
༈  ༧ཁྱབ་བདག་བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གི་
སྐྱེས་རབས་གསོལ་འདེབས་མདོར་བསྡུས་སུ་བརྗོད་པ་དད་གསུམ་ནོར་བུའི་

བང་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།  ། 

རིགས་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ། 
ཨཱོཾ་སྭསྟི།  ཀ་དག་ནང་གསལ་གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུ་སྤྲོས་བྲལ་ནམ་མཁའི་ཀློང་ཡངས་ནས།  །
ལྷུན་གྲུབ་ཕྱིར་གསལ་འགག་མེད་རང་རྩལ་ཆུ་འཛིན་རབ་ཏུ་དཀྲིགས་པ་ལས།  །ཐུགས་
རྗེའི་སྦྲང་ཆར་སྣུམ་པོས་ངེས་གསང་བསྟན་འགྲོའི་རྩི་བཅུད་རྒྱས་མཛད་པ།  །ཁྱབ་བདག་
བདུད་འཇོམས་འགྲོ་འདུལ་གླིང་ཁྱེད་སྲིད་ཞིའི་བླ་ན་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག  །གང་གི་གསང་གསུམ་
ཡོན་ཏན་ནམ་མཁའ་ཡི།  །མཐས་ཀྱང་གཞལ་དཀའ་བརྗོད་ལྟ་ག་ལ་སྤོབས།  །འོན་ཀྱང་
བདག་བློ་ཁབ་ཀྱི་བུ་ག་རུ།  །གང་ཆུད་འབྲི་ལ་གནང་བའི་སྐབས་སྩོལ་ཅིག         །
ཞེས་མཆོད་པར་བརྗོད་ཅིང་གནང་བ་ཞུ་བ་སྔོན་དུ་སོང་ནས།  དེ་ལ་འདིར་གང་ཞིག་གླེང་བར་
བྱ་བ་ནི།  ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱི་གཟུགས།  དཔལ་ཨོ་ཌི་
ཡ་ནའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པད་མ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་རྡོ་རྗེ་ལུང་གི་
མངའ་གསོལ་དབུགས་དབྱུང་ཐོབ་ཅིང་།  གཏེར་རྙིང་དུ་མ་ནས་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གིས་ཡང་ཡང་
མངགས་པའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ།  གསང་ཆེན་བསྟན་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ཤིང་རྟ།  ཁམས་
གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ།  དོན་གྱི་སླད་དུ་མཚན་ནས་སྨོས་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་ན་སྤྲུལ་
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པའི་གཏེར་ཆེན་༧ཁྱབ་བདག་བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཞེས་ཁ་བའི་
ལྗོངས་ཀྱི་རིག་འཛིན་མཁས་གྲུབ་རྒྱུ་སྐར་ཕྲེང་བ་ལྟ་བུའི་དབུས་ན་སྣང་བྱེད་གཞོན་ནུ་ལྟ་བུ་
འགྲན་གྱི་ཟླ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་།  མཚན་སྙན་གྱི་བ་དན་དཀར་པོ་འཛམ་གླིང་གི་ས་ཆེན་
པོ་ཀུན་ཏུ་འགོག་པ་མེད་པ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་གང་ཉིད།  ཆེར་སྙིགས་དུས་ཀྱི་ཡང་མཐའ་
འདིར་ཡང་བསྟན་འགྲོའི་མགོན་དཔུང་དམ་པར་བྱོན་ཅིང་།  བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱང་སློབ་
འབངས་སུ་བདག་གིར་བཞེས་པའི་བཀའ་དྲིན་གཞལ་ཟླ་བྲལ་བ་སྟེ་དེ་ཉིད་ཀྱི་སྐྱེས་རབས་
གསོལ་འདེབས་མདོར་བསྡུས་པ་ཉིད་བརྗོད་པ་ལ།  
གང་ཞིག་སྔོན་གྱི་མཐའ་མི་དམིགས་པ་ནས་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཤུགས་དྲག་ཏུ་གོམས་པའི་
སྟོབས་འཆང་བའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་འདིའི་ཐུགས་རྗེ་གདུལ་བྱའི་ཁམས་སུ་འཇུག་པ་ནི་
ནམ་ཡང་མི་གཡེལ་ཞིང་།  ངེས་པའི་དོན་དུ་གདོད་མ་གཞི་ནས་གྲོལ་བའི་རིག་པ་ཀུན་ཏུ་
བཟང་པོའི་ཀློང་དུ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཀྱི་
སྐུ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་གཞོན་ནུ་བུམ་པ་སྐུའི་བདག་ཉིད་དུ་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་ནས།  གདོད་མའི་
མགོན་པོ་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་སོགས་རབ་འབྱམས་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་གཙོ་བོར་བཞེངས་ཏེ་
ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་གི་འཁོར་མུ་མེད་པའི་དབུས་སུ་དུས་བཞི་འཕོ་འགྱུར་མེད་པར་བཞུགས་པ་
ལས་མ་གཡོས་བཞིན་དུ།  འགག་མེད་རང་བྱུང་གི་སྤྲུལ་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་
བཀོད་པ་ཆེན་པོས་འགྲོ་བའི་དོན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་མཛད་ཅིང་།  སྤྱིར་སྤྲུལ་པ་ལའང་
སྐུ་སྐྱེ་སྔ་ཕྱི་བསྟར་ཆགས་སུ་འབྲེལ་བའི་སྤྲུལ་པ་དང་།     དུས་གཅིག་ཏུ་སྤྲུལ་པའི་སྤྲུལ་
