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བོད་ཀི་ར་ཁིམས།

༈ བོད་ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའི་མངའ་རིས་སུ་གཏོགས་པ་ཤར་ཕྱོགས་མདོ་སོད་སྨད་

ཁུལ་དུ་འདོད་རྔམས་ཅན་གི་ཕྱི་རྒྱལ་བཙན་འཛུལ་བས་དྲག་ཤུགས་ཉིན་བཞིན་ཇེ་ཆེ་ཇེ་ཆེར་

གཏོང་བ་དང་དུས་མཚུངས་བོད་ལོངས་ལྷ་མི་ཡོངས་ཀི་རེ་མོས་བཟློག་ཏུ་མ་བཏུབ་པར་རྒྱལ་ཁབ་

ཀི་ཆབ་སིད་འགན་ཁུར་ངོས་རང་ལ་བབས་པ་ནས་བཟུང་ཆབ་འབངས་རྣམས་ཆོས་འབྱོར་བདེ་

དགའི་དཔལ་ལ་རྟག་ཏུ་སྤོད་པའི་ཐབས་ཚུལ་གང་ཡོང་བགིད་མུས་ནས་སིད་ཀི་སྐྱོང་སངས་ལས་

དོན་མོང་རྟོགས་ཅུང་ཟད་བྱུང་བའི་སྐབས་དེར་རང་རེའི་བོད་གཞུང་གི་གནས་སངས་ལའང་དེང་

དུས་ལོ་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་འཛམ་གིང་གི་འགོ་ལུགས་ལ་གཞིགས་པའི་བསྒྱུར་བཀོད་དགོས་ངེས་

བཏང་སེ་འདེམས་བསྐོས་མི་མང་སྤི་འཐུས་ནས་གཞུང་གི་ལས་དོན་འཛིན་སྐྱོང་ཐོག་ཐེ་བྱུས་

དབང་འཛིན་ནུས་ཤུགས་ཐོན་པ་ཞིག་བཟོ་རྒྱུར་ཐག་བཅད་ཟིན་པ་ཡིན། འོན་ཀང་རང་རེའི་ཡུལ་

ནི་རྒྱ་དམར་གི་བཙན་འཛུལ་དྲག་གནོན་འབུ་ཆེས་ཆུང་ཟོས་ཀིས་གདུག་རྩུབ་ཅན་གི་མི་སེར་

སེལ་ཡུལ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་ངོས་ཀི་རེ་དོན་ལག་ལེན་དུ་འཁེལ་ཐུབ་པ་མ་བྱུང་བའི་ངང་། ཕྱི་ལོ་ 

༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ པ་ནང་བོད་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་འགོ་བ་མིའི་བསམ་བརོད་ལས་འདས་པའི་དུས་ཀི་འགྱུར་བ་

མི་བཟད་པ་ཞིག་བྱུང་གཤིས་ངོས་རང་བསན་སིད་བདེ་དོན་གལ་ཆེའི་སླད་རང་ཡུལ་ནས་ཕྱིར་

ཐོན་མི་བྱ་མཐུ་མེད་ཀི་གནས་སུ་གར་བ་དེ་ལྟ་ནའང་། བོད་རྒྱལ་བསན་ཆབ་སིད་སྐྱེ་འགོའི་འཕྲལ་

ཡུན་ཕན་བདེའི་དོན་ཆེན་འདི་བཞིན་རང་རེའི་བོས་བྱོལ་གཞུང་གི་བྱེད་སོ་སྐབས་སུ་བབས་པ་

ཞིག་ཡིན་པར་བརྟེན་མ་འོངས་བོད་ཀི་ར་ཁིམས་སིང་དོན་ཞིག་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༠ 

ཉིན་ཁྱབ་བསྒགས་བགིས་པ་དེར་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་ཡོངས་ནས་དགའ་མགུ་བོ་མོས་བརི་བཀུར་

ཆེན་པོ་བྱེད་པ་དང་བཅས་དེ་རེས་འདི་གར་མི་མང་སེར་སྐྱའི་སྤི་འཐུས་རྣམས་ལའང་གོ་བསྡུར་

ཐོག་ནས་གོང་གི་ར་ཁིམས་སིང་དོན་གཞི་རར་བཞག་པའི་བོད་ཀི་ར་ཁིམས་རྒྱས་ཙམ་འདི་ཉིད་
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སྔོན་གླེང་།

བཟོ་འགོད་བགིས་པ་ཡིན། ར་ཁིམས་འདི་ནི་དེང་རབས་འཛམ་གིང་གི་གནས་ཚུལ་དང་། བོད་

ནང་སྔར་ནས་དར་བའི་ཆོས་སིད་ལུགས་སོལ་བཟང་པོ་སོགས་ཕྱོགས་གང་སར་གོ་བསྟུན་བསམ་

ཞིབ་ནན་ཏན་གིས་ཕྱོགས་སྒིག་བགིས་ཏེ་དཔར་འབྱོར་དང་སྤི་ཚོགས་དྲང་བདེན་ཡོང་བ། མི་མང་

ནས་རང་རང་ཤེས་སྤོད་ལ་གཞིགས་པའི་གཞུང་གི་ལས་དོན་ཐོག་ཞུགས་ཏེ་བྱས་ཤུགས་ལེགས་

ཐོན་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོད་ངེས་ཡིན། ར་ཁིམས་འདི་བཞིན་བོད་རང་བཙན་བསྐྱར་ལོན་བྱུང་མ་ཐག་ཏུ་

ཐོག་མའི་ར་འཛིན་ལག་ལེན་བསར་རྒྱུ་དང་། དེ་ནས་འདེམས་བསྐོས་མི་མང་སྤི་འཐུས་རྣམས་ཀི་

བསམ་འཆར་ལ་བརྟེན་ནས་སོན་འཕྲི་བསྐྱར་བཅོས་བགི་རྒྱུ་ཡིན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ 

བོད་རང་བཙན་བསྐྱར་རོད་སེར་ལངས་བྱས་པའི་དྲན་གསོའི་དུས་ཆེན་ཐེངས་བཞི་པའི་སྐབས་

ངོས་ནས་ཁྱབ་བསྒགས་བགིས་པའི་ར་ཁིམས་འདིའི་ཚིག་སྦོར་ལ་ལེགས་བཅོས་དང་འབེལ་འགོ་

གཤམ་གི་མཆོད་བརོད་སྨོན་ཚིག་དང་། བར་སྐབས་ཚིགས་བཅད་ཁག་བཅས་གསར་བསན་

གིས་ད་ལམ་བསྐྱར་དུ་དཔར་འདེབས་འགེམས་སེལ་བགིས་པ་ཡིན་པས། བོད་ཕྱི་ནང་དུ་གནས་

པའི་རང་རིགས་རྣམས་ནས་འདིའི་འབྲུ་དོན་གོ་རྟོགས་ཐུབ་ངེས་ཀི་སྦང་བརོན་ཐོག བོད་རང་

དབང་རང་བཙན་འཕྲལ་མྱུར་ལོན་ཐབས་ཀི་ལས་དོན་གང་ཅིར་ཚང་མས་ལྷག་བསམ་ཆིག་སྒིལ་

འཁུར་འགན་ཆེ་བསྐྱེད་བྱ་དགོས་ཡིད་འཇགས་འཚལ། བོད་རང་དབང་གི་ཉི་མ་མྱུར་དུ་འཆར་

བའི་མཆོག་གསུམ་གསོལ་འདེབས་བཅས། འཕགས་ཡུལ་པཎ་རབ་དྷ་རམ་ས་ལ་ཞི་བའི་བསི་

གནས་ནས། ཏཱ་ལའི་བ་མ་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས། བོད་རྒྱལ་ཁབ་དབུ་བརེས་ཀི་ལོ་ ༢༠༩༢ 

གསར་དུ་བཞད་པའི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣ ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༦ བཟང་པོར་བིས།།  
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བོད་ཀི་རྩ་ཁིམས།

ༀ་སྭ་སི། 

རྒྱ་མཚོའི་རྡུལ་རེད་བསོད་ནམས་ནོར་བུའི་སྐྱེས། །

གཞན་ཕན་འོད་རླབས་མཁའ་ལྟར་ཡངས་པའི་རེས། །

ཀུན་དགའི་ཆུ་སྐྱེས་འབུམ་དུ་འབྱེད་པའི་གཉེན། །

ཤཱཀའི་ཉི་མ་སིད་པའི་མིག་ཏུ་བསྔགས། །

སིད་ཞིའི་གདུང་བ་ཀུན་སེལ་སིང་རེའི་གཏེར། །

བརྒྱད་གཉིས་ལང་ཚོའི་ཆ་རོགས་ཟླ་བའི་བཞིན། །

འཕྲིན་ལས་ཕ་མཐའ་མེད་པའི་འཛུམ་ཟེར་ཅན། །

ས་གསུམ་ཡིད་ཀི་ཀུན་དའི་གཉེན་དུ་ཆེ། །

བོ་ཊའི་མུན་ཆེན་གཞིལ་བ་ཚངས་པའི་སིད། །

ས་སྐྱོང་བྱེ་བའི་རལ་ཀླུང་དུད་པའི་རེར། །

རྒྱལ་བའི་རིགས་གསུམ་མཚན་དཔེར་བརིད་པའི་གར། །

མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་སྔོན་རབས་ཕྲེང་བར་མཛེས། །

ང༷ག་གི་རོ་རེ་དབ༷ང་བཅུས་སེམས་པའི་རལ། །

ས་གསུམ་ཕན་བདེར་བསྒྱུར་བའི་ལུགས་ཟུང་གིས། །

བོ༷་ལྡན་སྐལ་བཟ༷ང་འདབ་རྒྱ་༷འབྱེད་མཁས་པའི། །
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བོད་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས།

མཚོ༷་བྱུང་མགིན་པར་རོལ་བ་བསན་པའི་དཔིད། །

མི་ཟད་ང༷ག་གི་འདོད་འཇོ་འཇིག་རྟེན་དབ༷ང་། །

བོ༷་འདས་སྐལ་བཟ༷ང་རྒྱལ་བའི་རྣམ་ཐར་གིས། །

ཐུབ༷་དབང་བས
༷
ན་པ་དཔལ་གི་མཛོད་འཛིན་པ། །

རྒྱ་༷ཆེན་ཆོས་ཀི་རོལ་མཚོ༷་གཙུག་གི་རྒྱན། །

མངོན་དགའ་གསར་པའི་མུ་ཏིག་འཁི་ཤིང་སོང་། །

དཔིད་ཀི་ལང་ཚོར་དར་བའི་དུས་སོན་གིས། །

འཛམ་གིང་ཀུན་དགེར་བགིད་པའི་མཁས་རྣམས་ཀི། །

གགས་པའི་ཕྲེང་བ་ཀུན་གསལ་མཐར་ཡང་རིང་། །

མི་བསྲུན་བདུད་རིགས་ནག་པོ་བརེགས་པའི་རི། །

མཐུ་སོབས་རོ་རེའི་ཐོག་གིས་རབ་བཅོམས་ནས། །

ཆོས་སིད་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རུ་མཚོན་ཆེ། །

སྒེང་ལ་བསན་སྲུང་རྒྱ་མཚོ་རལ་མ་ཞན། །

དུས་ངན་མཚན་མོའི་ཐུན་གསུམ་མཐར་བསྐྲད་དེ། །

རོགས་ལྡན་ཀུན་བཟང་ཞིང་གི་ཉིན་བྱེད་དཔལ། །

འདྲེན་བྱེད་སྐྱ་རེངས་གཞོན་ནུ་དེང་ཤར་གི། །

གོགས་དག་དགའ་བའི་མིག་ཡངས་ད་གདོངས་ཤིག །

ཅེས་ཤིས་པ་བརོད་པའི་དབྱངས་ཀི་རྒྱལ་མོ་དགེ་ལེགས་མཐའ་ཡས་པའི་མགོན་བསུ་བ་ལ་

མངོན་དུ་ཆས་པས་ཐོག་མའི་ལམ་ཡངས་པོར་ཕྱེ་ནས། དེ་ཡང་རང་ཅག་བསིལ་ལྡན་གངས་ཅན་

གི་ལོངས་འདིར་བཀའ་དྲིན་ལྷག་པར་དུ་ཆེ་བ་ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་གིས་མཚོན་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

སྔོན་བྱོན་ྋརྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་གོང་མ་ན་རིམ་ནས་འགོ་བའི་བོ་མོས་ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་

ཀུན་དང་འཚམས་པའི་ལུགས་གཉིས་བཀའ་ཁིམས་ཀི་ལམ་སོལ་བཟང་པོ་གཏོད་པར་མཛད་དེ་

སྐྱེ་རྒུ་མཐའ་དག་ཆོས་འབྱོར་བདེ་སྐྱིད་དགའ་སོན་གི་དཔལ་ལ་ལོངས་སུ་སྤད་དང་སྤོད་བཞིན་

པར་འཚོ་བ་དེ་ལྟར་ཡང་། འདུས་བྱས་ཀི་རང་མཚང་ཕྱི་ནང་སོད་བཅུད་གང་ས་ནས་འགྱུར་ལྡོག་

ཚབས་ཆེའི་དབང་གིས་གནའ་བོའི་ལམ་སོལ་ཁོ་ནས་དུས་བསྟུན་མི་མང་གི་བདེ་ཐབས་དང་། 

འབྱུང་འགྱུར་ཡར་རྒྱས་འགོ་ཕྱོགས་ཀི་གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་ཤུགས་ནུས་ཇི་བཞིན་འདོན་

སེལ་མ་ཐུབ་པའི་སྐྱོན་གནད་གསལ་པོར་མངོན་ཟིན་ཅིང་། དེས་ན་བོད་ཀི་ཆབ་སིད་འཛིན་སྐྱོང་

བྱ་ཕྱོགས་ནི་བདག་ཅག་གི་སོན་པ་ཐུགས་རེ་ཅན་གིས་ལེགས་པར་གསུངས་པའི་དམ་པའི་ཆོས་

ཀི་དགོངས་དོན་དྲང་བདེན་དང་། འདྲ་མཉམ། དམངས་གཙོ་བཅས་ཀི་གཞི་རའི་ནུས་ཤུགས་ཇེ་

ཆེ་ཇེ་ཆེར་གཏོང་རྒྱུའི་བོ་འདོད་དངོས་ཡོད་དེ་དོན་ངེས་པར་དགོས་པ་ཡིན། དེ་འབེལ་བོད་མི་

མང་ནས་རང་གི་འཕྲལ་ཡུན་གཏན་བདེའི་ལམ་བཟང་སྒྲུབ་ཕྱོགས་འདི་ལས་གལ་གནད་ཆེ་བ་

གཞན་དུ་མེད་གཤིས་བོད་མི་ཡོངས་ཀིས་ལྷག་བསམ་གི་འོ་མཚོ་གེན་དུ་འཕྱུར་བའི་ནུས་སོབས་

ལྷག་པར་བསྐྱེད་དེ་རང་རང་གི་རེ་འདོད་བསམ་འཆར་འདོན་དགོས་ཀང་དོན་གནད་ཤིན་ཏུ་གལ་

ཆེ་ཞིག་ཡིན། རྒྱུ་མཚན་འདི་ལྟར་ལ་བརྟེན་ད་ཆ་ྋརྒྱལ་བསན་ཡོངས་རོགས་ཀི་བདག་པོ་ྋསྤི་

ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ྋརྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་

གངས་ལོངས་སྐྱེ་བོ་ཡོངས་ལ་ཐུགས་བརེ་དགེས་སྤོའི་ངང་ནས་ཕན་བདེའི་ལམ་བཟང་སོན་པའི་

བཀའ་འཁོར་ཟབ་མོ་སྤི་བོར་སྩལ་བ། 
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 ལེའུ་དང་པོ།

 སྔོན་གེང་། འགོ་འཛུགས།

དོན་ཚན་དང་པོ།

ར་ཁིམས་འདི་བཞིན་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་གཏན་

འབེབས་མཛད་པའི་དུས་ཚེས་དེ་ནས་བཟུང་དངོས་སུ་ར་འཛིན་ལག་ལེན་བསར་

རྒྱུ།

བོད་མིའི་ཆབ་སིད་ཀི་རང་བཞིན། དོན་ཚན་གཉིས་པ།བོད་ནི་སོན་པ་

སངས་རྒྱས་ཀིས་ལེགས་པར་གསུངས་པའི་དམ་པའི་ཆོས་ཀི་དགོངས་དོན་ར་

བཟུང་དམངས་གཙོ་གཅིག་སྒིལ་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་བྱེད་པ་དང་། འདི་གཤམ་ཞིབ་

འཁོད་ཀི་དོན་གནད་ཁག་གཞིར་བཞག་ཐོག་ནས་མ་གཏོགས། དེ་མིན་ད་ལྟའི་ར་

ཁིམས་འདི་ལ་བསྒྱུར་བཀོད་གཏོང་རྒྱུ་མིན། 

གཞུང་གི་ར་དོན། དོན་ཚན་གསུམ་པ།

 གཞུང་ནས་མཉམ་སྦེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་འགོ་བ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་སྲུང་བརི་ནན་ཏན་བྱེད་པ་དང་། བོད་མི་མང་གི་སེམས་སོབས་དང་

དངོས་པོའི་ཁེ་ཕན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བའི་ལས་འགན་བསྒྲུབ་རྒྱུ།  
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ར་ཁིམས་ཀི་ཁྱད་གནད། དོན་བཞི་བཞི་པ། 

༡ ཁིམས་ལུགས་དང་། བཀའ་ར། སྒིག་ཁིམས། ཡང་ན་ཆབ་སིད་དབང་འཛིན་

གི་བཀའ་བཅས་འདི་དག་གང་རུང་ར་ཁིམས་འདིའི་དོན་ཚན་ཅི་རིགས་དང་ཕྱོགས་

འགལ་གི་གནས་ཚུལ་ཇི་བྱུང་ལ་བརི་འཇོག་ཆ་འཛིན་མེད་པ་བྱ་རྒྱུ། 

༢ ཁིམས་ལུགས་དང་། བཀའ་ར། སྒིག་ཁིམས། ཡང་ན་ཆབ་སིད་དབང་འཛིན་

གི་བཀའ་བཅས་ར་ཁིམས་འདིའི་དོན་གནད་ཁག་དང་ཕྱོགས་འགལ་ཡིན་མིན་

ཁིམས་ཁང་མཐོ་ཤོས་ནས་ཐག་བཅད་ཆོག་པའི་དབང་ཆ་འཛིན་ཕྱོགས་ཞིབ་གསལ་

གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུ། 

རྒྱལ་སྤིའི་ཁིམས་ལུགས་ཁས་ལེན། དོན་ཚན་ལྔ་པ།

 རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ས་ཁུལ་ཁག་ནང་ལག་ལེན་བསར་བཞིན་པའི་ཁིམས་ལུགས་

དང་། བཀའ་ར། སྒིག་ཁིམས་ཁག་བཅས་སྤི་ཡོངས་ནས་ཁས་ལེན་བྱེད་པའི་རྒྱལ་

སྤིའི་ཁིམས་ལུགས་ཀི་ར་དོན་དང་མཐུན་པ་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཁིམས་སོལ་ཕྱི་མིའི་ཐོབ་

