
ཕི་ནང་གསང་གསམ་སད་ཀི་བ་ེབག་རིན་ཆནེ་མཛསེ་པའི་ཆན་པོ་ཞསེ་བ་བ་བཞགས་སོ། །



༄༅།། །།རབ་ཟབ་མཁནེ་གཟིགས་བཀ་ཤིས་འོད་དཀར་གིས། །རབ་རོངས་འགོ་བོའ་ཀ་མད་འཛམ་ཕངས་ནས། །རབ་དཀར་ཐར་
པའི་ཟའེ་འབ་གཡོ་བའི་གཉནེ། །རབ་འབམས་རལ་བའི་ཚོགས་ལ་གས་བཏད་ནས། །རལ་རིགས་བ་ཡི་རིང་ལགས་ར་མདེ་ད། །
སོང་མཛད་རལ་བ་གཉིས་པ་སན་རི་བའི། །ཞལ་རན་སད་ལ་རིན་ཆནེ་ཆན་པོ་ཞསེ། །བདག་འད་ཐོས་ཆང་མགིན་པའི་རན་ད་
སལེ། ། ༧ དེ་ཡང་རལ་བ་བ་ཡི་རསེ་འཛིན་ཀན་མཁནེ་ཤསེ་རབ་རལ་མཚན་གི་དགོངས་དོན་དི་མ་མདེ་པའི་སོ་ནས་རབ་
འབམས་དཀིལ་འཁོར་ར་མཚོ་ལ་འཇག་ཚལ་སད་ཀི་བ་ེབག་རགས་རིམ་ཙམ་ཞིག་འཆད་པར་བདེ་པ་ལ། ༧ ཐོག་མར་ཕི་



རད་སོར་ལས། མདོ་གཡང་དང་ཀོང་རས། གཡང་དང་ལས་དག མཆོད་གཏོར་རིས་འགོ་བདན་པ། བདད་རི་ཆ་རན། ཀ་གཏོར། 
འཛམ་གཏོར། བར་དོའ་གཏོར་མ། ཆ་སིན་གོ་ནག །ལན་ཆགས་གཏོར་མ། གཏོར་གཞོང་བཤལ་བ། བཀ་ཤིས་བཅས་སད་གཅིག
༧ རམ་དག་པད་མ་ཀོང་ཡངས། རམ་དག་རན་མཆོད། བམས་མ་མདོ་ལགས། འཇིགས་པ་བརད་སོབ་ཀི་ཆོག་ཁིག རས་པ་
ཀན་སང་། ཀང་ཙའེ་སབ་པ། རམ་རལ་ར་ནག་མ་དང་། ཞང་ཞང་མའི་ཆོག་ཁིག་རས་འབིང་བསས་སོར་དང་། བསང་བ་ནག་
ཞིག་གི་ཕོགས་བཅ་འཇིག་རནེ། མདོ་ཐང་ཀ་ཡི་རནེ་འཛག ཀ་མཆོད་འོ་མའི་ར་མཚོ། ཀ་བརད་ཆོ་ག །ཆར་འབེབས་གཡ་



མཚོ་མརེ་བ། ཆར་འབབེས་བདད་རིའ་རིང་བ། ཆར་འབབེས་ཡང་དག་མ། ཀན་བཟང་ཞི་ཆར། ཞི་བ་སང་བརད། གཉནེ་པོ་ར་ེལ།
རམ་རལ་ཀ་མཆོད་གཉིས་ཀི་དག་ཕང་། རིག་འཛིན་ཚན་ཁས། སབས་ཆོག་ད་ཏི་ས་སོགས་ཕི་རད་གཤདེ་ཕལ་ཀན་རིག་ཁ་
ཁ་ཡིན། སོང་གསམ་འཁག་པ་ཡོ་བཅོས། ས་བདག་ཉ་ེལམ་ས་ེབཞི། གོ་ལ་ེའཁག་བཅོས། ར་བཞིའ་ཆོག་གཞང་། ཕི་ནང་
གསང་གསམ་གི་བཀ་ཤིས། སི་སངས་དབ་ེབས་སོགས་སད་གཅིག ཆོ་གའི་བཀ་ཤིས་རང་རང་གཞང་སད་ཡིན། ༧ ཆོ་ག་བཅ་
གཉིས། མི་ནབ་མཚན་མདོ། ཕོ་སང་རིན་ཆནེ་འཕངེ་བ། མོ་སངས་པད་མ་མན་སལེ། སིབ་སང་མན་སལེ་སོན་མ། ད་ཏི་ས་ཡི་



བམ་བསབ། མ་ཏི་མདོ་ཆོག ངན་སོང་སོ་གཅོད། གཡང་དང་ལང་བཤགས། མཉམ་མདེ་ཕི་བསབ་སོགས་ཆོག་ཆང་རིགས་སད་
གཅིག ༧ ཆ་གསམ་ཆ་དག་རམས་སད་གཅིག ༧ ཆོ་ག་རིགས་ཀི་སོན་ལམ་རམས་སད་གཅིག ༧ རབ་གནས་སོར་གསམ།
མངའ་དབལ་བཀ་ཤིས་གཏེར་མཛོད། ཀན་སང་བིན་འབེབ། མར་མ་ེརལ་མཚན། རོད་ཟོག་དགསེ་བསདེ། དངས་གསལ་རམས་སད་
གཅིག ། ༧ ནང་རད་སོར་ལས་ཞི་བ་གཡང་དང་ཡོངས་རོགས། འབིང་པོ་ཐིག་ལ་ེདབིངས་སབ། བསས་པ་གསང་ཐས། ཞི་བ་ལ་
རན། ཀན་བཟང་ཨ་གསལ། ཐིག་ལ་ེདག་པ། ཨ་དཀར་ལ་སབ། ཞི་བ་རིན་ཆནེ་སི་སངས། ཀན་བཟང་ལང་ཆནེ། མ་པང་ར་



