
●གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བསྟན་པའི་བྱུང་རིམ་མདོར་བསྡུས།

●མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་དུ་བཞུགས་པའི་བོན་དགོན་ཁག་གི་མཚན་ཐོ།

●ཨ་མདོ་བྱང་ཤར་གྱི་བོན་དགོན་འགའ་ཆེད་དུ་བརྗོད་པ།

●དཔལ་གཤེན་བསྟན་རྩེ་ཞིག་དགོན།

གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་གྲུབ་གནས་མདོ་ཁམས་ཨ་མྱེས་རྨ་ཆེན།

ལེ་ཚན་གསུམ་པ།  
མདོ་སྔགས་བཤད་སྒྲུབ་ལྗོན་པའི་དགའ་ཚལ།

ལྟ་བ་བདེན་གཉིས་དཔྱད་གསུམ་ཡང་དག་སྤྲིན་བྲལ་ལྷ་ཡི་རྫིང་རིང་དུ།  །

སྤྱོད་པ་ཚོགས་གཉིས་ཐབས་ཤེས་ཟུང་འབྲེལ་ཤིང་རྟ་བདུན་གྱིས་ལེགས་དྲངས་པའི།  །

འབྲས་བུ་སྐུ་གཉིས་སྤངས་རྟོགས་མཐར་རྫོགས་བརྩེ་ཆེན་སྙིང་རྗེ་ཉིན་མོར་བྱེད།  །

མཐར་ཕྱིན་དོན་གཉིས་འཕྲུལ་ངག་བོན་བསྟན་ལུས་ཅན་ཕན་བདེ་དཔལ་དུ་རྩེན།  །



དེ་ཡང་བསྟན་པ་རྣམ་པར་

དག་པ་ལ།  བྱུང་ཁུངས་ཀྱི་སྟོན་པ་

ཡང་དག་པར་དགོས་པས།  སངས་

རྒྱས་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བསྟན་

པའི་གཙོ་བོ་རྣམ་མཁྱེན་སྟོན་པ་

གཤེན་རབ་མི་བོ་ཀུན་ལས་རྣམ་

པར་རྒྱལ་བ་དེ་ཉིད་རྣམ་འདྲེན་

བརྒྱད་པ་རུ་བྱོན་པ་ཡིན་ཞིང་།  སྟོན་པ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་དང་པོ་

བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད།  བར་དུ་གྲངས་མེད་གསུམ་

དུ་ཚོགས་བསགས།  མཐར་མངོན་པར་རྫོགས་པ་སངས་རྒྱས་

ཏེ་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་མི་ཡི་ཆ་ལུགས་སུ་རྟག་གཟིགས་འོལ་མོ་

གླིང་ཆེན་དུ་ཡབ་རྒྱལ་བོན་ཐོད་དཀར་དང་།  ཡུམ་ཡོ་ཕྱི་རྒྱལ་

བཞད་མ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་སྤྱི་ལོའ ་ིསྔོན་གྱི་འདས་ལོ(༡༦༠༡༧)

ལོ་རྒྱལ་ཤིང་ཕོ་བྱི་བར་སྐུ་འཁྲུངས་ཏེ་མཛད་ཆེན་རྣམ་པ་བཅུ་

གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་པའི་ཚུལ་ནི།  དང་

པོ་འོད་གསལ་ལྷ་ལས་བབས་ཏེ་སྐྱེ་བ་མི་རུ་རྣམ་པར་བཞེས་

གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བསྟན་པའི་བྱུང་རིམ་

མདོར་བསྡུས།  

དགེ་བཤེས་འཇམ་དབྱངས་བརྩོན་འགྲུས།

རྗེ་མཉམ་མེད།

ཀུན་མཁྱེན་ཤར་རྫ་བ།

སྟོན་དང་བསྟན་པ་མི་བསླུ་ཚད་མ་རུ། །

སྨྲ་བའི་ངག་ཚིག་དཔྱད་གསུམ་འབྲུག་སྒྲའི་དབྱངས། །

བློ་གསལ་ཐོས་བརྩོན་རྨ་བྱའི་སྙན་གོང་དུ། །

ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་ཡི་གེ་གཟུགས་སུ་བསྟར། །
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༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽དཔེ་ཚོགས་ལེགས་གྲུབ་ཀྱི་དྲན་རྟེན་ཟིན་ཐོ།

165

●ལེ་ཚན་གསུམ་པ།  མདོ་སྔགས་བཤད་སྒྲུབ་ལྗོན་པའི་དགའ་ཚལ།●



པ།  གཉིས་པ་ཐེག་པ་རིམ་དགུའི་བསྟན་པ་རྣམ་པར་སྤེལ་

བ།  གསུམ་པ་སྤྲུལ་པ་ཕྲག་བརྒྱའི་འཛམ་གླིང་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་

