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༄༅།། མདོ་འ ས་པ་རནི་པོ་ཆེའི་ ད་ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་ 
བཀའ་ཚད་མ་བ གས་སོ།། 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

མ་མ ེན་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ ི་བཀའ།   
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༼ ལེ ་དང་པ།ོ  ངེ་གཞི་ ན་ མ་ཚགས་པར་བ ན་པ། ༽ 
 

ག ང་ ང་ ་ཡི་ ད་ །  ཨ་ ང་སད་ ེར་ ང་ ་རད་ན་ཏན་ ་ད་དོད་ཅི།  གཙང་ 
མ་བོད་ ད་ །  ག ང་ ང་ ་ཡི་བོན།  མདོ་འ ས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ ད་ཅེས་ ་བ།  ོན་ 
པ་ ན་ ་བཟང་པོ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  །འདི་ ད་བདག་གིས་ཐོས་པའི་ ས་ 
གཅིག་ན།  གནས་ ན་ མ་ཚགས་པ་འོག་མིན་རི་རབ་ ི་ ེ།  རི་ག ང་ ང་ད ་བ ེགས་ ི་ 
ེ་མོ་ནས།  ོན་པ་ ན་ མ་ཚགས་པ་ ན་ ་བཟང་པོ་བོན་ ི་ ་དང་།  རིགས་ ་ལོངས་ ོད་

ོགས་པའི་ ་དང་།  ལ་པའི་ ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་ ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ།  ་ག མ་

ད ེ་བ་མེད་པ་བོན་ཉིད་བདེ་བ་ཆེན་པོ།  ཡེ་ཤེས་ ་ ན་ངང་ལ་མི་གཡོ་མཉམ་གསལ་ཏིང་ངེ་

འཛན་ལ་ ན་ནེ་ ང་ངེར་བ གས་སོ།  །འཁོར་ ན་ མ་ཚགས་པ་ ོགས་བ འི་སངས་ ས་

མས་དང་།  ས་བ འི་ག ང་ ང་སེམས་དཔའ་ མས་དང་།  འཁོར་བ་ ངས་བའི་གཤེན་

བ ད་དང་།  ་ངན་མེད་པའི་གཤེན་བ ད་དང་།  གསས་ཆེན་ ་བཞི་དང་།  ཚངས་པ་ག ག་

ད་དང་།  དབང་པོ་བ ་ ིན་དང་།  གས་ ས་ ་ལོ་ག ་ལོ་དང་།  འི་ ས་གཏོ་ ་ད ད་

་དང་།  ག ང་གི་ ས་ ང་འ ེན་ ད་འ ེན་དང་།  ཡིད་ ི་ ེ ་ ང་དང་།  གསང་བ་མདོ་

ད་དང་།  ་ཆོ་ ེམ་ ག་དང་།  སའི་ ་མོ་བ ན་མ་དང་།  ་མོ་ ན་ཤེས་མ་དང་།  མེའི་ ་

མོ་གསལ་ ེག་མ་དང་།  ང་གི་ ་མོ་ཡང་གཡོ་མ་དང་།  ལ་པའི་ ་མ་ ིན་ ེ་བ ད་ ིས་

བ ོར་ནས་བ གས་སོ།  །དེའི་ཚ་དེའི་ ས་ན།  ་ཚངས་པ་ག ག་ ད་ ིས།  རིན་པོ་ཆེའི་

འཁོར་ལོ་ ིབས་ ོང་དང་ ན་པ་གཅིག་ ལ་ཏེ།  བོན་ ི་འཁོར་ལོ་ ་ན་མེད་པ་བ ོར་བར་

བ ལ་མ་གདབ་ ེ།  ཨེ་མ་གཤེན་རབ་ ལ་ ང་ ོན་པ་མཆོག  ེད་ཉིད་ ོན་པ་ ་ན་མེད།  ། 
བ ད་བ ལ་འ ོ་དོན་སངས་ ས་ནས།  །འ ོ་བ་སེམས་ཅན་ ན་དོན་ །  །ཐེག་མཆོག་བོན་ ི་

འཁོར་ལོ་ནི།  ། ་ན་མེད་པ་བ ོར་བར་བ ལ།  །ཞེས་ ས་ ོན་པ་རབ་ ་ད ེས།  །དེ་ནས་ ་

དབང་བ ་ ིན་ ིས།  ། ང་ཆེན་ས་ལ་རབ་བ ན་ ལ།  ། ་ ང་ཁ་ན་ ་ ག་ཟ།  །ནམ་མཁའ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
 
 

  ‐ 3 ‐

ིང་གི་ ལ་པོས་ ལ།  །སེང་གེ་ཁ་ན་ག ་འ ག་ཟ།  ། ་མ་ཡིན་ ི་ ལ་པོས་ ལ།  ། ་ ིན་ཁ་

ན་ མ་ཟེ་ཟ།  །དེ་ནི་ ་ཡི་ ལ་པོས་ ལ།  ། ་ཡིས་རིན་ཆེན་ ་བ ན་ ལ།  ། ི་ཟས་རོལ་མོ་ ་

ཚགས་ ལ།  །མཆོད་ ིན་ཆེན་པོ་མངོན་པར་བཤམས།  །དང་པོ་ ་ ག་འཚལ་བའི་མདོའོ།  ། 
ོན་པ་ ན་ ་བཟང་པོ་བོན་ ི་ ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  །རིགས་ ་བདེར་གཤེགས་ལོངས་ ོད་ ོགས་ 

པའི་ ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  །ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་ ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ ལ་པའི་ ་ལ་ ག་

འཚལ་ལོ།  །ཤར་ཐར་ལམ་བདེ་འ ེད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  ། ོ་ལེགས་པ་ ན་འ ང་ལ་ ག་ 
འཚལ་ལོ།  ། བ་ ོམས་པ་ ན་ བ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  ། ང་ ིད་པ་ ོས་འདེབས་ལ་ ག་འཚལ་

ལོ༑  ༑ཤར་ ོ་ས་མཁན་ལམ་མཆོག་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  ། ོ་ བ་མ་རིག་ ན་སེལ་ལ་ ག་འཚལ་

ལོ༑  ༑ བ་ ང་ཐམས་ཅད་མ ེན་གཟིགས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  ། ང་ཤར་ཡེ་ཤེས་འ ང་གནས་

ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  ། ེང་ ག་བ ལ་ནད་སེལ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  །འོག་ ་བོ་བཞི་ ོལ་ལ་ ག་

འཚལ་ལོ།  །ད ས་ ོགས་ན་མ་པང་ད ིངས་ཆེན་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  །ཤར་ ོགས་ན་འོད་དཀར་

གནས་འཛན་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  ། ང་ ོགས་ན་ཡེ་དབང་ ལ་པོ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  ། བ་ ོགས་ 
ཡེ་ ིད་ ་ཆེན་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  ། ོ་ ི་ ལ་ ག་པ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  །ཤར་ ོ་གར་གསས་

བཙན་པོ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  ། ོ་ བ་གསས་ ེ་ ང་པོ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  ། བ་ ང་གནམ་

གསས་ད ིངས་ མ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  ། ང་ཤར་ ོད་གསས་ཁམ་པ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  ། ེང་

ོགས་མཁའ་འ ིང་དཀར་པོ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  །ས་བ འི་ག ང་ ང་སེམས་དཔའ་ གས་ ེ་

མས་གསལ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  །ཤེས་རབ་གསལ་ ོན་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  །མ ་དབང་ ོབས་

ཆེན་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  །གསེར་འོད་འབར་བ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  །ནམ་མཁའ་ ང་ ེད་ལ་ ག་

འཚལ་ལོ།  །མི་ཤེས་ ན་སེལ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  ། ིད་པ་ ན་ཤེས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  ། ོན་ལམ་

མཐའ་ཡས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  །ཡེ་ཤེས་དབང་ཐོབ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  །འཁོར་བ་ ངས་པའི་

གཤེན་རབ་བ ད་ནི།  ཤར་ གོས་ཡེ་གཤནེ་ ིང་པོ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  ། ང་བ ད་ ི་ བ་པ་ལ་

ག་འཚལ་ལོ།  ། བ་ གས་ ེ་འ ར་མེད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  ། ོ་ གས་ ེ་ ོན་མ་ལ་ ག་

འཚལ་ལོ།  །ཤར་ ོ་ཚངས་པ་གསལ་འདོན་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  ། ང་ཤར་ ེ་ ལ་པར་ཏི་ལ་ ག་

