
ལྔ་རིག་ཆུ་བོ་སྦྱངས་བརྩོན་ཧུབ་གཅིག་གིས།  །

རྣམ་དཔྱོད་མགྲིན་པར་བསྐྱིལ་ལ་འཇིགས་བྲལ་བ།  །

ས་གནས་དབང་ཕྱུག་མཁས་རྒུའི་ལེགས་བཤད་གཏམ།  །

གངས་ལྗོངས་ལོ་རྒྱུས་འཕེལ་བའི་གྲོགས་སུ་མཛེས།  །

རིག་པའི་མཁས་ཆེན་དག་གིས་ཕུལ་བའི་གདེང་འཇོག་ལེགས་བཤད་གྲུ་ཆར།
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རི་བོ་ནི་ཏི་སེ་གངས་ཀྱི་དྲུང་།  །

ཆུ་བོ་ནི་ཡར་ཆབ་བཞི་འདུས་འགོར།  །

ས་ཚིགས་ནི་འཛམ་གླིང་གི་ལྟེ་བར།  །

ཡུལ་མཐོ་ནི་ཞང་ཞུང་སྒོ་ཕུག་བར།  །

ས་གཙང་ནི་གངས་རི་མཚོ་གསུམ་དུ།  །

སྟོན་པ་ནི་གཤེན་རབ་མི་བོ་ཆེ།  །

བོན་སྒོ་ནི་ཆབ་དཀར་ཆབ་ནག་སོགས།  །

འགྲེང་དུད་ཀྱི་གསོས་དང་སྐྱེས་སུ་གསུངས།  །

རྒྱལ་ཚབ་ནི་མུ་ཆོ་ལྡེམ་དྲུག་དང་།  །

མཁས་པ་ནི་འཛམ་གླིང་རྒྱན་དྲུག་གིས།  །

མི་རིགས་ནི་སོ་སོའ་ིསྐད་དུ་བསྒྱུར།  །

བཙན་པོ་ནི་གནམ་བབས་ཕྱྭ་ཡི་རྗེ།  །

གཟི་བརྗིད་ནི་བྱིན་དང་འཕྲུལ་དུ་ཆགས།  །

གནམ་རུམ་ནས་དམུ་ཡི་སྐས་ཐག་བཅས།  །

རི་བོ་ནི་གྱང་ཏོའ་ིརྩེ་རུ་བབས།  །

སྐུ་གཤེན་ནི་མཚེ་དང་གཅོའུ་ཡིས།  །

བཙན་པོ་ལ་སྐུ་ཡིས་སྲུང་སྐྱོབ་མཛད།  །

རྒྱལ་གཤེན་གྱི་བསྟན་པ་མཉམ་དུ་ཆགས།  །

བོད་ཡུལ་གྱི་གཤེན་བསྟན་དང་གྲུབ་མཐའི།  །

རྒྱུད་འཛིན་གྱི་མཁས་མང་གི་གསུང་ཆར།  །

དུས་འདི་རུ་འབེབས་པ་དགེ་བར་སྨོན།  །

གནའ་བོའ་ིབོད་མིའི་ཤེས་རིག

༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽དཔེ་ཚོགས་བྱ་བ་འདིར་བོན་གྱི་ཡིག་རྙིང་རྩ་ཆེན་ཆོས་ཚན་

བརྒྱ་ལྷག་བསྡུས་ཤིང་།  ནང་དོན་གྱི་ཆ་ནས་གནའ་རབས་བོད་མིའི་འཇིག་རྟེན་ལྟ་ཚུལ་དང་།  བོན་ཆོས་

མཛད་པ་པོ་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་ཀྱི་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།  གསང་སྔགས་དང་མན་ངག  ཆོ་ག་དང་ཕྱག་ལེན།  

བཟོ་རིག་ཚད་མ།  གསོ་རིག་སྐར་རྩིས།  སྙན་ངག་མངོན་བརྗོད།  བརྡ་དག་སྡེབ་སྦྱོར་སོགས་འདུས་ཡོད་པ་

དང་།  དེ་དག་ནི་གནའ་བོའ་ིབོད་མིའི་ཤེས་རིག་གི་ཆ་ཤས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།  བོད་ཀྱི་རིག་གནས་

ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པར་མཁོ་བའི་དཔྱད་གཞི་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་གོར་མ་ཆག  ལྷག་པར་དུ་དེང་སང་

བོད་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་གི་བྱ་བཞག་རྒྱ་ཆེ་ལ་གཏིང་ཟབ་པ་དང་།  རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་ཀུན་ཏུ་དར་ཁྱབ་ཆེན་

པོ་འགྲོ་བཞིན་པའི་སྒང་ཡིན་པས།   ཡིག་རྙིང་རྩ་ཆེན་འདི་དག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་པར་སྐྲུན་བྱས་པ་ཡིས།  

བོད་ཀྱི་རིག་གནས་སྤྱི་ལ་ངོས་ཟིན་སྔར་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་ཡོང་ཐུབ་པ་དང་།  བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཞིབ་འཇུག་

པ་ཚོར་མཐུན་རྐྱེན་གང་ལེགས་ཤིག་སྦྱོར་ཐུབ་པའི་སྨོན་འདུན་དང་བཅས།

བློ་བཟང་ལྷུན་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ནས། 

སྤྱི་ལོ༢༠༡༠ཟླ༥ཚེས༡༢བཟང་པོ་ལ།

བློ་བཟང་ལྷུན་གྲུབ་རྡོ་རྗེ།

ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་དམངས་ཆེན་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་གཙོ་འཛིན་གཞོན་པ།

ཀྲུང་གོ་བོད་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་གཙོ་འཛིན་གཞོན་པ།

ལན་གྲུ་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིའབུམ་རམས་པའི་མཛུབ་སྟོན་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ།

མཁར་རྨེའུ་བསམ་གཏན་རྒྱལ་མཚན།

འཛམ་གླིང་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་རིག་པའི་མཁས་ཆེན།

ཧྥ་རན་སིའི་ཚན་རིག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ།

རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་བ།

སྨོན་ཚིག

བོན་གྱི་གསུང་རབ༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽ཅེས་པ་བསྡུ་སྒྲིག་དང་པར་སྐྲུན་མཛད་པ་ལ།  མཁར་རྨེའུ་

བསམ་གཏན་གྱིས་མཐུན་འགྱུར་གྱི་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་དང་བཅས་ཉི་ཧོང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཀི་ཡོ་ཏྲོའ་ིམཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་

ཆེན་མོར་སྤྱི་ལོ༢༠༠༩ལོའ་ིཟླ༡༠བའི་ཚེས༢༥ཉིན་འཕྲལ་དུ་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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དོན་འགྲུབ་དབང་འབུམ།

རྒྱལ་ཁབ་མི་རིགས་ལས་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་གཙོ་འཛིན་གཞོན་པ།

ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ།

འབུམ་རམས་པ་དང་རབ་འབྱམས་པའི་མཛུབ་སྟོན་དགེ་རྒན།

རིག་གཞུང་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན།

བོན་གྱི་རིག་གཞུང་ནི་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཤེས་རིག་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའ་ིཁྲོད་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་རིག་

གཞུང་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་གྱི་འབབ་ཆུ་ཞིག་རེད།  གནའ་ནས་བཟུང་ཡ་ཐོག་བོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་རིག་

གནས་རྣམ་པར་འཕེལ་ཞིང་།  ཤེས་རིག་དེའི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ངོ་བོ་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་སུ་གོ་གནས་

ངེས་ཅན་བཟུང་བ་བརྒྱུད།  ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་གི་རྣམ་པ་འབུར་ཐོན་ཅན་དུ་ཆགས་པར་

མཐུན་རྐྱེན་གང་ལེགས་བསྐྲུན།  ཉེ་ལམ༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽གོ་རིམ་ལྡན་པར་སྒྲིག་ཞིང་

པར་སྐྲུན་གྱི་བྱ་བ་ལེགས་པར་གཉེར་བ་ནི།  བོད་པའི་རིག་གཞུང་དར་སྤེལ་དང་མྱུར་སྐྱོབ་རྒྱུན་འཛིན་བཅས་

ལ་ཀུན་ནས་མཁོ་བའི་ཕྱག་ལས་བསྟོད་པར་འོས་པ་མ་ཟད།  ཧ་ཅང་གཡུར་དུ་ཟ་བའི་འབྲས་བུ་བཟང་པོ་ཞིག་

ཐོན་འདུག  དེར་བརྟེན་བོན་པོའ་ིམདོ་སྔགས་རིག་གནས་བཅས་པའི་ཤེས་བྱའི་ཁྱབ་ཁོངས་མང་པོར་སྔར་

ལས་ལྷག་པའི་ཞིབ་འཇུག་གི་སྡོམ་ཚིག་གསར་བ་ཐོན་ངེས་ཤིང་།  དུས་རྒྱུན་རྙེད་པར་དཀའ་བའི་ལག་བྲིས་

དང་ཤིང་པར་བཅས་ཀྱི་དཔེ་རྒྱུན་རྩ་ཆེན་དེ་དག་གིས་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་གི་བྱ་བཞག་ཀྱང་སྤྱི་ཁྱོན་

ནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ཚད་ལྡན་ཅན་དུ་འགྲོ་བར་ཕན་ནུས་བཟང་པོ་འདོན་པར་གདོན་མི་ཟའོ། །

གངས་ཅན་གནའ་རབས་རིག་གཞུང་རྒྱ་ཆེའི་གཏེར། །

གངས་དཀར་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་པའི་མཛོད། །

གངས་ལྷ་མེ་ཏོག་ལྟ་བུའི་ངོ་མཚར་འབུམ། །

གངས་ཅན་རིག་པའི་གསོས་སུ་སྤེལ་འདིར་བསྔགས། །

བྷོ་ཊའི་སྐྱེས་མཆོག་གཤེན་རབ་མི་བོ་ཆེའི། །

རྨད་བྱུང་ཐུགས་ཀྱི་བུམ་བཟང་ལས་བྱུང་བ། །

ངོ་མཚར་ཕུན་ཚོགས་རིག་པའི་གནས་ཀུན་གྱི། །

ལེགས་བཤད་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བཟང་འཛད་མེད་སྤྲོས། །

བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡུན་རིང་ངོ་མཚར་ལ། །

ལ་ལ་ཙམ་མིན་རྟག་ཏུ་བལྟ་བྱེད་དངོས། །

དངོས་ཀུན་གསལ་བའི་འཕྲུལ་གྱི་མེ་ལོང་གང་། །

གང་ཞིག་སྤྱད་ན་རིག་པའི་སྒོ་བརྒྱ་གྲོལ། །

འདི་ནི་བོད་ཀྱི་རིག་པའི་གནས་ཀུན་ལ། །

དག་སྣང་མ་སྨད་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན་ཞེས། །

བགྲང་བྱའི་འཁུར་གྱིས་ནོན་པའི་གྱི་ན་པས། །

སྙིང་ནས་སྨོན་པའི་བསྟོད་དབྱངས་འདི་སྐད་དོ། །

ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན་གྱིས་ལྷ་ས་ནས། 

ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།

བོད་ལྗོངས་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་ཞུ་ཆེན་པ།

རྟེན་འབྲེལ་ཤིས་ཚིག

60

༼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།●



དབང་རྒྱལ། （王尧）

ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་བོད་རིག་པ་གླིང་གི་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ།

འབུམ་རམས་པའི་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་མཛུབ་སྟོན་དགེ་རྒན།

འབྲས་རྟགས།

ལྡོག་མེད་བརྩོན་པའི་སྙིང་སྟོབས་ཀྱི།  །

ཆུ་ཐིག་ཡུན་དུ་བབས་དྲགས་པས།  །

ལེགས་ཚོགས་དབྱིག་གི་རྡོ་བ་ལ།  །

དོན་བཟང་འོད་ཀྱི་ཁུང་བུ་བྲུས།  །

ལྕགས་སྟག་ལོའ་ིདཔྱིད་ཤར་ལ་དབང་རྒྱལ་ནས།

རླབས་ཆེ་བའི་མཛད་སྤྱོད།

གངས་ཅན་ཞིང་འདིར་བོན་དང་བན་གཉིས་ཀྱི།  །

རིག་གཞུང་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་ཇི་སྙེད་ཅིག  །

མཆིས་པ་མ་ཟད་ཐུན་མོང་རིག་གནས་ཏེ།  །

སུམ་རྟགས་དག་གསུམ་སྙན་མངོན་སྡེབ་གསུམ་དང་།  །

བཟོ་རྩིས་ཟོླས་གསུམ་སྒྲ་ཚད་གསོ་གསུམ་སོགས།  །

གཞུང་ལུགས་གང་མཆིས་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་ཆེད།  །

གངས་རྒྱལ་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད་ཅེས།  །

ཡབ་མེས་རྣམས་ཀྱིས་བཞག་པའི་ཕ་ནོར་རྣམས།  །

ལྔ་ལྷག་གཉིས་ཀྱི་དེབ་ཕྲེང་སྤེལ་བ་ནི།  །

གཟི་འོད་བླ་ན་འབར་བའི་མཛད་སོྤྱད་ལགས།  །

ཞེས་བཙན་ལྷ་ངག་དབང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་སྤྱི་ལོ༢༠༡༠ལོར་ཟླ༢ཚེས༣ཉིན་གུས་ཕུལ།

བཙན་ལྷ་ངག་དབང་ཚུལ་ཁྲིམས།

ལྷོ་ནུབ་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིསློབ་དཔོན་ཆེན་མོ།

སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་མཉམ་འབྲེལ་

ཚོགས་པའི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་ཟུར་བ།

ཀྲུང་གོ་བོད་བརྒྱུད་མཐོ་རིམ་ནང་བསྟན་སློབ་གླིང་གི་

གདན་ཞུའི་ཞིབ་འཇུག་པ།

ཤར་ཡུལ་ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རིང་།

བོད་ལྗོངས་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་གི་གཙོ་འཛིན་ཟུར་བ།  

བོད་ལྗོངས་སློབ་ཆེན་གྱི་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་མཛུབ་སྟོན་དགེ་རྒན།

བཀྲ་ཤིས་སྨོན་ཚིག

༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽ཅེས་བྱ་བ་བོན་གྱི་དཔེ་ཚོགས་ཆེན་མོ་

དངོས་སུ་ལེགས་སྒྲིག་པར་བསྐྲུན་གནང་བ་འདི་ནི་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེ་བའི་བྱ་བ་བཟང་པོ་ཞིག་རེད།

ཁ་བ་ཅན་གྱི་གནའ་བོའ་ིརིག་གནས་ཏེ་བོན་གྱི་རིག་གནས་ནི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱུན་རིང་བ་དང་།  སྣ་མང་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ།  ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པ་ཡིན་པ་ནི་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་གྱི་གཟུར་གནས་མཁས་པ་དང་སྐྱེ་བོ་ཀུན་

གྱིས་བསྔགས་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུར།  དེང་སྐབས་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ཡུལ་དུ་རོྡ་ཆས་གསར་རྙིང་དུས་སུ་ཐོན་པའི་ཡ་ཐོག་དུས་

ཀྱི་གནའ་རྫས་འབོར་ཆེན་དང་།  སོྔན་བོྱན་རྒྱ་བོད་མཁས་མཆོག་མང་པོས་བརྩམས་པའི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་སོགས་

ཚད་ལྡན་ཡིག་རིགས་དང་།  ལྷག་པར་དུ་བོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་ཁག་ལ་གཞིགས་ན་བོན་གྱི་སོྟན་པ་རབས་བརྒྱད་

པ་མ་བོྱན་གོང་དུ་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ཡུལ་དུ་ཡ་ཐོག་གདོད་མའི་ཆོས་ལུགས་ཤིག་གནས་ཡོད་པ་ནི།  ཆབ་མདོ་ཁ་རུབ་ནས་

ཐོན་པའི་འདས་མཆོད་བྱེད་ས་རོྡ་བརྩིགས་སོྒར་མོ་གཉིས་རྙེད་པ་དེའི་ཐོག་ནས་ར་སོྤྲད་གསལ་པོ་ཐུབ་ཡོད་ལ།  ད་

ནས་བཟུང་མི་ལོ་ལྔ་སོྟང་ཙམ་གྱི་དུས་སུ་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ཡུལ་ན་གདོད་མའི་ཆོས་ལུགས་ཤིག་དར་ཡོད་པ་ནི་ཡ་ཐོག་

གདོད་མའི་བོན་ལུགས་ཡིན་པ་ཐེ་ཚོམ་མི་དགོས་པ་ཞིག་རེད།

དེ་ནས་རིམ་བཞིན་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་དངོས་པོ་གང་དང་གང་ཡིན་རུང་མེད་པ་ནས་ཡོད་པ་དང་།  

དམའ་རིམ་ནས་མཐོ་རིམ།  ཆ་མ་ཚང་བ་ནས་ཆ་ཚང་བའི་འཕེལ་རིམ་དེ་བརྒྱུད་དགོས་པ་ནི་བོླ་ལྡན་སྐྱེ་བོ་ཀུན་

གྱིས་གསལ་བོར་རོྟགས་ཐུབ།  དེར་བརྟེན་གདོད་མའི་བོན་ལུགས་དེའང་ཐོག་མར་ཡར་ལྷ་དང་བླ་སོྲག་གསོལ་བ།  

མར་འདྲེ་དང་སྲི་གནོན་པ།  བར་དུ་མི་ཡི་འགལ་རྐྱེན་སེལ་བ།  འདས་མཆོད་བྱེད་པ།  བྱ་དང་རི་དྭགས་ཀྱི་སྐད་

གདངས་ལ་གཞིགས་ནས་ལེགས་ཉེས་བླང་དོར་དབྱེ་བ་སོགས་གདོད་མའི་བོན་ལུགས་ནས་རིམ་བཞིན་གཞུང་

ལུགས་དང་།  ལྟ་སོྤྱད་སོྒམ་གསུམ།  ཆོ་ག་ཉམས་ལེན།  གཏོ་ཐབས་སོགས་ཆ་ཚང་བའི་བོན་ལུགས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་

ཞིག་ཏུ་གྱུར་བ་སྟེ་སོྟན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ཆེའི་སྐུ་དུས་སུ་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་གྱུར།  དེ་

ནས་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་དང་།  ལྷག་པར་དུ་མུ་ཁྲི་བཙན་པོའ་ིསྐུ་དུས་སུ་ལོ་རྒྱུས་བསླབ་བྱ་བླངས་ཏེ་བོན་ལུགས་པར་

རྒྱབ་སོྐྱར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་གནང་སྟེ་ཞང་ཞུང་ཡུལ་ནས་མཁས་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་གདན་དྲངས།  བོད་དུ་

བོན་གྱི་འདུ་གནས་ཆེན་པོ་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་བཙུགས།  གནའ་བོའ་ིཞང་བོན་གྱི་ཚེ་རིག་དང་།  སྐར་རྩིས།  བཟོ་རིག  

62

༼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།●



ཤོའན།  ཨར་ལས་སོགས་བོན་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གནས་སྔར་བའི་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་སྤེལ།

དེ་ནས་ལྷ་ཐོ་ཐོ་རི་སྙན་ཤལ་གྱི་སྐུ་དུས་སུ་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ཡུལ་དུ་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དབུ་བརྙེས་ནས་གཤེན་

བོན་གྱི་བསྟན་པར་གཡོ་འགུལ་ཐེབས་འགོ་ཚུགས།  དེ་ནས་སོྲང་བཙན་སྒམ་པོའ་ིསྐུ་དུས་སུ་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་རྒྱུ་

རྐྱེན་ལ་བརྟེན་ནས་བན་བོན་འགྲན་རྩལ་བྱེད་པའི་གནས་སུ་གྱུར།  གཤེན་བོན་གྱི་དབང་ཤུགས་ལ་རྩ་བའི་ཆ་ནས་

གཡོ་འགུལ་ཐེབས་འགོ་ཚུགས་ཏེ་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་རིམ་བཞིན་སྤེལ།    དེ་ནས་བཙན་པོ་ཁྲི་སོྲང་ལྡེ་བཙན་གྱི་

སྐུ་དུས་སུ་བན་བོན་གཉིས་བདེན་རྫུན་དང་མཐུ་རྩལ་འགྲན།   བན་བོན་འགྲན་རོྩད་སོྐར་ལ་གྲུབ་མཐའི་ཕོྱགས་རིས་

དང་།  ལྟ་བ།  ལངས་ཕོྱགས་སོགས་མི་འདྲ་བ་ཡོད་སྟབས་སུ་རྒྱལ་སུ་ཕམ་ཐད་བཤད་སོྲལ་མི་འདྲ་བ་བྱུང་།  དོན་

དངོས་ཐོག་ཐེངས་འདིའི་འགྲན་རོྩད་སྐབས་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་པ་ཆོས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ཆ་ཚང་བ་དང་།  བོན་

ལུགས་པ་རྣམས་ཟག་བཅས་ཀྱི་མངོན་ཤེས་རྫུ་འཕྲུལ་སོགས་མཆོག་ཏུ་མངའ་བས།  གྲུབ་མཐའ་སོ་སོར་ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་ཅིང་།  དེ་ནས་ཁྲི་གཙུག་ལྡེ་བཙན་རལ་བ་ཅན་དང་།  ཁྲི་དར་མ་ཨུ་དུམ་བཙན་གྱི་སྐུ་དུས་

སུ་བན་བོན་དབར་སླར་ཡང་འགྲན་རོྩད་ཡུན་རིང་བྱས།  མཐར་བན་བོན་གཉིས་ཀ་རང་མེད་མི་མེད་དུ་གྱུར།  

མདོར་ན་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ཡུལ་དུ་སྔ་རྗེས་སུ་བན་བོན་གཉིས་ཀའི་རིག་གནས་རིམ་བཞིན་གོང་དུ་འཕེལ་བ་

དང་།  བན་བོན་གཉིས་ཀས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དུས་མཚམས་སོ་སོར་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ནུས་པ་གོང་དུ་སྤེལ་བ་ཙམ་མ་ཟད།    རང་

ཉིད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་དང་རིག་གནས་ཀྱི་ནུས་པ་དང་ཁྱད་ཆོས་གང་ལེགས་གོང་དུ་སྤེལ།  རོྩད་སྒྲུབ་རིག་པའི་ལྟ་བར་

གཞིགས་ན།  དོན་དུ་བན་བོན་གཉིས་དབར་འགལ་བ་ཆེ་བར་མངོན་ཡང་།  ལྟ་སོྒམ་སོྤྱད་གསུམ་གྱི་བྱེད་ཐབས་མང་

པོ་ཞིག་ཏུ་ཆོས་དང་བོན་གཉིས་མཉམ་བསྲེས་བྱས་སྟབས་རང་ཅག་རྣམས་ཀྱིས་དབྱེ་འབྱེད་དཀའ་བའི་གནས་སུ་

གྱུར།  མཁས་མཆོག་ཐུའུ་བཀྭན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མས།  ཆོས་དང་བོན་ཞེས་འགལ་བའི་ཚད་བྱེད་ཀྱང་།  །ཆོས་ལ་བོན་

འདྲེས་བོན་ལ་ཆོས་འདྲེས་པས།  །ཆོས་མིག་རྡུལ་བྲལ་མིག་ལྡན་བདག་ལྟ་བུ།  །ཆོས་བོན་རྣམ་དབྱེ་འབྱེད་ལ་སྒྱིད་

ལུག་གྱུར།  །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར།  དེ་ནི་བན་བོན་ཆོས་ལུགས་དབར་གྱི་འབྲེལ་བ་གཏིང་ཟབ་ཡོད་པ་གསལ་བོར་

རོྟགས་ཐུབ།

ཐེངས་འདིར་བོན་གྱི་མཛད་རྣམ་ལོ་རྒྱུས་དང་།  བརྡ་དག་སྒྲ་སོྦྱར།  གསོ་རིག་སྨན་གཞུང་།  བཟོ་རིག་དང་

རྩིས་རིག་སོགས་དཔེ་རྒྱུན་དཀོན་པའི་དཔེ་ཚོགས་གལ་ཆེན་བསྡུ་སྒྲིག་དང་པར་བསྐྲུན་དངོས་སུ་གནང་བ་དེས་ཁ་བ་

