
གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད་དཔ་ེཚོགས་ལེགས་གྲུབ་ཀིྱ་

དྲན་རྟེན་ཟིན་ཐོ།

	

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།



II III

བརྒྱ་བའི་མགོན་པོ་དམུ་དབང་རྒྱལ་པོའ་ིསྲས།		།རྣམ་མཁྱེན་གཤེན་རབ་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ།		།

གང་གི་བསྟན་པ་རིན་ཆེན་གསེར་ལྟ་བུ།		།དེ་འཛིན་རྒྱལ་སྲས་ཚོགས་བཅས་སྤྱི་བོར་བསྙེན།		།

འཛམ་གླིང་འདི་ན་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་མཆོག		།ཀུན་ལས་སྔ་བ་གཡུང་དྲུང་བོན་ཁོ་ན།		།

ཞང་བོད་ཀུན་ཏུ་དར་ཞིང་རྒྱས་བཞིན་པ།		།གཤེན་རབ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཡིན།		།

ཐོམ་མར་བསྟན་པའི་གཞི་མར་ཡི་གེ་སོགས།		།བཟོ་རིག་དར་མཛད་གསོ་བ་སྒྲ་ཚད་ཀྱིས།		།

རྨང་གཞི་བཏིང་ནས་ནང་དོན་རིག་པའི་གཞུང་།		།ཐེག་དགུ་སོྒ་བཞི་མཛོད་ལྔ་ཕྱི་ནང་གསང་།		།

མདོ་སྔགས་སེམས་གསུམ་མ་ཚང་མེད་པ་ཞིག		།འདི་ཕྱིའི་དོན་ཆེད་མངོན་མཐོ་ངེས་ལེགས་ཀྱི།		།

གོ་འཕང་གང་ཡང་གཞན་ནས་ཚིག་གཅིག་ཀྱང་།		།བཙལ་མི་དགོས་པ་བསྟན་པའི་ལུས་ཡོངས་རོྫགས།		།

སོྟན་པ་གཅིག་པུས་ཞལ་གསུངས་བྱིན་རླབས་པའི།		།གཤེན་རབ་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བསྟན་པ་ལ།		།

ནང་བསྟན་གཞི་མ་གྲུབ་མཐའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས།		།གཟུ་བོར་གནས་པའི་མཁྱེན་ལྡན་ཀུན་གྱིས་བསྔགས།		།

དེ་ཕྱིར་ཞང་བོད་ཡུལ་གྱི་ཡི་གེ་དང་།		།རིག་གནས་གསར་གཏོད་བྱེད་མཁན་གཅིག་པུ་ནི།		།

སོྟན་པ་གཤེན་རབ་ཉིད་ལས་གཞན་སུ་ཞིག		།མིག་སོྟང་སྤྲུལ་ནས་བཙལ་ཀྱང་རྙེད་མ་ཡིན།		།

འཛམ་གླིང་མཁས་པའི་མདུན་སར་མགྲིན་པའི་སྒྲ།		།གཟེངས་སུ་བཏེགས་ནས་ཞུ་བ་ཕོད་པའི་དོན།		།

ནོར་འཁྲུལ་མེད་པར་ཐེ་ཚོམ་སོྒྲ་འདོགས་ཆོད།	།གཟུར་གནས་དཔོྱད་ལྡན་ཀུན་གྱིས་གཟིགས་དགོངས་འཚལ།		།

དེ་ལྟར་ཞང་བོད་ཡུལ་ན་གཤེན་རབ་ཀྱི།		།ལྔ་རིག་ཐེག་དགུ་ཐམས་ཅད་དར་བའི་དུས།		།

རྒྱ་གར་ཡུལ་ན་ཕྱི་རོལ་མུ་སྟེགས་པས།		།རྟག་ཆད་ལྟ་བ་སོྟན་པའི་གཞུང་ལུགས་དར།		།

དེ་སྟེང་ང་མིན་ཆོས་པའི་ཆོས་ལོག་རྣམས།		།གཅིག་ཐོག་གཉིས་སོྣན་ཚུལ་དུ་དར་སྤེལ་དུས།		།

ལྷ་བུ་དམ་པ་ཏོག་དཀར་གཟིགས་དགོངས་མཛད།		།ཤཱཀྱའི་རིགས་སུ་འཁྲུངས་ནས་མཛད་འཕྲིན་བསྐྱངས།		།

འགོ་བརྗོད།



དཀར་   ཆག

ལེ་ཚན་དང་པོ།  བདེན་དོན་ཟེར་བརྒྱ་སྤྲོ་བའི་ཉིན་བྱེད།

སྐྱེས་ཆེན་བླ་སྤྲུལ་ཁག་གིས་སྤྲིངས་པའི་བརྩེ་ཆེན་གསེར་ཞུན་ཐིགས་པ། (1)

གཤེན་སྲས་ནོར་བུ་དབང་རྒྱལ།	 	 	དཔོན་སློབ་བསྟན་འཛིན་རྣམ་དག		ཆོས་

རྒྱལ་ནམ་མཁའི་ནོར་བུ།		སྣང་ཞིག་སྐྱབས་མགོན་སྐལ་བཟང་བོླ་གོྲས་རྒྱ་མཚོ།		བོན་བརྒྱ་

དགེ་ལེགས་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།	རྒྱ་འོབས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་འཛིན་དབང་རྒྱལ།	བསེ་ཚང་

བོླ་བཟང་དཔལ་ལྡན།	དོར་ཞི་གདོང་དྲུག་སྙེམས་བོླ།	ཚུལ་ཆེན་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་ཉི་

མ།	ཤར་རྫའི་རྒྱལ་ཚབ་མཐུ་སོྟབས་རྣམ་རྒྱལ།		ཟླ་སྤྲུལ་རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས།		སོྨན་རྒྱལ་

ལྷ་སྲས་ཚོགས་གཉིས་རྒྱ་མཚོ།		སྐྱང་སྤྲུལ་དྲི་མེད་འོད་ཟེར།		ཁྲི་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་

རབ་རྒྱ་མཚོ།	 	གྲུབ་དབང་བསྟན་པའི་ཉི་མ།	 	ཞུ་སྟོན་སྐལ་བཟང་གཡུང་དྲུང་།	རྩེ་དྲུག་

བསྟན་འཛིན་འོད་ཟེར།	ཐར་བདེ་ཚེ་དབང་འཇིགས་མེད།	མཁན་པོ་རྒྱ་མཚོ་ནོར་བུ།	ལི་ཤུ་

གཤེན་རྒྱལ་བསྟན་འཛིན།	ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་རྒྱལ་མཚན།	སོྨན་གཤེན་ནམ་མཁའ་དབང་

ལྡན།	སེང་སྤྲུལ་རིག་འཛིན་ཉི་མ།	སྟག་ཞིག་ཀུན་བཟང་བོླ་གསལ།	མཁར་ནག་སྐལ་བཟང་

རྒྱ་མཚོ།	དྲང་སོྲང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ།	མཁའ་འགོྲ་གཡུང་དྲུང་ལྷ་མཆོག

མང་ཐོས་བཤེས་གཉེན་ཚོགས་ཀྱིས་བསྩལ་བའི་ལྷག་བསམ་འཛམ་བུའི་ཆུ་ཀླུང་། (25)

དཔོན་སློབ་འཕྲིན་ལས་ཉི་མ།	 	དགེ་སློང་ཤེས་རབ་བསྟན་འཛིན།	 	གྲུབ་ཆེན་

ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།	 	སྨན་རིའི་དཔོན་སློབ་སྐལ་བཟང་ཉི་མ།	གཡུང་གླིང་བ་སྐལ་

བཟང་རིག་འཛིན།	རྒྱལ་ཚབ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག		དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་འབྲུག་

IV

ཆོས་འཁོར་གསུམ་བསོྐར་དམ་པའི་ཆོས་ཞེས་སྤེལ		།རྒྱ་གར་ནང་བའི་ཆོས་ལུགས་གསར་བཏོད་མཛད།		།

མུ་སྟེགས་སོྟན་པ་རྣམས་ཀྱིས་གླགས་མ་རྙེད།		།བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་བསམ་མི་ཁྱབ།		།

དེ་ཕྱིར་བོད་པ་གང་ཞིག་ཞང་བོད་ཀྱི།		།རིག་གནས་འབྱུང་ཁུངས་སོྟན་པ་གཤེན་རབ་མཆོག		།

མ་ཡིན་ཟེར་ན་འཛམ་གླིང་མཁས་རྒུའི་དྲུང་།		།ང་ཡི་རུས་པ་དཀར་པོ་ཕ་ཡི་མིན།		།

ཤ་དང་ཁྲག་ནི་མ་ལ་འབྲེལ་བ་མེད།		།ཟེར་བ་དང་མཚུངས་བཞད་སྒྲ་ཁོང་ནས་འཆོར།		།

མ་འོང་དོན་དུ་གཤེན་རབ་ཞལ་ནས་ཀྱང་།		།དེ་ཚེ་ང་ནི་མི་འབོྱན་ཡི་གེ་འབོྱན།		།

འཕྲུལ་གྱི་ཡི་གེར་ཀུན་གྱིས་བཀུར་བསྟི་གྱིས།		།ཞེས་གསུངས་སོྟན་པའི་བསྟན་པ་མི་ཉམས་ཕྱིར།		།

གསུང་རབ་གུ་གེར་བསྐྲུན་པའི་ལེགས་བྱས་ནི།		།གཟུགས་སུ་མཆིས་ན་ལྷ་ལམ་སོྣད་དུ་ཆུང་།		།

དེ་ལ་དགོངས་ནས་ཞིག་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི།		།ཡང་རྩེ་གནས་འདིར་གདན་ས་སོྐྱངས་མཛད་པ།		།

