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སོན་པ་ལ་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་མན་ངག་གི་བསན་བཅོས་ཚིག་ཉུང་ལ་དོན་བསྡུས་ཤིང༌། སྐྱེས་བུ་

མཆོག་དང་བློ་རབ་རྣམས་ལ་རྒྱུན་དུ་ཉམས་ལེན་བྱེད་པར་བླ་ན་མེད་པའི་མན་ངག་ཅིག་ཡིན། 
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ཐོག་མའི་གསལ་བཤད།

ཡང་སྒོས་ྋགོང་ས་ལྷ་མིའི་རྣམ་འདེན་སྤི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་སྐྱེ་

བོ་མཆོག་དམན་ཀུན་གིས་ཉམས་ལེན་བྱེད་པར་བསྡུས་དོན་བཀྲལ་བ་མ་ཟད། མན་ངག་གི་གནད་

རྣམས་རྣམ་པར་ཕྱེ་སེ་ཞིབ་རྒྱས་སུ་ཉམས་ཁིད་མཛད་པས་ཁྱད་ཡོན་དུ་མས་ཕྱུག་པ་ཞིག་ཡིན་

སབས་ཡིག་ཐོག་ཏུ་ཕབ་ཅིང་དེབ་གཟུགས་སུ་བསྐྲུན་པའི་ལས་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན།

ཀུན་གིས་གཟིགས་བདེའི་སླད་ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་གི་བླ་མཆོད་ཁིད་ཡིག་

ཆེན་མོར་གཞི་བཅོལ་ཐོག་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་བཀའ་ཁིད་ཀི་བརོད་དོན་ལྟར་

དཀར་ཆག་གསར་སྒིག་དང༌། ཉམས་ཁིད་ཀི་བསྐྱར་བཤད་ལན་གསུམ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་

གི་ཚུལ་དུ་བཀའ་སྩལ་བས་བཤད་པ་གསུམ་པོ་མ་འདེས་པར་ས་བཅད་ལོགས་སུ་ཕྱེ་ཡོད་ལ། བླ་

མ་མཆོད་པའི་མ་ཚིག་རྣམས་མངོན་གསལ་དོད་ཕྱིར་ནག་ཤས་ཆེ་བ་འབུར་འདོན་འདི་ལྟ་བུ་ཞུས་

ཡོད། 

ཉམས་ཁིད་འདི་ཉིད་དོན་གཉེར་ཅན་དང༌། ལྷག་པར་ཉམས་བཞེས་མཛད་པ་པོ་དུ་མ་ཞིག་

ནས་ཡིག་ཐོག་ཕབ་ཞུ་དགོས་སྐོར་རེ་འདུན་ཞུ་མི་མང་བས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོར་ཡིག་ཐོག་ཕབ་སེ་

ཞུ་དག་ལན་གསུམ་སོང་ཟིན་ཀང་བླ་མཆོད་བདེ་སོང་དབྱེར་མེད་མ་འདི་ཉིད་གསང་སྔགས་ཀི་

ཆོས་འཁོར་ཞིག་ལ་སོང་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་ཏེ་ཡོངས་གགས་འགེམས་སེལ་ཞུས་ན་འགིགས་མིན་

ལ་བསམས་ཏེ་ད་བར་འདི་མུར་ལུས་ཤིང༌། སླར་ཡང་དཔལ་ལྡན་སྐུ་སྒེར་ཡིག་ཚང་གི་སྐུ་ཞབས་

བྱམས་བསན་ལགས་སུ་མཐའ་མའི་ཞུ་དག་ཏུ་ཕུལ་ཅིང༌། དཔལ་ལྡན་སྐུ་སྒེར་ཡིག་ཚང་ནས་

དཔར་འགེམས་བཀའ་འཁོལ་སྤི་སིན་བྱུང་སེ་རྣམ་གྲྭ་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ནས་དཔར་འགེམས་

གནང་བ་བཅས་ཕྱག་དེབ་འདིར་ཕྱི་ནང་གི་མཐུན་རྐེན་དུ་མ་ཚོགས་པའི་ཉེར་འབས་ལས་རྒྱ་ཆེའི་

ཀོག་པ་པོ་རྣམས་ཀི་སྤན་ལམ་དུ་བསར་ཐུབ་པ་བྱུང་བས་རོགས་མགོན་གནང་མི་ཚང་མར་གུས་

པས་བཅོས་མིན་སིང་དབུས་ནས་ཐུགས་རེ་དང་བཀའ་དིན་བླ་མེད་དུ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་བཅས། གུས་

རྣམ་གྲྭའི་གཉེར་པ་ཐུབ་བསན་ཡར་འཕེལ་པས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༢ དགེ་བར། །
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༄༅། །བླ་མ་མཆོད་པའི་ཉམས་ཁིད།

ཆོས་འཆད་ཉན་སྐབས་ཀི་ཀུན་སློང༌།

ཐོག་མར་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཚོགས་མ་འདོན་སྐབས་བླ་མ་དང་སློབ་མ་གཉིས་

ཀའི་ངོས་ནས་ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྐྱབས་འགོ་དང༌། སེམས་བསྐྱེད་

གསལ་བཏབ་སེ་དེ་གཉིས་ཀིས་རིས་ཟིན་པ་དང༌། བླ་མའི་ངོས་ནས་ཀུན་སློང་རྣམ་

པར་དག་པས་འཆད་པ་དང༌། སློབ་མའི་ངོས་ནས་ཀང་ཀུན་སློང་རྣམ་པར་དག་པས་

ཉན་དགོས་པ་ཡིན། བླ་སློབ་གཉིས་ཀས་ཆོས་ཆོས་སུ་འགོ་བ་ཞིག་དང༌། ལྷག་པར་

ཐེག་ཆེན་གི་ཆོས་ཐེག་ཆེན་གི་ཆོས་སུ་འགོ་བ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་འཆད་ཉན་བྱས་ན་

འཆད་ཉན་གནད་དུ་འཁེལ་བ་ཡོང་བ་ཡིན། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་པར་བླ་མ་རང་ངོས་ཚེ་

འདིའི་འཇིག་རེན་ཆོས་བརྒྱད་ཀི་གཞན་དབང་དུ་སོང་སེ་རང་གི་གཏམ་སན་གགས་

དང༌། འབུལ་དངོས། གཞན་ཡང་ཕག་དོག་གི་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ་འཆད་ན་འཆད་

རྒྱུ་ཆོས་འཆད་ཀི་ཡོད་ཀང༌། དོན་དངོས་སིག་པ་གསོག་པའི་རྒྱུ་རུ་འགོ་བའི་ཉེན་ཁ་

ཡོད། 

དེ་བཞིན་སློབ་མའི་ངོས་ནས་ཀང་ཆོས་ཐོས་གངས་གསོག་པ་དང༌། ཐོབ་བློའི་

རྣམ་གངས་གསོག་པ། ཡང་ན་ཉམས་ཚོད་ལེན་པ་ལྟ་བུའི་ཐོག་ནས་ཉན་པ། དཔེར་

ན། ྋརྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་ནས་ཆོས་ཉན་ཏེ་མི་གཞན་པར་ངས་ྋརྒྱལ་བ་རིན་

པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཁིད་ཐོབ་བྱུང་ཞེས་བཤད་པ་ལྟ་བུའི་ཐོག་ནས་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

རང་ལ་མིང་དང༌། རྒྱུ་ཡོང་ཐབས་བྱེད་པ་ལྟ་བུ། ཡང་ན་རང་ལ་སློབ་མ་ཡོང་གི་རེད་

སམ་པའི་ཐོག་ནས་ཆོས་ཉན་ན་དེ་ནི་ཆོས་དུག་ཏུ་སོང་བ་ཡིན། དེས་ན་ང་རང་ཚོ་བླ་

སློབ་གཉིས་ཀའི་ངོས་ནས་ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དག་པའི་སྒོ་ནས་ཆོས་འཆད་ཉན་

བྱེད་དགོས་པ་ཡིན། དེ་ལྟར་དན་གསོ་གཏོང་བའི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཚོགས་

མ་ལན་གསུམ་འདོན་རྒྱུ་ཡིན། 

དེ་ཡང་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་གསུང་གི་ནང་ནས་མན་ངག་གི་

མཐར་ཐུག་སོན་པའི་གཞུང་རོགས་རིམ་རིམ་ལྔ་གསལ་སྒོན་ལས། 

འདིར་འཇུག་པ་ནི་སྐལ་བ་བཟང་ངོ་ཞེས། །

ལེགས་པར་སོམས་ལ་དགའ་བའི་བཞིན་གི་མདངས། །

རབ་གསལ་འཛུམ་པའི་ཉམས་དང་ལྡན་པ་ཡི། །

རྣམ་གཡེང་སོད་ཀི་སྐྱོན་གསུམ་སོང་ལ་ཉོན། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དེ་ལྟ་བུའི་བཀའ་འགྱུར་དང་བསན་འགྱུར་པོ་ཏི་སུམ་

བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཡོད་པའི་དོན་གི་ཉིང་ཁུ་བསྡུས་པའི་གཞུང་ནི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཁིད་

ཡིག་འདི་ཉིད་ཡིན། དེ་དང་འབེལ་བའི་དགའ་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཁིད་གཉིས་

འདོན་རྒྱུ་ཡིན། དེས་ན་བླ་མའི་ངོས་ནས་ཀང་ཟབ་ཅིང་བརིང་བའི་ཆོས་ཤིག་སླར་

ཡང་འཆད་རྒྱུ་བྱུང་བ་སྐལ་བ་བཟང་པོ་ཡིན་ལ། སྐལ་བ་བཟང་པོ་འདི་སྐལ་བ་བཟང་

པོ་ཡིན་པ་ངོ་ཤེས་པ་བྱས་ཏེ་གཞན་ཕན་ལྷག་བསམ་བཟང་པོས་ཀུན་ནས་བསླངས་

ཏེ་འཆད་རྒྱུ་དང༌། ཁྱེད་རང་ཚོས་ཀང་དེ་ལྟ་བུའི་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཆོས་ཤིག་ཉན་རྒྱུ་

བྱུང་བ་སྐལ་བ་བཟང་པོ་ཡིན་བསམ་པ་བྱས་ཏེ། 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

འདིར་འཇུག་པ་ནི་སྐལ་བ་བཟང་ངོ་ཞེས། །

ལེགས་པར་སོམས་ལ་དགའ་བའི་བཞིན་གི་མདངས། །

རབ་གསལ་འཛུམ་པའི་ཉམས་དང་ལྡན་པ་ཡི། །

རྣམ་གཡེང་སོད་ཀི་སྐྱོན་གསུམ་སོང་ལ་ཉོན། །

ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ཆོས་ཉན་རྒྱུ་ནི་སྐལ་བ་བཟང་བཟང་ཡིན་བསམ་པ་

ཙམ་མ་ཡིན་པར། རྣམ་མཁྱེན་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཤིག་སོན་གི་ཡོད་པས། རྣམ་མཁྱེན་

ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་ཚུལ་སྐོར་དེ་རིང་སློབ་སྦོང་བྱེད་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན། སློབ་སྦོང་བྱས་ནས་

ཕྱིན་ཆད་ཉམས་ལེན་བྱེད་དགོས་ཤིང༌། དེ་ལྟ་བུའི་ཉམས་ལེན་གི་ཐོག་ནས་རབ་ཚེ་

འདི་ལ་ཟུང་འཇུག་གི་གོ་འཕང་བརེས་པ་དང༌། འབིང་བར་དོ་ལ་ཟུང་འཇུག་གི་གོ་

འཕང་འཐོབ་པ། མ་མཐའ་སྐྱེ་བ་བརྒྱུད་ནས་རྣམ་མཁྱེན་སྒྲུབ་ཐུབ་པའི་རང་གི་

སེམས་ལ་དམ་བཅའ་བཞག་ནས་ཉམས་ལེན་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན། 

མདོར་ན་ཆོས་འཆད་ཉན་བྱེད་པའི་མཐར་ཐུག་གི་དགོས་དོན་དང་དམིགས་

ཡུལ་རྣམས་བློ་ལ་ངེས་པ་བྱས་ནས། དེ་དག་དོན་གཉེར་གི་བསམ་པའི་ཐོག་ནས་

ཆོས་འཆད་ཉན་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན། དེས་ན་པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་རྒྱན་གིས་བླ་

མ་མཆོད་པའི་མཇུག་ཏུ། 

སིང་གའི་འདབ་བརྒྱད་དྷཱུ་ཏིའི་དབུས་དག་ཏུ། །

མགོན་ཁྱོད་ཞབས་སེན་བཀོད་པ་ལས་བྱུང་བ། །

འོད་གསལ་སྒྱུ་ལུས་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་ལམ། །

ཚེ་འདིར་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་བྱིན་གིས་རོབས། །
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དང༌། ཕྱག་ཆེན་གསོལ་འདེབས་ལས། 

རྒྱུད་བདག་འཛིན་འཁི་བ་ཆོད་པ་དང༌། །

བྱམས་སིང་རེ་བྱང་སེམས་འབྱོངས་པ་དང༌། །

ལམ་ཟུང་འཇུག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི། །

མཆོག་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་བྱིན་གིས་རོབས། །

ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ཟུང་འཇུག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་ལ་འོད་

གསལ་དང་སྒྱུ་ལུས་གཉིས་མངོན་དུ་བྱ་དགོས་ཤིང༌། དེ་ལྟ་བུའི་འོད་གསལ་མངོན་

དུ་བྱ་བ་ཡང༌། 

སིང་གའི་འདབ་བརྒྱད་དྷཱུ་ཏིའི་དབུས་དག་ཏུ། །

མགོན་ཁྱོད་ཞབས་སེན་བཀོད་པ་ལས་བྱུང་བ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བླ་མའི་བྱིན་རབས་སིང་ལ་ཞུགས་པའི་ཐོག་ནས་སིང་

གའི་ར་མདུད་རོགས་པར་གོལ་ཏེ་གཉུག་མ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་འོད་གསལ་ལམ་གི་

ངོ་བོར་སྐྱེས་དགོས་པ་ཡིན། དེ་ལྟར་ཡོང་བ་ནི། 

མགོན་ཁྱོད་ཞབས་སེན་བཀོད་པ་ལས་བྱུང་བ། །

ཞེས་པ་ལྟར་བླ་མའི་བྱིན་རབས་ཁོ་ནའི་རེས་སུ་འགོ་བ་ཡིན། དེས་ན་བླ་མའི་

རྣལ་འབྱོར་གལ་འགངས་ཆེན་པོར་གསུངས་ཡོད། དེ་ལྟར་བླ་མའི་བྱིན་རབས་རྒྱུད་

ལ་འཕོས་ནས། 

སིང་གའི་འདབ་བརྒྱད་དྷཱུ་ཏིའི་དབུས་དག་ཏུ། །

མགོན་ཁྱོད་ཞབས་སེན་བཀོད་པ་ལས་བྱུང་བ། །
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

འོད་གསལ་ཞེས་པ་ནི་ངེས་དོན་གི་བླ་མ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་སྐྱབས་རེ་ཕ་བོང་ཁ་

རིན་པོ་ཆེའི་བླ་མ་རྒྱང་འབོད་ལས། 

གཟུང་འཛིན་ཤུན་པ་བུད་པའི་གཉུག་མའི་རང་མཚང་རེན་པ། །

གནས་ལུགས་དོན་གི་བླ་མ་མཇལ་བར་བྱིན་གིས་རོབས་ཤིག །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན། དངོས་གནས་ངེས་དོན་གི་བླ་མ་མཐར་ཐུག་ནི། 

རང་གི་སེམས་དང་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་ཀི་གཉུག་མ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་འོད་གསལ་དེ་

སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད། དེས་ན་ང་རང་ཚོས་སྔགས་ཀི་

ཉམས་ལེན་གང་ཞིག་བྱས་ཀང་བླ་མ་ཡི་དམ་རང་སེམས་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་དུ་བལྟས་

ནས་ཉམས་ལེན་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན། དེར་བརེན་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གལ་ཆེན་

པོ་ཆགས་ཡོད། 

གསང་སྔགས་ཀི་ཆོས་སྐོར་ནཱ་ལེནྡྲ་ནས་བོད་དུ་དར་ཚུལ།

དེ་ཡང་ཐབས་མཁས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པའི་སོན་པ་བཀའ་དིན་

ཅན་གིས་ཆོས་ཚུལ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་གསུངས་པའི་ཉིང་ཁུ་བསྡུས་པ་ནི། ཀླུ་སྒྲུབ་

ཡབ་སྲས་དང༌། གཙོ་བོ་དཔལ་ནཱ་ལེཌཎའི་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གི་སྐྱེས་བུ་དམ་

པ་དེ་དག་གིས་ལེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ཡོད། དེ་ཡང་ཕྱི་འདུལ་བ་དང༌། ནང་བྱང་

སེམས། གསང་བ་གསང་སྔགས་བཅས་གསུམ་གཅིག་ཏུ་བསྒིལ་ནས་ཉམས་ལེན་

བྱ་རྒྱུ་འདི་དཔལ་ནཱ་ལེདནའི་ཆོས་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་བ་ཡིན། ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་

རྣམས་ནི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀི་བདག་ཉིད་ཅན་ཕྱིན་

དྲུག་གི་ཉམས་ལེན་ལ་སློབ་པར་མཛད་མཁན་གི་ས་ལ་གནས་པའི་སེམས་དཔའ་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

ཆེན་པོ་ཞིག་བཅས་ཡིན། བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཉམས་ལེན་གི་གཙོ་བོར་གནང་གི་

ཡོད་པ་སློབ་དཔོན་དེ་དག་གི་གསུང་ལ་བལྟས་ན་ཤེས་པ་དང༌། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་

གསང་བ་གསང་སྔགས་རོ་རེ་ཐེག་པའི་ཆོས་འཁོར་ཡང་ཉམས་བཞེས་གནང་གི་

ཡོད། 

མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་གཙོ་བོ་གསང་འདུས་རིམ་ལྔ་མཛད་ཡོད་ལ། ཁོང་གི་

སློབ་མ་ཨརྱ་དེ་ཝས་རིམ་ལྔའི་དོན་འགེལ་སྤོད་བསྡུས་མཛད་ཡོད། དེ་དག་ལ་

སོགས་པའི་ནཱ་ལེདནའི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀིས་ཕྱི་འདུལ་བའི་ཉམས་ལེན་

རྣམ་པར་དག་པའི་ཐོག་ནས་ནང་བྱང་སེམས་དང༌། གསང་བ་གསང་སྔགས་དང་

བཅས་པ་སན་ཐོག་གཅིག་ལ་ཉམས་བཞེས་གནང་གི་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའི་དཔལ་ནཱ་

ལེདནའི་མཁས་པའི་དབང་པོའི་གས་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་བྱོན་པ་ཤནྟ་རཀི་

ཏ་སེ་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་ཆོས་རྒྱལ་བཀའ་དིན་ཅན་གིས་གདན་ཞུ་གནང་བ་ལྟར་

བོད་དུ་ཕེབས་ནས། མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་གདན་འཛོམས་པ་སེ། མཁན་ཆེན་ཞི་

བ་འཚོ་དང༌། བཀའ་དིན་ཅན་གི་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས། སྦིན་བདག་ཆོས་

རྒྱལ་ཁི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་བཅས་རྣམ་པ་གསུམ་ཞལ་འཛོམས་ནས་བོད་དུ་སངས་

རྒྱས་ཀི་བསན་པའི་རྨང་གཞི་དཔལ་ནཱ་ལེདནའི་ཆོས་བརྒྱུད་དི་མ་མེད་པ་བཙུགས་

གནང་བ་དེ་ནས་བཟུང་དུས་ད་ལྟ་བར་གནས་ཡོད་པ་ཡིན། དེ་ལྟ་བུའི་དཔལ་ནཱ་

ལེདནའི་ཆོས་རྒྱུད་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་སྔགས་དང་བཅས་པ་ཆ་ཚང་བ་ཡོད། 

དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་དར་བའི་སྔ་འགྱུར་རིང་མ་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཐེག་པ་

ཆེ་ཆུང་སྔགས་དང་བཅས་པའི་ལམ་ཆ་ཚང་བ་ཡོད་པ་ཡིན། དེ་ལྟ་བུའི་ལམ་ཉམས་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བཞེས་དང༌། ལྷག་པར་གསང་སྔགས་ཀི་ལམ་ཉམས་བཞེས་གནང་སྐབས། གསང་

སྔགས་ཀི་རོགས་པ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བ་ལ་བླ་མའི་བྱིན་རབས་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་

རོགས་པ་སྐྱེ་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དཔེར་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སོམ་པ་

ནི་རེན་གི་དྲུང་ནས་གསར་དུ་བླངས་ཆོག་པ་དང༌། གསང་སྔགས་རོ་རེ་ཐེག་པའི་

དབང་ནི། ངེས་པར་བླ་མ་ཞིག་གི་དྲུང་ནས་ཞུ་དགོས་པ་ལས་རེན་གི་དྲུང་ནས་བླང་

རྒྱུ་ཞིག་མེད། བླ་མའི་དྲུང་ནས་དབང་ཐོབ་ཟིན་རེས་རང་གིས་བདག་འཇུག་བླངས་

ཆོག་གི་ཡོད། འོན་ཀང་དབང་ཐོག་མ་དེ་བླ་མའི་དྲུང་ནས་ངེས་པར་དུ་ཐོབ་དགོས་པ་

ཡིན། དེས་རགས་གང་ཞིག་བསན་གི་ཡོད་ཅེ་ན། བྱིན་རབས་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་པ་དེ་

རང་གི་སོན་ལམ་གཅིག་པུས་མི་འགིགས་པར་གང་ཟག་གསོན་པོ་བྱིན་རབས་ཀི་

རྒྱུན་མ་ཉམས་ཤིང༌། རྒྱུད་པ་བར་མ་ཆད་པར་ཡོད་པའི་བླ་མ་ཞིག་གི་དྲུང་ནས་

དབང་ཞུ་དགོས། དབང་དུས་སུ་སྔགས་བླ་མེད་ཀི་གཉུག་མ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་འོད་

གསལ་གིས་སྐུ་བཞི་སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པ་ནི། སད་པར་བྱེད་པའི་བྱིན་རབས་

རྒྱུད་ཐོག་ཏུ་འཕོས་པའི་སྒོ་ནས་གསང་སྔགས་ཀི་ཉམས་ལེན་བྱེད་དགོས་པ་བཅས་

འདི་ལྟར་ཡིན། དེས་ན་བོད་གངས་ཅན་གི་ལོངས་སུ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གལ་ཆེན་

པོ་ཆགས་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཡིན།

པལིའའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཀི་ཐོག་ནས་ཕྱིན་ན། འདུལ་བའི་གཞུང་ནས་གནས་ཀི་བླ་

མ་དང༌། མཁན་པོ། སློབ་དཔོན་བཅས་བསེན་ལུགས་ཀི་ཉམས་ལེན་བྱེད་ཚུལ་དེ་

ཙམ་ཞིག་ཡིན། དཔལ་ནཱ་ལེདནའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་སྔགས་དང་བཅས་

པའི་ཉམས་ལེན་བྱེད་སྐབས། འགོ་ཚུགས་དུས་ནས་ལམ་གི་གཞུང་ཐིག་ལྟ་བུ་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

བརྒྱབ་སེ་སྔགས་བླ་མེད་ཀི་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་ལེན་བྱེད་པའི་བར་གཞུང་ཐིག་དེའི་

ཐོག་འགོ་དུས་ཐོག་མར་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཐོན་ཡོང་གི་ཡོད། དེར་བརེན་ལམ་རིམ་

གསུང་སྐབས་ཀང་སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུའི་ལམ་རིམ་མ་ཚུགས་གོང་ནས་མགོ་བཤེས་

གཉེན་བསེན་ཚུལ་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལྟར་ཡིན། སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུའི་ལམ་རང་

མཚན་པ་ཞིག་ཉམས་ལེན་བྱེད་མཁན་ལ་ལམ་རིམ་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་གི་བཤེས་

གཉེན་བསེན་ཚུལ་དེ་ལྟར་དགོས་མིན་ཐེ་ཚོམ་ཡིན། 

ད་ལྟ་ང་རང་ཚོས་ལམ་རིམ་སྐབས་སྐྱེས་བུ་ཆུང་འབིང་གསུང་སྐབས་སྐྱེས་བུ་

ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་རིམ་ཞེས་གསུངས་པ་ལས། སྐྱེས་བུ་ཆུང་འབིང་གི་

ལམ་རང་མཚན་པ་གསུང་གི་མེད། འོན་ཀང་སྐྱེས་བུ་ཆུང་འབིང་གི་ལམ་ཉམས་ལེན་

བྱེད་མཁན་གི་གས་སུ་སྐྱེས་བུ་ཆུང་འབིང་རང་མཚན་པ་དེ་འད་ཡོང་གི་ཡོད་སབས། 

གང་ཟག་བློ་རབ་འབིང་ཐ་མ་གསུམ་ལ་ཕན་ཆེ་བ་ཞེས་ཐོག་མར་མངོན་མཐོ་དོན་

གཉེར་གི་བློ་སྦངས། མངོན་མཐོ་དོན་གཉེར་གི་བློ་སྐྱེས་པའི་མཚམས་སུ་མངོན་

མཐོ་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་བསན་ན། བློ་དམན་པ་ཞིག་ལ་རང་ཉིད་

ཀི་ཆོས་སྐོར་གི་ཉམས་ལེན་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན། བློ་ལྡོག་རྣམ་བཞི་ལྟར་ན་

དལ་འབྱོར་དོན་ཆེ་རེད་དཀའ་དང༌། འཆི་བ་མི་རག་པ། ལས་རྒྱུ་འབས། འཁོར་བའི་

ཉེས་དམིགས་བཅས་བསམ་པ་དང༌། དེ་ནས་མགོ་བཤེས་གཉེན་བསེན་ཚུལ་དང༌། 

སྐྱབས་འགོ་སོགས་ནི་རེས་སུ་ཐོན་ཡོང་གི་ཡོད་པས་ཁྱད་པར་ཡོད། དེས་ན་བོད་

གངས་ཅན་ལོངས་ཀི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཀིས་མཐར་ཐུག་རོ་རེ་ཐེག་པའི་གསང་

སྔགས་ཀི་ཆོས་སྐོར་ཉམས་ལེན་བྱེད་མཁན་གཞིར་བཞག་གིས་ལམ་ལ་འཁིད་ཡོང་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བ་ཡིན། 

ས་དགེ་བཀའ་རིང་གི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

དེས་ན་སྔ་འགྱུར་རིང་མའི་སྐབས་སུའང་སྔགས་ཀི་གཞུང་ཕལ་མོ་ཆེ་སློབ་

དཔོན་ཐུགས་རེ་ཅན་ལ་ཐུག་གི་ཡོད། རེ་འབངས་ཉེར་ལྔ་ལ་གསང་སྔགས་བླ་མེད་

ཀི་ཆོས་འཁོར་སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་ཀིས་མཚོན་གཞུང་གི་དབང་བསྐུར་བྱིན་

རབས་གནང་བ་ཡིན་པས། གཙོ་བོ་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་དང་འབེལ་བའི་བླ་སྒྲུབ་ཀི་

རིགས་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད། རྒྱ་གར་གི་རིག་འཛིན་རྣམ་བརྒྱད་ནས་འབེལ་ཏེ་

ནམ་རྒྱུན་གདུང་སྒྲུབ་སོགས་ཡོང་གི་ཡོད། དེ་ནས་གསང་སྔགས་གསར་མའི་

སྐབས་སུ་བཀའ་རྒྱུད་ཀི་བརྒྱུད་པ་ལ་མར་མི་དྭགས་གསུམ་ཞེས་གྲུབ་པའི་དབང་

ཕྱུག་མར་པ་ལོ་ཙཱ་བ་རྒྱ་གར་དུ་ལན་མང་ཕེབས་ནས་ནཱ་རོ་པ་གཙོ་གྱུར་གི་བླ་མ་

མང་པོའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ཡོད་ལ། ནཱ་རོ་པ་ནས་བརྒྱུད་པའི་སྔགས་ཀི་གཞུང་

རྣམས་ལ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ལམ་གི་སྲོག་ཏུ་བྱས་ནས་ཉམས་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་

གསུངས་ཡོད། 

དེ་ནས་དཔལ་ས་སྐྱ་པར་ཆ་བཞག་ན། གྲུབ་ཆེན་བིར་ཝ་པ་ནས་བརྒྱུད་པའི་བླ་

མའི་རྣལ་འབྱོར་གལ་འགངས་ཆེན་པོར་གསུངས་ཡོད། བཀའ་གདམས་པ་ནི་ཉམས་

བཞེས་གཙོ་བོར་མདོ་ཕྱོགས་གནང་གི་ཡོད་པར་བརེན་ཡོངས་གགས་རྒྱ་གར་

མཁས་པའི་ཕྱག་བཞེས་ལྟར་གསང་སྔགས་ཤིན་ཏུ་སྦས་པའི་ཚུལ་གིས་ཉམས་

བཞེས་གནང་གི་ཡོད། དཔེར་ན། བཀའ་གདམས་པའི་བླ་མ་གོང་མ་ཚོ་སྐུ་འཚོ་

བཞུགས་སྐབས་གསང་སྔགས་ཉམས་བཞེས་གནང་གི་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་ཙམ་མེད་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

ཅིང༌། སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་རེས་སུ་སྐུ་རྒྱུ་ཕྱག་རས་ཀི་ཁོད་ནས་རོར་དིལ་ཐོན་པ་

དེ་དག་ནས་ཁོང་གིས་གསང་སྔགས་ཉམས་ལེན་གནང་གི་ཡོད་པ་ཤེས་རོགས་ཡོང་

གི་ཡོད། ནམ་རྒྱུན་མངོན་མཚན་ར་བ་ནས་མེད་པར་གསང་སྔགས་ཉམས་བཞེས་

གནང་གི་ཡོད་པ་དེ་ལྟར་ཡིན། ར་བ་གསང་སྔགས་ཉམས་བཞེས་གནང་གི་ཡོད་པ་

ཇོ་བོ་རེའི་སྲས་ཀི་ཐུ་བོ་འབོམ་སོན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོས་རྭ་སྒེང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་

རེན་གི་གཙོ་བོར་ཇོ་བོ་འཇམ་དཔལ་རོ་རེ་བཞེངས་ཡོད་པ་དེ་ལྟར་ཡིན།

དེ་ནས་བཀའ་གདམས་གསར་མ་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་ཇོ་

བོ་བཀའ་གདམས་པའི་ལམ་རིམ་གི་ཕྱག་བཞེས་རྣམས་ར་བར་འཛིན་པའི་ཐོག་ལ་

བཀའ་ཐམས་ཅད་གདམས་ངག་ཏུ་འཁྱེར་ཤེས་པ་བཅས། ཇོ་བོ་རེའི་ཕྱག་སྲོལ་དེ་

དག་གཞི་ལ་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་ཡི་དམ་གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་རལ་འདོན་

གནང་སེ་ཉམས་བཞེས་གནང་བའི་ཕྱག་སྲོལ་ཞིག་བཏོད་ཡོད། དེས་ན་ཕལ་ཆེར་

འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་ཁིད་ལུགས་སམ། བཀའ་གདམས་གསར་

མའི་འགོ་སངས་ལྟར་ན། ཕལ་ཆེར་བཀའ་གདམས་གཞུང་པ་བའི་ཁིད་རྒྱུན་ར་བར་

བཞག་ནས་དེའི་ཐོག་ཡི་དམ་གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་བསན་ཏེ་ཉམས་ལེན་

གནང་སྲོལ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན། ལམ་རིམ་ཆེན་མོར་ཆ་བཞག་ན། ལམ་རིམ་ཆེན་

མོའི་ཁིད་སངས་ནི་རྣམ་བཤད་སིང་རྒྱན་དུ་གསུངས་པ་ལྟར། ཕར་ཕྱིན་དང་དབུ་མ་

བལྟས་ནས་རྒྱུས་ཡོད་ཅིག་ལ་ལམ་རིམ་ཁིད་ཚུལ་ཞིག་ཡིན། 

མངོན་རོགས་རྒྱན་གི་དོན་བདུན་ཅུའི་འགོ་སངས་ཤེས་ཤིང་རྒྱུས་ཡོད་པ་ཞིག་

ལ་དེ་རྣམས་སན་ཐོག་གཅིག་ལ་ཉམས་ལེན་བྱེད་ཚུལ་གསུང་སྐབས་ལམ་རིམ་ཆེ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

འབིང་གཉིས་ཀི་ཐོག་ནས་འཁིད་སངས་དེ་ལྟར་ཡིན། དེ་ནས་ལྷག་མཐོང་ཆེན་མོའི་

སྐབས་སུ་དབུ་མ་བལྟས་ནས་རྒྱུས་ཡོད་པ་གཞིར་བཞག་གིས་ཐལ་རང་གཉིས་ཀི་

ཁྱད་པར་གསུང་གི་ཡོད། ལམ་རིམ་ཆེ་ཆུང་རྣམས་ར་བ་མན་ངག་ལུགས་ཀི་ཁིད་

རྒྱུན་ཙམ་མིན་པར་བཀའ་གདམས་གཞུང་དྲུག་གི་ཁིད་དང་སྦར་ནས་བཀའ་

གདམས་གཞུང་པ་བའི་ཁིད་ལུགས་དེ་གཙོ་བོ་མིན་ནམ་སམ། 

སྤིར་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་རང་ཉིད་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཁོང་གིས་

མཛད་པའི་ཚད་མའི་གཞུང་ཚད་ཆེན་དང༌། དེ་བཞིན་དབུ་མ་རྒྱན་གཉིས་རྨད་དུ་

བྱུང་ཞིང་ངོ་མཚར་སྐྱེ་བའི་གཞུང་ཞིག་ཡིན།

དེ་ལྟར་ཁོང་ནི་དབུ་མའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་དང༌། ཚད་མ་པ་མཁས་པ་ཆེན་པོ་

ཞིག་ཡིན། ཁོང་གིས་བོད་དུ་བསན་པའི་རྨང་གཞི་བཙུགས་པ་ཡིན་སབས། བོད་

གངས་ཅན་ལོངས་ཀི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཀིས་གཞུང་ཆེན་མོར་

སྦང་དགོས་རྒྱུ་གཙོ་བོར་གསུངས་ཡོད་ལ། འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་

གཞུང་ཆེན་སྦང་རྒྱུར་ནན་ཏན་ཆེན་པོ་མཛད་ཡོད། 

གཞན་ཡང་ཆེན་པོ་ཧོར་གི་ཡུལ་ལ་ཆ་བཞག་ན། སོག་པོའི་དགེ་བཤེས་དང་

མཁས་པ་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་ཡོད། དེ་ཡང་སོག་ཡུལ་གཅིག་པུ་མིན་པར་སྦུ་རད་ཐུ་

དང༌། དེ་བཞིན་ཁལ་མུག་ནས་ཀང་ཡོད་པ་ངོས་རང་ཆུང་ཆུང་སྐབས་སྒོ་མང་གི་

དགེ་བཤེས་གས་སུ་སོག་པོ་ཆོས་གགས་ཞེས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ཁོང་ཧ་ཅང་མཁས་

པ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། སྐབས་དེར་ཁོང་ཕྱག་དཔེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོར་བརི་གི་

འདུག་པ་ཁོང་ཁལ་མུག་ནས་རེད། དེ་བཞིན་སྦུ་རད་ཐུ་ནས་ཡོང་བའི་སྒོ་མང་གི་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

དགེ་བཤེས་མང་པོ་ཡོད། སོག་པོ་ཕྱི་ནང་གཉིས་ནས་ཡོང་བའི་སྒོ་མང་གི་དགེ་

བཤེས་མང་པོ་ཡོད་ལ། སེར་བྱེས་ཀི་དགེ་བཤེས་ཀང་ཡོད། ངོས་རང་གི་མཚན་

ཉིད་སྦོང་བརར་བྱེད་སྐབས་མཚན་ཞབས་བསྐོ་གཞག་བྱེད་སྲོལ་ཡོད་པ་ལྟར་ཐོག་

མར་ྋསྐྱབས་རེ་ཁི་བྱང་རིན་པོ་ཆེ་མཚན་ཞབས་ཀི་གས་ཡིན། མཚན་ཞབས་རྣམ་

པ་བདུན་ནང་གི་རིགས་ལམ་གི་དཀའ་གནད་གཙོ་བོར་ཁིད་མཁན་ནི་རྒན་དངོས་

གྲུབ་མཆོག་བརེས་ཡིན་ཞིང༌། ཁོང་སོག་པོ་ནང་སོག་འ་སྦག་ཅེས་པའི་ཡུལ་ནས་

ཡིན་ཞེས་གསུང་གི་འདུག སྒ་མི་རག་པ་ཞེས་གསུང་སྐབས་མིར་རག་པ་ཞེས་རེས་

འཇུག་ར་ཞིག་བརོད་ཀི་ཡོད་པ་ད་ལྟའང་གསལ་པོ་དན་གི་འདུག དེ་ལྟར་སོག་པོའི་

མཁས་པ་ཧ་ཅང་མང་པོ་བྱུང་ཡོད། 

དེ་ལྟར་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་རང་ཉིད་ཧ་ལས་པའི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་

སབས། ཁོང་གིས་བསན་པའི་སྲོལ་བཏོད་ནས་ཁིད་སྐབས་དཔེ་ཆ་ལྟ་རྒྱུར་དང་དོད་

ཆེན་པོ་གནང་ནས་ཁིད་གནང་མཛད་ཡོད། འདི་ལྟར་བསམ་གཞིགས་བྱེད་སྐབས། 

ལོ་རྒྱུས་ཐོག་སད་མི་བདུན་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་བརོད་ཀི་ཡོད་པ་ལྟར་སད་མི་བདུན་པོར་

ར་བ་བློ་འཛིན་བྱེད་དུ་འཇུག་པ་དང༌། ཚིག་རེ་རེ་བཞིན་འགེལ་བཤད་བསྐྱོན་པ་

སོགས་སྐུ་ལས་ཆེན་པོ་བསྐྱོན་ཡོད་པ་ཐག་གིས་ཆོད་པ་ཡིན། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་གཅིག་

པུ་མིན་པར་ཚང་མར་བཀའ་སློབ་ལམ་སོན་གནང་ཡོད། ཕྲུ་གུ་སྒིད་ལུག་ཅིག་གིས་

ངོས་ནས་བཤད་ན་སད་མི་བདུན་པོས་དཀའ་སྡུག་ཆེན་པོ་མྱངས་ཡོད་པ་རེད་སམ། 

ལོ་རྒྱུས་ཐོག་བོད་པས་རབ་ཏུ་བྱུང་ནུས་དང་མི་ནུས་ཀི་ཉམས་སད་པའི་དོན་དུ་མི་

བདུན་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡིན་ཞེས་བཀོད་པ་ལྟར་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོའི་སྐུ་དྲུང་དུ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བསད་ཡོད་ལ། མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོའི་སྐུ་དྲུང་ནས་དགེ་ཚུལ་དང་དགེ་སློང་སྒྲུབ་

ཡོད། དེས་ན་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོས་ཕྱག་དཔེའི་གཞུང་དོན་རོགས་དཀའ་བ་དེ་

དག་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་ནས་སློབ་པ་གནང་ཡོད་པ་རེད་སམ། 

དེ་ལྟར་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ཀི་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་དེ་ནི་དཔལ་ནཱ་

ལེདནའི་ལུགས་སྲོལ་དེ་རང་ཡིན་ཞིང༌། ཐོས་བསམ་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཐོག་ནས་གཞུང་

ཆེན་ལ་འཆད་ཉན་བྱས་ཏེ་བསན་པའི་རྣམ་གཞག་གཏན་ལ་ཕབ་ཀི་ཡོད་ཅིང༌། ནམ་

རྒྱུན་ང་ཚོའི་གསུང་རྒྱུན་ལ་ཡོད་པ་ལྟར། བསན་པའི་བདག་པོ་སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀིས་གསུངས་པ་དང༌། བར་དུ་མཁས་པ་པཌཎི་ཏས་རྒྱ་ཆེར་དཔྱད་པའི་སྒོ་

ནས་ལུང་རིགས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ། དེ་ནས་སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་མཁན་

རྣམས་ཀིས་རེ་གཅིག་ཏུ་ཉམས་བཞེས་གནང་སེ་རོགས་པ་རྒྱུད་ལ་འཁྲུངས་པ་

བཅས་ཆོས་ཁུངས་བཙུན་པ་འདི་འད་ཞིག་དགོས་ཞེས་གསུང་རྒྱུན་ལ་ཡོད། དེས་ན་

ང་རང་ཚོ་བོད་གངས་ཅན་གི་ལོངས་ལ་ཡོད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ས་དགེ་

བཀའ་རིང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་ར་བའི་ཁུངས་གཏུགས་ས་ནི་སྔ་འགྱུར་གི་སྐབས་

ནས་བཟུང་སེ་ཡོང་བ་དེ་ལྟར་ཡིན།

དགེ་ལྡན་པས་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་བཞེས་གནང་ཚུལ།

དེ་ནས་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་བར་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་ཐེག་

པ་ཆེ་ཆུང་སྔགས་དང་བཅས་པ་ཆ་ཚང་བ་ཉམས་ལེན་གནང་བའི་ཕྱག་སྲོལ་རྨད་དུ་

བྱུང་བ་དེ་ལྟར་ཡིན། རི་བོ་དགེ་ལྡན་པའི་བསན་པའི་ཕྱག་ལེན་གནང་སངས་ནི། བླ་

མའི་རྣལ་འབྱོར་ལམ་གི་སྲོག་ཏུ་བྱས། ཡི་དམ་གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་ཡ་མ་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

བལ་བར་ཉམས་སུ་བཞེས། དེའི་སྔོན་འགོར་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པོད་ལྔས་མཚོན་

གཞུང་ཆེན་དེ་དག་ལེགས་པར་སྦངས། གཞུང་ཆེན་སྦངས་པའི་གོ་བ་ཆགས་པ་དེ་

དག་སན་ཐོག་གཅིག་ལ་བསྒིལ་ཏེ་ལམ་རིམ་གི་ཐོག་ནས་ཉམས་ལེན་བྱེད་ལུགས་

ཤེས་པ་ཞིག་བྱེད་དགོས་ཤིང༌། དངོས་གཞི་སྒྲུབ་པ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་བརོན་པའི་

ཉམས་ལེན་བྱེད་སྐབས། བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ལམ་གི་སྲོག་ཏུ་བྱས། ཡི་དམ་གསང་

བདེ་འཇིགས་གསུམ་ཡ་མ་བལ་བར་ཉམས་སུ་བླངས་པའི་ཐོག་ནས་ཚེ་གཅིག་ལ་

ཟུང་འཇུག་གི་གོ་འཕང་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་འདི་ལྟར་ཡིན། 

བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ལམ་གི་སྲོག་ཏུ་བྱེད་ཚུལ།

དེ་ལྟར་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ལམ་གི་སྲོག་ཏུ་བྱས་ཞེས་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་

ནི། འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་རེས་འཇུག་རི་བོ་དགེ་ལྡན་པ་རྣམས་ཀི་

རང་གི་བླ་མ་གཙོ་བོ་རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཡིན་སབས། རེ་བླ་མ་ལ་བརེན་པའི་བླ་

མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡོང་གི་ཡོད་ལ། དཔེར་ན། སྔ་འགྱུར་རིང་མ་ལ་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་

ཆེར་བརེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བླ་སྒྲུབ་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད། དེ་བཞིན་ས་

སྐྱ་དང༌། བཀའ་བརྒྱུད་བཅས་ཀི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡང་ཡོང་གི་ཡོད། རི་བོ་དགེ་

ལྡན་པ་ལ་དེ་ལྟར་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་ལ་བརེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་

འབྱོར་རང་བཞིན་གིས་ཆགས་པ་ཡིན། སྤིར་རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ལ་བརེན་པའི་བླ་

མའི་རྣལ་འབྱོར་ལ། རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་བཀའ་སྲོལ་རྒྱུན་འཛིན་ལ་གཙོ་བོ་

གཉིས་བྱུང་ཡོད། དེ་ཡང་རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ནས་མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་

པ་དང༌། མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ནས་གཅུང་བ་སོ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན། 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དེ་ནས་གྲུབ་ཆེན་ལས་ཀི་རོ་རེ་དང༌། གྲུབ་ཆེན་དྷརྨཱ་བ¿་ལ་སོགས་པ་ནས་རིམ་པར་

བརྒྱུད་པའི་རེའི་སན་བརྒྱུད་ཀི་བསན་པ་འཛིན་མཁན་དེ་ལ་དབེན་ས་སན་བརྒྱུད་

ཅེས་གསུང་གི་ཡོད། དེ་ནི་གགས་ཆེ་བ་རྒྱལ་བ་དབེན་ས་པ་ནས་བྱུང་བས་ན་དབེན་

ས་སན་བརྒྱུད་ཅེས་སུ་གགས་པ་ཡིན། 

ཡང་རེ་རིན་པོ་ཆེའི་སྲས་ཀི་ཐུ་བོ་གཅིག་ནི་རེ་བཙུན་ཤེས་རབ་སེངེ་ཡིན་

ཞིང༌། ཁོང་ལ་རེ་རིན་པོ་ཆེས་སེ་ར་ཆོས་སིངས་སུ་གསང་འདུས་རྒྱུད་འགེལ་གི་

བཤད་པ་གནང་བའི་མཇུག་ཏུ་ཆོས་འདི་བདག་པོ་བརྒྱབ་སེ་བཤད་གྲྭ་འཛུགས་ཐུབ་

མཁན་སུ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཤིང༌། སྐབས་དེར་རྒྱལ་ཚབ་རེ་དང༌། མཁས་གྲུབ་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་གཉིས་ཡོད་ཀང༌། དེ་དག་གིས་ལམ་སང་ལན་ཕུལ་མ་གནང་

བ་དེ་ལ་དགོས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་ཞིག་མེད་དམ་སམ། སྐབས་དེར་རེ་བཙུན་ཤེས་

རབ་སེངེ་ཡར་བཞེངས་ནས། བླ་མའི་དགོངས་པ་དང་མཐུན་པའི་རྒྱུད་ཀི་བཤད་གྲྭ་

ཞིག་ངས་འཛུགས་ཀི་ཡིན་ཞེས་ཞལ་བཞེས་གནང་བར་རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་

ཐུགས་ཧ་ཅང་དགེས་པོ་བྱུང་སེ། གསང་བ་འདུས་པའི་རྒྱུད་ཀི་གེགས་བམ་འགེལ་

པ་བཞི་མགས་དང༌། གཞན་ཡང་ཕྱག་མཚན་ཀ་པ་ལི་སོགས་གནང་བ་བཅས་ཀི་

ཐོག་ནས་ཁོང་ནི་རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་སྲས་ཀི་ཐུ་བོ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་

བཀའ་དིན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན། ཁོང་གིས་རྒྱུད་གྲྭ་ཕྱག་བཏབ་པ་གནང་ཡོད། དུས་སྔ་

ཕྱིའི་ལོ་རྒྱུས་ཞིབ་ཕ་མི་ཤེས་ཀང༌། མདོར་ན་དབུས་ཀི་གཞུང་པ་ཞེས་པ་ཞིག་

ཆགས་པ་དང༌། རིམ་པས་རེ་བཙུན་ཤེས་རབ་སེངེ་གཙང་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས་ནས་

གཙང་དུ་སྲད་རྒྱུད་ཕྱག་བཏབ་པ་གནང་ཡོད། དེས་ན་རེ་བཙུན་ཤེས་རབ་སེངེའི་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

གཙང་གི་སྲད་རྒྱུད་ཅེས་པ་འདི་ཆགས་ཏེ་སྲད་བརྒྱུད་དང༌། དབེན་ས་སན་བརྒྱུད་

གཉིས་ཆགས་ཡོད། སྲད་རྒྱུད་ཅེས་པའི་སྲད་ནི་ས་ཆའི་མིང་ཡིན་པ་དང༌། དེ་བཞིན་

དབེན་ས་ཞེས་པ་དེ་ཡང་ས་ཆའི་མིང་ཡིན། གཞུང་ཞབས་བགེས་གས་རྣམས་ཀིས་

མཁྱེན་གི་ཡོད། སྔར་ལྷ་མོ་འཁབ་སོན་ཟིན་པའི་མཇུག་ཏུ་གནང་སྦིན་སྤྲད་རེས། ལྷ་

མོ་བ་སོ་སོས་བཤད་པ་རེ་རྒྱག་སྲོལ་ཡོད་པའི་ནང༌།

བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་བཀྲ་ལ་ཤིས། །

དབེན་ས་དགོན་པ་བླ་མ་བཟང༌། །

ཞེས་བརོད་སྲོལ་ཡོད། དེ་ནི་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་ཞེས་བཀྲ་ཤིས་ལ་སན་གགས་

ཆེན་པོ་ཡོད་ཀང༌། བླ་མ་བཟང་པོ་དབེན་ས་དགོན་དུ་ཡོད་ཅེས་པའི་དོན་ཡིན་ལ། 

སྐབས་དེར་ཡུལ་མི་རྣམས་ཀིས་དེ་ལྟར་ཤོད་ཀི་ཡོད་པ་མིན་ནམ་སམ། 

དེས་ན་དབེན་ས་དགོན་པ་བླ་མ་བཟང་ཞེས་པ་ལྟར། ངོས་རང་ཆུང་ངུའི་སྐབས་

ཀི་གསོལ་དཔོན་ཆེན་མོ་དེ་ཉིད་དབེན་དགོན་གི་གྲྭ་པ་ཡིན། ང་གོ་མོར་ཕྱིན་ནས་

ཚུར་ཡོང་སྐབས་དུས་ཚོད་ཀིས་རྐེན་པས་དབེན་དགོན་དུ་མ་སླེབས་ཀང༌། རྒྱལ་བ་

དབེན་ས་པའི་གདན་ས་དབེན་དགོན་འདི་རེད་ཅེས་རི་ཞིག་གི་རེར་ཆགས་འདུག 

སན་བརྒྱུད་ཀི་བསན་པ་འཛིན་མཁན་ངོ་མ་ནི་སྐབས་དེར་དབེན་དགོན་དུ་ཡོད་པ་

ལས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོར་མེད། སྐབས་དེར་པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་རྒྱན་ཕེབས་རྒྱུ་

ཡིན། རྒྱལ་བ་དབེན་ས་པ་ཞེས་པ་ནི་ས་ཆའི་མིང་ནས་ཐོགས་པ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་

བླ་མའི་འཁྲུངས་ཡུལ་དང་བླ་མ་དེ་ཉིད་ཀི་བཞུགས་ཡུལ་གདན་ས་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་

དབེན་དགོན་ཞེས་བརོད་པ་ཡིན། ཡང་ན་དབེན་དགོན་དུ་བཞུགས་པའི་བླ་མ་ཡིན་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

སབས་དབེན་ས་པ་ཞེས་ཐོགས་པ་གང་ཡིན་ངས་མི་ཤེས། ལོ་རྒྱུས་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་

མཁན་ཡོད་ན་བརག་ཞིབ་བྱེད་དགོས་པ་རེད་འདུག 

སྲད་དབེན་གཞུང་གསུམ་གི་བཞེད་ལུགས་དར་ཚུལ།

མདོར་ན་སྲད་རྒྱུད་ཀི་བརྒྱུད་པ་ད་ལྟའང་གནས་ཡོད། དེ་ལྟར་རེ་རིན་པོ་ཆེའི་

བསན་པ་འཛིན་མཁན་ལ་སྲད་དབེན་གཞུང་གསུམ་ཞེས་གཙང་གི་སྲད་བརྒྱུད་དང༌། 

ཕྱིས་སུ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་ནས་བརྒྱུད་པའི་དབེན་སའི་བརྒྱུད་པ། དབུས་སུ་རྒྱུད་གྲྭ་

སད་སོད་བཅས་ཡོད་པའི་དབུས་ཀི་གཞུང་པ་བཅས་ལ་སྲད་དབེན་གཞུང་གསུམ་

ཞེས་གགས་པ་ཡིན། སྲད་རྒྱུད་ལའང་རྒྱུད་ཀི་འཆད་ཉན་ཆ་ཚང་ཡོད་ལ། གསང་

འདུས་ལེའུ་བཅུ་བདུན་ཆ་ཚང་བློ་འཛིན་བྱེད་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་བརོད་ཀི་འདུག 

དབུས་ཀི་བརྒྱུད་པ་ནི་ལེའུ་བཅུ་གཉིས་ལས་བློ་འཛིན་བྱེད་སྲོལ་མེད།

དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་ཉམས་བཞེས་གཙོ་བོ་གནང་བའི་

གསང་བ་འདུས་པའི་སྐོར་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་མན་ངག་ལྟར་རིམ་གཉིས་ཀི་གནད་གཏན་ལ་

ཕབ་པའི་གཞུང་གི་རྒྱལ་པོ་ནི་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པས་མཛད་པའི་གསང་

འདུས་ར་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་སྒོན་གསལ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། འགེལ་པ་སྒོན་གསལ་ལ་རེ་

བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་རང་ཉིད་ཀིས་མཆན་དང༌། མཐའ་དཔྱོད། བསྡུས་དོན་བཅས་

བཞི་མགས་ནས་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ལེགས་བཤད་འདི་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་འཆད་ཉན་

གི་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་གནས་པ་ནི་བླ་མ་རྒྱུད་པའི་བཀའ་དིན་ཡིན་པ་ལས་དེ་མིན་

ཕལ་ཆེར་ཆད་ཟིན་ཡོད། 

རེ་བཙུན་ཤེས་རབ་སེངེས་སྲད་རྒྱུད་དང་དབུས་ཀི་གཞུང་པ་བའི་རྒྱུད་པ་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

བཙུགས་པའི་ཐུགས་རེ་བཀའ་དིན་གིས་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་གནས་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱུང་

བ་འདི་ར་ཆེན་པོ་ཡིན། དེ་ནི་ཕལ་ཆེར་ས་སྐྱའི་ཕྱོགས་ལའང་དཀོན་པོ་ཆགས་འདུག 

དེ་བཞིན་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ཕྱོགས་སུ་ཡང་དཀོན་པོ་རེད་འདུག དེ་ལྟར་སྲད་དབེན་

གཞུང་གསུམ་ཞེས་རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོས་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ལམ་གི་སྲོག་ཏུ་

བྱས། ཡི་དམ་གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་ཡ་མ་བལ་བར་ཉམས་སུ་བླངས་ནས་

སན་ཐོག་གཅིག་ལ་མདོ་སྔགས་ཀི་ལམ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཉམས་

བཞེས་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པའི་ཕྱག་སྲོལ་འདིའི་བྱེ་བག་གི་སྲོལ་རྒྱུན་སྲད་དབེན་གཞུང་

གསུམ་ཞེས་ཆགས་པ་ཡིན། དེས་ན་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ལམ་གི་སྲོག་ཏུ་བྱས་ཞེས་

པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ལ། སྲད་རྒྱུད་ཀི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ནི་འདུལ་ནག་པ་དཔལ་

ལྡན་བཟང་པོས་ཚིགས་བཅད་དུ་བསེབས་པར་མཛད་པའི་དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མ་

ཞེས་པ་འདི་ཡིན་ལ། ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོས་འདོན་བཞིན་པའི་དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མ་དེ་ནི་

རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དང་འབེལ་བའི་སྲད་རྒྱུད་ལུགས་ཀི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡིན། 

དབེན་ས་སན་བརྒྱུད་ནས་བརྒྱུད་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ནི་མཇུག་ཏུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

མཁས་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེར་ཆིག་བརྒྱུད་དུ་གནང་བའི་མཁས་གྲུབ་ཆིག་བརྒྱུད་ཀི་བླ་

མའི་རྣལ་འབྱོར་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་ཁིད་རྒྱུན་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་འདུག 

བླ་མཆོད་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གི་བརྒྱུད་པ།

དེ་ནས་དབེན་སའི་བརྒྱུད་པ་ནི་བླ་མཆོད་བདེ་སོང་དབྱེར་མེད་མ་ཞེས་ད་ལྟ་

ཁིད་འདོན་རྒྱུ་འདི་ཡིན། འདི་ནི་རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་དྲུང་ནས་མཁས་གྲུབ་ཐམས་

ཅད་མཁྱེན་པ་དང༌། བ་སོ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་བཅས་ནས་གསན་ཞིང༌། གཅུང་བ་



  19  

༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

སོ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གི་སློབ་མ་གྲུབ་མཆོག་དྷརྨཱ་བ¿་ནས་རོ་རེ་མཆེད་གསུམ་

ཞེས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག་བྱུང་ཡོད། གྲུབ་མཆོག་དྷརྨཱ་བ¿་ནི་བྱ་བལ་ལྟར་དུ་

བཞུགས་ཀི་ཡོད་ལ། གྲུབ་མཆོག་དྷརྨཱ་བ¿ས་རྒྱལ་བ་དབེན་ས་པ་ལ་གནང་ཞིང༌། 

དབེན་ས་པ་བློ་བཟང་དོན་གྲུབ་ནས་མཁས་གྲུབ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་དང༌། དེ་ནས་

པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་རྒྱན་དང༌། པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་རྒྱན་གིས་ཚིགས་

བཅད་དུ་བསེབས་པ་གནང་བའི་བླ་མཆོད་བདེ་སོང་དབྱེར་མེད་མ་ཞེས་ཡོངས་

གགས་སུ་འདོན་པ་འདི་ལྟར་བྱུང་བ་ཡིན། 

དེ་ལ་རེ་རིན་པོ་ཆེའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སེམས་དཔའ་གསུམ་བརེགས་ཞེས་

པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། གྲུབ་མཆོག་དྷརྨཱ་བ¿་ལ་རེ་བདག་

ཉིད་ཆེན་པོ་ཞལ་གཟིགས་ཀིས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན། དེ་ནི་ཕྱག་ཆེན་གི་སྔོན་འགོ་

ཡིན། 

དགེ་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཁིད་ནི། རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོར་རེ་བཙུན་འཇམ་

དཔལ་དབྱངས་གནས་མཆོག་དགའ་བ་གདོང་ནས་ཐོག་མར་ཞལ་གཟིགས་པ་ནས་

བཟུང་སེ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ནམ་འདོད་དུ་ཞལ་གཟིགས་པ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད། 

ཕྱིས་སུ་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀི་དྲུང་ནས་གདམས་པ་མང་དུ་གསན་པའི་

ནང་ནས་གཅིག་ནི་དགའ་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཁིད་འདི་ཡིན། འདི་རེ་བཙུན་འཇམ་

དཔལ་དབྱངས་ཀི་གནང་བའི་སྐབས་སུ་མི་ཡི་རེན་ཅན་གི་སློབ་མ་རེ་རིན་པོ་ཆེ་

དང༌། རེ་རིན་པོ་ཆེ་རང་གི་སྲས་ཀི་ཐུ་བོ་སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་མཁན་རོགས་

ལྡན་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་གཉིས་དང༌། ལྷ་འགའ་ཞིག་བཅས་ཡོད་པ་ཡིན། དེ་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

དག་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀིས་དགའ་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཁིད་ཡིག་

འདི་གསུངས་པ་ཡིན། དེ་ནས་རིམ་པར་བརྒྱུད་སྐབས་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་

དབྱངས་ནས་རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དང༌། རེ་ཙོང་ཁ་པ་ནས་རོགས་ལྡན་འཇམ་དཔལ་

རྒྱ་མཚོ། དེ་ནས་བ་སོ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་བཅས་རིམ་པར་བརྒྱུད་ཡོང་གི་ཡོད། 

རྒྱལ་བ་དབེན་ས་པ་ནི། དབེན་ས་པའི་བཀའ་འབུམ་ལས། 

འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀི་སྲས་ཀི་ཐུ་བོ་མཆོག །

བློ་བཟང་གགས་པ་ཞེས་པའི་བླ་མ་དེའི། །

གསུང་གི་སིང་པོ་སན་བརྒྱུད་འཛིན་པ་ནི། །

དེང་སང་དུས་ན་ཁོ་བོ་ཙམ་དུ་བས། །

ཞེས་རྒྱལ་བ་དབེན་ས་པ་ཉིད་ཀིས་ཉིད་ལ་དེ་ལྟར་གསུངས་འདུག དེ་ནི་དངོས་

གནས་ལས་བླ་མས་རྫུན་མི་གསུངས་ལ། འུད་ཤོབ་ཀང་གསུངས་དོན་མེད། ཁོང་ནི་

བྱ་བལ་བ་ཧ་ལས་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་ནི་རང་བཞིན་བརོད་པ་གསུང་སྐབས་བསམ་

གིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག་རེད་འདུག ནམ་རྒྱུན་ཡོངས་གགས་སུའང༌། རྒྱལ་བ་དབེན་ས་

པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བརོད་སྐབས། བོད་དུ་ཚེ་གཅིག་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་བརེས་

པའི་མཚན་གཞིར་འཛིན་པ་གཅིག་ནི་རྒྱལ་བ་དབེན་ས་པ་ཡིན་ལ། རྒྱལ་བ་དབེན་

ས་པ་རང་ཉིད་ཀི་གསུང་ལས། 

གངས་ཅན་ཁོད་ཀི་སྐལ་ལྡན་མཆོག །

བློ་བཟང་དོན་གྲུབ་ཅེས་བྱས་ཀང༌། །

ལམ་མཆོག་འདི་ཉིད་ཉམས་བླངས་པས། །
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་སངས་རྒྱས་ཐོབ། །

ཅེས་རང་ཉིད་ཀིས་ཞལ་བཞེས་གནང་འདུག དེ་བཞིན་རེ་བཙུན་མི་ལ་ཡང་

ཡོངས་གགས་གཅིག་ཡིན། གཞན་ཡང་མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ཡང་སྐུ་ཚེ་

གཅིག་ལ་སངས་རྒྱས་པ་ཞིག་ཡིན། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་

ཐར་ནང་མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ་དང་ཞལ་མཇལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཐུང་ངུ་ཞིག་

གསུངས་ནས། མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ནི་རིང་པོར་མི་ཐོགས་པར་

དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་ལམ་ལ་བརེན་ནས་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་

མཁན་རེད་ཅེས་གསུངས་འདུག ཡོངས་གགས་སུ་ཚེ་གཅིག་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་

འཕང་ངམ་ཟུང་འཇུག་རོ་རེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་བརེས་པ་དེ་དག་ཡིན་ལ། དེ་དག་

གིས་མཚོན་པའི་མི་མངོན་པའམ། ཡོངས་སུ་མ་གགས་པ་ལས་ཚེ་གཅིག་ལ་ཟུང་

འཇུག་གི་གོ་འཕང་བརེས་པ་མང་དུ་བྱུང་ཡོད། དེ་ཡང་ཟུང་འཇུག་ནོར་བུའི་ཕེང་བ་

ཞེས་གསུང་རྒྱུན་ལ་ཡོད་པ་ལྟར་ཡིན། 

ཐུན་མིན་སེམས་དཔའ་གསུམ་བརེགས་ཀི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

གྲུབ་མཆོག་དྷརྨཱ་བཛྲ་ནས་རེ་བླ་མ་དང་འབེལ་བའི་སེམས་དཔའ་གསུམ་

བརེགས་ཀི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་བྱུང་བ་དང༌། དེ་རྒྱལ་བ་

དབེན་ས་པ་ལ་གནང་ཞིང༌། དབེན་ས་པས་དེ་ཉམས་བཞེས་གནང་ནས་སྐུ་ཚེ་འདི་

ལ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརེས་པ་ཡིན། འོན་ཀང་དུས་སུ་མ་བབས་པས་ཡོངས་

གགས་སུ་ཉམས་ལེན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀི་གཞུང་ཞིག་མ་མཛད་པ་ཡིན། དེ་ནས་མཁས་

གྲུབ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ནི་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

ཡིན་ལ། ཁོང་གི་སྲས་ཀི་ཐུ་བོ་ནི་པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་རྒྱན་ཡིན། པཎ་ཆེན་བློ་

བཟང་ཆོས་རྒྱན་གིས་དུས་སྐབས་དེར་ཡོངས་གགས་སུ་ཆོག་པར་གནང་ནས་བླ་

མཆོད་བདེ་སོང་དབྱེར་མེད་མ་འདི་མཛད་པ་ཡིན། 

དབུས་གཙང་དང་མདོ་ཁམས་སུ་དར་ཁྱབ་བྱུང་ཚུལ།

འདི་ལྟར་བསམ་ཚེ་བླ་མཆོད་བདེ་སོང་དབྱེར་མེད་མ་འདི་དབེན་སའི་བརྒྱུད་

པ་ལ་གཙོ་བོ་ཉམས་བཞེས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན། སད་ཕྱོགས་སུ་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་

འཇམ་དབྱངས་བཞད་པས་སྲད་རྒྱུད་དཀོན་མཆོག་ཡར་འཕེལ་གི་སྐུ་དྲུང་ནས་སན་

བརྒྱུད་ཀི་གདམས་པ་གསན་པའི་ནང་བླ་མ་མཆོད་པ་མེད། འཇམ་བཞད་ངག་དབང་

བརོན་འགྲུས་ནི་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྔགས་ཡོངས་ཀི་

བསན་འཛིན་གི་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན། ཁོང་ཐུགས་འདིས་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

དེས་ན་གཙོ་བོ་དབུས་གཙང་ཁུལ་དུ་དར་ཁྱབ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། 

དེ་ནས་པཎ་ཆེན་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུ་དུས་སུ་འཇམ་བཞད་སྐུ་ཕེང་

གཉིས་པ་དཀོན་མཆོག་འཇིགས་མེད་དབང་པོ་རྣམ་གཉིས་བླ་སློབ་དམ་གཙང་ཡིན་

ཞིང༌། དེ་ནས་བཟུང་ཨ་མདོའི་ཕྱོགས་སུ་དབེན་ས་སན་བརྒྱུད་ཀི་བླ་མཆོད་བདེ་

སོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཁིད་རྒྱུན་དང༌། ཉམས་བཞེས་གནང་སྲོལ་དར་ཁྱབ་བྱུང་བ་

ཡིན་འདུག ཕྱག་ཆེན་གསོལ་འདེབས་སུ་གསལ་བ་ལྟར་ཡིན། ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་

བཞད་ངག་དབང་བརོན་འགྲུས་ཀི་གསུང་ནང་བླ་མཆོད་ར་ཚིག་གི་མཆན་ཞིག་

འདུག ཁོང་ནི་གསང་བ་འདུས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་ལ། མཁས་པའི་

དབང་པོ་ཞིག་ཀང་ཡིན། དེས་ན་མཆན་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཞིག་བསྐྱོན་གནང་མཛད་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

འདུག འོན་ཀང་མཆན་སྐྱོན་སངས་ལ་བལྟས་ན་གང་ཉིད་དེའི་ཐོག་ལ་ཉམས་བཞེས་

དང་རྒྱུན་འདིས་དེ་ཙམ་མེད་པ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་ཞིག་འདུག 

ལྕང་སྐྱ་རོལ་པའི་རོ་རེའི་གསུང་ནང་དི་བ་དིས་ལན་ཞུ་མཁན་གི་མཁས་པ་

ཞིག་གིས་དགའ་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་འདི་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེས་དོགས་དཔྱོད་ཞུས་པ་

ལ་ལྕང་སྐྱ་རིན་པོ་ཆེས། དེ་ནི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལྟ་ཁིད་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་རེད་

ཅེས་ལགས་ལན་གནང་འདུག སྐབས་དེར་མཁས་པ་རྣམས་ཀི་ནང་དབེན་སའི་

བརྒྱུད་པ་དེ་ཙམ་མ་དར་བར་སྲད་རྒྱུད་གཙོ་བོར་གནང་མཁན་གི་ནང་དུ་གནས་

ཚུལ་དེ་ལྟར་བྱུང་མེད་དམ་སམ། དེ་བཞིན་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཚོགས་ཞིང་གི་གཙོ་བོ་

རང་གི་ར་བའི་བླ་མ་དང་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་དུ་བྱས་ནས་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་

ཆེན་པོ་གསལ་བཏབ་པ་དེར། 

ཡིད་འོང་ལང་ཚོའི་དཔལ་འཛིན་དྲུག་ཅུའི་བཞིའི། །

འདོད་པའི་སྒྱུ་རལ་ལ་མཁས་ལུས་ཕ་མ། །

ཞེས་ཕུལ་བ་དེ་ཡང་བདེ་པོ་མེད་ཅེས་ཨ་ཁུ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོའི་བླ་མ་མཆོད་

པའི་ཁིད་ཡིག་ཟིན་བིས་ཤིག་ཏུ་དེ་ལྟར་བཀོད་འདུག དེས་ན་མདོ་སད་ཀི་ཕྱོགས་སུ་

དེ་ལྟར་གསུང་མཁན་ཡོད། 

སན་བརྒྱུད་ཀི་བསན་པའི་བདག་པོ་དང་གསན་རྒྱུན།

མདོར་ན་དཀོན་མཆོག་འཇིགས་མེད་དབང་པོ་དང༌། གུང་ཐང་བསན་པའི་སྒོན་

མེ་སོགས་ཡིན། གུང་ཐང་བསན་པའི་སྒོན་མེ་ནི་ཀོང་རོལ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་སློབ་མ་

ཡིན་ལ། གསུང་ཆོས་ཀང་གསན་ཡོད་ཅིང༌། ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་གི་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

དྲུང་ནས་ཀང་གསུང་ཆོས་གསན་མེད་དམ་སམ། དེ་དག་ནི་དབེན་ས་སན་བརྒྱུད་ཀི་

བསན་པའི་བདག་པོ་ཡིན་ལ། གུང་ཐང་བསན་པའི་སྒོན་མེ་ནས་བཟུང་མདོ་སད་ཀི་

ཕྱོགས་སུ་དར་ཁྱབ་བྱུང་བ་ཞིག་རེད་འདུག དེ་ལྟ་བུའི་གདམས་པ་ཟབ་མོ་འདི་ལ་

གསན་རྒྱུན་ཁག་གཉིས་ཡོད། 

དེ་ཡང་ྋསྐྱབས་རེ་ཕ་བོང་ཁ་རིན་པོ་ཆེས་བརྒྱུད་པ་ཁག་འདི་ལྟར་དུ་ཕྱེ་གནང་

གི་འདུག དེ་ཡང་དཀོན་མཆོག་འཇིགས་མེད་དབང་པོ་དང༌། དཔལ་མང་དཀོན་

མཆོག་རྒྱལ་མཚན་བཅས་ནས་བརྒྱུད་པ་ནི་མདོ་སད་ཕྱོགས་ཀི་བརྒྱུད་པ་དེ་ཡིན་

ལ། བརྒྱུད་པ་གཞན་ཞིག་ནི་དངུལ་ཆུ་ཡབ་སྲས་ནས་བརྒྱུད་པའི་རྒྱུད་པ་གཅིག་

བཅས་གཉིས་ཡོད་པ་ྋསྐྱབས་རེ་ཕ་བོང་ཁ་རིན་པོ་ཆེས་གསན་ཞིང༌། ྋསྐྱབས་རེ་

ཕ་བོང་ཁ་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་ནས་གིང་རིན་པོ་ཆེས་གསན་གནང་མཛད་ཡོད་ལ། 

ྋསྐྱབས་རེ་ཁི་བྱང་རིན་པོ་ཆེས་ཀང་གསན་ཡོད། ངོས་ལ་བླ་མཆོད་བདེ་སོང་

དབྱེར་མེད་མའི་ར་གཞུང་པཎ་ཆེན་གི་གསུང་འདིའི་སེང་ནས་ཉམས་ཁིད་ཀི་རྒྱུན་

ཐོབ་ཡོད་ལ། དེ་ནས་ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་གིས་མཛད་པའི་བླ་མཆོད་

ཁིད་ཡིག་ཆེན་མོའི་ཐོག་ནས་བཤད་ལུང་ཞིག་ཀང་ཐོབ་ཡོད། བླ་མཆོད་ཁིད་ཡིག་

ཞལ་ཧ་ཅང་གསལ་པོར་ཡོད་པ་ནམ་རྒྱུན་ཁ་ཆེམས་རླུང་བསྐུར་མ་ཞེས་བརོད་པའི་

ལུང་རྐང་ཞིག་བཅས་ཐོབ་ཡོད།
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བླ་མཆོད་བདེ་སོང་དབྱེར་མེད་མ།

གདམས་ངག་གི་ཁུངས་བཤད་པ།

རྒྱ་གར་སྐད་དུ། གུ་རུ་པཱུ་ཛཧཀཔལ་ནཱ་མ། བོད་སྐད་དུ། བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་

ག་ཞེས་བྱ་བ། བཀའ་དིན་མཉམ་མེད་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ཞིང་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །

བརེ་བ་ཆེན་པོས་དུས་དང་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་རེས་སུ་གཟུང་དུ་

གསོལ། ། ཞེས་བསན་བཅོས་འདི་རྒྱ་གར་གི་བསན་བཅོས་མིན་པར་བོད་ཀི་བསན་

བཅོས་ཡིན་ན་ཡང༌། ལེགས་སྦར་སྐད་དུ་གསུངས་པ་ནི། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་ཆོས་

ཀི་ཁུངས་རྒྱ་གར་ལ་གཏུགས་པས་ན་རྒྱ་གར་སྐད་དུ་ཞེས་སོས་པ་ཡིན། སྤིར་བཏང་

གསང་སྔགས་ཀི་གཞུང་ཕལ་མོ་ཆེའི་དབུར་ཚོགས་ཞིང་གི་མཆོད་པ་ཡོད་པ་ནི་བླ་

མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡིན། ལྷག་དོན་གསང་འདུས་ཀི་བཤད་རྒྱུད་རོ་རེའི་ཕེང་བ་དང༌། དེ་

བཞིན་གསང་འདུས་ར་རྒྱུད། གཞན་ཡང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་རིམ་ལྔའི་གཞུང་བཅས་ཀི་ནང་

དུ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡོད་པ་ཡིན། གསང་བ་གྲུབ་པ་མགོན་པོ་བདེ་བའི་རོ་རེའི་

གསང་འདུས་སྐོར་གི་གཞུང་དུའང་ཡོད་ལ། དེ་བཞིན་སྒྲུབ་སིང་གི་སྐོར་སོགས་ཀི་

ནང་དུའང་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གལ་ཆེན་པོར་གསུང་གི་འདུག 

མདོར་ན་རྒྱ་གར་མཁས་པའི་མདོ་རྒྱུད་ཁུངས་མ་ནས་བྱུང་བས། ཆོས་ཁུངས་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

བཙུན་པ་རྒྱ་གར་མཁས་པའི་གཞུང་ལ་ཁུངས་གཏུགས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་པའི་དོན་

ལའང་གོ་བ་མེད་དམ་སམ། 

གང་ལ་བརེན་ན་སྐུ་གསུམ་བདེ་བ་ཆེ། །

ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་དང་བཅས་སྐད་ཅིག་ལ། །

སྩོལ་མཛད་འདོད་དགུའི་མཆོག་སྩོལ་ཡིད་བཞིན་ནོར། །

རོ་རེ་ཅན་ཞབས་པདྨོར་གུས་བཏུད་ནས། །

ཞེས་པ་ནི་མཆོད་པར་བརོད་པ་ཡིན།

གང་གི་དིན་གིས་བདེ་ཆེན་ཉིད། །

སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་འཆར་བ་གང༌། །

བླ་མ་རིན་ཆེན་ལྟ་བུའི་སྐུ། །

རོ་རེ་ཅན་ཞབས་དཔལ་ལ་འདུད། །

ཅེས་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཚིག་འདི་ཅུང་ཟད་མི་འད་བ་ཙམ་ལས་ནང་དོན་གཅིག་

མཚུངས་ཡིན། བླ་མ་གང་ལ་བསེན་ན་ཟུང་འཇུག་སྐུ་གསུམ་གི་གོ་འཕང་ཐུན་མོང་

གི་དངོས་གྲུབ་དང་བཅས་པ་བདེ་བླག་ཉིད་དུ་སྩོལ་བར་མཛད་མཁན་དང༌། མདོར་

ན་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་འདོད་དོན་ཐམས་ཅད་བདེ་བླག་ཏུ་སྐོང་བར་

མཛད་མཁན་གི་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དང་འད་བའི་རོ་རེ་ཅན་ཞབས་ཏེ་བླ་མའི་ཞབས་

ཀི་པདྨོ་ལ་འདུད་ཅེས་གཙོ་བོ་བླ་མར་མཆོད་པར་བརོད་པ་ཡིན། བཏུད་ནས་ཞེས་

པས་མཆོད་པར་བརོད་ནས་ཅི་ཞིག་བྱེད་ཅེ་ན། རོམ་པར་དམ་བཅའ་བ་ནི། 

སྐལ་བཟང་སློབ་མའི་ཕན་བདེ་མ་ལུས་པ། །
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

སྒྲུབ་པའི་ཐབས་མཆོག་གཉིས་པ་དང་བལ་བ། །

མདོ་རྒྱུད་དམ་པའི་མན་ངག་པད་ཚལ་ལས། །

འོངས་པའི་མེ་ཏོག་ཕེང་མཛེས་མགུལ་རྒྱན་སེལ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྐལ་བཟང་ཞེས་པ་ནི། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་སིང་རེ་ཆེན་

པོའི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་ཞིང༌། རང་དོན་གཅིག་པུ་བསམ་པ་མ་ཡིན་པར་མཐའ་

ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཆེད་དུ་བསམ་བློ་གཏོང་མཁན་དེ་ལ་སྐལ་བ་

བཟང་པོ་ཞེས་བརོད་ཀི་ཡོད། དེ་ཡང་བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་རེ་མོ་ལས། 

རང་གི་བུ་ལའང་མ་ཆགས་པའི། །

ཉན་ཐོས་རྣམས་ནི་སྐལ་བ་དམན། །

ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། སྐལ་བཟང་ཕྱག་ན་རོ་རེ་ལགས། །ཞེས་གསུངས་པས་

སྐལ་བཟང་ཞེས་པ་ནི་སྤིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་གསུང་གི་ཡོད་ལ། 

དེའི་ནང་ཚན་ནས་དབང་པོ་ཤིན་ཏུ་མྱུར་བ་སྐལ་བཟང་ནང་ནས་ཁྱད་དུ་འཕགས་

པའི་སྐལ་བཟང་གསང་སྔགས་རོ་རེ་ཐེག་པ་དང༌། དེའི་ནང་ནས་ཀང་གསང་སྔགས་

བླ་མེད་ཀི་ཟུང་འཇུག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ལམ་ལ་མོས་པ་ཡོད་པའི་སློབ་མའི་གནས་

སྐབས་ཕན་པ་དང༌། མཐར་ཐུག་བདེ་བ་མ་ལུས་པ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་མཆོག་གཉིས་པ་

མེད་པར་འདི་ཁོ་ན་སེ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དང༌། དེ་ཡང་མདོ་རྒྱུད་དམ་པའི་པད་ཚལ་

ལས་འོངས་པ་ཞེས་པས་ཁུངས་འདུལ་བའི་མདོ་དང༌། ཐེག་ཆེན་གི་མདོ་སེ་སོང་པོ་

བཀོད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་ཤེར་ཕྱིན་རག་ཏུ་ངུའི་ལེའུ་སོགས་ཀིས་མཚོན་མདོ་མང་

པོའི་ཁུངས་དང་བཅས་པ་དང༌། རྒྱུད་ལ་ཆ་བཞག་ན། གཙོ་བོ་གསང་འདུས་ར་རྒྱུད་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

དང༌། དེ་བཞིན་བཤད་རྒྱུད་རོ་རེའི་ཕེང་བ་ལ་སོགས་པ། མདོར་ན་མདོ་རྒྱུད་ཀི་

གཞུང་མང་པོའི་ནང་ནས་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཏེ་བླ་མ་བསེན་ཚུལ་གསུངས་པ་དེ་

རྣམས་ཀི་སིང་པོ་བསྡུས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་དང༌། སན་ཐོག་གཅིག་ལ་རྣམ་མཁྱེན་

སྒྲུབ་པའི་ཐབས། མདོར་ན། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་སྔགས་དང་བཅས་པ་ཆ་ཚང་བའི་ལམ་

གི་སིང་པོ་བསྡུས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན། 

གདམས་ངག་གི་ཆེ་བ་བཤད་པ།

དེ་ཡང་ཐར་འདོད་རྣམས་ཀི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གཞི་རེན། 

ལེགས་ཚོགས་མ་ལུས་པའི་འབྱུང་གནས། མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་

མཐའ་ཡས་པ་ཀུན་གི་ར་བ། ཐེག་པ་མཆོག་གི་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀིས་ཉམས་སུ་

བླང་བར་བྱ་བའི་མན་ངག་མཐའ་དག་གི་གནད་བསྡུས་པ་ནི། རང་ལ་ལམ་ཕྱིན་ཅི་མ་

ལོག་པར་སོན་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསེན་པ་ལ་རག་ལས་པ་

ཡིན་ཏེ། བེའུ་བུམ་སྔོན་པོ་ལས། མན་ངག་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའི་མགོ་ནི། །བཤེས་

གཉེན་དམ་པ་མི་བཏང་བ་ཡིན། །དེ་ལས་དད་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་སོགས། །ཡོན་

ཏན་ཀུན་འབྱུང་ཀུན་གི་གཏེར་ཡིན། །

ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། རེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་ཀང༌། 

དེ་ནས་འདི་ཕྱིའི་ལེགས་ཚོགས་ཇི་སེད་པའི། །

རེན་འབེལ་ལེགས་པར་འགིག་པའི་ར་བ་ནི། །

ལམ་སོན་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་འབད་པ་ཡིས། །

བསམ་དང་སྦོར་བས་ཚུལ་བཞིན་བསེན་པ་རུ། །
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

མཐོང་ནས་སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་གཏོང་བར། །

བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་མཆོད་པས་མཉེས་པར་བྱེད། །

རྣལ་འབྱོར་ངས་ཀང་ཉམས་ལེན་དེ་ལྟར་བྱས། །

ཐར་འདོད་ཁྱེད་ཀང་དེ་བཞིན་བསྐྱང་འཚལ་ལོ། །ཞེས་དང༌། 

འཇིག་རེན་འཇིག་རེན་འདས་པའི་དགེ་ལེགས་ཀི། །

ཡོན་ཏན་ཀུན་གི་ར་བ་དིན་ཅན་རེ། །

ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས་ཀང༌། 

དངོས་གྲུབ་སློབ་དཔོན་རེས་འབང་ཞེས། །

རོ་རེ་འཛིན་པ་ཉིད་གསུང་བར། །

ཤེས་ནས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀིས། །

བླ་མ་ཡོངས་སུ་མཉེས་པར་བྱ། །

ཞེས་དང༌། ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་སྡུད་པ་ལས་ཀང༌། 

སློབ་མ་བཟང་པོ་བླ་མར་གུས་ལྡན་དེ་དག་གིས། །

བླ་མ་མཁས་པ་རྣམས་ལ་རག་ཏུ་བསེན་པར་བྱ། །

ཅི་ཕྱིར་ཞེ་ན་མཁས་པའི་ཡོན་ཏན་དེ་ལས་འབྱུང༌། །

དེ་དག་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་རེས་སུ་སོན། །

སངས་རྒྱས་ཆོས་རྣམས་དགེ་བའི་བཤེས་ལ་བརེན་ཏོ་ཞེས། །

ཡོན་ཏན་ཀུན་གི་མཆོག་མངའ་རྒྱལ་བས་དེ་སྐད་གསུང༌། །

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

དེ་ལྟར་བླ་མ་བསེན་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ཡིན། དཔེར་ན། པོ་

ཏོ་བས་ཇི་སྐད་དུ། ཚེ་འདིའི་བྱ་བར་བལྟས་ནས་བྱས་ཆོག་པ་ལའང་སློབ་མཁན་

མེད་པར་མི་འོང་ན། ད་ལྟ་ངན་འགོ་ངན་སོང་གི་གནས་ནས་ཐར་མ་ཐག་པ་དང༌། ཐར་

པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཕྱོགས་ལ་བློས་མཐོང་མྱོང་དང༌། ཐོས་མྱོང་མེད་པའི་

ལས་དང་པོ་བ་ཞིག་གིས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ས་ལ་བགོད་པ་ལ་བླ་མ་

མེད་ན་གང་ལ་འོངས་ཞེས་གསུངས་པ་ནི་བདེན་པ་ཡིན། 

ང་རང་ཚོའི་ཉོན་མོངས་དུག་གསུམ་ཞེས་པ་ནི། བསླབ་མི་དགོས་པར་རང་

ཆས་སུ་ཡོད་པ་ཡིན། དེ་ཡང་ཚེ་གཅིག་གི་དབང་དུ་བྱས་པ་མ་ཡིན་པར་ཚེ་རབས་

ནས་ཚེ་རབས་སུ་ཉོན་མོངས་དུག་གསུམ་ལ་གོམས་ཡོད་ཅིང༌། ཚེ་རབས་ནས་ཚེ་

རབས་བར་གོམས་ཤིང་འདིས་པའི་ཉོན་མོངས་དུག་གསུམ་ཞེས་པ་དེ་མེད་པར་

བཟོ་ཐབས་ནི་རང་གི་རང་སོབས་ཀིས་ཤེས་ཐབས་མེད། དཔེར་ན། འཛམ་གིང་

འདིའི་ཐོག་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་བྱོན་པའི་གོང་ནས་རྒྱ་གར་དུ་ཆོས་བརྒྱུད་མང་པོ་

ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན། བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱོན་པའི་རེས་སུའང་ཆོས་བརྒྱུད་མང་པོ་ཞིག་

བྱུང་ཡོད། དེ་དག་ཚང་མའི་ནང་ཉོན་མོངས་ཀི་ར་བ་བདག་འཛིན་དང༌། བདག་

འཛིན་གི་གཉེན་པོ་བདག་མེད་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་སྐྱེས་དགོས་ཞེས་གསུང་

མཁན་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཁོ་ན་ལས་གཞན་མེད། 

དེས་ན་ང་རང་ཚོ་ད་ལྟ་བར་དུ་གོ་མྱོང་དང་ཐོས་མྱོང་མེད་ཅིང༌། དེའི་ལྡོག་

ཕྱོགས་ནས་ཉོན་མོངས་དུག་གསུམ་ལ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་གོམས་ཤིང༌། རང་གི་

ངང་གིས་སྐྱེས་པ་དེ་འད་ཞིག ཉོན་མོངས་དུག་གསུམ་གི་གཉེན་པོའི་ཕྱོགས་བསེན་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

པ་ལ་གཉེན་པོའི་ཕྱོགས་རྣམས་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་སོན་མཁན་གི་དགེ་བའི་བཤེས་

གཉེན་ཞིག་དང་མ་འཕད་ན་ཡོང་ཐབས་མེད། 

ཉོན་མོངས་ཞེས་བརོད་སྐབས། དེ་ནི་ལྷན་སྐྱེས་སམ་རང་བཞིན་གི་ཡོད་པ་

ཞིག་རེད་སམ་པ་ལས། ཉོན་མོངས་སྐྱོན་རེད་ཅེས་བརོད་མཁན་དཀོན་པོ་འདུག 

དེས་ན་ཚེ་འདིའི་བྱ་གཞག་བལྟས་ནས་བྱས་ཆོག་པ་ལའང༌། སློབ་མཁན་མེད་པར་

མི་འོང་ན། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཚེ་འདིའི་ལྟོ་གོས་གཏམ་གསུམ་གི་ལས་ཀ་ཡག་

པོ་ཞིག་བསྒྲུབ་དགོས་པ་ལ་དངུལ་དགོས་ཤིང༌། དངུལ་ཡོང་བ་ལ་དངུལ་བཟོ་

སངས་ཤེས་དགོས་པ་སོགས་སློབ་སྦོང་མང་པོ་ཞིག་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན། ལས་

རིགས་འད་མིན་ལ་སློབ་སྦོང་བྱས་ནས་ཕོགས་ཆེ་ས་ཞིག་དང༌། ལས་ཀ་ཡག་ས་

ཞིག ད་དུང་དེའི་ཐོག་ལ་སྐད་གགས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡོང་བ་ལའང་སློབ་སྦོང་མ་བྱས་ན་

ཡོང་ཐབས་མེད།  སྐྱེས་ཙམ་ཉིད་ནས་ཡོང་གི་མེད་ལ། རང་སོབས་ཀིས་ཀང་ཡོང་

གི་མེད། དེ་དག་བསླབས་ནས་ཤེས་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན། དེས་ན་ཚེ་འདིའི་བྱ་བ་

གཞན་ལ་མིག་དཔེ་བལྟས་ནས་བྱས་ཆོག་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ཡང༌། དེ་དག་གི་གནད་

འགག་འདི་དང་འདི་ཞེས་སློབ་མཁན་གི་དགེ་རྒན་ཞིག་མ་བསེན་ན་ཡོངས་ཐབས་

མེད་པས་ད་ལྟ་བར་དུ་བློ་དེའི་ཕྱོགས་སུ་བཏང་མ་མྱོང་བའི་ཉོན་མོངས་དུག་གསུམ་

ཞེས་པ་དེ་སོང་དགོས་ཤིང༌། དེ་སོང་ཐབས་ལ་བདག་མེད་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་

སྐྱེས་དགོས་ཞེས་དེ་རྣམས་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་མཁན་ལ་མ་བརེན་པར་ཡོང་ཐབས་མེད། 