པ་དང་།  བྱིན་གྱིས་རླབས་པའི་སྤྲུལ་པ་སོགས་འབྱུང་ཞིང་།  དེ་དག་ཀྱང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་
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མ་ངེས་པར་གདུལ་བྱའི་ཆུ་སྣོད་ཇི་སྙེད་པར་ཐུགས་རྗེའི་ཟླ་གཟུགས་ཀྱང་དེ་སྙེད་དུ་འཆར་
བས་ན་ཕ་མཐའ་ཚད་བཟུང་དང་བྲལ་བ་བཞིན།  རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་ཟོླས་གར་ཡང་འདི་
དང་འདིའོ་ཞེས་རང་ཉམས་ཀྱི་བློས་དཔག་པར་མི་ནུས་ཀྱང་།  འདིར་ནི་སོ་སྐྱེའི་གདུལ་བྱ་ཁ་
ཅིག་གི་ངོར་སྐུ་ཚེ་སྔ་ཕྱི་བསྟར་ཆགས་སུ་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཕྱོགས་གཅིག་གི་དབང་དུ་
བྱས་ན།  རྒྱས་པའི་ལུགས་སུ་ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་གཏེར་ཆེན་རང་ཉིད་ཀྱིས་
གསུངས་པའི་སྐྱེས་རབས་གསོལ་འདེབས་མུཀྟི་ཀའི་དོ་ཤལ་ཞེས་པ་དང་། ཡབ་སྲས་
དགོངས་པ་རོ་གཅིག་པར་གྱུར་པའི་གཏེར་སྲས་༧ཁྱབ་བདག་འཇིགས་མེད་ཚེ་དབང་ཕྲིན་
ལས་ནོར་བུ་དགེ་ལེགས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྡེས་མཛད་པའི་འཁྲུངས་རབས་གསོལ་
འདེབས་མུཀྟི་ཀའི་དོ་ཤལ་གྱི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་དགྱེས་པའི་མགུལ་
རྒྱན་པདྨ་ར་གའི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་དང་།  གཞན་ཡང་གཏེར་ཆེན་རང་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་སྲས་
ཡོངས་ཀྱི་ཐུ་བོ།  ངེས་པ་དོན་གྱི་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་༧བྱ་བྲལ་བ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་
ཆེས་མཛད་པའི།  སྤྲུལ་པའི་༧གཏེར་ཆེན་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་འགྲོ་འདུལ་གླིང་པ་
རྩལ་གྱི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་དད་གསུམ་ས་བོན་དང་།  གཞན་ཡང་ཞིབ་པར་རྟོགས་
འདོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གི་རང་གཏེར་ཁག་གི་གཏེར་གྱི་ལུང་བྱང་དང་ལོ་
རྒྱུས་སོགས་ལས་མཁྱེན་པར་འཚལ་ལོ།།   །།  

དེ་ལྟར་སྐྱེས་རབས་གསོལ་འདེབས་རྒྱས་བསྡུས་ཅི་རིགས་ཡོད་པ་ལས།  འདིར་ནི་ཤིན་ཏུ་
བསྡུས་པའི་ལུགས་སུ་བྱས་ཏེ་གཏེར་ཆེན་ཉིད་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་ཞལ་གསུང་མ་གསོལ་འདེབས་ཤྭ་
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ལོ་ཀ་བསེ་རུའི་གྲངས་ལྡན་འདིའི་དགོངས་དོན་ཅུང་ཞིང་འགྲེལ་བ་ལ།  དེ་ལ་ཚིག་རྐང་དང་
པོ།  སྔོན་ཚེ་རིག་འཛིན་ནུས་ལྡན་རྡོ་རྗེ་རྩལ།  །ཞེས་གསུངས་ཏེ།  དེ་ཡང་ད་ལྟའི་
བསྐལ་པ་བཟང་པོ་ཞེས་གྲགས་པ་འདིར་སངས་རྒྱས་སྟོང་དང་རྩ་གཉིས་བྱོན་ནས་འགྲོ་
ཁམས་མཐའ་དག་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ་སྦར་བར་མཛད་པས་ན་སྒྲོན་
མེའི་བསྐལ་པའམ་བསྐལ་པ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་སྟེ།  དེ་ལྟར་བསྐལ་བཟང་གི་སངས་རྒྱས་
སྟོང་དང་རྩ་གཉིས་པོ་རྣམས་ལ་དབང་བསྐུར།  ལུང་བསྟན།  བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་སྨོན་
ལམ་ཟབ་མོས་གཏད་རྒྱ་མཛད་པ་པོ།  རྣམ་འདྲེན་སྟོང་རྩའི་རིགས་ཀྱི་བདག་པོར་གྱུར་པའི་
རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ནུས་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཞེས་པ་དེ་ནི་གཏེར་ཆེན་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་ཡི་
སྐྱེས་རབས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་དང་པོའོ།  །དེ་ནས་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་རྣམ་འདྲེན་བཞི་པ་ཤཱཀྱ་
ཐུབ་པའི་དུས་སུ་སྲས་ཀྱི་ཐུ་བོ་གཉིས་ཀྱི་ཡ་གྱལ།  རྒྱལ་བ་ཉིད་དང་དགོངས་པ་མཉམ་
པར་གྱུར་པ་ཤེས་རབ་ཅན་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་འཕགས་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ནི་སྐུ་ཕྲེང་
གཉིས་པའོ།  །རྒྱ་གར་གྱི་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཅུར་གྲགས་པའི་སྤྱི་མེས་གྲུབ་བརྙེས་ཆེན་པོ་