ཐང་སྐོར་རྒྱལ་སྤིའི་འགོ་ལུགས་དང་། ཆིངས་དོན་ཡིག་ཁག་ཕྱོགས་མཐུན་གི་

ཁིམས་ལུགས་ལ་བརྟེན་པའི་སྒིག་བཟོ་ལམ་སོན་བྱ་རྒྱུ།  

དྲག་པོའི་འཐབ་འཛིངས་སོང་བ། དོན་ཚན་དྲུག་པ།

 བོད་ནས་རྒྱལ་སྤིའི་རོད་རོག་ཐག་གཅོད་བྱ་ཐབས་དང་། མི་མང་གཞན་གི་

འདོད་དབང་ཐོག་ཏུ་དྲག་ཤུགས་ཀི་བྱ་བ་ལག་ལེན་བསར་བ། དེ་བཞིན་ཕར་རོལ་

སིད་བྱུས་ཀི་ལག་ཆ་ལྟ་བུའི་དམག་འཐབ་ནི་སྔར་བཞིན་སོང་རྒྱུ་དང་། མཉམ་སྦེལ་
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བོད་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས།

རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ར་ཁིམས་ཀི་ར་དོན་ཁག་ལ་བརི་བཀུར་བྱ་རྒྱུ། 

རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མངའ་འབངས། དོན་ཚན་བདུན་པ།

 བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མངའ་འབངས་སུ་ཞུགས་པ་དང་། དེ་ལས་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་

པ། འདི་དང་འབེལ་ཡོད་དོན་གནད་གཞན་དག་བཅས་ཀི་སྐོར་དགོས་ངེས་དོན་ཚན་

ཁག་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ནས་བཟོ་འགོད་བྱ་རྒྱུ་བཅས་སོ།།

གངས་ཅན་ས་ཡི་ཐིག་ལེར་རྟེན་བཟང་གི །

ལང་ཚོའི་འཁི་ཤིང་དར་བའི་སྐྱེ་བོ་ཀུན། །

རང་སིད་རང་གིར་སྤོད་པའི་མངོན་འདོད་ཀི། །

རེ་དགའ་གསར་པའི་དུས་སོན་སིང་ལ་སིམ། །

འཛམ་གིང་སྐྱེ་བོས་བཀུར་བའི་སྤི་སོམས་ཁིམས། །

ཡང་དག་ཞི་བའི་ལམ་དང་རེས་མཐུན་པར། །

འཚེ་སོང་ཐབས་ཀིས་སྤེལ་ཚ་རིགས་བཞིའི་ལོངས། །

སོད་བཅུད་དགེ་མཚན་སེལ་ལ་སུ་མི་གུས། །

སིག་ཏོའི་ངན་གཡོས་བསྐྱེད་པའི་དུག་ཤིང་གི །

མེ་ཏོག་ཚུ་རོལ་མཛེས་པ་གཟིལ་གནོན་པའི། །

ཚངས་པའི་གནས་བཞིའི་སྤོད་པའི་འདབ་བརྒྱ་པ། །

ལེགས་གསུང་ཐུབ་པའི་ཆོས་ཀི་མཚོ་ལས་སྐྱེས། །
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ལེའུ་གཉིས་པ།

གཞི་རའི་ཐོབ་ཐང་དང་ལས་འགན།

ཁིམས་ཀི་བདུན་སར་འདྲ་མཉམ།དོན་ཚན་བརྒྱད་པ།

 བོད་མི་ཚང་མ་ཁིམས་ཀི་མདུན་སར་འདྲ་མཉམ་ཡིན། སེར་སྐྱ་ཕོ་མོ་དང་། མི་

རིགས། སྐད་ཡིག ཆོས་ལུགས། སྤི་ཚོགས་ཀི་འབྱུང་ཁུངས། མཁར་དབང་། རིགས་

རྒྱུད། གནས་སངས་གཞན་དག་བཅས་འདི་འདྲའི་གནས་ཚུལ་གང་ཅིའི་ཐོག་ཏུ་དབྱེ་

འབྱེད་མེད་པར་ལེའུ་འདི་ནང་འཁོད་པའི་རང་དབང་དང་ཐོབ་ཐང་ཁག་ལོངས་སུ་

སྤད་ཆོག་པ་ཡིན། 

ལུས་སོག་དང་། འདོད་དབང་།

མཁར་དབང་བཅས་ཀི་ཐོབ་ཐང་། དོན་ཚན་དགུ་པ།

 ཁིམས་ཀི་འགོ་ལུགས་དང་མ་མཐུན་པར་སྐྱེ་བོ་སུ་རུང་གི་ལུས་སོག་དང་། 

འདོད་དབང་། མཁར་དབང་བཅས་འཕྲོག་ལེན་མི་ཆོག  

ལུས་སོག་གི་ཐོབ་ཐང་། དོན་ཚན་བཅུ་པ། 

སྐྱེ་བོ་རེ་རེར་ལུས་སོག་གི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། འོན་ཀང་སྐབས་བསྟུན་དགོས་
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བོད་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས།

དབང་བཙན་ཤུགས་ཀིས་འཕྲོག་ལེན་མི་བྱ་མཐུ་མེད་བྱུང་ནའང་དོན་ཚན་འདི་དང་

ཕྱོགས་འགལ་མིན་པའི་གནས་ཚུལ་འདི་ལྟར། ཀ༽ སྐྱེ་བོ་སུ་རུང་ཁིམས་འགལ་

རླང་སྤོད་ཀི་བྱ་ངན་ལས་སྐྱོབ་ཐབས་བྱེད་པ། ཁ༽ ཁིམས་མཐུན་འཛིན་བཟུང་བྱེད་

པའམ། ཁིམས་མཐུན་དོ་དམ་ཟིན་པ་གང་ཞིག་བོས་བྱོལ་དུ་མི་འགོ་བའི་བཀག་

བསོམས་བྱེད་པ། ག༽ ཟིང་འཁྲུག་དང་ངོ་ལོག་འགོག་གནོན་གི་ཆེད་དུ་ཁིམས་

མཐུན་བྱ་ཐབས་ལག་ལེན་བསར་བ་བཅས།  

འདོད་དབང་གི་ཐོབ་ཐང་། དོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ། 

༡ འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་སྐྱེ་བོ་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་། འཛིན་བཟུང་བྱེད་དོན་

ཇི་ཡིན་གི་གནས་ཚུལ་གང་མྱུར་ངོ་སྤོད་མེད་པར་རང་བཞིན་དོ་དམ་བྱས་མི་ཆོག 

དེ་འབེལ་གང་ཞིག་རང་ཉིད་ཀི་བདེན་པ་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་དུ་རང་གི་བོ་མོས་ཡོད་པའི་

ཁིམས་རོད་པར་གོ་བསྡུར་བྱེད་པ་དང་། རང་གི་བདེན་པ་དག་སྐྱེལ་བྱ་རྒྱུའི་ག་སྒིག་

བྱ་བར་མཐུན་རྐེན་དང་། དུས་ཚོད་ལྡེང་ངེས་དགོས་པ་བཅས་ཀི་ཐོབ་ཐང་བཀག་

བསོམས་མི་ཆོག 

༢ འཛིན་བཟུང་དོ་དམ་བྱས་པའི་སྐྱེ་བོ་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་འཛིན་བཟུང་

བྱེད་ས་ནས། ས་གནས་ཁིམས་དབང་ཁྱབ་ཁོངས་ཁིམས་ཁང་ཉེ་ཤོས་ཤིག་ལ་ལམ་

བར་དགོས་ངེས་འགོར་ཡུན་ཕུད་པའི་ཆུ་ཚོད་ཉི་ཤུ་ར་བཞིའི་ནང་ཚུད་རིས་སྤོད་

ཟིན་པ་བྱ་དགོས། ཁིམས་དཔོན་གི་བཀའ་མེད་པར་དུས་ཡུན་འདི་ལས་རིང་བ་དོ་

དམ་བཀག་བསྐྱིལ་བྱས་མི་ཆོག 

༣ སྐྱེ་བོ་སུ་རུང་དོན་ཚན་འདིའི་དོན་གནད་ཁག་དང་ཕྱོགས་འགལ་གི་འཛིན་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བཟུང་ངམ། དོ་དམ་བྱས་པ་ཡིན་ཚེ་དེ་ལ་ཁིམས་ཐོག་ནས་གུན་གསབ་ཡོང་བའི་

ཐོབ་ཐང་ཡོད།  

ཁིམས་མཐུན་ཞུ་གཏུགས་ལ་སྲུང་སྐྱོབ། དོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ།

 ༡ ཁིམས་ལུགས་གཞིར་བཟུང་བསྐོ་གཞག་གནང་བའི་རང་དབང་ལྡན་ལ། 

ཕྱོགས་རིས་བལ་བའི་ཁིམས་དཔོན་ལྷན་ཁང་གིས་དུས་ཚོད་འཚམས་པའི་ནང་

ཡོངས་གགས་རོད་ཞུ་དྲང་བདེན་གི་སོ་ནས་ཞིབ་ཉན་དགོས་པའི་ཐོབ་དབང་སྐྱེ་བོ་

རེ་རེར་ཡོད། ཁིམས་ཞིབ་དཔད་མཚམས་རོད་ཞུ་དྲང་བདེན་གི་སོ་ནས་ཞིབ་ཉན་

དགོས་པའི་ཐོབ་དབང་སྐྱེ་བོ་རེ་རེར་ཡོད། ཁིམས་ཞིབ་དཔད་མཚམས་ཀང་ཡོངས་

གགས་ཐག་གཅོད་བྱ་དགོས། འོན་ཀང་ཡོངས་གགས་ཀིས་རྐེན་པས་དྲང་བདེན་དེ་

ཕན་ལ་གནོད་འགལ་ཆགས་གཞིའི་དམིགས་བསལ་གནས་ཚུལ་ཐོག་ཁིམས་ཁང་

ནས་དགོས་དབང་ལག་ལེན་མ་བསར་མཐུ་མེད་བྱུང་བའམ། ཡང་ན་ན་གཞོན་

རྣམས་ཀི་ཁེ་ཕན་དང་། ཟློས་ཡ་སོ་སོའི་སེར་གི་འཚོ་ཐབས་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་འོས་

ཀིས་མཚོན་མི་མང་གི་སྤོད་བཟང་དང་། སྒིག་ལམ། རྒྱལ་ཁབ་བསན་སྲུང་བཅས་ཀི་

ཁེ་ཕན་ཆེད་དུ་གསར་འགྱུར་འགོད་མཁན་དང་། མི་མང་བྱིངས་ནས་ཁིམས་ཞིབ་ཆ་

ཚང་ངམ། དོན་གནད་འགའ་ཞིག་ཐོག་ཏུ་བལྟ་བསྐྱོད་མི་ཐོག་པའང་ཡོང་རྒྱུ། 

༢ ཁིམས་འགལ་ནག་ཁ་བཙུགས་པའི་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལ་ཁིམས་ལུགས་

གཞིར་བཟུང་ཉེས་སྐྱོན་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་འཕྲོད་མ་བྱུང་བར་ནག་ཉེས་མེད་པར་ངོས་

འཛིན་བྱ་རྒྱུ། 

༣ ཁིམས་འགལ་ནག་སྐྱོན་བཙུགས་པའི་སྐྱེ་བོ་རེ་རེར། ཀ༽ རང་ངོས་ནས་
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བོད་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས།

ཁིམས་རོད་པའི་རོགས་རམ་ལ་ག་འབབ་སྤོད་རྒྱུའི་མཐུན་རྐེན་ལྡེང་ངེས་མེད་ཚེ་

བདེན་པའི་ཁེ་ཕན་གི་ཆེད་དུ་དགོས་གལ་བྱུང་སྐབས་ཁིམས་ཁང་ནས་ག་ཆ་མེད་

པའི་ཁིམས་རོད་རོགས་རམ་བྱ་རྒྱུ། ཁ༽ གང་དག་ཁིམས་ཁང་ནང་སྤོད་པའི་སྐད་

ཡིག་གོ་རྟོགས་མ་ཐུབ་པ་བྱུང་ན་ཁིམས་ཁང་ནས་ག་མེད་སྐད་སྒྱུར་གི་རོགས་རམ་

བྱ་རྒྱུ། ཁིམས་འགལ་ནག་ཉེས་སྐོར་ལ་སྲུང་སྐྱོབ། 

དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ།

 ༡ སྐྱེ་བོ་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་ཁིམས་འགལ་གི་བྱ་བ་ལག་ལེན་བསར་བའི་

སྐབས་དེའི་ཁིམས་གསལ་འགལ་འཛོལ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་དེ་མིན་ཁིམས་འགལ་

ནག་སྐྱོན་བཙུགས་མི་ཆོག དེ་འབེལ་ཁིམས་འགལ་གི་བྱ་བ་ལག་ལེན་བསར་བར་

སྐབས་དེའི་ཁིམས་གསལ་ཉེས་འདོམས་ཇི་ལྟར་ཟིན་པ་དེ་ལས་ལི་རུ་གཏོང་བའི་

རིགས་ཀང་མི་ཆོག༢ སུ་ཡིན་ཡང་ཁིམས་འགལ་གཅིག་གི་དོན་དུ་ཉེས་བཀོད་

གཅིག་ལས་བཏང་མི་ཆོག 

༣ སུ་ཡིན་རུང་ནག་ཉེས་འཛུགས་ཡུལ་རང་ཐོག་ཏུ་གནོད་སྐྱོན་བྱེད་སླད་དོ་

བདག་རང་ཉིད་དཔང་པོར་ཞུགས་དགོས་ཀི་བཙན་བསྐུལ་རིགས་མི་ཆོག  མི ་

སྤོད་ལས་འདས་པའི་བྱ་གཞག་བཀག་བསོམས།དོན་ཚན་བཅུ་བཞི་པ། ཆབ་

འབངས་སུ་རུང་ལ་མནར་གཅོད་གཏོང་བ་དང་། དམའ་འབེབས་སམ། མི་སྤོད་ལས་

འདས་པའི་བྱ་ལས་དང་། ཉེས་ཆད་སྒྲུབ་ཏུ་འཇུག་པའི་རིགས་མི་ཆོག  

ཚེ་གཡོག་དང་དབང་བཤེད་ཀི་ངལ་རོལ་བཀག་བསོམས། དོན་ཚན་

བཅོ་ལྔ་པ།
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

 ༡ སྐྱེ་བོ་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཡང་ཚེ་གཡོག་ཏུ་བཀོལ་སྤོད་མི་ཆོག་པ་དང་། 

བཙན་བཤེད་དམ། དབང་ཤུགས་ཀིས་བསྐུལ་བའི་ངལ་རོལ་རིགས་བྱེད་མི་ཆོག 

༢ གོང་གསལ་དོན་ཚན་འདིའི་ནང་། བཙན་བཤེད་དམ། དབང་ཤུགས་ཀིས་

བསྐུལ་བའི་ངལ་རོལ། ཞེས་པའི་བརོད་དོན་དེའི་ཁོངས་སུ་མི་འགོ་བ་འདི་ལྟར། ཀ༽ 

ཁིམས་ཁང་ཞིག་ནས་ཁིམས་གཅོད་ཉེས་བཀོད་ལ་བརྟེན་པའི་དོ་དམ་བྱེད་པའི་དུས་

ཡུན་རིང་ལས་རོལ་གང་ཡང་བྱེད་དགོས། ཁ༽ མང་ཚོགས་ཀི་འཚོ་ཐབས་སམ། 

བདེ་སྐྱིད་ཀི་ཐོག་ཏུ་དོན་དག་རྐེན་ངན་འཇིགས་ཉེན་བྱུང་བའམ། ཡང་ན་ཛ་དྲག་གི་

གནས་ཚུལ་ལ་བརྟེན་པའི་ཞབས་འདེགས་ཅི་རིགས་ཞུ་བ། ག༽ དྲག་པོའི་རྣམ་པ་

ཅན་གི་ཞབས་འདེགས་ཅི་རིགས་ཞུ་བ། ང༽ རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སྤིར་བཏང་ཁུར་འཁིའི་

ཆ་ཤས་སུ་གཏོགས་པའི་ཞབས་འདེགས་སམ། ལས་རོལ་གང་ཡང་རུང་བ་བཅས་

ནི་དམིགས་བསལ་ཡིན།  ཕྲུག་གུར་ག་བསྐུལ་བཀག་བསོམས། དོན་ཚན་བཅུ་

དྲུག་པ། ཕྲུག་གུ་ལོ་བཅུ་བཞི་ཧིལ་པོར་ལོན་པ་མན་ཆོད་ཚང་མ་བཟོ་གྲྭ་ཁག་དང་། 

གཏེར་ཁ་ཁག དེ་མིན་དཀའ་ངལ་ཉེན་ཚབས་ཅན་གི་ལས་རོལ་གང་ཡང་རུང་བ་

བཅས་སུ་ག་བསྐུལ་མི་ཆོག །

ཆོས་དད་རང་དབང་། དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ།

 ༡ ཁིམས་ཀི་མདུན་སར་ཆོས་ལུགས་ཡོངས་རོགས་འདྲ་མཉམ་ཡིན། ༢ བོད་

མི་རེ་རེར་བསམ་བོ་དང་། རྣམ་དཔོད། ཆོས་ལུགས་བཅས་ཀི་རང་དབང་ཐོབ་ཐང་

ཡོད། ཐོབ་ཐང་དེའི་ཁོངས་སུ་རང་ཉིད་ཁེར་རྐང་ངམ། གཞན་དག་མཉམ་ཚོགས་ཀི་

ཐོག་ནས་ཆོས་གང་ཞིག་ལ་དད་མོས་བྱེད་པ་དང་། ཉམས་སུ་ལེན་པ། ཆོས་སོར་
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བོད་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས།

ཞུགས་པ། ཆོས་སྤོད་ཅི་རིགས་བཅས་མངོན་གསལ་དུ་ལག་ལེན་བསར་ཆོག་པའི་

རང་དབང་ཁག་ཀང་ཚུད་ཡོད། 

༣ མི་མང་བདེ་དོན་གི་ཁེ་ཕན་དང་། མི་མང་གི་སྒིག་ལམ་སྲུང་འདོམས། མི་

མང་གི་སྤོད་བཟང་ངམ། འཕྲོད་བསེན། ཡང་ན་གཞན་གི་རང་དབང་དང་ཐོབ་ཐང་

སྲུང་སྐྱོབ་བཅས་ལ་དགོས་ངེས་ཀི་ཁིམས་གསལ་འགོ་ལུགས་ཕུད། རང་ཉིད་ཁེར་

རྐང་ངམ། མཉམ་སྦེལ་གི་ཐོག་ནས་ཆོས་དང་དད་མོས་སློབ་སོན་དང་། ཆོས་ཕྱོགས་

དང་དགེ་རའི་ལས་དོན་གང་ཡང་བྱེད་པའི་རང་དབང་ཡོད། 

གཞན་དག་གཞི་རའི་རང་དབང་ཁག དོན་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་པ།

 རྒྱལ་ཁབ་བསན་སྲུང་དང་། མི་མང་གི་སྒིག་ལམ། སྤོད་བཟང་། འཕྲོད་བསེན་

བཅས་ཀི་ཁེ་ཕན་ཆེད་དུ་ཁིམས་ལུགས་གང་རུང་གི་སོ་ནས་དགོས་ངེས་བཀག་

བསོམས་བྱ་འོས་ཕུད། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མངའ་འབངས་ཚང་མར་གཤམ་གསལ་ཐོབ་