དེས་ན་བླ་མ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ཡིན།
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

ཚད་ལྡན་གི་བླ་མ་བསེན་དགོས་པ།

དེ་ལྟར་གལ་ཆེ་བའི་བླ་མ་དེ་ཡང༌། རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོས། རང་མ་དུལ་བར་

གཞན་འདུལ་བའི་གནས་མེད་པར་གསུངས་པས་གཞན་འདུལ་བའི་བླ་མ་དེས་ཐོག་

མར་རང་གི་རྒྱུད་བཏུལ་བ་ཞིག་དགོས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་

འགངས་ཆེན་པོ་ཡིན། གཞན་ལ་སློབ་ཁིད་བྱེད་མཁན་གི་དགེ་རྒན་ཞིག་བྱེད་པ་ལ། 

ཐོག་མར་སློབ་ཁིད་བྱེད་རྒྱུའི་དོན་དེ་དག་རང་གིས་ཤེས་དགོས་པ་ཡིན། དཔེར་ན། 

སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་དགེ་རྒན་ཞིག་བྱེད་པ་ལ་རང་ཉིད་ལ་སློབ་གྲྭ་ཆུང་ངུ་ཐོན་པའི་ཤེས་

ཚད་ལས་མེད་ན། སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་དགེ་རྒན་བྱེད་ཀི་ཡིན་ཞེས་བརོད་ཀང་བྱེད་

ཐུབ་ཐབས་མེད། སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་དགེ་རྒན་བྱེད་པ་ལ། སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་སློབ་ཚན་

དེ་དག་སློབ་ཁིད་བྱེད་ཐུབ་པའི་ཤེས་ཚད་ཅིག་དགོས་པ་ལས་དེ་མིན་ཡོང་ཐབས་

མེད། དེས་ན་གཞན་ལ་ཆོས་འཆད་མཁན་དེས་ཐོག་མར་འཆད་རྒྱུའི་ཆོས་དེ་དག་

རང་ཉིད་ཀིས་སྦངས་ནས་ཤེས་པ་དང་རྒྱུས་ཡོད་པ་ཞིག་བྱེད་དགོས་པ་ལས་རྒྱུས་

མེད་ན་ཡོང་ཐབས་མེད། དེ་ལ་མང་དུ་ཐོས་པ་ལུང་གི་ཡོན་ཏན། ཞེས་པ་འདི་དགོས་

པ་ཡིན། 

ཆོས་ཞེས་པ་ནི་སན་པས་སན་སློབ་པར་ཆ་མཚོན་ན། དཔེ་ཆ་བསླབས་པ་

གཅིག་པུས་མི་འགིག་པར་ཉམས་མྱོང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་ཀང་དགོས་པ་

ཡིན། ན་ཚའི་བབ་དང་བསྟུན་ཏེ་ཉམས་མྱོང་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་ནད་འདི་ལ་

སན་འདི་ཟ་དགོས་པ་དང༌། སྤོད་ལམ་འདི་ལྟར་བྱེད་དགོས་ཞེས་རང་ཉིད་ན་མ་མྱོང་

ཡང༌། གཞན་ན་མྱོང་བའི་ནད་བབ་རྒྱུས་མངའ་ཆ་ཚང་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་སློབ་ཁིད་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བྱེད་དགོས་པ་ཡིན།

དེ་བཞིན་ཆོས་ཞེས་པ་ནི། སེམས་རྒྱུད་འདུལ་བར་བྱེད་པའམ་སེམས་ལ་བཟོ་

བཅོས་རྒྱག་རྒྱུའི་དོན་ཡིན། ཆོས་ཞེས་པའི་བོད་སྐད་ཀི་ཚིག་འདི་བསྒྱུར་བཅོས་

གཏོང་བའི་དོན་ཡིན། དེ་ཡང་བསྒྱུར་ཞིང་བཅོས་པའི་མིང་རྐང་ལ་ཆོས་ཞེས་བརོད་

ཅིང༌། དེ་ནི་བཅོས་པའི་དོན་ཡིན། དེས་ན་གཞན་རྒྱུད་བཅོས་པ་ལ་ཐོག་མར་རང་

རྒྱུད་ཆོས་པ་ཞིག་དགོས་པས་བཅོས་སངས་ཤེས་དགོས་པ་ཡིན། བཅོས་སངས་ཁ་

ནས་ཚིག་ཙམ་བརོད་ཤེས་པར་མི་འགིག་པར། རང་ཉིད་ཀིས་ལག་ལེན་བསར་བའི་

ཉམས་མྱོང་གི་ཐོག་ནས་བཅོས་སངས་གང་འཚམས་ཤེས་པ་ཞིག་དགོས་པ་ཡིན། 

དེས་ན་ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་རོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་

པོ་ཡིན། རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོས། རང་མ་དུལ་བས་གཞན་འདུལ་བའི་གནས་མེད་

པར་གསུངས་པས་གཞན་འདུལ་བའི་བླ་མ་དེས་ཐོག་མར་རང་གི་རྒྱུད་བཏུལ་བ་

ཞིག་དགོས་སོ། །རང་གི་རྒྱུད་འདུལ་ལུགས་དེ་ཡང༌། གང་བྱུང་བྱུང་གི་སྒྲུབ་པ་བྱས་

ནས་རོགས་པའི་ཡོན་ཏན་དུ་མིང་བཏགས་པ་རེ་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པས་མི་ཕན་པས་རྒྱལ་

བའི་བསན་པ་སྤི་དང་མཐུན་པའི་རྒྱུད་འདུལ་ལུགས་ཤིག་དགོས་ཏེ། ཞེས་གསུངས་

སོ། །

འོ་ན་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་སྤི་དང་མཐུན་པའི་རྒྱུད་འདུལ་ལུགས་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་

ན། དེ་ནི་བསླབ་པ་རིན་པོ་ཆེ་གསུམ་དུ་ངེས་པས་འདུལ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་

གསུངས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བསླབ་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པ་སེ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་

བསླབ་པ་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་བསླབ་པ་དང༌། ཤེས་རབ་ཀི་བསླབ་པ་གསུམ་དང་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

ལྡན་པ་ཞིག་དགོས་ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། དེའི་ཐོག་ལ་མཁས་པའི་ཡོན་ཏན་དང༌། 

བརེ་བའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་དགོས་ཞེས་གཙོ་བོ་དེ་དག་གསུང་གི་ཡོད། 

དེས་ན་བླ་མ་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་ཞིག་དགོས་པ་ལས། བླ་མའི་མིང་ཡོད་པ་ཙམ་

གིས་མི་འགིག་པར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་འདུལ་བའི་གནས་ཀི་བླ་མའི་མཚན་

ཉིད་ནས་བཟུང་སེ་དབང་བསྐུར་མཁན་གི་རོ་རེ་སློབ་དཔོན་བར་གི་བླ་མའི་མཚན་

ཉིད་ཞིབ་ཅིང་ཕ་བ་གསུངས་ཡོད། དེ་ལྟར་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་

ཆེན་པོ་ཡིན། དེ་ཡང་མཚན་ཉིད་ཚང་མིན་བརག་དཔྱད་བྱས་ནས་བླ་མ་མཚན་ཉིད་

ཚང་བ་ཞིག་གི་དྲུང་ནས་ཆོས་ཞུ་བ་དང༌། གདམས་ངག་ཉན་པ་བཅས་བྱེད་དགོས། 

ཡང་མཚན་ཉིད་ཚང་མིན་དང༌། དད་པ་སྦང་ཐུབ་མིན་ཐེ་ཚོམ་ཡིན་ན་ཆོས་གོགས་

ཀི་འདུ་ཤེས་བཞག་ནས་དབང་དང་སོམ་པ་ཞུ་བ་ལྟ་བུ་མ་བྱས་པར། ཆོས་ལ་བགོ་

གེང་དང་དོགས་དཔྱོད་བྱས་ན་འགིགས་པ་ཡིན། དེ་ནི་ཡག་པོ་ཡོད་ལ་བརན་པོའང་

ཡོད། དོགས་དཔྱོད་བྱས་ནས་བློ་བསྐྱེད་གང་འཚམས་བྱུང་རེས་མ་འགིགས་པ་ཡོད་

ན་ཁ་ཅུང་ཟད་བཏང་ཡང་དེ་ཙམ་མི་འགིགས་པ་མེད། དབང་དང་སོམ་པ་ཞུས་པ་

སོགས་ཚང་མ་བྱས་ཟིན་རེས་ཁ་གཏོང་བ་སོགས་བྱས་ན་ཉེན་ཁ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་

ཡོད། ཐོག་མ་ནས་གཟབ་གཟབ་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན། དེས་ན་བླ་མ་མཚན་ཉིད་ཚང་

བ་ཞིག་དགོས་ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། རྒྱུད་ནས་སློབ་མས་བླ་མ་མ་བསེན་གོང་ལ་

བརག་དཔྱད་བྱེད་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོར་གསུངས་ཡོད། རྒྱུད་ལས། 

ལོ་ནི་བཅུ་གཉིས་བར་དུ་བརག །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལོ་ངོ་བཅུ་གཉིས་ཀི་དུས་ཡུན་འགོར་ཡང་སྐྱོན་མེད་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཅིང༌། བརག་དཔྱད་བྱས་ནས་གདེང་འཁེལ་བ་ཞིག་དགོས་ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན། 

དེ་མིན་དེང་སྐབས་བོད་དང་རྒྱ་ནག་ཏུ་བླ་མ་རྫུན་མ་དོན་མཁན་ཡོང་གི་འདུག་ལ། 

དེ་བཞིན་ནུབ་ཕྱོགས་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུའང་བླ་མ་རྫུན་མ་དོན་མཁན་ཡོང་གི་ཡོད། 

བོད་པའི་སྤི་ཚོགས་ནང་ཅུང་ཟད་དག་པ་མེད་དམ་སམ། འོན་ཀང་ཟོག་རྫུ་ཆོས་

བཤད་བྱེད་མཁན་ཡོང་ཉེན་ཡོད་པས་བརག་དཔྱད་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་

ཡིན། 

བླ་མ་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་ཞིག་རེད་པ་དང༌། དེ་ལ་བླ་མའི་འདུ་ཤེས་ཀི་ཐོག་ནས་

ཆོས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་ཉན་པ་ཙམ་གིས་བླ་མར་གྱུར་པ་ཡིན་པས་དེ་ལ་སྐྱོན་

འདོགས་ཀི་བློ་མི་ཡོང་བ་བྱེད་པ་དང༌། སྐྱོན་གི་རིགས་ཐན་ཐུན་མཐོང་ཡང་དེ་ལ་

བསམ་བློ་མི་གཏོང་བར་ཡོན་ཏན་གི་ངོས་ནས་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས། ལྷག་པར་

སྐྱོན་མཐོང་བ་དད་པའི་གོགས་སུ་འགོ་བ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་

པོ་ཡིན། 

འདི་ལྟར་བསམ་གཞིགས་བྱས་ན། སྤིར་མངོན་མཐོ་སྒྲུབ་ཚུལ་དང༌། ཡང་སྒོས་

ལྷག་པར་དུ་ངེས་ལེགས་སྒྲུབ་སངས་ཕན་བུ་ཤེས་པ་འདི་བླ་མ་འཕད་པ་ལས་བྱུང་བ་

ལས་རང་སོབས་ཀིས་ཡོང་ཐབས་མེད། དཔེར་ན། ངོས་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཨ་མདོའི་

ས་ཆ་གོང་གསེབ་ཁུག་ཀོག་དེར་ད་ལྟ་བསད་ཡོད་ཚེ། དེ་ཙམ་ཤེས་ཐབས་མེད། 

ྋརྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་མིང་ཞིག་ཡོད་པ་ལྟར་རིམ་པས་དབུས་སུ་སླེབས་ཤིང༌། བླ་

མ་དང་འཕད་ནས་དཔེ་ཆ་བལྟ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཐོབ་པ་སོགས་བྱུང་ཡོད། ད་ཚོད་ང་

ཨ་མདོའི་གོང་གསེབ་དེར་བསད་ཡོད་ན། ཅི་འད་ཞིག་ཆགས་ཡོད་དང༌། ད་ལྟ་གང་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

འད་ཞིག་ཆགས་ཡོད་བཅས་ལ་བསམ་བློ་བཏང་ན། དུས་ད་ལྟ་དག་པ་ཆགས་ཡོད། 

དེ་རྣམས་གང་གི་དིན་ཡིན་ཞེས་བླ་མ་དང་འཕད་པའི་དིན་གིས་ཡིན་པ་ཧ་ཅང་

གསལ་པོ་ཡིན། བླ་མ་དང་འཕད་ཐུབ་པ་དེ་ཡང་བླ་མ་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་སུ་

བཞུགས་ཡོད་ན་མཇལ་ཐུབ་ཐབས་མེད་ལ། བླ་མ་བདེ་ཆེན་ལོངས་སྐུའི་རྣམ་པར་

བཞུགས་པ་ཡང་རང་གི་རྒྱུད་ལ་ས་ལམ་གི་རོགས་པ་མཐོན་པོ་ཞིག་མ་ཐོབ་པར་

ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུ་མཇལ་ཐུབ་རྒྱུ་མེད། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་རྣམ་པ་བསན་ནས་བྱོན་ཡོད་ཀང༌། དེ་ཡང་ང་ཚོས་མཇལ་ཐུབ་

པ་བྱུང་མེད། རང་ཉིད་རྒྱུད་མ་དག་པ་འདི་འད་ཞིག་གིས་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་མཇལ་

བའི་སྐལ་བ་མེད། སོ་སྐྱེ་ལས་དག་ཅིག་གིས་མཇལ་ཐུབ་པ་ལས་ང་ཚོ་ལྟ་བུ་ཞིག་

གིས་མཇལ་ཐུབ་ཐབས་མེད། ང་ཚོས་མཇལ་ཐུབ་པ་ནི་གང་གི་དབང་གིས་བྱུང་ཞེ་

ན། བླ་མ་ཐ་མལ་པའི་རྣམ་པར་བསན་པ་འདིས་ང་ཚོས་མཇལ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་ཡིན། 

བླ་མ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་རྣམ་པར་བསན་ཡོད་ན་ང་ཚོས་མཇལ་ཐུབ་ཐབས་མེད་པ་

ཐག་ཆོད་པ་ཡིན། བླ་མ་ཐ་མལ་པའི་རྣམ་པར་བསན་པ་འདིས་ང་ཚོས་ཞལ་མཇལ་

ཞིང༌། གསུང་ཐོས་པ་དང༌། སྒོ་འདོགས་གཅོད་ས་ཡོད་པ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན། བླ་མ་ཐ་

མལ་པའི་རྣམ་པར་བསན་པ་ཐ་མལ་པ་ཞེས་པའི་དོན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཐ་མལ་པ་

ཞེས་པ་ནི་ཉོན་མོངས་དུག་གསུམ་གི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ཐ་མལ་པ་

ཡིན་ལ། ཉོན་མོངས་དུག་གསུམ་གི་གཉེན་པོ་བདག་མེད་རོགས་མཁན་ཞིག་ལ་ཐ་

མལ་པ་ཞེས་མི་བརོད་པ་ཡིན།

དཔེར་ན། རྒྱལ་བ་དབེན་ས་པ་དང༌། རེ་བཙུན་མི་ལ་རྣམ་གཉིས་སྐུ་ཚེ་གཅིག་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ལ་ཟུང་འཇུག་གི་གོ་འཕང་བརེས་ཀང༌། རེ་བཙུན་མི་ལར་མཚོན་ན་སྐུ་ལུས་སྤྲང་

པོའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་པ་ལས། དབུ་ལ་གཙུག་ཏོར་འཁྲུངས་པ་དང༌། མཚན་དང་

དཔེ་བྱད་ཀི་འོད་འཕོ་བ་ཞིག་བྱུང་མེད། རྒྱལ་བ་དབེན་ས་པ་རོགས་པ་མཐོན་པོར་

ཕེབས་པའི་སྐབས་སུ་མི་རྣམས་ཀི་དབེན་ས་སྨོན་པ་ཞེས་མིང་བཏགས་ཡོད། 

སངས་རྒྱས་དངོས་ལ་མཇལ་རྒྱུ་ལྟ་ཞོག མི་སྤིར་བཏང་བ་ཤེས་པ་རང་བཞིན་དུ་

གནས་པ་ཞིག་ལའང་མ་བརིས་པར་དབེན་ས་སྨོན་པ་ཞེས་མིང་བཏགས་ཡོད། 

མདོར་ན་སོ་སྐྱེ་དང་འཕགས་པ་ཞེས་པ་ནི་ཤེས་རྒྱུད་ཀི་སེང་ནས་འཇོག་རྒྱུ་

ལས། མགོ་ནས་འོད་འཕོ་བ་ལྟ་བུས་འཕགས་པར་འཇོག་རྒྱུ་ཞིག་མེད། ཤེས་རྒྱུད་

དུལ་དང་མ་དུལ་བའི་ཐོག་ནས་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་དང་འཕགས་པ་ཞེས་འཇོག་གི་ཡོད། 

དེས་ན་བླ་མ་ཐ་མལ་པའི་རྣམ་པར་བསན་ཞེས་པ་ནི། ཉོན་མོངས་དུག་གསུམ་

གི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཞིག་བསེན་པ་དེ་ལ་གོ་དགོས་པ་ཡིན། འདི་

ལྟར་བསམ་བློ་བཏང་ཚེ། བླ་མ་ཐ་མལ་པའི་རྣམ་པར་བསན་པ་འདི་ཁོ་ནའི་དིན་ལ་

བརེན་ནས་དཔེ་ཆ་བལྟ་རྒྱུ་བྱུང་བ་དང༌། བསམ་བློ་གཏོང་ཚུལ་ཤེས་པར་མ་ཟད། 

ཆོས་བྱེད་མི་གལ་དུ་ཚུད་པ་འདིའང་བླ་མ་ཐ་མལ་པའི་རྣམ་པར་བསན་པ་འདི་ཁོ་

ནའི་བཀའ་དིན་ཡིན་པས། སྐལ་བ་བཟང་པོ་ཡིན་སམ་བསམ་བློ་ཕན་བུ་བཏང་ན་བླ་

མའི་སྐྱོན་མཐོང་བ་དད་པའི་གོགས་སུ་འགྱུར་བ་ཞེས་པའི་ཚིག་འདི་ཧ་ཅང་ནུས་པ་

ཆེན་པོ་དང༌། དོན་དངོས་ལ་དེ་ལྟར་ཡིན། གཙོ་བོ་སྐྱོན་མཐོང་བ་དད་པའི་གོགས་སུ་

འཁྱེར་ཤེས་པ་ཞིག་བྱུང་ན། བཀའ་དིན་ལྷག་པར་དན་ཞིང་དམིགས་བསལ་ངེས་པ་

རེད་པ་ཞིག་ཡོང་བ་ཡིན། སྔར་དགེ་བསྐོས་ཤིག་གིས།
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

ཅི་མཛད་ལེགས་པར་མཐོང་དགོས་ན། །

མ་གནང་དགུ་གནང་མ་གནང་ཞིག །

ཅི་གསུང་བཀའ་བཞིན་བསྒྲུབ་དགོས་ན། །

མི་གསུང་དགུ་གསུང་མ་གསུངས་ཤིག །

ཅེས་ཚོགས་གཏམ་བཏང་བའི་ཤོད་སྲོལ་ཡོད་པ་དེ་བདེན་པ་རེད་འདུག བླ་

མས་གང་བྱུང་བྱས་པར་དག་པ་སེར་ཏེ་ཅི་མཛད་ལེགས་མཐོང་བྱེད་དགོས་ཞེས་

བརོད་ན། དེ་ནི་སློབ་མས་ནོར་བ་མ་ཡིན་པར་བླ་མས་ནོར་བ་ཡིན། བླ་མའི་ངོས་

ནས་ཀང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་བསན་པ་ལྟར་མ་མཐའ་ངས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་

ཆོས་ཤོད་ཀི་ཡོད་པས་གཟབ་གཟབ་མ་བྱས་ན་མི་འགིགས་བསམ་པའི་སྒོ་ནས་རང་

ཉིད་ཀིས་དན་ཤེས་བག་ཡོད་རག་ཏུ་བསེན་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། 

སློབ་མའི་ངོས་ནས་ཀང་དེ་ལུགས་ཀི་ཐ་མལ་པའི་རྣམ་པར་བསན་པ་ནི་ཧ་ཅང་

བཀའ་དིན་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་པ་དན་པའི་ཐོག་ནས་ཅི་མཛད་ལེགས་པར་མཐོང་བ་

ཞེས་པ་འདི་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་ཆོག་པ་ཞིག་ཡིན། 

དེ་བས་ན་སློབ་མའི་ཚོགས་གསོག་པ་དང་སྒིབ་པ་སྦོང་བའི་ཞིང་དུ་སངས་

རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལས་ཀང་རོ་རེ་སློབ་དཔོན་ལྷག་སེ། སོམ་བྱུང་ལས། 

འདི་ནི་རང་བྱུང་བཅོམ་ལྡན་འདས། །

ལྷག་པའི་ལྷ་ནི་གཅིག་པུ་ཉིད། །

མན་ངག་རབ་ཏུ་སེར་བའི་ཕྱིར། །

རོ་རེ་སློབ་དཔོན་དེ་བས་ལྷག །
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཅེས་གསུངས་སོ། །ཞེས་པ་ནི་སྔགས་ཀི་ཁུངས་གསུངས་པ་ཡིན། 

རྒྱུ་མཚན་དེ་ལྟར་ན། ལམ་གི་གནད་ཚང་བའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པ་ནི་

དལ་འབྱོར་ལ་སིང་པོ་ལེན་པའི་ཐབས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས་འདི་ལྟར་ཉམས་

སུ་བླང་བར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ཁིད་ཡིག་དག་གི་ནང་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་བླ་མའི་རྣལ་

འབྱོར་འདི་ལ་ལམ་ཡོངས་རོགས་ཤར་སྒོམ་བྱེད་པ་ཡོན་ཏན་གཞིར་གྱུར་མའི་ནང་

དུ་ཡོད་ལ། བློ་སྦོང་གི་སྐོར་རྣམས་ཧ་ཅང་རྒྱས་པོ་ཡོད་པས་ལམ་རིམ་གི་ཆེ་བ་ཁྱད་

ཆོས་བཞི་ཡང་གདམས་ངག་འདི་ལ་ཚང་ཞིང༌། དེ་བཞིན་བློ་སྦོང་གི་སྐོར་ཞིབ་རྒྱས་

སུ་ཡོད་སབས། 

ཉམ་ཐག་འགོ་བ་འདི་ཀུན་བདག་གི་མ། །

ཡང་ཡང་དིན་གིས་བསྐྱངས་པའི་ཚུལ་བསམས་ནས། །

སྡུག་པའི་བུ་ལ་བརེ་བའི་མ་བཞིན་དུ། །

བཅོས་མིན་སིང་རེ་སྐྱེ་བར་བྱིན་གིས་རོབས། །

སྡུག་བསྔལ་ཕ་མོ་ཙམ་ཡང་མི་འདོད་ཅིང༌། །

བདེ་ལ་ནམ་ཡང་ཆོག་ཤེས་མེད་པར་ནི། །

བདག་དང་གཞན་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་མིན་ཞེས། །

གཞན་བདེ་དགའ་བ་བསྐྱེད་པར་བྱིན་གིས་རོབས། །

ཞེས་སོགས་ཀིས་བློ་སྦོང་གི་སྐོར་ཧ་ལས་པ་ཞིག་གསུངས་ཡོད། དེས་ན་བློ་

སྦོང་གི་ཆེ་བ་དང༌། 

རོ་རེ་ཉི་མ་ལོན་ཤིང་བཞིན། །
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

ཞེས་པའི་ཁྱད་ཆོས་དེ་དག་ཀང་གཞུང་འདི་ལ་ཚང་ཡོད་དོ། །

གང་གིས་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་རེན། 

དེ་ལ་ས་བཅད་ཞིབ་ཚགས་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་སྤིར་སྔགས་ཀི་ཉམས་

ལེན་བྱེད་ཚུལ་གསུང་སྐབས་གང་གིས་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་རེན་དང༌། གང་དུ་ཉམས་

སུ་ལེན་པའི་གནས། ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚུལ། དེར་རྣལ་འབྱོར་གི་ཡོ་བྱད་

འདུ་བྱ་བ་ཞེས་གསུང་གི་ཡོད། 

དང་པོ། གང་གིས་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་རེན་ཞེས་པ་ནི། ཉམས་ལེན་བྱེད་པ་པོ་

རང་ཉིད་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་གིས་རིམ་པས་རྒྱུད་སྦངས། མདོར་ན་ངེས་འབྱུང་དང༌། 

བྱང་སེམས། ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་གསུམ་ལ་རྒྱུས་ཡོད་པ་ཞིག་དང༌། དེ་ཡང་ཐོག་

མར་ཐོས་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ཀི་ཐོག་ནས་དཔེ་ཆ་བལྟས་པ་དང༌། བླ་མས་ངོ་སྤྲད་པའི་

ཐོག་ནས་འདི་འད་ཞིག་ཡིན་བསམ་པའི་ཐོག་ནས་གོ་བ་ཆགས་པ་ཞིག་དང༌། དེ་

ནས་ཐོག་མཐའ་མ་ལས།

ཇི་ལྟར་ཐོས་པའི་དོན་ལ་རིགས་པ་བཞིས། །

ཉིན་དང་མཚན་དུ་ཚུལ་བཞིན་རབ་བརགས་ནས། །

བསམ་བྱའི་གནས་ལ་བསམ་ལས་བྱུང་བ་ཡི། །

རྣམ་དཔྱོད་བློ་ཡིས་ཐེ་ཚོམ་ཆོད་པར་ཤོག །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཐོས་པའི་དོན་ལ་ཡང་ཡང་བསམ་བློ་བཏང༌། དཔྱད་པ་

བྱས་ཏེ་འགོ་འཆག་ཉལ་འདུག་གང་གི་སྐབས་སུའང་བསམ་བློ་བཏང་ནས་དཔྱད་པ་

བྱེད་དགོས། དེ་ལྟར་ཉིན་མོར་དཔྱད་པ་བྱས་ན། མཚན་མོའི་རྨི་ལམ་དུའང་དཔྱད་པ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བྱེད་པ་ཞིག་ཡོང་ཞིང༌། དེ་ལྟར་ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་དཔྱད་པ་བྱེད་པ་ཞིག་ཡོང་བ་

ཡིན། དེ་ལྟ་བུའི་སྒོ་ནས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལ་དཔྱད་པ་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་

གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། 

དེ་ཡང་དཔྱད་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་དགོས་ཤིང༌། སྤིར་ཐེ་ཚོམ་སྐྱོན་དུ་མི་བརི་བ་ཡིན། 

ར་ཉོན་དྲུག་བཤད་པའི་སྐབས་སུ་ཐེ་ཚོམ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཉོན་མོངས་ཅན་ཞེས་བརོད་ཀི་

ཡོད་པ་དེ་དག་ཤེས་བྱེད་དགོས། དད་པ་ར་ཆེན་དུ་གསུང་གི་ཡོད་ཀང༌། དད་པ་དེ་

ནི་ཤེས་རབ་ཀི་གོགས་དང་བཅས་པའི་དད་པ་ཞིག་དང༌། དབང་རྣོན་ཆོས་ཀི་རེས་

འབང་གི་དད་པ་ཞིག་དགོས་པ་ལས། དབང་རྟུལ་དད་པའི་རེས་འབང་ནི་གཞུང་

ལུགས་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་དམན་པར་གསུངས་ཡོད། དེ་ནི་བླུན་པོ་ཆུ་ས་གར་འཁིད་

ཅེས་པ་དེ་ཆགས་ཀི་ཡོད། 

དེས་ན་རྒྱུ་མཚན་མཐོང་བའི་དད་པ་ཞིག་དང༌། ཤེས་ནས་དད་པ་ཐོབ་པ་ཞིག་

དགོས་པ་ཡིན། ང་ཚོའི་གཞུང་ཆེན་མང་པོའི་དབུར་དགོས་སོགས་ཆོས་བཞི་ཞེས་

པ་ཡོང་གི་ཡོད། དེ་ནི་དཔེ་ཆ་ལྟ་མཁན་གི་མི་དེས་ཐེ་ཚོམ་བྱས་ཏེ་དཔེ་ཆ་འདི་ལ་

སིང་པོ་ཡོད་དམ་མེད། འཕལ་གི་དགོས་པ་དང་ཕུགས་སུ་ཕན་ཐོགས་གང་ཞིག་

ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་མཁན་ཞིག་གིས་བསམ་བློ་གཏོང་སྐབས། གཞི་

ནས་དཔེ་ཆ་འདི་ལ་བརོད་བྱ་འདི་དང་འདི་ལྟ་བུ་འདུག བརོད་བྱ་འདི་དག་ཤེས་ན་

གནས་སྐབས་ཕན་ཐོགས་འདི་དང་འདི་ཡོང་བ་དང༌། ཕུགས་སུའང་ཕན་ཐོགས་འདི་

འད་ཞིག་འདུག་བསམ་པ་དེ་དག་ཤེས་པའི་སྒོ་ནས་དཔེ་ཆ་དེ་ཉིད་བལྟ་རྒྱུ་ཞིག་

གསུང་གི་ཡོད། མདོར་ན་ཐེ་ཚོམ་དགོས་པ་ནི་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། སློབ་མའི་ཡོན་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

ཏན་བཤད་པའི་སྐབས་སུ། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་སློབ་མ་ཨརྱ་དེ་ཝས་མཛད་པའི་

དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། 

གཟུར་གནས་བློ་ལྡན་དོན་གཉེར་བའི། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བློ་གཟུ་བོར་གནས་པ་ཞིག་དགོས་ཤིང༌། བློ་གཟུ་བོར་

གནས་པ་ཞེས་པ་ནི། བློ་ཕྱོགས་སུ་ལྷུང་ན་རང་ཕྱོགས་ཀི་སྐྱོན་ཡང་ཡོན་ཏན་དུ་

མཐོང་བ་དང༌། གཞན་ཕྱོགས་ཀི་ཡོན་ཏན་ཡང་སྐྱོན་དུ་མཐོང་གི་ཡོད། དེས་ན་བློ་

ཕྱོགས་སུ་མ་ལྷུང་བར་གཟུ་བོར་གནས་པ་དགོས་པ་ཡིན། བློ་ལྡན་ཞེས་པ་ནི། 

ལེགས་བཤད་དང་ཉེས་བཤད་འབྱེད་ཤེས་པ་དགོས་ཤིང༌། རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་

འགལ་འདུ་ཡོད་པ་གང་དག་ཡིན་དང༌། དོན་ཞིག་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་སྐབས་དེ་སྒ་ཇི་

བཞིན་པར་ཁས་བླངས་ན་རིགས་པས་གནོད་པ་གང་ཞིག་འདུག འགལ་བ་གང་དག་

ཡོད་པ་རྣམས་ཤེས་དགོས་པ་དང༌། དོན་གང་ཞིག་ལ་ཇི་ཙམ་དཔྱད་ཀང་རིགས་

པས་ར་བ་ནས་མི་གནོད་ཅིང༌། སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་རིགས་པ་མང་པོ་འདུག་བསམ་པ་ལྟ་

བུའི་ལེགས་བཤད་དང༌། ཉེས་བཤད་རྣམ་དཔྱོད་ཀི་ཐོག་ནས་འབྱེད་ཤེས་པའི་སྒོ་

ནས་ཉེས་བཤད་དོར་ཞིང༌། ལེགས་བཤད་བླང་ཐུབ་པ་ཞིག་དགོས་པ་ཡིན། དེས་ན་

གཟུར་གནས་བློ་ལྡན་ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན།

དོན་གཉེར་བ་ཞེས་པ་ནི། ཆོས་ཀི་དོན་དུ་གསུངས་པ་ལས། རྒྱལ་རབས་དང༌། 

སྤིར་བཏང་གི་ཤེས་བྱའི་དོན་མིན། ནང་དོན་རིག་པའི་སྐོར་གསུང་གི་ཡོད་སབས། 

ནང་དོན་རིག་པ་དེ་ཐོས་ནས་ཉམས་ལེན་བྱེད་དགོས་པ་དེ་གསུང་གི་ཡོད། རེ་བདག་

ཉིད་ཆེན་པོས་ལམ་རིམ་ཆེན་མོར། ཐོས་ནས་ཤེས་པར་བྱས་པའི་དགོས་པའང་བྱེད་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

པ་ཡིན་པས། ཐོས་པའི་དོན་ལ་ནུས་པ་དང་བསྟུན་པའི་ལག་ལེན་རེ་གནད་དུ་

ཆེའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ནི་དངོས་གནས་རེད་འདུག མདོར་ན་རིགས་པས་དཔྱད་པ་

བྱེད་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོར་གསུང་གི་ཡོད། དེས་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཉིད་ཀི་མདོ་ལས།

དགེ་སློང་དག་གམ་མཁས་རྣམས་ཀིས། །

བསྲེག་བཅད་བརར་བའི་གསེར་བཞིན་དུ། །

ལེགས་པར་བརག་ལ་ང་ཡི་བཀའ། །

བླང་བར་བྱ་ཡི་གུས་ཕྱིར་མིན། །

ཞེས་གསུངས་ཡོད། ཞེ་ས་མ་ཞུས་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉིད་ཀིས་རེས་

འབང་རྣམས་ལ་སོན་པ་རང་གི་བཀའ་ལ་དཔྱད་པ་བྱེད་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་གནང་ཡོད། 

དེར་བརེན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་སོགས་ཀིས་དཔྱད་པ་ཧ་ལས་པ་གནང་ཡོད། བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀི་གསུང་ཡིན་ཡང་མདོ་འདི་དང་འདི་ལྟ་བུ་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་ཁས་ལེན་

ན་མི་འགིགས་ཤིང༌། དེ་ནི་ངེས་དོན་མཐར་ཐུག་སོན་པའི་མདོ་མིན་ཞེས་དང༌། དེ་

ལྟར་མིན་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་མདོ་གཞན་ཞིག་གི་ལུང་མ་དངས་པར་རིགས་པ་བཏང་

ནས་མདོ་འདི་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་ཁས་བླངས་ན་རིགས་པས་གནོད་ཡོང་གི་

འདུག་ཅེས་རིགས་པས་དཔྱད་པ་གནང་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉིད་ཀི་བཀའ་

ལ་འདི་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་ཁས་བླང་ཆོག་པ་དང༌། འདི་མཐར་ཐུག་ངེས་དོན་སོན་པའི་

མདོ་ཡིན། འདི་སྒ་ཇི་བཞིན་དུ་ཁས་བླང་ན་མི་རུང་ཞིང༌། འདི་ནི་མཐར་ཐུག་ངེས་

དོན་སོན་པའི་མདོ་མིན་ཞེས་དབྱེ་བ་འདི་ལྟར་ཕྱེ་བ་གནང་ཡོད། དེས་ན་ང་རང་ཚོ་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

དཔལ་ནཱ་ལེདནའི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་མཁན་ཞིག་ཡིན་སབས་དཔྱད་པ་བྱས་ཏེ་འགོ་

སངས་འདིའི་ཐོག་འགོ་དགོས་པ་ཡིན། 

འདི་ལྟར་བཤད་དགོས་དོན་ནི། ཐོག་མར་ཐོས་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ཀི་ཐོག་ནས་

གོ་བ་ཆགས་པ་ཞིག་དང༌། དེ་ནས་བསམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ཀིས་ཡང་ཡང་དཔྱད་

པའི་ཐོག་ནས་རང་གི་སེམས་ལ་ངེས་པ་རེད་པ་ཞིག་དགོས་པ་དང༌། ངེས་པ་རེད་

པའི་དོན་དེ་ལ་འདིས་ཤིང་གོམས་པར་བྱས་ཏེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་རོགས་པའི་ཡོན་ཏན་

སྐྱེ་བའི་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་སོ། ། 

གང་གིས་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་རེན་ཞེས་པ་ནི། ཐོས་བསམ་ལེགས་པོ་ཞིག་བྱེད་

དགོས། རྣམ་མཁྱེན་སྒྲུབ་མཁན་གི་གང་ཟག་ཅིག་ཡིན་སབས། རྣམ་མཁྱེན་ཞེས་པ་

དེ་ཇི་ལྟར་བྱས་ཏེ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དང༌། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའི་སེམས་རྒྱུད་མ་དུལ་བ་

འདི་དུལ་བའི་མཐར་ཐུག་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཞེས་པ་དེར་ཇི་

ལྟར་འགོ་གི་ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་གོ་བ་ཆགས་པ་ཞིག་དགོས་པ་ལས་གོ་བ་མ་ཆགས་

ན་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཡིན། དེས་ན་ཐོག་མར་ཐོས་བསམ་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། 

ཐོས་བསམ་གིས་སྒོ་འདོགས་བཅད་ནས་དེ་དག་ཤེས་པ་ཞིག་བྱེད་དགོས་པ་དང༌། 

དེའི་ཐོག་སྔགས་བླ་མེད་ལམ་གི་ཉམས་ལེན་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པས་ཐུན་མོང་གི་

སྔོན་འགོར་ངེས་འབྱུང་དང༌། བྱང་སེམས། ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་གསུམ་གི་ཐོག་ལ། 

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྔོན་འགོ་དབང་ལེགས་པ་ཐོབ་པ་ཞིག་དགོས། དབང་དེ་ཡང་

སྔགས་བླ་མེད་ཀི་དབང་བཞི་ལེགས་པར་ཐོབ་པ་ཞིག་དགོས་པ་བཅས་སིང་པོ་འདི་

འད་ཞིག་ཡིན།
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

གང་དུ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་གནས། 

གཉིས་པ། གང་དུ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་གནས་ཞེས་པ་ནི། གནས་ས་ཆུ་འཕོད་

པོ་དང༌། འཕོད་བསེན་ལའང་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་

ཡིན། ས་ཆུ་མ་འཕོད་པའི་གནས་སུ་རིག་པ་བསྒིམས་ནས་བསེན་མཚམས་སུ་སོད་

དགོས་བསམ་ཀང༌། གང་འཚམས་ནས་འབྱུང་ཁམས་བདེ་མིན་གི་གནས་ཚུལ་བྱུང་

ན་དཀའ་ངལ་ཡིན། དེས་ན་ས་ཆུ་འཕོད་པའི་གནས་ཤིག་དང༌། མཐུན་རྐེན་རྒྱས་

སྤྲོས་མིན་པར་བྱ་བལ་གི་རྣམ་པ་དང༌། མཐུན་རྐེན་སྒྲུབ་ཚུལ་ཡང་དཀའ་ལས་ཁག་

པོའི་རིགས་ཡིན་ན་དེ་ཡང་རོག་ད་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་མིན་པ་ཞིག་དགོས་པ་ཡིན། 

སྐབས་འདིར་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྒོམ་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན། བསམ་གཏན་སྒོམ་རྒྱུ་

གཙོ་བོར་བྱེད་ཀི་ཡོད། བསམ་གཏན་གི་ཚེར་མ་སྒ་ཞེས་བརོད་པ་ལྟར་འདུ་འཛིའི་

ཅ་ཅོ་མང་པོ་ཡོད་པའི་གནས་ལྟ་བུ་མིན་པར་གནས་དབེན་པ་ཁུ་སིམ་གི་གནས་

ཤིག་དགོས་པ་ཡིན། མངོན་རོགས་རྒྱན་ལས།

བྱང་ཆུབ་དང་ནི་རེན་མཆོད་ཉིད། །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྒོམ་ལམ་བཤད་པའི་སྐབས་སུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

སྒོམ་ལམ་པ་སོགས་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོས་གང་དུ་ཞབས་བཅགས་པའི་གནས་དེ་གང་

ཟག་གིས་གནས་བྱིན་གིས་བརབས་པ་ལྟ་བུ་གསུང་གི་ཡོད། དེ་རེས་གནས་ཀིས་

གང་ཟག་ཚུར་བྱིན་གིས་བརབས་པའང་ཡོང་གི་ཡོད། 

ཉེ་ཆར་ཕྱི་རྒྱལ་བའི་མི་ཞིག་ཐུག་བྱུང༌། ཁོང་རང་རེ་ཕོ་བང་སོགས་ལ་ཕྱིན་པ་

ཡིན། བྱིན་རབས་ཀི་ཚོར་བ་ལྟ་བུ་གང་ཡང་མི་འདུག འོན་ཀང་ཡུམ་བུ་བར་མཁར་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

དུ་སླེབས་སྐབས་ཚོར་བ་མི་འད་བ་ཞིག་བྱུང་ཞེས་བརོད་ཀི་འདུག་པ་ལྟར་གནས་སོ་

སོར་བྱིན་རབས་ལྟ་བུ་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད། 

ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚུལ། 

གསུམ་པ། དེས་ན་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དངོས་གཞི་སན་ཐོག་གཅིག་ལ་ཉམས་

སུ་བླང་རྒྱུའི་འགོ་ཚུགས་ཤིང༌། བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སྔོན་དུ་འགོ་བའི་ཐོག་ནས་ཟུང་

འཇུག་ཐོབ་པའི་ཐབས་ཤེས་ཀི་ལམ་དེ་དག་ལ་བསླབ་དགོས་པ་བཅས་དེ་ལྟར་ཡིན།

རྣལ་འབྱོར་གི་ཡོ་བྱད་འདུ་བྱ་བ།

བཞི་པ། རྣལ་འབྱོར་གི་ཡོ་བྱད་འདུ་བྱ་བ་ཞེས་པ་ནི། བསམ་གཏན་གི་སན་

ཞེས་གདན་གི་རྒྱབ་ཅུང་ཟད་མཐོ་བ་བྱེད་དགོས་ཤིང༌། དེ་ལྟར་བྱས་ཚེ་སྒོམ་བརྒྱབ་

སེ་ཡུན་རིང་སོད་སྐབས་ཐང་མ་ཆད་པ་དང༌། དཀའ་ཚེགས་ཆུང་བའི་ཁྱད་པར་ཡོད། 

རྩྭ་སྐུ་ཤ་བཏིངས་ན་གིབ་དང་མི་གཙང་བ་སེལ་བའི་ཕན་ཐོགས་ཀང་ཡོད། ཚེ་རིང་

བའི་རེན་འབེལ་དུ་རྩྭ་དུར་བ་བཏིངས་བ་ལྟ་བུ་བྱེད་ཅིང༌། རྩྭ་ཀུ་ཤ་དང༌། དུར་བ་

གཉིས་ཀ་རེ་མོ་ནང་དང་ར་བ་ཕྱི་ལ་བསན་ན་རླུང་སེམས་འདུ་བའི་རེན་འབེལ་ཡོད་

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན། ཁ་ཕྱོགས་ལ་དེ་ཙམ་གིས་ཁྱད་པར་མེད་ཀང་སབས་

བདེ་ན་ཁ་ཤར་དུ་ཕྱོགས་དགོས་པ་ཡིན། 

སྐུ་གསུང་ཐུགས་རེན་སབས་བདེ་ན། བསན་པའི་བདག་པོ་སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀི་སྐུ་བརན་དང༌། ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་སོགས་ཀི་སྐུ་བརན་ལྟ་བུ་བྱུང་ན་ལེགས་

ཤིང༌། དེ་བཞིན་བྱམས་འཇམ་དབྱངས་དང༌། རེ་བླ་མ་སོགས་ཀི་སྐུ་བརན་བྱུང་ན་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ལེགས་མོད། འོན་ཀང་རེ་བཙུན་མི་ལ་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་ན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རེན་

གང་ཡང་མེད་ལ། དེ་བཞིན་མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲུབ་ཕུག་ཏུའང་གང་

ཡང་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་འདུག དེས་ན་ཁ་འདོན་དགེ་སྦོར་བྱེད་པ་ལ་ངེས་པར་མཆོད་

གཤོམ་སྒིག་མི་དགོས་པར་གཙོ་བོ་རང་གི་བསམ་བློ་གཏོང་སངས་ལ་རག་ལུས་པ་

ཡིན། 

གདམས་པ་དངོས་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚུལ།  

དེ་ལྟར་ཉམས་ལེན་བྱེད་པ་ལ་ཐུན་དང་ཐུན་མཚམས་ཕྱེ་སེ་ཐུན་གི་ངོ་བོའི་

རྣལ་འབྱོར་དང༌། ཐུན་མཚམས་ཀི་རྣལ་འབྱོར་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་གཉིས་ཡོད།

དང་པོ། ཐུན་གི་ངོ་བོ་ལ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ།

དང་པོ་ཐུན་གི་ངོ་བོའི་རྣལ་འབྱོར་ལའང་སྔོན་འགོ་དང༌། དངོས་གཞི། མཇུག་

ཏུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་རིམ་པ་དང་གསུམ་མོ། ། 

སྔོན་འགོ།

ཕྱི་ནང་གི་ཁྱད་པར།

དེ་ཡང་དགེ་སེམས་ཁྱད་པར་ཅན་གི་ངང་ནས། སྐྱབས་འགོ་སེམས་བསྐྱེད་

ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ་པ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས། ཞེས་པ་ལྟར་ཁང་གསར་རོ་རེ་འཆང་གི་

གསུང་རྒྱུན་ལ་ལམ་ལོག་པ་ལས་ཁྱད་པར་འབྱེད་ཆོས་སྐྱབས་འགོ་དང༌། ལམ་

དམན་པ་ལས་ཁྱད་པར་འབྱེད་ཆོས་སེམས་བསྐྱེད་ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལམ་ལོག་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

པ་ལས་ཁྱད་པར་འབྱེད་ཆོས་ཞེས་པ་ནི། ཕྱི་ནང་གི་ཁྱད་པར་སྐྱབས་འགོས་འབྱེད་

ཅེས་གསུངས་པའི་སྐྱབས་འགོ་ནི། གཙོ་བོ་ཆོས་དཀོན་མཆོག་ངོ་ཤེས་པ་ཞིག་

དགོས། དེ་ནི་བདེན་བཞིའི་རྣམ་གཞག་ཤེས་པར་བྱས་ནས་ཆོས་དཀོན་མཆོག་ངོ་

འཕོད་དགོས། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ཆོས་དཀོན་མཆོག་སོན་མཁན་གི་སོན་པ་དང༌། 

དེ་ལྟ་བུའི་ཆོས་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་པའི་དགེ་འདུན་བཅས། 

སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ནི། །

ཐར་པ་འདོད་པ་རྣམས་ཀི་སྐྱབས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གི་སྐྱབས་དེ་དག་ངོ་ཤེས་པ་ཞིག་དགོས་པ་ཡིན། དེ་

ལྟར་སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ་ངོ་ཤེས་པའི་ཐོག་ནས་སྐྱབས་གནས་

ཡང་དག་ཏུ་ཁས་བླངས་པ་ཞིག་བྱུང་ན་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཡིན། དེ་ལྟར་ཚད་

ལོངས་པ་ཞིག་ཏུ་བརིས་ན། ཕྱི་ནང་གི་ཁྱད་པར་ལྟ་བས་འབྱེད་པའི་སྐབས་སུ། ལྟ་བ་

བཀའ་རགས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་ཁས་ལེན་མཁན་དེ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་

མཐའ་སྨྲ་བ་ཞེས་གསུངས། དེ་ཡང་ཆོས་དཀོན་མཆོག་ངོ་ཡག་པོ་ཞིག་ཤེས་པ་ལ། 

ལྟ་བ་བཀའ་རགས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་པོ་ཤེས་དགོས་པ་དེ་ཡང་ཚང་ཡོང་བས་ཡག་པོ་

ཡོད། 

བསམ་བློ་དེ་ཙམ་མི་གཏོང་བའི་བོད་པ་དང༌། རྒྱ་མི། ཀོ་རི་ཡ་སོགས་ང་ཚོའི་

ཆོས་གོགས་འགའ་ཞིག་ནས་སངས་རྒྱས་དང༌། ཆོས། དགེ་འདུན་བཅས་ངོ་མ་གང་

འད་ཞིག་ཡིན་པ་ངོ་ཡག་པོ་མ་ཤེས་པར་སངས་རྒྱས་ཞེས་བརོད་སྐབས། ཧ་ལམ་

འཇིག་རེན་བཀོད་པ་པོ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་དད་པ་བྱས་ཏེ་སྐྱབས་འགོ་ངོ་ཤེས་ཀི་མེད་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཀང༌། སངས་རྒྱས་ལ་དད་པ་བྱེད་པ་དེ་ནི་ནང་པ་ཆ་ཚང་ཞིག་ཡིན་ནམ་མིན། དེ་ལ་

ཚིག་ཙམ་གི་སྐྱབས་འགོ་ཡོད་ལ། ཡིད་ལའང་སངས་རྒྱས་མཁྱེན་པ་བསམ་པ་ཞིག་

ཡོང་གི་ཡོད། འོན་ཀང་སངས་རྒྱས་ལ་ལྟ་སངས་ནི་འཇིག་རེན་བཀོད་པ་པོ་དང་ཁྱད་

པར་མེད་པ་ཞིག་བལྟས་པའི་ཐོག་ནས་ང་རང་ལ་ལེགས་ཉེས་ཅི་བྱུང་ཡང་ཁྱེད་

མཁྱེན་བསམ་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་བྱས་ན་དེ་ནི་ནང་པ་ཆ་ཚང་བ་ཡིན་མིན་མི་ཤེས། 

སྐྱབས་འགོ་ལ་རིམ་པ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད། གལ་འགངས་ཆེ་བ་ནི། བདེན་བཞིའི་རྣམ་

གཞག་ཤེས་པའི་སྒོ་ནས་ཆོས་དཀོན་མཆོག་ངོ་ཤེས་ཤིང༌། དེ་ལ་བརེན་ནས་སངས་

རྒྱས་དཀོན་མཆོག་ངོ་ཤེས་པ་དང༌། དེ་བཞིན་དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་ཀང་ངོ་

ཤེས་པའི་ཐོག་ནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་མཁྱེན་བསམ་པའི་བསམ་བློ་འདི་འད་

ཞིག་ཡོད་དགོས་པ་ཡིན། སྐབས་འདིར་དེ་ལྟ་བུའི་སྐྱབས་འགོའི་བློ་ཚང་བའི་ཐོག་

ནས་སྐྱབས་ཡུལ་གསལ་བཏབ་སེ་སྐྱབས་འགོ་བྱས་ན་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད། 

མདུན་ལ་གསལ་བཏབ་ནས་བློ་ལྟ་ས་ཞིག་ཡོད་པར་བརེན་སྐྱབས་ཡུལ་གསལ་

བཏབ་པ་ཡིན། དེ་ལྟར་སྐྱབས་ཡུལ་གསལ་བཏབ་པ་ལ། ཐོག་མར་དགེ་སེམས་ཁྱད་

པར་ཅན་གི་ངང་ནས། ཞེས་གསུངས་པས་སྐྱབས་འགོ་མ་བྱས་པའི་སྔོན་དུ་ཐོག་

མར་སན་བདེ་བ་ལ་འཁོད་ནས། རེ་གུང་ཐང་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་ལས།

དུས་ལན་གཅིག་རེད་པའི་དལ་འབྱོར་འདི། །

དོན་མ་གྲུབ་ལག་ནས་འཆོར་ཉེན་གདའ། །

ད་ཐར་པའི་ལམ་ལ་བསེགས་རེ་རན། །

དོན་དེ་ཕྱིར་བསྐུལ་མའི་ལྕགས་འདི་ཟུངས། །
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་རང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་པ་དང༌། 

བདེ་བ་འདོད་པ་ཡིན། འོན་ཀང་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་ཞེས་པ་ནི། ང་རང་ཚོར་གོ་

བུར་གི་རྐེན་ཞིག་ལས་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་བློ་ལ་ཤར་གི་ཡོད་པ་དེ་ལྟར་མིན། བདེ་བ་དང་

སྡུག་བསྔལ་ནི་རང་རང་གི་རྒྱུ་དང་རྐེན་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་ཐག་ཆོད་པ་ཡིན། 

གང་ལ་བརེན་ནས་སྐྱབས་སུ་འགོ་བའི་རྒྱུ།

རྒྱུ་རྐེན་དེ་ཡང་རིམ་བཞིན་གཏུགས་སྐབས། མཛོད་ལས། 

ཐོག་མེད་བདེ་སྡུག་ལས་ལས་ཡིན། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྤིར་སེམས་མེད་བེམ་པོ་དང༌། དེ་བཞིན་ནང་ཤེས་པ་

བཅས་རང་རང་གི་རྒྱུ་ལ་བརེན་ནས་ཡོང་གི་ཡོད། རྒྱུ་ལའང་ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ་དང༌། 

ལྷན་ཅིག་བྱེད་རྐེན་གི་རྒྱུ་སོགས་ཡོད་ཅིང༌། འདུས་ཤིང་བྱས་པའི་ཆོས་གང་ཞིག་

ཡིན་ཡང་ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ་རེ་འགོ་དགོས་པ་ཡིན། རྒྱུ་ཡི་གནས་སྐབས་ནས་རེས་སུ་

རིམ་པས་འབས་བུའི་ངོ་བོར་འགྱུར་མཁན་གི་ཆོས་ཤིག་དགོས་པ་ལས་རྒྱུ་མེད་

ལས་སྐྱེ་བ་དང༌། རག་པའི་རྒྱུ་ལས་སྐྱེ་བ། འཇིག་རེན་བཀོད་པ་པོས་བཀོད་པར་

འདོད་ན་རིགས་པས་གནོད་ཀི་ཡོད། དེར་བརེན་རང་རང་གི་རྒྱུ་ལ་བརེན་ནས་སྐྱེ་བ་

ལས་འགོ་ས་གཞན་གཏན་ནས་མེད་པ་གསལ་པོ་ཡིན། དེ་ལྟ་བུའི་ཐོག་ནས་བསམ་

བློ་གཏོང་སྐབས། ར་བ་གསལ་རིག་གི་ཤེས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་འདི་རང་བཞིན་གིས་

ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། དེ་ནི་ཆོས་ཉིད་ཀི་རིགས་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་ཕྱི་གཟུགས་ཅན་

གི་ཆོས་སེམས་མེད་བེམ་པོ་ཞེས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་འདི་ཡང་ཆོས་ཉིད་ཡིན། ནང་

ཤེས་པ་དང་འབེལ་ནས་ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་ཡོང་བ་དང༌། སྤིར་ཚོར་བ་ཡོང་བ་འདི་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཡང་ཆོས་ཉིད་རེད་འདུག དེའི་ནང་ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་ཡོང་བ་ནི། 

ཐོག་མེད་བདེ་སྡུག་ལས་ལས་ཡིན། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན། བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་གི་ཚོར་བ་ཡོང་བ་ནི་དེ་

དང་རིགས་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ཞིག་རང་གི་གཞན་ལ་གནོད་པའི་བྱ་བ་དངོས་སུ་ཐོན་

པའམ། གནོད་པའི་བྱ་བ་མ་ཐོན་ནའང་གནོད་པའི་བསམ་པའི་ཐོག་ནས་བསགས་

པའི་རྐེན་གིས་རེས་སུ་སྡུག་བསྔལ་ཡོང་བ་དེ་ལ་སྡུག་བསྔལ་གྲུབ་བྱེད་ཀི་ལས་

ཞེས་བརོད་ཀི་ཡོད། དེ་བཞིན་རང་གི་ཤེས་པའི་སེང་ནས་ཚོར་བ་བདེ་བ་ཡོང་བ་

དེའི་རྒྱུའི་གནས་སྐབས་སུ་རྒྱུ་ལ་ཤེས་པའམ་མྱོང་ཚོར་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་བདེ་བ་སྐྱེ་

བའི་རྐེན་བྱས་པའི་འབས་བུར་རང་ལ་བདེ་བ་ཡོང་བ་ཡོང་གི་ཡོད། དེས་ན། 

ཐོག་མེད་བདེ་སྡུག་ལས་ལས་ཡིན། །

ཞེས་ལས་སམ་བྱ་བ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན། ལས་

སམ་བྱ་བ་ཞེས་པ་ནི། བྱེད་པ་པོ་ཞིག་གིས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། 

སེམས་མེད་བེམ་པོའི་རྒྱུན་སྔ་མས་རིམ་པར་རྣམ་པ་འགྱུར་བ་འགོ་བའི་ནང་ལས་ཀི་

འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་དང༌། ལས་ཀི་འབེལ་བ་མེད་པར་རང་བཞིན་ཆོས་ཉིད་ཀི་

དབང་གིས་བྱུང་བ་གཅིག་བཅས་རིགས་གཉིས་ཡོད། རོག་ད་ཅུང་ཟད་ཡོད་པས་

བསམ་བློ་ཞིབ་ཕ་གཏོང་དགོས་པ་རེད་འདུག 

ལས་ཞེས་པ་ནི་ཀུན་སློང་གི་ཁྱད་པར་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་རྒྱུ་གསར་པ་

སྒྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན། ལས་སམ་བྱ་བ་ནི་ཀུན་སློང་གི་དབང་གིས་ཡོང་གི་ཡོད་པས་

སེམས་དུལ་མ་དུལ་གི་སེང་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ཡིན། འདི་ཞུ་དགོས་པའི་སིང་དོན་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

ནི། ང་རང་ཚོ་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་པ་དང༌། བདེ་བ་འདོད་པ་ཤ་སག་ཡིན། དེ་ལྟར་

བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་ནི་གོ་བུར་དུ་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་བསམ་བློར་འཁོར་གི་ཡོད་

པ་དེ་ལྟར་མིན། དེ་ནི་རང་རང་གི་རྒྱུ་དང་རྐེན་ལ་བརེན་ནས་ཡོང་གི་ཡོད། དེས་ན་ད་

ལྟའི་ང་རང་ཚོའི་སེམས་འདི་ཇི་འད་ཞིག་འདུག་གམ། ཉོན་མོངས་དུག་གསུམ་ཁོ་

ནའི་ངང་དུ་གནས་ཡོད། ནམ་རྒྱུན་གསུང་རྒྱུན་དུ་ཡོད་པ་ལྟར། དགེ་བའི་ཕྱོགས་ལ་

བོང་ཆད་ལ་ལ་དེད་པ་ལྟར་གི་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཡོད་པ་བཞིན། གཡས་སྐྱོར་

གཡོན་སྐྱོར་དང༌། མཇུག་མ་ནས་འཐེན་པ། དབྱུག་པ་གཞུས་པ་སོགས་གང་ཞིག་

བྱས་ཀང་འགོ་ཐུབ་ལ་མ་ཐུབ་བྱེད་པ་དེ་ལྟ་བུ་ང་ཚོ་ཆགས་ཡོད། 

སིག་པ་མི་དགེ་བའི་ཕྱོགས་ལ་རྦབ་རོ་ཐུར་དུ་སྒིལ་བ་ལྟར་རང་གི་ངང་གིས་

འགོ་གི་ཡོད། ཁ་ཐབས་འདི་ལྟར་དུ་མུ་མཐུད་ནས་གནས་ན། སྔར་ནས་ད་ལྟའི་བར་

བསམ་རྒྱུ་ཉོན་མོངས་དང༌། བྱ་རྒྱུ་སིག་པ་ལས་མེད་པ། བསམ་རྒྱུ་དེ་ཡང་ར་བ་

གཏུགས་ན་བདེན་འཛིན་དང༌། རང་གཅེས་འཛིན་གཉིས་ལ་བློ་གཏད་ལིང་བཅོལ་

གིས་བློ་སིང་བང་གསུམ་དེ་ལ་བསན་ནས་བསད་པའི་ཁ་ཐབས་འདི་ལས་མ་བྱུང་བ་

ཡིན། སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་པ་དང༌། བདེ་བ་འདོད་པ་ནི་རྒྱུ་མཚན་ཤོད་དགོས་དོན་

གང་ཡང་མེད། བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་ཞེས་པ་ནི། 

ཐོག་མེད་བདེ་སྡུག་ལས་ལས་ཡིན། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན། ལས་བཟང་ངན་ནི་སེམས་རྒྱུད་དུལ་མ་དུལ་གི་

ཐོག་ནས་ཡོང་གི་ཡོད། དངོས་གནས་བདེ་བ་འདོད་པ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་

པ་ཡིན་ན། རྒྱུད་འདུལ་ཐབས་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་ཡིན། རྒྱུད་འདུལ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཐབས་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་སམ་ཤེ་ན། ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ཀི་ཤེས་རབ་ཀི་རལ་

ལ་བརེན་ནས་ཤེས་རབ་ཀི་གོགས་བྱས་ནས་རྒྱུད་མ་དུལ་བར་བྱེད་མཁན་དེའི་

གནས་ཚུལ་ཤེས་པ་བྱས། དེ་ལ་གཉེན་པོའི་ཕྱོགས་ཡོད་མེད་དང༌། གཉེན་པོའི་

ཕྱོགས་ཡོད་ན་གཉེན་པོ་ཇི་ལྟར་བྱས་ཏེ་བསྐྱེད་དགོས་པ་ཤེས་པའི་སྒོ་ནས་བསམ་

བློ་གཏོང་དགོས་པ་ཡིན། དེས་ན་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ཀི་ཤེས་རབ་ཡོད་པའི་

ཐོག་ནས་བསམ་བློ་གཏོང་རྒྱུ་ལས་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ཀི་ཤེས་རབ་མེད་པ་

དང༌། དུད་འགོར་སྐྱེ་བའི་གནས་སྐབས་ཡིན་ན་བྱ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། སྡུག་བསྔལ་མི་

འདོད་པ་དང་བདེ་བ་འདོད་པ་ཡིན་ཡང༌། འགུལ་བསྐྱོད་རྒྱག་རྒྱུ་མེད་པ་དེ་དག་ག་

རེ་བྱེད་དགོས་སམ། སིང་རེ་སེམས་ཅན་བླང་དོར་གི་གནད་མི་ཤེས་པ་དེ་རྣམས་

མགོ་ལ་དབྱུག་པ་གཞུས་ནས་སྡུག་བསྔལ་གིས་བཟི་བ་ལྟར་བསམ་བློ་གཏོང་རྒྱུ་

གང་ཡང་མེད། ང་རང་ཚོ་ནི་ད་ལན་མི་ལུས་ཐོབ་ནས་བསམ་བློ་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་

དང༌། དེའི་ཐོག་ལ་ནང་གི་རེན་དལ་འབྱོར་གི་མི་ལུས་ཐོབ། ཕྱི་ཡི་རྐེན་བླ་མ་དགེ་

བའི་བཤེས་གཉེན་དང་འཕད་པའི་གནས་སྐབས་འདིར་བསམ་བློ་བཏང་ན་གཏོང་

རན་པའི་དུས་སུ་སླེབས་མི་འདུག་གམ། 

དལ་འབྱོར་ལ་སིང་པོ་ལེན་དགོས་པ།

དམ་ཆོས་བྱེད་རྒྱུ་མ་དན་ཉི་ཤུ་ཐལ། །

བྱེད་དོ་བྱེད་དོ་ཟེར་ཞིང་ཉི་ཤུ་ཐལ། །

མ་བྱུང་མ་བྱུང་ཟེར་ཞིང་ཅུང་འགའ་ཐལ། །

མི་ཚེ་སོང་པར་ཟད་པའི་རྣམ་ཐར་ཡིན། །
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དུ་འགོ་གི་ཡོད། ངོས་ལ་ཆ་བཞག་ན་ལོ་བདུན་ཅུ་དོན་

གསུམ་ཙམ་ལ་སླེབས་ཏེ་མི་ཚེའི་གསུམ་གཉིས་འདས་ཟིན་ཅིང༌། མི་ཚེའི་གསུམ་ཆ་

གཅིག་ལྷག་ཡོད་མེད་ཀི་མཚམས་སུ་སླེབས་ཡོད་པས་རིག་པ་བསྒིམས་དགོས་པ་

རེད་འདུག ང་རང་ཚོ་ཚང་མ་འདི་ལྟར་ཡིན། བསམ་བློ་བཏང་ནས་མ་ལན་མ་འགོད་

པ་ཞིག་བྱེད་དགོས། དེ་ཡང་བླ་མ་གོང་མའི་གསུང་སྒོས་ལ། 

ཟླ་གཅིག་ཟླ་གཉིས་མ་ཤི་ན། །

སྐྱེ་བ་ཕྱི་མའི་དོན་འགྲུབ་པ། །

ལོ་གཅིག་ལོ་གཉིས་མ་ཤི་ན། །

སྐྱེ་བ་གཏན་གི་དོན་ཆེན་འགྲུབ། །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ད་ལན་མི་ལུས་ཐོབ་ཅིང༌། བླང་དོར་གི་གནས་ལ་ཕན་བུ་

བསམ་བློ་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པའི་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་འདི་ཡར་འགོ་དང་མར་འགོའི་ས་

མཚམས་ཡིན་པས། གཟབ་གཟབ་བྱས་ན་ཚེ་རབས་ནས་ཚེ་རབས་བདེ་ནས་བདེ་

བར་འགོ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་ཞིང༌། དེ་ཡང་སྤོད་འཇུག་ལས།

དེ་བས་སྐྱོ་ངལ་ཀུན་སེལ་བའི། །

བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀི་ར་ཞོན་ནས། །

བདེ་ནས་བདེ་བར་འགོ་བ་ལ། །

སེམས་ཤེས་སུ་ཞིག་སྒིད་ལུག་འགྱུར། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན། གཟབ་གཟབ་མ་བྱས་ན་ད་ལན་གི་སྐྱེ་བ་བཟང་པོ་

འདི་སྔར་ཚེ་རབས་མང་པོར་བསགས་པའི་དགེ་བའི་ནུས་པ་གཅིག་ཏུ་བསོམས་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ནས་ཐོབ་པའི་མི་ལུས་ཤིག་ཡིན། སྔར་ཕན་ཆད་བསགས་པའི་དགེ་བ་བེ་གསོག་

ཕུལ་གསོག་བྱས་ནས་བསགས་པའི་དགེ་བས་སབས་ལེགས་ཀིས་མི་ལུས་འདི་

འད་ཞིག་ཐོབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། འདི་འཕོ་བརག་ཏུ་བཏང་ནས་མི་ལུས་རིན་པོ་ཆེ་

ཞིག་བྱེད་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་མི་ལུས་བྱུར་པོ་ཆེ་ཞིག་བྱས་ན་སྔར་དགེ་བ་ཕན་བུ་ཡོད་པ་

རྣམས་ཏག་ཏག་བཟོས་པ་ཡིན་པས། མ་འོངས་པར་དུས་སྐབས་ཤིག་རིང་རེ་བ་ར་

བ་ནས་རྒྱག་ས་མེད་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཕལ་ཆེར་ཐག་ཆོད་པ་ཡིན། 

དེར་བརེན་ད་ནས་ཚེ་ལྷག་དོན་ལྡན་ཞིག་ཡོང་བ་དང༌། ན་གཞོན་རྣམས་ཀིས་ཆོས་

རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ཀི་ཤེས་རབ་ཡོད་པའི་ལུས་ཐོབ་པ་འདི་མི་ལུས་བྱུར་པོ་ཆེ་ཞིག་

མི་བྱེད་པར་མི་ལུས་རིན་པོ་ཆེ་ཞིག་བྱེད་ཀི་ཡིན་བསམ་པའི་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་

དགོས་ཤིང༌། དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བསྒོམ་པ་ལས་ལྷག་པ་མེད་པ་དང༌། རྣམ་

མཁྱེན་བསྒྲུབ་པ་ལ་དེ་ལས་ལྷག་པའི་ཆོས་རབས་ཆེ་བ་ཞིག་བྱེད་རྒྱུ་མེད། དེས་ན་

ངས་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་འདི་ཉམས་ལེན་བྱས་ནས། འོད་གསལ་སྒྱུ་ལུས་མངོན་དུ་

བྱས་ཏེ་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་སྔོན་དུ་འགོ་བའི་ཐོག་ནས་མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་

མངོན་དུ་བྱེད་སམ་པའི་བློ་ཡག་པོ་ཞིག་བཅོས་དགོས་པ་ཡིན། 

སྐྱབས་ཡུལ་གསལ་འདེབས་པ།

དེ་ལྟ་བུའི་དགེ་སེམས་ཁྱད་པར་ཅན་གི་ངང་ནས་སྐྱབས་སུ་འགོ་བ་ལ། སྐྱབས་

ཡུལ་གསལ་འདེབས་དགོས། སྐྱབས་ཡུལ་གསལ་འདེབས་པ་ལ་སྤིར་སྐྱབས་ཡུལ་

ཀུན་འདུས་ནོར་བུ་ལུགས་ཞེས་རང་གི་ར་བའི་བླ་མ་དང༌། རེ་བླ་མ་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་

དུ་བལྟས་ནས་བླ་མ་གཅིག་པུ་སྒོམ་པ་དེ་ཁོ་ནའི་ཐོག་ནས་སྐྱབས་འགོ་རྒྱས་བསྡུས་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

གང་ཞིག་བྱས་ཀང་འགིགས་ལ། ཡང་སྐབས་འདིར་ནམ་རྒྱུན་ཁིད་ཡིག་ཁག་གི་

གསུང་རྒྱུན་ལྟར་ན། མདུན་ལ་སེང་ཁི་ཆེན་པོའི་སེང་དུ་ཁི་ཆུང་ངུ་ལྔའི་དབུས་སུ་

སོན་པ་ཤཱཀ་སེངེ་དང༌། ཡང་ན་བླ་མ་བློ་བཟང་ཐུབ་དབང་རོ་རེ་འཆང་གསལ་བཏབ་

ན་འགིགས། སོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་གསལ་བཏབ་ནའང་ཡག་པོ་ཡོད། དེའི་

གཡས་ཀི་ཁིར་རེ་བཙུན་བྱམས་པ་མགོན་པོ་དང༌། གཡོན་གི་ཁིར་རེ་བཙུན་འཇམ་

དཔལ་དབྱངས། བྱམས་པ་མགོན་པོའི་མཐའ་སྐོར་དུ་རྒྱ་ཆེན་སྤོད་བརྒྱུད་ཀི་བླ་མས་

བསྐོར་བ་དང༌། འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀི་མཐའ་སྐོར་དུ་ཟབ་མོ་ལྟ་བརྒྱུད་ཀི་བླ་མ་

རྣམས་ཀིས་བསྐོར་ནས་ཡོད་པ། རྒྱབ་ཀི་ཁིའི་སེང་དུ་རྒྱལ་བ་རོ་རེ་འཆང་ལ་ཉམས་

ལེན་བྱིན་རབས་རྒྱུད་ཀི་བླ་མས་བསྐོར་བ། མདུན་གི་ཁིར་དབང་བསྐུར། རྒྱུད་

བཤད། མན་ངག་གནང་བའི་བཀའ་དིན་གསུམ་ལྡན་གི་ར་བའི་བླ་མ་ལ་ཆོས་འབེལ་

དངོས་ཐོབ་ཀི་བླ་མས་བསྐོར་བ། དེའི་བར་མཚམས་སུ་ར་གསུམ་གི་ལྷ་ཚོགས་ཚང་

མ་ཡོད་བསམ་པ་དང༌། བླ་མ་དེ་དག་རང་རང་གིས་གསུངས་པའི་གསུང་རབ་ལུང་

གི་པོ་ཏི་རྣམས་ཀང་ཡོད་བསམ་པར་བྱས་ནས་དེ་ལྟ་བུའི་སྐྱབས་ཡུལ་གསལ་བཏབ་

ཅིང༌། རང་གི་མཐའ་སྐོར་དུའང་ནམ་མཁའི་མཐས་གཏུགས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ཡོད་བསམ་པ་དང༌། ཡང་སྐབས་རེ་ཚེ་འདི་ཡི་དབང་དུ་བྱས་པའི་མ་གཙོ་བོར་

གྱུར་པའི་མོ་རྒྱུད་རྣམས་གཡོན་ངོས་དང༌། ཕ་གཙོ་བོར་བྱས་པའི་ཕོ་རྒྱུད་རྣམས་

གཡས་ངོས། རང་གི་གོགས་པོ་དང་གོགས་མཆེད་རྣམས་རང་གི་རྒྱབ་དང༌། རང་ལ་

མི་དགའ་ཞིང་གནོད་པ་བྱེད་མཁན་གི་དག་བོ་རྣམས་མདུན་དུ་གསལ་བཏབ་པ་དང༌། 

དེའི་མཐའ་སྐོར་ལ་ནམ་མཁའི་མཐས་གཏུགས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོད་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བསམ་པ་བྱས་པ་དེ་ལྟ་བུའི་ཐོག་ནས་མདུན་དུ་བཞུགས་པའི་སྐྱབས་ཡུལ་དེ་དག་ལ་

བསམ་བློ་ཞིག་བཏང་ན། དེ་དག་ཀང་ཐོག་མར་ང་རང་ཚོ་ལྟར་ཉོན་མོངས་དུག་

གསུམ་གི་གཞན་དབང་ཅན་ཞིག་ཡིན། འོན་ཀང་དེ་དག་གིས་བླང་དོར་མ་ནོར་བར་

སྤད་པ་དང༌། གཙོ་བོ་བདག་པས་གཞན་གཅེས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང༌། སོང་

ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་ཉམས་བཞེས་གནང་ནས་བདག་པས་གཞན་གཅེས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་

སེམས་བསྒོམས་པའི་མཐུ་ལ་བརེན་ནས་རང་གཅེས་འཛིན་མེད་པར་གྱུར་བ་དང༌། 

བདག་མེད་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཉམས་བཞེས་གནང་ནས་བདེན་འཛིན་ས་བོན་

དང་བཅས་པ་སངས་ཏེ་སྐྱོན་ཀུན་ཟད་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་

འཕང་མངོན་དུ་མཛད་ཟིན་པའམ། མངོན་དུ་མཛད་བཞིན་ཡོད། དེ་ལྟར་ན་སངས་

རྒྱས་བྱང་སེམས་ཀི་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་པ་ཡོད་པ་དེ་རྣམས་ཀང་གཙོ་བོའི་རོལ་པ་

ཡིན་པའི་བསམ་བློ་གཏོང་རྒྱུ་འདི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན།

རང་ལྟ་བུ་གང་ཟག་གཅིག་འདུལ་བའི་ཆེད་དུ་བླ་མ་རོ་རེ་འཆང་གང་ཉིད་ཀིས་

བླ་མའི་རྣམ་པ་དང༌། ཡི་དམ་གི་རྣམ་པ། སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཀི་རྣམ་པ། དཔའ་

བོ་མཁའ་འགོ་དང་ཆོས་སྲུང་གི་རྣམ་པར་རོལ་པ་ནི་ང་དང་ང་འད་བའི་གདུལ་བྱ་

མགོ་མཁེགས་ཤིང༌། རྒྱུད་མ་དུལ་བ་རྣམས་འདུལ་བའི་ཆེད་དུ་སྐུ་ཡི་རོལ་པ་རྣམ་

འགྱུར་ས་ཚོགས་སུ་སོན་པར་མཛད་པ་ནི་བཀའ་དིན་ཆེན་པོ་ཡིན་བསམ་པའི་ཐོག་

ནས་བཀའ་དིན་དན་ན། དེ་ཐམས་ཅད་ར་བའི་བླ་མའི་རོལ་པ་ཡིན་པ་ལ་བལྟས་ནས་

བསམ་བློ་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད།
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

སྐྱབས་སུ་འགོ་བའི་ཡུལ།

ཡང་སྤིར་ཤེས་བྱ་ལ་སློབ་པ་དང༌། མི་སློབ་པའི་དགེ་འདུན་ཡོད་པ་འདིའི་

རིགས་ཀང་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད། འདི་ལྟར་དུ་སྐྱབས་ཡུལ་

རྣམས་གསལ་བཏབ། དེ་ལ་སྐྱབས་འགོའི་ཚིག་རྒྱས་བསྡུས་གང་ཞིག་བྱས་ཀང་

ཁྱད་པར་མེད། སབས་བདེ་ཤོས་ནི་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཚོགས་མ་ཡིན། དེ་ཡང༌།

སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀི་མཆོག་རྣམས་ལ། །

བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

ཞེས་པ་ལྟར་སྐྱབས་འགོའི་སྐབས་སུ་ཚིག་གཉིས་པོ་འདི་ཁོ་ན་བསགས་ནའང་

འགིགས་པ་ཡིན། དེ་ཡང་སྐྱོན་ཀུན་ཟད་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་གི་སངས་རྒྱས་དང༌། 

ཆོས་དང༌། དགེ་འདུན་བཅས་གོ་རིམ་འདི་ལྟར་དུ་ཡོང་བ་ནི། བསན་པ་གཅིག་གི་

དབང་དུ་བྱས་ན། ཐོག་མར་སངས་རྒྱས་བྱུང་ཞིང༌། སངས་རྒྱས་པའི་མཛད་པ་

མཛད་ནས་ལུང་གི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར། དེ་ལ་བརེན་ནས་གདུལ་བྱའི་རྒྱུད་ལ་རོགས་

པ་རེད་པས་ཆོས་དཀོན་མཆོག་དེ་ཉིད་བྱུང༌། དེ་ལྟ་བུའི་ཆོས་དཀོན་མཆོག་ནམ་

རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པའི་ཚེ་རང་རྒྱུད་ལྡན་གི་གང་ཟག་དེ་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་དུ་གྱུར་

པ་ཡིན། དེས་ན་ཐོག་མར་སངས་རྒྱས་དང༌། དེ་ནས་ཆོས། དེ་ནས་དགེ་འདུན་

བཅས་བྱུང་བ་ཡིན། 

དངོས་པོ་ལ་བརིས་ན། ཐོག་མར་ཆོས་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ཡང་ལམ་གི་བདེན་པ་

ནམ་སྐྱེས་པའི་ཚེ་རང་རྒྱུད་ལྡན་གི་གང་ཟག་དེ་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་དུ་གྱུར་པ་

དང༌། དེ་མ་ཐག་ཏུ་འགོག་པའི་ཡོན་ཏན་ཐོབ་ཡོང་གི་ཡོད། དགེ་འདུན་དུ་བྱེད་པའི་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བྱེད་ཆོས་ནི་ཆོས་དཀོན་མཆོག་དེ་ཡིན། དེ་ནས་མི་སློབ་པའི་དགེ་འདུན་སངས་

རྒྱས་འཕགས་པར་གྱུར་པ་དེ་ཡང༌། འགོག་ལམ་གིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་དཀོན་

མཆོག་དེས་དགེ་འདུན་སྐྲུན་པ་དང༌། ཆོས་དཀོན་མཆོག་དེའི་རྒྱུན་ཇེ་བཟང་དང་ཇེ་

ཟབ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མཐར་མི་སློབ་པའི་དགེ་འདུན་དུ་གྱུར་པ་ཡིན། མི་སློབ་པའི་དགེ་

འདུན་ནི་སངས་རྒྱས་ཡིན། དེས་ན་གཙོ་བོ་ནི་ཆོས་དཀོན་མཆོག་ཡིན། 

སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀི་མཆོག་རྣམས་ལ། །

བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

ཞེས་བདག་ཉིད་ད་ལྟ་བླ་མ་རོ་རེ་འཆང་གི་སྐུའི་རྣམ་འགྱུར་རམ་རོལ་པ་ར་བ་

གསུམ་གི་སྐྱབས་གནས་དེ་རྣམས་དང༌། དེ་དག་གི་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་སངས་

རོགས་ཀི་ཡོན་ཏན། ལྷག་པར་འགོག་ལམ་གིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་དེ་རྣམས་ལ་ཉེས་

ཅན་ཁ་དག་ལ་སྐྱབས་མཆི་བ་ལྟར་སྐྱབས་གནས་སུ་ཞུའོ་བསམ་པ་བྱེད་དགོས། 

སྐྱབས་སུ་འགོ་བའི་དགོས་དོན།

དེ་ནས་གང་ལ་བརེན་ནས་སྐྱབས་སུ་འགོ་བའི་རྒྱུ། དེ་ལ་བརེན་ནས་སྐྱབས་སུ་

འགོ་བའི་ཡུལ། སྐྱབས་སུ་འགོ་བའི་ཚུལ། སྐྱབས་འགོའི་བསླབ་བྱ་བཅས་ལམ་རིམ་

ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ཚིག་ཇི་བཞིན་ཡིན་མིན་ཇི་ལྟར་ཡང་བློ་ལ་དེ་དག་གི་ནུས་པ་

སྒིལ་བ་ཞིག་དགོས་པ་ཡིན། དེ་ལྟ་བུའི་ཐོག་ནས་སྐྱབས་ཡུལ་སངས་རོགས་མཐར་

ཕྱིན་ཅིང་རང་ལས་རྒྱུད་ཐ་དད་པ་དེ་དག་ལ་ཉེས་ཅན་ཁ་དག་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་བ་

ལྟར་རྒྱུ་སྐྱབས་ལ་སྐྱབས་སུ་འགོ་བ་དང༌། དེ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགོ་བའི་དགོས་དོན་ནི། 

བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

      ཞེས་རང་ཉིད་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་མཆི་གི་ཡིན་ཞེས་

བརོད་པ་ལྟར། དགོས་དོན་རང་གི་བྱང་ཆུབ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་ཆེད་དུ་སྐྱབས་སུ་

འགོ་གི་ཡོད་པས་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་བྱར་ཁས་ལེན་པའི་ཐོག་ནས་སྐྱབས་སུ་འགོ་བ་འདི་

ལྟར་ཡིན། དེ་ཡང་རང་གཅིག་པུའི་ཆེད་དུ་མིན་པར་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀི་ཆེད་དུ་སྐྱབས་སུ་འགོ་གི་ཡོད་པས། མདོ་སེ་རྒྱན་ལས།

ཀུན་ཏུ་འགོ་དང་ཁས་ལེན་རོགས་དང་ཟིལ་གནོན་པར། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གི་སྐྱབས་འགོ་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། བྱང་ཆུབ་

བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །ཞེས་པའི་བདག་ནི། རང་དགར་ང་རང་ཚོའི་བློ་

ངོར་ཤར་བ་དེ་གཞིར་བཞག་ཏུ་མི་འཇོག་པར་བདག་ཅེས་པ་ནི་བསམ་བློ་གཏོང་

སྐབས་མིང་རྐང་བཏགས་ཡོད་ཙམ་ཞིག་ཡིན། དེ་ཡང་དབུ་མ་ར་བ་ཤེས་རབ་ལས།

ཕུང་མིན་ཕུང་པོ་ལས་གཞན་མིན། །

དེ་ལ་ཕུང་མེད་དེར་དེ་མེད། །

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཕུང་ལྡན་མིན། །

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གང་ཞིག་ཡིན། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རེད་རྒྱུ་མེད་པའི་མིང་རྐང་བཏགས་ཡོད་ཙམ་གི་བདག་

ཅིག་ཡིན། བདག་དེ་མིང་རྐང་བཏགས་ཡོད་ཙམ་ཡིན་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་

བདག་དེ་ཡང་མིང་རྐང་བཏགས་ཡོད་ཙམ་དང༌། འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་གི་བདག་

དེ་ཡང་མིང་རྐང་བཏགས་ཡོད་ཙམ། ཆོས་དཀོན་མཆོག་དེ་ཡང་མིང་རྐང་བཏགས་

ཡོད་ཙམ། མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་ཀང་མིང་རྐང་བཏགས་ཡོད་ཙམ། 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བདེ་བ་ཡང་མིང་རྐང་བཏགས་ཡོད་ཙམ། སྡུག་བསྔལ་ཡང་མིང་རྐང་བཏགས་ཡོད་

ཙམ། ཐར་པ་ཡང་མིང་རྐང་བཏགས་ཡོད་ཙམ། འཁོར་བ་ཡང་མིང་རྐང་བཏགས་

ཡོད་ཙམ། མདོར་ན་སང་ཞིང་སྲིད་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མིང་རྐང་བཏགས་ཡོད་

ཙམ་ཡིན། དེ་ལྟ་ན་ཡང་ང་རང་ཚོར་འཁོར་བ་ཞེས་ཡིད་འབྱུང་ས་ཞིག་དང༌། ཐར་པ་

ཞེས་ཐོབ་བྱར་བརི་བ་འདི་རྣམས་དོན་གི་ངོས་ནས་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་བློ་ལ་སང་

ཡོང་གི་ཡོད་ཀང༌། སང་བ་ལྟར་དུ་གྲུབ་མེད་པར་སང་ཡང་མི་བདེན་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་

ཡིན་པ་ཞིག་གང་ཐུབ་ཀིས་བློ་ལ་ཤར་བའི་ངང་ནས་རང་གི་ཐོབ་བྱར་གྱུར་པའི་

དཀོན་མཆོག་གསུམ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་ཆེད་དུ་མདུན་ན་བཞུགས་པའི་རྒྱུ་སྐྱབས་

ཀི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ་དེ་ལ་སིང་ཁོང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་ལེགས་ཉེས་སྐྱིད་

སྡུག་ཅི་བྱུང་ཡང་ཁྱེད་རྣམས་མཁྱེན་བསམ་པའི་ཐོག་ནས་སྐྱབས་སུ་འགོ་བ་ཡིན། 

སྐྱབས་སུ་འགོ་ཚུལ།

སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀི་མཆོག་རྣམས་ལ། །

བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

ཞེས་པའི་ཚིག་འདི་སེམས་ཀི་གཏིང་ནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་ཡོན་ཏན་

ཤེས་པ་དང༌། རང་གི་ཁ་ཐབས་ཀང་ཤེས་པ། ཉམ་ཐག་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་

ངང་ཚུལ་ཡང་ཤེས་པ་བཅས་ཀི་ཐོག་ནས་དངོས་ནས་སྐྱབས་དང་རེ་ས་བསླུ་བ་མེད་

པ་ནི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ་ཁྱེད་རྣམས་ཡིན་བསམ་པའི་མོས་གུས་རེ་གཅིག་

པས་སིང་ཁོང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་སྐྱབས་སུ་མཆི་བའི་བློ་མིག་ནས་མཆི་མ་

འཁྲུག་པ་དང༌། ལུས་ཀི་བ་སྤུ་ལྡང་བ་ཞིག་མ་བྱུང་བར་དུ་སེམས་ཀི་གཏིང་ནས་ཡིད་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

འཁུལ་བའི་བློ་གཅིག་དང༌། དེའི་རྣམ་འགྱུར་དུ་ངག་ནས།

སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀི་མཆོག་རྣམས་ལ། །

བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

ཞེས་པའི ་ཚིག་དེ ་ཐོན་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་དང༌། ཡང་བླ་མ་ལ་སྐྱབས་སུ་

མཆིའོ། །སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ཆོས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །

དགེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ཞེས་བླ་མ་ཟུར་དུ་གསུངས་པ་ནི། སྤིར་

སངས་རྒྱས་ནི་ཆོས་ལོངས་སྤྲུལ་གསུམ་ལ་བརི་བ་འདི་དག་ང་ཚོར་མཇལ་རྒྱུ་མེད། 

ཆོས་དཀོན་མཆོག་ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའི་རྒྱུད་ལ་གོ་བ་ཆགས་ནས་འདི་འད་ཞིག་ཡོད་

བསམ་པ་ལས། ང་རང་ཚོའི་ཉམས་མྱོང་གི་ཐོག་ནས་བཤད་ཐུབ་པ་ཞིག་མེད། དགེ་

འདུན་དཀོན་མཆོག་ཀང་དེ་བཞིན་ཡིན། འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་ཡོད་སྲིད་པ་ལས་

མཛུབ་མོ་འཛུགས་ས་ལྟ་བུ་གང་ཡང་མེད། དོན་དངོས་ང་རང་ཚོར་ཁ་ཡོད་ལག་

ཡོད་ཀི་བློ་གཏད་བཅོལ་ཡུལ་དང༌། བཀའ་འདི་ཞུ་ས། སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་ས་བཅས་ནི་

བླ་མ་ཡིན། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་ཚབ་ལྟ་བུ་བླ་མས་གནང་གི་ཡོད། དེས་ན་

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ངོ་སྤྲོད་མཁན་བླ་མ་ཡིན་ལ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་ས་ལ་

ཁིད་མཁན་ཡང་བླ་མ་ཡིན། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་ཚབ་གནང་མཁན་དེ་ཡང་བླ་

མ་ཡིན། དེར་བརེན་བླ་མ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ་ཞེས་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལྟར་

ཡིན། 

སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་ཐོག་ལ་བླ་མ་སྦར་ནས་བླ་མ་སྐྱབས་

གསུམ་ཀུན་འདུས་ཀི་ངོ་བོ་དེ་ནི་ད་ལྟ་ང་རང་ཚོར་ཐད་ཀར་ལག་པ་འཇུ་ས་ཡོད་པ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དང༌། ཞབས་ལ་མགོ་བོས་གཏུགས་རྒྱུ་ཡོད་པ། གསུང་ཉན་རྒྱུ་ཡོད་པ། ཐུགས་ཀི་

བྱིན་རབས་རང་གི་རྒྱུད་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་སབས་ཧ་ཅང་ར་ཆེན་པོ་

ཡིན། དེར་བརེན་སྐྱབས་འགོ་བཞི་སྐོར་གི་ཐོག་ནས་བསམ་བློ་བཏང་སེ་སྐྱབས་འགོ་

བྱེད་པ་དང༌། བདུད་རི་འབེབས་སྦངས་བཅས་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན། 

དེ་ལྟར་རང་གིས་དབུ་མཛད་ལྟ་བུ་བྱེད་པ་དེ་དང་དུས་མཉམ་དུ་མཐའ་འཁོར་

གི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀང་སྐྱབས་སུ་འགོ་བའི་མོས་པ་བྱེད་པ་དང༌། 

སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་ཀི་ཐུགས་ཀ་ནས་བདུད་རིའི་འོད་ཟེར་གི་རྒྱུན་བྱུང༌། རང་གི་

སིག་སྒིབ་དག ལྷག་པར་སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བརེན་པའི་སིག་པ་

དང༌། བླ་མར་བརས་སོད་བྱས་པ། སྐུ་ལ་མ་གུས་པ་བྱས་པ། གསུང་བཅག་པ། 

ཐུགས་དཀྲུག་པ་སོགས་དང༌། དེ་བཞིན་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གཟུགས་ལྟ་བུར་འཕྱ་

སོད་བྱས་པ་དང༌། ལྷག་པར་སྐུ་ཉོ་ཚོང་བྱས་པ་ལྟ་བུ་ཡོད་ན་དེ་དག་ལ་ལྷག་པར་དུ་

བསམ་བློ་བཏང་ནས་དམིགས་དགོས་པ་ཡིན། 

དེ་བཞིན་རོགས་པའི་ཆོས་ལ་དམིགས་བསལ་གི་འབེལ་བ་མེད་ཀང༌། ལུང་གི་

ཆོས་པོ་ཏིའི་རྣམ་པར་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་མ་གུས་པ་བྱས་པ་སོགས་མདོར་ན་ཆོས་ལ་

བརེན་ནས་སིག་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ལ་བརེན་པའི་སིག་པ། དགེ་འདུན་ལ་བརེན་

པའི་སིག་པ། འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་ལ་བརེན་པའི་སིག་པ་སྐབས་རེ་ཡོང་གི་མེད་

དམ། སོ་སྐྱེའི་དགེ་སློང་བཞི་གྲྭ་ཡན་གི་དགེ་འདུན་ལ་བརེན་པའི་སིག་པ་ང་རང་ཚོར་

ཡང་ཡང་ཡོང་གི་ཡོད། དེ་ཡང་བརས་སོད་ཤོར་བ་དང༌། མ་གུས་པ་ལྟ་བུ་ཡོང་གི་

ཡོད། དེ་ལྟ་བུའི་མཆོག་གསུམ་ལ་བརེན་པའི་སིག་པ་དང་སྒིབ་པ་གང་ཡོད་པ་དེ་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

དག་དམིགས་སུ་བསལ་ནས་དག་སོང་བསམ་པའི་ཐོག་ནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་

ལ་བརེན་པའི་སིག་སྒིབ་བྱང་བ་དང༌། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་བྱིན་བརབས་འཇུག་

སོང༌། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་སྐྱབས་འོག་ཏུ་ཚུད་སོང་བསམ་པའི་སྒོ་ནས་སྐྱབས་

འགོ་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན། བདག་ཅེས་པའི་སྐབས་སུ་བསམ་བློ་དེ་ལྟར་བཏང་ན། 

ཐབས་ཤེས་གཉིས་ཀ་ཚང་གི་ཡོད།

སེམས་བསྐྱེད།

དེ་ཡང༌། བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ནི། 

བདག་གིས་སྦིན་སོགས་བགིས་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཀིས། །

འགོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག །

ཅེས་པ་འདིས་སེམས་བསྐྱེད་གསུང་གི་ཡོད། སེམས་བསྐྱེད་ཅེས་པ་ནི། རང་

གཅིག་པུའི་དོན་དུ་བསམ་བློ་བཏང་ན་སེམས་རྒྱ་ཆུང་ཆུང་ཡིན་ལ། མཐའ་ཡས་པའི་

སེམས་ཅན་མཐའ་དག་གི་ཆེད་དུ་བསམ་བློ་བཏང་ན་སེམས་དེ་ནི་རྒྱ་ཆེན་པོ་

ཆགས་པ་ཡིན། སྐྱབས་སུ་འགོ་བའི་སྐབས་སུ་རང་གི་མཐའ་འཁོར་དུ་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཡོད་བསམ་པའི་བསམ་བློ་བཏང་ནས་དེ་རྣམས་བདེ་བ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་

དང༌། སྡུག་བསྔལ་ལས་བལ་བ་ཞིག ལྷག་པར་རང་ལ་གནོད་པ་བྱེད་མཁན་གི་དག་

བོ་དེ་དག་ཀང་གཏན་དུ་བདེ་བ་དང༌། ཕུགས་སུ་སྐྱིད་པ་ཞིག་བྱུང་ན་བསམ་པའི་བློ་

བཟང་པོ་ཞིག་བསྐྱེད་ན་བཟོད་པའི་ཉམས་ལེན་དང༌། དེ་བཞིན་མི་འཇིགས་པའི་སྦིན་

པ་དང༌། བྱམས་པའི་སྦིན་པ་ལྟ་བུ་འདིའི་ཐོག་ནས་ཡོང་བ་ཡིན། དེ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་

ཆེན་པོ་ཡིན་པས་བསམ་བློ་འདི་ལྟར་དུ་གཏོང་དགོས། 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་སྐྱབས་འོག་

ཏུ་ཚུད་སོང་བསམ་པའི་མོས་པ་བྱས་པ་བཅས་ནི་སྐྱབས་འགོ་ཡིན། དེ་ཐམས་ཅད་

རང་དང་རང་འད་བ་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་པ་དང༌། བདེ་བ་འདོད་པ་ཤ་སག་ཡིན། དེ་

ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ལས་གོལ་བ་ཞིག་བྱུང་ན་ཅི་མ་རུང༌། ད་ལྟ་

ལྟོས་ས་ལྟོས་འཇོག་གི་གཏེ་པོའི་ནང་གི་གཟུགས་བཟང་ཞེས་བརོད་པ་ལྟར། ཇི་

ཙམ་མི་འདུག་ཅེས་བརོད་ཀང་ད་ལྟ་ང་རང་ཚོ་ཕན་བུ་ཁ་ཐབས་དག་པ་ཡོད། འཛམ་

གིང་འདིའི་དབང་དུ་བྱས་ཀང་སྲོག་ཆགས་གངས་མེད་པ་ཞིག་ཡོད་པའི་ནང་ནས་མི་

ནི་ཉུང་བའི་གས་ཡིན། མི་འབོར་དུང་ཕྱུར་དྲུག་ཅུ་ལྷག་ཙམ་ཞིག་ཡོད། དེའི་ནང་

ནས་ཀང་མང་པོ་ཞིག་ནི་ཉོན་མོངས་དང༌། འཚེ་བ་དང་དུ་བླངས་མཁན་ཡིན་ཞིང༌། 

དེ་དག་ལ་ལྟོས་ན་ང་རང་ཚོ་ཉོན་མོངས་སྐྱོན་ཡིན་པའི་བསམ་བློ་འཁོར་བ་དང༌། ཉོན་

མོངས་སྐྱོན་དུ་བལྟས་པར་མ་ཟད་ཉོན་མོངས་ཀི་ར་བ་རད་བཅད་ནས། ཉོན་མོངས་

ཀི་ར་བ་གཏི་མུག་བདེན་འཛིན་གིས་བྱས་པ་ངོ་ཆ་འཕོད་ཡོད། དབུ་མ་འཇུག་པ་

ལས།

ཉོན་མོངས་སྐྱོན་རྣམས་མ་ལུས་འཇིག་ཚོགས་ལ། །

ལྟ་ལས་བྱུང་བ་བློ་ཡིས་མཐོང་གྱུར་ཅིང༌། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གཏི་མུག་གིས་ཕུང་གི་ཡོད་པ་བསམ་བློར་འཁོར་ཏེ། 

དེས་ན་བདག་གིས་ཉམ་ཐག་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་དང་བཅས་

པ་ལས་བལ་ཐུབ་པ་ཞིག་རིང་པོར་མི་ཐོགས་པར་ཡོང་བར་ཤོག རིང་པོར་མི་

ཐོགས་པར་རྣམ་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག དེ་ལྟར་ཐོབ་པར་བདག་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

གི་བྱའོ་སམ་པའི་སེམས་བསྐྱེད་དགོས་པ་ཡིན། 

མདོར་ན་རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཐམས་ཅད་ཇོ་བོ་སེམས་ཅན་གི་དོན་

བསྒྲུབ་རྒྱུ་ལས་དེ་མིན་ང་ལ་རང་དོན་བྱེད་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་ཅིང༌། རང་ཉིད་འཚོ་བ་

འདི་ཡང་གཞན་དོན་ལ་ཕན་པ་ཞིག་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་བསམ་པ་བྱེད་དགོས། དེ་ཡང་

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་དུ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ་ལས།

ས་དང་ཆུ་དང་མེ་དང་རླུང༌། །

སན་དང་དགོན་པའི་ཤིང་བཞིན་དུ། །

རག་ཏུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀིས། །

རང་དགར་དགག་མེད་སྤད་བྱར་ཤོག །

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྲོག་བཞིན་ཕངས། །

བདག་ལ་དེ་དག་ཆེས་ཕངས་ཤོག །

བདག་ལ་དེ་དག་སིག་སིན་ཅིང༌། །

བདག་དགེ་མ་ལུས་དེར་སིན་ཤོག །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་གི་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང༌། ནམ་རྒྱུན་ནས་བློ་སྦོང་གི་

ཐོག་བསམ་བློ་ཅུང་ཟད་གཏོང་གི་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ན། དམིགས་པའི་ཐུན་བསྐྱངས་

པའི་སྐབས་སུ་ནུས་པ་སྤྲུགས་ནས་བསམ་བློ་བཏང་སེ་ངག་ནས།

བདག་གིས་སྦིན་སོགས་བགིས་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཀིས། །

འགོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག །

ཅེས་གསུངས་པ་བཏོན་ཏེ་སེམས་བསྐྱེད། དེ་ལྟར་སེམས་བསྐྱེད་ནས་བླ་མ་བློ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བཟང་ཐུབ་དབང་རོ་རེ་འཆང་གང་གི་ཐུགས་རེ་བཀའ་དིན་ཉག་གཅིག་ལ་བརེན་ནས་

རྣམ་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་གོ་འཕང་ཚེ་འདིར་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་ཡོང་བར་ཤོག་སམ་པ་

སེམས་རེ་གཅིག་པའི་སྒོ་ནས་བསམ་བློ་བཏང༌། མོས་པ་རེ་གཅིག་པའི་དབང་གིས་

སོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་སྐུ་ལས་བདུད་རིའི་རྒྱུན་བྱུང་བ་རང་གཞན་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ལ་འཕོག སོན་པའི་བྱིན་རབས་ཀིས་རང་རྒྱུད་ཀི་བདེན་འཛིན་དང་

གཅེས་འཛིན་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་བྱང་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་སེ། སོན་

པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་བྱས་སོང་བསམ་པ་བྱས། རང་ཉིད་ཀང་

སོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་སྐུ་ལ་གསལ་བཏབ། དུས་ཡུན་རིང་པོ་ཞིག་ནས་ཐོབ་

རོགས་བྱས་ན་བསམ་པའི་རྣམ་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་གོ་འཕང་དེ་མངོན་དུ་གྱུར་སོང་

བསམ་པ་ལྟ་བུ་འབས་བུ་ལམ་བྱེད་ཀི་མོས་པ་བྱས་པ་དང༌། དེ་ནས་རང་ཉིད་སོན་པ་

ཐུབ་པའི་དབང་པོར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་བདུད་རིའི་འོད་ཟེར་བྱུང་ནས་རང་

གི་མཐའ་འཁོར་དུ་ཡོད་པའི་སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་གིས་མནར་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་

སྡུག་བསྔལ་སེལ་བ་དང༌། བདེ་བས་ཕོངས་པ་རྣམས་ལ་བདེ་བ་སྐྱེས། མི་ཤེས་ཤིང་

རྨོངས་པའི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ཀི་ཤེས་རབ་

ཐོབ། ཞེ་སང་གི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པ་ལ་བྱམས་དང་སིང་རེའི་བློ་སྐྱེས། དེ་དང་

དེས་མཚོན་པས་ཉོན་མོངས་གང་ཤས་ཆེ་བ་ཡོད་པ་དེ་དང་དེའི་གཉེན་པོར་རང་

བཞིན་གི་བདུད་རི་དང་འོད་ཟེར་གི་རྒྱུན་བྱུང་ནས་དེ་དག་གི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་

ཅད་ཞི་བར་བྱས་སོང་བསམ་པ་དང༌། དེ་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་མངོན་

དུ་བྱས་སོང་བསམ་པ་ལྟ་བུ་བྱེད་དགོས། ང་རང་ཚོའི་བླ་མེད་ཀི་གཞུང་རྣམས་ཀི་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

ནང་དཀིལ་འཁོར་རྒྱལ་ཆོག་གི་དམིགས་པ་བྱེད་པ་ལྟར་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན། དེ་ནི་

སེམས་བསྐྱེད་འབས་བུ་ལམ་བྱེད་ཅེས་པ་འདི་ཡིན། 

ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ་པ།

ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ་པ་ནི། སེམས་བསྐྱེད་ཀི་བོགས་འདོན་ཡིན། གོང་གི་དེ་

ནི་སང་བ་དག་ནས་བསམ་བློ་བཏང་བ་ཞིག་ཡིན་ཀང་དེས་རེན་འབེལ་འགིག་གི་

ཡོད། དེ་ལྟར་སང་བ་དག་ནས་བསམ་བློ་བཏང་བ་ཞིག་ལས། དོན་དངོས་སངས་

རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་ལྟ་ཅི། ད་ལྟ་ཚོགས་ལམ་གི་རོགས་པའང་སླེབས་མེད། སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་བྱེད་རྒྱུའི་བསམ་བློ་མ་འཁོར་བ་གང་གིས་ལན་པ་རེད་ཅེ་ན། 

ང་རང་ཚོར་ཆ་བཞག་ན་རང་ཉིད་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་གས་སུ་ཚུད་མེད་ཀང༌། ཐེག་པ་

ཆེན་པོའི་ཆོས་དང་སྔར་ནས་མཇལ་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་གང་གིས་ལན་པ་ཡིན་ཞེ་ན། 

ཆགས་སང་གི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པ་དེ་དག་གིས་ལན་པ་ཤེས་པའི་ཐོག་ནས་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་དང་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་དང་བལ་བར་གྱུར་ཅིག སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་མེད་པའི་བདེ་བ་དང་མི་འབལ་བར་གྱུར་ཅིག སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཉེ་རིང་ཆགས་སང་གཉིས་དང་བལ་བའི་བཏང་སོམས་ལ་གནས་པར་

གྱུར་ཅིག ཅེས་པ་དེ་དག་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་ཡིན། དེ་ལྟར་ཚད་མེད་བཞི་

བསམ་བློ་བཏང་བ་དང༌། ཚད་མེད་བཞི་པོ་རེ་རེ་ལའང་ཚད་མེད་བཞི་བཞི་གསུངས་

པ་ཡོང་གི་ཡོད། བྱམས་པ་ཚད་མེད་དང༌། སིང་རེ་ཚད་མེད། དགའ་བ་ཚད་མེད། 

བཏང་སོམས་ཚད་མེད་བཅས་གསུངས་པ་དེ་ལྟར་ཡིན། 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྐྱབས་འགོ་སེམས་བསྐྱེད།

སྐྱབས་འགོ་སེམས་བསྐྱེད་ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ་པ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས། ཕྱག་

ཆེན་སྒོམ་པ་བཅས་ལམ་ཡོངས་རོགས་ཀི་ཉམས་ལེན་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གི་སེང་

ནས་ཚང་བར་བྱས་ན། བདག་ཉིད་གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་སོགས་ལྷག་པའི་ལྷ་

གང་རུང་གི་རྣལ་འབྱོར་དང་ལྡན་པའི་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། སོད་བཅུད་ཐམས་

ཅད་ཀི་མ་དག་པ་སྦངས། སོད་ཐམས་ཅད་གཞལ་ཡང་ཁང་དང༌། བཅུད་ཐམས་ཅད་

ལྷ་དང་ལྷ་མོའི་རང་བཞིན་གི་དག་པ་རབ་འབྱམས་འབའ་ཞིག་ཏུ་བསམ། ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་སྐྱབས་འགོ་སེམས་བསྐྱེད་ནི་ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོས་འདོན་པའི་མཁས་

གྲུབ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀི་གསུང་རྒྱུན་ལྟར་སྦར་བ་ཞིག་ཡིན། དེ་ལྟར་བྱ་བ་ནི། 

བདེ་ཆེན་ངང་ནས་རང་ཉིད་བླ་མ་ལྷ། །ཞེས་པའི་དབུར་ནམ་རྒྱུན་ཕྱག་ལེན་གཅིག་

ལ། 

རབ་དཀར་དགེ་སེམས་ཆེན་པོའི་ངང་ཉིད་ནས། །

བདག་དང་མཁའ་མཉམ་མ་རྒན་སེམས་ཅན་རྣམས། །

དེང་ནས་ཇི་སྲིད་བྱང་ཆུབ་སིང་པོའི་བར། །

བླ་མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགོ། །

ན་མོ་གུ་རུ་བྷྱཿ  ན་མོ་བུདྡྷཱ་ཡ། ན་མོ་དྷརྨཱ་ཡ། ན་མོ་སགངྷ་ཡ། དོན་དག་གོང་དུ་

ཞུས་ཟིན་པ་ལྟར་སྐྱབས་འགོ་དང༌། དེ་ནས། 

མ་སེམས་ཅན་ཀུན་གི་དོན་གི་ཕྱིར། །

བདག་ཉིད་བླ་མ་ལྷར་གྱུར་ནས། །
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བླ་མ་ལྷའི། །

གོ་འཕང་མཆོག་ལ་འགོད་པར་བྱ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་ཡིན། 

ཁྱད་པར་གི་སེམས་བསྐྱེད།

དེ་ནས་ཁྱད་པར་གི་སེམས་བསྐྱེད་ཅེས་པ་ནི། མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་

དོན་དུ་བདག་གིས་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་མྱུར་བ་མྱུར་བར་གདོད་མའི་སངས་རྒྱས་བླ་མ་

ལྷའི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་བྱས། མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་ལས་བསྒལ། 

བདེ་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་འགོད་པར་བྱ། དེའི་ཕྱིར་དུ་ལམ་ཟབ་མོ་བླ་མ་ལྷའི་

རྣལ་འབྱོར་ཉམས་སུ་བླང་བར་བགིའོ། །ཞེས་སྐྱབས་འགོ་དང་སེམས་བསྐྱེད་གཉིས་

སྔོན་དུ་བཏང་ན་ཡག་པོ་མེད་དམ་སམ། 

དེ་ནས་ཁི་ཆུང་བཞིའི་སེང་གི་བླ་མ་ལྷ་ཚོགས་ཡོངས་རོགས་དབུས་ཀི་ཁི་བླ་མ་

བློ་བཟང་ཐུབ་དབང་རོ་རེ་འཆང་ངམ་སོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་གསལ་བཏབ་པ་དེ་

ལ་ཐིམ། དེ་ཉིད་རང་གི་སྤི་བོར་བྱོན་ཏེ་དགེས་པ་ཆེན་པོའི་སྒོ་ནས་རང་ལ་ཐིམ་སོང་

བསམ་པར་བྱས། རང་ལ་ཐིམ་པའི་རྐེན་གིས་བླ་མ་ཡི་དམ་རང་སེམས་ངོ་བོ་དབྱེར་

མེད་ལ་བསམ་བློ་བཏང་ནས། རང་ལ་ཐིམ་པའི་རྐེན་གིས་དགའ་བདེའི་ཚོར་བ་དང༌། 

སེམས་ལ་དགའ་བ་དང་སྤྲོ་བ། དད་པ་དུང་དུང་བ་ལྟ་བུ། སྐྱོ་སང་ལྟ་བུ་ཡོང་བའི་

སྐབས་སུ་དགའ་མཁན་དང༌། སྐྱོ་མཁན་གི་བདག་ཅེས་པ་དེ་གང་འད་ཞིག་ཡོད་མེད་

དང༌། བདག་རང་བཞིན་མེད་པ་ལ་བསམ་བློ་བཏང་བ་དང༌། ཆབས་ཅིག་རང་ལ་ཐིམ་

པའི་སྤྲོ་སང་གི་བདེ་བའི་ཉམས་གང་ཐུབ་བཏོན་དགོས་པ་ཡིན།
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དེ་ལྟ་བུའི་བདེ་སོང་གི་ཡེ་ཤེས་མོས་པ་སྐྱེས་པའི་ཐོག་ནས་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་

བྱས་ན། དེའི་ངང་ནས་སྐབས་སུ་གང་བབས་ཀི་ཡི་དམ་གི་ལྷར་བསྐྱེད་པ་སེ། སྐབས་

འདིར་འཇིགས་བྱེད་གཙོ་བོར་བྱས་ན། འཇིགས་བྱེད་ལ་བསྐྱེད་ཅིང༌། འཇིགས་བྱེད་

ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕོས་པས་སོད་

ཐམས་ཅད་གཞལ་ཡས་ཁང་དང༌། བཅུད་ཐམས་ཅད་དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བྱེད་ཀི་

སྐུ་ཡི་རྣམ་པར་གྱུར། དེ་ནས་སོད་ཐམས་ཅད་བཅུད་ཀི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཐིམ། 

བཅུད་ཀི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རང་ལ་ཐིམ། ས་ཆུ་ལ་ཐིམ་པས་སིག་རྒྱུ་ལྟ་བུ་དང༌། 

རང་ཡང་སོད་སད་ནས་འོད་དུ་ཞུ་ནས་ཧཱུཾ་ལ་ཐིམ། དུ་བ་ལྟ་བུ། ཧཱུཾ་གི་ཞབས་ཀྱུ་ཧ་ལ་

ཐིམ། ཁ་ནང་མེ་འཁྱེར་ལྟ་བུ། ཧ་ཧའི་མགོ་བོ་ལ་ཐིམ། མར་མེ་ཏ་ལ་ལ་འབར་བ་ལྟ་

བུ། མགོ་བོ་ཟླ་ཚེས་ལ་ཐིམ། སང་བ་དཀར་ལམ་པ། ཟླ་ཚེས་ཐིག་ལེ་ལ་ཐིམ། མཆེད་

པ་དམར་ལམ་པ། ཐིག་ལེ་ན་ད་ལ་ཐིམ། ཉེར་ཐོབ་ནག་ལམ་པ། ན་ད་ཡང་འོད་དུ་ཞུ་

ནས་སོང་སྦངས་བྱས་ནས་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུ་མངོན་དུ་བྱས་སོང་བསམ་པར་

བྱས། དེའི་སྐབས་སུ་ཐིམ་རིམ་དང་བསྡུས་རིམ་ལ་བསམ་བློ་བཏང་ན། གང་

འཚམས་ནས་ང་ཞེས་པ་དེ་གབ་ས་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད། 

ད་ལྟ་ཧོབ་སེ་ང་ཞེས་པ་ནི་ལུས་ཀི་ནང་དུ་ཡོད་བསམ་པ་ལྟ་བུ་དང༌། དེ་ནས་

ཕར་ཤེས་པའི་སེང་དུ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་པ་ལྟ་བུ་དེ་དག་ཤིག་སེན་ར་སྤྲོད་བཏང་བ་

ལྟར་ཤེས་པ་ཡང་རིམ་བཞིན་ཇེ་ཕར་གཏོང་སྐབས་མཐར་ཐུག་འོད་གསལ་ལ་ཐུག་

ཅིང༌། འོད་གསལ་དེ་བདག་རེད་དམ་ཞེ་ན། བདག་དེ་ཡི་འོད་གསལ་ཡིན་པ་ལས། 

འོད་གསལ་དེ་ཉིད་བདག་ལ་བཞག་ན་འོད་གསལ་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་དང༌། འོད་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

གསལ་བག་ལ་ཞ་བ་ཞེས་བརོད་རྒྱུ་ཡོད་ཀང༌། བདག་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་དང༌། 

བདག་བག་ལ་ཞ་ཞེས་བརོད་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་པས་མི་བདེ་བ་ཡོད། བདག་གི་འོད་

གསལ་ཞེས་བརོད་ན། འོད་གསལ་སུའི་འོད་གསལ་རེད་དམ་ཞེ་ན། བདག་གི་འོད་

གསལ་རེད་ཅེས་བརོད་རྒྱུ་ལས་གཞན་གང་ཡང་མེད། བདག་ད་དུང་ཡོད་དགོས་པ་

ཡིན། འོད་གསལ་དེ་བདག་གིར་འཛིན་མཁན་གི་བདག་གཅིག་ཡོད་དགོས། འོན་

ཀང་དེ་ནི་མཛུབ་མོ་འཛུགས་ས་ར་བ་ནས་མེད། བདག་ཅེས་པ་དེ་གབ་ས་མེད་པར་

མིང་རྐང་བཏགས་ཡོད་ཙམ་གི་སེང་ནས་འཇོག་པ་ལས། མཛུབ་མོ་འཛུགས་ས་ར་

བ་ནས་མེད་པ་ཆགས་ཟིན་པ་ཡིན།

དེ་ལྟ་བུའི་སྒོ་ནས་རང་བཞིན་མེད་པ་དེར་བསམ་བློ་ཞིག་བཏང༌། དེ་ཡང་སང་

བ་སོང་སང་དང༌། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་སང་བ་དེ་དགོས་པའི་དབང་གིས་འདུས་པ་

ཡིན། འདུས་ནས་བློ་བཞག་ས་དེ་འཛིན་སངས་སོང་ཉིད་དུ་བྱས་ནས་རང་བཞིན་

སོང་པ་ཉིད་ལ་བསམ་བློ་བཏང༌། དེ་ལྟ་བུའི་སོང་ཉིད་ངེས་པའི་བློ་དེ་བླ་མ་ལ་ཐིམ་

པའི་རྐེན་གིས་སྤྲོ་ཉམས་ཤར་བའི་སོང་པ་ཉིད་ཀི་དོན་ངེས་པའི་བདེ་སོང་དབྱེར་

མེད་ཀི་གོ་ས་དེ་འད་ཞིག་བཅད། དེ་གདགས་གཞིར་བྱས་ནས་ཆོས་སྐུ་དངོས་ཡིན་

སམ་པའི་ང་རྒྱལ་ཞིག་སྐབས་དེར་མི་ཡོང་ཡང་མཇུག་ཏུ་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན། དེ་ནི་

འཆི་བ་ཆོས་སྐུའི་ལམ་འཁྱེར་ཡིན། ཆོས་སྐུ་དེ་ལ་གནས་ན་གཞན་དོན་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་

མེད་པས། གཞན་དོན་གཟུགས་སྐུར་ལྡང་དགོས་སོ་སམ་པའི་འཕེན་པ་སྔོན་དུ་འགོ་

བའི་ཐོག་ནས་འོད་གསལ་གི་གནས་སོང་སང་དེ་གའི་དབྱིངས་ལས་སྐད་ཅིག་གིས་

ལོངས་སྐུ་དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བྱེད་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ་ཞིག་ཏུ་བསྐྱེད། དེ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ལ་ལོངས་སྐུའི་ང་རྒྱལ་བཞག དེ་ནས་སྤྲུལ་སྐུ་དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བྱེད་ཀི་གནས་

གསུམ་ལ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་སེ་སྐུ་གསུམ་གི་ས་བོན་གསལ་བཏབ་ནས་སྤྲུལ་སྐུ་དཔལ་རོ་རེ་

འཇིགས་བྱེད་དུ་གྱུར་སོང་བསམ་པ་བྱེད་པ་བཅས་ཁིད་ཡིག་ཏུ་གསལ་བ་ལྟར་

བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་ཡིན། དེ་ལྟར་སྐུ་གསུམ་ལམ་འཁྱེར་ཚང་བ་ཡོད། 

ཁྱད་པར་གི་སྔོན་འགོ།

རང་ཉིད་ལྷར་བསྐྱེད་པ།

དེ་ནས།

བདེན་ཆེན་ངང་ལས་རང་ཉིད་བླ་མ་ལྷ། །

གང་དེར་གསལ་བའི་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་ཚོགས། །

སོད་བཅུད་བྱིན་རབས།

ཕྱོགས་བཅུར་འཕོས་པའི་སོད་བཅུད་བྱིན་བརབས་པས། །

དག་པ་རབ་འབྱམས་འབའ་ཞིག་ཡོན་ཏན་གི། །

བཀོད་པའི་ཁྱད་པར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འགྱུར། །

ཞེས་གསུངས་པ་ནི་སོད་བཅུད་བྱིན་རབས་ཡིན། འདི་ལྟར་གོ་རིམ་དཀྲུགས་

ཀང་ཡག་པོ་ཞིག་འདུག

མཆོད་པ་བྱིན་གིས་བརབ་པ།

ནང་མཆོད་དང་མཆོད་རས་རྣམས་བླ་མེད་ཀི་ཆོ་ག་གང་ཡང་རུང་བ་ལྟར་བྱིན་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

གིས་བརབས་པར་བྱ་བའམ། ནམ་རྒྱུན་གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་ཡ་མ་བལ་བ་

ཞེས་པ་ནི། བླ་མ་མཆོད་པའི་སེང་ནས་ཡ་མ་བལ་བར་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ཞིག་

གསུང་གི་ཡོད། གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར། བདེ་ཆེན་ངང་ལས་རང་ཉིད་བླ་མ་ལྷ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་བླ་མ་ལྷ་འཇིགས་མཛད་རོ་རེར་བསྐྱེད། འཇིགས་མཛད་རོ་རེའི་སྒོ་

ནས་སྐུ་གསུམ་ལམ་འཁྱེར་བྱེད་ཅིང༌། འོན་ཀང་འཇིགས་བྱེད་ཀི་སྐད་ཅིག་དཀྲོང་

བསྐྱེད་སྐབས་ཀི་བར་དོ་ལོངས་སྐུའི་ལམ་འཁྱེར་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པར་

བསྐྱེད་ཚུལ་ཧ་ཅང་རྒྱས་པ་བྱེད་སྐབས་ཡོང་གི་མེད་དམ། དེ་མིན་དམིགས་བསལ་

གསུང་གི་མེད། 

ཕྱག་དཔེ་གཅིག་ནས་མཐོང་བ་ལ། རྒྱས་པར་བྱས་ན་དཔལ་གསང་བ་འདུས་

པའི་རགས་པ་ཉེར་ལྔའི་ཐིམ་རིམ་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། མདོར་ན་འཇིགས་བྱེད་

དུ་བསྐྱེད་ཅིང༌། དེ་ནས་ནང་མཆོད་དང་མཆོད་པ་བྱིན་རབས་དེ་དག་ཀང་འཇིགས་

བྱེད་ཀི་ཐོག་ནས་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན། 

དེ་ནས་དངོས་གཞི་ལུས་དཀིལ་ནི་བླ་མ་ཞལ་བཞུགས་ཡོད་ན། ཕུང་པོ་རྣམ་

དག་བདེ་གཤེགས་ལྔ། །ཁམས་བཞི་ཡུམ་བཞི་སྐྱེ་མཆེད་ར་རྒྱུས་ཚིགས་རྣམས་

ཞེས་པ་ནི་ལུས་དཀིལ་ལ་འགོ་གི་ཡོད། བླ་མ་ཞལ་བཞུགས་མེད་ན་ལུས་དཀིལ་ལ་

མི་འགོ་བ་ཡིན། མདོར་ན་དེ་དག་གསང་འདུས་ལྷ་སོ་གཉིས་གཞིར་བཞག་བསྐྱེད་

དགོས་པ་ཡིན། ཆོས་དབྱིངས་རོ་རེ་མ་བསན་ན་ལྷ་སོ་གསུམ་ཡིན། སྤིར་བཏང་

བྱས་ན་ལུས་དཀིལ་ལ་ལྷ་སོ་གཉིས་བཀོད་པ་དང༌། དེ་ནས་མཆོད་ཕེང་ནི་འཁོར་ལོ་

སོམ་པའི་མཆོད་ཕེང་སྦར་བའི་ཕྱག་སྲོལ་ཞིག་ཡོད། 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དེས་ན་འཇིགས་བྱེད་ཀི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གནས་ནས། བླ་མ་བློ་བཟང་ཐུབ་དབང་

རོ་རེ་འཆང་གི་ཐུགས་ཀར་གསང་འདུས་ལུས་དཀིལ་གི་ལྷ་བཀོད། དེ་ལ་བདེ་

མཆོག་གི་མཆོད་པའི་མཆོད་ལྷ་རིག་མ་བཅུ་དྲུག་སོགས་ཀིས་མཆོད་པ་བཅས་

གསུང་གི་ཡོད། 

གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་ཡ་མ་བལ་བར་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ།

དེ་ལྟར་ཡི་དམ་གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་ཡ་མ་བལ་བ་ཞེས་པའི་གཙོ་བོ་ནི། 

རོགས་རིམ་གི་ཉམས་ལེན་གི་ཐོག་ནས་གསུང་གི་ཡོད། ནམ་རྒྱུན་འཇིགས་བྱེད་ཀི་

རོགས་རིམ་གི་རྣལ་འབྱོར་བཞི་རིམ་གི་ཁིད་སྐབས། གཏུ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་ཚུར་

བསན་གི་ཡོད། དེས་མ་རྒྱུད་ཀི་གནས་རྣམས་ཚང་བ་དང༌། དེ་བཞིན་དགའ་བཞིའི་

གནས་རྣམས་ཤེས་པར་བྱས་ནས་ཉམས་ལེན་བྱེད་སྐབས་མ་རྒྱུད་ཀི་གནས་རྣམས་

ཚང་གི་ཡོད། དེ་ནས་སྒྱུ་ལུས་ལྡང་ཚུལ་དང༌། རོར་བཟླས་བསན་པས་གསང་འདུས་

ཀི་གནས་ཚང་བ་དང༌། ར་བའི་དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བྱེད་ཀི་རྣལ་འབྱོར་གཞི་རིམ་

གི་ཐོག་ནས་ཉམས་ལེན་བྱེད་སྐབས་རོགས་རིམ་གི་སྐབས་ནས་གསང་བདེ་

འཇིགས་གསུམ་ཡ་མ་བལ་བ་གཙོ་བོ་འདི་ལྟར་ཡིན། 

ནམ་རྒྱུན་གི་གསུང་རྒྱུན་ལྟར་མཁས་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་ཡིག་ཆུང་ཉེར་

གཅིག་ནང༌། རོ་རེ་འཇིགས་བྱེད་ཀི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གནས་ནས་ཞེས་ཕ་རྒྱུད་གསང་

བ་འདུས་པའི་གསུང་གི་རྣལ་འབྱོར་ཚུར་བསན་པ་དང༌། མ་རྒྱུད་འཁོར་ལོ་སོམ་པ་

ནས་གཏུ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་རྣམས་ཚུར་བསན་པ་བཅས་འདི་ལྟར་དུ་འགོ་བ་ཡིན། 

ཡང་ཡི་དམ་གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་ཡ་མ་བལ་བ་ཞེས་པ་གསུང་རྒྱུན་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

གཅིག་ནི། བསྐྱེད་རིམ་གི་ཆ་ནས་བཤད་ན། ཡི་དམ་གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་གི་

བསྐྱེད་རིམ་གི་ལྷ་ཡི་རྣལ་འབྱོར་གསུམ་ཀ་བཏོན་པ་སེ། དེ་ཡང་འཇིགས་བྱེད་སྔོན་

འགོ་དང༌། གསང་འདུས་དངོས་གཞི། བདེ་མཆོག་བོགས་འདོན་དུ་སྦར་ན་ཏག་ཏག་

འགོ་བ་འདི་ལྟར་ཡིན། དེ་ལྟར་ལྷག་པའི་ལྷ་གང་ལ་བསྐྱེད་ཀང་དེ་དང་འབེལ་བའི་ཆོ་

ག་གང་ཡང་རུང་བའི་བྱིན་རབས་བྱ་བའམ། མདོར་བསྡུ་ན། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ལན་གསུམ་

བརོད་པས། ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་ལ་རྣམ་པར་ནང་མཆོད་དང་མཆོད་རས་སོ་སོའི་རྣམ་པ་

བྱེད་ལས་དབང་པོ་དྲུག་གི་སྤོད་ཡུལ་དུ་བདེ་སོང་གི་ཡེ་ཤེས་ཁྱད་པར་ཅན་བསྐྱེད་

པས་ས་དང་བར་སང་ནམ་མཁའི་ཁྱོན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པའི་ཕྱི་ནང་གསང་

བའི་མཆོད་སྤྲིན་དམ་རས་སྤན་གཟིགས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པས་གང་བར་གྱུར་

པར་བསམས་ལ། དངོས་གཞི་ནི། ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་སྒོ་ནས་བརོད་ན་འཇུག་པ་

བདེ་བས་ཡིད་མ་ཡེངས་པར་འདི་ལྟར་འདོན་ཞིང༌། དོན་བསྒོམས་ལ་ཉམས་སུ་བླང་

བར་བྱའོ། །

དངོས་གཞི།

སྦོར་ཆོས་ཀི་སྐབས་སུ་ཡིན་ཚེ། གནས་ཁང་བྱི་དོར་བྱས་ལ། སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀི་རེན་དགམ་པ། གཉིས་པ་མཆོད་པ་གཡོ་མེད་པར་བཀོད་པས་མཛེས་པར་

བཤམས་པ། གསུམ་པ་སན་བདེ་བ་ལ་ལུས་འདུག་ལུགས་བརྒྱད་དམ་སྤོད་ལམ་

གང་བདེར་གནས་ནས་རང་རྒྱུད་ལ་ལེགས་པར་བརག་སེ་དགེ་སེམས་ཁྱད་པར་ཅན་

གི་ངང་ནས། སྐྱབས་འགོ་སེམས་བསྐྱེད་ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ་པ་རྒྱུད་དང་འདེས་

ངེས་སུ་བྱ་བ། བཞི་པ་ཚོགས་ཞིང་གསལ་འདེབས་པ། ཞེས་པ་ལྟར་བཞི་པ་ཚོགས་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཞིང་གསལ་བཏབ་པ་ནི།

ཚོགས་ཞིང་གསལ་འདེབས་པ།

བདེ་སོང་དབྱེར་མེད་ལྷ་ལམ་ཡངས་པར་ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་འཁིགས་པའི་

དབུས། །ལོ་མ་མེ་ཏོག་འབས་བུས་ཡོངས་མཛེས་འདོད་དགུའི་དཔག་བསམ་ལོན་

པའི་རེར། །གདོང་ལྔ་འབར་བའི་རིན་ཆེན་ཁི་སེང་ཆུ་སྐྱེས་ཉི་ཟླ་རྒྱས་པའི་

སེང༌། །ཞེས་པས་གདན་གི་གནས་བཀོད་པ་དང༌། དེ་ཡང་བདེ་སོང་དབྱེར་མེད་ལྷ་

ལམ་ཞེས་ནམ་མཁའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་ནས།

མདུན་གི་ནམ་མཁར་ཡིད་འཕོག་རིན་ཆེན་ཁི། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ནམ་མཁའ་བདེ་སོང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཏེ། 

རོགས་ཆེན་པའི་སྐབས་སུ་ནམ་མཁའ་གསུམ་དྲུག་ཅེས་བསམ་བློ་གཏོང་ཚུལ་ཡོད་

ལ། ནམ་མཁའ་ཐོག་རེག་བཀག་ཙམ་གི་སེང་ནས་བཤད་ཀི་ཡོད་པས་སོང་པ་ཉིད་

ཅེས་པ་ནི་དགག་བྱ་བཀག་ཙམ་གི་ངོས་ནས་བཤད་ཡོང་གི་ཡོད། 

ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའི་མཚན་ཉིད་དེ། །

ནམ་མཁའ་ལ་ཡང་མཚན་ཉིད་མེད། །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་མཚོན་དོན་ཁྱད་པར་ཅན་ཡོད་ལ། མདོར་ན་བདེ་སོང་

དབྱེར་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀི་རང་བཞིན། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་སྤྲིན་འཁིགས་པའི་

དབུས་སུ་ཞེས་གསུངས་པ་འདིས། བདེ་སོང་དབྱེར་མེད་ཅེས་པའི་བདེ་བ་དང་སོང་

པ་ནི། སྤིར་རྣལ་འབྱོར་བླ་མེད་ཀི་གཞུང་ཚང་མའི་ནང་བདེ་སོང་དབྱེར་མེད་ནི་

ཉམས་ལེན་གི་གཙོ་བོ་ཆགས་ཡོད། དེ་ཡང་བདེ་བ་ཞེས་པ་ནི། ང་རང་ཚོ་བདེ་སྐྱིད་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

འདོད་པས་བདེ་བ་གཙོ་བོར་སྦར་བ་ཞིག་ཨེ་ཡིན། འདིའི་བདེ་བ་ནི་ཁ་སང་དབང་གི་

སྐབས་སུ། སྐལ་བཟང་བདག་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལའོ། །ཞེས་པའི་སྐབས་སུ་འགེལ་

བཤད་བརྒྱབ་པ་ལྟར། རེ་རིན་པོ་ཆེའི་རིམ་ལྔ་གསལ་སྒོན་ནང༌། ལུས་སེམས་ཤིན་

སྦངས་ཀི་བདེ་བ་ཞེས་པ་ལྟར་གི་བདེ་བ་མིན་ལ། ས་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ཞེས་པ་

ལྟར་གི་བདེ་བ་ཡང་མིན། འདིའི་བདེ་བ་ནི། འཛམ་བུ་གིང་པ་མངལ་སྐྱེས་ཁམས་

དྲུག་ལྡན་གི་ཁམས་དཀར་དམར་གི་འདུ་འཕོད་བྱས་པའི་རྐེན་གིས་ར་དབུ་མའི་

ནང་རེག་བྱ་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་སྐྱེས། དེས་གཟུང་དོན་བྱས་ནས་ལུས་ཤེས་འཁོར་

གི་ཚོར་བ་བདེ་བ་མྱོང༌། དེས་དེ་མ་ཐག་རྐེན་བྱས་ནས་ཡིད་ཤེས་འཁོར་གི་ཚོར་བ་

བདེ་བ་ཡོང་བ་དེ་ཉིད་གསུང་གི་ཡོད། 

དེ་ལྟ་བུའི་ཁམས་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་བ་དང༌། ཁམས་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་

བདེ་བ་དེ་ཉིད་ལྷུར་ལེན་པ་ཨེ་ཡིན་སམ། ཁམས་ཞུ་བའི་བདེ་བ་ཇི་ཙམ་ཆེ་བའི་ཚོད་

ཀིས་རགས་པ་གོ་བུར་བའི་རླུང་སེམས་འགགས་ཚབས་ཆེ་བ་ཡོང་གི་ཡོད། 

བདེ་སོང་གི་རྣམ་གཞག་དང་དགོས་དོན།

དགོས་དོན་ནི་བདེ་བ་སྒྲུབ་བྱེད་ལྟ་བུ་ཞིག་དང༌། སྒྲུབ་བྱེད་བདེ་བས་གང་ཞིག་

སྒྲུབ་ཀི་ཡོད་ཅེ་ན། རགས་པ་གོ་བུར་བའི་རླུང་སེམས་རྣམས་འགགས་ནས་ཕ་བ་

གཉུག་མའི་ཤེས་པ་མངོན་དུ་བྱེད་ཐབས་ཤིག་ཡིན། དེ་ལྟ་བུའི་ཕ་བ་གཉུག་མའི་

ཤེས་པ་དེ་མངོན་དུ་བྱས་ནས། དེ་ཡུལ་འཇལ་རུང་གི་རྣམ་པར་གསལ་བར་སྐྱེས་

ནས་དེས་སོང་ཉིད་འཛིན་སངས་ཀི་ཡུལ་དུ་བྱས་པའི་ཐོག་ནས་བདེ་སོང་དབྱེར་མེད་

ཅེས་པ་དེ་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་ཡིན། 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དངོས་ནི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བ་ཞེས་རགས་པ་གོ་བུར་བའི་ནང་གི་ཚོར་བ་བདེ་

བའི་དོན་མིན་པར། གཉུག་མ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་འོད་གསལ་འཁོར་གི་ཚོར་བ་བདེ་

བ་དེ་ཡིན། འོན་ཀང་དེ་ཡོང་བ་ལ་རགས་པ་གོ་བུར་བའི་རླུང་སེམས་ལ་བརེན་ནས་

ཕ་བ་གཉུག་མའི་སེམས་མངོན་དུ་གྱུར་ཐབས་བྱེད་དགོས་པས་བདེ་སོང་གཉིས་

ལས་བདེ་བ་དེ་ཡིན།

སོང་པ་ནི་མདོ་སྔགས་ཐུན་མོང་གི་དབང་དུ་བྱས་པའི་སོང་པ་དེ་ཡིན། ཀུན་

མཁྱེན་བླ་མའི་གྲུབ་མཐའ་ར་བ་ལས།

མདོ་སྔགས་གཉིས་ཀས་ཉོན་སྒིབ་ཀུན་ཟད་ནུས། །

ཡུལ་མཆོག་བསན་ཀང་ཡུལ་ཅན་མཆོག་སྦས་བཞིན། །

དི་གཙོ་བསན་ཀང་གཉེན་པོ་མཆོག་སྦས་ཕྱིར། །

ཤེས་སྒིབ་ཆུང་ཕ་སྔགས་ལས་མདོས་མི་ནུས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དི་མའི་གཙོ་བོ་ཤེས་སྒིབ་ཕ་ཞིང་ཕ་བ་བསན་ཡོད་ཀང༌། 

དི་མའི་གཉེན་པོ་སྤིར་སྒོམ་ལམ་རོ་རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་ཐ་སད་གསུང་གི་

ཡོད། འོན་ཀང་སློབ་པ་མཐའི་དོན་གི་འོད་གསལ་བསན་མེད་པས། 

ཡུལ་མཆོག་བསན་ཀང་ཡུལ་ཅན་མཆོག་སྦས་བཞིན། །

དི་གཙོ་བསན་ཀང་གཉེན་པོ་མཆོག་སྦས་ཕྱིར། །

ཞེས་ཡུལ་གི་གཙོ་བོ་སོང་ཉིད་རོགས་པར་བསན་ཡོད་ཀང༌། ཡུལ་ཅན་འོད་

གསལ་བསན་མེད་པས།

ཤེས་སྒིབ་ཆུང་ཕ་སྔགས་ལས་མདོས་མི་ནུས། །
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

ཞེས་གསུངས་པ་འདི་ལྟར་ཡིན། དེས་ན་སོང་པ་ཉིད་ཐུན་མོང་བ་དང༌། ཡུལ་

ཅན་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ནི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཡིན། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་ཅན་

བདེ་བ་ཆེན་པོ་ནི་སོང་པ་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་དེ་གཉིས་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་དབྱེར་མེད་

དུ་སོང་བ་དང༌། ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་དབྱེར་མེད་དུ་འགོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང༌། བདེ་བ་

དེ་ཉིད་ཀང་སོང་པའི་རང་བཞིན་དུ་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་པ་དང༌། ༀ་ཤཱུ་ཏཱ་ཉཱཛ་ན་

བ¿་སྭ་བྷ་ཝ་ཞེས་པ་དེ་བསམ་གི་མེད་དམ་སམ། ཀ་ནི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་ཡུལ་ཡུལ་

ཅན་སོ་སོར་གཉིས་སུ་མི་གནས་པ་དང༌། ཞེས་པས་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གཉིས་ཀའི་

སོང་ཉིད་ཀང་སོང་པ་ཉིད་བཤད་ཀི་ཡོད་ལ། ཡུལ་ཅན་འོད་གསལ་དེ་ཡང་སོང་པ་

ཉིད་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་དེ་ཡི་རང་བཞིན་གིས་རིག་པའི་བདེ་སོང་དབྱེར་མེད་

ཅིག་ཡིན། ང་རང་ཚོ་ལས་དང་པོ་བའི་གནས་སྐབས་སུ་མོས་པ་བྱེད་དགོས་པ་

ཡིན།གསང་འདུས་ར་རྒྱུད་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐྱེད་པ་སོགས་ལ། 

ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ཀི་དབུས་གནས་པར། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལྷ་ལམ་ཡངས་པར་ཞེས་དང༌། ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་

ཞེས་པའི་ཀུན་བཟང་ནི། སྤིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་སྤྲིན་

ཞེས་གསུངས་པ་ཞིག་ཡོད། ངས་དཔེ་ཆ་ཞིག་ནས་མཐོང་བ་ལ། ཉེ་བའི་སྲས་ཆེན་

བརྒྱད་ཀི་བྱམས་པ་ནི། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱམས་པས་བྱམས་པའི་ཉམས་ལེན་

དང་འབེལ་བ་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀིས་སིང་རེ་དང་

འབེལ་བ། སིག་སྒིབ་སྦོང་བ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྒིབ་པ་རྣམ་སེལ། ར་ལྟུང་

སྦོང་བ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནམ་མཁའི་སིང་པོ། དབུལ་བ་སེལ་བ་ལ་བྱང་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ས་ཡི་སིང་པོ། མཆོད་པ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་ཏུ་བཟང་

པོ་བཅས་ལས། དེས་ན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་སྤྲིན་ཞེས་པ་འདི་ལྟར་ཡིན། 

དེ་ལྟ་བུའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་སྤྲིན་ཞེས་བྱང་

སེམས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོར་སྦར་བ་གཅིག་དང༌། ཡང་ཡུལ་སོང་ཉིད་ལ་སྦར་ནས་ཀུན་

ཏུ་བཟང་པོ་གཅིག སོང་པ་ཉིད་ལ་རང་བཞིན་གིས་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཡིན་ལ། ཆོས་

ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་སོང་པའི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་སབས་རང་བཞིན་གིས་ཡོངས་

སུ་དག་པ་དང༌། ཆོས་ཉིད་ཡིན་པས་རང་བཞིན་གིས་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཞེས་བརོད་

དགོས་པ་ཡིན། 

དེ་ནས་ཡུལ་ཅན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཞེས་པ་ནི། ལྷན་སྐྱེས་ཀི་

གཉུག་མའི་བདེ་བའམ་གཉུག་མའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཡང༌། སང་གསུམ་བཞོན་པའི་རླུང་

དང་བཅས་པ་འགགས་པའི་རེས་སུ་ཤར་བ་ཡིན། སང་བ་གསུམ་ཤར་སྐབས་རང་

བཞིན་བརྒྱད་ཅུའི་ཀུན་རོག་བཞོན་པའི་རླུང་དང་བཅས་པ་འགགས་ཟིན་ཅིང༌། དེ་

ཕན་ཆད་ནས་ཉོན་མོངས་མངོན་གྱུར་བ་ཡོང་རྒྱུ་མེད། དེས་ན་གཉུག་མ་ལྷན་ཅིག་

སྐྱེས་པའི་འོད་གསལ་ཞེས་པ་ནི། ཉོན་མོངས་དང་མཚུངས་ལྡན་དུ་ནམ་ཡང་སྐྱེ་མ་

མྱོང་བས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཞེས་དང༌། ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གཉིས་ཀར་ཡུལ་ཅན་

གཉུག་མའི་འོད་གསལ་གི་ཆ་ནས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དང༌། དེའི་ཡུལ་སོང་པ་ཉིད་ཀི་

ཆ་ནས་ཀང་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། དེ་ཡང་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གཉིས་བདེ་སོང་དབྱེར་

མེད་དེ་ལ་ཀུན་བཟང་ཞེས་བརོད་པ་ཡིན།

ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་ཞེས་པ་ནི། བྱིན་རབས་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་རས་ཕལ་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

པ་ཞིག ང་རང་ཚོ་ལས་དང་པོ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སོབས་ཆེན་པོ་མེད་པའི་སྐབས་

སུ་ཕྱིའི་རས་ལ་ལྟོས་ཚབས་ཆེན་པོ་ཡོད། ནང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བརན་པོ་ཆགས་ན། 

ཕྱིའི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་གཟུགས་ཞེས་དང༌། ཀུན་བཏགས་པའི་གཟུགས། དབང་འབྱོར་

བའི་གཟུགས་ཞེས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་མཐུ་ལ་བརེན་ནས་སྤྲོས་ཐུབ་པ་ཡིན། དེའི་

གནས་སྐབས་སུ་ཕྱིའི་རས་ལ་ལྟོས་པ་དེ་ཙམ་མེད། དེས་ན་ཐོག་མར་ལས་དང་པོ་

བའི་གནས་སྐབས་སུ་ཕྱིའི་རས་དེ་རྣམས་དམིགས་རེན་དུ་བྱས་ནས། དང་པོ་བའི་

སྐབས་སུ་མཆོད་རས་ཤིག་འདུ་བྱས་ནས་མཆོད་རས་དེའི་སོང་ཉིད་དན་པར་བྱས་

ཤིང༌། མཆོད་རས་དེའི་སོང་ཉིད་དན་པའི་ཐོག་ནས་སོང་ཉིད་ངེས་པའི་བློ་དེ་ཉིད་

ཀིས་གཞི་ནས་གྲུབ་གཞི་སོང་ཉིད་རོགས་པའི་བློ་དེ་དང༌། སོང་ཉིད་རོགས་པའི་བློ་དེ་

ཉིད་ཀི་མཆོད་རས་ཀི་རྣམ་པར་ཤར་བ་ཞིག་ཡིན། གོང་གི་མཆོད་རས་ཀི་གྲུབ་

གཞིའམ་དམིགས་རེན་མཆོད་རས་ཕལ་པ་དེ་རྣམས་གང་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་དམ། 

གང་ལྟར་མཆོད་རས་བསྒིགས་པ་དེ་དག་དམིགས་རེན་ནམ་གྲུབ་གཞི་མ་གཏོགས། 

དངོས་གཞི་མཆོད་རས་དེའི་སེང་གི་སོང་ཉིད་ངེས་པའི་གཟུང་རྣམ་མཆོད་རས་ཀི་

རྣམ་པར་ཤར་བ་ཞིག་བསམ་བློ་བཏང་བས་ན་ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་ཞེས་ཀུན་ཏུ་

བཟང་པོ་བདེ་སོང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་དང༌། དེའི་མཆོད་རས་ཀི་རྣམ་པར་

ཤར་བ་ཞིག་ཡིན་པས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་པ་དང༌། སྤྲིན་འཁིགས་པ་ཞེས་པ་

ནི་སན་ངག་གི་རྒྱན་ཡིན། མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཚོགས་ཞེས་རྣམ་འགྱུར་ས་ཚོགས་ཡོད་

པ་དང༌། མཐའ་ཡས་པ་ལྟ་བུ་གསུང་གི་ཡོད། 

དེ་ནས་ས་གཞི་འོ་མའི་རྒྱ་མཚོ། དེ་ཐམས་ཅད་བདེ་སོང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཤེས་ཀི་རོལ་པར་ལྟ་དགོས་པ་ཡིན། སྒོམ་པ་པོ་རང་ཉིད་ཀི་བདེ་སོང་གི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་གི་གོ་བ་ཆགས་པའི་ཐོག་ནས་ཅི་ཐུབ་ཀིས་བདེ་སོང་གི་མོས་པ་བསྐྱངས་

ཤིང༌། དེའི་རྣམ་རོལ་དུ་ཤར་བ་ཤ་སག་ཏུ་བསམས་དགོས། ཁ་སང་དབང་གི་སྐབས་

སུ། དེ་ལ་སངས་རྒྱས་དང་སངས་རྒྱས་མ་ཡིན་པ་གཉིས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་མི་མཉམ་

པ་མེད་པའི་གྲུ་བཞི་པ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རེན་དང་བརེན་པ་ཡོངས་རོགས་བདེ་

སོང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་རོལ་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་ལྟ་དགོས་པ་ཡིན། དེ་ལྟ་

བུའི་བདེ་སོང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས། ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་འཁིགས་

པའི་དབུས་སུ་བདེ་སོང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་འོ་མའི་རྒྱ་མཚོའི་དབུས་

ནས་དཔག་བསམ་ཤིང་གི་སོང་པོ་ཡལ་ག་དབུས་ཀི་སོང་པོའི་ཚུལ་གཅིག་དང༌། 

གཡས་གཡོན་ནས་ཡ་ག་གསུམ་རེ་གེས་པ། དེ་ཡང་རིང་ཐུང་རིམ་པར་ཡོད་ན་

ཡག་པོ་ཡོད། སེང་ནས་རིམ་པར་བརིས་ན་དང་པོ་རིང་བ་དང༌། གཉིས་པ་དེ་ལས་

ཐུང་བ་དང༌། གསུམ་པ་དེ་ལས་ཀང་ཅུང་ཟད་ཐུང་བ་བཅས་རིམ་པར་སྒོ་ཕུབ་ལྟ་བུ་

གཡས་སུ་གསུམ་དང༌། གཡོན་དུ་གསུམ། དབུས་ཀི་བདུན་པའི་སེང་ཁིའི་སེང་དུ་བླ་

མ་བློ་བཟང་ཐུབ་དབང་རོ་རེ་འཆང་དང༌། དེའི་མཐའ་འཁོར་གི་སོང་པོ་གཡས་སུ་

གསུམ་དང༌། གཡོན་དུ་གསུམ་ཡོད་པའི་སེང་དུ་པད་འདབ་བཅུ་གཅིག་བསམ་

དགོས་པ་ཡིན། 

དེ་ལྟར་དཔག་བསམ་ཤིང་གི་སོང་པོ་ལོ་མ་མེ་ཏོག་འབས་བུས་ཡོངས་སུ་

མཛེས་པ། ར་བ་གསེར། སོང་པོ་དངུལ། ཡལ་ག་གཡུ་སོགས་བརོད་སྲོལ་ཡོད་ཀང་

དེ་ཙམ་ཁྱད་པར་མེད། འདོད་དགུའི་དཔག་བསམ་ལོན་པའི་རེར།ཞེས་པ་ལྟར་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

དབུས་སུ།གདོང་ལྔ་འབར་བའི་རིན་ཆེན་ཁི་སེང་ཆུ་སྐྱེས་ཉི་ཟླ་རྒྱས་པའི་སེང༌། །ཞེས་

པ་ལྟར་གདོང་ལྔ་པ་ནི་སེངེ་དང༌། དེ་ཡང་སེངེའི་ལག་པ་གཅིག་གིས་མར་བསན་པ་

དེས་འོག་གདོན་མནན་པ་དང༌། ལག་པ་གཅིག་གིས་ཁི་བསེགས་པའི་ཚུལ་གིས་

སེང་གདོན་ཟིལ་གིས་གནོན་པ། མིག་འབུར་ཚུགས་སུ་ཐད་ཀར་བལྟས་པ་དེས་བར་

གདོན་ཟིལ་གི་གནོན་པ་བཅས་གསུང་སྲོལ་ཡོད། གདོང་ལྔ་འབར་བའི་རིན་ཆེན་གི་

ཁིའི་སེང་དུ་པདྨ་འདབ་མ་འབུམ་ལྡན་དང༌། དེའི་སེང་དུ་ཉི་ཟླ་རྒྱས་པའི་སེང་ཞེས་

པས། པདྨ་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཅན་གི་པད་རིམ་བཅུ་གཅིག་ལས། པད་

རིམ་བཅུ་གཅིག་པ་དེར་པད་འདབ་བཞི་དང༌། པད་འདབ་བཞི་པའི་དབུས་སུ་ཟེའུ་

འབྲུ་ཉི་ཟླའི་སེང་ལ་དབང་བསྐུར། རྒྱུད་བཤད། མན་ངག་གནང་བའི་བཀའ་དིན་

གསུམ་ལྡན་ར་བའི་བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་ངོ་བོ་ཉིད། །ཅེས་པས་དོན་དམ་གཉུག་

མ་འོད་གསལ་གི་བླ་མ། དུས་གསུམ་གི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་ཉིད་ལྟ་

བུར་བསམ་བློ་གཏོང་ཆོག་པ་ཡིན། བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས། དེ་ཡང་གཤམ་

དུ་ཐོན་པ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་དང༌། དམ་ཆོས་ཀུན་འདུས། དགེ་འདུན་ཀུན་

འདུས་བཅས་དང༌། ཞིབ་ཏུ་ཕྱེ་ན་ཡི་དམ་ཀུན་འདུས། མཁའ་འགོ་ཀུན་འདུས། ཆོས་

སྐྱོང་ཀུན་འདུས་བཅས་གསུང་གི་ཡོད། 

སྐྱབས་གནས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་བདག་ཉིད། བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་ངོ་

བོ་ཉིད། །རྣམ་པ་ངུར་སྨྲིག་འཛིན་པའི་དགེ་སློང་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་འཛུམ་

དཀར་འཕོ། །ཕྱག་གཡས་ཆོས་འཆད་གཡོན་པ་མཉམ་གཞག་བདུད་རིས་གང་བའི་

ལྷུང་བཟེད་བསམས། །
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

གུར་གུམ་མདངས་ལྡན་ཆོས་གོས་གསུམ་གསོལ་གསེར་མདོག་པཎ་ཞྭས་

དབུ་ལ་མཛེས། །ཐུགས་ཀར་ཁྱབ་བདག་རོ་རེ་འཆང་དབང་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་

སྐུ་མདོག་སྔོ། །རོར་དིལ་བཟུང་ནས་དབྱིངས་ཕྱུག་མར་འཁྱུད་ལྷན་སྐྱེས་བདེ་སོང་

རོལ་པས་དགེས། །

ཞེས་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་གདན་ལ་སོན་པ་

ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ནམ་རྒྱུན་ཡོངས་གགས་ཀི་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ། ཕྱག་

གཡས་ས་གནོན་དང༌། གཡོན་མཉམ་གཞག དེའི་ཐུགས་ཀར་ཉི་གདན་གི་སེང་དུ་

ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཚུལ་དུ་རོ་རེ་འཆང་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཡུམ་བཅས་

ཡིན། རྣམ་མང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གིས་སྤྲས་ཤིང་ལྷ་རས་དར་གི ་ན་བཟས་

བཀླུབས། །ཞེས་པ་བློ་དང་བསྟུན་ནས་སྦོར། དེ་གཉིས་ཅི་བྱས་ཀང་ཚིག་གི་འཕོ་

ནས་འདིར་ལྟར། མཚན་དཔེའི་རྒྱན་ལྡན་འོད་ཟེར་སོང་འབར་འཇའ་མཚོན་ས་ལྔས་

བསྐོར་བའི་དབུས། །

འོད་ཟེར་སོང་འབར་ནི་ཀུན་ནས་འཕོ་བ་ཞེས་འཕིན་ལས་རྒྱུན་མི་ཆད་དུ་འཕོ་

བ་ཡིན། 

རོ་རེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་ཚུལ་གིས་བཞུགས་པའི། ཞེས་པས་ལུས་དཀིལ་ལྟ་བུའི་ལྷ་

ཚོགས་འགོད་པ་ལ། ཕུང་པོ་རྣམ་དག་བདེ་གཤེགས་ལྔ། །ཞེས་གསང་བ་འདུས་པའི་

ལུས་དཀིལ་གི་ལྷ་ལྟར་སྤི་བོར་རྣམ་པར་སང་མཛད། མགིན་པར་འོད་དཔག་མེད། 

སིང་གར་མི་བསྐྱོད་པ། ལྟེ་བར་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན། བར་ཡི་ར་བར་དོན་ཡོད་གྲུབ་

པ་བཅས་ཞལ་མདུན་ཕྱོགས་སུ་གཟིགས་པ་ཞིག་དང༌། གསང་བ་འདུས་པའི་ཁིད་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

ཡིག་ལྟར་ན། རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་གཅིག་གིས་རང་གི་སྤི་གཙུག་ནས་སྐྲ་མཚམས་ཀི་

བར་དུ་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པོའི་ངོ་བོ་ༀ་དཀར་པོ་རྣམ་སང་དཀར་པོ་མི་བསྐྱོད་པའི་

དབུ་རྒྱན་ཅན། ཞེས་མཐོ་གང་མིན་ཙམ་ཞིག་དང༌། དེའི་ཞབས་སན་ལ་དབུ་རེག་མ་

རེག་གི་མཚམས་ནས་འོད་དཔག་མེད། དེའི་གདན་ཞབས་ལ་དབུ་རེག་མ་རེག་གི་

མཚམས་སུ་མི་བསྐྱོད་པ་བཅས་དང༌། བླ་མ་མཆོད་པའི་ཁིད་ཡིག་ནང་སྤི་བོའི་ར་

འཁོར་ཡོད་སའི་མཚམས་དེར་རྣམ་པར་སང་མཛད་དང༌། མགིན་པ་ལོངས་སྤོད་ཀི་

མཚམས་སུ་འོད་དཔག་མེད། སིང་ག་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོའི་མཚམས་སུ་མི་བསྐྱོད་པ། 

ལྟེ་བར་སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ལོའི་མཚམས་སུ་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས། གསང་ནས་བདེ་

སྐྱོང་གི་འཁོར་ལོའི་མཚམས་སུ་དོན་གྲུབ་བཅས་གསུངས་ཡོད། 

ཁམས་བཞི་ཡུམ་བཞི་ཞེས། ལྟེ་བར་རིན་འབྱུང་གི་མདུན་ལ་སྤན་མ་དང༌། མི་

བསྐྱོད་པའི་མདུན་དུ་མ་མ་ཀི་གསང་བ་འདུས་པ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན། གསང་

བ་འདུས་པའི་སྐབས་སུ་ཞལ་སྦོར་སྒོམ་གི་ཡོད། ད་ལྟ་འདིར་ཁིད་ཡིག་ཁག་གི་ནང་

གསལ་ཁ་མི་འདུག དེས་ན་གསང་འདུས་ལྟར་ཞལ་སྦོར་བསམ་བློ་བཏང་ན་ལེགས་

པ་མེད་དམ་སམ། མགིན་པར་འོད་དཔག་མེད་གོས་དཀར་མོ། སྤི་བོར་རྣམ་པར་

སང་མཛད་སྒོལ་མ་བཅས་ཁམས་བཞི་ཡུམ་བཞི་དང༌། གཟུགས་དང༌། ཚོར་བ། འདུ་

ཤེས། འདུ་བྱེད། རྣམ་པར་ཤེས་པ་བཅས་ཕུང་པོ་ལྔ་དང༌། དེ་ནས་ས་ཆུ་མེ་རླུང་བཞི་

ནི་ཡུམ་བཞི་ལ་ཡིན། དེ་ནས་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་ནི་མིག་དང༌། རྣ་བ། ས། ལྕེ། ལུས། ཡིད་

བཅས་ལས་མིག་ཏུ་སའི་སིང་པོ། རྣ་བར་ཕྱག་ན་རོ་རེ། སར་ནམ་མཁའི་སིང་པོ། 

ལྕེར་འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག སིང་གར་འཇམ་དཔལ། གསང་གནས་སུ་སྒིབ་པ་རྣམ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

སེལ། ཚིགས་རྣམས་ལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་བཅས་དེ་རྣམས་གསང་བ་འདུས་པའི་ལུས་

དཀིལ་ལྟར་བྱས་ན་ཞལ་ཕྱིར་གཟིགས་པ་ཡིན། གཙོ་བོ་སྒྱུ་ལུས་སིན་བྱེད་ཡིན་

ཞིང༌། སྒྱུ་ལུས་གཞན་དོན་གཟུགས་སྐུ་ཡིན་སབས། དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཞན་དོན་ལ་འཕོ་

བའི་ཞལ་ཕྱིར་གཟིགས་པ། བདེ་མཆོག་གི་ལུས་དཀིལ་རྣམས་ནི་འོད་གསལ་རལ་

འདོན་ཡིན་པས་སྤྲོས་པ་ཉེ་བར་ཞི་བའི་ཉེར་ཞིའི་དབྱིངས་འོད་གསལ་རལ་དུ་བཏོན་

པས་ཞལ་ནང་དུ་གཟིགས་པ་བཅས་གསུངས་ཡོད། 

སིང་གར་འཇམ་དཔལ་ནི། མི་བསྐྱོད་པ་དང་མ་མ་ཀི་ཞལ་སྦོར་བསྒོམ་ན་དེའི་

མདུན་དུ་འཇམ་དཔལ་དང༌། ཆོས་དབྱིངས་རོ་རེ་མ་བསྒོམ་ན། འཇམ་དཔལ་ལ་ཆོས་

དབྱིངས་རོ་རེ་མས་འཁྱུད་པ། གསང་གནས་སུ་སྒིབ་སེལ་ལ་རེག་བྱ་རོ་རེ་མས་

འཁྱུད་པ་བཅས། དེ་ལྟར་མིག་ཏུ་སའི་སིང་པོ་ལ་གཟུགས་རོ་རེ་མས་འཁྱུད་པ། རྣ་

བར་ཕྱག་ན་རོ་རེ་ལ་སྒ་རོ་རེ་མས་འཁྱུད་པ། སར་ནམ་མཁའི་སིང་པོ་ལ་དི་རོ་རེ་མས་

འཁྱུད་པ། ལྕེར་འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག་ལ་རོ་རོ་རེ་མས་འཁྱུད་པ། གསང་གནས་སུ་

སྒིབ་པ་རྣམ་སེལ་ལ་རེག་བྱ་རོ་རེ་མས་འཁྱུད་པ། ཁམས་ལྔ་བརིས་པའི་སྐབས་ནམ་

མཁའི་ཁམས་ཏེ་བུ་ག་ནམ་མཁའ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། དེའི་རྣམ་དག་ཆོས་དབྱིངས་རོ་

རེ་མས་འཁྱུད་པ། དེ་ནས་ར་རྒྱུས་རྣམ་དག་བྱམས་པ། རྣམ་སང་གི་སེང་དུ་བྱམས་པ་

བསྒོམ་པ་བཅས་གསུངས་ཡོད། 

ཚིགས་རྣམས་ཞེས་པ་ལྟར་བྱུང་ན་ཚིགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཚང་མར་ཡོད་པ་

དང༌། དེ་ལྟར་མིན་ན་ཚིགས་ཆེན་བཅུ་གཉིས་ལ་ཡོད་པ་སེ། ཚིགས་ཆེན་བཅུ་

གཉིས་ནི། དཔུང་པ་གཉིས་དང༌། གྲུ་མོ་གཉིས། མཁིག་མ་གཉིས། དཔྱི་གཉིས། པུས་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

མོ་གཉིས། ལོང་བུའི་ཚིགས་གཉིས་བཅས་ཚིགས་ཆེན་བཅུ་གཉིས་ཡིན། ཡང་ན་

གསང་འདུས་ཀི་ཁིད་ཡིག་ནང་ཡོད་པ་ལྟར་བང་ཚིགས་ཀི་མདུན་མཚམས་སུ་ཀུན་

ཏུ་བཟང་པོ་གཅིག་བསམ་པ་དང༌། ཚིགས་མཐའ་དག་ལ་དེའི་གཟུགས་བརན་ཤར་

བ་ལྟར་དུ་བསྒོམ་པ་ཡིན། དེས་ན་ཚིགས་རྣམས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དངོས། །བ་

སྤུ་ཞེས་པ་ནི། དབུ་སྐྲར་གསུང་གི་ཡོད། དག་བཅོམ་ཉི་ཁི་ཆིག་སོང་དུ་མོས་པ་དང༌། 

བ་སྤུ་རེ་རེ་ནས་དག་བཅོམ་པའི་རྣམ་པར་སྒོམ་གི་མེད་ཀང༌། མོས་པར་བསྒོམ་

དགོས་པ་ཡིན། དེའི་རང་བཞིན་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་སྒོམ་པ་ཡིན།

ཡན་ལག་ནི། ལག་པ་གཡས་ལ་གཤིན་རེའི་གཤེད་དང༌། ལག་པ་གཡོན་ལ་

གཞན་གིས་མི་ཐུབ་པ། ཁ་ལ་ར་མགིན། རོ་རེ་ལ་བདུད་རི་འཁྱིལ་བ། ལག་པ་གཡས་

ལ་གཤིན་རེའི་གཤེད་དབུ་མཐེ་བོང་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པ། ར་མགིན་ནི་ལྕེའི་ར་བར་

གསུངས་ཡོད། ཁོ་བོ་དབང་པོ་ཉིད། །ཅེས་ཁོ་བོ་རྣམས་ནི་བགེགས་སྲུང་བའི་དོན་དུ་

བསམ་བློ་བཏང་ན། སྦུག་ཏུ་འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག་ལ་རོ་རོ་རེ་མས་འཁྱུད་པ་དང༌། 

དེའི་ལྕེ་རེར་ར་མགིན་བསྒོམ་ན་ཡག་པོ་ཡོད། དེ་ནས་བདུད་རི་འཁྱིལ་བ་ནི་དོན་གྲུབ་

ཀི་འོག་ཏུ་བསྒོམ་པ་གསུངས་ཡོད། འདིའི་རིགས་འགེ་བཏང་ན་སྒིབ་སེལ་ལ་རེག་

བྱ་རོ་རེ་མས་འཁྱུད་པ། དེའི་རྒྱབ་ངོས་ཀི་གསང་གནས་སམ་བར་ཡི་ར་བའི་

མཚམས་བར་དོན་གྲུབ་དང༌། དེའི་མདུན་དུ་གསང་གནས་ཀི་ནང་དུ་སྒིབ་སེལ་ལ་

རེག་བྱ་རོ་རེ་མས་འཁྱུད་པ། དེའི་རེ་མོར་བདུད་རི་འཁྱིལ་བ་བསྒོམ་ན་ཡག་པོ་འདུག 

སྤི་གཙུག་ཏུ་གཙུག་ཏོར་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་ཞེས་པས་གཙུག་ཏོར་འཁོར་བསྒྱུར་

ནི། བྱམས་པ་རྣམ་སང་གི་སེང་དུ་བསྒོམ་ན་རྣམ་སང་ལ་སྒོན་མས་འཁྱུད་པ། དེའི་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

མདུན་དུ་གཙུག་ཏོར་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་དང༌། ཡང་ན་སེང་གདོན་སྲུང་སླད་

གཙུག་ཏོར་འཁོར་བསྒྱུར་སེང་དུ་བཞག་ན་ལེགས་པ་མེད་དམ་སམ། 

འོད་ཟེར་ནི་སྐུ་ལས་འཕོས་པའི་འོད་ཟེར་དང༌། ཕྱོགས་སྐྱོང་བཅོ་ལྔའི་ངོ་བོར་

བརོད་ཀི་མེད་དམ། གནོད་སྦིན་གི་སེ་དཔོན་བཅུ་གཉིས་ཀི་གས་རྣམས་ནི། 

གསང་བ་འཇིག་རེན་པ་རྣམས་ཞབས་ཀི་གདན། །

ཞེས་ཞབས་ཀི་གདན་འོག་ཏུ་ཡོད་པའམ། ཡང་ན་ཞབས་ཀི་གདན་ལ་བཏུད་པ་

སེ། ལེགས་བཤད་སིང་པོ་ལས།

ཐུབ་དབང་ལྷ་ཡི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དེ་དག་གིས་བཏུད་པའི་དོན་དུ་གསུངས་པ་ཞིག་ཡོད། 

མཐའ་བསྐོར་རིམ་བཞིན་དངོས་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་དཀིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་

དང༌། །ཞེས་པ་ནི་པད་འདབ་བཅུ་གཅིག་པའི་སེང་དུ་པད་འདབ་བཞི་ཡོད་པའི་མདུན་

དུ་ནམ་རྒྱུན་འཇིགས་བྱེད་སྒོམ་ཞིང༌། ཕ་མ་གཉིས་ཀའི་གནད་ཚང་བ་དང༌། ཁྱད་

ཆོས་ཆེན་པོ་ལྔ་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་པས་རོ་རེ་འཇིགས་

བྱེད་མདུན་གི་པད་འདབ་དེར་བསྒོམ་པ་དང༌། གཡས་ཀི་པད་འདབ་ལ་ཕ་བརྒྱུད་

གསང་བ་འདུས་པ་དང༌། གཡོན་གི་པད་འདབ་ལ་མ་བརྒྱུད་འཁོར་ལོ་སོམ་པ། རྒྱབ་

ཀི་པད་འདབ་ལ་སྐབས་རེ་ཀྱཻ་རོར་གསུངས་པ་དང༌། ཕུར་ལྕོགས་བྱམས་པ་རིན་པོ་

ཆེས་བཀའ་གདམས་ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་ཡོད། དེ་ལྟར་བྱུང་ན་ལྷ་

ཚོགས་ཚང་མ་དང༌། མ་བྱུང་ན་ལྷ་ཚོགས་བཞི་པོ་དེ་རྣམས་བདེ་གསང་འཇིགས་

གསུམ་ཀྱཻ་རོར་དང་བཅས་པའམ། བདེ་གསང་འཇིགས་གསུམ་ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

དང་བཅས་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་བཅས་པ་དང༌། གཞལ་ཡས་ཁང་གི་མདུན་དུ་

གཙོ་བོར་སོན་པ་དང༌། ང་རང་ཚོས་བླ་མ་མཆོད་པ་དང་འབེལ་བའི་བདག་འཇུག་

ལེན་པའི་སྐབས་སུ་གཞལ་ཡས་ཁང་རང་ལ་ཚུར་གཟིགས་པ་ཞིག་བསམ་བློ་བཏང་

ན་ཅུང་ཟད་བློ་ངོར་འཆར་བདེ་བ་ཡོད། 

དངོས་བརྒྱུད་བླ་མ་ཞེས་པ་ནི། བླ་མ་མཆོད་པའི་ཚོགས་ཞིང་ནི་ནམ་རྒྱུན་རི་

མོར་བིས་པ་དེ་བཞིན་ཡིན་ལ། གཙོ་བོའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕོས་ནས་

གཡས་དང་གཡོན། མདུན་རྒྱབ་བཅས་འོད་འཕོས་པའི་གནས་སུ་གཡས་ལ་རྒྱ་ཆེན་

སྤོད་རྒྱུད་དང༌། ཟབ་མོ་ལྟ་རྒྱུད་བཅས་བརིས་ན། གཡས་རྒྱ་ཆེན་སྤོད་རྒྱུད་བྱམས་

པ་མགོན་པོ་དང༌། དེའི་མཐའ་སྐོར་དུ་ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ལ་སོགས་པས་བསྐོར་

ནས་ཡོད་པ་དང༌། གཡོན་ལ་ཟབ་མོ་ལྟ་རྒྱུད་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གི་མཐའ་སྐོར་

ལ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ཀིས་བསྐོར་ནས་བཞུགས་པ། དེའི་གཤམ་དུ་བཀའ་གདམས་

རྒྱུད་གསུམ། དེའི་གཤམ་དུ་བཀའ་གདམས་གསར་མ་བཅས་འདི་ལྟར་དུ་སྒོམ་གི་

ཡོད། ཡང་རབས་ཆེན་སྤོད་རྒྱུད་གཙོ་བོར་བྱས་ན་འཇམ་དབྱངས་གཉིས་ཏེ། 

གཡོན་ཟབ་མོ་ལྟ་རྒྱུད་འཇམ་དབྱངས་གཅིག་དང༌། བདག་གཞན་མཉམ་བརེ་སྒོམ་

པའི་རབས་ཆེན་སྤོད་རྒྱུད་དེ་ལའང་འཇམ་དབྱངས་གཅིག་བཅས་དང༌། དེ་ནས་ཨེ་

ལ་དྷ་རི་དང༌། ཞི་བ་ལྷ་བཅས་བརྒྱུད་ནས་གསལ་བཏབ་པ་གཅིག་གསུང་གི་ཡོད། 

ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་དང༌། །ཞེས་པ་ནི་གོང་དུ་བརོད་པ་ལྟར་བང་རིམ་བཅུ་གཅིག་

པའི་འདབ་མ་བཞིའི་སེང་དུ་ཡི་དམ་བཞི་དང༌། དེ་ནས་སེང་ལ་ཉམས་ལེན་བྱིན་

རབས་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ། ནམ་རྒྱུན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱག་བཞེས་སུ་བླ་མ་སེ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ལྔར་གསུངས་པ་ནི། ཉམས་ལེན་བྱིན་རབས་བརྒྱུད་ཀི་དབུས་སུ་འཇམ་དབྱངས་ཤ་

སག་ཡོད་པ་ནི་དགའ་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོའི་བརྒྱུད་པ་དང༌། འོག་གི་འདབ་མ་བཞིའི་

འགོ་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་མདུན་དུ་འཇིགས་བྱེད་ཀི་བླ་བརྒྱུད་དང༌། གསང་འདུས་

ཀི་བླ་བརྒྱུད། བདེ་མཆོག་གི་བླ་བརྒྱུད། དེ་ནས་ཀྱཻ་རོར་རམ་ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་

བརྒྱུད་པ་བཅས་བརྒྱུད་པ་ལྔ་གསུངས་ཡོད། མདུན་དུ་ར་བའི་བླ་མ་ལ། ཆོས་འབེལ་

དངོས་ཐོབ་ཀི་བླ་མ་རྣམས་ཀིས་བསྐོར་ནས་བཞུགས་པ། ར་བའི་བླ་མ་དང་ཆོས་

འབེལ་དངོས་ཐོབ་ཀི་བླ་མ་རྣམས་གཙོ་བོར་ཞལ་ཕྱོགས་ཤིང༌། ངོ་ཆེན་མཛད་

མཁན་ལྟ་བུར་གསལ་བཏབ་པ་གསུངས་ཡོད། 

སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དཔའ་བོ་མཁའ་འགོ་བསན་སྲུང་བརྒྱ་མཚོས་བསྐོར་

ནས་བཞུགས། །ཞེས་པ་ནི་པད་རིམ་རིམ་པ་དང་པོ་དེར་པད་འདབ་བཞི་དང༌། དེའི་

གསུམ་གི་པད་འདབ་བཅུ་པོ་དེ་ལ་དུས་འཁོར་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བླ་མེད་ཀི་རྒྱུད་

སེའི་ལྷ་ཚོགས་དང༌། དེ་ནས་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་དང༌། སྤོད་རྒྱུད། བྱ་རྒྱུད། དེ་ནས་

སྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས་སོང༌། དེ་ནས་རང་རྒྱལ་དག་བཅོམ་པ་དང༌། ཉན་ཐོས་དག་

བཅོམ་པ། དཔའ་བོ་དཔའ་མོ། དེ་ནས་ཆོས་སྐྱོང་བཅས་གསུངས་ཡོད།

ཆོས་སྐྱོང་ལ་གཙོ་བོ་མགོན་པོ་དང༌། རྣམ་སྲས། དམ་ཅན་ཆོས་རྒྱལ་གསུམ་

གཙོ་བོ་ཡིན། དེ་དག་ནི་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པ་འབའ་ཞིག་ཡིན། རྒྱལ་ཆེན་

རིགས་བཞི་སྒོམ་པ་ཞིག་ཡོད། དེ་ནི་པད་འདབ་ཀི་སེང་དུ་མེད་པར་དཔག་བསམ་

ལོན་པའི་ཕྱོགས་བཞིར་སྤྲིན་ཕུང་ཟུར་དུ་ཡོད་པའི་སེང་དུ་རྒྱལ་ཆེན་བཞི་བཀོད་པ་

ཡིན། འཇིག་རེན་པའི་དེགས་པ་དེའི་ནང་གཏན་ནས་མི་དགོས་པ་ཡིན། 
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

འཇིག་རེན་དེགས་པ་ཚོགས་ཞིང་དུ་འཇོག་མི་འོས་པ།

སྔར་མི་ཞིག་གིས་ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་ལ་བླ་མ་མཆོད་པའི་

ཚོགས་ཞིང་ཞིག་སྤན་བསར་ཞུས་པར། དེའི་ཆོས་སྐྱོང་གི་གས་སུ་གཞི་བདག་

གཅིག་བཅུག་ཡོད་པ་ཡིན། ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་ནས་གཞི་

བདག་དེའི་ཚབ་ཏུ་ནོར་བུ་ཞིག་བིས་ན་ལེགས་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པའི་ལོ་རྒྱུས་

ཡོད།

ཉེ་ཆར་ང་ཨི་ཊ་ལིར་ཡོད་པའི་སྐབས་སུ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀི་

འགེལ་བཤད་ཉི་མ་ཁ་ཤས་བྱས་ཤིང༌། སྐབས་དེར་གངས་ཅན་རིན་པོ་ཆེ་དང༌། 

དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པའི་གས་ཀིས་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཚོགས་ཞིང་ཞིག་བཀྲམས་འདུག་

ཅིང༌། བླ་མ་མཆོད་པའི་ཚོགས་ཞིང་གི་ཆོས་སྐྱོང་གཙོ་བོ་དེ་ཤུགས་ལྡན་བིས་འདུག་

ཅེས་བརོད་ཀི་འདུག དེང་སང་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཚོགས་ཞིང་གི་དཔར་གསར་པ་

ཞིག་ཐོན་པ་འད་འདུག ཕྱི་ཉིན་དེར་ཁོམ་ཐོག་རིན་པོ་ཆེའི་ལེགས་སྦར་ཉན་མཁན་

རྣམས་ལ་གསལ་བཤད་ཅིག་ཀང་གནང་དགོས་བྱུང་སོང༌། འབེལ་བཤད་མ་བྱས་

ཚེ་ཁོང་ཚོས་མ་ཤེས་པར་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཚོགས་ཞིང་ཚད་ལྡན་ཞིག་འདུག་

བསམ་པའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། དེ་མིན་དབྱིན་ལན་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་རྒྱལ་པོ་ཤུགས་

ལྡན་ཡི་དམ་ལ་མངའ་གསོལ་ཡོད། དེས་ན་རྒྱལ་པོ་ཤུགས་ལྡན་གི་རྒྱུད་ཅིག་ཀང་

དགོས་ཤིང༌། རྒྱུད་དེ་ནས་བཤད་པའི་བསེན་སྒྲུབ་དེ་དག་ཀང་བཀོད་དགོས་པ་

ཆགས་ཀི་ཡོད། སྐུ་གསུམ་ལམ་འཁྱེར་གི་ལྷ་ཡི་རྣལ་འབྱོར་ཞིག་ཀང་དགོས་པ་

ཆགས་གབས་བྱེད་ཀི་ཡོད། ཡི་དམ་ལ་བཀོད་ན་དེ་དག་དགོས་པ་ཡིན། 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

སོག་པོ་ཁྱེད་རང་ཚོས་མགོ་མ་ཚོས་ན་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཚོགས་ཞིང་མདུན་ལ་

རྒྱལ་པོ་ཤུགས་ལྡན་ཡོད་པ་དེ་རེས་སུ་སླེབས་ཉེན་ཡོད་པས་ཁྱེད་རང་ཚོས་ཤེས་

པར་བྱེད་དགོས། ར་བའི་དོལ་རྒྱལ་གི་ལོ་རྒྱུས་ཁྱེད་རང་ཚོས་ཤེས་རོགས་ཡོད་

བཞིན་པ་ཡིན། སྔར་ལོ་ནས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཡོད། གཙོ་བོ་མཁན་པོ་ཀུན་ཏུ་

བཟང་པོར་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཡོད་པས་ཡག་པོ་ཤེས་ཀི་ཡོད། པཎ་ཆེན་གི་ཡིག་

ཆ་འཛིན་མཁན་གི་གྲྭ་ཚང་ཆགས་ཡོད། སྔ་མོ་འབེལ་བ་ཡོང་གི་ཡོད་ཀང་རེས་སུ་

འབེལ་བ་བཅད་ནས་གཙང་མ་བྱས་ཏེ་བསད་པ་རེད་འདུག 

དེ་དག་སྒོ་གསུམ་ཞེས་སོགས་ཀིས་ཚོགས་ཞིང་གསལ་བཏབ་པ་ཡིན། དགའ་

ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ན། རེ་ཡབ་སྲས་གཙོ་འཁོར་གསུམ་ལས་གང་ཡང་

མེད། ཅུང་ཟད་རྒྱས་པ་བྱས་ཚེ་རེ་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་ཀར་འཇམ་དབྱངས་ཕྱི་ནང་

གསང་གསུམ་དང༌། རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་ཀར་སྤན་རས་གཟིགས་ཕྱི་ནང་

གསང་གསུམ། མཁས་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ལུས་ལ་ཕྱག་རོར་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་

བཅས་ལྷ་དགུ་གསལ་བཏབ་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་རྒྱས་ཤོས་དེ་ཡིན། དེ་མིན་ཚོགས་

ཞིང་སབས་བདེ་ཞིག་ཡོད་ལ། རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་རང་ཉིད་གསལ་བཏབ་ཅིང༌། 

དེའི་ཐོག་ལ་རྒྱལ་ཚབ་རེ་དང༌། མཁས་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་བཅས་སབས་

བདེ་པོ་ཡིན།

ཡང་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཚོགས་ཞིང་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་ན། བླ་མ་ཡི་དམ་སངས་

རྒྱས་བྱང་སེམས་དཔའ་བོ་མཁའ་འགོ་ཉན་རང་ཆོས་སྲུང་བཅས་ཐམས་ཅད་ཡོད་

སབས་དེ་ལ་ཡང་སྒོས་ཆོས་ཤིག་དང༌། དགེ་མཚན་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན། རང་ཉིད་གང་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

ཟག་གཅིག་འདུལ་བའི་ཆེད་དུ་བླ་མ་ཐུབ་དབང་རོ་རེ་འཆང་གི་སྐུ་ཡི་རྣམ་འགྱུར་

དང༌། མཛད་པ་མི་འད་བ་ལྟ་བུའི་རོལ་པ་ས་ཚོགས་པ་བསན་ནས་རང་ལྟ་བུའི་གང་

ཟག་གཅིག་འདུལ་བའི་ཆེད་དུ་མཛད་པ་འཕིན་ལས་སྒོ་མཐའ་ཡས་ནས་མཛད་པའི་

དིན་དན་པ་དང༌། ཡོན་ཏན་དན་པའི་སྒོས་ཆོས་གསུང་གི་ཡོད། གཉིས་ནས་རྒྱུད་སེ་

བཞི་ཡི་ལྷ་ཚོགས་སོགས་དེ་ཐམས་ཅད་བླ་མ་བློ་བཟང་ཐུབ་དབང་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་

