
མངའ་རིས་ས་ཁུལ། སྒར་རྫོང་། སྟོད་ཁྱུང་ལུང་དངུལ་

མཁར། གུར་གྱམ་མདོ་སྔགས་གྲགས་རྒྱས་གླིང་། སྤོས་རི་ངད་ལྡན་

གྱི་སྒྲུབ་སྡེ། ཁྱུང་ཆེན་སྤུངས་པའི་རི་བོ། གཡུང་དྲུང་རིན་ཆེན་

འབར་བའི་སྒྲུབ་ཕུག པུ་རང་རོྫང་། བྱ་རི་གཙུག་ལྡན་འཕགས་ཕུའི་

སྒྲུབ་སྡེ། ལ་ཏི་བོན་དགོན། འབྲོང་པ་རྫོང་། དབལ་གྱི་བྲག་ཕུག་རོང་

ཆེན། (སྟག་རོང་།) ཞང་ཞུང་དུམ་པ་ཚལ། (གངས་དུམ།) གཙང་གི་བྱེ་མ་

གཡུང་དྲུང་། 

 བོན་བསྟན་ཕྱི་དར་དང་འབྲེལ་བའི་གཡུང་

དྲུང་བོན་གྱི་དགོན་སྡེ།

 བོན་བསྟན་ཕྱི་དར་དང་འབྲེལ་བའི་གཡུང་

དྲུང་བོན་གྱི་དགོན་སྡེ།

མདོ་སྔགས་གཏེར་བརྒྱའི་ནོར་འཛིན་དགེ་བའི་གཞིར། །

ཚད་གསུམ་ལུང་རིགས་བཟོ་རྩལ་མངོན་མཐོ་བ། །

མཁས་གྲུབ་ལྷ་དབང་བཤད་སྒྲུབ་རྩེན་པའི་གནས། །

དགོན་སྡེ་ཁང་བཟང་རྒྱུ་སྐར་ས་ལ་བཀྲམས། །
གུར་གྱམ་མདོ་སྔགས་གྲགས་རྒྱས་གླིང་།

གཡུང་དྲུང་རིན་ཆེན་འབར་བའི་སྒྲུབ་ཕུག

ཁྱུང་ཆེན་སྤུངས་པའི་རི་ཁྱུང་ལུང་དངུལ་མཁར།176
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གཞིས་རྩེ་ས་ཁུལ། གནམ་གླིང་རྫོང་། གཡས་

རུ་དབེན་དགོན་བདེ་ཆེན་གླིང་། བཀྲ་ཤིས་སྨན་རི་གླིང་། 

མཁར་སྣ་བསམ་གཏན་གླིང་། རབ་ལེགས་གཡུང་དྲུང་གླིང་། 

ས་དགའ་རོྫང་། བྱ་དུར་དགོན་གོང་མ། བྱ་དུར་གཡུང་དྲུང་

ཀུན་གྲགས་གླིང་། ཏྲེ་བ་དགོན། ལ་ཕུག་གཡུང་དྲུང་བདེ་

ཆེན་དགོན། པ་ནམ་རོྫང་། སྐྱིད་མཁར་སོྔ་ཕུག་ཟོ་བོ་ཁྱུང་

ལག་དགོན། ཞུ་དབང་ལྡན་ལྷུན་གྲུབ་དགོན། ཞུ་རི་ཞིང་

དགོན། འབྲིག་མཚམས་མང་ལ་རྩེའི་དགོན་པ། འབྲིག་

མཚམས་གཉེན་རྩེ་གད་དམར་གྱི་ལྷ་ཁང་། ཟང་ཟང་

རྫོང་། ཟང་ཟང་ལྷ་བྲག ཏ་ནག་དུང་

ཕོར། མཐོང་སྨོན་རྫོང་། འཇེད་དར་

ལྡིང་དགོན། ཁྲི་བརྟན་ནོར་བུ་རྩེ། རི་

རྒྱལ་དགོན། གྲོ་མོ་རྫོང་། གྲོ་མོ་བོན་

དགོན་གོང་མ། གྲོ་མོ་བོན་དགོན་

འོག་མ། 

ལྷ་ས། སྙེ་མོ་རྫོང་། བཟང་རི་རྨེའུ་ཚང་དགོན། སྟོད་ལུང་རྫོང་། འབྲི་ལུང་དགོན། 

ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར། གཤེན་གྱི་སྒྲུབ་ཁང་། ཤེལ་གྱི་བྲག་དཀར་རྩེ་རྫོང་། 