ཐང་ཁག་ཡོད། ཀ༽ གཏམ་བརོད་ཀི་རང་དབང་། ཁ༽ གོ་མཚོན་མེད་པར་ཞི་

འཇམ་གི་ཐོག་ནས་འདུ་ཚོགས་བྱེད་པ། ག༽ སྐྱིད་སྡུག་ཚོགས་པ་དང་། སྤི་མཐུན་

ཚོགས་པ་འཛུགས་པ། ང༽ བོད་ཀི་ས་ཁུལ་གང་སར་རང་དབང་ཐོག་ནས་འགོ་

བསྐྱོད་ཆོག་པ། ཅ༽ བོད་ནས་ཕྱིར་བསྐྱོད་ལག་ཁྱེར་གི་ཐོབ་ཐང་། ཆ༽ བོད་ཀི་ས་

གནས་གང་སར་གཞིས་ཆགས་གཏན་སོད་བྱེད་པ།ཇ༽ མཁར་དབང་ཉོ་སྒྲུབ་དང་། 

བདག་འཛིན། སེར་ཚོང་ཇི་བྱེད། ཉ༽ ལས་རིགས་སམ། ལས་ཁུར། ཚོང་འཁོས། 

གཞན་དག་ལས་དོན་གང་རུང་བྱེད་པ་བཅས། མཁར་དབང་གི་ཐོབ་ཐང་། དོན་

ཚན་བཅུ་དགུ་པ། མི་མང་གི་བདེ་དོན་གལ་ཆེའི་སླད་དུ་ཁིམས་ཀི་དབང་ཆའི་ཐོག་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ནས་དྲང་ལྡན་གུན་གསབ་སྤད་དེ་གཞུང་ལེན་བྱ་དགོས་ཕུད། དེ་མིན་སྐྱེ་བོ་སུ་རུང་

གི་མཁར་དབང་འཕྲོག་ལེན་མི་ཆོག  

འོས་བསྡུའི་ཐོབ་ཐང་། དོན་ཚན་ཉི་ཤུ་པ། 

བོད་མི་སེར་སྐྱ་ཕོ་མོ་རང་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ཧིལ་པོར་ལོན་པ་ཡན་ཆོད་ཚང་མར་

འོས་བསྡུའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། འོས་བསྡུ་དེ་ཡང་རང་རང་སོ་སོ་དང་། འདྲ་མཉམ། རང་

དབང་། གསང་བ་བཅས་ཀི་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་ལག་ལེན་བསར་བ་དེ་ནི་ཆབ་

འབངས་ཀི་ལས་ཁུར་ཞིག་ཡིན།  

འོས་བསྡུའི་ཐོབ་ཐང་བལ་བ། དོན་ཚན་ཉེར་གཅིག་པ།

 ༡ ཚད་ལྡན་ཁིམས་ཁང་ཞིག་ནས་གསལ་བསྒགས་ཀི་རིག་འཚོ་མ་ཟིན་པའི་

རིགས། ༢ ཁིམས་ཐོག་ནས་འོས་བསྡུའི་ཐོབ་ཐང་འཕྲོག་པའི་རིགས།  

ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་གཞུག་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་། དོན་ཚན་ཉེར་གཉིས་པ།

 བོད་མི་སེར་སྐྱ་ཕོ་མོ་སུ་ཡིན་ཡང་། ཁིམས་མཐུན་དགོས་གནད་གཞིར་

བཟུང་འདེམས་བསྐོས་དང་ཐད་བསྐོས་ཅི་རུང་གི་ཐོག་ནས་མི་མང་ལས་དོན་ལས་

ཁུངས་ཁག་ལ་ངོ་ཞུགས་ཆོག་པའི་ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་དུ་ཡོད།  

ཆབ་འབངས་ཀི་ལས་ཁུར་ཁག དོན་ཚན་ཉེར་གསུམ་པ།

 བོད་མི་ཚང་མས་ར་ཁིམས་ཀི་དོན་བཞིན་ལས་ཁུར་སྒྲུབ་དགོས་གཤམ་

གསལ། ཀ༽ བོད་རྒྱལ་ཁབ་ལ་དོན་དམ་བོ་རེ་གཅིག་གཏོད་ཞུ་རྒྱུ། ཁ༽ རྒྱལ་ཁབ་
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བོད་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས།

ཀི་ར་ཁིམས་དང་། ཁིམས་ལུགས་ཁག་ལ་སིང་ཐག་པ་ནས་བརི་བཀུར་ཉམས་ལེན་

ཞུ་རྒྱུ། ག༽ ཁིམས་ལུགས་གཏན་འབེབས་གཞིར་བཟུང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དཔ་ཁལ་

བསྒྲུབ་རྒྱུ། ང༽ རྒྱལ་ཁབ་སྲུང་སྐྱོབ་ལ་འཇིགས་ཉེན་ཅན། 

ཡང་ན་མི་མང་ལ་རྐེན་ངན་གཞན་དག་བྱུང་སྐབས་ཁིམས་ཐོག་ནས་བསྐུར་

བའི་ལས་ཁུར་མཐའ་དག་བསྒྲུབ་རྒྱུ།  

ཐོབ་ཐང་ལག་ལེན་དོན་ཁེལ། དོན་ཚན་ཉེར་བཞི་པ།

 ལེའུ་འདིའི་ནང་འཁོད་གསལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མངའ་འབངས་རེ་རེའི་རང་དབང་

དང་ཐོབ་ཐང་ལ་གནོད་འགལ་བྱུང་སྐབས་རང་དབང་ཐོབ་ཐང་འདི་དག་ཇི་བཞིན་

ལག་ལེན་དོན་ཁེལ་ཡོང་ཆེད་ཁིམས་ཁང་མཐོ་ཤོས་དང་། མངའ་སེའི་ཁིམས་ཁང་

ཁག དེ་མིན་ཁིམས་ཁང་གཞན་ཁག་བཅས་འདི་སྐོར་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ནས་

ཁིམས་ལུགས་བཀའ་བཀོད་གར་གནང་གི་ཁིམས་ཁང་དེ་ལ་གནས་ཚུལ་ཞུ་

གཏུགས་ཆོག་པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། ཁིམས་ཁང་དེ་དག་ལ་ལེའུ་འདི་ནང་གི་ཐོབ་ཐང་

ཁག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པར་དགོས་ངེས་ཀི་བཀོད་འདོམས་བྱ་རྒྱུའི་ཐོབ་དབང་ཡོད་པ་

བཅས་སོ།།

རྣམ་སྨིན་དཀར་པོ་འཛག་པའི་ལེགས་བྱས་འབས། །

རང་རང་འདོད་རྒུའི་འཚོ་བར་སྤོད་པ་ལ། །

རྟེན་དང་ཆོ་རིགས་ཡུལ་ཆོས་ཁྱད་པར་གིས། །

བསེན་སིང་བྱེད་པ་བླུན་པོའི་རང་མཚང་ཉིད། །

དམན་དང་ཉམ་ཆུང་སྐྱེ་བོ་དབང་མེད་དུ། །
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བཙན་པོས་བན་དུ་བཀོལ་བའི་འཆིང་རྒྱ་ལས། །

ཡོངས་གོལ་སོ་གསུམ་ཅི་བདེར་རང་དབང་གི །

ངལ་གསོར་སྦོར་བ་ཀུན་དགའི་འཁི་ཤིང་མཆོག །

འདི་སང་བདེ་འབྱོར་སེལ་བའི་འཚོ་ཚིས་དང་། །

འགོ་འོང་བྱ་བ་འགོག་པ་མེད་སྤོད་ཅིང་། །

ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་ཐབས་སྲུང་འཛིན་ལྷག་བསམ་སྤོད། །

ཁུར་དུ་མི་བབས་མཆོག་དམན་སྐྱེ་བོ་སུ། །

འཇིག་རྟེན་ཡང་དག་ལྟ་བའི་ཐེམ་སྐས་ལས། །

མངོན་མཐོ་ངེས་ལེགས་ཁང་བཟང་ཉམས་དགའ་བར། །

བགོད་པའི་ཆོས་ལམ་ཡངས་པོ་དོག་མེད་དུ། །

ཕྱེ་འདི་ཆོས་ལྡན་ཞིང་གི་སོལ་བཟང་ཡིན། །
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ལེའུ་གསུམ་པ།

ས་ཆའི་སྐོར། ས་ཆའི་བདག་འཛིན། དོན་ཚན་ཉེར་ལྔ་པ།

 ༡ ས་ཆ་ཡོངས་རོགས་རྒྱལ་ཁབ་གཞུང་གི་ཡིན། གཞུང་ནས་ལོ་རེ་སྐབས་

བསྟུན་གཏ་འབེབས་བྱ་རྒྱུའི་ས་ག་སྒྲུབ་འབུལ་ཞུས་ཏེ་ཁང་པ་རྒྱག་ས་དང་། ས་ཞིང་

། གཞན་དག་དགོས་གནད་ལ་གཞིགས་པའི་ས་ཆ་ཞུ་སྤོད་ཆོག་རྒྱུ།

༢ གཞུང་ནས་སྤི་ཚོགས་དྲང་བདེན་དང་། དཔལ་འབྱོར་གོང་སེལ་གི་ཆེད་དུ་

ཁུངས་གཅིག་ནས་ས་ཆ་རྒྱ་ཆེ་བསེབས་འཛིན་མི་ཆོག་པའི་རྒྱས་དཔད་བཟོ་རྒྱུ། 

༣ ས་ཆ་འཛིན་མཁན་ནས་གཞུང་གི་བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་ཐོག་མ་ས་ཆ་

སྤོད་སྐབས་ཀི་དོན་གནད་ལས་འདས་པའི་བེད་སྤོད་དང་། ཁ་འཛིན་བརེ་བསྒྱུར་

རིགས་མི་ཆོག་པ་བཅས་སོ།།

སྤི་མཐུན་ལས་ཀིས་བསྐྱེད་པའི་ནོར་འཛིན་ལ། །

རང་རེའི་འདོད་རྔམས་བྱེད་པ་ཤིན་ཏུ་འཁྲུལ། །

འོན་ཏེ་སྐལ་བས་ཐོབ་པའི་ཆ་ཤས་ལ། །

ཆོག་ཤེས་རང་གིར་སྤོད་པ་དྲང་པོའི་ལམ། །
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ལེའུ་བཞི་པ།

གཞུང་གི་ར་བའི་ལམ་སོན། སྤི་ཚོགས་བདེ་དོན། དོན་ཚན་ཉེར་དྲུག་པ༑༡ 

གཞུང་ནས་སྤིའི་ཕན་བདེ་སྒྲུབ་ཆེད་ཡུལ་ལུང་ནང་དུ་ཐོན་རས་འབྱུང་ཁུངས་བདག་

ཐོབ་ཆ་སོམས་ཡོང་བ་དང་། དཔལ་འབྱོར་འགོ་ལུགས་ལག་ལེན་བསར་ཕྱོགས་ལ་

བརྟེན་ནས་རྒྱུ་དངོས་དང་ཐོན་རས་སེལ་ཐབས་ཁག་སྤི་ལ་གནོད་གཞིའི་བསེབས་

བསྒིལ་མི་འབྱུང་བ་བཅས་ཀི་ཐབས་ཤེས་བྱ་རྒྱུ། 

༢ རང་རང་འཁོས་ཀ་དང་ཡོང་འབབ་ལ་གཞིགས་པའི་འཁི་ཁུངས་ཆ་སོམས་

ཀི་དཔ་ཁལ་འགོ་ལུགས་བཟོ་རྒྱུ། 

༣ གཞུང་ནས་ཆབ་འབངས་སེར་སྐྱ་ཕོ་མོ་ཁྱད་མེད་ཚང་མར་འཚོ་བའི་མཐུན་

རྐེན་ལྡེང་ངེས་ཀི་ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་ཡོང་བ་དང་། དེ་བཞིན་ལས་དོན་འདྲ་མཚུངས་

ལ་ག་ཕོགས་འདྲ་མཉམ་ཡོང་བ་བཅས་ཀི་སིད་བྱུས་ལག་ལེན་བསར་རྒྱུ། 

ཤེས་ཡོན་དང་རིག་གཞུང་། དོན་ཚན་ཉེར་བདུན་པ།

 ༡ གཞུང་ནས་ཤེས་ཡོན་སློབ་སོན་གི་བྱ་བ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་སུ་ཕྲུག་

གུ་ལོ་དྲུག་ཧིལ་པོར་ལོན་པ་ཡན་ཆོད་ཚང་མར་སློབ་སྦོང་གི་མཐུན་རྐེན་སྤོད་པ་

དང་། ལོ་བདུན་རིང་ག་མེད་གཞི་རིམ་སློབ་སྦོང་ཐོབ་ཐབས་བཅས་སུ་འབད་བརོན་

བྱ་རྒྱུ། 
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བོད་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས།

༢ གཞུང་ནས་ན་གཞོན་རྣམས་ལ་དམིགས་བསལ་ལྟ་རྟོག་གིས་དམིགས་

བཀར་ལས་རིགས་དང་། བཟོ་ལས། མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་བཅས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་

རྒྱུ། སྤིར་བཏང་ཤེས་སྤོད་ལ་གཞིགས་པས་ཤེས་ཡོན་འདི་རིགས་སློབ་སོན་ཡོང་

རྒྱུ་དང་། སློབ་སྦོང་གི་འགོ་གོན་གཏོང་རྒྱུ་མེད་མཁན་ལ་གཞུང་ནས་མཐུན་རྐེན་

འཐོབ་རྒྱུ། 

༣ ཤེས་ཡོན་སློབ་སོན་གི་སྒིག་འཛུགས་ཚང་མ་གཞུང་གི་དབང་སྒྱུར་ལྟ་རྟོག་

འོག་ཏུ་གནས་དགོས་པ་ཡིན། 

༤ གཞུང་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རིག་གཞུང་གཅེས་སྐྱོང་དང་། ཚན་རིག་དང་རོམ་

རིག་ཉམས་ཞིབ་བྱ་བར་མཐུན་རྐེན་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་དོན་གཉེར་བྱ་རྒྱུ།  

འཕྲོད་བསེན། དོན་ཚན་ཉེར་བརྒྱད་པ།

 ༡ གཞུང་ནས་འཕྲོད་བསེན་དང་། སྨན་བཅོས་ཀི་མཐུན་རྐེན་ལྡེང་ངེས་ཡར་

རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དང་། མི་མང་གི་ནང་ནས་སྨན་བཅོས་ག་རིན་སྤོད་རྒྱུ་མེད་རིགས་ལ་

ག་མེད་རོགས་རམ་ཐོབ་པ་བཅས་ཀི་ཐབས་ལམ་སོན་རྒྱུ། 

༢ གཞུང་ནས་འཚོ་ཐབས་མི་ཐུབ་པའི་རས་འཁོགས་དང་། ནད་གཅོང་ཐ་ཞན་

རྣམས་ལ་དགོས་ངེས་མཐུན་རྐེན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དང་། ལྟ་རྟོག་འགོ་འདོན་གི་སྒིག་

འཛུགས་བཟོ་ཐབས་ལ་འབད་བརོན་བྱ་རྒྱུ་བཅས་སོ།།

བདེ་སྐྱིད་གཡང་དུ་ཆགས་པའི་ཡུལ་ལོངས་ཀི། །

དགེ་མཚན་འདོད་རྒུའི་ཆུ་ཀླུང་ཇི་སིད་པ། །

ཉི་ཚེའི་གཤོང་བུར་མ་ཡིན་ཕྱོགས་བལ་དུ། །
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

གནོད་མེད་འོས་པར་གཞོལ་འདི་ཀུན་གི་གསོས། །

རང་རང་སྐྱེན་དང་འཚམས་པའི་དཔ་ཐང་དང་། །

འཚེངས་པའི་འཚོ་རྐེན་བྱ་བའི་རེད་པ་རྣམས། །

ག་ཚོམ་བསེན་སིང་བལ་བའི་ལག་ལེན་གིས། །

རེ་འཁང་ཅ་ཅོའི་ཚེར་མ་རྒྱང་དུ་བསིངས། །

ས་ཚོགས་ཤེས་བྱ་རིག་པའི་ཐང་ཡངས་པོར། །

རང་རིགས་ལང་ཚོ་གཞོན་ནུ་ཕོ་མ་རྣམས། །

སྦང་བརོན་ཅང་ཤེས་བང་རལ་ཉེར་བཀོད་དེ། །

རྣམ་དཔོད་དཀྱུས་ཐོག་གཅོད་པའི་གཟིགས་མོ་སེལ། །

ནངས་ཀི་མེས་པོ་དུ་མས་འབད་པ་བརྒྱས། །

བསྒྲུབས་པའི་གཙུག་ལག་གཞུང་མང་ནོར་བུའི་མཛོད། །

ཚན་རིག་རིན་ཆེན་ས་ཚོགས་རྒྱན་བཀོད་དེ། །

འཛིན་སྐྱོང་སེལ་བར་རང་རེའི་གོ་སྐལ་ཉིད། །

འདུ་བ་འཕེལ་ཟད་འཁྲུགས་པའི་ཟུག་རྔུའི་ནད། །

དྲུང་འབྱིན་ཚེ་ཡི་རིག་བྱེད་སྨན་གི་ལོན། །

རིས་མེད་འགོ་སོག་ཉེར་འཚོར་རབ་རྒྱས་ཤིང་། །

དམན་པ་ལྷག་པར་གིབ་ཏུ་བསིལ་བ་གལ། །
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ལེའུ་ལྔ་པ། 

གཞུང་གི་འགན་འཛིན། འགན་འཛིན་དབང་ཆ། དོན་ཚན་ཉེར་དགུ་པ།

 ༡ ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ྋརྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་དགུང་གངས་

བཅོ་བརྒྱད་དུ་ཕེབས་མཚམས་སྔར་གི་ཐུགས་བསྐྱེད་དམ་བཅའ་ཇི་བཞིན་གཞུང་

གི་ཆབ་སིད་འགན་དབང་གང་ཅི་མུ་མཐུད་ྋགོང་ས་ྋམཆོག་ལ་འབུལ་རྒྱུ། དེ་

ཡང་ར་ཁིམས་འདིའི་དོན་ཚན་ཁག་གཞིར་བཟུང་ྋགོང་ས་ྋམཆོག་ནས་ཐད་ཀར་

རམ། ཡང་ན་གཤམ་འོག་འགན་ཁུར་དཔོན་རིགས་བརྒྱུད་དེ་དབང་ལུང་ཁྱབ་སྒྱུར་

མཛད་རྒྱུ། 

༢ གོང་འཁོད་དོན་ཚན་གཞིར་བཟུང་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དབུ་འཛིན་མཛད་པའི་ཐོག་ནས། ཀ༽ ཕྱི་རྒྱལ་གི་གཞུང་

ཚབ་ཁག་ངོས་བཞེས་དང་། རང་རྒྱལ་གི་གཞུང་ཚབ་ཁག་བསྐོ་མངགས་དང་བརེ་

འཐེན་མཛད་རྒྱུ། འོས་བབས་གནས་ཚུལ་ལ་གཞིགས་པས་སྔོན་ཚུད་རྒྱལ་ཡོངས་

ཚོགས་ཆེན་ནམ། ཡང་ན་ཚོགས་ཆེན་གི་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་འདུས་མོས་མཐུན་ཟིན་