པོ་གཅིག་ཉིད་ཀི་རྣམ་རོལ་ཡིན་པ་ཤེས་ཐུབ་པ་དང༌། བླ་མ་རོ་རེ་འཆང་དེ་སྐྱབས་

གནས་ཀུན་འདུས་ཡིན་པ་མཐོང་ཐུབ་པ་ལའང་དགེ་མཚན་ཞིག་ཡོད། རང་རང་གི་

སྒོས་ཆོས་རེ་དང་དགེ་མཚན་རེ་ཡོད། 

དེ་ལྟ་བུའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀི་སྤི་བོར་ༀ། མགིན་པར་ཨཱཿ  ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་

བཅས་རོ་རེ་གསུམ་གིས་མཚན་པ། ཧཱུཾ་ཡིག་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ཡིས། །རང་བཞིན་

གནས་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་སྤན་དངས་དབྱེར་མེད་བརན་པར་གྱུར། །ཞེས་ནམ་

རྒྱུན་ང་རང་ཚོའི་ཁ་ལ། རང་བཞིན་གནས་ནས་སྒོམ་པ་དང་འདའི་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་

སྤན་དངས་དབྱེར་མེད་བརན་པར་གྱུར། །ཞེས་བརོད་ཀང་ཚིག་འདི་གསལ་པོ་ཞིག་

འདུག 

མདོར་ན་ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་དངས་ནས་དགུག་གཞུག་བཅིངས་བརེས་ཞེས་

ཚོགས་ཞིང་གི་ལྷ་རེ་རེ་ལ་ཚོགས་ཞིང་གི་ལྷ་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་

པ་རེ་རེ་ཐིམ་ན་ཚོགས་ཞིང་གི་ལྷ་ཚོགས་རེ་རེས་སྐྱབས་གནས་ཐམས་ཅད་འདུས་

པའི་བདག་ཉིད་ལ་མཐོང་ཐུབ་པའི་དགེ་མཚན་ཡོད་པར་གསུངས་ཡོད། 

དེ་ནས་མཁས་གྲུབ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀི་གསུང་ནི། 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཕུན་ཚོགས་དགེ་ལེགས་འབྱུང་གནས་དུས་གསུམ་གི། །

ར་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་དཀོན་མཆོག་གསུམ། །

དཔའ་བོ་མཁའ་འགོ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་ཚོགས་བཅས། །

ཐུགས་རེའི་དབང་གིས་འདིར་གཤེགས་བརན་པར་བཞུཌ། །

སྤན་དངས་དབྱེར་མེད་དུ་བྱ་ཚུལ།

ཆོས་རྣམས་རང་བཞིན་འགོ་འོང་ཀུན་བལ་ཡང༌། །

ས་ཚོགས་གདུལ་བྱའི་བསམ་པ་ཇི་བཞིན་དུ། །

ཅིར་ཡང་འཆར་བའི་མཁྱེན་བརེའི་འཕིན་ལས་ཅན། །

སྐྱབས་མགོན་དམ་པ་འཁོར་བཅས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །

ༀ་གུ་རུ་བུདྡྷ་བོ་དྷི་སཏྭ་དྷརྨཱ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧྱ་ཧིཿ ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ  ཡེ་

ཤེས་པ་རྣམས་དམ་ཚིག་པ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར།

ཞེས་གསུངས་པ་ནི་ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་དངས་ཤིང༌། དབྱེར་མེད་དུ་སིམ་པ་ཞེས་

པ་དེ་ཡིན། 

དགུག་གཞུག་བཅིངས་བརེས་བྱ་བ།

ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ  ཞེས་པས་དགུག་གཞུག་བཅིངས་བརེས་བྱས་པ་ཡིན། དེ་ལྟ་

བུའི་ཚུལ་གིས་བླ་མ་དང་རོ་རེ་འཆང་དབྱེར་མེད་དུ་ལྟ་བ་ནི། རྒྱུད་མང་པོའི་དགོངས་

པ་ལྟར་བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པར། 

སློབ་དཔོན་དང་ནི་རོ་རེ་འཛིན། །
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

ཐ་དད་པར་ནི་མི་བརག་གོ །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། དེའི་ཕུང་སོགས་ལྔ་རིགས་ལྔ་སོགས་སུ་

བསྒོམ་པ་ནི་རྒྱུད་རོ་རེ་ཕེང་བ་ལས། 

རོ་རེ་སློབ་དཔོན་ལུས་འདི་ལ། །

རྒྱལ་བའི་སྐུ་ནི་རིམ་བཞིན་གནས། །

ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་དོན་ཡིན་པ་ལྟར། ཚོགས་ཞིང་གསལ་བཏབ། ཡེ་

ཤེས་དགུག་གཞུག སྐྱབས་གསུམ་ཀུན་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་དུ་མོས་པ་དུང་དུང་

བ་བྱ། ཁྲུས་གསོལ་བྱས་ན་མཚམས་འདིར་བྱེད་པ་ཡིན། 

མཆོད་པ་འབུལ་བ།

དེ་ནས་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་རིམ་ལྔར། 

མཆོད་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སངས་ནས། །

བླ་མ་མཆོད་པ་ཡང་དག་བརམ། །

དེ་མཉེས་པས་ནི་ཀུན་མཁྱེན་གི། །

ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནི་ཐོབ་པར་འགྱུར། །

ཞེས་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་གཞན་ཐམས་ཅད་མཆོད་པ་ལས། བླ་མ་མཆོད་

པ་དོན་ཆེ་བར་གསུངས་པ་ལ་ངེས་ཤེས་དངས་ནས། ཡན་ལག་བདུན་པ་འབུལ་བ་

ལ་ཐོག་མར་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི། 

ཕྱག་འཚལ་བ།
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དེ་ཡང་ཕྱག་ནི་ང་རྒྱལ་གི་གཉེན་པོ་ཡིན་ལ། ཕྱག་འཚལ་ཡུལ་དེ་ཉིད་གོང་

མར་བལྟ་ཞིང༌། རང་ཉིད་མཐོ་བར་མི་ལྟ་བར་དེ་ལ་འདུད་ནས་ཕྱག་འཚལ་གི་ཡོད་

པས་ང་རྒྱལ་གི་གཉེན་པོར་འགོ་བ་ཡིན། ཕྱག་འཚལ་བ་ལ་ལུས་ཀི་ཕྱག་དང༌། ངག་

གི་ཕྱག ཡིད་ཀི་ཕྱག་བཅས་ལས་ལུས་ཀིས་ཐལ་མོར་སྦར་བ་ཚུན་ཚད་ལུས་ཀི་

ཕྱག་དང༌། ངག་གིས་བསོད་དབྱངས་བརོད་པ་ནི་ངག་གི་ཕྱག ཡིད་ཀིས་ཕྱག་ཡུལ་

དེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ཡོན་ཏན་རེ་གཅིག་ཏུ་བསམས་པ་ནི་ཡིད་ཀི་ཕྱག་བཅས་

ཡིན། དེ་ལ།

བླ་མ་ལོངས་སྐུའི་ངོ་བོར་བལྟས་ཏེ་ཕྱག་འཚལ་བ།

གང་གི་ཐུགས་རེས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དབྱིངས། །

སྐུ་གསུམ་གོ་འཕང་མཆོག་ཀང་སྐད་ཅིག་ལ། །

སྩོལ་མཛད་བླ་མ་རིན་ཆེན་ལྟ་བུའི་སྐུ། །

རོ་རེ་ཅན་ཞབས་པདྨོར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཞེས་པ་ནི་བླ་མ་ལོངས་སྐུའི་ངོ་བོར་བལྟས་ནས་ཕྱག་འཚལ་བ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། 

གང་ལྟར་སྐུ་གསུམ་གི་བདག་ཉིད་དུ་བལྟས་ནས་ཕྱག་འཚལ་བ་དང༌། དེ་ལ་སྐུ་

གསུམ་སོ་སོར་བལྟས་ནས་ཕྱག་འཚལ་བ་དང༌། སྐྱབས་གསུམ་འདུས་པའི་བདག་

ཉིད་དུ་བལྟས་ནས་ཕྱག་འཚལ་བ་བཅས་གསུངས་ཡོད། གོང་གི་ཚིགས་བཅད་ནི། 

དང་པོ་ལོངས་སྐུའི་ངོ་བོར་བལྟས་ནས་ཕྱག་འཚལ་བ་སེ། བདེ་ཆེན་གི་དབྱིངས་སྐུ་

གསུམ་གི་གོ་འཕང་སྐད་ཅིག་ལ་སྩོལ་བར་མཛད་པའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ཞེས་བླ་མ་

ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་ངོ་བོར་བལྟས་ནས་ཕྱག་བྱ་བ་ཡིན། 
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུའི་ངོ་བོར་བལྟས་ཏེ་ཕྱག་འཚལ་བ།

རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་ཡེ་ཤེས་ནི། །

གང་འདུལ་ཅིར་ཡང་འཆར་བའི་ཐབས་མཁས་མཆོག །

ངུར་སྨྲིག་འཛིན་པའི་གར་གིས་རྣམ་རོལ་པ། །

སྐྱབས་མགོན་དམ་པའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཞེས་པ་དེས་བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུའི་ངོ་བོར་བལྟས་ནས་ཕྱག་འཚལ་བ་ཡིན། དེ་ཡང་

རབ་འབྱམས་ཞེས་པས་མཐའ་ཡས་ཤིང་མུ་མེད་པ་སེ། རབ་ཏུ་འབྱམས་པའམ་

མཐའ་ཀས་པའི་རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་ཡེ་ཤེས་དང༌། གང་འདུལ་ཅིར་ཡང་འཆར་བ་ཞེས་

པས་སྤྲུལ་སྐུར་གསུང་གི་ཡོད། གང་འདུལ་ཅིར་ཡང་འཆར་བའི་ཐབས་མཁས་

མཆོག་སེ་སྤྲུལ་སྐུའི་རྣམ་པར་བསན་པའི་སྐབས་སུ་བབས་པ་ངུར་སྨྲིག་འཛིན་ཅིང༌། 

གར་གི་རྣམ་པར་རོལ་པའི་སྐྱབས་མགོན་དམ་པའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ་ཞེས་

སོ། །

བླ་མ་ཆོས་སྐུའི་ངོ་བོར་བལྟས་ཏེ་ཕྱག་འཚལ་བ།

དེ་ནས་བླ་མ་ཆོས་སྐུའི་ངོ་བོར་བལྟས་ནས་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི། 

ཉེས་ཀུན་བག་ཆགས་བཅས་པ་དྲུངས་ཕྱུང་ཞིང༌། །

དཔག་མེད་ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་ཚོགས་ཀི་གཏེར། །

ཞེས་ཚིག་རྐང་དང་པོས་སངས་པའི་ཡོན་ཏན་དང༌། གཉིས་པས་རོགས་པའི་

ཡོན་ཏན་བཅས་བསན་པ་ཡིན། དེ་ཡང༌། 

རོགས་པ་མ་ལུས་པ་ལས་ངེས་གོལ་ཞིང༌། །
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

སེམས་དཔའ་དམ་པ་རྣམས་ཀི་ཕུན་ཚོགས་གཞི། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན།

ཕན་བདེ་མ་ལུས་འབྱུང་བའི་སྒོ་གཅིག་པུ། །

རེ་བཙུན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཞེས་ཆོས་སྐུའི་ངོ་བོར་བལྟས་ནས་ཕྱག་འཚལ་བ་གསུངས་པ་ཡིན། 

བླ་མ་མཆོག་གསུམ་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་དུ་བལྟས་ཏེ་ཕྱག་འཚལ་བ།

དེ་ནས་བླ་མ་མཆོག་གསུམ་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་དུ་བལྟས་ནས་ཕྱག་འཚལ་

བ་ནི། 

ལྷར་བཅས་སོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་དངོས། །

བརྒྱད་ཁི་བཞི་སོང་དམ་ཆོས་འབྱུང་བའི་གནས། །

འཕགས་ཚོགས་ཀུན་གི་དབུས་ན་ལྷང་ངེ་བ། །

དིན་ཅན་བླ་མ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཞེས་པའི་རྐང་པ་དང་པོས་བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་དང༌། རྐང་པ་གཉིས་

པས་དམ་ཆོས་ཀུན་འདུས། རྐང་པ་གསུམ་པས་དགེ་འདུན་ཀུན་འདུས་བཅས་དང༌། 

མདོར་ན་ཐུགས་སངས་རྒྱས་དང༌། གསུང་དམ་ཆོས། སྐུ་དགེ་འདུན་ཞེས་གསུང་

རྒྱུན་དུ་ཡོད། 

འཁོར་གི་ཚོགས་ཞིང་ཞི་ཁོའི་ལྷ་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ།

དེ་ནས་འཁོར་གི་ཚོགས་ཞིང་ཞི་ཁོའི་ལྷ་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི། 
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

དུས་གསུམ་ཕྱོགས་བཅུར་བཞུགས་པའི་བླ་མ་དང༌། །

རིན་ཆེན་མཆོག་གསུམ་ཕྱག་འོས་ཐམས་ཅད་ལ། །

དད་ཅིང་མོས་པས་བསོད་དབྱངས་རྒྱ་མཚོར་བཅས། །

དད་ཅིང་མོས་པས་ཞེས་པས་ཡིད་ཀི་ཕྱག་དང༌། བསོད་དབྱངས་རྒྱ་མཚོར་

བཅས་ཞེས་པས་ངག་གི་ཕྱག་གོ། 

ཞིང་རྡུལ་མཉམ་པས་ལུས་སྤྲུལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཞེས་པས་ལུས་ཀི་ཕྱག་འཚལ་བ་ཡིན། ཞེས་སྒོ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་བྱས་

ཏེ། 

བླ་མ་ལྷ་ཚོགས་ལ་མཆོད་པ་འབུལ་བ།

དེ་ནས་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི། མཆོད་པའི་འཁོར་གསུམ་པོ་རྣམ་པར་མི་རོག་

པ་བདེ་སོང་དབྱེར་མེད་ཀི་བདག་ཉིད་དུ་རྒྱས་བཏབ་ནས་འབུལ་བ་ནི། ཡན་ལག་

བདུན་གི་ནང་ནས་གཉིས་པ་མཆོད་པ་འབུལ་བའི་ཡན་ལག་ནི། སྤིར་མཆོད་པ་ནི་

སེར་སའི་གཉེན་པོ་ཡིན། སྐབས་འདིར་བླ་མེད་ཀི་ལམ་ཉམས་ལེན་བྱེད་པ་དང་

འབེལ་བས་མཆོད་པ་བཞི་གསུངས་ཡོད། དེ་ཡང་ཕྱི་བུམ་དབང་དང་འབེལ་བའི་

མཆོད་པ་དང༌། ནང་གསང་དབང་དང་འབེལ་བའི་མཆོད་པ། གསང་དབང་ཤེར་

དབང་དང་འབེལ་བའི་མཆོད་པ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཚིག་དབང་དང་འབེལ་བའི་མཆོད་པ་

ཞེས་མཆོད་པ་བཞི་གསུང་གི་ཡོད། ཕྱི་བུམ་དབང་དང་འབེལ་བའི་མཆོད་པ་ནི། 

གཟུགས་སྒ་དི་རོ་རེག་བྱ་བཅས་འདོད་ཡོན་ལྔ་སོགས་ཕྱི་ཡི་མཆོད་པ་འབུལ་བ་དེ་

རྣམས་ཡིན།
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ནང་གསང་དབང་དང་འབེལ་བའི་མཆོད་པ་ནི། ནང་སྐྱེས་བུའི་རྒྱུད་ཀིས་

འདུས་པའི་ཤ་ལྔ་དང་བདུད་རི་ལྔ། ལྕགས་ཀྱུ་ལྔ་སྒོན་མ་ལྔ་བཅས་སྦངས་རོགས་

སྦར་གསུམ་བྱས་པའི་མཆོད་པ་ལ་ནང་གི་མཆོད་པ་ཞེས་བརོད་ཀི་ཡོད། མདོར་ན་

སེམས་ལྡན་གི་ལུས་ཀི་རས་ལས་གྲུབ་པའི་མཆོད་པ་ནི་ནང་གི་མཆོད་པ་ཡིན། 

བླ་མེད་ཀི་རྒྱུད་སེ་རྣམས་ཀི་ཉམས་ལེན་བྱས་ནས་གནད་དུ་བསྣུན་ས་ནི། ར་

རླུང་ཐིག་ལེ་སྦངས་ནས་མ་དག་པའི་ར་རླུང་ཐིག་ལེའི་ནུས་པ་བྱང་ནས། དཔེར་ན། 

དུས་འཁོར་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། ཐིག་ལེ་རིགས་བཞིའི་སེང་གི་མ་དག་པའི་ཆ་

རྣམས་སྦངས་ནས་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་དང་

བཅས་པ་སྒྲུབ་པ་ཞིག་གསུང་གི་ཡོད། ཕལ་ཆེར་རོགས་ཆེན་གི་གཞུང་གི་ནང་

དུའང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ར་ཞེས་པ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད། དུས་འཁོར་གི་ནང་དུ་རླུང་ལའང་ཡེ་

ཤེས་ཀི་རླུང་དང༌། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པོ། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཁམས་བཅས་ཡོང་གི་ཡོད། 

དེས་ན་ར་རླུང་ཐིག་ལེའི་མ་དག་པའི་ཆ་རྣམས་སྦངས་ནས་དག་པའི་ཆོས་

ཤིག་མངོན་དུ་གྱུར་བ་གསུང་གི་ཡོད་པས་ནང་གི་མཆོད་པ་དེ་གཙོ་བོ་ཡིན། ནང་

གསང་དབང་དང་འབེལ་བའི་མཆོད་པ་དེ་གལ་ཆེར་བརི་གི་ཡོད་པས། ཕྱི་མཆོད་

འབུལ་སྐབས་ཡི་དམ་གི་ལྷ་ལ་ཕུལ་བ་ལས་དམིགས་བསལ་གང་ཡང་མེད། ནང་

མཆོད་འབུལ་བའི་སྐབས་སུ་ར་བརྒྱུད་ཀི་བླ་མ་ལ་ཕུལ་བ་དང༌། ཡི་དམ་ལ་ཕུལ་བ། 

མཁའ་འགོ་ཆོས་སྲུང་ལ་ཕུལ་བ། རང་གིས་མྱོང་བ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལྷར་

བསྐྱེད་པ་ལ་མཆོད་པ་བཅས་ནང་གི་མཆོད་པ་དེ་ཧ་ཅང་རྒྱས་པོ་ཞིག་ཡོད། དེ་ནི་

གཞིའི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་མ་དག་པའི་ཆོས་རྣམས་སྦངས་དགོས་པས། དེས་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

གྲུབ་གཞི་བྱས་པའི་མཆོད་པ་ནི་ནང་གི་མཆོད་པ་ཞེས་གལ་ཆེར་བརི་གི་ཡོད། 

དེ་ནས་གསང་དབང་ཤེར་དབང་དང་འབེལ་བའི་མཆོད་པ་ནི། སོམས་འཇུག་

གི་མཆོད་པ་དེ་ཡིན། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཚིག་དབང་དང་འབེལ་བའི་མཆོད་པ་ནི། ཨ་ཁུ་

ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོའི་གསུང་ནང༌། དེ་ནི་ཟུང་འཇུག་གི་མཆོད་པ་དགོས་ཞེས་

གསུངས་པ་ནི། ཧ་ཅང་གོ་བ་ཟབ་པོ་ཞིག་ཡིན། སྤིར་སོམས་འཇུག་ངེས་པའི་ཆ་

ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་མཆོད་པ་ལ་སྦར་བ་གཅིག་དང༌། བདེ་བའི་ཆ་ནས་གསང་བའི་

མཆོད་པ་ལ་སྦར་བ་གཅིག་བཅས་ཡོད། དེས་ན་བདེ་སོང་ཟུང་འཇུག་ལས་བདེན་

གཉིས་ཟུང་འཇུག་མཚོན་མི་ཐུབ་པ་ཡིན། དེར་བརེན་ཨ་ཁུ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོའི་

གསུང་ནང་གུང་ཐང་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་རྒྱུན་ལྟར། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་མཆོད་པ་ནི་ཟུང་

འཇུག་གི་མཆོད་པ་དགོས་ཞེས་གསུངས་ལ། ཟུང་འཇུག་དེ་ཡང་བདེ་སོང་ཟུང་

འཇུག་ཙམ་གིས་མི་ཆོག་པར་བདེན་གཉིས་ཟུང་འཇུག་དགོས་ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར་ཡིན། 

འདི་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་བུའི་གསང་དབང་གི་མཆོད་པ་བདེ་སོང་ཟུང་

འཇུག་དེའི་བཞོན་པའི་རླུང་ལས་རྣམ་འགྱུར་ས་ཚོགས་སུ་ཤར་བའམ་མཆོད་རས་

ཀི་རྣམ་པར་ཤར་བ་ལ་བསམ་བློ་བཏང་ན། འབུལ་ཡུལ་གི་མཆོད་པ་ཡང་གཉུག་མ་

ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་འོད་གསལ་དེའི་བཞོན་པའི་རླུང་གིས་ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ་བྱེད་པའི་

ཐོག་ནས་ཤར་བ་ཞིག་ཡིན། དེ་ཡང་དག་པའི་མཆོད་པ་ཆགས་ཡོང་མཁན། རླུང་

སེམས་ཙམ་གི་རོལ་པ་བཅས་ཡིན་སབས། མཆོད་པ་དེ་ཡང་ཟུང་འཇུག་གི་གོ་བ་

ཡོད་པ་དང༌། མཆོད་པ་འབུལ་ཡུལ་གི་ལྷ་ཚོགས་དེ་རྣམས་ཀང་ཟུང་འཇུག་གི་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བདག་ཉིད་དེ། སྐུ་ཐུགས་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་ཀི་ཟུང་འཇུག་

ལ་གནས་པ། མཆོད་པ་འབུལ་མཁན་དེ་ཡང་ཟུང་འཇུག་གི་བདག་ཉིད་དུ་མོས་

དགོས་པ་ཡིན། འབུལ་བའི་མཆོད་པ་དེ་དག་ཀང་རླུང་སེམས་ཙམ་གི་རོལ་པ་སེ་

ཟུང་འཇུག་གི་རྣམ་རོལ་ལ་བལྟ་བ་བཅས། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་རིམ་ལྔ་ལས། 

སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་འཛིན་གནས། །

ཐམས་ཅད་དེ་དང་འད་བ་འོ། །

ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ཡིན་ལ། འགེལ་པ་སྒོན་གསལ་གི་ནང་དུ་ལུང་དེ་ལྟར་

དངས་ཡོང་གི་ཡོད་པས་མཆོད་པ་དེ་དག་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་པ་ཡིན། 

ཕྱི་བུམ་དབང་དང་འབེལ་བའི་མཆོད་པ།

མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི། ཕྱི་བུམ་དབང་དང་འབེལ་བའི་མཆོད་པ་ནི་མཆོད་ལྷ་

སྤྲོས་ནས། 

ཆུ་བཞི་འབུལ་བ།

སྐྱབས་མགོན་རེ་བཙུན་བླ་མ་འཁོར་བཅས་ལ། །

ས་ཚོགས་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོ་འབུལ་བ་ནི། །

བཀོད་ལེགས་རིན་ཆེན་འོད་འབར་སོད་ཡངས་ལས། །

དག་བྱེད་བདུད་རིའི་ཆུ་བཞི་དལ་གིས་འབབ། །

ཅེས་མཆོད་ཡོན་དང༌། ཞབས་བསིལ། ཞལ་བསིལ། བསངས་གཏོར་བཅས་

ཆུ་བཞི་འབུལ་བ་དང༌། མཆོད་པ་དེ་རྣམས་རྒྱ་གར་གི་ཡུལ་ཆོས་དང་བསྟུན་གི་ཡོད། 
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

རྒྱ་གར་ཚ་བའི་ལུང་པར་མགོན་པོ་ཞིག་གདན་ཞུ་བྱས་ཏེ་མགོན་པོ་དེ་ཐོག་མར་

ཞབས་བསིལ་བ་དང༌། ཞལ་ཕྱག་བསིལ་བ། བསངས་གཏོར་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་ཡུལ་

ཆོས་དང་བསྟུན་ནས་ཡོང་བ་ཞིག་ཡིན། 

མདོར་ན་སྔགས་ཀི་ཆོ་ག་དེ་རྣམས། དཔེར་ན། ཡི་དམ་གི་ལྷ་ཚོགས་དེ་དག་

ཞལ་ཕྱག་མང་ཉུང་མི་འད་བ་ཙམ་ལས་དེ་མིན་མིའི་གཟུགས་དང་འད་མཚུངས་སུ་

ཡོད། དེ་ནི་སྒོམ་པ་པོ་མི་ཡིན་པས་དེ་དང་བསྟུན་ནས་ཡོང་གི་ཡོད། ཕྱག་གདུབ་

དང༌། ཞབས་གདུབ་སོགས་ཀང་རྒྱ་གར་གི་ཡུལ་ཆོས་ལ་ཡོད་པ་ལྟར་ཡིན། དེས་ན་

ད་ལྟ་འདིར་ཆུ་བཞི་ཞེས་པ་འདི་ཡང་རྒྱ་གར་གི་ཡུལ་ཆོས་དང་བསྟུན་ནས་ཡོང་བ་

ཞིག་ཡིན། 

ཉེར་སྤོད་འབུལ་བ།

སོང་པོ་སིལ་མ་ཕེང་བ་སེལ་ལེགས་པ། །

མཛེས་པའི་མེ་ཏོག་ས་དང་བར་སང་གང༌། །

ཞེས་པས་རྒྱ་གར་གི་ཡུལ་ཆོས་ལ་མེ་ཏོག་སིལ་མ་དང༌། མེ་ཏོག་གི་ཕེང་བ། 

མེ་ཏོག་གི་ཆུན་པོ་འད་མིན་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དེ་དག་གསུང་གི་ཡོད། 

དི་ཞིམ་སོས་ཀི་དུད་པ་བྱཻཌཱུཡརའི། །

དབྱར་སྐྱེས་སྔོན་པོའི་སྤྲིན་གིས་ལྷ་ལམ་འཁིགས། །

ཞེས་པ་ནི་སོས་སོགས་གདུག་སོས་ཀི་མཆོད་པ་དང༌། 

ཉི་ཟླ་ནོར་བུ་རབ་འབར་སྒོན་མེའི་ཚོགས། །

སོང་གསུམ་མུན་སེལ་འོད་ཟེར་རེ་དགའ་རྒོད། །
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཅེས་པས་སང་གསལ་གི་མཆོད་པ་སེ། མར་མེ་སོགས་འོད་ཀི་སང་བས་ཁྱབ་

པ་དང༌། འོད་ཀི་སང་བས་རེ་དགའ་རྒོད་ཅེས་འོད་ཟེར་གི་རྣམ་འགྱུར་འད་མིན་དང༌། 

འོད་ཀི་རྦ་རབས་འཕྱུར་བ་ལྟ་བུ་གསུང་གི་མེད་དམ་སམ། 

ག་བུར་ཙན་དན་གུར་ཀུམ་དིས་བསྒོས་པའི། །

སོས་ཆུའི་མཚོ་ཆེན་འཁོར་ཡུག་ཀུན་ནས་འཁྱིལ། །

ཞེས་པས་སྐུ་ལ་བྱུག་པའི་མཆོད་པ་དང༌། 

རོ་བརྒྱའི་བཅུད་ལྡན་བཟའ་བཅའ་བཏུང་བ་དང༌། །

ལྷ་དང་མི་ཡི་ཞལ་ཟས་ལྷུན་པོར་སྤུངས། །

ཞེས་པས་རོ་འཛིན་ལྕེ་ཡི་དབང་པོ་རྒྱས་པར་བྱེད་པའི་ཞལ་ཟས་ཀི་མཆོད་པ། 

ས་ཚོགས་རོལ་མོའི་བྱེ་བག་མཐའ་ཡས་ལས། །

བྱུང་བའི་གདངས་སན་འགྱུར་བས་ས་གསུམ་འགེངས། །

ཞེས་པས་སན་འགྱུར་འཇེབས་པའི་རོལ་མོའི་སྒ་དབྱངས་ས་ཚོགས་པས་སན་

གི་དབང་པོ་རྒྱས་པར་བྱེད་པའི་རོལ་མོའི་མཆོད་པ་ཡིན།

འདོད་ཡོན་འབུལ་བ།

དེ་ནས་འདོད་ཡོན་ལྔའི་མཆོད་པ་ནི། 

གཟུགས་སྒ་དི་རོ་རེག་བྱའི་དཔལ་འཛིན་པའི། །

ཕྱི་ནང་འདོད་ཡོན་ལྷ་མོས་ཕྱོགས་ཀུན་ཁྱབ། །

ཅེས་པས་འདི་ནི་ཕྱི་ཡི་མཆོད་པ་ཞེས་གསང་འདུས་སྐབས་ནས་གསུངས་པ་

ལྟར། མེ་ཏོག་དང༌། ལོན་ཤིང་དང༌། སྐྱེད་ཚལ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནི་ཕྱི་ཡི་མཆོད་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

པ་དང༌། གཞན་ཡང་གཟུགས་སྒ་དི་རོ་རེག་བྱ་བཅས་ཀི་ཡིད་དུ་འོང་བའི་ཆ་རྣམས་

ནི་ཕྱི་ཡི་མཆོད་པ་ཡིན། དེ་ནས་རིམ་ལྔའི་གཟུགས་སྒ་དི་རོ་རེག་བྱ་བཅས་ནི་ནང་

གི་མཆོད་པ་ལ་བརི་བ་ལྟར་ཡིན། ཕྱི་ཡི་འདོད་ཡོན་ལྔ་དང༌། ནང་གི་འདོད་ཡོན་ལྔ་

བཅས་ཀི་གཟུགས་སྒ་དི་རོ་རེག་བྱའི་དཔལ་འཛིན་པའི་མཆོད་པའི་ལྷ་མོས་ཕྱིའི་

འདོད་ཡོན་ལྔ་སོགས་འཐོགས་པ་བཅས་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀའི་འདོད་ཡོན་ཚང་ཡོད་པ་

དེ་གསུང་གི་ཡོད། 

མཎྜལ་འབུལ་བ།

དེ་ནས་མཎྜལ་དབུལ་བ་ནི། 

བྱེ་བ་ཕག་བརྒྱའི་གིང་བཞི་ལྷུན་པོར་བཅས། །

ཞེས་པ་ནི་སྤིར་འཛམ་གིང་བྱེ་བ་ཕག་བརྒྱ། སོང་གསུམ་གི་སོང་ཆེན་པོ་འཇིག་

རེན་གི་ཁམས་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། མདོར་ན་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་གངའི་

ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སེད་ཅེས་མཐའ་མེད་པ་ཞིག་གསུངས་ཡོད། དེ་ནི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་

པའི་གཞུང་ནང་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་མཐའ་ཡས་ཤིང་མུ་མེད་པ་ཞིག་གསུངས་པ་

དེ་ཡིན། དེ་ལྟ་བུའི་བྱེ་བ་ཕག་བརྒྱ་ཞེས་སོང་གསུམ་གི་སོང་ཆེན་པོ་འཇིག་རེན་གི་

ཁམས་གཅིག་བརི་བ་ནི། བདག་འབས་གཅིག་གྱུར་གི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཡོད། སོང་

གསུམ་གི་སོང་ཆེན་པོ་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་གཞན་དང་གཞན་རྣམས་ནི་ང་རང་

ཚོའི་ལས་དང་འབེལ་བ་ཉུང་བ་མེད་དམ་སམ། སོང་གསུམ་གི་སོང་ཆེན་པོ་འཇིག་

རེན་གི་ཁམས་གཅིག་མཉམ་དུ་བྱུང་ཞིང་འཇིག་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དུས་

གཅིག་ལ་ཡིན་མིན་མི་ཤེས་ཀང༌། སྤི་ཡོངས་ནས་བྱུང་བ་གཅིག་མཚུངས་ལྟ་བུ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དང༌། འཇིག་པ་དེ་ཡང་གཅིག་པ་ཆགས་པ་ལྟ་བུ་མིན་ནམ་སམ། 

འཇིག་རེན་གི་ཁམས།

འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ཞེས་པ་ནི། དེང་སྐབས་དངོས་སུ་མཐོང་བ་འདི་དག་ལ་

བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་ཤིང༌། ནམ་མཁའི་སྐར་ཚོགས་མཐའ་ཡས་པ་ཇི་ཙམ་རྒྱང་

ཤེལ་དང༌། གོག་ཆས་ཀི་རིགས་ཤུགས་ཇེ་ཆེར་སོང་བའི་དབང་གིས་མཐའ་མེད་

ཅིང༌། ད་དུང་གསར་པ་གསར་པ་མཐོང་བ་ལས། འདི་ནས་མཐའ་རོགས་པ་རེད་

ཅེས་བརོད་རྒྱུ་ཕལ་ཆེར་ཁག་པོ་བྱེད་ཀི་ཡོད། འོན་ཀང་འབར་གས་ཆེན་པོའམ་

འཛམ་གིང་གས་འཐོར་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱུང་སེ་སོང་གསུམ་གི་སོང་ཆེན་པོ་འཇིག་རེན་

གི་ཁམས་འདི་ཆགས་པ་ནི་ཕལ་ཆེར་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གི་འགེལ་བཤད་

ཡིན་ཞིང༌། མདོར་ན་འཛམ་གིང་བྱེ་བ་ཕག་བརྒྱས་མཚོན་སོང་གསུམ་གི་སོང་ཆེན་

པོ་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་མུ་མཐའ་མེད་པ་ཞིག་གསུངས་པ་འདི་དག་བློ་ཡིས་བླངས་

ཏེ་འབུལ་དགོས་པ་ཡིན། 

སྔར་རྒྱ་གར་དུ་ཡོངས་སུ་གགས་ཚོད་ཀི་འཛམ་གིང་བྱེ་བག་འདིར་ཆ་བཞག་

ན། དབུས་སུ་རི་རབ་ཡོད་པའི་མཐའ་སྐོར་དུ་གིང་བཞི་དང་གིང་ཕན་དེ་རྣམས་

གསུང་གི་ཡོད། ཉི་ཟླ་གཉིས་ནི་རི་རབ་ལ་འཁོར་ནས་འགོ་བ་ཞིག་ཡོངས་སུ་གགས་

པ་འདི་ལྟར་ཡིན། དེས་ན་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གཞུང་ནས་འདི་འད་ཞིག་གསུང་

གི་ཡོད། དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་སུ་གགས་ཤིང་གྲུབ་པའི་གིང་བཞི་གིང་ཕན་གི་བཀོད་པ་

དེ་རྣམས་བློ་ལ་གསལ་བཏབ་ཅིང༌། བློ་ཡིས་བླངས་ནས་དབུལ་བ་སེ། བདག་པོས་

བཟུང་བ་དང་མ་བཟུང་བའི་མཐའ་ཡས་ཤིང་མུ་མེད་པའི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ཀི་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

ཕུན་ཚོགས་ཐམས་ཅད་བློ་ཡིས་བླངས་ཏེ་དབུལ་ན་དེའི་དབང་གིས་བསོད་ནམས་

ཞིག་གསོག་གི་ཡོད་པས་དེ་ལྟར་ཡིན། འགོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པས་མཎྜལ་

ཚོམ་བུ་སོ་བདུན་མ་ཞེས་པ་ཞིག་གསུངས་པ་དང༌། རྒྱུད་ཀི་མཎྜལ་གི་ཁུངས་ནི། 

གསང་འདུས་ར་རྒྱུད་ལས། 

ཞིང་འདིར་རིན་ཆེན་ས་བདུན་གིས། །

མཁས་པ་བདག་གིས་ཡོངས་བཀང་ལ། །

དངོས་གྲུབ་འདོད་པ་སྦིན་པའི་ཕྱིར། །

ཉིན་རེར་ཤེས་རབ་ཅན་གིས་དབུལ། །

ཞེས་གསུངས་པའི་ནང་ནས་གསུང་གི་ཡོད། ཞིང་འདི་ཞེས་པའི་ཞིང་གི་བཀོད་

པ་དམིགས་བསལ་གསལ་པོ་གང་ཡང་གསུངས་མེད། སྤིར་རི་རབ་ཀི་བཀོད་པ་

གསུང་གི་ཡོད། དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་སྐབས་ནས་ལོ་རྒྱུས་གསུངས་པ་

ལྟར་ན། རི་རབ་ཀི་རེ་མོར་འཁོར་ལོ་སོམ་པའི་དཀིལ་འཁོར་སྤྲུལ་བ་དང༌། དེ་ཡང་

འཛམ་གིང་ལ་ཞལ་ཕྱོགས་ནས་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་གསུང་རྒྱུན་དུ་ཡོད། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་

ལས། 

ཡང་དག་སངས་རྒྱས་དེར་སངས་རྒྱས། །

སྤྲུལ་པ་པོ་གཅིག་འདིར་འཚང་རྒྱ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རི་རབ་ཀི་རེ་མོར་སངས་རྒྱས་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང༌། 

མངོན་བྱང་ལྔའི་སྒོ་ནས་སངས་རྒྱས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་ནི་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་

ཁས་བླང་དགོས་བྱུང་ན་མི་བདེ་ཞིང༌། མངོན་སུམ་ལ་བསོན་དགོས་པ་ཡིན། ནང་པ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

རང་ཉིད་ཀི་གཞུང་ནས་ཆ་བཞག་ན། སང་རུང་མ་དམིགས་པ་ཞེས་པ་ཞིག་གསུང་

གི་ཡོད། མཐུན་སང་དུ་སང་དུ་རུང་བ་ཞིག་མི་སང་ན་མེད་པ་ཡིན་ཞིང༌། ཡོད་ན་སང་

དུ་རུང་བ་ལས་མི་སང་བས་མེད་པར་ཐག་གཅད་དགོས་པ་ཡིན། ཡང་ན་ཡོད་ཀང་

སང་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན་ན། དེའི་འགལ་ཟླ་དམིགས་མ་དམིགས་ཀི་ཐོག་ནས་

བསམ་བློ་གཏོང་དགོས། དེ་བཞིན་རྒྱུ་འགལ་དམིགས་དང༌། འབས་བུ་འགལ་

དམིགས་སོགས་ཀི་ཐོག་ནས་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་ཡིན། དེ་དག་གི་ཐོག་ནས་

བསམ་བློ་གཏོང་སྐབས་མཚན་མོ་ཡོང་བ་ནི་རི་རབ་ཀི་གིབ་ནག་གི་ཐོག་ནས་ཡོང་

བར་གསུངས་པས། གང་ལས་བྱུང་བའི་གིབ་ནག་དེ་ང་ཚོས་ཚོར་གི་ཡོད། འོན་ཀང་

གིབ་ནག་དེ་གང་ནས་ཡོང་བའི་རི་རབ་དེ་ང་ཚོས་ཚོར་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་ཤོད་དགོས་

བྱུང་ན་ཧ་ཅང་མི་བདེ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད། རི་རབ་ཡོད་ན་སང་དུ་རུང་བ་ཡིན། ང་ཚོ་

ར་རམ་ས་ལར་བསད་ན་རི་རབ་སང་དུ་མི་རུང་ཡང༌། མཁའ་དབྱིངས་སུ་བསྐྱོད་ནས་

ཉི་འོད་ཀི་མཐའ་མཐོང་ཐུབ་པ་ཞིག་གི་མཚམས་ནས་མར་ལྟ་སྐབས་རི་རབ་ཡོད་ན་

སང་དུ་རུང་བ་ཡིན། དེ་ནི་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཡོད། དེས་ན་སང་དུ་རུང་དང་མི་རུང་བའི་

རྒྱུ་མཚན་གི་ཐོག་ནས་རི་རབ་མེད་པའི་ཕྱོགས་ལ་ཕལ་ཆེར་ཐག་ཉེ་བ་ཡོད།དེ་

བཞིན་དུ་མཛོད་ལས་ཀང༌།

ཉི་ཟླ་ལྷུན་པོའི་ཕྱེད་ནའོ། །

དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུ་གཅིག་དང་བཅས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་ནི་རོག་ད་ཅུང་ཟད་ཡོད། དེ་ནི་འགལ་ཟླ་དམིགས་པ་

ཡིན། རྒྱང་ཚད་དང༌། ཆེ་ཆུང་གི་ཚད་སོགས་གཞུང་ནས་གསུངས་པ་དང་ཏག་ཏག་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

འགལ་བ་ཞིག་ང་ཚོས་དངོས་སུ་མཐོང་ཡོང་གི་ཡོད། དེས་ན་ཟླ་བ་གཅིག་ལ་ཚད་མི་

འད་བ་གཉིས་བཤད་དགོས་བྱུང་ན་ཁག་པོ་ཡིན། དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་སུ་མཐོང་བའི་ཉི་

ཟླ་དང༌། དེང་སྐབས་མཐོང་བའི་ཉི་ཟླ་གཅིག་ཡིན་པས། ད་ལྟ་དངོས་སུ་ཚད་གཞལ་

སྐབས་ཉི་ཟླའི་མཐོ་དམན་དང༌། ཆེ་ཆུང་བཅས་ལ་ཧེ་བག་ཆེན་པོ་ཡོད། དེ་ནི་ལོ་ཉིས་

སོང་གི་ནང་དུ་ཉི་མ་དེ་ཇེ་ཆེར་ཕྱིན་པ་དང༌། ཟླ་བ་ཇེ་ཆུང་དུ་ཕྱིན་པའི་སྐད་ཆ་མེད་

ལ། དེ་བཞིན་ཉི་མ་ཐག་ཇེ་རིང་དང་ཟླ་བ་ཐག་ཇེ་ཉེར་ཕྱིན་པའི་སྐད་ཆ་ཡང་མེད། 

དེར་བརེན་རོག་ད་ཅུང་ཟད་ཡོད། 

དེས་ན་དཔལ་ནཱ་ལེདནའི་ཆོས་རྒྱུད་ཀི་རིགས་པས་དཔྱད་པ་བྱས་ནས་ལུང་

ལ་མི་རོན་པར་རིགས་པ་ལ་རོན་པའི་ཐོག་ནས་ཕྱིན་ན་ཅུང་ཟད་མི་བདེ་བ་ཡོད། འོན་

ཀང་དེས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་བསན་པ་ལ་གནོད་སྐྱོན་གང་ཡང་མི་ཡོང་བ་ཡིན། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་རི་རབ་གིང་བཞི་གིང་ཕན་གལ་ཆེར་གསུངས་མེད། བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀིས་གང་ཞིག་གལ་ཆེན་པོར་གསུངས་ཡོད་ཅེ་ན། བདེན་པ་བཞི་གལ་

འགངས་ཆེན་པོར་གསུངས་པ་ལས་གཞན་གང་ཡང་གསུངས་མེད། སྡུག་བདེན་

གསུངས་པའི་སྐབས་སུ་སོད་ཀི་སྡུག་བདེན་གཞི་ནས་འཕོས་ཡོང་གི་ཡོད། དེ་ནི་

མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་སེ། མངོན་པ་མཛོད་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་ཚད་དང་དབྱིབས་

སོགས་དེ་ཁོ་ན་འཐད་པ་རེད་ཅེས་བཤད་དགོས་དོན་མེད། ལུང་ལས་གསུངས་པ་

རེད་ཅེས་བརོད་དགོས་བྱུང་ཡང༌། ལུང་ནས་གསུངས་པ་དེ་སྒ་ཇི་བཞིན་དུ་ཁས་

ལེན་པ་ལ། དོན་དེ་སོན་པའི་ལུང་ལ་སྔ་ཕྱི་འགལ་བ་མེད་པ་ཞིག་དགོས་པས་དེ་ལ་

འགལ་བ་ཡོད། མདོ་ལ་ལ་ནས་འཛམ་གིང་ཟླུམ་པོ་དང༌། ལ་ལས་གྲུ་བཞི་སོགས་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

གསུངས་ཡོད་པས་ལུང་ལའང་མི་མཐུན་པ་ཡོང་གི་ཡོད། དེར་བརེན་ཤིན་ལོག་སོན་

པའི་གཞུང་གང་ཞིག་ཡིད་ཆེས་འཕེར་བ་ཞིག་ཡོང་བ་ལ། བརོད་བྱ་དེ་སོན་པའི་ཆ་

ལ་སྔ་ཕྱི་དངོས་ཤུགས་འགལ་བ་མེད་པ་ཞིག་དགོས་པ་ཡིན། དེ་ལྟར་མེད་པས་

བརག་དཔྱད་བྱས་ནས་མཐུན་སང་དུ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་དེས་གནོད་པ་དེ་ཁས་མ་

བླང་ན་མངོན་སུམ་ལ་སོན་པ་ཡིན་པས་མི་བདེ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད། 

འོན་ཀང་སྔོན་འགོ་འབུམ་ལྔ་གསོག་སྐབས། མཎྜལ་དང༌། ཕྱག ཡིག་བརྒྱ། 

སྐྱབས་སེམས། བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སོགས་འབུམ་ཐེར་གསོག་པའི་ནང་གི་མཎྜལ་

འབུམ་གསོག་པ་དེ་ལ་ཐལ་ཆ་གང་ཡང་མེད། སོང་གསུམ་གི་སོང་ཆེན་པོ་འཇིག་

རེན་གི་ཁམས་ཡོད་ལ། མུ་མཐའ་མེད་པའི་འཛམ་བུའི་གིང་ཡང་ཡོད། དེ་རྣམས་བློ་

ཡིས་བླངས་ཏེ་དབུལ་ན་འགིགས་ཀི་ཡོད། ང་ཚོས་མཎྜལ་བཀོད་པ་ལྟར་དངོས་ཡོད་

གནས་ཚུལ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བརོད་ཀི་མེད། ཚད་དང་དབྱིབས་སོགས་དེ་ལྟར་ཇི་

བཞིན་མེད་ཀང༌། གང་ལྟར་མཐའ་ཡས་པའི་འཛམ་གིང་ཡོད་པ་དེ་དག་བློ་ཡིས་

བླངས་ནས་དབུལ་བའི་ཐོག་ནས་མཎྜལ་ཕུལ་ན་འགིགས་པས་ཚོགས་གསོག་

མཎྜལ་གི་ཁིད་ཅེས་གསུང་པ་འདི་ལྟར་ཡིན། 

མཎྜལ་ཚོམ་བུ་ཉེར་གསུམ་ཞེས་པ་ནི་རི་རབ་དང༌། གིང་བཞི། གིང་ཕན་བརྒྱད། 

དེའི་ཐོག་རྒྱལ་སྲིད་ས་བདུན་དང༌། གཏེར་གི་བུམ་པ། ཉི་ཟླ་གཉིས་བཅས་ཚོམ་བུ་

ཉེར་གསུམ་དང༌། ཚོམ་བུ་ཉེར་ལྔ་མ་ནི། དེ་དག་གི་ཐོག་ཏུ་དབང་ཆེན་གསེར་གི་ས་

གཞི་དང༌། ཕྱི་ཡི་ལྕགས་རི་གཉིས་བསན་པ་མིན་ནམ་སམ། རེ་རིན་པོ་ཆེས་མཎྜལ་

ཚོམ་བུ་ཉེར་ལྔ་མ་འདི་གཙོ་བོ་གནང་ཞིང༌། དེའི་ཐོག་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་ནས་གསུངས་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

པའི་སྒེག་སོགས་བརྒྱད་དང་བཅས་བསན་ནས་མཎྜལ་ཚོམ་བུ་སོ་བདུན་མ་ཞེས་པ་

ནི་འགོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པས་མཛད་པ་ཡིན། འདི་ལྟར་མཎྜལ་བསྐྱེད་ཚུལ་

གསུངས་པ་ཡིན། 

རིན་ཆེན་བདུན་དང་ཉེ་བའི་རིན་ཆེན་བདུན། །

ཀུན་དགའ་སྐྱེད་པའི་སོད་བཅུད་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །

ལྷ་མིའི་ལོངས་སྤོད་འདོད་དགུའི་གཏེར་ཆེན་པོ། །

དང་བའི་སེམས་ཀིས་ཕུལ་བྱུང་ཞིང་གི་མཆོག །

སྐྱབས་མགོན་ཐུགས་རེའི་གཏེར་ལ་དབུལ་བར་བགི། །

ཞེས་པ་ནི་མཎྜལ་འབུལ་བ་ཡིན་ལ། འདིའི་སྐབས་མཎྜལ་ཕུལ་ནས་གངས་

གསོག་བྱས་ཀང་སྐབས་འདིར་གསོག་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་ཡིན། 

སྒྲུབ་པའི་མཆོད་པ་འབུལ་བ།

དེ་ནས་སྒྲུབ་པའི་མཆོད་པ་ནི། 

དངོས་བཤམས་ཡིད་སྤྲུལ་ཡིད་བཞིན་རྒྱ་མཚོའི་ངོགས། །

སྲིད་ཞིའི་རྣམ་དཀར་ལས་འོངས་མཆོད་རས་ཀི། །

འདབ་སོང་རྒྱས་པས་ཀུན་གི་ཡིད་འཕོག་ཅིང༌། །

འཇིག་རེན་འཇིག་རེན་ལས་འདས་རང་བཞིན་གི། །

སྒོ་གསུམ་དགེ་བའི་མེ་ཏོག་ཅི་ཡང་བཀྲ། །

ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་དི་བསུང་འབུམ་འཕོ་ཞིང༌། །

བསླབ་གསུམ་རིམ་གཉིས་ལམ་ལྔའི་འབས་ལྡན་པའི། །
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དགའ་ཚལ་རེ་བཙུན་བླ་མ་མཉེས་ཕྱིར་འབུལ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ངོ་བོ་དགེ་ར། རྣམ་པ་མཆོད་རས་ས་ཚོགས་སུ་ཤར་

བའི་དགའ་ཚལ་བློ་ཡིས་སྤྲུལ་ནས་འབུལ་དགོས། མདོར་ན་སྒྲུབ་པའི་མཆོད་པ་ཞེས་

པ་ནི། རང་གིས་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་བྱས་པའི་དགེ་བའི་ར་བ་རྣམས་མཆོད་རས་

ཡིད་དུ་འོང་བའི་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་སུ་ཤར་བའི་སྐྱེད་ཚལ་འབུལ་བ་ནི་ཕྱི་བུམ་དབང་

དང་འབེལ་བའི་མཆོད་པ་ཡིན།

ནང་གསང་དབང་དང་འབེལ་བའི་མཆོད་པ།

དེ་ནས་ནང་གསང་དབང་དང་འབེལ་བའི་མཆོད་པ་ནི། 

གུར་ཀུམ་མདངས་ལྡན་བཟང་པོའི་དི་ངད་ཅན། །

རོ་བརྒྱའི་དཔལ་འཛིན་རྒྱ་ཇའི་བཏུང་བ་དང༌། །

ལྕགས་ཀྱུ་ལྔ་དང་སྒོན་མ་ལྔ་ལ་སོགས། །

སྦངས་རོགས་སྦར་བའི་བདུད་རིའི་རྒྱ་མཚོས་མཆོད། །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ནམ་རྒྱུན་ནང་མཆོད་ཀི་གྲུབ་གཞི་ཆང་བཟོ་བ་དང༌། 

འདུལ་ཁིམས་ཀི་ལག་ལེན་གལ་ཆེར་བརི་སྐབས། གདན་ས་ཁག་དང་གྲྭ་ཚང་སོ་

སོར་ཆང་རི་ཉར་མི་རུང་བས་རྒྱ་ཇའི་བཏུང་བ་སེ་ཇ་ཁུས་ནང་མཆོད་ཀི་རྒྱུ་བྱས་

ཤིང༌། དེ་ལ་བདུད་རི་རིལ་བུ་བཏབ་པའི་རོ་བརྒྱའི་དཔལ་འཛིན་པའི་བཏུང་བར་

སྦངས་རོགས་སྦར་གསུམ་གིས་འབུལ་བ་ཡིན། དེ་ནི་གསང་དབང་སྒྱུ་ལུས་དང་

འབེལ་བའི་མཆོད་པ་དེ་ཡིན།

གསང་དབང་ཤེར་དབང་དང་འབེལ་བའི་མཆོད་པ།
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

དེ་ནས་གསང་དབང་ཤེར་དབང་དང་འབེལ་བའི་མཆོད་པ་ནི། 

ཡིད་འོང་ལང་ཚོ་དཔལ་འཛིན་དྲུག་ཅུ་བཞིའི། །

འདོད་པའི་སྒྱུ་རལ་ལ་མཁས་ལུས་ཕ་མ། །

ཞིང་སྐྱེས་སྔགས་སྐྱེས་ལྷན་སྐྱེས་ཕོ་ཉའི་ཚོགས། །

ཞེས་པའི་ཞིང་སྐྱེས་སྔགས་སྐྱེས་ལྷན་སྐྱེས་ཞེས་པ་ནི། སྦོར་ཚུལ་ཅུང་ཟད་མི་

འད་བ་ཡོད་ཀང༌། ཞིང་ཁམས་སམ་ཡུལ་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་སོགས་སུ་ཡོད་པའི་མཁའ་

འགོ་མའི་རིགས་རྣམས་ལ་ཞིང་སྐྱེས་དང༌། བསྐྱེད་རིམ་གི་རོགས་པ་བརེས་པ་ལ་

སྔགས་སྐྱེས། རོགས་རིམ་མཐོན་པོའི་རོགས་པ་བརེས་པ་ལ་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཕོ་ཉ་

བཅས་ཞིང་སྔགས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་ཞེས་ཕོ་ཉ་རིགས་གསུམ་དུ་བཤད་པ་དང༌། 

ཡང་ན། བསྐྱེད་རིམ་ལ་གནས་པ་སྔགས་སྐྱེས་དང༌། དབེན་གསུམ་མ་དག་པའི་སྒྱུ་

ལུས་ལ་གནས་པ་ལ་ཞིང་སྐྱེས། དོན་གི་འོད་གསལ་གི་རོགས་པ་ཐོབ་པའམ་མདོར་

ན་འཕགས་པའི་ས་བརེས་པ་ལ་ལྷན་སྐྱེས་ཞེས་གསུངས་ཡོད། 

མཛེས་སྡུག་སྒྱུ་མའི་ཕྱག་རྒྱ་རྣམས་ཀང་འབུལ། །

དེ་ལྟ་བུའི་ཞིང་སྔགས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཕོ་ཉའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་བླ་མ་

བློ་བཟང་ཐུབ་དབང་རོ་རེ་འཆང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་རོ་རེ་འཆང་

གི་ཡུམ་རེག་བྱ་རོ་རེ་མ་ལ་ཐིམ་ནས་སོམས་འཇུག་གི་མཆོད་པའི་མོས་པ་བྱེད་པ་

དེ་ལྟར་ཡིན། ཕྱི་དམ་ཚིག་པ་དགེ་སློང་རོ་རེ་འཛིན་པ། དེའི་ཐུགས་ཀར་སོན་པ་ཐུབ་

པའི་དབང་པོ་ཆགས་བལ་གི་རྣམ་པར་ཡོད་པ། དེ་གཉིས་མིན་པར་དེའི་ཐུགས་ཀར་

ཡོད་པའི་ཆགས་ཆེན་གི་རྣམ་པ་རྒྱལ་བ་རོ་རེ་འཆང་ཡུམ་བཅས་ཀི་ཡུམ་ལ་ཐིམ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ནས་གསང་བའི་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ཡིན། 

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཚིག་དབང་དང་འབེལ་བའི་མཆོད་པ།

སྒིབ་བལ་ལྷན་སྐྱེས་བདེ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཆེ། །

ཆོས་ཀུན་རང་བཞིན་སྤྲོས་དང་བལ་བའི་དབྱིངས། །

དབྱེར་མེད་ལྷུན་གྲུབ་སྨྲ་བསམ་བརོད་ལས་འདས། །

དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་ཁྱོད་ལ་འབུལ། །

ཞེས་པ་འདིས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཚིག་དབང་དང་འབེལ་བའི་མཆོད་པ་ཞེས་གོང་དུ་

ཞུས་ཟིན་པ་ལྟར་ཡིན། སྒིབ་བལ་ལྷན་སྐྱེས་བདེ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཆེ། །ཞེས་དོན་གི་འོད་

གསལ་གི་གཞི་ལ་རིས་ནའང༌། ཉོན་སྒིབ་ཀི་དངོས་གཉེན་ཆགས་ཡོད་པས་དེའི་

གནས་སྐབས་སུ་དི་མ་སངས་པའི་ཐ་སད་མེད་ཀང༌། དི་མ་མེད་པས་སངས་རྒྱས་ཀི་

ས་ལ་སྦར་ན་འགིགས་པ་ཡིན། ཆོས་ཀུན་རང་བཞིན་ཞེས་པ་ནི་ཆོས་ཀུན་གི་སྤྲོས་

པ་དང་བལ་བའི་དབྱིངས་ནི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་ལ། འཁོར་འདས་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་

ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་སོང་པ་ཡིན་ཞིང༌། རང་བཞིན་གིས་སོང་པ་དེ་ཆོས་ཀུན་

གི་ཡིན་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཡིན་པས། ཆོས་ཀུན་རང་བཞིན་སྤྲོས་དང་བལ་བའི་

དབྱིངས། །ཞེས་གསུངས་ལ། དེ་གཉིས་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་དུ་དབྱེར་མེད་པ་ཡིན། 

ལྷུན་གྲུབ་ཅེས་པ་ནི། གུང་ཐང་རིན་པོ་ཆེས་ཟུང་འཇུག་གི་དོན་བསན་པ་རེད་

ཅེས་གསུངས་ཡོད། ཆོས་ཀུན་གི་རང་བཞིན་སྤྲོས་པ་དང་བལ་བའི་དབྱིངས་ཆོས་

ཉིད་དེ་དང༌། ཡུལ་ཡུལ་ཅན་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་དུ་སོང་བའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བ་སེ། 

དེ་ལྟ་བུའི་བདེ་སོང་ཟུང་འཇུག་དེ་ཉིད་བཞིན་ལག་གི་རྣམ་པར་ཤར་བའི་སྒྱུ་མའི་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

ལུས་དེ་གཉིས་དབྱེར་མ་མཆིས་པ་ནི་སྨྲ་བསམ་བརོད་ལས་འདས་པ་ཡིན། དེ་ནི་

ཟུང་འཇུག་གི་མཆོད་པ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། 

སན་དང་བདག་ཉིད་བན་དུ་འབུལ་བ།

དེ་ནས་སན་དང་བདག་ཉིད་བན་དུ་འབུལ་བ་ནི།

ཉོན་མོངས་བཞི་བརྒྱ་ར་བཞིའི་ནད་འཇོམས་པའི། །

བཟང་པོའི་སན་གི་བྱེ་བག་ས་ཚོགས་དང༌། །

ཁྱོད་མཉེས་དགེས་ཕྱིར་བདག་བན་འབུལ་ལགས་ན། །

ནམ་མཁའ་ཇི་སྲིད་འབངས་སུ་བཟུང་དུ་གསོལ། །

ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་ཉིད་བན་དུ་འབུལ་བ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། མདོར་ན་རྒྱལ་བ་

སྲས་དང་བཅས་པ་ལ་རང་གི་སྒོ་གསུམ་འབངས་སུ་མཆི་གི་ཡིན་ཞེས་སྒོ་གསུམ་

ཕུལ་ན། རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བཞེད་དོན་ནམ་མཁའི་མཐས་གཏུགས་པའི་

སེམས་ཅན་གི་དོན་ཁོ་ན་མཛད་རྒྱུ་ལས་མེད་ཅིང༌། སེམས་ཅན་གི་དོན་ཁོ་ན་མཛད་

མཁན་དེའི་འབངས་སུ་གནས་ན་སེམས་ཅན་གི་དོན་བྱེད་པ་ལས་གཞན་མེད་པ་

ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད། དེས་ན་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་བླ་མ་བློ་བཟང་ཐུབ་དབང་རོ་རེ་

འཆང་ལ་ལུས་བན་དུ་འབུལ་བའམ། སྒོ་གསུམ་དེ་ལ་ཕུལ་བས་རང་གི་སེམས་ཐག་

ཉེ་ཞིང༌། དེའི་སྐྱབས་འབངས་སུ་ཚུད་པ། བྱིན་རབས་ཐོབ་པ་སོགས་ཡོང་བ་དང༌། 

གལ་ཆེ་ཤོས་ནི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀི་འབངས་སུ་མཆིས་ཟིན་པའི་

རེས་སུ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀི་མཛད་པ་གང་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་རེས་

སུ་བསླབ་དགོས་པ་ཆགས་ཡོང་བས་གཞན་དོན་ཁོ་ན་བྱེད་པ་ཞིག་དང༌། མདོར་ན་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བདེན་འཛིན་གི་གཞན་དབང་དུ་མི་གཏོང་བར་བདེན་མེད་ཀི་བསམ་བློ་བཏང་ནས་

སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་བསླབ་པ་དང་གཅིག རང་གཅེས་འཛིན་གི་གཞན་དབང་དུ་མི་གཏོང་

བར་གཞན་དོན་ཁོ་ན་བསམ་པ་དང་གཉིས་ལས་གཞན་བྱེད་རྒྱུ་མེད། སྤོད་འཇུག་

ལས་ཀང༌།

ཇི་སྲིད་ནམ་མཁའ་གནས་པ་དང༌། །

འགོ་བ་ཇི་སྲིད་གནས་གྱུར་པ། །

དེ་སྲིད་བདག་ནི་གནས་གྱུར་ནས། །

འགོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བར་ཤོག །

ཅེས་གསུངས་པ་དང་ནང་དོན་གཅིག་མཚུངས་ཡིན། ཞེས་ཕྱི་ནང་གསང་བ་དེ་

ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་མཆོད་པ་དང༌། སན་དང༌། བདག་ཉིད་བན་དུ་འབུལ་བ་རྣམས་དམིགས་

པ་དང་བཅས་པའི་སྒོ་ནས་བྱས་ཏེ། 

བཤགས་པ་བྱ་ཚུལ།

དེ་ནས་བཤགས་པའི་ཡན་ལག་ནི། བཤགས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡན་ལག་ལྷག་

མ་སྔར་གི་འཕོ་ནས་འདི་ལྟར། 

འདིའི་མཚམས་སུ་རོར་སེམས་སྒོམ་བཟླས་ཀིས་བཤགས་པ་དང༌། ཡང་ན་

ལྟུང་བཤགས་དང༌། སྤི་བཤགས་ཀི་བཤགས་པ་བྱེད་པ་སེ། ཕུང་པོ་གསུམ་པའི་

མདོ་ཞེས་སྤོད་འཇུག་ནས་ཀང་གསུངས་ཡོད། ཉིན་རེ་བཞིན་ཕུང་པོ་གསུམ་པའི་

མདོ་བཏོན་ནས་བཤགས་པ་བྱེད་དགོས་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཕྱག་གསོག་པ་དང་

མགས་ནས་ལྟུང་བཤགས་འདོན་པ་ནི། བཤགས་པ་བྱེད་པའི་རེན་གི་སོབས་གཙོ་བོ་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

གཅིག་ཡིན། བཤགས་པ་བྱེད་པ་ལ། རེ་བཙུན་མི་ལས། སིག་པ་བཤགས་པས་ཨེ་

དག་བསམ་པ་ན། འགོད་པ་བྱས་ན་དག་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སོབས་དང་

པོ་ནི་དུག་ཁོང་དུ་སོང་བ་ལྟ་བུའི་འགོད་སེམས་དགོས་ཤིང༌། རྣམ་པར་སུན་འབྱིན་

པའི་སོབས་ཞེས་འགོད་པ་བྱུང་ན་ཕྱིན་ཆད་མི་བྱེད་པའི་བསམ་བློ་འཁོར་གི་ཡོད། 

མདོར་ན་མི་འདོད་པའི་བློ་ཤུགས་དག་པོ་ཞིག་དགོས་ཤིང༌། དེ་ལྟ་བུའི་བློ་སྐྱེ་

བ་ལ་ངས་ཡག་པོ་བྱས་མི་འདུག ནོར་འཁྲུལ་ཆེན་པོ་བྱུང་འདུག་བསམ་པའི་བློ་ཞིག་

དགོས་པ་ཡིན། ནོར་འཁྲུལ་ནོར་འཁྲུལ་ལ་མ་མཐོང་ན་འགོད་པ་མི་སྐྱེས་ཤིང༌། 

འགོད་པ་མ་སྐྱེས་ན་འཕལ་དུ་བཤགས་པ་ལེགས་པོ་ཞིག་མི་ཡོང་ལ། ཕྱིན་ཆད་

སོམ་སེམས་ཀང་མི་ཡོང༌། དེས་ན་གལ་ཆེ་ཤོས་དུག་ཁོང་དུ་སོང་བ་ལྟ་བུའི་འགོད་

སེམས་སམ་རྣམ་པར་སུན་འབྱིན་པའི་སོབས་ཞེས་པ་འདི་དགོས་པ་ཡིན། 

དེ་ལྟ་བུ་འགོད་སེམས་ཤུགས་དག་གིས་ཟིན་པའི་ཐོག་ནས་ཉམས་ལེན་དངོས་

གཞི་བྱེད་སྐབས། སྐྱབས་འགོ་སེམས་བསྐྱེད་བྱེད་པ་ནི་རེན་གི་སོབས་དང༌། སྐྱབས་

འགོ་དང༌། སེམས་བསྐྱེད་བྱེད་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བའི་ཐོག་ནས་དངོས་གཞི་གཉེན་པོ་

ཀུན་སྤོད་ཀི་སོབས་ནི་ལྟུང་བཤགས་དང་མགས་ནས་ཕྱག་འཚལ་བ་དེ་ཡིན། 

སོབས་བཞི་པ་ནི་མཇུག་ཏུ་ཉེས་པ་ལས་སླར་ལྡོག་པའི་སོབས་ནི་སླར་ནམ་ཡང་མི་

བྱེད་སམ་པའི་སོམ་སེམས་དེ་ཡིན། དེ་ལྟར་གཉེན་པོ་སོབས་བཞི་ཚང་ངེས་ཀི་ཐོག་

ནས་བཤགས་པ་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན། སིག་པར་ཡོན་ཏན་གཅིག་ཡོད་པ་ནི་སིག་པ་

བཤགས་ནས་དག་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་སིག་པའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་ཞེས་གསུང་རྒྱུན་དུ་ཡོད། 

ཐོག་མེད་དུས་ནས་མི་དགེ་སིག་པའི་ལས། །
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བགིས་དང་བགིད་སྩལ་ཡི་རང་ཅི་མཆིས་པ། །

ཞེས་རང་གིས་བགིས་པ་དང༌། གཞན་བགིད་དུ་སྩལ་བ་དང༌། རང་དང་གཞན་

གི་བགིས་པ་ལ་རེས་སུ་ཡི་རང་བྱས་པའི་ཉེས་པ་རྣམས།

ཐུགས་རེ་ཆེ་ལྡན་སྤན་སྔར་འགོད་སེམས་ཀིས། །

བཤགས་ཤིང་སླད་ཆད་མི་བགིད་སོམ་པ་ནོད། །

ཐུགས་རེ་ཆེ་ལྡན་སྤན་སྔར་ཞེས་པ་ནི་རེན་གི་སོབས་དང༌། འགོད་སེམས་

ཀིས་ཞེས་པ་ནི་རྣམ་པར་སུན་འབྱིན་པའི་སོབས། བཤགས་ཤིང་ཞེས་པ་ནི་གཉེན་

པོ་ཀུན་སྤོད་ཀི་སོབས། སླན་ཆད་མི་བགིད་ཅེས་པ་ནི་སོམ་པ་བསེན་ཞིང་ཉེས་པ་

ལས་སླར་ལྡོག་པའི་སོབས་བཅས་ནི་བཤགས་པའི་ཡན་ལག་ཡིན། 

རེས་སུ་ཡི་རང་བྱ་ཚུལ།

དེ་ནས་རེས་སུ་ཡི་རང་བའི་ཡན་ལག་ནི། 

ཆོས་རྣམས་རང་བཞིན་མཚན་མ་དང་བལ་ཡང༌། །

རྨི་ལམ་ཇི་བཞིན་སྐྱེ་འཕགས་ཐམས་ཅད་ཀི། །

བདེ་དགའ་ཅིར་ཡང་འཆར་བའི་རྣམ་དཀར་ལ། །

བདག་ཅག་བསམ་པ་ཐག་པས་ཡི་རང་ངོ༌། །

ཞེས་རང་གིས་བསགས་པའི་དགེ་བ་ལ་འགོད་པ་མི་བྱེད་པར་རེས་སུ་ཡི་རང་

བྱེད་པ་དང༌། གཞན་གིས་བསགས་པའི་དགེ་བ་ལ་ཕག་དོག་དང༌། འགན་སེམས་མི་

བྱེད་པར་ཞེ་ཐག་པ་ནས་ཡི་རང་བྱེད་དགོས་པར་གསུངས་པ་ཡིན། 

ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བར་གསོལ་བ་འདེབས་ཚུལ།
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

དེ་ནས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བར་བསྐུལ་བ་ནི། 

ཕུལ་བྱུང་མཁྱེན་བརེའི་ཆུ་འཛིན་འབུམ་དཀྲིགས་ཏེ། །

མཐའ་ཡས་འགོ་འདིའི་ཕན་བདེ་ཀུན་དའི་ཚལ། །

བསྐྱེད་དང་ཡུན་དུ་གནས་དང་སེལ་བའི་ཕྱིར། །

ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀི་ཆར་པ་དབབ་ཏུ་གསོལ། །

ཞེས་གསེར་གི་འཁོར་ལོ་རིབས་སོང་ཕུལ་བའི་མོས་པའི་ཐོག་ནས་ཆོས་

འཁོར་བསྐོར་བར་བསྐུལ་བ་ཡིན།

མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་གསོལ་བ་འདེབས་ཚུལ།

རོ་རེའི་སྐུ་ལ་སྐྱེ་འཆི་མི་མངའ་ཡང༌། །

ཟུང་འཇུག་དབང་གི་རྒྱལ་པོའི་ཟ་མ་ཏོག །

བདག་ཅག་མོས་པ་ཇི་བཞིན་སྲིད་མཐའི་བར། །

མྱ་ངན་མི་འདའ་རག་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ། །

རོ་རེའི་སྐུ་ལ་སྐྱེ་འཆི་མི་མངའ་ཞེས་པས་སེངེས་བཏེགས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཁི་

ས་ཚོགས་རོ་རེས་མཚན་པ་ཕུལ་བའི་མོས་པ་བྱེད་པའི་ཐོག་ནས་མྱ་ངན་ལས་མི་

འདའ་བར་གསོལ་བ་བཏབ་སེ་དེ་ལྟར་ཞལ་གིས་བཞེས་སོང་བསམ་པའི་མོས་པ་

ཡང་བྱེད་དགོས་པར་གསུངས་ཡོད། 

བསྔོ་བ་བྱ་ཚུལ།

དེ་ལྟར་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་དགེ་བའི་ཚོགས། །
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བཀའ་དིན་གསུམ་ལྡན་རེ་བཙུན་བླ་མ་ཡིས། །

ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་འབལ་མེད་རེས་འཛིན་ཅིང༌། །

ཟུང་འཇུག་རོ་རེ་འཆང་དབང་ཐོབ་ཕྱིར་བསྔོ། །

ཞེས་ཡན་ལག་བདུན་པ་འབུལ་ཞིང༌། ལོང་བྱུང་ཚེ་བཤགས་པའི་མཚམས་སུ་

སོམ་གསུམ་སོ་སོའི་བཤགས་པ་དང༌། བླ་མ་རོར་འཛིན་མ་དང༌། བྱང་ཆུབ་ལྟུང་

བཤགས་སོགས་བྱའོ། །

བསྐྱར་བཤད་གཉིས་པ།

བཤད་པ་བཞི་བཤད་འགོ་དགོས་ཤིང༌། ར་བའི་སེང་ནས་ཁིད་རྒྱུན་འདི་ནི་

ཉམས་ཁིད་ཀི་ཁིད་རྒྱུན་ཡིན། བླ་མཆོད་ཁིད་ཡིག་ཆེ་མོའི་ཐོག་ནས་ཕལ་ཆེར་

བཤད་ལུང་གི་རྒྱུན་ནི་བཤད་ཁིད་མིན་ནམ་སམ། འདི་ནི་ཉམས་ཁིད་ཡིན་སབས་

དཔལ་ས་སྐྱ་པའི་སློབ་བཤད་ཅེས་ལམ་འབས་གསུང་སྐབས་བཤད་པ་བཞི་བཤད་

གནང་གི་ཡོད། 

བཤད་པ་བཞི་བཤད་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། ཉིན་དེར་བཤད་པ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་

གསུམ་བྱས་པས་བཤད་པ་གསུམ་དང༌། དེ་ནས་ཕྱི་ཉིན་བསྐྱར་བཤད་ཅིག་གནང་

བས་བཤད་པ་བཞི་འགོ་དགོས་པ་ཡིན། བཤད་པ་བཞི་གནང་ཚུལ་ནི། ནམ་རྒྱུན་

བཤད་པ་དང་པོ་རྒྱས་པ་དང༌། གཉིས་པ་དེ་ལས་ཅུང་ཟད་བསྡུས་པ། གསུམ་པ་སོམ་

ཚིག་ལྟ་བུའི་ཐོག་ནས་གསུངས་པའི་ལུགས་སྲོལ་ཞིག་ཡོད། དེ་རིང་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་

ཆགས་ཡོད། དཔལ་ས་སྐྱའི་བཞི་བཤད་ཀི་ཁིད་ལུགས་གཅིག་ལ། ཐོག་མར་དོན་

བསྡུ་ཞིག་ཁིད་པ་སེ། དཔེར་ན། མངོན་རོགས་རྒྱན་ལྟར་ཐོག་མར་ལུས་མདོར་བསན་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

དོན་བདུན་ཅུ་གསུངས་པ་དང༌། དེ་ནས་དེའི་རྒྱས་བཤད་དང༌། དེ་ནས།

དོན་བསྡུས་གཞན་ཏེ་རྣམ་པ་གསུམ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དེ་དག་གི་དོན་བསྡུས་ནས་གསུངས་པའི་ཁིད་ལུགས་

གཅིག་བཅས་ཡོད་པ་ནི་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཞིག་འདུག དེ་ཡང་ཐོག་མར་བཤད་པ་དང་

པོ་ནི། ས་བཅད་བཀྲམས་ནས་སིང་པོའི་ཚུལ་ལམ་མདོར་བསན་གི་ཚུལ་དུ་

གསུངས་པ་དང༌། བཤད་པ་གཉིས་པ་ནི་སྤྲོས་ཏེ་གསུངས་པ་དང༌། བཤད་པ་གསུམ་

པ་ནི་དེ་དག་གི་དོན་བསྡུས་ནས་མདོར་བསྡུས་པའི་ཚུལ་དུ་ཁིད་པ་གཅིག་བཅས་

ཡོད། དེ་རིང་བཤད་པ་རྒྱས་པ་སོང་ཟིན་པ་ནི་བཤད་པ་དང་པོ་དེ་ཡིན།

བཤད་པ་གཉིས་པ་ནི། ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོས་འདོན་བཞིན་པའི་ཕྱག་དཔེའི་ཐོག་

ནས་ཐེངས་གཅིག་ཀོག་ན། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལྟར་ན། ལམ་གི་གནད་ཚང་བའི་བླ་མའི་

རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པ་ནི། ཞེས་ལམ་གི་གནད་ཚང་བ་ཞེས་པ་ནི། བླ་མ་མཆོད་པ་

བདེ་སོང་དབྱེར་མེད་མ་ལྟ་བུའི་སེང་ནས་དམིགས་རྣམ་ཆ་ཚང་ཞིག་བསྐྱངས་ན། 

གསང་སྔགས་ཀི་ཁྱད་ཆོས་རྣམས་ཡོད་ལ། དེའི་ཐོག་ལམ་རིམ་དང་བློ་སྦོང་གི་

གནད་དེ་དག་ཀང་ཡོད་པ། དེ་རེས་བསྐྱེད་རོགས་ཀི་གནད་རྣམས་ཀང་ཡོད་པ་

བཅས་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད། གང་ལ་བརེན་སའི་ཆོ་ག་དངོས་གཞི་ནི། བླ་

མའི་རྣལ་འབྱོར་དང༌། ལྷ་ཡི་རྣལ་འབྱོར་ནི་སྐུ་གསུམ་ལམ་འཁྱེར་གཙོ་བོ་ཡིན། དེའི་

སྔོན་འགོར་ཚོགས་ཞིང་གི་མཆོད་པ་རྣམས་གསུངས་ཡོད། བླ་མ་མཆོད་པ་ནི་བླ་

མའི་རྣལ་འབྱོར་རམ་ཚོགས་ཞིང་གི་མཆོད་པ་གཙོ་བོ་དང༌། དེའི་སྔོན་འགོ་དང་ཡན་

ལག་གི་ཚུལ་དུ་བསྐྱེད་རོགས་ཀི་གནད་ཆ་ཚང་བསན་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་འདུག 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

སྤིར་ཐེག་ཆེན་གི་ཡོན་ཏན་ཆེ་སྐྱེས་ཆུང་སྐྱེས་ཐམས་ཅད་བླ་མ་ལ་བརེན་པ་

ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་ནི་བདེན་པ་ཡིན། གཉིས་ནས་གསང་སྔགས་ཀི་གནས་མཐར་

ཐུག་ནི་གཉུག་མ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་འོད་གསལ་ལམ་དུ་བྱེད་པ་དེ་ཡིན། ཕྱག་ཆེན་

ཞེས་བརོད་ཀང་འོད་གསལ་ལམ་དུ་བྱེད་པ་དེ་ཡིན་ལ། རོགས་པ་ཆེན་པོའི་མཁེག་

ཆོས་གསུངས་ཀང་འོད་གསལ་ལམ་དུ་བྱེད་པ་འདི་ཉིད་ཡིན་ཞིང༌། དཔལ་ས་སྐྱ་

པའི་འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་གསལ་སོང་ཟུང་འཇུག་ཅེས་གསུངས་པ་དེ་ཡང་

འདིའི་སེང་ནས་གསུང་གི་ཡོད། རི་བོ་དགེ་ལྡན་པའི་གཉུག་མ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་

ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་སོང་ཡང་འདིའི་སེང་ནས་གསུང་གི་ཡོད། 

དེ་ལྟ་བུའི་གཉུག་མ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་འོད་གསལ་གི་རོགས་པ་མངོན་དུ་བྱེད་

པ་ལ། མོས་གུས་ཀིས་དངས་དགོས་པ་ནི་རྒྱུད་སེ་ཚང་མ་ནས་གཅིག་འགྱུར་དུ་

གསུངས་ཡོད། བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ཀི་ས་དགེ་བཀའ་རིང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་བླ་

མ་གོང་མ་རྣམས་ཀི་རྣམ་ཐར་ལ་བལྟས་ཀང༌། རེ་གཅིག་པའི་མོས་གུས་ཧ་ཅང་

ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་གིས་དངས་ནས་ཡིད་བློ་རགས་པ་རྣམས་བག་ལ་ཞ་བར་གྱུར་

ནས། ཕ་བ་གཉུག་མའི་རང་བཞིན་ཇེ་གསལ་དུ་འགོ་བའི་ལོ་རྒྱུས་མང་དུ་ཡོད། ང་

ཚོའི་མི་ཐོག་འདིར་ཆ་བཞག་ཀང༌། ངས་ངོ་ཤེས་པ་མང་པོ་ཞིག་བླ་མ་ལ་མོས་གུས་

རེ་གཅིག་པའི་དམིགས་བསལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་སྐྱེས་པའི་སྐབས་སུ་དེའི་རེས་སུ་

རིག་ངོ་འཕོད་པ་དང༌། གཉུག་མའི་ཉམས་མྱོང་གཞི་ནས་དབུ་ཚུགས་པ་ལྟ་བུ་མང་

པོ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག 

དེས་ན་གསང་སྔགས་བླ་མེད་ཀི་ལམ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་གཉུག་མའི་འོད་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

གསལ་རལ་འདོན་བྱེད་པ་ལ་བླ་མ་ལ་མོས་གུས་བྱེད་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་

ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། དེར་བརེན་བཤེས་གཉེན་བསེན་ཚུལ་གི་སྐབས་སུ་བླ་མ་

སངས་རྒྱས་སུ་བལྟ་དགོས་པ་དང༌། ལྟ་ནུས་པ། ཚུལ་ཇི་ལྟར་ལྟ་ཚུལ་ཞེས་གསུངས་

པ་དེ་དག་ནི་སྔགས་བླ་མེད་ཀི་ལམ་ལ་འཁིད་པའི་ཐོག་མའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སྒོམ་

པའི་འགོ་དེ་ནས་ཚུགས་ཀི་ཡོད། དཔེར་ན། སྐྱེས་བུ་ཆུང་འབིང་གི་ལམ་རང་མཚན་

པ་ལ་འཁིད་རྒྱུ་ཞིག་ཡིན་ན། བཤེས་གཉེན་བསེན་རྒྱུ་དེ་ལྟར་ཧ་ལམ་མི་དགོས་

ཤིང༌། བླ་མ་ལ་མོས་གུས་བྱེད་རྒྱུ་འདི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཡིན་པས་བླ་མའི་རྣལ་

འབྱོར་འདི་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་པ་ཡིན། 

སྤིར་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་མུ་སེགས་པའི་གཞུང་དུའང་གལ་ཆེན་པོ་བརི་གི་

འདུག མུ་སེགས་པས་ཁ་ཏོན་འདོན་སྐབས་རང་གི་བླ་མ་ལ། ང་རང་ཚོའི་བླ་མ་

མཆོད་པའི་ཚིག་ཏུ། ཁྱོད་ནི་བླ་མ་ཁྱོད་ནི་ཡི་དམ་ཁྱོད་ནི་མཁའ་འགོ་ཆོས་སྐྱོང་སེ། 

ཞེས་གསུངས་པའི་ཚིག་ཇི་བཞིན་འདོན་གི་ཡོད། རང་གི་བླ་མ་སྐྱབས་གནས་ཀུན་

འདུས་ལ་བལྟས་ནས་རེ་གཅིག་པའི་མོས་གུས་སྐྱེས་པ་མུ་སེགས་པའི་གཞུང་དུ་

ཡོང་གི་འདུག དེ་ལྟར་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཞེས་པ་ནི། སྤིར་བཏང་གུ་རུ་ཡོ་ག་ཞེས་

པ་ནི་ཕལ་ཆེར་ཕྱི་ནང་ཐུན་མོང་བ་ཡིན། དེ་ལྟར་མུ་སེགས་པའི་གཞུང་རྣམས་ནས་

བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གལ་ཆེན་པོ་བརི་གི་ཡོད་ལ། ནང་པའི་སངས་རྒྱས་པའི་གཞུང་

དུའང་ལྷག་པར་གཉུག་མའི་སེམས་རྣལ་འབྱོར་པའི་ལམ་གི་ངོ་བོར་སྐྱེ་བ་ལ་མོས་

གུས་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། 

ལམ་གི་གནད་ཚང་བའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པ་ནི། དལ་འབྱོར་ལ་སིང་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

པོ་ལེན་པའི་ཐབས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས་འདི་ལྟར་ཉམས་སུ་བླང་བར་

བྱའོ། །དགེ་སེམས་ཁྱད་པར་ཅན་གི་ངང་ནས། སྐྱབས་འགོ་སེམས་བསྐྱེད་ཚད་མེད་

བཞི་བསྒོམ་པ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས། བདག་ཉིད་གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་སོགས་

ལྷག་པའི་ལྷ་གང་རུང་གི་རྣལ་འབྱོར་དང་ལྡན་པའི་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། སོད་

བཅུད་ཐམས་ཅད་ཀི་མ་དག་པ་སྦངས། སོད་ཐམས་ཅད་གཞལ་ཡང་ཁང་དང༌། 

བཅུད་ཐམས་ཅད་ལྷ་དང་ལྷ་མོའི་རང་བཞིན་གི་དག་པ་རབ་འབྱམས་འབའ་ཞིག་ཏུ་

བསམ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྐྱབས་འགོ་སེམས་བསྐྱེད་མཁས་གྲུབ་སངས་རྒྱས་

ཡེ་ཤེས་ཀི་གསུང་རྒྱུན་ལྟར་བྱ་བ་ནི། 

བདེ་ཆེན་ངང་ལས་རང་ཉིད་བླ་མ་ལྷ། །

གང་དེར་གསལ་བའི་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་ཚོགས། །

ཕྱོགས་བཅུར་འཕོས་པའི་སོད་བཅུད་བྱིན་རབས་པས། །

དག་པ་རབ་འབྱམས་འབའ་ཞིག་ཡོན་ཏན་གི། །

བཀོད་པའི་ཁྱད་པར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར། །

ཞེས་པ་ནི་གོང་དུ་བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཚོགས་མ་ལྟ་བུའི་

སེང་ནས་སྐྱབས་འགོ་སེམས་བསྐྱེད་བྱེད་པ་དང༌། དེའི་སྔོན་ལ་སྐྱབས་ཡུལ་གསལ་

འདེབས་པ། དེའི་སྔོན་ལ་དགེ་སེམས་ཁྱད་པར་ཅན་ཞེས་ལམ་ཡོངས་རོགས་ཀི་

ཤར་བསྒོམ་བྱས་ཏེ་སེམས་ཀི་གཏིང་ནས་དལ་བ་ཐོབ་པ་དོན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བྱེད་

ཀི་ཡིན་བསམ་པའི་མོས་པ་ཤུགས་དག་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན། དལ་བ་དོན་དང་ལྡན་

པ་བྱེད་པའི་ལམ་ཉམས་ལེན་གི་ར་བ་ནི་ཐབས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང༌། ཤེས་རབ་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

སོང་ཉིད་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་གཉིས་ཡིན། དེ་གཉིས་ཀི་ནུས་པ་ཆ་ཚང་འདོན་པ་

ལ་ཟུང་འཇུག་གི་རོགས་པ་བརེས་དགོས་ཤིང༌། དེའི་ར་བ་ནི་གཉུག་མའི་ཤེས་པ་དེ་

ཉིད་རྣལ་འབྱོར་གི་ངོ་བོར་སྐྱེ་དགོས་པ་དེ་ཡིན། དེའི་ཉམས་ལེན་བྱེད་ཐུབ་ན་ཀུན་

མཁྱེན་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའི་གསུང་རྒྱུན་དུ། སྔགས་བླ་མེད་ཀི་ལམ་གིས་

སྐུ་གསུམ་དམར་འཇུས་བྱས་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ཡིན། 

རོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཞེས་པ་ནི། ནམ་རྒྱུན་སྐུ་རྒྱན་ཆ་མེད་པ་

ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད། རྒྱན་གོས་མེད་པ་ཞེས་པ་ནི་བརེན་པ་དེ་ཉིད་རིག་པའི་གནས་

ཚུལ་མཚོན་གི་ཡོད། དེས་ན་གཉུག་མ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་འོད་གསལ་ལམ་དུ་བྱེད་

པའི་རྣལ་འབྱོར་དེ་གང་ལ་ཡོད་པ་དེར་སྐུ་གསུམ་གི་གོ་འཕང་ཚེ་གཅིག་ལ་ཐོབ་པ་

དེ་ཡོད་ལ། གཉུག་མ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་འོད་གསལ་ལམ་དུ་བྱེད་པའི་རྣལ་འབྱོར་

གང་ལ་མེད་པ་དེ་ལ་སྐུ་གསུམ་གི་གོ་འཕང་ཚེ་གཅིག་ལ་ཐོབ་ཐུབ་པ་མེད་པས། སྐུ་

གསུམ་གི་གོ་འཕང་ཐོབ་མིན་ནི་གཉུག་མ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་འོད་གསལ་ལམ་དུ་

སྒྲུབ་ནུས་མིན་ལ་ཐུག་ཡོད། 

དེ་ལྟ་བུའི་ཕན་ཡོན་དང༌། དགོས་པ་དང༌། རྒྱུ་མཚན་བཅས་ཤེས་པའི་སྒོ་ནས་

བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་སུ་བླང་བསམ་པའི་ཐོག་ནས་སྐྱབས་འགོ་སེམས་བསྐྱེད་

དང༌། དེ་ནས་སེམས་བསྐྱེད་འབས་བུ་ལམ་བྱེད་བཅས་བྱེད་པ་དང༌། དེ་ནས་སོན་པ་

ཐུབ་པའི་དབང་པོ་རང་ཉིད་ལ་ཐིམ་ཞིང༌། རང་ཉིད་སོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་སྐུར་

གྱུར་ནས་སེམས་བསྐྱེད་འབས་བུ་ལམ་བྱེད་ཀི་དམིགས་པ་བྱས་ནས་རིགས་དྲུག་

གནས་སྦོང་སོགས་ཀི་དམིགས་པ་བྱས་རེས་རང་ཉིད་དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བྱེད་ཀི་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

སྐུ་ལྟ་བུར་བསྐྱེད་ནས་དེས་སོད་བཅུད་བྱིན་གིས་བརབས་ནས་རེས་གཞིག་གི་སྡུད་

རིམ་བྱེད་པ་དང༌། ཡང་ན་བསྡུས་པ་བྱས་ན་རིག་འཛིན་གི་སྡུད་རིམ་བྱས་ཀང༌། 

རང་ཉིད་དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བྱེད་དུ་གསལ་བ་དེ་ཉིད་ཀི་སྐུ་སད་དང༌། སོད་ནས་

