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༧ 

 

དད་པའི་འདབ་སྟོང་བཞད་པའི་གེ་སར་ལ།། 

རྟག་ཏུ་གུས་པས་ལེགས་མཆེད་དད་ཀི་རེ།། 

ྟོན་མྟོངས་གསལ་བའི་ི་མ་གང་དེ་ཡི།། 

གིང་འདིར་མཁའ་ཁྱབ་སྣང་པ་བསྩལ་དུ་གསྟོལ།། 

ཀུན་མཁྱེན་༧རྒྱལ་བའི་དབང་པྟོའ་ིཐུགས་རེ་ཡི།། 

སིད་འདིར་ལྟོག་སྨྲའི་ྟོན་སྡུག་རྩལ་རྟོགས་པ།། 

འཇམ་པའི་དཔལ་སྤྲུལ་བདུད་རྩིའི་སྐུ་བལྟམས་ལ།། 

སྨྲ་བའི་རིགས་བདག་ཚོགས་ཀི་ཕྱག་འཚལ་ལྟོ། 

ཤེས་བྱ་ཀུན་མཁྱེན་འགྟོ་ལ་བསླབ་པ་དང།། 

དི་མེད་མཚུངས་པ་མེད་པའི་ཐུགས་རེ་འདིས།། 

འྟོད་གསལ་གིང་ཆེན་ནམ་མཁའི་མཐའ་ལ་ཁྱབ།། 

ལུང་རྟྟོགས་བསན་པའི་བདག་པྟོར་ཕྱག་འཚལ་ལྟོ།། 

༧རྒྱལ་བའི་རྣམ་འཕྲུལ་རང་བཞིན་ལྷུན་གིས་སྒྲུབ།།
 བླ་མའི་ཐུགས་གཏེར་རང་བཞིན་རྣམ་པར་རྒྱལ།།
 དང་སྣང་སྐུ་གསུམ་རྟོལ་པས་དམ་པ་ལ།། 

ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་རྟག་ཏུ་གུས་ཕྱག་འཚལ།། 

    བདུན་པ།  འཁྟོར་ལྟོ།   འཆི་མེད་ཚེ་རིང།  
༤༠༨༧ 

༧གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ། 

བྟོད་ཀི་སྐད་ཡིག་དང།ཤེས་རིག་ལ་ཞབས་འདེགས། 

ང་ཚོར་ཤེས་རིག་དང་ཡྟོན་ཏན་མང་ལ་ཕྱུག་པྟོ་ཡྟོད་
པས༑ འགྟོ་བ་མིའི་ཤེས་ཡྟོན་ཕྱུག་ཏུ་གཏྟོང་བ་ལ་ང་
ཚོས་ལམ་ཕྱྟོགས་མང་པྟོ་ཞིག་ནས་ཞབས་འདེགས་
སྒྲུབ་ཐུབ་པ་ཡྟོད། དེང་དུས་མི་མང་པྟོས་དཀའ་ངལ་
དང་ལེན་དུས་ཚོད་བླྟོས་བཏང་གིས་ཆྟོས་ཕྱྟོགས་སུ་
སླྟོབ་སྟོང་མས་ལེན་བྱེད་བཞིན་པ་དང་།  ལྷག་པར་
ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ལྟ་བ་ལ་དྟོ་སྣང་དང་། རྩད་
གཅྟོད་སླྟོབ་སྟོང་བྱད་མཁན་ཇེ་མང་དུ་འགྟོ་བཞིན་
ཡྟོད༑ སབས་ལེགས་ཤིག་ལ་ང་ཚོའི་སྐད་ཡིག་ནང་
སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྟོས་ཚུལ་ཆ་ཚང་ཞིང་།  ཆེས་ཕྲ་ཞིང་
ཟབ་པའི་ལྟ་བའི་གནད་མཐར་ཐུག་པ་རྣམས་ཀང་ཡྟོད་
པས་དེ་དག་ཤེས་པ་ལ་སྐད་ཡིག་གཞན་ཞིག་ལ་བརྟེན་
དགྟོས་པའི་དཀའ་རྟོག་གང་ཡང་མེད།  དེས་ན་ང་ཚོའི་
གཞྟོན་ནུ་ཚོས་དེ་འདའི་མཐུན་རེན་འདི་རྩ་ཆེན་པྟོ་ཇི་
འད་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་ཐུབ་པ་དགྟོས་ཤིང་།  གཞྟོན་ནུ་
མང་ཙམ་ཞིག་ནས་མཐུན་རེན་འདི་དག་བེད་སྟོད་
བྱས་ཏེ་འཛམ་གིང་གི་ཆྟོས་དང་ཤེས་རིག་ལ་ཞབས་
འདེགས་ཕྲན་བུ་ཞིག་སྒྲུབ་པའི་རེ་བ་ཡྟོད། 

