡྱིན་སྟབས་

དབུས་སྐད་བདེ་པོ་ཞྱིག་མེད་དམ་མྱི་ཤེས། ཕྱིས་ཀྱི་གུང་ཐང་རྱིན་པོ་ཆེ་སོགས་ཀང་

ཨ་མདོ་བ་ཡྱིན། ཨ་མདོའྱི་མཁས་པ་དེ་དག་གྱིས་བཀའ་མོལ་གནང་སྐབས་ཕལ་

ཆེར་ཨམ་སྐད་བསྐྱོན་པ་ལས། ཡྱི་གེ་འབྱི་སྐབས་ང་ཚོའྱི་སུམ་རགས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་

ཇྱི་བཞྱིན་བསྟུན་ནས་བོད་རྒྱ་ཁབ་ཡོངས་རོགས་དང་། སོག་པོ་ཚུན་ཚད་ཀྱིས་ཆ་

ཚང་ཀློག་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དང་རོགས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོང་བ་ཡྱིན། དེས་ན་ང་ཚོས་འདྱི་

དག་ཐོག་གཟབ་གཟབ་བྱེད་དགོས་པ་ཡྱིན། ཁ་སྐད་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རང་གར་དོ་སང་ར་བ་

ནས་མེད་པར་ཕལ་སྐད་མ་དག་པ་མང་དག་ཅྱིག་འདྱི་ལྟར་མ་དག་རྒྱུན་འབྱམས་སུ་

སོང་ན་ཉམས་ཆག་འགོ་ཉེན་ཡོད་པས། འབེལ་སྒས་མཚོན་པའྱི་སུམ་རགས་ཀྱི་འགོ་

སྟངས་ལ་དོ་སང་བྱེད་དགོས། 

ངོས་རང་ལྷ་སར་རང་ལོ་བརྒྱད་དགུ་ཙམ་ལ་ནོར་གྱིང་དུ་བསད་པའྱི་སྐབས་

ཤྱིག་ལ། རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གྱི་སྐུ་ཞབས་ལྦ་རྒྱལ་ཞེས་པའྱི་གྲྭ་པ་ཡག་པོ་གཟུགས་པོ་

རྱིང་པོ་ཞྱིག་ཡོད། སྐབས་དེར་ཁོང་གྱི་ཕ་དེ་ལོ་དགུ་བཅུ་ཙམ་ལ་སོན་ཞྱིང་། ཕ་ཡུལ་

ཁམས་ནས་ཡྱིན། ཉྱིན་ཞྱིག་ནོར་བུ་གྱིང་ཁའྱི་ལགས་རྱི་སེར་པོའྱི་ཕྱི་ལོགས་སུ་དོན་

ནས་སོད་པའྱི་སྐབས་སུ། པ་ལགས་དེ་གོན་གོས་རྒྱ་ཚོས་དམར་པོ་ཞྱིག་གོན་པ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དང་། སྐྲ་དཀར་པོ་ཡྱིན་ཞྱིང་གཟུགས་པོ་ཧ་ཅང་གྱི་ཐང་པོ་ཡོད། པ་ལགས་དེ་ངའྱི་

འཁྱིས་སུ་ཡོང་ནས་ཁམས་སྐད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་གྱི་བུ་ལ་ཞེས་ལྦ་རྒྱལ་ལྦ་རྒྱལ་ཞེས་

ཟེར་ཞྱི་གདའ་ཞེས་ང་ཡྱི་བུ་ལ་ཞེས་མྱི་བརོད་པར་ཁམས་སྐད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་གྱི་བུ་

ལ་ཞེས་བརོད་པ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་འདུག ང་གྱི་བུ་ལ་ཞེས་པ་དེར་དགོས་པ་ལྷག་པོ་གང་

ཡང་མེད། ང་ཡྱི་བུ་ཞེས་བརོད་ན་ཡྱི་གེའྱི་འགོ་སྟངས་དང་མཐུན་པ་ཡྱིན།།

སྐྱེས་བུ་རབ་འབྱིང་ཐ་གསུམ་གྱི་སྐོར།

དེ་ནས་གཞུང་དངོས་གཞྱིའྱི་སྐབས་བློ་ཡྱི་རྱིམ་པ་ནྱི། ང་རང་ཚོའྱི་འཛིན་རྱིམ་

ལྟར་ཐོག་མར་བྱྱིས་པ་ཆུང་ངུའྱི་སྐབས་ཀྱི་སློབ་སྦོང་བྱ་རྒྱུའྱི་སེ་ཚན་གཅྱིག་དང་། དེ་

ནས་སློབ་ཆུང་དང་སློབ་འབྱིང་། མཐོ་རྱིམ་དང་ཆེས་མཐོའྱི་སློབ་སྦོང་བཅས་རྱིམ་པ་

བཞྱིན་འགོ་བ་ལྟར་ང་རང་ཚོའྱི་རྒྱུད་མ་དུལ་བ་འདྱི་ཕར་སེལ་གྱིན་དུ་རྒྱུད་དུལ་བའྱི་

ཆ་རྣམས་གོང་ནས་གོང་དུ་སེལ་སྐབས་བློ་ཡྱི་རྱིམ་པ་དེ་ལ་གསུམ་དུ་ཕེ་གྱི་ཡོད། དེ་

གང་ལགས་ཤེ་ན། བློ་ཆུང་ངུའྱི་ཚེ་འདྱིའྱི་སང་བར་ཞེན་པའྱི་བློ་ཡྱི་རྱིམ་པ་གཅྱིག་

ཡོད་པ་དེ་ལྟ་བུའྱི་ཚེ་འདྱིའྱི་སང་ཞེན་བཟློག་པའྱི་རྱིམ་པ་གཅྱིག་དང་། དེ་ནས་ཚེ་

འདྱིའྱི་སང་ཞེན་བཟློག་ནས་ཕྱི་མའྱི་མངོན་མཐོ་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིམ་པ་གཅྱིག དེ་རེས་ཕྱི་

མའྱི་སང་ཞེན་བཟློག་ནས་ཐར་པ་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིམ་པ་གཅྱིག དེ་ནས་རང་དོན་ཡྱིད་བྱེད་

ཀྱི་བློ་དོར་ནས་གཞན་དོན་ལ་རེ་གཅྱིག་ཏུ་བརོན་པའྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ལམ་

ཉམས་ལེན་བྱས་ནས་རྣམ་མཁེན་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིམ་པ་གཅྱིག་བཅས་རྱིམ་པ་མྱི་འདྲ་བ་

གསུམ་ཡོང་བ་ཡྱིན། རྱིམ་པ་གསུམ་པོ་དེ་དག་ར་བ་བསྟན་འགྱུར་གྱི་ནང་དུ་ཡོད་
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

ཅྱིང་། ཇོ་བོ་རེས་ཐ་སད་སྦར་བ་ལྟར་ནམ་རྒྱུན་སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་། སྐྱེས་བུ་འབྱིང་

། སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་བཅས་གསུམ་ལས། སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུ་ལའང་སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུ་ཕལ་

པ་དང་། སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུ་ཁད་པར་ཅན་ཞེས་གཉྱིས་སུ་དབྱེ་བ་ཕེ་ཞྱིང་། མདོར་ན་

སྐྱེས་བུ་ཆུང་འབྱིང་ཆེ་གསུམ་ཞེས་བསམ་བློ་གཏོང་ཕོགས་མཐོ་དམན་གྱི་ཐོག་ནས་

བློ་ཆུང་ངུའྱི་རྱིམ་པ་གཅྱིག་དང་། བློ་འབྱིང་གྱི་རྱིམ་པ་གཅྱིག བློ་མཆོག་གྱི་རྱིམ་པ་

གཅྱིག་བཅས་སྐྱེས་བུ་ཆུང་འབྱིང་ཆེ་གསུམ་ཞེས་བརོད་ཀྱི་ཡོད། བསྟན་འགྱུར་དང་

སློབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་ཀྱི་གཞུང་ནང་ཡོད་པ་ལྟར་སྐྱེས་བུ་ཆུང་འབྱིང་ཆེ་གསུམ་གྱི་

ལམ་རྱིམ་གྱི་གོམ་རྱིམ་བསྒྱིགས་པ་ནྱི། ཕལ་ཆེར་ཇོ་བོ་རེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏྱི་ཤས་

བོད་དུ་མཛད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེའྱི་ཁུངས་བསྟན་འགྱུར་གྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་ཡྱིན། དེ་

ནས་ཡར་གཏུགས་ན་བཀའ་འགྱུར་གྱི་ནང་དུ་ཡོད། 

དེ་ལ་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ནྱི་རྒྱ་གར་ནས་བྱུང་

ཞྱིང་དཔལ་ནཱ་ལེདྲནའྱི་ཆོས་རྒྱུད་ཡྱིན། དེ་ཡང་ངོས་ནས་རྒྱུན་དུ་བརོད་པ་ལྟར་ནང་

པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་བསྟན་པ་ནྱི་སྤྱིར་རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་ནས་བྱུང་བ་དང་། སྟོན་

པ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་གསུང་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བ་ནྱི་བཀའ་འགྱུར་པོ་ཏྱི་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་

ཡོད་པའྱི་ནང་འདུལ་བའྱི་སྐོར་པོ་ཏྱི་བཅུ་གསུམ་ཡོད། ཞྱིབ་ཕ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་རྒྱུ་

མ་བྱུང་ཡང་། དེ་དག་པལྱིའའྱི་ནང་ཡོད་པ་དང་མཚུངས་པ་ལྟ་བུ་དང་། སེ་པ་མྱི་འདྲ་

བའྱི་ཐོག་ནས་ཁད་པར་ཕན་བུ་ཡོད་ན་ལས་དེ་མྱིན་ཕལ་ཆེར་གཅྱིག་མཚུངས་ལྟ་བུ་

ཡྱིན། 

དེ་ནས་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་གཞུང་ཕལ་ཆེར་པོད་སུམ་ཅུ་སོ་གངས་ཤྱིག་ཡོད། དེ་ནྱི་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

མངོན་པའྱི་གཞུང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། མདོ་མང་ཞེས་པ་པོད་སུམ་ཅུ་ཡོད། དེ་ནས་རྒྱུད་

ཀྱི་སེ་ཚན་གཅྱིག་ཡོད་པ་བཅས་དེ་དག་གྱི་དགོངས་འགེལ་དུ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ལ་

སོགས་པ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་བསྟན་བཅོས་ཏེ། དེའྱི་ནང་དབུ་ཕར་མཛོད་

འདུལ་སོགས་སླེབས་ཡོད་པ་དང་། ཐ་སད་སྦར་ས་གཙོ་བོ་བསྟན་འགྱུར་གྱི་ནང་

ནས་སླེབས་ཡོང་བ་ཡྱིན། 

དེ་ཡང་འདུལ་བའྱི་སེ་སོད་ཅེས་འདུལ་བའྱི་གཞུང་གྱི་སྐོར་གྱི་འགེལ་བྱེད་སེ་

ཚན་གཅྱིག་དང་། དེ་དག་ལས་རྱིགས་གཅྱིག་པལྱིའའྱི་ནང་ནས་ཚུར་བསྒྱུར་བ་མྱིན་

ནམ་སམ། ཡང་སློབ་དཔོན་ཡོན་ཏན་འོད་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་འདུལ་བ་མདོ་ར་བ་ལྟ་བུ་

ནྱི་ཕལ་ཆེར་ལེགས་སྦར་གྱི་སྐད་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་སོ་ཐར་གྱི་མདོ་ཡང་ལེགས་སྦར་

གྱི་སྐད་དུ་ཡོད་པ་ཡྱིན། ཤེར་ཕྱིན་གྱི་གཞུང་ལ་རེ་བཙུན་བྱམས་མགོན་གྱིས། ཤེར་

ཕྱིར་གྱི་གཞུང་བཀྲལ་བའྱི་མན་ངག་གྱི་བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་

མཛད་ཅྱིང་། དེའྱི་ནང་དུ་དངོས་བསྟན་སྟོང་ཉྱིད་དང་། སྦས་དོན་མངོན་རོགས་ཀྱི་

རྱིམ་པ་གཉྱིས་སུ་ཕེ་སྐབས། དངོས་བསྟན་སྟོང་ཉྱིད་ཀྱི་རྱིམ་པའྱི་སྐོར་རྣམས་ཀླུ་སྒྲུབ་

ཡབ་སས་ཀྱིས་གཙོ་བོར་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་གསུངས་ཡོད། 

དེ་མྱིན་སྦས་དོན་མངོན་རོགས་ཀྱི་རྱིམ་པའྱི་སྐོར་རྣམས་རེ་བཙུན་བྱམས་མགོན་

གྱིས་མདོ་སེ་རྒྱན་ལ་སོགས་པ་མཛད་ཡོད་ལ། རེས་འབང་ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་

དང་། འཕགས་སེང་ལ་སོགས་པས་སྦས་དོན་མངོན་རོགས་ཀྱི་རྱིམ་པ་རྣམས་

གསལ་བར་བསྟན་ནས། ར་བ་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་སྟེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཉམས་བཞེས་

མཛད་དང་འབེལ་བའྱི་ཕྱིན་དྲུག་གྱི་ཉམས་ལེན་མཛད་རྒྱུ་ཞྱིག་གསུངས་ཡོད། 
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

གཞུང་གྱི་སེ་ཚན་དེ་དག་ལ་ཕར་ཕྱིན་ཞེས་མཚན་བཏགས་ཡོད། དེ་ལྟར་དབུ་ཕར་

གཉྱིས་ནྱི་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་གཞུང་ནས་ཡོང་བ་དང་། འདུལ་བའྱི་སྐོར་རྣམས་འདུལ་བའྱི་

གཞུང་ནས་ཡོང་བ་དང་། མཛོད་ནྱི་པལྱིའའྱི་གཞུང་ནས་ཕལ་ཆེར་ཡོང་གྱི་མེད་དམ་

སམ། དེ་ལྟར་མཛོད་དང་། འདུལ་བ། དབུ་མ། ཕར་ཕྱིན་བཅས་དང་། དེ་ནས་གཙོ་བོ་

མངོན་པའམ་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་གཞུང་གྱི་ནང་དུ་སྒྲུབ་བྱེད་བཀོད་ནས་གསུངས་ཡོད་

པས་ན། དེ་ལྟར་རྱིགས་པ་བཀོད་དེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་འགོ་སྟངས་དེ་གཙོ་བོ་ཕོགས་

གང་ཡབ་སས་ཀྱིས་གསུངས་ཡོད། 

ཕྱིས་སུ་མཁན་ཆེན་ཞྱི་བ་འཚོར་དབུ་ཚད་སེངེ་མཇྱིང་སོལ་ཞེས་གསུང་གྱི་

ཡོད། དེ་ཡང་དབུ་མ་དང་ཚད་མ་གཉྱིས་སེངེ་མཇྱིང་པ་སོལ་ནས་བསད་ན་གང་ལ་

འཇྱིགས་པ་མེད་པ་བཞྱིན་དུ་དབུ་མའྱི་གཞུང་གྱི་འགེལ་བཤད་རྒྱག་སྐབས་ཚད་

མའྱི་གཞུང་གྱི་འགོ་ལུགས་ལྟར་དུ་རགས་དང་གསལ་བ་བཀོད་པའྱི་འགོ་སྟངས་ལྟར་

སྦར་སྐབས་ཁ་གསལ་ཞྱིང་ནུས་པ་ཐོན་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་སྟབས་དབུ་ཚད་སེངེ་

མཇྱིང་སོལ་ཞེས་མཁན་ཆེན་ཞྱི་བ་འཚོ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་གཞུང་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཧ་ཅང་

གསལ་པོ་ཡྱིན། ཁོང་རང་ཉྱིད་སློབ་དཔོན་ཕོགས་གང་དང་ཆོས་གགས་རྣམ་གཉྱིས་

ཀྱི་རེས་སུ་འབང་མཁན་ཚད་མ་པ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ། ཕོགས་གང་དང་ཆོས་

གགས་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱི་རྱིགས་པ་རལ་དུ་བཏོན་ནས་གསུང་མཁན་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན། 

ར་བའྱི་གྲུབ་མཐའ་ནྱི་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་དབུ་མ་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པ་

གནང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ཁོང་སྐུ་དངོས་བོད་དུ་ཕེབས་ནས་བོད་པའྱི་སློབ་ཕྲུག་

རྣམས་ལ་དཔེ་ཆ་འཁྱིད་གནང་ཡོད་པས་ང་ཚོའྱི་དགེ་རྒན་གཙོ་བོའྱི་གས་མཁན་



  45  

༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཆེན་ཞྱི་བ་འཚོ་ཡྱིན། མཁན་ཆེན་ཞྱི་བ་འཚོ་ཁོང་རང་ཉྱིད་དབུ་ཚད་སེངེ་མཇྱིང་

སོལ་གནང་མཁན་གྱི་མཁས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས། ཁོང་གྱི་རེས་འབང་པ་ང་ཚོ་ཡང་

དབུ་ཚད་སེངེ་མཇྱིང་སོལ་ཞྱིག་དགོས་པ་ནྱི་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཡྱིན། 

ཕྱིས་སུ་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པའྱི་གཞུང་བོད་དུ་བསྒྱུར་ནས་དེ་ཉྱིད་གཙོ་འདོན་

གནང་རེས་མཁན་ཆེན་ཞྱི་བ་འཚོས་དབུ་མའྱི་ལྟ་བའྱི་ཆ་ལ་ཅུང་ཟད་བརྒྱབ་ཐུབ་པ་

ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། 

བསྟན་འགྱུར་ཞེས་བརོད་སྐབས་བཀའ་འགྱུར་གྱི་ནང་གྱི་འདུལ་བའྱི་སེ་སོད་དང་

། མངོན་པའྱི་སེ་སོད། མདོ་སེའྱི་སེ་སོད་བཅས་གསུམ་ཡོད་པ་ལས། སགས་ཀྱི་སྐོར་

རྣམས་མདོ་སེའྱི་སེ་སོད་ཀྱི་ནང་དུ་ཕལ་ཆེར་བསྡུས་ཡོད། གང་ལགས་ཤེ་ན། མདོ་

སེའྱི་སེ་སོད་ཀྱིས་བསླབ་པ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གཙོ་བོར་བཤད་ཀྱི་ཡོད། རྒྱུད་སེ་བཞྱི་ཡྱི་

དབང་དུ་བྱས་ཏེ་སགས་ཀྱི་ཆེ་བ་འདོན་ས་གཙོ་བོ་ནྱི། ཞྱི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་གྱི་ཏྱིང་ངེ་

འཛིན་རལ་དུ་བཏོན་ནས་སྒྲུབ་པ་དེ་གཙོ་བོར་བཤད་ཀྱི་ཡོད། དེས་ན་མདོ་སེའྱི་སེ་

སོད་ཀྱི་ཁོངས་སུ་བཞག་པ་ཡྱིན། དེ་ལྟར་བཀའ་འགྱུར་པོ་ཏྱི་བརྒྱ་ཐམ་པ་དེ་དག་སེ་

སོད་གསུམ་གྱི་ནང་དུ་བསྡུས་ཡོད་པ་ཡྱིན། བསྟན་འགྱུར་པོ་ཏྱི་ཉྱིས་བརྒྱ་ཉྱི་ཤུ་ར་ལྔ་

ཡོད་པ་དེ་དག་སེ་སོད་གསུམ་གྱི་བདག་ཉྱིད་བཀའ་འགྱུར་པོད་བརྒྱ་ཐམ་པའྱི་

དགོངས་འགེལ་ཡྱིན། དེ་མྱིན་བསྟན་འགྱུར་པོ་ཏྱི་ཉྱིས་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཡོད་པའྱི་ནང་

སྒ་རྱིག་པ་དང་། གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་བསྟན་བཅོས་ཅུང་ཟད་ཡོད་པ་ཡྱིན། བར་ལམ་

གཞུང་གཞན་ཞྱིག་འཚོལ་སླད་བསྟན་འགྱུར་ཀློག་པའྱི་སྐབས་སུ་པཌཎྱི་ཏ་ཞྱིག་གྱིས་

མཛད་པའྱི་ར་བརག་པའྱི་སྐོར་ཞྱིག་འདུག དེ་ཡང་རའྱི་ཚོས་གཞྱི་དང་། ར་ཡྱི་རྣ་
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

དཀར་པོ་ཡྱིན་མྱིན་སོགས་ཀྱི་སྐོར་སྱིང་པོ་གང་ཡང་མེད་པ་ཞྱིག་འདུག་པ། དེ་ཡང་

ཤོག་གངས་བཞྱི་བཅུ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་འདུག དེའྱི་ཚེ་དེའྱི་དུས་སུ་ར་བརག་ཐབས་སྐོར་

རྒྱ་གར་དུ་གལ་ཆེན་པོར་བརྱི་གྱི་མེད་དམ། སྱིང་པོ་མེད་པ་དེ་འདྲ་ལས་མོ་ཊ་དང་། 

སྦག་སྦག་བརག་ཐབས་བྱུང་ན་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱིས་ཕན་ཐོགས་ཡོང་རྒྱུ་དང་། དེ་

མྱིན་ང་ཚོ་བོད་ལ་གཡག་བརག་ཐབས་བྱུང་ན་ལེགས་པ་ཡོད། 

གང་ལྟར་བཀའ་འགྱུར་དང་བསྟན་འགྱུར་ཞེས་པ་ནྱི། མཆོད་གཤོམ་ནང་

བསྒྱིགས་ནས་འཇོག་རྒྱུ་ཞྱིག་མྱིན་པར། དེ་དག་ངེས་པར་བལྟ་དགོས་པའྱི་གཞུང་

ཡྱིན། ང་ལ་ཆ་བཞག་ན། བསྟན་འགྱུར་གྱི་གཞུང་རྣམས་ཀློག་ཁོམ་མེད་པ་མ་

གཏོགས། དེ་དག་ཧ་ལས་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག ཐོག་མའྱི་བསྟོད་ཚོགས་ནས་

བཟུང་སྟེ་རྱིམ་པས་མཇལ་ན་ཧ་ལས་དགོས་པ་ཞྱིག་འདུག དེང་སྐབས་དབུ་མ་ཚིག་

གསལ་མཇལ་བཞྱིན་ཡོད་པས། ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པོ་འདུག དེས་ན་བསྟན་འགྱུར་

གྱི་གཞུང་རྣམས་ང་ཚོས་སློབ་སྦོང་བྱེད་རྒྱུའྱི་དཔེ་ཆའྱི་ར་བ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེ་དག་ཧ་

ཅང་གལ་གནད་ཆེན་པོ་འདུག དེ་ལྟ་བུའྱི་བཀའ་བསྟན་གྱི་དོན་སྱིང་བསྡུས་ན། 

མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མངོན་མཐོ་སྒྲུབ་བྱེད་འཚེ་བ་མེད་པའྱི་ཆོས་དང་། ངེས་

ལེགས་སྒྲུབ་བྱེད་བདག་མེད་པའྱི་ལྟ་བ་ཞེས་པ་དེ་ཉྱིད་དབུ་མ་རྱིན་ཆེན་ཕེང་བའྱི་

ནང་དུ་གསུངས་ཡོད། དེའྱི་དགོངས་དོན་ནྱི་དབུ་མ་བཞྱི་བརྒྱ་པ་ལས། 

 བསོད་ནམས་མྱིན་པར་དང་པོར་བཟློག །

 བར་དུ་བདག་ནྱི་བཟློག་པ་དང་། །

 ཕྱི་ནས་ལྟ་བ་ཀུན་བཟློག་པ། །
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

 གང་གྱིས་ཤེས་དེ་མཁས་པ་ཡྱིན། །

ཞེས་སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྱི་ལམ་རྱིམ་མམ་མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་སྒྲུབ་ཚུལ་

འདྱི་ལྟར་གསུངས་ཡོད། ད་ལྟ་འདྱིར་ཇོ་བོ་རེས་སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྱི་ལམ་རྱིམ་གྱི་ཐ་

སད་དེ་གསུངས་པ་ཡྱིན། ཇོ་བོ་རེ་བོད་ལ་ཕེབས་ཏེ་ལམ་སྒོན་མཛད་ཟྱིན་རེས། 

དཔེར་ན། ཆོས་རེ་ས་པཎ་གྱི་གཞུང་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཐུབ་པ་དགོངས་གསལ་ཡང་

ལམ་རྱིམ་ཇྱི་བཞྱིན་གསུངས་ཡོད། དེ་བཞྱིན་བཀའ་རྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་ལ་ཆ་བཞག་ན། 

མཉམ་མེད་དྭགས་པོ་ལྷ་རེས་མཛད་པའྱི་ཐར་པ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་རྒྱན་ཡང་ལམ་རྱིམ་

ལྟར་དུ་གསུངས་ཡོད། སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྱི་ལམ་རྱིམ་བང་བསྒྱིགས་ཏེ་བཀའ་ཕག་ཆུ་

བོ་གཉྱིས་འདྲེས་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དོན་ལའང་དེ་ལྟར་དུ་གནས་ཡོད། 

ཐར་རྒྱན་གྱི་ཁད་ཆོས་གཅྱིག་ནྱི་ཐོག་མར་འཁོར་བ་དང་མང་འདས་ཞེས་མང་

འདས་དེ་ཉྱིད་གཏན་ལ་ཕབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ནྱི་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཡྱིན། དངོས་

གནས་བྱས་ན་ལམ་རྱིམ་ཆེན་པོའྱི་ནང་དུ་དེ་ཁ་སྐོང་མཛད་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

ཐོག་མར་ཐར་པ་ཞེས་པ་དེ་ངོ་མ་འཕོད་ན། དོན་ལ་ནང་ཆོས་བྱེད་ལུགས་བྱེད་སྟངས་

མ་ཤེས་པ་ཆགས་ཡོད། དེས་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བདེན་པ་བཞྱི་ལས་འགོག་

པའྱི་བདེན་པ་དང་། ལམ་གྱི་བདེན་པ་ཞེས་གསུངས་པ་དེས་ཐར་པ་ངོ་སྤོད་གནང་གྱི་

ཡོད། ངས་འགའ་ཞྱིག་ལ་རེད་མོ་དང་སྦྲགས་བརོད་ཀྱི་ཡོད། རྒྱ་མྱི་ནང་ཆོས་བྱེད་

མཁན་དང་། ང་ཚོ་བོད་པ་ནང་པ་རྣམས་ལྷ་ཁང་དུ་བསྐྱོད་དེ་ཕག་འཚལ་སྐོར་སྦོང་

དང་། སོན་ལམ་རྒྱག་པ་སོགས་བྱེད་སྐབས་ཕལ་མོ་ཆེས་ཚེ་རྱིང་པོ་ཡོང་བར་ཤོག 

ནད་མེད་པ་ཡོང་བར་ཤོག བྱ་བ་ལམ་འགོ་ཡོང་བར་ཤོག་ཅེས་སོན་ལམ་རྒྱག་པ་
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

ལས། ང་ཐར་པ་ཐོབ་པར་ཤོག་ཅེས་སོན་ལམ་རྒྱག་མཁན་དེ་ཙམ་མེད། དེ་ནྱི་ཆོས་

མ་ཤེས་པའྱི་རགས་ཡྱིན། ཚེ་རྱིང་པོ་ཡོང་བར་ཤོག ནད་མེད་པ་ཡོང་བར་ཤོག 

ལོངས་སྤོད་ཆེན་པོ་ཡོང་བར་ཤོག བྱ་བ་ལམ་འགོ་ཡོང་བར་ཤོག་ཅེས་པའྱི་སོན་

ལམ་དེ་འདྲ་མུ་སྟེགས་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་རྒྱག་གྱི་ཡོད། ང་ཚོས་ནང་ཆོས་མ་ཤེས་

པའྱི་རགས་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཡྱིན། དེས་ན་ཐར་པ་ངོ་འཕོད་པ་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་

འགངས་ཆེན་པོ་ཡྱིན། དྭགས་པོའྱི་ཐར་རྒྱན་ནང་ཐོག་མར་འཁོར་བ་དང་མང་འདས་

ཞེས་གསུངས་པ་འདྱི་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཞྱིག་མཐོང་བྱུང་། དེ་རེས་རྱིགས་གནས་འཁྱིད་

པ་གནང་གྱི་ཡོད། ཤ་ར་བའྱི་གསུང་དུ་རྱིགས་ནས་འཁྱིད་པ་ནྱི་གལ་གནད་ཆེན་པོ་

ཞྱིག་རེད་འདུག 

ཕྱིས་ཀྱི་ཀུན་མཁེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་པའྱི་གསུང་ངལ་གསོ་སྐོར་གསུམ་

དང་། དེ་བཞྱིན་ཡྱིད་བཞྱིན་མཛོད་ཀྱི་ནང་དུ་ལམ་རྱིམ་ལྟར་དུ་འཁྱིད་གནང་ཡོད། 

ལྷག་པར་ངལ་གསོ་སྐོར་གསུམ་ལས་སེམས་ཉྱིད་ངལ་གསོའྱི་ནང་དུ་བློ་ལྡོག་རྣམ་

བཞྱི་ནས་མར་ལམ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་འཁྱིད་གནང་མཛད་ཡོད། དེ་དག་ནྱི་ཇོ་བོ་རེས་སྐྱེས་

བུ་གསུམ་གྱི་ལམ་རྱིམ་མཛད་པ་ནས་བཟུང་བོད་ཀྱི་ས་སྐྱ་དང་། བཀའ་བརྒྱུད། རྱིང་

མ། རྱི་བོ་དགེ་ལྡན་པ་བཅས་ཚང་མས་བློ་ལྡོག་རྣམ་བཞྱི་དང་། སྐྱེས་བུ་ཆེ་འབྱིང་

གསུམ་ལྟ་བུ་མྱིང་གང་ཞྱིག་བཏགས་ཀང་དོན་ལ་ཚེ་འདྱིའྱི་སང་ཤས་བཟློག་པ་དང་། 

ཕྱི་མའྱི་སང་ཤས་བཟློག་པ། དེ་ལ་བརེན་ནས་ཐར་པ་སྒྲུབ་པ་དང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སོམ་པ་སོགས་སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྱི་ལམ་རྱིམ་ལྟར་གསུངས་པ་

ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། དངུལ་ཆུ་རྒྱལ་སས་ཐོགས་མེད་བཟང་པོའྱི་གཞུང་འདྱི་ཡང་དེ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བཞྱིན་སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྱི་ལམ་རྱིམ་གསུང་གྱི་ཡོད།།

 གཉྱིས། བརམ་བྱ་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་རང་བཞྱིན། 

སོན་འགོ་ཆོས་ལ་འཇུག་ཚུལ། དངོས་གཞྱི་སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྱི་ལམ་བསྟན་

པའོ། །དང་པོ་ལ་བདུན་ལས།

༡༽ དལ་འབྱོར་དོན་ཡོད་པར་བྱ་བ།

དལ་འབྱོར་གྲུ་ཆེན་རེད་དཀའ་ཐོབ་དུས་འདྱིར། །

བདག་གཞན་འཁོར་བའྱི་མཚོ་ལས་བསྒལ་བྱའྱི་ཕྱིར། །

ཉྱིན་དང་མཚན་དུ་གཡེལ་བ་མེད་པར་ནྱི། །

ཉན་སེམས་བསོམ་པ་རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་ཡྱིན། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དགོས་པ་རང་དང་གཞན་འཁོར་བའྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་

ལས་བསྒལ་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དུ། དུས་ཉྱིན་དང་མཚན་དུ་གཡེལ་བ་མེད་པར། བཀའ་

བསྟན་གྱིས་མཚོན་པའྱི་གཞུང་ལ་ཐོག་མར་ཉན་ཞྱིང་། བར་དུ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་

བསམས། མཐར་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་གོགས་དང་བཅས་ཏེ་རེ་གཅྱིག་ཏུ་བསོམས་པའྱི་

སོམ་བྱུང་གྱི་རོགས་པ་སྐྱེ་བ་ཞྱིག་དགོས་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན། 

མདོར་ན་ཉན་སེམས་བསོམ་པ་སྟེ་ཤེས་རབ་གསུམ་ལས་ཐོག་མར་ཉན་པ་སྟེ་

ཐོས་བྱུང་གྱི་ཤེས་རབ་དང་། དེ་ནས་སེམས་པ་ཞེས་བསམ་བྱུང་གྱི་ཤེས་རབ། དེ་

ནས་བསོམ་པ་ཞེས་སོམ་བྱུང་གྱི་ཤེས་རབ་བཅས་ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་གྱི་ཤེས་
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

རབ་གསུམ་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བློ་ལ་འགྱུར་བ་ཐེབས་པ་ཞྱིག་

བྱེད་དགོས་པ་ཡྱིན། ངས་རྒྱུན་དུ་འདྱི་ལྟར་བརོད་ཀྱི་ཡོད། ནང་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་འགོ་

སྟངས་ནྱི། ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་བེད་སྤོད་ཆ་ཚང་བྱས། དེ་ལ་བརེན་

ནས་སེམས་ལ་གོ་རོགས་གསར་པ་ཞྱིག་སྐྱེས། གོ་རོགས་གསར་པ་དེའྱི་ཐོག་ནས་

འདྱི་དང་འདྱི་ལྟ་བུ་བླང་བྱ་ཡྱིན་པ་དང་། འདྱི་དང་འདྱི་ལྟ་བུས་སྡུག་བསལ་སྤོད་ཡོང་

གྱི་ཡོད་པ། འདྱི་དང་འདྱིས་ཕན་བདེ་སྦྱིན་ཞྱིང་སྡུག་བསལ་སེལ་བ་ངོ་འཕོད་དེ་

སེམས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་ཐོབ་པ་དང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་གོམས་འདྲྱིས་བསྟེན་

སྐབས་མ་དུལ་བའྱི་ཆ་རྣམས་རྱིམ་པས་དུལ་བ་ཞྱིག་ཡོང་བ་ཡྱིན། ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་

འབྱེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་བེད་སྤོད་བྱས་ཏེ་ངེས་ཤེས་ཐོབ་པའྱི་སྟེང་ནས་བསམ་བྱུང་གྱི་

ཤེས་རབ་ཀྱིས་རྱིམ་བཞྱིན་བློ་ལ་འགྱུར་བ་ཐེབས་པ་ཞྱིག་བྱེད་དགོས་པ་ལས། དེ་

འདྲ་མ་བྱས་པར་དུག་གསུམ་གྱི་ཉོན་མོངས་ཞྱི་བར་ཤོག ཅེས་སོན་ལམ་བརྒྱབ་

པས་མྱི་ཕན་ལ། མྱི་ལུས་ཐོབ་པར་ཤོག་ཅེས་སོན་ལམ་བརྒྱབ་པས་ཀང་མྱི་ཕན། མྱི་

ལུས་ཐོབ་པའྱི་རྒྱུ་ཚོགས་རྣམས་བསྒྲུབས་དགོས་པ་དང་། མྱི་ལུས་ཐོབ་པ་ལ་བར་དུ་

གཅོད་པའྱི་འགལ་རྐེན་རྣམས་སེལ་དགོས་པ་ཡྱིན། དེ་དག་ཉོན་མོངས་དུག་གསུམ་

གྱི་དབང་གྱིས་ཡོང་གྱི་ཡོད། དེ་ལ་ཉོན་མོངས་མེད་པར་ཤོག་ཅེས་བརོད་པས་མྱི་

ཕན་པར་ཉོན་མོངས་མེད་པར་བཟོ་བའྱི་འབད་བརོན་བྱས་ནས་ཉོན་མོངས་མེད་པ་

ཡོང་དགོས་པ་ཡྱིན། 

དེས་ན་ངས་རྒྱ་མྱིའྱི་ཆོས་གོགས་རྣམས་ལ་རག་ཏུ་འདྱི་ལྟར་བརོད་ཀྱི་ཡོད། ཨོ་

མྱི་དོ་ཕོ་ཞེས་བརོད་པས་མྱི་ཕན་པ་དང་། བོད་པར་ཆ་བཞག་ཀང་། ཨོཾ་མ་ཎྱི་པདེ་ཧཱུཾ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཞེས་བརོད་པ་གཅྱིག་པུས་མྱི་ཕན་པར་ངེས་པར་དུ་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་ཤེས་

རབ་གོང་ནས་གོང་དུ་སེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སེམས་ལ་བཟོ་བཅོས་རྒྱག་དགོས་པ་

ལས༌། དེ་མྱིན་གྱི་ཐབས་ཤེས་གཉྱིས་པ་ཞྱིག་མེད། ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་ཤེས་

རབ་གོང་ནས་གོང་དུ་སེལ་བ་དེར་ཉན་སེམས་བསོམ་པ་ཞེས་བརོད་ཀྱི་ཡོད། དེ་

ཡང་ཐོས་བྱུང་གྱི་ཤེས་རབ་དང་། བསམ་བྱུང་གྱི་ཤེས་རབ། སོམ་བྱུང་གྱི་ཤེས་རབ་

བཅས་ཤེས་རབ་རྣམ་གསུམ་དེ་དག་ས་མ་ས་མ་རྒྱུ་དང་། ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་དེའྱི་འབས་བུ་

བྱས་པས་ན་སོམ་བྱུང་གྱི་ཤེས་རབ་རྣམ་པར་དག་པ་ཞྱིག་ཡོང་བ་ལ་བསམ་བྱུང་གྱི་

ཤེས་རབ་དགོས་པ་དང་། བསམ་བྱུང་གྱི་ཤེས་རབ་རྣམ་པར་དག་པ་ཞྱིག་ཡོང་བ་ལ་

ཐོས་བྱུང་གྱི་ཤེས་རབ་དགོས་པ་ཡྱིན། དེ་རྣམས་ཤེས་རབ་ས་མ་ས་མས་ཉེར་ལེན་

བྱས་ཏེ་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་སྐྱེ་དགོས་པ་ཡྱིན། 

ཁེད་རང་ཚོས་གོང་དུ་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་སྐོར་བཤད་པ་ལྟར་ཡྱིན། དཔེར་ན༑ ང་རང་

ཚོས་ཐོག་མར་ཡྱི་གེ་སློབ་པའྱི་སྐབས་ཐོག་མར་ཨེ་ཤེས་ལྟོས། དེ་ནས་ཨེ་ཡག་

ལྟོས། དེ་ནས་ཨེ་མགོགས་ལྟོས་ཞེས་པ་ལྟར་ཡྱིན། ང་རང་ཚོས་ཡྱི་གེ་སྦོང་བའྱི་

སྐབས་ཐོག་མར་ཨེ་ཤེས་ལྟོས་ཞེས་པ་ལྟར་ཀ་ཁ་ག་ང་། ཞེས་སྦངས་པ་དང་། དེ་

ནས་རྱིམ་བཞྱིན་ཚུགས་རྱིང་དང་། ཚུགས་ཐུང་། འཁྱུག་ཡྱིག་སོགས་རྱིམ་པར་སྦོང་

གྱི་ཡོད། ཐོག་མར་སྦང་ཤྱིང་དང་། དེ་རེས་ཤོག་ཐོག་ཏུ་ཕབ་སྐབས་ཐོག་མར་ཨེ་

ཤེས་ལྟོས། དེ་ནས་ཨེ་ཡག་ལྟོས། དེ་ནས་ཨེ་མགོགས་ལྟོས་ཞེས་པ་ལྟར་ཡྱིན། 

ཐོག་མར་ཐོས་བྱུང་གྱི་ཤེས་རབ་སྐྱེས་དགོས་པ་དང་། ཐོས་བྱུང་གྱི་ཤེས་རབ་

སྐྱེས་པ་དེ་ཉྱིད་ཨེ་ཡག་ལྟོས་ཞེས་བརོད་པ་ལྟར་སེམས་ནང་ངེས་པ་ཐོབ་པ་ཞྱིག་
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

ཡོང་བ་ལ། བསམ་བྱུང་གྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་སོ་སོར་བསམ་བློ་བཏང་སྟེ་ཡང་ནས་

ཡང་དུ་དཔད་པ་དང་། རང་དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་རགས་ཡང་དག་དང་། གཞན་དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་

རགས་ཡང་དག་ཅེས་བརོད་པ་ལྟར་སོ་སོ་སོ་སོར་རྒྱུ་མཚན་བཀོད་ནས་བསམ་བློ་

གཏོང་རྒྱུ་གཙོ་བོ་ཡྱིན། རགས་གསལ་བཏང་ནས་གཞན་ལ་བཟོ་ལྟ་སྤོད་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་

མྱིན་པར། རང་གྱི་སེམས་ལ་རགས་གསལ་བཏང་ནས་བཟོ་བཅོས་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་

བསམ་བྱུང་གྱི་ཤེས་རབ་སྐྱེ་བའྱི་རྒྱུ་རྐེན་གཙོ་བོ་དེ་ཆགས་ཡོད། དེ་ལྟར་ཐོས་བྱུང་

གྱི་ཤེས་རབ་དང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་བསམ་བྱུང་གྱི་ཤེས་རབ། དེ་ལ་བརེན་ནས་

ངེས་པ་ཐོབ་པའྱི་དོན་དེར་ཡང་ཡང་འདྲྱིས་ཤྱིང་གོམས་པར་བྱས་པ་དང་། ལྷག་པར་

དུ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་གོགས་དང་བཅས་པའྱི་ཐོག་ནས་སོམ་བྱུང་གྱི་ཤེས་རབ་སྐྱེས་

དགོས་པ་ཡྱིན། 

དེ་ལྟ་བུའྱི་ཉན་སེམས་བསོམ་གསུམ་བྱེད་ཅེས་པ་ལ། ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་

ཀྱི་ཤེས་རབ་དགོས་པ་ཡྱིན། ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་དེ་ཉྱིད་མྱི་ཡྱི་

ལུས་རེན་ལ་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་སོག་ཆགས་གཞན་སུ་ལའང་མེད། དཔེར་ན། དུད་

འགོར་ཆ་བཞག་ན། འགོ་སྟངས་དང་། དོགས་པ་ཡོད་རྱིགས་ཁྱི་སོགས་ལ་བསླབས་

ན་ཅུང་ཟད་རེ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། དྲྱི་མའྱི་ཐོག་ནས་རས་ངན་གྱི་རྱིགས་གང་དག་ཡོད་

མེད་དང་། འཐོར་ཞྱིག་ཏུ་འགོ་བའྱི་འབར་གས་ཀྱི་རྱིགས་གང་དང་གང་ཡོད་མེད་ཁྱི་

ལ་སློབ་སྦོང་སྤད་ན་དྲྱི་མའྱི་ཐོག་ནས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ཙམ་ཞྱིག་ལས། དེ་ལས་

ལྷག་པ་དེའྱི་རྒྱུ་དང་འབས་བུའྱི་འགོ་སྟངས་དང་། དངོས་འགལ་དང་རྒྱུད་འགལ་

སོགས་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་བ་དང་། འབེལ་བ་ལའང་བདག་གཅྱིག་འབེལ་དང་དེ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

འབྱུང་འབེལ་སོགས་ཀྱི་བསམ་བློ་གཏོང་རྒྱུའྱི་རྣམ་དཔོད་གཏན་ནས་མེད། 

 ང་ཚོའྱི་རོག་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཚིག་གྱི་རེས་སུ་འབང་གྱི་ཡོད། ཇྱི་ཙམ་གྱིས་མྱིང་

ཚིག་མང་བ་ཡོད་པ་དེའྱི་ཚོད་ཀྱིས་ཚིག་དེས་དྲངས་པའྱི་རྣམ་རོག་ཀང་མང་པོ་ཞྱིག་

ཡོང་གྱི་ཡོད། དེས་ན་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ནྱི། དབང་པོའྱི་ཤེས་

པ་ཁོ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་མྱི་ཐུབ་པར་འདུ་ཤེས་གཡེར་པོ་ཞེས་བརོད་པ་ལྟར་རོག་

པས་གཏན་ལ་ཕབ་དགོས་པ་ཡྱིན། དབང་པོ་ཁོ་ནས་ཆ་ཚང་རོགས་མྱི་ཐུབ་པས་

གཙོ་བོ་ཡྱིད་བློ་རོག་པས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེས་ན་རོག་པ་ཕལ་མོ་ཆེ་ཚིག་གྱི་རེས་སུ་

འབངས་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད། མང་པོ་ཞྱིག་མྱིང་བརྡས་བཀོད་པ་དེའྱི་རེས་འབེལ་གྱི་

རོག་པ་དེ་རྣམས་སླེབས་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརེན་མྱིའྱི་ཀླད་པ་མཆོག་ཡྱིན་པས་མྱི་ཁོ་ན་

ལས་གཞན་གྱིས་ཡོང་མྱི་ཐུབ་པ་ཡྱིན། དེར་བརེན། 

 དལ་འབྱོར་གྲུ་ཆེན་རེད་དཀའ་ཐོབ་དུས་འདྱིར། །

ཞེས་པས་དལ་འབྱོར་གྱི་ལུས་རེན་སྐོར་གསུང་གྱི་ཡོད། དལ་བ་དང་འབྱོར་པ་

ཞེས་པ་ནྱི། དེ་ཡང་དལ་བ་ནྱི་དུས་ཚོད་ཡོད་པའྱི་དོན་ཡྱིན། དཔེར་ན། དེ་རྱིང་ང་

བེལ་བ་ཡོད་ཅེས་བརོད་སྐབས་དལ་བ་མེད་པ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་ང་ལྷོད་ལྷོད་ཡྱིན་ཞེས་

བརོད་སྐབས་བྱེད་ལོང་ཡོད། དེས་ན་དལ་བ་ཞེས་པ་ནྱི་ཁོམ་པའྱི་དོན་ཡྱིན། དལ་བ་

ངོས་བཟུང་བ་ནྱི་མྱི་ཁོམ་པ་བལ་བའྱི་ཆ་ནས་དལ་བ་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད། འབྱོར་པ་

ཞེས་པ་ནྱི་མཐུན་རྐེན་ཡྱིན་ལ། མཐུན་རྐེན་ལྡན་པའྱི་ཆ་ནས་འབྱོར་པ་ཞེས་བརོད་

ཀྱི་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའྱི་དལ་བ་དང་འབྱོར་པ་ཞེས་བརོད་སྐབས་དལ་འབྱོར་གཉྱིས་ངོས་

བཟུང་བ་ཡྱིན། 
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

དེ་ཡང་གྲུ་ལ་དཔེ་སྦར་བའམ་གྲུ་ཡྱི་གཟུགས་སུ་བཀོད་ནས་གྲུ་ཆེན་ཞེས་བརོད་

སྐབས་དལ་འབྱོར་དོན་ཆེ་བ་ཞེས་གསུང་གྱི་ཡོད། དལ་བ་དང་འབྱོར་པའྱི་གྲུ་དངོས་

གནས་དགོས་པ་རླབས་ཆེན་ཞྱིག་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་ན། དལ་འབྱོར་གྲུ་

ཆེན་ཞེས་བརོད་པ་ཡྱིན། དེ་ནྱི་གནས་སྐབས་ལ་བལྟོས་ནས་དོན་ཆེ་བ་དང་། མཐར་

ཐུག་ལ་བལྟོས་ནས་ཀང་དོན་ཆེ་བ། དེ་ལྟ་བུའྱི་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གང་

ལ་བལྟོས་ཀང་དོན་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་མྱི་ཚེ་གཅྱིག་ལ་ཆ་བཞག་ན། འཛམ་གྱིང་

འདྱིའྱི་ཐོག་གྱི་འཛུགས་སྐྲུན་རྣམས་མྱིས་བྱས་པ་ལས། དུད་འགོ་གཞན་སུ་གང་གྱིས་

ཀང་བྱེད་ཐུབ་མེད། འཕལ་གྱི་བདེ་བ་སྒྲུབ་ཅྱིང་སྡུག་བསལ་སེལ་བ་ལ་མྱིའྱི་རྣམ་

དཔོད་ལྟ་བུ་སུ་ལའང་མེད་པ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་ཚེ་ཕྱི་མ་མངོན་མཐོ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡང་

མྱིའྱི་ལུས་རེན་གྱི་ཐོག་ནས་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། དེས་ན་གནས་སྐབས་ཀྱི་འདོད་དོན་

གྱི་ཆ་ནས་ཀང་དོན་ཆེ་བ་ཡྱིན། 

མཐར་ཐུག་ངེས་ལེགས་སྒྲུབ་པ་དེ་ཡང་། བདག་གཞན་འཁོར་བའྱི་མཚོ་ལས་

བསྒལ་བྱའྱི་ཕྱིར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཐར་པའྱི་གོ་འཕང་སྒྲུབ་པ་ལ་ཆོས་རབ་ཏུ་

རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་དགོས་པས་ན། དེའྱི་ཆ་ནས་ཀང་དལ་འབྱོར་གྱི་ལུས་རེན་

འདྱི་དོན་ཆེ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའྱི་དལ་འབྱོར་གྱི་ལུས་རེན་འདྱི་རེད་པར་

དཀའ་བ་སྟེ། དངོས་པོ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་འབས་བུའྱི་ཆོས་ཇྱི་ཙམ་གྱི་བཟང་པོ་

ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དེའྱི་ཚོད་ཀྱིས་དེའྱི་རྒྱུ་ཡང་སྒྲུབ་དཀའ་བ་དང་། རྒྱུ་དུ་མ་

ཚོགས་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དཔེར་ན། ང་རང་ཚོའྱི་འཕལ་སེལ་གྱི་མྱི་ཡོན་ཏན་ཅན་

ཞྱིག་འབས་བུ་ཡོན་ཏན་ཅན་དངོས་གནས་མཁས་དབང་ཞྱིག་བྱེད་ཐུབ་པ་ལ། དེའྱི་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

རྒྱུ་ཡང་ལོ་མང་སློབ་སྦོང་དང་། ཉམས་ཞྱིབ་མང་པོ་བྱས་ཏེ་གཞྱི་ནས་འབས་བུ་

མཁས་དབང་ཞེས་མཐོང་དང་ཆ་འཇོག་ཡོད་པ་འདྱི་བྱུང་བ་ལས། རྒྱུ་ས་ཁ་གཅྱིག་

ཙམ་དང་ལས་སླ་པོའྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་མྱིན། དཔེ་དེ་བཞྱིན་དུ་འབས་བུ་

དལ་བ་དང་འབྱོར་པ་ཞེས་ཁད་ཆོས་མང་པོ་ཡོད་པའྱི་ལུས་རེན་འདྱི་རྒྱུ་རྣམ་གངས་

མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བསྒྲུབ་དགོས་པར་བརེན་རེད་དཀའ་བ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་པ་

ཡྱིན། 

བདག་གཞན་འཁོར་བའྱི་མཚོ་ལས་བསྒལ་བྱའྱི་ཕྱིར། །ཞེས་པའྱི་བདག་གཞན་

འཁོར་བའྱི་རྒྱ་མཚོ་ནྱི། དེ་ཡང་འཁོར་བ་ནྱི་གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་ཏུ་འཁོར་ཞྱིང་འགོ་

བའྱི་དོན་ལ་འཁོར་བ་ཞེས་བརོད་ཀྱི་ཡོད། རང་གྱི་འདོད་པའྱི་དབང་གྱིས་མ་ཡྱིན་

པར། རང་ཉྱིད་སེམས་ཀྱི་དབང་དུ་སོང་བ་དང་། སེམས་ཀང་ཉོན་མོངས་པའྱི་གཞན་

དབང་དུ་སོང་བ་ལ་བརེན་ནས་ལས་བསགས་ཏེ་སྡུག་བསལ་ཅན་གྱི་ཕུང་པོའྱི་སྐྱེ་

བའྱི་རྒྱུན་ཆད་པ་མེད་པར་གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་ཏུ་བརྒྱུད་ནས་འཁོར་ཞྱིང་འགོ་བས་ན་

འཁོར་བ་ཞེས་བརོད་དོ། །

འཁོར་བ་པོ་གང་ཞེ་ན། བདག་གཞན་ཞེས་པའྱི་བདག་ཡྱིན། བདག་ཅེས་པ་གང་

ཡྱིན་ཞེ་ན། ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་ཙམ་དེ་ཡྱིན། ཕུང་པོ་ལས་དོན་གཞན་

པའྱི་བདག་མེད་ལ། ཕུང་པོ་ལ་དབང་སྒྱུར་མཁན་གྱི་རེ་བོ་ལྟ་བུའྱི་བདག་རང་རྐ་བ་

ཡང་མེད། བདག་ཅེས་པ་ནྱི་ཕུང་པོ་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་ཙམ་གྱིས་བདག་ཅྱིག་

ཡྱིན། དེ་ནྱི་མྱིང་ཙམ་བརྡ་ཙམ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའྱི་བདག་ནྱི་འཁོར་བ་པོ་

ཡྱིན། 
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

གང་གྱིས་འཁོར་བ་ཡྱིན་ཞེ་ན། ལས་ཉོན་གཉྱིས་ཀྱིས་འཁོར་བ་ཡྱིན། གང་དུ་

འཁོར་བ་ཡྱིན་ཞེ་ན། ལས་ཉོན་གྱིས་འཕངས་པའྱི་ཉེ་བར་ལེན་པའྱི་ཕུང་པོ་དེ་ཡྱིན། 

དེ་ཡང་ཉེ་བར་ལེན་པ་ཞེས་པ་ནྱི། ལས་ཉོན་ལ་བཞག་ནས་དེ་ལས་སྐྱེས་ཤྱིང་དེ་ཉྱིད་

འཕེལ་བའྱི་རེན་བྱེད་མཁན་གྱི་ཆ་ནས་ཉེ་བར་ལེན་པའྱི་ཕུང་པོ་ཞེས་བརོད་པ་ཡྱིན། 

སྡུག་བསལ་ཕུང་པོ་ཅན་གྱི་ཕུང་པོ་ཞེས་བརོད་པ་ལྟར། དེ་ལྟ་བུའྱི་ཕུང་པོའྱི་སྐྱེ་རྒྱུན་

གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་ཏུ་བརྒྱུད་ནས་འགོ་ཞྱིང་འཁོར་བས་ན་འཁོར་བ་ཞེས་བརོད་པ་

ལྟར་འཁོར་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཡྱིན། དེ་ལྟ་བུའྱི་འཁོར་བ་ལས་གོལ་ཐབས་གང་ཞེ་ན། 

མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་དབུ་མ་ར་བ་ཤེས་རབ་ལས། 

 ལས་དང་ཉོན་མོངས་ཟད་པའྱི་མཐར། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལས་དང་འཆྱིང་བྱེད་གང་གྱིས་འཁོར་བ་ལ་འཁོར་བའམ། 

སྡུག་བདེན་གྱི་ཕུང་པོ་འདྱིར་རང་ཉྱིད་བཅྱིངས་པ་ནྱི་ལས་ཉོན་གྱིས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་

པས་ན། དེ་ལྟ་བུའྱི་ལས་ཉོན་གཉྱིས་ལས་ཐར་ན་འཁོར་བ་ལས་ཐར་བ་ཡྱིན། མདོར་

ན་ལས་ཉོན་ཇྱི་ལྟར་བྱས་ཏེ་མེད་པ་བཟོ་དགོས་སམ་ཞེ་ན། འཁོར་བའྱི་སྐྱེ་བ་ནྱི་ཟག་

བཅས་ལས་ཀྱི་དབང་གྱིས་བྱུང་བ་དང་། ལས་དེ་ཉོན་མོངས་ཀྱི་དབང་གྱི་བྱུང་བ་

ཡྱིན། ཉོན་མོངས་དེ་ཚུལ་མྱིན་ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་རྣམ་རོག་གམ་སྤོས་པའྱི་རྣམ་རོག་ལས་

བྱུང་བ་ཡྱིན། དེ་ནྱི་བདག་འཛིན་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཚད་མའྱི་སྤོས་པའམ་རྣམ་རོག་

གྱི་རེས་སུ་འབངས་པའྱི་སྤོས་པས་བྱས་པ་ཡྱིན། དེས་ན་སྤོས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་

གང་གྱིས་སེལ་བ་ཡྱིན་ཞེ་ན། སྟོང་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བས་སྤོས་པ་ཐམས་ཅད་སེལ་བར་བྱེད་

པ་ཡྱིན། དེ་ཡང་དབུ་མ་ར་བ་ཤེས་རབ་ལས།
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

 དེ་དག་སྤོས་ལས་སྤོས་པ་ནྱི། །

 སྟོང་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་འགག་པར་འགྱུར། །

ཞེས་གསུངས་ཡོད། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ང་རང་ཚོའྱི་སེམས་རྒྱུད་འདྱི་ཉོན་

མོངས་དུག་གསུམ་གྱིས་ཕྱི་ཚོས་ནང་ཚོས་བྱས་ཏེ་བསད་ཡོད་ཅྱིང་། དེ་ལྟ་བུའྱི་ཐོག་

མ་མེད་པ་ནས་ཉོན་མོངས་པས་ཕྱི་ཚོས་ནང་ཚོས་བྱས་ནས་ཡོད་པའྱི་སེམས་མ་

དུལ་བ་འདྱི་དགེ་བའྱི་དམྱིགས་རྣམ་ཡུད་ཙམ་བསྐྱངས་པས་མྱི་ཕན་ལ། ནུས་པའང་

ཐོན་མྱི་ཐུབ། དེས་ན་རྒྱུན་བསྱིངས་ཤྱིང་བརོན་པའྱི་སྟོབས་བསྐྱེད་ནས་དགེ་བའྱི་

ཕོགས་ལ་གོམས་པ་ཇེ་ཆེར་འགོ་བའྱི་ཐོག་ནས་སེམས་ཀྱི་སྐྱོན་རྣམས་སེལ་དགོས་

པས་བརོན་པ་ཤུགས་ཆེན་པོ་དགོས་ཞེས་གསུངས་ཡོད། དེར་བརེན། ཉྱིན་དང་

མཚན་དུ་ཞེས་གསུངས་སོ། །

གཡེལ་བ་མེད་པ་ཞེས་པ་ནྱི། གཙོག་པུར་འདུག་པ་དང་། སགས་བགང་བ་

གཅྱིག་པུ་མྱིན་པར་དྲན་ཤེས་དང་བག་ཡོད་བསྟེན་ཞྱིང་། ཤེས་བཞྱིན་གྱིས་ཟྱིན་པའྱི་

ཐོག་ནས་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱིས་སྐབས་གང་ཡྱིན་གྱི་དམྱིགས་པ་དེ་དང་དེ་ལ་