བྲམ་ཟེ་ས་ར་ཧ་པའམ་མདའ་སྣུན་ཞབས་ཞེས་པ་དེ་ནི་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པའོ།  །འཕགས་
ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཨིནྡྲ་བྷུ་ཏིའི་བཀའ་ཡི་མདུན་ན་འདོན་ཆོས་བློན་ཆེན་པོ་ཀྲྀཥྞ་འཛིན་ཞེས་པ་
དེ་ནི་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པའོ།  །རྒྱ་བལ་གྱི་ཁྱོན་ཀུན་ཏུ་གྲགས་ཆེ་བའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཧཱུཾ་ཀ་ར་
འམ་ཧཱུཾ་མཛད་ཞེས་པ་དེ་ནི་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པའོ།  གུ་རུའི་ཐུགས་སྲས་རྗེས་འབངས་ཉེར་ལྔར་
གྲགས་པའི་ནང་གསེས་གུ་རུ་ཉིད་དང་དགོངས་པ་མཉམ་པར་གྱུར་པའི་འབྲོག་བན་ཁྱེའུ་ཆུང་
ལོ་ཙཱ་བ་ཞེས་པ་དེ་ནི་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པའོ།  །རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་གྱི་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་ཇོ་བོ་
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སྨྲྀཏི་ཛྙཱན་ཀཱིརྟིའམ་དྲན་པ་ཡེ་ཤེས་གྲགས་ཞེས་པ་དེ་ནི་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པའོ།  །འཕགས་བོད་
གཉིས་སུ་གནད་ལྔ་རིགས་པའི་པིཏ་ཆེན་པོར་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་རོང་ཟོམ་ཆོས་ཀྱི་བཟང་
པོ་ཞེས་པ་དེ་ནི་སྐུ་ཕྲེང་བརྒྱད་པའོ།  །དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀཿཐོག་པའི་གདན་སར་དགེ་འདུན་ཁྲི་
ཕྲག་བརྒྱད་ལས་བརྒལ་བའི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་དེའི་བསྟན་པའི་བདག་པོ་དམ་པ་བདེ་
བར་གཤེགས་པ་ཞེས་པ་དེ་ནི་སྐུ་ཕྲེང་དགུ་པའོ།  །མཉམ་མེད་སྒམ་པོ་པའི་སློབ་མའི་གཙོ་
བོ་སངས་རྒྱས་འཁོར་བ་འཇིག་གི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་གྲགས་པ་འགྲོ་མགོན་འཕགས་མོ་གྲུབ་
པའི་ཐུགས་སྲས་ཀྱི་ཐུ་བོ་རྟོགས་པ་མཐོ་བའི་སྙན་པ་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་གྲགས་པ་དཔལ་ལྡན་
གླིང་རྗེ་རས་པ་ཞེས་པ་དེ་ནི་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པའོ།  །དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་བརྒྱུད་འཛིན་ཆེན་པོ་
ས་ཆེན་པོ་ན་བཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བསམ་བཞིན་མི་ཡི་སྲིད་པ་བཟུང་ནས་
བོད་ཁམས་ཡོངས་རྫོགས་ལ་སྟོབས་ཀྱིས་མངའ་དབང་བསྒྱུར་བ་པོ་འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་
འཕགས་པ་ཞེས་པ་དེ་ནི་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཅིག་པའོ།  །ནག་ཕྱོགས་བདུད་རིགས་མ་རུང་པ་
རྣམས་མངོན་སྤྱོད་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས་སྒོ་ནས་ཚར་བཅད་ཅིང་གཏན་བདེ་ངེས་ལེགས་
ཀྱི་ས་ལ་སྒྲོལ་བའི་མཐུ་སྟོབས་མངའ་བ་ཧེ་པ་ཆོས་འབྱུང་ཞེས་པ་དེ་ནི་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་
པའོ།  །འབྲོག་བན་རྣམ་སྤྲུལ་གཏེར་ཆེན་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བོད་ཁམས་མཐའ་དབུས་
ཀུན་ཏུ་བཞུགས་པའི་སྔ་འགྱུར་བའི་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་བཤེས་གཉེན་དུ་གྱུར་ནས་  
གནས་གཏེར།  ཆོས་གཏེར།  རྫས་གཏེར་ལ་སོགས་པའི་གཏེར་ཁ་གྲངས་ལས་འདས་
པའི་ཆོས་མཛོད་ལ་མངའ་དབང་འབྱོར་བ་དེ་ནི་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པའོ།  །གཏེར་ཆེན་བདུད་
འདུལ་རྡོ་རྗེའི་ཡང་སྤྲུལ་རྒྱལ་བ་ཀཿཐོག་པའི་གདན་སར་བཤད་སྒྲུབ་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་སྒོ་
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ནས་ལེགས་པར་སྐྱོང་བའི་རྒྱལ་སྲས་བསོད་ནམས་ལྡེའུ་བཙན་ཞེས་པ་དེ་ནི་སྐུ་ཕྲེང་བཅོ་ལྔ་
པའོ།  །རྒྱལ་སྲས་བསོད་ནམས་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་རྣམ་སྤྲུལ་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་བཅུད་
གསང་བ་ཟབ་མོའི་ཆོས་ཀྱི་མཛོད་འཆང་ཞིང་རྒྱལ་བ་ཀཿཐོག་པའི་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་