འདྟོན་ཐེངས་བཅུ་པ།                          དྷ་ཤྟོད་བྟོད་ཁྱིམ་སླྟོབ་གྲྭ།                 ཕྱི་ལྟོ་ ༢༠༡༥ ལྟོའ་ིཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༥ ིན། 

༧རྒྱལ་བའི་བཀའ་དིན། 
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འཇིག་རྟེན་སྡུག་བསྔལ་གི་མུན་ནག་ཁེངས་དུས་ཞི་བདེ་ི་འྟོད་སིན་
མཁན་སན་རས་གཟིགས་ཀི་སྤྲུལ་པ་གུས་པའི་རྩ་བའི་བླ་མ་བྟོད་
པའི་ཁྟོག་པའི་སིང་དང་འཛམ་གིང་ཡྟོངས་ཀི་རེ་བ།  འཇིག་རྟེན་ཞི་
བདེ་སྐྲུན་བཞིན། ཁྟོ་པས་ང་ཚོའི་ཆེད་དུ་དཀའ་ངལ་ཚད་མེད་སྟོན་
གནང་བཞིན།  གདྟོང་དམར་བྟོད་པའི་བསྟོད་ནམས་ཁྟོང་ནི་ང་ཚོའི་
དབུ་ཁིད༑  ད་བར་སྟོན་པ་མང་བྱུང་བ་ན་སྟོན་པ་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་
ནི་”ཏཱ་ལའི་བླ་མ་”ཞེས་འབྟོད་བཞིན་མཆིས།  དབུལ་པྟོ་དང་ཕྱུག་པྟོ་
ཚང་མ་ཕྱྟོགས་གཅིག་ནས་གཟིགས་མཁན་ཆྟོས་ལུགས་ཅི་འད་ཞིག་
ཡིན་ན་བརྩི་བཀུར་བྱེད་མཁན་ཤེས་ཡྟོན་ཚང་མ་མཁྱེན་པ་ཡྟོན་ཏན་
རྒྱ་མཚོ་བཞིན་ཕྱུག་ལ་ཐུགས་ནི་འྟོ་ལྟར་དཀར་པྟོ་ཡིན།  སེམས་ན་
ཕན་སེམས་ཀི་མེ་སྟོན་འཁྱེར་ནས་སྡུག་བསྔལ་གི་གངས་རི་བཞུར་
དུ་བཅུགས།  མ་ཡིས་བུ་གསྟོ་བ་ལྟར་ཁྟོང་གིས་ང་ཚོར་བྱམས་སྟོང་
གནང།   རང་ིད་ཀི་བདེ་སྡུག་ལ་མི་འཛེམས་པར་ནི་བདེ་སིད་
སྐྲུན་ཐབས་ཡང་ཡང་བྱེད།   ལ་ལུང་མང་པྟོར་བཀའ་སླྟོབ་གསུང་
བཞིན་མཆིས།  ཕྱི་ལྟོ་༡༩༣༥ལྟོར་གདྟོང་དམར་བྟོད་མི་ཡྟོངས་ཀི་
བླ་སྟོག་༧རྒྱལ་བ་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་བྟོད་ཀི་ཡུལ་མདྟོ་སྨད་སག་
འཚེར་ལ་འཁྲུངས།  དུས་དེ་ནས་ད་བར་བྟོད་མི་ཚང་མའི་བདེ་སྡུག་
ལ་སྲུང་སྟོབ་བྱེད་མཁན་ཁྟོང་རེད།  ཁྟོང་གི་བཀའ་དིན་ང་ཚོ་ཚང་
མའི་སེམས་ན་རྟོ་ལ་རི་མྟོ་བརྟོས་པ་ལྟར་ནམ་ཡང་བརེད་མི་སིད་ལ།  
ཁྱེད་ཀི་བཀའ་དིན་ཨ་སྔྟོན་ལས་ཆེ་བཞིན་རྒྱ་མཚོ་ལྟར་གཏིང་རིང།  
གུས་པས་ཁྱེད་ལ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཐྟོག་ནས་གུས་འདུད་དང་
བཀའ་དིན་ཆེ་ཞུ།   མཐའ་མ་ཚིགས་བཅད་ཤྟོ་ལྟོ་ཀ་གཅིག་ཁྱེད་ལ་
ཕུལ། 

ལས་བཟང་བསགས་པའི་ཚེ་སྟོག་རིན་ཆེན་དེ།། 
གདྟོང་དམར་བྟོད་འབངས་ཡྟོང་ཀི་ཆེད་དུ་ཕུལ།། 
རིན་ཐང་བྲལ་བའི་ཞི་བདེ་བསྐྲུན་པ་ལ།། 
སིང་ཁྟོང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་རེས་སུ་བསྔགས།། 
བརྒྱད་པ།  འཁྟོར་ལྟོ།   བསན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས།   ༤༠༤༥ 

 