འཚལ་ལོ།  ། བ་ ང་ཏི་སངས་རང་ཞི་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  ། ོ་ བ་ ང་བ་མདོག་ཅན་ལ་ ག་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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འཚལ་ལོ།  ། ཱ་ཨ་དཀར་སལེ་འོད་ཨ་ཡང་ ཱ་འ ཿ  ཨ་ཨ་ཨད་ ཱ་སལ་སལ་ཧ་འ་ ྃ་འོད་ལམ་ 
ལམ་ཡང་ཡང་རཾ་རཾ་ཁཾ་ཁཾ་ ཾ་ ཾ་ ཱ་ ཱ་ཨ་ལོ་ ར་ཨ་ལམ་གསལ་ཟེར་ ོས་འོད་ མ་ བ་བདལ་ ོས་ 
པ་མཁའ་ལ་མཉམ་ ེ་གདལ་བདལ།  ཨ་ལས་ཨ་ ང་ ེ་མེད་ གས་ ེ་ཆེ།  །ཨ་དཀར་མ་རིག་

ན་པ་སངས།  །སལེ་རང་དོན་འོད་ནི་གཞན་དོན་ཏེ།  །ཨ་ནི་ཐིག་ལེ་ ང་ བ་སེམས།  །ཡང་ནི་

འདེགས་པར་ ེད་པའོ།  ། ཱ་ནི་ཡེ་ཤེས་ ་ཤར་བ།  །འ ་ནི་རིག་པ་ ང་ བ་སེམས།  །ཨ་ལ་ཨ་

ེ་ད ིངས་ལས་ཡེ་ཤེས་ ེས།  །ཨ་ད ིངས་ཡེ་ཤེས་གཉིས་མེད་ཡིན།  ། ཱ་ནི་ད ིངས་ མ་ཡེ་

ཤེས་ །  །སལ་སལ་འ ོ་དོན་མཛད་པའོ།  །ཧ་ལས་ཨ་བ ེད་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་བོ།  ། ྃ་འོད་

ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ ང་འཇག་གོ  །ལམ་ལམ་འ ོ་དོན་མཛད་པའོ།  །ཡཾ་རཾ་ཁཾ་ལཾ་ ཾ་ ཱ་ ཱཿ  ཡེ་

ཤེས་ ་ཤར་དཔའ་བོ་འ ་ འོ།  །ཨ་དཀར་ཨ་ ད་ ་ ི་ ་ནག་པོ་ཞི་ཞི་མལ་མལ་ ཿ  རིགས་ 
ག་འཁོར་བ་དོང་ གས་སོ།  ། ོད་བ ད་འཇིག་ ེན་མཐའ་ཡས་པ།  །ནམ་མཁའ་ཇི་བཞིན་

གས་ ེས་ བ།  །འ ོ་བ་འ ེན་ ོན་ཉི་ ་ ར།  །འཁོར་བ་མ་ ོང་བར་ ་འ ང་།  ། གས་ ེ་

ན་ཆད་མེད་པའོ།  ། ོན་པས་དེ་ ད་ག ངས་མ་ཐག  །ས་ཡང་ མ་པ་ ག་ ་གཡོས།  །འོད་

དང་འཇའ་དང་མེ་ཏོག་ཆར།  ། ་ཡི་ལོངས་ ོད་ཆར་ ་བབས།  །འཁོར་ མས་ཤེས་རབ་ ོབས་

པ་ ན།  ། ན་ ང་དགའ་བདེ་རབ་ ་ཐོབ།  །རི་རབ་རི་ཡི་ ེ་མོ་ །  །འ ོ་བ་འ ལ་བའི་གཤེན་

ག་ ལ།  །གནས་རིགས་ མ་ ་ ་ག མ་ །  །འ ལ་བའི་བོན་པོ་ མ་ ་ ་ག མ་ ལ།  །འ ོ་ 
བ་འ ལ་བའི་ཆོ་འ ལ་ །  །བོན་ ང་ ད་འ ར་རེ་རེ་བཞག  །ག ང་ ང་ འི་བོན་མདོ་

འ ས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ ད་ལས།  ེང་གཞི་ ན་ མ་ཚགས་པའི་ལེ ་ ེ་དང་པོའོ།།  །། 
 

༼ ལེ ་གཉསི་པ།  ་ི དོ་ཇི་ ར་ཆགས་ ལ་བ ན་པ། ༽ 
 

༈ དེ་ནས་ ོན་པ་ ན་ མ་ཚགས་པ་ལས།  ། ན་ མ་ཚགས་པའི་འཁོར་ མས་ ིས།  ། 
ན་ མ་ཚགས་པར་ ས་པའི་མདོ།  །དེ་ཡང་ཚངས་པ་ག ག་ ད་ ིས།  ། ེ་མ་ ོན་པ་ཐམས་

ཅད་མ ེན།  །གཤེན་རབ་མི་བོ་ ལ་པའི་ །  ། ོད་བ ད་འཇིག་ ེན་མཐའ་ཡས་པ།  །ཅི་ ར་

ཆགས་ཤིང་ཅི་ ར་གནས།  །ཅི་ ར་འཇིག་ཅིང་ཅི་ ར་ ོང་།  ། ོན་པ་ཉིད་ ིས་བཤད་ ་གསོལ།  ། 



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ཞེས་ ས་ ོན་པས་བཀའ་བ ལ་བ།  །ཨེ་མ་ཚངས་པ་ག ག་ ད་སོགས།  ། ན་ མ་ཚགས་པའི་

འཁོར་ མས་ཉོན།  ། ོད་བ ད་འཇིག་ ེན་མཐའ་ཡས་ཏེ།  །ནམ་མཁས་ བ་ཚད་ ་དང་

མཉམ།  །དེ་ཡང་ ིང་བཞི་རི་རབ་ཉི་ ་ལ།  །འདོད་ ་ཚངས་རིས་ ོང་ལ་ནི།  ། ོང་ ང་ ི་ ད་

འཇིག་ ེན་ཏེ།  །དེ་ཙམ་ ོང་ལ་ ོང་གཉིས་པ།  ། ོང་འ ིང་བར་མའི་འཇིག་ ེན་ནོ།  །དེ་ ོང་

ོང་ག མ་ཆེན་པོའོ།  །མཉམ་ ་འཇིག་ཅིང་མཉམ་ ་ཆགས།  །དེ་ ིར་ ོང་གི་འཇིག་ ེན་ཡིན། 

( ས་མཐའ་ ད་ཅིག་མ་ལ་ ག  ། ད་ཅིག་མའམ་ ད་ཙམ་ནི།  །བ ་དང་ཉི་ ར་ ད་ཅིག་གཅིག  ། ད་ཅིག་

ག་ ་ཐང་ཅིག་ ེ།  །ཐང་ཅིག་ མ་ ་ ད་ཅིག་ ེ།  ། ད་ཅིག་ མ་ ་ཞག་གཅིག་གོ  །ཉིན་ཞག་ མ་ ་ ་གཅིག་

གོ  །)  །བ ལ་པ་ཡ་ཐོག་རིང་པོ་དང་།  །བར་ ི་ ག་ ང་བཅོ་བ ད་དང་།  །མ་ཐོག་ ང་ ར་

ར་པ་ ེ།  །གནས་པའི་བ ལ་པ་ཉི་ འོ།  །མ་ཐོག་རིང་པོ་ཚ་ལོ་དཔག་མེད་ བ།  །བར་ ི་ ག་

ང་བཅོ་བ ད་ནི།  །ཚ་ལོ་བ ད་ ི་ བ་པ་ནས།  །ཐ་མ་བ ་ནས་གཅིག་ལ་ ག  །བ ་ནས་

ཡར་ ེས་བ ད་ ིའི་བར།  ། ག་པ་གཅིག་ ་ ི་བ་ཡི།  ། ག་པ་བཅོ་བ ད་རེ་རེ་ལ།  ། ོན་པ་

ད ་གཉིས་བཅོ་བ ད་འ ོན།  །སེམས་ཅན་ལས་ ི་དབང་གིས་ ང་།  །འཇིག་ཆགས་ ོང་

གནས་བཞི་འ ང་ ེ།  །འཇིག་ ོང་ཆགས་གནས་བཞི་མཉམ་ ེ།  །བ ལ་པ་ཉི་ ་བཞི་ མས་

ཏེ༑  ༑བར་ ི་བ ལ་པ་བ ད་ ་ ོགས།  །དེ་དག་བ ལ་ཆེན་གཅིག་ཡིན་ནོ།  །བ ལ་ཆེན་རེ་ལ་

འཇིག་པ་རེ།  །མེ་ཡིས་བ ན་ནོ་ ་ཡིས་གཅིག  །བ ལ་པ་བ ་ད ར་བ ད་འཇིག་གོ  ། 
བ ལ་ ན་གཅིག་ ་ ོད་འཇིག་གོ  །བ ལ་པ་ཉི་ ར་ ོང་ ེས་ལ།  ། ོད་བ ད་འཇིག་ ེན་