ཅན་གྱི་རིག་གནས་དབྱར་མཚོ་རྒྱས་པ་ལྟར་གོང་དུ་སྤེལ་བར་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ནུས་པ་ཆེན་པོ་ཡོང་ངེས་མ་ཚད།  ཡང་དག་

ཏང་གི་མི་རིགས་སྲིད་ཇུས་ཀྱི་འོད་སོྟང་འབར་བ་གསལ་བོར་མངོན་ཐུབ་ཅིང་།  དེ་བཞིན་ལོ་རྒྱུས་དངོས་དང་མཐུན་

པ་དང་།  གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད།  ཚན་རིག་དང་མཐུན་པ་བཅས་ཀྱི་རྩ་དོན་གཞིར་བཟུང་ཐོག  ལེགས་ལེགས་གངས་

ཅན་རིག་གནས་བདུད་རྩི་དེ།  །དཀར་དཀར་གངས་རི་བཞིན་དུ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག  །ཅེས་པའི་བཀྲ་ཤིས་སོྨན་ཚིག་དང་

བཅས་སོ།  །

ཤར་ཡུལ་ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རིང་ནས་སྤྱི་ལོ༢༠༡༠ཟླ༡ཚེས༢༦བཟང་པོར།

དངོས་པོ་མ་ཡིན་པའི་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་རྩ་ཆེན་ཞིག

བོན་པོ་ནི་བོད་རང་ས་ནས་རིམ་བཞིན་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བའི་གདོད་མའི་ཆོས་ལུགས་ཤིག་རེད།  དེ་

ལ་ལྷ་མང་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་མངོན་པར་ལྡན་ནའང་།  བོད་གནའ་བོའ་ིསྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་རིགས་པའི་གཞུང་

ལུགས་དང་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་རྣམ་པ།  ཆོ་ག་སྣ་ཚོགས་བཅས་འཛོམས་པའི་རང་རྐྱ་ཅན་གྱི་ཆོས་ལུགས་སུ་

ཡོད་པ་བཤད་མ་དགོས།

བོན་པོ་དང་ཞང་ཞུང་རིག་གནས་ལ་ཆུ་དང་ཆབ་རོམ་ལྟ་བུའི་འབྲེལ་བ་ཟབ་མོ་ཡོད།  ཞང་ཞུང་རིག་

གནས་སམ་བོན་པོའ་ིཆོས་ལུགས་དེ་བཙན་པོའ་ིརྒྱལ་ཁམས་སུ་ཡུན་རིང་ཁྱབ་གདལ་སྤེལ་བ་བརྒྱུད།  བོད་

ཀྱི་འཚོ་བའི་ཕྱོགས་ཡོངས་ལ་ཆོས་ལུགས་ཀྱིས་ཤན་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཐེབས་ཤིང་།  དད་འདུན་གྱི་རང་མདངས་

གཅིག་ཏུ་མཚུངས་པའི་འཚོ་བ་ཕན་ཚུན་མཉམ་གནས་དང་།  གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་གཞོག་འདེགས་བྱེད་པ་

སོགས་མི་དང་མིའི་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་མང་པོ་ཞིག་བཟང་ཕྱོགས་སུ་གོམ་པ་སྤོས། དེ་ནི་བོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱབ་

ལྗོངས་ལ་མཚོན་ན་ཀུན་ནས་དགེ་བའི་དུས་རབས་ཤིག་ཏུ་བགྲང་ཆོག་ཅིང་།  བོན་པོའ་ིརིག་གནས་འཕེལ་

རྒྱས་ཀྱི་གནས་བབས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་དགའ་འོས་པའི་སྐབས་སུ་འཁེལ། 

ཡིན་ནའང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དཀྱོགས་མཚམས་མང་པོར་བོན་ལ་ཉམས་ཉེས་དང་དར་རྒུད་བྱུང་བ་བརྒྱུད།  

གཏིང་ཟབ་པའི་བོན་གྱི་རིག་གཞུང་གི་ངོ་བོ་གང་མང་རིམ་གྱིས་བག་ལ་ཞ་བ་ནི།  སྤྱི་ཁྱོན་ནས་བལྟས་ན་བོད་

ཀྱི་རིག་གཞུང་གི་གྱོང་གུད་ཚབས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།  ཡ་ཐོག་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པར་

དཀའ་ངལ་མང་པོ་བཟོས་བྱུང་།

ཉེ་ལམ་བོན་གྱི་མཁས་པ་མང་པོས༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽གོ་རིམ་ལྡན་པར་ཕྱོགས་

བསྒྲིགས་དང་པར་བསྐྲུན་འགྲེམ་སྤེལ་བྱེད་པ་ནི།  བོད་ཀྱི་དངོས་པོ་མ་ཡིན་པའི་རིག་གནས་རྩ་ཆེན་གྱི་རྒྱུན་

བཟང་གཅེས་འཛིན་དང་སྲུང་སྐྱོབ་གང་ལེགས་བྱས་པ་ཡིན་པས།  ལས་དོན་འདི་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་

ཁྱབ་ཁོངས་ནང་གི་ལས་གཞི་གླེང་རིན་ཡོད་པ་ཞིག་དང་རིག་གཞུང་ཞིབ་འཇུག་གི་དོན་སྙིང་ཆེ་ཆེར་ལྡན་

པས་རྗེས་ཀྱི་བོན་པོ་ཞིབ་འཇུག་གི་བྱ་བར་ཕན་ནུས་བཟང་པོ་འདོན་པར་གདོན་མི་ཟའོ། །

འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོས་སྤྱི་ལོ༢༠༡༠ལོའ་ིཟླ༢ཚེས༡༠ཉིན།

འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ།

ཀྲུང་གོ་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་གླིང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་རྩོམ་རིག་

ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་ཞིབ་འཇུག་པ།

རྒྱལ་ཡོངས་གེ་སར་ཞིབ་འཇུག་བྱ་བའི་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་

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



རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་ཚིག 

༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽ཅེས་པའི་དཔེ་ཚོགས་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་སྐྲུན་བྱེད་བཞིན་པ་

ནི་རིག་གཞུང་ཞིབ་འཇུག་དང་མི་རབས་རྗེས་མ་གསོ་སྐྱོང་གང་གི་ཐད་ལ་ཡང་ཕན་རླབས་ཆེ་བའི་དོན་ཆེན་ཞིག་ལགས་པས།  

དེ་ནི་དགའ་འོས་ཤིང་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་འོས་པ་ཞིག་རེད།

བོན་ཆོས་ནི་བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་ཀྱི་མ་ལག་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། དེའི་ནང་དུ་ཆོས་ལུགས་

དད་མོས་ལས་གཞན། ད་དུང་ཆབ་སྲིད་དང་། བསམ་བློ། རྩོམ་རིག རིག་གནས། སྒྱུ་རྩལ། ཚན་རྩལ་སོགས་

ཀྱང་འདུས་ཡོད་པས། བོན་གཞུང་ནི་བོད་རང་ས་ནས་བརྡོལ་བའི་རིག་གཞུང་ཀུན་འདུས་ཀྱི་གཞུང་ཆེན་

ཞིག་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་པར་འོས་སོ།  །ཀྲུང་གོའ་ིམཁས་པ་ལུའུ་ཞུན་ལགས་ཀྱིས“ཀྲུང་གོའ་ིརིག་གནས་ཀྱི་རྩ་

བ་ཚུགས་ས་ཏའོ་ལུགས་པ་ཡིན”ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན། ང་ཚོས་ཀྱང་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཀྱི་རྩ་བ་ཚུགས་

ས་བོན་ཆོས་ཡིན་ཞེས་བཤད་ཆོག བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཀྱི་རྩ་བ་དང་རྨང་གཞིར་གྱུར་བའི་བོན་ཆོས་དེ་ཡང་

ཆེས་ཐོག་མའི་དུས་རིམ་དང་། རྨང་བཏིང་བའི་དུས་རིམ། རིག་གནས་གཞན་དང་སྤེལ་རེས་བྱས་པའི་དུས་

རིམ། རྩེར་སོན་གྱི་དུས་རིམ། རྒྱུན་མཐུད་ཀྱི་དུས་རིམ་བཅས་དུས་རིམ་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་བརྒྱུད་མཐར། བོད་

ཀྱི་ཆོས་ལུགས་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཏུ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དང་མཉམ་གནས་ཀྱི་གནས་བབ་འདི་གྲུབ་ལ། ད་ལྟའི་

བོན་ཆོས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་གནས་བབ་ནི་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་དོ་སྣང་བྱ་དགོས་པའི་དོན་དངོས་ཤིག་རེད། དོན་

དངོས་འདི་མཚོན་པའི་བོན་གྱི་བསྟན་བཅོས་བགྲང་ལས་འདས་པ་མཆིས་པ་དེ་དག་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཚགས་

ཀྱི་རིན་ཐང་དང་རིག་གཞུང་ཞིབ་འཇུག་གི་རིན་ཐང་བླ་ལྷག་ལྡན། དེ་བས། བོན་ཆོས་ནི་ཀྲུང་ཧྭའི་རིག་

གཞུང་གི་སྡོང་ཆེན་འདིའི་ཐོག་ཏུ་འབུས་པའི་གཞུང་རྟ་གལ་ཆེན་ཞིག་རེད་ཅེས་བརྗོད་ཀྱང་ཆོག་གོ ། 

དཔེ་ཚོགས་འདིའི་འཕྲེད་ངོས་ཀྱི་ནང་དོན་ལ་བལྟས་ན།  འདིའི་ནང་དུ་བོན་གྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ནང་

དོན་མཚོན་པའི་ཆོ་ག་སྣ་ཚོགས་དང་།  ལྷ་ཚོགས།  བསམ་བློ་དང་ཉམས་ལེན་གྱི་སྐོར་འདུས་ཡོད་པར་མ་ཟད།  

བོན་གྱི་རིག་གནས་ཀྱི་ནང་དོན་མཚོན་པའི་བརྡ་སྤྲོད་དང་། གཏན་ཚིགས། བཟོ་གསོ། སྙན་ངག མངོན་བརྗོད། 

སྐར་རྩིས་སོགས་ཀྱི་ནང་དོན་ཡང་འདུས་ཡོད། དེར་བརྟེན། དཔེ་ཚོགས་འདི་ནི་བོན་གྱི་ཆོས་དང་རིག་གནས་

དཔལ་འབར་རྡོ་རྗེ།

ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་མཚན་ཉིད་གླིང་གི་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ།

འབུམ་རམས་པ་དང་རབ་འབྱམས་པའི་མཛུབ་སྟོན་དགེ་རྒན།

མཐའ་དག་འདུས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ཞིག་རེད། དཔེ་ཚོགས་འདིའི་གཞུང་ངོས་ཀྱི་ནང་དོན་

ལ་བལྟས་ན། བོན་ཆོས་ཀྱི་བྱུང་འཕེལ་དང་འགྱུར་ལྡོག་སོགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དུས་རིམ་སོ་སོའ་ིནང་དོན་ཁག་

མཚོན་ཡོད་དེ། དཔེར་ན། གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་སྲོལ་འབྱེད་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་ཀྱི་རྣམ་ཐར་དང་། བོན་ཆོས་

ཀྱི་ཐོག་མའི་གཞུང་ལུགས་དང་རྣམ་པ། གཡང་དྲུང་བོན་གྱི་བསམ་བློ་དང་སྒྲུབ་ཐབས་སོགས་འདུས་ཡོད་པ་

དེས་བོན་གྱི་ཐོག་མའི་གནས་ཚུལ་དངོས་ཇི་བཞིན་མཚོན་འདུག གཞན་ད་དུང་བོན་གྱི་བསྡུས་གྲྭ་དང་བློ་རིག 

རྟགས་རིག་སོགས་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་སྐོར་དང་། བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་སྐོར། ཐེག་ཆེན་དབུ་མའི་སྐོར། 

ཐེག་ཆེན་ཕར་ཕྱིན་གྱི་སྐོར། ཐེག་ཆེན་ས་ལམ་གྱི་སྐོར། འདུལ་བའི་སྐོར། ཐེག་པ་རིམ་དགུ་དང་རྫོགས་ཆེན་

གྱི་སྐོར། གསང་སྔགས་རྒྱུད་དྲུག་གི་སྐོར།  གསང་སྔགས་བཀའ་འགྲེལ་གྱི་སྐོར།  གསང་སྔགས་མ་རྒྱུད་ཀྱི་སྐོར། 

རྫོགས་ཆེན་ཚད་མའི་སྐོར། རྫོགས་ཆེན་མན་ངག་བཀའ་བརྟེན་གྱི་སྐོར། རྫོགས་ཆེན་ཡང་རྩེ་ཀློང་ཆེན་གྱི་སྐོར། 

རྫོགས་ཆེན་སྙན་རྒྱུད་བཀའ་རྒྱུད་སྐོར་སོགས་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་དང་མདོ་སྔགས་བསྟན་བཅོས་སྣ་ཚོགས་ཀྱང་

འདུས་སོ། ། 

ཀྲུང་གོ་ནི་བོན་ཆོས་ཀྱི་ཕ་ཡུལ་ཡིན་པས་བོན་ཆོས་ཞིབ་འཇུག་གི་ལྟེ་གནས་སུ་འགྱུར་དགོས། ཡིན་

ཡང་། ཁ་དཔེར“ལག་པ་བསྲིང་འདོད་ཀྱི་ཕུ་རུང་ཐུང་”ཟེར་བ་ལྟར། དུས་ཡུན་རིང་མོའ་ིནང་དུ་བོན་ཆོས་ལ་

ཞིབ་འཇུག་བྱེད་འདུན་ཡོད་པའི་བློ་མཐུན་ཁ་ཤས་བོན་ཆོས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་དཀོན་པའི་དཀའ་ཁག་ལ་བསམས་

ནས་ཕྱི་བཤོལ་བྱས་ཤིང་། ཁ་ཤས་ཞིབ་འཇུག་གི་ལམ་བུ་དོག་པར་བརྟེན། རང་རྒྱལ་གྱི་བོན་ཆོས་ལོ་རྒྱུས་ཞིབ་

འཇུག་དང་། གཞུང་གི་ཞིབ་འཇུག ཡིག་ཚགས་ཞིབ་འཇུག ཡང་ན་དུས་རིམ་སོ་སོའ་ིགནས་བབ་ཞིབ་འཇུག་

གང་གི་ཆ་ནས་བལྟས་ཀྱང་། ཞིབ་འཇུག་འབྲས་བུ་གཡུར་དུ་ཟ་བ་བླངས་མེད་ལ། ཞིབ་འཇུག་གི་ཁྱབ་ཁོངས་

མང་པོ་ཞིག་ད་རུང་སྟོང་ཆར་ལུས་འདུག་པས། དཔེ་ཚོགས་འདི་པར་སྐྲུན་བྱས་པ་ནི་བོན་ཆོས་ལ་ཞིབ་འཇུག་

བྱེད་བཞིན་པའི་མཁས་པ་དག་ལ་མཚོན་ན་ལྟོགས་པའི་ཟས་དང་སྐོམ་པའི་ཆུ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། དཔེ་ཚོགས་

འདིས་ཁོང་ཚོ་ལ་དོན་དངོས་དང་མཐུན་ཞིང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་བོན་གྱི་ཡིག་ཆ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་ཐུབ་ལ། 

བོན་གཞུང་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་བོན་གཞུང་ཡིག་ཆའི་ཆུ་གཏེར་ཆེན་པོ་འདིའི་འཇིངས་སུ་

གང་ལ་གང་འདོད་ཀྱི་རིག་པའི་ནོར་བུ་འཚོལ་ཞིང་འབྲས་བུ་གཡུར་དུ་ཟ་བ་ཞིག་བླངས་ཏེ། བོན་ཆོས་ཞིབ་

འཇུག་ལ་བྱས་རྗེས་ངེས་ཅན་འཇོག་ཐུབ་སྙམ། བོན་གྱི་དཔེ་ཚོགས་འདི་པར་སྐྲུན་བྱས་པ་བརྒྱུད་རང་རྒྱལ་གྱི་

བོན་ཆོས་ཞིབ་འཇུག་དུས་རིམ་གསར་བ་ཞིག་ལ་སླེབས་པར་སྐུལ་འདེད་ཀྱི་ནུས་པ་འདོན་ཐུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་

སྨོན་འདུན་ཞུའོ། །

ཞེས་ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིདགེ་མིང་འཛིན་པ་དཔལ་འབར་རྡོ་རྗེ་ནས།

སྤྱི་ལོ༢༠༡༠ལོའ་ིཟླ༢པའི་ཚེས༡༥ཉིན་བྲིས།

66

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

67

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



འགྲོ་བའི་བསོད་ནམས་གྲུ་བོ་ཆེས།  །གསུང་རྟེན་ནོར་བུ་དྲངས་པ་རྨད།  །

རྒྱུ་རྐྱེན་དུས་རྣམས་འཛོམས་པའི་དུས།  །འབྲས་བཟང་སྨིན་པ་དངོས་པོའ་ིགཤིས།  །

ལུང་རྟོགས་བསྟན་པ་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱིས།  །སྐྱོང་འདི་མཛད་བཟང་རྣམས་ཀྱི་ཕུལ།  །

རྟེན་གསུམ་བཞེངས་དང་སྲོག་བསྡོས་ཀྱིས།  །སྲུང་བ་དད་ལྡན་དག་ལས་རབ།  །

བོན་ཆོས་ངོ་བོ་ཐ་དད་མིན།  །རྣམ་པའི་ཁྱད་ཙམ་མཚར་འཛིན་པ།  །

གང་དེ་སྨིག་རྒྱུ་ཆུར་འཁྲུལ་བཞིན།  །རི་དྭགས་ངལ་བའི་རྒྱུ་རུ་ཟད།  །

བོན་ནི་ནང་དུ་རྭ་བཞིན་འཁྲུངས།  །ཆོས་ཀོ་ཕྱི་ནས་རྣ་ལྟར་འབྱོར།  །

བསིལ་ལྗོངས་ལྷུན་པོ་མཚོན་བྱེད་ལ།  །ཉིན་མཚན་མགོན་དག་ཅིས་མ་ལགས།  །

སྔོན་བྱོན་མཁས་པའི་དགོངས་དབྱིངས་སུ།  །གཞུང་བརྒྱའི་སྤྲིན་ཕུང་འཁྲིགས་པ་ལས།  །

བྱས་པའི་བོན་ལ་གྲུབ་མཐའ་ཡི།  །གྲུ་ཆར་དགོས་ཞེས་ལེགས་པར་གསུངས།  །

གྲུབ་མཐའ་བོན་ཉིད་དོན་དུ་རྩོད།  །སྣང་ཤས་ཕྱིར་དུ་སོང་གྱུར་ན།  །

གཞུང་བཏང་ཡལ་གར་འཇུས་པ་ནི།  །ཨེ་མ་མཁས་པའི་མཚང་དུ་ཆེ།  །

སྤྱོས་ལན་མི་གཤེ་དམ་པའི་ལུགས།  །སྤྱང་གྲུང་འཛོམས་པ་མཁས་པའི་གཤིས།  །

རང་གི་ཕྱོགས་ལ་ཞེན་ན་ཡང་།  །གཞན་ལ་སྡང་བ་སྤོང་འདི་ལེགས།  །

གཉའ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན། 

མཚོ་སྔོན༼སྦྲང་ཆར༽རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གི་གཙོ་སྒྲིག་པ།

བོད་ལྗོངས་སློབ་ཆེན་དང་ལྷོ་ནུབ་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་

གཉིས་ཀྱི་གདན་ཞུའི་སློབ་དཔོན།

བསྟན་པའི་གཟི་དཔལ་འགྲོ་བའི་བསོད་ནམས།  
༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽བཞེངས་ནས་ལེགས་འགྲུབ་བྱོན་པར་

དགའ་བའི་རྒྱ་མཚོ་འཕེལ་ཞིང་སྤྲོ་བའི་རྦ་རླབས་འཕྱུར་བཞིན་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་རྟེན་འབྲེལ་ཞུས་པ།  

གཞན་ལ་འགྲན་སེམས་ཁོ་ན་ཡིས།  །དེ་ཡི་སྔོན་དུ་འབུད་མི་ནུས།  །

བརྩོན་པས་རྒྱུག་རྩལ་སྦྱངས་གྱུར་ན།  །གང་ཞིག་རྗེས་སུ་སྐྱུར་ལ་དབང་།  །

སྟག་གིས་ཉེན་པར་མི་དོགས་ཚེ།  །བྱི་ལས་གཙེས་འོང་འདོད་དགོས་སམ།  །

ལྗོན་དབང་ཀུན་ནས་འཇིག་པ་ན།  །དེར་བརྟེན་བྱ་ཚང་བརླིང་ངམ་ཅི།  །

སུ་དག་གང་ལ་ཞེན་པའི་ཚེ།  །མི་ཕྱོགས་ཟེར་ཡང་ངང་གིས་འཁོར།  །

ཡབ་མེས་དད་པའི་བོན་གཞུང་ལ།  །ཕྱི་ཐོག་འཛེམ་འདི་ཅི་ཡི་རྟགས།  །

མེས་པོའ་ིལྷ་ཁང་བརྗིད་པོ་དག  །བུ་ཚས་རྨང་ནས་འཇིག་བྱེད་པ།  །

གདོན་གྱིས་བརླམས་སམ་སྨྱོས་མིན་ན།  །དེ་ལ་འགྲེལ་ཞིག་སུ་ཡིས་ཕོགས།  །

བཀའ་བཞིན་གསུང་བའི་བླ་མ་དང་།  །གསུང་ལྟར་ཉན་པའི་སྣོད་ལྡན་དག །

ཡོན་བདག་རྒྱ་མཚོས་མཆོད་གྱུར་ནས།  །གཤེན་བསྟན་གཞར་ཡང་ཉམས་མེད་ཤོག  །   

ཅེས་གཉའ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས།

༢༠༠༩ལོའ་ིཟླ༡༠ཚེས༢༦ཉིན་ཤིས་ཚིག་ཏུ་ཕུལ་བ་དགེ་བར་གྱུར་ཅིག་གུ།  

པ་སངས་དབང་འདུས།

བོད་ལྗོངས་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་གླིང་མི་རིགས་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་གཙོ་འཛིན་ཟུར་བ།

སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་རིག་པ་ཚོགས་པའི་ལས་འཛིན།

ཡི་རང་གི་གཏམ།

བོན་གྱི་ཤེས་རིག་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཡུན་རིང་ལྡན་ལ་བོད་མིའི་རྩ་ཆེའི་ཤེས་རིག་ཅིག་ཡིན་པས།  དེང་བོད་

ཕྱི་ནང་དུ་དེར་ཞིབ་འཇུག་སྦྱངས་བརྩོན་ལ་ཞུགས་དང་འཇུག་བཞིན་པ་མང་པོ་ཞིག་མཆིས་པ་ལགས།  དེས་

ན་ད་ལན་དོན་གཉེར་ཅན་དེ་རྣམས་ལ་དམིགས་ཏེ།  ༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽ཅེས་པའི་དཔེ་

ཚོགས་ཆེན་མོ་འདི་པར་འགྲེམ་གནང་བ་འདིས་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་དང་།  མ་ཉམས་གོང་དུ་

འཕེལ་བར་ཕན་པ་ཆེ་མཆིས་པས་དེར་དགའ་མགུ་དང་ཡི་རང་ཞུ་རྒྱུ་དང་བཅས།

དགེ་མིང་པ་ཚབ་པ་སངས་དབང་འདུས་ནས།

བོད་ས་གླང་ལོའ་ིཟླ༡༢ཚེས༢༠ཉིན་ལ།
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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།●



ཏི་སེའི་གངས་ལས་དཔང་མཐོ་ཞིང་།  །མ་ཕམ་མཚོ་ལས་གཏིང་ཟབ་པའི།  །

གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གི  །ཕྱི་མོ་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་མཛོད།  །