རྣམ་པར་འདུལ་བ།  བཞི་བ་སྡིག་ཆེན་གཏི་མུག་ཞེ་སྡང་ཕྲག་

དོག་ང་རྒྱལ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་བོ་བཞི་དང་།  འདོད་ཆགས་ཅན་གྱི་

རྒྱལ་མོ་ལས་སོགས་འགྲོ་བ་རྣམ་པར་འདྲེན་པ།  ལྔ་བ་འགྲོ་བ་

རང་མཐུན་གྱི་ཚུལ་བསྟན་ཞིང་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབར་བཞེས་

ཏེ་རྒྱལ་པོའ་ིཆ་ལུགས་རྣམ་པར་ངེས་པ།  དྲུག་པ་སངས་རྒྱས་

སྲས་པོ་དམ་པ་མི་རྗེ་སྲིད་པའི་གདུང་འཛིན་རྣམ་པར་སྤྲུལ་པ།  

བདུན་པ་མ་རྟོགས་ལོག་པར་རྟོག་པའི་ཚོགས་བཏུལ་ཏེ་བདུད་

སྲིན་རྣམ་པར་འཇོམས་པ།  བརྒྱད་པ་བསྟན་པ་རྣམ་གསུམ་

རྗེས་སུ་བཞག་སྟེ་མཛད་པ་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་

བ།  དགུ་བ་ཁྱིམ་སྤངས་རབ་བྱུང་དཀའ་ཐུབ་རབ་བསྐྱེད་སངས་

རྒྱས་མངོན་སུམ་རྣམ་པར་རིག་པ།  བཅུ་བ་གཡེང་བའི་ཚོགས་

སྤངས་མི་ཡེངས་དོན་སྒོམ་གཅིག་པུར་རྣམ་པར་དབེན་པ།  

བཅུ་གཅིག་བླ་མེད་མཐར་ཕྱིན་འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་དུས་

གསུམ་དུས་མིན་མཚན་ཉིད་གཏན་ལ་ཕབ་པས་ཕྱི་ནང་འཁོར་

ཚོགས་རྣམ་པར་གོྲལ་བ།  བཅུ་གཉིས་རྟག་ཏུ་རེ་བ་རྣམས་ལ་མི་

རྟག་དཔེར་བསྟན་ཕྱིར་དུ་མྱ་ངན་འདས་ཚུལ་བསྟན་ཏེ་བོན་ཉིད་

དབྱིངས་སུ་རྣམ་པར་གྲུབ་པའི་མཛད་པ་བཅས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བོན་

བསྟན་ཏེ།  བོན་ཉིད་ངང་ལ་སྐྱེ་འཆི་མི་མངའ་ཞིང་།  །སེམས་

ཉིད་ཡེ་ནས་འཆི་མེད་བདུད་དང་བྲལ།  །མི་རྟག་རྟག་ཏུ་རེ་བ་

སུན་དབྱུང་ཕྱིར།  །འཁོར་བའི་གནས་ནས་མྱ་ངན་འདས་ཚུལ་

བསྟན།  །ཞེས་གསུངས་ཏེ་གཤེན་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་གྱ་གཉིས་མི་ལོ་

བརྒྱད་སྟོང་ཉིས་བརྒྱ་རུ་བཞུགས་ཤིང་མཛད་པ་རྣམས་མཐར་

ཕྱིན་ནས་སྤྱི་ལོའ་ིསྔོན་གྱི་འདས་ལོ(༧༨༡༧)ཆུ་ཡོས་དགུན་ཟླ་ར་

བའི་གནམ་སོྟང་ལ་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཚུལ་བསྟན།  

མཛད་ཆེན་དེ་རྣམས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་རྒྱལ་བས་བཀའ་

འཁོར་རིམ་པ་གསུམ་དུ་བསྐོར་བའི་ཁོངས་སུ་ཇི་ལྟར་གསུངས་

པའི་ཚུལ་ནི།  བརྗོད་བྱ་དོན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ན།  དང་པོ་

ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་གསུངས།  བར་བ་བདེན་གཉིས་དོ་མཉམ་

གསུངས།  ཐ་མ་དོན་དམ་བདེན་པ་གསུངས།  རྗོད་བྱེད་ཀྱི་

དབང་དུ་བྱས་ན།  དང་པོ་ཐེག་པ་རིམ་དགུ་གསུངས།  བར་

བ་སྒོ་བཞི་མཛོད་ལྔར་བསྟན།  ཐ་མ་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་དུ་