འཕགས་པ་སན་རས་གཟིགས་ཀི་རྣམ་སྤྲུལ་༧གྟོང་ས་སབས་མགྟོན་
ཆེན་པྟོ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་མཆྟོག་ནི་ཕྱི་ལྟོ་ ༡༩༣༥ བྟོད་ཟླ་ ༥ 
ཚེས་ ༥ ིན་ཡབ་ཆྟོས་སྟོང་ཚེ་རིང་དང་ཡུམ་བདེ་སིད་ཚེ་རིང་
གིས་ཀི་སས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས།   ཁྟོང་རྣམ་པའི་འཚོ་ཐབས་ནི་སྟོ་
ནམ་པ་མ་ཆུང་ཕལ་པ་ཞིག་རེད།  དགུང་ལྟོ་བཞི་ཡི་ཐད་རྟགས་
མཚན་མང་པྟོའ་ིའབྲས་བུར་མགྟོན་པྟོ་གང་ིད་ཡིན་པའི་ཡང་སིད་
ངྟོས་འཛིན་འཁྲུལ་བྲལ་དུ་གནང།  དགུང་ལྟོ་བཅུ་དྲུག་ལ་ཆྟོས་སིད་
ཟུང་འབྲེལ་གི་ཐུགས་འགན་ཡྟོངས་རྟོགས་བཞེས་སྐབས།  དམར་
ཤྟོག་གིས་ཕ་ཡུལ་བྟོད་དུ་བཙན་འཛུལ་བྱས་ཚེ་བཙན་བྱྟོལ་
འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་ེན་གཡྟོལ་དུ་ཕེབས་པ་རེད། སྐབས་དེར་
ཡིད་མུག་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཞིབ་ཕྲ་བཞིན་རྒྱ་གར་གི་དཔྟོན་
རིགས་ཚོར་ཞུས་པའི་ལན་དུ།   ང་ཚོར་བཙན་བྱྟོལ་དུ་བསྡད་ཆྟོག་
པའི་ཆྟོག་མཆན་གནང།  དེ་ནས་༧གྟོང་ས་མཆྟོག་གི་མཛད་འཕྲིན་
རྒྱ་ཆེར་བསངས་པ་གཤམ་གསལ། 

༡༽ ན་གཞྟོན་ཚོ་བྟོད་པའི་ངྟོ་བྟོ་འཛིན་པའི་སླད་རྒྱ་གར་མི་རིགས་
དང།  ཁེ་གཙང་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ནས་གཞིས་ཆགས་གསར་འཛུགས་
གནང། 

༢༽ ཁྟོང་གིས་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་ཕེབས་ནས་མིའི་སེམས་ནང་དུ་ཞི་
བདེ་སྐྲུན་ཐུབ་པའི་ཐབས་ཤེས་འད་མིན་བརྟོད་ཀི་ཡྟོད་སབས་ཁྟོང་
ལ་འཛམ་གིང་ཞི་བདེ་དེད་དཔྟོན་ཡང་ལབ་སྟོལ་ཡྟོད། 

༣༽ ད་ཆ་མགྟོན་པྟོ་གང་ིད་ཀི་ར་སར་མཛེས་ཤིང་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་
ལྷན་ཁང་བདུན་པྟོ་མ་ཟད།  དགྟོན་པ་དུ་མ་བཞེངས་པ་རེད། 

༤༽  ཁྟོང་ལ་རྒྱལ་སིས་གྟོང་དུ་བསྐུར་དྟོན་ནི།  ནང་ཆྟོས་རྣམས་
སེལ་མི་ལ་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཤ་ཁག་གཅིག་པའི་བྟོད་རིགས་
སྤུན་ཟླའི་ཆེད་དུ་རིག་གཞུང་མི་མས་རྒྱུད་འཛིན་དང་མས་པ་
སྟོར་ཆུད་བྱེད་ཀ་ཡྟོད་པ་རེད།   མཐར་ཁྟོང་གི་མཛད་པ་འཕྲིན་

༧གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དིན་རྗེས་དན་ 

 

༧རྒྱལ་བའི་བཀའ་དིན་རྗེས་དན། 
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ལས་རྣམས་རྟོ་ལ་རི་མྟོ་བརྟོས་པ་ལྟར་བཀའ་དིན་རྣམས་ཡིད་ལ་
བཅངས་ནས།  མ་འྟོངས་བྟོད་རང་བཙན་གཙང་མ་ཞིག་ཐྟོབ་པ་བྱེད་
རྒྱུ་དེ་འབད་འབུངས་ལྷྟོད་མེད་གནང་དགྟོས་པ་ནི་གལ་འགངས་ཤིན་
ཏུ་ཆེ།                                                             
བདུན་པ།  འཁྟོར་ལྟོ།   བསན་འཛིན་དབྱངས་སྟོན།  ༣༤༩༠ 

 

 