མགར་དང་ཤིང་བཟོ་ལག་པའི་རྩལ།  །རྒྱན་དང་ཁང་བཟང་བློ་ཡི་དཔྱིད།  །

ལྷ་མིའི་སྐུ་བརྙན་མིག་གི་བརྒྱན།  །བཟོ་རིག་འཇའ་ཚོན་འདི་ན་བཀྲ།  །

གཞོན་ནུའི་ལང་ཚོ་རྫས་ཀྱིས་བསྐྱེད།  །ནད་ཀྱི་ཟུག་རྔུ་སྨན་གྱིས་བཅོམ།  །

རྒན་པོའ་ིསྐུ་ཚེ་བཅུད་ཀྱིས་བསྲིངས།  །གསོ་རིག་རྒྱ་མཚོ་འདི་ན་བསྐྱིལ།  །

མིང་གི་རྒྱ་མཚོ་གདོད་མའི་གྲོང་།  །ཚིག་གི་སྡེབ་སྦྱོར་མཁས་པའི་ངག  །  

ཡི་གེའི་ཐོག་མ་བོན་གྱི་རྩལ།  །བརྡ་སྤྲོད་དབྱར་རྔ་འདི་ན་ལྡིར།  །

མངོན་སུམ་དཔྱོད་པའི་བློ་མིག་རྣོ།  །རྗེས་དཔག་རྟོགས་པའི་ཐབས་ལམ་མང་།  །

ལྐོག་གྱུར་དོན་ལ་མངོན་ཤེས་ཟབ།  །རིགས་པའི་སྲང་ལམ་འདི་ན་ཡངས།  །

ནད་གདོན་ཞི་བྱེད་གཏོ་མདོས་གཞུང་།  །ལུས་སེམས་བདེ་བྱེད་དམ་པའི་ཆོས།  །

ཕྱི་ནང་མཐུན་བྱེད་དཀར་ནག་རྩིས།  །ཕན་བདེའི་བང་མཛོད་བོན་གྱི་སྒོ།  །

ཕྱི་ཡི་ངོ་མཚར་འབྱུང་བའི་རྫས།  །ནང་གི་བདེ་དྲོད་སེམས་ཀྱི་གཤིས།  །

སྤྱི་ཚོགས་མཐུན་སྦྱོར་ཐབས་ཀྱི་སྒོ།  །ཚན་རིག་ཀུན་འདུས་བོན་གྱི་གཞུང་།  །

དེ་ལྟར་གཡུང་དྲུང་བོན་གཞུང་གི  །དཔེ་ཚོགས་གསར་དུ་བསྐྲུན་པ་ལ།  །

བསྟོད་དབྱངས་ངག་གི་རོལ་མོ་འདི།  །དྭགས་བརྒྱུད་རྒན་པོའ་ིའབངས་དེས་དཀྲོལ།  །

ཞེས་པ་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱི་མོ་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་རིག་གཞུང་དཔེ་ཚོགས་གསར་དུ་སྐྲུན་པའི་ཤིས་ཚིག་ཏུ།  

རྒྱལ་ཁམས་པ་ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་པེ་ཅིན་དུ་སྤྱི་ལོ༢༠༡༠ལོའ་ིཟླ༡པོའ་ིཚེས༢༩ཉིན།  

ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས།

ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་གླིང་གི་

སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ།

འབུམ་རམས་པ་དང་རབ་འབྱམས་པའི་མཛུབ་སྟོན་དགེ་རྒན།

གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་དཔེ་ཚོགས་པར་དུ་
སྐྲུན་པའི་ཤིས་ཚིག རྟེན་འབྲེལ་གྱི་དར་ཚོན།

༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽ཅེས་པའི་དཔེ་ཚོགས་འདི་པར་སྐྲུན་བྱེད་པ་ནི་བོད་རིག་པ་

ཞིབ་འཇུག་དང་བོད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་ཞིབ་འཇུག་གི་ཕྱོགས་གང་ཅི་ལའང་དོན་སྙིང་ལྡན་པ་དང་ཕན་ཐོགས་

ཡོད་པའི་དོན་དག་ཆེན་པོ་ཅིག་རེད། བོན་པོ་ཆོས་ལུགས་འདི་བོད་ཡུལ་གནའ་དུས་ནས་བྱུང་བའི་མི་རིགས་

དང་ས་ཡུལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་ཆོས་ལུགས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། བོད་ཀྱི་རིག་གནས་བང་མཛོད་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་

གལ་ཆེན་ཅིག་ཡིན་ཡང་། དུས་ཡུན་རིང་ལ་དར་རྒུད་དང་འགྱུར་ལྡོག་མང་པོ་བྱུང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ད་ལྟའི་

སྐབས་སུ་བོན་པོ་ཆོས་ལུགས་ལ་ཕྱོགས་ཀུན་ནས་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པའི་མི་སྣ་ནི་གྲངས་ཉུང་ཉུང་ཡིན་པས་

མང་པོ་ཡོང་མི་འདུག

༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽འདི་བོན་ལུགས་ཀྱི་སྔོན་བྱོན་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱི་གསུང་

རོྩམ་སོ་སོ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་པར་སྐྲུན་བྱས་ནས། བོན་ལུགས་ཀྱི་མདོ་སྡེ་དང་གསང་སྔགས། གཞན་ཡང་བོན་

གྱི་སྟོན་པའི་མཛད་རྣམ་དང་། བོན་ལུགས་སྒྲ་སྦྱོར། སྙན་ངག་གསོ་རིག་བཟོ་རིག་དང་སྐར་རྩིས་ཀྱི་གསུང་

རྩོམ་རྣམས་དཔེ་ཚོགས་གཅིག་ཏུ་གོ་རིམ་ཡོད་པར་བསྒྲིགས་ཡོད་པ་མ་ཚད། དཔེ་ཆ་འདི་དག་ཚང་མ་དཔེ་

རྒྱུན་དཀོན་ཞིང་རིན་ཐང་ཆེན་པོ་ཡོད་པས།  བོན་གཞུང་རིག་མཛོད་འདི་བོན་པོ་ཆོས་ལུགས་ལ་ཤེས་རྟོགས་

དང་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་མཁན་རྣམས་ལ་མཚོན་ན་སྟབས་བདེ་དང་རྒྱུན་མཁོའ་ིདཔེ་ཚོགས་ཤིག་ཡིན་པར་ངེས། 

སྤྱིར་བསྡོམས་བཤད་ན་ང་ཚོ་ཚང་མས་དཔེ་ཚོགས་འདི་པར་སྐྲུན་བྱེད་པ་ལ་དགའ་སྤྲོ་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་འོས།

           

 ཁྲིན་ཆིན་དབྱིན་ནས།

ཁྲིན་ཆིན་དབྱིན། (陈庆英)

ཀྲུང་གོའ་ིབོད་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་པ་དང་ལོ་

རྒྱུས་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་གཙོ་འཛིན་ཟུར་བ།  

ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་ཆེན་མོ་དང་འབུམ་རམས་པའི་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་

མཛུབ་སྟོན་དགེ་རྒན།  

70

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

71

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



མུན་སེལ་གྱི་སྒྲོན་མེ།
  

གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གདུགས་དཀར་དགུང་དུ་འདེགས་པའི་བླ་ཆེན་དྲན་པ་

ནམ་མཁའ་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་བོན་གྱི་མཁས་གྲུབ་བླ་སྤྲུལ་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ཀྱིས་བོན་གྱི་

གསུང་རབ་མཐའ་དག་དྲི་མེད་པའི་རིགས་པས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ལེགས་བཤད་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་

ནས༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽ཅེས་པའི་དཔེ་ཚོགས་སུ་བསྒྲིགས་ཏེ་མཁའ་མཉམ་འགྲོ་བའི་

ཡིད་ཀྱི་གསོས་སྨན་དང་། མིག་གི་བདུད་རྩི། རྣ་བའི་དགའ་སྟོན་དུ་སྤེལ་ནས་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་མཐའ་དག་

ལེགས་པར་བཤད་པའི་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན་ལ་འགོད་པར་མཛད་པ་ནི་གངས་ཅན་པ་རྣམས་ཀྱིས་འཛུམ་

དཀར་ཟླ་བའི་དཔལ་ལ་འགྲན་བཞིན་མགྲིན་བསྒྲིགས་ཏེ་ལེགས་སོ་ཞེས་མངོན་པར་བསྟོད་པའི་མེ་ཏོག་གི་

ཕྲེང་བས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་མཆོད་པའི་འོས་སུ་གྱུར་པ་ལགས།  ད་ཐེངས་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བརྗོད་

བྱའི་དོན་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བའི༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽ཅེས་པའི་དཔེ་ཚོགས་རིན་ཐང་གཞལ་

དུ་མེད་པ་འདི་དངོས་སུ་པར་དུ་བཏབ་ནས་གནམ་འོག་གི་འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་ཐོས་འཛིན་ཟུང་གི་དགའ་སྟོན་

དང་འདྲེན་བྱེད་དབང་བོའ་ིབདུད་རྩི་ཉིད་དུ་སྤེལ་བ་དང་།  དེ་ནི་བོད་ཀྱི་རིག་པའི་གནས་མཐའ་དག་ལ་རྣམ་

པར་དཔྱོད་པར་རྩེ་གཅིག་པའི་མོས་པ་མི་འཕྲོག་པའི་ཤེས་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་ཆ་མཚོན་ནས་བཤད་ན་དཔྱོད་

པར་འདོད་པ་རྣམས་ལ་རིགས་འཕྲུལ་གྱི་མེ་ལོང་ལྟ་བུ་དང་།  ཀློག་པར་འདོད་པ་རྣམས་ལ་གསང་གནད་ཀྱི་

ལྡེ་མིག་ལྟ་བུ།  གཟིགས་པར་འདོད་པ་རྣམས་ལ་མུན་སེལ་གྱི་སྒྲོན་མེ་ལྟ་བུ་བཅས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་རྩོལ་མེད་ལྷུན་

གྱིས་རྫོགས་པའི་ཟུར་ལྟའི་དཔྱད་གཞི་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ནོ། །  

ཞེས་པ་འདི་ནི་སྤྱི་ལོ༢༠༡༠ལོའ་ིཟླ༡པོའ་ིདུས་ཚེས་དགེ་བར།

རེབ་གོང་རྡོ་རྗེ་མཁར་དུ་འབོད་པས་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིན་ནས་བྲིས་པའོ། །

རེབ་གོང་རྡོ་རྗེ་མཁར། 

ཀྲུང་གོའ་ིམི་རིགས་སྐད་ཡིག་ཡིག་བསྒྱུར་ལྟེ་གནས་ཀྱི་བོད་ཡིག་

རྩོམ་སྒྱུར་ཁང་གི་གཙོ་འཛིན་ཟུར་བ།  ཞུ་ཆེན་ལོ་ཙཱ་བ། 

རྟེན་འབྲེལ་ལྷ་དར་རིང་མོ།

བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་འདིར་ཐོག་མའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ས་བོན་འདེབས་པའི་རླབས་ཆེན་གྱི་

བདག་པོ་སྟེ།  གཡུང་དྲུང་བོན་པོའ་ིཆོས་ལུགས་རིག་གནས་འདི་གདོང་དམར་བོད་པའི་ཆེས་སྔ་བའི་ཕ་ཆོས་

ཡིན་ལ།  རང་མི་རིགས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ལེགས་པོའ་ིརྩལ་ལས་ཐོན་པའི་ཆོས་ལུགས་ཤིག་ཀྱང་ཡིན་པ་གདོན་མི་

ཟ།  དེའི་ཕྱིར།  བསིལ་ལྡན་ཡུལ་གྱི་བོན་ཆོས་རིག་གནས་འདི་གནའ་དེང་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཚོ་བ་ཡོངས་

སུ་རྩ་བ་ཟུག་ཅིང་རྩེ་མོ་རྒྱས་འདུག་ལ།  བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་དང་ཆབ་སྲིད་དཔལ་འབྱོར།  རིག་

གནས་ཆོས་ལུགས་བཅས་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་ཐད་དུ་མཛད་རྗེས་སུབ་དང་བསུབ་རྒྱུ་མེད་པ་བསྐྲུན་ཡོད་

པ་བསྙོན་དུ་མེད་དོ།  །

ད་ཐེངས་ཀན་ལྷོའ་ིརྩེ་ཞིག་དགོན་པས་དཀའ་ཚེགས་འོ་བརྒྱལ་ལ་མ་འཛེམ་པར་དུས་ཡུན་ཅུང་རིང་

བའི་ནང་དུ་གནའ་དེང་གི་བོན་པོའ་ིབཀའ་དང་བཀའ་བརྟེན།  མདོ་སྔགས་རྫོགས་ཆེན་བཅས་ཀྱི་སྙིང་བོའ་ི

ལྗགས་རྩོམ་སྐོར་ཞིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་མཛད་དེ་གླེགས་བམ་ཉེར་ལྔའི་དཔེ་ཚོགས་ཆེན་མོ་སྟེ།  ༼གངས་ཏི་སེ་

བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽པར་བསྐྲུན་གནང་བ་འདིས་བོད་པའི་དངོས་པོ་མ་ཡིན་པའི་ཤུལ་བཞག་རིག་གནས་

རྩ་ཆེན་དག་མ་ཉམས་གོང་སྤེལ་དང་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་ཐད་དུ་ཕན་ནུས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་མཆིས་སྟབས།  

ཁོ་བོས་ལྷག་བསམ་འཁོལ་བའི་ངང་ནས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་ལས་གཞན།  ཁྱེད་རྣམ་

དཔྱོད་ཀྱི་བློ་གྲོས་མཁའ་ལྟར་ཡངས་པའི་རྩོམ་སྒྲིག་པ་རྣམ་པར་སྙིང་ཁོང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་

བ་དང་ཆབས་ཅིག་རབ་དཀར་ལྷ་རྫས་སོར་བཅུའི་རྩེར་བཏེགས་ནས་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་བཞིན་མཆིས་སོ།  །

གཅོད་པ་དོན་འགྲུབ་ནས།

༢༠༡༠ལོའ་ིཟླ༡པའི་ཚེས༢༥ཉིན་གནའ་མཁར་ཟི་ལིང་ནས་སྦྱར་བ་དགེའོ།  །

གཅོད་པ་དོན་འགྲུབ། 

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་རིག་གནས་སྒྱུ་རྩལ་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་གཞོན་པ།

ཀྲུང་གོའ་ིགྲངས་ཉུང་མི་རིགས་རྩོམ་པ་པོ་ཚོགས་པའི་རྒྱུན་ལས་ལས་འཛིན།

མཚོ་སྔོན་གེ་སར་སྒྲུང་སློབ་ཚོགས་ཀྱི་སློབ་གཙོ།
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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།●



༼གངས་ཏ་ིསེའ་ིབོན་གཞུང་ག་ིརིག་མཛོད༽དཔ་ེཚོགས་དཔ་ེསྐྲུན་ལེགས་སྒྲུབ་ཟིན་ནས་

འགྲེམས་སྤེལ་གནང་གཉེར་ཡོད་པའི་གཏམ་བཟང་ཐོས་པར་སྙིང་དབུས་ནས་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ། 

དཔེ་ཚོགས་འདིར་ཕྱག་དཔེ་པོ་ཏི་བརྒྱ་ལྷག་ཡོད་པ་དེ་དག་མང་ཆེ་བ་བྲིས་མ་ཡིན་པ་དང་བརྗོད་དོན་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤིང་ནང་དོན་ཁྱབ་ཆེ་བ།   དཔེར་ན།  བརྡ་དང་ཐ་སྙད།  སྙན་ངག་དང་མངོན་བརོྗད།   བཟོ་

དང་གསོ་བ་རིག་པ་སོགས་བཅུ་ཕྲག་རིག་པའི་གཏེར་མཛོད་དེ་དག་ནི་རིན་ཐང་གཞལ་དུ་མེད་པའི་དཔེ་རྙིང་

ཡིན་ལ་དཔེ་རྒྱུན་ཡང་ཆེས་དཀོན་པའི་གྲས་འབའ་ཞིག་ཡིན་འདུག  

ཞང་ཞུང་གི་རིག་གནས་ནི་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཕུལ་བྱུང་རིག་གནས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆེ་ཤོས་དང་། བོན་

གྱི་ཤེས་རིག་ནི་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་གནའ་རབས་ཤེས་དཔལ་གྱི་ཁུངས་གཏུགས་སའི་ཆུ་འགོ་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་དེ་ད་ལྟ་

ཁས་བླངས་མཁན་གྱི་མཁས་དབང་ཇེ་མང་དུ་འགོྲ་བཞིན་པ་དང་།   དུས་མཚུངས་བོད་རིག་པའི་གནས་ལ་དོན་

གཉེར་བྱེད་མཁན་གཞོན་སྐྱེས་སྔར་ལས་མང་བ་ཞིག་གིས་ཀྱང་བོན་གྱི་རིག་གནས་དང་ཞང་ཞུང་གི་ལོ་རྒྱུས་ལ་

དོ་སྣང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་ནི་སོྤྲ་སྣང་སྐྱེ་འོས་པའི་རྣམ་པ་བཟང་པོ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། 

ད་ཐེངས་བོན་གྱི་ཕྱག་དཔེ་རྩ་ཆེན་འབོར་ཆེན་འདི་འདྲ་དུས་གཅིག་ཏུ་དཔེ་སྐྲུན་གནང་བ་དེ་བཞིན་

ལོ་རྒྱུས་དང་དེང་རབས་ཀྱི་དོན་སྙིང་ཆེན་པོ་ལྡན་ཡོད་ལ།  རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་བོད་རིག་པའི་ཕྱག་ལས་གནང་

མཁན་མཁས་དབང་ཚོས་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པོ་གནང་སྲིད་པ་མ་ཟད་བསྔགས་བརྗོད་ཀྱི་མེ་ཏོག་ཀྱང་ས་ཕྱོགས་

ཀུན་ནས་རང་བཞིན་དུ་འཐོབ་བར་ངེས།   དེས་ན་བོད་རིག་པའི་སོྐར་གྱི་སོླབ་ཁྲིད་དང་ཞིབ་འཇུག    ལྷག་པར་

དུ་གཏིང་མཐའ་དཔོགས་པར་དཀའ་བའི་ཞང་ཞུང་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་རིག་གནས།  བོན་གྱི་ཆོས་ལུགས་བཅས་ལ་

འདི་ལྟ་བུ་ངོ་མཚར་ལྡན་ཡོད་པ་ཤེས་རོྟགས་བྱེད་རྒྱུར་ཕན་ནུས་ཆེ་ཐོན་དང་།   བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་གི་བྱ་

བཞག་སྔར་ལས་མ་ཉམས་གོང་འཕེལ་འགོྲ་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་ཆེན་པོ་ཐེབས་རྒྱུ་ནི་སོྨས་མི་དགོས།   ཐེངས་འདིར་

རླབས་པོ་ཆེའི་ཕྱག་ལས་འདིའི་ནང་དངོས་སུ་ཐུགས་འགན་བཞེས་མཁན་གྱི་རོྩམ་སྒྲིག་དབུ་འཛིན་དང་དཔྱད་

བྱང་ངོས་པ་ཚེ་གཡང།

རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཨུ་ཡོན།    

བོད་ལྗོངས་སློབ་ཆེན་གྱི་སློབ་སྤྱི་གཞོན་པ་དང་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ།    

བོད་ལྗོངས་སློབ་ཆེན་བུད་མེད་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་འགན་འཛིན། 

གནའ་རབས་ཤེས་དཔལ་གྱི་འགོ་ཁུངས།

	 	 སྨོན་པ་ཡིད་བཞིན་དབང་རྒྱལ།

  ཨོཾ་སྭ་སྟི ལྷུན་པོའ་ིརྩེར་གནས་གངས་ཅན་བོད་ཡུལ་གྱི།  །

   ཆོས་དང་རིག་གནས་ཕྱི་མོ་བོན་ཡིན་པས།  །

   དེ་ཡི་བསྟན་པ་ས་ཆེན་ཡོངས་ཁྱབ་ཅིང་།  །

   འཕྲིན་ལས་སྲིད་མཐའི་བར་དུ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག  །

གོ་འཇོ་དབང་འདུས། 

བོད་ལྗོངས་གསོ་རིག་སློབ་ཆེན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ།

འབུམ་རམས་པ་དང་རབ་འབྱམས་པའི་མཛུབ་སྟོན་སློབ་དཔོན། 

ཡིག་འཚོལ་བསྡུ་གནང་མཁན་གྱི་མཁས་དབང་རྣམ་པ།   དེ་བཞིན་ཕྱག་ལས་འདིའི་ནང་རང་རང་གི་བོླ་གོྲས་

དང་ནུས་པ་འདོན་འབུལ་མཁན་བཅས་ཀྱིས་སྐུ་ངལ་ཁྱད་བསད་ཀྱིས་རིན་ཐང་བྲལ་བའི་དཔེ་ཚོགས་འདི་ལྟ་བུ་

ཀོླག་པ་པོའ་ིསྤྱན་སྔར་བསྟར་འབུལ་གནང་ཐུབ་པར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཕོྱགས་མཚུངས་ལས་དོན་འདིར་

ཐུགས་ཁུར་དང་རྒྱབ་སོྐྱར་གནང་མཁན་ལྷན་རྒྱས་ལ་གུས་བཀུར་ཡི་རང་ཞུ་བཞིན་ཡོད། 

སླད་ཀྱི་ཆར་ཡང་ཕྱག་དཔེ་རྩ་ཆེན་དེ་དང་འདི་འདྲ་བ་འཚོལ་བསྡུ་དང་མྱུར་སོྐྱབ།  སྲུང་སོྐྱང་བཅས་ཀྱི་

ཐད་སྔར་ལས་ཐུགས་སྣང་དང་ཐུགས་ནུས་ཡོད་རྒུ་འདོན་འབུལ་གནང་རྒྱུ།  དུས་མཚུངས་རང་རེའི་སྤྱི་ཚོགས་

ཀྱི་ཁོངས་མི་ཚང་མས་ཀྱང་འདིའི་ཐད་ལ་དོ་སྣང་དང་རང་རང་གི་འོས་འགན།  འགན་ཁྲིར་ངོས་འཛིན་བཅས་

བྱས་ཏེ་བྱ་བཞག་རླབས་པོ་ཆེ་འདི་བཞིན་གེགས་མེད་བདེ་བླག་ངང་ལེགས་འགྲུབ་ཡོང་བའི་ལྷག་བསམ་སྨོན་

འདུན་བཟང་པོ་དང་བཅས།  

                                                                        བྱང་ངོས་པ་ཚེ་གཡང་གིས། 

                                                      སྤྱི་ལོ༢༠༡༠ལོའ་ིཟླ༥པར་ལྷ་ལྡན་གྲོང་ཁྱེར་ནས། 

ཅེས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་ཉིད་གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་དཔེ་ཚོགས་ཆོས་སྦྱིན་མི་ཟད་པའི་པར་དུ་བསྐྲུན་

སྐབས་ཤིས་ཚིག་ཏུ། བོད་ལྗོངས་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིདགེ་མིང་འཛིན་པ་གོ་འཇོ་དབང་འདུས་ཀྱིས་སྤྱི་

ལོ༢༠༡༠ལོའ་ིཟླ༣ཚེས༣ཉིན་བྲིས་ཏེ་ཕུལ།
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●ལེ་ཚན་གསུམ་པ།  མདོ་སྔགས་བཤད་སྒྲུབ་ལྗོན་པའི་དགའ་ཚལ།●



གཞལ་མེད་ཀྱི་བྱས་རྗེས།

ད་ལྟ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་དུ་བསྐྲུན་བཞིན་པའི༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽

ཅེས་པའི་བོན་གྱི་ཆོས་གཞུང་གཙོ་བྱས་པའི་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གནས་སྐོར་གྱི་དཔེ་

ཚོགས་འདི་ནི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཞིབ་འཇུག་ཕྱོགས་ལ་བཞག་པའི་བྱས་རྗེས་བླ་ན་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ།    

དཔེ་ཚོགས་འདིས་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གི་ཞིབ་འཇུག་དང་།  སྒོས་སུ་གནའ་བོའ་ིཆོས་ལུགས་

རིག་གནས་སྐོར་གྱི་ཞིབ་འཇུག་ལ་རིན་ཐང་ཆེ་བའི་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆའི་མཐུན་རྐྱེན་བསྐྲུན་པ་མ་ཟད།    

ད་ལྟའི་སློབ་གྲྭ་ཆེ་འབྲིང་གི་དགེ་རྒན་དང་ཁྱད་པར་དུ་ན་གཞོན་ཤེས་ཡོན་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་མི་རིགས་རང་