ཉིང་ཁྲི་ས་ཁུལ། ཉིང་ཁྲི་རྫོང་། སྐུ་ཤུག་དགོན། 

སྲིད་རྒྱལ་དགོན་ཆེན། སྟག་བྲོ་དགའ་ཚལ་གཡུང་དྲུང་

གླིང་། སྟག་རྩེ་རི་ཁྲོད་དགོན། བཀྲ་ཤིས་དུང་དཀར་རྫོང་

དགོན། རྒྱལ་རི་སྨིན་གྲོལ་གླིང་། སྲིན་མཐའ་བསམ་

གཏན་གླིང་། དགོན་སྟེང་སྨིན་གྲོལ་གླིང་། ཡང་དགོན་

མཐོང་གྲོལ་ཉི་མ་གླིང་།  སྤུངས་རི་དགོན།  ལྷ་རི་གྱང་ཐོ་

དགོན།  གཏེར་ལུང་དགོན།  རྫོང་ཆུང་སྟེང་དགོན། 

གཤེན་གྱི་སྒྲུབ་ཁང་།

རབ་ལེགས་གཡུང་དྲུང་གླིང་།

གཙང་བཀྲ་ཤིས་སྨན་རི་གླིང་།

འཇེད་དར་ལྡིང་དགོན་དང་ཁྲི་བརྟན་ནོར་བུ་རྩེ།

སྟག་ལྷའི་སྐུ་ཤུག

ཤུན་གྱི་བྲག་དཀར་རྩེ་རྫོང་།

སྲིད་རྒྱལ་དགོན་ཆེན།

སྟག་རྩེ་རི་ཁྲོད་དགོན།178
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ནག་ཆུ་ས་ཁུལ། སྦྲ་ཆེན་རྫོང་། ཀླུ་ཕུག་གཡུང་

དྲུང་བདེ་ཆེན་གླིང་། ཉི་མ་ལྷ་རྩེའི་རི་ཁོྲད་བསམ་གཏན་སྨིན་

གོྲལ་དགོན། ཨ་དཀར་དགོན་ཐེག་ཆེན་གླིང་། རྐྱང་འཐེང་

གོང་སྒྲུབ་གྲྭ་གསར་བ། སོག་གྲུ་ཁུག་ཞུ་ཚང་དགོན། བོན་ཐ་

སྨན་རག་གཡུ་མཚོ་དགོན། གཡམ་གཞུང་གཤེན་སྒར་བཀྲ་

ཤིས་ལྷ་སྟེང་དགོན། ཕུར་ནག་གཡུང་དྲུང་འོ་མཚོ་གླིང་། ཨ་

ཀོྲང་རི་ཁོྲད་དགོན། སོག་གཡུང་དྲུང་གླིང་། ལུང་བཟང་ལྷ་རི་

ཤེལ་བྲག་གླིང་། གཡུ་ལུང་དགོན། ལུང་དཀར་གཤེན་བསྟན་

རིན་ཆེན་གླིང་། སྤ་ཚང་གཡུང་དྲུང་རབ་བརྟན་གླིང་། སྤུ་བླ་

གཡུང་དྲུང་བསྟན་འཕེལ་གླིང་། སྤུ་བླ་དར་ལུང་དགོན། ཁོྲམ་

ཚང་གཡུང་དྲུང་ཀུན་གྲགས་གླིང་། རྨ་རོང་གཡུང་དྲུང་ལྷ་བྲག་གླིང་། སྒང་རུ་སྒྲ་རྒྱལ་དགོན། ཉི་མ་རོྫང་། དྭང་ར་གཡུ་

བུན་དགོན། འོམ་བུ་བསམ་གཏན་གླིང་། དྭང་ར་ཕྱུག་གཙོ་དགོན། རྟ་སྒོ་སེ་ཞིག་དགོན། ནག་ཆུ་རྫོང་། ཤག་

གོང་དཀར་དགོན། སྙན་རོང་རྫོང་། སོག་སྡེ་རྟིང་རྔུལ་བོན་དགོན་ནོར་བུ་གླིང་། ཨ་བྲག་སྣང་གསལ་གཡུང་དྲུང་

གསལ་བའི་གླིང་། ཆབ་མདོ་དཔལ་གཤེན་བསྟན་གཡུང་དྲུང་བདེ་ཆེན་གླིང་། རྫ་དམར་ཤ་རུ་དར་རྒྱས་གླིང་། 

དཔལ་མགོན་རྫོང་། དཔལ་གཤེན་བསྟན་ཤེལ་བྲག་ཕུག་པ་དགོན། འབྲི་རུ་རྫོང་། རྒྱལ་ཤོད་གསལ་མདའ་བོན་

དགོན་མི་གཡོ་བསམ་གཏན་གླིང་། སེན་ཚ་རྣམ་རྒྱལ་ཀུན་གྲགས་གླིང་། རྡོ་རྟིང་ངོ་མཚར་ཕུན་ཚོགས་གླིང་། 

དངུལ་ཁོ་གཡུང་དྲུང་དར་རྒྱས་གླིང་། དཔལ་ལྡན་ཀླུ་མཁར་དགོན།  སོག་རྫོང་། དཀར་ཤོད་གཟུ་བོན་དགོན། ཁྲི་