སྐམ་ཞིང་ཆུ་བྟོ་མེདཔའི་མཚོ་དེར།། 

་མྟོ་མང་ཡང་བྱེད་ཐབས་མེད་པ།། 

དེ་ལྟར་ཡུལ་ལུང་མེད་པའི་བྟོད་མི།། 

སབས་བཅྟོལ་མང་ཡང་ང་ཚོས་ཅི་བྱ།། 

ནག་ནང་ཐིམ་ནས་སེམས་ཤུགས་ཆགས་ཀང།། 

ཡིན་ཡང་སྐབས་དེར་སབས་མགྟོན་ཆེན་པྟོས།། 

ི་མའི་འྟོད་ཟེར་འཕྲྟོ་བ་བཞིན་དུ།། 

བྟོད་མི་ང་ཚོའི་མུན་པ་སེལ་སྟོང།། 

གང་དུ་ཕེབས་ཀང་ཐལ་མྟོ་སར་ནས།། 

མཁས་བླུན་མེད་པར་གུས་ཞབས་བྱེད་པ།། 

བདེ་ཐང་མེད་ཀང་རང་སྟོན་མི་བསམ།། 

ིན་ལྟར་རང་ལས་གཞན་གཅེས་གནང་སྟོང།། 

ིན་ལྟར་ལག་པ་བཞག་པའི་སྟོ་དེར།། 

ིན་ཞིག་ལག་རེས་མི་བྱུང་མ་རེད།། 

ིན་ལྟར་ཁྟོང་གིས་བསྟོན་པས་སླྟོབ་གསྟོ།། 

ལག་རེས་བཞིན་དུ་སེམས་ནང་ར་དགྟོས།། 

གིད་ལས་སངས་དང་ང་ཡི་སྤུན་རྣམས།། 

སིད་པའི་ཡུལ་དེ་བྱེ་ཐང་འགྱུར་གིས།། 

མི་གཡེང་ང་ཚོས་སླྟོབ་སྟོང་བརྩྟོན་དང།། 

ཞི་བདེའི་ངང་ནས་རང་བཙན་ལེན་འགྟོ།། 

ཞིང་པས་ལྟོ་ཏྟོག་ཡག་པྟོ་བྱུང་ཆེད།། 

སྐུ་ལས་རྔུལ་ནག་མང་པྟོ་འཐྟོན་བཞིན།། 

ལམ་དུ་དཀའ་ངལ་མང་པྟོ་འཕྲད་སིད།། 

ཡིན་ཡང་དེ་རྣམས་གདྟོང་ལེན་བྱ་དགྟོས།། 

གཞལ་དུ་མེད་པས་ཁྟོང་གི་བརྩེ་བ།། 

རྣ་རྒྱབ་རླུང་བུར་མི་གཏང་ང་ཚོས།། 

ཁྟོང་གི་དགྟོངས་པ་ཇི་བཞིན་བསྒྲུབ་རྒྱུ།། 

དིན་ཆེན་ཁྟོང་གི་དིན་ལན་ཡིན་ན།། 

འགྟོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་པ་བྱེད་མཁན།། 

གཅེས་པའི་༧སབས་མགྟོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ།། 

ང་ཚོ་འགྟོ་བ་ཀུན་གི་སླད་དུ།། 

སྐུ་ཚེ་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་པར་ངས་སྨྟོན།། 

          དགུ་པ།  འཁྟོར་ལྟོ།   བསན་འཛིན་སྐལ་ལྡན།   ༤༠༠༠ 

 

གངས་ཅན་བྟོད་ཀི་སི་ནྟོར།། 

ཆྟོས་སིད་གིས་ཀི་དབུ་ཁིད།། 

འཛམ་གིང་ཞི་བདེའི་དེད་དཔྟོན།། 

༧གྟོང་ས་ཡིད་བཞིན་ནྟོར་བུ།། 

༦རྒྱལ་བའི་བཀའ་དིན། 

 

བསྟོད་པའི་གླུ་དབྱངས། 
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༧རྒྱལ་བའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་ནས།། 

འཛམ་གིང་བདེ་ལ་བཀྟོད་སྟོང།། 

བྟོད་ཡུལ་མུན་པ་སེལ་ནས།། 

སིད་པའི་ི་མ་ཤར་སྟོང།། 

འཛམ་གིང་འདི་ནང་གགས་པའི།། 

ནྟོར་ཝེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་ནས།། 

བགང་བྱ་བཅུ་དྲུག་འཁྟོར་བར།། 

འཚམས་འདི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།། 

བརྒྱད་པ།   འཁྟོར་ལྟོ།   བསན་འཛིན་ཀུན་ཁྱབ།  ༢༧༩༨ 

 

 

