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ཡོད་ཤེས་རོགས་སེལ་སད། ཚན་རིག་པ་དང་འཕོས་མོལ་བྱ་རྒྱུའི་འདོད་པ་བྱུང་། 

ངོས་ནས་ཚན་རིག་པར་བགོ་གེང་བྱེད་པའི་གདེང་སོབས་ཡོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་

བོ་ནི། 

སོན་པ་རང་ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས། 

དགེ་སོང་དག་གམ་མཁས་རྣམས་ཀིས།།
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བྱའི་དོན་དེར་དཔྱད་པ་ཞིབ་མོར་བྱས་ནས་གདེང་འཁེལ་བ་བྱུང་ན་ད་གཟོད་ཡིད་

ཆེས་བྱ་རིགས་པ་ལས། དཔྱད་པ་གང་ཡང་མ་བྱས་པར་རང་གི་སོན་པས་གསུངས་

པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་ཡིད་ཆེས་བྱ་མི་རིགས་པར་གསུངས་པ་དེ་ཡིན། དེ་ནི་སོན་

པས་ཅི་ཞིག་གསུངས་པ་ཚད་མ་ཡིན་མིན་ཡང་། ང་རང་ཚོས་ཚོད་ལྟ་དང་རིགས་

པའི་དཔྱད་པ་བརྒྱུད་ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་པ་ལས། བཀའ་ལུང་ཙམ་གིས་

ཚད་མར་འཛིན་མི་རིགས་པར་ཆེད་དུ་གདམས་པ་ཡིན་པས། རླབས་ཆེན་གི་བསབ་

བྱ་འདིས་དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་ལ་དཔྱོད་པ་ན་ཡང་དག་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཉིད་གཙོ་

བོར་བསན་ཡོད།

ནང་པའི་གཞུང་སྤི་དང་ལྷག་པར་དཔལ་ན་ལེནྡྲ་སོགས་ཀི་མཁས་དབང་ཁག་

གིས་དོན་གང་ཞིག་ལ་དཔྱོད་པ་ན་མངོན་སུམ་གི་མོང་བ་ནི་རིགས་པ་དང་ལུང་ལས་

ཀང་གལ་གནད་ཆེ་བའི་ར་དོན་དུ་བཟུང་བར་མ་ཟད། ཅི་སེ་དངོས་པོའི་སོད་ལུགས་

ལ་དཔྱོད་པ་ན་ལུང་ཙམ་ཁུངས་སུ་འཛིན་ན། ལུང་དེ་ཡང་ལུང་གཞན་ཞིག་གིས་ཚད་

མར་སྒྲུབ་དགོས་པས་ཐུག་མེད་དུ་ཐལ་བ་དང་། ལུང་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕོགས་སྔ་

མར་དགག་སྒྲུབ་བྱེད་མི་ནུས་པར་ཐལ་བ་དང། ལུང་ལའང་སྒྲ་ཇི་བཞིན་པ་ཡིན་མིན་

སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཡོད་པས་རྣམ་གཞག་གང་ཡང་བྱེད་མི་ནུས་པར་འགྱུར་རོ། །གཞན་

ཡང་དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་ལ་དཔྱོད་པ་ན་ལུང་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་འགོད་པ་ནི་ཤེས་

རབ་འཆལ་བའི་རགས་སུའང་གསུངས་པས། དེ་ལྟར་འགོད་པ་པོ་རང་ཉིད་རིགས་

པ་སྨྲ་བའི་གལ་དུ་མི་ཚུད་པར་གསུངས། 

དེ་དང་ཚུལ་མཚུངས་པར་ཚན་རིག་པས་ཀང་ཞིབ་འཇུག་གི་གྲུབ་དོན་ཐམས་
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ཅད་ཚོད་ལྟའམ་རིས་རིག་གིས་བདེན་དཔང་བྱེད་པ་ལས་སྐྱེ་བོ་གཞན་ཞིག་གི་ལུང་

ལ་ཁུངས་གཏུག་གི་མེད་པས། མངོན་སུམ་ལ་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་སྣང་ཚུལ་ཞིག་ལ་

ཞིབ་ལྟ་བྱས་ནས་མངོན་དུ་མ་གྱུར་པའི་ཆོས་རྡུལ་ཕན་སོགས་ལ་རེས་སུ་དཔག་

པའི་ཚུལ་དེ་ནི། ནང་པ་དང་ཚན་རིག་པའི་ཕོགས་གཉིས་ཀར་ཐུན་མོང་དུ་གནས་

པར་མཐོང་བས། ངོས་རང་དེང་རབས་ཚན་རིག་པར་འབེལ་པ་བྱ་རྒྱུར་སོབས་པ་

ལྷག་ཏུ་འཕེལ། 

ཚན་རིག་པས་ཕ་མཐོང་ཆེ་ཤེལ་དང་། རྒྱང་ཤེལ། ཨང་རིས་སོགས་བཀོལ་

ནས་རྡུལ་ཕན་དང་ཡངས་པའི་འཇིག་རེན་གི་བཟོ་དབྱིབས་སོགས་ལ་ཞིབ་ལྟ་བྱས་

ཏེ། དབང་པོའི་བློས་གསར་མཐོང་གི་ནུས་ཚད་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་རེས་དཔག་གིས་

དཔྱད་པས་དངོས་དོན་ཤེས་རོགས་གསར་པ་དུ་མ་ཞིག་བྱུང་ཡོད། དེ་ཡང་ཚན་

རིག་གིས་ཚོད་དཔག་བྱེད་པའི་དོན་དེ་ར་སྤོད་པར་མཐར་མོང་བ་ལ་གཏུག་དགོས་

པས། ནང་པ་དང་ཚན་རིག་པ་གཉིས་ཀས་དཔྱད་པའི་གཞི་ར་མོང་བ་ལ་བརེན་

པར་མཚུངས་པས། དཔྱད་དོན་གཏན་ལ་འབེབས་ཚུལ་གི་ཐད་ར་བའི་འགོ་ཕོགས་

གཅིག་གྱུར་ཅིག་ཡོད་པ་གསལ་པོ་ཡིན། སངས་རྒྱས་པའི་གཞུང་དུ་མོང་བ་ཞེས་པ་

དབང་ཤེས་ཀི་མོང་བ་ཙམ་མིན་པར་སོམ་བྱུང་ཡང་ཐེ་བའི་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་གོ་བ་

དང་། ཐོས་བསམ་ལས་བྱུང་བའི་སོམ་བྱུང་འདི་ཡང་ཚན་རིག་གི་བརག་དཔྱད་དང་

མཚུངས་པར་མོང་བར་གཏུགས་པའི་ཡུལ་ལ་དཔྱོད་བྱེད་ཀི་བརག་ཐབས་ཤིག་

ལའང་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད།

༡༩༧༣ ལོར་ངོས་ཡོ་རོབ་ལ་ཐོག་མར་བསྐྱོད་སྐབས་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་
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མཁས་དབང་ཆེན་པོ་མཚན་ཉིད་རིག་པ་སྨྲ་བ་སྐུ་ཞབས་ཀརླ་པོ་པེར་ (Sir Karl 

Popper) དང་། རིམ་གིས་ནུབ་འཇར་མན་སིད་འཛིན་གི་སྤུན་མཆེད་དང་ཁོན་

ཏོམ་(quan tum)དངོས་ཁམས་རིག་པ་བ་ཝན་ནར་ཧེའི་སན་བེརྒ་ (Werner 

Heisenberg) ཡི་ལས་རོགས་བཅས་ཡིན་པ་མཚན་ཉིད་རིག་པ་དང་དངོས་

ཁམས་རིག་པ་བ་བོན་ཝའི་ཛི་ཀེར་ (Carl von Weizsacker) དང་། དངོས་

ཁམས་རིག་པ་བ་ད་ཝིད་བོཧམ་ (David Bohm) སོགས་སྙན་གགས་ཆེ་བའི་

ཚན་རིག་པ་ཚོར་རིམ་གིས་ཐུག་འཕད་བྱས་ཏེ། འཇིག་རེན་ཁམས་ཀི་རྣམ་གཞག་

དང། ཀླད་རའི་རྣམ་གཞག སྐྱེ་དངོས་རིག་པ། དངོས་ཁམས་རིག་པའམ་རྡུལ་ཕན་

གི་རྣམ་གཞག་སེ། ཕི་གཟུགས་ཅན་གི་དངོས་པོར་ཆ་ཤས་བསིལ་ནས་མཐར་རེད་

རྒྱུ་མེད་པ། སེམས་ཙམ་པའི་ཕི་དོན་འགོག་པའི་རིགས་པ་དང་ཉེ་པོ་ཡོད་ཅིང་། དབུ་

མའི་གཞུང་ནས་བཏགས་དོན་བཙལ་ནས་མི་རེད་པར་བཤད་པ་དང་གཅིག་མཚུངས་

ཡིན་པའི་ཚན་རིག་གི་སེ་ཚན་ཁག་དེ་དག་དང་། རྒྱ་གར་གི་ཞི་ལྷག་གི་ཚུལ་སོན་

པའི་ཆོས་བརྒྱུད་སྤི་དང་བྱེ་བག་སངས་རྒྱས་པའི་གཞུང་ནས་གསུངས་པའི་སེམས་

ཁམས་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་སོགས་ཀི་ཐོག་ཏུ་གོ་བསྡུར་ལན་མང་བྱས་པ་ཡིན།

ཕོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བཤད་ན། ད་ལྟ་འཇིག་རེན་འདིར་ཚན་རིག་གི་གཡོལ་

ཐབས་མེད་པའི་ཤུགས་རྐེན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཁྱབ་གདལ་དུ་འགོ་བཞིན་ཡོད་པས། དེང་

རབས་ཚན་རིག་ལ་ཤེས་འདོད་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཛ་དྲག་ངང་དང་ལེན་མི་འདོད་

བཞིན་དུ་བྱེད་དགོས་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོད། དེར་མ་ཟད་དེང་རབས་ཚན་རིག་གི་རྣམ་

གཞག་ནང་དུའང་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་སྐོར་སོགས་གེང་སོང་གི་ཁོར་ཡུག་ངེས་
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ཅན་ཞིག་ཡོང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ང་ཚོའི་མི་ཚེའི་མངོན་འདོད་བདེ་སྐྱིད་ཡིན་པའི་

གནད་དོན་འདི་ལ་གཞིགས་ཏེ། ཚན་རིག་གི་ཐོན་སྐྱེད་ཁག་འཇིག་རེན་འདིར་འཚོ་

བའི་སྐྱེ་འགོ་སྤིའི་ཕན་བདེའི་དགོས་མཁོར་བསྒྱུར་རྒྱུ་གལ་ཆེར་མཐོང་ནས། ངོས་

ནས་ལོ་མང་ཚན་རིག་གི་མཁས་པ་རྣམས་དང་གོ་བསྡུར་བྱས་པ་ཡིན། ཕན་ཚུན་

གོས་བསྡུར་ལ་བརེན་ནས་དེང་རབས་ཚན་རིག་དང་སེམས་ཁམས་རིག་པ་ཟུང་

འབེལ་གིས་མིའི་རིགས་ཀི་ལུས་སེམས་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པའི་དགོས་མཁོ་ལ་ཞབས་

འདེགས་བསྒྲུབ་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཡོད། དེའི་ཕིར་ཚན་རིག་པ་རྣམས་དང་གོ་བསྡུར་

བྱེད་སྐབས། ངོས་ནས་དམིགས་ཡུལ་གཉིས་འཆང་བཞིན་ཡོད། 

དམིགས་ཡུལ་དང་པོ་ནི། ད་བར་རྒྱལ་སྤིར་ཡོད་བཞིན་པའི་ཤེས་བྱའི་རྣམ་

གཞག་གི་ཁྱོན་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་མ་ཟད། ད་དུང་ཡང་ལོ་རེ་ནས་ཡར་རྒྱས་

འགོ་བཞིན་ཡོད་མོད། ཚན་རིག་ཐོག་མར་དར་སྐབས་ནས་ཕིའི་དངོས་པོར་གཙོ་

བོར་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན་སབས། དེང་རབས་ཚན་རིག་གི་དཔྱད་ཞིབ་བྱ་ཡུལ་ཕི་

གཟུགས་ཅན་གི་དངོས་པོ་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ལས། དཔྱོད་མཁན་རང་ཉིད་ཀི་རང་

བཞིན་དང་། དྲན་པ་སྐྱེ་ཚུལ། རང་གི་བདེ་སྡུག་གི་ཚོར་བ་སོགས་ཀི་ཐོག་ཏུ་ཉམས་

ཞིབ་ཆེར་བྱས་མེད། དེའི་ཕིར་ད་ཡོད་ཚན་རིག་གིས་ལེགས་པར་ཉམས་ཞིབ་བྱེད་

ཐུབ་པའི་གཞི་ནི་ཕིའི་གཟུགས་ཅན་གི་དངོས་པོ་གཙོ་བོ་ཡིན། དེ་ལྟ་ནའང་མིའི་

རིགས་ཀི་སྤི་ཚོགས་ཀི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གི་ངོས་ནས་བལྟས་ནའང༌། ད་

ལྟའི་ཚན་རིག་གི་ཤེས་བྱས་མ་འདངས་པའི་ཆ་གང་མང་ཞིག་ཡོད་པར་ཐེ་ཚོམ་

མེད། དེའི་ཕིར་ཤེས་བྱའི་སེ་ཚན་གི་ནང་དུ་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་ཀང་
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ངེས་པར་ཚུད་དགོས་པར་བརེན། ད་ཡོད་ཀླད་རའི་རྣམ་གཞག་ནས་སོ་ལྔའི་ཤེས་པ་

སོགས་ཀླད་པ་ལ་བརེན་པའི་དབང་པོའི་ཤེས་པའི་རིགས་མང་པོ་ཞིག་ལ་འགེལ་

བཤད་ཡོད་ཐོག་ད་དུང་ཤེས་པའི་རྣམ་གཞག་རྒྱ་ཆེ་རུ་དང་། ཞིབ་ཚགས་སུ་བཏང་

སེ་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་གསལ་བའི་དེང་རབས་ཚན་རིག་གི་གཞུང་

ལུགས་འདང་ངེས་ཤིག་བྱས་ཏེ་ཤེས་བྱའི་གཞི་རྒྱ་ཇེ་ཆེར་གཏོང་རྒྱུ་དེ་དམིགས་

ཡུལ་གཅིག་ཡིན། 

སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལུགས་དང་དེང་རབས་ཚན་རིག་གི་བར་ཕན་ཚུན་

སོབ་སྦོང་བྱེད་འོས་པ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པར་མ་ཟད། ང་ཚོར་ལུས་ཙམ་མ་ཡིན་པར་

སེམས་ཀི་རྣམ་རོག་དང་འབེལ་བའི་བདེ་སྡུག་ཅིག་ཀང་ཡོད་སབས་ལུས་སེམས་

གཉིས་ཀ་དང་འབེལ་བའི་ཤེས་ཡོན་ང་ཚོར་དགོས་ངེས་ཡིན། དེས་ན་མིའི་སྤི་

ཚོགས་ནང་བདེ་སྐྱིད་ཇི་ལྟར་སྐྲུན་ཐབས་ལ་གཞིགས་ནའང་དེང་རབས་ཚན་རིག་

དང་སེམས་ཁམས་རིག་པ་ཟུང་འབེལ་གིས་མིའི་རིགས་ཀི་ཤེས་ཡོན་གི་སེ་ཚན་

གསར་པ་ཞིག་སོལ་གཏོད་ཐུབ། དེ་ཡང་ངོས་ཀི་བསམ་པར་ཚན་རིག་གིས་དངོས་

པོའི་མཐར་ཐུག་གི་རང་བཞིན་འཚོལ་ཞིབ་བྱས་ཏེ་གསར་དུ་རེད་པའི་ཤེས་བྱས་འགོ་

བ་མིའི་ཤེས་ཡོན་ལ་ཁ་སྣོན་བྱས་ཏེ། མཐར་ཐུག་གི་དམིགས་ཡུལ་ནི་ཆ་ཚང་ཞིང་

ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་ཤེས་ཡོན་གི་གཞུང་ལུགས་ཤིག་དགོས་རྒྱུ་དེ་རེད་སྙམ།

དམིགས་ཡུལ་གཉིས་པ་ནི། ང་ཚོ་མིའི་རིགས་ལ་ཕད་པའི་དཀའ་ངལ་ལ་མི་

རང་ཉིད་ཀིས་ཆེད་དུ་བྱས་པའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་དང་རང་བྱུང་གི་འབྱུང་བས་བསྐྱེད་

པའི་དཀའ་ངལ་གཉིས་ཡོད་ཅིང་། མིས་བཟོས་པའི་དཀའ་ངལ་ནི་མི་རང་ཉིད་ཀིས་



ཚན་རིག་ཀུན་བཏུས་ཀི་སྔོན་གླེང་།
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བཟོས་པར་བརེན། དེ་སེལ་ཐབས་ཀང་མི་རང་ཉིད་ཀིས་བྱེད་ནུས་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད། 

ད་ལྟའི་མིའི་སྤི་ཚོགས་འདིར་ཤེས་ཡོན་གིས་ཆེར་ཕོངས་མེད་ཀང་མིས་བྱས་པའི་

དཀའ་ངལ་ཁག་མུ་མཐུད་གནས་པ་དེས་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་དེ་དག་སེལ་ཐབས་ད་

དུང་འདང་ངེས་ཤིག་མེད་པ་གསལ་པོ་ཡིན། དཀའ་ངལ་དེ་དག་མིའི་བསམ་བློའི་

ནང་རང་གཅེས་འཛིན་དང་། འདོད་ཆགས། སང་བ། འདོད་རྔམ། ཕོགས་རིས། ཕག་

དོག འགན་སེམས་སོགས་ཤུགས་ཆེ་དྲགས་པ་དང་། ཕོགས་གཞན་ནས་ང་ཚོའི་

བསམ་བློའི་ནང་གཞན་གཅེས་འཛིན་དང་། བྱམས་བརེ། བཟོད་སེམས། བག་ཡོད། 

ཤེས་རབ་སོགས་ཀིས་ཕོངས་པ་ལས་བྱུང་ཡོད་པས། ལྟ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་

ཁག་གི་ནང་དུ་ཆགས་སང་དང་བྱམས་བརེ་སོགས་ལ་ཇི་ལྟར་འདོར་ལེན་བྱེད་པའི་

རྣམ་གཞག་རྒྱ་ཆེར་གཏན་ལ་ཕབ་ཡོད་པར་བརེན། རྣམ་གཞག་དེ་རྣམས་ཀིས་མིས་

བཟོས་པའི་དཀའ་ངལ་ཁག་སེལ་བར་ཞབས་འདེགས་ཞུ་ཐུབ་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད།

ཚན་རིག་གི་དགོས་དོན་ནམ་གྲུབ་དོན་གཙོ་བོ་ནི་མིའི་རིགས་ལ་ཕན་ཐོགས་

དང་། ཞབས་འདེགས་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་ཡིན་ཞིང་། ཚན་རིག་གི་གྲུབ་དོན་ནས་མིའི་

རིགས་ལ་སྨན་བཅོས་དང་། ཁོར་ཡུག དཔལ་འབྱོར། འགིམ་འགྲུལ། འཚོ་བའི་

ཡོ་བྱད། འབེལ་ལམ་སོགས་ཀི་ཐད་ཕན་ཐོགས་མངོན་གསལ་དོད་པོ་བྱུང་ཡོད། 

ཡིན་ནའང་མིའི་རིགས་རང་ཉིད་ཀིས་བཟོས་པའི་དཀའ་ངལ་ཁག་ད་དུང་ཡང་རང་

འཇགས་སུ་གནས་ཡོད་དེ། དཔེར་ན་ཚན་རིག་ཧ་ཅང་དར་རྒྱས་བྱུང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་

ཁག་གི་ནང་དུའང་རྐུ་འཕོག་དང་། གསོད་རྡུང་། འཁྲུག་རོད་རྣམས་ཇི་ཙམ་བྱུང་མིན་

མཐོང་ཆོས་སུ་འགྱུར་བཞིན་པ་དེ་དང༌། ལྷག་པར་སེམས་ལ་བརེན་པའི་སྡུག་བསྔལ་



༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག
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ཁག་སྔར་བཞིན་གནས་ཡོད་དེ། རང་རང་གི་སེམས་ནང་འདོད་རྔམ་དང་། ཁོང་ཁོ། 

ང་རྒྱལ། ཕག་དོག་སོགས་ཀིས་ཁེངས་ནས་ཡོད་ན་ཕི་རོལ་གི་ཆ་རྐེན་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་ཇི་ཙམ་བྱུང་རུང་མི་ཚེ་སྐྱིད་པོ་ཞིག་ཡོང་མི་ཐུབ་པ་དང། ཆོག་ཤེས་དང་

བྱམས་བརེ་སོགས་ཀི་བསམ་བློ་ཞི་ཞིང་དུལ་བ་ཞིག་ཡོད་ན་ཕི་དངོས་པོའི་ཆ་རྐེན་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་མེད་རུང་མི་ཚེ་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་བཞིན་ཡོད་

པས། མི་ཚེེར་བདེ་སྐྱིད་ཡོང་མིན་དེ་གཙོ་བོར་ནང་བསམ་བློའི་ཁྱད་པར་ལས་ཡིན་

པར་བསྙོན་དུ་མེད། 

ལུས་ལ་བརེན་པའི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བར་ཚན་རིག་གིས་ད་བར་ཕན་ཐོགས་རྒྱ་

ཆེན་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཀང་། སེམས་ཀི་དཀའ་སྡུག་བསམ་བློ་གཏོང་སངས་

ཁོ་ནར་བརེན་ནས་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས་སབས། མིའི་བྱམས་བརེ་སོགས་ཀི་རིན་

ཐང་གོང་མཐོར་གཏང་རྒྱུ་ནི་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་བདེ་སྐྱིད་ཀི་ར་བར་མེད་དུ་མི་རུང་

བ་ཞིག་ཡིན། དེང་རབས་ཚན་རིག་པས་སེམས་ཁམས་རིག་པ་ལ་རོག་གཞིག་དང་། 

ལྷག་པར་དུ་ཡ་རབས་སྤོད་བཟང་ཐེ་བའི་འགོ་བ་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་རྒྱ་ཆེ་བའི་གནད་

དོན་གཞན་ཁག་ལ་དོ་སྣང་བྱས་ན། ཚན་རིག་ལའང་ཡར་སྐྱེད་དང་དགེ་མཚན་གསར་

པ་ཞིག་ཡོང་བའི་ཡིད་ཆེས་ཡོད། ད་བར་ཚན་རིག་གིས་བླང་དོར་གི་རྣམ་གཞག་དང་

བྱམས་བརེ་སོགས་སེམས་ཀི་རིན་ཐང་ལ་ཐེ་གཏོགས་བྱེད་ཀི་མེད་ཀང༌། ཚན་རིག་

ནི་མིའི་རིགས་ཀི་དགོས་མཁོར་དམིགས་ནས་བྱུང་ཡོད་སབས། མིའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་

གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་ཀི་གནད་དོན་གཞན་ཁག་དང་ཁ་འབལ་མི་ཐུབ།

གནའ་བོའི་རྒྱ་གར་གི་གྲུབ་མཐའ་སྤི་དང་། བྱེ་བག་སངས་རྒྱས་པའི་གཞུང་



ཚན་རིག་ཀུན་བཏུས་ཀི་སྔོན་གླེང་།
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ནས་གསུངས་པའི་སེམས་ཁམས་རིག་པར་ནི། ཞི་ལྷག་སོགས་སེམས་སྦོང་བའི་

ཚུལ་ཞིབ་ཏུ་ཐོན་པས། ད་ལྟ་ཡོད་བཞིན་པའི་རྒྱལ་སྤིའི་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་

ཀི་ཆ་ཤས་སུ་གཏོགས་པའི་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་སེ་ཚན་ལ་བློ་སྐྱེད་ངེས་པར་

འབུལ་ཐུབ་པ་དང་། མིའི་རིགས་སྤིའི་ནང་སེམས་ཀི་གདུང་བ་སེལ་བ་དང་ཞི་བདེ་

སྒྲུབ་པར་ཕན་ནུས་ཐོན་པའི་དམིགས་བསལ་གི་ཆ་རྐེན་ཞིག་ཡོད་སབས། ཆ་རྐེན་

དེས་ད་ཡོད་ཤེས་ཡོན་གི་ལམ་ལུགས་ཕུན་སུམ་ཇེ་ཚོགས་སུ་འགྱུར་བའི་རམ་

འདེགས་བྱས་ཏེ་མིའི་སྤི་ཚོགས་འདི་སྤོད་བཟང་གིས་མི་ཕོངས་པ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུ་དེ་

ངའི་དམིགས་ཡུལ་གཉིས་པ་ཡིན། 

དེང་སྐབས་ཚན་རིག་དང་འཕྲུལ་ལས་ཀིས་ཤུགས་རྐེན་མ་ཐེབས་པའི་མིའི་

འཚོ་བའི་ཆ་ཞིག་ཕལ་ཆེར་མེད་པས། ང་ཚོའི་འཚོ་བའི་ཁོད་དུ་ཚན་རིག་གིས་

གནས་བབ་ཇི་ཙམ་ཞིག་བཟུང་ཡོད་མེད་གསལ་པོ་ཡིན། ཡིན་ནའང་ཚན་རིག་གི་

དགོས་པ་ཅི་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཚན་རིག་གིས་ང་ཚོའི་དགོས་མཁོ་གང་བསྒྲུབས་

པ་དེའི་མཐའ་མའི་འབས་བུ་ཅི་ཞིག་ཡིན་མིན་བཅས་ལ་ང་ཚོས་ཡིད་འཇོག་བྱེད་

རིགས། ཡང་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་འགོ་སོད་དུ། ཚན་རིག་དར་རྒྱས་ཀིས་ཆོས་

ལུགས་ཀི་དད་སེམས་ལ་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་རྒྱུར་ཡིད་ཆེས་བྱེད་མཁན་བྱུང་ཡང། 

དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་འགོ་སོད་འདིར་ནི་ཞི་དུལ་གི་སྤོད་པ་སྤི་དང་ལྷག་པར་

སེམས་ཁམས་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀི་རྣམ་གཞག་ཡོད་པའི་གནའ་བོའི་གཞུང་ལུགས་ཁག་

ལ་དེ་བས་དོ་སྣང་བྱེད་ཡུལ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། 
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༢ ནང་པའི་གཞུང་ག་ིབརོད་བ་ལ་ས་ེཚན་གསུམ་དུ་འབེད་པའི་ཚུལ།

ང་ཚོས་མིའི་སྤི་ཚོགས་ནང་རྒྱུན་དུ་མི་གསོད་རྐུ་འཕོག མགོ་སྐོར་གཡོ་སྒྱུ། 

གཞན་ལ་གནོད་འཚེ། ཉམ་ཐག་ལ་མཐོང་ཆུང་། སྤི་རྫས་ལ་བག་མེད། ཆང་རག་ལ་

ངན་གོམས། སྤི་དོན་རྒྱབ་སྐྱུར། དུག་རྫས་འཐེན་པ། གོགས་མེད་དུ་ལུས་པ། འཁོན་

འཛིན་དང་ཕག་དོག །འགན་སེམས་དང་དངངས་སྐྲག་སོགས་མང་པོ་ཞིག་མཐོང་རྒྱུ་

ཡོད། ངོས་ཀི་བསམ་པར་དེ་ནི་ང་ཚོས་ད་བར་ཀུན་སྤོད་དང་བསམ་བློའི་རིན་ཐང་

བྱམས་བརེ་སོགས་སྣང་མེད་དུ་ཤོར་བའི་རྐེན་ལས་བྱུང་ཡོད་པས། ཇི་ལྟར་བྱས་

ནས་ཀུན་སྤོད་ཡར་རྒྱས་དང་དར་སེལ་གཏང་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་

པར་མཐོང་། སྤི་ཚོགས་ཀི་གནས་སངས་དངོས་མཐོང་འདིས་ང་ཚོར་ཅི་ཞིག་གིས་

འདང་གི་མེད་པ་དང་། གཅིག་ལ་གཅིག་བརེན་གི་དེང་གི་འཇིག་རེན་སྤིའི་གནས་

སངས་དེ་གས་ང་ཚོ་ཕན་ཚུན་བར་བྱམས་བརེའི་ཚོར་བས་ཁྱབ་པའི་ཁོར་ཡུག་ཅིག་

དགོས་པར་གསལ་པོར་སོན་གི་ཡོད། 

གལ་ཏེ་ང་ཚོས་ཀུན་སྤོད་དང་བསམ་བློའི་རིན་ཐང་དར་སེལ་གཏོང་དགོས་ན་

གཞི་ཅི་ཞིག་ལ་བརེེན་དགོས་སམ། ཆོོས་ལ་བརེན་པའི་ཀུན་སྤོད་ཀི་བསབ་བྱ་ནི་

ལྟ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ཆོས་ལུགས་ཀི་སྒྲོམ་གཞིའི་སེང་བསངས་ཡོད་པས། གལ་ཏེ་ཡ་

རབས་སྤོད་བཟང་ནི་ངེས་པར་ཆོས་ལུགས་ཤིག་ལ་བརེན་དགོས་ཚེ། ལྟ་གྲུབ་ཡོད་

པའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་བསབ་བྱ་ལ་བརེན་པའི་ཀུན་སྤོད་ནི་ཆོས་དད་མེད་པའི་སྐྱེ་

བོ་ཚོར་ཁྱབ་མི་ཐུབ་པ་དང་། ཆོས་དད་མེད་པ་ཚོར་ཆོས་དད་མེད་པ་དང་ཆབས་
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ཅིག་བྱམས་བརེ་སོགས་ཡ་རབས་སྤོད་བཟང་དག་ཀང་འཐུས་ཤོར་བར་འགྱུར། 

བྱམས་བརེའི་རིན་ཐང་ང་ཚོའི་མི་ཚེའི་ནང་ཇི་ཙམ་མཁོ་གལ་ཆེ་མིན་ཉིན་རེའི་འཚོ་

བའི་ནང་ཤེས་རོགས་ཐུབ་པ་དང་། ཐ་ན་དུད་འགོ་དག་ཀང་བརེ་སེམས་ཀི་ཚོར་བས་

འཚོ་བཞིན་ཡོད་སབས་བྱམས་བརེའི་བསམ་བློ་ནི་ངེས་པར་ཆོས་ལུགས་ལ་བརེན་

མི་དགོས་པར་གསལ།

དེ་བཞིན་ང་ཚོར་ཐོག་མ་ནས་ཆོས་ལུགས་ཀིས་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་མེད་ཀང་

ཕྲུ་གུའི་སྐབས་ནས་གཞན་ལ་བརེ་བ་དང་། བྱམས་པ་དང་། ཕན་སེམས་དང། བཟོད་

སོམ་སོགས་རང་གི་ངང་གིས་ཡོད་པ་དང་། དེ་དག་དང་འབེལ་བའི་ལུས་ངག་གི་བྱ་

སྤོད་ཀང་རང་ཆས་སུ་ཡོད། དེའི་ཕིར་མི་ཀུན་ལ་ལྷན་སྐྱེས་སུ་ཡོད་པའི་བཟང་པོའི་

རིགས་ཀི་བསམ་བློ་དང་བྱ་སྤོད་བཟང་པོ་འདི་དག་ལ་གཞི་བཅོལ་སེ། ངོས་ནས་

ཆོས་ལུགས་དང་ལྟ་གྲུབ་བྱེ་བག་པ་གང་གིའང་ཁོངས་སུ་མ་གཏོགས་པའི་མིའི་གཞི་

རའི་ཀུན་སྤོད་བཟང་པོ་དེ་དར་སེལ་གཏོང་ཐབས་བྱེད་ཀི་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་ནི་ཆོས་

ལུགས་ལ་མ་བརེན་པར་ང་ཚོ་ཞི་བདེར་འཚོ་གནས་ཐུབ་ཀང་། མིའི་གཞི་རའི་དགོས་

མཁོ་བྱམས་བརེ་དང་ཁ་བལ་ན་ང་ཚོ་གསོན་པོར་གནས་དཀའ་ཞིང་གནས་ཀང་བདེ་

སྐྱིད་ཀིས་ཕོངས་པའི་ཁེར་རྐང་གི་མི་ཚེ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བར་ངེས།

གལ་ཏེ་ང་ཚོས་ཡ་རབས་སྤོད་བཟང་ཆོས་ལུགས་ཀི་བསབ་བྱ་ལ་བརེན་ནས་

སེལ་ཐབས་བྱས་པའི་དབང་དུ་བཏང་ནའང་། ཆོས་ལུགས་དང་རིག་གཞུང་སྣ་མང་

ལས་གྲུབ་པའི་གོ་ལ་གཅིག་གྱུར་གི་སྤི་ཚོགས་འདིའི་ནང་དུ་ཆོས་ལུགས་བྱེ་བག་

པ་ཞིག་ཡ་རབས་སྤོད་བཟང་གི་རྒྱབ་རེན་དུ་འཛིན་རྒྱུར་བདེ་པོ་མེད། དེས་ན་ཀུན་
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ལ་ཁྱབ་པའི་སྤོད་བཟང་ཞིག་སེལ་དགོས་ན་དེ་ནི་མིའི་གཞི་རའི་བཟང་གཤིས་རྣམས་

དར་སེལ་གཏང་རྒྱུ་ལས་མ་འདས། གཞི་རའི་བཟང་གཤིས་དེ་དག་ལ་གལ་སིད་ང་

ཚོས་མཐོང་ཆུང་བྱས་ཚེ་དེའི་འཇུག་འབས་ལ་ང་ཚོས་འགན་ལེན་ཇི་ལྟར་བྱེད། ངོས་

ནས་ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབེལ་བའི་སྤོད་བཟང་ (secular ethics) ཞེས་པ་ནི། 

མིའི་རིགས་ལ་ལྷན་སྐྱེས་སུ་ཡོད་པའི་གཞི་རའི་བཟང་གཤིས་རྣམས་ལྟ་གྲུབ་ཡོད་

པའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གིའང་བྱམས་བརེའི་བསབ་བྱའི་རྨང་གཞི་རུ་གྱུར་པ་དེ་རྣམས་

ལ་ཟེར་གི་ཡོད།

དེ་ཡང་ཆོས་དད་ཡོད་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཕོགས་གཉིས་ཀར་གུས་བརི་ཞུ་

བའི་ལམ་སོལ་ཞིག་རྒྱ་གར་གི་སོལ་རྒྱུན་དུ་གནའ་དུས་ནས་ཡོད་པ་ནི། དཔེར་

ན། སྔར་རྒྱ་གར་དུ་རྒྱང་འཕེན་པར་ལྟ་གྲུབ་ཀི་ཐོག་གྲུབ་མཐའ་གཞན་རྣམས་ནས་

དགག་པ་ཤུགས་ཆེར་བྱེད་ཀི་ཡོད་ཀང་ལྟ་གྲུབ་དེ་འཛིན་མཁན་གི་རྒྱང་འཕེན་པར་

གུས་བཀུར་གི་ཐ་སྙད་འབོད་སོལ་ཞིག་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། སོལ་དེ་དང་འདྲ་བར་

དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་ནང་རྒྱ་གར་རང་དབང་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གྱུར་རེས། རྒྱ་གར་གི་

ར་ཁིམས་ཀང་ཆོས་དང་མ་འབེལ་བ་ཞིག་སོལ་གཏོད་བྱས་ཡོད། རྒྱ་གར་གི་ཆོས་

དང་མ་འབེལ་བའི་ར་ཁིམས་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་དེ་ནི་ཆོས་ལུགས་ལ་གུས་བརི་

མེད་པ་ལྟ་བུ་གཏན་མིན་པར་ཆོས་ལུགས་ཚང་མ་མཉམ་གནས་དང་མཉམ་དར་ཡོང་

ཕིར་ཡིན། ར་ཁིམས་དེ་གཏན་འབེབས་ཡོང་བར་སྐུལ་འདེབས་བྱེད་མཁན་བདག་

ཉིད་ཆེན་པོ་གཱན་དྷི་གང་ཉིད་ཆོས་པ་གཤའ་མ་ཞིག་ཡིན། ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཐོག་ནས་

གལ་འགངས་ཆེ་བའི་དཔེ་མཚོན་དེ་དག་མཐོང་སེ། ངོས་རང་ལ་ཆོས་ལུགས་དང་



ཚན་རིག་ཀུན་བཏུས་ཀི་སྔོན་གླེང་།
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མ་འབེལ་བའི་སྤོད་བཟང་དར་སེལ་གི་བྱ་བ་འདིར་མི་བདེ་བ་གང་ཡང་མ་བྱུང།

སྤིར་ཡུལ་ལུང་སོ་སོར་གནའ་རབས་ནས་ཡོད་པའི་རང་གི་ཆོས་ལུགས་དེ་

རང་ཉིད་ལ་འཚམ་ཤོས་ཡིན་པས་ཆོས་ལུགས་གཞན་དུ་བསྒྱུར་ན་སེར་རང་ཉིད་ལ་

དཀའ་ངལ་འཕད་ཉེན་ཆེ་བ་དང་། སྤི་ཚོགས་ནང་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སྒྲིལ་ལའང་

གནོད་གཞིར་འགྱུར་སིད་པར་བརེན། ཆོས་ལུགས་གཞན་གི་རེས་འཇུག་པ་སངས་

རྒྱས་པའི་ཆོས་པར་བསྒྱུར་སྙམ་པའི་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཁྱབ་སེལ་གི་བསམ་བློ་

གཏན་ནས་གཏོང་མི་འོས། དེ་ལྟ་ནའང་ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་རང་རང་གི་གསུང་

རབ་ནས་འཇིག་རེན་སྤི་ལ་ཕན་ཐོགས་པའི་ཆ་ངེས་པར་དུ་ཡོད་པ་དེ་དག་ལག་ལེན་

དུ་བཀལ་ནས་སྐྱེ་འགོ་སྤི་ལ་ཞབས་འདེགས་ངེས་པར་སྒྲུབ་འོས་པ་ཞིག་ཡིན། ནང་

པ་སངས་རྒྱས་པའི་ངོས་ནས་ཆོས་དད་ཡོད་མེད་ཀི་སྐྱེ་བོ་ཀུན་ལ་ཕན་ཐོགས་སྒྲུབ་

པའི་ཆ་རྐེན་གཙོ་བོ་ནི་ནང་པའི་གཞུང་ནས་གསུངས་པའི་ཚན་རིག་གམ་གཞི་དངོས་

པོའི་རྣམ་གཞག་དང་། ནང་གི་གདུང་བ་སེལ་བ་དང་ཞི་བདེ་སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་བློ་སྦོང་

བའི་ཐབས་ལམ་དེ་དག་ཡིན་སབས། སངས་རྒྱས་པའི་གཞུང་དུ་ཚན་རིག་དང། ལྟ་

གྲུབ། ཆོས་ཉམས་ལེན་གི་རྣམ་གཞག་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་ཡོད་པ་དེ་དག་སེ་ཚན་སོ་

སོར་འབྱེད་དགོས། སྤིར་བཏང་ཆོས་དད་དམ་ཆོས་ཉམས་ལེན་ཞེས་པ་ནི་ཆོས་

ལུགས་སོ་སོའི་སྐྱབས་ཡུལ་ལ་དད་པ་དང་འབེལ་ནས་ཡོང་དགོས་པས། ནང་ཆོས་

ཀང་ནང་པའི་དད་ལྡན་པ་ཁོ་ནར་འབེལ་བ་ལས་ཆོས་ལུགས་གཞན་དང་། ཆོས་དད་

མེད་པ་ཚོར་དམིགས་བསལ་འབེལ་པ་མེད། དེས་ན་ཆོས་དད་དང་འབེལ་བའི་རྣམ་

གཞག་ནི་སྐྱེ་བོ་ཀུན་ལ་རན་པ་ཞིག་མིན་ཏེ། ད་ལྟ་འཛམ་གིང་འདིར་མི་འབོར་དུང་



༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག
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ཕྱུར་བདུན་ཅུའི་ནང་དུང་ཕྱུར་བཅུ་ལྷག་ལ་ཆོས་དད་དམིགས་བསལ་མེད་པ་དངོས་

ཡོད་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཡོད།

ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་རྣམ་གཞག་ལས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རེན་ཅིང་འབེལ་བར་

འབྱུང་བའི་ལྟ་གྲུབ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། རག་པ་རང་བྱུང་གི་སྐྱེས་བུ་དང་གང་ཟག་གི་

བདག་འདོད་པའི་ལྟ་གྲུབ་དང་མི་མཐུན་ཡང་། སོ་སོ་རང་ཉིད་ཀི་བསམ་པའི་རྒྱ་

བསྐྱེད་པ་སེ། གནད་དོན་གང་ཡིན་རུང་དེ་ཉིད་ཕོགས་མང་པོར་ལྟོས་ནས་གྲུབ་

པར་མཐོང་ཚེ་གནད་དོན་དེ་རྒྱུ་གཅིག་དང་རྐེན་གཅིག་པུ་ལས་བྱུང་བའི་གུ་དོག་

གི་བསམ་བློ་ཁག་བསལ་ཐུབ་པའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན། དེའི་ཕིར་སངས་རྒྱས་པའི་ལྟ་

གྲུབ་ཀི་རྣམ་གཞག་ཀང་ཟུར་དུ་བཀོལ་ཐུབ་ན་དགེ་མཚན་ཡོད། སངས་རྒྱས་པའི་

གཞུང་ནས་ཐོན་པའི་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀི་གཙོ་གནད་ཁག་ཅིག་ཟུར་དུ་བཀོལ་

བ་དེས། ཕོགས་གཅིག་ནས་སངས་རྒྱས་པའི་གཞི་དངོས་པོའི་རྣམ་གཞག་དང་ལྟ་

གྲུབ་ཀི་རྣམ་གཞག་ལ་སྦོང་བར་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་པ་ཞིག་ཡིན་མི་དགོས་པ་

དང་། གཉིས་ནས་སངས་རྒྱས་པས་དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་ཇི་ལྟར་གཏན་ལ་ཕབ་

པ་དང་། དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་ལ་ལྟ་ཚུལ་གང་ཡིན་ཤེས་ཐུབ་པ་སོགས་ཀི་དགེ་

མཚན་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་མཐོང་།

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཐོག་མར་བདེན་བཞི་གསུངས་ཚུལ་ལ་དཔྱད་ནའང། 

བདེན་བཞིའི་ངོ་བོ་ལ་བཟླས་པ་དེས་གཞི་དངོས་པོའི་གནས་ཚུལ་དང། བདེན་བཞིའི་

བྱ་བ་ལ་བཟླས་པ་དེས་ལམ་བགོད་པའི་རིམ་པ། བྱེད་པ་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་ལ་

བཟླས་པ་དེས་འབས་བུ་མངོན་དུ་བྱེད་ཚུལ་གསུངས་པར་ཤིན་ཏུ་གསལ་བས། ནང་



ཚན་རིག་ཀུན་བཏུས་ཀི་སྔོན་གླེང་།
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པའི་གཞུང་དུ་ལྟ་གྲུབ་དང་བླང་དོར་གི་རྣམ་གཞག་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང་དངོས་པོའི་

གནས་ལུགས་ཤིག་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ར་བའི་འགོ་ཕོགས་ཤིག་

ཡིན་པ་གསལ་པོར་རོགས་ཐུབ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེ་སྣོད་དམ་ཐེག་ཆེན་གི་སེ་

སྣོད་དུ་གགས་པའི་ནང་དུའང་གཞི་བདེན་པ་གཉིས། ལམ་ཐབས་ཤེས་གཉིས། འབས་

བུ་སྐུ་གཉིས་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་དག་ཀང་གཞིའི་རྣམ་གཞག་ལ་བརེན་པ་དང་། ནང་

པའི་དམིགས་ཡུལ་མཐར་ཐུག་འབས་བུ་སྐུ་གཉིས་དང་ལྷག་པར་སྐུ་བཞིའི་བདག་

ཉིད་ཀི་སངས་རྒྱས་ཞེས་པ་དེ་འགྲུབ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་མཐར་གཏུགས་ན། 

ང་ཚོར་ད་ལྟ་ནས་ཡོད་བཞིན་པའི་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་གཉུག་མ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་འོད་

གསལ་དེ་གའི་སེང་དུ་སྐུ་བཞི་འགྲུབ་བྱེད་ཀི་ནུས་པ་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པ་དེ་ཡིན་

པས། ནང་པའི་གཞུང་དུ་རྣམ་གཞག་ཡོད་ཚད་གཞི་ཡི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ལ་གཏུགས་

ནས་བྱས་པར་ཤིན་ཏུ་གསལ་ལོ།།

དཔལ་ན་ལེནྡྲ་སོགས་ཀི་སྔོན་གི་ནང་པའི་མཁས་དབང་ཁག་གིས་སོན་པའི་

གསུང་རབ་ཀི་དགོངས་པ་འགེལ་ཚུལ་ལྟར་ནའང་། བཀའ་དང་དགོངས་འགེལ་གི་

བསན་བཅོས་པོད་སུམ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་ལྷག་བོད་དུ་བསྒྱུར་ཡོད་པ་དེ་དག་གི་བརོད་བྱ་