གསུངས་པ་ལས།  དང་པོ་ལ་ཡང་རིག་པའི་གནས་ལྔས་བསྡུས་

པའི་བཀའ་དང་པོ་དང་།  ཐེག་པ་རིམ་དགུས་བསྡུས་པའི་བཀའ་

དང་པོ་གཉིས།  དང་པོ་ནི་མདོ་ལྟར།  ཕྱི་རིག་པ།  ནང་རིག་

པ།  བཟོ་རིག་པ།  གསོ་བ་རིག་པ།  སྒྲ་རིག་པ་སྟེ་ལྔའོ།  །ཐེག་པ་

རིམ་དགུ་ནི།  ཕྱྭ་གཤེན་ཐེག་པ།  སྣང་གཤེན་ཐེག་པ།  འཕྲུལ་

གཤེན་ཐེག་པ།  སྲིད་གཤེན་ཐེག་པ།  དགེ་བསྙེན་ཐེག་པ།  

དྲང་སྲོང་ཐེག་པ།  ཨ་དཀར་ཐེག་པ།  ཡེ་གཤེན་ཐེག་པ།  བླ་
བོན་གྱི་བཀའ་འགྱུར་རྡོ་འབུམ་ཆེན་མོ།

རྒྱལ་ཡུམ་བྱམས་མ།

སྲིད་རྒྱལ་དྲེའུ་དམར།

རྒྱལ་བ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོའ་ིགོས་སྐུ།

གཡུང་དྲུང་བཀོད་ལེགས་མཆོད་རྟེན།
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༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽དཔེ་ཚོགས་ལེགས་གྲུབ་ཀྱི་དྲན་རྟེན་ཟིན་ཐོ།
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●ལེ་ཚན་གསུམ་པ།  མདོ་སྔགས་བཤད་སྒྲུབ་ལྗོན་པའི་དགའ་ཚལ།●



མེད་ཐེག་པ་བཅས་དགུའོ།  །དང་པོ་ཕྱྭ་གཤེན་ཐེག་པའི་ཁོངས་

སུ་མོ་གཏོ་སྨན་དཔྱད་བཞི་རུ་གསུངས་པས།  མོ་ལ་བརྟེན་ནས་

ཁ་རྗེ་ཚེ་དཔལ་ལ་ཕན་གནོད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་ངོས་བཟུང་།  གནོད་

བྱེད་ཀྱི་གདོན་རིགས་གཏོ་ཡིས་བཅོས།  ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་དཔྱད་

ཀྱིས་རྟོགས།  དེ་དག་ཕན་པར་སྨན་གྱིས་འཚོ།  སྣང་གཤེན་

གྱི་བོན་དུ་ཕུགས་སུ་མགོན་བྱེད་ཀྱི་ལྷ་གསོལ།  སྒོ་རུ་གནོད་

བྱེད་ཀྱི་འདྲེ་བཀར།  མི་ཡི་ཕྱྭ་དང་གཡང་འགུག་ཚེ་བསྲིང་

སྲོག་བསྐྱབ་པ་སོགས་ལ་འཇུག་པའོ།  །འཕྲུལ་གཤེན་གྱི་བོན་

དུ་བསྟན་དང་འགྲོ་ལ་འཚེ་བའི་བདུད་སྲིན་ལོག་འདྲེན་གྱི་

ཚོགས་མནན་བསྲེག་འཕངས་གསུམ་དུ་སྤྱོད་པ་དང་།  སྲིད་

གཤེན་ཐེག་པའི་བོན་ནི།  གཤེན་པོ་བདེ་གནས་སུ་འདྲེན།  ཟ་

འདྲེ་ཤི་གཤེད་ཕྲལ།  གསོན་པོ་བཀྲ་ཤིས་པའི་གཏོ་ཐབས་ལ་

བརྩོན་པའོ།  །ཐེག་པ་འདི་བཞི་ལ་རྒྱུ་ཡི་ཐེག་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ་

འཇིག་རྟེན་གྱི་ཕན་བདེ་གཙོ་བོ་སྒྲུབ་བྱེད་ཡིན་ཞིང་།  ཕྱི་མ་ལྔ་

ལ་འབྲས་བུའི་ཐེག་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ་སྤངས་བསྒྱུར་གྲོལ་གསུམ་གྱི་