རིམ་གིས་ཡལ་ཏེ་འོད་དུ་ཞུ་སེ་ས་ཆུ་ལ་ཐིམ་པ་ནས་བཟུང་སེ་རླུང་རྣམ་ཤེས་དང༌། 

རྣམ་ཤེས་ནམ་མཁའ། ནམ་མཁའ་སོང་པ་དང་པོ་དང༌། སོང་པ་གཉིས་པ། སོང་པ་

གསུམ་པ། སོང་པ་བཞི་པ་བར་ཐིམ་པའི་ཐིམ་རིམ་བྱས་ཤིང༌། འཆི་བ་ཆོས་སྐུའི་

ལམ་འཁྱེར་དང༌། དེ་ལས་དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བྱེད་ཀི་སྐུར་བཞེངས་ནས་བར་དོ་

ལོངས་སྐུའི་ལམ་འཁྱེར། དེ་ལ་གནས་གསུམ་དུ་འབྲུ་གསུམ་གིས་མཚན་ནས་སྐྱེ་བ་

སྤྲུལ་སྐུའི་ལམ་འཁྱེར་བཅས་དེ་ལྟར་བསམ་བློ་བཏང་ནས། བདེ་ཆེན་ངང་ལས་རང་

ཉིད་བླ་མ་ལྷ། །ཞེས་སོགས་བཏོན་པ་བཅས་ཀི་བྱེད་ལུགས་གཅིག་ཡོད། དེ་ལྟར་

བྱས་ཚེ། 

རབ་དཀར་དགེ་སེམས་ཆེན་པོའི་ངང་ཉིད་ལས། །

ཞེས་པ་དེ་ཉིད་སྔོན་དུ་བཏང་ན་ལེགས་པ་ལྟ་བུ་འདུག ཁྱད་པར་སེམས་བསྐྱེད་

བར་དུ་བྱས་ཤིང༌། དེ་རེས་ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ་ན་ཡང་འགིགས། དེ་ནས་སེམས་

བསྐྱེད་འབས་བུ་ལམ་བྱེད་བཅས་གྲུབ་རེས་སྐུ་གསུམ་ལམ་འཁྱེར་གི་དམིགས་པ་

བསྡུས་ཙམ་བྱེད་པ་དང༌། དེ་ནས་བདེ་ཆེན་ངང་ལས་ཞེས་སོགས་བཏོན་ནས་སོད་

བཅུད་བྱིན་རབས་བྱས་རེས། ནང་མཆོད་དང་མཆོད་རས་རྣམས་བླ་མེད་ཀི་ཆོ་ག་

གང་ཡང་རུང་བ་ལྟར་བྱིན་རབས་བྱ་བའམ། མདོར་བསྡུ་ན། 

ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ལན་གསུམ་བརོད་པས། ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་ལ་རྣམ་པ་ནང་མཆོད་དང་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

ཞེས་སོགས་བཏོན་ནས་བྱིན་རབས་བྱས། ཡང་ན། བདེ་ཆེན་ངང་ལས་རང་ཉིད་བླ་

མ་ལྷ། །ཞེས་འདོན་ཚུལ་གོ་རིམ་ནམ་རྒྱུན་ལྟར་བཏོན་ན། བདེ་ཆེན་ངང་ལས་རང་

ཉིད་བླ་མ་ལྷ། །ཞེས་པ་ནི་གཉིད་ཀི་རྣལ་འབྱོར་དང༌། ལྡང་བའི་རྣལ་འབྱོར། ཁྲུས་ཀི་

རྣལ་འབྱོར། ཟས་ཀི་རྣལ་འབྱོར་བཅས་ཡོད་པས། གོམས་འདིས་གང་འཚམས་ཡོད་

ན། གཉིད་མ་བསད་པའི་སྔོན་ནས་ཞུ་བ་གླུས་བསྐུལ་སམ་པའི་བསམ་བློ་བཏང་སེ་དེ་

ནས་གཉིད་ལས་ལྡང་ཞིང༌། གཉིད་ལས་ལྡང་མ་ཐག་ཏུ། བདེ་ཆེན་ངང་ལས་རང་ཉིད་

བླ་མ་ལྷ། །ཞེས་པའི་དོན་འདི་བསམ་བློ་གཏོང་གི་ཡོད་ལ། དན་ཐུབ་ན་གཉིད་ལས་

ལྡང་མ་ཐག་ཏུ་ལྷ་ཡི་རྣལ་འབྱོར་གི་ང་རྒྱལ་དང་གསལ་སང་ལ་བསམ་བློ་བཏང་ནས་

སྤོད་ལམ་གི་ལྷའི་ང་རྒྱལ་བཏོན་དགོས་པ་ཡིན། ང་རང་ནམ་རྒྱུན་ཞོགས་པ་གཉིད་

བསད་མ་ཐག་ཏུ།

གང་གི་ཐུགས་བརེས་ཉེར་བཟུང་ནས། །

ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་སངས་པའི་ཕྱིར། །

དམ་པའི་ཆོས་ནི་སོན་མཛད་པ། །

གཽ་ཏམ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཞེས་པ་དེ་དན་པ་ལྟར་རག་ཏུ་འདོན་གི་ཡོད། དེ་ལྟར་སོན་པའི་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀི་ཡོན་ཏན་དན་པར་བྱས་ཤིང༌། ཁོང་གི་མཁྱེན་པ་དང་བརེ་བའི་ཡོན་ཏན་དེ་

དག་ཇི་བཞིན་ཉམས་ལེན་ཞིག་བྱེད་བསམ་པ་བྱས་ནས་ངག་བྱིན་རབས་དང༌། 

འགྱུར་སྔགས་ལ་སོགས་པ་བྱེད་ཀི་ཡོད། དེ་ལྟར་བདེ་ཆེན་ངང་ལས་རང་ཉིད་བླ་མ་

ལྷ། །ཞེས་གསུང་གི་ཡོད། གོ་རིམ་འདི་ལྟར་བྱས་ན་འགིགས་པ་ཡིན། ལྡང་བའི་རྣལ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

འབྱོར་ཏེ་ལྡང་མ་ཐག་ཏུ་ལྷ་ཡི་རྣལ་འབྱོར་གི་ང་རྒྱལ་དང་གསལ་སང་བཏོན། སྒྱུ་མ་

ལྟ་བུའི་བསམ་བློ་བཏང་བ་བཅས་བྱེད་དགོས། དེ་ནས་ཁྲུས་ཀི་རྣལ་འབྱོར་ལ་

སོགས་པ་དེ་དག་ཀང་བྱེད་དགོས་ཤིང༌། དེ་ནས་དངོས་གཞི་ཐུན་གི་སྐབས་སུ་

སྐྱབས་ཡུལ་གསལ་བཏབ་པ་ནས་བཟུང་སེ། 

རབ་དཀར་དགེ་སེམས་ཆེན་པོའི་ངང་ཉིད་ལས། །

ཞེས་སོགས་ཀིས་སྐྱབས་འགོ་དང་སེམས་བསྐྱེད། ཁྱད་པར་གི་སེམས་བསྐྱེད། 

དེ་རེས་སེམས་བསྐྱེད་འབས་བུ་ལམ་བྱེད་བཅས་རིམ་པར་གྲུབ་རེས་སྐུ་གསུམ་

ལམ་འཁྱེར་གི་དམིགས་པ་བྱས། དེ་ནས་མཆོད་རས་བྱིན་རབས་བྱེད་པ་བཅས་

ཡིན། སྐྱབས་ཡུལ་རང་ལ་ཐིམ་ཞིང༌། དེས་རྐེན་བྱས་ནས་འོད་ཞུ་བྱས། དེ་ནས་འཆི་

བ་ཆོས་སྐུའི་ལམ་འཁྱེར་དང༌། བར་དོ་ལོངས་སྐུའི་ལམ་འཁྱེར། སྐྱེ་བ་སྤྲུལ་སྐུའི་ལམ་

འཁྱེར་མདོར་བསྡུས་རེ་བྱེད་པ་བཅས་འདི་ལྟར་ཡིན། དེ་ནས་མཆོད་རས་བྱིན་གིས་

བརབས་ཤིང༌། དེ་རེས་ཚོགས་ཞིང་གསལ་འདེབས་པ་ནི། བདེ་སོང་དབྱེར་མེད་ལྷ་

ལམ་ཡངས་པ་ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་འཁིགས་པའི་དབུས། །

ཞེས་སོགས་ཀིས་ཚོགས་ཞིང་གསལ་འདེབས་ཤིང༌། པད་འདབ་བཅུ་གཅིག་

གི་དབུས་སུ་སེངེས་བཏེགས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཁིའི་སེང་དུ་བླ་མ་བློ་བཟང་ཐུབ་

དབང་རོ་རེ་འཆང་དང༌། འདབ་མ་བཞིར་རོ་རེ་འཇིགས་བྱེད་ལ་སོགས་པ་ཡི་དམ་

གཙོ་བོ་བཞི་དང༌། དེ་ནས་བླ་མེད་ཀི་ལྷ་ཚོགས་ནས་བཟུང་སེ་ཆོས་སྲུང་བར་གི་

པད་རིམ་བཅུ་གཅིག་གི་སེང་གི་ལྷ་རྣམས་དང༌། དེ་བཞིན་དངོས་བརྒྱུད་ཀི་བླ་མ་

བཅས་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་ཡིན། དེ་ལྟ་བུའི་ཚོགས་ཞིང་གསལ་བཏབ་ཟིན་



  130  

བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

རེས་ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་དངས། གཉིས་སུ་མེད་པར་བསིམས། དེ་ནས་ཡན་ལག་བདུན་

འབུལ་བ་ལ། 

གང་གི་ཐུགས་རེས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དབྱིངས། །

ཞེས་སོགས་ཀིས་ཕྱག་འཚལ་བའི་ཡན་ལག་དང༌། ཕྱག་འཚལ་བ་དེ་ལ། བླ་མ་

ལོངས་སྐུའི་ངོ་བོར་བལྟས་ནས་ཕྱག་འཚལ་བ་དང༌། བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུའི་ངོ་བོར་བལྟས་

ནས་ཕྱག་འཚལ་བ། བླ་མ་ཆོས་སྐུའི་ངོ་བོར་བལྟས་ནས་ཕྱག་འཚལ་བ། དེ་ནས་བླ་

མ་མཆོག་གསུམ་གི་བདག་ཉིད་དུ་བལྟས་ནས་ཕྱག་འཚལ་བ་བཅས་དང༌། དེ་ནས། 

དུས་གསུམ་ཕྱོགས་བཅུར་བཞུགས་པའི་བླ་མ་དང༌། །

ཞེས་པས་ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་

བཅས་ཡིན། དེ་ནས་ཡིག་ཆུང་དུ། ཞེས་སྒོ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་བྱས་ནས། མཆོད་

པ་འབུལ་བ་ནི། མཆོད་པའི་འཁོར་གསུམ་པོ་རྣམ་པར་མི་རོག་པ་བདེ་སོང་དབྱེར་

མེད་ཀི་བདག་ཉིད་དུ་རྒྱས་བཏབ་ནས་འབུལ་བ་ནི། 

སྐྱབས་མགོན་རེ་བཙུན་བླ་མ་འཁོར་བཅས་ལ། །

ཞེས་སོགས་ཀིས་ཕྱི་བུམ་དབང་འབེལ་བའི་མཆོད་པ་དང༌། ནང་གསང་དབང་

དང་འབེལ་བའི་མཆོད་པ། གསང་དབང་ཤེར་དབང་དང་འབེལ་བའི་མཆོད་པ། དེ་ཁོ་

ན་ཉིད་ཚིག་དབང་དང་འབེལ་བའི་མཆོད་པ་དེ་རྣམས་དང༌། དེ་ནས་སན་འབུལ་བ་

དང༌། བདག་ཉིད་བན་དུ་འབུལ་བ་བཅས་དང༌། དེ་ནས་བཤགས་པའི་ཡན་ལག དེ་

ནས་རེས་སུ་ཡི་རང་བའི་ཡན་ལག ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བར་བསྐུལ་བའི་ཡན་ལག 

མྱ་ངན་མི་འདའ་བར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ཡན་ལག བསྔོ་བའི་ཡན་ལག་བཅས་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཡིན། སྐབས་རེ་མཚམས་འདིར། 

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བདག་སྐྱབས་མཆི། །

ཞེས་སོགས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སོམ་པ་བཟུང་བ་དང་གཅིག སྔགས་ཀི་

སོམ་པ་བཟུང་བ་དང་གཉིས་ནམ་རྒྱུན་འདོན་བཞིན་པ་ནི་སྒྲུབ་པའི་མཆོད་པ་ཡིན་

པས་གལ་འགངས་ཆེ་ལ། དེས་སོམ་པ་གསར་དུ་མི་ཐོབ་ཀང༌། སོམ་པ་གསོ་བར་

ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཡིན། དེས་ན། 

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བདག་སྐྱབས་མཆི། །

ཞེས་སོགས་ཀི་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ནས་བྱང་སོམ་གི་བསླབ་བྱ་

ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་སློབ་བསམ་པའི་འདུན་པ་དག་པོ་སྐྱེས་ནས་སེམས་བསྐྱེད་བྱེད་

ཅིང་བྱང་སོམ་བཟུང་བ་དེ་ཡིན། དེ་རེས།

སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས། །

བདག་ལ་དགོངས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

ཞེས་སོགས་ཀིས་སྔགས་སོམ་བཟུང་བ་ཡིན། དེ་དག་ནི་སྒྲུབ་པའི་མཆོད་པ་

ཡིན། དེ་རེས་ཡི་རང་སོགས་ནི་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་ཡིན། དེ་ནི་བསྐྱར་བཤད་

གཉིས་པ་ཡིན། 

བསྐྱར་བཤད་གསུམ་པ།

བསྐྱར་བཤད་གསུམ་པ་ལ་དེ་ཙམ་ཞུ་རྒྱུ་མི་འདུག་ཀང༌། མདོར་ན་དལ་བ་ཐོབ་

པ་དོན་དང་ལྡན་པའི་ཆེད་དུ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་བརོན་བསམ་པ་ཞིག་བྱེད་

དགོས། དེ་ཡང་སྔོན་གི་གྲུབ་ཆེན་དྷརྨཱ་བ¿་ཡབ་སྲས་ནས་བཟུང་སེ་བླ་མའི་རྣལ་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

འབྱོར་སེམས་དཔའ་གསུམ་བརེགས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་འདི་ལྟ་བུ་ཉམས་བཞེས་

གནང་ནས་གྲུབ་པའི་གོ་འཕང་མཐོན་པོར་གཤེགས་པ་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན། 

བདག་ཀང་དེ་དག་གི་རེས་སུ་བསླབས་ནས་དལ་བ་ཐོབ་པ་དོན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་

ཅིས་ཀང་བྱ་བསམ་པ་ཞིག་བྱེད་དགོས། དེ་ནས། 

རབ་དཀར་དགེ་སེམས་ཆེན་པོའི་ངང་ཉིད་ལས། །

ཞེས་སོགས་ཀིས་སྐྱབས་ཡུལ་གསལ་བཏབ་ནས་སྐྱབས་སུ་འགོ་བ་དང༌། དེ་

ནས་བདུད་རི་འབེབས་སྦངས་ཀི་དམིགས་པ་བྱས། སྦང་འཇུག་ཚུད་ཅེས་པ་ལྟར་

སིག་སྒིབ་སྦང་ཞིང༌། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་བྱིན་རབས་འཇུག་པ་དང༌། མཆོག་

གསུམ་གི་སྐྱབས་འོག་ཏུ་ཚུད་པ་བཅས་ཡིན། དེ་ཡང་རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ལ་དེ་ལྟར་བསམ་བློ་བཏང༌། དེ་རེས་སེམས་བསྐྱེད་བྱས་ཏེ་སིང་ཁོང་རུས་པའི་

གཏིང་ནས་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་གི་དོན་བསྒྲུབ་བསམ་པའི་མོས་པ་བསྐྱེད་

ན་སོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་དགེས་ཤིང༌། དགེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དུས་ད་ལྟ་

བར་དུ་བསམ་མ་མྱོང་བ་ཞིག་དང༌། ད་ལྟ་བར་དུ་ཁ་མིག་ཡར་ལྟ་བྱེད་མ་མྱོང་བ་

ཞིག་ལ་ད་གཟོད་གཞི་ནས་རྨོངས་གཉིད་ལས་སད་ནས་བསམ་བློ་གཏོང་བའི་འགོ་

ཚུགས་པ་དང༌། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ས་ལ་བགོད་པའི་གོམ་པ་དང་པོ་སོ་བའི་

ཐབས་ལ་འབད་བརོན་བྱེད་པ་འདི་རྒྱལ་བ་རྣམས་དགེས་པའི་མཆོད་པ་ངོ་མ་ཡིན། 

དེས་ན་ཐུབ་དབང་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་དགེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཕན་བུ་

ཞིག་ཡོད་པས་སོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་དགེས་བཞིན་དུ་མཐར་རང་ལ་ཐིམ་ཞིང༌། 

དེའི་རྐེན་གིས་རང་ཉིད་ཡི་དམ་གི་ལྷར་བསྐྱེད། ཡང་ན་སོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཐིམ་པའི་རྐེན་གིས་བདེ་ཉམས་སོན་ནས། དེས་སོང་ཉིད་ངེས་པ་དང༌། དེ་ནས་སྡུད་

རིམ་གི་དམིགས་པ་རྣམས་བསྒོམས། དེ་ནས་འཆི་བ་ཆོས་སྐུའི་ལམ་འཁྱེར་དང༌། 

བར་དོ་ལོངས་སྐུའི་ལམ་འཁྱེར། སྐྱེ་བ་སྤྲུལ་སྐུའི་ལམ་འཁྱེར་རྣམས་བྱས། དེ་ནས་ལྷ་

ཡི་རྣལ་འབྱོར་དང་ལྡན་པའི་ངང་ནས་མཆོད་རས་བྱིན་རབས་བཅས་བྱེད་དགོས།

དེ་རེས་གཞི་ནས། བདེ་སོང་དབྱེར་མེད་ལྷ་ལམ་ཡངས་པའི་ཀུན་བཟང་མཆོད་

སྤྲིན་འཁིགས་པའི་དབུས། །ཞེས་པ་འདི་ཉིད་མ་བཏོན་གོང་དུ་ཅུང་ཟད་བསམ་བློ་

གཏོང་དགོས་པ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཡིན། གང་ཐུབ་ཀིས་བླ་མ་རང་ལ་

ཐིམ་པའི་དགའ་སྤྲོའི་སང་བ་ཡོད་པའི་སེམས་དགའ་ལྷང་ལྷང་ཡོད་པའི་བདེ་ཉམས་

ཀི་ཐོག་ནས་བདག་ཅེས་པ་དེ་གང་དུ་ཡོད་མེད་བསམ་བློ་གཏོང་བ་དང༌། སོན་པ་

ཐུབ་པའི་དབང་པོའང་གང་ལ་བརོད་ཀི་ཡོད་ཅེ་ན། རེད་རྒྱུ་མེད་པ་དང༌། དིན་ཆེན་ར་

བའི་བླ་མ་ལ་ཆ་བཞག་ཀང༌། བརག་ཅིང་དཔྱད་ན་རེད་རྒྱུ་མེད་པ་ལྟ་བུའི་ཐོག་ནས་

ཐོག་མར་རང་གི་བདག་མེད་ལ་བསམ་བློ་བཏང་ན་ལས་སླ་བ་ཡོད། དེ་ཡང་རེད་རྒྱུ་

མེད་པ་གང་ཞིག་ལ་ཐ་སད་བཏགས་པའི་སྒོ་ནས་བྱ་བ་བྱེད་ནུས་ཤིང༌། བདེ་སྡུག་

མྱོང་མཁན། ཕན་གནོད་དངོས་སུ་འདེན་མཁན་ཞིག་སོན་མེད་དུ་འོས་མེད་ཀི་

འཇོག་པ་ཞིག་ལས་འགོ་ས་མེད་པ་ཆགས་ཡོང་གི་ཡོད། 

དེ་ལ་དཔེ་བླངས་ནས་ཕུང་སོགས་ཀིས་འདུས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀང་

ཕྱོགས་དང་རྒྱུན་གི་ཆ་བཅས་ནས་བསམ་བློ་བཏང་ན་གཏན་ནས་རེད་རྒྱུ་མེད། དེ་

བཞིན་ཆ་དང་ཆ་ཅན་དང༌། བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་བ། གཞན་ཡང་

དུས་གསུམ་ཞེས་བརོད་ཀང༌། འདས་དང་མ་འོངས་གཉིས་ད་ལྟ་བ་ལ་ལྟོས་དགོས་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

ཤིང༌། ད་ལྟ་བ་དེ་ཡང་བཏགས་དོན་བཙལ་ན་རེད་རྒྱུ་མེད། སྐད་ཅིག་ཕྱེད་འདས་པ་

དང༌། སྐད་ཅིག་ཕྱེད་ནི་མ་འོངས་པ་ཡིན་པས་ད་ལྟ་བ་མེད། ད་ལྟ་བ་མེད་ན་འདས་

དང་མ་འོངས་གཉིས་ཀང་འཇོག་མི་ཤེས་ཤིང༌། འདས་མ་འོངས་གཉིས་འཇོག་པ་ལ་

ད་ལྟ་བ་ཡོད་དགོས། ད་ལྟ་བ་བཙལ་ན་རེད་རྒྱུ་མེད། དེ་དང་དེས་མཚོན་པའི་གང་ལ་

བསམ་བློ་བཏང་ཡང་རེད་རྒྱུ་མེད་ལ། མཛུབ་མོ་ཡང་འཛུགས་ས་མེད་པར་བསམ་

བློ་གང་ཐུབ་ཅིག་བཏང༌། དེ་ནི་ཡ་མཚན་ཅན་ཆོས་ཐམས་ཅད་བརག་ཅིང་དཔྱད་ན་

རེད་རྒྱུ་མེད་པ། 

བརག་ན་གཞི་ར་བལ་བའི་ཆོས་ཀི་གནས་ལུགས་འདི། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་མ་བརག་མ་དཔྱད་ན་ཉམས་དགའ་བ། བརག་ཅིང་དཔྱད་

ན་མཛུབ་མོ་འཛུགས་ས་ཅི་ཡང་མེད་པ་ཞིག་བསམ་བློ་འཁོར་སྐབས། གཞི་ནས་

རང་ལ་ཕྱི་དང་ནང་གི་ཆོས་སང་སྐབས་ཇི་ལྟར་སང་གི་ཡོད་མེད་བསམ་བློ་བཏང་ན། 

ཕྱི་དང་ནང་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དོན་གི་སེང་ནས་ཡོད་པ་ཞིག་ང་ཚོར་སང་གི་ཡོད། 

འོན་ཀང་ང་ལ་སང་བ་འདི་མེད་བཞིན་དུ་སང་བ་ཞིག་རེད་འདུག འཁྲུལ་བའི་དབང་

གིས་སང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་ང་ལ་སང་བ་ལྟར་དུ་མེད་པ་ཐག་ཆོད་འདུག་བསམ་

པའི་བློ་ཞིག་ཡོང་བ་ཡིན། དེ་ནི་སོང་ཉིད་ལ་ཅུང་ཟད་ཉེ་པོ་ཆགས་པ་དང༌། སོང་ཉིད་

ཀི་དི་མ་ལྟ་བུ་གཞི་ནས་ཚོར་ཡོང་གི་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའི་བློ་དགའ་ལྷང་ལྷང་ཡོད་པ་

དེས་སོང་པ་ཉིད་ཀི་དོན་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་བསམ་བློ་བཏང་ནས་བདེ་སོང་དབྱེར་མེད་

ཅེས་པ་འདི་ཐོག་མར་རང་རྒྱུད་ལ་ཚང་བ་ཞིག་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན། 

དེ་ནས་བདེ་སོང་དབྱེར་མེད་དེའི་རོལ་པ་མདུན་གི་ནམ་མཁར་འོ་མའི་རྒྱ་མཚོ་



  135  

༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དང༌། དཔག་བསམ་ཤིང་གི་སེང་དུ་པད་འདབ་ཁི་དང་བཅས་པའི་སེང་དུ་ར་བའི་བླ་

མ་དང་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་པའི་བླ་མ་བློ་བཟང་ཐུབ་དབང་རོ་རེ་འཆང་དང༌། དེའི་མཐའ་

སྐོར་དུ་དངོས་བརྒྱུད་ཀི་བླ་མ་ཡི་དམ་དང་བཅས་པ་གསལ་བཏབ། དེ་ནས་སྤན་

འདེན། དགུག་གཞུག་བཅིངས་བརེས་བྱས། དེ་ནས་དེ་ལ་མཆོད་པ་འབུལ་བ་དང༌། 

ཡན་ལག་བདུན་གི་སྒོ་ནས་མཆོད་པ་འབུལ་བ། དེ་རེས་སྒྲུབ་པའི་མཆོད་པ་འབུལ་

བ་བཅས་བྱེད་པ་ཡིན། དེ་ནི་བསྐྱར་བཤད་གསུམ་པ་དེ་ཡིན།

ཉིན་དང་པོའི་ཉམས་ཁིད་ཀི་སིང་དོན།

བྱམས་བརེའི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་སོན་པ།

དེ་ཡང་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀིས་དབུ་མ་ར་བ་ཤེས་རབ་

ཀི་མཇུག་ཏུ་སོན་པའི་བཀའ་དིན་དན་པའི་སྒོ་ནས་བསོད་ཕྱག་མཛད་པའི་ཚིགས་སུ་

བཅད་པ། 

གང་གི་ཐུགས་བརེས་ཉེར་བཟུང་ནས། །

ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་སངས་པའི་ཕྱིར། །

དམ་པའི་ཆོས་ནི་སོན་མཛད་པ། །

གཽ་ཏམ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཞེས་ཇི་སྐད་གསུངས་པ་ལྟར་འཛམ་གིང་འདིའི་སེང་གི་བྱམས་པ་དང༌། བརེ་

བའི་བསླབ་བྱ་གནང་མཁན་གི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་མང་དུ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་དམིགས་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

བསལ་གི་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་གཅིག་ནི་སོན་པ་ཤཱཀ་སེངེ་ཡིན། དེ་ཡང་ཁྱད་དུ་

འཕགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། 

གང་གི་ཐུགས་བརེས་ཉེར་བཟུང་ནས། །

ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་སངས་པའི་ཕྱིར། །

དམ་པའི་ཆོས་ནི་སོན་མཛད་པ། །

ཞེས་ཉེས་པ་ཀུན་གི་ར་བ་ང་རང་ཚོའི་རྒྱུད་ཀི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་རོག་པས་ཉེས་

པ་དེ་རྣམས་ཡོང་བ་ཡིན། དེ་ལ་བརེན་ནས་སྡུག་བསྔལ་ཡོང་བ་དང༌། མདོར་ན་ང་

རང་ཚོ་ཚང་མ་རང་གི་ངང་གིས་མི་འདོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ཕྱིན་ཅི་

ལོག་གི་རོག་པས་སྐྱེས་ཡོང་གི་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་རོག་པ་ངན་པ་སེལ་

བ་ལ། ལྟ་བ་ངན་པའི་ད་བ་མཐའ་དག་སེལ་བར་མཛད་པའི་ཆེད་དུ་དམ་པའི་ཆོས་

གསུངས་པ་ཞེས་པས། ལྟ་བ་དེ་ཇི་འད་ཞིག་གསུངས་ཡོད་ཅེ་ན། མི་རག་པ་ལ་རག་

པར་ཞེན་པ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་བདེ་བར་ཞེན་པ། བདག་མེད་པ་ལ་བདག་ཏུ་

ཞེན་པ། མི་གཙང་བ་ལ་གཙང་བར་ཞེན་པའི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་ལྟ་བ་དེ་རྣམས་ཀིས་ང་

རང་ཚོར་ཉོན་མོངས་འད་མིན་སྐྱེ་བའི་རྐེན་བྱེད་ཀི་ཡོད། དེས་ན་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་ལྟ་

བའི་གཙོ་བོ་ནི་བདག་ཏུ་ལྟ་བའི་ལྟ་བ་དེ་ཡིན། མདོར་ན་ངར་འཛིན་པའི་ལྟ་བའི་སེང་

དུ་སླེབས་ཀི་ཡོད་པས་ལྟ་བ་དེ་སེལ་བའི་ཐབས་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉིད་ཀིས་

བྱམས་པ་དང༌། བརེ་བའི་སྐོར་བཀའ་གནང་ཡོད། 

མདོར་ན། མཐའ་ཡས་པའི་མ་རྒན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཆེད་དུ་ཕན་པའི་

བསམ་པ་སྐྱེས་པའི་བདག་པས་གཞན་གཅེས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཞེས་བླ་ན་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

མེད་པའི་སེམས་དེས་ཀང་བདག་ཏུ་ལྟ་བའི་དངོས་ཀི་གཉེན་པོ་བྱེད་མི་ཐུབ་པ་ཡིན། 

དེས་ན་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་ལྟ་བའི་གཉེན་པོ་ནི། བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་བློས་ཇི་ལྟར་

བཟུང་བ་ལྟར་གི་བདག་དེ་མེད་པ་ཞེ་ཐག་པ་ནས་ཁོ་ཐག་ཆོད་པའི་ངེས་པ་ཐོབ་པ་

ཞིག་དང༌། དེ་ལྟ་བུའི་ངེས་པ་ཐོབ་པའི་བློ་དེར་གོམས་འདིས་བསེན་ནས་ཇེ་ཟབ་ཏུ་

ཕྱིན་ན། བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་ལྟ་བ་དེ་ཉིད་ཇེ་ལྷོད་དུ་སོང་སེ། མཐར་བདག་ཏུ་འཛིན་

པའི་ལྟ་བ་དེ་སེལ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་བ་ཡིན། དེ་ནི་སོན་པ་འད་འདའི་ནང་ནས་མི་འད་

བ་ཞིག་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་གཙོ་བོ་ཡིན། དེ་ཡང་རེ་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའི་རེན་

འབེལ་བསོད་པ་ལས། 

ཁྱོད་ཀི་སྨྲ་བ་ཟླ་མེད་པར། །

མཐོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་རེན་འབྱུང་གི །

ལམ་འདི་ཉིད་ཀིས་གསུང་གཞན་ཡང༌། །

ཚད་མར་གྱུར་པར་ངེས་པ་སྐྱེ། །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། 

དོན་བཞིན་གཟིགས་ནས་ལེགས་གསུངས་པ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དང༌། དེ་བཞིན་མཁས་པའི་དབང་པོ་ཚང་མས་ཐུན་མོང་

མ་ཡིན་པའི་ཡོན་ཏན་གསུང་སྐབས། བདག་མེད་པའི་ལྟ་བ་སོན་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་

བྱས་ནས་མཁྱེན་པ་བླ་ན་མེད་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། དེས་ན་སོན་པ་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་ཡོན་ཏན་གསུང་སྐབས་ཀང༌། མཁྱེན་པ་དང་བརེ་བའི་ཡོན་

ཏན་དེ་དག་གསུང་གི་ཡོད། སྤིར་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ཡོན་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

ཏན་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ཀང༌། དེའི་ནང་གི་གཙོ་བོ་ནི་བརེ་བའི་ཡོན་ཏན་

དང༌། མཁྱེན་པའི་ཡོན་ཏན་གཉིས་ཀི་ཐོག་ནས་བསོད་བསྔགས་མཛད་ཡོད།

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉིད་ཀིས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་ཆོས་སོན་སྐབས་ཀང༌། བཅོམ་

ལྡན་འདས་རང་ཉིད་ཀི་ཡོན་ཏན་མཐར་ཐུག་པ་མངའ་བའི་ཡོན་ཏན་དེ་འད་ཞིག་

གདུལ་བྱའི་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའི་དོན་དུ་ཆོས་སོན་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་ཆོས་ཀི་

སིང་པོ་དེ་ཡང༌། བྱམས་སིང་རེ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང༌། སོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་དེ་

གཉིས་ཡིན། དེས་ན་ང་རང་ཚོ་སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ཞེས་བརོད་

མཁན་ཞིག་ཡིན་ན། ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང༌། སོང་ཉིད་ཀི་

ལྟ་བ་ལ་ཉིན་རེར་ཚིག་རེ་ལས་མ་བྱུང་རུང་བལྟས་ནས་ཤེས་པ་བྱེད་དགོས་ཤིང༌། 

དེ་ལྟར་བྱས་ན་ཐིགས་པ་བསགས་པའི་རྒྱ་མཚོའི་དཔེ་ལྟར་ཐིགས་པ་རེ་རེས་སོད་

དེ་བཀང་མི་ཐུབ་ཀང༌། ཐིགས་པ་རེ་རེ་བཞིན་བསགས་ནས་མཐར་རྒྱ་མཚོ་གྲུབ་

པའི་དཔེ་དང༌། དེ་བཞིན་བག་རི་ཆེན་པོ་དག་ཀང་ཆུ་འཇམ་ཞིང་མཉེན་པས་གནས་

གཅིག་ཏུ་ཆུ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ལོ་བརྒྱ་སོང་རིམ་པར་བཞུད་སྐབས་རིམ་པས་བག་

རི་ཡང་ཀོང་ཀོང་ཆགས་ནས་ཆུའི་ཤུལ་ལྟ་བུ་སླེབས་ཀི་ཡོད། དཔེ་དེ་བཞིན་ང་རང་

ཚོས་ཀང་ཉིན་རེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང༌། སོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་ལས་

བརམས་པའི་འགེལ་བཤད་ཚིག་རེ་བསླབས་ནས་ཕྱིན་ན་བདུན་ཕག་གཅིག་ལ་

བདུན་ཤེས་ཤིང༌། ཟླ་བ་གཅིག་ལ་སུམ་ཅུ་ཙམ་ཤེས་པ་དང༌། ལོ་གཅིག་ལ་སུམ་

བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཙམ་ཤེས་ཐུབ་པ་ཡིན། 

བོད་ཡིག་གི་དགེ་མཚན།
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

སྔ་མ་མ་བརེད་པའི་ཐོག་ནས་གསར་པ་རིམ་བཞིན་བལྟས་ན། ང་རང་ཚོར་མི་

ལུས་ཤིག་ཐོབ་ཡོད་ལ། བོད་པར་ཆ་བཞག་ན་བོད་ཡིག་ཅིག་ཡོད། བོད་ཡིག་དེས་

ནང་ཆོས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་དགོས་བྱུང་ཚེ་སུ་གཅིག་ལ་སོན་དགོས་དོན་མེད། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉིད་ཀི་བཀའ་དང༌། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དེ་དག་གི་གསུང་རབ་

རྣམས་ལེགས་སྦར་གི་སྐད་དུ་མཛད་ཡོད། འོན་ཀང་ང་ཚོས་ལེགས་སྦར་ཤེས་

དགོས་དོན་མེད། སྔོན་གི་མཁས་གྲུབ་ལོ་པཎ་བཀའ་དིན་ཅན་རྣམས་ཀིས་དེ་དག་ཆ་

ཚང་བོད་ཡིག་ཐོག་བསྒྱུར་བ་དང༌། བོད་སྐད་དེ་ཡང་ཧ་ཅང་ཡར་རྒྱས་སུ་ཕྱིན་ནས་

ལེགས་སྦར་གི་སྐད་དང་དོ་མཉམ་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། 

དེར་བརེན་ང་ཚོ་བོད་པར་ཆ་བཞག་ན། རང་གི་སྐད་ཡིག་དེ་ཉིད་ཀི་ཐོག་ནས་

སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀི་སྐོར་ལ་སུ་གཅིག་ལ་སོན་མི་དགོས་པ་དང༌། སུ་གཅིག་ལ་

འགམ་ཆུ་ལྡང་མི་དགོས་པ་ཞིག་ཡོད། མིག་དབང་ལ་སྐྱོན་མེད་པར་དཔེ་ཆ་ཀོག་

ཐུབ་ཙམ་ཞིག་ཡོད་ན་སྐལ་བ་བཟང་པོ་ཡིན། འོན་ཀང་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ཀི་

ཤེས་རབ་མེད་པ་དང༌། ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ཀི་ཤེས་རབ་ཅུང་ཟད་ཡོད་ཀང༌། 

མིག་ལོང་ཞིང་རྣ་བ་འོན་པ་ཞིག་ཡིན་ཚེ་དལ་འབྱོར་ཆ་ཚང་ཞིག་མེད་པར་གྱུར་པས་

ཁག་པོ་ཡིན། ང་རང་ཚོ་དལ་བ་དང་འབྱོར་པའི་ཆོས་རྣམས་ཚང་བའི་གནས་སྐབས་

འདིར་དལ་བ་དོན་ལྡན་ཡོང་བའི་ཨུ་ཚུགས་རྒྱག་དགོས་པ་ཡིན། 

ཁྱེད་རང་ཚོ་ཆེན་པོ་ཧོར་སོག་གི་ཆོས་གོགས་རྣམས་ལ་ཆ་བཞག་ཀང༌། ར་བ་

ཁྱེད་རང་ཚོའི་སྐད་ཡིག་ཡོད་པ་ཡིན། འོན་ཀང་སྔོན་གི་སོག་པོ་རྣམས་ཀི་དཔེ་ཆ་

སྦོང་རྒྱུ་དེ་བོད་སྐད་རང་གི་ཐོག་ནས་སྦངས་པ་དང༌། ཁ་ཏོན་འདོན་སྐབས་ཀང་ཕལ་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

མོ་ཆེས་བོད་སྐད་ཀི་ཐོག་ནས་འདོན་གི་ཡོད། གདངས་ཕན་བུ་མི་འད་བ་ཙམ་ལས་

དེ་མིན་བོད་སྐད་གཙང་མ་ཡིན། གདངས་ཕན་བུ་མི་འད་བ་ནི་ང་ཚོ་བོད་རིགས་ལ་

ཆ་བཞག་ཀང༌། གཙང་པ་རྣམས་ཀི་ཀོག་སངས་གཅིག་དང༌། སོད་པ་རྣམས་ཀི་ཀོག་

སངས་གཅིག དབུས་པ་རྣམས་ཀི་ཀོག་སངས་གཅིག ཁམས་པ་རྣམས་ཀི་ཀོག་

སངས་གཅིག ཁམས་པའི་ནང་དུ་ས་ཁུལ་སོ་སོའི་སྐད་མི་འད་བ་རེ་ཡོད། རའུ་བའི་

ལོག་སྐད་ལ་ཆ་བཞག་ན་གཞན་སུས་ཀང་མི་གོ་བ་དང༌། དེ་བཞིན་རྒྱལ་རོང་བའི་

ལོག་སྐད་སོགས་འད་མིན་ཡོད། དེ་བཞིན་ཨ་མདོ་བའི་ཀོག་སངས་མི་འད་བ་

སོགས་མང་དུ་ཡོད། འོན་ཀང་ཚང་མས་བོད་ཡིག་ཀོག་གི་ཡོད་པས་སྒ་གདངས་

ཕན་བུ་མི་འད་བ་ནི་ང་ཚོ་བོད་རིགས་ཀི་ནང་དུའང་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད། དོན་

དུ་དེ་དག་ཚང་མས་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་སྐུ་དུས་དག་ཐེར་མཛད་པའི་

བོད་ཡིག་ལ་བརེན་ནས་ད་ལྟ་བར་མི་ལོ་སོང་ཕག་བརྒལ་བ་དེའི་རིང་བྱ་བ་ཆེན་པོ་

བསྒྲུབས་ཡོད། དེང་སྐབས་ཀང་འཛམ་གིང་འདིའི་ཐོག་བོད་ཀི་ནང་ཆོས་ལ་དོ་སང་

བྱེད་མཁན་ཇེ་མང་དུ་འགོ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་བོད་ཡིག་ར་བ་ཇེ་ཆེར་འགོ་གི་ཡོད། 

ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་སྔགས་དང་བཅས་པ་དཔལ་ནཱ་ལེདནའི་ཆོས་བརྒྱུད་དི་མ་མེད་

པ་དེ་ཉིད་འགེལ་བཤད་རྒྱག་པའི་སྐབས་སུ་མཐར་གཏུགས་ནས་བོད་ཡིག་ལ་

གཏུགས་དགོས་པ་ཡིན། དབྱིན་ཇི་དང༌། ཕ་རན་སི། འཇར་མན། ཨི་ཊ་ལི་སོགས་

སྐད་ཡིག་འད་མིན་གི་ནང་དུ་ནང་ཆོས་བསྒྱུར་ཡོད་ཀང༌། དེ་དག་ནི་བར་སྐབས་ལོ་

ངོ་བཞི་བཅུ་ལྔ་བཅུ་ནང་བསྒྱུར་བ་ཞིག་དང༌། དེ་དག་ཀང་སྒྱུར་བ་པོ་ལོ་ཙཱ་བ་མི་འད་

བའི་དབང་གིས་ཐ་སད་མི་འད་རེ་བེད་སྤད་ཏེ་གཏན་འཁེལ་བ་ཞིག་མེད། བོད་ཡིག་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ནི་ལོ་ངོ་སོང་ཕག་གི་རིང་གཏན་འཁེལ་ནས་ཡོད་པ་ཡིན། 

  ང་རང་ཚོ་ཕ་མེས་ཀི་དུས་ནས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་བྱེད་མཁན་

རྣམས་ལ་ཡི་གེ་འདི་འད་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་སྐལ་བ་བཟང་པོ་ཞིག་དང༌། སོབས་པ་སྐྱེ་

འོས་པ་ཞིག་ཡིན། མཐུན་རྐེན་དང་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་འདི་འད་ཡོད་པའི་དུས་སུ་

དཔེ་ཆ་བལྟ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ཁྱེད་རང་རྒན་རྒོན་ཚོ་ཡིན་

ནའང༌། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་ང་ཚོ་ཁྱིམ་པ་མི་ནག་ཡིན། གཉིས་ནས་ན་ཚོད་རྒས་

སོང་ཞེས་རང་གིས་རང་སྒིད་ལུག་ཏུ་མ་བཅུག་པར་ངེས་པར་དུ་དཔེ་ཆ་བལྟ་དགོས་

པ་ཡིན། ས་པཎ་གི་ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད་ལས། 

རིག་པ་ནང་པར་འཆི་ཡང་བསླབ། །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་སང་ཉིན་གོངས་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཡང་དེ་རིང་བསླབ་

དགོས་པ་ཡིན། གང་ལགས་ཤེ་ན། 

སྐྱེ་བ་ཕྱི་མར་བཅོལ་བ་ཡི། །

ནོར་ལ་རང་ཉིད་ལེན་པ་འད། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སློབ་སྦོང་བྱེད་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། དོན་སིང་

དེ་ཙམ་མེད་པའི་ཡི་གེ་མིག་ཚ་ཚ་བར་ཀོག་པ་ལས། དོན་སིང་རབས་ཆེན་པོ་ཡོད་

པའི་རིགས་མང་ཙམ་བལྟ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད། 

བྱམས་དང་སིང་རེའི་ཉམས་ལེན།

དེ་ལྟར་སོན་པ་བཀའ་དིན་ཅན་དེའི་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་ཁྱད་པར་རྣམས་ཤེས་

པར་བྱས་ནས་བསླབ་བྱའི་སིང་པོ་ནི། བྱམས་སིང་རེ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཞེས་པ་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

འདི་ཡིན། དེ་ཡང་མཐར་གཏུགས་ན་སེམས་བཟང་པོ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན། ང་རང་ཚོ་

རང་གཞན་སུ་ཡིན་ཀང་སེམས་བཟང་པོ་བྱེད་དགོས། གཞན་སུ་ལའང་གནོད་པ་

སྐྱེལ་རྒྱུའི་བསམ་བློ་མ་བཏང་བར་ཕན་པའི་བསམ་པ་བསེན་དགོས། ཡང་དེ་ལྟར་

ཕན་པའི་བསམ་བློ་བསེན་ནས་གནོད་མ་སྐྱེལ་ཞེས་བརོད་དུས། གཞན་གིས་མི་

འཚམས་པ་བྱས་ཀང་དེ་ལ་ལེགས་ཉེས་རོག་དཔྱོད་ཀི་སྐད་ཆ་ཤོད་ཀི་མེད། ཚད་མ་

ཞེས་པ་འདི་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་སབས། ཉེས་པ་ལ་ཉེས་པར་མཐོང་དགོས་ལ། ལེགས་

པ་ལ་ལེགས་པར་མཐོང་དགོས་པ་ཡིན། འོན་ཀང་ཉེས་པ་བྱས་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་

ཏེ་ཡུལ་དེ་ལ་མི་དགའ་བ་བྱེད་མི་རུང་བ་ཡིན། ཉེས་པ་ལ་ཉེས་པར་བལྟས་ནས་ཉེས་

པ་དེ་དག་སོམ་པ་དང་འགོག་ཐབས་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན། རང་ཉིད་ལ་ཆ་བཞག་ན་

རང་གི་ཉེས་པ་རང་གིས་འགོག་དགོས་ལ། གཞན་གི་ཉེས་པ་ལའང་ཉེས་པར་བལྟས་

ནས་ཉེས་པ་དེ་དག་འགོག་དགོས་པ་ཡིན། འགོག་པའི་ཐབས་ཤེས་ཀང་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་བསླབ་བྱའི་ནང༌། 

རྐེན་དང་འཚམས་པར་ཚར་གཅོད། །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་འཚམས་པའི་ཉེས་པ་འགོག་

ཐབས་འཇམ་རྩུབ་གང་ཡང་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན། ཡང་ཉེས་པ་གསོག་པ་པོ་ལ་སང་

བའི་སེམས་དང༌། གདུག་པའི་སེམས་བཅངས་ནས་དེ་ལ་སྡུག་པ་ཞིག་བྱུང་ན་

བསམ་པའི་བློ་སྐྱེ་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སོམ་པ་གཏོང་འགོ་བ་དང་སེམས་

བསྐྱེད་ཉམས་པའི་རྒྱུར་འགོ་བས། དེ་ལྟར་ནམ་ཡང་བྱེད་མི་རུང༌། ཞིང་བཅུ་ཚང་

བའི་དག་བོ་ཡིན་ཡང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་དེ་ལ་བྱམས་བརེ་བསྒོམ་དགོས་པ་དང༌། དེ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ལ་བྱམས་བརེས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ་དེའི་ཉེས་པར་སྤད་པ་དེ་སོམ་ཞིང་འགོག་

ཐབས་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན། 

རིགས་འགའ་ཞིག་གིས་ཆོས་སྤི་དང༌། ལྷག་པར་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀི་བཟོད་

པའི་ཉམས་ལེན་དང༌། བདག་གཞན་མཉམ་བརེའི་ཉམས་ལེན་བྱས་ན་དོན་དག་གང་

ཡང་ཡོང་རྒྱུ་མི་འདུག་བསམ་པ་དང༌། འཛམ་གིང་འཁྲུག་ཆ་དོད་ཅིང་ལེགས་ཉེས་

རུ་འཛིངས་ནས་ཡོད་པ་འདིའི་ནང་རྣམ་དབྱེ་འབྱེད་རྒྱུ་མེད་པ་ལྟ་བུ་མཐོང་གི་ཡོད་

པ་ནི་མ་ཤེས་པའི་རགས་མཚན་ཡིན། མདོར་ན་སིང་རེས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ་

གདུག་པ་ཅན་འདུལ་བ་ཞེས་པ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད། 

དེས་ན་བསམ་པ་བཟང་པོ་ནི་ཆོས་ཀི་སིང་པོ་དང་ར་བར་བཞག་ནས་བྱེད་

དགོས། ཆོས་ལུགས་ཚང་མའི་ནང་བསམ་པ་བཟང་པོ་བྱེད་དགོས་ཞེས་གསུང་གི་

ཡོད། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཁྱད་ཆོས་ནི། བསམ་པ་བཟང་པོ་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་མཐར་གཏུགས་སྐབས། རང་གཞན་རོགས་གསུམ་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་པ་

དང༌། བདེ་བ་འདོད་པ་ཡིན་ལ། བདེ་སྡུག་ནི་རྒྱུ་འབས་རེན་འབྱུང་གི་རང་བཞིན་ཡིན་

པས། བདེ་བ་འདོད་པས་སེམས་དུལ་དགོས་པ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་པས་

སེམས་མ་དུལ་བ་དེ་རྣམས་སོང་དགོས་པ་དེ་དག་གསུང་གི་ཡོད། སེམས་མ་དུལ་

བར་བྱེད་མཁན་གི་ར་བ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་ལྟ་བས་བྱེད་ཀི་ཡོད་པས། ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་

པའི་ལྟ་བ་སྐྱེས་དགོས་ཤིང༌། ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ལྟ་བ་སྐྱེས་པའི་སྒོ་ནས་ཕྱིན་ཅི་

ལོག་གི་རོག་པས་དངས་པའི་སེམས་མ་དུལ་བ་དེ་རྣམས་མེད་པར་བཟོ་དགོས་པ་

ཡིན།
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

དེས་ན་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་ར་བ་ཤེས་རབ་ལས། དངོས་སྨྲ་བས་དབུ་མ་

པའི་ལྟ་བ་ལ་དགག་པ་བརྒྱབ་པ་དེ་དག་ལ་ལན་བསྐྱོན་སྐབས། ཁྱེད་རང་སོང་ཉིད་ཀི་

དགོས་པ་དང༌། སོང་ཉིད་ཀི་ངོ་བོ། སོང་ཉིད་ཀི་དོན་མ་ཤེས་པའི་དབང་གིས་དེ་ལྟར་

མཐོང་བ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ནི་བདེན་པ་ཡིན། ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་ལྟ་བ་སྐྱེས་ནས་

སེམས་མ་དུལ་བ་ཡོང་བ་དང༌། དེ་ལ་བརེན་ནས་རང་གཞན་ཕུང་བ་དེ་ཡོང་གི་ཡོད་

སབས། ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ལྟ་བ་སྐྱེས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད། 

དེར་བརེན་ཟབ་མོ་སོང་པ་ཉིད་ཀི་ལྟ་བའམ་རེན་འབྱུང་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཤེས་པའི་

སེམས་བཟང་པོ་བྱེད་རྒྱུ་དང༌། དེའི་རྒྱབ་བརེན་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་

མཐོང་བ་དེ་གཉིས་ང་ཚོར་དགོས་པ་ཡིན།

ང་རང་ཚོ་སྤིར་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་དང༌། དེའི་ནང་ཚན་ནས་དཔལ་ནཱ་

ལེདནའི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་མཁན་གི་མི་རྣམས་ཀིས་ཉམས་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་ནི། 

བྱམས་སིང་རེ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཞེས་སེམས་པ་བཟང་པོ་མཐར་ཐུག་པ་དེ་ཉམས་

ལེན་བྱེད་རྒྱུ་དང་གཅིག དེའི་རྒྱབ་བརེན་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་སང་ཡང་མི་བདེན་པ་

སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་མཐོང་བའི་བློ་དེ་གཉིས་ང་ཚོར་དགོས་པ་ཡིན། དེ་ལྟ་བུའི་ལམ་ཉམས་

ལེན་ཟབ་ཤོས་ནི། གསང་སྔགས་རོ་རེ་ཐེག་པའི་སྐབས་ནས་ཡོང་གི་ཡོད། གསང་

སྔགས་སྐབས་ནས་གསུངས་པ་ནི། 

ལམ་ཟུང་འཇུག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི། །

མཆོག་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་བྱིན་གིས་རོབས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཟུང་འཇུག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྟ་བུའི་ཟབ་རྒྱས་ཀི་རོགས་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

པ་བླ་ན་མེད་པའི་སིང་པོའི་ནང་གི་ཡང་སིང༌། ཟབ་པ་ལས་ཀང་ཆེས་ཟབ་པ་དེ་ལྟ་

བུའི་རོགས་པ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པ་ལ་བླ་མའི་བྱིན་རབས་སིང་ལ་ཞུགས་པའི་སྒོ་ནས་

རོགས་པ་སྐྱེ་དགོས་པ་ལས། ཚིག་སྐམ་པོའི་མཁས་པ་ཙམ་དང༌། སྨྲ་བརོད་བདེ་བ་

ཙམ་གིས་རོགས་པ་སྐྱེ་ཐུབ་རྒྱུ་ཕལ་ཆེར་ཁག་པོ་ཡིན། དེས་ན་སྔགས་བླ་མེད་ཀི་

ལམ་དང་འབེལ་ནས་ཟབ་རྒྱས་ཀི་ལམ་དེ་དག་ཉམས་ལེན་བྱེད་པ་ལ་བླ་མའི་རྣལ་

འབྱོར་གལ་ཆེན་པོར་གསུངས་ཡོད། མདོ་ཕྱོགས་ནས་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཞེས་པ་

ཞིག་གསུངས་མེད། བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཞེས་པ་ནི་སྔགས་ཕྱོགས་ནས་གསུང་གི་

ཡོད། དེས་ན་བོད་གངས་ཅན་གི་ལོངས་སུ་ཡོད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་འདི་

ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་སྔགས་དང་བཅས་པ་ཆ་ཚང་བ། མཐར་གསང་སྔགས་རོ་རེ་ཐེག་པ་

སྤི་དང༌། ལྷག་པར་རྣལ་འབྱོར་བླ་མེད་ནས་གསུངས་པའི་ཟུང་འཇུག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་

པོ་བསྒོམ་པའི་ལམ་ཞིག་ཡིན་པས་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ལམ་གི་སྲོག་ཏུ་བྱེད་དགོས་

ཞེས་གསུངས་ཡོད། 

ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབས་པ་རི་བོ་དགེ་ལྡན་པའི་ཕྱག་སྲོལ་ལའང༌། བླ་མའི་རྣལ་

འབྱོར་ལམ་གི་སྲོག་ཏུ་བྱས། ཡི་དམ་གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་ཡ་མ་བལ་བར་

ཉམས་སུ་བླངས་པའི་ཐོག་ནས་ཚེ་གཅིག་ལ་ཟུང་འཇུག་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་ཆོས་

ཚུལ་དེའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ལ། རེ་བླ་མ་དང་འབེལ་བའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དང༌། 

དབེན་ས་སན་བརྒྱུད་ནས་བརྒྱུད་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡོངས་གགས་ཏེ་བདེ་སོང་

དབྱེར་མེད་མ་ཞེས་གགས་པ་འདིའི་ཉམས་ཁིད་མདོར་བསྡུས་ཙམ་འབུལ་བ་སྐབས་

སུ་བབས་པས། འདི་ནི་བཤད་པ་བཞི་པ་དེ་ཡིན། 
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

ཉིན་ཞག་ཕྲུགས་གཅིག་གི་ཉམས་ལེན།

ང་རང་ཚོ་ཞོགས་པ་ལངས་མ་ཐག་དན་པ་གསོས་ནས་སོན་པ་བཀའ་དིན་ཅན་

དེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ཡོན་ཏན་སྤི་དང༌། ལྷག་པར་མཁྱེན་བརེའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་

དན་པར་བྱས་ཏེ་ང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་རེས་འབང་པ་ཞིག་ཡིན། ངས་དེ་རིང་གི་ཉི་

མ་འདི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་དགོངས་པ་དང་མཐུན་པ་ཞིག་བྱེད་བསམ་པའི་བསམ་

བློ་བཏང༌། སོན་ལམ་བརྒྱབ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་དགོངས་པ་དང་མཐུན་པ་ཞེས་པ་

དེ་ཡང༌། བསམ་པ་བཟང་པོའི་ཐོག་ནས་ཉི་མ་སྐྱེལ་རྒྱུ་དང་གཅིག ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་

འབྱེད་ཀི་ཤེས་རབ་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བའི་ཉམས་ལེན་བྱེད་པ་དང་གཉིས་

བཅས་གཙོ་བོ་དེ་གཉིས་ཡིན། 

དེ་ནས་ཉིན་ཞག་ཕྲུགས་གཅིག་གི་རྣལ་འབྱོར་གི་ནང་དུ་གསུངས་པ་ལྟར། ངག་

བྱིན་རབས་བྱེད་པ་དང༌། འགྱུར་སྔགས་བགང་བས་མཚོན། གཞན་ཡང་ཁྲུས་ཀི་

རྣལ་འབྱོར་དང༌། ཞོགས་ཇའི་ཟས་ཀི་རྣལ་འབྱོར་དང༌། ཚེ་སྒྲུབ་བྱེད་རྒྱུས་མཚོན་པ་

དེ་རྣམས་བྱེད་པ་དང༌། དེ་ནས་ལྷིང་འཇགས་རེས་དངོས་གཞི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་

བསྒོམ་པ་ལ། སྦོར་ཆོས་ཀི་གནས་ཁང་བྱི་དོར་བྱས་ལ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རེན་

དགམ་པ་ཞེས་པའི་གནས་ནི་རང་ཉིད་བག་ཕུག་ནང་དུ་བསད་ཡོད་ཀང་གནས་དེ་

གཙང་མ་བཟོ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། དེ་ལྟར་བྱུང་ན་འཕོད་བསེན་ལ་ཕན་པ་དང༌། དེ་

བཞིན་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་སྤན་དངས་ནས་ཕྱག་མཆོད་འབུལ་བ་ཡིན་

སབས། རོགས་པ་མཐོ་མདོག་གིས་གནས་གཙང་མ་མེད་པར་བསད་ན་ཡག་པོ་གང་

ཡང་མེད། དེས་ན་གནས་ཁང་བྱི་དོར་བྱེད་པ་དང༌། གནས་ཁང་བྱི་དོར་བྱེད་པའི་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

སྐབས་སུ་ཡང་གཙང་མ་བཟོས་པ་ཙམ་མིན་པར། ཕྱི་ཡི་གད་སིགས་གཙང་མ་

བཟོས་པ་དང་ཆབས་ཅིག གཙོ་བོ་ནང་གི་སེམས་རྒྱུད་ཀི་གད་སིགས་ཆགས་སང་

རྨོངས་གསུམ་གི་རིགས་རྣམས་གཙང་མ་བཟོ་དགོས་པ་ཡིན། དེའི་དོན་དུ་ངས་དེ་

རིང་བྱམས་སིང་རེ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང༌། སོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་བསྒོམ་པ། དེའི་ཆེད་

དུ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པ། དེའི་ཕྱིར་དུ་གནས་ཁང་བྱི་དོར་རམ་གཙང་མ་བཟོ་

གི་ཡོད་བསམ་པ་ལྟ་བུ་བྱས་ན། གད་ཕྱིས་བྱས་པ་དེ་ཡང་ཚོགས་ཆེན་པོ་གསོག་པ་

ཞིག་ཡོང་བ་ཡིན། དེ་མིན་རང་དགར་གད་ཕྱིས་བྱས་པ་ཙམ་གིས་འཕོད་བསེན་ལ་

ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ལས། ཆོས་ཀི་བྱིན་རབས་ཡོང་རྒྱུ་དང༌། བསོད་ནམས་གསོག་

པ་ལྟ་བུ་གང་ཡང་མེད་པ་ཡིན། 

བསམ་བློའི་ཁྱད་པར་གིས་ལུས་ངག་གི་བྱ་བ་གང་ཞིག་བྱས་ཀང་དགེ་སིག་

ལུང་མ་བསན་གང་ལ་འགོ་མིན་ཐམས་ཅད་སེམས་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན། དེས་ན་

ཀུན་སློང་རྣམ་དག་ཅིག་འཁྱེར་ནས་ནམ་རྒྱུན་ཁིད་ཡིག་ཁག་ལས། 

རྡུལ་ནི་ས་རྡུལ་མ་ཡིན་ཉོན་མོངས་རྡུལ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན། དེ་ལྟར་གནས་ཁང་བྱི་དོར་བྱས་ལ། སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀི་རེན་བཀྲམ་པ། ཞེས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རེན་ཡོད་ཀང་གོ་རིམ་མ་འཆོལ་

བར་ལེགས་པར་བཀྲམ་དགོས་ཤིང༌། དེ་ཡང་བསན་པའི་བདག་པོ་སོན་པ་བཅོམ་

ལྡན་འདས་དང༌། གང་ཞིག་བྱས་ཀང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལས་ལྷག་པ་མེད་པས་དེ་ནི་

གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡིན། དེ་མིན་སྐབས་རེ་དགེ་ལུགས་པ་ཞིག་ཡིན་ཚེ་རེ་རིན་པོ་ཆེ་

ལྟ་བུ་ལས་མི་ཤེས་མཁན་དང༌། རིང་མ་ཞིག་ཡིན་ན་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་ལས་མི་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

ཤེས་མཁན་ལྟ་བུ་ཡོང་གི་འདུག སློབ་དཔོན་ཐུགས་རེ་ཅན་དང༌། རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་

པོ་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང་དེ་དང་དེས་མཚོན་ཐམས་ཅད་སོན་པ་བཀའ་དིན་ཅན་གིས། 

འདི་ནི་སྡུག་བསྔལ་འཕགས་པའི་བདེན་པའོ། །

འདི་ནི་ཀུན་འབྱུང་འཕགས་པའི་བདེན་པའོ། །

འདི་ནི་འགོག་པ་འཕགས་པའི་བདེན་པའོ། །

འདི་ནི་ལམ་འཕགས་པའི་བདེན་པའོ། །

ཞེས་ཆོས་འཁོར་ཐོག་མར་བསྐོར་བ་དེ་གཞི་ལ་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་དེའི་རེས་

སུ་བསླབ་ནས་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དེ་དག་བྱུང་བ་ཡིན། 

མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་རང་ཉིད་ལ་ཆ་བཞག་ཀང༌། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས། 

སྡུག་བསྔལ་ཤེས་པར་བྱ་སེ་ཤེས་པ་བྱར་མེད། ཅེས་གསུངས་པ་དེ་ལ་མགོན་པོ་ཀླུ་

སྒྲུབ་ཀིས་དགོངས་པ་ཧ་ལས་པ་བཞེས་ནས་ཤེས་པར་བྱར་མེད་པ་དེའི་དགོངས་པ་

དཀྲལ་བའི་སྐབས་སུ། རེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་རྒྱུ་མཚན་གི་ཐོག་ནས་བླང་དུ་

མེད་པར་དོར་དུ་མེད་པ་དེ་ལྟར་གསུང་གི་ཡོད། དེ་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བའི་མིག་འབྱེད་

མཁན་ནི་སོན་པ་བཀའ་དིན་ཅན་ཉིད་ཡིན། དེས་ན་སོན་པ་མཉམ་མེད་ཤཱཀ་སེངེ་ནི་

ཧ་ཅང་ར་ཆེན་པོ་རེད་འདུག སོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་སང་བརན་ཞིག་ཡོད་ཚེ། 

འཛམ་གིང་གི་མི་སུ་ཞིག་ཡོང་ཡང་དེ་ནི་ནང་པའི་ལྷ་ཁང་རེད་སམ་པ་དན་གི་ཡོད། 

དེ་མིན་དབུ་ཞྭ་དམར་པོ་དང༌། དབུ་ཞྭ་སེར་པོ་སོགས་འད་མིན་བཞེས་ནས་བཞུགས་

པ་རྣམས་དེ་གང་ཡིན་ནམ་བསམ་པ་དན་ཉེན་ཡོད། དེར་བརེན་སོན་པའི་བཀའ་དིན་

དན་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

སོན་པའི་བཀའ་དིན་དན་དགོས་ཚུལ།

སྐབས་རེ་ང་ཚོས་སང་ཆུང་བྱེད་གབས་བྱེད་ཀི་འདུག སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཞེས་བརོད་སྐབས་ཐག་རིང་ཐག་ཆོད་ནས། ཡིན་པ་རེད་བསམ་པ་དན་

གབས་བྱེད་ཀི་འདུག དེས་ན་སོན་པའི་སང་བརན་ཞིག་དགོས་ཤིང༌། དེ་ནས་རང་

གིས་གང་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ལྷག་པའི་ལྷ་དང༌། ར་བརྒྱུད་ཀི་བླ་མ་སོགས་གོ་རིམ་

མ་འཆོལ་བར་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཚོགས་ཞིང་ལྟར་བླ་མ་དང༌། ཡི་དམ། སངས་རྒྱས། 

བྱང་སེམས། དཔའ་བོ། མཁའ་འགོ། ཉན་རང༌། ཆོས་སྲུང་བཅས་གོ་རིམ་མ་འཁྲུག་

པར་སྒིག་གཤོམ་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག 

དེ་མིན་སྐབས་རེ་ང་རང་ཚོས་གསེར་གི་སྐུ་དང༌། དངུལ་སྐུ་ཡིན་ན་དེ་གཙོ་

བོར་བཞག་སེ་རག་ཡོང་བསམ་པའི་སེམས་ཁལ་བྱེད་པ་དང༌། དེ་མིན་སོན་པའི་སང་

བརན་ཞིག་ཡིན་ཡང་སྐུ་རྒྱུ་འཇིམ་པ་ཡིན་ན་དམའ་སར་འཇོག་པ་ལྟ་བུ་ནི་ནོར་

འཁྲུལ་ཡིན། དེ་ནི་སྐུ་རྒྱུ་ལེགས་ཉེས་ཀི་དོན་མིན་པར། དེས་གང་གི་ཚབ་བྱེད་མིན་

དེ་ཡིན། འཇིམ་པ་ལས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ཡང་སོན་པ་གཙོ་བོར་བཞག་དགོས་པ་

དང༌། གསེར་དངུལ་གི་ཛམ་བྷ་ལ་གོད་ལུག་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོད་ཀང༌། དེ་གཤམ་དུ་

འཇོག་དགོས་པ་ལས་གོང་དུ་འཇོག་རྒྱུ་མེད། དེ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཡིན། ལྷག་

པར་དེགས་པ་ཡིན་ན་དེ་གལ་གི་གཤམ་དུ་འཇོག་པ་ལས་ཚོགས་ཞིང་གི་གལ་དུ་

འཇོག་ཐབས་ར་བ་ནས་མེད། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གནོད་པ་བཏང་ཚུལ་

ང་ཚོར་ར་བ་ནས་ཤོད་རྒྱུ་མེད་ལ། དོན་དངོས་དང་ར་བ་ཆེན་པོ་ཡིན། གནོད་པ་

གཏོང་མཁན་གལ་གི་གཤམ་ལ་འཇོག་དགོས། དེ་ལ་ཧ་ལས་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། 
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

ངས་ནམ་རྒྱུན་རེད་མོ་དང་མགས་ཤོད་ཀི་ཡོད། ང་ཚོ་བོད་པའི་དགོན་པ་ཞིག་

ཏུ་སོང་ཚེ། གསོ་སྦོང་གི་རེན་དུ་སོན་པའི་སྐུ་མ་བཞག་ཐབས་མེད་ཡིན་སབས་སོན་

པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་གཙང་ཁང་གི་ནང་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་དང༌། དེའི་དྲུང་དུ་

སླེབས་སྐབས་ལུས་ཀི་བ་སྤུ་ལྡང་བ་དང༌། མིག་ནས་མཆི་མ་འཁྲུག་པ་ལྟ་བུ་གང་ཡང་

ཡོང་གི་མེད། ཟུར་དུ་མགོན་ཁང་ཡིན་ཞེས་སྒོའི་ལོགས་སུ་ཁ་གདངས་ཤིང་མཆེ་བ་

གཙིགས་པ་ལྟ་བུའི་རི་མོ་བིས་པ། ཁང་པ་དེ་ཡང་ནག་ཁུང་ཞིག་བཟོས། དེའི་ཕྱི་

ངོས་སུ་དོམ་དང་འབོང་གི་གསོབ་སོགས་བཀལ་ཏེ་མི་ལ་འཇིགས་སང་སྐུལ་མཁན་

ལྟ་བུ་ཞིག་བཟོས། མགོན་ཁང་ནག་ཁུང་དེ་མཆོད་མེའི་དུ་དེག་གིས་ནག་པོར་གྱུར་

པ་དང༌། གསེར་སྐྱེམས་ཀི་དི་མས་ཁེངས་པ་དེ་ལ་མགོན་པོ་བའང་ལོགས་སུ་

བཙུགས་ནས་ཧ་ཅང་ར་ཆེན་པོ་བརི་གི་འདུག བྱེད་སངས་འདི་འགིག་གི་ཡོད་མེད་

བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་རེད་འདུག མཆོད་མཇལ་ཞུ་མཁན་རྣམས་ཀིས་ཀང་སོན་

པའི་སྐུའི་དྲུང་དུ་སླེབས་སྐབས་ཚོར་བ་དེ་ཙམ་མེད་པ་སེ། ང་ཡི་སྐྱབས་དང༌། མགོན་

དང༌། དཔུང་གཉེན་དམ་པ་ཁྱོད་ཡིན་བསམ་པ་དང༌། ང་ལ་བློ་གོས་ཀི་རྣམ་དཔྱོད་

སྦིན་པ་པོ་ཁྱོད་ཡིན་བསམ་པའི་བློ་འཆར་རྒྱུ་དེ་ཙམ་མེད། མགོན་ཁང་ནང་དུ་

སླེབས་སྐབས་ཞེད་སང་གིས་དབུགས་ཀང་གཏོང་ནུས་ཚད་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་ཡོང་གི་

འདུག་པ་ནི་ང་རང་ཚོ་ཆོས་མ་ཤེས་པའི་རགས་ཡིན་ལ། འདི་ནི་ནོར་འཁྲུལ་རེད་

འདུག དེ་ནི་འཕོས་བཤད་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན། 

ཀུན་སློང་དང་སྤོད་ལམ།

གནས་ཁང་བྱི་དོར་བྱས་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རེན་དགམ་པ། མཆོད་པ་གཡོ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

མེད་པར་བཙལ་ལ། བཀོད་པས་མཛེས་པར་བཤམས་པ། ཞེས་པ་ལྟར་ཆོས་བྱས་ན་

ངེས་པར་རེན་དང་ལྷ་ཁང་ཞིག་དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཡོང་གི་འདུག སོད་ཁང་དུ་མཆོད་

ཁང་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་ཡག་པོ་རེད། འོན་ཀང་མཆོད་ཁང་ནང་དུ་ཆོས་བྱས། མཆོད་

ཁང་ནས་ཕྱི་ལ་དོན་མ་ཐག་ཆགས་སང་རྨོངས་གསུམ་གི་དབང་དུ་སོང་ན་ཕན་

ཐོགས་མེད། མཆོད་ཁང་ནང་སླེབས་པ་དང་འདོད་ཆགས་མེད་པའི་དགེ་ར་དང༌། ཞེ་

སང་མེད་པའི་དགེ་ར། གཏི་མུག་མེད་པའི་དགེ་ར་ཞེས་པ་འདི་རྣམས་གང་ཐུབ་ཀི་

བསམ་བློ་གཏོང་ཁུལ་བྱས། ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་སླེབས་སྐབས་འདོད་ཆགས་དང༌། ཞེ་

སང༌། གཏི་མུག་དེ་དག་གཙོ་བོར་ཉམས་ལེན་བྱས་ནས་བསད་ན་སིང་པོ་གང་ཡང་

མེད། འགའ་ཞིག་གིས་ཆོས་དེ་ལྷ་ཁང་ནང་དུ་བཞག་པ་ལས་ཕྱི་ལོགས་ཐོན་པ་དང་

དེ་དང་ཐ་དད་བྱེད་མཁན་ཡོང་གི་འདུག ངོ་མ་ལྷ་ཁང་ཞེས་བྱུང་ན་གཅིག་དང་མ་

བྱུང་གཉིས་ཀི་བྱེད་དགོས་དོན་མེད། གིང་རས་པའི་གསུང་ལས། 

བླ་མར་ཚོགས་འཁོར་ཞིག་འདོད་ན་དེ་རུ་མཛོད། །

ཅེས་གསུངས་པ་ནི་དངོས་གནས་རེད་འདུག གནས་རོ་རེ་གདན་ཞེས་པ་དེ་

ངེས་པར་དུ་རྒྱ་གར་གི་གནས་རོ་རེ་གདན་དུ་ཕེབས་དགོས་དོན་མེད། རོ་རེ་གདན་

ངོ་མ་བླ་མ་ཁྱོད་རང་གི་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་འདུག 

གནས་སྐོར་ཞིག་མཛད་ན་དེ་རུ་མཛོད། །

ཅེས་སན་མགུར་མཛད་པ་ལྟར་དངོས་གནས་རེད་འདུག བྱུང་ཡང་ཧ་ཅང་ཡག་

པོ་ཡིན། ངེས་པར་དུ་མ་གྲུབ་ཀང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རེན་སྒིག་གཤོམ་བྱ་རྒྱུ་ནི་གཙོ་

བོ་མིན། དེས་ན། གནས་ཁང་བྱི་དོར་བྱས་ལ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རེན་བཀྲམ་པ། 
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

མཆོད་པ་གཡོ་མེད་པར་བཀོད་པས་མཛེས་པར་བཤམས་པ། ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར་མཆོད་པ་གཡོ་མེད་པ་ཞེས་པ་ནི། ཀུན་སློང་གི་གཡོ་དང༌། རྒྱུ་ཡི་གཡོ་བཅས་

མདོར་ན་མཆོད་པའི་རྒྱུ་དེ་མ་འོས་པ་དང་མ་འཚམས་པ་ཞིག་ཏེ། དེ་ཡང་ཚོང་

བརྒྱབ་ནས་མི་གཞན་ལ་མགོ་བསྐོར་བཏང་བ་དང༌། ཧམ་པ་བཤད་པ། ཡང་ན་བླ་མ་

དང་གྲྭ་པ་ཞིག་ཡིན་ཡང༌། རང་ངོས་ནས་ཉམས་ལེན་རྣམ་དག་ཅིག་མེད་པར་རང་

དགར་དཀོར་ཟས་པའི་ཐོག་ནས་མཆོད་པ་ཞིག་བཤམས་ཀང་དེ་ནི་ཕལ་ཆེར་གཡོ་

ཡིན། དེ་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་ཡི་གཡོ་དང་མ་འདེས་པ་ཞིག་དགོས་པ་དང༌། ཀུན་སློང་གི་གཡོ་

ནི། མཆོད་པ་སྒིག་གཤོམ་བྱས་པ་དེ་དག་ཀང་བསམ་པ་རྣམ་དག་གིས་དཀོན་

མཆོག་གི་མཆོད་པར་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་ལས། དེ་མིན་འད་ཆགས་མཛེས་

ཆོས་དང༌། གཞན་གིས་ཆོས་པ་རེད་ཅེས་བརོད་ན་བསམ་པ་ལྟ་བུའི་རྣམ་རོག་དང་

མ་འདེས་པ་དང༌། འཇིག་རེན་ཆོས་བརྒྱད་ཀི་རྣམ་རོག་དང་མ་འདེས་པ་བཅས་ཀི་

ཐོག་ནས་མཆོད་པ་བཤམས་ཤིང་འབུལ་དགོས་པས། བློ་ངན་པ་དེ་རྣམས་ཀིས་མ་

གོས་པའི་ཐོག་ནས་མཆོད་པ་གཤོམ་སྐབས་ཀུན་སློང་གཡོ་མེད་པ་དགོས་རྒྱུ་

གསུང་གི་ཡོད། དེ་མིན་ཡོན་ཆབ་འབུལ་རྒྱུ་དེ་ཡང་ཕན་ཡོན་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་

གསུངས་ཡོད། 

དེ་ནས་སན་བདེ་བ་ལ་ལུས་འདུག་ལུགས་བརྒྱད་དམ་སྤོད་ལམ་གང་བདེར་

གནས་ནས། ཞེས་པའི་སན་བདེ་བ་ནི་ཁ་སང་ཞུས་ཟིན་ལ། ལུས་འདུག་ལུགས་

བརྒྱད་ནི་རྣམ་སང་གི་ཆོས་བདུན་དང༌། དེའི་སེང་དུ་དབུགས་འགོ་འོང་བསན་པས་

ཆོས་བརྒྱད་ཡིན། དེ་ཡང་རྒྱལ་བ་དབེན་ས་པ་ཆེན་པོས།
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

རྐང་པ་ལག་པ་རྐེད་པ་གསུམ། །

སོ་མཆུ་ལྕེ་རྣམས་བསོམས་པས་བཞི། །

མགོ་མིག་ཕག་པ་དབུགས་དང་བཞི། །

རྣམ་པར་སང་མཛད་ཆོས་བརྒྱད་ཡིན། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལུས་འདུག་ལུགས་བརྒྱད་དམ་སྤོད་ལམ་གང་བདེར་

གནས་ནས་དགེ་སེམས་ཁྱད་པར་ཅན་གི་ངང་ནས། ཞེས་པས་ད་རེས་མི་ལུས་ཤིག་

ཐོབ། སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་དང་མཇལ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཀི་ནང་ནས་རྣམ་

མཁྱེན་ཚེ་གཅིག་ལ་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་ཀི་སིང་པོ་འདི་འད་དང་མཇལ་ཏེ་ཡོད་པ་དང༌། 

རང་གི་མི་ཚེ་ལ་བསམ་བློ་བཏང་ན། ལོ་ན་རྒན་གས་ཤིག་ཡིན་ཚེ་མི་ཚེ་མང་ཆེ་བ་

འདས་ཟིན་པ་ཡིན་བསམས་ནས། ད་བར་འདས་ཟིན་པའི་མི་ཚེར་བསམ་བློ་བཏང་

ནས་ད་ལྟ་ཤི་ན་ཚེ་འདིའི་རིང་ལ་སྐྱེ་བ་ཕྱི་མར་ཕན་ངེས་པ་དང༌། གདེང་འཁེལ་བའི་

འཁྱེར་རྒྱུ་གང་ཞིག་འདུག་གམ་བལྟས་ན། དཔེ་ཆ་བལྟས་པ་དང༌། སློབ་གཉེར་བྱས་

པ། སྔགས་བསགས་པ། བསེན་པ་བཏང་བ། དེ་བཞིན་སོམ་པ་བླངས་པ་བཅས་བྱས་

ཡོད། འོན་ཀང་རང་བློ་རང་ལ་ལོག་ཏུ་མ་གྱུར་བ་ཡིན་པས་ང་ད་ལྟ་རང་ཤི་ན་གདེང་

འཁེལ་བ་གང་ཞིག་ཡོད་མེད་བསམ་བློ་བཏང་ན། ནམ་རྒྱུན་བག་གོ་པོ་དང་ང་ཆོས་

པ་ཡིན། ང་དགེ་སློང་ཡིན་ཞེས་བསམ་པ་ཞིག་ཡོད་ཀང༌། ང་ད་ལྟ་ཤི་ན་གང་འད་

ཞིག་ཡོང་བ་འདུག་བསམ་པའི་འགག་ལ་ཐུག་པའི་བསམ་བློ་ཞིག་བཏང་ན། གདེང་

འཁེལ་བ་ཞིག་ཁག་པོ་ཡོད། དེས་ན་སྤིར་འཆི་བར་ངེས་ཤིང༌། ནམ་འཆི་ལ་ངེས་པ་

མེད་པས་ཉིན་རེ་བཞིན་དུ་དུས་ཚོད་འཕོ་བརག་ཏུ་མ་སོང་བར་རང་སེམས་རང་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

གིས་གཅུན་ནས་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་ཡིན། 

ཆོས་ཀི་གནད་འགག་ཤེས་ན། འགོ་འཆག་ཉལ་འདུག་གང་གི་སྐབས་སུའང་

སོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་བསམ་བློ་གཏོང་རྒྱུ་དང་གཅིག སྤོད་འཇུག་ལས།

ཇི་སྲིད་ནམ་མཁའ་གནས་པ་དང༌། །

འགོ་བ་ཇི་སྲིད་གནས་གྱུར་པ། །

དེ་སྲིད་བདག་ནི་གནས་གྱུར་ནས། །

འགོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བར་ཤོག །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་སིང་ཁོང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་

བསྐྱེད་དེ་ཡང་ཡང་དན་གསོ་བཏང་ན། འགོ་འཆག་ཉལ་འདུག་གང་གི་སྐབས་སུ་

ཡང་དགེ་བ་རབས་ཆེན་པོ་རང་གི་ངང་གིས་ཡོང་ཐུབ་པ་ཡིན། 

མི་ཐོགས་པ་ཡི་སེམས་ཀི་གཟུགས། །

དེ་ནས་བཟུང་སེ་རེད་པ་གང༌། །

བག་མེད་གྱུར་ཀང་བསོད་ནམས་འབྱུང༌། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན། ཆོས་ཀི་གནད་འགག་མ་ཤེས་ན། མཚམས་

བསེན་སྒྲུབ་བསད་ཀང་རང་ཉིད་བཙོན་ཁང་དུ་བསད་པ་ལྟ་བུ་ལས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་

པོ་ཡོང་བ་ཁག་པོ་ཡིན། ཆོས་ཀི་གནད་ཤེས་པའི་ཐོག་ནས་བསམ་བློ་བཏང་ཤེས་ན་

ཆུ་ཚོད་སྐར་མ་རེ་རེར་ཡང་ཚོགས་རབས་པོ་ཆེ་གསོག་ཐུབ་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་

ཀི་ས་ལ་ཐག་ཇེ་ཉེར་འགོ་ཐུབ་པ་ཡོང་བ་ཡིན། 

དེ་ལྟར་ཡོང་བ་ལ་ཐོག་མར་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་བསྒོམ་དགོས་པ་ལས། མ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

གོམས་ན་དེ་ལྟར་རང་གི་ངང་གིས་ཡོང་མི་ཐུབ། དེས་ན་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ལྟ་བུའི་

སེང་ནས་ཐུན་འཛིན་ནས་དམིགས་སུ་བཀར་བའི་དམིགས་རྣམ་བསྐྱངས་ནས་སོན་

ལམ་བརྒྱབ། སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་བྱས་ན་དེའི་རི་ལྟ་བུ་མ་ཡལ་བའི་ཐོག་ནས་

ཉིན་ཞག་གང་པོ་དེའི་རིང་ལ་བློ་ནམ་རྒྱུན་དང་མི་འད་བ་ཞིག་ཡོང་ཐུབ་པ་ཡིན། དེར་

བརེན་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་དང་མཇལ། བླ་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་འདི་འད་

ཞིག་དང་འཕད་པའི་སྐབས་འདིར། བླ་མས་ཇི་ལྟར་གདམས་པ་ལྟར་ངས་ཧུར་ཐག་

བྱེད་བསམ་པ་ཞིག་དགོས། དེ་ཡང་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་གིས་བསྐྱངས་པ་སོགས་བླ་

མ་སྤིར་སངས་རྒྱས་ལས་ལྷག་པ་དང༌། སྒོས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལས་ལྷག་པའི་བཀའ་དིན་

ཆེ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དང༌། 

བཀའ་དིན་འཁོར་ཐབས་སུ་བླ་མ་མཆོད་དོ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བཀའ་དིན་འཁོར་མེད་ཀིས་བསྐྱངས་ནས་ཡོད་པ་ནི། རེ་

བཙུན་མི་ལས། 

ནོར་ཟང་ཟིང་གི་འབུལ་བ་བདག་ལ་མེད། །

ཕ་བླ་མའི་ཞབས་ཏོག་སྒྲུབ་པས་འཇལ། །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་གི་ཐོག་ནས་བླ་མའི་བཀའ་དིན་

གསབ་དགོས་པ་ཡིན། རང་དོན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡིན་ཡང་བྱམས་སིང་རེ་བྱང་ཆུབ་ཀི་

སེམས་བསྒོམ་པ་ལས་ལྷག་པ་མེད་ལ། གཞན་དོན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཞིག་ཡིན་ཡང་བྱམས་

སིང་རེ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བསྒོམ་པ་ལས་ལྷག་པ་མེད། བླ་མ་ལ་སྒྲུབ་པའི་མཆོད་

པ་ཡང་དེ་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་ཕུལ་རྒྱུ་མེད། དེ་ལྟ་བུ་བསམ་བློ་བཏང་ནས་བློ་ཆོས་སུ་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

འགོ་བ་དང༌། ཆོས་ལམ་དུ་འགོ་བ། ལམ་ལ་བར་ཆད་མེད་པ་ཞིག་ཡོང་བ་ལ་བླ་མའི་

རྣལ་འབྱོར་འདི་བསྒོམ་བསམ་པ་ཞིག་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན། 

སྐྱབས་ཡུལ་གསལ་འདེབས་ཚུལ།

དགེ་སེམས་ཁྱད་པར་ཅན་གི་ངང་ནས་སྐྱབས་འགོ་སེམས་བསྐྱེད་ཚད་མེད་

བཞི་བསྒོམ་པ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྐྱབས་འགོ་དང༌། སྐྱབས་འགོར་བླ་མ་སེ་ལྔ་

ཞེས་ནམ་རྒྱུན་སྦོར་ཆོས་ཀི་སྐབས་སུའང་བླ་མ་མཆོད་པའི་སྐྱབས་ཡུལ་གསལ་

འདེབས་ཚུལ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན། དེ་ཡང་རང་གི་མདུན་གི་ཐད་དངས་ནམ་

མཁར་སེངེ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀིས་བཏེགས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཁི་ཆེན་པོ་གཅིག་གི་

སེང་དུ་ཁི་ཆུང་བ་ལྔ་དང༌། དེའི་དབུས་སུ་བླ་མ་བློ་བཟང་ཐུབ་དབང་རོ་རེ་འཆང་དང༌། 

མདུན་དུ་ཆོས་འབེལ་དངོས་ཐོབ་ཀི་བླ་མ་ཞལ་མཇལ་དུས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་དེ་གསལ་

བཏབ། བཀའ་དིན་གསུམ་ལྡན་གི་ར་བའི་བླ་མ་དེ་དབུས་སུ་བཞུགས་པའི་མཐའ་

སྐོར་དུ་ཆོས་འབེལ་དངོས་ཐོབ་ཀི་བླ་མ་རྣམས་བཞུགས། དེའི་གཡས་སུ་རེ་བཙུན་

བྱམས་པ་མགོན་པོའི་མཐའ་སྐོར་དུ་རྒྱ་ཆེན་སྤོད་རྒྱུད་ཀི་བླ་མ། གཡོན་དུ་རེ་བཙུན་

འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་ཟབ་མོ་ལྟ་བརྒྱུད་ཀིས་བླ་མས་བསྐོར་བ། རྒྱབ་ཏུ་རྒྱལ་བ་

རོ་རེ་འཆང་ལ་ཉམས་ལེན་བྱིན་རབས་བརྒྱུད་ཀི་བླ་མས་བསྐོར་བ་བཅས་དང༌། དེའི་

ཕྱོགས་མཚམས་ཀི་བར་གསེང་རྣམས་སུ་གཞན་ཡང་ཡི་དམ་མཁའ་འགོ་ཆོས་སྲུང་

ཚང་མ་ཡོད་བསམ་པ་བྱས་ཤིང༌། རང་གི་མཐའ་སྐོར་དུ་ནམ་མཁའི་མཐས་གཏུགས་

པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོད་བསམ་པ་དང༌། སིང་ཁོང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་

དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་ང་རང་ཚོ་ཚང་མ་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་པ་དང༌། བདེ་བ་འདོད་པ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བཅོས་མི་དགོས་པར་ཡོད་ཀང་འདོད་པ་ཙམ་གིས་མི་གྲུབ་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་

ཡིན། འདོད་པ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཡོད་ལ། ཚེ་འདིར་ཆ་བཞག་ཀང་མ་ཡི་མངལ་དུ་

བདུན་ཕག་འགའ་ཞིག་སོང་མཚམས་ལུས་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པའི་སྐབས་སུ་བསམ་བློ་

ཕལ་ཆེར་འཁོར་རྒྱུ་ཡོད་ཅིང༌། ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་ཀང་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད། སྐབས་དེ་ནས་

བཟུང་བདེ་བ་འདོད་པ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་པ་ཡོད་བཞིན་པ་ཡིན། དེ་ལྟར་

འདོད་ཀང་ཅི་ལ་ཕན། བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་ནི། རྒྱུ་རྐེན་གཞན་ཞིག་ལ་བལྟོས་པ་

ལས་རང་གི་འདོད་པ་གཅིག་པུས་མི་ཡོང་ཞིང༌། དེས་ན་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་པ་

དང་བདེ་བ་འདོད་པའི་ར་བ་མཐར་གཏུགས་སྐབས་སེམས་དུལ་མ་དུལ་དེ་ལ་ཐུག་

ཡོད། དེ་ནི་འཛམ་གིང་འདིའི་ཐོག་མིག་གིས་བལྟས་པས་ཀང་ཤེས་ཚོད་དུ་ཡོད། མི་

ཇི་ཙམ་སེམས་བཟང་བ་དེ་སྐྱིད་པ་དང་གཟུགས་ཁམས་བདེ་བ་ཡོད། ཚན་རིག་པ་

དག་གིས་ཀང་དེ་ལྟར་བརོད་ཀི་འདུག སེམས་བཟང་པོ་ཞིག་ཡོད་ན་དངངས་སྐྲག་

དང་ཞེད་སང་མི་ཡོང་བས་སྐྱིད་པ་ཡོད། བྱམས་བརེའི་བློ་མེད་ན་སེམས་བཟང་པོ་

མེད། སེམས་ངན་ཅན་ཞིག་ཡིན་ཚེ་རང་ཉིད་བསམ་པ་ངན་པ་ཡིན་པའི་དབང་གིས། 

གཞན་ཡང་སེམས་ངན་ཤ་སག་ཡིན་པར་སམ་ནས་དུས་ནམ་ཡང་དོགས་པ་དང༌། 

ཐེ་ཚོམ་ཁོ་ནའི་ངང་སོད་དགོས་པ་དང༌། ནམ་དུ་ཡང་སེམས་ནང་ཞེད་སང་སྐྱེས་ནས་

སོད་དགོས་པ་ཡོང་གི་ཡོད། དེའི་འབས་བུར་གཞན་གིས་ཐུག་ཙམ་བྱས་མ་ཐག་

ཚིག་པ་ཟ་བ་དང༌། ཐུག་ཙམ་བྱས་མ་ཐག་སྐད་ངན་ཤོར་ནས་མ་འགིགས་པ་ཞིག་

ཡོང་བ་དང༌། དེས་རང་ཉིད་མ་སྐྱིད་པ་བྱས་ནས་སོད་དགོས་ཀི་ཡོད། དེ་ལྟར་ཉིན་

མོར་མ་སྐྱིད་པ་བྱུང་བའི་དབང་གིས་མཚན་མོ་རྨི་ལམ་འཁྲུག་པ་ལྟ་བུ་དང༌། དེ་འདའི་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