མཆོག་སྤྲུལ་ཤེས་རབ་བསྟན་པའི་ཟླ་བ་ཡིས།		།ཐུགས་སོྟབས་བསྐྱེད་ནས་མཛད་ཕྲིན་ཕྱག་རྗེས་སུ།		།

ཐུན་མོང་ལྔ་རིག་གཞུང་ཆེན་དུ་མ་ཡི།		།གླེགས་བམ་བསྐྲུན་འདི་བསྟན་འགོྲའ་ིདོན་ཁོ་ན།		།

དེ་ཡི་ལེགས་བྱས་རྣམ་དཀར་མཁའ་ཡི་གླང་།		།འཆི་མེད་ལམ་ལ་རྒྱུ་ཞིང་འདོད་རྒུའི་ཆར།		།

སྐལ་བཟང་དབྱིག་འཛིན་ཡོངས་ལ་འགྲེམས་པ་ཡིས།		།རོྨངས་པའི་དབུལ་སེལ་རྣམ་དཔོྱད་རིག་པའི་ཚལ།		།

ཕོྱགས་ཀུན་རྒྱས་ཤིང་བསྟན་པ་དར་བ་དང་།		།འགོྲ་ཀུན་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག		།

ཅེས་པའང་བོན་བརྒྱ་དགེ་ལེགས་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོས་བཅོས་མིན་ཐོལ་བྱུང་དུ་སྤེལ་བ་དགེ	།



གྲགས།		དགེ་བཤེས་ཤེས་རབ་གྲགས་པ།	དཔྲ་ཁྱུང་སྐལ་བཟང་ནོར་བུ།		དགེ་བཤེས་གཡུང་

དྲུང་གཙུག་ཕུད།	 	དགེ་བཤེས་ཡོན་ཏན་ཕུན་ཚོགས།	 	ཁྱུང་དཀར་ཟླ་བ་བསྟན་འཛིན།		

དགེ་བཤེས་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།	 	ཆོས་འཁོར་ཚང་ཉི་མ་འོད་ཟེར།	ཆ་རིས་སྐལ་བཟང་

ཐོགས་མེད།	མུན་འཇོམས་སྒྲོན་མེ།	རྒྱ་གྲོལ།	མཁན་པོ་ཚེ་རིང་ནོར་བུ།	ལྡོང་ཡོན་ཏན་

རྒྱ་མཚོ།	 རོྟགས་ལྡན་བསྐལ་ཁོ།	 	རྔ་བ་ཀུན་གོྲལ་རྒྱ་མཚོ།	 	རིན་སྤུངས་ཚུལ་བསྟན།		ཁྲི་

གཡུང་དྲུང་།		ཁྲི་བསོད་བསྟན།		

རིག་པའི་མཁས་ཆེན་དག་གིས་ཕུལ་བའི་གདེང་འཇོག་ལེགས་བཤད་གྲུ་ཆར། (37)

མཁར་རྨེའུ་བསམ་གཏན་རྒྱལ་མཚན།	བློ་བཟང་ལྷུན་གྲུབ་རྡོ་རྗེ།	དོན་འགྲུབ་

དབང་འབུམ།	ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།	ཝང་ཡའོ།	བཙན་ལྷ་ངག་དབང་ཚུལ་ཁྲིམས།	ཤར་ཡུལ་

ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རིང་།	འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ།	དཔལ་འབར་རྡོ་རྗེ།	གཉའ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་

མཚན།	པ་སངས་དབང་འདུས།	ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས།	ཁྲིན་ཆིན་དབྱིན།	རེབ་གོང་རོྡ་

རྗེ་མཁར།	གཅོད་པ་དོན་འགྲུབ།	བྱང་ངོས་པ་ཚེ་གཡང་།	གོ་འཇོ་དབང་འདུས།	རོྡ་རྗེ་རིན་

ཆེན།	འབྲུག་ཐར།	རྒྱལ་མོ་འབྲུག་པ།	ཁ་སྒང་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་།	རྒྱ་ཡེ་བཀྲ་བོྷ།	བན་གོ	བུ་

བཞི་བསམ་པའི་དོན་འགྲུབ།	སྐལ་བཟང་དབང་འདུས།	ཚེ་དབང་ལྷ་མོ།	བཀའ་མགོན།	གུ་

གེ་ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།	དོན་གྲུབ་ལྷ་རྒྱལ།	སྐལ་བཟང་རྒྱལ།	འབྲུག་མོ་སྐྱིད།	ནོར་བུ་དབང་ལྡན།	

བསོད་ལོ།	བཀྲ་བྷ།	སྙན་བཟང་དགེ་འདུན།	སོྒྲལ་མ་ཐར།	བྱ་མདོ་ཀླུ་བྱམས་རྒྱལ།	ཨ་སྔགས་

ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས།	ཤར་བ་ཐོགས་མེད།	ནོར་བུ་ཚེ་རིང་།	ངག་དབང་རྒྱ་མཚོ།	ཞུང་ཀརྨ་རྒྱལ་

མཚན།	རིན་ཆེན་སོྒྲལ་མ།	དཀར་འཚོ་སྐྱིད།	ཁྱུང་བཟང་།	གཡུང་དྲུང་སྐྱབས།	བན་ཤུལ་

དཔལ་མཁར་རྒྱལ།	ཁྱུང་པོ་ཚེ་རིང་དཔལ་རྒྱལ།

ལེ་ཚན་གཉིས་པ།  ཕན་བདེ་ལེགས་ཚོགས་ནོར་བུའི་གཏེར་མཛོད། 

རིག་པའི་གནས་ཆེན་ལྔ་དང་མདོ་སྔགས་རྫོགས་གསུམ་གྱི་རྣམ་བཞག་སྤྱི་བཤད། 

རྣམ་མཁྱེན་སོྟན་པ་གཤེན་རབ།	(110)

«གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད»དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དོན་མཚམས་སྦྱོར།

འདི་ག་རོྩམ་སྒྲིག་ཁང་།	(118)

«གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད»དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཀའི་བརྒྱུད་རིམ།

ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་པ་འབྲུག་གྲགས།	(152)

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

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

དགེ་བཤེས་འཇམ་དབྱངས་བརོྩན་འགྲུས།	(164)

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

འདི་ག་རོྩམ་སྒྲིག་ཁང་།	(176)

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

དྲུང་ཆེ་བསོད་ནམས་གཡུང་དྲུང་།	(193)

དཔལ་གཤེན་བསྟན་རྩེ་ཞིག་དགོན། 

རྩེ་ཞིག་དགོན་འཛིན་སྐྱོང་ཁང་།	(224)

མཇུག་གཏམ།



ལེ་ཚན་དང་པོ།  
བདེན་དོན་ཟེར་བརྒྱ་སྤྲོ་བའི་ཉིན་བྱེད།

སྤྱོད་པ་མས་འཛེགས་སྙིང་རྗེ་གཞི་བསླངས་སོ་སོར་ཐར་བའི་རྩ་བ་བཙུན།		།

སྒོམ་པ་ཡང་མེད་སྣང་སྲིད་དག་མཉམ་གསང་ཆེན་རིམ་གཉིས་ནང་མཛོད་བཟང་།		།

ལྟ་བ་ཡས་ཕུབ་མཐའ་བཞི་རྒྱ་གྲོལ་རྫོགས་ཆེན་རིག་གདངས་སྐྱོང་བས་མཁས།		།

མདོ་སྔགས་རྫོགས་གསུམ་རིས་སུ་མ་ཆད་གཡུང་དྲུང་བོན་མཆོག་སྲིད་ན་བརྗིད།		།
● སྐྱེས་ཆེན་བླ་སྤྲུལ་ཁག་གིས་སྤྲིངས་པའི་བརྩེ་ཆེན་གསེར་ཞུན་ཐིགས་པ།

● མང་ཐོས་བཤེས་གཉེན་ཚོགས་ཀྱིས་བསྩལ་བའི་ལྷག་བསམ་འཛམ་བུའི་ཆུ་ཀླུང་།

● རིག་པའི་མཁས་ཆེན་དག་གིས་ཕུལ་བའི་གདེང་འཇོག་ལེགས་བཤད་གྲུ་ཆར།

ཞང་ཞུང་བོན་གྱི་བླ་རི་འཛམ་གླིང་གངས་རྒྱལ་ཏི་སེ། 



	 གཤེན་སྲས་ནོར་བུ་དབང་རྒྱལ།		

	 རྒྱལ་བ་གཤེན་གྱི་གདུང་འཛིན་རིན་པོ་ཆེ།

	 བོད་ལྗོངས་ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ།	

	 ཀྲུང་གོ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་མཐོ་རིམ་སློབ་གླིང་གི་གདན་ཞུའི་ཞིབ་འཇུག་པ།