ཡོངས་རྫོགས་གཞི་དངོས་པོའི་རྣམ་གཞག་དང་། ལམ་བགོད་པའི་རིམ་པ། འབས་

བུ་མངོན་དུ་བྱ་ཚུལ་གསུམ་དུ་བསྡུས་པས། སངས་རྒྱས་པའི་གཞུང་གི་བརོད་བྱ་

རྣམས་གཞི་དངོས་པོའི་རྣམ་གཞག་གམ་ཚན་རིག་དང་། གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག་སེ་

ལྟ་གྲུབ་དང་། ལམ་བགོད་པའི་རིམ་པ་དང་འབས་བུ་མངོན་དུ་བྱ་ཚུལ་སེ་ཆོས་ཉམས་

ལེན་གི་རིམ་པ་གསུམ་དུ་ངེས་པས། ངོས་ནས་བཀའ་བསན་ཡོངས་རྫོགས་ཀི་བརོད་
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བྱ་ལ་ཚན་རིག་གི་རྣམ་གཞག་དང། ལྟ་གྲུབ་ཀི་རྣམ་གཞག ཆོས་ཉམས་ལེན་གི་རྣམ་

གཞག་བཅས་གསུམ་དུ་ཕེ་ནས་བརག་གཞིག་བྱས་ན་དེང་གི་དུས་སུ་ཕན་ཐོགས་

ཆེན་པོ་ཡོད་པར་མཐོང་ངོ་།། 

༣ ནང་པའི་གཞི་དངོས་པོའི་རྣམ་གཞག་གམ་ཚན་རིག

སྤིར་ཚན་རིག་ཅེས་པ་ནི། གང་ཟག་གཞན་སུ་ཞིག་གིས་ཀང་རོག་ཞིབ་པ་དང་

པོ་དེའི་དཔྱད་ཐབས་དེ་གའི་ལམ་ནས་དཔྱོད་པ་ན་གྲུབ་དོན་གཅིག་གྱུར་ཏུ་བྱུང་བའི་

གྲུབ་དོན་རྣམས་དང་། དེའི་ཞིབ་འཇུག་གི་དཔྱད་ཐབས་གཉིས་ཀ་ལ་བརོད་ཆོག་

ཅིང་། གཙོ་བོར་ཚན་རིག་ཅེས་པ་ཆ་ལག་ཚང་བའི་ལག་ལེན་ཞིབ་འཇུག་གི་དཔྱད་

ཐབས་ཤིག་ལ་གོ་དགོས་པར་སེམས། དཔེར་ན། ཚན་རིག་པས་དོན་གང་ཞིག་ལ་

བརག་པ་ན་ཐོག་མར་ཚོད་དཔག་དང་། ཚོད་དཔག་དེ་དོན་ལ་གནས་མིན་ཞིབ་འཇུག་

ལག་ལེན་གིས་ཚོད་ལྟ་དང་། རང་ཉིད་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་དེའི་འབས་བུ་གང་ཞིག་

མངོན་གྱུར་ཏུ་བྱུང་བ་དེ་གང་ཟག་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པས་ཀང་ཚོད་ལྟ་དེ་གའི་ལམ་

ནས་གྲུབ་འབས་གཅིག་མཐུན་དུ་བྱུང་ན། ད་གཟོད་ཞིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་དེའི་འབས་བུ་

ཡོངས་གགས་ཚན་རིག་གི་ཤེས་བྱ་དང་། རེད་དོན་ཤེས་བྱ་དེའི་སྔོན་འགོའི་འཚོལ་

ཞིབ་ཀི་རིག་པ་ལ་ཚན་རིག་ཅེས་འབོད་པ་ལྟར་རེད། དེ་ནི་དབུ་མའི་གཞུང་དུ་ཇི་ཙམ་

ནས་ཡོད་པར་འཇོག་པའི་ཆ་རྐེན་ལ་གསུམ་གསུངས་པའི་དང་པོ་ཐ་སྙད་པའི་ཤེས་

པ་ལ་གགས་པ་དང་། གཉིས་པ་གགས་པའི་དོན་དེ་ལ་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མ་གཞན་

གིས་མི་གནོད་པ་དགོས་པར་གསུངས་པ་དང་གནད་གཅིག་ལ་འབབ་པར་སྣང་།
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ནང་པས་གཞི་དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་ལ་དཔྱོད་པ་ན་དཔྱོད་པ་པོ་ལ་མ་

མཐའ་ཚང་དགོས་པའི་ཆ་རྐེན་ནི་རོན་པ་བཞི་རེད། དེ་ཡང་དོན་གང་ཞིག་ལ་དཔྱོད་

པ་ན། དོན་དེ་སྨྲ་བ་པོའི་གང་ཟག་གི་གགས་པ་དང་རྣམ་འགྱུར་སོགས་ལ་བརེན་

ནས་ཐག་གཅོད་མི་རིགས་པར་དེས་གང་བཤད་པ་ལ་གཙོ་བོར་དཔྱོད་དགོས་པ་

དང། གང་བཤད་པ་དེ་ཡང་ཚད་མར་རིགས་མིན་ཚིག་གི་སེབ་སྦོར་ལེགས་པ་དང་

སྨྲ་བ་བདེ་མིན་ཙམ་གིས་བཤད་བྱའི་དོན་དེ་འཐད་པར་མ་ངེས་པས་ཚིག་ལས་དོན་

ལ་གཙོ་བོར་དཔྱོད་དགོས་པ་དང་། ཚིག་གི་དོན་ཡང་དགོས་དབང་གིས་གཞན་དུ་

གསུངས་པའི་དོན་ཙམ་ལ་ཆ་འཇོག་མི་རིགས་པས་ངེས་དོན་དངོས་པོའི་གནས་

ལུགས་ཉིད་ལ་གཙོ་བོར་འཛིན་དགོས་པ་དང་།(ངེས་དོན་ལ་སྐབས་སོབས་ཀིས་འཇོག་

ཚུལ་དུ་མ་ཡོད།) ངེས་པའི་དོན་དེ་ཡང་མངོན་སུམ་གིས་མོང་བས་མཐོང་བ་ཞིག་ལ་ཆ་

འཇོག་དགོས་པ་ལས་ཚོད་དཔག་དང་ཐོས་བྱུང་གི་གོ་བ་ཙམ་གིས་ཚིམ་མི་རིགས་

པར་གསུངས་པའི་ཆ་རྐེན་བཞི་པོ་འདི་ནི་དོན་ཅི་ཞིག་ལ་དཔྱད་ནའང་ངེས་པར་སྦར་

དགོས་པ་ཞིག་ཡིན།

དཔྱད་པའི་ཚུལ་ལ་རིགས་པ་བཞིའི་རྣམ་གཞག་གསུངས་ཡོད་ཅིང་། རིགས་

པ་བཞི་འདི་ནི་ནང་པས་འཇིག་རེན་ལ་ལྟ་ཚུལ་ཇི་ཡིན་མཚོན་བྱེད་ཙམ་དུ་མ་ཟད། 

ཞིབ་ཏུ་དཔྱད་ན་ནང་པའི་རྣམ་གཞག་ཡོངས་རྫོགས་མཚོན་བྱེད་ཀི་འགེལ་བཤད་

ཅིག་ཀང་ཡིན་ཞེས་སྨྲ་ཆོག དེ་ཡང་ཆོས་ཉིད་ཀི་རིགས་པས་ར་བའི་འཇིག་རེན་གི་

རོམ་གཞི་ལ་ཐོག་མཐའ་མེད་པར་གསལ་བཤད་བྱེད་པར་མ་ཟད། གཟུགས་ཅན་གི་

གནས་སྐབས་ཀི་བཟོ་བཀོད་དམ་རྣམ་འགྱུར་ལ་ཐོག་མཐའ་ཞིག་བཤད་ཆོག་ཀང་
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ར་བའི་གཟུགས་ཅན་གི་རོམ་གཞི་ལ་ཐོག་མ་ཞིག་ཡོད་ན་དེ་ཉིད་རྒྱུ་མེད་དང་ཡང་

ན་བྱེད་པོ་ཞིག་གིས་བཀོད་དགོས་པ་དང་། མོང་ཙམ་གི་བདག་ཉིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་

ལ་ཡང་ཐོག་མ་ཞིག་བཤད་ན་མོང་བའི་བདག་ཉིད་ལས་འདས་པའི་གཟུགས་ཅན་

གི་འདུས་སྦོར་གི་རིམ་པ་ཞིག་གི་ནང་རྣམ་ཤེས་འབྱུང་དགོས་པས་ཐོག་མའི་རྣམ་

ཤེས་གཅིག་གི་སེང་དུ་འགལ་ཟླའི་བློ་རིགས་གཉིས་ཡོང་དཀའ་བར་སྣང་ངོ་།།

དེས་ན་གཟུགས་ཅན་རྣམས་ཀིས་རང་གི་ངོ་བོ་འཛིན་ཅིང་རྒྱུན་སེལ་བ་དང། 

རྣམ་པར་ཤེས་པ་མོང་བའི་ངོ་བོར་གྲུབ་པའང་ཆོས་ཉིད་དུ་བཤད་པས་དངོས་པོ་སོ་

སོས་རང་གི་རྒྱུན་བསྐྱེད་པ་དེ་ཙམ་ནི་ཆོས་ཉིད་ཡིན། ཆོས་ཉིད་ཀི་རིགས་པ་འདིར་

ཞི་བ་ལྷས་དབྱེ་འབྱེད་གསལ་པོ་ཞིག་གནང་ཡོད་པ་ནི། ཁོང་གིས་མཛད་པའི་སྤོད་

འཇུག་ཏུ། གཞི་རའི་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་གྲུབ་ཚུལ་ནི་རང་བྱུང་གི་འཕེལ་རིམ་ཞིག་

ནས་གྲུབ་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཉིད་སྐྱེས་བུའི་བདེ་སྡུག་གི་རེན་གཞི་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ན་

ད་གཟོད་ཆོས་ཉིད་ཙམ་གི་རྒྱ་ལས་བརྒལ་བའམ་ཡང་ན་ཆོས་ཉིད་ཀི་རང་བཞིན་

གཞི་མར་བྱས་ཐོག་གོ་བུར་བའི་སྐྱེས་བུའི་བྱེད་རོལ་ཞིག་དང་འབེལ་དགོས་པར་

གསུངས་པ་དེ་ཡིན། 

ལྟོས་པའི་རིགས་པ་ནི། འབས་བུའི་རྣམ་འགྱུར་ཇི་ལྟར་ཐོན་མིན་ནི་རྒྱུའི་ཁྱད་

པར་ལ་ལྟོས་པ་སེ། འབས་བུའམ་རྒྱུན་ཕི་མའི་སེང་གི་སྣ་ཚོགས་པའི་ཁྱད་པར་ནི་

རྒྱུའི་སེང་གི་ཁྱད་པར་སྣ་ཚོགས་པའི་འདུ་འཛོམས་ཤིག་ལ་ལྟོས་པ་སེ། གོ་བདེ་

བའི་དཔེ་མཚོན་ཞུ་ན། སྐྱེས་བཟང་བ་དང་། འབུས་མ་ཟོས་པ་དང་། དུས་སུ་སྨིན་པ་

སོགས་ཀི་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་པའི་སོན་ཐོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དེ་རྒྱུ་ས་བོན་ཡོད་



ཚན་རིག་ཀུན་བཏུས་ཀི་སྔོན་གླེང་།
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ཙམ་གིས་མི་ཆོག་པར་རྐེན་གི་ཁྱད་པར་དྲོད་དང་། ཆུ་དང་། ལུད་དང་། སྐྱེས་བུའི་

བྱེད་རོལ་ལ་སོགས་པ་འཕལ་རྐེན་དུ་མའི་འདུས་སྦོར་ལ་ལྟོས་པས་སོན་ཐོག་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་འབྱུང་བ་དེ་ནི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་ཞེས་སྨྲ་མི་ནུས། ལྟོས་གྲུབ་ཀི་རིགས་

པ་འདི་ལ་རྒྱུ་འབས་ཀི་ལྟོས་གྲུབ་ཅིག་དང་། ཆ་ཅན་ཞིག་གི་ཚུགས་ཀ་མངོན་པར་

རང་གི་ཆ་ཤས་ལ་ལྟོས་ཤིང་བློ་ངོར་ཆ་ཅན་དུ་ཤར་བའང་ཆ་ཤས་ལ་ལྟོས་ནས་ཤར་

དགོས་པས་ཆ་ཆ་ཅན་གི་ལྟོས་གྲུབ་ཅིག་དང་། ཆེས་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པ་ནི་ཆོས་གང་འདྲ་

ཞིག་ཡིན་ནའང་འདོགས་བྱེད་ཀི་བློས་བཏགས་ཙམ་དུ་གྲུབ་པས་འདོགས་བྱེད་ཀི་

རོག་པ་ལ་ལྟོས་པའི་རེན་འབེལ་སེ་གསུམ་དུ་དབྱེ་དགོས།

བྱ་བ་བྱེད་པའི་རིགས་པ་ནི། དངོས་པོ་སོ་སོའི་ངོ་བོ་མི་འདྲ་བས་ངོ་བོ་ལ་བརེན་

པའི་བྱ་བའི་ཁྱད་པར་ཡང་རེ་རེ་བྱེད་པ་སེ། རྒྱུའི་གཙོ་བོ་ས་བོན་དང་རྐེན་ཆུ་ལུད་

སོགས་ཀི་རང་རང་གི་བྱ་བའི་ཁྱད་པར་མི་འདྲ་བས་དེ་དག་བསེབས་པ་ནའང་འབས་

བུའི་ཁྱད་པར་དམིགས་བསལ་ཞིག་སྐྱེད་པའི་བྱ་བ་བྱེད་པ་ཡིན། སྤིར་ས་ཡིས་འཛིན་

པའམ་བརན་པར་བྱེད་པ་དང་། ཆུས་སྡུད་པར་བྱེད། མེས་སྨིན་པར་བྱེད། རླུང་གིས་

འཕེལ་བར་བྱེད་པ་སོགས་ལ་བྱ་བ་བྱེད་པའི་རིགས་པ་ཞེས་འབོད།

འཐད་པའི་རིགས་པ་ནི་ད་ལྟའི་གནས་བབ་འདི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ན་མ་འོངས་པར་

ཡང་གནས་སངས་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་དགོས་ཞེས་པ་དང་། འབས་བུ་གང་ཞིག་གི་སེང་

དུ་རྣམ་འགྱུར་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པས་ངེས་པར་འབས་བུ་དེའི་རྒྱུའི་སེང་དུའང་ཁྱད་པར་

སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཡོད་དགོས་སོ་ཞེས་པ་དང་། རེས་འགར་སྐྱེས་པའི་རགས་ལས་མི་

རག་པ་ཡིན་དགོས་སོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་རྣམས་ཡིན། གཏན་ཚིགས་རིག་པའི་སྐོར་ཅུང་



༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

  20  

ཞིབ་པར་ནི་འོག་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར།

ནང་པའི་གཞུང་ནས་གསུངས་པའི་གཞི་དངོས་པོའི་རྣམ་གཞག་ལ་ཅུང་ཞིབ་

པར་དབྱེ་ན། ༡ ཤེས་པར་བྱ་བ་ཡུལ་གི་རྣམ་གཞག་དང་། ༢ ཤེས་པར་བྱེད་པ་བློའི་

རྣམ་གཞག ༣ ཤེས་པ་ཡུལ་ལ་ཇི་ལྟར་འཇུག་པའི་ཚུལ། ༤ ཤེས་བྱའི་ཡུལ་གཏན་

ལ་འབེབས་བྱེད་ཀི་ཐབས་གཏན་ཚིགས་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་རྣམས་སུ་འབྱེད་ནུས་

པ་ལྟར། ཀུན་བཏུས་ཀི་གཞུང་འདིར་ཡང་སྤི་སྒྲོམ་འདི་ལྟར་བཀོད་ཡོད།

དང་པོ་ཤེས་བྱ་ཡུལ་གི་རྣམ་གཞག་ལ། གཞལ་བྱ་མཇལ་བྱེད་ཀི་བློས་དོན་

དེ་རོགས་པ་ན་རགས་དང་ངག་ཚད་མ་ལ་བརེན་དགོས་མི་དགོས་ཀི་སོ་ནས་ཕེ་བ་

གཞལ་བྱའི་གནས་གསུམ་སེ། ང་ཚོས་རགས་དང་ལུང་གང་ལ་ཡང་མ་བརེན་པར་

མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའི་ཆོས་ཤིག་དང་། མངོན་དུ་མ་གྱུར་ཀང་རིགས་པ་ལ་བརེེན་

ནས་དཔོག་ནུས་པའི་ཆོས་ཤིག་དང་། མོང་བ་དང་རིགས་པ་གང་གིས་ཀང་དཔོག་

མི་ནུས་ཀང་ཡིད་ཆེས་པའི་གང་ཟག་གཞན་གི་ངག་ལས་རོགས་ནུས་པའི་ཆོས་ཤིག་

དང་བཅས་གསུམ་ཡོད།

དཔེར་ན་ང་ཚོས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའི་ལུས་པོའི་ཐོག་གི་ནད་རགས་

མདངས་ཤོར་བ་དང་། དབུགས་འཚང་བ་དང་། ལུས་སྐྲངས་པ་སོགས་རིམ་པ་དང་

པོའི་ཤེས་བྱ་སེ་མཐོང་བ་མངོན་གྱུར་ཅེས་བྱ་བ་དང་། ལུས་སྐྲངས་པ་སོགས་ལ་

བརེན་ནས་མི་དེར་ནད་ཡོད་པ་དང་ནད་ཀི་འབྱུང་རྐེན་གཞན་ཡོད་པར་ཤེས་ནུས་

པས་དེ་དག་ཅུང་ཟད་ལོག་གྱུར་ཏེ། ཤེས་བྱའི་རིམ་པ་གཉིས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། 



ཚན་རིག་ཀུན་བཏུས་ཀི་སྔོན་གླེང་།
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འོན་ཀང་རིམ་པ་གཉིས་པ་འདི་ལ་ང་ཚོ་སྤིར་བཏང་གི་མི་ཀུན་ལ་ཐུན་མོང་དུ་ལོག་

ཏུ་གྱུར་པའི་སེ་ཚན་ཞིག་དང་གནས་དུས་ཀིས་བཞག་པའང་ཡོད། ད་དུང་ཤེས་བྱའི་

རིམ་པ་གཞན་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་དེ་ཡིན། དཔེར་ན་ང་རང་ཚོར་རང་གི་

སྐྱེས་ཚེས་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་ཕ་མའི་ངག་ལྟ་བུ་ཁོ་ན་ལས་ཤེས་ནུས་པ་ལས་ཐབས་

གཞན་མེད། དེ་བཞིན་ཧ་ཅང་ཕ་བའི་རྒྱུ་འབས་ཀི་ཆོས་ཉིད་དང༌། འཇིག་རེན་འདིར་

རིགས་མི་འདྲ་བའི་སེམས་ཅན་མང་པོ་ཞིག་ཇི་ལྟར་ཡོང་བའི་རྒྱུ་རྐེན་སོགས་ཡིན།

ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་གི་རིམ་པ་འདིའི་ནང་རྒྱབ་རེན་དུ་གསུང་རབ་ཀི་ལུང་འདྲེན་

དགོས། འོན་ཀང་འདྲེན་རྒྱུའི་ལུང་དེར་དོན་ཚན་ཁ་ཤས་ཤིག་ངེས་པར་ཚང་དགོས། 

ལུང་གི་དོན་ལ་མངོན་སུམ་དང་རིགས་པས་མི་གནོད་པ་དང་། ལུང་ཚིག་ལ་སྔ་ཕི་

དངོས་ཤུགས་ནང་འགལ་མེད་པ་དང་། གསུང་བ་པོར་དགོས་དམིགས་གཞན་མེད་

པ་བཅས་ཚང་དགོས། ང་ཚོས་གོམས་པའི་དབང་གིས་ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ཁོད་འཆར་

ཅན་ལུང་གིས་དཔྱོད་ཚུལ་འདི་བཀོལ་སྤོད་བྱེད་ཀི་ཡོད། དཔེར་ན། གསར་འགྱུར་

བརྒྱུད་ལམ་ཞིག་ནས་གནས་ཚུལ་ག་གེ་མོ་ཞིག་བསྒྲགས་པ་ལ་བརེན་ནས་ང་ཚོས་

ཁས་ལེན་པ་དང་། འདས་པའི་བྱུང་བ་མང་པོ་ལོ་རྒྱུས་ལ་བརེན་ནས་ཐག་བཅད་པ་

སོགས་ཚུད་ཡོད། ཐ་ན་ཚན་རིག་པའི་ནང་དུའང་ཞིབ་འཇུག་པ་གཞན་ཚོས་ཚན་

རིག་གི་དུས་དེབ་ཁག་ཏུ་བཀོད་པའི་མཇུག་འབས་དེ་རང་ཉིད་ནས་ཚོད་ལྟ་མ་བྱས་

པར་ཁས་ལེན་བྱེད་ཀི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་རེད། 

མངོན་སུམ་དང༌། རེས་དཔག ལུང་ཚད་མ་གསུམ་གི་སོ་ནས་ཤེས་བྱའི་གནས་

གསུམ་ལ་དཔྱད་པའི་ཚུལ་དེ་སངས་རྒྱས་པར་དང་པོ་ནས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ཡང༌། 



༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག
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གཏན་ཚིགས་རིག་པའི་སྐོར་དེ་ཆ་ཚང་བའི་གཞུང་ལུགས་ཤིག་ཏུ་གཏན་འབེབས་

བྱེད་མཁན་ནི་ཡོངས་གགས་སུ་དུས་རབས་ལྔ་པར་བྱོན་པའི་རྒྱ་གར་གི་སོབ་དཔོན་

ཕོགས་གང་དང༌། དུས་རབས་བདུན་པའི་སོབ་དཔོན་ཆོས་གགས་གཉིས་ཡིན། སོན་

པ་རང་ཉིད་ཀི་སྐབས་དང་ལྷག་པར་དུས་རབས་དང་པོ་ཙམ་ནས་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་

ཀིས་རིགས་པའི་དཔྱད་པ་གཙོ་བོར་བཀོལ་ཏེ་དབུ་མའི་ལྟ་གྲུབ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་བྱུང་

ཡང་། སངས་རྒྱས་པའི་གཞུང་ལུགས་སུ་ཆ་ལག་ཚང་བའི་གཏན་ཚིགས་རིག་པའི་

གཞུང་ལུགས་དམིགས་བསལ་ཅིག་བྱུང་བ་ནི་སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་ཆོས་གགས་

ནས་བརི་དགོས་པར་སེམས། 

སྤིར་རྒྱ་གར་དུ་ཚད་མ་རིག་པ་ནི་ཕོགས་གང་ཆོས་གགས་ཀི་སྔོན་དུ་མུ་

སེགས་རིགས་པ་ཅན་པའི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་སུ་གཞི་ཚུགས་ཟིན་མོད། སོབ་

