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ཕབ་སྒྱུར་ཞུ་བ་པོའི་སོན་གེང༌།

༄༅། །ཁམས་གསུམ་སྐྱེ་རྒུའི་འདེན་མཆོག རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་མཁེན་བརེ་ནུས་པའི་བདག་ཉིད། 

གངས་ལོངས་ཆོས་ལྡན་ཞིང་གི་ལུགས་གཉིས་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ། 

འཛམ་གིང་ཆེ་དགུའི་གཙུག་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ྋརྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁེན་ཅིང་

གཟིགས་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ཡངས་པའི་འཛམ་གིང་ཤར་ནུབ་ཀུན་ཏུ་ཞབས་ཀི་པདོ་རྣམ་པར་

བཀོད་ནས་བགང་ཡས་འགོ་བའི་ཅི་འདོད་རེ་སོན་ཅི་ཡང་སོང་བར་མཛད་པའི་བཀའ་དིན་བསམ་

བརོད་ལས་འདས་ཤིང༌། ལྷག་པར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་ཡངས་པའི་འཛམ་བུའི་གིང་གི་ཡུལ་ཕྱོགས་

གང་དུ་བྱོན་བཞུགས་མཛད་པའི་གནས་སུ་སྐྱེ་བོ་ཁི་འབུམ་མང་པོ་པདའི་མཚོ་ལ་ངང་པའི་དཔེ་

ལྟར་མ་བོས་ངང་གིས་འདུ་བར་གྱུར་བས་འཛམ་གིང་རྒྱལ་ཁབ་སྤི་དང༌། ལྷག་པར་ཤར་མོན་ནས་

ནུབ་ལ་དྭགས་བར་གི་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ཁུལ་དུ་ཞབས་ཀིས་བཅགས་ནས་འགོ་རྣམས་དམ་

ཆོས་བདུད་རིས་འཚིམས་པར་མཛད་པ་དང༌། ཡང་སོས་ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤ་ཡའི་ཁོངས་ནས་ཀོ་རི་ཡ་

དང༌། མ་ལེ་ཤི་ཡ། སིངྒ་སྤུར། ཉི་ཧོང༌། ཐེ་ཝན། ཆེན་པོ་ཧོར་གི་ཡུལ་ཁག་སོགས་ནས་ཇི་ལྟར་

གསོལ་བ་ཕུར་ཚུགས་སུ་བཏབ་པ་བཞིན་ལོ་ལྟར་བཞུགས་སར་ཆོས་ཀི་མགོན་སའི་ཐེག་ཆེན་

ཆོས་གིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་ཁི་སྟོང་མང་པོའི་ཞིང་སར་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀི་གྲུ་

ཆར་གངས་མེད་ཕབ་པར་མཛད་པའི་བཀའ་དིན་སྟོང་གསུམ་རིན་ཆེན་བདུན་གིས་བཀང་སྟེ་ཕུལ་

ཡང་ཆ་ཙམ་གཞལ་དཀའི་བཀའ་དིན་ཆེ་གནང་མཛད་ཡོད།

དེ་ཡང་བསྟན་པ་འདི་ལ་སྟོན་པ་གཉིས་པར་གགས་པའི་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་

ཀིས་རང་གི་མཛའ་བཤེས་འཛིན་མའི་མངའ་བདག་བདེ་སྤོད་བཟང་པོར་སྐྱེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་
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ཕབ་སྒྱུར་ཞུ་བ་པོའི་སྔོན་གླེང་།

གི་རིམ་པ་མཐའ་དག་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ཕྲ་ཞིང་ཞིབ་པ་ཚིག་ཉུང་གོ་སླའི་སྤིང་ཡིག་གི་ལམ་ནས་

ཇི་ལྟར་གདམས་པར་མཛད་པའི་བཤེས་སྤིང་གི་བཀའ་ཆོས་འདི་ཉིད་ཀང་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ ནས་བཟུང་ཐེ་ཝན་ཆོས་ཞུ་བ་གཙོ་

གྱུར་གི་དད་ལྡན་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་སིན་སྩོལ་མཛད་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། བཤེས་པའི་

སྤིང་ཡིག་གི་གཞུང་དོན་གཙོ་བོ་གནས་སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་མངོན་མཐོའི་ལྷ་མིའི་གོ་འཕང་ནས་

བཟུང་མཐར་ཐུག་གི་བསྒྲུབ་བྱ་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་སར་བགོད་པའི་བར་ལམ་གི་

རིམ་པའི་གནད་རྣམས་འགོ་བའི་ཁམས་དང་མོས་པ་དང༌། དད་དང་འདུན་པ། དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་གི་

རིམ་པ་དང་འཚམས་པར་ཁ་གསལ་ལ་གོ་བདེ་ཞིང༌། ཞིབ་ཚགས་ལ་མཆོག་དམན་ཚང་མའི་བོ་

ངོར་འཇུག་བདེ་བའི་དགེ་མཚན་ཆེ་ཞིང༌། བདེན་དོན་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པ། དོན་གི་གནས་

ལུགས་གསལ་བར་བྱེད་པའི་དཔེ་དང་བཅས་པའི་ཁད་ཡོན་ཤིན་ཏུ་མང་བའི་བཀའ་ཁིད་ཅིག་ཡིན་

པས་དད་ལྡན་ཆོས་བྱེད་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་སྤི་དང༌། ལྷག་པར་དམ་ཆོས་བདུད་རི་དོན་གཉེར་

ཅན་རྣམས་དང༌། ཡང་སོས་བཤེས་སྤིང་འདི་ཉིད་རང་རེའི་གཞིས་ཉིན་གཏན་སློབ་ཁག་གི་ནང་

ཆོས་སློབ་ཚན་དུ་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད་པས་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་

བོད་རིགས་ན་གཞོན་སློབ་གཉེར་བ་རྣམས་ལ་ནང་ཆོས་སློབ་སྦོང་བྱས་ཏེ་ཤེས་ནས་དད་པ་ཐོབ་

པ་ཞིག་བྱེད་དགོས་པ་དང༌། ལྷག་པར་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀི་བོ་སོ་ཕྱེ་སླད་བསྡུས་གྲྭའི་

གཞུང་དང༌། ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་དང་གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་གསལ་བར་བྱེད་པའི་

གྲུབ་མཐའི་གཞུང་རྣམས་ལ་སློབ་གཉེར་ངེས་པར་བྱེད་དགོས་པའི་གལ་ཆེའི་བཀའ་སློབ་ཕེབས་

དགོངས་ལྟར་རླབས་ཆེན་གི་ཐུགས་བཞེད་འགྲུབ་སླད་དང༌། རང་རིགས་མ་འོངས་སོན་ར་རྣམས་

ཀི་ནང་ཆོས་ཀི་ཤེས་ཚད་གོང་འཕེལ་དུ་གཏོང་བའི་མཐུན་རྐེན་བ་མེད་ཅིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུར་གདོན་

མི་ཟ་བས་ཡིག་ཐོག་ཏུ་ཕབ་ནས་དེབ་གཟུགས་སུ་དཔར་འགེམས་ཞུ་རྒྱུའི་ངལ་བ་དྭང་དུ་བངས་པ་

ཞིག་ཡིན།

དེ་ཡང་བཤེས་སྤིང་ནི་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་ཅིང༌། སློབ་དཔོན་
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ཕབ་སྒྱུར་ཞུ་བ་པོའི་སྔོན་གླེང་།

འདིས་མཛད་པའི་བསྟན་བཅོས་ལ་དབུ་མ་རིགས་ཚོགས་དྲུག་སོགས་མདོ་སགས་སན་སྦོར་དང་

བཅས་པའི་གཞུང་བཟང་མང་ཞིང༌། ལྷག་པར་རྒྱལ་པོ་ལ་གདམས་པ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་དང༌། བོན་

པོ་ལ་གདམས་པ་ཤེས་རབ་བརྒྱ་པ། དམངས་ལ་གདམས་པ་སྐྱེ་བོ་གསོ་ཐིགས་སོགས་རྒྱལ་བོན་

འབངས་གསུམ་ལ་མཛད་པ་དུ་མ་ཞིག་ཡོད་ལ། བཤེས་སྤིང་འདི་ཡང་སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཀླུ་

སྒྲུབ་ཀིས་མཛའ་བོ་ས་སྐྱོང་མི་དབང་བདེ་སྤོད་བཟང་པོ་ལ་གདམས་པའི་གཞུང་བཟང་རྨད་དུ་བྱུང་

བ་ཞིག་ཡིན། དེ་ཡང་ལུགས་ཀི་བསྟན་བཅོས་སུ་གགས་པ་ལྟར་རྣམ་པའི་ཆ་ནས་སྐྱེ་བོ་ཁིམ་པ་ལ་

གདམས་པའི་འཇིག་རེན་ལུགས་ཀི་བསྟན་བཅོས་ལྟ་བུར་སྣང་ཡང་གཞུང་དོན་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་

དཔྱད་ན་མངོན་མཐོ་ལྷ་མིའི་གོ་འཕང་ནས་ངེས་ལེགས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་སར་

བགོད་པའི་བར་སྐྱེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་གི་གནད་ཐམས་ཅད་ཚང་བ་སོགས་དོན་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བ་

དང༌། བྱིན་རླབས་ཀི་མཚན་ཁ་ཡང་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཡིན་པས་འདིའི་གཞུང་དོན་ལ་ཐོས་བསམ་

ཉམས་བཞེས་ཀི་ཐོག་ནས་སྐྱ་སེར་ཚང་མས་བང་དོར་འཇུག་ལྡོག་འཕྱུགས་མེད་ཀིས་དལ་བ་དོན་

ལྡན་དུ་བྱེད་པར་འཚལ་ལོ་ཞེས་རེ་འབོད་སིང་ནས་ཞུ་བ་ལགས།

བཀའ་ཆོས་འདི་ཉིད་ཀི་འགག་མེད་གསུང་བཟང་ཚངས་པའི་སྒ་དབྱངས་ག་གྲུ་མ་ཉམས་

པའི་གསུང་དངོས་ཀི་འོད་སེར་ཡང་ཕྱག་དེབ་འདི་དང་ཆབས་ཅིག་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀི་མིག་དང་

རྣ་བའི་བདུད་རིར་གྱུར་སླད་བཟོ་བསྐྲུན་ཞུས་པ་ལགས་ན་དད་ལྡན་དོན་གཉེར་ཅན་རང་རང་གི་

འདོད་མོས་ལྟར་ལྟ་བ་དང་མཉན་དུ་ཡོད་པས་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་རྣམས་དང༌། ལྷག་པར་རང་

རིགས་ན་གཞོན་རྣམས་ནས་དོན་གཉེར་ཆེན་པོས་གསན་གཟིགས་སློབ་གཉེར་གནང་བའི་རེ་སོན་

ཞུ་རྒྱུ་དང༌། རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་དང་སློབ་གཉེར་བ་རྣམས་ལ་ཕན་རླབས་རྒྱ་ཆེ་ཡོང་བཞིན་པར་

དགའ་སོབས་དང་བཅས་ཕྱག་དེབ་ས་ཕྱིར་ལེགས་བཅོས་ལ་སན་པའི་དགོངས་འཆར་ལྷུག་སྩོལ་

མཛད་པ་པོ་རྣམས་ལ་བཅོས་མིན་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། ལེགས་སེལ་ཉེས་འགོག་གི་

དགོངས་ཚུལ་གནང་སོན་ལྟར་ལེགས་བརྒྱ་གོང་དུ་སེལ་བའི་ཐབས་ཚུལ་ལ་འབད་བརོན་མུ་ཞུ་

བཞིན་ཡོད་ལ། ཕྱག་དེབ་འདིའི་ཐོག་འདི་ག་སྐུ་བཅར་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་
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ཕབ་སྒྱུར་ཞུ་བ་པོའི་སྔོན་གླེང་།

གིང་གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་བཤེས་འབྲས་བོ་གིང་ཉག་རེ་ཐུབ་བསྟན་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་དང༌། བོ་གིང་

རྒྱལ་པ་དགེ་བཤེས་ངག་དབང་སངས་རྒྱས་ལགས་རྣམ་གཉིས་ནས་ཞུ་དག་བཀའ་དིན་ཆེ་ཞིང༌། 

རྣམ་གྲྭ་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ནས་པར་སྐྲུན་གི་འགོ་གོན་ནར་གཏོང་མཛད་པ་བཅས་ལ་བཅོས་

མིན་སིང་དབུས་ནས་ཐུགས་རེ་བཀའ་དིན་བ་མེད་དུ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

མཐའ་དོན་ས་སྟེང་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་རོགས་ཀི་མངའ་བདག འཛམ་གིང་ཞི་བདེའི་དེད་

དཔོན། གངས་ལོངས་སྣོད་བཅུད་ཆོས་སིད་ཡོངས་ཀི་དོན་གི་བདག་པོ། འགོ་ཀུན་འཁོར་བའི་རྒྱ་

མཚོ་ཆེན་པོ་ལས་སྒོལ་བའི་དེད་དཔོན་ཆེན་པོ། རང་ཅག་ཁ་བ་གངས་ཅན་པ་རྣམས་ཀི་འཕྲལ་

ཡུན་ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་མཆོག་མཐའ་ཀླས་བསྟན་སིད་སྐྱེ་རྒུའི་མགོན་

སྐྱབས་དཔུང་གཉེན་དམ་པར་སྐུ་ཚེ་ྋཞབས་པད་བསལ་བརྒྱར་བརན་ཅིང༌། གངས་ལོངས་བོད་

རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའི་ཆོས་སིད་རང་དབང་བདག་གིར་བཞེས་ཏེ་གྲུ་འཛིན་གཉིས་པའི་གཞལ་མེད་

ཁང་ཕོ་བྲང་པོ་ཏཱ་ལར་ྋཞབས་སོར་བཀྲ་ཤིས་ཀི་རེ་ཁ་མངོན་པར་བཀོད་དེ་བོད་འབངས་རྣམས་

ཆོས་འབྱོར་རང་དབང་གི་བདེ་སྐྱིད་རོགས་ལྡན་གསར་པའི་དཔལ་ཡོན་ལ་ཅི་དགར་སྤོད་ཐུབ་པ་

དང༌། དམ་ཆོས་བདུད་རིའི་བྱིན་རླབས་མཁའ་ཁབ་སྐྱེ་རྒུའི་སིང་ལ་འཇུག་པའི་རེ་སོན་ཤུགས་

དག་དང་བཅས།

ཕབ་སྒྱུར་ཞུ་བ་པོ་གུས་རྣམ་གྲྭ་ཐུབ་བསྟན་ཡར་འཕེལ་པས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༥ 

དགེ་བར། །



བཤེས་པའི་སྤིང་ཡིག་གི་བཀའ་ཁིད།

༄༅། །བཤེས་སྤིང་གི་ཕྱག་དཔེ་འདི་ཧ་ཅང་རིང་པ་ཞིག་འདུག་ལ། སོན་མ་ངས་

བཤེས་སྤིང་གི་ཞལ་ལུང་ཞུ་སབས་ཀང་ཕྱག་དཔེ་འདིའི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་པས་

ཕྱག་དཔེ་འདི་ར་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། བཤེས་སྤིང་གི་དབུར་དབུ་མ་བཤད་

པའི་འཕྲིན་ཡིག་ཅེས་པ་ལྟར་དབུ་མའི་ལྟ་བ་གསུང་གི་ཡོད་ཀང༌། གཙོ་བོ་ལུགས་ཀི་

བསྟན་བཅོས་ཞེས་སུ་གགས་པ་ཡིན། འདིའི་དངོས་ཀི་གདུལ་བྱ་ནི། དཔལ་མགོན་

འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་རང་གི་མཛའ་བཤེས་སམ་གོགས་པོ་རྒྱལ་པོ་བདེ་སྤོད་ལ་

ཕྱག་བྲིས་ཀི་ཚུལ་དུ་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ཡང་གཙོ་བོ་

རྒྱལ་པོར་སྤིངས་པ་ཞིག་དང༌། དེ་ཡང་ལུགས་ཀི་བསྟན་བཅོས་ཡིན་ནའང་དབུ་མའི་

ལྟ་བའི་སོར་མང་པོ་ཞིག་ཐོན་ཡོང་གི་ཡོད། བཤེས་སྤིང་ནི་ཧ་ཅང་མདོར་བསྡུས་

ཤིག་ཡིན།

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་ཐོབ་པའི་མི་ཞིག་གིས་

བཤེས་སྤིང་འདི་ཉིད་ཀློག་ན། ཨ་ཙི་དངོས་གནས་རེད་བསམ་པ་ཞིག་དན་པ་དང༌། 

ཡང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ངོ་ཡག་པོ་མ་འཕྲོད་པ་དང༌། དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་མ་མཐོང་

བའི་ཐོག་ནས་བཤེས་སྤིང་འདི་ཀློག་ཀང་སྦུབ་སུབ་དོག་པོ་ཞིག་འདུག་བསམ་པ་

དན་སིད། བཤེས་སྤིང་ནི་ལུགས་ཀི་བསྟན་བཅོས་སུ་གགས་པ་ཞིག་ཡིན།
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བཤེས་སྤྲིང་གི་བཀའ་ཁྲིད།

ངས་བཤེས་སྤིང་གི་ཁིད་ལུང་ཁུ་ནུ་བ་མ་རིན་པོ་ཆེ་བསྟན་འཛིན་རྒྱལ་མཚན་

གི་སྐུ་མདུན་ནས་ཞུས་པ་ཡིན། ཁུ་ནུ་བ་མ་བསྟན་འཛིན་རྒྱལ་མཚན་ནི། ས་དགེ་

བཀའ་རིང་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་པས་མཁས་པའི་དབང་པོ་ཞིག་ཡིན། ཁོང་ཉིད་

ཁམས་སེ་དགེའི་ཕྱོགས་སུ་ཡུན་རིང་བཞུགས་ཤིང་རོགས་ཆེན་དང༌། བཀའ་རྒྱུད། 

ས་སྐྱ་སོགས་རིས་མེད་ཀི་བ་མ་མང་པོའི་དྲུང་ནས་གསུང་ཆོས་གསན་པ་དང༌། 

མདོར་ན་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ཀི་ས་དགེ་བཀའ་རིང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་གཞུང་

ལ་ཐུགས་རྒྱུས་ཡོད་པ་ཞིག་དང༌། ལྷག་དོན་ཁོང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁད་ཡོན་

གཅིག་ནི། ལོ་ངོ་མང་པོའི་གོང་དུ་གཟིགས་པ་རྣམས་ར་བ་ནས་ཐུགས་ནས་བརེད་

རྒྱུ་མེད་པ་ཞིག་ཡོད། རིན་པོ་ཆེ་རང་གིས་ཀང༌། ང་དཔེ་ཆ་ཀློག་པའི་སབས་དོན་དེ་

སེམས་ལ་ངེས་དགོས་པ་ལས། དཔེ་ཆ་དེ་ཕར་བཞག་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་བསམ་པ་

དན་གི་ཡོད་ཅེས་གསུང་གི་འདུག ལོ་སུམ་ཅུ་བཞི་བཅུའི་གོང་དུ་གསན་པ་རྣམས་

ཀང་ཆགས་ཐོགས་མེད་པར་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཧ་ལས་པ་ཞིག་ཡོད་ལ། དུས་རྒྱུན་

སྤོད་འཇུག་གི་ཉམས་བཞེས་གནང་རྒྱུ་ཐུགས་དམ་གི་མཐིལ་དུ་འཛིན་གནང་གི་

ཡོད་ཅིང༌། བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་བ་མ་ཁོང་གི་དྲུང་ནས་ངས་བཤེས་སྤིང་གི་ཁིད་

ལུང་ཞུས་པ་ཡིན། 

རྒྱ་གར་སད་དུ། སུ་ཧྲ�་ད་ལེ་ཁ། བོད་སད་དུ། བཤེས་པའི་སྤིང་ཡིག འཇམ་

དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཡོན་ཏན་རང་བཞིན་དགེ་འོས་བདག་གིས་ནི། །

བདེ་བར་གཤེགས་པའི་གསུང་བསད་ལས་བྱུང་བའི། །
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བསོད་ནམས་འདུན་སླད་འཕགས་པའི་དབྱངས་འདི་དག །

ཅུང་ཟད་ཅིག་བསེབས་ཁོད་ཀིས་གསན་པའི་རིགས། །

ཞེས་ཡོན་ཏན་རང་བཞིན་དགེ་འོས་ཞེས་པ་ནི་རྒྱལ་པོ་བདེ་སྤོད་ལ་གསུང་གི་

ཡོད། དེ་ཡང་གང་བརམས་སའམ་སྤིང་ཡིག་གནང་ཡུལ་རྒྱལ་པོ་བདེ་སྤོད་དེ་ཉིད་

བསོད་ནམས་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་ཞིང༌། དེ་བཞིན་སྟོན་པའི་ཆོས་ལ་དོན་གཉེར་ཡོད་པ་

སོགས་ཀི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ། དགེ་འོས་ཞེས་པས་མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་

སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ལས་བརམས་པའི་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་གསུང་རབ་འདོམས་པར་

འོས་པའི་ཡོན་ཏན་རང་བཞིན་གི་དགེ་འོས་ཁོད་ལ། བདག་གིས་ནི་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་གསུང་བསད་བརོད་བྱ་ཟབ་པ་དང༌། རོད་བྱེད་སན་པའི་ཆ་ནས་སན་

པ་ཞེས་སྦར་ཆོག་གི་མེད་དམ་སམ། 

ཡང་ན་བསད་པ་ཞེས་པ་ནི་གསུངས་པ་སྟེ། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་གསུང་

ལས་འབྱུང་བའམ་གསུང་གིས་བསད་པ་ལས་བྱུང་བ་ཞེས་བརོད་བྱ་བདེ་བར་

གཤེགས་པའི་གསུང་ལས་བྱུང་ཞིང༌། དགོས་པ་བསོད་ནམས་འདུན་པའི་སླད་དུ་

ཞེས་དང༌། དངོས་སུ་རྒྱལ་པོ་ཁེད་དང་བརྒྱུད་ནས་རྒྱལ་པོ་ཁེད་ཀི་རེས་འབྲང་

རྣམས་དང༌། མ་འོངས་འབྱུང་འགྱུར་གི་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་མོས་

པ་ཡོད་པ་དང༌། སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་གསུང་ལ་དད་གུས་བྱེད་མཁན་ཚང་མར་གོ་

ཐུབ་པ་ཡིན། 

དེས་ན་དེ་དག་གིས་བསོད་ནམས་གསོག་པ་དང༌། བསོད་ནམས་གསོག་པ་ལ་

བརོན་པ་བསྐྱེད་པའི་སླད་དུ། ངོ་བོ་འཕགས་པའི་དབྱངས་ཞེས་དང༌། ཡང་ན་
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བཤེས་སྤྲིང་གི་བཀའ་ཁྲིད།

འཕགས་པ་སྐྱེ་བོ་དམ་པའི་ཉམས་ལེན་གི་ཚུལ་ལམ། སྐྱེ་བོ་དམ་པས་བསགས་པའི་

ཆོས་ཚུལ་ཞེས་དང༌། ཡང་ན་ནི་འཕགས་པའི་དབྱངས་ཞེས་སེབ་སྦོར་གི་མིང་ལ་

འཇུག་གི་མེད་དམ་སམ། དེ་ལྟ་བུའི་འཕགས་པའི་དབྱངས་འདི་དག་ཅུང་ཟད་ཅིག་

བསེབས་ཁོད་ཀིས་གསན་པར་རིགས་ཞེས་སྣོད་ལྡན་ཉན་པར་བསྐུལ་བ་ཡིན། 

ཇི་ལྟར་བདེ་གཤེགས་སྐུ་གཟུགས་ཤིང་ལས་ཀང༌། །

བགིས་པ་ཅི་འདའང་རུང་སྟེ་མཁས་པས་མཆོད། །

དེ་བཞིན་བདག་གི་སན་ངག་འདི་ངན་ཡང༌། །

དམ་ཆོས་བརོད་ལ་བརེན་སླད་སད་མི་བགི། །

ཞེས་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྐུ་གཟུགས་ཤིང་ལས་བྱས་པ་སྟེ། རས་ཕལ་པ་

ལས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ཡང༌། དེ་ལ་མཁས་པས་རས་ཕལ་པ་རེད་ཅེས་མི་བསད་

པར་མཆོད་པའི་ཡུལ་དུ་བརེན་པ་བཞིན། བདག་གིས་ཁེད་ལ་འཆད་པར་འགྱུར་

བའམ་སྤིང་རྒྱུའི་གཞུང་འདི་ཡང༌། དགེ་སློང་དཀྱུས་མ་ཞིག་གིས་རྒྱལ་པོ་ཁེད་ལ་

གདམས་པ་ཡིན་ཡང༌། འདིའི་བརོད་བྱ་རྣམས་ནི་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་གསུང་ལ་

བརེན་པ་ཞིག་ཡིན་པས་མ་འོས་པ་དང་མ་འཚམས་པ་ཞིག་མིན་པས་སད་པར་མི་

བགི་ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་བཞིན། 

ཐུབ་པ་ཆེན་པོའི་བཀའ་ནི་སན་དགུ་ཞིག །

ཁོད་ཀི་ཐུགས་སུ་ལྟ་ཡང་ཆུད་མོད་ཀི། །

རོ་ཐལ་ལས་བགིས་དགུང་ཟླའི་འོད་ཀིས་ནི། །

ཆེས་དཀར་ཉིད་དུ་ཅི་སྟེ་མི་བགིད་ལགས། །
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ཐུབ་པ་ཞེས་པ་ནི། དག་བཅོམ་པ་དག་ལ་ཐུབ་པ་ཞེས་

བརོད་ཅིང༌། ཉོན་མོངས་པའི་དག་བཅོམ་ཞིང་དག་ཐུབ་པའམ་ཉོན་མོངས་པའི་དག་

ལས་རྒྱལ་བས་ན་ཐུབ་པ་ཞེས་བརོད། ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་པ་ནི། ཉོན་མོངས་ཙམ་

མིན་པར་ཤེས་བྱའི་སྒིབ་པ་ཡང་བཅོམ་ཞིང་དེ་ལས་རྒྱལ་བས་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་

བརོད་པ་ཡིན། 

དེ་ལྟར་ཐུབ་པ་ཆེན་པོའི་བཀའ་ནི། སོ་ཐམས་ཅད་ནས་བཟང་ཞིང་ཡིད་དུ་འོང་

བ་འདི་ལྟ་བུ་ནི་ཁོད་ཀི་ཐུགས་སུ་ལྟ་ཡང་ཆུད་མོད་ཀིས་ཞེས་ཁོད་ཀི་ཐུགས་སུ་ཇི་

བཞིན་ཆུད་ནས་མཁེན་གི་ཡོད་པས་ཁེད་ཀིས་མ་མཁེན་པ་ཞིག་གསར་དུ་མཁེན་

རྒྱུ་མེད་ཀང༌། དཔེར་ན། རོ་ཐལ་ལམ་རོ་ཞོའི་དཀར་རི་བྱུགས་པའི་ཁང་བཟང་ལ་

དགུང་ཟླའི་འོད་ཟེར་འཕྲོ་སབས། ཆེས་དཀར་བ་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་ལྟར་ཁེད་ཀི་ཐུགས་

སུ་ཆུད་པ་དེ་ཉིད་ཇེ་གསལ་དུ་འགོ་བའི་ཕན་ཐོགས་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན། དེས་ན་རྒྱུ་མཚན་

འདི་འད་ལ་བརེན་ནས་ཕྱག་བྲིས་གནང་གི་ཡོད་ཅེས་རོགས་ཟིན་གསལ་འདེབས་ཀི་

ཚུལ་དུ་གསུངས་པ་ཡིན། གཞུང་དངོས་གཞིར། 

རྒྱལ་བས་སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་དང༌། །

གཏོང་དང་ཚུལ་ཁིམས་ལྷ་རེས་དན་པ་དྲུག །

རབ་ཏུ་བཀའ་སྩལ་དེ་དག་སོ་སོ་ཡི། །

ཡོན་ཏན་ཚོགས་ཀིས་རེས་སུ་དན་པར་བགི། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཕྱི་ནང་གི་ཁད་པར་སྐྱབས་འགོས་འབྱེད་པར་གསུངས་

ཤིང༌། དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་དང༌། ཆོས་དང༌། དགེ་འདུན་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགོ་
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བཤེས་སྤྲིང་གི་བཀའ་ཁྲིད།

བའི་སྐྱབས་འགོ་ཡོད་ན་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་པ་ཡིན་ལ། སྐྱབས་འགོ་དེར་

གང་འད་ཡིན་ནམ་བསམ་པའི་སྐྱབས་ལ་གཉིས་འཛིན་ལྟ་བུའི་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ན་ནང་པ་

སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་པའི་གས་ནས་བུད་འགོ་བ་ཡིན། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་

ཆགས་པ་ལ་བ་མ་ཞིག་གི་དྲུང་ནས་ཆོ་ག་ཞིག་བཏོན་ནས་ནང་པར་འགྱུར་བ་དང༌། 

ཡང་དེ་ཙམ་ཡག་པོ་མ་བྱས་ན་ནང་པ་རྣམས་འཚོགས་ནས་ནང་པའི་གལ་ནས་མར་

ཕུད་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། 

སེམས་ནང་སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ལ་རེ་གཅིག་པའི་དད་པ་དང་

ཡིད་ཆེས་བྱུང་ན་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་པ་ཡིན་ལ། ཡིད་ཆེས་དེ་ཉིད་ཅུང་

ཟད་ཉམས་ཏེ་ཐེ་ཚོམ་གི་སྟེང་དུ་སླེབས་ན། ཕལ་ཆེར་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་པའི་

གས་ནས་བུད་འགོ་གི་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའི་སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་

སུ་འགོ་བའི་སྐྱབས་འགོ་ལ་བརན་ལོས་དང༌། སྐྱབས་འགོ་ཟབ་ཚད་བཅས་ཀི་ཁད་

པར་མང་པོ་ཡོད། དཔེར་ན། སྤིར་བཏང་ང་རང་ཚོས་སར་གི་ལོ་རྒྱུས་ཐོས་པ་དང༌། 

ཡང་ན་རང་ཉིད་ཀི་ཕ་མེས་ནས་བ་མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་བག་

ཆགས་བརན་པོ་ཡོད་པ་དང༌། རྒྱུ་མཚན་མཐོང་མིན་ཇི་ལྟར་ཡང་རེ་གཅིག་པའི་བ་

མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་མཁེན་བསམ་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་ཕལ་ཆེར་སྐྱབས་འགོ་རིམ་

པ་དང་པོ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན། དེ་མིན་གྲུབ་མཐའི་ར་བ་འཁྲུལ་སོང་གདོང་ལྔའི་སྒ་

དབྱངས་ལས། 

བདག་ལྟའི་ཞེན་ཡུལ་སྒྲུབ་འགོག་ཕྱི་ནང་གཉིས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་སྟེ། ཆེད་དུ་མངགས་ནས་བདག་ལྟ་ལྷན་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

སྐྱེས་ཡོད་མུས་ཐོག་ད་དུང་གྲུབ་མཐས་བཏགས་ཤིང་རིགས་པས་བསྒྲུབས་ཏེ་

བདག་ཏུ་ལྟ་བ་བརན་དུ་གཏོང་བའི་གྲུབ་མཐའ་ཡོང་གི་ཡོད། སོན་ལ་བདག་ལྟ་ལྷན་

སྐྱེས་ལམ་སང་མེད་པར་བཟོ་ཐུབ་རྒྱུ་མེད་ཀང༌། ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་བདག་ལྟ་བརན་

དུ་མི་གཏོང་བར་བདག་མེད་པའི་ལྟ་བ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཐབས་ཚུལ་སྟོན་མཁན་གི་

གྲུབ་མཐའ་རྣམས་ཀི་ཁད་པར་ཤེས་དགོས་པ་ཡིན། 

མདོར་བསྡུས་ན་ལྟ་བ་རེན་འབྱུང་གི་ལྟ་བ་གསུང་གི་ཡོད་པ་དང༌། སྤོད་པ་འཚེ་

བ་མེད་ཅིང་སིང་རེ་ར་བར་གྱུར་པའི་ཆོས་ཚུལ་ཞིག་ལ་རྒྱུ་མཚན་མཐོང་ནས། ཆོས་

ཚུལ་འདི་གཞན་དང་མི་འད་བ་ཞིག་འདུག་བསམ་པའི་ཐོག་ནས་རང་ཉིད་ཀིས་ལག་

ཏུ་བངས་ན་འཕྲལ་དུ་སྐྱིད་པ། ཕུགས་ལ་བདེ་བ་དང༌། རང་ལ་ཕན་པ་མ་ཟད་གཞན་

ལའང་ཕན་པ་ཞིག་རེད་འདུག་བསམ་པ་ཞིག་དང༌། ཇི་ཙམ་དཔྱད་ཀང་འགལ་འདུ་

དང་རིགས་པས་གནོད་པ་མི་འདུག་བསམ་པའི་ཐོག་ནས། སྤོ་བ་སྐྱེས་ཏེ་སྐྱབས་སུ་

འགོ་བ་ནི་སྐྱབས་འགོ་སྤུས་དག་པོ་ཆགས་ཀི་ཡོད། ད་དུང་ཡང་རང་ཉིད་ཀིས་ལམ་

ལ་བསླབས་ཏེ་སེམས་ལ་གཞི་ནས་འགྱུར་བ་ཐེབས་པའི་སབས་སུ་ཇི་ཙམ་གིས་

རང་ལ་ཉམས་མོང་ཇེ་ཟབ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྟོབས་ཀིས་སྐྱབས་འགོའི་དད་པ་ཡང་ཇེ་ཆེ་

དང་ཇེ་ཟབ་ཏུ་འགོ་ཐུབ་པ་ཡིན།

སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ཞེས་པའི་གོ་རིམ་ནི། ང་རང་ཚོ་འཇིག་རེན་

ཡུལ་དུས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ལ་བྱུང་བའི་རིམ་པའི་དབང་དུ་བྱས་ན། ཐོག་མར་མཆོག་

གི་སྤྲུལ་སྐུ་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་དེ་ཉིད་བྱུང་བ་དང༌། མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུས་

ཆོས་གསུངས་ཤིང་ལུང་གི་ཆོས་འཁོར་བསོར། དེ་ལ་བརེན་ནས་གདུལ་བྱའི་རྒྱུད་
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བཤེས་སྤྲིང་གི་བཀའ་ཁྲིད།

ལ་གཞི་ནས་བསླབ་པ་གསུམ་གི་རོགས་པའི་ཡོན་ཏན་དེ་དག་སྐྱེས་ཤིང༌། དེ་ནས་

རིམ་གིས་འཕགས་པའི་ལམ་གི་བདེན་པའམ། མདོར་ན། སྟོང་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་

མཐོང་བའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་སབས་རོགས་པའི་ཆོས་འཁོར་གྲུབ་ཅིང༌། དེ་ལ་

བརེན་ནས་འགོག་ལམ་གིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་དཀོན་མཆོག་ངོ་མ་དེ་མངོན་དུ་གྱུར་

བ་དང༌། དེ་ལྟ་བུའི་ལམ་གི་བདེན་པ་སྐྱེས་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་རང་རྒྱུད་ལྡན་གི་

གང་ཟག་དེ་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་དུ་གྱུར་བ་ཡིན། དེར་བརེན་སངས་རྒྱས་དང༌། 

ཆོས་དང༌། དགེ་འདུན་ཞེས་བསྟན་པ་གཅིག་ལ་གོ་རིམ་རིམ་ཅན་དུ་བྱུང་ཚུལ་འདི་

ལྟར་ཡིན། 

གཞིའི་སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་དེ་ཡང་སློབ་པ་འཕགས་པ་སོན་དུ་འགོ་བའི་

ཐོག་ནས་ཡོང་བ་ཞིག་དང༌། སློབ་པ་འཕགས་པ་ཆགས་པ་དེ་ཡང་ཆོས་དཀོན་

མཆོག་ནམ་ཞིག་རང་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པའི་ཚེ་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་དུ་གྱུར་བས་ར་

བ་ཆོས་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ལ། ཆོས་དཀོན་མཆོག་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་སབས་སློབ་པ་

འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་ཡིན། དེའི་སངས་རོགས་མཐར་ཕྱིན་པའི་གནས་སབས་ལ་

མི་སློབ་པའི་དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་ཏུ་གྱུར་བ་ལས་སངས་རྒྱས་ཞེས་ཐོག་མ་ནས་

སངས་རྒྱས་རྒྱས་པ་ཞིག་གཏན་ནས་མེད། སངས་རྒྱས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ངོས་

ནས་བཤད་ན་ཐོག་མའི་གནས་སབས་ཤིག་ཡོད། དེ་ཡང་ཐོག་མར་སེམས་ཅན་ཐ་

མལ་པ་ཞིག་ནས་རིམ་གིས་སངས་རྒྱས་པ་ཤ་སྟག་ཡིན། 

དེས་ན་ང་རང་ཚོའི་སྐྱབས་ངོ་མ་དེ་ཆོས་དཀོན་མཆོག་ཆགས་ཡོད། དཔེར་ན། 

སངས་རྒྱས་ང་རང་ཚོའི་སྐྱབས་བསླུ་བ་མེད་པ་དང༌། དགེ་འདུན་སྐྱབས་བསླུ་བ་མེད་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

པ་ཡིན་ཚུལ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀིས་ལམ་བསྟན་ཞིང༌། དགེ་འདུན་གིས་མིག་དཔེ་

བསྟན་པའི་ཐོག་ནས་གཙོ་བོ་མཐར་ཐུག་ང་རང་ཚོའི་རྒྱུད་ལ་ཆོས་དཀོན་མཆོག་

སྐྱེས་པའི་སོ་ནས་འཇིགས་པ་ལས་གོལ་བར་བྱེད་དགོས་པས་སྐྱབས་དངོས་ནི་

ཆོས་དཀོན་མཆོག་ཡིན། དེར་བརེན་ང་རང་ཚོས་སྐྱབས་འགོ་བསགས་ཞེས་བརོད་

སབས་རེ་ཚིག་འདོན་པ་དེར་སྐྱབས་འགོ་ཞེས་བརོད་ཀི་ཡོད་ཀང༌། སྐྱབས་འགོ་ངོ་

མ་ནི་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་སེམས་ཀི་སྟེང་ནས་ཡིད་ཆེས་ཡོང་བ་དེར་སྐྱབས་འགོ་

ཞེས་བརོད་ཀི་ཡོད། དེ་ལའང་ཇི་ཙམ་གིས་སྐྱབས་འགོའི་རྒྱུ་གནད་དུ་འཁེལ་བ་

བྱུང་བ་དེའི་སྟོབས་ཀིས་སྐྱབས་འགོ་དེ་ཉིད་ཀང་ཟབ་པ་ཡོང་གི་ཡོད། 

སྐྱབས་འགོའི་རྒྱུ་གང་ཞེ་ན། འཇིགས་དད་གཉིས་ཞེས་གསུང་གི་ཡོད། རང་མི་

འདོད་པའི་སྡུག་བསལ་ལམ་འཇིགས་པ་ཞིག་ལ་མི་འདོད་པ་སྐྱེས་ནས། སྡུག་བསལ་

གང་རུང་ཞིག་ལ་འཇིགས་པའི་འཇིགས་སྐྲག་དང༌། དེ་ལས་སྐྱོབ་པའི་ནུས་པ་དཀོན་

མཆོག་ལ་ཡོད་པར་ཡིད་ཆེས་པའི་ཡིད་ཆེས་ཀི་དད་པ་བཅས་འཇིགས་དད་གཉིས་

ཀི་ཐོག་ནས་དཀོན་མཆོག་མཁེན་བསམ་པའི་བོ་དེར་སྐྱབས་འགོའི་རྒྱུ་ཞེས་གསུང་

གི་ཡོད། སྡུག་བསལ་ལམ་འཇིགས་པ་ལ་འཕྲལ་གི་འཇིགས་སྐྲག་གི་སྡུག་བསལ་

དང༌། སྡུག་བསལ་གི་ར་བར་གྱུར་པའི་ཉོན་མོངས་པའི་འཇིགས་པས་འཇིགས་པ་

དང༌། ཉོན་མོངས་པའི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པ་དེར་གཏིང་ནས་མི་འདོད་པ་སྐྱེས་

ཤིང༌། དེས་མནར་ཚུལ་ལ་འཇིགས་པས་འཇིགས་པ་དེ་ལས་སྐྱོབ་པའི་སྐྱབས་

གནས་ནི་ཆོས་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པར་ཡིད་ཆེས་བྱས་ནས་ཆོས་ལ་དད་པ་སྐྱེ་བ་དེ་

ནི་གཙོ་བོ་ཡིན། 
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བཤེས་སྤྲིང་གི་བཀའ་ཁྲིད།

ང་རང་ཚོས་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཞེས་པའི་ཆོས་ནི་མང་འདས་ལ་བརི་བ་ནི་

གཙོ་བོ་ཡིན། འཕྲལ་སེལ་གི་ནད་ན་ཚས་མནར་ཏེ་སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི་

བ་ནི་སྐྱབས་འགོ་ཡིན་ཤས་ཆེ། འོན་ཀང་དེ་དག་ནི་ཧ་ཅང་དམན་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་

ངན་འགོའི་སྡུག་བསལ་ལ་འཇིགས་ནས་དེ་ལས་སྐྱོབ་པའི་ནུས་པ་སྐྱབས་གནས་

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་བྱེད་པ་ནི་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡིན། འོན་

ཀང་ད་ལྟ་གཙོ་བོ་ནི་ཉོན་མོངས་ཀིས་རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ཕུང་ཚུལ་ཤེས་ནས་

ཉོན་མོངས་ལ་དགར་བལྟས་ཤིང༌། དེ་དང་བྲལ་བ་ཞིག་བྱུང་ན་བསམ་པའི་ཉོན་

མོངས་པའི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པ་དེར་གཏིང་ནས་འཇིགས་པས་འཇིགས་པ་དེས་

དངས་ནས་དེ་ལས་སྐྱོབ་མཁན་ནི་ཆོས་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་དང༌། མཐར་གཏུགས་

ན་ཆོས་མང་འདས་དེ་ཡིན་པ་ཤེས་ནས་མང་འདས་ལ་རེ་གཅིག་པའི་ཡིད་ཆེས་ཀི་

ཐོག་ནས་མང་འདས་དེ་མངོན་དུ་བྱེད་ཐུབ་ན་བསམ་པའི་མང་འདས་མངོན་དུ་བྱ་

འདོད་ཀི་བོ་ཞིག་དགོས་པ་ཡིན། དེར་བརེན་ཆོས་སྟོན་མཁན་གི་སངས་རྒྱས་དང༌། 

དེ་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་མཁན་གི་དགེ་འདུན་ལ་སིང་ནས་ཡིད་ཆེས་ཡོང་བ་དང༌། དེ་

བཞིན་ཉོན་མོངས་པའི་དབང་གིས་སིད་པ་འཁོར་བར་འཁོར་བའི་འཇིགས་པ་ཙམ་

མིན་པར་ཞི་བ་ཕྱོགས་གཅིག་པ་དེ་ཡང་རང་དོན་ཉི་ཚེ་བ་དང༌། གཞན་དོན་ཕྱོགས་

རེ་བ་ལས་ཡོང་རྒྱུ་མེད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཡིན། 

དེར་བརེན་ཞི་བ་ཕྱོགས་གཅིག་པ་ལའང་མི་འདོད་པར་བལྟས་ཏེ་ཞི་བ་ཕྱོགས་

གཅིག་པར་ལྷུང་ན་དེས་རང་དོན་དང་གཞན་དོན་གང་ལ་ལྟོས་ཀང་འདིས་ད་དུང་མ་

འདང་བ་མཐོང་བའི་ཐོག་ནས། ཞི་བ་ཕྱོགས་གཅིག་པར་ལྷུང་ན་ཡང་མི་འགིག་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བསམ་པའི་འཇིགས་སྣང་ཞིག་ཡོང་བ་ཡིན། སིད་ཞིའི་མཐའ་གཉིས་ཀར་མི་འདོད་

པར་བལྟས་ནས་དེ་ལས་གོལ་འདོད་ཀི་བོས་སངས་རྒྱས་ཀི་མི་གནས་པའི་མང་

འདས་སམ། ཆོས་སྐུ་མི་གནས་པའི་མང་འདས་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་དེ་མངོན་དུ་བྱ་འདོད་ནི་

དངོས་གནས་སིད་ཞིའི་མཐའ་མཐའ་དག་ལས་ཡོངས་སུ་བརྒལ་བ་དང༌། ཡོངས་སུ་

འདས་པའི་མང་འདས་མཐར་ཐུག་པ་དེ་ཡིན་བསམ་པའི་ཐོག་ནས་རེ་གཅིག་པའི་

ཡིད་ཆེས་ཀི་ཐོག་ནས་མངོན་དུ་བྱ་འདོད་ཀི་བོ་བྱུང་ན་སྐྱབས་འགོ་ཡག་ཤོས་དེ་

ཆགས་ཀི་ཡོད། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་སྐྱབས་འགོ་ནི། ཀུན་སློང་ལ་འཇིགས་དད་ཙམ་

མིན་པར་གཞན་སྡུག་བསལ་གིས་མནར་བ་ལ་མི་བཟོད་པའི་སིང་རེའི་བསམ་པ་

དང༌། དེ་བཞིན་དམིགས་པ་ནི། མདོ་སེ་རྒྱན་ལས། 

ཀུན་ཏུ་འགོ་དང་ཁས་ལེན་རོགས་དང་ཟིལ་གནོན་པར། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དམིགས་པ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཆེད་དུ་དམིགས་

པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཐོབ་བྱར་ཁས་ལེན་པ། དེ་ཡང་སིད་ཞི་གཉིས་ཀ་ལས་འདས་

པའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་བྱར་ཁས་ལེན་ཞིང༌། སངས་རྒྱས་སིད་ཞིའི་མཐའ་ལས་འདས་

པའི་དབྱིངས་མཐར་ཐུག་ཏུ་བརིས་ན། བྱང་ཆུབ་རོགས་པར་མཁེན་པ་ཞེས་པའི་

གཙོ་བོ་ནི། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུར་བརིས་དགོས་པ་མིན་ནམ་སམ། དེ་ལྟ་བུའི་སྐྱབས་འགོ་ནི་

བོའི་ཁད་པར་ལས་དམིགས་པ་རྒྱ་ཆེ་བ་དང༌། མཐར་ཐུག་གི་དགོས་དོན་ནི་དོན་

གཉིས་མཐར་ཕྱིན་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་དོན་དུ་གཉེར་བ་དེ་ཡིན་པས་ཉན་

རང་གི་སྐྱབས་འགོ་སྟེ། རང་རང་གི་བྱང་ཆུབ་མངོན་དུ་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཙམ་གི་ཆེད་དུ་

དམིགས་པའི་སྐྱབས་འགོ་དེ་ཉིད་ཟིལ་གིས་གནོན་པས་ན། གཙོ་བོ་སངས་རྒྱས་
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བཤེས་སྤྲིང་གི་བཀའ་ཁྲིད།

ཐོབ་བྱར་ཁས་ལེན་པ་ཞེས་པས། བྱང་ཆུབ་བམ་སངས་རྒྱས་དེ་རང་གི་མངོན་དུ་བྱ་

འདོད་དང༌། མངོན་འདོད་ཀི་དད་པ་དེ་གཙོ་ཆེ་ཞིང༌། དེ་ཡོང་བ་ལ་ད་ལྟ་གྲུབ་ཟིན་

པའི་སངས་རྒྱས་དང༌། ཆོས་དང༌། དགེ་འདུན་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀི་ཐོག་ནས་སྐྱབས་སུ་

མཆི་བའོ། །

ང་རང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་སྐྱབས་འགོ་བཞི་སོར་དང༌། ལྔ་སོར་དང༌། དྲུག་སོར་

སོགས་བྱས་ཏེ། བ་མ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་

མཆིའོ། །ཆོས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །དགེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ཞེས་དང༌། 

མདོར་ན་དེ་ཡང་མང་དུ་འགོ་སབས་བ་མ་ཡི་དམ་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དཔའ་བོ་

མཁའ་འགོ་ཉན་རང་ཆོས་སྲུང་ཞེས་ང་ཚོར་སྐྱབས་ཧ་ཅང་གི་མང་པོ་ཞིག་བརི་རྒྱུ་

ཡོད། དེ་དག་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་ནང་དུ་བསྡུ་དགོས་ཤིང༌། སྐྱབས་གནས་ཡང་

དག་རྣམས་ནི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་ནང་དུ་འདུས་ཡོད། 

ཡི་དམ་དངོས་དེ་དག་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཁོངས་དང༌། བ་མ་ལ་སློབ་པའི་དགེ་

འདུན་དང༌། མི་སློབ་པའི་དགེ་འདུན་ཡང་ཡོད། དེ་བཞིན་སོ་སྐྱེ་ཡང་ཡོད། འོན་ཀང་

རང་རང་སོ་སོར་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཀི་བྱིན་རླབས་ཚང་མ་འཇུག་པའི་སོ་ལྟ་

བུ་ནི། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བསྟན་པའི་ལམ་ང་རང་ཚོར་ཐད་ཀར་ངོ་

སྤོད་གནང་མཁན་གི་བ་མ་དེ་ཆགས་ཡོད་སྟབས། རང་གི་ངོས་ནས་གཙོ་བོ་སངས་

རྒྱས་དང་ཆོས་ངོ་སྤོད་མཁན་བ་མ་ཡིན་ལ། དགེ་འདུན་ངོ་སྤོད་མཁན་ཡང་བ་མ་

ཡིན། དེའི་ནང་ནས་གཙོ་བོ་ཆོས་ངོ་སྤོད་མཁན་དེ་བ་མ་ཆགས་ཡོད། དེ་འདའི་ངོས་

ནས་སྐྱབས་གསུམ་ཀུན་འདུས་ཀི་ལམ་སྟོན་མཁན་གི་ལམ་སྟོན་མཐར་ཐུག་དང༌། 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

རང་ལ་དིན་ཆེ་ཤོས་དང་སིང་ཉེ་ཤོས། རང་ཉིད་ལ་ལམ་སྟོན་མཁན་བ་མ་དེ་ཡོད་

པའི་དབང་གིས་སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་དེ་དག་ངོ་འཕྲོད་ཀི་ཡོད། ལམ་

སྟོན་གི་བ་མ་དེ་དང་བྲལ་ན་རང་སྟོབས་ཀིས་དེ་ལྟར་ངོ་འཕྲོད་དཀའ་བས་དེ་འདའི་

ཐོག་ནས་བ་མའི་ངོ་བོ་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང་རང་ངོས་ནས་ར་ཆེ་ཤོས་དང༌། བཀའ་

དིན་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་སྟབས་བ་མ་དེ་དང་པོར་སོས་ཀི་ཡོད། དོན་དངོས་

སོ་སྐྱེའི་བ་མ་དང༌། སློབ་པའི་འཕགས་པ་ཡོང་གི་ཡོད་ལ། མི་སློབ་པའི་འཕགས་

པའང་ཡོད། 

མདོར་ན་ཡི་དམ་སངས་རྒྱས་དང༌། ཕལ་ཆེར་མཁའ་འགོ་ཆོས་སྲུང་ཞེས་པ་དེ་

དག་གི་ནང་དུ་སློབ་པ་དང་མི་སློབ་པ་གཉིས་ཀ་ཡོང་གི་མེད་དམ་སམ། ངས་ངོ་ཤེས་

པའི་འཇར་མན་གི་མི་ཞིག་ཡོད། ཁོ་རང་ནང་པ་ཡིན་མིན་མི་ཤེས་ཀང༌། ནང་པ་ལ་

ཧ་ཅང་གི་དགའ་པོ་ཡོད། ཁོང་ཉིན་ཞིག་འབྲུག་ལ་བསྐྱོད་སབས་ཚོགས་ཞིང་ཞིག་

མཇལ་འདུག འབྲུག་ནས་མར་འཁོར་ཏེ་ང་ལ་ཧོན་འཐོར་མདོག་གི་ངང་ནས་བ་མ་

དང༌། ཡི་དམ། ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་སྟོང་བཅས། རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་སངས་

རྒྱས་སྟོང་གི་ནང་དུ་ཡོད་པ་དང༌། ཡི་དམ་བརྒྱུད་སེ་བཞི་སྟེང་དུ་ཡོད་སྟབས། སངས་

རྒྱས་འོག་ཏུ་བཞག་འདུག་དེས་ན་སངས་རྒྱས་ལས་ར་ཆེ་བ་ཞིག་འདུག་པས་དེ་འད་

ཡོང་ཤེས་ཐབས་མེད་ཅེས་ང་ལ་ཧ་ཅང་ངོ་རྒོལ་བྱས་བྱུང་བས་དེར་ཁག་མེད། 

སབས་རེ་གནད་འགག་དང་ལམ་གི་ཁོག་ཡག་པོ་ཞིག་མ་ཤེས་ན། ལྷ་ལས་ཕུལ་

བྱུང་གི་བསྟོད་པའི་ནང་གསུངས་པ་བཞིན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདུལ་རྒྱུའི་དག་

དང༌། སྐྱོང་རྒྱུའི་གཉེན། གོ་མཚོན་གང་ཡང་མེད་པར་བྱམས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་
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ཐམས་ཅད་ཕམ་པར་མཛད་ཀི་ཡོད། དེ་ལས་གཞན་པའི་ལྷ་རྣམས་ནི་རང་ཕྱོགས་

སྐྱོང་རྒྱུ་དང༌། གཞན་ཕྱོགས་འདུལ་བའི་མཚོན་ཆ་འད་མིན་འདུག་ཅེས་གསུང་གི་

ཡོད།

དེས་ན་ང་རང་ཚོས་གཟབ་ནན་གིས་བསམ་བོ་བཏང་ནས་གནད་འགག་ཡག་

པོ་མ་ཤེས་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆགས་བྲལ་གི་སྤོད་པ་ཞི་ཞིང་དུལ་བ་དེ་གཤམ་

དུ་ཡོད་པ་དང༌། མཆེ་བ་གཙིགས་ཤིང༌། མཚོན་ཆ་འད་མིན་འཐོགས་པ་དེ་དག་གོང་

དུ་ཡོད་སྟབས་གནས་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཡོང་ཉེན་ཡོད། དེ་ནི་འཕྲོས་བཤད་ཡིན་ལ། དེ་

དག་ཀང་ང་ཚོས་ཤེས་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན།

དེ་ནས་བ་མ་ཞེས་བརོད་སབས། ཁེད་རང་ཚོའི་རྒྱ་སད་ཀི་མིང་ཚིག་ཧོའᨖ་ཕོའᨖ་

ཞེས་པ་དེས་མགོ་ལོག་ལུང་པ་གང་རེད་ཡོད། མགོ་ལོག་གང་ཞིག་རེད་ཡོད་ཅེ་ན། 

རྒྱ་སད་ཀི་ཧོའᨖ་ཕོའᨖ་ཞེས་པའི་མིང་ཚིག་དེ་ནི་སངས་རྒྱས་གསོན་པ་ཞེས་པའི་དོན་

ལ་གོ་གི་ཡོད། དེ་ནི་ལེགས་སྦར་སད་ཀི་གུ་རུ་ཞེས་པའི་གོ་བ་ནོར་ཡོད་ལ། བོད་

སད་ཀི་བ་མ་ཞེས་པའི་གོ་བ་ཡང་ནོར་ཡོད། ལེགས་སྦར་སད་དུ་གུ་རུ་དང༌། བོད་

སད་དུ་བ་མ་ཞེས་པ་གཉིས་ནི། ཡོན་ཏན་གི་ལི་བའི་གོང་ན་མེད་པ་སྟེ། གང་གི་ཐོག་

ནས་གོང་ན་མེད་པ་རེད་ཅེ་ན། ཡོན་ཏན་གི་ཆ་ནས་ལི་བ་དང༌། དིན་གི་ཆ་ནས་ལི་བ། 

དིན་དང་ཡོན་ཏན་གི་ངོས་ནས་དེ་ལས་གོང་ན་མེད་པས་བ་མ་ཞེས་བརོད་པ་ཡིན། 

བ་ཞེས་པ་ནི་གོང་མ་དང༌། མ་ནི་དགག་ཚིག་སྟེ་གོང་ན་མེད་པའི་དོན་ཡིན། ལེགས་

སྦར་སད་དུ་གུ་རུ་ཞེས་པ་དེ་ཡང་ལི་བ་ལ་འགོ་གི་ཡོད། ཧོའᨖ་ཕོའᨖ་ཞེས་པའི་སད་ཆ་

ནི་དེའི་ནང་དུ་མེད་ཅིང༌། དེ་ནི་རྒྱ་སད་དུ་དད་པ་ཡིན་ལས་ཆེ། འོན་ཀང་མིང་ཚིག་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དེ་བེད་སྤོད་བྱས་པའི་རྐེན་གིས། དེང་སབས་དབྱིན་ཇིའི་སད་དུ་སངས་རྒྱས་

གསོན་པ་ཞེས་པ་དེས་མགོ་ལོག་ཆེན་པོ་རེད་ཀི་འདུག བ་མ་ཞེས་སངས་རྒྱས་

ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ལས་ལོགས་སུ་ཕྱེ་བ་ནི། ཕལ་ཆེར་སགས་ཀི་རྣལ་འབྱོར་དང་

འབྲེལ་ནས་ཡོང་གི་མེད་དམ་སམ། དཔེར་ན། ང་རང་ཚོའི་ལམ་རིམ་གི་དབུར་

བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་ཐོན་པ་ལྟར་ལམ་རིམ་ནི་ཚེ་འདིའི་སྣང་ཞེན་ལྡོག་པ་ནས་

མར་ཁིད་ཀི་ཡོད་ཀང༌། མཐར་སགས་བ་མེད་ཀི་ལམ་ལ་འཇུག་པ་གཞིར་བཞག་

ནས་ཁིད་ཡོང་གི་ཡོད། དེ་ལྟར་མིན་པར་མདོ་རྐང་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཁིད་ན། 

བྱང་ཕྱོགས་སོ་བདུན་ལྟ་བུའི་ལམ་གི་རྣམ་གཞག་ཅིག་གསུངས་དགོས་ཀང༌། དེ་

ལྟར་མ་གསུངས་བར་ཕྱི་མའི་སྣང་ཞེན་ལྡོག་པའི་མཚམས་སུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་སྦོང་

དང༌། དེ་ནས་ཕྱིན་དྲུག་གི་ལམ་དང༌། དེའི་ནང་ནས་ཞི་ལྷག་གཉིས་སླེབས་པ་ཞིག་

ཡོང་གི་ཡོད། 

མདོར་ན། སགས་བ་མེད་ཀི་ལམ་ལ་ཁིད་ཀི་ཡོད་པ་ནི་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཡིན། 

དེར་བརེན་སགས་བ་མེད་ཀི་ལམ་ལ་དཀྲི་བའི་སོན་འགོ་ལྟ་བུར་ལམ་རིམ་ཐོན་ཡོང་

གི་ཡོད་པས། སགས་བ་མེད་ཀི་བ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་ནས་བཤེས་གཉེན་

བསྟེན་ཚུལ་དེ་ཡོང་གི་ཡོད། དེ་ཡང་སགས་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ང་རང་

ཚོས་བ་མ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ་ཞེས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་དབུར་ལོགས་སུ་བ་

མ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ་ཞེས་སྦར་བ་དེ་ནི་ཕལ་ཆེར་དེ་ལྟར་མིན་ནམ་སམ། ད་དུང་

རྒྱས་སུ་བཏང་སབས་ཡི་དམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །མཁའ་འགོ་ཆོས་སྲུང་རྣམས་ལ་

སྐྱབས་སུ་མཆིའོ་ཞེས་ཐོན་ཡོང་གི་ཡོད། 
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དེ་ནས་ང་ཚོར་རོག་ད་གཅིག་ཡོད་པ་ནི། བ་མ་དང་སྤྲུལ་སྐུ་སྟེ། བ་མ་ནི་གོང་དུ་

ཞུས་པ་ལྟར་རྒྱ་གར་མཁས་པའི་གཞུང་དུ་ཡོད་ལ། འདུལ་བའི་སབས་སུ་འདུལ་བའི་

གནད་ཀི་བ་མ་ནས་བཟུང་བ་མའི་མཚན་ཉིད་ཀང་གསུངས་ཡོད། སྤྲུལ་སྐུ་ཞེས་པ་

ནི་བར་དུ་མིང་གསར་པ་ཆགས་པ་ཞིག་ཡིན། བོད་ཀི་སྤི་ཚོགས་ནང་སྤྲུལ་སྐུ་ངོས་

འཛིན་བྱེད་པ་ནི་ཧ་ལམ་མི་ཐོག་ནས་མི་ཐོག་ཏུ་ཕ་ཤུལ་བུ་འཛིན་ལྟར་སླེབས་ཡོད། 

སྤྲུལ་སྐུ་ཞེས་བརོད་ན་ཁིམ་ཚང་གཅིག་གི་ལུགས་སོལ་ལྟ་བུ་ཆགས་གབ་བྱེད་ཀི་

འདུག དེ་ཡང་ཕ་མ་བུ་ཕྲུག་ལྟ་བུ་མིན་ན་ཡང༌། སྤིར་བཏང་མི་རབས་ནས་མི་རབས་

བྱས་ཏེ་འདི་ལྟར་བརེན་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོང་གི་ཡོད། དེ་འདའི་གནས་ཚུལ་གི་འོག་

ནས་དེང་སབས་སྤྲུལ་སྐུ་དང༌། བ་མ་གཉིས་དངོས་གནས་བྱས་ན་དབྱེ་བ་ཕྱེ་དགོས་

པ་ཞིག་འདུག བ་མ་ཞེས་བརོད་ན་དངོས་གནས་ཚད་དང་ལྡན་ཞིང༌། བ་མའི་མཚན་

ཉིད་ཚང་བ་དང༌། བ་མའི་འོས་ཆོས་ཚང་བའི་ཐོག་ནས་བ་མ་ཆགས་དགོས་པ་ཡིན།

སྤྲུལ་སྐུ་ཞེས་བརོད་ན་བྱ་བ་ལེགས་ཉེས་གང་ཞིག་བྱས་ཀང་སྤྲུལ་སྐུའི་མིང་དེ་

སོད་ཀི་ཡོད། དེས་ན་ནམ་རྒྱུན་ངས་བ་མ་དང་སྤྲུལ་སྐུར་མུ་བཞི་བཞག་གི་ཡོད། 

བོད་པའི་སྤི་ཚོགས་ནང་དུ་སབས་རེ་བ་མ་དང་སྤྲུལ་སྐུ་ཕེབས་སབས་ར་ཧྲག་ཇི་ཙམ་

མང་བ་ཡོད་པ་དེ་བ་མ་ར་ཆེ་བར་བརི་སོལ་ཡོད། དེ་རིང་བ་མ་ཞིག་ར་ཧྲག་མང་པོ་

སྒིག་ནས་ཕེབས་ཀི་འདུག་ཅེས་སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་བ་དང༌། ཕྱག་འཚལ་བ་ལྟ་བུ་བྱེད་

ཀི་ཡོད།

དངོས་གནས་ངེས་པ་དོན་གི་བ་མ་རྒྱུགས་ཁུག་བསྣམས་ཏེ་ཕེབས་མཁན་

ཞིག་བྱུང་ན། སྤང་པོ་ཞིག་སླེབས་བྱུང་ཞེས་རམ་པ་ཞིག་སྤད་ན་ཨང་དང་པོ་ཡིན། དེ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

མིན་ཚོར་སྣང་དེ་ཙམ་མེད་པ་ལྟ་བུ་བྱེད་ཀི་འདུག་པ་ནི་ནོར་འཁྲུལ་ཡིན། ངས་རག་

པར་ཤོད་ཀི་ཡོད། ཇོ་བོ་རེ་དངོས་གནས་སེ་སྣོད་འཛིན་པ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་

མདོ་སགས་རབ་འབྱམས་ལ་མཁས་པའི་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་

ཞིག་ཆགས་ཡོད་ཅིང༌། ཇོ་བོ་རེ་བོད་དུ་ཕེབས་སབས་སྟོད་ཀི་ས་སྣེར་ཕེབས་འབྱོར་

ཟིན་སབས། ཇོ་བོ་རེ་ཕེབས་ཀི་ཡོད་པས་བོད་ཀི་བ་ཆེན་རྣམ་པ་ཕེབས་བསུར་

ཕེབས་རོགས་ཞེས་ཞུ་སབས། བོད་ཀི་བ་ཆེན་དག་གིས་བོད་ཀི་དམིགས་བསལ་ཕོ་

རོག་མིག་ཅེས་པ་ལ་སོགས་པའི་གོན་གོས་རིག་པོ་གོན་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྣམས་གོན་པ་

དང༌། ར་རིག་པོར་ཞོན། ར་ལ་གཟབ་མཆོར་གིས་བརྒྱན་པ་དང༌། གྲྭ་ཆས་ཀི་སྟེང་དུ་

གོན་གོས་འད་མིན་གོན་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྣམས་གོན་ནས་ཕེབས་སྟབས་ཇོ་བོ་རེས་ཁད་

གསོད་གནང་སྟེ། བོད་པའི་འདེ་ཡོང་གི་འདུག་ཅེས་དབུ་བཏུམ་ནས་བཞུགས་པ་

ཡིན། གང་ཞིག་བྱས་སམ་ཇོ་བོ་མ་མཉེས་པ་གནང་སོང་ཞེས་བརོད་སབས། གཞི་

ནས་བོད་ཀི་བ་མ་རྣམས་ར་ཐོག་ནས་བབས་ཤིང༌། གོན་གོས་འད་མིན་གོན་པ་

རྣམས་ཕུད་ནས་ཆོས་གོས་རྣམ་སྦར་བཞེས་ཏེ་ཕེབས་པས་གཞི་ནས་ཇོ་བོ་རེ་

ཐུགས་མཉེས་པོ་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད། དེ་ནི་ང་ཚོའི་བསླབ་བྱ་ཡིན་ལ། ང་ཚོས་

བསླབ་བྱ་དེ་རག་ཏུ་ཤོད་ཀི་ཡོད་ཀང༌། སབས་རེ་ལག་ལེན་དུ་ཏག་ཏག་འཁོལ་གི་

མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་འདུག

ཡང་ཨ་མདོའི་བ་མའམ་ཕལ་ཆེར་སོག་པོ་འདེས་མ་མིན་ནམ། ཐོ་ཡོན་བ་མ་ནི་

ཐད་ཀར་གསུངས་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། ཁོང་གིས་དབུས་གཙང་གི་བ་མར་གསུང་

གི་མེད་དམ། དེང་སང་བོད་ཀི་བ་མ་ཚོའི་མཚན་ཧ་ཅང་གི་རིང་པོ། ཡོན་ཏན་ཐུང་
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བཤེས་སྤྲིང་གི་བཀའ་ཁྲིད།

ཐུང་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད། དེང་སབས་བོད་ཀི་ཆོས་ལ་དོ་སྣང་གསར་པ་སླེབས་

སབས་ཁེད་རང་ཚོས་འདི་དག་ཡག་པོ་ཤེས་པ་བྱེད་དགོས། དེ་མིན་ཧ་ལོག་ཅིང་

མགོ་སོར་ཐེབས་ཉེན་ཡོད། ངས་རག་པར་ནུབ་ཕྱོགས་པ་ཚོར་ཤོད་ཀི་ཡོད། བ་མའི་

ཆོས་ཞེས་བརོད་པ་ནི་ནོར་བ་ཡིན། ང་ཚོ་བོད་ཀི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ནི་

ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་དང༌། ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ཡབ་སས་ལ་གཏུགས་པ་ཞིག་དང༌། 

ད་དུང་ཡར་དེད་ན་མཐར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཐུག་པ་ཞིག་ཡིན། མདོར་ན། མདོ་

སགས་གང་གི་སབས་སུ་ཡིན་ཡང༌། དོན་དག་གལ་ཆེ་གང་ཞིག་བྱུང་ཡང་རྒྱ་གར་

མཁས་པ་ཚད་ཐུབ་ཀི་གཞུང་ལ་གཏུགས་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་ཞེས་ཤོད་ཀི་ཡོད། དེ་

ལྟར་སོབས་པ་ཆེན་པོས་བཤད་ཐུབ་ཀི་འདུག དེར་བརེན་ང་ཚོ་བོད་ཀི་སངས་རྒྱས་

པའི་ཆོས་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་སགས་དང་བཅས་པ་ཆ་ཚང་བ་འདི་རྒྱ་གར་མཁས་པ་

ཚད་ཐུབ་ཀི་གཞུང་ལ་གཏུགས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། 

བར་སབས་ང་རང་ཚོའི་སྤི་ཚོགས་ནང་ཅུང་ཟད་ཉམས་ཆག་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྣམས་

ང་ཚོས་སར་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་གི་མཁས་པ་རྣམས་ཀི་གནང་སྟངས་གང་

ཞིག་ཡིན་པ་དེའི་སྟེང་དུ་འགོ་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། སངས་རྒྱས་

དང༌། ཆོས་དང༌། དགེ་འདུན་བཅས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགོ་བའི་

སྐྱབས་འགོ་ནི་ང་ཚོ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་པ་ཚང་མས་དེ་འདའི་སྐྱབས་འགོ་དེ་ཇེ་

ཟབ་ཇེ་བརན་ལ་གཏོང་དགོས་པ་ཡིན། དེ་ནས་གཏོང་དང་ཞེས་པ་ནི་གཏོང་ཕོད་

ཆེན་པོ་སྟེ། འདི་ནི་སབས་དེར་རྒྱལ་པོ་བདེ་སྤོད་ལ་གསུང་གི་ཡོད་ལ། རྒྱལ་པོས་

མཚོན་པའི་ང་རང་ཚོར་ཡོ་བྱད་ཡོད་ན་ངན་སློང་ལ་སྦིན་པ་གཏོང་རྒྱུས་མཚོན། 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

གཞན་ཕན་གིས་རོགས་རམ་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ཡིན།

ཚུལ་ཁིམས་ཞེས་པ་ནི། ཡ་རབས་ཀི་སྤོད་ཚུལ་བརན་པོ་དགོས་ཞེས་

གསུངས། སངས་རྒྱས་དན་པ་དང༌། ཆོས་དན་པ། དགེ་འདུན་དན་པ། གཏོང་བ་དན་

པ། ཚུལ་ཁིམས་དན་པ། ལྷ་དན་པ་བཅས་རེས་དན་དྲུག་ལས་ལྷ་ཞེས་པ་ནི། ཕལ་

ཆེར་འཇིག་རེན་པའི་ལྷ་དེ་དག་ཡིན། འཇིག་རེན་པའི་ལྷ་རྣམས་སྐྱབས་གནས་ལ་མི་

བརི་ཞིང༌། འཇིག་རེན་ལས་འདས་པ་རྣམས་ནི་དགེ་འདུན་གི་ནང་དུ་སླེབས་ཟིན་

པས་སབས་འདིའི་ལྷ་ནི་འཇིག་རེན་པའི་ལྷ་ལ་བརིས་ནས། འཇིག་རེན་པའི་ལྷ་ཀླུ་

གཞི་བདག་རྣམས་དཔང་པོར་བཞག་སྟེ། རང་ཉིད་ཀིས་ལས་རྒྱུ་འབྲས་དང་ཐིག་ཟིན་

ནས་རང་ཉིད་ཀི་སྤོད་པ་ལ་བསླབས་པ་ཞིག་དང༌། དེའི་དཔང་པོའི་ཚུལ་དུ་འཇིག་

རེན་པའི་ལྷ་དེ་དག་དན་པ་ཞེས་པ་ཞིག་ཡིན། 

སྤིར་མཐར་གི་སྦོར་བའི་སབས་སུ་རེས་དན་དྲུག་གི་ལྷ་རེས་སུ་དན་པ་ནི་སྒོལ་

མ་དང༌། སྤན་རས་གཟིགས་ལ་སོགས་པ་དན་པ་ཞིག་གསུངས་ཡོད། སྐྱབས་

གསུམ་གོང་དུ་གསུངས་ཟིན་པས་སབས་འདིའི་ལྷ་རེས་སུ་དན་པ་ནི། སྤིར་ཚངས་

པ་དང༌། བརྒྱ་བྱིན་ལ་སོགས་པ་དཔང་པོའི་ཚུལ་དུ་ལྷ་དན་པ་ཞིག་ལ་གོ་གི་མེད་

དམ་སམ། སྤིར་རེས་དན་དྲུག་གི་ལྷ་རེས་སུ་དན་པ་ཞེས་པའི་ནང་སྒོལ་མ་སོགས་

ཡོད་པ་ཕྱག་དཔེ་ཞིག་གི་ནང་ནས་མཐོང་བ་རབ་རིབ་ཅིག་དན་གི་འདུག 

དགེ་བའི་ལས་ལམ་བཅུ་པོ་ལུས་དང་ནི། །

ངག་དང་ཡིད་ཀིས་རག་ཏུ་བསྟེན་བགི་ཞིང༌། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡ་རབས་ཀི་བརྟུལ་ཞུགས་ལེན་དགོས་ལ། ཡ་རབས་
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བཤེས་སྤྲིང་གི་བཀའ་ཁྲིད།

ཀི་ཁིམས་དང་ལྡན་པ་ཞིག་དགོས་ཞེས་གསུངས། དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་པའི་ཚུལ་

ཁིམས་ལ་རིམ་པ་མང་དུ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་དང་པོ་ནི་ཉེས་སྤོད་སོམ་པའི་ཚུལ་

ཁིམས་སམ་མི་དགེ་བཅུ་སོང་གི་ཚུལ་ཁིམས་ཡིན་ཞིང༌། མི་དགེ་བ་བཅུ་ལ་ཉེས་

དམིགས་སུ་བལྟས་ནས་མི་དགེ་བཅུ་ལ་སྤོད་པའི་སབས་གཉེན་པོ་བསྟེན་ནས་སོམ་

པ་དེར་དཀར་པོ་དགེ་བཅུའི་ཚུལ་ཁིམས་ཞེས་བྱ་ལ། མི་དགེ་བཅུ་ནི་ལུས་ཀི་སོ་

ནས་གསུམ་དང༌། ངག་གི་སོ་ནས་བཞི། ཡིད་ཀི་སོ་ནས་གསུམ་སྟེ་བཅུ་ཡིན་ཞིང༌། 

མི་དགེ་བ་བཅུའི་སྟེང་དུ། རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལས། 

ཆང་མི་འཐུང་དང་འཚོ་བ་བཟང༌། །

རྣམ་མི་འཚེ་དང་གུས་སྦིན་དང༌། །

མཆོད་འོས་མཆོད་དང་བྱམས་པ་སྟེ། །

ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ཆོས་བཅུ་དྲུག་གསུངས་ཡོད། དེ་དང་མཚུངས་པར་

དགེ་བཅུའི་ཆོས་བསྟན་པའི་ཐོག་ལ། 

ཆང་རྣམས་ལས་ལྡོག་དེ་བཞིན་དགེ་བ་ཡི། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཆང་རྣམས་ལས་ལྡོག་པ་ཞེས་མང་ཚིག་སོས་པ་ནི། 

འབྲས་ཆང་དང༌། འབྲུའི་ཆང་སོགས་ཆང་གི་རིགས་འད་མིན་མང་དུ་ཡོད། མདོར་ན་

མོས་པར་འགྱུར་བའི་བཏུང་བའི་རིགས་མཐའ་དག་ལས་ལྡོག་དགོས་སོ་ཞེས་དང༌། 

དེ་བཞིན་དུ།

འཚོ་བ་ལ་ཡང་མངོན་པར་དགེས་པར་མཛོད། །

ཅེས་དགེ་བའི་འཚོ་བ་ལ་སྤོད་ཅེས་པ་ནི། ལོག་པའི་འཚོ་བས་མི་འཚོ་བ་སྟེ། 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ལོག་འཚོ་ནི་རང་ལ་ཐོབ་ཐང་མེད་པ་ཞིག་ཐབས་མཁས་ཀི་ཐོག་ནས་རང་ལ་ཐོབ་པ་

ཞིག་ལ་ལོག་འཚོ་ཞེས་བྱ་ལ། དེ་ལ་ཚུལ་འཆོས་དང༌། ཁ་གསག གཞོགས་སློང༌། 

ཐོབ་ཀིས་འཇལ་བ། རེད་པས་རེད་པ་འཚོལ་བ་བཅས་ཡོང་གི་ཡོད། དེ་བཞིན་རྒྱུ་ཡི་

གཡོ་དང༌། ཀུན་སློང་གི་གཡོ་སོགས་ཡིན། མདོར་ན། ལོག་འཚོས་མ་བསླད་པ་ཞིག་

དགོས་ཞེས་གསུངས། མི་དགེ་བ་བཅུ་སོང་བ་དང༌། ངོ་བོའི་ཆ་ནས་ཆང་བཏུང་བ་

སིག་པ་ཡིན་མིན་མི་ཤེས་ཀང༌། ཆང་བཏུང་བའི་རྐེན་གིས་རུང་བ་གང་ཞིག་ཡིན་

དང༌། མི་རུང་བ་གང་ཞིག་ཡིན་དན་ཤེས་ཀིས་ཟིན་དགོས་པའི་རིགས་དང༌། བག་

ཡོད་བསྟེན་པ་རྣམས་ཉམས་པ་སོགས་ཉེས་པ་མང་པོ་དངས་ཡོང་བས་ན། སྟོན་པ་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་རབ་བྱུང་ཙམ་མིན་པར་སྐྱ་བོ་ཚོ་ལའང་ཆང་བཏུང་མི་ཉན་

ཞེས་འདོམས་པར་མཛད་ཡོད། དེ་བཞིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་ང་རང་ཚོར་ཉིན་རེ་

བཞིན་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་རང་ལའང་དགོས་པ་མ་ཟད་ལུང་པ་སྤི་ལ་ཡིན་ཡང་

དགོས་པ་ཡིན། འོན་ཀང་ལོག་འཚོས་མ་བསླད་པའི་ཐོག་ནས་དཔལ་འབྱོར་ཡར་

རྒྱས་འགོ་དགོས་པ་ཡིན། 

དེ་ནས་སྦིན་པ་གཏོང་བ་ནི་རེས་སུ་དན་པའི་ཐོག་ནས་བསླབ་དགོས་པས་སྦིན་

པ་གཏོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གསུང་གི་ཡོད། དེ་ཡང་སྦིན་པ་གཏོང་བའི་ཡུལ་

དང༌། སྦིན་པ་གཏོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། 

ལོངས་སྤོད་གཡོ་བ་སིང་པོ་མེད་མཁེན་ནས། །

དགེ་སློང་བྲམ་ཟེ་བཀྲེན་དང་བཤེས་རྣམས་ལ། །

སྦིན་པ་ཚུལ་བཞིན་སྩལ་བགི་ཕ་རོལ་ཏུ། །
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བཤེས་སྤྲིང་གི་བཀའ་ཁྲིད།

སྦིན་ལས་གཞན་པའི་གཉེན་མཆོག་མ་མཆིས་སོ། །

ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ཇི་ཙམ་གིས་ལོངས་སྤོད་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་བཟང་པོ་ཡོད་

ཀང༌། དེ་ཐམས་ཅད་མི་བརན་ཞིང༌། མི་རག་པ། གཡོ་བའི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་པས་

ལོངས་སྤོད་མང་བ་ཙམ་གིས་སིང་པོ་གང་ཡང་ཡོང་རྒྱུ་མེད་པས་སིང་པོ་མེད་པར་

མཁེན་པའི་སོ་ནས་ཞེས་དང༌། སྦིན་པ་གཏོང་བའི་ཡུལ་ནི། ཡུལ་གོང་མ་ཡོན་ཏན་

ཅན་གི་ཞིང་དགེ་སློང་དང༌། བྲམ་ཟེ། དེ་བཞིན་ཕན་འདོགས་པའི་ཞིང་ཕ་མ་ལྟ་བུ་

ཡུལ་དམ་པ་དང༌། གཞན་ཡང་ཡུལ་དམན་པ་བཀྲེན་པ་སྟེ་བཀྲེས་སོམ་གིས་གདུང་

བའི་ཉམ་ཐག་པ་དང༌། དབུལ་ཕོངས་སུ་གྱུར་པ། ཡོན་ཏན་ཅན་གི་བཤེས་རྣམས་ལ་

སྦིན་པ་ཚུལ་བཞིན་སྩལ་བགི་ཞེས། དེ་ལྟ་བུའི་ཡར་མཆོད་མར་སྦིན་བྱས་ན། དེའི་

འབྲས་བུར་ཕ་རོལ་ཏུ་སྦིན་ལས་གཞན་པའི་གཉེན་མཆོག་མ་མཆིས་སོ། །ཞེས་

གཞན་ལ་སྦིན་པ་མི་གཏོང་བར་རྒྱུ་ནོར་བསགས་ནས་བསད་ན། སྐྱེ་བ་ཕྱི་མར་ནོར་

གིས་གང་ཡང་མི་ཕན་པས། ནོར་དེ་དག་སྦིན་པ་བཏང་ན། སྦིན་པ་བཏང་བའི་དགེ་

ར་དེས་རང་གི་སེམས་རྒྱུད་ཀི་སྟེང་དུ་བག་ཆགས་བཞག་གི་ཡོད་པས། སྐྱེ་བ་ཕྱི་མ་

ཕན་ཆད་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ཡིན། དེ་ནས་ཚུལ་

ཁིམས་རེས་སུ་དན་པ་སྟེ། ཚུལ་ཁིམས་ཉམས་སུ་ལེན་དགོས་པ་གསུང་སབས། 

ཁོད་ཀིས་ཚུལ་ཁིམས་མ་ཉམས་མོད་མི་དམའ། །

མ་འདེས་མ་སྦགས་པ་དག་བསྟེན་པར་མཛོད། །

ཁིམས་ནི་རྒྱུ་དང་མི་རྒྱུའི་ས་བཞིན་དུ། །

ཡོན་ཏན་ཀུན་གི་གཞི་རེན་ལགས་པར་གསུངས། །
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཚུལ་ཁིམས་སྣ་གཅིག་ལས་འདས་ན་ཚུལ་ཁིམས་

ཉམས་པ་དང༌། དུ་མ་ལས་འདས་ན་མོད་དམའ་བ་ཡིན་ཡང༌། རེ་རེར་སྦར་ནས་

འདིར་རྒྱལ་པོ་ཁོད་ཀིས་གཞན་ལ་འཚེ་བ་སྟེ། གཞན་གནོད་གཞི་དང་བཅས་པ་

ལས་ལྡོག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་མ་ཉམས་ཤིང་མོད་མི་དམའ་བ་ཡོད་ཅིང༌། ད་དུང་ཚུལ་

ཁིམས་ཉམས་པ་མེད་ཅིང་མོད་མི་དམའ་བ་གནང་དགོས་ལ། དེ་དག་ཀང་ཚེ་འདིའི་

སན་གགས་དང་བསོད་ནམས་ཡོང་བ། ལོངས་སྤོད་ཆེ་ལ་ཚེ་འདི་ཉིད་རིང་བ་ལྟ་

བུའི་ཆེད་དུ་བསམ་པ་སོགས་ཚེ་འདི་སྣང་གི་སྣང་ཞེན་དང་མ་འདེས་པ་དང༌། དེ་

བཞིན་ཕྱི་མ་མངོན་མཐོ་ལྷ་མིའི་ལུས་རེན་བཟང་པོ་ཐོབ་བསམ་སྟེ། མངོན་མཐོ་ལྷ་

མིའི་ལུས་རེན་ཙམ་དོན་དུ་གཉེར་ནས་སྦིན་པ་གཏོང་བའང་མ་ཡིན་པས་ཕྱི་མའི་

སྣང་ཞེན་གིས་ཀང་མ་སྦགས་ཤིང༌། མདོར་ན་ཚུལ་ཁིམས་སྲུང་བ་དེ་དག་ཐར་པ་

དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་རྒྱུ་རུ་འགོ་བར་བསླབ་དགོས་ཞེས་གསུངས་སོ། །

ཚུལ་ཁིམས་ནི། ལམ་གོང་མར་སྐྱེ་བའི་གཞི་མ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། རྒྱུ་བ་

བཅུད་ཀི་སེམས་ཅན་དང༌། མི་རྒྱུ་བ་རི་ར་བ་ཁང་ཁིམ་སོགས་ཐམས་ཅད་གང་དུ་

རེན་སའི་གཞི་ནི་ས་གཞི་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་བསླབ་

པ་དང༌། ཤེས་རབ་ཀི་བསླབ་པ། མདོར་ན། ཞི་ལྷག་ཟུང་འབྲེལ་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ས་

ལམ་གི་རོགས་པ་གོང་མ་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསླབ་པའི་སྟེང་ནས་

ཡོང་དགོས་པས། ཡོན་ཏན་ཀུན་གི་གཞི་རེན་ལགས་པར་གསུངས། །ཞེས་སོ། །

དེ་ཡང་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསླབ་པས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་ཉེས་སྤོད་སོམ་པ་

ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་སྟབས། ཉེས་སྤོད་སོམ་པ་ལ་བག་ཡོད་དང་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས། 
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བཤེས་སྤྲིང་གི་བཀའ་ཁྲིད།

དཔེར་ན། ང་ལ་མཚོན་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་རེས་འབྲང་ཆོས་ཉམས་ལེན་བྱེད་

མཁན་ཞིག་ཡིན་བསམ་པའི་རང་ཉིད་འདུ་ཤེས་དང་མ་བྲལ་བའི་ཐོག་ནས་བག་དང་

ལྡན་པར་བྱེད་དགོས་ཤིང༌། བག་ཡོད་ཀི་སོ་ནས་ངས་སོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ་

མི་རུང་བ་དེ་དན་པས་ཟིན། དེ་ནས་འབུ་སིན་ལྟ་བུ་གསོད་པའི་སྦོར་བ་ལ་འཇུག་གི་

ཡོད་མེད་ཤེས་བཞིན་གིས་བྱ་ར་བྱས་པ་ལྟ་བུའི་དན་ཤེས་ཀིས་ཟིན་པའི་ཐོག་ནས་

ཉེས་སྤོད་སོམ་དགོས་པ་ཡིན། དན་ཤེས་ལ་བརེན་ནས་ལུས་ངག་གི་གཡེང་བ་

རགས་པ་སོམ་པ་ཞིག་བྱེད་དགོས། དེ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སབས་སུ་བྱིང་རྒོད་ཀི་

གཡེང་བ་ཕྲ་མོ་དེ་དག་སོམ་པ་དང༌། བྱིང་རྒོད་ཀི་གཡེང་བ་ཕྲ་མོ་བཀག་པའི་སོ་ནས་

རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྒྲུབ་ཀི་ཡོད། མདོར་ན་དན་ཤེས་དེ་ཉིད་རང་ཡུལ་མི་

བརེད་པར་དན་པས་བཟུང་བའི་དན་པ་དང༌། དེའི་སྟེང་དུ་གཡེང་བ་ཕྲ་མོས་བསླད་མ་

བསླད་བྱ་ར་བྱེད་མཁན་གི་ཤེས་བཞིན་བཅས་དན་ཤེས་དེ་གཉིས་ཀི་སྟེང་ནས་ཏིང་

ངེ་འཛིན་སྒྲུབ་དགོས་པ་ཡིན། དེར་བརེན་ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་སེམས་རྒྱ་ཡན་དུ་མི་

གཏོང་བར་ཁིམས་སྲུང་བའི་དན་ཤེས་ཀི་ཉམས་ལེན་འདི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྒྲུབ་པའི་

དན་ཤེས་དེ་གའི་སྟེང་དུ་ཡོང་དགོས་པ་ཡིན། དེས་ན་དན་ཤེས་ཀི་ཉམས་ལེན་ལྟ་བུ་

དང་པོ་ནི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སོ་ནས་ཡོང་གི་ཡོད། 

དེ་ནས་རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་གོགས་བྱེད་སབས། སོ་སོར་རོགས་

པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ཇི་ལྟ་ཇི་སེད་ཀི་དོན་གང་ཞིག་དཔྱད་ཀང༌། དཔྱད་དོན་དེར་ལྷན་

ནེར་བོ་དེ་སོད་པ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད། དེས་ན་བསླབ་པ་གསུམ་གི་ས་མ་ས་མས་ཕྱི་མ་

ཕྱི་མར་ཡོང་བའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་རྐེན་བྱེད་ཚུལ་འདི་ལྟར་ཡིན། 



  25  

༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

སྦིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་བརོན་བསམ་གཏན་དང༌། །

དེ་བཞིན་ཤེས་རབ་གཞལ་མེད་ཕ་རོལ་ཕྱིན། །

འདི་དག་རྒྱས་མཛོད་སིད་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཡི། །

ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་རྒྱལ་བའི་དབང་པོར་མཛོད། །

ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་དེ་ལྟར་སྦིན་པ་དང་ཚུལ་ཁིམས་ཉམས་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་

འདི་དག་རྣམ་མཁེན་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ལ་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཡིན་ཞེས་གསུང་གི་ཡོད། 

དེ་ཡང་རྣམ་མཁེན་སྒྲུབ་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་རང་རྒྱུད་སིན་བྱེད་ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕྱིན་པ་དྲུག་གསུངས་པ་ནི་སྦིན་པ་དང༌། ཚུལ་ཁིམས་དང༌། བཟོད་པ་དང༌། བརོན་

འགྲུས་དང༌། བསམ་གཏན་དང༌། ཤེས་རབ་དང་དྲུག་ལས། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕྱིན་པ་ནི། འདི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། འདིས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར། ཡང་སིང་རྣམ་མཁེན་སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་རྒྱུ་རུ་འགོ་མཁན་གི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་

པོ་འདི་དག་རྒྱས་པར་མཛད་པའི་སོ་ནས། དགོས་པ་སིད་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཡི་ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕྱིན་པ་སྟེ། མདོར་ན་སིད་ཞིའི་མཐའ་ལས་འདས་པའི་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་མཛོད་

ཅིག་ཅེས་གསུངས་སོ། །

གང་ལ་ཕ་དང་མ་དག་མཆོད་པ་ཡི། །

རིགས་དེ་ཚངས་བཅས་སློབ་དཔོན་བཅས་པ་ལགས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གང་ལ་ཕ་མ་སོགས་ཕན་འདོགས་པའི་ཞིང་ལ་མཆོད་པ་

བྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཡ་རབས་ཀི་སྤོད་པ་དང་ལྡན་པའི་རིགས་ཅན་དེ་ནི་ཚངས་པ་

དང་བཅས་པ་སྟེ། ཚངས་པ་ཞེས་པ་ནི། འཇིག་རེན་དེགས་པ་གཙོ་བོའི་གས་ཤིག་
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ཡིན་པས་ཚངས་པ་དང་བཅས་ཞེས་པ་ནི་ལྷ་ཚངས་པའི་གོགས་དང་བཅས་པ་རེད་

ཅེས་དང༌། དེ་བཞིན་སློབ་དཔོན་གི་མགོན་དང་བཅས་པའང་རེད་ཅེས་ལེགས་ཉེས་

འབྱེད་པའི་བང་དོར་གི་གནད་སྟོན་པའི་སློབ་དཔོན་གི་མགོན་དང་བཅས་པས་ན། 

སློབ་དཔོན་གི་མགོན་དང་བཅས་པའང་ལགས་ཞེས་དང༌། 

དེ་དག་ལ་མཆོད་གགས་པར་འགྱུར་བ་དང༌། །

སླད་མ་ལ་ཡང་མཐོ་རིས་འགྱུར་བ་ལགས། །

ཞེས་གོང་དུ་སྦིན་ཡུལ་གསུངས་པ་དེ་དག་དང༌། མདོར་ན། ཡར་མཆོད་མར་

སྦིན་བྱེད་སའི་ཡུལ་དམ་པ་དེ་དག་ལ་སྦིན་པ་འབྱིན་པ་སོགས་བསླབ་པ་གསུམ་གི་

ཉམས་ལེན་དང༌། དེ་དག་ལ་མཆོད་པས་ཚེ་འདིར་ཡང་གགས་པ་ཆེན་པོར་འགྱུར་བ་

དང༌། སླད་མ་སྟེ་ཚེ་རབས་ཕྱི་མ་རྣམས་སུ་ཡང་མཐོ་རིས་མངོན་མཐོའི་ལུས་རེན་

ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་ལགས་ཞེས་གསུངས།

དེ་ནས་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ནང་ནས་བསླབ་པའམ་སོམ་པ་ནོད་པ་ཡོད་པས་ན། 

སོན་ལ་ཁིམ་པས་ཉིན་ཞག་ཕྲུགས་གཅིག་མཐའ་ཅན་གི་བསེན་གནས་ཀི་སོམ་པ་

ལེན་རྒྱུ་ཡོད་ལ། དེ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། 

འཚེ་དང་ཆོམ་རྐུན་འཁིག་པ་བརྫུན་དང་ནི། །

ཆང་དང་དུས་མིན་ཟས་ལ་ཆགས་པ་དང༌། །

མལ་སྟན་མཐོ་ལ་དགའ་དང་གླུ་དག་དང༌། །

གར་དང་ཕྲེང་བའི་ཁད་པར་རྣམས་སོང་ཞིང༌། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སོག་གཅོད་པའི་འཚེ་བ་དང༌། ཆོམ་རྐུན་ཏེ་མ་བྱིན་པར་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ལེན་པ་དང༌། འཁིག་པ་སྤད་པ་དང༌། བརྫུན་སྨྲ་བ་བཅས་ར་བ་བཞི་དང༌། དེ་བཞིན་

ཆང་འཐུང་བ་དང་པོ་དང༌། དུས་མ་ཡིན་པའི་ཟས་ལ་ཆགས་པ་གཉིས་པ་དང༌། མལ་

སྟན་མཐོ་ལ་དགའ་བ་གསུམ་པ། དེ་ནས་གླུ་དང༌། གར་དང༌། ཕྲེང་བའི་ཁད་པར་ཏེ་གླུ་

གར་ཕྲེང་གསུམ་གཅིག་ཏུ་བསོམས་པའི་ཡན་ལག་བཞི་སྟེ། ར་བ་བཞི་དང་ཡན་

ལག་བཞི་བཅས་དེ་དག་བརྒྱད་སོང་བ་རྣམས་གསུངས་སོ། །

དག་བཅོམ་ཚུལ་ཁིམས་རེས་སུ་བྱེད་པ་ཡི། །

ཡན་ལག་བརྒྱད་པོ་འདི་དག་དང་ལྡན་ན། །

གསོ་སྦོང་འདོད་སྤོད་ལྷ་ལུས་ཡིད་འོང་བ། །

སྐྱེས་པ་བུད་མེད་དག་ལ་སྩོལ་བར་བགིད། །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ར་བ་བཞི་དང་ཡན་ལག་བཞི་བཅས་བརྒྱད་པོ་སངས་

པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་ན། བསེན་གནས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་གསོ་སྦོང་བྱ་

དགོས་ཤིང༌། དེའི་འབྲས་བུར་འདོད་པ་ལ་སྤོད་པའི་འདོད་ལྷའི་ལུས་རེན་ཐོབ་ཅེས་

གསུངས། དེ་ལྟ་བུའི་ཕན་ཡོན་ཅན་གི་བསེན་གནས་ཀི་སོམ་པ་ལ་རྒྱལ་པོ་རང་ཉིད་

ཀང་གནས་པའི་ཐོག་ནས། སྐྱེས་པ་བུད་མེད་གཞན་རྣམས་ལའང་སྩོལ་བར་

བགིད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །

སེར་སྣ་གཡོ་སྒྱུ་ཆགས་དང་སོམ་ལས་དང༌། །

མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་འདོད་ཆགས་ཞེ་སང་དང༌། །

རིགས་དང་གཟུགས་དང་ཐོས་པ་ལང་ཚོ་དང༌། །

དབང་ཐང་ཆེ་བས་རྒྱགས་པ་དག་བཞིན་གཟིགས། །
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ཞེས་ང་རང་ཚོར་ཉིན་ལྟར་འབྱུང་ངེས་པའི་སྐྱོན་རྣམས་སོམ་ཞིང༌། ཉེས་པ་

སེལ་བའི་ཕྱོགས་རྣམས་གསུངས་པ་ཡིན། དེ་ཡང༌། སེར་སྣ་གཡོ་སྒྱུ་ཞེས་ཆོས་དང་

ནོར་སོགས་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང་གཞན་ལ་སྦིན་མི་འདོད་པར་རང་ཉིད་ཀི་སེར་སྣས་

འཛིན་པའི་སེར་སྣ་དང༌། དེ་བཞིན་རང་གི་སྐྱོན་འགེབས་ཤིང་བསུབ་ཐབས་ཀི་གཡོ་

དང༌། རང་ལ་ཡོན་ཏན་མེད་བཞིན་དུ་ཡོན་ཏན་ཡོད་པར་སྟོན་པའི་སྒྱུ། མདོར་ན། 

སྐྱོན་ཐབས་ཀིས་མི་མངོན་པར་བྱེད་པའི་གཡོ་དང༌། རང་ཉིད་ལ་ཡོན་ཏན་མེད་

བཞིན་དུ་ཡོན་ཏན་ཡོད་མདོག་བྱེད་པའི་སྒྱུ་བཅས་གཡོ་སྒྱུ་གཉིས་དང༌། དེ་མིན་

གཙོ་བོ་རང་གི་ལོངས་སྤོད་ལ་ཆགས་པའི་ཆགས་པ་དང༌། སོམ་ལས་ལེ་ལོ་དང༌། 

མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་ཞེས་རང་ཉིད་གེན་ལྐུག་ཡོན་ཏན་གང་ཡང་མེད་བཞིན་དུ་ཧ་ལོག་

ནས་རང་ཉིད་ཧ་ལས་པ་ཞིག་ཡིན་བསམ་སྟེ་སེམས་ཁེངས་ན་མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་

ཡོང་བའི་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཡོད། 

གཞན་ཡང་གཙོ་བོ་ནང་སེམས་ཅན་ལ་ཆགས་པའི་ཆགས་པ་དང༌། ཕྱིའི་

ལོངས་སྤོད་ལ་ཆགས་པའི་ཆགས་པ། གཤམ་གི་འདོད་ཆགས་ཞེས་པ་ནི་སེམས་

ཅན་ལ་ཆགས་པ་དང༌། དེ་བཞིན་འཁིག་པའི་འདོད་ཆགས་ལ་ཆགས་པའི་ཆགས་པ་

འདོད་ཆགས་དང༌། དེ་ནས་ཞེ་སང་དང༌། རིགས་དང༌། གཟུགས་དང༌། ཐོས་པ་དང༌། 

ལང་ཚོ་དང༌། དབང་ཐང་ཆེ་བ་ཞེས་པ་ནི། རིགས་ཀི་སོ་ནས་ང་ཧ་ཅང་གི་རིགས་

མཐོན་པོ་ལས་སྐྱེས་པ་ཡིན་ཞེས་ང་རྒྱལ་ཁེངས་དེགས་བྱེད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་ང་

གཟུགས་སྟོབས་ཆེ་ཞིང༌། གཟུགས་མཛེས་པོ་ཡོད། ང་གཟུགས་ཐང་པོ་ཡོད་ཅེས་

བརོད་པ་ལྟ་བུའི་ཐོག་ནས་ང་རྒྱལ་བྱེད་པ་དང༌། ང་ཧ་ཅང་གི་ཐོས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོད་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ལ། ང་དགེ་བཤེས་ཆེན་པོ་ཡིན། ང་སློབ་སྦོང་མཐོན་པོ་ཐོན་པ་ཡིན་ཞེས་ཐོས་པ་

ཡོད་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ཏེ་ང་རྒྱལ་བྱེད་པ། ཡང་ང་ཧ་ཅང་གི་ལང་ཚོ་དར་ལ་

བབས་པས་ཧ་ལས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་བརོད་པའི་ཐོག་ནས་ང་རྒྱལ་བྱེད་པ། དེ་

བཞིན་ང་དབང་ཐང་ཆེན་པོ་ཡོད་བསམ་པའི་ཐོག་ནས་ང་རྒྱལ་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པ། 

མདོར་ན། རང་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ལྟར་སྣང་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་བརེན་ནས་རང་ཉིད་སེམས་

ཁེངས་ཤིང་མཐོ་བར་བྱེད་པའི་ང་རྒྱལ་ལམ་རྒྱགས་པ་མ་བྱེད་ཅེས་དང༌། དབང་ཐང་

ཆེ་བས་རྒྱགས་པ་དག་བཞིན་གཟིགས་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དེ་འདའི་ཆོས་བཅུ་

གསུམ་གསུངས་ཤིང༌། ཆོས་བཅུ་གསུམ་པོ་དེ་དག་རང་གི་འདི་དང་ཕྱི་མའི་ཕན་

བདེ་འཇོམས་པའི་དག་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་དག་བཞིན་དུ་གཟིགས་ཤིག་ཅེས། ང་རང་

ཚོའི་རྒྱུན་ལྡན་གི་ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ནང་དུ་འདི་ལྟ་བུའི་ཉེས་པས་མ་གོས་པ་བྱེད་

དགོས་པའི་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས། 

ལྷག་པར་བྱམས་སིང་རེ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཉམས་ལེན་བྱེད་མཁན་ཞིག་

གིས་ང་རྒྱལ་ལ་གཉེན་པོ་བསྟེན་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། ང་ཧ་ལས་པ་ཞིག་

ཡིན་བསམ་པ་དེ་ནམ་ཡང་བྱེད་མི་ཉན་པ་ཡིན། ཡང་མདོ་སེ་རྒྱན་དང༌། སྤོད་འཇུག་

བཅས་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། སེམས་ནས་རང་ཉིད་དམན་ས་བཟུང་སྟེ་ཞུམ་པའི་

སྟེང་དུ་ཕྱིན་ནའང་མི་འགིགས། ཞུམ་པས་ཕོངས་པས་ལས་མི་ཐར་བས་ཞུམ་ནའང་

སྐྱོན་ཡིན། ཞུམ་པའི་ཚེ་ན་སེམས་གཟེངས་སུ་བསྟོད་ནས་ཁམས་བདེ་གཤེགས་

སིང་པོ་དན་པ་དང༌། དལ་འབྱོར་གི་མི་ལུས་ཐོབ་པ། དེ་བཞིན་མིའི་རྣམ་དཔྱོད་འདིའི་

ཐོག་ནས་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ཀི་ཤེས་རབ་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་ཐུབ་པ་དང༌། 
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བཤེས་སྤྲིང་གི་བཀའ་ཁྲིད།

མ་མཐར་ཡང་ཟབ་མོའི་ལམ་གི་རིམ་པར་བག་ཆགས་འཇོག་ཐུབ་པ། རྒྱ་ཆེ་བའི་

ལམ་གི་རིམ་པ་དེ་དག་སོན་གནས་སུ་སྦངས་ནས། ཡིད་ལ་སོན་པ་བྱས་ཀང་

ཚོགས་བསགས་ཐུབ་པས་དེ་ལྟ་བུའི་སོ་ནས་སེམས་གཟེངས་སུ་བསྟོད་དགོས་པ་

ཡིན། 

ཡང་བཟང་པོའི་ཕྱོགས་ལ་བསམ་བོ་བཏང་ན་སེམས་ཁེངས་ཤིང་ང་རྒྱལ་སྐྱེས་

ཡོང་བས་དེའི་གནས་སབས་སུ་མི་རག་པ་སོམ་པ་དང༌། ང་རང་ཚོ་ལས་ཉོན་གི་

གཞན་དབང་ཅན་ཡིན་པ། འདུ་བྱེད་ཀི་སྡུག་བསལ་བསམ་པ་དེ་དག་ཧ་ཅང་གལ་

འགངས་ཆེན་པོ་ཡིན། མདོར་ན། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་བསམ་བོ་བཏང་ན་སེམས་ནི་

ཧ་ཅང་མཁེགས་ཤིང་བཅོས་ཁག་པོ་ཞིག་དང༌། ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བསམ་བོ་

བཏང་ན། བསམ་བོ་བཏོང་ལེགས་ཉེས་ཤིག་གིས་འཕྲལ་མར་སེམས་ལ་དགའ་སྡུག་

གི་ཚོར་བ་ཡོང་བ་ཞིག་ཡིན་པས། དེ་འདའི་ཐོག་ནས་གཉེན་པོ་བསྟེན་དགོས་ཞེས་

གསུངས་སོ། །

བག་ཡོད་བདུད་རིའི་གནས་ཏེ་བག་མེད་པ། །

འཆི་བའི་གནས་སུ་ཐུབ་པས་བཀའ་སྩལ་ཏེ། །

དེ་བས་ཁོད་ཀིས་དགེ་ཆོས་སེལ་སླད་དུ། །

གུས་པས་རག་ཏུ་བག་དང་བཅས་པར་མཛོད། །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་མདོར་ན་དུས་རྒྱུན་ནས་བག་ཡོད་བསྟེན་དགོས་ཞེས་

གསུངས། དེ་ཡང་དངུལ་ཆུ་རྒྱལ་སས་ཐོགས་མེད་བཟང་པོས་མཛད་པའི་ལག་ལེན་

སོ་བདུན་མ་ལས།
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

རང་གི་འཁྲུལ་པ་རང་གིས་མ་བརགས་ན། །

ཆོས་པའི་གཟུགས་ཀིས་ཆོས་མིན་བྱེད་སིད་པས། །

ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་རང་གི་འཁྲུལ་པ་དེ་རང་ཉིད་ཀིས་བརག་དཔྱད་བྱས་

ནས།

དཔང་པོ་ཉིད་ཀིས་གཙོ་བོར་བཟུང༌། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བྱ་དགོས། མི་གཞན་གིས་རང་ཉིད་ཀི་དགེ་སྐྱོན་མཐོང་

མིན་ཇི་ལྟར་ཡང་དེ་ནི་གནས་ཚུལ་ཐ་དད་ཡིན། རང་བོ་རང་ལ་ལོག་ཏུ་མ་གྱུར་བ་

ཡིན་པས་རང་ཉིད་ཀིས་དཔང་པོ་འཕེར་བ་ཞིག་བྱེད་དགོས་པ་ནི་གནད་འགག་ཆེན་

པོ་ཡིན། དེ་ལྟ་བུའི་སོ་ནས་དུས་རྒྱུན་ནས་ང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་རེས་འབྲང་པ་

ཞིག་ཡིན་བསམ་པ་དང༌། ང་དགེ་སློང་ཞིག་ཡིན་བསམ་པ་ལྟ་བུ་རྨི་ལམ་ཚུན་ཆད་ལ་

མ་བྲལ་བར་བྱས་པའི་ཐོག་ནས་བག་ཡོད་བསྟེན་ན་བདུད་རི་སྟེ། བདུད་རི་ཞེས་པ་

ནི་འཆི་བ་མེད་པའི་དོན་ཡིན་ལ། མདོར་ན་འཆི་བ་མེད་པའི་མང་འདས་ཏེ། འཆི་བ་

མ་ངན་ལ་བཞག་ནས་དེ་ལས་འདས་པ་དང༌། ཡང་ན། མ་ངན་ཉོན་མོངས་ལ་བཞག་

ནས་དེ་ལས་འདས་པ་སྟེ། སྐྱེ་རྒ་ན་འཆིའི་སྡུག་བསལ་དང༌། དེའི་རྒྱུ་ཉོན་མོངས་པའི་

འབྲས་བུར་འཆི་བ་ཞེས་བརོད་ཆོག་གི་མེད་དམ་སམ། མདོར་ན། མ་ངན་ལས་

འདས་པ་སྟེ། མ་ངན་གི་རྒྱུ་འབྲས་ལས་ཡོངས་སུ་འདས་པ་དེར་འཆི་བ་མེད་པའི་གོ་

འཕང་སྟེ་འཆི་མེད་བདུད་རིའི་གོ་འཕང་ཞེས་བརོད་པ་ཡིན།

དེས་ན་བག་ཡོད་ལ་བརེན་ནས་བདུད་རིའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པས་བག་ཡོད་བདུད་

རིའི་གནས་རེད་ཅེས་དང༌། བདུད་རི་ལྟ་བུའི་མང་འདས་ཀི་གོ་འཕང་དེ་བག་ཡོད་ལ་
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བརེན་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་ཅེས་གསུངས། བག་མེད་པ་དེ་འཆི་བ་མེད་པའི་མང་འདས་

ཀི་ལྡོག་ཟླ་འཁོར་བ་ཉོན་མོངས་པ་དང༌། སྐྱེ་རྒ་ན་འཆིའི་སྡུག་བསལ་གི་གཞན་

དབང་ཅན་དེ་ལྟ་བུའི་འཆི་བ་སྟེ་འཁོར་བའི་གནས་སུ་ཐུབ་པས་བཀའ་སྩལ་བས་

བག་ཡོད་བསྟེན་དགོས་ཞེས་གསུངས་སོ། །

གང་ཞིག་སོན་ཆད་བག་མེད་གྱུར་པ་ལས། །

ཕྱི་ནས་བག་དང་ལྡན་པར་གྱུར་དེ་ཡང༌། །

ཟླ་བ་སྤིན་བྲལ་ལྟ་བུར་རྣམ་མཛེས་ཏེ། །

དགའ་བོ་སོར་ཕྲེང་མཐོང་ལྡན་བདེ་བྱེད་བཞིན། །

ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་སོན་ང་རང་ཚོ་བག་མེད་པའི་དབང་གིས་ཉེས་པ་མང་

པོས་གོས་པའི་དབང་གིས་ཚེ་འདིར་ཡང་དབང་པོ་རྟུལ་ཞིང༌། ཆོས་སྒྲུབ་པའི་འགལ་

རྐེན་མང་ལ་མཐུན་རྐེན་ཉུང་བ་ཡོད་ཀང༌། སོན་ཆད་སིག་པ་བསགས་པ་རྣམས་

འགོད་པས་བཤགས་སོམ་བྱས་ཤིང༌། ཕྱི་ནས་སོམ་སེམས་བསྟེན་ཏེ་བག་དང་ལྡན་

པ་ཞིག་བྱས་ཚེ། ཟླ་བ་སྤིན་སྟུག་པོས་བསྒིབས་པ་དང་བྲལ་ཏེ་ཟླ་བའི་བཞིན་གསལ་

བར་གྱུར་པ་བཞིན། ང་རང་ཚོའི་ཉེས་པའི་དི་མ་དག་སྟེ་མཐུན་པའི་རྐེན་རྣམས་གོང་

ནས་གོང་དུ་འཕེལ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་གསུངས། དེ་ཡང་དཔེར་ན། སོན་

གི་བྱུང་བར་འདོད་ཆགས་ཅན་གཅུང་དགའ་བོ་དང༌། ཞེ་སང་ཅན་སོར་མོའི་ཕྲེང་བ། 

གོགས་ཀི་དབང་གིས་རང་གི་ཕ་བསད་པའི་མཐོང་ལྡན་ཞེས་པ་ནི་མ་སྐྱེས་དག་ཡིན། 

བདེ་བྱེད་ཀིས་རང་གི་མ་བསད་པ་དེ་དག་ཀང་ཕྱིས་སུ་བག་དང་ལྡན་པར་བསླབས་

པས་ས་ལམ་བགོད་པ་ལྟ་བུ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོ། །
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

འདི་ལྟར་བཟོད་མཚུངས་དཀའ་ཐུབ་མ་མཆིས་པས། །

ཁོད་ཀིས་ཁོ་བའི་གོ་སབས་དབྱེ་མི་བགི། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བག་ཡོད་དང་མ་བྲལ་བའི་ཐོག་ནས་བཟོད་པའི་ཉམས་

ལེན་བྱེད་རྒྱུ་དང༌། གཙོ་བོ་ཆགས་སང་གཉིས་ཀི་གཉེན་པོ་བསྟེན་རྒྱུ་དེ་དག་གསུང་

གི་ཡོད། དེ་ཡང་ཞེ་སང་ལ་གོ་སབས་མི་སྦིན་པར་བཟོད་པ་བསྟེན་དགོས་ཞེས་

གསུངས་ཤིང༌། རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། བཟོད་པ་དང་མཚུངས་པའི་དཀའ་ཐུབ་མ་

མཆིས་ཞེས་སྤོད་འཇུག་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན། རྒྱལ་པོ་ཁོད་ཀིས་ཁོ་བར་གོ་

སབས་དུས་ནམ་ཡང་དབྱེ་བར་མི་བགི་ཞེས་དང༌།

ཁོ་བ་སངས་པས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་ཉིད། །

ཐོབ་པར་འགྱུར་བར་སངས་རྒྱས་ཞལ་གིས་བཞེས། །

ཞེས་ཁོ་བ་སངས་པས་འཕྲལ་དུ་ཡང་རང་གི་སེམས་སྡུག་བསལ་བར་མི་

འགྱུར་བ་སྟེ་སེམས་མ་སྐྱིད་པ་མི་ཡོང་བ་དང༌། དེ་བཞིན་གཉེན་ཉེ་དུ་སར་མེད་

གསར་དུ་འཕྲད་ཅིང༌། སར་ཡོད་དག་ཀང་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ། རིམ་བཞིན་ས་ལམ་རིམ་

པར་བགོད་ནས་བཟོད་པ་བསོམས་པའི་ལག་རེས་ཀིས་དགེ་བ་གཞན་དང་གཞན་

ཡང་རིམ་བཞིན་གོང་དུ་འཕེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་ཉིད་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་

སངས་རྒྱས་ཀིས་ཞལ་གིས་བཞེས་སོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །

བདག་ནི་འདིས་སྤོས་འདིས་བཏགས་ཕམ་པར་བྱས། །

ཅེས་ཁོང་ཁོ་ལངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལྟར་སྣང་འདི་ལྟ་བུ་བཀོད་དེ། བདག་ནི་

འདིས་སྤོས་ཏེ་བདག་དང་བདག་གི་ལོངས་སྤོད་དང༌། བདག་གི་གཉེན་ཉེ་དུ། བདག་
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གི་ཕྱོགས་ལ་སྐྱེ་བོའམ་དག་བོ་འདིས་སྤོས་པ་ནི། གཤེ་གཤེ་བཏང་བ་སྟེ་ངག་གིས་

སྤོས་པའམ། དག་བོ་འདིས་ལུས་ལ་རྡུང་རེག་གཏོང་བས་ཕམ་པར་བྱས་པ་དང༌། 

འདི་ཡིས་བདག་ནོར་འཕྲོགས་པར་གྱུར་ཏོ་ཞེས། །

འཁོར་དུ་འཛིན་པས་འཁྲུག་ལོང་རྣམས་བསྐྱེད་དེ། །

འཁོན་འཛིན་རྣམ་སང་བདེ་བར་གཉིད་ཀིས་ལོག །

ཅེས་རྒྱུ་མཚན་ལྟར་སྣང་འདི་ལྟ་བུ་ལ་བརེན་ནས་ཁོང་ཁོ་སྐྱེས་ཤིང༌། ཁོང་ཁོའི་

རྒྱུན་འཛིན་ནས་འཁོན་འཛིན་སླེབས་པས་འཁོན་འཛིན་རྣམ་པར་སངས་ནས་བོ་ལྷོད་

ཤིག་གེར་གཉིད་སྐྱིད་པོ་ཞིག་ཉལ་ནས་སོད་ཅེས་གསུངས་སོ། །

དེ་ནི་དངོས་གནས་རེད། ཁོང་ཁོས་སེམས་འཁྲུག་སབས་གཉིད་སྐྱིད་པོ་མི་

ཡོང་བའི་ཁར་བཟའ་བཏུང་ལའང་བྲོ་བ་མི་ཡོང་བ་ཡིན། ངས་ནམ་རྒྱུན་རག་པར་

ཤོད་ཀི་ཡོད། ཁོང་ཁོས་རང་ཉིད་ལ་གནོད་པ་སྐྱེལ་གི་ཡོད། དཔེར་ན། རང་ཉིད་དང་

ཁིམ་མཚེས་གཉིས་འགིག་པོ་དེ་ཙམ་མེད་པར་ཁིམ་མཚེས་དེས་རང་ཉིད་ལ་གནོད་

པ་ལྟ་བུ་སྐྱེལ་གི་ཡོད་ན། རང་ཉིད་ནས་ཁིམ་མཚེས་ཀིས་གནོད་པ་བྱེད་པ་དེ་དག་

ཡང་ཡང་ཡིད་ལ་བྱས་ཤིང༌། དེའི་རྐེན་གིས་རང་ཉིད་ཀི་ཡིད་ལ་ཞེ་སང་འབར་ནས་

འཁོན་འཛིན་བཟུང་ནས་བསད་ན། རང་ཉིད་གཉིད་ཀང་མི་ཁུག་པར་གཉིད་ལ་བར་

ཆད་བྱེད་པ་དང༌། བཟའ་བཏུང་ལའང་བྲོ་བ་དེ་ཙམ་མེད་པ་ཡོང་གི་ཡོད། དེ་འདའི་

ཐོག་ནས་རང་ཉིད་ཀི་ལུས་ཀང་གུད། རག་ཏུ་སེམས་འཁྲུག་པས་སེམས་རང་བཞིན་

གིས་མ་སྐྱིད་ཤིག་ཤིག་བྱས་ནས་བསད་ན། རང་ཉིད་ཀི་དགའ་ཉེ་བོ་དཀར་གི་མི་

ཞིག་ཡོང་ནའང་བསུན་ཏེ། གང་མགོགས་ཕར་སློག་པ་ལྟ་བུ་དང༌། འུ་ཐུག་ན་ཁོད་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

གང་ཞིག་བྱེད་པར་ཡོང་བ་ཡིན། མར་རྒྱུགས་ཞེས་བརོད་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། དེ་ལྟར་

མིན་ནའང་རང་ཉིད་དབུགས་རིང་ཡང་ཡང་བཏང་བ་དང༌། ཡང་ན་མིག་ལོག་རིར་

རིར་དུ་བསད་ན་གོགས་པོ་ཡང་གང་མགོགས་ལོག་འགོ་གི་རེད། དེར་བརེན་གོགས་

པོ་ཡོང་མཁན་ཡང་ཇེ་ཉུང་དུ་ཕྱིན། ཤ་ཚ་ཅན་གི་གོགས་པོ་ཚོ་ཡང་ཡིད་བསུན་ཏེ་

རིམ་པས་རང་ཉིད་གོགས་མེད་ཁེར་རྐང་དུ་གྱུར་བ་དང༌། གཉིད་དང་བཟའ་བཏུང་

འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པའི་ཉེར་ལེན་གིས་ལུས་ཀི་འབྱུང་བ་འཁྲུག་སྟེ་ནད་ན་ཚས་གདུང་

ཉེན་ཡོད། སྐྲ་དཀར་སྐྱེས་མ་རན་གོང་ནས་སྐྲ་དཀར་སྐྱེས་པ་དང༌། གཉེར་མ་ཡོང་མ་

རན་གོང་ནས་གཉེར་མ་ཡོང་བའི་ཐོག་ནས་མགོགས་པོ་རྒས་ཤིང་འཁོགས་པར་

འགྱུར་བ་དང༌། དེ་ལྟར་ཆགས་ཚེ་རང་ཉིད་ལ་མི་དགའ་བ་བྱེད་མཁན་གི་ཁིམ་

མཚེས་དེས་དེ་རིང་ཧ་ཅང་གཏམ་བཟང་ཞིག་བཤད་རྒྱུ་ཡོད། ད་ཆ་ཁིམ་མཚེས་དེ་

གུད་པའི་སབས་ཡིན། ད་ཆ་འགིགས་ཡོད་ཅེས་སྡུག་ཉེས་ན་གོ་སོ་ཕྱེ་མར་ཡང་སྒིག་

པའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། 

དེ་གང་གིས་ལན་ནམ་ཞེ་ན། ཕ་རོལ་པོས་རང་ཉིད་ལ་མ་འོས་མ་འཚམས་པ་

བྱས་པ་དེར་བཟོད་བསན་བྱེད་མ་ཐུབ་པར་རང་ཉིད་ཁོང་ཁོའི་གཞན་དབང་དུ་བཏང་

བས་གོང་དེ་དག་རག་པ་ཡིན། དེ་ལས་རང་གི་ཁིམ་མཚེས་ཀིས་རང་ཉིད་ལ་བསད་

བརོས་སོགས་ཧ་ཅང་སྡུག་ཅག་བྱས་ཀང༌། ཕ་རོལ་པོས་མ་འོས་པ་བྱས་པ་དེར་

ལན་སློག་སྟེ་ཁ་མཆུ་རྒྱག་པ་དང༌། ཁིམས་གཏུགས་ལྟ་བུ་བྱས་ཆོག་ཀང༌། རང་ཉིད་

ཀི་བསམ་བོའི་ནང་ཞེ་སང་དང་ཁོང་ཁོ་སྐྱེ་རུ་མི་འཇུག་པ་དང༌། ད་དུང་ཕ་རོལ་པོར་

བརེ་བ་མ་དོར་བའི་ངང་ནས་བསད་ན་རང་ཉིད་ཀི་གཉིད་ཐེབས་མི་ཆག་ཅིང༌། ཁ་
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བཤེས་སྤྲིང་གི་བཀའ་ཁྲིད།

ལག་གི་བྲོ་བ་ཡང་མི་ཤོར་ཡོང་བ་ཡིན། གོགས་པོ་ངོ་ཤེས་སུ་ཞིག་བྱུང་ཡང་རང་

ཉིད་ནམ་རྒྱུན་ལྟར་ལྷོད་ཤིག་གེར་བསད་ན། གང་འཚམས་ནས་ཁིམ་མཚེས་དེས་

ངས་ཁོ་ལ་ཧ་ཅང་གི་སྡུག་པོ་བྱས་ཀང༌། ཁོ་ད་དུང་བག་དོ་པོ་དང༌། སྣང་བ་སྐྱིད་པོ། 

གོགས་པོ་མང་པོར་ཐུག་ནས་སྐྱིད་པོ་བྱས་ཏེ་བསད་ན། ཁོ་བཟོ་ལྟ་བཟོ་བར་གི་དང་

མེ་མདའ་ལྟ་བུར་ལག་པ་མ་འཆང་ན་ཡོང་ས་མ་རེད་བསམ་པ་དན་པ་ཕལ་ཆེར་ཡོང་

བ་ཡིན། 

ཁོང་ཁོས་རང་ཉིད་འཇོམས་པ་ལས་ཕ་རོལ་པོ་ཐད་ཀར་འཇོམས་ཀི་མེད། ད་

དུང་སྡུག་ས་ནས་བཤད་ན་ཕ་རོལ་པོ་ལ་ཉེས་རྡུང་གཏོང་བར་ཕྱིན་ན། ཁོང་ཁོ་ཆེན་

པོ་ལངས་ཡོད་ན་ཉེས་རྡུང་ཧ་ཅང་གནད་ལ་འཁེལ་པོ་ཞིག་ཞུ་ཐུབ་མིན་ཐེ་ཚོམ་

ཡིན། རང་ཉིད་ཁོང་ཁོ་ཆེན་པོ་ལངས་ནས་བསད་ཡོད་སྟབས། ཡར་མཚམས་དེར་

ཐུག་ཙམ་ཞུས། ཡང་མར་མཚམས་དེར་ཐུག་ཙམ་ཞིག་ཞུ་ཉེན་ཡོད། དེ་ལས་རླུང་

མེད་པའི་ཐོག་ནས་གད་མོ་དགོད་བཞིན་དུ་སྟོར་ན་གནད་ལ་འཁེལ་བ་ཞུ་ཐུབ་

མདོག་ཁ་པོ་ཡིན། 

ལོ་རྒྱུས་བདེན་པ་ཡིན་མིན་མི་ཤེས་ཀང༌། ང་ཆུང་ཆུང་གི་སབས་སུ་གོ་མོང་བ་

ཞིག་ལ། སར་ྋརྒྱལ་བ་སྐུ་གོང་མའི་སབས་སུ་གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་བསོས་ཤིག་ཡོད་

ཅིང༌། ནམ་རྒྱུན་ཚོགས་འཚོགས་པའི་ཡས་མས་སུ་ལྷ་ཁང་སོ་སོའི་ནང་གི་དགེ་

འདུན་པ་རྣམས་འདོན་པ་བཏོན་ནས་སོད་དགོས་པས་དེ་ལྟར་བསད་ཡོད་མེད་དགེ་

བསོས་བསོར་གཡེང་བྱེད་པར་འགོ་གི་ཡོད། སབས་དེར་ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་གོང་མར་

གཟིམ་ཁི་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་དག་ཤོར་ནས་དགེ་བསོས་ལགས་སུ་སོ་རྒྱག་པར་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཡོང་གི་ཡོད། སབས་དེར་སད་བརྒྱབ་ཀང་མི་འགིགས་ལ། གཟན་ཞུས་ཀང་མ་ཕན་

པ་སོགས་དེ་ལྟར་དགེ་བསོས་ལགས་ཉིན་ཤས་ཅུང་ཟད་ཁག་པོ་བྱུང་ཞིང༌། ཉིན་

ཤས་ཀི་རེས་སུ་དགེ་བསོས་ལགས་ཀིས་གཟན་ནང་རོ་བསྒིལ་ཏེ་གཟན་ཆུང་ཕབ་

ནས་གཟིམ་ཁིས་འཆང་སབས་འདི་ལྟར་བལྟས་ཚེ་ལྷོད་ལྷོད་ངང་སད་ལོག་མ་བརྒྱབ་

པར་ཁིས་འཆང་སབས་གུས་ཞབས་བྱེད་ཁུལ་གིས་ཤོག་དང་ཤོག་ཅེས་གཟན་ནང་

གི་རོ་དེ་ཞུ་གི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བརོད་ཀི་འདུག དེ་ལྟར་ང་རང་ཚོ་ཁོ་བའི་སེམས་

དེས་རང་ཉིད་ལ་གནོད་པ་ལས་ཕ་རོལ་པོར་དེ་ཙམ་གནོད་པའི་ངེས་པ་མེད་པས། 

ཁོ་བའམ་ཞེ་སང་གི་སེམས་ལ་སབས་ནམ་ཡང་མི་སྦིན་ཞེས་གསུངས་སོ། །

སེམས་ནི་ཆུ་དང་ས་དང་རོ་བ་ལ། །

རི་མོ་བྲིས་པ་དེ་འདར་རིག་པར་བགི། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ང་རང་ཚོའི་སེམས་ཁ་ཤས་གོ་བུར་དུ་འགྱུར་ཞིང་མི་

བརན་པ་དང༌། རིགས་འགའ་ཞིག་ཧ་ཅང་བརན་པོར་སོད་མཁན་ཡང་ཡོང་གི་ཡོད། 

དཔེར་ན། ཆུ་ལ་རི་མོ་བྲིས་ན་ལམ་སང་ཡལ་འགོ་བ་དང༌། ས་ལ་རི་མོ་བྲིས་ཚེ་རླུང་

འཚུབ་ལྟ་བུ་མ་བྱུང་བར་སོད་ཀི་ཡོད། རོ་ལ་རི་མོ་བཀོད་ན་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོར་

སོད་ཀི་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་རེད་ཅེས་གསུངས་སོ། །

དེའི་ནང་ཉོན་མོངས་ཅན་ལ་དང་པོ་ནི། །

མཆོག་སྟེ་ཆོས་འདོད་རྣམས་ལ་ཐ་མ་ལགས། །

ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་དེའི་ནང་ནས་ཉོན་མོངས་ཅན་གི་སེམས་སྐྱེས་སབས་

ཆུ་ལ་རི་མོ་བྲིས་པ་ལྟར་འཕྲལ་དུ་ཡལ་ཐབས་བྱེད་དགོས་པ་ལས་རྒྱུན་བསིང་རྒྱུ་
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མེད་པར་ཉོན་མོངས་ཅན་ལ་དང་པོ་ནི་མཆོག་སྟེ་ཞེས་དང༌། ཆོས་ཀི་ཉམས་ལེན་

བྱམས་དང་སིང་རེ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ནི་རོ་ལ་རི་མོ་བྲིས་པ་ལྟ་བུ་དང༌། མ་མཐར་

ཡང་ས་ལ་རི་མོ་བྲིས་པ་བཞིན་གང་འཚམས་བསད་པ་ཞིག་དགོས་ལ། མཐའ་མ་

དེར་རོ་ལ་རི་མོ་བྲིས་པ་ལྟར་བརན་པོར་སོད་པ་ཞིག་དགོས་ཞེས་གསུངས་སོ། །

རྒྱལ་བས་སིང་ལ་འབབ་དང་བདེན་པ་དང༌། །

ལོག་པར་སྨྲ་ལྡན་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ཀི་ནི། །

མང་རི་མེ་ཏོག་མི་གཙང་ལྟ་བུའི་ཚིག །

རྣམ་གསུམ་བཀའ་སྩལ་དེ་ལས་ཐ་མ་སང༌། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཐབས་མཁས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པའི་སངས་

རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཚིག་སན་པ་སིང་ལ་འབབ་པ་མང་རི་དང་འད་བ་དང༌། 

བདེན་པར་སྨྲ་བ་མེ་ཏོག་དང་འད་བའི་སིང་པོའི་བཅུད་ཡོད་པ། ལོག་པར་སྨྲ་བ་མི་

གཙང་བ་ལྟ་བུ་རེད་ཅེས་གསུང་གི་ཡོད། དེ་ལྟར་རྣམ་པ་གསུམ་བཀའ་སྩལ་བ་དེ་

ལས་ལོག་པར་སྨྲ་བ་སྟེ། ཚིག་ངན་བརོད་པ་ལྟ་བུ་དང༌། མདོར་ན་གཞན་ལ་མགོ་

སོར་གཏོང་བའི་རྫུན་ཚིག་དང༌། ཕྲ་མའི་ཚིག་ལྟ་བུ་ལོག་པར་སྨྲ་བ་དེ་དག་ནི་མི་

གཙང་བ་ལྟ་བུར་གསུངས་པ་རྣམས་མི་བྱེད་པར་སོང་དགོས་ཞེས་གསུངས་སོ། །

སྣང་ནས་སྣང་བའི་མཐར་ཐུག་མུན་པ་ནས། །

མུན་པའི་མཐར་ཐུག་སྣང་ནས་མུན་མཐར་ཐུག །

མུན་ནས་སྣང་བའི་མཐར་ཐུག་གང་ཟག་ནི། །

བཞི་སྟེ་དེ་དག་རྣམས་ཀི་དང་པོ་མཛོད། །
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཅེས་དེ་ལྟ་བུའི་ཉེས་སྤོད་སོམ་ཞིང༌། བཟང་སྤོད་བསྟེན་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་

གང་ཞེ་ན། ང་རང་ཚོའི་ཐོབ་བྱ་མཐར་ཐུག་ངེས་ལེགས་ལྟ་ཅི་སོས། འཕྲལ་དུ་ང་རང་

ཚོ་སིད་པ་འཁོར་བར་འཁོར་བའི་རིང་ལའང་བསམ་པ་ཉོན་མོངས་རྩུབ་ཅིང༌། དེའི་

དབང་གིས་སྦོར་བ་གཞན་ལ་གནོད་པ་བྱས་པའི་རིགས་ཀི་སིག་པའི་ལས་དང་

གཅིག དེ་ལས་ལྡོག་པའི་དགེ་བའི་ལས་དང་གཉིས། དེ་དག་རང་རང་སོ་སོའི་མཐུ་

ལས་སྣང་བ་དང་འད་བའི་སྐྱེ་གནས་བཟང་པོ་གཅིག་ནས་སྣང་བ་དང་འད་བའི་སྐྱེ་

གནས་བཟང་པོ་གཞན་ཞིག་ལ་སྣང་ནས་སྣང་བའི་མཐར་ཐུག་པར་འགོ་བ་གཅིག་

ཡོད། དཔེར་ན། བདེ་ནས་བདེ་བར་འགོ་བ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བསམ་པ་བཟང་ལ་

སྦོར་བ་ཡང་བཟང་བ་ལྟ་བུ་བཟང་པོ་འབའ་ཞིག་བྱས་ན་སྣང་བ་ནས་སྣང་བའི་མཐར་

ཐུག་པར་འགོ་བ་ཡོང་གི་ཡོད། ཡང་བསམ་པ་ངན་ལ་སྦོར་བ་ཡང་ངན་པ་དང༌། དེ་

ཡང་གཞི་དང་བསམ་པ་གང་གི་ཆ་ནས་ལི་བ་ཞིག་བྱུང་ན། མུན་པ་ནས་མུན་པའི་

མཐར་ཐུག་པར་འགོ་བ་ཡོང་གི་ཡོད། 

ཡང་བསམ་པ་བཟང་ལ་སྦོར་བ་ངན་པ་སྟེ། གཙོ་བོ་བསམ་པ་ལ་རག་ལས་

པས་སྦོར་བ་མི་བསྲུན་པ་ཡིན་ཡང་བསམ་པ་བཟང་བ་དང༌། ཡང་ན་སྦོར་བ་དཀར་

ཞིང༌། ཞིང་གི་མཐུ་ཁད་པར་བའི་ཐོག་ནས་བྱུང་ན་སྣང་བ་ནས་མུན་པའི་མཐར་ཐུག་

པར་འགོ་བ་གཅིག་དང༌། མུན་པ་ནས་སྣང་བའི་མཐར་ཐུག་པར་འགོ་བའི་གང་ཟག་

གཅིག་བཅས་བཞི་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་བཞི་པོ་རྣམས་ཀི་དང་པོ་མཛོད་ཅེས། 

མདོར་ན་སྐྱེ་གནས་བཟང་པོ་ནས་བཟང་པོར་འགོ་མཁན་གཅིག་དང༌། སྐྱེ་གནས་

མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངན་པ་ནས་ངན་པར་འགོ་མཁན་གཅིག སྐྱེ་གནས་བཟང་པོ་ནས་
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ངན་པར་འགོ་མཁན་གཅིག སྐྱེ་གནས་ངན་པ་ནས་བཟང་པོར་འགོ་མཁན་གཅིག་

བཅས་མི་འད་བ་བཞི་ཡོད་པའི་ནང་ནས་ང་རང་ཚོ་བོ་དང་ལྡན་པ་ཚོས་སྐྱེ་གནས་

བཟང་པོ་ནས་བཟང་པོ་བརྒྱུད་ནས་མཐར་ངེས་ལེགས་ཀི་ས་ལ་འགོ་ཐུབ་པ་ཞིག་

བྱེད་དགོས་ཞེས་གསུངས་སོ། །

དེ་ནས་ང་རང་ཚོ་དང༌། ལྷག་དོན་ལས་དང་པོ་བ་ལ་གོགས་ཀི་རྐེན་མང་དུ་ཡོང་

བ་དང། རང་གི་ངོས་ནས་གཟབ་གཟབ་བྱས་ཀང་གོགས་ཀི་བསླད་པ་མང་པོ་ཞིག་

ཡོང་གི་ཡོད། དེས་ན་སིག་གོགས་སོང་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། སིག་གོགས་སངས་

