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འཚོ་བ་སོགས་སྤྲད་ནས་ལོ་གསུམ་ཀྱི་བཪ་ཁྲལ་ཪིགས་བསྡུ་ལེན་མི་བྱེད་པ་འདི་ཐད་ ༧ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནས་བཀའ་དྲིན་སམ་ཀྱི་མི་འཁྱབ་པ་གནང་འདུག་པ་ཁྱོད་མི་སེཪ་རྣམས་ནས་ཀྱང་༧ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་
བཀའ་དྲིན་སྙིང་ལ་བཅང་
ཏེ་སོ་སོའི་ཡུལ་དུ་སྡོད་མཁས་ཡོང་བ་གྱིས་ འདི་གཤམ་བྱམས་སྐྱོངས་གནང་རྒྱུའི་དོན་ཚན་ཀྱང་བཀོད་ཡོད་ ༈༙  རྩ་ཚིག་དོན་མཚན་བཅུ་པའི་ཟིན་བྲིས་། དང་པོཪ་དོན་ཚན་གཅིག་གི་སྐོཪ་ལ་ ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་མངའ་འོགི་ས་ཡུལ་སྨ་ཁམ་
ནས་ལྷ་ས་ ལྷ་ས་
ནས་བཀྲས་ལྷུན་ མཉའ་ནང་ སྐྱིད་གྲོང་ཚུན་ཀྱི་ལམ་ཆེན་ཁག་ལ་གྲོང་ཁྱེཪ་ཐག་ཉེ་ཪིང་ལ་མ་ལྟོས་པའི་གྲས་ ཁང་ཁྱིམ་གཞིགས་ཪལ་སོང་ཪིགས་རྣམས་སོ་སོའི་སྫོང་གཞིས་མགོ་ཡོད་ཆེེུང་སོགས་
ནས་ཞིབ་འཇུགི་ཡུལ་གྲུ་འདིཪ་
ཁང་ཁྱིམ་གཞིགས་ཪལ་དུ་སོང་བ་འདི་འདུག་དང་ མི་སེཪ་དོན་བུད་དུ་སོང་ཪིགས་རྣམས་ལ་ཁུངས་འཇུག་བྱས་ཐོག་ཁང་འཁྱིམ་གཞིགས་བསོ་བྱེད་འོས་འདི་འདུག་བཅས་དེ་ཁའི་སྫོང་གཞིས་འགོ་ཡོད་ནས་
སོ་སོའི་ས་ཁུངས་སུ་འཕྲལ་དུ་
རྩད་བཅོད་ཡང་དག་གྱིས་པའི་ཁང་ཁྱིམ་གཞིགས་བསོ་ཨཪ་རྒྱག་སོགས་ལ་དགོས་ཆ་དངུལ་ཊམ་ཇི་ཙམ་འགྲོ་ཚོད་སོགས་གྲང་ཞགི་ཁྲལ་དུ་གནས་ཚུལ་ཕུལ་ཇིས་ངེད་བཀའམངགས་ཨམ་བན་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་
༧ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་མཛོད་ནས་
སྫོང་དཔོན་སོ་སོཪ་སྤྲད་ནས་འཕྲལ་དུ་བུལ་མིའི་གླ་ཐོག་གི་གཞིགས་བསོ་ཨཪ་རྒྱག་གྲུབ་བསྟུན་མི་སེཪ་ཡུལ་འགུགས་ཁུངས་འཇུག་བྱེད་བདེ་དང་ དེ་ཁའི་མི་སེཪ་ཁང་ཁྱིམ་མེད་པ་རྣམས་ལའང་སྡོད་གནས་
ཡོང་བ་བཅས་ དེ་

དག་༧ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནས་མི་སེཪ་སྤྱིཪ་བྱམས་སྐྱོངས་གི་དགོངས་པ་ཟབ་མོ་ཡིན་པས་ཁྱོད་སྫོང་གཞིས་འགོ་ཡོད་དམངས་བཅས་ནས་༧ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཐུགས་རྗེ་དང་བཀའ་དྲིན་བསམ་གཞིགས་གི་སོ་སོའི་ཡུལ་
དུ་ལས་དོན་གྲང་ཤག་བྱེད་པ་
ལས་མི་འོས་པའི་སྦུག་འདྲེན་སོགས་བྱས་པ་ཤཪ་ཚེ་ནམཁའི་དཀཽག་ཀྱང་ཐུགས་ཁྲེལ་བ་མ་ཟད་ ཨཪ་རྒྱག་སོགས་གྲུབ་བསྟུན་ངེད་བཀའ་མངགས་ཨམ་བན་གཉིས་ནས་ཞིབ་བཅོད་པ་གཏོང་རྒྱུཪ་ མི་
འོས་པའི་ཪིགས་རྩད་བཅོད་
བྱུང་ཚེ་ཉེས་པ་དྲག་པོ་བཅོད་ངེས་དང་ ཡང་ལས་དོན་ལ་སམ་གཞིགས་ཀྱི་མི་སེཪ་ངན་ཁྲུལ་རྣམས་ལ་ཕན་ཐོགས་པའི་ཪིགས་བྱུང་ཚེ་གསོལ་ཪས་དང་བདག་ཪྐྱེན་གནང་ངེས་ཡིན་ཅིང་ ༈༙  རྩ་ཚིག་དོན་མཚན་བཅུ་པའི་ཟིན་བྲིས་། གཉིས་
པཪ་དོན་ཚན་ཅིགི་སྐོཪ་
ལ་
ལྷ་སྐྱོངས་གུང་ལོ་བཞི་ཅུ་ཞེ་གཉིས་པ་ཚུན་ལ་
བུད་དུ་སོང་བ་དང་