དཔོན་ཕོགས་གང་གིས་ཚུལ་གསུམ་གི་རིགས་པ་དང་། གཞན་སེལ་སོགས་གཏན་

ལ་ཕབ་སེ་ཚད་མ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཆུ་ཚད་ཤིན་ཏུ་མཐོ་རུ་གཏོང་བར་མཛད། 

དེ་ཡང་ཕོགས་གང་གིས་རིགས་པ་ཅན་པ་དང་། བྱེ་བག་པ། གངས་ཅན་པ་སོགས་ཀི་

འདོད་པ་ཞིབ་ཏུ་བཀག་པ་ལ། རིགས་པ་ཅན་པའི་སོབ་དཔོན་ཨུད་དོ་ཏ་ཀ་ར་དང་། 

དཔྱོད་པ་བའི་མཁས་པ་གཞོན་ནུ་མ་ལེན་སོགས་ཀིས་བརད་པ་དང་། དེ་དག་གི་འདོད་

པ་དཔལ་ཆོས་ཀི་གགས་པས་ཕོགས་སྔར་མཛད་པ་སོགས་ལ་བརགས་ན། རྒྱ་གར་དུ་

ཚད་མ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཚད་ཤིན་ཏུ་མཐོ་བོར་སོན་པར་རོགས་ནུས།

ཡང་ཤེས་བྱའི་ཡུལ་གི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་ཐ་དད་པས་ཕེ་བ་ཤེས་བྱ་གཞི་ལྔ་སེ། 

༡ སྣང་བ་གཟུགས་ཀི་གཞི་དང་། ༢ གཙོ་བོ་སེམས་ཀི་གཞི་དང། ༣ འཁོར་སེམས་



ཚན་རིག་ཀུན་བཏུས་ཀི་སྔོན་གླེང་།
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བྱུང་གི་གཞི་དང་། ༤ ལྡན་པ་མ་ཡིན་པའི་འདུ་བྱེད་ཀི་གཞི་དང་། ༥ འདུས་མ་བྱས་

པའི་གཞི་དང་ལྔའོ། །གཞན་ཡང་དགོས་པའི་དབང་གིས་གཞལ་བྱའི་ཡུལ་ལ་ཁམས་

བཅོ་བརྒྱད་དང་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ་སོགས་ནང་པའི་གཞུང་གི་སྐབས་

སོ་སོར་ངོ་བོ་དང་། ཁྱད་པར་དང། དགོས་པ་དང་། རིགས་སོགས་ཀི་སོ་ནས་གཞལ་

བྱའི་ཡུལ་གི་དབྱེ་བསྡུ་བྱེད་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཡོད།

ཤེས་བྱ་གཞི་ལྔའི་དང་པོ་གཟུགས་ཀི་རྣམ་གཞག་ལ། གཟུགས་ཀི་ངོ་བོ་

དང། ཐོགས་བཅས་ཐོགས་མེད་ཀི་གཟུགས་ཅན་བཅུ་གཅིག ཆོས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་

གཟུགས། འབྱུང་བ་དང་འབྱུང་གྱུར། སྣོད་ཀི་འཇིག་རེན་གི་ཆགས་ཚུལ། གཟུགས་

ཅན་རོམ་བྱེད་རྡུལ་ཕན་གི་རྣམ་གཞག ལྷག་པར་གཟུགས་ཅན་གི་ཆོས་ཇི་འདྲ་ཞིག་

ཡིན་ནའང་མཐར་གཏུགས་ན་ཕི་རོལ་གི་ངོས་ནས་རོམ་གཞི་རྡུལ་ཕན་བསགས་

ནས་གྲུབ་པ་མེད་པར་ནང་སེམས་ཀི་སྣང་ཆ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པ། རྡུལ་ཕན་གི་སྐབས་

འབྱུང་བ་གཞན་གི་རེན་བྱེད་པའི་མཁའ་ཡི་རྡུལ། ཕ་བ་མཐར་ཐུག་པའི་རྡུལ་ཕ་རབ་

ཅིིག་ལའང་རང་ངོས་ནས་འཛིན་པའི་གོ་ས་ལ་བཀོལ་སྤོད་བྱེད་མཁན་གི་གང་ཟག་

གཉིས་ལ་ལྟོས་ནས་ཁྱད་པར་གནམ་ས་ལྟ་བུ་ཡོང་ཆོག་པའི་གཞི་རའི་ལྟ་ཚུལ་ཞིག་

ཀང་ཡོད། འབྱུང་བའི་སྐབས་ནམ་མཁའི་འབྱུང་བ་ཞེས་འབྱུང་བ་ལྔ་པ་ཞིག་ཀང་

གསུངས་ཤིང། འབྱུང་བཞིའི་རྫས་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་གོང་བུར་གྲུབ་པ་ཞིག་ལ་གོ་མི་

དགོས་པར་ནུས་པའི་ངོ་བོར་གནས་པ་ལ་ཡང་ངོས་འཛིན་པ་ཡོད། ཕ་བ་མཐར་ཐུག་

པའི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀང་འབྱུང་གྱུར་ཏུ་གསུངས་པས། རྡུལ་ཕ་རབ་རང་ཉིད་གང་ལས་

མཆེད་པའི་འབྱུང་བའི་རྣམ་གཞག་ཅིག་ཀང་དོན་གིས་ཐོབ་པས། ང་ཚོའི་མཐོང་ཆོས་



༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག
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སུ་གྱུར་པའི་ས་ཆུ་མེ་རླུང་དག་ལ་འབྱུང་བར་བཏགས་པ་ནི་རགས་པའི་རྣམ་གཞག་

ཅིག་ཏུ་འཁུམས་སོ། །ཡང་ནང་པའི་གཞུང་དུ་ལུས་ལ་རགས་པ། ཕ་བ། ཤིན་ཏུ་ཕ་

བ་གསུམ་དང་། རླུང་ལ་ར་བ་དང་། ཡན་ལག་གི་རླུང་དང་། དེ་བཞིན་ཉིན་ཞག་གཅིག་

ལ་རླུང་ཉིས་ཁི་ཆིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་རྒྱུ་ཚུལ་སོགས་ལུས་ཁམས་ཀི་རྣམ་གཞག་གི་

བཤད་པའང་ཤིན་ཏུ་ཞིབ་པར་ཐོན།

ཕི་ནང་གི་སྣོད་བཅུད་ཀི་འཇིག་རེན་བྱུང་ཚུལ་ལ། དཔེར་ན་སོབ་དཔོན་ཐོགས་

མེད་ཀིས་གཡོ་བ་མེད་པ་དང་། མི་རག་པ་དང་། ནུས་པའི་རྐེན་གསུམ་གི་བཤད་

པའི་སེང་ནས་སྣོད་བཅུད་ཀི་འཇིག་རེན་རྣམས་རྐེན་ཉིད་འདི་པ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པ་ལས། 

བྱེད་པ་པོའི་བློའི་གཡོ་བ་སྔོན་སོང་ལས་གྲུབ་པ་མིན་ཚུལ་སྒྲུབ་པ་ནི་སངས་རྒྱས་

པའི་ར་བའི་ལངས་ཕོགས་དེ་ཡིན། དེ་ནི་ཚན་རིག་པའི་ར་བའི་ལངས་ཕོགས་དང་

ཡང་ཤིན་ཏུ་མཐུན། དེ་ལྟ་ནའང་གོ་ལའི་དབྱིབས་དང་ཚད། ཉི་ཟླ་སོགས་ཀི་འཁོར་

བགོད། ཉི་ཟླ་གཟའ་འཛིན་སོགས་ཀི་འགེལ་བཤད་བཅས་གནད་བྱེ་བག་པ་མང་པོ་

ཞིག་ལ་སངས་རྒྱས་པའི་གཞུང་ཆོས་མངོན་པ་ལྟ་བུར་རི་རབ་དཀིལ་དུ་བྱས་ཤིང། 

འཛམ་གིང་ལེབ་མོ་དང་། ཉི་ཟླ་སོགས་རྒྱུ་སྐར་རྣམས་འཛམ་གིང་ལ་ཚུར་བསྐོར་བའི་

བཤད་པ་ཐོན་པ་ནི། སྔོན་གི་རྒྱ་གར་གི་རིག་བྱེད་སོགས་ཀི་བཤད་པ་གཞིར་བཞག་

པར་མངོན། དེ་དག་ལས་བརམས་པའི་གནད་རྣམས་དེང་རབས་ཚན་རིག་གི་གྲུབ་

དོན་དང་དངོས་སུ་འགལ་བས་ཁོ་བོས་སྔར་ཙམ་ནས་རང་ལུགས་སུ་བྱེད་ཀི་མེད།

གཞན་ཡང་ནང་པའི་གཞུང་དུ་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ཐོག་མར་ཆགས་པ་དང་། 

དེ་ནས་གནས་པ་དང་། དེ་ནས་འཇིག་པ་དང་། དེ་ནས་སོང་པར་འདོད་ཅིང་། སོང་



ཚན་རིག་ཀུན་བཏུས་ཀི་སྔོན་གླེང་།
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པའི་གནས་སྐབས་སུ་བར་སྣང་གི་རྡུལ་ཕ་རབ་བམ་སོང་པའི་རྡུལ་དེ་དག་ལས་སར་

ཡང་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་གསར་པ་ཞིག་འགྲུབ་པས་སོང་པ་ནས་ཆགས་པ་དང་། 

གནས་པ་དང་། འཇིག་པ་དང་། སར་ཡང་སོང་པ་སེ་བརྒྱུད་རིམ་གི་འཁོར་ལོ་འདིས་

མཐའ་མེད་པར་རང་ཉིད་ཀི་རྒྱུན་འཛིན་པར་བྱེད། 

སོང་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་བར་སྣང་གི་རྡུལ་ཕ་རབ་དེ་ལ་དུས་འཁོར་ནས་ནམ་

མཁའི་རྡུལ་ཞེས་འབོད་ཅིང་། གཟུགས་ཅན་མཐའ་དག་གི་རྒྱུ་རུ་གནས་ཤིང་ཧ་ལམ་

ནུས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་པས་མངོན་པར་གསལ་བའི་གོང་བུའི་རང་ཚུགས་ཤིག་ཡོད་

པར་མི་འདོད། མཁའི་རྡུལ་དེ་དག་གི་ཤུགས་རྐེན་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་བཞི་པོ་

ཕ་བའི་གནས་རིམ་ནས་རགས་པའི་གནས་རིམ་བར་དུ་འབྱུང་བ་དང༌། སར་ཡང་དེ་

དག་རགས་པའི་གནས་རིམ་ནས་ཕ་བའི་གནས་རིམ་བར་དུ་རིམ་གིས་འཐོར་ཞིག་

ཏུ་སོང་སེ་སར་ཡང་མཁའི་རྡུལ་གི་རང་བཞིན་དེ་ཉིད་དུ་ཐིམ་པས། མཁའི་རྡུལ་ཕ་

རབ་དེ་ཚོ་ནི་འཇིག་རེན་ཆགས་འཇིག་གི་བརྒྱུད་རིམ་ཧིལ་པོ་འདིའི་ར་བའི་རྒྱུ་རུ་

གྱུར་ཡོད། མཁའ་རྡུལ་ཕ་མོ་དེ་དག་ཇི་ཙམ་ནས་འཇིག་རེན་ཆགས་པའི་རྒྱུ་རུ་འགྱུར་

མིན་དུས་འཁོར་གི་བཤད་པ་ལྟར་ན། འཇིག་རེན་བྱེ་བག་པ་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་མ་

གྲུབ་པའི་སྔ་རོལ་ཏུ་སོང་པའི་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་དང་། འཇིག་རེན་བྱེ་བག་པ་དེའི་

གཟུགས་ཅན་གི་རོམ་གཞི་ཐམས་ཅད་མཁའ་རྡུལ་གི་རང་བཞིན་དུ་གནས་པས་དེ་

ལྟ་བུའི་མཁའ་རྡུལ་དེ་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་བྱེ་བག་པ་དེའི་ར་བའི་རོམ་གཞི་དང། 

དེའི་སེང་དུ་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་བྱེ་བག་པ་དེར་སྐྱེ་འགྱུར་གི་སེམས་ཅན་དག་གི་

ལས་ཀི་ནུས་པ་སྨིན་ཏེ་དེར་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་པ་ནས་རླུང་གི་རྡུལ་རྣམས་འདུ་འགོ་



༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག
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ཚུགས་ཏེ་རིམ་གིས་འཇིག་རེན་དེ་གྲུབ་པར་འདོད།

ཕིའི་འཇིག་རེན་གི་ཐོག་མའི་བྱུང་རིམ་སྐོར་ལ་ཚན་རིག་གི་ནང་། འབར་གས་

ཆེན་པོ་ཐོག་མར་བྱུང་ཚུལ་སོགས་ཀི་བཤད་པ་ཟབ་མོ་ཡོད་ནའང༌། ད་དུང་དྲི་བ་

གལ་ཆེན་གང་མང་ཞིག་ལྷག་ཡོད་པ་ནི། འབར་གས་ཆེན་མོའི་སྔ་རོལ་ལ་ཅི་ཞིག་

ཡོད་སིད་དམ། འབར་གས་ཆེན་མོ་དེ་གང་ནས་བྱུང་ངམ། རྒྱུ་རྐེན་གང་ཞིག་གིས་

འབར་གས་ཆེན་མོ་དེ་བསྐྱེད་དམ། རྒྱུ་མཚན་ཅིའི་ཕིར་ང་ཚོའི་སའི་གོ་ལ་འཕེལ་

འགྱུར་བྱུང་ནས་ཚེ་སོག་གི་རྒྱུ་རུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནམ། འཇིག་རེན་གི་ཁམས་དང་དེའི་

ནང་དུ་འཕེལ་འགྱུར་བྱུང་བའི་སེམས་ཅན་བར་གི་འབེལ་པ་ཅི་ཡིན་ནམ་ཞེས་པ་འདི་

དག་རེད།

སངས་རྒྱས་པའི་གཞུང་ལས་བཤད་པ་ལྟར་ན། ཕི་སྣོད་ཀི་འཇིག་རེན་གི་གྲུབ་

རིམ་ནང་བཅུད་ཀི་སེམས་ཅན་དང་འབེལ་པ་ཡོད་པ་དང་། བཅུད་ཀི་སེམས་ཅན་

གི་ལུས་ད་ལྟར་ང་ཚོར་མངོན་བཞིན་པའི་རགས་པའི་ལུས་འདི་ཕ་བའི་རིམ་པ་ཞིག་

དང་འབེལ་པ་ཡོད་པ་དང་། ཕ་བ་དེ་ཡང་མཐར་ཐུག་ན་རླུང་སེམས་དབྱེར་མེད་ཀི་

ཆེས་ཕ་རིམ་ཞིག་ནས་གྲུབ་ཚུལ་གསུངས་པས་ང་ཚོའི་ལུས་ཕུང་གིས་འཇིག་རེན་

གི་ཁམས་ཆེན་པོ་འདི་ཆ་ཕ་མོའི་ལམ་ནས་མཚོན་ཡོད། 

ཚན་རིག་གི་སེ་ཚན་ནང་དར་ཝིན་གིས་འཕེལ་འགྱུར་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་

དང༌། ལྷག་པར་དུ་རང་བྱུང་འདེམས་སྒྲུག་གི་ཐོག་ནས་ཚེ་སོག་གི་རྣམ་པ་འདྲ་མིན་

དང་ཚེ་སོག་གི་ཐོག་མ་འཚོལ་ཞིབ་བྱས་ཏེ། གཟུགས་ཅན་གི་རོམ་གཞིའི་རྡུལ་ཕན་



ཚན་རིག་ཀུན་བཏུས་ཀི་སྔོན་གླེང་།
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གི་འདུ་འཛོམས་རོག་འཛིང་ཆེ་བ་ཞིག་གི་ནང་ནས་ཚེ་སོག་བྱུང་བ་དང་། རིགས་

རྒྱུད་སྐྱེད་སེལ་སོགས་ཁྱད་ཆོས་ལྔ་སོག་ལྡན་ཞིག་ལ་ཚང་དགོས་པར་བཤད་ཅིང། 

ཚེ་སོག་གི་ཐོག་མར་འགེལ་བཤད་བྱེད་སྐབས་ཕ་ཕུང་གི་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་

སྨྲ་བས་སོག་ལྡན་ཀུན་ཕ་ཕུང་ལས་བྱུང་བ་དང་། འོ་ན་ཕ་ཕུང་གི་ཐོག་མ་གང་ཡིན་ཞེས་

པའི་ལན་དུ་ཚོད་དཔག་གིས་དུས་ཡུན་རིང་པོ་ཞིག་གི་བྱུང་རིམ་ཁོད་བྱུང་བར་སྨྲའོ།།

འཕེལ་འགྱུར་རིག་པས་ཚེ་སོག་གི་ཐོག་མར་འགེལ་བཤད་བྱེད་པའི་རྣམ་

གཞག་ནང་། རིགས་རྒྱུན་གི་འགྱུར་ལྡོག་དེ་ཚོ་ཐོལ་བྱུང་ཡིན་པའི་ལྟ་ཚུལ་ཞིག་ཡོད་

པ་དེ་ནི་ནང་པ་ཞིག་གིས་བལྟས་ན་སེས་དབང་ངམ་རྒྱུ་མེད་ལས་བྱུང་བར་སྨྲ་བ་དང་

ཚུལ་མཚུངས་པར་འགྱུར་བས་རོད་གཞི་ཅན་དུ་མཐོང་། ངོས་ནས་སྔར་རྒྱུ་མཚན་

ཅིའི་ཕིར་དེང་རབས་ཀི་སྐྱེ་དངོས་རིག་པས་སེམས་ལྡན་སྤི་དང་ལྷག་པར་མིའི་ར་

བའི་རང་གཤིས་སུ་ཡོད་པའི་སེམས་ཀི་རིན་ཐང་ཁས་མི་ལེན་པ་དང༌། གཞན་ཕན་

གི་སེམས་དང་སྙིང་རེ་ལྟ་བུ་སེམས་ཅན་དག་གི་འཕེལ་རྒྱས་ཀི་ར་བའི་ཡོན་ཏན་

ཞིག་ཏུ་ཅིའི་ཕིར་མི་མཐོང་བ་ཡིན་ནམ་ཞེས་དྲི་བ་བཀོད་མོང་།

སངས་རྒྱས་པའི་གཞུང་རྣམས་ནས་དུས་ཀི་ངོ་བོ་ངོས་འཛིན་པ་ན། གཟུགས་

ཤེས་ཀི་གནས་སྐབས་ལ་བཏགས་པ་ཙམ་ལས་གཟུགས་ཤེས་ལས་ངོ་བོ་ལོགས་

སུ་མེད་པ་དང་། འདས་པའམ་ཞིག་པས་བྱ་བ་ཕི་མ་སྐྱེ་བའི་གོ་འབྱེད་པར་མ་ཟད་བྱ་

བ་ཕི་མ་དེ་རྫོགས་པར་མངོན་པའི་གོགས་སུ་ཞིག་པ་ངེས་པར་དགོས་པར་འདོད། 

དུས་ཀི་ཐུང་མཐའ་ནི་རྡུལ་ཕ་རབ་བླ་འོག་བསྒྱུར་བའི་ཡུན་ལ་བཤད་ཅིང་། སེ་གོལ་

གཅིག་གཏོགས་པའི་ཡུན་ལ་སྐད་ཅིག་མ་དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔ་དང་སུམ་བརྒྱ་རེ་ལྔར་ཕེ་བ་



༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག
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བཅས་ནི་རགས་པའི་རྣམ་གཞག་ཅིིག་ལས། དེའི་ཡུན་ལ་སྐད་ཅིག་མ་དཔག་ཏུ་མེད་

པ་ཞིག་དབྱེ་རུང་བར་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་ཕལ་པོ་ཆེ་མདོ་ཀུན་བཏུས་སུ་དྲངས་

པར་གསལ་ལ། བསྐལ་པ་དང་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ལྟ་བུ་ནང་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པའི་བར་

ཁྱད་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་ཡོད་ཀང་། གང་ཟག་གཉིས་ཀི་མོང་བ་ལ་ལྟོས་ནས་མི་འགལ་བ་

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སའི་ཡོན་ཏན་གི་སྐབས་སུ་གསལ།

གཉིས་པ་ཤེས་པར་བྱེད་པ་བློའི་རྣམ་གཞག་གམ་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་རྣམ་

གཞག་ནང་། བློའི་ངོ་བོ་དང་། དབྱེ་བ། ཕེ་བ་སོ་སོའི་དོན་སོགས་རྒྱས་པར་བཤད་

ཡོད་ཅིང་། དེ་ཡང་བློའི་དབྱེ་བའི་སྐབས། བདག་རྐེན་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་ལ་

བརེན་དགོས་མི་དགོས་དང་། ཡུལ་མོང་བ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་ལ་

རོག་གཞིག་ནུས་མིན་བཅས་ཀི་སོ་ནས་དབང་བློ་དང་ཡིད་བློ་གཉིས། ཡུལ་ལ་བསླུ་

མི་བསླུའི་སོ་ནས་ཚད་མ་དང་ཚད་མིན་གཉིས། འདི་དང་འདིའོ་ཞེས་ཡུལ་ལ་སྒྲ་བརྡ་

སྦོར་བའི་བྱེད་ལས་ལྡན་མིན་དང་། སྒྲ་དོན་གི་སྣང་བ་ཡོད་མེད་ཀི་སོ་ནས་རོག་པ་

དང་རོག་མེད་གཉིས། གཙོ་འཁོར་དང་ཡུལ་གི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་ལ་འཇུག་ཚུལ་གི་

སོ་ནས་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གཉིས། སྣང་བ་ལྟར་དོན་ལ་གནས་མི་གནས་ཀིས་

འཁྲུལ་པ་དང་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་གཉིས། ཡུལ་གི་སོ་ནས་རང་རིག་དང་གཞན་

རིག་གཉིས། ཡུལ་ལ་འཇུག་ཚུལ་གི་སོ་ནས། ལོག་ཤེས། ཐེ་ཚོམ། ཡིད་དཔྱོད། 

སྣང་ལ་མ་ངེས་པ། མངོན་སུམ། རེས་དཔག །བཅད་ཤེས་བཅས་བདུན་དུ་དབྱེ་ཚུལ་

སོགས་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པར་བྱུང་། 

དེ་བཞིན་སེམས་བྱུང་གི་ངོ་བོ་དང་། དབྱེ་བ། སོ་སོའི་བྱེད་ལས། ནང་གསེས་



ཚན་རིག་ཀུན་བཏུས་ཀི་སྔོན་གླེང་།
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ཀི་རྣམ་གངས། སྐྱེ་བའི་རིམ་པ། ནང་ཕན་ཚུན་གི་འབེལ་པ་སོགས་ཏེ། མི་ཤེས་