ཐོག་ནས་ལུས་ཀི་འཕོད་བསེན་ལ་ཤུགས་ཆེ་གནོད་ཀི་ཡོད་པ་སན་པའི་ཚན་རིག་

པ་དག་གིས་བཤད་ཀི་འདུག དེ་ལྟར་ཡིན་སབས་སེམས་བཟང་ངན་གིས་སེམས་

སྐྱིད་མ་སྐྱིད་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ཤེས་གསལ་ཡིན། སེམས་སྐྱིད་མ་སྐྱིད་ཀི་ཐོག་ནས་

ལུས་བདེ་མིན་ཡོང་བ་དང༌། ལུས་བདེ་མིན་ནི་མི་ཚེ་འདི་བདེ་སྡུག་ཇི་ལྟར་ཡོང་མིན་

ལ་ཐུག་གི་ཡོད།

དུད་འགོར་ཆ་བཞག་ཀང༌། དུད་འགོ་ཅུང་ཟད་སེམས་བཟང་བ་དེ་རིགས་

རོགས་པ་དང་མཉམ་དུ་སྐྱིད་པོར་སོད་ཀི་ཡོད། དུད་འགོའི་ཁོད་ནས་ཁྱི་ལྟ་བུར་ཆ་

བཞག་ན། གཡས་ལ་ཕྱིན་ཀང་རྨུག་པ་དང༌། གཡོན་དུ་ཕྱིན་ཀང་རྨུག་མཁན་དེ་སྐྱིད་

པ་གང་ཡང་མེད། ཁོ་རང་ལྟོ་ཆས་ཟ་བའི་སྐབས་སུའང་གཞན་སླེབས་ཡོང་སམ་ནས་

སྐད་བརྒྱབ་སེ་བསད་ནས་ཁ་ཟས་ཡག་པོ་བྱས་དེ་ཟ་ལོང་མེད། དེ་དང་གཅིག་

མཚུངས་ཡིན། དེས་ན་ང་རང་ཚོ་རང་གཞན་རོགས་གསུམ་སུ་ལ་བལྟས་ཀང་

སེམས་བཟང་པོ་ཡོད་ན་སྐྱིད་པོ་ཡོད་པ་དང༌། སེམས་ངན་པ་ཡོད་ན་སྐྱིད་པོ་མེད་པ་

བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐག་ཆོད་པ་ཡིན། སེམས་བཟང་པོ་དེ་ལ་ཡང་རིམ་པ་ཧ་ཅང་མང་པོ་

ཡོད། འཇིག་རེན་བཀོད་པ་པོས་སེམས་བཟང་པོ་བྱེད་དགོས་ཚུལ་གསུངས་འདུག་

ཅེས་བརོད་ཀང་ཕན་གི་ཡོད། དེ་ནི་འཇིག་རེན་བཀོད་པ་པོའི་དགོངས་པ་ལྟར་ང་

ཚོས་སེམས་བཟང་པོ་བྱེད་དགོས་ཞེས་ཡིད་ཆེས་ཀི་ཐོག་ནས་འགོ་རྒྱུ་ལས། རྒྱུ་

མཚན་དེ་ཙམ་བརོད་རྒྱུ་མེད། འཇིག་རེན་བཀོད་པ་པོ་མི་འདོད་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་དེ་

དག་གིས་རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་ཐོག་ནས་སེམས་བཟང་པོ་བྱེད་དགོས་ཞེས་བརོད་ཀི་

ཡོད། ལྷག་པར་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ནས་སེམས་བཟང་པོ་བྱེད་དགོས་པ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དང༌། སེམས་ངན་ཡོང་བའི་ར་བ་ཐུག་ས་ནི། ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་ལས།

བདག་ཡོད་ན་ནི་གཞན་དུ་ཤེས། །

བདག་གཞན་ཆ་ལས་འཛིན་དང་སང༌། །

དེ་དག་དང་ནི་ཡོངས་འབེལ་ལས། །

ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བར་འགྱུར། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བདག་ཏུ་ཞེན་པ་དེས་ཡོང་གི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཤིང༌། 

སེམས་བཟང་པོ་ཡོང་བ་ལ་འགལ་རྐེན་སེལ་ཐབས་བྱེད་པ་དང༌། སེམས་བཟང་པོ་

ཡོང་བའི་འགལ་རྐེན་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀི་བློའི་ར་བ་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པར་བྱས་ནས་

ར་བཀོག་གཏོང་གི་ཡོད། དེ་ནི་ནང་པ་གཅིག་པུ་ལས་གཞན་སུ་ཡང་མེད་ལ། འདི་ནི་

ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞིག་ཀང་ཡིན།

སྐྱབས་སུ་འགོ་ཚུལ།

རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་པ་དང༌། བདེ་བ་

འདོད་པ་ཞིག་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་ཀང༌། ནོར་འཁྲུལ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་འདོད་པའི་

བདེ་སྐྱིད་མི་ཡོང་བའི་ཁར་མི་འདོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་གཅིག་མཇུག་གཉིས་མཐུད་

དུ་ཡོང་གི་ཡོད། དེས་ན་ཞུ་དག་བཏང་ན་ང་སྐྱིད་པོ་ཞིག་དང༌། ང་ཡག་པོ་ཞིག་བྱུང་

ན་སམ་པའི་རང་གཅེས་འཛིན་གི་བློ་ནམ་དུ་ཡང་དན་གི་ཡོད། ང་ཡི་དོན་དུ་གཞན་

ལ་དབང་ཡོད་བཤད་པ་དང༌། གཞན་གི་སྲོག་དང་ལོངས་སྤོད་འཕོག་པ། དེ་བཞིན་

གཞན་གི་ཆུང་མ་འཕོག་པ། གཞན་ཡང་རྫུན་དང༌། ཕ་མ། ཚིག་རྩུབ་བཤད་པ་

སོགས་ཡོང་གི་ཡོད། ང་ཞེས་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱས་ཏེ་ང་ཡི་དོན་དུ་གཞན་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

བདེ་ཁྱད་དུ་སད་ནས་སྡུག་བསྔལ་དེ་དག་སྐྱེས་ཡོང་གི་ཡོད། ང་རང་ཚོ་རང་གཞན་

རོགས་གསུམ་ཚང་མ་ད་ལྟ་བར་རང་གཅེས་འཛིན་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་བས་ཁ་ཐབས་

འདི་ཡིན་ཞིང༌། རང་གཅེས་འཛིན་དེ་ཉིད་ཀང་དེའི་ལག་འབེལ་གི་ར་བ་ནི་བདེན་

འཛིན་ནམ་ངར་འཛིན་པའི་ངར་འཛིན་དེ་ཆགས་ཡོད། ངར་འཛིན་དེ་ཡང་ཕུང་པོ་

བདག་འཛིན་གཞི་ལ་བཞག་པའི་སེང་ནས་ཡོང་གི་ཡོད། དེས་ན་ར་བ་གཏི་མུག་

བདེན་འཛིན་ལ་ཐུག་ཡོང་གི་ཡོད་ལ། གཏི་མུག་བདེན་འཛིན་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་ཡིད་

ཆེས་བྱས་ནས་བསད་པ་དང༌། གཏི་མུག་བདེན་འཛིན་གི་བློ་དེ་ཧ་ལམ་ཚད་མ་ཡིན་

པ་ལྟ་བུ་ཞིག་བློས་འཆར་གི་ཡོད། རང་གཞན་རོགས་གསུམ་མཐའ་སྐོར་གི་སེམས་

ཅན་ཚང་མ་དེ་གཉིས་ཀིས་ལན་པ་ཤེས་པར་བྱས་ཏེ། དེའི་དབང་གིས་དཀོན་

མཆོག་གསུམ་གི་བྱིན་རབས་མི་འཇུག་པ་དང༌། ཆོས་དཀོན་མཆོག་དང་རྒྱབ་

འགལ་དུ་འགོ་གི་ཡོད། ཆོས་དཀོན་མཆོག་དང་རྒྱབ་འགལ་དུ་སོང་བའི་དབང་གིས་

སོན་པའི་བཀའ་དང་འགལ་ཞིང༌། གོགས་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་གི་དགོངས་པ་

དང་འགལ་བ་སོགས་དེ་ལྟ་བུའི་ནོར་བ་འཁྲུལ་བ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོང་གི་ཡོད། དེ་

དག་ལ་བསམ་བློ་བཏང་སེ་ད་ནས་བཟུང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་དགོངས་པ་དང་

མཐུན་པ་ཞིག་བྱས་ནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་སྐྱབས་འོག་ཏུ་ཚུད་པ་དང༌། 

དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་འབངས་རྣལ་མ་ཞིག་བྱེད་བསམ་པ་དང༌། ད་ལྟ་བར་དུ་ཁ་

ཐབས་འདི་འད་ཞིག་ཏུ་བསད་པས་རང་མགོ་རང་གིས་མི་ཐོན་པ་དང༌། རང་མགོ་

ཐོན་པ་ཞིག་ཡོད་ན་ད་གཟོད་རང་མགོ་ཐོན་དགོས་ཀང་རང་མགོ་ཐོན་པ་ཞིག་མེད་

པ་ནི་གསལ་པོ་ཡིན་སབས། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་བསམ་པའི་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཐོག་ནས། 

རབ་དཀར་དགེ་སེམས་ཆེན་པོའི་ངང་ཉིད་ལས། །

བདག་དང་མཁའ་མཉམ་མ་རྒན་སེམས་ཅན་རྣམས། །

ཞེས་རབ་ཏུ་དཀར་བའི་དགེ་སེམས་ཆེན་པོའི་ངང་ནས། བདག་དང་དེའི་མཐའ་

བསྐོར་ལ་རང་གི་ཚེ་འདིའི་དག་གཉེན་བར་མའི་སེམས་ཅན་གིས་མཚོན་པའི་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོད་བསམ་པར་བྱས་ནས། དེ་ཐམས་ཅད་ཁ་ཐབས་གཅིག་

པ་ཡིན་སབས། ངང་ཚུལ་འདི་ལས་གོལ་བའི་ཆེད་དུ་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་

སྐྱབས་སུ་མཆི་སམ་པའི་ཐོག་ནས།

དེང་ནས་ཇི་སྲིད་བྱང་ཆུབ་སིང་པོའི་བར། །

བླ་མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགོ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སིང་ཁོང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་ཡིད་ཆེས་ཀི་བསམ་

པས། ན་མོ་གུ་རུ་ཧྱབཿ  ན་མོ་བུདྡྷཱ་ཡ། ན་མོ་དྷརྨཱ་ཡ། ན་མོ་སགངྷ་ཡ། ཞེས་པ་འདི་

གངས་གསོག་དང༌། ཡང་ན་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཚོགས་མ་འདོན་ན་ཡང་གཅིག་པ་

ཡིན། མདོར་ན་སྐྱབས་འགོའི་ཚིག་གང་ཞིག་བཏོན་ཀང་ཁྱད་པར་མེད། ཡང་སྐྱབས་

འགོ་བཞི་སྐོར་དང༌། ལྔ་སྐོར་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་དག་ལའང་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས། 

དེ་ནས་བདུད་རི་འབེབས་སྦངས་བྱས་ཏེ་མཆོག་གསུམ་ལ་བརེན་པའི་སིག་སྒིབ་

སྦངས་ཤིང༌། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་བྱིན་རབས་འཇུག་པ་དང༌། མཐའ་མ་དཀོན་

མཆོག་གསུམ་གི་སྐྱབས་འོག་ཏུ་ཚུད་སོང་བསམ་པ་བཅས་བྱེད་དགོས། དེ་ནས་

སེམས་བསྐྱེད་ནི། 
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

སེམས་བསྐྱེད།

མ་སེམས་ཅན་ཀུན་གི་དོན་གི་ཕྱིར། །

བདག་ཉིད་བླ་མ་ལྷར་གྱུར་ནས། །

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བླ་མ་ལྷའི། །

གོ་འཕང་མཆོག་ལ་འགོད་པར་བྱ། །

ཞེས་སེམས་བསྐྱེད་དང༌། མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་དུ་བདག་གིས་ཚེ་

འདི་ཉིད་ལ་མྱུར་བ་མྱུར་བར་གདོད་མའི་སངས་རྒྱས་བླ་མ་ལྷའི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་

བྱས། །ཞེས་སོགས་ཀིས་ཁྱད་པར་སེམས་བསྐྱེད་བྱས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་

རྒྱུད་ལ་གསལ་རིག་གི་ཤེས་པ་ཡོད་ལ། བདེ་སྡུག་ཚོར་གི་ཡོད། བདེ་སྡུག་གི་ཚོར་

བ་དེས་གསལ་རིག་གི་ཤེས་པ་ཡོད་པའི་རགས་ཡིན་ཞིང༌། གསལ་རིག་གི་ཤེས་པ་

ཉམས་སུ་མྱོང་གི་ཡོད། གསལ་རིག་གི་ཤེས་པ་དང་འབེལ་ནས་བདེ་སྡུག་གི་ཚོར་

བ་ཡོང་གི་ཡོད། འདུ་ཤེས་ཡོད་པས་དེ་ལ་བརེན་ནས་འདོད་པ་ཡོང་གི་ཡོད། དེས་ན་

གསལ་རིག་གི་ཤེས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་གསལ་པོ་འདུག གསལ་རིག་གི་ཤེས་པ་དེ་ལ་

ཡུལ་གི་ངོ་བོ་ཙམ་རིག་པ་དང༌། ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་རིག་པ་ཞེས་སེམས་དང་སེམས་

བྱུང་གི་སྤུ་རིས་མང་པོ་ཞིག་ཕྱེ་ཡོད། དེས་ན་ཤེས་པ་མཐའ་དག་ལ་གསལ་ཙམ་

རིག་ཙམ་གི་རིག་ཆས་ཁྱབ་ཡོད། གསལ་ཙམ་རིག་ཙམ་དེ་སྐྱོན་ཅན་ཞིག་ཡིན་ན། 

སྐྱོན་མེད་ཀི་བློ་གཞན་ཞིག་དང་མཉམ་དུ་འགོ་མི་ཐུབ་ཅིང༌། ང་རང་ཚོའི་བློའི་རྒྱུན་

གཅིག་ལ་ཁོང་ཁོ་སྐྱེ་བ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་ལ། བློའི་རྒྱུན་གཅིག་པུ་དེར་བྱམས་པ་སྐྱེ་

བ་ཞིག་ཀང་ཡོད། ར་བའི་བློ་དེ་ལ་བྱམས་པ་དང༌། ཁོང་ཁོ་གཉིས་ཀ་སྐྱེ་རུང་བ་ཡིན། 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

འོན་ཀང་བློ་དེ་ཉིད་བྱམས་པའི་ངོ་བོར་སྐྱེས་མེད་ལ། ཁོང་ཁོའི་ངོ་བོར་ཡང་སྐྱེས་

མེད། དེ་ནི་གཟུར་བོར་གནས་ནས་བསད་ཡོད། དངོས་པོར་མཚོན་ན། ཚོས་གང་

ཞིག་བརྒྱབ་ཀང་རྒྱག་རྒྱུ་ཡོད་པའི་བློ་ཞིག་ཡིན། གསལ་ཙམ་དང༌། རིག་ཙམ། མྱོང་

ཙམ་གི་སེང་ནས་རྐེན་དང་འཕད་སྐབས་ཁོང་ཁོ་སྐྱེ་གི་ཡོད་ལ། རྐེན་དང་འཕད་

སྐབས་བྱམས་པའང་སྐྱེ་གི་ཡོད། བྱམས་པ་དང་ཁོང་ཁོ་གཉིས་ནི་འཛིན་སངས་

འགལ་བ་ཡིན། དེས་ན་ཡུལ་གཅིག་ལ་དམིགས་ནས་དུས་གཅིག་ལ་བྱམས་པ་དང་

ཁོང་ཁོ་སྐྱེ་བ་མི་ཡོང་ཞིང༌། གང་ལགས་ཤེ་ན། བློ་དེ་གཉིས་འཛིན་སངས་འགལ་བ་

ཡིན། ཁོང་ཁོ་ནི་སྡུག་བསྔལ་བར་འདོད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན། གནོད་སེམས་སྐྱེ་སྐབས་

དེ་ལ་སྡུག་བསྔལ་བ་ཞིག་བྱུང་ན་སམ་པའི་བློ་ཞིག་སླེབས་ཀི་ཡོད། བྱམས་པ་ཞེས་

པ་ནི། བདེ་བ་དང་ལྡན་ན་སམ་པའི་བློ་ཞིག་སླེབས་ཀི་ཡོད། དེས་ན་དེ་གཉིས་འགལ་

བ་ཡིན་ལ། དེ་གཉིས་མཉམ་དུ་སོད་མི་ཐུབ་པ་ཡིན། ཡུལ་གཅིག་ལ་དམིགས་ནས་

དུས་གཅིག་ལ་མཉམ་དུ་གནས་མི་ཐུབ་པ་ཡིན། བློ་ལ་འགལ་བ་དེ་ཡོད་བཞིན་པ་

ཡིན། དེ་ལྟར་ཡོད་པ་ང་ཚོའི་མྱོང་བས་གྲུབ་ཀི་ཡོད། བློ་ལ་འགལ་བ་ཡོད་ཀང་ར་

བའི་གསལ་རིག་གི་བློ་དེ་འགལ་བ་ཅན་གི་བློ་དེའི་ངོ་བོར་མེད། དེས་ན་བློ་ལ་འགྱུར་

བ་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་བསམ་བློ་འཁོར་རྒྱུ་ཡོད། དེས་ན་ཁམས་བདེ་གཤེགས་སིང་

པོ་ཞེས་ང་རང་ཚོའི་བློ་བཟང་པོའི་ཕྱོགས་དེ་རྣམས་གོམས་འདིས་རྒྱུན་མར་བསེན་

ཏེ་གོང་ནས་གོང་དུ་སེལ་བའི་ཐོག་མཐའ་མ་སྔགས་ཀི་ཉམས་ལེན་སླེབས་སྐབས་

གསལ་རིག་གི་བློ་དེ་ལ་ཡང་ཕ་རགས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པའི་ནང་ནས་ཕ་བ་གཉུག་

མའི་སེམས་ཞེས་སེམས་ཕ་ཤོས་དེ་དགེ་བའི་ངོ་བོར་སྐྱེ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད། 
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

སོང་ཉིད་རོགས་པའི་ལྟ་བའི་ངོ་བོར་སྐྱེ་བ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད། དེ་ནི་ཧ་ཅང་རབས་

ཆེན་པོ་ཞིག་འདུག སོང་ཉིད་རོགས་པའི་བློའི་ངོ་བོར་སྐྱེ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོད་སབས། 

དེ་ལྟ་བུའི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་ཇི་ལྟ་བ་རོགས་པའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་

ཡེ་ཤེས་ཞེས་པ་དེར་འགྱུར་ཐུབ་པ་དང༌། མདོར་ན། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་

ཡེ་ཤེས་ཞེས་ཇི་ལྟ་བ་རོགས་པའི་རྣམ་མཁྱེན་དུ་གྱུར་ན། སྒིབ་པ་མཐའ་དག་ཟད་

ཟིན་པས་བློ་གཅིག་པུ་དེས་ཇི་སེད་པ་རོགས་པ་དང༌། ཇི་ལྟ་བ་ཡང་རོགས་པ་ཞིག་

ཡོང་གི་ཡོད། བདེན་གཉིས་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་ཤིང་མཉམ་རེས་འདེས་པ་ཞིག་

ཡོང་གི་ཡོད་ལ། གསལ་རིག་གི་ཤེས་པ་འདིའི་སེང་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པས་ཁམས་

བདེ་གཤེགས་སིང་པོ་ཞེས་པ་ཞིག་ང་རང་ཚོའི་རྒྱུད་ལ་ཡོད། 

དེ་བཞིན་དི་མ་མེད་པ་སེམས་ཀི་ཆོས་ཉིད་ཀི་སེང་ནས་ཀང་བསམ་བློ་གཏོང་

རྒྱུ་ཞིག་ཡོད། གཙོ་བོ་ནི་སེམས་རང་བཞིན་གི་འོད་གསལ་བ་ཞེས་པའི་སེང་ནས་

བསམ་བློ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ཡག་པོ་ཡོད། རྒྱུད་བླ་མའི་སྐབས་དང་ལྷག་པར་སྔགས་བླ་

མེད་ཀི་གཞུང་ནས་གསུངས་ཡོད། ང་རང་ཚོ་སེམས་ཅན་ཚང་མ་ད་ལྟ་ཁ་ཐབས་ཧ་

ཅང་ཞན་པོ། སྐྱབས་མེད་མགོན་མེད་ཀི་སྐྱོ་པོ་ཞིག་ཡོད། མཐར་གཏུགས་སེམས་ཀི་

ངོ་བོ་གསལ་རིག་དེའི་སེང་དུ་བསམ་བློ་གཏོང་སྐབས་རྣམ་མཁྱེན་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུ་ང་

རང་ཚོའི་སེམས་རྒྱུད་ཀི་སེང་དུ་ཡོད་པ་ཡིན། དེས་ན། 

མ་སེམས་ཅན་ཀུན་གི་དོན་གི་ཕྱིར། །

བདག་ཉིད་བླ་མ་ལྷར་གྱུར་ནས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ནི་རྒྱུ་མཚན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་རེད་འདུག ས་རོག་རོག་ཅིག་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བླ་མ་ལྷར་འགྱུར་བར་ཤོག་ཅེས་བརོད་པ་ལྟ་བུ་མིན་པར། བསམ་བློ་གཏོང་རྒྱུ་ཞིག་

ཡོད་པ་ཡིན། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བླ་མ་ལྷའི། །

གོ་འཕང་མཆོག་ལ་འགོད་པར་བྱ། །

ཞེས་སེམས་བསྐྱེད་པ་དེ་ཡིན། དེ་ནས་ཁྱད་པར་གི་སེམས་བསྐྱེད་ཅིང༌། དེ་ལྟ་

བུའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་དེ་ཡང་མྱུར་བ་ཉིད་དུ་མངོན་དུ་བྱེད་ཀི་ཡིན། ནམ་

ཞིག་ལ་ཐོབ་པར་ཤོག་ཅེས་བརོད་པ་ལྟ་བུ་མིན་པར། མྱུར་བ་ཞེས་པ་ནི་ཚེ་གཅིག་

ལུས་གཅིག་དང༌། མྱུར་བ་གཉིས་པ་ནི་སིགས་དུས་ཀི་ཚེ་ཐུང་ལ་སྦར་བ་དང༌། ཡང་

མྱུར་བ་དང་པོ་སིགས་དུས་ཀི་ཚེ་གཅིག་ལ་སྦར་བ་དང༌། མྱུར་བ་གཉིས་པ་ནི་ལོ་

ཤས་ཀི་ནང་དུ་སངས་རྒྱས་ཐུབ་པ་དང༌། མྱུར་ཤོས་སུ་གསུངས་ན་ལོ་གསུམ་

ཕྱོགས་གསུམ་ལ་གསུང་གི་ཡོད། དེ་ནི་སྒྲུང་ལྟ་བུ་ཞིག་ལས་ཁག་པོ་ཡིན། རོགས་པ་

སྔོན་སོང་དངོས་གནས་བག་ཆགས་སད་པ་དེ་འད་རེ་ཟུང་སྲིད་མཐའ་ཙམ་ཡིན་པ་

ལས། ང་རང་ཚོས་འཇོན་མི་ཡོང༌། དེ་ལས་ཐོག་མ་ནས་བསྐལ་ཆེན་གངས་མེད་

གསུམ་གི་ཚོགས་བསགས་ཞེས་བརོད་ན། ངས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་བསམ་པའི་བློ་

ཁོག་སླེབས་པ་ཞིག་ཡོང་བ་ཡིན། ལོ་གསུམ་ཕྱོགས་གསུམ་ཞེས་རེ་བ་ཆེན་པོ་

བརྒྱབ་ནས་ལོ་གསུམ་ཕྱིན་རེས་ཐ་མལ་རང་འཇགས་སུ་གནས་ཚེ། ད་ནི་ཡོང་བ་མི་

འདུག་བསམ་པ་དན་ན་སིང་པོ་དེ་ཙམ་མེད། དེ་ལས་ཐོག་མ་ནས།

ཇི་སྲིད་ནམ་མཁའ་གནས་པ་དང༌། །

ཞེས་པ་དེ་ཁོ་ནར་བརོན་འགྲུས་ཤུགས་དག་བྱས་ན་འགོད་པ་ར་བ་མེད་པ་ལྟ་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

བུ་ཞིག་ཡིན། དེ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཡིན། དེ་ལྟ་བུའི་སྒོ་ནས་ཁྱད་པར་

གི་སེམས་བསྐྱེད་དང༌། དེ་ལྟར་སྐྱབས་འགོ་སྔོན་དུ་འགོ་བའི་ཐོག་ནས་སེམས་

བསྐྱེད་པའི་གདུང་ཤུགས་དག་པོས་བླ་མ་ལྷ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་རྐེན་གིས་

སྐྱབས་ཡུལ་གི་ལྷ་ཚོགས་དེ་རྣམས་བླ་མ་རོ་རེ་འཆང་ལ་ཐིམ་ཞིང༌། བླ་མ་རོ་རེ་

འཆང་དགེས་པ་ཆེན་པོའི་སྒོ་ནས་རང་ལ་ཐིམ། རང་ཉིད་ཀང་སོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་

པོའི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་བྱས་སོང་བསམ་པ་བྱས། 

དེ་ནས་རིགས་དྲུག་གནས་སྦོང་གི་དམིགས་པ་དང༌། བློ་སྦོང་གི་གཏོང་བའི་

དམིགས་པ་བྱེད་པ་ལྟར་འོད་ཟེར་འཕོས་ནས་དམྱལ་ཁམས་པའི་འཕལ་གི་སྡུག་

བསྔལ་གི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བར་བྱས་པ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ཆུང་དུ་

སོང་སེ་དགེ་བའི་བློ་སྐྱེ་བ་དང༌། དེ་བཞིན་ཡི་དྭགས་དང༌། གཙོ་བོ་དུད་འགོར་ཆོས་

རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ཀི་ཤེས་རབ་སྐྱེས། དེ་ལ་བརེན་ནས་བླང་དོར་གི་གནས་ཤེས་ཏེ། 

ནམ་རྒྱུན་དཀིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་གི་བསམ་བློ་གཏོང་ཚུལ་ལྟར་དེ་དག་གི་རྒྱུད་

ཀི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་རོག་པའི་རིགས་རྣམས་སེལ་ཞིང༌། ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ལྟ་བ་

དང་བདག་མེད་པའི་ལྟ་བ་སྐྱེས། དེས་རྐེན་བྱས་ཏེ་སིང་རེའི་བློ་སྐྱེས། བྱང་ཆུབ་ཀི་

སེམས་ཀང་སྐྱེས་ནས་དེ་དག་གི་རྒྱུད་ལ་ས་ལམ་གི་རོགས་པ་རིམ་གིས་སྐྱེས་ན་

ཐམས་ཅད་མངོན་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་ལ་བཀོད་པ་ཡིན་

བསམ་པའི་ཐོག་ནས་དགའ་བ་སྒོམ། དེ་ནས་ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ། དེ་ཡང་ད་ལྟ་

མོས་པ་ཙམ་ཡིན། ད་ལྟ་བར་དུ་གང་གིས་ལན་ནམ་ཞེ་ན། སེམས་ཆགས་སང་

ཕྱོགས་རིས་སུ་སོང་བས་ལན་འདུག་བསམ་པའི་ཐོག་ནས་ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ་པ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ནི་སེམས་བསྐྱེད་ཀི་བོགས་འདོན་ལྟ་བུ་ཡིན། དེའི་མཇུག་ཏུ་རང་ཉིད་ཐུབ་པའི་

དབང་པོར་གསལ་བ་དེ་ཉིད་རིམ་བཞིན་འོད་ཞུ་བྱ་བ་དང༌། ཡང་ན་ལྷ་ཡི་རྣལ་འབྱོར་

ཏེ་སྐུ་གསུམ་ལམ་འཁྱེར་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་རྒྱུའི་དོན་དུ་རེས་གཞིག་གི་སྡུད་རིམ་

གི་དམིགས་པ་བྱས་ན། སོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་སྐུ་དེ་རོ་རེ་འཇིགས་བྱེད་ཡི་

དམ་གི་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་དང༌། ཡི་དམ་གི་རྣམ་པར་གྱུར་པའི་རེས་འོད་ཟེར་འཕོས་

ནས་སོད་ཐམས་ཅད་གཞལ་ཡས་ཁང་དང༌། བཅུད་ཐམས་ཅད་དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་

བྱེད་ཀི་རྣམ་པར་འགྱུར། སོད་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་གསལ་བ་དེ་བཅུད་དཔལ་རོ་རེ་

འཇིགས་བྱེད་དུ་གསལ་བ་ལ་ཐིམ། དེ་ཐམས་ཅད་རང་ལ་ཐིམ། རང་ཡང་སད་དང་

སོད་ནས་འོད་དུ་ཞུ་ནས་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལ་ཐིམ། ཧཱུཾ་གི་ཞབས་ཀྱུ་ཧ་ལ་ཐིམ། ཧ་ཧའི་

མགོ་བོ་ལ་ཐིམ། མགོ་ཟླ་ཚེས་ལ། ཟླ་ཚེས་ཐིག་ལེ། ཐིག་ལེ་ན་ད། ན་ད་ཡང་མི་

དམིགས་པའི་སོང་སྦངས་བྱས་ནས་སྡུད་རིམ་གི་དམིགས་པ་རྣམས་བྱས་ཏེ་འཆི་བ་

ཆོས་སྐུའི་ལམ་འཁྱེར་བྱས། དེ་ནས་ལོངས་སྐུར་ལྡང་སམ་པའི་ཐོག་ནས་དཔལ་རོ་རེ་

འཇིགས་བྱེད་ཀི་སྐུ་རུ་བཞེངས། དེ་ཡང་དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བྱེད་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་

གཉིས་པར་བསམ་བློ་བཏང༌། དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བྱེད་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་

པར་གསལ་བ་དེ་ལོངས་སྐུ་ཡིན་བསམ་པ་བྱས། དེ་ནས་དེའི་གནས་གསུམ་ལ་ༀ་

ཨཱཿ ཧཱུྃ་གི་འབྲུ་གསུམ་བཀོད་ནས། དེ་ནི་སྤྲུལ་སྐུ་དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བྱེད་དུ་འགྱུར་

སོང་བསམ་པ་བཅས་སྐུ་གསུམ་ལམ་འཁྱེར་གི་བསམ་བློ་གཏོང་ཚུལ་འདི་ལྟར་ཡིན།

དེ་ནས་བྱིན་རབས་བྱ་བ་ནི། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་ལ་རྣམ་པ་ནང་མཆོད་

དང་མཆོད་རས་སོ་སོའི་རྣམ་པ་ཞེས་སོགས་ཀིས་མཆོད་རས་བྱིན་རབས་བྱ་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

བའོ། །

ཚོགས་ཞིང་གསལ་འདེབས་སོགས།

བཞི་པ་ཚོགས་ཞིང་གསལ་འདེབས་པ་ལ། བདེ་སོང་དབྱེར་མེད་ལྷ་ལམ་

ཡངས་པ་ཞེས་སོགས་ཀི་སྐབས་འདིར་རང་ཉིད་དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བྱེད་དུ་

གསལ་བ་དེས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཉམས་སོན་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད། ཡང་བླ་མ་ཡི་དམ་

རང་སེམས་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་དུ་བལྟས་ནས་བླ་མས་རེས་སུ་འཛིན་པ་ལྟ་བུ་བསམ་

བློ་བཏང༌། ཡང་ན་བླ་མ་དང་རང་སེམས་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་དུ་སོང་བའི་མོས་པ་

ཤུགས་ཆེན་པོས་སེམས་དགའ་སྐྱོ་ལྷང་ངེ་བ་དང༌། ཡང་ན་སེམས་ལ་སོབས་པ་དང་

རེ་བ་སླེབས་ནས་སེམས་འཁོལ་བ་ལྟ་བུའི་ཐོག་ནས་བདེ་ཆེན་གི་ཉམས་སོན་ཐུབ་

ན་དེ་ལྟར་སོན། དེས་ང་སྐལ་བ་བཟང་པོ་ཡིན་བསམ་པ་དང༌། ང་བསོད་ནམས་ཆེན་

པོ་ཡིན་བསམ་པའི་ང་དེ་གང་དུ་ཡོད་མེད་བསམ་བློ་བཏང༌། དེ་ནས་ང་རང་བཞིན་

མེད་པར་བསམ་བློ་བཏང་ནས་ང་རང་བཞིན་གི་མེད་པ་བསམ་བློ་འཁོར་བའི་སྐབས་

ང་གང་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་པའི་ཕུང་པོ་དེ་ཡང་བརག་ཅིང་དཔྱད་ན་རེད་རྒྱུ་མེད་

པ། མདོར་ན་ལོངས་སྤོད་པ་པོའི་བདག་དང༌། ལོངས་སྤད་བྱའི་ཕུང་སོགས་ཀིས་

འདུས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བློ་ལ་སང་བ་ལྟར་དོན་གི་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་ཞིག་གཏན་

ནས་མེད་ཐག་ཆོད་རེད་བསམ་པའི་ཐག་བཅད། དེ་ལྟ་བུའི་བདེ་ཉམས་སྐྱེས་བཞིན་

པའི་ངང་ནས། སོང་པ་ངེས་པའི་བློ་དེ་བདེ་སོང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ལྟ་

བུའི་སོང་ཉིད་རོགས་པའི་གཟུང་རྣམ་མདུན་གི་ནམ་མཁར་འོ་མའི་རྒྱ་མཚོའི་དབུས་

སུ་དཔག་བསམ་གི་ཤིང་ཡལ་ག་བདུན་ནམ། ཡང་ན་དབུས་ཀི་སོང་པོའི་སེང་དུ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

སེང་ཁི་དང༌། པད་རིམ་བཅུ་གཅིག་གི་སེང་དུ་ཁི། དེའི་སེང་དུ་བླ་མ་བློ་བཟང་ཐུབ་

དབང་རོ་རེ་འཆང་དམ་ཚིག་པ་ཕྱི་ལ་ངོ་བོ་དིན་ཅན་ར་བའི་བླ་མ་ཡིན་པ་ལ་རྣམ་པ་

རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་པ། དེའི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་སེང་དུ་ཐུབ་པའི་དབང་པོ། དེའི་ཐུགས་

ཀར་ཉི་མའི་གདན་ལ་རོ་རེ་འཆང་ཡུམ་བཅས། དེའི་ཐུགས་ཀར་ཏིང་ངེ་འཛིན་

སེམས་དཔའ་མུྃ་དང་ཧཱུྃ་གང་རུང་སྦར་བ་ཡོད། དེ་ལྟར་སེམས་དཔའ་བཞི་བརེགས་

སུ་ཡོད་པ། ནམ་རྒྱུན་སེམས་དཔའ་གསུམ་བརེགས་ཞེས་གསུངས་པ་ནི། ཕྱི་བླ་མ་

བློ་བཟང་ཐུབ་དབང་རོ་རེ་འཆང་དང༌། དེའི་ཐུགས་ཀར་ཐུབ་པའི་དབང་པོ། དེའི་

ཐུགས་ཀར་རོ་རེ་འཆང་བཅས་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སེམས་དཔའ་གསུམ་བརེགས་

ཞེས་པ་འདི་ལྟར་ཡིན། དེའི་ཐུགས་ཀར་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་སྦར་ན་བཞི་

བརེགས་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོད། དེའི་མཐའ་སྐོར་དུ་བླ་བརྒྱུད་གཡས་ལ་རྒྱ་ཆེན་སྤོད་རྒྱུད་

དང༌། གཡོན་དུ་ཟབ་མོ་ལྟ་རྒྱུད། པད་རིམ་བཅུ་གཅིག་པའི་འདབ་མ་བཞིའི་སེང་གི་

བདེ་གསང་འཇིགས་གསུམ་དང་ཀེ་རོར། ཡང་ན་བཀའ་གདམས་ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་

བཅས་དང༌། བླ་མ་བློ་བཟང་ཐུབ་དབང་རོ་རེ་འཆང་གི་དབུའི་སེང་དུ་བླ་མ་སེ་ལྔར་ཕྱེ་

ནས་ཕྱོགས་བཞི་ལ་བཞི་དང༌། དབུས་སུ་ནམ་རྒྱུན་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་

བཀོད་པ་ནི་དགའ་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་བརྒྱུད་རིམ་དེ་ཡིན་པས་དེ་རྣམས་གསལ་

བཏབ། དེ་རྣམས་ངོ་བོ་བླ་མ་དེ་དང་དེ་ཡིན་པ་ལ་རྣམ་པ་འཇམ་དབྱངས་ཁོ་ནར་

གསལ་བཏབ་ཀི་ཡོད། དེ་ནས་རིམ་པར་ཡི་དམ་དང༌། སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་

དཔའ་བོ་མཁའ་འགོ་ཉན་རང་ཆོས་སྲུང་དང་བཅས་པ་གསལ་བཏབ་པ་བཅས་འདི་

ལྟར་ཡིན། 
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

དེ་ནས་དེ་དག་གི་གནས་གསུམ་དུ་འབྲུ་གསུམ་གིས་མཚན་པར་བྱས་ནས། 

རང་བཞིན་གནས་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་སྤན་དངས་དབྱེར་མེད་བརན་པར་

འགྱུར། །ཞེས་པའི་ཚིག་འདི་མིན་པར། རང་བཞིན་གནས་ནས་བསྒོམས་པ་དང་

འདའི་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་སྤན་དངས་འགྱུར། །ཞེས་པའི་ཚིག་འདི་ཅུང་ཟད་བདེ་བ་

ཡོད། དེ་ལྟར་སྤན་འདེན་གི་ཚིག་རྣམས་བཏོན། དེ་ནས་སྔགས་རྣམས་ཀང་བཏོན་

ནས། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ  ཞེས་དགུག་གཞུག་བཅིངས་བརེས་བྱས་པ་བཅས་འདི་འད་

ཞིག་ཡིན། 

ལྔ་པ་གསག་སྦང་གི་གནས་སོན་པའི་ཡན་ལག་བདུན་པ་མཎྜལ་དང་བཅས་པ་

འབུལ་བ་ལ། ཞེས་པ་ལྟར་ཐོག་མར་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི། གཙོ་བོ་བླ་མའི་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀི་ཡོན་ཏན་དང༌། དེ་བཞིན་བླ་མ་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་ངོ་བོ་དང༌། སྤྲུལ་

སྐུའི་ངོ་བོ་དང༌། ཆོས་སྐུའི་ངོ་བོར་བལྟས་ནས་ཕྱག་འཚལ་བ་དང༌། དེ་ནས་སྐྱབས་

གསུམ་ཀུན་འདུས་ཀི་ངོ་བོར་བལྟས་ནས་ཕྱག་འཚལ་བ། དེ་ནས་སྐྱབས་ཡུལ་ར་

གསུམ་ལྷ་ཚོགས་ཡོངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་བཅས་ནི་ཕྱག་འཚལ་བའི་ཡན་ལག་

ཡིན། དེ་རེས་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི། 

སྐྱབས་མགོན་རེ་བཙུན་བླ་མ་འཁོར་བཅས་ལ། །

ས་ཚོགས་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོ་འབུལ་བ་ནི། །

ཞེས་སོགས་མཆོད་པ་འབུལ་ཡུལ་དེ་དང༌། དེ་ནས་ཉེར་སྤོད། ཆུ་བཞི། མེ་ཏོག 

བདུག་སོས། སང་གསལ། དི་ཆབ། རོལ་མོ་བཅས་འབུལ་བ་རྣམས་ཡིན། 

བྱེ་བ་ཕག་བརྒྱའི་གིང་བཞི་ལྷུན་པོར་བཅས། །
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཞེས་སོགས་ཀིས་མཎྜལ་འབུལ་བ་ཡིན། དེ་ཡང་མཎྜལ་ལ་ཕྱི་ཡི་མཎྜལ་དང༌། 

ནང་གི་མཎྜལ། གསང་བའི་མཎྜལ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་མཎྜལ་བཅས་ཡོད་པ་ལས། ཕྱི་

ཡི་མཎྜལ་ནི་ཁ་སང་ཞུས་པ་ལྟར་ཚོམ་བུ་སོ་བདུན་མའམ་ཚོམ་བུ་ཉེར་ལྔ་མ་བཅས་

དང༌། མཎྜལ་གངས་གསོག་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་ཚོམ་བུ་དབུས་དང༌། ཕྱོགས་བཞི། 

ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་བཅས་ཚོམ་བུ་བདུན་བྱེད་ལ། མཎྜལ་འབུལ་སངས་ཀང་ལག་ངར་

གིས་ཕྱིས་ཤིང༌། དེ་ཡང་ཐོག་མར་ཕར་ཕྱིས་པའི་སྐབས་སུ་རང་རྒྱུད་ཀི་སིག་སྒིབ་

དག་པའམ་ཕྱིར་ཐོན་སོང་བསམ་པའི་མོས་པ་བྱེད་པ་དང༌། གཡོན་སྐོར་དུ་བསྐོར་

སྐབས་བྱིན་རབས་ནང་དུ་འཇུག་པའི་མོས་པ་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན། དེ་རེས་མཎྜལ་

གི་ཚོམ་བུ་བཀོད་དགོས། ནམ་རྒྱུན་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་མཚན་

ཞེས་བརོད་སྐབས་རང་ཕྱོགས་སུ་བརི་བ་སེ། རྒྱལ་མཚན་ཡོད་ས་དེ་མདུན་ལ་

བརིས་པ་ཡིན། ཚོགས་གསོག་སྐབས་ཀི་མཎྜལ་གི་ཤར་དེ་ཕར་བཀོད་པ་དང༌། 

དོན་ཆེན་པོ་གསུམ་གི་དངོས་གྲུབ་ཚུར་ཞུ་སྐབས་མདུན་ཚུར་སོན་དགོས་པ་དེ་ལྟར་

ཡིན། 

ནང་གི་མཎྜལ་བྱེད་སྐབས། པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་རྒྱན་གིས། 

པགས་པ་རབ་མཛེས་གསེར་གི་ས་གཞིའི་སེང༌། །

ཁག་ཆེན་བདུད་རིའི་ཆུ་ཡིས་ཆག་ཆག་བཏབ། །

ཅེས་སོགས་ཀིས་རང་གི་ལུས་མཎྜལ་གི་གིང་བཞི་གིང་ཕན་ལ་དམིགས་ནས་

འབུལ་བ་ཡིན། ཀུ་ས་ལིའའི་ཚོགས་ཀི་སྐབས་སུ་གསུངས་པ་ལྟར་གི་ལུས་དབུལ་

བ་ཞིག་ཡིན། དེ་ཐམས་ཅད་བདེ་སོང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རྣམ་རོལ་དུ་ལྟ་བ་དང༌། 
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

རླུང་སེམས་ཙམ་གི་རོལ་པར་ལྟ་བ། རང་བཞིན་མེད་པར་ལྟ་བ་ལྟ་བུའི་ཐོག་ནས་

མཎྜལ་འབུལ་བ་ཡིན། དེ་རེས། 

དངོས་བཤམས་ཡིད་སྤྲུལ་ཡིད་བཞིན་རྒྱ་མཚོའི་ངོགས། །

ཞེས་སོགས་ཀིས་ཕྱི་བུམ་དབང་དང་འབེལ་བའི་མཆོད་པ་ཡིན། ནང་གསང་

དབང་དང་འབེལ་བའི་མཆོད་པ་ནི། 

གུར་ཀུམ་མདངས་ལྡན་བཟང་པོའི་དི་ངན་ཅན། །

ཞེས་སོགས་ཡིན་ལ། དེ་ནས་གསང་དབང་ཤེར་དབང་དང་འབེལ་བའི་མཆོད་

པ་ནི། 

ཡིད་འོང་ལང་ཚོའི་དཔལ་འཛིན་དྲུག་ཅུ་བཞིའི། །

སོགས་དང༌། དེ་རེས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཚིག་དབང་དང་འབེལ་བའི་མཆོད་པ་ནི། 

སྒིབ་བལ་ལྷན་སྐྱེས་བདེ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཆེ། །

ཞེས་སོགས་ཡིན། དེ་རེས་སྒྲུབ་པའི་མཆོད་པའི་ཚུལ་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་སོམ་པ་སེ་བྱང་སོམ་བཟུང་བའི་ཚིག་དང༌། སྔགས་སོམ་བཟུང་བའི་ཚིག་

བཏོན་པ་རྣམས་ནི་སྒྲུབ་པའི་མཆོད་པའི་ཚུལ་ཡིན། 

དེ་ནས་བཤགས་པ་ནི། ལྟུང་བཤགས་བཏོན་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ཕྱག་འཚལ་

བདེ་ན་ཕྱག་གསོག་པ་དང༌། སྔོན་འགོ་ཕྱག་ཆེན་དངོས་གཞི་སྒོམ་མཁན་ཡིན་ན། 

ཕྱག་འབུམ་བསགས་དགོས་པ་ཡིན། དེ་ལྟར་ལྟུང་བཤགས་དང་འབེལ་ནས་ཕྱག་

གསོག་པ་དང༌། དེའི་སེང་སན་ཡང་བསན་པ་བཅས་བྱེད་སྲོལ་ཡོད། དེ་ལྟར་

བཤགས་པའི་ཡན་ལག་དང༌། དེ་ནས་རེས་སུ་ཡི་རང་བའི་ཡན་ལག ཆོས་འཁོར་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བསྐོར་བར་བསྐུལ་བའི་ཡན་ལག མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་

ཡན་ལག དེ་ནས་བསྔོ་བའི་ཡན་ལག་བཅས་རིམ་པར་གནང་དགོས་པ་བཅས་ཁ་

སང་འདི་བར་གྲུབ་པ་ཡིན།

གསོལ་བ་འདེབས་པ།

དེ་ནས་ལག་ན་རོ་རེ་དབང་བསྐུར་བའི་རྒྱུད་ལས། 

སློབ་དཔོན་གི་ནི་ཡོན་ཏན་བཟུང༌། །

སྐྱོན་ནི་ནམ་ཡང་བཟུང་མི་བྱ། །

ཡོན་ཏན་བཟུང་ན་དངོས་གྲུབ་འཐོབ། །

སྐྱོན་རྣམས་བཟུང་ན་དངོས་མི་འགྲུབ། །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། བླ་མའི་སྐྱོན་རོག་གི་བློ་ཡེ་མ་ཤོར་བ་བྱའོ་སམ་དུ་དན་

ཤེས་ཡང་ཡང་བསེན་ནས། དེ་ལ་ས་བཅད་ཕྱེ་ན། དད་གུས་ཀི་གསོལ་བ་འདེབས་

པ་ལ། བཤེས་གཉེན་བསེན་པའི་ཕན་ཡོན་དང༌། མ་བསེན་པའི་ཉེས་དམིགས་

བསམས་ནས་དམིགས་བརེ་མའི་གསོལ་འདེབས་བྱེད་པ་དང༌། ཡོན་ཏན་བསམ་

པའི་སྒོ་ནས་དད་པ་སྦངས་ཏེ་གསོལ་བ་བཏབ་པ། བཀའ་དིན་རེས་དན་གིས་ཕྱི་ནང་

གསང་བ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀིས་གསོལ་བ་བཏབ་པ། ཁྱད་པར་དུ་ཕུར་ཚུགས་གསོལ་

འདེབས་དང་འབེལ་བའི་དབང་བཞི་ལེན་པ་བཅས་ཡིན། དེ་ལ་དང་པོ་བསེན་པའི་

ཕན་ཡོན་དང་མ་བསེན་པའི་ཉེས་དམིགས་བསམ་པའི་སྒོ་ནས་དམིགས་བརེ་མའི་

གསོལ་འདེབས་བྱེད་པ་དེ་ལ། བླ་མ་བསེན་པའི་ཕན་ཡོན། མ་བསེན་པའི་ཉེས་

དམིགས་རྣམས་མདོ་རྒྱུད་དམ་པའི་གསུང་བགོས་བཞིན་ལེགས་པར་བསམ། ཞེས་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

བཤེས་གཉེན་བསེན་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་ཉེ་བ་སོགས་ནམ་རྒྱུན་ལམ་རིམ་

དམར་ཁིད་ཁག་གི་ནང་དུ་ཕན་ཡོན་གསུངས་པ་དེ་དག་གི་སིང་པོ་བསྡུས་ན། 

བཤེས་གཉེན་བསེན་པའི་ཕན་ཡོན།

བླ་མ་ཞེས་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་ནི། ལམ་གཙོའི་སྐབས་སུ་ཞུས་པ་ལྟར་རེ་བཙུན་

བླ་མ་སེ། སྐྱེས་བུ་ཆུང་འབིང་ཆེ་གསུམ་གི་ལམ་གིས་ཐུགས་རྒྱུད་སྦངས་ནས་

རོགས་པ་ཡོད་པ་ཞིག་བཤད་ཀི་ཡོད། བླ་མ་དེ་ནི་རྣམ་མཁྱེན་གི་ས་ལ་ཁིད་མཁན་

ཆགས་ཡོད། དེས་ན་སྐྱོན་ཀུན་ཟད་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་གི་ས་ལ་ཁིད་མཁན་དེ་རང་

ལ་གཉེན་ཉེ་དུ་དང༌། དཔོན་འབངས། རོགས་མགོན་སྐྱབས་འཇུག་གནང་མཁན་ཇི་

ཙམ་ཡོད་ཀང༌། དེ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་འཁིད་པའི་ལམ་སོན་

མཁན་ནི་བླ་མ་ལས་མེད་པ་གསལ་པོ་ཡིན། དེས་ན་བླ་མ་བསེན་ན་ལམ་སང་ལམ་

སྒོམ་རྒྱུ་མ་བྱུང་རུང༌། རྣམ་མཁྱེན་གི་ས་ལ་འགོ་སངས་འདི་འད་ཞིག་ཡིན་བསམ་

པའི་གོ་བ་ཆགས་པ་ཞིག་དང༌། གཞན་ལྟ་ཅི་སོས་བདག་པས་གཞན་གཅེས་པའི་

བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང༌། སོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་ཞེས་རྣ་བར་ཐོས་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་ཙམ་

གིས་བག་ཆགས་ཤིག་འཇོག་གི་ཡོད། དེས་ན་རོགས་པ་སྐྱེས་པ་སོས་ཅི་དགོས། 

རོགས་པ་མ་སྐྱེས་ཀང་རྣམ་མཁྱེན་ཐོབ་བྱེད་ཀི་བག་ཆགས་ཤིག་འཇོག་པའི་འགོ་

ཚུགས་ཀི་ཡོད་པས་བླ་མ་བསེན་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་ལ་ཉེ་བ་དང༌། རྒྱལ་བ་

རྣམས་དགེས་པར་འགྱུར་བ། རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀིས་དེ་ལྟ་བུའི་གོ་

འཕང་བརེས་པ་དེ་ཐོག་མར་བདག་པས་གཞན་གཅེས་པའི་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་

ཐུགས་བསྐྱེད། དེ་ནས་བར་དུ་ཚོགས་བསགས་པ་དང༌། སློབ་པའི་དགེ་འདུན་ཡིན་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ན་ཚོགས་གསོག་བཞིན་པ་དང༌། མི་སློབ་པའི་དགེ་འདུན་ཡིན་ཚེ་ཚོགས་བསགས་

ཟིན་པ་བཅས་འབས་བུ་མངོན་དུ་མཛད་ཟིན་པ་ཆགས་ཡོད། དེ་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་

ནི་རྣམ་འགེལ་ལས།

སྒྲུབ་བྱེད་ཐུགས་རེ་གོམས་ལས་དེས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་གོམས་པ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་

ཡིན། སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གང་གིས་མཛད་པའི་ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ཀི་མཆོད་བརོད་

ལས།

ཚད་མར་གྱུར་པ་འགོ་ལ་ཕན་བཞེད་པ། །

ཞེས་པ་ལྟར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འགོ་བ་རྣམས་ལ་ཕན་པར་བཞེད་པའི་ཐུགས་རེ་

ཆེན་པོ་དེ་ལྟ་བུའི་སེམས་བཟང་པོ་བསྐྱེད་ནས་མངོན་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་

པའམ། འཚང་རྒྱ་བཞིན་པ། འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་བ་བཅས་ཡིན་པས། དེ་རྣམས་

ཀིས་ནམ་མཁའི་མཐས་གཏུགས་པའི་སེམས་ཅན་ལས་དགོངས་རྒྱུ་གཞན་ཅི་ཡང་

མེད། ང་རང་ཚོ་ནམ་མཁའི་མཐས་གཏུགས་པའི་སེམས་ཅན་གི་གས་ཤིག་ཆགས་

ཡོད། རང་གིས་རྣམ་མཁྱེན་ཐོབ་འདོད་ཀི་བློའམ། དགེ་བའི་བློ་ཞིག་སྐྱེས་ནས་ད་ལྟ་

བར་འགོ་མ་མྱོང་ཞིང༌། བསམ་མ་མྱོང་བའི་དོན་དག་གསར་པ་རྣམ་མཁྱེན་གི་ས་ལ་

འགོ་བའི་བསམ་པ་ཞིག་འཁོར་ན་རྒྱལ་བ་དགེས་པའི་གནད་ཅིག་ལོས་ཡིན། 

སློབ་མར་བརེ་བ་ཡོད་པའི་དགེ་རྒན་ཞིག་ཡིན་ན། སློབ་མ་དེས་སློབ་སྦོང་ལ་

དོ་སང་ཡག་པོ་ཞིག་བྱས་ན་དགེ་རྒན་དེ་དགའ་པོ་བྱེད་པ་དང༌།  ཕ་མ་བུ་ཕྲུག་ལ་

བརེ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་གིས་བུ་ཕྲུག་རང་མགོ་ཐོན་ན་ཕ་མ་དགའ་པོ་བྱེད་པ་ལྟར་རྒྱལ་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

བ་སྲས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀིས་ང་རང་ཚོ་ཐེ་བའི་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་

རྣམས་ཀི་དོན་དུ་ཐུགས་བསྐྱེད། བསྐལ་ཆེན་གངས་མེད་གསུམ་གི་བར་དུ་ཚོགས་

བསགས། མཐར་མངོན་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་པའམ། འཚང་རྒྱ་བཞིན་པ་

འདི་འད་ཞིག་ཡིན་པས་ང་རང་ཚོའི་བློ་དགེ་བའི་ཕྱོགས་ལ་འགོ་བ་ཞིག་བྱུང་ན། 

རྒྱལ་བ་དགེས་པའི་རྒྱུ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་དེ་ཡིན། དེས་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་ལ་

ཉེ་བ་དང༌། རྒྱལ་བ་རྣམས་དགེས་པར་འགྱུར་བ་སོགས་ཀི་ཕན་ཡོན་རྣམས་བསམ་

དགོས་པ་ཡིན། དེ་ལྟ་བུའི་ཕན་ཡོན་བསམ་པའི་སྒོ་ནས་ངས་བཤེས་གཉེན་བསེན་པ་

དེ་དངོས་གནས་དོན་དང་ལྡན་པ་བྱུང་འདུག ནོར་མི་འདུག དགོས་དོན་ཆེན་པོ་སྒྲུབ་

འདུག་བསམ་པ་ཞིག་བྱེད་དགོས། 

བཤེས་གཉེན་མ་བསེན་པའི་ཉེས་དམིགས།

བཤེས་གཉེན་མ་བསེན་པའི་ཉེས་དམིགས་དང༌། བསེན་ཚུལ་ལོག་པའི་ཉེས་

དམིགས་གཉིས་ལས། སྤིར་བླ་མ་མ་བསེན་པའི་ཉེས་དམིགས་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་

གོ་འཕང་དང་ཐག་ཇེ་ཉེར་འགོ་བ་ལས་ལྡོག་སེ་ཐག་ཇེ་རིང་དུ་འགོ་བ་ཞིག་ཆགས་

ཡོད། ཉོན་མོངས་ནི་རང་ཤུགས་ཀིས་སྐྱེས་ཤིང༌། ཉོན་མོངས་དང་དུ་བླངས་པ་

ཆགས་ཀི་ཡོད། འཛམ་གིང་འདིའི་སེང་ཉོན་མོངས་ལ་སྐྱོན་དུ་ལྟ་མཁན་དང༌། ཉོན་

མོངས་སྐྱོན་དུ་མི་ལྟ་བར་དང་དུ་ལེན་མཁན་བསྡུར་ན་ཕྱི་མ་མང་བ་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་

ཡིན། ད་དུང་དང་དོད་བྱེད་མཁན་དེ་འད་ཡོང་གི་ཡོད། ང་རྒྱལ་དང༌། ཕག་དོག 

འགན་སེམས། ཧམ་པ། འདོད་ཆགས། གཞན་ལ་མཐོང་ཆུང་བྱེད་པ་བཅས་བྱུང་ན། 

མི་དེ་འཇོན་པོ་རེད་ཅེས་བསོད་དེ་ཉོན་མོངས་དང་དུ་ལེན་གི་ཡོད། ད་དུང་གཡོ་སྒྱུ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དང༌། ཁ་ཞེ་མི་མཚུངས་པ་བྱས་ན་མི་དེ་ཡོན་ཏན་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་བརོད་དེ་བླང་

དོར་ཕྱིན་ཅི་ལོག་བྱེད་ཀི་འདུག

སེམས་འདུལ་དགོས་ལ། སེམས་ཉོན་མོངས་པའི་གཞན་དབང་དུ་མི་འགོ་བ་

བྱེད་དགོས་ཞེས་བསླབ་བྱ་བསྐྱོན་མཁན་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་རེས་སུ་འབང་

མཁན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དེ་ཡིན་པ་ལས་གཞན་མེད། དེས་ན་བླ་མ་མ་བསེན་

ན་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་དེ་ཐག་ཇེ་རིང་དུ་འགོ་བ་ལས་མེད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་

ཡིན།

མཐུར་དུ་བལྟས་ནས་དམྱལ་བར་འགོ། །

ཞེས་བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ཉོན་མོངས་དང་དུ་བླངས་ཤིང༌། 

ཉོན་མོངས་དུག་གསུམ་དཔལ་དང་རྒྱན་ལ་བརིས་པའི་དབང་གིས་ཐོན་པའི་ཉེས་

སྤོད་རྣམས་ཀང་ད་དུང་འཇོན་ཐང་དང་དཔའ་རྒོད་ཀི་གས་སུ་བལྟས་ཏེ། འདི་ལྟར་མ་

སྐྱིད་པར་རང་ཕུང་བ་དང༌། གཞན་ཡང་ཕུང་བ། ལོ་རྒྱུས་ཀི་ནང་དུའང་མི་ཉེས་ཅན་

འདི་འད་ཞིག་བྱུང་བ་རེད་ཅེས་བརོད་དགོས་པ་དེ་དག་ནི་ཉོན་མོངས་ཀིས་བྱས་པ་

ལས་གཞན་གང་ཡང་མིན། དེས་ན་རྒྱལ་བ་མི་དགེས་པའི་རྒྱུར་འགོ་བ་ཡོང་གི་ཡོད། 

དེས་མཚོན་པའི་བླ་མ་མ་བསེན་པའི་ཉེས་དམིགས་ཡོང་བ་ཡིན།

བཤེས་གཉེན་བསེན་ཚུལ་ལོག་པའི་ཉེས་དམིགས།

བསེན་ཚུལ་ལོག་པའི་ཉེས་དམིགས་ནི། བླ་མ་ལ་བརས་སོད་ཞུས་ན་རྒྱལ་བ་

ཀུན་ལ་བརས་པར་འགྱུར་བ་དང༌། བླ་མ་ལ་ཁོ་སེམས་སྐྱེས་ན་དེའི་སྐད་ཅིག་མའི་

གངས་དང་མཉམ་པའི་བསྐལ་པར་གནས་ནས་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་དགོས་པ་སོགས་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

དང༌། ཐབས་སྡུག་ཤོས་གཅིག་ནི། ཚེ་འདིའི་བླ་མར་བརས་སོད་ཤོར་ན། ཚེ་རབས་

ཕྱི་མ་རྣམས་སུ་ཚད་ལྡན་གི་བླ་མ་མི་འཕད་པའི་རྒྱུ་རྐེན་དུ་འགོ་བས་ཧ་ཅང་གོང་

ཆེན་པོ་རག་གི་ཡོད། དེ་ལྟ་བུ་བསམ་པའི་སྒོ་ནས། ཁྱད་པར་དུ། ར་བའི་བླ་མ་དེ་ཉིད་

ཀི་མཚན་ཐོས་པ་ཙམ་གིས་ངན་འགོའི་འཇིགས་པ་འཕོག་ཅིང༌། དན་པ་ཙམ་གིས་

འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བ། གསོལ་བ་བཏབ་ན་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་བདེ་

བླག་ཏུ་སྩོལ་བར་མཛད་པའི་སྐྱབས་གནས་བསླུ་བ་མེད་པ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ་

འདུས་པའི་བདག་ཉིད་དུ་བསམས་ལ། རེ་ས་གཞན་ན་མེད་པའི་བློ་བལྟོས་བཅས་ཏེ་

གདུང་ཤུགས་དག་པོས། དམིགས་བརེ་མ་སོགས་ཀིས་གསོལ་བ་གང་མང་བཏབ་

པའི་མཐར། ཞེས་འདིའི་ཐད་དུ་ཕྱག་ཆེན་གསོལ་འདེབས་གསུང་སྲོལ་ཞིག་ཡོད་པ་

ལྟར་སྐབས་འདིར་འདོན་ན་ཡག་པོ་འདུག་ལ། ཚིག་དེ་ཧ་ཅང་ནུས་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་

ཡིན། ཡང་དམིགས་བརེ་མའི་གོང་དེར་གསོལ་འདེབས་ལམ་མཆོག་སྒོ་འབྱེད་

འདོན་པའི་ཕྱག་སྲོལ་ཞིག་ཀང་ཡོད་པ་ཡིན། 

དམིགས་བརེ་མའི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་ཚུལ།

དེ་བས་དངོས་གཞི་དམིགས་བརེ་མ་འདོན་སྐབས། དམིགས་བརེ་མ་དགུ་སྐོར་

ཞེས་པ་དེ་ཆགས་པ་ཡིན། 

དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་ཐུབ་དབང་རོ་རེ་འཆང༌། །

དམིགས་མེད་བརེ་བའི་གཏེར་ཆེན་སྤན་རས་གཟིགས། །

དི་མེད་མཁྱེན་པའི་དབང་པོ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། །

བདུད་དཔུང་མ་ལུས་འཇོམས་མཛད་གསང་བའི་བདག །
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

གངས་ཅན་མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན་བློ་བཟང་གགས། །

སྐྱབས་གསུམ་ཀུན་འདུས་བླ་མ་སངས་རྒྱས་ལ། །

སྒོ་གསུམ་གུས་པའི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས། །

རང་གཞན་སིན་ཅིང་གོལ་བར་བྱིན་གིས་རོབས། །

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་ཏུ་གསོལ། 

ཞེས་ར་བ་དམིགས་བརེ་མ་བཞི་སྐོར་དེ་ནི་མཉམ་མེད་རེད་མདའ་བ་ཆེན་པོར་

རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོས་གསོལ་འདེབས་སུ་མཛད་པ་ཡིན། དེ་ཡང༌། 

དམིགས་མེད་བརེ་བའི་གཏེར་ཆེན་སྤན་རས་གཟིགས། །

དི་མེད་མཁྱེན་པའི་དབང་པོ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། །

གངས་ཅན་མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན་རེད་མདའ་བ། །

གཞོན་ནུ་བློ་གོས་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ཞེས་རེ་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པ་ཡིན། རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོས་རེ་བཙུན་རེད་

མདའ་བ་ཆེན་པོར་གསོལ་འདེབས་དེ་མཛད་སྐབས། རེད་མདའ་བས་དེ་ཁྱོད་རང་

ལ་འོས་པ་འདུག་ཅེས། གངས་ཅན་མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན་རེད་མདའ་བ། །གཞོན་

ནུ་བློ་གོས་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་ཉིད། གངས་ཅན་མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན་ཙོང་ཁ་པ། །བློ་

བཟང་གགས་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་པར་ཚིག་སྒྱུར་གནང་ནས་རེ་

བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་གསོལ་འདེབས་སུ་བསྒྱུར་གནང་བ་ཞིག་ཡིན། 

ཆོས་རེ་རེད་མདའ་བ་ནི་བསན་པ་ལ་ཧ་ཅང་བཀའ་དིན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན། རེ་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

བདག་ཉིད་ཆེན་པོར་ཡང་ཧ་ཅང་བཀའ་དིན་ཆེན་པོ་ཡིན། མ་གཞི་རེ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་

གཞོན་ནུའི་དུས་ནས་དབུ་མའི་ལྟ་བར་བག་ཆགས་སད་པ་ཞིག་ཡིན། ཕྱིའི་རྐེན་

གཙོ་བོ་གཅིག་ནི་རེ་རེད་མདའ་བའི་རྐེན་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། ཁམས་ཁུལ་རིས་མེད་

ཀི་བླ་མ་ཞིག་གིས། ཆོས་རེ་རེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བློ་གོས་ཀིས་དབུ་མའི་ལྟ་བར་

དམིགས་བསལ་ཐུགས་སང་གནང་ནས། རེད་མདའ་བའི་སྐུ་དུས་སམ་རེད་མདའ་

བའི་སྐུ་དིན་ལས་དེ་ནས་བཟུང་འགོ་ན་དབུ་མ། སོད་ན་དབུ་མ། ལྟ་ན་དབུ་མ། བསམ་

ན་དབུ་མ་ཞེས་པ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ཞེས་ཕྱག་དཔེའི་ནང་བཀོད་འདུག་པ་ནི་བདེན་

པ་ཡིན། རེད་མདའ་བའི་སྐུ་དུས་སུ་གཞི་ནས་དབུ་མའི་ལྟ་བར་ཐུགས་སང་ཆེན་

པོས་དར་ཁྱབ་ཤུགས་ཆེ་བྱུང་འདུག ཁོང་གིས་དེ་ལྟར་གསུངས་འདུག 

དེས་ན་རེ་རིན་པོ་ཆེ་དབུ་མའི་ལྟ་བར་ཐུགས་སང་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོང་བའི་

རྐེན་གཅིག་ནི་ཆོས་རེ་རེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བློ་གོས་ཀིས་གནང་ཡོད། རེ་བདག་

ཉིད་ཆེན་པོའི་དབུ་མའི་སྒོ་འདོགས་གཅོད་ས་ཡང་རེད་མདའ་བ་གཙོ་བོ་ཞིག་རེད་

འདུག འོན་ཀང་སྒོ་འདོགས་མཐའ་དག་གཅོད་ས་ནི་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་

ཀི་མན་ངག་གནང་བ་བཞིན་བཅད་པ་ཡིན། རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀིས་རེ་

བདག་ཉིད་ཆེན་པོར་འདི་ལྟར་གསུངས་ཡོད། ཁྱོད་རང་གི་དབུ་མའི་ལྟ་བའི་སྒོ་

འདོགས་གཅོད་ས་ལེགས་ཤོས་ནི་རེད་མདའ་བ་རེད་འདུག འོན་ཀང་དེ་ཙམ་གིས་

ཀང་མི་ལྡང་བར་གཙོ་བོ་གཞུང་ལུགས་ཁག་ལ་ལྟ་དགོས་ཞེས་དང༌། རེ་བཙུན་

འཇམ་དཔལ་དབྱངས་རང་ཉིད་ཀིས་གདམས་ངག་དང་སོམ་ཚིག་གི་ཚུལ་དུ་མདོར་

བསྡུས་རེ་གསུང་གི་ཡོད་པ་ཡིན། རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོས་དེ་མི་གོ་ལགས་ཞེས་ཞུ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

སྐབས། ཚོགས་གསོག་སྒིབ་སྦོང་དང༌། བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པ། གཞུང་ཆེན་གི་

ཕྱག་དཔེ་རྣམས་ལྟ་དགོས་ཞེས་དེ་དག་གསུམ་འཛོམས་བྱུང་ན་རིང་པོར་མི་ཐོགས་

པར་ཁྱེད་ཀིས་ལྟ་བ་རོགས་པར་འགྱུར་ཞེས་གསུངས་ཡོད།

རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོས་སྔོན་ནས་སློབ་གཉེར་གནང་ཡོད་ལ། ལྷག་པར་འོལ་ཁ་

ཆོས་ལུང་བཅས་སུ་མཎྜལ་དང་ཕྱག་འབུམ་སོགས་བསགས་སྦང་རྒྱ་ཆེར་གནང་

ཡོད། ཆོས་སིངས་སུ་མཚན་ལམ་དུ། 

རྒྱལ་སྲས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་གཙོ་འཁོར་ལྔ། །

ཟབ་མོ་རེན་འབྱུང་གཏམ་གིས་བགོ་བ་མཛད། །

དེ་ཡི་ནང་ནས་དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས། །

རྒྱ་དཔེས་བྱིན་བརབས་འཕགས་པའི་དགོངས་པ་འཁྲུངས། །

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ཞེས་རེའི་གསང་བའི་རྣམ་ཐར་ལས་ཇི་སྐད་གསུངས་པ་ལྟར་དཔལ་མགོན་

འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང༌། ཨརྱ་དེ་ཝ་ལ་སོགས་པས་བསྐོར་ནས་ཡབ་སྲས་དེ་དག་

གིས། ཟབ་མོ་རེན་འབྱུང་གཏམ་གིས་བགོ་བ་མཛད་པའི་མཚན་ལམ་ཞིག་བྱུང་བ་

དང༌། དེའི་ནང་ནས་དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་རེད་དགོངས་པའི་སྐུ་མདོག་

སྔོ་སངས་ཞིག་གིས་བུདྡྷ་པཱ་ལི་ཏའི་ཕྱག་དཔེ་ཞིག་རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་དབུ་ཐོག་

ཏུ་བཞག་ནས་བྱིན་རབས་གནང་བའི་མཚན་མ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན། དེའི་ཕྱི་ཉིན་བུདྡྷ་

པཱ་ལི་ཏའི་ཕྱག་དཔེ་ཞིག་ཀང་འབུལ་མཁན་བྱུང་ཞིང༌། ནམ་རྒྱུན་གསུང་རྒྱུན་ལ་བུདྡྷ་

པཱ་ལི་ཏའི་ཕྱག་དཔེ་གཟིགས་པས། 
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

གལ་ཏེ་ཕུང་པོ་རྣམས་ལས་གཞན། །

ཕུང་པོའི་མཚན་ཉིད་མེད་པར་འགྱུར། །

ཞེས་པའི་ཚིག་འདིའི་སྐབས་སུ་རེན་འབྱུང་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་

ཐུགས་རྒྱུད་ལ་ངེས་པ་འདོངས་ནས་སོང་པ་རེན་འབྱུང་དུ་ཤར་ཞིང༌། རེན་འབྱུང་སོང་

པར་ཤར་བ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན། དེ་ཡང་ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ་ལས།

ནམ་ཞིག་རེས་འཇོག་མེད་པར་ཅིག་ཅར་དུ། །

རེན་འབེལ་མི་བསླུར་མཐོང་བ་ཙམ་ཉིད་ནས། །

ངེས་ཤེས་ཡུལ་གི་འཛིན་སངས་ཀུན་ཞིག་ན། །

དེ་ཚེ་ལྟ་བའི་དཔྱད་པ་རོགས་པ་ལགས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྐབས་དེར་བྱུང་བ་ཡིན། དེས་ན་རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་

ནི་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་བླ་མ་ཞིག་རེད་འདུག་ལ། ཐོག་མར་ཆོས་རེ་རེད་མདའ་

བ་ལ་རེ་རིན་པོ་ཆེས་གསོལ་འདེབས་སུ་རོམ་པར་མཛད་ཅིང༌། དེ་ནས་རེ་བཙུན་

རེད་མདའ་བས་ཚིག་བསྒྱུར་གནང་སེ་རེ་རིན་པོ་ཆེར་ཚུར་གནང་བ་བཅས་དེ་ལྟ་

བུའི་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གི་བླ་མ་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་གཉིས་ཀིས་བྱིན་གིས་

བརབས་པའམ་ཐུགས་སོན་མཚམས་སྦོར་གནང་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཞིག་

ཡིན་སབས། ཚིག་འདི་གཞན་དང་མི་འད་བའི་བྱིན་རབས་ཅན་ཞིག་ཡིན། དེའི་ཐོག་

ལ། 

བདུད་དཔུང་མ་ལུས་འཇོམས་མཛད་གསང་བའི་བདག །

ཅེས་པ་ནི་སུས་ཁ་སོན་གནང་བ་ཡིན་ནམ། གང་ལྟར་གཞན་ཞིག་གིས་ཁ་སོན་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

གནང་སེ་དེ་ལྟར་དམིགས་བརེ་མ་ལྔ་སྐོར་ཆགས་པ་དང༌། དེ་རེས་དེ་དག་གི་སེང་དུ་

ཁ་སོན་ཅུང་ཟད་རེ་བརྒྱབ་ནས་རྒྱས་ཤོས་ནི་དམིགས་བརེ་མ་དགུ་སྐོར་དེ་ཡིན། 

སྤིར་བཏང་ཕྱི་མཚུངས་པ་གསལ་བྱེད། ནང་ཡོན་ཏན་དེ་ལྡན། གསང་བ་ལྷག་པའི་ལྷ་

དང་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་ཅེས། 

དམིགས་མེད་བརེ་བའི་གཏེར་ཆེན་སྤན་རས་གཟིགས། །

དི་མེད་མཁྱེན་པའི་དབང་པོ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། །

བདུད་དཔུང་མ་ལུས་འཇོམས་མཛད་གསང་བའི་བདག །

ཅེས་པའི་རྐང་པ་གསུམ་དང༌། རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མཁྱེན་བརེ་ནུས་གསུམ་

གི་ཡོན་ཏན་མཚུངས་པ་རེད་ཅེས་མཚུངས་པར་བལྟས་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་

ནི་ཕྱི་མཚུངས་པ་གསལ་བྱེད་ཅེས་པ་དེ་ཡིན། 

དམིགས་མེད་བརེ་བའི་གཏེར་ཆེན་སྤན་རས་གཟིགས། །

དི་མེད་མཁྱེན་པའི་དབང་པོ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། །

བདུད་དཔུང་མ་ལུས་འཇོམས་མཛད་གསང་བའི་བདག །

དེ་ལྟར་སྤན་རས་གཟིགས་དང༌། རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། གསང་

བདག་ཕྱག་ན་རོ་རེ་གསུམ་གི་མཁྱེན་བརེ་ནུས་གསུམ་གི་ཡོན་ཏན་གང་ཞིག་ཡོད་

པ་དེ་རྣམས་རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོར་ཡོད་ཅེས་དེ་ལྟ་བུའི་ཐོག་ནས་གསོལ་འདེབས་

བྱེད་པ་ནི་ནང་ཡོན་ཏན་དེ་ལྡན་གི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཡིན། ཡང༌།

དམིགས་མེད་བརེ་བའི་གཏེར་ཆེན་སྤན་རས་གཟིགས། །

དི་མེད་མཁྱེན་པའི་དབང་པོ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། །
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

བདུད་དཔུང་མ་ལུས་འཇོམས་མཛད་གསང་བའི་བདག །

ཅེས་རིགས་གསུམ་མགོན་པོ་དེ་དོན་ལ་རེ་རིན་པོ་ཆེ་རང་ཉིད་རིགས་གསུམ་

མགོན་པོའི་རྣམ་སྤྲུལ་ཏེ། རིགས་གསུམ་མགོན་པོ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ཞིག་ཡིན་

ཞེས་ཐག་བཅད་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནི། གསང་བ་ལྷག་པའི་ལྷ་དང་ངོ་བོ་

དབྱེར་མེད་ཀི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དེ་ཡིན། གཞན་ཡང་སྐབས་འདིར་

དམིགས་བརེ་མའི་སྒོ་ནས་འཇམ་དབྱངས་ཀི་ཆོས་སྐོར་ནང་ཡོད་པ་ལྟར། 

མ་དག་འཁྲུད་དང་མི་ཤེས་བསལ། །

སྐུ་ཡིས་ཆེ་དང་གསུང་གིས་གསལ། །

ས་བོན་མྱུར་ལ་ཕྱག་མཚན་ཟབ། །

གེགས་བམ་རལ་གི་གེགས་རལ་གིས། །

འཆད་དང་རོད་དང་རོམ་པའོ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དམིགས་སྐོར་དེ་རྣམས་བྱེད་དགོས་པར་གསུངས་ཡོད། 

ཤེས་རབ་སྒྲུབ་སྐོར་གི་དམིགས་རྣམ།

མ་གཞི་སྲད་རྒྱུད་ལུགས་ཀི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མའི་སྐབས་

སུ་འདི་རྣམས་དམིགས་སྐོར་བྱས་ཤིང༌། ཤེས་རབ་སྒྲུབ་སྐོར་གི་དམིགས་སྐོར་འདི་

རྣམས་ཡིན། འདི་ནི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། ང་རང་ཚོས་ཀང་ངེས་པར་

བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན། 

མ་དག་འཁྲུད་དང་མི་ཤེས་བསལ། །

ཞེས་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་བླ་མ་བློ་བཟང་ཐུབ་དབང་རོ་རེ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

འཆང་གི་ཐུགས་ཀར་སྐབས་འདིར་འཇམ་དབྱངས་ཤིག་གསལ་བཏབ། ཡང་ན་རོ་

རེ་འཆང་དེ་ཉིད་འཇམ་དབྱངས་ཀི་རྣམ་པར་བསྒྱུར་བ་དང༌། ཡང་ན་བླ་མ་བློ་བཟང་

ཐུབ་དབང་རོ་རེ་འཆང་གི་གནས་གསུམ་ལ་འཇམ་དབྱངས་རིགས་གསུམ་བསམ་

བློ་བཏང་ཡང་ཕལ་ཆེར་འགིགས་པ་ཡིན།

ཡང་ན་རོ་རེ་འཆང་དང་བཅས་ཡོད་བཞིན་པའི་ཐོག་ལ་བླ་མ་བློ་བཟང་ཐུབ་

དབང་རོ་རེ་འཆང་གི་སྤི་བོར་སྤན་རས་གཟིགས། མགིན་པར་འཇམ་དབྱངས། 

ཐུགས་ཀར་ཕྱག་རོར་བཅས་བསམ་བློ་བཏང་ན་ཡང་འགིགས་པ་ཡིན། དེ་ལྟར་

འཇམ་དབྱངས་གསལ་བཏབ་པའི་ཐོག་ནས་སྔོན་ལ་བདུད་རི་འབེབས་སྦངས་བྱེད་

པ་དང༌། མདོར་ན་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཡག་པོ་ཞིག་ཉམས་ལེན་བྱེད་པ་ལ་

སེམས་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་དགོས་པ་དང༌། རྣམ་རོག་ཕ་ཞིང་ཕ་བ་ནས་སེལ་

དགོས་པ་ཡིན། ཟུང་འཇུག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྒོམ་མཁན་ཞིག་གིས་ལོག་རོག་དེ་

རྣམས་འགོག་པ་ཙམ་མིན་པར་རྣམ་རོག་ཕ་མོ་དེ་དག་ཀང་འགོག་དགོས་པ་ཡིན། 

རང་བཞིན་བརྒྱད་ཅུའི་སྐུ་མདོག་འགག་དགོས་ཤིང༌། སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་ཡང་

འགག་དགོས་པ་ཡིན། སློབ་དཔོན་ཀླུ་བྱང་གི་ལས་མཐའ་རྣམ་འབྱེད་ཀི་སྐབས་སུ། 

སང་བ་སང་གསུམ་མ་དག་བར་དུ་མགོ་དང༌། རྐང་ལག་སྦིན་པ་གཏོང་བ་ལ་སོགས་

པའི་བསྐལ་པ་ནས་བསྐལ་པར་བསླབ་ཀང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་མི་

ཐུབ་ཅིང༌། 

སང་བ་རྣམ་གསུམ་དག་པས་ནི། །

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཉིད་ཐེ་ཚོམ་མེད། །
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

ཅེས་དེ་ལྟར་གསུང་གི་ཡོད། དབུ་མ་ར་བ་ཤེས་རབ་ལས་ཀང་སྤྲོས་པ་ཉེར་ཞི་

ཞེས་སྤྲོས་པ་མཐའ་དག་ཉེ་བར་ཞི་བ་ཞེས་པའི་སྤྲོས་པ་ནི། མདོ་རྐང་པའི་དབང་དུ་

བྱས་པའི་བཀྲལ་ལུགས་གཅིག་དང༌། སྔགས་དང་འབེལ་ནས་བཀྲལ་ལུགས་གཅིག་

བཅས་ཕལ་ཆེར་ཡོང་བ་ཡིན། སྔགས་དང་འབེལ་ནས་བཀྲལ་བའི་སྐབས་སུ་གཉིས་

སང་འཁྲུལ་པའི་དི་མའི་སྤྲོས་པ་མཐའ་དག་ཉེ་བར་ཞི་བ་ཞེས་པ་ནི་སྔགས་ལམ་ལ་མ་

བསེན་པར་ཡོང་ཐབས་མེད། དེ་དག་ནི་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་བླ་མའི་བྱིན་རབས་དང་

འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ཀི་ཤེས་རབ་གོང་ནས་གོང་དུ་སེལ་

ནས་ཡོང་དགོས་པ་ལས་ཐབས་ཤེས་གཞན་མེད། དེས་ན་ཕྱི་ཤེས་བྱ་ལ་རྨོངས་པ་

ཅི་ཡང་མི་ཤེས་ཤིང༌། ནང་བསམ་བློས་དཔྱད་མི་ཐུབ་པར་བསད་ན་ནང་པ་སངས་

རྒྱས་པའི་ཆོས་རབས་ཆེན་པོ་ཞིག་སྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུ་དཀའ་བ་ཡིན། དེར་བརེན་ཆོས་

རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ཀི་ཤེས་རབ་དེ་རྒྱས་དགོས་པ་ཡིན། དེ་ཡང་འཇིགས་བྱེད་ཀི་

བསོད་པ་ལས།

གཉིས་མེད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་ཁྱབ་པའི་སྐུ། །

ཀུན་ལ་སོམས་མཛད་རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་ཡབ། །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་གི་ཁྱད་པར་ཞིག་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་ཡིན། གོང་གི་གསོལ་

འདེབས་ཀི་དབུར་ཡང༌། དུས་གསུམ་གི་རྒྱལ་བ་བསྐྱེད་པའི་ཡབ་ཅེས་གསུངས་པ་

ནི་འདི་ལྟར་ཡིན། 

རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་རང་མཚན་པ་ཞིག་

ཡིན་མིན་མི་ཤེས་ཀང༌། གང་ལྟར་མཁྱེན་རབ་ཀུན་བསྡུས་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ཀི་ཤེས་རབ་ཀིས་ནང་པ་སངས་

རྒྱས་པའི་ཉམས་ལེན་མཐའ་དག་ལ་ཤེས་རབ་ཀིས་གོགས་བྱས་ཤིང༌། དེས་ཤུགས་

བརྒྱབ་ནས་ཡོང་དགོས་པ་ཡིན། དེས་ན་ཤེས་རབ་སེལ་དགོས་པ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་

འགངས་ཆེན་པོ་ཡིན། ལྷག་པའི་ལྷ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་དེའི་བྱིན་རབས་འཇུག་

པའི་ཐོག་ནས་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ཀི་ཤེས་རབ་འཕེལ་སྐབས་དེ་ནི་ཤེས་རབ་

འཆལ་བ་ཞེས་པ་དེ་ཆགས་ཀི་མེད། 

ནམ་རྒྱུན་བསོད་ནམས་ཀིས་རྒྱབ་མ་ཁྱོག་པའི་ཤེས་རབ་རིགས་གཅིག་ནི། 

ཤེས་རབ་འཆལ་བ་ཞེས་པ་དེར་འགོ་གི་ཡོད། དེ་ནི་དན་རྒྱུ་རྒོད་པོ་ཆགས་པ་དང༌། 

དེའི་ཐོག་ནས་རང་ཤེད་དང་འབེལ་ནས་གང་སར་ང་ཡིད་ཆེས་ཀི་མི་འདུག་ཅེས་

དང༌། རང་གིས་མ་ཤེས་པ་དང་མ་མཐོང་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་དེ་དང་དེ་མེད་

ཅེས་ཐག་བཅད་པ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ནི་ཤེས་རབ་འཆལ་བ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། ར་

བའི་རིག་པ་ཡོད་པའི་ཐོག་ལ་དཔྱད་པ་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན། འོན་ཀང་དཔྱད་པ་

བྱེད་སངས་མཐར་ཐུག་ནི་རང་ཤེད་དང་འབེལ་ནས་ཡོང་སྐབས། དེ་མིན་ཞེས་དང༌། 

དེ་མེད་ཅེས་བརོད་ཆོག་ཆོག་ཏུ་ཡོད་པ། མཐར་གཏུགས་སྐབས་ང་ཡིད་ཆེས་ཀི་མི་

འདུག་ཅེས་པ་དེ་ལས། ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ལ་སོགས་པའི་ཤེས་བྱའི་མཐའ་རྒྱ་དཔྱོད་

པའི་རིགས་རྣམས་གཅིག་ཏུ་བསོམས་ནས་ཐག་བཅད་མེད། དེ་ལྟར་ཤེས་རབ་

རིགས་གཅིག་ནི་ཤེས་རབ་འཆལ་བ་ཞེས་པ་དེར་འགོ་གི་ཡོད། རིགས་གཞན་ཞིག་

ནི་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་རིགས་པ་ཞེས་བློ་གཟུར་བོར་གནས་ཤིང༌། 

རང་ཤེད་མི་བྱེད་མཁན། སོམ་ཆུང་ཡིན་ཡང་ཡིན་ཚད་ལ་ལགས་སོ་ཞེས་མི་བརོད་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

པར་དཔྱད་པ་བྱེད་མཁན་དེ་འད་ཞིག་དགོས་པ་ཡིན། དེ་ལྟ་བུའི་ཤེས་རབ་དེ་སྒྲུབ་

ཀི་ཡོད། 

དེས་ན་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཉམས་ལེན་བྱེད་པ་ལ། ཆོས་རྣམ་ཏུ་རྣམ་

འབྱེད་ཀི་ཤེས་རབ་རྒྱས་དགོས་པ་ཡིན། ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ཀི་ཤེས་རབ་མ་

སྐྱེས་པ་སྐྱེས། སྐྱེས་པ་གོང་ནས་གོང་དུ་སེལ་དགོས་ཀི་འདུག དེའི་དོན་དུ་བླ་མ་རོ་

རེ་འཆང་གི་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་བྱིན་རབས་བདག་ལ་སྩལ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་སིང་

ཁོང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་རྐེན་གིས་བླ་མ་བློ་བཟང་ཐུབ་

དབང་རོ་རེ་འཆང་གི་ཐུགས་ཀར་རམ་མགིན་པ་གང་རུང་དུ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་

གསལ་བཏབ་སེ། དེའི་ཐུགས་ཀ་ནས་རལ་གི་ཞིག་བྱུང་བ་བསམ་བློ་བཏང་ཡང་

ཡག་པོ་ཡོད། དེ་ཡང་རེའི་གསང་བའི་རྣམ་ཐར་ལས།

འཇམ་པའི་དབྱངས་དང་རེ་བཙུན་བླ་མ་ཡི། །

ཐུགས་ཀར་ཤེས་རབ་རལ་གིས་འབེལ་བ་ལས། །

ཟག་མེད་བདུད་རིའི་ཆུ་རྒྱུན་ཐུགས་ཀར་ཞུགས། །

ལྷན་སྐྱེས་བདེ་བའི་ཏིང་འཛིན་བཟང་པོ་འཁྲུངས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོར་གཟིགས་སང་མང་དུ་བྱུང་བ་

ལས་མཚན་ལམ་གཅིག་ནི་འདི་ཉིད་ཡིན། དེ་ཡང་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་

ཀི་ཐུགས་ཀ་ནས་རལ་གི་ཞིག་བྱུང་ཞིང༌། རལ་གིའི་རེ་མོ་རང་གི་སིང་གར་ཟུག་པ་

ལས་བདུད་རིའི་རྒྱུན་བྱུང་ནས་ཐོག་མར་མ་དག་པ་འཁྲུད་པ་དང༌། བདུད་རིའི་རྒྱུན་

འོད་ཀི་རང་བཞིན་ཅན་བྱུང་ནས་མི་ཤེས་པའི་མུན་པ་བསལ། དེ་ནས་ཡང་བདུད་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