སབ། གསརེ་མིག་གཡ་སས། མ་ེརིའ་ཞི་བ་བསདེ་མི་དགོས་པ། སན་རད་ཀན་བཟང་དོན་ཕངེ་། ཞི་བ་ཨ་ཏི་མ་ཝརེ། ཞི་བ་བདེར་
གཤགེས་འདས་པ། དི་མདེ་ལན་སསེ། ཀན་བཟང་ཨ་སོར། ཞི་བ་ས་གསམ་དོན་འགབ། གཤདེ་དམར་ཞི་བ། རོགས་ཆནེ་ཀན་
བཟང་དོན་འཕངེ་། ནམ་མཁའ་སི་གཅོད། ཁོ་མཆོག་ལ། སག་ཕར་གསང་གསམ་གི་ཞི་བ་ཕར་སད་བས་ན་འགལ་བ་མདེ། ཉི་
ཟ་གོ་ཞ་ཆ་ེཆང་གཉིས། དབལ་གསས་ལས་རིམ། དབལ་གསས་ས་རོགས། དབལ་གསས་གསང་བསབ། སགས་བསབ། དཔའ་བོ་
གཅིག་བསབ། དབལ་གསས་དག་ཟོག་ཞི་དག་གི་སབ་གཞང་། དབལ་གསས་རིན་ཆནེ་གོ་ཆ། དབལ་གསས་རོད་ཟོག །ལ་རོད་



སབ་གཞང་། ཁོ་བོ་དབང་ཆནེ་འབིང་པོ་ལས་ཀི་ཐིག་ལ།ེ བསས་པ་གསང་ཐས། ཁོ་བོ་ལ་རན་གཅིག་པ། ཁོ་བོ་གཏིང་རོགས་
གཞང་དག། བོན་ཞིག་ཁོ་བོ། གཙོ་མཆོག་གཤོག་པ་ཅན། གཙོ་མཆོག་རམ་འཇོམས། ཁོ་བོ་ཨ་ད་འབར་བ། ར་མོའ་ཐགས་
ཀི་གཟརེ་བ། སིད་རལ་སག་མོའ་ཐགས་བསབ། ཕི་གནམ་ཕི་མཆདེ་གསམ་སབ་པ། ནང་བདད་མོ་ར་བསབ་པ། གསང་བ་སརེ་
མོ་གཡང་གི་བསབ་པ། དབལ་མོའ་སོག་བསབ། དག་སགས་དབལ་མོའ་གཏིང་རོགས། སིད་རལ་དས་དག་གི་སབ་པ། སིད་རལ་
གསང་བསབ། ཐགས་བསབ། དབང་དག་དིལ་བསབ། གཉེན་ར་ེགོང་སོན། པོམ་ར། མི་བདད། འཛམ་སོན། རལ་པོ། གགས་སངེ་



སོགས་བོན་སོང་སབ་པའི་སོར་རམས་སད་གཅིག ༧ དག་སགས་སོར་ལ། འགར་ཕར་རས་འབིང་བསས་སོར། བོ་ལན་ཕར་པ། 
སག་སག་ཅན་གི་ཕར་པ་རས་འབིང་བསས་སོར། ཟངས་གཏེར་ཕར་པ་ཤ་འབར་སོར། ས་དོའ་གསང་ཕར། མ་ེརི་བཀའ་གཏེར་
གཉིས། ག་ེཁོད་དབང་རལ། གསང་བ་དག་ཆནེ། གསང་བ་ཡང་ཁོལ། ག་ེཁོད་གནམ་ལགས། ག་ེཁོད་ཁང་བསབ། སི་འདལ་ཡི་
དམ་ར་མཚོའ་སོར། གཤདེ་དམར་སི་འདལ་སོར། གསང་བ་གསརེ་གི་ཡང་ཞན། སི་འདལ་མཚོན་ཆ་རང་འཁོར། རིན་ཆནེ་སི་
འདལ། རག་ྴསི་འདལ། ར་བ་དམར་ཆནེ། དམར་ཆང་། ཟངས་གཏེར་དང་པོམ་རའི་གཏེར་དང་། རང་བོན་ཅན་བཅས་ཀི་སག་ལ་ས་གི་



དམར་ནག་གི་སོར་དང་། ཡང་གསང་བཅད་དིལ། སག་ལ་བདག་རོགས། ཕར་བ་ར་ེམདེ། དབལ་ཆནེ་རམ་པའི་སོར་དང་། ཁོ་བོ་རོལ་
པའི་སོར་དང་། དབང་ཆནེ་འབམ་པའི་སོར། ཁང་དམར་ནག་སོར་སོགས་སད་གཅིག ༧ གསོལ་འདེབས་ས་བསོད་ར་མདེ་རམས་སི་
སངས་འད། ༧ གསང་རད་ཀི་ཕ་རད་རིག་འཛིན་སོར་ལས། ཟངས་གཏེར་རིག་འཛིན་འདས་པའི་ཐགས་བསབ། ར་གཏེར་རིག་འཛིན་
འདས་པ། ཐབས་ཆནེ་མཁའ་རད། དན་པ་གསང་སབ། དན་པ་ཡང་གསང་། དན་པ་དིལ་བསབ། དན་པ་དབང་བསབ། དན་པ་ཡབ་
སས། ཚ་ེདབང་བོད་ཡལ་མ། ཚ་ེདབང་གཞང་བཞི། ཚ་ེདབང་རག་གཟིགས་མ། ཚ་ེདབང་ར་ནག་མ། ཚ་ེདབང་ཞང་ཞང་མ། ཚ་ེདབང་