ཆགས་པ་ནི།  ། ི་ ོད་བར་བ ལ་གཅིག་ ་ཆགས།  །ནང་བ ད་བར་བ ལ་བ ་ད ར་ཆགས།  ། 
དེ་ལ་ ི་ ོད་ཆགས་ གས་ནི། (ག གས་ ི་མཐའ་ནི་ ་རབ་ ལ།  ། ་རབ་ ལ་དང་ ལ་ ན་དང་།  ། གས་

་ར་ིབངོ་ ག་དང་ ང་།  །ཉི་ཟེར་ ལ་དང་ ོ་མ་ཤགི  །ཤིག་ལ་ནས་བ དེ་བ ན་འ ར་སརོ།  །སོར་མ་ོཉ་ི ་ ་

བཞི་ །  ། ་བཞི་ལ་ནི་ག ་འདོམ་གང་།  །ག ་འདོམ་ ་བ ་ ང་ གས་ཏེ།  །དེ་བ ད་དཔག་ཚད་བ ང་བ་

འོ།  །) །འ ོ་བའ་ི ི་ ན་ལས་ སི་ནི།  །འོད་ ི་འཁོར་ལོ་རང་བ ར་ལས།  །འ ང་བ་བཞི་བོ་རིམ་

ིས་ཆགས།  །ནམ་མཁའི་ ོང་པས་གོ་ ེ་ ེ།  །དེ་ལ་ ི་ ོད་འཇིག་ ེན་ ི།  །འོག་གཞིར་གནས་

པ་གཞི་ཡི་ ང་།  །མི་ཤིགས་ ང་གི་ད ིལ་འཁོར་ བ།  ། ང་ མས་དཔག་ཚད་ས་ཡ་ ག་

འ མ་ ེ།  །དེ་ ེང་ ིན་ ི་ ང་པོ་ལས།  །ཆར་བབས་ འི་ད ིལ་འཁོར་ཆགས།  ། ་ མས་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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དཔག་ཚད་འ མ་ ག་བ ་གཅིག་ ེ།  །དཔག་ཚད་ ོང་ ག་ཉི་ ་འོ།  ། ་ཉིད་ ང་གིས་

ད གས་པ་ལས།  ། ོད་ལས་གསེར་ ི་ས་གཞི་ཆགས།  ། མས་ ་དཔག་ཚད་འ མ་ ག་

བ ད།  ། ག་མ་རིན་ཆེན་གསེར་ ་ ར།  །འཁོར་ ག་དག་ནི་ མ་འ ར་ཡིན།  །དེ་ ར་འ ང་

བཞི་ཆགས་ ེས་ །  །འ ང་བ་ འི་ ་མོ་ བ།  །གཡོ་བ ེད་བ ན་ ོ་གོ་འ ེད་དོ།  །དེ་ནས་

འ ང་བའི་འཇིག་ ེན་བདག  ། ་ མས་ཅི་ ར་ བ་ཅེ་ན།  །འོད་གསལ་ ན་པའི་ ལ་པོ་

ཡིན།  །འ ང་བ་འདི་བཞིའི་ ིང་པོ་ལས།  །འཇིག་ ེན་བདག་པོ་མ ་དབང་ཅན།  །འ ང་བར་

ོན་ལམ་བཏབ་པ་ལས།  །ས་ ་མེ་ ང་འ ང་བཞི་ལས།  ། ་ མས་ ་འ ལ་ལས་ལ་ ེས།  །ས་

ལ་ ལ་རིགས་ ་ལས་ ེ ་རིགས་འ ང་།  །མེ་ལས་ མ་ཟེ་ ང་ལས་ ངས་རིགས་འ ང་།  །དེ་

ཚ་རིགས་བཞི་ ་ཆེན་བ ད།  །དེ་ ེང་ ིན་ཆེན་བ ད་ ་ ིང་།  །བ ལ་པ་གཅིག་ ་ཆར་

བབས་པས།  ། ་མཚ་ཆེན་པོ་མཐའ་མེད་ ར།  །དེ་ཚ་ ་ཆེན་བ ད་ ིས་ནི།  ། ་མཚ་གཏིང་

མས་ད ས་ཉིད་ །  །རིགས་བཞི་ ་ཆེན་བ ད་ ིས་ནི།  །ཕོ་ ང་གདན་ཐབས་བཅས་པ་ཡི།  ། 
སེམས་ཅན་ཆེན་པོ་གཅིག་ ར་ཅིག  །ཅེས་ ོན་ ་མཚ་ ངས་མ་ལས།  །གསེར་ ི་ ས་ ལ་ཆེན་

པོར་ ར།  །འགོ་བོ་ ོ་ ོགས་བ ན་ནས་ནི།  །གན་ ལ་འ ག་པའི་ ོ་བའི་ ེང་།  ། ་ཤེལ་ཁང་

བ་དཔག་ཚད་ ་བ ་ལ།  ། ་ཡི་དེད་དཔོན་འ ང་བ་ བ།  །བ ས་ ེས་ ་ཡི་གཞལ་ཡས་སོ།  ། 
གསེར་ ི་ ས་ ལ་ཡན་ལག་བཞི།  ། ས་བཞི་ ལ་མོ་བཞིས་དབང་བས།  །ནམ་ ་ ས་བཞིའི་ ་

ེན་ ེད།  ། ོགས་མཚམས་ ར་ཁམས་ཆེན་པོ་བ ད།  །འ ང་ ་ལོ་ ོར་བ ་གཉིས་ཆད།  །ལོ་ 
་ཞག་དང་ཟ་མ་ནི།  །ཅི་ ར་ཆ་ནི་འ ེད་པར་མཛད།  །དེ་ནས་རི་མཚ་ ིང་དང་ གས་རི་

བ ན།  །ད ས་ ་རི་བོ་མཆོག་རབ་ནི།  །ཤེལ(ཤར)དང་བེ་ ར( ོ)ཟངས( བ)དང་ཨི ( ང་) 
ང་།  །རིན་ཆེན་ ་བཞི་ ་བཞིར་ བ།  །དཔག་ཚད་བ ད་ ི་ ་ཞེང་མཉམ།  །གསེར་ ི་རི་

བ ན་རོལ་མཚ་བ ན།  །རིམ་བཞིན་ ེད་ ེད་ ི་བ་འོ།  །དེ་ཡང་ ན་པོ་གཉའ་ཤིང་འཛན།  ། 
གཤོལ་མདའ་འཛན་རི་སེང་ ེང་ཅན།  ། ་ ་རི་དང་ ་མ ད་ཅན།  ། ་ ད་འཛན་རི་དེ་ནས་

ནི༑  ༑ ིང་ མས་ མ་ ར་ ོལ་བ་ ེ།  །རི་བ ན་བར་ན་རོལ་མཚ་བ ན། (ཤ་མཆོག་མཚ།  གཉའ་

མཚ།  མདའ་འཕང་མཚ།  གསེར་མཚ།  ་ ན་མཚ།  མཛས་མཚ།  ་ ད་མཚ།) ། ོ་ ོགས་ཤིང་ནི་འཛམ་ 
ས་མཚན།  །འཛམ་ འི་ ིང་ནི་སོག་ཀ་ལ།  །དཔག་ཚད་ ག་ ོང་ ་བ ་འཁོར།  །གཡོ་ ན་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ལམ་མཆོག་ ིང་ ན་གཉིས།  །ཤར་ ་ ས་འཕགས་ ་གམ་ད ིབས།  །དཔག་ཚད་བ ན་ ོང་

མཐའ་ ོར་ཡོད།  ། ས་དང་ ས་འཕགས་ ིང་ ན་ནོ།  ། བ་ ་བ་ ང་ ོད་ ི་ ིང་ མ་པོ།  ། 
དཔག་ཚད་བ ན་ ོང་ ་བ ས་འཁོར།  །ད ས་ ་ ་བོ་སེང་གྷ་འབབ།  ། ་ཡབ་ ་གཡོག་ 
ིང་ ན་གཉིས།  ། ང་གི་ ་མི་ ན་ ་བཞི་བ།  །དཔག་ཚད་བ ད་ ོང་དག་གི་འཁོར།  ། ་