རིའི་རྒྱུན་བྱུང་སེ་བདུད་རིའི་རྒྱུན་ཕ་རབ་རྣམས་འཇམ་དབྱངས་ཀི་སྐུ་ཤ་སག་

གསལ་ཞིང་བལྟས་ནས་ཤེས་རབ་ཆེ་བ་དང༌། འོད་དང་བདུད་རིའི་རྒྱུན་ཕ་རབ་

རྣམས་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་དང༌། ཨ་ར་པ་ཙ། དམིགས་བརེ་མ་ལྟ་བུའི་ཡིག་འབྲུའི་རྣམ་པར་

བྱུང་བ་དེས་ཤེས་རབ་གསལ་བ་དང༌། དེ་ནས་རྡུལ་ཕ་རབ་རྣམས་ས་བོན་དྷིའ་ཡིག་

གི་རྣམ་པར་བྱུང་སེ་ཤེས་རབ་མྱུར་བ་དང༌། དེ་ནས་ཕྱག་མཚན་གི་རྣམ་པར་བྱུང་བ་

རྣམས་ཤེས་རབ་ཟབ་པ། རྡུལ་ཕ་རབ་ནས་གེགས་བམ་གི་རྣམ་པར་བྱུང་སེ་འཆད་

པའི་ཤེས་རབ། རལ་གིའི་རྣམ་པར་བྱུང་ནས་རོད་པའི་ཤེས་རབ། གེགས་རལ་ལྷན་

ཅིག་པའི་རྣམ་པར་བྱུང་ནས་རོམ་པའི་ཤེས་རབ་བཅས། 

མ་དག་འཁྲུད་དང་མི་ཤེས་བསལ། །

སྐུ་ཡིས་ཆེ་དང་གསུང་གིས་གསལ། །

ས་བོན་མྱུར་ལ་ཕྱག་མཚན་ཟབ། །

གེགས་བམ་རལ་གི་གེགས་རལ་གིས། །

འཆད་དང་རོད་དང་རོམ་པའོ། །

ཞེས་པ་ལྟར་གི་སྒོ་ནས་སྒྲུབ་སྐོར་གི་དམིགས་པ་དེ་རྣམས་བྱེད་དགོས། དེ་

ནས་འཇིགས་བྱེད་ཀི་རྣལ་འབྱོར་ཐོག་ལ་ཞི་ཁོ་སྒྲུབ་ལུགས་ཀི་བསམ་བློ་གཏོང་

སྐབས་འདི་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་དང༌། སྲད་བརྒྱུད་ལུགས་ཀི་དགའ་ལྡན་ལྷ་

བརྒྱ་མའི་སྒོ་ནས་དམིགས་བརེ་མ་འདོན་ཡང་འདི་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་ཡིན། 

འདི་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག གཞན་ཡང༌། 

ཞི་བ་དཀར་པོ་པད་དཀར་འཛིན། །
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

ཞེས་སོགས་འཇམ་དབྱངས་ཀི་ཆོས་སྐོར་ནང་གསུངས་པ་ལྟར་ཞི་རྒྱས་དབང་

དང༌། དག་པོ་མངོན་སྤོད་ཀི་ལས་བསྒྲུབ་རྒྱུ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན། དེ་ལྟར་

དམིགས་བརེའི་མའི་གསོལ་འདེབས་བྱས་ནས་མཐར་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་

དབྱངས་ཀི་ཐུགས་ཀའི་རལ་གི་དེ་རང་ལ་ཐིམ་ཞིང༌། མི་བརེད་པའི་གཟུངས་བསྒྲུབ་

ན་དྷིའ་ཡིག་གསོག་དགོས་ལ། ཡང་སྐབས་འདིར་ཨ་ར་པ་ཙ་བགང་ཡང་ཡག་པོ་

ཡོད། ནམ་རྒྱུན་སྲད་རྒྱུད་ཀི་དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མའི་མཇུག་གི་དམིགས་བརེ་མའི་

མཐར་གང་བློ་མ་འདོན་གི་ཡོད། གང་བློ་མ་ཡང་བསོད་པ་བྱིན་རབས་ཅན་ཞིག་

ཡིན། གང་བློ་མ་ཚར་གསུམ་དང༌། ལྔ། བདུན་ལྟ་བུ་བཏོན་རེས་ཨ་ར་པ་ཙ་གངས་

གསོག་བྱས། དེ་ནས་ཤེས་རབ་སྒྲུབ་སྐོར་གི་དམིགས་པ་རྣམས་ཡང་བསྐྱར་ཐེངས་

གཅིག་བྱས། དེ་ནས་མཐར་མི་བརེད་པའི་གཟུངས་སྒྲུབ་སྐབས། དྷིའ་ཡིག་བརྒྱ་ར་

གཅིག་གཉིས་གསུམ་ལྟ་བུ་དབུགས་ཐེངས་གཅིག་ལ་བགངས་པ་ལྟ་བུའི་ཐོག་ནས་

མི་བརེད་པའི་གཟུངས་བསྒྲུབ་ན་དེས་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་ཡོད། ང་རང་ལོ་ན་གཞོན་

པའི་སྐབས་ཤེས་རབ་སྒྲུབ་སྐོར་གི་དམིགས་པར་བསམ་བློ་གཏོང་སྐབས། ཕལ་

ཆེར་དཔེ་ཆ་ལྟ་བའི་རིག་པ་ཅུང་ཟད་དག་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལྟ་བུའི་ཚོར་བ་ཞིག་སྐབས་དེ་

དུས་ནས་བྱུང༌། ཏན་ཏན་ཕན་གི་འདུག 

ཡོན་ཏན་དང་བཀྲིན་དན་པའི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ།

ཡང་འདི་ལྟར་གསོལ་བ་གདབ་པར་བྱའོ། །

དེ་ནས་ཡོན་ཏན་བསམ་པའི་སྒོ་ནས་དད་པ་སྦང་བ་ལ། ཐོག་མར་ཐེག་པ་ཆེ་

ཆུང་སྔགས་དང་བཅས་པར་གསུང་གི་ཡོད་པས། ཐེག་པ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མོང་བ་པཱ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ལིའི་གཞུང་ནས་གསུངས་པ་ཉན་ཐོས་སེ་པའི་སྐབས་ནས་སོ་ཐར་གི་ཚུལ་ཁིམས་ནི་

བསླབ་པ་གསུམ་གི་ཉམས་ལེན་གི་རྨང་གཞི་ཆགས་ཡོད་པས། འདུལ་བའི་བརན་

མཁས་ཀི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའི་ཚུལ་བསམ་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ནི། 

འདུལ་བའི་བརན་མཁས་ཀི་ཡོན་ཏན་བསམས་པའི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་

འདེབས་པ།

ཡོན་ཏན་འབྱུང་གནས་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱ་མཚོ་ཆེ། །

མང་ཐོས་ནོར་བུའི་ཚོགས་ཀིས་ཡོངས་སུ་གཏམས། །

ཞེས་པ་ནི། སློབ་དཔོན་ཤཱཀ་འོད་ཀིས་མཛད་པའི་སུམ་བརྒྱ་པ་ལས། ཚུལ་

ཁིམས་ལྡན་ཞིང་འདུལ་བའི་ཆོ་ག་ཤེས། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་གི་མང་

ཐོས་ཚུལ་ལྡན་གི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་དང༌། 

ངུར་སྨྲིག་འཛིན་པ་ཐུབ་དབང་གཉིས་པའི་རེ། །

གནས་བརན་འདུལ་བ་འཛིན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ཞེས་ངུར་སྨྲིག་འཛིན་པ་ཐུབ་དབང་གཉིས་པ་ལྟར་གི་རྒྱལ་ཚབ་ཀི་གནས་

བརན་འདུལ་བ་འཛིན་པ་གང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་ཞེས་སོ། །

དེ་ནས་ཐེག་ཆེན་གི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གི་མཚན་ཉིད་དེ་ལྟ་བུའི་ཡོན་ཏན་

བསམ་ནས་བསོད་ཅིང་གསོལ་འདེབས་བྱེད་པ་ནི། མདོ་སེ་རྒྱན་ལས།

བཤེས་གཉེན་དུལ་བ་ཞི་བ་ཉེར་ཞི་བ། །

ཡོན་ཏན་ལྷག་པ་བརོན་བཅས་ལུང་གིས་ཕྱུག །

དེ་ཉིད་རབ་ཏུ་རོགས་པ་སྨྲ་མཁས་ལྡན། །
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

བརེ་བའི་བདག་ཉིད་སྐྱོ་བ་སངས་ལ་བརེན། །

  ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གི་བཤེས་གཉེན་ཆོས་བཅུ་དང་ལྡན་པ་དེ་ཡིན།

ཐེག་ཆེན་ཐུན་མིན་གི་ཡོན་ཏན་བསམས་པའི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་

པ།

དེ་ཡང༌། 

གང་དང་ལྡན་ན་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ལམ། །

སོན་པར་འོས་པའི་ཡོན་ཏན་བཅུ་ལྡན་པ། །

མ་ལུས་རྒྱལ་བའི་གདུང་འཚོབ་ཆོས་ཀི་རེ། །

ཐེག་མཆོག་དགེ་བའི་བཤེས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དེ་ལྟ་བུའི་ཡོན་ཏན་བཅུ་དང་ལྡན་པ་མ་ལུས་ཤིང༌། ལུས་

པ་མེད་པའི་རྒྱལ་བའི་གདུང་འཚོབ་ཆོས་ཀི་རེ་བོ། ཐེག་ཆེན་གི་དགེ་བའི་བཤེས་

གཉེན་དེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན།

རོ་རེ་ཐེག་པའི་བླ་མའི་ཡོན་ཏན་བསམས་པའི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་

པ།

དེ་ནས་གསང་སྔགས་རོ་རེ་ཐེག་པའི་རོ་རེ་སློབ་དཔོན་གི་ཡོན་ཏན་ལྡན་པའི་སྒོ་

ནས་བསོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནི། བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས།

བརན་ཞིང་དུལ་ལ་བློ་གོས་ལྡན། །

བཟོད་ལྡན་དང་ལ་གཡོ་སྒྱུ་མེད། །
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

སྔགས་དང་རྒྱུད་ཀི་སྦོར་བ་ཤེས། །

སིང་བརེ་ལྡན་ཞིང་བསན་བཅོས་མཁས། །

དེ་ཉིད་བཅུ་ནི་ཡོངས་སུ་ཤེས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བཅུ་ཟུང་ཞེས་པ་ནི་བཅུ་ཕག་གཉིས་ཏེ། ནང་གི་དེ་ཉིད་

བཅུ་དང༌། ཕྱི་ཡི་དེ་ཉིད་བཅུ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། ཡོན་ཏན་དེ་ལྟ་བུ་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་

གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནི། 

སྒོ་གསུམ་ལེགས་བསམས་བློ་ཆེན་བཟོད་ལྡན་དང༌། །

གཡོ་དང་སྒྱུ་མེད་སྔགས་དང་རྒྱུད་ཤེས་ཤིང༌། །

དེ་ཉིད་བཅུ་ཟུང་བི་དང་འཆད་མཁས་པའི། །

རོ་རེ་འཛིན་པའི་གཙོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གཞན་ཡང་དཀིལ་འཁོར་བི་སྒྲུབ་ལ་མཁས་པ་སོགས་

ཕྱི་ཡི་དེ་ཉིད་བཅུ་དང༌། ཕྱིར་ལྡོག་གཉིས་ཀི་ཆོ་ག་དང༌། །ཞེས་སོགས་ཀི་གསང་

བའི་དེ་ཉིད་བཅུ་བཅས་དེ་ཉིད་ཉི་ཤུའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ལྟ་བུའི་རོ་རེ་འཛིན་པའི་

གཙོ་བོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་ཞེས་དང༌། ཞེས་འདུལ་བ་དང་ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་བ་

དང༌། རོ་རེ་ཐེག་པའི་བླ་མའི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་གདབ། 

བཀའ་དིན་རེས་སུ་དན་པའི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་ཚུལ།

དེ་ནས། བཀའ་དིན་རེས་དན་གི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དེ་ལ། ཕྱི་ཕར་

ཕྱིན་ཐེག་པ་དང་མཐུན་པར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནི།

སངས་རྒྱས་གངས་མེད་བྱོན་པས་མ་ཐུལ་བའི། །
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

མ་རུངས་འདུལ་དཀའི་སིགས་དུས་འགོ་བ་ལ། །

བདེ་གཤེགས་ལམ་བཟང་ཇི་བཞིན་སོན་པ་ཡི། །

སྐྱབས་མགོན་ཐུགས་རེ་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ཞེས་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ལམ་བཟང་ཞེས་སྐྱེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་རིམ་ལ་

སྦར་བ་དང༌། མདོར་ན་ཟབ་རྒྱས་ཀི་ལམ་གི་རིམ་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཐོགས་མེད་དང༌། 

བྱམས་འཇམ་དབྱངས་བཅས་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཟབ་རྒྱས་ཀི་ལམ་བཟང་ཇི་བཞིན་

སོན་པ་ཡི། བཀའ་དིན་ཅན་གི་སྐྱབས་མགོན་ཐུགས་རེ་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་

ཞེས་བདག་ཅག་རྣམས་ཀི་སྐྱབས་དང༌། མགོན་དང༌། དཔུང་གཉེན་ཏེ། དེ་ཡང་རེན་

འབེལ་བསོད་པ་ལས།

ཨེ་མའོ་སོན་པ་ཨེ་མའོ་སྐྱབས། །

ཨེ་མའོ་སྨྲ་མཆོག་ཨེ་མའོ་མགོན། །

རེན་ཅིང་འབེལ་འབྱུང་ལེགས་གསུངས་པའི། །

སོན་པ་དེ་ལ་བདག་ཕྱག་འཚལ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན། དེ་ལྟ་བུའི་སྐྱབས་དང༌། མགོན་དང༌། དཔུང་གཉེན་

བླ་ན་མེད་པ། བདག་ཅག་རྣམས་ཀི་འདི་དང་ཕྱི་མ་བར་དོ་གནས་སྐབས་དང་མཐར་

ཐུག་གང་གི་སྐབས་སུ་ཡང་སྐྱབས་གནས་ཞུ་ཡུལ་གཅིག་པུ་ཡིན་པས་སྐྱབས་

མགོན་ཞེས་དང༌། དེ་ལྟ་བུའི་ཐུགས་རེ་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་ཞེས་གསུངས་པ་

དང༌། 

སངས་རྒྱས་གངས་མེད་བྱོན་པས་མ་ཐུལ་བའི། །
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཞེས་པ་ལྟར་སེམས་ཅན་ལ་ཐོག་མ་མེད། མདོར་ན་རྣམ་ཤེས་ལ་ཐོག་མ་འཇོག་

རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་དཀའ་ཞིང༌། རྣམ་ཤེས་ལ་ཐོག་མ་མེད་སབས་སེམས་ཅན་ལའང་ཐོག་མ་

མེད། གང་ཟག་གང་དུ་གདགས་པའི་གཞི་ཤེས་པའི་རྒྱུན་ལ་ཐོག་མ་མེད་པ་ཡིན། 

གདགས་གཞི་ཤེས་པའི་རྒྱུན་ལ་ཐོག་མ་མེད་པས་དེ་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་པའི་ང་

ལ་ཡང་ཐོག་མ་འཇོག་མི་ཤེས་པ་ཡིན། ང་ལ་ཐོག་མ་མེད་པས་སེམས་ཅན་ལའང་

ཐོག་མ་མེད་པ་ཡིན། སེམས་ཅན་ལ་ཐོག་མ་མེད་པས་སངས་རྒྱས་ལའང་ཐོག་མ་

འཇོག་མི་ཐུབ་པ་ཡིན། དེ་གང་ལགས་ཤེ་ན། ཆོས་ཉིད་རེད་ཅེས་བརོད་དགོས་པ་

ཡིན། དེ་ལྟ་བུའི་སངས་རྒྱས་གངས་མེད་པ་བྱོན་ཡོད་ལ། སངས་རྒྱས་གཞན་ལས་

རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ང་ཚོར་ལས་འབེལ་ཆེ་བ་ཡོད། ཚེ་ལོ་བརྒྱ་པའི་དུས་སུ་མཆོག་

གི་སྤྲུལ་སྐུའི་རྣམ་པར་བསན་ནས་འཛམ་གིང་དུ་ཕེབས་པའི་སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ནི་ང་རང་ཚོར་སངས་རྒྱས་གཞན་ལས་བཀའ་དིན་དང་ལས་འབེལ་ཆེ་བ་

ཡོད། སངས་རྒྱས་གངས་མེད་སྔར་བྱོན་ཟིན་ཀང་དེ་དག་གིས་མ་དུལ་ཞིང༌། དེ་དག་

གི་ཞབས་ཟིན་པ་དང་རེས་སུ་བཟུང་ནས་ལམ་སེ་ཞིག་ཟིན་ཡོད་ཚེ་ད་གཟོད་འདི་

ལས་དག་ཙམ་ཡོང་བ་ཡིན། འོན་ཀང་དེ་ལྟར་བྱུང་མེད། དེས་ན་སྤིར་སངས་རྒྱས་

ལས་ལྷག་པའི་བཀའ་དིན་དང༌། སྒོས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལས་ལྷག་པའི་བཀའ་དིན་ཆེ་

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན།

སྤིར་ང་རང་ཚོ་སོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་བསན་པ་མ་ནུབ་གོང་དུ་སྐྱེས་ནས་ཤཱཀ་

ཐུབ་པའི་བསན་པ་དང་མཇལ་ཡོད། འོན་ཀང་སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་ཆོས་

འཁོར་བསྐོར་ནས་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཡོངས་གགས་ལྟར་ན་ལོ་ཉིས་སོང་དྲུག་བརྒྱ་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

ལྷག་ཙམ་ཕྱིན་པ་དེའི་རིང༌། མི་རབས་མང་པོ་ཞིག་གིས་སོན་པའི་བསན་པར་

ཞུགས་པ་དང༌། ཞུགས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་སོན་པའི་བསན་པ་ལ་བྱ་བ་མཛད་མཁན་

གི་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་མང་པོ་བྱོན་ཡོད། འོན་ཀང་ང་རང་ཚོས་དེ་

དག་གི་ཞབས་ཟིན་ནས་ལམ་སེ་ཟིན་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱུང་མེད། དེས་ན།

སངས་རྒྱས་གངས་མེད་བྱོན་པས་མ་ཐུལ་བའི། །

མ་རུངས་འདུལ་དཀའི་སིགས་དུས་འགོ་བ་ལ། །

བདེ་གཤེགས་ལམ་བཟང་ཇི་བཞིན་སོན་པ་ཡི། །

སྐྱབས་མགོན་ཐུགས་རེ་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། ལྷག་པར་དུ་ཡང༌།

ཐུབ་པའི་ཉི་མ་དུས་ཀིས་ནུབ་གྱུར་ཏེ། །

མགོན་སྐྱབས་མེད་པའི་འགོ་བ་མང་པོ་ལ། །

རྒྱལ་བའི་མཛད་པ་ཉེ་བར་སྒྲུབ་མཛད་པའི། །

སྐྱབས་མགོན་ཐུགས་རེ་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ཐུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་བསན་པ་སེ། སློབ་དཔོན་

དབྱིག་གཉེན་གི་ཐུགས་འབྱོངས་པོའི་གསུང་མཛོད་ལས།

སོན་པ་འཇིག་རེན་མིག་ནི་ཟུམ་གྱུར་ཅིང༌། །

དཔང་གྱུར་སྐྱེ་བོ་ཕལ་ཆེར་ཟད་པ་ན། །

དེ་ཉིད་མ་མཐོང་རང་དགར་གྱུར་པ་ཡི། །

ངན་རོག་རྣམས་ཀིས་བསན་པ་འདི་དཀྲུགས་སོ། །
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

རང་བྱུང་རང་བྱུང་བསན་པ་གཅེས་འཛིན་རྣམས། །

མཆོག་ཏུ་ཞིར་གཤེགས་འགོ་མགོན་མེད་པ་ན། །

འདོམས་མེད་ཡོན་ཏན་འཇོམས་པར་བྱེད་པ་ཡི། །

དི་མས་དགའ་མགུར་དེང་སང་འདི་ན་སྤོད། །

དེ་ལྟར་ཐུབ་པ་དག་གི་བསན་པ་ནི། །

ལོག་མར་སྲོག་ཕྱིན་འད་དང་དི་མ་རྣམས། །

སོབས་དང་ལྡན་པའི་དུས་སུ་རིག་ནས་ནི། །

ཐར་པ་འདོད་པ་དག་གིས་བག་ཡོད་གིས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སོན་པ་འཇིག་རེན་གི་མིག་ཟུམ་ཞིང༌། དཔང་དུ་གྱུར་

པའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་མེད་པར་གྱུར་པ་དང༌། མི་མཐུན་ཕྱོགས་རྣམས་ཤུགས་ཆེར་

འཕེལ་ཡོང་སྐབས། སོན་པའི་བསན་པ་འདི་ལོག་མར་སྲོག་ཕྱིན་པ་ལྟར་གི་དུས་སུ་

སླེབས་པས། ཉོན་མོངས་ལ་ཉེས་དམིགས་དང་དགར་བལྟ་མཁན་གི་མི་ཞིག་ཡིན་ན། 

དེང་སྐབས་གཟབ་ནན་བྱེད་དགོས་ཞེས་གསུངས་པ་ནི་ངོ་མཚར་བ་ཞིག་རེད་འདུག 

ཐར་པ་འདོད་པ་དག་གིས་བག་ཡོད་གིས། །

ཞེས་པ་ནི་ང་རང་ཚོར་གསུང་གི་ཡོད། འདི་ལྟར་ང་རང་ཚོས་བསམ་བློ་བཏང་

ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་སུ་གང་ཟག་ཁི་ཕག་དང༌། འབུམ་

ཕག་དང༌། ས་ཡ་མང་པོ་སིན་གོལ་གི་ལམ་ལ་འགོད་པར་མཛད་ཡོད། སོན་པ་མྱ་

ངན་ལས་འདས་ནས་ཀང་གཏད་རབས་བདུན་ལ་སོགས་པས་སེམས་ཅན་མང་པོ་

སིན་གོལ་གི་ལམ་ལ་འགོད་པར་མཛད་ཡོད། ལྷག་པར་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་དང༌། 
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད། གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཅུ་ལ་སོགས་མཁས་པ་དང་གྲུབ་པའི་དབང་

ཕྱུག་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་དེ་རྣམས་ཀིས་སེམས་ཅན་གངས་མེད་པའི་དོན་མཛད་

ཡོད་ཀང་ང་རང་ཚོས་དེ་དག་གི་ཞབས་ཟིན་ཐུབ་མེད། 

བོད་གངས་ཅན་གི་ལོངས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་དར་ནས་དུས་ད་ལྟ་

བར་ལོ་ངོ་སོང་ཕག་ལྷག་གི་རིང་ལ་ས་དགེ་བཀའ་རིང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་སྐྱེས་བུ་

མང་དུ་བྱུང་ཡོད་ལ། གྲུབ་པ་བརེས་པའི་སྐྱེས་བུ་དུ་མ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་ཀང་ང་ཚོས་དེ་

དག་གིས་ཞབས་མ་ཟིན་པ་དང༌། ད་ལྟ་དུས་ངན་སིགས་མའི་དུས་སུ་ཐུབ་པའི་ཉི་མ་

དུས་ཀིས་ནུབ་པར་གྱུར་ཏེ། མགོན་སྐྱབས་མེད་པའི་འགོ་བ་སྐྱབས་མེད་མགོན་

མེད་འདི་ལྟ་བུའི་སྐབས་སུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་ཆོས་ར་བ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ངོ་སྤྲོད་

གནང་མཁན་ནི། རང་གི་ར་བའི་བླ་མ་ཡིན་པས་ཧ་ཅང་ར་ཆེན་པོ་ཡིན། དེས་ན་

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དེ་གསུངས་པ་ཡིན། དེ་ནས། བླ་མའི་བ་སྤུའི་ཁུང་གཅིག་མཆོག།

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར།

དུས་གསུམ་ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལས། །

གང་གི་བ་སྤུའི་བུ་ག་གཅིག་ཙམ་ཡང༌། །

བདག་ཅག་བསོད་ནམས་ཞིང་དུ་ལེགས་བསྔགས་པའི། །

སྐྱབས་མགོན་ཐུགས་རེ་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བླ་མ་མཆོད་ན་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་མཆོད་པ་ལ་འགོ་བ་

དང༌། བླ་མ་ལོགས་སུ་བཞག་ནས་མཆོད་ཡུལ་གི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་གཞན་ཞིག་

བཙལ་ནས་བསད་ན་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་དགེས་པའི་མཆོད་པར་མི་འགོ་བར་མ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཟད་མཆོད་པའི་ཕན་ཡོན་ཡང་ཁག་པོ་ཡིན། དེས་ན་བླ་མ་མཆོད་ན་རྒྱལ་བ་ཐམས་

ཅད་ལ་མཆོད་པའི་ཕན་ཡོན་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་གསུངས་འདུག དེ་ལྟ་བུའི་སྒོ་ནས་

བཀའ་དིན་ཅན་དུ་བསམ་ནས་སྐྱབས་མགོན་ཐུགས་རེ་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་

ཞེས་སོ། །

ཕྱིའི་ཡོན་ཏན་བརོད་པའི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་ཚུལ།

བདེ་གཤེགས་སྐུ་གསུམ་རྒྱན་གི་འཁོར་ལོ་ནི། །

ཐབས་མཁས་སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བའི་འཇོ་སྒེག་ལས། །

ཐ་མལ་ཚུལ་གིས་འགོ་བ་འདེན་མཛད་པའི། །

སྐྱབས་མགོན་ཐུགས་རེ་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ང་རང་ཚོ་དུས་སིགས་མ། བསོད་ནམས་དམན་པ་འདི་

ལྟ་བུའི་སྐབས་སུ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་རེའི་བྱིན་རབས་གདུལ་བྱའི་

རྒྱུད་ལ་འཇུག་པ་ལ་གདུལ་བྱར་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་བྱེད་ཐུབ་མཁན་ཞིག་དགོས་

ཤིང༌། དེ་ནི་ཐ་མལ་པའི་རྣམ་པར་བསན་པའི་རང་གི་བླ་མ་དེའི་སྒོ་ནས་རྒྱལ་བ་སྲས་

དང་བཅས་པའི་འཕིན་ལས་གདུལ་བྱའི་རྒྱུད་ལ་སྐྱེལ་དགོས་པས་ཚིགས་སུ་བཅད་

པ་དེ་གསུངས་པ་ཡིན།

སྔོན་དུས་ཀི་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་རྣམས། །

ད་དུས་སུ་འགོ་བའི་དོན་མཛད་ན། །

ཁས་ལེན་ཙམ་མིན་པར་བསམ་ཤེས་ན། །

ཚད་ལྡན་གི་བླ་མའི་ཐོག་ཏུ་འཛོམས། །
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

ཞེས་གསུངས་པ་ནི་དངོས་གནས་རེད་འདུག རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་དང༌། ཀླུ་

སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀིས་ད་ལྟ་སེམས་ཅན་གི་དོན་ཨེ་མཛད་ཅེ་ན་

མཛད་ཅིང༌། སེམས་ཅན་མཐའ་དག་གི་དོན་མཛད་ཀི་ཡོད་ན། ང་རང་ཚོ་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ལ་དད་པ་བྱེད་ཀི་ཡོད། དེ་བཞིན་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ལའང་དད་པ་བྱེད་ཀི་ཡོད་

པ་ཡིན། དད་པ་བྱེད་མཁན་དེ་རྣམས་ཀི་དོན་མཛད་དགོས་པ་ཞིག་མ་ཡིན་ནམ། 

དད་པ་མི་བྱེད་མཁན་རྣམས་ལ་དོན་མཛད་པར་འདོད་ཀང་མཛད་ཡུལ་ཞིག་མེད། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་ལོག་ལྟ་བྱེད་མཁན་ཞིག་ལ། བཅོམ་ལྡན་

འདས་དང་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་གནང་རྒྱུ་དེ་ཙམ་མེད། ང་རང་ཚོ་དེ་ལྟ་བུ་མིན་

པར་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང༌། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་དད་པ་བྱེད་ཀི་ཡོད་པར་མ་ཟད། 

ཞེན་ཁོག་ཀང་བྱེད་ཀི་ཡོད་པས་ཁོང་རྣམ་གཉིས་ནས་ཅུང་ཟད་དགོངས་པ་བཞེས་

དགོས་པ་མ་ཡིན་ནམ། འཕིན་ལས་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་མངའ་ཡོད་ཅིང༌། དེ་དག་

གི་དོན་ཞིག་མཛད་ཀི་ཡོད་ན། 

ཁས་ལེན་ཙམ་མིན་པར་བསམ་ཤེས་ན། །

ཚད་ལྡན་གི་བླ་མའི་ཐོག་ཏུ་འཛོམས། །

ཞེས་རང་ལ་དངོས་སུ་བླང་དོར་དང་ཟབ་རྒྱས་ཀི་ལམ་སོན་མཁན་ནི་བླ་མ་དེ་

ལས་འགོ་ས་གཞན་མེད། དེ་ལྟ་བུའི་སྒོ་ནས་བསམ་བློ་གཏོང་གི་ཡོད། དེ་ནས་ཕྱི་

རགས་སུ་དུས་གསུམ་གི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་འཕིན་ལས་ཀི་རོལ་པ་ཐ་མལ་

པའི་ཚུལ་དུ་བསན་པ་ཞེས་དང༌། ནང་རགས་སུ།

ནང་གི་ཡོན་ཏན་བརོད་པའི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་ཚུལ།
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཁྱོད་ཀི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཡན་ལག་རྣམས། །

བདེ་གཤེགས་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་སེམས་དཔའ་དང༌། །

ཁོ་བོའི་དབང་པོའི་རང་བཞིན་མཆོག་གསུམ་གི། །

བདག་ཉིད་བླ་མ་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ནི་སྤྲུལ་སྐུ་ལ་སྦར་བ་དེ་ཡིན། 

གསང་བའི་ཡོན་ཏན་བརོད་པའི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་ཚུལ།

དེ་ནས་ལོངས་སྐུ་ལ་སྦར་བ་ནི། 

ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་ལས་བྱུང་བའི། །

དཀིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་བྱེ་བའི་བདག་ཉིད་དེ། །

རིགས་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག་རོ་རེ་འཛིན་པའི་གཙོ། །

ཟུང་འཇུག་དང་པོའི་མགོན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྐྱབས་རེ་ཕ་བོང་ཁ་རིན་པོ་ཆེའི་བླ་མ་གདུང་འབོད་

ལས། 

རིགས་བརྒྱ་རིགས་ལྔ་རིགས་གསུམ། །

ཇི་སེད་སྤྲོ་ཡང་བླ་མ། །

དེ་ཀུན་གང་དུ་བསྡུ་བའི། །

ཁྱབ་བདག་ཉིད་ཀང་བླ་མ། །

ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ཡིན། རིགས་བརྒྱ་དང༌། རིགས་ལྔ། རིགས་གསུམ་བཅས་

དང༌། རྒྱུད་སེ་བཞི་ཡི་ལྷ་ཚོགས་སོགས་རྣམ་གངས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་ཀང་དེ་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

ཐམས་ཅད་བླ་མ་བློ་བཟང་ཐུབ་དབང་རོ་རེ་འཆང་གིས་སྤྲུལ་ཞིང་དེས་ཁྱབ་པ་དང༌། 

དེ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྤྲུལ་གཞི་མཐར་ཐུག་ནི་བླ་མ་བློ་བཟང་ཐུབ་དབང་རོ་རེ་འཆང་

ཡིན། 

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་ཡོན་ཏན་བརོད་པའི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་ཚུལ།

དེ་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡོན་ཏན་བརོད་ནས་བླ་མ་ཆོས་ཀི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས་པ་ནི། 

སྒིབ་མེད་ལྷན་སྐྱེས་དགའ་བའི་རོལ་པ་དང༌། །

དབྱེར་མེད་བརན་གཡོ་ཀུན་ཁྱབ་ཀུན་གི་བདག །

ཐོག་མ་མཐའ་བལ་ཀུན་བཟང་དོན་དམ་གི། །

བྱང་ཆུབ་སེམས་དངོས་ཁྱོད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

སྒིབ་མེད་ལྷན་སྐྱེས་དགའ་བའི་རོལ་པ་ཞེས་པ་ནི། ཡུལ་ཅན་གི་འོད་གསལ་ལ་

སྦར་བ་དང༌། དབྱེར་མེད་བརན་གཡོ་ཀུན་ཁྱབ་ཀུན་གི་བདག ཅེས་པ་ནི་ཆོས་ཉིད་

ལ་སྦར་བ་གཅིག་ཡོད་ལ། ཡང་གཉུག་མ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་འོད་གསལ་དེ་ཉིད་ལ་

སྦར་ནས། འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་གཉུག་མ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་འོད་གསལ་གི་

རྣམ་འགྱུར་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་ཚུལ་ཞིག་ཡོད། འདི་དག་གི་བཤད་པ་རོགས་ཆེན་

གི་གཞུང་ནང་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཡིན། གཞི་དང་གཞི་སང་ཞེས་པ་གཉིས་ལས། 

གཞི་ཞེས་པ་ནི་གཉུག་མའི་འོད་གསལ་དང༌། དེ་ལས་ཤར་བ་རྣམས་ལ་གཞི་སང་

ཞེས་སྦར་བ་འདི་ནི་རོགས་ཆེན་གི་ཚིག་དང་གཅིག་མཚུངས་རེད་འདུག 

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཞེས་པ་ནི། ཐོག་མ་དང་མཐའ་མ་བལ་བ། སོད་བཅུད་ཐམས་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཅད་ཀི་འཆར་གཞི་དང༌། འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཀི་འཆར་གཞི་བཅས་ནི་ཀུན་ཏུ་

བཟང་པོ་ཞེས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་ཡིན། དོན་དམ་གི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དངོས་ཁྱོད་

ལ་གསོལ་བ་འདེབས་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཚིག་འདི་དག་གི་སྐབས་སུ་ཕྱག་ཆེན་

དང༌། རོགས་ཆེན། ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་སོང་དབྱེར་མེད་བཅས་གནད་འགག་ཚང་མ་

འདིའི་སེང་དུ་བབས་པ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན། འདིའི་སེང་དུ་གསུང་སྐབས་ཕྱག་ཆེན་

དང༌། རོགས་ཆེན། རྒྱུད་གསུམ་གསུང་བའི་སྐབས་ཀི་འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་

བཅས་ཚང་མ་གཉུག་མ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་འོད་གསལ་དེ་ཉིད་ཀི་སེང་དུ་དགོངས་

པ་བཞེས་ཀི་ཡོད། མདོ་སྔགས་ཐུན་མོང་གི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་གསུང་གི་མེད། མདོ་

སྔགས་ཐུན་མོང་གི་དབང་དུ་བྱས་པའི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་ལ་གསུང་སངས་ཅུང་ཟད་མི་

འད་བ་ཡོད། ཞེས་ཕྱི་ནང་གསང་བ་དེ་ཁོ་ཉིད་ཀི་ཡོན་ཏན་བརོད་པའི་སྒོ་ནས་རེ་

གཅིག་ཏུ་གསོལ་བ་འདེབས་ཤིང༌། འདི་ནི་བཀའ་དིན་དན་པའི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་

བཏབ་པ་ཡིན། 

ཕུར་ཚུགས་གསོལ་འདེབས།

དེ་ནས་ཕུར་ཚུགས་གསོལ་འདེབས་ནི། ཁྱད་པར་དུ། ཁྱོད་ནི་བླ་མ་ཁྱོད་ནི་ཡི་

དམ་ཁྱོད་ནི་མཁའ་འགོ་ཆོས་སྐྱོང་སེ། །དེང་ནས་བཟུང་སེ་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་ཁྱོད་

མིན་སྐྱབས་གཞན་མི་འཚོལ་བས། །འདི་དང་བར་དོ་ཕྱི་མའི་མཐར་ཡང་ཐུགས་རེའི་

ལྕགས་ཀྱུས་བཟུང་མཛོད་ལ། །སྲིད་ཞིའི་འཇིགས་སྒོལ་དངོས་གྲུབ་ཀུན་སྩོལ་གཏན་

གི་གོགས་མཛོད་བར་གཅོད་སྲུངས། །ཞེས་པའི་ཚིག་ནི་ཕུར་ཚུགས་གསོལ་

འདེབས་ཡིན། བླ་མ་རོ་རེ་འཆང་ཁྱོད་ཉིད་བླང་དོར་གནས་སོན་མཁན་གི་བླ་མ་དང༌། 
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

བྱིན་རབས་གནང་མཁན་ཁྱེད་ཡིན་ལ། དངོས་གྲུབ་སྩོལ་མཁན་གི་ཡི་དམ་ཡང་ཁྱེད་

ཉིད་ཡིན། འཕིན་ལས་སྒྲུབ་མཁན་དང་གོགས་བྱེད་མཁན་གི་མཁའ་འགོ་ཡང་ཁྱེད་

ཉིད་ཡིན། བར་ཆད་སྲུང་མཁན་གི་ཆོས་སྐྱོང་ཡང་ཁྱེད་ཉིད་ཡིན་ཞེས་གསུང་གི་

ཡོད། དེས་ན་དེང་གི་སྐབས་སུ་ཚད་ལྡན་གི་བླ་མས་རེས་སུ་བཟུང་ནས་རྣམ་མཁྱེན་

རྒྱལ་བའི་ས་ལ་འགོ་བའི་ལམ་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཚང་མར་གོ་བ་

ཆགས་ཤིང༌། ལམ་དེ་ལ་ཞུགས་མཁན་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པས། དུས་ད་ནས་བཟུང་

སེ་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀི་བར་དུ་ཁྱོད་མིན་པ་གཞན་སུ་གཅིག་ཀང་སྐྱབས་ཞུ་ས་མེད་

ཅེས་བརོད་པ་ཡིན། 

སྲིད་ཞིའི་འཇིགས་སྒོལ་ཞེས་པ་ནི། བླང་དོར་གི་གནས་དང༌། ཐབས་ཤེས་ཀི་

ལམ་མཐའ་དག་རང་རྒྱུད་ལ་གོ་བར་སྤྲད་ནས་ཁྱེད་ཀི་བྱིན་རབས་ཁོ་ན་ལ་བརེན་

ནས་སྐྱེ་བ་ཡིན་པས་སྲིད་ཞིའི་འཇིགས་སྒོལ་ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། ཁྱོད་ནི་ཡི་དམ་

ཀུན་འདུས་ཡིན་པས་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་སྩལ་ཏུ་

གསོལ། བླ་མ་རོ་རེ་འཆང་ཁྱོད་མཁའ་འགོ་ཀུན་འདུས་ཡིན་པས་གཏན་གི་གོགས་

མཛོད་ཅིག བླ་མ་རོ་རེ་འཆང་ཁྱོད་ཆོས་སྐྱོང་ཀུན་འདུས་ཡིན་པས་ཕྱི་ནང་གི་བར་

གཅོད་ཐམས་ཅད་སྲུངས་ཤིག་ཅེས་གསུངས་པ་ཡིན།

དབང་བཞི་བྱིན་གིས་བརབ་པ།

དེ་ནས་དབང་བཞི་བྱིན་རབས་ནི།

དེ་ལྟར་ལན་གསུམ་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །

བླ་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་གནས་རྣམས་ལས། །
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བདུད་རི་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་ག་གསུམ། །

རིམ་གིས་འོད་ཟེར་དཀར་པོའི་རྒྱུན་བྱུང་སེ་རང་གི་སྤི་བོར་ཐིམ་པས་ལུས་ཀི་

དི་མ་དག་ཅིང་བུམ་དབང་ཐོབ་པ་དང༌། འོད་ཟེར་དམར་པོའི་རྒྱུན་བྱུང་ནས་རང་གི་

མགིན་པ་ལ་ཐིམ་པས་ངག་གི་དི་མ་དག་ཅིང་གསང་དབང་ཐོབ། དེ་ནས་འོད་ཟེར་

སྔོན་པོའི་རྒྱུན་བྱུང་སེ་རང་གི་སིང་གར་ཐིམ་པས་ཡིད་ཀི་དི་མ་དག་ཅིང་ཤེར་དབང་

ཐོབ། དེ་ནས་ཅིག་ཅར་ཅེས་པ་ནི། སྤི་བོ་དང༌། མགིན་པ། སིང་ག་གསུམ་ནས་བདུད་

རི་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་ཅིག་ཅར་དུ་བྱུང་ནས་བདག་ཉིད་ཀི་གནས་

གསུམ་ལ་ཐིམ་པས་སྒོ་གསུམ་རོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་དབང་བཞི་པ་ཚིག་དབང་རིན་

པོ་ཆེ་ཐོབ་སོང་སམ་པ་བྱས། 

གནས་གསུམ་རིམ་དང་ཅིག་ཅར་ཐིམ་པ་ལས། །

སྒིབ་བཞི་དག་ཅིང་རྣམ་དག་དབང་བཞི་ཐོབ། །

སྐུ་བཞི་ཐོབ་ཅིང་བླ་མ་གཉིས་པ་ཞིག །

དགེས་བཞིན་ཐིམས་པས་བྱིན་གིས་བརབས་པར་གྱུར། །

ཞེས་གསུངས་པ་དེ་རྣམས་ནི་ཕུར་ཚུགས་གསོལ་འདེབས་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། 

མཚམས་འདིར་རང་གི་བླ་མ་ཇི་ཙམ་ཡོད་ཀང་དེ་དག་གི་མཚན་སྔགས་བགང་བ་

དང༌། དེ་ནས་རེ་རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་སྔགས་ཀང་བགང༌། དེ་རེས་སོན་པ་ཐུབ་པའི་

དབང་པོའི་མཚན་སྔགས་བགང༌། དེ་ནས་རྒྱལ་བ་རོ་རེ་འཆང་གི་མཚན་སྔགས། དེ་

ནས་འབྲུ་གསུམ་བགང་བ་བཅས་འདི་ལྟར་ཡིན། 

མདོ་སྔགས་ཀི་ལམ་ཡོངས་རོགས་ལ་ཤར་སྒོམ་གི་བྱིན་རབས་ཞུ་བ།
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

དེ་ནས་བཞི་པ་མདོ་སྔགས་ཀི་ལམ་ཡོངས་རོགས་ཤར་སྒོམ་གི་བྱིན་རབས་

ཞུ་བ་ནི། དེ་ནས་སླར་ཡང་བྱིན་གིས་བརབ་པའི་ཕྱིར་དང༌། ཐུགས་རེ་བསྐུལ་བའི་

ཕྱིར་དང༌། འདོད་བྱའི་དོན་ལ་སོན་ཅིང༌། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་ལ་བློ་སྦོང་ལྷན་ཅིག་

ཏུ་བྱ་བའི་ཚུལ་ནི་འདི་ལྟར།

མདོ་སྔགས་ཀི་ལམ་གི་ལུས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ་བློ་སྦོང་ཞིང་བྱིན་རབས་

ཞུ་བ་ལ། ལམ་གི་ར་བ་བཤེས་གཉེན་བསེན་པའི་ཚུལ་དང༌། བསེན་ནས་བློ་ཇི་ལྟར་

སྦོང་བའི་ཚུལ་གཉིས་ལས། དང་པོ།

ལམ་གི་ར་བ་བཤེས་གཉེན་བསེན་ཚུལ།

ཞིང་མཆོག་དམ་པ་རེ་བཙུན་བླ་མ་ལ། །

མཆོད་ཅིང་གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །

བདེ་ལེགས་ར་བ་མགོན་པོ་ཁྱོད་ཉིད་ཀིས། །

དགེས་བཞིན་རེས་སུ་འཛིན་པར་བྱིན་གིས་རོབས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ནི་བཤེས་གཉེན་བསེན་ཚུལ་ཡིན། ཞིང་གི་མཆོག་ནི་སྤིར་

མཆོག་གསུམ་དང༌། ཡང་སྒོས་བླ་མ་ནི་མཆོག་གསུམ་ཀུན་འདུས་ཡིན་པས་ཞིང་

མཆོག་ཡིན། ཞིང་གི་མཐུ་ལ་བརེན་པ་འགའ་རེ་མ་གཏོགས་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་

གཏན་གཏན་འདི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་འདུག རང་གི་བསམ་བློས་རྒྱབ་མ་

ཁྱོག་ཀང་ཞིང་གི་བྱིན་མཐུའི་དབང་གིས་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད། ཞྭ་དམར་པའི་ལམ་

རིམ་ནང༌།

བདེ་གཤེགས་སྐུ་གཟུགས་རིག་ངོས་བིས་པ་ལ། །
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

འཁྲུག་བཞིན་པ་ཡི་སེམས་ཀིས་བལྟས་ན་ཡང༌། །

དེ་དག་རིམ་བཞིན་སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་མཐོང༌། །

ཞེས་པའི་མདོའི་ཁུངས་ཀི་ལུང་འདི་དངས་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་

གཟུགས་རི་མོར་བིས་པའམ། འབུར་ཅན་ལུགས་སུ་བླུགས་པ་ལྟ་བུར་སེམས་

འཁྲུག་བཞིན་པའི་ངང་ནས་བལྟས་ན་ཡང་ཕན་ཡོན་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཀི་ཡོད་ཅེས་

གསུངས་ཡོད། དེ་ནི་སྐབས་དེར་སེམས་འཁྲུག་ནས་བལྟས་པས་དད་པ་མེད་ལ། དེ་

ལ་དད་པ་སྐྱེས་ནས་ལྟ་གི་མེད། དེ་བཞིན་ཁྱིམ་བདག་དཔལ་སྐྱེས་སྔར་མང་བུའི་

ལུས་སུ་བླངས་ཤིང༌། མང་བུ་དེ་ཉིད་ཤིང་ཞིག་གི་སེང་དུ་བབས་པར། བབས་སའི་

ཤིང་དེ་ཆུ་ཡིས་འཁྱེར་ཞིང༌། ཆུ་དེ་ཉིད་མཆོད་རེན་ལ་བསྐོར་ནས་འགོ་བས་དེ་ལྟ་

བུའི་དགེ་ར་ཞིག་ཡོད་པར་གསུངས་ཡོད། མང་བུ་དེའི་བསམ་བློའི་ནང་མཆོད་རེན་

ལ་དད་པས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ་སྐོར་བ་བྱས་པ་མིན་ཡང༌། ཆུ་ཡིས་འཁྱེར་ནས་

མཆོད་རེན་ལ་སྐོར་བ་ཞིག་ཐེབས་པའི་དགེ་ར་ཞིག་སིན་ནས་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་གི་

དགེ་ར་ཧ་ཅང་ཕ་མོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཉིད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་མཁྱེན་པ་ལས། 

དགེ་ར་ཤིན་ཏུ་ཕ་བས་གཞན་དག་བཅོམ་པ་སོགས་ཀིས་གཟིགས་མ་ཐུབ་པའི་ལོ་

རྒྱུས་ཡོད། དེས་ན་ཞྭ་དམར་བའི་ལམ་རིམ་ནང༌། 

འཁྲུག་བཞིན་པ་ཡི་སེམས་ཀིས་བལྟས་ན་ཡང༌། །

དེ་དག་རིམ་བཞིན་སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་མཐོང༌། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོང་བ་ནི་ཞིང་གི་མཐུ་ལ་བརེན་པ་རེད་

ཅེས་གསུངས་པ་ནི་དངོས་གནས་ཡིན། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

རྣམས་ཀིས་ཇི་སྲིད་ནམ་མཁའ་མ་ཟད་ཀི་བར་མཐོང་ཐོས་དན་རེག་གི་གཞན་ཕན་

ཞིག་ཡོང་བར་ཤོག་ཅེས་བརོན་པ་དག་པོས་སིང་སོབས་བསྐྱེད་ཅིང༌། དམ་བཅའ་

བཞག སོན་ལམ་བསྐྱོན། དེའི་ཕྱིར་དུ་ཚོགས་བསགས་སྒིག་སྦོང་སོགས་གནང་

བའི་མཐུ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན། དེས་ན་ཞིང་གི་མཐུ་ལ་བརེན་པ་ཞེས་པ་ནི། ར་བ་ཆེན་

པོ་ཁོ་ནའི་དོན་མིན་པར། བྱམས་སིང་རེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀི་ཉམས་ལེན་དང༌། སོང་

ཉིད་ཀི་ལྟ་བའི་ཉམས་བཞེས་བཅས་ལ་བསམ་བློ་ཞིག་འཁོར་ན་ངེས་པ་རེད་པ་ཞིག་

ཡོད། དེ་ལྟར་བསྐལ་པ་ནས་བསྐལ་པར་བསླབ་པ་དང༌། མདོར་ན། ཇི་སྲིད་ནམ་

མཁའ་མ་ཟད་ཀི་བར་དུ་གཞན་དོན་འབའ་ཞིག་བསྒྲུབ་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཅིང༌། དམ་

བཅའ་བཞག དེའི་རིང་ལ་གཞན་གིས་རང་གི་ལུས་མཐོང་བ་དང༌། མཚན་ཐོས་པ་

དང༌། རང་ཉིད་དན་པ་དང༌། ལུས་ལ་རེག་པ་སོགས་གང་ཞིག་བྱུང་ཡང༌། ཕན་པ་

ཞིག་ཡོང་བར་ཤོག་ཅེས་ཐུགས་སོན་གནང་བ་སེ། རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་དུ་བྱ་བ་རིན་

པོ་ཆེའི་ཕེང་བ་ལས།

 ས་དང་ཆུ་དང་མེ་དང་རླུང༌། །

སན་དང་དགོན་པའི་ཤིང་བཞིན་དུ། །

རག་ཏུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀིས། །

རང་དགར་དགག་མེད་སྤད་བྱར་ཤོག །

ཅེས་གསུངས་པས་བསམ་བློའི་ཐུགས་སོབས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད། དེ་ལ་སོང་

ཉིད་རོགས་པའི་ལྟ་བས་གོགས་བྱེད་སྐབས་ཧ་ཅང་མཐུ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན། དེ་ལྟར་

བསྐལ་པ་ནས་བསྐལ་པར་གོམས་ནས་ཡོད་པས། ཞིང་གི་མཐུ་ལ་བརེན་པ་ཞེས་པ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དེར་རྒྱུ་མཚན་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་མེད་པའི་རྨོངས་དད་ཀི་སྐད་ཆ་མིན། དེས་ན་ཞིང་

མཆོག་དམ་པ་ཞེས་པ་ནི་འདི་ལྟར་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་རྒྱུ་མེད་དམ་སམ།

ཞིང་མཆོག་དམ་པ་རེ་བཙུན་བླ་མ་ལ། །

མཆོད་ཅིང་གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །

བདེ་ལེགས་ར་བ་མགོན་པོ་ཁྱོད་ཉིད་ཀིས། །

དགེས་བཞིན་རེས་སུ་འཛིན་པར་བྱིན་གིས་རོབས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ང་རང་ཚོ་ཚེ་འདིར་འགིགས་ཙམ་བྱུང་བ་ཡིན། ཚེ་

རབས་ནས་ཚེ་རབས་མགོན་པོ་ཁྱོད་ཉིད་ཀིས་བལ་མེད་རེས་སུ་བཟུང་བ་ཞིག་ཡོང་

བར་ཤོག་བསམ་ནས་སོན་ལམ་འདེབས་དགོས་པ་ཡིན། དེ་ནས་ཡང་བདུད་རི་

འབེབས་སྦང་བྱེད་དགོས།

གཉིས་པ། ལམ་གི་ར་བ་བཤེས་གཉེན་བསེན་ནས་བློ་ཇི་ལྟར་སྦོང་བའི་ཚུལ་

ལ། ལམ་ཐུན་མོང་བ་ལ་བློ་སྦོང་ཚུལ་དང༌། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་རོ་རེ་ཐེག་པའི་ལམ་ལ་

བློ་སྦོང་བའི་ཚུལ་གཉིས་སོ། །

སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་ལ་བློ་སྦོང་ཚུལ།

འཇིག་རེན་ཕྱི་མ་དོན་གཉེར་གི་བློ་བསྐྱེད་པ།

ལན་གཅིག་ཙམ་ཞིག་རེད་པའི་དལ་འབྱོར་འདི། །

རེད་དཀའ་མྱུར་དུ་འཇིག་པའི་ཚུལ་རོགས་ནས། །

དོན་མེད་ཚེ་འདིའི་བྱ་བས་མི་གཡེང་བར། །
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

དོན་ལྡན་སིང་པོ་ལེན་པར་བྱིན་གིས་རོབས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བསམ་དགོས། གཉིས་པ་བརེན་ནས་བློ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་

རིམ་པ་ལ། དལ་བའི་རེན་ལ་སིང་པོ་བླང་བའི་ཕྱིར་བསྐུལ་ཞིང༌། སིང་པོ་ཇི་ལྟར་ལེན་

པའི་ཚུལ་གཉིས་ལས། དལ་བའི་རེན་ལ་སིང་པོ་བླང་བའི་ཕྱིར་བསྐུལ་བ་ནི། དལ་

འབྱོར་དོན་ཆེན་རེད་དཀའ་བ་བསམ་པ་འདི་ཡིན། ཕྱི་མ་དོན་གཉེར་གི་བློ་སྦང་བ་ལ་

འཆི་བ་མི་རག་པ་བསྒོམ་པ་དང༌། དེ་ནས་འཇིག་རེན་ཕྱི་མ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་བ་དང༌། 

འགོ་བ་གཉིས་ཀི་བདེ་སྡུག་བསམ་པ་དེ་ལ། 

ངན་སོང་སྡུག་བསྔལ་འབར་བའི་མེས་འཇིགས་ནས། །

  ཞེས་པ་འདི་ཡིན། 

འཇིག་རེན་ཕྱི་མར་བདེ་བའི་ཐབས་བསན་པ།

འཇིག་རེན་ཕྱི་མར་བདེ་བའི་ཐབས་བསན་པ་ལ་ནི། 

སིང་ནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་འགོ་ཞིང༌། །

སིག་སོང་དགེ་ཚོགས་མཐའ་དག་བསྒྲུབ་པ་ལ། །

བརོན་པ་ལྷུར་ལེན་བྱེད་པར་བྱིན་གིས་རོབས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྐྱབས་འགོ་དང་ལས་འབས་གཉིས་ཡིན། དེས་སྐྱེས་བུ་

ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་རིམ་ཡོངས་རོགས་ཤར་སྒོམ་བྱེད་པ་ཡིན། དེ་ནས།

སྐྱེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་ལ་བློ་སྦོང་ཚུལ།

ཐར་པ་དོན་གཉེར་གི་བློ་བསྐྱེད་པ།
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ལས་དང་ཉོན་མོངས་རྦ་ཀོང་དག་ཏུ་འཁྲུགས། །

སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གི་ཆུ་སྲིན་མང་པོས་གཙེས། །

མཐའ་མེད་འཇིགས་རུང་སྲིད་མཚོ་ཆེན་པོ་ལས། །

ཐར་འདོད་ཤུགས་དག་སྐྱེ་བར་བྱིན་གིས་རོབས། །

ཞེས་པ་ནི་རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ་ལས་ཇི་

སྐད་དུ།

ཤུགས་དག་ཆུ་བོ་བཞི་ཡི་རྒྱུན་གིས་ཁྱེར། །

བཟློག་དཀའི་ལས་ཀི་འཆིང་བ་དམ་པོས་བསམས། །

བདག་འཛིན་ལྕགས་ཀི་ད་བའི་སྦུབས་སུ་ཚུད། །

མ་རིག་མུན་པའི་སག་ཆེན་ཀུན་ནས་འཐིབས། །

མུ་མེད་སྲིད་པར་སྐྱེ་ཞིང་སྐྱེ་བ་རུ། །

སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གིས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་མནར། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གི་རེ་རིན་པོ་ཆེའི་ཚིག་དེ་ཧ་ཅང་ནུས་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་

རེད་འདུག དེ་ལྟར་ལས་དང་ཉོན་མོངས་ཀི་རྦ་ཀོང་འཁྲུགས་ཤིང༌། མདོར་ན་ཀུན་

འབྱུང་ལས་ཉོན་གི་རྦ་ཀོང་འཁྲུགས་པ་དང༌། དེའི་འབས་བུ་སྡུག་བདེན་ལ་སྡུག་

བསྔལ་གསུམ་གི་ཆུ་སྲིན་མང་པོས་གཙེས་པ། དེ་ཡང་ཇི་སྲིད་མ་རིག་པ་མ་ཟད་

བར་དུ་མ་རིག་པའི་དབང་གིས་འདུ་བྱེད་དང༌། འདུ་བྱེད་ཀི་དབང་གིས་རྣམ་ཤེས་

ཞེས་རེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཏེ། རེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ཞེས་ཡན་

ལག་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་མ་རོགས་པའི་གོང་ནས་སྔ་མ་སྔ་མ་གསོག་བཞིན་རེན་འབེལ་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

འཁོར་མོ་ཡུག་ཏུ་འཁོར་བ་ཞིག་ཡིན་པས་མཐའ་མེད། དེ་ལྟར། 

མཐའ་མེད་འཇིགས་རུང་སྲིད་མཚོ་ཆེན་པོ་ལས། །

ཐར་འདོད་ཤུགས་དག་སྐྱེ་བར་བྱིན་གིས་རོབས། །

ཞེས་པ་འདི་ནི་སྡུག་བདེན་འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་བསམ་པ་དང༌། ཀུན་

འབྱུང་འཁོར་བའི་འཇུག་རིམ་བསམ་པ་དེ་ཡིན། 

ཐར་པར་འགོ་བའི་ལམ་ལ་སློབ་ཚུལ།

དེ་ནས་ལམ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་གིས་འཁོར་བ་བཟློག་པ་དང༌། རེན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་

གིས་འཁོར་བ་བཟློག་པ་ནི།

བཟོད་དཀའ་བཙོན་ར་འད་བའི་འཁོར་བ་འདི། །

དགའ་བའི་ཚལ་ལྟར་མཐོང་བའི་བློ་སངས་ནས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ནི་ངེས་འབྱུང་དང༌། 

བསླབ་གསུམ་འཕགས་པའི་ནོར་གི་མཛོད་བཟུང་སེ། །

ཐར་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པར་བྱིན་གིས་རོབས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ནི་བསླབ་པ་གསུམ་སེ། སྲིད་པའི་ར་བ་གཏི་མུག་མ་རིག་པ་

དངོས་སུ་གཅོད་མཁན་ནི། ལྷག་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་བསླབ་པ་དང༌། ཞི་ལྷག་ཟུང་དུ་

འབེལ་བའི་ལྷག་པའི་བསླབ་པ་འདི་འད་ཞིག་ཡོང་བ་ལ། སྔོན་ལ་ལྷག་པའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་གི་བསླབ་པ་དགོས་པ་དང༌། དེ་ལ་ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསླབ་པ་དགོས་

པ་ཡིན། 

ལྷག་པ་ཞེས་སྦར་བ་ནི། སྤིར་བསླབ་པ་གསུམ་མུ་སེགས་པ་ལའང་ཡོད་པ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཡིན། དེ་བཞིན་ཡེ་ཤུ་ལ་དེ་ལྟར་བརོད་རྒྱུ་ཡོད། དཔེར་ན་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསླབ་པ་

ཡོད་ལ། ཚངས་སྤོད་ཀི་བསླབ་པ་ཡང་ཡོད། གཞན་ཡང་ལྷ་མིན་གི་ཐེག་པའི་ནང་དུ་

ཡང་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསླབ་པ་ཡོད་པ་ཡིན། ཚངས་པའི་ཐེག་པའི་ནང་བསམ་གཏན་

ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡོད་པས་ཞི་གནས་ཡོད་ལ། ཞི་གནས་དང་འབེལ་བའི་ཞི་རགས་ཀི་

རྣམ་པ་ཅན་གི་ཤེས་རབ་ཀང་ཡོད་པ་ཡིན། ལྷག་མཐོང་ཡོད་ཅིང་དེ་ལ་འཇིག་རེན་

པའི་ལྷག་མཐོང་ཞེས་གསུང་གི་ཡོད། དེ་ལྟར་བསླབ་པ་གསུམ་ནི་མུ་སེགས་པ་

ལའང་ཡོད་པ་ཡིན། 

བདག་མེད་པའི་ལྟ་བ་དང་འབེལ་བའི་སྒོ་ནས་ཐར་པ་བསྒྲུབ་པ་སེ། བདག་ཏུ་

འཛིན་པའི་བདེན་འཛིན་སངས་པའི་བལ་བ་ཐར་པ་ལ་བཞག་ནས། དེ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་

བདག་མེད་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་དང་འབེལ་བའི་བསླབ་པ་གསུམ་གི་ཉམས་ལེན་

གསུང་སྐབས། ལྷག་པའི་བསླབ་པ་ཞེས་པ་དེ་ཆགས་པ་ཡིན། དེས་ན། 

བསླབ་གསུམ་འཕགས་པའི་ནོར་གི་མཛོད་བཟུང་སེ། །

ཐར་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པར་བྱིན་གིས་རོབས། །

ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། འདི་ནི་སྐྱེས་བུ་འབིང་གི་ལམ་ཡིན། 

སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་ལམ་ལ་སྦོང་ཚུལ།

དེ་ནས་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་ལམ་གསུངས་པ་ནི། 

ཉམ་ཐག་འགོ་བ་འདི་ཀུན་བདག་གི་མ། །

ཡང་ཡང་དིན་གིས་བསྐྱངས་པའི་ཚུལ་བསམས་ནས། །

སྡུག་པའི་བུ་ལ་བརེ་བའི་མ་བཞིན་དུ། །
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

བཅོས་མིན་སིང་རེ་སྐྱེ་བར་བྱིན་གིས་རོབས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀི་ར་བ་ནི་སིང་རེ་ཆེན་པོ་དེ་ཡིན། 

སིང་རེ་ཆེན་པོ་དེ་ཇི་འད་ཞིག་ཡིན་ཞེ་ན། མ་བུ་གཅིག་པ་ཞིག་བུ་སྡུག་པ་ལ་མ་ཡིས་

ཇི་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་ལས་བལ་འདོད་དང༌། བདེ་བ་དང་ལྡན་འདོད། བུ་ཡི་དོན་དུ་མ་

རང་གི་སྲོག་ཀང་གཏོང་ཕོད་པ་ལྟ་བུའི་བརེ་བའི་བསམ་པ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་

ལྟར་གི་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་མཐའ་དག་ལ་ཞེ་ཐག་པ་ནས་དེ་ཐམས་ཅད་

སྡུག་བསྔལ་ལས་བལ་འདོད་དང༌། དེ་མཐའ་དག་བདེ་བ་ལྡན་འདོད་བཅས་དང༌། 

བདེ་བ་ལྡན་ཞིང་སྡུག་བསྔལ་དང་བལ་བ་དེ་ཡང་རང་གིས་འཁུར་བླངས་ཤིང༌། རང་

དོན་ཡལ་བར་དོར་ནས་དེ་དག་གི་དོན་སྒྲུབ་པའི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་སིང་སོབས་འདེན་

མཁན་གི་སིང་རེའི་བསམ་པར་གསུང་གི་ཡོད། དེ་ནི་ཕྱོགས་རེ་བ་ཞིག་དང༌། ཚད་

ཅན་ཞིག་མིན་པར་མཐའ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་ནས།

བདག་གཞན་མཉམ་པ་སྒོམ་ཚུལ།

སྡུག་བསྔལ་ཕ་མོ་ཙམ་ཡང་མི་འདོད་ཅིང༌། །

བདེ་ལ་ནམ་ཡང་ཆོག་ཤེས་མེད་པར་ནི། །

བདག་དང་གཞན་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་མིན་ཞེས། །

གཞན་བདེ་དགའ་བ་བསྐྱེད་པར་བྱིན་གིས་རོབས། །

ཞེས་པ་ནི་བདག་གཞན་མཉམ་བརེའི་སྐབས་སུ་སྤོད་འཇུག་ནས་གསུངས་པ་

ལྟར་གི་སེམས་སོམས་པར་སྒྲུབ་པ་དེ་ཡིན། སེམས་སོམས་པར་སྒྲུབ་པ་ནི་ཆགས་

སང་ཕྱོགས་རིས་མེད་པའི་སོམས་པར་སྒྲུབ་པ་དེ་མིན་པར། འདིའི་སེམས་སོམས་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

པ་ནི་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་པ་དང༌། བདེ་བ་འདོད་པ་སོམས་པ། བདག་

དང་སྒོ་ཀུན་ནས་མཚུངས་པའི་སེམས་སོམས་པར་སྒྲུབ་ཚུལ་དེ་ལ་གསུང་གི་ཡོད། 

བདག་དང་གཞན་ལ་ཁྱད་པར་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་ཡང་མེད་པས། རང་གི་སྡུག་བསྔལ་

སེལ་བ་དང༌། བདེ་བ་སྒྲུབ་པའི་འབད་པ་བྱེད་པ་ལྟར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་

དུ་བསམ་དགོས་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན། རང་གཞན་གཉིས་ཀ་སྡུག་བསྔལ་

མི་འདོད་པ་དང༌། བདེ་བ་འདོད་པ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན། 

རང་སེང་དུ་སྡུག་བསྔལ་ཞེས་པ་ནི། གོ་བུར་བ་ཡིན་པ་དང༌། དེ་བལ་རུང་ཡིན་

པ། སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་ལ་གཉེན་པོ་སོབས་ལྡན་ཡོད་པ། གཉེན་པོ་དེ་ཡང་སྐྱེ་རུང་

ཡིན་པ་བཅས་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་དེ་ནམ་མཁའི་མཐས་གཏུགས་པའི་སེམས་ཅན་མཐའ་

དག་གི་རྒྱུད་ལའང་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་དེ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་བློ་ཡིན་པ་དང༌། དེ་ལ་

གཉེན་པོ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་འབྱུང་སྲིད་ཅིང༌། སྤིར་ཤེས་བྱ་ལ་ཡོད་པ། རྒྱུད་ལ་

འབྱུང་རུང་ཡིན་པ། དེ་བཞིན་རང་སེང་ལ་སྡུག་བསྔལ་སེལ་ཞིང་བདེ་བ་སྒྲུབ་པའི་

ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་ལྟར་ནམ་མཁའི་མཐས་གཏུགས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀང་

སྡུག་བསྔལ་སེལ་བ་དང༌། བདེ་བ་སྒྲུབ་པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་སྒོ་ཀུན་ནས་མཚུངས་

པ་ཡིན། 

འོ་ན་ཁྱད་པར་གང་ཞིག་ཡོད་ཅེ་ན། བདག་ཅེས་བརོད་ན་གཅིག་ཏུ་ཟད་ཅིང༌། 

གཞན་ཞེས་པ་ནི་མཐའ་ཡས་པ་ཡིན་པས། མང་པོའི་དོན་དུ་གཅིག་དེ་བེད་སྤོད་

བྱས་ན་མཁས་པ་དང༌། གཅིག་གི་ཆེད་དུ་མང་པོ་བེད་སྤོད་བྱས་ན་གེན་པ་ཡིན། མ་

རབས་ཀང་ཡིན། ལག་ལེན་ངོ་མའི་ཆ་ནས་བསམ་བློ་བཏང་ཡང༌། ཇི་ཙམ་གིས་རང་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

གཅེས་པར་འཛིན་པའི་ཚོད་ཀིས་རང་ལ་གོང་རག་པ་དང༌། ཇི་ཙམ་གིས་གཞན་

གཅེས་པར་འཛིན་པའི་དབང་གིས་རང་ལ་ཁེ་ཕན་རག་གི་ཡོད། རྣམ་དཔྱོད་ཡོད་ཚེ་

རང་ཡལ་བར་དོར་ནས་གཞན་གཅེས་པར་འཛིན་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད། 

གཞན་དོན་ལ་ལྟོས་ཀང་རང་ཉིད་ཡལ་བར་དོར་ཞིང༌། གཞན་གཅེས་པར་འཛིན་པ་

དེས་ཕན་གི་ཡོད་ལ། རང་དོན་ལ་ལྟོས་ཀང་རང་ཡལ་བར་དོར་ནས་གཞན་གཅེས་

པར་འཛིན་ན་རང་དོན་མཐར་ཐུག་ཐོབ་པ་དང༌། སིང་པོ་ཡིན་པས་དེ་ལ་བསམ་བློ་

ཞིག་བཏང་ཚེ། ཤིན་ལོག་ལྟར་ལུང་ལ་བརེན་དགོས་པ་ཞིག་མིན་པར་བསམ་བློ་

བཏང་ན་མཐོང་ཆོས་སུ་ཤེས་ཀི་ཡོད། དེ་ནི་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་པ་དང༌། བདེ་བ་

འདོད་པ་མཉམ་པ་དེ་ཡིན། 

དེ་ནས་བདག་གཞན་མཉམ་པ་ལ། སེམས་བསྐྱེད་བཀའ་རྒྱ་མ་ཞེས་པ་ཞིག་

ཡོད་པ་དེའི་ཐོག་ནས་གསུང་སྐབས། གཞན་ངོ་ལ་ལྟོས་ནས་དོན་ཚན་གསུམ་དང༌། 

རང་ངོ་ལ་ལྟོས་ནས་དོན་ཚན་གསུམ། ཀུན་རོབ་ལ་ལྟོས་ནས་རང་ངོ་ལ་ལྟོས་པ་དང་

གཞན་ངོ་ལ་ལྟོས་པ་བཅས་གསུམ་གསུམ་སེ་དྲུག་གསུངས་ཤིང༌། དོན་དམ་ལ་ལྟོས་

ནས་གསུམ་བཅས་གསུངས་པ་ཞིག་ཡོད། 

གཞན་ངོ་ལྟོས་ནས་བློ་མཉམ་པར་སྒྲུབ་ཚུལ།

དེ་ཡང་གཞན་ངོ་ལ་ལྟོས་ན། ནམ་མཁའི་མཐས་གཏུགས་པའི་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་བདེ་བ་འདོད་ཅིང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་པ་མཉམ་པ་དང༌། དེ་ལྟར་སྡུག་

བསྔལ་མི་འདོད་ཀང་སྡུག་བསྔལ་གིས་མནར་བ་མཚུངས་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། ནད་

པ་ཉམ་ཐག་བཅུ་ལས་འགའ་ཞིག་ལ་ཆགས་པ་དང༌། འགའ་ཞིག་ལ་སང་བ་ལྟ་བུ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བྱེད་རིན་མེད་པར་ཐམས་ཅད་ནད་པ་ཉམ་ཐག་སྡུག་བསྔལ་གིས་མནར་བ་གཅིག་

མཚུངས་ཡིན། དེས་ན་འགའ་ཞིག་ལ་སང་ཞིང་ཡལ་བར་དོར་བ་དང༌། འགའ་ཞིག་

ལ་ཆགས་ནས་ཕན་བཏགས་པ་ལྟ་བུ་བྱས་ན་ཤིན་ཏུ་ནས་མ་འོས་པ་ཡིན། དེ་ནས་

ནམ་མཁའི་མཐས་གཏུགས་པའི་སེམས་ཅན་བདེ་བ་འདོད་ཀང་བདེ་བས་ཕོངས་པ་

ཡིན། དཔེར་ན། དབུལ་ཕོངས་སྤྲང་པོ་མི་བཅུ་བདེ་བས་ཕོངས་པ་གཅིག་མཚུངས་

ཡིན་ཡང༌། འགའ་ཞིག་ལ་སྦིན་པ་བཏང་བ་དང༌། འགའ་ཞིག་ལ་མི་སྦིན་པ་ལྟ་བུ་

བྱེད་ཐབས་མེད། ཀུན་ལ་སོམས་པའི་སྒོ་ནས་ཕན་བཏགས་དགོས་པ་ཡིན། དེ་ནི་

གཞན་ངོ་ལ་ལྟོས་ནས་བློ་མཉམ་པར་སྒྲུབ་ཚུལ་གསུམ་དེ་ཡིན། 

རང་ངོ་ལྟོས་ནས་བློ་མཉམ་པར་སྒྲུབ་ཚུལ།

དེ་ནས་རང་ངོ་ལྟོས་ཏེ་བློ་མཉམ་པར་སྒྲུབ་པ་གསུམ་ནི། 

ཉམ་ཐག་འགོ་བ་འདི་ཀུན་བདག་གི་མ། །

ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན། ནམ་མཁའི་མཐས་གཏུགས་པའི་སེམས་ཅན་རང་གི་

མ་ཡིས་མཚོན་གཉེན་ཉེ་དུར་གྱུར་པའི་གནས་སྐབས་མཐའ་མེད་པ་ཞིག་ཡོད་ཅིང༌། 

དེས་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རང་གི་གཉེན་ཉེ་དུར་མ་གྱུར་པའི་གནས་སྐབས་

ཤིག་མེད། དེ་ལྟར་གཉེན་ཉེ་དུར་གྱུར་པའི་སྐབས་སུ་ཚེ་འདིའི་མ་ལ་སོགས་པའི་

གཉེན་ལྟར་དིན་གིས་བསྐྱངས་པ་ཐག་ཆོད་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་ད་ལྟ་བར་མར་གནས་

པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀང༌། དིན་དན་ཁྱད་པར་བ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཚེ་འདིའི་

མངོན་མཐོའི་ཕུན་ཚོགས་ཀི་ཟས་གོས་གནས་མལ་དང༌། ཡོ་བྱད། མཛའ་བཤེས། 

སན་གགས། ཚེ་རིང་བ་དང༌། ལོངས་སྤོད་ཆེ་བ། སོབས་དང་ལྡན་པ་ཐམས་ཅད་ཇོ་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

བོ་སེམས་ཅན་གི་དིན་དང༌། ཚེ་འདིའི་བདེ་སྐྱིད་ཕུན་ཚོགས་མཐའ་དག་དང༌། 

མདོར་ན་ལྟོ་གོས་གཏམ་གསུམ་དང༌། བདེ་སྐྱིད་སན་གསུམ་ཐམས་ཅད་ཇོ་བོ་

སེམས་ཅན་གི་དིན་ཡིན། 

ཕྱི་མ་མངོན་མཐོ་ཐོབ་པ་ཡང་མི་དགེ་བཅུ་སོང་གི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་བརེན་ནས་

མངོན་མཐོ་ཐོབ་དགོས་ཤིང༌། དེས་ན་ཡུལ་སྲོག་གཅོད་ཐུབ་པའི་སེམས་ཅན་ལ་

སྲོག་གཅོད་སངས་པའི་སྒོ་ནས་སྲོག་གཅོད་སངས་པའི་དགེ་བ། དེ་བཞིན་མ་འབྱིན་

ལེན་རྐུ་མ་རྐུ་བའི་གོ་སྐབས་ཆ་ཚང་ཐོབ་པ་དང༌། ཐུབ་ཚོད་ཤོད་པའི་གོ་སྐབས་ཆ་

ཚང་རག་ཀང༌། མ་བྱིན་པར་ལེན་ན་མི་འགིགས་བསམ་པའི་ཐོག་ནས་མ་བྱིན་ལེན་

སངས་པས། མ་བྱིན་ལེན་སོང་བའི་ཚུལ་ཁིམས། དེ་བཞིན་ལོག་གཡེམ་སོང་བའི་

ཚུལ་ཁིམས། རྫུན་སོང་བའི་ཚུལ་ཁིམས། ཕ་མ་སོང་བའི་ཚུལ་ཁིམས། ཚིག་རྩུབ་

སོང་བའི་ཚུལ་ཁིམས། ང་རྒྱལ་སོང་བའི་ཚུལ་ཁིམས། བརྣབ་སེམས་དང༌། གནོད་

སེམས། ལོག་ལྟ་བཅས་སོང་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ཕལ་མོ་ཆེ་ཡུལ་སེམས་ཅན་ལ་བརེན་

ནས་ཡོང་དགོས་པ་ཡིན། མི་དགེ་བཅུ་སོང་གི་ཚུལ་ཁིམས་དེ་དག་ཀང་ཇོ་བོ་སེམས་

ཅན་ལ་བརེན་ནས་ཡོང་དགོས་པ་ཡིན། 

དེས་ན་ཕྱི་མ་མངོན་མཐོ་ཐོབ་པའི་རྒྱུ་མི་དགེ་བཅུ་སོང་གི་ཚུལ་ཁིམས་ནི་ཇོ་བོ་

སེམས་ཅན་ལ་བརེན་ནས་ཡོང་བས། ཕྱི་མ་མངོན་མཐོ་ཐོབ་པ་ཡང་ཇོ་བོ་སེམས་

ཅན་གི་དིན་ཡིན་ལ། ཕྱི་མ་མངོན་མཐོ་རྣམ་སིན་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་ལྡན་གི་ཚེ་རིང་བ་

དང༌། ལོངས་སྤོད་ཆེ་བ། སོབས་དང་ལྡན་པ་སོགས་ཀང་ཇོ་བོ་སེམས་ཅན་གི་དིན་

ཡིན། ཐར་པ་ཐོབ་པ་ལ་བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར་བསླབ་པ་གསུམ་གི་ཉམས་ལེན་བྱེད་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དགོས་ཤིང༌། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསླབ་པ་ཞེས་པ་ནི། བསླབ་པ་གཞན་གཉིས་ཀི་ར་བ་

ཡིན། དེ་ལྟ་བུའི་བསླབ་པ་ནི་གཞན་གནོད་གཞི་དང་བཅས་པ་ལས་ལྡོག་པ་ཞེས་པའི་

གཞན་ལ་གནོད་པའི་ཀུན་སློང་དང་བཅས་པ་བཟློག་པའི་ཆ་ནས་ཚུལ་ཁིམས་ཞེས་

པ་དེ་སླེབས་དགོས་པ་ཡིན། དེས་ན་གནོད་པའི་ཡུལ་དང་འཕད་ནས་གནོད་པ་སོམ་

དགོས་པ་ལས། གནོད་ཡུལ་མེད་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་དམིགས་ནས་གཞན་

གནོད་གཞི་དང་བཅས་པ་ལས་བཟློག་པ་གང་ཡང་མེད། དེ་ཡང་ཇོ་བོ་སེམས་ཅན་

གི་དིན་ཡིན།

དེ་ནས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པ་ནི། དེ་བས་ཀང་ཇོ་བོ་སེམས་

ཅན་གི་དིན་ཡིན། དེ་ཡང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའི་རྒྱུ་གཅིག་པུ་ནི་

བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཡིན། བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་ར་བ་སིང་རེ་དང་བྱམས་པ་ཡིན། 

དེ་དག་ནི་ཉམ་ཐག་པའི་སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་ནས་བདེ་བ་དང་ལྡན་འདོད་ཀི་

བྱམས་པ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་དང་བལ་འདོད་ཀི་སིང་རེ། ལྷག་པར་དུ་ལྷག་བསམ་

གིས་འདེན་པའི་སིང་རེ་ཆེན་པོ་ནི། རང་ལས་གཞན་གཅེས་པར་འཛིན་པ་གཞན་

དོན་ཁུར་དུ་འཁྱེར་བའི་སིང་སོབས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན། དེ་རྣམས་ཀང་ཇོ་བོ་སེམས་

ཅན་ལ་དམིགས་ནས་ཡོང་དགོས་པ་ཡིན། དེས་ན་སྤོད་འཇུག་ལས།

སེམས་ཅན་རྣམས་དང་རྒྱལ་བ་ལས། །

སངས་རྒྱས་ཆོས་གྲུབ་འད་བ་ལ། །

རྒྱལ་ལ་གུས་བྱེད་དེ་བཞིན་དུ། །

སེམས་ཅན་ལ་མིན་ཅི་ཡི་ཚུལ། །
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

ཞེས་གསུངས་པ་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བདེན་པ་ཡིན། དེས་ན་གཞི་འཁོར་

བར་གནས་པའི་སྐབས་ཀི་བདེ་བ་དེ་ཡང་ཇོ་བོ་སེམས་ཅན་གི་དིན་དང༌། ལམ་ལ་

སློབ་པའི་གནས་སྐབས་ལའང་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསླབ་པ་ནས་བཟུང་བྱམས་སིང་རེ་

བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང༌། ས་ལམ་གི་རོགས་པ་བགོད་པ་དེ་དག་ཀང་ཇོ་བོ་སེམས་

ཅན་གི་དིན་ཡིན་པས་མཐར་ཐུག་རྣམ་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པ་ཡང་ཇོ་བོ་

སེམས་ཅན་གི་དིན་ཡིན། དེར་བརེན་ད་ལྟ་བར་མར་གནས་པའི་སེམས་ཅན་འདི་

རྣམས་ཀང་རང་ངོ་ལ་ལྟོས་ན་དིན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་བསམ་བློ་བཏང་ནས་

ཕན་བདེ་སྒྲུབ་པའི་བློ་ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་སྦོང་དགོས་པ་ཡིན། 

ཀུན་རོབ་ལ་ལྟོས་ནས་བློ་མཉམ་པར་སྒྲུབ་ཚུལ།

དེ་ནས་གསུམ་པ་ནི། སྤོད་འཇུག་ལས།

མི་རག་སུ་ཞིག་མི་རག་ལ། །

ཡང་དག་ཆགས་པར་བྱེད་པ་ཡོད། །

ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་རང་གཞན་གཉིས་ཀ་མི་རག་པའི་གཞན་དབང་ཅན་

དང༌། རང་གཞན་གཉིས་ཀ་སྡུག་བསྔལ་བའི་རང་བཞིན་ཅན་གཅིག་གྱུར་ཡིན་པ་

ཞིག་ལ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་སང་བ་དང༌། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཁོ་བའི་རྒྱུ་

མཚན་གང་ཡང་མེད། དཔེར་ན། བྱ་གསོ་ཁང་དང༌། ཁོམ་དུ་གསོད་ལ་ཉེ་བའི་སྐྱབས་

མེད་མགོན་མེད་དུ་གྱུར་པའི་ལྕགས་ཁའི་ནང་གི་བྱ་དེ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཐུབ་

ཚོད་གཏོང་བཞིན་དུ་བསད་ན་སིང་པོ་མེད་པ་ཡིན། གཉིས་ཀ་ཆུ་ཚོད་གཅིག་གཉིས་

ཀི་རེས་སུ་ཤི་རྒྱུ་ཡིན་པས། མཉམ་དུ་གནས་རིང་རྒྱག་འདེ་བརྒྱབ་ནས་བསད་ན། 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

སུས་བལྟས་ཀང་གེན་པ་རང་རེད་སམ་པ་དན་སྲིད།

དེ་བཞིན་ང་རང་ཚོ་ཡང་མི་རག་པའི་རང་བཞིན་དང༌། སྡུག་བསྔལ་བའི་རང་

བཞིན་ཅན་ལ་གང་འཚམས་ཡིན་བསམ་ནས་གཞན་ལ་སང་ཟུག་དང་ཐུབ་ཚོད་ཤོད་

པ། གཞན་ལ་གནོད་པ་བྱས་ན་སིང་པོ་ཅི་ཡང་མེད། གཉིས་ཀ་ཉོན་མོངས་པའི་

གཞན་དབང་ཅན་དང༌། མི་རག་ཅིང་སྡུག་བསྔལ་བའི་རང་བཞིན་ཅན་གཅིག་

མཚུངས་ཡིན། དེས་ན།

མི་རག་སུ་ཞིག་མི་རག་ལ། །

ཡང་དག་ཆགས་པར་བྱེད་པ་ཡོད། །

མི་རག་སུ་ཞིག་མི་རག་ལ། །

ཡང་དག་སང་བར་བྱེད་པ་ཡོད། །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་བསམ་དགོས་པ་ཡིན། 

དོན་དམ་ལ་ལྟོས་ནས་བློ་མཉམ་པར་སྒྲུབ་ཚུལ།

དེ་ནས་དོན་དམ་པའི་དབང་དུ་བྱས་པ་ནི། འདིར་དོན་དམ་ཞེས་པ་ནི། བདེན་པ་

གཉིས་སུ་ཕྱེ་བའི་ནང་གི་དོན་དམ་དེ་ཙམ་མིན། གལ་ཏེ་དག་ཞེས་པ་ཞིག་ཡལ་བར་

དོར་ཕོད་པ་ཞིག་ཡོད་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་མཁྱེན་དགོས་ཀང་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པས་ཙན་དན་དང་སེའུ་མཚུངས་པ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དག་ཞེས་པ་

ཞིག་གཟིགས་ནས་ཡལ་བར་དོར་བ་མེད་ལ། དེ་བཞིན་དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། 

ཐུབ་པས་ཉོན་མོངས་དགར་གཟིགས་ཀི། །

ཉོན་མོངས་དང་འབེལ་གང་ཟག་མིན། །
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཐུབ་པ་སྲས་དང་བཅས་པ་དེ་དག་གིས་ཉོན་མོངས་དེ་

སེམས་ཅན་གི་སྐྱོན་དུ་གཟིགས་པ་ལས། སེམས་ཅན་ལ་སྐྱོན་དུ་གཟིགས་ཀི་མེད། 

དག་ཞེས་གནོད་པ་བྱེད་མཁན་གི་ཉོན་མོངས་ཀིས་དངས་པའི་བྱ་བ་ལ་གཟིགས་ཀི་

ཡོད་པ་ལས། ཉོན་མོངས་དེ་བྱེད་པ་པོ་ཉོན་མོངས་ཀི་གཞན་དབང་དུ་སོང་བའི་

སེམས་ཅན་དེ་ལ་སིང་རེའི་ཡུལ་ཡིན་པ་ལས། དེ་ནི་སང་བའི་ཡུལ་དང་ཡལ་བར་

དོར་བའི་ཡུལ་མིན་ཞེས་གསུང་གི་ཡོད། རང་ངོར་ལྟོས་ཀང༌། གུང་ཐང་གི་གསུང་

ལས། 

དུས་དེ་རིང་ཡིད་གཅུགས་གོགས་པོ་ཡང༌། །

ཚིག་ལེགས་ཉེས་གཅིག་ལ་རྣམ་རོག་གིས། །

སྒོ་བཏགས་ནས་སང་ཉིད་དྭངས་མའི་དག། །

ཉེ་རིང་གི་འཛིན་པ་དེ་ནས་ཆོད། །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཚེ་སོད་ཀི་དག་ཡང་ཚེ་སད་ཀི་གཉེན་དུ་གྱུར་པ་དང༌། 

ཚེ་སོད་ཀི་གཉེན་ཡང་ཚེ་སད་ཀི་དགར་གྱུར་པར་མ་ཟད། ཉིན་གཅིག་ལའང་ཞོགས་

པ་གོགས་པོ་གོགས་མཆེད་ཕན་ཚུན་བཞད་གད་སློང་བ་སོགས་ཀིས་མཚང་ལ་

འཕོག་ནས་ཁོང་ཁོ་ཆེན་པོ་ལངས་ཏེ་ཕྱི་དོ་ནང་གཏམ་མི་ཤོད་པ་ལྟ་བུ་ཡོང་གི་ཡོད། 

རང་གི་ཉམས་མྱོང་གི་ཆ་ནས་བརིས་ན་ཡང༌། དག་དང་གཉེན་ཞེས་པ་དེ་བདེན་པ་

ཡིན་ན། འགྱུར་དུ་མེད་པ་ཞིག་དགོས་པ་ཡིན། འགྱུར་བ་འགོ་བ་ནི་མི་བརན་པའི་

རགས་ཡིན་ལ། དེ་ནི་བདེན་པ་ཚུགས་ཐུབ་མིན་པའི་རང་རགས་ཡིན། 

ཕ་རི་ཚུར་རི་ཞེས་པའི་བསླབ་བཏུས་ཀི་ཚིག་དེ་དོན་དམ་པ་རང་ཕལ་ཆེར་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཡིན། དག་དང་གཉེན་ཞེས་པ་ནི་ཐ་སད་མིང་རྐང་བཏགས་ཡོད་ཙམ་ལས་བདེན་

པར་གྲུབ་མེད་ལ། དོན་གི་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཀང་མེད། དེ་ནི་ཕན་ཚུན་ལྟོས་ནས་

འཇོག་དགོས་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའི་དོན་ཚན་དགུའི་སྒོ་ནས་དམིགས་སྐོར་སྐྱོང་

རྒྱུ་ཞིག་སེམས་བསྐྱེད་བཀའ་རྒྱ་མའི་ནང་ཡོད་པ་ཡིན། སེམས་བསྐྱེད་བཀའ་རྒྱ་མ་

ང་ལ་ཐོབ་མེད་ཀང༌། སྐྱབས་རེ་རིན་པོ་ཆེའི་ཁིད་རྒྱུན་འདི་ཉིད་གནང་ནས་སེམས་

བསྐྱེད་བཀའ་རྒྱ་མ་ཐོབ་པ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་ཞེས་གསུངས་བྱུང༌། སེམས་