རུ་བོན་དགོན།

ལུང་དཀར་གཤེན་བསྟན་རིན་ཆེན་གླིང་།

དྭང་ར་གཡུ་བུན་དགོན།

རྫ་དམར་ཤ་རུ་དར་རྒྱས་གླིང་།

སོག་སྡེ་རྟིང་རྔུལ་བོན་དགོན་ནོར་བུ་གླིང་།

སྤ་ཚང་གཡུང་དྲུང་རབ་བརྟན་གླིང་། 

ཀླུ་ཕུག་གཡུང་དྲུང་བདེ་ཆེན་གླིང་།
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ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ། སྟེང་ཆེན་རོྫང་། སྟེང་ཆེན་གཡུང་དྲུང་བསྟན་རྒྱས་གླིང་། སྟེང་ཆེན་ཀུན་ཁྱབ་གླིང་། ཀུན་

གྲགས་མཐོང་གོྲལ་རི་ཁོྲད་དགོན། གཡུང་དྲུང་དཔལ་རི་དགོན། རྩེ་དྲུག་ཤེལ་བྲག་དྲི་མེད་རྣམ་དག་གླིང་། ཀོ་དགོན་

རྣམ་རྒྱལ་ཀུན་གྲགས་གླིང་། ཀ་ལེགས་གཡུང་དྲུང་གླིང་། ངད་པ་མར་ཁུ་དགོན། རྐྱང་རུ་དགོན། ཁ་བུམ་དགོན། 

ག་རིའི་གཡུ་མཚོ་དགོན། ག་ཤེལ་ཤ་འདྲ་དགོན། སྤ་ཟླ་ཞུ་ཚང་དགོན། རུ་གསར་མཁར་ཚང་དགོན། རུ་སྣེ་

དགོན། ཕུག་དམར་དགོན། སྒང་རུ་དར་རྒྱས་དགོན། གཡུ་ཁྲ་ལྷ་སྟེང་དགོན། མར་རྫོང་དགོན། སྒར་ཁོང་མི་

འཇིགས་རྣམ་རྒྱལ་དགོན། ཕུག་ལེབ་དགོན། ཚག་ནེ་རི་ཁྲོད་དགོན། རུ་ཐ་དགོན། འབོ་དར་སྡེབ་དགོན། དམུ་

ལྷ་ལུང་དགོན། གཡམ་བྱ་ཆེན་དགོན། བྱ་ཟེ་ཡང་རྫོང་དགོན། འབྲོང་རྫོང་དགོན། ལྡོང་རྫོང་ཞུ་ཚང་དགོན། རི་

དམར་སྨོན་རྒྱལ་དགོན། གཏམ་སྟོད་རྒྱལ་སྒོ་དགོན། གཏམ་སྨད་བེ་སྒོ་དགོན། སྦྲི་གནམ་སྟེང་དགོན། ལྷོ་རྒྱལ་བ་

ཉིན་དགོན། ལོྷ་རྒྱལ་བ་སྲིབ་དགོན། ཁྱུང་ནག་དབལ་ཤོད་དགོན། མཎྜལ་རི་ཁོྲད་དགོན། ཟླ་ཤེལ་བུམ་སྟེང་རྣམ་རྒྱལ་

