
དཔལ་གཤེན་བསྟན་རྩེ་ཞིག་དགོན།

རྩེ་ཞིག་དགོན་འཛིན་སྐྱོང་ཁང་།

རྩེ་ཞིག་དགོན་པའམ་རྩེ་དབུས་དགོན་པ་ཞེས་

པའི་ལོ་རྒྱུས་ཅན་གྱི་དགོན་རྙིང་འདི་ནི་ཀན་སུའུ་ཞིང་

ཆེན་བསང་ཆུ་རྫོང་གི་བྱང་རྒྱུད་རྒན་གྱ་རྩྭ་ཐང་དུ་མཛེས་

བརྗིད་ལྡན་པར་ལྷུན་གྱིས་ཆགས་ཡོད།  དགོན་པའི་རྒྱབ་

རི་གླང་ཆེན་གྱི་གཟུགས་དབྱིབས་ལྟར་འགྱིང་ངེར་བཞུགས་

ཤིང་།  དེའི་མཐའ་སྐོར་གྱི་རང་བྱུང་དེའུ་འབུར་དག་ནི་

ས་ཡི་སྲུང་བཞི་དང་།  བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ཀྱིས་མཚོན་

དཔེར་བཞེད་པ་ལྟར་གནས་ཀྱི་ས་དབྱིབས་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་མཆིས།  རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ལས་སྨིས༢༩༨༠མཐོ་

བས་མཁའ་དབུགས་དྭངས་ཤིང་སྤྲིན་དཀར་ལང་ལོང་དུ་རྒྱུ་བ།  བསིལ་རླུང་གི་ངད་པ་ཅུང་ཟད་ཆེ་བ་སོགས་

གནམ་གཤིས་གྲང་བའི་མཐོ་སྒང་ས་ཁུལ་དུ་གཏོགས།  བསང་ཆུ་རྫོང་མཁར་ནས་བར་ཐག་ལེ་བར༣༣ཡོད་

ཅིང་།  ཁོད་སོྙམས་པའི་རྒྱ་ལམ་སྒར་འདབས་སུ་སླེབས་འདུག་པས་འགོྲ་བསོྐྱད་ཧ་ཅང་སྟབས་བདེ་ཡིན་ནོ།  །

ཞིག་ཆེན་གྲུབ་པའི་རིགས་རུས་ཡང་རྩེ་ན།  །

བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་རབ་འབར་བས།  །

ལུང་རྟོགས་གཟི་བྱིན་ངོ་མཚར་འདབ་བརྒྱའི་དཔལ། །

སྲིད་ཞིའི་དགའ་སྟོན་འཕེལ་བའི་མཐའ་མ་དཔོག །
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༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽དཔེ་ཚོགས་ལེགས་གྲུབ་ཀྱི་དྲན་རྟེན་ཟིན་ཐོ།

225

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



དགོན་སྡེ་འདི་ཉིད་དུས་རབས་བཅུ་གཉིས་པའི་སྟོད་ཙམ་

ལ་རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་དབང་པོ༧རྩེ་ཞིག་སྟོང་ཉིད་བྱ་འཕུར་ཆེན་

པོས་ཕྱག་བཏབས་ནས་བཟུང་ད་ལྟའི་བར་བསྟན་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་

འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་།  དེ་ཡང་དགོན་པ་ཕྱག་འདེབས་མཛད་པ་པོ༧རྩེ་

ཞིག་སྟོང་ཉིད་བྱ་འཕུར་བ་ཆེན་པོའམ།  མཚན་དངོས་ལ་སྒོམ་ཆེན་

གཡུང་དྲུང་རྒྱལ་མཚན་ཞུ་བ་མཆོག་ཉིད།  རྟེན་སྔགས་འཆང་

གི་ངོ་བོར་བཞུགས་ལ།  སྔོན་སྦྱངས་སྟོབས་ཀྱིས་རིག་པ་ཀློང་

བརྡོལ་བྱུང་ཞིང་ཉམས་རྟོགས་མངོན་དུ་གྱུར།  ཆུང་ནས་བཟུང་

གྲུབ་རྟགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གཙོས་རྫུ་འཕྲུལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་

མངའ་ཡང་།  བླ་མ་ཞུ་སྒོམ་འཁྲུལ་ཞིག་ཆེན་པོའ་ིསྤྱན་སྔ་ནས།  

བཀའ་ལུང་རྒྱུད་སྡེ་མཐའ་དག་ལ་མཁས་པར་བློ་སྦྱངས།  དབང་

དང་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་ནས་བླ་མས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་རྒན་གྱ་བྲག་དཀར་གནས་ཁང་དང་།  ཉི་མ་ལུང་དུང་དཀར་

