
གངས་ལྗོངས་མདོ་སྨད་རྨ་རི་དེའུ་གསུམ་ཞེས།  །

གྲགས་པའི་དབྱངས་སྙན་རྒྱལ་བསྟན་དཔལ་གྱུར་བ། །

གནའ་བོའི་མདོ་ཁམས་གཡར་མོའི་ཐང་ཆེན་ལྟོར། །

སྒྲུབ་བརྒྱུད་རིང་ལུགས་འཛིན་པའི་དགོན་སྡེ་མང་། །
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རེབ་གོང་བོན་བརྒྱ་དགོན་དུ་སྣང་སྲིད་ཞི་ཆེན་གྱི་སྦྱིན་སྲེག་འབུལ་བཞིན་པ།

མག་སར་གཡུང་དྲུང་དར་རྒྱས་གླིང་།

   

སྒྲུབ་སྡེ་འདི་ནི་བོན་བརྒྱ་དགོན་གྱི་ཉེ་འདབས་སུ་

ཡོད་ལ། ཁྱུང་བོ་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་མག་པར་བསྡད་པའི་ཁྱིམ་

ལ་དམག་གསར་རམ་མག་སར་ཞེས་པའི་མིང་ཐོགས། སྒྲུབ་སྡེ་

འདི་སྡེ་བ་དང་མཉམ་དུ་གནས་སོྤ་ཐེངས་འགའ་བྱས་ཤིང་། དེ་

ནས་གྱང་ར་ངོའམ་གླ་ཤར་ངོ་ལ་གནས་སོྤ་བྱས་ནས་ལོ་བརྒྱད་

དགུ་ཙམ་ནས་ཕྱིར་ད་ལྟའི་ས་གནས་བཀྲ་ཤིས་ཐང་ཟེར་བ་

ལ་བབས། ༡༩༨༡ལོར་ཡང་བསྐྱར་སོྒ་ཕྱེས་ཤིང་སྔར་གྱི་གསས་

ཁང་རྒྱ་བསྐྱེད་བཏང་ནས། ད་ལྟ་སྒྲུབ་མཆོད་རྣམས་སོྔན་ཆད་ནང་ལྟར་སོྐྱང་མུས་སུ་ཡོད་དོ། ། 

བོན་བརྒྱ་གསང་སྔགས་དར་རྒྱས་གླིང་།

སྒྲུབ་སྡེ་འདི་ནི་བོན་བརྒྱ་སྨན་རི་བཤད་སྒྲུབ་སྨིན་གྲོལ་གླིང་གི་ཉེ་འདབས་ཤར་ངོས་སུ་ཡོད་ལ་སྡེ་

བའི་མི་རྒྱུད་ཐོག་མ་ནི། ཁྲི་ཀའི་བོན་པོ་གཡུང་དྲུང་རིན་ཆེན་གྱི་གདུལ་བྱ་རེབ་གོང་དུ་ཡོད་པ་ཐུགས་ལ་

མཁྱེན་ནས། སོ་ནག་ཚོ་བ་ལྔའི་མེས་པོ་ཨ་མྱེས་ཉག་ཀ་ཟེར་བ་ལ་བུ་མོ་མཚན་ལྡན་རྒྱ་མོ་བྱམས་ཟེར་བ་ཞིག་

ཡོད་པ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་ནས་སྲས་གསུམ་

སྐྱེས། དེ་ལས་བོན་བརྒྱ་རོང་འབྲོག་ཏུ་

མ་ཕྱེས་པར་ཐང་ན་ཡོད་དུས་གསས་

ཁང་བཞེངས་ཤིང་ཕྱིས་སུ་བོན་བརྒྱ་

རོང་འབྲོག་གཉིས་སུ་གྱེས་ཤིང་གསས་

ཁང་ཡང་ལ་ཁར་གནས་སྤོར་བྱས་ཏེ་

ནང་རྟེན་རྣམས་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་། ད་

ལྟ་རིག་འཛིན་གོང་མའི་ཕྱག་སྲོལ་མ་

ཉམས་དར་རྒྱས་སུ་གནས་བཞིན་པའོ། །

མདོ་སྨད་བྱང་ཤར་གྱི་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་སྒྲུབ་སྡེ་ཁག་གི་ལོ་རྒྱུས་

མདོར་བསྡུས་བློ་གསར་དགྱེས་པའི་དགའ་སྟོན།

༼ཨ་མདོ་མཚོ་སྔོན་ཕྱོགས་ཀྱི་བོན་དགོན་ཁག༽

དྲུང་ཆེ་བསོད་ནམས་གཡུང་དྲུང་། 

བོན་བརྒྱ་སྨན་རི་བཤད་སྒྲུབ་སྨིན་གྲོལ་གླིང་།

དགོན་སྡེ་འདི་ནི་མཚོ་སྔོན་རེབ་གོང་རོང་བོ་གྲོང་རྡལ་གྱི་ལྷོ་ངོས་སུ་ཡོད་ལ། རེབ་གོང་གྲུབ་ཐོབ་རྣམ་

གསུམ་གྱི་རིང་སྟེ་སྤྱི་ལོའ་ིདུས་རབས་དགུ་བ་ནས་བཟུང་འདི་ཕྱོགས་སུ་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བསྟན་པ་དར། 

ལྷག་པར་དུ་བོན་བརྒྱ་གཡུང་དྲུང་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་ས་རྟ(༡༩༡༨)ལོར་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ལྷ་ཁང་བཞེངས། 

བསླབ་པ་གསུམ་ལྡན་གྱི་གཙང་གྲྭ་དང་མཚམས་པ་འགའ་བཅས་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་པ་ཉི་ཤུ་ལྷག་རྒྱུན་སྡོད་

དུ་བཞུགས། དམ་པ་གང་གི་ཡང་སྲིད་བོན་བརྒྱ་དགེ་ལེགས་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོས་ཉམས་གསོ་མཛད་དེ། ད་ལྟ་

གྲྭ་བཙུན་བརྒྱ་ལྷག་བཞུགས་ལ་མདོ་སྨད་བྱང་ཁའི་རྒྱུད་དུ་བོན་གྱི་འདུས་སྡེ་ཆེ་ཤོས་དང་ཐོས་བསམ་སྒོམ་སྒྲུབ་

དང་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གྱི་ལྟེ་གནས་སུ་གྱུར་ཡོད ། 
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གྱང་རི་རིག་འཛིན་ཐུགས་རྗེ་བྱང་ཆུབ་གླིང་།

སྒྲུབ་སྡེ་འདི་ནི་མཚོ་སྔོན་རེབ་གོང་རྫོང་

རྒྱལ་བོ་ཤང་གི་མངའ་ཁོངས་ཡིན། དང་པོ་དཀོན་མོ་

ཉིན་གྱི་དགོན་པའི་ལྷ་སྡེ་ཡིན་ཞིང་དགོན་པ་རྐྱེན་

དབང་གིས་འཇིག་པ་དང་ལྷ་སྡེའང་འཐོར་ནས་ཁག་

ཅིག་སྟག་ལུང་རྫ་མདུན་གྱི་མཆོད་རྟེན་ལ་ཁ་ཟེར་

བར་གཞི་ཆགས་པ་ཕྱིས་སུ་གྱང་རི་ཞེས་གྲགས། དེ་

ནས་བྱང་ངོས་ཀྱི་རི་ལ་གནས་སྤོས་པས་སྡེ་མིང་ལ་བྱང་རི་ཟེར་བའང་ཡོད།  ༡༩༤༩ལོར་ད་ལྟའི་ས་གནས་

འདིར་སྤོས།  ༢༠༠༠ལོར་ཉམས་གསོ་བྱས་ཤིང་རྟེན་བཞེངས་སོགས་ལེགས་པར་གྲུབ་ཅིང་དམ་པ་གོང་མའི་

ཕྱག་སྲོལ་མ་ཉམས་པར་སྐྱོང་བཞིན་པའོ། །

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

སྒྲུབ་སྡེ་འདི་ནི་རེབ་གོང་རོང་བོ་གྲོང་རྡལ་གྱི་ཤར་རིའི་ངོས་སུ་ཡོད་ཅིང་། སྤྱི་ལོའ་ིདུས་རབས་དགུ་

བར་རེབ་གོང་གྲུབ་ཐོབ་རྣམ་གསུམ་གྱི་སྐུ་མཆེད་འབྲིང་བ་ངོ་མོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་དཀོན་མོ་ཉིན་ནས་

སྒྲུབ་སྡེ་བཙུགས་ནས་ལོ་མང་པོར་བསྟན་པ་དར། དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པར་ངོ་མོ་ཡེ་ཤེས་ཁྲོ་རྒྱལ་བྱོན་ནས་

བསྟན་པ་སྤེལ། དེ་ནས་རྒྱལ་བོ་རླངས་ཚང་བླ་

དཔོན་གྱི་བློན་ཆེན་གསུམ་གྱི་ནང་ཚན་ངོ་མོའ་ི

ཆེ་མཆོག་རྒྱལ་གྱིས་གསས་ཁང་བསྐྱར་བཞེངས་

མཛད། གསས་ཁང་འདིའི་གནས་མལ་བརྗེ་སྤོར་

ཐེངས་འགའ་བྱས། ནང་གི་རྟེན་བཞེངས་ཡོངས་

གྲུབ་དང་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་རྣམས་སྔོན་ཆད་ནང་

ལྟར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ངང་དུ་གནས་སོ། ། 

ཀུན་ཁྱབ་དགོན་པ།

བཀྲ་ཤིས་ཀུན་ཁྱབ་གཡུང་དྲུང་

གླིང་ནི། རེབ་གོང་གྲུབ་ཐོབ་སྐུ་མཆེད་

གསུམ་གྱི་ཆེ་བ་གྲུབ་ཆེན་སྤྱི་རྟིང་འཁོར་

ལོས་བསྒྱུར་རྒྱལ་གྱིས་ཤར་ཕྱོགས་སྟག་

མོ་ཉལ་འདྲའི་སྟེང་དུ་གཞི་བཟུང་ཞིང་

གདུང་རྒྱུད་འཕེལ་ཏེ་སྤྱི་ཁ་གསུམ་ཞེས་

པའི་ཤོག་ཁ་འདི་ཆགས་ནས་སྤྱི་དགོན་ནམ་སྒྲུབ་སྡེ་གསས་མཁར་རིག་འཛིན་འདུ་གནས་ཞེས་པ་བཞེངས། 

དེ་ཉིད་འཇིག་པའི་ཚབ་ཏུ་རི་བོ་ཀུན་ཁྱབ་ཅེས་བྱ་རྒྱལ་ཁྱུང་ཆེན་མཁའ་ལ་འཕུར་འདྲའི་སྟེང་དུ་སྤྱིའི་ཀུན་

ཁྱབ་གཡུང་དྲུང་གླིང་ཞེས་གསང་སྔགས་ཀྱི་སྒྲུབ་སྡེ་འདི་ཉིད་ཆགས་ཤིང་མི་རབས་མང་བོ་ལ་དར་རྒྱས་ཆེ། དེ་

ནས་ལོ་རབས་བརྒྱད་ཅུ་བར་སླར་གསོ་བྱས་ནས་ལྷ་ཁང་བཞེངས། ༢༠༠༧ལོར་སྤྲུལ་སྐུ་ཁྱུང་དཀར་གནམ་ལྷ་

ཐར་གྱིས་ལྷ་ཁང་གསར་དུ་བཞེངས།

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

   

སྒྲུབ་སྡེ་འདི་ནི་སྤྱི་རྟིང་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་རྒྱལ་གྱིས་གསས་མཁར་རིག་འཛིན་འདུ་གནས་བཞེངས། 