པའི་རྒྱལ་འབེལ་གོས་ཆོད་ཁག་ལ་གཏན་འབེབས་ཆོག་མཆན་བསྩལ་རྒྱུ། ཁ༽ སྐྱེ་

བོ་གང་ཞིག་གི་ཁིམས་འགལ་བྱ་བ་ཅི་རིགས་ཉེས་ཅན་ར་འཕྲོད་ལ་ཁིམས་འདོམས་

ཉེས་ཆད་ར་ཡངས་དང་། བཟོད་ཡངས་སམ། ཕར་འགངས། བར་མཚམས་འཇོག་

པ། ཡང་ན་དཔད་མཚམས་ཕྱིར་འཐེན་ནམ། ཉེས་ཆད་བརེ་བསྒྱུར་བཅས་དམིགས་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བསལ་གིས་བཀའ་འཁོལ་མཛད་འཐུས། ག༽ བྱས་རེས་ཀི་གཟེངས་རྟགས་དང་། 

གོ་མིང་བདག་རྐེན་བསྩལ་རྒྱུ། ང༽ ཁིམས་ཀི་ནུས་ཤུགས་ལྡན་པའི་ཁིམས་ལུགས་

ཁག་དང་། བཀའ་ར་ཁག་ཁྱབ་བསྒགས་གནང་རྒྱུ། ཅ༽ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེ་

མོ་མཚམས་འཇོག་ཕར་འགངས་དང་། སྐབས་བསྟུན་བསྡུ་བཀོང་མཛད་རྒྱུ། ཆ༽ 

དགོས་ངེས་ཀི་སྐབས་སུ་ྋགོང་ས་ྋམཆོག་ནས་དགོངས་གཞི་ལྟར་རྒྱལ་ཡོངས་

ཚོགས་འདུ་ཆེ་མོར་གསུང་བཤད་དང་། བཀའ་འཕྲིན་བསྩལ་རྒྱུ། ཇ༽ ར་ཁིམས་

འདི་ནང་འཁོད་གསལ་གནས་ཚུལ་འགའ་ཞིག་སྐོར་མང་མོས་ཐག་གཅོད་བྱས་

འཐུས་ཀི་བཀའ་འཁོལ་མཛད་རྒྱུ་བཅས། 

༣ དོན་ཚན་འདི་ནང་འཁོད་གསལ་དོན་གནད་གང་རུང་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ཏེ་

ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བ་ན་མེད་པའི་ཆོས་

ཕྱོགས་དབུ་འཛིན་གནས་སངས་དང་སྐུ་དབང་ལ་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་

བསྒྱུར་བཅོས་དང་། གནོད་སྐྱོན་གང་ཡང་བཏང་མི་ཆོག 

བོན་ཆེན་དང་བཀའ་ཤག དོན་ཚན་སུམ་ཅུ་པ།

 ༡ བོན་ཆེན་ཇི་དགོས་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་སྐབས་

བསྟུན་བསྐོ་གཞག་བསྩལ་རྒྱུ་དང་། བོན་ཆེན་དེ་དག་གི་ཁོངས་ནས་བཀའ་ཤག་ལྷན་

ཚོགས་སུ་སིད་བོན་གཅིག་དང་། བཀའ་བོན་ལྔ་ལས་མ་ཉུང་བ་ཞིག་ཟུར་བསྐོ་

མཛད་རྒྱུ། 

༢ བོན་ཆེན་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་གི་འཐུས་མིའི་

གས་སུ་ཞུགས་མི་ཆོག 
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བོད་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས།

༣ བོན་ཆེན་དུ་བསྐོ་གཞག་གནང་བའི་སྐྱེ་བོ་སུ་རུང་སྐབས་དེར་རྒྱལ་ཡོངས་

ཚོགས་ཆེན་གི་འཐུས་མི་ཡིན་ཚེ་རང་གི་འཐུས་མིའི་ལས་ཁུར་འཁྱུར་དགོས་པ་

ཡིན། 

༤ བོན་ཆེན་རྣམས་ལས་ཁུར་དུ་མ་ཞུགས་གོང་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོའི་སྐུ་མདུན་དུ་ཁིམས་ལུགས་ནང་འཁོད་གསལ་ལྟར་ལས་ཁུར་དང་། གསང་

རྒྱ་ཞུ་རྒྱུའི་དམ་བཅའ་འབུལ་དགོས། 

༥ བཀའ་ཤག་ནས་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོར་རྒྱལ་ཁབ་གཞུང་གི་

ཆབ་སིད་འཛིན་སྐྱོང་སྐོར་ལ་ཞབས་འགྱུར་དང་། གསལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ། 

༦ བོན་ཆེན་རྣམས་ཀི་ཕོགས་ཐོབ་དང་། ཟུར་ཕོགས་ཁག་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་

འདུ་ཆེ་མོས་ཁིམས་ལུགས་ཐོག་ནས་སྐབས་བསྟུན་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ།  

ྋརྒྱལ་བོན་ལྷན་ཚོགས། དོན་ཚན་སོ་གཅིག་པ།

 ༡ ྋརྒྱལ་བོན་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

ནས་དབུ་འཛིན་མཛད་རྒྱུ་དང་། ྋགོང་ས་ྋམཆོག་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཆིབས་བསྒྱུར་

མེད་པའི་སྐབས་སིད་བོན་ནམ། སྐབས་དེ་གའི་བཀའ་བོན་བགེས་ཤོས་ནས་ལྷན་

ཚོགས་ཀི་དབུ་འཛིན་གནང་རྒྱུ། 

༢ ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་བོན་ཆེན་གཞན་དག་སུ་རུང་

ྋརྒྱལ་བོན་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཕེབས་དགོས་བཀའ་ཁྱབ་མཛད་ཀང་འཐུས་རྒྱུ།  

ཁིམས་ལུགས་བཀའ་ཁྱབ། དོན་ཚན་སོ་གཉིས་པ།
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

 ཁིམས་ལུགས་རྣམས་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ནས་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་

ཟིན་བསྟུན་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་ཕུལ་རེས་ཉིན་བཅུ་བཞིའི་ནང་ཚུད་དུ་ྋགོང་ས་

ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་བཀའ་ཁྱབ་གནང་རྒྱུ་དང་། འོན་ཀང་རྣམ་ཀུན་

དུས་ཚོད་འདི་ཡུན་མ་རོགས་གོང་ྋགོང་ས་ྋམཆོག་གིས་ཁིམས་ལུགས་དེའམ། 

དེའི་དོན་གནད་གང་རུང་སྐོར་ལ་ཚོགས་ཆེན་ནས་བསྐྱར་དུ་བསམ་ཞིབ་དགོས་རྒྱུ་

བཀའ་གནང་འཐུས་དང་། རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ནས་ཀང་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོའི་བཀའ་འཕྲིན་ཇི་བསྩལ་ལྟར་བསྐྱར་དུ་བསམ་ཞིབ་བྱ་རྒྱུ།  

མང་མོས་ཐག་གཅོད། དོན་ཚན་སོ་གསུམ་པ།

 རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ནས་ཁིམས་ལུགས་གང་རུང་བཟོ་འགོད་གོས་

འཆར་སན་ཞུ་ཕུལ་བ་དེ་དག་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དགོངས་

གཞིའམ་བཀའ་ཤག་གི་འོས་འདུན་དགོངས་འཆར་དང་སྦགས་ྋགོང་ས་ྋམཆོག་

ནས་མང་མོས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུར་བསྩལ་འཐུས་དང་། དེ་ལ་འོས་བསྡུ་བ་མང་ཆེ་

བས་བོ་མོས་བྱུང་བ་ཡིན་ན་གོང་གི་མཐའ་མའི་དོན་ཚན་ཐོག་ཞིབ་འཁོད་དུས་ཚོད་

ནང་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་བཀའ་ཁྱབ་གནང་རྒྱུ།  

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་བ། དོན་ཚན་སོ་བཞི་པ། 

ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་བཀའ་ཤག་དང་། རྒྱལ་ཡོངས་

ཚོགས་ཆེན་གི་གཙོ་འཛིན་ལ་བཀའ་བསྡུར་བསྐྱངས་རེས་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་

འཕོ་འགྱུར་གཏོང་གནང་མཛད་འཐུས། འོན་ཀང་རྣམ་ཀུན་འདི་འདྲའི་གནས་ཚུལ་
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བྱུང་སྐབས་དེ་ཉིན་ནས་བཟུང་ཉིན་བཞི་བཅུའི་ནང་ཚུད་སྤི་ཡོངས་འདེམས་བསྐོ་

ཚུགས་ཟིན་པ་བྱ་རྒྱུ།  

གཞུང་གི་ལས་དོན་བྱ་ཕྱོགས། དོན་ཚན་སོ་ལྔ་པ།

 ༡ གཞུང་གི་འགན་འཛིན་ལས་དོན་ཚང་མ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་གི་མཚན་ཐོག་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ། 

༢ སྔོན་ཚུད་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་འཁོལ་ཐོག་

བཀའ་ཤག་ནས་གཞུང་གི་ལས་དོན་མཛད་བདེའི་སྒིག་ལམ་དང་། བོན་ཆེན་རྣམས་

ཀི་ལས་འགན་ཞུ་ཕྱོགས་བཅས་ཀི་འཆར་གཞི་བཀོད་དེ་ྋགོང་ས་ྋམཆོག་ལ་སན་

འབུལ་ཆོག་མཆན་ཞུ་རྒྱུ།  

སེ་སིད་ལྷན་ཚོགས། དོན་ཚན་སོ་དྲུག་པ།

 ༡ གཤམ་འཁོད་གནས་ཚུལ་བྱུང་སྐབས་གཞུང་གི་འགན་འཛིན་དབང་ཆ་

ལག་ལེན་བསར་མཁན་སེ་སིད་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་དགོས་པ་ཡིན།ཀ༽ ྋགོང་ས་

ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཡང་སིད་མཆོག་སྤྲུལ་སྐུ་ན་མ་སོན་བར་དང་། 

ཁ༽ ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་སྐུ་ཕྲེང་གོ་རིམ་གི་འགན་དབང་

མ་བཞེས་པའི་བར། ག༽ ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་མཛད་

འགན་འཁུར་བཞེས་མ་ཐུབ་པའི་གནས་ཚུལ་གང་རུང་བྱུང་སྐབས། ང༽ ྋགོང་ས་

ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་མ་བཞུགས་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་

སྐབས། ཅ༽ རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁེ་ཕན་ཆེ་ཤོས་ཀི་དོན་དུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ནས་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

འཐུས་མི་ར་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཀིས་མོས་མཐུན་ཐོག་ཁིམས་ཁང་མཐོ་ཤོས་

ལ་གོ་བསྡུར་དང་འབེལ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་འགན་འཛིན་

མཛད་ཁུར་རྣམས་སེ་སིད་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཕྱག་བཞེས་མ་བསར་མཐུ་མེད་ཀི་ཐག་

གཅོད་བྱུང་སྐབས་བཅས། 

༢ སེ་སིད་ལྷན་ཚོགས་ནང་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ནས་འོས་འདེམས་བསྐོ་

གཞག་བྱས་པའི་སེ་སིད་གསུམ་དགོས་པ་དང་། དེའི་ཁོངས་ཀི་སེ་སིད་གཅིག་ཆོས་

ཕྱོགས་ནས་དགོས་པ་ཡིན། 

༣ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་གི་འཐུས་མི་ཞིག་སེ་སིད་དུ་འདེམས་བསྐོ་བྱས་

པ་ཡིན་ཚེ་རང་གི་འཐུས་མིའི་ལས་ཁུར་འཁྱུར་དགོས་པ་ཡིན། 

༤ བོན་ཆེན་སུ་རུང་སེ་སིད་དུ་འདེམས་བསྐོ་བྱས་པ་ཡིན་ཚེ་རང་གི་བོན་ཆེན་

ལས་ཁུར་འཁྱུར་དགོས་པ་ཡིན། 

༥ འདེམས་བསྐོས་སེ་སིད་ནས་ཁིམས་ལུགས་ནང་འཁོད་གསལ་ལྟར་རྒྱལ་

ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་སར་ལས་ཁུར་དམ་བཅའ་འཇོག་དགོས། 

༦ སེ་སིད་གང་ཞིག་དུས་ཆོས་སུ་གྱུར་པའམ། ཡང་ན་ལས་ཁུར་མ་ཐུབ་པའི་

ཚབ་གསར་ཐད་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ནས་འོས་འདེམས་བསྐོ་གཞག་བྱ་རྒྱུ༑ 

༧ སེ་སིད་སུ་རུང་གཅིག་ལས་ཁུར་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་དགོས་ཀི་གནས་ཚུལ་བྱུང་

སྐབས་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ཚུགས་མུས་ཡིན་ན་བརོད་མེད་དང་། དེ་མིན་རྣམ་

ཀུན་ཚོགས་ཆེན་གི་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་འདུ་དང་། བཀའ་ཤག་གོས་བསྡུར་གིས་སེ་

སིད་དེའི་ལས་ཁུར་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་བཀག་བསོམས་བྱས་འཐུས། འོན་
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ཀང་ར་བའི་ལས་ཁུར་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་རྒྱུའི་ཐད་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་རེས་ཚོགས་

ཀི་སྐབས་སུ་རྒྱུན་ལས་དང་། བཀའ་ཤག་ཐུན་མོང་ནས་འོས་འདུན་དགོངས་འཆར་

སོན་པར་ཚོགས་ཆེན་ནས་བབས་འོས་མཆིས་མིན་ཞིབ་གོས་ཀིས་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་

ཚེ་ཚབ་གསར་ཡང་ཚོགས་ཐེངས་དེ་ཐོག་ནས་འོས་འདེམས་བསྐོ་གཞག་བྱ་རྒྱུ། 

༨ སེ་སིད་གཉིས་སམ། གསུམ་ག་ལས་ཁུར་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་དགོས་ཀི་གནས་

ཚུལ་བྱུང་སྐབས་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ཚུགས་མུས་ཡིན་ན་ལས། དེ་མིན་རྒྱུན་

ལས་ཚོགས་འདུ་དང་། བཀའ་ཤག་གོས་བསྡུར་ཐོག་ནས་ཛ་དྲག་ཚོགས་ཆེན་བསྡུ་

བཀོང་ཚོགས་འདུ་འཕར་ཚུགས་ཐོག་སེ་སིད་དེ་དག་ལས་ཁུར་ཕྱིར་འཐེན་དགོས་

པའི་འོས་འདུན་དགོངས་འཆར་སོན་པར་ཚོགས་ཆེན་ནས་བབས་འོས་མཆིས་མིན་

ཞིབ་གོས་ཀིས་སེ་སིད་ཚང་མའམ། ཡང་ན་སུ་རུང་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ཚེ་ཚབ་གསར་

ཡང་ཚོགས་ཐེངས་དེ་ཐོག་ནས་འོས་འདེམས་བསྐོ་གཞག་བྱ་རྒྱུ། 

༩ སེ་སིད་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་རེ་རེའི་ལས་རྒྱུན་ཡུན་ཚད་རིང་ཤོས་ནི་རྒྱལ་

ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་གི་ཡུན་ཚད་དང་འདྲ་བ་ཡིན། 

༡༠ སེ་སིད་ལྷན་ཚོགས་ནས་བཀའ་ཤག་དང་། ཆོས་དོན་ལྷན་ཚོགས། རྒྱལ་

ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་གི་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་འདུ་བཅས་ལ་གོ་བསྡུར་ཐོག་ནས་ྋགོང་

ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ྋསྐུའི་ཡང་སིད་མཆོག་སྤྲུལ་རད་གཅོད་ཞུ་

སོའི་ལས་དོན་འགན་འཁུར་བཀོད་བྱུས་གཏོང་རྒྱུ་དང་། ྋསྐུའི་ཡང་སིད་ངེས་རེད་

འཁྲུལ་བལ་ངོས་འཛིན་གཏན་འཁེལ་དང་། གསེར་ཁིར་མངའ་གསོལ་ཞུ་ཕྱོགས་

སྐོར་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ལ་སན་སྒོན་གིས་ཚོགས་ཆེན་ནས་དེ་སྐོར་གོས་ཆོད་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུ། 

༡༡ ར་ཁིམས་འདིའི་དོན་ཚན་ཁག་དང་། འདི་སྐོར་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་

ནས་ཁིམས་ལུགས་གཞན་ཁག་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུ་གཞིར་བཟུང་ངམ་མང་མོས་

ཐག་གཅོད་ཀི་ཐོག་ནས་འོས་བསྡུ་བ་མང་ཆེ་བས་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རང་བཙན་དང་

འབེལ་ཡོད་རྒྱལ་འབེལ་གོས་མཐུན་ཆོད་ཡིག་གང་རུང་འཇོག་པའམ། ཡང་ན་རྒྱལ་

ཁབ་ཀི་ས་སེའི་ཆ་ཤས་ཅི་རིགས་གཞན་སྤོད་བྱེད་པའི་དབང་ཆ་གང་ཡང་མེད།  

ཆོས་དོན་ལྷན་ཚོགས། དོན་ཚན་སོ་བདུན་པ།

 ༡ ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ཐད་ཀར་གཟིགས་སྐྱོང་དང་

འབེལ་རྒྱལ་ཡོངས་དགོན་ཁག་དང་། ཆོས་ཕྱོགས་ཚོགས་སེ་ཁག་ཚང་མའི་ལས་

དོན་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཆོས་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་དགོས་པ་ཡིན། 

༢ ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ཆོས་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་

འགན་ཁུར་ལས་འཛིན་མི་གངས་ལྔ་ལས་མ་ཉུང་བ་ཞིག་སྐབས་བསྟུན་བསྐོ་གཞག་

བྱ་རྒྱུ། 

༣ ཆོས་དོན་ལྷན་ཚོགས་ནས་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་

བཀའ་འཁོལ་དང་འབེལ་ཆོས་ཕྱོགས་ཀི་ལས་དོན་མཐའ་དག་འགན་དབང་འཁུར་

འཛིན་བྱ་རྒྱུ་བཅས་སོ།།

ལྷ་གཅིག་པད་དཀར་འཆང་བ་སིང་རེའི་སྤན། །

གངས་ཅན་འགོ་ལ་རེས་ཆགས་ྋརྒྱལ་བའི་དབང་། །
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བོད་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས།

བསམ་འཕེལ་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བས་ལུགས་ཟུང་གི །

དབང་སྒྱུར་འཁོར་ལོའི་ཕྱག་རྒྱ་ཉེར་བཟུང་སེ། །

འཛམ་གིང་སིད་སེ་གཞན་དང་མཉེས་གཤིན་དུ། །

མཛའ་བའི་གསེར་སྐུད་ཐགས་སུ་སྦེལ་བ་དང་། །

པུར་རྒྱལ་ཀུན་ཏུ་དགེ་བའི་སྤི་སོམས་ཁིམས། །

སྐྱེ་རྒུའི་ཡིད་ལ་མངོན་དགའི་འདོད་པ་འཇོ། །

སྤོད་བཟང་བསོད་ཅིང་སིག་ཏོའི་རོག་མ་གནོན། །

ཆེས་དཀར་ལམ་བཟང་སོང་པོར་དུས་སུ་འདོམས། །

རིས་མེད་ཆོས་ཚུལ་རང་གིར་སྐྱོང་བ་སོགས། །

ཚངས་སས་བཞད་པའི་རྣམ་ཐར་བཟུང་བར་སྨོན། །

བཀའ༷་རྟགས་ཕྱག་རྒྱས་དབང་བསྐུར་མདུན་ན་འདོན། །

བོ༷ན་པོ་རིན་ཆེན་ངང་ཚུལ་ཅན་རྣམས་དང་། །

ཟབ་དགོངས་ཆུ་ཀླུང་རོ་གཅིག་འཁྱིལ་བའི་མཚོར། །

རྒྱལ་ཐབས་གཟུགས་སང་འབུམ་ཕྲག་འཆར་འདི་མཚར། །

ཆེས་མང་གཟུར་གནས་སྐྱེ་བོའི་བོ་གོས་ཀི། །

དཔད་གསུམ་སང་ལ་གཞལ་བའི་མ་ཎི་ཀ། །

དོན་བཟང་སིང་པོས་མཆོག་ཏུ་རབ་ལི་བ། །

བཀའ་ལུང་རིན་ཆེན་དོ་ཤལ་རྒྱན་དུ་བསར། །

རྒྱལ་བའི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཡོལ་གོར་མ་བཟུང་བའི། །
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