སྒོམ་ཁང་སོགས་སུ་ཀུན་བཟང་ཞི་བ་ཨ་སྐོར་ཐུགས་དམ་གྱི་གཙོ་བོར་ཉམས་སུ་བླངས་པས་དྲན་རིག་མ་བུ་

དབྱེར་མེད་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་ཤིང་སྟོང་ཉིད་ཡེ་ཤེས་གསལ་བ་མངོན་དུ་གྱུར།  བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་སྟོབས་ཀྱིས་ལྷ་

སྲིན་དབང་དུ་བསྡུས་ཤིང་།  ནམ་མཁའི་བྱ་ལ་སྒོམ་ཐེབས་པ།  རི་བྲག་ལ་ཟངས་ཐལ་བགྲོད་པ།  མཁའ་ལ་བྱ་

ལྟར་འཕུར་བ་སོགས་ཀྱིས།  ད་ལྟའང་སྐྱེ་བོ་མང་པོའ་ིཁྲོད་ན་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག༧རྩེ་ཞིག་སྟོང་ཉིད་བྱ་

འཕུར་བ་ཆེན་པོ་ཞེས་ཡ་མཚན་པའི་རྣམ་ཐར་དུ་མ་ལྷན་སྐྱེས་སུ་གླེང་བཞིན་པ་དེ་ལྟར་བྱུང་ངོ་།  །

     
དགོན་པ་འདིའི་མཚན་ཡོངས་ལ་རྩེ་ཞིག་གཡུང་དྲུང་བོན་བསྟན་འཕེལ་རྒྱས་གླིང་ཞུ།  རྩེ་ཞེས་པས་

རྩ་ཆེའི་རིགས་རུས་སམ་གདུང་རྒྱུད་གཞན་ལས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཆ་སྟོན།  ཞིག་ཅེས་པ་ནི་

འཁྲུལ་སྣང་གདོད་མའི་གཞི་དབྱིངས་སུ་ནུབ་པའི་དོན་ཡིན།  དེ་ཡང་རྟོགས་ལྡན་ཉམས་རྒྱུད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་

མ་ཡལ་བའི་བླ་མེད་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའ་ིདགོངས་དོན་རང་འབྱུང་རིག་པའི་གནས་ལུགས་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སམ་

བྱུང་ཚོར་གྱི་འགྱུ་བས་མ་བསླད་པའི་སེམས་ཉིད་རིག་པ་རྟོག་མེད་གང་ཞིག་བོན་སྐུ་ཐིག་ལེ་ཉག་ཅིག་ཏུ་ལ་

བཟླ་ཞིང་།  ཕྱི་ནང་གཟུང་འཛིན་གྱི་འཁྲུལ་རྟོག་མ་སྤང་རང་སར་དག་པའི་སྒོམ་ཆེན་དེ་ལ་ཞིག་ཆེན་ནམ།  

འཁྲུལ་ཞིག་ཅེས་བསྟོད་པ་ལྟར།  རྩེ་ཞིག་ཅེས་པ་ནི་དགོན་བདག་བླ་མའི་མཚན་རྗེས་སུ་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་

ཀྱིས་དགོན་པར་འབོད་སྲོལ་བྱུང་བ་ཡིན་མོད།  ད་ལྟ་རྒྱ་ཡིག་དང་ངག་རྒྱུན་དུ་རྩེ་དབུས་དགོན་པ་ཞེས་ཀྱང་