བསྐྱེད་བཀའ་རྒྱ་མའི་ཐོག་ནས་ཉིན་རེ་བཞིན་དུ་ཁིད་དམིགས་བསྐྱངས་དགོས་པ་

ཡིན། ངས་ཀང་བླ་མ་མཆོད་པ་འདོན་སྐབས་རག་ཏུ་ཁིད་དམིགས་སྐྱོང་གི་ཡོད། དེ་

ནི་བདག་གཞན་མཉམ་པའི་སྐོར་རྣམས་ཡིན།

དེ་ནས་བདག་གཅེས་འཛིན་གི་སྐྱོན་སྒོ་དུ་མ་ནས་བསམ་པ་དང༌། གཞན་

གཅེས་འཛིན་གི་ཡོན་ཏན་སྒོ་དུ་མ་ནས་བསམ་པ། བདག་གཞན་བརེ་བའི་བསམ་པ་

དངོས། དེ་ལ་བརེན་ནས་གཏོང་ལེན་སྒོམ་ཚུལ་བཅས་གསུངས་པ་ལས། 

རང་ཉིད་གཅེས་པར་འཛིན་པའི་གཅོང་ནད་འདི། །

མི་འདོད་སྡུག་བསྔལ་སྐྱེད་པའི་རྒྱུར་མཐོང་ནས། །

ལེ་ལན་བདས་ལ་འཁོན་དུ་བཟུང་བྱས་ཏེ། །

བདག་འཛིན་གདོན་ཆེན་འཇོམས་པར་བྱིན་གིས་རོབས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་པས་བསྐྱར་བཤད་མི་དགོས། 

མ་རྣམས་གཅེས་བཟུང་བདེ་ལ་འགོད་པའི་བློ། །

མཐའ་ཡས་ཡོན་ཏན་འབྱུང་བའི་སྒོར་མཐོང་ནས། །
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

འགོ་བ་འདི་དག་བདག་གི་དགར་ལངས་ཀང༌། །

སྲོག་ལས་གཅེས་པར་འཛིན་པར་བྱིན་གིས་རོབས། །

མདོར་ན་བྱིས་པ་རང་དོན་ཁོ་ན་དང༌། །

ཐུབ་དབང་གཞན་དོན་འབའ་ཞིག་མཛད་པ་ཡི། །

སྐྱོན་དང་ཡོན་ཏན་དབྱེ་བ་རོགས་པའི་བློས། །

བདག་གཞན་མཉམ་བརེ་ནུས་པར་བྱིན་གིས་རོབས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྤོད་འཇུག་ལས་ཀང༌། 

མང་དུ་བཤད་ལྟ་ཅི་ཞིག་དགོས། །

བྱིས་པ་རང་གི་དོན་བྱེད་དང༌། །

ཐུབ་པ་གཞན་གི་དོན་མཛད་པ། །

འདི་ཉིད་ཀི་ནི་ཁྱད་པར་ལྟོས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དང༌། དེ་བཞིན་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་པའི་བྱང་

ཆུབ་སེམས་འགེལ་ནང་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པོ་གསུངས་འདུག་པ་རྣམས་ལ་བསམ་

བློ་གཏོང་དགོས་པ་ཡིན། 

རང་ཉིད་གཅེས་འཛིན་རྒུད་པ་ཀུན་གི་སྒོ། །

མ་རྣམས་གཅེས་འཛིན་ཡོན་ཏན་ཀུན་གི་གཞི། །

དེ་ཕྱིར་བདག་གཞན་བརེ་བའི་རྣལ་འབྱོར་ལ། །

ཉམས་ལེན་སིང་པོར་ལེན་པར་བྱིན་གིས་རོབས། །

ཞེས་གསུངས། 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བདག་གཞན་བརེ་བའི་བསམ་པ།

དེ་ནས་བདག་གཞན་བརེ་བའི་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་དེ་ལ། སིང་རེའི་

དམིགས་པ་རལ་དུ་བཏོན་ནས་ལེན་པ་དང༌། བྱམས་པའི་དམིགས་པ་རལ་དུ་བཏོན་

ནས་གཏོང་བ་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ཡིན། དེ་ལ་སིང་ཁོང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་རང་

གཅེས་འཛིན་དང༌། གཞན་གཅེས་འཛིན་གི་སྐྱོན་དང་ཡོན་ཏན་གཉིས་ཤེས་ཤིང༌། 

བདག་གཞན་མཉམ་པའི་བསམ་བློ་ཞིག་བཏང་ནས། བསམ་བློའི་ནང་རང་དབང་

མེད་པ་ལྟ་བུར་དངོས་གནས་རང་ཞེས་པ་ནི་གལ་ཆེན་པོ་གང་ཡང་མིན་ཞིང༌། 

གཞན་ཞེས་པ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་བསམ་པ་ཞིག་སེམས་ཀི་

གཏིང་དུ་སླེབས་སྐབས། སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་ཀང་སྡུག་བསྔལ་གིས་མནར་ནས་

ཡོད་པའི་ཚུལ་རྣམས་དངོས་སུ་ལེན་རྒྱུ་མེད། འོན་ཀང་སེམས་ཤུགས་ཀིས་ད་ལྟ་

ཉིད་དུ་ངས་ལེན་རྒྱུ་བྱུང་ན་ཅི་མ་རུང་བསམ་པའི་ཐོག་ནས་སིང་རེའི་དམིགས་པ་

རལ་དུ་བཏོན་ནས་ལེན་པ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ཚུར་

བླངས་ཟིན་པའི་རེས་སུ་རང་གི་བདེ་བ་དང་དགེ་བ་གང་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་རྣམས་ཞེ་

ཐག་པ་ནས་གཞན་ལ་གཏོང་བ་ནི་སིང་པོ་ཡིན། དེ་ལ། 

དེས་ན་རེ་བཙུན་བླ་མ་ཐུགས་རེ་ཅན། །

མ་གྱུར་འགོ་བའི་སིག་སྒིབ་སྡུག་བསྔལ་ཀུན། །

མ་ལུས་ད་ལྟ་བདག་ལ་སིན་པ་དང༌། །

བདག་གི་བདེ་དགེ་གཞན་ལ་བཏང་བ་ཡིས། །

འགོ་ཀུན་བདེ་དང་ལྡན་པར་བྱིན་གིས་རོབས། །



  226  

བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་ཡིན། 

བདག་ལ་དེ་དག་སིག་སིན་ཅིང༌། །

བདག་དགེ་མ་ལུས་དེར་སིན་ཤོག །

ཅེས་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་པའི་རིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས་ཇི་སྐད་གསུངས་

པ་ལྟར་དེའི་དོན་རྒྱས་པ་སྤོད་འཇུག་ཏུ་བཀྲལ་ཡོད། དེ་དག་གི་སིང་པོ་ནི། 

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྲོག་བཞིན་ཕངས། །

བདག་ལ་དེ་དག་ཆེས་ཕངས་ཤོག །

བདག་ལ་དེ་དག་སིག་སིན་ཅིང༌། །

བདག་དགེ་མ་ལུས་དེར་སིན་ཤོག །

ཅེས་གསུངས་པ་དེ་ཡིན་ཅིང༌། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ནི་རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་

དང་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་ལ། དགེ་སློང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཀང་ཡིན། དེ་ཡང་མགོན་

པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་རིགས་པ་ནི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་རེད་འདུག དེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་དཔྱོད་ཅན། 

མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ནི་ཚན་རིག་པ་ལའང་བརི་ཆོག་པ་ཡིན། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་

རས་སྦོར་གི་རིག་པ་ཡང་ཧ་ལས་པ་མཁྱེན་གི་ཡོད། སན་ཡང་མཁྱེན་གི་ཡོད། དེའི་

ཚེ་དེའི་དུས་སུ་ཚན་རིག་པ་ཞིག་ཀང་རེད་འདུག དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་བསམ་

བློ་བཏང་ནས་དཔྱོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པས། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་བཀའ་དེ་ཕྱག་རྒྱ་

ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན། བླ་མ་ཆུང་ཆུང་ཁག་གིས་གསུངས་པ་རྣམས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་

པ་ཡིན་ཡང༌། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་བསྡུར་ཐབས་མེད། ནམ་

རྒྱུན་གི་ཕྱག་སྲོལ་ལ། 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དེས་ན་རེ་བཙུན་བླ་མ་ཐུགས་རེ་ཅན། །

ཞེས་སོགས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དེ་ལན་གསུམ་གསུངས་པའི་ཕྱག་སྲོལ་

ཡོད་ཅིང༌། ཚོགས་གཞུང་ཁག་ཏུ་ལན་གཅིག་དང༌། གསུམ་སོགས་གང་ཞིག་འདོན་

ནའང་རང་ཉིད་གཅིག་པུ་ཡིན་ཚེ། སེམས་ནས་ཡིད་འགྱུར་ཐོན་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་

ཚར་གསུམ་བཞི་ལྔ་དྲུག་དང༌། ཡང་ན་ཡིག་དྲུག་བསགས་པ་ལྟར་དུ་བསགས་ན་

ཡག་པོ་ཡོད། སེམས་ཀི་གཏིང་ནས་གཞན་གི་སྡུག་བསྔལ་ལ་མི་བཟོད་པའི་ཐོག་

ནས་གཞན་སོ་སོས་བླང་དོར་གི་གནས་མི་ཤེས་པས་ཐབས་ཤེས་གང་ཡང་མེད། 

རང་ངོས་ནས་སིང་ཁོང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་གསོལ་བ་དང་སོན་ལམ་ཕུར་ཚུགས་

སུ་བཏབ་སེ་གཞན་གི་སྡུག་བསྔལ་དེ་རང་ཐོག་ཏུ་སིན་པར་ཤོག་བསམ་པའི་ཐོག་

ནས་ཚུར་ལེན་པ་དང༌། དམིགས་པ་ནི་དུག་དང༌། མཚོན་དང༌། ཐོག་དང༌། སེར་བ་ལ་

སོགས་པའི་རྣམ་པ་དང༌། ཡང་ན་དུད་ཁུ་དང་སོལ་ཁུའི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ། མདོར་ན་

གཞན་གི་སྡུག་བསྔལ་དང༌། དེའི་རྒྱུ་ལས་ངན་རྣམས་ཚུར་བླངས་པ། དེ་བཞིན་དེའི་

ར་བ་ཉོན་མོངས་དུག་གསུམ་བླངས་པ། དེའི་གཞི་མ་བདེན་འཛིན་གི་བག་ཆགས་

ཤེས་སྒིབ་སངས་པ་ལྟ་བུ་ས་བཅུ་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཐུགས་

རྒྱུད་ལ་ཤེས་བྱའི་སྒིབ་པ་སང་རྒྱུར་ལྷག་ཡོད་པ་དེ་དག་ཚུན་ཆད་ཀང་ཚུར་བླང་

བསམ་པ་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན།

དེ་ནས་ཕར་གཏོང་བའི་དམིགས་པ་ནི། རང་གི་དགེ་ར་གང་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་

རྣམས་འཕིན་ལས་ཉེར་བདུན་སྐབས་ཀི་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་རེན་ལ་འགོད་པ་ནས་བཟུང་

འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་འགོད་པའི་བར་གི་དམིགས་པ་བྱས་ཏེ། ངན་འགོའི་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བཞིན་པའི་ངན་འགོ་བ་རྣམས་ལ་རང་གི་དགེ་ཚོགས་སྦིན་ནས་

འཕལ་གི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བ་དང༌། གཞན་ཡང་དུད་འགོ་ལྟ་བུར་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་

འབྱེད་ཀི་ཤེས་རབ་དང༌། རྣམ་སིན་གི་ལུས་རེན་སྦིན་པ། དེ་བཞིན་རང་གི་དགེ་བའི་

ར་བ། རང་གི་དིན་ཅན་ར་བའི་བླ་མའི་ཐུགས་ཀི་བཞེད་པ་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་བསྔོ་

སོན་བྱེད་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་རང་ངོས་ནས་གེགས་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཡིན་ཡང༌། ང་

རང་ཚོའི་ངོས་ནས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་འཕིན་ལས་བདེ་བླག་ཏུ་འགྲུབ་པའི་ཆེད་

དུ་དགེ་ར་བསྔོ་བ་སོགས་ཀི་སྒོ་ནས་གཏོང་ལེན་གི་དམིགས་པ་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན། 

གངས་ནི་རང་གི་སེམས་ལ་སེམས་འགུལ་ཐེབས་པ་ཞིག་ཡོད་བཞིན་པའི་ངང་ནས་

ད་དུང་སེམས་ཀི་ངར་ཆ་ཡོད་པའི་ཐོག་གངས་གང་ཡོང་བསགས་པ་བཅས་འདི་

ལྟར་ཡིན། 

བློ་སྦོང་གི་བསླབ་བྱའམ་མཇུག་གི་ཉམས་ལེན།

དེ་ནས་བློ་སྦོང་གི་བསླབ་བྱ་རྣམས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ཡིན། དེ་ཡང་མཇུག་གི་

ཉམས་ལེན་ལ། 

སོད་བཅུད་སིག་པའི་འབས་བུས་ཡོངས་གང་སེ། །

མི་འདོད་སྡུག་བསྔལ་ཆར་ལྟར་བབས་གྱུར་ཀང༌། །

ལས་ངན་འབས་བུ་ཟད་པའི་རྒྱུར་མཐོང་ནས། །

རྐེན་ངན་ལམ་དུ་ལོངས་པར་བྱིན་གིས་རོབས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ནམ་རྒྱུན་ངས་རག་ཏུ་ལུང་དངས་པ་ནི། པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་

ཤིའའི་བློ་སྦོང་ལས། 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

སྡུག་ན་ཀུན་གི་སྡུག་བསྔལ་ཁུར། །

སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོ་སྐེམ་པར་ཤོག །

སྐྱིད་ན་བདེ་བ་ཚོགས་སུ་བསྔོ། །

ཕན་བདེས་ནམ་མཁའ་གང་བར་ཤོག །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ང་རང་ཚོའི་མི་ཚེ་གཅིག་གི་ནང་དུ་ཕང་ཕུང་ཡོང་བ་ནི་

སྐྱིད་སྡུག་གཉིས་པོ་འདི་ཡིན་ཞིང༌། ཧ་ཅང་སྐྱིད་ཅིང་རྒྱགས་པའི་སྐབས་སུ་ཉོན་

མོངས་ཀི་གཞན་དབང་དུ་འགོ་བའི་རྐེན་གཅིག་ཡོང་གི་ཡོད། སྐྱིད་ཅིང་རྒྱགས་པའི་

གནས་སྐབས་སུའང་ཉོན་མོངས་དང༌། ཉེས་སྤོད་ཀི་གཞན་དབང་དུ་མི་འགོ་བར། 

མདོར་ན་རང་ཉིད་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པ་དེ་བསོད་ནམས་ཀི་མཐུ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་

དང༌། ཡང་སྡུག་ཅིང་ཕོངས་པའི་སྐབས་སུ་ཞེ་སང་ལངས་པ་དང༌། སེམས་ཀི་སོ་ཤི་

བ་སེ། ད་ནི་ཆོས་ཀིས་གང་ཡང་ཡོང་བ་མི་འདུག ཆོས་ཞེས་པ་ནི་རྫུན་ཡིན་པ་ལས་

ཆོས་བྱས་ནས་གང་ཡང་ཡོང་རྒྱུ་མི་འདུག་བསམ་པ་དན་སྲིད་པ་ཡིན། དེ་ལྟ་བུའི་

གནས་སྐབས་སུ་བློ་སྦོང་གི་ཉམས་ལེན་ཉམས་པའི་རྐེན་ཡོད་པས། 

སྡུག་ན་ཀུན་གི་སྡུག་བསྔལ་ཁུར། །

སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོ་སྐེམ་པར་ཤོག །

  ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན། 

བློ་སྦོང་དོན་བདུན་མའི་སྒོ་ནས་བདག་གཞན་མཉམ་བརེ་སྒོམ་ཚུལ།

དེ་བཞིན་བློ་སྦོང་དོན་བདུན་མ་ལས། 

སིགས་མ་ལྔ་པོ་བདོ་བ་འདི། །
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

བྱང་ཆུབ་ལམ་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན། །

ཞེས་དང༌། 

རང་གི་མོས་པ་མང་བའི་རྒྱུས། །

སྡུག་བསྔལ་གཏམ་ངན་ཁྱད་སད་ནས། །

བདག་འཛིན་འདུལ་བའི་གདམས་ངག་ཞུས། །

ད་ནི་ཤི་ཡང་མི་འགོད་དོ། །

ཞེས་གསུངས་པ་དེ་རིགས་ཡིན་ལ། སིང་པོ་ནི། 

སོད་བཅུད་སིག་པའི་འབས་བུས་ཡོངས་གང་སེ། །

མི་འདོད་སྡུག་བསྔལ་ཆར་ལྟར་བབས་གྱུར་ཀང༌། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་མི་འདོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་འགོག་ཐུབ་རྒྱུ་མེད། བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཞལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་སུའང་སྡུག་བསྔལ་གིས་རུ་འཛིངས་ནས་ཡོད་

པ་ནི་སྲིད་པ་འཁོར་བའི་རང་བཞིན་ཡིན། ཉོན་མོངས་པའི་གཞན་དབང་དུ་ཡོད་ན་ཁ་

ཐབས་འདི་ལས་ཡོང་རྒྱུ་མེད། འོ་ན་གང་ཞིག་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་ཅེ་ན། རྐེན་ངན་བྱང་ཆུབ་

ལམ་དུ་བསྒྱུར་ཤེས་པ་དང༌། ལྟས་ངན་གཡང་དུ་འཁྱེར་ཤེས་པ་ཞིག་བྱུང་ན། ཕྱི་ཡི་

སང་སྲིད་ཀི་རྐེན་ངན་རུ་འཛིངས་ཀང་སེམས་ཀི་ཞི་བདེ་བརག་མི་ཐུབ་པར་བརན་

པོར་སོད་པ་ཞིག་ཡོང་བ་ཡིན། 

ཚེ་གཅིག་གི་ཉམས་ལེན་དིལ་ནས་བསན་པ།

མདོར་ན་བཟང་ངན་སང་བ་ཅི་ཤར་ཡང༌། །

ཆོས་ཀུན་སིང་པོ་སོབས་ལྔའི་ཉམས་ལེན་གིས། །
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བློ་འབྱོངས་པའི་ཚད།

བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་འཕེལ་བའི་ལམ་བསྒྱུར་ཏེ། །

ཡིད་བདེ་འབའ་ཞིག་བསྒོམ་པར་བྱིན་གིས་རོབས། །

ཞེས་པ་ནི་ཚེ་གཅིག་གི་ཉམས་ལེན་དིལ་ནས་བསན་པ་ཡིན། མདོར་ན་དུས་དེ་

ནས་བཟུང་སེ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ཅིང༌། སོམ་པ་བླངས་པ་སོགས་

བྱས་ཡོད་པས། ད་ནས་བཟུང་སེ་བདེ་སྡུག་གི་རྐེན་བཟང་ངན་ཅི་འད་ཞིག་བྱུང་ཡང༌། 

ཆོས་ཀུན་སིང་པོ་སོབས་ལྔའི་ཉམས་ལེན་གིས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སོབས་ལྔ་ནི། འཕེན་པའི་སོབས་དང༌། གོམས་པའི་

སོབས། དཀར་པོའི་ས་བོན་གི་སོབས། སུན་འབྱིན་པའི་སོབས། སོན་ལམ་གི་

སོབས་བཅས་ལྔ་ཡིན། འཆི་ཁའི་ཉམས་ལེན་གི་སོབས་ལྔ་དང༌། རྒྱུན་གི་ཉམས་

ལེན་གི་སོབས་ལྔ་བཅས་ལས་ནམ་རྒྱུན་ཉམས་ལེན་གི་སོབས་ལྔ་ནི། འཕེན་པའི་

སོབས་ཞེས་རང་གིས་ཉམས་ལེན་བྱེད་པ་འདི་དུས་ནམ་གི་ཚེ་ཡང་ལྷོད་གཡེང་དང༌། 

ཞུམ་པའི་དབང་དུ་མི་འགོ་བར་སིང་སོབས་བསྐྱེད་ནས་ཉམས་ལེན་བྱེད་བསམ་པའི་

འཕེན་པ་ཡང་ཡང་གཏོང་དགོས་པ་ཡིན། ཉིན་རེ་བཞིན་དུ་ཞོགས་པ་ལངས་མ་ཐག་

ཏུ་དེ་རིང་གི་ཉི་མ་འདི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང༌། སོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བའི་ཉམས་ལེན་

ཡར་རྒྱས་སུ་གཏོང་མི་ཐུབ་ཀང་ངས་མ་བརེད་པ་ཞིག་བྱེད་ཀི་ཡིན་པ་ལྟ་བུ་བྱས་ཏེ། 

འདི་ལྟར་ཉི་མས་བདུན་ཕག་དང༌། བདུན་ཕག་གིས་ཟླ་བ་དང༌། ཟླ་བས་ལོ། ལོ་ཡིས་

ལོ་འཁོར་བཅས་འདི་ལྟར་དུ་བསྐྱལ་ཐུབ་ན་མི་ཚེ་དོན་དང་ལྡན་པ་ཡོང་བ་ཡིན། 

དེ་ནས་གོམས་པའི་སོབས་ནི། ཡང་ཡང་འདིས་ཤིང་གོམས་པར་བྱས་པ་དེ་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

ཡིན། དཀར་པོའི་ས་བོན་གི་སོབས་ནི། 

བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ། །

མ་སྐྱེས་པ་རྣམས་སྐྱེ་གྱུར་ཅིག །

སྐྱེས་པ་ཉམས་པ་མེད་པར་ཡང༌། །

གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བར་ཤོག །

ཅེས་གསུངས་པ་དེ་ལྟ་བུའི་རང་གི་དགེ་ར་ཡང་ཡང་བསགས་པ་རྣམས་བྱང་

ཆུབ་ཀི་སེམས་གཉིས་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བའི་རྒྱུ་རུ་བསྔོ་བ་དང༌། དོན་དམ་

བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང༌། ཀུན་རོབ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་གཉིས་པོ་མ་སྐྱེས་པ་སྐྱེས་

ཤིང༌། སྐྱེས་པ་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བའི་ཆེད་དུ་དམིགས་ནས་སིག་སྒིབ་སྦོང་བ་

དང༌། དགེ་ར་གསོག་པའི་བསགས་སྦང་བྱེད་པ་བཅས་ཡིན།

སུན་འབྱིན་པའི་སོབས་ནི། རང་གཅེས་འཛིན་དང༌། བདེན་འཛིན་གཉིས་ལས་

གཙོ་བོ་རང་གཅེས་འཛིན་གི་ཉེས་དམིགས་ལྟ་བའི་སྒོ་ནས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་རང་

གཅེས་འཛིན་ལ་བདེན་ཁ་མི་སྦིན་པ་དང༌། རང་གཅེས་འཛིན་གི་གཞན་དབང་དུ་མི་

གཏོང་བར་རྨི་ལམ་ཚུན་ཆད་དུ་དན་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན། དེ་ནས་མཇུག་ཏུ་

སོན་ལམ་གི་སོབས་ཞེས་པ་ནི། དགེ་བ་བསྔོ་བ་དེ་ཡིན།

སྦོར་བའི་སྒོ་ནས་རྐེན་ངན་གོགས་སུ་བསྒྱུར་བ།

སྦོར་བ་བཞི་དང་ལྡན་པའི་ཐབས་མཁས་ཀིས། །

ཞེས་པའི་སྦོར་བ་བཞི་ནི། ཚོགས་གསོག་དང༌། སྒིབ་པ་སྦོང་བ། འབྱུང་པོ་ལ་

གཏོར་མ། སྲུང་མར་འཕིན་བཅོལ་བཅས་བཞི་ཡིན། རང་ཉིད་ལ་བཀྲ་མི་ཤིས་པ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

གང་ཞིག་བྱུང་བ་རྣམས་ལས་ངན་ཟད་པ་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་གོང་ནས་

གོང་དུ་འཕེལ་བའི་སླད་དུ་ན་བ་དགའ་ན་ན་བར་ཤོག འཆི་བ་དགའ་ན་འཆི་བར་

ཤོག་ཅེས་དེ་ལྟ་བུའི་ཐོག་ནས་སེམས་ཐག་བཅད་ནས་འགོ་བ་ཞིག་ཡིན། རང་གིས་

དམིགས་བསལ་དགེ་སྦོར་སྒྲུབ་པ་རྣམས་བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་མ་སྐྱེས་པ་སྐྱེ་བ་

དང༌། སྐྱེས་པ་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བའི་དོན་དུ་ན་བ་དགའ་ན་ན་བར་ཤོག འཆི་

བ་དགའ་ན་འཆི་བར་ཤོག་བསམ་པ་ལྟ་བུ་ཞེ་ཐག་པ་ནས་ཁོ་ཐག་ཆོད་པའི་ཉམས་

ལེན་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་གསུངས་ཡོད། 

དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བའི་དོན་དུ་དམིགས་

བསལ་སྒིབ་སྦོང་བྱེད་པ་དང༌། དེ་ནས་འབྱུང་པོ་ལ་གཏོར་མ་སྦིན་པ་ནི། མི་དང་མི་

མ་ཡིན་ལ་གཏོར་མ་སྦིན་ནས་རྐེན་ངན་ལམ་ལྷོངས་ཡོང་བར་ཤོག་ཅེས་དེ་ལྟ་བུའི་

ཉམས་ལེན་ཡོང་བ་དང༌། དེའི་དོན་དུ་སྲུང་མར་འཕིན་བཅོལ་བྱེད་པ་དེ་ཡིན། 

འཕལ་ལ་གང་ཐུག་སྒོམ་ལ་སྦོར་བ་དང༌། །

བློ་སྦོང་དམ་ཚིག་བསླབ་བྱའི་ཉམས་ལེན་གིས། །

ཞེས་བསླབ་བྱ་ཉི་ཤུ་ར་གཉིས་ལྟ་བུའི་ཉམས་ལེན་གི་ཐོག་ནས།

དལ་འབྱོར་དོན་ཆེན་བྱེད་པར་བྱིན་གིས་རོབས། །

ལྷག་བསམ་དང་སེམས་བསྐྱེད་སྒོམ་ཚུལ།

གཏོང་ལེན་རླུང་ལ་བསྐྱོན་པའི་འཕྲུལ་འདེགས་ཅན། །

   ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གང་འཚམས་གོམས་འདིས་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ་

དབུགས་ཚུར་རྔུབ་པའི་སྐབས་གཞན་གི་སྡུག་བསྔལ་ཚུར་བླང་བ་དང༌། དབུགས་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

ཕར་གཏོང་སྐབས་རང་གི་བདེ་དགེ་གཞན་ལ་གཏོང་བ་སེ། དབུགས་འགོ་འོང་གི་

ཐོག་ནས་གཏོང་ལེན་གི་དམིགས་པ་བྱེད་ཚུལ་དེ་དག་ཡིན། དེ་ཡང་བློ་སྦོང་ལས།

ལེན་པའི་གོ་རིམ་རང་ནས་བརམ། །

དེ་ཉིད་རླུང་ལ་བསྐྱོན་པར་བྱ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར།

བྱམས་དང་སིང་རེ་ལྷག་པའི་བསམ་པ་ཡིས། །

འགོ་རྣམས་སྲིད་མཚོ་ཆེ་ལས་སྒོལ་བའི་ཕྱིར། །

བྱང་ཆུབ་སེམས་ཉིད་འབྱོངས་པར་བྱིན་གིས་རོབས། །

ཞེས་གསུངས་སོ། ། 

རྒྱལ་སྲས་ཀི་སྤོད་པ་ལ་སློབ་ཚུལ།

དེ་ནས་སྤོད་པ་ལ་བསླབ་པ་ནི། 

དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་བགོད་གཅིག་ལམ། །

རྣམ་དག་རྒྱལ་སྲས་སོམ་པས་རྒྱུད་བསམས་ཤིང༌། །

ཐེག་མཆོག་ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་གི་ཉམས་ལེན་ལ། །

བརོན་པ་ལྷུར་ལེན་བྱེད་པར་བྱིན་གིས་རོབས། །

ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། ཅུང་ཟད་རྒྱས་པ་བྱས་ཚེ་མཚམས་འདིར་སྤོད་འཇུག་གི་

ཚིག་ལྟ་བུའི་ཐོག་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སོམ་པ་བཟུང་བའི་ཕྱག་ལེན་ཡང་

ཡོད། 

ཕྱིན་དྲུག་གི་ཉམས་ལེན།
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དེ་ནས་ཕྱིན་དྲུག་གི་ཉམས་ལེན་ནི། 

ལུས་དང་ལོངས་སྤོད་དུས་གསུམ་དགེ་ཚོགས་བཅས། །

སེམས་ཅན་རང་རང་འདོད་པའི་དངོས་བསྒྱུར་ཏེ། །

ཆགས་མེད་གཏོང་སེམས་སེལ་བའི་མན་ངག་གིས། །

སྦིན་པའི་ཕར་ཕྱིན་རོགས་པར་བྱིན་གིས་རོབས། །

སོ་ཐར་བྱང་སེམས་གསང་སྔགས་སོམ་པ་ཡི། །

བཅས་མཚམས་སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་གཏོང་ཞིང༌། །

དགེ་ཆོས་སྡུད་དང་སེམས་ཅན་དོན་སྒྲུབ་པའི། །

ཚུལ་ཁིམས་ཕར་ཕྱིན་རོགས་པར་བྱིན་གིས་རོབས། །

ཁམས་གསུམ་སྐྱེ་དགུ་མ་ལུས་ཁོས་གྱུར་ཏེ། །

གཤེ་ཞིང་མཚང་འབྲུ་བསིགས་ཤིང་སྲོག་གཅོད་ཀང༌། །

མི་འཁྲུགས་གནོད་ལན་ཕན་པར་སྒྲུབ་བྱེད་པའི། །

བཟོད་པའི་ཕར་ཕྱིན་རོགས་པར་བྱིན་གིས་རོབས། །

སེམས་ཅན་རེ་རེའི་ཕྱིར་ཡང་མནར་མེད་པའི། །

མེ་ནང་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་གནས་དགོས་ཀང༌། །

སིང་རེས་མི་སྐྱོ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་བརོན་པའི། །

བརོན་འགྲུས་ཕར་ཕྱིན་རོགས་པར་བྱིན་གིས་རོབས། །

བྱིང་རྒོད་རྣམ་པར་གཡེང་བའི་སྐྱོན་སངས་ནས། །

ཆོས་ཀུན་བདེན་པས་སོང་པའི་གནས་ལུགས་ལ། །
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

རེ་གཅིག་མཉམ་པར་འཇོག་པའི་ཏིང་འཛིན་གིས། །

བསམ་གཏན་ཕར་ཕྱིན་རོགས་པར་བྱིན་གིས་རོབས། །

དེ་ཉིད་སོ་སོར་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས། །

དངས་པའི་ཤིན་སྦངས་བདེ་ཆེན་དང་འབེལ་བ། །

དོན་དམ་མཉམ་གཞག་ནམ་མཁའི་རྣལ་འབྱོར་གིས། །

ཤེས་རབ་ཕར་ཕྱིན་རོགས་པར་བྱིན་གིས་རོབས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཤེས་རབ་ཕར་ཕྱིན་གི་བསླབ་པ་ལ་ཤོ་ལོ་ཀ་གཉིས་

གསུངས་ཤིང༌། དེ་ཡང་མཉམ་གཞག་ནམ་མཁའི་ལྟ་བུའི་སྐྱོང་ཚུལ་དང༌། རེས་ཐོབ་

སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་སྐྱོང་ཚུལ་གཉིས་བཤད་པ་ལས། མཉམ་གཞག་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་

སྐྱོང་ཚུལ་ནི། དེ་ཉིད་སོ་སོར་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་དངས་པའི་ལུས་སེམས་

ཤིན་སྦངས་ཀི་བདེ་བ་དང༌། མདོར་ན། དཔྱད་སྒོམ་གིས་དངས་པའི་ལུས་སེམས་

ཤིན་སྦངས་ཀི་བདེ་བས་ནམ་ཞིག་ཟིན་པའི་སྐབས་སུ་ལྷག་མཐོང་ཞེས་པ་ཆགས་པ་

ཡིན། དེ་ལྟ་བུའི་ཤིན་སྦངས་ཀི་བདེ་ཆེན་དང་འབེལ་བ། 

དོན་དམ་མཉམ་གཞག་ནམ་མཁའི་རྣལ་འབྱོར་གིས། །

ཤེས་རབ་ཕར་ཕྱིན་རོགས་པར་བྱིན་གིས་རོབས། །

ཞེས་པ་ནི་མཉམ་གཞག་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་སྐྱོང་ཚུལ་དེ་ཡིན། མཉམ་གཞག་

ཏུ་དགག་བྱ་ཕ་མོ་ནས་འཁེགས་པའི་ཉམས་མྱོང་ཐོབ་པ་དེས་རེས་ཐོབ་ལ་གང་སང་

དགག་བྱ་དེའི་རྣམ་པར་ཤར་སྐབས་སང་ཡང་མི་བདེན་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་མཐོང་ཐུབ་པ་

ཡིན། དེས་ན།
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཕྱི་ནང་ཆོས་རྣམས་སྒྱུ་མ་རྨི་ལམ་དང༌། །

དྭངས་པའི་མཚོ་ནང་ཟླ་གཟུགས་ཇི་བཞིན་དུ། །

སང་ཡང་བདེན་པར་མེད་པའི་ཚུལ་རོགས་ནས། །

སྒྱུ་མའི་ཏིང་འཛིན་རོགས་པར་བྱིན་གིས་རོབས། །

ཁྱད་པར་ཟབ་མོ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་ལ་སློབ་ཚུལ།

འཁོར་འདས་རང་བཞིན་རྡུལ་ཙམ་མེད་པ་དང༌། །

རྒྱུ་འབས་རེན་འབེལ་བསླུ་བ་མེད་པ་གཉིས། །

ཕན་ཚུན་འགལ་མེད་གོགས་སུ་འཆར་བ་ཡི། །

ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་དོན་རོགས་པར་བྱིན་གིས་རོབས། །

ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་

འགེལ་ལས་ཀང༌། 

ཆོས་རྣམས་སོང་པ་འདི་ཤེས་ནས། །

ལས་དང་འབས་བུ་སེན་པ་གང༌། །

དེ་ནི་ངོ་མཚར་བས་ངོ་མཚར། །

རྨད་དུ་བྱུང་བས་འདི་རྨད་བྱུང༌། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན། 

གསང་སྔགས་རོ་རེ་ཐེག་པའི་ལམ་ལ་སློབ་ཚུལ།

  དེ་ནས་གསང་སྔགས་རོ་རེ་ཐེག་པའི་ལམ་ལ་སློབ་ཚུལ་ཤར་སྒོམ་བྱེད་པ་ནི།
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

དེ་ནས་རོ་རེ་འཛིན་པའི་དེད་དཔོན་གི། །

དིན་ལས་རྒྱུད་སེ་རྒྱ་མཚོའི་འཇིངས་བརྒལ་ཏེ། །

སོད་དུ་གྱུར་ནས་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་དག་པར་བྱེད་ཚུལ།

དངོས་གྲུབ་ར་བ་དམ་ཚིག་སོམ་པ་རྣམས། །

སྲོག་ལས་གཅེས་པར་འཛིན་པར་བྱིན་གིས་རོབས། །

ཞེས་པ་ལྟར་དབང་ནོད་ནས་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྲུང་བར་

བྱིན་གིས་བརབ་ཏུ་གསོལ་ཞེས་གསོལ་འདེབས་བྱེད་པ་དང༌། དེ་ནས། 

བསྐྱེད་རིམ་ལ་སློབ་ཚུལ།

སྐྱེ་ཤི་བར་དོ་རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུམ་དུ། །

སྒྱུར་བའི་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་གིས། །

ཐ་མལ་སང་ཞེན་དི་མ་ཀུན་སྦངས་ཏེ། །

གང་སང་ལྷ་སྐུར་འཆར་བར་བྱིན་གིས་རོབས། །

ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་གསང་སྔགས་རོ་རེ་ཐེག་པའི་ཆོས་སྤི་དང༌། ལྷག་པར་

གསང་སྔགས་བླ་མེད་ཀི་ལམ་གི་སྦང་གཞི་དང་འབས་བུའི་ས་ལ་སྦར་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་

ལྟར་ཡིན། སྦང་གཞི་སྐྱེ་ཤི་བར་དོ་གསུམ་སྦངས་པས་སྦང་འབས་འབས་བུ་སྐུ་

གསུམ་སེ་ཆོས་སྐུ་དང༌། ལོངས་སྐུ། སྤྲུལ་སྐུ་བཅས་ལས། ཆོས་སྐུ་ཞེས་པ་ནི། འཆི་

བ་འོད་གསལ་གི་གནས་སྐབས་སུ་གཉིས་སང་གི་སྤྲོས་པ་རགས་པ་རྣམས་ཞི་ནས་

འགོ་གི་ཡོད་པས་ཆོས་སྐུ་དང་རྣམ་པ་འད་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོང་བ་དང༌། བར་དོ་ཞེས་པ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ནི། རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་གྲུབ་པའི་ལུས་ཕ་བ་ཞིག་ཡིན། དེ་དང་འད་བར་སངས་

རྒྱས་ཀི་སར་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུ་ཞེས་ཐ་མལ་པ་དག་གིས་མཇལ་མི་ཐུབ་

པའི་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་གི་གཟུགས་སྐུ་ཞིག་ཡིན། དེ་ནས་བར་དོ་འགགས་ནས་རྣམ་

སིན་གི་ལུས་གྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་དེ་ནི་ལུས་རགས་པ་སྤིར་མཐོང་ཐུབ་པའི་ལུས་

ཤིག་ཡིན། མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་སོ་སྐྱེ་ལས་དག་ཡན་གིས་མཇལ་ཐུབ་པ་དེ་འད་ཞིག་

ཡིན། 

འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་ཆོས་ལོངས་སྤྲུལ་གསུམ་དང༌། གཞི་ཡི་གནས་

སྐབས་སུ་སྐྱེ་འཆི་བར་དོ་གསུམ་སེ། འཛམ་བུ་གིང་པ་མངལ་སྐྱེས་ཁམས་དྲུག་ལྡན་

གི་ར་རླུང་ཐིག་ལེའི་གནས་ལས་འཆི་བ་འོད་གསལ་རིམ་པར་རགས་པ་གོ་བུར་

བའི་རླུང་སེམས་རྣམས་ཐིམ་ནས་འཆི་བ་འོད་གསལ་མངོན་དུ་བྱེད་པ་དང༌། དེ་ལས་

བར་དོ་ལྡང་བ། དེ་ལས་མངལ་དུ་ཉིང་མཚམས་སྦར་བའི་སྐྱེ་བ་བཅས་གསུམ་ཡོད་

པས་དེའི་འབས་བུའི་ས་དང་ཆོས་མཐུན་པ་ཞིག་ཡོད་པས་ན། གཞི་ལ་རང་ཆས་སུ་

ཡོད་པའི་འབས་བུའི་སྐུ་གསུམ་གི་གོ་འཕང་དང་ཆོས་མཐུན་པའི་ཆོས་དེ་ཉིད་

ཐབས་མཁས་ཀིས་ལམ་ལ་བསྒྱུར་ནས་ལམ་དུས་ཀི་ཆོས་སྐུ་དང༌། ལམ་དུས་ཀི་

ལོངས་སྐུ། ལམ་དུས་ཀི་སྤྲུལ་སྐུ་སྒྲུབ་ནས། དེའི་རིགས་འདའི་རྒྱུན་རིམ་གིས་ཇེ་

བཟང་དུ་ཕྱིན་པའི་མཐར་སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་ཆོས་ལོངས་སྤྲུལ་གསུམ་སྒྲུབ་པ་ཞིག་

གསུངས་ཡོད། 

དེས་ན་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་གཞི་ཡི་སྐུ་གསུམ་དང༌། ལམ་དུས་ཀི་སྐུ་

གསུམ། འབས་བུའི་སྐུ་གསུམ་ཞེས་ཐ་སད་འདི་ལྟར་གསུངས་ཡོད། གཞི་ཡི་སྐུ་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

གསུམ་ལའང་གཉིད་དུས་ཀི་སྐུ་གསུམ་དང༌། འཆི་དུས་ཀི་སྐུ་གསུམ་སོགས་སྦར་

རྒྱུ་ཡོད་པས། སད་དུས་ཀི་བསྲེ་བ་གསུམ་དང༌། གཉིད་དུས་ཀི་བསྲེ་བ་གསུམ། 

འཆི་དུས་ཀི་བསྲེ་བ་གསུམ་སེ་བསྲེ་བ་སྐོར་དགུ་བཅས་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་

གསུངས་ཤིང༌། ཨརྱ་དེ་ཝའི་སྤོད་བསྡུས་ནང་ཞིབ་ཕ་གསུངས་པ་འདི་རྣམས་ཡིན། 

དེ་ལྟ་བུའི་སྐུ་གསུམ་ལམ་འཁྱེར་གི་སྐྱེ་བའི་རིམ་པའི་རྣལ་འབྱོར་འདི་ཐ་མལ་

པའི་སང་ཞེན་གི་དི་མ་ཀུན་སྦངས་ཏེ། གང་སང་ལྷ་སྐུར་འཆར་བར་བྱིན་གིས་

རོབས། ཞེས་གང་སང་སོང་པར་འཆར་བ་ནི་སོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་བསྒོམས་པས་གཅིག་

འགིགས་ཤིང༌། གང་སང་སོང་པར་འཆར་བ་དེ་ཉིད་སོང་པ་ལྷར་འཆར་བ་ནི་མོས་

པའི་སོབས་ཀིས་ཡིན། གང་སང་སོང་པ་དང༌། སོང་པ་བདེ་བ། བདེ་བ་ལྷ་སྐུར་འཆར་

བ་ཞེས་པ་དེ་གསུང་གི་ཡོད། 

རོགས་རིམ་ལ་སློབ་ཚུལ།

སིང་གའི་འདབ་བརྒྱད་དྷཱུ་ཏིའི་དབུས་དག་ཏུ། །

མགོན་ཁྱོད་ཞབས་སེན་བཀོད་པ་ལས་བྱུང་བ། །

འོད་གསལ་སྒྱུ་ལུས་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་ལམ། །

ཚེ་འདིར་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་བྱིན་གིས་རོབས། །

ཞེས་གོང་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་སྒྱུ་ལུས་དང༌། འོད་གསལ། ཟུང་འཇུག་བཅས་

གསུམ་ནི། སིང་གའི་འདབ་བརྒྱད་དྷཱུ་ཏིའི་དབུས་སུ་རགས་པ་གོ་བུར་བའི་རླུང་

སེམས་མཐའ་དག་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བྱས་ཏེ་ངེས་པ་དོན་གི་བླ་མ་གཉུག་

མ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་འོད་གསལ་མངོན་དུ་བྱས་པའི་སྒོ་ནས་བདེན་གཉིས་ཟུང་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

འཇུག་ཐ་དད་དང༌། བདེན་གཉིས་ཟུང་འཇུག་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་པའི་ཟུང་འཇུག་

རྣམས་ཚེ་འདིར་མངོན་དུ་བྱེད་པར་བྱིན་གིས་རོབས་ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན། 

དགེ་སྦོར་ཐམས་ཅད་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གི་ཁོངས་ནས་སྒྲུབ་པ་ཞེས་གསུང་

རྒྱུན་ཞིག་ཡོད། ཞོགས་པར། 

ཚེ་འདིར་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་བྱིན་གིས་རོབས། །

ཞེས་པའི་བར་འདོན་དགོས།

བསྒོམས་ཀང་བཙན་ས་མ་ཟིན་ན་འཕོ་བ་བྱ་བའི་ཚུལ།

དེ་རེས་མཚམས་འདིར་ལྷ་ཡི་རྣལ་འབྱོར་གི་བསྐྱེད་རོགས་བསྒོམས་པས་

མཚོན་ཁ་འདོན་གཞན་ཆ་ཚང་མཚམས་འདིར་བྱས་རེས་ཕྱི་དོ་ཉལ་ལ་ཉེ་བའི་

སྐབས་སུ། 

ལམ་ས་མ་ཟིན་འཆི་བའི་དུས་བྱེད་ན། །

ཞེས་སྔ་དོའི་འཕོས་ནས་མུ་མཐུད་འདོན་ཏེ། ཡང་ཏིག་ལྟ་བུ་སྒིལ་ནས་གལ་ཏེ་

ཚེ་འདིར་ལམ་སེ་ཟིན་པ་ཞིག་དང༌། ས་ཐོབ་པ་ཞིག་བྱུང་ན་ལྟ་ཅི་སོས། དེ་ལྟར་མ་

བྱུང་རུང༌། 

བཙན་ཐབས་འཚང་རྒྱ་བླ་མའི་འཕོ་བ་ནི། །

སོབས་ལྔ་ཡང་དག་སྦར་བའི་གདམས་ངག་གིས། །

དག་པའི་ཞིང་དུ་བགོད་པར་བྱིན་གིས་རོབས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་འདིར་འཆི་ཁའི་སོབས་ལྔའམ་ཐེག་ཆེན་འཕོ་བའི་

གདམས་ངག་གི་སོབས་ལྔ་ཞེས་གསུངས་པ་ནི། གངས་འདེན་གོང་དུ་སོང་བ་ལྟར་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

ཡིན་ལ། དོན་ནི་འཕེན་པའི་སོབས་ཞེས་པ་ནི། འཆི་སེམས་ཕ་མོ་མངོན་དུ་མ་གྱུར་

བར་རགས་པའི་བློ་དན་ཤེས་ཡོད་པའི་རིང་དེར་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང་མ་བལ་བ་

ཞིག་ཡོང་བར་ཤོག་བསམ་པའི་སོན་ལམ་རྒྱག་དགོས་ལ་དེ་ནི་རེ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་

ཡིན། ཐིམ་རིམ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནི་གང་འཚམས་གོམས་འདིས་བསེན་མེད་ན་

ཅུང་ཟད་ཁག་པོ་ཡིན། ཡང་ཕྱོགས་གཞན་གི་མཐུན་རྐེན་མ་འཛོམས་ཚེ་ཐིམ་རིམ་

རྐང་པ་བྱས་པས་ངོ་མཚར་ཆེ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། དེ་ལས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་

བསྒོམ་ཚེ་དེ་ནི་སྒོམ་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཡོད་ལ། བློས་འཁེལ་བ་ཞིག་ཀང་ཡིན། དེས་ན་

འཕེན་པའི་སོབས་ཞེས་འཆི་བའི་སྐབས་སུ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བསྒོམ་རྒྱུ་ཡིན་

བསམ་པ་ཞིག་དང༌། མདོར་ན་གསོན་པའི་རིང་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བསྒོམ་པ་

དང༌། འཆི་བའི་སྐབས་སུའང་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བསྒོམ་པ། ཤི་ནས་བར་དོ་

འགིམས་པའི་གནས་སྐབས་སུའང་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དན་གསོ་ཐེབས་པ་ཞིག་

ཡོང་བར་ཤོག་བསམ་པའི་སོན་ལམ་རྒྱག་དགོས་པ་ཡིན། 

གོམས་པའི་སོབས་ནི། འཆི་རིམ་སྐབས་ཀི་འབྱུང་བ་ཐིམ་རིམ་རྣམས་ལ་གོ་བ་

ཆགས་ཤིང་རྒྱུས་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་བརོད་པ་ཡིན། དཀར་པོ་ས་བོན་གི་སོབས་ནི། 

རང་ལ་རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤོད་ཕན་བུ་ཡོད་པ་རྣམས་རང་ཉིད་མ་ཤི་གོང་ནས་གཙང་

མར་བཟོས་ཏེ། ཤི་བའི་རེས་སུ་གཡས་གཡོན་ལ་བགོ་བཤའ་བྱེད་དགོས་པ་དང༌། 

ཡང་ན་སྐྱབས་འཇུག་དང་བསེན་བཀུར་ཞུ་རྒྱུ་སོགས་ལ་དངུལ་ཇི་ཙམ་གཏོང་མིན་

ཐོག་ལ་རོད་པ་མི་དགོས་པར་མ་ཤི་བའི་སྔོན་ནས་རང་གིས་ཐག་བཅད་ནས་ཏག་

ཏག་བཟོས་པ་དེ་ཡིན། 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

སུན་འབྱིན་པའི་སོབས་ནི། དམིགས་སུ་བསལ་ནས་སིག་ལྟུང་གི་འགལ་བ་

བྱུང་བ་རྣམས་བཤགས་སོམ་བྱེད་པ་དང༌། འཆི་ཁར་བདག་འཇུག་ལེན་པ། ཡང་ན་

ཡིག་བརྒྱ་འདོན་པའི་ཐོག་ནས་འཆི་དམིགས་ཀི་བཤགས་པ་བྱེད་པ་རྣམས་ཡིན། 

སོན་ལམ་གི་སོབས་ནི། གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་འཆི་བའི་གནས་སྐབས་དང༌། བར་དོའི་

གནས་སྐབས། སྐྱེ་བའི་གནས་སྐབས་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང་

མ་བལ་བ་ཞིག་ཡོང་བར་ཤོག་ཅེས་སོན་ལམ་རྒྱག་པ་ལྟ་བུ་ཡིན།

ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བླ་མས་རེས་སུ་འཛིན་པར་སོན་ལམ་བྱས་ཏེ་གཏོར་མ་

འབུལ་བ།

མདོར་ན་སྐྱེ་ཞིང་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །

མགོན་པོ་ཁྱོད་ཀིས་འབལ་མེད་རེས་བཟུང་ནས། །

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་གསང་བ་ཀུན་འཛིན་པའི། །

སྲས་ཀི་ཐུ་བོར་འགྱུར་བར་བྱིན་གིས་རོབས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཚེ་རབས་ནས་ཚེ་རབས་བར་མགོན་པོ་ཁྱོད་ཀི་སྲས་ཀི་

ཐུ་བོར་འགྱུར་བ་ཤོག་ཅེས་དང༌།

མགོན་ཁྱོད་གང་དུ་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་པའི། །

འཁོར་གི་ཐོག་མ་ཉིད་དུ་བདག་གྱུར་ཏེ། །

གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་དགོས་འདོད་མ་ལུས་པ། །

འབད་མེད་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

ཅེས་པ་གསུངས་སོ། ། 



  244  

བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

རྒྱུད་བྱིན་གིས་རོབ་ཕྱིར་ཚོགས་ཞིང་བསྡུ་ཚུལ།

ཚོགས་ཞིང་བསྡུ་བ་ནི། 

དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་བླ་མ་མཆོག །

བྱིན་གིས་བརབ་ཕྱིར་དགེས་བཞིན་སྤི་བོར་བྱོན། །

ཞེས་དེ་ལྟར་གདུང་ཤུགས་དག་པོས་གསོལ་བ་རེ་གཅིག་ཏུ་བཏབ་པའི་དབང་

གིས་བླ་མ་བློ་བཟང་ཐུབ་དབང་རོ་རེ་འཆང་གི་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཟེར་གིས་ཚོགས་

ཞིང་མས་རིམ་ནས་རིམ་བཞིན་གཅིག་ལ་གཅིག་ཐིམ་གིས་ཡི་དམ་གསང་བདེ་

འཇིགས་གསུམ་དང༌། ཀེ་རོར་རམ་བཀའ་གདམས་ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གང་རུང་གི་

དཀིལ་འཁོར་ལ་ཐིམ། དེ་དག་ཀང་གཙོ་བོར་ཐིམ། དེ་ནས་གཡས་གཡོན་གི་རྒྱ་

ཆེན་སྤོད་བརྒྱུད་དང༌། ཟབ་མོ་ལྟ་བརྒྱུད་ཀི་བླ་མ་དེ་རྣམས་ཀང་དབུས་ཀི་བྱམས་

འཇམ་དབྱངས་རྣམ་གཉིས་ལ་ཐིམ། དེ་ནས་ཆོས་འབེལ་དངོས་ཐོབ་ཀི་བླ་མ་གཞན་

རྣམས་ར་བའི་བླ་མར་ཐིམ། དེ་རེས་ཉམས་ལེན་བྱིན་རབས་བརྒྱུད་ཀི་བླ་མ་ལྷ་

ཚོགས་རྣམས་ཀང་རོ་རེ་འཆང་ལ་ཐིམ་ཞིང༌། མཐའ་མ་གཡས་གཡོན་གི་བྱམས་པ་

དང་འཇམ་དབྱངས་གཉིས་ཀང་བླ་མ་བློ་བཟང་ཐུབ་དབང་རོ་རེ་འཆང་གི་སྐུ་དཔུང་

གཡས་གཡོན་ལ་ཐིམ། དེ་རོ་རེ་འཆང་ལ་ཐིམ། རོ་རེ་འཆང་དེ་བླ་མ་བློ་བཟང་ཐུབ་

དབང་རོ་རེ་འཆང་གི་ཐུགས་ཀའི་རོ་རེ་འཆང་ལ་ཐིམ། ཆོས་འབེལ་དངོས་ཐོབ་ཀི་བླ་

མ་རྣམས་བཀའ་དིན་གསུམ་ལྡན་གི་ར་བའི་བླ་མ་ལ་ཐིམ་ནས། བཀའ་དིན་གསུམ་

ལྡན་གི་ར་བའི་བླ་མ་ད་ལྟ་འཚོ་ཞིང་བཞུགས་ཡོད་ན། འོད་ཞུ་མ་བྱས་པར་ར་བའི་བླ་

མ་སྐུ་རིལ་བུ་བླ་མ་བློ་བཟང་ཐུབ་དབང་རོ་རེ་འཆང་གི་ཐུགས་ཀར་ཐིམ། བཀའ་དིན་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

གསུམ་ལྡན་གི་ར་བའི་བླ་མ་དགོངས་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཟིན་པ་ཞིག་ཡིན་ཚེ། ར་

བའི་བླ་མ་དེ་འོད་ཀི་གོང་བུར་འགྱུར་ནས་བླ་མ་བློ་བཟང་ཐུབ་དབང་རོ་རེ་འཆང་གི་

ཐུགས་ཀར་ཐིམ། ད་ནི་བླ་མ་བློ་བཟང་ཐུབ་དབང་རོ་རེ་འཆང་གཅིག་པུ་ལྷག་མར་

ལུས་ཡོད། དེའི་གཡས་གཡོན་གི་ཚོགས་ཞིང་གི་སོད་ཀི་བཀོད་པ་རྣམས་བཅུད་ཀི་

ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་ཐིམ། ལྷ་ཚོགས་དེ་དག་ཀང་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་རིམ་པ་བཞིན་

དུ་ཐིམ། གཞན་རྣམས་ཆ་ཚང་ཐིམ་ཟིན་རེས་བྱམས་འཇམ་དབྱངས་གཉིས་དང༌། རོ་

རེ་འཆང༌། ར་བའི་བླ་མ་རྣམས་གསལ་སང་སོན་ནས་ཅུང་ཟད་འཇོག་པ་དང༌། དེ་

རེས་དེ་དག་ཀང་བླ་མ་བློ་བཟང་ཐུབ་དབང་རོ་རེ་འཆང་གི་སྐུ་ལ་ཐིམ། དེ་ནས་བླ་མ་

བློ་བཟང་ཐུབ་དབང་རོ་རེ་འཆང་དེ་ཉིད་རང་གི་སྤི་གཙུག་ཏུ་ཚུར་ཕེབས་ཤིང༌། 

དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་བླ་མ་མཆོག །

བྱིན་གིས་བརབ་ཕྱིར་དགེས་བཞིན་སྤི་བོར་བྱོན། །

ཞེས་པ་ལྟར་རང་གི་སྤི་བོར་ཚུར་ཕེབས་ཤིང༌། སྐབས་དེར་ཁྱོད་ནི་བླ་མ་ཁྱོད་

ནི་ཡི་དམ་ཞེས་སོགས་ཀི་གསོལ་འདེབས་འདི་བཏོན་དགོས། སྐབས་འདིར་ཀུན་

འདུས་ནོར་བུའི་ལུགས་ལྟར་བླ་མ་གཅིག་པུ་ཡིན། དེ་ཡང་ཚོགས་ཞིང་གི་སྤྲོས་པ་

མང་པོ་མེད་པར་དེ་ཐམས་ཅད་འདུས་ནས་བླ་མ་བློ་བཟང་ཐུབ་དབང་རོ་རེ་འཆང་

གཅིག་པུ་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་རང་གི་སྤི་གཙུག་ཏུ་ཞུགས་ནས་ཡོད་བསམ་པའི་ཐོག་

ནས་གསོལ་འདེབས་ཀི་དོན་རྣམས་ཡིད་ལ་ཤར་བ་དང༌།

སངས་རྒྱས་གངས་མེད་བྱོན་པས་མ་ཐུལ་བའི། །

མ་རུངས་འདུལ་དཀའི་སིགས་དུས་འགོ་བ་ལ། །
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

ཞེས་སོགས་ཀི་ཚིག་དོན་རྣམས་ལ་བསམ་བློ་བཏང་ན་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པོ་

ཞིག་ཡོད། དེས་ན་ར་བའི་བླ་མ་ཁོ་ནར་དམིགས་ནས་བསད་ཡོད། དེ་ནས་ཁྱོད་ནི་བླ་

མ་ཁྱོད་ནི་ཡི་དམ་ཁྱོད་ནི་མཁའ་འགོ་ཆོས་སྐྱོང་སེ། ཞེས་སོགས་ཀི་ཐོག་ནས་

གསོལ་འདེབས་ཤུགས་དག་ཏུ་བྱེད་པ་དང༌། ཡང་ན། 

སྐུ་བཞིའི་བདག་ཉིད་བླ་མ་ལྷག་པའི་ལྷ། །

ཐུབ་དབང་རོ་རེ་འཆང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

སྒིབ་བལ་ཆོས་སྐུའི་བླ་མ་ལྷག་པའི་ལྷ། །

ཐུབ་དབང་རོ་རེ་འཆང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

བདེ་ཆེན་ལོངས་སྐུའི་བླ་མ་ལྷག་པའི་ལྷ། །

ཐུབ་དབང་རོ་རེ་འཆང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ས་ཚོགས་སྤྲུལ་སྐུའི་བླ་མ་ལྷག་པའི་ལྷ། །

ཐུབ་དབང་རོ་རེ་འཆང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

བླ་མ་ཀུན་འདུས་བླ་མ་ལྷག་པའི་ལྷ། །

ཐུབ་དབང་རོ་རེ་འཆང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ཡི་དམ་ཀུན་འདུས་བླ་མ་ལྷག་པའི་ལྷ། །

ཐུབ་དབང་རོ་རེ་འཆང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་བླ་མ་ལྷག་པའི་ལྷ། །

ཐུབ་དབང་རོ་རེ་འཆང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

དམ་ཆོས་ཀུན་འདུས་བླ་མ་ལྷག་པའི་ལྷ། །
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཐུབ་དབང་རོ་རེ་འཆང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

དགེ་འདུན་ཀུན་འདུས་བླ་མ་ལྷག་པའི་ལྷ། །

ཐུབ་དབང་རོ་རེ་འཆང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

མཁའ་འགོ་ཀུན་འདུས་བླ་མ་ལྷག་པའི་ལྷ། །

ཐུབ་དབང་རོ་རེ་འཆང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་བླ་མ་ལྷག་པའི་ལྷ། །

ཐུབ་དབང་རོ་རེ་འཆང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་ཐོག་ནས་ཕུར་ཚུགས་གསོལ་འདེབས་བཏོན་ན་ཡང་ཧ་ཅང་

ཡག་པོ་ཡོད། དེ་ནས་ར་བའི་བླ་མ་རང་གི་སིང་དབུས་ནས་སྤི་བོར་དགེས་བཞིན་དུ་

རང་ཡི་དམ་དུ་གསལ་བའི་སིང་གའི་ར་དབུ་མ་ཚངས་བུག་ཏུ་ཟུག་པ་ཞིག་ཡོད་

བསམ་པར་བྱས། དེ་ཡང་འཇིགས་བྱེད་ཀི་སྤི་གཙུག་བར་དུ་ཟུག་པ་ཞིག་བསམ་བློ་

བཏང༌། དེའི་ཚངས་པའི་བུ་ག་ནས་བླ་མ་ཐིམ་ནས་ཇེ་ཆུང་དུ་སོང་སེ་མཐར་རང་གི་

སིང་དབུས་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔར་ཐིམ་ནས་བླ་མ་ཡི་དམ་རང་སེམས་ངོ་བོ་

དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་སོང་སམ་པའི་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་ཡིན། 

སླར་ཡང་སིང་གའི་པདྨའི་ཟེའུ་འབྲུ་ལ། །

ཞབས་སེན་འོད་ཆགས་བརན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ། །

ཞེས་པའི་སྐབས་འདིར་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྒོམ་པ་དེ་ཡིན། བླ་མ་མཆོད་པ་

བཏོན་ཞིང༌། དེ་ནས་གསོལ་འདེབས་ཤུགས་དག་ཏུ་བྱས། བླ་མ་རང་ལ་ཞུགས་ནས་

རང་སེམས་བུན་བུན་དུ་གྱུར་ནས་ཡོད་པའི་སྐབས་སུ་སེམས་ངོ་བསྐྱངས་པ་དེ་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

ཡིན།

མཇུག་ཏུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་རིམ་པ།

དེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གི་བླ་མ་དང་ལྷག་པའི་ལྷ་དང་རང་གི་སེམས་གསུམ་ངོ་བོ་

དབྱེར་མེད་དུ་བྱས་ཏེ། སྤོད་ལམ་ཐམས་ཅད་དུ་གང་སང་བདེ་སོང་གི་རང་བཞིན་ལྷ་

དང་ལྷ་མོའི་རྣམ་རོལ་དུ་བལྟ་བ་སོགས་བསྐྱེད་རོགས་ཟུང་འབེལ་གི་རྣལ་འབྱོར་

དང༌། ལམ་གི་རིམ་པའམ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦོང་གི་གནད་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་

ལ་བློ་སྦོང་བ་རྣམས་ཡ་མ་བལ་བའི་ཉམས་ལེན་ལ་བརོན་པར་བྱ་ཞིང༌། མཇུག་ཏུ་

དགེ་བ་རྣམས་བཟང་པོ་སྤོད་པ་ལ་སོགས་སོན་ལམ་གི་རྒྱས་འདེབས་ཤིང༌། མདོར་

བསྡུ་ན། 

བསྔོ་བ་དང་སོན་ལམ།

འདི་ལྟར་བགིས་པའི་རྣམ་དཀར་དགེ་བ་ཡང༌། །

དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་སྲས་བཅས་ཐམས་ཅད་ཀི། །

མཛད་པ་སོན་ལམ་མ་ལུས་བསྒྲུབ་པ་དང༌། །

ལུང་རོགས་དམ་ཆོས་འཛིན་པའི་རྒྱུ་རུ་བསྔོ། །

དེ་ཡི་མཐུ་ལས་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བདག །

ཐེག་མཆོག་འཁོར་ལོ་བཞི་དང་མི་འབལ་ཞིང༌། །

ངེས་འབྱུང་བྱང་སེམས་ཡང་དག་ལྟ་བ་དང༌། །

རིམ་གཉིས་ལམ་གི་བགོད་པ་མཐར་ཕྱིན་ཤོག །



  249  

༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཅེས་བསྔོ་བ་དང་སོན་ལམ་བྱ་ཞིང༌། མན་ངག་གི་གནད་འགའ་ཞིག་ཞལ་ལས་

ཀང་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ཞག་རེ་བཞིན་རྒྱུན་གི་རྣལ་འབྱོར་དུ་བྱས་ན་མདོ་

སྔགས་ཐམས་ཅད་ཀི་སིང་པོ་ཉམས་སུ་བླངས་པར་འགྱུར་ཞིང༌། འདི་ཕྱིའི་ལེགས་

ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་བརན་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། ། སྨྲས་པ། 

མདོ་རྒྱུད་དམ་པའི་མན་ངག་འོ་མའི་མཚོ། །

རྣམ་དཔྱོད་ས་འཛིན་དབང་པོས་བསྲུབས་པ་ལས། །

སྔོན་མེད་ལེགས་བཤད་བདུད་རིའི་ཀ་ལ་ཤ །

སྐལ་བཟང་ལེགས་བིས་ཚོགས་ཀི་ཉེར་འཚོར་གྲུབ། །

གང་འདི་གུས་ལྡན་སློབ་མ་མཐའ་དག་གི །

སིང་མུན་མ་ལུས་སེལ་བའི་སྒོན་མེ་དང༌། །

འཇིག་རེན་འཇིག་རེན་འདས་པའི་དགེ་ལེགས་ནི། །

མཐའ་དག་མྱུར་དུ་འགུགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུའང་ཡིན། །

ཚུལ་འདིར་འབད་ལས་བྱུང་བའི་དགེ་བའི་ཚོགས། །

ཟླ་ལྟར་དཀར་བ་གང་ཞིག་ཐོབ་པ་དེ། །

དགེ་ལེགས་ར་བ་དམ་པའི་མགོན་རྣམས་ཀིས། །

འགོ་ཀུན་རེས་སུ་འཛིན་པའི་རྒྱུ་རུ་བསྔོ། །

མཛད་བྱང༌།

ཞེས་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་འདི་ནི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཆོས་ཀི་གགས་པ་དང༌། 

བློ་བཟང་ཕུན་ཚོགས་གཉིས་ཀིས་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་དགོས་ཞེས་ཡང་ཡང་བསྐུལ་བ་ལ་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

བརེན་ནས། ཤཱཀའི་དགེ་སློང་བློ་བཟང་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གིས་གྲུབ་ཆེན་གིང་

གིས་མཛད་པའི་བླ་མ་མཆོད་པ་དང༌། དཔང་ལོ་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་བླ་མ་མཆོད་

པ་དང༌། ས་སྐྱ་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་དུ་མས་མཛད་པའི་བླ་མ་མཆོད་

པ་དང༌། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་བླ་མ་མཆོད་པ་དང༌། 

མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་མཁན་པོ་རིན་པོ་ཆེ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀིས་མཛད་པའི་བླ་མ་

མཆོད་པ་དང༌། གཞན་ཡང་གྲུབ་མཐའ་སོ་སོའི་བླ་མ་མཆོག་དམན་དུ་མས་མཛད་

པའི་བླ་མ་མཆོད་པ་མང་པོ་ཞིག་མཐོང་ཞིང༌། བརོད་བྱའི་དོན་རྣམས་ཁོང་དུ་ཆུད་

པར་བྱས་ཏེ་ལེགས་པའི་ཆ་ཐམས་ཅད་ལེགས་པར་བསྡུས་ནས། མདོ་རྒྱུད་དམ་

པའི་མན་ངག་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཚིག་སྦོར་སངས་ཏེ་གོ་བདེ་བར། ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་

བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་གཟིམས་ཁང་རྒྱལ་མཚན་མཐོན་པོའི་ཡང་ཐོག་ཏུ་སྦར་བའོ། །   

། །

བསྐྱར་བཤད་གཉིས་པ།

དེ་ནས་གསུམ་བཤད་འགོ་དགོས་པས་བཤད་པ་གཉིས་པ་ནི། ཡན་ལག་

བདུན་པའི་ཚོགས་བསགས་པ་སྔོན་དུ་བཏང༌། དེ་རེས་དམིགས་བརེ་མ་དགུ་སྐོར་

གི་གསོལ་འདེབས་དང༌། དེ་ལྟར་ཤེས་རབ་སྒྲུབ་སྐོར་གི་དམིགས་པ་བྱེད་པ་དེ་

རྣམས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྒོས་ཆོས་ཡིན་ལ། ནམ་རྒྱུན་གི་གསུང་རྒྱུན་དུའང༌། 

བླ་མ་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། ཡི་དམ་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། 

ཆོས་སྐྱོང་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཞེས་བླ་མ་ཡི་དམ་ཆོས་སྐྱོང་ཚང་མ་རེ་

བཙུན་འཇམ་དབྱངས་ཞེས་གསུང་རྒྱུན་དུ་ཡོད། 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཐུན་མོང་གི་སང་ངོར་ཡང་རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ཀི་

ཤེས་རབ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཞིག་རེད་འདུག དཔྱད་པར་བྱེད་པའི་ནུས་པ་གཞན་དང་མི་

འད་བ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད་འདུག རྒྱ་གཞུང་རྣམས་ཀི་གོ་བ་ལེན་ཚུལ་དང༌། རྒྱ་གཞུང་

དེ་དག་གུང་བསྒིགས་ཚུལ་སོགས་ནི་རྨད་དུ་བྱུང་ཞིག་རེད་འདུག རེ་རིན་པོ་ཆེའི་

སྒོས་ཆོས་ཡིན་པས་དམིགས་བརེ་མ་དང་འབེལ་བའི་སྒོ་ནས་ཤེས་རབ་སྒྲུབ་སྐོར་

གི་དམིགས་པ་བྱས་ན་འབེལ་ཆེ་ལ་ནུས་པ་ཐོན་པ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོད། 

དེ་ནས་བཤེས་གཉེན་གི་ཡོན་ཏན་དན་པའི་སྒོ་ནས་དད་པ་སྦང་བ་ལ་བསམ་

པས་བསེན་ཚུལ་དང༌། སྦོར་བས་བསེན་ཚུལ་གཉིས་ལས། བསམ་པས་བསེན་ཚུལ་

ལ་ར་བ་དད་པ་སྦང་བ་དང༌། བཀའ་དིན་ཆེན་པོ་རེས་སུ་དན་ནས་གུས་པ་སྐྱེས་པ་

བཅས་གཉིས་ཡོད་པ་ལས་ར་བ་དད་པ་སྦང་བ་ནི། 

ཡོན་ཏན་འབྱུང་གནས་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱ་མཚོ་ཆེ། །

ཞེས་སོགས་ཀི་ཤོ་ལོ་ཀ་དང་པོས་འདུལ་བའི་ལྔ་ཕྲུགས་ཉེར་གཅིག་གི་ཡོན་

ཏན་དང༌། མདོར་ན་བརན་མཁས་ཀི་ཡོན་ཏན་རྣམས་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་བསོད་པ་

དང༌།

གང་དང་ལྡན་ན་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ལམ། །

ཞེས་སོགས་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་ཐེག་ཆེན་གི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆོས་

བཅུ་གསུངས་པ་ལྟ་བུའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་བསོད་ཅིང་གསོལ་བ་

འདེབས་པ་ཡིན། དེ་ནས་རོ་རེ་ཐེག་པའི་རོ་རེ་སློབ་དཔོན་གི་མཚན་ཉིད་དེ་རྣམས་

ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་བསོད་དེ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནི། དེ་ནས་བཀའ་དིན་ཆེན་པོ་རེས་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

སུ་དན་ནས་གུས་པ་སྦང་བ་ནི། 

སངས་རྒྱས་གངས་མེད་བྱོན་པས་མ་ཐུལ་བའི། །

མ་རུངས་འདུལ་དཀའི་སིགས་དུས་འགོ་བ་ལ། །

ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་དང༌། དེ་ནས།

ཐུབ་པའི་ཉི་མ་དུས་ཀིས་ནུབ་གྱུར་ཏེ། །

ཞེས་སོགས་ཀི་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་བཅས་དེ་གཉིས་ཀི་ཐོག་ནས་བླ་མའི་བཀའ་

དིན་དན་པ་དང༌། དེ་ཡང་སྤིར་སངས་རྒྱས་ལས་བཀའ་དིན་ཆེ་བ་དང༌། ཡང་སྒོས་

ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལས་ཀང་བཀའ་དིན་ཆེ་བ་སོགས་ལ་བསམ་བློ་བཏང༌། དེ་ནས་བླ་མ་

སྐྱབས་གནས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་དུ་མོས་ཤིང༌། བདག་ལ་སངས་

རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལས་ཀང་ལྷག་པའི་ཡོན་ཏན་དན་པའི་སྒོ་ནས་བཀའ་དིན་ཆེན་པོ་

ཡིན་བསམ་པའི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ནི།

དུས་གསུམ་ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལས། །

གང་གི་བ་སྤུའི་བུ་ག་གཅིག་ཙམ་ཡང༌། །

ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་དང༌། དེ་ནས་ཕྱི་ནང་གསང་བ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་

ཡོན་ཏན་བསམ་པའི་སྒོ་ནས་བསོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནི། 

བདེ་གཤེགས་སྐུ་གསུམ་རྒྱན་གི་འཁོར་ལོ་ནི། །

ཐབས་མཁས་སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བའི་འཇོ་སྒེག་ལས། །

ཞེས་པས་ཕྱི་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡོན་ཏན་གིས་བསོད་པ་དང༌། 

ཁྱོད་ཀི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཡན་ལག་རྣམས། །
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བདེ་གཤེགས་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་སེམས་དཔའ་དང༌། །

ཞེས་སོགས་ཀིས་ནང་གི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་རྣམས་ཀང་བླ་མའི་སྐུ་ལུས་

རྡུལ་ཕ་རབ་ནས་ལྷ་ཚོགས་ཀི་ངོ་བོར་བལྟས་ནས། གཤེགས་པ་དང་གཤེགས་མ། 

སེམས་དཔའ་དང་སེམས་མ། ཁོ་བོ་དང་ཁོ་མོའི་རང་བཞིན་དུ་བལྟས་ནས་གསོལ་བ་

བཏབ་པ། དེ་ནས་གསང་བ་ནི། 

ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་ལས་བྱུང་བ། །

དཀིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་བྱེ་བའི་བདག་ཉིད་དེ། །

ཞེས་སོགས་ཀི་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་བདག་ཉིད་དུ་བལྟས་ནས་གསོལ་བ་

བཏབ་པ། དེ་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཆོས་སྐུའི་ངོ་བོར་བལྟས་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ནི།

སྒིབ་མེད་ལྷན་སྐྱེས་དགའ་བའི་རོལ་པ་དང༌། །

དབྱེར་མེད་བརན་གཡོ་ཀུན་ཁྱབ་ཀུན་གི་བདག །

ཞེས་སོགས་ཀིས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་བསན་པ་ཡིན། དེ་ནས་ཕུར་ཚུགས་

གསོལ་འདེབས་ནི། 

ཁྱོད་ནི་བླ་མ་ཁྱོད་ནི་ཡི་དམ་ཁྱོད་ནི་མཁའ་འགོ་ཆོས་སྐྱོང་སེ། །

ཞེས་སོགས་ཕུར་ཚུགས་གསོལ་འདེབས་ཚར་བའི་རེས་སུ་བདག་འཇུག་

བཏང་བ་སོགས་དབང་བཞིའི་དམིགས་པ་རྒྱས་པ་བྱས་ཚེ། བླ་མ་མཆོད་པ་དང་

འབེལ་ནས་རྒྱས་བསྡུས་ས་ཚོགས་ཤིག་ཡོད། འཇིགས་བྱེད་བཏོན་ཚེ་ཚོགས་ཞིང་

མདུན་གི་པད་འདབ་ཀི་སེང་དུ་འཇིགས་བྱེད་ཡོད་པ་དེ་ཉིད་ཁ་སང་ཞུས་པ་ལྟར་རེན་

དང་བརེན་པའི་དཀིལ་འཁོར་ཡོངས་རོགས་གསལ་བཏབ་ཅིང༌། ནམ་རྒྱུན་སྒོམ་པའི་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

སྐབས་སུ་རེན་དང་བརེན་པའི་དཀིལ་འཁོར་གི་ཞལ་གཙོ་བོར་ཕྱོགས་ནས་ཡོད་པ་

དེ་བདག་འཇུག་ལེན་སྐབས་བློ་ལ་འཆར་བདེ་བར་བྱས་ཚེ་ཞལ་ཚུར་གཟིགས་པ་

ཞིག་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས། དེ་ནས་བླ་མ་བློ་བཟང་ཐུབ་དབང་རོ་རེ་འཆང་

འཇིགས་བྱེད་བླ་མ་རོ་རེ་འཆང་སོགས་དེ་ཐམས་ཅད་བླ་མ་རོ་རེ་འཆང་གི་སྤྲུལ་པའི་

རོལ་པ་ཤ་སག་ཏུ་ཡོད་པས། འདིའི་སྐབས་སུ་དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བྱེད་རེན་དང་

བརེན་པའི་དཀིལ་འཁོར་ཆ་ཚང་ཡོད་པའི་གཙོ་བོ་ནི་བླ་མ་དང་ཐ་མི་དད་པར་བལྟས་

ནས། དེ་ལ་ཐོག་མར་མཎྜལ་འབུལ་བ་ནས་བཟུང་སེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སོམ་པ་

བཟུང་བ། སྔགས་ཀི་སོམ་པ་བཟུང་བ། ཐམས་ཅད་རྣལ་འབྱོར་གི་སེམས་བསྐྱེད་པ། 

དེ་ནས་སྒོ་བཞིའི་ཕྱག་རྣམས་མེད་ཀང་འགིགས་པ་ཡིན། 

དེ་རེས་རིགས་པའི་དབང་ལྔ་ནི་ཆུ་དབང་དང༌། ཅོད་པན་གི་དབང། རོ་རེའི་

དབང༌། དིལ་བུའི་དབང༌། རྣམ་སང་མིང་གི་དབང་ལྔ་དང༌། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་རོ་རེ་

སློབ་དཔོན་གི་དབང་དང་བཅས་པའི་དམིགས་པ་བྱས། དེ་ནས་གསང་དབང་དང༌། 

ཤེར་དབང་བཅས་གཉིས་ལས། ཤེར་དབང་གི་སྐབས་སུ་བླ་མ་བློ་བཟང་ཐུབ་དབང་

རོ་རེ་འཆང་རོ་རེ་འཇིགས་བྱེད་དང་དབྱེར་མ་མཆིས་པར་ཡོད་པའི་ཐུགས་ཀ་ནས་

ཡུམ་རོ་རེ་རོ་ལངས་མ་དང༌། མ་མ་ཀིའ་སོགས་སྤྲོས་ཏེ་དེ་དང་སོམས་འཇུག་བྱེད་

པའི་ཐོག་ནས་ཤེར་དབང༌། དེ་ལྟ་བུའི་དབང་གསུམ་པའི་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་པའི་ཐོག་

ནས་དབང་བཞི་པའི་གོ་བ་བཙལ་ནས་དབང་བཞི་པ་ཟུང་འཇུག་གི་དོན་ལ་བསམ་

བློ་བཏང༌། དེ་ནས་བླ་མ་དང་དཀིལ་འཁོར་གི་གཙོ་བོ་ཐ་མི་དད་པའི་དཔལ་རོ་རེ་

འཇིགས་བྱེད་དགེས་པ་ཆེན་པོའི་སྒོ་ནས་རང་འད་གཉིས་པ་ཞིག་རང་ལ་ཐིམ་ཞིང༌། 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དེ་ལྟར་ཐིམ་པའི་རྐེན་གིས་འོད་ཞུ་བྱས་ཤིང༌། རང་ཉིད་འོད་གསལ་དུ་དག་པ་དང༌། 

འོད་གསལ་དེའི་ངང་ནས་དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོ་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་རླུང་

སེམས་ཙམ་གི་བདག་ཉིད་ཅིག་རོ་རེ་འཇིགས་བྱེད་ཀི་རེན་དང་བརེན་པའི་ཆ་ཚང་

ལ་བཞེངས་ཏེ་ལོངས་སྐུའི་ང་རྒྱལ་བྱས། དེ་ཉིད་སྤྲུལ་སྐུ་རོ་རེ་འཇིགས་བྱེད་དུ་

བསྒྱུར། དེ་ནས་སྤོད་ལམ་གི་ལྷ་ལྟར་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་བསམ་བློ་བཏང་བ་ལྟ་

བུའི་སྒོ་ནས་བདག་འཇུག་བླང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡིན། བདག་འཇུག་འདི་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་

འདུག་པས་ངས་ཀང་ཉིན་རེ་བཞིན་དུ་ཆགས་མེད་གཏོང་གི་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའི་བདག་

འཇུག་རྒྱས་པ་མ་འགིགས་ཚེ། 

དེ་ལྟར་ལན་གསུམ་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །

བླ་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་གནས་རྣམས་ལས། །

ཞེས་དབང་བཞི་བྱིན་རབས་ཀི་དམིགས་པ་བསྡུས་པ་དེ་ཉིད་བྱས་ཤིང༌། དེ་

རེས་ཞིང་མཆོག་དམ་པ་ནས་བཟུང་སེ་ལམ་ཡོངས་རོགས་ཤར་སྒོམ་བྱས་པའི་ཐོག་

ནས་གསོལ་བ་བཏབ་ཅིང་བྱིན་རབས་ཞུ་བ་དང༌། དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་སྦོང་གི་

སྐོར་ལ་བདག་གཅེས་འཛིན་གི་སྐྱོན་སྒོ་དུ་མ་ནས་བསམ་པ་དང༌། གཞན་གཅེས་

འཛིན་གི་ཡོན་ཏན་སྒོ་དུ་མ་ནས་བསམས་པ། བདག་གཞན་བརེ་བའི་བསམ་པ་

དངོས། དེ་ལ་བརེན་ནས་གཏོང་ལེན་སྒོམ་ཚུལ། དེ་ནས་བློ་སྦོང་གི་བསླབ་བྱ་བཅས་

ཆ་ཚང་ཤར་སྒོམ་བྱེད་དགོས་པ་དེ་དག་ཡིན། 

    དེ་ནས་ཕྱིན་དྲུག་གི་ཉམས་ལེན་རྣམས་ཀང་ཤར་སྒོམ་བྱས་པ་དང༌། དེ་

རེས་སྔགས་ཀི་དབང་ནོད་ཅིང༌། བསྐྱེད་རིམ་དང་རོགས་རིམ་ལ་བསླབ་པ་བཅས་
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

གལ་ཏེ་ལམ་སེ་མ་ཟིན་ན་འཕོ་བའི་ཉམས་ལེན་བྱེད་ཚུལ་དང༌། ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བླ་

མ་རོ་རེ་འཆང་གིས་འབལ་མེད་མཉེས་བཞིན་དུ་རེས་སུ་འཛིན་པའི་རྒྱུ་རུ་རེ་གཅིག་

ཏུ་བསྔོ་བ་དང་སོན་ལམ་བཏབ་པ། དེ་ནས་མཐར་བླ་མ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་ཚོགས་ཞིང་

གི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་གཙོ་བོར་ཐིམ། དེ་ལ་རྒྱས་བསྡུས་གཉིས་ལས་བསྡུས་པ་བྱས་

ཚེ། བླ་མ་སེ་ལྔ་བྱས་ཏེ་བསམ་བློ་གཏོང་མི་དགོས་པར། ཚོགས་ཞིང་གི་ལྷ་ཚོགས་

ཡོངས་རོགས་བླ་མ་བློ་བཟང་ཐུབ་དབང་རོ་རེ་འཆང་ལ་ཐིམ་སོང་བསམ་པའི་མོས་

པ་བྱེད་པ་དང༌། རྒྱས་པར་བྱས་ཚེ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་ཡིན། མཐར། 

དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་བླ་མ་མཆོག །

བྱིན་གིས་བརབ་ཕྱིར་དགེས་བཞིན་སྤི་བོར་བྱོན། །

ཞེས་པའི་མཚམས་འདིར་སླར་ཡང་གསོལ་འདེབས་བྱེད་པ་དང༌། ཡང་ལམ་

རིམ་ལ་བསམ་བློ་བཏང་ཚེ་བཤེས་གཉེས་བསེན་ཚུལ་གི་སྐོར་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་

བ་དང༌། བླ་མ་ལྷས་བྱིན་གིས་བརབ་ཏུ་གསོལ་སམ་པའི་བླ་མ་ལ་གསོལ་འདེབས་

དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་སྤི་བོར་བླ་མ་སྒོམ་བཞིན་པའི་ངང་ནས་ལམ་གི་དམིགས་

སྐོར་བསམ་བློ་བཏང་ན་ཡག་པོ་ཡོད། དམིགས་སུ་བཀར་ནས་མྱོང་བ་བཏོན་མཁན་

ཞིག་ཡིན་ན། དེ་ལྟར་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་ཡིན། མཇུག་ཏུ་བླ་མ་རང་ལ་ཐིམ། 

ཡང་མཚན་སྔགས་ལྟ་བུ་གངས་གསོག་བྱས་ཀང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་ཡིན། 

ཕྱག་ཆེན་གི་བསམ་བློ་གཏོང་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཚེ་བླ་མ་རང་ལ་ཐིམ་པ་དང༌། 

རོགས་རིམ་གི་བསམ་བློ་བཏང་ཡང་འདི་ལྟར་རེད་འདུག བླ་མ་སིང་ཞུགས་བྱས་

ཤིང༌། སོང་པར་བསྒོམ་པ་དང༌། དེ་ནས་ར་གསུམ་འཁོར་ལོ་དྲུག་གསལ་བཏབ་པ། 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དེ་རེས་ར་ལམ་སྦང་བ་བཅས་བསམ་བློ་བཏང་ཡང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་ཡིན། 

ཤིས་བརོད།

མཁས་གྲུབ་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་ཤིས་བརོད་ནི།

སྲིད་ཞིའི་རྣམ་དཀར་ཇི་སེད་དགེ་མཚན་གིས། །

དེང་འདིར་མི་ཤིས་རྒུད་པ་ཀུན་བལ་ཏེ། །

གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་དགེ་ལེགས་ནམ་མཁའི་མཛོད། །

ཕུན་ཚོགས་དཔལ་ལ་རོལ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

ཀུན་མཁྱེན་བློ་བཟང་གགས་པའི་ཆོས་ཀི་སེར། །

བསླབ་གསུམ་རྣམ་དག་རེ་གཅིག་སྒྲུབ་ལ་བརོན། །

རྣལ་འབྱོར་རབ་བྱུང་ཚོགས་ཀིས་ཡོངས་གང་བས། །

ཐུབ་བསན་ཡུན་དུ་གནས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

ཅེས་རྣལ་འབྱོར་རབ་བྱུང་ཚོགས་ཀིས་ཡོངས་གང་བ་ཞེས་ནན་ཏན་དུ་གསུང་

གི་འདུག

གཞོན་ནུའི་དུས་ནས་བླ་མ་ལྷ་མཆོག་ལ། །

གསོལ་བ་བཏབ་པས་བློ་བཟང་གགས་པ་ཡི། །

བྱིན་རབས་ཞུགས་ནས་གཞན་དོན་ལྷུན་གིས་གྲུབ། །

བློ་བཟང་རོ་རེ་འཆང་གི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

འདོད་དགུའི་འབྱོར་པ་དབྱར་གི་མཚོ་ལྟར་འཕེལ། །

སྐྱོན་མེད་རིགས་ཀི་དལ་འགོ་རྒྱུད་ཆད་མེད། །
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བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ཉམས་ཁྲིད།

ཉིན་མཚན་བློ་བཟང་དམ་པའི་ཆོས་ཀི་འདའ། །

ཕུན་ཚོགས་དཔལ་ལ་རོལ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

བདག་སོགས་རྣམས་ཀིས་དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་བར། །

བགིས་དང་བགིད་འགྱུར་དགེ་བ་ཅི་བསགས་པ། །

ཞིང་འདིར་རེ་བཙུན་དམ་པའི་གཟུགས་ཀི་སྐུ། །

འགྱུར་མེད་རོ་རེ་ལྟར་བརན་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

ཅེས་བསྐྱར་བཤད་གཉིས་པ་དེ་གྲུབ་པ་ཡིན།

བསྐྱར་བཤད་གསུམ་པ།

བསྐྱར་བཤད་གསུམ་པ་ནི། བླ་མ་མཆོད་པའི་སྦོར་བ་སྐྱབས་སེམས་ནས་

བཟུང་སེ། དངོས་གཞི་ཚོགས་ཞིང་སྐྱེས། དེ་ལ་ཡན་ལག་བདུན་པ་དབུལ། དེ་ནས་

གསོལ་འདེབས་བྱེད་པ། གསོལ་འདེབས་ཀི་སྐབས་སུ་ཞི་རྒྱས་དབང་དག་གི་ལས་

སྦོར་གང་ཞིག་བྱས་ཀང་སྐབས་འདིར་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡིན། དེ་ནས་བཤེས་གཉེན་

བསེན་ཚུལ་གི་ར་བ་དད་པ་སྦང་བ་དང༌། དེ་རེས་བཀའ་དིན་ཆེན་པོ་རེས་སུ་དན་

ནས་གུས་པ་བསྐྱེད་པ་དེ་ཉིད་སྦངས། དེ་ནས་སྔགས་དང་བཅས་པ་ལམ་ཡོངས་

རོགས་ཤར་བསྒོམ་བྱེད་པ་དང༌། བློ་སྦོང་གི་ཉམས་ལེན་བྱེད་པ་རྣམས་གྲུབ་རེས། 

གསང་སྔགས་རོ་རེ་ཐེག་པ་ལ་འཇུག་པའི་སོན་ལམ་རྒྱག་པ་དང༌། བསྐྱེད་རོགས་ཀི་

རོགས་པ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པའི་སོན་ལམ། དེ་ནས་ཚོགས་ཞིང་བསྡུ་བའི་བླ་མ་འོད་ཞུ་

རྒྱས་བསྡུས་གཉིས་ཀི་ཐོག་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པ་དེ་ཡིན། དེ་ནི་བསྐྱར་བཤད་གསུམ་

པ་བཅས་གྲུབ་སོང་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །    ། །
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སློབ་སོན་པ།

རྣམ་གྲྭ་མཁན་པོ། ཁོམ་ཐོག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག

སྐུ་སྒེར་དྲུང་ཆེ། བེ་སྲང་ཚེ་རིང་ལགས།

སྐུ་ཡིག་སྐུ་ཞབས་བྱམས་བསན་ལགས།

ཞུ་དག་པ།

རྣམ་གྲྭ་དགེ་བཤེས་ཚེ་རིང་ཆོས་འཕེལ།
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