རྒྱལ་ཁམས་ཕན་བདེའི་ཁུར་ཆེན་གཞན་ཡོད་མིན། །

རྒྱལ་དབང་གསུང་གིས་རེས་བསན་རེས་སྒྲུབ་པ། །

རྒྱལ་ཁབ་སྐྱོང་བའི་བོན་པོའི་ལས་སུ་ཆེ། །

དྲང་ལ་དཀེལ་ཆེ་ཡིད་གཞུངས་བོ་གོས་མཛངས། །

མཆོག་གསུམ་བ་མར་བཀུར་ཞིང་སྔེ༷་རིས་སངས། །

དེ་འདྲ་དེ་དག་སི༷ད་ཀི་ས་ཆེན་པོར། །

གཏོགས་པའི་བྱེད་པོར་སྐབས་སུ་འོས་པར་འཇོག །

རང་སྲུང་གཞན་སེ་རྣམ་གནོན་སོབས་འབྱོར་གིས། །

དྲེགས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཀླ་ཀློ་ན་ཡང་མང་། །

ཀུན་ཕན་ཞི་བ་དམ་ཆོས་བདུད་རིའི་ཀླུང་། །

གཅིག་ཏུ་འཁྱིལ་བའི་སྐལ་བཟང་བོད་ལོངས་ཙམ། །

རྒྱལ་བསན་ནོར་བུའི་ལྟེ་བས་ཡོངས་བཟུང་བའི། །

ས་ཚོགས་སིད་ཀི་རིབས་སོང་འཁོར་ལོའི་འཕྲུལ། །

བསོད་ནམས་ཤུགས་ཀིས་བསྐུལ་ན་སེ་བཞིའི་དཔལ། །

རབ་འབྱམས་འདོད་རྒུར་བསྐྲུན་ལ་ངལ་བ་ཅི། །

དེ་ཕྱིར་ཆོ༷ས་མིག་སིག་ལྟས་མ་ནོངས་པར། །

རིས་མེད་ཐུབ་བསན་བ་ནས་བར་འདེགས་པའི། །

རྒྱལ་བའི་འཕྲིན་ལས་དོ༷ན་ལྡན་སྒྲུབ་པ་དང་། །

ལྷ
༷
ན་ཅིག་དགེ་ཚོ༷གས་དཔལ་ཡོན་འགུགས་ལ་རེམས། །
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ལེའུ་དྲུག་པ།

 ཁིམས་བཟོའི་དབང་འཛིན། ཁིམས་བཟོའི་དབང་ཆ། དོན་ཚན་སོ་

བརྒྱད་པ།

 ཁིམས་ལུགས་བཟོ་འགོད་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུའི་འགན་དབང་ཚང་མ་རྒྱལ་

ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེ་མོར་ཡོད། འོན་ཀང་ཁིམས་ལུགས་དེ་དག་ལ་ྋགོང་ས་

ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་འཁོལ་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས་པ་ཡིན། 

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་སྒིག་འཛུགས། དོན་ཚན་སོ་དགུ་པ།

 ༡ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེ་མོ་གཤམ་གསལ་ལྟར་དགོས་རྒྱུ། ཀ༽ རྒྱལ་

ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་འཐུས་མིའི་ར་འབོར་གི་བརྒྱ་ཆ་བདུན་ཅུ་དོན་ལྔ་ཐོབ་ཁུངས་ས་

ཁུལ་སོ་སོའི་རང་ཐོབ་ལྟར་མི་མང་སེར་སྐྱ་ནས་ཐད་ཀར་འདེམས་བསྐོ་བྱ་རྒྱུ་དང་། 

ཁ༽ བརྒྱ་ཆ་བཅུ་ཐམ་པ་ཁིམས་ལུགས་གཏན་འབེབས་གཞིར་བཟུང་དགོན་ཁག་

དང་། དེ་མིན་ཆོས་ཕྱོགས་ཚོགས་སེ་ཁག་ནས་འདེམས་བསྐོ་བྱ་རྒྱུ། ག༽ ཡང་བརྒྱ་

ཆ་བཅུ་ཐམ་པ་ཁིམས་ལུགས་གཏན་འབེབས་གཞིར་བཟུང་མངའ་སེ་ཁག་དང་། 

རོང་ཁག་སོ་སོའི་འཐུས་མི་ཚོགས་འདུ་ནས་འདེམས་བསྐོ་བྱ་རྒྱུ།ང༽ བརྒྱ་ཆ་ལྔ་

ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་རོམ་རིག་དང་། ཚན་རིག་ཐོག་ཏུ་

བྱས་རེས་སན་གགས་ཡོད་པའི་མི་ས་ཁག་ཐད་ཀར་བསྐོ་འཛུགས་བསྐྱང་རྒྱུ། 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

༢ དོན་ཚན་འདིའི་ལེ་ཚན་དང་པོའི་ ཀ༽ ནང་འཁོད་གསལ་སྐོར་ྋགོང་ས་

ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བསྐོ་གཞག་གནང་བའི་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་

ཚོགས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ས་ཁྱོན་ཡོངས་རོགས་འདེམས་བསྐོའི་ཐོབ་དབང་ཡོད་

པའི་མི་འབོར་ལ་གཞིགས་ཏེ་ཚོགས་འཐུས་འདེམས་ཕྱོགས་ས་ཁུལ་དུ་ཆ་བགོས་

ཀིས་ས་ཁུལ་རེ་རེར་ཚོགས་འཐུས་ངོ་གངས་ཇི་དགོས་གཏན་འབེབས་ཐག་གཅོད་

བྱ་རྒྱུ།  

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་གི་ཡུན་ཚད། དོན་ཚན་བཞི་བཅུ་པ།

 ༡ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ལོ་དུས་མ་རོགས་གོང་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་དགོས་

ཀི་གནས་ཚུལ་དམིགས་བསལ་བྱུང་ན་ལས། དེ་མིན་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་རེ་རེའི་

ཡུན་ཚད་དེ་ཚོགས་འདུ་དང་པོ་ཚུགས་ཉིན་ནས་བཟུང་ལོ་ལྔ་རིང་གནས་རྒྱུ་དང་། 

ལོ་རྒྱུན་འདི་རོགས་མཚམས་ནས་སྐབས་འདིའི་ཚོགས་ཆེན་འཁྱུར་ཟིན་པར་ངོས་

འཛིན་བྱ་རྒྱུ།

༢ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་འདུ་མ་ཚོགས་པའི་དུས་ཡུན་རིང་རྒྱུན་

ལས་ཚོགས་འདུ་ཞིག་དགོས་པ་ཡིན། 

༣ རྒྱུན་ལས་ཚོགས་འདུའི་འཐུས་མི་གངས་འབོར་ཇི་དགོས་དང་། འགན་

དབང་སོགས་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ནས་འཆར་གཞི་བཀོད་དེ་ྋགོང་ས་

ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ྋསན་འབུལ་ཆོག་མཆན་ཞུ་རྒྱུ།  

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་གི་འཐུས་མིར་འོས་པའི་གནས་ཚད། དོན་ཚན་

ཞེ་གཅིག་པ།
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བོད་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས།

 རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་གི་འཐུས་མིར་འདེམས་ཐོན་ཡོང་བར་བྱེད་པ་ལ༑ 

ཀ༽ བོད་ཀི་ཆབ་འབངས་རང་ལོ་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་ཧིལ་པོར་ལོན་པ་ཡན་དང་། ཁ༽ 

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ནས་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུའི་ཁིམས་ལུགས་ཅི་རིགས་ནང་

གསལ་ལམ། འདི་སྐོར་ཚད་གཞི་གཞན་ཁག་ཟུར་འགོད་བྱ་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་དང་

ཕྱོགས་འགལ་མིན་པ་བཅས།  

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་གི་ཚོགས་འདུ། དོན་ཚན་ཞེ་གཉིས་པ།

 ༡ འཆར་ཅན་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེ་མོ་ཚུགས་དུས་དང་། ས་གནས་ཐད་

ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་དགོངས་དཔད་ཀིས་དུས་སྐབས་སོ་

སོར་ཚོགས་ཆེན་བསྡུ་བཀོང་མཛད་རྒྱུ། དེ་ཡང་ཚོགས་ཆེན་གི་ཚོགས་འདུ་སྔོན་མ་

གོལ་མཚམས་ནས་བཟུང་བའི་ཟླ་དྲུག་ནང་ཚུད་ཚོགས་ཐེངས་རེས་མའི་ཚོགས་

འདུ་དང་པོ་ཚུགས་ཟིན་པ་དགོས་རྒྱུ། 

༢ ར་ཁིམས་འདིའི་དོན་ཚན་ཁག་གཞིར་བཟུང་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ ཀ༽ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་གི་ཚོགས་འདུ་མཚམས་

འཇོག་ཕར་འགངས་གནང་བའམ། ཁ༽ ཡང་ན་ཚོགས་ཆེན་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་

གནང་མཛད་འཐུས།  

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་ྋགོང་ས་ྋམཆོག་གི་གསུང་བཤད་དང་

བཀའ་འཕྲིན། དོན་ཚན་ཞེ་གསུམ་པ།

 ༡ མི་མང་ནས་འདེམས་བསྐོས་རྒྱལ་ཡོངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་མ་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

གསར་ཚུགས་དང་། ལོ་རེའི་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོའི་ཚོགས་འདུ་འགོ་འཛུགས་

བཅས་སུ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་སྐབས་དེའི་ཚོགས་ཆེན་

བསྡུ་བཀོང་གི་གནས་ལུགས་གསུང་བཤད་བསྩལ་རྒྱུ། 

༢ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ནང་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུར་ལུས་བསད་འཆར་གཞི་

ཞིག་གམ། གཞན་དག་གནས་ཚུལ་གང་ཅིའི་སྐོར་ལ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་བཀའ་འཕྲིན་བསྩལ་འཐུས་དང་། 

བཀའ་འཕྲིན་ནང་གསལ་གནད་དོན་ཇི་ཡོད་ཚོགས་ཆེན་ནས་གང་མྱུར་བསམ་ཞིབ་

ཞུ་དགོས།  

དམིགས་བསལ་ཚོགས་འདུ། དོན་ཚན་ཞེ་བཞི་པ།

 ༡ བཀའ་ཤག་གམ། རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་གི་འཐུས་མི་མང་ཆེ་བས་ཞུ་

བསྐུལ་ལ་བརྟེན་ནས་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དམིགས་

བསལ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེ་མོ་བསྡུ་བཀོང་མཛད་འཐུས། ༢ རྒྱལ་ཡོངས་

ཚོགས་ཆེན་གི་དམིགས་བསལ་ཚོགས་འདུ་ཚང་མ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་ཁྱབ་དང་འབེལ་བའི་འགོ་འཛུགས་དང་། མཇུག་བསོམས་

བྱ་རྒྱུ།  

བོན་ཆེན་རྣམས་ཚོགས་ཞུགས་ཆོག་པའི་ཐོབ་ཐང་། དོན་ཚན་ཞེ་ལྔ་པ།

 བོན་ཆེན་སུ་ཡིན་རུང་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་གི་ཚོགས་འདུར་ངོ་ཞུགས་

དང་། གསུང་གེང་གནང་འཐུས་མ་ཟད། ཚོགས་ཆེན་གི་ཚོགས་ཆུང་གང་རུང་ནང་
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བོད་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས།

ཚོགས་མིའི་མཚན་ཁོངས་སུ་ཡོད་ན་གོང་བཞིན་ངོ་ཞུགས་གསུང་གེང་གནང་

འཐུས། འོན་ཀང་འོས་བསྡུ་ཆོག་པའི་ཐོབ་ཐང་མེད།  

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་གི་གཙོ་འཛིན། དོན་ཚན་ཞེ་དྲུག་པ།

 ༡ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་རེ་རེའི་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོའི་ཐོག་

ཚོགས་ཆེན་འཐུས་མིའི་ཁོངས་ནས་ཚོགས་འདུའི་གཙོ་འཛིན་གཅིག་དང་། གཙོ་

འཛིན་གཞོན་པ་གཅིག་འདེམས་བསྐོ་བྱ་རྒྱུ། གཙོ་འཛིན་དང་། གཙོ་འཛིན་གཞོན་པ་

སུ་རུང་གི་ལས་ཁུར་འཛིན་མཁན་མེད་སྐབས་འཐུས་མི་གཞན་ཞིག་ཚབ་གསར་

འོས་འདེམས་བསྐོ་གཞག་བྱ་རྒྱུ།༢ 

ཚོགས་ཆེན་གི་གཙོ་འཛིན་དང་། གཙོ་འཛིན་གཞོན་པ་ཚོགས་ཆེན་འཐུས་

མིའི་ཁོངས་ནས་བུད་པ་དང་། གཞན་ཡང་ཚོགས་ཆེན་འཐུས་མི་ར་འབོར་གསུམ་

ཆ་གཉིས་ནས་གོས་ཆོད་ཀིས་གཙོ་འཛིན་ལས་ཁུར་ཕྱིར་འཐེན་བཅས་ཀི་སྐབས་སུ་

རང་གི་ལས་ཁུར་བཤོལ་རྒྱུ། 

༣ ཚོགས་ཆེན་གི་གཙོ་འཛིན་དང་། གཙོ་འཛིན་གཞོན་པའི་ཕོགས་ཐོབ་དང་། 

ཟུར་ཕོགས་བཅས་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེ་མོས་ཁིམས་ལུགས་ཐོག་ནས་གཏན་

འབེབས་བྱ་རྒྱུ།  

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་གི་འཐུས་མིའི་དམིགས་བསལ་ཐོབ་ཐང་། དོན་

ཚན་ཞེ་བདུན་པ།

 ༡ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་གི་འཐུས་མི་སུ་རུང་ནས་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་གམ། 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

དེའི་ཚོགས་ཆུང་གང་རུང་ལ་གོས་མོལ་གེང་ཕྱོགས་དང་འོས་བསྡུ་བྱེད་སངས་གང་

ཅིའི་སྐོར་ལ་སུས་ཀང་ཁིམས་ཁང་གང་དུའང་ཞུ་གཏུགས་མི་ཆོག་ཅིང་། དེ་བཞིན་

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ནས་སམ། དེའི་བཀའ་འབེལ་ཐོག་ནས་ལས་དོན་ྋསན་ཐོ་

དང་། དེ་མིན་ཡིག་ཆ་གང་རུང་དཔར་འགེམས་བྱས་པའི་དོན་གནད་ལ་བསད་དེ་

རོད་འཛུགས་ཞུ་གཏུགས་རིགས་མི་ཆོག 

༢ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེ་མོ་ཚུགས་ཡུན་རིང་ཚོགས་འཐུས་སུ་འདྲ་ཡིན་

ཞིག་ཡིན་ཡང་ཁིམས་དོན་ཕྱོགས་འགལ་གི་བྱ་བ་ལག་ལེན་བསར་བཞིན་པའི་

སྐབས་སུ་མ་གཏོགས། དེ་མིན་ཁིམས་འགལ་དང་། སེར་རོད་ཉེས་ཚབས་ཆེ་ཆུང་ཇི་

ལྟར་བྱུང་རུང་སྔོན་ཚུད་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེ་མོའི་གཙོ་འཛིན་གི་བཀའ་

འཁོལ་མེད་པར་འཛིན་བཟུང་ཁིམས་གཅོད་བྱས་མི་ཆོག 

༣ གནས་ཚུལ་གཞན་གི་ཐོག་ཏུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་གི་འཐུས་མིར་

དམིགས་བསལ་ཐོབ་ཐང་སྤོད་ཕྱོགས་སྐོར་ཚོགས་ཆེན་རང་ནས་སྐབས་སྦར་

ཁིམས་ལུགས་གསར་བཟོ་དང་འབེལ་དོན་གནད་འགེལ་བཤད་བྱ་རྒྱུ།  

འཐུས་མིས་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་འཇོག་པ། དོན་ཚན་ཞེ་བརྒྱད་པ།

 རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་གི་འཐུས་མི་རེ་རེས་རང་ཉིད་འཐུས་མིའི་ཁོངས་སུ་

མ་ཞུགས་གོང་ཚུད་ཁིམས་ཐོག་འགོ་ལུགས་ཞིབ་འཁོད་ལྟར་ཚོགས་འདུའི་གཙོ་

འཛིན་ནམ། དེའི་ལས་ཚབ་ཀི་མདུན་སར་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་འཇོག་དགོས།  

ཚོགས་ཆེན་ཐོག་འོས་བསྡུ། དོན་ཚན་ཞེ་དགུ་པ།
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བོད་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས།

 ༡ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེ་མོ་ནམ་ཚུགས་ཀི་སྐབས་སུ་ར་ཁིམས་འདིར་

གསལ་ཁིམས་སོལ་འགོ་ལུགས་ཕུད། དེ་མིན་ཚོགས་འདུའི་ལས་དོན་ཚང་མ་

ཚོགས་ཆེན་གི་གཙོ་འཛིན་ནམ། དེའི་ལས་ཚབ་ཕུད་པའི་འཐུ་མི་ངོ་ཡོད་རྣམས་

ནས་འོས་བསྡུས་ཀིས་འོས་བསྡུ་མང་བས་མོས་མཐུན་ཇི་བྱུང་ལ་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་

དང་། ཚོགས་འདུའི་གཙོ་འཛིན་ནམ། དེའི་ལས་ཚབ་ནས་ཐོག་མར་འོས་བསྡུ་བྱ་རྒྱུ་

མེད་རུང་། འོས་བསྡུའི་གངས་འབོར་འདྲ་མཚུངས་སུ་གྱུར་སྐབས་ཕྱོགས་གང་མོས་

སུ་འོས་བསྡུ་བྱས་ཆོག་པ་ཡིན། 

༢ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ནས་ཚོགས་འཐུས་ར་འབོར་གི་ལྔ་ཆ་གཅིག་

འཛོམས་ཕྱིན་ལས་དོན་གང་ཅི་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་དབང་ཆ་ཡོད། ཚོགས་ཆེན་

ནས་ལས་དོན་གང་རུང་གོས་བསྡུར་ཐག་གཅོད་ཟིན་རེས་གཞི་ནས་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་

ཐོབ་ཐང་མེད་པར་མཉམ་ཚོགས་གོས་གེང་འོས་བསྡུ་བྱས་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡང་

ལས་དོན་ཐད་ཚོགས་ཆེན་ནས་ཇི་ལྟར་ཐག་བཅད་ཟིན་པ་དེ་དོན་ར་འཛིན་བྱ་རྒྱུ། 

༣ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་འདུ་ནམ་ཚུགས་ཀི་འཐུས་མིའི་གངས་