གི་གནའ་བོའ་ིཆོས་ལུགས་རིག་གནས་སྐོར་ལ་རྒྱུས་མངའ་བ་དང་།  སློབ་གྲྭ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་གྱི་བསླབ་

དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་པ་བཅས་ལ་གནའ་བོའ་ིཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གནས་བོན་གྱི་ཆོས་གཞུང་དང་ལོ་

རྒྱུས་དེ་མིན་བཟོ་རིག་པ་དང་སྒྲ་སྙན་ངག་སོགས་བཅུ་ཕྲག་རིག་གནས་སྐོར་གྱི་དཔེ་དེབ་ཉེར་ལྔ་དཔྱད་གཞིར་

བཏོན་པ་ནི་རིན་ཐང་ལྡན་པའི་མཆོག་གི་སྐྱེས་ཡིན་པས་ཀུན་གྱིས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བར་ཞུ་དགོས་པ་དང་།  

དཔེ་ཚོགས་དེ་དག་ལ་ལྟ་ཀློག་དང་ཞིབ་འཇུག་གི་གཞི་ནས་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་ཀྱི་སྙིང་བཅུད་བླངས་ནས་

ཉམས་པ་སོར་ཆུད་དང་མ་ཉམས་གོང་འཕེལ་དུ་གཏོང་བའི་ལས་ལ་འབད་བརྩོན་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེའོ། །

ཞེས་ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སོླབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིབོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་རིག་གནས་སོླབ་གླིང་གི་དགེ་མིང་འཛིན་པ་རོྡ་རྗེ་རིན་ཆེན་གྱིས་

སྤྱི་ལོ༢༠༡༠ལོའ་ིཟླ༥པའི༡༨ཉིན་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་མོ་ལན་གྲུ་ནས་ཕུལ།

རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན།

ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་

རྩོམ་རིག་སློབ་གླིང་གི་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ།

བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་རྩོམ་རིག་སློབ་གླིང་གི་གཙོ་འཛིན།

འབུམ་རམས་པའི་མཛུབ་ཁྲིད་དགེ་རྒན།

ཆེད་དུ་ཕུལ་བའི་གཏམ།

བོད་ཀྱི་གནའ་རབས་ཆོས་རིག་གི་འགོ་ཁུངས་ནི་ཡ་ཐོག་ཞང་ཞུང་བོན་གྱི་ཤེས་རིག་ཏུ་ངེས་ལ།  དུས་

ཡུན་རིང་པོའ་ིལོ་རྒྱུས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རིག་པའི་ཆུ་ཀླུང་མང་པོ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བབས་པར་བརྟེན།  བོད་

ཀྱི་རིག་གནས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་ཡོངས་སུ་འཕེལ་རྒྱས་དང་འཐུས་ཚང་ཅན་དུ་ཕྱིན་ཏེ།  ད་ལྟ་མཚོ་བོད་མཐོ་སྒང་

གི་རིག་གནས་ཞེས་མི་རིགས་དང་ས་གནས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་མངོན་པར་བཀྲ་བའི་རིག་གཞུང་ནོར་བུའི་བང་

མཛོད་ལྟ་བུར་ཆགས་ཡོད།  བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའ་ིནང་གི་བོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་།  བརྡ་དག་

སྙན་རྩིས།  བཟོ་གསོ་ཚད་མ།  མཛོད་འདུལ་དབུ་ཕར།  སྔགས་རྫོགས་བཅས་ཀྱི་ཉིང་བཅུད་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་

པའི༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽ཅེས་པའི་དཔེ་ཚོགས་འདི་ལེགས་སྒྲིག་དང་པར་སྐྲུན་འགྲེམ་

སྤེལ་བྱས་པ་འདིས་བོད་ཀྱི་བོན་པོའ་ིཆོས་ལུགས་དང་གནའ་བོའ་ིལོ་རྒྱུས།  སྤྱི་ཚོགས་དམངས་སྲོལ་སོགས་

རིག་གཞུང་ཚན་ཁག་མང་པོར་གཞི་ནས་དོན་དང་མཐུན་པའི་གོ་བ་ཡང་དག་ལེན་པར་དགོས་ངེས་ཀྱི་དཔྱད་

གཞིའི་ཡིག་ཆ་གལ་ཆེན་ཁ་སྐོང་བྱས་ཡོད་ཅིང་།  མ་ཟད་ལས་དོན་འདི་བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་རྒྱུད་

འཛིན་དར་སྤེལ་བྱེད་པར་ཕན་ནུས་བཟང་པོ་འདོན་པའི་ཕྱག་རྗེས་གལ་ཆེན་གྱི་གྲས་སུ་བགྲང་འོས་པ་དང་།  

དེར་བརྟེན་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ལོ་རྒྱུས་འཕེལ་རྒྱས་ཁྲོད་ཀྱི་བོན་པོའ་ིརིག་གཞུང་གི་གོ་གནས་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་

ལོ་རྒྱུས་གསར་བའི་རྡོ་རིང་དེ་གཏན་དུ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག

ལན་གྲུ་སློབ་ཆེན་ནུབ་བྱང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཞིབ་འཇུག་གླིང་གི་དགེ་མིང་བ་འབྲུག་ཐར་ནས།

འབྲུག་ཐར།

ལན་གྲུ་སློབ་ཆེན་ནུབ་བྱང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཞིབ་འཇུག་གླིང་གི་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ།

རྒྱལ་ཁབ་རང་བྱུང་ཚན་རིག་ཐེབས་རྩ་ཚོགས་པའི་ཆེད་མཁས།

འབུམ་རམས་པ་དང་རབ་འབྱམས་པའི་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་མཛུབ་སྟོན་དགེ་རྒན།

76

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

77

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



ལྷུན་བརྗིད་གངས་ཀྱི་བླ་རི་དགུང་ལ་བསྙེགས།  །

རྣམ་མང་གྲུབ་མཐའི་ཆུ་ཀླུང་ཕྱོགས་སུ་འཁྱིལ།  །

གཏམ་འབྱོར་འོད་རིས་སྣ་ལྔའི་མདངས་གསལ་བའི།  །

དཔེ་ཚོགས་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་ལྟ་ན་སྡུག  །

རིག་པའི་དབྱིག་མཛོད་མདོར་ལ་ཕངས་སེམས་ཀྱིས།  །

འབད་བརྩོན་འཕྲུལ་གྱི་ཞགས་པ་རིང་བསྐྱངས་ཏེ།  །

བོན་གྱི་རིག་གཞུང་འདབ་བརྒྱའི་མེ་ཏོག་མང་།  །

སྐྱེད་ཚལ་གཅིག་ཏུ་བསྡམས་འདི་ལྷག་བསམ་དགེ  །

འོ་མའི་ཆུ་གཏེར་བསྲུབས་ལས་མ་འཁྲུངས་ཤིང་།  །

ལྷ་ཆེན་རལ་བའི་རྒྱན་དུ་ཁུགས་མིན་པའི།  །

ཞང་ཞུང་ཡུལ་ནས་ཚེས་པའི་ཟླ་བ་འདིས།  །

གནམ་སའི་བར་ལ་འོད་ཀྱི་སྐས་ཤིག་བཙུགས།  །

ལོ་རྒྱུས་དར་སྐུད་ཡ་ཐོག་རིང་མོར་བསྲིངས།  །

བོན་སྒོ་ཁྲི་ཕྲག་སྲིད་པའི་དབྱིངས་སུ་འཁོར།  །

གཙུག་ལག་སྒྱུ་མའི་ནོར་གྱི་མཆོད་ཕྲེང་འདི།  །

རྙེད་པར་དཀའ་བའི་དཔྱད་གཞིའི་རི་མོ་ཉིད།  །

ཆོས་ཞེས་སྤྱི་བོའ་ིགཙུག་ཏུ་བཀུར་ན་འང་།  །

བོན་ཞེས་སྨོད་པའི་སྡིགས་མཛུབ་དེ་ཡང་མིན།  །

ཐམས་ཅད་གངས་རིའི་བདག་པོའ་ིཁྱིམ་གཞིས་སུ།  །

གཏེར་དུ་སྦས་པའི་མེས་པོའ་ིཁྱད་ནོར་ཡིན།  །

ཆོས་ལ་བོན་འདྲེས་བོན་ལ་ཆོས་འདྲེས་ཞེས།  །

ཆོས་ཀྱི་ཉི་མའི་ལེགས་བཤད་བསམ་པར་རིགས།  །

ཆོས་མིན་ཁྲག་གིས་མིག་རྩ་དམར་བཞིན་དུ།  །

ཆོས་བོན་རིས་སུ་གཅོད་རྣམས་ངལ་བའི་རྒྱུ།  །

འོན་ཀྱང་འཇིག་རྟེན་མོས་པ་སྣ་ཚོགས་པ།  །

གྲོས་དང་ཁྲིམས་ཀྱིས་མཐུན་ཐབས་མི་འོང་བས།  །

ལྟ་སྒོམ་གྲུབ་མཐའི་སྤྱོད་ཚུལ་ཇི་སྙེད་པ།  །

རང་རང་སོ་སོའ་ིལུང་བཞིན་བསྐྱངས་ན་ལེགས།  །

དཔེ་ཚོགས་གང་ཞིག་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་གྱི།  །

ཆུ་བོ་ཇི་བཞིན་ངལ་མེད་རྟག་འབབ་ཅིང་།   །

ཁ་བའི་རིག་གཞུང་དཔག་བསམ་ལྗོན་བཟང་གི  །

ལོ་འབྲས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག  །

ཅེས་པ་འདི་ནི་རྒྱལ་མོ་འབྲུག་པ་ནས།

སྤྱི་ལོ༢༠༡༠ལོའ་ིཟླ༤ཚེས༢༨ལ་བྲིས་པ་དགེ།

རྒྱལ་མོ་འབྲུག་པ། 

ཀྲུང་གོ་བོད་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་པ།

ཀྲུང་གོའ་ིབོད་རིག་པའི་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་གཙོ་འཛིན། 

ཀྲུང་གོའ་ིདཔར་གཞི་མཐུན་ཚོགས་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་

ལས་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་གཙོ་འཛིན།

བོན་གྱི་དཔེ་ཚོགས་ཆེན་མོ་པར་དུ་བསྐྲུན་པར་ཕུལ་བ།
རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་ཡིག

༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽པར་དུ་བསྐྲུན་པར་ཉེ་བའི་སྤྲོ་སེམས་བརྟས། 

བོད་གངས་ཅན་གྱི་རིག་གནས་ཁྲོད་བོན་བསྟན་གྱི་རིག་གནས་ནི་དར་ཡུན་རིང་བོའ་ིརིག་གནས་

ཤིག་ཡིན་པ་དང་དེ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གནང་མཁན་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དུས་སྐབས་མི་འདྲ་བའི་ནང་

རང་རང་གི་ཤེས་རབ་དང་བློ་གྲོས་ཀྱི་རྩལ་ལས།  བོད་ཀྱི་རིག་གནས་དང་ལོ་རྒྱུས་སོགས་མི་རིགས་འདི་ཉིད་

ཀྱི་རིག་པའི་གནས་ཀུན་ལ་ཞིབ་འཇུག་གནང་པའི་གྲུབ་འབྲས་གླེགས་བམ་གྱི་གཟུགས་སུ་བྱུང་བ་འདི་ནི་

མ་འོངས་བོད་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་གཏིང་ཟབ་ཏུ་སྤེལ་བར་དགེ་མཚན་ཆེ་བར་མ་ཟད། རིག་གནས་འདི་བོད་

གངས་ཅན་གྱི་རིག་གནས་ཀྱི་འབབ་ལྡན་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གྲོགས་སུ་འགྱུར་བར་གདོན་མི་ཟ་ཞིང་། ད་

ལམ་དེབ་གྲངས་ཉེར་ལྔའི་བདག་ཉིད་ཅན་པར་བསྐྲུན་བྱུང་པ་ནི་ཐུན་མིན་རིག་གནས་འདི་ཉིད་སྔར་ལས་

འཕེལ་རྒྱས་སུ་འགྲོ་བར་རྨང་འདིང་བའི་མཛད་སྒོ་ལྟ་བུར་གྱུར་བས་བདག་གིས་ལྷག་བསམ་དག་པས་རྟེན་

འབྲེལ་ཞུ་བ་ཡིན།

ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིབོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་རིག་གནས་སློབ་གླིང་གི་དགེ་མིང་འཛིན་པ་

ཁ་སྒང་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་གིས་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་ལན་གྲུ་ནས༢༠༡༠ཟླ༢ཚེས༢ཉིན།

ཁ་སྒང་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་། 

ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ།

བོད་རིག་པའི་རབ་འབྱམས་པའི་མཛུབ་སྟོན་དགེ་རྒན།

78

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

79

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



མཛད་འཕྲིན་གྱི་འོད་སྣང་།

༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽ཅེས་པའི་དཔེ་ཚོགས་འདི་ནི།  སྟོན་པ་གཤེན་རབ་ཀྱི་བཀའ་

དང་བོན་གྱི་མཁས་དབང་རིམ་བྱོན་གྱིས་མཛད་པའི་བརྩམས་ཆོས་ཕོན་ཆེ་བ་ལས་ཤིན་ཏུ་གཅེས་ཤིང་མཁོ་ཆེ་

ལ་རང་དགར་ལག་ཏུ་སོན་དཀའ་བ་དུ་མ་ཞིག་དཀའ་སྤྱད་འབད་བརོྩན་ཆེན་པོས་ཕོྱགས་གཅིག་ཏུ་བཏུས་ནས་

ལེགས་པར་བསྒྲིགས་པ་ལས་གྲུབ་ཅིང་།  དཔེ་ཚོགས་འདིར་བདམས་པའི་དཔེ་རྣམས་བརྩམས་དུས་ཀྱི་ཆ་ནས་

སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་ཚང་ཞིང་།  བརོྗད་བྱའི་ཆ་ནས་ཆོས་ལུགས་དང་།  རིག་གནས།  ལོ་རྒྱུས་སོགས་ཁྱབ་རྒྱ་ཆེ་

ལ།  བོན་གྱི་བསྟན་པའི་བྱུང་རིམ་ལས་གྲགས་པ་དང་འཕྲིན་ལས་ཆེ་བ་ཤ་སྟག་ཏུ་འདུག་ན།  འདི་ནི་སྤྱིར་བོད་

ཀྱི་རིག་གནས་དང་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཆ་ཡོངས་ནས་རྒྱུས་ལོན་དང་ཞིབ་འཇུག་བྱ་བ་དང་།  ལྷག་པར་བོན་གྱི་ཆོས་དང་

རིག་གནས་སོྐར་གྱི་རིག་ཚན་འཛུགས་སྐྲུན་དང་།  ཡིག་ཆ་ལེགས་སྒྲིག་གི་ཕོྱགས་ལ་རྩིག་རྨང་འདིང་བའི་ལས་

ཀ་ཆེན་པོ་ཞིག་བགྱིས་པར་སྣང་བས།  སྒྲིག་མཁན་གྱིས་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ཕྱོགས་ལ་འདི་

འདྲའི་ལག་རྗེས་ཆེན་པོ་བཞག་པ་ལ།  ཁོ་བོས་སྙིང་གི་ཁོང་ནས་ལེགས་སོ་འབུལ་བར་བྱེད་དོ། །

ཞེས་མཚོ་སྔོན་དགེ་ཐོན་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིདགེ་མིང་འཛིན་པ་རྒྱ་ཡེ་བཀྲ་བྷོས།

༢༠༡༠ལོའ་ིཟླ༥ཚེས༡ལ་ཟི་ལིང་ནས།

རྒྱ་ཡེ་བཀྲ་བྷོ། 

མཚོ་སྔོན་དགེ་ཐོན་སློབ་ཆེན་མི་རིགས་དགེ་ཐོན་སློབ་གླིང་གི་

སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་དང་གཙོ་འཛིན་གཞོན་པ།  

རབ་འབྱམས་པའི་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་མཛུབ་སྟོན་དགེ་རྒན།  སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་ཀྱི་བང་མཛོད།
བོན་གྱི་རིག་གཞུང་ནི་བོད་རིག་པའི་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། གངས་ཏི་སེའི་ཉེ་

འཁོར་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་མང་པོ་ཞིག་གི་རིག་གནས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱང་ཡིན་པས། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་

རྒྱུན་རིང་ཞིང་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱ་ཆེ་ལ། ཡིག་ཚངས་ཀྱི་རྔམ་མཐུག་པའི་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་ཀྱི་བང་མཛོད་

ཆེན་པོ་ཞིག་རེད།

ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་རིང་འདིར། བོད་པའི་རིག་གཞུང་ལ་མཐོང་ཆེན་གནང་མཁན་གྱི་མཁས་པ་ལྷན་རྒྱས་

ཀྱི་འབད་འབུངས་ལ་བརྟེན་ནས་བོན་གྱི་གནའ་བོའ་ིཡིག་ཆ་དཀོན་པོ་ཁག་ཅིག་ཀློག་མཁན་དག་གིས་བེད་

སྤྱོད་ཐུབ་པ་བྱུང་ལ། རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་ཀུན་ནས་བོན་གྱི་ཤེས་རིག་ཐད་ཀྱི་དཔྱད་འབྲས་ཀྱང་མི་ཉུང་བ་ཞིག་

མཐོང་ཐུབ་པར་གྱུར། ཡིན་ནའང་བོན་པོའ་ིརིག་གཞུང་ཐད་ཀྱི་གདོད་མའི་རྒྱུ་ཆ་མང་པོ་ཞིག་ད་དུང་དམངས་

ཁྲོད་ན་ཐར་ཐོར་དུ་ལུས་འདུག དེ་དག་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་ངང་ནས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་གནང་རྒྱུ་དང༌། རིགས་

བཀར་ཏེ་པར་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུ་ནི་བོན་གྱི་རིག་གནས་མྱུར་སྐྱོབ་བྱེད་མཁན་དང༌། བོན་གྱི་ཤེས་རིག་ལ་དཔྱད་པ་

གནང་མཁན་དག་གིས་སོྐམ་པའི་ཆུ་དང་ལོྟགས་པའི་ཟས་བཞིན་རེ་སོྨན་བྱེད་པའི་གནས་ཤིག་རེད། 

ད་རེས་བོན་གྱི་ཤེས་རིག་གི་ཆེད་མཁས་མང་པོས་དེ་དོན་ཐུགས་སུ་བཞེས་ནས་ངལ་བ་ཁྱད་བསད་ཀྱིས་

དེབ་ཉེར་ལྔའི་བདག་གཉེར་ཅན་གྱི༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽ཞེས་པ་འདི་དཔེ་སྐྲུན་གནང་འདུག 

དཔེ་ཚོགས་འདི་ནི་ད་སྔ་ཁྱབ་ཁོངས་འདིའི་ཁྲོད་དུ་པར་སྐྲུན་བྱས་པའི་དཔེ་དེབ་ཀུན་ལས་གྲངས་ཀ་ཆེས་མང་

ཤོས་དང༌། སྣ་གྲངས་ཆེས་འཛོམས་ཤོས། ཁྱབ་ཁོངས་ཆེས་ཡངས་ཤོས་ཀྱི་དཔེ་ཚོགས་ཤིག་ཡིན་པས། བོན་གྱི་

རིག་གཞུང་རྒྱུན་འཛིན་དང་འཕེལ་རྒྱས་འབྱུང་ཐབས་ཀྱི་བྱ་གཞག་རླབས་པོ་ཆེ་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། དཔེ་

ཚོགས་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་བོན་གྱི་ཤེས་རིག་ལ་གོ་བ་གཏིང་ཟབ་ལེན་ཐུབ་རྒྱུ་དང་དཔྱད་འབྲས་སྣ་འཛོམས་

འབྱུང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡང་གདོན་མི་ཟ། ཁོ་བོས་བཞེད་དོན་དེ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་སེམས་ཁོང་ནས་བཀྲ་ཤིས་རྟེན་

འབྲེལ་ཞུ་བ་ཡིན། 
ཞེས་བན་གོའམ་དབྱངས་ཅན་སྒེག་པའི་བློ་གྲོས་སུ་འབོད་པས།

༢༠༡༠ལོའ་ིཟླ༥པའི་ཚེས༡༠ལ་སྤོས་ལྡན་གྲོང་ཁྱེར་ནས་སྦྱར་བའོ། །

བན་གོ 

ལྷོ་ནུབ་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིདགེ་རྒན་ཆེན་མོ།

ལྷོ་ནུབ་སློབ་ཆེན་བོད་རིག་པའི་སློབ་གླིང་གི་གཙོ་འཛིན།

རབ་འབྱམས་སློབ་མའི་མཛུབ་སྟོན་དགེ་རྒན།
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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།●



བུ་བཞི་བསམ་པའི་དོན་འགྲུབ།

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་བོད་ཡིག་སྡེ་ཁག་གི་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ།

རབ་འབྱམས་པའི་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་མཛུབ་སྟོན་དགེ་རྒན།

རེ་ལྟོས་ཀྱི་མིག་འབྲས།  
གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་ཚོགས་པར་སྐྲུན་དང་འགྲེམ་སྤེལ་བྱེད་པ་འདི་ནི་བོན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་

འཛིན་པའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་འཚོ་བའི་ཁོྲད་ཀྱི་དོན་ཆེན་རྣམ་པར་དགེ་བ་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད།  བོད་

ཀྱི་ཤེས་རིག་སྤྱི་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་དོན་

རྐྱེན་གལ་ཆེན་ཞིག་ཀྱང་ཡིན།  འཛམ་གླིང་ཁོར་མོ་ཡུག་གི་ཆབ་སྲིད་དང་སྤྱི་ཚོགས་འདུ་ཤེས་ཀྱི་འཕེལ་ཕོྱགས་

ལ་དཔག་ན།  དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པ་དེ་བོད་ཤེས་རིག་སྤྱི་དང༌།  ཁྱད་པར་དུ་བོད་ཀྱི་གཉུག་མའི་ཆོས་ལུགས་

གཡུང་དྲུང་བོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནའ་བོའ་ིཤེས་རིག་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པའི་བསྐལ་བ་ཡག་པོ་ཞིག་གི་དབུ་

བཟུང་ཡོད་པར་སེམས།  དེ་བས་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པ་དང་བོད་གདོད་མའི་རིག་གནས་དང་

ཤེས་རིག་ལ་དོ་ཁུར་དང་སྲི་ཞུ་ཏོག་ཙམ་བསྒྲུབ་ལ་མོས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྙིང་ཐག་པ་ནས་དགའ་བསུ་དང་རོྔ་ཐོག་གིས་

མཐུན་རྐྱེན་བསྐྲུན་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་དུ་མཐོང༌།  

བོད་ཀྱི་རིག་གནས་སྤྱི་ལ་ཞིབ་འཇུག་གི་སོྤྲ་བ་ཏོག་ཙམ་ཡོད་པ་སྐྱེ་བོ་ཐ་མལ་བ་དག་གི་མིག་རྒྱང་གིས་བལྟས་

ཚེ།  གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་ཚོགས་དེ་ཆོས་ལུགས་གྲུབ་མཐའི་ཆོས་གཞུང་ཁོ་ན་ཞིག་མ་ཡིན་ཏེ།  ཆབ་

སྲིད་སྒྲུང་ལྡེའུ་བོན་གསུམ་གྱིས་བསྐྱངས་ཤེས་པ་ཇི་བཞིན།  བོན་གྱིས་གཙོ་བོ་བྱས་པའི་གདོད་མ་བོད་ཀྱིས་ལོ་ངོ་

སོྟང་ཕྲག་དུ་མར་གསར་སྐྲུན་བྱས་པའི་ཤེས་རིག་གི་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་གོ་ཞིང༌།  སྒྲུང་ལྡེའུ་བོན་གསུམ་

དུ་བསྡུས་པའི་ཤེས་རིག་གི་ཁྱབ་ཁོངས་དེའི་ནང་དུ་བོད་གདོད་མའི་ཆོས་ལུགས་དང་མཚན་ཉིད་རིག་པ།  ཆབ་སྲིད་

རིག་པ་དང་ལོ་རྒྱུས།  དཔལ་འབོྱར་དང་དམག་དོན།  རོྩམ་རིག་དང་དམངས་སོྲལ།  མི་ཆོས་དང་ཡུལ་ཚོས།  བསམ་