གླེང་ངོ་།  །

རྩེ་ཞིག་དགོན་འདི་ཉིད་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་

གདན་ས་མདོ་ཁམས་ཞིག་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་ཅེས་པའི་

ནང་གསེས་ཤིག་ཡིན།  སྔར་རྩེ་ཞིག་གི་གདུང་རྒྱུད་

འཕེལ་ཞིང་།  རྩེ་ཞིག་སྟོང་ཉིད་བྱ་འཕུར་བ་ཆེན་པོ་

ནས་བཟུང་ཁོང་གི་སྐུ་སྲས་རྩེ་ཞིག་སྟོང་ཉིད་ཡེ་ཤེས་

སོགས་གདུང་འཛིན་བླ་རབས་བཅོ་བརྒྱད་བསྟན་པའི་

བདག་པོར་བྱོན།  དགོན་པ་དར་རྒྱས་ཆེ་བའི་སྐབས་

སུ་རབ་བྱུང་བ་དང་སེར་ཁྱིམ་འདྲེས་མའི་འདུས་པ་

བདུན་བརྒྱ་ལྷག་ལ་བུད་པའི་བཤད་རྒྱུན་འདུག  བར་

སྐབས་རྩེ་དབུས་ཨ་ལགས་ཤེས་རབ་ཅེས་པའི་སྐུ་རིང་

ལ་ཡང་སྲིད་འཚོལ་བའི་ལམ་ལུགས་བྱུང་བ་བཅས་ད་

ལྟའི་བར་བསྡོམས་པའི་རྩེ་ཞིག་བླ་རབས་ཉེར་བཞི་བྱོན་

ཞིང་ནང་ཆེན་ཁག་གསུམ་དུ་འཕེལ།  བོན་བསྟན་ཕྱི་

དར་ལོ་རྒྱུས་སྟེང་རྩེ་ཞིག་དགོན་པ་འདི་ཉིད་མདོ་སྨད་

བྱང་ཤར་གྱི་བོན་དགོན་ཁག་དང་སྔགས་གྲོང་ཡོངས་ཀྱི་

བསྟན་པའི་བདག་པོར་གྱུར་བའི་ཚུལ་ཁྲི་ཀ་སྦྲ་སར་པཎྚི་

ཏའི་རྣམ་ཐར་དུ་བཀོད་འདུག  དེང་སང་ཡང་དགོན་

སྡེ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་བོན་སྤྱོད་ཤེས་རིག་སོགས་ཀྱི་

འབྲེལ་འདྲིས་ཟབ་མོ་ཡོད།   ད་ལྟ་རྩེ་ཞིག་ཚང་ཤེས་རབ་

བསྟན་པའི་ཟླ་བ་རྩེ་ཞིག་བླ་མའི་ཁྲིར་གསོལ་བ་ནས་

བཟུང་།  བོན་སྲིད་ཡོངས་ཀྱི་འགན་འཁུར་ཞིང་གཡུང་

དྲུང་བོན༧གཡས་རུའི་ཆེས་མཐོའ་ིབཤད་སྒྲུབ་སློབ་གླིང་

གསར་འཛུགས་ཀྱིས་དགེ་སློབ་ཡོངས་ནས་བཤད་སྒྲུབ་

ཀྱི་བྱ་བར་འབད་བཞིན་པའི་སྒང་ངོ་།  །
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●ལེ་ཚན་གསུམ་པ།  མདོ་སྔགས་བཤད་སྒྲུབ་ལྗོན་པའི་དགའ་ཚལ།●



ལོ་རྒྱུས་ཐད་ད་ཡོད་ཀྱི་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ལྟར་ན།  ད་ལྟའི་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་བོད་བརྒྱུད་ནང་

བསྟན་དགོན་སྡེ་ཡོངས་ཀྱི་ཁྲོད་དུ།  རྩེ་ཞིག་དགོན་པ་འདི་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཆེས་རིང་བའི་དགོན་སྡེ་ཐོག་མ་དེ་ཡིན་

ཞིང་།  བླ་བྲང་རིག་གནས་བང་མཛོད་ནང་གི་བོད་མི་རིགས་རང་ཉིད་ཀྱི་རྩ་བའི་ཆོས་ལུགས་གཡུང་དྲུང་

བོན་དང་རིག་གཞུང་རྣལ་མ་མཚོན་པའི་གཅེས་ནོར་རྩ་ཆེན་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་པས།  ཉེ་ལམ་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་

གི་བོན་བསྟན་ཞིབ་འཇུག་གི་ལྟེ་གནས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བཞིན་པ་དང་།  མདོ་སྔགས་རིག་གནས་

བཅས་བོན་གྱི་འཆད་ཉན་སྒོམ་སྒྲུབ་ཀྱི་གདན་ས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་བ་ཞིག་གོ  །  

དགོན་པ་འདིར་མཐར་ཐུག་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་

མངོན་པར་བྱ་རྒྱུ་དམིགས་འབེན་དུ་བཟུང་ནས་མདོ་

སྔགས་རོྫགས་གསུམ་གྱི་གཞུང་ལུགས་སྤྱི་དང་།  བྱེ་བྲག་

བློ་རྟགས་བསྡུས་ཚད།  ཐེག་རིམ་རྣམ་བཤད།  མངོན་

རོྟགས་རྒྱན།  ས་ལམ།  མཛོད་རྩ་འགྲེལ།  དབུ་མ་བདེན་

གཉིས།  འདུལ་བ།  གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་རྒྱན།  སོྡམ་