ལོ་མང་པོ་ནས་དེ་ཉིད་འཇིག་ནས་ཀུན་ཁྱབ་གཡུང་དྲུང་གླིང་ཆགས། དེ་ལའང་ཆག་འཇིག་མང་དུ་བྱུང་བས་

ཕྱིས(༡༩༢༠)ནས་སྤྱི་ཁ་གསུམ་གྱིས་རང་རང་སྡེ་བ་སོ་སོར་སྒྲུབ་སྡེ་བཙུགས་ནས་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་བཅས་པ་

བསྐྱར་དུ་བཞེངས། ད་ལྟ་རིག་འཛིན་གོང་མའི་ཕྱག་ལེན་བཞིན་བསྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་གྱི་རྒྱུན་སྐྱོང་བཞིན་

གནས་པའོ། །

196

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

197

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



མཁར་གོང་གསས་ཁང་བཀྲ་ཤིས་རབ་བརྟན་ཕུན་ཚོགས་གླིང་།

སྒྲུབ་སྡེ་འདི་ནི་གྲུབ་ཆེན་སྤྱི་རྟིང་འཁོར་ལོའ་ིབརྒྱུད་འཛིན་

སྤྱི་ཁ་གསུམ་གྱི་ཡ་གྱལ་རྒྱ་མཚོ་དཔའ་སྟེ་ཨ་རྒ་སྟེང་། མཁར་ཞོལ། 

མཁར་གོང་གསུམ་གྱི་གསས་ཁང་ཨ་རྒ་སྟེང་དུ་ཡོད་པ་སྔར་

བཤད་ལྟར་ལ། འདི་ནི་བོན་མང་བྱིངས་འདྲེན་ཆེན་མོ་བསོད་

ནམས་ཚེ་རིང་གིས་སྦྱིན་བདག་གཙོ་བོ་བྱས་ནས༢༠༠༥ལོར་

གསར་དུ་བཞེངས། ༢༠༠༧ལོར་རེབ་གོང་བོན་མང་ཕུར་ཐོགས་

སྟོང་དང་དགུ་བརྒྱས་རབ་གནས་མཛད་ནས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚན་ཁ་མཐོ་བར་བྱས་སོ། ། 

 

  སྒྲུབ་སྡེ་འདི་ནི་དུས་རབས་དགུ་བའི་ནང་དུ་གྲུབ་ཐོབ་ཁྱུང་དཀར་ཚངས་པས་ཁྱུང་བོ་དར་ལྡིང་

དགོན་པ་བཏབས། གདུང་རྒྱུད་དང་སློབ་རྒྱུད་མང་དུ་འཕེལ་ནས་བོན་གྱི་བསྟན་པ་སྤེལ། དུས་རབས་བཅུ་

གཅིག་པའི་འགོར་བྱང་གི་གནམ་རྟིང་དགོན་པ་བཏབས། མཁར་ནག་གྲུབ་དབང་ཤེས་རབ་ཚུལ་ཁྲིམས་རིན་

གྱིས་དགོན་པའི་ཤར་ངོས་སུ་གནས་སྤོར་བྱས་ནས་ལྷ་

ཁང་ཉིས་ཐོག་ཅན་དང་བླ་བྲང་ཡང་བཞེངས། མཚན་

ལ་གཡུང་དྲུང་བདུད་འདུལ་གླིང་ཞེས་གསོལ། དུས་དེ་

ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པ་

མང་དུ་བྱོན་ནས་བཞུགས་ཤིང་ཧོར་སྙན་བཟང་ཕྱོགས་

ཀྱི་བོན་གཤེན་རྒྱུད་འཛིན་བསྐྱེད་བསྲིང་གི་ལྟེ་གནས་

སུ་གྱུར་པའོ། ། 

གནམ་རྟིང་ཞྭ་དཀར་

གཡུང་དྲུང་གླིང་།

སྒྲུབ་སྡེ་འདི་ནི་གྲུབ་ཆེན་སྤྱི་རྟིང་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་རྒྱལ་གྱིས་མདའ་མོ་གནམ་དུ་འཕངས་ནས་

བབས་སར་གསས་ཁང་བཞེངས་ནས་གདུང་རྒྱུད་མང་དུ་འཕེལ་བ་ཡིན་ལ། གསས་མཁར་རིག་འཛིན་འདུ་

གནས་བཞེངས་ཏེ་ལོ་མང་བོ་ནས་སྤྱིའི་ཀུན་ཁྱབ་གཡུང་དྲུང་གླིང་བཏབས། སྒྲུབ་རྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་ཞིང་

ཉམས་གུད་ཀྱི་སྐབས་སུ་སྤྱི་ཁ་གསུམ་གྱི་གསས་ཁང་སོ་སོར་བགོས། ༡༩༩༦ལོར་ཡང་བསྐྱར་རྒྱ་བསྐྱེད་ནས་ད་

ལྟའི་གསས་ཁང་འདི་བཞེངས་ཤིང་བསྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་མཐོ་རུ་སྒྲེང་བཞིན་པའི་སྐབས་ལགས་སོ། ། 

ཨ་རྒ་རྟིང་ཐེག་ཆེན་

བོན་འཁོར་ལྷུན་གྲུབ་གླིང་།

གད་པ་སྐྱ་བོ་གསང་སྔགས་རིག་འཛིན་

དར་རྒྱས་གླིང་།

གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་སྤྱི་རྟིང་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་རྒྱལ་ས་འདིར་

བྱོན་ནས་ཐོག་མར་འཇག་ལུང་ཁུག་ཅེས་པར་གཞི་བཟུང་། གསས་

མཁར་རིག་འཛིན་འདུ་གནས་བཞེངས། དེ་ནས་ཀུན་ཁྱབ་གཡུང་དྲུང་

གླིང་ཆགས་ཤིང་སྒྲུབ་རྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་ནས་སྤྱི་ཁ་གསུམ་གྱིས་

སྤྱི་སྲུང་ཀུན་ཁྱབ་ནས་འཛིན་ལ། དེ་ནས་སྡེ་བ་སོ་སོར་གསས་ཁང་

བཞེངས་ནས༡༩༥༨ཡར་སོྔན་དུ་མི་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་འགོར་ཞེས་པའི་ངག་

རྒྱུན་ཡང་ཡོད། ༢༠༠༨ལོར་བྱང་སྐྱོར་དུ་སྨྲ་སེང་མཆོད་རྟེན་གཡུང་

དྲུང་བཀོད་ལེགས་བཞེངས་བ་བཅས་ལགས་སོ། །

198

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

199

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



སྒྲུབ་སྡ ེ ་འད ི ་ན ི ་དུས་རབས་དགུ་བར་

དབུས་ནས་མདོ་སྨད་དུ་བྱོན་པའི་གྲུབ་ཐོབ་ཁྱུང་

དཀར་ཚངས་པའི་གདན་ས་ཡིན། ༡༩༥༨ཡར་

སྔོན་དུ་ཁྱུང་དཀར་ཚངས་པའི་ཤངས་ཁྲག་གིས་

བྲ ིས་པའི ་ནག་མ ོའ ི་བརྩན་ཐང་དང་ཕུར་སྐུ། 

ཕྱག་སིལ་སོགས་ཡོད་ཀྱང་། ད་ལྟ་བརྩན་ཐང་

མ་གཏོགས་གཞན་གཉིས་འཇིག་ནས་མཇལ་རྒྱུ་

མེད། ༡༩༩༩ལོར་གསས་ཁང་ཡང་བསྐྱར་བཞེངས། 

༢༠༠༥ལོར་གཡུང་དྲུང་ཁྲི་བསྐོས་རྣམ་པར་རྒྱལ་

བའི་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་གྲུབ། ད་ལྟ་སྒྲུབ་རྒྱུད་ཀྱི་

བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་རིག་འཛིན་གོང་མའི་ཕྱག་

ལེན་བཞིན་དར་སྤེལ་དུ་གནས་པའོ། ། 

ཁྱུང་དཀར་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོའི་གླིང་།

ནོའུ་རོང་གཡུང་དྲུང་གསང་སྔགས་གིླང་།

 སྒྲུབ་སྡེ་འདི་ནི་རེབ་གོང་རྫོང་ཧོར་ནག་ཤང་གི་

མངའ་ཁོངས་ཡིན་ལ།  ༡༩༧༥ལོར་སྙན་བཟང་རུ་གོང་

ཞོལ་གཉིས་དང་། སྟོང་ཆེ། ཁྱུང་བོ། ཨ་བག བོན་མོ་དང་

རེབ་ས་སོགས་གྲོང་ཚོ་རེ་རེ་ནས་ཁྱིམ་ཚང་བཅུ་ཁ་རེ་ས་

འདིར་ཕབ་ནས་གཞི་བཟུང་བས་ས་མིང་སྡེ་བར་ཐོགས་

ནས་ནོའུ་རོང་སྡེ་བ་ཞེས་གྲགས། ཕྱི་ལོ་མེ་གླང་ལ་གསས་

ཁང་ལེགས་པར་གྲུབ། ད་ལྟ་སྙན་བཟང་ལ་ཁའི་ཕྱག་

ལེན་ཇི་བཞིན་བསྟན་རྒྱུན་སྐྱོང་མུས་སུ་གནས་སོ། ། 

སྙན་བཟང་གསང་ཆེན་སྨིན་གྲོལ་དཔལ་ལྡན་གླིང་།

 

  སྒྲུབ་སྡེ་འདི་ནི་དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པར་

བཏབས་པའི་བྱང་གི་གནམ་རྟིང་དགོན་པ་འཇིག་དུས་

(༡༦༤༨)ཕྱེད་ཀ་རོང་བོ་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་དུ་ཁྱེར། ཕྱེད་ཀ་

དྲུང་རམས་པ་ཤེས་རབ་རྣམ་རྒྱལ་དང་མཁར་ནག་གྲུབ་

ཆེན་དཔོན་གཡོག་གིས་དགོན་པའི་ཤར་ངོས་ཀྱི་རི་སྒང་

དུ་གནས་སྤོར་བྱས། དེའི་ལྷག་མ་རྣམས་ཁོང་རྣམ་གཉིས་

ཀྱི་དངོས་སློབ་ཧོར་ནག་ལྷ་རྒན་ཚང་ངམ་སྙན་བཟང་

ལྷ་དཀར་ཚང་ལ་གནང་བས། ཁོང་གིས་རུ་ཞོལ་མར་ཡོད་པའི་དཔའ་སྒང་རིལ་གྱི་འགྲམ་དུ་ཁང་ལེབ་ཅིག་

བཞེངས། ༡༩༨༢ལོར་ཕྱི་ནང་གི་རྟེན་བཞེངས་གྲུབ་ནས་བོན་བརྒྱ་གཡུང་དྲུང་ལྷུན་གྲུབ་དཔོན་གཡོག་གིས་

གཟུངས་འབུལ་དང་མངའ་དབུལ་རབ་གནས་རྒྱ་ཆེར་མཛད། 

   སྒྲུབ་སྡེ་འདིའི་ཐོག་མའི་ཆད་ཁུངས་ནི་ཁྲི་

ཀའི་སྟོང་ཆེ་ཡིན་ལ། ཁྱུང་མོ་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་ལྷ་