དགུང་དུ་བསྒྲེངས་པའི་གཏེར་ཆེན་བདུད་འདུལ་རོལ་པ་རྩལ་ཞེས་པ་དེ་ནི་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་དྲུག་
པའོ།  །གཏེར་ཆེན་བདུད་འདུལ་རོལ་པ་རྩལ་གྱི་རྣམ་རོལ་སྐུ་ཚེ་དེ་ཉིད་ལ་སྦྱང་བརྩོན་ཉི་ཚེ་
བའི་ངལ་བ་ལ་མ་ལྟོས་པར་མི་མིན་རང་སྣང་གི་སྟོན་པ་ལས་དོན་བརྒྱུད་ཀྱི་ཕ་ཕོབ་ཐོབ་པས་
ཆོས་ཉིད་ནམ་མཁའི་ཀློང་མཛོད་ཆེན་པོ་འམ་ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པའི་དབྱིངས་
ལས་ཟབ་རྒྱས་གདམས་པའི་མཛོད་ཆེན་པོ་རྣམས་རྒྱ་རང་བྱུང་དུ་གྲོལ་བ་རང་དབང་འབྱོར་བ་
སྤྲུལ་པའི་༧གཏེར་ཆེན་གར་དབང་བདུད་འཇོམས་གླིང་པ་ནི་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བདུན་པའོ།  །དེའང་
སྔོན་ཚེ་ཞེས་པའི་ཁོངས་སུ་ད་ལྟའི་རྒྱལ་དབང་པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་༧གཏེར་ཆེན་འཇིགས་བྲལ་
ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཡན་གྱི་སྐུ་ཕྲེང་རྣམས་ཤུགས་ཀྱིས་བསྟན་ཅིང་བསྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས་
རྣམས་ཀྱི་རིགས་བདག་ཏུ་གྱུར་པ་རིག་འཛིན་ནུས་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་མཚན་ནི་དངོས་སུ་
བསྟན་པ་བཅས་རང་གསུང་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཚིག་རྐང་དང་པོའི་དོན་ཅུང་ཞིག་བཀྲལ་ཟིན་
ཏོ།།   །། 

ད་ནི་ཚིག་རྐང་གཉིས་པ།  མ་འོངས་བདེ་གཤེགས་མོས་པ་མཐའ་ཡས་ཞབས།  །
ཞེས་གསུངས།  མ་འོངས་པ་ནའང་།  བཟོ་དང་སྐྱེ་དང་བྱང་ཆུབ་ཆེ།  །ཞེས་གསུངས་པ་
ལྟར་བཟོ་བོའི་སྤྲུལ་སྐུ་དང་།  སྐྱེ་བ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་།  མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ལ་སོགས་པ་གང་
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འདུལ་ཐབས་མཁས་ཀྱི་མཛད་པ་རྟག་ཁྱབ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པས།   གཡོ་བ་དང་འབད་པའི་
རྩོལ་བ་མི་མངའ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་མཛད་པ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་
དང་།  འགྲོ་བའི་དཀར་པོ་རྣམ་པར་འཕེལ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ལས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རང་འབྱུང་བ་
ནི་ཆུ་དང་ཟླ་གཟུགས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་དང་མཚུངས་པར་སྣང་སྟེ།  ཟླ་བ་ལ་
གཟུགས་བརྙན་འཇོག་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པ་ལྟར་ལོངས་སྐུ་ལའང་གདུལ་བྱའི་ངོར་སྤྲུལ་པ་
འགྱེད་བའི་ནུས་པ་ཡོད་པ་དང་།  ཆུ་སྣོད་ལ་གཟུགས་བརྙན་འཛིན་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པ་
བཞིན་གདུལ་བྱ་ལ་སྤྲུལ་པ་སྣང་བའི་བསོད་ནམས་ཡོད་པ་དང་།  དེ་གཉིས་འཛོམས་དུས་ཆུ་
ཟླ་འབད་རྩོལ་མེད་པར་འཆར་བ་ལྟར་གདུལ་བྱ་འདུལ་བྱེད་དུས་འཛོམ་པ་ན་ལོངས་སྤྱོད་
རྫོགས་པའི་སྐུ་ལས་སྤྲུལ་པའི་གཟུགས་བརྙན་སྐད་ཅིག་ཀྱང་མི་ཡོལ་བར་འབྱུང་བ་ནི་ཆོས་
ཉིད་ཡིན་པས་ན།  ཇི་སྐད་དུ།  ཇི་སྲིད་ནམ་མཁའ་གནས་པ་དང་།  །འགྲོ་བ་ཇི་སྲིད་གནས་
གྱུར་པ།  །དེ་སྲིད་བདག་ནི་གནས་གྱུར་ནས།  །འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བར་ཤོག  །
ཅེས་པ་ལྟར།  ཇི་སྲིད་འཁོར་བའིསྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་མ་སྟོང་གི་བར་དེ་སྲིད་དུ་མགོན་པོ་
གང་གི་སྤྲུལ་པའི་ཟོླས་གར་ཡང་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་འབྱུང་ནས་འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་དང་
བཅས་པ་སེལ་ཞིང་སེལ་བར་འགྱུར་རོ།        །ཁྱད་པར་སྐུ་ཕྲེང་གསོལ་འདེབས་འདིའི་
དགོངས་དོན་ལྟར་ན།  འཛམ་བུ་གླིང་འདི་ལ་ཡུལ་གྲུ་ཆེན་པོ་དྲུག་ཏུ་གྲགས་པའི་ནང་ཚན་
བྱང་ཕྱོགས་ཤམ་བྷ་ལ་ཞེས་པ་ཡུལ་གྱི་བཀོད་པ་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་དེར་ས་བཅུའི་རྒྱུན་
མཐའ་ལ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་རྒྱལ་པོའི་ཚུལ་འཛིན་པ་རྒྱུན་མར་བྱོན་