དམྱིགས་རྣམ་དེ་ཉྱིད་མ་ཤོར་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔད་པ་བྱེད་པ་དང་། རེ་གཅྱིག་ཏུ་

འཇོག་སོམ་བྱེད་པ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་དམྱིགས་པ་དེ་ཉྱིད་ལ་བློ་ཧྱིལ་གྱིས་འདྲྱིལ་

བའྱི་ཐོག་ནས་དཔད་སོམ་དང་འཇོག་སོམ་ལྟ་བུ་བྱེད་དགོས་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན། 

དེས་ན། ཉན་སེམས་བསོམ་པ་རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ནྱི་ལག་

ལེན་དང་པོ་དེ་ཡྱིན།།
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

༢༽ ཕ་ཡུལ་སོང་བ།

  གཉྱིས་པ་དུག་གསུམ་གྱི་འབྱུང་གནས་ཕ་ཡུལ་སོང་བ་ནྱི། ར་བ་ལས།

 གཉེན་གྱི་ཕོགས་ལ་འདོད་ཆགས་ཆུ་ལྟར་གཡོ། །

 དག་ཡྱི་ཕོགས་ལ་ཞེ་སང་མེ་ལྟར་འབར། །

 བླང་དོར་བརེད་པའྱི་གཏྱི་མུག་མུན་ནག་ཅན། །

 ཕ་ཡུལ་སོང་བ་རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་ཡྱིན། །

  ཞེས་གསུངས་པ་འདྱིས་དེ་ལྟ་བུའྱི་དལ་འབྱོར་གྱི་ལུས་རེན་ཐོབ་པའྱི་

སྐབས་འདྱིར་ཉྱིན་མཚན་གཡེལ་བ་མེད་པར་སོམ་པ་རེ་གཅྱིག་ཏུ་བྱེད་པའྱི་འགལ་

རྐེན་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཆགས་སང་གཉྱིས་ཡྱིན། ཆགས་སང་གཉྱིས་ནྱི་ར་བ་ང་ཚོའྱི་

རྒྱུད་ལ་ཆགས་སང་བག་ལ་ཉལ་ཏེ་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་ཚུལ་མྱིན་ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་

རྣམ་རོག་ཀང་ཡོང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། འོན་ཀང་དེའྱི་རྐེན་ཕྱི་ཡྱི་དམྱིགས་པས་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད། རང་གྱི་དགའ་ཉེ་བློ་དཀར་དང་གཉེན་ཉེ་དུ་མང་པོ་ཡོད་སའྱི་ཕོགས་ལ་ཇྱི་ཙམ་

མེད་ཅེས་བརོད་ཀང་། རང་ཤུགས་ཀྱིས་གཉེན་གྱི་ཕོགས་ལ་ཞེན་ཅྱིང་ཆགས་པའྱི་

ཞེན་ཆགས་ཡོང་བ་དང་། དེ་བཞྱིན་ཇྱི་ཙམ་ཞེན་ཆགས་ཡོད་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་དེའྱི་མྱི་

མཐུན་ཕོགས་ལ་སང་བའྱི་བློ་དང་། དོགས་པ། འཇྱིགས་སང་། ཞེ་སང་། ཕག་དོག 

འཁོན་འཛིན་སོགས་རང་ཤུགས་ཀྱིས་ཡོང་བ་ཡྱིན། 

དཔེར་ན། མྱི་ཞེ་སང་ཇྱི་ཙམ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ། མྱི་དེར་ཐུག་ཙམ་ཡང་བྱེད་

ས་མེད་པ་དང་། མྱི་ཞེ་སང་དེ་ཙམ་མེད་པ་ཞྱིག་ལ་བརན་བཤྱིག་གྱི་སྐད་ཆ་ལྟ་བུ་

བཤད་ཀང་། ལམ་སང་འཕོག་ཐུག་མྱི་འགོ་བ་དང་། མྱི་ངར་འཛིན་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཡོད་མཁན་ལ། བརན་བཤྱིག་ལྟ་བུའྱི་སྐད་ཆ་ཤོད་སྐབས་གཟབ་གཟབ་མ་བྱས་ཚེ་

ཁ་རོད་ཤོར་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད། དེས་ན་ཆགས་སང་གྱི་བློ་སྐྱེ་སའྱི་དམྱིགས་པའམ་

རྐེན་མང་པོ་འཛོམས་ས་དེ་དག་ཡག་པོ་མེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད། དེ་ནྱི་སྒྲུབ་པ་

ཉམས་ལེན་རེ་གཅྱིག་བྱེད་མཁན་ཞྱིག་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་གསུངས་པ་ལས། ང་

རང་ཚོ་མྱི་ཚང་མར་དེ་ལྟར་ཡོངས་ཐབས་མེད། དེས་ན་ཕ་ཡུལ་སོང་བ་རྒྱལ་སས་

ལག་ལེན་ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ནྱི་ཆགས་སང་སྐྱེ་སའྱི་ཡུལ་ལས་ཐག་བསྱིངས་

བའྱི་དོན་ཡྱིན། 

དཔེར་ན། སར་བོད་ལ་ས་དགེ་བཀའ་རྱིང་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་སློབ་གཉེར་བ་

རེར་སོན་ཕལ་མོ་ཆེ་ཕ་ཡུལ་ཐག་རྱིང་ནས་ཡོང་བ་ཚོ་ཡྱིན། སོག་པོར་ཆ་བཞག་ན། 

སོག་པོའྱི་གྲྭ་རྒྱུན་ཁོད་དུ་རྡོབ་རྡོབ་ཕལ་ཆེར་མཐོང་རྒྱུ་མེད། ངོས་རང་ཆུང་ངུའྱི་

སྐབས་སུ་སེ་འབས་དགའ་གསུམ་ལ་སོག་པོའྱི་གྲྭ་རྒྱུན་བརྒྱ་ཙམ་ཡོད། དེ་དག་ཕལ་

མོ་ཆེ་སློབ་གཉེར་བྱེད་མཁན་ཤ་སྟག་ཡྱིན། དེ་ནྱི་ཕ་ཡུལ་ཐག་རྱིང་ལ་ཡོད་པས་ན་

འཁམ་ས་དང་མགོ་འཁོར་ས་གང་ཡང་མེད། དེ་མྱིན་ཉེ་འཁོར་ནས་ཡོང་བ་རྣམས་

མཚམས་རེ་དགེ་རྒན་ལ་དགོངས་པ་ཞུས་པ་དང་། མཚམས་རེ་དགེ་རྒན་ལ་མགོ་

སྐོར་བཏང་སྟེ་བོས་བྱོལ་འགོ་བ་བཅས་མདོར་ན་རང་ཉྱིད་ལ་འཁམ་ས་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་

དང་། ཟ་འཐུང་གྱི་མཐུན་རྐེན་འཛོམས་པོ་ཡོད་ཀང་སློབ་སྦོང་ཁོང་ཚོ་ལས་སྐྱོ་བ་

ཡོད། དཔེར་ན། མཚན་ཞབས་རྒན་དངོས་གྲུབ་མཆོག་བརེས་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་

སོག་པོ་ནང་སོག་ཡྱིན། མཚན་ཞབས་བདུན་ཡོད་པའྱི་ནང་གྱི་ཕག་དཔེ་དྲག་ཤོས་

དང་། ཧ་ཅང་མཁས་པ་ཡྱིན་པས་ང་རང་ལ་ཧ་ཅང་བཀའ་དྲྱིན་ཆེན་པོ་ཡྱིན། 
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

དེ་བཞྱིན་ཕྱིས་ཀྱི་རྒན་ཉྱི་མ་ལ་ཆ་བཞག་ན། རམ་པ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་ཉྱིན་

གངས་མང་པོར་བཞུགས་པ་དང་། མཚམས་རེ་སློང་མོ་ཕན་བུ་བསྐྱོན་པ་ལྟ་བུ་

མཛད་ནས་བཞུགས་མོང་བ་དང་། སྐུ་ངལ་ཆེན་པོ་བསྐྱོན་ནས་སློབ་གཉེར་གནང་

ཡོད། ཁོང་རྣམས་ཕ་ཡུལ་ཧ་ཅང་ཐག་རྱིང་ནས་ཕེབས་པ་དང་། ལྷ་སའྱི་གཡས་

གཡོན་དུ་གཉེན་ཉེ་འཁོར་ལྟ་བུ་འགོ་ས་དང་འཁམ་ས་གང་ཡང་མེད་པས་ཁད་པར་

བྱུང་ཡོད། 

ཉྱིན་མཚན་སྦྲེལ་ནས་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་བྱེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ལུས་འདུ་

འཛི་ལས་ཐག་བསྱིངས་རྒྱུ་ནྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་དང་། དེ་བས་སེམས་དབེན་

བསྟེན་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཡྱིན། ལུས་རྱི་ཁོད་ལྟ་བུར་མྱི་སུ་དང་ཡང་འགོགས་

འདྲྱིས་མེད་པར་རྱི་དྭགས་རས་པ་བཞྱིན་དུ་དབེན་པ་བསྟེན་ནས་བསད་ན་ཡང་། 

བསམ་བློ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ཙམ་མེད་པ་དང་། འདོན་པ་བཏོན་པ་དང་སགས་ལྟ་བུ་

བགངས། དེ་དག་བྱས་ཟྱིན་པའྱི་རེས་བསམ་བློ་གཏོང་སྐབས་ཕལ་ཆེ་བ་གཏྱི་མུག་

སོམ་པ་ལྟ་བུས་གཉྱིད་ཅོག་བརྒྱབ་ནས་བསད་ན་དགོས་པ་གང་ཡང་མེད། 

ཡང་སོད་ས་རྱི་ཁོད་དུ་བསད་ནས་ནང་གྱི་ལས་ཀར་བྱུས་གཏོགས་བྱས་ཏེ། ནང་

དུ་ལན་དང་ཡྱི་གེ་བསྐུར་ནས་འདྱི་དང་འདྱི་བྱེད་དང་། ཚོང་འདྱི་དང་འདྱི་རྒྱོབས། 

འདྱི་ལོ་གནམ་གཤྱིས་གང་མོ་འདུག་པས་ཚོང་ལམ་འགོ་ཡག་པོ་ཡོང་བས་བལ་

གོས་ཚོང་བར་སོང་ཞེས་བརོད་ན་ལུས་རྱི་ཁོད་དུ་བསད་ཡོད་ཀང་། སེམས་གོང་

ནང་དུ་རྒྱུགས་ཏེ་སོང་ན་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་མེད། དེས་ན་ལུས་འདུ་འཛི་ལས་

དབེན་པ་དགོས་ཀང་། གཙོ་བོ་སེམས་རྣམ་རོག་ལས་དབེན་པ་ཞྱིག་དགོས་པས་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

སེམས་ཀྱི་དབེན་པ་བསྟེན་དགོས་རྒྱུ་ནྱི་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཡྱིན།

ཁེད་རང་ཚོ་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་འཛིན་གྲྭ་འཚོགས་སྐབས་སློབ་ཚན་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་

པ་དེ་གའྱི་ཐོག་ཏུ་སེམས་རེ་གཅྱིག་ཏུ་བཞག་ནས་སློབ་སྦོང་བྱེད་པ་དང་། འཛིན་

གྲྭའྱི་བར་གསེང་རང་སྦོང་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་སེམས་སྲུང་ཞྱིང་རྱིག་པ་

བསྒྱིམས་པ་དེ་དག་ལ་སློབ་སྦོང་ལེགས་པ་ཡོང་བ་ཡྱིན། དེ་མྱིན་འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་

སེམས་གཞན་དུ་གཡེང་བ་དང་། རང་སྦོང་བྱེད་པའྱི་དུས་ཚོད་ལའང་དེ་བས་གཡས་

གཡོན་གང་སར་འཁམས་ནས་སྱིག་གོགས་ངན་པ་དང་འཕད་དེ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། 

སློབ་སྦོང་ཡག་པོ་མྱི་ཡོང་། དེས་ན། 

 ཕ་ཡུལ་སོང་བ་རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་ཡྱིན། །

 ཞེས་གསུངས་ཡོད།།

༣༽ དབེན་པ་བསྟེན་པ།

  ཕ་ཡུལ་སོང་བའྱི་ཕན་ཡོན་གང་ཞྱིག་ཡོད་ཅེ་ན། གསུམ་པ་ཡོན་ཏན་གྱི་

འབྱུང་གནས་དབེན་པ་བསྟེན་པ་ནྱི།

ཡུལ་ངན་སངས་པས་ཉོན་མོངས་རྱིམ་གྱིས་འགྱིབ། །

རྣམ་གཡེང་མེད་པས་དགེ་སྦོར་ངང་གྱིས་འཕེལ། །

རྱིག་པ་དྭངས་པས་ཆོས་ལ་ངེས་ཤེས་སྐྱེས། །

དབེན་པ་བསྟེན་པ་རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་ཡྱིན། །

  ཞེས་གསུངས་ཤྱིང་། འདྱི་ནྱི་དལ་འབྱོར་དོན་ཆེན་རེད་དཀའ་ཞེས་པ་དེ་

ཡྱིན། དེ་ནས། བཞྱི་པ་མྱི་རག་པ་དྲན་པས་ཚེ་འདྱི་བློས་གཏོང་བ་ནྱི། 
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

༤༽ ཚེ་འདྱི་བློས་གཏོང་བ།

ཡུན་རྱིང་འགོགས་པའྱི་མཛའ་བཤེས་སོ་སོར་འབལ། །

འབད་པས་བསྒྲུབས་པའྱི་ནོར་རས་ཤུལ་དུ་ལུས། །

ལུས་ཀྱི་འགོན་ཁང་རྣམ་ཤེས་འགོན་པོས་བོར། །

ཚེ་འདྱི་བློས་བཏང་རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་ཡྱིན། །

  ཞེས་པ་འདྱིས་མྱི་རག་པ་གསུང་གྱི་ཡོད། དེ་ཡང་བློ་ལྡོག་རྣམ་བཞྱི་ལྟར་

བྱས་ན་དལ་འབྱོར་དོན་ཆེན་རེད་དཀའ་དང་། འཆྱི་བ་མྱི་རག་པ། ལས་རྒྱུ་འབས། 

འཁོར་བའྱི་ཉེས་དམྱིགས་བཅས་ཀྱིས་ཐར་པར་དཀྲྱི་བའྱི་ཐོག་ཏུ་འཁྱིད་གནང་གྱི་

ཡོད། ཡང་སྐྱེས་བུ་ཆུང་འབྱིང་ཆེ་གསུམ་དུ་ཕེ་སྐབས། དལ་འབྱོར་དོན་ཆེན་རེད་

དཀའ་དང་། འཆྱི་བ་མྱི་རག་པ། ངན་འགོའྱི་སྡུག་བསལ། སྐྱབས་འགོ། ལས་འབས་

བཅས་གསུང་སྐབས་མངོན་མཐོ་སྒྲུབ་པ་དེ་གསུང་གྱི་ཡོད། སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུའྱི་ཆོས་

སྐོར་གསུངས་པ་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན། ཚིགས་བཅད་འདྱིས་མྱི་རག་པ་སོམ་པ་དེ་གསུང་

གྱི་ཡོད། 

ང་རང་ཚོའྱི་ལུས་རེན་བཟང་པོ་འདྱི་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གྱི་འདོད་དོན་

ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཀང་བསྒྲུབ་ཐུབ་པའྱི་ལུས་རེན་བཟང་པོ་འདྱི་ལ་རག་པ་དང་བརན་

པ་མེད། དེ་ཡང་སྤྱིར་འཆྱི་བར་ངེས་ཤྱིང་། འཆྱི་བ་ནམ་ཡོང་ལའང་ཆ་མ་མཆྱིས་པ་

ཡྱིན། དཔེར་ན། དེ་རྱིང་ང་ཚོ་འདྱིར་འཛོམས་པའྱི་མྱི་རྣམས་དོ་དགོང་མྱི་འཆྱི་ཞེས་

བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཚོད་མྱི་ཐྱིག་པ་ཡྱིན། འོན་ཀང་གཟུགས་པོ་བདེ་ཐང་ཡྱིན་ལ། 

མཐུན་རྐེན་ཡང་འཛོམས་ཡོད་པས་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གོ་དགུ་མྱི་འཆྱི་བསམ་པ་ལྟ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བུ་ཚོད་ཐྱིག་པ་ལས། བརྒྱ་ཆ་གཅྱིག་དེ་ཚོད་པ་ཐྱིག་པ་ཁག་པོ་ཡྱིན། གོ་བུར་དུ་རྡབ་

སྐྱོན་གྱི་རྐེན་ངན་ལྟ་བུ་ཡོང་སྱིད་པ་ཡྱིན། དེས་ན་སྤྱིར་འཆྱི་བར་ངེས་ཤྱིང་། ནམ་

འཆྱི་ངེས་མེད་དུ་གསུངས་ཏེ་ཚེ་ལ་ངེས་པ་མེད་པ་དང་། མཐུན་རྐེན་འཛོམས་མྱིན་

གྱི་སྐད་ཆ་མྱིན། བཟའ་བཏུང་ལོངས་སྤོད་པ་ཚེ་འདྱི་གསོན་པའྱི་མཐུན་རྐེན་ཡྱིན་

ཡང་། སྐབས་རེ་བཟའ་བཏུང་སྤོད་ཉེས་ཀྱིས་ནད་འཕོག་སྟེ་འཆྱི་བའྱི་རྐེན་བྱེད་པ་

ཡོང་གྱི་ཡོད། དེར་བརེན་གསོན་པའྱི་རྐེན་ཉྱིད་ཀང་འཆྱི་བའྱི་རྐེན་དུ་འགོ་བ་ཡྱིན་

ཞེས་གསུང་གྱི་ཡོད།

དེས་ན་ནམ་འཆྱི་ངེས་མེད་དང་། འཆྱི་བའྱི་གནས་སྐབས་སུ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་དགའ་

ཉེ་བློ་དཀར་ཞེས་ཇྱི་ཙམ་གྱི་བཟང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ཀང་དེ་རྣམས་བཞག་ནས་འགོ་

དགོས་པ་ཡྱིན། དཔེར་ན། བླ་མ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་སློབ་མ་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་ཀང་དེ་བཞག་

ནས་འགོ་དགོས། དཔོན་པོ་ཞེས་འཁོར་གཡོག་མང་ཡོད་ཀང་དེ་དག་བཞག་ནས་

འགོ་དགོས་པ། བཟའ་ཚང་གཏན་གོགས་ཡྱིན་ཞེས་མཐུན་པོ་དང་འཆམ་པོ་ཇྱི་ཙམ་

ཡོད་ཀང་འཆྱི་བའྱི་ཉྱིན་བཞག་ནས་འགོ་རྒྱུ་ལས་བྱ་ཐབས་མེད། ཕ་མ་བུ་ཕྲུག་ཅེས་

བརེ་བ་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་ཀང་ཐམས་ཅད་བཞག་ནས་འགོ་དགོས་པ་ཡྱིན། སྐབས་

དེར་གཉེན་ཉེ་དུ་གང་གྱིས་ཀང་མྱི་ཕན་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཡྱིན། 

དེ་བཞྱིན་རང་གྱི་རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤོད་དང་། དངུལ་ཁང་དུ་དངུལ་བཅོལ་ཇྱི་ཙམ་

ཡོད་པ་དེ་དག་ཚང་མ་བཞག་རྒྱུ་ལས་དེ་དག་གྱིས་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་མེད། འཆྱི་

བའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ལོངས་སྤོད་ཀྱིས་མྱི་ཕན་ལ། གཉེན་བཤེས་ཀྱིས་ཀང་མྱི་ཕན། 

ཐ་ན་རང་གྱི་ལུས་བདེ་ཐང་དང་། སྟོབས་དང་ལྡན་པ་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་ཀང་འཆྱི་བའྱི་



  64  

བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

ཉྱིན་དེར་བཞག་རྒྱུ་ལས་དེས་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་མེད། དེས་ན་སྐྱེ་བ་ཕྱི་མ་ཞེས་

འཇྱིག་རེན་ཕྱི་མ་ལྔ་པའྱི་ལམ་ལ་ཞུགས་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཕན་པ་ནྱི་ང་རང་ཚོའྱི་

ཤེས་པའྱི་རྒྱུད་སྟེང་ལ་དགེ་བའྱི་བག་ཆགས་བཟང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ན། དེས་ཕན་པ་

ལས་དེ་མྱིན་གང་གྱིས་ཀང་ཕན་ཐོགས་མེད། ཚེ་འདྱི་དང་འབེལ་བ་དང་། གཙོ་བོ་

ལུས་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཕུན་ཚོགས་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་ཀང་། ལུས་འདྱི་བཞག་པའྱི་ཉྱིན་

དེར་ཕན་ཐོགས་ར་བ་ནས་མེད་པ་གསལ་པོ་ཡྱིན། 

སེམས་དང་འབེལ་བའྱི་སེམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དང་། དེ་ཡང་སེམས་ཀྱི་བག་ཆགས་

མཐུག་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ན། སེམས་ཕ་མོའྱི་སྟེང་ལ་དེའྱི་ནུས་པ་ཆེ་བ་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་

ཡོད། དེ་ལྟར་མེད་པར་སེམས་རགས་པའྱི་སྟེང་ལ་བག་ཆགས་ཡོད་པ་སྟེ། དཔེར་ན། 

ང་རང་ཚོས་ཚེ་འདྱིར་སློབ་གཉེར་བརྒྱབ་པ་རྣམས་ཚེ་ཕྱི་མ་དྲན་མཁན་རྱིགས་

འགའ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ལས། དེ་མྱིན་ཕལ་མོ་ཆེས་དྲན་གྱི་མེད། འོན་ཀང་སེམས་

གོམས་པའྱི་དབང་གྱིས་སེམས་ཀྱི་གཏྱིང་ལ་བག་ཆགས་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། སྐྱེ་

བ་ཕྱི་མ་དྲན་པ་ལ་ཕལ་ཆེར་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡོད། དེ་ཡང་བག་ཆགས་འཇོག་བྱེད་དེ་

ཇྱི་ཙམ་གོམས་འདྲྱིས་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡོད་པ་དེའྱི་ཚོད་ཀྱིས་ཁད་པར་ཡོད། དཔེར་ན། 

རྱི་ལམ་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཉྱི་མོའྱི་བྱ་གཞག་གྱི་ནང་དུ་སེམས་ལ་བདེ་སྡུག་གྱི་ཚོར་བ་

ཤུགས་ཆེ་བ་མངས་པ་དེ་རྱི་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་དེ་ཉྱིད་གསལ་བ་གཏོང་གྱི་

ཡོད། ཉྱིན་གྱི་ཆུ་ཚོད་བཅོ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་དེའྱི་རྱིང་ལ་བཟང་ངན་མཐོང་ཐོས་སོགས་ཀྱི་

ཚོར་བ་འདྲ་མྱིན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཚང་མ་རྱི་ལམ་ལ་ཡོང་བའྱི་ངེས་པ་

མེད། སེམས་ནང་ཚོར་བ་ཤུགས་དྲག་པོ་བྱུང་བ་དེ་རྱི་ལམ་ལ་སླེབས་ཀྱི་ཡོད། དེ་



  65  

༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ལྟར་སྐྱེ་བ་ཕྱི་མ་ལ་དགེ་བའྱི་བག་ཆགས་ཞེས་པ་དེ་ཚེ་འདྱིར་ཇྱི་ཙམ་གྱིས་གོམས་

འདྲྱིས་ཆེ་བ་ཡོད་པ་དེས་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བ་ཡོང་བ་ཡྱིན།

 ལས་ཀྱིས་འཁོར་བའྱི་སྤྱི་གང་དང་། །

 ཉེ་བ་གང་དུ་གོམས་པ་གང་། །

 སོན་ཆད་གང་ཡྱིན་སྱིད་བྱེད་ཅྱིང་། །

 ས་མ་ས་མ་རྣམ་སྱིན་གྱུར། །

  ཞེས་གསུངས་པ་དེ་དངོས་བདེན་ཡྱིན། དེས་ན་ཕན་པ་ནྱི་ཆོས་ཁོ་ན་ཡྱིན། 

གུང་ཐང་རྱིན་པོ་ཆེས། ཚེ་འདྱི་ལ་ཆ་བཞག་ཀང་། སེམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དེས་ཚེ་འདྱི་

ལ་ཕན་གྱི་ཡོད། ཚེ་ཕྱི་མ་ལ་ཡང་སེམས་སྟེང་གྱི་ཡོན་ཏན་དགེ་བའྱི་བག་ཆགས་

ཡོད་ན་དེས་ཕན་གྱི་ཡོད། ཇྱི་ཙམ་གྱིས་ཚེ་འདྱི་ལ་བཟང་པོའྱི་ཡོན་ཏན་གོམས་

འདྲྱིས་ཆེ་བ་ཡོད་པ་དེའྱི་ཚོད་ཀྱིས་སྐྱེ་བ་རེས་མ་དེ་ཡང་བཟང་པོའྱི་ཡོན་ཏན་དེ་ངམ་

ངམ་ཤུགས་ཤུགས་ཀྱིས་སླེབས་ཡོང་བ་ཡྱིན། ཕྱི་ཡྱི་རྐེན་ཕན་བུ་ཞྱིག་འཛོམས་ན་

ལམ་སང་དེ་དག་ཡོང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

ང་རང་ལ་ཆ་བཞག་ཀང་ཕལ་ཆེར་འདྱི་ལྟར་བརོད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་འདུག ཚེ་སོན་

མ་སྟོང་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སོགས་ལ་གོམས་པ་དང་རྒྱུས་ཡོད་

ཕན་བུ་ཡོད་ས་རེད། དེས་རྐེན་པས་ཚེ་འདྱིར་དཀའ་ལས་དེ་ཙམ་མ་བརྒྱབ་ཀང་

ཡོང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཡང་དེང་སྐབས་ཀྱི་ལག་རལ་རྱིགས་འགའ་ཞྱིག་ངས་ར་བ་ནས་

ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་ནྱི་ཚེ་སོན་མ་མེད་པ་ཡྱིན་ལ་མ་གོམས་པའྱི་རགས་གསལ་པོ་

ཡྱིན། དེས་ན་རྱིག་གནས་ཀྱི་སེ་ཚན་གཅྱིག་གྱུར་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་། རྱིགས་འགའ་
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

ཞྱིག་ལས་སླ་པོར་ཤེས་ཐུབ་པ་དང་། ལ་ལ་ཤེས་དཀའ་བ་ནྱི་སར་གྱི་གོམས་པའྱི་

ཁད་པར་ཞྱིག་ཡྱིན། དེས་ན་ཚེ་ཕྱི་མ་ཞེས་པ་དེ་ཟྱིན་སྐབས་དངོས་གནས་ཕན་

ཐོགས་ཡོད་པ་ནྱི་ཚེ་འདྱིར་དགེ་བའྱི་བློ་ཞྱིག་སྐྱེས་པ་དང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་ལས་

བཟང་པོ་ཞྱིག་བསགས་པས་ལས་ཀྱི་བག་ཆགས་ཤྱིག་ཡོང་བ་དང་། ལས་ཞྱིག་

པས་ཞྱིག་པའྱི་རྒྱུན་ཞྱིག་ཀང་ཡོང་བ་མ་ཟད། གཙོ་བོ་ནྱི་ཤེས་པའྱི་སྟེང་དུ་དེའྱི་ནུས་

པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེས་ཕན་གྱི་ཡོད། 

དེས་ན། ཚེ་འདྱི་བློས་བཏང་རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་ཡྱིན། །ཞེས་པ་ནྱི་ཚེ་འདྱིའྱི་ལྟོ་

གོས་གཏམ་གསུམ་གྱིས་མཚོན་པའྱི་ཚེ་འདྱིའྱི་བདེ་སྐྱྱིད་ཁོ་ན་དང་འབེལ་བའྱི་དོན་

རྣམས་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་དུ་བརྱི་རྒྱུ་མེད་ཅྱིང་། ང་ཚོར་ལུས་ཤྱིག་ཐོབ་པའྱི་རེས་སུ་

ཚེ་འདྱི་འཚོ་བའྱི་དོན་དུ་ལོངས་སྤོད་ཀྱི་མཐུན་རྐེན་དང་། ལུས་བདེ་ཐང་སོགས་

དགོས་པས་ཚེ་སྒྲུབ་དང་གཡང་སྒྲུབ་ལྟ་བུ་བྱེད་འོས་པ་ཡྱིན། འོན་ཀང་དེ་ཁོ་ན་

བསྒྲུབ་བྱའྱི་གཙོ་བོར་བཞག་ན་ནོར་འཁྲུལ་ཡྱིན་ཞེས་གསུང་གྱི་ཡོད། 

༥༽ གོགས་ངན་སོང་བ།

 ལྔ་པ་འགལ་རྐེན་གོགས་ངན་སོང་བ་ནྱི། ར་བ་ལས།

 གང་དང་འགོགས་ན་དུག་གསུམ་འཕེལ་འགྱུར་ཞྱིང་། །

 ཐོས་བསམ་བསོམ་པའྱི་བྱ་བ་ཉམས་འགྱུར་ལ། །

 བྱམས་དང་སྱིང་རེ་མེད་པར་སྒྱུར་བྱེད་པའྱི། །

 གོགས་ངན་སོང་བ་རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་ཡྱིན། །

  འདྱི་ནས་བཟུང་སྐྱབས་འགོ་དང་འབེལ་ནས་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བསྟེན་ཚུལ་གསུང་གྱི་ཡོད། དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་པའྱི་ཞོར་དུ་སྱིག་གོགས་

དེ་ཡང་གསུང་གྱི་ཡོད། དེ་ཡང་སུ་གང་ཟག་གང་དང་འགོགས་ན་རང་གྱི་ངང་གྱིས་

ཆགས་སང་འཕེལ་བ་དང་། ཐོས་བསམ་བསོམ་པའྱི་བྱ་བ་ཉམས་པར་འགྱུར་བ། དེ་

བཞྱིན་བྱམས་དང་སྱིང་རེ་མེད་པར་བྱེད་པའམ་ཉམས་པར་བྱེད་མཁན་ནྱི་གོགས་

ངན་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་ཡོད། 

དེང་གྱི་དུས་སུ་དཔེར་ན། ཉེ་ཆར་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་གྱི་བཀའ་སློབ་ཅྱིག་ཏུ། 

སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱིས་དུས་ཚོད་ཕལ་མོ་ཆེ་བརན་འཕྱིན་དང་གོག་བརན་བལྟ་བར་

བཏང་བའྱི་རྐེན་གྱིས་སློབ་སྦོང་དང་། རང་སྦོང་བྱ་རྒྱུ་སོགས་ལྷོད་ཡངས་སུ་འགོ་བ་

དང་། རྒྱ་དཀར་ནག་གཉྱིས་ཀྱི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་དེ་ལྟ་བུའྱི་མགོ་འཁོར་རྣམ་གཡེང་

ཉུང་བ་ཡོད་སྟབས། སློབ་སྦོང་གྱི་གྲུབ་འབས་ལེགས་པ་ཡོད་ཅྱིང་། མ་འོངས་པར་རྒྱ་

དཀར་ནག་གྱི་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཤེས་ཚད་ཨ་རྱིའྱི་སློབ་མའྱི་ཤེས་ཚད་ཀྱི་གོང་དུ་

འགོ་ཉེན་ཡོད། དེ་ལུགས་ཨ་རྱིའྱི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱིས་སློབ་སྦོང་ཡག་པོ་བྱེད་

དགོས་ཞེས་གསུངས་འདུག དེ་ནྱི་བདེན་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཡྱིན། 

དེང་སྐབས་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ནས་ངེས་དགོས་པར། བརན་འཕྱིན་ནང་གསར་

འགྱུར་དང་། ཤེས་ཡོན་གྱི་སྐོར་བསྟན་པ་དེ་ཚོ་སློབ་སྦོང་ཡྱིན་པས་སྐྱོན་དེ་ཙམ་

མེད། དེ་མྱིན་ལྟད་མོ་ཟློས་གར་འཁབ་པ་སོགས་ལ་མགོ་འཁོར་ན་མྱི་ཚེ་སྟོང་ཟད་

དང་། མྱིག་ལ་གནོད་པ། དུས་ཚོད་ཆུད་ཟོས་འགོ་བ་དེ་དག་སྱིག་གོགས་ཡྱིན་པས་

སྱིང་པོ་མེད། སློབ་སྦོང་བྱེད་སྐབས་ཕན་ཐོགས་མེད་པ་དང་། དགེ་སྦོར་སྒྲུབ་སྐབས་

ཕན་ཐོགས་མེད་པ་རྣམས་ནྱི་སྱིག་གོགས་ཀྱི་ཕོགས་སུ་འགོ་གྱི་ཡོད། དེ་ལ་བརེན་
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

ནས་དུས་བཟང་རྣམ་གཡེང་གྱི་དབང་དུ་གཏོང་བ་ནྱི་ཆུད་ཟོས་ཀྱི་གཙོ་བོ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

དེས་ཐོས་པ་དང་། བསམ་པ། བསོམ་པའྱི་བྱ་བ་རྣམས་ཉམས་པར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

དེ་བཞྱིན་དེང་སྐབས་བརན་འཕྱིན་གྱི་ནང་མྱི་བསད་པ་དང་། འཁྲུག་པ་རྒྱག་པ། 

མེ་མདའ་བརྒྱབ་པ་ལྟ་བུ་མང་པོ་བསྟན་པ་དེས། ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་རྣམས་དེ་ལ་དབྱྱིངས་

ཞུགས་པ་ལྟ་བུ་ཡོང་གྱི་འདུག ངོས་རང་ཆུང་ངུའྱི་སྐབས་སྒྲུང་ཐོས་པ་ཞྱིག་ལ། སར་

ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་ལྷ་སར་འཁམ་འཁམ་དུ་འགོ་སྐབས། བཤན་པས་ལུག་བསད་པ་ཞྱིག་

མཐོང་ཞྱིང་། རེས་སུ་ཁོང་གཉྱིས་ཀྱིས་དེ་ལྟར་རེད་མོ་རེས་ཏེ་གཅྱིག་གྱིས་ལུག་གྱི་

ཚུལ་དང་། ཅྱིག་ཤོས་ཀྱིས་བཤན་པའྱི་ཚུལ་ལྟར་བྱས་ནས་རྐང་ལག་ཐག་པས་

བསམས། པུས་མོའྱི་འོག་ཏུ་གནན་ནས་དངོས་སུ་གྱི་བཙུགས་ཏེ་སར་བཤན་པས་

ལུག་བསད་པ་ལྟར་བྱས་པས། རེད་མོ་རེ་སྐབས་ཀང་དེ་ལྟར་བྱས་ཏེ་ལུག་གྱི་ཚུལ་

བྱེད་མཁན་དེས་ཨ་ཚ་ཞེས་བརོད་པ་དང་། བཤན་པའྱི་ཚུལ་བྱེད་མཁན་དེས་ཨ་ཚ་

མ་ཟེར། འབའེ་བརོད་ཅེས་བཤད་པ་རེད་ཟེར། གང་ལྟར་ཉྱིན་མོ་མཐོང་བ་ལྟར་བྱས་

ཡོད། 

དེ་ལྟར་བརན་འཕྱིན་ནང་མེ་མདའ་བརྒྱབ་པ་མཐོང་བ་དེས། ཕྲུ་གུ་ཆུང་ངུ་དེ་ཚོ་

རེད་མོ་རེ་སྐབས་ཀང་མེ་མདའ་རྒྱག་པའྱི་ཚུལ་དང་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་གྱི་ཡོད། དེ་

ལྟར་བརན་འཕྱིན་ནང་མྱི་བསད་པ་དང་། མྱི་སྐྱོ་པོ་སྡུག་བསལ་གྱིས་མནར་བ་མང་པོ་

མཐོང་སྐབས་ཉམས་ལེན་བྱེད་ཤེས་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཨ་ཙི་བསམ་པའྱི་ཐོག་

ནས་དེ་ཉྱིད་དམྱིགས་རེན་དུ་བཞག་སྟེ། རང་གྱི་ཐུན་དང་ཐུན་མཚམས་ཀྱི་གནས་

སྐབས་སུ་དེ་རྣམས་བློར་ཤར་བ་བྱས་ཏེ་སྱིང་རེ་གོང་ནས་གོང་དུ་སེལ་བ་དང་། སྡུག་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བསལ་དང་འབལ་འདོད་ཀྱི་བློ་གོང་ནས་གོང་དུ་སེལ་བ། ཉོན་མོངས་ཀྱི་ཉེས་

དམྱིགས་དང་ལས་ངན་པའྱི་འབས་བུར་བསམ་བློ་གཏོང་བ་བཅས་ལ་ཕན་ཐོགས་

ཡོད། དེ་མྱིན་ལྟད་མོའྱི་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ཏུ་ཕྱིན་ན། གང་འཚམས་ནས་རང་ཉྱིད་ལ་དེའྱི་

གོམས་གཤྱིས་འཇགས་ནས་དངོས་སུ་མྱི་ཞྱིག་སྡུག་བསལ་གྱི་མནར་བ་དང་། མྱི་

གཉྱིས་གསོད་རེས་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་མཐོང་ཡང་སེམས་ལ་ཚོར་བ་དེ་ཙམ་མེད་པ་དེ་

འདྲ་དེང་སང་ཡོང་གྱི་འདུག ཨ་རྱི་སོགས་སུ་རང་དགར་མེ་མདའ་བརྒྱབ་ནས་མྱི་

བསད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཡོང་གྱི་ཡོད། དེས་ན་སྱིག་པའྱི་གོགས་དང་འགོགས་ན་དེ་

དང་མཚུངས་པའྱི་སྱིག་སྤོད་འཕེལ་ཞྱིང་། བྱམས་དང་སྱིང་རེ་ཉམས་པར་བྱེད་པ་

དང་། ཐོས་བསམ་བསོམ་པའྱི་བྱ་བ་ལ་གཡེང་བར་བྱེད་པས། དེ་དག་ཐག་བསྱིངས་

ནས་སོང་དགོས་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན།།

༦༽ བཤེས་གཉེན་བསྟེན་པ།

དྲུག་པ་མཐུན་རྐེན་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་ནྱི། 

 ར་བ་ལས།

 གང་ཞྱིག་བསྟེན་ན་ཉེས་པ་ཟད་འགྱུར་ཞྱིང་། །

 ཡོན་ཏན་ཡར་ངོའྱི་ཟླ་ལྟར་འཕེལ་འགྱུར་བའྱི། །

 བཤེས་གཉེན་དམ་པ་རང་གྱི་ལུས་བས་ཀང་། །

 གཅེས་པར་འཛིན་པ་རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་ཡྱིན། །

  ཞེས་པས་སྐྱེས་བུ་གང་ཞྱིག་བསྟེན་ན། རང་བཞྱིན་གྱིས་སོག་གཅོད་དང་། 

མ་བྱྱིན་ལེན། ལོག་གཡེམ། དེ་བཞྱིན་རྫུན། ཕ་མ། ཚིག་རྩུབ། ངག་བཀལ། བརྣབ་
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

སེམས་དང་། གནོད་སེམས། ལོག་ལྟས་མཚོན་པའྱི་མྱི་དགེ་བཅུ་ཀུན་སློང་དང་

བཅས་པ་རྱིམ་གྱིས་ཉུང་ངུ་འགོ་བ་སྟེ། དཔེར་ན། ང་རང་ཚོ་བོད་པའྱི་གཤྱིས་ཀ་ལ། 

རང་བཞྱིན་གྱིས་འབུ་སྱིན་གསོད་པ་ལ་ཅུང་ཟད་འཛེམས་ཟོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཡང་

ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་གྱིས་འབུ་ཞྱིག་གསོད་པར་རོམ་སྐབས་གཞན་གྱིས་སྱིང་རེ་མ་གསོད་

སྱིག་པ་ཡོད་ཅེས་སྱིག་པའྱི་རྣམ་གངས་དང་། ལས་འབས་སོགས་ཇྱི་བཞྱིན་མ་ཤེས་

ཀང་། སྤྱིར་བཏང་གྱི་ཁ་རྒྱུན་དུ་སེམས་ཅན་བསད་ན་སྱིག་པ་ཡོད་པས་བྱེད་མྱི་རུང་

། སྱིང་རེ་ཞེས་བརོད་པ་ཞྱིག་ང་ཚོའྱི་གོམས་གཤྱིས་སུ་འཇགས་ཡོད། དེ་ཚོའྱི་གས་

ནྱི་ཧ་ཅང་ར་བ་ཆེན་པོ་ཡྱིན། 

དེས་ན་གང་ཞྱིག་བསྟེན་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཉེས་པ་ཆུང་ངུ་འགོ་བ་དང་། ཉེས་པ་

ལ་ཉེས་པར་མཐོང་ནས་ཉེས་པ་ཉུང་དུ་འགོ་བ། ཉེས་པ་ཇྱི་ཙམ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་དེའྱི་

ཚོད་ཀྱིས་དཀར་པོའྱི་ཡོན་ཏན་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བར་མ་ཟད། ལྷག་པར་ཆེད་

དུ་གཉེར་ནས་ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་ལ་བརོན་པ་དང་། དྲན་ཤེས་བག་ཡོད་བསྟེན་

པ། བྱམས་བརེ་བསྟེན་པ་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས། ཡོན་ཏན་ཡར་ངོའྱི་ཟླ་ལྟར་འཕེལ་

གྱུར་བས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གྱི་རྐེན་བྱེད་མཁན་གྱི་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་དེ་

རང་གྱི་སོག་ལྟར་གཅེས་པར་འཛིན་ནས་བསྟེན་དགོས་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན།

བཤེས་གཉེན་དམ་པ་ཞེས་གསུངས་པ་ནྱི། བཤེས་གཉེན་མཚན་ཉྱིད་ཚང་བ་

ཞྱིག་དགོས་ཤྱིང་། བཤེས་གཉེན་ནྱི་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་ཏེ། གང་ལ་བརེན་ནས་

དགེ་བ་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བའྱི་གོགས་དང་མཐུན་རྐེན་དུ་འགོ་མཁན་གྱི་དགེ་

བའྱི་མཛའ་བཤེས་ཤྱིག་ལ་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་ཞེས་བརོད་པ་ཡྱིན། དེས་ན་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེར་གསུངས་ཡོད། 

དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཡྱིན་སྟབས། དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་གྱི་

མཚན་ཉྱིད་ནྱི། འདུལ་བ་འཁྱིད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། འདུལ་བའྱི་གནས་ཀྱི་བླ་མ་ནས་

བཟུང་ཚེ་བླ་མའྱི་མཚན་ཉྱིད་དམ་བླ་མའྱི་འོས་ཆོས་གང་དང་གང་ཞྱིག་དགོས་པ་

རྣམས་ཞྱིབ་ཚགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་ཡོད། 

དེ་བཞྱིན་མདོ་སེའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཡང་། དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་གྱི་འོས་

ཆོས་གང་དག་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་གསུངས་ཡོད། དེ་ནས་རྒྱུད་སེའྱི་སྐབས་

རྒྱུད་སེ་གོང་འོག་གྱི་གདམས་པ་སྟོན་མཁན་གྱི་བླ་མ་དེ་མཚན་ཉྱིད་དམ་འོས་ཆོས་

འདྱི་དང་འདྱི་ཚང་དགོས་ཞེས་འོས་ཆོས་རྣམས་གསུངས་ཡོད། དེས་ན་ཆོས་བཤད་

ཤེས་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་དྲུང་ནས་ཆོས་ཉོན་ཞེས་གསུང་གྱི་མེད། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། 

དོན་སྤོད་པ་དང་། དོན་མཐུན་པ་ཞེས་གསུངས་ཏེ་ང་རང་ཚོར་བླང་དོར་གྱི་གནས་

སྟོན་མཁན་གྱི་དགེ་བའྱི་བཤེས་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ང་ཚོར་སྟོན་རྒྱུའྱི་བླང་དོར་དེ་ཉམས་

ལེན་ཆ་ཚང་བྱེད་མཁན་ཞྱིག་དགོས་པ་ཡྱིན། དེས་ན་དོན་སྤོད་པ་དང་། དོན་མཐུན་

པ་ཞེས་པ་དེ་གསུངས་པ་ཡྱིན། 

མྱི་གཞན་ལེགས་ཉེས་བླང་དོར་གྱི་གནས་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་སྤོད་པར་འགོད་མཁན་

ཞྱིག་དང་། གཞན་ལ་ཇྱི་ལྟར་བླང་དོར་གྱི་གནས་སྟོན་པ་དེ་རྣམས་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཀང་

དེ་དང་མཐུན་པའྱི་ཉམས་ལེན་ཁ་ཞེ་ངོ་ལོག་མེད་པར་བྱེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་དགོས་

པས་ན། དོན་སྤོད་པ་དང་དོན་མཐུན་པ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན། 

རེ་བདག་ཉྱིད་ཆེན་པོས་ཇྱི་སྐད་དུ། དེ་ཡང་རང་མ་དུལ་བས་གཞན་འདུལ་བ་
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

གནས་མེད་པར་གསུངས་པས་གཞན་འདུལ་བའྱི་བླ་མ་དེས་ཐོག་མར་རང་གྱི་རྒྱུད་

བཏུལ་བ་ཞྱིག་དགོས་སོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟར་བཏུལ་བ་ཞྱིག་དགོས་སམ་ན༑ གང་བྱུང་

བྱུང་གྱི་སྒྲུབ་པ་བྱས་ནས་རོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་དུ་མྱིང་བཏགས་པ་རེ་རྒྱུད་ལ་ཡོད་

པས་མྱི་ཕན་པས་རྒྱལ་བའྱི་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་མཐུན་པའྱི་རྒྱུད་འདུལ་ལུགས་ཤྱིག་

དགོས་ཏེ། དེ་ནྱི་བསླབ་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་གསུམ་དུ་ངེས་པས་དུལ་བ་ལ་སོགས་པ་

གསུམ་གསུངས་སོ། །ཞེས་ལམ་རྱིམ་ཆེན་མོར་གསུངས་ཡོད། 

དེས་ན་བླ་མའམ་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་ཞེས་པ་ནྱི། གཞན་རྒྱུད་འདུལ་བའྱི་

ཐབས་སྟོན་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་ན། གཞན་རྒྱུད་འདུལ་བའྱི་ཐབས་སྟོན་མཁན་རང་

ཉྱིད་ཐོག་མར་རྒྱུད་དུལ་བ་ཞྱིག་དགོས་པ་ཡྱིན། བླ་མ་རང་ཉྱིད་ཆོག་མྱི་ཤེས་ཤྱིང་། 

རྒྱས་སྤོས་ཆེན་པོ་བྱེད་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་གཞན་ལ་རྒྱས་སྤོས་སོང་དགོས། ཆོག་

ཤེས་བསྟེན་དགོས་ཞེས་ཇྱི་ལྟར་བརོད་དགོས་སམ། དེ་ལྟ་བུའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཚང་བའྱི་

བཤེས་གཉེན་དམ་པ་བསྟེན་དགོས་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན། འོ་ན་ཤེས་ཚད་ཇྱི་ཙམ་

ཡོད་མེད་སྐད་ཆ་ཉན་ན་ཤེས་མོད་ཀང་། རྒྱུད་དུལ་མྱིན་ནྱི་ལམ་སང་མྱི་ཤེས་པ་

ཡྱིན། མྱི་རྫུན་ཤོད་མཁན་འགའ་ཞྱིག་མདུན་དུ་རྒྱུད་དུལ་མདོག་ཁ་པོ་དང་། གཏྱིང་

ནས་མ་དུལ་བ་དེ་འདྲ་ཡོང་བ་ཡྱིན། དེ་ཇྱི་ལྟར་བྱེད་དགོས་སམ་ཞེ་ན། ཆོས་བཅུ་

པའྱི་མདོ་ལས། 

 དུ་བ་ལས་ནྱི་མེར་ཤེས་དང་། །

 ཆུ་སྐྱར་ལས་ནྱི་ཆུར་ཤེས་ལྟར། །

 བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བློ་ལྡན་གྱི། །
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

 རྱིགས་ནྱི་མཚན་མ་དག་ལས་ཤེས། །

ཞེས་དང་། དེ་བཞྱིན། མཚོ་ན་གནས་པའྱི་ཉ་ནྱི་རབ་གང་ཀང་། །ཆུ་ཡྱི་རླབས་

ཀྱིས་འགྱུར་བ་རྣམས་ཀྱིས་སྟོན། །ཞེས་པ་ལྟར་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་གྱི་ལུང་དང་

རོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་མེད་ཡུན་རྱིང་འདྲྱིས་ནས་བརག་ཞྱིབ་བྱས་ན་

ཚོད་ཐྱིག་པ་ཡྱིན། དཔེ་ནྱི། རྒྱ་མཚོའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ཉ་རྱིགས་རྣམས་ཧོབ་སྟེ་རྒྱ་

མཚོའྱི་སྟེང་ནས་མྱི་མཐོང་ཡང་། སྒུག་ནས་བལྟས་ན་ཆུ་ཡྱི་རླབས་ཀྱིས་འདེད་པ་

དང་། ཡང་ན་ཉ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་འཕག་འཚག་བརྒྱབ་པ་བཅས་ལས་ཉ་རྣམས་མཐོང་བ་

ལྟར་ཡྱིན། དེ་ནྱི་རྒྱ་མཚོར་བལྟས་པ་ཙམ་གྱིས་ཉ་ཡོད་པ་མྱི་ཤེས་པས། ངང་སྒུག་

བྱས་ནས་བལྟས་ན་གང་འཚམས་ནས་ཉ་ཡོད་པའྱི་རགས་མཚན་རྣམས་མཐོང་ཐུབ་

པའྱི་དཔེ་དེ་བཞྱིན་དུ། ཕ་རོལ་པོའྱི་གཤྱིས་རྒྱུད་དུལ་ཡོད་མེད་ནྱི་བརག་དཔད་རྱིམ་

པར་བྱེད་དགོས་པ་ཡྱིན། 

 ངས་ནམ་རྒྱུན་འདྱི་ལྟར་བརོད་ཀྱི་ཡོད། དེ་བཞྱིན་ཕག་དཔེའྱི་ནང་དུ། ལོ་ནྱི་བཅུ་

གཉྱིས་བར་དུ་བརག །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་བླ་སློབ་བར་གྱི་འབེལ་བ་ནྱི་ཡུན་རྱིང་

བརག་དཔད་བྱེད་དགོས་ཞེས་གསུངས་ཡོད། ཚོད་མ་ཐྱིག་པར། ཆོས་རེ་ས་པཎ་

གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། ཁྱི་དང་གོ་བ་འཕད་པ་ལྟར་མྱི་བྱ་བར་བརག་དཔད་ཞྱིབ་

འཇུག་ཡག་པོ་ཞྱིག་བྱེད་དགོས་ཞེས། 

 ར་དང་ནོར་བུ་ལ་སོགས་ཀྱི། །

 ཅུང་ཟད་ཙམ་གྱི་ཉོ་ཚོང་ལའང་། །

 ཀུན་ལ་འདྲྱིས་ཤྱིང་དཔོད་པར་བྱེད། །
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཚེ་རབས་གཏན་གྱི་མདུན་མ་དེ་བླ་མ་མཚན་ཉྱིད་ཚང་བ་

ལ་རག་ལས་པ་ཡྱིན། ཆོས་ནྱི་ཁྱི་ཡྱི་ཟས་བཞྱིན་དུ། །གང་འཕད་ན་ཡང་ལེན་པ་སོང་

། །ཞེས་ས་པཎ་གྱིས་གསུངས་ཡོད། དེས་ན་བརག་དཔད་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་

པོ་གསུངས་ཡོད། ལོ་བཅུ་གཉྱིས་ཙམ་བར་བརག་དཔད་བྱེད་དགོས་བྱུང་ཡང་

བརག་དཔད་བྱེད་འོས་པ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་ཡོད། དེས་ན་བླ་མ་དེ་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་

ཡོད་མེད་སློབ་མས་བླ་མར་གསོ་མྱུལ་བཙུགས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན། 

མདོར་ན་ཇྱི་ལྟར་ཡོད་མེད་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཚོད་ཐྱིག་པ་ཞྱིག་དགོས་པ་

ལས། དེ་མྱིན་ཁྱི་མཐོན་པོ་ཞྱིག་སྟེང་དུ་བཞུགས་པའྱི་བླ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཅོག་ལ་ཆ་འཇོག་

བྱ་རྒྱུ་མེད། ང་ལ་ཆ་བཞག་ཀང་ཁེད་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་བརག་དཔད་བྱེད་དགོས་པ་

ཡྱིན། ྋརྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་རེད་ཅེས་ལམ་སང་དད་པའྱི་རེས་སུ་མྱི་འབང་བར་བརག་

དཔད་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན། དེ་ལྟ་བུའྱི་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་རང་གྱི་ལུས་ལས་

ཀང་གཅེས་པར་འཛིན་པ་ནྱི་རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་ཡོད།།

༧༽ སྐྱབས་འགོ་བཤད་པ།

  བདུན་པ་བསྟན་པའྱི་འཇུག་སོ་སྐྱབས་འགོ་བཤད་པ་ནྱི། 

 ར་བ་ལས།

 རང་ཡང་འཁོར་བའྱི་བཙོན་རར་བཅྱིངས་པ་ཡྱིས། །

 འཇྱིག་རེན་ལྷ་ཡྱིས་སུ་ཞྱིག་སྐྱོབ་པར་ནུས། །

 དེ་ཕྱིར་གང་ལ་སྐྱབས་ན་མྱི་བསླུ་བའྱི། །

 དཀོན་མཆོག་སྐྱབས་འགོ་རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་ཡྱིན། །
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

  ཞེས་པས་སྐྱབས་འགོ་གསུངས་པ་ཡྱིན། དེ་ཡང་གཙོ་བོ་ནྱི་གོང་དུ་ཞུས་པ་

ལྟར། རེ་བདག་ཉྱིད་ཆེན་པོས་མཛད་པའྱི་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་ལས། 

 ཨེ་མའོ་སྟོན་པ་ཨེ་མའོ་སྐྱབས། །

 ཨེ་མའོ་སྨྲ་མཆོག་ཨེ་མའོ་མགོན། །

 རེན་ཅྱིང་འབེལ་འབྱུང་ལེགས་གསུངས་པའྱི། །

 སྟོན་པ་དེ་ལ་བདག་ཕག་འཚལ། །

ཞེས་རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བའྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་འདོམས་པར་མཛད་མཁན་གྱི་

སྟོན་པ་དེ་ལ་བདག་ཕག་འཚལ་ཞེས་གསུངས་ཡོད། རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བའྱི་

ལྟ་བ་བདག་འཛིན་གྱི་གཉེན་པོ་ཡྱིན་ཞྱིང་། བདག་འཛིན་གྱི་གཉེན་པོས་བྱམས་སྱིང་

རེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྐྱེ་བའྱི་གོགས་ཀང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་

བྱང་ཆུབ་སེམས་འགེལ་ལས། 

 དེ་ལྟར་སྟོང་པ་ཉྱིད་འདྱི་ནྱི། །

 རྣལ་འབྱོར་པ་ཡྱིས་བསོམ་བྱས་ན། །

 གཞན་གྱི་དོན་ལ་ཆགས་པའྱི་བློ། །

 འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ཐེ་ཚོམ་མེད། །

ཅེས་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ཀྱིས་ལྟ་བ་མཐོང་བ་དེས་སེམས་ཅན་གཞན་ལ་བརེ་བའམ་

ཆགས་པ་ངང་གྱིས་སྐྱེ་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་སྱིང་རེ་དེ་གསུང་གྱི་ཡོད། འགོ་ལ་ཆགས་

པས་ཀུན་ཆགས་མཛད། །ཅེས་པའྱི་ཆགས་པ་དེ་ཡྱིན། དེས་ན་སྟོང་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་ཧ་

ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། གཙོ་བོ་ནྱི་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རེན་འབྱུང་གྱི་
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་རང་དབང་གྱི་སོ་ནས་འདོམས་པར་མཛད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་ན་སྟོན་

པ་བླ་ན་མེད་པ་སྟེ། ཨེ་མའོ་སྟོན་པ་ཞེས་གསུངས་ཡོད། 

ཨེ་མའོ་སྐྱབས་ཞེས་པ་ནྱི། སྡུག་བསལ་གྱི་ར་བ་བྱེད་མཁན་མ་རྱིག་པའྱི་དངོས་

ཀྱི་གཉེན་པོ་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་སྟོན་མཁན་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། མ་རྱིག་པ་ལས་གོལ་

བའྱི་ཐར་པའྱི་གོ་འཕང་སྟོན་མཁན་གྱི་སྟོན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་ན༑ ཨེ་མའོ་སྟོན་པ་ཨེ་

མའོ་སྐྱབས། །ཞེས་པ་ལྟར་གྱི་སྐྱབས་གནས་དེ་ཡྱིན། ཨེ་མའོ་སྨྲ་མཆོག་ཅེས་པས་

ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ཡྱིན་ལུགས་མཐར་ཐུག་དེ་ཇྱི་བཞྱིན་འདོམས་པར་མཛད་མཁན་