སིར་འཛམ་བུ་གིང་འདིར་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་དབུ་ཁིད་བཟང་པྟོ་
ཞིག་ཡྟོད་པ་ནི་བྟོད་ཀི་དབུ་ཁིད་༧གྟོང་ས་སབས་མགྟོན་ཆེན་པྟོ་
མཆྟོག་ཁྟོང་རེད།   ཁྟོང་ནི་ང་ཚོ་བྟོད་གངས་ལྟོངས་ཡྟོངས་ཀི་དབུ་
ཁིད་བཟང་པྟོ་ཞིག་རེད་ལ་ཐུགས་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་སྤྲུལ་པ་
ཞིག་ཡྟོད་བསྡད་པ་ཞིག་རེད།   ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོ་བྟོད་རང་བཙན་
གི་འཐབ་རྩྟོད་ཆེད་ཞི་བའི་ངང་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པྟོ་སྟོང་བའི་
ཐབས་ལམ་བྱེད་ཀི་ཡྟོད་པ་རེད།   ཁྟོང་གི་ང་ཚོར་རིན་ཐང་ཆེ་བའི་
ཆྟོས་སྟོགས་མང་པྟོ་ཞིག་གསུངས་གནང་བ་འདི་གཙོ་བྟོ་བྟོད་
རིགས་རྣམས་མི་རིགས་བཟང་པྟོ་ཞིག་ཡྟོང་ཐབས་དང་ཡ་རབས་
སྟོད་བཟང་བྱེད་དགྟོས་པའི་ཐྟོག་ལ་བཀའ་སླྟོབ་མུ་མཐའ་མེད་པ་
ཞིག་གནང་བ་འདི་ཁྟོང་གི་བཀའ་དིན་དང་ལྷག་བསམ་ཞིག་ཡིན་པ་
ཚོར་དགྟོས།   ༧གྟོང་ས་སབས་མགྟོན་ཆེན་པྟོ་ཁྟོང་གི་མཐུན་ལམ་
བཟང་པྟོ་ཞིག་ནི་ཕྱིའིརྒྱལ་ཁབ་མམ་དུ་འབྲེལ་བ་བྱེད་ཐུབ་པ་སྟོང་
ཙང་ཨིན་ཇི་མི་རིགས་འད་མིན་ནས་ང་ཚོ་བྟོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེ་རྣམས་
ལ་རྟོགས་རམ་རྒྱ་ཆེར་སེལ་གནང་གི་ཡྟོད་པ་འདི་གཙོ་བྟོ་༧སབས་
མགྟོན་ཁྟོང་གི་བཀའ་དིན་ཞིག་རེད།   ཆེད་དུ་ང་རང་ཚོ་སླྟོབ་ཕྲུག་
རྣམས་ཀི་ལས་འགན་གཙོ་བྟོ་འདི་སླྟོབ་སྟོང་ལེགས་པ་ཞིག་སངས་

ཐུབ་པ་དང་ཡ་རབས་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བྱེད་དགྟོས་པ་དང་ལྷན་དུ་
བྟོད་མི་བཟང་པྟོ་ཞིག་ཡྟོང་ཐུབ་པ་བྱེད་ནས་༧གྟོང་ས་ཆེན་པྟོའ་ི
བཀའ་སྒྲུབ་དགྟོས་སྟོ། 

བཅུ་པ།   བུམ་པ།   པདྨ་གཡང་འཛོམས། 

 

 

 