ཡང་ཁོལ། ལི་ཤའི་ཕི་སབ། ནང་སབ། གསང་སབ་གསམ། མ་རད་གབ་ཆནེ་གཞང་དང་ཕག་མཆོད་བ་མ་མཆོད་པའི་ནང་སབ།
བ་མ་མགོན་པོ་དབརེ་མདེ་ཀི་སབ་པ། བ་སབ་བསོད་བོ་ཅན། མཉམ་མདེ་ནང་སབ་སོགས་རིག་འཛིན་སོར་སད་གཅིག ༧ མ་རད་
མཁའ་འགོའ་སོར་ལས། བ་ག་ཀོང་ཆནེ་བསལ་པ་བཟང་མོ། འོད་ལན་འབར་མ་སོགས་ཀི་སབ་གཞང་དང་། བསང་བ། བམས་
མའི་བསང་བ། མ་རད་ཀི་གཞི་ཉིད་ཡ་ེསངས་དང་། ཐགས་ར་ེཉི་མ་གཉིས། དཔལ་མགོན་ལམ་དལ་བསང་བ། ནག་ཞིག་གི་
མཁའ་སོད་ཉམས་དགའ། ར་གར་མའི་མཁའ་དབིངས་ཡམ་གི་གདགས་དཀར་བསང་བ་རམས་སད་གཅིག ༧ རིགས་སགས་སོར་



ལས། བམས་མ་སགས་ལགས། ཕ་རད་རིག་པ་ཁ་བག ། མ་རད་ཐགས་ར་ེཉི་མ། མཁའ་འགོ་གསང་གཅོད། དང་མ་གཅོད་ཆནེ།
གཙག་གཏོར་གདག་དཀར། མན་སལེ་ཞི་གཅོད། ས་སངེ་སབ་གཞང་འདི་དག་རིག་འཛིན་སད་ཀང་བདེ་སོལ་ཡོད། ༧ ཤསེ་རབ་བོ་
འཕལེ། མ་ཏི་རིན་ཆནེ་སོན་མ། མ་ཏིའ་ཚ་ེསབ། རམ་འཇོམས། རོད་བཟོག་ཡང་སིང་། ར་གསམ་བོན་སོང་། ར་གསམ་
ཐགས་སབ། སི་ལར་དཀར་བགགེས་སོགས་སད་གཅིག ༧ ཚ་ེསབ་སོར་ལས། བམས་མ་ཚ་ེཡི་འཇིགས་སོབས་སོགས་ཚ་ེསབ་
མདོ་ཆོག་མདོ་སད་ཡིན། ད་ེམིན་གཤནེ་ལ་དཀར་པོའ་ཚ་ེསབ། འོད་དཀར་དཔག་མདེ། ཚ་ེལང་ལ་པ། མཐིང་ནག་དབ་དག། མཁའ་



འགིང་ཚ་ེཡི་སབ་པ། ཕར་པའི་ཚ་ེསབ། མ་ེརིའ་ཕོ་ཚ་ེམོ་ཚ།ེ གསང་དག་ཕོ་ཚ་ེམོ་ཚ།ེ ཚ་ེསབ་ཉི་ཟའི་གར་ཁང་། གཤནེ་རབ་
ཚ་ེལའི་གཞང་། བམས་མའི་ཚ་ེསབ། མཁའ་འགིང་རིགས་ལའི་ཚ་ེསབ། དན་པ་ཚ་ེསབ། ཚ་ེདབང་མཆོག་འདས་སོགས་ཡི་དམ་
ཕི་ནང་གསང་གསམ་གི་ཚ་ེསབ་གང་ཡོད་སད་གཅིག ༧ གཡང་བསབ་སོར་ལས། གསརེ་འོད་གཡང་སོབ། ཕ་གཡང་འབམ་དཀར་
པོ། ནོར་ལ་གཡང་འབོད། དཔལ་བཀ་ཤིས་འཁིལ་བ། གདགས་དཀར་གཡང་འབོད། ར་གསམ་གཡང་འབོད་རམས་སད་ཅིག ༧ 
རམ་རལ་གཡང་འབོད། ཕ་གཡང་དང་གིང་དག། རམ་སས་གཡང་བསབ། འདོད་པ་དག་འགར། པོམ་རིའ་གཡང་འབོད། འཛམ་སོན་



གཡང་བསབ། མི་བདད་དང་རལ་པོ་སོགས་ཀི་ནོར་བསབ་གཡང་བསབ་སོར། མཁའ་ཀོང་གཡང་འགག །གཡང་ལནེ་རིགས། 
གཡང་གཏད་རིགས། ལ་གཡག་བཙན་པ། རནེ་འཛག་མཁའ་ཀོང་གསང་མདོས་སོགས་མདོས་ཆནེ་རིགས་ཀི་ཞ་ལན། རམ་
རལ་མཁའ་བིན་འབབེས་སབས་མཉམས་རབ་འབམས། ཀ་མཆོད་ཀི་གཡང་འབོད་སིད་བསབ་རམས་སད་གཅིག ༧ དེ་ལར་ཡི་
དམ་ཕི་ནང་གསང་གསམ་གང་ཡིན་གི་དག་གཙང་ས་ཆོག ཐིག་ཚོན། བམ་ཆོག་རན་འགོད། ཚོགས་ཀི་ཆ་ལག་རད་བསང་། 
ཁད་པར་བསང་བ། དངོས་གབ་ཚོགས་ཕད་སང་བ་སོགས་ཆ་ལག་གང་ཡོད་རང་རང་གཞང་སི་སངས་ཆ་ལག་གང་ལ་བཏང་ཀང་སི་