ན་ ་མི་ ན་ ི་ །  །དེ་གཉིས་ ིང་གཡོག་གཡས་ཡོར་ཡོད།  །དེ་ཡང་ ད་པར་འཛམ་ ིང་

ད ས།  །རི་བོ་གངས་ཆེན་ཏི་ཙ་ནི།  །ག ང་ ང་ད ་བ ེགས་རི་ཞེས་ །  ། ་ཞེང་དཔག་ཚད་

་བ ་འོ།  །རི་ནི་ ོས་རི་ངད་ ན་དང་།  །བར་ན་མཚ་ནི་མ་ ོས་པ།  ། ་ཞེང་དཔག་ཚད་ ་

བ ་བ།  ། ོགས་བཞིར་མཚ་བཞི་ཡོད་པ་དང་། (མ་ཕམ་མ་ོ ་ག ་མཚ།  ལ་ངད་གསེར་མཚ།  ང་ ང་

ད ལ་མཚ།  ཟོམ་ཤང་ གས་མཚ།  ིང་ ་དལ་ སི་འབབ།) །སེམས་ཅན་བཞིའི་ཁ་ནས་ ་བཞི་འབབ་པ་

ནི༑  གང་ ་ཤར་ ོགས་ ང་ཆེན་ཁ་ནས་འབབ།  །སི ་ ོ་ ོགས་ ་མཆགོ(ཡངོས་ གས་ །  སི ་ ་ོ

ོགས་ ་ འི་ཁ་ནས་འབབ)ཁ་ནས་འབབ།  །པ ་ བ་ ོགས་ ་ཡི་ཁ་ནས་འབབ།  །སི་ཏ་ ང་

ོགས་ ་ འི(སི་ཏ་ ང་ ོགས་སེང་གེའ་ིཁ་ནས་འབབ)ཁ་ནས་འབབ།  ། ་ ང་རབ་མཆོག་བཞི་བོ་དེ་

དག་ནི།  །རེ་རེ་ལ་ཡང་ ་གཡགོ་ ་བ ་དང་།  ། ་ཡི་ ན་ མས་ ོགས་བཞིར་ ་མཚར་འ །ོ  ། 
ིང་ ་དལ་ ིས་འབབ་པ་དང་།  །ཤིང་ནི་ས་ལ་རབ་བ ན་ ་བ་ཡོད།  །དེ་ཡི་ བ་ ང་གཤེན་

ལ་འོལ་མོ་ ིང་།  །དཔག་ཚད་ ོང་ ག་བཞི་གནས་ཡོད།  ། ་བོ་པ ་སི ས་རབ་བཅད་དེ།  ། 
རི་ནག་པོ་ད ས་བཅད་པའོ།  ། བ་ ོགས་ད འི་ ལ།  ཤར་ ོགས་ འི་ ལ།  ོ་ ོགས་མོན་ 
ི་ ལ།  ཤར་ ོ་འཇང་གི་ ལ།  ང་ ོགས་ལི་བལ་ ོམ།  ང་ཤར་ཧོར་ ི་ ལ།  གངས་ཅན་

བོད་ ི་ ལ།  མི་རིགས་ མ་བ ་ ག་ ་གནས།  ལ་ཆེན་བ ་ ག་དང་།  ལ་ ན་ ངོ་དང་

བཅས།  དེ་དག་འཛམ་ ་ ིང་ཡིན་ནོ།  །ག ང་ ང་ འི་བོན་མདོ་འ ས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ ད་

ལས།   ི་ ོད་ཅི་ ར་ཆགས་པའི་ལེ ་ ེ་གཉིས་པའོ།།  །། 
 

༼ ལེ ་ག མ་པ།  ནང་བ ད་སམེས་ཅན་ ེ་འཆི་ལས་འ ས་བ ན་པ། ༽ 
 

༈ དེ་ནས་ ་དབང་བ ་ ིན་ ིས།  ། ོན་པ་ལ་ནི་འདི་ ད་ ས།  །ཨེ་མ་ ོན་པ་ གས་ 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ེ་ཅན།  ། གས་ ེའི་གནས་ ་ ར་པ་ཡི།  །ནང་བ ད་སེམས་ཅན་ཅི་ ར་ ོལ།  ། ེ་འཆི་ལས་

འ ས་ཅི་ ར་ལགས།  །འ ས་པའི་འཁོར་ མས་བཤད་ ་གསོལ།  །ཞེས་ ས་ ོན་པས་བཀའ་

བ ལ་བ།  ། ེ་མ་འ ས་པའི་འཁོར་ལ་ཉོན།  ། ོད་ནི་འ ང་བཞི་ནམ་མཁའ་ ེ།  ། ི་ ན་ལས་

ལ་ བ་པ་འོ།  །བ ད་ནི་དར་གནས་ ེ་འ ོ་ ེ།  ། ེ་འ ོ་ཅི་ ར་ ོལ་བ་ནི།  །ཡེ་མེད་ཡེ་ ིད་ཡེ་

གནས་ཡེ་ ོང་ ེ།  །ཡེ་མེད་བོན་ ་མཚན་མ་མེད།  །དཔེ་ནི་ནམ་མཁའ་ ོང་བ་འོ།  །ཡེ་ ིད་ ེ་

འ ོ་ག གས་ ང་ངོ་།  །ཡེ་གནས་འཁོར་འདས་གཉིས་ ་གནས།  །ཡེ་ ོང་ནམ་མཁའ་གོ་ ེས་

པའོ།  །ཡེ་མེད་ད ིངས་ལ་ཡེ་ ིད་ཡེ་ཤེས་སོ།  །ཡེ་གནས་ཐབས་ལ་ཡེ་ ོང་ཤེས་རབ་བོ།  །ཡེ་ ་

གདོད་མཐའ་དག་པ་ཡི།  །ཤེས་རིག་བསམ་ ན་བ ད་བ ས་ ེ།  ། ིད་པ་ག མ་ ་ ་ ེན་

བ།  །འ ོ་བ་ ག་ ་ལས་ ེན་འཁོར།  ། ག་ ་འཁོར་བའི་བཞེན་བཏབ་བོ།  །ཡེ་ཤེས་ ་ཤར་

གས་ ེ་ཡིས།  །དགེ་བའི་ ལ་མ་བཏབ་པ་འོ།  །སེམས་ཅན་ ི་ ན་ལས་ ིས་ནི།  ། ི་ ོད་

འཇིག་ ེན་མས་ཡར་ཆགས།  །འ ང་བཞིས་རི་རབ་ ིང་བཞིར་ བ།  །དེ་ལ་ ེ་ད འི་ ེན་གཞི་

བ།  །ནང་བ ད་སེམས་ཅན་ཡས་མར་ ོལ།  །དང་པོ་འོད་གསལ་གཙང་མའི་ ་ མས་ནི།  ། 
ོན་པའི་ཞལ་མཐོང་ཐམས་ཅད་ནི།  །གནས་གཙང་རིགས་ ར་ཐར་པ་ཐོབ།  ། ོན་པའི་བ ན་

པ་མ་ཐོབ་པ།  །བསམ་གཏན་ ་ནས་རི་རབ་ ་ ་བབས།  ། ་ཡི་ ན་ ིས་གཟིགས་པ་ཡིས།  ། 
རི་རབ་ ིང་བཞི་ཉམས་དགར་མཐོང་།  །ཤེད་ཅན་ཤེད་བདག་ཤེད་ ་ཤེད་ལ་ ེས།  ། ིང་བཞི་

ཚལ་བཞི་ཉམས་དགར་བབས།  །བ ད་ ི་ས་ཞག་རོ་བ ་ཟོས།  ། ང་པོ་ ི་ ེ་འོད་ ང་ བ།  ། 
ེས་ ་ལག་པ་བ ང་བ མ་མི་མཐོང་ ར།  ། ིང་བཞི་ ན་ ོད་ ས་པ་ལ།  ། ོན་པ་ ི་ ལ་

ག་པ་ ོན།  །ལས་དང་ གས་ ེ་འ ་དབང་གིས།  ། ིད་པ་ཡོངས་ལ་ཆ་བ མས་ཏེ།  ། ོགས་

བ འི་བདེར་གཤེགས་ ན་བ ལ་ཏེ།  །རི་རབ་ ན་པོའི་ བ་ཤིང་དང་།  ། ་གཉན་བ ད་ ི་

བ་ཐག་གིས།  ། ་མཚ་ཞོ་ ར་བ བས་པ་ལ།  །མེ་ཤེལ་ ིང་པོ་ཉི་མ་དང་།  ། ་ཤེལ་ ིང་པོ་ ་ 
བ་ ང་།  །མཁའ་ལ་ཉི་ འི་ ོན་མ་ཤར།  །ཉིན་དང་མཚན་མོ་གཉིས་ ་འ ེད།  །ཉི་མ་དཔག་