པའི་རྨོངས་པ་དང་། ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་རོག་པའི་རྨོངས་པ་ལས་ཚུལ་མིན་ཡིད་བྱེད་

ཀི་རྣམ་རོག་སྐྱེ་ཚུལ་དང་། དེ་ལས་ཆགས་སང་སྐྱེ་ཚུལ། ཆགས་སང་ལས་ང་རྒྱལ་

དང་ཕག་དོག་སོགས་སེམས་མ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་བློའི་རིགས་རྣམས་ཇི་ལྟར་སྐྱེ་བ་

དང་། དེ་བཞིན་འདོད་ཆགས་ལས་བྱུང་བའི་རྒོད་པ་དང་། སེམས་ཕི་རོལ་ཏུ་དབང་

མེད་དུ་གཡེང་བའི་རྣམ་གཡེང་དང་། སེམས་ཀིས་ཡུལ་དམ་པོར་འཛིན་པའི་ནུས་

པ་ཤོར་བའི་བྱིང་བ་དང་། ལུས་སེམས་ལས་སུ་མི་རུང་བར་བྱེད་ཅིང་། སེམས་

མུན་པར་ཞུགས་པ་ལྟ་བུའི་དམིགས་པ་མི་གསལ་བའི་རྨུགས་པ་སོགས་དང་། དེ་

དག་གི་བཟློག་ཕོགས་ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་མ་འདྲེས་པར་འབྱེད་པའི་ནུས་པ་ཟབ་པའི་

ཤེས་རབ་དང། བྱམས་པ་དང་། བརེ་བ་དང་། བཟོད་པ་དང་། སོབས་པ་དང་། དྲན་

ཤེས་བཞིན་རྣམས་སྐྱེད་སིང་བྱས་ཏེ་སེམས་དམིགས་པ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་གཏད་དེ་

ཡུལ་ལ་རྒྱུན་ཆགས་པར་གནས་པའི་ནུས་པ་གོང་མཐོར་འཕེལ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

སོགས་སེམས་བྱུང་གི་རིགས་བརྒྱ་ལྷག་གི་ངོས་འཛིན་དང་། སེམས་བྱུང་ནང་ཕན་

ཚུན་འགལ་ཟླའི་གནད་ལས་བློ་ཅིག་ཤོས་ཀི་སོབས་བསྐྱེད་དེ་བློ་གཞན་དེའི་ནུས་

པ་ཇི་ལྟར་འགོག་པའི་རིམ་པ་སོགས་གསལ་བར་བཤད་ཡོད་པས། སེམས་ཁམས་

རིག་པའི་རྣམ་གཞག་དེ་ནི་སའི་གོ་ལ་འདིའི་ཐོག་གི་མི་འབོར་དུང་ཕྱུར་བདུན་ཅུ་ཡོད་

པ་དེ་རྣམས་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་གཞུང་ཞིག་ཆགས་ཡོད།

དེ་བཞིན་སེམས་ཕ་རགས་ཀི་རྣམ་གཞག་སེ། གཉིད་སད་དུས་ཀི་ཤེས་པ་

རགས་པ་དང་། དེ་ལས་རྨི་ལམ་གི་གནས་སྐབས་ཀི་སེམས་ཕ་བ་དང་། དེ་ལས་
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གཉིད་མཐུག་པོའི་སྐབས་ཀི་སེམས་ཕ་བར་བཤད་ཅིང་། ཡང་སེམས་ལ། རགས་

པ། ཕ་བ། ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་གསུམ་ལས་དང་པོ། སོ་ལྔའི་ཤེས་པ་དང་། གཉིས་པ། ར་

ཉོན་དྲུག་དང་རང་བཞིན་བརྒྱད་ཅུའི་སེམས་དང་། ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་ནི་སོང་པ་བཞིའི་

སེམས་རྣམས་སོ།།

སོང་པ་བཞིའི་སེམས་ལ་ནང་གསེས་ཀིས་ཕ་རགས་ཀང་དབྱེ་ཆོག་པ་ནི། སྣང་

མཆེད་ཐོབ་གསུམ་གི་སེམས་གཉུག་སེམས་ལ་ལྟོས་ཏེ་རགས་པ་དང་། གཉུག་

སེམས་ཆེས་ཤིན་ཏུ་ཕ་བར་འཇོག་གོ །ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་གཉུག་སེམས་དང་རང་གི་

གཞོན་པའི་རླུང་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་དུ་གསུངས་པས། གཉུག་སེམས་དེ་ཉིད་

ཡུལ་ལ་གཡོ་བའི་ཆ་ནས་རླུང་དང་། ཡུལ་རིག་པའི་ཆ་ནས་ཤེས་པར་གསུངས་སོ།།

ནང་པའི་སེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་འབེལ་བའི་གལ་གནད་ཆེ་བའི་དོན་ཚན་

ཁག་གཞན་ཞིག་ནི། གོ་བུར་གི་དྲི་མ་སེམས་ཀི་རང་བཞིན་ལ་ཞུགས་མེད་པས་

སེམས་ཀི་ངོ་བོ་འོད་གསལ་བ་དང་། གསལ་རིག་གི་རིགས་རྒྱུན་ལ་ཐོག་མཐའ་

མེད་པས་རྒྱུན་བརན་པ་དང་། གོམས་ཟིན་འབད་བརོན་བསྐྱར་མ་ལ་མི་ལྟོས་པས་

སེམས་ལ་བརེན་པའི་ཡོན་ཏན་མཐའ་མེད་དུ་འཕེལ་དུ་རུང་བ་བཅས་ཡིན་པས། སུ་

ཞིག་གིས་འདི་དག་ལ་གོ་བ་ཟབ་མོ་ཞིག་མ་ཐེབས་ཕིན་སངས་རྒྱས་པའི་གཞུང་གི་

གོ་རོགས་ཕོགས་རེ་བར་འགྱུར་ངེས། དེ་བཞིན་དུ་སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་དང་དཔལ་

ཆོས་ཀི་གགས་པའི་ཚད་མའི་གཞུང་དུ་དབང་ཤེས་ཀི་ངོ་བོ་དང། དབང་ཤེས་རོག་

བལ་དུ་སྒྲུབ་ཚུལ། རོག་པ་རྣམས་ཀིས་སྒྲ་དོན་བརྒྱུད་ནས་དོན་རང་མཚན་ལ་འཇུག་

ཚུལ། སྒྲ་དོན་གི་ངོས་འཛིན། སྤི་བློ་དང་སྤི་སྒྲ་གསལ་བ་ཐ་དད་པ་ལ་ཐུན་མོང་དུ་
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འཇུག་པའི་ཚུལ། སྤི་མཚན་དངོས་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་སོགས་བྱུང་བ་རྣམས་

ཀིས། དེང་རབས་སེམས་ཁམས་རིག་པར་ཞིབ་འཇུག་པ་དག་ལ་རམ་འདེགས་ཀི་

ནུས་པ་ཐོན་པར་ངེས།

གསུམ་པ་བློ་ཡུལ་ལ་འཇུག་ཚུལ་གི་སྐོར་ལ། བློ་ལ་དོན་དེ་ཤར་ཚུལ་མི་འདྲ་

བའི་སོ་ནས་བཞག་པ་དགག་སྒྲུབ་གཉིས་དང་། བློ་ལ་དངོས་པོས་རྣམ་པ་གཏད་

སོབས་ཀིས་ཡུལ་ལ་འཇུག་མི་འཇུག་གཉིས་ཡོད་པས་སེལ་འཇུག་སྒྲུབ་འཇུག་

གཉིས། རོག་པར་ཆོས་དེའི་དོན་སྤི་ཤར་བ་ན་གཅིག་དང་ཐ་དད་དུ་སྣང་ཚུལ་གཉིས་

ལས་མ་འདས་པས་རོག་པར་དོན་དེ་སྣང་ཚུལ་གི་སོ་ནས་བཞག་པ་གཅིག་དང་ཐ་

དད་གཉིས། ངོ་བོ་གཅིག་ཀང་རོག་ངོར་གོ་བྱ་གོ་བྱེད་ཐ་དད་དུ་སོང་བའི་དབང་གིས་

བཞག་པའི་ལྡོག་པ་ཐ་དད། བློ་གཅིག་གིས་དོན་དེ་ཡུལ་དུ་བྱེད་པ་ན་སྣང་ཚུལ་དང་

འཛིན་ཚུལ་གཉིས་ཡོད་པས་སྣང་བའི་ཡུལ་དང་འཛིན་སངས་ཀི་ཡུལ་གཉིས་དང་། 

བློས་ཡུལ་དེས་དོན་གང་ཞིག་བྱེད་ནུས་པར་འཛིན་པ་ལྟར་ཡུལ་དོན་གཉེར་གི་སྐྱེས་

བུ་ཡུལ་དེར་འཇུག་པ་ན་མི་བསླུ་བའི་ཡུལ་ལ་འཇུག་ཡུལ་དང། བློས་སྒྲོ་འདོགས་

གཅོད་གཞི་ཡིན་པས་དམིགས་ཡུལ་དུ་བཞག་པ་དག་ཡོད།

དབང་པོའི་ཤེས་པས་ཡུལ་རིག་པ་ནའང་ཡུལ་གི་འདྲ་རྣམ་ཤར་བའི་སོ་ནས་

རིག་པ་ལས་རྣམ་པས་བར་མ་ཆོད་པར་རིག་ན་ཡུལ་གཅིག་ལ་སྣང་བ་ཐ་དད་དུ་

འཆར་བར་མི་རིགས་པ་དང་། ཡང་རྣམ་བཅས་སུ་རིག་ན་དོན་དངོས་སུ་མི་རིག་པས་

མི་སྣང་བའི་དོན་ཡོད་པ་ལ་སྒྲུབ་བྱེད་མེད་པར་བཤད་པ་སོགས་ཤེས་པ་རྣམ་བཅས་

རྣམ་མེད་ཀི་འདོད་ཚུལ་བཅས་བྱུང་ཡོད།
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བཞི་པ་ཤེས་པར་བྱ་བའི་ཡུལ་གཏན་ལ་འབེབས་བྱེད་ཀི་གཏན་ཚིགས་རིག་པ་

ནི། བློས་བསྒྲུབ་བྱ་མཇལ་བའི་ཐབས་དང་གསང་བ་ལོག་གྱུར་རོལ་བྱེད་ཀི་ལྡེ་མིག་

ལྟ་བུ་ཡིན་པས། གལ་འགངས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞིང། གཏན་ཚིགས་རིག་པའི་རྨང་གཞི་ནི་

གོང་དུ་སྨོས་པའི་རིགས་པ་བཞི་དེ་ཡིན། གཏན་ཚིགས་རིག་པའི་སྐབས་བསྒྲུབ་བྱ་

སྒྲུབ་ནུས་ཀི་གཏན་ཚིགས་ལ་ཚང་དགོས་པའི་ཁྱད་པར་དང་། དེའི་བསྒྲུབ་བྱ་དང་

སྒྲུབ་བྱེད་བར་གི་འབེལ་པ་གང་ཡིན་དང་། སྤིར་འབེལ་པ་ལས་འབེལ་པ་ཅན་དཔོག་

ནུས་ཀང་འབེལ་པ་ཅན་གི་ཁྱད་པར་མཐའ་དག་དཔོག་མི་ནུས་པ་དཔེར་ན། འབས་

བུ་ལས་རྒྱུ་དང་། རང་བཞིན་ལས་རང་བཞིན་ཅན་དཔོག་ནུས་ཀང་། རྒྱུ་དང་རང་

བཞིན་ཅན་གི་ཁྱད་པར་མཐའ་དག་དཔོག་མི་ནུས་པ་ལྟར་ཡིན།

སྦོར་བ་སྐོར་གཅིག་གི་རགས་དང་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་གཉིས་འབེལ་བའི་ཚུལ་

ལས་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ལ་གསུམ་དུ་དབྱེ་བ་ལས། འབས་བུའི་གཏན་ཚིགས་

ལ་ཕི་རྒོལ་གི་ཤེས་འདོད་ཀི་ཁྱད་པར་ལས་རགས་སྦོར་འགོད་ཚུལ་མི་འདྲ་བས་

ལྔར་དབྱེ་བ་དང་། རང་བཞིན་གི་གཏན་ཚིགས་ལ་རང་ཉིད་བརོད་པའི་སྒྲས་རང་གི་

བྱེད་ཆོས་འཕེན་མི་འཕེན་གིས་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ་དང། འབེལ་ཟླ་མ་མཐོང་བ་དང་

འགལ་ཟླ་མཐོང་བའི་རགས་ལས་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་མ་དམིགས་པའི་རགས་ལའང་

ནང་གསེས་གཉིས་སུ་ཕེ་བ་སོགས་ཡོད་དེ། དེ་ཡང་སྤིར་ཡོད་ཀང་ང་ཚོར་སྣང་དུ་

མི་རུང་བའི་ཆོས་ཤིག་གཞི་དེར་མ་མཐོང་བའི་རགས་ཙམ་ལས་མེད་པར་དཔོག་

མི་ནུས་ཀང་གཞི་དེར་ཆོས་དེ་ཚད་མས་མེད་པར་མཐོང་ན་ད་གཟོད་མེད་པར་ཐག་

གཅོད་རིགས་པའི་དོན་སོན་པའི་མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་རགས་དང། ཡོད་ན་ང་



ཚན་རིག་ཀུན་བཏུས་ཀི་སྔོན་གླེང་།
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ཚོར་སྣང་དུ་རུང་བའི་ཆོས་གང་ཞིག་གཞི་དེར་མི་སྣང་བས་མེད་པར་དཔོག་པའི་སྣང་

རུང་མ་དམིགས་པའི་རགས་སྦོར་བཅས་གཉིས་ཡོད།

སྣང་རུང་མ་དམིགས་པར་ནང་གསེས་དབྱེ་བ་གཉིས་ལས། འབེལ་ཟླ་མ་

དམིགས་པས་ནི་རང་ཉིད་ཡོད་པ་ལ་ངེས་པར་གཞི་དེ་ལ་ལྟོས་དགོས་པའི་ལྟོས་གཞི་

དེ་མེད་ན་དེ་ལ་ལྟོས་པའི་ལྟོས་ཆོས་ཡོད་མི་སིད་པར་སྒྲུབ་པ་ཡིན། དཔེར་ན། དུ་བའི་

འབེལ་ཡུལ་མེ་མེད་པའི་རགས་ལས་དུ་བ་མེད་པར་དཔོག་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། འབེལ་ཟླ་མ་

དམིགས་པ་ལའང་། ཆོས་དེའི་འབེལ་ཡུལ་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བྱེད་དང་རང་བཞིན་གསུམ་

མ་དམིགས་པས་ཆོས་དེ་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་དང་། ཡང་ཆོས་དེའི་འགལ་ཟླ་མཐོང་

བའི་རགས་ལས་ཆོས་དེ་ཡིན་པའམ་ཡོད་པར་མི་རིགས་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་ཟླ་

དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ལ། ཆོས་དེ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་གནས་པ་ལ་གནོད་བྱེད་ཀི་

འགལ་ཟླ་སོབས་ལྡན་མཐོང་བས་འགོོག་པ་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ལ་བརེན་པའི་

རགས་དང་། གཉིས་ཡིན་གི་ཕུང་སུམ་མི་སིད་པའི་འགལ་ཟླ་མཐོང་བས་དོན་དེ་ཡིན་

པ་འགོག་པ་བཅས་རིགས་གཉིས་ཡོད་ཅིང་། ནང་པའི་བདག་མེད་པའི་དོན་སྒྲུབ་པའི་

རེན་འབེལ་གི་གཏན་ཚིགས་ནི་གཉིས་པའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་

འགལ་ལ་བརེན་པའི་འགལ་དམིགས་ལའང། འགལ་བའི་རང་བཞིན་དང་འབས་བུ་

དང་ཁྱབ་བྱ་དམིགས་པ་གསུམ་དང་། དེ་དག་ནང་གསེས་ལའང་གནོད་བྱེད་རང་ཉིད་

དང་དེའི་ཁྱད་པར་དང་དེའི་འབས་བུ་སོགས་དམིགས་པས་གནོད་བྱ་དང་གནོད་བྱའི་

ཁྱད་པར་དང་གནོད་བྱའི་འབས་བུ་སོགས་ཡོད་པ་འགོག་པའི་རགས་སྦོར་གི་རྣམ་

གངས་བཅུ་གཉིས་སུ་དབྱེ་ཚུལ་དང་། དེ་ལས་མང་བར་དབྱེ་ཚུལ་སོགས་ཡོད། 



༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག
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ཡང་ཕ་རོལ་པོའི་ཁས་བླངས་ལ་ནང་འགལ་དང་གནོད་བྱེད་བསན་ཏེ་གཞན་

གི་ལོག་རོག་སུན་འབྱིན་བྱེད་ཀི་ཐལ་འགྱུར་ནི། གཙོ་བོར་ཕ་རོལ་པོས་དེ་ལྟར་ཁས་

བླངས་པ་ལ་གནོད་བྱེད་བསན་ཏེ་བཟློག་པ་ཤས་ཆེ་ཡང་། དམ་བཅའ་ལ་གནོད་བྱེད་

སོན་པ་དང་ཆབས་ཅིག་དམ་བཅའི་བཟློག་ཕོགས་ལ་རིགས་མཚུངས་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་

ཤུགས་ཀིས་འཕེན་པའང་ཡོད། མི་འཕེན་པ་ནི་གནོད་བྱེད་ཁོ་ན་བསན་ཏེ་དམ་བཅའ་

ལྟར་སྣང་དེ་ཟློག་པར་བྱེད་པ་ཡིན། དེ་ལྟར་གཞལ་བྱ་ངེས་པའི་ཐབས་གཏན་ཚིགས་

རིག་པའི་སྐོར་འདིས་ཡུལ་ལ་དཔྱོད་པའི་སོ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་མཚོན་ཡོད་ཅིང་། ཤེས་

རབ་ཀིས་དཔྱོད་པའི་སོ་འདི་དག་བརྒྱུད་ནས་དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་

རིག་ཐུབ་པ་དང་། དཔྱོད་པའི་སོ་འདི་དག་བརྒྱུད་ནས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་དཔྱད་ན་

དཔྱོད་བྱེད་ཀི་བློའི་ནུས་པ་གོང་མཐོར་ཕིན་ཏེ་ཆོས་རྣམས་ཀི་ཡིན་ལུགས་མཐར་

ཐུག་ལ་ལྟ་ཚུལ་སྙོམས་པོ་ཞིག་ཡོང་ཐུབ།

༤ ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ།

ལྟ་གྲུབ་ནི་གཞི་དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་ལ་དཔྱད་པའི་གྲུབ་དོན་ནམ་མཐའ་

མའི་སོམ་ཚིག་ཅིག་ཡིན། ནང་པར་མཚོན་ན་ལྟ་གྲུབ་ཀི་རྣམ་གཞག་གཙོར་འདོན་

བྱས་པའི་གཞུང་རོམ་སོལ་ཆེས་སྔ་ཙམ་ནས་བྱུང་ཡོད་པ་ནི། ཕི་ལོའི་སྔོན་དུ་བྱུང་

བའི་རྒྱལ་པོ་མི་ལིནྡྲས་ཞུས་པའི་བསན་བཅོས་དང་། ཕི་ལོའི་དུས་རབས་དང་པོ་དང་

གཉིས་པ་ཡས་མས་སུ་བྱུང་བའི་ཆོས་མངོན་པའི་གཞུང་རྣམས་དང་། མགོན་པོ་ཀླུ་

སྒྲུབ་ཀི་རིགས་ཚོགས་ཀི་གཞུང་སོགས་ལས་དཔོག་ནུས། དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཕི་ནང་



ཚན་རིག་ཀུན་བཏུས་ཀི་སྔོན་གླེང་།
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གི་ལྟ་གྲུབ་གཙོ་བོ་རྣམས་ཀི་འདོད་པ་རྣམས་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བཏུས་ཏེ་དཔྱོད་པའི་

གྲུབ་མཐའི་གཞུང་ཆེད་དུ་མཛད་པ་ཡང་། དཔེར་ན་དུས་རབས་ལྔ་པར་སོབ་དཔོན་

ལེགས་ལྡན་གིས་རོག་གེ་འབར་བ་མཛད་པ་དང་། དུས་རབས་བརྒྱད་པར་མཁན་

ཆེན་ཞི་བ་འཚོས་ཚད་ཆེན་མཛད་པ་ལྟ་བུའང་བྱུང་ཡོད། ནང་པའི་ར་བའི་ལྟ་གྲུབ་

ནི་ཡོངས་གགས་སུ་ཕག་རྒྱ་བཞིར་གགས་པ་དེ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཡང་། འདུས་བྱས་

ཐམས་ཅད་མི་རག་པ། ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་བ། ཆོས་ཐམས་ཅད་སོང་

ཞིང་བདག་མེད་པ། མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞི་བ་དང་བཅས་བཞི་པོ་དེ་ཡིན།

མི་རག་པ་ནི་དངོས་པོའི་འཇིག་པ་ཕིས་འབྱུང་གི་རྒྱུ་ལ་མི་ལྟོས་པར་རང་ཉིད་

སྐྱེད་བྱེད་ཀི་རྒྱུ་དེ་ཉིད་ཀི་དབང་གིས་འཇིག་པའི་རང་བཞིན་དུ་སྐྱེས་པས། རང་ཉིད་

གྲུབ་ཙམ་ནས་སྐད་ཅིག་ཀང་མི་སོད་པར་འགྱུར་བའི་རང་བཞིན་ཏེ་འདི་ནི་ཞིབ་ཏུ་

བསམས་ན་འགྱུར་བ་རགས་པ་ང་ཚོས་མཐོང་དུ་ཡོད་པ་དེས་དཔོག་ནུས། འདིར་

ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་བར་གསུངས་པ་ནི། བློ་མ་ཞི་བ་དང་དེ་དང་རྒྱུ་

འབས་ཅི་རིགས་ཀི་སོ་ནས་འབེལ་བ་དང་ཡང་ན་དེའི་གཞན་དབང་དུ་ཚུད་པ་ཐམས་

ཅད་ལ་བྱེད་པ་དང་། མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞི་བ་ནི་སོབ་དཔོན་ཆོས་གགས་ཀིས་

སེམས་སེང་གི་དྲི་མ་ཟད་པ་ཞིག་ལ་བྱེད་པར་གསུངས་པ་དང། དེ་ཡང་རིགས་པས་

རེས་སུ་དཔགས་ནས་བསྒྲུབས་པས་དད་པ་ཞིག་དང་འབེལ་ནས་འགེལ་བཤད་

དགོས་པ་ཞིག་མིན། 

བདག་མེད་པའི་རྣམ་གཞག་གིས་གཙོ་བོར་སྣང་ཚུལ་དང་གནས་ཚུལ་མི་

མཐུན་པའི་སོད་ལུགས་ཤིག་མཚོན་ཡོད་ཅིང་། དེ་ཡང་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་ཕལ་
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མོ་ཆེས། བདག་གམ་གང་ཟག་ཅེས་པ་ཕུང་པོའི་སེང་དུ་ཡོད་དགོས་ཤག་བྱས་ཏེ། 