ཞྱིག་ཡྱིན་པས་ན། སྨྲ་བ་ཟླ་མེད་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། སྟོན་པ་གཞན་སུས་ཀང་མ་གསུངས་

པ་ཞྱིག་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་ཡོད་པས་ན། ཨེ་མའོ་སྟོན་པ་ཨེ་

མའོ་སྐྱབས། །ཨེ་མའོ་སྨྲ་མཆོག་ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན། 

ཨེ་མའོ་མགོན་ཞེས་པ་ནྱི། དེ་ལྟ་བུའྱི་རང་གཅེས་འཛིན་གྱི་གཉེན་པོར་ཤེས་བྱའྱི་

སྒྱིབ་པ་གཉྱིས་སང་འཁྲུལ་པའྱི་དྲྱི་མ་སོང་མྱི་ཐུབ་པའྱི་ར་བ་ནྱི། སྟོང་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་

གཅྱིག་པུ་མྱིན་པར་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་ཐུག་གྱི་ཡོད། སྟོང་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་ཇྱི་ཙམ་

ཞྱིག་ཡོད་ཀང་དེ་ཙམ་གྱིས་གཉྱིས་སང་འཁྲུལ་པའྱི་དྲྱི་མ་ཟད་མྱི་ཐུབ། གཉྱིས་སང་

འཁྲུལ་པའྱི་དྲྱི་མ་ཟད་པ་ལ། བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་ཀྱིས་སྟོང་ཉྱིད་སོམ་

པའྱི་དེ་ལྟ་བུའྱི་དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསོམས་པ་དེ་ལ་བརེན་ནས་ཤེས་སྒྱིབ་

སོང་གྱི་ཡོད་སྟབས། ཤེས་སྒྱིབ་སོང་བའྱི་རྐེན་གཙོ་བོ་ནྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་

ཐུག་ཡོད། 

དེས་ན་རོགས་ཆེན་གྱི་ཆོས་སྐད་ཀྱི་ནང་དུ། ངོ་བོ་ཀ་དག རང་བཞྱིན་ལྷུན་གྲུབ། 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

གདངས་འགག་མེད་ཐུགས་རེ་སྟེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཞེས་པ་དེས་གཞན་དོན་སྒྲུབ་

པ་དང་། ཀུན་སློང་དེས་ལོངས་སྐུ་གཞན་དོན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཞེས་པ་དེ་

ཡོང་བ་ནྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱིས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེས་ན་ཨེ་མའོ་མགོན་ནམ་སྱིད་

ཞྱིའྱི་མགོན་ཞེས་པ་དེ་འདྱིའྱི་ཐོག་ཏུ་སླེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད། 

 ཨེ་མའོ་སྟོན་པ་ཨེ་མའོ་སྐྱབས། །

 ཨེ་མའོ་སྨྲ་མཆོག་ཨེ་མའོ་མགོན། །

ཞེས་པ་ལྟར་དེ་དག་ཡྱིན་པའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་གཙོ་བོ་ནྱི། རེན་ཅྱིང་འབེལ་འབྱུང་

ལེགས་གསུངས་པའྱི། །སྟོན་པ་དེ་ལ་བདག་ཕག་འཚལ། །ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ཡྱིན། 

དེར་བརེན་སྟོན་པ་དང་སྐྱབས་གནས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་དགོས་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། དེ་

མྱིན་རང་ཡང་ལས་ཉོན་གྱི་གཞན་དབང་ཅན་དུ་སོང་ནས་འཁོར་བའྱི་བཙོན་རར་

བཅྱིངས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ལྷ་ཞྱིག་སྐྱབས་སུ་མྱི་འོས་པས་ན། དེའྱི་ཕྱིར་ཡུལ་གང་

ལ་སྐྱབས་སུ་མཆྱི་ན་གཏན་གྱི་བདེ་བ་མཐར་ཐུག་ཞྱི་བའྱི་གོ་འཕང་ངམ། ངེས་

ལེགས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྱི་གོ་འཕང་སྟེར་བར་བྱེད་མཁན་གྱི་བསླུ་བ་

མེད་པའྱི་སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ་དེ་ལ་སྐྱབས་འགོ་བྱེད་པ་ནྱི་རྒྱལ་

སས་ཀྱི་ལག་ལེན་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན། 

དེ་ནྱི་རེ་བཙུན་བྱམས་མགོན་གྱི་མངོན་རོགས་རྒྱན་ལས། སྐབས་དང་པོའྱི་རྣམ་

མཁེན་གྱི་ཆོས་བཅུ་གསུངས་པའྱི་སྐབས་སུ། སེམས་བསྐྱེད་པ་གདམས་ངག་དང་

། །ཞེས་སེམས་བསྐྱེད་པའྱི་གདམས་ངག་མཐར་ཐུག་མན་ངག་བཅུ་ཞེས་པ་དེ་ཉྱིད་

ཡྱིན། དེའྱི་ནང་དུ། 
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

 སྒྲུབ་པ་བདེན་པ་རྣམས་དང་ནྱི། །

 སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་དཀོན་མཆོག་གསུམ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གྱི་གོ་རྱིམ་ནྱི། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་སྐྱབས་གནས་ངོ་

སྤོད་བྱེད་པའྱི་ར་བ་འདྱི་ཉྱིད་ཡྱིན། གཞྱི་བདེན་པ་གཉྱིས་ལ་བརེན་ནས་བདེན་བཞྱིའྱི་

རྣམ་གཞག་དང་། འགོག་ལམ་གྱི་ཆོས་གཉྱིས་བཤད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཆོས་དཀོན་

མཆོག་གཏན་ལ་ཕབ་ཅྱིང་། དེ་ལྟ་བུའྱི་ཆོས་དཀོན་མཆོག་རྒྱུད་ལྡན་གྱི་སློབ་པའྱི་

དགེ་འདུན་གཏན་ལ་ཕབ། དེ་ལ་བརེན་ནས་མྱི་སློབ་པའྱི་དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་སྐུ་

བཞྱིའྱི་བདག་ཉྱིད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་དེ་ཉྱིད་གཏན་ལ་ཕབ་པ་བཅས་འདྱི་ལྟར་དུ་འགོ་

དགོས་པ་ཡྱིན། ཆོས་འགོག་ལམ་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པ་ཞྱིག་ལ་འཕགས་པའྱི་གང་ཟག་

ཅེས་བརོད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ལ་སློབ་པ་དང་མྱི་སློབ་པའྱི་འཕགས་པ་གཉྱིས་ཡོད། དེས་ན་

ཆོས་དཀོན་མཆོག་འགོག་ལམ་གཉྱིས་རང་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པ་ནྱི་འཇྱིག་རེན་ལས་

འདས་པའྱི་རོགས་པ་སྐྱེ་བ་ཞྱིག་ལ་བརོད་པ་དང་། འགོག་ལམ་གྱི་བསྡུས་པའྱི་ཆོས་

དཀོན་མཆོག་རྒྱུད་ལ་མྱི་ལྡན་པའྱི་བྱང་སེམས་སྦོར་ལམ་པ་མན་ཆད་ནྱི་སོ་སྐྱེ་

ཆགས་ཀྱི་ཡོད། 

སྤྱིར་བཏང་གྱི་ལྷ་སྲུང་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡང་སོ་སྐྱེའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་དང་། 

འཕགས་པའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་བཅས་ཡོད། དཔེར་ན། ས་བརྒྱད་པ་ཐོབ་པའྱི་ས་བརྒྱད་

སེམས་དཔའ་དང་། ས་བཅུའྱི་དབང་ཕྱུག་ཅེས་པ་ལྟ་བུ་ཡོང་གྱི་ཡོད། དཔེར་ན། 

མགོན་པོར་ཆ་མཚོན་ན། ས་བཅུའྱི་དབང་ཕྱུག་མགོན་པོ་ནྱི། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་

ས་བཅུའྱི་དབང་ཕྱུག་ཅེས་གསུང་གྱི་ཡོད། དེ་ནྱི་འཕགས་པ་ཡྱིན་པས་དགེ་འདུན་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དཀོན་མཆོག་གྱི་གས་ཡྱིན། དེ་མྱིན་བསྟན་མ་བཅུ་གཉྱིས་དང་། རྒྱལ་པོ་སྐུ་ལྔ། དེ་

བཞྱིན་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་གཞུང་ལྟར་བྱས་ཏེ་བརོད་ན། ཚངས་པ་དང་། ཁབ་

འཇུག དྲག་པོ་སོགས་ཀང་སོ་སྐྱེ་སྟེ་འཇྱིག་རེན་པའྱི་གས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ང་རང་

ཚོས་སྐྱབས་སུ་འགོ་བའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཆོས་མང་འདས་ཐར་པ་དོན་དུ་གཉེར་ནས་

སྐྱབས་སུ་མཆྱི་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་ན། དེའྱི་སྐྱབས་སྟོན་པ་པོ་དེ་ཡང་ཐར་པར་

བགོད་པའྱི་ཐབས་རང་དབང་གྱི་སོ་ནས་སྟོན་མཁན་ཞྱིག་དགོས་པ་ཡྱིན།།

ཐར་པ་སྒྲུབ་པའྱི་རྒྱུ་རང་གྱི་རྒྱུད་ལ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ཞྱིག་དགོས་པ་ལས། དེ་

ལྟར་མེད་པ་ཞྱིག་སྐྱབས་གནས་ཆགས་ཀྱི་མེད། འཕལ་གྱི་འཕྱིན་ལས་བཅོལ་བ་ལྟ་

བུ་ཡོང་བ་ལས་དཀོན་མཆོག་ཆགས་མྱི་ཐུབ་པ་ཡྱིན། དེས་ན་བོད་པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་

ཀྱི་ནང་དུ་རང་གྱི་སྐྱེས་ལྷ་དང་། ཡུལ་ལྷ་སོགས་ལ་ཧ་ཅང་ར་ཆེན་དུ་བརྱི་བ་ནྱི་རང་

ཉྱིད་ལ་སོ་སྐྱེ་དང་འཕགས་པའྱི་རྣམ་དབྱེ་འབྱེད་པའྱི་རྣམ་དཔོད་མེད་པར་བརེན་ལྷ་

འདྲེ་ཐ་མལ་གྱི་རྱིགས་བསྟེན་པ་དེ་རྱིགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྣམས་ནྱི་ནོར་འཁྲུལ་ཡྱིན། 

དེས་ན་ྋགོང་ས་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་

མཁན་གྱི་རྱིགས་རྣམས་སྐྱབས་འགོའྱི་བསླབ་བྱ་དང་འགལ་གྱི་རེད་ཅེས་བཀའ་ནན་

ཕེབས་པ་བྱུང་ཡོད། དེ་ནྱི་བདེན་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཡྱིན། དོལ་རྒྱལ་ལ་ཆ་བཞག་ན་

འཇྱིག་རེན་དྲེགས་པ་དང་། དྲེགས་པའྱི་ནང་ནས་ཀང་རོད་གཞྱི་ཅན་གྱི་དྲེགས་པ་

ཞྱིག་ཡྱིན། ལོ་ངོ་བཞྱི་བརྒྱ་ཙམ་གྱི་རྱིང་ལ་རོད་པ་ཁོ་ནའྱི་ཐོག་ཏུ་བསད་ཡོད། དེ་

རྱིགས་ནྱི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བསླད་ཅྱིང་ཉམས་འཆལ་དུ་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་

རྐེན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དེས་ན། སྐྱབས་འགོའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྱི་རྒྱལ་སས་ལག་
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

ལེན་འདྱི་ཉྱིད་གསུངས་པ་ཡྱིན།།

 

ཉིན་དང་པོའི་བཀའ་འདྲི་དང་། དེའི་བཀའ་ལན།

 བདག་གཅེས་འཛིན་སངས་ན་རྣམ་མཁེན་ཐོབ་མྱིན་སྐོར།

 འཇམ་དཔལ་རྡོ་རེའྱི་ངག་ལ་དབང་སྒྱུར་ཞྱིང་། །

 བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་བསྟན་འཛིན་པ་ལ། །

 རྒྱ་མཚོ་ལྟར་ཟབ་སྱིད་གསུམ་དབང་སྒྱུར་མགོན། །

 མཚུངས་པ་མེད་པའྱི་སེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

  ཞེས་སོན་ལམ་སོན་དུ་བཏང་ནས། ལྷར་བཅས་འགོ་བའྱི་མགོན་སྐྱབས། བོད་

ཀྱི་ཆོས་སྱིད་གཉྱིས་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད། རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་ངག་དབང་

བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་སྱིད་གསུམ་དབང་སྒྱུར་མཚུངས་པ་མེད་

པའྱི་སེ་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་ལ་དེ་རྱིང་དུས་བཟང་འདྱི་དང་སྟབས་བསྟུན་ནས་དྲྱི་

བ་གཉྱིས་ཕུལ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུར། དྲྱི་བ་དང་པོ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཞེས་པ་དེ་གཙོ་

སེམས་དང་སེམས་བྱུང་ལས་གང་ཡྱིན་ནམ། 

བཀའ་ལན། དེ་ནྱི་གཙོ་སེམས་ཡྱིན། དེ་སྐོར་སར་དོགས་དཔོད་བྱས་ཡོད་ལ། 

མདོ་སེ་རྒྱན་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་སེམས་བྱུང་དུ་བརྱི་བ་ཡོད་ཀང་། མདོར་ན་གཙོ་

བོའྱི་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་རྱིག་ཅེས་སེམས་སམ་གཙོ་སེམས་སུ་བཤད་པ་ཡྱིན། 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ། བདག་གཅེས་འཛིན་གྱི་བློ་དེ་སངས་ན་རྣམ་མཁེན་གྱི་གོ་འཕང་

ཐོབ་ཐུབ་བམ། 

བཀའ་ལན། གོང་དུ་བཤད་ཟྱིན་པ་ལྟར་ཉན་རང་དག་བཅོམ་པའྱི་རྒྱུད་ལ་རང་

གཅེས་འཛིན་ཡོད་ལ། རང་གཅེས་འཛིན་དེ་ལའང་ཕ་རགས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བ་

ཡྱིན། ང་རང་ཚོའྱི་རྒྱུད་ལ་རང་གཅེས་འཛིན་ཧ་ཅང་རགས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེས་

གཞན་བདེ་ཁད་དུ་གསོད་མཁན་གྱི་བློ་ཞྱིག་སླེབས་ཀྱི་ཡོད། རང་ཉྱིད་ཧ་ཅང་ར་ཆེན་

དུ་བརྱིས་ནས་རང་གྱི་དོན་དུ་གཞན་ལ་མགོ་སྐོར་གཏོང་བ་དང་། གཞན་ལ་དབང་

ཡོད་དང་ཐུབ་ཚོད་ཤོད་པ་ལྟ་བུ། དཔེར་ན། རང་གྱི་དོན་དུ་སེམས་ཅན་སོག་བཅད་

པ་དང་། སེམས་ཅན་ལ་བཀོལ་སྤོད་བྱེད་པ་སོགས་ནྱི་རང་གཅེས་པར་འཛིན་པ་

ཙམ་མྱིན་པར་རང་གཅེས་པར་འཛིན་པའྱི་འཛིན་པ་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེ་དྲགས་ཏེ་

གཞན་བདེ་ཁད་དུ་གསོད་པ་ཞྱིག་ཡོད། དེ་ཚོའྱི་གས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་

པ་རྣམ་དག་མྱིན། གང་ལགས་ཤེ་ན། སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ནྱི་སྱིང་རེའྱི་ར་བ་ཅན་

ཞྱིག་ཡྱིན། འོན་ཀང་གཞན་བདེ་ཁུར་དུ་བླངས་ཤྱིང་། རང་ལས་གཞན་གལ་འགངས་

ཆེ་བར་བརྱིས་ཏེ། གཞན་དོན་ལ་བལྟོས་ནས་རང་དོན་ཡལ་བར་དོར་ནུས་པ་སྟེ། བླ་

མ་མཆོད་པ་ལས། 

 སེམས་ཅན་རེ་རེའྱི་ཕྱིར་ཡང་མནར་མེད་པའྱི། །

 མེ་ནང་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་གནས་དགོས་ཀང་། །

 སྱིང་རེས་མྱི་སྐྱོ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་བརོན་པའྱི། །

 བརོན་འགྲུས་ཕར་ཕྱིན་རོགས་པར་བྱྱིན་གྱིས་རློབས། །
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རང་གཅེས་འཛིན་ལ་མགོ་ལག་ཆ་ཚང་བཞུས། གཞན་

བདེ་དང་དུ་བླངས། གཞན་བདེ་ཁུར་དུ་འཁེར་བ་དེ་ནྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལས་

གཞན་ཉན་རང་དག་ལ་མེད། བསམ་པ་དེའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་

སྟོང་ཉྱིད་བསོམས་པ་ཤེས་སྒྱིབ་ཀྱི་གཉེན་པོར་འགོ་གྱི་ཡོད། སྟོང་ཉྱིད་རོགས་པའྱི་ལྟ་

བ་དེའྱི་ངོས་ནས་ཉོན་སྒྱིབ་ཀྱི་གཉེན་པོ་ཙམ་ལས་བྱེད་མྱི་ཐུབ་ཅེས་བརོད་ན་དེ་ལྟར་

མྱིན་ཏེ། སྟོང་ཉྱིད་རོགས་པའྱི་ལྟ་བ་དེ་ཟྱིན་བྱེད་ཀྱི་བློའྱི་རྒྱབ་རེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་

ཀྱིས་ཟྱིན་སྐབས་རྣམ་མཁེན་དོན་གཉེར་གྱི་བསམ་པས་སྟོང་ཉྱིད་བསོམས་པས་ན། 

ཤེས་སྒྱིབ་ཀྱི་གཉེན་པོར་འགོ་གྱི་ཡོད། དེས་ན་གཞན་བདེ་ཁུར་དུ་བླང་བའྱི་བྱང་ཆུབ་

ཀྱི་སེམས་དང་ལྷག་བསམ་གྱིས་དྲངས་ཏེ་ཉན་རང་གྱིས་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པའྱི་གཞན་

གཅེས་འཛིན་དེ་སྐྱེས་སྐབས་ཉན་རང་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་དེ་གཞན་བདེ་ཁད་དུ་སོད་

པ་མྱིན་ཡང་། གཞན་གཙོ་བོ་ཁུར་དུ་བླངས་མྱི་ཐུབ་པའྱི་རང་གཅེས་འཛིན་དེ་མེད་

པར་ཆགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན། དེས་ན་རྱིམ་པ་མྱི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད།

ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་རང་ཡང་སྐྱོན་ཀུན་ཟད་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་གྱི་སྐུ་

བཞྱིའྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་ན་ཡག་པོ་རེད་སམ་པ་ཞྱིག་རང་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་ལྟར། འདུན་

པ་གཉྱིས་ལྡན་ཞེས་གཞན་དོན་དོན་དུ་གཉེར་བའྱི་འདུན་པ་དང་། རང་དོན་བྱང་ཆུབ་

དོན་དུ་གཉེར་བའྱི་འདུན་པ་གཉྱིས་ཡོད་པ་ཡྱིན། དེར་བརེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

རྣམས་ནྱི་དངོས་གནས་རང་གཅེས་འཛིན་བྱེད་ལུགས་མཁས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཇྱི་ཙམ་

གཞན་དོན་བསམ་པ་ཙམ་གྱིས་རང་དོན་མཐར་ཐུག་ཤུགས་ཀྱིས་འགྲུབ་ཡོང་གྱི་

ཡོད། དེས་ན་རེ་བདག་ཉྱིད་ཆེན་པོས་ཀང་ལམ་རྱིམ་ཆེན་མོའྱི་ནང་དུ། བསམ་པ་



  83  

༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

གཞན་དོན་བསམས་ནས་རང་དོན་ཞར་ལ་འགྲུབ་པ། ཞེས་གསུང་གྱི་ཡོད། དེར་

བརེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་རང་གཅེས་འཛིན་ནྱི་རྣམ་དཔོད་ལྡན་པའྱི་རང་གཅེས་

འཛིན་ཡྱིན། ཉན་རང་དག་བཅོམ་པ་མན་ཆད་ཀྱི་རང་གཅེས་འཛིན་ནྱི་ལྐུགས་རགས་

ཅུང་ཟད་ཡོད་པ་ཡྱིན།།

 སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གོ་རོགས་སེལ་ཐབས།

  དྲྱི་བ། གུས་པའྱི་དྲྱི་བ་ནྱི་ཐད་ཀར་ནང་ཆོས་དང་འབེལ་བ་མེད་པ་ལྟ་བུར་

མངོན་ཡང་། བོད་བསྟན་སྱིད་ཀྱི་དོན་དུ་ཡྱིན་པ་དང་། ལྷག་པར་ང་རང་གྱི་ལོ་ཚོད་ལྟ་

བུ་ལ་ྋརྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེར་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་གསེར་ལས་དཀོན་པ་

ཡྱིན་སྟབས། དྲྱི་བ་འདྱི་དེ་རྱིང་འདྱིར་ཞུས་ན་མ་འགྱིགས་པ་ཨེ་ཡོད་སམ། ང་རང་གྱི་

མྱིང་ལ་རྡོ་རེ་ཚེ་བརན་ཟེར་བ་དང་། སར་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པ་བར་སུ་ཇ་བོད་ཁྱིམ་དུ་

སློབ་སྦོང་བྱས་ཤྱིང་། འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཅྱིག་དང་བཅུ་གཉྱིས་རྱིང་སྦེལ་ཀོབ་བོད་

ཁྱིམ་དུ་སློབ་སྦོང་སློབ་མཐར་སོན་ཏེ་འདྱི་ལོ་མཐོ་སློབ་ལོ་རྱིམ་དང་པོར་འཛུལ་

ཞུགས་བྱེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། 

སྤྱིར་བཏང་གྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤོད་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་ལག་ལེན་གྱི་

ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཆགས་འདུག་ཅྱིང་། སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་ནང་ཆོས་ངོ་སྤོད་ཐོག་

དོ་སང་དང་། འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ངོས་ནས་མཐུན་རྐེན་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་སྦར་གྱི་འདུག 

མཚམས་རེ་སློབ་གྲྭར་ཚོགས་གཏོང་སྐབས་དགོན་པ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ལས་སློབ་གྲྭ་དེ་

ལེགས་པ་ལྟ་བུ་བཅས་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་ཆགས་འདུག འོན་ཀང་ང་ཚོའྱི་སློབ་གྲྭ་

ཁག་གྱི་ནང་དུ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གོ་རོགས་ཧ་ཅང་སྐྱོ་པོ་རེད་འདུག དེ་ནྱི་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

ངོས་ནས་བསམ་བཞྱིན་དུ་ང་ཚོར་མ་སྤད་པ་ལྟ་བུ་མ་རེད་སམ། གུས་ནས་ཆབ་སྱིད་

ཀྱི་གོ་རོགས་ཞེས་པ་ནྱི་རྒྱ་གར་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གོ་རོགས་ལྟ་བུར་མྱི་བརོད་པར། 

བོད་ཀྱི་ར་དོན་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་སློབ་མ་མང་དག་ཅྱིག་མཐོ་སློབ་ཁག་ཏུ་

སླེབས་རེས་སེམས་ཤུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འདུ་འཛོམས་དང་། སྐད་ཆ་བཤད་པ་ལྟ་བུ་

ཇྱི་ལྟར་བྱས་ཀང་སློབ་གྲྭར་ཡོད་སྐབས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གོ་རོགས་ལེགས་པོ་མེད་

སྟབས་ཤོད་རྒྱུ་དེ་ཙམ་མེད་པ་ལྟ་བུ་དང་། དྲྱི་བ་དྲྱི་མཁན་ཞྱིག་ཡོང་སྐབས་གཡོལ་བ་

དང་བོས་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་བཞྱིན་སར་ཚོགས་ཆེན་མང་

པོ་ཞྱིག་འཚོགས་ཤྱིང་། སྐབས་དེར་ས་གནས་སོ་སོ་ནས་བསམ་འཆར་ཡོད་ན་

བསམས་ཕེབས་ཤོག་ཅེས་ས་གནས་མྱི་མང་སོ་སོ་དང་། སློབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་དགེ་སློབ་

ལས་བྱེད་སོ་སོ་འདུ་འཛོམས་བྱས་ཡོད། སྐབས་དེར་རང་ངོས་ནས་བསམ་འཆར་

ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་ཤོག་གངས་ཁ་ཤས་བྱིས་ནས་འཁེར་ཤོག་ཅེས་བརོད་པ་ཙམ་ལས། ང་

ཚོའྱི་འཛིན་གྲྭ་ལྟ་བུ་ཁལ་གྱི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་ལས་སུས་ཀང་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ལ། སུ་

ལའང་ཤོད་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག དངོས་གནས་ཚད་དང་ལྡན་པའྱི་ངང་ནས་མ་

འོངས་བོད་ཀྱི་ར་དོན་ཐོག་ཏུ་གང་ཞྱིག་བྱེད་དགོས་པ་དང་། ཇྱི་ལྟར་བྱེད་དགོས་པ་

སོགས་བསམ་བློ་བཏང་སྟེ་བཤད་ཐུབ་པའྱི་ནུས་པ་སུ་ལའང་མྱི་འདུག དེ་ཡང་མ་

ཤེས་པ་རེད་མྱི་འདུག་པས་ང་རང་ཚོའྱི་རྱིག་གཞུང་གཅེས་འཛིན་ཞེས་བརོད་

སྐབས། སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་བོད་གཞས་འཁབ་པ་དང་། བོད་ཡྱིག་འབྱི་བ་ཙམ་གྱིས་རྱིག་

གཞུང་གཅེས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་བརོད་པ་ནྱི་ནོར་འཁྲུལ་ཞྱིག་མྱིན་ནམ་སམ།

ལྷག་པར་དུ་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་འགུལ་སེལ་སྐབས་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ལམ་སང་ཞྭ་མོ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གཡོགས་ནས། གང་ཡང་ཡྱིན་སྱིད་པས་གཟབ་གཟབ་

བྱེད་དགོས་ཞེས་ཞེད་སང་ཚ་པོ་ཞྱིག་བཟོས་ནས་མྱི་རྣམས་སེམས་ཤུགས་སར་

རྒྱུའྱི་ཚབ་ཏུ་དེ་ལྟར་བྱས་ན་རང་ཉྱིད་ལ་གོང་རག་གྱི་འདུག རང་ཉྱིད་ལ་གོང་མ་རག་

པའྱི་ཐོག་ཏུ་སྤང་པོ་བྱས་ནས་བསད་ན་ཡག་ཤོས་རེད་སམ་པ་ལྟ་བུ་སེམས་ཤུགས་

ཆག་གཞྱིར་འགོ་གྱི་འདུག དེས་ན་མཚམས་རེ་ྋརྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་མཇལ་ནས་

གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་སན་སྒོན་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཧ་ཅང་དཀོན་པོ་ཡྱིན་སྟབས། 

ང་རང་ཚོ་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་སམ། གང་ལགས་ཤེ་ན། ལོ་

འཁོར་ལས་བསོམས་སན་སྒོན་ཞུས་པ་ལྟ་བུ་མྱིན་པར། ཉྱིན་རེའྱི་འཚོ་བའྱི་ནང་དུ་

དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དེ་ཤེས་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག 

ལས་བསོམས་སུས་ཀང་རྱིག་པོ་ཞྱིག་ལས་མདོག་ཉེས་ཤྱིག་སུས་ཀང་སྒོག་སྦང་མྱི་

བྱེད་པ་ཡྱིན། དེར་བརེན་དེ་དག་གྱི་ཐོག་ཏུ་ང་ཚོས་གཏན་གཏན་བསམ་བློ་གཏོང་

དགོས་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག་སམ། འགའ་ཞྱིག་ལ་ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་གོ་

རོགས་སེལ་དགོས་ཞེས་བརོད་སྐབས། འདྱིས་བརྡབ་གསྱིག་གཏོང་གྱི་རེད་ཅེས་

བརོད་ཀྱི་འདུག གོ་ནད་ཅན་ཞྱིག་ལ་གོ་སན་སྤད་ན་གཟུགས་པོའྱི་ཆ་ཤས་ལ་ལར་

གནོད་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་བརོད་མྱི་དགོས་ཀང་། དེས་གནོད་ཀྱི་རེད་ཅེས་སན་མ་བཟས་ན་

གོ་ནད་ལས་ཐར་མྱི་ཐུབ་པ་མ་ཟད་ནད་གཞྱི་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགོ་བ་ཡྱིན། དེས་ན་ང་ཚོས་

དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ཏུ་གཏན་གཏན་བསམ་བློ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་གནད་འགགས་ཆགས་ཀྱི་འདུག་

སམ། མ་འོངས་པར་ཕྱིས་དྲགས་ན་ཡག་པོ་མེད་པས་རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་

ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་གང་ཞྱིག་ཡོད་དམ། ཐུགས་རེ་ཆེ།
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

བཀའ་ལན། དེ་ནྱི་བདེན་པ་ཡྱིན། ང་རང་ཚོ་རྒྱ་གར་དུ་འབྱོར་ནས་ལོ་གཅྱིག་གྱི་

ནང་ཚུད་དུ་མ་སུ་རྱིར་ཕྲུ་གུ་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ་ཡོད་པའྱི་གཞོན་པ་ཧག་ཧག་ཁག་ཅྱིག་

གྱི་སློབ་གྲྭ་ཐོག་མ་དེ་བཙུགས་ཤྱིང་། དེ་ནྱི་ཆོས་སློབ་སྦོང་བྱེད་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་

བཙུགས་པ་མྱིན། ང་རང་ཚོ་བོད་རང་དབང་བལ་ཏེ་ཧ་ཅང་སྐྱོ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་པ་ནྱི། 

ང་ཚོ་བོད་པ་མྱི་རབས་ཁ་ཤས་ཀྱི་གོང་ནས་འཛམ་གྱིང་གྱི་དེང་དུས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་

གྱིས་ཕོངས་ཤྱིང་། དེང་དུས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ལ་དོ་སང་མ་བྱས་པ་སོགས་ཀྱི་རྐེན་

ལས་རང་གྱིས་ཆབ་སྱིད་སྐྱོང་ལུགས་དེ་ཚགས་ཚུད་མ་བྱུང་བའྱི་དབང་གྱིས་ང་ཚོར་

རྐེན་ངན་འཕད་པ་ཡྱིན། དེ་དག་ཚང་མ་རྒྱ་མྱི་གུང་ཁན་གྱིས་བྱས་སོང་ཞེས་བརོད་

རྒྱུ་མེད། རང་ངོས་ནས་ཚགས་ཚུད་མ་བྱས་པས་ང་ཚོར་རྐེན་ངན་དེ་བྱུང་བ་ཞྱིག་

ཡྱིན། དེས་ན་ང་ཚོས་སློབ་གྲྭ་བཙུགས་རྒྱུ་དེ་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་སློབ་

སྦོང་བྱས་ནས་གོང་དུ་བརོད་པ་བཞྱིན་ཚང་མ་དགེ་བཤེས་འཇོག་རྒྱུ་དོན་དུ་

བཙུགས་པ་རེད་དམ་ཞེ་ན་དེ་ལྟར་མྱིན། དེ་ཡང་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན། མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་

དང་། དེའྱི་ནང་ནས་བོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ནང་ཆོས་ལ་དད་པ་ཡོད་པ་ཡྱིན། 

བོད་འདྱི་ནང་ཆོས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད། དེས་ན་ནང་ཆོས་ཤེས་དགོས་

པ་བརོད་ཀྱི་ཡོད། དེ་གཅྱིག་པུས་ལྡང་གྱི་མེད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཡྱིན། དེར་བརེན་

ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སློབ་གསོ་སྤོད་རྒྱུ་སྟེ། དེ་ཡང་བོད་ཀྱི་ར་དོན་གནས་སྟངས་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་

གྱི་ཐོག་ཏུ་སླེབས་ཡོད་པ་དང་། དེའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཇྱི་ལྟར་བྱེད་དགོས་པ་

སོགས་ནྱི་གཙོ་བོ་དགེ་རྒན་གྱི་ངོས་ནས་ལམ་སྟོན་དང་གེང་གཞྱི་བསླངས་ནས་བགོ་

གེང་བྱེད་རྒྱུ་ངེས་པར་དུ་དགོས་པ་ཡྱིན། 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

སྤྱིར་བཏང་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ཆབ་སྱིད་དམ་སྱིད་དོན་མ་འདྲེས་པ་དགོས་པའྱི་སྐད་

ཆ་ཞྱིག་ཡོད། དེའྱི་སྱིད་དོན་ནྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཚོགས་པའྱི་དོན་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་ཆབ་

སྱིད་ནྱི་མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་འཚོ་ཐབས་དང་། མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་གསོན་གནས། མྱི་རྱིགས་

ཤྱིག་གྱི་རང་དབང་གྱི་དོན་བཅས་ཡྱིན་པས་དེ་ནྱི་ངེས་པར་བགོ་གེང་བྱེད་དགོས་པ་

དང་། སློབ་སྦོང་བྱེད་དགོས་པའྱི་དོན་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཁེད་རང་ཚོས་ཞྱིབ་

ཚགས་ཤེས་འདོད་ཡོད་སྟབས། བཀའ་བློན་ཁྱི་པ་ཉྱིན་དགུང་གསོལ་ཚིགས་གྲུབ་

རེས་ཁེད་རང་ཚོ་དང་ཐུག་ནས། ད་ལྟ་བོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཐོག་ཏུ་

བསད་ཡོད་པ་དང་། འཚེ་བ་མེད་པའྱི་ལམ་ལ་བརེན་ནས་འགོ་བའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཇྱི་ལྟར་

ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་དབུ་མའྱི་ལམ་ཞེས་བརོད་པའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་འགོ་བའྱི་དགོས་པ་

དང་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་པ། ང་ཚོ་རང་བཙན་གྱི་ཐོག་ཏུ་ཕྱིན་ན། ཁ་ནས་ཤོད་རྒྱུ་

ལས་སླ་པོ་ཡྱིན་ཡང་། དོན་དངོས་ལག་ལེན་བསྟར་སྐབས་བསམ་བློ་ཞྱིབ་ཕ་གཏོང་

དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་གང་དང་གང་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་བཅས་ཟམ་གདོང་

རྱིན་པོ་ཆེས་འགེལ་བཤད་ཅྱིག་བསྐྱོན་ན། ཕན་ཐོགས་ཡོང་རྒྱུ་རེད་སམ། ད་ལན་

འདྱིར་ཕོགས་ཁག་ནས་སློབ་ཕྲུག་མང་པོ་ཞྱིག་འཛོམས་ཡོད་པ་ཕལ་མོ་ཆེས་བོད་

བསྟན་སྱིད་ཀྱི་དོན་དུ་ཁུར་བླང་གྱི་ཡོད་ལ། དེ་ལྟར་ཁུར་བླང་དགོས་པའང་ཡྱིན། 

བོད་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་རང་དབང་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་འོག་

རང་སོག་འབེན་ལ་བཙུགས་ནས་དཀའ་ལས་རྒྱག་གྱི་ཡོད། ང་རང་ཚོ་རང་དབང་

ལུང་པར་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་སྨྲ་བརོད་རང་དབང་ཡོད་པས་གང་ཡང་བྱེད་ཐུབ་པ་

ཡྱིན། 
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

དེས་ན་དངོས་གནས་བསམ་ཕོད་པ་དང་། ཤོད་ཕོད་པ། བྱེད་ཕོད་པ་བཅས་བྱེད་

དགོས། དེ་ནྱི་སར་མའོ་ཙེ་ཏུང་གྱི་སྐད་ཆ་ཡྱིན། ངས་དེ་ལྟར་བཤད་པའྱི་རེས་སུ་

དགའ་བང་སྤྱི་ཁབ་མཁན་ཚབ་ཀྱིས་ངོས་ལ་བསམ་ཕོད་པ་དང་། ཤོད་ཕོད་པ། བྱེད་

ཕོད་པ་བཅས་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་ཡང་། དེ་ལྟར་བྱས་པའྱི་འབས་བུར་ཕན་ཐོགས་གང་

ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་མེད་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་ཞེས་དོན་ཚན་གཅྱིག་ཁ་སོན་

བརྒྱབ་པ་དེ་ནྱི་བདེན་པ་རེད། 

མདོར་ན་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་རན་པ་ཞྱིག་དང་། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་

ལ་ང་ཚོར་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས། དཔེར་ན། ང་རང་

ཚོས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག་ཅེས་ཉྱིན་ལྟར་སོན་ལམ་རྒྱག་གྱི་ཡོད། 

དེ་ནྱི་བསམ་ཕོད་པ་དང་། ཤོད་ཕོད་པ་ཡྱིན་ལ། བྱེད་ཕོད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཀང་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད། འོན་ཀང་ཡོང་གྱི་མེད། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག་ཅེས་སོན་ལམ་

ཉྱིན་ལྟར་རྒྱག་གྱི་ཡོད་ཀང་། རོག་པ་སོར་གང་ཙམ་ཡང་འཕར་གྱི་མྱི་འདུག དེ་ནྱི་ལོ་

ནས་ལོ་བསྟུད་དེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སེ་སོད་ནས་གསུངས་པ་བཞྱིན་བསྐལ་

ཆེན་གངས་མེད་གསུམ་དང་། བསྐལ་ཆེན་གངས་མེད་སུམ་ཅུ་དང་བཞྱི་བཅུ་ཞེས་

རྱིམ་བཞྱིན་བགོད་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ལས། ལས་སླ་པོའྱི་ཐོག་ནས་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་

ཞྱིག་མྱིན། དཔེ་དེ་བཞྱིན་དུ་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱི་ར་དོན་གྱི་བསྒྲུབ་བྱ་དེ་ཡང་ཡུན་

བསྱིངས་ནས་འགོ་དགོས་པ་དང་། དེའྱི་ར་བ་ཡང་ལྷག་བསམ་དང་སྱིང་སྟོབས་ལ་

ཐུག་ཡོད། སྱིང་སྟོབས་དང་ལྷག་བསམ་ཡང་། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རོགས་པའྱི་

ཐོག་ནས་ཡོང་དགོས་པ་ཡྱིན་སྟབས། ཁེད་རང་ཚོས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཅྱི་འདྲ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཤེས་པ་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ང་ཕར་སླེབས་པ་དང་

བཀའ་བློན་ཁྱི་པ་ནས་གསུང་བཤད་གནང་བར་ཕེབས་རོགས་ཞེས་ཞུ་གྱི་ཡྱིན། ཁེད་

རང་ཚོ་དཔེ་ཆ་སློབ་འཁྱིད་ཀྱི་དུས་ཚོད་ཅུང་ཟད་འགངས་ཀང་སྐྱོན་དེ་ཙམ་མེད། 
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ཉིན་གཉིས་པའི་བཀའ་ཆོས།

 དམལ་བ་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྐོར།

ཁ་སང་ཁེད་རང་ཚོར་བཀའ་བློན་ཁྱི་པའྱི་གསུང་བཤད་ཁ་གསལ་པོ་བྱུང་སོང་

ངམ། དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་བྱུང་སོང་ངམ་ཞེས་ཐུགས་སང་དང་བཅས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་། 

ཁ་སང་དྲྱི་བ་དང་དྲྱིས་ལན་ཉུང་ཉུང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་སོང་བས། དེ་རྱིང་སོན་ལ་དྲྱི་

བ་དྲྱིས་ལན་འགོ་འཛུགས་བྱས་ན་སམ། 

 གང་གྱི་ཐུགས་བརེས་ཉེར་བཟུང་ནས། །

 ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་སངས་པའྱི་ཕྱིར། །

 དམ་པའྱི་ཆོས་ནྱི་སྟོན་མཛད་པ། །

 གཽ་ཏམ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །

ཞེས་སྟོན་པར་མཆོད་པར་བརོད་པས་སོན་བསུས་ཏེ། གུས་པའྱི་དྲྱི་བ་ནྱི་དུས་

རྒྱུན་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་ཕ་མེས་གོང་མ་ཚོས་བརོད་པའྱི་དམལ་བ་ཞེས་པ་དེ་ང་རང་

ཚོའྱི་མྱི་ཐོག་འདྱིས་དངོས་སུ་མཐོང་མེད་སྟབས་དམལ་བ་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་

བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

བཀའ་ལན། སྤྱིར་སྱིད་གསུམ་ཞེས་པ་མདོ་རྒྱུད་ཚང་མའྱི་ནང་ཡོད་ཅྱིང་། དེ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཡང་འདོད་ཁམས་དང་། གཟུགས་ཁམས། གཟུགས་མེད་ཁམས་བཅས་གསུམ་

ལས། འདོད་ཁམས་ལ་ངན་འགོ་སྟེ་དམལ་བ་དང་། ཡྱི་དྭགས། དུད་འགོ་གསུམ་དང་

། བདེ་འགོ་ལའང་ལྷ་དང་མྱི་གཉྱིས། ལྷ་ལའང་འདོད་ལྷ་རྱིགས་དྲུག་སོགས་ཀྱི་རྣམ་

གངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད། དེ་དག་ཚང་མ་ང་རང་ཚོར་མཐོང་བ་མངོན་གྱུར་རེད་དམ་

ཞེ་ན། མཐོང་བ་མངོན་གྱུར་མྱིན་པས་ང་ཚོས་མཐོང་མྱི་ཐུབ་ཅྱིང་། དུད་འགོ་ནྱི་ང་

རང་ཚོས་དངོས་སུ་མཐོང་བ་འདྱི་ཉྱིད་ཡྱིན། ཡྱི་དྭགས་ཞེས་པ་དེ་ཡང་སྐབས་རེ་ལྷ་

ཞུགས་པ་དང་། མཚམས་རེ་འདྲེ་ཞུགས་པ་ལྟ་བུ་ཡོང་གྱི་ཡོད། དེ་ནྱི་ཡོད་པ་ཐག་

ཆོད་པ་ཡྱིན། ང་ལ་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཐུག་མོང་། ལྷ་འདྲེ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་དེ་ཉྱིད་མྱིའྱི་

ཁོག་ཏུ་ཞུགས་པའྱི་སྐབས༌། མྱི་དེར་རང་དབང་ར་བ་ནས་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཡོང་གྱི་ཡོད། 

དེ་རྣམས་ཡོད་པ་ཐག་ཆོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེས་གང་ཞྱིག་མཚོན་གྱི་ཡོད་ཅེ་ན། ང་རང་

ཚོར་མཐོང་བ་མངོན་གྱུར་གྱི་མྱི་དང་དུད་འགོ་གཅྱིག་པུ་མྱིན་པར་འགོ་བ་གཞན་

དག་ཡོད་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད། 

དེ་བཞྱིན་སྱིད་པ་བར་དོ་ཞེས་པ་དེ་ཡང་རྱིགས་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་

པ་ལྟ་བུ་ཡང་ཡོང་གྱི་ཡོད། དེས་ན་དེས་ཚོད་དཔག་བྱས་ན་གཞུང་ནས་དམལ་

ཁམས་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ཕལ་ཆེར་མེད། གང་ལགས་ཤེ་ན༑ ངས་མཐོང་གྱི་མྱི་

འདུག་ཅེས་བརོད་མྱི་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། གཞུང་ནས་གསུངས་པའྱི་རྱིགས་ང་རང་

ཚོར་མཐོང་བ་མངོན་གྱུར་མྱིན་སྟབས། ལོག་གྱུར་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀང་ང་

རང་ཚོས་མ་མཐོང་བ་དང་མེད་པར་མཐོང་བ་གཉྱིས་ཐ་དད་ཡྱིན། ཚན་རྱིག་པས་མ་

རེད་པ་དང་མེད་པར་རེད་པ་གཉྱིས་ཐ་དད་ཡྱིན་ཞེས་རག་ཏུ་སྐད་ཆ་འདྱི་ལྟར་ཡོང་གྱི་
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

ཡོད། དཔེར་ན། སྐྱེ་བ་ས་ཕྱི་ཞེས་བརོད་སྐབས། སྐྱེ་བ་ས་མ་ང་ཚོས་དྲན་གྱི་མེད། 

རྱིགས་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་དྲན་གྱི་ཡོད། སྤྱིར་བཏང་མྱི་ཕལ་པ་ཕལ་མོ་ཆེས་དྲན་གྱི་

མེད། སྐྱེ་བ་ས་མ་མ་དྲན་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ཏེ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་མ་མཐོང་བ་ལས་

མེད་པར་མཐོང་བ་མྱིན། དེས་ན་ཤེས་བྱ་འདྱི་ལ་ཤེས་བྱའྱི་ཆོས་ཡོད་དོ་ཅོག་མྱིས་

ཤེས་ཀྱི་མེད། 

དཔེར་ན། ཕྱིའྱི་དངོས་པོའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་དུས་རབས་ཉྱི་ཤུ་པའྱི་རེས་

སུ་ཤེས་པའྱི་རྱིགས་རྣམས་དུས་རབས་ཉྱི་ཤུ་པའྱི་འགོ་སྟོད་དང་། དུས་རབས་བཅུ་

དགུ་པ་དང་། དུས་རབས་བཅོ་བརྒྱད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཤེས་ཀྱི་མེད། དཔེར་

ན། རྡུལ་ཕན་ཆ་མེད་མ་བྱུང་བའྱི་གོང་དུ་དངོས་པོ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་ཕྱི་དངོས་

པོའྱི་ཐོག་ནས་གྲུབ་པར་ཡྱིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། རྡུལ་ཕན་ཆ་མེད་ཅེས་པ་དེ་སླེབས་

སྐབས་དེ་ལྟར་མྱིན། དེས་ན་སར་ནས་གནས་ཚུལ་གང་འཚམས་ཤྱིག་ཤེས་པ་དང་། 

དེ་ནས་གཏྱིང་ཇེ་ཕར་ཕྱིན་པ་དེ་སར་གྱི་དུས་སུ་མ་མཐོང་བ་དང་མ་རེད་པ་ལས་

མེད་པར་རེད་པ་མྱིན། དེ་མ་འོངས་པར་རེད་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད། དཔེར་ན། རྱི་རབ་ལྟ་བུ་

མཚོན་ན་དེའྱི་འགལ་ཟླ་མཐོང་གྱི་ཡོད། 

ངོས་ལ་ཆ་བཞག་ན་དཔེ་ཆའྱི་ནང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་གྱི་རྱི་རབ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་མེད། 

དེ་ཡང་འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བརོད་ན་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཡྱིན། 

དེས་ན་མངོན་པ་མཛོད་ནས་གྱིང་བཞྱི་གྱིང་ཕན་གསུངས་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་དུས་

འཁོར་གྱི་གཞུང་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། སྐྱེས་བུའྱི་ལུས་འདོམ་གང་སྟེ་རྐང་མཐྱིལ་

ནས་སྤྱི་གཙུག་བར་སྱིད་པ་སུམ་ཅུ་སོ་གཅྱིག་ལྟ་བུར་བརྱི་སོལ་ཞྱིག་ཡོད། དེས་ན་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

རྒལ་ཚིགས་རྱི་རབ་ཏུ་སྦར་བ་ལྟ་བུ་མཚོན་བྱེད་དང་། མཚོན་དོན་ལ་སྦར་བ་ཡོང་

གྱི་ཡོད། དེ་ནྱི་གནས་ཚུལ་ཐ་དད་ཡྱིན། 

སགས་ལུགས་ལྟར་ན་རེན་དང་བརེན་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རེ་རེ་བཞྱིན་མཚོན་དོན་

དུ་བྱས་ཏེ་དག་པ་བཤད་པ་ཞྱིག་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའྱི་ཐོག་ནས་བཤད་ཡོང་གྱི་ཡོད། དེར་

བརེན་ངེས་པར་དུ་སྒ་ཇྱི་བཞྱིན་པར་ཁས་ལེན་དགོས་མྱིན་དཔད་རྒྱུ་ཡོད། དཔེར་ན། 

མངོན་པ་མཛོད་ནས་བཤད་པ་སྒ་ཇྱི་བཞྱིན་པར་ཁས་བླངས་ན་མངོན་སུམ་ལ་སོན་

དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དེའྱི་འགལ་ཟླ་ང་ཚོས་དངོས་སུ་མཐོང་གྱི་ཡོད། 

དེས་ན་ནང་པའྱི་གཞུང་དུ་མ་དམྱིགས་པའྱི་རགས་བཀོད་སྐབས། སང་རུང་མ་

དམྱིགས་པ་དང་། མྱི་སང་བ་མ་དམྱིགས་པ་བཅས་ལས་འདྱི་ནྱི་སང་རུང་མ་དམྱིགས་

པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ཏེ། ཡོད་ན་སང་དུ་རུང་བ་ལས་མྱི་སང་བའྱི་ཕྱིར་དང་། ཡང་ན། འགལ་

ཟླ་དམྱིགས་པ་སྟེ་ཆོས་དེ་དང་དེ་འགལ་བ་ཡྱིན་པ་དང་། འགལ་བ་ལའང་ངོ་བོ་

འགལ་དམྱིགས་དང་། རྒྱུ་འགལ་དམྱིགས། འབས་བུ་འགལ་དམྱིགས་སོགས་མང་

པོ་ཞྱིག་ཡོད། དཔེར་ན་འཛམ་གྱིང་ལེབ་ལེབ་དབུས་སུ་རྱི་རབ་དང་། དེ་ལ་ཉྱི་ཟླའྱི་

འཁོར་འགོས་ལྟ་བུའྱི་ཆོས་ཤྱིག་ང་ཚོས་ཁས་བླངས་ན། འཛམ་གྱིང་ཧྱིལ་པོ་འདྱིའྱི་

ཐོག་ཏུ་ཉྱི་མ་དབུས་སུ་གནས་ཤྱིང་། འཛམ་གྱིང་གྱིས་དེ་ལ་འཁོར་ནས་འགོ་བ་

རྣམས་དངོས་སུ་མཐོང་གྱི་ཡོད། དེ་ཡང་ཚད་གཞལ་ན་ཚད་འཇལ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོད། 

དེ་གཉྱིས་འགལ་བ་ཡྱིན། དེས་ན་འགལ་ཟླ་དམྱིགས་པ་ཡྱིན། འགལ་ཟླ་དམྱིགས་པ་

ཡྱིན་པས་ན་མངོན་སུམ་ལ་སོན་མེད་དུ་ཡོད་པའྱི་ཆོས་དེ་དང་འགལ་བ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་

དཔེ་ཆའྱི་ནང་དུ་བཤད་ཡོད་ཀང་། ཁས་བླངས་ཐུབ་པ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཡྱིན། 
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

 རེ་བདག་ཉྱིད་ཆེན་པོས། དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྱིང་པོའྱི་དབུར། རྱིགས་པ་

དང་འགལ་བའྱི་གྲུབ་མཐའ་ཁས་བླངས་ན། སྨྲ་བ་པོ་ཚད་མའྱི་སྐྱེས་བུར་མྱི་རུང་བའྱི་

ཕྱིར་རོ་ཞེས་གསུངས་ཡོད། རྱིགས་པ་དང་འགལ་བའྱི་གྲུབ་མཐའ་ཁས་བླངས་ན། 

སྨྲ་བ་པོ་ཚད་མའྱི་སྐྱེས་བུར་མྱི་རུང་ན། མངོན་སུམ་ལ་བསོན་པའྱི་ཆོས་ཤྱིག་ཁས་

བླངས་ན། སྨྲ་བ་པོ་ཚད་མའྱི་སྐྱེས་བུར་མྱི་རུང་བ་སོས་མེད་ཡྱིན། ང་རང་ཚོའྱི་

སངས་རྒྱས་པའྱི་གཞུང་དུ་རྱིགས་པའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་རྣམ་གངས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་

གསུངས་ཡོད། རྱིགས་པ་དེ་རྣམས་རེས་དཔག་ལོང་བར་གྱུར་པ་ཞེས་བརོད་པ་ལྟར། 

མཐར་གཏུགས་ན་མངོན་སུམ་གྱི་མོང་བ་ལ་གཏུགས་དགོས་ཞེས་གསུངས་ཡོད། 

དེས་ན་མཐར་གཏུགས་དེ་དང་འགལ་བ་ཞྱིག་སླེབས་ཀྱི་འདུག་ན། ཁས་བླངས་

རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཡྱིན། ནང་པའྱི་ཚད་མ་གཞུང་གྱི་སྤྱིའྱི་འགོ་སྟངས་ཡོད་དམ་མེད་

ཅེས་ཐག་བཅད་ནས་འགོ་སྟངས་འདྱི་ལྟར་བྱས་ཏེ་འགོ་དགོས་པ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་

དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའྱི་གཞུང་གྱི་ནང་དུ་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པའྱི་ཡོད་ཚད་ནྱི། ཐ་སད་དུ་

གགས་ཤྱིང་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པ་དང་། དེ་ལ་ཐ་སད་པའྱི་ཚད་མ་གཞན་གྱིས་མྱི་གནོད་པ་

ཞེས་གསུང་གྱི་ཡོད། གྱིང་བཞྱི་གྱིང་ཕན་རྣམས་ཐ་སད་དུ་གགས་པ་ཞྱིག་ཡོད་ཀང་། 

དེ་ལ་ཐ་སད་པའྱི་ཚད་མ་གཞན་གྱིས་གནོད་ཀྱི་ཡོད། རྱི་རབ་དང་འཛམ་གྱིང་གྱི་

བཀོད་པ་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐོག་རད་གཅོད་བྱེད་མཁན་གཅྱིག་གྱུར་ཞྱིག་

གྱིས་དཔད་སྐབས་དེ་ལྟར་མེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་གྱི་ཡོད། དེའྱི་འགལ་ཟླ་དམྱིགས་

ཡོང་གྱི་ཡོད། དེས་ན་ཁས་བླངས་མྱི་ཤེས་པ་ཡྱིན། 

དམལ་བར་ཆ་བཞག་ན། མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་རྒྱུ་མཚན་ལས་དེའྱི་འགལ་ཟླ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཞྱིག་ང་ཚོར་ར་བ་ནས་རེད་རྒྱུ་མེད། མཐར་གཏུགས་ན་ང་ཡྱིད་ཆེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་

ཅེས་པའྱི་སྐད་ཆ་དེའྱི་ཐོག་ཏུ་འགོ་གྱི་ཡོད། དཔེར་ན། སྐྱེ་བ་ས་ཕྱིར་ཆ་བཞག་ཀང་། 

ང་ཡྱིད་ཆེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་པའྱི་ཐོག་ཏུ་འགོ་རྒྱུ་ལས། དེ་མྱིན་མེད་པར་རེད་པ་

མྱིན། དེ་བཞྱིན་ང་ལ་སྐད་ཆ་ཞྱིག་དྲྱིས་ཀང་། ངས་དམལ་བ་མཐོང་མོང་མེད་ལ། 

སར་དམལ་བར་སྐྱེ་ཡོད་ན་ལས། ཕལ་ཆེར་ང་ཚོ་ཚང་མ་དམལ་བར་སྐྱེ་མོང་བ་ཤ་

སྟག་ཡྱིན་ལས་ཆེ། མཐོང་བ་མངོན་གྱུར་ལྟར་བྱས་ཏེ་མེད་ན་ཡང་། རྱིགས་པས་

ཚོད་དཔག་གྱིས་བསམ་བློ་བཏང་ན་དམལ་བ་ཡོད་ཆོག་གྱི་རེད་སམ་པ་དྲན་གྱི་

འདུག།

 བདག་འཛིན་སངས་ན་རྣམ་མཁེན་ཐོབ་ཐུབ་མྱིན་སྐོར།

ཁ་སང་གྱི་དྲྱི་བའྱི་ཁོངས་ནས་བདག་གཅེས་འཛིན་སངས་ན་རྣམ་མཁེན་ཐོབ་

ཐུབ་མྱིན་གྱི་སྐོར་དེ་གནད་འགག་ཏོག་ཙམ་འདུག དེ་ཡང་གཞན་བདེ་ཁད་དུ་གསོད་

པའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་གྱི་རང་གཅེས་འཛིན་གཅྱིག་དང་། ཡང་གཞན་བདེ་ཁུར་དུ་

བླངས་མ་ཐུབ་པའྱི་རང་གཅེས་འཛིན་གཅྱིག་ཡོང་ཆོག་པ་འདུག་ཅེས་ཁ་སང་སྐད་

ཆ་བྱུང་བ་ལྟར་ཡྱིན། གཞུང་གྱི་ནང་གསུངས་མྱི་འདུག་ཀང་། ཞྱིབ་ཚགས་ཀྱི་ཐོག་

ནས་བསམ་བློ་བཏང་ནས་དཔད་ན། ཕལ་ཆེར་རང་གཅེས་འཛིན་ལ་བདག་ལ་

ཆགས་པའྱི་བདག་ཆགས་ཞེས་པ་ཞྱིག་ཡོད། དེ་ཡང་སྐྱེ་བ་ལེན་པའྱི་རྒྱུ་རྐེན་གཙོ་

བོ་ནྱི་བདག་ལ་ཆགས་པའྱི་བདག་ཆགས་ཞེས་པ་དེ་ཉྱིད་ཡྱིན། དེས་ན་བདག་ལ་

ཆགས་པ་ནྱི་འདོད་ཆགས་ཡྱིན། འདོད་ཆགས་དེ་དང་མཚུངས་ལྡན་དུ་སོང་ཞྱིང་

འདྲེས་པའྱི་རང་གཅེས་འཛིན་གཅྱིག་དང་། བདག་ལ་ཆགས་པ་དང་མ་འདྲེས་ཀང་
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