གསུམ་རྣམ་ངེས།  ལམ་རིམ།  གསང་དོན་རྣམ་འབྱེད།  རྩ་རྒྱུད་བསེན་ཐུབ།  བྱང་སེམས་གབ་པ།  ཨ་རོྫགས་སྙན་

གསུམ་བཅས་ཀྱི་གཞུང་འགྲེལ་ཁག་སོྦྱང་གཞིའི་མཐིལ་དུ་འཛིན་ལ།  གཞན་ཡི་གེ་འབྲི་ཀོླག་ནས་བཟུང་འདོན་

ཆོག་ཕྱག་ལེན།  གར་ཐིག་དབྱངས་རྟ།  འབུད་བཀོྲལ་བཅའ་བརྡུང་།  བརྡ་དག་སྙན་ངག  བཟོ་གསོ་སྒྲ་རྩིས།  རྒྱལ་

རབས་ལོ་རྒྱུས་སོགས་ཀྱང་རང་བོླས་གང་འཚམས་སུ་སོྦྱང་སོྲལ་ཡོད།  དེ་བས་ལོ་རྒྱུས་སྟེང་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་

གསལ་བྱེད་དུ་གྱུར་བ༧རྩེ་ཞིག་དྲུང་རམས་པ་ཤེས་རབ་རྣམ་རྒྱལ་གཙོས་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དུ་མ་བོྱན་མོྱང་ཞིང་།  ད་

ལྟའང་སོྲལ་རྒྱུན་ཤེས་རིག་རྒྱུན་འཛིན་རྨང་གཞིའི་ཐོག་དུས་རབས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འགོྲས་དང་མཚམས་པའི་རིག་

བ ོན་བསྟན་འཕེལ་འགྲིབ་ཀྱི ་ལ ོ ་རྒྱུས་ཁྲོད།  

དགོན་པའི་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་བཅས་ལ།  ཉམས་ཆག་

གང་མང་བྱུང་སྟབས།  རྩེ་ཞིག་དགོན་པའི་ཆེས་ཐོག་

མའི་བཀོད་པ་རྣམས།  ཇི་བཞིན་ངོ་སྤྲོད་བཤད་དཀའ་

ཡང་།  དུས་སྔར་འཕེལ་རྒྱས་ངེས་ཅན་བྱུང་བ་གནའ་

བོའ ི་དགོན་ཤུལ་དང་ཁོར་ཡུག་ལས་ཤེས་ཐུབ།  སྤྱི་

ལོ༡༩༨༢ལོར་སྲིད་གཞུང་གིས་ཆོག་མཆན་སྤྲད་དེ་དགོན་

པའི་ཆོས་སྒོ་ཕྱེས་ནས་བཟུང་།  ད་ལྟ་རྟེན་བཞེངས་ལ་

འདུ་ཁང་གཅིག་དང་ནང་ཆེན་གསུམ།  བཀའ་འགྱུར་

ལྷ་ཁང་།  བྱམས་མའི་ལྷ་ཁང་།  སྨྲ་སེང་ལྷ་ཁང་།  དབལ་

གསས་སྒྲུབ་ཁང་།  འདོད་དགུའི་ལྷ་ཁང་བཅས་ལྷ་ཁང་

ལྔ་དང་།  སློབ་ཁང་།  ཐབ་ཚང་ཆེ་ཆུང་གཉིས།  གཞུང་

སྒྲུབ་ཁང་།  སྣེ་ལེན་ཁང་།  འཁོར་ཆེན་བདུན།  འཁོར་

ཁང་གྱན་བར་བརྒྱ་ལྷག  སྟག་ལྷའི་མཆོད་རྟེན།  རྒྱ་ཆེན་

སྒོ་ཁང་།  གྲྭ་ཤག་བཅས་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་གཞི་རྒྱ་མི་ཆུང་

བ་ཙམ་དང་།  ལྷག་པར་རྒྱལ་ཡུམ་བྱམས་མའི་ལྷ་ཁང་གི་

དབུ་རྩེར་གསེར་གྱི་རྒྱ་ཕིབས་བྱ་འདབ་སུམ་བརྩེགས་

ཅན ་བཀབ ་ཅ ིང ་

བ ཟ ོ ་ བ ཀ ོ ད ་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པ་བྱས་ཡོད་པས་