སང་སད་ཡིན། ༧ སན་སབ་སོར་ལས། དབལ་གསས་སན་བདད་རི་རན་སབ། ཁོ་བོའ་འོད་ཟརེ་འཁིལ་བ། གཡ་འབང་ཕག་མོ།
ཨ་མ་ར་ཡ། ཕར་སན་འོད་ཟརེ་འབར་བ། ཟངས་གཏརེ་དན་པའི་སན་སབ་སོགས་སན་སབ་རམས་དང་། མ་རད་གབ་ཆནེ་སན་
མཆོད་དང་དངོས་གབ། བམས་མའི་སན་མཆོད། གདགས་དཀར་སན་མཆོད། མ་རད་ཀི་འདོད་ཡོན་སན་གཏོར། བམས་མའི་འདོད་
ཡོན་སན་གཏོར། སངེ་གའེ་གར་མཆོད་རམས་སད་གཅིག ༧ དབང་ཆོག་སོར་ལས་ཕི་རད་དབང་གི་མཚམས་བཅད་སོ་དབ་ེཁས་
དམ་ཚིག་བཤད་པ་རམས་གཞང་སད། སབས་འགོ་སམེས་བསདེ། སིག་བཤགས་མཎལྚ་རམས་ཆོག་ཆནེ་ལ་ཞ་ལནེ་སད། 



ཆོག་ཆང་ཕལ་ཆརེ་དབང་བསར་བཅས་གཞང་སད་ཡིན། ༧ ནང་རད་དང་གསང་རད་ཀི་དབང་གི་སོ་དབ་ེཁས་སབས་སམེས་བཤགས་
པ་མཎལྚ་བིན་འབེབ་དབང་སོར་རམས་དང་། གཞན་ནང་རད་དང་གསང་རད་ཀི་སོ་དབའེ་རིགས་དང་། སི་སངས་དངོས་གབ། དམ་བཅའ་
ཕད་སང་སོགས་སད་གཅིག ༧ དབང་གི་ཞ་ལེན་གསང་སབ་ཞ་ལནེ། སབས་སམེས་བ་མ་ཡི་དམ། ཨ་ཁིད་ཀི་ར་ེའགོ་བའི་དས་
ཆནེ་སབས་དཔལ་མགོན་གཤནེ་ག། དབང་གི་བརའ་སོ་དབ་ེབ་རམས་སད་གཅིག ༧ གཤནེ་རབ་བ་མ་སོགས་ནང་རད་མཁནེ་
གསོལ། སམེས་བསདེ། སབས་འགོ། སིག་བཤགས། མཎྚལ་རམས་དང་། རམ་དག་འགར་མདེ་དས་ཆནེ་སབས། བད་ེཆནེ་ལན་



གབ། ལགེས་པ་ཀན་(གསོ་སང་སབས་)འབང་སོགས་ཀི་འདེབས་ཐང་དང་། ཁོ་བཤགས་ཀི་གསས་མཁར་གཉནེ་པོ་སོགས་སད་
གཅིག ༧ གསང་རད་ཀི་གསོལ་འདེབས་ཕལ་ཆརེ་ལང་བཤགས་དི་མདེ་མཆོག་བང་། དི་མདེ་སི་བཤགས་ཀི་འདེབས་ཐང་། མ་རད་
སོན་ལམ་འབག་ས། ལ་བ་ཀོང་བཤགས་རམས་སད་གཅིག ༧ བོད་ཡལ་མའི་བསང་བའི་འདེབས་ཐང་ཕོགས་ཙམ་འད་ཡང་དངོས་
མིན། དཀོན་བཞིའ་ཕག །ཀོང་རས་ཕག་བཤགས། ཕར་བཤགས་མ་གཏོགས་ནང་རད་ཀི་ཕག་བཤགས་རད་ཕག་དང་བཅས་པ་
སད་གཅིག ༧ མ་རད་ཀི་འདར་སིལ་དཀོལ་ལ་ཨ་མ་ཡིན་ཡང་། བམས་མའི་གསོལ་འདེབས་བདག་སོགས་མཁའ་མཉམ། མ་



རད་ཀི་གནས་སགེས་སོན་ལམ། ཟངས་གཏེར་རིག་འདས་གནས་སིག་སོན་ལམ་སོགས་སད་གཅིག ༧ སི་སངས་སོར་གསམ་
གི་ཡ་ེཤསེ་ལ་རོལ། རོད་བཟོག །ལ་རོད་སོགས་ཀི་ཡ་ེཤསེ་ར་རོལ། ཨ་གསལ་དབར་རན་སོན་དཔིད། དབལ་གསས་བང་ཆབ་
གབ་པ་དང་དམ་(བསང་གསོལ་སབས་)བཅའ་གཉིས། གཟ་ེརགས་ཀི་ཐགས་ར་ེར་འཕལ། རོལ་པའི་སངེ་ཕོགས་མ་ེརི། 
མཆོག་ལའི་ཨ་ལས་ག་དབངས། གསང་དག་གི་ཤར་ཕོགས་སོ་མ། སག་ལའི་ཡང་སལ་ལ་དམག་སོགས་སད་གཅིག ༧ བང་
ཆོག་སོར་ཀན་རིག་སོན་མ། སིབ་སང་བང་བ་གཏོ་བ་ཕོ་བང་མོ་བང་། མཉམ་མདེ་བ་བསབ་བང་བ། བང་ཆོག་ཕལ་གི་གཏད་