གྲོང་ཁྱེཪ་ཁགི་མི་སེཪ་དོན

ཆེ་ཚན་ཁག་ལ་མགོ་རྟགས་ཞུས་པ་སོགས་དེ་ཁའི་སྫོང་གཞིས

འགོ་ཡོད་ཆེེུང་སོགས་ནས་ཁག་བགོས་
ཀྱི་འཕྲལ་དུ་རྩད་བཅོད་ཐོག་ དེ་ཁཪ་ཡུལ་འགུགས་བཏང་བའི་མི་ཪེཪ་ཟླ་བ་གསུམ་ཀྱི་ཕོགས་ཙམ་པ་སྤྲོད་རྒྱུ་དང་ དེ་མཚུངས་དུད་ཪེ་བཞིན་གྱི་འབབ་ཐོག་སོན་འབྲུ་སོགས་སྤྲད་ནས་ས་ཞིང་འདེབས་
བསྐོལ་བྱེད་རྒྱུ་དང་ དེ་མཚུངས་མི་
སེཪ་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལའང་ཟླ་བ་གཉིས་ཀྱི་ཕོགས་ཙམ་པ་སྤྲད་ཐོག་སོན་འབྲུ་ཀྱང་སྤྲོད་རྒྱུཪ་ཚང་མས་གང་འགྱོགས་ས་ཞིང་འདེབས་བསྐོལ་བྱེད་པ་ལས་མཐའ་ལུས་སུ་མ་སོང་བ་དགོས་རྒྱུ་དང་ ཡང་མི་
རྒན་པ་ཪེཪ་ཟླ་གཅིག་ཕོགས་
སུ་རྩམ་གཤོཪ་ཁལ་གསུམ་དང་ ཕྲུ་གུ་ཪེཪ་ཟླ་ཕོགསརྩམ་ཁལ་ཕྱེད་གཉིས་ ད་ང་དུད་ཪེཪ་སོན་འབྲུ་ཁལ་གསུམ་ཪེ་བཅས་སྤྲོད་རྒྱུཪ་དེ་དག་ཀྱང་ཆ་སྙོདྡྷཱ་ཀྱི་སྤྲོད་པ་ལས་རྒྱལ་འཕམ་ཪིགས་མི་བྱེད་པ་དང་
བུད་སྟོང་པའི་ས་ཞིང་འདེབས་
བསྐོལ་མི་ཐུབ་པའི་ཐ་བཪ་ལུས་པ་གང་ཡོད་ཁ་གྲངས་ཞིབ་འཇུགི་གནས་ཚུལ་ཀྱང་ངེད་ཨམ་བན་གཉིས་ཀྱི་སཪ་འབུལ་དགོས་རྒྱུའི་ཡིན་ དེ་ཡང་ས་ཡུལ་ཁགི་དགོས་ཆ་ཕོགས་གི་རྩམ་པ་དང་སོན་འབྲུ་
སོགས་ལ་དངུལ་ཇི་ཙམ་
དགོས་བཅས་དེ་ཁའི་སྫོང་དཔོན་བཅས་ནས་འཕྲལ་དུ་གནས་ཚུལ་ཕུལ་སྟུན་གཞུང་ས་ནས་གྲངས་ཚང་སྤྲོད་རྒྱུ་དང་ ལྷག་དོན་དོ་ཁའི་སྫོང་དཔོན་ནས་ཡུལ་འགུགས་བྱས་པའི་མི་སེཪ་སྣམས་ལ་༧ཏཱ་ལའི་བླ་
མ་ནས་བྱམས་
སྙིང་ཚད་ལས་འདས་པ་འདི་ཞིག་གནང་བཪ་ ད་ཆ་ས་ཞིང་འདེབས་བསྐོལ་བྱས་ཚེ་ཁྲལ་བོགས་དང་ལམ་ཐོགས་སྒྲུབ་མི་དགོས་པའི་སླཪ་ལོ་གསུམ་སོང་རྗེས་སྔཪ་རྒྱུས་བཞིན་ཁྲལ་ཪིགས་གྲུབ་དགོས་རྒྱུཪ་
ཁྱོད་མི་སེཪ་རྣམས་ནས་ཀྱང་
༧ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནས་ཐུགས་རྗེ་དང་བྱམས་སྐྱོང་གནང་བ་འདི་བཞིན་སྙིང་ཁཪ་བཅང་ཏེ་སམའི་ཡུལ་དུ་སྡད་ཏེ་སོ་ནམ་ལ་རྩོན་གྲུས་བྱེད་པ་ལས་འཁྱམས་སྐྱུཪ་དུ་མི་འགྲོ་བའི་བཀོད་པ་མགོ་ཡོད་ནས་ཡོང་བ་དང་
ཡང་གོ་ཐོས་སུ་ཡུལ་
གྲུ་ཁགི་ས་ཞིང་ལ་ཆེུ་འདྲེན་བཅས་པཪ་སྫོང་གཞིས་ཆེུ་གཉེཪ་སོགས་འགོ་ཡོད་ནས་བཟའ་སྐད་བྱེད་པ་དང་ དེ་ཡང་དྲག་བཙན་ཁག་ནས་དབང་བཤེད་གེ་ཆེུ་མགོ་བཀག་པཪ་རྟེན་མི་སེཪ་ཉམ་ཐག་རྣམས་གི་
ས་ཞིང་ལ་ཆེུ་ལ་
བྱུང་བས་ཐ་ཁག་དུ་སོང་བ་མང་དགཡོད་འདུག་པ་ ད་མམ་ཀྱི་རྩ་ཚིག་འདི་བཞིན་ཚང་མས་ངེས་དགོས་རྒྱུཪ་ ད་ནས་ཟུང་དེ་ཪིགས་བྱེད་མི་བྱུང་ཚེ་ཞུ་འབོད་བྱུང་བ་འམ་དེ་མིན་བཅད་ཚད་བྱུང་བསྟུན་
འཟའ་སྙད་བྱེད་མི་སྫོང་གཞིས་ཆེུ་དཔོན་འགོ་
ཡོད་དང་ ཆེུ་འགོཪ་དབང་ཤེད་མི་དྲག་བཙན་བཅས་པཪ་རྩད་བཅོད་གི་ཉོས་པ་དྲག་སམ་གཏོང་ངེས་ཡིན་པས་དེ་ལྟཪ་མི་དགོས་པའི་ཚང་མས་སྤང་བླངས་ཡོང་བ་གྱིས་
༈༙  རྩ་ཚིག་དོན་མཚན་བཅུ་པའི་ཟིན་བྲིས་། གསུམ་པཪ་དོན་ཚན་གཅིག་གི་སྐོཪ་ལ་ ཉེ་ལམ་
བོད་ཀྱི་མི་སེཪ་རྣམ་ནམ་ཐག་དུ་འགྲོ་ཪྐྱེས་ནི་ འུ་ལག་ རྟ་ཁལ་ མི་ཁྲེང་ གཟན་ཤིང་སོགས་ཁྲལ་ཪིགས་སྣེ་མང་ལ་རྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་འདུག་པཪ་ ད་ལམ་༧ཏཱ་བླ་ལའི་བླ་མས་ཐུགས་རྗེ་
ཆེན་པོའི་སྒོ་ནས་མངའ་
ཞབས་མི་སེཪ་རྣམས་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཐོག་དུད་ཪེཪ་དངུལ་ཊམ་ཪེ་གསོལ་ཪས་གནང་རྒྱུཪ་
དེ་དག་རྣམ་ཐག་ཉེ་ཪིང་ལ་མ་ལྟོས་པའི་སྫོང་གཞིས་འགོ་ཡོད་ཆེེུང་བཅས་ནས་སམའི་ས་ཡུལ་དུ་དུད་གྲངས་འདི་ཡོད་རྩད་བཅོད་གི་
འཕྲལ་དུ་གནས་ཚུལ་ཕུལ་ཐོག་གཞུང་པ་ནས་སྫོང་གཞིས་བཅས་ལ་ཆ་བགོས་ཀྱི་གནང་རྒྱུཪ་འདོད་བརྡུང་བཟའདོད་གི་འཕཪ་མ་སྔ་ཪིགས་བྱུང་ཚེ་ཉེས་པ་བཅོད་ངེས་ཡིན་ཅིང་ ༈༙  རྩ་ཚིག་དོན་མཚན་བཅུ་པའི་ཟིན་བྲིས་། བཞི་བཪ་དོན་ཚན་
གཅིགི་སྐོཪ་
ལ་
སྨཪ་ཁམ་ གོ་འཇོ་ མཛོ་སྒང་
བཅུ་བཞི་འམ་ འགོ་ཉི་ཤུ་