དགོན་པ་ཡོངས་ལ་

བརྗིད་ཉམས་ལྡན་

པའི་གཟི་བྱིན་གསར་

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



གནས་ཀྱི་སྐས་རིམ་གསར་བ་ཞིག་ཏུ་སླེབས་ཐུབ་ཡོང་

བར་འབད་བརོྩན་བྱེད་བཞིན་ཡོད།  རྩེ་ཞིག་དགོན་པའི་

ལོ་གསུམ་སྒྲུབ་གྲྭའི་དབང་དུ་བྱས་ན།  སྤྱིར་མདོ་སྔགས་

སེམས་གསུམ་གྱི་ཉམས་ལེན་གཙོར་མཛད་ཅིང་།  བྱེ་བྲག་

ལོ་དང་པོར།  བྲུའི་ཨ་ཁྲིད་ཆེན་མོ་ལྟར་བསགས་སོྦྱང་སོྔན་

འགྲོ་འབུམ་དགུ་མཐར་ཆགས་དང་།  དེ་རྗེས་འཕོ་སྦྱང་།  

དངོས་གཞི་སེམས་རིག་དབྱེ་འབྱེད།  ཞི་གནས་ལྷག་མཐོང་།  

འཁོར་འདས་རུ་ཤན་ལ་རིགས་དྲུག་རང་སོྦྱང་།  ཚེ་དབང་

བོད་ཡུལ་མའི་བསྙེན་ཆེན་ཞག་བརྒྱ་བཅས་བྱ།  ལོ་གཉིས་

པར།  ཡི་དམ་ཞི་བའི་བསྙེན་ཆེན་དང་སྦྲགས་རིམ་གཉིས་

གསང་སྔགས་ཀྱི་ཏིང་འཛིན་ཟབ་མོར་གསལ་དག་བརྟན་

གསུམ་ཐོན་པར་སོྦྱང་བ་དང་།  ངག་བཅད།  ཁྲེགས་ཆོད།  

གཏུམ་མོའ་ིཉམས་ལེན་རྩ་རླུང་ཐིག་གསུམ་སྟེ།  འཇམ་

རླུང་དང་།  དྲག་རླུང་།  སྟོང་ར་རྣམ་གསུམ།  ཐིག་ལེ་

འབར་འཛག་གཙོར་བཏོན།  ཚེ་དབང་དང་ཞང་ཞུང་སྙན་

རྒྱུད་ལྟར་གྱི་འཕྲུལ་འཁོར་རོྫགས་པར་སྦྱངས།  ལོ་གསུམ་

པར།  སྤྱི་སྤུངས་དབལ་གསས་ཀྱི་བསྙེན་ཆེན་ཞག་བརྒྱ་

དང་ཉིན་སྣང་ཐོད་རྒལ།  འོད་གསལ།  རྨི་ལམ།  སྒྱུ་ལུས།  

བཅུད་ལེན།  མུན་མཚམས་ཞེ་དགུ་སོགས་སོྔན་དངོས་རྗེས་

གསུམ་གྱི་ཉམས་ལེན་ཀུན་ལ་སྦྱངས་འབྲས་ཚད་འཕེར་

བྱེད་རྒྱུ་དང་།  དེའི་སྟེང་དགོན་སྤྱི་ནས་ལོ་རེ་བཞིན་སོྨན་

ལམ་ཚོགས་མཆོད་དང་།  མ་རྒྱུད་གསང་མཆོག་རོལ་བའི་

ད་བཞུགས་དགོན་པའི་རྟེན་འགངས་ཆེ་ཤོས་ནི༧རྩེ་ཞིག་སོྟང་ཉིད་བྱ་འཕུར་བ་ཆེན་པོའ་ིཚེམས་ལ་ཀུན་

ཏུ་བཟང་པོའ་ིསྐུ་རང་བོྱན་དུ་ཤར་བ་ངོ་མཚར་ཅན་དེ་དང་།  མཁའ་འགོྲ་ཀྱེ་མ་འོད་མཚོའི་དབུ་ཐོད་ལ་ཨ་ཡིག་

རང་བོྱན་ཡོད་པ་ཅན།  དབལ་བོན་སྟག་ལ་མེ་ འབར་གྱི་ཚེམས་གདུང་འཁྲུལ་མེད་འགྲོ་བའི་

བསོད་ནམས་ཀྱི་སྤྱི་དཔལ་དུ་མངོན་པར་ བཞུགས་པ་གཙོར་བྱས།  སོྟན་པ་རྣམ་པར་

རྒྱལ་བ་དང་།  ཤེས་རབ་བྱམས་མ།  སྨྲ་ བའི་སེང་གེ  བདེར་གཤེགས་གཙོ་བཞི།  

འདུལ་བ་གཤེན་དྲུག  སྟོན་པ་གཤེན་ རབ་ལོངས་སྐུའི་ཆ་བྱད་ཅན།  ཤེས་རབ་

ལྷ་བདུན།  རྒྱལ་བ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོ།  རྩེ་ཞིག་བླ་རབས་རིམ་བོྱན་སོགས།  སངས་