པ་ལས།  གཏེར་ཆེན་མཆོག་ནི་ཤམ་བྷ་ལའི་རིགས་ལྡན་རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་པོ་ཉེར་ལྔ་པ་རྡོ་རྗེ་
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རྣོན་པོ་སྟེ་དྲག་པོ་ལྕགས་འཁོར་ཅན་གྱི་སྲིད་པ་བཟུང་ནས་སྐྱེ་འགྲོའི་བདེ་སྐྱིད་ལ་རྟག་ཏུ་
གནོན་ཅིང་འཚེ་བའི་མ་རུང་པ་ཀླ་ཀློའི་དཔུང་ཚོགས་མིང་གི་ལྷག་མར་གཞོམ་ཞིང་ཐམས་ཅད་
ཞི་བ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་ལ་འདྲེན་པ་པོ་དེ་ནི་གཏེར་ཆེན་ཉིད་ཀྱི་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་སྤྲུལ་པའོ།  །
གཞན་ཡང་མདོ་སྡེ་སྐལ་པ་བཟང་པོར་བསྐལ་བཟང་གི་སངས་རྒྱས་རེ་རེ་ནས་སེམས་ཅན་གྱི་
དོན་དུ་ཐུགས་བསྐྱེད་ཅིང་སྨོན་ལམ་མཛད་པའི་སྐབས་སུ་རྣམ་འདྲེན་རྣམ་འདྲེན་སྟོང་རྩའི་ཐ་
ཆུང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་སྨྲས་པ།  སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ནམ་མཁའ་དང་འདྲ་ལ་
སེམས་ཅན་ཀྱང་ཟད་པ་མེད་པས།  བདག་གི་ཁྱེད་ཀུན་གྱི་འཁོར་དང་སྐུ་ཚེ་ཚད་ལ་སོགས་
པ་ཀུན་བསྡོམས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་དེ་ལྟ་བུ་རྣམས་བདག་གཅིག་པུས་བྱེད་པར་
སྨོན་ལམ་གདབ་བོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དེ་ཡི་མོད་ལ་བར་སྣང་ལས་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ལེགས་སོ་
ཞེས་པའི་སྒྲ་བྱུང་ངོ་།  །དེ་ལྟའི་སྨོན་ལམ་གྱི་མཐུ་ལས་སངས་རྒྱས་སྟོང་གི་མཐའ་མ་འབྱུང་
འགྱུར་གྱི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མོས་པ་མཐའ་ཡས་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ནི་གཏེར་ཆེན་ཉིད་ཀྱི་མ་
འོངས་འབྱུང་གྱུར་གྱི་སྤྲུལ་པ་འོ།  །དེས་ནི་ཚིག་རྐང་གཉིས་པའི་དོན་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པའི་
ཚུལ་གྱིས་བསྟན་ཟིན་ཏོ།  ། 

ད་ནི་ཚིག་རྐང་གསུམ་པ།   ད་ལྟར་པད་འབྱུང་རྒྱལ་ཚབ་འབྲོག་བན་དངོས།  །ཞེས་
གསུངས་པའི་དོན་ལ།  བདག་ཅག་གི་འདྲེན་མཆོག་མཚུངས་པ་མེད་པ་ཁམས་གསུམ་
ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་༧བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་མཆོག་ནི།  འབྲོག་བན་ཁྱེའུ་
ཆུང་ལོ་ཙཱའི་སྐུའི་སྤྲུལ་པ།  དབྱིངས་ཕྱུག་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་གསུང་གི་སྤྲུལ་པ།  རྒྱལ་
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དབང་པདྨ་ཀཱ་རའི་ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་པའི་ཚུལ་སོགས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་བདུད་
འཇོམས་གླིང་པ་སོགས་གཏེར་རྙིང་དུ་མའི་ལུང་གིས་བསྔགས་པ་སྟེ།  སྐྱེས་མཆོག་གང་
ཉིད་སྦས་ཡུལ་པདྨ་བཀོད་དུ་ཡབ་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་གདུང་བརྒྱུད་དང་།  
ཡུམ་རཏྣ་གླིང་པའི་གདུང་བརྒྱུད་འཛིན་པ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་ཤིང་འབྲུག་གི་ལོར་མཚན་
དཔེའི་པདྨོ་གསར་དུ་བཞད།  གཞོན་ནུའི་དུས་ནས་བཟང་པོའི་བག་ཆགས་ཀྱི་རིགས་སད་
པས་གུ་རུ་ཡབ་ཡུམ་གྱིས་དགྱེས་ཞལ་དངོས་སུ་བསྟན་ནས་ཟབ་གཏེར་གྱི་བདག་པོར་
དབང་བསྐུར་ཞིང་།  པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་མངའ་གསོལ་བའི་མཚན་༧ཨོ་རྒྱན་གར་དབང་
འགྲོ་འདུལ་གླིང་པ་རྩལ་ཞེས་གསོལ།  མཁས་གྲུབ་ཚད་མའི་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མ་ལས་སྨིན་
གྲོལ་རྒྱབ་བརྟེན་དང་བཅས་པའི་བདུད་རྩི་ཚིམས་པར་གསོལ་བས་ཐུགས་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་
ཕྱུག  ལྟ་སྒོམ་དང་གྲུབ་མཐའི་གནད་འབྱེད་པ་ལ་སྐྱེས་ཐོབ་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀློང་བརྡོལ་ནས་
དུས་གསུམ་དུ་འགྲན་པའི་ཟླ་དང་བྲལ་བའི་མཁས་པའི་དབང་པོར་གྱུར།  ཕར་ཕྱིན་དྲུག་དང་
བསྡུ་བའི་དངོས་པོ་བཞི་ལ་བརྟེན་ནས་འགྲོ་བ་རྣམས་གནས་སྐབས་མངོན་མཐོ་དང་མཐར་
ཐུག་ངེས་པར་ལེགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་གོ་འཕང་ལ་དཀྲི་བའི་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོར་གྱུར།  