ཡར་(སབས་ཆོག་མི་འད་)བཅས་སད་གཅིག ༧ ཀོང་རས་སབས་ཆོག །ཀན་བཟང་གནས་ཆོག །དབལ་གསས་ཀི་གནས་
འདལ་འཁོར་བ་རད་སངས། ཁོ་བོའ་ཉི་ཟརེ་ཞགས་པ་རས་བསས། ཕར་པའི་བང་བ། ག་ེཁོད་བང་བ། གདང་བསགེ་ཆནེ་པོའ་གནས་
སང་སོར། དག་ཁས། འཕོ་བ་འཇའ་གར་མ། སི་རག་གསར་བསོ་རམས་སད་གཅིག ༧ གཡང་དང་དག་ཟམ། ས་བཅ་གནམ་
ཟམ་གཉིས་སད་གཅིག ༧ བ་གད་རམས་སད་གཅིག་ཀང་སབས་ཆོག་བ་གད་བང་སད་ཡིན། ༧ ཞན་ལོག་དང་མ་ེསར་རམས་
སད་གཅིག ༧ གཏད་ཡར་སོ་སོའ་འདལ་དག་གཏད་པ་དང་། ཁ་ར་རབས་ཆནེ་ཁང་མཆོག །མ་ཏིའ་འཛབ་བསོམ་རམས་སད་



གཅིག ༧ མ་ེཆ་ཟས་གསམ་ར་གཏད་གཡག་གཏད། ལག་གཏད་རམས་སད་གཅིག ༧ སབས་ཆོག་གཏད་ཡར། སིད་རལ་མ་
གཅིག་ས་གསམ་དང་ཕོགས་ཙམ་འད་ཡང་མཇག་སལེ་མི་དགོས། ༧ འཇའ་གར་མའི་གསོལ་འདེབས་སིབ་སང་སར་ཆོག །སར་
ཆོག་གཞན་རང་རང་བང་སད། ༧ བར་དོའ་གསོལ་འདེབས་ས་གསམ་འབང་གནས། རང་སང་གི་བམས་པ་ཆནེ་པོ། སན་རད་གསོལ་
འདེབས་འཁོར་བའི་འཕང་སོལ། དས་ཆནེ་སབས། ཨ་ཁིད་གསོལ་འདེབས་ཀི་འདེབས་རིང་རམས་སིད་རལ་གི་མ་གཅིག་ས་གསང་
ཐགས་ལས་རམས་སད་གཅིག ༧ རང་སང་སིན་པ་ཆནེ་པོ་དང་བར་དོའ་རང་ཉིད་གཅིག་པར་གཉིས་འད། ༧ རམ་ལའི་སོན་ལམ། 



ཐོས་གོལ། བར་དོའ་ངོ་སོད་ས་ེགཉནེ་ཅན། བར་དོའ་སོན་ལམ་གར་ཞོག་ཅན། ཚལ་རན་ཅན་རམས་སད་གཅིག ༧ གཟི་
བརིད་དབང་ལན། སབས་ཆོག་མར་མ་ེགཏད་པ། ཨ་གསལ་ཀན་ཏ་བཟང་པོ། ཁོ་བོའ་གདན་འབལ་གི་དབལ་ཚོགས་གད་ཆནེ་
སབས་ཁོ་རལ། ཁོ་བོའ་སན་གི་ཡལ་ཤསེ་གཉིས་མདེ་སོགས་སད་གཅིག ༧ ཀོང་རས་སབས་འགོ། རམ་དག་འགར་མདེ་ཀི་
འདེབས་རིང་། བདེ་ཆནེ་ལན་གབ་ཀི་འདེབས་རིང་། ལགེས་པ་ཀན་འབང་གི་འདེབས་རིང་། གསོ་སང་སབས། ཐམས་ཅད་འདེན་པ་
རམས་སད་གཅིག ༧ འཛམ་བ་གིང་དང་གསརེ་གི་དང་། བདེ་ཆནེ་ལན་གབ་གཉིས་མ་ངན་སད་འད།༧ མཆོད་པའི་བ་ེབག་དི་མདེ་



སི་བཤགས་ཀི་འདེབས་རིང་གཉིས་སད་གཅིག ༧ ར་དར་དང་གསམ་གི་འདེབས་རིང་དེ་དང་འད་བ་ཙམ་ལས་དངོས་མིན། ༧ དཔོན་གསས་
རིག་འཛིན་བསང་བའི་ཡལ་ནི་ཕ་ཡལ་དང་ནོར་བ་ལ་བསང་ཆ་ེཆང་གཉིས་བཅས་སད་གཅིག ༧ སི་བསལ་ཁག་མཚོ་དམར་
ནག་དང་། ཀ་ེགཉནེ་ཆནེ་པོམ་ར་གཉིས་སད་གཅིག ༧ སི་བསང་རིན་ཆནེ་གཏེར་སངས། ནག་ཞིག་ཡ་ེཤསེ་ར་འཕལ། 
མཁའ་གསལ་ཡ་ེཤསེ་བསང་བ་རམས་སད་གཅིག ༧ ནག་ཞིག་བཞི་བཅ་ར་ལ། དབལ་གསས་བསང་བ། རོད་བཟོག་བསང་
བ། ལ་རོད་བསང་བ་ཞི་བའི་བསང་བ། ཞི་ཁོ་བསང་རོགས་ཀི་སང་སིད་སོད་བཅད་དང་། དབལ་མོའ་སོག་བསབ། དག་སགས་དབལ་