ཞེས་པ་ནི་དེར་རྒྱབ་གེས་པའི་དོན་མིན་པར། སིག་གོགས་ངན་པའི་ཤུགས་རྐེན་གི་

གཞན་དབང་དུ་མི་འགོ་བ་བྱེད་དགོས། དེས་ན། 

མི་ནི་ཨ་མྲའི་འབྲས་བཞིན་མ་སིན་ལ། །

སིན་པ་དང་འད་སིན་ལ་མ་སིན་འད། །

མ་སིན་མ་སིན་པར་སྣང་སིན་ལ་ནི། །

སིན་པར་སྣང་ཞེས་བགི་བར་འདར་རོགས་མཛོད། །

ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་སྤིར་བཏང་མི་ལ་ཤིང་ཏོག་ཨ་མྲའི་འབྲས་བུ་ལྟར་ནང་

གི་བསམ་པ་ངན་པས་ནང་མ་སིན་ཞིང༌། ཕྱིའི་རྣམ་འགྱུར་དང་སྦོར་བ་ཧ་ཅང་འད་

ཆགས་ཤིང་སིན་པ་དང་འད་བ་དང༌། ཡང་ནང་ལྷག་བསམ་དཀར་ཞིང་སེམས་པ་

བཟང་ལ། ཕྱི་ཡི་སྤོད་པ་དུམ་དུམ་ལྟ་བུ་མ་སིན་པ་དང་འད་བ། མ་སིན་མ་སིན་པར་

སྣང་ཞེས་ནང་གི་བསམ་པ་ངན་ཞིང༌། ཕྱི་རུའང་གདུག་རྩུབ་ཅན་ལྟ་བུ་མ་སིན་མ་

སིན་པར་སྣང་བ་དང༌། སིན་ལ་ནི་སིན་པར་སྣང་བ་སྟེ། བསམ་པ་བཟང་ལ་ཕྱིའི་རྣམ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

འགྱུར་ཡང་འཇམ་པ་ཕྱི་ནང་གཉིས་མཚུངས་ཏེ། མདོར་ན་ཕྱི་ནང་མཚུངས་པ་དང༌། 

ཕྱི་ནང་མི་མཚུངས་པ་མང་དུ་ཡོང་བས་གཟབ་ནན་གི་སོ་ནས་བརག་དཔྱད་བྱེད་

དགོས་ཞེས་གསུངས་སོ། །

སིན་པར་སྣང་ཞེས་བགི་བར་འདར་རོགས་མཛོད། །ཅེས་གཞན་ལ་ཡང་བརག་

དཔྱད་བྱེད་དགོས་ལ། དེ་བཞིན་རང་ཉིད་ཀང་ཁ་ཞེ་མི་མཚུངས་ཤིང༌། རྒྱབ་མདུན་

ངོ་ལོག་ཡོད་པ་དེ་འད་མི་བྱ་བར་བསམ་པ་རྣམ་དག་དང༌། ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ། 

བདེན་པ་བདེན་ཐུབ་བྱེད་དགོས་ཞེས་གསུངས་སོ། །

གཞན་གི་ཆུང་མ་མི་བལྟ་མཐོང་ན་ཡང༌། །

ན་ཚོད་མཐུན་པར་མ་དང་བུ་མོ་དང༌། །

སིང་མོའི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་བགི་ཆགས་གྱུར་ན། །

མི་གཙང་ཉིད་དུ་ཡང་དག་བསམ་པར་བགི། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་འདོད་ལོག་སྤོད་པའམ་ལོག་པར་གཡེམ་པའི་གཉེན་པོ་

བསྟེན་ཚུལ་གསུངས་ཤིང༌། ལོག་གཡེམ་གི་ཉེས་པ་སོང་བ་ལ། གཞན་གི་ཆུང་མ་མི་

བལྟ་ཞེས་པ་ནི། གཞན་གིས་བདག་ཏུ་བཟུང་བའི་ཆུང་མར་ཆགས་པའི་ཀུན་ནས་

བསླངས་ཏེ་ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་མི་བལྟ་ཞིང༌། གལ་ཏེ་མཐོང་ན་ཡང་རང་རང་གི་ན་

ཚོད་དང་མཐུན་པར་བལྟ་བ་སྟེ། རང་ལས་རྒན་པ་ཞིག་ཡིན་ན་མ་ཡི་འདུ་ཤེས་

འཇོག་པ་དང༌། གཞོན་པ་ཞིག་ཡིན་ན་བུ་མོའི་འདུ་ཤེས་དང༌། ན་མཉམ་ཞིག་ཡིན་ན་

སིང་མོའི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་པར་བགི་བ་དང༌། བསམ་པ་རྣམ་དག་གིས་དགའ་ཉེའི་

བསམ་བོ་ལས་ཆགས་པའི་བསམ་བོ་མི་ཡོང་ཞེས་དང༌། གལ་ཏེ་ད་དུང་ཆགས་པར་



  42  

བཤེས་སྤྲིང་གི་བཀའ་ཁྲིད།

གྱུར་ན། ཕ་རོལ་པོའི་ལུས་དེ་མི་གཙང་བའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པར་བསམ་པར་བྱ་

ཞེས་གསུངས་སོ། །

དེ་བཞིན་ང་རང་ཚོ་ཉམས་ལེན་བྱེད་མཁན་རེན་བུད་མེད་ཅིག་གིས་སྐྱེས་པ་

གཞན་ལའང་དེ་བཞིན་ཆགས་པའི་དབང་གིས་ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་མི་བལྟ་ཞིང༌། 

བལྟས་ནས་མཐོང་ན་ཡང་རང་གི་ན་ཚོད་དང་བསྟུན་ནས་ཕ་དང༌། བུ་དང༌། གཅེན་

པོའི་འདུ་ཤེས་བཞག་ནས་ཆགས་པར་མི་བྱ་ཞེས་དང༌། གལ་ཏེ་ཆགས་པར་གྱུར་ན་

ཡང༌། ཕུང་པོ་མི་གཙང་བའི་རས་འདུས་པའི་གོང་བུ་ལྟ་བུར་བསམ་པའི་ཐོག་ནས་

ཆགས་པར་མི་བགི་བར་བྱ་དགོས་ཞེས་གསུངས་སོ། །

གཡོ་བའི་སེམས་ནི་ཐོས་མཚུངས་བུ་ལྟ་བུར། །

གཏེར་བཞིན་སོག་དང་འད་བར་བསྲུང་བགི་སྟེ། །

གདུག་པ་དུག་དང་མཚོན་དང་དག་བོ་དང༌། །

མེ་བཞིན་འདོད་པའི་བདེ་ལ་ཡིད་འབྱུང་མཛོད། །

ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་འདོད་པའམ་ཆགས་པའི་ཡུལ་ལ་སེམས་གཡོ་བ་སྲུང་

བའི་ཚུལ་ནི། ང་རང་ཚོས་ཐོས་པ་མི་བརེད་པར་སྲུང་བ་བཞིན་བསྲུང་དགོས་པ་སྟེ། 

ཐོས་མཚུངས་ཞེས་གསུངས། ཡང་ན་བུ་ཆུང་ཆུང་རག་ཏུ་བསྲུང་དགོས་པ་བཞིན། བུ་

ད་ལྟ་ཤེད་མ་ཆེ་བར་རག་ཏུ་བསྲུང་དགོས་པ་བཞིན་བསྲུང་དགོས། ཡང་ན་གཏེར་

བཞིན་དུ་བསྲུང་དགོས་ལ། ཡང་ན་རང་གི་སོག་བཞིན་དུ་བལྟས་ནས་སོག་བསྲུང་བ་

བཞིན་བསྲུང་དགོས་ཞེས་གསུངས།

དེ་ལྟར་མ་བསྲུང་བར་སེམས་བག་མེད་མི་དགེ་བ་སིག་པའི་སེམས་སྐྱེས་ན། 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

སེམས་ལ་རྨ་འབྱིན་པའི་མུལ་གདུག་པའི་དུག་དང་འད་བར་ཐར་པའི་སོག་གཅོད་

པའི་མཚོན་རྣོན་དང་འད་བ་དང༌། དེ་བཞིན་རང་གི་ལུས་སོག་འཇོམས་པའི་དག་བོ་

དང་འད་བ་དང༌། ཐར་པའི་དགེ་ར་བསེག་པའི་མེ་དང་འད་བ་སྟེ། མེ་བཞིན་དུ་རང་

ཕུང་བར་བྱེད་པའི་འདོད་པའི་བདེ་བ་ལ་སེམས་མ་ཆགས་པར་ཡིད་འབྱུང་བར་

མཛོད་ཅིག་ཅེས་གསུངས་སོ། །

གཉིས་ནས་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་གཟུགས་སྒ་དི་རོ་རེག་བྱ་ལ་ཆགས་པའི་

དབང་གིས་རང་ཉིད་འཕྲལ་ཕུགས་གཉིས་སུ་ཕུང་སྟེ། མདོར་ན་ང་རང་ཚོས་ནམ་

རྒྱུན་སོག་གཅོད་པ་དང༌། མ་བྱིན་པར་ལེན་པ། འདོད་པས་ལོག་པར་གཡེམ་པ་ཕལ་

མོ་ཆེ་གཟུགས་སྒ་དི་རོ་རེག་བྱ་ལྟ་བུར་ཆགས་པ་དང༌། གཙོ་བོ་ཕ་རོལ་པོའི་དག་ལ་

ཁོང་ཁོ་སྐྱེས་ནས་དག་ལ་གནོད་པ་སྐྱེལ་སབས་ཐོག་མར་དག་བོ་དེས་རང་ངམ་རང་

གི་གཉེན་ནམ་རང་གི་ལུས་ལོངས་སྤོད་ལྟ་བུར་གནོད་པ་དང༌། ཡང་ན་རང་གི་དག་

བོ་ལ་ཕན་བཏགས་པའམ་ཕན་གདགས་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་བུའི་ངོས་ནས་ཡོང་གི་

ཡོད། དེ་དག་ལས་གཙོ་བོ་ནི་འདོད་པའི་གཟུགས་སྒ་དི་རོ་རེག་བྱའི་འདོད་ཡོན་ལྔ་

ལ་ཆགས་པའི་དབང་གིས་རོག་ད་ཚང་མ་ཡོང་བ་ཞིག་ཡིན། དེས་ན། 

འདོད་པ་རྣམས་ནི་ཕུང་བ་བསྐྱེད་པ་སྟེ། །

རྒྱལ་བའི་དབང་པོས་ཀིམ་པའི་འབྲས་འདར་གསུངས། །

ཞེས་པ་ལྟར་ཤིང་ཏོག་ཀིམ་པ་ནི་ཕྱི་ངོས་ཧ་ཅང་མཛེས་ཤིང༌། འཕྲལ་དུ་རོ་

མངར་མོ་འབྱིན་པ་ཞིག་ལ་ཕུགས་སུ་དུག་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་པས་ཀིམ་པའི་འབྲས་

བུ་དང་འད་བར་གསུངས་པ་རེད་ཅེས་སོ། །
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དེ་དག་སང་བགི་དེ་ཡི་ལགས་སྒོག་གིས། །

འཁོར་བའི་བཙོན་རྭར་འཇིག་རེན་འདི་དག་བཅིངས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་པར་འདོད་ཅིང་ཆགས་པའི་ལགས་སྒོག་

གིས་བཅིངས་ན། འཁོར་བའི་བཙོན་རྭར་འཇིག་རེན་འདི་དག་བཅིངས་པར་འགྱུར་

རོ་ཞེས་དང༌། དེ་ལྟར་འདོད་ཅིང་ཞེན་པའི་ཆགས་སེད་ཀི་ལགས་སྒོག་གིས་འཁོར་

བའི་བཙོན་རྭར་འཇིག་རེན་སྐྱེ་བོ་རྣམས་བཅིངས་ནས་བསད་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་

དང༌། ར་བ་མ་རིག་པ་ཡང་མ་རིག་པའི་ལས་བསགས་ཡོད་ཀང་སེད་ལེན་གིས་

གསོས་མ་བཏབ་ན་སིད་པར་འགོ་མི་ཐུབ་ཅིང༌། འཕྲལ་གི་འཁོར་བ་འགྲུབ་བྱེད་ཀི་

རྐེན་སེད་པའམ་འདོད་ཆགས་ཀིས་བྱེད་ཀི་ཡོད་པས་འདོད་པའི་ཉེས་དམིགས་

གསུངས་པ་ཡིན།

གང་དག་དབང་པོ་དྲུག་ཡུལ་རྣམས་ལ་ནི། །

རག་ཏུ་མི་བརན་གཡོ་དང་གང་དག་ཅིག །

གཡུལ་ངོར་དག་ཚོགས་ལས་རྒྱལ་དེ་དག་ལས། །

མཁས་རྣམས་དང་པོ་དཔའ་རབ་ལགས་པར་འཚལ། །

ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་སྐྱེ་བོ་གང་དག་དབང་པོ་དྲུག་གིས་འདོད་པའི་ཡུལ་

རྣམས་ལ་དུས་རག་ཏུ་འདོད་ཅིང་ཆགས་པར་མི་བྱེད་པར་དེ་ལས་སེམས་ཐག་

བསིངས་ནས་མི་བརན་པར་གཡོ་བ་སྟེ། དེ་ལ་ཞེན་ཅིང་མི་གནས་པར་དེ་ལས་ཕར་

ཐག་བསིངས་པ་ཞིག་བྱེད་པ་དང༌། མདོར་ན་འདོད་པའི་ཡུལ་ལ་རྣམ་རོག་གིས་འཕྲོ་

བ་དེ་ལས་རྒྱལ་བ་ཞིག་དང༌། ཡང་གང་དག་ཅིག་གཡུལ་ངོར་དག་ཚོགས་ལས་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

རྒྱལ་བ་གཅིག་བཅས་གཉིས་ལས། མཁས་རྣམས་དང་པོ་དཔའ་རབ་ལགས་པར་

འཚལ་ཞེས་མཁས་པ་རྣམས་དག་བོའི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བ་ལ་དཔའ་བོ་ཞེས་མི་

བརོད་ཅིང༌། རང་གཞན་ཕུང་བར་བྱེད་ཅིང་སིད་པ་འཁོར་བར་འཁོར་བའི་རྒྱུ་རུ་

འགྱུར་བའི་འདོད་པའི་ཡུལ་གཡེང་བ་ལས་རྒྱལ་བ་དེ་ནི་དཔའ་བོ་ཡིན་ཞེས་

གསུངས་སོ། །

བུད་མེད་གཞོན་ནུའི་ལུས་ནི་ལོགས་ཤིག་ཏུ། །

དི་ང་བ་དང་སོ་དགུ་དོད་པ་དང༌། །

མི་གཙང་ཀུན་སྣོད་འད་བ་དགང་དཀའ་དང༌། །

པགས་པས་གཡོགས་པར་རྒྱན་ཡང་ལོགས་ཤིག་གཟིགས། །

ཞེས་སྐྱེས་པ་ཞིག་གིས་ཆགས་པའི་ཡུལ་བུད་མེད་ལྟ་བུར་བུད་མེད་གཞོན་

ནུའི་ལུས་ཀི་རྒྱན་གོས་དང་བྱུགས་པ་ལ་སོགས་པས་མཛེས་པོ་ཡོད་པ་དེ་དག་

མཛེས་བྱེད་ཀི་རྐེན་གཞན་ཞིག་ཡིན་པས་དེ་དག་ལོགས་སུ་ཕྱེ་ནས། བུད་མེད་ཀི་

ལུས་ཀི་སོད་ལུགས་ངོ་མ་ཇི་ལྟར་ཡོད་ཅེ་ན། ལུས་ནི་ལོགས་ཤིག་ཏུ་དི་ང་བ་དང༌། 

སོ་དགུ་དོད་པ་དང༌། མི་གཙང་བ་ཀུན་གི་སྣོད་དང་འད་བ་དང༌། དགང་དཀའ་བ་ཞེས་

པ་ནི་ཚིམ་དཀའ་བ་དང༌། ལུས་གསོ་དཀའ་བ་ལྟ་བུར་འགོ་གི་མེད་དམ་སམ། དེ་

བཞིན་ཕྱི་ཡི་པགས་པའི་ཁ་དོག་དང༌། རེག་བྱ་འཇམ་པོ་ཡོད་ཀང་དེའི་འོག་ཏུ་ཤ་

དང༌། རྒྱུས་པ་དང༌། ཁག་དང༌། ཆུ་སེར་དང༌། མདོར་ན་རུས་པ་དང་རང་བཅས་ནི། 

སྤོད་འཇུག་དང༌། དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་

ངང་ཚུལ་ལ་ཕར་བལྟས་ནས་སིང་པོ་ཅི་ཞིག་འདུག་བསམ་དགོས་པ་ཡིན། 
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བཤེས་སྤྲིང་གི་བཀའ་ཁྲིད།

དེ་བཞིན་བུད་མེད་ཅིག་གི་ངོས་ནས་ཕོ་གཞོན་གཞོན་ནུ་ཞིག་གི་ལུས་ཀི་རྒྱན་

ཆ་དང༌། དབྱིབས་དང༌། ཁ་དོག་དང༌། སྐྲ་ངོས་གཙང་བ་ལ་སོགས་པ་གང་ཞིག་ཡིན་

ཡང་དེ་འདའི་ངོས་གཙང་བ་དེ་དག་ལོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱེ་སྟེ། བུ་དེའི་ལུས་ཀི་སོད་

ལུགས་ངོ་མ་ཕར་བཙལ་ན་མི་གཙང་བའི་རྐལ་པ་ཡིན་པ་གཅིག་མཚུངས་ཆགས་

ཡོད་པས། དེ་འདའི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་བསམ་པའི་སོ་ནས་འདོད་པའི་འདོད་ཆགས་

དང༌། གཙོ་བོ་འཁིག་པའི་འདོད་ཡོན་ལ་ཆགས་པའི་འདོད་ཆགས་ཆུང་དུ་གཏོང་

ཐབས་བྱེད་དགོས་ཞེས་གསུངས་པའོ། །དེ་ཡང༌། 

ཇི་ལྟར་མཛེ་ཅན་སིན་བུས་ཉེན་པ་ནི། །

བདེ་བའི་དོན་དུ་མེ་ལ་ཀུན་བསྟེན་ཀང༌། །

ཞི་བར་མི་འགྱུར་དེ་དང་འད་བར་ནི། །

འདོད་པ་རྣམས་ལ་ཆགས་པའང་མཁེན་པར་མཛོད། །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ང་རང་ཚོས་མེས་ཚིག་མེས་གཏུགས་ཞེས་བཤད་པ་

ལྟར་ཟ་ཕྲུག་གི་ནད་ལྟ་བུས་ཧ་ཅང་མི་བདེ་བ་ཡོད་པའི་སབས་མེ་ལ་གཏུགས་ན་ཅུང་

ཟད་ཕན་པ་ལྟ་བུ་ཡོད་པས། བདེ་བའི་དོན་དུ་མེ་ལ་ཀུན་བསྟེན་ཀང༌། །ཞི་བར་མི་

འགྱུར་ཞེས་པ་ལྟར་ང་རང་ཚོས་ཡིད་ཚིམ་པ་ཞིག་ཡོང་བའི་དོན་དུ་འདོད་པ་བསྟེན་

གི་ཡོད་ཀང༌། འདོད་པ་བསྟེན་པ་ཁོ་ནས་ཡིད་ཚིམ་མི་ཐུབ་ཅིང༌། འདོད་པའི་ལོངས་

སྤོད་སོགས་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང་ཆོག་ཤེས་ནང་ནས་བསྟེན་པ་དང༌། ཚིམ་པ་ནང་

ནས་སྒྲུབ་དགོས་པ་ལས། དངོས་པོ་དེ་ཉིད་བསྒྲུབས་ཤིང་བསགས་པའི་སྟེང་ནས་

འགིགས་སོང་ཞེས་ཡིད་ཚིམ་པ་ཞིག་དང༌། སར་མེད་འཕྲལ་སེལ་ལ་བལྟོས་ནས་ག་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ནོམ་པ་བྱུང་བའི་སབས་ད་ཆ་འགིགས་སོང་ཞེས་བརོད་ཀང༌། དེ་གའི་ངང་ལ་མུ་

མཐུད་ནས་ཕྱིན་ན་དེའི་སྟེང་ལ་སྣོན་མ་ཞིག་དང༌། དེའི་ཐོག་ལ་སྣོན་མ་ཞིག་བཅས་

ཡིད་གཏིང་ནས་ཚིམ་པ་ཞིག་ཧ་ལམ་ཡོང་མི་ཐུབ། དེས་ན་འཁིག་པའི་འདོད་པ་

དང༌། དབང་ཐང་གི་འདོད་པ། རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤོད་ཀི་འདོད་པ་སོགས་འདོད་པ་གང་

ཞིག་ཡིན་ཡང་འདོད་པ་དེ་བསྟེན་ནས་དོན་འགྲུབ་པའི་སོ་ནས་ཡིད་ཚིམ་པ་ཞིག་

ཡོང་མི་ཐུབ་པ་གསལ་པོ་ཡིན། དེས་ན། རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ་

ལས།

གཡན་པ་ཕྲུགས་ན་བདེར་འགྱུར་བ། །

དེ་བས་གཡན་པ་མེད་པ་བདེ། །

ཞེས་གཡན་པ་ནི་ཟ་ཕྲུག་གི་ནད་ཡིན་ལ། ཟ་ཕྲུག་ལང་སབས་འཕུར་འཕུར་

བཏང་ན་ཧ་ཅང་སྐྱིད་པོ་ཡོད་ཅིང༌། དེ་ལས་ཀང་གཡན་པ་མེད་ན་ལེགས་པའི་དཔེ་དེ་

བཞིན་དུ་འདོད་ལྡན་ཞིག་གིས་འདོད་པ་བསྟེན་ན་ཡིད་ཚིམ་པ་ལྟ་བུ་ཡོད་ཀང༌། དེ་

ལས་འདོད་པ་མེད་ན་དགའ་བ་དང༌། དེ་ལས་བདེ་བ་དང་བག་ཕེབས་པ་ཡོང་གི་རེད་

ཅེས་གསུངས་སོ། །

དོན་དམ་གཟིགས་པར་བགི་སླད་དངོས་རྣམས་ལ། །

ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་དམ་ཞེས་པ་ནི། དོན་དམ་བདེན་པ་སྟོང་པ་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་

ལའང་སྦར་ཆོག་གི་མེད་དམ་སམ། དེ་ལྟར་སྦར་ན་གོང་གི་གཉེན་པོ་བསྟེན་ལུགས་

དེ་དག་འཕྲལ་གི་ཆགས་སང་ལ་སོགས་པ་རགས་པ་མངོན་གྱུར་བ་ཟིལ་གིས་

གནོན་པ་སྟེ། འདིས་ཟིལ་གིས་གནོན་པའི་སོ་ནས་བསུན་འབྱིན་པའི་གཉེན་པོ་དང༌། 
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དེ་ཡང་དེ་ཙམ་གིས་མི་ཆོག་པར་སོང་བའི་གཉེན་པོ་སྐྱེས་དགོས་ཤིང༌། ཆགས་སང་

གི་ས་བོན་བག་ལ་ཉལ་བའི་ས་བོན་སོང་བའི་གཉེན་པོ་བསྟེན་དགོས་པས་ན། དོན་

དམ་གཟིགས་པར་བགི་སླད་དངོས་རྣམས་ལ། །ཞེས་དངོས་པོ་རྣམས་ཐ་སད་ཀི་

འཕྲལ་སེལ་གི་སྣང་ཚུལ་ཙམ་མིན་པར་དེའི་དོན་དམ་པའམ་དེའི་གནས་ལུགས་ལ་

དཔྱོད་པའི་སོ་ནས་དེའི་མཐར་ཐུག་གི་ཡིན་ལུགས་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་དེ་ཕར་དཔྱད་

དགོས། དེས་ན་དོན་དམ་དཔྱོད་བྱེད་ཀི་རིགས་པས་ཚུལ་བཞིན་དུ་དཔྱད་ནས་ཆོས་

རྣམས་ཀི་སྣང་ཚུལ་ཙམ་གིས་ཡིད་མ་ཚིམ་པར་དེའི་སོད་ལུགས་ཇི་ལྟར་ཡོད་པ་

དཔྱད་ནས་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་དེ་གོམས་པར་མཛོད་ཅིག་ཅེས་སོ། །

འདིའི་དོན་དམ་ཞེས་པ་ནི་ང་རང་ཚོ་འཇིག་རེན་ཡོངས་གགས་ཀི་བདེན་རྫུན་

གི་ཤན་ལྟ་བུ་འབྱེད་དགོས་བྱུང་ནའང༌། རྫུན་བཤད་པ་ལྟར་གི་འད་ཆགས་དེ་རིགས་

མིན་པར་དོན་དམ་པའི་གནས་ལུགས་ངོ་མ་གང་ཞིག་ཡིན་མིན་རད་གཅོད་བྱེད་པ་

ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད། འདི་འདར་སྦར་ན་ཡང་ཡག་པོ་མེད་དམ་སམ། 

མདོར་ན་ང་རང་ཚོར་འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་སྐྱེས་ཀི་ཡོད་ཅིང༌། འདོད་

ཆགས་དང་ཞེ་སང་སྐྱེས་སབས་རང་ལ་གནོད་ཀི་རེད་བསམ་པའི་ཐོག་ནས་ཆགས་

སང་དྭང་དུ་བང་བ་མིན་པར་རང་གི་བོའི་ཆ་ཤས་སུ་རང་གི་ངང་གིས་སྐྱེས་ཤིང༌། 

སྐྱེས་པ་དེ་ཆགས་པའི་གཞན་དབང་དུ་བཏང་ནས་ཆགས་པའི་འདོད་པ་དེ་གྲུབ་

སབས་ཡིད་ཚིམ་པ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་ལ། ཁོང་ཁོའི་གཞན་དབང་དུ་བཏང་ནས་ཕ་

རོལ་པོར་གནོད་པ་བྱེད་རྒྱུ་བྱུང་ན་ཡིད་ཚིམ་པ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད། དེ་དག་ནི་རྨོངས་

པའི་དབང་གིས་ཡིན། ཆགས་སང་གི་དབང་གིས་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོར་རང་དང་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

གཞན་ལ་གནོད་པ་གང་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་མེད་དེ་དག་མ་ཤེས་པར་འཕྲལ་གི་ཡིད་

ཚིམ་པ་ཙམ་གི་ཐོག་ནས་ཆགས་སང་དང་དུ་བངས་ནས་འགོ་གི་ཡོད། དེ་ནི་ཆགས་

སང་གིས་འཕྲལ་ཕུགས་ལ་ཕན་གནོད་གང་ཞིག་ཡོད་མེད་མ་ཤེས་པའི་དབང་གིས་

བྱུང་བ་ཡིན། དེར་བརེན་ང་རང་ཚོར་ཆགས་སང་ལ་སོགས་པ་སྐྱེ་སབས། དེས་

འཕྲལ་གི་ཡིད་ཚིམ་པ་ཙམ་ལ་ཆ་མ་བཞག་པར་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོར་རང་དང་

གཞན་ལ་གནོད་པ་གང་འད་ཡོང་གི་ཡོད་མེད་ཞིབ་ཚགས་དང་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་

བྱེད་པའི་ཐོག་ནས་རད་གཅོད་བྱེད་དགོས། 

ང་ཚོས་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀི་ཉམས་ལེན་ཚང་མ་འདི་ལྟར་དུ་འགོ་བ་ལས་

བཀའ་བཏང་ནས་འགོ་རྒྱུ་ཞིག་མིན། དོན་དམ་གཟིགས་པར་བགི་སླད་ཅེས་ང་རང་

ཚོས་སང་བང་གི་གནད་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང༌། དེས་འཕྲལ་དང་ཕུགས་སུ་ཕན་གནོད་

གང་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་དཔྱད་པ་ཞིབ་མོར་བྱས་ཏེ་ཕུགས་ལ་ཕན་པ་ནི་བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསླབ་བྱ་ལས། 

ཕན་དང་བདེ་བ་རྣམས་བྱ་སྟེ། །

ཞེས་འཕྲལ་དུ་ཕན་ཞིང་ཕུགས་ལའང་བདེ་བ་སྟེ། འཕྲལ་ཕུགས་གཉིས་ལ་ཕན་

པ་དང་བདེ་བ་ཡིན་ན་བྱ་རུང་ལ་མི་ཆོག་པའི་སད་ཆ་མེད། 

དེ་ཡང་མི་ཕན་མི་བྱའོ། །

ཞེས་འཕྲལ་དུ་ཡིད་ཚིམ་པའི་བདེ་བ་ཞིག་ཡིན་ཡང༌། ཕུགས་ལ་མི་ཕན་པ་

ཞིག་ཡིན་ཚེ་བྱེད་མི་ཆོག་པར་བརག་དཔྱད་བྱས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་སང་བང་

བྱེད་དགོས། ང་རང་ཚོའི་སོ་གསུམ་གི་སྤོད་པ་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང༌། དེ་དག་ལ་
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འཕྲལ་ཕུགས་ཀི་དོན་དམ་སྟེ་འཕྲལ་ཕུགས་ཀི་ཕན་གནོད་གང་ཞིག་ཡོད་མེད་དེ་

དག་རྒྱལ་པོ་ལ་གསུང་གི་ཡོད་པས་གཟིགས་དགོས་ཞེས་དང༌། གཟིགས་ནས་ཀང་

སང་བང་གནང་དགོས་ལ། མདོར་ན་ཉམས་ཞིབ་བྱེད་དགོས་ཞེས་གསུངས་སོ། །

ང་རང་ཚོས་སྤིར་བཏང་དངོས་པོ་ཡར་རྒྱས་ཀི་ལས་ཀ་གཅིག་པུར་ཆ་བཞག་

ཀང༌། ཉམས་ཞིབ་དང་དཔྱད་པ་ཞིབ་ཚགས་བྱས་ཏེ་འཆར་གཞི་བཀོད། བསམ་

འཆར་བཤད་པ་སོགས་ཀི་ཐོག་ནས་བྱེད་ཀི་ཡོད། དེ་བཞིན་ང་རང་ཚོ་ཕུགས་རྒྱང་

རིང་པོའི་ཚེ་རབས་ནས་ཚེ་རབས་བདེ་ནས་བདེ་བར་འགོ་བའི་དོན་ལ་ཉམས་ཞིབ་

དང༌། ཕན་གནོད་གང་ཞིག་འདུག་གམ་བསམ་བོ་བཏང་ནས་བྱེད་དགོས་པ་ལས། མ་

བརག་མ་དཔྱད་པར་ག་ཚོམ་ངང་ནས་ཕྱིན་ན་མི་འགིགས་པས། 

ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བགིད་པ་དེ་གོམས་མཛོད། །

དེ་དང་འད་བར་ཡོན་ཏན་ལྡན་པ་ཡི། །

ཆོས་གཞན་འགའ་ཡང་མཆིས་པ་མ་ལགས་སོ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལེགས་ཉེས་འབྱེད་པའི་རྣམ་དཔྱོད་ཀི་ཐོག་ནས་དཔྱད་

ཅིང༌། མདོར་ན་ཚད་མའི་བར་དུ་ཆོད་པའི་འབྲས་བུ་དང་བར་དུ་མ་ཆོད་པའི་འབྲས་

བུ་བཅས་ཚད་འབྲས་བཤད་པའི་སབས་བར་དུ་ཆོད་པའི་འབྲས་བུ་ཞེས་པ་ནི། 

མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་རྣམས་ཚད་མའམ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་དང༌། ཡང་དག་

ཅིང་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་བྱ་སྤོད་ཀི་ཐོག་ནས་གནས་སབས་ཀི་མངོན་མཐོ་དང༌། 

མཐར་ཐུག་གི་ངེས་ལེགས་སྒྲུབ་ཀི་ཡོད། ཕྱིན་ཅི་ལོག་གམ་མ་རིག་པའི་བོ་ནི་རྒྱུ་ཡི་

ཀུན་སློང་མ་རིག་པ་དང༌། དུས་ཀི་ཀུན་སློང་ལས་འབྲས་ལ་རྨོངས་པའི་མ་རིག་པ་སྟེ། 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་རྨོངས་པའི་མ་རིག་པས་རྒྱུ་ཡི་ཀུན་སློང་དང༌། ལས་འབྲས་ལ་རྨོངས་

པའི་མ་རིག་པས་དུས་ཀི་ཀུན་སློང་བྱས་ཏེ་བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པའི་ལས་འདུ་བྱེད་

ཀི་ཡོད། དེ་ལྟར་མི་ཤེས་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་རྨོངས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་པར་དགེ་སིག་

གི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་རྣམ་གཞག་ལ་ཡང་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་འཛིན་པའི་རྨོངས་པ་དེས་

བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པའི་ལས་བསགས་ཀི་ཡོད་པས། དེ་ཐམས་ཅད་ཚད་མའི་

ལྡོག་ཕྱོགས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་བོ་ཡི་འབྲས་བུ་སླེབས་ཡོང་གི་ཡོད་པས། 

དེ་དང་འད་བར་ཡོན་ཏན་ལྡན་པ་ཡི། །

ཆོས་གཞན་འགའ་ཡང་མཆིས་པ་མ་ལགས་སོ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་མདོར་ན་དངོས་པོའི་གནས་ཚུལ་གང་ཞིག་ཡིན་པ་དང༌། 

དེའི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་འབྲེལ་བ་གང་ཞིག་ཡོད་མེད། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་མཐུན་

པའི་ཕྱོགས་ཇི་ལྟར་ཡོང་བ་དང༌། ང་རང་ཚོར་ཕན་དང་གནོད་པའི་རིགས་གང་དག་

ཡོང་གི་ཡོད་པ་རྣམས་ལེགས་ཉེས་འབྱེད་པའི་རྣམ་དཔྱོད་ཀིས་དཔྱད་ནས་དེ་དང་

མཐུན་པའི་ཉམས་ལེན་བྱ་རྒྱུ་དེ་ལས་ལྷག་པ་མེད་ཅེས་གསུངས་སོ། །

སྐྱེས་བུ་རིགས་གཟུགས་ཐོས་དང་ལྡན་རྣམས་ཀང༌། །

ཤེས་དང་ཚུལ་ཁིམས་བྲལ་བ་བཀུར་མ་ལགས། །

དེ་ལྟས་གང་ལ་ཡོན་ཏན་འདི་གཉིས་ལྡན། །

དེ་ནི་ཡོན་ཏན་གཞན་དང་བྲལ་ཡང་མཆོད། །

ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་སྐྱེས་བུ་གང་ཞིག་རིགས་དང་གཟུགས་བཟང་ཞིང༌། 

སྤིར་བཏང་ཐོས་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀང་ཤེས་རབ་དང་ཚུལ་ཁིམས་གཉིས་དང་
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བཤེས་སྤྲིང་གི་བཀའ་ཁྲིད།

བྲལ་བ་ནི་བཀུར་བར་འོས་པ་མ་ལགས་སོ། །དེ་ལྟས་ཏེ་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལྟ་བས་ན་སྐྱེས་

བུ་གང་ལ་ཤེས་རབ་དང་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་དེ་ནི་ཡོན་ཏན་གཞན་

དང་བྲལ་ཡང་མཆོད་པའི་གནས་རེད་ཅེས་གསུངས་སོ། །

དེས་ན་གོང་དུ་རིགས་གཟུགས་ཐོས་དང་ལྡན་པ་ཞེས་པའི་ཐོས་པ་དང་ཤེས་

རབ་གཉིས་ལ་ཁད་པར་ཕྱེ་དགོས་ཤིང༌། ཐོས་པ་དང་ལྡན་ན་ཡང་ཤེས་རབ་མི་ལྡན་

ཞེས་པ་ཞིག་གོ་ཡོང་གི་འདུག་པས་ནམ་རྒྱུན་ང་རང་ཚོར་ཐོས་པ་མང་པོ་ཡོད་ཀང་

དེ་དག་གཞན་གིས་བསླབས་པ་ཁོ་ན་ལས། ཐོས་ནས་ཤེས་པ་དེར་རང་གིས་དཔྱད་

ནས་ཡང་ཡང་བསམ་པ་ལ་བརེན་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་བསམས་ལས་བྱུང་བ་ཡི། །

རྣམ་དཔྱོད་བོ་ཡིས་ཐེ་ཚོམ་ཆོད་པར་ཤོག །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་གི་ཤེས་རབ་ནི་དེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་དཔྱོད་ཅེས་པ་དེ་ཡིན། 

ཐོས་པའི་དོན་དེར་ཡང་ཡང་བསམ་བོ་བཏང་བ་དང༌། དཔྱད་ནས་རང་སྟོབས་ཀི་

ངེས་པ་ཐོབ་ནས་དེ་ལས་འགོ་ས་མེད། འདི་རེད་བསམ་ནས་ཁོ་ཐག་ཆོད་པ་ཞིག་

དགོས་པ་ཡིན། དེ་ནི་བསམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་དངོས་ནས་བསམ་བོ་

བཏང་སྟེ་སོ་སོར་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་དཔྱད་ནས་དཔྱད་སྟོབས་ཀིས་དོན་

དེར་ངེས་པ་ཐོབ་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོང་བས་ཤེས་རབ་དེ་ལ་གསུང་གི་ཡོད། 

དེས་ན་ང་རང་ཚོའི་ཐོས་པ་ནི། དཔེ་ཆར་ཆ་བཞག་ན། དཔེ་ཆ་ཧ་ཅང་མང་པོ་



  53  

༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཞིག་མཐོང་མོང་ཡང༌། རང་ཉིད་ཀིས་བསམ་བོ་བཏང་ནས་ངེས་པ་རེད་པ་མེད་

སྟབས། ལུང་དངས་ནས་སྒྲུབ་བྱེད་འགོད་རྒྱུ་མ་གཏོགས་དེ་ལས་ལྷག་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་

འགོད་རྒྱུ་མེད་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད། ལུང་ཙམ་ལ་རེ་ནས་ཕྱིན་ན་དེ་ནི་ཕལ་ཆེར་ཐོས་

བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ལྟ་བུའི་སྟེང་དུ་བསད་པ་ལས། བསམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ཀི་སྟེང་ལ་

སླེབས་མི་འདུག་སམ། དེར་བརེན་ཐོས་པ་ནི་ཐོས་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ཁོ་ནའི་སྟེང་དུ་

བསམ་བོ་བཏང་ན་དེ་ཙམ་ཞིག་ཡོད་ན་ཡང༌། སོ་སོའི་བསམ་པས་ངེས་པ་ཐོབ་པའི་

ཤེས་རབ་མེད་པ་དང་གཅིག ཤེས་རབ་དང་མཁས་པའི་ཡོན་ཏན་ཡོད་ཀང་བཙུན་

པའི་ཡོན་ཏན་མེད་ན། དེ་ནི་བསགས་པར་འོས་པ་ཞིག་མིན་ལ། མཁས་པའི་ཡོན་

ཏན་ཡོད་པའི་ཐོག་ལ་བཙུན་པའི་ཡོན་ཏན་ཡོད་པ་བཅས། མཁས་པས་བཙུན་པ་མ་

ཆུང༌། །བཙུན་པས་མཁས་པ་མ་ཆུང༌། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཡོད་ན། ཡོན་ཏན་གཞན་མེད་

ཀང་དངོས་གནས་བཀུར་བར་འོས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས། དེ་ཡང་འཇམ་མགོན་བ་

མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་ལམ་རིམ་སོན་ལམ་ལས། 

བསྟན་པ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་མ་ཁབ་པའམ། །

ཁབ་ཀང་ཉམས་པར་གྱུར་པའི་ཕྱོགས་དེར་ནི། །

སིང་རེ་ཆེན་པོས་ཡིད་རབ་བསྐྱོད་པ་ཡིས། །

ཕན་བདེའི་གཏེར་དེ་གསལ་བར་བྱེད་པར་ཤོག །

ཅེས་ཇི་སད་གསུངས་པ་བཞིན། དེ་རིང་འདིར་ང་རང་ཚོ་གཙོ་བོ་རྒྱ་རིགས་

ཆོས་གོགས་ཚོར་བཀའ་ཆོས་བྱེད་ཀི་ཡོད་ལ། རྒྱ་ནག་ཏུ་སར་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་

བསྟན་པ་ཡོད་མུས་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ཡང་ཕལ་ཆེར་བོད་གངས་ཅན་གི་ལོངས་སུ་དུས་
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རབས་བདུན་པའི་ནང་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་དར་བ་དང༌། ཆེན་པོ་རྒྱ་ཡི་ཡུལ་ལ་

བོད་ལས་ལོ་བཞི་བརྒྱ་ཙམ་གི་གོང་རོལ་ནས་ནང་ཆོས་དར་འཕེལ་བྱུང་ཡོད། ངས་

ནམ་རྒྱུན་རག་པར་འདི་ལྟར་ཤོད་ཀི་ཡོད། དུས་ཀི་རིམ་པའི་དབང་དུ་བྱས་ན། རྒྱ་

རིགས་ཁེད་རང་རྣམས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་སློབ་བུ་རྒན་པ་ཆགས་ཡོད། མདོར་ན་

སར་ནས་རྒྱ་ནག་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཡོད་མུས་ཡིན་པ་བར་སབས་ཉམས་གུད་

དུ་སོང་བ་ད་ཆ་གཞི་ནས་སླར་གསོ་ཡོང་བཞིན་པ་ཞིག་ཡིན། 

ཁེད་རང་ཚོ་ཐའེ་ཝན་ནང་རང་དབང་དང་མང་གཙོ་ཡིན་སྟབས་གོ་སབས་ཧ་

ཅང་བཟང་བ་ཡོད། དེར་བརེན་ཁེད་རང་ཚོ་རང་ཉིད་ཀི་ཕ་མེས་ཀི་གཅེས་ནོར་

བདག་པོ་རྒྱག་རྒྱུ་ནི་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པ་དང༌། བྱ་བ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཞིག་ཡིན། ལུང་པ་

འད་མིན་ནང་ཡོད་པའི་ཕྱིར་སོད་རྒྱ་མི་ཕ་མེས་ནས་ནང་པ་ཡིན་པ་རྣམས་ཀིས་དེང་

སབས་ནང་པའི་ཆོས་ལ་དོ་སྣང་གསར་པ་སླེབས་ཀི་འདུག དེ་བཞིན་སམ་ས་ཆེན་

པོའི་ནང་ཆ་བཞག་ན། རང་དབང་དེ་ཙམ་མེད་ཀང་སྤིར་ཆོས་འད་མིན་ལ་དོ་སྣང་

ཡོད་པ་དང༌། ཡང་སོས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་ཤུགས་ཇེ་

ཆེར་འགོ་བ་ཞིག་ཆགས་འདུག དེ་ཐམས་ཅད་སར་ནས་རང་རང་སོ་སོའི་ཕ་མེས་ཀི་

ཆོས་ཡིན་བཞིན་པ་དེར་བསྐྱར་དུ་བདག་པོ་བརྒྱབ་པ་དང༌། སླར་གསོ་བྱས་པ་ཞིག་

ཆགས་ཡོད། 

དེ་མིན་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་ཕ་མེས་ནས་ནང་ཆོས་མེད་པའི་ལུང་པའི་ནང་དུའང་

དེང་སབས་ནང་ཆོས་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་མཁན་ཡོང་གི་ཡོད། སྤིར་བཏང་མི་ས་ཡ་དང་

བྱེ་བ་མང་པོའི་ནང་འགའ་ཤས་ཁམས་དང་མོས་པར་ནང་ཆོས་རང་ཉིད་ཀི་སེམས་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ལ་འཕྲོད་པ་དང་རན་པ་ཏན་ཏན་ཡོང་གི་ཡོད། དེ་འདའི་ཐོག་ནས་ནུབ་ཕྱོགས་ལུང་

པའི་ནང་ནས་ནང་ཆོས་ལ་དོ་སྣང་བྱས་ཤིང༌། དོ་སྣང་བྱས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་པའི་

དངོས་གནས་ཉམས་ལེན་བྱས་ནས་ཉམས་མོང་ཡང་གང་འཚམས་ཡོད་པ་དེ་འད་

ངས་ངོ་ཤེས་པའི་ནང་ཁ་ཤས་ཡོད། བསམ་པ་རྣམ་དག་གིས་ཉམས་ལེན་བྱས་པའི་

ལག་རེས་ལ་སྟོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་གི་སོར། ཡང་ན་ལྷ་ཡི་

རྣལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བའི་ཉམས་མོང་ལྟ་བུ་གང་འཚམས་བྱུང་སྟེ། འདི་དངོས་

གནས་ཡག་ཐག་ཆོད་འདུག་བསམ་པ་དེ་འད་རེ་ཟུང་ཡོང་གི་འདུག སབས་རེ་ངས་

བ་མ་ལས་སློབ་མ་ལྷག་པ་ཆགས་འདུག་ཅེས་བསྟོད་ར་ཡང་གཏོང་གི་ཡོད། དེ་འད་

ཡོང་གི་འདུག་ཀང་སྤི་ཡོངས་ཀི་ཆ་ནས་རང་ཉིད་ལ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་འདི་ཕ་

མེས་ཀི་ཆོས་མིན་པས་ཧ་ཅང་ཡིད་གཟབ་བྱེད་དགོས་ཞེས་ངས་རག་པར་ཤོད་ཀི་

ཡོད། 

ངོས་ནས་ནང་ཆོས་ཁབ་སེལ་བྱེད་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་བཟུང་གི་མེད་ཅིང༌། 

ནང་ཆོས་ཀི་ངོས་ནས་འཛམ་བུ་གིང་སྤི་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་གང་ཞིག་འདུག་

འདིའི་ཐོག་ནས་ཞབས་འདེགས་ཞུ་རྒྱུ་ལས། ནང་ཆོས་སེལ་བ་དང་ནང་པ་མང་དུ་

གཏོང་བའི་དམིགས་ཡུལ་བཟུང་གི་མེད་ལ་བཟུང་ནས་དགོས་པ་ཡང་མེད། དེར་

བརེན་ནང་ཆོས་མ་དར་བའི་ལུང་པའི་ནང་ནས་ནང་ཆོས་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་རྒྱུ་རང་ཉིད་

ཀིས་ཡིད་གཟབ་བྱས་ནས། རང་གི་ཁམས་དང་མོས་པ་ལ་རན་མིན་ལ་བསམ་བོ་

ནན་ཏན་བཏང་སྟེ་བྱེད་དགོས་པ་ནི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཡིན། གཉིས་ནས་ནང་

ཆོས་དེ་རང་ཉིད་ཀི་ཁམས་དང་མོས་པའི་དབང་གིས་རན་པའི་ཐོག་ནས་ནང་ཆོས་
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བྱས་ཀང༌། རང་ཉིད་ཀི་ཕ་མེས་ཀི་ཆོས་ལ་མུ་མཐུད་ནས་གུས་བརི་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡང་

གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཡིན། 

དེ་ནས་ཞུ་བར་འདོད་པའི་གནས་ཚུལ་གཅིག་ལ། དེང་སབས་སྤིར་དངོས་པོ་

ཡར་རྒྱས་གཅིག་པུས་ཡིད་མ་ཚིམ་པའི་ཐོག་ནས་ཆོས་ཀི་ལྟ་བ་འད་མིན་ལ་དོ་སྣང་

བྱེད་མཁན་འཛམ་གིང་ཤར་ནུབ་གང་སར་ཡོང་བའི་སབས། ང་རང་ཚོའི་ནམ་རྒྱུན་

གི་གསུང་སྟངས་ལྟར་བྱས་ན། ཆོས་གསར་པ་རང་གི་རིག་བཟོ་འམ་རོག་བཟོ་བྱས་

པ་དེ་འདའང་ཡོང་གི་ཡོད། ནང་ཆོས་ཡིན་ཚེ་སོན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་

གནང་བ་ཞིག་དང༌། རྒྱ་གར་མཁས་པའི་དགོངས་པ་དང་མཐུན་པ་ཞིག་ཡིན་ཡང༌། 

དེ་ལྟར་མིན་པར་རང་ཉིད་ཀིས་རོག་བཟོའམ་རིག་བཟོ་བྱས་པ་དེ་འད་དེང་སབས་

ཡོང་གི་འདུག་ཅིང༌། འདི་ནི་ང་རང་གིས་ནང་ཆོས་དང་ཆོས་ལུགས་འད་མིན་ནས་

ཕྲན་ཙམ་རེ་བང་ནས་ང་རང་གིས་རོག་བཟོ་བྱས་པའི་ཆོས་གསར་པ་ཡིན་ཞེས་ཁ་

གསལ་གིས་བརོད་ན་ཁད་པར་གང་ཡང་མེད། དེ་ལྟར་མིན་པར་དོན་དངོས་རོག་

བཟོ་བྱས་ཏེ་འད་མིན་བཟོས་པ་ཞིག་ལ། མིང་ལ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཡིན་

ཞེས་བརོད་པ་དེ་འད་ཡོང་གི་འདུག དེ་བཞིན་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ཀི་སངས་

རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཡིན་ཞེས་བརོད་ན་ཡག་པོ་མེད། 

སྤིར་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་དང༌། ཡང་སོས་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ཀི་སངས་

རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཡིན་ཞེས་བརོད་ན། གཞུང་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀིས་ཚངས་ཐིག་ལྟར་ཟིན་

ནས་དེའི་རྒྱ་ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞིག་དགོས་པ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། དེ་ཡང་

ཁ་སང་ཞུས་པ་ལྟར་རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་དང་མཐུན་པ་དང༌། ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀི་
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དགོངས་པ་དང་མཐུན་པའི་གཞུང་བསངས་ནས་འགོ་དགོས་པ་གནད་འགག་ཆེན་

པོ་ཡིན། 

ང་ཚོས་ཁེད་རང་ཚོ་རྒྱ་ཡི་ཆོས་གོགས་ཚོར་འགེལ་བཤད་རྒྱག་སབས་ཀླུ་

སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཞེས་ངས་རག་པར་བཤད་པ་ནི་ང་རང་ཚོ་ཐུན་མོང་བ་ཆགས་ཡོད། 

ས་ལོ་འདིར་དགེ་སློང་མའི་སོམ་རྒྱུན་སོར་ལ་ཚོགས་འདུ་ཞིག་འཚོགས་པའི་སབས་

སུ་ཐེ་ཝན་ནས་གནས་བརན་བགེས་པོ་ཞིག་ཕེབས་འདུག་པ་ཁོང་དང་ང་གཉིས་ཟུར་

དུ་མཇལ་བ་ཡིན། གནས་བརན་ཞི་ཞིང་དུལ་བ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཞིག་འདུག བཀའ་

མོལ་འཕྲོས་པར་ཁོང་གིས་ར་བ་ཤེས་རབ་ཐུགས་རྒྱུས་འདུག་ལ། ཁོང་རང་སར་རྒྱ་

ནག་རི་བོ་རེ་ལྔར་བཞུགས་པ་དང༌། དེ་རེས་རྒྱ་ནག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པའི་སབས་སུ་

ཐེ་ཝན་ལ་བྲོས་ནས་ཡོང་བ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་བྱུང་བས་ང་དད་པ་ལྟ་བུ་སྐྱེས་སོང༌། 

ཁོང་ལ་ང་ཚོ་མ་འོངས་པར་རྒྱ་ནག་རི་བོ་རེ་ལྔར་གནས་སོར་ལ་མཉམ་དུ་འགོ་གི་

ཡིན། གནས་སོར་ལ་ཕྱིན་པའི་སབས་སུ་ངས་བོད་སད་ཀི་ཐོག་ནས་ར་བ་ཤེས་རབ་

འདོན་གི་ཡིན་ལ། ཁེད་རང་གིས་རྒྱ་སད་ཀི་སྟེང་ནས་ར་བ་ཤེས་རབ་འདོན་རྒྱུ་ཡིན་

ཞེས་ང་གཉིས་སད་ཆ་བྱུང༌། 

དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་སར་ཡོད་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་པར་

བྱེད་པ་དང༌། སར་མེད་ལ་དོ་སྣང་གསར་པ་སླེབས་ཏེ་ཉམས་ལེན་བྱེད་མཁན་གང་

ཞིག་ཡིན་ཡང༌། ཡང་སིང་སློབ་སྦོང་དང་ཞིབ་འཇུག་བྱས། བསམ་བོ་ཡང་ཡང་

བཏང་ནས་བྱེད་རྒྱུ་ནི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཡིན། དེ་ཡིན་པ་དེ་ཡང༌། རེ་རིན་པོ་

ཆེས་སགས་རིམ་ཆེན་མོ་ལས།
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དེ་ཕྱིར་ཀེ་ཀེ་བོ་གོས་འདུན་ལྡན་དག །

རྣམ་དག་རིགས་པས་བོ་གོས་མིག་སྦོངས་ལ། །

ཕས་ཀི་རྒོལ་བས་བསྐྱོད་པར་མི་ནུས་པའི། །

བསྟན་པའི་གནད་ལ་ངེས་པ་བརན་པོ་ཚོལ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ནི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན། དཔྱད་པ་བྱས་ཤིང་

བསམ་བོ་བཏང་བའི་ཐོག་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཚུལ་གཞི་དང༌། ལམ་དང༌། 

འབྲས་བུའི་རྣམ་གཞག་གསུངས་པ་རྣམས་ཤེས་ནས་ངེས་པ་ཐོབ་པའི་ཐོག་ནས་དད་

པ་སྐྱེ་བ་ཞིག་བྱུང་ན་བརན་པོ་ཡོང་བ་ཡིན། དེ་ལྟར་རྣམ་དཔྱོད་ཀི་ཐོག་ནས་དཔྱད་པ་

བྱས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དོན་རྣམས་རང་ཉིད་ཀི་རྒྱུད་ཐོག་བསྐྱལ་ནས་ཐོས་དོན་

བསྒྲུབ་ལ་གཞོལ་རྒྱུ་ནི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཡིན། དེ་ཡང་སྐྱེས་རབས་ལས། 

ཐོས་པའི་རེས་འཇུག་སྒྲུབ་པ་སིང་པོར་བྱེད། །

སྐྱེ་བའི་རོང་ལས་ཚེགས་ཆུང་ཐར་བར་འགྱུར། །

ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉིད་ཀི་གསུང་དེ་འད་ཡང་ཡོད་ལ། ཕྱིས་སུ་གུང་ཐང་

རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའི་བོ་བཟང་རྒྱལ་བསྟན་མ་ལས།

མང་དུ་ཐོས་པ་རྒྱ་ཆེར་བཙལ་བས་མཁས། །

ཐོས་དོན་ཇི་བཞིན་རྒྱུད་ལ་སྦར་བས་བཙུན། །

ཀུན་ཀང་བསྟན་འགོའི་དོན་དུ་བསོ་བས་བཟང༌། །

ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་འཛོམས་པ་ཞིག་དགོས་

པ་ཡིན། འོ་ན་བཙུན་པ་དང་བཟང་པོའི་ཡོན་ཏན་གང་ཞེ་ན། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་
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དགེ་འདུན་གྲུབ་པས་གསུངས་པ་དེ་ཉིད་སེམས་ལ་ཕན་པོ་ཡོད། དེ་ཡང་ཤར་གངས་

རི་མ་ལས།

དོན་དེ་ལྟར་གོ་བའི་རྣལ་འབྱོར་ང༌། །

སྤིར་ལུས་ཅན་ཀུན་ལ་བཀའ་དིན་བསམ། །

སོས་ཆོས་མཛད་ཡོངས་ལ་དག་སྣང་སྦོངས། །

དག་ནང་ན་འདུག་པའི་ཉོན་མོངས་འདུལ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན། ཁོང་རང་གིས་ཉམས་བཞེས་གང་ཞིག་གནང་གི་

ཡོད་ཅེ་ན། སྤིར་ལུས་ཅན་ཀུན་ཞེས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བཀའ་དིན་སོམ་གི་

ཡོད་ལ། དེའི་ནང་ཚན་ནས་སོས་སུ་ཆོས་བྱེད་མཁན་གྲུབ་མཐའ་རིས་སུ་མ་ཆད་པ་

ཚང་མར་དག་སྣང་སྦང་གནང་གི་ཡོད། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་རེས་

འབྲང་གི་ཆོས་པ་ཞིག་དང༌། དེའི་ནང་ཚན་ནས་དགེ་སློང་ཞིག་ཡིན་པའི་ངོས་ནས་

དངོས་གནས་ཁ་གཏད་གཅོག་ས་རང་གི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་ཉོན་མོངས་ལ་དག་རུ་

བལྟས་ནས་ཉོན་མོངས་འདུལ་གི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོ། །

དེ་ལྟར་ང་རང་ཚོ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་རེས་འབྲང་ཆོས་པ་ཞིག་

གི་ངོས་ནས་གཏན་དུ་བདེ་བ་ཞིག་ཡོང་བའི་དོན་དུ་སྡུག་བསལ་གི་ར་བ་རྒྱུད་མ་

དུལ་བ་བྱེད་མཁན་གི་ཉོན་མོངས་ལ་ཉེས་དམིགས་སུ་བལྟས་ཤིང༌། དེ་ལ་གཉེན་པོ་

བསྟེན་ནས་ཉོན་མོངས་ལས་གོལ་བ་ཞིག་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན། དེ་འདའི་ཉོན་མོངས་

ཀི་མནར་ཚུལ་ལ་བསམ་བོ་ཞིག་གཏོང་སབས། རང་གཞན་རོགས་གསུམ་གང་དུ་

བལྟས་ཀང༌། ྋརྒྱལ་མཆོག་བདུན་པ་ཆེན་པོས་གསུངས་པ་བཞིན། ཕྱིའི་རྣམ་
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བཤེས་སྤྲིང་གི་བཀའ་ཁྲིད།

འགྱུར་འཁོར་གོགས་ཆེ་ཆུང་མི་འད་བ་ཧ་ཅང་གི་མང་པོ་ཡོད་ཅིང༌། མདོར་ན་དོན་ངོ་

མའི་ཆ་ལ། 

སྡུག་གི་མི་ཚེ་བསྐྱེལ་བ་མཉམ་མོང་དུ་འདུག་པ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་མདོར་ན་བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་ངང་ནས་འགོ་མཁན་ཤ་སྟག་

ཆགས་ཡོད། དེས་ན། སྤོད་འཇུག་ལས། 

འཇིག་རེན་བདེ་བ་ཇི་སེད་པ། །

དེ་ཀུན་གཞན་བདེ་འདོད་ལས་བྱུང༌། །

འཇིག་རེན་སྡུག་བསལ་ཇི་སེད་པ། །

དེ་ཀུན་རང་བདེ་འདོད་ལས་བྱུང༌། །

མང་དུ་བཤད་ལྟ་ཅི་ཞིག་དགོས། །

བྱིས་པ་རང་གི་དོན་བྱེད་དང༌། །

ཐུབ་པ་གཞན་གི་དོན་མཛད་པ། །

འདི་གཉིས་ཀི་ནི་ཁད་པར་ལྟོས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རང་གཞན་རོགས་གསུམ་གང་ལ་བལྟས་ཀང༌། ཁ་འཐབ་

འདི་ལས་མེད་སྟབས་བསམ་བོ་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་བཏང་ན། རང་གཅིག་པུ་ཉོན་མོངས་

པས་མནར་ཚུལ་བསམ་ནས་དེ་ལས་གོལ་འདོད་ཀི་བོ་གཅིག་པུ་བསམ་བོ་མི་

གཏོང་བར། མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ངང་ཚུལ་དེ་དང་འད་བར་

མཐོང་བའི་སོ་ནས། ནམ་མཁའི་མཐར་ཐུག་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་བདེ་

སྒྲུབ་པའི་བོ་ཞིག་སྐྱེས་པ་དང༌། ཕན་བདེ་སྒྲུབ་པའི་སྦོར་བ་བརམས་པ་ཞིག་བྱ་གི་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཡིན་ན། དེ་ནས་བཟུང་དངོས་གནས་སྐྱིད་པའི་སྐྱིད་འགོ་ཚུགས་པ་ཡིན། དེ་ཡང་

གོང་དུ་སྤོད་འཇུག་ནས་གསུངས་པ་བཞིན། མཐར་ཐུག་ངེས་ལེགས་ཐར་པ་དང་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པ་ལྟ་ཅི་སོས། འཕྲལ་དུ་ང་རང་ཚོ་སིད་པ་

འཁོར་བར་གནས་པའི་རིང་ལའང་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པ་དང༌། བཀྲ་ཤིས་པའི་གནས་

ཚུལ་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང༌། དེ་ཐམས་ཅད་གཞན་གཅེས་འཛིན་གི་འབྲས་བུ་རེད་ཅེས་

གསུངས། 

ཉན་རང་དག་བཅོམ་པ་ཞི་བ་ཕྱོགས་གཅིག་པ་ལ་ལྷུང་ནས་བཟུང་ང་རང་ཚོ་

ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་འདི་ལ་བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་གནས་ཚུལ་སྡུག་ཆག་ཡོད་པ་

ཐམས་ཅད་རང་གཅེས་འཛིན་གི་སྐྱོན་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། མདོར་ན་ཡ་གིའི་ཐར་པ་

དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་གོ་འཕང་ནས་སིད་པ་འཁོར་བའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

ཤིང༌། ཅུང་ཟད་ལེགས་པའི་ཆ་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པ་དང༌། ལེགས་པའི་ཆ་ཐམས་ཅད་

གཞན་གཅེས་འཛིན་གི་ཡོན་ཏན་དང་གཞན་གཅེས་འཛིན་གི་འབྲས་བུ་ཡིན་ལ། ཞི་

བ་ཕྱོགས་གཅིག་པ་ལ་ལྷུང་བ་ནས་བཀྲ་མི་ཤིས་པ་ཐམས་ཅད་རང་གཅེས་འཛིན་གི་

སྐྱོན་ལས་བྱུང་བ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོ། །

མདོར་ན། སོན་སྟོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་དང་ང་རང་ཚོ་ཚང་མ་ང་སྐྱིད་པ་ཞིག་

བྱུང་ན་བསམ་པ་ཞིག་དང༌། ང་སྡུག་བསལ་ཉུང་ཙམ་ཞིག་དང༌། སྡུག་བསལ་ལས་

ཐར་བ་ཞིག་བྱུང་ན་བསམ་པ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཡོད་པ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན། 

འོན་ཀང་སྟོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་དང་ང་རང་ཚོ་ད་ལྟ་ཁད་པར་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་གྱུར་

པ་དེ་གང་གིས་བྱུང་ངམ་ཞེ་ན། སྟོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོས་གཞན་གཅེས་འཛིན་ལ་
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བཤེས་སྤྲིང་གི་བཀའ་ཁྲིད།

ཡོན་ཏན་དུ་གཟིགས་ནས་གཞན་གཅེས་པར་འཛིན་པ་དང༌། རང་གཅེས་འཛིན་ལ་

ཉེས་དམིགས་སུ་གཟིགས་ནས་རང་གཅེས་འཛིན་ཡལ་བར་དོར་བའི་དབང་གིས་

སྐྱོན་ཀུན་ཟད་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་གི་ཐུབ་པ་ཆེན་པོའི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་མཛད་པ་

བྱུང་བ་ཡིན། 

ང་རང་ཚོས་རང་གཅེས་པར་འཛིན་པའི་གཅེས་འཛིན་བོ་ཕུག་ཏུ་བཅངས་

ཤིང༌། གཞན་གཅེས་པར་འཛིན་པའི་གཅེས་འཛིན་དང་དུ་མི་ལེན་པའི་ཁར་གཞན་

གཅེས་འཛིན་ནི་བྱབ་ཆུང་ཞིག་ལ་བརིས་པ་སོགས་ཡང་སིང་རང་གཅེས་པར་

འཛིན་པའི་གཅེས་འཛིན་དང༌། བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་བདེན་འཛིན་གཉིས་ནི་ཉིན་དང་

མཚན་དུ་ང་རང་ཚོས་ཐུགས་དམ་གི་མཐིལ་དང༌། ཉམས་ལེན་གི་གཞི་ཕུག་ལྟ་བུར་

འཛིན་ནས་དེ་གཉིས་ལ་སྐྱབས་དང་བོ་གཏད་བཅོལ་ནས་བསད་པའི་འབྲས་བུར་

སྡུག་བསལ་ལས་ཐར་ན་བསམ་པ་དང༌། སྡུག་བསལ་མ་བྱུང་ན་བསམ་པ་ཞིག་དུས་

ནམ་གི་ཚེ་ཡང་ཡོད། འོན་ཀང་སྡུག་བསལ་ཆུ་ཡི་གཉེར་མ་ལྟར་འཛད་རྒྱུ་མེད་པ་

དང༌། བདེ་བ་བྱུང་ན་བསམ་པ་ཞིག་ཡོད་ཀང༌། གཏན་ཏུ་བདེ་བ་ལྟ་ཞོག་འཕྲལ་དུའང་

བཀྲ་མི་ཤིས་པ་ཤ་སྟག་ཡོང་བའི་གནས་ཚུལ་འདི་ལྟར་ཡིན། 

ད་ལྟ་ང་རང་ཚོར་མིའི་རྣམ་དཔྱོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོ་ཞིག་ཡོད་པའི་སབས་

སུ་ང་རང་ཚོས་སོ་གང་སར་བརག་དཔྱད་ཉམས་ཞིབ་བྱས་ན། དངོས་གནས་རང་

གཅེས་པར་འཛིན་པའི་གཅེས་འཛིན་དང༌། བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་བདེན་འཛིན་གཉིས་

ནི་ང་རང་ཚོ་ཕུང་ལ་སྦོར་མཁན་གི་དུག་ར་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། དུག་ར་དེ་ངོ་ཤེས་པ་བྱས་

ནས་རང་གཅེས་པར་འཛིན་པའི་གཅེས་འཛིན་གི་གཉེན་པོར་བདག་པས་གཞན་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

གཅེས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བསོམས་པ་དང༌། བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་བདེན་འཛིན་

གི་གཉེན་པོར་བདག་མེད་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་བསོམས་པའི་ཐོག་ནས་དལ་བ་ཐོབ་

པ་དོན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན།

འཇིག་རེན་མཁེན་པ་རེད་དང་མ་རེད་དང༌། །

བདེ་དང་མི་བདེ་སན་དང་མི་སན་དང༌། །

བསྟོད་སད་ཅེས་བགི་འཇིག་རེན་ཆོས་བརྒྱད་པོ། །

བདག་གི་ཡིད་ཡུལ་མིན་པར་མགོ་སོམས་མཛོད། །

ཅེས་གསུངས་པའི་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འཇིག་རེན་ཆོས་བརྒྱད་ཀི་དབང་དུ་

མི་གཏོང་བར། མདོར་ན་བཟང་ངན་དང༌། བདེ་སྡུག་དང༌། རེད་མི་རེད་དང༌། བསྟོད་

སད་བཅས་འཇིག་རེན་ཆོས་རྒྱད་རྣམས་མགོ་སོམས་པའམ་རོ་སོམས་མཛད་དགོས་

ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན། དེ་ལ་འཇིག་རེན་མཁེན་པ་ཞེས་རྒྱལ་པོ་ལ་འབོད་ནས་རེད་