༧གྟོང་ས་མཆྟོག་ནི་ཕྱི་ལྟོ་༡༩༣༥ ཟླ་༧ཚེས་༦ིན་ཨ་མདྟོའ་ིགྟོང་
གསེབ་སག་འཚེར་ཞེས་པ་ཞིག་ལ་ཡབ་ཆྟོས་སྟོང་ཚེ་རིང་དང་ཡུམ་
བདེ་སིད་ཚེ་རིང་གིས་ཀི་སས་སུ་མི་ཡུལ་དུ་གྟོམ་སྟོས་མ་ཐག་
བྟོད་ལ་འྟོད་ཟེར་ཕྲ་ལྷམ་མེར་ཤར།   ཁྟོང་འཁྲུངས་པ་ནས་བཟུང་
འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་ནས་བྟོད་ཀི་བདེན་མཐའ་སེལ་ཐབས་ཆེད་
ིན་མཚན་ལྟྟོས་མེད་སྐུ་ལས་བསྟོན།   བྟོད་ཀི་བདེན་མཐའི་ཆེད་
ཞྟོགས་སྔ་ལངས་དང་དགྟོང་ཕྱི་ལ་ལྷྟོད་གཡེང་དུ་མི་བཞུགས་པར་
བྟོད་མི་གཅིག་པྟོ་མ་ཡིན་པར་འཛམ་གིང་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཆྟོས་
ལུགས་རིས་མེད་དང་མི་རིགས་ཕྟོ་མྟོ་དབྱེ་མེད་རྩ་འཛིན་གི་བྟོད་ཀི་
རང་བཙན་དང་ཞི་བདེ་ཁྟོར་ཡུག་སྲུང་སྟོབ་ཀུན་ཁྱབ་ཀི་སེམས་ཁུར་
བཅས་ཀི་༧གྟོང་ས་ཡིད་དུ་འྟོང་པའི་བཀའ་སླྟོབ་ཆེ་ཆུང་ཧ་ཅང་མང་
པྟོ་གནང་ཡྟོད།  འཛམ་གིང་ཡུལ་གྲུའི་མི་མང་ཡྟོངས་ཀི་ཁྟོང་གི་
གཤིས་རྒྱུད་བལ་ལས་འཇམ་ཞིང་གསུང་ནི་འཛམ་གིང་ཀུན་ལ་ཞི་
བདེ་དང་རང་དབང་སེལ་ཆེད་ཀི་གསུང་དབྱངས་དྲུག་བཅུའི་
གདངས་ཤིག་ཡིན་ལ།   ཁྟོང་གི་འཛུམ་མདངས་ཆུང་ངུ་ཞིག་གིས་
འཛམ་གིང་ཡྟོངས་ལ་བདེ་སིད་རི་ལས་ཆེ་དང་རྒྱ་མཚོ་ལས་ཟབ་པ་
ཞིག་ཕུལ་ཐུབ་པའི་༡༩༨༩ཕྱི་ཟླ་༡༢ཚེས་༡༠ིན་ནྟོ་ཝེལ་ཞི་བདེའི་
གཟེངས་རྟགས་ཐྟོབ།   བྟོད་མི་ཡྟོངས་ཀི་དབྱར་ཁ་ཚ་གདུག་དང་
དགུན་ཁའི་གང་རླུང་ལ་སྟོགས་པ་ལ་མི་འཛེམ་པར་ག་དུས་ཡིན་
རུང་བྟོད་རང་བཙན་དང་ཞི་བདེ་སྟོགས་ཀི་བཀའ་སླྟོབ་མཛད་ལ་
ཁྟོང་རྣམས་སེམས་འགུལ་ཡང་ཧ་ཅང་ཐེབས་པས་བཀའ་དིན་རེས་
དན་ཆེར་གཟེངས་རྟགས་དང་ཕྱག་དངུལ་ལ་སྟོགས་གནང་གི་ཡྟོད་
ལ་ཁྟོང་གིས་དེ་རྣམས་བྟོད་ཕྲུག་མ་འྟོངས་སྟོན་རྩ་ཆེད་བཏང་གི་ཡྟོད་
གང་ཡིན་ཟེར་ན་ཁྟོང་གི་རེ་སྨྟོན་ནི་ང་ཚོར་བཅངས་ཡྟོད། 

༧རྒྱལ་བའི་བཀའ་དིན་རྗེས་དན། 

 

༧རྒྱལ་བའི་བཀའ་དིན། 
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མིག་ཟུང་ཆུང་ཡང་འཁྟོར་བ་ཡྟོངས་ལ་གཟིགས།། 

གིས་པྟོ་སན་དེས་དཀའ་ངལ་ཆ་ཚང་གསན།། 

གཞན་ཕན་བྱེད་པར་ཁ་ཏ་སླྟོབ་གསྟོ་བསྟོན།། 

སེམས་བཟང་ཡྟོད་རེན་ཁྟོང་ནི་མཛེས་པར་བརྒྱན།། 

 ཆིག་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་དགུའི་ལྟོར།། 

 རང་དབང་མེད་པར་རང་གི་ཡུལ་ལས་བྲལ།། 

 སྐར་ཆ་གཅིག་ལའང་ལྷྟོད་གཡེང་མི་སྡྟོད་ཁྟོང།། 

 སྨན་པ་བཞིན་དུ་ང་ཚོའི་བདེ་སྡུག་སེལ།། 

      མིག་ནས་ལྷུང་ལྷུང་བབས་པས་མཆི་མ་དེ།། 

      བྱམས་པའི་སེམས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད།། 

      རང་བཙན་མེད་ཀང་གཞན་ལ་ངྟོམས་རྒྱུ་ནི།། 

     གཟི་བརིད་ལྡན་པ་སབས་མགྟོན་ང་ཚོར་ཡྟོད།། 

    སྟོང་ཟད་མི་གཏྟོང་ཁྟོང་གི་རེ་བ་དེ།། 

   བྱིས་པ་རྣམས་ཀིས་སླྟོབ་ལ་ལེགས་པར་བརྩྟོན།། 

  ཁྟོང་གི་དགྟོངས་གཞི་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ང་ཚོའི་འགན།། 

   དེ་ནི་ཁྟོང་ལ་དིན་ལན་ཆེ་ཤྟོས་ཡིན།།                          
དགུ་པ།  བུམ་པ།  བསན་འཛིན་སངས་རྒྱས།   ༣༨༥༣ 

 

 

སྟོང་ིད་སིང་རེ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་ལམ།། 
ཆེས་ཆེར་གསལ་མཛད་གངས་ཅན་བསན་འགྟོའ་ིམགྟོན།། 