མོ་གཉིས་ཀི་བསང་བ། སིད་རལ་གི་མ་གཅིག་དབིངས་ཤསེ་དབརེ་མདེ་རམས་སད་གཅིག ༧ བསང་རོགས་ཀི་བོན་ཉིད་མི་འགར། 
ནང་བསང་གི་སོན་འབང་བསལ་སིད་གཉིས་འད། ༧ ནག་ཞིག་གི་གཡའ་རི་གངས་བག བསང་རོགས་ཕོགས་བཅའི་དས་གསམ། 
ལགེས་ཞི་ཧང་གརེ་རམས་སད་གཅིག ༧ གསང་བསང་དབ་དང་། ལན་རེ་སལ་པ། སིད་རལ་དམ་འབོད་དབ་གཉིས་དེ་དང་འད་ཡང་
མཇག་ཀན་སལེ་དགོས། ༧ ནག་ཞིག་གི་ག་གསམ་མཐིང་ནག ཕར་པ། མ་ེརི། ག་ེཁོད། སི་འདལ། སག་ལ། ཁང་དམར་ནག་
སོགས་གང་གི་དག་སགས་སོར་གི་བསང་བ་རམས་དང་ཡི་དམ་བསང་བའི་སི་སད་རམས་འད། ༧ བ་མ་རིག་འཛིན་བསང་བ། བ་



ཆནེ་བསང་བ་ཉམས་གསོ་རབ་བསང་། ར་གར་མའི་རིག་འཛིན་བསང་བ་སོགས་རིག་འཛིན་སོར་གི་བསང་བ་རམས་རིག་འཛིན་
སད་གཅིག་ཡིན། ༧ མ་རད་ཀི་ད་ེལར་གནས་ཆནེ། ཁོ་ཆ་ཁོལ་མ་གཉིས་འད། ༧ དག་སོད་ལ་ཡི་དང་། སིད་རལ་སལ་པ་
གཉིས་འད་ཡང་རིང་ཐང་ཅང་ཟད་ཡོད། ༧ ནག་ཞིག་གཡནེ་ཁམས་དེགས་པ། རིན་ཆནེ་ཕངེ་བ་སོགས་མདོས་མཆོང་རམས་དང་། 
སར་མ་ཀོང་བསང་། ཐར་གད་བསང་བ། མཁའ་ཀོང་གསང་མདོས། དབལ་གསས་རིན་ཆནེ་འཕལ་མདོས། ཕར་པའི་རི་རབ་བསང་
མདོས་སོགས་བསང་མདོས་རིགས་དང་། བསང་བརན་བསམ་འགབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བ་སོགས་བསང་བརན་རིགས་དང་། ས་བ་དཔང་བསོད་



སོར། ཅང་སངེ་སག་འདས་སོགས་ཅང་སངེ་སོར། ཤགས་མགོན་སོར། ལམ་ལ་ཡལ་ལ་བསང་མདེལ། གཙང་མའི་ལ་སལེ་སོགས་
ཡར་བཅོས་རིགས་དང་། འཁག་བཅོས་རིན་ཕངེ་དང་། བིའ་ཆང་འཕར་མདོས། རལ་མདོས། བཙན་མདོས། ཡས་མདོས་རིགས་དང་། 
གཡནེ་བཅོས་རིགས་སོགས་སད་གཅིག  སི་བསལ་གི་བདད་ཡལ་ཁ་རག་ཅང་ཟད་འད་ཡང་མཇག་ཕདེ་སོམས་དགོས། ༧ ནག་
ཞིག་གི་ཡེ་ཤསེ་ལ་དང་། གསང་བསང་དམ་ཅན་རནེ་ལ། སིད་རལ་དམ་འབོད་རམས་འད། ༧ བ་ར་མ་གསམ་གི་མ་མོའ་མ་
ཚོགས། མི་བདད་བསོ་ད་ནི་དག་བདད། གདོང་ནག་མའི་ཕོགས་ཕོགས་ཕ་ཀི དམག་དཔོན་ཡལ་ལ་མཚན་གསོལ། ཕོགས་ཕོགས་



དག་ཀང་རམས་སད་འད། ༧ དམ་ཅན་གནད་བསལ། མི་བདད་བཀའ་བསོ་ངར་དག མ་མོའ་ཆ་ཀ  ཉི་པང་བཀའ་བསོ། དམ་བརར་
དག་པོའ་ཐོག་མདའ་རམས་སད་གཅིག ༧ སོག་བདག་རལ་པོ་ཆནེ་པོ་ར་སབ། གགས་སངེ་འཁོར་བཅས་ཐགས་དམ་གཉནེ་པོ། 
དཔལ་མགོན་དག་བསལ། སོང་བདད་དམར་ནག་སོགས་དག་བསལ་རིགས་སད་གཅིག ༧ བོན་སོང་བསང་བ་གཞན་ཕལ་ཆརེ་
བོན་སོང་སི་སད་ཡིན། ༧ བོན་སོང་མངའ་གསོལ་རིགས་དང་། གཏང་རག་བར་ཆོད་ཀན་སལེ། གཏང་རག་དགསེ་པའི་ག་དབངས་
སོགས་སད་གཅིག ༧ སིད་རལ་སོགས་བོན་སོང་བསལ་པ་ཕལ་ཆརེ་སད་གཅིག ༧ ཕར་པའི་གཏེར་སང་དང་དེགས་པ་གསང་