དགོན། ལྗང་ཤོད་བོན་དགོན། ཝ་དགེ་ཤུག་ཞབས་དགོན། 

སྦྲ་ཁོ་དབྲ་དགོན་དར་རྒྱས་གླིང་། ལོྷ་རོང་རོྫང་། ཤོག་ལྔ་

ལམ་ལྷ་གཡུང་དྲུང་གཏམ་གྲགས་གླིང་། ཁྲ་རྒན་དགོན། 

ཤིང་རོང་ནར་དགོན། བིས་ཐོ་དགོན། བུ་བདེ་དགོན། 

དཔའ་ཤོད་རྫོང་། འབུ་ལང་དགོན། དབེན་མཛོ་དགོན། 

ཝ་དག་བཀྲ་ཤིས་རྩེ་དགོན། གནས་གནང་རྩེ་དགོན། 

མཛོ་སྒང་རྫོང་། ཁྲི་འདུ་དགོན། དབྱི་དྲག་པོ་

ཁྱུང་རྫོང་དགོན། དབའ་མདའ་དགོན། ས་

ལ་བོན་དགོན། གུར་མདོ་དགོན། ལ་

ངོས་དགོན། མདོ་དར་དགོན། རྟགས་མཚན་དགོན། གོ་

རེ་དགོན། ཕུག་ལྷ་དགོན། རོགས་དགོན་པ། གདོང་ཚ་

དགོན། རིན་སྣེ་དགོན། ཀི་ཏི་དགོན། གསར་ཡུལ་ལྷ་རྟ་

དགོན། ཆབ་མདོ་རྫོང་། ལྷ་ཐོགས་ཕྱོགས་གླ་བྲོ་དགོན། ཀེ་

རོང་ཐང་ཁང་དགོན། མང་རི་མཐོང་སྨོན་གཡུང་དྲུང་

གླིང་། འཇོ་མདའ་རྫོང་། ཀེ་སྟོད་རྒྱལ་ཆེན་ཕོ་བྲང་དགོན། 

ཀེ་སྟོད་སྐྱ་ཕུ་དགོན་ཆེན། སྲིབ་མདའི་གནས་ར་དགོན། 

ཉག་གི་དཀར་ཡག་དགོན། ཡི་མདའི་སྟག་མོ་དགོན། 

སྐམ་ཚང་དགོན། བླ་ཁྲི་དགོན་དཔལ་ཕུན་ཚོགས་ཀུན་

གྲགས་རྣམ་རྒྱལ་གླིང་། སྤང་སྒམ་དགོན། ཡོག་ཆུང་སྒྲུབ་

སྡེ། སྟག་ཞིག་དགོན། ཞེ་ཞོལ་དགོན། སེ་ཞིག་དགོན། 

འགྲུ་ནོར་བུ་ལྷ་རྩེ་དགོན། གཡུང་དྲུང་ཉི་ཤར་དགོན། བ་

ཡོལ་མཉམ་མེད་སྒྲུབ་སྡེ།

རི་དམར་སྨོན་རྒྱལ་དགོན།

སྟེང་ཆེན་ཀུན་ཁྱབ་གླིང་།

གཡུང་དྲུང་དཔལ་རི་དགོན། 

སྒང་རུ་དར་རྒྱས་དགོན།
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དགོན། དཀར་མཛེས་རྫོང་། གོང་ལག་གཡུང་དྲུང་གླིང་། 

ལི་ཐང་རྫོང་། དགོན་རྙིང་དགོན། གཞའ་གསལ་དགོན། 

འགྲོ་མགོན་དགོན། ཉག་ཆུ་རྫོང་། ནགས་ཚལ་གཡུང་

དྲུང་དགོན། མེ་ཉག་འདུ་ར་དགོན། འགའ་ཐར་དགོན། 

དམ་པ་རང་གྲུབ་དགོན། བྲག་མགོ་རྫོང་། སྟོད་དགོན་

གཡུང་དྲུང་གླིང་། ཁྲི་ཚོ་དགོན། སྟོད་ལུང་ཡང་དབེན་

དགོན། སྟོད་ལུང་སྔོན་དགོན། བདེ་ཆེན་བསམ་གཏན་

གླིང་། ལུག་ཁལ་དགོན། ཆུ་རོང་དགོན། གཞི་རིང་གཡུ་

རུ་དགོན། རྟའུ་རྫོང་། འགི་རྫ་དགོན། ཆུ་སྨྱུག་དགོན། 

རོང་བྲག་རྫོང་། ཝ་ལོ་དགོན། གནས་འགོ་དགོན། བྲག་

སྟེང་དགོན། པེན་ཡུལ་དགོན།  སྟག་གསུམ་དགོན། 

དཀར་མཛེས་ཁུལ། སྡེ་དགེ་རྫོང་། རྫ་ཁྲོ་

ཚང་དགོན། སྨོན་རྒྱལ་དགོན། སྨོན་རྒྱལ་རྒྱལ་སྲས་

རི་ཁྲོད་དགོན། འབུམ་སྨད་མི་གཡོ་བསམ་གཏན་

གླིང་། ཤར་རྫའི་རི་ཁྲོད་གཡུང་དྲུང་ལྷུན་པོ། དཔལ་

གྱི་སྟེང་ཆེན་མདོ་སྔགས་གཡུང་དྲུང་བསྟན་རྒྱས་

གླིང་། སོང་ཁྲོ་དགོན། བོན་པོ་དགོན། རོང་རྒྱབ་

དགོན། ཐར་བདེ་དགོན། རུ་དཔོན་དགོན། དཔལ་

ཡུལ་རྫོང་། གཙུག་འོད་དགོན། ཟླ་ཡི་དགོན། འཛིན་

ཁ་རག་དགོན། འཛིན་བླ་དབུ་དགོན། ལྕང་ལུང་

དགོན། དབྲ་མཐོ་དགོན། ཨ་མཐོང་དགོན། ངོ་ཤོ་

དགོན། སྤྲེའུ་ཟླའི་བོན་དགོན། སྒོ་ཐི་དགོན། ཉག་

རོང་རྫོང་། རྒྱ་ཞིག་དགོན། གོང་རྒྱལ་དགོན། བྱ་

བཏང་རི་ཁྲོད། ཡེ་ཤེས་དགོན། མི་ནུབ་དགོན། ཀླུ་

འབུམ་དགོན། ས་ནག་རི་ཁྲོད། ལ་ཁ་དགོན། ཁོད་པོ་

སུ་ལ་བླ་བྲང་། དབལ་ཁྱུང་དགོན། དབྲ་ཡི་དགོན། རུ་

ཀ་ངུར་ཟ་དགོན། ཟིལ་གནོན་དགོན། ཁྲོ་ཚང་ནོར་

ཁྲུ་དགོན། ལི་ཆུ་བོན་དགོན། འདྲ་རྩིས་ལ་རྒྱབ་བོན་

ཡེ་ཤེས་དགོན།

སྨོན་རྒྱལ་དགོན།

ཐར་བདེ་དགོན།

དབལ་ཁྱུང་དགོན།

ཤར་རྫའི་རི་ཁྲོད་གཡུང་དྲུང་ལྷུན་པོ།

བྱ་བཏང་རི་ཁྲོད།

ཀླུ་འབུམ་དགོན།
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རྔ་བ་ཁུལ། རྔ་བ་རོྫང་། སྣང་ཞིག་རྒྱལ་བསྟན་