ཤིས་ཚིག
བདེ་ལེགས་ཀུན་འབྱུང་ཡོན་ཏན་ནོར་བུའི་གཏེར།		།

གཤེན་བསྟན་མདོ་སྔགས་ཁྲི་གདུགས་གཞོན་ནུའི་དཔལ།		།

སྒོ་བཞི་མཛོད་ལྔ་ཐེག་དགུའི་འོད་སྟོང་བཅས།		།

བསྟན་འགྲོའ་ིབསོད་ནམས་མཁའ་ལ་བསྐྲུན་འདི་དགེ།		།

གཤེན་སྲས་ནོར་བུ་དབང་རྒྱལ་ནས།		

མཁས་པའི་ཡོན་ཏན་ཐོས་བསམ་རྩ་བ་བརྟན།  །

གཞན་ཕན་སྙིང་རྗེ་ཁོ་ལག་ཕྱོགས་སུ་བྲེས།  །

ངེས་དོན་སྒོམ་རྟོགས་འབྲས་བཟང་ཁུར་ལྕི་བའི།  །

སྐྱེས་སྤྲུལ་དཔག་བསམ་ལྗོན་པར་སུ་མི་གུས།  །

སྐྱེས་ཆེན་བླ་སྤྲུལ་ཁག་གིས་སྤྲིངས་པའི་བརྩེ་ཆེན་གསེར་ཞུན་ཐིགས་པ།

X

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

1

●ལེ་ཚན་དང་པོ།  བདེན་དོན་ཟེར་བརྒྱ་སྤྲོ་བའི་ཉིན་བྱེད།●



བརྟན་གཡོའ་ིབཀོད་པ་དགའ་བདེས་འཚོ་བའི་ཐབས།		།

རྒྱལ་བསྟན་འདོད་འབྱུང་ནོར་ལ་བསྙེན་པ་གཅེས།		།

དེ་ཡང་རྒྱལ་སྲས་འཕགས་པའི་ལེགས་བཤད་ལ།		།

ཐོས་བསམ་སྒོམ་དང་འཆད་རྩོད་རྩོམ་པའི་བསྐུར།		།

རྣམ་པ་དཀར་པོའ་ིལས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལས།		།

བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས་བསྐྱེད་འབྲས་བཟང་པོ།		།

མི་མཐུན་ཉེས་པའི་ས་བོན་ཡོངས་སྤངས་ཤིང་།		།

ཕན་བདེའི་དཔལ་གྱིས་འཚོ་བའི་གྲོགས་ངེས་སོ།		།

ཇི་ལྟར་རྣམ་པ་དཀར་ནག་དྲི་མའི་དངོས།		།

ཀུན་གཞི་དར་དཀར་ངོས་སུ་ཆགས་པ་དེས།		།

འདོད་འདེམ་མེད་པར་དྲི་འཛིན་ངང་གིས་བསྐྱེད།		།

ཚུལ་དེའི་སྲིད་དང་ཞི་བའི་འཁོར་ལོ་སྟོན།		།

ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་སྐྱེད་པའི་རི་བོ་འཛིན།		།

གང་ལ་འགྲན་པའི་ལེགས་བཤད་འཕྲུལ་འཁོར་གྱིས།		།

རྒྱ་ཆེ་སྤེལ་བའི་དད་སྦྱིན་ལས་གཉེར་ཚོགས།		།

སྡེ་བཞིའི་དཔལ་གྱིས་ཡོངས་སུ་ཕྱུག་གྱུར་ཅིག		།

ཇི་ལྟར་སྣ་ཚོགས་བྱ་བའི་གྲམ་ཁྲོད་ནས།		།

རྣམ་དཀར་འདུ་བྱེད་རིན་ཆེན་དང་པོའ་ིརྡུལ།		།

ལེན་པར་མཁྱེན་འདི་སྔོན་བསགས་བཟང་པོའ་ིསྤྱན།		།

ལེགས་པར་མངའ་བའི་ཁྱེད་རྣམས་དད་བརྒྱའི་ཡུལ།		།

ཟབ་གསང་དཔེ་རྒྱུད་རྒྱ་ཆེ་སྤེལ་བའི་གཏམ།		།

མདོངས་ལྡན་སྤྲིན་སྒྲ་ཐོས་བཞིན་དགའ་བ་འཕེལ།		།

རྒན་བུས་སོར་འདབ་སྙིང་ཁ་སྦྱར་བཞིན་དུ།		།

སྐལ་ལྡན་ལས་གཉེར་བཞེད་དགོངས་ལྷུན་འགྲུབ་སྨོན།		།

སྨན་རིའི་སློབ་ཟུར་བསྟན་འཛིན་རྣམ་དག་གིས་ཕུལ།	

དཔོན་སློབ་བསྟན་འཛིན་རྣམ་དག		

༧སྐྱབས་རྗེ་རྒྱལ་བ་སྨན་རི་བའི་ཡོངས་འཛིན་

རིན་པོ་ཆེ།

བལ་ཡུལ་ཁྲི་བརྟན་ནོར་བུ་རྩེའི་དབུ་བླ།

ཤིས་སྨོན།

སྨེ་ལོ༣༩༢༦ཙམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྡན་པའི་ཞང་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ནི་བོད་ཙམ་དུ་མ་ཟད་འཛམ་གླིང་

སྤྱི་ཡོངས་ལ་སྨན་ཞིང་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཀུན་ནས་གཅེས་འཛིན་བྱེད་འོས་པའི་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་བང་

མཛོད་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།		

ཆེས་རྙིང་ཞིང་རིན་ཐང་ཚད་ལས་འདས་པའི་ཤེས་རིག་དེ་རྣམས་ཀྱི་ཡ་ཐོག་གི་འབྱུང་ཁུངས་ནི་ཞང་

ཞུང་སྒོ་ཕུག་བར་གསུམ་ནས་དར་རྒྱས་སུ་གྱུར་བའི་གནའ་བོའ་ིབོན་གྱི་ཤེས་རིག་དེ་ཙམ་དུ་ངེས་པ་ཡིན་

སྟབས།	 	སུ་ཞིག་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ལ་དོ་སྣང་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན་ཆད་བོན་གྱི་ཤེས་བྱ་རིག་པའི་གནས་ཀུན་

ལ་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་ངེས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།		

དངོས་ཀྱི་གནས་ལུགས་དེ་ལ་བརྟེན།		སྐབས་འདིར༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽ཅེས་པའི་

དཔེ་དེབ་གསར་སྒྲིག་གནང་བ་འདི་ནི་བོན་གྱི་ཤེས་བྱ་རིག་པའི་གནས་ཀུན་གྱི་གོ་རྟོགས་ལེགས་པར་ཆགས་

ཐུབ་པའི་ཆ་རྐྱེན་རིན་ཐང་ཚད་ལས་འདས་པ་ཞིག་ཏུ་ངེས་པ་ཡིན་ལ།	 	ཚུལ་འདི་ནི་བོན་ལུགས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་

གཏོགས་པའི་མཁྱེན་ལྡན་སློབ་གཉེར་བ་རྣམས་སུ་མ་ཟད།		བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་དོ་སྣང་ཡོད་ཚད་ལ་དགོས་གལ་

ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་སྟབས།	 	ཕྱི་ནང་གི་མཁྱེན་ལྡན་ཡོངས་ནས་རིན་ཐང་ཆེ་བའི་དཔེ་འདི་དག་ལ་དོ་སྣང་

གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།		

བདེ་ལེགས་ཀྱི་ཤིས་སྨོན་བཅས།		

ཆོས་རྒྱལ་ནམ་མཁའི་ནོར་བུས་ཕུལ།		

ཆོས་རྒྱལ་ནམ་མཁའི་ནོར་བུ།		

འཛམ་གླིང་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་མཁས་ཆེན།

དབྱི་ཏ་ལི་ན་པོ་ལིས་ཤར་ཕྱོགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིསློབ་དཔོན་ཆེན་མོ།

ཨེ་ཞི་ཡ་རྒྱལ་སྤྱིའི་མཐུན་སྒྲིལ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ།

སྨོན་ཚིག་གཡུང་དྲུང་
འཁྱིལ་བ།

2

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

3

●ལེ་ཚན་དང་པོ།  བདེན་དོན་ཟེར་བརྒྱ་སྤྲོ་བའི་ཉིན་བྱེད།●



སྨོན་ཚིག་ཟླ་བ་དཀར་པོའི་འཛུམ་ཞལ།
གྲངས་མེད་ཤེས་བྱའི་གནས་ཀུན་མཁྱེན་པའི་རྩལ།		།

གཅིག་ཏུ་རྫོགས་པའི་ལྷ་མཆོག་སྨྲ་སེང་དང་།		།

དྲུག་འགྱུར་དབྱངས་ཀྱི་དབང་མོ་མཚོ་བྱུང་མས།		།

ཞིང་ཀུན་དགེ་བའི་མེ་ཏོག་ཆར་བཞིན་བསྙིལ།		།

འདྲ་མིན་གྲུབ་མཐའི་རིག་གཞུང་བྲག་རིའི་དཔུང་།		།

བསྒྲིགས་པའི་དབུས་ན་རིན་ཐང་མངོན་འཕགས་པའི།		།

༼གངས་རྒྱལ་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽ཀྱིས།		།

འཛམ་གླིང་མཁས་པའི་ཚོགས་ཀུན་དགྱེས་གྱུར་ཅིག		།		

རྒྱལ་གཤེན་བསྟན་པའི་རིང་ལུགས་དྲི་མེད་དཔལ།		།

ཉམས་མེད་མཁའ་ལ་སྒྲེང་མཁས་རྒྱལ་བའི་སྲས།		།

རྩེ་ཞིག་བསྟན་པའི་ཟླ་བ་གང་ཉིད་ཀྱི།		།

རླབས་ཆེན་མཛད་འཕྲིན་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཤར།		།

ཞེས་སྨོན་ཚིག་ཟླ་བ་དཀར་པོའ་ིའཛུམ་ཞལ་འདི་ཡང་

སྣང་ཞིག་སྐྱབས་རྗེ་མིང་འཛིན་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྐལ་བཟང་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་རུ་འབོད་པས་བྲིས་སོ།		།

བོན་བརྒྱ་དགེ་ལེགས་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།		

འཛམ་གླིང་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་མཁས་ཆེན།

མདོ་སྨད་བྱང་བརྒྱུད་གཡུང་དྲུང་བོན་བསྟན་ཚོགས་པའི་དབུ་འཛིན།

མཚོ་སྔོན་རེབ་གོང་བོན་བརྒྱ་དགོན་གྱི་དགོན་བདག་བླ་མ།

ཤིས་ཚིག་ནོར་བུའི་དོ་ཤལ།

གངས་རིའི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བའི་ཡུལ་དབུས་ཀྱི།		།