གསང་སྔགས་ཆོས་སྫོང་

སྤོ་འོ་

ལྷོ་སྫོང་

ཤོ་མདོ་

དཔལ་འབཪ་

ཙམ་ལ་༧ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནས་མི་ཆེད་མངགས་གི་མི་སེཪ་ལ་རྟ་དྲེལ་འུ་བཅུ་ཡོད་ཚེ་གཅིག་བླང་ནས་གཞུང་སཪ་འབུལ་བ་
ད་ལམ་༧ཏཱ་ལའི་

ལྕགས་ཪ་

ཀོང་པོ་བཅས་ཀྱི་ས་ཆའི་མི་སེཪ་རྣམས་ཀྱི་ས་ནས་ལ་བཅུ་གསུམ་

ཡང་རྟ་དྲེའུ་སྤྲོད་འདོད་མེད་ཚེ་དངུལ་ཐོག་ཕབ་ནས་འབུལ་སྲོལ་ཡོད་འདུག་པ་

ཏུ
བླ་མ་ནས་མི་སེཪ་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་བྱམས་སྙིང་ལ་དགོངས་པའི་ལོ་བཅུ་གསུམ་བཞི་བཞི་ཙམ་སོང་ཡང་བྱུང་མི་འདུག་པཪ་ གོང་གསལ་རྟ་དྲེའུ་བཅུ་སྒ་དེ་ཞིན་ཀྱང་ཉེ་ལམ་མི་སེཪ་རྣམས་ཉམ་ཐག་དུ་་སོང་
བའི་སྟབས་སྔ་
འཕྲོས་ཡང་ཆ་བྱས་པཪ་ སླཪ་མི་སེཪ་རྣམ་ངན་འཚོ་ཟིན་ཙམ་གྱི་ལོ་བཅུ་གྲངས་སོང་རྗེས་དེ་སྐབས་བབས་ལྟས་ཀྱི་ཚཪ་ཪེ་བསྡུ་རྒྱུཪ་ འདི་དག་མི་སེཪ་རྣམས་ཀྱི་ཉམས་བསོས་ལ་ཕན་པའི་༧ཏཱ་ལའི་བླ་མ་
ནས་སྨཪ་
ཁམ་བཅས་ཀྱི་མི་སེཪ་ལ་བྱམས་སྐྱོངས་གནང་པ་འདི་ཐད་ སྨཪ་ཁམས་བཅས་ཀྱི་སྫོང་གཞིས་ཁག་ནས་མི་སེཪ་རྣམས་ལ་སྒྲོགས་སྦྱང་ཐོག་ཚང་མས་༧ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཐུགས་རྗེ་བཀའ་དྲིན་ཁུཪ་ཤེས་ཀྱི་སོ་
ནམ་སོགས་ལ་རྩོན་གྲུས་
བྱེད་པ་ལས་འཁྱམ་སྒྱུཪ་གི་༧ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་དགོངས་པ་དང་འགལ་བ་བྱས་ན་མི་འཐུས་ཤིང་ ༈༙  རྩ་ཚིག་དོན་མཚན་བཅུ་པའི་ཟིན་བྲིས་། ལྔ་པཪ་དོན་ཚན་གཅིགི་སྐོཪ་ལ་ བོད་ཀྱི་མི་སེཪ་རྣམས་ནས་༧ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་གཞུང་སཪ་བོགས་
འབྲུ་དེབ་བསལ་འབུལ་འོས་རྣམས་ལྷ་ས་དང་ས་ཁད་འགྱང་བ་ནས་སྤུས་དངུལ་ཕུལ་འཐུས་དང་ ཀེ་འདབ་ནས་འབྲུ་སོགས་འུལ་རྒྱུན་གྲས་ནས་ཁ་ཤས་གི་དངུལ་སོགས་འབུལ་འདོད་བྱེད་པ་ཡོད་འདུག་
པས་ སྔོཪ་གི་ལམ་ལ་གཞིགས་ནས་ཪབ་
སོན་རྣམས་ནས་༧ཏཱ་ལའི་བླ་མཪ་དད་མདུན་གྱི་ལོ་ཆེུ་ལེགས་པའི་སྐབས་གྲང་ཚང་འབུལ་བ་ལས་ཕྲ་བཟུང་ཞུ་མིད་ནུས་པ་དེ་ལྟཪ་ཡིན་ནའང་ ངེས་མེད་ཆཪ་ཞོད་དཀོན་པ་དང་ བསད་སེཪ་སོཊ་ལ་རྟེན་
པའི་ལོ་ཉེས་སོགས་བྱུང་
ཚེ་དེ་ཁའི་སྫོང་གཞིས་ནས་ཞིབ་བཅོད་གི་བཀའ་བློན་རྒྱུད་གནས་ཚུལ་གྲང་ཞག་ཕུལ་རྗེས་༧ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནས་ཀྱང་བྱམས་སྙིང་ལ་དགོངས་པའི་བབ་འཚུངས་གི་ཆགཡང་གནང་བ་ལས་ལོ་ཉེས་ལའང་སྔཪ་རྒྱུན་
ལྟཪ་
གི་ཁྲལ་བོགས་བསྡུ་ལེན་མི་གནང་ལ་བཅས་ དེས་ན་༧ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནས་མི་སེཪ་རྣམས་ལ་བྱམས་སྐྱོངས་འདི་ལྟཪ་བུ་གནང་བཪ་ད་དུང་མི་སེཪ་རྣམ་ཐག་བཟུང་ཚེ་དེ་དག་གྱང་སྫོང་གཞིས་བཅས་ནས་༧ཏཱ་