པ་བྱུང་ན་དགའ་བ་དང༌། མ་རེད་ན་མི་དགའ་བ། བདེ་ན་དགའ་བ་དང༌། མི་བདེ་ན་མི་

དགའ་བ། སན་པའི་གགས་པ་བྱུང་ན་དགའ་བ་དང༌། མི་སན་པའི་གཏམ་བྱུང་ན་མི་

དགའ་བ་དང༌། གཞན་གིས་རང་ལ་བསྟོད་ན་དགའ་བ་དང༌། སད་ན་མི་དགའ་བ་

བཅས་འཇིག་རེན་ཆོས་བརྒྱད་གསུངས་ཤིང༌། སྤིར་བཏང་རེད་པ་དང་བདེ་བ་

དགོས་ལ། སན་པ་དང་བསྟོད་པ་ཡང་དགོས་པ་ཡིན། སན་པ་ལ་སན་པའི་འདུ་ཤེས་

དང༌། མི་སན་པ་ལ་མི་སན་པའི་འདུ་ཤེས་ཡོང་ནའང༌། དེས་རྐེན་པས་བསྟོད་ར་ལྟ་བུ་

བྱུང་ན་སེམས་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱེད་པ་དང༌། སད་ར་ལྟ་བུ་བྱུང་ན་ཧ་ཅང་མི་དགའ་

བ་བྱེད་པ། རེད་པ་བྱུང་ན་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་དང༌། རེད་པ་མ་བྱུང་ན་ཧ་ཅང་སྡུག་པོ་
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བཤེས་སྤྲིང་གི་བཀའ་ཁྲིད།

བྱེད་པ་འདི་རོ་སོམས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། 

གང་བྱུང་གིས་ཆོག་ན་ཅིས་ཀང་བདེ། །

ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ང་རང་ཚོའི་སེམས་ལ་ཧ་ཅང་འཕང་ཕུང་ཆེན་པོ་མེད་

པ་བྱུང་ན་ཡག་པོ་ཡོད། དེ་ནི་སྤིར་བཏང་ང་རང་ཚོ་བོད་པ་དང་ནུབ་ཕྱོགས་པའི་

མིའི་གཤིས་ཀ་གཉིས་བསྡུར་ན། ནུབ་ཕྱོགས་པའི་མིའི་གཤིས་ཀར་ཅུང་ཙམ་དགའ་

པོ་བྱུང་ན་འཕག་འཚག་ལྟ་བུ་བརྒྱབ་ནས་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱེད་པ་དང༌། ཡང་ཅུང་

ཟད་སྡུག་པ་ཞིག་བྱུང་ན་ཡང་ཡིད་ཤིན་ཏུ་མུག་ནས་སོད་པ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག མ་

གཞི་འཚོ་བའི་མཐུན་རྐེན་བཟང་པོ་ཡོད་སྟབས་དེ་ལྟར་ཡོང་སིད་པ་ཡིན། 

ཡང་སྡུག་དཀའ་ལས་ཆེན་པོ་རྒྱག་མཁན་རྣམས་ལ་ཡག་པ་བྱུང་ཡང་དེ་ཙམ་

འཕག་འཚག་མི་རྒྱག་པ་དང༌། སྡུག་པ་ཞིག་བྱུང་ཡང་ཡིད་ཧ་ཅང་མུག་ཅིང་འུ་ཐུག་

པ་ལྟ་བུ་མེད་པ་ཞིག་ཡོད། མདོར་ན་ང་རང་ཚོར་དེ་བྱུང་ན་མི་ཚེ་དེ་ཉིད་སྐྱིད་པ་ཡོད། 

བཟང་པོ་ལ་བཟང་པོར་འདུ་ཤེས་ཤིང༌། ངན་པ་ལ་ངན་པར་འདུ་ཤེས་ནས་ངན་པ་མི་

ཡོང་བ་ཞིག་དང༌། བཟང་པོ་ཡོང་བར་འབད་བརོན་བྱེད་དགོས། འོན་ཀང་བཟང་ངན་

གི་སེམས་ལ་ཧ་ཅང་འཕང་ཕུང་གི་རྣམ་རོག་ཆེན་པོ་བྱས་ན་མཐར་ཐུག་རང་ཉིད་མ་

སྐྱིད་པ་ཡོང་གི་ཡོད། དེས་ན་འཇིག་རེན་ཆོས་བརྒྱད་ལ་སེམས་ཧ་ཅང་འཕང་ཕུང་

ཆེན་པོ་མི་བྱེད་པར་སེམས་སོམས་པོ་བྱས་ནས་སོད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་

གསུང་གི་ཡོད།

ང་རང་ཚོའི་མི་ཚེའི་ནང་འཇིག་རེན་ཆོས་བརྒྱད་ཀི་དགའ་སྡུག་ཧ་ཅང་འཕང་

ཕུང་ཆེན་པོ་བྱས་ཚེ། དེའི་སྟོབས་ཀིས་སེམས་ཀི་རེ་དོགས་ཀང་ཏན་ཏན་མང་བ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཡོད། རེ་དོགས་ལུ་གུ་བརྒྱུད་ཅེས་པ་ལྟར་གི་རེ་དོགས་གཅིག་མཇུག་གཉིས་མཐུད་

ཀིས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོང་བ་དང༌། དེ་ལྟར་རེ་དོགས་མང་པོ་ཡོང་སབས་རང་བཞིན་

གིས་རང་ཉིད་ཀི་བྱེད་སྟངས་ཀང་འཁབ་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཕལ་ཆེར་ཡོང་གི་ཡོད། ཁ་

ནས་ཀང་མཛེས་ཆོས་ལྟ་བུས་འཁབ་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་དག་ཡོང་གི་ཡོད། དེ་ལྟར་

བྱུང་བའི་ཐ་མར་རང་ཉིད་མ་སྐྱིད་པ། གཞན་གིས་ཆ་འཇོག་བརླག་པ། རང་ཉིད་ཁམ་

པ་ཆགས་པ་བཅས་ཡག་པོ་མི་ཡོང་བ་ཡིན། 

འོན་ཀང་ང་རང་ཚོར་རེ་དོགས་ཡོང་ནའང་དེ་ཙམ་གིས་འཕང་ཕུང་ཆེན་པོ་

མེད་པར། བདེ་བ་བསྒྲུབ་པ་དང་སྡུག་བསལ་སེལ་བ་ནི་ང་ཚོའི་ཐོབ་ཐང་ཡིན་ལ། 

སྡུག་བསལ་སེལ་ཞིང་བདེ་བ་བསྒྲུབ་དགོས་པ་ཡིན། ང་ཚོར་རང་བཞིན་གིས་སྡུག་

བསལ་སེལ་བ་དང་བདེ་བ་བསྒྲུབ་པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། དེ་ལ་བརེན་ནས་ང་ཚོས་ཐར་

པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་གོ་འཕང་སྒྲུབ་བཞིན་ཡོད། གནས་སབས་མངོན་དང་

མཐར་ཐུག་ངེས་ལེགས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་གོ་འཕང་བསྒྲུབ་རྒྱུ་འདི་ཡིན། ཡིན་

ཡང་སེམས་ནང་ད་ལྟ་བརོད་པ་བཞིན་དོན་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གི་སྟེང་ནས་སེམས་ལ་ཧ་

ཅང་དགའ་སྡུག་གི་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱས་ཏེ་འཕང་ཕུང་ཆེན་པོ་བྱས་ན། དེས་

གཟུགས་པོར་གནོད་པ་མ་ཟད་མི་ཚེ་སྐྱིད་པ་གང་ཡང་མི་ཡོང་བས་ང་ཚོས་ཆེ་ས་ལ་

རིག་པ་བསྒིམས་པ་དང༌། ཆུང་སའི་ཐོག་ལ་སེམས་སོམས་པོ་བྱས་ནས་སོད་རྒྱུ་

གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཡིན།

དཔེར་ན། ང་རང་གི་ཉམས་མོང་གི་ཐོག་ནས་བཤད་ན། མི་ལ་སད་ཆ་ཤོད་རྒྱུ་

དང༌། ཡང་ན་ཆོས་འབྲེལ་བྱེད་རྒྱུ་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང༌། རང་ཉིད་ཀི་སེམས་ནང་དེ་
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བཤེས་སྤྲིང་གི་བཀའ་ཁྲིད།

རིང་ངོ་སོ་ཧ་ཅང་ཐོན་པོ་ཞིག་དང༌། ཡག་པོ་ཞིག་བྱུང་ན་བསམ་ནས་རེ་བ་ཆེན་པོ་

ཞིག་བརྒྱབ་པ་ལྟ་བུ་དང༌། ཡང་ངས་དེ་རིང་ཞབས་འདེན་ཞུས་མི་ཡོང་ངམ་བསམས་

ནས་དོགས་པ་ཆེན་པོ་བྱས་ན། མཚམས་རེ་ཡག་ཏུ་མ་ཕྱིན་པར་སྡུག་ཏུ་འགོ་གི་

འདུག རེ་དོགས་ཆེན་པོ་སླེབས་སབས་མཚམས་རེ་ཅུང་ཟད་འཁབ་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་

ཀང་ཡོང་གི་ཡོད། དེས་སྡུག་ཏུ་འགོ་གི་ཡོད་པས་ཡག་པོ་གང་ཡང་མེད། དེ་ལས་

རང་ངོས་ནས་སད་ཆ་དང༌། ཆོས་སོགས་གང་ཞིག་བཤད་ཀང་བསམ་པ་རྣམ་དག་

བྱས་ན་ཕན་ན་ཡང་དེས་ཕན་པ་ཡིན། དེ་ལྟར་བྱས་ན་ངས་ཞབས་འདེན་ཞུས་མི་

ཡོང་ངམ། འདི་བྱས་ན་ང་ལ་སད་གགས་མི་ཡོང་ངམ་བསམ་པའི་བསམ་བོའི་ཟུར་

ལ་ཡོང་གི་ཡོད་ཀང༌། དེ་གལ་ཆུང་དུ་བརིས་ནས་བསམ་པ་རྣམ་དག་གིས་ཤུགས་

བརྒྱབ་ནས་དེ་གའི་ཐོག་ལ་ཕྱིན་ན་ཅུང་ཙམ་བསམ་བོའི་ནང་ལྷོད་པ་ཡོང་གི་འདུག 

དགེ་བཤེས་དམ་བཅའ་འཇོག་མཁན་ནམ་རྒྱུན་དཔེ་ཆ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་

ཀང༌། མཚམས་རེ་ལམ་འགོ་དེ་ཙམ་མ་རྒྱུགས་པ་ལྟ་བུ་ཡོང་གི་ཡོད། དེ་ནི་དེ་རིང་

ལམ་ལྷོངས་དེ་ཙམ་མ་བྱུང་ཞེས་བརོད་པ་གཅིག་པུས་མི་འཐུས་པར་དེ་ལ་རྐེན་

གཞན་ཞིག་ཡོད། དེ་ནི་དགེ་བཤེས་དམ་བཅའ་འཇོག་མཁན་དེའི་སེམས་ནང་ཅུང་

ཙམ་རེ་དོགས་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡོད་པ་དེས་ག་མ་འགིག་པ་དེ་ཕལ་ཆེར་ཡོང་གི་ཡོད་

པ་རེད་སམ། བསམ་པ་རྣམ་དག་བྱས་ནས་སོད་མཁན་དེ་ཕལ་ཆེར་ག་འགིག་པ་

ཡོང་གི་ཡོད། དུས་རྒྱུན་དཔེ་ཆ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་དངོས་གནས་གཞུང་ཁོག་ཏུ་ཆུད་པ་

ཞིག་ཡོད་ཀང༌། མཚམས་རེ་ཐོགས་མཁན་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག དེར་གནོད་པ་སྐྱེལ་

མཁན་ནི་དགེ་བཤེས་ལགས་ཀི་བསམ་བོའི་ཟུར་དེར་འཇིག་རེན་ཆོས་བརྒྱད་ཀི་རེ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དོགས་ཅུང་ཟད་ཡོད་པ་དེས་ཕལ་ཆེར་མགོ་འབུར་ཙམ་བྱེད་ཀི་ཡོད་པས། དེས་

རྐེན་བྱས་ཏེ་ག་མ་འགིག་པ་དེ་ཡོང་གི་ཡོད།

ཁོད་ཀིས་བྲམ་ཟེ་དགེ་སློང་ལྷ་དང་ནི། །

མགོན་དང་ཡབ་ཡུམ་སས་དང་བཙུན་མོ་དང༌། །

འཁོར་གི་སླད་དུའང་སིག་པ་མི་བགི་སྟེ། །

དམལ་བའི་རྣམ་སིན་སལ་ནོད་འགའ་མ་མཆིས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྒྱལ་པོ་ཁོད་ཀིས་བྲམ་ཟེ་དང༌། དགེ་སློང་དང༌། ལྷ་དང༌། 

སྐུ་མགོན་དང༌། དེ་བཞིན་ཡབ་ཡུམ་དག་དང༌། སས་དང༌། བཙུན་མོ་དང༌། དེ་བཞིན་

འཁོར་འབངས་རྣམས་ཀི་སླད་དུའང་སིག་པ་མི་བགི་སྟེ་སིག་པ་བྱ་མི་འོས་ཤིང༌། 

གང་ལགས་ཤེ་ན། དགོས་པ་གཞན་གི་དོན་ཡིན་ཡང༌། ངོ་བོ་སིག་པའི་ལས་བྱས་ན་

མཐའ་མ་འབྲས་བུ་རང་ཉིད་ཀིས་མོང་དགོས་པ་ལས། མི་གཞན་ལ་བགོ་བཤའ་

རྒྱག་རྒྱུ་མེད་ལ་བགོ་བཤའ་ཐེབས་རྒྱུ་ཡང་མེད། དམལ་བའི་རྣམ་སིན་ཏེ་མི་དགེ་བ་

སྤད་པའི་རྣམ་སིན་གི་འབྲས་བུ་ངན་འགོར་སྐྱེ་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན། དམལ་བའི་རྣམ་སིན་

རང་ཉིད་ཁོ་ནས་མོང་དགོས་པ་ལས་དེ་ནི་ངས་གཞན་གི་དོན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ཞེས་

བརོད་པ་ཁོ་ནའི་ཐོག་ནས་ལ་དག་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། དམལ་བའི་རྣམ་སིན་རང་ཉིད་

ཁོ་ནས་མོང་རྒྱུ་ལས་གཞན་གིས་བགོ་བཤའ་བརྒྱབ་ནས་སལ་བ་ནོད་རྒྱུ་འགའ་

ཡང་མ་མཆིས་སོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །

སིག་པའི་ལས་རྣམས་སྤད་པ་འགའ་ཡང་ནི། །

དེ་ཡི་མོད་ལ་མཚོན་བཞིན་མི་གཅོད་ཀང༌། །
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བཤེས་སྤྲིང་གི་བཀའ་ཁྲིད།

འཆི་བའི་དུས་ལ་བབ་ན་སིག་པ་ཡི། །

ལས་ཀི་འབྲས་བུ་གང་ལགས་མངོན་པར་འགྱུར། །

ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་སིག་པའི་ལས་ཀིས་འཕྲལ་དུ་ལུས་ལ་ནད་ན་ཚ་ལྟ་བུ་

མཚོན་བཞིན་ལུས་ལ་མི་གཅོད་ཀང༌། མི་ཚེ་འདིར་དཔེར་ན་སིག་པའི་ལས་ཤུགས་

ཆེན་པོ་མཐོང་ཆོས་མོང་འགྱུར་གི་ལས་ལྟ་བུ་ཡིན་ན། ཚེ་སད་ལ་མོང་དགོས་པ་

ཡོང་གི་ཡོད། དེ་མིན་སྐྱེ་གནས་མོང་འགྱུར་གི་ལས་དང༌། ཡང་ན་ལན་གངས་གཞན་

དུ་མོང་འགྱུར་གི་ལས་ལྟ་བུ་འཕྲལ་དུ་མཚོན་གིས་གཅོད་པ་ལྟ་བུ་མ་བྱས་ཀང༌། 

འཆི་བའི་དུས་ལ་བབ་ནས་སྐྱེ་བ་ཕྱི་མ་ཕན་ཆད་ན་སིག་པའི་འབྲས་བུ་དེ་མངོན་ཡོང་

གི་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ཡིན། 

དད་དང་ཚུལ་ཁིམས་གཏོང་དང་ཐོས་པ་དང༌། །

དི་མེད་ངོ་ཚ་ཤེས་དང་ཁེལ་ཡོད་དང༌། །

ཤེས་རབ་ནོར་བདུན་ལགས་པར་ཐུབ་པས་གསུངས། །

ནོར་གཞན་ཕལ་པ་དོན་མ་མཆིས་རོགས་མཛོད། །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཤེས་རབ་ཀི་ནོར་བདུན་དང༌། ལས་རྒྱུ་འབྲས་དང༌། 

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་དད་པའི་དད་པ་ནི་དད་པའི་ནོར། དེ་བཞིན་སོ་ཐར་རིགས་

བརྒྱད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་སམ། ཡང་ན་མི་དགེ་བཅུ་སོང་གི་ཚུལ་ཁིམས་གཞི་ལ་

བཞག་པའི་སོམ་པ་གོང་མ་གོང་མའི་ཚུལ་ཁིམས་རྣམས་ནི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ནོར་

དང༌། མང་དུ་ཐོས་པ་ནི་ཐོས་པའི་ནོར། གཏོང་ཕོད་ཆེན་པོས་ཡར་བསོད་ནམས་ཀི་

ཞིང་ལ་བསེན་བཀུར་མཆོད་འབུལ་བྱེད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་ངན་སློང་གི་སེམས་ཅན་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ལ་མར་སྦིན་པ་གཏོང་བ། དཔེར་ན། ང་རང་ཚོའི་སན་ཁང་གི་ཐོག་ནས་མི་ལ་ཞབས་

ཏོག་བསྒྲུབ་པ་དང༌། ཡང་ཤེས་བྱ་ཡོན་ཏན་གི་སློབ་སྦོང་སྤད་ནས་མི་ལ་ཞབས་

འདེགས་བསྒྲུབ་པ། སྤི་ཚོགས་ཀི་ཞབས་འདེགས་བསྒྲུབ་པ་སྟེ། ནད་པ་དང་རྒན་

ཁོག་དང༌། གཞན་ཡང་སྤི་ཚོགས་ཐོག་ལྟ་རོག་བྱེད་མཁན་མེད་རིགས་ལ་ཞབས་

འདེགས་བསྒྲུབ་པ། ལྷག་པར་ནད་གསོ་ཐབས་དང་ནད་དག་རྒྱུ་མེད་པའི་ནད་པ་ལ་

ཞབས་འདེགས་བསྒྲུབ་པ། ཡང་ན་འཆི་བ་ལ་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པའི་མི་རྒན་དང༌། གོ་

བུར་བའི་རྐེན་གི་ཐོག་ནས་འཆི་མཁན་ཚོར་ལྟ་རོག་དང་རོགས་རམ་བྱེད་པ་རྣམས་

ནི་མི་འཇིགས་པའི་སྦིན་པ་ལྟ་བུ་དང༌། ཤེས་ཡོན་སློབ་སྦོང་བྱེད་པ་དེ་དག་ནི་ཆོས་

ཀི་སྦིན་པ་ལའང་འགོ་བ་ཡོང་གི་མེད་དམ་སམ། མདོར་ན་མི་ལ་ཤེས་ཡོན་སྦིན་པ་

དང༌། མི་འཇིགས་པའི་སྐྱབས་ཀི་སྦིན་པ་རྣམས་ནི་བྱ་བ་ཧ་ཅང་བཟང་པོ་ཡིན།

ང་ཉེ་ཆར་ཉི་ཧོང་དུ་བསྐྱོད་པའི་སབས་སུ་སན་ཁང་ཞིག་ལ་སླེབས་སོང༌། སན་

ཁང་དེའི་ནང་ནད་པ་མངལ་ནས་སྐྱེ་བའི་སབས་ནས་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་དུ་གྱུར་ནས་

མི་ཚེ་གཅིག་རིང་ཉལ་ནས་སོད་དགོས་པ་དང༌། གཞན་གི་བལྟ་རོགས་རོགས་རམ་

འོག་སོད་དགོས་པ་དེ་འད་འདུག  དཔེ་མཚོན་ལྟ་བུ་གཅིག་ནི། ཀླད་སྐྱོན་གིས་ཀླད་

པ་ཀ་ལིའི་ནང་མ་ཆུད་པར་ཀླད་པ་ཧ་ཅང་རྒྱས་ཏེ་མིག་རིལ་གདོང་གི་སྟེང་དུ་མར་

དོན་པ་ཞིག་འདུག་ལ། ཡང་གཞན་ཞིག་ནི་མིག་རིལ་མར་དོན་པའི་ཐོག་ལ་མགོ་ཧ་

ཅང་ཆེན་པོ་ཆགས་ནས་ལུས་པོས་མགོ་མ་འཁོག་པར་བསད་པ་ཞིག་འདུག དེ་

རྣམས་ནི་མི་ཚེ་ཆ་ཚང་འདི་ལྟར་སོད་དགོས་ལ། མི་ངོ་ཤེས་ཙམ་ལྟ་བུ་ལས་སད་ཆ་

བཤད་རྒྱུ་ཡང་མེད། དེ་དག་ལ་ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་མཁན་རྣམས་ལ་ང་ཧ་ལས་
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བཤེས་སྤྲིང་གི་བཀའ་ཁྲིད།

སོང༌། ནད་གཡོག་དང་ལྟ་རོག་གི་ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་མཁན་རྣམས་ནི་དངོས་

གནས་ཧ་ལས་པ་རེད་འདུག་བསམ་སོང༌། རེས་སུ་ཞབས་ཞུ་བ་རྣམས་ཇི་ལྟར་བྱས་

ཏེ་ཡོང་མིན་སད་ཆ་དིས་པར། ཁ་ཤས་དྭང་བང་གི་ཐོག་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་ཚུལ་

བརོད་བྱུང༌། དྭང་བང་དུས་ཡུན་ཇི་ཙམ་བྱེད་ཀི་ཡོད་ཅེས་དིས་པར། བདུན་ཕྲག་

གཅིག་ཙམ་རེ་བྱེད་ཀི་ཡོད་ཚུལ་བརོད་ཀི་འདུག བདུན་ཕྲག་གཅིག་ཙམ་ཡིན་ན་

དཀའ་ངལ་ཆེར་མེད་ཀང་དེ་དག་ནི་ཧ་ཅང་ངོ་མཚར་ཆེན་པོ་དང་ཧ་ལས་པ་རེད་

འདུག དེ་དག་ནི་མི་འཇིགས་པའི་སྦིན་པ་ཡིན། 

དེ་ནས་གཏོང་བའི་ནོར་དང༌། ངོ་ཚ་ཤེས་པ་ནི་རང་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ཏེ་སོ་

གསུམ་གི་སྤོད་པ་མ་རུང་པ་མི་དགེ་བ་བྱས་ན་མི་འགིག་བསམ་པ་ནི་ངོ་ཚ་ཤེས་པ་

དང༌། གཞན་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ཏེ་སོ་གསུམ་གི་སྤོད་པ་འདི་ལྟར་བྱས་ན་གཞན་

གིས་མི་དགའ་བ་དང་འཕྱ་སོད་བྱེད་ཀི་རེད་བསམ་པའི་ཐོག་ནས་སོམ་པ་ནི་ཁེལ་

ཡོད་པ་བཅས་དང༌། ཤེས་རབ་ནི་གོང་དུ་སོང་བ་བཞིན། ཇི་ལྟ་ཇི་སེད་ཀི་ཆོས་

རྣམས། དཔེར་ན། རང་སྤིའི་མཚན་ཉིད་ཅེས་ཆོས་དེ་དང་དེའི་རྒྱུ་འབྲས་དང༌། ངོ་བོ་

དང༌། ཕན་ནུས་གང་ཞིག་ཡོད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་སྤིའི་མཚན་ཉིད་ཅེས་བརོད་སབས་

འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་མི་རག་པ། ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་བ། ཆོས་

ཐམས་ཅད་སྟོང་ཞིང་བདག་མེད་པ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སྤིའི་མཚན་ཉིད། དེ་ལྟ་བུ་ཤེས་

པའི་ཤེས་རབ་དང༌། མདོར་ན་ཇི་སེད་པ་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་སྟེ། གནས་ལྔ་རིག་པ་

ཀུན་རོབ་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་དང༌། གནས་ལུགས་རིག་པ་དོན་དམ་རོགས་པའི་

ཤེས་རབ་དེ་དག་ནི་ཤེས་རབ་ཀི་ནོར་ཡིན། ནོར་ངོ་མ་ནི་རང་ཉིད་ལ་ཕན་འདོགས་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

མཁན་ཞིག་དང༌། རང་གི་དཀའ་སྡུག་སེལ་ཞིང་འདོད་དོན་བསྒྲུབ་པ་བཅས་ཀི་བྱེད་

ལས་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ནོར་ཞེས་བརོད་ཀི་ཡོད། ང་རང་ཚོའི་ཕྱིའི་ནོར་རྣམས་ནི་རང་

ཉིད་ལ་ཕན་པའི་རེ་བ་བརྒྱབ་ཀང༌། གནས་ཚུལ་ངོ་མར་སབས་རེ་ནོར་གིས་རང་

ཉིད་ཕུང་བ་སྟེ། ཚེ་ཕྱི་མ་སོས་ཅི་དགོས། ཚེ་འདི་ལའང་ནོར་གི་རྐེན་པས་སེམས་

འཁལ་མང་བ། དག་ཡང་མང་བ་ཡོང་གི་ཡོད། 

ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཞིང་གཤེགས་དེ་ཉིད་ཞལ་ཤོབ་ཚ་པོ་ཡོད། སབས་རེ་ཀརྨ་

པའི་མཐའ་ལ་རྐུན་མ་བརྒྱ་ཡོད་ཅེས་འབུལ་བ་རྣམས་བདག་ཉར་གནང་གི་ཡོད་པ་

རེད་ཅེས་ཟེར། འབུལ་བ་ཕུལ་མཁན་གང་ཙམ་ཡོང་སབས་འབུལ་བར་ལྟ་མཁན་དེ་

འད་ཡོང་སིད་པས་རིན་པོ་ཆེས་སབས་རེ་ཞལ་ཤོབ་དང་བཅས་དེ་ལྟར་གསུང་གི་

ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན།

མདོར་ན་ང་རང་གིས་དངོས་སུ་མཐོང་བ་མི་ཧ་ཅང་འབྱོར་ལྡན་བཟོ་གྲྭ་ཆེན་

པོའི་སྦིན་བདག་ལྟ་བུ་དེ་འད་སབས་རེ་ང་ཐུག་པར་ཡོང་སབས་ཟླ་རེར་ག་ཆ་ཨ་

སོར་ཁི་འབུམ་ལེན་རྒྱུ་ཡོད་པ་དངོས་གནས་ཧ་ལས་པ་དེ་འད་འདུག ལོ་གཉིས་ཙམ་

གི་གོང་དུ་ཨ་རིར་མི་ཞིག་ཐུག་བྱུང༌། ཁོ་རང་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་འགོ་ཁིད་ཤེས་ཡོན་

ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་འདུག བཟོ་གྲྭ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་ལས་ཀ་བྱས་ཏེ་ལོ་རེར་ཁེ་

བཟང་ཁོ་ནའི་ཡོང་འབབ་ཨ་སོར་ས་ཡ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་ཡོང་གི་ཡོད། འོན་ཀང་

སེམས་འཁལ་ཧ་ཅང་ཆེ་ཞིང༌། སེམས་མ་སྐྱིད་པར་འུ་ཐུག་ནས་ང་ཐུག་འདོད་ཀིས་

ཐོག་མར་ང་ཚོ་མི་གང་འཚམས་ཤིག་དང་མཉམ་དུ་ཐུག་པ་དང༌། རེས་སུ་ང་གཉིས་

ཟུར་དུ་ཐུག་གི་ཡིན་ཞེས་བརོད་པ་ལྟར་ཡིན་དང་ཡིན་ཞེས་ཐུག་པ་ཡིན། ཁོ་རང་
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བཤེས་སྤྲིང་གི་བཀའ་ཁྲིད།

གིས་ང་ལ་བོས་བཀལ་ནས་ཁོ་རང་གི་བདེ་སྡུག་ཚང་མ་ང་ལ་ཤོད་ཀི་འདུག ངས་དེ་

ལ་བྱིན་རླབས་ལྟ་བུ་བྱ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་པས་མཉམ་དུ་སྡུག་སད་ཏོག་ཙམ་བརྒྱབ་

པ་ཡིན། 

མིའི་མི་ཚེ་གང་འད་ཞིག་ཡིན་ཡང་དེ་ལྟར་བཀྲ་མི་ཤིས་པ་ཡོད་པ་ལས་བཀྲ་

ཤིས་པ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཡིན། འོན་ཀང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གི་དཀའ་ངལ་

ཡོངས་རོགས་མ་ལྡོག་ནའང༌། རང་ཉིད་ཀི་བསམ་བོའི་གཏོང་ཕྱོགས་ཀི་ཐོག་ནས་དེ་

ཙམ་གི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་མེད་པ་ཞིག་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་ཅེས་ངེད་གཉིས་སད་ཆ་ཏོག་

ཙམ་བྱུང༌། ངས་ཁོ་རང་གི་ལག་པ་ནས་འཇུས་ནས་བྱམས་པོ་གང་འཚམས་ཤིག་

བྱས་པ་ཡིན། རེས་སུ་ངའི་ངོ་ཤེས་གཞན་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་ཁོང་གིས་ལན་ཞིག་

བསྐུར་བར་ཁོ་རང་སེམས་ཧ་ཅང་སྐྱིད་དུ་ཕྱིན་འདུག དེས་ན་དངོས་པོ་ཧ་ཅང་མཐུན་

རྐེན་འཛོམས་པོ་ཡོད་ཀང༌། རང་ཉིད་ཀི་བསམ་བོའི་ནང་ཧ་ཅང་མ་སྐྱིད་པ་ཡོད་པ་

རེས་སུ་བསམ་བོ་གཏོང་ཕྱོགས་ཤིག་གི་སྟེང་ནས་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པའི་སབས་སུ་

ཡང་སེམས་པ་སྐྱིད་པོ་ཆགས་པ་དང༌། མི་སེམས་བག་ཕེབས་པོ་ལྷོད་ལྷོད་ཆགས་

ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད། 

དེ་དག་ནི་ནང་བསམ་བོའི་གཏོང་ཕྱོགས་ཀི་ཐོག་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པས་ཕྱི་ཡི་

རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤོད་ཀིས་རང་གི་འདོད་པ་ཚིམ་པ་དང༌། དཀའ་ངལ་སེལ་བའི་ཚབ་

ལ་སབས་རེར་སྡུག་བསལ་སྣོན་མ་དང༌། མ་སྐྱིད་པ་མང་དུ་འགོ་བ། དག་ཡང་མང་དུ་

འགོ་བ། ཕྲག་དོག་བྱེད་མཁན་ཡང་མང་དུ་འགོ་བ་དེ་ལྟར་ཡོང་སིད་པ་ཡིན། སྤང་པོ་

སྤང་རྐང་བྱས་ནས་བསད་ན་ཕྲག་དོག་བྱེད་མཁན་གང་ཡང་མེད། ཕྱུག་པོ་གང་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

འཚམས་ཆགས་ན་ཕྲག་དོག་བྱེད་མཁན་ཡོད་ལ། དངོས་དང་ཤུགས་ཀིས་མགོ་

སོར་གཏོང་མཁན་ཡང་ཡོང་གི་ཡོད། དེ་ལྟར་ཡོང་བས་རང་ཉིད་ནམ་དུ་ཡང་གོགས་

མེད་གཅིག་པུར་སོད་པ་ལས། མི་སུ་དང་ཐུག་ཀང་སྐྱིད་པོ་མེད་པ་ཞིག་ཡོང་སིད། 

དེང་སབས་ཐེ་ཝན་དུ་བ་མ་ཞིག་ཡོང་ན། དེ་ནི་དངུལ་སློང་མཁན་ཡིན་པ་ཧ་

ལམ་ཐག་ཆོད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆགས་འདུག་ལ། ཁ་ཤས་ཀིས་དེ་ལྟར་དངོས་སུ་བརོད་

ཀི་འདུག དངུལ་ཅུང་ཟད་སྤད་ནས་ཁོང་ལ་དགོས་པ་ནི་འདི་རེད་ཅེས་བརོད་ཀི་

ཡོད་ཚོད་འདུག་པས་མིའི་མཐོང་བརླག་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད། དེར་བརེན་ཕྱིའི་

ནོར་དེ་རྣམས་ཀིས་རང་གི་སེམས་ནང་ཡིད་ཚིམ་པ་དང༌། རང་ཉིད་བཀྲ་ཤིས་པ་

ཡག་པོ་ཞིག་ཡོང་བའི་རེ་བ་བརྒྱབ་ཀི་ཡོད་ཀང༌། སབས་རེ་ནོར་གི་ལྟས་ངན་འགུག་

པའི་བྱུར་ལ་ཕྱིན་ནས། ཡག་ཏུ་མ་ཕྱིན་པར་སྡུག་ཏུ་འགོ་བ་དེ་འད་ཡང་ཡོང་གི་འདུག 

ཡང་ངས་ནོར་གི་ཉེས་དམིགས་བཤད་ནས་ང་ཚོ་སྤང་པོ་སྤང་རྐང་བྱས་ནས་སོད་

དགོས་ཞེས་བརོད་ཀི་མེད། ང་ཚོར་དངུལ་དགོས་ལ། དངུལ་བཟོ་ཡང་དགོས་པ་

ཡིན། ཡིན་ཡང་མཐའ་ལ་ལྷུང་སྟེ་དངུལ་ཁོ་ནར་སྐྱབས་སུ་མཆིས་ནས། ཨ་སོར་ལ་

སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ཧིན་སོར་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ་ཞེས་བརོད་ན་མི་འགིགས་པས་

དེ་ལྟར་མིན་པ་ཞིག་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། 

དེས་ན་འཕགས་པའི་ནོར་བདུན་ཞེས་པ་ནི། ང་རང་ཚོའི་ནང་བསམ་བོའི་སྟེང་

ནས་ཡོད་པ་ཞིག་དང༌། མདོར་ན་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སྟེང་

ནས། དཔེར་ན། ལུས་ཀི་ཉེས་སྤོད་སོམ་པ་དང༌། ངག་གི་ཉེས་སྤོད་སོམ་པ་དང༌། 

རྣམ་དཔྱོད་ཀི་ཡོན་ཏན་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང༌། དེ་རྣམས་རང་ཉིད་ཀི་གཤིས་
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བཤེས་སྤྲིང་གི་བཀའ་ཁྲིད།

རྒྱུད་དང་འབྲེལ་བའི་ཡོན་ཏན་ཞིག་ཡིན་པས་འཕྲོག་པའི་ཉེན་ཁ་མེད། འོན་ཀང་རང་

ཉིད་ཀི་བྱེད་སྟངས་མ་ཤེས་ན། རང་ཉིད་ཀིས་ཅུང་ཟད་ཤེས་པ་དེས་ང་རྒྱལ་བྱས་ཏེ་

གཞན་ལ་མཐོང་ཆུང་དང་ཁད་གསོད་བྱས་ན། རང་ཉིད་ཀི་ཤེས་ཡོན་གིས་རྐེན་པས་

གཞན་གིས་མི་དགའ་བ་བྱེད་པ་ཡང་ཡོང་སིད་པ་ཡིན། དེ་ལྟར་མེད་པར་རང་ཉིད་

ཀིས་དངོས་གནས་བསམ་པ་རྣམ་དག་གིས་བཀའ་གདམས་གོང་མའི་རྣམ་ཐར་ལ་

བསླབས་ཏེ་ཉམ་ཆུང་དང༌། བསམ་པ་རྣམ་དག དང་པོ་དང་བཞག བདེན་པ་བདེན་

ཐུབ་བྱས་ནས་ན་འཕགས་པའི་ནོར་བདུན་དེ་དག་གིས་རང་ཉིད་དངོས་གནས་ཕྱི་

རིག་ལ་ནང་རིག་པ་ཞིག་ཡོང་ཐུབ་པ་ཡིན། དེས་ན་འཕགས་པའི་ནོར་བདུན་

གསུངས་པ་ཡིན།

རྒྱན་པོ་འགེད་དང་འདུས་ལ་བལྟ་བ་དང༌། །

ལེ་ལོ་སིག་པའི་གོགས་ལ་བརེན་པ་དང༌། །

ཆང་དང་མཚན་མོ་རྒྱུ་བ་ངན་སོང་བ། །

གགས་པ་ཉམས་པར་འགྱུར་བ་དེ་དྲུག་སོང༌། །

ཞེས་པ་གསུངས་པ་ལྟར་ཤོ་ལོ་གཅིག་གིས་གཞན་ཡང་བྱ་མི་འོས་པ་འདི་ལྟར་

ཡོད་ཅེས་གསུངས། དེ་ཡང་རྒྱན་པོ་འགེད་པ་ནི་རྒྱན་ཆེན་པོ་བཙུགས་ནས་རེད་མོ་

རེད་བའི་རིགས་རྣམས་ཡིན་ལ། རྒྱན་པོ་འགེད་པའི་རེད་མོ་རེ་སབས་ཐོག་མར་

བསམ་བོའི་ནང་བསྣབ་སེམས་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་སླེབས་ཀི་ཡོད། ཕ་རོལ་

པོའི་དངུལ་དེ་ང་ལ་ཐོབ་ན་བསམ་པའི་འདོད་པ་སྐྱེ་གི་ཡོད་པས་བསྣབ་སེམས་ཏེ། 

བདག་གིར་འགྱུར་ཅིག་བསམ་པའི་བོ་ཞིག་སླེབས་ཀི་ཡོད། གཞན་ཡང་བཙན་པོ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དབང་ཡོད་ཀིས་འཕྲོག་པ་མིན་ཡང༌། དེ་ཉིད་ཐབས་ཀིས་འཕྲོག་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀི་

ཡོད། དངུལ་ཤོར་མཁན་དེས་ཕ་རོལ་པོ་དངུལ་ཤོར་ས་དེར་དངུལ་སྦིན་བསམ་

པའི་ཀུན་སློང་མེད་པས་དེ་ནི་མ་བྱིན་པར་བངས་པའི་ཕྱོགས་ལྟ་བུར་སླེབས་ཀི་ཡོད། 

དེ་འདའི་ངང་ནས་ཐོབ་མཁན་གི་སེམས་ལ་བསྣབ་སེམས་ཤུགས་ཆེན་པོ་སྐྱེ་བ་

སོགས་ཀི་ཐོག་ནས་ཐབས་ཀིས་མ་བྱིན་པར་བངས་པའི་ཕྱོགས་ལྟ་བུ་ཞིག་སླེབས་

ཀི་ཡོད། ཤོར་མཁན་དེ་ཁོང་ཁོ་ཆེན་པོ་ཟ་བ་དང༌། ཞེ་སང་འབར་བ་ལྟ་བུ་སྟེ། མདོར་

ན་དངུལ་དངོས་ཐོབ་ཤོར་གི་རྐེན་པས་གང་འཚམས་ནས་འཁྲུག་པ་ཤོར་བ་ཡང་

ཡོང་གི་ཡོད། དེས་ན་རྒྱན་པོ་འགེད་པ་ནི་ཐ་ཆད་ཅིག་རེད་ཅེས་གསུང་གི་ཡོད། 

འདུས་ལ་བལྟ་བ་ཞེས་པ་དེས། ང་རང་ཚོར་དགེ་བའི་བོ་སྐྱེ་བ་དང༌། ཡང་ན་

དགའ་སྟོན་ལྟ་བུ་ནི་གནས་ཚུལ་ཐ་དད་ཡིན། དེ་མིན་ཆགས་སང་སྐྱེ་བའི་རྐེན་དུ་

འགོ་བའི་འདུས་པ་ལ་བལྟ་བ་དང༌། འདུ་འཛི་སྟེ་རྣམ་གཡེང་གི་རྒྱུ་བྱེད་པ་དང༌། 

ཆགས་སང་སྐྱེ་བའི་འདུ་འཛི་ལྟ་བུ་ལས་ཐག་བསིང་དགོས་ཞེས་དང༌། སིག་པའི་

གོགས་པོའམ་སིག་པའི་གོགས་ལ་བརེན་པ་དང་ཞེས་པ་ནི། གུང་ཐང་ཚང་གིས་

གསུང་ལས། 

སིག་གོགས་ཡིན་ཞེས་རྭ་ཅན་མི་འབྱུང་གིས། །

གཅེས་ཤིང་ཕན་པའི་ཟོལ་གིས་འཛུམ་བསྟན་ནས། །

རེ་རྒོད་གཡེང་བའི་གོགས་བྱེད་བག་མེད་ཀི། །

ལས་ལ་སྦོར་དེ་སིག་པའི་གོགས་ཡིན་པས། །

འགོ་བའི་ནད་བཞིན་རིང་དུ་སོངས་ཤིག་ཨང༌། །
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ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སིག་གོགས་ཞེས་པ་ནི་མགོ་ལ་རྭ་ཅོ་ཡོད་མཁན་ཞིག་

མི་ཡོང་ཞིང༌། སིག་པའི་གོགས་པོ་ཞེས་པ་ནི་རང་ལ་ཉེ་ཞིང་མཛའ་བོ་ཡོད་པ་ཞིག་

སྟེ། དེའི་ཤུགས་རྐེན་ལས་ཆོས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱོགས་སུ་དངས་མཁན་ཞིག་དང༌། 

རང་ཉིད་ཀི་དགེ་བའི་བོ་ཉམས་དམས་སུ་འགོ་བའི་གནས་ཚུལ་ལྟ་བུ་ཡོང་གི་འདུག་

ན་དེ་ནི་སིག་པའི་གོགས་པོ་ཡིན། སིག་གོགས་དེ་རིགས་འགོ་བའི་ནད་བཞིན་རིམ་

པས་སོང་དགོས་ཞེས་གསུངས་སོ། །

ཆང་འཐུང་བ་ནི། གོང་དུ་སོང་ཟིན་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། སར་ཡོངས་འཛིན་གིང་

རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་དྲུང་ནས་དུས་རྒྱུན་མི་ཆང་ཧ་ཅང་མང་པོ་འཐུང་མཁན་ཞིག་དགེ་

བསེན་བསྒྲུབས་ཤིང༌། དགེ་བསེན་སྒྲུབ་སབས་ཡོངས་འཛིན་རིན་པོ་ཆེས་བསླབ་

པའི་གཞི་ལྔ་པོ་རྣམས་བྱེད་མི་ཆོག་པ་དང༌། ཆང་འཐུང་མི་ཉན་ཚུལ་གསུང་སབས། 

མི་དེས་ངས་ཆང་ར་བ་ནས་བཞག་ཐུབ་པ་མི་འདུག ང་ནི་ཆང་ཧ་ཅང་མང་པོ་འཐུང་

དགོས་ཀི་ཡོད་ཅེས་ཞུས་པར། ཡོངས་འཛིན་རིན་པོ་ཆེས་ཡང་ཏིག་ལྟ་བུ་གསུངས་

ནས་ཅུང་ཙམ་འཐུང༌། དེ་ཙམ་མང་པོ་མ་འཐུང་ཞེས་བཀའ་གནང་བ་ནི་དངོས་

གནས་ཡིན། 

དེ་སོན་ང་ལ་ངོ་ཤེས་ཞིག་ཐུག་བྱུང༌། ས་མོ་བོད་ལ་སོད་མཁན་ཞིག་ཡིན། 

ངས་རེད་མོ་དང་བཅས་འདི་ཁུལ་རྒྱ་གར་གོང་གསེབ་ཀི་ཆང་ཞིམ་པ་འདུག་གམ། 

བོད་ཀི་ཆང་ཞིམ་པ་འདུག་ཅེས་སད་ཆ་དིས་པར། བོད་ཀི་ཆང་ཞིམ་པ་འདུག་ཅེས་

བརོད་ཀི་འདུག་ལ། ཁོ་ལ་རྒྱུས་གང་འཚམས་འདུག 

མདོར་ན་ཁིམ་པ་དག་གིས་ཆང་ཚོད་མེད་འཐུང་རྒྱུ་མེད་ལ། ལྷག་པར་རིན་



  77  

༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

གོང་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་སྤད་པའི་ཆང་རག་འཐུང་ཡང་དེས་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་མེད། 

དེས་རང་ཉིད་ཀི་ལུས་པོར་གནོད་པ་མ་ཟད། དཔལ་འབྱོར་ལའང་གནོད་པ་བཅས་

ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་མེད། སོམ་ཆང་ཞེས་བརོད་སོལ་ཡོད་པ་ལྟར་སོམ་པ་སེལ་

བའི་དོན་དུ་ཕྲན་བུ་རེ་འཐུང་བ་ལས་ཚོད་མེད་ར་བ་ནས་འཐུང་རྒྱུ་མེད། སོམ་ཆང་

ཞེས་ཉེས་པ་ཅུང་ཟད་ཆུང་དུ་གཏོང་བའི་ཁུལ་མིན་ནམ་དེར་རྒྱུ་མཚན་ཏོག་ཙམ་

ཡོད། དེས་ན་ཆང་འཐུང་བ་དེ་སོང་དགོས་ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན། 

མཚན་མོ་རྒྱུ་བ་ཞེས་པ་ནི། ང་རང་ཚོ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལྟ་ཅི་སོས། སྤིར་བཏང་

དེང་སབས་མཚན་ཚོགས་འཚོགས་པ་དེ་དག་ནི་སྤོད་པ་མ་རུང་པ་བསླབ་པ་དང༌། 

གཉིད་ཐེབས་བཅག་པ་སོགས་ཀིས་རྐེན་པས་དོ་ནུབ་ཕྱི་པོར་ཉལ་བས་སང་ཞོགས་

ས་པོ་ལངས་མ་ཐུབ་པ་དང༌། རིམ་བཞིན་ཉིན་མཚན་གོ་ལྡོག་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཉེན་

ཡོད། 

ས་ལོ་ཞིག་ང་འཇར་མན་གི་གོང་ཁེར་ཞིག་ཏུ་སླེབས་སབས་ང་ཟ་ཁང་ཆུང་ཆུང་

གཅིག་ཏུ་བསད་པ་ཡིན། ཟ་ཁང་གི་ཉེ་འཁིས་སུ་རྒྱ་ལམ་འཁེལ་གི་འདུག་ལ། ཐོག་

མར་ཉལ་སབས་ཚ་བ་ཧ་ཅང་ཆེ་ཞིང༌། ཆུ་ཚོད་གསུམ་པ་ཙམ་བར་ཚ་བ་ཧ་ཅང་ཆེ་

བས་གཉིད་ཡག་པོ་ཞིག་མ་ཁུག་པ་དང༌། མི་རྣམས་ཡར་འགོ་མར་འགོ་བཅས་ཀི་

སད་སྒ་ཆེན་པོ་བརྒྱབ་ཀི་འདུག དེ་ནས་ཆུ་ཚོད་བཞི་པ་ཙམ་ལ་གནམ་གཤིས་ཅུང་

ཟད་བསིལ་ཁུག་པས་སད་སྒ་ཡང་རིམ་བཞིན་འཇགས་སབས་ང་ལངས་རན་པ་

ཡིན། དེར་བརེན་དེའི་དགོང་མོ་གཉིད་ཡག་པོ་མ་བྱུང་བ་དེ་ལྟ་བུ་ཡིན། དེ་ལྟ་བུ་ནི་དེ་

ཙམ་སིང་པོ་གང་ཡང་མེད། ཐེངས་གཅིག་ཙམ་ཡིན་ན་སྐྱོན་ཆེར་མེད། དེ་མིན་
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འཆར་ཅན་མཚན་མོ་མཚན་ཚོགས་དེ་འདར་ཕྱིན་ནས་དུས་ཚོད་ཆུད་ཟོས་སུ་བཏང་

ན། སང་ཞོགས་ས་པོ་ལངས་མ་ཐུབ་པ་ལྟ་བུས་རིམ་བཞིན་ཉིན་མཚན་གོ་ལྡོག་ནས་

འགོ་བ་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པས་དེ་ནི་ཡག་པོ་མིན། དགོང་མོ་ས་ཙམ་ཉལ་

ཞིང༌། ཞོགས་པ་ས་ཙམ་ལངས་ན་ལེགས། 

ངའི་ངོ་ཤེས་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་གོགས་ཀི་བ་མ་ཞིག་ཡོད་པ་ཁོང་དང་ང་གཉིས་ཉིན་

ཞག་ཕྲུགས་གཅིག་གི་འགོ་སྟངས་ཧ་ལམ་འད་པོ་རེད་འདུག ངོས་རང་ཞོགས་པ་ཆུ་

ཚོད་གསུམ་དང་ཕྱེད་ཀ་ཙམ་ལ་ལངས་ཀི་ཡོད་ལ། དགོང་དོ་སྤིར་བཏང་ཆུ་ཚོད་

བརྒྱད་དང་ཕྱེད་ཀ་ཙམ་ལ་ཉལ་གི་ཡོད། ཁོང་ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོད་གཉིས་དང་ཕྱེད་

ཀར་ལངས་ཀི་འདུག་ལ། དགོང་དོ་ཆུ་ཚོད་བདུན་དང་ཕྱེད་ཀར་ཉལ་གི་འདུག་པས་

ངེད་གཉིས་བར་ལ་ཆུ་ཚོད་གཅིག་གི་ས་ཕྱི་ཙམ་ལས་དོན་ལ་གཅིག་མཚུངས་

ཆགས་ཡོད་པས་དེ་ཚོའི་གས་ཡག་པོ་རེད་འདུག ཞོགས་པ་ས་ཙམ་ལངས་ནས་

བསམ་བོ་ཏོག་ཙམ་བཏང༌། དཔེར་ན། ང་རང་ཚོར་ཆ་བཞག་ན། རང་ཉིད་སངས་

རྒྱས་ཀི་ཆོས་ལ་མོས་པ་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། སོམ་སོགས་བྱེད་ཁོམ་མི་འདུག་

ཅེས་ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་དུས་ཚོད་ལ་ཧ་ཅང་ལེ་ཁག་བྱེད་ཀི་འདུག བྱེད་ཁོམ་ཡོད་པ་

ཐོག་མར་རང་ཉིད་ཀིས་ཅུད་ཙམ་བཟོ་དགོས་པ་ཡིན། དེས་ན་ཞོགས་པ་ས་ཙམ་

ལངས་ནས་བསམ་བོ་ཏོག་ཙམ་བཏང་བ་སོགས་བྱས་ན་ཡག་པོ་ཡོད། དེ་ལྟར་ཡོང་

སླད་གཉིད་ཀི་ཐེབས་མ་བཅག་པར་དགོང་དོ་ཅུང་ཟད་ས་ཙམ་ཉལ་དགོས་པ་ཡིན།

དེར་བརེན་མཚན་ཚོགས་སུ་འགོ་བ་དེ་དག་མི་དགོས་པ་ཡིན། འགོ་སོང་ཡང་

འདང་ཚོད་ལ་མི་འདང་བ་བྱེད་ཉེན་ཡོད་པས་མཚན་མོ་རྒྱུ་བ་ཞེས་གསུངས། དེ་ལྟ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བུའི་བྱ་བ་དང་སྤོད་པས་ཕྱི་མ་ངན་སོང་དུ་འགོ་བ་དང༌། ཚེ་འདིར་གགས་པ་ཉམས་

པར་འགྱུར་བས་དེ་ལྟ་བུའི་སྤོད་ངན་དྲུག་པོ་སོངས་ཤིག་ཅེས་གསུངས་སོ། །

དེ་བཞིན་དེང་སབས་ཐ་མག་ཉལ་ཐ་འཐེན་པ་དང༌། མོས་ཟས་ཟ་བ་སོགས་ནི་

རང་ཉིད་ཀི་ལུས་ལ་གནོད་པ་དང༌། གགས་པ་ངན་པ་ཡོང་བ། སྤི་ཚོགས་ལའང་

གནོད་པ་དེ་དག་སོམ་དགོས་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་ཐ་མག་ཚོད་མེད་འཐེན་པ་དེ་ཡང༌། 

དེང་སབས་སན་པས་ཀང་ཧ་ཅང་ཉེས་སྐྱོན་ཆེན་པོར་ཤོད་ཀི་ཡོད། འཛམ་གིང་

འདིའི་སྟེང་མི་འདས་གོངས་སུ་འགོ་མཁན་མང་པོ་ཞིག་ནད་ན་ཚས་གདུངས་པ་དང༌། 

ནད་ན་ཚའི་ཡོང་རྐེན་ར་བ་ཐ་མག་དང༌། ཆང་རག་སོགས་ཀི་དབང་ལས་ཡོང་ཚུལ་

བརོད་ཀི་འདུག དེས་ན་འཕྲོད་བསྟེན་གི་ཆ་ནས་ཀང་དེ་དག་མི་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན། 

དེས་འཕྲལ་སེལ་སེམས་ལ་ཡིད་ཚིམ་པ་ལྟ་བུ་ཡོང་གི་ཡོད་ཀང༌། དེ་ནི་མིའི་རྣམ་

དཔྱོད་ཀི་ཐོག་ནས་བསམ་བོ་བཏང་སྟེ། འཕྲལ་ཕུགས་ཀི་ཁེ་ཕན་ཆེ་ཆུང་ལ་བསམ་

བོ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཡིན། 

སོན་མ་ང་ཚོའི་གཞུང་ཞབས་པ་ཞིག་རེད། སིང་རེ་ཁོང་ལོ་ཤས་གོང་འདས་

གོངས་སུ་སོང་ཞིང༌། ཁོང་རེས་སུ་མཆིན་པའི་ནད་མནར་གིས་ཧ་ཅང་ཉམས་ཐག་

པོ་ཞིག་ཆགས་ནས་ང་དང་ཐུག་བྱུང༌། ང་གཉིས་ནང་ཚགས་ཡིན་ལ། སབས་དེར་

ངས་ཁོང་རང་ལ་འདི་ནི་རང་ཉིད་ཀིས་བཟོས་པ་ཞིག་སྟེ། ཆང་རག་ཚོད་མེད་འཐུང་

བའི་རྐེན་གིས་མཆིན་པར་སྐྱོན་ཤོར་ནས་ད་ཆ་ཁ་འཐབ་འདི་ལྟར་ཆགས་པ་ཡིན། 

ད་ཆ་བྱེད་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་ཅེས་བརོད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་རང་ཉིད་ཀིས་རང་ཉིད་ཀི་

གཟུགས་པོ་འཕྲོ་བརླག་ཏུ་བཏང་བ་ཞིག་ཡིན། འཕྲལ་སེལ་ཡིད་ཚིམ་པ་དང་ཕན་
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བཤེས་སྤྲིང་གི་བཀའ་ཁྲིད།

ཐོགས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོད་ཀང༌། ཕུགས་སུ་རང་ལ་གནོད་ཀི་ཡོད།

ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་གོང་མ་འཚོ་གཞེས་ཀི་སབས་སུ་སྤན་གསལ་གིང་ཁར་ཨར་

པོ་ཞིག་སྐྱོན་པའི་དུས་དེར་རོ་ཐར་དམ་དག་ཆེན་པོ་ཞིག་གནང་བ་ཡིན། ཉིན་ཞིག་སྐུ་

གོང་མ་ཨར་པོ་རྒྱག་སར་ཕྱག་འཁར་བཙུགས་ནས་གཟིགས་སོར་དུ་ཕེབས་སབས། 

གཟིམ་ཆུང་གསར་པ་རྒྱབ་བཞིན་པའི་རོ་བཟོ་བ་ཁ་ཤས་ཤིག་ངལ་གསོ་བརྒྱབ་ནས་

རྒྱབ་ངོས་སུ་བསད་ཡོད་ཅིང༌། སྣ་ཐ་སིར་སྒ་དང་བཅས་འཐེན་ནས་ཁ་སོམ་པའི་

སབས་སུ་འདིས་ཕན་གི་འདུག གོད་ཁོག་ལྟོག་པའི་སབས་སུའང་འདིས་ཕན་གི་

འདུག ཐང་ཆད་པའི་སབས་ལའང་འདིས་ཕན་གི་འདུག ད་ཆ་འདི་འཐེན་མི་ཆོག་

ཅེས་བརོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བརོད་པ་དེ་སྐུ་གོང་མས་གསན་སབས། ག་ལེར་

ཕྱིར་ལོག་སྐྱོན་ནས་ཕེབས་ཚུལ་ཞིག་བརོད་རྒྱུ་ཡོད། དེས་ན་ཐ་མག་འཐེན་པ་

སོགས་ཀིས་གོ་བུར་དུ་ཐང་ཆད་པའི་སབས་སུ་ཕན་ཞིང༌། གོད་པ་ལྟོག་པའི་སབས་

སུའང་ཏོག་ཙམ་ཕན་པ་ལྟ་བུ་ཡོང་སིད། འོན་ཀང་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོའི་ཆ་ལ་དེས་

གནོད་ཀི་ཡོད།

ནོར་རྣམས་ཀུན་གི་ནང་ན་ཆོག་ཤེས་པ། །

རབ་མཆོག་ལགས་པར་ལྷ་མིའི་སྟོན་པས་གསུངས། །

ཀུན་ཏུ་ཆོག་ཤེས་མཛོད་ཅིག་ཆོག་མཁེན་ན། །

ནོར་མི་བདོག་ཀང་ཡང་དག་འབྱོར་པ་ལགས། །

ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང༌། 

ཆོག་ཤེས་ཅན་གི་སོ་ཁ་ན། 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཕྱུག་པོ་སོ་ཉལ་བྱེད་ཀི་ཡོད། །

འདོད་པ་ཅན་གིས་མ་ཚོར་གདའ། །

ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ཆོག་ཤེས་ཡོད་ན་རང་ཉིད་ཡིད་ཚིམ་པ་ཡོང་གི་ཡོད། 

རང་ཉིད་ཡིད་ཚིམ་པའི་དོན་དུ་ནོར་གསོག་གི་ཡོད་ལ། ཆོག་ཤེས་ཡོད་ན་ཡིད་ཚིམ་

གི་ཡོད་པས་ནོར་བསྒྲུབ་པ་ནི་ཡིད་ཚིམ་པ་ཡོང་ཆེད་དུ་ཡིན། ཡིད་ཚིམ་པ་ངོ་མ་ནི་

ཆོག་ཤེས་ཡོད་ན་ཡོང་གི་ཡོད། དེར་བརེན་དབུལ་པོ་ཡིན་ཡང་ཁོ་རང་ལ་མཐུན་

རྐེན་ཡོད་མེད་ཇི་ལྟར་ཡང་སེམས་ནང་ཆོག་ཤེས་ཡོད་པས་དོན་གིས་ཡིད་ཚིམ་པ་

ཞིག་ཤུགས་ཀིས་ཆགས་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོ། །

དེས་པ་བདོག་མང་ཇི་ལྟར་སྡུག་བསལ་བ། །

འདོད་པ་ཆུང་རྣམས་དེ་ལྟ་མ་ལགས་ཏེ། །

དེས་པ་ཞེས་རྒྱལ་པོ་བདེ་སྤོད་ལ་འབོད་ནས། བདོག་པ་སྟེ་དངོས་རས་ཇི་ཙམ་

མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་ཙམ་གིས་སྲུང་བ་དང༌། གསོག་དགོས་པ་བཅས། དེ་ཡང་སྤོད་

འཇུག་ལས། སྲུང་དང་བསགས་དང་བརླག་པའི་ཉེས་པ་ཆེན་པོ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་

པ་ལྟར་ཡིན། མདོར་ན། བདོག་པ་མང་པོ་ཇི་ཙམ་ཡོད་པ་དེའི་ཚོད་ཀིས་ཇི་ལྟར་སྡུག་

བསལ་བ་ལྟར་འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་དེ་ལྟར་མ་ལགས་ཏེ། དཔེར་

ན། 

ཀླུ་མཆོག་རྣམས་ལ་མགོ་བོ་ཇི་སེད་པ། །

དེ་ལས་བྱུང་བའི་སྡུག་བསལ་དེ་སེད་དོ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ནི་ངག་རྒྱུན་ཡིན་ལ། དོན་དངོས་གང་འད་ཡིན་མིན་མི་ཤེས་
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སོ། །

རང་བཞིན་དགར་འབྲེལ་གཤེད་མ་ལྟ་བུ་དང༌། །

ཁིམ་ཐབ་བརས་བྱེད་རེ་མོ་ལྟ་བུ་དང༌། །

ཆུང་ངུའང་རྐུ་བ་ཆོམ་རྐུན་ལྟ་བུ་ཡི། །

ཆུང་མ་གསུམ་པོ་དེ་དག་རྣམ་པར་སང༌། །

ཞེས་གསུངས་པ་ནི་ཁིམ་པ་ཁོ་ག་ཞིག་གི་ངོས་ནས་རང་ཉིད་ཀི་སྐྱེ་དམན་

བཟའ་ཚང་གཞན་གི་ཁོ་ག་འབྲེལ་ནས་གཤེད་མ་ལྟ་བུ་དང༌། དེ་བཞིན་རང་ལ་རག་ཏུ་

ཁིམ་ཐབ་ལ་བརས་པ་བྱེད་མཁན་རེ་མོ་ལྟ་བུ་དང༌། ཆུང་ངུ་ཡིན་ཡང་འཕྲོགས་ཏེ་

དམར་གཤེད་བྱེད་མཁན་རྐུན་མ་ལྟ་བུའི་ཆུང་མ་གསུམ་པོ་དེ་དག་རྣམ་པར་སང་

དགོས་སོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །

དེ་བཞིན་བུད་མེད་ཅིག་གི་ངོས་ནས་བཤད་ན། ཁོ་ག་བུད་མེད་གཞན་དང་

འགབ་འབྲེལ་བྱས་ནས་རང་ཉིད་ཀི་སྐྱེ་དམན་ལ་ཧ་ཅང་ཐ་ཆད་བྱེད་མཁན་གི་

གཤེད་མ་ལྟ་བུ་ཡོང་བ་སྟེ། རག་ཏུ་རང་ཉིད་ཀི་བཟའ་ཟླར་ཉེས་བརྡུང་གཏོང་མཁན་

སྡུག་ཆག་དེ་འད་ཡོང་བའི་གཤེད་མ་ལྟ་བུ་དང༌། དེ་བཞིན་རང་ཉིད་ཀི་བཟའ་ཟླ་ལ་

བརས་སོད་དང༌། མཐོང་ཆུང་ཁད་གསོད་བྱེད་པའི་རེ་མོ་ལྟ་བུ་སྟེ། མདོར་ན་གཉིས་

ཀར་འགེལ་ཆོག་པ་ཡིན། སབས་འདིར་གསུང་ཡུལ་རྒྱལ་པོ་བདེ་སྤོད་ལ་གསུང་གི་

ཡོད། ཁོང་གི་ངོས་ནས་དེ་འད་གསུང་གི་ཡོད། དེར་ང་ཚོས་རིགས་འགེ་གཏོང་རྒྱུ་

ཡིན། འོ་ན་བསྟེན་པར་འོས་པའམ་དགོས་པ་གང་ཞིག་རེད་ཅེ་ན།

སིང་མོ་ལྟ་བུར་རེས་མཐུན་གང་ཡིན་དང༌། །
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

མཛའ་མོ་བཞིན་དུ་སིང་ལ་འབབ་པ་དང༌། །

མ་བཞིན་ཕན་པར་འདོད་དང་བྲན་མོ་བཞིན། །

དབང་གྱུར་གང་ཡིན་རིགས་ཀི་ལྷ་བཞིན་བཀུར། །

ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་སིང་མོ་ལྟར་རང་དང་སྤོད་ལམ་རེས་སུ་མཐུན་པ་གང་

ཡིན་པ་དང་གཅིག མཛའ་མོ་བཞིན་དུ་སིང་ལ་འབབ་པ་དང་གཉིས། མ་བཞིན་ཕན་

པར་འདོད་པ་དང་གསུམ། བྲན་མོ་བཞིན་དུ་རང་གི་ཁ་ལ་ཉན་ནས་དབང་གྱུར་གང་

ཡིན་པ་དེ་ནི་རང་ཉིད་ཀི་རིགས་ཀི་ལྷ་བཞིན་དུ་བཀུར་དགོས་སོ་ཞེས་དང༌། དེ་

བཞིན་བུད་མེད་ཅིག་གི་ངོས་ནས་བཤད་ན། རང་ཉིད་ཀི་ཁོ་ག་རང་དང་རེས་སུ་

མཐུན་པ་དང༌། སིང་ལ་འབབ་པ། ཕན་པར་འདོད་པ། དབང་དུ་གྱུར་བ་ཞིག་བསྟེན་

དགོས་པ་དང༌། དེ་ལ་ལྷ་བཞིན་དུ་བཀུར་དགོས་སོ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན། 

ཁ་ཟས་སན་དང་འད་བར་རིགས་པ་ཡིས། །

འདོད་ཆགས་ཞེ་སང་མེད་པར་བསྟེན་བགི་སྟེ། །

རྒྱགས་ཕྱིར་མ་ལགས་བསེམས་པའི་ཕྱིར་མ་ལགས། །

མཚག་ཕྱིར་མ་ལགས་ལུས་གནས་འབའ་ཞིག་ཕྱིར། །

ཞེས་གསུངས་པས་ཟས་ཀི་ཚོད་རིགས་པ་དང༌། གཤམ་གི་ཚིགས་སུ་བཅད་

པ་དེས་མི་ཉལ་བར་རྣལ་འབྱོར་ལ་བརོན་ཞིང༌། ཉལ་བའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ཞེས་གཙོ་

བོ་ཐུན་མཚམས་ཀི་ཉམས་ལེན་གསུང་གི་ཡོད། དེ་ལ་ཁ་ཟས་ནི་སེད་ཞེན་མེད་པར་

འཚོ་བའི་སན་ལྟ་བུའི་འདུ་ཤེས་སྐྱེས་ནས་བསྟེན་དགོས་ཞེས་གསུངས། དེ་ཡང་

འདོད་ཆགས་དང༌། ཞེ་སང་མེད་པར་བསྟེན་པར་བགི་སྟེ་ཞེས། ཀུན་སློང་ལ་ཆགས་
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སང་མེད་པ་དང༌། ལུས་རྒྱས་ནས་ཆགས་པ་འཕེལ་བ་ལྟ་བུའི་རྐེན་དུ་མི་འགོ་བ་

གསུང་གི་མེད་དམ་སམ། རྒྱགས་པའམ་དེགས་པའི་ཕྱིར་མ་ལགས། བསེམས་

པའམ་ངོམ་པའི་ཕྱིར་མ་ལགས། ཡན་ལག་མཚག་དམ་པའི་ཕྱིར་ཡང་མ་ལགས། 

མདངས་བཟང་བ་སྟེ་མཚག་དམ་པའི་ཕྱིར་ཡང་མ་ལགས་ཏེ། མདོར་ན་ཆོས་བསྒྲུབ་

པའི་ལུས་རེན་འདི་ཉིད་གནས་པ་འབའ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་ལོངས་སྤོད་པར་འོས་ཞེས་

གསུངས་པ་ཡིན།

མདོར་ན་ཟས་ཀི་ཚོད་རིགས་པ་སྟེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ང་རང་ཚོ་ཁིམ་

ནས་ཁིམ་མེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དགེ་ཚུལ་སློང་རྣམས་ལ་ཕྱི་དོའི་ཁ་ཟས་མི་གནང་

བར་དགོང་བཅད་བྱེད་དགོས་པ་ནི། འཕྲོད་བསྟེན་ལ་དགེ་མཚན་ཡོད། དེ་བཞིན་

དོན་ཉུང་བ་བྱ་བ་ཉུང་བ་ཞིག་ཀང་ཡོང་བ་ཡིན། དེ་ལྟ་བུའི་ཐོག་ནས་གནད་འགག་

ཆེན་པོ་གསུངས་ཡོད། ལུས་རྒུད་པ་སོགས་ཀིས་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་ལུས་རེན་ལ་འཚོ་

བཅུད་མ་འདང་བའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ན་གནས་ཚུལ་ཐ་དད་ཡིན། དེ་བཞིན་དཀར་