བདག་གི་མཚན་གཞིར་ཕུང་པོ་ལྔ་ཀ་འཇོག་པ་དང་། སེམས་འཇོག་པ་དང་། འཇུག་

ཤེས་དྲུག་ཆུའི་ལྦུ་བ་ལྟར་མི་བརན་པས་བདག་གི་མཚན་གཞིར་མི་རུང་བསམས་

ནས་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་དུ་བྱས་ཏེ་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་ནན་གིས་

བཙལ་ནས་བདག་གམ་གང་ཟག་ཏུ་འཇོག་པ་དང་། ལ་ལས་ཕུང་པོ་ཉིད་བདག་ཡིན་

པ་ལའང་གནོད་བྱེད་མཐོང་ཞིང་ཕུང་པོ་ལས་གཞན་དུ་བདག་འཇོག་པ་ལའང་གནོད་

བྱེད་མཐོང་ནས། དེ་ཉིད་དང་གཞན་གང་དུའང་བརོད་དུ་མེད་པའི་བདག་འདོད་པ་

སོགས་བྱུང་ཡོད། དེ་ལྟ་ནའང་ནང་པ་ཀུན་གིས་ཐུན་མོང་དུ་རག་གཅིག་རང་དབང་

བའི་བདག་མེད་པར་འདོད་ཀི་ཡོད། 

དེ་ཡང་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་སོ་སོའི་སྐབས་ཀི་བདག་མེད་པའི་འགེལ་བཤད་

ཕ་རགས་མི་འདྲ་བར་ཡོད་མོད། འདིར་གཙོ་བོར་ཤེར་ཕིན་གི་མདོའི་དགོངས་དོན་

ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀིས་བཀྲལ་བ་ལ་བརེན་ན། བདག་མེད་པ་ནི་རེན་འབྱུང་གི་དོན་ཏེ། 

ཁྱད་གཞིའི་གནད་ཀིས་བདག་མེད་པ་རྣམ་པ་གཉིས་ལས་དགག་བྱ་དང་དེ་བཀག་

པའི་མེད་དགག་ལ་ཕ་རགས་ཀི་ཁྱད་པར་མེད་པས་ཆོས་དང་གང་ཟག་གི་སེང་དུ་

འགོག་རྒྱུའི་བདག་ནི་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པའི་ངོ་བོ་དེ་ཉིད་ཡིན། དེའི་ཕིར་རེན་

ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ཉིད་ཀིས་བདག་དེ་མེད་པར་གྲུབ་པ་སེ། དཔེར་ན་འདོགས་

བྱེད་དང་གདགས་བྱ། ཤེས་པ་དང་ཤེས་བྱ། བྱ་བ་དང་བྱེད་པོ་སོགས་ཕན་ཚུན་ལྟོས་

གྲུབ་ཙམ་གིས་ད་གཟོད་འཇོག་ནུས་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་མདུན་དུ་ཡོད་པའི་ཅོག་ཙེ་གྲུ་

བཞི་མ་འདི་འདོགས་བྱེད་ཀི་རོག་པ་ལ་མི་ལྟོས་པར་ཅོག་ཙེ་རང་ངོས་ནས་ཅོག་ཙེ་
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ཡིན་མིན་གི་རང་ཚུགས་ཐུབ་ན། ཇི་ཙམ་ནས་ཅོག་ཙེ་རུ་འཇོག་པའི་ས་མཚམས་

ངེས་ཅན་ཞིག་ཅོག་ཙེ་རང་ངོས་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་དགོས་ན། དེ་མེད་པས་བློས་

བཞག་ཙམ་དུ་འོས་མེད་ཀིས་གྲུབ་པར་སེམས།

དེའི་ཕིར་ཡུལ་གིས་ཡུལ་ཅན་ལ་སངས་འཛིན་བྱེད་པ་དང༌། ཡུལ་ཅན་གིས་

ཀང་དེ་བཞིན་དུ་ཡུལ་ལ་སངས་འཛིན་བྱེད་དེ། དཔེར་ན་ཡི་གེ་ཀ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་

དེའི་གཟུགས་རིས་དང་། འབི་སྨྱུག སྣག་ཚ། བི་ཤོག འབི་མཁན། ཡི་གེ་བྱེད་པོའི་

འཆར་འགོད་ཀི་བསམ་བློ། ཀ་ཞེས་མིང་དུ་འདོགས་མཁན། ཡི་གེར་ངོས་འཛིན་

བྱེད་མཁན། ལོངས་སྤོད་སའི་ཁོར་ཡུག་སོགས་མེད་པར་ཡི་གེ་དེ་ཡོད་མི་སིད་

པ་ལྟར་ཡིན། ཆོས་ཀུན་གི་གནས་ལུགས་དེ་ལྟར་ཡིན་པས་དེ་དག་གི་ར་བའི་ངོ་བོ་

ཡང་ཕོགས་ཡོངས་ནས་གཞན་ལ་བརེན་པའི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་གསུངས། དེ་ལྟར་

དབུ་མའི་སོབ་དཔོན་ཟླ་བ་གགས་པ་ལྟ་བུས་ཆོས་རྣམས་དཔྱད་མཐར་གང་ཡང་རེད་

དུ་མེད་ཀང་བློས་བཏགས་ཙམ་གི་སོ་ནས་འཇོག་ཚུལ་གསུངས་པ་དེ། དེང་རབས་

དངོས་ཁམས་རིག་པས་རྡུལ་ཕན་ལ་དཔྱད་པའི་མཐར་རེད་དུ་མེད་པར་བཤད་པ་

དང་ཤིན་ཏུ་མཐུན་པར་སྣང་། 

བདེན་གཉིས་ཀི་ཐ་སྙད་ནི་སྤིར་མུ་སེགས་པའི་གཞུང་དུའང་ཡོད་པར་སྣང་

ལ། སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའ་བཞི་ཀས་བདེན་གཉིས་ཀི་རྣམ་གཞག་ཞལ་གིས་

བཞེས་པར་མཚུངས་མོད་འཇོག་ཚུལ་མི་མཐུན། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་གྲུབ་མཐའ་དབུ་

སེམས་གཉིས་ལ་བདེན་གཉིས་ཀི་ངོ་བོ་འཇོག་ཚུལ་ལ་མི་མཐུན་པ་ཆེར་མེད་ཀང། 

མཚན་གཞི་ལ་ཁྱད་པར་ཆེ། མདོར་བསྡུས་ན་དོན་དམ་བདེན་པ་ནི་གནས་ཚུལ་གི་
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རྣམ་གཞག་དང་། ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་ནི་སྣང་ཚུལ་གི་རྣམ་གཞག་ཅིག་ཡིན་ཞིང། དབུ་

སེམས་གཉིས་ཀས་དོན་དམ་གནས་ལུགས་ཀི་ཚུལ་ནི་སོང་པ་ཉིད་ཁོ་ན་ལ་བཤད་

ཡོད། སེམས་ཙམ་པས་དོན་དམ་བདེན་པའི་མཚན་གཞིར་ཕི་རོལ་དོན་དུ་གྲུབ་པས་

སོང་པའམ་གཟུང་འཛིན་གཉིས་སོང་དང་། དབུ་མ་པས་བདེན་པར་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་

དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པ་དེ་ལ་བཤད། ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་ནི་ད་ལྟ་ང་ཚོར་སྣང་བཞིན་པ་འདི་

དག་སེ། སྣོད་བཅུད་དང་། སྐྱེ་འགག་དང་། འཕེལ་འགིབ་དང་། རྒྱུ་འབས་དང་། བདེ་

སྡུག་དང་། བཟང་ངན་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་འདི་དག་ཡིན། ང་ཚོར་སྣང་བཞིན་པའི་

མེ་ཏོག་གི་རྫ་བུམ་ནི་ཀུན་རྫོབ་དང་། རྫ་བུམ་དེ་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་རང་གི་སེང་དུ་

འཚོལ་དུ་འགོ་ན་རེད་དུ་མེད་པས་དོན་ལ་ངོ་བོས་སོང་པ་དང་། སྣང་དུས་ན་སོང་པ་

དང་སོང་དུས་ན་སྣང་བ་ཡིན་པས་བདེན་གཉིས་ངོ་གཅིག་ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་དུ་དབུ་མ་

པས་བཤད་དོ། །མདོར་ན་སངས་རྒྱས་པས་ཆོས་རྣམས་ཀི་ཡིན་ལུགས་བཤད་པ་ན། 

སྒྲོ་འདོགས་དང་སྐུར་འདེབས་གཉིས་ཀ་དོར་ཏེ་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་ཡིན་ལུགས་གང་

ཡིན་དེ་ཉིད་ཇི་བཞིན་དུ་ངོས་འཛིན་དགོས་པར་བཞེད་དོ།།

༥ ནང་པའི་ཆོས།

སྤིར་ནང་པའི་གཞུང་ནས་བྱུང་བའི་ཆོས་ཀི་ཉམས་ལེན་དང་འབེལ་བའི་གནད་

རྣམས་ནི། དད་པ་དང་འབེལ་པ་ཡོད་མོད། ནང་ཆོས་ཀི་ར་བའི་སྒྲོམ་གཞི་བདེན་པ་

བཞི་ལྟ་བུ་ནི་རྒྱུ་འབས་ཆོས་ཉིད་ཀི་རང་བྱུང་གི་གནས་ཚུལ་དེ་གའི་འོག་གཏན་ལ་

ཕབ་ཡོད། དེ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་པ་ང་ཚོར་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པ་དང་ཚོར་



ཚན་རིག་ཀུན་བཏུས་ཀི་སྔོན་གླེང་།
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བ་སྡུག་བསྔལ་གི་གཞི་ཡང་འདུ་བྱེད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་ཡིན་པས་སྡུག་བསྔལ་བདེན་

པ་དང་པོ་དང་། སྡུག་བསྔལ་ཡང་རྒྱུ་ལས་འབྱུང་དགོས་པས་བདེན་པ་གཉིས་པ་

ཀུན་འབྱུང་སེ་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་འབས་གཉིས་དང་། རྒྱུ་དེ་ཡང་མཐར་གཏུགས་ན་མི་

ཤེས་པ་ཡིན་པར་གསུངས་ཤིང་མི་ཤེས་པ་ཟད་རུང་དུ་གྲུབ་པས་བདེན་པ་གསུམ་

པ་འགོག་པ་དང་། འགོག་པ་དེ་ཡང་རྒྱུ་མེད་པར་ཡོང་མི་སིད་པས་དེ་འཐོབ་བྱེད་

ཀི་ཐབས་ལམ་གི་བདེན་པ་སེ་ཐར་པ་རྒྱུ་འབས་གཉིས་སོ། །དེ་ལྟར་བདེན་བཞིའི་

ར་བའི་རེན་གཞི་རྒྱུ་འབས་རེན་འབྱུང་གི་གནས་བབ་དེ་ཀ་ཡིན། སོབ་དཔོན་ཆོས་

གགས་ཀིས་འགོག་བདེན་ངོ་སྤོད་པ་ན་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་མི་ཤེས་པ་ཟད་རུང་ཡིན་

པའི་གནད་ཀིས་སྒྲུབ་པ་ལས་སངས་རྒྱས་ཀི་ལུང་ལ་བརེན་དགོས་པར་གསུངས་

མེད། དེ་ཡང་ལུགས་འབྱུང་གི་རེན་འབེལ་བཅུ་གཉིས་ཀིས་སྡུག་ཀུན་གཉིས་དང། 

ལུགས་ལྡོག་གི་རེན་འབེལ་བཅུ་གཉིས་ཀིས་འགོག་ལམ་གཉིས་ལ་ཟབ་བཤད་བྱས་

ཡོད། བདེ་སྡུག་ཅེས་པ་མོང་ཚོར་གི་ངོ་བོ་ཡིན་པས་མོང་ཚོར་དང་ཁ་བལ་ནས་བདེ་

སྡུག་ལ་འགེལ་བཤད་མེད་སབས། མོང་བའི་སེང་གི་རྒྱུ་འབས་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག་

ཞིབ་བཀོད་བྱས་ཡོད།

དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་པའི་ལུགས་ལྟར་ན། ཆོས་ཞེས་པའི་གོ་བ་མཐར་ཐུག་

འཐོབ་བྱ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡིན་པས། དེ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ལམ་དང་དེ་དག་སོན་

པའི་གསུང་རབ་དག་ལའང་ཆོས་ཞེས་པའི་སྒྲ་འཇུག་པར་བཞེད་དོ།།

དེ་ལྟར་ནང་པའི་གཞུང་ལས་བྱུང་བའི་གཞིའི་གནས་ལུགས་དང་། ལྟ་གྲུབ་

དང་། ཆོས་ཀི་རྣམ་གཞག་གསུམ་དུ་ཕེ་སེ། སེ་ཚན་དང་པོ་གཉིས་ཀི་སྐོར་ལ་བཤད་



༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག
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པ་བཀོད་པ་རྣམས་གང་ལས་བཏུ་བའི་གཞུང་གི་ཁུངས་ངོས་བཟུང་ན། བོད་སྐད་དུ་

བསྒྱུར་བའི་མདོ་སྔགས་གཉིས་ཀི་སེ་སྣོད་གསུམ་དུ་གཏོགས་པའི་རྒྱལ་བའི་བཀའ་

འགྱུར་རིན་པོ་ཆེ་དང་། དེ་དག་གི་དགོངས་པ་འགེལ་བའི་བསན་བཅོས་འཕགས་

ཡུལ་གི་པཎ་གྲུབ་ལུང་གིས་ཟིན་པའི་ཤིང་ར་ཆེན་པོ་རྣམ་གཉིས་ཀིས་དབུས་པཎ་

གྲུབ་བཅུ་བདུན་སོགས་ཚད་ལྡན་གི་མཁས་གྲུབ་བརྒྱ་ཕག་དུ་མས་མཛད་པའི་བསན་

བཅོས་བསན་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེ་གཉིས་ཡིན། བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བའི་བཀའ་བསན་

གཉིས་པོ་ནི་རྣམ་འདྲེན་བཞི་པའི་ལུང་གི་ཆོས་མདོ་རྒྱུད་གཉིས་དང་། དེའི་དགོངས་

པ་འགེལ་པའི་བསན་བཅོས་ད་ལྟའི་ཆར་མིའི་འཇིག་རེན་དུ་ཡོད་པའི་གསུང་རབ་

གངས་འབོར་མང་ཤོས་དང་། འགྱུར་ལེགས་ཤོས། ཆ་ཚང་ཤོས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་

གཟུར་གནས་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་སྨྲ་བཞིན་པ་ལྟར་ལགས། ལེགས་སྦར་གིས་

མཚོན་པའི་རྒྱ་གར་གི་སྐད་རིགས་ཁག་ཏུ་བཞུགས་པའི་མདོ་རྒྱུད་ཕལ་མོ་ཆེ་དུས་

འགྱུར་དབང་གིས་ར་བརླག་ཏུ་སོང་སེ་གཞུང་ངོ་མ་ཆེས་ཉུང་ཤས་ལས་མ་ལྷག་ཅིང་། 

པཱ་ལིའི་སྐད་དུ་བཞུགས་པའི་གནས་བརན་སེ་པའི་སེ་སྣོད་གསུམ་གི་ནང་དུའང་སེ་

པ་རང་ཉིད་ཀི་སེ་སྣོད་རྐང་པ་ལས་གཞན་མི་བཞུགས། རྒྱ་ནག་གི་སྐད་དུ་མདོ་རྒྱུད་

བསན་བཅོས་མི་ཉུང་བ་ཞིག་བསྒྱུར་ཡོད་ཀང་། སྐད་ཀི་རང་གཤིས་ཀི་དབང་གིས་

དོན་གི་སོམ་འགྱུར་ཙམ་ལས། སྒྲ་དོན་གཉིས་ཐད་ནས་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་བོད་སྐད་དུ་

བསྒྱུར་བ་ལྟ་བུ་མེད་པར་དེང་རབས་ཀི་དཔྱད་ཞིབ་པ་དག་གིས་བཤད། དེར་བརེན་

ད་ཆ་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་ནི་སོན་མཆོག་རྣམ་འདྲེན་བཞི་པའི་ལུང་གི་བསན་པའི་སྣོད་

གཅིག་པུར་གྱུར་པ་དང་། ཐེག་པ་གསུམ་སྔགས་དང་བཅས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཆ་



ཚན་རིག་ཀུན་བཏུས་ཀི་སྔོན་གླེང་།
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ཚང་ལ་ཐོས་བསམ་བྱ་བའི་འཇུག་ངོགས་གཉིས་པ་མེད་པ་དེ་ཡིན།

༦ བཀའ་བསྡུ་རིམ་པ་གསུམ་ཇི་ལྟར་མཛད་པའི་སོར།

དེ་ཡང་ནང་པའི་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས་ཀློག་པ་པོ་རྣམས་ལ། བོད་ཀི་

བཀའ་བསན་དུ་བཞུགས་པའི་གཞུང་རྣམས་ཀི་ར་བའི་འབྱུང་ཁུངས་རགས་ཙམ་ངོ་

སྤད་ན་ཕན་ངེས་པས། འདིར་མདོ་ཙམ་ཞིག་སྨྲའོ། །དེ་ཡང་ཐེག་པ་ཐུན་མོང་བ་ལྟར་ན་

སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་ཞག་བདུན་ཕག་

བདུན་གི་རེས། ཡུལ་ཝཱ་རཱ་ཎ་སིར་འཁོར་ལྔ་སེ་བཟང་པོ་ལ་བརོད་བྱ་བདེན་པ་བཞི་

ལས་བརམས་པའི་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་ནས་བཟུང་། ཡུལ་རྩྭ་ཅན་དུ་ཡོངས་

སུ་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་མཛད་པ་བསན་པའི་བར་ལོ་ངོ་བཞི་བཅུ་ཙམ་གི་རིང་། 

འཕགས་ཡུལ་དབུས་ཀི་ས་ཕོགས་དུ་མར་ཞབས་ཀིས་བཅགས་ཏེ། ཆེད་དུ་བྱ་བའི་

གདུལ་བྱ་གངས་ལས་འདས་པར་རང་རང་གི་བློ་དང་འཚམ་པའི་ཆོས་ཀི་ཕུང་པོ་ཇི་

སྙེད་ཅིག་བཀའ་སྩལ་པ་དག་ཕིས་བཀའ་སེ་སྣོད་གསུམ་དུ་བསྡུས་པ་བྱུང། དེ་ཡང་

སོན་པ་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་ལོའི་དབྱར་དེར་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཀི་བདེ་ཅན་ཕུག་ཏུ་

གནས་བརན་ཆེན་པོ་འོད་སྲུངས་ཀི་བཀས་བསྐུལ་ཏེ་བཀའ་བསྡུ་དང་པོ་མཛད་པའི་

སྐབས། འོད་སྲུངས་རང་ཉིད་ཀིས་མངོན་པའི་སེ་སྣོད་དང་། དག་བཅོམ་པ་ཉེ་བར་

འཁོར་གིས་འདུལ་བའི་སེ་སྣོད། དག་བཅོམ་པ་ཀུན་དགའ་བོས་མདོ་སེའི་སེ་སྣོད་

བཅས་བསྐྱར་ཟློས་ཀིས་དབུར་འདི་སྐད་བདག་ཐོས་སོགས་གེང་གཞི་དང། མཐར་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་པ་ལ་མངོན་པར་བསོད་དོ་ཞེས་མཇུག་སྡུད་བཅས་
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སྦར་ཏེ་བཀའ་བསྡུ་དང་པོ་མཛད་པ་ནས་བཟུང་ཐེག་པ་ཐུན་མོང་བའི་སེ་སྣོད་རྣམས་

ཉམས་མེད་རྒྱུན་འཛིན་བྱ་བའི་དབུ་ཚུགས།

དེ་ནས་ལོ་བརྒྱ་འདས་རེས་ཡངས་པ་ཅན་དུ་བཀའ་བསྡུ་གཉིས་པ་མཛད་ཚུལ་

ད་ཡོད་སེ་པ་ཀུན་གི་བཞེད་པ་མཐུན་ཞིང་། འདུལ་བ་ལུང་དུའང་གསལ། དེ་ནས་

བཀའ་བསྡུ་གསུམ་པའམ་དེ་ལས་མང་བ་མཛད་ཚུལ་ལུང་དུ་མི་གསལ་བར་མ་ཟད། 

སེ་པ་སོ་སོའི་བཞེད་པའང་མི་མཐུན་པ་ཡོད། གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་སེ་པ་

ལྟར་ན། ཆོས་རྒྱལ་ཀ་ནིཥྐཱའི་སྐབས་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་གི་རྣ་རྒྱན་ནགས་ཀི་གཙུག་ལག་

ཁང་དུ་གནས་བརན་རིབ་ལོགས་སོགས་དག་བཅོམ་པ་ལྔ་བརྒྱ་དང། སོབ་དཔོན་

དབྱིག་བཤེས་དང་ར་དབྱངས་ལ་སོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལྔ་བརྒྱ། སོ་

སོ་སྐྱེ་བོའི་པཎི་ཏ་སོགས་ཆིག་སོང་ལྔ་བརྒྱ་འདུས་ཏེ་སེ་པ་བཅོ་བརྒྱད་མཐའ་དག་

སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པར་ངོས་འཛིན་ཐོབ་སེ། སེ་པ་ཕན་ཚུན་གི་རོད་པ་ཆོས་

ཕོགས་སུ་ཞི་བར་བཞེད། ཕིས་ཀི་མཁས་པ་འགས་སེ་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཐམས་ཅད་ཀི་

གནས་བརན་རྣམས་འདུས་པ་མི་འཐད་པར་བཞེད་པའང་ཡོད། སྐབས་དེར་སྔར་ཡིག་

ཐོག་ཏུ་མ་འཁོད་པའི་སེ་སྣོད་རྣམས་ཡིག་ཐོག་ཏུ་བཀོད་ཅིང་། ཟངས་ཀི་གེགས་བུར་

བཀོད་པར་གགས་པ་དང་། བྱེ་བག་བཤད་མཛོད་ཆེན་པོའང་དེ་དུས་བརམས་པའམ་

ཕོགས་བསྒྲིགས་མཛད་པར་གགས། དེང་རབས་ཀི་མཁས་པ་འགས་རྣ་རྒྱན་ནགས་

ཀི་གཙུག་ལག་ཁང་ཞེས་པ་ད་ལྟ་རང་རེའི་གནས་ཡུལ་ཀཱཾགཌཱའི་རྫོང་ཁོངས་འདིའི་ས་

ཁུལ་ཞིག་ཏུ་ཡོད་སིད་པར་བཞེད་པའང་ཡོད། 

འཕགས་པ་གནས་བརན་པ་ལྟར་ན། སོན་པ་འདས་ནས་ལོ་ ༢༡༨ ལ་ཆོས་རྒྱལ་
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མ་ངན་མེད་ཀི་ཁི་ལོ་བཅུ་བདུན་པའི་སྐབས་སྐྱ་ནར་བུའི་གོང་དུ་གནས་བརན་མདཽྒལ་