ཕུན་ཚོགས་གླིང་། རྟོགས་ལྡན་སྨིན་གྲོལ་བཀྲ་ཤིས་

འཁྱིལ་བའི་གླིང་། ཅོག་ལོ་རྣམ་རྒྱལ་བསམ་གཏན་ནོར་

བུའི་གླིང་། གདོང་ལི་དགོན། བ་ཞིག་དགོན། འབར་

ཁམས་རྫོང་། སྟོབས་ལྡན་གླང་ཆེན་དགོན། འབར་

ཁམས་གཡུང་ཞིག་གླིང་། ཆུ་ཆེན་རྫོང་། གཡུང་དྲུང་

ལྷ་སྟེང་དགོན། ཀུབ་རོ་གཡུང་དྲུང་གླིང་། ལྷུན་གྲུབ་

དཔག་བསམ་གླིང་། མཚོ་ཏོ་ནོར་བུ་གླིང་དགོན། འུ་

ཟེ་དགོན། ཁོྲ་སྐྱབས་ཕོ་བྲང་ལྷ་ཁང་དགོན། དྲུག་ཟུར་

འབྲུག་མོ་རྫོང་། ཉི་ཤུ་དགོན། རྡེ་རྡེའུ་དགོན། ཕུ་དུ་

དགོན། བྲག་སྟེང་ཆུ་ལུང་རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་རྩེ། བྲག་སྟེང་

དར་རྒྱས་གླིང་། བྲག་མཆོད་རྟེན་རི་ཁྲོད་དགོན། རོང་

མི་རྒྱ་མཚོ་དགོན། དགེ་བཤེས་རྩ་རུ་ཝ་ལུང་དགོན། སྦ་

ར་དགོན། སྟག་ཟུང་དགོན། བཱེ་རོའ་ིདབེན་དགོན། ངོ་

མཚར་ནོར་བུ་གླིང་། ཁོྲ་ཆུ་རོྫང་། ཚེམ་མདོ་གཡུང་དྲུང་

གླིང་། གཡུང་དྲུང་རིང་མོའ་ིརི་ཁྲོད་དགོན། ཟིང་ཆུ་

རྫོང་། བྱ་དུར་དགོན་ཆེན། དགའ་མལ་གཡུང་དྲུང་དར་

རྒྱས་གླིང་། སྣང་ཞིག་གསེར་ཁང་རྣམ་རྒྱལ་ཀུན་གྲགས་

གླིང་། སོྐྱང་ཚང་ཕུན་ཚོགས་དར་རྒྱས་གླིང་། རིན་སྤུངས་

བཀྲ་ཤིས་སྨིན་གྲོལ་གླིང་། ལྕགས་མདུད་བཀྲ་ཤིས་གཡུང་

དྲུང་གླིང་། དུང་རི་གསང་ཆེན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་། གཙོ་

ཚང་སྨིན་གྲོལ་བསྟན་རྒྱས་གླིང་། གཉན་ཡུལ་དགོན། ས་

འབྲུག་དགོན། ཞང་ངུ་གསེར་གླིང་དགོན། གླང་རོ་གཡུང་

དྲུང་དགོན། བྲག་གཡུང་དྲུང་དགོན། ཚ་ཚ་དགོན། སྐྱོང་

ཚང་ནུབ་གྲོང་དགོན། སྐྱོང་ཚང་ཤར་མའི་དགོན། རྒྱ་

མདུད་དགོན། ཁྲི་སྨོན་འཁོར་ལོ་དགོན། སྐྱིད་འཛོམས་

བདེ་ཆེན་དགོན། གདོང་སྤེལ་འཁོར་ལོ་དགོན། ཤིང་ཆུ་

ནག་རིང་སྒྲུབ་གྲྭ། ཆུ་སྟོད་ཨ་འབེལ་དགོན། ཧ་འཕན་

འཁོར་ལོ་དགོན། མཁའ་སྐྱོང་བྱ་འཕུར་དགོན། ཚོ་ཚིས་

རྐྱང་ནག་དགོན། མཁར་ཡག་དགོན། བརྒྱ་ཞིང་བསྟན་

རྒྱས་གླིང་། རྒྱལ་བཙན་གཡུང་དྲུང་གླིང་། རིན་སྤུངས་

རྟོགས་ལྡན་སྨིན་གྲོལ་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་བའི་གླིང་།

སྣང་ཞིག་རྒྱལ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས་གླིང་།

མཚོ་ཏོ་ནོར་བུ་གླིང་དགོན།
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མཚོ་ལྷོ་ཁུལ། ཁྲི་ཀ་རྫོང་། སྟོང་ཆེ་ཁྱུང་མོང་