ཟས་བསྟེན་དགོས། སྤིར་བཏང་ཁེད་རང་ཚོ་རྒྱ་ཡི་ཆོས་གོགས་རྣམས་དཀར་ཟས་

ལ་བསྟེན་པ་ནི་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡིན། རྒྱ་མིའི་ཆོས་པ་དཀར་ཟས་ལ་བརེན་རྣམས་ནི་

ངོ་མཚར་སྐྱེ་བའི་གནས་ཡིན། ཡང་སྤིར་བཏང་རྒྱ་མིས་འབུ་ཆུང་ཆུང་མང་པོ་ཞིག་

ཟ་གི་ཡོད། དཀར་ཟས་བསྟེན་པའི་ཐོག་ལ་དམར་ཟས་བསྟེན་མཁན་ཚོས་འབུ་ཉུང་

ཙམ་ཟོས་ན་ཡག་པོ་ཡོད། དེ་ནས་མི་ཉལ་བར་རྣལ་འབྱོར་ལ་བརོན་ཞིང༌། ཉལ་བའི་

ཚེ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ནི། 

རིགས་པའི་བདག་ཉིད་ཉིན་པར་མཐའ་དག་དང༌། །
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

མཚན་མོའི་ཐུན་གི་སྟོད་སད་འདས་ནས་ནི། །

མནལ་ཚེའང་འབྲས་བུ་མེད་པར་མི་འགྱུར་བར། །

དན་དང་ལྡན་པར་དེ་དག་བར་དུ་མནོལ། །

ཞེས་རིགས་པའི་བདག་ཉིད་ཅེས་རྒྱལ་པོ་ལ་འབོད་ནས་ཉིན་པར་མཐའ་དག་

དང༌། མཚན་མོ་ལའང་ཐུན་གི་སྟོད་སད་གཉིས་ལ་གཉིད་དུ་མ་སོང་བར་བསམ་བོ་

བཏང་ནས་དགེ་སྦོར་ལ་བརོན་དགོས་ཤིང༌། དེ་འད་བའི་སྟོད་སད་འདས་ནས་ནི་

མཚན་མོའི་གུང་དེར་ལུས་འཚོ་བའི་ལུས་ཀི་འབྱུང་བ་རིགས་གཅིག་ནི་གཉིད་ལ་

བརེན་ནས་འཚོ་དགོས་པས་གཉིད་དུ་འགོ་བར་བྱེད་ཅེས་མནལ་ཚེའང་ཞེས་མནལ་

དགོས་པ་དང༌། མནལ་བའི་སབས་སུའང་མ་ཉལ་བའི་གོང་དུ་དགེ་སེམས་ཡག་པོ་

ཞིག་གསལ་བཏབ་པ་སོགས་ཀི་ཐོག་ནས། མགོན་པོ་མ་ངན་ལས་འདས་གཟིམས་

ལྟར། །ཉལ་བ་སོགས་བྱས་ཚེ་རྨི་ལམ་གི་གནས་སབས་ལའང་དགེ་སེམས་སྐྱེ་ཐུབ་

པའི་ཐོག་ནས་གཉིད་དགེ་བ་ལ་འགོ་ཐུབ་པ་ཡིན། གཉིད་གཞན་འགྱུར་ཡིན་པས་

གཉིད་ཁུག་ཁ་དེར་ཀུན་སློང་དགེ་བ་བྱུང་ན་དེའི་གཉིད་ཐུན་གཅིག་གི་ཡུན་དེ་ཉིད་

དགེ་བ་ལ་འགོ་གི་ཡོད། དེར་བརེན་དེ་ལྟ་བུའི་སོ་ནས་མནལ་ཚེའང་འབྲས་བུ་མེད་

པར་མི་འགྱུར་ཞེས་གསུངས། ལྡང་བའི་འདུ་ཤེས་ཏེ། ཞོག་ཉལ་བརྒྱབ་ནས་མི་སོད་

པར་ས་པོ་ནས་ལངས་བསམ་པའི་ལྡང་བའི་འདུ་ཤེས་ལྡན་པའི་སོ་ནས་རབ་ཏུ་

མནོལ་ཅིག་ཅེས་གསུངས་སོ། །

རང་ཉིད་ཀི་འཚོ་བའི་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་སོགས་རིགས་འགའ་

ཞིག་གིས་བྱ་གསོ་ཁང་དང༌། ཕག་གསོ་ཁང༌། ཉ་གསོ་ཁང༌། བ་གང་གསོ་ཁང་
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བཤེས་སྤྲིང་གི་བཀའ་ཁྲིད།

སོགས་ནི་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ངོས་ནས་དེ་དག་མི་དགོས་པ་

ཞིག་བྱུང་ན་ཡག་པོ་ཡིན། བོད་པ་བཙན་བྱོལ་བའི་སྤི་ཚོགས་ནང་དེ་རྣམས་ང་ཚོས་

ཐོག་མ་ནས་བྱས་མེད། བྱ་གསོ་ཁང་སོ་ངའི་དོན་དུ་རེད་ཅེས་བརོད་ཀང་རེས་སུ་བྱ་

དེ་མང་པོ་ཆགས་སབས་དེ་ཡང་རོག་ད་ཧ་ཅང་ཚ་པོ་རེད་འདུག བོད་པའི་སྤི་ཚོགས་

དང༌། གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ནང་རེས་སུ་བྱ་གསོ་ཁང་གཅིག་ཀང་མེད། གཞིས་

ཆགས་ཁག་གི་ནང་ཙམ་མ་ཟད། ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་བརྒྱུད་ཀི་ཡུལ་ལུང་ཁག་ལའང་

མཚམས་རེ་ཐབས་ཤེས་ར་བ་ནས་མེད་ན་གནས་ཚུལ་ཐ་དད་ལས། དེ་མིན་ལྷ་

རབས་བྱུང་ན་བྱ་གསོ་དང༌། ཕག་གསོ་ཁང༌། ཉ་གསོ་ཁང་ལྟ་བུ་ནང་པའི་ཁིམ་ཚང་

ཞིག་གི་ངོས་ནས་མེད་ན་ཡག་པོ་ཡོད་ཅེས་བཤད་ཀི་ཡོད། དེ་ནས་ཤ་ཟ་མིན་གི་

སོར་ནི། སར་ནས་དེའི་སོར་ལ་དོགས་སློང་དང་གསལ་བཤད་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་

ཡོད། དཔེར་ན། དབུ་མ་སིང་པོ་ལས། 

དེ་ཚེ་དེ་ལ་གནོད་མེད་ཕྱིར། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རང་གིས་ཆེད་དུ་དམིགས་པ་ཞིག་མིན་པར་ཤ་ཁོམ་དུ་

ཐོག་མ་ནས་ཡོད་པ་ཞིག་ལོངས་སྤད་ན་འགིགས་པ་ལས། ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་

མངགས་པ་ཞིག་ཡིན་ན་རྣམ་གསུམ་མ་དག་པའི་ཤ་ཆགས་ཀི་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་

ལའང༌། དེའི་ཚེ་བསད་ཟིན་པས་ཁོ་ལ་སྡུག་བསལ་ཡོང་གི་མི་འདུག་ཅེས་པ་སྟེ། 

དེ་ཚེ་དེ་ལ་གནོད་མེད་ཕྱིར། །

ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། མདོར་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་མདོ་སེའི་སབས་སུ་

ཡང༌། སབས་རེ་ཤ་ར་བ་ནས་བཀག་གནང་ཡོད་ལ། ཡང་སབས་རེ་ཤ་ལ་བྱེ་བྲག་ཕྱེ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ནས། དམིགས་པ་གཅིག་པ་ཤ་ལ་བཞག་ན་མི་འགིག་ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་སབས་

རེ་ཤ་ལ་རྣམ་གངས་སམ་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ནས་བཀག་པ་སོགས་འད་མིན་མང་པོ་ཞིག་

ཡོད། སིང་དོན་ང་རང་ཚོས་ཤ་སོང་བ་དང༌། གང་ཐུབ་ཀིས་ཤ་ཉུང་དུ་བཏང་སྟེ་

དཀར་ཟས་བསྟེན་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཡིན། ལྷག་པར་ཚོགས་པ་སྐྱིད་སྡུག་

དང༌། དགོན་པའི་འདུས་སེ་ལྟ་བུས་དཀར་ཟས་བསྟེན་རྒྱུ་ནི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་

ཡིན། དེ་མིན་ཚོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་སྟབས། ཤུགས་མ་ཐུབ་ཀིས་སོག་ཆགས་འགོ་

བ་དེ་རྣམས་ཧ་ལམ་དམིགས་ཤ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀི་ཡོད། 

བྱམས་དང་སིང་རེ་དག་དང་དགའ་བ་དང༌། །

བཏང་སོམས་རག་ཏུ་ཡང་དག་བསོམ་པར་བགི། །

གོང་མ་བརེད་པར་མ་གྱུར་དེ་ལྟ་ནའང༌། །

ཚངས་པའི་འཇིག་རེན་བདེ་བ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །

ཞེས་གསུངས་པ་ནི་བདེ་བ་དང་ལྡན་འདོད་ཀི་བྱམས་པ་དང༌། སྡུག་བསལ་དང་

བྲལ་འདོད་ཀི་སིང་རེ། བདེ་བ་དང་མ་བྲལ་ན་བསམ་པའི་དགའ་བ་དང༌། ཉེ་རིང་

ཆགས་སང་དང་བྲལ་བའི་བཏང་སོམས་བཅས་དེ་ལྟ་བུའི་བྱམས་པ་ཚད་མེད་དང༌། 

སིང་རེ་ཚད་མེད། དགའ་བ་ཚད་མེད། བཏང་སོམས་ཚད་མེད་བཅས་དེ་དག་

དམིགས་པ་སེམས་ཅན་ཚད་མེད་པ་ལ་དམིགས་ན་ཕན་ཡོན་ཚད་མེད་ཡོད་པའི་ཆ་

ནས་ཚད་མེད་ཅེས་ཚད་མེད་བཞི་གསུངས་པ་ཡིན། དེ་ལྟ་བུའི་ཚད་མེད་བཞི་ལ་

རག་ཏུ་སློབ་པར་མཛོད་ཅིག་ཅེས་གསུངས་སོ། །

དེ་ལྟ་བུའི་ཚད་མེད་བཞི་ཉམས་སུ་བངས་ནས་བསོམ་ན། གོང་མ་སྟེ་མ་ངན་
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བཤེས་སྤྲིང་གི་བཀའ་ཁྲིད།

ལས་འདས་པའི་སའམ་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་གོ་འཕང་དེ་ལྟ་བུ་བརེད་པར་འགྱུར་

ལ། འཕྲལ་དུ་ཡང་གོང་མ་བརེད་པར་མ་གྱུར་བ་དེ་སིད་དུའང༌། ཚངས་པའི་འཇིག་

རེན་ཏེ་མངོན་མཐོ་ཚངས་པའི་འཇིག་རེན་གི་བདེ་བ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་

གསུངས་སོ། །

འདོད་སྤོད་དགའ་དང་བདེ་དང་སྡུག་བསལ་དག །

རྣམ་པར་སངས་པའི་བསམ་གཏན་བཞི་པོ་ཡིས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་འདོད་པ་ལ་འདུན་པ་སྟེ། འོག་སར་ཆགས་པ་སོགས་ཞི་

རགས་ཀི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་འགོ་རྒྱུ་མིན་ནམ། མདོར་ན། འདོད་པ་ལ་འདུན་པའམ་

འདོད་པ་སྤོད་པ་སྟེ་འདོད་པ་ལ་འདུན་པ་སངས་པ་བསམ་གཏན་དང་པོ་དང༌། དེ་

ནས་རོག་དཔྱོད་སངས་པ་བསམ་གཏན་གཉིས་པ། དགའ་བ་སངས་པ་བསམ་གཏན་

གསུམ་པ། བདེ་བ་དང་སྡུག་བསལ་རྣམ་པར་སངས་པ་བསམ་གཏན་བཞི་པ་བཅས་

ཡིན་ལ། རོག་དཔྱོད་སངས་པ་འདིར་གསལ་པོ་མི་འདུག་ཀང་འདི་འད་ཞིག་ཡིན། 

དེ་ལྟ་བུའི་སང་བྱ་དེ་དག་རྣམ་པར་སངས་པས། བསམ་གཏན་དང་པོ་གཉིས་པ་

གསུམ་པ་བཞི་པ་བཅས་ཀི་ཡོན་ཏན་དེ་རྣམས་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་དང༌། དེ་ལ་བརེན་

ནས་རིམ་བཞིན་གཟུགས་ཁམས་གནས་རིས་བཅུ་བདུན་གསུངས་པ་ནི།

ཚངས་དང་འོད་གསལ་དག་དང་དགེ་རྒྱས་དང༌། །

འབྲས་བུ་ཆེ་ལྷ་རྣམས་དང་སལ་མཉམ་ཐོབ། །

རག་དང་མངོན་པར་ཞེན་དང་གཉེན་པོ་མེད། །

ཡོན་ཏན་གཙོ་ལྡན་གཞི་ལས་བྱུང་བའི་ལས། །
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དགེ་དང་མི་དགེ་རྣམ་ལྔ་ཆེན་པོ་སྟེ། །

དེ་བས་དགེ་བ་སྤོད་ལ་བརོན་པར་བགི། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དགེ་སིག་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང་དུས་དང༌། ཀུན་སློང༌། དེའི་

ལྡོག་ཕྱོགས་ཀི་དགེ་སིག་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང་སྟོབས་ཆེ་ཆུང་ཡོང་གི་ཡོད། དགེ་

སིག་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང་ལན་རེ་འགའ་མ་ཡིན་པར་དུས་རག་ཏུ་བསྒྲུབ་པ་གཅིག་

དང༌། མངོན་ཞེན་དག་པོ་ཞེས་དགེ་སིག་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང་དེ་དང་དེའི་བསམ་པའི་

ཀུན་སློང་ཤུགས་དག་པོ་ཡོད་པ། དེ་ནས་དེའི་ལྡོག་ཟླ་སིག་པ་ཡིན་ཡང་དེ་ཙམ་རྒལ་

རས་མི་བྱེད་མཁན་ཞིག་དང༌། ཡང་རྒྱུན་དུ་དགེ་བ་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱེད་མཁན་ཞིག་

ཡིན་ན། སིག་པ་ལན་གཅིག་བསགས་ཀང་ཅུང་ཟད་ཤུགས་ཆུང་བ། མདོར་ན་དེའི་

ལྡོག་ཟླའི་གཉེན་པོའི་ཕྱོགས་དེ་མེད་པ་སྟེ། དེའི་ལྡོག་ཕྱོགས་ནས་ཤུགས་དེ་ཙམ་

མེད་པ་དང༌། དེ་ནས་ཡོན་ཏན་གཙོ་ལྡན་ཞེས་གསུངས་པ་ནི། ཆོས་སྨྲ་བ་ལ་སོགས་

པའི་ཡོན་ཏན་ཅན་དང༌། ཡང་ཕ་མ་ལྟ་བུ་ཕན་ཐོགས་པའི་ཞིང་བཅས་ཀི་རྐེན་རྣམས་

འཛོམས་པའི་ཐོག་ནས་གཞི་དེ་དག་ལ་དགེ་བ་ཞིག་བསྒྲུབ་ཀང༌། དགེ་བ་སྟོབས་

ཆེན་པོ་ཡོང་བ་ཡིན། དེ་དག་ལ་བརེན་ནས་སིག་པ་ཞིག་བསགས་ཀང་སིག་པ་དེ་

ཤུགས་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀི་ཡོད། 

མདོར་ན་སྤིར་བཏང་ང་རང་ཚོ་སར་གི་གོམས་པའི་དབང་གིས་ཉོན་མོངས་

ངང་ངམ་ཤུགས་ཀིས་སྐྱེ་གི་ཡོད། དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཉོན་མོངས་པའི་དབང་གིས་ཉེས་

སྤོད་ཐོན་སབས། སྦོར་བའི་གནས་སབས་ལ་ཉོན་མོངས་མངོན་ཞེན་དག་པོ་མེད་པ་

ལྟ་བུ་དང༌། དེ་ལ་དགའ་བཞིན་སྤོ་བཞིན་འཇུག་པ་ལྟ་བུ་དེ་ལྟར་མི་ཡོང་བའི་ཐབས་



  90  

བཤེས་སྤྲིང་གི་བཀའ་ཁྲིད།

ཤེས་བྱ་རྒྱུ་དང༌། དེ་ནས་དངོས་གཞིའི་ལས་སྒྲུབ་པའི་སབས་ལའང་གང་ཐུབ་ཀིས་

ཤུགས་གང་ཆུང་བྱེད་པ་དང༌། མཇུག་ཏུ་འགོད་པའི་ཐོག་ནས་སིག་པ་མི་དགེ་བའི་

ཕྱོགས་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང༌། སྦོར་དངོས་རེས་གསུམ་མ་ཚང་བའམ། སྦོར་དངོས་

རེས་གསུམ་གང་གི་སབས་སུའང་དེ་ཤུགས་ཆུང་ཐབས་བྱེད་པ་དང༌། དཀར་པོ་དགེ་

བའི་ལས་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཞིག་ཡིན་ན། ཀུན་སློང་རྣམ་པར་དག་པ་ཞིག་གསལ་བཏབ་པ་

དང༌། དེ་ཡང་ཤུགས་དག་པོའི་ཐོག་ནས་དངོས་གཞི་དགེ་བ་བསྒྲུབ་པ་དེ་དག་སྤུས་

དག་པོ་ཞིག་དང༌། དན་ཤེས་ཀིས་རྣམ་གཡེང་སོགས་ཀི་གཞན་དབང་དུ་མི་འགོ་

བར། རེ་གཅིག་པའི་བསམ་པའི་ཐོག་ནས་དངོས་གཞི་དགེ་བ་དེ་བསྒྲུབ། མཇུག་ཏུ་

ཡི་རང་དང་བསོ་བ་བྱེད་པ། ཡང་ན་དམིགས་མེད་ཀི་རྒྱས་འདེབས་བྱེད་པ་ལྟ་བུས་

མཚོན་པའི་དགེ་བ་སྣ་ཁ་ཆུང་ངུ་ཞིག་ལས་མ་བྱུང་རུང༌། གང་བསྒྲུབས་པ་དེ་སྤུས་

དག་པོ་ཞིག་ཡོང་བའི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་པ། སིག་པའི་ཚོགས་ངང་ཤུགས་ཀིས་ཡོང་

གི་ཡོད་ཀང༌། འགོད་པས་སླད་ཐུབ་པ་ལས་དགའ་བཞིན་སྤོ་བཞིན་བསྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ་

མིན་པར་གང་ཐུབ་ཀིས་གཉེན་པོའི་ཕྱོགས་ནས་བོ་མ་བྲལ་བ་ཞིག་བྱེད་ཐུབ་ན། 

དེའི་ཚོད་ཀིས་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གི་ཡོད།

ལན་ཚྭ་སང་འགས་ཆུ་ནི་ཉུང་ངུ་ཞིག །

རོ་སྒྱུར་བགིད་ཀི་གངྒཱའི་ཀླུང་མིན་ལྟར། །

ཞེས་རོ་ཤིན་ཏུ་སྐྱུར་བའི་ལན་ཚྭ་ལིད་ཚད་སང་འགའ་ཤས་ཀིས་ཆུ་ཉུང་ངུ་

ཞིག་ཚྭ་ཁུ་བཟོ་ཐུབ་ཀང༌། གངྒའི་ཀླུང་ལྟ་བུ་ཆུ་མང་པོའི་ནང་ལན་ཚྭ་སང་འགས་

སྐྱུར་མོ་བཟོ་ཐུབ་མི་ཐུབ་ཅེས་གསུངས། 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དེ་བཞིན་སིག་པའི་ལས་ནི་ཆུང་ངུ་ཡང༌། །

དགེ་བའི་ར་བ་ཡངས་ལ་མཁེན་པར་མཛོད། །

ཅེས་གསུངས་པ་ནི། དཔེ་དེ་བཞིན་དགེ་ར་ཆེན་པོ་མེད་མཁན་གི་རྒྱུད་ལ་སིག་

པ་ཆུང་ངུས་ཀང་བསླད་ཐུབ་ཅིང༌། སིག་པ་ཆུང་ངུ་དེས་འཕྲལ་དུ་ཕན་ནུས་འདེན་

ཐུབ་པ་ཡོང་གི་ཡོད། དགེ་བའི་ར་བ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་དགེ་ཚོགས་

རྣམ་གངས་མང་པོ་ཡོད་མཁན་དེ་ལ་སིག་པ་ཆུང་ངུས་གནོད་མི་ཐུབ་ཅེས་གོང་གི་

དཔེ་དང་འགེལ་ཡོང་གི་འདུག དུས་རྒྱུན་ནས་དགེ་བ་སྟོབས་ཆེན་པོ་བསྒྲུབས་

མཁན་ཞིག་ཡིན་ན། སིག་ལས་ཆུང་ངུ་ཞིག་གིས་ལམ་སང་གནོད་མི་ཐུབ་ཅེས་

གསུངས་སོ། །

དེས་ན་ང་རང་ཚོ་སིག་པས་གཏན་ནས་མ་གོས་པ་ཁག་པོ་ཡིན་ཡང༌། དཀར་

པོ་དགེ་བའི་ཕྱོགས་རླབས་གང་ཆེ་དང༌། གང་གོམས་འདིས་བསྟེན་ཆེ་བ་བྱུང་ན་

དེའི་ཚོད་ཀིས་སིག་པ་བསགས་པ་དེ་དག་གིས་སྐྱོན་ཆེན་པོ་མི་ཡོང་བར་ཕན་

ཐོགས་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་ཐབས་མཁས་པའི་ཐོག་ནས་གསུངས་ཡོད། 

རྒོད་དང་འགོད་དང་གནོད་སེམས་རྨུགས་པ་དང༌། །

གཉིད་དང་འདོད་ལ་འདུན་དང་ཐེ་ཚོམ་སྟེ། །

སྒིབ་པ་ལྔ་པོ་དེ་དག་དགེ་བའི་ནོར། །

འཕྲོག་པའི་ཆོམ་རྐུན་ལགས་པར་མཁེན་པར་མཛོད། །

ཅེས་གསུངས་པའི་རྒོད་པ་ནི། སེམས་ཆགས་པའི་ཡུལ་ལ་འཕྲོ་བ་དེར་རྒོད་པ་

ཞེས་བརོད་ཀི་ཡོད་ལ། དེ་ནི་འདོད་ཆགས་ཀི་ཆར་གཏོགས་ཡིན། འགོད་པ་ནི་
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འདིར་དགེ་བ་བྱེད་པ་ལ་འགོད་པ་འགོ་གི་མེད་དམ་སམ། མདོར་ན་རྒོད་པ་དང་

འགོད་པས་སེམས་བརན་པོར་མི་གནས་པར་སེམས་གཡོ་བའི་རྐེན་བྱེད་པ་དང༌། 

དེ་ནས་ཀུན་ནས་མནར་སེམས་པའི་སེམས་དགུ་ཙམ་གསུངས་ཡོད། 

མདོར་ན་རང་གི་གཉེན་དང་གཉེན་གི་ཕྱོགས་ལ་གནོད་པ་བྱས་པ་དང༌། གནོད་

པ་བྱེད་བཞིན་པ། གནོད་པ་བྱ་བར་འགྱུར་བ་བཅས་གསུམ་དང༌། རང་དང་རང་གི་

གཉེན་གི་ཕྱོགས་ལ་གནོད་པ་བྱས་པ་དང༌། བྱེད་བཞིན་པ། བྱ་བར་འགྱུར་བ་སྟེ་

གསུམ། རང་གི་དག་དང་དག་ཡི་ཕྱོགས་ལ་ཕན་བཏགས་པ་དང༌། འདོགས་བཞིན་

པ། གདགས་པར་འགྱུར་བ་བཅས་དག་ཡི་ཕྱོགས་ལ་གསུམ་བཅས་དགུ་ནི། ད་ལྟར་

བྱེད་མཁན་གི་ཡུལ་དེར་ང་རང་ཚོ་སེམས་མི་དགའ་བ་མནར་སེམས་སྐྱེ་གི་ཡོད་

པས་དེ་འདའི་ཡུལ་དེ་དག་ལ་སེམས་རྩུབ་མོ་ཡོད་པའི་གནོད་སེམས་དང༌། རྨུགས་

པ་ཞེས་པ་ནི། བསམ་བོ་གང་ཡང་མི་འཁོར་བར་ནག་འཐོམ་མེར་ལུས་ལི་བོ་ལྟ་བུ་

ཞིག་དང༌། བསམ་བོ་དེ་ཡང་བསམ་རྒྱུ་དན་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་པར་འཐིབ་བེར་སོད་

མཁན་ཞིག་ལ་རྨུགས་པ་ཞེས་གསུང་གི་ཡོད། རྨུགས་པས་བྱིང་བ་སྐྱེས་ཡོང་བ་

ཡིན། བྱིང་བ་འབྲས་བུ་དང་རྨུགས་པ་དེའི་རྒྱུ་ཡིན། 

བྱིང་བ་ཞེས་པ་ནི། བྱིང་བ་ལ་ཕྲ་རགས་མང་པོ་ཞིག་དང༌། བྱིང་བ་ཕྲ་མོ་བཤད་

སབས་དགེ་བ་ཡང་ཡོད། རྨུགས་པ་ནི་ཉེ་ཉོན་ཉི་ཤུའི་གས་ཤིག་ཡིན། གཉིད་དང་

འགོད་པ་གཉིས་ནི་དགེ་བ་ལ་འགོད་པ་སྐྱེས་ན་མི་དགེ་བ་དང༌། སིག་པ་ལ་འགོད་པ་

སྐྱེས་ན་དགེ་བ་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་གཉིད་ཀང་གཉིད་དུ་སོང་མཁན་གི་ཀུན་སློང་ལ་

བརེན་ནས་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་གཉིས་ཀ་ཡོང་བ་ཡིན། 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དེ་ནས་འདོད་པ་ལ་འདུན་པ་ནི། གཟུགས་སྒ་ལ་སོགས་པའི་འདོད་པའི་ཡོན་

ཏན་ལ་སེམས་འདུན་ཞིང་དེ་ལ་སན་པའམ་དེ་ལ་ཆགས་པ་དེ་ཡིན། ཐེ་ཚོམ་ནི་བོ་རེ་

གཉིས་པ་དེ་ཡིན། དེ་དག་ལས་རྒོད་འགོད་གཉིས་བྱེད་ལས་མཚུངས་པས་གཅིག་

ཏུ་བྱས་པ་དང༌། རྨུགས་པ་དང་གཉིད་གཉིས་ནི་སེམས་མི་གསལ་བར་བྱེད་པའི་ཆ་

ནས་གཅིག་ཏུ་བསོམས། དེ་ལྟར་རྒོད་འགོད་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བྱས་ཤིང༌། གནོད་

སེམས་དང༌། རྨུགས་པ་དང་གཉིད་གཅིག་ཏུ་བགང༌། དེ་ནས་འདོད་པ་དང༌། ཐེ་ཚོམ་

བཅས་སྒིབ་པ་ལྔ་པོ་འདི་དག་དགེ་བའི་ནོར་འཕྲོག་པའི་ཆོམ་རྐུན་ལགས་པར་

མཁེན་པར་མཛོད་ཅེས་གསུངས་སོ། །

དད་དང་བརོན་འགྲུས་དག་དང་དན་པ་དང༌། །

ཏིང་འཛིན་ཤེས་རབ་ཆོས་མཆོག་ལྔ་ཉིད་དེ། །

འདི་ལ་མངོན་བརོན་མཛོད་ཅིག་འདི་དག་ནི། །

སྟོབས་དབང་ཞེས་བགི་རེ་མོར་གྱུར་པའང་ལགས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལས་འབྲས་དང༌། བདེན་བཞི་ལྟ་བུར་དད་པའི་དད་པ་

དང༌། མི་ཉལ་བའི་བརོན་འགྲུས། རྣམ་པ་མི་བརེད་པའི་དན་པ། སེམས་རེ་གཅིག་

པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན། སོ་སོར་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་སྟེ་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱེད་

པའི་ཤེས་རབ་བཅས་ལྔ་ནི། བྱང་ཕྱོགས་སོ་བདུན་གསུང་སབས་ལུས་དན་པ་ཉེར་

བཞག་ལ་སོགས་པ་དན་པ་ཉེར་བཞག་བཞི་དང༌། མི་དགེ་བའི་ཆོས་སོང་བ་སོགས་

ཡང་དག་སོང་བ་བཞི། དད་སོགས་དབང་པོ་ལྔ་དང༌། སྟོབས་ལྔ་བཅས་ལམ་ལྔ་ལ་

སྦོར་སབས། སྦོར་ལམ་དོད་རེ་གཉིས་ཀི་སབས་སུ་དབང་པོ་ལྔ་དང༌། དེ་ནས་བཟོད་
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པ་དང་ཆོས་མཆོག་གཉིས་ལ་སྟོབས་ལྔ་བཅས་དེ་ལྟར་སྦར་གི་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའི་དད་

སོགས་དབང་པོ་ལྔ་དང༌། སྟོབས་ལྔ་བཅས་ལ་མངོན་པར་བརོན་པར་མཛོད་ཅིག 

འདི་དག་ནི་སྟོབས་དབང་ཞེས་བགི་ཞེས་སྦོར་ལམ་བཟོད་པ་དང་ཆོས་མཆོག་གི་

སབས་ལ་དད་སོགས་སྟོབས་ལྔ་ཞེས་པ་དེ་དང༌། དེའི་གོང་དུ་དོད་དང་རེ་མོའི་

སབས་སུ་དད་སོགས་དབང་པོ་ཞེས་གགས་པ་རེད་ཅེས་དང༌། རེ་མོར་གྱུར་པའང་

ལགས་ཞེས་པ་འདིའི་འགེལ་ལུགས་གཅིག་ལ་དད་སོགས་སྟོབས་ལྔ་ནི་སྦོར་ལམ་

དོད་དང༌། རེ་མོ། བཟོད་པ། ཆོས་མཆོག་བཅས་བཞི་བཤད་པའི་བཟོད་པ་དང་ཆོས་

མཆོག་གི་གནས་སབས་ལ་བཤད་ཀི་ཡོད་པས་ཐེག་ཆེན་གི་དབང་དུ་བྱས་ན། སྦོར་

ལམ་ཆོས་མཆོག་ནི་འཇིག་རེན་པའི་ལམ་གི་རེ་མོ་སྟེ། འདིའི་རེས་སུ་མཐོང་ལམ་སྟེ་

འཕགས་ལམ་ཡིན་པས། དེས་ན་འཇིག་རེན་པའི་ལམ་གི་རེ་མོར་གྱུར་པའང་ལགས་

ཞེས་གསུངས་སོ། །

མདོར་ན་ལུས་དན་པ་ཉེར་བཞག་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནི་སར་ཡང་རོབ་ཙམ་

ཐོན་ཡོད་ལ། གཤམ་ལའང་ཐོན་ཡོང་གི་འདུག ལུས་དན་པ་ཉེར་བཞག་དང༌། ཚོར་

བ་དན་པ་ཉེར་བཞག སེམས་དན་པ་ཉེར་བཞག ཆོས་དན་པ་ཉེར་བཞག་དེ་དག་

གཞུང་གོང་འོག་ནས་ཕལ་ཆེར་ཐོན་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་ནས་ཡང་དག་སོང་བ་བཞི་ནི། 

ད་ལྟ་འདིར་ཐོན་ཡོང་གི་ཡོད། སིག་པ་སོང་ཞིང་དགེ་བ་བསྒྲུབ་པ་དང༌། སིག་པའི་

ཆོས་སྐྱེས་པ་སོང་ཞིང༌། མ་སྐྱེས་པ་མི་སྐྱེས་བར་བྱེད་པ་དང༌། དགེ་བའི་ཆོས་སྐྱེས་

པ་གོང་ནས་གོང་དུ་སེལ་བ། མ་སྐྱེས་པ་གསར་དུ་སྐྱེས་བ་བཅས་ཡང་དག་སོང་བ་

བཞིའི་ཉམས་ལེན་ཐོན་ཡོང་གི་ཡོད། 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

རྫུ་འཕྲུལ་གི་རང་པ་བཞི་ནི། ད་ལྟ་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྒྲུབ་ཐབས་གསུངས་པ་དེ་དག་

ནས་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རང་པ་བཞི་ཕལ་ཆེར་ཐོན་ཡོང་གི་ཡོད། འདུན་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གི་

རང་པ་ལ་སོགས་པ་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རང་པ་བཞི་པོ་ཐོན་ཡོད། ད་ལྟ་འདིར་དད་སོགས་

དབང་པོ་ལྔ་དང༌། སྟོབས་ལྔ་རྣམས་གསུངས་ཤིང༌། དེའི་གཤམ་དུ་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཡན་

ལག་བདུན་དང༌། འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པོ་གཤམ་དུ་ཐོན་ཡོང་གི་འདུག 

དེས་ན་བྱང་ཕྱོགས་སོ་བདུན་ཕལ་ཆེར་ཆ་ཚང་ཞིག་གསུངས་ཡོད།

ན་རྒ་འཆི་སྡུག་བྲལ་དང་དེ་བཞིན་དུ། །

ལས་ནི་བདག་གིར་བྱ་ལས་མ་འདས་ཞེས། །

དེ་ལྟར་ཡང་དང་ཡང་དུ་སེམས་པ་ནི། །

དེ་ཡི་གཉེན་པོའི་སོ་ནས་རྒྱགས་མི་འགྱུར། །

ཞེས་གསུངས་པ་ནི། ན་བ་དང༌། རྒ་བ་དང༌། འཆི་བ་དང༌། སྡུག་པ་དང་བྲལ་བ་

ལ་སོགས་པའི་གཉེན་པོའམ་དེའི་ལྡོག་ཕྱོགས་ནས་ནད་མེད་བདེ་ཐང་གི་སོ་ནས་

དེགས་པའམ་རྒྱགས་པ་སྐྱེས་པ་དང༌། རྒ་བའི་སྡུག་བསལ་གི་ལྡོག་ཟླ་གཞོན་ནུ་ལང་

ཚོ་དར་བའི་རྒྱགས་པ། འཆི་བའི་ལྡོག་ཟླ་དེའི་གཉེན་པོའི་ཕྱོགས། དཔེར་ན། ད་ལྟ་

གསོན་པའི་མཐུན་རྐེན་ནད་མེད་པ་དང༌། མཐུན་རྐེན་འཛོམས་པ། ཡོ་བྱད་ཚང་བ་

སོགས་ཀི་སོ་ནས་རྒྱགས་པ་སྐྱེ་བ་ལྟ་བུ་ཡོང་གི་ཡོད། དེ་བཞིན་གཉེན་ཉེ་འཁོར་

གཡོག་བཟང་པོ་འདུས་པ་སོགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྟེང་ནས་རྒྱགས་པ་སྐྱེ་བ་

ཡོང་གི་ཡོད་པས་དེ་དག་ལ་ན་བ་དང༌། རྒ་བ་དང༌། འཆི་བ་དང༌། སྡུག་པ་དང་བྲལ་བ་

དང༌། དེ་བཞིན་དུ་ལས་བདག་གིར་བྱས་པ་ལས་མ་འདས་ཞེས་རང་རང་གིས་ལས་
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བཤེས་སྤྲིང་གི་བཀའ་ཁྲིད།

གང་ཞིག་བསགས་ཡོད་ཀང༌། དེའི་འབྲས་བུ་ལས་བྱས་པ་ཆུས་མི་ཟ་བ་རེད་ཅེས་

དང༌། ལས་འབྲས་ལ་བསླུ་བ་མེད་བསམ་པ་ལྟ་བུའི་སྟེང་ནས་བསམ་བོ་བཏང་ན། དེ་

ཡི་གཉེན་པོའམ་ལྡོག་ཕྱོགས་ཀི་ངོས་ནས་དེགས་པ་སྐྱེ་བ་དེ་དག་མི་ཡོང་བ་ཡིན་

ཞེས་གསུངས་སོ། །

གལ་ཏེ་མཐོ་རིས་ཐར་པ་མངོན་བཞེད་ན། །

ཡང་དག་ལྟ་ལ་གོམས་པ་ཉིད་དུ་མཛོད། །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་འདི་དག་གིས་དགེ་བ་སྒྲུབ་སྟངས་དང༌། ང་རྒྱལ་མི་བྱེད་

པ་བཅས་གསུངས་པ་ཡིན། དགེ་བ་ཇི་ལྟར་བྱས་ཏེ་སྟོབས་ཆེན་པོ་བསྒྲུབ་དགོས་པ་

དང༌། དགེ་བ་སྟོབས་ཆེན་པོ་ཡོད་ན་སིག་པ་ཆུང་ངུས་མི་གནོད་པའི་ཚུལ། དེ་ནས་

སྒིབ་པ་ལྔ་པོ་སངས་པའི་སོ་ནས་རེ་གཅིག་པའི་ཡིད་ཀིས་བསམས་དགོས་པ། དེ་

ནས་དད་སོགས་དབང་པོ་ལྔ་བཅས་ཉམས་ལེན་བྱེད་དགོས་པ་དེ་དག་གསུངས་པ་

ཡིན། གལ་ཏེ་གནས་སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་མངོན་མཐོ་དང༌། མཐར་ཐུག་གི་བསྒྲུབ་བྱ་

ཐར་པ་བཅས་གལ་ཏེ་མངོན་དུ་བྱའོ་ཞེས་ཐར་པ་དོན་དུ་གཉེར་བ་ཞིག་ཡིན་ན། ཡང་

དག་ལྟ་ལ་གོམས་པ་ཉིད་དུ་མཛོད། །ཅེས་མཐོ་རིས་བསྒྲུབ་པའི་ཐབས་ནི། ལས་

འབྲས་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀི་ཐོག་ནས་མི་དགེ་བཅུ་སོང་གི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་བསླབས་ནས་

མཐོ་རིས་བསྒྲུབ་དགོས་ཤིང༌། ལས་འབྲས་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་ལྟ་བ་ནི་འཇིག་རེན་

པའི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ཡིན།

དེ་ནས་ཐར་པ་ནི་བཅིངས་པ་ལས་གོལ་བ་སྟེ་རེ་རིན་པོ་ཆེས་གསུངས་པ་ལྟར། 

མདོར་ན་གང་གིས་བཅིངས་སམ་ཞེ་ན། ལས་ཉོན་གིས་བཅིངས་པ་དང༌། གང་དུ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བཅིངས་ཤེ་ན། ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པོའི་ཁུར་གི་སྟེང་དུ་བཅིངས་ཡོད་པས་ལས་

ཉོན་ཟད་ན་ཐར་པ་ཡིན་ལ། ལས་ཉོན་གི་ནང་ནས་ཉོན་མོངས་གཉེན་པོའི་སྟོབས་

ཀིས་བཅོམ་ནས། ཉོན་མོངས་པ་ལས་གོལ་ན་ཐར་པ་ཡིན། དེ་ལྟ་བུའི་ཐར་པ་བཞེད་

ན་ནི། འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གོམས་པར་

མཛད་དགོས་སོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །

གང་ཟག་ལོག་པར་ལྟ་བས་ལེགས་སྤད་ཀང༌། །

ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སིན་པ་མི་བཟད་ལྡན། །

ཞེས་གསུངས་པ་ནི་གང་ཟག་ལོག་པར་ལྟ་བ་སྟེ། ལས་འབྲས་ལ་ཡིད་ཆེས་

མེད་པར་ལས་འབྲས་ལ་ལོག་པར་ལྟ་བ། མཛོད་ལས།

མེད་པར་ལྟ་བས་ར་བ་གཅོད། །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་དགེ་ར་ཆད་པའི་སེམས་ཅན་ལ་གསུང་གི་ཡོད། དེ་ལྟར་

སིང་དོན་དགེ་ར་ར་བ་ནས་ཆད་མིན་ཇི་ལྟར་ཡང༌། དགེ་བ་ཉམས་པའམ་མེད་པར་

བྱེད་པ་ལ་ལོག་ལྟ་ནི་ཧ་ཅང་འགན་ལི་པོ་བཤད་ཡོད། དེས་ན་གང་ཟག་ལོག་པར་ལྟ་

བས་ཞེས་དེ་ལྟ་བུའི་ལས་འབྲས་མེད་པར་ལྟ་བ་དང༌། ཡང་ན། འཇིག་རེན་ལས་

འདས་པའི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བའི་ལོག་ཕྱོགས་བདག་ཏུ་ལྟ་བའམ་བདག་ཏུ་མངོན་

པར་ཞེན་པའི་སོ་ནས་ལོག་པར་ལྟ་བས་ལེགས་སྤད་དེ། གཞན་ལ་སྦིན་པ་གཏོང་བ་

དང༌། དེ་བཞིན་གནོད་འཚེ་སོང་བ་ལྟ་བུའི་དགེ་བ་ལེགས་པར་སྤད་ཀང༌། ལོག་པར་

ལྟ་བས་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ཉམས་པའི་རྐེན་གིས་རྣམ་སིན་མི་བཟད་པ་ལྡན་ཞེས། 

དགེ་བ་ཕྲན་ཚེགས་བྱས་ཀང་དེ་ཙམ་གིས་འབྲས་བུ་བཟང་པོ་སིན་མི་ཐུབ་ཅེས་
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གསུངས་ཤིང༌། ལེགས་སྤད་དེ་ཉིད་ཀི་འབྲས་བུ་བཟང་པོ་ཞིག་ཡོང་ན་ཡང༌། དཔེར་

ན། 

ཚུལ་ཁིམས་ལས་ཉམས་པ་སླ་ཡི། །

ལྟ་བ་ལས་ཉམས་པར་མི་བྱའོ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་ཡོང་གི་འདུག ལྟ་བ་ལས་ཉམས་ན་ལྟ་བའི་ལྟ་ཚུལ་དེ་

ཉིད་ཉམས་འགོ་བས་དེ་ནི་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོར་བརི་བ་ཡིན། དཔེར་ན་ལས་འབྲས་མེད་

པར་བལྟས་ཤིང༌། བདག་ཏུ་ཞེན་པར་བལྟས་ན་ཐར་པ་ཁས་མི་ལེན་ཞིང༌། ལས་

བཟང་པོ་སྤད་ནས་འབྲས་བུ་བཟང་པོ་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་བརོད་པའི་བསམ་བོ་ཕལ་

ཆེར་མེད། འཕྲལ་སེལ་གི་གཞན་ལ་ཕན་འདོགས་པ་ལྟ་བུ་ལེགས་སྤད་ཕྲན་བུ་བྱས་

ཀང༌། དེ་ཙམ་གིས་འབྲས་བུ་ཡིད་དུ་འོང་བ་དང༌། བཟང་པོ། ག་ནོམ་པ་ཞིག་ཡོང་གི་

མ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་མིན་ནམ་སམ། སབས་འདིར་མདོར་ན་འཇིག་རེན་པའི་ཡང་

དག་པའི་ལྟ་བ་དང༌། འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་སྐྱེ་དགོས་སོ་

ཞེས་གསུངས་སོ། །

མི་ནི་ཡང་དག་ཉིད་དུ་མི་བདེ་ཞིང༌། །

མི་རག་བདག་མེད་མི་གཙང་རིག་པར་བགི། །

དན་པ་ཉེ་བར་མ་གཞག་རྣམས་ཀིས་ནི། །

ཕྱིན་ཅི་ལོག་བཞིར་ལྟ་བ་ཕུང་ཁོལ་བ། །

ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་ལྟ་བ་བཞི་གསུངས་ཡོད། དེ་ཡང་ཡང་

དག་པར་སྡུག་བསལ་བའི་རང་བཞིན་ནམ་མི་དགེ་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་ལ་བདེ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བར་ལྟ་བ་དང༌། མི་རག་པའི་རང་བཞིན་མི་རག་ཅིང་འཇིག་པའི་བདག་ཉིད་དུ་ཡོད་པ་

ལ་རག་པར་ལྟ་བ་དང༌། བདག་མེད་པའམ་རང་རྐ་བའི་བདག་མེད་པ་ལ་བདག་ཏུ་ལྟ་

བ་དང༌། མི་གཙང་བའི་རས་སོ་དྲུག་གི་རང་བཞིན་ཅན་གི་མི་གཙང་བ་ཡིན་པ་ལ་

གཙང་བར་ལྟ་བ་བཅས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་ལྟ་བ་བཞིའོ། །

དེ་ལྟ་བུའི་དན་པ་ཉེ་བར་མ་བཞག་རྣམས་ཀིས་ནི་ཞེས་དན་པ་ཉེ་བར་མ་གཞག་

པའམ་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་དཔྱད་པ་བྱས་ཏེ་བསམ་བོ་མི་གཏོང་བར། སྣང་ཚོད་དམ་

མངོན་ཞེན་གི་ཐོག་ནས་སྡུག་བསལ་བ་ལ་བདེ་བར་བལྟ་བ་དང༌། མི་རག་པ་ལ་རག་

པར་བལྟ་བ། བདག་མེད་པ་ལ་བདག་ཏུ་བལྟ་བ། མི་གཙང་བ་ལ་གཙང་བར་བལྟ་བ་

བཅས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་བོ་སྐྱེས་བ་ལ་གསུང་གི་ཡོད། དན་པ་ཉེ་བར་མ་བཞག་པའི་

དབང་གིས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་བཞིར་ལྟ་བའི་ལྟ་བ་དེ་ཕུང་ཁོལ་གི་རྒྱུ་རེད་ཅེས་གསུངས་

པ་ཡིན།

འཛམ་གིང་སྤིའི་ཆ་ནས་བཤད་ཀང་རུང༌། རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་ཆ་ནས་བཤད་པ་

གང་ཞིག་ཡིན་ཡང༌། ཡང་དག་པ་རྣམས་སྡུག་བསལ་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་ལ་

མཐར་ཐུག་གི་བདེ་བ་ལྟ་བུར་ཞེན་ནས་དེ་བྱུང་ན་གཅིག་དང་མ་བྱུང་ན་གཉིས་ཀིས་

ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་པ་དང༌། དེ་བཞིན་ལོངས་སྤོད་པ་པོ་བདག་དང༌། སྤད་བྱའི་ལོངས་

སྤོད་གཉིས་ཀ་མི་བརན་ཅིང༌། མི་རག་པ་འགྱུར་བའི་རང་བཞིན། མཐར་གུད་སྡུད་

འགོ་བ། འཇིག་པ་དེ་ཡང་རང་དབང་མེད་པའི་ཐོག་ནས་འཇིག་འགོ་བ་ཞིག་ཡིན་

པས། གང་ལྟར་རག་བརན་ཡིད་བརན་འཕེར་བ་མེད་པའི་བསམ་བོ་མ་འཁོར་བར་དེ་

ཉིད་ཧ་ཅང་རག་པ་བརན་པ་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ཞེན་གི་ཡོད། དེ་ཡང་ང་རང་ཚོ་རྒྱ་གར་
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ནང་ཁུལ་དུ་འགོ་སབས། སར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་པོ་འདི་དང་འདིའི་སབས་སུ་བརིགས་པ་

རེད་ཅེས་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང༌། ལགས་རི་ཡང་ཧ་ལས་པ་

བརིགས་ཡོད། སབས་དེའི་རིག་མཁན་གིས་ཧ་ཅང་རག་པ་བརན་པ་ཞིག་ཡོད་པར་

བསམ་བོ་བཏང་ནས། མིའི་བརབ་གསིག་དང་དཀའ་སྡུག་སོགས་ལ་བསམ་བོ་ར་བ་

ནས་མི་གཏོང་བར་ཧ་ལས་པའི་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ཡོད། རིག་པའི་སབས་མིས་

དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་རྣམས་དང༌། ཁོ་རང་ཚོས་བསགས་པའི་སིག་པའི་འབྲས་བུ་

རྣམས་རང་ཉིད་ཀིས་མོང་དགོས་ཤིང༌། ཕོ་བྲང་དང་ལགས་རི་སོགས་བརིགས་པའི་

དགོས་དོན་གཙོ་བོ་ནི། རང་ཉིད་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན་ཡང༌། རང་ཉིད་ནི་ད་ལྟ་

མིང་ཙམ་ཡང་ལྷག་མར་མ་ལུས་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་དང་དེ་མཚུངས་ཡིན། ང་རང་

ཚོ་བཀྲ་མི་ཤིས་པ་དང༌། ཁ་ཆག་སྣ་རལ་ཡོང་བ་མང་པོ་ཞིག་དེ་ལྟ་བུའི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་

གི་ལྟ་བས་རྐེན་བྱས་ཏེ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཡིན། 

གཟུགས་ནི་བདག་མ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་ཏེ་བདག །

གཟུགས་དང་ལྡན་མིན་གཟུགས་ལ་བདག་གནས་མིན། །

བདག་ལ་གཟུགས་མི་གནས་ཏེ་དེ་བཞིན་དུ། །

ཕུང་པོ་ལྷག་མ་བཞི་ཡང་སྟོང་རོགས་བགི། །

ཞེས་གསུངས་པས་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་སྟེ། བདག་

མེད་པ་མདོར་བསྡུས་པའི་ཚུལ་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་ཀི་ཡོད། དེ་ལ་དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་

པ་ལས། 

བསོད་ནམས་མིན་པ་དང་པོར་བཟློག །
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བར་དུ་བདག་ནི་བཟློག་པར་བྱེད། །

མཐའ་མར་ལྟ་ཞིག་ཀུན་བཟློག་པ། །

དེ་ཤེས་དེ་ནི་མཁས་པ་ཡིན། །

ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ཉམས་ལེན་གི་འགོ་སྟངས་འདི་ལྟར་ཡིན། ང་རང་ཚོ་

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་སྐྱབས་དངོས་ཆོས་དཀོན་མཆོག་གམ། དེ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་

ཐབས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཞེས་པ་ནི། ཁ་སང་ཞུས་པ་བཞིན་མང་འདས་དང༌། ཐར་

པ། འགོག་བདེན་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་བཞག་ནས། དེ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་ཐབས་ཤེས་ཀི་ཐོག་ནས་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཞེས་པ་དེ་འགོ་དགོས་པ་ཡིན། དེས་ན་བསྒྲུབ་བྱ་ཐར་པ་བསྒྲུབ་

རྒྱུ་དང༌། ཉོན་མོངས་སོང་རྒྱུ་དེ་ཡིན་ཡང༌། སོན་ལ་ཉོན་མོངས་ཀི་གཉེན་པོ་ལམ་

སང་སྐྱེ་ཐུབ་རྒྱུ་མེད་པས། ཐོག་མར་ཉོན་མོངས་པའི་དབང་གིས་ཐོན་པའི་ཉེས་སྤོད་

སོམ་རྒྱུ་དེ་ཡིན་པས་ཉོན་མོངས་ཀི་དབང་གིས་ཐོན་པའི་ཉེས་སྤོད་སོམ་ན། གནས་

སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་མངོན་མཐོའི་ལུས་རེན་ཐོབ་ཀི་ཡོད། གནས་སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་

མངོན་མཐོའི་ལུས་རེན་ཐོབ་པའི་ལུས་རེན་འདིའི་སྟེང་ནས་བདག་མེད་སོགས་

བསླབ་པ་གསུམ་གི་ཉམས་ལེན་རྣམས་མུ་མཐུད་ནས་བསོམས་པའི་སོ་ནས་ཉོན་

མོངས་པའི་དངོས་ཀི་གཉེན་པོ་སྐྱེས་ནས། བྲལ་བའི་ཡོན་ཏན་ཐར་པ་དེ་བསྒྲུབ་པ་

ཞིག་ཡིན། 

དེ་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་གསུང་སབས། རང་རྒྱུད་ཀི་ཉོན་མོངས་ཙམ་སོང་བ་ལ་

སྟོང་ཉིད་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ངེས་དགོས་ཀང༌། མདོར་བསྡུས་པའི་སྟེང་ནས་བསོམས་

ཏེ་བདག་འཛིན་གི་གཉེན་པོ་བྱས་ནས། རང་རྒྱུད་ཀི་ཉོན་མོངས་སོང་གི་ཡོད། ངེས་
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བཤེས་སྤྲིང་གི་བཀའ་ཁྲིད།

ལེགས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་གོ་འཕང་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཉོན་མོངས་ཀིས་བཞག་པའི་

བག་ཆགས་སོང་དགོས་པས་སྟོང་ཉིད་རོགས་པའི་ལྟ་བ་ཟབ་ཏུ་འགོ་གི་ཡོད་མེད་མི་

ཤེས་ཀང༌། སྟོང་ཉིད་རིགས་པའི་རྣམ་གངས་དུ་མའི་སོ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང༌། 

དགོས་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་ཚུལ་གིས་སྟོང་ཉིད་བསོམ་དགོས་པའི་སྟེང་ནས།

མཐའ་མར་ལྟ་ཞིག་ཀུན་བཟློག་པ། །

ཞེས་པ་དེའི་ཐོག་ནས་ཤེས་བྱའི་སྒིབ་པ་ཡང་སངས་པའི་རྣམ་མཁེན་རྒྱལ་བའི་

གོ་འཕང་མངོན་དུ་བྱེད་པ་ནི། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀི་འགོ་སྟངས་ར་བ་འདི་

ལྟར་ཡིན། 

དང་པོ་ཉེས་སྤོད་སིག་པའི་ལས་རྣམས་བཟློག་པ་དང༌། དེའི་འབྲས་བུར་མངོན་

མཐོའི་ལུས་རེན་གྲུབ། དེའི་མངོན་མཐོ་རྒྱུན་མར་བསླབ་པ་གསུམ་གི་ལམ་ཉམས་

ལེན་བྱས་ནས་ཉོན་མོངས་དངོས་ཀི་གཉེན་པོ་བྱས་ཏེ་ཉོན་མོངས་སངས། དེ་ནས་དེ་

འདའི་སྟོང་ཉིད་རོགས་པའི་བསླབ་པ་གསུམ་གི་ཤེས་རབ་ཀི་ཉམས་ལེན་དེར་སྦིན་

པ་ལ་སོགས་པའི་ཐབས་ཀི་རྣམ་པ་ཀུན་དང་ལྡན་པའི་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་གི་སྟོང་

པ་ཉིད་བསོམས་པའི་ཐོག་ནས་རྣམ་མཁེན་རྒྱལ་བའི་གོ་འཕང་བསྒྲུབ་པ་ཡིན།

དེ་ནས་བདག་མེད་སོམ་ཚུལ་ནི། གཟུགས་ནི་བདག་མ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་ཏེ་

གཟུགས་བདག་མ་ཡིན་ཞེས་ང་རང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་བོ་ལ་བདག་གམ་ང་ཞེས་བརོད་

སབས། ཕུང་པོ་བོ་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས། ཡིན་རྒྱུ་དེ་ལ་བརེན་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཡང་

བདག་ཅེས་པ་ནི་ཕུང་པོ་ལ་དབང་སྒྱུར་མཁན་གི་རེ་བོ་ལྟ་བུ་དང༌། ཕུང་པོ་དེ་འཁོལ་

པོ་ལྟ་བུ་སྟེ་དེ་ལྟར་རེ་འཁོལ་ལྟ་བུ་ཞིག་ང་ཚོའི་བོ་ལ་ཤར་གི་ཡོད། ང་ཞེས་བརོད་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

སབས་དབང་སྒྱུར་མཁན་རེ་བོ་ལྟ་བུ་དང༌། དེའི་ལོངས་སྤད་བྱའམ་དབང་བསྒྱུར་བྱ་

ང་ཡི་ལུས་དང༌། ང་ཡི་སེམས།  ང་ཡི་ཚོར་བ། ང་ཡི་འདུ་ཤེས་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་བརོད་

རྒྱུ་ཡོད་ལ། བོ་ལའང་དེ་ལྟར་ཤར་གི་ཡོད། རྣམ་འགེལ་ལས། 

མཆོག་གཞན་དོན་དུ་གཉེར་ཕྱིར་དང༌། །

ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ང་རང་ཚོའི་བོ་ལྷན་སྐྱེས་ལ། གལ་ཏེ་རང་གི་ཕུང་པོ་

རྒས་ཤིང་འཁོགས་པ་ཞིག་གམ། ཡང་ན་ཕུང་པོ་ནད་ཀིས་མནར་བ་ཞིག དཔེར་ན། 

ངའི་ངོ་ཤེས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ཁོང་རང་ཡུན་རིང་ནད་ཀིས་མནར་ནས་ད་ཆ་ཤ་ཚང་མ་

ནད་ཤ་ཆགས་སོང་ཞེས་བརོད་ཀི་འདུག དེ་བཞིན་ཕུང་པོའི་སྤི་གཙུག་ནས་རང་

མཐིལ་བར་ནད་ཤ་ཆགས་ནས་ཡོད་པའི་མི་ཞིག་ལ། ཕ་རོལ་པོ་ཞིག་གིས་ཁེད་རང་

གི་ནད་ཤ་དེ་ཚུར་ཁེར་ཤོག ངས་ལུས་ཤ་ཐང་གོ་ཐང་ཞིག་ཕར་སྤད་ཆོག་ཅེས་

བརོད་ན་ཧ་ལམ་བརེ་ཕོད་པ་ཞིག་ཡོད། བོ་ལ་ཤར་སྟངས་ལུས་ཞེས་བརོད་ན་ཅ་

དངོས་ལྟར་ཕར་བཞག་ན་འཇོག་རྒྱུ་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་དང༌། ང་རང་ཚོའི་ལུས་ཀི་

དུམ་བུ་བརེ་པོ་སློག་གི་ཡོད་ལ། སིང་དང༌། གོ་བ་དང༌། མཁལ་མ་ལ་སོགས་པ་བརེ་

པོ་སློག་གི་ཡོད། དེ་བཞིན་སེམས་མི་ཤེས་པའི་རྨོངས་པ། གེན་ཞིང་གཏི་མུག་པའི་

བོ་ཅན་ཏེ། བོད་པའི་ཁ་རྒྱུན་ལ་ཀ་བོང་བུའི་མགོ་ཙམ་ཞིག་ཀང་མི་ཤེས་ཞེས་བརོད་

སོལ་ཡོད་པ་ལྟར། མདོར་ན་ཅི་ཡང་མི་ཤེས་པའི་མི་ཞིག་གིས་ཤེས་པ་རྣམ་དཔྱོད་

ལྡན་པའི་བོ་ཞིག་དང་བརེ་པོ་སློག་རྒྱུ་བྱུང་ན། དེ་ཡང་ཧ་ལམ་བརེ་པོ་སློག་ཕོད་པ་ལྟ་

བུ་ཞིག་ང་ཚོའི་བོ་ལ་སླེབས་ཀི་ཡོད། 

མཆོག་གཞན་དོན་དུ་གཉེར་ཕྱིར་དང༌། །
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ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ང་ཚོའི་བོ་ལ་ཤར་བའི་བདག་གམ་ང་ཞེས་པ་ནི། ཕར་

བཙལ་བར་ཕྱིན་ན་གཟུགས་དེ་བདག་མིན་ལ། གཟུགས་དང་བདག་གཉིས་གཞན་

དུ་བདེན་པའི་ཐ་དད་དང༌། རང་དབང་བའི་ཐ་དད་དུ་མེད། ཡོད་ན་གཅིག་ལ་གཅིག་

གིས་མི་བརེན་པ་ཡིན། དཔེར་ན། ངའོ་སམ་པ་བོ་ལ་འཆར་སབས་གང་ཟག་གཞན་

ཞིག་གི་ཕུང་པོ་བོ་ལ་ཤར་མི་དགོས་པས། མདོར་ན་བདག་ཕུང་གཉིས་གཞན་དུ་

ཡོད་པ་དང༌། བདག་ཕུང་གཉིས་བདག་ཉིད་ཐ་དད་པའི་ཚུལ་གིས་ཡོད་ན། གཅིག་

གིས་གཅིག་ལ་ལྟོས་མི་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་ན། ཕུང་པོ་བོ་ཡུལ་དུ་ཤར་ནས་ང་བོ་ལ་

ཤར་དགོས་དོན་མེད། དེ་ང་རང་ཚོའི་ཉམས་མོང་གི་ཐོག་ནས་ཤེས་གསལ་ཡིན། དེ་

ཙམ་དུ་མ་ཟད་ལུས་སེམས་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ནས་དེ་ལ་དབང་སྒྱུར་མཁན་གི་བདག་ནི་འདི་

རེད་ཅེས་མཛུབ་མོ་འཛུགས་ས་ཡོད་དགོས་པ་ལ་དེ་ཡང་མེད། དེ་ཡང་དབུ་མ་ར་བ་

ཤེས་རབ་ལས།

གལ་ཏེ་ཕུང་པོ་རྣམས་ལས་གཞན། །

ཕུང་པོའི་མཚན་ཉིད་མེད་པར་འགྱུར། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། ཡང་གཙོ་བོ་གཅིག་ནི། གཅིག་དང་ཐ་དད་

གཉིས་ཡིན། གང་ལ་བརེན་ནས་བདག་ཞེས་བརོད་སའི་གཞི་དེ་དང་གཅིག་ཏུ་ཡོད་

དམ་ཞེས་བརོད་ཀང་གཅིག་ཏུ་མེད། ངོ་བོ་ཉིད་དུ་ཐ་དད་དུ་ཡོད་དམ་ཞེས་བརོད་

ཀང༌། ད་ལྟ་འདིར་དཔྱད་ཡོང་གི་ཡོད། སྣང་ཙམ་དེའི་སྟེང་ནས་ཐ་དད་ཅེས་བཤད་

ཐུབ་པ་དང༌། གདགས་གཞི་གདགས་ཆོས་ཞེས་བཤད་ཐུབ་ཀང༌། སྣང་ཙམ་དེས་མ་

ཚིམ་པར་དཔྱད་སབས། རང་བཞིན་འཚོལ་བ་ལྷུར་བྱས་ཞེས་བརོད་པ་ལྟར་རང་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བཞིན་འཚོལ་བ་ལ་ལྷུར་བྱས་པའི་ངོར་རེད་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད་ན། རང་བཞིན་གིས་ཡོད་

པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད། རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པས་རང་བཞིན་གིས་འཚོལ་བ་ལྷུར་

བྱས་ནས་རང་བཞིན་གིས་དེའི་དོན་གི་སོད་ལུགས་ཇི་ལྟར་ཡིན་མིན་དཔྱད་སབས། 

གཞན་དུ་ཡོད་ན་ངོ་བོ་ཉིད་རང་བཞིན་གིས་ཐ་དད་ཆགས་ཀི་ཡོད། ཐ་དད་ཡིན་ན་

དངོས་མིང་ཐ་དད་ཀི་གཞན་ཙམ་མ་ཡིན་པར། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ལྟོས་པ་མེད་

པའི་གཞན་ཡིན་དགོས་ཤིང༌། དེ་ལྟར་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་གི་ཡོད། དེས་

ན་གཅིག་དང་ཐ་དད་དཔྱད་ན་མི་འགིགས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད། དེར་བརེན་བདེན་

པ་ཡང་མི་འཐད་པ་དང༌། ཕན་ཚུན་རེན་བརེན་པ་ཡང་མི་འཐད་པ་སྟེ། དཔེར་ན། 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་བཞིན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་ཕུང་པོ་ཕར་བརེན་པ་ཡང་

མིན། ཕུང་པོར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཚུར་བརེན་པ་ཡང་མིན། དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་ལ་ཕུང་པོ་ལྡན་པ་ཡང་མིན་ལ། དེ་ལས་ལོགས་སུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གང་

ཞིག་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བྱས་ཏེ་བཙལ་ནས་བསམ་བོ་བཏང་ན་རེད་རྒྱུ་མེད་

ཅེས་གསུངས་སོ། །

གཟུགས་ནི་བདག་མ་ཡིན་ཞེས་པའི་ལུང་གི་ཁུངས་དང༌། ལུང་གིས་ང་རང་
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ཚོར་ལྡེ་མིག་ལྟར་བྱས་ཏེ་ལུང་གི་ཁུངས་དེའི་ཐོག་ནས་རིགས་པས་དཔྱད་ཅིང་

བཙལ་བའི་སབས་བདག་གཟུགས་དང་ལྡན་མིན་གཟུགས་ལ་བདག་གནས་མིན 

བདག་ལ་གཟུགས་མི་གནས་ཏེ། །ཞེས་གཟུགས་ཀི་སྟེང་དུ་སྦར་སབས། མདོར་ན་

གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་དུ་དཔྱད་ཀང་གཅིག་ཐ་དད་བདེན་པ་དང༌། ཕན་ཚུན་བརེན་

པ་གང་གི་ཐོག་ནས་དཔྱད་ཀང༌། བདག་ཅེས་པ་དེ་རེད་རྒྱུ་མེད། དེ་བཞིན་ཕུང་པོ་

ལྷག་མ་བཞི་ལའང་དཔྱད་པའི་སོ་ནས་བསོམ་ན། བརག་ཅིང་དཔྱད་ན་རེད་རྒྱུ་མེད་

པ་ཞིག་དང༌། འདི་དང་འདིའོ་ཞེས་ང་རང་ཚོའི་མཛུབ་མོ་འཛུགས་སའི་ངོས་ནས་

རེད་རྒྱུ་མེད་པའི་སྟོང་པ་ཞིག་འཆར་ཡོང་གི་ཡོད། དེས་ན་སྟོང་རོགས་བགི་ཞེས་

གསུངས་སོ། །

ཤེར་ཕྱིན་གི་མདོའི་ནང་སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་སྟོང་གཞི་གསུང་སབས། གཟུགས་

ནས་རྣམ་མཁེན་བར་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སེ་ཚན་སོ་སོར་བྱས་ནས་སྨྲོས་པ་སྟེ། དེ་

ཐམས་ཅད་ཚད་མ་མེད་པ་དང༌། མཚན་ཉིད་མེད་པ། ངོ་བོ་མེད་པ། སྐྱེ་བ་མེད་པ་

སོགས་གསུངས་ཡོད། དེས་ན་སྟོང་ཉིད་ཀི་དབྱེ་བའི་སྟོང་ཉིད་ཉི་ཤུ་དང༌། སྟོང་ཉིད་

བཅོ་བརྒྱད་དང༌། སྟོང་ཉིད་བཅུ་དྲུག་སོགས་སུ་དབྱེ་བ་ཕྱེ་སབས་སྟོང་གཞི་ཆོས་

ཅན་ལ་སྟོང་པ་ཉིད་དེ་ཉིད་འཇོག་གི་ཡོད། སྟོང་པ་ཉིད་ཀང་སྟོང་གཞི་ཆོས་ཅན་ལ་

འཇོག་གི་ཡོད། མ་ངན་ལས་འདས་པའི་སྟོང་པ་ཉིད་དང༌། སྟོང་པ་ཉིད་སྟོང་ཉིད་ཅེས་

པ་དེ་དག་གི་སྟོང་གཞི་ལ་སྟོང་ཉིད་དེ་སླེབས་ཡོང་གི་ཡོད། དེས་ན་སློབ་དཔོན་ཀླུ་

སྒྲུབ་ཀིས་ར་བ་ཤེས་རབ་ལས།

གལ་ཏེ་སྟོང་མིན་ཅུང་ཟད་ཡོད། །
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

སྟོང་པའང་ཅུང་ཟད་ཡོད་པར་འགྱུར། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གལ་ཏེ་སྟོང་པ་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་ཅུང་ཟད་ཅིག་ཡོད་ན། 