སྡེ་ཡིན། གསས་ཁང་འདི་ཐོག་མར་ནམ་བཞེང་གི་ལོ་

ཟླ་གསལ་བོ་མི་ཤེས་ཀྱང་ཁྱུང་མོ་བསྟན་པ་བློ་གྲོས་ཀྱིས་

གསའ་ལུང་ན་རན་ཟེར་བར་དགོན་པ་བཏབས། དེ་

ནས་སྟོང་ཆེ་སྒང་དུ་ཆགས་ཏེ་གསས་ཁང་བཞེངས། མི་

རབས་འགའ་ནས་ཉམས་གསོ་བྱས་ཏེ་ད་ལྟའི་གསས་

ཁང་གི་གཞི་ཁྱོན་འདི་གྲུབ། ལོ་རབས་དགུ་བཅུ་བ་ནས་

འགོ་བརྩམས་ཏེ་སྡེ་བ་ཉེ་སྐོར་དུ་གནས་སྤོར་བྱས་ཤིང་

རིག་འཛིན་གོང་མའི་ཕྱག་ལེན་དང་སྔར་གྱི་སྒྲུབ་མཆོད་

རྣམས་མ་ཉམས་དར་རྒྱས་སུ་སྐྱོང་བཞིན་པའོ། །

སྟོང་ཆེ་རིག་འཛིན་ཀུན་

འདུས་རྣམ་རྒྱལ་གླིང་།

200

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

201

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



ཅང་ཉེ་བ་རྐྱེན་དབང་གིས་འཇིག་

ནས་ད་ལྟའི་སྒྲུབ་སྡེ་འདི་ཆགས་པ་

རེད། བར་སྐབས་ཤིག་ལ་འགལ་རྐྱེན་

དུ་མས་དབང་གིས་བོན་ཚང་མ་ད་

ལྟའི་ས་གནས་འདིར་བབས་པས་སྡེ་

མིང་ལ་ས་སོ་མ་ཞེས་གྲགས། ལོ་རབས་

བརྒྱད་ཅུ་བ་ནས་བོན་སྤྱོད་རང་དབང་

གི་སྒོ་ཕྱེས་ཤིང་གནས་དེར་ཀ་རིང་བཅུ་

གཉིས་ཅན་གྱི་ད་ལྟའི་གསས་ཁང་ཆེན་

པོ་འདི་བསྐྱར་དུ་བཞེངས་གྲུབ་ཅིང་

བསྟན་རྒྱུན་ལེགས་པར་སྐྱོང་བཞིན་

གནས་པའོ། །

སྒྲུབ་སྡེ་འདི་ལ་གླིང་བརྒྱའི་བོན་ཚང་མའམ་ས་སོ་མ་ཟེར་ལ། ཐོག་མར་ཨ་མྱེས་ལྷ་རི་དཀར་པོའ་ི

མདུན་ངོས་སུ་གཞིས་ཆགས་ཤིང་། དབལ་མོ་གནས་ཀྱི་དགོན་པ་ཞེས་པའང་སྡེ་འདི་དང་བར་ཐག་ཧ་

གླིང་བརྒྱ་མདོ་སྔགས་ཕུན་ཚོགས་དར་རྒྱས་གླིང་།

ཞོ་འོང་ཉིན་མཐའ་ཀུན་འདུས་གཡུང་དྲུང་འགྱུར་མེད་གླིང་།

སྒྲུབ་སྡེ་འདིའི་བྱུང་ཁུངས་ནི་རླངས་རྒྱལ་བོ་ངོ་མོ་ཡིན་ཏེ། ངོ་མོ་དབལ་ཆེན་ཁོྲ་རྒྱལ་གྱི་སྲས་འཇིགས་མེད་

ནམ་མཁའ་སྤྱི་ལོ༡༥༥༠ལ་འཁྲུངས། དམ་པ་ཁོང་ནི་བོན་ཁོ་

ན་དོན་དུ་གཉེར་ཞིང་། ཁོང་གི་སྐུ་ཚེ་སྨད་ནི་ཉིན་མཐའ་

བོན་པོའ་ིལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དབུ་ཡིན་པར་བཤད་དོ། །སྒྲུབ་ཁང་

འདི་གསས་ཁང་ཆགས་ཀ་ཟེར་བ་ནས་ད་ལྟའི་ས་འདིར་

གནས་སྤོར་བྱས། ད་ལྟ་བོན་སྤྱོད་ཀྱི་བྱ་བཞག་གོང་དུ་

འཕེལ་བཞིན་ལགས་སོ། ། 

ཚོ་འདུ་དཔག་བསམ་བཀྲ་ཤ ིས་དར་རྒྱས་གླིང་།

   

སྒྲུབ་སྡེ་འདི་ནི་རེབ་གོང་ཐོ་རྒྱ་གྲོང་རྡལ་གྱི་

མངའ་ཁོངས་ཏེ། ཚོ་འདུ་ཉིན་སྲིབ་ཚོ་བ་དྲུག་ཡོད་

པ་ལས་ཐེ་བུ་ཚང་ཟེར་བའི་ཚོ་བ་འདིའི་ཐོག་མའི་

མཆེད་ཁུངས་ནི་སྐྱི་ཚང་བོན་པོ་ཡིན་པར་བཤད། ད་

ལྟ་སྔོན་མའི་ཕྱག་ལེན་སླར་གསོ་བྱེད་པར་བོན་མང་

གི་བྱིངས་འདྲེན་ཆེན་མོ་དར་དྲུང་རྡོ་རྗེ་དགེ་རྒན་དུ་

མངག་ནས་བསྟན་པ་སྐྱོང་བཞིན་པར་གནས་སོ། །

དར་དྲུང་རྒྱལ་མཚན་མི་འགྱུར་གླིང་།

ལྷ་སྡེའི་མཆེད་ཁུངས་ནི་རླངས་རྒྱལ་བོ་ངོ་མོ་ཡིན་ལ། རྔ་དར་དུང་གསུམ་གྱི་རྒྱུད་པ་སྟེ་ཉིན་མཐའ་ལ་རྔ་

བྱིན་པ་དང་ངོ་མོ་ལ་དུང་བྱིན། དར་དྲུང་ལ་དར་བྱིན། དར་གྱི་དྲུང་དུ་ཡོད་པས་དར་དྲུང་ཞེས་འབྲི་བ་ཡིན་གསུངས། 

སྡེ་བའི་སེར་བསྒྲུབ་དང་དགུན་སྲུང་གཉིས་ཀ་བོན་པོས་འཛུགས་པས། བོན་གཤེན་རྣམས་ལ་སྒེར་གྱི་སྒྲུབ་ཁང་ཞིག་

དགོས་གལ་ཆེ་སྟབས་སྐབས་སུ་སྒྲུབ་ཁང་ཆུང་ཆུང་ཞིག་བཞེངས། ས་བྱི་ལོར་སྔར་གྱི་གསས་ཁང་དེ་རྙིང་ཆེ་བས་

བསྐྱར་དུ་བཞེངས་ནས་ད་ལྟའི་རྒྱ་ཁོྱན་འདི་གྲུབ་ཅིང་ནང་དུ་རྟེན་བཞེངས་བྱེད་པའི་སྒང་ལགས་སོ། ། 
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གྲུབ་པའི་གནས་མཆོག་ཁྱད་པར་

ཅན་འདི་ནི་རེབ་གོང་གསེར་མོ་ལྗོངས་

ཀྱ ི ་མཐའ་སྐ ོར་དུ་གྲུབ་གནས་བརྒྱད་

ཡོད་པའི་ནང་ཚན་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ། བྱང་

ཕྱོགས་གོང་མོ་གུར་ཁང་ན། །བོན་སྟོན་

དྲན་པ་ནམ་མཁའ་གྲུབ། །ཅེས་པ་ལྟར་

བོད་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་གི་དུས་སུ་བླ་ཆེན་དྲན་

པ་ནམ་མཁའ་ཕྱོགས་འདིར་ཕེབས་ནས་

བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གྲུབ་གནས་ཁྱད་

བྱང་ཕྱོགས་གོང་མོ་གུར་ཁང་།

པར་ཅན་ཡིན། དྲན་པས་ཨ་བ་ངོས་བཟང་གི་དགོན་སྡེ་བཏབས་ཤིང་རེབ་གོང་ཕྱོགས་སུ་བོན་གྱི་བསྟན་པ་

སྤེལ། ༡༩༥༨ཡར་སྔོན་དུ་གནས་འདིར་མཚམས་ཁང་བཅུ་ཁ་ཙམ་ཡོད་ལ། ད་ལྟ་གླིང་བརྒྱ་ཁྱུང་བོ་གཉིས་ནས་

མཚམས་ཁང་རེ་རེ་བཞེངས་པ་མཐོང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་འདི་གའོ། ། 

མར་ནང་དབལ་ལུང་།

སྒྲུབ་སྡེ་འདི་ནི་ཞོན་ཧྭ་རྫོང་ཀ་རིང་ཤང་གི་མངའ་ཁོངས་ཡིན། ཐོག་མའི་མཆེད་ཁུངས་ནི་ངག་རྒྱུན་

ལ། བོན་ཚང་མ་སྐྱི་ཚང་བོན་པོ། ཧོར་རན་གདོང་ངེས་བོན་པོ། དབལ་ལུང་ཁེས་རྡོ་བོན་པོ་ཞེས་རྨ་ཕ་རིའི་

ཁེས་ཀའི་བོན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་ིབརྒྱུད་པ་སྟེ་དོར་ཞི་ནས་ཆད་པར་མངོན། སྡེ་འདིར་དབལ་གསས་རྟེན་

ཕུར་དང་། རྩེ་ཞིག་ཆོས་རྗེས་བརྩན་པའི་བཙན་གྱི་

རྟེན་འབག་དང་བཙན་གྱི་རྟེན་འཁོར་སོགས་དེང་

སང་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད། ལོ་རེའི་སྒྲུབ་མཆོད་རྣམས་རིག་

འཛིན་གོང་མའི་ཕྱག་ལེན་ཉམས་པ་སླར་གསོ་དང་མ་

ཉམས་དར་སྤེལ་དུ་གནས་སོ། །

 སྒྲུབ་སྡེ་འདི་ལ་ཡོངས་གྲགས་སུ་ཁྱུང་བོ་

ཐང་ཟེར་ལ་རེབ་གོང་གྲུབ་ཐོབ་རྣམ་གསུམ་ལས་

ཁྱུང་དཀར་ཚངས་པའི་རྒྱུད་པ་ཡིན། ཁྱུང་དཀར་

ཚངས་པའི་གདུང་རྒྱུད་དུ་དུང་དཀར་ཚངས་པ་

ཟེར་བའི་རིག་འཛིན་གྲུབ་ཆེན་ཞིག་འཁྲུངས་

པས་བསྟན་ལ་ཕྱག་རྗེས་ཆེ། ༡༩༣༣ལོར་བོན་

བརྒྱ་གཡུང་དྲུང་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་རེབ་གོང་བྱང་

སྐྱོར་དུ་སྡེ་བའི་འདབས་སུ་གཡུང་དྲུང་བཀོད་

ལེགས་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོ་བཞེངས། 

༡༩༩༩ལོར་ཡང་བསྐྱར་མཆོད་རྟ ེན་

བསྐྱར་བཞེངས་བྱས་པས་ཡོངས་སུ་གྲུབ་

ཅིང་ད་ལྟ་རིག་འཛིན་གོང་མའི་ཕྱག་

སྲོལ་མ་ཉམས་པར་བསྟན་རྒྱུན་སྐྱོང་

བཞིན་གནས་སོ། །

སྡོང་སྐམ་གསང་སྔགས་བདུད་འདུལ་ལྷུན་གྲུབ་གླིང་།

  

ཁྱུང་བོ་གཡུ་ཐོག་འབར་བའམ་དུང་དཀར་ཚངས་པས་ཁྱུང་བོ་ཐང་ནས་གཞི་བཟུང་བའི་རྗེས་

ཙམ་ནས་སྡེ་འདི་ཆགས་ཤིང་། སྡོང་སྐམ་རྒྱ་མོ་ཐར་ཞེས་པ་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་ངོ་ཡར་བུད་ནས་འབྲུག་གི་

སྲིན་རྡོ་ཐང་ལ་འཕངས་ནས་རལ་གྲིའི་རྩེ་མོ་གློག་ཞགས་ཀྱིས་འཚིགས་པ་དེང་སང་དངོས་སུ་མཇལ་རྒྱུ་