རྒྱས་བྱང་སེམས་བླ་སྐུ་བོན་སོྐྱང་བཅས་ཀྱི་སྐུ་ བརྙན་བྱིན་ལྡན་རྒྱུ་གསེར་ཟངས་དང་སྨན་

འདམ་ཤུག་པ་གཡང་ཏྲི་བཅས་ལས་བཞེངས་པའི་ཆེ་ཆུང་འདྲ་མིན་མི་ཉུང་བ་དང་།  འཚེམ་དྲུབ་ཀྱི་གོས་སྐུ།  ཆོ་ག་

བཅུ་གཉིས་སོགས་ཀྱི་ལོག་རིས་གྱན་ཐང་གསོན་ཉམས་ལྡན་པ་གང་མང་བཞུགས་པ་དག་གིས་བོད་རིགས་ལྷ་སྐུའི་

སྒྱུ་རྩལ་གྱི་འབྲས་བུ་རླབས་པོ་ཆེ་གསལ་བར་མཚོན་ཡོད། 

    
གཙུག་ལག་གཅེས་གཉེར་གསུང་རབ་གླེགས་

བམ་གྱི་སོྐར་ལ།  བོན་གྱི་བཀའ་འགྱུར་ཆེན་མོ་ཚར་བདུན་

དང་བཀའ་བརྟེན་ཚར་ལྔ།  དྲི་མེད་གཟི་བརྗིད་ཚར་བཅུ།  

འབུམ་རྒྱས་པ་ཁམས་ཆེན་ཚར་བཅོ་ལྔ།  གཞན་རྒྱན་

དྲུག་ལི་ཤུ།  མཁས་བཞི་དྲན་པ།  འགོྲ་མགོན་བོླ་གོྲས་རྒྱལ་

མཚན་གྱིས་ཐོག་དྲངས་གཡས་རུའི་སོྟན་པ་བཅོ་བརྒྱད་དང་

རྗེ་མཉམ་མེད་ཡབ་སྲས།  ཀུན་མཁྱེན་ཤར་རྫ་བ་སོགས་

ཀྱི་གསུང་འབུམ་སྣ་ཚོགས་བཅས་པོ་ཏི་སྡོམ་གྲངས་བཞི་

སོྟང་ལྷག་བཞུགས་པ་ནི་སྡེ་སོྣད་གསུམ་དང་།  རྒྱུད་སྡེ་བཞི།  

བཀའ་པོད་རྣམ་ལྔ།  ཐེག་པ་རིམ་དགུ་སོགས་མདོ་སྔགས་

རོྫགས་གསུམ་སྟེ་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་གཞུང་ལུགས་འགངས་ཆེན་ཤ་སྟག་ཡིན་པར་མ་ཟད།  བོད་གནའ་རབས་གསོ་

བ་རིག་པ།  ཡིག་རིག་བརྩམས་སྒྲུང་།  ལེགས་བཤད་མགུར་མ།  སྒྲ་ཚད་ལོ་རྒྱུས།  སྡེབ་སོྦྱར་བཟོ་རྩལ།  གནམ་རིག་

སྐར་རྩིས།  སུམ་རྟགས་དག་ཡིག  སྙན་ངག་མངོན་བརོྗད།  ས་དཔྱད་གཏོ་ཆོག  གཡང་བླན་འདུར་བཅོས།  གནས་

འདྲེན་བཤགས་སོྦྱང་།  རྣམ་ཐར་ཁྲིམས་ཡིག་ལ་སོགས་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གནས་གཞུང་ཚན་

གྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱང་མི་ཉུང་བ་འདུས་པས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་བང་མཛོད་རིན་ཐང་བྲལ་བ་འབའ་ཞིག་ཡིན་ནོ།  །

སྒྲུབ་པ།  མཁའ་འགོྲ་གསང་གཅོད།  བླ་མ་རྩ་སྒྲུབ་དུག་ལྔ་རང་གོྲལ།  དུ་ཏྲི་སུའི་སྨན་སྒྲུབ།  དབྱར་གནས།  རྣམ་

རྒྱལ་སོྟང་མཆོད།  དབལ་གསས་སྒྲུབ་ཆེན་བཅས་ཡུལ་དུས་དང་བསྟུན་པའི་མདོ་སྔགས་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་བོན་སོྤྱད་