གཡུང་དྲུང་ཕུན་ཚོགས་གླིང་། སོྟང་ཆེ་དཔོན་ཚང་དབལ་

མོའ་ིགསས་ཁང་། སོྟང་ཆེའི་སྦྲ་སར་གསས་ཁང་། ཁྱུང་མོང་

སྒར་བའི་གསས་ཁང་། མཁར་ནག་གསས་ཁང་། ཀ་རྒྱ་

སོྟང་སོྐར་གསས་ཁང་། སེར་བརྒྱ་གསང་སྔགས་ཐེག་ཆེན་

གཡུང་དྲུང་གླིང་། རྨེའུ་ཚང་གོང་མའི་གསས་ཁང་། གུང་

ཧོ་རོྫང་། དུང་དཀར་གཤེན་བསྟན་དར་རྒྱས་གླིང་། རྐ་སར་

གསང་སྔགས་བདུད་འདུལ་གླིང་། ཀོས་ནན་རྫོང་། བོན་

བརྒྱ་ཁྱུང་སྨན་མདོ་སྔགས་བཤད་སྒྲུབ་གླིང་། སྟོང་སྐོར་

གཡུང་དྲུང་གསང་སྔགས་གླིང་། བོན་སྐོར་གསས་ཁང་། 

ཐུན་ཏེ་རོྫང་། སེ་བཟའ་མི་འཇིགས་ཀུན་བཟང་དཔལ་ལྡན་

གླིང་།

དགོན་གསར། དག་བྱིས་དགོན། གཤོ་བྱིས་དགོན། གྲབ་

དགོན། དབྲ་ཙའི་དགོན། གཙོ་ཚང་སྔགས་དགོན། ཕི་

ཧུ་རྫོང་། ཏོ་པོ་རོང་དགོན། ཇ་ར་

རོང་དགོན། ལང་མངར་བོ་ངེས་

དགོན། མཛོད་དགེ་རྫོང་། མདའ་

ཆེན་དཀར་མོ་དགོན། དཀར་མོ་རི་

ཁྲོད་དགོན། བསམ་འགྲུབ་དགོན། 

རི་ལུང་དགོན། ཨ་སྐྱིད་སྐྱང་ཚང་

དགོན། དཔལ་སྐྱིད་ཏྲེ་ཚང་དགོན། 

དགའ་བ་དགུ་གཞུང་དགོན། རྟག་རྐྱང་དགོན། ལྟག་ལོ་

དགོན། སྟག་ར་ཆགས་རི་དགོན། རྐྱང་བཙན་ཆགས་སྣང་

དགོན། ཨ་བྱ་ནག་ལྕོག་དགོན། ཐེབ་ཆུ་བྲག་དཀར་བྱ་

རོྒད་དགོན། ནན་ཕིང་རོྫང་། གཡུང་དྲུང་དར་རྒྱས་དགོན། 

ར་གོར་ཐང་དགོན་ཀུན་ཁྱབ་གླིང་། ཟངས་ལྕོག་སྔགས་

དགོན། ཆུ་འབྲུག་སྔགས་དགོན། རི་སྐེད་སྔགས་དགོན། 

འཕར་ཆེན་དགོན། ཧོང་ཡོན་རྫོང་། ཚ་ལུ་སྟག་ཚང་

དགོན། གདུང་ལེགས་དགོན། སེ་ཞིག་དགོན། སྣང་ཞིག་

རྒྱ་བོ་དགོན། ཚ་ལུང་དགོན། 

ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ། ཡུལ་ཤུལ་རྫོང་། རྒྱམ་མཚལ་

མདོ་དགོན། གཡམ་དམིགས་མདོ་དགོན། 

མཚོ་ཤར་ཁུལ། བ་ཡན་རྫོང་།  སྟོན་ཁྱུང་སྨིན་

གྲོལ་དར་རྒྱས་གླིང་། སྐྱ་སེ་སྔས་མགོ་གསང་སྔགས་སྤྱི་

འདུལ་གླིང་། ཤར་སྟེང་གསང་སྔགས་གཡུང་དྲུང་དར་

རྒྱས་གླིང་། དོན་ཤེས་གསང་སྔགས་དར་རྒྱས་གླིང་། ཨ་

དཀར་སྒོམ་ཤར་མཚམས་ཁང་།  ཡ་རྫི་རྫོང་།  དབལ་

ལུང་གསས་ཁང་།

སྟོང་ཆེ་ཁྱུང་མོང་གཡུང་དྲུང་ཕུན་ཚོགས་གླིང་།

སྐྱོང་ཚང་ཕུན་ཚོགས་དར་རྒྱས་གླིང་།

མདའ་ཆེན་དཀར་མོ་དགོན། 

རིན་སྤུངས་བཀྲ་ཤིས་སྨིན་གྲོལ་གླིང་།

སྟོན་ཁྱུང་སྨིན་གྲོལ་དར་རྒྱས་གླིང་།
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●ལེ་ཚན་གསུམ་པ།  མདོ་སྔགས་བཤད་སྒྲུབ་ལྗོན་པའི་དགའ་ཚལ།●