ཡོད། སྡོང་སྐམ་དཔོན་པོའ་ིསྐུ་རིང་ལ་མར་ནང་བིས་མདོ་དཔོན་ཚང་དུ་སྐུ་རིམ་བསྒྲུབས་པས་པཎ་ཆེན་

སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བ་སྐུ་འཁྲུངས། ད་ལྟ་ནང་གི་རྟེན་གསུམ་

སླར་གསོ་གྲུབ་ནས་སྔོན་མའི་ཕྱག་སྲོལ་རྒྱུད་འཛིན་ངང་

དུ་གནས། སྒྲུབ་སྡེ་འདིར་སྨད་ཕྱོགས་བོན་མང་གི་བཅའ་

ཡིག་ཚུལ་ཆེན་པཎྚི་ཏས་མཛད་པ་དེང་སང་བོན་བརྒྱ་བླ་

བྲང་དུ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་དོ། ། 

ཁྱུང་དཀར་རིག་འཛིན་

སྨིན་གྲོལ་གླིང་།
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སྒྲུབ་སྡེ་འདི་ནི་དཔའ་ལུང་བ་ཡན་གྲོང་རྡལ་

ནས་ཤར་ཕྱོགས་སུ་སྤྱི་ལེ༤༦ཙམ་གྱི་སར་ཆགས་ཡོད་ལ་

ཤར་སྟེང་དང་གཟུངས་སྤྱོད་སྐྱིད། གཟུངས་ཏོག་བཅས་

གྲོང་སྡེ་གསུམ་ཡོད། དེ་ལ་ཤར་སྟེང་ཚང་དང་། བར་སྟེང་

ཚང་། ཞིང་ཁའི་རྩ། ཤར་སྟེང་ཞོལ་ཏེ་ཁྱིམ་ཚང་འདི་

བཞི་ནི་ཤར་སྟེང་གི་ཐོག་མའི་གཞི་འཛིན་ཡིན། བ་ཡན་རྒྱུད་ཀྱི་མཁའ་ཡངས་གདོང་གི་བརྒྱུད་པ་ཨ་ཁུ་བསྟན་

གོ་ཞེས་པ་འདིར་ཕེབས་ནས་མར་ཁ་ཞེས་པའི་ས་དེར་མཚམས་ཁང་ཞིག་ཕུབ་ནས་གཞི་བཟུང་ཞིང་སློབ་

བརྒྱུད་མང་དུ་འཕེལ།  ད་ལྟ་སྔོན་མའི་ཕྱག་སྲོལ་མ་ཉམས་དར་རྒྱས་སུ་གནས་པའོ། །

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

སྟོང་ཆུང་སྨིན་གྲོལ་དར་རྒྱས་གླིང་།

སྒྲུབ་སྡེ་འདི་ནི་དཔའ་ལུང་རྫོང་རྩ་བ་ཤང་ནས་ཤར་དུ་སྤྱི་ལེ་

ལྔ་ཙམ་གྱི་སར་གནས་ལ། བ་ཡན་ཁ་སྟོད་དུ་ཡོད་པའི་བོན་གྱི་སྟོང་

ཆུང་དགོན་པ་ཐེངས་བཞི་ཙམ་ལ་མེར་བསྲེགས་མྱོང་བས་ལོ་རྒྱུས་

ཀྱི་དུས་ཡུན་ཧ་ཅང་རིང་། སྟོང་ཆུང་སྟོན་པ་ངང་ལག་གི་སྐབས་སུ་དགོན་མིང་ལ་སྟོང་ཆུང་སྨིན་གྲོལ་དར་

རྒྱས་གླིང་ཞེས་གསོལ། ༡༩༨༥ལོར་ཨ་ལགས་བསྟན་འཛིན་ཚང་གིས་དགོན་པ་འདིར་གཞི་ཙམ་བཟུང་ཞིང་། 

༡༩༩༥ལོར་ཨ་ལགས་བཟོད་པས་འདུ་ཁང་བཞེངས་ཏེ་བསྟན་རྒྱུན་སྐྱོང་བཞིན་གནས་པའོ། །

ཨ་དཀར་རའི་ལྷ་ཁང་།

སྒྲུབ་སྡེ་འདི་ནི་དཔའ་ལུང་རོྫང་རྩ་བ་ཤང་གི་མངའ་ཁོངས་ཡིན་

ལ། སྡེ་བའི་མཆེད་ཁུངས་ནི་བ་ཡན་མཁའ་ཡངས་གདོང་དང་། གོ་ཨར་

པད་དཀར་ཚང་ག་ིརྒྱུད་པ། སོྟང་ཁྱུང་ར་མོ་གདོང་ག་ིབརྒྱུད་པ་གསུམ་ལྷན་

དུ་འཛོམས་པས་ཨ་དཀར་ར་ཞེས་གྲགས། ཐོག་མར་མཚམས་པ་གཡུང་ལྷུན་ཞེས་པ་ད་ལྟའ་ིསོྒམ་ཤར་ཞེས་པའ་ིས་འདིར་

ཕེབས་ནས་མཚམས་ཁང་ཞིག་ཕུབ་ནས་བཞུགས། ༢༠༠༠ལོར་མཚམས་ཁང་དེ་རྒྱ་བསེྐྱད་ནས་བཞེངས་གྲུབ་པོ། ། 

སྒྲུབ་སྡེ་འདི་ནི་ཞོན་ཧྭ་རྫོང་བིས་མདོ་ཤང་གི་མངའ་ཁོངས་ཡིན་ལ་ཐོག་མའི་མཆེད་ཁུངས་ནི་རེབ་

གོང་སྤྱི་རྟིང་ཡིན། དང་པོ་བོན་པོ་ལྷ་བོན་གཡུང་ངོ་ཟེར་བ་ཞིག་འཁྲུངས། དེ་རྗེས་བོན་གཤེན་འཇམ་དཔལ་གྱི་

སྐབས། ཁོང་ནི་མར་ནང་ས་ཆར་གསང་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྤེལ་མཁན་དང་ལྷག་པར་དུ་ཡར་བཅོས་ཀྱི་སྐོར་

ཁྱབ་བདལ་དུ་སྤེལ་མཁན་ཡིན། མར་ནང་བོན་སྡེ་ཁ་གསུམ་ལྷན་དུ་འཚོགས་པའི་སྒྲུབ་མཆོད་རྣམས་དང་

བོན་ཚང་མ་རང་གི་བསྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་གྱི་སྐོར་སོགས་སྔོན་མའི་ཕྱག་ལེན་ཇི་བཞིན་མ་ཉམས་པར་གནས་

པའོ། །

མར་ནང་བོན་ཚང་མ།

དོར་ཞི་གསང་སྔགས་བདུད་འདུལ་གླིང་།

སྒྲུབ་སྡེ་འདི་ནི་དཔའ་ལུང་རྫོང་མཁར་ནས་ཤར་ཕྱོགས་སུ་སྤྱི་ལེ་ལྔ་བཅུའི་མཚམས་ཀྱི་བྲག་དཀར་

རྫ་རིའི་འདབས་སུ་ཆགས་ཡོད། ཐོག་མའི་བྱུང་ཁུངས་ནི་བོན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཞེས་པ་དེ་ཉིད་དབུས་

ནས་མདོ་སྨད་དུ་ཕེབས་ཏེ་བྲག་དཀར་རྫ་རིའི་མདུན་ནས་གཞི་བཟུང་། ༡༩༡༨ལོར་ཞབས་དྲུང་བསོད་ནམས་

གཡུང་དྲུང་རིན་པོ་ཆེས་གསས་ཁང་བཞེངས་ཤིང་མཁྲིས་སུ་ཁོང་གི་བླ་བྲང་ཡང་བཞེངས། ༡༩༩༥ལོར་འབའ་

འོག་སྡེ་བའི་མདུན་གྱི་སྟག་ལའི་མཆོད་རྟེན་བཞེངས། ༢༠༠༥ལོར་དོར་ཞི་གསས་ཁང་གི་ཟུར་ནས་སྟག་ལའི་

མཆ ོད ་རྟ ེན ་བཞ ེངས ། 

༢ ༠ ༠ ༩ ལ ོ ར ་ སྔ ར ་ གྱ ི ་

འདུ ་ཁང ་ད ེ ་ རྙ ི ང ་ཆ ེ ་

བས་དོར་ཞི་དང་འབའ་

འོག་གཉིས་ཀས་བསྐྱར་

བཞེངས་བྱས། ད་ལྟ་རིག་

འཛ ིན་ག ོང་མའ ི ་ཕྱག་

ལེན་མ་ཉམས་པར་སྐྱོང་

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



མཚོ་སྙིང་སྟག་ལའི་སྒྲུབ་གནས།

སྒྲུབ་གནས་འདི་ནི་མཚོ་སྔོན་པོའ ་ིམཚོ་སྙིང་

མ་ཧ་དེ་བའི་ངོས་སུ་ཁ་བྱང་ལྟ་རུ་གནས་ཤིང་། བོན་གྱི་

གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུས་ཐུགས་དམ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་དམུ་

ཡད་འཇོ་བར་མཛད། ཁྱད་པར་དུ་དབལ་བོན་སྟག་ལའི་

གསང་ཕུར་སྒྲུབ་སའི་གནས་མཚན་ལྡན་དུ་ལགས་ཕྱིར། 

རྟོགས་པས་བདག་རྒྱུད་གྲོལ་ཅིང་གྲུབ་པས་གཞན་རྒྱུད་

འཁྲོལ་བའི་སྒྲུབ་གནས་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་ནོ། །

དུང་དཀར་དགོན་པ།
   

དང་པོ་སྣང་ཞིག་ཀུན་བཟང་རིན་པོ་ཆེ་མཚོ་སྔོན་པོའ་ིཕྱོགས་སུ་གདུལ་བྱར་ཕེབས་སྐབས། དགོན་

གནས་འདི་ལ་ཐུགས་སྨོན་གནང་།  ཤར་རྫའི་རྒྱལ་ཚབ་ཀྱི་དངོས་སློབ་སྟོང་སྐོར་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་འཛིན་

དང་དགེ་སློང་དཔལ་མཆོག  ཚ་ཁོ་དགེ་སློང་རྣམ་གཉིས་བཅས་ཀྱིས་ཐོག་མར་གྲྭ་ཤག་ཅིག་ཕུབ་པ་དེ་འདུ་

ཁང་ལྟ་བུ་བྱས་ནས་གཞི་བཟུང་།  ༡༩༤༣ལོར་ཨ་ལགས་བསྟན་འཛིན་ཚང་དགོན་འདིའི་གསེར་ཁྲིར་བཀོད་

ནས་བདག་གིར་བཞེས།  ༡༩༩༠ལོར་གཉའ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཉི་མས་ད་ལྟའི་འདུ་ཁང་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་བཅས་པ་

འདི་བསྐྱར་བཞེངས་མཛད་དོ། །   

སྣང་ར་བྱ་ཁྲའི་གསས་ཁང་།

སྒྲུབ་སྡེ་འདི་ནི་གཅན་ཚ་རྫོང་གི་མངའ་ཁོངས་སུ་

ཡོད་ལ། སྤྱི་ལོ་༡༧༨༢ལོར་གསས་ཁང་ཐོག་མར་བཞེངས་སྐད། 

ཉིས་སྟོང་ལོར་སྔར་ཡོད་ཀྱི་རྨང་གཞིའི་སྟེང་གསས་ཁང་རྒྱ་

བསྐྱེད་དེ་ད་ལྟ་བོན་པོ་དང་རྙིང་མ་བ་གཉིས་ཀའི་བོན་ཆོས་

སྤེལ་ས་དང་། རིས་མེད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་སྣ་ཚོགས་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཡོད་དོ། །