ཉམས་ལེན་ཟབ་རྒྱས་སྤེལ་བའི་སོྲལ་བཙུགས་ནས་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་དང་།  རྒྱལ་ཁབ་འཕེལ་རྒྱས།  སྐྱེ་འགོྲ་འཁོར་

བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་གོྲལ་ཕྱིར་རྟག་ཏུ་དགེ་བའི་ལས་དུ་མ་སྒྲུབ་ཀྱིན་ཡོད། 
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●ལེ་ཚན་གསུམ་པ།  མདོ་སྔགས་བཤད་སྒྲུབ་ལྗོན་པའི་དགའ་ཚལ།●



དགོན་པའི་བཟོ་སྐྲུན་མཛེས་རྩལ་གིྱ་ཁྱད་ཆོས་དེ་ནང་

གི་ཀ་གདུང་བརོྐས་བཀོྲལ་དང་།  ཚོན་ཁྲའི་ཤིང་ལོ་པ་ཏྲ།  ཁང་

མིག་དབྱིབས་ཅན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ།  བང་རིམ་དོད་པའི་

མཆོད་སེྟགས།  དར་ཚོན་སྣ་ལྔའི་འཕན་གདུགས་རྒྱལ་མཚན།  

བླ་བེྲ་གནམ་ཡོལ།  གྲལ་གདན་ཁིྲ་ཁེབ།  མཆོད་རྫས་རོལ་ཆ།  

གཙུག་ལག་ཁང་གི་གྲལ་མགོའ་ིབཞུགས་ཁིྲའི་མཚོན།  ལྷ་ཁང་

སོ་སོའ་ིཁྱུང་གཤོག་རྒྱ་ཕིབས།  གྱང་ཁར་བརྩེགས་རིམ་ཅན་

གིྱ་སེྤན་པད།  སེྟང་དུ་གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པའི་བོན་འཁོར།  

རི་དྭགས་ཕོ་མོ།  གསེར་ཏོག་རྒྱལ་མཚན་བཅས་འཇོག་སོྲལ་

ཡོད་པ་བོད་ཀིྱ་དགོན་པ་བིྱངས་ལྟར་ཧ་ལམ་གཅིག་མཚུངས་སུ་

སྣང་ལ།  སོྒ་དང་སེྒའུ་ཁུང་ལ་རིྩ་བྱུགས་ཤིང་།  སིྤྱའི་རྒྱུ་ཆ་གཙོ་

བོ་རོྡ་དང་ཤིང་ལས་བསྐྲུན་པ།  མཐའི་འཁོར་ཕེྲང་གི་ལྕགས་རི་

ལ་མུ་མཐའ་རིང་བའ་ིརོྡ་གཅལ་གྱིས་མཛེས་ཤིང་།  རྒྱལ་ཆེན་

སོྒ་ཁང་མདུན་དུ་བསྟན་པའ་ིདར་ཆེན་མཁའ་རུ་ལྷབ་ལྷུབ་ཏུ་

བསོྐྱད་པ་དང་བཅས་པས་མཛེས་པར་བྱས་ཡོད་དོ།  །

རེྩ་ཞིག་དགོན་པའི་བཅའ་སིྒྲག་ལམ་ལུགས་ཀིྱ་ཚད་

གཞི་གང་ཡིན་ཡང་སོྟན་པ་སངས་རྒྱས་ཀིྱ་བཀའ་དང་།  རྩ་བའི་

གྲྭ་ས་ཡ་བཞི།  ལྷག་པར་རྒྱལ་བ་བྲུའི་རིང་ལུགས་འཁྲུལ་བ་མེད་

པར་ཁུངས་གཏུགས་ནས་རེྗས་སུ་སོླབ་པར་བརོྩན་ཞིང་།  སྐུ་ཚབ་

དང་དགེ་སོྐས།  དབུ་མཛད་ཆེ་ཆུང་།  མཆོད་དཔོན།  གསོལ་

ཁ་བ།  སིྤྱ་གཉེར་བ།  རྒན་པ།  ཀྲུའུ་རིན་བཅས་ལས་སེྣ་བསོྐ་

བཞག་སོགས།  «རེྩ་ཞིག་གཡུང་དྲུང་བོན་བསྟན་འཕེལ་རྒྱས་

གླིང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་གཤེན་བསྟན་པད་མོ་འཛུམ་པའི་ཉིན་