བདག་རང་རྐ་ཐུབ་པའྱི་རས་ཡོད་དུ་འཛིན་པའྱི་འཛིན་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་དུ་ཡོད་

པའྱི་རང་གཅེས་འཛིན་གཅྱིག་དང་། ཡང་བདག་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འཛིན་པའྱི་འཛིན་པ་

དང་མཚུངས་ལྡན་དུ་གྱུར་པའྱི་བདག་ཅེས་འཛིན་གཅྱིག་བཅས་ཡོང་བ་ཡྱིན། དེས་

ན་རང་གཅེས་འཛིན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད། དེ་དག་རང་གཅེས་འཛིན་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱིན་

ན་ཡང་། དེའྱི་གོགས་ཉོན་མོངས་གཞན་གྱིས་རྐེན་པས་གཅེས་འཛིན་ལ་ཤུགས་ཆེ་

ཆུང་དང་། ཕ་རགས་ཀྱི་ཁད་པར་གཏན་གཏན་ཡོད། 

དེས་ན་བདེན་འཛིན་ཉོན་མོངས་སུ་འདོད་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་ན། བདེན་འཛིན་

དང་མཚུངས་ལྡན་དུ་གྱུར་པའྱི་བདག་གཅེས་འཛིན་དེ་དང་། རང་རྐ་ཐུབ་པའྱི་རས་

ཡོད་དུ་འཛིན་པའྱི་འཛིན་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་དུ་གྱུར་པའྱི་རང་གཅེས་འཛིན། དེ་

བཞྱིན་འདོད་ཆགས་དང་མཚུངས་ལྡན་དུ་གྱུར་པའྱི་རང་གཅེས་འཛིན་དེ་དག་ཉོན་

མོངས་ཅན་གྱི་བདག་གཅེས་འཛིན་ཡྱིན། ཉོན་མོངས་སངས་པའྱི་དག་བཅོམ་པའྱི་

རྒྱུད་ལ་རང་གཅེས་འཛིན་དེ་དག་མེད། ཉོན་མོངས་ཅན་གྱི་རང་གཅེས་འཛིན་དང་། 

ཉོན་མོངས་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་རང་གཅེས་འཛིན་གཉྱིས་འཇོག་དགོས་ཤྱིང་། ཉོན་

མོངས་ཅན་གྱི་རང་གཅེས་འཛིན་ལའང་ཉོན་མོངས་ཕ་རགས་ཀྱི་ཁད་པར་ལས་རང་

གཅེས་འཛིན་ལའང་ཕ་རགས་ཡོང་བ་ཡྱིན། འདྱི་ལྟར་བྱས་ནས་གསལ་པོ་ཡོད་པ་

ཡྱིན།།

ཤར་ནུབ་ཆོས་པ་དང་ཚན་རྱིག་པས་དཔོད་པའྱི་ཆུ་ཚད་ཀྱི་ཁད་པར།

  དྲྱི་བ། ྋགོང་ས་མཆོག་ནས་འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་ཐོག་ཆོས་ལུགས་བརྒྱ་

ཕག་ཡོད་པར་གསུངས་པ་དེ་དག་ཕལ་མོ་ཆེ་ཤར་ཨེ་ཤེ་ཡ་ནས་བྱུང་བ་དང་། ཆོས་



  97  

༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ལུགས་དེ་དག་གྱི་ལྟ་གྲུབ་ཕལ་ཆེ་བ་གཏྱིང་ཟབ་ཤ་སྟག་རེད། ལམ་ས་ལྟ་བུར་མཚོན་

ན་ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཉྱིད་དང་། མཐར་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྱི་གོ་

འཕང་ཐོབ་པའྱི་སྐྱེ་བོ་ཧ་ཅང་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པས་མྱིའྱི་བསམ་བློའམ་རྱིག་པ་ཧ་

ཅང་འཕེལ་རྒྱས་ཕྱིན་ཡོད། ཡང་ནུབ་ཕོགས་ནས་ཀང་ཚན་རྱིག་ཡར་རྒྱས་ལ་

བརེན་ནས་ནུབ་ཕོགས་ཀླད་པ་ཧ་ཅང་སྤང་པོ་ཆགས་ཡོད། ཕོགས་གཉྱིས་ཀར་

བསམ་བློའྱི་རས་རྒྱུན་དང་རྱིགས་རྒྱུན་གྱི་ཤུགས་རྐེན་ངེས་པར་ཐེབས་ཡོད། དེས་

ན་ཀླད་པའྱི་ར་ཁམས་རྱིག་པའྱི་ཐོག་ནས་བཤད་ན་ཤར་ནུབ་གཉྱིས་ཀྱི་མྱིའྱི་ཀླད་

པའྱི་ཆུ་ཚད་ལ་ཆེ་ཆུང་གྱི་ཁད་པར་ཡོད་དམ།

བཀའ་ལན། ཐོག་མར་ངོས་ནས་ཆོས་ལུགས་བརྒྱ་ཕག་ཅེས་བརོད་སྐབས། 

ཤར་ཕོགས་ནས་དར་འཕེལ་བྱུང་བའྱི་ཆོས་ལུགས་ཁོ་ནར་བརོད་ཀྱི་མེད། ཨ་ཕྱི་རྱི་

ཁའྱི་ནང་ཆོས་ལུགས་མང་པོ་ཡོད། ལ་ཊྱིན་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་ནང་དུ་ཡང་ཆོས་ལུགས་

མང་པོ་ཡོད། དཔེར་ན། ཨ་ཕྱི་རྱི་ཁའྱི་ནང་ཁོང་རང་ཚོའྱི་ཡུལ་པའྱི་ཆོས་ལུགས་དང་

འབེལ་བའྱི་མོ་རྒྱག་མཁན་ཞྱིག་འདུག དེ་ཡང་རྡོ་དང་དུང་དཀར་སོགས་དངོས་

རྱིགས་འདྲ་མྱིན་མང་པོ་ཞྱིག་སོད་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་བླུགས་ནས་སོད་ཀྱི་ནང་དུ་

དཀྲུག་དཀྲུག་དང་བཅས་ཕྱི་ངོས་སུ་གཤོས་རེས། རྡོ་དང་དུང་དཀར་སོགས་ཀྱི་

ཆགས་སྟངས་དང་། སོད་སྟངས་ཀྱི་གཟུགས་དབྱྱིབས་སོགས་ལ་བལྟས་ནས་འགེལ་

བཤད་རྒྱག་གྱི་འདུག ཁོང་རང་ཡུལ་པའྱི་བླ་མ་ར་ཆེན་ལྟ་བུར་བརྱི་གྱི་འདུག ངོས་

རང་ཐུག་འདོད་འདུག་ཅེས་བརོད་ཀྱི་འདུག་པས་ཡྱིན་དང་ཡྱིན་ཞེས་ཐུག་པ་ཡྱིན། 

དེ་དང་དེས་མཚོན་པའྱི་འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་ཐོག་ཆོས་རྒྱུད་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད། 
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

ལྷ་ཀླུ་གསོལ་བ་སོགས་འདྲ་མྱིན་བྱེད་པ་སྟེ། མདོར་ན་རྣམ་རོག་གྱི་རེས་སུ་འབངས་

པའྱི་ཆོས་ལུགས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད། དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་ལྟ་བ་དང་གྲུབ་མཐའ་བཤད་

རྒྱུ་མེད། ལྟ་བ་དང་གྲུབ་མཐའ་ཡོད་པའྱི་ཆོས་ལུགས་དེ་དག་ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཁར་ཡོད་

པའྱི་མ་ཡ་ཞེས་པའྱི་ཁོང་ཚོར་རྱིག་གཞུང་དར་ཁབ་ཅྱིག་ཡོད་ལ། ཁོང་ཚོར་ཡྱི་གེ་

རྱིང་པ་ཞྱིག་ཀང་ཡོད་ཚུལ་བརོད་ཀྱི་འདུག དེ་ནྱི་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕག་མང་པོའྱི་སྐད་ཆ་

ཡྱིན། མྱི་ལ་སོགས་པ་དམར་མཆོད་འབུལ་མཁན་གྱི་ཆོས་ལུགས་ལྟ་བུ་ཡོད། དེ་

དག་ལ་ལྟ་གྲུབ་ཡོད་མེད་ངས་ཞྱིབ་ཕ་མྱི་ཤེས། གང་ལྟར་ཡོངས་གགས་ལྟར་ན་ལྟ་

གྲུབ་རྣམ་གངས་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་འབེལ་བའྱི་ཆོས་ལུགས་ནྱི་ཕལ་ཆེར་རྒྱ་གར་

ནས་བྱུང་བ་ཡྱིན། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་བྱོན་གོང་ནས་གངས་ཅན་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་

ཡོད་པ་མ་ཟད་ལྟ་གྲུབ་ཀང་གང་འཚམས་གཏྱིང་ཟབ་པོ་ཡོད། དེ་བཞྱིན་འཇྱིའུ་ཆོས་

ལུགས་ལའང་ལྟ་གྲུབ་གང་འཚམས་ཡོད། ངས་ཞྱིབ་ཕ་ཤེས་ཀྱི་མེད། དཀྱིལ་ཤར་

ཡུལ་གྲུ་ནས་ཡོང་བ་ཡྱིན། 

དེ་བཞྱིན་ཡེ་ཤུའྱི་ཆོས་ཀང་དཀྱིལ་ཤར་ཡུལ་གྲུའྱི་ནང་ནས་དར་འཕེལ་བྱུང་བ་

ཞྱིག་ཡྱིན། ཁ་ཆེའྱི་ཆོས་ཀང་དཀྱིལ་ཤར་ཡུལ་གྲུའྱི་ནང་ནས་བྱུང་བ་ཡྱིན། དེ་དག་

ནྱི་ལྟ་གྲུབ་ཡོད་པའྱི་ཆོས་ལུགས་གཙོ་ཆེ་བ་རྣམས་ཡྱིན། དེ་ལྟར་ལྟ་གྲུབ་ཡོད་པ་

གཙོ་ཆེ་བ་བརྱིས་ན་ཕལ་ཆེར་ཆོས་ལུགས་གངས་བདུན་བརྒྱད་ཙམ་ལས་མེད། 

ཁེད་རང་གྱི་དྲྱི་བ་ངོ་མའྱི་ལན་ནྱི། ད་ཕན་ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་པས་དཔོད་

པའྱི་ཡུལ་ལ་མཐོང་བ་མངོན་གྱུར་གཙོ་བོར་བརྱིས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལས། ལོག་གྱུར་གྱི་

རྱིགས་ཕལ་ཆེར་མེད། ནང་ཤེས་པ་ལ་ཆ་བཞག་ཀང་མོང་བ་རགས་པ་ཡོད་པའྱི་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཤེས་པའྱི་ཐོག་ཏུ་བརོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་ཡང་སོ་ལྔའྱི་ཤེས་པ་རོག་མེད་དང་། ཡྱིད་

བློ་རོག་པ་གཉྱིས་ལ་ད་ཕན་ཚན་རྱིག་པའྱི་ནང་དུ་དབྱེ་བ་ཕེ་བ་མེད། ཐོག་མར་དེ་

གཉྱིས་ལ་དབྱེ་བ་ཞྱིག་མ་ཕེ་ན་ཤེས་པའྱི་རྣམ་གཞག་ཞྱིབ་ཕ་ཤེས་མྱི་ཐུབ་པས། 

རོག་པ་དང་རོག་མེད་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཞྱིག་ཕེ་དགོས་ཞེས་ངོས་ནས་རག་ཏུ་འདྱི་ལྟར་

བརོད་ཀྱི་ཡོད། 

དེ་བཞྱིན་ད་ཕན་གྱི་ཚན་རྱིག་པས་བློའྱི་འགོ་སྟངས་དཔོད་སྐབས། ཚད་མ་དང་

ཚད་མྱིན་གྱི་དབྱེ་བའྱི་རྣམ་གཞག་ཕེ་གྱི་མེད་པས་དེ་ངེས་པར་དུ་འབྱེད་དགོས་པ་

ཞྱིག་ཡྱིན། དེས་ན་ཤེས་པ་རགས་པའམ་མོང་ཚོར་རགས་པ་དབང་པོའྱི་ཤེས་པར་

གཙོ་བོར་བརྱིས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དབང་པོ་ཤེས་པ་རྣམས་དབང་ར་དང་འབེལ་ཡོད་

སྟབས། དབང་ཤེས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་སྐབས་དབང་ར་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཞྱིག་འགོ་

མྱིན་གྱི་ཐོག་ནས་ཤེས་པ་ལ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་པ་ལས། ཤེས་པ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ངོ་

བོའྱི་སྟེང་ནས་འགེལ་བཤད་ད་ལྟ་བརྒྱབ་ཀྱི་མེད། དེས་ན་ཚན་རྱིག་པས་ད་ལྟ་བར་

གྱི་འགོ་སྟངས་ནྱི། མཐོང་བ་མངོན་གྱུར་གཙོ་བོར་བྱས་པ་སྟེ། མདོར་ན་ཚད་དང་

རྱིས་རྒྱག་ས་ཡོད་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

ཤེས་པ་ཞེས་བརོད་སྐབས་ནང་གྱི་མོང་བའྱི་ཐོག་ཏུ་སླེབས་ཀྱི་ཡོད། དེ་ནྱི་གང་

ཟག་རང་ཉྱིད་ཀྱི་མོང་བའྱི་ཐོག་ནས་བརོད་ཀྱི་ཡོད་པས་ན། ཚན་རྱིག་པའྱི་འགོ་

སྟངས་ནྱི་ངེས་པར་དུ་ང་རང་ཚོའྱི་ཐལ་འགྱུར་བའྱི་འགོ་སྟངས་བཞྱིན། དོན་དེ་གགས་

པ་ཡྱིན་པ་ཞེས་གང་ཟག་གཅྱིག་ལ་གགས་པས་མྱི་འགྱིགས་པར་དཔང་པོ་གཉྱིས་

གསུམ་གྱི་ཐོག་ཏུ་གགས་ཤྱིང་མངོན་སང་དུ་གྲུབ་པ་ཞྱིག་དང་། དེ་ཡང་བརག་དཔད་
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

ཅྱི་ཙམ་བྱས་ཀང་དེ་བཞྱིན་ར་འཕོད་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན་ཚད་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཤེས་

པའྱི་ཉམས་མོང་གྱི་རྱིགས་རྣམས་མྱི་གཅྱིག་ལ་ཤེས་པའྱི་ཉམས་མོང་སྐྱེས་ཡོད་ཀང་

། དེ་ལ་བར་དཔང་བྱེད་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་བཤད་ཐུབ་ཐབས་མེད། གཟུགས་ཅན་གྱི་ཆོས་

སམ་མཐོང་བ་མངོན་གྱུར་གྱི་ཆོས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བརག་དཔད་བྱས་ནས་ངེས་པ་

རེད་པ་དེ་མྱི་གཞན་གྱིས་ཀང་བྱེད་ཐབས་དེའྱི་ཐོག་ནས་བརག་དཔད་བྱས་ཏེ་འཚོལ་

སྐབས་ཏག་ཏག་ར་འཕོད་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན། གཞྱི་ནས་ཡོད་མེད་ཐག་བཅད་པ་ཞྱིག་

ཡྱིན་པས་ཅུང་ཟད་མྱི་འདྲ་བ་ཡོད། 

ཤར་ཕོགས་རྒྱ་གར་ཧྱིན་དྷུའྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ནང་ཤེས་པའྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་

ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ནང་པའྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ནང་ཤེས་པའྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་ཀྱི་ཡོད། 

དེ་བཞྱིན་འཇན་ནམ་གཅེར་བུ་པའྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ནང་དུའང་ཤེས་པའྱི་རྣམ་གཞག་

བཤད་ཀྱི་ཡོད། དེ་དག་ནྱི་བསོམ་རྒྱག་པ་དང་། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཐོག་ནས་ཤེས་པའྱི་

རྣམ་འགྱུར་འདྲ་མྱིན་ཡོང་བ་ཞྱིག་བཤད་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། དེ་དང་དེང་གྱི་ནུབ་ཕོགས་

པའྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་འགོ་སྟངས་གཉྱིས་བསྡུར་ན༑ ད་ལྟ་ཚན་རྱིག་པའྱི་འགོ་སྟངས་ཀྱི་

ཚད་གཞྱི་དེར་སླེབས་མེད། ཁ་སང་སྐད་ཆ་བྱུང་བ་ལྟར་དུས་རབས་ཉྱི་ཤུ་པའྱི་འགོ་

སྟོད་དང་མཇུག་གྱི་དུས་ཚོད་བར་ཁད་པར་ཆེན་པོ་ཕྱིན་ཡོད། 

དུས་རབས་ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་པའྱི་ནང་མུ་མཐུད་ནས་ལུས་ཀྱི་ཀླད་རའྱི་འགྱུར་བ་

འགོ་བ་སྟེ། གཙོ་བོ་འཕོད་བསྟེན་གྱིས་གཟུགས་པོའྱི་བདེ་ཐང་གྱི་ཐོག་ནས་ནང་གྱི་

རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་འབེལ་བ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། སེམས་ཀྱི་རོག་

པའྱི་ཁད་པར་གྱིས་ལུས་ཀྱི་འབྱུང་བ་ལ་ཁད་པར་ཡོད་པ་རྣམས་དེང་སྐབས་ཇེ་



  101  

༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

གསལ་དུ་འགོ་སྐབས། གཞྱི་ནས་འཕོད་བསྟེན་གྱི་ར་བ་དང་། སེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདེ་

ཡོང་བའྱི་ར་བ་སྟེ། སེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདེ་སེམས་བག་ཕེབས་པ་ཞེས་པ་ནྱི། དངུལ་སྤད་

ནས་ཉོ་རྒྱུ་མེད་ལ། བཟོ་གྲྭས་ཀང་བཟོ་རྒྱུ་མེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་སྟབས་སེམས་

ཀྱི་ཞྱི་བདེ་ཞེས་པ་ནྱི་ནང་སེམས་རྒྱུད་ནས་སྒྲུབ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། སེམས་ཀྱི་ཞྱི་

བདེ་ཞེས་བརོད་སྐབས། ཡྱིད་བློ་རོག་པའྱི་ཐ་སད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་མྱི་བྱེད་ཀང་། དེ་ནྱི་

རོག་པའྱི་ནང་དུ་འགོ་གྱི་ཡོད། རྣམ་རོག་གྱི་དབང་གྱིས་ཡྱིད་བློ་ལ་ཡྱིད་བདེ་མྱིན་གྱི་

གནས་ཚུལ་ཡོང་བ་དེ་རྣམས་རོག་པའྱི་ཐོག་ཏུ་འགོ་གྱི་ཡོད། དེ་དག་ནྱི་དབང་རའྱི་

ཐོག་ནས་འགེལ་བཤད་དེ་ཙམ་བྱ་རྒྱུ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན། 

ང་ཚོ་ཚན་རྱིག་པ་དང་མཉམ་དུ་གོ་བསྡུར་བྱས་ནས་ལོ་ཉྱི་ཤུ་ར་གངས་ཕྱིན་ཟྱིན་

ཅྱིང་། དེ་ལྟར་གོ་བསྡུར་བྱེད་སྐབས་ཚན་རྱིག་པའྱི་ནང་ནས་སྤྱིར་རྒྱ་གར་གྱིས་ཤེས་

པའྱི་རྣམ་གཞག་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་དང་། དེའྱི་ནང་ཚན་ནས་ནང་པ་སངས་

རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཀྱིས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་དེ་དག་ལ་ཚན་རྱིག་པའྱི་ནང་ནས་དོ་

སང་ཇེ་ཆེར་འགོ་བ་ཞྱིག་དང་། ནང་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ནས་ཚུར་བསླབ་བྱ་དང་

གནད་འགག་ཤེས་ཐབས་ལ་དོ་སང་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་འདུག དེ་ནྱི་སྐྱེ་བ་ས་ཕྱི་

སྒྲུབ་པའྱི་སྐད་ཆ་ཤོད་ཀྱི་མེད་ལ། ཐར་པ་སྒྲུབ་པའྱི་སྐད་ཆ་ཡང་ཤོད་ཀྱི་མེད་པར་ད་

ལྟའྱི་གཞྱི་དངོས་པོའྱི་གནས་ཚུལ་གྱི་ནང་ཤེས་པའྱི་རྣམ་གཞག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་

ཤུགས་ཇེ་ཆེར་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། 

དེས་ན་དེ་གཉྱིས་ལ་འབེལ་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན། ཕྱི་དངོས་པོའྱི་གནས་ཚུལ་

ཡང་ཚན་རྱིག་ཁོ་ནའྱི་ཐོག་ནས་འགེལ་བཤད་ཆ་ཚང་བརྒྱབ་ཐུབ་བམ་ཞེ་ན། ཕལ་
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

ཆེར་ཁག་པོ་ཡྱིན། གཟུགས་ཅན་ལ་འདྲ་མྱིན་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད། དེ་དག་ཀང་

ཅུང་ཟད་ཁག་པོ་ཡྱིན། ཆོས་ཀྱི་འགྱུར་བ་འགོ་བ་དེ་རྱིགས་རྣམས་ཚན་རྱིག་ཁོ་ནའྱི་

ཐོག་ནས་བརོད་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡྱིན། དཔེར་ན། འགྱུར་བ་འགོ་བའྱི་རྱིགས་རྣམས་

འགྱུར་བ་ཇྱི་ལྟར་ཕྱིན་པ་རེད་ཅེ་ན། ཚན་རྱིག་པས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་ཐུབ་པ་ཡྱིན། 

གང་ཞྱིག་བྱས་ཏེ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་རེད་དམ་ཞེ་ན། དེ་ལ་ཚན་རྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་

འགེལ་བཤད་བྱ་རྒྱུ་མེད་པས་དེ་ལ་ཁད་པར་ཡོད་པ་ཡྱིན། དེ་ལ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་

པའྱི་གཞུང་ནས་བཤད་ན། ལས་ཀྱི་སྐད་ཆའྱི་ཐོག་ཏུ་སླེབས་ཀྱི་ཡོད། དེས་ན་ཕྱི་

དངོས་པོ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཚན་རྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བཤད་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡྱིན། ནང་གྱི་

ཤེས་པའྱི་རྣམ་གཞག་ལ་ཤེས་པ་ཕ་རགས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པས་ན། ཤེས་པ་ཇེ་

ཕར་འགོ་སྐབས་ཚན་རྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བརོད་ཐུབ་རྒྱུ་ཕལ་ཆེར་ཁག་པོ་ཡྱིན།།

 ནང་ཆོས་དང་སོལ་རྒྱུན་རྱིག་གཞུང་གྱིས་ཡར་རྒྱས་ལ་གནོད་མྱིན་སྐོར།

 དྲྱི་བ། བོད་ནང་ཞོགས་དུང་གྱིས་བརམས་པའྱི་དེབ་ཏུ་ནང་ཆོས་དང་། སྐྱབས་

འགོ། བོད་ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་རྱིང་པ་དང་། མྱི་རྱིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་འཕེལ་རྒྱས་

འགོ་བ་ལ་འགོག་རྐེན་བཟོ་མཁན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་བཤད་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་

ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི་དགོངས་ཚུལ་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་དམ། 

བཀའ་ལན། དེ་སྐོར་ལོ་དང་པོར་བརོད་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ལ། ཞོགས་དུང་ལ་སོགས་

པ་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལྟ་བ་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པོ་རེད་འདུག རང་ཉྱིད་ཀྱིས་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་

ཞེན་ཁོག་བྱས་པ་དང་། བོད་མྱི་རྱིགས་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་སྡུག་བསལ་མངས་པ་དང་། 

དཀའ་ངལ་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འཕད་པ་སོགས་ནད་མྱི་ཐེག་པ་ཆགས་པ་འདྱི་ཉྱིད་བོད་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

པའྱི་ལུས་སེམས་ཀྱི་ཤུགས་མང་པོ་ཞྱིག་ཆོས་ཕོགས་ཁོ་ནའྱི་ཐོག་ཏུ་བཏང་བ་དེས་

འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད། ཚངས་སྤོད་པ་རབ་བྱུང་ཕོ་མོ་མང་པོ་ཞྱིག་

ཆགས་ཡོང་སྐབས་དེས་ཀང་མྱི་རྱིགས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་གནོད་འདུག་བསམ་པ་ཕལ་

ཆེར་དྲན་གྱི་ཡོད། ཆོས་ཀྱི་གནོད་འདུག་ཅེས་པའྱི་ཆོས་ཞེས་པའྱི་མཛུབ་མོ་

འཛུགས་ས་ནྱི་མྱི་ཡ་རབས་བྱེད་དགོས་པ་དང་། བྱམས་སྱིང་རེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་

དང་། སྟོང་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་དེ་དག་ནོར་བ་རེད་ཅེས་སུས་ཀང་བརོད་མྱི་ཐུབ། གང་ཞྱིག་

བརོད་ཐུབ་ཅེ་ན། ཆོས་ཀྱི་མྱིང་འཁེར་ནས་རྒྱས་སྤོས་བྱས་པ་དང་། སྐུ་གསུང་

ཐུགས་རེན་ལ་འགོ་སོང་ཆེན་པོ་བཏང་ནས་བཞེངས་ཏེ་སྡུག་ས་ནས་བཤད་ན། བླ་

མ་དང་བླ་བང་ལྟ་བུ་དང་། དེ་ནྱི་ཧ་ལམ་དཔོན་ཚང་དང་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་བྱེད་

ས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་གྱི་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའྱི་ཐོག་ནས་ཆོས་འབག་ལ་གོན་ནས་

བཤུ་གཞོག་གཏོང་བ་ལྟ་བུ་ཡོང་གྱི་ཡོད། གནས་ཚུལ་དེ་རྱིགས་རྣམས་སྐྱོན་ཡྱིན། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ལོག་འཚོ་མ་བྱེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད། ཁྱིམ་

ནས་ཁྱིམ་མེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཞེས་པ་ནྱི་གྲྭ་ཆས་གོན་པ་གཅྱིག་པུའྱི་སྐད་ཆ་

མྱིན། དེ་ནྱི་བསམ་བློའྱི་གཏོང་ཕོགས་ཡན་ཆད་དང་། མྱི་ཚེ་སྐྱེལ་སྟངས་བཅས་ནས་

འགྱུར་བ་འགོ་བ་ཞྱིག་ལ་གསུང་གྱི་ཡོད། ང་ཚོས་དེ་དག་ལ་དོ་སང་དེ་ཙམ་མྱི་བྱེད་

པར་བསམ་བློ་དེ་འཇྱིག་རེན་ཕལ་པར་གནས་ཤྱིང་། ཕྱི་ཡྱི་ཆ་ལུགས་བརེས་ནས་

འདྱི་ལྟར་འགོ་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། 

དེས་ན་བོད་དང་ནང་པའྱི་ཡུལ་ལུང་གཞན་དག་དང་། དེ་བཞྱིན་ནང་པ་ཙམ་མྱིན་

པར་ཆོས་ལུགས་གཞན་སོགས་གང་གྱི་ནང་དུ་ཆ་བཞག་ཀང་། ཆོས་པས་ཆོས་
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

ནས་བཤད་པ་ལྟར་གྱི་བསླབ་བྱ་ཇྱི་བཞྱིན་མ་བྱས་པར་རང་གྱི་ཁེ་ཕན་སྒྲུབ་རྒྱུའྱི་དོན་

དུ་འགོ་གྱི་ཡོད་སྟབས་སྐྱོན་དེ་རྣམས་ཡོང་གྱི་ཡོད། དེས་ན་ཞོགས་དུང་སོགས་ཀྱིས་

བརོད་པ་ནྱི་བདེན་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན། སར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༤ དང་ ༡༩༥༥ ལོར་ངོས་རང་

རྒྱ་ནག་པེ་ཅྱིང་དུ་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་བསད་པ་ཡྱིན། སྐབས་དེར་མའོ་ཙེ་ཏུང་ཐེངས་མང་

པོ་ཐུག་འཕད་བྱུང་། མཐའ་མའྱི་ཐུག་འཕད་ཀྱི་སྐབས་སུ་མའོ་ཙེ་ཏུང་ནས་ངོས་ལ་

བརོད་པར། ཁེད་རང་གྱིས་ཚན་རྱིག་དང་མཐུན་པའྱི་བསམ་བློ་གཏོང་གྱི་འདུག་

པས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད་ཅེས་བསགས་བརོད་བྱས་པ་དང་། དེའྱི་རེས་སུ་ཆོས་ཞེས་

པ་དེ་དུག་རེད་ཅེས་བརོད་ཀྱི་འདུག ངོས་རང་ཚ་འུར་འུར་ལྟ་བུ་བྱས་བྱུང་། ཆོས་

དུག་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡང་དངོས་པོ་ཡར་རྒྱས་འགོ་བ་ལ་གནོད་པ་དང་། མྱི་

རྱིགས་ཡར་རྒྱས་འགོ་བ་ལ་གནོད་ཀྱི་རེད་ཅེས་སྐྱོན་འཛུགས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་གཉྱིས་

བཀོད་ཡོད། དེ་ནྱི་ད་ལྟ་བརོད་མ་ཐག་པ་ལྟར་ཧོབ་སྟེ་བལྟས་ན། གྲྭ་བཙུན་མང་པོ་

ཆགས་པ་མྱི་རྱིགས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་གནོད་པ་བརོད་ཀྱི་ཡོད།

དེའྱི་སྐོར་ངས་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་མཐོང་བའྱི་ནང་། འབོམ་སྟོན་རྒྱལ་བའྱི་འབྱུང་གནས་

ཀྱི་སྐབས་བོད་ལ་མྱིའྱི་གངས་འབོར་བརྱིས་པའྱི་མྱི་བརྱིས་ཆེན་མོ་ཞེས་པ་ཞྱིག་

མཛད་ཡོད། དེའྱི་ནང་སྐབས་དེར་བོད་ལ་མྱི་འབོར་ས་ཡ་བཅུ་ཡོད་ཚུལ་འཁོད་

འདུག འབོམ་སྟོན་པ་བྱོན་དུས་ནྱི་ད་ནས་བརྱིས་པའྱི་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕག་གཅྱིག་ཙམ་གྱི་

གོང་དུ་ཡྱིན། སྐབས་དེར་ཇོ་བོ་རེ་ལྷ་གཅྱིག་དྱི་པཾ་ཀ་ར་བོད་དུ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་་

བོད་མྱི་ས་ཡ་བཅུ་ཙམ་ཡོད། བར་སྐབས་བོད་མྱི་ས་ཡ་དྲུག་ཅེས་བརོད་པ་ལྟར་ན་

བོད་མྱི་ས་ཡ་བཞྱི་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད། དེའྱི་ནང་གྲྭ་བཙུན་མང་དྲགས་པའྱི་སྐྱོན་བྱུང་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཡོད་པ་ནྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཡྱིན། དེས་ན་ངོས་ནས་རག་ཏུ་གྲྭ་བཙུན་ཡོད་པ་

རྣམས་སྤུས་དག་པོ་ཞྱིག་དགོས་པ་ལས། གངས་ཀ་མང་ནས་དགོས་པ་དེ་ཙམ་མེད་

ཅེས་བརོད་ཀྱི་ཡོད།

དཔེར་ན། བཙན་བྱོལ་བའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཆ་བཞག་ན། རྒྱ་གར་མྱི་འབོར་ཆེ་

དྲགས་པས་ངེས་པར་མྱི་འབོར་འཕེལ་རྒྱས་བཀག་འགོག་བྱེད་དགོས་པ་དང་། ང་

ཚོ་བོད་མྱི་གངས་ཀ་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཡྱིན་པས། སྐྱེ་སོ་མ་བཀག་ན་ལེགས་ཞེས་

བརོད་ཀྱི་ཡོད། བོད་ལའང་དེ་བཞྱིན་ཡྱིན། སར་ཧུ་ཡའོ་ཕང་གྱིས་གསུང་བཤད་ཅྱིག་

ནང་བོད་ས་རྒྱ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པས་མྱི་ཉུང་དྲགས་འདུག་ཅེས་བཤད་ཡོད་པ་དེ་

བདེན་པ་ཡྱིན། དེར་བརེན་མའོ་ཙེ་ཏུང་གྱི་བརོད་པ་དེ་དང་། འབོམ་སྟོན་པའྱི་སྐབས་

སུ་མཛད་པའྱི་མྱི་བརྱིས་ནང་མྱི་འབོར་ས་ཡ་བཅུ་ཡོད། དེས་ན་འདས་པའྱི་སྟོང་ཕག་

གཅྱིག་ཙམ་གྱི་ནང་བོད་མྱི་ས་ཡ་བཞྱི་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད། 

མ་གཞྱི་ནད་ན་ཚ་འཕོག་ནས་མྱི་མང་པོ་ཤྱི་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་

ངོས་རང་ལྷ་ས་ནས་བོས་ཡོང་སྐབས། བོད་ཀྱི་ལྷོ་རྒྱུད་ས་ཁུལ་ཁ་ཤས་སུ་སར་ཞྱིང་

ཁ་ཡྱིན་པ་བར་ལམ་ནས་ས་སྟོང་སང་ཐང་དུ་གྱུར་པ་གང་འཚམས་མཐོང་བྱུང་། 

སྐབས་དེར་སར་འདྱི་ཁུལ་དུ་ཞྱིང་པ་གོང་ཁྱིམ་ཡོད་པ་ད་ལྟ་ར་མེད་དུ་སོང་འདུག་དེ་

ཚོའྱི་གས་རོག་དྲ་རེད་སམ་པ་དྲན་མོང་། དེ་བཞྱིན་སྟོད་ཁུལ་དུ་སར་ས་ཞྱིང་ཡྱིན་པ་

ལ་དེང་སྐབས་བྱེ་ཐང་དུ་གྱུར་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད། ངའྱི་ངོ་ཤེས་པ་ཨ་རྱི་བ་ཞྱིག་

ཡོད། ཁོང་ནས་དེའྱི་སྐོར་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཁོང་ནས་སར་མངའ་རྱིས་ཁུལ་

ནས་བཟུང་སྟོད་ཁུལ་དུ་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དར་ཁབ་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་དང་། 
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

རྱིམ་བཞྱིན་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་ལ་བརེན་ནས་དེང་བྱེ་ཐང་དུ་གྱུར་པ་

ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་རྱིགས་ནྱི་འབྱུང་བའྱི་ཆ་ནས་མྱིན་ནམ། གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་ལྷོ་ཁ་དང་

། མོན་གྱི་ས་མཚམས་མཚོ་ས་སོགས་ཀྱི་རྱི་རྒྱུད་ལ་སང་དང་རྩྭ་སྐྱེ་གྱི་ཡོད་ཅྱིང་། 

ས་ཞྱིང་འདེབས་ལས་བྱས་ན་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡོད་ཀང་ད་ཆ་གོང་རྣམས་ར་སྟོངས་སུ་

ཕྱིན་ཡོད། དེ་ཁུལ་ད་དུང་གོང་ཤུལ་ཅུང་ཟད་རེ་ཡང་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད། དེ་དག་ནྱི་ང་

ཚོའྱི་མྱི་འབོར་ཉུང་དུ་འགོ་བ་དང་འབེལ་བ་ཏན་ཏན་ཡོད། འོན་ཀང་དེ་གཅྱིག་པུས་

བོད་ལ་མྱི་འབོར་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་རེད་ཅེས་བརོད་མྱི་ཐུབ་པ་ཡྱིན། 

དོན་ཚན་དང་པོ་ནྱི། ཆོས་བྱས་ན་དངོས་པོ་ཡར་རྒྱས་འགོ་བ་ལ་གནོད་ཀྱི་རེད་

ཅེས་བརོད་པ་ནྱི། ང་ཚོའྱི་ཆོས་བསླབ་པ་སློབ་གཉེར་གནང་སྟེ་གཞུང་རྒྱ་ཆེན་པོ་

གུང་བསྒྱིགས་ནས་གཟྱིགས་མཁན་མང་པོ་ཡོད། དེ་ལ་བརེན་ནས་མཁས་པའྱི་སྐྱེས་

བུ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱོན་ཡོད། དེ་དག་ནྱི་མཁས་པའྱི་གནས་ཤྱིག་ཡྱིན། དེ་མྱིན་མང་

ཚོགས་རྣམས་ནྱི་དེ་ཙམ་གྱིས་ཆོས་ཀྱི་གནས་ལུགས་མ་ཤེས་པ་དང་། མང་ཚོགས་

དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཆོས་གསུང་མཁན་དེ་ཡང་བླ་མའྱི་མྱིང་ཡོད་པ་དེ་དག་

ཆགས་ཡོད། གཞན་ཕར་བཞག་དགེ་བཤེས་ཞེས་བརོད་ན་མཐོང་དེ་ཙམ་མེད་པ་

དང་། བླ་མ་རེད་ཅེས་བརོད་ན་མཐོང་ཆེ་བ་ལྟ་བུ་ཡོད། ང་ཚོའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནྱི་དེ་འདྲ་

ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན། མཁས་པ་དགེ་བཤེས་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡོད། བླ་མའྱི་ནང་དུ་

མཁས་པ་ཡྱིན་མྱིན་ས་ཚོགས་ཡོད། དེས་ན་དགེ་བཤེས་ཞེས་བརོད་སྐབས་མཐོང་

དེ་ཙམ་མེད་པ་དང་། བླ་མ་ཞེས་བརོད་སྐབས་ཧ་ཅང་ར་ཆེན་དུ་བརྱི་བ་ལྟ་བུ་ཡོང་གྱི་

ཡོད། དེས་ན་མང་ཚོགས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་མཁན་ནྱི་བླ་མ་ཡྱིན་པ་ལས། དགེ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བཤེས་རྣམས་མང་ཚོགས་དང་འབེལ་བ་དེ་ཙམ་མེད༌། 

སློབ་ཕྲུག་རྣམས་དང་ལྷན་དུ་ཚོགས་སྐབས། འདྱིར་སྒྲུང་ཐུང་ཞྱིག་བཤད་ན་སམ། 

ངའྱི་ངོ་ཤེས་ཁམས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེས་བརོད་པར། སར་ཁམས་ལ་དགོན་པའྱི་

མཁན་པོ་བླ་མ་ཞྱིག་ཡོད། མཁན་པོའྱི་ངོ་ཤེས་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་མཁན་པོ་མཇལ་བར་

དགོན་པར་སོང་སྟེ། མཁན་པོ་བཞུགས་ཡོད་དམ། ང་མཁན་པོ་མཇལ་དགོས་ཡོད་

ཅེས་བརོད་སྐབས། མཁན་པོའྱི་ཞབས་ཕྱི་ཞྱིག་གྱིས་དེ་རྱིང་མཁན་པོ་དགོན་པར་

བཞུགས་མེད། མཁན་པོ་གོང་ནང་རྒན་རྒོན་རྣམས་ལ་ཞེད་སང་བསྐུལ་བར་ཕེབས་

སོང་ཞེས་བརོད་ཡོད། 

དེས་ན་ཁེད་རང་གྱིས་གོང་དུ་བརོད་པ་ལྟར། ཆོས་བྱེད་དགོས་པ་ལས་སྱིག་པ་

བསགས་རྒྱུ་མེད་པ། སྱིག་པ་བསགས་ན་དམལ་བར་སྐྱེ་གྱི་རེད་ཅེས་ནམ་རྒྱུན་འདྱི་

ལྟར་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། མྱི་དེ་མཁན་པོ་དང་ནང་ཚགས་ཤྱིག་མྱིན་ནམ། ཤོད་ས་

དེ་ཡང་རྒན་རྒོན་རྣམས་ཡྱིན། ལོ་གཞོན་རྣམས་ནས་དོ་སང་དེ་ཙམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་

མེད་མྱི་ཤེས། རྒན་རྒོན་རྣམས་ནས་ཡྱིད་ཆེས་དང་དོ་སང་ཆེན་པོའྱི་ཐོག་ནས་ཉན་

གྱི་ཡོད་སྟབས། ཞེད་སང་བསྐུལ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཡག་པོ་མ་བྱས་ན་དམལ་བར་

སྐྱེ་གྱི་རེད། ང་ལ་འབུལ་བ་འཁེར་ཤོག་ལྟ་བུ་བརོད་ཉེན་ཡོད། 

ཡང་སར་ངས་གོ་མོང་བ་ཞྱིག་ལ། ཨ་མཆོད་ཅྱིག་གྱིས་ཞབས་བརན་གནང་

དགོས་ཡོད་དམ་ཞེས་བརོད་བཞྱིན་འགོ་བ། ཞོར་ལ་མོ་དང་རྱིས་བསྐོར་བ་སོགས་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད། མོ་རྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་ཞབས་བརན་འདྱི་དང་འདྱི་བསྒྲུབ་དགོས་ཞེས་

བརོད་པ་དང་། སྦྱིན་བདག་གྱིས་ཞབས་བརན་དེ་རྣམས་གང་དུ་བསྒྲུབ་དགོས་སམ་
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

ཞེས་བརོད་སྐབས། ངས་སྒྲུབ་ཆོག་ཅེས་ཁོ་རང་གྱིས་ཞབས་བརན་དེ་རྣམས་བྱས་ཏེ་

སྐུ་ཡོན་ཡོང་གྱི་ཡོད། དེ་ལྟར་བྱེད་མཁན་ཡང་ཡོང་གྱི་ཡོད། 

 དེས་ན་ངོས་ནས་གོང་དུ་བརོད་པ་ལྟར་མང་ཚོགས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ནྱི་བླ་

མ་ཡྱིན་ཞྱིང་། བླ་མ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་གཞུང་རྒྱ་ཆེན་པོ་གཟྱིགས་ཡོད་ཀང་། དེའྱི་ཐོག་

ལ་ཐུགས་སང་དེ་ཙམ་མྱི་གནང་བར་ཐད་ཀར་སྱིག་སོང་དགེ་སྒྲུབ་ཁོ་ན་གསུང་གྱི་

ཡོད་སྟབས། མང་ཚོགས་ཀྱི་ཤེས་ཚད་ཧ་ཅང་རེས་ལུས་ཐེབས་པ་ངས་འདྱི་ལྟར་

མཐོང་གྱི་འདུག

ང་རང་ཚོའྱི་ཁ་རྒྱུན་ལའང་དཔེ་ཆ་ལྟ་དགོས་པ་མ་རེད། ཉམས་ལེན་བྱས་ན་

འགྱིགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་བརོད་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། རེ་བདག་ཉྱིད་ཆེན་པོས་ལམ་རྱིམ་ཆེན་

མོའྱི་ནང་འུ་ཐུག་ནས་རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་ལ་བཤད་བྱའྱི་ཆོས་གཅྱིག་དང་། སྒྲུབ་པ་

ཉམས་ལེན་བྱེད་རྒྱུའྱི་ཆོས་ལོགས་ལོགས་པོ་གཉྱིས་བལྟ་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་ནོར་འཁྲུལ་

རེད་ཅེས་གསུངས་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད། དཔེ་ཆ་པོད་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བསྟན་དེ་ནྱི་

དཔེ་ཆ་བ་རྣམས་ལ་དགོས་པ་ལས། ང་ཚོ་ཉམས་ལེན་བྱེད་མཁན་ལ་དགོས་པ་མེད་

ཅེས་ཉམས་ལེན་བྱེད་མཁན་རྣམས་ལ་བེའུ་བུམ་ལག་མཐྱིལ་ཙམ་ཞྱིག་འཁེར་ནས་

ལྷ་བསོམས་པ་དང་། སགས་བགངས་པ་ལྟ་བུ་བྱས་ཏེ་ཉམས་ལེན་ངོ་མ་འདྱི་རེད་

ཅེས་བརོད་པ་ལྟ་བུ་ཡོང་གྱི་ཡོད། བཀའ་འགྱུར་དང་བསྟན་འགྱུར་པོད་མང་པོ་

བརྱིགས་པ་དེ་རྣམས་བཤད་ཆོས་དང་སྒྲུབ་ཆོས་གཉྱིས་སུ་ཕེ་ནས་དེ་རྣམས་བཤད་

ཆོས་རེད་ཅེས་པ་དེར་རེ་བདག་ཉྱིད་ཆེན་པོས་ལམ་རྱིམ་ཆེན་མོའྱི་ནང་འགག་པ་ཧ་

ཅང་བསྐྱོན་གནང་ཡོད། 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བཤད་ཆོས་དང་སྒྲུབ་ཆོས་གཉྱིས་སུ་ཕེ་ནས་བཀའ་བསྟན་རྣམས་བཤད་ཆོས་

རེད། སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆོས་མྱིན་ཞེས་བཞག་ན། སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་གྱི་

གདམས་པ་སྟོན་མཁན་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་དེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡྱིན་པས། བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལས་ལྷག་པ་སུས་གདམས་པ་སྟོན་ཐུབ་ཅེས་གསུངས་

ཡོད། དེ་ནྱི་དངོས་བདེན་ཡྱིན། 

དེས་ན་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་རེས་ལུས་ཐེབས་ཡོད། ངས་འདྱི་ལྟར་

བརོད་དགོས་པ་ནྱི། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ངོ་མ་བཤད་ན། 

མངོན་མཐོ་དོན་གཉེར་ཞེས་གནས་སྐབས་མངོན་མཐོ་དང་། མཐར་ཐུག་ངེས་

ལེགས་ཞེས་བསྒྲུབ་བྱ་གཉྱིས་བཤད་ཀྱི་ཡོད། གནས་སྐབས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་མངོན་

མཐོ་བཤད་སྐབས། མངོན་མཐོ་མྱི་ལུས་ལྟོ་གོས་ཧ་ཅང་སྐྱོ་པོ་ཞྱིག་དང་། ནད་དང་ན་

ཚས་གདུངས་པ། དབང་པོ་ཧ་ཅང་རྟུལ་པོ་ཞྱིག་བྱས་ཏེ་བསད་ན༑ དེ་ལྟ་བུའྱི་མངོན་

མཐོ་དེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གང་ཡང་མྱིན། འཕལ་གྱི་བསྒྲུབ་བྱ་མངོན་མཐོ་ཡྱིན་ན། 

མངོན་མཐོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞྱིག་དགོས་པ་ཡྱིན། མངོན་མཐོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པའྱི་རྣམ་གངས་བཤད་སྐབས། ཚེ་རྱིང་བ་དང་། ལོངས་སྤོད་ཆེ་བ། དབང་ཐང་ཆེ་བ། 

ཚིག་བཙུན་པ། སྟོབས་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བརོད་ཀྱི་ཡོད། 

དེས་ན་མངོན་མཐོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞྱིག་དགོས་པ་ཡྱིན། ལྟོ་གོས་སོགས་

གནས་སྟངས་གང་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ཏུ་ཡྱིན་ཡང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི་མངོན་མཐོ་ཞྱིག་

དགོས་པ་ལས། མངོན་མཐོ་ཡྱི་དྭགས་ལྟར་དུ་བསད་ན་དེ་ལ་སྱིང་པོ་གང་ཡང་མེད། 

དེས་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། ཕུན་ཚོགས་སེ་བཞྱི་ཞེས་གསུངས་ཡོད། ཕུན་
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

ཚོགས་སེ་བཞྱི་ཞེས་པ་ནྱི། ཆོས་དང་། ནོར། འདོད་པ། ཐར་པ་ཞེས་སེ་བཞྱི་གསུངས་

ཡོད། བསྒྲུབ་བྱ་གནས་སྐབས་མངོན་མཐོ་དང་། མཐར་ཐུག་ངེས་ལེགས་ཞེས་

གཉྱིས་གསུངས་ཡོད། བསྒྲུབ་བྱ་དེ་གཉྱིས་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱེད་ཐབས་ནྱི་ནོར་དང་ཆོས་

གཉྱིས་ལས། ནོར་གྱིས་མངོན་མཐོའྱི་བདེ་སྐྱྱིད་སྒྲུབ་པ་དང་། ཆོས་ཀྱི་ཐར་པ་སྒྲུབ་པ་

དེ་བཤད་པ་ཡྱིན། དེས་ན་ནོར་རང་གྱིས་དཀའ་ལས་མ་བརྒྱབ་པར་ཛམ་བྷ་ལ་

བསྒྲུབས་ནས་ནོར་བུའྱི་ཆར་པ་བབས་པ་ཅང་མེད། དོན་དངོས་ནོར་བུ་ཞེས་པ་དེ་

གང་ལ་བརོད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཤེས་ཀྱི་མེད། ནོར་བུ་མེ་འབར་སོགས་ནོར་བུའྱི་རྣམ་

གངས་མང་པོ་ཞྱིག་བརོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དོན་དངོས་གཅྱིག་ཀང་མཐོང་རྒྱུ་མེད། རྡོ་ལ་

སོགས་པ་དེ་རྣམས་ཀྱི་སྱིང་པོ་དེ་ཙམ་མེད། དེ་ལས་མེག་ལོར་གྷན་ཇྱིའྱི་ཁོམ་གཞུང་

དུ་ཁ་རྱིགས་ཚོང་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག་པ་དེ་ཚོས་ནོར་བུ་བཙོངས་ནས་ཕན་གྱི་

ཡོད་ན་ལས། དེ་མྱིན་ནོར་བུ་ལས་གསེར་རྡོག་རྡོག་ཅྱིག་བྱུང་ན་ཡག་པ་ཡོད། ཡང་

ན་ཨ་སོར་གྱི་ཆར་པ་འབབ་རྒྱུ་ཡོད་ན་དེ་ནྱི་ཡག་པོ་ཡོད། རང་གྱིས་དཀའ་ལས་

བརྒྱབ་ནས་ཨ་སོར་བཟོ་དགོས་པ་ལས། ནོར་ལྷ་བསྒྲུབས་ནས་ཨ་སོར་གྱི་ཆར་པ་

འབབ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། དེས་ན་ཆོས་དང་། ནོར། འདོད་པ།ཐར་པ་བཞྱི་ལས་རྒྱུ་

གཉྱིས་དང་འབས་བུ་གཉྱིས་ཡོད་པས་དངོས་པོ་ཡར་རྒྱས་དགོས་པ་ཡྱིན། 

འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས་ཞེས་པ་ནྱི། གང་ཟག་བྱེ་བག་པ་ཞྱིག་གྱིས་འདོད་ཆུང་ཆོག་

ཤེས་བྱེད་དགོས་ཞེས་བརོད་ཀྱི་ཡོད་པ་ལས། སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་རོགས་འདོད་ཆུང་

ཆོག་ཤེས་བྱེད་དགོས་ཞེས་བརོད་ཀྱི་མེད། ཕུན་ཚོགས་སེ་བཞྱི་གསུངས་ཡོད། དེ་

ནྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ཏུ་རང་སེར་གྱིས་རང་བདེ་དོན་གཉེར་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

གྱིས་བཤུ་གཞོག་གཏོང་བ་དང་། རྫུན་སྨྲ་བ། གཡོ་ཁམ་བྱེད་པའྱི་རྱིགས་རྣམས་

སངས་ནས་རང་ཉྱིད་སེར་གྱི་ངོས་ནས་འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས་བྱེད་དགོས་པ་ལས། 

སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བ་ལ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ནུས་པ་ཡོད་ཚད་བཏོན་དགོས་པ་

ཡྱིན། 

དེས་ན་ནང་ཆོས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ཆ་ཚང་ཡག་པོ་ཞྱིག་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན༑ དངོས་

གནས་འཕལ་ལ་སྐྱྱིད་པ་དང་། ཕུགས་སུ་བདེ་བ། ཕྱི་མ་མངོན་མཐོ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡོད་

པ་དང་། ཚེ་འདྱིར་མངོན་མཐོ་ཡང་བདེ་ཞྱིང་སྐྱྱིད་པ། དངོས་པོ་ཡར་རྒྱས་ཡོད་པ། 

བསམ་བློ་ཡར་རྒྱས་ཡོད་པ་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་མངོན་མཐོ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་བཤད་ཀྱི་ཡོད། 

སྤྱིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་དང་། ལྷག་པར་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་

བཤད་པ་ཡྱིན་ན། དངོས་པོ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ། དངོས་པོ་ཡར་

རྒྱས་དེ་ཡང་ལོག་འཚོས་མ་བསླད་པའྱི་དངོས་པོ་ཡར་རྒྱས་དོན་སྱིང་ལྡན་པ། སྤྱི་ལ་

ཕན་པའྱི་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་ཞེས་པ་ནྱི་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ནས་གསུངས་

ཡོད། དེས་ན་འགལ་བ་མཐོང་གྱི་མེད།།

 རྒྱུ་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག

དྲྱི་བ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ལས་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་སྐོར་ལ་རྒྱུ་འབས་གཉྱིས་

མཐུན་དགོས་ཤྱིང་། དེས་ན་ཚན་རྱིག་པ་ལྟར་ན་ང་ཚོའྱི་གཟུགས་པོར་ཡོད་པའྱི་

རྡུལ་ཕན་རྣམས་དང་། ཕྱི་ངོས་ཀྱི་ཤྱིང་དང་ལགས་ལ་སོགས་པའྱི་སེམས་མེད་བེམ་

པོའྱི་རྱིགས་ཀྱི་རྡུལ་ཕན་རྣམས་གཅྱིག་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀང་རྡུལ་ཕན་དེ་

རྣམས་ཐོག་མར་སྐར་མ་ནས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཞེས་བརོད་ཡྱིན། དེས་ན་ད་ལྟའྱི་སྐར་མའྱི་



  112  

བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

རྡུལ་ཕན་དེ་ཉྱིད་རྒྱུ་དང་། ཤྱིང་དང་ལགས་དང་། མྱིའྱི་གཟུགས་ཀྱི་རྡུལ་ཕན་རྣམས་

འབས་བུ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དེས་ན་དེང་སྐབས་ཕ་མ་གཅྱིག་ལ་ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་

སྐྱེས་ན། ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་མྱི་དང་ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་ཤྱིང་སྐྱེ་བ་ལྟ་བུ་མེད་པས། ཕ་མ་གཅྱིག་

ལ་ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་སྐྱེས་ཀང་དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་དང་། ཕོ་མོ་སོགས་ཀྱི་ཁད་པར་ཡོང་

སྱིད་ཀང་། ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་མྱི་སྐྱེ་བ་དང་། ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་ཤྱིང་སྐྱེ་བ་ལྟ་བུ་མྱི་སྱིད་པས། 

ཚན་རྱིག་པ་ལྟར་ན་ཤྱིང་དང་ང་ཚོའྱི་གཟུགས་པོའྱི་རྡུལ་ཕན་རྣམས་གཅྱིག་པ་ཡྱིན། 

དེས་ན་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ནང་རྒྱུ་འབས་གཉྱིས་མཐུན་དགོས་པ་ཡྱིན། 

འོན་ཀང་འདྱིའྱི་ཐོག་ཏུ་རྒྱུ་འབས་མཐུན་གྱི་མྱི་འདུག་པས་དེའྱི་ཐོག་དགོངས་ཚུལ་

གང་ཞྱིག་ཡོད་དམ། 

བཀའ་ལན། འདྱི་ལ་གོང་དུ་རས་རྒྱུན་དང་རྱིགས་རྒྱུན་ཞེས་བཤད་པ་དེ་དང་

འབེལ་བ་ཡོད། ཐོག་མར་བསྡུས་གྲྭ་སློབ་པའྱི་སྐབས་སུ་ཤེས་བྱའྱི་རྣམ་གངས་དབྱེ་

བ་ཕེ་སྐབས། ཁ་སང་སྐད་ཆ་བྱུང་བ་ལྟར་ཤེས་བྱ་དང་ཡོད་པ་ཞེས་མཐོ་ཤོས་དེ་དང་

། དེ་ནས་ཕར་དབྱེ་བ་ཕེ་སྐབས་གཟུགས་དང་། ཤེས་པ། ལྡན་མྱིན་འདུ་བྱེད་གསུམ་

དུ་ཕེ་ཡོད། ཡང་གཟུགས་ཤེས་ལྡན་མྱིན་འདུ་བྱེད་གསུམ་པོར་ཡང་ནང་གསེས་སེ་

ཚན་མང་དུ་ཕེ་བ་དེ་རྣམས་མངོན་པའྱི་གཞུང་ནང་གསལ་པོ་ཡོད། ཐོག་མར་

གཟུགས་ཤེས་ལྡན་མྱིན་གསུམ་ཞེས་སྤྱི་ཡོངས་ནས་བཤད་ན། གཟུགས་ཅན་གྱི་སེ་

ཚན་གཅྱིག་དང་། དེང་སྐབས་ལ་མཚོན་ན་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་དང་། དངོས་

ཁམས་རྱིག་པ་ཞེས་སེ་ཚན་གཉྱིས་སུ་ཕེ་གྱི་ཡོད། དེ་ཡང་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་

ཞེས་ཤེས་པའྱི་སེ་ཚན་གཅྱིག་དང་། དངོས་ཁམས་རྱིག་པ་ཞེས་དངོས་པོའྱི་རས་ཀྱི་



  113  

༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

འགོ་སྟངས་ཀྱི་སེ་ཚན་གཅྱིག་བཅས་གཉྱིས་སུ་ཕེ་གྱི་ཡོད། དེ་གཉྱིས་ལ་སེམས་མེད་

བེམ་པོ་དང་སེམས་ཀྱི་སེ་གཉྱིས་ཕེ་གྱི་ཡོད། བེམ་པོའྱི་ནང་དུ་སེམས་ལྡན་དང་

སེམས་མེད་གཉྱིས་སུ་དབྱེ་ཆོག་པ་ཡྱིན། ང་རང་ཚོའྱི་ལུས་འདྱི་ཉྱིད་སེམས་ལྡན་གྱི་

བེམ་པོ་ཡྱིན། དེ་ཡང་ལུས་དེ་ཉྱིད་སེམས་མེད་བེམ་པོ་ཡྱིན་ཡང་དེ་ཉྱིད་སེམས་དང་

ལྡན་པའམ་རྣམ་ཤེས་ཀྱིས་ཟྱིན་ཡོད་པ་ཡྱིན། མེ་ཏོག་འདྱིར་ཆ་བཞག་ན་སེམས་

མེད་བེམ་པོ་ཡྱིན། དེ་གཉྱིས་ཀའྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཤད་ན། ང་