ལའི་བླ་མའི་དགོང་པ་
ཟབ་མེ་དང་འགལ་བ་ཡིན་འདུག་པ་ དེས་ན་བཀའ་བློན་དང་ཆེ་བཙན་ཁགི་མི་སེཪ་ཁྲལ་ཪིགས་ཕྲན་བུའི་ཆགཡང་ཡོད་ཀྱང་རྩད་ཚད་མ་བྱས་པའི་སྔཪ་རྒྱུན་ལྟཪ་འབུལ་སྒྲུབ་བྱས་རྗེས་འཐུས་པ་དང་ ཐག་
ཉེ་ཪིང་་ལ་མ་བལྟོས་པའི་སྫོང་གཞིས་འགོ་ཡོད་ཆེེུང་ནས་སོ་སོའི་མངའ་འོག་གི་གཞུང་རྒྱུགས་མི་སེཪ་ལ་བཀོད་འདོ་གི་ས་ཁད་ཉེ་བ་ནས་ལོ་ལྟཪ་འབྲུ་ནས་འབུལ་རྒྱུ་དེ་བཞིན་སྔཪ་པོཪ་མི་སེཪ་ལ་སྤྲད་པའི་ཪྐང་
ཪེཪ་འབྲུ་ཁལ་བཅིུས་སྤྲད་ཐོག་ཙམ་ཁལ་
བཅོལྔ་འབུལ་སྲོལ་ཡོད་འདུག་པ་ ད་ལམ་༧ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནས་མངའ་འོག་མི་སེཪ་རྣམས་ལ་སྙིང་རྗེ་བྱམས་སྐྱོང་གནང་མུས་ལ་སོང་གཤིས་ཪྐང་ཪེཪ་ལོ་ལྟཪ་ནས་ཁལ་བརྒྱད་སྤྲད་ཐོག་རྩམ་ཁལ་བཅུ་ཐམ་པ་
འབུལ་དགོས་རྒྱུཪ་ དེ་དག་ཀྱང་མི་སེཪ་རྣམས་ཀྱི་ངན་འཚོ་ཟིན་ཁྱད་ཡིན་པས་ལོ་གསུམ་ཚུན་མི་སེཪ་རྣམས་ནས་དང་བླང་གི་གྲང་ཚང་འབུལ་སྒྲུབ་བྱས་ཕྱིན་སླཪ་ཡང་འཇགས་གནས་ཇི་སྲིད་བཪ་ཪྐང་ཪེཪ་
འབྲུ་ཁལ་བརྒྱད་སྤྲད་ཐོག་ཙམ་ཁལ་བཅུ་ཐམ་པ་ཕུལ་འབུས་དང་ ཡང་ཪང་འཚམ་གི་གྲང་ཚང་འབུལ་སྒྲུབ་མ་བྱས་ཚེ་ཕྱི་ལོ་ནས་ཟུང་འབྲུ་ཁལ་བཅུ་གཉིག་མ་ཙམ་ཁལ་བཅོལྔ་འབུལ་སྒྲུབ་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་དང་
དེ་མཚུངས་ལོ་ལྟཪ་བཀཪ་ཡོང་སྫོང་གཞིས་ཀྱི་འདེད་པ་སོགས་ནས་མི་
འོས་པའི་རྩམ་པས་ཚོན་འཕྲ་མ་ལེན་པ་དང་ ཡང་ཐག་ཉེ་ཪིང་ལ་མ་ལྟོས་པཪ་དངུལ་དངོས་པཽ་སོགས་བསྡུ་ཡིན་གྱི་ཐད་ཪང་འཚམ་གི་འཕཪ་ལ་བླངས་ཪིགས་ཤཪ་ཚེ་འདི་བ་ནས་རྩད་ཆད་བྱུང་བའམ་ དེ་
མིན་ཞུ་འཁོད་སོགས་
བྱུང་བསྟུན་ཉེས་པ་དྲག་པོ་བཙད་པ་ལས་ཡག་པོཪ་འཇོག་རྒྱུ་མིན་ཅིང་ ༈༙  རྩ་ཚིག་དོན་མཚན་བཅུ་པའི་ཟིན་བྲིས་། དྲུག་པཪ་དོན་ཚན་གཅིག་གི་སྐོཪ་ལ་ ༧ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་གཞིས་ཁག་མདའ་ཞབས་མི་སེཪ་རྣམས་ནས་ལོ་ལྟཪ་ས་ཞིང་ལ་རྟེན་
པའི་འབུལ་འོས་
གྲོ་ནས་ སྲན་མ་ དོད་དངུལ་སོགས་སྔཪ་ལམ་ལྟཪ་ནས་གོང་གསལ་སྣེ་གསུམ་པོཪ་ཁལ་བཅུ་ཪེའི་ཐོག་དངུལ་སྲང་དོ་ཪེཪ་སྐོཪ་བའི་ཊམ་བཅུ་གསུམ་དང་སྐཪ་ལྔ་ དང་འབྲུ་ཁལ་ཪེཪ་ཊམ་གཅིག་དང་