ལམ་གྱི་སྒོ་ནས་འབྲས་བུ་སྐུ་གསུམ་གྱི་གོ་འཕང་གཙོ་བོར་སྒྲུབ་

བྱེད་དུ་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ།  །

བཀའ་འཁོར་བར་བ་དུག་ལྔ་ལས་སོགས་མི་

མཐུན་ཕྱོགས་སྤངས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་སྒོ་བཞི་མཛོད་ལྔར་

གསུངས་པས་དེ་ལྔ་ནི།  ཆབ་དཀར་དྲག་པོ་སྔགས་ཀྱི་

བོན།  ཆབ་ནག་སྲིད་པ་རྒྱུད་ཀྱི་བོན།  འཕན་ཡུལ་རྒྱས་

པ་འབུམ་གྱི་བོན།  མཐོ་ཐོག་

སྤྱི་རྒྱུག་མཛོད་ཀྱི་བོན།  དཔོན་

གསས་མན་ངག་ལུང་གི་བོན་

དང་ལྔ་གསུངས་ཏེ་སེམས་ཅན་

རྣམས་ཐར་བའི་ལམ་ལ་བཀོད་

པར་མཛད།  བཀའ་འཁོར་ཐ་

མར་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་དུ་གསུངས་པའི་ཕྱི་སྤང་ལམ་མཚན་

ཉིད་ཀྱི་སྡེ་དང་།  ནང་བསྒྱུར་ལམ་སྔགས་ཀྱི་སྡེ་དང་།  གསང་བ་

གོྲལ་ལམ་རོྫགས་པ་ཆེན་པོ་དང་གསུམ་ནི།  སོྟན་པའི་ཞལ་ནས།  

རང་གི་སེམས་ནི་རང་གིས་བཏུལ།  །ཉོན་མོངས་རྗེས་སུ་སེམས་

མ་གཏོང་།  །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་འདོད་ཡོན་ལ་ཆོག་ཤེས་

མེད་པའི་འདོད་ཆགས་དང་།  གཞན་རྣམས་ཕམ་པར་འདོད་

པའི་ཞེ་སྡང་།  རང་གཞན་གྲུབ་མཐའི་དོན་ལ་རྨོངས་པའི་གཏི་

མུག་བཅས་ཉོན་མོངས་པ་དེ་དག་གི་རྗེས་སུ་སེམས་ལས་སུ་

རུང་བའི་ཐབས་སུ་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བོན་སྒོ་སྣ་ཚོགས་

སུ་སྤེལ་བའོ།  །དེ་རྗེས་འཁོར་ལོ་གསུམ་འདི་ཤིང་རྟའི་སྲོལ་

འབྱེད་དུ་ལུང་བསྟན་པའི་གདུང་འཚོབ་ཆེན་པོ་མུ་ཆོ་ལྡེམ་

དྲུག(སྤྱི་ལོའ་ིསྔོན་འདས་ལོ༦༠༡༦ལ་བྱོན)ལས་སོགས་བཀའ་བསྡུ་བ་པོ་

བཅུ་གསུམ་གྱིས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་རྣམས་མདོ་སྡེ་འབུམ་སྡེ་རྒྱུད་

སྡེ་མཛོད་སྡེ་དང་བཞི་རུ་ཕྱེས་ནས་དེ་དག་གི་དགོངས་འགྲེལ་

བཀའ་བརྟེན་བརྩམས་ཤིང་སློབ་ཚོགས་བསྐྱངས་པར་འཛམ་

གླིང་མཁས་པའི་རྒྱན་དྲུག་བྱུང་སྟེ།  དམུ་ཚ་ཏྲ་ཧེ།  ཁྲི་ཐོག་

སྲིད་པ་རྒྱལ་མོ།

བོན་བརྒྱ་བླ་བྲང་དུ་བཞུགས་པའི་རྒྱན་མར་མེ་ཏོག་མཆོད་པ།
གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བཀའ་བརྟེན་ཆེན་མོ།168

༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽དཔེ་ཚོགས་ལེགས་གྲུབ་ཀྱི་དྲན་རྟེན་ཟིན་ཐོ།
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●ལེ་ཚན་གསུམ་པ།  མདོ་སྔགས་བཤད་སྒྲུབ་ལྗོན་པའི་དགའ་ཚལ།●



སྤར་ཚ།  འགུ་ཧུ་ལུ་སྤར་ཡ་དང་གསུམ་སྟག་གཟིག་ལའོ།  །རྒྱ་

གར་ལ་མཁས་པ་ལྷ་བདག་སྔགས་གྲོལ།  རྒྱ་ནག་ལ་མཁས་པ་

ལེགས་ཏང་རྨང་པོ།  ཁྲོམ་ལ་མཁས་པ་གསེར་ཐོག་ལྕེ་འབྱམས་

དང་དྲུག་བྱུང་ནས་རང་རང་གི་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ཏུ་མདོ་སྔགས་