ཚད་ ་བ ་ ེ།  ། ་བ་དཔག་ཚད་ ་བ ་ ེ།  །ཉི་མ་ ང་ ་བ ན་ཡིན་ཏེ།  ། ་བ་ ང་ ་བ ་

གཉིས་སོ།  །ཉི་ ་ ན་པོའི་ ེད་ ་འཁོར།  །ཤར་ ང་ བ་དང་ ོ་ ་ ེས།  །ཉི་མ་དང་ནི་ཉེ་བ་

ལ༑  ༑ ་བ་རང་གི་ ིབ་མས་བ ིབས།  །གནམ་ ོང་ ས་ན་ཉི་ ་འ ད།  ། ་བ་ཐབས་ཏེ་ ེང་ 



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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་ ིན།  །ཉི་མ་ཤེས་རབ་འོག་གདན་ནོ།  །ཉི་ ་འ ད་པའི་འོད་ཟེར་ལས།  ། ར་མའི་ཚགས་ ་

ང་བའོ།  །ས་ཞག་མིད་པས་མི་ཞེས་ཐོགས།  །མི་ནི་ཡེ་ ོན་ ལ་པོས་ ས།  །ཁ་ཡིས་ཟས་ཟོས་རོ་ 
ལ་ཆགས།  ། ས་ ི་འོད་ བ་གཤང་ ི་ ོ་ཡང་དོད།  །དབང་པོ་ ོ་ ོད་འདོད་ལོག་ ད།  ། 
འདོད་ ད་ཉེས་པ་ཆར་ ན་བབས།  །བ ད་ ི་ས་ཞག་ག་ཤས་ ེར།  །མཚལ་ མས་རི་ ག་ ལ་

་དོད།  །དེ་ཚ་ ་ཡི་ གས་ ེ་ཡིས།  །འ ས་ནི་ས་ ་སོར་བཞི་བབས།  །འ ས་ཟོས་བ ད་ ས་

མངལ་ ེས་ ང་།  ། ི་ལ་ ད་པས་ ་ཞེས་བཏགས།  ། ་ཡིས་ཨ་ཕ་ཨ་མ་ །  །ཡེ་ ོན་ ལ་པོས་

འ ས་བགོས་ཚ།  །གཅིག་གིས་བ ས་ཏེ་གཅིག་གིས་བ མས།  ། ལ་པོས་ཞལ་ ེ་ ིམས་ ིས་

བཅད།  །ངས་མ་བ ས་ཞེས་བ ན་བ ོན་ ས།  །བདག་པོས་ཞེ་ ང་མཚན་ད ག་ ང་།  ། ན་ 
མ་བསད་དེ་རོ་ཡང་ ང་།  །མ་དེས་ ་དེ་མེད་ཅེས་ ས།  །ཕ་དེས་ད་ ང་ ེ་འོ་ཟེར།  །དེ་ལ་ ད་

མེད་ ེས་པ་ ་བར་ཐོགས།  །ཡེ་ ོན་ངན་ ་སོང་ཞེས་ ས།  །བདམ་པོ་ ོལ་ ་སོང་བ་ན།  ། ིའི་ 
་མཚའི་ ོལ་སོང་ ེ།  ། ན་མ་ཡི་ གས་གནས་ ་ ེས།  །བདག་པོ་ཞེ་ ང་ད ལ་བར་ ང་།  ། 
ིག་པའི་ ་བ་བཞི་ཡི་ ས།  །འ ས་ནི་ས་ ་ས་ཞག་ བ།  །དེ་ནས་ས་ ་ ང་ ་འ ངས།  །ས་ 
་ ང་པ་ཉག་རེ་ཟོས།  །དེ་ ས་ ེ་ག གས་བཟང་ངན་བ ད།  །དེ་ནས་ས་ ་འ ས་ ་

འ ངས།  ། ེ་མ་རེ་ལ་ ལ་རེ་ཡོད།  ། བ་ ོས་ནངས་ནི་ ིན་པ་འ ང་།  །དེ་ཚ་ ིན་པོས་གསོག་

འཇོག་ ས།  །ཆགས་ཞེན་ཉེས་པས་ བ་བཏབ་ནངས་མ་ ེས།  ། ་བ་ ག་ནས་ ་ བ་བཅས་

པར་ ིན།  །དེ་ཚ་ཚ་ལོ་འ མ་ བ་ ས།  །མར་ལ་འ ིབ་པའི་མགོ་ ག་གོ  །དེ་ ས་མི་ནི་ཡེ་ ོན་

ལ་པོ་ཁོ་ནའོ།  །དེ་ནས་འཛམ་ ིང་མི་ ད་ ལོ།  ། ་ད ་ག ག་ ད་ག མ་ ་ ང་།  །འཛམ་ 
་ ིང་ ་གང་ ེས་པ།  །ལས་ ི་ས་ལ་ཞེས་ ་འོ།  །ཤར་ ི་ ས་འཕགས་ ེ་ ེད་བཟང་།  ། ས་

ི་ཚད་ནི་ ་བ ད་པ།  །ལོ་ནི་ཉིས་བ ་ ་བ ་ བ།  ། ་མི་ ན་ནི་ལོ་ ོང་ བ།  ། ས་ཚད་ ་ 
ནི་ མ་ ་གཉིས།  །བ་ ང་ ོད་ནི་ ་བ ་ བ།  ། ས་ཚད་ ་ནི་བ ་ ག་གོ  །དེ་ནི་ ིང་བཞིའི་ 
མི་ཞེས་ །  །འཁོར་ལོ་བ ར་བའི་མི་དག་ནི།  །གསེར་ད ལ་ཟངས་ གས་འཁོར་ལོ་བ ར།  ། 
མ་ཤིང་བ ད་འ ང་མི་དག་ནི།  །རི་རབ་ཁོང་གསེང་དཔག་བསམ་ ་བ་འ ང་།  །མེ་ཏོག་

བས་གནས་མི་དག་ནི།  ། ་ མ་འབར་བའི་ བས་ན་ ེས།  །ག ང་ ང་ ིམ་བ ན་མི་དག་

ནི༑  ༑ ་ ད་འཛན་ ི་ཁ་ལ་གནས།  །བ ལ་པ་ད་ནི་བ ེས་པ་ན།  །གནས་གཙང་ ་ ་ ེ་བ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ཡིན།  །དེ་ནས་ ག་དོག་ ་མིན་ཏེ།  །རི་རབ་ཆེན་པོའི་ཁོང་གསེང་གནས།  ། ་ཆེན་ ལ་པོ་

ཐགས་བཟང་རིས།  །དེ་ཡི་ ེ་འཁོར་ ར་པ་ནི།  ། ིད་ ོས་ ་དང་ག མ།  །དབལ་གཡོག་ ིན་

དང་ག མ།  །ད ་བ ད་འཚམ་དང་ག མ།  །གཉེར་འོ་བཙན་དང་ག མ།  །གཉེན་པོ་ ་དང་

ཡར་གཡེན་བ ་ག མ་མོ།  །བར་གཡེན་གཏོད་པོ་ད ་ ེ།  །ཉི་ ་ ར་དང་ག མ།  ། ིན་དལ་

གཞའ་དང་ག མ།  །ཟེར་ལོ་ ི་དང་ག མ་ཏེ་ད འོ།  །ས་གཡེན་ཆེ་བ་བ ་གཅིག་ ེ།  །ས་

བདག་ ་གཉན་དང་ག མ།  །འ ེ་ ིན་ ར་དང་ག མ།  ། ན་གཟེད་ ིན་དང་ག མ།  །གཤིན་

ེ་ ་དང་བ ་གཅིག་གོ  །དེ་ནས་འདོད་ ་རིས་ ག་ནི།  ། ན་པོ་བང་རིམ་བཞི་ལ་ནི།  །དང་པོ་

ལག་ན་གཞོང་ཐོགས་དང་།  །ད ིག་ཐོགས་འ ེང་ཐོགས་ ག་ ོས་དང་།  ། ལ་ཆེན་བཞི་ཡི་ ་

མས་གནས།  །གསེར་རི་བ ན་ ི་ཁ་ལ་ཡང་།  ། ལ་ཆེན་བཞིའི་ ་ མས་གནས།  །རི་གཉའ་

ཤིང་འཛན་ ི་ ་ེམོ་བཞིར།  ། ལ་པོ་ཆེན་པོ་ ེ་བཞི་གནས།  །ད་ེལ་ ལ་པོ་ཆེན་པོ་ ེ་བ ད་ནི།  ། 
རི་རབ་ ེ་མོར་ ་དབང་བ ་ ིན་གནས།  ། ང་ཤར་དཔག་བསམ་ཤིང་ ེ་ །  །མཁའ་ ིང་ ལ་