ཚད་ཉུང་མཐར་ཚོགས་ཆེན་འཐུས་མིའི་ར་འབོར་གི་ལྔ་ཟུར་གཅིག་དགོས་པ་ཡིན། 

༤ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེ་མོ་ནམ་ཚུགས་ཀི་སྐབས་སུ་འཐུས་མིའི་

གངས་འབོར་ཚད་ལོངས་མེད་ཚེ་ཚོགས་འདུ་གོལ་རྒྱུའམ། ཡང་ན་འཐུས་མིའི་

གངས་ཚད་མ་ལོངས་བར་ཚོགས་འདུ་ཕར་འགངས་བྱ་རྒྱུ་བཅས་ནི་ཚོགས་འདུའི་

གཙོ་འཛིན་ནམ། དེའི་ལས་ཚབ་ཀི་འགན་ཁུར་ཡིན། 

འཐུས་མི་འཁྱུར་དགོས་པ། དོན་ཚན་ལྔ་བཅུ་པ།
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

 ༡ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་གི་འཐུས་མི་ཞིག་བོན་ཆེན་ནམ། སེ་སིད་གང་

རུང་དུ་འདེམས་བསྐོ་བྱས་པའམ། འདི་གཤམ་དོན་ཚན་ནང་འཁོད་གསལ་མ་འོས་

པའི་གནས་ཚུལ་གང་ཞིག་བྱུང་བ། ཡང་ན་ཚོགས་འདུའི་གཙོ་འཛིན་ལ་རང་གི་ལག་

བིས་དགོངས་ྋསན་ཕུལ་ཏེ་དགོངས་པ་ཞུས་འཁོལ་བཅས་ཀི་སྐབས་སུ་རང་གི་

འཐུས་མིའི་ལས་ཁུར་འཁྱུར་དགོས་པ་ཡིན། 

༢ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་གི་འཐུས་མི་ཞིག་ཚོགས་ཆེན་ནམ་དགོངས་

འཁོལ་མེད་པར་དུས་ཡུན་ཉིན་དྲུག་ཅུའི་རིང་ཚོགས་འདུ་ཚང་མར་ངོ་ཞུགས་མ་

བྱུང་ཚེ་དེ་དག་ཚོགས་ཆེན་གི་འཐུས་མི་མིན་པར་ངོས་འཛིན་གསལ་བསྒགས་

བྱས་འཐུས། འོན་ཀང་ཚོགས་ཆེན་ཚུགས་མུས་ནས་ཚོགས་འདུ་བར་མཚམས་

ཉིན་བཞི་ལས་བརལ་བ་བསྟུད་མར་བཞག་ཚེ་སྐབས་དེ་གའི་ཚོགས་དབར་ཉིན་

གངས་ཇི་སོང་རྣམས་ཉིན་དྲུག་ཅུའི་ཁོངས་སུ་བརི་རྒྱུ་མིན།  

འཐུས་མིར་མ་འོས་པའི་རྒྱུ་མཚན། དོན་ཚན་ང་གཅིག་པ།

 ༡ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་གི་འཐུས་མིར་འདེམས་བསྐོ་མ་འོས་པའམ། 

འཐུས་མིའི་ཐོབ་ཐང་བལ་བའི་སྐྱེ་བོ་འདི་ལྟར། ཀ༽ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ནས་

ཁིམས་ལུགས་ལྟར་འཐུས་མིར་འོས་ངེས་གསལ་བསྒགས་ཟིན་པའི་ལས་བྱེད་ཁག་

ཕུད། དེ་མིན་གཞུང་ཁོངས་ཁེ་ཡོད་ལས་འཛིན་ཡིན་རིགས། ཁ༽ ཚད་ལྡན་ཁིམས་

ཁང་ཞིག་ནས་གསལ་བསྒགས་ཀི་རིག་འཚོ་མ་ཟིན་པའི་རིགས། ག༽ ཁིམས་ཐོག་

གསལ་བསྒགས་ཀི་བུ་ལོན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཐུབ་པའི་རིགས། ང༽ བོད་ཀི་ཆབ་

འབངས་མ་ཡིན་པའམ། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་བོ་བཅོལ་འགོ་བཏགས་བྱས་རིགས། 
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ཅ༽ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཁིམས་ལུགས་གང་རུང་ངམ། 

ཡང་ན་ཚོགས་ཆེན་ནས་མ་འོས་པར་ངོས་འཛིན་བྱས་རིགས་བཅས།  

འཐུས་མིར་མ་འོས་པའི་དོན་གནད་ཐག་གཅོད། དོན་ཚན་ང་གཉིས་པ། རྒྱལ་ཡོངས་

ཚོགས་ཆེན་གི་འཐུས་མི་ཞིག་གོང་འཁོད་དོན་ཚན་ནང་གསལ་འཐུས་མིར་མ་འོས་

པའི་ཀླན་ཀ་བྱུང་རིགས་ཁིམས་ཁང་མཐོ་ཤོས་ཀི་ཁིམས་དཔོན་ཆེ་བར་ྋསན་སེང་

གིས་དེ་ནས་བཀོད་འདོམས་ཇི་བྱུང་དེ་དག་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་ལ་ངོས་འཛིན་བྱ་

རྒྱུ། དམ་བཅའ་མ་བཞག་པའི་སྔོན་དང་། 

འཐུས་མིའི་ཐོབ་ཐང་བལ་ཡང་ཚོགས་ཞུགས་འོས་བསྡུ་བྱས་པའི་ཉེས་

ཆད། དོན་ཚན་ང་གསུམ་པ།

 སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་གི་འཐུས་མིའི་ཁས་

ལེན་དམ་བཅའ་མ་བཞག་པའི་སྔོན་ཚུད་དམ། རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ནམ་གཏན་

ལ་ཕབ་པའི་ཁིམས་ལུགས་གང་རུང་གི་ལེ་ཚན་ཁག་ནང་གསལ་འཐུས་མིའི་ཐོབ་

ཐང་བལ་བ་དང་། དེ་མིན་བཀག་བསོམས་ཡོད་རིགས་སམ། མི་ཆོག་པ་ཤེས་བཞིན་

དུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་གི་འཐུས་མིའི་གས་སུ་ཞུགས་པའམ། འོས་བསྡུ་བྱས་

པ་ཡིན་ཚེ་ཉིན་རེར་ཉེས་ཆད་བསྒྲུབ་རྒྱུ།  

འཐུས་མིའི་ཕོགས་ཐོབ་དང་། ཟུར་ཕོགས། དོན་ཚན་ང་བཞི་པ།

 རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེ་མོས་ཁིམས་ལུགས་ཐོག་ནས་སྐབས་བསྟུན་

གཏན་འབེབས་ཇི་བྱས་ལྟར་འཐུས་མི་ཚང་མར་ཕོགས་ཐོབ་དང་། ཟུར་ཕོགས་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

འཐོབ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད།  

དངུལ་འཆར་འགོད་འབུལ་གཏན་འབེབས། དོན་ཚན་ང་ལྔ་པ།

 ༡ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ནས་བཀའ་ཤག་གི་འོས་འདུན་དགོངས་འཆར་

མེད་པར་དཔ་ཁལ་འགེལ་བའམ། ཆག་ཡངས་དང་། ར་ཆག བསྒྱུར་བཀོད། ཡང་ན་

ཁལ་འབབ་གང་རུང་གི་སྒིག་ཁིམས། གཞུང་གིས་དངུལ་བུན་ལེན་པ་དང་། འགན་

ལེན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀི་སྒིག་ཁིམས་བཅས་པའི་འཆར་གཞི་གང་ཡང་འགོད་འབུལ་མི་

ཆོག འོན་ཀང་འཆར་གསལ་ཁལ་འབབ་གང་རུང་ར་ཆག་གམ། ཆག་ཡངས་ཀི་དོན་

གནད་སྐོར་ལ་བཟོ་བཅོས་བྱ་རྒྱུར་བཀའ་ཤག་གི་འོས་འདུན་དགོངས་འཆར་དགོས་

པ་ཡིན། 

༢ ཁིམས་དཔད་ཉེས་དངུལ་དང་། དེ་མིན་དངུལ་གི་ཉེས་ཆད། ལག་ཁྱེར་ག་

འབབ་དང་། ལས་དོན་ག་འབབ་སྤོད་ལེན་བཅས་འཆར་གཞི་ཞིག་ནང་འཁོད་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ཁོ་ནར་བརྟེན་ནས་འདི་དག་གོང་གསལ་ལེ་ཚན་མཐའ་མའི་ནང་ཞིབ་འཁོད་

གནས་ཚུལ་གང་རུང་གི་དོན་གནད་གས་སུ་འཇོག་དགོས་པ་མ་ཡིན། 

༣ གཞུང་ནས་འགོ་གོན་གཏོང་དགོས་ཀི་འཆར་གཞིའི་རིགས་བཀའ་ཤག་གི་

འོས་འདུན་དགོངས་འཆར་མེད་པར་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ནས་གཏན་འབེབས་

ཐག་གཅོད་བྱས་མི་ཆོག 

༤ གོང་གསལ་མཐའ་མའི་ལེ་ཚན་ཁག་གསུམ་ནང་འཁོད་གསལ་དོན་གནད་

རྣམས་ཕུད། རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་གི་འཐུས་མི་སུ་རུང་ནས་འཆར་གཞི་དང་

གོས་ཆོད་གང་རུང་འགོད་འབུལ་དང་། ཡང་ན་འཆར་གཞི་གང་ཡང་བཟོ་བཅོས་
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དགོས་པའི་བསམ་འཆར་བཏོན་འཐུས། 

༥ འཐུས་མི་སེར་ནས་ཕུལ་བའི་འཆར་གཞི་ཁག་གམ། གོས་ཆོད་ཁག་ཚང་མ་

དང་། བཀའ་ཤག་གི་དགོངས་འཆར་འཆར་གཞི་ཁག་བཅས་དགོས་ངེས་བྱུང་ན་

དོན་གནད་འདི་སྐོར་དམིགས་བསལ་ཟུར་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་ཁག་ལ་རྟོག་ཞིབ་

བྱ་དགོས་སུ་གཏོང་རྒྱུ། 

ལོ་འཁོར་དངུལ་རིས་སན་སྒོན། དོན་ཚན་ང་དྲུག་པ།

 ༡ བཀའ་ཤག་གནས་ལོ་ལྟར་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་ལ་ལོ་དེའི་སྔོན་

རིས་ཡོང་འབབ་དང་། འགོ་སོང་སྐོར་ལོ་འཁོར་དངུལ་རིས་སན་སྒོན་གནང་རྒྱུ། 

༢ སན་སྒོན་ནང་འཁོད་སྔོན་རིས་འགོ་སོང་ཐད་འདི་ལྟར་དབྱེ་འབྱེད་ཀིས་སོན་

རྒྱུ། ཀ༽ གཞུང་གི་ཡོང་འབབ་ཐོག་ནས་འདི་གཤམ་ལེ་ཚན་གསུམ་པའི་ནང་འཁོད་

དགོས་ངེས་འགོ་གོན་གཏོང་རྒྱུའི་དངུལ་འབོར་ཁག་དང་། ཁ༽ དེ་མིན་རིས་འཆར་

ནང་གསལ་གཞུང་གི་ཡོང་འབབ་ནས་འགོ་གོན་གཏོང་དགོས་ཀི་དངུལ་འབོར་ཁག

༣ གཞུང་གི་ཡོང་འབབ་ཐོག་ནས་གཏོང་དགོས་འགོ་གོན་ཁག་གཤམ་

གསལ།ཀ༽ ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་མཚན་གནས་རེས་

འབེལ་གི་འགོ་གོན་ཁག ཁ༽ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེ་མོའི་གཙོ་འཛིན་དང་། 

གཙོ་འཛིན་གཞོན་པའི་ཕོགས་ཐོབ་དང་། ཟུར་ཕོགས་ཁག ག༽ ཁིམས་ཁང་མཐོ་

ཤོས་ཀི་ཁིམས་དཔོན་རྣམས་ཀི་ཕོགས་ཐོབ་དང་། ཟུར་ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས་

ཐོབ།ང༽ གཞུང་ལ་འཁི་བའི་བུན་སེལ་དམིགས་སོ་ཟུར་གསོག་དང་། མ་དངུལ་

བསྐྱེད་འབབ་བཅས་པ། 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

༤ གཞུང་གི་ཡོང་འབབ་ཐོག་ནས་འགོ་གོན་འདི་རིགས་ཀི་སྔོན་རིས་ཐད་རྒྱལ་

ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ལ་འོས་བསྡུའི་འཆར་འབུལ་གནང་དགོས་མེད་ཀང་། རྒྱལ་

ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ནང་གོས་བསྡུར་བྱ་རྒྱུར་ལེ་ཚན་འདི་ཐོག་ནས་བཀག་འགོག་

གང་ཡང་མེད། 

༥ གཞན་དག་དངུལ་གི་འགོ་སོང་དགོས་རིགས་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ལ་

རིས་འཆར་ཕུལ་ཏེ་བཀའ་འཁོལ་ཡོང་བ་ཞུ་དགོས། ཚོགས་ཆེན་ནས་དེ་དོན་ཆོག་

འཐུས་སམ། ཡང་ན་གཅོག་འཕྲི་བྱེད་པ། དེ་མིན་འཆར་གཞི་ཕྱིར་སློག་བཅས་ཇི་

འོས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུའི་དབང་ཆ་ཡོད། 

སྒིག་ལམ་འགོ་ལུགས། དོན་ཚན་ང་བདུན་པ།

 རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ནས་ར་ཁིམས་འདིའི་དོན་ཚན་ཁག་གཞིར་བཟུང་

ཚོགས་འདུའི་འགོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བཀོད་བྱུས་ཀི་སྒིག་ལམ་བཟོ་རྒྱུ།  

གོས་བསྡུར་བཀག་བསོམས། དོན་ཚན་ང་བརྒྱད་པ།

 རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ནས་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཁིམས་ཁང་མཐོ་ཤོས་ཀི་

ཁིམས་དཔོན་ཞིག་ལས་ཁུར་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་རྒྱུའི་སྐོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ྋསན་འབུལ་ཞུ་དགོས་ཀི་དོན་གནད་བྱུང་ན་མ་གཏོགས། དེ་

མིན་ཁིམས་དཔོན་སུ་རུང་གི་འགན་ཁུར་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ལ་གོས་གེང་ཆོག་

པ་མ་ཡིན།  

ྋགོང་ས་ྋམཆོག་ནས་བཀའ་ར་ཁྱབ་བསྒགས་གནང་རྒྱུ། དོན་ཚན་ང་
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དགུ་པ།

 ༡ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེ་མོ་མ་ཚུགས་པའི་དབར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ཛ་དྲག་ཆེ་ལ་ངེས་པར་ཕྱག་བཞེས་དགོས་པའི་དོན་

གནད་དགོངས་བབས་ནམ་བྱུང་སྐབས་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་གི་རྒྱུན་ལས་

ཚོགས་འདུར་བཀའ་བསྡུར་བསྐྱངས་རེས་གནས་ཚུལ་ལ་གཞིགས་པའི་བཀའ་ར་

ཁག་ཁྱབ་བསྒགས་མཛད་རྒྱུ།

༢ དོན་ཚན་འདི་ནང་གསལ་བཀའ་ར་ཁྱབ་བསྒགས་གནང་བ་དེ་དག་རྒྱལ་

ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་གི་ཁིམས་ལུགས་དང་འདྲ་བའི་ནུས་ཤུགས་ཡོད། འོན་ཀང་

རེས་སུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ནས་འདི་སྐོར་བསམ་འཆར་ྋསན་ཞུས་བྱུང་ཚེ་

བཀའ་ར་འདི་རིགས་ལ་བཟོ་བཅོས་སམ། བསྒྱུར་བཀོད། ཡང་ན་ཕྱིར་འཐེན་མཛད་

ཀང་འཐུས་རྒྱུ།  

འཆར་གཞི་ཁག་ལ་ཆོག་མཆན་བསྩལ་རྒྱུ། དོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་པ།

 འཆར་གཞི་ཞིག་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ནས་གཏན་འབེབས་ཟིན་བསྟུན་

ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ྋསན་འབུལ་གིས་ྋགོང་ས་ྋམཆོག་

གིས་འཆར་གཞི་དེ་ལ་ཆོག་མཚན་བསྩལ་ན་དང་། དེ་མིན་ྋགོང་ས་ྋམཆོག་ནས་

འཆར་གཞི་དེའམ། ཡང་ན་དེའི་དོན་གནད་གང་རུང་ཟུར་འདོན་གནང་སེ་བཀའ་

འཕྲིན་དང་སྦགས་རྒྱལ་ཡོངས་ཆེན་ཐོག་དེ་སྐོར་བསྐྱར་དུ་བསམ་ཞིབ་དགོས་རྒྱུར་

ཕྱིར་བསྩལ་དང་། ལྷག་པར་བཀའ་འཕྲིན་ནང་གསལ་ཐུགས་བཞེད་དགོངས་འཆར་

ལྟར་གང་ཅིའི་བཟོ་བཅོས་གནང་བར་དགེ་མཚན་མཆིས་མིན་ཚོགས་ཆེན་ནས་ངེས་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

པར་བསམ་ཞིབ་ཞུ་རྒྱུ།  

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་གི་ལས་དོན་ལ་ཁིམས་ཁང་ནས་རད་གཅོད་མི་

ཆོག་པ། དོན་ཚན་རེ་གཅིག་པ།

 ༡ ཁིམས་ཁང་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ནང་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་གང་

ཅི་ཚོགས་ཆེན་རང་གི་འགོ་ལུགས་གང་རུང་དང་མཐུན་མིན་རད་གཅོད་བྱས་མི་

ཆོག 

༢ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ནང་གི་འགོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བཀོད་བྱུས་

སམ། ཡང་ན་སྒིག་ལམ་གནས་ཐབས་བཅས་ཀི་ཆེད་དུ་ར་ཁིམས་འདི་ཐོག་ནས་

དབང་ཆ་སྤད་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་གི་འཐུས་མི་སུ་རུང་གིས་དབང་ཆ་འདི་

དག་ལག་ལེན་བསར་ཕྱོགས་སྐོར་ཁིམས་ཁང་གང་རུང་གི་དབང་འོག་ཏུ་འདུ་དགོས་

མེད་པ་བཅས་སོ།།

ཆོས་དང་རྒྱལ༷་སིད་བྱ་བར་མ་རོངས་ཤིང་། །

ཡོ༷ངས་སྨན་ལྷག་བསམ་རང་དབང་གྱུར་པའི་མི༷། །

མ༷ང་མང་གཟུར་གནས་ཚོ༷གས་ཀིས་བཀྲབས་པ་རྣམས། །

རྒྱ་ཆེ༷ན་མདུན་མ་གྲུ་བཞིར་གཤོམ་ལ་བེལ། །

རང་བོ་མལ་དུ་མི་གནས་འཁྱོག་པོའི་འགོས། །

འདོད་སང་རོངས་པས་ག་ཚོམ་བགོད་བྱེད་ཅིང་། །

བདག་དོན་གཉེར་བའི་སྐྱེ་བོ་གང་ཡིན་དེ། །

ཚོགས་ཀི་དོན་ཆེན་སྒྲུབ་ལས་བཀུར་འོས་མིན། །
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མཁས་མཛངས་བརྒྱ་ཕྲག་གཟུ་བོའི་རྣམ་དཔོད་ཀིས། །