སེམས་གསུམ་གྱི་བསྟན་པ་སྤེལ་བ་ཡིན་ནོ།  །    

ཞང་བོད་ཀྱི་ལྗོངས་སུ་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བསྟན་པ་

དར་ཚུལ་ནི།  རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་གྱི་མཐུ་ལ་

བརྟེན་ནས་སྟག་གཟིག  ཞང་ཞུང་།  རྒྱ་གར།  བྲུ་ཤ་སོགས་

ཀྱི་མཁས་པ་མང་པོའ་ིདྲུང་དུ་བློ་གྲོས་ཀྱི་རྩལ་རྫོགས་པའི་ཞང་

ཞུང་སྟོང་རྒྱུང་མཐུ་ཆེན།  སེ་ཤ་རི་དབུ་ཆེན།  མེ་ཉག་ལྕེ་ཚ་

མཁར་བུ།  ལྡེ་གྱིམ་ཚ་རྨ་ཆུང་དང་བཞི་ཡིས་གཡུང་དྲུང་གི་

བོན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག་ཞང་ཞུང་སྨར་གྱི་སྐད་ལས་སྤུ་

རྒྱལ་བོད་ཀྱི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཏེ།  སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་

པོ་ཆེ་ལ་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་བོན་གྱི་འཁོར་ལོ་

བསྐོར་རོ།  །རྣམ་དག་འདུལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་སྲོལ་

དར་བའི་ཚུལ་ལ།  མཁན་པོ་ག་ཆུ་ནས་བོད་ཡུལ་དུ་འདུལ་

བསྟན་དབུ་བརྙེས་ཤིང་།  དེའི་དུས་སུ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མུ་ཁྲི་

བཙན་པོ་ཡིན།  བྲུ་ཞུ་སྤ་རྨེའུ་གཤེན་སོགས་ཀྱི་འདུལ་

རྒྱུད་སོ་སོར་གྱེས་ཀྱང་འདུལ་རྒྱུད་རྐང་འཛིན་རྒྱལ་བ་

བྲུའི་འདུལ་རྒྱུད་འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེ་བ་བྱུང་།  

སྔགས་རྫོགས་ཀྱི་བསྟན་པ་གཉའ་ཁྲི་བཙད་པོ(སྤྱི་

ལོའ་ིསྔོན༡༡༣༦ལོར་བྱོན)ནས་བཟུང་སྟེ་རྒྱལ་སྲིད་ལུགས་

གཉིས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་ཞིང་།  གནམ་གྱི་ཁྲི་བདུན།  

ས་ལ་ལེགས་དྲུག  བར་གྱི་ལྡིང་གཉིས།  ཆུ་ལ་

ལྡེ་བརྒྱད།  བར་གྱི་བཙན་ལྔ།  རིག་པ་ཅན་གྱི་

རྒྱལ་པོ་བཞི།  ཡོན་ཏན་ཅན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ལྔ་སོགས་

རྒྱལ་རབས་དེ་ཙམ་གྱི་རིང་ལ་གཡུང་དྲུང་གི་བོན་ལ་རང་དོན་

དུ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་གཞན་དོན་དུ་འཆད་རྩོད་རྩོམ་པ་

སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་འཇའ་ལུས་འཕོ་བ་ཆེན་པོའ་ིསྐུ་བརྙེས་

པའི་གྲུབ་ཆེན་ཟམ་མ་ཆད་པ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི།  གསང་བདག་གྲུབ་

པའི་དབང་པོ་རང་ཉིད་གཅིག་པུ་ཙམ་གྱི་མི་ཚད་རྒྱལ་ཁམས་

དང་གྲོང་ཁྱེར་སློབ་མའི་ཚོགས་བཅས་ཕུང་པོ་ལྷག་མེད་དུ་བྱེད་

པའི་རིག་འཛིན་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཅུ།  གཞན་ཡང་གཡུང་དྲུང་

གི་བོན་ཐེག་པ་རིམ་དགུ་སོ་སོ་ལ་སྤྱོད་པའི་གང་ཟག་བསམ་

གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བྱུང་ཞིང་དེ་དག་གི་དུས་སུ་ཡང་རིག་པའི་

གནས་ལྔ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱལ་ཁམས་ཞི་བདེ་ལ་བཀོད་དེ།  ཇི་