བསལ་སོགས་སརེ་སང་འགའ་རེ་གཞང་སད་ཡིན། ༧ དེ་ནས་སང་བཟོག་སོར་ལས། མཚམས་བཅད་རིགས་དང་གཏོར་འབལ་བོ་
བརང་རིགས་གཞང་སད་ཡིན། ༧ ནང་རད་དང་གསང་རད་ཀི་སང་བ་ཡོད་དོ་ཅོག་དང་། ཟོག་པའི་སན་འདེན་ཕག་བཤགས་མཆོད་
འབལ་སི་བསས་རིགས་དང་། སག་ལའི་བཅད་དིལ། བསད་པ་ཡིན་ཀང་། ཁག་གདོང་། སག་གདོང་བསལ་པ་བཅས་སད་གཅིག ༧ 
རམ་འཇོམས་གཏོར་འབལ། མ་ཏིའ་སོན་ཚ་ེབསལ་པ་དང་འད་བ་ཙམ་ལས་དངོས་མིན། ༧ ཟོག་སོར་ལས་ར་རབས་ཇི་སདེ་སད་
གཅིག རང་བསོད། རང་བཙག་རམས་སད་གཅིག ༧ ཁང་གི་ཟིལ་གནོན། གཤང་རབས། དང་རབས། སབ་རབས། རང་རབས། 



བསོས་སགས་བང་། ངོ་མཚར་རས་ཟོག དམར་ཆནེ་གཏོར་ཟོག ཁོ་བོའ་སོར། རམ་ཟོག དག་ཟོག་སོགས་དབལ་གསས་ཟོག་
སོར། ལ་རོད་ཟོག་སོར། རོད་བཟོག་སོར། ས་ེབརད་བཟོག་མདོས། སངེ་ག་ེདག་བཟོག བན་བཟོག་ཅི་རིགས། མཆང་ལའི་སོར། 
ཐན་བཟོག་རམས་དང་། བགགེས་བཟོག་གཙོ་མཆོག་ཡབ་ཡམ་དག་ཆོས་བཅས་སད་གཅིག ༧ ཕར་པ། མ་ེརི། གསང་དག སི་
འདལ། སག་ལ། གཤདེ་དམར་རམ་པ། རོལ་བ་འབམ་པ། ཁང་དམར་ནག་སོགས་དག་སགས་སོར་གི་ཟོག་པ་དང་། མ་ཏི། བམས་
མ། གདགས་དཀར། རམ་འཇོམས་སོགས་ཀི་ཟོག་སོར་སད་གཅིག ༧ བསད་པའི་སོར་ལས། བསད་ལས་རིན་ཆནེ་ཕངེ་བ། བརག་



པ་ལས་བང་། ཐོག་མདའ་དག་སིལ་སོགས་བསད་པ་ཡོད་ཅོག་གི འགག་པ། ཐན་བབ། འབོས་རི། ཁ་སང་། བད་ཡོལ། བསལ་བ་
སོགས་ར་བརང་དགོས་རིགས་དང་། གཤདེ་འདལ་གཙོ་མཆོག་དག་འདལ། གཤནེ་རའེ་དག་མདོས་སོགས་བསད་མདོས་རིགས་དང་། ཕར་
པའི་ལས་མཁན་བར་ར། ས་ཁིད་མཆདེ་ལ། གཤིན་རའེ་དག་མདའ། རས་ཟོག་དབལ་མོའ་སད་ཆོག མདོས་ཀི་སོ་དབ།ེ བཞངེས་
གསོལ། དམག་བསལ། གོ་བསོ། སད་མདོས། དཔའ་ཟས། འགག་སོལ། ཟོར་ལས་སོགས་ཟོག་པའི་སད་ཆོག་སོར་དང་། གཞི་
སག་ཕི་ལམ་བཅད་པ་སོགས་སད་གཅིག ༧ རིན་ཆནེ་ཕངེ་བ་སོགས་བསད་པ་ཡོད་རིགས་ཀི་མཁནེ་གསོལ་གཟ་དཔང་། དབནེ་



སལེ། བིས་གརེ། ལ་དབ།ེ བད་གཞག སོམ་སད། སར་ཆོག་སོགས་བསད་པ། ར་མདེ་རིགས་དང་། གསརེ་སམེས། དཀར་གཏོར། ཁ་
ཚ་སོག་ལ་སོ་བ། ཚ་ེསབ་བ་རོ་བང་བ་སི་སངས་ཕི་རནེ་བཀོད་པསོགས་སད་གཅིག དེགས་པ་སན་འདེན་ལ་རལ་རམས་དང་། 
སོན་པ་ཐགས་ར།ེ ཆོ་ལོ་ར་ེབ། བད་ཐག་བཅད་པ་དང་ཁམ་ཕིས་ཇི་སདེ་སད་གཅིག ༧ རམ་འཇོམས་གདགས་དཀར། ཚ་ེསབ། 
ཕག་ཞོན་ད་ཏི་ས་སོགས་ཀི་གད་མདོས་སོ་སོའ་འགག་པ་རམས་སད་གཅིག ༧ རམ་འཇོམས་མཆོད་གཤོལ་གོང་འོག་གཉིས། 
སར་གད་སད་ཡིན་ཀང་། དེང་སང་ནི་རམ་པར་འཇོམས་པ་ལ་བ་མཛད་གསོལ་ཡོད་འདག་གོ །༧ གདགས་དཀར་མཆོད་གཤོལ། སག་



ལ་ཚ་ེསབ། བ་བས་འཆི་བས། ཕག་ཞོན་སོགས་ཀི་མཆོད་གཤོལ་ཡོད་ཚད་སད་གཅིག །
༧ གད་རབས་རམས་དང་། རམ་རལ་མར་སིན། ཐར་གད་མཇག་གི་སིད་པའི་ལ་སིན་བཙན་བཙན། ཟོག་མདོས། བསད་མདོས། 
གད་མདོས་སོགས་ཀི་ལམ་བསན་རིགས་དང་། ཕག་ཞོན་གི་གཏོར་མ་ཕག་ཤས་བརན་པ། གནས་འདེན་སབས་ཀྭེ་བདད་དང་སིན་
པོ། རམ་འཇོམས་ཨོ་ཚར་གཤགེས་ཚལ་སོན་སོགས་གད་བསོ་རིགས་དང་། བར་བཞིའ་བདད་བཟོག་སོགས་གད་མདོས་རིགས་
རམས་སད་གཅིག ༧ རམ་རལ་ཀ་མཆོད་གཉིས་ཀི་གཡང་གད་སད་དེ་དང་འད་ཡང་འདེབས་རིང་ཡིན། ༧ ས་ེརད་བཤད་པ་རམས་