སྟོང་པའང་སྟོང་པ་མིན་པ་ཞིག་ཡོད་ཆོག་ཅེས་དང༌། 

མི་སྟོང་ཅུང་ཟད་ཡོད་མིན་ན། །

སྟོང་པ་ཡོད་པ་ག་ལ་འགྱུར། །

མི་སྟོང་བའི་ཆོས་གཏན་ནས་མེད་ན། སྟོང་པ་ཡོད་པ་སྟེ་སབས་འདིར་ཡོད་

མེད་ཅེས་པ་ནི། རང་བཞིན་ལ་སྦར་གི་ཡོད་པས་སྟོང་པའང་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་

པ་མི་ཡོང་ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་དུ་ར་བ་ཤེས་རབ་ནང༌། ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་

ལྟ་བ་གཞན་དག་སྟོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བས་བསུན་འབྱིན་ཐུབ་ཀང་སྟོང་པ་ཉིད་བདེན་གྲུབ་

ཏུ་འཛིན་ན། དེ་ནི་སོ་ན་མི་གནས་པའི་ལྟ་བ་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད། དེ་ཡང་དཔེར་

ན། གཞི་རང་ཉིད་ཀི་སྟེང་ལ་འདི་ལྟར་དཔྱད་སབས། གང་ཟག་རྣམ་པ་བདུན་དུ་

བཙལ་ནས་རེད་རྒྱུ་མེད་པར་སྟོང་སང་ཞིག་ཤར་ཡོང་བ་ཡིན། 

ཡང་ཁད་གཞིའམ་སྟོང་གཞི་སྟེ། མདོར་ན་སྟོང་ཉིད་གང་གི་སྟེང་དུ་བཙལ་སའི་

གཞི་གང་ཟག་ནི་བོ་དེའི་ངོ་བོར་མི་གནས་པར་དམིགས་གཏད་བཤིག་ནས། བོ་དེའི་

ངོར་གང་ཟག་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་སྟོང་པའི་སྟོང་སང་ཞིག་བོར་ཤར་ཡོང་བ་

ཡིན། གལ་ཏེ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་གོ་བ་ཡག་པོ་ཡོད་མཁན་ཞིག་གིས། སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་

བསམ་བོ་ལ་ཆོས་ཅན་བཙལ་ནས་ཆོས་ཉིད་རེད་ཡོང་གི་ཡོད། ཡང་ཆོས་ཉིད་དེ་

ཉིད་གང་འད་ཞིག་ཡིན་མིན་བཙལ་ན་རེད་རྒྱུ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན། ཡང་ཆོས་ཉིད་ཁོ་

རང་གི་ཆོས་ཉིད་ལ་ལྟོས་ན་ཆོས་ཉིད་དེ་ཡང་ཆོས་ཅན་ཆགས་ཀི་ཡོད། ཡང་དེའི་
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བཤེས་སྤྲིང་གི་བཀའ་ཁྲིད།

ངང་ལ་བཙལ་ན་རེད་རྒྱུ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་ནས་སྟོང་པ་ཉིད་སྟོང་པ་ཉིད་རེད་ཡོང་

གི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་ཡིན། དེ་ནས་གང་ཟག་གང་དུ་གདགས་པའི་གཞི་ཕུང་

སོགས་ཀི་ཆོས་དེ་དག་གང་ཞིག་ཡིན་མིན་བཙལ་ན། 

ཕུང་པོ་འདོད་རྒྱལ་ལས་མིན་དུས་ལས་མིན། །

རང་བཞིན་ལས་མིན་ངོ་བོ་ཉིད་ལས་མིན། །

དབང་ཕྱུག་ལས་མིན་རྒྱུ་མེད་ཅན་མིན་ཏེ། །

མི་ཤེས་ལས་དང་སེད་ལས་བྱུང་རིག་མཛོད། །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཕུང་པོ་འདོད་རྒྱལ་ལས་མིན་ཞེས་ཕུང་པོ་ནི་འདོད་རྒྱལ་

ལས་རང་དགར་བྱུང་བ་ཞིག་མིན་ལ། དུས་ལས་མིན་ཞེས་དུས་རག་པ་ལས་བྱུང་བ་

མིན། རང་བཞིན་ཞེས་པ་འདིས་མུ་སྟེགས་པའི་འདོད་པ་བཀག་ཡོང་གི་ཡོད། རང་

བཞིན་ལས་མིན་ཞེས་གངས་ཅན་པའི་ཤེས་བྱ་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་བཤད་པའི་ནང་གི་སྤི་

གཙོ་བོའི་རང་བཞིན་ལས་བྱུང་བ་ཡང་མིན་ཞིང༌། ངོ་བོ་ཉིད་ལས་མིན་ཞེས་པས་ངོ་

བོ་ཉིད་ལས་སམ་བདག་ཉིད་ལས་སྐྱེས་པ་ཡང་མིན། མདོར་ན་གངས་ཅན་པས་

བདག་སྐྱེ་འདོད་པ་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་འབྲས་རང་བཞིན་གཅིག་པ་སྟེ། གཙོ་བོའི་རང་བཞིན་

དབྱེར་མེད་ཀི་བདག་ཉིད་ལས་སྐྱེས་པ་མིན་ལ། དབང་ཕྱུག་ལས་མིན་ཞེས་མུ་

སྟེགས་དབང་ཕྱུག་སོགས་ཀིས་འདོད་པ་བཞིན་དབང་ཕྱུག་འགོ་བའི་རྒྱུའམ་འགོ་

བའི་བྱེད་པ་པོར་བཤད་པའི་དབང་ཕྱུག་ལས་བྱུང་བ་ཡང་མིན། གང་ལགས་ཤེ་ན། 

དབང་ཕྱུག་རང་ཉིད་གང་གིས་ཀང་མ་བྱས་པར་རག་པ་རང་བྱུང་གི་སྐྱེས་བུར་

བཤད་སབས། རྒྱུ་རག་པ་འགྱུར་བ་མེད་པ་ཞིག་གིས་འབྲས་བུ་འགྱུར་བ་ཡོད་པ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཞིག་མི་ཡོང་བས་ན་དབང་ཕྱུག་ལས་མིན་ཞེས་དང༌། རྒྱུ་མེད་པ་ལས་སྐྱེས་པ་ཡང་

མ་ཡིན་ཏེ་རྒྱུ་མེད་ཅན་མིན་ཏེ་ཞེས་གསུངས་སོ། །

འོ་ན་ཕུང་སོགས་ཀི་ཆོས་ང་རང་ཚོས་དངོས་སུ་ཉམས་སུ་མོང་བ་ཞིག་ཡོད། 

དེ་ཡང་སྐྱེ་ཞིང་འཇིག་པའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པ་ང་རང་ཚོའི་མོང་བས་གྲུབ་ཀི་ཡོད། 

དེས་ན་སྐྱེད་བྱེད་ཀི་རྒྱུ་དགོས་ཤིང༌། སྐྱེད་བྱེད་ཀི་རྒྱུ་གང་ཞེ་ན། མི་ཤེས་ལས་དང་

སེད་ལས་བྱུང་རིག་མཛོད། །ཅེས་ད་ལྟ་ང་རང་ཚོ་མ་དག་པའི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་

དང༌། མདོར་ན་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའི་གཞན་དབང་ཅན་གི་སྡུག་བསལ་གི་རེན་

བྱེད་པའི་ཕུང་པོ་འདི་བདེ་བ་འདོད་པ་དང༌། སྡུག་བསལ་མི་འདོད་པའི་བོ་ཐོག་མ་

མེད་པ་ནས་ཡོད་པ་ཞིག་དང༌། སྡུག་བསལ་གི་རེན་བྱེད་མཁན་གི་ཕུང་པོ་གྲུབ་པའི་

ར་བ་མི་ཤེས་པའམ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་བོ་ཞིག་གིས་ཡོང་བས་ན། མི་ཤེས་པའམ་མ་

རིག་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། མ་རིག་པའི་དབང་གིས་ལས་བསགས་ནས་འདུ་བྱེད་ཀི་

ལས་དང༌། ལས་དེའི་བག་ཆགས་ལྟ་བུའི་རྐེན་དང་འཕྲད་ན་སིན་ཞིང་འབྲས་བུ་

འབྱིན་པའི་ནུས་པ་ཡོད་མཁན་ཞིག་གནས་པ་དེ་ལ་ཡང་རྐེན་གི་དབང་གིས་སེད་

པས་ལས་དེར་གསོས་བཏབ་ནས་ལས་དེའི་འབྲས་བུ་ཟློག་མེད་དུ་ཡོང་གི་ཡོད་

པས། མི་ཤེས་ལས་དང་སེད་ལས་བྱུང་རིག་མཛོད། །ཅེས་གསུངས་པ་ནི་རེན་

འབྲེལ་གི་མདོའི་ནང༌། འདི་ཡོད་པས་འདི་འབྱུང༌། འདི་སྐྱེས་པས་འདི་སྐྱེ། གང་མ་

རིག་པ་ཡོད་པས་འདུ་བྱེད་འབྱུང་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གོང་གསལ་འདི་ཡོད་པས་

འདི་འབྱུང་ཞེས་པ་ནི། སྤིར་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་རང་བཞིན་གིས་དེའི་རྒྱུན་ཞིག་གི་སྟེང་

ནས་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་སྐྱེ་བ་ལས། གཏན་ནས་མེད་པ་ཞིག་སྐྱེ་བ་མི་ཡོང་
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བས་གཏན་མེད་པ་ཞིག་དབང་ཕྱུག་ལྟ་བུའི་བོ་ཡི་གཡོ་བ་སོན་དུ་འགོ་བའི་དབང་

གིས་འབྱུང་བ་མིན། དེས་ན་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀི་ཀུན་བཏུས་ནང༌། གཡོ་བ་

མེད་པའི་རྐེན་ལས་འབྱུང་བ་ཞིག་གསུངས་ཡོད། 

དེ་ནས་ཡོད་པ་ཙམ་གིས་ཀང་མི་ཆོག་པར་སྐྱེད་བྱེད་ཀི་རྒྱུ་དེ་ཉིད་ཀང༌། སྐྱེད་

བྱེད་ཀི་རྒྱུ་གཞན་ཞིག་ལ་བརེན་ནས་སྐྱེས་པའི་འདུས་བྱས་ཤིག་དགོས། དེར་བརེན་

འདི་སྐྱེས་པས་འདི་སྐྱེ་ཞེས་སྐྱེད་བྱེད་དེ་ཉིད་ཀང་སྐྱེད་བྱེད་གཞན་ཞིག་ལས་སྐྱེས་

པའི་དབང་གིས་འདི་སྐྱེ་ཟེར། སྐྱེས་པ་དེས་རང་འབྲས་སྐྱེས་ཞེས་པ་ཞིག་ཡིན། དེར་

འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀིས་མི་རག་པའི་རྐེན་ལས་བྱུང་བ་ཞེས་གསུངས་ཡོད། 

མདོར་ན། རག་པའི་རྒྱུ་ལས་མི་སྐྱེ་ཞེས་བཀག་པ་ཡིན། སོན་ལ་རྒྱུ་མེད་པ་

ལས་སྐྱེས་པ་བཀག་པ་དང༌། དེ་ནས་རག་པའི་རྒྱུ་ལས་སྐྱེས་པ་བཀག་ཅིང༌། དེའི་

མཇུག་ཏུ་མི་ཤེས་ལས་དང་ཞེས་པས། གང་མ་རིག་པའི་དབང་གིས་འདུ་བྱེད་ཅེས་

གསུང་སབས། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀིས་ནུས་པའི་རྐེན་ཞེས་གསུངས་ཡོད། 

དེས་ན་རྒྱུ་རྐེན་རང་ཉིད་སྐྱེད་བྱེད་ཀི་རྒྱུས་སྐྱེས་པའི་འདུས་ཤིང་བྱས་པ་ཙམ་གིས་

མི་ཆོག་པར་འབྲས་བུ་གང་ཞིག་སྐྱེས་ཀང༌། དེ་དང་རིགས་སམ་ནུས་པ་མཐུན་པ་

ཞིག་གིས་རྒྱུས་སྐྱེ་དགོས། དཔེར་ན། ས་བོན་མངར་བ་ལས་འབྲས་བུ་མངར་བ་

དང༌། ས་བོན་ཚ་བ་ལས་འབྲས་བུ་ཚ་བ་བཞིན་རྒྱུ་འབྲས་ནུས་པ་དང་མཚུངས་

པའམ་རིགས་མཐུན་པའི་སྟེང་ནས་འགོ་དགོས། དེར་བརེན་ནུས་པའི་རྐེན་ཞེས་

གསུངས་པ་ཡིན། 

ཚུལ་ཁིམས་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་འཛིན་རང་ལུས་ལ། །
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཕྱིན་ཅི་ལོག་པར་ལྟ་དང་ཐེ་ཚོམ་སྟེ། །

ཀུན་ཏུ་སྦོར་བ་འདི་གསུམ་ཐར་པ་ཡི། །

གོང་ཁེར་སོ་འགེགས་ལགས་པར་མཁེན་པར་མཛོད། །

ཞེས་གསུངས་པ་ནི། མཐོང་སང་ཀུན་སྦོར་གསུམ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། ཚུལ་

ཁིམས་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་འཛིན་དང་གཅིག རང་ལུས་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་ལྟ་བ་

ཞེས་པ་ནི་འཇིག་ལྟ་ཀུན་བཏགས་ཏེ། གང་ལ་དམིགས་ནས་ངའོ་སམ་པ་སྐྱེས་སའི་

འཇིག་པའི་ཆོས་ཅན་གི་ཕུང་པོའི་ཚོགས་པ་ལ་དམིགས་ནས་ངའོ་སམ་དུ་འཛིན་

པའི་འཇིག་ལྟ་ཀུན་བཏགས་དང་གཉིས། དེ་ནས་ཐེ་ཚོམ་ཉོན་མོངས་ཅན་དང་གསུམ་

ལ་ཀུན་ཏུ་སྦོར་བ་ཞེས་ཟེར། དེ་ཡང་ཚུལ་ཁིམས་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་འཛིན་ནི། 

ལོག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་སམ་ཚུལ་ཁིམས་ནོར་བ་ཅན་ཞིག་ལ་བརྟུལ་ཞུགས་བཟུང་

བས། 

འགོ་མི་འདོད་དང་ལམ་ནོར་དང༌། །

ཞེས་པ་ལྟར་དེས་ཐར་པ་ལ་འགོ་མི་འདོད་པར་བྱེད་པ་དང༌། ལམ་ལ་ཐེ་ཚོམ་

སྐྱེ་བས་སིད་པར་ཀུན་ཏུ་སྦོར་བར་བྱེད་པའམ་ཐར་པ་འགོ་བ་ལ་བགེགས་བྱེད་ཀི་

ཡོད། དེས་ན་ཀུན་སྦོར་གསུམ་པོ་དེ་ཐར་པའི་གོང་ཁེར་སོ་འགེགས་ལགས་པར་

མཁེན་པར་བགི་ཞེས་ཚུལ་ཁིམས་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་འཛིན་ནི་ལམ་ནོར་བ་དང༌། 

འཇིག་ལྟས་ཐར་པ་ལ་འགོ་མི་འདོད་པ་དང༌། ཐེ་ཚོམ་ནི་ཐེ་ཚོམ་དེ་རང་ཡིན། 

ཐར་པ་བདག་ལ་རག་ལས་འདི་ལ་ནི། །

གཞན་གིས་གོགས་བགིད་ཅི་ཡང་མ་མཆིས་པས། །
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ཐོས་དང་ཚུལ་ཁིམས་བསམ་གཏན་ལྡན་པ་ཡིས། །

བདེན་པ་རྣམ་པ་བཞི་ལ་འབད་པར་མཛོད། །

ཅེས་གསུངས་པ་ནི། དེ་ལྟར་སིད་པ་འཁོར་བ་ལ་འཁོར་བ་ནི། རང་རྒྱུད་ཀི་མི་

ཤེས་པའམ་མ་རིག་པའི་དབང་གིས་ལས་བསགས་ཤིང༌། ལས་ཞེས་པ་ནི་འདུ་བྱེད་

སེམས་པ་ལ་རིས་ཀང་རུང༌། ལུས་ངག་གི་རིག་བྱེད་ལ་སྦར་ནང་འད། ཡང་སིང་

རང་རྒྱུད་ཀིས་འདུས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས། དེ་ལྟ་བུའི་ལས་དེར་གསོས་བཏབ་མཁན་

གི་སེད་པ་དང་ལེན་པ་གཉིས་ནི་རང་རྒྱུད་ཀི་ཡིན། དེར་བརེན་འཁོར་བར་འཆིང་བ་

ནི་རང་རྒྱུད་ཀི་མི་ཤེས་པ་དང་ལས་དང་ཉོན་མོངས་ཀི་དབང་གིས་འཆིང་བས་ན། 

ཐར་པ་ཐོབ་པ་དང་འཁོར་བ་ལས་གོལ་བ་ཡང་རང་རྒྱུད་ཀི་སིད་པ་འཁོར་བ་སྒྲུབ་

བྱེད་ཀི་རྒྱུ་རྣམས་སེལ་ནས་ཐར་པ་བསྒྲུབ་དགོས་པ་ལས་གཞན་གིས་དེར་རོགས་

རམ་བྱེད་རྒྱུ་མེད།

དེས་ན་རང་རྒྱུད་ཀི་མི་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་སིད་པ་འཁོར་བར་འཆིང་བྱེད་དེ་

རྣམས་སེལ་བའི་ཐབས་ཤེས་གང་ཞིག་བྱེད་དགོས་སམ་ཞེ་ན། ཐོག་མར་ཀུན་ནས་

ཉོན་མོངས་ཕྱོགས་འཁོར་བ་རྒྱུ་འབྲས་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་དང༌། རྣམ་བྱང་ཕྱོགས་ཐར་པ་

རྒྱུ་འབྲས་གང་འད་ཡིན་པ་དེ་དག་ཤེས་དགོས་པ་ཡིན། འདི་དག་གི་རྣམ་གཞག་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཆོས་འཁོར་ཐོག་མར་བསོར་བའི་སབས་སུ། བདེན་པ་

བཞིའི་རྣམ་གཞག་གསུངས་པ་འཁོར་འདས་ཀི་ཆོས་ཀི་འགོ་སྟངས་ལྟ་བུའི་ར་བ་ནི་

བདེན་བཞིའི་ཐོག་ནས་གསུངས་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའི་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ཀི་ཤེས་

རབ་ཀིས་བདེན་བཞིའི་རྣམ་གཞག་དེ་དག་ཤེས་པ་བྱེད་རྒྱུ་དང་གཅིག དེའི་གོགས་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

སུ་བསམ་གཏན་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང༌། དེའི་གཞི་མ་ལ་ཚུལ་ཁིམས་དང༌། ཐོས་པ་རྒྱ་

ཆེན་པོ་དགོས་སོ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན། ཚུལ་འདི་ལ་དགོངས་ནས། རྒྱལ་བས་

བདག་ཉིད་བདག་གི་མགོན། ཞེས་གསུངས་པ་ནི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀི་

འགོ་སྟངས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཡིན། བདེ་སྡུག་ཚང་མ་རང་ཉིད་ཀི་ལག་པར་

ཡོད་པ་ཞིག་དང༌། མཐར་གཏུགས་ན་ཐམས་ཅད་རང་ཉིད་ཀི་ལག་ཏུ་ཡོད་པ་ཞིག་

ཡིན། 

ས་མོ་ནས་ངས་ངོ་ཤེས་པའི་ཨ་མ་རྒན་མོ་ལོ་དགུ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ལ་སླེབས་པ་

ཞིག་ཡོད། ཁོང་གིས་རག་པར་ང་དང་ཐུག་སབས་ང་ལ་འགན་ཆེན་པོ་ཞིག་བསྐུར་

ནས། ཤི་དམལ་བ་ལ་མི་གཏོང་ཞེས་བརོད་ཀི་ཡོད། ཤི་དམལ་བ་ལ་མི་གཏོང་ཞེས་

བརོད་སབས། དམལ་བར་གཏོང་མི་གཏོང་ཧ་ལམ་བ་མའི་ལག་པར་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་

ཞིག་ཡིན་པས། གལ་ཏེ་ཨ་མས་མཚོན་པའི་གདུལ་བྱ་རྣམས་དམལ་བར་གཏོང་དང་

མི་གཏོང་ངའི་ལག་པར་མེད་ལ། ཕལ་ཆེར་ངས་ཁ་ཤས་དམལ་བར་གཏོང་བསམ་

ཀང་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། གསུང་སྟངས་འདི་ལ་བསམས་ན་ང་རང་ཚོའི་

སེམས་ལ་སོབས་པ་སླེབས་པ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག ཕྱོགས་གཅིག་ནས་ཚང་མ་ང་

རང་གིས་བྱེད་ཐུབ་ཀི་རེད་བསམ་པ་ལྟ་བུ་དང༌། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་འགན་ཆ་ཚང་

རང་ཉིད་ཀི་སྟེང་དུ་སླེབས་པ་དང༌། ཡང་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་སོ་སོར་སོབས་པ་དང་

སིང་སྟོབས་སླེབས་པ་ལྟ་བུ་ཁད་མཚར་ཞིག་འདུག དེ་ནས་འདིའི་ཐོག་ལ་རྒྱུད་བ་

མའི་སབས་ནས་གསུངས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཁམས་ཞེས་པ་དེ་དག་སྣོན་

མ་བརྒྱབ་ནས་བསམ་བོ་གཏོང་སབས། སེམས་ནང་ཁད་མཚར་ཞིག་ཡོང་རྒྱུ་འདུག 
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བཤེས་སྤྲིང་གི་བཀའ་ཁྲིད།

ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ལྷག་པའི་ཤེས་རབ་དང༌། །

ལྷག་པའི་སེམས་ལ་རག་ཏུ་བསླབ་པར་བགི། །

ཞེས་གསུངས་པ་ནི་སྤིར་མུ་སྟེགས་པ་ལའང་ཚུལ་ཁིམས་བརྟུལ་ཞུགས་ཡོད་

ལ། དེ་བཞིན་ཞི་རགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་གི་འཇིག་རེན་པའི་ལྷག་མཐོང་སོམ་པ་ཡོང་

གི་ཡོད། འཇིག་རེན་པའི་ལྷག་མཐོང་ཡོད་པས་ཤེས་རབ་ཡོད། དེ་ནས་གནས་ལྔ་

རིག་པའི་ཀུན་རོབ་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཡོད་པ་ཨ་ཅང་ཅང༌། དེ་བཞིན་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ཡང་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པས་དེ་དག་ལས་ལྟ་བ་དང༌། ཀུན་སློང་དང༌། བསྒྲུབ་བྱ་

སོགས་མང་པོའི་སོ་ནས་ཚུལ་ཁིམས་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང༌། ཤེས་རབ་བཅས་

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ལྷག་པའི་ལྷག་ཆོས་ཡོད་པས་ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསླབ་

པ་དང༌། ལྷག་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་བསླབ་པ་དང༌། ལྷག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་བསླབ་པ་

བཅས་ལ་ལྷག་པའི་བསླབ་པ་གསུམ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན། མདོར་ན་ཐར་པ་བསྒྲུབ་

པ་ལ་ལྷག་པའི་བསླབ་པ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གསུམ་ཞེས་པ་འདི་ཉམས་ལེན་བྱེད་

དགོས་ཞེས་གསུངས་སོ། །

བསླབ་པ་བརྒྱ་ར་ལྔ་བཅུ་ལྷག་གཅིག་ནི། །

གསུམ་པོ་འདི་ནང་ཡང་དག་འདུ་བར་འགྱུར། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་འདིར་དངོས་སུ་བསླབ་པ་བརྒྱ་ར་ཞེས་གསུངས་པས། 

ད་དུང་ཡང་བརྒྱ་སྣོན་མ་བརྒྱབ་པས་ཉིས་བརྒྱ་དང༌། དེའི་སྟེང་དུ་ལྔ་བཅུ་དངོས་སུ་

སོས་པས་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་དང༌། སླར་ཡང་གོང་གི་གསུམ་པོ་སྣོན་མ་བརྒྱབ་པས་

ཁིམས་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་གསུམ་ཞེས་གསུངས་ཚུལ་ཞིག་འདུག་པས་དེ་ལྟར་མིན་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ནམ་སམ། འདི་ལྟར་ཡིན་ན་ཁིམས་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ར་གསུམ་དེ་དག་འདིར་སྦུག་

རིས་ལྟར་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཙམ་མེད། དེ་ཡང་ཧ་ཅང་དཀའ་གནད་ཅིག་

དང༌། གོ་བ་ཧ་ཅང་གི་ཟབ་པོ་ཡིན་པ་ལྟར་གསུངས་པའི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ར་བ་

ནས་མེད་པས་དེ་གང་འད་ཞིག་ཡིན་མིན་མི་ཤེས། དེས་ན་བསླབ་པ་བརྒྱ་ར་ཞེས་པ་

ནི། ངའི་བསམ་བོར་འདིར་བསླབ་པ་བརྒྱ་ར་ཞེས་པ་ནི། ང་རང་ཚོ་དགེ་སློང་གི་

ཁིམས་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ར་གསུམ་དང༌། དེ་བཞིན་དགེ་སློང་མའི་ཁིམས་སུམ་བརྒྱ་

དྲུག་ཅུ་ར་བཞི་གསུངས་པ་བཅས་བསླབ་གངས་སམ་བསླབ་པའི་གནས་ཇི་ཙམ་

ཡོད་མེད་རྣམས་སོས་པ་དང༌། ལྔ་བཅུ་ལྷག་ཅེས་པ་ནི་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་ནང་དུ། 

བསླབ་པར་བྱ་བའི་གནས་ལྔ་བཅུ་ང་བདུན་གསུངས་པ་དེ་རྣམས་ལ་གསུང་གི་མེད་

དམ་སམ། བསླབ་པ་བརྒྱ་ར་དང༌། ཡང་ལྔ་བཅུ་ལྷག་བཅས་ལྔ་བཅུ་ང་བདུན་རིན་

ཆེན་ཕྲེང་བའི་ནང་གསུངས་པའི་བསླབ་པའི་རིགས་རྣམས་བསླབ་པ་གསུམ་གི་

ཉམས་ལེན་གི་ཁོངས་སུ་འདུས་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་པ་དེ་འད་ཞིག་ཡིན་ནམ་སམ། 

གསུམ་པོ་འདི་ནང་ཡང་དག་འདུ་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

གཞི་རང་བཤེས་སྤིང་གི་ཡོང་སྟངས་ནི་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་ཡོང་སྟངས་དང་ཧ་

ཅང་འད་པོ་འདུག དེ་ཡང་མངོན་མཐོ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་ཚུལ་ལས་བརམས་པའི་སེ་ཚན་

གཅིག་དང༌། ངེས་ལེགས་སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་ཚུལ་ལས་བརམས་པའི་སེ་ཚན་གཅིག་

བཅས་གཉིས་ཡོང་གི་འདུག

དབང་ཕྱུག་ལུས་གཏོགས་༼རོགས་༽དན་པ་བདེ་གཤེགས་ཀིས། །

བགོད་པ་གཅིག་པའི་ལམ་དུ་ཉེ་བར་བསྟན། །
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དེ་ནི་བསྒིམས་ནས་མངོན་པར་བསྲུང་བགི་སྟེ། །

དན་པ་ཉམས་པས་ཆོས་ཀུན་འཇིག་པར་འགྱུར། །

དབང་ཕྱུག་ཅེས་རྒྱལ་པོ་བདེ་སྤོད་ལ་འབོད་ནས། ལུས་རོགས་ཞེས་པའི་

རོགས་ནི། གཏོགས་ཞེས་བྲིས་ན་གཙོ་བོ་ལུས་སུ་གཏོགས་པའི་སྤོད་ལམ་དང༌། དེ་

བཞིན་ངག་གི་སྤོད་ལམ་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱོགས་ལ་འགོ་གི་ཡོད་

མེད་དན་ཤེས་བསྟེན་དགོས་སོ་ཞེས་དང༌། དེ་ལྟ་བུའི་དན་ཤེས་བསྟེན་པ་ནི་བདེ་

གཤེགས་ཀིས་བགོད་པ་གཅིག་པའི་ལམ་དུ་ཉེ་བར་བསྟན་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས།

ཡང་གཏོགས་ཞེས་མ་བྲིས་པར་རོགས་ཞེས་བྲིས་ན། དབང་ཕྱུག་ཅེས་རྒྱལ་པོ་

ལ་འབོད་ནས། རང་གི་ལུས་ཀིས་མཚོན་པའི་སོ་གསུམ་ལ་བག་ཡོད་བསྟེན་པའི་

ཐོག་ནས་རོགས་དཔྱོད་གིས་ཤིག་ཅེས། རོགས་དཔྱོད་བཏང་ནས་སོ་གསུམ་གི་

སྤོད་པ་ལ་བརག་པའམ་རོགས་པའི་སོ་ནས་རྒྱ་ཡན་དུ་མི་འགོ་བར་དན་པ་བསྟེན་

དགོས་ཤིང༌། དེ་ནི་བདེ་གཤེགས་ཀིས་བགོད་པ་གཅིག་པའི་ལམ་དུ་ཉེ་བར་བསྟན་

པ་རེད་ཅེས་སྤོད་འཇུག་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན།

དེ་ནི་བསྒིམས་ནས་མངོན་པར་བསྲུང་བར་བགི་སྟེ་ཞེས་པ་ནི། སོ་གསུམ་གི་

སྤོད་པ་མཐའ་དག་ལ་བསྒིམས་ནས་བག་མེད་ཉེས་སྤོད་ཀི་ཐོག་ལ་མི་འགོ་བར་

བསྒིམས་ནས་མངོན་པར་བསྲུང་བར་བགི་སྟེ་ཞེས་དང༌། བགིད་དགོས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གང་ལགས་ཤེ་ན། དན་པ་ཉམས་ན་དགེ་བའི་ཆོས་ཀུན་འཇིག་པར་འགྱུར་རོ་

ཞེས་གསུངས། དེ་ལྟ་བུའི་གནས་སབས་ཀི་མངོན་མཐོ་བསྒྲུབ་པ་དང༌། མཐར་ཐུག་

ངེས་ལེགས་བསྒྲུབ་པའི་འཇིག་རེན་དང་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་གང་ཞིག་
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བསོམས་ཀང༌། ཚེ་མི་རག་མི་བརན་འཇིག་ཅིང་ཟད་འགོ་བ་ཞིག་ཡིན། དེས་ན་ཕྱི་

གཤོལ་གིས་ལེ་ལོའི་དབང་དུ་མི་གཏོང་བར་ཉམས་ལེན་བྱེད་དགོས་ཞེས་གསུངས་

པ་ནི།

ཚེ་ནི་གནོད་མང་རླུང་གིས་བཏབ་པ་ཡི། །

ཆུ་ཡི་ཆུ་བུར་བས་ཀང་མི་རག་ན། །

དབུགས་རྔུབ་དབུགས་དབྱུང་གཉིད་ཀིས་ལོག་པ་ལས། །

སད་ཁོམ་གང་ལགས་དེ་ནི་ངོ་མཚར་ཆེ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཚེ་འདིར་གནོད་པ་མང་བས་གསོན་པའི་རྐེན་ཉུང་ཞིང་

འཆི་བའི་རྐེན་ཤིན་ཏུ་མང་བ་དང༌། གསོན་པའི་རྐེན་རྣམས་ཀང་འཆི་བའི་རྐེན་དུ་

འགོ་བ་སོགས་ཀི་གནོད་པ་མང་བས་རླུང་དམར་གིས་བཏབ་པའི་མར་མེ་བཞིན་

ཉམ་ཆུང་ཡིན་པས། དབུགས་ནང་དུ་རྔུབ་པ་དང་ཕྱི་རུ་དབྱུང་བ་གཉིས་ཀི་བར་ལ་

འཆི་བ་ཡོང་སིད་ཅིང༌། དེ་བཞིན་གཉིད་ལོག་པའི་ངང་ལའང་འཆི་བ་ཡོང་སིད་པ་

ཡིན། དེ་ལྟ་ན་ཡང་ང་རང་ཚོ་དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་གཉིས་ཀི་བར་ལ་མི་འཆི་བར་

གསོན་པ་འདི་ངོ་མཚར་སྐྱེ་བ་ཞིག་ཡིན། མདང་ནུབ་གཉིད་ལོག་ནས་དེ་རིང་ང་ཚོ་

གསོན་པོར་གནས་ཡོད་པ་འདི་ངོ་མཚར་སྐྱེ་བ་ལྟ་བུ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོ། །

ལུས་མཐའ་ཐལ་བ་མཐར་སམ་མཐར་འདྲུལ་ཞིང༌། །

ཐ་མར་མི་གཙང་སིང་པོ་མ་མཆིས་པར། །

རྣམ་པར་འཇིག་དེངས་མགས་པར་འགྱུར་བ་སྟེ། །

སོ་སོར་འགེས་ཆོས་ཅན་དུ་མཁེན་པར་མཛོད། །
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ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལུས་མཐའ་ཐལ་བ་ཞེས་པ་ནི། མངལ་དུ་ཉིང་མཚམས་

སྦར་བ་ནས་བཟུང་ང་ཡི་ལུས་ཞེས་ཧ་ཅང་གཅེས་པོ་བྱེད་ཅིང༌། རྣམ་ཤེས་ཀི་རེན་དུ་

ཡོད་པའི་ལུས་ནི། མཐར་ལུས་སེམས་སོ་སོར་བྲལ་སབས་ལུས་བསེག་ནས་ཐལ་

བར་འགྱུར་བ་དང༌། ཡང་ན་བདག་པོ་རྒྱག་མཁན་མེད་པར་རང་བཞིན་གིས་སམ་

ནས་མཐར་རུས་གོང་ཆགས་པ་དང༌། ཡང་ན་མཐར་ཆུས་འདྲུལ་བ་སྟེ། ཆུས་བརླན་

ཞིང་འཇིག་ནས་རུལ་ཏེ་འདྲུལ་འགོ་བ་སོགས་མཐའ་མར་མི་གཙང་བ་སྟེ་སྐྱུག་བྲོ་

བའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་ནས། སིང་པོ་གང་ཡང་མ་མཆིས་སོ་ཞེས་དང༌། རྣམ་པར་

འཇིག་དེངས་ཞེས་རྣམ་པར་འཇིག་ནས་རྡུལ་ཕྲན་དུ་འཐོར་ནས་ཞིག་པ་སྟེ་དེངས་

པའམ། དེངས་མགས་ཞེས་པ་ནི་རུལ་ཞིང་མགས་པ་སྟེ། རོ་མགས་འདམ་ཞེས་མི་

གཙང་བ་དི་ང་བ་ཞིག་གསུང་གི་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའི་རུལ་ཞིང་མགས་པར་འགྱུར་བ་སྟེ། 

སོ་སོར་འགེས་ནས་ཆོས་ཅན་དུ་ཡོད་པ་མཁེན་པར་མཛོད་ཅིག་ཅེས་ཚེ་མི་རག་པ་

ཡིན་པ་དང༌། དེ་བཞིན་མཛོད་ལས།

སོག་ནི་ཚེ་ཡིན་དོད་དང་ནི། །

རྣམ་ཤེས་རེན་གང་ཡིན་པའོ། །

ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ཚེའམ་སོག་གི་རེན་བྱེད་པའི་ལུས་ནི་མཐར་འཇིག་

ནས་ཤུལ་མེད་དུ་གྱུར་རྒྱུ་རེད་ཅེས་གསུངས། དེ་ལྟར་འཆི་བར་ངེས་ཤིང༌། ནམ་

འཆི་ལ་ངེས་པ་མེད་པ་དང༌། འཆི་བའི་ཚེ་ལུས་ལོངས་སྤོད་གཉེན་བཤེས་གང་གིས་

ཀང་མི་ཕན་པ་ཚུལ་རྣམས་ང་ཚོས་ཡང་ཡང་བསམ་དགོས་པ་ཡིན། གང་ལྟར་འཇིག་

རེན་ཕྱི་མ་མེད་པ་ང་རང་ཚོས་དངོས་སུ་མོང་བའམ། ཡང་ན་ཡིད་ཆེས་རེད་པའི་
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རིགས་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་མེད་པར་ཐག་ཆོད་པ་ཞིག་ཡོད་ན་གནས་ཚུལ་ཐ་དད་ཡིན། 

སྤིར་བཏང་ཚེ་ས་ཕྱི་ལས་སླ་པོར་བསྒྲུབ་མི་ཐུབ་ལ། མེད་པར་སུ་གཅིག་གིས་ཀང་

བསྒྲུབ་ཐུབ་ཀི་མེད། དེ་བཞིན་ཚེ་ས་ཕྱི་ཡོད་མེད་བརག་དཔྱད་བྱེད་མཁན་རིགས་

གཅིག་གིས་སྐྱེ་བ་ས་ཕྱི་མ་རེད་པ་ལས་མེད་པར་རེད་པ་མིན། ཚེ་ས་ཕྱི་ཡོད་མེད་

གཉིས་ལས་ཡོད་པའི་ཕྱོགས་ལ་སྐྱེ་བ་སོན་མ་དན་མཁན་ཡོང་གི་ཡོད་ལ། མ་འོངས་

པའི་སྐྱེ་བའང་རགས་ཙམ་བོར་ཤར་བ་ལྟ་བུ་ཡང་ཡོང་མཁན་ཡོད་པས་སྐྱེ་བ་ས་ཕྱི་

ཡོད་པའི་ཕྱོགས་ལ་ཕལ་ཆེར་སྒྲུབ་བྱེད་མང་བ་ཡོད། 

གཉིས་ནས་རྣམ་ཤེས་ཀི་རྒྱུན་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཡོད་པ་ཞིག་བཤད་ན། 

བཅུད་ཀི་འཇིག་རེན་གི་སེམས་ཅན་ལའང་ཐོག་མ་མེད་པ་ཆགས་པ་ཡིན། བཅུད་ཀི་

འཇིག་རེན་གི་སེམས་ཅན་ཐོག་མ་མེད་པ་ཡིན་པས་སྣོད་ཀི་འཇིག་རེན་ཡང་ར་བ་

གཟུགས་ཅན་རགས་པ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། བཅུད་ཀི་འཇིག་རེན་ལའང་ཚེ་ངེས་ཅན་

ཞིག་ཡོད་པས་གནས་པའི་བསལ་པ་དང༌། སྟོང་པའི་བསལ་པ་ཞེས་ཡོང་གི་ཡོད་ལ། 

དེ་བཞིན་ཆགས་པའི་བསལ་པ་ཞེས་པ་ཞིག་ཀང་ཡོང་གི་ཡོད། སྤིར་བཅུད་ཀི་

འཇིག་རེན་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཡོད་པ་ལྟར་སྣོད་ཀི་འཇིག་རེན་དེ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་

པ་ནས་ཡོད་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་སྣོད་ཀི་འཇིག་རེན་ལ་ཐོག་མ་ཞིག་འཇོག་དགོས་བྱུང་

ན། དེ་རྒྱུ་གང་ལས་བྱུང་བ་དང༌། རྐེན་གང་ལས་བྱུང་བ་རེད་ཅེས་པའི་དི་བ་རྣམས་

སླེབས་ཀི་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའི་ཐོག་ནས་རྣམ་གངས་མང་པོ་ཞིག་ལ་བསམ་བོ་བཏང་

ནས་དཔྱད་ན། རྣམ་ཤེས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཡོད་པ་དང༌། བཅུད་ཀི་འཇིག་རེན་གི་

སེམས་ཅན་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཡོད་པའི་ཆ་ལ་ཕལ་ཆེར་གནོད་བྱེད་ཉུང་བ་དང༌། 
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བཤེས་སྤྲིང་གི་བཀའ་ཁྲིད།

འདི་གཞི་ལ་བཞག་ནས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ན་འགེལ་བཤད་མང་བ་རྒྱབ་ཐུབ་པ་

ཞིག་ཡོད། དེས་ན་སྐྱེ་བ་ཕྱི་མ་ཡོད་ན། སྐྱེ་བ་ཕྱི་མ་ཟིན་སབས་ཚེ་འདི་དང་འབྲེལ་

བའི་ལུས་ལོངས་སྤོད་དང༌། གཉེན་ཉེ་དུ་གང་གིས་ཀང་མི་ཕན་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་

ཡིན། ྋརྒྱལ་མཆོག་བདུན་པ་ཆེན་པོའི་གསུང་མགུར་ལས། 

ཚེ་འདིར་ནོར་འདོད་ཁོ་ནས་ཉིན་མཚན་མེལ་ན་ཡང༌། །

འཇིག་རེན་ཕྱི་མར་འགོ་ཚེ་སྒེན་མོ་ལག་སྟོང་འཁམ། །

དེ་རིང་ཙམ་ཡང་སོད་པའི་གདེང་ཚོད་མ་མཆིས་པས། །

མགོན་མེད་ཉམ་ཐག་བདག་ཅག་ཐུགས་རེས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན། ཚེ་འདིར་ནོར་འདོད་དང༌། ཚེ་འདི་རིང་པོར་སོད་

པ། ཚེ་འདིའི་ལྟོ་གོས་སན་གགས་སོགས་དོན་དུ་འབད་བརོན་ཆེན་པོ་བྱས་ཏེ་ཉིན་

མཚན་མེལ་ནས་རྨི་ལམ་ཚུན་ཆད་ལ་ཚེ་འདིའི་དོན་ལ་བསམ་བོ་འཁོར་ནས་སོད་

མཁན་ཡོད་ཅེས་དང༌། འཇིག་རེན་ཕྱི་མ་ཞེས་ལུས་སེམས་གཉིས་རེན་དང་བརེན་

པའི་འབྲེལ་བ་ཆད་པའི་ཉིན་དེར། ད་ལྟ་བར་དུ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་ཚང་མས་ཕན་

ཐོགས་གང་ཡང་མེད་པ་དང༌། སྒེན་མོ་ཞེས་པ་ནི་དམར་ཧྲེང་གཅེར་བུ་བཞིན་ལག་པ་

སྟོང་པར་འཁམ་ནས་འགོ་རྒྱུ་རེད་ཅེས། དེ་ལྟ་བུའི་འཆི་བ་དེ་ནམ་འོང་ངེས་པ་མེད་

པ་སྟེ། དེ་རིང་ཙམ་ཡང་སོད་པའི་གདེང་ཚོད་མ་མཆིས་པས། །ཞེས་དོ་ནུབ་མི་འཆི་

བར་སང་ཉིན་ང་ཚོ་ཐུག་ཐུབ་ཅེས་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གོ་དགུ་བཤད་ཐུབ་ཀང༌། བརྒྱ་

ཆ་བརྒྱ་བཤད་མི་ཐུབ་པ་ཡིན། དོ་དགོང་གང་ཞིག་བྱེད་གབས་ཡོད་མེད་མི་ཤེས་

པས་མི་སུ་ཞིག་ཡིན་ཡང་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་དོ་དགོང་མི་འཆི་བར་སོད་ཐུབ་ཅེས་བཤད་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཐུབ་པ་ཕལ་ཆེར་ཁག་པོ་ཡིན། བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གོ་དགུ་ཤི་གི་མ་རེད་ཅེས་བཤད་

ཐུབ་པས། དེ་རིང་ཙམ་ཡང་སོད་པའི་གདེང་ཚོད་མ་མཆིས་པས། །མགོན་མེད་ཉམ་

ཐག་བདག་ཅག་ཐུགས་རེས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན། དེས་ན་མི་

རག་པ་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པས་ཐོག་མར་ཆོས་ལ་བསྐུལ་བ་

དང༌། བར་དུ་ང་རང་ཚོའི་མི་ཚེ་གཅིག་གི་དོན་དུ་ཞེན་ཆགས་ཆེན་པོ་སྐྱེས་པའི་

དབང་གིས་རེ་དོགས་དང༌། ཆགས་སང་མང་པོ་སྐྱེ་བ་དེ་དག་ལའང་མི་རག་པ་

བསོམས་ན་ཕན་གི་ཡོད། 

ཡང་མི་རག་པ་བསོམས་པས་བསམ་བོ་བྱབ་ཆུང་ངམ། བསམ་བོ་གཏི་ཐུག་ལྟ་

བུས་ད་ཆ་གང་ལའང་སིང་པོ་མེད་ཅེས་བརོད་པའི་དོན་ཡང་ཕལ་ཆེར་མིན། ད་ལྟ་

བཤད་པ་ནི་རེ་རིན་པོ་ཆེའི་ལམ་རིམ་ཆེན་མོའི་ནང་གསུངས་པ་བཞིན། མི་རག་པ་

དན་པའི་བོ་ཇི་འད་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ཞེས་གསུངས་པ་ནི། མི་རག་པ་བསོམ་ན་གདེང་

ཚོད་མེད་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད། ཨ་ཙི་ངའི་གཉེན་ཉེ་དུ་དང་ཁ་བྲལ་འགོ་གི་རེད་ཅེས་པ་

ལྟ་བུའི་མི་རག་པ་དན་ལུགས་ནི་ཆོས་ཀི་སད་ཆ་གང་ཡང་མེད་པའི་ཐ་མལ་པའི་བྱེད་

སྟངས་ཡིན། དུད་འགོ་ལའང་ཁོ་རང་ཚོའི་རོགས་པ་ཤི་བའི་སབས་སུ་མ་ངན་བྱེད་

ཀི་འདུག དཔེར་ན། གང་ཆེན་གིས་མ་ངན་ལྟ་བུ་ཧ་ཅང་བྱེད་ཀི་འདུག་པ་དེ་ལྟར་

མིན། འདི་བྱབ་ཆུང་བ་ཞིག་ཡིན། ལྡོག་ཏུ་མེད་པའི་སྡུག་བསལ་ཞིག་ལ་སེམས་

འཁལ་བྱས་ནས་བསད་པ་ནི་བྱབ་ཆུང་ཡིན། 

ད་ལྟ་འདིར་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་མི་རག་པ་བསོམ་

པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། ངའི་མི་ཚེ་འཕྲོ་བརླག་ཏུ་ཕྱིན་ན་ཧ་ཅང་འཕངས་པོ་ཡིན། ནམ་
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ཞག་གཏན་གི་འདུན་མ་ཞིག་བསྒྲུབ་དགོས་པ་ཡིན། དེ་ལ་ནམ་འཆི་ངེས་མེད་ཡིན་

པས་ཉིན་རེ་བཞིན་གསོན་པ་དོན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་མ་བྱས་ན་མི་འགིགས་བསམ་

པའི་མི་རག་པ་དན་ལུགས་འདི་ལྟར་ཡིན། མི་རག་པ་དན་ལུགས་འདིས་མི་ཚེ་དོན་

དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་ཐུབ་པ་ཡིན། རང་དགར་ང་མེད་པར་ཆགས་འགོ་གི་འདུག 

ངའི་གཉེན་ཉེ་དུ་དང་ཁ་བྲལ་འགོ་གི་འདུག་ཅེས་སེམས་འཁལ་བྱས་ཀང་སིང་པོ་གང་

ཡང་མེད་པས་དེ་ནི་བྱབ་ཆུང་ཡིན། དེ་ཡང་འཆི་བ་བསམ་ནས་མི་ཚེ་དོན་དང་ལྡན་

པ་ཞིག་བྱས་ན་འཆི་བ་མེད་པ་ལམ་སང་བྱེད་མི་ཐུབ་ཀང༌། འཆི་བ་ལ་མི་སྐྲག་པ་

དང་མི་འཇིགས་པ་ཞིག་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན། ཉིན་རེ་བཞིན་དུ་དོན་དང་ལྡན་པའི་ཐོག་

ནས་མི་ཚེ་འདི་ཉིན་ཞག་ནས་བདུན་ཕྲག་དང༌། བདུན་ཕྲག་ནས་ཟླ་བ། ཟླ་བས་ལོ་

དང་ལོ་འཁོར་བཅས་རིམ་པས་འདི་ལྟར་མི་ཚེ་དོན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བྱུང་ན། དངོས་

གནས་འཆི་བའི་གནས་སབས་སུ་བོད་ཀི་བ་མ་གོང་མའི་གསུང་སྒོས་སུ་ཆོས་པ་

རབ་འཆི་བ་ལ་བྲོད། བྲོད་ཅེས་པ་ནི་བྲོད་པ་སྐྱེས་པ་སྟེ་དགའ་པོ་དང༌། འབྲིང་མི་ཚེར་

ཏེ་འཚེར་སྣང་མེད་པ། ཐ་མ་མི་འགོད་ཅེས་གསུངས་སོལ་ཡོད་པ་ལྟར་ཡིན། 

དཔེར་ན། ངས་ངོ་ཤེས་པའི་ནང་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པ་མང་པོ་ཡོང་གི་ཡོད། 

དེ་དག་ལས་ཆོས་ཀི་བསམ་བོ་ཅུང་ཙམ་ཡོད་མཁན་དེ་དག་འཆི་ཁར་བོ་བདེ་པོ་

དང་སེམས་ཐག་ཆོད་པོས་ད་ནི་ཤི་རྒྱུ་ཐག་ཆོད་པས་འགོད་པ་མེད་ཅེས་བརོད་ཀི་

འདུག ཁ་ཤས་སན་ཁང་ལ་སྐྲན་ནད་ལྟ་བུ་ཕོག་སབས་ཨེམ་རེས་བརོད་མ་ཕོད་པ་ལྟ་

བུ་བྱེད་སབས། སྐྲན་ནད་ཡིན་ན་བཤད་རོགས་གིས་ང་རང་བོ་ཐག་ཆོད་པ་ཡོང་བ་

འདུག་ཅེས་ཕར་སད་ཆ་འདི་གི་འདུག ཁོ་རང་འཆི་བ་ལ་ག་སྒིག་ཨང་གསར་ཡོད་པ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ལྟ་བུ་བྱེད་སབས་ཧ་ཅང་བོ་བདེ་པོ་འདུག ང་ཚོ་ཐུག་ནས་སད་ཆ་བཤད་པའི་སབས་

སུའང་གསོན་ན་ཨང་ཀི་དང་པོ་ཡིན། ད་ལྟ་ཤི་ཡང་འགོད་པ་གང་ཡང་མེད། མདོར་

ན་སྐྱེ་བ་ནས་སྐྱེ་བ་དང༌། ཚེ་རབས་ནས་ཚེ་རབས་ཞེས་བརོད་པ་ལྟར་ང་ཚོས་

བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པ་ཡིན། དེ་ནི་གོན་གོས་བརེ་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་ལས་གང་ཡང་

མེད། བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་ཞེས་བརོད་སབས། ང་ཚོ་ཕན་ཚུན་ཚང་མ་གདེང་དང་

ལྡན་པ་ཞིག་དང༌། བོ་ཁོག་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཡོད་སྟབས་བོ་བདེ་པོ་ཞིག་འདུག

དེ་ལྟ་བུའི་བསམ་བོ་མེད་མཁན་ཏེ། ངས་ངོ་ཤེས་པའི་ནང་དུ་ཁ་ཤས་འདི་ལྟར་

ཡོང་གི་འདུག་པས་ཁག་མེད། ཁ་ཤས་ད་ལྟ་ལྷག་ཡོད། དེ་ཚོའི་གས་ཁ་ཤས་ཤི་རན་

ཡོད་ཀང་གནས་སབས་རིང་ཤི་ས་མ་རེད་ཅེས་ཁོ་རང་ཚོས་ཚུར་ཤོད་མཁན་ལྟ་བུ་

དང༌། སོ་སོས་ཀང་ཨའུ་ཙམ་མིན་ནམ་ཞེས་བརོད་དགོས་པ་དེ་འད་ཡོང་གི་འདུག 

འཆི་བའི་གཏམ་ཡང་གེང་མ་ཕོད་པ་ལྟ་བུ་ཡོང་གི་འདུག བསམ་བོ་མེད་མཁན་གི་

རིགས་ལ། དཔེར་ན་སྐྲན་ནད་ཅེས་པའི་ན་ཚའི་མིང་ཡང་བརོད་མ་ཕོད་པ་བྱེད་ཀི་

འདུག གང་ལྟར་ཤི་རྒྱུ་ཡིན་པ་གཏན་འཁེལ་ཞིང༌། ལུས་གྲུབ་ནས་སྐྱེས་ཕྱིན་ཆད་ལ་

ཤི་རྒྱུ་ཡིན། འཆི་བ་ནམ་འོང་ལ་ཆ་མེད་པར་ཚེ་རབས་ནས་ཚེ་རབས་བསམ་བོའི་

ནང་བང་བསྒིགས་ནས་ཡོད་མཁན་གི་མི་ཞིག་གིས་འཆི་བ་ཞེས་པའི་མིང་ཚིག་

དང༌། འཆི་བའི་འཆི་ནད་སྐྲན་ནད་ཅེས་ལྡོག་ཏུ་མེད་པའི་ན་ཚའི་མིང་ལྟ་བུ་བརོད་མི་

ཕོད་པ་བྱེད་དགོས་དོན་ར་བ་ནས་མེད། དེས་ན་སེམས་འཁལ་དང་མ་སྐྱིད་པ་སྣོན་

མ་རེད་འདུག འཆི་བ་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་ཐོག་མ་ནས་ང་རང་ཚོའི་མི་ཚེའི་ཆ་

ཤས་ཤིག་ཡིན་པ་དང༌། སྐྱེས་ནས་ང་ཚོ་འདིར་ཡོད་པར་སྒྲུབ་བྱེད་བཀོད་དགོས་
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དོན་མེད། སྐྱེས་ཕྱིན་ཆད་ལ་ཤི་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནི་ང་རང་ཚོའི་མི་ཚེའི་མཇུག་བཟློག་

མཁན་ཡིན་པ་དང་པོ་ནས་ཁས་ལེན་དང༌། དེ་ནི་ཡོངས་གགས་སུ་རང་བཞིན་ནམ་

ཆོས་ཉིད་ལྟ་བུས་ཡོང་བ་ཞིག་ཡིན། དེ་ནི་རང་སྟེང་ལ་མ་འོས་པ་ཞིག་གོ་བུར་ཐོག་

འབེབས་ལྟར་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་མ་བྱས་ན་བསམ་བོའི་ནང་ཁད་པར་ཡོད། དེ་ནི་

ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཞིག་ལ་བརིས་པ་དང༌། བརོད་དུ་མི་རུང་ཞིང་བཤད་མ་འོས་པར་

གཡོལ་ནས་བསད་ན། ནམ་ཞིག་འཆི་བ་ཐོག་དུ་བབས་པའི་གནས་སབས་སུ་

སེམས་ཀི་རྣམ་རོག་གིས་བཅོས་ནས་དམིགས་བསལ་གི་དངངས་སྐྲག་ཅིག་ཡོང་

ཉེན་ཡོད། 

ས་དང་ལྷུན་པོ་རྒྱ་མཚོ་ཉི་མ་བདུན། །

འབར་བས་བསེགས་པས་ལུས་ཅན་འདི་དག་ཀང༌། །

ཐལ་བ་ཙམ་ཡང་ལུས་པར་མི་འགྱུར་ན། །

ཤིན་ཏུ་ཉམ་ཆུང་མི་ལྟ་སོས་ཅི་འཚལ། །

ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ས་དང་ལྷུན་པོ་རྒྱ་མཚོ་དང་བཅས་པ། མདོར་ན་རི་ཡི་

ལྷུན་པོ་ཡོད་མེད་ཇི་ལྟར་ཡང༌། ང་རང་ཚོའི་འཛམ་གིང་འདི་ནམ་ཞིག་མེད་པ་ཆགས་

འགོ་རྒྱུ་ཡིན། ང་རང་ཚོའི་གཞུང་ནས་གསུངས་པ་བཞིན་ཕལ་ཆེར་མེ་འཇིག་ཞེས་

པ་ནི་འཛམ་གིང་གི་རྣམ་གཤིས་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཕྱིན་ན་མེ་འཇིག་ལྟ་བུ་

ཆགས་ཡོང་གི་འདུག ཆུ་འཇིག་ཀང་ཡོང་བ་དང༌། རླུང་འཇིག་ཅེས་ནི་རང་བཞིན་

གིས་རྡུལ་ཕྲན་ལྟར་ཕར་ཞིག་འགོ་བ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད། དེས་ན་བསལ་པ་མེ་འཇིག་

དང༌། ཆུ་འཇིག རླུང་འཇིག་ཅེས་འབྱུང་བཞིའམ་འབྱུང་བ་ལྔ་ལས་ཚུར་གྲུབ་པ་ཡིན་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ལ། མཐར་ཕར་ཡལ་འགོ་སབས་སུའང་འབྱུང་བ་ལྔའི་ནང་ལ་ཡལ་འགོ་རྒྱུ་ཡིན། 

རྒྱུད་བ་མའི་ནང་གསུངས་པ་བཞིན། ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའ་ཞེས་ཚུར་ཡོང་

སབས། ནམ་མཁའ་བཅས་དེ་ལྟར་འགོ་གི་ཡོད། ང་རང་ཚོའི་བཅུད་ཀི་འཇིག་རེན་གི་

ལུས་རགས་པར་བརིས་ཀང་ཕལ་ཆེར་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན། ནམ་མཁའ་རླུང་མེ་ཆུ་ས་

བཅས་དང༌། ཡང་ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའ་ཚུར་འབྱུང་བ་དང་ཕར་ཐིམ་པ་བཅས་དེ་

ལྟར་དུ་འགོ་བ་ཞིག་ཡིན།

དེ་བཞིན་ནང་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལའང༌། སགས་བ་མེད་ཀི་གཞུང་ནས་མང་

ཤོས་གསུང་གི་ཡོད། རྣམ་ཤེས་རགས་པ་ནས་བཟུང་ཕར་ཕྲ་བར་ཐིམ་པ་དང༌། ཡང་

རྣམ་ཤེས་ཕྲ་བ་ནས་ཚུར་ཤར་བ་བཅས་འདི་ལྟར་དུ་འགོ་གི་ཡོད། རྣམ་ཤེས་དང་

ཆབས་ཅིག་རྒྱུད་ཀིས་འདུས་པའི་གཡོ་བ་རླུང་ཕྲ་མོ་ལས་རགས་པ་ཚུར་ཤར་བ་

དང༌། ཡང་ཕར་ཐིམ་པ་བཅས་འདི་ལྟར་འགོ་གི་འདུག་པས། 

འཆི་བ་ཞེས་བྱ་རྣམ་རོག་སྟེ། །

ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ཕྲ་རགས་ཀི་རླུང་སེམས་ཚུར་སྤོས་ནས་ཤར་བ་ནི་

གསོན་པ་དང༌། ཕར་ཐིམ་པ་དེ་འཆི་བ་ཞེས་བརོད་ཅིང༌། དེ་ནི་རྣམ་པར་རོག་པའི་

སྤོས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག དེས་ན་དེ་འདའི་སོ་ནས་ཡོང་བ་གསུངས་པ་

ཡིན། 

ཐལ་བ་ཙམ་ཡང་ལུས་པར་མི་འགྱུར་ན། །

ཞེས་སྣོད་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་ཧ་ཅང་མཁེགས་པོ། མཚན་རིག་པས་བྲག་བརག་དཔྱད་

བྱས་ནས་ལོ་གངས་བརིས་པའི་སབས་སུ་ལོ་ས་ཡ་བརྒྱ་སྟོང་དང༌། ས་ཡ་ཁི་འབུམ་
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བཤེས་སྤྲིང་གི་བཀའ་ཁྲིད།

ཕྱིན་ཚུལ་བཤད་པ་དེ་ཡང་འཇིག་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན། དེ་ལ་འགྱུར་བ་འགོ་རྒྱུ་

ཡོད་པ་དེས་ཀང་འཇིག་པའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པ་ཁ་གགས་ཡོང་གི་ཡོད། དེར་འགྱུར་

བ་འགོ་གི་ཡོད་པས་ད་ལྟ་འཛམ་གིང་འདི་ཆགས་ནས་ལོ་ཐེར་འབུམ་ཆུང་བ་ལྔ་འམ་

དུང་ཕྱུར་ལྔ་བཅུ་ཙམ་ཕྱིན་པ་ཡིན། མ་འོངས་པར་ཡང་ལོ་དུང་ཕྱུར་ལྔ་བཅུ་ཙམ་

ཕྱིན་པའི་མཚམས་སུ་རིམ་པས་འཛམ་གིང་འདི་ཞིག་ཅིང་འགག་འགོ་གི་ཡོད། སིང་

དོན་འདི་ལྟར་བྱས་ནས་ཆགས་ཤིང་འཇིག་པ་དང༌། ཡང་ཆགས་འཇིག་གི་ཐོག་ནས་

སྣོད་ཀི་འཇིག་རེན་ཡང་ཞིག་ཅིང་སྟོང་འགོ་བ་ཞིག་ཡིན། འདིའི་ངོས་ནས་བསམ་བོ་

བཏང་ན་དངོས་གནས་ང་ཚོ་མི་ཚེ་གཅིག་ཇི་ལྟར་རིང་ཡང་ལོ་བརྒྱ་ཙམ་གི་སྟེང་

ནས་ཤོད་རྒྱུ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན། འདི་ལྟར་བསམ་བོ་གཏོང་སབས་འཇིག་པའི་

བདག་ཉིད་ཀི་འཛམ་གིང་འདིའི་སྟེང་ང་རང་ཚོ་ཚང་མ་མི་གཅིག་གྱུར་གི་འདུ་ཤེས་

ཀི་ཐོག་ནས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཕན་བཏགས་ཤིང༌། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་

རོགས་ཕན་བྱེད་པའི་དུས་ཚོད་ཅིག་ཡིན་པ་ལས། ངའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཁོའི་རྒྱལ་

ཁབ་ཅེས་འཁྲུག་པ་རྒྱག་རིན་གང་ཡང་མེད་པ་ཞིག་ཡིན། 

དེང་སང་འཛམ་གིང་གི་སར་ཚོགས་ཀི་ཚན་རིག་པ་ཚོས་འགེལ་བཤད་སྐྱོན་

སབས། ད་ལྟ་ང་ཚོའི་སར་ཚོགས་འདི་དང་སར་ཚོགས་གཞན་ཞིག་གདོང་ཐུག་

བརྒྱབ་པར་འགོ་གི་ཡོད། དེ་ཡང་ཆུ་ཚོད་སར་ཆ་རེ་རེ་ནས་བར་ཐག་ཇེ་ཉེར་འགོ་གི་

ཡོད། ལོ་དུང་ཕྱུར་མང་པོའི་རེས་སུ་དེ་གཉིས་ཕལ་ཆེར་གདོང་ཐུག་རྒྱག་གི་ཡོད། 

སབས་དེར་ཚང་མ་ཚར་འགོ་གི་ཡོད་པས་བཤད་རྒྱུ་གང་ཡང་ལྷག་མེད། དེ་དག་ནི་

མངོན་སུམ་ཚད་གྲུབ་ཆགས་ཡོད། མདོར་ན་འཛམ་གིང་ཡོངས་རོགས་འཐོར་ཞིག་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

འགོ་བ་ནི་འཇིག་རེན་གི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པས། ཐལ་བ་ཙམ་ཡང་ལུས་པར་མི་འགྱུར་

ན། །ཤིན་ཏུ་ཉམ་ཆུང་མི་ལྟ་སོས་ཅི་འཚལ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

དེ་ལྟར་འདི་ཀུན་མི་རག་བདག་མེད་དེ། །

སྐྱབས་མེད་མགོན་མེད་གནས་མེད་དེ་སླད་དུ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཕྱི་ནང་གི་སྣོད་བཅུད་འདི་ཀུན་མི་རག་པའམ་མི་བརན་

པ་དང༌། ཡིད་བརན་མེད་པ། འཇིག་པའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པས་རག་པ་དང་བརན་པའི་

བདག་མེད་པའམ་སིང་པོ་མེད་ཅིང༌། ཡང་ན་རྐེན་ལ་རག་ལས་པ་ཉིད་ཀིས་ངོ་བོས་

གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་མེད་པ། གཞན་ཡང་སྐྱོབ་པའི་སྐྱབས་མེད་པ་དང༌། ཕན་པའི་

མགོན་མེད་པ། བརེན་པའི་གནས་མེད་པ་ལྟ་བུའི་ངང་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཡིན་པ་དགོངས་

པའི་སོ་ནས་དེ་ཡི་སླད་དུ། 

འཁོར་བ་ཆུ་ཤིང་སིང་པོ་མེད་པ་ལ། །

མི་མཆོག་ཁོད་ཀིས་ཐུགས་ནི་འབྱུང་བར་མཛོད། །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། མདོར་ན། སིད་པ་འཁོར་བའི་མི་རག་པ་རྣམས་

གསུངས་པ་དང༌། དེ་ནས་སིང་དོན་འདུ་བྱེད་ཀི་སྡུག་བསལ་རྣམས་གསུང་གི་ཡོད། 

རྒྱ་མཚོ་གཅིག་གནས་གཉའ་ཤིང་བུ་ག་དང༌། །

རུས་སྦལ་ཕྲད་པ་བས་ཀང་དུད་འགོ་ལས། །

མི་ཉིད་ཆེས་ཐོབ་དཀའ་བས་མི་དབང་གིས། །

དམ་ཆོས་སྤད་པས་དེ་འབྲས་མཆིས་པར་མཛོད། །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་དེ་ལྟར་ལས་དང་ཉོན་མོངས་མ་རིག་པའི་དབང་གིས་
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བཤེས་སྤྲིང་གི་བཀའ་ཁྲིད།

ལས་དང༌། ལས་དེའི་དབང་གིས་སྐྱེ་བ་རྒྱུན་མར་འཁོར་ནས་སྐྱེ་རྒ་ན་འཆིའི་སྡུག་

བསལ་སོགས་སྡུག་བསལ་སྣ་ཚོགས་མོང་དགོས་པས་སྐྱེ་བ་བཟློག་དགོས་ཞེས་

གསུངས། དེ་བཞིན་གནས་སབས་ངན་འགོ་ངན་སོང་གི་གནས་ལས་ཐར་བའི་མངོན་

མཐོའི་ལུས་རེན་བསྒྲུབ་དགོས་ཤིང༌། དེ་ལྟར་མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་གང་ཞིག་

བསྒྲུབ་ཀང་ད་ལན་ཐོབ་པའི་ལུས་རེན་འདི་དོན་ཆེ་ལ་ཤིན་ཏུ་རེད་དཀའ་བ་སྟེ། 

དཔེར་ན། སྟོང་གསུམ་གི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་འདི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་

གཅིག་ཏུ་གྱུར་ཞིང༌། རྒྱ་མཚོའི་གནས་ངེས་མེད་དུ་རླུང་གིས་བསྐྱོད་པའི་གཉའ་ཤིང་

བུ་ག་གཅིག་པ་ཞིག་དང༌། རུས་སྦལ་ལོང་བ་ལོ་བརྒྱ་རེའི་མཚམས་སུ་ཆུ་ཁར་

ཐེངས་གཅིག་ཐོན་མཁན་ཞིག་བྱུང་ན། རུས་སྦལ་གི་མགིན་པ་གཉའ་ཤིང་གི་བུ་གའི་

ནང་ཚུད་པ་ནི་སིད་མཐའ་ཙམ་ལས་ཧ་ཅང་ཡོང་དཀའ་བ་ཡིན། དཔེ་དེ་བཞིན་མི་

ལུས་ཐོབ་པ་ཁག་པོ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན། 

དེ་ཡང་དཔེའི་སོ་ནས་རེད་དཀའ་བ་བསམ་པ་དང༌། དཔེའི་སོ་ནས་རེད་དཀའ་

བ་བསམ་སབས། དེ་ནི་དཔེ་རེད་བསམ་པ་ང་ཚོས་དན་གི་ཡོད་པས་ངོ་བོའི་སོ་ནས་

རེད་དཀའ་བ་སྟེ། དངོས་སུ་ང་རང་ཚོའི་འཛམ་གིང་འདིའི་སྟེང་མི་འབོར་ཧ་ཅང་མང་

པོ་ཡིན། ད་ཆ་དུང་ཕྱུར་དྲུག་ཅུ་ཟིན་ཡོད་ཀང་དེ་ནི་གངས་ཀ་ཐེབས་པ་ཞིག་ཡིན། 

དཔེར་ན་ཉ་ལྟ་བུ་བརིས་སབས་ཀྲོན་བརིས་པ་ལས་ཉའི་གངས་ཀ་བརི་སོལ་མེད། 

ཀྲོན་ཞེས་ལིད་ཚད་ཀི་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ལས། ཉ་ལ་གཅིག་དང་གཉིས་ཀི་སོག་ལ་