ཡང་ཡང་ཞིབ་མོར་བཅད་བརར་བང་དོར་གནད། །

ཀུན་ཕན་བདེ་བའི་སིང་པོར་གཅིག་གཞོལ་བ། །

དེ་ལ་ཐུབ་པ་དྲང་སོང་རྣམས་ཀང་དགེས། །

འདོད་རྒུའི་འབྱོར་ཚོགས་འདུ་དང་འགེད་པའི་སོ། །

བརླང་སྤོད་མཐོ་དམའི་ཉེས་བརྒྱས་མ་བཀབ་པར། །

རྐེན་དང་འཚམས་པར་དབྱེ་བའི་རི་མོའི་གངས། །

མ་འདྲེས་གསོང་པོར་སྒོག་པའི་གཏམ་དེ་སན། །

རྟག་ཏུ་དགེ་བ་སེ་བཞི་སོ་ཀའི་དུས། །

ལ་གོར་མགོན་དུ་འབོད་པའི་དོན་ལྡན་དཀའ། །

དཔིད་ཀི་རྒྱལ་མོའི་མགིན་གླུ་འཁོལ་བའི་ཚེ། །

ཀུན་དགའི་ལྕུག་ཕྲན་དར་བའི་མགོ་ལོགས་ལྡེམ། །

ངོ་སྲུང་གཅམ་བུའི་ཚིག་གིས་མ་བསླད་པའི། །

གཟུ་བོའི་བདེན་གཏམ་སྨེང་བ་གནམ་གི་ཐིག །

དགུ་ཚིགས་སྐ་རགས་ནམ་མཁའི་མཐར་རིང་བའི། །

རི་མོ་མིག་གསུམ་པས་ཀང་ག་ལ་དབྱི། །
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ལེའུ་བདུན་པ།

ཁིམས་ཀི་སྐོར། 

ཁིམས་ཁང་མཐོ་ཤོས་ཀི་སྒིག་འཛུགས། དོན་ཚན་རེ་གཉིས་པ།

 ༡ རྒྱལ་ཁབ་ཁྱོན་གི་ཁིམས་ལུགས་དང་དབང་འཛིན་ཁིམས་ཁང་མཐོ་ཤོས་

གཅིག་དགོས་པ་ཡིན། ཁིམས་ཁང་དེའི་ནང་ཁིམས་དཔོན་ཆེ་བ་གཅིག་དང་། རྒྱལ་

ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེ་མོས་ཁིམས་ལུགས་ཐོག་ནས་གངས་སོར་དགོས་གནད་མ་

སོན་བར་གཞན་དག་ཁིམས་དཔོན་གསུམ་ལྷག་དགོས་པ་མ་ཡིན། 

༢ ཁིམས་ཁང་མཐོ་ཤོས་ཀི་ཁིམས་དཔོན་ཚང་མ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་བསྐོ་གཞག་བསྩལ་རྒྱུ། འོན་ཀང་དུས་རྟག་ཏུ་ཁིམས་དཔོན་ཆེ་

བ་ཕུད་པའི་ཁིམས་དཔོན་གཞན་དག་བསྐོ་གཞག་གནང་སྐབས་ཁིམས་དཔོན་ཆེ་

བར་བཀའ་བསྡུར་བསྐྱང་རྒྱུ། ཡང་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ནང་འཐུས་མི་ངོ་ཡོད་

གསུམ་ཆ་གཉིས་ནས་ཁིམས་དཔོན་གང་ཞིག་ལས་ཁུར་ཕྱིར་འཐེན་གནང་དགོས་

ཀི་གོས་ཆོད་ཕུད་བར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དགོངས་

བབས་ཆོག་མཆན་བསྩལ་ཐོན་བྱུང་ན་ལས། དེ་མིན་ལས་ཁུར་རྒྱུན་འཛིན་བྱ་རྒྱུ། 

༣ སྐྱེ་བོ་ཞིག་ཁིམས་ཁང་མཐོ་ཤོས་ཀི་ཁིམས་དཔོན་དུ་བསྐོ་གཞག་གནང་

འོས་ནི། གང་དག་བོད་ཀི་ཆབ་འབངས་ཡིན་པ་དང་། མངའ་སེའི་ཁིམས་ཁང་ཞིག་
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ནང་ངམ། ཁིམས་ཁང་གཞན་ཁག་གཉིས་སམ་དེ་ལས་མང་བར་ལོ་ལྔའི་རིང་མུ་

མཐུད་ཀིས་ཁིམས་དཔོན་བྱེད་མོང་བ། ཡང་ན་ཁིམས་ཁང་ཆེ་བའམ། མངའ་སེའི་

ཁིམས་ཁང་ནང་ཉུང་མཐར་ལོ་བཅུའི་རིང་ཁིམས་རོད་མཁས་པའི་གས་སུ་ཚུད་པ་

བཅས་མ་གཏོགས་འོས་བབས་ཡོད་པ་མ་ཡིན། འོན་ཀང་ར་ཁིམས་འདི་ལག་ལེན་

མགོ་ཚུགས་ནས་བཟུང་ལོ་ལྔའི་དུས་ཡུན་ནང་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་གིས་ཁིམས་དཔོན་བསྐོ་གཞག་བསྐྱང་དགོས་རིགས་དོན་ཚན་འདི་གའི་ལེ་

ཚན་འདིའི་དགོས་དོན་ཁག་ལ་བསྟུན་གནང་མཛད་དགོས་མེད། 

༤ ཁིམས་ཁང་མཐོ་ཤོས་ཀི་ཁིམས་དཔོན་དུ་བསྐོས་པའི་སྐྱེ་བོ་སོ་སོར་རང་

གི་ལས་ཁུར་མ་བངས་གོང་འདི་སྐོར་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་

པའི་ཁིམས་ལུགས་ལྟར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་མདུན་དུ་

ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་འབུལ་དགོས།  

ཁིམས་དཔོན་གི་ཕོགས་ཐོབ་སོགས། དོན་ཚན་རེ་གསུམ་པ།

 ༡ ཁིམས་ཁང་མཐོ་ཤོས་ཀི་ཁིམས་དཔོན་རྣམས་ཀི་ཕོགས་ཐོབ་དང་། ཟུར་

ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ་བཅས་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ནས་ཁིམས་ལུགས་

གཏན་འབེབས་ཇི་བྱས་ལྟར་སྤོད་རྒྱུ། 

༢ ཁིམས་ཁང་མཐོ་ཤོས་ཀི་ཁིམས་དཔོན་རྣམས་ཀི་ལས་ཁུར་འཛིན་པའི་དུས་

ཡུན་དེའི་རིང་གི་ཕོགས་ཐོབ་དང་། ཟུར་ཕོགས། གཞན་དག་དམིགས་བསལ་ཐོབ་

ཐང་བཅས་ལ་གནོད་སྐྱོན་འགོ་བའི་བསྒྱུར་བཅོས་དང་། གཅོག་འཕྲི་མི་བྱེད། 

ཁིམས་ཁང་མཐོ་ཤོས་ཀི་དབང་ཚད་ཁྱབ་ཚད། དོན་ཚན་རེ་བཞི་པ།
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

 ༡ ཁིམས་ཁང་མཐོ་ཤོས་ནི་ཞུ་གཏུགས་བྱ་ཡུལ་ཁིམས་ཁང་དབང་ཚད་མཐོ་

ཤོས་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁིམས་འཛིན་འགོ་གཙོ་གོང་ན་མེད་པ་ཞིག་ཡིན། སྔོན་

ཚུད་ནས་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་འཁོལ་དང་བཅས་

ཁིམས་ཁང་རང་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སྒིག་ལམ་འགོ་ལུགས་ཁག་གཞིར་བཞག་

གི་ལས་འགན་ཁག་སྒྲུབ་ཆེད་དགོས་ངེས་ཀི་དབང་ཆ་ཚང་མ་ལག་ལེན་བསར་རྒྱུ། 

༢ ཁིམས་འགལ་དང་། སེར་རོད་རིགས་སམ། གཞན་དག་རོད་ཞུ་གང་རུང་

མངའ་སེའི་ཁིམས་ཁང་དང་། དེ་མིན་ཞིབ་དཔོད་ཁང་ཁག་ནས་ཁིམས་ཞིབ་བམ། 

མཐའ་འདོམས་བཀའ་དཔད་ཟིན་ཀང་གོད་གཞི་དེ་དག་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་

ནས་གཏན་ལ་འབེབས་རྒྱུའི་ཁིམས་ལུགས་ནང་གསལ་ཆ་རྐེན་དང་མཐུན་པ་ཡོད་

ན་དེ་སྐོར་ཁིམས་ཁང་མཐོ་ཤོས་ལའང་ྋསན་འབུལ་ཞུ་གཏུགས་ཆོག་རྒྱུ་དང་། 

ཡང་ར་ཁིམས་འདིའི་དོན་གནད་གོ་བ་ལེན་ཕྱོགས་ཀིས་རྐེན་ཁིམས་ཐོག་རོད་རོག་

དོགས་གཞི་དངོས་ཡོད་རིགས་དུས་ཚོད་ནམ་ཡིན་ལ་ཁིམས་ཁང་མཐོ་ཤོས་སུ་ཞུ་

གཏུགས་ཆོག་པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད།  

དམིགས་བསལ་ཞུ་འཁོལ། དོན་ཚན་རེ་ལྔ་པ།

 ཞིབ་དཔོད་ཁང་ཁག་གང་རུང་ནས་དོན་ར་ཆེ་ཆུང་ཅི་རིགས་ལ་ཁིམས་ཞིབ་

བམ། བཀོད་འདོམས་ཐག་བཅད་ཟིན་ཀང་། ར་ཁིམས་འདིར་གསལ་ལམ། གཞན་

དག་ཁིམས་ལུགས་གང་རུང་ཐོག་ཁིམས་ཁང་མཐོ་ཤོས་ལ་ཞུ་གཏུགས་བྱ་རྒྱུའི་ཆ་

རྐེན་ཞིབ་འཁོད་ཡོད་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཁིམས་ཁང་མཐོ་ཤོས་བོས་དཔད་ཀིས་

དམིགས་བསལ་ཞུ་གཏུགས་ཆོག་པའི་བཀའ་བཏང་འཐུས།  
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ཁིམས་ཁང་གི་སྒིག་ལམ། དོན་ཚན་རེ་དྲུག་པ།

 རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཁིམས་ལུགས་གང་རུང་གི་

དོན་ཚན་ཁག་གཞིར་བཟུང་ཐོག ཁིམས་ཁང་མཐོ་ཤོས་ནས་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་འཁོལ་དང་འབེལ་སྐབས་བསྟུན་ཁིམས་ཁང་གི་

སྤིར་བཏང་འགོ་ལུགས་ལག་ལེན་བསར་ཕྱོགས་ཀི་སྒིག་ལམ་བཟོ་འགོད་ཆོག་རྒྱུ། 

ཁིམས་ཁང་མཐོ་ཤོས་ནས་བསམ་འཆར་བཞེས་རྒྱུ། དོན་ཚན་རེ་བདུན་

པ།

 ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་མི་མང་གི་དོན་དུ་གལ་ཆེའི་

རྣམ་པ་ཅན་གི་ཁིམས་དོན་ནམ། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཞིག་བྱུང་ཟིན་པ་དང་། 

ཡང་ན་འབྱུང་ཉེའི་སྐོར་ལ་ཁིམས་ཁང་མཐོ་ཤོས་ནས་བསམ་འཆར་བཞེས་འོས་ཀི་

དགོངས་གཞི་ནམ་བྱུང་སྐབས་ཁིམས་ཁང་ལ་བཀའ་བསྡུར་བསྐྱངས་ཚེ་ཁིམས་ཁང་

ནས་དེ་སྐོར་ཇི་དགེ་བསམ་ཚུལ་ྋསན་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་སོ། །

མི་ལུས་ལེ་གཉིས་སྐྱོང་བ་བལ་འགོའི་སྤུན། །

ཕྱོགས་ལྷུང་འཁྱོག་པོའི་འགོས་ཅན་མ་ཡིན་པར། །

དབང་པོ་ཉེར་ཞི་ལུགས་ཀི་བསན་བཅོས་ཤེས། །

གཟུ་བོའི་བོ་ལྡན་ཁིམས་ཀི་ཆེ་བཞིར་བསྔགས། །

དྲང་པོས་སངས་འཛིན་ཁིམས་ཀི་སིང་པོ་སེ། །

བསེན་སིང་ཞལ་ལེ་ཡོན་པོར་གཅོད་པ་དང་། །

ག་ཚོམ་ཁ་མས་བབ་ཅོལ་ཤན་འབྱེད་པ། །
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

རྒྱལ་ཁིམས་མཚོ་ཆེན་དཀྲུག་པའི་སྲུབ་ཤིང་དངོས། །

ལུགས་ཟུང་པད་རིང་རོག་པའི་གཉིས་འཐུང་དངོས། །

རྣ་བར་དྲན་འཛིན་ལགས་ཀྱུ་ཉེར་བཏབ་སེ། །

སོ་གསུམ་དུལ་བའི་བག་ཡོད་གོམ་པའི་སབས། །

ཁིམས་གཉིས་ར་བར་འགོད་འདི་ཐབས་སུ་ཆེ། །
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ལེའུ་བརྒྱད་པ།

མངའ་སེའི་སིད་དབང་འཛིན་སྐྱོང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མངའ་སེ་ཁག དོན་

ཚན་རེ་བརྒྱད་པ།

 ༡ རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ས་ཁྱོན་ཡོངས་རོགས་མངའ་སེ་ཁག༌བཟོ་རྒྱུ་གཤམ་གསལ། 

ཀ༽༢ མངའ་སེ་རེ་རེའི་རྒྱ་ཁྱོན་དབྱེ་མཚམས་ཐད་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་འཁོལ་ཆོག་མཆན་དང་འབེལ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་

ནས་གཏན་འབེབས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ། 

མངའ་སེའི་སྤི་ཁྱབ། དོན་ཚན་རེ་དགུ་པ། 

༡ མངའ་སེ་རེ་རེར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ཐད་ཀར་

བསྐོ་གཞག་གནང་བའི་སིད་དབང་འགན་འཛིན་སྤི་ཁྱབ་གཅིག་རེ་དགོས་པ་ཡིན།

༢ མངའ་སེ་རེ་རེར་སྤི་ཁྱབ་གཞོན་པ་གཅིག་རེའང་དགོས་པ་དེ་དག་མངའ་སེ་

སོ་སོའི་རང་ཁོངས་ཚོགས་འདུ་ནས་འོས་འདེམས་འཆར་ྋསན་ཕུལ་ཏེ་ྋགོང་ས་

ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བསྐོ་གཞག་ཆོག་མཆན་བསྩལ་རྒྱུ།

༣ སྤི་ཁྱབ་དང་། སྤི་ཁྱབ་གཞོན་པའི་ལས་ཁུར་ཡུན་ཚད་ནི་ྋགོང་ས་

ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ལ་བཀའ་བསྡུར་

མཛད་ཐོག་ཇི་ལྟར་ཐག་གཅོད་གནང་བ་དེ་བཞིན་བྱ་རྒྱུ། 
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

༤ སྤི་ཁྱབ་མེད་པའི་སྐབས་དང་། ནད་མནར་རམ། དེ་མིན་ལས་ཁུར་མ་ཐུབ་

པའི་རིང་བཅས་སུ་སྤི་ཁྱབ་གཞོན་པས་དེའི་འགན་དབང་འཁུར་འཛིན་བྱ་རྒྱུ༑ 

༥ སྤི་ཁྱབ་དང་། སྤི་ཁབ་གཞོན་པའི་ཕོགས་ཐོབ་ཐད་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་

ནས་གཏན་འབེབས་བཟོ་རྒྱུ་དང་། དེ་ཡང་ལས་ཁུར་གནས་བཞིན་པའི་རིང་ལ་

གཅོག་འཕྲི་མི་ཆོག 

མངའ་སེའི་འཐུས་མི་ཚོགས་འདུའི་སྒིག་འཛུགས། དོན་ཚན་བདུན་ཅུ་པ།

 ༡ མངའ་སེ་སོ་སོར་འཐུས་མི་ཚོགས་འདུ་རེ་དགོས་པ་དང་། དེའི་འཐུས་མི་

གངས་འབོར་ཇི་དགོས་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་

ཚོགས་ཆེན་ལ་བཀའ་བསྡུར་མཛད་དེ་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ། 

༢ མངའ་སེའི་ཚོགས་འདུའི་འཐུས་མི་ཁག་ནི་རང་རང་མངའ་སེ་སོ་སོའི་ནང་

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་གི་འཐུས་མི་འོས་འདེམས་ཆོག་མཁན་རྣམས་ནས་

འདེམས་བསྐོ་བྱ་རྒྱུ། 

༣ མངའ་སེ་རེ་རེའི་འོས་འདེམས་ཀི་དུས་སྐབས་ནི་སྤི་ཁྱབ་སོ་སོས་བཀའ་

ཤག་ལ་གོ་བསྡུར་ཞུས་ཏེ་བཀའ་གཏོང་རྒྱུ། 

༤ མངའ་སེའི་ཚོགས་འདུ་སྐབས་རེ་རེའི་ཡུན་ཚད་ནི་ཁུངས་སོ་སོའི་ཚོགས་

འདུ་དང་པོ་ཚུགས་ཚེས་ནས་བཟུང་ལོ་གསུམ་རིང་གནས་རྒྱུ། དུས་ཡུན་འདི་དག་

མ་རོགས་བར་ཚོགས་འདུ་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་རྒྱུ་མིན།  

མངའ་སེའི་ཚོགས་འདུ། དོན་ཚན་དོན་གཅིག་པ།
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བོད་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས།

མངའ་སེ་སོ་སོའི་སྤི་ཁྱབ་ནས་མངའ་སེ་རེ་རེའི་ཚོགས་འདུའི་དུས་ཚོད་གང་

ལ་ཇི་འོས་གཏན་འབེབས་བར་ལན་གཏོང་རྒྱུ། འོན་ཀང་ལོ་རེའི་ནང་ཉུང་མཐར་

ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གསུམ་རེ་ཚུགས་ཏེ་ཚོགས་ཐེངས་རེ་རེའི་གོལ་མཚམས་ནས་

བཟུང་བའི་ཟླ་བཞིའི་ནང་ཚུད་ཚོགས་ཐེངས་རེས་མའི་ཚོགས་འདུ་དང་པོ་ཚུགས་

ཟིན་པ་དགོས་རྒྱུ།  

མངའ་སེའི་ཚོགས་འདུའི་གཙོ་འཛིན། དོན་ཚན་དོན་གཉིས་པ། 

མངའ་སེའི་སྤི་ཁྱབ་ཡོད་ན་དང་། དེ་མིན་སྤི་ཁྱབ་གཞོན་པས་མངའ་སེའི་

ཚོགས་འདུའི་གཙོ་འཛིན་བྱ་རྒྱུ། མངའ་སེའི་སྤི་ཁྱབ་ནས་ཚོགས་འདུའི་འགོ་ལུགས་

བཀོད་བྱུས་ཀི་དོན་གནད་སྐོར་བཀའ་ཤག་ལ་གོ་བསྡུར་ཞུས་ཏེ་རྒྱལ་ཡོངས་

ཚོགས་ཆེན་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཁིམས་ལུགས་ཁག་གཞིར་བཟུང་སྒིག་ལམ་