པོ་གསེར་མིག་གནས།  ། ོ་ བ་ ་མིན་ ག་ ག་ །  ། ་མིན་ ལ་པོ་ཐགས་བཟང་རིས།  ། ང་

འ ོག་དགོན་པ་དག་ ་ནི།  །གནོད་ ིན་འ ོག་གནས་མཆེད་ ་གནས།  །རི་རབ་ཤར་ ི་ ི་

འཕང་ལ།  ། ི་ཟའི་ ལ་པོ་ ར་ ད་ ་བ་གནས་སོ།  །རི་རབ་དག་གི་ཁོང་གསེང་ལ།  །མིའམ་

ཅིའི་ ལ་པོ་ ོན་པ་ ེས།  །མེ་ཏོག་འ ས་ཟ་ ་མཚའི་ཁ་ཞག་འ ང་།  ། ེས་ ག་ད ར་ ེ་

ད ན་ན་འཆི།  །དིང་ག ག་མཚན་ཐོགས་ ིན་དང་འཐབ།  །མགོ་བ ན་ ིང་དང་ ིང་བར་ ་

འ ལ་འ ོ།  ། བ་ ོགས་ ི་འཕང་དང་པོ་ལ།  ། ོ་ ེ་ ལ་པོ་ ལ་མགོ་བ ན་པ་གནས།  ། བ་

ོགས་ ་མཚ་ཆེན་པོ་ །  ། འི་ ལ་པོ་འཇོག་པོ་གནས།  (གསེར་ར་ིངསོ་བཞ་ི ལ་པ་ོབཞ།ི  ར་ིརབ་ཅགོ་

བཞི་བ ད་དང་ ་དང་གནདོ་ ིན་དང་།  ལ་པོ་ཉི་པང་སད་གནས་སོ།)  །རི་རབ་ ན་པོའི་ ེ་མོ་ །  ། མ་

་ ་ག མ་གནས་ཡོད་དེ།  །ངོས་ལ་དཔག་ཚད་བ ད་ ི་ཡོད།  ། འི་འ ན་ས་ཆེན་པོ་དང་།  ། 
ད ས་ མ་པར་ ལ་བའི་ཁང་པ་བཟང་པོ་ ་བ་ཡོད།  ། ི་རོལ་ ོང་ ེར་ ་མཛས་དང་།  །ཚལ་

བཞི་ ེད་མོས་དཔག་བསམ་ཤིང་།  །ཨར་མོ་ལིག་གི་ ོ་ལེབ་ཡོད།  །དེར་ནི་ ་དབང་བ ་ ིན་

དང་།  །ཉེ་དབང་ མ་ ་ ་གཉིས་གནས།  །དེའི་ ེང་འཐབ་ ལ་དགའ་ ན་དང་།  །འ ལ་

དགའ་གཞན་འ ལ་དབང་ ེད་གནས།  །ག གས་ཁམས་གནས་རིགས་བ ་བ ན་ཏེ།  །ཚངས་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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པའི་ ལ་པོ་ག ག་ ད་ནི།  ། ིད་པའི་ ོས་མཁན་ཡིན་པ་ ེ།  །གནས་གཙང་ས་ལ་གནས་པའ།ོ  ། 
ཚངས་རིས་ཚངས་ཆེན་ཚངས་པ་མ ན་ན་འདོན།  །འོད་ ང་ཚད་མེད་འོད་དང་འོད་གསལ་

དང་།  །དགེ་ ང་ཚད་མེད་དགེ་དང་དགེ་ ས་སོ།  ། ིན་མེད་འོད་དང་བསོད་ནམས་ ེས་དང་

འ ས་ ་ཆེ།  །འ ས་ ་ཆེ་བའི་ ོགས་གཅིག་ན།  །འ ་ཤེས་མེད་པའི་ ་གནས་སོ།  །དེ་ ེང་

གནས་གཙང་རིགས་ ་ ེ།  །མི་ཆེ་ ིད་པ་ ང་སངས་གནས།  །མི་ག ང་ ིད་པ་ཡེ་སངས་

གནས།  ། ་ནོམ་ ང་བ་བར་ ་འོད་གསལ་གནས།  །ཤིན་ ་མཐོང་བ་མགོན་བ ན་ ་ཡི་

གནས།  །འགོ་མིན་ ་ཡི་གནས་མཆོག་གོ  །ག གས་ཁམས་ ས་ཚད་དཔག་ཚད་དང་།  །ཚ་ཚད་

བ ལ་པའི་ ངས་མཉམ་ ེ།  །ག གས་ཅན་དང་པོ་དཔག་ཚད་ ེད།  །དེ་ཡི་གོང་གཉིས་ ེད་

ེད་ ེད།  །ཚད་མེད་འོད་ནི་ཡས་ཆད་དོ།  ། ས་དང་ཚ་ཚད་ཉིས་འ ར་ ེད།  ། ིན་མེད་

དཔག་ཚད་བ ལ་ག མ་དོར།  །འོག་མིན་དཔག་ཚད་ ི་ ག་ ོང་།  །ཚ་ཚད་བ ལ་པ་ ི་ ག་

ོང་།  །ག གས་མེད་ ས་ཚད་མི་ ོས་ཏེ།  །ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་ ོང་ ག་ཉི་ ་འོ།  ། མ་

ཤེས་མཐའ་ཡས་བ ལ་པ་ནི།  ། ོང་ ག་བཞི་བ ར་གནས་པ་འོ།  །ཅི་ཡང་མེད་པ་ ོང་ ག་

ག་ ་འོ།  ། ིད་ ེ་བ ལ་པ་བ ད་ ་ ེ།  །བ ལ་པ་བ ད་ ི་ བ་པ་འོ།  །དེ་ མས་བདེ་

འ ོའི་གནས་ཡིན་ནོ།  །དེ་ ་དགེ་བའི་ ་འ ས་སོ།  །དགེ་བ ་ཚད་མར་ ོད་པ་དང་།  ། ོམ་

ང་ ན་འ ེད་འ ས་ ་ཡང་།  །ཡིད་འོང་ ིན་ཅིང་འ ོད་པ་མེད་པ་ནི།  །འདོད་ ར་ ེས་

པའི་ ་ཡིན་ནོ།  །ཚད་མེད་ མ་བཞི་བསོད་ནམས་དགེ་ཚགས་ ོད།  །ག གས་ཁམས་ ་རིགས་

ེ་བའི་ །  །བདེ་བ་གསལ་པའི་མི་ ག་ཞི་བདེར་གནས།  །དེ་ནི་ག གས་མེད་ས་ལ་ ེས།  །དེ་

ནས་ངན་འ ོའི་གནས་བཤད་པ།  །མ་ ོས་མཚ་ཡི་འོག་ ་ནི།  །དཔག་ཚད་ ོང་ ག་ཉི་ ་ན།  ། 
ད ལ་བའི་ ལ་པོ་གཤིན་ཆེན་ཏེ།  །དེ་ཡང་ཚ་བའི་ད ལ་བ་བ ད།  །མནར་མེད་པ་དང་།  

རབ་ ་ཚ་བ་དང་།  ཚ་བ་དང་།  ་འབོད་ཆེན་པོ་དང་།  ་འབོད་དང་།  བ ས་འཇོམས། 
ཐིག་ནག  ཡང་སོས་སོ།  །ཚ་བའི་ད ལ་བའི་ ོགས་བཞི་ན།  །གཉིས་འཁོར་བ་ཡིད ལ་བ་ནི།  ། 
མེ་མ་ ར་དང་རོ་ གས་དང་།  ། ་ ི་ལམ་སོགས་ ་བོའོ།  །དེ་ནས་ ང་བའི་ད ལ་བ་བ ད།  ། 
་ ར་ཅན་དང་།  ་ ར་ ོལ་བ་དང་།  ཨ་ ་ཟེར་བ།  ི་ ད་ཟེར་བ་དང་།  སོ་འཐམ་དང་།  

ད་དཔལ་ ར་ ་གས།  པད་མ་ ར་གས།  པད་མ་ཆེན་པོ་ ར་ ་གས་པའོ།  །གཉིས་ཚའི་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ད ལ་བ་ནི།  ཁ་འཐོར་གནས་ལ་ངེས་པ་མེད།  །ཞེ་ ང་བསད་བཅད་ ་འ ས་སོ།  །དེ་ནས་རི་

བོ་གངས་ཅན་ཞབས།  །དཔག་ཚད་བ ་ཡི་ཞབས་དག་ན།  །ཡི་ གས་ ལ་པོའི་གནས་ཡདོ་དེ།  ། 
ན་པའི་ ོད་ན་བཟའ་བ ང་ ལ།  ། ི་ནང་ ིབ་དང་ ོ་ ད་ ིབ་པ་ཅན།  ། ི་ ན་བ ིབ་པ་