ཏི་སེ་མངོན་པར་བརྗིད་པའི་མཛེས་སྡུག་ལ།		།

བོན་གཞུང་ཟླ་བ་སྟོང་གིས་འཁྱུད་པའི་དཔལ།		།

རིག་མཛོད་བདུད་རྩིའི་འཛུམ་རླབས་ཕྱོགས་སུ་འཕྲོས།		།

དེ་ཡིས་གཤེན་བསྟན་ཀུ་མུད་བཞད་དང་ལྷན།		།

འགྲོ་རྣམས་རྒུད་པའི་མུན་པ་ཀུན་སངས་ནས།		།

ཕན་བདེ་སྣང་བས་ས་ཆེན་གསུམ་དུ་ཁྱབ།		།

རྫོགས་ལྡན་གསར་བའི་ལང་ཚོ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག		།		

ཅེས་པའང་བོན་བརྒྱ་དགེ་ལེགས་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོས་སྤེལ་བ་དགེ།		

སྣང་ཞིག་སྐྱབས་མགོན་སྐལ་བཟང་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ།		

སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ལས་འཛིན།

གཡུང་དྲུང་བོན་མཉམ་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།

མདོ་སྨད་རྔ་ཡུལ་སྣང་ཞིག་དགོན་ཆེན་གྱི་དགོན་བདག

4

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

5

●ལེ་ཚན་དང་པོ།  བདེན་དོན་ཟེར་བརྒྱ་སྤྲོ་བའི་ཉིན་བྱེད།●



རྒྱ་འོབས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་འཛིན་དབང་རྒྱལ།

གཡུང་དྲུང་བོན་མཉམ་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་བློ་འདྲི་ཞུ་ཡུལ།

རྔ་ཡུལ་སྣང་ཞིག་དགོན་ཆེན་གྱི་རྒྱལ་ཚབ་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ།

ཤིས་ཚིག

བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་སྒོ་ཆེན་འབྱེད་པ་ལ།		།

རྩ་བའི་ལྡེ་མིག་བཀའ་དང་བཀའ་བརྟེན་གནད།		།

ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད་དཔེ་ཚོགས་འདི།		།

ཐར་བའི་ལམ་ཆེན་ཟིན་པའི་རྒྱུ་གྱུར་ཤོག		།	

	

༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽དཔེ་ཚོགས་ཆེན་མོ་དཔར་བསྐྲུན་ཤིས་བརྗོད་ཙམ་དུ་

རྒྱ་འོབས་བསྟན་འཛིན་དབང་རྒྱལ་ནས་སྤྲོ་བ་ཆེན་པོས་བཏེགས།		

བསེ་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ།		

ཀན་སུའུ་གཙོས་མི་རིགས་དགེ་འོས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིསློབ་དཔོན་ཆེན་མོ།	

སློབ་གཙོ་གཞོན་པ།		

ཀན་སུའུ་ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ།	

ཀན་སུའུ་བསང་ཆུ་རྫོང་གཏེར་ལུང་ཡིད་དགའ་ཆོས་འཛིན་གླིང་གི་དགོན་བདག

ལྷག་བསམ་གྱི་རང་མདངས།

གངས་དཀར་མུ་ཁྱུད་ཟླུམ་པོའ་ིའཛིན་མ་རུ།	།

རིག་པའི་པད་མོ་སྣ་ལྔའི་མདངས་མཛེས་པ།	།

ཞིམ་མངར་སྦྲང་བཅུད་རྫོགས་པའི་ཟེའུ་འབྲུ་ཅན།	།

འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཡིད་འཕྲོག་པའི་ངོ་མཚར་འཛིན།	།

པུར་རྒྱལ་བོད་ཀྱི་མེས་པོས་བཀུར་བའི་ཡུལ།	།

བོན་སྟོན་རྣམ་འདྲེན་བརྒྱད་པའི་མཁྱེན་རྩལ་ལས།	།

བརྩེ་ཆེན་པིར་གྱིས་རི་མོ་བྱེ་བའི་གཟུགས།	།

ཇི་ལྟར་བཀོད་པའི་ལེགས་བྱུང་སྨྲ་བའི་ཚིག	།

མཁས་དབང་སྨྲ་བྱེད་རྒྱལ་བའི་མགྲིན་ལམ་ནས།	།

ལེགས་བཤད་གཏམ་གྱི་ཚིག་ཕྲེང་པད་མོའ་ིགཏེར།	།

བློ་གསལ་བྱེ་བའི་རྣ་བའི་རྒྱན་གྱུར་བ།	།

དགེ་ལེགས་འོད་ཀྱི་སྣང་བ་འབར་གྱུར་ཅིག	།

	

ཅེས་པ་འདི་ནི་སྙན་ངག་སྨྲ་བ་བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ནས།

ལྷག་བསམ་དག་པའི་ཡིད་ཀྱིས༢༠༡༠ལོའ་ིསྤྱི་ཟླ༢ཚེས༧ཉིན་འཕྲལ་དུ་བྲིས་པའོ།	།

6

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

7

●ལེ་ཚན་དང་པོ།  བདེན་དོན་ཟེར་བརྒྱ་སྤྲོ་བའི་ཉིན་བྱེད།●



རྗེས་སུ་ཡི་རང་གི་གཏམ།

སྤྱིར་བོད་གངས་ཅན་གྱི་རིག་གནས་ལ་བོན་དང་ཆོས་དང་།	 	དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་རིག་གནས་གསུམ་

དུ་ཕྱེ་བའི་བོན་བསྟན་རིག་གནས་ནི།	 	བོད་ཀྱི་རིག་གནས་རིན་ཆེན་བང་མཛོད་ནང་གི་རིན་པོ་ཆེ་རྩ་ཆེན་

ཞིག་ཡིན་པར་སྨོས་མ་དགོས།	 	བོད་ཀྱི་རིག་གནས་རྒྱུན་འཛིན་དར་སྤེལ་བྱེད་པ་བོད་མི་རིགས་ཡོངས་ཀྱི་

འགན་ཁུར་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ཕྱིར།	 	བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆེན་བོན་པོའ་ིརིག་གནས་རྒྱུན་

འཛིན་དར་སྤེལ་བྱེད་པ་དང་།	 	ཞིབ་འཇུག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པ་སྐབས་བབས་ཀྱི་འགན་ཁུར་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་

གྱུར་འདུག་གཤིས་བོན་པོའ་ིཕྱོགས་ཀྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བོན་བསྟན་རིག་གནས་ཀྱི་དཔེ་ཚོགས་ཡིག་ཚང་

འཚོལ་བསྒྲིགས་དཔེ་སྐྲུན་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བ་ནི།	 	བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཀྱི་ཕྱོགས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཕྱག་རྗེས་

གལ་ཆེན་ཡིན་པས།	 	ང་རང་ནས་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཀྱི་རྒྱུན་འཛིན་གྱི་བྱ་བ་འདི་ལ་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀྱིས་

དགའ་སྤྲོ་དང་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བྱ་བ་ལེགས་འགྲུབ་ཡོང་བའི་སྨོན་ཚིག་བཅས་ཞུ་ཞེས།		

དོར་ཞི་གདོང་དྲུག་སྙེམས་བློར་འབོད་པས་བྲིས།		

ཚུལ་ཆེན་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་ཉི་མ།

གཡུང་དྲུང་བོན་མཉམ་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ།

སི་ཁྲོན་རྔ་ཡུལ་རྟོགས་ལྡན་དགོན་ཆེན་གྱི་གདན་རབས་བཅུ་གསུམ་པ།

ཤིས་ཚིག

ངོ་མཚར་གངས་རྒྱལ་ཏི་སེའི།		།ངོ་མཚར་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད།		།

ངོ་མཚར་འཕྲུལ་གྱི་དཔེ་བསྐྲུན།		།ངོ་མཚར་ཤིན་ཏུ་ཆེ་འོ།		།

མང་མང་ཤེས་བྱའི་རིག་གཞུང་རྒྱ་མཚོ་ལས།		།

མཛེས་མཛེས་ཤེས་རིག་གསར་བའི་དགའ་ཚལ་བཞད།		།

མཚར་མཚར་འཕྲུལ་ངག་སྦྲང་རྩིའི་དགའ་སྟོན་གྱིས།		།

གསལ་གསལ་གླིང་བཞིའི་ཁྱོན་ལ་བདལ་བར་ཤོག		།

ཅེས་རྔ་ལྗོངས་བོན་གྱི་འདུས་སྡེ་རྟོགས་ལྡན་དགོན་ཆེན་གྱི་ཁྲི་འཛིན་སོ་གསུམ་པ་

ཚུལ་ཆེན་ཐེག་མཆོག་སྨྲ་བའི་ཟླ་བ་ནས་གུས་པས་ཕུལ།

དོར་ཞི་གདོང་དྲུག་སྙེམས་བློ།		

ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་རྩོམ་རིག་སློབ་གླིང་གི་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ།	

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

དཔའ་རིས་མཆོད་རྟེན་ཐང་གི་དོར་ཞི་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ།

8

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

9

●ལེ་ཚན་དང་པོ།  བདེན་དོན་ཟེར་བརྒྱ་སྤྲོ་བའི་ཉིན་བྱེད།●



ཟླ་སྤྲུལ་རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས།			

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་དམངས་ཆེན་འཐུས་ཚབ།

ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ།

སྐྱང་སྤྲུལ་དྲི་མེད་འོད་ཟེར།		

	 རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་རབ་འབྱམས་པ།

	 སི་ཁྲོན་མཛོད་དགེ་རྫོང་བོད་སྨན་ཁང་གི་གཙོ་འཛིན་གཞོན་པ་ཟུར་བ།	

	 མཛོད་དགེ་རྫོང་འཕན་ཆུའི་ཨ་སྐྱིད་སྐྱང་ཚང་དགོན་གྱི་དགོན་བདག་བླ་མ།

སྨོན་ཚིག་ཕན་བདེ་གྲུ་ཆར།

དུས་མཐར་བོན་བསྟན་སྤེལ་བའི་སྐལ་ལྡན་ཚོས།		།

གངས་དཀར་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི།		།

བོན་སྦྱིན་བདུད་རྩིའི་གྲུ་ཆར་ལེགས་འཇོ་བས།		།

བཤད་སྒྲུབ་བོན་སྤྱོད་དཔྱིད་དཔལ་རབ་བཞད་ཤོག		།		

ཅེས་པ་སྐྱང་སྤྲུལ་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱིས་བྲིས་པའོ།		།