ལྟར་ན།  ཕས་ཀྱིས་རྒོལ་བ་སྒྲས་ཚར་གཅོད།  །ནད་ཀྱིས་གདུང་

བ་སྨན་གྱིས་གསོས།  །གདོན་གྱིས་གཙེས་པ་སྔགས་ཀྱིས་བཅོམ།  

།རྒས་རྒུད་འཆི་འཕོ་རྩིས་ཀྱིས་བཏུལ་བའོ།  །བོན་བསྟན་ཕྱི་དར་

སྐབས་བོན་གྱི་གྲྭ་ས་ཟུང་བཞི་ཡ་བརྒྱད་ཅེས།  བྲུ་ཞུ་སྤ་རྨེའུ་

བཞི་ཡི་གདན་ས་ཁག་དང་སྤྱི་ཕུད་གཤེན།  གྲྭ་ས་གོང་འོག་བར་

གསུམ་རྣམས་ཏེ།  རྒྱལ་རིགས་བྲུ་ཡི་གདན་ས་གཡས་རུ་དབེན་

ས་ཁའི་དགོན་སྡེ་ཆེན་མོ་དང་།  དབང་ལྡན་ཞུ་ཡི་གདན་ས་ནི།  

ཞུ་དབང་ལྡན་ལྷུན་གྲུབ་སྒང་།  རྒྱལ་སྲས་སྤ་ཡི་གདན་

ས་སྤ་ལ་ཕུག་བདེ་ཆེན་སྒང་།  མཁས་པ་རྨེའུ་ཚང་གི་

གདན་ས་དཔལ་ལྡན་བཟང་པོ་རི།  གདུང་རྒྱུད་ཀུན་

གྱི་སྤྱི་ཕུད་དམུ་རིགས་གཤེན་གྱི་གདན་ས་ནི།  འཇེད་

དར་ལྡིང་དང་ཁྲི་བརྟན་ནོར་བུ་རྩེ།  

གྲྭ་ས་གོང་མ་དཔལ་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་སྨན་རིའི་གླིང་དང་།  

འོག་མ་རབ་ལེགས་གཡུང་དྲུང་གླིང་།  བར་མ་མཁར་སྣ་བསམ་

གཏན་གླིང་དང་གསུམ་མོ།  །གྲྭ་ས་གོང་མ་དཔལ་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་

སྨན་རིའི་གླིང་ནི།  སྙིགས་དུས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་རུ་བྱོན་

གཙང་བཀྲ་ཤིས་སྨན་རི།

རུ་ལག་གཡུང་དྲུང་གླིང་།

གཡས་རུ་དབེན་སའི་མཁར་ཤུལ།

ཞུ་རི་ཞིང་དགོན།

རྨེའུ་བཟང་པོ་རི།

གཤེན་གྱི་གདན་ས་འཇེད་དར་ལྡིང་།
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●ལེ་ཚན་གསུམ་པ།  མདོ་སྔགས་བཤད་སྒྲུབ་ལྗོན་པའི་དགའ་ཚལ།●



པ་ལུང་དུ་མ་ནས་ཟིན་པའི་སྐྱེས་མཆོག་རྗེ་འགྲོ་བའི་མགོན་

པོ་མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་གཡས་རུ་གཙང་གི་

ས་ཆ།  ཐོབ་རྒྱལ་ཤར་རི་ཕོ་བ་རིའི་མགུལ་དུ་རབ་བྱུང་བཅུ་

བདུན་པའི་ཤིང་བྱ(སྤྱི་ལོ༡༤༠༥)ལོར་ཕྱག་བཏབ་ཅིང་དཔལ་ལྡན་

བཀྲ་ཤིས་སྨན་རིའི་གླིང་ཞེས་མཚན་གསོལ་ཏེ།  སྔར་གཡས་རུ་

དབེན་ས་ཁ་བཞིན་གླིང་སོྟད་གླིང་སྨད།  གླིང་སྐེད།  གླིང་ཟུར་བ་

བཅས་གླིང་བཞི་རུ་ཡོད་པ་དང་།  ཕྱི་དགོན་པའི་བཅའ་སྒྲིག་

གིས་འདུལ་བསྟན་སྐྱོང་སྟངས།  ནང་འཆད་ཉན་ཉམས་ལེན་

གྱིས་རྒྱལ་བསྟན་སྐྱོང་ཚུལ་སོགས་རྒྱལ་བ་བྲུ་ཡི་གདན་ས་

གཡས་རུ་དབེན་ས་ཁའི་མཁས་གྲུབ་སྟོན་པ་བཅོ་བརྒྱད་སོགས་

ཀྱི་རང་ལུགས་འཁྲུལ་མེད་གཞིར་བསླངས་ནས།  ཟླ་བ་ཡར་

ངོ་ལ་འཆད་ཉན་གཙོ་བོ་དང་།  མར་ངོ་ལ་བསྙེན་སྒྲུབ་གཙོ་རུ་

མཛད་དེ་བཤད་སྒྲུབ་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཕྱི་སྤངས་ལམ་འདུལ་བ་