སྐཪ་ལྔ་འབུལ་སྲོལ་ཡོད་འདུག་པ་དང་ ཡང་གཟན་སྲན་
ཤིང་ཁྲལ་སོགས་བསྡུ་འོས་ལ་སོན་འབྲུ་ཁལ་བཅུ་གསུམ་ཪེ་འགྲོ་བའི་ས་ཞིང་ལ་ཪྐང་གཅིགཡིན་ཚུལ་གི་ལོ་ལྟཪ་གཟན་སྲན་གིས་དོད་དངུལ་ཊམ་ཁའི་ཞོ་ལྔ་དང་ ཤིང་ཁལ་དངུལ་ཊམ་ཁའི་ཞོ་བརྒྱད་
སེམན་སྤྲུ་ནགི་ཪིགས་ལ་ཪེཪ་ལོ་གཉིས་
ཪེའི་ཐོབ་དངུལ་ཊམ་ཁའི་སྐཪ་ཕྱེད་བརྒྱད་ཪེ་ ལུག་བཅུ་ཪེཪ་ལོ་གཉིས་ཪེའི་ཐོབ་དངུལ་ཊམ་ཪེ་ ཪྭ་ཉིུ་ཪེཪ་ལོ་གཉིས་ཪེའི་ཐོབ་དངུལ་ཊམཁ་ཪེ་ ཡང་ཀོང་པོའི་ས་ཆའི་མི་སེཪ་ལ་ཁག་ཉིུ་ཪེཪ་ལོ་ལྟཪ་
ཁག་ཪེ་དངབཅས་ཁྲལ་ཪིགས་ཚང་མ་དེབ་བསལ་
ཡིན་འདུག་པ་སྒོ་དེབ་དང་བསལ་བསྡུ་ལེན་བྱས་ཚེ་མི་སེཪ་རྣམས་དཀའ་སྦྱོངས་འདི་བཞིན་དུ་འགྲོ་བ་མི་སྲིད་ཅིང་ མི་སེཪ་ནས་འཛིན་པའི་ས་ཞིང་ཀྱང་མང་ཉུང་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པཪ་སོང་གཤིས་ཁྲལ་ཪིགས་
བསྡུ་ལེན་སྐབས་ཀྱང་གྲང་མང་ཉུང་ལ་
བབས་ལྟས་ཀྱི་བསྡུ་ལེན་བྱེད་དགོས་འདུག་ཀྱང་ ཪང་འཚམ་ཀྱི་འཕཪ་མ་བླངས་པཪ་རྟེན་ དེ་དོན་བཞིན་མི་སེཪ་ཉམས་ཐག་ཏུ་སོང་འདུག་པ་ དེས་ན་སྫོང་གཞིས་འགོ་ཡོད་ཆེེུང་རྣམས་ནས་སོ་སོའི་
འཁོངས་རྟོགས་གི་མི་སེཪ་ནས་
ལོ་ལྟཪ་དོད་དངུལ་འབུལ་འོས་སོགས་འདི་ན་འདི་ཡོད་ཀྱི་གྲངས་བཅད་ཀྱང་མི་སེཪ་ཚང་མཪ་བཀོད་པ་བཏང་ནས་ཁོ་པ་འདོད་པའི་འདོད་དབང་ལྟཪ་ཀྱི་འཕཪ་མ་སྤྲད་མི་་ཆོག་པ་དང་ དེ་མཚུངས་༧ཏཱ་ལའི་
བླ་མ་ནས་༧གོང་མ་ཆེན་པོའ་ི དགོངས་པ་ཟབ་མོ་དང་མཐུས་པའི་ཁྱོད་མི་སེཪ་རྣམས་ལ་བྱམས་སྙིང་གི་འདི་ལོ་ཤིང་ཡོས་ལོ་༧ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་མངའ་ཞབས་གི་མི་སེཪ་རྣམས་ནས་གཞུང་སཪ་འབུལ་འོས་ཤིང་
ཁྲལ་ རྒྱ་བསོས་ འདམ་རྩྭ་ གཪ་དགོས་ གཡག་ལུག་ཕག་
སོགས་ཀྱི་ག་ཁྲལ་གྲང་ཚང་སྒྲུབ་རྗེས་ དེ་ཕྱིན་ཤིང་ཡོས་ལོའི་ཡོང་འབབ་འབྲུ་ ཤ་མཪ་ སྣུམ་ གཟན་ཤིང་སོགས་ཚང་མ་ཆབ་ཡང་གནང་བ་དང་ དེ་མཚུངས་སྔོན་ཀྱི་ཆད་སྙིང་དངུལ་སྲང་
བཞི་ཁྲི་ལྷབ་ཙམ་ཡོད་འདུག་པ་དེ་དག་
ཀྱང་ཚང་བས་ཆགཡང་བྱས་པའི་སྐོཪ་༧ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནས་ཀྱང་ཡུལ་གྲུ་ཚང་མཪ་རྩ་ཆིག་སྒྲོགས་སོང་བ་འདི་ཐད་
བྱམས་སེམས་འདི་ལྟུ་གནང་བའི་མངའ་