གྲུབ་དབང་བསྟན་པའི་ཉི་མ།		

བོད་ལྗོངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ།

སྲིད་གྲོས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་གྱི་རྒྱུན་ལས་ལས་འཛིན།

ནག་ཆུ་སྙན་རོང་རྫོང་རྟིང་རྔུལ་དགོན་གྱི་དབུ་བླ།

ལྷག་བསམ་གྱི་སྨོན་འདུན།

༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽དཔེ་ཚོགས་འདི་དཔེ་སྐྲུན་བྱས་པ་ནི་སྤྱིར་ཀྲུང་ཧྭ་མི་རིགས་

ཀྱི་རིག་གནས་དར་སྤེལ་དང་སྒོས་སུ་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་རིག་གནས་བཅས་ཕྱོགས་མང་པོའ་ིཐོག་ནས་མི་

ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་ཉམས་པ་སླར་གསོ་བཅས་གྲུབ་འབྲས་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་སྙིང་དབུས་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་

ཞུ་བའི་འཚམས་སྦྱར།		

གྲུབ་དབང་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ནས༢༠༠༩ལོའ་ིཟླ༡༢ཚེས༡༨ཉིན།		

ཤར་རྫའི་རྒྱལ་ཚབ་མཐུ་སྟོབས་རྣམ་རྒྱལ།		

ཀུན་མཁྱེན་ཤར་རྫ་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱལ་ཚབ།

༡༩༢༥-༢༠༠༩ལོར་དགོངས་པ་བོན་དབྱིངས་སུ་གཤེགས།

གྲུབ་མཐའི་མཆོག་གྱུར་སངས་རྒྱས་གཡུང་དྲུང་བོན།		།

འགྲོ་འདུལ་མཆོག་གྱུར་གཤེན་རབ་མི་བོ་ཆེས།		།

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྤེལ་བ་བཞིན།		།

སླར་ཡང་བཅོས་སླད་མེད་པར་མཐར་ཕྱིན་ཤོག		།		

ཅེས་པ་ཤར་རྫའི་རྒྱལ་ཚབ་མིང་འཛིན་མཐུ་སྟོབས་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས།

བགྲང་བྱ་གྱ་བཞིའི་ཐོག་གཡུང་དྲུང་ལྷུན་པོའ་ིཁྲོད་ནས་ས་གླང་ཟླ༤ཚེས༡༨ལ་སྨོན་པའོ།		།

ཤིས་བརྗོད་འོད་ཀྱི་རང་མདངས།

གངས་རིའི་ཕྲེང་ཚོགས་བསྟར་བའི་ཡུལ་གྲུ་འདིའི།		།

ཏི་སེའི་ངོ་མཚར་ལྔ་རིག་ཁ་འབབ་བཞིས།		།

བོན་གཞུང་གསེར་གྱི་རྡུལ་ཕྱེ་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ།		།

རིག་མཛོད་འགྲེམ་པའི་དགེ་མཚན་འདི་ཀོ་རྨད།		།

ཅེས༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽ཅེས་པའི་རླབས་ཆེ་བའི་རིག་གཞུང་འདི་ཉིད་འགྲེམ་སྤེལ་

གནང་བར་ཁོ་བོས་སྙིང་ནས་ཡི་རང་དང༌།	 	ལྷག་བསམ་ཟོལ་མེད་ཀྱི་སྒོ་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ།	 	ཞེས་ཁྱུང་ཡུལ་ཀོ་

རྒྱལ་དགོན་གྱི་ཁྲི་འཛིན་པ་ཟླ་སྤྲུལ་རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས༢༠༠༩ལོའ་ིཟླ༡༠ཚེས༢༩ཉིན་ཕུལ།		

སྨོན་ཚིག་དུང་གི་རང་སྒྲ།

10

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

11

●ལེ་ཚན་དང་པོ།  བདེན་དོན་ཟེར་བརྒྱ་སྤྲོ་བའི་ཉིན་བྱེད།●



ཁྲི་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་རབ་རྒྱ་མཚོ།		

	 གཡུང་དྲུང་བོན་མཉམ་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་བློ་འདྲི་ས།

	 རྔ་ཡུལ་རྟོགས་ལྡན་དགོན་ཆེན་གྱི་ཁྲི་བ།

	 རྟོགས་ལྡན་དགོན་ཞང་ཞུང་རྫོགས་ཆེན་སློབ་གླིང་གི་མཁན་པོ།

ཤིས་ཚིག

སྔོན་བྱོན་བོན་གྱི་ལེགས་བཤད་མེས་པོའ་ིརལ་ཀློང་ནས།		།

ལེགས་བབས་བཅུ་ཕྲག་རིག་མཛོད་གང་གཱའི་རྒྱུན་བཟང་པོ།		།

དོན་གཉེར་ཛ་ཧུས་ལེགས་བཏུང་ཞིང་འདིར་སླར་བསྐྲུན་པས།		།

བསྟན་འགྲོར་ཕན་བདེའི་སྒོ་བརྒྱ་འབྱེད་འདི་ཨེ་མ་རྨད།		།

རིས་འཛིན་བ་ཚྭས་མ་རྙོག་ཡིད་བཞིན་མཚོར།		།

གཞུང་བཟང་སྟོང་གི་ཆུ་བོ་རོ་གཅིག་འདྲེས།		།

དགོངས་དོན་ཝུ་བ་དཀར་པོའ་ིདོ་ཤལ་ཅན།		།

སྐལ་བཟང་འཛིན་མར་འཁྱིལ་འདི་ཨེ་མ་རྨད།		།

བཀྲ་ཤིས་མི་འགྱུར་གཡུང་དྲུང་རྟག་ཏུ་བརྟན།		།

བཀྲ་ཤིས་བོན་གྱི་འཁོར་ལོ་གླིང་བཞིར་འཕགས།		།

བཀྲ་ཤིས་བཤད་སྒྲུབ་པད་མའི་དགའ་ཚལ་རྒྱས།		།

བཀྲ་ཤིས་འདོད་རྒུ་ནོར་བུས་གང་བར་ཤོག		།		

ཅེས་སངས་རྒྱས་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བཅུ་ཕྲག་རིག་མཛོད་ཆེན་མོ་སྟེ༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་

མཛོད༽ཀྱི་དཔེ་ཚོགས་པར་དུ་སྐྲུན་མཁན་ཡོངས་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞེས་བསྔགས་བརྗོད་དང་འབྲེལ།	 	བོན་

བསྟན་དར་ཞིང་འགྲོ་ཀུན་བདེ་བའི་སྨོན་འདུན་བཅས་རྟོགས་ལྡན་ཁྲི་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་

ནས་བྲིས་པ་དགེ་གྱུར་ཅིག	

སྨོན་རྒྱལ་ལྷ་སྲས་ཚོགས་གཉིས་རྒྱ་མཚོ།

	 དཀར་མཛེས་ཁུལ་སྡེ་དགེ་རྫོང་སྨོན་རྒྱལ་དགོན་པའི་དགོན་བདག

	 དཀར་མཛེས་ཁུལ་དབལ་ཁྱུང་དགོན་པའི་བླ་མ།

གསུང་རབ་གནས་དང་བོན་འཁོར་བསྐོར།

ཕྱི་རབས་རྒྱལ་གཤེན་བསྟན་པ་སྤེལ་བའི་ཆེད།		།

སྟོན་པའི་བོན་གྱི་བཀའ་ལ་རྣམ་པ་གསུམ།		།

ཞལ་ནས་གསུངས་དང་རྗེས་སུ་གནང་བ་དང་།		།

ཉམས་སུ་ལེན་དང་བྱིན་གྱིས་རླབས་པ་གསུམ།		།

གསུང་རབ་གནས་དང་བོན་འཁོར་བསྐོར་མཛད་པ།		།

འཁོར་བ་སེམས་ཅན་ཉོན་མོངས་འདུལ་བའི་བོན།		།

མདོ་སྔགས་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་སྡེར་སྤེལ་བའི་གཤེན།		།

བསྟན་འགྲོ་མགོན་གྱུར་མཆོག་རྣམས་ཡིད་ནས་བཀུར།		།

ཀུན་གྲོལ་ཧཱུཾཿཆེན་གླིང་བའི་གཏེར་སྲས་ཞེས་མིང་དུ་འབོད་པ་ལྷ་སྲས་ཚོགས་གཉིས་རྒྱ་མཚོ་ནས།		

རྒྱ་ནག་བོན་གྱི་བཀའ་གཏེར་པར་འདེབས་ཁང་ནས་བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ས་གླང་ལོ་ཟླ༤ཚེས༡༥ལ་ཕུལ།

12

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

13

●ལེ་ཚན་དང་པོ།  བདེན་དོན་ཟེར་བརྒྱ་སྤྲོ་བའི་ཉིན་བྱེད།●



ཁྱུང་པོ་སྟེང་ཆེན་རྫོང་རྩེ་དྲུག་དགོན་པའི་བླ་མ།

སྨོན་པ་དུང་སེམས་དགུ་སྒྲིལ།

ཟབ་ཅིང་ཡངས་པའི་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བཀའ་བརྟེན་རྒྱ་མཚོའི་ཡང་བཅུད་གོ་བདེ་ལ།	 	གོ་རིམ་

ཡང་ལོ་རྒྱུས་དང་རིག་གནས་ནང་དོན་རིག་པ་སོགས་རྒྱུ་སྐར་ཕྲེང་བ་ལྟར་ཀློག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་ལམ་དུ་