དྲང་དོན་དཀའ་ཐུབ་ཀྱི་ལམ་ལ་མི་ལྟོས་པར་ངེས་དོན་ཨ་ཏི་འོད་གསལ་སྙིང་པོའི་གསེང་
ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་གྲུབ་པའི་ས་མཐོན་པོར་གཤེགས་པའི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གཅིག་
ཅར་དུ་འབར།  ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མས་ཤོག་སེར་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་དངོས་སུ་ཕུལ་ཞིང་
ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མས་བུ་བཞིན་དུ་མེལ་ཚེ་མཛད་།  འབར་བ་གསུམ་དང་འདུ་བ་རྣམ་གསུམ་
ལ་དབང་བས་མཆོག་དམན་བར་མའི་སྐྱེ་འགྲོ་ཀུན་གྱིས་གཙུག་ཏུ་བསྐུར།  སྙིགས་ལྔའི་
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རང་མདངསཆེས་ཆེར་བདོ་བའི་དུས་ཀྱི་མར་གཤམ་འདི་ལྟ་བུར་ཡང་སྔ་འགྱུར་བའི་བཤད་
སྒྲུབ་ཀྱི་བསྟན་རྒྱུན་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་ཉམས་པ་སླར་གསོས་ཕྱོགས་བརྒྱར་སེྤལ་བའི་
ཐུགས་བསྐྱེད་ཟབ་མོས་དགེ་འདུན་པའི་འདུས་སྡེ་རྒྱ་ཆེར་བཏབ།  རང་སྐལ་གྱི་ས་གཏེར་
ཁག་དངོས་སུ་འདོན་པའི་རྩོལ་བ་བཏང་སྙོམས་སུ་བཞག་ནས་དོན་ཆེན་ལ་ཉེ་བར་དགོངས་
ཏེ་བཀའ་རྙིང་གི་བསྟན་པ་སྐྱོང་བ་ལ་གཙིགས་སུ་མཛད་དེ་མཛོད་ཆེན་ལྔ་ལ་སོགས་པའི་
བརྒྱུད་སྲོལ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གླིང་བཞིའི་མཁའ་ལ་བསྒྲེངས།  གཞན་
ཡང་སྙིགས་མའི་སྐྱེ་འགྲོ་རྣམས་ཀྱི་བསོད་ནམས་གསོག་པའི་མཆོད་སྡོང་དུ་རྔ་ཡབ་ཟངས་
མདོག་དཔལ་གྱི་རི་པདྨ་འོད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་བཞེངས་ཞིང་
སྒྲུབ་པའི་སྡེ་བཅས་པ་གསར་འཛུགས་མཛད་དེ་བཤད་སྒྲུབ་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱིས་བསྟན་
འགྲོའི་རྒུད་པ་མ་ལུས་པ་བསལ།  སྔ་རབས་ཀྱི་དཔེ་རྒྱུན་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པའི་རིགས་ཀྱིས་
མཚོན་པའི་རྟེན་གསུམ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བསྟན་པའི་བཙས་སུ་གསར་བཞེངས་ཀྱིས་
བོད་ཁམས་ཡོངས་ཀྱི་ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་རྩ་ལག་གཅིག་པུར་གྱུར།  དེར་མ་ཟད་བོད་དང་
བོད་ཆེན་པོའི་ལྗོངས་ཀུན་དང༌།  འབྲུག་དང་བལ་ཡུལ།  རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག  ཨ་རི་དང་
ཡོ་རོབ་སོགས་འཛམ་གླིང་གི་ས་ཆེན་པོ་ཀུན་ཏུ་ཞབས་ཀྱིས་བཅག་ནས་ཆོས་དང་དམ་རྫས་
ཀྱི་འབྲེལ་བ་དང་།  ཞལ་མཇལ་གསུང་ཐོས་གཏམ་གྱི་འབྲེལ་པ་ཚུན་གྱིས་སྐྱེ་འགྲོ་མ་ལུས་
པ་རྔ་ཡབ་པདྨ་འོད་ཀྱི་ཞིང་དུ་འདྲེན་པར་མཛད་དོ་ཞེས་པའི་ལུང་བསྟན་རྣམས་དོན་ལྡན་དུ་
མཛད།  གང་གི་གདུལ་བྱར་གྱུར་པའང་མཁས་གྲུབ་ཀྱི་བླ་ཆེན།  གོ་གནས་ཅན་གྱི་རྒྱལ་
བློན།  མི་དཔོན་ཆེན་པོའི་ཚོགས་བགྲངས་ཀྱིས་མི་ལང་བས་ཞབས་ལ་བཏུད་ཀྱང་ཁེངས་
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དྲེགས་སོགས་མི་མངའ་ཞིང་།  འཇིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི་གཡེང་བ་རྩད་ནས་བཅད་དེ་ཐ་
མལ་སྦས་ཚུལ་གྱི་བརྟུལ་ཞུགས་ཁོ་ན་བསྐྱང༌།  སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་བསམ་གྱིས་
མི་ཁྱབ་པ་རྣམས་སུ་བགྲོད་ཅིང་ལྷ་དང་བླ་མའི་ཞལ་གཟིགས་པ་དང་།  ཡིད་དམ་དང་
མཁའ་འགྲོས་ལུང་བསྟན་པ་སོགས་པའི་དག་པའི་སྣང་བ་འབྱམས་ཀླས་སུ་གཟིགས་ནའང་
གསང་རྒྱ་དམ་པོས་བཅིང་བར་མཛད་པ་ལས།  ངོམས་ཆོས་དང་བདག་བསྟོད་མཆོག་འཛིན་
སོགས་གཏན་ནས་མི་མངའ།  གདུལ་བྱའི་ལས་སྨོན་དུས་ལ་འབབ་པ་ན་འོད་གསལ་
དགོངས་པའི་ཀློང་མཛོད་ཀྱི་རྒྱ་རང་བྱུང་དུ་གྲོལ་བ་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་དགོངས་གཏེར་ཟབ་
ཆོས་ཀྱི་སྐོར་རྩ་གསུམ་ཆོས་སྐྱོང་དང་བཅས་པའི་ཕྱི་ནང་གསང་བ་ཡང་གསང་གི་སྒྲུབ་ཕྲིན་
ཁག་དང་།  ལས་ཚོགས་ཁག  རྒྱབ་ཆོས་ཁྲིད་ཡིག་ཁག་སོགས་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་
ཁྲག་གི་དྭངས་བཅུད་ལྟ་བུ།  དོན་འདུས་ལ་ཞལ་གསལ་བ།  དོན་བརྒྱུད་བྱིན་རླབས་ཀྱི་
མཚན་ཁ་ཆེ་ཞིང་འགྲུབ་ཐག་ཉེ་བ་སོགས་འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་དུ་བྱེད་པའི་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ་