བཟོ་རྒྱུ།  

མངའ་སེའི་ཚོགས་འདུའི་དབང་ཆ། དོན་ཚན་དོན་གསུམ་པ། 

མངའ་སེའི་ཚོགས་འདུ་ནས་ར་ཁིམས་འདིའི་དོན་ཚན་ཁག་དང་། རྒྱལ་ཡོངས་

ཚོགས་ཆེན་ནས་གཏལ་ལ་ཕབ་པའི་ཁིམས་ལུགས་ཁག་ར་འཛིན་བྱ་དགོས་ཐོག 

གཤམ་གསལ་དོན་གནད་ཁག་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་ལས་དོན་སྐོར་ལ་མངའ་

སེ་རང་ཁུངས་ནས་སྒིག་ཁིམས་བཟོ་འགོད་ཆོག་རྒྱུ། ཀ༽ སྨན་ཁང་ཁག་ནས་དགེ་

རའི་ཚོགས་པ་ཁག་འཛུགས་པ་དང་། དེ་དག་ལ་ལྟ་རྟོག་བདག་གཉེར་བྱེད་པས་

མཚོན་མི་མང་གི་འཕྲོད་བསེན་དང་། གཙང་སྦ་བྱེད་སོ༑ ཁ༽ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ཆེན་ནས་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུའི་ཁིམས་ལུགས་ཁག་ལ་བསྟུན་པའི་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བ་

དང་། འབིང་བའི་ཤེས་ཡོན་སློབ་སོན་བྱེད་སོ་ཁག ག༽ མངའ་སེ་ཁག་གི་ནང་

ཁོངས་ས་ཁུལ་སོ་སོའི་ལས་འགན་འཁུར་དགོས་ཁག ང༽ ལམ་ཁག་དང་། ཟམ་པ། 

གཞན་དག་ཨར་ལས་སྐོར། ཅ༽ སྤི་ཚོགས་བདེ་དོན་དང་། མི་མང་ལ་རོགས་རམ། 

ཆ༽ སོ་ནམ་ཕྱུགས་སྐྱོང་དང་། ཆུ་བེད། བཟོ་ལས་ཆུང་ཁག་བཅས་ཀི་སྐོར། ཇ༽ 

དོན་ཚན་འདིའི་དོན་གནད་ཀི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་ལས་དོན་ཅི་རིགས་དང་

འབེལ་ཡོད་མངའ་སེའི་སྒིག་ཁིམས་གང་རུང་ལག་ལེན་དོན་ཁེལ་ཡོང་ཆེད་ཁིམས་

འགལ་ཉེས་དངུལ་འགེལ་བ༑ ཉ༽ དེ་མིན་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེ་མོས་ཁིམས་

ལུགས་ཅི་རིགས་ཐོག་ནས་མངའ་སེའི་ཚོགས་འདུར་སྒིག་ཁིམས་བཟོ་རྒྱུའི་དབང་

ཆ་ཇི་གནང་དེའི་དོན་གནད་གང་རུང་སྐོར་ལ་མངའ་སེ་རང་ཁུངས་ནས་སྒིག་ཁིམས་

གཏན་འབེབས་ཆོག་འཐུས། འོན་ཀང་མངའ་སེའི་ཚོགས་འདུའི་སྒིག་ཁིམས་དང་

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཁིམས་ལུགས་དབར་དོན་གནད་

ཕྱོགས་མཐུན་མིན་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ན་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་གི་ཁིམས་

ལུགས་རང་ལ་བརི་འཇོག་ཆ་འཛིན་བྱ་རྒྱུ།  

ལས་དོན་ྋསན་ཐོ་འབུལ་རྒྱུ། དོན་ཚན་དོན་བཞི་པ། 

ལོ་མཇུག་སོ་སོར་མངའ་སེའི་སྤི་ཁྱབ་ནས་མངའ་སེའི་ཚོགས་འདུའི་ལོ་འཁོར་

ལས་དོན་ཇི་བྱས་ཞིབ་ཕྲའི་ྋསན་ཐོ་ཁག་བཀའ་ཤག་ཏུ་འབུལ་རྒྱུ་དང་། བཀའ་

ཤག་ནས་དེ་རྣམས་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་ྋསན་སྒོན་གནང་རྒྱུ་བཅས་སོ།།

མང༷འ་འབངས་སྐྱེ་རྒུ་ཆོས་ནོར་ཐར་འདོད་སྔེ༷འི། །
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ཕུན་ཚོགས་སི༷ད་རེར་བསེགས་པའི་དཔལ་ཡོན་ལ། །

འདོད་རྒུར་དབ༷ང་བའི་ཐབས་འཕྲུལ་རྣམ་པ་བརྒྱ། །

འཛི༷ན་པས་ཡུལ་འཁོར་བདེ་བར་སྐྱོ༷ང་འདི་རད།།

སེ་ཚན་ཚོམ་བུར་དབྱེ་བའི་སོད་བཅུད་ཀི། །

བྱ་བའི་ཁུར་ཆེན་གང་ལ་ཡོངས་གཏད་པའི། །

གཙོ་བོ་གོས་ལ་དབང་བའི་སྐྱེ་བོར་བཅས། །

དོན་མང་ལྷུག་པོར་བགོ་བ་མདུན་མའི་རེ། །

ཡུལ་འབོག་དགེ་མཚན་དཔལ་འབྱོར་གཡང་དུ་བསྐྱིལ། །

ས་ཚོགས་རིག་གཞུང་མེ་ཏོག་འབུམ་བཞད་པའི། །

ཆོས་སིད་མངོན་དགའ་རབ་རྒྱས་རོགས་ལྡན་དཔལ། །

མགོན་དུ་འགུགས་པ་སྐྱེ་རྒུའི་ངལ་འཚོའི་གཞི། །
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ར་ཁིམས་བཟོ་བཅོས།

ར་ཁིམས་བཟོ་བཅོས་ཀི་འགོ་ལུགས། དོན་ཚན་དོན་ལྔ་པ། 

༡ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་གི་འཐུས་མིའི་ར་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་ནས་

མོས་མཐུན་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཁིམས་ལུགས་ཤིག་ལ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་དགོངས་བབས་ཆོག་མཁན་བསྩལ་ཐོན་བྱུང་ཚེ་དེ་ཐོག་ནས་ར་

ཁིམས་འདིའམ། འདིའི་དོན་ཚན་གང་རུང་བཟོ་བཅོས་སམ། བསྒྱུར་བཀོད་ཆོག་རྒྱུ། 

༢ ཡང་ན་འདི་ལྟའི་བསྒྱུར་བཅོས་གང་རུང་དེའང་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་མང་མོས་ཐག་གཅོད་བྱ་དགོས་བཀའ་ཁྱབ་བསྩལ་འཐུས་དང་། 

དེ་དག་ལ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་གི་འཐུས་མི་འོས་བསྡུ་ཆོག་མཁན་མི་མང་

གསུམ་ཆ་གཉིས་ནས་མོས་མཐུན་ཁས་ལེན་བྱུང་ན་མ་གཏོགས། དེ་མིན་ར་འཛིན་

མ་དགོས་པ་ཡིན། 

༣ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོས་དོན་ཚན་འདིའི་གནས་ཚུལ་གང་རུང་

ཐོག་ནས་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཆོས་ཕྱོགས་

དབུ་འཛིན་གནས་སངས་ཀི་སྐུ་དབང་གང་ཅིར་གནོད་སྐྱོན་གཏོང་བའི་ནུས་ཤུགས་

དང་། དབང་ཆ་གང་ཡང་མེད་པ་བཅས་སོ། །
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བང་དོར་གཟུགས་བརན་འབུམ་ཕྲག་འཆར་བཟོད་པའི། །

བཅའ་ཁིམས་ནོར་བུའི་མེ་ལོང་དྭངས་པའི་ངོས། །

རོག་མ་ར་རིའི་ཆ་ཤས་སྐབས་སིད་ན། །

དཔོད་ལྡན་ཚོགས་ཀིས་བསལ་བ་བཀག་པ་མིན། །
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སྒིག་འཛུགས་བསྐྱར་བཟོ།

མི་མང་ལས་དོན་སྒིག་འཛུགས། དོན་ཚན་དོན་དྲུག་པ། 

ར་ཁིམས་འདི་ཁྱབ་བསྒགས་གྲུབ་རེས་དུས་ཡུན་གང་མྱུར་ཐོག་ྋགོང་ས་

ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་མི་མང་ལས་དོན་ཁང་ཁག་གི་སྒིག་འཛུགས་

དང་། བཀོད་སྒིག་བསྐྱར་བཟོ་དགོས་ངེས་ཐོག་འོས་འདུན་བསམ་འཆར་འདོན་

མཁན་མི་མང་ལས་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་བསྐོ་གཞག་བསྐྱང་རྒྱུ།  

མི་མང་ལས་དོན་ལྷན་ཚོགས། དོན་ཚན་དོན་བདུན་པ། 

ར་ཁིམས་འདིའི་དོན་གནད་ཁག་ལག་ལེན་འགོ་ཚུགས་རེས་ྋགོང་ས་

ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་གཏན་འཇགས་མི་མང་ལས་དོན་ལྷན་ཚོགས་

ཤིག་བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུ་དང་། ལྷན་ཚོགས་དེ་ལ་མི་མང་གི་ལས་དོན་འགན་ཁུར་

བ་ཁག་བསྐོ་ཕྱོགས་དང་སྒིག་ལམ། ལས་ཁུར་དགོངས་ཞུ། གཟུགས་བབས་ལས་

བཤོལ་བཅས་དང་འབེལ་བའི་ལས་འགན་དང་། དབང་ཆ་སྩལ་ཕྱོགས་སྐོར་ྋགོང་

ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ལ་བཀའ་བསྡུར་

བསྐྱངས་ཏེ་གཏན་འབེབས་ཐག་གཅོད་མཛད་རྒྱུ་བཅས་སོ།། །།
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བོད་ལོངས་ས་ཡི་ཐིག་ལེར་མངོན་ཆགས་པའི། །

སྐྱེ་བོའི་དོན་མང་རིན་ཆེན་འབུམ་གི་ལིད། །

བོ་ལྡན་མང་འདུས་ལྷག་བསམ་གྲུ་བོ་ཆེས། །

འབད་མེད་འདྲེན་ལ་མི་གུས་དེ་སུ་ཞིག །

ཞུམ་པས་ཕོངས་ལས་ཐར་བར་མི་ཕན་གི། །

དེ་བས་རབ་ཏུ་བརྟན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ན། །

དོན་རྣམས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པ་ལགས་མཐིལ་ན། །

ཡོད་ཅེས་ཐུབ་པའི་སྐྱེས་རབས་དག་ལས་གསུངས། །

སླར་སྨས་པ།

བོ་གོས་ཉ་ལིབས་ཁོག་པ་ལས་བངས་པའི། །

བང་དོར་ཁིམས་སུ་བཅའ་བའི་མུཀི་ཀ །

ཚིག་གི་སད་བུར་བརྒྱུས་པའི་དོ་ཤལ་འདི། །

གངས་ཅན་ཀ་ཤི་མཛེས་དགའི་རྒྱན་དུ་ཆེ། །

ཨེ་མ་རྣམ་དཔོད་ནོར་བུ་ཀེ་ཏ་ཀས། །

བགྲུངས་པའི་བདེན་གཏམ་ཆུ་ཀླུང་རོག་མེད་དུ། །

ཕན་བདེའི་གཟུགས་བརན་འཆར་བའི་རྟེན་འབེལ་གི། །
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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ངང་ཚུལ་འགོག་པ་མེད་དེ་སུ་ཡིས་བསླུ། །

ལྷག་བསམ་གསེར་གི་འཛིན་མར་བསྐྱེད་བསིངས་པའི། །

རེས་བརོད་ཡོངས་འདུ་གསར་པའི་འཁི་ཤིང་འདིའི། །

ཀུན་དགའི་འབས་བཟང་དུད་པའི་ཡལ་གའི་ཁྱོན། །

བགང་ཡས་འགོ་བའི་ཉེར་འཚོར་ཁྱབ་པར་སྨོན། །

དགེ་ལེགས་འཕེལ།། 
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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། །

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་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་ཁྱོན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སོན་རྣམ་འདྲེན་ཤཱཀ་སེངེའི་རིང་

ལུགས་སོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕྲལ་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་ཤཱཀའི་དགེ་སྦོང་ཆོས་སྨ་བ་ངག་དབང་བོ་བཟང་བསན་འཛིན་

རྒྱ་མཚོས་སྦར་བའོ། །


	བོད་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས།
	བོད་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས།
	 ལེའུ་དང་པོ།
	 སྔོན་གླེང་། འགོ་འཛུགས།
	དོན་ཚན་དང་པོ།
	གཞུང་གི་རྩ་དོན། དོན་ཚན་གསུམ་པ།
	རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཁྱད་གནད། དོན་བཞི་བཞི་པ། 
	རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཁས་ལེན། དོན་ཚན་ལྔ་པ།
	དྲག་པོའི་འཐབ་འཛིངས་སྤོང་བ། དོན་ཚན་དྲུག་པ།
	རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མངའ་འབངས། དོན་ཚན་བདུན་པ།

	ལེའུ་གཉིས་པ།
	གཞི་རྩའི་ཐོབ་ཐང་དང་ལས་འགན།
	ཁྲིམས་ཀྱི་བདུན་སར་འདྲ་མཉམ།དོན་ཚན་བརྒྱད་པ།
	ལུས་སྲོག་དང་། འདོད་དབང་།
	མཁར་དབང་བཅས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་། དོན་ཚན་དགུ་པ།
	ལུས་སྲོག་གི་ཐོབ་ཐང་། དོན་ཚན་བཅུ་པ། 
	འདོད་དབང་གི་ཐོབ་ཐང་། དོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ། 
	ཁྲིམས་མཐུན་ཞུ་གཏུགས་ལ་སྲུང་སྐྱོབ། དོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ།
	དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ།
	ཚེ་གཡོག་དང་དབང་བཤེད་ཀྱི་ངལ་རྩོལ་བཀག་བསྡོམས། དོན་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ།
	ཆོས་དད་རང་དབང་། དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ།
	གཞན་དག་གཞི་རྩའི་རང་དབང་ཁག དོན་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་པ།
	འོས་བསྡུའི་ཐོབ་ཐང་། དོན་ཚན་ཉི་ཤུ་པ། 
	འོས་བསྡུའི་ཐོབ་ཐང་བྲལ་བ། དོན་ཚན་ཉེར་གཅིག་པ།
	ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་གཞུག་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་། དོན་ཚན་ཉེར་གཉིས་པ།
	ཆབ་འབངས་ཀྱི་ལས་ཁུར་ཁག དོན་ཚན་ཉེར་གསུམ་པ།
	ཐོབ་ཐང་ལག་ལེན་དོན་ཁེལ། དོན་ཚན་ཉེར་བཞི་པ།

	ལེའུ་གསུམ་པ།
	ས་ཆའི་སྐོར། ས་ཆའི་བདག་འཛིན། དོན་ཚན་ཉེར་ལྔ་པ།

	ལེའུ་བཞི་པ།
	ཤེས་ཡོན་དང་རིག་གཞུང་། དོན་ཚན་ཉེར་བདུན་པ།
	འཕྲོད་བསྟེན། དོན་ཚན་ཉེར་བརྒྱད་པ།

	ལེའུ་ལྔ་པ། 
	གཞུང་གི་འགན་འཛིན། འགན་འཛིན་དབང་ཆ། དོན་ཚན་ཉེར་དགུ་པ།
	བློན་ཆེན་དང་བཀའ་ཤག དོན་ཚན་སུམ་ཅུ་པ།
	ྋརྒྱལ་བློན་ལྷན་ཚོགས། དོན་ཚན་སོ་གཅིག་པ།
	ཁྲིམས་ལུགས་བཀའ་ཁྱབ། དོན་ཚན་སོ་གཉིས་པ།
	མང་མོས་ཐག་གཅོད། དོན་ཚན་སོ་གསུམ་པ།
	རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་བ། དོན་ཚན་སོ་བཞི་པ། 
	གཞུང་གི་ལས་དོན་བྱ་ཕྱོགས། དོན་ཚན་སོ་ལྔ་པ།
	སྡེ་སྲིད་ལྷན་ཚོགས། དོན་ཚན་སོ་དྲུག་པ།
	ཆོས་དོན་ལྷན་ཚོགས། དོན་ཚན་སོ་བདུན་པ།

	ལེའུ་དྲུག་པ།
	 ཁྲིམས་བཟོའི་དབང་འཛིན། ཁྲིམས་བཟོའི་དབང་ཆ། དོན་ཚན་སོ་བརྒྱད་པ།
	རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་སྒྲིག་འཛུགས། དོན་ཚན་སོ་དགུ་པ།
	རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ཡུན་ཚད། དོན་ཚན་བཞི་བཅུ་པ།
	རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་གྱི་འཐུས་མིར་འོས་པའི་གནས་ཚད། དོན་ཚན་ཞེ་གཅིག་པ།
	རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ཚོགས་འདུ། དོན་ཚན་ཞེ་གཉིས་པ།
	རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་ྋགོང་ས་ྋམཆོག་གི་གསུང་བཤད་དང་བཀའ་འཕྲིན། དོན་ཚན་ཞེ་གསུམ་པ།
	དམིགས་བསལ་ཚོགས་འདུ། དོན་ཚན་ཞེ་བཞི་པ།
	བློན་ཆེན་རྣམས་ཚོགས་ཞུགས་ཆོག་པའི་ཐོབ་ཐང་། དོན་ཚན་ཞེ་ལྔ་པ།
	རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་གྱི་གཙོ་འཛིན། དོན་ཚན་ཞེ་དྲུག་པ།
	རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་གྱི་འཐུས་མིའི་དམིགས་བསལ་ཐོབ་ཐང་། དོན་ཚན་ཞེ་བདུན་པ།
	འཐུས་མིས་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་འཇོག་པ། དོན་ཚན་ཞེ་བརྒྱད་པ།
	ཚོགས་ཆེན་ཐོག་འོས་བསྡུ། དོན་ཚན་ཞེ་དགུ་པ།
	འཐུས་མི་འཁྱུར་དགོས་པ། དོན་ཚན་ལྔ་བཅུ་པ།
	འཐུས་མིར་མ་འོས་པའི་རྒྱུ་མཚན། དོན་ཚན་ང་གཅིག་པ།
	འཐུས་མིའི་ཐོབ་ཐང་བྲལ་ཡང་ཚོགས་ཞུགས་འོས་བསྡུ་བྱས་པའི་ཉེས་ཆད། དོན་ཚན་ང་གསུམ་པ།
	འཐུས་མིའི་ཕོགས་ཐོབ་དང་། ཟུར་ཕོགས། དོན་ཚན་ང་བཞི་པ།
	དངུལ་འཆར་འགོད་འབུལ་གཏན་འབེབས། དོན་ཚན་ང་ལྔ་པ།
	ལོ་འཁོར་དངུལ་རྩིས་སྙན་སྒྲོན། དོན་ཚན་ང་དྲུག་པ།
	སྒྲིག་ལམ་འགྲོ་ལུགས། དོན་ཚན་ང་བདུན་པ།
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