པར་སྐྲུན་སྤེལ་བར་མཛད་པ་ཤིན་ཏུ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ལ།	 	ལྷག་པར་དུ་འཛམ་གླིང་འདིར་བློ་གྲོས་ཀྱི་མིག་དང་

ལྡན་པ་རྣམས་ལ་བོན་གྱི་རིག་གནས་ཀྱི་ངོ་བོ་སྟོན་པར་མཛད་པའི་དཔེ་ཚོགས་ཤིག་ཡིན་སྟབས།		དཔྱད་པ་པོ་

དང་དད་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱི་བློ་སྒོ་ཡངས་པོར་ཕྱེ་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་རྒྱུ་རུ་འགྱུར་བར་སྨོན་ལམ་དང་བཅས།		

རྩེ་དྲུག་བསྟན་འཛིན་འོད་ཟེར་ནས༢༠༠༩ལོའ་ིཟླ༦པའི་ཚེས༢༦ཉིན།		

རྩེ་དྲུག་བསྟན་འཛིན་འོད་ཟེར།	

ཀྲུང་གོའ་ིནང་བསྟན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འཛིན།

ཆབ་མདོ་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས།

	 མཁན་པོ་རྒྱ་མཚོ་ནོར་བུ།

	 	 བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན།

	 	 ཁྱུང་པོ་སྟེང་ཆེན་དགོན་གྱི་དབུ་བླ།

དགའ་སྤྲོའི་གཏམ།

གངས་དཀར་ཏི་སེ་དང་ན་ཚོད་མཉམ་པའི།		།

གངས་ཅན་མེས་པོ་ཡི་རིག་གཞུང་འདི་ཉིད།		།

གངས་རིའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱི་སྐྱེ་འགྲོའ་ིགསོས་སུ།		།

གངས་ལྟར་ལྷག་བསམ་གྱིས་ཕུལ་བ་དགེ་འོ།		།

ཁྱུང་པོ་སྟེང་ཆེན་དགོན་གྱི་མཁན་མིང་འཛིན་པ་རྒྱ་མཚོ་ནོར་བུ་ནས།

སྤྱི་ལོ༢༠༠༩ལོའ་ིཟླ༡༡པའི་ཚེས༥ཉིན་ཕུལ།

	 ཐར་བདེ་ཚེ་དབང་འཇིགས་མེད།

	 	 སྡེ་དགེ་པར་ཁང་ཆེན་མོའ་ིའགོ་གཙོ།

	 	 སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ་གཞོན་པ།

	 	 སྡེ་དགེ་རྫོང་ཐར་བདེ་དགོན་པའི་དགོན་བདག་བླ་མ།

ཤིས་ཚིག

བསྟན་པའི་ཡང་སྙིང་གཡུང་དྲུང་བོན་སྡེ་ཡི།		།

ཁྲི་ཕྲག་ལོ་རྒྱུས་བཅུ་ཕྲག་རིག་གནས་དང་།		།

མདོ་སྔགས་སེམས་གསུམ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སོགས།		།

གཞུང་ལུགས་པར་དུ་བསྐྲུན་པ་ཨེ་མ་རྨད།		།

ཐར་བདེ་ཚེ་དབང་འཇིགས་མེད་ནས་ཕུལ།
14

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

15

●ལེ་ཚན་དང་པོ།  བདེན་དོན་ཟེར་བརྒྱ་སྤྲོ་བའི་ཉིན་བྱེད།●



ལི་ཤུ་གཤེན་རྒྱལ་བསྟན་འཛིན།		

སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་དམངས་ཆེན་འཐུས་ཚབ།

རྔ་བ་ཁུལ་ཆུ་ཆེན་རྫོང་ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།

ཆུ་ཆེན་རྫོང་མཚོ་སྟེང་དགོན་པའི་དགོན་བདག་བླ་མ།

སེམས་གཏིང་ནས་བསླངས་པའི་ཞུ་འཕྲིན།

༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽ཅེས་པའི་དཔེ་ཚོགས་འདི་ནི།	 	འཛམ་གླིང་ཡང་རྩེ་གངས་

རིའི་རྭ་བས་བསྐོར་བའི་ཞིང་དུ་གནས་འཆའ་བའི་གངས་ཅན་བོད་པ་ཞེས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་སུ།	 	བོད་མི་

རིགས་རང་གི་སྙིང་ནོར་ཁོ་ན་དང༌སྔོན་ཐོན་གྱི་རིག་གཞུང་ཡང་དག་པ་ཡིན་པར་མ་ཟད།	 	བོད་མི་རིགས་ཀྱི་

འཚོ་བ་དང་།		རིག་གཞུང་།		གོམས་སྲོལ།		བསམ་བློ།		དད་འདུན།		ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འཕེལ་འགྲིབ་སོགས་བདེན་

པར་སྟོན་པ།	 	ཞིབ་འཇུག་པ་རྣམས་ལ་ནི་ལོ་སྟོང་ཕྲག་དུ་མའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བདེན་དཔང་ནུས་པ།	 	ཉམས་ལེན་

པ་རྣམས་ལ་ནི་ལྟ་བ་སྒོམ་པ་སྤྱོད་པའི་དོན་འབྲས་ལྡན་པ།	 	སློབ་སྦྱོང་བ་དང་རིག་སློབ་པ་རྣམས་ལ་ནི་ཤེས་

རིག་གི་སྒོ་བརྒྱ་འབྱེད་ཐུབ་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཚུངས་པས།	 	རྒྱ་ཆེའི་གཟིགས་པ་པོ་

རྣམས་ཀྱིས་འདི་ལ།	 	ཕྱོགས་ལྷུང་གི་དྲི་མ་དང་བྲལ་ནས་ལྷག་བསམ་དག་པའི་སྒོས།	 	ནོར་བུ་ལ་ནོར་ཉམས་

ལོན་པ་ཞིག་དགོས།		དེས་ན་འདི་ལ་ཉམས་ལེན་དང་།		སློབ་སྦྱོང་།		མཐོང་ཆེན་དང་ཡིད་རྟོན།		ཞིབ་འཇུག་

དང་ཁྱབ་སྤེལ་བཅས་བྱེད་པ་ནི་མི་སུ་ཞིག་ཡིན་རུང་འོས་པ་ཡིན་ལ་རང་རེའི་བོད་པ་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན་དེ་ལས་

ཀྱང་འོས་འགན་ཡོད་པ་ཞིག་རེད།

ལི་ཤུ་གཤེན་རྒྱལ་བསྟན་འཛིན་གྱིས།

སྤྱི་ལོ༢༠༡༠ཟླ༢ཚེས༦ཉིན།

ཞུ་སྟོན་སྐལ་བཟང་གཡུང་དྲུང་།

བོད་ལྗོངས་ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འཛིན།	

ཀླུ་ཕུག་དགོན་གྱི་དགོན་བདག་ཁྲི་འཛིན་མཁན་པོ།	

ཤིས་ཚིག

ད་ལམ་མདོ་སྨད་རྩེ་ཞིག་དགོན་ནས་བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་མདོ་

སྔགས་སེམས་གསུམ་འདི་ཉིད་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པའི་ཆེད་དུ།	 	༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་

རིག་མཛོད༽དཔེ་ཚོགས་ཞེས་པའི་དེབ་གཟུགས་ཉེར་ལྔའི་གྲངས་ལྡན་ཚར་གྲངས་ཉིས་སྟོང་ཐམ་པ་པར་

སྐྲུན་བྱས་ཏེ་རིས་མེད་དགོན་སྡེ་ཡོངས་ལ་རྟེན་བཞག་གནང་རྒྱུ་ནི།	 	བསྟན་པའི་བྱ་བ་རླབས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་

པ་སྨོས་མེད་ཡིན་པས་རྩེ་ཞིག་དགོན་གཙོས་པའི་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་ས་ཕྱོགས་གང་ན་སུ་བཞུགས་པ་

ཐམས་ཅད་མཛད་འཕྲིན་གེགས་མེད་ངང་བསྟན་དོན་མཐར་དུ་ཕྱིན་པའི་བཀྲ་ཤིས་སྨོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཞེས་ཀླུ་ཕུག་དགོན་དཔལ་གཤེན་བསྟན་གཡུང་དྲུང་བདེ་ཆེནགླིང་གི་སྐལ་བཟང་གཡུང་དྲུང་གིས་ཕུལ།

	
ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་རྒྱལ་མཚན།	

	 	 གཡུང་དྲུང་བོན་འཛིན་སྐྱོང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ།	

	 	 སྣང་ཞིག་དངུལ་སྐུ་དགོན་གྱི་དགོན་བདག་སྤྲུལ་སྐུ།	

	 	 ཟིང་ཆུ་རྫོང་ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།	

རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་ཚིག
ཞང་བོད་ཤེས་རིག་མདངས་འཛིན་གངས་རྒྱལ་ཏི་སེའི་འོད།	།	

མདོ་སྔགས་ཟུང་འབྲེལ་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བང་མཛོད་གཏེར།	།	

རིས་མེད་རྒྱལ་བསྟན་གཞུང་ལུགས་གདམས་པ་ཡོངས་འཛིན་པའི།	།	

སྔར་མེད་དཔེ་ཚོགས་བསྐྲུན་པར་དགའ་སྤྲོ་འབུམ་གྱིས་བརྟས།	།

	༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽དཔེ་ཚོགས་པར་དུ་བསྐྲུན་པར་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་ཚིག་ཏུ་

སྣང་ཞིག་དངུལ་སྐུ་དགོན་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཕུལ་བའོ།	།	