བོླ་དང་འདུ་ཤེས་སོགས་ཤེས་རིག་གི་ཡན་ལག་ཆ་ཡོངས་སུ་འདུས་པ་ལ།  བོད་ཀྱི་འགོྲ་བ་འདི་ཤེས་རོྨངས་དང་དམུ་

རོྒད་ལས་གོྲལ་ནས་མི་རིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གར་སྟེགས་སུ་བསོྐྱན་པའི་བསམ་བོླའ་ིཤེས་རིག་གི་རྨང་གཞི་

ཉག་ཅིག་དེ་ཡིན།  དེ་བས་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་ཤེས་རིག་དང་སྒང་བ་བོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་གཉིས་གཟུགས་དང་གྲིབ་མ་

བཞིན་དུ་གོམ་འགོྲས་གཅིག་ཏུ་སོྤས་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་པས།  བོད་གདོད་མའི་ཤེས་རིག་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པར་ནང་

བསྟན་ཆོས་ལུགས་ཀྱིས་ཚབ་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་རིག་གནས་ཁྱད་ཆོས་དང་ཡོན་ཏན་ལྡན་པ་ཡིན།  

གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་ཚོགས་པར་སྐྲུན་དང་འགྲེམ་སྤེལ་གྱི་ལེགས་བྱས་དེས།  བོན་གྱི་ཆོས་

ལུགས་རིག་གནས་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་པ་སྤྱི་དང༌།  མཚུངས་སུ་བསྟན་པ་སྔ་དར་ཡར་སོྔན་དུ་བོད་ཀྱི་འགོྲ་བ་འདིས་

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བསྐལ་བ་རིང་མོར་འབད་པས་བསྐྲུན་པའི་དངོས་པོའ་ིདཔལ་ཡོན་དང་བསམ་པའི་དཔལ་ཡོན་གྱི་འབྲས་

བུ་གསེར་ལས་དཀོན་པ་རྣམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་པ་དང༌།  དེང་རབས་འཛམ་གླིང་ཁོར་མོ་ཡུག་ཏུ་མཐོང་ཆེན་བྱེད་

བཞིན་པའི་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་བྱ་བཞག་གོང་དུ་སྤེལ་བའི་སྒུལ་ཤུགས་དང་ཞིབ་འཇུག་རྒྱུ་ཆ་མིག་འབྱེད་

གསེར་གྱི་ཐུར་མ་ལྟ་བུ་འདོན་སོྤྲད་བྱེད་ཐུབ་པར་ཡིད་ཆེས་བརྟན་པོ་ཡོད།  

བུ་བཞི་བསམ་པའི་དོན་གྲུབ་ནས༢༠༡༠ལོའ་ིཟླ༡ཚེས༣༠ལ་ཕུལ།  

ཤིས་ཚིག་སྤྲིན་གྱི་མེ་ཏོག

༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽ཀྱི་དཔེ་ཚོགས་འདི་ཡི་བརྗོད་བྱའི་དོན་ལ་སེམས་ན། བོན་

གྱི་སྟོན་པའི་མཛད་རྣམ་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་དང༌། བོན་ལུགས་ལྟར་གྱི་བརྡ་དག་སྙན་གསུམ་དང༌། བཟོ་

གསོ་ཚད་སོགས་ཐུན་མོང་གི་རིག་གནས་དང༌། ཐེག་རིམ་དབུ་མ། ཕར་ཕྱིན་འདུལ་མཛོད། གསང་སྔགས་རྒྱུད་

སྡེ་སོགས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གནས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཁག་མ་ཚང་མེད་པ་ལྟ་བུར་མཁོ་བསྡུ་དང་ཕྱོགས་

སྒྲིག་མཛད་འདུག་པ་ལགས་ན། ཚུལ་དེས་མ་འོངས་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་སྤྱི་དང༌། ཁྱད་པར་བོན་གཞུང་

དང་འབྲེལ་བའི་བོད་ཀྱི་གནའ་བོའ་ིརིག་གནས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཞིབ་འཇུག  དེ་བཞིན་ཞང་བོད་རིག་གནས་ཀྱི་

ཞིབ་འཇུག་སོགས་ལ་གལ་ཆེའི་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་མཁོ་འདོན་མཛད་པར་བདེན་ངེས་ཀྱིས་ངེད་བོད་ཀྱི་

རིག་གཞུང་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་དང་བྱེད་བཞིན་པ་རྣམས་དང༌། བྱེད་པར་ཕྱོགས་པའི་བློ་ལྡན་སུ་ཞིག་ཡིན་

རུང་ཚུལ་དེར་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ཀྱི་ཤིས་ཚིག་མེ་ཏོག་མི་འཐོར་བ་ཅི་ལ་སྲིད་དེ་མི་སྲིད་ན། འདིས་ཀྱང་འབྱུང་

འགྱུར་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་གི་ཚ་རླབས་ཡར་ཟླའི་དཔལ་ལ་བསྙེགས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག་གུ།

སྐལ་བཟང་དབང་འདུས་ཀྱིས།

སྤྱི་ལོ༢༠༡༠ལོའ་ིཟླ༢ཚེས༡བཟང་པོར།

སྐལ་བཟང་དབང་འདུས། 

བོད་ལྗོངས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིསློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་གཞོན་པ།

བོད་ལྗོངས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིརིག་གཞུང་སློབ་གླིང་གི་ཧྲུའུ་ཅི་དང་གླིང་གཙོ་གཞོན་པ།

82

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

83

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



ཚེ་དབང་ལྷ་མོ། 

ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིབོད་རིག་པ་

ཞིབ་འཇུག་གླིང་གི་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ།  

འབུམ་རམས་པའི་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་མཛུབ་སྟོན་དགེ་རྒན།  

ཤིས་ཚིག་ཏི་སེའི་འོད་སྣང་།  

རིམ་བྱུང་བཙན་པོས་བསགས་པའི་ཕ་ནོར་ཆེ།  །

གངས་ལྗོངས་རིག་གཞུང་རྒྱ་མཚོའི་ཕྱི་མོ་མཆོག །  

བོན་གཞུང་པདྨ་གསར་བའི་དཔལ་ཡོན་ལ།  །

ཕྱི་རབས་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཅིས་མི་བསྔགས།  །

དེང་དུས་འཛམ་གླིང་འདིར་སྙན་གྲགས་ཀྱི་བ་དན་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་གཡོ་བཞིན་པ་ནི་བོད་ཀྱི་ཤེས་

རིག་ཡིན་ཞིང་།  དེའི་ཕྱི་མོའམ་རྨང་གཞི་ནི་བོན་གྱི་རིག་གནས་ཤེས་རིག་རྣམས་ཡིན་པར་སྨོས་མ་དགོས་

པ་རེད།  འོན་ཀྱང་ལོ་མང་རིང་ལ་ཕ་རྗེས་བུ་ཡིས་ཟིན་གྱུར་ལྟ་ཞོག  མེས་པོ་གོང་མའི་མཛད་རྗེས་རྣམས་ལ་

དམའ་འབེབས་དང་ངན་སྨྲས་བྱས་ཏེ་བོན་གྱི་རིག་གཞུང་རྣམས་འཆད་སྤེལ་བྱ་བ་ལ་བཀག་འགོག་གང་མང་

ཞིག་འཕྲད་ཡོད།  ད་ལན༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽ཅེས་པའི་དཔེ་ཚོགས་ཕྱོགས་སྒྲིག་གནང་སྟེ།  

དཔེ་སྐྲུན་དང་འགྲེམ་སྤེལ་བྱ་ཐུབ་པར་བྱུང་བ་འདིས།  བོད་ཀྱི་གནའ་བོའ་ིཤེས་རིག་ངོ་མ་རྣམས་མི་ཉམས་

ཡུན་རིང་གནས་ཐུབ་པ་དང་།  བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཞིབ་འཇུག་གནང་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་མཁས་པ་

རྣམས་ལ་དཔྱད་གཞི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་བ།  དགོན་པ་དང་སློབ་གྲྭ་ཆེ་ཁག་རྣམས་ཀྱི་འཁྲིད་གཞི་དང་ཟུར་ལྟའི་

ཡིག་ཆ་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་བཅས་བྱུང་འདུག་པས་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གྱི་ལས་ཀའི་ཐད་

ལ་རིན་ཐང་གཞལ་དུ་མེད་པའི་དཔེ་ཚོགས་ཤིག་ཆགས་འདུག དཔེ་ཚོགས་འདི་ནི་ལ་རྒྱ་ཅན་གྱིས་བལྟས་ན་

སྤོབས་པ་སྐྱེ་བ།  ཤེས་རབ་ཅན་གྱིས་བཀླག་ན་བློ་སྒོ་འབྱེད་པ།  དད་པ་ཅན་གྱིས་ཉར་ན་དང་བ་འདྲེན་པ།  ཤ་

ཞེན་ཅན་གྱིས་ངོམ་ན་ངོམ་རིན་ཡོད་པ་བཅས་ཁྱད་ཆོས་དང་དགེ་མཚན་ལྡན་པའི་དཔེ་ཚོགས་འདི་པར་སྐྲུན་

བྱས་པ་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ།  

ཞེས་ཁང་དཀར་ཚེ་དབང་ལྷ་མོས།

སྤྱི་ལོ༢༠༡༠ལོའ་ིཟླ༡པོའ་ིཚེས༢༦ཉིན་པེ་ཅིན་དུ་བྲིས་པའོ། །

བཅོས་མིན་སེམས་ཀྱི་སྙིང་གཏམ།

གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གནས་ཞེས།  །

འཛམ་གླིང་ཐ་གྲུར་ཁྱབ་པའི་དགེ་མཚན་གྱི།  །

དཔལ་ཡོན་ཀུན་ཏུ་འབར་བའི་ལེགས་བཤད་འབུམ།  །

རྒྱས་མཛད་བན་བོན་མཁས་པའི་བཀའ་དྲིན་དྲན།  །

ཞེས་པའི་ཚིགས་བཅད་ཀྱིས་ལེགས་པར་དྲངས་ཏེ༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽ཅེས་པའི་དཔེ་

ཚོགས་ཀྱི་དེབ་དང་པོ་སོྟན་པའི་མཛད་རྣམ་དང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སོྐར་ནས་དེབ་ཉེར་ལྔ་བ་རོྫགས་ཆེན་ཡེ་ཁྲི་མཐའ་སེལ་

ཞེས་པའི་བར་གྱིས་བསྡུས་པའི་དཔེ་ཚོགས་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གི་གཞུང་དོན་གང་ལྟར་ཀྱང་བསྟན་པའི་གཞི་མ་འདུལ་

བའི་བསླབ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག་པ་གཞིར་བཟུང་བའི་སྟེང་དུ་མི་ལུས་རྙེད་དཀའ་བ།  འཆི་བ་མི་རྟག་པ།  ལས་རྒྱུ་

འབྲས་བསླུ་མེད།  འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས།  ཐར་བའི་ཕན་ཡོན་བསམ་ནས་སྦྱང་དགོས་ན༼གངས་ཏི་སེ་བོན་

གཞུང་རིག་མཛོད༽ལས་བོན་ལུགས་མཁས་གྲུབ་དང་སོླབ་དཔོན་དམ་པ་གོང་མའི་གསུང་གི་ཞལ་རྒྱུན་སོགས་ལ་

ལེགས་པར་གཟིགས་ནས་བོླ་འདྲིས་པར་བྱས་ན།  ད་གཟོད༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽ཅེས་པའི་དཔེ་

ཚོགས་འདི་དག་སྒྲིག་དང་པར་བསྐྲུན་བྱ་བའི་དམིགས་ཡུལ་དང་དགོས་དོན་གྲུབ་པ་ཡིན་པར་སེམས་སོ།  །

དེས་ན་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ཆེས་བཀའ་མདོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་བཀའ་སྩལ་བ་དང༌།  དེ་དག་གི་

དགོངས་དོན་འགྲེལ་བཤད་བོན་གྱི་མཁས་གྲུབ་རྣམས་ཀྱིས་བསྟན་བཅོས་ཟབ་བརླིང་བགྲང་གིས་མི་ལངས་པ་

མཛད་ཀྱང་དུས་ཕྱིས་བོད་དུ་བོན་བསྟན་ལ་དར་རྒུད་ཅི་རིགས་ཤིག་བྱུང་བའི་དབང་གིས་བོན་གྱི་བཀའ་བརྟེན་

སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་རོྗད་བྱེད་བཀའ་སྡེ་སོྣད་གསུམ་དང༌།  བརོྗད་བྱ་གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ།  སྒྲ་ཚད་བཟོ་གསོ་

སོགས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་རིག་པའི་གནས་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ལ་བན་དེའི་རྗེས་འབྲངས་རྣམས་ཀྱིས་ཐོས་བསམ་དང་

ཉམས་ལེན་བྱེད་པ་ཕར་ཞོག  ལན་རེ་ཀོླག་པ་ཙམ་ཡང་མི་བྱེད་པའི་དུས་སུ་བན་བོན་གྲུབ་མཐའི་ཕོྱགས་ཞེན་ཁོ་

ནའི་ལམ་དུ་མི་འགྲོ་བར་ཤེས་རབ་ཀྱི་མིག་ལྡན་ཞིང་བློ་གཟུ་བོར་གནས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཕོྱགས་ལྷུང་སྤངས་པའི་

དྲང་པོའ་ིབོླས་ཡོངས་སུ་བརྟགས་ནས་བོན་ལུགས་གྲུབ་མཐའི་འགོྲ་ལུགས་དང༌།  བོན་ལུགས་ཟབ་མོའ་ིགནད་

དོན།  བོན་ལུགས་ཐེག་རིམ་རྣམ་གཞག བོན་ལུགས་རིག་གནས་གཞུང་ལུགས་སོགས་ལ་སོླབ་སོྦྱང་དང༌།  ཞིབ་

འཇུག་ཡང་དག་པར་བྱ་བ་ལ༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽ཅེས་པའི་དེབ་རེ་རེ་ལ་ལེགས་པར་གཟིགས་

ནས་ཞིབ་ཏུ་དཔྱད་ན་ལེགས་བཤད་དང་ཟབ་གནད་མང་པོ་ཡོད་པ་ནི་ལུང་དང་རིགས་པས་གྲུབ་ཅིང༌།  དེབ་དེ་དག་

ནི་ང་ཚོའི་མི་རབས་འདིའི་ཐབས་ཤེས་དང༌།  ལྟ་གྲུབ།  བསམ་སོྤྱད་སོགས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་ཕུགས་གཏུགས་

སའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཀྱང་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན།  ༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽ཅེས་པའི་དཔེ་ཚོགས་འདི་རྣམས་

བཀའ་མགོན།

   ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སོླབ་ཆེན་བོད་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་གླིང་གི་སོླབ་དཔོན་ཆེན་མོ་གཞོན་པ།
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༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽དཔེ་ཚོགས་ལེགས་གྲུབ་ཀྱི་དྲན་རྟེན་ཟིན་ཐོ།

85

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



ཕྱག་མཆོད་ཁོ་ན་ཙམ་གྱི་ཡུལ་དུ་མི་འཛིན་པར་གངས་ཅན་མེས་པོའ་ིརིག་གནས་ཀྱི་ཤུལ་རྒྱུན་ལས་བྱུང་བའི་ཡིད་

བཞིན་ནོར་བུ་ལྟ་བུའི་རིག་གཞུང་འདི་རྣམས་མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་དུ་འཛིན་སོྐྱང་སྤེལ་གསུམ་བྱ་བའི་བོླ་

གོྲས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཤེས་བརོྩན་ཟུང་གི་སོྒ་ནས་སོླབ་སོྦྱང་དང༌།  ཞིབ་འཇུག་སོགས་བྱ་དགོས་ལ་བྱ་ཡང་

འོས་པའི་རེ་སྐུལ་དང་བཅས་ཏེ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཞུའོ།  །

   རིག་པའི་ཁུ་བྱུག་རྣམ་དཔོྱད་མཆོག་གི་སྡེར་འབོད་པས་བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ས་གླང་ལོའ་ིཟླ་བཅུ་གཉིས་པའི་

ཚེས་བཅོ་བརྒྱད་དེ་སྤྱི་ལོ༢༠༡༠ལོའ་ིཟླ༢པའི་ཚེས༡ལ་པེ་ཅིན་དུ་ཆགས་པའི་ཀྲུང་གོའ་ིམི་རིགས་གཙུག་ལག་སོླབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིརང་

ཤག་རིག་པའི་ཁུ་བྱུག་རྩེན་པའི་རྟེན་འབྱུང་ཉི་མའི་འོད་ཁང་ནས་དཔེ་ཚོགས་འདི་པར་དུ་འགོད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་བར༼གངས་

ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽ཅེས་པའི་དཔེ་ཚོགས་ལ་འཇུག་པར་སྐུལ་བ་བཅོས་མིན་སེམས་ཀྱི་སྙིང་གཏམ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ་

ཞེས་པ་བྲིས་པ་འདིས་ཀྱང་རང་ཅག་བོད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་བན་བོན་གཉིས་མེད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གནས་ཐམས་ཅད་ཀུན་ནས་དར་ཞིང་

རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག་གུ།  

གུ་གེ་ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།

 བོད་ལྗོངས་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་གི་ཞིབ་འཇུག་པ།

 བོད་ལྗོངས་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་གླིང་ཆོས་ལུགས་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་གཙོ་འཛིན།

གནས་ལུགས་ལ་སྨོན་པ།
བོན་གྱི་རིག་གཞུང་ནི་བསིལ་ལྡན་ལྗོངས་ན་བྱུང་བའི་ཕ་མགོ་དཀར་གྱི་ཀླད་རུས་དང་བུ་རྐང་དམར་

གྱི་ལྟེ་ཁྲག་ལྟར་ས་སྐྱེས་རྡོ་སྐྱེས་ཀྱི་རིག་གནས་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། བོད་མི་ཡོད་དོ་ཅོག་གི་ལུས་

ཀྱི་ཟུངས་ཁྲག་ལྟར་གསོན་པོར་གནས་པའི་རྒྱུ་ཆ་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། གཏིང་མཐའ་དཔག་པར་

དཀའ་བའི་བོན་གྱི་རིག་གཞུང་སྐྱེད་མོས་ཚལ་ན་མེ་ཏོག་གྲངས་ལས་གཞལ་བར་མཆིས་པའི་དབུས་སུ་དྲི་

བསུང་རབ་ཏུ་དྭངས་ལ་གསོན་ཉམས་ལྡན་ཞིང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གྱི་རིག་གཞུང་དཔེ་

ཚོགས༽དག་ད་ཐེངས་པར་དུ་བསྐྲུན་ནས་བོན་གྱི་རིག་གནས་དང་། ལོ་རྒྱུས། གྲགས་ཅན་མི་སྣའི་རྣམ་ཐར། 

སྙན་བརྒྱུད་མན་ངག་སོགས་ཀྱི་སྐོར་བོད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ཡུལ་དང་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་ཡོངས་སུ་འགྲེམས་སྤེལ་

བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པར་བདག་གི་སྙིང་དབུས་སུ་སྤྲོ་བ་རབ་ཏུ་བརྟས་པ་མ་ཟད།  བོན་གྱི་རིག་གཞུང་ཞིབ་འཇུག་གི་

བྱ་བཞག་དེ་འཛམ་གླིང་བོད་རིག་པའི་རྩེ་མོར་སྙེག་བསླད་བརྟུན་པ་དལ་འགྲོའ་ིརྒྱུན་བཞིན་བཏེགས་པར་

བགྱིས་པའི་སྨོན་འདུན་དུ་ཕུལ། 

 གུ་གེ་ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོས།

བོན་གྱི་རིག་གཞུང་ནི་རི་མཐོ་ས་གཙང་ཆུ་བོ་ཀུན་གྱི་འགོ་མི་འཛངས་ཤེས་དཔའ་རུ་སྐྱེ་བ་རྟ་

མགྱོགས་སུ་འཕེལ་བའི་གནས་མཆོག་འདི་རུ་དར་རྒྱས་ཕྱིན་པའི་ཤེས་རིག་ཀུན་གྱི་ས་བོན་རྨད་དུ་བྱུང་བ་

ཞིག་རེད། ས་བོན་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་རིམ་བཞིན་གཞུང་ལུགས་གཏིང་མཐའ་དཔག་པར་དཀའ་བའི་བོད་སྤྱིའི་

རིག་གཞུང་འཛམ་གླིང་ན་གཞན་དྲིང་མི་འཇོག་པ་འདི་བྱུང་བ་ལགས། དེར་བརྟེན་བོན་གྱི་རིག་གཞུང་ལ་དོ་

སྣང་དང་ཞིབ་འཇུག་ཐ་ན་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱུ་ནི་གངས་ཅན་པ་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན་ཚང་མའི་འོས་འགན་དོར་དུ་

མེད་པ་ཞིག་རེད། ད་ཐེངས༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽དཔེ་ཚོགས་དངོས་སུ་འགྲེམ་སྤེལ་ཐུབ་པ་

དེ་ནི་རྒྱ་ཆེའི་གཡུང་དྲུང་བོན་ལ་སྦྱང་བརྩོན་གནང་མཁན་གྱི་སྐྱེ་བོ་ཙམ་མ་ཟད་བོད་སྤྱིའི་རིག་གཞུང་ཡོངས་

ལ་དང་འདོད་ཡོད་མཁན་གྱི་སྐྱེ་བོ་ཀུན་གྱི་ངོས་ནས་བཤད་ན་བཀྲ་ཤིས་གཏམ་བཟང་ཞིག་རེད།  

དེ་ཡང་ཐེངས་འདིའི་ཆེད་སྒྲིག་དཔེ་ཚོགས་འགྲེམ་སྤེལ་བྱེད་པའི་གོ་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས༼གངས་

ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽དཔེ་ཚོགས་དངོས་སུ་འགྲེམ་སྤེལ་ཐུབ་རྒྱུར་དངོས་པོའ་ིཆ་རྐྱེན་སྐྲུན་མཁན་

དང་དེ་བཞིན་དཔེ་ཚོགས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱ་བར་ངལ་ནུས་ཚད་མེད་འདོན་མཁན་གྱི་གྲྭ་བཙུན་དང་མཁས་དབང་

རྣམ་པར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དཔེ་ཚོགས་འདིའི་ནང་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ལ་རྒྱ་ཆེ་

བ་དང་བོན་གྱི་དམིགས་བསལ་ཁྱད་ཆོས་འབུར་དུ་ཐོན་པའི་དཔེ་རྙིང་ཤ་སྟག་ཡིན་པས་དཔེ་ཚོགས་འདི་འདྲ་

ཞིག་དངོས་སུ་དཔར་སྐྲུན་ཞུ་ཐུབ་པ་དེས་གཅིག་ནས་བོན་གྱི་རིག་གཞུང་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་དང་མ་ཉམས་

གོང་འཕེལ་གཏོང་ཐུབ་ལ་སྒོས་སུ་བོད་སྤྱིའི་རིག་གནས་ཞིབ་འཇུག་དང་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུར་ཡང་ཕན་

ནུས་ཤུགས་ཆེན་ཐོན་རྒྱུ་སྨོས་མེད་རེད།  བོན་གྱི་རིག་གཞུང་ལ་དོ་སྣང་དང་གཅེས་སྤྲས་གང་ལེགས་བྱས་ན་

གཞི་ནས་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་སྤྱི་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་གོང་འཕེལ་གཏོང་ཐུབ།  དེས་ན་བདག་གིས་སྤྲོ་བ་རབ་ཏུ་

རྒྱས་པའི་ངང་ནས༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽དཔེ་ཚོགས་པར་བསྐྲུན་ལེགས་འགྲུབ་ཡོང་བར་

སྙིང་ཐག་པ་ནས་བཀྲ་ཤིས་སྨོན་འདུན་ཞུ།

ཞེས་བོད་ལྗོངས་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་གི་དོན་གྲུབ་ལྷ་རྒྱལ་གྱིས་ལྷ་ལྡན་གཞུང་དུ།

༢༠༡༠ལོའ་ིཟླ་བ༢ཚེས༤ཉིན།

དོན་གྲུབ་ལྷ་རྒྱལ།

བོད་ལྗོངས་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་གླིང་གི་ཆོས་ལུགས་

ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་ཞིབ་འཇུག་པ།

ཕུགས་བསམ་གྱི་འབྲས་བུ།

86

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

87

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



དེ་ཡང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རིག་ལམ་ནས་ལྟོས་ན་ཆོས་ལུགས་ནི་འགྲོ་བ་མི་ཡི་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རིམ་ནང་དུ་

བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཧ་ཅང་ཡུན་རིང་ལྡན་པའི་ཤེས་རིག་ཅིག་ཡིན་ལ།  དེ་བས་རྗེས་མར་མུ་མཐུད་དུ་བྱུང་ཞིང་

གྲུབ་པའི་མཚན་ཉིད་དམ་གཏན་ཚིགས་རིག་པ་དང་ཚན་རིག་སོགས་དེང་དུས་ཀྱི་སྣེ་མང་ཤེས་རིག་ཆུ་རྒྱུན་

གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ནི་ཆོས་ལུགས་ཡིན་པ་གདོན་མི་ཟ་བས།  དེ་ན་བདག་ཅག་གངས་ཅན་བོད་པའི་ཡ་ཐོག་

གམ་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ཆོས་ལུགས་ནི་བོན་ཆོས་ཡིན་ལ།  བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་གི་ཆུ་འགོ་དེའང་བོན་གྱི་ཆོས་ལུགས་

ལ་ཐུག་ཡོད་པ་རེད།  ལྷག་པར་དུ་གནའ་རབས་བོན་གྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་རིག་གཞུང་མ་ལག་ལ་བརྟེན་ནས་

ཕྱོགས་བཞིའི་སྔོན་ཐོན་ཤེས་རིག་དག་གངས་ལྗོངས་བསིལ་བའི་ཡུལ་དུ་དྲངས་ནས་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པར་གྲུབ་པ་དང་།   དོན་དངོས་སུ་རྒྱ་གར་ནག་གི་རྒྱ་ཆེ་ལ་གཏིང་ཟབ་པའི་ཤེས་རིག་ཆུ་ཆེན་

གཉིས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་འདུས་ནས་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་གི་རྒྱ་མཚོ་ནི་ཁྲི་ཤོར་རྒྱལ་མོ་བཞིན་འཕེལ་རྒྱས་སོང་སྟེ།  

འཛམ་བུ་གླིང་དུ་གཞན་དྲིང་མི་འཇོག་པའི་འབུར་ཐོན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་ཞིང་བསམ་པའི་དཔལ་ཡོན་ཐད་ལ་

དགེ་མཚན་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པའི་ཤེས་རིག་ཅིག་ཏུ་གནས་འདུག་པ་དང་།  མི་རིགས་སོ་སོར་འབྲེལ་གཏུག་

བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་དུའང་མཐུན་ལམ་གྱི་ནུས་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཐོན་ཡོད་པ་ར་སྤྲོད་བྱེད་ཐུབ།  དེ་བས་

བོན་གྱི་རིག་གནས་ནི་བོད་ཀྱི་གནའ་རབས་ཤེས་རིག་ཁྲོད་ཀྱི་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་

ལ།   མི་རིགས་རང་གི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྱང་ཡིན་པ་ཤེས་གསལ་ལྟར་རེད།  གཞན་ཡང་བོན་ཆོས་

སྐལ་བཟང་རྒྱལ།

ཀྲུང་གོའ་ིསྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་འཛམ་གླིང་

ཆོས་ལུགས་ཞིབ་འཇུག་སྡེ་ཚན་གྱི་ཞིབ་འཇུག་པ།

ཀྲུང་གོའ་ིསྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་ཞིབ་འཇུག་

སློབ་མའི་སློབ་གླིང་གི་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ།

ཀྲུང་གོའ་ིསྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་ནང་བསྟན་

ཆོས་ལུགས་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་པ།

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རིག་ལམ་ནས་བོན་ཆོས་རིག་གནས་ཀྱི་

རིན་ཐང་ལ་ཟུར་ཙམ་བལྟ་བ།

རིག་གནས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ཁག་ནི་བོད་རིག་པའི་རིན་ཐང་མ་དམན་པའི་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་མ་ལག་

གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ལ།   ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གྱི་ལས་འགན་གལ་པོ་ཆེ་ཞིག་ཏུ་ངོས་

འཛིན་བྱེད་དགོས་པར་འདུག 

ཡིན་ན་ཡང་ཉེ་ཆར་བོན་པོའ་ིཆོས་ལུགས་ཀྱི་རིག་གནས་སྐོར་ལ་དོ་སྣང་བྱས་པས་མི་འདང་བ་དང་

ཞིབ་འཇུག་གི་ཐད་ནས་ཀྱང་ནུས་ཤུགས་ཞན་པའི་གནས་བབ་ཅིག་ཡིན།  དེ་འདྲའི་གནས་བབ་འོག་ཏུ་

བོན་གྱི་མཁས་པ་མང་པོས་སྐྱེས་སྟོབས་ཀྱི་ཤེས་རབ་དང་ཕུགས་བསམ་གྱི་འབད་འབུངས་ལ་བརྟེན་ནས་བོན་

ལུགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་འཐུས་ཚང་ཡིན་པའི་ཤེས་རིག་གི་དཔེ་ཚོགས་ལེགས་སྒྲིག་དང་མྱུར་སྐྱོབ་པར་སྐྲུན་བྱེད་

ཀྱིན་ཡོད་པ་དེ་ནི་གདེང་འཇོག་མཐོ་པོ་བྱེད་དགོས་པའི་ལས་དོན་གལ་པོ་ཆེ་ཞིག་ཡིན་གཤིས་སྙིང་ཐག་པ་

ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་བ་དང་བརྩི་འཇོག་ཆེན་པོ་འཛིན་བཞིན་གདའ།

ཀྲུང་གོ་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་འཛམ་གླིང་ཆོས་ལུགས་ཞིབ་འཇུག་སྡེ་ཚན་གྱི་

སྐལ་བཟང་རྒྱལ་ནས་སྤྱི་ལོ༢༠༡༠ལོའ་ིཟླ༥པར། 

བློ་ལྡན་ངག་ལ་འཇོ་བ་བདུད་རྩིའི་དཔྱིད།  །

ལོག་རྟོག་རྩ་བ་གཅོད་པའི་རལ་གྲི་ཅན།  །

མ་རིག་མུན་སེལ་སྲིད་པའི་སྒྲོན་མེ་མཆོག  །  

བོན་གཞུང་རིག་མཛོད་ཀུན་ཕན་ནོར་བུ་རྨད།  །

གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བསྟན་བཅོས་མཁོ་ཆེ་ཞིང་གྲགས་ཆེ་བ་རྣམས་ཕྲེང་དུ་བསྒྲིགས་ནས་དཔར་དུ་

བསྐྲུན་པ་འདི་ནི་ཧ་ཅང་རླབས་ཆེ་བའི་བྱ་བཞག་ཅིག་སྟེ་ཁ་བ་ཅན་གྱི་རིག་གནས་ཀྱི་འདབ་བརྒྱ་རྣམ་པར་

བཞད་པའི་དཔྱིད་དཔལ་གསར་བ་ཞིག་ཡིན་པས།  ཀུན་ལ་ཕན་ཞིང་འགྲོ་ལ་དགེ་བའི་སྐལ་བཟང་གི་རྣམ་པ་

གསར་བ་ཡུན་ནས་ཡུན་ཏུ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིགཡུ་འབྲུག་ནས་ཕུལ་བ་དགེའོ། །  

འབྲུག་མོ་སྐྱིད། 

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་བོད་རིག་པའི་སློབ་གླིང་གི་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ།

ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་མཛུབ་སྟོན་དགེ་རྒན།

སྨོན་ཚིག་བཀྲ་ཤིས་ཆར་བ།

88

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

89

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



བོན་གྱི་རིག་གནས་ནི་རང་རེའི་གངས་ཅན་རིག་གནས་ཀུན་གྱི་མ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ།  གནའ་རབས་བོད་

ཀྱི་གཙུག་ལག་རིག་པའི་ཁོ་ལག་འདི་ཡིས་བསྐྱངས།  བོན་གྱི་ཤེས་རབ་ནི་རང་རེའི་གངས་ཅན་རྨོངས་མུན་

སྟུག་པོའ་ིཁྲོད་ཀྱི་སྒྲོན་མེ་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ།  གདོད་མའི་བོད་ཀྱི་མ་རིག་ལོག་རྟོག་གོ་ཤན་འདི་ཡིས་ཕྱེ།  སྒྲུང་

ལྡེའུ་བོན་གསུམ་ནི་རང་རེའི་གངས་ཅན་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་རྟེན་དུ་སྲིད་ཀྱི།  བཙན་པོའ་ིརྒྱལ་པོའ་ིཆོས་

སྲིད་གཉིས་ཀྱི་མངའ་ཐང་འདི་ཡིས་བསྐྱེད།  གལ་སྲིད་བོན་གྱི་རིག་གནས་མེད་ན་གནའ་བོའ་ིབོད་ཀྱི་ཤེས་

རིག་ལ་བླ་སྲོག་བྲལ་ཞིང་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཉམས་དམའ་ཉག་ཕྲ།  གལ་སྲིད་བོན་གྱི་ཤེས་རབ་མེད་ན་འུ་ཅག་མེས་

པོའ་ིབསམ་བློ་ལ་རྣོ་བཅུད་མེད་ཅིང་ཆོས་སྲིད་ལ་ཟུངས་ཟད་ཁྲག་བྲལ།  གལ་སྲིད་སྒྲུང་ལྡེའུ་བོན་གསུམ་

མེད་ན་གདོད་མའི་མངའ་ཐང་ལ་གཡབ་མོ་མེད་ལ་བསྟན་པ་ལ་རྒྱུད་ཆད་རབས་ཉམས།  དེའི་ཕྱིར་བོན་གྱི་

རིག་གནས་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་།  བོན་གྱི་ཤེས་རིག་ཁྱབ་སྤེལ།  བོན་གྱི་ཆེ་བ་རྣམས་ཡིད་ལ་ངེས་ཤིང་ཉམས་

པ་སོར་ཆུད་དང་མ་ཉམས་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུ་ནི་འུ་ཅག་གངས་ཅན་འཛིན་མའི་ཁྲོད་ན་གནས་པའི་སྐྱེ་བོ་

ཀུན་གྱི་དུས་རབས་ཀྱི་འོས་འགན་ཡིན་ནོ། །

ཞེས་གྱི་ན་བ་ནོར་བུ་དབང་ལྡན་ནས་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིན་གྱི་རང་སྤྱིལ་རིག་པའི་ལྡིང་ཁང་ནས་

༢༠༡༠ལོའ་ིདབྱར་ཟླ་དང་པོའ་ིཚེས༨ལ་བྲིས་བ་དགེ།

 

ནོར་བུ་དབང་ལྡན།

ཀྲུང་གོ་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་ཞིབ་འཇུག་པ།

མི་རིགས་གྲངས་ཉུང་རྩོམ་རིག་ཞིབ་འཇུག་ཁང་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་གཙོ་འཛིན།

རྒྱལ་ཡོངས་གེ་སར་ལས་དོན་འགོ་ཁྲིད་ཚན་ཆུང་གཞུང་ལས་ཁང་གི་གཙོ་འཛིན་གཞོན་པ།

བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་གི་བླ་སྲོག

བོན་གྱ་ིརིག་གནས་ན་ིརྒྱ་ཆ་ེཞིང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ལ།  ལོ་རྒྱུས་ཀྱ་ིདུས་ཡུན་རིང་བའ་ིཐོག  ཐུན་མོང་མ་ཡིན་

པའ་ིམཚོན་ཚུལ་རྣམ་པ་ལྡན་པས་བོད་ཀྱ་ིརིག་གནས་སྤྱིའ་ིགྲུབ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་འདུག  དུས་ཡུན་རིང་བའ་ི

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཆབ་ཀླུང་ཁོྲད།  དེས་བོད་སྤྱི་ཚོགས་ལས་ཆབ་སྲིད་དང་རིག་གནས།  དཔལ་འབོྱར་བཅས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་

གལ་ཆེན་ཐེབས་ཤིང་།  སྤྱི་ཚོགས་འཚོ་བའི་ཕོྱགས་སོ་སོར་ཏིལ་ལ་ཏིལ་མར་གྱི་ཚུལ་དུ་སིམ་ཡོད་པར་མ་ཟད།  བོད་

མིའ་ིཡུལ་སོྲལ་གོམས་འདྲིས་དང་བསམ་གཞིག་གཏོང་སྟངས་ཐད་ལའང་ཤན་ཤུགས་ཟབ་མོ་ཐེབས་མོྱང་།  

ད་ེབས།  བོད་ཀྱ་ིལོ་རྒྱུས་དང་ཆོས་འབྱུང་ལོ་རྒྱུས།  རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས།  བོད་མིའ་ིབསམ་བོླའ་ིལོ་རྒྱུས་བཅས་

ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པར་བོན་གྱ་ིརིག་གནས་འདིར་ཁ་འབྲལ་ཐབས་མེད་ལ།  གལ་སྲིད་བོན་གྱ་ིརིག་གནས་ད་ེདང་ཁ་

བྲལ་ཚ།ེ  ཞིབ་འཇུག་གང་ཞིག་ལ་འཐུས་མི་ཚང་བ་སོགས་ཀྱ་ིཞན་ཆ་འབྱུང་ངེས།  ཡིན་ནའང་།  ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དབང་

གིས་བོན་གྱ་ིཕུལ་བྱུང་བསྟན་བཅོས་འབོར་ཆེན་ཞིག་ཕྱ་ིརོལ་འཇིག་རྟེན་དུ་འགྲེམ་མ་ཐུབ་པར་ལུས་འདུག  

དུས་རབས་གསར་བར་བརྒལ་ཚུལ་ནས།  བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་ནི་ལོྟས་འཇོག་གིས་ཁྱབ་ཁོངས་གསར་

བ་ཞིག་ཏུ་བསླེབས་ཤིང་།  བོན་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པ་ཡང་བསམ་བོླ་གསར་བ་དང་ལྟ་བ་གསར་བ་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་

དང་འབྱུང་བཞིན་ཡོད།  བོན་གྱ་ིརིག་གནས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པར།  ད་ེདང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱ་ིཡིག་ཆ་ན་ིགཞ་ིརྩའ་ིརྒྱུ་

ཆ་ཨང་དང་པོ་ཡིན་པར་བརྟེན༼གངས་ཏ་ིས་ེབོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽པར་དུ་བསྐྲུན་པ་ན་ིདོན་སྙིང་ཆ་ེཞིང་ཕན་ནུས་

གཞལ་བར་དཀའ་བའ་ིདོན་ཆེན་ཞིག་གོ  །  

དཔེ་ཚོགས་འདི་པར་བསྐྲུན་བྱུང་བ་ལ།  རིག་གནས་གསོག་འཇོག་དང་རིག་གནས་རྒྱུད་འཛིན་གིྱ་རིན་ཐང་ཆེན་

པོ་ལྡན་པར་མ་ཟད།  མི་རྣམས་ཀིྱས་བོན་གིྱ་རིག་གནས་ལ་ངོས་འཛིན་དང་།  ལྷག་དོན་བོད་རིག་པར་ཞིབ་འཇུག་བེྱད་པའི་

ཆ་ལ་དགེ་མཚན་ཆེན་པོ་ལྡན་པ་རེད།  མ་འོངས་པ་ལ་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་གི་བྱ་བ་གཏིང་ཇེ་ཟབ་ཏུ་ཕིྱན་པ་དང་བསྟུན་

ནས།  བོན་གིྱ་རིག་གནས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བེྱད་པའི་གལ་ཆེན་རང་བཞིན་ཡང་མངོན་གསལ་དོད་པོར་བྱུང་བ་དང་སྦྲགས།  

བོན་གིྱ་བསྟན་འབྱུང་གང་ལེགས་པར་སྐྲུན་བྱ་བ་ལའང་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་ངེས་སོ།  །

ཞེས«སྦྲང་ཆར»རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གི་བསོད་ལོ་ནས༢༠༠༩ལོའ་ིཟླ༡༢ཚེས༡༡ཉིན།  

བསོད་ལོ། 

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་ཞུ་ཆེན་པ།

མཚོ་སྔོན༼སྦྲང་ཆར༽དུས་དེབ་ཀྱི་གཙོ་སྒྲིག་གཞོན་པ།

གལ་ཆེ་བའི་རིག་གཞུང་།
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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།●



དགའ་སྟོན་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ།

ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་མང་པོར་བོད་ལ་ཡི་གེ་མེད་པའི་ཡར་སྔོན་དུ་ཆབ་སྲིད་ནི་སྒྲུང་ལྡེའུ་བོན་གསུམ་

གྱིས་བསྐྱངས་ཞེས་བརྗོད་པར་གཞིགས་ན།  བོད་མི་རིགས་འདི་ལ་ཡི་གེ་མེད་པའི་ཡར་སྔོན་དུ།  མདོ་དབུས་

མཐོ་སྒང་དུ་ཁྱབ་ཁོངས་མི་འདྲ་བའི་རིག་གནས་ཆེན་པོ་གསུམ་དར་ཡོད་པ་རྟོགས་ཐུབ་ལ།  ལྷག་པར་བོན་

ནི་རིག་གནས་ཆེན་པོ་དེ་གསུམ་ལས་ཆེས་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ན།   རྗེས་སུ་ཡི་གེ་བྱུང་བ་མ་ཟད།   

ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་བོད་དུ་དར་ཁྱབ་ཆེན་པོ་བྱུང་རུང་།  ཉམས་རྒུད་ཆེན་པོ་མ་བྱུང་སྟེ་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་

གྲུབ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ནས་གནས་ཐུབ་པ་བྱུང་།  འདི་ནི་རིག་གནས་ཀྱི་འགོ་ཁུངས་གྱེན་ལ་འདེད་

མཁན་ཞིག་ལ་མཚོན་ན།   ཆེས་བཀྲ་ཤིས་པའི་དོན་དག་ཞིག་རེད།

བོན་ནི་བོད་ཀྱི་མེས་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱོབ་པ་བླ་མེད་ཡིན་པ་དང་།  ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་བོད་ལ་དར་རྗེས།  

བོན་ནི་བན་ལ་འདྲེས།  བན་ནི་བོན་ལ་འདྲེས་ཏེ།  ད་སྐབས་མིང་གི་བན་བོན་ཞིག་ལས་དོན་གྱི་བན་བོན་

ཞིག་དབྱེ་ཐབས་མེད་པ་འདྲ་མོད།  གྲུབ་མཐར་རྨོངས་དང་མི་རྨོངས་པ་སྐོར་ཞིག་གིས་བོན་ནི་ལོག་ཆོས་ཀྱི་

གྲས་ལ་བཀོད་འདུག་པས།  ༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽དཔེ་ཚོགས་ལྟ་བུའི་བོན་གྱི་བསྟན་བཅོས་

མང་པོ་པར་ལ་བཏབ་ནས་བཀྲམ་སྟེ།  ཀློག་པ་པོ་རྣམས་ལ་ཆ་རྒྱུས་ཡོད་པར་བྱས་ན།  བོད་ཀྱི་རིག་གནས་

བརྒྱུད་འཛིན་ལ་ཕན་པ་མ་ཟད།  རིག་གཞུང་ཞིབ་འཇུག  མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ།  ཡུལ་ཁམས་ཞི་བདེར་ཡོང་

བ་ལ་ཕན་པ་ཆེན་པོ་ལྡན་པ་ཡིན་ནོ།  །བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཐམས་ཅད་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་ཤོག

 ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིདགེ་མིང་འཛིན་པ་བཀྲ་བྷ་ནས།

སྤྱི་ལོ༢༠༡༠ལོའ་ིཟླ༥ཚེས༡༠ཉིན།

བཀྲ་བྷ།

ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་བོད་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་གླིང་གི་

སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་གཞོན་པ།

བོད་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་གླིང་གི་གཙོ་འཛིན་གཞོན་པ།

བོན་ནི་བོད་ཀྱི་མེས་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱོབ་པ་བླ་མེད་ཡིན།

༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽དཔེ་ཚོགས་པར་ལ་བཏབ་པར་

གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་རིག་གཞུང་ནི་ང་ཚོ་བོད་ལ་མཚོན་ན་རང་གི་ཕ་མེས་ཡང་མེས་རྣམས་ཀྱིས་ལོ་

རྒྱུས་ཀྱི་དུས་ཡུན་རིང་མོའ་ིཁྲོད།  བོད་མི་རང་གི་བློ་གྲོས་ཀྱི་རྩལ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་རིག་གཞུང་ཐུན་

མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཡིན།  རིག་གཞུང་འདི་ནི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་།  ཆོས་ལུགས།  ལོ་རྒྱུས།  གནམ་རིག་

སྐར་རྩིས།  སྨན།  རྩོམ་རིག་སོགས་རིག་གཞུང་ཚན་ཁག་དུ་མས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་པས།  བོད་འདི་དོན་

དངོས་ཇི་འདྲ་བ་ཡིན་པ་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཡང་དག་པ་ཞིག་བྱེད་ན།  གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་རིག་གཞུང་ལ་སློབ་

སྦྱོང་དང་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་རྒྱུ་ནི་ཆེས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང་།  ང་ཚོ་ཕྱི་རབས་པ་རྣམས་ཀྱིས་

ལོ་རྒྱུས་ཁྲོད་བྱུང་མྱོང་བའི་ཕྱོགས་ལྷུང་གི་ལྟ་ཚུལ་དེ་དག་རིང་དུ་དོར་ནས།  དོན་དངོས་དང་ཡང་དག་པའི་

རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས།  མ་འོངས་པར་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་འདིར་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་འོད་སྟོང་ལྡན་པ་ཞིག་ཏུ་

བརྩོན་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་མཐོང་ངོ་།  །

ཞེས་མཚོ་སྔོན་དགེ་ཐོན་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིདགེ་མིང་འཛིན་པ་སྙན་བཟང་པ་དགེ་འདུན་གྱིས།  

  སྤྱི་ལོ༢༠༡༠ལོའ་ིསྤྱི་ཟླ༡ཚེས༢༧ཉིན།  

སྙན་བཟང་དགེ་འདུན། 

མཚོ་སྔོན་དགེ་ཐོན་སློབ་ཆེན་མི་རིགས་དགེ་ཐོན་

སློབ་གླིང་གི་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་གཞོན་པ།

བདེན་གཏམ།

འདིར་ཐོག་མར་ངས༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽དཔེ་ཚོགས་

པར་སྐྲུན་བྱེད་པར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ།  
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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།●



སྒྲོལ་མ་ཐར།

 ༼ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱི་ཤེས་རིག༽གི་གཙོ་སྒྲིག་པ་གཞོན་པ།

 ཀྲུང་གོའ་ིབོད་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་པ།

རིན་ཐང་གཞལ་མེད། 

གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་རིག་གནས་ནི་བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་ཀྱི་མ་ལག་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ན་

ཡང་། བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་ལས་ཀར་མཚོན་ན། བོན་གྱི་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་རྩ་ཆེན་དག་ལག་ཏུ་སོན་

དཀའ་བའི་གནས་སུ་གྱུར་ཡོད། དེ་བས། ད་ལྟ༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽པར་དུ་བསྐྲུན་བཞིན་པ་

འདིས་བོན་གྱི་ཡིག་ཆའི་སྐོར་གྱི་སྟོང་ཆ་བསྐང་བ་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་ཡིག་རྙིང་རིན་ཐང་གཞལ་དུ་མེད་པ་འདི་

རྣམས་མཁས་བརྒྱའི་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱན་ལམ་དུ་བཀྲམ་ནས། བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཤེས་རིག་འོང་སྟོང་འབར་བ་དེའི་

ཆུ་རྒྱུན་གྱི་འགོ་ཁུངས་གངས་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་བསྟན་པ་དེས། རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བོད་

མི་རིགས་དང་དེའི་ཤེས་རིག་འདི་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་ངོས་འཛིན་སྔར་ལས་ཆ་ཚང་བ་དང་ཡང་དག་པ་ཞིག་