གངས་ཀ་བརི་སོལ་མེད། གཞན་ཡང་འབུ་སིན་གངས་མེད་སོགས་ལ་བསམ་བོ་

གཏོང་སབས་མིའི་ལུས་ནི་ལྟོས་ས་ལྟོས་འཇོག་གིས་གངས་འབོར་ཉུང་ཉུང་ཡིན། 



  129  

༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཡང་དུང་ཕྱུར་ལྔ་བཅུ་དང་དྲུག་ཅུ་ཞེས་བརོད་སབས་གང་མཚམས་མང་པོ་ཡོད་

སྟབས་དཀོན་པོ་ཨེ་ཡིན་བསམ་གི་ཡོད། དེང་སབས་འཛམ་གིང་འདིའི་ཐོག་མི་

འབོར་ཧ་ཅང་འཕེལ་རྒྱས་འགོ་གི་ཡོད་པས་དེ་ཙམ་དཀོན་པོ་ཨེ་ཡིན་སམ་གི་ཡོད། 

སྤིར་མི་འབོར་འཕེལ་གི་ཡོད་མེད་ཇི་ལྟར་ཡང༌། ང་རང་ཚོ་རང་ཉིད་ཀི་མི་ལུས་ཐོབ་

པའི་རྒྱུ་ཚོགས་གདེང་འཁེལ་བ་ཡོད་མེད་བསམ་བོ་བཏང་ནས་དཔྱད་ན། མི་ལུས་

འཐོབ་པ་ལ་མི་དགེ་བཅུ་སོང་གི་ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་གཞི་བཟུང༌། སྦིན་སོགས་ཀིས་

གོགས་བྱས། སོན་ལམ་དི་མ་མེད་པས་མཚམས་སྦོར་བ་སོགས་ཀི་སྟེང་ནས་མི་

ལུས་སྤུས་དག་པོ་ཞིག་འགྲུབ་དགོས་པ་དེ་གསུངས་པ་ཡིན།

དེས་ན་ང་རང་ཚོའི་ད་ལྟའི་བསམ་བོའི་ཁེར་སོར་བལྟས་ཀང༌། ཉོན་མོངས་

གོམས་ཆེ་བའི་དབང་གིས་འགོ་ཞོར་སོད་ཞོར་གང་གི་གནས་སབས་སུའང༌། ཉོན་

མོངས་ངམ་ཤུགས་ཀིས་ཡོང་བ་ཞིག་དང༌། ཉོན་མོངས་དང་དུ་མི་ལེན་པའི་བོ་ཞིག་

ཡོད་ཀང༌། ཉོན་མོངས་ངམ་ངམ་ཤུགས་ཤུགས་ཀིས་སྐྱེས་པ་དང༌། ཉོན་མོངས་

སྐྱེས་པའི་རེས་སུའང་ཉོན་མོངས་དེས་ཀུན་ནས་བསླངས་པའི་ཉེས་སྤོད་ལ་ཉེས་པ་

མཐོང་བཞིན་དུ་ཉེས་སྤོད་ཀི་གཞན་དབང་དུ་འགོ་བ་ཞིག་དང༌། དེའི་ཐོག་ལ་ང་རང་

ཚོའི་རང་བཞིན་གིས་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དེ་དག་ཡོད་པའི་ཐོག་ལ། བསླབ་པ་མང་པོ་ཞིག་

ང་རང་ཚོས་ཁས་བངས་པས་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའི་ཉེས་པ་མང་པོ་ཞིག་ཀང་

དེའི་སྟེང་དུ་སྣོན་མ་སླེབས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་སྟབས། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོ་སངས་རྒྱས་

ཀི་ཆོས་དང་མཇལ། དགེ་སིག་བང་དོར་གི་གནད་ཕྲན་བུ་ཤེས། ཉོན་མོངས་དྭང་དུ་

མི་ལེན་པའི་གནས་སབས་ལའང་ཁ་ཐབས་འདི་ལས་མེད་སྟབས། སར་ཕན་ཆད་ཀི་
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བཤེས་སྤྲིང་གི་བཀའ་ཁྲིད།

སིད་པ་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་སྐྱེ་བ་མང་པོ་ཞིག་བངས་པའི་རིང་ལ། ཉོན་

མོངས་དྭང་དུ་ལེན་མཁན་ཇི་ཙམ་ཡོང་བ། ཉོན་མོངས་ཀི་དབང་གིས་ཐོན་པའི་ཉེས་

སྤོད་ལ་དགའ་བཞིན་སྤོ་བཞིན་དུ་འཇུག་མཁན་ཅི་ཙམ་ཡོད་པ། དེའི་ལས་ཀི་ཐ་མ་

ད་དུང་ཡང་མ་སིན་པར་བསད་ཡོད་པ་ཇི་སེད་ཅིག་ཡོད་པ་ཐག་ཆོད་པ་ཡིན། དེ་ལྟ་

བུའི་ཐོག་ནས་བསམ་བོ་ཞིབ་ཕྲ་གཏོང་སབས་ང་རང་ཚོའི་བ་མ་གོང་མའི་གསུང་

སྒོས་ལ་ཡོད་པ་ལྟར། 

ས་མའི་སྐྱེ་བ་རིན་པོ་ཆེས། །

ད་ལྟའི་མི་ལུས་རིན་ཆེན་བསྩལ། །

ད་ལྟའི་དགེ་སློང་རིན་པོ་ཆེ། །

ཕྱི་མ་གཡང་དུ་མ་བསྐྱུར་ཨང༌། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གི་དངོས་གནས་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཞིག་ཆགས་ཡོད། 

དེ་ལྟར་བསམ་བོ་གཏོང་སབས། སྤིར་འཇིག་རེན་ན་མི་ལུས་དཀོན་པོ་ཡིན་མིན་གང་

ལྟར་ཡང༌། རང་ངོས་ནས་མི་ལུས་ཐོབ་པའི་རྒྱུ་ཚོགས་གདེང་འཁེལ་བ་ཞིག་ཡོད་

མེད་བསམ་བོ་བཏང་ན། ཁག་པོ་རེད་འདུག་བསམ་པ་ཞིག་བསམ་བོར་འཁོར་ཡོང་

སབས། དངོས་གནས་དལ་འབྱོར་གི་མི་ལུས་རིན་ཆེན་རེད་དཀའ་བ་བསམ་བོ་

འཁོར་བས་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ཡིན། དེ་ལྟར་རེད་པར་དཀའ་ཞིང༌། རེད་ན་གནས་

སབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་དོན་ཆེན་བདེ་བག་ཏུ་བསྒྲུབ་ཏུ་ཡོད་པའི་རེན་བཟང་འདི་

འད་ཞིག་ཐོབ་ནས། བྱ་བ་ཕལ་བ་ཞིག་གིས་མི་ཚེ་དུས་འདས་ནས་ཕྱིན་ན་ཧ་ཅང་

འཕངས་པོ་དང༌། གེན་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ནི།
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

གང་ཞིག་གསེར་སྣོད་རིན་ཆེན་སྤས་པ་ཡིས། །

ངན་སྐྱུགས་འཕྱག་པར་བགིད་པ་དེ་བས་ཀང༌། །

གང་ཞིག་མི་རུ་སྐྱེས་ནས་སིག་པ་དག །

བགིད་པ་དེ་ནི་ཆེས་རབ་བླུན་པ་ལགས། །

ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་བདེ་སྤོད་བཟང་པོ་ལ། 

མཐུན་པར་གྱུར་བའི་ཡུལ་ན་གནས་པ་དང༌། །

སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ལ་ནི་བརེན་པ་དང༌། །

བདག་ཉིད་ལེགས་སོན་སོན་ཡང་བསོད་ནམས་བགིས། །

འཁོར་ལོ་ཆེན་པོ་བཞི་ནི་ཁོད་ལ་མངའ། །

ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཆོས་སྤོད་པའི་མཐུན་རྐེན་དང་ལྡན་པ་སྟེ་མཐུན་པར་གྱུར་

བའི་ཡུལ་ན་གནས་པ་དང༌། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ལ་བརེན་པ་

དང༌། བརེན་དུ་ཡོད་པ་དང༌། ད་ལྟ་བདག་ཉིད་ལེགས་པར་སོན་པ་སྟེ། བསམ་པ་དགེ་

བ་དང་སྦོར་བས་ཀང་བསྒྲུབ་ནུས་པའི་གོ་སབས་དང་རེན་བཟང་པོ་ཞིག་སོན་བསོད་

ནམས་བསགས་པའི་མཐུ་ལས་བྱུང་བས། མ་འོངས་པར་ཡང་མུ་མཐུད་ནས་རེན་

བཟང་པོ་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་བསོད་ནམས་གསོག་ཏུ་ཡོད་པ་དང༌། དེ་ལྟ་བུའི་འཁོར་ལོ་

ཆེན་པོ་བཞི་ནི་ཁོད་ལ་མངའ་སྟེ། ཐེག་མཆོག་འཁོར་ལོ་བཞི་ལྡན་ཞེས་ཆོས་མཐུན་

གི་ཡུལ་ན་གནས་པ་དང༌། སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གི་མགོན་དང་

བཅས་པ། བདག་ཉིད་དབང་པོ་ལྔ་དགེ་བའི་སེམས་དང༌། སར་ཡང་བསོད་ནམས་

བསགས་པའི་ལག་རེས་ཀི་རེན་བཟང་པོ་ཡོད་པ་དང༌། རེན་འདིའི་ཐོག་ནས་ཕྱི་མར་
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བཤེས་སྤྲིང་གི་བཀའ་ཁྲིད།

ཡང་རེན་བཟང་པོ་མུ་མཐུད་ཐོབ་པའི་བསོད་ནམས་གསོག་ཏུ་ཡོད་པ་བཅས་འཁོར་

ལོ་ཆེན་པོ་བཞི་ནི་ཁོད་ལ་མངའ་འོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །

དེ་འདའི་དུས་སབས་འདིར་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་རྒྱུ་གལ་ཆེན་བས་

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་ཞིག་བརེན་དགོས་ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན། 

དེ་ལྟར་བརེན་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། 

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བརེན་པ་ཚངས་པར་སྤོད། །

ཡོངས་སུ་རོགས་པར་ཐུབ་པས་གསུངས་དེའི་ཕྱིར། །

སྐྱེས་བུ་དམ་པ་བརེན་བགི་རྒྱལ་བ་ལ། །

བརེན་ནས་རབ་ཏུ་མང་པོས་ཞི་བ་ཐོབ། །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ད་ལྟ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཚན་ཉིད་ཚང་བར་བརེན་

དགོས་པ་ཡིན། བ་མ་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་བརེན་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཁིམ་ནས་

ཁིམ་མེད་པར་ཚངས་པར་སྤོད་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མེད་ཐབས་

མེད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་ཤིང༌། དེ་ཡིན་པ་དེ་ཡང་ཐུབ་པས་གསུངས་པ་ཡིན། རྒྱུ་

མཚན་དེའི་ཕྱིར་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་བརེན་པར་གིས་ཤིག་གམ་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་བརེན་

པར་བགིའོ་ཞེས་གསུངས། དཔེར་ན། སོན་གི་རྒྱལ་བ་ལ་བརེན་ནས་སྐྱེས་བུ་རབ་ཏུ་

མང་པོ་ཞིག་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཛད་ནས་མ་ངན་

ལས་འདས་པ་ཞི་བའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པ་ལྟར་རེད་ཅེས་གསུངས་པའོ། །

དེ་ནས་གལ་ཏེ་ཚེ་རབས་ཕྱི་མ་རྣམས་སུ་མི་ཁོམ་པའི་གནས་སུ་སྐྱེས་ན་ཆོས་

བསྒྲུབ་པའི་བསམ་པ་ཡང་སྐྱེ་དཀའ་ལ། ཆོས་བསྒྲུབ་པའི་བསམ་པ་སྐྱེས་ཀང་ཆོས་



  133  

༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བསྒྲུབ་ནུས་པ་ཁག་པོ་ཡིན་ཞེས་གསུངས། འོ་ན་མི་ཁོམ་པའི་གནས་གང་འད་ཡོད་

ཅེ་ན། མིའི་མི་ཁོམ་པ་བཞི་དང༌། མི་མ་ཡིན་པའི་མི་ཁོམ་པ་བཞི་བཅས་གསུངས། 

དེ་ཡང༌།

ལོག་པར་ལྟ་བ་འཛིན་དང་དུད་འགོ་དང༌། །

ཡི་དྭགས་ཉིད་དང་དམལ་བར་སྐྱེ་བ་དང༌། །

རྒྱལ་བའི་བཀའ་མེད་པ་དང་མཐའ་འཁོབ་ཏུ། །

ཀླ་ཀློར་སྐྱེ་དང་གེན་ཞིང་ལྐུགས་པ་ཉིད། །

ཚེ་རིང་ལྷ་དང་གང་ཡང་རུང་བར་ནི། །

སྐྱེ་བ་ཞེས་བགི་མི་ཁོམ་སྐྱོན་བརྒྱད་པོ། །

དེ་དག་དང་བྲལ་ཁོམ་པ་རེད་ནས་ནི། །

སྐྱེ་བ་བཟློག་པའི་སླད་དུ་འབད་པར་མཛོད། །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་དུད་འགོ་དང༌། ཡི་དྭགས། དམལ་བར་སྐྱེ་བ་བཅས་ངན་

འགོ་གསུམ་དང༌། ཚེ་རིང་ལྷ་བཅས་བཞི་ནི་མི་མ་ཡིན་པའི་མི་ཁོམ་པ་བཞི་ཡིན། དེ་

ནས་མིའི་མི་ཁོམ་པ་བཞི་ནི། སོན་ལ་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་མེད་པའམ་རྒྱལ་བའི་

བཀའ་མེད་པ་ཞེས་མུན་བསལ་དུ་སྐྱེས་པ་དང་གཅིག མུན་བསལ་མིན་པར་སྒོན་

མེའི་བསལ་པར་སྐྱེས་ཀང༌། ཡུལ་མཐའ་འཁོབ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་མེད་སའི་ཡུལ་

དུ་སྐྱེས་ན། སྤིར་འཇིག་རེན་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཡོད་ཀང་རང་ཉིད་སྐྱེས་སའི་

གནས་དེར་ཆོས་མེད་པས་དེ་ལྟ་བུའི་མཐའ་འཁོབ་ཏུ་སྐྱེས་པ་དང་གཉིས། ཡུལ་

དབུས་སུ་སྐྱེས་ཀང༌། ཡིད་ནས་བསམ་བོ་གཏོང་རྒྱུ་མེད་པའི་གེན་པ་དང༌། ངག་
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བཤེས་སྤྲིང་གི་བཀའ་ཁྲིད།

ནས་སྨྲ་མི་ཤེས་པའི་ལྐུགས་པ་བཅས་གེན་ལྐུགས་ཡིན་པ་དང་གསུམ། དེ་ལྟ་བུའི་

གེན་ལྐུགས་མིན་ན་ཡང་སྒོན་མེའི་བསལ་པར་སྐྱེས་པ་དང༌། ཆོས་ལྡན་གི་ཞིང་དུ་

སྐྱེས་ཤིང་དབང་པོ་ཚང་ཡང་གོགས་ངན་དང༌། སོན་གི་བག་ཆགས་སོགས་ཀི་

དབང་ལས་ལོག་ལྟ་ཅན་ལ་སྐྱེས་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཉམས་ལེན་བྱ་རྒྱུའི་སལ་

བས་ཕོངས་པ་ཡིན། དེ་ལྟར་མིའི་མི་ཁོམ་པ་བཞི་བཅས་མི་ཁོམ་པ་བརྒྱད་པོར་སྐྱེས་

ན་ཆོས་བསྒྲུབ་མི་ཐུབ་ཅེས་གསུངས་པ་ཡིན། 

དེ་ལྟར་ད་ལན་མི་ཁོམ་པ་བརྒྱད་དང་བྲལ་ནས་རེད་དཀའ་བའི་དལ་བ་རེད་པའི་

སབས་སུ་དལ་བ་དོན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བྱ་དགོས་ལ། འཁོར་བ་བཟློག་པའི་ཕྱོགས་

ལ་འབད་དགོས་ཞེས་གསུངས་ཡོད། འཁོར་བ་བཟློག་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་

ན། འཁོར་བར་སྐྱེས་ན་སྐྱོན་གང་ཡང་མེད། འཁོར་བ་འདིར་ཚོར་བ་དང་ལྡན་ཞིང་

སྐྱིད་སྡུག་ལེགས་ཉེས་སྣ་ཚོགས་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པས་དེ་འདའི་འཁོར་བར་ངན་འགོ་

ངན་སོང་ཡིན་ལས་ཆེ། འོན་ཀང་འཁོར་བར་ཚོར་བ་བདེ་བ་ཡོད་ལ། ཚོར་བ་བཏང་

སོམས་ཡང་ཡོད། ཚོར་བ་སྡུག་བསལ་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་མི་བཟོད་པ་ཡིན། ཡིན་

ཡང་རག་ཏུ་ཚོར་བ་སྡུག་བསལ་མངས་ནས་མི་སོད་པས་འཁོར་བ་ཧ་ཅང་གི་སྡུག་པ་

ཞིག་ཏུ་བརི་དགོས་དོན་མི་འདུག་བསམ་པ་ང་ཚོས་དན་ཉེན་ཡོད། དེ་ལ་པཎ་ཆེན་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བོ་བཟང་ཆོས་ཀི་རྒྱན་མཚན་གི་གསུངས་དེ་གནད་འགག་

ཆེན་པོ་ཡོད།

ཟག་བཅས་ཚོར་བ་སྡུག་བསལ་ལས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཚོར་བ་སྡུག་བསལ་གི་སྡུག་བསལ་གིས་ཡིད་སུན་ནས་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཐར་འདོད་དུད་འགོ་ལའང་ཡོད་ཅེས་དང༌། ཟག་བཅས་ཀི་ཚོར་བ་བདེ་བ་ལ་ཟག་པ་

དང་བཅས་ཞེས་ཚིག་སྣོན་མ་སྦར་བ་ནི། སྤིར་བཏང་བདེ་བའི་ནང་ཐར་པའི་བདེ་བ་

ཡོད་ལ། ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་བདེ་བ་ཡང་ཡོད། དེ་དག་ནི་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེ་

བ་ཡིན། ད་ལྟ་ཟག་བཅས་ཀི་ཚོར་བ་བདེ་བ་ཞེས་པ་ནི། ར་བ་ལས་ཉོན་གི་དབང་

གིས་སྐྱེས་པའི་བདེ་བ་རྣམས་ནི་ལས་ཉོན་གི་གཞན་དབང་ཅན་ཡིན་པས་ཡང་དག་

པའི་བདེ་བ་ཞིག་མིན་ལ། དེ་ཉིད་འགག་ཅིང་འཇིག་འགོ་བ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད། 

མཐར་རྒུད་པས་སྡུས་འགོ་བ་ཞིག་ཡིན་པས། 

ཟག་བཅས་ཚོར་བ་བདེ་བ་ལས། །

ཡིད་འབྱུང་ཕྱི་རོལ་པ་ལའང་མཆིས། །

ཞེས་ཟག་བཅས་ཀི་ཚོར་བ་བདེ་བས་ཡིད་སུན་ཏེ་སིང་པོ་མེད་པར་བལྟས་

ནས་དེ་ལས་ཀང་གོལ་འདོད་ཀི་བོ་ཕྱི་རོལ་མུ་སྟེགས་པ་བསམ་གཟུགས་ཀི་ཆོས་

ཉམས་ལེན་བྱེད་མཁན་ལའང་ཚོར་བ་བདེ་བས་ཡིད་སུན་པ་ཡོང་གི་ཡོད། དཔེར་ན། 

ང་རང་ཚོས་མཐོང་རྒྱུ་འདུག་ཅིང༌། མུ་སྟེགས་པའི་ས་ཏྭ་དངོས་གནས་དཀའ་ལས་ཧ་

ལས་པ་བརྒྱབ་མཁན་དེ་འད་ཡོང་གི་འདུག་ དེ་དག་ཀང་སྤིར་བཏང་གི་མི་ཚེའི་

འདོད་ཡོན་ལྔ་ལ་བརེན་པའི་བདེ་བ་ལ་མི་འདོད་པར་ལྟ་གི་ཡོད་པས། ཟག་བཅས་ཀི་

ཚོར་བ་བདེ་བ་ལས་ཡིད་འབྱུང་བ་དང༌། རེ་ཞིག་ཚོར་བ་བདེ་བ་ལས་ཐར་བ་ཡང་ཕྱི་

རོལ་པ་ལའང་ཡོད་པ་ཡིན། 

དེས་ན་འདུ་བྱེད་རང་བཞིན་གི། །

སྡུག་བསལ་གྲུབ་དང་སྒྲུབ་པའི་སྣོད། །
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བཤེས་སྤྲིང་གི་བཀའ་ཁྲིད།

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་མ་འོངས་པའི་སྡུག་བསལ་སྐྱེ་བྱེད་དམ་སྡུག་བསལ་གྲུབ་

པའི་རྐེན་བྱེད་མཁན་དང༌། ད་ལྟའི་སྡུག་བསལ་གི་རེན་བྱེད་མཁན་གི་རང་དབང་

མེད་ཅིང་གཞན་དབང་ཅན་ཏེ། གཞན་གང་གི་དབང་དུ་འགོ་གི་ཡོད་ཅེ་ན། ཉོན་

མོངས་པའི་གཞན་དབང་དང༌། མ་རིག་པའི་གཞན་དབང༌། ཆགས་སང་གི་གཞན་

དབང༌། ར་བ་མ་རིག་པའི་གཞན་དབང་དུ་འགོ་བ་ཡིན།

དེས་ན་མ་རིག་པ་ཞེས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་བོའི་གཞན་དབང་ཡིན་ན་བཀྲ་ཤིས་པ་

ཞིག་མིན་ལ། ཉོན་མོངས་པའི་བོ་དེ་ཉིད་སྐྱེས་ཙམ་ཉིད་ནས་རང་རྒྱུད་ལྡན་གི་གང་

ཟག་མ་རུང་བ་དང་མ་ཞི་བར་བྱེད་མཁན། མ་དུལ་བར་ཕུང་ལ་སྦོར་མཁན་གི་

གཞན་དབང་ཅན་གི་བོའི་དབང་དུ་གྲུབ་པའམ་སྐྱེས་པ་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན་ཆད་ལ། 

འབྲས་བུ་རྒྱུ་ཡི་གཞན་ཅན་ཡིན་པས་ཉོན་མོངས་པའི་གཞན་དབང་ཅན་ཆགས་ཡོད། 

ཉོན་མོངས་པའི་གཞན་དབང་ཅན་ཡིན་ཕྱིན་ཆད་ལ་ཕུགས་བཟང་པོ་མི་འདུག་

བསམ་པའི་ཞེ་གཏིང་ནས་དེ་ལ་འགྱུར་བ་ཞིག་གཏོང་ཐུབ་ན་ཅི་མ་རུང་བསམ་པ་

ཞིག་དང༌། དེ་ལྟ་བུའི་གནས་ཚུལ་ལས་ཐར་བ་དང༌། བྲལ་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱུང་ན་བསམ་

པའི་བསམ་བོ་ནི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་འགོ་སྟངས་ཤིག་

ཡིན། 

དེས་ན་ལས་ཉོན་གི་གཞན་དབང་ཅན་དེར་འདུ་བྱེད་ཀི་སྡུག་བསལ་ཞེས་

བརོད་ཀི་ཡོད། ལས་ཉོན་གི་གཞན་དབང་ཅན་གི་ཕུང་པོའི་སྐྱེ་བ་ནི། གཙོ་བོ་ལས་

ཉོན་གི་གཞན་དབང་ཅན་གི་སྐྱེ་བ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་རྒྱུད་ནས་འགོ་དགོས་པས་

དེར་འདུ་བྱེད་ཀི་སྡུག་བསལ་ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཡིན། དེ་ལ་ཉེས་དམིགས་མཐོང་བ་ལ་ཉོན་མོངས་ཀི་ཉེས་དམིགས་མ་མཐོང་ན་དེ་

ཙམ་བསམ་བོ་གཏོང་མི་ཐུབ། ཉོན་མོངས་ལ་ཉེས་དམིགས་ཡག་པོ་ཞིག་མཐོང་ན། 

དེའི་གཞན་དབང་ཅན་གི་སྐྱེ་བ་ཞེས་བརོད་ཚེ་ཞེན་ཆགས་བྱེད་རྒྱུ་མེད་པ་དང༌། དེ་

ནས་བྲལ་ཐབས་ཤིག་ཡོད་ན་བྲལ་ཐབས་བྱེད་དགོས་ཀི་འདུག་བསམ་པ་ཞིག་དང༌། 

བྲལ་ཐབས་མེད་ན་བརེད་ན་ཡག་ཤོས་ལས་བྱ་ཐབས་མེད། བྲལ་ཐབས་ཡོད་ན་ཨུ་

ཚུགས་བརྒྱབ་དགོས་བསམ་པ་ཞིག་དན་རྒྱུ་ཡོད་པས་གཙོ་བོ་ལས་ཉོན་གི་གཞན་

དབང་ཅན་གི་ཕུང་པོ་འདི་སྡུག་བསལ་བའི་རང་བཞིན་དང༌། སྡུག་བསལ་གི་རེན་

བྱེད་མཁན་ཡིན། 

ནད་དང་འབྲས་དང་ཟུག་རྔུ་དང༌། །

དམིགས་ནས་བསོམ་ན་བྱིང་གཡོ་ལ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཉོན་མོངས་པའི་སྐྱོན་ཡག་པོ་ཞིག་ངོ་འཕྲོད་པ་ལ། ཉོན་

མོངས་པའི་ལག་རེས་ཀི་སྐྱེ་བ་འད་མིན་གི་སྡུག་བསལ་རྣམས་བསམ་ན་ཕན་ཐོགས་

ཡོད། དེ་དག་ནི་བང་བསྒིགས་ནས་བདེ་འགོའི་སྡུག་བསལ་ནས་བཟུང་སྟེ་འཁོར་བ་

སྤིའི་སྡུག་བསལ་གསུངས་པ་དང༌། འཁོར་བ་སྤིའི་སྡུག་བསལ་ནི་ཐོག་མར་མི་ལ་

སྦར་ནས་གསུངས་པ་ནི། 

དེས་པ་འདོད་པས་ཕོངས་དང་འཆི་བ་དང༌། །

ན་དང་རྒ་སོགས་སྡུག་བསལ་དུ་མ་ཡི། །

འབྱུང་གནས་འཁོར་བ་ལ་ནི་སྐྱོ་མཛད་ཅིང༌། །

འདི་ཡི་ཉེས་པ་ཤས་ཀང་གསན་པར་མཛོད། །
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བཤེས་སྤྲིང་གི་བཀའ་ཁྲིད།

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་དེས་པ་ཞེས་རྒྱལ་པོ་ལ་འབོད་ནས། འདོད་པས་ཕོངས་

པ་དང༌། འཆི་བ་དང༌། ན་བ་དང༌། རྒ་བ་དང༌། སོགས་སྒས་བསྡུས་པས་སྐྱེ་བའི་སྡུག་

བསལ་བཅས་སྐྱེ་རྒ་ན་འཆིའི་སྡུག་བསལ་བཞི་དང༌། དེ་ནས་འདོད་པས་ཕོངས་པ་

ཞེས་པས་འདོད་པ་བཙལ་ཀང་མི་རེད་པའི་སྡུག་བསལ་དང༌། མི་འདོད་པ་ཐོག་ཏུ་

བབས་པའི་སྡུག་བསལ་ལྟ་བུ་སྡུག་བསལ་རྣམ་གངས་མང་པོ་ཞིག་གི་འབྱུང་གནས་

འཁོར་བ་ལ་སྐྱོ་བ་སྐྱེ་དགོས་པ་ཡིན། དེས་ན་འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་ཤས་ཀང་སྟེ་

ཆ་ཤས་ཡན་ནས་གསན་དགོས་ཞེས་གསུངས་སོ། །

གཤམ་དུ་ངེས་པ་མེད་པའི་ཉེས་པ་དང༌། ངོམས་པ་མེད་པའི་ཉེས་པ། ཡང་ཡང་

མཐོ་དམན་དུ་གྱུར་པའི་ཉེས་པ་སོགས་བང་བསྒིགས་ནས་གསུང་གི་འདུག མདོར་

ན་སྡུག་བསལ་བརྒྱས་བསམ་པ་ཞེས་གསུངས་པའི་སྐྱེ་བ་སྡུག་བསལ་གི་གནས་སུ་

གྱུར་པའི་སྡུག་བསལ་བ་དང༌། སྐྱེ་གནས་ངན་ལེན་གི་གནས་སུ་གྱུར་པའི་སྡུག་

བསལ་བ། སྐྱེ་བ་མི་འདོད་བཞིན་དུ་འབྲེལ་བའི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པའི་སྡུག་བསལ་

སོགས་དེ་ལྟ་བུའི་སྐྱེ་བའི་སྡུག་བསལ་འདི་གལ་ཆེ་ཤོས་ཡིན། 

དེས་ན་འཆི་བ་ནི་ང་ཚོ་ཚང་མས་སྡུག་བསལ་ལ་མཐོང་གི་ཡོད། རྒ་བའི་སྡུག་

བསལ་དང་ན་བའི་སྡུག་བསལ་ཡང་ཚང་མས་སྡུག་བསལ་ལ་མཐོང་གི་ཡོད། སྐྱེ་བ་

ཐོག་མར་ལེན་སབས་ན་བའི་སྡུག་བསལ་དང༌། འཆི་བའི་སྡུག་བསལ། རྒ་བའི་སྡུག་

བསལ་བཅས་ཡོང་བ་དེ་རྣམས་སྐྱེ་བ་དེས་ལེན་གི་ཡོད། སྐྱེས་ཙམ་ཉིད་ནས་ལས་

ཉོན་གིས་གནས་ངན་ལེན་གི་རེས་སུ་འབྲེལ་ཡོད་པས་ད་ལྟའི་སྡུག་བསལ་གི་སྣོད་

བྱེད་པ་དང༌། མ་འོངས་པའི་སྡུག་བསལ་འདེན་པའི་རྐེན་བྱེད་པའི་སྐྱེ་བ་ཞིག་བངས་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

སྟབས། སྐྱེ་བ་འདི་གཞི་ནས་ཡག་པོ་ཞིག་བསམ་བོ་བཏང་ན། བཀྲ་མི་ཤིས་པ་ཐོག་

མ་སྐྱེ་བའི་སབས་ནས་འགོ་ཚུགས་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་ཡང་སྐྱེ་བ་དང་པོ་ལེན་པའི་

སབས་ནས་སྡུག་བསལ་གི་འགོ་ཚུགས་ཤིང༌། སྐྱེ་བ་མཇུག་ལྡོག་པ་དེ་ཡང་སྡུག་

བསལ་གིས་མཇུག་ལྡོག་པ་དང༌། དེ་དག་གི་བར་དུའང་མི་འདོད་པ་ཐོག་ཏུ་བབས་

པ་དང༌། འདོད་པ་བཙལ་ཀང་མི་རེད་པ་སོགས་ཀི་རྐེན་ངན་རུ་འཛིངས་ནས་བསད་

པའི་སྐྱེ་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། 

དེ་ལྟ་བུའི་སོ་ནས་གཙོ་བོ་ང་རང་ཚོ་མིའི་སྡུག་བསལ་ད་ལྟ་ཞུས་པ་ལྟར་སྐྱེ་རྒ་

ན་འཆིའི་སྡུག་བསལ་རྣམས་མིའི་ཉམས་མོང་གི་ཐོག་ནས་ངོ་འཕྲོད་ཐུབ་པ་ཡིན། 

དེའི་ཐོག་ནས་བསམ་བོ་གཏང་ན་ད་ལྟ་ང་ཚོར་མངོན་མཐོའི་མི་ལུས་ཐོབ་ཡོད། མི་

ལུས་ཐོབ་པར་ཤོག་ཅེས་སོན་ལམ་བརྒྱབ་པ་ད་ལྟ་གྲུབ་ཡོད་ཅིང༌། སོན་ལམ་གྲུབ་

པའི་སབས་ཀི་མིའི་ཁ་ཐབས་འདི་ལས་མེད་ན། འདི་ལས་སྡུག་ཙམ་གི་སྐྱེ་བ་རྣམས་

ལ་སོས་མ་དགོས་པ་ཡིན། གོང་དུ་མིའི་སྡུག་བསལ་གསུངས་ཤིང༌། ད་ནི་ངེས་པ་

མེད་པའི་ཉེས་པ་གསུངས་པ་ནི། 

ཕ་ནི་བུ་ཉིད་མ་ནི་ཆུང་མ་ཉིད། །

སྐྱེ་བོ་དག་གྱུར་པ་དག་བཤེས་ཉིད་དང༌། །

བཟློག་པ་ཉིད་དུ་མཆི་བས་དེ་སླད་དུ། །

འཁོར་བ་དག་ན་ངེས་པ་འགའ་མ་མཆིས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ནི་ངེས་པ་མེད་པའི་ཉེས་པ་དེ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ནས་ངོམས་མི་

ཤེས་པའི་ཉེས་པ་ནི།
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བཤེས་སྤྲིང་གི་བཀའ་ཁྲིད།

རེ་རེས་རྒྱ་མཚོ་བཞི་ལས་ལྷག་པ་ཡི། །

འོ་མ་འཐུངས་ཏེ་ད་དུང་སོ་སོ་ཡི། །

སྐྱེ་བོའི་རེས་སུ་འབྲང་བའི་འཁོར་བ་པས། །

དེ་བས་ཆེས་མང་ཉིད་ཅིག་བཏུང་འཚལ་ལོ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ནི་ངོམས་པ་མེད་པའི་ཉེས་པ་ཡིན། དེ་ནས།

རེ་རེས་བདག་ཉིད་རུས་པའི་ཕུང་པོ་ནི། །

ལྷུན་པོ་མཉམ་པ་སེད་ཅིག་འདས་གྱུར་ཏེ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ནི་ཕལ་ཆེར་ངོམས་པ་མེད་པའི་ཉེས་པ་ཡིན་ལ། ཡང་ཡང་

ཉིང་མཚམས་སྦོར་བའི་ཉེས་པ་ནི། 

མ་ཡི་ཐུག་མཐའ་རྒྱ་ཤུག་ཚིག་གུ་ཙམ། །

རིལ་བུར་བགངས་ཀང་ས་ཡིས་ལང་མི་འགྱུར། །

ཞེས་གསུངས་པ་ནི་ཡང་ཡང་ཉིང་མཚམས་སྦོར་བའི་ཉེས་པ་དང༌། དེ་ནས་

ཡང་ཡང་མཐོ་དམན་དུ་འགྱུར་བའི་ཉེས་པ་གསུངས་པ་ནི། 

བརྒྱ་བྱིན་འཇིག་རེན་མཆོད་འོས་གྱུར་ནས་ཀང༌། །

ལས་ཀི་དབང་གིས་ཕྱིར་ཡང་ས་སྟེང་ལྷུང༌། །

འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་རྒྱལ་ཉིད་དུ་གྱུར་ནས་ཀང༌། །

འཁོར་བ་དག་ཏུ་ཡང་བྲན་ཉིད་དུ་འགྱུར། །

ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། དེ་ནས་འཁོར་བའི་ཕུན་ཚོགས་ཇི་ཙམ་ཞིག་ཡོད་ཀང༌། 

དེ་ཐམས་ཅད་མི་བརན་ཞིང་མཐར་རྒུད་པས་སྡུས་འགོ་བ་གསུངས་པ་ནི། 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

མཐོ་རིས་བུ་མོའི་ནུ་མ་སེད་པ་ལ། །

རེག་པའི་བདེ་བ་ཡུན་རིང་མོང་ནས་སླར། །

དམལ་བར་འཐག་གཅོད་དབད་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་གིས། །

རེག་པ་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་བསྟེན་འཚལ་ལོ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ད་ལྟ་ལྷ་ཡུལ་དུ་སྐྱེས་ནས་འདོད་པའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པོ་ཡོད་ཀང༌། དེ་ནི་མི་རག་ཅིང་མི་བརན་པ་ཡིན་པ་ལས་བཟང་པོ་རྣམས་རོགས་

པའི་མཚམས་སུ་སླར་ཡང་ངན་སོང་དུ་སྐྱེས་ནས་ལུས་འཐག་པ་དང༌། ལུས་གཅོད་

པ་དང༌། ལུས་དབད་པའི་འཕྲུལ་འཁོར་གི་རེག་པ་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་པ་བསྟེན་དགོས་

པ་ཆགས་ཀི་རེད་ཅེས་གསུངས། དེ་བཞིན། 

རང་པའི་རེག་པས་ནེམས་པར་བདེ་བཟོད་པ། །

ལྷུན་པོའི་སོ་ལ་ཡུན་རིང་གནས་ནས་ནི། །

སླར་ཡང་མེ་མུར་རོ་མགས་རྒྱུ་བ་ཡི། །

སྡུག་བསལ་མི་བཟད་འཕོག་སམ་བགིད་འཚལ་ལོ། །

མཐོ་རིས་བུ་མོས་འབྲོངས་ཤིང་དགའ་བ་དང༌། །

རྣམ་པར་མཛེས་ཚལ་སོན་པར་རེས་ནས་སླར། །

ཞེས་ལྷ་ཡི་སྐྱེས་མོས་ཚལ་ལམ་དགའ་ཚལ་ལ་ལྷ་ཡི་བུ་དང་བུ་མོ་དག་

འགོགས་ནས་བདེ་སྐྱིད་ལ་ལོངས་སྤད་ནས་སླར་ཡང་དེའི་ལས་རྣམས་རོགས་པའི་

མཚམས་སུ།

འདབ་མ་རལ་གི་འད་ཚལ་གནས་རྣམས་ཀིས། །
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བཤེས་སྤྲིང་གི་བཀའ་ཁྲིད།

རང་ལག་རྣ་བ་སྣ་གཅོད་འཐོབ་པར་འགྱུར། །

དལ་གིས་འབབ་པར་ལྷ་ཡི་བུ་མོ་ནི། །

གདོང་མཛེས་གསེར་གི་པདར་ལྡན་ཞུགས་ནས། །

ཞེས་པད་དང་ལྡན་པར་ལྷན་དུ་བཞུགས་ནས་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང༌། 

སླར་ཡང་དམལ་བར་ཆུ་བོ་རབས་མེད་པ། །

ཚྭ་རྒོ་བཟོད་གགས་ཆུ་ཚན་འཇུག་འཚལ་ལོ། །

ལྷ་ཡུལ་འདོད་བདེ་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་དང༌། །

ཚངས་ཉིད་ཆགས་བྲལ་བདེ་བ་ཐོབ་ནས་སླར། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཚངས་ཉིད་དེ་འདོད་པའི་ལྷ་དང༌། དེ་བཞིན་ཁམས་གོང་

མའི་ལྷ་ཚངས་པ་དང༌། ཚངས་ཆེན་ལ་སོགས་པའི་གནས་སུ་སྐྱེས་ནས་རེ་ཞིག་

འདོད་པའི་ཆགས་པ་དང་བྲལ་ནས་ཚོར་བ་སྡུག་བསལ་མེད་ཅིང༌། རེ་ཞིག་ནས་

ཚོར་བ་བདེ་བ་ཡང་མེད་པར། བསམ་གཏན་བཞི་པ་ཡན་ཆད་ནས་ཚོར་བ་བཏང་

སོམས་འབའ་ཞིག་ལ་གནས་པ་དང༌། དེ་ལྟ་བུའི་ཚོར་བ་བདེ་བའི་བདེ་བ་མེད་ཀང༌། 

ཡིད་སུན་པ་ལྟ་བུ་མེད་པར་ལྷན་ནེར་སོད་པའི་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པའི་སྐྱིད་ཉམས་དོད་

པ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད། 

མནར་མེད་མེ་ཡི་བུད་ཤིང་གྱུར་པ་ཡི། །

སྡུག་བསལ་རྒྱུན་མི་འཆད་པ་བསྟེན་འཚལ་ལོ། །

ཉི་མ་ཟླ་བ་ཉིད་ཐོབ་རང་ལུས་ཀི། །

འོད་ཀིས་འཇིག་རེན་མཐའ་དག་སྣང་བྱས་ཏེ། །
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

སླར་ཡང་མུན་ནག་སག་ཏུ་ཕྱིན་གྱུར་ནས། །

རང་གི་ལག་པ་བརྐངས་པའང་མི་མཐོང་འགྱུར། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ང་རང་ཚོའི་འཁོར་བའི་ཕུན་ཚོགས་ཟག་བཅས་ཀི་ཚོར་

བ་བདེ་བའམ། འཁོར་བའི་ར་བ་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་མ་རིག་པ་ཟད་མེད་པས་སླར་

ཡང་རྐེན་དང་འཕྲད་ན་ངན་འགོ་ངན་སོང་གི་གནས་ལ་ལྟུང་གི་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་

ཡིན།

འདིའི་ལེ་ལན་གི་ར་བའི་མདེལ་ཁུང་སྤད་ས་ནི་ཉོན་མོངས་ཞེས་པ་འདི་མ་ཟད་

བར་ཉོན་མོངས་པའི་གཞན་དབང་ཅན་གི་སྐྱེ་གནས་བཟང་པོ་གང་དུ་ཡོད་ཀང༌། དེ་

ལ་ཡིད་བརན་རུང་བ་ཞིག་མེད་ཅེས་གསུངས་པ་ཡིན།

དེ་ལྟར་ནོངས་པར་འགྱུར་འཚལ་བསོད་ནམས་ནི། །

རྣམ་གསུམ་མར་མེའི་སྣང་བ་རབ་བཞེས་ཤིག །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྣམ་པ་གསུམ་ཞེས་པ་ནི་སོ་གསུམ་དང༌། ཡང་ན་སྦིན་

པ་བཏང་བ་དང༌། བཟོད་པ་སོམ་པ། ཚུལ་ཁིམས་སྲུང་བ་ལས་བྱུང་བ་བཅས་ཀི་དགེ་

ར་གསུམ་ཡིན། 

གཅིག་པུ་ཉི་མ་ཟླ་བས་མི་བརི་བའི། །

མུན་ནག་མཐའ་ཡས་ནང་དུ་འཇུག་འཚལ་ལོ། །

ཞེས་གསུངས་པ་འདི་ཡན་ཆད་ཀིས་སིད་པའི་ཕུན་ཚོགས་ཇི་ཙམ་པ་ཞིག་

ཡོད་ཀང༌། མཐར་རྒུད་པས་སྡུད་འགོ་བ་དེ་དག་གསུངས་པ་ཡིན་ལ། འདི་མན་ཆད་

ནས་ངན་སོང་ངམ་དམལ་བའི་སྡུག་བསལ་གསུང་གི་ཡོད།
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བཤེས་སྤྲིང་གི་བཀའ་ཁྲིད།

སེམས་ཅན་ཉེས་པ་སྤད་པ་སྤོད་རྣམས་ལ། །

ཡང་སོས་ཐིག་ནག་རབ་ཏུ་ཚ་བ་དང༌། །

བསྡུས་འཇོམས་ངུ་འབོད་མནར་མེད་ལ་སོགས་པའི། །

དམལ་བ་རྣམས་སུ་རག་ཏུ་སྡུག་བསལ་འགྱུར། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དངོས་སུ་ཚ་དམལ་དེ་དག་སོས་ཤིང༌། དེ་ནས་གང་

དམལ་དེ་དག་ཀང་གསུང་གི་ཡོད། འོ་ན་དམལ་བའི་སྡུག་བསལ་ཇི་འད་ཞིག་ཡོད་

ཅེ་ན། 

ཁ་ཅིག་ཏིལ་བཞིན་འཚིར་ཏེ་དེ་བཞིན་གཞན། །

ཕྱེ་མ་ཞིབ་མོ་བཞིན་དུ་ཕྱེ་མར་རློག །

ཁ་ཅིག་སོག་ལེས་ད་སྟེ་དེ་བཞིན་གཞན། །

སྟ་རེ་མི་བཟད་སོ་རྣོན་རྣམས་ཀིས་བཤགས། །

ཅེས་བཤགས་གཏུབ་བྱེད་ཀི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཡོད། 

དེ་བཞིན་གཞན་དག་ཁོ་ཆུ་ཞུས་པ་ཡི། །

ཁུ་བ་འབར་བ་འཁིགས་པ་ལྡུད་པར་བགིད། །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཁུ་བ་འབར་བ་ཞེས་པ་ནི་ཁོ་ཆུ་ཞུས་པའི་ཁུ་བ་མེ་འབར་

ཞིང༌། མེ་སྟག་འཁིགས་པ་དམལ་བའི་ཁ་ནང་དུ་ལྡུད་པར་བགིད་པ་དང༌། 

ཁ་ཅིག་ལགས་ཀི་གསལ་ཤིང་མེ་འབར་བ། །

ཚེར་མ་ཅན་ལ་ཀུན་ཏུ་བརྒྱུད་པར་བགིད། །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལུས་ཀི་འཕོངས་ནས་སྤི་གཙུག་བར་དུ་ཡར་ཕུག་པའམ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

འཕྱུང་བ་ལྟ་བུ་གསུངས་པ་ཡིན། ཁ་ཅིག་རལ་གིའི་ལོ་མའི་ནགས་ཚལ་ལྟ་བུའོ། །

ཁ་ཅིག་ལགས་ཀི་མཆེ་བ་ལྡན་པའི་ཁི། །

གཏུམ་པོས་དབད་ཅིང་ལག་པ་གནམ་དུ་བསྒེང༌། །

དབང་མེད་གཞན་དག་ལགས་མཆུ་རྣོན་པོ་དང༌། །

སེན་མོ་མི་བཟད་ལྡན་པའི་ཁྭ་རྣམས་འཐོག །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཁྭ་རྣམས་ཏེ་བྱ་ཁྭ་ཏ་ལྟ་བུས་མིག་འཐོག་པ་དེ་གསུང་གི་

ཡོད། 

ཁ་ཅིག་སིན་བུ་སྦུར་བ་སྣ་ཚོགས་དང༌། །

ཤ་མང་མང་མ་ནག་པོ་ཁི་ཕྲག་དག །

རེག་ན་མི་བཟད་རྨ་སོལ་ཆེར་འབྱིན་པས། །

ཟ་བར་བགིད་ཅིང་འདེ་ལྡོག་སྨྲེ་སགས་འདོན། །

ཁ་ཅིག་མདག་མ་འབར་བའི་ཚོགས་སུ་ནི། །

རྒྱུན་མི་ཆད་པར་རབ་བསེགས་ཁ་ཡང་བགད། །

ཅེས་སད་མི་ཐོན་པར་ཁ་བགད་པ་ལ་གསུང་གི་ཡོད།

ཁ་ཅིག་ལགས་ལས་བྱས་པའི་ཟངས་ཆེན་དུ། །

སྤིའུ་ཚུགས་འབྲས་ཀི་ཅུང་པེང་བཞིན་འཚེད། །

སིག་ཅན་དབུགས་འབྱུང་འགག་པ་ཙམ་ཞིག་གི །

དུས་ཀི་བར་དུ་ཆོད་རྣམས་དམལ་བ་ཡི། །

སྡུག་བསལ་གཞལ་ཡས་ཐོས་ནས་རྣམ་སྟོང་དུ། །
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བཤེས་སྤྲིང་གི་བཀའ་ཁྲིད།

མི་འཇིགས་གང་ལགས་རོ་རེའི་རང་བཞིན་ནོ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ང་རང་ཚོ་ངན་འགོ་ལ་འཕེན་ངེས་ཀི་སིག་པའི་ལས་མང་

པོ་ཞིག་སར་ནས་བསགས་ཡོད་ལ། ད་ལྟ་ཚེ་འདིའི་དབང་དུ་བྱས་ཀང་ཆགས་སང་

དག་པོའི་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ་ཚིག་ངན་ཞིག་ཐོན་ཡང༌། དེས་ཀང་ངན་འགོར་འཕེན་

པའི་ནུས་པ་ཕལ་ཆེར་འདང་གི་ཡོད་པས་ང་རང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་སིག་པའི་ལས་

ཞེས་བརོད་ན། མི་བསད་པ་དང༌། རྐུན་མ་རྐུ་བ་དང༌། བཙན་གཡེམ་བྱས་པ་སོགས་

ཁིམས་ལ་ཐུག་པ་གཅིག་པུར་བརོད་རྒྱུ་མེད་པར། ང་རང་ཚོར་ཉོན་མོངས་དག་པོ་

སྐྱེས་པའི་ཐོག་ནས་ངག་ནས་ཚིག་ངན་ཐོན་པ་དང༌། དེ་བཞིན་ལུས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་

འད་མིན་སྟོན་པ་ལྟ་བུ་དང༌། གཞན་ཡང་ལོག་ལྟས་བསམ་བོ་གཏོང་ཕྱོགས་འཁྱུག་

ཙམ་གིས་ཀང་ངན་འགོར་འཕེན་པའི་ལས་གསོག་གི་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའི་ངན་སོང་ལ་

འཕེན་རྒྱུའི་ལས་བསགས་ལ་མ་ཉམས་པ་དང༌། ད་དུང་ཡང་གསར་པ་ཉིན་རེ་བཞིན་

དུ་གསོག་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་ཀི་འོག་ནས་དབུགས་ཀི་རྒྱུ་བ་ཆད་ན། ངན་འགོ་

ངན་སོང་གི་གནས་ལ་ཆུ་ཚོད་སར་མ་གཅིག་གཉིས་ཀི་རེས་སུ་སྐྱེ་བ་ཞིག་ཆགས་

ཡོད་པས་དེ་ནི་ཐག་རིང་པོ་མིན་ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན། 

དེ་བཞིན་སྡུག་བསལ་ང་རང་ཚོས་བསམ་དུ་མེད་པ་དང༌། ཚད་གཞལ་དུ་མེད་

པ་རྣ་བར་ཐོས་ནས་རང་གི་སིང་རྣམ་པ་སྟོང་དུ་གས་ནས་འཇིགས་པར་འོས་པ་ཞིག་

རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ཡིན། སྡུག་བསལ་གཞལ་ཡས་ཐོས་ནས་རྣམ་སྟོང་དུ་གས་

འོས་པ་ཞིག་ལ། དེ་ལྟར་མི་འཇིགས་པ་གང་ལགས་པ་དེ་ནི་ང་རང་ཚོའི་བོ་རོ་རེ་ལྟར་

ས་ཞིང་བརན་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་པའོ། །
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དམལ་བ་བྲིས་པ་མཐོང་དང་ཐོས་པ་དང༌། །

དན་དང་བཀླགས་དང་གཟུགས་སུ་བགིས་རྣམས་ཀང༌། །

འཇིགས་པ་བསྐྱེད་པར་འགྱུར་ན་མི་བཟད་པའི། །

རྣམ་སིན་ཉམས་སུ་མོང་ན་སོས་ཅི་འཚལ། །

བདེ་བ་ཀུན་གི་ནང་ན་སེད་ཟད་པའི། །

བདེ་བའི་བདག་པོ་བགིད་པ་ཇི་ལྟ་བར། །

དེ་བཞིན་སྡུག་བསལ་ཀུན་གི་ནང་ན་ནི། །

མནར་མེད་དམལ་བའི་སྡུག་བསལ་རབ་མི་བཟད། །

དཔེར་བརོད་ལྟ་བུར། 

འདི་ན་ཉིན་གཅིག་མདུང་ཐུང་སུམ་བརྒྱ་ཡིས། །

རབ་ཏུ་དག་བཏབ་སྡུག་བསལ་གང་ལགས་པ། །

དེས་ནི་དམལ་བའི་སྡུག་བསལ་ཆུང་ངུ་ལའང༌། །

འོལ་ཡང་མི་བགི་ཆར་ཡང་མི་ཕོད་དོ། །

ཞེས་འོལ་ཡང་སྟེ་འོལ་སྤི་ཙམ་ཡང་མཚོན་མི་ཐུབ་ལ། དེའི་བརྒྱ་ཡི་ཆ་དང༌། 

སྟོང་གི་ཆ་ཡང་མཚོན་མི་ཐུབ་ཅེས་གསུངས་སོ། །

དེ་ལྟར་སྡུག་བསལ་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་ལོ། །

བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱར་ཉམས་སུ་མོང་ཡང་ནི། །

ཇི་སིད་མི་དགེ་དེ་ཟད་མ་གྱུར་པ། །

དེ་སིད་སོག་དང་བྲལ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །
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བཤེས་སྤྲིང་གི་བཀའ་ཁྲིད།

ཅེས་དམལ་བར་འཕེན་པའི་སིག་པའི་ལས་ང་རང་ཚོའི་རྒྱུད་ལ་སར་བསགས་

ཟིན་པ་རྣམས་ནི་བྱ་ཐབས་གང་ཡང་མེད། འོན་ཀང་དེ་དག་ལ་དམིགས་ཏེ་འགོད་

པས་ཟིན་པའི་ཐོག་ནས་བཤགས་སོམ་བྱས་ན་འདག་རྒྱུ་ཡོད། སིག་པའི་ཡོན་ཏན་

གཅིག་རང་ཡོད་པ་ནི། བཤགས་ནས་འདག་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་ཡིན་ཞེས་གསུང་རྒྱུན་ལ་

ཡོད་པ་ལྟར་ཡིན།

མི་དགེའི་འབྲས་འདི་རྣམས་ཀི་ས་བོན་ནི། །

ལུས་ངག་ཡིད་ཀི་ཉེས་སྤོད་ཁོད་ཀིས་ནི། །

ཅི་ནས་དེ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མ་མཆིས་པ། །

དེ་ལྟར་ཉིད་ཀི་རལ་གིས་འབད་པར་མཛོད། །

ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་སླད་ཕྱིན་ཆད་སིག་པ་མི་དགེ་བའི་ལས་ལ་ང་རང་

ཚོས་དྭང་དུ་མི་ལེན་པར་དེ་ལ་སོ་ཀུན་ནས་ཉེས་དམིགས་སུ་བལྟས་ཤིང༌། མི་ཚེ་

གང་པོར་སོམ་ཐུབ་ན་སོམ་པ་དང༌། མི་ཚེ་གང་པོར་སོམ་མ་ཐུབ་ཀང་ཉུང་དུ་གཏོང་

བ་དང༌། ལོ་ཟླ་ཞག་གིས་བཅད་ནས་གང་ཉུང་བྱེད་པའི་ཐོག་ནས་བསམ་བོ་གཏོང་

དགོས་ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན། དེ་ནས་དུད་འགོའི་སྡུག་བསལ་ནི།

དུད་འགོའི་སྐྱེ་གནས་ན་ཡང་གསོད་པ་དང༌། །

བཅིངས་དང་བརེག་སོགས་སྡུག་བསལ་སྣ་ཚོགས་པ། །

ཞི་འགྱུར་དགེ་བ་སངས་པ་རྣམས་ལ་ནི། །

གཅིག་ལ་གཅིག་ཟ་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་པ། །

ཁ་ཅིག་མུ་ཏིག་བལ་དང་རུས་པ་དང༌། །
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཤ་དང་པགས་པའི་ཆེད་དུ་འཆི་བར་འགྱུར། །

དབང་མེད་གཞན་དག་རོག་པ་ལག་པ་དང༌། །

ལག་དང་ལགས་ཀྱུ་གདབ་པས་བཏབ་སྟེ་བཀོལ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་མདོར་ན་ང་རང་ཚོས་དངོས་སུ་མཐོང་བཞིན་པའི་དུད་

འགོའི་སྡུག་བསལ་ཏེ། དུད་འགོར་རང་བཞིན་གིས་གཅིག་ལ་གཅིག་ཟ་བ་སོགས་ཀི་

སྡུག་བསལ་ཡོད་པ་དང༌། དེའི་ཐོག་མིས་བསམ་རྒྱུ་དང་བྱེད་རྒྱུ་མང་ཞིང༌། ཧམ་པ་

ཚ་པོ་བྱས་ནས་དུད་འགོའི་སྟེང་དུ་མིས་ཧ་ལས་པའི་བཀོལ་སྤོད་ཀི་སྡུག་བསལ་

ཡོང་གི་ཡོད། ང་རང་ཚོ་མིའི་ཐོག་ཏུ་གཞན་གིས་བཀོལ་སྤོད་སོགས་བྱས་ཚེ་འགོ་

བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང༌། རང་དབང་སོགས་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཐོག་ནས་སད་བརྒྱབ་རྒྱུ་

ཡོད། དུད་འགོ་རྣམས་ཀི་ཐོག་ཏུ་ཨ་ཙི་ང་ཚོས་ཧམ་པ་བྱས་ཏེ་སྡུག་བསལ་བསམ་

ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད། དེ་རྣམས་དུད་འགོ་རང་རང་གིས་རང་ཐོག་ཏུ་

མོང་དགོས་པས། དེ་ལྟ་བུའི་སྡུག་བསལ་རྣམས་བསམ་དགོས་པ་ཡིན། 

ཞི་འགྱུར་དགེ་བ་སངས་པ་ཞེས་པ་ནི། མདོར་ན་སྡུག་བསལ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་

མནར་མུས་ཀི་ཐོག་ནས་དགེ་བའི་བོ་སྐྱེ་བ་ཧ་ཅང་དཀའ་ལ། གེན་ཞིང་གཏི་མུག་པ་

ཡིན་པས་ཞི་བ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་དགེ་བ་སངས་པ་ལྟར་དགེ་བའི་བོ་སྐྱེ་མི་ཐུབ་

ཅིང༌། རྐེན་གི་དབང་ལས་ཕྲན་བུ་རེ་ཡོང་ཤས་ཆེ། དེ་མིན་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་

ཀི་ཤེས་རབ་ཀི་ཐོག་ནས་བསམ་བོ་གཏོང་རྒྱུའི་རིགས་ར་བ་ནས་ཡོང་རྒྱུ་མེད་པས་

དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ཡིན། དེ་ནས་ཡི་དྭགས་ཀི་སྡུག་བསལ་ནི། 

ཡི་དྭགས་ན་ཡང་འདོད་པས་ཕོངས་པ་ཡིས། །
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བཤེས་སྤྲིང་གི་བཀའ་ཁྲིད།

བསྐྱེད་པའི་སྡུག་བསལ་རྒྱུན་ཆགས་མི་འཆོས་པ། །

བཀྲེས་སོམ་གང་དོ་ངལ་དང་འཇིགས་པ་ཡིས། །

བསྐྱེད་པ་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་བསྟེན་འཚལ་ལོ། །

ཁ་ཅིག་ཁ་ནི་ཁབ་ཀི་མིག་ཙམ་ལ། །

ལྟོ་བ་རི་ཡི་གཏོས་ཙམ་བཀྲེས་པས་ཉེན། །

མི་གཙང་གི་ནར་བོར་བ་ཅུང་ཟད་ཀང༌། །

འཚལ་བའི་མཐུ་དང་ལྡན་པ་མ་ལགས་སོ། །

ཁ་ཅིག་པགས་རུས་ལུས་ཤིང་གཅེར་བུ་སྟེ། །

ཏ་ལ་ཡ་ཐོག་བསམས་པ་ལྟ་བུ་ལགས། །

ཁ་ཅིག་མཚན་ཞིང་ཁ་ནས་འབར་བ་སྟེ། །

ཟས་སུ་འབར་བའི་ཁ་བབས་བྱེ་མ་འཚལ། །

ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་པགས་རུས་ཙམ་ལུས་ཤིང༌། ཁ་ཅིག་མཚན་ཞིང་སྟེ་

མཚན་མོ་རེ་རེ་ཞིང་ཁ་ནས་མེ་འབར་ནས་སོད་པ་ལྟ་བུའི་སྡུག་བསལ་སོགས་

གསུངས་པ་ཡིན། ཡང་ཡི་དྭགས་སད་རིགས་འགའ་ཞིག་ནི། 

སད་རིགས་འགས་ནི་རྣག་དང་ཕྱི་ས་དང༌། །

ཁག་སོགས་མི་གཙང་བ་ཡང་མི་རེད་དེ། །

ཕན་ཚུན་གདོང་དུ་འཚོག་ཅིང་མགིན་པ་ནས། །

ལྦ་བ་བྱུང་བ་སིན་པའི་རྣག་འཚལ་ལོ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡི་དྭགས་ཕན་ཚུན་འཕྲད་ཅིང་གདོང་ཐུག་བྱས་ཏེ། ཕན་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཚུན་གདོང་འཚོག་གི་རྐེན་པས་ས་འབྲས་རོལ་བ་ལྟ་བུའི་ཐོག་ནས་མགིན་པ་ནས་ལྦ་

བ་བྱུང་བ་སིན་པའི་རྣག་འཚལ་ལོ་ཞེས་སོ། །

ཡི་དྭགས་རྣམས་ལ་སོ་གའི་དུས་སུ་ནི། །

ཟླ་བའང་ཚ་ལ་དགུན་ནི་ཉི་མའང་གང༌། །

ལོན་ཤིང་འབྲས་བུ་མེད་འགྱུར་འདི་དག་གིས། །

བལྟས་པ་ཙམ་གིས་ཀླུང་ཡང་བསམས་པར་འགྱུར། །

བར་ཆད་མེད་པར་སྡུག་བསལ་བསྟེན་གྱུར་པ། །

ཉེས་པར་སྤད་པའི་ལས་ཀི་ཞགས་པ་ནི། །

ས་བས་བཅིངས་པའི་ལུས་ཅན་ཁ་ཅིག་ལོ། །

ལྔ་སྟོང་དག་དང་ཁིར་ཡང་འཆིར་མི་འགྱུར། །

ཞེས་ཡི་དྭགས་རྣམས་ཀི་ཚེ་ཚད་གསུང་གི་ཡོད། 

དེ་ལྟར་ཡི་དྭགས་རྣམས་ཀིས་སྣ་ཚོགས་པའི། །

སྡུག་བསལ་རོ་གཅིག་ཐོབ་པ་གང་ལགས་པ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྡུག་བསལ་རོ་གཅིག་ཅེས་སྡུག་བསལ་གི་ཕུང་པོ་ཡོད་

ཅིང་བར་མ་ཆད་པ་ལྟ་བུའི་དོན་མིན་ནམ་སམ། 

དེ་ཡི་རྒྱུ་ནི་སྐྱེ་བོ་འཇུངས་དགའ་བ། །

སེར་སྣ་འཕགས་མིན་ལགས་པར་སངས་རྒྱས་གསུངས། །

ཞེས་པ་འདི་ནི་ཡི་དྭགས་ཀི་སྡུག་བསལ་དང༌། ཡི་དྭགས་ཀི་ཚེ་ཚད་དང༌། དེའི་

རྒྱུ། ཡི་དྭགས་སུ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ནི་སེར་སྣ་ཆེན་པོ་བྱས་པ་དེ་རེད་
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བཤེས་སྤྲིང་གི་བཀའ་ཁྲིད།

ཅེས་གསུངས་པ་ཡིན། དེ་ནས་ལྷ་ཡི་སྡུག་བསལ་ནི། 

མཐོ་རིས་ན་ཡང་བདེ་ཆེན་དེ་དག་གི །

ཞེས་པས་མིའི་སྡུག་བསལ་གོང་དུ་གསུངས་ཟིན་ཅིང༌། འདིར་འདོད་པའི་བདེ་

ཆེན་ཏེ་འདོད་པའི་བདེ་སྐྱིད་དམ་འདོད་ཡོན་གི་རོ་ལ་ཆགས་པ་ལྟ་བུ་ལྷ་ཡི་ཚེ་

གཡེང་བའི་དབང་དུ་བཏང་ནས། མཐའ་མ་འཆི་བའི་དུས་ལ་བབས་ན་རིང་བའི་འཆི་

ལྟས་ལྔ་དང༌། ཉེ་བའི་འཆི་ལྟས་ལྔ་བཅས་ཡོང་གི་ཡོད། དེ་རྣམས་ཡོང་སབས་དུས་

རྒྱུན་ལང་ཤོར་གི་མི་ལ་སྡུག་བསལ་ཕྲ་མོ་ཙམ་ཡང་བཟོད་མི་ཐུབ་པ་ལྟར་གི་སྡུག་

བསལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡིན།

འཆི་འཕོའི་སྡུག་བསལ་ཉིད་ནི་དེ་བས་ཆེ། །

དེ་ལྟར་བསམ་ནས་ཡ་རབས་རྣམས་ཀིས་ནི། །

ཟད་འགྱུར་མཐོ་རིས་སླད་དུ་སེད་མི་བགི། །

ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། འཆི་འཕོའི་སྡུག་བསལ་ས་ལྟས་ལྟ་བུ་གང་དག་ཡོད་ཅེ་

ན། 

ལུས་ཀི་ཁ་དོག་མི་སྡུག་འགྱུར་བ་དང༌། །

སྟན་ལ་མི་དགའ་མེ་ཏོག་ཕྲེང་རིངས་དང༌། །

གོས་ལ་དི་མ་ཆགས་དང་ལུས་ལ་ནི། །

སོན་ཆད་མེད་པའི་རྔུལ་འབྱུང་ཞེས་བགི་བ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལུས་ཀི་ཁ་དོག་མི་སྡུག་པར་འགྱུར་བ་དང་གཅིག སྟན་

ལ་མི་དགའ་བ་དང་གཉིས། མེ་ཏོག་ཕྲེང་བ་རིངས་པ་དང་གསུམ། གོས་ལ་དི་མ་
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ཆགས་པ་དང་བཞི། ལུས་ལ་སོན་ཆད་མེད་པའི་རྔུལ་འབྱུང་ཞེས་བགི་བ་བཅས་ལྔ་

གསུངས་པ་ནི། 

མཐོ་རིས་འཆི་འཕོ་མོན་བྱེད་ས་ལྟས་ལྔ། །

མཐོ་རིས་གནས་པའི་ལྷ་རྣམས་ལ་འབྱུང་སྟེ། །

ས་སྟེང་མི་རྣམས་འཆི་བར་འགྱུར་བ་དག །

མོན་པར་བྱེད་པའི་འཆི་ལྟས་རྣམས་དང་འད། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ང་རང་ཚོ་མི་ལའང་འཆི་ལྟས་རྣ་ཤེས་ཞན་ཞིང༌། 

དབུགས་བརེགས་པ་སོགས་ཀི་འཆི་ལྟས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ལྟར་ལྷ་ལའང་འཆི་ལྟས་

དེ་ལྟར་ཡོང་གི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོ། །

ལྷ་ཡི་འཇིག་རེན་དག་ནས་འཕོས་པ་ལ། །

གལ་ཏེ་དགེ་བའི་ལྷག་མ་འགའ་མེད་ན། །

དེ་ནས་དབང་མེད་དུད་འགོ་ཡི་དྭགས་དང༌། །

དམལ་བར་གནས་པ་གང་ཡང་རུང་བར་འགྱུར། །

ཞེས་གོང་དུ་སོང་ཟིན་པ་ལྟར་ལས་བཟང་པོའི་འཕེན་པ་རོགས་པའི་མཚམས་

སུ་ངན་འགོ་ངན་སོང་གི་གནས་ལ་སྐྱེ་གི་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་དང༌། མདོར་ན་