ཚོའྱི་ལུས་གྲུབ་པའྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྱི་རས་ཀྱི་སྟེང་ནས་བཤད་སྐབས། མེ་

ཏོག་གྱི་རྡུལ་ཕན་དང་ང་ཚོའྱི་ལུས་ཀྱི་རྡུལ་ཕན་ཕལ་ཆེར་འདྲ་མཚུངས་ཡྱིན། 

རྱིགས་རྒྱུན་ཞེས་བརོད་སྐབས། ངའྱི་ལུས་འདྱི་མྱིའྱི་ལུས་དང་། མྱིའྱི་ལུས་འདྱིའྱི་

མྱིའྱི་རྱིགས་རྒྱུན་བཤད་ན། ཐོག་མར་མངལ་དུ་ཉྱིང་མཚམས་སྦར་བའྱི་སྐབས་ནས་

བཟུང་སྟེ་ངའྱི་མྱིའྱི་ལུས་འདྱིའྱི་རྱིགས་རྒྱུན་དེ་ནས་འགོ་ཚུགས་པ་ཡྱིན། རས་རྒྱུན་

ཞེས་བརོད་སྐབས། ངའྱི་ལུས་འདྱི་གྲུབ་པའྱི་ཕ་མའྱི་ཁུ་ཁག་དང་། ཕ་མའྱི་ཁུ་ཁག་དེ་

ཡང་ཕ་མའྱི་མྱི་རབས་བརྒྱ་ཕག་དང་། སྟོང་ཕག ཁྱི་ཕག འབུམ་ཕག ས་ཡ། བྱེ་བ། 

དུང་ཕྱུར་ཞེས་བརོད་དེ་ཆེས་ཐོག་མའྱི་རས་རྒྱུན་བརྱི་སྐབས་ཐོག་མར་མྱི་རྣམས་

སྤེའུ་རྱིགས་ལས་མཆེད་པ་དང་། སྤེའུ་རྱིགས་དེ་ཡར་དེད་སྐབས་སྐམ་ལ་གནས་

པའྱི་སོག་ཆགས་ཐོག་མར་ཡན་ལག་བཞྱི་བཙུགས་ནས་འགོ་མཁན་དང་། དེ་ཡང་

ཡར་དེད་ན་མཚོའྱི་ནང་གྱི་ཉ་ལྡེ་གུའྱི་གཟུགས་ཅན་ལྟ་བུའྱི་ཐོག་ནས་འཕེལ་རྱིམ་

དྷར་ཝན་གྱི་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ནས་བཤད་པ་ལྟར་ནང་པས་ཀང་དེ་ལྟར་ཤོད་

ཀྱི་ཡོད། 
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

མངོན་པའྱི་གཞུང་ནས་བསམ་གཏན་གྱི་ལྷ་ནས་སྐྱེ་བ་འཕོས་ཏེ་འཛམ་གྱིང་

འདྱིའྱི་ཐོག་ཏུ་ཐོག་མར་ལུས་འོད་དང་ལྡན་པ། ཟས་རགས་པ་ལ་བརེན་མྱི་དགོས་པ་

ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ཞྱིག་ཀང་ཡོད། དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཀང་ཡོད་ཆོག་པ་ཡྱིན། འོན་

ཀང་ཐམས་ཅད་དེ་ལྟར་ར་བ་ནས་མྱིན། དྷར་ཝན་གྱིས་བཤད་པ་ལྟར་རྱིམ་པས་

འཕེལ་གྱུར་བྱུང་བ་དེ་ཏན་ཏན་ཁས་ལེན་དགོས་པ་ཡྱིན། དེ་ནྱི་མཐོང་ཆོས་སུ་ཡོད་

ལ་དཔང་རགས་ཀང་ཡོད། དེས་ན་ང་རང་ཚོའྱི་ལུས་འདྱིའྱི་རས་རྒྱུན་འདྱི་ལྟར་

བརྱིས་ན་ལོ་དུང་ཕྱུར་དང་། ཐེར་འབུམ་ཆུང་བ། ཐེར་འབུམ་ཆེ་བ། ཁག་ཁྱིག་ཆུང་བ། 

ཁག་ཁྱིག་ཆེ་བ་བཅས་འདྱི་ལྟར་ཡར་རྱིམ་འདེད་བྱས་ན༑ མཐར་ཐུག་ཐོག་མར་

འཛམ་གྱིང་འདྱི་ཉྱིད་ཆགས་པ་དང་། དེ་ནས་ཡར་འདེད་ན་ཐོག་མའྱི་འཛམ་གྱིང་

འཐོར་གས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བྱས་ཏེ་འཛམ་གྱིང་འདྱི་ཉྱིད་གྲུབ་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ངའྱི་ལུས་

འདྱིའྱི་རྡུལ་ཕ༌རབ་ཀྱི་རས་རྒྱུན་བརྱིས་ན་སྐབས་དེ་དུས་ནས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་

ཡོད། དེ་ལྟ་བུའྱི་འབར་གས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བ་དེ་ཡང་། འཐོར་གས་འགོ་བའྱི་ནུས་

པ་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བའྱི་དབང་ལས་འབར་གས་ཆེན་པོ་དེ་ཉྱིད་བྱུང་

བ་ཡྱིན། འཐོར་གས་འགོ་བའྱི་ནུས་པ་དེ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡོང་བ་དེ་ཡང་རས་ལ་བརེན་

ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད། 

 དེ་ཡང་རས་ས་མ་ས་མའྱི་རྒྱུན་ལ་བརེན་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད། དེས་ན་དབུ་མ་བཞྱི་

བརྒྱ་པ་ལས། གཟུགས་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་ལ་ཐོག་མ་མེད་ཅེས་གསུངས་པ་དེ་དངོས་

བདེན་ཡྱིན། དཔེར་ན། མེ་ཏོག་འདྱིའྱི་ཐོག་མ་བཞག་དགོས་བྱུང་ན་ཐོག་མ་མེད་པ་

ཡྱིན། མེ་ཏོག་འདྱི་ལ་མཐའ་མ་བརྱི་རྒྱུ་ཡོད། དེ་ཡང་མེ་ཏོག་འདྱི་མེད་པར་བཟོས་ན་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

མཐའ་མ་འཇོག་རྒྱུ་ཡོད། དེའྱི་རས་རྒྱུན་གྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བློ་བཏང་ན། དེའྱི་ཐོག་

མ་བཞག་མྱི་ཐུབ་པ་ཡྱིན། 

དེས་ན་རས་ཕ་མོའྱི་ཐོག་ཏུ་སླེབས་སྐབས་ང་རང་ཚོ་སེམས་ལྡན་གྱི་ལུས་ཀྱི་

རས་རྡུལ་ཕ་མོ་དང་། སེམས་མེད་བེམ་པོའྱི་རས་རྡུལ་ཕ་མོ་དེ་ཕལ་ཆེར་གཅྱིག་

མཚུངས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེས་ན་ང་རང་ཚོ་སྐྱེས་འཚར་དང་། རྒས་པ༑ འཇྱིག་པ་

བཅས་བྱེད་པ་ལྟར་དངོས་པོར་ཡང་དེ་བཞྱིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ང་རང་ཚོ་སེམས་ལྡན་

གྱི་ལུས་ཀང་དེ་བཞྱིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས་གཅྱིག་པ་ཡྱིན། རས་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྱི་འགོ་

སྟངས་ཀྱི་ནང་དུ་ལས་ཀྱི་འབེལ་བ་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་མེད་ད་ཆ་ངོས་རང་ལ་བསམ་

བློ་འཁོར་གྱིན་འདུགག་ཀང་ཞྱིབ་ཕ་བཤད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་འདུག 

ལས་འབས་ཞེས་བརོད་སྐབས། ལས་ཞེས་པ་ནྱི་བྱ་བ་ཡྱིན་ལ། བྱ་བ་ནྱི་བྱེད་པ་

པོ་དང་འབེལ་ཡོད། བྱེད་པ་པོ་ཞེས་པ་ནྱི་སེམས་ལྡན་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། གཉྱིས་

ནས་འབས་བུ་བདེ་སྡུག་ཅེས་པ་ནྱི་ཚོར་བ་ཡྱིན་ལ། ཚོར་བ་ཞེས་པ་ནྱི་གཟུགས་

ཅན་མྱིན་པར་ཤེས་པའྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ཡྱིན། དེས་ན་ཤེས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་

བདེ་བ་དང་སྡུག་བསལ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་དེ་ཡང་ཤེས་པ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་

དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེར་བརེན་སེམས་བྱུང་སེམས་པའྱི་སྐད་ཆ་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། མ་

གཞྱི་བྱེ་བག་སྨྲ་བ་དང་། ཐལ་གྱུར་བའྱི་ལུགས་ལ་ལུས་གཟུགས་ཅན་དུ་བཞག་གྱི་

ཡོད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱི་ཕ་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་རེད་འདུག ར་བ་གོང་དུ་ཞུས་པ་

ལྟར་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་བརྱིས་ན་རོམ་གཞྱི་རྡུལ་ཕན་ཕ་མོའྱི་སྟེང་དུ་གཅྱིག་པ་

རེད་འདུག 
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

དེས་ན་ངོས་ནས་ཚན་རྱིག་པ་ཞྱིག་ལ་འདྱི་ལྟར་སྐད་ཆ་དྲྱིས་མོང་། ང་རང་ཚོའྱི་

རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡོད་པའྱི་ལུས་འདྱིའྱི་རོམ་གཞྱིའམ་གྲུབ་གཞྱིའྱི་རྡུལ་ཕ་རབ་དང་། 

སེམས་མེད་བེམ་པོའྱི་ཆོས་ཀྱི་རྡུལ་ཕ་རབ་གཉྱིས་ལ་མྱི་འདྲ་བའྱི་ཁད་པར་ཡོད་

དམ་ཞེས་དྲྱི་སྐབས། དབྱེ་བ་མེད་ཅེས་བརོད་ཀྱི་འདུག འོ་ན་དབྱེ་ཁད་མེད་པའྱི་རྡུལ་

ཕ་རབ་ཅྱིག་གྱིས་རྐེན་ཚོགས་པའྱི་སྟེང་ནས་མཚམས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ནས་རྣམ་ཤེས་

ཀྱི་རེན་དུ་རུང་བ་དང་། རྣམ་ཤེས་ཀྱི་རེན་བྱེད་མྱི་ཐུབ་པའྱི་མཚམས་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་

ནས་འཇོག་དགོས་སམ་ཞེས་དྲྱི་སྐབས། དེ་ནྱི་བརོད་མྱི་ཐུབ་ཅེས་ཟེར་གྱི་འདུག དེ་

ལ་ད་ལྟ་ལན་རྒྱག་གྱི་མྱི་འདུག ད་ལྟ་ནང་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་རྣམ་གཞག་ཀང་ཇྱི་

བཞྱིན་མྱི་ཤེས་པའྱི་སྐབས་སུ་རྣམ་ཤེས་ཞུགས་པའྱི་སྐད་ཆ་དེ་བས་བཤད་ཁག་པོ་

ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་ནྱི་མྱི་ཁོ་ན་མྱིན་པར་འབུ་སྱིན་ཚུན་ཆད་ནས་བཟུང་སྟེ་བརོད་དགོས་

པ་ཡྱིན། དེ་དག་གྱི་ཐོག་ཏུ་མུ་མཐུད་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་དང་རད་གཅོད་བྱེད་དགོས་པ་

ཡྱིན། ཆུ་ཚོད་ཕེད་ཀ་ལྷག་ཙམ་སོང་ཡང་དྲྱི་བ་གཅྱིག་དྲྱིས་དང་། སན་པོ་འདུག།

ནང་པ་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་ཚད་གང་ནས་བཟུང་དགོས་མྱིན།

དྲྱི་བ་དང་པོ་ནྱི། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཡྱིན་མྱིན་ས་མཚམས་ཀྱི་ཚད་གཞྱི་གང་

ལ་འཛིན་དགོས་པ་དང་། ནང་པ་ཡྱིན་མྱིན་སྐྱབས་འགོའྱི་ཐོག་ནས་ཁད་པར་ཕེ་ན། 

སྐྱབས་འགོའྱི་ཐོག་ནས་ཁད་པར་ཇྱི་ལྟར་དུ་འབྱེད་དགོས་སམ། 

བཀའ་ལན། སྐྱབས་འགོ་ལ་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་སམ། དབང་པོ་རྣོན་

པོས་ཤེས་ནས་དད་པ་ཐོབ་པའྱི་སྐྱབས་འགོའྱི་དབང་དུ་བྱས་ན། ཐོག་མར་བདེན་པ་

གཉྱིས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཤེས་དགོས་པ་དང་། དེ་ནས་བདེན་བཞྱིའྱི་རྣམ་གཞག་ཀང་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཤེས། དེ་ལ་བརེན་ནས་ཆོས་འགོག་བདེན་དང་ལམ་བདེན་ཞེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཚད་

མས་ངེས་པ་རེད་དཀའ་ཡང་། གང་འཚམས་ཀྱི་ངེས་པ་ཐོབ་པ་ཞྱིག་སྟེ། བསམ་བློའྱི་

ནང་དུ་འདྱི་རེད། འདྱི་ལས་གཞན་དུ་འགོ་ས་མྱི་འདུག་སམ་པའྱི་ཁོ་ཐག་ཆོད་པ་ཞྱིག་

གྱི་ཐོག་ནས། 

 དོན་བཞྱིན་གཟྱིགས་ནས་ལེགས་གསུངས་པ། །

 ཁེད་ཀྱི་རེས་སུ་སློབ་པ་ལ། །

 རྒུད་པ་ཐམས་ཅད་རྱིང་དུ་གྱུར། །

 ཉེས་ཀུན་ར་བ་ལྡོག་ཕྱིར་རོ། །

 ཁེད་ཀྱི་བསྟན་ལས་ཕྱིར་ཕོགས་པས། །

 ཡུན་རྱིང་ངལ་བ་བསྟེན་བྱས་ཀང་། །

 ཕྱི་ཕྱིར་སྐྱོན་རྣམས་བོས་པ་བཞྱིན། །

 བདག་ཏུ་ལྟ་བ་བརན་ཕྱིར་རོ། །

 ཨེ་མའོ་མཁས་པས་འདྱི་གཉྱིས་ཀྱི། །

 ཁད་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་གྱུར་པ། །

 དེ་ཚེ་རྐང་གྱི་ཁོང་ནས་ནྱི། །

 ཁོད་ལ་ཅྱི་ཕྱིར་གུས་མྱི་འགྱུར། །

ཞེས་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་ནས་གསུངས་པའྱི་སྐྱབས་འགོ་ནྱི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

པས་སེག་བཅད་བརྡར་གསུམ་བྱས་པའྱི་སྐྱབས་འགོ་ཆགས་ཡོད། དངོས་གནས་

སྐྱབས་ལ་མྱི་ཕེད་པའྱི་དད་པ་དང་། ངེས་པ་རེད་པའྱི་དད་པ་ཐོབ་པ་སྟེ། རྒྱུ་མཚན་ལ་

བརག་དཔད་བྱས་པ་དང་། རྒྱབ་ལོངས་ཡོངས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཐོག་ནས་ངེས་པ་

རེད་དེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་སྨྲ་མྱི་ཤེས་པའྱི་དད་པ་ཐོབ་པ་ནྱི་ནང་པ་སྤུས་དག་པོ་

དང་། སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་ཐོབ་པའྱི་སྐྱབས་འགོ་འདྱི་དབང་པོ་

རྣོན་པོའྱི་དབང་དུ་བྱས་པའྱི་སྐྱབས་འགོ་དེ་ཡྱིན། བསྟན་པ་སྤྱི་མཚན་གྱི་དབང་དུ་

བྱས་ན། ངའྱི་བསམ་ཚོད་ལ་སྐྱབས་འགོ་འདྱི་རེད་སམ། 

དབང་པོ་རྟུལ་པོ་གང་ཟག་དམན་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་ན། ལུང་ཚད་མ་དང་། བསྟན་

བཅོས་ཚད་མ། བླ་མ་ཚད་མ། ཉམས་མོང་ཚད་མ་བཅས་གསུངས་པའྱི་ཐོག་ནས་

བླང་དོར་སྟོན་མཁན་གྱི་བླ་མ་ཞྱིག་གྱི་དྲུང་ནས་འདྱིར་བླ་མ་ཞེས་བརོད་པ་ནྱི་བླ་བང་

ཡོད་པའྱི་བླ་མ་ཁོ་ན་ལ་བརོད་པ་མ་ཡྱིན། སྐབས་འདྱིའྱི་བླ་མ་ནྱི་གདུལ་བྱ་ལ་བླང་

དོར་གྱི་གནད་སྟོན་པའྱི་ཐོག་ནས། གདུལ་བྱ་དེའྱི་བཤེས་གཉེན་དུ་གྱུར་ཏེ་བླ་མ་

ཆགས་པ་ཞྱིག་ལ་བརོད་ཀྱི་ཡོད། 

དེང་སྐབས་ཀྱི་བླ་མ་དང་སྤྲུལ་སྐུ་ནྱི་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ངུའྱི་སྐབས་ནས་བླ་སྤྲུལ་ཆགས་

ཀྱི་ཡོད། དེ་ནྱི་སློབ་མ་ཡོད་མེད་ཇྱི་ལྟར་ཡང་བླ་མའམ་སྤྲུལ་སྐུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དེ་

རྱིགས་ལ་མྱི་བརོད་པར་བླ་མ་ངོ་མར་བརོད་ཀྱི་ཡོད། བླ་མ་ངོ་མ་ཞྱིག་ཡོང་བ་ལ་

གདུལ་བྱ་ལ་བལྟོས་དགོས་ཤྱིང་། གདུལ་བྱ་ཡོད་ན་བླ་མ་ཡྱིན་ལ། གདུལ་བྱ་མེད་ན་

བླ་མ་མྱིན། 

དེས་ན་དེ་ལྟ་བུའྱི་བླ་མ་ཞྱིག་གྱིས་གནས་ལུགས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་སྟེ༑ 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

སེམས་དུལ་ན་སེམས་ལ་བདེ་སྐྱྱིད་ཡོང་བ་དང་། ཁོང་ཁོ་བྱས་ན་རང་གཞན་རོགས་

གསུམ་ཚང་མ་མ་སྐྱྱིད་པ་བྱེད་པ། བྱམས་པ་དང་བརེ་བ། དེ་བཞྱིན་བདག་མེད་པའྱི་

ལྟ་བ་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བློ་བཏང་ན་ཕན་གྱི་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་

བསྟན་པ་དང་། བསླབ་བྱ་དེ་ལ་ཉན་ནས་རང་གྱི་སེམས་ནང་དེ་ལྟར་བསམ་བློ་བཏང་

བའྱི་འབས་བུར་དཀའ་ངལ་འཕད་པའྱི་སྐབས་སུ་དཀའ་ངལ་དེ་ཉྱིད་ལ་གདོང་ལེན་

ཤུགས་ཆེ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད། དེ་ནྱི་སྤྱི་ཡོངས་ནས་བཤད་ན་ང་ཚོ་བོད་

པ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་བྱེད་མཁན་དང་། ནང་ཆོས་མྱི་བྱེད་པ་གཉྱིས་ཀྱི་

བར་ལ་ཕལ་ཆེར་ཁད་པར་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན། མྱི་རག་པ་དང་། ལས་རྒྱུ་འབས། 

འཁོར་བའྱི་སྡུག་བསལ་སོགས་བསམ་མཁན་ཞྱིག་དང་། དེ་ལས་ཆེ་ཙམ་བཤད་ན་

བདག་གཞན་མཉམ་བརེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་རྒྱ་ཆེན་པོ་མེད་ཀང་

ཉམས་ལེན་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་སྡུག་བསལ་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་པའྱི་ནུས་པ་ཤུགས་

ཆེ་བ་ཡོད། 

 དེས་ན་དེ་ལྟ་བུའྱི་རང་ལ་ཉམས་མོང་ཞྱིག་ཐོབ་པ་འདྱི་བླ་མ་འདྱིས་གསུངས་པ་

ལྟར་བྱས་པས་ཕན་བྱུང་བསམ་པའྱི་ཐོག་མར་ཉམས་མོང་ཚད་མ་སྐྱེས། དེ་ལ་བརེན་

ནས་བླ་མ་ཚད་མ་དང་། བླ་མ་ཚད་མ་དེ་ཡང་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ལམ་གྱི་རྣམ་

གཞག་ཉམས་བཞེས་གནང་བ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་ཡྱིན་པ༑ དེ་ལ་བརེན་ནས་ཀླུ་

སྒྲུབ་ཡབ་སས་ལ་སོགས་པའྱི་གཞུང་ལ་དད་པ་དང་ཡྱིད་ཆེས་རེད་པ། དེ་ལ་བརེན་

ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བཀའ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་རེད་དེ་དད་པ་ཐོབ་པ། དཔེར་ན། 

མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཧ་ཅང་བསྟོད་པ་ཆེན་པོ་མཛད་ཡོད། 
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ནྱི་མཁས་པ་རྣམ་དཔོད་ཅན། རྱིགས་པ་དང་ལྡན་པ་གང་བྱུང་ཞལ་

བཞེས་མྱི་གནང་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་དེ་ལྟ་བུའྱི་བསྟོད་བསགས་

མཛད་ཡོད་པས་ན། ཁོང་གྱིས་བརག་དཔད་ཆ་ཚང་གནང་ནས་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་

འདས་སྨྲ་བ་ཟླ་མེད་པའྱི་སྟོན་པ་ལ་གཟྱིགས་ནས་སྨྲ་བ་ཟླ་མེད་པའྱི་སྟོན་པར་བསྟོད་

པ་མཛད་ཡོད་པས་དེ་ནྱི་ཚད་ཐུབ་རེད་སམ་པ་ཞྱིག་ཡོང་བ་ཡྱིན། དེ་ལྟར་བདེན་

གཉྱིས་དང་བདེན་བཞྱི་སོགས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་མ་ཤེས་རུང་འདྱི་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་སྐྱབས་སུ་འགོ་བ་ཞྱིག་ཡོང་བ་ཡྱིན། དེ་ནྱི་དད་པ་དང་ཡྱིད་

ཆེས་གཙོ་བོ་བྱས་ནས་ཕྱིན་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན། 

སྐྱབས་འགོ་ལ་རྱིགས་མང་པོ་ཡོད། དབང་རྣོན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་པའྱི་སྐྱབས་

འགོ་དང་། དེ་ལའང་རབ་འབྱིང་གྱི་ཁད་པར་ཡོང་བ་དང་། དབང་རྟུལ་གྱི་དབང་དུ་

བྱས་པའྱིསྐྱབས་འགོ་དེ་ལ་ཡང་རབ་འབྱིང་གྱི་ཁད་པར་ཡོད། མ་མཐར་ཡང་སངས་

རྒྱས་དང་། ཆོས་དང་། དགེ་འདུན་ལ་རང་གྱིས་ཡྱིད་ཆེས་བྱས་ཏེ་ཞེ་ཐག་པ་ནས་

སངས་རྒྱས་དང་། ཆོས་དང་། དགེ་འདུན་གསུམ་སྐྱབས་གནས་ཡང་དག་ཏུ་ཁས་

བླངས་པ་དེ་ནྱི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཆགས་པ་ཡྱིན། ཕྱི་ནང་གྱི་ཁད་པར་སྐྱབས་

འགོ་འབྱེད་ཅེས་པ་འདྱི་འདྲ་ཡྱིན། འོན་ཀང་བསྟན་པ་སྤྱི་མཚན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་

ནས་བཤད་ན། གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་ཐོག་མར་བསྟན་པའྱི་རྣམ་གཞག་ཤེས་པར་བྱས། 

བསྟན་པའྱི་རྣམ་གཞག་ཤེས་ཏེ་རྒྱུ་མཚན་མཐོང་བའྱི་སོ་ནས་སྟོན་པ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་

རེད་པ་ཞྱིག་དགོས་པ་ཡྱིན། 

དུས་རྒྱུན་སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆྱིའོ། །ཞེས་དང་པོར་བཞག་པ་དང་། 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཆོས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆྱིའོ། །ཞེས་གཉྱིས་པར་བཞག དགེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆྱིའོ་

ཞེས་གསུམ་པར་བཞག་གྱི་ཡོད། དེ་ནྱི་བསྟན་པ་གཅྱིག་ལ་བྱུང་རྱིམ་གྱི་དབང་དུ་

བྱས་ནས་ཐོག་མར་སྟོན་པ་བྱོན་ཞྱིང་། དེ་ནས་སྟོན་པས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་ནས་

ལུང་གྱི་ཆོས་དེ་ཉྱིད་བྱུང་། ལུང་གྱི་ཆོས་དེ་ཉྱིད་ཉམས་ལེན་བྱས་ནས་རོགས་པའྱི་

ཆོས་དེ་ཉྱིད་བྱུང་། དེ་ལྟ་བུའྱི་ལུང་རོགས་ཀྱི་ཆོས་དེ་དག་ལ་བརེན་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་

བདེན་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའྱི་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ལ་ལམ་གྱི་བདེན་པ་དངོས་

སྐྱེས། ལམ་གྱི་བདེན་པ་ངོ་མ་དེ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པའྱི་གང་ཟག་དེ་ཉྱིད་འཕགས་པའྱི་

དགེ་འདུན་དུ་གྱུར་པ་ཡྱིན། དེས་ན་སངས་རྒྱས་དང་། ཆོས། དགེ་འདུན་བཅས་ཀྱི་

གོ་རྱིམ་འདྱི་ལྟར་བྱུང་བ་ཡྱིན། ཡང་ང་རང་ཚོར་དད་པ་ཐོབ་ལུགས་སྐོར་ཞྱིག་བཤད་

ན། རེ་བདག་ཉྱིད་ཆེན་པོས། 

 བསྟན་པའྱི་ངང་ཚུལ་ཤེས་ནས་སྟོན་པ་ལ། །

 ཡྱིད་ཆེས་རེད་པས་རག་ཏུ་གང་བར་ཤོག །

ཅེས་གསུངས་པ་དང་། རྣམ་འགེལ་ལས་ཀང་།

 བླང་དང་དོར་བྱའྱི་དེ་ཉྱིད་ནྱི། །

 ཐབས་བཅས་རབ་ཏུ་ངེས་པ་ཡྱིས། །

 གཙོ་བོའྱི་དོན་ལ་མྱི་སླུའྱི་ཕྱིར། །

 གཞན་ལ་རེས་སུ་དཔག་པ་ཡྱིན། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། མདོར་ན་བདེན་བཞྱིའྱི་བླང་དོར་གྱི་གནས་གསུངས་པ་

དེ་ལ་བརག་དཔད་བྱེད་སྐབས་རྱིགས་པས་དཔད་བཟོད་པ་སྟེ། ཇྱི་ཙམ་དཔད་ཀང་
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

དེ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་ཞྱིག་མཐོང་བས་ན། དེ་ལྟར་སྟོན་མཁན་གྱི་སྟོན་པ་ལ་དད་པ་

རེད་པ་ཞེས་གསུང་གྱི་ཡོད། དེས་ན་ཐོག་མར་ཆོས་དཀོན་མཆོག་ཅེས་པ་དེ་གང་

འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཤེས་དགོས་པ་དང་། དེའྱི་ངེས་པ་ཐོབ་སྐབས་དེ་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའྱི་

འཕགས་པའྱི་དགེ་འདུན་ལ་དད་པ་རེད་པ་དང་། དེ་ལྟ་བུའྱི་སློབ་པའྱི་དགེ་འདུན་དེ་

ཉྱིད་རོགས་པ་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་མྱི་སློབ་པའྱི་དགེ་འདུན་དུ་གྱུར་ནས་

སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆྱི་བ་དེ་ཡོང་དགོས་པ་ཡྱིན། དེས་ན་ཆོས་ལ་སྐྱབས་སུ་

མཆྱི་བ་ནྱི་གཙོ་བོ་ཡྱིན། ཆོས་ལ་རག་དཔད་བྱས་ཏེ་དེ་ལ་བརེན་ནས་སངས་རྒྱས་

དང་། དགེ་འདུན་སྒྲུབ་ཚུལ་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན།།

ལས་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བདེན་གྲུབ་ཀྱིས་སྟོང་མྱིན་སྐོར།

  དྲྱི་བ། ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོས་བརོད་བཞྱིན་པའྱི་བདེན་པར་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་

དང་། སྟོང་ཉྱིད། གང་ཟག་གྱི་བདག་མེད་བཅས་ལ་ཁད་པར་གང་ཞྱིག་ཡོད་དམ། དེ་

དག་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ན་ལས་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དེ་ཡང་བདེན་གྲུབ་ཀྱིས་སྟོང་པ་

རེད་དམ། 

བཀའ་ལན། གྲུབ་མཐའ་ལྟ་དགོས་ལ། རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་ཀྱིས་སྟོང་ཉྱིད་ཅེས་

པ་དེ་ཉྱིད་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་གྱི་ཡོད། གང་ཟག་གྱི་བདག་མེད་

ཅེས་བརོད་སྐབས་གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའྱི་རས་ཡོད་ཀྱི་སྟོང་པ་ལ་འཇོག་གྱི་ཡོད། 

སྟོང་ཉྱིད་ཅེས་པ་དེ་སེམས་ཙམ་པ་ལྟར་ན་གཟུང་འཛིན་གཉྱིས་སྟོང་གྱི་སྟོང་པ་ཉྱིད་

ཅེས་པ་དེ་དང་། དབུ་མ་ལྟར་ན་བདེན་པས་སྟོང་པའྱི་སྟོང་ཉྱིད་དེ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་

ལ་འཇོག་གྱི་ཡོད། འོན་ཀང་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་དང་། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

པས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞུང་གྱིས་དགོངས་པ་ཡག་པོ་ཞྱིག་བླངས་སྐབས་གང་ཟག་གྱི་

བདག་མེད་དང་། ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་དེ་སྟོང་གཞྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་ཁད་པར་ལས་

དགག་བྱ་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པའྱི་སྟོང་པ་ལ་གཅྱིག་པ་འཇོག་གྱི་ཡོད། དེ་

ཡང་དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས་ཇྱི་སྐད་དུ༑ 

 བདག་མེད་དེ་ནྱི་འགོ་བ་རྣམ་གོལ་ཕྱིར། །

 ཆོས་དང་གང་ཟག་དབྱེ་བས་རྣམ་གཉྱིས་གསུངས། །

ཞེས་སྟོང་གཞྱི་ཆོས་ཅན་ནམ་ཁད་གཞྱི་གང་ཟག་དང་ཆོས་གཉྱིས་ཡོད་པས་ན། 

དེའྱི་གནད་ཀྱིས་གང་ཟག་གྱི་བདག་མེད་དང་། ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་གཉྱིས་གསུངས་

པ་རེད་ཅེས་པ་ཞྱིག་དང་། གང་ཟག་གྱི་བདག་མེད་དང་། ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་གཉྱིས་

ལ་ངོ་བོའྱི་ཆ་ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་ལ་ཕ་རགས་ཀྱི་ཁད་པར་མྱི་

བརོད་པར། གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པས་སྟོང་པའྱི་བདག་མེད་ཅྱིག་ཡོད་ཀང་དེ་ནྱི་

སྟོང་ཉྱིད་ཕ་མོ་མྱིན། སྟོང་ཉྱིད་ཕ་མོ་ནྱི་གང་ཟག་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་

དེར་འཇོག་གྱི་ཡོད། དེ་ནྱི་གཅྱིག་པ་ཡྱིན། 

ལས་རྒྱུ་འབས་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་ཡྱིན་མྱིན་ནྱི། ལས་རྒྱུ་འབས་

ཞེས་པ་ནྱི་རྒྱུ་དང་འབས་བུའྱི་སྐད་ཆ་ཡྱིན། དེས་ན་རྒྱུ་དང་འབས་བུའྱི་རེན་འབྱུང་དེ་

རྒྱུ་མཚན་དུ་བཀོད་ནས་ང་ཚོའྱི་མཐོང་ཆོས་སུ་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་རེན་འབྱུང་

དེས་བལྟོས་ནས་གྲུབ་པ་དེ་བསྟན་གྱི་ཡོད། བལྟོས་ནས་གྲུབ་པ་དེས་བརེན་ནས་

བཏགས་པ་དེ་བསྟན་གྱི་ཡོད། བརེན་ནས་བཏགས་པ་ཡྱིན་པས་ན་བལྟོས་པ་མེད་

པའྱི་རང་དབང་གྱིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་དེ་ཉྱིད་གྲུབ་ཡོང་གྱི་ཡོད། དེས་ན་ལས་འབས་
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

མྱི་བསླུ་བའམ་རྒྱུ་འབས་མྱི་བསླུ་བ་དེ་ག་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་

སྟོང་པའམ་བདག་མེད་པ་ཞེས་གསུང་གྱི་ཡོད། ལས་དང་འབས་བུ་ཞེས་པ་དེ་ཉྱིད་

བདག་མེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་རེད་དམ་ཞེ་ན། ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་བརེན་ནས་བཏགས་

པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། བརེན་ནས་བཏགས་པ་ཡྱིན་སྟབས་ཤེས་བྱ་མཐའ་དག་ལ་རང་བཞྱིན་

གྱིས་མ་གྲུབ་པ་ཡྱིན། དེས་ན་བདག་མེད་པ་ཡྱིན། གཞྱི་གྲུབ་ན་བདག་མེད་ཡྱིན་པས་

ཁབ་ཅེས་བརོད་ཀྱི་ཡོད།

༧༽ སྐྱབས་འགོའྱི་རྣམ་གཞག

ད་ནྱི་ཁ་སང་གྱི་བཤད་པའྱི་མཚམས་སྐྱབས་འགོའྱི་སྐོར་ཡྱིན། མཚམས་འདྱིར་

བརོད་འདོད་པ་ཞྱིག་ལ། སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་དང་། ཆོས་དཀོན་མཆོག དགེ་

འདུན་དཀོན་མཆོག་བཅས་ནྱི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ཡྱིན་ལ། སངས་རྒྱས་དཀོན་

མཆོག་གྱི་མཚན་གཞྱི་ངོས་འཛིན་སྐབས། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་བྱུང་ཞྱིང་འཇྱིག་རེན་

ཡོངས་གགས་སུ་གྲུབ་པའྱི་རྣམ་འདྲེན་ཤཱཀ་སེངེ་ནྱི་སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ཆགས་

ཡོད་ཅྱིང་། ལྷ་ལས་ཕུལ་བྱུང་གྱི་བསྟོད་པའྱི་ནང་དུ་ཆོས་ལུགས་གཞན་དང་གཞན་

པའྱི་སྟོན་པ་ཁབ་འཇུག་དང་དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནྱི་མཚོན་ཆ་ཐོགས་

ཤྱིང་། སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཁོད་ཉྱིད་ནྱི། རེ་བདག་ཉྱིད་ཆེན་པོས་མཛད་པའྱི་

སྐབས་གསུམ་པ་ལས། 

 མདའ་མཚོན་གོ་ཆ་མ་བཟུང་བར། །

 རང་ཉྱིད་གཅྱིག་པུས་བྱེ་བའྱི་བདུད། །
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

 མ་ལུས་ཕམ་མཛད་གཡུལ་གྱི་ལས། །

 ཁོད་ལས་གཞན་པ་སུ་ཡྱིས་ཤེས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བྱམས་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ཕྱི་ནང་གྱི་བདུད་སེ་འཇོམས་

པར་མཛད་ཅྱིང་། སྟོན་པ་ཁོད་ལ་རང་གྱི་གཉེན་གྱི་ཕོགས་དང་དག་ཡྱི་ཕོགས་ཞེས་

མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་བརྱི་རྒྱུ་མེད་པར་ནམ་མཁའྱི་མཐས་གཏུགས་པའྱི་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་མ་བུ་གཅྱིག་པ་ལ་བརེ་བ་ལྟར་གྱི་བརེ་བ་གནང་གྱི་ཡོད་ཅེས་དེ་ལྟ་

བུའྱི་ཐོག་ནས་སྟོན་པའྱི་ཁད་པར་ཞྱིག་གསུངས་ཡོད། 

ལོ་ངོ་བཅུ་ཕག་གཅྱིག་ཙམ་གྱི་སོན་དུ་ཉྱི་ཧོང་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཁོང་རྡ་སར་ཡོང་

སྟེ་ངོས་དང་ཐུག་འཕད་བྱུང་ཞྱིང་། ཁོང་རང་བོད་ཀྱི་ལྷ་ས་ཁུལ་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། བོད་

པ་རྣམས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག ལྷག་པར་ནང་ཆོས་དེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཞྱིག་འདུག 

རྒྱལ་རེར་ལྷ་ཁང་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་འགོ་སྐབས་མཆེ་བ་གཙིགས་ཤྱིང་། སང་མྱིག་

བགད་པ། ཞེད་སང་སློང་མཁན་དེ་འདྲ་འདུག་པས་དེའྱི་དགོང་མོ་གཉྱིད་ཀང་ཡག་པོ་

ཁུག་མ་བྱུང་ཞེས་བརོད་ཀྱི་འདུག ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་དེ་བྱམས་པ་དང་། 

སྱིང་རེ། ཞྱི་ཞྱིང་དུལ་བ་སོགས་ཧ་ལས་པ་ཞྱིག་གསུངས་པའྱི་དད་པ་བྱེད་སའྱི་

སྐྱབས་གནས་ལ་མཆེ་བ་གཙིགས་པ་སོགས་འདྲ་མྱིན་དེ་འདུག་པས་དེ་ཇྱི་འདྲ་རེད་

དམ་ཞེས་བརོད་ཀྱི་འདུག དེ་ལ་གནད་འགག་ཅྱིག་འདུག་པ་བརོད་འདོད་བྱུང་། 

ལྷ་ལས་ཕུལ་བྱུང་སོགས་ཀྱི་ནང་དུ་རྒྱུ་མཚན་དང་ལྡན་པའྱི་སོ་ནས་སྟོན་པའྱི་

ཁད་པར་གསུངས་ཡོད། སེམས་ལ་ངེས་པ་ཐོབ་པ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཞྱིག་གསུང་གྱི་

ཡོད་ཀང་། ཚུར་ཕོགས་དེར་ང་ཚོས་ཡྱི་དམ་ཞེས་པ་དེ་དག་མཇལ་སྐབས། ཆོས་རེ་
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

ས་པཎ་གྱིས་མགོན་པོ་གུར་ཞལ་གྱི་བསྟོད་པ་མཛད་སྐབས། 

 ཁོད་ནྱི་རང་ཕོགས་ལེགས་སྐྱོང་ཞྱིང་། །

 གཞན་ཕོགས་རྣམ་པར་བསུན་འབྱྱིན་པ། །

 དོན་གཉྱིས་སྒྲུབ་པའྱི་ཡབ་ཡུམ་ལ། །

 མཆོད་ཅྱིང་བསྟོད་ཅྱིང་ཕག་ཀང་འཚལ། །

ཞེས་པ་ཞྱིག་ཡོད། དེས་ན་མགོན་པོ་གུར་ཞལ་ལ་བསྟོད་པ་མཛད་སྐབས། ཁོད་

རང་རང་ཕོགས་བསྐྱངས་ཤྱིང་། གཞན་ཕོགས་ལ་སང་པོ་བྱེད་མཁན་ཞྱིག་རེད་ཅེས་

བསྟོད་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ནྱི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ལ་རང་ཕོགས་དང་

གཞན་ཕོགས་མེད་པར་ནམ་མཁའྱི་མཐས་གཏུགས་པའྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མ་

བུ་གཅྱིག་པ་ལ་བརེ་བ་ལྟར་གྱི་བརེ་བ་བྱེད་དགོས་པ་ལས། བསྐྱང་རྒྱུའྱི་གཉེན་ཞེས་

རང་ཕོགས་གཅྱིག་དང་། འདུལ་དག་ཞེས་གཞན་ཕོགས་གཅྱིག་བཤད་རྒྱུ་མེད། 

དེས་ན་དེ་དག་སྐྱབས་གནས་ཡང་དག་ཡྱིན་ནམ་མྱིན། དེ་བཞྱིན། འཇམ་དཔལ་

མཚན་བརོད་ལས། 

རྡོ་རེ་འཇྱིགས་བྱེད་འཇྱིགས་པར་བྱེད། །

ཁོ་བོའྱི་རྒྱལ་པོ་གདོང་དྲུག་འཇྱིགས། །

 མྱིག་དྲུག་ལག་དྲུག་སྟོབས་དང་ལྡན། །

 ཀེང་རུས་མཆེ་བ་གཙིགས་པ་པོ། །

ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་གྱི་ཡྱི་དམ་ཧ་ཅང་དྲག་པོ་དེ་འདྲ་ཡོད། དེ་རྣམས་

ང་ཚོས་ཤེས་དགོས་པ་ཡྱིན། རྡོ་རེ་འཇྱིགས་བྱེད་ལ་སོགས་པ་ནྱི་གསང་སགས་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

གཞུང་ལས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ལས་མདོ་ལམ་ལ་ཕལ་ཆེར་དེ་ལྟར་མེད། མདོ་ལམ་

ལས་རྒྱལ་ཆེན་རྱིགས་བཞྱི་དང་། གནོད་སྦྱིན་སོགས་ཅུང་ཟད་རེ་ཡོང་བ་ལས། དེ་

མྱིན་ཡྱི་དམ་ཆོས་སྲུང་དང་། དཔའ་བོ་མཁའ་འགོ་སོགས་ནྱི་སགས་ཀྱི་གཞུང་ལས་

བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

སགས་ཀྱི་གཞུང་ནས་དེ་ལྟར་ཡོང་བ་ནྱི། ཡྱི་དམ་ཞྱི་ཁོ་རབ་འབྱམས་ཞེས་པ་དེ་

རྣམས་ནྱི། སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལྟར་གང་ཟག་རང་མཚན་པ་རེ་རེ་རང་རང་གྱི་

ཞྱིང་བཀོད་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན་མྱིན། དཔེར་ན། རྡོ་རེ་

འཇྱིགས་བྱེད་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནྱི་རྒྱུད་ནས་གསུངས་པ་ཞྱིག་དང་། རྒྱུད་ནྱི་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉྱིད་ཀྱི་གསུངས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། སྟོན་པས་རྒྱུད་དེ་ཉྱིད་གསུངས་

པའྱི་སྐབས་སུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉྱིད་དགེ་སྦོང་གྱི་ཆ་ལུགས་དེ་དོར་ནས། རེན་

དང་བརེན་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྣམ་པར་བཞེངས་ནས་རྒྱུད་སེ་གསུངས་པ་ཞྱིག་

ཆགས་ཡོད། དེ་ཇྱི་ལྟར་བྱས་ཏེ་བྱུང་ངམ་ཞེ་ན། གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཆོས་འགོག་

ལམ་གྱི་བདེན་པའྱི་ནང་གྱི་ལམ་གྱི་བདེན་པ་ལ་བློ་རགས་པའྱི་ལམ་གྱི་བདེན་པ་

གཅྱིག་དང་། སྟོང་ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའྱི་བློ་ཡྱིན་པ་འདྲ་མཚུངས་ཡྱིན་ཡང་། 

མྱིག་ཤེས་ལ་སོགས་པ་དབང་ཤེས་ཧ་ཅང་རགས་པ་ཞྱིག་དང་། དབང་ཤེས་ཧ་ཅང་

རགས་པ་དེ་རྣམས་གཉྱིད་སད་པའྱི་སད་དུས་ཀྱི་གནས་སྐབས་ལ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་

ཞྱིག་ཡྱིན། གཉྱིད་དང་རྱི་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་སོ་ལྔའྱི་ཤེས་པ་རྣམས་མངོན་དུ་

གྱུར་མེད། གོ་བུར་དུ་སྒ་དྲག་པོ་ལྟ་བུ་བྱུང་ན་གཉྱིད་སད་དེ་མངོན་དུ་གྱུར་ན་ལས། 

དེ་མྱིན་གཉྱིད་མཐུག་པོ་ཁུག་པའྱི་གནས་སྐབས་དང་། རྱི་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

སོ་ལྔའྱི་ཤེས་པ་དེ་དག་གྱིས་ལས་ཀ་མྱི་བྱེད་པས་སད་དུས་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཤེས་

པ་དང་། གཉྱིད་དུས་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཤེས་པ། རྱི་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཤེས་པ་

ཞེས་ཤེས་པ་ལ་ཕ་རགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་འབྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཡང་གཙོ་བོ་ཡྱིད་བློ་ཡྱིན་

ཞྱིང་། ཡྱིད་བློ་ལ་ཡྱིད་བློ་རགས་པ་དང་། ཡྱིད་བློ་དེ་ལས་ཕ་བ། ཡང་དེ་ལས་ཕ་བ་

བཅས་རྱིམ་པར་བཤད་ཀྱི་ཡོད། 

ལམ་གྱི་བདེན་པ་སྟོང་ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྱི་བློ་ནུས་པ་ཆེ་ཤོས་ནྱི། བློ་

ལ་ཕ་རགས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་སྟོང་ཉྱིད་འཇལ་བྱེད་ཀྱི་བློ་ཇྱི་ཙམ་གྱིས་

ཇེ་ཕར་ཕྱིན་པ་དེའྱི་ཚོད་ཀྱིས་ནུས་པ་ཡང་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད། དཔེར་ན། 

ཕར་ཕྱིན་ཐེག་པའྱི་སྐབས་སུ་སྦོར་ལམ་དྲོད་རེ་མོ་བཟོད་པ་ཆོས་མཆོག་ཅེས་པ་དེ་

རྣམས་ཐབས་ཀྱི་ཆ་ནས་མྱི་བརོད་པར་གཙོ་བོ་སྟོང་ཉྱིད་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའྱི་

མཉམ་བཞག་དེ་ལ་གཉྱིས་སང་གྱི་སྤོས་པ་ནུབ་ཚབས་ཇེ་ཆེར་ཕྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་

དྲོད་དང་། རེ་མོ། བཟོད་པ། ཆོས་མཆོག་ཅེས་གསུང་གྱི་ཡོད། 

མཐོང་ལམ་སྐྱེ་སྐབས་གཉྱིས་སང་གྱི་སྤོས་པ་མཐའ་དག་ཞྱི་ནས་སྟོང་ཉྱིད་ལ་

མཉམ་པར་བཞག་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དེས་ན་སྦོར་ལམ་གྱི་སྐབས་སུ་ཡང་

ཡོངས་གགས་ལ་དོན་དེར་གསལ་སང་ཐོན་པ་ལ་བློ་དེའྱི་གཉྱིས་སང་རགས་པ་

རྣམས་འགག་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། གཉྱིས་སང་འགོག་ཐབས་བྱེད་པ་དེ་

ལ་གོམས་འདྲྱིས་ཁོ་ནས་གཉྱིས་སང་འགོག་ཐབས་བྱེད་པ་གཅྱིག་དང་། གོམས་

ཤུགས་ཙམ་མྱིན་པར་ཤེས་པ་དེ་ཉྱིད་ཇེ་ཕར་བཏང་ནས་གཉྱིས་སང་འགོག་ཐབས་

བྱེད་པ་གཅྱིག་བཅས་གཉྱིས་ཡོད། དཔེར་ན། སད་དུས་ཀྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཡྱིད་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བློས་དོན་ཞྱིག་སོམ་སྐབས་གཡེང་ཆོག་ཆོག་ཏུ་གནས་ཡོད་སྟབས་ཁོག་ཁོག་ཅེས་

པའྱི་སྐད་ཅྱིག་གོ་ན་རྣ་བའྱི་ཤེས་པའྱི་བྱེད་ལས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལམ་སང་གཡེང་འགོ་

གྱི་ཡོད། རྱི་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་སོམ་རྒྱག་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན། དེ་ལྟ་བུའྱི་བློ་

རགས་པའྱི་གཡེང་བ་དེ་རྣམས་མྱི་ཡོང་བ་ཡྱིན། 

 དེ་བཞྱིན་དུ་ཇྱི་ཙམ་གྱིས་བློ་ཕ་རུ་ཕྱིན་པའྱི་ཚོད་ཀྱིས་གོམས་ཤུགས་ཙམ་མྱིན་

པར་འཇལ་བྱེད་ཀྱི་བློ་དེ་ཉྱིད་ཕ་རུ་ཕྱིན་པའྱི་དབང་གྱིས་རྣམ་རོག་ཇེ་ཉུང་དུ་འགོ་བ་

ཞྱིག་ཡོད། དེས་ན་གསང་སགས་རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་སྐབས་ནས། བསོམ་བྱའྱི་ཡུལ་སྟོང་

པ་ཉྱིད་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ཡང་། སོམ་བྱེད་ཀྱི་བློ་ལ་ཕ་རགས་ཀྱི་སོ་ནས་ཁད་པར་ཞྱིག་

ཡོང་གྱི་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའྱི་སོམ་བྱེད་ཀྱི་བློ་ཕ་མོ་ཞྱིག་ཡོང་བའྱི་ཐབས་ཤེས་ནྱི། རེ་

གཅྱིག་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་བསོམས་པའྱི་ཐོག་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་བློ་དེ། གཙོ་བོ་སགས་

བླ་མེད་ཀྱི་གཞུང་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡྱིན། ར་རླུང་ཐྱིག་ལེའྱི་ཉམས་ལེན་ལ་བརེན་

ནས་རགས་པ་གོ་བུར་བའྱི་སེམས་དེ་རྣམས་ཇེ་ཕར་འགོ་བའྱི་ཐབས་ཤེས་དེ་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད། རགས་པ་གོ་བུར་བའྱི་སེམས་དང་། ཕ་བ་གཉུག་མའྱི་སེམས་གཉྱིས་དུས་

གཅྱིག་ཏུ་ཡུལ་འཇལ་རུང་གྱི་རྣམ་པ་ལ་འགོ་བ་ཞྱིག་མྱི་ཡོང་བ་ཡྱིན། ཇྱི་སྱིད་རགས་

པ་གོ་བུར་བའྱི་སེམས་ཀྱིས་ཡུལ་འཇལ་རུང་གྱི་རྣམ་པ་ལ་སྐྱེས་པའྱི་རྱིང་དེར་

གཉུག་མའྱི་ཤེས་པ་དེ་ཡུལ་འཇལ་རུང་གྱི་རྣམ་པ་ལ་སྐྱེ་མྱི་ཐུབ་པ་ཡྱིན། རགས་པ་

གོ་བུར་བའྱི་སེམས་དེ་རྣམས་གང་འཚམས་ཇེ་ཕར་ཕྱིན་ན། ཕ་བ་གཉུག་མའྱི་

སེམས་ཡུལ་འཇལ་རུང་གྱི་རྣམ་པ་ལ་སྐྱེ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད། དེས་ན་ར་རླུང་

ཐྱིག་ལེའྱི་ཉམས་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་ཞྱིག་གསུང་གྱི་ཡོད། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

རང་ཚོ་མངལ་སྐྱེས་ཁམས་དྲུག་ལྡན་ཏེ། ཕ་ལས་སྐྱེས་པའྱི་མཛོད་གསུམ་དང་། མ་

ལས་སྐྱེས་པའྱི་མཛོད་གསུམ་བཅས་ཤ་རུས་གདོས་བཅས་ཀྱི་ཕུང་པོ་འདྱི་ཁམས་

སམ་ཐྱིག་ལེ་དཀར་དམར་ཞེས་པའྱི་རས་དེའྱི་ནུས་པ་ལ་བརེན་ནས་སེམས་ཕ་

རགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་འགོ་བ་ཞྱིག་འདོད་ཁམས་པ་ལ་ཡོང་གྱི་ཡོད།།

 སགས་ཀྱི་ཆགས་སང་ལམ་བྱེད་སྐོར།

སགས་ཀྱི་གཞུང་ནས་འདོད་ཆགས་ལམ་བྱེད་དང་། ཞེ་སང་ལམ་བྱེད་ཅེས་པ་

ཞྱིག་གསུངས་ཡོད། ཆགས་སང་གཉྱིས་ཕལ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་ཐེག་པའྱི་སྐབས་སུ་

མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་དེ་ལ་གཉེན་པོ་བསྟེན་ནས་དོར་རྒྱུ་ལས་མེད། སགས་ཀྱི་ཐེག་པའྱི་

སྐབས་རྣལ་འབྱོར་གྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ཆགས་སང་གཉྱིས་ལམ་གྱི་རོགས་པ་སྐྱེ་བའྱི་

རྐེན་དུ་བསྒྱུར་ནས་དེ་གཉྱིས་ཀྱི་གཉེན་པོ་བྱེད་པ་ཞྱིག་གསུང་གྱི་ཡོད། དེས་ན་

ཆགས་སང་ལམ་དུ་བྱེད་པའྱི་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་པས་ན། ཆགས་སང་ལམ་དུ་བྱེད་པའྱི་

རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཆ་རྐེན་གཙོ་བོ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཤ་རུས་གདོས་བཅས་ཀྱི་ཐ་

མལ་པའྱི་ཕུང་པོའྱི་སང་བ་འདྱི་བཀག་ནས། སྟོང་ཉྱིད་རོགས་པའྱི་གཟུང་རྣམ་ལྷར་

ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་བསྐྱེད་པ་དེ་ལྟ་བུའྱི་རེ་གཅྱིག་པའྱི་ལྷ་ཡྱི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་སྟེང་ནས་

ཆགས་སང་ལམ་བྱེད་དེ་ཉྱིད་གསུངས་པ་ཡྱིན། ཁེད་རང་ཚོས་དོན་ཏོག་ཙམ་གོ་གྱི་

འདུག་གམ། ཡང་ན་ཟ་རྱི་བ་རྱི་བྱེད་ཀྱི་འདུག 

དེས་ན་ཞེ་སང་ལམ་བྱེད་བཤད་སྐབས་སྟོང་ཉྱིད་རོགས་པའྱི་གཟུང་རྣམ་ལྷར་

འཆར་བའྱི་ལྷའྱི་གཟུགས་དེ་ཞེ་སང་ལམ་དུ་བྱེད་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས། 

སྐུ་དེ་ཡང་དྲག་པོའྱི་རྣམ་པར་ཤར་གྱི་ཡོད་པས་དེ་ལ་འབེལ་བ་ཡོད། འདོད་ཆགས་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ལམ་དུ་བྱེད་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་སྐྱོང་སྐབས་ལྷ་ཡུམ་བཅས་དེ་ཐོན་ཡོང་གྱི་ཡོད། དེ་

མྱིན་དག་པའྱི་ཞྱིང་ཁམས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ། དཔེར་ན། འཇྱིགས་བྱེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་ལྟ་

བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ལྷ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱིས་བསྐོར་བའྱི་དབུས་སུ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦོར་དུ་

ཡོད་པ་ཞྱིག་ཉྱིན་དང་མཚན། ལོ་དང་ཟླ་བ་འབེལ་ནས་ཕག་རྒྱ་བྱས་ནས་བསད་པ་

ཞྱིག་ར་བ་ནས་མྱིན། དེས་ན་ང་རང་ཚོས་ཡྱི་དམ་ཞེས་བརོད་སྐབས། ང་རང་ཚོར་

བདེན་སང་དེ་ག་དུས་ཡྱིན་ཡང་སླེབས་ཀྱི་ཡོད། བདེན་སང་སླེབས་སྐབས་ཡྱི་དམ་རྡོ་

རེ་འཇྱིགས་བྱེད་ཅེས་བརོད་སྐབས་བདེན་པ། ཚུགས་ཐུབ་པ། གང་ཟག་རང་ཚོད་

ཅྱིག་བློ་ཤར་གྱི་ཡོད་པ་དེ་ལྟར་མྱིན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གདུལ་བྱའྱི་ཁམས་

དང་མོས་པ་ལ་བསྟུན་ནས་ཆགས་སང་ལམ་དུ་བྱེད་ཐུབ་མཁན་གཅྱིག་གྱི་ངོར་

བསོམ་བྱའྱི་ལྷ་སྲུང་ཡྱི་དམ་སྟེ། ཞྱི་བའྱི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཚེ་ཞྱི་བའྱི་

ལྷ་བསོམས་པ་དང་། རྒྱས་པའྱི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་རྒྱན་ཆ་མཆོར་པོ་

ཡོད་པ་ལྟ་བུ་བསྒྲུབ་བྱ་དེ་དང་མཐུན་པའྱི་ལྷ་ཡྱི་རྣལ་འབྱོར་བསོམས་པ་དང་། དབང་

གྱི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དེ་དང་མཐུན་པའྱི་ལྷ་ཡྱི་རྣལ་འབྱོར་བསོམས་

པ། ཡང་དྲག་པོའྱི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དེ་དང་མཐུན་པའྱི་ལྷ་ཡྱི་རྣལ་

འབྱོར་བསོམས་པ་ཐོན་ཡོང་གྱི་ཡོད། 

དེར་བརེན་རྡོ་རེ་འཇྱིགས་བྱེད་སོགས་ནྱི་བསོམ་བྱའྱི་རྣལ་འབྱོར་པ་དེ་ཉྱིད་ཀྱི་ར་

དང་། ཁམས་དང་། རླུང་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དང་བསྟུན་ནས་ལྷ་ཡྱི་རྣམ་པ་ཤར་བ་