མཚོ་ཁའི་བོན་པོ་གདོང་གི་གྲུབ་གནས།

  གྲུབ་གནས་འདི་ནི་གུང་ཧོ་རོྫང་རྟ་ནག་མ་ཤང་གི་མངའ་ཁོངས་མཚོ་ཆེན་ཁྲི་ཤོར་རྒྱལ་མོའ་ིཉེ་འགྲམ་དུ་

ཡོད་ལ། འཛམ་གླིང་མཁས་པ་རྒྱན་དྲུག་གི་ཡ་གྱལ་ཕོྲམ་མཁས་པ་གསེར་ཐོག་ལྕེ་འབྱམས་ཀྱི་སྒྲུབ་གནས་ཁྱད་པར་

ཅན་ཡིན།  བཀའ་རྟགས་ལ་ཕྱག་ཞབས་ཀྱི་རྗེས་དང་ཨ་ཡིག་རང་བོྱན་གཡུང་དྲུང་གི་རིས་བཅས་བཞུགས་ཤིང་།  

༢༠༠༣ལོའ་ིགངས་ལོྗངས་མཚ་ོབསོྐར་ཆེན་མོར་ལ་ལས་གནས་མིང་བསྒྱུར་ཏ་ེམགོན་པོ་གདོང་ཟེར་བའང་ཡོད །

རྐ་སར་གསང་སྔགས་བདུད་འདུལ་གླིང་།

སྒྲུབ་སྡེ་འདི་ནི་ཆབ་ཆ་གྲོང་རྡལ་གྱི་ཉེ་

འདབས་བྱང་ངོས་སུ་ཡོད་ལ། སྒྲུབ་སྡེ་འཛུགས་

མཁན་ནི་རྩེ་ཞིག་སྟོང་ཉིད་བྱ་འཕུར་གྱི་སྤྲུལ་སྐུ་

ཡིན། ཁོང་གིས༡༨༦༩ལོར་གསས་ཁང་འདི་བཞེངས་

ནས་སྒྲུབ་རྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དར་བར་

མཛད། ༡༩༤༡ལོར་སྟོང་ཁྱུང་ཞབས་དྲུང་གིས་གཙོ་

འགན་བཞེས་ནས་བསྐྱར་བཞེངས་མཛད། ཏོང་སྐུ་ཞབས་ཀྱིས་ཡི་གེ་བྱིན་ཏེ་རམ་འདེགས་མཛད།  ༡༩༨༠ནས་

ཡང་བསྐྱར་བཞེངས་འགོ་ཚུགས་ཏེ་ད་ལྟའི་རྒྱ་ཁོྱན་འདི་ཙམ་ལེགས་པར་གྲུབ་ཅིང་གོང་མའི་ཕྱག་སོྲལ་མ་ཉམས་

པར་སོྐྱང་བཞིན་པའོ། ། 
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བོན་པོ་གདོང་སྣ་ཀུན་བཟང་འོད་གསལ་གླིང་།

སྒྲུབ་སྡེ་འདི་ནི་མཚོ་སྔོན་ཁྲི་ཀ་རྫོང་མཁར་གྱི་ཉེ་སྐོར་དུ་ཡོད་

ལ། དུས་རབས་དགུ་བར་མེ་ཉག་རབ་རྩེ་འདུས་ཀྱི་རྟ་རྫི་སོག་པོ་སྤྲེལ་

སླག་ཅན་གྱིས། རྨ་རི་དེའུ་གསུམ་བྲག་ཕུག་ཏུ་མཁན་ཆེན་མུ་ཟི་གསལ་

བཟང་འགོག་པ་ལས་བསླངས་ཤིང་གནས་འདིར་གདན་དྲངས་ཏེ། ཀུན་

བཟང་མཉམ་ཉིད་འོད་ཀྱི་ལྷ་ཁང་བཞེངས། མིན་རྒྱལ་རབས་སྐབས་

ཉམས་གསོ་བག་ཙམ་བྱས་ཤིང་གཤེན་རབ་ཀྱི་རྡོ་སྐུ་རང་བྱོན་སོགས་ས་

འོག་ནས་རྙེད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད །

གྲུབ་པའི་གནས་མཆོག་འདི་ནི་མཚོ་སྔོན་ཁྲི་ཀ་རྫོང་

ཁོངས་ཀྱི་སྲིན་པོ་རྫ་རྐེད་དུ་ཡོད།  བོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་སུ་མུ་ཟི་

གསལ་བཟང་བསྟན་པའི་ས་བོན་དུ་མདོ་སྨད་རྨ་རི་དེའུ་གསུམ་

གྱི་བྲག་ལ་འགོག་པར་བཞུགས་གསུངས་པའི་གནས་དེ་འདི་ཡིན་

ལ། མཁན་ཆེན་ཉི་མ་བསྟན་འཛིན་གྱིས་སྤྱི་ལོ(༨༨༨)ས་སྤྲེལ་ལ་མུ་

ཟི་གསལ་བཟང་འགོག་པ་ལས་བཞེངས་གསུངས་པས། བསླབ་པ་

ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་བསྟན་པའི་ཆུ་འགོ་མདོ་སྨད་ནས་བརོྡལ་བའི་དབུ་

ཚུགས་ས་དེའོ། །  

མེ་ལོང་བྲག་དཀར།

   

ཁྲི་ཀ་སེ་བརྒྱའི་བོན་དགོན།

   སྒྲུབ་སྡེ་འདི་ནི་མཚོ་སོྔན་ཁྲི་ཀ་རོྫང་ཤར་ལུང་གོྲང་རྡལ་གྱི་ཤར་ཕོྱགས་སུ་ཡོད་

ལ། ཐོག་མར་སེ་ཁུང་ཞེས་པའི་མཁར་ནང་དུ་གཞི་ཆགས་ཤིང་སེ་ཁུང་ལྷ་ཟེར་བའི་རིག་

འཛིན་འདུ་གནས་ད་ེབཞེངས་ནས་སྒྲུབ་རྒྱུད་ཀྱ་ིབསྟན་པ་རབ་ཏུ་རྒྱས། ད་ེརྗེས་གསས་

མཁར་བཀྲ་ཤིས་འོད་འབར་བཞེངས། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་དུ་གཏེར་

སོྟན་པ་ནམ་མཁའ་དབང་ལྡན་བོྱན་ནས་བསྟན་འགོྲའ་ིདོན་ཆེན་མཛད། བྱ་བཏང་

ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་འཕེལ་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་འདུ་ཁང་ཀ་རིང་བཞི་ཅན་དང་སངས་

རྒྱས་སོྟང་སྐུ་བཞེངས། ཚ་ེདབང་བོད་ཡུལ་མ་དང་ཞ་ིཁོྲ་དམ་པ་རིགས་བརྒྱ་སྦྲགས་

སྒྲུབ་ཀྱི་སྲོལ་བཙུགས་ནས་བཅའ་ཡིག་

ཀྱང་བརྩམས། ༡༩༨༠ནས་གསས་ཁང་དང་

རྟེན་གསུམ་སླར་བཞེངས་ལ་རེམ་པས་ད་

ལྟའི་གཞི་ཁོྱན་འདི་བསྐྲུན་ཅིང་བསྒྲུབ་པ་

ཉམས་ལེན་སོགས་སོྔན་མའི་སོྲལ་བཞིན་

སོྐྱང་བའོ། ། 

རྨེའུ་ཚང་གོང་མ་རིག་འཛིན་འགྲོ་འདུལ་གླིང་།

གསས་ཁང་འདི་ནི་ཁྲི་ཀ་རྫོང་ནས་སྤྱི་ལེ་ཉེར་གསུམ་ཙམ་ན་གནས་ཤིང་། མཁས་པ་རྨེའུ་ཡི་གདུང་

རྒྱུད་ལས་གྱེས་པའི་རྒྱུད་འཛིན་དུ་བཤད་སོྲལ་ཡོད། དུས་

རབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ནང་ར་ངོ་ཡོན་བོན་པོ་དབོ་ལུགས་

ཀྱིས་བཞེངས་པའི་གསས་ཁང་བྱིན་རླབས་འདོད་འཇོ་

ད་ལྟའང་བཞུགས་ཤིང་། རྒྱུད་འཛིན་ལ་བོན་གཤེན་བཅུ་

ཕྲག་ལྷག་གིས་རིག་འཛིན་གོང་མའི་ཕྱག་ལེན་མ་ནོར་

བར་སོྤྱད་བཞིན་ཡོད་དོ། །
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གཟེ་མའི་ལྷ་ཁང་དབང་ཆེན་ངོ་མཚར་གླིང་།

སྒྲུབ་སྡེ་འདི་ནི་ཁྲི་ཀ་རྨ་ནུབ་གྲོང་རྡལ་ནས་

ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་སྤྱི་ལེ་བཅུ་གཅིག་གི་སར་ཡོད། ཐོག་

མའི ་བྱུང་ཁུངས་ནི ་ས ོག་བཙུན་སྟོན་པ་ཡེ ་ཤ ེས་

རྒྱལ་མཚན་དང་ཁོང་གི་སྐུ་མཆེད་ཧོར་རྗེ་པདྨ་རྒྱལ་

གཉིས་བསྟན་འགྲོའ་ིདོན་ལ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ནང་

མདོ་སྨད་ཁྲི་ཀ་སྟོང་ཆེ་རུ་ཕེབས་ནས་བླ་དཔོན་ཚུལ་

གྱིས་གཞི་བཟུང་། ས་མོ་གླང་(༡༣༤༩)ལོའ ི་དབྱར་

ཟླ་ར་བར་ལྷ་ཁང་གི་རྨང་འདིང་མཛད་ནས་ལེགས་པར་གྲུབ། དད་མོས་རང་དབང་གི་སྲིད་ཇུས་དངོས་

འབེབས་བྱས་ནས་སྟོང་ཆེའི་དབང་བྷ་གཙོ་བྱས་བོན་གཤེན་རྣམས་ཀྱིས་གཟེ་མའི་ལྷ་ཁང་གི་རྟེན་དང་

བརྟེན་པ་བཅས་པ་ལེགས་པར་གྲུབ་ནས་སྒྲུབ་ཆེན་རྣམས་སྔོན་མ་ནང་བཞིན་དར་རྒྱས་སུ་གནས་སོ། ། 

སྒྲུབ་སྡེ་འདི་ནི་མགོ་མང་གྲོང་རྡལ་ནས་ནུབ་ཏུ་སྤྱི་ལེ་ང་གཉིས་ཀྱི་སར་ཡོད། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་

བའི་ནང་ལ་སྟོང་ཆེ་རོང་འབྲོག་ཏུ་ཕྱེས་ཤིང་འབྲོག་རུ་དཔོན་པོ་གནམ་ལོའ་ིརིང་ནས་དཔོན་ཚང་སྤྱི་བ་

ཚུགས་ལ་སྒྲུབ་པ་འཛུགས་མཁན་བོན་པོ་གྲྭ་ཚང་དང་སྟོང་ཆེ་བོན་མང་ཡིན།  ༡༩༩༡ལོར་བླ་མ་སྟོབས་

ལྡན་དབང་ཕྱུག་ཚང་གིས་སྡེ་འདིའི་སྒང་རྒྱུད་ཅུང་མཐོ་ས་ཞིག་ནས་གཡུང་དྲུང་བཀོད་ལེགས་ཀྱི་མཆོད་

རྟེན་ཞིག་གསར་དུ་བཞེངས། ད་ལྟ་སྔོན་མའི་སྒྲུབ་མཆོད་དང་སྡེ་བའི་སྤྱི་སྲུང་རྣམས་ལྷ་གུར་ཕུབ་ནས་

སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་དང་སྔར་རྒྱུན་སྐྱོང་མུས་སུ་གནས་པ་བཅས་སོ། །

འབྲོག་རུ་དཔོན་ཚང་སྤྱི་བ།

དགོན་སྡེ་འདི་ནི་མཚོ་སོྔན་ཁྲི་ཀ་རོྫང་རྨ་ནུབ་གོྲང་རྡལ་ནས་ལོྷ་ཕོྱགས་སུ་སྤྱི་ལེ་བཅུ་བཞིའི་སར་ཆགས་

ཡོད། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ནང་སོག་བཙུན་སྟོན་པ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་དང་ཁོང་གི་སྐུ་མཆེད་ཧོར་རྗེ་པདྨ་རྒྱལ་

གཉིས་མདོ་སྨད་ཁྲི་ཀའི་ཡུལ་འདིར་ཕེབས་ནས་བླ་དཔོན་ཚུལ་གྱིས་གཞི་

བཟུང་། ས་མོ་གླང་གི་ལོ(༡༣༤༩)ལོ་ལ་རྨང་འདིང་མཛད་ནས་ལྷ་ཁང་

བྱ་འདབས་སུམ་བརྩེགས་ལ་ཁྱུང་མགུར་ཁྱུང་མགོ་ཏོག་གིས་བརྒྱན་པ་

ཁྱུང་མོ་དགོན་གཡུང་དྲུང་ཕུན་ཚོགས་གླིང་།

ལེགས་པར་གྲུབ། རབ་བྱུང་རྣམས་ལ་མདོ་ལུགས་དང་གོྲང་སྔགས་རྣམས་

ལ་སྔགས་ཕྱོགས་སྤེལ་ནས་བླ་རབས་མང་པོ་ལ་མཛད་འཕྲིན་རྒྱས། 

ཁྱུང་མོ་ལྷ་ཁང་དང་། སྦྲ་སར་ལྷ་ཁང་། མཁར་ནག་ལྷ་ཁང་། སྟོང་སྐོར་ལྷ་

ཁང་། རྒྱ་ཐང་ལྷ་ཁང་སོགས་ཚོ་ཆེན་རེ་ལ་ལྷ་ཁང་རེ་བཞུགས། ལོ་རབས་

དགུ་བཅུ་བ་ནས་བླ་མ་སྟོབས་ལྡན་དབང་ཕྱུག་ཚང་གིས་དགོན་པའི་

རྟེན་དང་བརྟེན་པ་བཅས་པ་བསྐྱར་བཞེངས་དང་༢༠༠༥ནས་སློབ་གླིང་

བཙུགས་པས་ད་ལྟའི་གཞི་ཁོྱན་འདི་བསྐྲུན་པའོ། །
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༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽དཔེ་ཚོགས་ལེགས་གྲུབ་ཀྱི་དྲན་རྟེན་ཟིན་ཐོ།

213

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



བོན་བརྒྱ་འབྲོག་པའི་བོན་པོ་སྤྱི་བ།
སྤྱི་བ་འདི་ནི་ལོ་ངོ་བདུན་བརྒྱ་ལྷག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པར་བཤད་ཅིང་། གཙོ་བོ་སྦྲ་གུར་དང་ཚོགས་

རས་ལ་བརྟེན་ནས་ལོ་རབས་མང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། དེ་ལ་བོན་པོ་དབྱིངས་ཀློང་རིན་ཆེན་ནས་རིམ་བཞིན་འཚོ་

བྱེད་དཔའ་མཁར་རྒྱལ། གསང་བདག་རང་ཤར་རིག་གྲོལ། མཁས་གྲུབ་གཡུང་དྲུང་ཕུན་ཚོགས། གྲུབ་དབང་

ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། སྐུ་སྐྱེ་ཐེག་མཆོག་ནམ་མཁའ་སོགས་བསྟན་འགྲོའ་ིདོན་ཆེན་ནུས་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དུ་

མ་མང་དུ་བྱོན། དུས་རབས་ཉི་ཤུའི་ནང་བོན་བརྒྱ་དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོ་དང་རྟོགས་ལྡན་གཡུང་དྲུང་ལྷུན་གྲུབ་

གཉིས་བྱོན་ཏེ་བསྟན་འགྲོའ་ིཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེར་མཛད་དེ། འབའ་མང་ར་གཉིས་ནས་བོན་གཤེན་བརྒྱ་དང་ཉི་

ཤུ་ལྷག་ལ་འཕེལ་ཡོད་དོ། །

སྒྲུབ་སྡེ་འདི་ནི་རྩེ་ཁོག་རོྫང་བོན་བརྒྱ་ཤང་གི་མངའ་ཁོངས་ཡིན་ལ། བོན་བརྒྱ་གྲུབ་དབང་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་

གདན་ས་ཡིན། སྔ་ཕྱི་ཀུན་ཏུ་ཚོགས་རས་ལ་བརྟེན་ཏེ་བོན་

སོྤྱད་ཀྱི་རྒྱུན་བསྐྱངས་ཡང་། ༢༠༠༨ལོར་གོང་རིམ་ནས་ཆོག་

མཆན་ཐོབ་ཅིང་བོན་བརྒྱ་རིན་པོ་ཆེ་ཐུགས་བཀོད་ལྟར་དུ་

ཆོས་ལུང་གི་འདུ་ཁང་བསྐྲུན་ཏེ་ད་ལྟ་ནང་གི་རྟེན་བཞེངས་

བྱེད་པའི་སྒང་ལགས་སོ། ། 

བོན་བརྒྱ་ཆོས་ལུང་བོན་དགོན།

བོན་བརྒྱ་ཁྱུང་སྨན་དགོན་པ།
དགོན་སྡ་ེའད་ིན་ིམཚ་ོསོྔན་མང་རོྫང་སུམ་མདོ་

ཤང་གི་མངའ་ཁོངས་ཏེ། ཐོག་མར་བོན་བརྒྱའི་བླ་མ་ནམ་

མཁའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་སྤྱ་ིལོ༡༩༥༨ལོའ་ིཟླ༣ཚེས༨ཉིན་

ཤོག་དཀར་སྟེང་ལ་ས་དབྱིབས་དང་འདུ་ཁང་། གྲྭ་ཤག་

སོགས་ཀྱི་དཔེ་རིས་བྲིས་ནས། གཤམ་དུ་མདོ་སྔགས་

བཤད་སྒྲུབ་སྨིན་གོྲལ་ལྷུན་གྲུབ་གླིང་ཞེས་པའི་མཚན་

ཡང་བཀོད། སྤྱི་ལོ༡༩༩༠ལོར་བོན་བརྒྱ་སྡེ་དྲུག་གི་མང་

ཚོགས་ཀྱ་ིར་ེའདུན་ལྟར། བོན་བརྒྱའ་ིབླ་མ་གཡུང་དྲུང་

ལྷུན་གྲུབ་མཆོག་གིས་གཙོ་འགན་བཞེས་ཏེ་དགོན་པ་

འདེབས་རྒྱུའི་གོྲས་ཐག་བཅད། སྤྱི་ལོ༡༩༩༤ལོར་གོང་

རིམ་ནས་དངོས་སུ་ཆོག་མཆན་ཐོབ་པ་བརྒྱུད་འདུ་

ཁང་གསར་བཞེངས་དང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་མང་དུ་

བཞེངས། ད་ལྟ་གཙང་གྲྭ་ཉི་ཤུ་ལྷག་གིས་སྒྲུབ་རྒྱུད་ཀྱི་

བསྟན་པ་སོྐྱང་བཞིན་པའོ། །

སྟོང་སྐོར་གཡུང་དྲུང་གསང་སྔགས་གླིང་།

སྒྲུབ་སྡ ེ ་འད ི ་ན ི ་

མང་རྫོང་རྩྭ་ལས་ཀུང་སིའི་

ཁོངས་གཏོགས་མགོ་མང་

གྲོང་རྡལ་ནས་ནུབ་ཕྱོགས་

སུ་སྤྱི་ལེ་ཞེ་བརྒྱད་ཀྱི་སར་

ཡོད་ལ་སྤྱི་སྟོང་ཆེ་འབྲོག་

རུ་དཔ ོན་པ ོའ ི་མངའ་

འབངས་ཡིན། ཐོག་མར་

རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་བའི་

ནང་ལ་སོྟང་ཆེ་རོང་འབོྲག་ཏུ་ཕྱེས་ཤིང་ཡུན་རིང་བར་དུ་སྡེ་བའི་སྤྱི་སྲུང་སྒྲུབ་མཁན་ནི་བོན་པོ་གྲྭ་ཚང་དང་སོྟང་

ཆེ་བོན་མང་ཡིན། ༡༩༨༨ལོར་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་ཀྱི་རེ་འདུན་ལྟར་གཡུང་དྲུང་གསང་སྔགས་གླིང་ཞེས་པའི་

ལྷ་ཁང་འདི་གསར་དུ་བཞེངས། ༡༩༩༠ལོར་གླིང་འདིར་སྟག་ལའི་མཆོད་རྟེན་དང་། ༢༠༠༠ལོར་ལྷ་ཁང་སོྔན་མའི་

མཁྲིས་སུ་ལྷ་ཁང་ཞིག་གསར་བཞེངས་བྱས་ནས་ནང་གི་རྟེན་བཞེངས་དང་རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་བཀའ་བརྟེན་

སོགས་ད་ལྟའི་གཞི་ཁོྱན་འདི་ལེགས་པར་གྲུབ་ཅིང་དར་རྒྱས་སུ་གནས་སོ། ། 

བོན་སྐོར་མི་འགྱུར་གསེར་འོད་བདེ་ཆེན་གླིང་།

སྒྲུབ་སྡེ་འདི་ནི་ཁྲི་ལྷོ་རྫོང་མགོ་མང་གྲོང་རྡལ་

ནས་སྤྱི་ལེ་དྲུག་ཅུ་ལྷག་ཙམ་གྱི་ས་དེར་གནས་ཤིང་། ལོ་

ངོ་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པར་མ་ཟད། ད་

ལྟ་བོན་གཤེན་ཉི་ཤུ་ལྷག་བཞུགས་ཤིང་བསྟན་འཛིན་

གོང་མའི་ཕྱག་རྒྱུན་བཞིན་དུ་བོན་སྤྱོད་ཀྱི་བྱ་བ་གོང་དུ་

འཕེལ་བཞིན་ཡོད་དོ། །
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བྱ་བྲང་དགོན་

གཡུང་དྲུང་དར་

རྒྱས་གླིང་།

གསེར་གཞོང་དགོན་གཡུང་དྲུང་ནོར་བུའི་གླིང་།

གཙོ་ཚང་གི་གདུང་རྒྱུད་ཅིག་བྱང་དྭང་ར་ནས་

བྱོན་ཏེ་ཤིང་འབྲས་ཨ་ནག་དབང་ཆེན་ཟེར་བ་སྦྱིན་

བདག་བྱས་ཏེ་དགོན་པ་འདི་བཏབ། དེ་ནས་བླ་

རབས་འགའ་ཞིག་བྱུང་བ་ལས་སྤྲུལ་སྐུ་ཆེ་བ་ཤེས་

རབ་བསྟན་འཛིན་དང་སྤྲུལ་སྐུ་ཆུང་བ་རྣམ་གཉིས་

སྐབས་དགོན་པ་དར་རྒྱས་སུ་ཕྱིན་མོད།   འོན་ཀྱང་

རིག་གསར་སྐབས་ཆག་འཇིག་བྱུང་བས་མིག་སྔར་

དགོན་ཤུལ་ལས་མེད་ཀྱང་། ད་ལྟ་ལེགས་ལུང་གཙོ་

ཚང་དགོན་པར་གཅིག་ཏུ་བསྡུས།

དགོན་འདི་ནི་སྤྱི་ལོ༩༥༠ཡས་མས་སུ་དེང་

དུས་ཀྱི་ཐེ་བོ་རྫོང་། སྟེང་ཀ་གྲོང་བརྡལ་གསེར་

གཞོང་སྡེ་བ་ཡོད་ས་དེར། བླ་མ་ཐོར་ཅོག་ཅན་ཞེས་

དགོན་འདི་ནི་སྤྱི་ལོ༩༨༠ཡས་མས་སུ་དེང་དུས་ཀྱི་ཐེ་བོ་རྫོང་།  སྟེང་ཀ་

གྲོང་བརྡལ་བྱ་བྲང་སྡེ་བ་ཡོད་ས་དེར་ཨ་བཟེ་ཚོ་དཔོན་བྱ་བས་དགོན་ས་ཕུལ་ཏེ་

དགུ་སྐྱང་ནས་འོང་བའི་བླ་མ་གསེར་སོ་ཅན་གྱིས་ཕྱག་བཏབ་མཛད་པ་ཞིག་ཡིན།  

དེ་ནས་དངུལ་སོ་ཅན་སོགས་བླ་རབས་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་ནས་དགོན་འདི་འཕེལ་