བུ་སྐར་རྒྱལ་གི་གཙོ་སྐྱོང་འོག་གནས་བརན་ཆིག་སོང་འདུས་ཏེ་ཟླ་བ་དགུའི་རིང་སེ་

སྣོད་གསུམ་པོ་བསྡུས་པར་བཤད་ཅིང་། དེ་ཡང་པཱ་ལིའི་སྐད་དུ་བཞུགས་པའི་གནས་

བརན་སེ་པ་ཁོ་ནའི་སེ་སྣོད་བསྡུས་པ་ལྟ་བུར་གསུངས། གཞན་ཡང་པཱ་ལིའི་སེ་སྣོད་

གསུམ་དང་། དེའི་དགོངས་འགེལ་གི་བསན་བཅོས་རྣམས་ཕི་ལོའི་གོང་གི་ལོ་ ༢༧ 

པར་སིཾཧལཱའི་རྒྱལ་པོ་བཊྚགཱམིནིའི་སྐབས་ཐོག་མར་ཡི་གེར་ཕབ་པར་བཞེད། 

ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སེ་སྣོད་རྣམས་ནི་གོང་གསལ་བཀའ་བསྡུ་

རྣམས་སུ་མ་བསྡུས་པར་འཇམ་དཔལ་དང་། སྤན་རས་གཟིགས། གསང་བའི་བདག་

པོ་སོགས་ནས་དག་པའི་སྣང་ངོར་གནས་ཡུལ་ངེས་མེད་དུ་བཀའ་བསྡུ་མཛད་པར་

བཞེད་ཅིང་། གསང་སྔགས་ཀི་བཀའ་བསྡུ་མཛད་ཚུལ་རྒྱུད་སེ་སོ་སོའི་བཞེད་ཚུལ་

སྣ་ཚོགས་ཡོད། ཉན་ཐོས་སེ་པ་རྣམས་ཀིས་བདེན་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་ཁོ་ན་ལུང་

གི་ཆོས་འཁོར་དང་། བཀའ་གཞན་དག་དེའི་འཕོས་དོན་ནམ་རྒྱས་བཤད་ལྟ་བུར་

བཞེད་ཅིང་། ཐེག་ཆེན་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའི་རིར་བཀའ་བར་པ་མཚན་

ཉིད་མེད་པའི་ཆོས་འཁོར་དང་། ཡངས་པ་ཅན་དུ་ལེགས་པར་རྣམ་པར་ཕེ་བའི་ཆོས་

འཁོར་བཅས་འཁོར་ལོ་རིམ་པ་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་མཛད་ཅིང་། སོན་པ་འདས་

ནས་ལོ་གངས་བཞི་བརྒྱ་ཙམ་གི་རེས་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་མ་བྱོན་བར་

ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སེ་རྣམས་འཇིག་རེན་ཐུན་མོང་བའི་སྤོད་ཡུལ་དུ་ཕལ་ཆེར་མི་

བཞུགས། དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་ཤེར་ཕིན་གི་མདོ་སེ་ལ་སོགས་

པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སེ་དུ་མ་སར་ཡང་ཁྱབ་གདལ་མཛད་དེ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་



༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

  44  

དང་། དབུ་མའི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་ཤིང་རའི་སོལ་ཕེ་ཞིང་། རིགས་ཚོགས་ལ་སོགས་པའི་

བསན་བཅོས་དུ་མ་བརམས་ནས་ཡུམ་གི་མདོའི་དངོས་བསན་སོང་ཉིད་ཀི་རིམ་པ་

གསལ་བར་མཛད། 

སྐབས་དེར་ཉན་ཐོས་སེ་པ་ཕལ་མོ་ཆེས་ཐེག་ཆེན་གི་མདོ་སེ་སངས་རྒྱས་ཀི་

བཀའ་མ་ཡིན་པར་འདོད་པས་དུས་ཡུན་གང་འཚམས་རོད་གཞིར་གནས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་

རང་ཉིད་དང་། རིམ་བཞིན་རེ་བཙུན་བྱམས་མགོན། སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་

སོགས་ཀིས་ཐེག་ཆེན་བཀའ་སྒྲུབ་ཀི་རིགས་པ་དུ་མ་བཀོད་ཅིང་། རྒྱལ་སས་ཞི་བ་

ལྷའི་སྐུ་དུས་སུའང་ཐེག་ཆེན་བཀའ་སྒྲུབ་ཀི་དགོས་མཁོ་ད་དུང་ཡོད་པར་མངོན། 

འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀིས་རྣམ་རིག་པའི་ཤིང་རའི་སོལ་ཕེ་སེ་བྱམས་ཆོས་སེ་

ལྔ་གདན་དྲངས་ཤིང་། ས་སེ་ལ་སོགས་པའི་བསན་བཅོས་ཧ་ཅང་མང་པོ་བརམས་ཏེ་

ཡུམ་ཤེར་ཕིན་གི་མདོའི་སྦས་དོན་མངོན་རོགས་ཀི་རིམ་པ་གསལ་བར་མཛད། རིམ་

གིས་ཐེག་པ་གསུམ་གའི་སེ་སྣོད་རྒྱལ་བ་རང་ཉིད་ཀིས་གསུངས་པའི་བཀའ་ཡིན་

པར་རོད་མེད་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པ་བྱུང་བའི་རེས། རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་གི་

མཐའ་དབུས་ཀུན་ཏུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་སྔགས་དང་བཅས་པའི་བསན་པ་ཧ་ཅང་དར་

རྒྱས་སུ་གྱུར། དེ་ཙམ་མ་ཟད་དབུས་ཨེ་ཤི་ཡའི་ཡུལ་ལུང་དུ་མ་དང། རྒྱ་ནག་སོགས་

སུའང་ཐེག་པ་གསུམ་གའི་བསན་པས་ཁྱབ་ཅིང་། འབར་མ་དང་། ཤ་ཡམ། སིངྒ་ལ་

སོགས་ད་ལྟ་གནས་བརན་སེ་པའི་རྒྱལ་ཁམས་དེ་དག་ཏུའང་བསན་པ་སྔ་དར་གི་

སྐབས་ཐེག་ཆེན་གི་བསན་པ་དར་བའི་དན་རགས་དུ་མ་བྱུང་རབས་སུ་གསལ། 
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༧ བཀའ་བསྟན་བོད་སད་དུ་བསྒྱུར་ཚུལ།

གངས་ལོངས་པུར་རྒྱལ་བོད་ཀི་རྒྱལ་ཁམས་ནི་ས་ཁད་མཐོ་ཞིང་། འགྲུལ་ལམ་

དཀའ་བས་རྒྱལ་ཁམས་གཞན་དང་འབེལ་མེད་གུད་དུ་ཡུན་རིང་གནས་པ་དང་། ཕི་

ལོ་བརྒྱ་ཕག་ལྔ་པའི་ནང་ལྷ་ཐོ་ཐོ་རི་གཉན་བཙན་གི་སྐབས་གསུང་རབ་ཀི་གེགས་

བམ་འབྱོར་བ་ནས་བཟུང་དམ་པའི་ཆོས་ཀི་དབུ་བརེས་པར་བརིས། ཕི་ལོ་བརྒྱ་

ཕག་བདུན་པའི་ནང་ཆོས་རྒྱལ་སོང་བཙན་སམ་པོའི་སྐབས་སྔོན་ནས་སངས་རྒྱས་

ཀི་བསན་པ་དར་ཁྱབ་ཟིན་པའི་རྒྱ་ནག་དང་བལ་ཡུལ་གི་རྒྱལ་པོའི་སས་མོ་ཁབ་

ཏུ་བཞེས་ཏེ་སོན་པའི་སྣང་བརན་ཁྱད་པར་ཅན་བོད་ཡུལ་དུ་གདན་དྲངས་ཏེ་ལྷ་ལྡན་

སྤྲུལ་བའི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་། རྒྱས་བཏབ་ར་མོ་ཆེ་སོགས་བཞེངས་ཤིང། ཕག་

མཆོད་བྱ་བའི་སོལ་དར། ལྷག་པར་ཐུ་མི་ཨ་ནུ་སོགས་བོད་ཕྲུག་ཤེས་རབ་ཅན་དུ་

མ་རྒྱ་གར་དུ་བརྫངས་ནས་ལེགས་སྦར་གི་སྐད་ཡིག་དང་། ཆོས་ཀི་སོབ་སྦོང་བྱེད་

དུ་བཅུག་སེ་ཐུ་མི་སམ་བོ་ཊས་བོད་ཀི་ཡིག་གཟུགས་དང་། བརྡ་སྤོད་ཀི་རྣམ་གཞག་

ལེགས་སྦར་གི་སྐད་ནས་དཔེ་བླངས་ཏེ་གསར་གཏོད་མཛད་པར་མ་ཟད། སྐད་ཡིག་

དེ་ཉིད་ལེགས་སྦར་ལྷ་ཡི་སྐད་དང་དོ་མཉམ་པར་འཕེལ་རྒྱས་སུ་མཛད་པ་ལ་བརེན་

ནས། རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་རྣམས་སྒྲ་དོན་གཉིས་ཐད་ནས་འཁྲུལ་བའི་དྲི་མ་ཕ་མོ་

ཙམ་ཡང་མེད་པར་བསྒྱུར་ཐུབ་པའི་སྐད་ཡིག་གི་སྒྱུ་རལ་ཡར་རྒྱས་ཀི་རེ་མོར་སོན་

པར་མཛད། ཚུལ་འདི་ནི་བོད་མི་རིགས་ཀི་བྱུང་རབས་ནང་གཟི་བརིད་ལྡན་པའི་

འགྱུར་བ་ངོ་མཚར་ཅན་ཞིག་ཡིན།
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པུར་རྒྱལ་བོད་ཀི་ལོངས་ལ་ཆོས་ལྡན་གི་ཞིང་ཞེས་པའི་མིང་ཐོབ་ཅིང་། ད་ལྟའི་

གནས་སྐབས་སུ་འཇིག་རེན་ཡོངས་ལ་སོན་མཆོག་རྣམ་འདྲེན་བཞི་པའི་ལུང་རོགས་

ཀི་བསན་པའི་བགོ་བཤའ་བྱེད་ནུས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཏུ་གནས་

ཐུབ་པ་ནི་ཐུ་མིས་བོད་ཀི་ཡིག་གཟུགས་དང་། བརྡ་སྤོད་ཀི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་

ཁྱད་འཕགས་སོལ་བཏོད་པ་དང་ལོ་པཎ་རྣམས་ཀི་བཀའ་དྲིན་ཁོ་ན་ལས་བྱུང་བ་ཡིན།

ཐུ་མི་སམ་བོ་ཊས་བོད་ཀི་ཡིག་གཟུགས་དང་། བརྡ་སྤོད་ཀི་རྣམ་གཞག་གསར་

གཏོད་མཛད་པའི་རེས་ཐུ་མི་རང་ཉིད་ཀིས་མདོ་རྒྱུད་ཇི་སྙེད་ཅིག་བསྒྱུར་བ་དང་། 

དེ་བཞིན་སྒྲ་སྒྱུར་མཁན་གཞན་རེ་ཟུང་ཡང་བྱུང་བར་མངོན་ཡང་། འཆར་གཞི་དང་

སྒྲིག་འཛུགས་ལྡན་པའི་སྒྲ་སྒྱུར་གི་ལས་རིམ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བ་དུས་ཡུན་གང་འཚམས་

ཀི་རེས་སུ་བྱུང་ཞིང་། ཐུ་མི་རང་ཉིད་ཀིས་ཐོག་མར་བསྒྱུར་བའི་གསུང་རབ་ཁག་ནི་

སྔོན་ལྷ་ཐོ་ཐོ་རི་གཉན་བཙན་སྐབས་བྱུང་བའི་མདོ་སེ་སང་སྐོང་ཕག་བརྒྱ་པ་དང་། ཟ་

མ་ཏོག་བཀོད་པའི་མདོ། རེན་འབེལ་གི་མདོ་སོགས་དང་། སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་

མདོ་རྒྱུད་ཉེར་གཅིག་རྒྱལ་པོས་བཀའ་ཕབ་པ་ལྟར་བསྒྱུར་བར་གགས་ཀང་། མདོ་

རྒྱུད་དེ་དག་གང་དང་གང་ཡིན་མིན་ད་ཡོད་བཀའ་འགྱུར་ནས་ངོས་འཛིན་གསལ་པོ་

བྱ་དཀའ་བར་སྣང་། བོད་ཀི་ལོ་ཙཱ་བ་ཐུ་མི་རང་ཉིད་དང་། དྷརྨ་ཀོ་ཥ། ལྷ་ལུང་རྡོ་རེ་

དཔལ་བཅས་ནས་མདོ་སེ་དཀོན་མཆོག་སྤིན་དང་། ལངྐར་གཤེགས་པ་སོགས་ཀི་སྔ་

འགྱུར། དེ་བཞིན་རྒྱ་ཡི་ཧྭ་ཤང་དང་མཉམ་དུ་སྨན་རིས་ཀི་གཞུང་ཅི་རིགས་རྒྱ་སྐད་

ནས་བསྒྱུར་བར་གགས། 

ཕི་ལོ་བརྒྱ་ཕག་བརྒྱད་པའི་ནང་ཆོས་རྒྱལ་ཁི་ལྡེ་གཙུག་བརན་གི་སྐབས་



ཚན་རིག་ཀུན་བཏུས་ཀི་སྔོན་གླེང་།
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མཆིམས་ཕུ་དང་། བག་དམར་མགིན་བཟང་། འཕང་ཐང་སོགས་གཙུག་ལག་ཁང་

རྣམས་བཞེངས་ཏེ་བན་ཀ་མུལ་ཀོ་ཥ་དང་། གཉགས་ཛྙཱ་ན་ཀུ་མཱ་ར་བཅས་ནས་མདོ་

སེ་ལས་བརྒྱ་པ་དང་། གསེར་འོད་དམ་པ་སོགས་བསྒྱུར། དེ་ནས་ཆོས་རྒྱལ་ཁི་

སོང་ལྡེའུ་བཙན་གི་སྐབས་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པའི་གཞི་ལེགས་པར་ཚུགས་པ་

ལ། བསན་པའི་འབྱུང་གནས་རྒྱ་གར་གི་ཡུལ་ནས་འགན་ཟླ་བལ་བའི་ནང་ཆོས་ཀི་

མཁས་དབང་དགེ་འདུན་དང་བཅས་པ་གདན་དྲང་དགོས་པར་གཟིགས་ཏེ། སྐབས་

དེའི་འཕགས་པའི་ཡུལ་གི་དཔལ་ན་ལེནྡྲའི་རོད་མེད་ཡོངས་གགས་ཀི་མཁས་དབང་

ཟ་ཧོར་གི་རྒྱལ་རྒྱུད་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་། གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་སེ་

པའི་འདུལ་བ་འཛིན་པ། རང་དང་གཞན་གི་གྲུབ་མཐའ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའི་ཕ་རོལ་ཏུ་

གཤེགས་པའི་སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་དང་། སོབ་དཔོན་

ཐུགས་རེ་ཅན་རྣམ་གཉིས་གདན་དྲངས། སོབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེས་ཕི་ནང་གི་བར་

ཆད་བཟློག་པར་མཛད་དེ་བསམ་ཡས་དཔལ་མི་འགྱུར་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་གཙུག་

ལག་ཁང་ཆེན་པོ་ཕག་བཏབ། 

མཁན་ཆེན་ཐུགས་རེ་ཅན་དེས་ཆོས་རྒྱལ་ཁི་སོང་ལྡེའུ་བཙན་ལ་བོད་ཀི་ཡུལ་

དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པའི་གཞི་བརན་པོ་ཚུགས་པར་འདོད་ན་རྒྱལ་བའི་གསུང་

རབ་དགོངས་འགེལ་དང་བཅས་པ་བོད་པ་རང་ཉིད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་དགོས་པ་

དང་། བོད་རིགས་རང་གི་ནང་ནས་བློ་གསལ་ན་གཞོན་རབ་ཏུ་བྱུང་སེ་བོད་རང་གི་

ཡུལ་མིའི་དགེ་འདུན་གི་སེ་ཚུགས་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་གལ་གནད་ཆེ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་

པ་བཞིན། མཁན་ཆེན་ཐུགས་རེ་ཅན་གི་ལམ་སོན་འོག་བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་



༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག
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དུ་སྒྲ་སྒྱུར་རྒྱ་གར་གིང་ཕག་བཏབ་སེ་རྒྱ་གར་གི་པཎི་ཏ་དང་། བོད་ཀི་ལོ་ཙཱ་བ་བརྒྱ་

ཕག་མང་པོ་མཉམ་འཛོམས་ཀིས་འཆར་གཞི་ལྡན་པའི་སོ་ནས་བཀའ་བསན་བསྒྱུར་

བའི་འགོ་ཚུགས་ཏེ་ཕི་ལོ་བརྒྱ་ཕག་དགུ་པའི་ནང་གང་དར་གིས་སངས་རྒྱས་ཀི་

བསན་པ་ལ་རྒོལ་བའི་བྱ་བ་མ་བརམས་བར་སྒྲ་སྒྱུར་གི་ལས་དོན་རྒྱུན་ཆགས་སུ་

མཛད་འདུག་གོ། 

སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་གི་པཎི་ཏ་ནི་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་རང་ཉིད་ཀིས་གཙོར་

མཛད་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་སཾ་བ་བ་དང་། བི་མ་ལ་མི་ཏ་སོགས་དང་། བོད་ཀི་

ལོ་ཙཱ་བ་སྦ་གསལ་སྣང་དང་། ས་གོར་བཻ་རོ་ཙ་ན་རཀི་ཏ། འཁོན་ཀླུའི་དབང་པོ་སྲུང། 

རྨ་རིན་ཆེན་མཆོག ངན་ལམ་རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས། རིན་ཆེན་ལེགས་གྲུབ། སྦ་

ཡེ་ཤེས་དབང་པོ་བཅས་སད་མི་བདུན་དང་། གཞན་ཡང་སྐ་བ་དཔལ་བརེགས། 

ཅོག་རོ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་སོགས་བརྒྱ་ལ་ཉེ་བ་བྱུང་། དེ་རྣམས་ཀིས་བཀའ་བསན་

བསྒྱུར་བའི་ལས་རིམ་རྒྱུན་རིང་གནང་བའི་ཉམས་མོང་ལ་གཞི་བཅོལ། བོད་སྐད་

ཀི་ཐ་སྙད་མི་ཉུང་བ་ཞིག་དུས་དང་བསྟུན་ཏེ་ལེགས་བཅོས་དགོས་པ་བཅས་དགག་

དགོས་རྒྱུ་མཚན་དུ་མ་ལ་གཟིགས་ཏེ་མངའ་བདག་ཁི་ལྡེ་སོང་བཙན་གི་སྐབས་རྒྱ་

གར་གི་མཁན་ཆེན་ཛི་ན་མི་ཏ་དང་། སུ་རེནྡྲ་བོ་དྷི། ཤི་ལེནྡྲ་བོ་དྷི། དཱ་ནཤི་ལ། བོ་

དྷིི་མི་ཏ་བཅས་དང། བོད་ཀི་ལོ་ཙཱ་བ་རཏྣ་རཀི་ཏ་དང་། དྷརྨ་ཏཱཤིལ། ཛྙཱ་ན་སེ་ན། 

ཛ་ཡ་རཀི་ཏ། མཉྫུ་ཤྲི་ཝརྨཱ། རཏྣེནྡྲ་ཤི་ལ་སོགས་ཚོགས་ཏེ་ཆོས་ཚིག་གལ་ཆེ་བ་

རྣམས་རྒྱ་སྐད་ནས་བོད་སྐད་དུ་ཇི་ལྟར་སྒྱུར་བའི་ཚུལ་ཚིག་མཛོད་དུ་བཀོད་པ་བྱེ་

བག་རོགས་བྱེད་ཆེན་མོ་དང་། བྱེ་བག་རོགས་བྱེད་འབིང་པོའམ་སྒྲ་སྦོར་བམ་གཉིས་



ཚན་རིག་ཀུན་བཏུས་ཀི་སྔོན་གླེང་།
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བཅས་མཛད་དེ་སྐད་གསར་བཅད་དང་། སྒྲ་སྒྱུར་གི་ལམ་སོལ་ཐབས་ལམ་བཅས་པ་

ལེགས་པར་གཏན་ལ་འབེབས་པར་མཛད་པ་ནས་བཟུང་། ད་ལྟའི་བར་ལེགས་སྦར་

གིས་མཚོན་རྒྱ་གར་གི་སྐད་རིགས་ཁག་ནས་བོད་སྐད་དུ་སྒྱུར་ཚུལ་སྐྱོན་དང་བལ་

ཞིང་གཅིག་གྱུར་དེ་བྱུང་བ་ཡིན། བྱེ་བག་རོགས་བྱེད་ཆུང་ངུ་ཞེས་པ་ཞིག་ཀང་མཛད་

མོད་དེང་སང་དཔེ་རྒྱུན་མི་སྣང།

སྒྲ་སྒྱུར་གི་སྐོར་དེ་ལྟ་བུའི་ལམ་སོན་ནི་འཇིག་རེན་འདིའི་སྒྲ་སྒྱུར་གི་བྱུང་རབས་

ནང་གཞན་སུ་ལའང་མཐོང་དཀོན་པའི་བོད་མིའི་དམིགས་བསལ་གི་རིག་རལ་དང་། 

སྒྲ་སྒྱུར་རིག་པར་ཞབས་འདེགས་རླབས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་སྨོས་མ་དགོས། 