ཞྱིག་ཡྱིན། ཡྱི་དམ་ལྷ་ཡྱི་རྣམ་པ་མྱི་འདྲ་བ་ཡོད་པ་དེ་རྣམས་གདུལ་བྱའྱི་དབང་ལས་

ཤར་བ་མ་གཏོགས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ངོས་ནས་གདུལ་བྱ་ལ་མ་བསྟུན་



  132  

བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

པར་རང་དབང་གྱིས་ཤར་བ་ཞྱིག་མེད། དེས་ན་ང་ཚོའྱི་ལྷ་ཁང་ཁག་ཏུ་ཡྱི་དམ་རྒྱུད་

སེའྱི་ལྷ་ཚོགས་འདྲ་མྱིན་ཡོད་པ་རྣམས་གནས་ལུགས་དེ་ལྟར་ཤེས་པའྱི་ཐོག་ནས། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གདུལ་བྱའྱི་ཁམས་དང་མོས་པ་དང་བསྟུན་ནས་དགོས་པའྱི་

དབང་གྱིས་རྣམ་འགྱུར་འདྲ་མྱིན་བསྟན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་སམ་པ་ཞྱིག་ཤེས་དགོས་པ་

ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལས་ལོགས་སུ་ཡྱི་དམ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པར་བསམ་བློ་

བཏང་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་འཚེ་བ་མེད་པའྱི་སྟོན་པ་ཞྱིག་དང་། ཡྱི་དམ་དེ་རྣམས་

ནྱི་རང་ཕོགས་ལེགས་པར་སྐྱོང་ཞྱིང་། གཞན་ཕོགས་བསུན་འབྱྱིན་མཁན་དེ་འདྲ་

ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ན་ནོར་བ་ཡྱིན། 

ཡང་སར་ངས་ངོ་ཤེས་པའྱི་འཇར་མན་གྱི་ཨ་ཅག་ཅྱིག་ཡོད། སྐབས་རེ་རླུང་

བསྟན་པ་ལྟ་བུ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཨ་ཅག་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོད། ཧ་ཅང་ཁ་རྱི་ཁ་ཐུག་

ཅྱིག་ཡོད། ཁོང་རང་ཐེངས་ཤྱིག་འབྲུག་ཡུལ་དུ་ཕྱིན་ཏེ་མར་འཁོར་ནས་ང་དང་ཐུག་

འཕད་བྱུང་བར། འབྲུག་ཡུལ་དུ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་གཤམ་དུ་བཞག་

པ་དང་། བླ་མ་ཞེས་སྟེང་དུ་བཞག་པ་དང་། ཡྱི་དམ་སོགས་འདྲ་མྱིན་མང་པོ་ཞྱིག་

བཀྲམས་འདུག་ལ། དེ་རེས་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དཔའ་བོ་མཁའ་འགོ་ཆོས་སྐྱོང་

སྲུང་མ་ཉན་རང་ཐོན་ཡོང་བ་རྣམས་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་བརོད་ཀྱི་འདུག བཅོམ་

ལྡན་འདས་གཤམ་དུ་འཇོག་གྱི་འདུག་ཅེས་བརོད་ཀྱི་འདུག ང་རང་ཚོའྱི་བླ་མཆོད་

ཀྱི་པད་རྱིམ་བཅུ་གཅྱིག་གྱི་གོ་རྱིམ་བསྒྱིགས་སྐབས། བླ་མ་དང་། རྒྱུད་སེའྱི་ཡྱི་དམ། 

སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས། དཔའ་བོ་མཁའ་འགོ། ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ། ཉན་རང་བཅས་

རྱིམ་པར་སླེབས་ཀྱི་ཡོད། དེས་ན་ཨ་ཅག་དེས་སངས་རྒྱས་གཤམ་དང་། ཡྱི་དམ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

རྱིག་པོ་དེ་དག་སྟེང་དུ་བཞག་འདུག་པས་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞེས་བརོད་ཀྱི་འདུག དེ་ལ་

ཁག་དེ་ཙམ་མྱི་འདུག 

སྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས་སྟོང་ཞེས་པ་དེ་ཉྱིད་མདོ་ལུགས་དབང་དུ་བྱས་ནས་

གསུང་གྱི་ཡོད། དེས་ན་རྒྱུད་སེའྱི་ཡྱི་དམ་རྣམས་སྟེང་དུ་བཀོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་ལྟ་

བུའྱི་གནད་འགག་རྣམས་མ་ཤེས་ན། དེ་དག་ཁད་མཚར་ལ་ཨང་བསམ་པའྱི་ཉེན་ཁ་

ཡོད། གནད་འགག་རྣམས་ཤེས་ན་སྐྱོན་གང་ཡང་མེད། དེས་ན་འདྱི་ལྟར་བརོད་

འདོད་བྱུང་།།

དངོས་གཞྱི་སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྱི་ལམ་བསྟན་པ།

 ༡༽ སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུའྱི་ལམ།

  དངོས་གཞྱི་སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྱི་ལམ་བསྟན་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་

སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུའྱི་ལམ་ངན་འགོའྱི་སྡུག་བསལ་ལ་འཇྱིགས་ནས་སྱིག་པ་སོང་བ་ནྱི༑ 

ར་བ་ལས།

 ཤྱིན་ཏུ་བཟོད་དཀའྱི་ངན་སོང་སྡུག་བསལ་རྣམས། །

 སྱིག་པའྱི་ལས་ཀྱི་འབས་བུར་ཐུབ་པས་གསུངས། །

 དེ་ཕྱིར་སོག་ལ་བབ་ཀང་མྱི་དགེའྱི་ལས། །

 ནམ་ཡང་མྱི་བྱེད་རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་ཡྱིན། །

  ཞེས་པ་འདྱིས་ལས་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་གསུངས་པ་ཡྱིན། ལམ་རྱིམ་

ལྟར་ན་ཕྱི་མ་དོན་གཉེར་གྱི་བློ་སྦངས་པ་དང་། ཕྱི་མར་བདེ་བའྱི་ཐབས་བསྟན་པ་
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

ཞེས་གསུང་གྱི་ཡོད། འདྱིའྱི་གོ་རྱིམ་ནྱི་ཕྱི་མ་དོན་གཉེར་གྱི་བློ་སྐྱེ་བ་ལ། དལ་འབྱོར་

དོན་ཆེ་རེད་དཀའ་དང་། འཆྱི་བ་མྱི་རག་པ་བསམ་པ་གཉྱིས་དང་། ཕྱི་མར་བདེ་བའྱི་

ཐབས་བསྟན་པ་དེ་ལ། སྐྱབས་འགོ་དང་། ལས་འབས་གཉྱིས་གསུངས་པ་ཡྱིན། 

སྐྱབས་འགོའྱི་རྣམ་གཞག་གོང་དུ་ཞུས་ཟྱིན་ཅྱིང་། ལས་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་

པ་དེ་ལ། 

ཤྱིན་ཏུ་བཟོད་དཀའྱི་ངན་སོང་སྡུག་བསལ་རྣམས། །

ཞེས་པ་ནྱི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་གཞུང་དུ་སྡུག་བསལ་གསུམ་གསུང་གྱི་ཡོད། 

དེ་ཡང་། སྡུག་བསལ་གྱི་སྡུག་བསལ་དང་། འགྱུར་བའྱི་སྡུག་བསལ། ཁབ་པ་འདུ་

བྱེད་ཀྱི་སྡུག་བསལ་དང་གསུམ་གསུངས་ཡོད། དེ་ལྟར་སྡུག་བསལ་གསུམ་

གསུངས་པའྱི་ནང་གྱི་སྐབས་འདྱིའྱི་སྡུག་བསལ་ནྱི། དུད་འགོས་ཀང་ངོས་འཛིན་ཐུབ་

པའྱི་སྡུག་བསལ་གྱི་སྡུག་བསལ་དེ་ཉྱིད་གཙོ་བོར་གསུང་གྱི་ཡོད། དེས་ན་ཤྱིན་ཏུ་

བཟོད་པར་དཀའ་བའྱི་འབས་བུ་ངན་སོང་གྱི་སྡུག་བསལ་གྱི་སྡུག་བསལ་དེ་རྒྱུ་གང་

གྱི་དབང་གྱིས་བྱུང་ཞེ་ན། རྒྱུ་བསོད་ནམས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལས་སམ་སྱིག་པའྱི་ལས་

ཀྱིས་བྱུང་བས་སྱིག་པའྱི་ལས་ཀྱི་འབས་བུར་གསུངས་པ་ཡྱིན། 

ཐུབ་པས་གསུངས་ཞེས་པ་ནྱི། དེ་ལྟ་བུའྱི་ལས་འབས་ཕ་ཞྱིང་ཕ་བ་རྣམས་ནྱི་

ཤྱིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ཡྱིན་པས་ལུང་ལ་བརེན་ནས་ཡྱིད་ཆེས་རེད་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་། 

ལུང་དེ་ཡང་དཔད་པ་གསུམ་གྱིས་དག་པ་ཞྱིག་དགོས་པ་ཡྱིན། དེ་ལྟ་བུའྱི་ཐོག་ནས་

ཐུབ་པས་གསུངས་ཞེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན། སྐབས་འདྱིར་བསོད་ནམས་མ་ཡྱིན་པའྱི་

ལས་སམ་སྱིག་པའྱི་ལས་ཞེས་པ་ནྱི། མྱི་དགེ་བཅུ་ཞེས་པ་དེ་ཡྱིན། དེ་ཡང་། ལུས་ཀྱི་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ལས་ནྱི་རྣམ་པ་གསུམ། །ངག་གྱི་རྣམ་པ་བཞྱི་དག་དང་། །ཡྱིད་ཀྱི་ལས་ནྱི་རྣམ་གསུམ་

སྟེ། །མྱི་དགེ་བཅུ་པོ་སང་བར་བགྱི། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་སྱིག་པ་མྱི་དགེ་བ་བཅུའྱི་

ལས་རྣམས་སོམ་དགོས་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན། གང་ལགས་ཤེ་ན། རྒྱུ་དེ་བསགས་

ན་དེའྱི་འབས་བུ་ངན་སོང་གྱི་སྡུག་བསལ་གྱི་སྡུག་བསལ་བཟོད་པར་དཀའ་བ་ཡོང་

གྱི་ཡོད་སྟབས། འབས་བུ་དེ་མྱི་འདོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་ན། འབས་བུ་དེ་རང་རང་གྱི་

རྒྱུ་ལ་བརེན་ནས་ཡོང་དགོས་སྟབས། རྒྱུ་སྱིག་པའྱི་ལས་དེ་སོམ་དགོས་ཞེས་

གསུངས་པ་ཡྱིན།།  

༢༽ སྐྱེས་བུ་འབྱིང་གྱི་ལམ།

  གཉྱིས་པ་སྐྱེས་བུ་འབྱིང་གྱི་ལམ་སྱིད་པའྱི་བདེ་ལ་མ་ཆགས་པར་ཐར་པ་

དོན་དུ་གཉེར་བ་ནྱི། ར་བ་ལས།

 སྱིད་གསུམ་བདེ་བ་རྩྭ་རེའྱི་ཟྱིལ་པ་བཞྱིན། །

 ཡུད་ཙམ་ཞྱིག་གྱིས་འཇྱིག་པའྱི་ཆོས་ཅན་ཡྱིན། །

 ནམ་ཡང་མྱི་འགྱུར་ཐར་པའྱི་གོ་འཕང་མཆོག །

 དོན་དུ་གཉེར་བ་རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་ཡྱིན། །

ཞེས་པ་འདྱིས་སྐྱེས་བུ་འབྱིང་གྱི་རྣམ་གཞག་གསུངས་པ་ཡྱིན། སྐྱེས་བུ་འབྱིང་

ཞེས་པ་ནྱི་ཁ་སང་བརོད་པ་བཞྱིན། བློ་ཡྱི་རྱིམ་པ་མཐོ་རུ་ཕྱིན་ཏེ། ཚེ་འདྱིའྱི་སང་ཞེན་

དང་ལྟོ་གོས་ཁོ་ནར་བསམ་བློ་གཏོང་བ་དེ་སེལ་ནས་སྐྱེ་བ་ཕྱི་མར་བསམ་བློ་གཏོང་

དགོས་ཀྱི་སམ་པའྱི་ཐོག་ནས་སྱིག་སོང་དགེ་སྒྲུབ་སྟེ། རང་ཉྱིད་ཀྱིས་མ་དགའ་བའྱི་
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

དག་བོ་གསོད་པ་དང་། རང་གྱི་འདོད་པའྱི་དངོས་པོ་དབང་ཡོད་ཀྱིས་རྐུ་འཕོགས་

བྱེད་པ་དང་། རྫུན་དང་ཕ་མ། གཡོ་སྒྱུ་ཁམ་གསུམ། དེ་བཞྱིན་བཙན་གཡེམ་བྱེད་པ་

སོགས་ཀྱིས་འཕལ་དུ་རང་གྱི་དགོས་མཁོ་ཅུང་ཟད་སྒྲུབ་པ་ཡོང་སྱིད། དཔེར་ན་རྐུན་

མ་བརྐུས་ནས་དངུལ་འབེལ་པོ་ཡོང་བ་དང་། ཧམ་པ་བཤད་ནས་རྒྱུ་དངོས་རག་པ་

ལྟ་བུ་ཡོང་གྱི་ཡོད། དེ་ནྱི་ཚེ་འདྱི་ཁོ་ནར་བསམ་བློ་བཏང་བ་དང་། ལས་འབས་ཁད་

དུ་སད་ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ལྟར་ཚེ་འདྱིའྱི་སང་ཞེན་ཁོ་ནར་བསམ་བློ་བཏང་ནས་

མྱི་ཚེ་བསྐྱལ་ན། དེ་ལ་བསམ་བློ་ཡག་པོ་ཞྱིག་བཏང་ན་ཚེ་འདྱི་ཡང་སྐྱྱིད་པ་གང་ཡང་

མེད། 

དཔེར་ན། འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་ཐོག་དམག་འཁྲུག་མང་པོ་རྒྱག་པ་དང་། མྱི་གསོད་

ཁག་སྦོར་མང་པོ་ཞྱིག་བྱེད་ཀྱི་འདུག དེ་དག་ནྱི་ཚེ་ཕྱི་མའྱི་དོན་དུ་གསོད་རེས་བྱེད་

པ་ཞྱིག་མྱིན་པར་ཚེ་འདྱི་སྐྱྱིད་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན་བསམས་ནས་གསོད་རེས་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད། རང་དང་གཞན། དག་དང་གཉེན་ཞེས་བཤད་ནས་བསད་ནས་ཨེ་དྲགས། རྫུན་

བཤད་ནས་ཨེ་དྲགས། ཧམ་པ་བཤད་ནས་ཨེ་དྲགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མྱི་ཚེ་སྐྱེལ་གྱི་

ཡོད། དེ་དག་ནྱི་ཚེ་འདྱིའྱི་བདེ་སྐྱྱིད་ཁོ་ནར་བསམ་བློ་བཏང་བ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་སྤད་

ནས་ཚེ་འདྱིའྱི་བདེ་སྐྱྱིད་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་ཀང་སྐྱྱིད་པ་གང་ཡང་མེད། དག་གཅྱིག་བཏུལ་

ན་དག་གཉྱིས་ཡོང་བ་དང་། དག་གཉྱིས་བཏུལ་ན་དག་བཞྱི་ཡོང་བ་ནྱི་འཇྱིག་རེན་གྱི་

ཆོས་ཉྱིད་ཡྱིན། 

དཔེར་ན། ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་སྦུ་ཤུ་ཁོང་ཉྱིད་མྱི་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དང་

། ངེད་གཉྱིས་ངོ་ཤེས་ཧ་ཅང་ནང་ཚགས་ཡྱིན། ཁོང་དངོས་གནས་མྱི་ཁ་རྱི་ཁ་ཐུག་



  137  

༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བསམ་པ་རྣམ་དག་ཆེ་འདྲྱིས་ཆུང་འདྲྱིས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོད། འོན་ཀང་ཁོང་

རང་གྱི་སྱིད་བྱུས་འཛིན་སྟངས་སམ། ཡང་ན་སློབ་སྟོན་ཕུལ་མཁན་གྱི་དབང་གྱིས་

གང་ལྟར་ཨྱི་རག་གྱི་གནས་ཚུལ་དེ། བོད་ཀྱི་བརོད་ཚུལ་ལྟར་སྐྱོ་མ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་

གཡོས་པ་ད་ཆ་སྐྱོ་མ་ལྡག་མ་ཐུབ་པར་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཆགས་ཡོད། ད་

ལྟའང་ཕལ་ཆེར་ཉྱིན་རེ་མྱི་གངས་སུམ་བཅུ་ནས་བཞྱི་བཅུའྱི་བར་འབར་གས་ཀྱི་དོན་

རྐེན་འོག་ཚེ་སོག་ཤོར་གྱི་ཡོད། མྱི་ལ་ང་རྒྱལ་དང་། ཁོང་ཁོ། འཁོན་འཛིན་བཅས་

ཀྱི་དབང་དུ་འགོ་སྐབས་མྱི་སྨོན་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཏེ་རང་སོག་བློས་བཏང་ནས་གཏོར་

བཤྱིག་གྱི་ལས་ངན་ཚབས་ཆེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་དག་གོ་མཚོན་གྱིས་འདུལ་ཐུབ་

ཐབས་མེད། 

ངོས་ནས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་དག་གཅྱིག་བཏུལ་ན་དག་གཉྱིས་ཡོང་བ་དང་། 

དག་གཉྱིས་བཏུལ་ན་དག་བཞྱི་ཡོང་བ་ནྱི་ཆོས་ཉྱིད་ཡྱིན། དག་བོ་ཡོང་བ་དེ་ཡང་

སེམས་ཀྱི་འཁོན་འཛིན་དང་། ཞེ་སང་སོགས་ཀྱི་དབང་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན། དངོས་

གནས་དག་འདུལ་སྟངས་ཅྱི་འདྲ་ཡྱིན་ཞེ་ན། སེམས་ནང་འཁོན་འཛིན་དང་། ཁོང་ཁོ། 

ཞེ་སང་། འཇྱིགས་སང་སོགས་མེད་པ་ཞྱིག་བཟོ་ཐུབ་ན་དག་མེད་པར་ཆགས་ཀྱི་

ཡོད། དག་མེད་པ་བཟོ་སྐབས་གོ་མཚོན་ཐོགས་ཏེ་ཞེད་སང་བསྐུལ་ནས་མེད་པར་

བཟོ་ཐུབ་ཐབས་མེད། བྱམས་པོ་དང་མཛའ་བོ་བྱས་ཏེ་འགོགས་འདྲྱིས་ངང་ཡྱིན་

ལུགས་མྱིན་ལུགས་བཤད་ནས་ཕ་རོལ་པོར་བརེ་དུང་དང་གུས་བཀུར་བྱས་པའྱི་

ཐོག་ནས་དེའྱི་སེམས་རྒྱུད་རྩུབ་པོ་ཞྱི་ཐབས་བྱེད་དགོས་པ་ལས། རྩུབ་པོ་བྱས་ན་

ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་མེད། 
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

དཔེར་ན། ང་ཚོ་བོད་པའྱི་ཐོག་ཆ་བཞག་ན། རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་གཞུང་གྱིས་ཀླད་

པ་མཁེགས་པོས་གསོད་རྡུང་དང་། རྡུང་རྡེག་ཚ་ནན་གཏོང་དགོས་ཞེས་བརོད་པ་

དེས་བོད་པ་ཚོ་ཇེ་མཁེགས་སུ་འགོ་གྱི་ཡོད། དེ་ནྱི་འཇྱིག་རེན་གྱི་ཆོས་ཉྱིད་ཡྱིན། 

དངོས་གནས་བོད་པར་བྱམས་པོ་བྱས། བོད་པའྱི་བདེ་སྡུག་ལ་བསམ་བློ་བཏང་ནས་

བསམ་པ་རྣམ་དག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་པ་ཚོའྱི་སེམས་རང་བཞྱིན་ཞྱི་འགོ་བ་འདྱི་

ནྱི་ཆོས་ཉྱིད་ཡྱིན། དེས་ན་ཚེ་འདྱིའྱི་འདུལ་རྒྱུའྱི་དག་དང་། སྐྱོང་རྒྱུའྱི་གཉེན་གཉྱིས་

ལ་ཞེན་ནས་ཕྱིན་ན་ཚེ་འདྱིར་བདེ་སྐྱྱིད་མེད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཡྱིན། ཚེ་ཕྱི་མར་

ཡང་གཞན་ལ་སྡུག་བསལ་སྦྱིན་པའྱི་དབང་གྱིས་རང་ལ་སྡུག་བསལ་མོང་དགོས་པ་

འདྱི་ནྱི་ལས་དང་འབས་བུའྱི་ཆོས་ཉྱིད་ཡྱིན། ཡག་པོ་བྱས་ན་ཡག་པོ་ཡོང་བ་དང་། 

སྡུག་པོ་བྱས་ན་སྡུག་པོ་ཡོང་བ་ཆོས་ཉྱིད་ཡྱིན། དེས་ན་ཚེ་འདྱིར་ཧ་ཅང་ཞེན་ཆགས་

བྱེད་པ་ཅུང་ཉུང་དུ་བཏང་ནས། ཚེ་ཕྱི་མའྱི་དོན་འཐུས་མྱི་ཤོར་བའྱི་ཐོག་བསམ་བློ་

གཏོང་བ་ནྱི་སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུའྱི་བྱེད་ཐབས་ཡྱིན། ཚེ་ཕྱི་མར་ཕན་པ་ནྱི་ཚེ་འདྱིར་སྱིག་

པ་མྱི་དགེ་བའྱི་ལས་སོམ་སྟེ་སྱིག་ལས་སོང་བ་དང་། སྱིག་པ་སོང་བ་དེ་ཡང་སྤྱིར་

བཏང་ལས་འབས་སྲུང་བ་དང་། སྱིག་པ་སོང་བ། སེམས་ཅན་ལ་གནོད་འཚེ་སོང་བ་

དེ་དག་ནྱི་ཆོས་ལུགས་ཚང་མ་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱིན། དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་མྱི་རག་པ་སོམ་

པ་དང་། དལ་འབྱོར་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་བ་སོགས་ནྱི་ཚིག་ལ་གསལ་མྱིན་ཙམ་ལས་

དོན་ལ་ཆོས་ལུགས་ཚང་མ་གཅྱིག་མཚུངས་ལྟ་བུ་ཡྱིན། 

ཡེ་ཤུའྱི་ཆོས་ལ་ཆ་བཞག་ན། སྐྱེ་བ་རེས་མ་ལྷ་ཡུལ་དུ་སྐྱེ་བ་ལྟ་བུ་དམྱིགས་

ཡུལ་དུ་བཞག་ནས། ཚེ་འདྱིར་སོམ་པ་བླང་རྒྱུ་ཡོད་ལ། གཞན་ལ་གནོད་འཚེ་སངས་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

པ་ཙམ་མྱིན་པར་གཞན་བདེ་སྒྲུབ་པའྱི་དོན་དུ་སློབ་གྲྭ་དང་སན་ཁང་གྱི་ལས་ཀ་བྱེད་

པ་ལྟ་བུ། དཔེར་ན། མ་དྷར་ཊེ་རེ་སེའྱི་རེས་འབངས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཇྱི་ལྟར་བྱེད་ཀྱི་མྱི་

འདུག་གམ། དངོས་གནས་མྱི་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་ཧ་ལས་དགོས་པའྱི་ལྟ་རོག་དང་

ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་རྣམས་ནྱི་དཀོན་མཆོག་དགེས་པའྱི་ཆེད་དང་། བསོད་

ནམས་གསོག་པའྱི་སླད་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེས་ན་ཚེ་འདྱིའྱི་སང་ཤས་ལྡོག་པ་

དང་རྣམས་ལ་ཡོད་པས། ཕལ་ཆེར་ནང་པ་དང་ཐུན་མོང་བ་ལྟ་བུ་ཡྱིན། འོ་ན་ཁད་

པར་གང་གྱིས་འབྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེ་ན། སྐྱབས་འགོས་ཁད་པར་འབྱེད་ཀྱི་ཡོད། ལས་

འབས་བསྲུང་རྒྱུ་ཡང་སྐྱབས་འགོའྱི་བསླབ་བྱས་བསྡུས་པའྱི་ལས་འབས་སྲུང་གྱི་

ཡོད་སྟབས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཆགས་པ་ཡྱིན། 

དེ་ནས་རྱིམ་པ་གཉྱིས་པ་ནྱི། ཚེ་འདྱིར་ང་རང་ཚོ་མངོན་མཐོའྱི་མྱི་ལུས་ཐོབ་ཡོད། 

འོན་ཀང་སྐྱེ་རྒ་ན་འཆྱིའྱི་སྡུག་བསལ་ནྱི་དུས་ནམ་དུ་ཡང་ཡོད་པ་ཡྱིན། དེ་ཙམ་དུ་མ་

ཟད་ཚེ་འདྱིར་མངོན་མཐོ་ཐོབ་ཀང་སྐྱེ་བ་ཕྱི་མ་ཅྱི་འདྲ་ཡོང་མྱིན་ཚོད་མྱི་ཐྱིག་པས། 

ད་ལྟ་མངོན་མཐོའྱི་ལུས་རེན་ཐོབ་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཡང་སར་གྱི་ཉོན་མོངས་

གོམས་པའྱི་དབང་གྱིས། ཉོན་མོངས་ལ་ཉེས་དམྱིགས་མཐོང་བཞྱིན་དུ་ཉོན་མོངས་

མངོན་དུ་གྱུར་པ་དང་། ཉོན་མོངས་ཀྱི་གཞན་དབང་དུ་འགོ་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད། དེས་ན་

བསམ་བློ་ཡག་པོ་ཞྱིག་བཏང་ན། སྡུག་བསལ་བཟོ་མཁན་དང་། སེམས་མ་དུལ་བར་

བྱེད་མཁན་གྱི་ར་བ་ཉོན་མོངས་ཞེས་པ་འདྱི་ཡྱིན་པས། དེ་མེད་པར་བཟོ་བའྱི་ཐབས་

ཤེས་བྱེད་དགོས། ཉོན་མོངས་མེད་པ་བཟོ་ཐུབ་ཐབས་ཡོད་དམ་མེད་ཅེ་ན། བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྱིས་འགོག་པའྱི་བདེན་པ་ཞེས་གསུངས་པ་ནྱི། ཉོན་མོངས་མེད་པ་བཟོ་
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

ཐུབ་པ་དང་། ཉོན་མོངས་སངས་པའྱི་བལ་བ་ཐོབ་ཐུབ་པ་གསུངས་པ་ཡྱིན།

ཉོན་མོངས་སམ་སྐྱོན་གྱི་རྱིགས་སང་བྱ་གཏན་དུ་སངས་པའྱི་འགོག་པའྱི་བདེན་

པ་ཞེས་པ་ནྱི། འགོག་པ་དང་། ཞྱི་བ། ག་ནོམ། ངེས་འབྱུང་ཞེས་དེའྱི་ཁད་ཆོས་རྣམས་

གསུངས་ཡོད། ག་ནོམ་པ་ཞེས་པ་ནྱི་དངོས་གནས་ཡྱིད་ཚིམ་པ་དང་། གཏན་དུ་ཞྱི་

བ། སླར་ཡང་རོག་དྲ་ཡོང་རྒྱུ་མེད་པ། གཉེན་པོ་བསྟེན་པའྱི་སོ་ནས་སྐྱོན་དེ་འགོག་པ་

དང་། འགོག་པ་དེས་གཏན་དུ་ཞྱི་བ། ཞྱི་བ་དེ་ཡང་རོག་དྲ་མེད་པ་ཙམ་མྱིན་པར་

དངོས་གནས་ཡྱིད་ཚིམ་ཞྱིང་ག་ནོམ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ངེས་འབྱུང་ཞེས་པ་ནྱི་སྐྱོན་དེ་

ལས་གཏན་དུ་ཐར་བ་ཞྱིག་ལ་གསུང་གྱི་ཡོད། 

དེས་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འགོག་པའྱི་བདེན་པ་ཞེས་གསུངས་པ་དེས། 

སྡུག་བསལ་གྱི་ར་བ་ཉོན་མོངས་གཏན་དུ་མེད་པ་བཟོ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོང་བ་གསུང་གྱི་

ཡོད། དེས་ན་ཉོན་མོངས་ར་བ་ནས་མེད་པ་བཟོ་བའྱི་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་པའྱི་དོན་

དུ་ཉོན་མོངས་ཡོད་ན་སྐྱོན་གང་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེ་བཤད་དགོས་པ་ཡྱིན། སྡུག་བསལ་

གྱི་སྡུག་བསལ་ཙམ་ལ་མྱི་འདོད་པའྱི་བློ་ཡོད་པས་ཉོན་མོངས་སོང་དགོས་དོན་དེ་

ཙམ་མེད། སྱིག་པ་སངས་ན་འགྱིགས་སམ། ང་རང་ཚོ་ལྟ་བུ་རྱིགས་འགའ་ཤས་ལ་

འདྱི་ལྟར་ཡོང་བ་ཡྱིན། ཆགས་པ་དང་། ཞེ་སང་སོགས་ནྱི་སེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ལྟ་

བུ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། མྱི་གསོད་པ་དང་། མྱི་ལ་ཐུབ་ཚོད་ཤོད་པ། མྱི་ལ་མགོ་སྐོར་

གཏོང་བ་སོགས་ནྱི་གཏན་ནས་མྱི་རུང་བ་ཡྱིན། ཆགས་སང་ཞེས་པ་དེ་ཡང་སེམས་

ཡོད་ན་ཆགས་སང་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་སམ་པ་དྲན་གྱི་ཡོད། སར་མུ་སྟེགས་

དཔོད་པ་བས་དྲྱི་མ་སེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ལ་ཞུགས་ཡོད་པས་དྲྱི་མ་ཟད་པའྱི་མཐའ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

མེད་ཅེས་བརོད་ཀྱི་ཡོད། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་གཞུང་ནས་སེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་

འོད་གསལ་བ་དང་། དྲྱི་མ་གོ་བུར་བ་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད། 

དེས་ན་ཉོན་མོངས་མེད་པར་བཟོ་བའྱི་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་པ་ལ་ཉོན་མོངས་

ཇྱི་སྱིད་གནས་པའྱི་རྱིང་ལ་སྐྱོན་གང་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེ་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་

ཡྱིན། དེ་ལ་ང་ཚོས་བདེ་སྐྱྱིད་དུ་བརྱི་བའྱི་ཟག་བཅས་ཀྱི་ཚོར་བ་བདེ་བ་དེ་སྡུག་

བསལ་གྱི་རང་བཞྱིན་རེད་ཅེས་འགྱུར་བའྱི་སྡུག་བསལ་ངོ་སྤད་པ་དང་། དེ་ལྟ་བུའྱི་

སྡུག་བསལ་གྱི་སྡུག་བསལ་དང་། འགྱུར་བའྱི་སྡུག་བསལ་གཉྱིས་ཀ་ཡོང་བའྱི་ར་བ་

ནྱི་ཉེར་ལེན་གྱི་ཕུང་པོ་འདྱི་ཡོད་པའྱི་དབང་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཞེས་འདུ་བྱེད་ཀྱི་སྡུག་

བསལ་དེ་ངོ་སྤད། དེ་དག་ལ་བསམ་བློ་ཡག་པོ་ཞྱིག་བཏང་ན་ཉོན་མོངས་ཀྱི་ཉེས་

དམྱིགས་ཤེས་ཏེ་ཡོང་བ། ཉེས་དམྱིགས་ཅན་གྱི་ཉོན་མོངས་སོང་འདོད་ཀྱི་བློ་སྐྱེ་

ཞྱིང་། ཉོན་མོངས་སོང་ཐབས་ཡོད་མེད་ཀྱི་བསམ་བློ་འཁོར་བ་དེ་ནྱི་སྟོང་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་

བའྱི་ཐོག་ཏུ་འགོ་གྱི་ཡོད། ཉོན་མོངས་ཡག་པོ་ངོས་འཛིན་ཏེ་དེའྱི་ར་བ་གང་ལ་ཐུག་

པ་དཔོད་སྐབས་གཏྱི་མུག་བདེན་འཛིན་ལ་ཐུག་པ་ཤེས། གཏྱི་མུག་བདེན་འཛིན་

ཞེས་པ་ཡུལ་ལ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་རོག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཇྱི་ལྟར་ཤེས་དགོས་ཤེ་ན། ཡུལ་

གྱི་གནས་ལུགས་དེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པ་ཡྱིན་པ་དང་། མ་རྱིག་པ་དེས་རང་

བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་དེ་ཡག་པོ་ངོ་འཕོད་ན། སྡུག་བསལ་གྱི་ར་བ་ཆོས་

རྣམས་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའྱི་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི་བློའྱི་ཞེན་ཡུལ་ཐ་སད་

དུ་ཡང་མེད་པ། ཞེན་ཡུལ་རྱིགས་པས་བསུན་ཕྱུངས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། ཉོན་

མོངས་ཟད་རུང་ཡྱིན་པ། ཉོན་མོངས་ལ་གཉེན་པོ་སྟོབས་ལྡན་ཡོད་པ་མཐོང་ཡོང་གྱི་
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

ཡོད། གཉེན་པོ་དེ་ལ་གོམས་ན། སེམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡྱིན་པས་སླར་འབད་བརོན་ལ་

མ་བལྟོས་པར་ངང་གྱིས་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བ་ཞྱིག་དང་། གོམས་པ་མཐའ་མེད་

དུ་འཕེལ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོང་བ་ཤེས་ཤྱིང་། དེས་ན་ཐར་པ་ཞེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་ཆོག་པ་

འདུག་སམ་པ་ཞྱིག་བློ་ལ་ཤར་ཡོང་བ་གསུང་གྱི་ཡོད།

སྱིད་གསུམ་བདེ་བ་རྩྭ་རེའྱི་ཟྱིལ་པ་བཞྱིན། །

ཡུད་ཙམ་ཞྱིག་གྱིས་འཇྱིག་པའྱི་ཆོས་ཅན་ཡྱིན། །

ཞེས་སྱིད་པ་གསུམ་གྱི་བདེ་བ་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་། དེ་རྣམས་ནྱི་མྱི་རག་པ་

དང་མྱི་བརན་པ། མཐར་རྒུད་པ་བསྡུས་འགོ་བ་ཡྱིན། གང་ལགས་ཤེ་ན། ལས་ཉོན་

གྱི་གཞན་དབང་ཅན་ཡྱིན། ལས་ཉོན་གྱི་གཞན་དབང་ཅན་ཡྱིན་ཕྱིན་ཆད་ལ་མཐའ་

མྱི་བཟང་བ་ཡྱིན། དེས་ན་སྱིད་པའྱི་ཕུན་ཚོགས་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཡང་། མཐའ་མྱི་

བཟང་བར་གུད་པས་བསྡུས་འགོ་བ་ཤ་སྟག་ཡྱིན་ལ། ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པའྱི་བདེ་

བ་གཅྱིག་ཀང་མེད། འོ་ན་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱི་བདེ་བ་ཞེས་བརོད་བཞྱིན་པ་སྟེ། ཐར་པ་དང་

འགོག་བདེན་ལ་ཆ་བཞག་ན། དངོས་གནས་འགྱུར་དུ་མེད་པའྱི་བདེ་བ་དང་ཞྱི་བ་

ཞྱིག་ཡྱིན་པས། 

ནམ་ཡང་མྱི་འགྱུར་ཐར་པའྱི་གོ་འཕང་མཆོག །

དོན་དུ་གཉེར་བ་རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་ཡྱིན། །

གསུངས་པ་ཡྱིན། ཐར་པ་ཞེས་པ་ནྱི་བཅྱིངས་པ་ལས་ཐར་བ་དང་། བཅྱིངས་པ་

ལས་གོལ་བ་སྟེ། མདོར་ན་ཉོན་མོངས་པའྱི་གཞན་དབང་ལས་གོལ་བ་ལ་ཐར་པ་

ཞེས་བརོད་ཀྱི་ཡོད། ཉོན་མོངས་པའྱི་འཆྱིང་བ་ལས་ཐར་སྐབས་ཐར་པ་ཞེས་བརོད། 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཉོན་མོངས་བརྒྱ་ཁྱི་བཞྱི་སྟོང་སོགས་ཉོན་མོངས་ཕ་རྒྱས་ལ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་

གསུངས་ཡོད། དེ་ཡང་ཕར་རྱིམ་གྱིས་འདེད་ན་ལྟ་བ་ལྔ་དང་ལྟ་མྱིན་ལྔ་ཞེས་

གསུངས་པ་དང་། མངོན་པ་འོག་མ་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་ན་ལྟ་བ་དང་ལྟ་མྱིན་བཅུ་

བཤད་པ་དང་། གཞན་ཡང་ར་ཉོན་དྲུག་དང་། ཉེ་ཉོན་ཉྱི་ཤུ་སོགས་མངོན་པ་ཀུན་

བཏུས་ལས་གསུངས་ཡོད། དེ་རྣམས་ཕར་དེད་ན་ར་བ་ཉོན་མོངས་དུག་གསུམ་ཡྱིན། 

ཉོན་མོངས་དུག་གསུམ་གྱི་ར་བ་ནྱི་གཏྱི་མུག་བདེན་འཛིན་ཡྱིན། 

སྱིད་པ་འཁོར་ལོའྱི་དབུས་སུ་གཞྱི་ནག་པོའྱི་སྟེང་དུ་བྱ་ཕག་སྦྲུལ་གསུམ་བྱིས་

ཡོད། ཚད་ལྡན་ལྟར་བྱིས་ན་བྱ་དང་སྦྲུལ་གཉྱིས་ཕག་པའྱི་ཁ་ནས་ཐོན་པ་ཞྱིག་བྱི་

དགོས་པ་ཡྱིན། ཕག་པས་གཏྱི་མུག་དང་། སྦྲུལ་གྱི་ཞེ་སང་། བྱ་ཡྱིས་འདོད་ཆགས་

བཅས་དུག་གསུམ་མཚོན་གྱི་ཡོད། དེས་ན་སྦྲུལ་དང་བྱ་དེས་མཚོན་པའྱི་འདོད་

ཆགས་དང་། ཞེ་སང་གཉྱིས་པོ་དེ་ཡང་ཕག་པའྱི་ཁ་བྱུང་བ་སྟེ་གཏྱི་མུག་གྱིས་བྱུང་བ་

ཡྱིན། ར་བ་ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་གཏྱི་མུག་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཞེས་གསུང་གྱི་ཡོད། 

དེ་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མདོའྱི་ནང་དུ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཡོད་ལ། དེའྱི་དགོངས་པ་

བཀྲལ་ནས་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཀང་། ཧ་ཅང་གསལ་པོར་གསུངས་ཡོད། དེ་ནས་

ད་དུང་དབུ་མ་བཞྱི་བརྒྱ་པ་སོགས་ནང་པའྱི་གཞུང་ཡོད་དོ་ཅོག་ནས་ལྟ་བ་ཕ་རགས་

ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏྱི་མུག་ངོས་འཛིན་སྟངས་མྱི་འདྲ་བ་ཡོད་པ་ལས། ར་བ་མ་རྱིག་པའྱི་

དབང་གྱིས་བྱུང་བ་རེད་ཅེས་སྱིད་པ་འཁོར་ལོ་བཤད་སྐབས། སྱིད་པ་འཁོར་ལོའྱི་

རེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་མ་དེར་མ་རྱིག་པ་ཞེས་མྱིང་བཏགས་ཡོད། 

དངོས་གནས་སྡུག་བསལ་འདོད་མཁན་སུ་གཅྱིག་ཀང་མེད། བདེ་བ་འདོད་པ་དང་
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

སྡུག་བསལ་མྱི་འདོད་པ་ཤ་སྟག་ཡྱིན། འོན་ཀང་སྡུག་བསལ་ཡོང་བ་ནྱི་མྱི་ཤེས་པའྱི་

དབང་གྱིས་བྱུང་བ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཡྱིན། ཤེས་ནས་སྡུག་བསལ་དང་དུ་ལེན་མཁན་

སུ་ཡང་མྱི་ཡོང་བ་ཡྱིན། མྱི་ཤེས་པའྱི་དབང་གྱིས་སྡུག་བསལ་བཟོ་གྱི་ཡོད། དེས་ན་

སྱིད་པ་འཁོར་ལོའྱི་རེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་དང་པོར་མ་རྱིག་པ་བཤད་

ཡོད། དེས་ན་མ་རྱིག་པ་ལ་སྐྱོན་དུ་བལྟས་ནས། མདོར་ན་མ་རྱིག་པ་དཔྱིས་ཕྱིན་པ་

ངོས་འཛིན་པ་ལ་གཏྱི་མུག་བདེན་འཛིན་དེ་གསུངས་ཡོད། གཏྱི་མུག་བདེན་འཛིན་

ཇྱི་སྱིད་ཡོད་པ་དེ་སྱིད་དུ་ཉེར་ལེན་གྱི་ཕུང་པོའྱི་དབང་གྱིས་སྡུག་བསལ་རྒྱུན་མྱི་

ཆད་དུ་ཡོང་བ་གསུངས་ཡོད།

འོ་ན་དེ་ལྟ་བུའྱི་ལས་ཉོན་དེ་ཇྱི་ལྟར་སོང་དགོས་ཤེ་ན། གཙོ་བོ་ཉོན་མོངས་སོང་

བ་ནྱི་བདག་མེད་རོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་སོང་དགོས། དེ་ནྱི་ལྷག་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་

བསླབ་པ་ཞེས་པ་འདྱི་ཡྱིན། དེ་ལྟ་བུའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་བསླབ་པ་དེ་ཉོན་མོངས་ཀྱི་

གཉེན་པོ་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོང་བ་ལ། བསམ་གཏན་གྱི་གོགས་དང་བཅས་པ་

ཞྱིག་དགོས་པ་ཡྱིན། དེས་ན་ཞྱི་གནས་སམ་ལྷག་པ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བསླབ་པ་ཞེས་

པ་དེ་ཉྱིད་དགོས་པ་ཡྱིན། དེ་ཡོང་བ་ལ་དེའྱི་གཞྱི་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་བསླབ་པ་དགོས་

པ་ཡྱིན། རབ་བྱུང་ཡྱིན་ན་རབ་བྱུང་གྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་། ཁྱིམ་པ་ཡྱིན་ན་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱིས་ཁྱིམ་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་དགེ་བསེན་གྱི་སོམ་པ་སྟེ་ཁྱིམ་པའྱི་ཚུལ་

ཁྱིམས་བཅས་གསུངས་ཡོད། ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་བསླབ་པ་ནྱི་གཞྱི་ར་དེ་ཡྱིན། ཚུལ་

ཁྱིམས་ཀྱི་བསླབ་པ་དེའྱི་ཐོག་ནས་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བསླབ་པ་བསྒྲུབས་པ་དང་། ཏྱིང་

ངེ་འཛིན་གྱི་བསླབ་པའྱི་གོགས་དང་བཅས་པའྱི་སོ་ནས་ཤེས་རབ་ཀྱི་བསླབ་པ་སྐྱེས། 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དེའྱི་ནུས་པ་གོང་ནས་གོང་དུ་སེལ་ནས། མདོར་ན་བདག་མེད་རོགས་པའྱི་ཞྱི་ལྷག་

ཟུང་འབེལ་གྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྟོབས་ཀྱིས་མཐར་ཉོན་མོངས་པའྱི་གཉེན་པོ་བྱས་

ནས། ཉོན་མོངས་ཕ་ཞྱིང་ཕ་བ་ནས་སངས་པས་ཐར་པའྱི་གོ་འཕང་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་

གསུང་གྱི་ཡོད། དེ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་རེན་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ནྱི་མྱི་ལུས་འདྱི་ཉྱིད་ཡྱིན། དུད་

འགོས་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་མེད་ལ། ལྷ་ཡྱི་སྐྱེས་གནས་ཕལ་མོ་ཆེ་ནྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་

འབྱམས་ནས་འགོ་གྱི་ཡོད། འདོད་ལྷ་ལྟ་བུ་ནྱི་འདོད་པའྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་རྣམ་གཡེང་གྱི་

གཞན་དབང་དུ་སོང་ནས་ཇྱི་བཞྱིན་ཡོང་རྒྱུ་མེད་པ་ཡྱིན། 

ལྷག་པར་སགས་ཀྱི་གཞུང་ནས་བཤད་པ་ལྟར་ན། རགས་པའྱི་ཕུང་པོ་སྟེ་ཤ་ཁག་

རུས་གསུམ་ཡོད་པའྱི་ལུས་འདྱིའྱི་ར་རླུང་ཐྱིག་ལེའྱི་གནད་ཀྱིས་སེམས་ཇེ་ཕར་

བཏང་ནས། བདག་མེད་རོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་བསླབ་པ་ལ་སྐྱེ་བ་དེ་ཐུན་མོང་མ་

ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད། དེས་ན་ཐར་པ་སྒྲུབ་པའྱི་རེན་དང་། དེའྱི་ནང་ཚན་ནས་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྱི་གོ་འཕང་སྒྲུབ་པའྱི་རེན་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ནྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་པ་

མངལ་སྐྱེས་ཁམས་དྲུག་ལྡན་གྱི་ལུས་རེན་འདྱི་ཉྱིད་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་ཡོད། འདྱི་

ཡན་ཆད་ཀྱིས་སྐྱེས་བུ་འབྱིང་གྱི་སྐོར་རྣམས་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 

༣༽ སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའྱི་ལམ།

 ༡༽ བསམ་པ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ།

 གསུམ་པ་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའྱི་ལམ་སྟོང་ཉྱིད་སྱིང་རེ་ཟུང་འཇུག་ཏུ་བསོམས་པས་

སྱིད་ཞྱིའྱི་མཐའ་ལས་གོལ་བ་བསྟན་པ་ལ་གསུམ། བསམ་པ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་། སྦོར་བ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གཉྱིས་སོམ་པ༑ དེ་དག་གྱི་

བསླབ་བྱ་ལ་བསླབ་པའོ། ། སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའྱི་སྐོར་ལ། བློ་ལྡོག་རྣམ་བཞྱི་ཞེས་བརོད་

ན། རེ་བདག་ཉྱིད་ཆེན་པོས་ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ་ནང་གསུངས་པ་ནྱི་བློ་ལྡོག་རྣམ་

བཞྱིའྱི་འགོ་སྟངས་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན། དེ་ཡང་།

 དལ་འབྱོར་རེད་དཀའ་ཚེ་ལ་ལོང་མེད་པ། །

 ཡྱིད་ལ་གོམས་པས་ཚེ་འདྱིའྱི་སང་ཤས་ལྡོག །

 ལས་འབས་མྱི་བསླུ་འཁོར་བའྱི་སྡུག་བསལ་རྣམས། །

 ཡང་ཡང་བསམ་པས་ཕྱི་མའྱི་སང་ཤས་ལྡོག །

ཅེས་གསུངས་པ་དེས་དལ་འབྱོར་དོན་ཆེན་རེད་དཀའ་དང་། འཆྱི་བ་མྱི་རག་པ། 

དེ་ནས་ལས་རྒྱུ་འབས་དང་། འཁོར་བའྱི་ཉེས་དམྱིགས་བཅས་མར་སྦར་ཏེ་ལས་རྒྱུ་

འབས་བསམ་པ་དང་། འཁོར་བའྱི་ཉེས་དམྱིགས་གཉྱིས་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ངེས་

འབྱུང་གྱི་བློ་སྒྲུབ་པ་དེ་གསུངས་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་དང་། 

སྐྱབས་འགོ་བཅས་ཐོན་ཡོང་གྱི་ཡོད། དེས་ན་བློ་ལྡོག་རྣམ་བཞྱིའྱི་འགོ་སྟངས་གསུང་

གྱི་ཡོད། མདོར་ན་བློ་ལྡོག་རྣམ་བཞྱིའྱི་འགོ་སྟངས་ནྱི་ཕལ་ཆེར་ངེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པ་དེ་

གའྱི་ཆེད་དུ་དམྱིགས་ནས་འཁྱིད་ལུགས་འདྱི་ལྟར་དུ་གསུངས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྱི་ལམ་རྱིམ་གྱི་སྐབས་ནས་གསུངས་པ་ནྱི། བློ་རབ་འབྱིང་ཐ་མ་

གསུམ་ལ་ཕན་ཆེ་བའྱི་དབང་དུ་བཏང་ནས་སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུའྱི་སྐབས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་

མངོན་མཐོ་དང་། དེ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ཐབས་སྐྱབས་འགོ་དང་ལས་འབས་གཉྱིས་

གསུངས་ནས་སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུའྱི་ཆོས་འཁོར་གྱི་ནང་དུ་ཡར་དྲྱིལ་བ་བཅས་ཀྱི་ཁད་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

པར་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན། བསམ་པ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ནྱི་ར་བ་ལས།

 ཐོག་མེད་དུས་ནས་བདག་ལ་བརེ་བ་ཅན། །

 མ་རྣམས་སྡུག་ན་རང་བདེས་ཅྱི་ཞྱིག་བྱ། །

 དེ་ཕྱིར་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་བསྒལ་བྱའྱི་ཕྱིར། །

 བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་ཡྱིན། །

  ཞེས་གསུངས། དོན་ནྱི་སྱིད་པ་ཐོག་མ་མེད་པའྱི་དུས་ནས་བདག་ལ་བརེ་

བ་ཅན་གྱི་མ་རྣམས་སྡུག་ན་རང་བདེས་ཅྱི་ཞྱིག་བྱ་ཞེས། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ནྱི་

འདུན་པ་གཉྱིས་ལྡན་ཞེས་བརོད་ཀྱི་ཡོད། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རང་ཉྱིད་གཙོ་བོའྱི་

ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་རྱིག་ཅེས་གཙོ་སེམས་ཡྱིན་ལ། གཙོ་སེམས་དེ་འདྲེན་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་ལ། 

གཞན་དོན་དོན་གཉེར་གྱི་རྒྱུ་བྱས་ཤྱིང་། གཞན་དོན་དོན་གཉེར་གྱི་འདུན་པ་དེས་

དྲངས་ནས་གཞན་དོན་དཔྱིས་ཕྱིན་པ་བྱེད་ཐུབ་པའྱི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པའྱི་བྱང་ཆུབ་

ཆེན་པོའྱི་གོ་འཕང་དེ་བདག་གྱིས་སྒྲུབ་སམ་པའྱི་བྱང་ཆུབ་དོན་གཉེར་གྱི་འདུན་པ་དེ་

དང་མཚུངས་ལྡན་དུ་ཡོད་པའྱི་གཙོ་བོའྱི་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་རྱིག་དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་

ཞེས་བརོད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཞེས་པ་དེ་བློ་སྦོང་སྟངས་ལ་

མདོ་ཡྱི་ཁུངས་བྱས་ཏེ་རྒྱུ་འབས་མན་ངག་བདུན་གྱི་སོ་ནས་བློ་སྦོང་བ་གཅྱིག་དང་། 

བདག་གཞན་མཉམ་བརེའྱི་སོ་ནས་བློ་སྦོང་བ་གཅྱིག་གསུངས་ཡོད།

 མ་རྣམས་སྡུག་ན་རང་བདེས་ཅྱི་ཞྱིག་བྱ། །

ཞེས་པ་འདྱིས་མན་ངག་རྒྱུ་འབས་བདུན་མའྱི་སོ་ནས་བློ་སྦོང་བ་དེ་གསུང་གྱི་

ཡོད། དེ་ཡང་མ་ཞེས་བརོད་སྐབས། ཚེ་འདྱིར་མངལ་སྐྱེས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ན། མ་
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

དེ་དྲྱིན་ཆེ་ཤོས་ཆགས་ཡོད། ངས་ནམ་རྒྱུན་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་ལ། འདྱི་ལྟར་དྲན་གྱི་ཡང་

འདུག མ་ལས་སྐྱེས་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། དཔེར་ན། དུད་འགོ་བྱ་དང་བྱྱིའུ་

སོགས་མ་ཡྱི་སོ་ང་ལས་སྐྱེས་པའྱི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་མ་ཡྱིས་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

རང་ཉྱིད་རང་མགོ་མ་ཐོན་བར་དུ་མ་ཡྱི་དྲྱིན་ལ་བརེན་ནས་འཚོ་བ་དེ་རྱིགས་ལ་རང་

བཞྱིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་བརེ་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད། 

མྱི་ལ་ཆ་བཞག་ན་མ་ལས་སྐྱེས་ཤྱིང་། མ་ཡྱི་ནུ་ཞོ་ལ་བརེན་ནས་འཚར་ལོངས་

བྱུང་བ་ཡྱིན། དེས་ན་རང་བཞྱིན་ལུས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་ལྟ་བུའྱི་སྟེང་ནས་བརེ་བ་ཞྱིག་ཡོད། 

མ་ཡྱིས་བུ་ལ་བརེ་བའྱི་བརེ་བ་དེ་ཉྱིད་མེད་ན། མ་ཡྱིས་བུ་སྐྱོང་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་མ་ཡྱིས་

དཀའ་སྡུག་ཁད་བསད་ཀྱིས་བུ་ལ་ལྟ་རོག་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་སྱིང་སྟོབས་དེ་ཉྱིད་མྱི་

ཡོང་བ་དང་། བུའྱི་ངོས་ནས་ཀང་མ་ལ་བརེ་བའྱི་བརེ་བ་དེ་མེད་ན། མ་ཡྱི་ནུ་ཞོ་

འཐུང་བ་དང་། མ་ལ་བརེན་པ་དེ་ཉྱིད་མྱི་ཡོང་ཞྱིང་། སྐྱེས་པའྱི་ཉྱིན་ནས་མ་ཡྱིས་བུ་

ལ་ཞེ་སང་སྐྱེས་པ་དང་། བུ་ཡྱིས་མ་ལ་ཞེ་སང་སྐྱེས་ན་བུ་དེ་ཉྱིད་ཤྱི་འགོ་བ་ལས་

འཚོ་ཐབས་མེད། བྱ་དང་བྱྱིའུ་དང་། ཁྱི་དང་ཞྱི་མྱི་སོགས་དང་དེ་བཞྱིན་ཡྱིན། རང་

འཚོ་བ་འདྱི་ངེས་པར་མ་ཡྱི་བརེ་བ་ལ་བརེན་ནས་འཚོ་བ་ཡྱིན། 

དེས་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆ་རྐེན་ཞྱིག་གྲུབ་ཡོད་པ་ནྱི་འཇྱིག་རེན་གྱི་ཆོས་ཉྱིད་ལྟ་

བུ་ཡྱིན། དེ་ནྱི་ལམ་བསོམས་ནས་བྱུང་བ་མྱིན་པར་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོང་གྱི་ཡོད། 

དེས་ན་ང་ཚོ་ཚང་མར་མ་ལ་བརེ་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད། མ་ཡྱིས་དྲྱིན་གྱིས་བསྐྱངས་

པ་ནྱི་ང་ཚོའྱི་མཐོང་ཆོས་སུ་ཡོད། དེ་དཔེ་ལ་བཀོད་ནས་ནམ་མཁའྱི་མཐས་གཏུགས་

པའྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དངོས་དང་བརྒྱུད་པའྱི་སོ་ནས་རང་ལ་ཕན་འདོགས་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

མཁན་ཞྱིག་དང་། དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་སྐྱེ་བ་རྒྱུན་མར་འགོ་བས་ཨ་མ་མ་བྱས་པའྱི་

སེམས་ཅན་གཅྱིག་ཀང་མེད་པ་དེའྱི་ཐོག་ནས། ཇྱི་ལྟར་མ་ལ་བརེ་བ་དེ་བཞྱིན་དུ་

སེམས་ཅན་གཞན་ལའང་བརེ་བ་བྱེད་དགོས་པ་དེ་གསུང་གྱི་ཡོད། དེ་ལྟར་ཡོང་བ་

ལ་མ་དྲྱིན་ཆེན་པོ་ཡྱིན་ཞེས་བློ་ཁ་ཡམ་ཡམ་དུ་སོང་བས་མྱི་འགྱིགས་པར་བློ་ནན་

ཏན་དུ་སྦང་དགོས་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་མན་ངག་རྒྱུ་འབས་བདུན་མ་ཞེས་པ་འདྱི་

གསུངས་པ་ཡྱིན། 

ཐོག་མར་མ་ལ་བརེ་བ་དང་གུས་བརྱི་སྦོང་བའྱི་བློ་དེས་མ་མཚོན་པ་ཙམ་བྱས་

ནས། མདོར་ན་ནམ་མཁའྱི་མཐས་གཏུགས་པའྱི་སེམས་ཅན་མཐའ་དག་ལ་བརེ་བ་

སྦང་དགོས་པ་ཡྱིན། སྐབས་འདྱིར་བཤད་པའྱི་བརེ་བ་ནྱི། ཕོགས་རྱིས་མེད་པའྱི་

བརེ་བ་ཞྱིག་དགོས་པ་ཡྱིན། སྤྱིར་བཏང་ང་རང་ཚོས་རང་གྱི་མ་ལ་བརེ་བའྱི་བརེ་བ་

དེ་ནྱི་ཕོགས་རྱིས་ཅན་གྱི་བརེ་བ་ཡྱིན། ཕོགས་རྱིས་མེད་པའྱི་བརེ་བ་ཞེས་པ་ནྱི། ཕ་

རོལ་པོའྱི་བྱ་བ་དང་རྣམ་འགྱུར་ལ་བལྟོས་ཡོད། དེས་ན་སུ་ཞྱིག་གྱིས་རང་ལ་རྣམ་

འགྱུར་བཟང་པོ་བསྟན་པ་དང་། རང་ལ་ཕན་བཏགས་པ་སོགས་བྱས་ན་དེ་ལ་བརེ་བ་

སླེབས་ཀྱི་ཡོད། དེ་ནྱི་ཕ་རོལ་པོའྱི་བྱ་སྤོད་ལ་བལྟོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས། བྱ་སྤོད་དེ་