འཇར་འགེག་གོ  ། ོལ་སོང་ ན་པའི[ ི་ཡི] ་མཚ་དང་།  །ཁ་འཐོར་གནས་ལ་ངེས་པ་མེད།  ། 
ས་ཚད་ཚ་ཚད་ངེས་པ་མེད།  །མི་ལོ་ ་བ ་དག་ལ་ནི།  ལ་ཆེན་བཞི་ཡི་ཉིན་ཞག་གཅིག  །དེ་

ལས་བ ིས་པའི་ལོ་ ་བ ར།  །ཞག་གཅིག་བ ིས་པའི་ལོ་ ་བ །  །ཡི་ གས་རིགས་ ི་ཚ་ཚད་

དེ༑  ༑དེ་ལ་ཉིས་འ ར་ཡང་སོས་ཚད།  །དེ་བཞནི་མནར་མདེ་བ ལ་པ་གཅིག  །འདོད་ཆགས་ ་

འ ོག་སེར་ ་ཆེ།  །དེ་དག་ཡི་ གས་ ེ་བའི་གནས།  །ག ང་ ང་ འི་བོན་མདོ་འ ས་པ་རིན་

པོ་ཆེའི་ ད་ལས།   ནང་བ ད་སེམས་ཅན་ ེ་འཆི་ལས་འ ས་བ ན་པའི་ལེ ་ ེ་ག མ་པའོ།།  །། 
 

༼ ལེ ་བཞི་བ།  བདེར་གཤེགས་ ོང་གི་ ང་བ ན་པ། ༽ 
 

༈ དེ་ནས་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ལ།  ། གས་ ས་ ་ལོ་ག ་ལོ་ཡིས།  །ཨེ་མ་ ོན་པ་ཐམས་

ཅད་མ ེན།  །ནམ་མཁས་ བ་པའི་འ ོ་བ་ལ།  ། ོན་པའི་ གས་ ེ་ཇི་ ར་ཤར།  །གཤེན་རབ་

ཡབ་ ིས་བཤད་ ་གསོལ།  །ཅེས་ ས་ ོན་པས་བཀའ་བ ལ་པ།  ེ་མ་འ ས་པའི་འཁོར་

མས་ཉོན།  ། ་ ང་ཆགས་པའི་དང་པོ་ལ།  །ཏིང་ནམ་ ར་ཟངས་ ེང་ ་ནི།  །གསེར་ ི་པད་

མ་འདབ་མ་ ོང་།  །ག ་ཡི་ག ང་ ང་བ ་བ་ ོལ།  །དེ་ལ་གནས་གཙང་ ་ མས་ ིས།  ། 
བ ལ་པ་འདི་ནི་བཟང་པོའོ།  །འ ོ་བ་འ ེན་པའི་དོན་ ི་ ིར།  །བདེ་བར་གཤེགས་པ་ ོང་ ་

བ ད།  །འ ོན་པའི་ ་ ས་ཆེན་པའོ།  །དགེའོ་དགེའོ་རབ་ ་དགེ  །ཨེ་མ་ངོ་མཚར་ཆེ་ཞེས་

བ ོད།  ། ་ ང་བ ལ་བཟང་དང་པོ་ལ།  ། ལ་ནི་ ན་ ལ་ས་ལེ་འོད།  །རང་ ང་བ་ཡི་གནས་

རབ་ནི།  །འཁོར་བའི་ ི་ ན་སངས་གནས་ །  །ཡེ་ ་མེད་ ིད་པ་ ད་ ་ ོལ།  །ཚ་ལོ་བ ལ་ 
པ་བ ན་འ མ་ བ།  །འཁོར་ལོས་ ར་ ལ་ ང་འོད་དང་།  །བ ན་མོ་རིན་ཆེན་གསལ་འོད་

མ༑  ༑ ོན་ལམ་ ་ཆེན་གཅིག་ ་བཏབ།  །མེ་ཏོག་པད་མ་ཧ་ ངས་ ེད།  །པ ྨ་ཁ་ ེ་འདབ་

བ ད་ད ས།  ། ས་ ོང་རང་ ང་དག་ ་འ ངས།  ། ོན་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་ཡང་འ ངས།  ། ལ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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པོ་ཡབ་ ས་ ོང་ ་བ ད།  །རང་ ང་ ོན་པ་འཁོར་བ་ ན་འ ེན་ལ།  །བ ན་འ མ་བ ལ་

པར་ཚགས་བསགས་པས།  ། ོན་པས་ ོན་ལམ་ ་ཆེན་བཏབ།  ། ལ་པོ་ཆེན་པོ་ ང་འོད་ ོད།  ། 
བ ལ་པ་ཆེན་པོ་བ ན་འ མ་ །  ། ས་ ོང་བདེར་གཤེགས་ ོང་ ་ནི།  །འ ོ་བ་འ ེན་པར་

རིམ་པར་འ ོན།  །དེ་ མས་ཡབ་ ་ ག་ ་འ ང་བར་ཤོག  །བ ན་མོ་རིན་ཆེན་གསལ་འོད་

ོད།  །བདེར་གཤེགས་ ོང་གི་ མ་ ར་ཅིག  །རིགས་ ་ ེས་པའི་ ས་བཞི་ཡང་།  །མཚན་ ན་

ེ ་བཞིར་འ ང་བར་ཤོག  ། ལ་ས་ ོད་ ི་ ོན་ཆེན་བཞི།  །གསས་ཆེན་ ་བཞིར་འ ང་བར་

ཤོག  །ཅེས་བ ོད་ ོན་ལམ་བཏབ་ནས་ནི།  །རིན་པོ་ཆེའི་ མ་པ་ །  ། ིད་པ་ ོས་ ི་ ང་ ་

ལ༑  ༑མཚན་ ི་ ང་ ་ ོང་ ིས་བ ག  ། ོན་ལམ་བཏབ་ཅིང་རིམ་པར་ ང་།  །ཇི་ ར་འ ང་

བཞིན་བདེར་གཤེགས་ ོང་།  །འ ོ་བའི་དོན་ ་རིམ་འ ང་ ེ།  ། ེད་ མས་རེ་རེ་སངས་ ས་

ས་དག་ །  །མེ་ཏོག་ ་ མ་འབར་བ་རེ་རེ་དང་།  །ཤིང་མཆོག་འ ས་ ་ཅན་ནི་རེ་རེ་དང་།  ། 
ན་མཆོག་ར་ས་ཡ་ན་རེ་རེ་དང་།  །ནོར་ ་རིན་ཆེན་རེ་རེ་དང་།  །རིན་ཆེན་ ་བ ན་འ ང་

ར་ཅིག  །ཅེས་བ ོད་དང་པོ་མཚན་ད ་ ང་།  །རང་ ང་ གས་ ེ་ཅན་དང་།  འཁོར་བ་ ན་

འ ེན་དང་།  ཉོན་མོངས་ ག་ ེག་དང་།  ཚད་མེད་ གས་ ་ེཅན།  ཐམས་ཅད་མ ནེ་གཟགིས།  

ན་ཤེས་ཐང་པོ་དང་།  གཏོ་ ལ་ཡེ་མ ེན།  ོན་པ་གཤེན་རབ་དང་།  ོན་པ་ཡེ་གནས་ ིད་

་ ང་།  མཚན་ ི་ ང་ ་དང་པོ་འོ།  །ག ང་ ང་ འི་བོན་མདོ་འ ས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ ད་

ལས།   བདེར་གཤེགས་ ོང་གི་ ང་བ ན་པའི་ལེ ་ ེ་བཞི་བའོ།།  །། 
 

༼ ལེ ་ ་བ།  བ་པའི་གཤནེ་ད ར་སམེས་བ དེ་ ང་བ ན་ཐབོ་པ། ༽ 
 

༈ དེ་ནས་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ལགས།  ། ་ ས་གཏོ་ ་ད ད་ ་ཡིས།  །ཨེ་མ་ ོན་པ་ཡབ་

ར་མཆོག  ། ོན་པ་ གས་ ེ་ཆེ་ ན་པ།  །བ ལ་པ་ཡ་ཐོག་རིང་པོ་ལ།  །འ ོ་དོན་བདེར་

གཤེགས་ ོང་ཚགས་ཏེ།  །མཚན་ ི་ ང་ ་དང་པོ་ལ།  ། ོན་པ་རབ་ད ་ ང་བ་ཡི།  །རིམ་པ་

ཡབ་ ིས་བཤད་ ་གསོལ།  །ཅེས་ ས་ ོན་པས་བཀའ་བ ལ་བ།  ། ན་ མ་ཚགས་པའི་འཁོར་

མས་ཉོན།  །བ ལ་པ་ཡ་ཐོག་རིང་པོའི་ ས།  །ཚ་ལོ་དཔག་མེད་ བ་ ས་ །  །ག གས་ཁམས་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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གོང་མའི་ ་གནས་ ི།  །གནས་གཙང་རིགས་ འི་དང་པོ་ ེ།  ། ིད་པ་ ང་སངས་གནས་དག་