འདྲོང་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཆེན་པོ་བཅངས་ཡོད། 

ཞེས་སྒྲོལ་མ་ཐར་ནས༢༠༡༠ལོ་ཟླ༥ཚེས༡༥ལ་པེ་ཅིན་ནས་སྦྱར།

དེ་ཡང་མིག་སྔའི་ལག་སོན་གྱི་ཡིག་ཚང་ལྟར་ན།  ཞང་ཞུང་གི་ཡུལ་ནི་སྔ་རབས་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་

འབྱུང་ཁུངས་ལྟེ་བ་ཡིན་པ་དང་།  སྲོང་བཙན་གྱི་གོང་ནས་པུར་རྒྱལ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་མང་པོའ་ིབར་བོན་

གྱི་བསྟན་པ་དར་ཡུལ་གཙོ་བོ་ཡིན་པ་ལ་བསྙོན་དུ་མེད་ཅིང་སྨན་དཔྱད་ཀྱི་སྐོར་ནས་ཀྱང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཁུངས་

སྔ་ཤོས་དེ་གནའ་རབས་ཞང་བོད་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་སྨོས་མ་འཚལ།  འདིར༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་

མཛོད༽ཅེས་ཐོག་མར་གནས་མིང་ཏེ་རང་བྱུང་གི་གངས་རི་ཆེན་པོ་མཆོད་རྟེན་གྱི་དབྱིབས་ཅན་དུ་ཡོད་ཅིང་

འཛམ་བུ་གླིང་གི་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་བཞིའི་འབབ་ཁུངས་ཡིན་པར་གྲགས་པ།  གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བརྒྱུད་འཛིན་

པ་རྣམས་ཀྱིས་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ཆེའི་ཞབས་ཀྱི་བཅགས་ཤིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་མཆོག་

ཁྱད་པར་ཅན་དུ་ངོས་འཛིན་པ་གངས་ཏི་སེ་ཞེས་པའི་ཚིག་ཤུགས་གཅིག་པུ་ལས་ཀྱང་དཔེ་ཚོགས་འདིའི་

རིག་གཞུང་གི་ལོ་རྒྱུས་དེད་པས་ལོ་ཚིགས་སྔ་ཞིང་ནང་གཞུང་དོན་ལ་མཇལ་བས་ཐུན་མིན་ཁྱད་ཆོས་ཀྱིས་

ཕྱུག་པའི་ཞང་བོད་མཐོ་གཞོངས་ཀྱི་ཕུན་ཚོགས་ནོར་བུ་ཡིན་པས་མི་ཚད་མིའི་རིགས་ཡོངས་ཀྱི་གཅེས་ནོར་

དུ་ངང་ངམ་ཤུགས་སུ་གྱུར་ཡོད་པའང་ཡིད་ཚོད་ཀྱིས་ཐུག་གི  དེས་ན་འོ་སོྐལ་མེས་པོ་བཀའ་དྲིན་ཅན་རྣམས་

ཀྱིས་འཛམ་གླིང་ཤེས་རིག་བང་མཛོད་དུ་འཇོག་གནང་མཛད་པའི་རླབས་ཆེན་གྱི་ཕྱག་རྗེས་འདི་བཞིན་གང་

ལེགས་ལེགས་དང་ཅི་ནུས་ནུས་ཀྱིས་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་བྱེད་རྒྱུ་ནི་རང་རིགས་ཕྱི་ཐོག་པ་དག་གི་ཕྲག་

ལ་གཞོལ་མེད་དུ་བབས་པའི་འགན་འཁྲི་ལྕི་མོ་ཞིག་ལགས་ན།  ང་ཚོས་རྡོག་རྩ་གཅིག་སྒྲིལ་དང་དཔུང་བ་

མཉམ་གཤིབ་ཀྱིས་ཏི་སེ་གངས་རིའི་འོད་འབར་མཁའ་ལ་བསྒྲེངས་ཅི་ཐུབ་གནང་རྒྱུ་ནི་གལ་ཆེན་ནང་གི་

དོན་ཆེན་ཞིག་རེད།  

ཞེས་མཚོ་སྔོན་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིགསོ་བ་རིག་པའི་དགེ་མིང་འཛིན་པ་བྱ་མདོ་ཀླུ་བྱམས་རྒྱལ་གྱིས།

ཤར་ཙོང་ཁའི་གནའ་མཁར་ཟི་ལིང་གི་རང་ཤག་ཏུ་འཕྲལ་དུ་སྦྱར་བ་དགེའོ། །

བྱ་མདོ་ཀླུ་བྱམས་རྒྱལ།  

མཚོ་སྔོན་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིབོད་ལུགས་གསོ་རིག་སློབ་གླིང་གི་གཙོ་འཛིན། 

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་བོད་སྨན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ།

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

95

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



ཨ་སྔགས་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས།

སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་ཞུ་ཆེན་པ།

སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་གཙོ་འཛིན་གཞོན་པ།

བསྔགས་བརྗོད་བློ་ལྡན་དགྱེས་པའི་མཆོད་ཡོན།  

དལ་འབབ་བཞི་ཡི་འཛམ་གླིང་ཆུ་གཏེར་བརྒྱ།  །

ལེགས་པར་གསོས་པས་འདོད་རྒུ་འཕེལ་བ་བཞིན།  །

གདོང་དམར་ཅན་གྱི་ཤེས་རིག་སྤེལ་བའི་གཉེན།  །

གསེར་རི་ཕྲེང་བར་བརྒྱུས་རྣམས་ཕྱག་གི་ཡུལ།  །

ཏི་སེ་གངས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའ་ིགན་མཛོད་དུ།  །

ཉར་བའི་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་རིག་པའི་གཞུང༌།  །

རིན་ཐང་གཞལ་དུ་བྲལ་བའི་ནོར་བུ་བཞིན།  །

རིགས་ཀྱི་སྤྱི་ནོར་ཡིན་གཤིས་གཅེས་པར་འོས།  །

 དེའི་ཕྱིར་ཕ་བཟང་བུ་ཡི་བྱེད་རྩོལ་ལས།  །

རིག་མཛོད་པར་ཏུ་འཁོད་པའི་དགེ་རྩ་ཡང༌།  །

རིས་མེད་བློ་ལྡན་རིག་པའི་གཞལ་ཡས་སུ།  །

འདྲེན་པའི་ཉིན་བྱེད་ནུས་པ་འདོན་དུ་ངེས།  །

ཞེས་པོད་ཉེར་ལྔའི་བདག་ཉིད་ཅན་གྱི༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽པར་ཏུ་འཁོད་པའི་བསྔགས་བརྗོད་དུ་

གུས་ཨ་སྔགས་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས༢༠༡༠ལོའ་ིཟླ༡ཚེས༢༢ཉིན་ཕུལ། 

ལོ་རྒྱུས་རིག་པའི་ཚད་མས་བརྟགས་གྱུར་ན།  །

བོད་རིགས་བོན་ཆོས་གཉི་གའི་འབྲེལ་བ་ནི།  །

གཟུགས་ལ་བརྟེན་པའི་རྣམ་ཤེས་དང་འདྲ་བས།  །

བོན་གཞུང་འདི་དག་རྩམ་ཟན་སྤྱི་ནོར་ཡིན།  །

༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽པར་སྐྲུན་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བའི་རྟེན་འབྲེལ་དུ་ཞུ་དོན།  རིག་

པའི་ཚད་མས་བརྟགས་གྱུར་ན།  བོད་རིགས་དང་བོན་ཆོས་གཉི་གའི་འབྲེལ་བ་ནི་གཟུགས་དང་གཟུགས་ལ་

བརྟེན་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་འདྲ་གཤིས།  བོན་ཆོས་ནི་བོད་རིགས་རིག་གནས་རྟོགས་བྱེད་ཀྱི་ཆ་གལ་

ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་གདོན་མི་ཟ།  ཀུན་གྱིས་ཤེས་གསལ་ལྟར།  བོན་ཆོས་སམ་བོན་བསྟན་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་

གཞུང་ཐམས་ཅད་ལ་བོན་གྱི་བསྟན་བཅོས་ཟེར་དགོས་ལ།  སྲིད་འདིར་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་བོན་གྱི་བཀའ་

དང་བཀའ་བརྟེན་དག་ནི་བོན་གྱི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་གཙོ་བོ་ཡིན།  མིག་སྔར་བཀའ་ལ་ཨ་གཡུང་དཔར་

དང་།  བོན་སློབ་དཔར།  དབལ་ཁྱུང་དཔར།  རྡོ་དཔར།  གློག་དཔར་བཅས་ཡོད།  དབལ་ཁྱུང་དཔར་ལྟར་ན་

པོད༡༧༨དང་ཤོག་ངོས༨༨༦༩༢ཡོད།  བཀའ་བརྟེན་ལ་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་དཔར་པར་ཐེངས་གསུམ་པ་ལྟར་ན་

པོད༣༢༡དང་ཤོག་ངོས༡༩༡༢༥༤ཡོད།  ཐེངས་འདིར་པར་སྐྲུན་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བའི༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་

རིག་མཛོད༽འདི་ནི་གོང་དུ་བཤད་པའི་བོན་གྱི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ཉིང་བཅུད་ཡིན་སྟབས།  སྐབས་འདི་དང་

བསྟུན༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽ནི་འབྱུང་འགྱུར་བོན་གྱི་བསྟན་བཅོས་ཡོད་དོ་ཅོག་སྡུད་སྒྲིག་

ལེགས་གྲུབ་འབྱུང་བའི་ཉི་གཞོན་བསུ་མཁན་གྱི་སྐྱ་རེངས་སུ་གྱུར་ཅིག
   

ཅེས་ཤར་བ་ཐོགས་མེད་དུ་འབོད་པས་སྤྱི་ལོ༢༠༡༠ལོའ་ིཟླ༢ཚེས༡༥ཉིན།

ལྷོ་ནུབ་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ནས་གུས་པས་སྨོན་ནོ། །

ཤར་བ་ཐོགས་མེད།

ལྷོ་ནུབ་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིསློབ་དཔོན་ཆེན་མོ།

བོད་ཡིག་སྡེ་ཁག་གི་རབ་འབྱམས་པའི་སློབ་མའི་དགེ་རྒན།

  

ཤེས་རིག་གི་གཏེར།

96

༼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།●



སེམས་ལ་ཉར་བའི་རི་མོ།

རང་རེ་བོད་ཀྱི་གནའ་བོའ་ིཤེས་རིག་མཚོན་པའི་བོན་གྱི་རིག་གནས་འདི་སྔོན་ཆད་དུས་དབང་གིས་

རིན་པོ་ཆེ་ས་འོག་གི་གཏེར་དུ་སོང་བ་ལྟར་གྱུར་ཀྱང་།  ད་ལྟ་རྒྱལ་སྤྱི་རྒྱལ་ནང་གང་ནས་ཀྱང་བོད་རིག་པའི་

རིན་ཐང་དེ་བསྐྱར་མངོན་དང་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་པའི་སྐལ་བཟང་གི་ཉི་མ་ཤར་བའི་དུས་བབས་དང་བསྟུན་

ནས་བོན་གྱི་གྲུབ་མཐས་མཚོན་པའི་རིག་གནས་འདི་ལའང་ཚང་མས་ཡང་བསྐྱར་ངོས་ཟིན་དང་དེའི་རིན་

ཐང་ལ་གཙིགས་མཐོང་བྱེད་བཞིན་ཡོད།  

དེའི་ཁྲོད་དུ་མི་རིགས་གཞན་པ་ཁ་ཅིག་བོད་ལའང་རྒྱ་གར་ཐུབ་བསྟན་དང་འདྲ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་

རྒྱུན་རིང་ཞིང་གཟི་མདངས་འཕྲོ་བའི་ཤེས་རིག་ཅིག་ཡོད་པ་ལ་ངོ་མཚར་བ་དང་།  རང་རིགས་ཁ་ཅིག་ནི་

མི་རིགས་རང་གི་རིག་གནས་གཤའ་མ་དང་གནའ་བོའ་ིབོད་མིའི་བློ་གྲོས་རྩལ་ལས་ཐོན་པའི་ཕུལ་བྱུང་རིག་

གཞུང་འདི་ལ་ངེས་ཤེས་ཀྱི་གདེང་རྙེད་ནས་ཡིད་ཆེས་པ་དང་།  ཡང་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པ་ཁ་ཅིག་བསྐལ་

བརྒྱར་ཕྱི་བ་མུ་སྟེགས་ཀྱི་ཞྭ་ནག་བསྐོན་ནས་མུན་པའི་དོང་ནང་ལ་འཕེན་པ་དེ་ནི་དབུ་ཡོག་བྱུང་བའི་དུས་ལ་

བབས་ཞེས་དགའ་ནའང་།  དེ་ལས་མི་མང་པོ་ཞིག་གང་ཡིན་འདི་ཡིན་གྱི་ཆ་མ་འཚལ་བར་མོན་ཡུལ་རྡོར་

གཅོད་ཀྱི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་རེད།  

འདི་དང་འདི་དག་གི་སྐབས་སུ་བོན་གྱི་དཔེ་མཛོད་རྒྱ་མཚོ་ལས་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མིན་གཉིས་སུ་

བསྡུས་པའི་གཙུག་ལག་བཅུའི་ཕྱོགས་ཙམ་མཚོན་པ་འདི་འདྲ་ཞིག་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་ནས་པར་དུ་བསྐྲུན་པའི་

དགོས་པ་ནི་ཀུན་ལ་གར་སྟེགས་ཀྱི་སྒོ་མོ་ཡོངས་སུ་ཕྱེ་བ་དང་མཚུངས་པར་མདོར་བསྡུས་ན་འདི་ནི་གཡུང་

དྲུང་བོན་གྱིས་མཚོན་པའི་བོད་ཀྱི་གནའ་བོའ་ིཤེས་རིག་དེ་རང་རིགས་འདུས་པའི་འཛམ་གླིང་ཡོངས་སུ་རྒྱུས་

ལོན་ཡོང་བའི་སྨན་དུ་འགྲོ་ངེས་པ་ནི་གདོན་མི་ཟའོ།  །

«བོད་ཀྱི་སློབ་གསོ»རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གི་ནོར་བུ་ཚེ་རིང་ནས།  

༢༠༠༩ལོའ་ིཟླ༡༡པའི་ཚེས༣༠ཉིན།

ནོར་བུ་ཚེ་རིང་། 

༼མཚོ་སྔོན་བོད་ཀྱི་སློབ་གསོ༽རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གི་ཞུ་ཆེན་པ།  གཙོ་སྒྲིག་པ།  

དགའ་སྤྲོའི་སྙིང་གཏམ།

གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་བའི་གདན་ས་ཁྱད་པར་ཅན་རྩེ་ཞིག་དགོན་པས་

ལེགས་པར་བསྒྲིགས་པའི༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽ནི།  བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་གི་ཁུངས་ལྟར་གྱུར་

བའི་སྔ་རབས་བོན་གྱི་ཤེས་བྱའི་སྙིང་བཅུད་འདུས་པའི་རིན་ཐང་གཞལ་བར་དཀའ་བའི་ཐུན་མིན་གྱི་ཕྱག་

དཔེ་དག་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་ཏེ་པར་དུ་བསྐྲུན་པའི་ལས་རླབས་པོ་ཆེར་དགའ་བ་དང་རྗེས་སུ་ཡི་རང་

གིས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་བ་དང་།  གངས་ལྗོངས་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་རྒྱས་པའི་སྨོན་

འདུན་དང་བཅས་ངག་དབང་རྒྱ་མཚོས་ལྔ་རིག་བཀྲ་བའི་རང་སྤྱིལ་དུ་གློག་གི་སྒྲོན་མ་ལ་བརྟེན་ཏེ་དགའ་

བཞིན་སྤྲོ་བཞིན་དུ་གྲོང་ཁྱེར་སྤོས་ངད་ལྡན་ནས་རབ་གནས་ས་གླང་ལོའ་ིབོད་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པའི་དཀར་

ཕྱོགས་གཉིས་པའི་བཟང་བོའ་ིཉིན་ལ་ཕུལ་བར་ཐ་ཚན་མུ་ཙུག་སྨར་རོ། །

ངག་དབང་རྒྱ་མཚོ།

ཀན་སུའུ་གཙོས་མི་རིགས་དགེ་འོས་སློབ་གླིང་གི་འཆད་ཁྲིད་དགེ་རྒན། 

སི་ཁྲོན་སློབ་ཆེན་ཆོས་ལུགས་ཆེད་ལས་ཀྱི་འབུམ་རམས་པའི་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ།

98

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

99

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



ཤིས་ཚིག

ངེད་ཅག་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་འདས་ཟིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཕྱིར་མིག་ཅིག་བལྟ་དུས་ཡ་ཐོག་ཞང་ཞུང་གི་

དུས་རབས་དང་།  བར་དུ་བཙན་པོའ་ིདུས་སྐབས་སུ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་ཁམས་འདིའི་ཤེས་རིག་དང་དཔལ་འབྱོར་

སོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ཆེས་སྔོན་ཐོན་གྲས་སུ་སླེབས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ལ།  ད་ལྟའི་དུས་སུའང་འཛམ་གླིང་ཡོངས་

ལ་མཚན་སྙན་དང་རིན་ཐང་གིས་ཕྱུག་པའི་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་འདི་ལྟ་བུ་ནི་རང་མེས་ཚོས་མི་རབས་ནས་མི་

རབས་བརྒྱུད།  དཀའ་སྤྱད་འབད་བརྩོན་དང་མི་རབས་རྗེས་མར་བཞག་པའི་བྱས་རྗེས་བླ་ན་མེད་པ་ཞིག་རེད།  

འོན་ཀྱང་ད་ལྟ་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་གསར་གཏོད་ཀྱི་རིག་གནས་དང་།  སྔོན་ཐོན་ལག་རྩལ་སོགས་ལྟ་ཅི།  ཐ་

ན་ལོ་ངོ་སྟོང་འགའི་སྔོན་ནས་མེས་པོ་ཚོས་ངལ་བ་ཁྲི་སྟོང་གིས་འབད་པར་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་རྩ་ཆེའི་རིག་

གནས་དང་།  སྐད་ཡིག་རྣམས་རྒྱུན་འཛིན་ཡང་ཐུབ་ཀྱི་མེད།  ད་ལྟ་ང་ཚོའི་བསམ་བློ་དང་།  ཤེས་རིག དཔལ་

འབྱོར་ཧ་ཅང་གི་རྗེས་ལུས་སུ་ཡོད།  དེ་ཚོའི་འགག་རྩ་ནི་མང་ཚོགས་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་མེས་པོའ་ིགཅེས་

ནོར་ཏེ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གནས་དེ་དག་རྒྱུད་འཛིན་དང་ཁྱབ་གདལ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ཡིན།  ང་ཚོར་རིག་

གནས་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་མཁན་གྱི་ཚོགས་པ་དང་མི་སྒེར་རེ་འགའ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་།  གཅིག་ནས་དཔལ་འབྱོར་

གྱི་འཁོས་ཀ་ཞན་པ་དང་།  གཉིས་ནས་དེ་ལ་རོགས་རམ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་ཉུང་བས་ལས་དོན་མང་

པོ་ཞིག་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་མེད།  ལྷག་པར་དུ་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཚོ་མི་རིགས་རང་ཉིད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་

གནས་སྦྱོང་བའི་བསམ་བློ་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཆ་རྐྱེན་ཡོད་རུང་།  སློབ་སྦྱོང་བྱེད་སའི་ཁོར་ཡུག་དང་གོ་

སྐབས་མ་རྙེད་པ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད།  

ཞུང་ཀརྨ་རྒྱལ་མཚན། 

བོད་ལྗོངས་མངའ་རིས་བོད་སྨན་ཁང་གི་ཞིབ་འཇུག་པ་གཞོན་པ།

ཞང་ཞུང་རིག་གནས་དར་རྒྱས་ཚོགས་པའི་དྲུང་ཆེ།

དེས་ན་ད་ལྟ་ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་རྩེ་ཞིག་དགོན་པས་བོད་པའི་རིག་གནས་དེ་རྩ་སོྟང་

མི་འགྲོ་བའི་ཆེད།  བཤད་སྒྲུབ་སློབ་གླིང་ཁག་དང་།  ས་ཆ་གང་སར་ཤེས་ལྡན་པའི་བསམ་འཆར་བསྡུ་ལེན་

གྱིས་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་གཞིགས་ནས་དཔེ་ཆ་ཁག་ཉི་ཤུ་ལྷག་འདེམས་སེང་

ཐོག་མ་དངུལ་གྲབས་གསོག་གནང་ནས་ད་ཆ་དངོས་སུ་དཔེ་སྐྲུན་བྱུང་བར་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་དང་

ཆབས་གཅིག  བྱ་གཞག་དེས་ངེད་མི་རིགས་ཀྱི་རིག་གནས་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་ཐད་རླབས་ཆེན་གྱི་ལེགས་

སྐྱེས་ཤིག་ཕུལ་ཡོད་པས་སྙིང་དབུས་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

དེང་སང་དགོན་སྡེ་མང་ཆེ་བའི་བླ་སྤྲུལ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་རྒྱུ་དང་།  དགོན་སྡེ་གསར་

རྒྱག་གི་ལས་ཀ་དེ་ཚོ་གཙོ་བོར་འཛིན་པ་དང་།  ཐ་ན་རང་ཉིད་ཀྱི་འཚོ་བ་ཡང་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ལ་

ལག་པ་རྐྱོང་བཞིན་ཡོད།  དོན་དངོས་སུ་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་མཆོད་རྟེན་དང་།  དགོན་པ།  ལྷ་ཁང་སོགས་

ཉུང་དྲགས་པའི་སྐྱོན་ཅི་ཡང་མེད་པ་མ་ཚད།  དགོན་པ་གསེར་འོད་ཆེམ་ཆེམ།  བླ་སྤྲུལ་སྐུ་ཤ་འཚོ་ཤིང་རྫིག་

པ།  གྲོང་མིའི་ཁང་བ་ཆུང་ལ་སྐྱ་ཚུབ་བེ།  མི་སེར་ལུས་སྟོབས་ཞན་ཅིང་བཞིན་མདངས་སྐྱོ་བ་དེ་ཚོ་ཤིན་ཏུ་

ནས་མཐོང་མི་འདོད།  

ད་ལྟ་བོད་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་དང་བླ་སྤྲུལ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་བོད་པ་རང་གི་ཆོས་རིག་སྤྱི་ལ་སྨིན་པའི་

སློབ་གསོ་དང་རིག་གནས་དར་སྤེལ་ཕྱོགས་ལེགས་སྐྱེས་སུ་འབུལ་ཐུབ་ན་ང་ཚོའི་མང་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་པའི་

དཔལ་ཡོན་དང་།  དངོས་པོའ་ིདཔལ་ཡོན་སོགས་ཡར་རྒྱས་སུ་འགྲོ་རྒྱུ་རང་རེད།  གལ་ཏེ་ང་ཚོ་ད་དུང་རྨོངས་

གཉིད་ནས་མ་སངས་པར།  རང་ཉིད་ཁོ་ནའི་རྒྱས་སྤྲོས་ཙམ་ལ་མགོ་འཁོར་ན་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་དང་བོད་མི་

རིགས་ཞེས་པ་ནམ་ཡང་རྗེས་སུ་ལུས་རྒྱུ་ལས་མ་མཆིས།  གང་ཡིན་ཞེ་ན།  མི་རིགས་ཤིག་གི་བླ་སྲོག་ནི་མི་

རིགས་དེའི་སྐད་དང་ཡི་གེ་ཡིན་པ་དང་།  མི་རིགས་ཤིག་སྔོན་ཐོན་དང་ཡར་རྒྱས་སུ་འགྲོ་དགོས་ན་ཐོག་མར་

མི་རིགས་དེའི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གནས་གཙོ་བོ་འཛིན་དགོས་པ་ནི་བརྗོད་མི་དགོས་པ་ཞིག་རེད།  

མདོར་ན་ང་ཚོའི་མི་རིགས་འདི་མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་སྔོན་ཐོན་དང་ཡར་རྒྱས་སུ་འགྲོ་འདོད་

ན་ང་ཚོས་དཀའ་ངལ་ཁྱད་བསད་ཀྱིས་མེས་པོའ་ིཤུལ་བཞག་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡིག་སོགས་མི་