16

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

17

●ལེ་ཚན་དང་པོ།  བདེན་དོན་ཟེར་བརྒྱ་སྤྲོ་བའི་ཉིན་བྱེད།●



སེང་སྤྲུལ་རིག་འཛིན་ཉི་མ།

	 གཡུང་དྲུང་བོན་མཉམ་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ།

	 དཀར་མཛེས་ཁུལ་ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འཛིན།

	 ཉག་རོང་རྫོང་ཡེ་ཤེས་དགོན་པའི་མཁན་སྤྲུལ།

བསྔགས་བརྗོད་བྲག་དཀར་ལྷ་རྫོང་།  

འདི་ན་སངས་རྒྱས་བཀའ་ཡི་ཉིང་བཅུད་དང་།		།

གཟུར་གནས་མཁས་དབང་ལེགས་བཤད་དྲི་མེད་གཞུང་།		།

མདོ་སྔགས་རྫོགས་རིམ་དགོངས་དོན་གཞིར་བྱས་ནས།		།

འདི་ཕྱི་ཕན་བདེ་སྒྲུབ་པའི་ལམ་བཟང་ཡོད།		།

མཁས་མང་དཔྱོད་ཤེས་ཐོན་པའི་འབེལ་གཏམ་དང་།		།

གྲུབ་ཐོབ་ཉམས་མྱོང་ལས་བྱུང་མན་ངག་མཆོག		།		

བདེན་དོན་རྣམ་དཀར་སྦྲང་ཆར་རྒྱུན་འབེབས་ཏེ།		།

ལུང་དང་རིག་པའི་རྒྱ་མཚོ་འཁྱིལ་བ་མཚར།		།

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དགོངས་བཅུད་ནོར།		།

མ་བཅོས་ཡིན་ལུགས་བཀོད་པའི་ཚད་མ་ཡི།		།

སྨིན་གྲོལ་བསྟན་པའི་དགའ་ཚལ་བཞད་མཛད་པའི།		།

རྒྱལ་གཤེན་ཐུགས་དགོངས་ཉི་མ་མཁའ་རུ་དྲངས།		།

བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་བོན་སྒོ་ནམ་མཁའི་མཛོད།		།

བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་ཟླ་འོད་འབུམ་འཚེར་ཞིང་།		།

སྲིད་ཞིའི་ཚ་གདུང་སེལ་བའི་གྲིབ་བསིལ་ཅན།		།

བཅུ་ཕྲག་བསམ་འཕེལ་ནོར་བུ་ཨེ་མ་རྨད།		།

ཞེས་ཉག་རོང་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་དགོན་པའི་སེང་སྤྲུལ་རིག་འཛིན་ཉི་མས་གུས་པས་སྦྱར།

སྨོན་གཤེན་ནམ་མཁའ་དབང་ལྡན།

ཁྱུང་དཀར་སྨོན་རྒྱལ་བླ་བྲང་ནོར་འཁྱིལ་གླིང་གི་དབུ་བླ།

ཏི་སེའི་རང་མདངས།

བླ་རི་གངས་རྒྱལ་ཏི་སེའི་རང་མདངས་དང༌།		།

བླ་མཚོ་མ་ཕམ་གཡུ་མཚོའི་ཟབ་ཚད་ཅན།		།

བོན་གཞུང་ལྔ་རིག་ནོར་བུའི་བང་མཛོད་མཆོག		།

འཛམ་གླིང་མཁས་བརྒྱའི་གཟིགས་མོར་བཤམས་ལ་སྤྲོ།		།

མདོ་སྨད་རྩེ་ཞིག་དགོན་གྱི་ཐུགས་རྗེའི་གྲིབ་བསིལ་སྣུམ་པོའ་ིའོག་སངས་རྒྱས་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་

བསྟན་པ་འཛིན་པའི་སྐྱེས་བུ་ཡོངས་ལ་དགོས་གལ་ཆེ་བའི་བོན་གྱི་རིག་གཞུང་ཇི་སྙེད་ཅིག༼གངས་ཏི་སེ་

བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽ཁང་ནས་གཙོ་སྒྲིག་བྱས་ཤིང༌།	དཔེ་ཚོགས་འདི་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་

འཇུག་པའི་སྐོར་དང་བོན་དགོན་ཁག་ན་ཡོད་པའི་བཤད་སྒྲུབ་དོན་གཉེར་ཅན་ཡོངས།	 	དེ་མིན་འབྲེལ་ཡོད་

སློབ་གྲྭ་ཆེ་ཁག་སོགས་ལ་རིན་མེད་ཀྱི་ལེགས་ཕུལ་མཛད་པ་འདིས་གཤེན་གྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་

ཞང་བོད་མཐོ་སྒང་གི་ཞིང་དུ་སྔར་ནས་དར་བ་རྣམས་མྱུར་སྐྱོབ་དང་དར་རྒྱས་གཏོང་བའི་བསྟན་པའི་ཆ་རྐྱེན་

བསྐྲུན་པ་ཡིན་པས་བྱ་བཞག་འདི་ལ་ཡི་རངས་དང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ།

དཔལ་གཤེན་བསྟན་ཁྱུང་དཀར་སྨོན་རྒྱལ་བླ་བྲང་ནོར་འཁྱིལ་གླིང་གི་

དབུ་འཛིན་སྨོན་གཤེན་ནམ་མཁའ་དབང་ལྡན་ནས་ཕུལ།

18

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

19

●ལེ་ཚན་དང་པོ།  བདེན་དོན་ཟེར་བརྒྱ་སྤྲོ་བའི་ཉིན་བྱེད།●



རག་ཞི་ཀུན་གསལ་སྙིང་པོ།

	 གཡུང་དྲུང་བོན་མཉམ་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ།

	 ཀླུ་ཕུག་དགོན་གྱི་སྤྲུལ་སྐུ།

གངས་ལྗོངས་མཛེས་རྒྱན།

ཞང་བོད་གངས་ལྗོངས་རིག་པའི་མཛོད་ཆེན་གྱི།།

ཉིང་བཅུད་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་ནོར་བུའི་མཛོད།།

བློ་ལྡན་བྱེ་བའི་མགུལ་ན་རབ་མཛེས་པའི།།

ངོ་མཚར་མཛད་བཟང་ཁ་བ་རི་བོའ་ིརྒྱན།།

			ཞེས་ཀླུ་ཕུག་དགོན་པའི་རག་ཞི་ཀུན་གསལ་སྙིང་པོར་འབོད་པས་ཟླ་ཚེས་ལ།།

སྟག་ཞིག་ཀུན་བཟང་བློ་གསལ།		

	ཁམས་འཇོ་མདའ་རྫོང་སྟག་ཞིག་དགོན་གྱི་དགོན་བདག

ཡི་རངས་མེ་ཏོག་སྙིང་གི་དབུས་ནས་འཐོར།

གངས་ལྗོངས་རིག་གནས་ཀུན་གྱི་ཕྱི་ལམ་མཆོག		།

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

གངས་ཅན་བསྟན་པའི་ལུས་སྲོག་ཡོངས་རྫོགས་པའི།		།

གངས་རིའི་ཞིང་འདིར་ལེགས་བཤད་བསྟར་བ་རྨད།		།

ཞེས་པ་འདིའང་སྟག་ཞིག་དགོན་སྒོམ་སྒྲུབ་ལེགས་བཤད་འཕེལ་རྒྱས་གླིང་ནས་

སྤྲུལ་ཀུན་བཟང་བློ་གསལ་གྱིས་གུས་པའོ།	།

མཁར་ནག་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།	

མཚོ་སྔོན་ཁྲི་ཀ་རྫོང་སྟོང་ཆེ་མཁར་ནག་བླ་མའི་སྤྲུལ་སྐུ།

གཤེན་བསྟན་སྲིད་རྩེར་འདེགས་པའི་ཉི་གཞོན།

༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽ཅེས་པའི་དཔེ་ཚོགས་དཔར་བསྐྲུན་འགྲེམ་སྤེལ་གྱི་

རྨད་བྱུང་མཛད་རྗེས་ལ་བསྔགས་པ།		

རྩེ་མོ་གངས་དཀར་རྒྱན་གྱིས་སྤུད་པ་བསིལ་ལྗོངས་ས་ཡི་ཐིག་ལེ་མཆོག		།		

ཞིག་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་ཐུ་བོར་གྱུར་བ་རིམ་བྱོན་དམ་པའི་གདན་ས་རུ།		།

ཤེས་རབ་གསུམ་དང་སྤོབས་པའི་མངའ་བདག་རྒྱལ་བསྟན་ཀུ་མུད་འབྱེད་པའི་གཉེན།	།

ཟླ་བ་གཞོན་ནུ་དྭངས་པའི་ཁམས་ཉིད་སྐྱེ་དགུའི་གཙུག་ན་ཡི་གར་འོང༌།		།

འདི་སྐད་ཐོས་སོ་མདོ་སྨད་ཕྱོགས་ཀྱི་སེང་གེ་རྒྱབ་བསྣོལ་གནས་མཆོག་ཏུ།		།

རྒྱལ་བའི་བསྟན་ལ་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་བསམ་བཞིན་བྱོན་པའི་རྒྱལ་སྲས་ཀྱིས།		།

གངས་རྒྱལ་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད་ལྔ་ཕྲག་ལྔ་ཡི་འཕྲུལ་གྱི་པར།		།

རྒྱལ་གཤེན་བསྟན་པ་ཕྱོགས་བཅུར་སྤེལ་ཕྱིར་དེང་འདིར་ཡོངས་སུ་བསྐྲུན་ཏོ་སྐད།		།

རྣམ་འདྲེན་ཐོད་དཀར་སྲས་པོའ་ིམཛད་རྣམ་བསྟན་འབྱུང་དར་རྒྱས་གསལ་བའི་སྒྲོན།	།

སྒྲ་ཚད་སྙན་ངག་མངོན་བརྗོད་སྐར་རྩིས་བཟོ་གསོ་བཅུ་ཕྲག་རིག་པའི་གནས།		།

ཐེག་ཆེན་ལམ་རིམ་ས་ལམ་ཤེར་ཕྱིན་དབུ་མ་མཛོད་དང་འདུལ་བའི་སྐོར།		།

རྒྱུ་མཆོག་མཚན་ཉིད་ཐེག་པའི་ཡང་བཅུད་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་འདི་ངོ་མཚར་ཡུལ།		།

ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་ལམ་གྱི་རིམ་པ་གསལ་བྱེད་སྡེ་སྣོད་རིན་ཆེན་མཛོད།		།

སྤྱི་སྤུངས་གསང་སྔགས་རྒྱུད་དྲུག་བཀའ་འགྲེལ་མ་རྒྱུད་སངས་རྒྱས་རྒྱུད་མཆོག་གསུམ།	།

20

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

21

●ལེ་ཚན་དང་པོ།  བདེན་དོན་ཟེར་བརྒྱ་སྤྲོ་བའི་ཉིན་བྱེད།●



རྫོགས་ཆེན་ཚད་མ་ཨ་སྙན་ཕྱག་ཁྲིད་སེམས་ཀློང་མན་ངག་བླ་མེད་གཞུང་།		།

སྔགས་དང་ཐུན་མིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོས་བོན་གྱི་ཆེ་བ་འདི་ན་བརྗོད།		།

ཚུལ་འདིས་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཇི་སྲིད་བསྐལ་བརྒྱའི་བར་དག་ཏུ།		།

ནུབ་མེད་སྲིད་པའི་རྩེ་མོར་བསྒྲེངས་ལ་ཟད་པ་མེད་པའི་སྟོབས་ཤུགས་བསྣན།		།

གླིང་ཆེན་ལྔ་ཡི་ཕྱོགས་མཚམས་ཀུན་ཏུ་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པའི་གཡུང་དྲུང་བོན།		།

དེང་གི་དུས་སུ་དབུ་འཕང་མཐོན་པོ་དགུང་ལ་མཉམ་པའི་དན་རྟགས་ལགས།		།

གོ་ལ་ཟླུམ་པོ་ཡངས་པའི་ཁྱོན་ན་ཕྱི་ནང་གྲུབ་མཐའ་བསམ་མི་ཁྱབ།		།

མདོ་སྔགས་རྫོགས་གསུམ་བསྟན་པའི་ཡང་རྩེ་སངས་རྒྱས་གཡུང་དྲུང་བོན་ལས་གང་།		།

འོན་ཏེ་གཞན་ལུགས་སྨྲ་ངན་ཐོས་ཆུང་བོན་གཞུང་རྒྱ་མཚོ་མ་ཚོར་ཏེ།		།

ལོག་པར་མཐོང་བའི་དུག་ནག་སེལ་ལ་འདི་ནི་སྨན་མཆོག་རྣམ་པར་རྒྱལ།		།

གཞན་དུ་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་དཔུང་སྡེ་ཡུལ་ཕྱོགས་གང་དུ་བཞུགས་པ་ལས།		།

གསར་སྐྱེས་གཞོན་ནུ་མཁས་པར་འདོད་ལ་བོན་སྦྱིན་བླ་མེད་བདུད་རྩིའི་ཆར།		།

འབད་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་བསྩལ་བ་གང་གི་ཟླ་བྲལ་མཛད་རྗེས་མཆོག		།		

སྔོན་དུས་མ་བྱུང་བསམ་འཕེལ་ནོར་འདི་ཕྱིས་ཀྱང་འབྱུང་བར་དཀོན་པ་ཉིད།		།

འདི་ནི་ཕྱི་ནང་རྒྱལ་ཁམས་དག་ཏུ་བོན་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པའི་ཚོགས།		།

མ་ལུས་ཀུན་ལ་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་རིགས་སྤུས་ཚད་བཟང་པོ་བཏོན་པ་ན།		།

བོན་གྱི་གཟི་བརྗིད་སྔར་མ་མཐོང་ལ་ངོ་མཚར་ལྟད་མོ་གསར་བ་སྦྱིན།		།

མཁས་དབང་སྟག་སེང་དར་མའི་ཚོགས་ལའང་དགའ་བ་བསྐྱེད་ལ་སོམ་ཉི་བྲལ།		།

དེ་ཕྱིར་གང་གི་བླ་མེད་དགེ་མཚན་དབྱིག་འཛིན་བུ་མོས་ཐེག་དཀའ་བ།		།

མཐའ་དག་བརྗོད་པ་མཁས་པའི་ལས་སོ་ཐོས་ཆུང་བདག་འདྲར་འོས་མིན་ཡང་།		།

ས་གསུམ་དག་ན་འགྲན་ཟླ་བྲལ་བ་འཕགས་པའི་མཐུ་ལ་ཅོ་འདྲི་བའི།		།

མཛད་བཟང་འདི་ཐོས་དགའ་བ་འབུམ་བཅས་རི་མོ་གསུམ་པའི་ལམ་ལས་ཐལ།		།

ཞུ་ཡི་དྲང་སྲོང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ།

ཧོར་སྦྲ་ཆེན་ཁྲོམ་ཚང་དགོན་པའི་དགོན་བདག་བླ་མ།

སྦྲ་ཆེན་རྫོང་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ།

སྤྲོ་དགའི་སྨོན་པ། 

ཅིས་ཀྱང་བསྐྲུན་དུ་མེད་པའི་སྤྲོ་དགའི་དད་པ་སེམས་ལ་བཅང་སྟེ་སྨྲ་བ་ནི།	རི་བོ་གངས་ཅན་པའི་

སྔོན་བྱོན་ཞང་བོད་པཎ་གྲུབ་དུ་མའི་ཐུགས་བསྐྱེད་རླབས་པོ་ཆེའི་རྗེས་སུ་བཟུང་སྟེ།	 	ཇི་ལྟར་འགྱུར་བ་ཕྱིན་

པའི་དེང་གི་འཛམ་གླིང་གསར་བའི་སྤྱི་ཚོགས་སུ་བསྟར་བའི་དཔེ་ཚོགས་འདི་ནི༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་

རིག་མཛོད༽རེད།	 	དེ་ཡང་བོན་འབངས་དད་པའི་སྐྱ་སེར་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་དང་ཕྱི་ནང་རིག་པ་སྨྲ་བའི་

ཆེད་མཁས་དག་གི་དཔྱད་ཡུལ།	བོད་པའི་རིག་གཞུང་གསར་དུ་སློབ་པའི་དོན་གཉེར་ཅན་ལ་སྟབས་བདེ་

གླེགས་བམ།	བོན་ལ་ལོག་པར་ལྟ་བའི་ཅོལ་ཆུང་འགའ་ལ་སུན་འབྱིན་ཕྱིར་དུ་ཐུན་མོང་རིག་པའི་གནས་

ལྔ་ནས་ཐུན་མིན་མདོ་སྔགས་རྫོགས་གསུམ་གྱི་དྲོད་རླང་མ་ཡལ་བའི་གླེགས་བམ་ཉེར་ལྔའི་བདག་ཉིད་

ཅན༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽གསར་དུ་པར་སྒྲིག་བགྱིས་ཤིང་དངོས་སུ་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་པ་ལ།		

སུས་ཀྱང་བསྙེལ་ཐབས་བྲལ་བའི་གདེང་འཇོག་མཐོན་པོས་ཞུ་ཡི་དྲང་སྲོང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ཡིས་བཀྲ་ཤིས་

བདེ་ལེགས་ལན་བརྒྱར་ཞུ་བ་ཡིན།						

༢༠༡༠ལོའ་ིཟླ༣ཚེས༣ཉིན།	

གསང་ཆེན་རིག་པ་འཛིན་པའི་བོན་གཤེན་གྱི་སྡེ།22

༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽དཔེ་ཚོགས་ལེགས་གྲུབ་ཀྱི་དྲན་རྟེན་ཟིན་ཐོ།
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●ལེ་ཚན་དང་པོ།  བདེན་དོན་ཟེར་བརྒྱ་སྤྲོ་བའི་ཉིན་བྱེད།●



མཁའ་འགྲོ་གཡུང་དྲུང་ལྷ་མཆོག

	 ཉག་རོང་བྱ་བཏང་བཙུན་དགོན་གྱི་མཁའ་འགྲོ་མ།

	 ཉག་རོང་བྱ་བཏང་རི་ཁྲོད་སྒྲུབ་པ་གླིང་གི་མཁན་པོ།

འོད་ཀྱི་ཚོམ་བུ།

མ་བཅོས་དབྱིངས་ཤར་དབྱིངས་གྲོལ་དགོངས་པའི་ཀློང་།		།

མ་འགག་ལྷུན་གྲུབ་རང་ཤར་རིག་པའི་རྩལ།		།

མ་གྲུབ་གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་སྐུ།		།

མ་བསླད་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད་ལྟ་བའི་རྒྱན།		།

ཕྱི་ཡི་སྣང་བ་བདེན་མེད་སྟོང་སང་ངེ་།		།

ནང་གི་འཛིན་རྟོག་རང་གསལ་རང་གྲོལ་ལེ།		།

གཉིས་མེད་དགོངས་པའི་ཀློང་དུ་གསལ་ལྷང་ངེ་།		།

མ་བཅོས་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད་སྒོམ་པའི་རྒྱན།		།

ཆགས་མེད་ཕྱི་ཡུལ་སྣང་བ་གདོད་ནས་དག		།		

འཛིན་མེད་ནང་གི་སྤྲོས་པ་རང་སར་ཞིག		།		

རེ་མེད་དོགས་བྲལ་སངས་རྒྱས་དགོངས་པ་བསྐྱངས།		།

བཅོས་མེད་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད་སྤྱོད་པའི་རྒྱན།		།

གོང་རྒྱལ་རི་ཁྲོད་དཔལ་གཤེན་བསྟན་དར་རྒྱས་བཀྲ་ཤིས་གླིང་གི་

མཁའ་འགྲོའ་ིམིང་འཛིན་གཡུང་དྲུང་ལྷ་མཆོག་ནས།		
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༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽དཔེ་ཚོགས་ལེགས་གྲུབ་ཀྱི་དྲན་རྟེན་ཟིན་ཐོ།