ཕྱག་ན་པདྨྟོ་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ལ།། 
གསྟོལ་བ་འདེབས་སྟོ་བཞེད་དྟོན་ལྷུན་གྲུབ་ཤྟོག ། 

ཅེས་མཆྟོད་པའི་བརྟོད་ཚིག་སྔྟོན་དུ་བཏང་ནས་འཕགས་པ་སན་
རས་གཟིགས་ཀི་མཛད་འཕྲིན་ནི་འཛམ་གིང་གྟོ་ལ་རིལ་བྟོའ་ིསེང་
ནས་སེས་བུ་དམ་པ་གངྒའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་དང་ནམ་མཁའི་སྐར་
ཚོགས་བཞིན་གངས་མེད་ཅིག་བྱུང་ཡྟོད་ནའང་ལྷག་པར་དུ་༧གྟོང་
ས་མཆྟོག་ནི་འཛམ་གིང་ཞི་བདེ་ལ་ཐུགས་སྨྟོན་བླ་ལྷག་ཏུ་ཆེ་བ་ཡྟོད་
པར་མ་ཟད།  འཛམ་གིང་སིའི་འགན་འཁུར་མཁན་གི་སེས་བུ་ཁྱད་
དུ་འཕགས་པ་དེ་ཡིན་པ་སུས་ཀང་བསྟོན་དུ་མེད་པ་ཡིན།   ཕྲན་
ཡང་སླྟོབམ་ཞིག་ཡིན་པས་ཆ་ནས་ང་ཚོ་སླྟོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་༧གྟོང་
ས་མཆྟོག་གི་མཛད་འཕྲིན་གང་གནང་པ་རྣམས་ཞུས་ན་ཐྟོག་མར་མ་
སུ་རི་ཡི་བྟོད་ཁྱིམ་བཙུགས།  དེ་ནས་རིམ་པའི་སླྟོབ་གྲྭ་དུ་མ་གསར་
འཛུགས་གནང་པ་དང་མི་དམངས་ཆེད་དུ་གང་སར་གཞིས་ཆགས་
བཙུགས་ལྟོན་ཤིང་སེང་ནས་འབྲས་བུ་རྒྱས་པ་བཞིན་བྟོད་མིའི་
གནས་སངས་རིམ་བཞིན་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པ་དང་ཁྟོང་གི་སེམས་
གཏིང་གི་འདུན་པ་དེ་ནས་བྟོད་མིའི་གནས་སངས་རིམ་བཞིན་ཡར་
རྒྱས་དུ་ཕྱིན་པ་དང་ཁྟོང་གི་སེམས་གཏིང་ནས་སླྟོབ་ཕྲུག་གི་ཤེས་
ཚད་ལྟོ་རེ་རེ་ནས་ཡར་ཐྟོན་བྱུང་པ་རེད།  ༧གྟོང་ས་མཆྟོག་གིས་
བྟོད་མི་རིགས་ལ་གནང་བའི་བཀའ་དིན་ནི་ངྟོ་མ་ཨ་སྔྟོན་བཞིན་རྒྱ་
ཆེ་ལ་རྒྱ་མཚོ་ལྟར་གཏིང་ཟབ་ཁྟོང་ནི་དུས་རབས་ེར་གཅིག་པའི་ཞི་
བདེའི་དེད་དཔྟོན་ཆེན་པྟོ་ཡྟོད་ཚད་ཐུགས་དགྟོངས་ན་མངའ་བའི་
མཁྱེན་པའི་བདག་པྟོ་ཁྟོ་ན་ཡིན་པས།  ང་ཚོ་བྟོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གིས་
ཁྟོང་གི་བཀའ་དིན་ནམ་ཡང་སེམས་བསམ་པའི་གཏིང་རིམ་ནང་དན་
དགྟོས་ལ་བརྟོད་མི་རུང།   བྟོད་མིའི་དབུ་ཁིད་མཆྟོག་གི་འྟོད་
མདངས་ཀིས།། 

ཕྱྟོགས་བཞི་ཀུན་ལ་ཁྱབ་ནས་མུན་པ་སེལ།། 

འཛམ་གིང་རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དག་སེ་བྟོ་ཡིས།། 

༧གྟོང་ས་མཆྟོག་ལ་དགའ་བས་གུས་གྱུར་ཅིག ། 

བརྒྱད་པ།  འཁྟོར་ལྟོ།  བསན་འཛིན་གཡང་སིད།  ༣༦༨༦ 

 

 

༧གྟོང་ས་མཆྟོག་གི་བཀའ་དིན་རེས་དན། 
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བཀའ་དིན་རེས་དན་གི་རི་མོ། 

བཅུ་པ་བུམ་པ།   བསན་འཛིན་བསམ་གྲུབ། 

 