ཉམས་གོང་འཕེལ་གྱིས་རྒྱུན་འཛིན་དང་།  གཅེས་སྤྲས་བྱེད་རྒྱུ་ནི་ང་ཚོ་བོད་པ་ཡོངས་ཀྱི་ཐུན་མོང་གི་འོས་

འགན་འདོར་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ནོ།  །

ཞང་ཞུང་རིག་གནས་དར་རྒྱས་ཚོགས་པའི་ཞུང་ཀརྨ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས།  

༢༠༠༩ལོའ་ིཟླ༩ཚེས༢༨ཉིན་ཕུལ།  

100

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

101

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



གཞལ་དཀའ་བའི་དཔེ་ཚོགས།

༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽ཅེས་པའི་དེབ་ཕྲེང་འདི་ནི་བོད་ཀྱི་གནའ་བོའ་ིཤེས་རིག་སྟེ་

གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་མདོ་སྔགས་གཞུང་བརྒྱའི་ཉིང་བཅུད་བཀའ་བརྟེན་ལས་ཕྱི་ནང་རིག་གནས་བཅུའི་ཚབ་

མཚོན་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་བསྟན་བཅོས་ལེགས་ཤོས་རྣམས་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་ནས་བསྒྲིགས་པའི་དཔེ་ཚོམས་དང་

པོ་ཡིན་པས།  བོད་གནའ་བོའ་ིཤེས་རིག་སྲུང་སྐྱོབ་དང་།  རྒྱུད་འཛིན།  ཁྱབ་གདལ་བཅས་གཏོང་བར་ཕན་

ཁེ་ཆེས་ཆེར་ལྡན་ལ།  རང་མི་རིགས་དང་རིག་གནས་ཀྱི་མཆེད་ཁུངས་དང་འཕེལ་ཕྱོགས་ངོས་འཛིན་དང་

གསལ་རྟོགས་གནང་རྒྱུར་ཡང་དགེ་མཚན་ཆེན་པོ་ལྡན་པ་ལགས།  

མེས་པོའ་ིཤུལ་བཞག་དཔེ་ཚོགས་འདི་ནི་བོན་པོའ་ིཆོས་ལུགས་ཀྱི་རྗེས་འཇུག་པར་མཚོན་ན་བཀོལ་

སྤྱོད་སྟབས་བདེ་བའི་སྦྱང་གཞི་ཞིག་ཡིན་པ་ཕུད།  བོན་གྱི་རིག་གནས་ཞིབ་འཇུག་པ་རྣམས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་

དང་ཡང་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་འཚམས་པ་ཞིག་རེད།  དེབ་ཕྲེང་འདི་ཉིད་པར་དུ་བསྐྲུན་པ་དང་བསྟུན་རང་རེའི་

ཆོས་ལུགས་པ་དང་ཞིབ་འཇུག་པ་རྣམས་རིས་གཅོད་དང་ཟེར་སྒྲོས་ཀྱི་རྗེས་སུ་མ་འབྲང་བར་བོན་གྱི་རིག་

གནས་ཀྱི་ཉིང་བཅུད་འདིར་དྲང་བདེན་དང་གདེང་འཇོག་བསྲིང་བོར་གནས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཚེ།  བོད་མི་རིགས་

ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ངོ་མ་གུང་ལེགས་པོར་བསྒྲིགས་པར་རམ་འདེགས་མི་དམན་པ་ཐོན་པ་གདོན་མི་ཟ་བས།  དེ་ནི་

དུས་རབས་འདིར་ང་ཚོའི་ཕྲག་ཏུ་བབ་པའི་འོས་འགན་གཡོལ་དུ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ལ།  མི་རབས་རྗེས་མ་

རྣམས་ལ་སྐྱེས་སུ་འབུལ་བའི་དྲང་བདེན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་འཚོལ་བྱེད་ཀྱི་ཤུལ་ནོར་རྩ་ཆེན་ཞིག་ཏུའང་འཁུམས་

པར་སེམས།  

ཀྲུང་གོ་བོད་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་རིན་ཆེན་སྒྲོན་མ་ནས།  

རིན་ཆེན་སྒྲོན་མ།   

 ཀྲུང་གོའ་ིབོད་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་

 བྱ་བ་གཉེར་བཞིན་ཡོད།

རེ་བའི་སྨོན་པ།

དེ་ཡང་ལས་ལ་བརྩོན་ཞིང་དཔའ་ངར་ལྡན་པའི་བོད་ཀྱི་ཡབ་མེས་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་

དུ་མའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱང་དུས་རིམ་དུ་རང་གི་བློ་གྲོས་ལ་བརྟེན་ནས་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་

ཆེན་པོ་ལེགས་པར་བསྐྲུན་ཞིང་བསྲེགས་བཅད་བརྡར་བས་ཡུལ་དུས་རང་བཞིན་ཀུན་འཚམས་པའི་ཕྱིར་སྒོ་

སྣ་ཚོགས་ཀྱི་བཀག་རྒྱ་ཅི་རིགས་བརྟོལ་ནས་དར་ཁྱབ་བྱུང་ཡོད་པ་འདི་ལ་ནི་རང་ཅག་རྣམས་དགའ་བ་སྐྱེ་

འོས་ཤིང་སྒོ་ཀུན་ནས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་དགོས།  

ཤེས་རིག་འདི་ཉིད་མུ་མཐུད་རྒྱུན་འཛིན་དང་དར་ཁྱབ་གཏོང་རྒྱུ་ནི་གཙོ་ཆེར་ཤེས་རིག་དེ་ལྡན་གྱི་

གངས་ཅན་པ་རང་ལ་རག་ལས་ཡོད་པ་ངེས་པར་ཤེས་དགོས་ཏེ།  ཀུན་གཟིགས་ཆེན་མོ་པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་

ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས“སྤྱིར་འཛམ་གླིང་དང་སྒོས་གངས་ལྗོངས་ཤེས་བྱ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་

མཚོའི་དཔལ་ལ་འགྲན་པ་རྣམས་ཀྱང་སྔར་རྗེས་བཟུང་ཞིང་ཕྱིས་རྒྱུན་རབ་སྤེལ་གྱིས”ཞེས་རང་ཅག་གངས་

ཅན་པ་རྣམས་ལ་བཀའ་ལུང་རྡོ་རྗེ་སྤྱི་བོར་མནན་པ་ལ་མ་བརྗེད་པ་ཞིག་དང་དང་ལེན་ཞིག་ལ་གནས་དགོས་

པ་ཡུལ་དུས་ཀྱིས་བཞག་པའི་བགོས་སྐལ་དུ་མཆིས།  

ཐེངས་འདིའི༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽ཀྱི་དཔེ་ཚོགས་པོད་ཉེར་ལྔ་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཆགས་

འཇིག་དབང་གིས་བོད་ཀྱི་ཤེས་ལྡན་པ་གང་མང་གི་མིག་གི་དགའ་སྟོན་དུ་མ་གྱུར་པས་ན་སྐོམ་པའི་ཆུ་དང་

ལྟོགས་པའི་ཟས་སུ་གྱུར།  དེ་ནི་བོད་ཀྱི་གནའ་རབས་རིག་གནས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་འཚོལ་རྒྱུ་དང་ངེས་ཤེས་

ཡང་དག་པ་ཞིག་འདྲོང་རྒྱུ་སོགས་ལ་དགེ་མཚན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡོད་པས་དཔེ་ཚོགས་འདི་ལེགས་སྒྲིག་

དང་པར་སྐྲུན་སོགས་མཐུན་རྐྱེན་གནང་མཁན་རྣམས་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའོ།  ། 

ཞེས་མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིདགེ་མིང་ཙམ་འཛིན་པ་དཀར་འཚོ་སྐྱིད་ནས།  

དཀར་འཚོ་སྐྱིད།   

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་མིའི་རིགས་རིག་པ་དང་སྤྱི་ཚོགས་རིག་པའི་

སློབ་གླིང་གི་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ། 

རབ་འབྱམས་པའི་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་མཛུབ་སྟོན་དགེ་རྒན།  

102

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

103

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



ཁྱུང་བཟང་།  

༼རེབ་གོང་བོན་མང་དྲ་ཚིགས༽ཀྱི་གཙོ་སྒྲུབ་མི་སྣ།

མཚོ་སྔོན་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་མི་རིགས་བཅའ་སྡོད་སློབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན།

དགའ་བའི་འབོད་པ།  

ཡ་ཐོག་སྲིད་པའི་ཁུགས་པ་རེ་རེ་སྙིང་སྟོབས་རླུང་བུའི་ཤུགས་ཀྱིས་བཅད།  །

སྔོན་མེད་རིག་པའི་འོད་ཟེར་རྣོན་པོས་མུན་པའི་རྩ་བ་དྲུང་ནས་ཕྱུང་།  །

ས་སྟེང་འགྲོ་བའི་ཉི་མ་ཆེན་པོ་གཤེན་རབ་བསྟན་པའི་སྣང་བ་འདི།  །

དུས་ཀྱི་མཐར་ཡང་ཉམས་པ་མེད་པར་ལྷན་ནེར་གསལ་འདིས་བསྔགས་པར་འོས།  །
 

ཁྱད་པར་སྔོན་བྱོན་མཁས་གྲུབ་བྱེ་བའི་ཐུགས་མཚོ་ཡང་ཡང་བསྲུབས་པའི་བཅུད།  །

ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་དོག་པ་རེ་རེ་ཀུན་གྱི་བགོ་བྱར་འགྱེད་པའི་ཁུར།  །

མི་ལྡོག་བརྟན་པའི་དཔུང་བ་གཅིག་གིས་ཡངས་པའི་མཁའ་ལ་བཏེགས་པ་འདིས།  །

ཐུ་བྷོད་གཙུག་ལག་ནམ་མཁའི་གཞུང་ལ་མཛེས་སྡུག་གསར་བའི་འཇའ་ཚོན་བྲེས།  །

ད་ནི་ཡེ་ཤེས་འོད་དང་འགྲོགས་པའི་བསྟན་བཅོས་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་འདིས།  །

དད་པའི་པདྨོ་ཁོང་ན་འཛུམ་པའི་སྐལ་ལྡན་ལང་ཚོ་བརྒྱན་བྱེད་ཅིང་།  །

གང་ཞིག་ངང་བས་པད་མཚོ་སྙེག་བཞིན་ཞིབ་འཇུག་ལས་ཀ་གཉེར་བ་ཚོར།  །

མི་ཟད་དགའ་བའི་དངོས་གྲུབ་ཆར་བ་ཤག་ཤག་དབྱངས་ཀྱིས་འཇོ་བར་ཤོག  །  

 

ཞེས་པ་འདི་ནི་གྱི་ན་བ་ཁྱུང་བཟང་གིས༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽ཀྱི་དཔེ་ཚོགས་

ལེགས་བསྒྲིགས་པར་བསྐྲུན་གྲུབ་པར་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་ཚིག་ཅིག་གི་ཚུལ་དུ་ཕུལ་བ་ལགས།  

ཆེད་དུ་ཕུལ་བའི་གཏམ་ཐུང་།  

དེ་ཡང་གངས་རྒྱལ་ཏི་སེ་ལྟེ་བ་བྱས་པའི་ཞང་ཞུང་སྒོ་ཕུག་བར་གསུམ་སྟེ་གངས་ཅན་ཁ་བ་རི་བོའ་ི

ལྗོངས་འདིར་ལོ་ངོ་ཁྲི་ཕྲག་དུ་མའི་སྔོན་རོལ་ནས།  འོ་སྐོལ་གངས་ཅན་པའི་ཕ་མེས་ཡང་མེས་ཚོའི་རིགས་

རྒྱུད་འཕེལ་ཞིང་།  ཁོང་ཚོས་ལོ་ཟླའི་བཞུར་རྒྱུན་གྱི་ཁྲོད་དུ་ཟུངས་ཁྲག་དང་རྔུལ་ཆུའི་ཐིགས་པ་ཕྲེང་བར་

བརྒྱུས་ཏེ་མེས་པོ་ཚོའི་ལོ་རྒྱུས་བརྩམས་ཤིང་ཤེས་རིག་བསྐྲུན་པས།  བོད་པ་ཞེས་པའི་མི་རིགས་འདིའི་མཚན་

ཉིད་བསྐྲུན་ཅིང་དམ་དུ་བསྲུངས།  དེ་ལྟར་གྱི་བོད་པའི་མི་རིགས་ཀྱིས་ས་སྐྱེས་རྡོ་སྐྱེས་ཀྱི་ཞང་ཞུང་ཤེས་

རིག་རྒྱུད་འཛིན་དང་དར་སྤེལ་བགྱིས་ཏེ།  དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་དཀྱོགས་མཚམས་འདིར་སླེབས་པ་

ན།  བོད་པའི་རིག་གནས་ཞེ་ན་འཛམ་གླིང་གི་མིའི་རིགས་ལ་ངོམ་ཆོག་ཆོག་དང་།  བོད་པའི་མི་རིགས་ཞེ་ན་

འཛམ་གླིང་གི་མིའི་རིགས་ལས་གཞུང་རྒྱུད་ཆེས་དྲང་ལ།  མི་གཤིས་ཆེས་གཙང་བ།  ལས་རྒྱུ་འབྲས་བརྩི་བ།  

ཡ་རབས་ཚུལ་ལྡན་གྱི་བྱ་སྤྱོད་ལྡན་པའི་མི་རིགས་ཤིག་ཏུ་བརྩི་བཞིན་པའང་རིག་གནས་བཟང་བོ་དང་ཤེས་

རིག་གཙང་མ་འདིས་བསྐྱངས་པའི་ཕན་འབྲས་ཡིན་པ་བསྙོན་དུ་མེད།  

དེར་བརྟེན།  རིན་ཆེན་གསེར་ལས་བྲིན་པའི་ཤེས་རིག་བཟང་བོ་འདིའི་རྒྱུད་འཛིན་དང་སྲུང་སྐྱོབ།  

དར་སྤེལ་བཅས་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་ཤ་རུས་པའི་གཏིང་ནས་ཐུགས་ཁུར་དང་རུས་གདུང་ཆེ་བའི་སྐྱེས་ཆེན་དང་

མཁས་དབང་སྐོར་ཞིག་གིས།  དཀའ་བ་དང་ངལ་བ་མང་བོ་ཁྱད་དུ་བསད་ནས།  ༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་

རིག་མཛོད༽དཔེ་ཚོགས་པར་སྐྲུན་གྱི་བྱ་བཞག་རླབས་ཆེ་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དོན་སྙིང་བླ་མེད་ལྡན་པའི་ལས་དོན་

ཆེན་པོ་བསྒྲུབས་པ་དེས།  རང་མི་རིགས་ཀྱི་ཤེས་རིག་རྒྱུད་འཛིན་དང་སྲུང་སྐྱོབ།  ཉམས་པ་སླར་གསོ་དང་མ་

ཉམས་གོང་སྤེལ་གྱི་ཐད་ལ་བྱས་རྗེས་མི་དམན་པ་ཞིག་བཞག་ཡོད་པའི་མི་ཚད།  མིའི་རིགས་ཀྱི་རིག་གནས་

ལ་བླ་ན་མེད་པའི་ལག་རྗེས་དང་རིན་ཐང་བྲལ་བའི་ལེགས་སྐྱེས་ཤིག་གསར་སྐྲུན་བྱས་པ་རེད།  

ཞེས་གཡུང་དྲུང་སྐྱབས་ཀྱིས་སྤྱི་ལོ༢༠༡༠ལོའ་ིསྤྱི་ཟླ༡པའི་ཚེས༢༦ཉིན།

ཀན་ལྷོ་གཡང་ལྡན་ཕྱུག་མོ་ནས་སྦྱར་བ་དགེའོ། །

གཡུང་དྲུང་སྐྱབས།

ཀན་ལྷོ་ཁུལ་རྒྱང་བསྒྲགས་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ།

104

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

105

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



ཤིས་སྨོན།

དེ་ཡང་ཡུལ་གངས་ཅན་གྱི་ལོྗངས་སུ་ཤར་བའི་ཤེས་རིག་གི་སྐྱ་རེངས་ཐོག་མ་སྟེ་ཡུལ་རང་སའི་བོན་གྱི་

རིག་གཞུང་མཐའ་དག་ནི་བོད་རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་རྩལ་ལས་འཁྲུངས་ཤིང་མི་རིགས་

གཞན་གྱི་རིག་གཞུང་ལ་ལོྟས་པ་མེད་པར་རང་རྐྱ་ཐུབ་པའི་ཚུལ་དུ་ད་ལྟའི་བར་སྲུང་འཛིན་བྱས་ནས་ཐོན་མོྱང་

ཡོད་ནའང་།  ཆོས་སྲིད་བསམ་བོླ་དང་གྲུབ་མཐའི་ཞེན་ཁོག་སོགས་རིག་གནས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་མི་འདྲ་བའི་དབང་

གིས་དུས་རིམ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཁོྲད་བོན་གྱི་རིག་གཞུང་མཐའ་དག་ལ་ཆག་འཇིག་རབ་དང་རིམ་པ་མང་པོ་ཞིག་

ཐོན་མོྱང་ཡོད་པ་ཤེས་ལྡན་རྣམས་ལ་གསལ་བོར་ཞུ་མ་དགོས་པར་ཧ་ཅང་གསལ་བ་དེ་བཞིན་ཡིན་ལ།  ད་ལྟའི་དུས་

རབས་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་པའི་ནང་འདིར་འཛམ་གླིང་གི་སྒང་ལ་ཤེས་རིག་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་དཀྱེལ་ཡངས་དང་འདྲ་

མཉམ་གྱི་སོྒ་ནས་སྤྱི་ཁྱབ་དུ་དར་བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར་ང་ཚོས་སོྔན་གྱི་ལུགས་སོྲལ་རྙིང་བ་དང་མཁྲེགས་འཛིན་

བྱས་པའི་སོ་སོའ་ིཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་ལྟ་བའི་རྒྱུན་ཙམ་བརྐྱངས་ནས་ཤེས་རིག་གི་གྲུབ་མཐའ་གཞན་དང་གཞན་དག་

ལ་ཁ་བརྡུང་དང་དམོད་མོ་འདེབས་པའི་དུས་རབས་དེ་གཞི་ནས་མཇུག་རོྫགས་ཟིན་པ་རེད།  དེར་བརྟེན་སྲིད་པའི་

བོན་དང་བཅས་པའི་བོན་གྱི་ཤེས་རིག་མཐའ་དག་ཀྱང་འགོྲ་བ་མིའི་རིགས་ཀྱི་ཤེས་རིག་གི་བང་མཛོད་དུ་འགྲེམས་

སོྟན་བྱེད་རྒྱུ་དང་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཤེས་རིག་གསེར་གྱི་བུམ་པའི་ཁ་རྒྱན་དུ་འཇོག་པར་རིགས་ལ་ཕྱི་རབས་ཤེས་ལྡན་

གྱི་གཞོན་ནུའི་དཔུང་ཁག་དག་ནས་ཀྱང་གསར་དུ་བསམ་བོླ་ནན་ཏན་བགྱིས་ནས་བོན་གྱི་ཤེས་རིག་མཐའ་དག་ལ་

སོླབ་སོྦྱང་དང་ཉམས་ཞིབ་གནང་རྒྱུ་ནི་དུས་ཀྱིས་སྤྲད་པའི་འོས་འགན་ཉག་གཅིག་ཏུ་མཐོང་ངོ་།  །དེར་བརྟེན་ཉེ་

བའི་ཆར་བོན་གྱི་ཤེས་རིག་གི་གླེགས་བམ་མང་པོ་པར་བསྐྲུན་གནང་བའི་གསར་འགྱུར་ཐོས་པས་དགའ་བ་འབུམ་

གྱིས་མོྱས་ཤིང་བོད་རང་སའི་བོན་གྱི་ཤེས་རིག་མཐའ་དག་ལ་ཡང་བསྐྱར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་དང་སོླབ་གཉེར་གྱི་

གོ་སྐབས་ཤིག་བྱུང་ཡོད་པར་ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཤིས་སོྨན་དང་བཅས། 

བོད་ཤར་ཕོྱགས་ཨ་མདོའ་ིའབོྲག་ལྗོངས་སུ་འཚར་ལོངས་བྱུང་ཞིང་མི་ཚེ་དུམ་བུ་དཔེ་ཀློག་ཉམས་ཞིབ་ཁྲོད་ཡོལ་བའི་

བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་ལམ་བསྟན་འཛིན་མཐར་ཕྱིན་གྱིས།  ཕྱི་ལོ༢༠༡༠ཟླ་ཚེས༡༠ཉིན་བོད་ཤར་ཕོྱགས་ཨ་མདོ་ནས། 

 བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ།  

བོད་ལྗོངས་སློབ་ཆེན་གྱི་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ།

ཐེག་དགུའི་གྲངས་ལྡན་ཐིག་དགུ་ལོ་ཡི་དཔྱིད་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་བཞད་པའི་དུས།  །

དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའ་ིམགྲིན་གླུ་སྙན་མོ་རི་ཀླུང་ཀུན་ལ་ཁྱབ་དང་ལྷན།  །

ཐེག་ཆེན་སངས་རྒྱས་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བརྟེན་འགྱུར་ཆེན་མོ་དབྱིག་གི་ནོར།  །

ཁམས་གསུམ་སྐྱེ་འགྲོའ་ིབསོད་ནམས་ལས་སྨིན་ཤིན་ཏུ་སྤུས་ལེགས་དཔར་དུ་དྲངས།  །

ཐེག་དགུའི་གྲངས་ལྡན་ཐིག་དགུ་ལོ་ཡི་དབྱར་གྱི་ལང་ཚོ་དར་བའི་དུས།  །

དབྱར་གྱི་རྔ་བོའ་ིསྒྲ་དབྱངས་རྔམ་པོ་འཛིན་མའི་ཁྱོན་ལ་ལྡིར་དང་ལྷན།  །

དབུས་དཀྱིལ་ནང་བསྟན་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭར་བོན་གྱི་ཤེས་རིག་འཛིན་གྲྭ་ཞིག  །  

འཛུགས་པའི་བཀའ་གྲོས་སྐྱེས་ཆེན་མང་པོས་ལྷ་ལྡན་ཞིང་དུ་ཟབ་རྒྱས་མཛད།  །

ཐེག་དགུའི་གྲངས་ལྡན་ཐིག་དགུ་ལོ་ཡི་འབྲས་ལྡན་སྟོན་གྱི་དུས་བཟང་ལ།  །

གསེར་མདོག་བཀྲ་བའི་ལོ་ལེགས་སྙེ་མས་མགོ་བོ་ལྡེམ་ལྡེམ་གཡོས་དང་ལྷན།  །

ཞང་བོད་ཤེས་རིག་སྙིང་བཅུད་ལས་གྲུབ་གངས་དཀར་ཏི་སེའི་དཔེ་ཚོགས་དེ།  །

གྱེར་བསྟན་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་བར་སྤྲོ་བའི་སྐལ་ལྡན་བུ་ཚོའི་གསོས་སུ་སྨིན།  །

ཐེག་དགུའི་གྲངས་ལྡན་ཐིག་དགུ་ལོ་ཡི་དགུན་ཟླ་ར་བ་འཆར་བས་ན།  །

ནོར་འཛིན་བུ་མོས་ཁ་བའི་ཟེགས་མའི་གོས་དཀར་མཛེས་པོ་བཀླུབས་དང་ལྷན།  །

ཞྭ་དཀར་སངས་རྒྱས་དྲུང་མུ་གྱེར་གྱི་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ངོ་མཚར་ཅན།  །

ཡིད་ཅན་འགྲོ་བའི་དད་པའི་རྟེན་དུ་སྲིད་པའི་རྩེ་མོར་བསྒྲེང་བར་སྨོན།  །

ཁྱུང་པོ་ཚེ་རིང་དཔལ་རྒྱལ་གྱིས་ལྷ་ལྡན་ཞིང་ནས་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་བྱེད་དུ་ཕུལ་བའོ།  །

ཁྱུང་པོ་ཚེ་རིང་དཔལ་རྒྱལ།

བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་གི་གདན་ཞུའི་གསར་འགོད་པ།

ཐེག་དགུའི་གཏམ་བཟང་གིས་ཁྱབ་པའི་

བདེན་དོན་རི་མོ།  
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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།●