དེ་ལྟར་སྒྲ་སྒྱུར་གི་ལས་རིམ་ཡར་རྒྱས་འགོ་བཞིན་པ་དང་བསྟུན། སྐ་བ་དཔལ་

བརེགས་དང་། བན་དེ་ཀླུའི་དབང་པོ་སོགས་ལོ་ཆེན་རྣམས་ཀི་གཟིགས་སྐྱོང་འོག་

ཕོ་བང་ལྡན་དཀར་དུ་བཞུགས་པའི་བཀའ་བསན་བསྒྱུར་ཟིན་པ་རྣམས་དཀར་ཆག་

ཏུ་བཀོད་པར་དཀར་ཆག་ལྡན་དཀར་མ་ཞེས་གགས་ཤིང་། བཀའ་བསན་ཟུར་དུ་མ་

ཕེ་བར་སེ་ཚན་ ༢༧ དང་། ཆོས་ཚན་ ༧༢༥ ཐོ་འགོད་གནང། འདི་ནི་གསུང་རབ་

སེ་ཚན་དབྱེ་འབྱེད་ (Classification) དང་། དཀར་ཆག་ཏུ་བཀོད་པའི་ (Cat-

aloguing) ལས་གཞི་ཐོག་མ་ལྟ་བུར་སྣང་ཞིང་། བོད་མིའི་གནའ་རབས་ཀི་རྣམ་

དཔྱོད་ངོ་མཚར་བའི་མཚོན་རགས་ལྟ་བུར་སྣང་།

སར་དུས་རབས་དགུ་པའི་ནང་ལོ་ཙཱ་བ་སྐ་བ་དཔལ་བརེགས་དང་། ཆོས་

ཀི་སྙིང་པོ་སོགས་ཀིས་ཕོ་བང་མཆིམས་ཕུ་ན་བཞུགས་པའི་བཀའ་བསན་ཡོངས་
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རྫོགས་ཀི་དཀར་ཆག་བཀོད་སྒྲིག་མཛད་དེ་དཀར་ཆག་མཆིམས་ཕུ་མ་ཞེས་པ་ཞིག་

ཡོད་ཚུལ་གསལ་ཡང་། དེང་སྐབས་དཔེ་རྒྱུན་མི་རེད། རིང་པོར་མ་ལོན་པར་ཕོ་བང་

འཕང་ཐང་ཀ་མེད་ནང་བཞུགས་པའི་བཀའ་བསན་ཡོངས་ཀི་དཀར་ཆག་ཕོགས་སྒྲིག་

མཛད་པ་ད་ལྟ་དཀར་ཆག་འཕང་ཐང་མ་ཞེས་གགས་པ་དེ་ཡིན་ཞིང། དཀར་ཆག་

འདི་གཉིས་སུ་བཀའ་བསན་གི་མཚན་དང་། བམ་པོ། ཤཽཀའི་གངས་སོགས་འཁོད་

ཅིང་། སེ་ཚན་དབྱེ་ཕོགས་ནི་བརོད་བྱའི་སོ་ནས་ཕོགས་མཐུན་རྣམས་ཕོགས་གཅིག་

ཏུ་བསྒྲིགས་པ་ལྟ་བུར་སྣང་། ཕི་ལོ་བརྒྱ་ཕག་དགུ་པའི་དཀིལ་སོད་ནས་གང་དར་

གིས་བསན་ལ་རྒོལ་བའི་བྱ་བ་བརམས་པ་ནས་བཟུང་བོད་སིལ་བུར་ཐོར་ཅིང། སྒྲ་

སྒྱུར་གི་སྒྲིག་འཛུགས་ཐོར་ཞིག་ཏུ་སོང་ཐོག །རྒྱ་བལ་གི་མཁས་པ་རྣམས་ཀང་ཐོར་

གར་གིས་དུས་ཡུན་གང་འཚམས་སོང་བའི་སྐབས་སུའང་མངའ་རིས་སོགས་མཐའ་

མཚམས་ཁག་ཏུ་སྒྲ་སྒྱུར་གི་བྱ་བ་ཉུང་ཤས་མུ་མཐུད་དུ་གནས་པར་སྣང་། 

ཕི་ལོ་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་པའི་ནང་ལྷ་བླ་མ་ཁུ་དབོན་གིས་བོད་ཕྲུག་མང་པོ་ཁ་ཆེའི་

ཡུལ་དུ་ཆོས་སོབ་ཏུ་བརྫངས་པ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་ཕུལ་དུ་ཕིན་པ་ལོ་ཆེན་རིན་ཆེན་

བཟང་པོ་དང་། རྔོག་ལེགས་པའི་ཤེས་རབ་སོགས་ལེགས་སྦར་དང་མདོ་སྔགས་

ཡོངས་ལ་མཁས་པར་སྦངས་ཏེ་བོད་དུ་ཕིར་ཕེབས་ཀིས་རྒྱ་གར་གི་པཎི་ཏ་ཤྲདྡྷཱ་ཀ་

ར་ཝརྨཱ་སོགས་སྤན་དྲངས་ཏེ་མདོ་རྒྱུད་མང་པོ་བསྒྱུར་ཅིང་། ལྷག་པར་དཔལ་མཉམ་

མེད་ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་བོད་དུ་ཕེབས་རེས་རྒྱན་སྣང་དང་རོག་གེ་སྣང་བ་སོགས་གཞུང་

མང་པོ་བསྒྱུར། ལྷག་པར་ལོ་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་པོའི་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་མཛད་བཟང་

གཞན་ཞིག་ནི་བར་སྐབས་རྒྱལ་བསན་ཉམས་རྒུད་སོང་རིང་འགྱུར་དག་དང་མ་དག་
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ཅི་རིགས་བྱུང་ཡོད་པའི་དོགས་གཞིར་བརེན། སྔར་འགྱུར་ཟིན་པའི་བོད་དཔེ་ཡོངས་

རྫོགས་ཀི་བསྒྱུར་གཞི་རྒྱ་དཔེ་འཚོལ་སྒྲུབ་གནང་སེ་རྒྱ་དཔེ་མ་རེད་པ་རྣམས་ཟུར་

དབྱེ་གནང་བར་གགས་ཤིང་། ཁོང་གི་སྐུ་དུས་ནས་སྔ་འགྱུར་གསར་འགྱུར་གི་དབྱེ་

མཚམས་ཀང་བཟུང་། 

གཞན་ཡང་ཕི་ལོ་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་གཅིག་དང་བཅུ་གཉིས་ནང་ལོ་ཆེན་རིན་བཟང་

གི་རེས་སུ་བྱུང་བའི་ལོ་ཙཱ་བ་གགས་ཆེ་བ་འབོག་མི་ཤཀ་ཡེ་ཤེས་དང་། སག་ཚང་ལོ་

ཙཱ་བ་གཞོན་ནུ་བརོན་འགྲུས། མཁས་གྲུབ་ཁྱུང་པོ་རྣལ་འབྱོར། ནག་ཚོ་ལོ་ཙཱ་བ་ཚུལ་

ཁིམས་རྒྱལ་བ། རོང་ཟོམ་ཆོས་བཟང་། འགོས་ཁུག་པ་ལྷས་བཙས། ལྷ་བླ་མ་ཞི་བ་

འོད། ཀློག་སྐྱ་ཤེས་རབ་བརེགས། པ་ཚབ་ཉི་མ་གགས་སོགས་བཅུ་ཕག་དྲུག་སྐོར་

བྱུང་རབས་རྣམས་སུ་གསལ་བ་ལྟར་ལགས། 

ལྷག་པར་རྔོག་ལོ་ཆེན་པོ་བློ་ལྡན་ཤེས་རབ་ཀིས་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་གཞུང་

སྤི་དང་། བྱེ་བག་བྱམས་ཆོས་དང་ཚད་མ་རིག་པའི་གཞུང་གལ་ཆེ་བ་རྣམས་གསར་

དུ་བསྒྱུར་བ་དང་། སྔར་འགྱུར་ལ་ཞུས་བཅོས་དང་། བསན་བཅོས་གལ་ཆེ་བ་རྣམས་

ལ་བསྡུས་དོན་བཀོད་པ་སོགས་ཀིས། བོད་དུ་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀི་

རྐང་ཚུགས་པར་མཛད། དུས་སྐབས་དེ་དག་ཏུ་བོད་དུ་བྱོན་པའི་རྒྱ་གར་གི་པཎ་ཆེན་

གགས་ཅན་དཔལ་མཉམ་མེད་ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་གོང་དུ་ཕུད། པཎིཏ་གཡཱ་དྷར། པཎིཏ་

སྨྲྨྲྀཏི་ཛྙཱན་ཀཱིརི་སོགས་ཡིན་ནོ།། 

ཕི་ལོ་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་གསུམ་ནས་བཅུ་དགུ་པའི་བར་དཔང་ལོ་བློ་གོས་བརན་པ་
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དང་། ཤོང་སོན་རྡོ་རེ་རྒྱལ་མཚན། བུ་སོན་རིན་ཆེན་གྲུབ། སྒྲ་ཚད་པ་རིན་ཆེན་རྣམ་

རྒྱལ། འགོས་ལོ་གཞོན་ནུ་དཔལ། སག་ཚང་ལོ་ཙཱ་བ་ཤེས་རབ་རིན་ཆེན། ཞ་ལུ་ལོ་

ཙཱ་བ་ཆོས་སྐྱོང་བཟང་པོ། ཇོ་ནང་པ་ཏཱར་ནཐ་སོགས་ཧ་ཅང་མང་པོ་བྱོན་པ་རྣམས་

ཀིས་ཀང་མདོ་སྔགས་ཀི་གཞུང་དང་། བརྡ་སྤོད། གསོ་བ་རིག་པ། ཚིག་རྒྱན་སོགས་

བཀའ་བསན་དུ་མ་ཞིག་བསྒྱུར་བར་མཛད་འདུག 

དེ་ལྟར་ཕི་ལོ་བརྒྱ་ཕག་བདུན་པ་ནས་བཟུང་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་བདུན་པའི་བར་མི་

ལོ་ཆིག་སོང་བརྒལ་བའི་རིང་བོད་ཀི་ལོ་ཙཱ་བ་བཀའ་དྲིན་ཅན་རྣམས་ཀིས་རྒྱ་གར་

འཕགས་པའི་ཡུལ་ནས་ཐེག་པ་གསུམ་དང་། རྒྱུད་སེ་བཞིས་བསྡུས་པའི་རྒྱལ་བའི་

གསུང་རབ་དང་། དེའི་དགོངས་པ་འགེལ་བའི་བསན་བཅོས་ཕལ་མོ་ཆེ། གཞན་ཡང་

སྒྲ་ཚད་བཟོ་གསོ་སོགས་ཐུན་མོང་བའི་རིག་གནས་ཀི་གཞུང་ལུགས་གལ་ཆེ་བ་

ཕལ་མོ་ཆེ་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་གནང་མཛད་པའི་བཀའ་དྲིན་ནི་བོད་མི་ཙམ་མ་ཟད། 

རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་གི་གནའ་བོའི་རིག་གཞུང་ལ་དོ་སྣང་ཡོད་པའི་སྐྱེ་འགོ་

ཡོངས་ཀིས་ནམ་ཡང་གཞལ་བར་དཀའ་བ་ཡིན་ནོ།།

གོང་གསལ་བཀའ་བསན་དེ་དག་ལས་ཡུལ་མི་རང་བཞིན་པའི་སྐད་ནས་བསྒྱུར་

བའང་ཆོས་ཚན་རེ་ཟུང་ཡོད་པར་མངོན་ལ། རྒྱ་ནག་གི་སྐད་ནས་མདོ་མང་འདས་

སོགས་མདོ་ཚན་ ༢༤ བསྒྱུར་བར་སྣང་ཞིང་། བསན་འགྱུར་དུའང་མདོ་སེ་དགོངས་

འགེལ་གི་འགེལ་ཆེན་སོགས་བསན་བཅོས་གངས་ ༡༣ ཙམ་རྒྱ་ནག་གི་སྐད་ནས་

བསྒྱུར་བར་གསལ། ཕི་ལོ་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་བུ་སོན་གི་བླ་མ་ལོ་ཙཱ་བ་ཉི་

མ་རྒྱལ་མཚན་གིས་སིངྒལའི་སོབ་དཔོན་ཨཱནནྡ་ཤྲིའི་དྲུང་ནས་སྐྱེས་པའི་རབས་ཀི་
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གེང་གཞི་དང་། མདོ་སེ་ཚངས་པའི་དྲ་བ་སོགས་མདོ་ཚན་ ༡༣ པཱ་ལི་ནས་བསྒྱུར་བ་

ད་ལྟ་བཀའ་འགྱུར་དུ་བཞུགས་ཤིང། དེ་ལས་གཞན་པའི་ཉན་ཐོས་སེ་པའི་མདོ་ད་ལྟ་

པཱ་ལིའི་སེ་སྣོད་དུ་བཞུགས་པ་དང་མཚན་མཐུན་པ་མང་རབས་ཤིག་ཡོད་ཀང་། ནང་

དོན་བརོད་བྱ་མི་མཐུན་པ་འདུག་པས་པཱ་ལི་ནས་བསྒྱུར་བ་མིན་པར་མངོན། 

དེ་བཞིན་བཅོམ་ལྡན་རིགས་རལ་གི་དཀར་ཆག་ལྟར་ན་ལྷ་མོ་དྲི་མ་མེད་པའི་

འོད་ཀིས་ཞུས་པ་དང་། ལི་ཡུལ་ལུང་བསན་སོགས་མདོ་ཚན་ ༡༨ དང་། བསན་

འགྱུར་ཁོངས་དབྱིག་གཉེན་གིས་མཛད་པའི་རེན་འབེལ་མདོ་འགེལ་དང། ལང་

གཤེགས་མདོ་འགེལ་བཅས་ལི་ཡུལ་གི་སྐད་ནས་བསྒྱུར་བར་གསལ། དེ་དག་ཕུད་

པའི་བཀའ་བསན་གི་ཆོས་ཚན་སྤི་བྱིངས་ཏེ་གཞུང་གངས་སོམ་ ༥༨༩༢ ཕལ་ཆེ་བ་

ལེགས་སྦར་གི་སྐད་ནས་བོད་སྐད་དུ་ཐད་ཀར་བསྒྱུར་ཡོད།

༨ ནང་པའི་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས་རོམ་སྒིག་གི་སོར།

སོན་པ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་གསུང་རབ་ནི་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བས་ཆོས་ཀི་ཕུང་

པོ་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སོང་དུ་གགས་ཤིང་། དེ་དག་བརོད་བྱ་དང་རོད་བྱེད་ཅི་རིགས་ཀི་

ཆ་ནས་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་དང་། ཡན་ལག་དགུ བསྡུས་ན་སེ་སྣོད་

གསུམ་དུ་འདུས་པ་དེ་ལྟར་ཡང་། འཇིག་རེན་འདིའི་ཆོས་ལུགས་གཞན་དང་མི་འདྲ་

བར་ལུང་ཆོས་ཀི་ཡིག་ཚོགས་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་དང་། དེ་དག་ལས་ཆ་ཤས་ཙམ་བོད་

དུ་བསྒྱུར་བ་ལ་མཚོན་ནའང་། ཆོས་ཚན་ ༥༠༠༠ ལྷག་དང་། པོད་གངས་ ༣༢༠ 



༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག
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བརྒལ་བར་བཞུགས་སབས། གང་ཟག་གཅིག་གིས་མི་ཚེའི་ནང་ཡོངས་རྫོགས་

ཐེངས་གཅིག་ཀློག་པའང་དཀའ་བའི་གནས་སུ་ཡོད། དེའི་ཕིར་རྒྱ་ཆེ་མུ་མཐའ་མེད་

པའི་གསུང་རབ་ཀི་གལ་ཆེའི་དོན་གནད་རྣམས་ཕོགས་བསྡུས་ཀིས་གདུལ་བྱའི་བློ་

མོས་དང་འཚམ་པར་འཇུག་པ་བདེ་བའི་ཚུལ་དུ་ཕོགས་བཏུས་མཛད་པའི་ཚུལ་ཤིང་

ར་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀི་སྐབས་ནས་དར་ཡོད་དེ། དཔེར་ན། དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་

ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མདོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་མཛད་ཡོད་པ་དང་། རྒྱལ་སས་ཆེན་པོ་ཞི་བ་

ལྷས་ཀང་མདོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་དང་། བསབ་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་མཛད། དཔལ་

མཉམ་མེད་ཇོ་བོ་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་མདོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ཆེན་པོ། གཞན་

ཡང་ཤིང་ར་ཆེན་པོ་ཐོགས་མེད་ཀིས་མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ། དེ་བཞིན་དུ་

སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་གིས་རང་ཉིད་ཀིས་བརམས་པའི་གཞུང་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་

དང་། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཉུང་ངུར་བརམས་པ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ཚད་མ་

ཀུན་ལས་བཏུས་པ་སོགས་སྣ་ཚོགས་ཤིག་བཞུགས་པ་དེ་དག་ཕི་རབས་ཀི་གདུལ་

བྱར་ཕན་རླབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པ་ལྟར་ལགས།

ཚུལ་དེ་དང་མཐུན་པར་དེང་གི་དུས་སུའང་། སོན་མཆོག་རྣམ་འདྲེན་བཞི་པས་

ལེགས་པར་གསུངས་པའི་གཞི་དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་དང་། དེ་ལ་བརེན་པའི་

ལྟ་གྲུབ་ཀི་རྣམ་གཞག་རྣམས་ནང་པ་ཡིན་མིན་དང་། ཆོས་དད་ཡོད་མིན་ལ་མ་ལྟོས་

པར་མིའི་འགོ་བ་ཡོངས་ལ་འཕལ་དང་ཡུན་གི་ཕན་བདེ་སྐྲུན་པ་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བ་

ཞིག་ཡིན་སབས། དེ་དག་དེང་རབས་ཀི་ཤེས་བྱའི་གནས་ལ་འཇུག་པའི་རིམ་པ་དང་

མཚུངས་པར་རོམ་སྒྲིག་ཐུབ་ན་སྐྱེ་བོ་མང་པོར་ཕན་ཐོགས་མི་ཡོང་ངམ་སྙམ་པའི་རེ་
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འདུན་དང་ལྷག་བསམ་བཟང་པོས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏེ། ལོ་ཤས་སྔོན་འབེལ་ཡོད་

འགར་གེང་སོང་དང་འབོད་བསྐུལ་བྱས་དོན་ལྟར། འབེལ་ཡོད་རྣམས་ནས་བརོད་

བྱ་སེ་ཚན་གསུམ་ལས་དང་པོ་གཉིས་དང་འབེལ་བའི་གཞུང་ཚན་ཆར་བགོས་ཀིས་

བཀའ་བསན་གི་གཞུང་པོད་དཔངས་མཐོ་ཞིང་གངས་མང་བ་དེ་དག་རྣམས་ལས་

འབད་པ་ལྷུར་ལེན་གིས། གཞི་དངོས་པོའི་རྣམ་གཞག་གམ་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་

ཀི་སྐོར་རྣམས་བཏུས་ཏེ་རོམ་སྒྲིག་བྱས་ཤིང་། ད་ཆར་ངོས་ཀི་ཐོག་མའི་དམིགས་

ཡུལ་དང་བསམ་འཆར་ལྟར་ནང་པའི་གཞུང་ནས་བྱུང་བའི་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀི་

རྣམ་གཞག་ཟུར་འདོན་གིས་རོམ་སྒྲིག་གི་བྱ་བ་ར་བའི་ཆ་ནས་གྲུབ་འདུག་པས་རོམ་

སྒྲིག་གི་བྱ་བར་དངོས་སུ་ཞུགས་པ་རྣམས་དང་། རོམ་སྒྲིག་སྐབས་རང་རེའི་བསབ་

པ་རྒན་གས་ཁག་ཅིག་ནས་དགོངས་འཆར་བཏོན་ཡོད་པ་དེ་དག་ཀུན་ལ་ཐུགས་རེ་

ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཞན་ཡང་དཔེ་དེབ་འདི་དག་དབྱིན་ཡིག་དང་རྒྱ་ཡིག་སོགས་སྐད་

ཡིག་གཞན་དང་གཞན་དུ་སྒྱུར་མཁན་ལོ་ཙཱ་བ་དག་ལའང་ཡི་རང་དང་ཐུགས་རེ་ཆེ་

ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

བཀའ་བསན་གི་གཞུང་ནི་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་གཏིང་ཟབ་པ་ཞིག་ཡིན་སབས། 

རོམ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་དེབ་འདི་དག་ཏུ་གཞུང་དེ་དག་ནང་གསལ་བའི་སྐབས་འབེལ་

གི་དོན་གནད་ཐད་ལྷག་ཆད་ནོར་གསུམ་བྱུང་ཡོད་སིད་ནའང་། མ་མཐར་ཡང་ནང་

པའི་བཀའ་བསན་གི་གཞུང་དེ་དག་ཏུ་གཞི་དངོས་པོའི་རྣམ་གཞག་གམ་ཚན་རིག་གི་

སྐོར་དང་། ལྟ་གྲུབ་ཀི་སྐོར་དང་། ཆོས་ཉམས་ལེན་གི་སེ་ཚན་དང་བཅས་གསུམ་པོ་

སོ་སོར་དོན་གིས་ཡོད་པ་དེ་དག་གསལ་བོར་ཟུར་འདོན་རོམ་སྒྲིག་ཐུབ་ཡོད་པས། 



༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག
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སད་ཕིན་སྣོན་འཕི་དགོས་པ་བྱུང་ནའང་སབས་བདེའི་ངང་སྣོན་འཕི་ཆོག་པ་བྱུང་ཡོད། 

མཇུག་དོན་དུ། ནང་པའི་གཞུང་ནས་བྱུང་བའི་གཞི་དངོས་པོའི་རྣམ་གཞག་

གམ་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀི་རྣམ་གཞག་དག་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་རོམ་སྒྲིག་བྱས་པའི་

གེགས་བམ་འདི་དག་གིས་ད་ཡོད་འཇིག་རེན་སྤི་ཡོངས་ཀི་ཤེས་ཡོན་སོབ་གསོའི་

གཞུང་ལུགས་ཐད་ཁ་སྐོང་དང་གསར་གཏོད་ཀི་ལེགས་སྐྱེས་ཤིག་འབུལ་ཐུབ་པ་

དང་། སྐྱེ་འགོ་མང་པོར་ཕན་པ་རྒྱ་ཆེར་འབྱུང་བའི་སྨོན་ལམ་དང་བཅས། ཤཀའི་དགེ་

སྦོང་ཆོས་སྨྲ་བ། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ལ།
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པར་བང་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། །

དྲི་མ་ཡོངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རི་འདི། །

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པོའི་མཐུས། །

ཡང་དག་ཆོས་ཀི་སོ་མོ་སོང་ཕག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགོ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངེས་ལེགས་ནོར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབྱོར་ཤོག །

ཅེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁྱོན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སོན་རྣམ་འདྲེན་ཤཀ་

སེངྒེའི་རིང་ལུགས་སོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་མའི་ཆེད་དུ་

དམིགས། ནང་བསན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་

འགྱུར་གང་ལའང་སྦར་ཆོག་པའི་དགེ་བསྔོའི་སྨོན་ཚིག་ཏུ་ཤཀའི་དགེ་སྦོང་ཆོས་སྨྲ་བ་ངག་

དབང་བློ་བཟང་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦར་བའོ།། 
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