ལས་ལྡོག་སྟེ་རང་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་དག་བོ་དེས་རང་ལ་གནོད་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་

སྟབས། ཕ་རོལ་པོས་རང་ལ་གནོད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་གྱི་བྱ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྒྱུ་

མཚན་དུ་བྱས་ཏེ་བྱ་བ་དེ་ལ་དམྱིགས་ནས་དེ་ལ་དག་བོའྱི་ཐ་སད་སྦོར་ཀྱི་ཡོད་ལ། 

བློས་ཀང་དེ་ཡལ་བར་དོར་གྱི་ཡོད། དེ་ལ་ད་དུང་སང་བའྱི་སེམས་སྐྱེ་གྱི་ཡོད། 

འོ་ན་སྐབས་འདྱིའྱི་བརེ་བ་དེ་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་དགོས་ཤེ་ན། ཕོགས་རྱིས་མེད་པའྱི་
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

བརེ་བ་ཞྱིག་དང་། ཚད་མེད་པའྱི་བརེ་བ་ཞྱིག་དགོས་པ་ཡྱིན། གོང་གྱི་བརེ་བ་ནྱི་

ཚད་ཅན་གྱི་བརེ་བ་ཡྱིན། གང་ལགས་ཤེ་ན། དེ་ནྱི་གཙོ་བོ་བྱ་སྤོད་ལ་དམྱིགས་ཡོད། 

སྐབས་འདྱིར་སྦང་དགོས་པའྱི་བརེ་བ་ནྱི་ཕོགས་རྱིས་མེད་པའྱི་བརེ་བ་ཞྱིག་སྦང་

དགོས་པ་ཡྱིན། ཕོགས་རྱིས་མེད་པའྱི་བརེ་བ་ནྱི་གཙོ་བོ་བྱ་བ་ལ་མྱི་བརྱི་བར་བྱེད་

པ་པོ་གང་ཟག་དེར་བརྱི་དགོས་པ་ཡྱིན། དེ་ནྱི་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཡོད། བྱ་སྤོད་དང་

བྱེད་པ་པོ་གཉྱིས་དབྱེ་བ་ཕེ་སྟེ། ཕ་རོལ་པོའྱི་བྱ་སྤོད་ལ་བསམ་བློ་མྱི་གཏོང་བར། ཕ་

རོལ་པོ་ཁོ་རང་ལ་བསམ་བློ་བཏང་ན། རང་དང་མཚུངས་པར་རང་གྱིས་རང་ལ་བརེ་

བ་ཡོད་མཁན་དང་། རང་ཉྱིད་རང་ལ་བརེ་བའྱི་སོ་ནས་སྡུག་བསལ་མྱི་འདོད་པ་བདེ་

བ་འདོད་པ་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ཏེ་ཕ་རོལ་པོའྱི་རྣམ་འགྱུར་

དང་བྱ་སྤོད་ལ་མྱི་ལྟ་བར། ཕ་རོལ་པོ་དེ་མྱིའམ་དུད་འགོ་སོགས་སེམས་ལྡན་གང་

ཟག་ཅྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། དེ་ཡང་བདེ་བ་འདོད་ཅྱིང་སྡུག་བསལ་མྱི་འདོད་པ་རང་དང་

མཚུངས་པའྱི་སོ་ནས་བསམ་བློ་བཏང་ན་བརེ་བ་སྐྱེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན། 

དཔེར་ན། རང་གྱིས་རང་ལ་བརེ་བ་འདྱི་རང་ཉྱིད་རང་ལ་དྲྱིན་ཆེ་བའམ་བྱ་སྤོད་

རྣམ་འགྱུར་བཟང་པོ་ཡོད་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ཏེ་རང་གྱིས་རང་ལ་བརེ་བ་མྱིན་པར། 

རང་ཉྱིད་བདེ་བ་འདོད་པ་དང་སྡུག་བསལ་མྱི་འདོད་པ་འདྱི་ཙམ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ཏེ་

རང་ལ་བརེ་བ་ཡྱིན། དེ་ནྱི་ནམ་མཁའྱི་མཐས་གཏུགས་པའྱི་སེམས་ཅན་མཐའ་དག་

བདེ་བ་འདོད་པ་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན། དེས་ན་བདེ་བས་ཕོངས་པ་རྣམས་བདེ་བ་

དང་ལྡན་ན་བསམ་པའྱི་བྱམས་པ་དང་། སྡུག་བསལ་གྱིས་མནར་བ་རྣམས་སྡུག་

བསལ་དེ་དང་བལ་ན་སམ་པའྱི་བརེ་བ་ཡོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན། བློའྱི་ལྟ་སྟངས་ཕ་རོལ་



  151  

༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

པོའྱི་ཀུན་སྤོད་ལ་མྱི་ལྟ་བར། ཕ་རོལ་པོ་མྱི་ཡྱིན་པ་དང་། གང་ཟག་ཡྱིན་པ། སེམས་

ལྡན་ཡྱིན་པ། མདོར་ན་ཕ་རོལ་པོ་སྡུག་བསལ་མྱི་འདོད་ཅྱིང་བདེ་བ་འདོད་པའྱི་

སེམས་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ངོས་ནས་བལྟས་ན་དེ་ལྟ་བུའྱི་བརེ་བ་སླེབས་ཐུབ་པ་

ཡྱིན། 

དེར་བརེན་བྱེད་པ་པོ་དང་བྱ་བ་གཉྱིས་དབྱེ་བ་འབྱེད་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་

ཡྱིན། བྱེད་པ་པོ་དང་བྱ་བ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བྱ་བ་ལ་བལྟོས་ནས་བརེ་བའྱི་བློ་སྐྱེ་

བ་ནྱི་ཕལ་ཆེར་ཆགས་པའྱི་བློ་ཡོད་པ་ཡྱིན། བྱ་བ་དང་མ་འདྲེས་ཤྱིང་། བྱ་བ་རང་ལ་

གནོད་པའྱི་བྱ་བ་ཞྱིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཀང་། བྱེད་པ་པོ་དེ་སྡུག་བསལ་མྱི་འདོད་པ་དང་

བདེ་བ་འདོད་པ་ཡྱིན་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ན་བརེ་བ་དག་བོ་ལའང་སྐྱེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན། 

དེ་ནྱི་ཕོགས་རྱིས་ཅན་གྱི་བརེ་བ་མྱིན། ཞེན་ཆགས་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་བརེ་བ་སྐྱེ་

ཐུབ་པ་ཡྱིན། དེས་ན་བཏང་སོམས་སོམ་པ་ཞེས་གཉེན་ལ་ཆགས་པ་དང་། དག་ལ་

སང་བའྱི་བློ་གཉྱིས་སེལ་བའྱི་སོ་ནས་དག་དེ་ཡང་སྡུག་བསལ་མྱི་འདོད་པ་དང་བདེ་

བ་འདོད་པ་རང་དང་འདྲ་བར་བལྟ་བ་དེ་ཡྱིན། 

ཡང་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཞྱིག་ལ། ཚེ་སྟོད་ཀྱི་དག་ཡང་ཚེ་སད་གཉེན་དུ་འགྱུར་བ་

ཡོང་སྱིད་པ་ཡྱིན། དག་དང་གཉེན་ཞེས་པ་ནྱི་འཕལ་གྱི་བྱ་སྤོད་ཙམ་ཡྱིན་པ་ལས། 

རང་གྱི་ངོ་བོའྱི་ཆ་ནས་སྐྱེས་པའྱི་ཉྱིན་མོ་ནས་བཟུང་དགར་སྐྱེས་པ་མེད་ལ། སྐྱེས་

པའྱི་ཉྱིན་མོ་ནས་བཟུང་གཉེན་གྱི་ངོ་བོར་སྐྱེས་པ་ཡང་མེད། བྱ་སྤོད་ནྱི་གོ་བུར་བ་

ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། རྐེན་གྱི་དབང་གྱིས་འགྱུར་འགོ་བ་ཡྱིན། གལ་འགངས་ཆེ་ཤོས་ནྱི། 

དཔེར་ན། མྱི་ལ་ཆ་བཞག་ན། མྱི་དེ་ཉྱིད་སྡུག་བསལ་མྱི་འདོད་པ་དང་བདེ་བ་འདོད་
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

པ་ཡྱིན་པས་ང་ཚོ་མྱི་གཅྱིག་པ་རེད་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་དེ་ལ་བརེ་བ་སླེབས་ཐུབ་

པ་ཡོང་གྱི་ཡོད། དེ་ལྟར་བྱས་ཏེ་རང་གྱི་དག་བོ་ཡང་བརེ་བ་སླེབས་ཐུབ་པ་ཡྱིན། 

དག་བོ་དེས་ད་ལྟ་ང་ལ་གནོད་པ་སྐྱེལ་གྱི་ཡོད་ཀང་། སྱིང་རེ་དག་བོ་ཁོ་རང་ཡང་བདེ་

བ་འདོད་པ་དང་སྡུག་བསལ་མྱི་འདོད་པ་གཅྱིག་པ་རེད་སམ་པའྱི་ཐོག་ནས་དེ་ལ་

དམྱིགས་པའྱི་བརེ་བ་སྐྱེས་ཆོག་པ་དང་། དེ་ལྟ་བུའྱི་བརེ་བ་ནྱི་གཉེན་ལ་ཆགས་པ་

དང་། དག་ལ་སང་བའྱི་ཆགས་སང་གཉྱིས་མེད་པར་བཟོས་ནས་སྐྱེས་དགོས་པས་་

ཐོག་མར་བཏང་སོམས་བསོམ་དགོས་པ་གསུངས་པ་དང་། དེ་ནས་མར་ཤེས་དང་། 

དྲྱིན་དྲན། དྲྱིན་གཟོ། ཡྱིད་འོང་གྱི་བྱམས་པ། སྱིང་རེ། ལྷག་བསམ། སེམས་བསྐྱེད་

བཅས་རྒྱུ་འབས་མན་ངག་བདུན་འདྱི་ལྟར་དུ་གསུངས་ཡོད།།

 ༡༽ ཀུན་རོབ་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསོམ་པ།

༡༽ མཉམ་གཞག་ཏུ་བདག་གཞན་མཉམ་བརེ་བསོམ་པ།

གཉྱིས་པ་སྦོར་བ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་གཉྱིས་བསོམ་པ་ལ་གཉྱིས། ཀུན་

རོབ་བྱང་སེམས་བསོམ་པ་དང་། དོན་དམ་བྱང་སེམས་བསོམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གཉྱིས། མཉམ་གཞག་ཏུ་བདག་གཞན་མཉམ་བརེ་བསོམ་པ། རེས་ཐོབ་ཏུ་རྐེན་ངན་

ལམ་དུ་འཁེར་བའོ། །དང་པོ་མཉམ་གཞག་ཏུ་བདག་གཞན་མཉམ་བརེ་བསོམ་པ་ནྱི། 

ར་བ་ལས།

སྡུག་བསལ་མ་ལུས་བདག་བདེ་འདོད་ལས་བྱུང་། །

རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་གཞན་ཕན་སེམས་ལས་འཁྲུངས།།
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དེ་ཕྱིར་བདག་བདེ་གཞན་གྱི་སྡུག་བསལ་དག །

ཡང་དག་བརེ་བ་རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་ཡྱིན། །

  ཞེས་པ་འདྱིས་བདག་གཞན་མཉམ་བརེ་གསུང་གྱི་ཡོད། དེ་ནྱི་གཙོ་བོ་

མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྱིན་ཆེན་ཕེང་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་འགེལ་བཅས་ཀྱི་ནང་

དུ་གསུངས་ཡོད་ལ། དེའྱི་དགོངས་པ་ཞྱིབ་ཚགས་པོའྱི་ཐོག་ནས་ཞྱིབ་ཅྱིང་རྒྱས་པ་

རྒྱལ་སས་ཞྱི་བ་ལྷས་སྤོད་འཇུག་ཏུ་གསུངས་ཡོད། མདོར་ན་སྤོད་འཇུག་ལས། 

 འཇྱིག་རེན་བདེ་བ་ཇྱི་སེད་པ། །

 དེ་ཀུན་གཞན་བདེ་འདོད་ལས་བྱུང་། །

 འཇྱིག་རེན་སྡུག་བསལ་ཇྱི་སེད་པ། །

 དེ་ཀུན་རང་བདེ་འདོད་ལས་བྱུང་། །

 

 མང་དུ་བཤད་ལྟ་ཅྱི་ཞྱིག་དགོས། །

 བྱྱིས་པ་རང་གྱི་དོན་བྱེད་དང་། །

 ཐུབ་པ་གཞན་གྱི་དོན་མཛད་པ། །

 འདྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ནྱི་ཁད་པར་ལྟོས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ལེགས་པའྱི་ཆ་མཐའ་དག་གཞན་གཅེས་

འཛིན་གྱི་བློའྱི་འབས་བུ་ཡྱིན། དཔེར་ན། ཚེ་འདྱིའྱི་ལྟོ་གོས་བཟང་པོ་དང་། གནས་

མལ་ཡོ་བྱད་སོགས་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་ཇོ་བོ་སེམས་ཅན་གཞན་ལ་བརེན་ནས་ཡོང་

དགོས་པ་ཡྱིན། རང་གཅྱིག་པུ་གཞན་སུ་གཅྱིག་ལའང་ལྟོས་པ་མེད་པའྱི་སོ་ནས་
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

ཟས་གོས་གནས་མལ་སྤུས་དག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་ཐབས་མེད་པར་ཐམས་ཅད་

གཞན་ལ་བརེན་ཡོད། དེ་རྣམས་གཞན་བརེན་ཤ་སྟག་ཡྱིན། 

དེ་བཞྱིན་སན་གགས་དང་མཛའ་བཤེས་སོགས་ཀང་ཚང་མ་གཞན་ལ་བརེན་

ཡོད། འཕལ་གྱི་ཚེ་འདྱིའྱི་ཕུན་ཚོགས་རྣམས་ཀང་གཞན་གྱི་དབང་གྱིས་བྱུང་བ་ཤ་

སྟག་ཡྱིན། དེས་ན་གཞན་ལ་བརེ་བ་ཡོད་པ་དེའྱི་ཚོད་ཀྱིས་རང་གྱི་ཟས་གོས་གནས་

མལ་དང་། མཛའ་བཤེས། ཡོ་བྱད། སན་གགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པ་

ཡོང་བ་དང་། གཞན་ལ་སང་ཞྱིང་གཞན་ཡལ་བར་དོར་ན། བདེ་སྐྱྱིད་གང་ལ་བརེན་

ནས་ཡོང་བའྱི་གཞྱི་དེ་ལ་སང་ཞྱིང་གཞྱི་དེ་ཡལ་བར་དོར་བ་ཡྱིན་པས། དེའྱི་འབས་

བུར་འདོད་པ་བདེ་སྐྱྱིད་འདོད་ཀང་ཡོང་རྒྱུ་སྡུག་བསལ་ལས་མེད། བདེ་སྐྱྱིད་ཡོང་

བའྱི་རྒྱུ་ནམ་མཁའྱི་མཐས་གཏུགས་པའྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་གཅེས་ཤྱིང་ཕངས་

པའྱི་བློ་ཞྱིག་སྐྱེས་ཐུབ་ན། རང་ལ་བདེ་སྐྱྱིད་ཡོང་ངེས་པ་ཡྱིན། འཕལ་གྱི་མངོན་

མཐོའྱི་བདེ་སྐྱྱིད་ཀང་གཞན་ལ་བརེ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད། གཞན་ལ་མྱི་དགའ་

་བྱེད་པ་དང་གཞན་ལ་སང་པོ་བྱས་ན༑ ཚེ་འདྱིར་ཡང་ཉེ་སྐོར་མྱི་ཚང་མ་རང་གྱི་དག་

རུ་གྱུར་ནས་ཚང་མར་དོགས་ཟོན་བྱེད་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡོང་བ་ཡྱིན། 

སར་གྱི་ཤོད་རྒྱུན་ཞྱིག་ལ། སེ་མོ་བ་ཆང་རྱི་འཚོང་མཁན་ཞྱིག་ཡོད། ཆང་རྱི་

རྫུན་མ་དེ་འདྲ་བཟོས་ཏེ་གོང་ཚོ་ཞྱིག་ལ་ཕྱིན་ནས་དེའྱི་ཁྱིམ་ཚང་ཞྱིག་ལ་བཙོངས་

ཡོད། གོང་པ་དེས་ཆང་རྱི་རྫུན་མ་ཡྱིན་པ་ཤེས་ནས་རེས་སུ་ཁོ་གོང་པ་དེར་ཆང་རྱི་

ཚོང་བར་འགོ་ས་མེད་པ་ཆགས་ཡོད། ཡང་ཁོས་ཁྱིམ་ཚང་གཞན་ཞྱིག་ལ་ཕྱིན་ནས་

ཆང་རྱི་རྫུན་མ་བཙོངས་པ་དེས་ཀང་རྫུན་མ་ཡྱིན་པ་ཤེས། ཁོ་དེར་ཡང་འགོ་ས་མེད་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

པ་ཆགས། ཡང་ཁོས་ཁྱིམ་ཚང་གཞན་ཞྱིག་ལ་ཕྱིན་ནས་ཚང་རྱི་རྫུན་མ་བཙོངས་པ་

གོང་བཞྱིན་ཤེས་ཏེ་འགོ་ས་མེད་པ་ཆགས་ཤྱིང་། ཉྱིན་ཞྱིག་ཁོ་ལམ་གསུམ་མདོ་

ཞྱིག་ལ་བསད་ནས་ད་ནྱི་ང་གོང་པ་འདྱིར་འགོ་ས་མེད་ལ། གོང་པ་དེར་ཡང་འགོ་ས་

མེད་པ་བསམ་ནས་སོད་དགོས་བྱུང་ཡོད། 

དཔེ་དེ་བཞྱིན་རང་གྱི་གཞན་ལ་མཐོང་ཆུང་དང་བརས་བཅོས། ཐུབ་ཚོད་གཏོང་

བ་སོགས་བྱས་ན། ཉེ་སྐོར་དུ་ཡོད་པའྱི་མྱི་རྣམས་རང་གྱི་དག་ཆགས་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་

དག་སྐྱེས་པའྱི་སྐབས་ནས་རང་གྱི་དག་མྱིན་ཡང་དག་བོ་ཆགས་པ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་

བཟོས་པ་ཡྱིན། བརེ་བ་བྱས་ན་རང་གྱི་ཉེ་སྐོར་གྱི་མྱི་རྣམས་རང་གྱི་གཉེན་དུ་འགྱུར་

བ་ཡོང་ཞྱིང་། དེ་འདྲའྱི་སྐབས་སུ་རང་གྱི་སེམས་ནང་གཡས་གཡོན་ཚང་མ་གཉེན་

གྱིས་བསྐོར་ཡོད་བསམ་པ་ཡོང་བ་དང་། མྱི་རྣམས་དག་བོ་བཟོས་ན་རང་ཉྱིད་ཤག་

ནང་མཐུན་རྐེན་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་ཡོད་ཀང་། སེམས་པ་གང་ཤུར་ཤུར་བྱས་ནས་

སོད་དགོས་ཞྱིག་ཡོང་ཞྱིང་། སོར་དུང་ཕྱུར་མང་པོ་ཡོད་ཀང་སྐྱྱིད་པོ་གང་ཡང་མེད། 

དངུལ་དང་རླངས་འཁོར་སོགས་ཀྱིས་བརེ་བ་བྱེད་མྱི་ཤེས། བརེ་བ་ནྱི་སེམས་ལྡན་

ཁོ་ན་ལས་ཡོང་བ་ཡྱིན། སེམས་ལྡན་དག་རུ་ལངས་ན་བརེ་བ་ཡོང་ཐབས་མེད། 

དེས་ན། 

སྡུག་བསལ་མ་ལུས་བདག་བདེ་འདོད་ལས་བྱུང་། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཚེ་འདྱིའྱི་ཕུན་ཚོགས་རྣམས་གཞན་ཕན་གྱི་བསམ་པ་

ལས་བྱུང་བ་དང་། ཚེ་འདྱིའྱི་སྡུག་བསལ་རྣམས་རང་གཅེས་འཛིན་གྱི་བློ་གུ་དོག་པོ་

དེ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན། ཚེ་ཕྱི་མ་མངོན་མཐོ་ཐོབ་འདོད་ན། གཞན་གཅེས་པར་འཛིན་
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

ཏེ་གཞན་ལ་གནོད་པ་མྱི་བྱེད་པ་དང་། གཞན་ལ་ཕན་བཏགས་ན་མངོན་མཐོའྱི་ལུས་

རེན་ཐོབ་པ་ཡྱིན། དཔེར་ན། བྱམས་སོན་ལས་གསུངས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་

ཕན་ཡོན་ནྱི། 

 ངན་འགོའྱི་ལམ་ནྱི་བཟློག་བགྱིད་ཅྱིང་། །

 མཐོ་རྱིས་ལམ་ནྱི་རབ་སྟོན་ལ། །

 རྒ་ཤྱི་མེད་པར་འདྲེན་བགྱིད་པ། །

 བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །

ཞེས་པ་ལྟར་ཡྱིན། དཔེར་ན། སོག་གཅོད་ལ་ཆ་མཚོན་ན། ངས་མྱི་བསད་ན་

ཁྱིམས་ལ་ཐུག་གྱི་རེད་སམ་ནས་ཁྱིམས་ཁང་དང་། བཙོན་ཁང་དུ་བཅུག་རྒྱུར་ཞེད་

ནས་སོག་གཅོད་སོམ་པ་དེ་ལ་ཕན་ཡོན་གང་ཡང་མེད། ངས་མྱི་བསད་ན་ང་ལ་སྱིག་

པ་ཡོང་བ་དང་། ཕྱིན་ཆད་རང་ཉྱིད་ལ་སྡུག་བསལ་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་

སྱིག་པ་ལ་འཛེམས་ཏེ་སོག་གཅོད་སོམ་ན་ཆོས་སུ་འགོ་བ་ཡྱིན། སོག་གཅོད་སོམ་

པ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་རུང་། ཁྱིམས་ལ་ཞེད་ནས་སོག་གཅོད་སོམ་པ་དང་། ལས་འབས་

ལ་བསམ་བློ་བཏང་ནས་སོག་གཅོད་སོམ་པ་གཉྱིས་ལ་ཁད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད། 

དེ་བཞྱིན་སེམས་ཅན་གཞན་ཡང་སྡུག་བསལ་མྱི་འདོད་པ་དང་། བདེ་བ་འདོད་པ་

ང་དང་གཅྱིག་པ་ཡྱིན། ང་ལ་གཞན་གྱིས་སྱིགས་ར་བསྐུལ་ན་ང་མྱི་བདེ་བ་དང་མ་

སྐྱྱིད་པ་ཡོང་བ་ལྟར། ཁོ་ལ་ངས་སྱིགས་ར་བསྐུལ་ན་ཁོ་མྱི་བདེ་བ་དང་མ་སྐྱྱིད་པ་

ཡོང་གྱི་རེད་སམ་ཏེ་རྒྱུ་མཚན་ལ་བསམ་བློ་བཏང་ནས་ཉེས་པ་སོམ་ན། དེ་ནྱི་ཉེས་

དམྱིགས་ལ་བསམ་བློ་བཏང་ནས་སོམ་པ་མྱིན་པར། བརེ་བའྱི་བསམ་བློ་དང་གཞན་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཕན་གྱི་བསམ་པས་ཉེས་པ་སོམ་པ་ཡྱིན། དེའྱི་འབས་བུར་ངན་འགོ་ལས་ཐར་ཏེ་

མངོན་མཐོའྱི་ལུས་རེན་ཐོབ་པ་ནྱི། 

 ངན་འགོའྱི་ལམ་ནྱི་བཟློག་བགྱིད་ཅྱིང་། །

ཞེས་གསུངས་ཏེ་རང་དོན་ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་བསམ་པས་ཉེས་པ་སོམ་པ་མྱིན་པར། 

བརེ་གཅྱིག་ཏུ་གཞན་ཕན་གྱི་བསམ་པས་ཉེས་སྤོད་སོམ་པའྱི་འབས་བུར་མངོན་

མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་ཐོབ་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱིས་གཞན་གནོད་གཞྱི་དང་

བཅས་པ་བཟློག་ཐུབ་པ་ཡོང་བ་ཧ་ཅང་རླབས་ཆེན་པོ་ཡྱིན། 

ངེས་འབྱུང་གྱི་བསམ་པ་ནྱི། རང་ཉྱིད་གཅྱིག་པུ་ཐར་པ་ཐོབ་པའྱི་བསམ་བློ་གཏོང་

བ་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱིས་ཆེད་དུ་བྱ་བ་མཐའ་ཡས་པའྱི་སེམས་ཅན་གྱི་ཆེད་

དུ་རྣམ་མཁེན་དོན་དུ་གཉེར་གྱི་ཡོད། རྱིན་ཆེན་ཕེང་བའྱི་ནང་དུ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་

རྣམ་པ་བཞྱི་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ཡྱིན། དེ་ཡང་དམྱིགས་པ་སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་

མེད་པ་དང་། འབས་བུ་ཡང་རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཡོན་ཏན་མཐའ་དང་བལ་བའམ་

ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པ། དེ་སྒྲུབ་པའྱི་དུས་ཡུན་དེ་ཡང་དཔག་ཏུ་མེད་པ། རྒྱལ་

སས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སྤོད་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བཅས། དཔག་ཏུ་མེད་པ་བཞྱི་

ལ་བསླབ་ན་ཚོགས་བདེ་བླག་ཏུ་རོགས་པ་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་རྱིགས་པས་

བསྒྲུབས་ནས་རྱིན་ཆེན་ཕེང་བའྱི་ནང་གསུངས་པ་ལྟར་ཡྱིན། 

རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་གཞན་ཕན་སེམས་ལས་འཁྲུངས། །

ཞེས་མདོར་ན་བསྒྲུབ་བྱ་མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པ་དེ་ཡང་

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་། གཞན་ཕན་གྱི་བློ། གཞན་གཅེས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་བློ་ལ་
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

བརེན་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད། ཞྱི་བ་ཕོགས་གཅྱིག་པར་ལྷུང་སྟེ་ངན་འགོ་ངན་སོང་གྱི་

གནས་སུ་སྐྱེ་བའྱི་བར་གྱི་སྡུག་བསལ་མྱི་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་རང་གཅེས་འཛིན་ལ་

བརེན་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཅེས་རང་གཅེས་འཛིན་དང་གཞན་གཅེས་འཛིན་གཉྱིས་ཀྱི་

སྐྱོན་ཡོན་འདྱི་ལྟར་དབྱེ་བ་ཕེ་གྱི་ཡོད། གོང་དུ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསོམ་པ་དེ་ནྱི་

མཉམ་གཞག་གྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་དམྱིགས་རྣམ་བསྐྱངས་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་

སོམ་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་བསམ་བློ་གཏོང་ཚུལ་ཡྱིན།

༢༽ རེས་ཐོབ་ཏུ་རྐེན་ངན་ལམ་དུ་འཁེར་བ།

དེ་ནས་བསླབ་བྱའྱི་སྐོར་གསུངས་པ་ནྱི། རེས་ཐོབ་ཀྱི་གནས་སྐབས་སུ་རྐེན་ངན་

ལམ་དུ་འཁེར་བ་ལ། གཉྱིས་པ་ལ་བཞྱི། མྱི་འདོད་པའྱི་ཆོས་བཞྱི་ལམ་དུ་འཁེར་བ་

དང་། བཟོད་དཀའ་བ་གཉྱིས་ལམ་དུ་འཁེར་བ། འབྱོར་རྒུད་གཉྱིས་ལམ་དུ་འཁེར་བ། 

ཆགས་སང་གཉྱིས་ལམ་དུ་འཁེར་བའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི། མ་རེད་པ་ལམ་དུ་འཁེར་བ། 

སྡུག་བསལ་བ་ལམ་དུ་འཁེར་བ། མྱི་སན་པ་ལམ་དུ་འཁེར་བ། སད་པ་ལམ་དུ་འཁེར་

བའོ། ། དང་པོ་ནྱི་ར་བ་ལས།

 མ་རེད་པ་ལམ་དུ་འཁེར་བ། 

 སུ་དག་འདོད་ཆེན་དབང་གྱིས་བདག་གྱི་ནོར། །

 ཐམས་ཅད་འཕོག་གམ་འཕོག་ཏུ་འཇུག་ན་ཡང་། །

 ལུས་དང་ལོངས་སྤོད་དུས་གསུམ་དགེ་བ་རྣམས། །

 དེ་ལ་བསོ་བ་རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་ཡྱིན། །
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

  ཞེས་གསུངས་ཡོད། དེའྱི་དོན་ནྱི། དངུལ་ཆུ་རྒྱལ་སས་ཐོགས་མེད་བཟང་

པོ་སྐབས་ཤྱིག་བཀའ་ཆོས་གནང་བ་སོགས་ཀྱི་སླད་དུ་སྦྱིན་བདག་ཅྱིག་གྱིས་གདན་

ཞུས་བྱས་པ་ལྟར་སྟོད་ཁུལ་དུ་ཕེབས་ཤྱིང་། སྐབས་དེར་སྦྱིན་བདག་གྱིས་ཕུལ་བའྱི་

འབུལ་བ་ཡང་གང་འཚམས་བྱུང་ཡོད། བཀའ་ཆོས་ལེགས་པར་གྲུབ་ནས་དངུལ་

ཆུའྱི་རྱི་ཕུག་ཏུ་ཕྱིར་ལོག་ཕེབས་པའྱི་ལམ་དུ་ཇག་པ་དང་འཕད་ཅྱིང་། ཇག་པས་

རྒྱལ་སས་ཐོགས་མེད་བཟང་པོའྱི་སྐུ་ཆས་ཅྱི་ཡོད་རྣམས་འཕོག་པར་ཡོང་སྐབས་

རྱིན་པོ་ཆེས་ཐུགས་དགེས་བཞྱིན་དུ་འདྱི་འཁེར་ལ། འདྱི་ཡང་འཁེར་ཞེས་སྐུ་ཆས་

གང་ཡོད་ཐམས་ཅད་ཇག་པར་གསོལ་རས་གནང་ཡོད། ཇག་པ་རྣམས་དགའ་ཐག་

ཆོད་ནས་ལམ་ལ་ཞུགས་ཏེ་འགོ་རྱིས་བྱེད་སྐབས། རྒྱལ་སས་ཐོགས་མེད་བཟང་

པོས་ཇག་པ་རྣམས་ལ་ཁེད་རང་ཚོ་ལམ་དེ་ནས་ཕྱིན་ན་དེ་ཕོགས་སུ་རྒྱལ་སས་

ཐོགས་མེད་བཟང་པོ་གང་ཉྱིད་ཀྱི་སྦྱིན་བདག་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཁོང་ཚོས་མཐོང་

ན་ཁེད་རང་རྣམས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་སྱིད། དེས་ན་ལམ་ཕོགས་འདྱི་ནས་ཕྱིན་ན་

ཁེད་རང་རྣམས་ལ་ཉེན་ཁ་གང་ཡང་འཕད་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་ལམ་སྟོན་གནང་ཡོད། 

དངོས་གནས་བྱས་ན་འབུལ་དངོས་བཅོམ་མཁན་གྱི་ཇག་པ་རྣམས་སྦྱིན་བདག་ཡོད་

སའྱི་ཕོགས་སུ་འགོ་སྐབས་གསང་བའྱི་བརྡ་ལན་ཞྱིག་བཏང་སྟེ་ངའྱི་ཅ་དངོས་གང་

ཡོད་རྣམས་ཇག་པ་དེ་དག་གྱིས་འཕོགས་སོང་གསུངས་ན། ཇག་པ་རྣམས་ལ་རྡུང་

རྡེག་གྱིས་སྐུ་ཆས་རྣམས་ཚུར་ལེན་ཐུབ་པ་ཡོང་རྒྱུ་ཡང་། དེ་ལྟར་གནང་ལས་ལྡོག་

སྟེ་ཤ་ཚ་ཆེན་པོས་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་གནང་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད། 

ལྷག་པར་རྒྱལ་སས་ཐོགས་མེད་བཟང་པོ་རང་ཉྱིད་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

ཉམས་ལེན་ལ་རེ་གཅྱིག་ཏུ་གཞོལ་ཏེ། གསོལ་ཀྲུམ་ཡང་མཆོད་ཀྱི་མེད། དེར་བརེན་

ཁོང་གྱི་ཉེ་འཁྱིས་སུ་སྤང་གུ་ཞྱིག་དང་། ཁྱི་གཅྱིག ལུག་གཅྱིག་བཅས་ཡོད་པ་སྤང་

གུ་དང་ཁྱི་དེ་གཉྱིས་ཤ་མྱི་ཟ་མཁན་ཆགས་ནས། སེམས་ཅན་གསུམ་པོ་ཕན་ཚུན་

གནོད་འཚེ་མྱི་བྱེད་པར་སྤུན་ཉེ་ལྟར་འཆམ་མཐུན་མཉམ་གནས་བྱེད་པ་བཅས་ཁོང་

གྱི་ཉེ་འཁྱིས་སུ་ཞྱི་བདེའྱི་ཁོར་ཡུག་དེ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན། སྐབས་འདྱིར་རང་གྱི་རྒྱུ་

དངོས་འཕོག་མཁན་ཞྱིག་བྱུང་ཡང་དེ་ལ་བསོ་དགོས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་

ཉམས་ལེན་བྱེད་ཚུལ་གསུངས་པ་ཡྱིན།

 སྡུག་བསལ་ལམ་དུ་འཁེར་བ།

 བདག་ལ་ཉེས་པ་ཅུང་ཟད་མེད་བཞྱིན་དུ། །

 གང་དག་བདག་གྱི་མགོ་བོ་གཅོད་བྱེད་ནའང་། །

 སྱིང་རེའྱི་དབང་གྱིས་དེ་ཡྱི་སྱིག་པ་རྣམས། །

 བདག་ལ་ལེན་པ་རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་ཡྱིན། །

  ཞེས་པ་ལྟར་སར་བཀའ་གདམས་པའྱི་དགེ་བཤེས་གང་ཤར་གཉྱིས་ལས་

བཀའ་གདམས་པའྱི་དགེ་བཤེས་གང་རྱི་ཐང་པ་རྡོ་རེ་སེངེ་མཆོག་འཆད་ཉན་གནང་

བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་གང་རྱི་ཐང་པར་མྱི་དགའ་བའྱི་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་ཕྲུ་གུ་པང་དུ་

ཐོགས་པའྱི་བུད་མེད་ཅྱིག་ཁོང་གྱི་དྲུང་དུ་བཏང་སྟེ། བུད་མེད་དེ་ལ་རང་གྱི་པང་དུ་

ཡོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་དེ་ཉྱིད་དགེ་བཤེས་གང་རྱི་ཐང་པའྱི་བཞུགས་ཁྱིའྱི་ཐོག་ཏུ་བཞག་

ནས། ཁོད་རང་གྱི་བུ་འདྱིར་ཡོད་ཅེས་བརོད་དུ་བཅུག་པ་ལྟར་བྱས་པས། དགེ་

བཤེས་གང་རྱི་ཐང་པས་ལགས་སོ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཕྲུ་གུ་དེ་དགེ་བཤེས་གང་རྱི་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཐང་པས་བདག་པོ་བསྐྱོན་པ་གནང་ཡོད། སྐབས་ཤྱིག་བུད་མེད་དེ་ལ་འགོད་པ་དྲག་

པོ་ཞྱིག་སྐྱེས་ནས༌། ཨ་ཙི་ངས་མྱི་ངན་གྱི་ཁ་ལ་ཉན་ནས་ཚད་ལྡན་གྱི་དགེ་བཤེས་

འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ས་ཕབ་པ་ཡྱིན་ཀང་། ཁོང་ལ་ཚོར་བ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་སམ་ནས་

འགོད་པ་སྐྱེས་ཏེ་ཉྱིན་ཞྱིག་བུད་མེད་དེ་དགེ་བཤེས་གང་རྱི་ཐང་པའྱི་སྐུ་མདུན་དུ་

བཅར་ནས་སར་ངས་དགེ་བཤེས་ཁེད་ལ་སྐྱོན་འཛུགས་བྱས་པར་འགོད་པ་སྐྱེས་

བྱུང་། ཕྲུ་གུ་འདྱི་ང་རང་གྱི་ཡྱིན་པས་དགོངས་དག་ཅེས་བརོད་ནས་ཕྲུ་གུ་འཁྱིད་འགོ་

སྐབས། དགེ་བཤེས་གང་རྱི་ཐང་པས་ལགས་སོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལས་དེ་མྱིན་ཚོར་

བ་གང་ཡང་མེད་པ་ཡྱིན། 

དངོས་གནས་བློ་སྦངས་པའྱི་མྱི་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་དག་ཞྱིག་བྱུང་ཡང་དེའྱི་

འཕལ་སེལ་གྱི་སྤོད་ལམ་ལ་མ་གཟྱིགས་པར། དག་བོ་དེ་ཉྱིད་ཀང་སྡུག་བསལ་མྱི་

འདོད་པ་དང་བདེ་བ་འདོད་པ་ང་དང་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་པ་དང་། ད་དུང་དག་བོ་དེ་དག་ཞེ་

སང་དང་ཉོན་མོངས་ཀྱི་གཞན་དབང་དུ་སོང་བ་གང་དྲག་དགོངས་པའྱི་ཐོག་ནས་

སྱིང་རེ་སྐྱེ་གྱི་ཡོད། ང་རང་ཚོས་ཀང་དེ་ལྟར་བསམ་བློ་བཏང་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོད། 

དཔེར་ན། ས་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་གྱི་དོན་རྐེན་དེ་བྱུང་སྐབས་ང་རང་ལ་

དངངས་སྐྲག་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་སར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོའྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་གྱི་དོན་

རྐེན་བྱུང་སྐབས་ཀྱི་ཚོར་བ་དང་འདྲ་བ་ཞྱིག་བྱུང་། བྱེད་ཐབས་ནྱི་གང་ཡང་མྱི་འདུག 

དངངས་སྐྲག་གྱི་ཐོག་ནས་གང་དྲག་གཞྱིས་ལུས་བོད་མྱི་རྣམས་ལ་རྒྱ་དམག་གྱིས་

དྲག་གནོན་བྱས་ཏེ་སྡུག་བསལ་མོང་རྒྱུ་རེད་བསམ་པའྱི་དངངས་སྐྲག་ཆེན་པོ་བྱུང་། 

མྱི་འདྲ་བའྱི་ཁད་པར་གཅྱིག་ནྱི་ངོས་རང་གྱི་སོག་ལ་ཉེན་ཁའྱི་འཇྱིགས་སང་མེད་པ་
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

དེ་ཡྱིན། 

སར་ལྔ་བཅུ་ང་དགུའྱི་ལོར་ངོས་རང་གྱི་སོག་ལ་ཉེན་ཁའྱི་འཇྱིགས་སང་ཆེན་པོ་

ཡོད། དེ་འདྲའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་དམར་གྱི་དཔོན་རྱིགས་རྣམས་ཆེད་དུ་གསལ་བཏབ་

ནས་དེ་རྣམས་ཉོན་མོངས་ཀྱི་གཞན་དབང་དུ་སོང་བ་དང་། སྡུག་བསལ་མྱི་འདོད་པ་

དང་བདེ་བ་འདོད་པ་ཡྱིན་ཡང་བླང་དོར་གོ་ལོག་ཏུ་སྤད་པ་སོགས་ལ་བསམ་བློ་

བཏང་ནས་གཏོང་ལེན་གྱི་དམྱིགས་པ་བྱས་པ་ཡྱིན། དེས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་བསམ་བློ་མ་

འཁྲུག་པ་ཞྱི་བདེར་གནས་རྒྱུ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་འདུག དེ་ཡང་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་

ཀྱིས་དབུ་མ་ར་བ་ཤེས་རབ་ལས། 

 བདག་ལ་དེ་དག་སྱིག་སྱིན་ཅྱིང་། །

 བདག་དགེ་མ་ལུས་དེར་སྱིན་ཤོག །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་གཏོང་ལེན་གྱི་དམྱིགས་པ་བྱས་པས་ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་

ཆེན་པོ་བྱུང་། ནམ་རྒྱུན་ང་རང་ཚོས་ཚིག་པ་ཟ་ན་ཚིག་རྡོག་ལ་སོ་རྒྱོབས་ཞེས་ཤོད་

ཀྱི་ཡོད། ཚིག་པ་ཟ་ན་ཚིག་པ་ཟ་ས་དེར་མང་པོ་བརོད་པ་ལས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཚིག་རྡོག་

ལ་སོ་བརྒྱབ་ནས་བསད་ན་ཕན་པ་ཡོད།

 མྱི་སན་པ་ལམ་དུ་འཁེར་བ།

 འགའ་ཞྱིག་བདག་ལ་མྱི་སན་ས་ཚོགས་པ། །

 སྟོང་གསུམ་ཁབ་པར་སྒོག་པར་བྱེད་ན་ཡང་། །

 བྱམས་པའྱི་སེམས་ཀྱིས་སླར་ཡང་དེ་ཉྱིད་ཀྱི། །

 ཡོན་ཏན་བརོད་པ་རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་ཡྱིན། །
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

 སད་པ་ལམ་དུ་འཁེར་བ།

 འགོ་མང་འདུས་པའྱི་དབུས་སུ་འགའ་ཞྱིག་གྱིས། །

 མཚང་ནས་བྲུས་ཤྱིང་ཚིག་ངན་སྨྲ་ན་ཡང་། །

 དེ་ལ་དགེ་བའྱི་བཤེས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཀྱིས། །

 གུས་པར་འདུད་པ་རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་ཡྱིན། །

༢༽ བཟོད་པར་དཀའ་བ་གཉྱིས་ལམ་དུ་འཁེར་བ།

  གཉྱིས་པ་བཟོད་པར་དཀའ་བ་ལམ་དུ་འཁེར་བ་ལ་གཉྱིས། དྲྱིན་ལན་ལོག་

འཇལ་ལམ་དུ་འཁེར་བ་དང་། བརས་ཐབས་བྱེད་པ་ལམ་དུ་འཁེར་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། 

ར་བ་ལས། 

 བདག་གྱི་བུ་བཞྱིན་གཅེས་པར་བསྐྱངས་པའྱི་མྱིས། །

 བདག་ལ་དག་བཞྱིན་ལྟ་བར་བྱེད་ན་ཡང་། །

 ནད་ཀྱིས་བཏབ་པའྱི་བུ་ལ་མ་བཞྱིན་དུ། །

 ལྷག་པར་བརེ་བ་རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་ཡྱིན། །

 བརས་ཐབས་བྱེད་པ་ལམ་དུ་འཁེར་བ།

 གཉྱིས་པ་བརས་ཐབས་བྱེད་པ་ལམ་དུ་འཁེར་བ་ནྱི། ར་བ་ལས།

 རང་དང་མཉམ་པའམ་དམན་པའྱི་སྐྱེ་བོ་ཡྱིས། །

 ང་རྒྱལ་དབང་གྱིས་བརས་ཐབས་བྱེད་ན་ཡང་། །

 བླ་མ་བཞྱིན་དུ་གུས་པས་བདག་ཉྱིད་ཀྱི། །
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

 སྤྱི་བོར་ལེན་པ་རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་ཡྱིན། །

ཞེས་རྒྱལ་སས་ཞྱི་བ་ལྷའྱི་སྤོད་འཇུག་གྱི་ནང་དུ། ང་རང་ཚོ་སྱིང་རེ་སོམ་མཁན་

གྱིས་ཞེ་སང་ལ་ཉེས་དམྱིགས་སུ་བལྟས་ནས་ཞེ་སང་སོམ་དགོས་པ་ཡྱིན། དེ་ཡང་

ཞེ་སང་སོམ་པ་ལ་ཞེ་སང་སྐྱེས་ནས་སོམ་དགོས་པ་ལས། ཞེ་སང་ཡོང་ས་མེད་པ་

ཞྱིག་ལ་ཞེ་སང་སོམ་ཞེས་བརོད་ན་དགོས་པ་གང་ཡང་མེད། ཞེ་སང་ངམ་ཁོང་ཁོ་ནྱི་

དག་ཡྱིས་རང་ལ་གནོད་པ་བྱེད་སྐབས་ཁོང་ཁོ་དང་ཞེ་སང་སྐྱེ་གྱི་ཡོད། 

དེས་ན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཉམས་ལེན་བྱེད་མཁན་ལ་བཟོད་པའྱི་ཡུལ་དག་བོ་

དགོས་པ་ཡྱིན། བསམ་བློ་ཡག་པོ་བཏང་ན་དག་བོའམ་ཕ་རོལ་པོ་དེའྱི་ངོས་ནས་རང་

ལ་ཕན་འདོགས་བྱེད་འདོད་ཀྱི་བློ་གང་ཡང་མེད་ཀང་། རང་ཉྱིད་ལ་དེ་ནྱི་ཕན་ཐོགས་

མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་ཡུལ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། དེ་ལྟར་བསམ་བློ་བཏང་ན་དག་བོ་དེ་ནྱི་

དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡྱིན་པ་གསུང་གྱི་ཡོད། དེ་ནྱི་སན་ངག་གྱི་

རབ་བཏགས་ལྟ་བུ་མྱིན་པར། དངོས་གནས་ལག་ལེན་ངོ་མའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བློ་

བཏང་ན། སེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདེ་སྲུང་ཐབས་གཙོ་བོ་དེ་ཡྱིན། སེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདེ་དཀྲུག་

མཁན་དག་བོ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེས་རང་དང་རང་གྱི་གཉེན་ལ་གནོད་པ་བྱས་པ་དང་། མྱི་

སན་པར་བརོད་པ། བསེན་བཀུར་ལ་བར་ཆད་བྱེད་པ་སོགས་བྱས་རྐེན་ཡྱིད་མྱི་བདེ་

བ་ཡོང་བ་དང་། ཡང་རང་ཉྱིད་མྱི་དགའ་བའྱི་དག་བོ་དང་། དེའྱི་ཕོགས་གཏོགས་ལ་

རེད་པ་བྱུང་བ་དང་། བསྟོད་པ་དང་སན་གགས་བྱུང་བ་སོགས་བྱུང་དུས་རང་ཉྱིད་མྱི་

དགའ་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད། དེ་དག་ལ་ཇྱི་མྱི་སམ་པར་རོ་མཉམ་པ་ཞྱིག་ཡོང་སྐབས་ཞེ་

སང་ཤུགས་ཆུང་དུ་འགོ་གྱི་ཡོད། ཞེ་སང་བྱས་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་ཐབས་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

མེད། 

དཔེར་ན། ང་ཚོ་བོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ལ་ཆ་བཞག་ན། རྒྱ་མྱི་གུང་ཁན་ལ་ཁོང་ཁོ་

བྱས་ཏེ་རླུང་ལངས་ནས་བསད་ན་རང་ཉྱིད་གཉྱིད་མྱི་ཁུག་པ་དང་། ཁ་ཟས་ལའང་བོ་

བ་མེད་པ་ཆགས་རྒྱུ་ལས། དེས་རྒྱ་མྱི་གུང་ཁན་ལ་གནོད་མྱི་ཐུབ། དེ་ལས་བློ་ལྷོད་

ལྷོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐབས་ཤེས་གང་ཞྱིག་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་བསམ་བློ་བཏང་ན་ཕན་ཐོགས་

ཆེ་བ་ཡོད། དཔེར་ན། གོང་པ་ཁྱིམ་མཚེས་དང་རང་ཉྱིད་མྱི་དགའ་བ་བྱུང་ན། གོང་པ་

ཁྱིམ་མཚེས་ཀྱིས་ང་ལ་འདྱི་དང་འདྱི་བྱས་བྱུང་བསམ་ནས་ཁོང་ཁོ་བྱས་ཏེ་བསད་ན་

རང་ཉྱིད་སེམས་མ་སྐྱྱིད་པར་ག་དུས་ཡྱིན་ཡང་ཁོང་ཁོས་དབུགས་རྱིང་བཏང་ནས་

སོད་དགོས་པ་ཡོང་ཞྱིང་། དེས་སུ་ལ་གནོད་ཅེ་ན། ཚིག་པ་ཁྱིམ་མཚེས་ལ་ཟ་ནས་

རླུང་རང་གྱི་ནང་མྱི་དང་དགའ་ཉེ་བློ་དཀར་རྣམས་ལ་བསྟན་ན་གོང་ཁོང་ཚོར་རག་

ཉེན་ཡོད། གནས་ཚུལ་དེ་རྱིམ་བཞྱིན་ཁྱིམ་མཚེས་ཀྱིས་ཐོས་ན། ང་ལ་གནག་པོ་

བྱེད་བསམ་ཡང་། ད་ཆ་ཁོ་རང་སེམས་འཁྲུགས་ནས་ནང་དང་མ་འཆམ་པར་

དབུགས་རྱིང་བཏང་ནས་སོད་པ་དང་། གཉྱིད་ཡག་པོ་མ་ཁུག་པར་ཨེམ་རེ་ཡང་སྐད་

གཏོང་གྱི་འདུག་ཕན་པོ་བྱུང་བརོད་ཉེན་ཡོད།

དེས་ན་དག་བོས་རང་ལ་གནོད་པ་གང་ཞྱིག་བྱས་ཀང་། རང་སེམས་མ་འཁྲུག་

པར་ལྷོད་ལྷོད་བྱས་ནས་བསད་དེ་གནག་པོ་བྱེད་རྒྱུ་གང་འདུག་བསམ་བློ་ཡག་པོ་

བཏང་ནས་བསད་ན་མཁས་པ་ཡྱིན། དེ་ལྟར་མ་བྱས་པར་རང་ཉྱིད་རླུང་ལངས་ནས་

རང་གྱི་མགོ་ལ་མུར་རོག་གཞུས་པ་ལྟ་བུ་བྱས་ན་བྱབ་ཆུང་དང་ལྐུགས་པ་ཡྱིན། 

སར་ངོས་རང་ཆུང་ངུའྱི་སྐབས་ལྷ་སར་ཕུན་རབ་པའྱི་མཁན་ཆེན་ཞུ་བའྱི་གཞུང་
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

ཞབས་ཤྱིག་ཡོད། ཁོང་ནམ་རྒྱུན་རླུང་ལངས་པོ་དེ་ཙམ་མེད་ཅྱིང་། གལ་ཏེ་རླུང་

ལངས་ན་མགོ་འཕུར་འཕུར་བྱེད་པ་དང་། ཨ་ཙི་གང་དྲག་ཅེས་པུས་མོའྱི་ཐོག་ཏུ་ཅུང་

ཟད་གཞུས་ནས་གད་མོ་དགོད་པ། དེ་དུས་ཁོང་རླུང་གཏྱིང་ནས་ལངས་ཡོད་པ་རེད་

ཅེས་བརོད་ཀྱི་འདུག 

ཡང་སར་ཡོངས་འཛིན་གྱིང་རྱིན་པོ་ཆེས་བཀའ་གནང་བ་ཞྱིག་ལ། གྱིང་རྱིན་པོ་

ཆེ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་གསོལ་ལོག་བཟོས་པ་གནང་སྟེ། ཕག་གཡོན་མས་སོག་ལེ་དང་། 

འབུར་ལེན་བསྐྱོན་པ་སོགས་གནང་གྱི་ཡོད། གསོལ་ལོག་ལ་ཚོན་རྒྱ་རྱི་གཏོང་བ། 

སྐབས་དེར་ལྷ་སར་རྒྱ་རྱི་གཏོང་མཁན་གྱི་རྒྱ་མྱི་ཞྱིག་ཡོད། ཉྱིན་གཅྱིག་ཡོངས་

འཛིན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཞབས་ཕྱི་ཞྱིག་རྒྱ་མྱི་དེའྱི་སར་གསོལ་ལོག་ལ་རྒྱ་རྱི་གཏོང་རྒྱུར་

སྐྱེལ་བར་བཏང་གནང་བ་ལྟར་འགོ་དུས་རྒྱ་མྱི་དེ་ནང་ལ་ཙོག་པུར་དཀར་ཡོལ་ཆག་

ཧྲུག་ལག་ཏུ་ཉར་ནས་སེམས་ཁལ་ཆེན་པོ་བྱས་ནས་བསད་འདུག ག་རེ་བྱས་སོང་

ཞེས་སྐད་ཆ་འདྲྱི་སྐབས། རྒྱ་མྱི་དེས་ང་རླུང་ལངས་ནས་དཀར་ཡོལ་ས་ལ་བརྡབས་

པ་ཡྱིན། རླུང་ཞྱི་རེས་འགོད་པ་ཆེན་པོ་སྐྱེས་ནས་དཀར་ཡོལ་ཆག་ཧྲུག་རྣམས་

བསྒྲུགས་ཏེ་བསད་ཡོད་ཅེས་བརོད་འདུག དེས་ན་རླུང་ལངས་སྐབས་རྒྱུ་མཚན་ལ་

བསམ་བློ་མྱི་གཏོང་བར་གང་དྲན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

ཡང་ངོས་ནས་དུས་རྒྱུན་བརོད་པ་ཞྱིག་ལ། སར་ང་རང་ལྷ་སར་ཡོད་སྐབས་

རླངས་འཁོར་གཏོང་མཁན་གཉྱིས་ཡོད། གཅྱིག་ནྱི་འབའ་བུ་བཀྲ་ཤྱིས་ཚེ་རྱིང་ཡྱིན། 

རེས་སུ་རྒྱ་གར་ལ་སླེབས་པ་དང་། ནང་མྱི་འགའ་ཤས་ད་ལྟ་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད། 

གཅྱིག་ནྱི་ལྷམ་པ་ཞེས་པའྱི་མྱི་མགོ་དམར་བ་ཞྱིག་ཡོད། ཁོ་རླུང་ཧ་ཅང་ལངས་པོ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཡོད། ཉྱིན་ཞྱིག་རླངས་འཁོར་ལ་སྐྱོན་ཤོར་ནས་འཁོར་ལོའྱི་འོག་ཏུ་འཛུལ་ནས་

བཤྱིག་བསྒྱིག་གྱི་ལས་ཀ་བྱེད་སྐབས། ཁོ་རང་གྱི་མགོ་དམར་པོ་དེ་ཕན་བུ་རྡབ་པ་དེ་

ལ་རླུང་ལངས་ནས་ཡང་བསྐྱར་མགོ་རྡབ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བརོད་ཀྱི་འདུག ཁོ་རང་གྱི་

སྤུ་མེད་པའྱི་མགོ་དམར་པོ་དེ་རྡབ་སྐྱོར་བརྒྱབ་ན་ཁོ་རང་གོང་ཡྱིན་པ་ལས་རླངས་

འཁོར་ལ་གང་ཡང་གནོད་རྒྱུ་མེད། 

དེ་ལྟར་རླུང་ལངས་ན་མྱི་སྨོན་པ་ལྟ་བུ་རྱིགས་བརྱི་ས་མེད་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། 

རླུང་མ་ལངས་པར་སེམས་པ་ལྷོད་ལྷོད་ངང་བསད་ན། གལ་སྱིད་མྱི་ལ་བཟོ་ལྟ་ཞྱིག་

བཟོ་དགོས་བྱུང་ཡང་། རླུང་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་བཟོས་ན་གནད་ལ་འཁེལ་བ་ཡོང་བ་

དང་། རླུང་ལངས་ན་བཟོ་ལྟ་གནད་ལ་འཁེལ་བ་ཞྱིག་བཟོ་མྱི་ཐུབ། དཔེར་ན། རྒྱ་

དམར་གྱིས་སྐྱོན་བཙུགས་བྱས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཁོ་རང་ཚོ་རླུང་ལངས་ནས་གང་བྱུང་

བཤད་པ་ཡྱིན་སྟབས། ཁོང་ཚོ་རྫུན་ཤོད་མཁན་ཆགས་ཏེ་འཛམ་གྱིང་ཐོག་ཡྱིད་

ཆེས་བྱེད་མཁན་མེད། རྒྱ་མྱི་ཁོ་རང་ཚོ་ཡང་ཡྱིད་ཆེས་ཀྱི་མེད། བར་ལམ་ངོས་ནས་

རྒྱ་མྱི་མང་པོ་ཐུག་འཕད་བྱས་པར་བློ་གཟུ་བོར་གནས་པའྱི་རྒྱ་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་བོད་

པར་ཧ་ཅང་གྱི་དགའ་པོ་བྱེད་ཀྱི་འདུག དཔེར་ན། དེ་རྱིང་འདྱིར་སླེབས་ཡོད་པ་ཝང་

ལྱི་ཞུང་ལྟར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱེད་ཀྱི་འདུག དེ་དག་ནྱི་ང་ཚོ་ཐུག་འཕད་བྱུང་སྟེ་

དགའ་པོ་བྱས་པ་ཙམ་མྱིན། དཔེར་ན་ཝང་ལྱི་ཞུང་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། འདས་པའྱི་ལོ་