རྒྱས་སུ་བཏང་ཡང་། རིག་གསར་

སྐབས་ཆག་འཇིག་བྱུང་བས་མིག་

སྔར་དགོན་ཤུལ་ལས་ལྷག་མེད་ལ། 

ད་ལྟ་ལེགས་ལུང་གཙོ་ཚང་དགོན་

པར་གཅིག་ཏུ་བསྡུས།

༼ཨ་མདོ་ཀན་ལྷོ་ས་ཁུལ་གྱི་བོན་དགོན་ཁག༽

ཐེ་བོ་ལེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།

སོ་ནག་བོན་དགོན་མདོ་སྔགས་གཤེན་བསྟན་དར་རྒྱས་གླིང་།

རྩེ་གཞུང་ས་ཡི་ཐིག་ལེར། སོ་ནག་གྲུབ་ཆེན་ཐོག་འཛིན་སྤྱི་འདུལ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་གི་རྒྱུད་འཛིན་

དུ། སོ་ནག་བོན་པོ་ཚང་ཞེས་འབྲོག་པའི་ཚོ་ཁག་

ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ཀུན་གྱི་རེ་འདོད་བཞིན། སྤྱི་

ལོ༡༩༨༦ལོར་དགོན་འདིའི་གནས་གཞི་བཟུང་། 

༡༩༩༦ལོར་གོང་རིམ་གྱིས་ཆོག་མཆན་ཐོབ་ནས་

སྔར་གྱི་འདུ་ཁང་ཆུང་བ་དེ་གཞི་རྒྱ་བསྐྱེད། ད་ལྟ་

དགོན་འདིར་གྲྭ་བ་སུམ་ཅུ་ཙམ་དང་། གོས་དཀར་

ལྕང་ལོ་ལྡན་པ་སུམ་ཅུ་ལྷག་དགོན་པར་རྒྱུན་སྡོད་

དུ་བཞུགས་པའོ། །

སེ་བཟའ་མདོ་སྔགས་ལྷུན་གྲུབ་སྨིན་གྲོལ་གླིང།

སྒྲུབ་སྡེ་འདི་ནི་ཐུན་ཏེ་རྫོང་ནས་སྤྱི་ལེ་ལྔ་

ཙམ་དུ་གནས་ཤིང་། སེ་དཀར་བོན་པོའ་ིསྲས་མོ་སེ་

བཟའ་སྨན་གྱི་རིགས་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པར་བཤད། 

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དུས་ཡུན་རིང་མོའ ི་ནང་དུ་གསང་

སྔགས་ཀྱི་དགོངས་སྤྱོད་ཟབ་མོ་ཉམས་བཞེས་

མཛད་པའི་བོན་གཤེན་མང་དུ་བྱུང་བས་བསྟན་

རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་གནས་ཤིང་། སྤྱི་ལོ༡༩༨༢ལོར་

བོན་བརྒྱ་གཡུང་དྲུང་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་བདག་གིར་

བཞེས། ཕྱི་ནང་གི་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་ཐམས་ཅད་

ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཞིང་བོན་སྤྱོད་ཀྱི་བྱ་བཞག་གོང་དུ་

སྤེལ་བཞིན་ཡོད་དོ། །
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ཤིས་སྒོ་དགོན་བཀྲ་ཤིས་

གཡུང་དྲུང་གླིང་།

ཉིན་ཆེན་བསམ་འགྲུབ་དགོན་མི་འགྱུར་དགེ་འཕེལ་གླིང་།

དགོན་འདི་ནི ་སྤྱི ་ལོ༡༣༨༨ཡས་མས་སུ་

དེང་དུས་ཀྱི་ཐེ་བོ་རྫོང་།  ཁ་པ་ཡུལ་ཚོའི་ཉིན་སྐྱིད་

ལུང་བར་ཆགས། ཐོག་མར་འདེབས་པ་པོ་ནི་རིག་

འཛིན་གཙོ་འཕགས་ཆེན་པོའ ་ིགདུང་རྒྱུད། སྐྱེས་

མཆོག་གཙུག་ཕུད་རྒྱལ་བས་གྲོང་དགོན་གྱི་ཚུལ་

དུ་བཏབ། དེ་ནས་མཁྱེན་ཆེན་རྒྱལ་བ་དང་། བསམ་

གཏན། ནམ་མཁའ་སོགས་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མས་ལེགས་

པར་བསྐྱངས། ཁྱད་པར་དུ་ཤེས་རབ་དབང་རྒྱལ་ཞེས་

པས་འདུ་ཁང་གསར་བ་བཞེངས་ཏེ་སྔར་ལས་རྒྱ་བསྐྱེད་ཅིང་འཕེལ་རྒྱས་སུ་བཏང་།  རིག་གསར་སྐབས་ཆག་

འཇིག་བྱུང་ཡང་སྤྱི་ལོ༡༩༨༠ལོར་བསྐྱར་བཞེངས་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་། དགོན་འདི་ནི་སྔར་ནས་ཨ་སྐྱིད་སྐྱང་

ཚང་དང་འབྲེལ་བ་ཟབ་པས། ད་ལྟ་སྐྱང་སྤྲུལ་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་མཆོག་གི་བདག་སྐྱོང་འོག་སྒྲིག་ལམ་ཀུན་སྤྱོད་

དང་བོན་འཆད་ཉན་སོགས་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྟན་པ་གོང་འཕེལ་དུ་གཏོང་བཞིན་པའི་སྒང་ཡིན།

དགོན་འདི་ནི་ཐོག་མར་ཡེ་ཤེས་འོད་གྲགས་ཟེར་བ་

དེས་ཁ་པ་སྡེ་བ་ཆེ་བའི་གནས་དེར་རི་ཁོྲད་ཀྱི་སྡེ་བཙུགས་

ཤིང་། གོྲང་དགོན་གྱི་མིང་ལ་ཁིས་རེ་དགོན་ཟེར། དེ་ནས་

སྤྱི་ལོ༡༤༦༦ལོར་དགོན་པ་དེང་དུས་ཀྱི་ཁ་པ་ཡུལ་ཚོའི་སོླབ་

ཆུང་གི་གནས་དེར་སྤར།  དེ་ནས་བླ་མ་ཉི་མ་དང་བླ་མ་ཨ་

བསེ(གཅེས་མིང་)ཞེས་པ་སོགས་ཀྱིས་རིམ་པར་བསྐྱངས། ཕྱིས་

སུ་དགོན་པ་ཡང་ཤིས་སོྒ་ཞེས་པའི་སྤང་ལོྗངས་སུ་ཡར་སྤར་

ཏེ་བླ་མ་བསྐལ་བཟང་ཉི་མ་ཞེས་པའི་བོན་རྒྱུན་སྤེལ་མོད། 

འོན་ཀྱང་རིག་གསར་སྐབས་ཆག་འཇིག་བྱུང་བས་ད་ལྟ་

དགོན་ཤུལ་ལས་མེད་དོ། །

བཟེད་ཁ་དགོན་གཡུང་དྲུང་ནོར་བུའི་གླིང།

དགོན་འདི་ནི་སྤྱི་ལོ༩༡༣ཡས་མས་སུ་དེང་དུས་ཀྱི་ཐེ་བོ་རྫོང་།  སྟེང་ཀ་གྲོང་བརྡལ་རྭ་ནང་སྡེ་བའི་

ལྟག་རྒྱབ་ཀྱི་རི་དེའི་ཐོག་ཏུ་མདོ་སྨད་འཕགས་པ་རྣམ་གསུམ་གྱི་ཡ་གྱལ་རིག་འཛིན་གཙོ་འཕགས་ཆེན་པོའ་ི

སྐུ་སྲས་ནོར་དགེས་ཕྱག་བཏབ་མཛད་པ་ཞིག་ཡིན།  དེ་ནས་བླ་རབས་མང་པོ་ཞིག་བྱོན་ནས་དགོན་པ་སྔར་

ལས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་བཏང་།  རིག་གསར་སྐབས་ཆག་འཇིག་བྱུང་བས་མིག་སྔར་དགོན་ཤུལ་ལས་མེད་ཀྱང་།  

ད་ལྟ་ལེགས་ལུང་གཙོ་ཚང་དགོན་པར་གཅིག་ཏུ་བསྡུས།

དགོན་འདི་ནི་སྔོན་གྱི་འབྲོང་ཚའི་བོན་དགོན་ཁག་གསུམ་སྟེ་བཟེད་ཁ་དགོན་དང་།  བྱ་བྲང་དགོན། 

གསེར་གཞོང་དགོན་གསུམ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་དགོན་པ་ཞིག་ཡིན།  སྤྱི་ལོ༡༩༨༡ལོར་ཆོས་སྒོ་སླར་ཕྱེས་

པ་དང་ད་ལྟའི་ཐེ་བོ་རྫོང་།   སྟེང་ཀ་གྲོང་བརྡལ་ལེགས་ལུང་སྡེ་བའི་གཡས་ལོགས་སུ། བོན་བློན་ནམ་མཁའ་

བསྟན་འཛིན་གྱིས་དབུ་དྲངས་ཏེ་རྒན་ཨ་སྐལ་དང་།ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན། ཨ་བསོད་བཅས་གཙོར་བྱས་ཏེ་

གསར་དུ་བསྐྱར་བཞེངས་མཛད།  ད་ལྟ་དགོན་འདིར་སྒྲུབ་གྲྭ་གཙོར་བྱས་འཆད་ཉན་གྱི་རྒྱུན་མི་ཉམས་གོང་

འཕེལ་དུ་གཏོང་བཞིན་པའི་སྒང་ངོ་།

ལེགས་ལུང་གཙོ་ཚང་དགོན་གསང་སྔགས་
སྨིན་གྲོལ་དར་རྒྱས་གླིང་།

218

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

219

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



རྒྱལ་ཉི་རྩ་རིང་དགོན་བཤད་སྒྲུབ་གཡུང་དྲུང་དར་རྒྱས་གླིང་།

དགོན་འདི་ནི་ཐོག་མར་རིག་འཛིན་

གཙོ་འཕགས་ཆེན་པོའ་ིསྐུ་སྲས་གཅེན་པོ་རྒྱལ་

སྟག་སོགས་ཀྱིས་རི་ཁྲོད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་དགོན་

ཆུང་དྲུག་ཙམ་བཏབ་པ། ཕྱིས་གཙོ་ཀུན་དགའ་

ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་དགོན་ཆུང་དྲུག་པོ་གཅིག་

ཏུ་བསྡུས་ཏེ་བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ས་

འབྲུག་སྟེ། སྤྱི་ལོ༡༣༨༨ཡས་མས་སུ་དེང་དུས་

ཀྱི་ཉིན་ངོ་ཡུལ་ཚོའི་རྒྱལ་ཉི་ལུང་ཁོག་དེར་

ཕྱག་འདེབས་གནང་། ཨ་སྐྱིད་སྐྱང་ཚང་དགོན་གྱིས་བདག་སྐྱོང་གནང་བའི་འབྲེལ་བ་སྔོན་ནས་དར།  རིག་