༧ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནས་མི་སེཪ་ཉམས་ཐག་རྣམས་ལ་མ་ཪིག་མུན་པ་སེམ་བ་ལྟུའི་སྙིང་རྗེ་

འོག་མི་སེཪ་རྣམས་གི་ཆད་སྙིང་དང་ འདི་ལོའི་འབུལ་སྒྲུབ་སོགས་ཚང་མ་ཆགཡང་གནང་བ་འདི་ཐད་མི་སེཪ་རྣམས་གི་ཉམས་བསོས་ཡིན་པས་ ཁྱོད་མི་སེཪ་རྣམས་ནས་ཀྱང་༧ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་བཀའ་
དྲིན་ཚད་ལས་འདས་པ་འདི་བཞིན་ཁུཪ་
ཤེས་ཀྱི་སྡོད་མཁས་ཡོང་བ་དང་ འདི་གྲས་སུ་ཕྱོགས་ཞན་དག་ནས་ཡོང་པའི་མི་སེཪ་ཁ་ཤས་རྩ་ཚིག་དང་པོའི་དོན་བཞིན་ཪང་ཁུངས་སུ་ལོག་དགོས་རྣམས་དེ་ཁའི་སྫོང་དཔོན་བཅས་ནས་བབས་མཚུངས་གི་
ལམ་ཆས་རྩམ་པ་སོགས་སྤྲད་པའི་སོ་སོའི་
ཡུལ་དུ་བཏང་ཐོག་ཕོགས་དང་སོན་འབྲུ་ཞུས་ཏེ་བསོ་ནམ་ལ་རྩོན་གྲུས་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་ དེས་ན་སྫོང་དཔོན་ནས་ལམ་ཆས་རྩམ་པ་སྤྲད་པ་དེ་དག་ལ་ཪིན་ཇི་དགོས་ཀྱང་འདི་ཁཪ་གནས་ཚུལ་ཕུལ་སྟུན་གཞུང་ས་
ནས་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན་ཅིང་ ཡང་
ཕྱོགས་འཁྱཪ་དུ་ཡོང་པའི་མི་སེཪ་ཁྲལ་ཁུངས་སུ་མེད་ཪིགས་ནས་ཁོ་པ་འཚོའི་ཡུལ་དུ་ལོག་མི་འགྲོ་བཪ་དེ་ཁཪ་ས་ཆ་འཛིན་འདོད་ཡོད་ཕྱིན་སྫོང་དཔོན་བཅས་ནས་རྩ་ཚིག་དང་པོ་ནང་ལྟཪ་ཀྱི་ཟླ་བ་གཉིས་ཀྱི་
ཕོགས་དང་ སོན་འབྲུ་སོགས་སྤྲད་སའི་
དེ་ཁཪ་བསོདནམས་བྱེད་པ་ལས་འཁྱམ་སྐྱུཪ་གི་བཪ་ལག་དུ་བཏང་མི་ཆོག་པ་ དེ་
མཚུངས་སྫོང་གཞིས་འགོ་ཡོད་ཆེེུང་བཅས་ཀྱིས་འཁོངས་ནས་དོན་བུད་དུ་སོང་བའི་མི་སེཪ་ཡུལ་འགུགས་འདི་བྱས་ ཪང་སློག་བྱུང་བ་འདི་ཡོད་བཅས་ཐོ་ཞིབ་བསལ་
བཀོད་པའི་གནས་ཚུལ་འབུལ་དགོས་རྒྱུཪ་ ཁྱོད་སྫོང་གཞིས་འགོ་ཡོད་ཆེེུང་ནས་འཁྱམ་སྐྱུཪ་དུ་བཏང་ཪིགས་ཤཪ་ཚེ་འདི་ཁ་རྩད་ཆོད་བྱུང་བསྟུན་རྗེས་བསྣོན་དང་ ཉེས་པ་བཏང་བའི་དངུལ་ཀྱང་མི་སེཪ་
ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་བྱིན་རྒྱུཪ་ ལས་དོན་
ལ་རྩོན་གྲུས་ཞུཪ་བསྐྱེད་བྱུང་ཚེ་དེ་དོན་༧ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནས་ཀྱང་གག་སྐྱིན་གནང་དེས་ཡིན་ཅིང་ ༈༙  རྩ་ཚིག་དོན་མཚན་བཅུ་པའི་ཟིན་བྲིས་།་གུན་པཪ་དོན་ཚན་གཅིག་གི་སྐོཪ་ལ་ ༧ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་གཞུང་ས་ནས་ ལོ་ལྟཪ་ཕྱོགས་མཐའ་དག་
ལ་བཀཪ་ཡོང་ཆེད་མངགས་
གི་གཞུང་སཪ་ཕུལ་རྗེས་ཐོན་ཆེ་ཆེུང་གི་དབྱེ་འབྱེད་གཏོང་སྲོལ་ཡོད་འདུག་པ་འདི་ཐང་བཀཪ་ཡོང་ནས་ངོ་སོ་ཐོན་ཁྱད་གི་མི་སེཪ་བཟང་ངན་ལ་མ་གཞིགས་པའི་ལེབ་གཅིག་ཏུ་བསྐུལ་འདེད་ཚ་ནན་བྱེད་ངེས་ལ་
དེ་དོན་བཞིན་མི་སེཪ་རྣམས་
ཀྱང་དཀའ་སྦྱོང་ཆེ་བ་བཅས་ ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་སྫོང་གཞིས་འགོ་ཡོད་ཆེ་ཆེུང་ཡོད་པཪ་སོང་གཤིས་དེ་དག་ནས་ཀྱང་བཀཪ་ཡོང་དང་ཕྱོགསམཚུངས་མོས་སྡུཪ་ཐོག་ཁྱེཪ་བཟང་ངན་གྱི་དབྱེ་འབྱེད་དང་ ལོ་
ཆེུ་སོགས་ལ་གཞིགས་པའི་བསྡུ་ལེན་
བྱེད་དགོས་རྒྱུཪ་ འདི་སྐོཪ་སྫོང་གཞིས་ཁག་ནས་སླཪ་ཡང་གཞུང་སའི་བཀཪ་ཡོང་དང་མོལ་སྡུཪ་ཐོག་མི་སེཪ་དྲག་གྲས་ནས་གྲང་ཚང་འབུལ་བ་དང་ དེ་མིན་ཁྱེཪ་འཁོས་ཞན་ཪིགས་ནས་འབུལ་མ་ཐུབ་
པ་སོགས་ཁ་གྲང་འདི་ཡོད་གི་ཐོ་
ཞིབ་བསལ་དང་ དུད་ཁག་གི་མིང་ཐོ་སོགས་བཀོད་ནས་སོ་སོའ་ི ཐེའུ་རྒྱབ་ཐོག་སྫོང་དཔོན་ནས་གནས་ཚུལ་ཕུལ་རྗེས་དེ་དོན་ལྟཪ་གཞུང་ས་ནས་ཁ་གྲང་ཞིབ་བཅད་པའི་བབས་མཚུངས་འདུག་ཚེ་ངོ་སོ་ཐོན་
ངེས་ཀྱང་༧ཏཱ་ལའི་བླ་མཪ་ཞུས་ཐོག་
བྱམས་སྙིང་གི་སྒོ་ནས་ཚཪ་ཁ་བདག་སྐྱེན་སོགས་གནང་ངེས་མ་ཟད་
ཁ་མཐུན་གྱི་འབོཪ་ཆེུང་འགྲོ་ཆེཪ