ཀན་ལྷོ་ཁུལ། བསང་ཆུ་རྫོང་། རྩེ་ཞིག་

གཡུང་དྲུང་བོན་བསྟན་འཕེལ་རྒྱས་གླིང་། ཐེ་བོ་

རྫོང་། གསེར་གཞོང་དགོན། བྱ་བྲང་དགོན། བཟེད་

ཁ་དགོན། ལེགས་ལུང་གཙོ་ཚང་དགོན། ཉིན་ཆེན་

བསམ་འགྲུབ་དགོན། ཤིས་སྒོ་དགོན། ཨེན་འཛི་ཏེའི་

བལ་ཡུལ། རྒྱལ་ས་ཡམ་བུའི་ཁུལ། དཔལ་ཁྲི་

བརྟན་ནོར་བུའི་རྩེ། དོལ་པོ་རྫོང་། ཡང་སྟོན་གྱི་གདན་

ས་བདེ་ལྡན་བསམ་གཏན་གླིང་། ཟུར་དཀར་ཡུལ་བའི་

དགོན། བཀྲ་པའི་རྣམ་རྒྱལ་དགོན། བན་ཚང་ཕུག་དཀར་

དགོན། ཚྭ་དགའ་རྐོག་ལང་དགོན། སྟར་རྫོང་ཕུན་ཚོགས་

གླིང་། ཡང་དགོན་མཐོང་གྲོལ་གླིང་། རྟ་རབ་སྨེར་བུ་

གླིང་། རྟ་རབ་སྲིབ་ཕྱོགས་དགོན། བར་གླེ་བླ་བྲང་བར་པ། 

བར་གླེ་གཡུང་དྲུང་ཤུག་ཚལ་གླིང་། བར་གླེ་བྲག་དགོན། 

མཐའ་སྲུང་མཚོ་གླིང་དགོན། ཤུག་རི་ཉི་ཤར་དགོན། 

གཡུང་དྲུང་ཕྱུག་མོ་དགོན། སྤུངས་མོ་པད་གླིང་དགོན། 

གཡུང་དྲུང་བདེ་ཆེན་གླིང་། གཟིམ་ཁང་དགོན། ཧྲོས་

ཀྱི་དམུ་དཀར་དགོན། མཚེར་ལུང་སྲིད་རྒྱལ་དགོན། 

མཁའ་ལེགས་འབུམ་དགོན། ལྗགས་འདུལ་དགོན། 

ཡུལ་རི་སྐོར་གཡུང་དྲུང་འགྲོ་འདུལ་གླིང་། གློ་མོན་ཐང་

རྫོང་། ཙ་རྭང་དགོན། ཀླུ་བྲག་ཡང་དགོན་ཕུན་ཚོགས་

གླིང་། ཀླུ་བྲག་ཡུལ་དགོན། ལྕང་

ཤར་ར་དགོན། རྫོང་གསར་བྲག་

གཡུང་དྲུང་དགོན། སྣར་དགོན། 

སྤྱི་གླིང་དགོན། གསང་སྟག་དགོན། 

བྲག་དཀར་རྫོང་དགོན། སོམ་པོ་

དགོན། བྷག་ལུང་རྫོང་། བཀྲ་ཤིས་

དགེ་རྒྱས་མཐའ་བརྟན་གླིང་། 

ཁྲིན་ཏུའུ་གྲོང་ཁྱེར། འོ་མིན་ཁུལ། ཝན་ཉན་

ཟི་དགོན་པ། 

རིས་དགོན། གཉན་ཆེན་གླ་ཡུལ་དགོན།  ཆགས་ར་

དགོན། རྒྱལ་ཉི་རྩ་རིང་དགོན། འ་ཞ་ན་ཀོའ་ིདགོན། 

ལ་གཟར་དགོན། ཅོ་ནེ་རྫོང་།  ཅོ་ནེའི་བོན་པོ་གྲྭ་

ཚང་།  འབྲུག་ཆུ་རྫོང་།  ཇོ་ཏོ་རི་ཁྲོད།

རྨ་ལྷོ་ཁུལ། རེབ་གོང་རྫོང་། བོན་བརྒྱ་སྨན་རི་

བཤད་སྒྲུབ་སྨིན་གྲོལ་གླིང་། སྤྱི་རྟིང་ཀུན་ཁྱབ་གཡུང་དྲུང་

གླིང་། ཐེག་ཆེན་གསང་སྔགས་བདུད་འདུལ་གླིང་། བོན་

བརྒྱ་གསང་སྔགས་དར་རྒྱས་གླིང་། མག་སར་གཡུང་དྲུང་

བསྟན་དར་གླིང་། ཨརྒ་རྟིང་ཐེག་ཆེན་བོན་འཁོར་ལྷུན་

གྲུབ་གླིང༌། གད་པ་སྐྱ་བོ་གསང་སྔགས་རིག་འཛིན་དར་

རྒྱས་གླིང༌། གདོང་མགོ་ཚང་ཐེག་ཆེན་སྨིན་གྲོལ་རྒྱ་མཚོའི་

གླིང༌། ངོ་མོ་རྒྱལ་བསྟན་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོའི་གླིང་། གྱང་རི་