སར་གད་སད་ཡིན་ཀང་དིང་སང་བདད་བཞིའ་ཟོག་པ་དང་འད་དང་། དམ་བརགས། དམ་ཟན། དམ་ཆ། བདད་བཞི་བཟོག་པ་རམས་སད་
གཅིག ༧ རང་འཕགས་གིབ་སལེ་དར་དཀར་མ། ལ་རོད་ནད་སོ་གདོན་སོ། གདགས་དཀར་བམས་མ་སོགས་ཀི་བབ་ཆོག་རམས་
སད་གཅིག ༧ ཕི་ནང་གསང་གསམ་གི་སིན་སགེ་གར་ཅོག་གི་སགེ་གཞང་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ། གབ་ཆནེ་གི་རིན་ཆནེ་ར་
ལས་བཅས་པ་མ་ེལའི་སད། ༧ གསརེ་འོད་ནོར་བ་འོད་འབར། སབས་ཆོག་གཏད་ཡར། ཀན་རིག་གཤདེ་ཕལ། ཕར་པའི་ས་བསོད། 
མཁནེ་གསོལ་རམ་དག ར་དར་དང་གསམ་བསང་བའི་འདེབས་ཐང་། ཞི་ཁོ་ལ་སང་བསང་བ། སི་བསལ་གི་ཡ་ེཤསེ་སན་གིས་དང་། 



བདད་ཡལ་ཁ་རག ནག་ཞིག་གི་འོད་ཟརེ་ཐོག་དམར་ར་གར་མའི་མཁའ་དབིངས་རིག་འཛིན་བད་ེགནས། མ་རད་ཀི་དས་གསམ་
ནབ་པ། གསང་མཆོག་ཐགས་ལས། དཀིལ་འཁོར་བཅ་དག་བསང་བ། གསང་བསང་གི་རལ་ཆནེ་སངེ་ག ེནང་བསང་གི་སོན་མོ་
འབག་མགོ མ་གཅིག་ས་གསམ། པོམ་རའི་ཀ་ེམདོ་སད། རལ་པོའ་ཕ་ཡི་ཆོ་སོས། རམ་འཇོམས་ས་ེབརད། དམར་ཟོག་སོགས་
འགའ་ཞིག་གི་སད་ནི་གང་དང་འབལེ་བ་མདེ་དོ། །གཞན་ཡང་གརེ་དབངས་གདངས་གསམ་ར་སབ་ཀི་ཐབ་ཚལ་སད་ཅོང་ཕ་བ་
སོགས་ཡིག་ཚོགས་ལ་འཇིགས་ནས་མ་སོས་པས་སོབ་དཔོན་མཁས་པའི་ངག་ལས་ལགེས་པར་བསབ་དགོས།། །།



སས་པ། མཉམ་མདེ་རལ་བའི་བསན་མཆོག་དི་བལ་ཁས་ཀི་རིང་། །རང་རང་ལགས་དང་འོལ་ཚོད་རལ་གིས་སག་དོགས་ནས། །
གཙང་བདེ་སད་ཀི་རམས་དབ་ེརིན་ཆནེ་མཛསེ་པའི་ཕངེ་། །གཟབས་འདི་ལག་བསམ་དཀར་ལས་གཞན་ལ་ཅོ་འདི་ཅི། །ངེས་ངེས་
གདངས་དབངས་བ་ེབག་མདོར་བསས་འདིར། །འཁལ་འཁལ་ཉསེ་སོན་དི་མས་གོས་སིད་ན། །ཡང་ཡང་བསགས་པའི་སིག་དང་ཆབས་
གཅིག་ཏ། །མཁས་མཁས་མཁནེ་ལན་ཚོགས་ལ་སིང་ནས་བཤགས། །རམ་དཀར་དག་ེཚོགས་འཁོར་གསམ་དམིགས་མདེ་
བོས། །རམ་མང་འགོ་འདི་བང་ཆནེ་འཐོབ་ཕིར་བསོ། །རམ་མཁནེ་རལ་བའི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆ།ེ །རམ་ཀན་གདལ་བའི་དཔལ་



ད་རག་རས་ཤོག །ཅེས་པའི་ཚལ་འདི་གཤནེ་གི་བཙན་གཟགས་ཚལ་ཁིམས་རལ་མཚན་བ་བས་རང་འདའི་བོ་དམན་རམས་
ཀི་དོན་ད་བསན་འགོར་སན་བད་ེའབང་བའི་རི་སལ་ད་བཀོད་པ་འདིས་ཀང་བསན་པ་རིན་པོ་ཆ་ེལ་ཕན་ཐོག་པར་གར་ཅིག །བཀ་
ཤིས། བིན་ཆའེོ། དགའེོ། མ་ཙག་སར།། །།



ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆནེ་མོའི་བོན་གི་འཕལ་དབེ་སེ་
ཚན་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟ་ ༢ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་འཕལ་

དབེ་དང་སབས་བདའིེ་ཡིག་ཆས་ས་འགམེས་སེལ་
ཞས།།



ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆནེ་མོ་དཀར་ནག་བཀ་གསལ།
    www.library.bondilan.org 
བོན་གི་དིས་ལན་ད་མཛོད། 
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