ཡང་༧ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནས་ཀྱང་སྐྱབས་མཇུག་དང་བྱིན་རྟེས་སོགས་གནང་ཡོང་ཞིང་

ཡང་དེ་ཁའི་སྫོང་གཞིས་དང་བཀཪ་ཡོང་རྣམས་

སྙད་པའི་ཐུགས་འདྲེན་སོགས་བྱས་པ་ཤཪ་ཚེ་འདི་ག་ནས་རྩད་བཅོད་བྱུང་སྟུན་ཉེས་པ་དྲག་པོ་བཅོད་ངེས་ཡིན་པས་ ཁྱོད་འཚོ་ནས་༧ཏཱ་ལའི་བླ་མས་བྱམས་སྙིང་གནང་བ་དེ་བཞིན་སྙིང་ཁཪ་བཅང་ཏེ་གྲང་
ཤག་བྱེད་པ་ལས་མི་སེཪ་ལ་རྡབས་བསིགས་སོགས་བཏང་ཚག་རྒྱུ་མིན་ཅིང་ ༈༙  རྩ་ཚིག་དོན་མཚན་བཅུ་པའི་ཟིན་བྲིས་། བརྒྱད་པཪ་དོན་ཚན་གཅིག་གི་སྐོཪ་ལ་ ལོ་ལྟཪ་གཞུང་པའི་དགོས་ཆ་གཟན་སྲན་མེ་ཤིང་སོགས་ལ་རྩྭ་གཉེཪ་དང་
ཤིང་གཉེཪ་བསྐོ་ཞག་གི་མི་སེཪ་རྣམས་ནས་ལོ་ལྟཪ་གཟན་སྲན་མེ་
ཤིང་སོགས་གི་དོད་དངུལ་ཕུལ་བའི་ཉོ་སྒྲུབ་བྱེད་དགོས་དེ་ལྟཪ་ལ་ རྩྭ་ཤིང་གཉེཪ་པ་བཅས་ཀྱི་ཉེ་འདབ་ནས་ཉོ་སྒྲུག་བྱེད་རྒྱུ་མ་བྱུང་སྟབས་ བདེ་ཆེན་དང་ སྟོད་ལུང་ ཪ་སྒང་ སྟག་རྩེ་བཅས་ཀྱི་
ས་ཡུལ་ཁག་བཞི་ནས་ཉོ་སྒྲུབ་