གཟུགས་མེད་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་དང༌། རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས། ཅི་ཡང་མེད། 

སིད་རེ་བཅས་ལ་སྐྱེས་ཀང༌། དེ་ཡང་ལས་བཟང་པོའི་འཕེན་པ་རོགས་པའི་

མཚམས་སུ་ངན་འགོ་ངན་སོང་གི་གནས་ལ་ལྟུང་གི་རེད་ཅེས་གསུངས་པའོ། །

ལྷ་མིན་དག་ནའང་རང་བཞིན་གིས་ལྷ་ཡི། །
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དཔལ་ལ་སང་ཕྱིར་ཡིད་ཀི་སྡུག་བསལ་ཆེ། །

ཞེས་ཕྲག་དོག་གི་དབང་གི་སྡུག་བསལ་རག་ཏུ་ཡོང་བ་ཞིག་གསུངས་པ་ཡིན། 

དེ་དག་བོ་དང་ལྡན་ནའང་འགོ་བ་ཡི། །

སྒིབ་པས་བདེན་པ་མཐོང་བ་མ་མཆིས་སོ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོག་དཔྱོད་བྱས་ནས་རྣམ་དཔྱོད་ཡོད་ཀང་རྣམ་སིན་གི་

སྒིབ་པ་སྟེ། གཡོ་སྒྱུས་བསླད་པའི་སྒིབ་པས་བདེན་པ་མཐོང་བ་མ་མཆིས་སོ་ཞེས་

དང༌། མདོར་ན་ཡ་གིའི་སིད་རེ་ནས་མ་གིའི་མནར་མེད་བར་གི་ཁམས་གསུམ་

འཁོར་བ་སྐྱེ་གནས་བཞིས་བསྡུས་པའི་ཁམས་གསུམ་འགོ་བ་རིགས་དྲུག་གི་འཁོར་

བར་སྐྱེ་བ་ནི། ལས་ཉོན་གི་གཞན་དབང་ཅན་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན་ཆད་སྡུག་བསལ་ལས་

མེད་ཅེས་གསུངས། དེས་ན། 

འཁོར་བ་དེ་འད་ལགས་པས་ལྷ་མི་དང༌། །

དམལ་བ་ཡི་དྭགས་དུད་འགོ་རྣམས་དག་ཏུ། །

སྐྱེ་བ་བཟང་པོ་མ་ལགས་སྐྱེ་བ་ནི། །

གནོད་པ་དུ་མའི་སྣོད་གྱུར་ལགས་མཁེན་མཛོད། །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་དེ་ལྟ་བུའི་སྡུག་བསལ་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་ང་རང་

ཚོས་སྡུག་བསལ་མི་འདོད་ཅིང༌། ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ཀི་ཤེས་རབ་ཀི་ཐོག་ནས་

འཕྲལ་ཕུགས་ཀི་ལེགས་ཉེས་འབྱེད་པའི་རྣམ་དཔྱོད་ཀིས་དཔྱད་ན། མཐའ་མི་ལྡན་

པའི་ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་འདི་ལས་ཐར་ཐབས་ཤིག་བྱ་དགོས་ཞེས་གསུངས་པ་

ཡིན།
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མགོའམ་གོས་ལ་གོ་བུར་མེ་ཤོར་ན། །

དེ་དག་ཕྱིར་བཟློག་བགི་བ་བཏང་ནས་ཀང༌། །

ཡང་སིད་མེད་པར་བགི་སླད་འབད་འཚལ་ཏེ། །

དེ་བས་ཆེས་མཆོག་དགོས་པ་གཞན་མ་མཆིས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གོང་དུ་འཁོར་བ་སྤིའི་སྡུག་བསལ་དང༌། བྱེ་བྲག་བདེ་

འགོ་དང་ངན་འགོ་སོ་སོའི་སྡུག་བསལ་བསམ་པ་དེ་དག་གསུངས་ཤིང༌། ད་ནི་སིད་

པ་འཁོར་བ་ལས་ཐར་བར་བྱེད་རྒྱུ་ནི་ང་རང་ཚོའི་གཏན་མདུན་གི་སིང་པོ་ཆགས་

ཡོད་པས་འཁོར་བ་ལས་གོལ་བའི་ཐབས་ལམ་གང་ཞིག་རེད་ཅེ་ན། 

ཚུལ་ཁིམས་དག་དང་ཤེས་རབ་བསམ་གཏན་གིས། །

མ་ངན་འདས་ཞི་དུལ་བ་དི་མེད་པའི། །

གོ་འཕང་མི་རྒ་མི་འཆི་ཟད་མི་འཚལ། །

ཞེས་སུངས་པ་འདིས་ཚུལ་ཁིམས་དང༌། ཤེས་རབ་སྤི་དང༌། ལྷག་པར་སྟོང་

ཉིད་རོགས་པའི་ཤེས་རབ། རེ་གཅིག་པའི་བསམ་གཏན། མདོར་ན་ཚུལ་ཁིམས་

ཀིས་གཞི་ར་བྱས་ཤིང༌། དེ་ལ་བརེན་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་བསམ་གཏན་བསྒྲུབས། 

བསམ་གཏན་ཞེས་བརོད་སབས་འཇོག་སོམ་གིས་སྒྲུབ་ཀི་ཡོད། རེ་གཅིག་པའི་བོ་

དམིགས་པ་གཅིག་ལ་དཔྱད་པ་མི་བྱེད་ཅིང༌། མི་རོག་པར་བཞག་ནས་དེའི་སྟོབས་

ཀིས་ལུས་སེམས་ཤིན་སྦངས་ཀི་བདེ་བ་སྐྱེས། དེ་ལྟ་བུའི་ལུས་ཤིན་སྦངས་ཀི་བདེ་

བ་བརན་པོ་ཆགས་སབས། ཞི་གནས་འགྲུབ་པ་ཞེས་བརོད་པ་ཡིན། 

དེ་ནས་འཇོག་སོམ་གི་སྟོབས་ཀིས་ལུས་ཤིན་སྦངས་ཀི་བདེ་བ་ཐོབ་མོང་བའི་
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གང་ཟག་ནི། གཞི་ནས་གནས་ཆ་རེ་གཅིག་པའི་སྟེང་ནས་ཇི་ལྟ་ཇི་སེད་ཀི་དོན་གང་

ཞིག་ཡིན་ཡང་དེར་རེ་གཅིག་ཏུ་དཔྱད་སོམ་བྱས་ཤིང༌། སོ་སོར་རོགས་པའི་ཤེས་

རབ་ཀིས་ཡང་ཡང་དཔྱད་པའི་དཔྱད་སྟོབས་ཀིས་དངས་པའི་ལུས་སེམས་ཤིན་

སྦངས་ཀི་བདེ་བ་སྐྱེས་ཡོང་བ་ཡིན། དེ་ལྟ་བུའི་ལུས་སེམས་ཤིན་སྦངས་ཀི་བདེ་

བས་ཟིན་པའི་ཡུལ་རབ་ཏུ་འབྱེད་པའི་བོ་དེ་ལ་ལྷག་མཐོང་ཞེས་བརོད་ཀི་ཡོད། དེས་

ན་ངེས་པར་དུ་སྤིར་ཤེས་རབ་སྐྱེས་པ་ཙམ་ལ་བསམ་གཏན་མི་དགོས་ཀང༌། ལྷག་

མཐོང་སྐྱེ་བ་ལ་བསམ་གཏན་དགོས་ཀི་ཡོད། དེ་འདའི་བསླབ་པ་གསུམ་གི་ཉམས་

ལེན་ལ་བརོན་ནས་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་གོ་འཕང་ནི། ཞི་བ། དུལ་བ། དི་མ་མེད་

པ་བཅས་གཙོ་བོ་ཉོན་མོངས་པའི་དི་མ་ས་བོན་དང་བཅས་པ་སངས་པས་ཉོན་

མོངས་པའི་དི་མ་མེད་པ་སྟེ། སླར་སྐྱེ་མི་རུང་བའི་ཆོས་ཅན་དུ་བྱས་ནས་སངས་པས་

རྒྱུད་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཡིན་སྟབས་དི་མ་མེད་པ་དང༌། ཞི་བ་དང༌། དུལ་བ་ཞེས་

བརོད་པ་ཡིན། ཡང་ན་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པའི་གཞུང་དུ་གསུངས་པ་བཞིན། ཞི་

བ་ཞེས་བརོད་སབས་ལྷག་མེད་མང་འདས་ལ་སྦར་ཞིང༌། ཕུང་སོགས་ཆོས་ཅན་

གིས་སྤོས་པའི་སྣང་བ་མཐའ་དག་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་དབྱིངས་སུ་ཉེ་བར་ཞི་བའི་ལྷག་

མེད་མང་འདས་དང༌། དེ་ནས་མཉམ་བཞག་དེ་ལས་ཡར་ལངས་ནས་རེས་ཐོབ་ཀི་

སབས་ལ་ཉོན་མོངས་ས་བོན་དང་བཅས་པ་གཏན་ནས་སངས་པས། དེའི་དབང་

ལས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་དུལ་བའི་ཡོན་ཏན་ཞིག་ཡོང་བ་ཡིན། ཕྱོགས་གཅིག་

ནས་གང་སྣང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ཤར་བ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་ལ། དེའི་ཐོག་ནས་ཤིན་ཏུའམ་

རབ་ཏུ་ཞི་བ་དུལ་བ་ཞིག་ཡོང་བ་དེ་འདར་གོ་རྒྱུ་མིན་ནམ་སམ། 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

མདོར་ན་དེ་ལྟ་བུའི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞི་བ། དུལ་བ། དི་མ་མེད་པའི་གོ་

འཕང་དང༌། རྒ་ཤིའི་སྡུག་བསལ་དེ་དག་ཉོན་མོངས་ཀི་དབང་གིས་བྱུང་བས་རྒ་ཤིའི་

སྡུག་བསལ་གཏན་ནས་བཅོམ་པའི་གོ་འཕང་ནི། མི་རྒ་མི་འཆི་ཟད་པ་མེད་པ་སྟེ་

གཏན་དུ་བདེ་བ་དང༌། འགྱུར་བ་མེད་པ་དང༌། ཡང་ན་ཐར་པ་ལན་གཅིག་ཐོབ་པ་སྟེ། 

དཔེར་ན། སིད་རེའི་སེམས་ལྟ་བུ་ཐོབ་ན་ཅི་ཡང་མེད་མན་ཆད་ཀི་ཉོན་མོངས་མངོན་

གྱུར་བ་རྣམས་རེ་ཞིག་འགགས་ནས་སྐྱེ་རྒྱུ་མེད་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད། འོན་ཀང་དེ་ནི་

རེ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་དེའི་ས་བོན་སངས་མེད་པས་སླར་རྐེན་དང་འཕྲད་ན་སྐྱེས་ཡོང་

གི་ཡོད། དེས་ན་ད་ལྟ། གོ་འཕང་མི་རྒ་མི་འཆི་ཟད་མི་འཚལ། །ཞེས་པ་ནི་ཉོན་མོངས་

ས་བོན་དང་བཅས་པ་སངས་པས་སངས་པ་དེ་ནམ་ཡང་ཉམས་པ་མེད་པར་སོད་ཀི་

ཡོད་པས། དེ་ལྟ་བུའི་ཆ་ནས་བརོད་ཆོག་གི་མེད་དམ་སམ། 

ཡང་སངས་རྒྱས་ཀི་མང་འདས་ལ་བརིས་ན་ནི། དེ་བས་ཀང་བསླབ་པ་གསུམ་

གི་ཉམས་ལེན་འདི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀིས་ཟིན་པའི་ཐོག་ནས་བསླབ་པ་གསུམ་གི་

ཉམས་ལེན་བྱས་ན། སིད་ཞིའི་མཐའ་གཉིས་ལས་འདས་པའི་མི་གནས་པའི་མང་

འདས་དང༌། མདོར་ན་ཉོན་མོངས་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་གཏན་ནས་སྦངས་

པའི་ཞི་བ་དང༌། དུལ་བ། མཐར་ཐུག་པའི་གོ་འཕང་སྟེ། ཇི་སིད་ནམ་མཁའ་མ་ཟད་ཀི་

བར་ལ་འཕྲིན་ལས་རྒྱུན་མི་ཆད་དུ་འཇུག་པའི་གོ་འཕང་ལ་སྦར་ནའང་སྦར་ཆོག་གི་

མེད་དམ་སམ། གཤམ་དུ་དེ་ལྟ་བུའི་གོ་འཕང་དེ་ཉིད་མངོན་དུ་བྱེད་དགོས་སོ་ཞེས་

གསུངས་ཤིང༌། དེ་ལྟ་བུའི་གོ་འཕང་ནི། 

ས་ཆུ་མེ་རླུང་ཉི་ཟླ་བྲལ་ཐོབ་མཛོད། །
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བཤེས་སྤྲིང་གི་བཀའ་ཁྲིད།

ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་ས་ཆུ་མེ་རླུང་གི་འབྱུང་བའི། གཞན་སེས་ཐར་པ་ཞེས་

བརོད་པ་ལྟར་ང་ཚོས་བགོད་པར་བྱ་བའི་ཡུལ་མཐར་ཐུག་ནི། དཔེར་ན། དག་ཞིང་ལྟ་

བུ་ཕལ་ཆེར་འབྱུང་བའི་བདག་ཉིད་དུ་བཞག་ཆོག་གི་མེད་དམ་སམ། ཡང་ན་ས་ཆུ་

མེ་རླུང་ཉི་མ་ཟླ་བ་ཞེས་པ་ནི། ཉི་མ་དང་ཟླ་བར་སྐྱབས་སུ་འགོ་མཁན་ཡོང་གི་ཡོད། 

དེ་ལྟ་བུ་ནི་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀི་ཉམས་ལེན་བྱེད་མཁན་གི་བགོད་བྱ་མཐར་

ཐུག་མིན་ལ། དེ་ནི་བྲལ་བའི་ཡོན་ཏན་གི་ཁད་པར་དང་ལྡན་པ་གང་ཡང་མིན་ཞེས་

གསུངས་སོ། །

དན་དང་ཆོས་རབ་འབྱེད་དང་བརོན་འགྲུས་དང༌། །

དགའ་དང་ཤིན་ཏུ་སྦངས་དང་ཏིང་འཛིན་དང༌། །

བཏང་སོམས་འདི་བདུན་བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་སྟེ། །

མ་ངན་འདས་ཐོབ་བགིད་པའི་དགེ་ཚོགས་ལགས། །

ཞེས་གོང་དུ་དད་སོགས་དབང་པོ་ལྔ་དང༌། སྟོབས་ལྔ་སོགས་སོ་སོ་སྐྱེ་བོའི་

ལམ་གི་རེ་མོ་ཞེས་པའི་མཇུག་མཐུད་ནས་མཐོང་ལམ་གི་སབས་སུ་བྱང་ཆུབ་ཡན་

ལག་བདུན་ཞེས་དམིགས་པ་མི་བརེད་པའི་དན་པ་དང༌། ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ཀི་

ཤེས་རབ་སྟེ། སྤོད་འཇུག་ལས།

བརོན་གང་དགེ་ལ་སྤོ་བའོ། །

ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་དགེ་བ་ལ་སྤོ་བའི་བརོན་འགྲུས། དེ་ལ་ཡིད་དགའ་བ་

དང༌། ལུས་སེམས་ཤིན་ཏུ་སྦངས་པ། རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན། འདིའི་བཏང་

སོམས་ཞེས་པ་ནི་ངང་གིས་འཇུག་པའི་བཏང་སོམས་ཏེ། རོལ་བ་ལྷོད་ནས་ངང་གིས་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

འཇུག་པའི་བཏང་སོམས་བཅས་བདུན་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་སྟེ། མ་ངན་ལས་

འདས་པ་ཐོབ་པར་བགིད་པའི་དགེ་བའི་ཚོགས་ཡིན་ཞེས་གསུངས་སོ། །

ཤེས་རབ་མེད་པར་བསམ་གཏན་ཡོད་མིན་ཏེ། །

བསམ་གཏན་མེད་པར་ཡང་ནི་ཤེས་རབ་མེད། །

གང་ལ་དེ་གཉིས་ཡོད་པས་སིད་པ་ཡི། །

རྒྱ་མཚོ་གནག་རེས་ལྟ་བུར་འཚལ་བར་བགི། །

ཞེས་གསུངས་པ་ནི། ཞི་ལྷག་གཉིས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་དགོས་ཞེས་གསུངས་ཡོད། 

ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ཀི་ཤེས་རབ་དང༌། གཙོ་བོ་ཇི་ལྟ་བ་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་

མེད་ན་བསམ་གཏན་ཙམ་གིས་སིད་པ་འཁོར་བ་ལས་གོལ་མི་ཐུབ། མདོར་ན་ཉོན་

མོངས་རགས་པ་མགོ་གནོན་པ་ཙམ་ལས། 

རེ་གཅིག་བསམ་གཏན་ལ་འཁོར་བ་ཡི། །

ར་བ་གཅོད་པའི་ནུས་པ་མ་མཐོང་ཞིང༌། །

ཞི་གནས་ལམ་དང་བྲལ་བའི་ཤེས་རབ་ཀིས། །

ཇི་ཙམ་དཔྱད་ཀང་ཉོན་མོངས་མི་ལྡོག་པས། །

ཞེས་ལམ་རིམ་བསྡུས་དོན་ལས་ཇི་སད་གསུངས་པ་བཞིན་ཞི་གནས་སམ་

བསམ་གཏན་མེད་པར་སྟོང་ཉིད་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་སྐྱེས་ཀིས་གང་འཚམས་གོང་

ནས་གོང་དུ་འཕེལ་ཐུབ་ཀང༌། སྟོང་ཉིད་ལ་གསལ་སྣང་འདེན་ཐུབ་པ་ཞིག་མི་ཡོང་

བས། བསམ་གཏན་མེད་པར་ཡང་ནི་ཤེས་རབ་མེད། །ཅེས་གསུངས་ཤིང༌། དེ་ལྟར་

སྐྱེས་བུ་གང་ལ་དེ་གཉིས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་ནས་ཉམས་ལེན་བསྐྱངས་ཐུབ་པ་བྱུང་ན། 
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སིད་པའི་རྒྱ་མཚོ་དེ་ཉིད་གནག་རེས་ལྟ་བུར་ཏེ་སེམས་ཅན་གནག་ཕྱུགས་ཀི་རེས་

ཀི་ཆུ་བཞིན་མྱུར་དུ་སམ་འགོ་བ་སྟེ། རྒྱ་མཚོ་གནག་རེས་ལྟ་བུར་འཚལ་བ་སྟེ། སིད་

པ་འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་གནག་རེས་ཀི་ཆུ་ལྟར་མགོགས་པོར་སམ་

ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་གསུངས་སོ། །

དེ་ནས་གོལ་ས་ལ་ལུང་མ་བསྟན་གི་ལྟ་བ་བཅུ་བཞི་ནི། སྟོན་པ་ལ་མུ་སྟེགས་

པའི་ལྟ་བ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ལྟ་བུ་ལྟ་ངན་འད་མིན་མང་པོ་ཞིག་ཡོད། དེ་དག་གཞི་ལ་

བཞག་ནས་མདོར་ན་གང་ཟག་གི་བདག་ལ་བསམ་བོ་བཏང་ནས་དེ་ལྟ་བུའི་བདག་ནི་

སོན་གི་མཐའ་དང༌། ཕྱི་མའི་མཐའ་སོགས་གང་ཟག་གི་བདག་ལས་བརམས་པའི་དི་

བ་ཞུ་སབས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ལན་གང་ཞིག་བཀའ་གནང་ཡང༌། ཕ་རོལ་

པོའི་རྒྱུད་ལ་ལྟ་བ་རྣམ་དག་སྐྱེ་ཐུབ་པ་ཞིག་གནས་སབས་དེར་མེད་པས་ན། གནས་

སབས་རིང་ལ་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་དེ་ལྟ་བུའི་ལུང་མ་བསྟན་གི་ལྟ་བ་བཅུ་བཞི་

གསུངས་ཡོད། དེས་ན།

ལུང་མ་བསྟན་པ་བཅུ་བཞི་འཇིག་རེན་ན། །

ཉི་མའི་གཉེན་གིས་རབ་གསུངས་གང་ལགས་པ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བདག་རག་པ་དང༌། མི་རག་པ་ལ་སོགས་སོན་གི་མཐའ་

ལ་བརེན་པ་བཞི། འཇིག་རེན་མཐའ་དང་ལྡན་པ། མི་ལྡན་པ། གཉིས་ཀ གཉིས་མིན་

བཅས་ཕྱི་མའི་མཐའ་ལ་བརེན་པ་བཞི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཞན་དོན་དུ་

གཤེགས་པའི་རེས་སུ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གོངས་ཕན་ཆད་དུ་འབྱུང་བ་དང༌། མི་

འབྱུང་བ། གཉིས་ཀ་དང༌། གཉིས་མིན་བཅས་མང་འདས་ཀི་མཐའ་ལ་བརེན་པ་བཞི། 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དེ་ནས་བདག་ཕུང་གཅིག་དང༌། ཐ་དད་དེ་ལུས་དང་སོག་ལ་བརེན་པ་གཉིས་བཅས་

བཅུ་བཞི་སྟེ། དེ་ལྟ་བུའི་ལུང་མ་བསྟན་གི་ལྟ་བ་བཅུ་བཞི་ཉི་མའི་གཉེན་གི་གསུང་

རབ་ལས་གསུངས་ཡོད་ཅེས་དང༌། དེ་ལྟར་ལྟ་བ་དེ་རྣམས་ལྟ་ངན་ཡིན་པས་ཐར་པ་

ཐོབ་པ་ལ་གེགས་བྱེད་ཅིང༌། མདོར་ན་བདག་འཛིན་བརན་དུ་གཏོང་བའི་ལྟ་བ་

ཆགས་ཡོད་པས།

དེ་དག་རྣམས་ལ་བསམ་པར་མི་བགི་སྟེ། །

དེ་ཡིས་བོ་ནི་ཞི་བར་བགིད་མ་ལགས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དེ་ལྟར་ཐར་པ་ཐོབ་པ་ལ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་དགོས་སོ་

ཞེས་གསུངས་པའི་གནད་འགག་གང་ལ་ཐུག་ཅེ་ན། འཁོར་བའི་ར་བ་མ་རིག་པས་

བྱེད་ཀི་ཡོད། མ་རིག་པ་ནི་སྤིར་ཀུན་འབྱུང་ལས་དང་ཉོན་མོངས་ཞེས་པའི་ར་བ་

ཉོན་མོངས་ཡིན། ཉོན་མོངས་ལའང་ལྟ་བ་དང་ལྟ་མིན་གི་ཉོན་མོངས་གཉིས་ཡོད་

པས་ལྟ་མིན་གི་ཉོན་མོངས་འདོད་ཆགས་དང༌། ཞེ་སང་ལྟ་བུ་ནི་ཅུང་ཙམ་སོབ་པ་ལྟ་

བུ་ཞིག་ཡོད། ཤེས་རབ་ཉོན་མོངས་ཅན་ལྟ་བ་ཡིན་པའི་ཉོན་མོངས་དེ་རྣམས་ཀིས་

ངེས་པ་ལྟར་སྣང་དངས་ཀི་ཡོད། དཔེར་ན། མཐར་ལྟ་དང་ལོག་ལྟས་རྒྱུ་མཚན་གི་

ཐོག་ནས་སེམས་ལ་གང་འཚམས་ཀི་ངེས་པ་ལྟར་སྣང་དངས་མཁན་ཞིག་དང༌། 

འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་ནི་ཡུལ་དེར་ཞེན་ཅིང་ཆེད་པ་དང༌། ཡུལ་དེ་ལ་མི་འདོད་

པར་རྒྱབ་ཀིས་ཕྱོགས་པ་ཞིག་ལས། ཡང་ཆགས་སང་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་དངས་ཡོང་

གི་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་ལྟར་སྣང་ཞིག་དངས་པའི་ཐོག་ནས་ཆགས་སང་སྐྱེ་བ་ཡོད་ཀང༌། 

བོའི་འགོ་སྟངས་ལྟ་བུར་ཤེས་རབ་ཉོན་མོངས་ཅན་ལྟ་བའི་ཉོན་མོངས་དེ་རྣམས་
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ཤུགས་དང་དམ་འཛིན་ལྟ་བུ་ཆེ་བ་ཡོད། དེས་ན་སེལ་བའི་ཐབས་ལམ་ནི། ཞེ་སང་

གི་གཉེན་པོར་བྱམས་པ་སོམ་ཞེས་བརོད་སབས་སྤིར་བཏང་བོ་དེ་དག་མ་རོག་པའི་

བོ་ལ་བཞག་གི་འདུག དེ་ནི་ཡུལ་ལ་ངེས་པ་འདེན་མཁན་ཞིག་ཕལ་ཆེར་མིན། ཤེས་

རབ་ཉོན་མོངས་ཅན་ལྟ་བུ་སེལ་རྒྱུ་ནི་རང་ཉིད་ངེས་པ་འདེན་མཁན་གི་བོ་དང༌། ཕྱིན་

ཅི་ལོག་གི་བོ་ཞིག་ཡིན་པས་དེའི་གཉེན་པོ་ནི་ཡུལ་ལ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ངེས་པ་

འདེན་མཁན་ཞིག་བཅས་ཀི་ཁད་པར་ཡོད། 

དེས་ན་སྤིར་ཉོན་མོངས་ལ་ལྟ་བ་དང་ལྟ་མིན་གཉིས་ཡོད་ཅིང༌། དེའི་ནང་ནས་

ལྟ་བའི་ཉོན་མོངས་རྣམས་ཕལ་ཆེར་མཁེགས་པ་མེད་དམ་སམ། དེ་ལྟ་བུའི་ལྟ་མིན་

གི་ཉོན་མོངས་ཀི་ནང་ནས་ར་བ་ཐུག་ས་ནི་བདེན་འཛིན་གི་མ་རིག་པ་དང༌། སབས་

རེ་གཞུང་གི་ནང་འཇིག་ལྟ་ཞེས་པ་ཞིག་ཐོན་གི་ཡོད། འཇིག་པའི་ཆོས་ཅན་གི་ཕུང་

པོའི་ཚོགས་པ་ལ་དམིགས་ནས་ངའོ་སམ་དུ་འཛིན་པའི་འཇིག་ལྟ་ཞེས་གསུངས་པ་

གཅིག་དང༌། ཡང་དེ་ལྟ་བུའི་ངར་འཛིན་འཇིག་ལྟ་ལྷན་སྐྱེས་སྐྱེ་བ་ལ་དེའི་གཞི་མ་ལྟ་

བུར་སྤིར་འཇིག་ལྟའི་དམིགས་པ་བདག་དེ་ཕུང་པོ་བོ་ཡུལ་དུ་ཤར་བའི་ཐོག་ནས་

བདག་བོ་ཡུལ་དུ་བྱེད་དགོས་པས། ཕུང་པོ་བོ་ཡུལ་དུ་ཤར་སབས། ཕུང་པོ་བདེན་

གྲུབ་ཀི་སྣང་བ་ཤར་གི་ཡོད། དེ་ལ་ཕལ་ཆེར་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་དུ་འཐད་འཛིན་

ཞིག་སྐྱེས་ཀི་ཡོད། ཆོས་ཀི་བདག་འཛིན་གིས་གཞི་བྱས་ཏེ་གང་ཟག་གི་བདག་

འཛིན་གི་འཇིག་ལྟ་དེ་དག་སྐྱེས་ཡོང་གི་ཡོད། 

དེ་འདའི་ཐོག་ནས་ང་ཡི་ཕུང་སོགས་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་དང༌། རྒྱུད་

ཀིས་མ་བསྡུས་པའི་རི་ར་བ་ཁང་ཁིམ་ལ་སོགས་པ། གཉེན་ཉེ་དུ་སོགས་གང་ཞིག་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཡིན་ཡང་ཕར་རྒྱ་བསྐྱེད་ཡོང་བ་ཞིག་ཡིན། གཙོ་བོ་ཉེས་པ་ཀུན་གི་ར་བ་འཇིག་ལྟ་

དང༌། བདག་འཛིན་གིས་བྱེད་ཀི་ཡོད་པས། དེ་ནི་ཤེས་རབ་ཉོན་མོངས་ཅན་ཆགས་

ཀི་ཡོད། འདི་སོང་བྱེད་ཀི་གཉེན་པོ་ནི་བདག་མེད་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་སྐྱེས་ནས་

དེ་གོམས་དགོས་པ་ཡིན། 

གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་ཉོན་མོངས་ལ་གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡོད་དུ་

འཛིན་པའི་འཛིན་པས་དངས་པའི་ཉོན་མོངས་རགས་པ་ནི་མ་རིག་པའི་རྒྱུ་བྱས་ནས་

ཡོང་གི་ཡོད་ཀང༌། བདེན་འཛིན་གི་མ་རིག་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་དུ་མེད། ཉོན་

མོངས་ཕྲ་བའི་རིགས་གཅིག་ནི་བདེན་འཛིན་དང་མཚུངས་ལྡན་དུ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡོང་

གི་ཡོད། དེས་ན་བདེན་འཛིན་དང་མཚུངས་ལྡན་དུ་ཡོད་པའི་ཕྲ་བའི་ཉོན་མོངས་

ཆགས་སང་གཉིས་ཕལ་ཆེར་བདེན་པར་འཛིན་གི་ཡོད། ཡུལ་བཟང་ཞན་གཉིས་

བདེན་པར་རོག་པ་ཕལ་ཆེར་ཆགས་ཀི་ཡོད། དེ་ལྟར་ཡིན་ན་ལྟ་དང་ལྟ་མིན་གི་ཉོན་

མོངས་གང་ཡིན་དབྱེ་བ་ཕྱེ་དགོས་པ་ཡིན། གཅིག་བྱས་ན་ཆགས་སང་ཕྲ་མོས་ཡུལ་

བདེན་པར་འཛིན་ཀང་དེ་ནི་རང་སྟོབས་ཀིས་འཛིན་པ་མ་ཡིན་པར་གཞན་སྟོབས་

ཀིས་འཛིན་པ་ཡིན། དེ་ཉིད་རང་སྟོབས་ཀིས་འཛིན་པ་མིན་པའི་ཆ་ནས་ལྟ་མིན་གི་

ཉོན་མོངས་ལ་བཞག་ཆོག་གམ་སམ། གང་ལྟར་ཉོན་མོངས་ཕྲ་རགས་མང་པོ་ཞིག་

ཡོང་གི་ཡོད། དེ་དག་ངོས་འཛིན་པ་ལ་སོ་སོའི་ཉམས་མོང་གི་སྟེང་ནས་བསམ་བོ་

མང་པོ་བཏང་ནས་དཔྱད་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན། 

མ་རིག་པ་ལས་ལས་ཏེ་དེ་ལས་ནི། །

རྣམ་ཤེས་དེ་ལས་མིང་དང་གཟུགས་རབ་འབྱུང༌། །
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བཤེས་སྤྲིང་གི་བཀའ་ཁྲིད།

དེ་ལས་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་སྟེ་དེ་ལས་ནི། །

རེག་པ་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བར་ཐུབ་པས་གསུངས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དེ་ལྟ་བུའི་ཉོན་མོངས་རྣམས་ཀི་ར་བ་བདེན་འཛིན་མ་

རིག་པ་ལ་ཐུག་ཅིང༌། མ་རིག་པ་ལས་དགེ་སིག་གི་ལས་དཀར་ནག་དང༌། དེ་ལས་

རྣམ་ཤེས་ཞེས་པ་དེར་རྒྱུ་དུས་ཀི་རྣམ་ཤེས་དང༌། འབྲས་དུས་ཀི་རྣམ་ཤེས་གཉིས་

སུ་ཕྱེ་ན། ལས་དེ་ཉིད་གསོག་བཞིན་པའི་གནས་སབས་ཀི་རྣམ་ཤེས་དེ་ལ་རྒྱུ་དུས་

ཀི་རྣམ་ཤེས་དང༌། ལས་དེ་ཉིད་སད་ཅིག་གཉིས་པར་འགག་འགོ་གི་ཡོད། ལས་དེ་

ཞིག་པའི་ཞིག་པ། དཔེར་ན། ང་རང་ཚོའི་འདས་པའི་བྱུང་བ་ཞིག་པའི་ཞིག་པ་དེའི་

བག་ཆགས་བཞག་ཟིན་པ་ཡིན། བག་ཆགས་ཞེས་པ་ནི། ཤེས་པའི་སྟེང་ནས་བསམ་

བོ་གཏོང་དགོས་པ་ཡིན། དཔེར་ན། ང་རང་ཚོའི་འདས་པའི་བྱུང་བ་འགགས་ཞེས་པ་

ཞིག་ཡོད། དེ་ཞིག་པའི་སྟེང་ནས་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པ་མིན་ནམ་སམ། གང་

ལྟར་ཁ་སང་དང་ཁ་ཉིན་བྱུང་བ་དེ་དག་དེ་རིང་གི་སབས་སུ་ཞིག་ཚར་ནས་མེད། དེ་

དག་འགགས་ཟིན་པ་ཡིན། ཡིན་ཡང་ཁ་སང་དང་ཁ་ཉིན་གི་བྱུང་བ་དེས་དེ་རིང་ལ་

ཕན་གནོད་འདེན་གི་ཡོད། ཕན་གནོད་འདེན་པ་དེ་ཁ་སང་ཁ་ཉིན་གི་བྱུང་བ་དེ་

འགགས་ཚར་བ་ཡིན། ཕན་གནོད་འདེན་པ་ནི་ཕལ་ཆེར་ཞིག་པའི་སྟེང་ནས་བསམ་

བོ་གཏོང་དགོས་པ་མིན་ནམ་སམ། ཞིག་པས་བྱ་བ་བྱེད་ཀི་ཡོད་དམ་མེད། གང་ལྟར་

འདིར་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་པ་ནི། རྒྱུ་དུས་ཀི་རྣམ་ཤེས་ཀི་སྟེང་དུ་བག་ཆགས་

འགོས་པ་དེ། མ་འོངས་པ་ན་རྐེན་དང་འཕྲད་སབས་ལས་ཀི་དབང་གིས་ཉིང་

མཚམས་སྦར་སབས་ཀི་རྣམ་ཤེས་ལ་འབྲས་དུས་ཀི་རྣམ་ཤེས་ཞེས་དང༌། རྣམ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཤེས་དེ་ལས་མངལ་དུ་ཉིང་མཚམས་སྦར་ནས་སྐྱེ་བའི་རྣམ་ཤེས་སླེབས་སབས་དེ་

ལས་མིང་གཟུགས། ཕུང་པོ་བཞི་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ནི་མིང་གཞིའི་ཕུང་པོ་བཞི། དེ་མིན་

གི་བཞི་པའི་ལུས་བཟུང་བའི་སབས་ཀི་ཕུང་པོ་ལྔ་པར་སྦར་སབས་མིང་དང་

གཟུགས་རབ་ཏུ་འབྱུང་ཞེས་དང༌། དེ་ལས་མིང་གཟུགས་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་ཅེས་སྐྱེ་

མཆེད་དོད་པའི་སབས་སུ། དེ་ལས་ཡིད་དབང་རྣམ་ཤེས་གསུམ་རྒྱུད་ཀིས་འདུས་

པའི་རེག་པ་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བར་ཐུབ་པས་གསུངས་ཞེས་སོ། །

རེག་པ་ལས་ནི་ཚོར་བ་ཀུན་འབྱུང་སྟེ། །

ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ཡིད་དབང་རྣམ་ཤེས་གསུམ་འདུས་པའི་རེག་པ་ལས་

སོ་སོའི་བོ་ངོ་ལ་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཞིག་ཡིན་ན་དེ་ལ་བརེན་ནས་ཚོར་བ་བདེ་བ་དང༌། 

ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་ཞིག་ཡིན་ན་དེ་ལ་བརེན་ནས་ཚོར་བ་སྡུག་བསལ། བར་མ་ཞིག་

ཡིན་ན་ཚོར་བ་བཏང་སོམས་བཅས་དེ་ལྟ་བུའི་ཡིད་དབང་རྣམ་ཤེས་གསུམ་འདུས་

ཤིང་རེག་པའི་སོ་ནས་ཡུལ་ལ་ལོངས་སུ་སྤོད་པ་ལ་བརེན་ནས་ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་

ཡོང་བའི་ཚོར་བ་ཀུན་འབྱུང་སྟེ་ཞེས་སོ། །

ཚོར་བའི་གཞི་ལས་སེད་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་འདིར་སེད་པ་ཞེས་ནི། ཚོར་བ་བདེ་བ་ལས་མི་འབྲལ་

བར་འདོད་པས་སེད་ཅིང༌། ཚོར་བ་སྡུག་བསལ་ལས་འབྲལ་བར་འདོད་པས་སེད་

པའི་ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་ལ་ཆགས་པ་སྟེ་སེད་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཞེས་སོ། །

སེད་ལས་ལེན་པ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་སྟེ། །

ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ལེན་པ་ནི། ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་ཡོང་བའི་རྒྱུ་ཡུལ་
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གཟུགས་སྒ་སོགས་འདུས་ཤིང་ཆགས་པ་དང༌། ཉེ་བར་ལེན་པའི་གཞི་ལྟ་བུར་

གསུང་གི་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའི་ཉེ་བར་ལེན་པའི་གཞི་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་སྟེ། དེ་འདའི་སེད་

ལེན་གི་གསོས་བཏབས་ནས་ཡང་སིད་ཕྱི་མ་འགྲུབ་པའི་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་གྱུར་

བའི་གནས་སབས་སུ་བག་ཆགས་དེ་ལས་སིད་པ་ཞེས་ལས་དེ་ཉིད་འགགས་ཚར་

བ་ཡིན། ལས་ཀི་བག་ཆགས་ལ་བསམ་བོ་བཏང་ནས། ལས་ཀི་བག་ཆགས་རང་

འབྲས་སྐྱེ་བ་འགྲུབ་པའི་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་གྱུར་བའི་གནས་སབས་དེ་ལ་སིད་པའི་

མིང་བཏགས་ཤིང༌། འབྲས་བུ་སིད་པའི་མིང་དེ་རྒྱུ་ལ་བཏགས་ནས་འབྲས་མིང་རྒྱུ་

ལ་བཏགས་པས་སིད་པ་ཞེས་བརོད་པས། སིད་པ་དེ་ལས་ཉིང་མཚམས་སྦོར་བས་

སྐྱེ་བ་ལགས་ཞེས་གསུངས། 

དེ་ལས་སིད་པ་སིད་ལས་སྐྱེ་བ་ལགས། །

སྐྱེ་བ་ཡོད་ན་མ་ངན་ན་རྒ་དང༌། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྐྱེ་བའི་རེན་འབྲེལ་དང༌། ཕུང་པོ་སིན་ཞིང་ཞན་དུ་གྱུར་

པའི་རྒ་བ་དང༌། ནད་དང༌། རིགས་མཐུན་འདོར་བའི་འཆི་བ། གཞན་ཡང་འདོད་པས་

ཕོངས་པ་དང༌། སྨྲེ་སགས་འདོན་པ་དང༌། ཡིད་མི་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་སྡུག་བསལ་

ཕུང་པོ་འབའ་ཞིག་གོ །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། 

འདོད་པས་འཕོངས་དང་འཆི་བས་འཇིགས་སོགས་ཀི། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རེན་སོ་སོར་སྡུག་བསལ་མི་འད་བ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་སྡུག་

བསལ་གི་ཕུང་པོ་འབའ་ཞིག་གོ་སྟེ་སྡུག་བསལ་ཕུང་པོ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་འབྱུང་སྟེ་ཞེས་

དང༌། 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

སྡུག་བསལ་ཕུང་པོ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་འབྱུང་སྟེ། །

ཞེས་གཙོ་བོ་མཐར་གཏུགས་ན་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་རྨོངས་པའི་མ་རིག་པའི་དབང་

ལས་དག་མ་དག་གི་སིད་པ་ལ་སྐྱེ་བའི་ལས་རྣམས་བསགས་ནས་འདི་ལྟར་ཡོང་གི་

ཡོད། དེས་ན་ང་རང་ཚོའི་སྡུག་བསལ་དེ་དག་ཡོང་བའི་ར་བ་ནི་ཕུང་པོ་འདི་ཉིད་

སྐྱེས་པའི་དབང་གིས་བྱུང་བ་ཡིན། དེའི་ར་བ་མ་རིག་པའི་དབང་གིས་བྱུང་བས་མ་

རིག་པ་འགགས་དགོས་ཤིང༌། མ་རིག་པ་འགགས་ན་སྐྱེ་བ་འཕེན་བྱེད་ཀི་ལས་

གསར་དུ་གསོག་པ་དེ་འགགས་པ་ལ་བརེན་ནས་སྐྱེ་བ་མི་ཡོང་བས།

སྐྱེ་བ་འགགས་པས་འདི་ཀུན་འགག་པར་འགྱུར། །

ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། དེས་ན།

རེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་འདི་རྒྱལ་བ་ཡི། །

གསུང་གི་མཛོད་ཀི་གཅེས་པ་ཟབ་མོ་སྟེ། །

གང་གིས་འདི་ནི་ཡང་དག་མཐོང་བ་དེས། །

སངས་རྒྱས་དེ་ཉིད་རིག་པ་རྣམ་མཆོག་མཐོང༌། །

ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་སྐྱེ་བོ་གང་གིས་རེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་ཚུལ་

ཡང་དག་པར་མཐོང་བ་དེས། སངས་རྒྱས་དེ་ཉིད་རིག་པ་རྣམ་མཐོང་ཞེས་པ་སྟེ་གོང་

དུ་ཞུས་པ་བཞིན་ཆོས་སྐུ་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་སོ། །

དེ་དག་གིས་ང་རང་ཚོ་བཅུད་ཀི་སེམས་ཅན་གི་སྐྱེ་བ་འགོ་སྟངས་དེ་དག་

གསུངས་པ་དང༌། གཙོ་བོ་བཅུད་ཀི་སེམས་ཅན་འདི་འད་ཞིག་ཡོད་པས་སྣོད་ཀི་

འཇིག་རེན་གི་ཆགས་འཇིག་བྱེད་པ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཡིན། ང་རང་ཚོ་བཅུད་ཀི་
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སེམས་ཅན་གི་ཤེས་པ་ལ་ཆ་བཞག་ཀང༌། ཤེས་པ་གསལ་རིག་གི་རང་བཞིན་དུ་

ཡོད་པ་ནི། ལས་ཀིས་བྱས་པ་གང་ཡང་མིན་ལ། ཤེས་པའི་ཉེར་ལེན་ལ་གསལ་རིག་

གི་རིགས་འདའི་རྒྱུ་ས་མ་དགོས་པ་དེ་ཡང་ལས་ཀིས་བྱས་པ་མིན། དེ་བཞིན་

གཟུགས་ཕུང་ལ་སོགས་པ་དེ་དང་དེའི་དབྱིབས་དང་ཁ་དོག་དང༌། རྡུལ་རས་འདུས་

ནས་ཡོད་པ་དེ་ཡང་ལས་ཀིས་བྱས་པ་ཡིན་མིན་མི་ཤེས། དེ་བཞིན་སྣོད་ཀི་འཇིག་

རེན་དེ་དག་ཀང་ས་ཆུ་མེ་རླུང་གི་འབྱུང་བ་བཞི་ཡོད་པ་དེ་ཡང་ལས་ཀི་དབང་གི་ཅང་

ཨེ་ཡིན་ནམ་སམ། 

ཡང་བཤད་སྟངས་གཞན་ཞིག་ནས་བཤད་ན། ཕྱིའི་འབྱུང་བ་ལྔ་ནང་གི་འབྱུང་

བ་ལྔ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་ཅིང༌། ནང་གི་འབྱུང་བ་ལྔ་ལས་སྐྱེ་བ་འདོད་ཀི་ཡོད་མེད་མི་

ཤེས་ཀང༌། གང་ལྟར་ཕྱིའི་འབྱུང་བ་ལྔ་དང་ནང་གི་འབྱུང་བ་ལྔ་འབྲེལ་བ་ཡོད་ལ། 

ནང་གི་འབྱུང་བ་ལྔ་ལའང་ནང་གི་འབྱུང་བ་རགས་པ་དེ་དག་ནང་གི་འབྱུང་བ་ཕྲ་བ་ལ་

བརེན་པའམ་ཕྲ་བ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད། ནང་གི་འབྱུང་བ་ཕྲ་བ་དེ་མཐར་གཏུགས་ན་

རླུང་འོད་གསལ་ལྔ་པ་ཞེས་པ་དེ་ལ་ཐུག་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་ལྟ་བུའི་ཐོག་ནས་ང་རང་

ཚོའི་སེམས་དུལ་མ་དུལ་གི་དབང་གིས་ཕྱིའི་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་འགོ་བའི་ཐོག་

ནས་བཤད་ན་མ་གཏོགས་བཤད་ཁག་པོ་ཡིན། མདོར་དོན་ཕྱིའི་འབྱུང་བ་ལྔ་ཡོད་པ་

གང་གི་དབང་གིས་འབྱུང་ངམ་ཞེ་ན། ཕལ་ཆེར་ལས་ཀི་དབང་གིས་བྱུང་བ་རེད་ཅེས་

བརོད་དགོས་མིན་མི་ཤེས། དེ་ནི་རང་བཞིན་རེད་ཅེས་བརོད་དགོས་པ་མིན་ནམ་

སམ། ཤེས་པ་གསལ་རིག་གི་ངོ་བོར་ཡོད་པ་དང༌། གཟུགས་ཅན་དང་གཟུགས་ཅན་

མ་ཡིན་པའི་ཆོས་གཉིས་ཡོད་པ་དེ་གང་གིས་བྱས་སམ་ཞེ་ན། ལས་ཀི་དབང་གིས་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

རེད་ཅེས་བརོད་རྒྱུ་ཕལ་ཆེར་མེད། དེ་ནི་རང་བཞིན་དང་ཆོས་ཉིད་རེད་ཅེས་བརོད་

དགོས་པ་ཡིན། 

དེས་ན་ང་རང་ཚོར་རིག་པ་བཞིའི་ནང་ཆོས་ཉིད་ཀི་རིག་པ་ཞེས་པ་ཞིག་ཡོད། 

དེར་བརེན་དཔེར་ན་ཕྱི་སྣོད་ཀི་བཀོད་པ་གཟུགས་ཅན་དེ་དག་ཀང༌། ས་ཆུ་མེ་རླུང་

གི་འབྱུང་བ་རགས་པ་དེ་དག་ཇེ་ཕྲར་ཕྱིན་པ་དང༌། འབྱུང་བ་ཕྲ་མོ་ལས་ཡང་འབྱུང་

བ་རགས་པ་རྣམས་ཚུར་སྐྱེས་པ་བཅས་དེ་ལྟར་ཆར་ནུབ་བྱེད་པ་ནི། དུས་ངེས་ཅན་

ཞིག་གི་ནང་ཡོང་བ་དང༌། དེ་ལྟ་བུའི་བཅུད་ཀི་སེམས་ཅན་ནི་སྤི་མཐུན་གི་ལས་ཀི་

དབང་གིས་ཡོང་བ་དང༌། སྣོད་ཀི་བཀོད་པ་གང་ཞིག་ཆགས་མིན། མདོར་ན་བཅུད་

ཀི་སེམས་ཅད་རྣམས་ལ་བདེ་སྡུག་གི་ཚོར་བ་ཡོང་བའི་རྐེན་ནི། སབས་དེའི་འགོ་

བའི་ལས་དང་ཕལ་ཆེར་འབྲེལ་བ་ཡོད། སྤིར་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུར་འགོ་བ་ནི་ལས་ཀི་

དབང་གིས་བྱུང་བ་གང་ཡང་མིན་པར་དེ་ནི་དངོས་པོའི་ཆོས་ཉིད་ཡིན། འགྱུར་བའི་

རང་བཞིན་ཅན་ཞིག་ཡིན་ན། དེ་ནི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་བརེན་ནས་འགྱུར་བ་འགོ་བ་དང༌། རྒྱུ་

དང་རྐེན་ལ་བརེན་ནས་ཡོང་བ་ནི། དངོས་པོའི་ཆོས་ཉིད་དང་གཤིས་ལུགས་ཡིན་པ་

ལས་དེ་ལ་ལས་འབྲས་ཀི་སད་ཆ་གང་ཡང་མེད། 

ལས་ཞེས་པ་ནི་སྤིའི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་འགོ་སྟངས་ཀི་ནང་ཚན་ནས། བྱེ་བྲག་

བྱེད་པ་པོ་ཞིག་གི་ཀུན་སློང་གི་ཁད་པར་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་བྱེད་པ་གསར་དུ་

སྒྲུབ་པ་དེ་ལ་ལས་ཞེས་སད་ཆ་བཤད་ཀི་ཡོད། སྣོད་དང་བཅུད་ཀི་འཇིག་རེན་གི་

ཆགས་འཇིག་གི་ནང་ཇི་ཙམ་ལས་ཀིས་བྱེད་ཀི་ཡོད་པ་དང༌། ཇི་ཙམ་ཞིག་ཆོས་

ཉིད་ཀི་ཐོག་ནས་འགོ་གི་ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་དབྱེ་བ་ཕྱེ་རྒྱུ་ཡོད། ཞིབ་ཚགས་པོ་
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བཤེས་སྤྲིང་གི་བཀའ་ཁྲིད།

བཤད་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡིན་ལ་ངས་མི་ཤེས། དེ་ནས་སོམ་ལམ་གི་སབས་སུ་

འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བདུན་གསུངས་པ་ནི། 

ཡང་དག་ལྟ་དང་འཚོ་དང་རོལ་བ་དང༌། །

དན་དང་ཏིང་འཛིན་ངག་དང་ལས་མཐའ་དང༌། །

ཡང་དག་རོག་ཉིད་ལམ་གི་ཡན་ལག་བརྒྱད། །

འདི་ནི་ཞི་བར་བགི་སླད་བསོམ་པར་བགི། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་དང༌། ཡང་དག་པའི་འཚོ་བ་དང༌། 

ཡང་དག་པའི་རོལ་བ་དང༌། ཡང་དག་པའི་དན་པ་དང༌། ཡང་དག་པའི་ཏིང་འཛིན་

དང༌། ཡང་དག་པའི་ངག་དང༌། ཡང་དག་པའི་ལས་ཀི་མཐའ་དང༌། ཡང་དག་པའི་

རོག་པ་ཉིད་དེ་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ནི་ཞི་བར་བགི་སླད་དེ་སྡུག་ཀུན་ཉེ་

བར་ཞི་བའི་སླད་དུ་བསོམ་པར་བགི་ཞེས་གསུངས། གོང་དུ་གསུངས་མ་ཐག་པའི་

རེན་འབྲེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་བདུན་དང༌། འཕགས་

ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ཚུར་བསྡུ་སབས། 

སྐྱེ་འདི་སྡུག་བསལ་སེད་པ་ཞེས་བགི་བ། །

ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པོའི་སྐྱེ་བ་འདི་སྡུག་བསལ་

བདེན་པ་དང༌། ཀུན་འབྱུང༌། ལས་ཉོན། ཉོན་མོངས་ཀི་སེད་པ་བཅས་གཙོ་བོ་ཡིན་

པས་སེད་པའི་མིང་སོས་ནས་དེས་མཚོན་པའི་ཉོན་མོངས་པའི་ཀུན་སློང་དང༌། དེས་

བསགས་པའི་ལས་ཀི་ཀུན་འབྱུང་ཞེས་བགི་བ་དེ་ནི། སྡུག་བསལ་གི་ཕུང་པོའི་སྐྱེ་བ་

དེ་ཡི་ཀུན་ནས་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དེ་ནི་དེ་ཡི་ཀུན་འབྱུང་རྒྱ་ཆེན་ཏེ། །

འདི་འགོག་པ་ནི་ཐར་པ་ལགས་ཏེ་ལམ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དེ་ལྟ་བུའི་འབྲས་བུ་སྡུག་བསལ་བསྐྱེད་བྱེད་ཀི་རྒྱུ་ཀུན་

འབྱུང་བཀག་ཅིང་སོང་བའི་སོ་ནས་དེ་ལྟ་བུའི་སྡུག་བསལ་བཀག་པའི་འགོག་པ་འདི་

ནི་ཐར་པ་ལགས་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའི་སྡུག་ཀུན་ཉེ་བར་ཞི་བའི་ཐར་པ་དེ་ཐོབ་པར་བགི་

བའི་ལམ་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ནི་ལམ་གི་བདེན་པ་ཡིན་པས།

དེ་ཐོབ་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་དེ་བརྒྱད་ལགས། །

དེ་ལྟར་འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་པོ་དག །

མཐོང་བར་བགི་སླད་རག་ཏུ་བརོན་པར་བགི། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་ལ་བསླབས་ན། 

པང་ན་དཔལ་གནས་ཁིམ་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང༌། །

ཤེས་པས་ཉོན་མོངས་ཆུ་བོ་ལས་བརྒལ་བགི། །

ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་པང་ན་དཔལ་ཞེས་པ་ནི་བུ་ལ་བརོད་ཀི་ཡོད། དེ་ཡང་

སྤིར་བཏང་ཁིམ་པ་སོ་སོར་ཁིམ་ཤུལ་འཛིན་མཁན་གི་བུ་ལ་ར་ཆེན་པོར་བརི་བས་

པང་ན་དཔལ་ཏེ་བུ་གནས་པའི་ཁིམ་པ་ཕོ་མོ་རྣམས་ཀིས་ཀང༌། དེ་ལྟ་བུའི་བདེན་

བཞི་སྤི་དང་བྱེ་བྲག་གི་ཚུལ་ལེགས་པར་ཤེས་པ་བྱས་ནས། ཉོན་མོངས་པའི་ཆུ་བོ་

ལས་བརྒལ་བར་གིས་ཤིག་གམ་བརྒལ་བར་བགིའོ་ཞེས་སོ། །

རྒྱུ་མཚན་ནི། ཁིམ་དུ་གནས་ནས་ཁིམ་པའི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་མཁན་ཞིག་ཡིན་

ཡང༌། བདེན་བཞི་སྤི་དང་བྱེ་བྲག་གི་ཚུལ་རྣམས་ཤེས་པའི་སོ་ནས། ཉོན་མོངས་པའི་
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བཤེས་སྤྲིང་གི་བཀའ་ཁྲིད།

ཆུ་བོ་ལས་བརྒལ་བར་བགི་འོས་ཤིང༌། གང་ལགས་ཤེ་ན། 

གང་དག་ཆོས་མངོན་བགིས་པ་དེ་དག་ཀང༌། །

གནམ་ལས་བབས་པ་མ་ལགས་ལོ་ཐོག་བཞིན། །

ས་རུམ་ནས་འཐོན་མ་ལགས་དེ་དག་སོན། །

ཉོན་མོངས་རག་ལས་སྐྱེ་བོ་ཁོ་ནར་བས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྐྱེ་བོ་གང་དག་ཐར་པའི་ཆོས་མངོན་དུ་བགིས་པ་སྟེ། 

མདོར་ན་ཐར་པའི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་བྱས་ཟིན་པའི་སྐྱེ་བོ་དེ་དག་ཀང༌། ཐོག་མ་ནས་

སངས་རོགས་མཐར་ཕྱིན་པ་བྱས་ནས་གནམ་ནས་བབས་པ་མ་ལགས་ཤིང༌། ཡང་

ལོ་ཏོག་བཞིན་དུ་ས་རུམ་ནས་འཐོན་པ་ཡང་མ་ལགས། དེ་དག་སོན་ཉོན་མོངས་

རག་ལས་ཞེས་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་བས་ཏེ་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ཡིན་པ་དེ་ལས་གཞན་དུ་མེད་ཅེས་

གསུངས་ཤིང༌། དེར་བས་ཞེས་པ་ནི་དེ་ལ་ཟེར་ཞེས་དང༌། དེ་ག་རང་རེད་ཅེས་པའི་

དོན་ཡིན།

དེས་ན་ད་ལྟ་དག་བཅོམ་པའི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་མཛད་པ་ཚང་མ་སོན་ཉོན་

མོངས་པའི་གཞན་དབང་ཅན་གི་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ང་རང་ཚོ་ནང་བཞིན་གཅིག་རིམ་

བཞིན་བདེན་བཞི་ཕྲ་རགས་ཏེ་བདེན་བཞི་སྤི་དང་བྱེ་བྲག་གི་ཚུལ་རྣམས་ཤེས་

ཤིང༌། སང་བང་འཇུག་ལྡོག་མ་ནོར་བར་བརམས་པའི་འབྲས་བུར་ཐར་པ་མངོན་དུ་

བྱས་པ་རེད་ཅེས་སོ། །

བསེངས་དང་བྲལ་ལ་མང་དུ་གསོལ་ཅི་འཚལ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བསེངས་པའམ་འཇིགས་པ་སྟེ་བསེངས་དང་བྲལ་བ་ཁོད་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ལ་མང་དུ་གསོལ་ཅི་དགོས་ཏེ།

ཕན་པའི་གདམས་ངག་དོན་པོ་འདི་ལགས་ཏེ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཕན་པའི་གདམས་ངག་གི་སིང་པོའི་སིང་པོ་གང་ཞེ་ན། 

སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ནམ་དུ་ཡང་གསུངས་པ་དང༌། སྟོན་པའི་རེས་འབྲང་

མཁས་ཤིང་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཐམས་ཅད་ཀིས་མགིན་དབྱངས་གཅིག་གིས་

གསུངས་པ་ནི། སེམས་དུལ་དགོས་ཞེས་པ་དེ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོ། །

ཁོད་ཀི་ཐུགས་དུལ་མཛོད་ཅིག་བཅོམ་ལྡན་གིས། །

སེམས་ནི་ཆོས་ཀི་ར་བ་ལགས་པར་གསུངས། །

ཞེས་པ་ལྟར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་སེམས་དུལ་བ་ནི་ཆོས་ཀི་ར་

བ་ལགས་ཞེས་གསུངས་སོ། །

ཁོད་ལ་དེ་སད་གདམས་པ་གང་ལགས་དེ། །

བས་པར་དགེ་སློང་གིས་ཀང་བགི་བར་དཀའ། །

ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ཁོད་ལ་ངས་ད་ལྟ་གདམས་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་

ཞིག བས་པར་ཞེས་པ་ནི་ཐམས་ཅད་དམ་མ་ལུས་པ་ལུས་པ་མེད་པ་དང༌། དེ་བས་

ཞེས་བརོད་པ་ནི་དེར་ཐམས་ཅད་འདུས་པའམ། དེ་ཁོ་ནར་ངེས་པ་དེ་བཤད་ཀི་ཡོད་

པས་ན། བས་པ་ཞེས་ཐམས་ཅད་ནི། སྤིར་དགེ་སློང་ཞིག་གིས་ཀང་བགི་བར་དཀའ་

བ་ཡིན། དེ་ལྟ་ན་ཡང༌། 

འདི་ལས་གང་ཞིག་སྤོད་པའི་ངོ་བོ་དེའི། །

ཡོན་ཏན་བསྟེན་པས་སྐུ་ཚེ་དོན་ཡོད་མཛོད། །



  174  

བཤེས་སྤྲིང་གི་བཀའ་ཁྲིད།

ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་བསླབ་བྱ་གསུངས་པ་དེ་དག་གི་ནང་ནས་རྒྱལ་པོ་རང་

ཉིད་ཀིས་ཉམས་ལེན་ཅི་ཐུབ་གནང་ཐུབ་ན། སྐུ་ཚེ་དོན་དང་ལྡན་པ་བྱུང་བ་རེད་ཅེས་

གསུངས་པ་ཡིན། དེ་ནས་བསོ་བ་གསུངས་པ་ནི། 

ཀུན་གི་དགེ་བ་ཀུན་ལ་ཡི་རང་ཞིང༌། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་དང༌། འཕགས་པའི་ཚོགས་མཐའ་དག་གིས་

དགེ་བ་ཀུན་ལ་རེས་སུ་ཡི་རང་ཞིང༌། 

ཉིད་ཀིས་ལེགས་པར་སྤད་པ་རྣམ་གསུམ་ཡང༌། །

སོ་གསུམ་གི་དགེ་བ་དང་བཅས་པ་ཡང༌། 

སངས་རྒྱས་ཉིད་ཐོབ་བགི་སླད་ཡོངས་བསོས་ནས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དགེ་བ་ཚེ་འདིའི་ཆེད་དུ་དང༌། ཕྱི་མ་མངོན་མཐོའི་བདེ་

འབྲས་ཀི་ཆེད་དུ་དང༌། ཐར་པ་ཐོབ་པའི་ཆེད་དུ་བསོ་བ་མ་ཡིན་པར། སངས་རྒྱས་

ཉིད་ཐོབ་པའི་སླད་དུ་ཡོངས་སུ་བསོས་ནས། 

དེ་ནས་དགེ་བའི་ཕུང་པོ་འདི་ཡིས་ཁོད། །

སྐྱེ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལྷ་མི་ཡི། །

འཇིག་རེན་ཀུན་གི་རྣལ་འབྱོར་དབང་མཛད་ནས། །

འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་དབང་སྤོད་པ་ཡིས། །

སྐྱེ་བོ་ཉམས་ཐག་མང་པོ་རེས་བཟུང་སྟེ། །

འཁྲུངས་ནས་ན་རྒ་འདོད་ཆགས་ཞེ་སང་རྣམས། །

བསལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཞིང་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

འོད་དཔག་མེད་དང་འད་བར་འཇིག་རེན་གི། །

མགོན་པོ་སྐུ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པར་མཛོད། །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་དེ་ལྟ་བུའི་བསོ་བ་སྐྱོན་གནང་མཛད་ན། བདེ་ནས་བདེ་

བར་མངོན་མཐོ་ལྷ་མིའི་ལུས་རེན་རིམ་པར་ཐོབ་པ་དང༌། དེ་དག་བརྒྱུད་ནས་

འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་དབང་གི་སྤོད་པ་ཞེས་པ་ནི། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

སྤོད་པ་ལ་གསུང་གི་ཡོད། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤོད་པས་འགོ་བ་ཉམ་ཐག་པ་

མང་པོ་རེས་སུ་བཟུང་སྟེ། མཐར་སིད་པ་མཐའ་མའི་སབས་ནས་བྱང་སེམས་སིད་

མཐར་འཁྲུངས་ནས་མཐར་སྐྱེ་རྒ་ན་འཆིའི་སྡུག་བསལ་དང༌། དེ་ཀུན་ནས་སློང་བྱེད་

ཀི་འདོད་ཆགས་ཞེ་སང་ལ་སོགས་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་བསལ་ནས་དང༌། 

ཡང་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སིད་པ་མཐའ་མ་པ་ལམ་མཐོན་པོར་སླེབས་ན། ན་

རྒའི་སྡུག་བསལ་དང༌། དེ་བཞིན་འདོད་ཆགས་ཞེ་སང་གི་ཀུན་འབྱུང་དང་བཅས་པ་

ཐམས་ཅད་བསལ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་འོད་

དཔག་མེད་དང་འད་བར་ཞེས་པ་ནི། འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང༌། མདོར་ན། བག་

ཆགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་སྦངས་ནས། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དུ་བཅོམ་ལྡན་

འདས་མགོན་པོ་འོད་དཔག་མེད་དང་འད་བར་འཇིག་རེན་གི་མགོན་པོ་མངོན་དུ་

མཛད་ནས། ཇི་སིད་ནམ་མཁའ་མ་ཟད་ཀི་བར་ལ་སེམས་ཅན་གི་དོན་མཛད་པ་ཡོང་

གི་རེད་ཅེས་པའི་དོན་མིན་ནམ་སམ། 

ཤེས་རབ་ཚུལ་ཁིམས་གཏོང་འབྱུང་གགས་ཆེན་དི་མ་མེད། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཤེས་རབ་དང༌། ཚུལ་ཁིམས་དང༌། གཏོང་བ་ལས་བྱུང་
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བཤེས་སྤྲིང་གི་བཀའ་ཁྲིད།

བའི་གགས་པ་ཆེན་པོ་སྟེ། ཡོན་ཏན་མེད་པའི་རྒྱབ་ལ་གགས་པ་ཆེ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་

མིན་པར་གགས་པ་དོན་དང་ལྡན་པ། 

ལྷ་ཡུལ་ནམ་མཁའ་དང་ནི་ས་སྟེང་རྒྱས་མཛད་ནས། །

ས་ལ་མི་དང་མཐོ་རིས་ལྷ་ནི་ན་ཆུང་མཆོག །

བདེ་དགས་དགའ་བ་ངེས་པར་རབ་ཏུ་ཞི་མཛད་དེ། །

ཉོན་མོངས་ཉམ་ཐག་སེམས་ཅན་ཚོགས་ཀི་འཇིགས་སྐྱེ་དང༌། །

འཆི་བ་ཞི་མཛད་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཉིད་བརེས་ནས། །

འཇིག་རེན་ལས་འདས་མིང་ཙམ་ཞི་ལ་མི་བརེངས་པ། །

མི་བགེས་ནོངས་པ་མི་མངའི་གོ་འཕང་བརེས་པར་མཛོད། །

ཅེས་གསུངས་པ་ནི་རྣམ་མཁེན་རྒྱལ་བའི་གོ་འཕང་བསྒྲུབ་པ་དེ་གསུང་གི་ཡོད། 

བཤེས་པའི་སྤིང་ཡིག་སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་རྒྱལ་པོ་མཛའ་བོ་

བདེ་སྤོད་ལ་བསྐུར་བ་རོགས་སོ། །

རྒྱ་གར་གི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་ཝ་དང༌། ཞུ་ཆེན་གི་ལོ་ཙཱ་བ་བནེ་དཔལ་

བརེགས་ཀིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།། །།
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པར་བྱང་སོན་ཚིག

རྣམ་གོལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རོ་གཅིག་ཏུ། །

གཞོལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆོས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། །

ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི། །

དི་མ་ཡོངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རི་འདི། །

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པོའི་མཐུས། །

ཡང་དག་ཆོས་ཀི་སོ་མོ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགོ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངེས་ལེགས་ནོར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབྱོར་ཤོག །

ཅེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁོན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སྟོན་རྣམ་འདེན་ཤཱཀ་སེངྒེའི་རིང་

ལུགས་སོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕྲལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་མའི་ཆེད་དུ་དམིགས། ནང་

བསྟན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦར་

ཆོག་པའི་དགེ་བསོའི་སོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་དགེ་སྦོང་ཆོས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བོ་བཟང་བསྟན་འཛིན་

རྒྱ་མཚོས་སྦར་བའོ། །
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ཕྱག་དེབ་འདིའི་ཞུ་དག་པ།

རྣམ་གྲྭའི་དཔེ་འཁིད་དགེ་བཤེས། ཐུབ་བསྟན་ཚུལ་ཁིམས་ལགས།

བོ་གིང་རྒྱལ་པ་དགེ་བཤེས། ངག་དབང་སངས་རྒྱས་ལགས།

ཕབ་སྒྱུར།

རྣམ་གྲྭ་ཐུབ་བསྟན་ཡར་འཕེལ།

བོད་མི་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་ནས་མི་ལོ་ ༥༠ ཐམ་པ་ཧྲིལ་པོར་འཁོར་བའི་རེས་དན་སྲུང་

བརིའི་ཆེད་སྐུ་བཅར་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་གིང་གྲྭ་ཚང་གི་ཤེས་ཡོན་ལྷན་

ཚོགས་ནས་དེབ་གངས་ ༢༠༠༠ ཐམ་པ་དཔར་འགེམས་ཞུས། །
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