མདོ་དང་།  ནང་བསྒྱུར་ལམ་གསང་བ་སྔགས།  གསང་བ་གྲོལ་

ལམ་བླ་མེད་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྟེ་མདོ་སྔགས་སེམས་གསུམ་

གྱི་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བརྒྱུད་པའི་འདུས་སོ་

གཅིག་པུར་གྱུར་ཅིང་།  ཕྱོགས་བཞིའི་སྐལ་ལྡན་འདུས་པའི་

སློབ་ཚོགས་རྣམས་སྨིན་གྲོལ་ཟབ་མོའ་ིལམ་ལ་བཀོད།  ཁྱད་

པར་དུ་གདན་ས་འདིར་བསྟན་པའི་སྲོག་ཤིང་རྣམ་དག་འདུལ་

བའི་བསྟན་པའི་མེ་ཆེན་རབ་ཏུ་སྦར་བས།  བོད་གངས་ཅན་

གྱི་ལྗོངས་སུ་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་རྣམ་དག་འདུལ་འཛིན་

ཡོངས་ཀྱི་གཙུག་རྒྱན་རྗེ་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་མཉམ་

མེད་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་མཚན་སྙན་གྱི་གྲགས་

པ་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པ་ཡིན་ཏེ།  དམུ་གཤེན་ཉི་མའི་སྙན་

རྒྱུད་བསྟོད་པ་རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་ལས།  ཤེས་རབ་

རྒྱལ་མཚན་སྲིད་པ་གསུམ་ལ་འཛུགས།  །བསྟན་པའི་

དར་ཆེན་སྟོང་གསུམ་མཁའ་ལ་ཕྱར།  །སྙན་པའི་དུང་ཆེན་སྒྲ་

ནི་ཕྱོགས་བཅུར་སྒྲོག  །ཅེས་ཡིད་ཆེས་ལུང་གིས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་

དང་།  སྤྱིར་རྒྱལ་བ་བྲུ་ཡི་རིང་ལུགས་དཔལ་ལྡན་སྨན་རི་བའི་

མདོ་སྔགས་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་བསྟན་པ་འདི་ཉིད་རྣམ་མཁྱེན་སྟོན་

པ་གཤེན་རབ་མི་བོའ་ིབསྟན་པ་ཡང་དག་པ་བསྲེགས་བཅད་

བརྡར་བའི་གསེར་བཙོ་མ་ལྟ་བུ་ལ་གཞན་ལུགས་བསྲེ་བསླད་

སོགས་ཀྱིས་མ་གོས་པ་ཡིན་པས་གྲུབ་མཐའ་ཀུན་ལས་ཁྱད་

བོན་བླ་ན་འཕགས་པའོ།  །དེ་ནས་རྣམ་འདྲེན་རྒྱལ་བ་གཉིས་

པ་མཆོག་གི་གདན་སར་འཁོད་པའི་མཁན་རབས་ད་ལྟ་བསྟན་

འགྲོའ ་ིསྤྱི་དཔལ་དུ་ཞལ་བཞུགས་པ་སྐྱབས་རྗེ་སྨན་རིའི་ཁྲི་

འཛིན༧ལུང་རྟོགས་བསྟན་པའི་ཉི་མ་དཔལ་བཟང་པོའ་ིབར་

མཁན་རབས་སོ་གསུམ་རིམ་པར་བྱོན་ཡོད་པ་རྣམས་ནི་གཤེན་

བསྟན་རྨ་མེད་སྐྱོང་བའི་ཞྭ་དཀར་བསྟན་འཛིན་ཡོངས་ཀྱི་

གཙུག་རྒྱན་དུ་གྱུར་པའོ།  །

དེ ་ནས་བར་སྐབས་སུ་བོད་ཁམས་སྤྱི་ལ་དམངས་

བཅོས་དང་རིག་གནས་གསར་བརྗེ་ཞེས་པའི་ནག་ཕྱོགས་ཀྱི་

རླུང་འཚུབ་དྲག་པོས་བོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་སུ་དར་ཁྱབ་ཆེ་

བའི་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་ལ་ཉམས་གུད་དང་གཏོར་སྐྱོན་

གྱི་གོད་ཆག་ཐེབས་ནས་མི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ལ་བསྟན་པའི་