མང་པོའྱི་རྱིང་བོད་པའྱི་ཐོག་དངོས་གནས་དྲང་བདེན་གྱི་རོམ་ཡྱིག་མང་པོ་ཞྱིག་བྱིས་

ཡོད། དེ་དང་དེས་མཚོན་པའྱི་རྒྱ་མྱི་མང་པོ་ཡོད། 

ལྷག་པར་ས་ལོའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བའྱི་རེས་རྒྱ་མྱི་མཁས་དབང་དང་། རོམ་པ་
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

པོ་མང་པོ་ཞྱིག་དང་ཐུག་འཕད་བྱུང་བ་ཁོང་ཚོ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག དཔེར་ན། ང་

ཚོས་ཤེས་པ་ལྟར་ན་ས་ལོའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་ད་བར་ཕལ་ཆེར་རྒྱ་

མྱིའྱི་རོམ་པ་པོས་རྒྱ་ཡྱིག་ཐོག་རོམ་ཡྱིག་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་བྱིས་འདུག དེ་དག་ཚང་

མ་བོད་པར་ཤ་ཚས་བདེན་པའྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་ཤ་སྟག་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ནས་

ང་ཚོའྱི་བདེན་པའྱི་ནུས་པ་རྱིམ་པས་གསལ་ཡོང་བ་དང་། ལྷག་པར་ང་ཚོས་དབུ་

མའྱི་ལམ་ཞེས་གཉྱིས་ཕན་གྱི་བསམ་བློ་ཞྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་དེའྱི་འབས་བུ་ཡྱིན། 

དེ་དག་ནྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་བསླབ་བྱ་དང་འབེལ་བ་ཡོད། ངའྱི་ངོ་ཤེས་པ་

འགའ་ཞྱིག་གྱིས་སྤོད་འཇུག་ལྟར་ཉམས་ལེན་བྱས་ན་བོད་རང་བཙན་ཐོབ་མྱི་ཐུབ་

ཅེས་བརོད་མཁན་བྱུང་། དེ་ནྱི་མ་ཤེས་པའྱི་རགས་ཡྱིན། 

བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་རྣམས་ནྱི་ཧ་ལས་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡོད། བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ཕྱིན་དྲུག་གྱི་སྤོད་པ་དེ་དག་སགས་དང་འབེལ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཞྱི་

སོགས་ཀྱི་ལས་རབ་འབྱམས་བསྒྲུབ་པ་སོགས་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་གསུངས་པ་དེ་

དག་ནྱི་ཧ་ལས་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་ཐམས་ཅད་བསམ་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་

ཟྱིན་པ་དང་། ཕན་སེམས་འབའ་ཞྱིག་གྱིས་ཀུན་ནས་བསླངས་ན༑ གནས་སྐབས་ཀྱི་

བྱེད་ཐབས་འདྲ་མྱིན་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་ཡོད། དེ་ནྱི་བསམ་པ་གཙོ་ཆེ་བ་ཡྱིན། 

སྦོར་བ་བཟང་ངན་ནྱི་བསམ་པ་བཟང་ངན་ལ་རག་ལུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་རེ་བདག་ཉྱིད་

ཆེན་པོས། 

 བསམ་པ་བཟང་ན་ས་དང་ལམ་ཡང་བཟང་། །

 བསམ་པ་ངན་ན་ས་དང་ལམ་ཡང་ངན། །
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

 ཐམས་ཅད་བསམ་པ་དག་ལ་རག་ལས་པས། །

 ནམ་ཡང་བསམ་པ་བཟང་བར་ནན་ཏན་འཚལ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྦོར་བ་བཟང་ངན་དང་། འཚེ་བ་དང་འཚེ་བ་མེད་པ་དེའྱི་

ར་བ་ནྱི་བསམ་པ་ལ་ཐུག་ཡོད། སྱིང་རེས་ཀུན་ནས་བསླངས་པའྱི་མངོན་སྤོད་ཀང་

དོན་གྱི་འཚེ་བ་མྱིན་ལ། ཉོན་མོངས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ་གཞན་ལ་བསྟོད་

བསགས་བྱེད་པ་དང་། སྦྱིན་པ་གཏོང་བ་དེ་ནྱི་ཞེ་སང་གྱིས་ཀུན་ནས་བསླངས་པ་

ཡྱིན་པས་འཚེ་བ་ཡྱིན། དེས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ཉམས་ལེན་ནྱི་ཧ་ལས་

དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེས་ངས་དུས་རྒྱུན་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

རྣམས་ནྱི། ཞེ་ས་མ་ཞུས་ན་ཧ་ཅང་གྱི་མགོ་གྲུང་པོ་ཡྱིན། དངོས་གནས་ཕུགས་ཕན་

རང་དོན་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་ཤེས་ཡག་ཤོས་དེ་བཙལ་ཏེ། གཞན་ལ་ཕན་བདེ་འབའ་

ཞྱིག་བསྒྲུབས་ན་རང་ཉྱིད་ལ་ཁེ་ཕན་ཆེ་ཤོས་ཡོད་པ་གཟྱིགས་པ་དེ་ནྱི་དངོས་གནས་

མཁས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོ་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་ཚ་དྲགས་ན་གཞན་དང་རྒྱ་འདྲེ་ཤོར་དུས་

བདེ་སྐྱྱིད་གཞན་ལ་བརེན་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་གཏྱིང་བརེད་དུ་བཏང་ན། དེ་ནྱི་རང་

གྱི་མགོ་ལ་རང་གྱིས་རྡོ་གཞུས་པ་ལྟ་བུ་ལས་གཞན་ཡོང་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། དེས་ན་

གོང་གྱི་ཚིག་བཅད་དེ་གསུངས་པ་ཡྱིན།། 

༣༽ འབྱོར་རྒུད་གཉྱིས་ལམ་དུ་འཁེར་བ་ལས་རྒུད་པ་ལམ་དུ་འཁེར་བ།

དེ་ནས་ཤྱིན་ཏུ་བཟོད་དཀའ་བ་ནྱི། གསུམ་པ་འབྱོར་རྒུད་གཉྱིས་ལམ་དུ་འཁེར་

བ་ལ་གཉྱིས། རྒུད་པ་ལམ་དུ་འཁེར་བ་དང་། འབྱོར་པ་ལམ་དུ་འཁེར་བའོ། ། དང་པོ་
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

ནྱི། ར་བ་ལས།

 འཚོ་བས་ཕོངས་ཤྱིང་རག་ཏུ་མྱི་ཡྱིས་བརས། །

 ཚབས་ཆེན་ནད་དང་གདོན་གྱིས་བཏབ་ཀང་སླར། །

 འགོ་ཀུན་སྱིག་སྡུག་བདག་ལ་ལེན་བྱེད་ཅྱིང་། །

 ཞུམ་པ་མེད་པ་རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་ཡྱིན། །

ཞེས་གསུངས་ཤྱིང་། དེའྱི་དོན་ནྱི། རྐེན་ངན་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ནས་ལྟོ་གོས་ཀྱིས་

ཕོངས་ཤྱིང་། ནད་དང་ན་ཚས་གདུངས་པ། མྱི་ཡྱིས་བརས་བཅོས་བྱེད་པ། གདོན་

གྱིས་གནོད་པ་སོགས་ཀྱི་རྐེན་བྱུང་དུས་སེམས་པ་བཟང་པོ་བྱ་རྒྱུ་ལས་གལ་ཆེ་བ་

ཞྱིག་མེད། ཧ་ཅང་ཞུམ་པའྱི་སྐབས་སུ་ཆོས་དང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཉམས་ལེན་བྱ་

རྒྱུ་བརེད་ཉེན་ཡོད་པས། དེ་ལ་གཟབ་ནན་བྱེད་དགོས་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། ར་བ་ལས།

འབྱོར་པ་ལམ་དུ་འཁེར་བ།

 སན་པར་གགས་ཤྱིང་འགོ་མང་སྤྱི་བོས་བཏུད། །

 རྣམ་ཐོས་བུ་ཡྱི་ནོར་འདྲ་ཐོབ་གྱུར་ཀང་། །

 སྱིད་པའྱི་དཔལ་འབྱོར་སྱིང་པོ་མེད་གཟྱིགས་ནས། །

 ཁེངས་པ་མེད་པ་རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་ཡྱིན། །

ཞེས་གསུངས། དོན་ནྱི། ཡང་རང་ཉྱིད་བྱ་བ་ལམ་འགོ་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་དང་། རྒྱུ་

དངོས་ཀང་གང་འཚམས་བྱུང་སྐབས། དཔེར་ན། ང་རང་ཚོའྱི་དཔེ་ཆ་བ་དག་གྱི་ནང་

དུ་འདྱི་ལྟར་ཡོང་གྱི་ཡོད། ཕ་ཡུལ་ས་ཐག་རྱིང་པོ་ནས་རྒྱུག་ཁུག་འཁེར་ནས་གྲྭ་སར་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཡོང་སྟེ་དཔེ་ཆ་བལྟས། གྲྭ་པ་ཉམ་ཆུང་ཞྱིག་བྱས། དེ་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་དཔེ་ཆ་ཡག་

པོ་ཆགས་པ་དང་། དགེ་ཕྲུག་ཀང་མང་པོ་དང་། སྦྱིན་བདག་ཀང་གང་འཚམས་བྱུང་

སྟེ་ལྟོ་གོས་ཀང་བཟང་དུ་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་རྒྱལ་ཆེ་རུ་སོང་ནས་གཞན་ལ་

མཐོང་ཆུང་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་ཡོང་གྱི་ཡོད།

སྤྱིར་ཡང་ཕག་དོག་དང་། ང་རྒྱལ། འགན་སེམས་སོགས་ནྱི་མྱི་སྐྱྱིད་སྡུག་ཕན་བུ་

བཟང་བའྱི་ནང་མང་བ་ཡོད། སྐྱྱིད་སྡུག་ཞན་པའྱི་ནང་དུ་ཕག་དོག་དང་། ང་རྒྱལ། 

འགན་སེམས་སོགས་ཉུང་བ་ཡོད། དེ་ནྱི་ཁེད་རང་ཚོ་རྒན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཕལ་ཆེར་

ཤེས་ཀྱི་ཡོད། སར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ནང་དུ་ང་ཚོ་ཚང་མ་སྐྱོ་པོ་བྱས་ནས་སོད་སྐབས་

ཕལ་ཆེར་ད་ལྟ་ལས་འཆམ་པ་ལྟ་བུ་ཡོད། སྤུ་གང་འཚམས་སྐྱེས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཕག་

དོག་དང་འགན་སེམས་ཆེ་ཕྱིན་པ་དང་། མགོ་བདེ་དྲན་འཕྲུལ་བྱེད་མཁན་ཡང་ཅུང་

ཟད་མང་དུ་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་འདུག སྤྱི་ཚོགས་གང་བལྟས་ཀང་ཕལ་ཆེར་གཅྱིག་

མཚུངས་ཤྱིག་ཡྱིན། དཔེར་ན། གྷ་དྷྱིའྱི་གོང་གསེབ་ནང་སོད་མཁན་རྣམས་ཕལ་ཆེར་

བླ་མ་དཀོན་མཆོག་ཚ་བ་ཡོད་པ་དང་། གོང་དང་གོང་ཁེར་གྱི་ནང་སོད་མཁན་རྣམས་

མགོ་བདེ་དྲན་འཕྲུལ་ཚ་བ་ཡོད། རང་ཉྱིད་ཀྱིས་བསམ་བློ་བཏང་ནས་དྲན་ཤེས་བག་

ཡོད་བསྟེན་ན་ཕྱི་རྐེན་གྱི་གཞན་དབང་དུ་མྱི་འགོ་ཞྱིང་། དེ་ལྟར་དྲན་ཤེས་བག་ཡོད་

ཀྱི་བསམ་བློ་གཏོང་མ་ཐུབ་ན། ཕྱི་རྐེན་གྱིས་སེམས་ཀྱི་ལེགས་ཆ་རྣམས་ཤུགས་

ཆུང་དུ་འགོ་བ་དང་། སེམས་ཀྱི་ཉེས་པའྱི་ཆ་རྣམས་མངོན་དུ་གྱུར་ནས་བཙན་དབང་

ཐུབ་ཚོད་ཤོད་པ་དང་། མགོ་སྐོར་གཏོང་བ། མགོ་བདེ་དྲན་འཕྲུལ་བྱེད་པ། རྫུན་ཤོད་

པ་བཅས་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགོ་གྱི་ཡོད། དེས་ན་གོང་གྱི་ཚིགས་བཅད་པའྱི་ནང་ལམ་
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

འགོ་ཆེན་པོ་ཡོད་སྐབས་གཟབ་ནན་མ་བྱས་ན། ཆོས་པ་ཀླུང་ལ་རྱིལ་བའྱི་ཉེན་ཁ་

ཡོད་པས་གཟབ་ནན་བྱེད་དགོས་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན།།

ཆགས་སང་གཉྱིས་ལམ་དུ་འཁེར་བ་ལས་སང་ཡུལ་ལམ་དུ་འཁེར་བ།

བཞྱི་པ་ཆགས་སང་གཉྱིས་ལམ་དུ་འཁེར་བ་ལ་གཉྱིས། སང་ཡུལ་ལམ་དུ་འཁེར་

བ་དང་། ཆགས་ཡུལ་ལམ་དུ་འཁེར་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ར་བ་ལས། 

 རང་གྱི་ཞེ་སང་དག་བོ་མ་ཐུལ་ན། །

 ཕྱི་རོལ་དག་བོ་བཏུལ་ཞྱིང་འཕེལ་བར་འགྱུར། །

 དེའྱི་ཕྱིར་བྱམས་དང་སྱིང་རེའྱི་དམག་དཔུང་གྱིས། །

 རང་རྒྱུད་འདུལ་བ་རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་ཡྱིན། །

ཞེས་གསུངས་པའྱི་དོན་ནྱི། གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་དག་གཅྱིག་བཏུལ་ན་དག་

གཉྱིས་ཡོང་བ་དང་། དག་གཉྱིས་བཏུལ་ན་དག་བཞྱི་ཡོང་བ་ཡྱིན། དབུ་མ་བཞྱི་བརྒྱ་

པའྱི་ནང་འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་ཐོག་དཔའ་བོ་བློ་ཁོག་ཡོད་པའྱི་སུ་ཞྱིག་གྱིས་ཀང་། རང་

ཉྱིད་མྱི་དགའ་བའྱི་དག་བོ་ཡོངས་རོགས་བཏུལ་ནས་ཕྱིན་ཆད་དག་བོ་ལངས་རྒྱུ་

མེད་པ་ཞྱིག་བཟོས་པ་སུ་ཡང་མེད་ཅེས་གསུངས་པ་དངོས་བདེན་ཡྱིན། འཛམ་གྱིང་

འདྱིའྱི་སྟེང་མྱི་དབང་ཤུགས་ཅན་ཧྱི་ཊྱི་ལ་དང་། སྱི་ཏ་ལྱི༑ ལེ་ཉྱིན། མའོ་ཙེ་ཏུང་

སོགས་བྱུང་ཡོད། དེ་དག་གྱིས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་མྱི་དགའ་བའྱི་དག་བོ་རྣམས་ལ། རྒྱ་ནག་

དང་ཨུ་རུ་སུའྱི་དབང་འཛིན་པས་ཞྭ་མོ་གཡོགས་པ་སོགས་བྱས་ཏེ་བཙོན་དུ་བཅུག་

པ་དང་། ཉེས་རྡུང་བཏང་བ། ལྟོགས་ཤྱི་དང་། མུག་གསོད་བཏང་བ་སོགས་ཧ་ཅང་

ཤུགས་ཆེ་བྱས་ཡོད་ཀང་། དག་བོར་རོགས་རྒྱུ་མེད་པར་མྱི་དགའ་བ་བྱེད་མཁན་མྱི་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཡོང་གྱི་ཡོད། དེས་ན་རང་གྱི་ཞེ་སང་གྱི་དག་བོ་དེ་མ་ཐུལ་ན། ཕྱི་

རོལ་གྱི་དག་བོ་མེད་པར་བཟོ་ཐུབ་ཐབས་ར་བ་ནས་མེད། ཐབས་ཤེས་གཅྱིག་རང་

ཡོད་པ་ནྱི། བྱམས་བརེས་དག་བོ་བཏུལ་ཐུབ་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད། བྱམས་བརེས་དག་

བོ་འདུལ་བ་ལ། གཞན་ལ་བྱམས་བརེ་བྱེད་དགོས། དེ་ལྟར་བྱེད་པ་ལ་ཐོག་མར་རང་

རྒྱུད་ལ་བྱམས་པ་དང་བརེ་བ་སྐྱེས་དགོས་པ་ཡྱིན། རང་རྒྱུད་ལ་བྱམས་བརེ་མ་

སྐྱེས་པ་སྐྱེས་པ་དང་། སྐྱེས་པ་གོང་ནས་གོང་དུ་སེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གཞན་ལ་བྱམས་

བརེའྱི་ལུས་ངག་གྱི་སྤོད་པ་ཐོན་པ་ཞྱིག་བྱེད་དགོས་པ་གསུང་གྱི་ཡོད། དེ་ནྱི་ཞེ་སང་

གྱི་གཉེན་པོ་བསྟེན་ཚུལ་དེ་ཡྱིན།

 ཆགས་ཡུལ་ལམ་དུ་འཁེར་བ།

 གཉྱིས་པ་ནྱི། ར་བ་ལས། 

 འདོད་པའྱི་ཡོན་ཏན་ལན་ཚྭའྱི་ཆུ་དང་འདྲ། །

 ཇྱི་ཙམ་སྤད་ཅྱིང་སེད་པ་འཕེལ་བར་འགྱུར། །

 གང་ལ་ཞེན་ཆགས་སྐྱེ་བའྱི་དངོས་པོ་རྣམས། །

 འཕལ་ལ་སོང་བ་རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་ཡྱིན། །

ཞེས་གསུངས་པ་ནྱི། དངོས་པོ་ལ་ཞེན་ཆགས་མ་བྱེད་ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན། 

 མཉམ་གཞག་ཏུ་སྤོས་བལ་འཛིན་མེད་བསོམ་པ།

གཉྱིས་པ་དོན་དམ་བྱང་སེམས་བསོམ་པ་ལ་གཉྱིས། མཉམ་གཞག་ཏུ་སྤོས་བལ་

འཛིན་མེད་བསོམ་པ། རེས་ཐོབ་ཏུ་ཆགས་སང་གྱི་ཡུལ་ལ་བདེན་ཞེན་སང་

པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ར་བ་ལས། 
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

 ཇྱི་ལྟར་སང་བ་འདྱི་དག་རང་གྱི་སེམས། །

 སེམས་ཉྱིད་གདོད་ནས་སྤོས་པའྱི་མཐའ་དང་བལ། །

 དེ་ཉྱིད་ཤེས་ནས་གཟུང་འཛིན་མཚན་མ་རྣམས། །

 ཡྱིད་ལ་མྱི་བྱེད་རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་ཡྱིན། །

ཞེས་པ་འདྱིས་མཉམ་གཞག་གྱི་སྐབས་སུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་

པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་ཀང་། ང་རང་ཚོར་ཆོས་ཐམས་ཅད་དོན་གྱི་ངོས་ནས་ཡོད་པ་

ཞྱིག་སང་གྱི་ཡོད། དེ་ཡང་ང་ཚོར་ཆོས་ཐམས་ཅད་མྱིང་བརྡས་ཕར་བཏགས་པ་ཙམ་

ཞྱིག་གཏན་ནས་མྱི་འཆར་བར་དོན་གྱི་ངོས་ནས་ཡོད་པ་ཞྱིག་སང་གྱི་ཡོད། དེ་ལྟར་

སང་བ་ལྟར་དུ་གྲུབ་ཡོད་ན། 

 སྱིག་རྒྱུ་གལ་ཏེ་ཆུ་ཡྱིན་ན། །

 ཉ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཅྱིས་མྱི་མཐོང་། །

ཞེས་རྱིན་ཆེན་ཕེང་བའྱི་ནང་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་ཇྱི་ལྟར་སང་བ་ནང་བཞྱིན་བདེན་

ན་ཕར་ངོས་ནས་བཏགས་དོན་བཙལ་ན་རེད་དགོས་ཤྱིང་། བཏགས་དོན་བཙལ་ན་

རེད་རྒྱུ་མེད་པ་ཡྱིན། དཔེར་ན། གང་ཟག་ཅེས་པ་དེ་ཕར་ངོས་སམ་ཕུང་པོའྱི་ནང་

ནས་གྲུབ་ཡོད་ན། རྣམ་པ་བདུན་དུ་བཙལ་ན་རེད་དགོས་ཤྱིང་། ཕུང་པོ་དང་གཅྱིག་

གམ། ཐ་དད་དམ། ཕུང་པོ་དང་གང་ཟག་ཕན་ཚུན་བརེན་པ་དང་། ལྡན་པ། དབྱྱིབས་

དང་། ཚོགས་པ་སོགས་ནས་དཔད་ནས་བཙལ་ན། ངའམ་གང་ཟག་ཅེས་པ་དེ་ཡག་

པོ་ཞྱིག་བསམ་བློ་བཏང་ན་ར་བ་ནས་རེད་རྒྱུ་མེད་པ་གསལ་པོ་ཡྱིན། དེས་ན་བཙལ་

ནས་མ་རེད་པ་དེ་ཡུལ་སྟེང་ནས་གྲུབ་ཡོད་མེད་བཙལ་བ་ཡྱིན། སང་ཙམ་དེ་ལ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དཔད་པ་མྱིན་པར་སང་ཙམ་དེས་མ་ཚིམས་པར་བཙལ་བ་ཡྱིན། སང་ཙམ་དེ་གའྱི་

ངང་ནས་བདག་དང་གཞན་དང་། སོ་སྐྱེ་དང་འཕགས་པ། སངས་རྒྱས་དང་སེམས་

ཅན། བཟང་པོ་དང་ངན་པ་བཞག་གྱི་ཡོད། རྐེན་ཚོགས་པའྱི་སྟེང་ནས་བཏགས་ཡོད་

མྱིང་རྐང་ཙམ་གྱི་ཆོས་དེ་རྣམས་བཞག་གྱི་ཡོད། དོན་གྱི་ཡྱིན་ལུགས་སུ་གྲུབ་ཡོད་

མེད་དཔད་ཕྱིན་ཆད་ལ་རེད་རྒྱུ་གཏན་ནས་མེད་པ་ཡྱིན། དེ་ནྱི་རང་ངོས་ནས་མེད་

པའྱི་རགས་ཡྱིན་པ་ལས་མེད་པའྱི་རགས་མྱིན། དེས་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནང་སེམས་

ལ་བརེན་ནས་རོག་པས་བཏགས་པ་ལ་བརེན་ནས་གྲུབ་པ་ཤ་སྟག་ཡྱིན། འདོགས་

བྱེད་ཀྱི་རོག་པ་དེ་ཉྱིད་ཀང་བཙལ་ན་སྐད་ཅྱིག་ས་ཕྱིའྱི་རྒྱུན་གྱི་ཐོག་ནས་དཔད་ན་

རེད་རྒྱུ་མེད། དེ་ལྟ་བུའྱི་ངང་ཚུལ་ཤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའྱི་སྤོས་

པའྱི་སང་བ་དེ་རྣམས་ཞྱི་ཙམ་དང་དགག་བྱ་ཁེགས་ཙམ་དེ་གའྱི་ངང་ལ་བློ་རེ་གཅྱིག་

ཏུ་གནས་ནས་སོམ་པ་ནྱི། མཉམ་གཞག་ཏུ་སྟོང་ཉྱིད་བསོམས་པ་ཞེས་པ་དེ་ཡྱིན། དེ་

ནས་རེས་ཐོབ་ཀྱི་གནས་སྐབས་སུ་བདེན་ཞེན་སང་པ་ནྱི།

 རེས་ཐོབ་ཏུ་ཆགས་སང་གྱི་ཡུལ་ལ་བདེན་ཞེན་སོང་བ་ལས། ཆགས་ཡུལ་ལ་

བདེན་ཞེན་སོང་བ།

  གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ཆགས་ཡུལ་ལ་བདེན་ཞེན་སངས་པ་དང་། སང་ཡུལ་

ལ་བདེན་ཞེན་སངས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ར་བ་ལས། 

 ཡྱིད་དུ་འོང་བའྱི་ཡུལ་དང་འཕད་པ་ན། །

 དབྱར་གྱི་དུས་ཀྱི་འཇའ་ཚོན་ཇྱི་བཞྱིན་དུ། །

 མཛེས་པར་སང་ཡང་བདེན་པར་མྱི་ལྟ་ཞྱིང་། །
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

 ཞེན་ཆགས་སོང་བ་རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་ཡྱིན། །

ཞེས་པ་འདྱིས་རེས་ཐོབ་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཡུལ་བཟང་པོ་དང་འཕད་སྐབས་དེ་རྣམས་

རྱི་ལམ་ལྟ་བུ་དང་། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་རེད་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞེན་ཆགས་མ་སྐྱེས་པ་

བྱེད་དགོས་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་གཉྱིས་པ་ནྱི། ར་བ་ལས། 

 སང་ཡུལ་ལ་བདེན་ཞེན་སོང་བ།

 སྡུག་བསལ་ས་ཚོགས་རྱི་ལམ་བུ་ཤྱི་ལྟར། །

 འཁྲུལ་སང་བདེན་པར་བཟུང་བས་ཨ་ཐང་ཆད། །

 དེའྱི་ཕྱིར་མྱི་མཐུན་རྐེན་དང་འཕད་པའྱི་ཚེ། །

 འཁྲུལ་པར་ལྟ་བ་རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་ཡྱིན། །

ཞེས་གསུངས་པའྱི་དོན་ནྱི། རྐེན་ངན་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་དེ་རྣམས་རྱི་ལམ་

ལྟ་བུ་དང་། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་བལྟས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞེ་སང་མ་སྐྱེས་པ་བྱེད་དགོས་ཞེས་

གསུངས་པ་ཡྱིན། གསུམ་པ་དེ་དག་གྱི་བསླབ་བྱར་བསླབ་པ་ལ་ལྔ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་

པ་དྲུག་ལ་བསླབ་པ། མདོ་ནས་གསུངས་པའྱི་ཆོས་བཞྱི་ལ་བསླབ་པ། ཉོན་མོངས་པ་

སོང་ཚུལ་ལ་བསླབ་པ། དྲན་ཤེས་དང་ལྡན་པས་གཞན་དོན་སྒྲུབ་པ་ལ་བསླབ་པ། 

དགེ་བ་རོགས་བྱང་དུ་བསོ་བ་ལ་བསླབ་པའོ། ། དང་པོ་དྲུག་ལས། ཕྱིན་དྲུག་གྱི་

ཉམས་ལེན་ལ་བསླབ་པ་ནྱི། ར་བ་ལས།

 ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ལ་བསླབ་པ།

 བྱང་ཆུབ་འདོད་པས་ལུས་ཀང་བཏང་དགོས་ན། །

 ཕྱི་རོལ་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་སོས་ཅྱི་དགོས། །
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

 དེ་ཕྱིར་ལན་དང་རྣམ་སྱིན་མྱི་རེ་བའྱི། །

 སྦྱིན་པ་གཏོང་བ་རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་ཡྱིན། །

 ཚུལ་ཁྱིམས་མེད་པར་རང་དོན་མྱི་འགྲུབ་ན། །

 གཞན་དོན་སྒྲུབ་པར་འདོད་པ་གད་མོའྱི་གནས། །

 དེ་ཕྱིར་སྱིད་པའྱི་འདུན་པ་མེད་པ་ཡྱི། །

 ཚུལ་ཁྱིམས་སྲུང་བ་རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་ཡྱིན། །

 དགེ་བའྱི་ལོངས་སྤོད་འདོད་པའྱི་རྒྱལ་སས་ལ། །

 གནོད་བྱེད་ཐམས་ཅད་རྱིན་ཆེན་གཏེར་དང་མཚུངས།།

 དེ་ཕྱིར་ཀུན་ལ་ཞེ་འགས་མེད་པ་ཡྱི། །

 བཟོད་པ་སོམ་པ་རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་ཡྱིན། །

 རང་དོན་འབའ་ཞྱིག་སྒྲུབ་པའྱི་ཉན་རང་ཡང་། །

 མགོ་ལ་མེ་ཤོར་བཟློག་ལྟར་བརོན་མཐོང་ན། །

 འགོ་ཀུན་དོན་དུ་ཡོན་ཏན་འབྱུང་གནས་ཀྱི། །

 བརོན་འགྲུས་རོམ་པ་རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་ཡྱིན། །

 ཞྱི་གནས་རབ་ཏུ་ལྡན་པའྱི་ལྷག་མཐོང་གྱིས། །
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

 ཉོན་མོངས་རྣམ་པར་འཇོམས་པར་ཤེས་བྱས་ནས། །

 གཟུགས་མེད་བཞྱི་ལས་ཡང་དག་འདས་པ་ཡྱི། །

 བསམ་གཏན་སོམ་པ་རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་ཡྱིན། །

ཞེས་བསམ་གཏན་དང་། གཟུགས་མེད་ཅེས་པ་དེ་རྣམས་ནྱི་མྱི་གཡོ་བའྱི་ལས་

ཞེས་འཁོར་བར་འཁོར་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ལས་ཡང་དག་འདས་པ་ཞེས་པ་ནྱི། ཐར་པ་

དོན་གཉེར་གྱི་བསམ་པས། སྐབས་འདྱིར་རྣམ་མཁེན་དོན་གཉེར་གྱི་བསམ་པས་ཞྱི་

གནས་སྒྲུབ་སྐབས་རྣམ་མཁེན་གྱི་རྒྱུར་འགོ་གྱི་ཡོད། 

 ཤེས་རབ་མེད་ན་ཕ་རོལ་ཕྱིན་ལྔ་ཡྱིས། །

 རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་འཐོབ་པར་མྱི་ནུས་པས། །

 ཐབས་དང་ལྡན་ཞྱིང་འཁོར་གསུམ་མྱི་རོག་པའྱི། །

 ཤེས་རབ་སོམ་པ་རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་ཡྱིན། །

ཞེས་ཐབས་དང་ལྡན་ཞྱིང་ཞེས་པ་ནྱི། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི་སྦྱིན་པ་

དང་། ཚུལ་ཁྱིམས། བཟོད་པ། བརོན་འགྲུས་སོགས་ནྱི་ཐབས་སུ་གསུངས་ཡོད། 

འཁོར་གསུམ་མྱི་རོག་པའྱི་ཤེས་རབ་ཅེས་པ་ནྱི། སྦྱིན་པ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། སྦྱིན་པ་

དང་། སྦྱིན་བྱ། སྦྱིན་པ་པོ་བཅས་བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་སྟེ། རགས་འཇུག་གྱི་ནང་དུ་བྱ་

བྱེད་ལས་གསུམ་ཞེས་བཤད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཡང་ཡུལ་དེ་ལ་བྱེད་པ་པོ་གང་གྱིས་བྱ་བ་

དེ་བསྒྲུབས་ཞེས་བརོད་སྐབས། རགས་འཇུག་ལས། ཕོ་ནྱི་འདས་དང་གཞན་བསྒྲུབ་

ཕྱིར། །ཞེས་པའྱི་ཚིག་རྐང་འདྱིས་བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་སྟོན་གྱི་ཡོད། དེས་ན་འཁོར་

གསུམ་མྱི་རོག་པ་ཞེས་པ་ནྱི། བྱེད་པ་པོ་དང་། བྱ་བ། བྱ་བའྱི་ཡུལ་བཅས་གསུམ་ག་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་ཤེས་པར་བྱས་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའྱི་སོ་ནས་སྦྱིན་པ་གཏོང་

བ་དང་། ཚུལ་ཁྱིམས་བསྲུང་བ༑ བཟོད་པ་བསོམ་པ་བཅས་འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་

པའྱི་སྦྱིན་པ་དང་། ཚུལ་ཁྱིམས། བཟོད་པ་བཅས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། འཇྱིག་རེན་ལས་

འདས་པ་མྱིན་ན་ཡང་དེའྱི་ཕོགས་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། 

རང་གྱི་འཁྲུལ་པ་རང་གྱིས་བརགས་ནས་སོང་བ།

རྒྱུན་གྱི་སྤོད་ལམ་འཁེར་ཕོགས་སྐོར་གསུངས་པ་ནྱི། གཉྱིས་པ་མདོ་ལས་

གསུངས་པའྱི་ཆོས་བཞྱི་ལ་བསླབ་པ་ལ་བཞྱི། རང་གྱི་འཁྲུལ་པ་རང་གྱིས་བརགས་

ནས་སོང་བ། བྱང་སེམས་ཀྱི་ཉེས་པ་སྨྲ་བ་སོང་བ། སྦྱིན་བདག་གྱི་ཁྱིམ་ལ་ཆགས་པ་

སོང་བ། རྩུབ་མོའྱི་ཚིག་སྨྲ་བ་སོང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ར་བ་ལས།

 རང་གྱི་འཁྲུལ་པ་རང་གྱིས་མ་བརགས་ན། །

 ཆོས་པའྱི་གཟུགས་ཀྱི་ཆོས་མྱིན་བྱེད་སྱིད་པས། །

 དེ་ཕྱིར་རྒྱུན་དུ་རང་གྱི་འཁྲུལ་པ་ལ། །

 བརགས་ནས་སོང་བ་རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་ཡྱིན། །

རྒྱུན་དུ་རང་གྱི་སེམས་ལ་རང་གྱིས་བྱ་ར་བྱས་ནས། ཕྱི་ངོས་སུ་ཉེན་རོག་པ་ཡོད་

མེད་ཇྱི་ལྟར་ཡང་། རང་གྱི་སེམས་ལ་རང་གྱིས་བརག་དཔད་བྱེད་དགོས་ཤྱིང་། དོན་

ངོ་མའྱི་སོ་སྲུང་མཁན་ནྱི་རང་གྱིས་རང་ལ་དྲན་ཤེས་བག་ཡོད་བསྟེན་ནས་བྱེད་

དགོས་ཞེས་གསུངས་ཡོད། 

 བྱང་སེམས་ཀྱི་ཉེས་པ་སྨྲ་བ་སོང་བ།

 གཉྱིས་པ་ནྱི། ར་བ་ལས།
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

 ཉྱིན་མོངས་དབང་གྱིས་རྒྱལ་སས་གཞན་དག་གྱི །

 ཉེས་པ་གེང་ན་བདག་ཉྱིད་ཉམས་འགྱུར་བས། །

 ཐེག་པ་ཆེ་ལ་ཞུགས་པའྱི་གང་ཟག་གྱིས། །

 ཉེས་པ་མྱི་སྨྲ་རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་ཡྱིན། །

སྦྱིན་བདག་གྱི་ཁྱིམ་ལ་ཆགས་པ་སོང་བ།

 གསུམ་པ་ནྱི། ར་བ་ལས།

 རེད་བཀུར་དབང་གྱིས་ཕན་ཚུན་རོད་འགྱུར་ཞྱིང་། །

 ཐོས་བསམ་སོམ་པའྱི་བྱ་བ་ཉམས་འགྱུར་ལ། །

 མཛའ་བཤེས་ཁྱིམ་དང་སྦྱིན་བདག་ཁྱིམ་རྣམས་ལ། །

 ཆགས་པ་སོང་བ་རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་ཡྱིན། །

 རྩུབ་མོའྱི་ཚིག་སྨྲ་བ་སོང་བ།

 བཞྱི་པ་ནྱི། ར་བ་ལས།

 རྩུབ་མོའྱི་ཚིག་གྱིས་གཞན་སེམས་འཁྲུག་འགྱུར་ཞྱིང་། །

 རྒྱལ་བའྱི་སས་ཀྱི་སྤོད་ཚུལ་ཉམས་འགྱུར་བས།།

 དེ་ཕྱིར་གཞན་གྱི་ཡྱིད་དུ་མྱི་འོང་བའྱི། །

 ཚིག་རྩུབ་སོང་བ་རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་ཡྱིན། །

 ཉོན་མོངས་སོང་ཚུལ་ལ་བསླབ་པ།

 གསུམ་པ་ནྱི། ར་བ་ལས།

 ཉོན་མོངས་གོམས་ན་གཉེན་པོས་བཟློག་དཀའ་བས། །
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

 དྲན་ཤེས་སྐྱེས་བུས་གཉེན་པོའྱི་མཚོན་བཟུང་ནས།།

 ཆགས་སོགས་ཉོན་མོངས་དང་པོ་སྐྱེས་མ་ཐག །

 འབུར་འཇོམས་བྱེད་པ་རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་ཡྱིན། །

ཞེས་གསུངས། དེའྱི་དོན་ནྱི། ཉོན་མོངས་ཆུང་ངུ་ཞྱིག་སྐྱེས་པའྱི་སྐབས་སུ་དེ་

སྐྱོན་དེ་ཙམ་མེད་སམ་ནས་སང་ཆུང་མྱི་བྱེད་པར་ཡྱིད་གཟབ་བྱེད་དགོས་པ་དང་། 

སང་ཆུང་བྱས་ན་ཉོན་མོངས་དེ་ཧམ་པ་ཇེ་ཆེར་སོང་སྟེ་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགོ་གྱི་ཡོད། དེས་

ན་ཉོན་མོངས་སྐྱེས་མ་ཐག་ནས་སྐྱོན་དུ་བལྟས་ནས་འདྱི་བྱེད་མྱི་ཉན་པ་ཡྱིན་བསམ་

པའྱི་ཐོག་ནས་གང་ཐུབ་ཀྱིས་གཉེན་པོ་བསྟེན་དགོས་པ་དང་། མ་མཐའ་ཡང་ཉོན་

མོངས་སྐྱེ་སའྱི་ཡུལ་དེ་ཉྱིད་བརེད་དུ་བཅུག་ནས་བློ་གཞན་ལ་ཕོགས་པ་ལྟ་བུ་དང་། 

དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་ཁོ་ནར་བསམ་བློ་གཏོང་བ་སོགས་བྱེད་དགོས་པར་གསུངས་

ཡོད། 

དྲན་ཤེས་ལྡན་པས་གཞན་དོན་སྒྲུབ་པ་ལ་བསླབ་པ།

 བཞྱི་པ་ནྱི། ར་བ་ལས།

 མདོར་ན་གང་དུ་སྤོད་ལམ་གང་བྱེད་ཀང་། །

 རང་གྱི་སེམས་ཀྱི་གནས་སྐབས་ཅྱི་འདྲ་ཞེས། །

 རྒྱུན་དུ་དྲན་དང་ཤེས་བཞྱིན་ལྡན་པ་ཡྱིས། །

 གཞན་དོན་སྒྲུབ་པ་རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་ཡྱིན། །

 ཞེས་པ་འདྱི་ཡན་གྱིས་དངོས་གཞྱིའྱི་གཞུང་གྲུབ་པ་ཡྱིན།
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

 དགེ་བ་རོགས་བྱང་དུ་བསོ་བ།

 ལྔ་པ་ནྱི། ར་བ་ལས།

 དེ་ལྟར་བརོན་པས་བསྒྲུབས་པའྱི་དགེ་བ་རྣམས། །

 མཐའ་ཡས་འགོ་བའྱི་སྡུག་བསལ་བསལ་བྱའྱི་ཕྱིར། །

 འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས། །

 བྱང་ཆུབ་བསོ་བ་རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་ཡྱིན། །

ཞེས་པའྱི་འཁོར་གསུམ་ནྱི་གོང་དང་འདྲ་ཞྱིང་། འདྱི་ཡན་གྱིས་ལག་ལེན་སུམ་ཅུ་

སོ་བདུན་རྣམས་གྲུབ་པ་ཡྱིན། 

གང་གྱི་དོན་དུ་ཇྱི་ལྟར་བརམས་པ།

གསུམ་པ་མཇུག་གྱི་དོན་ལ་ལྔ། གང་གྱི་དོན་དུ་ཇྱི་ལྟར་བརམས་པ། ལག་ལེན་

འཁྲུལ་མེད་དུ་བསྟན་པ། ཁེངས་བསྐྱུང་ཞྱིང་བཟོད་པར་གསོལ་བ། བརམས་པའྱི་

དགེ་བ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསོ་བ། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བཞྱི་ལྡན་གྱི་སྦར་བྱང་ངོ༌། ། དང་

པོ་ནྱི། ར་བ་ལས།

 མདོ་རྒྱུད་བསྟན་བཅོས་རྣམས་ལས་གསུངས་པའྱི་དོན། །

 དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་གྱི་རེས་འབངས་ནས། །

 རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀྱི་ལག་ལེན་སུམ་ཅུ་བདུན། །

 རྒྱལ་སས་ལམ་ལ་སློབ་འདོད་དོན་དུ་བཀོད། །

ལག་ལེན་འཁྲུལ་མེད་དུ་བསྟན་པ།

 གཉྱིས་པ་ནྱི། ར་བ་ལས།
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བློ་གོས་དམན་ཞྱིང་སྦངས་པ་ཆུང་བའྱི་ཕྱིར། །

མཁས་པ་དགེས་པའྱི་སེབ་སྦོར་མ་མཆྱིས་ཏེ། །

མདོ་དང་དམ་པའྱི་གསུང་ལ་བརེན་པའྱི་ཕྱིར། །

རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་འཁྲུལ་མེད་ལགས་པར་སེམས། །

 ཁེངས་བསྐྱུང་ཞྱིང་བཟོད་པར་གསོལ་བ།

གསུམ་པ་ནྱི། ར་བ་ལས།

 འོན་ཀང་རྒྱལ་སས་སྤོད་པ་རླབས་ཆེན་རྣམས། །

 བློ་དམན་བདག་འདྲས་གཏྱིང་དཔག་དཀའ་བའྱི་ཕྱིར། །

 འགལ་དང་མ་འབེལ་ལ་སོགས་ཉེས་པའྱི་ཚོགས། །

 དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཟོད་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

 བརམས་པའྱི་དགེ་བ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསོ་བ།

 བཞྱི་པ་ནྱི། ར་བ་ལས།

 དེ་ལས་བྱུང་བའྱི་དགེ་བས་འགོ་བ་ཀུན། །

 དོན་དམ་ཀུན་རོབ་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་གྱིས། །

 སྱིད་དང་ཞྱི་བའྱི་མཐའ་ལ་མྱི་གནས་པའྱི། །

 སྤས་རས་གཟྱིགས་མགོན་དེ་དང་མཚུངས་པར་ཤོག །

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བཞྱི་ལྡན་གྱི་སྦར་བྱང་།

ལྔ་པ་ནྱི། ཅེས་པ་འདྱི་ནྱི་རང་གཞན་ལ་ཕན་པའྱི་དོན་དུ་ལུང་དང་རྱིགས་པ་སྨྲ་

བའྱི་བཙུན་པ་ཐོགས་མེད་ཀྱིས་དངུལ་ཆུའྱི་རྱིན་ཆེན་ཕུག་ཏུ་སྦར་བའོ། །ཞེས་
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

གསུངས་ཏེ། གང་བརམ་བྱ། གང་ཕྱིར་བརམས་པ། གང་གྱིས་རོམ་པ་པོ། གང་དུ་

བརམས་པ་སྟེ། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བཞྱི་དང་ལྡན་པའྱི་སྦར་བྱང་སོན་པའོ།། །།
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 མཇུག་བསྡུའི་བཀའ་སོབ་ལམ་སོན།

ད་ལན་གྱི་ཆོས་བཤད་འདྱི་ནྱི་ནང་ཆོས་ངོ་འཕོད་ནས་ཇྱི་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་

པའྱི་ཚུལ་གཙོ་འདོན་བྱས་ནས་བཤད་པ་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན། དཔེ་ཆ་དེ་ཁེད་རང་ཚོ་སེར་

སོ་སོའྱི་ལག་ཏུ་ཡོད་སྟབས་དུས་དུས་སུ་ཀློག་པ་དང་། རང་གྱི་ཉྱིན་ཞག་ཕྲུགས་

གཅྱིག་གྱི་སྤོད་ལམ་གོམས་པའྱི་སྐབས་སུ་འདྱི་ནས་བསླབ་བྱ་ལེན་པ་དང་། ལྷག་

པར་རྐེན་ངན་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་དཔེ་ཆ་འདྱི་ཀློག་པ་སོགས་བྱས་ན་གཏན་གཏན་

སེམས་ཞྱི་དུལ་ཆེ་རུ་འགོ་བ་ཡྱིན། ཇྱི་ཙམ་གྱིས་སེམས་ལྷོད་ལྷོད་ཆགས་ན་དེའྱི་

ཚོད་ཀྱིས་སློབ་སྦོང་ཡག་ཏུ་འགོ་བ་དང་། མྱི་ཚེ་སྐྱེལ་སྐབས་སྐྱྱིད་པ། གོགས་པོ་

ཡང་མང་པོ་ཡོང་བ་ཡྱིན། སེམས་འཚབ་འཚུབ་བྱེད་པ་དང་། རྐེན་ཅུང་ཟད་ཙམ་ལ་

མྱི་བཟོད་པ་བྱས་ན་མྱི་ཚེ་སྐྱྱིད་པོ་མྱི་ཡོང་། ཆོས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་འདྱིས་ཚེ་རབས་ཕྱི་

མར་ཕན་པར་མ་ཟད། ཚེ་འདྱིར་ཡང་མྱི་ཚེ་སྐྱྱིད་པོ་སྐྱེལ་ཐུབ་པ་དང་། མྱི་སེར་སོ་སོ་

མྱི་ཚེ་སྐྱྱིད་པོ་དང་། མྱི་བཟང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ན་ཁྱིམ་ཚང་ཡང་རང་བཞྱིན་སྐྱྱིད་པ་ཡོང་

བ་ཡྱིན། དངོས་གནས་བྱམས་བརེ་ལྡན་པའྱི་ཁྱིམ་ཚང་ཆོས་དང་མཐུན་པའྱི་མྱི་ཚེ་

སྐྱེལ་མཁན་གཅྱིག་ནས་བཅུ་དང་། བཅུ་ནས་བརྒྱ། བརྒྱ་ནས་སྟོང་བྱུང་ན་སྤྱི་ཚོགས་

དེ་ཡང་བྱམས་བརེ་ལྡན་པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཤྱིག་ཡོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན། 
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

ངོས་ནས་འཛམ་གྱིང་ཐོག་འདྱི་ལྟར་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། བདེ་སྐྱྱིད་དང་ཞྱི་བདེ་ནྱི་

གནམ་ནས་འབབ་རྒྱུ་མེད་པར་མྱི་རང་ཉྱིད་ཀྱི་བསམ་པ་དང་སྦོར་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞྱི་

བདེ་བསྒྲུབ་དགོས་ཤྱིང་། ཞྱི་བདེ་མྱིས་སྒྲུབ་ཐབས་ནྱི་འཛམ་གྱིང་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་

ཚོགས་ཀྱིས་ཡྱིག་ཆ་བཞག་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་གཞུང་སོ་སོ་ནས་ཡྱིག་ཆ་བཞག་སྟེ་

ཞྱི་བདེ་ཡོང་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡྱིན། ཞྱི་བདེ་ངོ་མ་ནྱི་ཐོག་མར་མྱི་སེར་རང་ངོས་ནས་ཞྱི་

བདེ་བསྒྲུབ་དགོས་པ་དང་། མྱི་སེར་སོ་སོའྱི་སེམས་ནང་ཞྱི་བདེ་ཡོད་པ་ཞྱིག་བྱེད་

དགོས། བཟང་པོའྱི་ཡོན་ཏན་ཡོད་ན་ཞྱི་བདེ་ཡོང་ངེས་པ་དང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་

ཁྱིམ་ཚང་ནང་ལའང་ཞྱི་བདེ་ཡོང་བ་ཡྱིན། ལྟོ་གོས་ཡག་པོ་ཡོད་མེད་ཇྱི་ལྟར་ཡང་

ཁྱིམ་ཚང་དེ་བྱམས་བརེ་ལྡན་པའྱི་ཁྱིམ་ཚང་ཞྱིག་བྱུང་ན། ཕ་མ་སྐྱྱིད་པ་དང་། ཕྲུ་གུ་

སྐྱྱིད་པ། གཉེན་ཉེ་དུ་རྣམས་ཀང་སྐྱྱིད་པ་བཅས་ཡོང་ངེས་ཡྱིན། དེ་ལྟ་བུའྱི་ཁྱིམ་བཅུ་

ནས་ཉྱི་ཤུ་སོགས་རྒྱ་བསྐྱེད་བྱེད་ཐུབ་ན། དངོས་གནས་བདེ་སྐྱྱིད་ལྡན་པའྱི་སྤྱི་

ཚོགས་ཤྱིག་ཡོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན། 

དེ་ཡང་ཡོན་ཏན་མེད་པའྱི་བཟང་པོ་ཁོ་ན་མྱིན་པར། དེང་དུས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཡོད་

པ་དང་། ང་ཚོའྱི་གནའ་རབས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཡང་ཡོད་པ་ཞྱིག་དགོས་པ་ཡྱིན། དེའྱི་

ཐོག་ཏུ་མཁས་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཞེས་བརོད་སྐབས། དེང་དུས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཡོད་པའྱི་

ཐོག་ང་ཚོ་བོད་རང་ཉྱིད་ཀྱི་བོད་ཡྱིག་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་བོད་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་

དེ་རྣམས་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་བཅས་མཁས་པའྱི་ཡོན་ཏན་དང་། བཙུན་པའྱི་ཡོན་ཏན་

ཞེས་བརོད་སྐབས། བག་མེད་ཁོ་ནའྱི་དབང་དུ་སོང་བ་ལྟ་བུ་མྱིན་པར་རང་གྱིས་ལས་

ཀ་གང་ཞྱིག་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་རྣམས་ལ་ཡྱིད་གཟབ་བྱས་ནས་སྒྲུབ་ཐུབ་མཁན་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཞྱིག་དང་། བཟང་པོའྱི་ཡོན་ཏན་ཞེས་པ་ནྱི་དེ་ཐམས་ཅད་བསམ་པ་བཟང་པོའྱི་ཐོག་

ནས་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་། ཞེ་སང་དང་ཕག་དོག་གྱིས་ཀུན་ནས་བསླངས་པ་མ་ཡྱིན་པར་

ཕན་པའྱི་བསམ་པས་ཀུན་ནས་བསླངས་པའྱི་ཐོག་ནས་བྱེད་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན། མཁས་

བཙུན་བཟང་གསུམ་འཛོམས་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད། 

མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་ཞེས་པ་ནྱི། བླ་མ་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་གཅྱིག་པུའྱི་ཡོན་

ཏན་མྱིན་པར། ང་རང་ཚོའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་འཛོམས་

པ་ཞྱིག་བྱེད་ཐུབ་ན། དེ་ནྱི་དངོས་གནས་བདེ་སྐྱྱིད་ལྡན་པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཤྱིག་བསྐྲུན་

ཐུབ་པ་ཡོང་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ལྷག་པར་དུ་ཁེད་རང་ཚོ་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ནྱི་སྤྱི་ཚོགས་གསར་བསྐྲུན་བྱེད་

མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ངས་རྒྱུན་དུ་བརོད་པར། ང་ཚོའྱི་མྱི་ཐོག་དུས་རབས་ཉྱི་ཤུ་པར་

གཏོགས་པའྱི་མྱི་རབས་ཤྱིག་ཡྱིན་པས། དུས་རབས་དེ་འདས་ཟྱིན་པ་དང་། ཁེད་

རང་ཚོ་དུས་རབས་ཉེར་གཅྱིག་པར་གཏོགས་པའྱི་མྱི་རབས་ཤྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། དུས་

རབས་ཉེར་གཅྱིག་པ་ལོ་བརྒྱ་ཡྱི་ནང་ནས་ལོ་བརྒྱད་དང་ཕེད་ཙམ་སོང་ཟྱིན། ད་དུང་

ལོ་དགུ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་བསད་ཡོད། ལོ་དགུ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་དེ་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་མྱིན་

དེ་དུས་རབས་ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་པར་གཏོགས་པའྱི་མྱི་རྣམས་ཀྱི་བྱེད་ལས་ལ་རག་

ལུས་ཡོད། དེས་ན་མྱི་རབས་གསར་པ་རྣམས་ཀྱིས་དུས་རབས་གོང་མ་ལྟར་ཆགས་

སང་དང་གཡོ་སྒྱུས་མྱི་ཚེ་བསྐྱལ་ན། དུས་རབས་ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་པ་འདྱི་ཡང་མྱི་

གསོད་ཁག་སྦོར་གྱི་ངང་ནས་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ཆོས་ཁས་ལེན་མྱིན་དང་། སྐྱེ་བ་ས་ཕྱི་ཁས་ལེན་མྱིན་ཇྱི་ལྟར་ཡང་། མྱི་ཚེ་འདྱིར་
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བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་ཏིག

བདེ་སྐྱྱིད་ལྡན་པའྱི་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཤྱིག་ཡོང་བ་ལ། ཐོག་མར་བདེ་སྐྱྱིད་ཀྱི་ར་བ་

རང་རང་སོ་སོའྱི་སེམས་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་བྱེད་དགོས། རང་ཉྱིད་སེམས་རྒྱུད་ལ་

བདེ་སྐྱྱིད་ར་བ་ཡོད་པ་དེ་དག་རྱིམ་པས་སྤྱི་ཚོགས་ལ་རྒྱ་བསྐྱེད་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས་

ཞེས་ངོས་རང་ལུང་པ་གང་དུ་སྐྱོད་སྐབས་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། 

ལྷག་པར་ང་རང་ཚོ་བོད་པར་ཆ་བཞག་ན། ང་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཆ་རྐེན་

ཞྱིག་ཡོད། བྱམས་པ་དང་བརེ་བ་ཞེས་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་མཐའ་མེད་པ་ཞྱིག་ནང་

པའྱི་གཞུང་ནས་གསུངས་ཡོད། དེ་ནྱི་ཆོས་ལུགས་གཞན་ལ་མེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་

འདྲ་ཞྱིག་ང་ཚོའྱི་མྱི་རབས་ནས་མྱི་རབས་བརྒྱུད་དེ་བཟང་པོའྱི་ཡོན་ཏན་ལ་རང་

བཞྱིན་ལམ་དང་ལུགས་སོལ་ལྟ་བུའྱི་གོམས་ཆ་ཡོད་བཞྱིན་པ་འདྱི་ལ། ཤེས་ཤྱིང་རྒྱུ་

མཚན་མཐོང་བའྱི་སོ་ནས་བཟང་པོ་བཟང་པོར་ཤེས་པ་དང་། ང་ཚོ་བོད་པས་ཆེད་དུ་

གཉེར་བའྱི་རོལ་བ་ལ་བརེན་ནས་རྒྱུན་འཛིན་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན། བོད་པ་རང་ཉྱིད་

སྐྱྱིད་པ་དང་། བོད་ཀྱི་ཁྱིམ་མཚེས་རྣམས་ཀང་ཞྱི་བདེ་ཡོང་བ་ཡྱིན།

རྒྱ་ནག་ནས་ཡོང་བའྱི་རྒྱ་རྱིགས་ངོས་ཐུག་འཕད་བྱེད་མཁན་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་

བརོད་པར། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་སར་གྱི་ཡ་རབས་བཟང་པོའྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་སྤོད་

པ་རྣམས་ར་བརླག་ཏུ་སོང་སྟེ། ད་ཆ་མ་རབས་ཀྱི་སྤོད་པས་ཁེངས་འདུག དེ་སེལ་

ཐབས་མ་འོངས་པར་བོད་པའྱི་རྱིག་གཞུང་བཟང་པོས་རྒྱ་ནག་བསྐྱབ་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་བརོད་ཀྱི་འདུག དེ་ལྟར་ང་ཚོར་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོ་བོད་མྱི་

ས་ཡ་དྲུག་ལས་མེད། རྒྱ་ནག་ལ་མྱི་ས་ཡ་ཆྱིག་སྟོང་ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་དག་ཡ་

རབས་བཟང་སྤོད་ཀྱིས་ཕོངས་ནས་བསད་ཡོད། ཡ་རབས་ཀྱི་ར་བ་བྱམས་བརེ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཡྱིན་ཞྱིང་། ཁོང་རྣམས་བྱམས་བརེས་ཕོངས་ཏེ་ཡོད་པ་ཡྱིན། སར་རྒྱ་ནག་ལ་ནང་

ཆོས་ཧ་ཅང་དར་ཁབ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་ནང་ནང་ཆོས་ལ་དོ་སང་

བྱེད་མཁན་ཇེ་མང་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། དེས་ན་ང་ཚོས་བསམ་བློ་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་

གཏོང་དགོས། རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་བསམ་བློ་བཏང་ན། ང་ཚོར་མདུན་ལམ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་

ཡོད། འདྱི་ཁེད་རང་ཚོའྱི་བློ་ལ་ངེས་པ་བྱས་ནས་ཚང་མས་ཧུར་ཐག་བྱེད་དགོས། 

བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུས་ཞབས་འདྲེན་ཞུ་གྱི་འདུག་ཟེར་བ་དང་། བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུས་རྒྱ་འདྲེ་

རྒྱག་གྱི་འདུག་ཟེར་བ། བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུས་ཁ་བསླུས་རྒྱག་གྱི་འདུག་ཟེར་བ་དེ་རྱིགས་

ར་བ་ནས་མེད་པ་ཞྱིག་བྱེད་དགོས། ཤེས་སོང་ངམ། བཀྲ་ཤྱིས་བདེ་ལེགས། ཐུགས་

རེ་ཆེ། ཡང་རེས་ལོ་ཐུག་ཡོང་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ།། །།
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༄༅། །བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤོད་སྱིང་ཏྱིག

སློབ་སྟོན་པ།
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