བརྒྱད་པ་བུམ་པ།  ཡེ་ཤེས་རྟོ་རེ། 

 

བརྒྱད་པ་འཁྟོར་ལྟོ། བསན་འཛིན་སྟོབས་ཆེན། 

 

 

 

༧གྟོང་ས་མཆྟོག་ནི་སི་ལྟོ་ ༡༩༣༥ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས  ༦ ིན་སག་
འཚེར་ཞེས་པའི་ཡུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་པ་རེད།  ཁྟོང་གི་དགུང་ལྟོ་
༡༦ལ་ཕེབས་སྐབས་བྟོད་ཆྟོས་སིད་གིས་ཀི་ཐུགས་འགན་དེ་
བཞེས་གནང་པ་རེད།  ཁྟོང་ནི་ང་ཚོའི་བྟོད་མི་ཚོར་ཧ་ཅང་གི་བཀའ་
དིན་ཆེན་པྟོ་ཡིན།  བྟོད་རང་བཙན་ཤྟོར་ནས་བཟུང་ང་ཚོ་རྒྱ་
གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་བཙན་བྱྟོལ་ལ་སླེབས་པ་རེད།  དེ་
ནས་བཟུང་ད་བར་ང་ཚོ་བཙན་བྱྟོལ་ལ་བསྡད་ཡས་རག་པ་དེ་
ཁྟོང་གི་བཀའ་དིན་ཡིན།  ད་དུང་ང་འད་བའི་བྟོད་པས་སླྟོབ་ཕྲུག་
མང་པྟོར་སླྟོབ་སྟོང་སང་རྒྱུའི་གྟོ་སྐབས་རག་པ་དེ་ཁྟོང་གི་
བཀའ་དིན་ཡིན།   ཁྟོང་ནི་ང་ཚོ་བྟོད་ཀི་དབུ་ཁིད་ཡིན་པ་མ་
ཟད་འཛམ་གིང་ཡྟོངས་ཀི་དབུ་ཁིད་ཀང་ཡིན།  ཁྟོང་གི་ཕྱག་
གིས་ཐལ་མྟོ་སར་ནས་འཛམ་གིང་ཡྟོངས་ལ་ཞི་བདེ་སྐྲུན་གི་
ཡྟོད༑  ༧གྟོང་ས་མཆྟོག་གིས་འཛམ་གིང་གང་སར་ཕེབས་ནས་
བཀའ་སླྟོབ་མང་པྟོ་གནང་གི་ཡྟོད།  ཁྟོང་གི་གསུང་ཆྟོས་རྣམས་བྟོད་
པ་དང་ནང་པ་གཅིག་པྟོ་མ་ཡིན་པར་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གི་ཨིན་ཇིའི་
མི་རིགས་སྟོགས་ནས་ཞུ་ཁར་ཧ་ཅང་མང་པྟོ་སླེབས་ཀི་ཡྟོད།   
༧གྟོང་ས་མཆྟོག་གིས་བཙན་བྱྟོལ་ལ་ཕེབས་ནས་ད་བར་བྟོད་པའི་
སླྟོབ་གྲྭ་ཞེ་དགས་མང་པྟོ་བཙུགས་གནང་ཡྟོད་པ་མ་ཟད་ད་དུང་བྟོད་
པའི་གཞིས་ཆགས་མང་པྟོ་བཙུགས་གནང་ཡྟོད།  བྱས་ཙང་ཁྟོང་ནི་
བྟོད་པ་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར་འཛམ་གིང་ཡྟོངས་ལ་ཧ་ཅང་གི་བཀའ་
དིན་ཆེན་པྟོ་ཡིན།   ངས་གྟོང་དུ་ཁྟོང་གི་ལྟོ་རྒྱུས་སྐྟོར་ལ་ཅུང་ཙམ་
བྲིས་ཡྟོད་ལ་ཁྟོང་གི་དིན་ལན་འཇལ་ཆེད་དུ་ང་ཚོ་བྟོད་ཕྲུག་རྣམས་
ཀི་སླྟོབ་སྟོང་དང་ཁྟོང་གི་བསམ་དྟོན་འགྲུབ་པར་བྱེད་དགྟོས་རྒྱུ་ཤིན་
ཏུ་གལ་ཆེ། 
         བརྒྱད་པ།  འཁྟོར་ལྟོ།  བླྟོ་བཟང་དབྱངས་སིད།    ༣༨༠༡ 
 

                     

 

                          

 

 

                      

 

                      

༧གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དིན། 

 

བཅུ་པ་བུམ་པ།  བསན་འཛིན་འཕྲིན་ལས། 

 

གོ་སིག་པ་བོད་དགྗེ་ཕུར་སོན་གིས། 

       བརྒྱད་པ་འཁོརལོ།      ཀརྨ་དོནགྲུབ། 

 

     བཅུ་པ་བུམ་པ། 
 བསྟན་འཛིན་སོན་ལམ། 
 