སྒྲ་ཙམ་མེད་པར་གྱུར།  སྤྱི་ལོ(༡༩༨༠)ལོ་ནས་

ཏང་དང་སྲིད་གཞུང་གིས་ཆོས་དད་རང་མོས་

ཀྱི་འཚོགས་སྒོ་གཏན་འཁེལ་ཕྱེས་ནས་མདོ་

དབུས་ཁམས་གསུམ་དུ་ཡང་བསྐྱར་བསྟན་

དགོན་གྱི་རྨང་གཞི་གསར་བསྐྲུན་དང་ཉམས་

པ་སླར་གསོའ་ིལས་འགན་ཕྲག་ཏུ་བཞེས་པའི་

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བླ་སྤྲུལ་འཇོན་ཐང་ཅན་

གཡས་རུ་མཁར་སྣ།

གཤེན་ཆེན་ཡབ་སྲས་དང་སྐྱབས་རྗེ་རྒྱལ་བ་སྨན་རིའི་
ཡོངས་འཛིན་༧དཔོན་སློབ་བསྟན་འཛིན་རྣམ་དག་རིན་པོ་ཆེ།

ཟབ་ཡངས་གཤེན་བསྟན་མདོ་སྔགས་མཛོད་བརྒྱའི་མཁར།།

ལུང་རྟོགས་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ངལ་མེད་དུ།།

འབར་བས་བཤད་སྒྲུབ་རིང་ལུགས་ས་གསུམ་ན།།

གསལ་མཛད་སྐྱབས་རྗེ་སྨན་རིའི་ཁྲི་འཛིན་བསྟོད།།

གཤེན་གྱི་གར་འཆམ།
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རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་བཤད་སྒྲུབ་སྒོམ་གསུམ་གྱི་སྡེ་མང་པོ་ཚུགས་ཤིང་།  

མདོར་ན་བསྟན་པ་སྔ་དར་སྐབས་ཀྱི་ཟང་ཟང་ལྷ་རྩེ་སོགས་གནས་གཞི་ཉེར་དགུ།  ར་ལ་གཡུང་དྲུང་

རོལ་བ་སོགས་གནས་གཞི་སུམ་ཅུ་རྩ་བརྒྱད།  ཁྱུང་ལུང་དངུལ་མཁར་སོགས་འདུ་གནས་སོ་བདུན།  ངན་

ལམ་རལ་གསུམ་སོགས་དབུས་གཙང་གི་སྔགས་གྲྭ་སོ་བདུན་སོགས་ཀྱི་ཚབ་ཏུ།  སྤྱི་ཕུད་གཤེན་དང་གྲྭ་ས་

ཡ་བཞི།  ཁྱུང་པོ་དཀར་ནག་སེར་གསུམ་གྱི་གདན་ས།  བུ་འབོར་གཡུང་དྲུང་བུ་བཞི།  མདོ་ཁམས་ཞིག་པོ་

བཅོ་བརྒྱད།  སྨད་ཀྱི་སྟོང་རྩེ་ཅོ་གསུམ་སོགས་མཁས་པའི་གདན་ས་དང་གྲུབ་པའི་གནས་མཆོག་དུ་མ་བསྐྱར་

གསོས་ཀྱི་འཆད་ཉན་དང་བཤད་སྒྲུབ་འཕེལ་བཞིན་པའི་སྐབས་སོ། །

ཞེས་པ་འདི་ཤར་རྒྱལ་མོ་རོང་ཁམས་ཆུ་ཆེན་རབ་བརྟན་རྒྱལ་པོའ་ིཡུལ་གྲུ་རྒྱལ་བ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོའ་ིའཁྲུངས་

གནས་སྟེགས་སྐྱོག་ཞེས་བྱ་བའི་ལྗོན་ཤིང་ལོ་འབྲས་གཡུར་དུ་ཟ་བའི་དབེན་ཁྲོད་དུ་དགེ་བཤེས་ཀྱི་གྲལ་མཐར་སྙེགས་པ་རྨེའུ་

འཇམ་དབྱངས་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་རབ་གནས་ས་གླང་ཟླ༦ཚེས༣ཉིན་མཇུག་རྫོགས་པར་བྲིས།

༼གཡུང་དྲུང་བོན་མཉམ་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས༽ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ་དེ་རྔ་ཡུལ་སྣང་ཞིག་དགོན་ཆེན་དུ་འདུ་ཚོགས་བྱུང་བ།174

༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽དཔེ་ཚོགས་ལེགས་གྲུབ་ཀྱི་དྲན་རྟེན་ཟིན་ཐོ།
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