གསར་སྐབས་ཆག་འཇིག་བྱུང་ཡང་།  ཆོས་སྒོ་སླར་ཕྱེས་པ་དང་སྤྱི་ལོ༡༩༧༣ལོར་གསར་དུ་བསྐྱར་བཞེངས་

ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ཞིང་ད་ལྟ་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྟན་པ་སྤེལ་བཞིན་པའི་སྒང་ཡིན།

ལ་གཟར་འགག་གི་སྒམ་པོ་དགོན།

དགོན་འདི་ནི་ཐོག་མར་གཙོ་འཕགས་ཟླ་བ་རྒྱལ་

མཚན་གྱིས་བཏབ་པའི་ཁག་མདོ་དགོན་ནས་གྱེས་པ་

ཞིག་ཡིན།ཕྱིས་སྐྱང་གི་གདུང་རབས་བཅུ་གཉིས་པ་

གཙུག་ཕུད་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་སྤྱི་ལོ༡༧༧༠ཡས་མས་སུ་

དེང་དུས་ཀྱི་ལ་གཟར་འགག་ཡུལ་ཚོའི་རྟ་ར་སྐྱིད་གླིང་

ཞེས་པའི་ཉེ་འགྲམ་དེར་ཡར་སྤར་ཏེ་དགོན་གསར་དུ་

བཏབ་ཀྱང་། རིག་གསར་སྐབས་ཆག་འཇིག་བྱུང་བས་

ད་ལྟ་དགོན་ཤུལ་ལས་མེད་དོ། །

དགོན་འདི་ནི་ཐོག་མར་བོན་གྱི་རིག་འཛིན་བློ་

བཟང་དོན་གྲུབ་ཅེས་པས།  སྤྱི་ལོ༡༤༦༥ལོར་དེང་དུས་ཀྱི་ཁ་

པ་ཡུལ་ཚོའི་ཨེན་འཛི་ལུང་བའི་ཚོང་འདུས་ཞེས་པའི་གྲོང་

སྡེའི་འགྲམ་དུ་ཕྱག་བཏབ་མཛད་པར་གྲགས། སྔར་སྟེང་ག་

གསེར་གཞོང་དགོན་པ་དང་དགོན་མ་ལག་གི་འབྲེལ་བ་ཡོད་

ལ། རིག་གསར་སྐབས་ཆག་འཇིག་བྱུང་བས་ད་ལྟ་དགོན་

ཤུལ་ལས་མེད་དོ། །

ཨེན་འཛི་ཏེའི་རིས་དགོན།

གཉན་ཆེན་གླ་ཡུལ་དགོན།

དགོན་འདི་ནི་སྤྱི་ལོ༡༤༦༥ལོར་ཤེས་རབ་རྒྱལ་

མཚན་ཞེས་པས་དེང་དུས་ཀྱི་ཁ་པ་ཡུལ་ཚོའི་གཉན་ཆེན་

ལུང་བའི་ནང་དེར་བཏབ།ཉིན་ཆེན་བསམ་འགྲུབ་དགོན་

པའི་དགོན་ལག་ཅིག་ཡིན།  རིག་གསར་ཆག་འཇིག་བྱུང་

བས་ད་ལྟ་དགོན་ཤུལ་ལས་མེད་དོ། །

ཆགས་ར་དགོན་དཔལ་ལྡན་གཡུང་དྲུང་གླིང་།

དགོན་འད་ིན་ིསྔར་སྐྱང་འཕགས་ཉ་ིམ་འོད་ཟེར་གྱིས་ཕྱག་འདེབས་གནང་བའ་ིསྟག་རའ་ིརྐང་ལེན་བྱ་ལྡིང་

སྒང་གི་དགོན་ཆུང་དང་།  མཆོད་རེྟན་ཁ་ཡི་དགོན་ཆུང་།  དཀོར་རེྩ་སེྡ་བའི་ལོགས་གཤམ་གིྱ་དགོན་ཆུང་གསུམ་གཅིག་

ཏུ་བསྡུས་ཏེ། སྐྱང་གི་གདུང་རྒྱུད་རྒྱལ་བ་གཡུང་དྲུང་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་སྤྱི་ལོ༡༨༦༧ལོར་ཕྱག་འདེབས་གནང་། ཟམ་

མདོར་གནས་སྤར་བས་ཟམ་མདོ་དགོན་ཡང་ཟེར། ཨ་

སྐྱིད་སྐྱང་ཚང་དགོན་པའི་དགོན་ལག་ཡིན། དེ་ནས་

སེྐྱས་ཆེན་དམ་པ་མང་པོ་བོྱན་ནས་དགོན་པ་བདག་སོྐྱང་

གནང་།  རིག་གསར་སྐབས་ཆག་འཇིག་བྱུང་ཡང་ཆོས་

སོྒ་སླར་ཕེྱས་པ་དང་།  སིྤྱ་ལོ༡༩༩༡ལོར་གསར་དུ་བསྐྱར་

བཞེངས་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ཞིང་ད་ལྟ་བོནབསྟན་གྱི་

རྒྱུན་སེྤལ་བཞིན་པའི་སྒང་ངོ་། །

220

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

221

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



ཅོ་ནེའི་བོན་པོའི་གྲྭ་ཚང་།

དགོན་འདིའི་མཚན་དངོས་ལ་རྟོགས་

ལྡན་གཡུང་དྲུང་དར་རྒྱས་གླིང་ཞེས་བརྗོད་

ཅིང་།  ཅོ་ནེ་རྫོང་བྲག་ཀོ་ལུང་ཞང་སྡེར་ཐང་

མ་རུའི་ཁོངས་སུ་ཆགས་ཡོད།  དགོན་འདིའི་

ཐོག་མ་ཀླུ་ཆུ་རྫོང་དང་ས་འབྲེལ་གྱི་ཀ་རིང་བཞི་

མདོའ་ིབོན་དགོན་གྲགས་ཅན་དེ་ཡིན་ལ།  སྤྲུལ་

སྐུ་ཁོྲ་གཉེན་རྒྱལ་མཚན་དང་གླིང་ཞིག་རྒྱལ་བ་བོླ་གོྲས་སོགས་སྐྱེས་ཆེན་མང་པོ་འཁྲུངས་མོྱང་བ་མ་ཟད་ལོ་རྒྱུས་

སྟེང་གྲྭ་བ་སྟོང་ཕྲག་ལྷག་འདུས་པའི་བཤད་སྲོལ་འདུག་མོད།   ད་ལྟ་བསྟན་པ་འཕེལ་འགྲིབ་ཀྱི་དབང་གིས་

བོན་པོའ་ིསྡེ་ཤིན་ཏུ་ཉུང་བར་ཕྱིན་ཡོད།  ཉེ་ཆར་གསས་ཁང་གཅིག་དང་རྟེན་རྙིང་རྩ་ཆེན་མང་དུ་འདུག་ཅིང་

བོན་གཤེན་སྔགས་འཆང་ཉི་ཤུ་ཙམ་གྱིས་བསྟན་རྒྱུན་སོྐྱང་བཞིན་པའི་སྐབས་སོ། །

རྨ་ཆུའི་རྩེ་དབུས་རི་ཁྲོད།

རྨ་ཆུ་ཉིན་མའི་རྩེ་དབུས་རི་ཁྲོད་ནི་སྐུ་བླ་རྨ་རྒྱལ་བྲག་དཀར་གྱི་འདབས་རོལ་དུ་ཡོད་པའི་བོན་གྱི་

གྲུབ་གནས་རྩ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་འདུག་ཅིང་།  མཁའ་འགྲོ་གསང་གཅོད་ཀྱི་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་མཁའ་རུ་

བསྒྲེངས་པའི་རྣལ་འབྱོར་བ་མང་དུ་བྱོན་མྱོང་ཡང།  ད་ལྟ་བསྟན་པ་གཞན་དུ་འཕོས།  གཞན་རྨ་ཆུ་རྫོང་དུ་

བོན་གྱི་དགོན་ཤུལ་དང་འབྲུག་ཆུ་རྫོང་དུ་ཇོ་ཏོ་རི་ཁྲོད་སོགས་བོན་རྒྱུན་འཛིན་པ་ཁ་ཤས་ད་དུང་ཡོད་པར་

གྲགས་མོད།  ལོ་རྒྱུས་གསལ་བོར་རྩད་མ་ཆོད་པས་རེ་ཞིག་བཞག

གནས་མཆོག་དམུ་རི་སེང་གེ

གནས་མཆོག་འདི་ནི་རྒྱལ་བ་གཤེན་རབ་མི་བོས་བྱིན་གྱིས་

རླབས་པའི་འཛམ་གླིང་གནས་མཆོག་ཉེར་བཞིའི་ཡ་གྱལ་མཁའ་འགྲོ་

སྨན་གདོང་གི་གནས་ཡིན་ལ།  གནས་འདི་ནི་ཀོང་པོ་བོན་རི་དང་ཡོན་

ཏན་མཉམ་པ་དང་།  ལྷ་རི་གྱང་ཐོའ་ིགནས་ཀྱི་སྤུན་ཆ་ཡིན་གསུངས།  

ཕྱིས་སུ་རྟོགས་ལྡན་ཨ་ལྕགས་སམ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་དག་གིས་བོད་རབ་

བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལྕགས་སྦྲུལ་ཏེ། སྤྱི་ལོ༡༩༨༠ལོར་གནས་སྒོ་གསར་བ་ཕྱེས།  གནས་དེ་ནི་ད་ལྟ་ཉིན་ངོ་ཡུལ་

ཚོའི་རྒྱལ་ཉི་ལུང་ཁོག་ཏུ་མཆིས་སོ། །

འ་ཞ་ན་ཀོའ་ིདགོན་གཡུང་དྲུང་བསམ་འགྲུབ་གླིང་།

དགོན་འདི་ནི་སྤྱི་ལོ༨༧༤ཡས་མས་སུ་དེང་དུས་ཀྱི་འ་ཞ་ཡུལ་ཚོའི་ནགས་གོང་སྡེ་བའི་ཉེ་

འགྲམ་དུ་ཆགས།  སྐྱང་འཕགས་ནམ་མཁའ་གཡུང་དྲུང་གིས་བཞེངས་ཞེས་དགོན་དེའི་ལོ་རྒྱུས་སུ་

གསལ། ཕྱིས་སུ་སྐྱང་གི་གཙུག་ཕུད་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་སླར་གསོས་ཤིང་།  དེ་ནི་ཐེ་བོ་ཁོག་གི་བོན་དགོན་

ཆེས་སྔ་ཤོས་དང་།  སི་ཁྲོན་སྒུར་སྐྱང་དགོན་པའི་དགོན་ལག་ཡིན།  རིག་གསར་སྐབས་ཆག་འཇིག་

བྱུང་ཡང་སྤྱི་ལོ༡༩༩༡ལོར་

གསར་དུ་བླ་ཚབ་བསོད་

ནམས་ཡ ེ ་ཤ ེས ་གཙ ོར ་

བྱས་ཏེ ་བསྐྱར་བཞེངས་

ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ཞིང་

ད་ལྟ་བོན་བསྟན་གྱི་རྒྱུན་

སྤ ེལ ་བཞ ིན ་པའ ི ་སྒང་

ཡིན།
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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།●