རིག་འཛིན་ཐུགས་རྗེ་བྱང་ཆུབ་གླིང་། གླིང་བརྒྱ་མདོ་སྔགས་

ཕུན་ཚོགས་དར་རྒྱས་གླིང་། ཉིན་ཐ་ཀུན་འདུས་གཡུང་དྲུང་འགྱུར་མེད་གླིང་། དར་དྲོང་སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་

མི་འགྱུར་གླིང་། ཁྱུང་པོ་ཁྱུང་དཀར་རིག་འཛིན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་། སྡོང་སྐམ་གསང་སྔགས་བདུད་འདུལ་ལྷུན་

གྲུབ་གླིང་། ཧོར་ནག་གསང་ཆེན་སྨིན་གྲོལ་དཔལ་ལྡན་གླིང་། གནམ་སྟེང་ཞྭ་དཀར་གླིང་། སྟོང་ཆེ་རིག་འཛིན་

ཀུན་འདུས་རྣམ་རྒྱལ་གླིང༌། ཁྱུང་པོ་ལ་ཁ་ཁྱུང་དཀར་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོའི་གླིང་།  རྩེ་ཁོག་རྫོང་། སོ་ནག་གཤེན་

བསྟན་མདོ་སྔགས་དར་རྒྱས་གླིང་། ཆོས་ལུང་གསང་སྔགས་རིག་འཛིན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་། གཅན་ཚ་རྫོང་། སྣང་

ར་ཞྭ་ཁྲའི་གསས་ཁང་།

རྩེ་ཞིག་གཡུང་དྲུང་བོན་བསྟན་འཕེལ་རྒྱས་གླིང་།

ཡང་སྟོན་གྱི་གདན་ས་བདེ་ལྡན་བསམ་གཏན་གླིང་།

བོན་གྱི་དཔེ་རྙིང་མང་པོ་གསར་རྙེད་འབྱུང་སའི་
ཕུག་གནས་བྱིན་ཅན་སྨར་རྫོང་།
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●ལེ་ཚན་གསུམ་པ།  མདོ་སྔགས་བཤད་སྒྲུབ་ལྗོན་པའི་དགའ་ཚལ།●



རྒྱ་གར། ཧ་ིམ་ཅལ་ཁུལ། དཔལ་གཤེན་བསྟན་

སྨན་རིའ་ིགླིང་། ཁུ་ནུ་གསེར་གླིང་དགོན། དྷ་ེར་དུན་ཁུལ། 

རྫ་སོྨན་རྒྱལ་གཡུང་དྲུང་གིླང་། ལ་དྭགས་ཁུལ། བླ་མ་གཡུ་

རུ་དགོན། གཡུང་དྲུང་ལྷ་རེྩ་དགོན། འབྲས་ལོྗངས་ཁུལ། ཞུ་

རི་ཞིང་གཡུང་དྲུང་ཀུན་གྲགས་གིླང་། 

འདིར་དགོན་གྲངས་བཞི་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་གྱི་མཚན་ལས་མ་རྙེད་ཅིང་། ཁུལ་དང་རྫོང་སོགས་སུ་ཕྱེས་པ་ནི་གཟིགས་སླ་

བའི་ཆེད་དང་།  ད་སྐབས་བོད་དུ་སྤྱོད་བཞིན་པར་གཞི་བྱས་ཏེ་བཀོད་པ་ཡིན། གཞན་ཡང་ཡུལ་ཕྱོགས་འགའ་ཡི་དགོན་མིང་

མ་ངེས་པས་རེ་ཞིག་འབྲི་ཐབས་བྲལ་བ་དང་། དགོན་ཁག་ཁ་ཤས་ཀྱི་འདྲ་པར་ལག་སོན་བྱུང་སྟབས་དེ་ལྟར་མཚམས་སྦྱོར་བ་

ཡིན།  ད་དུང་ཁུལ་དང་རྫོང་རྣམས་ཕན་ཚུན་གོ་རིམ་འཁྲུགས་པ་སོགས་བྱུང་སྲིད་ཚེ་མཁྱེན་སྤྱན་ཡངས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རོགས་

མགོན་ལམ་སྟོན་གནང་བར་མཁྱེན།

༢༠༠༩ལོའ༼ིདཔྱོད་ལྡན་མཆོད་པའི་མེ་ཏོག༽སྤྱིའི་དེབ་གྲངས་ལྔ་བ་ལས་བཤུས།

ཕུར་རྗེ་ཁ་སྐུ་འབུམ་དགོན།

འབྲུག་ཡུལ། འབྲུག་འབུམ་ཐང་བོན་དགོན། 

ཕུར་རྗེ་ཁ་སྐུ་འབུམ་དགོན། ཕྱྭ་སྲིད་པ་སྒང་། 
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༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽དཔེ་ཚོགས་ལེགས་གྲུབ་ཀྱི་དྲན་རྟེན་ཟིན་ཐོ།