ཀྱི་ལྷ་སཪ་བསྐྱེལ་འདྲེན་ཐོག་བེད་བཅོད་དགོས་ལ་ ཁྱད་པཪ་མེ་ཤིང་གི་ཐད་ལ་དགོས་ཆ་འུ་ལག་
བཪ་སོང་གཤིས་རྩྭ་གཉེཪ་ནས་
གཟན་སྲན་དང་ ཤིང་གཉེཪ་ནས་མེ་ཤིང་ཉོ་སྒྲུབ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཪིགས་ལ་

རྟ་ཁལ་མི་ཧྲེང་འབོཪ་གང་ཆེ་དགོས་ངེས་བཅས་

ད་ལམ་༧ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནས་བྱམས་སྐྱོང་གནང་

ལམ་བཪ་གྱི་དགོས་ཆ་ཁལ་མ་ཪེཪ་ཉིན་ལྟཪ་བརྡུལ་དངུལ་ཞོ་ཪེ་དང་ དེ་མཚུངས་
དྲེའུ་ཪེཪ་ཞོ་ཪེ་སྤྲོད་ཅིང་ མི་ཪེང་ཪེཪ་ཉིན་ལྟཪ་སྐཪ་ལྔ་ཪེ་བཅས་ཤིང་དངུལ་དང་
བྱ་བསོས་བསྡུས་ཐོག་ནས་སྤྲད་པའི་མི་སེཪ་གི་ཉམས་བསོས་ཡོང་བ་བྱེད་རྒྱུཪ་ འདི་དག་༧ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནས་ཀྱང་མིསཪེ ་རྣམས་ལ་བྱམས་སྐྱོངས་འདི་ལྟ་བུ་གནང་བ་བཅས་ཁྱོད་མི་སེཪ་རྣམས་ཀྱང་བཀའ་
དྲིན་བསམ་གཞིགས་ཀྱི་༧ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཁྲལ་ཁྲིམས་
ཁུཪ་བ་ལས་འཁྱམ་སྐྱུཪ་དུ་མ་སོང་བ་གྱིས་ ༈༙  རྩ་ཚིག་དོན་མཚན་བཅུ་པའི་ཟིན་བྲིས་། དགུ་པཪ་དོན་ཚན་གཅིག་གི་སྐོཪ་ལ་ ཉེ་ལམ་༧ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་གཞུང་རྒྱུག་མི་སེཪ་ནས་གསཪ་དུ་དྲག་བཙན་རྣམས་མགོ་རྟགས་ཞུས་ཪིགས་རྣམས་
ཡུལ་འགུགས་ཀྱི་སོ་སོའ་ི ཕུལ་དུ་་ས་ཞིང་
འདེབས་བསྐོལ་སྐོཪ་ཀྱང་དོན་ཚན་དང་པོ་ནང་བཞིན་༧ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནས་འཚོ་རྟེན་ལ་ཙམ་པ་དང་ སོན་འབྲུ་སོགས་ཆགས་རྟེན་དུ་གནང་རྒྱུཪ་ འདི་ཐད་༧ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནས་མི་སེཪ་ཐག་རྣམས་སྟོང་བུད་
དུ་མི་འགྲོ་བའི་ཆེད་བྱམས་སྐྱོང་གི་
དགོངས་པ་ཡིན་འདུག་པ་ ཁྱོད་དྲག་བཙན་རྣམས་ནས་ཀྱང་༧ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་དགོངས་པ་ཟབ་མོ་དང་མཐུན་པའི་རྩི་འཇོག་གི་ཡུལ་འགུགས་བཏང་ཪིགས་རྣམས་ལ་ཀྱང་ཁྱོད་དྲག་བཙན་སོ་སོ་ནས་ལམ་བཪ་
ཀྱི་བྱགས་འཚོ་བ་སོགས་སྤྲོད་དགོས་རྒྱུཪ་ ཪིན་
ཇི་འགབ་ཀྱང་དྲང་ཞག་གི་གནས་ཚུལ་ཕུལ་ཐོག་ གཞུང་ས་ནས་གྲང་ཚང་གནང་རྒྱུ་དང་ དེ་མཚུངས་ཁྱོད་དྲག་བཙན་གྱི་འོག་ཏུ་འཁོད་པའི་མི་སེཪ་དང་ བཀའ་བློན་ མདའ་དཔོན་ སྫོང་
གཞིས་འགོ་ཡོད་སྒེཪ་ཁག་
བཅས་ཀྱི་འོག་ཏུ་འཁོད་པའི་མི་སེཪ་རྣམས་དང་ ཚབ་སྡེ་ཁག་གི་ཆོས་གཞིས་མི་སེཪ་བཅས་ཀྱི་ཁྲལ་ཪིག་༧ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་གཞུང་རྒྱུགས་མི་སེཪ་ལས་ཕྲན་བུའི་ཆབ་ཡང་ཡོད་ཀྱང་ དེ་ནང་དུ་མི་སེཪ་ཉམ་
ཐག་མེད་པའི་ངེས་པ་
མ་མཆིས་པཪ་ དེ་ཡང་ཁྱོད་དྲག་བཙན་དང་ བཀའ་བློན་ ཆོས་སྡེ་ཁག་བཅས་ནས་ཞིབ་འཇུག་གི་མི་སེཪ་ཉམ་ཐག་ཡིན་ངེས་སོགས་བཀའ་བློན་བརྒྱུད་༧ཏཱ་ལའི་བླ་མཪ་གནས་ཚུལ་ཕུལ་བསྟུན་ཚང་
མཪ་རྟེན་དངུལ་གྱི་གསོལ་
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