བྱེད»ཅེས་པའི་དགོངས་དོན་ལག་ལེན་དུ་བསྟར་བས་འཁོར་

ལོ་གསུམ་གྱི་མཛད་བཟང་དབྱར་མཚོ་ལྟར་རྒྱས་བཞིན་པ་ནི་

དད་པ་བེྱད་འོས་པའི་གནས་སོ།  །

དགོན་པར་ཞུགས་ཚུལ་བླ་གྲྭ་སུ་ཡིན་ཡང་བསྟན་པའི་

འཇུག་སྒོ་སྐྱབས་འགྲོ་ནས་བཟུང་སྟེ།  གཞི་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་

པར་དག་པའི་རྒྱུད་བསྡམས།  ལམ་གསང་སྔགས་ཐེག་པ་ཆེན་

པོ་ལ་གཞུང་བསྲང་།  བློ་ཕུགས་བླ་མེད་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལ་

སེམས་གཏད་ནས་བོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་

འབྲེལ་ཞིང་།  ཤེས་རབ་ཟབ་མོས་ཟིན་པའི་ཐབས་ཕར་ཕྱིན་

བཅུ་ལ་སོྤྱད་པར་བརྟེན་ནས་བདག་དོན་ལྷུན་གྲུབ་དང་།  གཞན་དོན་མཐར་ཕྱིན་མཛད་ནུས་ཀྱི་མཁས་བཙུན་

བཟང་པོའ་ིརྣམ་ཐར་ལྷུར་བཞེས་གནང་རྒྱུ་དེ་བླ་གྲྭ་ཡོངས་ནས་མིག་དཔེ་བཟང་པོ་ཞིག་ཏུ་འཛིན་ནོ།  །

དགོན་སྡེ་འདི་ཉིད་དུས་སྔོན་ལོ་རྒྱུས་སྟེང་།  ལྡོང་

མི་ཉག་གནམ་སྐྱོང་རྒྱལ་རྒོལ་གྱིས་གཙོར།  མདོ་སྨད་

བྱང་ཤར་གྱི་བོན་དགོན་ཁག་དང་སྔགས་གྲོང་ཐམས་ཅད་

ཀྱིས་རྩ་བའི་སྤྱི་དགོན་ལྟ་བུར་བཀུར་སྟབས།  མཆོད་

ཡོན་གྱི་བྱུང་ཁུངས་རྒྱ་ཆེ་ཡང་།  ད་ལྟ་དགོན་མཐའ་ཡི་

རྩེ་དབུས་གྲོང་ཚོ་ལྟེ་བར་བྱས་པའི་ཕྱོགས་གཞན་དུ་བོན་

རྩ་དུད་ཁག་ཅི་རིགས་སུ་སྣང་ལ།  རང་རྒྱལ་ནང་ལོག་ས་ཁུལ་མང་པོར་བོན་སྤྱོད་ཀྱི་འབྲེལ་འདྲིས་ཇེ་ཟབ་ཏུ་

འགྲོ་བཞིན་པའི་སྒང་ཡིན་ནོ།  །

རྒྱལ་ཁབ་སློབ་གསོ ་ཅུའི ་
སྐད་དང་ཡི་གེ་བེད་སྤྱོད་བདག་
གཉེར་སྡེ་ཁག་གི་གཙོ་འཛིན་སྐུ་
ཞབས་ཝང་ཏ ིན ་ཧྥ ིན ་（王登
峰）གྱི་ཕྱག་བྲིས།

ཀྲུང་གོ ་ནང་བསྟན་མཐུན་
ཚ ོ གས ་ཀྱ ི ་ ཚ ོ གས ་གཙ ོ ་ སྐུ ་
གཞ ོན་དང་དྲུང་ཡ ིག་ཆ ེན ་མ ོ ་
སློབ་དཔོན་ཞོས་ཁྲིན་（学诚法
师）གྱི་ཕྱག་བྲིས།

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་
འཛམ་གླིང་འབྲུ་རིགས་འཆར་གཞི་
ཁང་གི་swfpབཀྲེས་རྒོལ་འཆམ་
མཐུན་ཕོ་ཉ་བ་ཚོང་དཔོན་ལིས་ཉིན་
（李宁）གྱི་ཕྱག་བྲིས།

ཀྲུང་ཧྭ་དགེ་སྐུལ་ཐེབས་རྩ་
ཚོགས་པའི་མཚན་འཛིན་ཚོགས་
གཙོ་སྐུ་གཞོན་ལིས་ཧྭོས་ལིན་ 
(李厚霖)མཆོག་གི་ཕྱག་བྲིས།
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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།●