ལྟ་བུའི་ཟབ་ཆོས་རྣམས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས།  ལུང་ཟིན་ཆོས་བདག་དང་ལས་ཅན་བཀའ་
བབས་ཀྱི་བརྒྱུད་འཛིན་རྣམས་ལ་བཀའ་རྫོགས་ལུང་རྫོགས་སུ་བསྩལ་ཏེ་འཛམ་གླིང་གི་ས་
ཆེན་པོའི་ཁྱོན་ཁམས་ཀུན་ཏུ་ཟབ་ཆོས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཐང་མར་བརྡལ་བ་སོགས།  མདོར་ན་
གཏེར་བྱིན་གྲུབ་པ་ཡོངས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་གཏེར་ཆེན་དུ་གྲགས།  བླ་རྫོགས་
ཐུགས་གསུམ་དང་བཀའ་དགོངས་ཕུར་གསུམ་སོགས་གཏེར་རྙིང་ཁག་དུ་མ་འཁྲུགས་པ་
རྣམས་བསྡེབས།  གབ་པ་རྣམས་མངོན་དུ་ཕྱུང་ནས་ཆོག་ཁྲིགས་མན་ངག་གིས་ཟུར་བརྒྱན་
སྟེ་ཡོངས་སུ་གསལ་བར་མཛད།  མཁས་པ་རྣམས་མགུ་ཞིང་བླུན་པོ་རྣམས་ཆོ་གའི་ལྷག་
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ཆད་ཀྱི་ཉེས་པ་ལས་སྐྱོབས་ནས་ཚུལ་ལྡན་དུ་འཇུག་པ་བདེ་བར་མཛད་པ་སྟེ།  དེའང་རང་
ལུགས་གཏེར་གསར་གྱི་སྐོར་དང་།  གཏེར་རྙིང་ཆོག་སྒྲིག་གི་སྐོར།  དེ་དག་ལ་ཁོག་
དབུབ་དང་འདྲ་འབག། བསྙེན་ཡིག  ལས་ཚོགས།་ ཟིན་བྲིས་གྱི་སྐོར་སོགས་དང་།  
དབང་བཞིའི་ལམ་འགྲོས་དང་སྦྱར་བའི་ཁྲིད་ཡིག་སྐོར་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་དུ་མ་དང་།  བོད་ཀྱི་
རྒྱལ་རབས་དང་ཆོས་འབྱུང༌། རྙིང་བསྟན་རྣམ་བཞག་སོགས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སྐོར།  གསན་
ཡིག་དང་རྒྱབ་ཆོས་ཀྱི་སྐོར་སོགས་གསུང་འབུམ་ཁྱོན་བསྡོམས་པོད་གྲངས་ཉེར་ལྔ་དང་།  
གཞན་ཡང་སྔ་འགྱུར་བཀའ་མའི་དཔེ་རྙིང་འཁྱར་བ་ཚོལ་བསྡུས་དང་ཞུས་དག་གིས་གཏན་
ལ་ཕབ་ནས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་པོད་གྲངས་བཞི་བཅུ་ཞེ་བརྒྱད་སོགས།  མདོར་
ན་སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་གཉིས་ཀྱི་དཔེ་རྒྱུན་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གྱིས་
མཚོན་སྨིན་གྲོལ་རྒྱབ་བརྟེན་དང་བཅས་པའི་འཆད་སེྤལ་མཛད་ཚུལ་ནི།  འཕགས་བོད་
གཉིས་ཀའི་ཡུལ་དུའང་སྔར་བྱུང་མ་མྱོང་བས།  སྙིགས་དུས་འདིར་པད་འབྱུང་གཉིས་པ་ལྟ་
བུའི་མཛད་པ་བསྐྱངས།       དེ་ལྟར་གང་གི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་དུས་ཀྱི་མཐར་ཡང་གསང་
ཆེན་འོད་གསལ་སྙིང་པོའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་བསྟན་རྒྱུན་དྲི་མ་མེད་པ་རྨང་ནས་གཞིར་
བཞེངས་སུ་སློང་བར་མཛད་པའི་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ཏེ།  མེ་སྟག་ལོར་གཟུགས་སྐུ་
སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱི་བཀོད་པ་དབྱིངས་སུ་བསྡུས་པ་འམ་སྤྲུལ་གཞི་ཀུན་བཟང་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་
ཐུགས་ཀྱི་ཀློང་དུ་རོ་གཅིག་པར་གྱུར།  དེས་ནི་ཚིག་རྐང་གསུམ་པའི་དོན་དཀྲལ་ཟིན་
ཏོ།།  །། 
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དེ་ནས།  འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེར་གསོལ་བ་འདེབས།  །ཞེས་གསུངས་པས།  
༧སྐྱབས་རྗེ་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ནི་གཏེར་ཆེན་ཉིད་ཀྱི་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་ཞིག་སྟེ།  
དེའང་རང་གསུང་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་དང་འབྲེལ་བའི་གསོལ་འདེབས་ལས།  ཡབ་རྗེ་ལྷ་
རིགས་འཇམ་དཔལ་ནོར་བུ་ལ།  །ཌཱ་ཀིས་ཕ་བས་ལྷག་པའི་བུ་འབྱུང་ཞེས།  །ལུང་བཞིན་
མ་བཙས་གོང་ནས་བཏགས་པའི་མིང་།  །ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེར་གྲགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།  །
ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན།  ཡབ་ནི་ཚངས་པ་ལྷའི་མེ་ཏོག་༼ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་༽གི་
གདུང་བརྒྱུད་ལས་ཀཿཐོག་སྤྲུལ་སྐུ་འཇམ་དཔལ་ནོར་བུ་བསྟན་འཛིན་ལ་མཁའ་འགྲོས་ལུང་
བསྟན་པའི་མཚན་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཞེས་པ་ལ།  འཇིགས་བྲལ་ཞེས་པ་ཀརྨ་པས་བསྣན་པ་ཡིན་
ཞེས་ངག་རྒྱུན་ལས་ཐོས།  འདི་ནི་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་མཚན་མཆོག་སྟེ།  
མཚན་དེ་ལྡན་གྱི་སྐྱབས་མཆོག་རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་ཉིད།  རྒྱལ་ཀུན་འདུས་པའི་སྤྱི་
གཟུགས་སུ་ངེས་པའི་བློས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁའམ་སྤྱི་གཙུག་ཏུ་སྒོམ་ནས་བདག་དང་
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རླབས་ཏུ་གསོལ་ཞེས་གསོལ་བ་ཕུར་ཚུགས་སུ་
འདེབས་པ་ལས།  མོས་གུས་དུང་དུང་བྱས་པས་བླ་མའི་སྐུའི་གནས་བཞི་ནས་འོད་ཟེར་བྱུང་
སྟེ་དབང་བཞི་རིམ་ནོད་ཀྱི་མཐར་ཐུགས་ཡིད་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས་ནས་གདོད་མའི་གཞི་ལ་
བཞུགས་པའི་འབྲས་བུ་དོན་གྱི་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་མངོན་དུ་སད་དེ།  ཆོས་སྐུ་གཏིང་
གསལ་གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུའི་ནང་དབྱིངས་སུ་སངས་རྒྱས་པར་འགྱུར་ནི་འདི་ཡི་དགོས་དོན་
སྙིང་པོ་ཡིན་པས་ན་བློ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་འདི་ཁོ་ན་ལ་ནན་ཏན་སྙིང་པོར་བྱའོ།  །ཞེས་ཚིག་
རྐང་བཞི་པའི་དོན་ཅུང་ཟད་དཀྲལ་བ་བཅས་ཀྱིས་མཐའ་ཡོངས་སུ་རྒྱས་པར་བྱས་སོ།།    །། 
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བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་འདིའི་ཡང་སྲིད་༧སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་སངས་རྒྱས་པདྨ་བཞད་པ་འགྲོ་
འདུལ་རིག་འཛིན་ཕྲིན་ལས་གྲུབ་པའི་སྡེའམ་པདྨ་འོད་གསལ་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་ནི།  
ཡབ་གཏེར་ཆེན་དམ་པའི་རིགས་སྲས་མདོ་བླ་མཆོག་སྤྲུལ་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་དང་།  
ཡུམ་ཌཱཀིའི་མཚན་རྟགས་ཚང་བ་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་ལྕགས་རྟ་ལོར་ངོ་
མཚར་བའི་ལྟས་དུ་མ་དང་བཅས་གཟུགས་སྐུ་མཚན་དཔེའི་པདྨོ་གསར་དུ་བཞད།  སྐུ་ན་
ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་བཟང་པོའི་བག་ཆགས་སད་པས་འཕགས་ཆེན་གྱི་རྣམ་ཐར་ཁྱད་པར་ཅན་
མངའ།  སྐྱེས་ཐོབ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་རྩལ་ཁ་འབར་བས་འབྲི་ཀློག་སོགས་
གཟིགས་པ་ཙམ་གྱིས་མཁྱེན།  ཉིད་ཀྱི་ཁུ་བོ་གཏེར་སྲས་༧ཁྱབ་བདག་འཇིགས་མེད་ཕྲིན་
ལས་ནོར་བུ་མཆོག་དང་།  གོང་མའི་དངོས་སློབ་ཡོངས་ཀྱི་ཐུ་བོ་༧སྐྱབས་རྗེ་བྱ་བྲལ་བ་
སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་དང་།  གཏེར་སློབ་གོ་འཇོ་སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་ཆེ་མཆོག་སོགས་བརྒྱུད་ལྡན་
མཁས་གྲུབ་ཅན་གྱི་བླ་མ་དུ་མའི་ཞབས་ལ་མཉེས་པ་གསུམ་གྱིས་བསྟེན་ནས་བཀའ་གཏེར་
གྱི་དབང་ལུང་མན་ངག་དང་བཅས་པའི་བདུད་རྩི་ཚིམ་པར་གསོལ།  སྔོན་གནས་རྗེས་དྲན་
གྱི་སྟོབས་ལས་ལུང་དང་རྟོགས་པའི་ཆོས་སྒོ་མཐའ་ཡས་པ་ལ་མཁྱེན་རླབས་ཤིན་ཏུ་འབར།  
ད་ལྟ་དགུང་གྲངས་བཅོ་ལྔ་པའི་དུས་ནས་ཀྱང་འགྲན་གྱི་ཟླ་ཐམས་ཅད་དང་ཡོངས་སུ་བྲལ་
བའི་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་རྨད་དུ་བྱུང་བས་རླབས་ཆེན་གྱི་ཕྲིན་ལས་
ཕྱོགས་མེད་དུ་རྒྱས་པའི་སྒོ་ནས་གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་བའི་བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་མགོན་དཔུང་
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དམ་པར་འཚོ་ཞིང་བཞེས་པའོ།  །ཞེས་པ་འདི་ནི་ཁྱབ་བདག་གཏེར་ཆེན་བདུད་འཇོམས་ཡབ་སྲས་ཀྱི་བཀའ་
འབངས་ཐ་ཤལ་བ་རེབ་གོང་ཕྱོགས་ཀྱི་འཁྱར་པོ་ཚེ་སྒྲུབ་མཐར་ཕྱིན་པས།  གཏེར་ཆེན་ཡབ་སྲས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་
རྣམས་གཞི་བྱས་ནས་སྐབས་སུ་བབས་པའི་དགོས་དབང་དང་འཚམས་པར་རང་བློས་གང་ལྕོགས་བྲིས་ཞིང་གསོལ་བ་
བཏབ་པ་སྟེ།  འདིས་ཀྱང་འབྲེལ་ཚད་ཀུན་བཟང་ཁྱབ་བདག་བླ་མའི་གདུལ་བྱར་འགྱུར་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག།        །།
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