༑  ༑ཡབ་ འ་ི ལ་པོ་ ི་འོད་དང་།  ། མ་ནི་གསས་ཟ་ ན་ཤེས་མ།  ། ས་ ང་དགེ་བ་ ན་

ཤེས་ག མ།  །ལེགས་པ་ ོམས་པ་ མས་པ་ག མ།  །དག་པ་གསལ་བ་ཤེས་པ་ག མ།  ། ས་ ལ་ 
་རབ་ཐེན་ད ་ ང་།  ། ལ་ གས་ཅན་དང་བ ་ ་ ང་།  །ད ་བོ་དད་པ་རབ་ ེས་ཏེ།  ། 
འི་ གས་ ེས་ཆེར་བ ང་ནས།  ། ིད་པ་ཡེ་སངས་གནས་དག་ །  །ཡེ་ ་སེམས་ ི་ ོན་མ་

ཅན།  །ཡིད་ ི་ ་ ་ཅན་ ིས་བ ང་།  ། ས་ མས་ གས་ ེ་ཆེར་ ེས་ཏེ།  །འ མ་ ི་ ོག་གི་ 
ེ་ཅན་ལ།  །འོད་གསལ་ འི་ ོན་མ་ ལ།  །སེམས་ ེད་གཏོ་ ེ་ ོན་པོ་ ས།  །ཤེས་རབ་བ ེད་

དེ་ ོ་ ལ་ ངས།  ། ིད་པ་ ོང་ ིས་བོན་ཉན་ཏེ།  །འ ོ་ལ་ ིང་ ེའི་མཆི་མ་ཤོར།  ། ེ་མ་ ོན་

པ་ ་ན་མེད།  །བདག་ཅག་ འི་ ལ་ ས་ད །  །ནམ་མཁས་ བ་ཚད་འ ོ་བ་ ན།  ། ག་བ ལ་

སེལ་བའི་ ོབས་ ན་ཅིང་།  །ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་འ ེན་ ོན་ཤོག  །དེ་ཚ་འ མ་ ིའི་ཞལ་

ནས་ནི།  །ཨེ་མ་ངོ་མཚར་འདི་རེ་ཆེ།  ། ་ཡི་ ེ ་ཙ་ ེད་ད ་ནི།  ། ིང་ ེ་ཆེན་པོ་ ེ་ཚད་

ིས།  །ཚད་མེད་བཞི་དང་ ན་པར་ངེས།  །འ ོ་ལ་མ་ ར་ མས་པར་ ིས།  ། ིང་ ེས་ ་ ར་

ག ང་པར་ ིས།  ། ་བ་ནད་པ་ནད་སེལ་བཞིན།  །བཏང་ ོམས་བདག་གཞན་མཉམ་པ་ཉིད།  ། 
ཚད་མེད་བཞི་ཡིས་འ ོ་ མས་ ོངས།  ། ེ་ ་ན་འཆིའི་འཇིགས་པ་ ོབས།  །གཞན་ཕན་འ ས་

་དོན་ ་གཉེར།  །དེ་ནས་ ་མེད་གནས་རབ་ ིན།  །བ ན་པ་གཅིག་ལ་ ོན་པ་གཅིག  ། ིང་

བཞི་གཅིག་ལ་ཉི་མ་གཅིག  །དེ་བཞིན་འ ོ་དོན་རིམ་པར་འ ང་།  ། ང་བ་རང་ ང་ གས་ ེ་

ཅན།  །དགེ་བ་འཁོར་བ་ ན་འ ེན་ཉིད།  ། ན་ཤེས་ཉོན་མོངས་ ག་ ེག་འ ར།  །ལེགས་པ་

ཚད་མེད་ གས་ ེ་ཅན།  ། ོམས་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་གཟིགས་འ ར།  ། མས་པ་ ན་ཤེས་

ཐང་པོར་འ ར།  །དག་པ་གཏོ་ ལ་ཡེ་མ ེན་འ ར།  །གསལ་བ་ ོན་པ་གཤེན་རབ་འ ར།  ། 
ཤེས་པ་ཡེ་གནས་ ིད་ ་ ང་།  །འ ོ་དོན་ ོན་པ་འ ང་བ་ཡང་།  ། ་རབ་ད ་ཡི་སེམས་

བ ེད་ཐོབ།  །བར་ ་འོད་གསལ་གནས་རབ་ །  །ཡེ་གཤེན་ག ང་ ང་སེམས་དཔའ་ མས།  ། 
ཤེས་ འི་ ིབ་པ་མ་ ས་ ོངས།  །མགོན་བ ན་ ་ཡི་ ོང་ ེར་ །  །ཡེ་ཤེས་ ་ཡི་ ོན་པ་ལ།  ། 
ཤེས་རབ་བ ེད་ལ་ ོ་ ལ་ ོངས།  །འོག་མིན་ འི་གནས་མཆོག་ །  ། ོགས་ ་གཤེན་ ་འོད་

དཀར་ལ།  །འ ོ་བ་འ ལ་བའི་བོན་ ང་ ས།  །རི་རབ་རི་ཡི་ ེ་མོ་ །  །འ ོ་བ་འ ལ་བའི་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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གཤེན་ ག་ ལ།  །གནས་རིས་ མ་ ་ ་ག མ་ །  །འ ལ་བའི་གཤེན་པོ་ མ་ ་ ་ག མ་

ལ།  །དེ་ནས་འ ོ་དོན་མངནོ་འ ར་རོ།  །འལོ་མོ་ ིང་ ་མཛད་ ོགས་ནས།  ། ལ་ གས་ཅན་ 
ནི་བ ད་ ེ་ བ་པར་ ང་།  །གཤེན་ལ་འ ན་ཏེ་དོ་བ ོས་ནས།  །ཆོ་འ ལ་ ་ད ་ གས་

འ ར་ནས།  །མཐར་ནི་བ ན་ལ་གནས་འ ར་ཏེ།  །བ ད་སམེས་ ་ ་ ར་ནས་ ང་།  །འཁོར་ 
བ་དོང་ནས་ ག་འ ར་ཏེ།  ། ནོ་པ་ ་མེན་ ང་སངས་འ ང་།  ། ་ ་ ས་ཚ་རབ་ད ་ཡང་།  ། 
་མེད་འ ེན་ ོན་འ ང་ ས་ །  །དབོན་ཞང་གསས་ཆེན་ ་བཞི་ཡང་།  ། ོན་པའི་ ོ་བཞི་

མཛད་ ས་ དེ།  །འོལ་ ག་ཐང་པོས་ ད་འ ནེ་ ེད།  ། ་ཆོ་ ེམ་ ག་ ང་འ ེན་ ེད།  །ཅསེ་

ག ངས་ ང་བ ན་རབ་ ་ཐོབ།  །ག ང་ ང་ འི་བོན་མདོ་འ ས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ ད་ལས།  

བ་པའི་གཤེན་ད ་སེམས་ ེད་ ང་བ ན་ཐོབ་པའི་ལེ ་ ེ་ ་བའོ།།  །། 
 

༼ ལེ ་ ག་པ།  ས་ག མ་ ནོ་པ་ཇ་ི ར་ ང་བ་བ ན་པ། ༽ 
 

༈ དེ་ནས་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ལ།  ། ད་འ ེན་ ས་ ིས་ ས་པ་ནི།  །ཨེ་མ་ ོན་པ་ ས་

ག མ་མ ེན།  །བ ལ་པ་བཟང་པོ་ཡ་ཐོག་ལ།  །མཚན་ ི་ ང་ ་དང་པོ་དང་།  །འ མ་ ིས་

ང་བ ན་ ས་ག མ་ །  །བདེར་གཤེགས་རབ་ད ་ཇི་ ར་ ང་།  །ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཡབ་

ིས་ག ངས།  །ཞེས་ ས་ ོན་པས་བཀའ་བ ལ་བ།  ། ེ་མ་ ད་འ ེན་ལ་སོགས་འཁོར།  ། ན་

མ་ཚགས་པས་རབ་ ་ཉོན།  །སངས་ ས་སེམས་ཅན་ད ེར་མེད་དེ།  །སངས་ ས་ཚགས་

བསགས་མ་འ ལ་ ས།  །སེམས་ཅན་ ིག་ ོད་འ ལ་པས་འཁརོ།  །ཐགོ་མའི་སངས་ ས་མངནོ་

སངས་ ས།  །རང་ ང་སངས་ ས་དེར་སངས་ ས།  །དེ་ལ་སངས་ ས་རབ་ད ་ ང་།  །ཚ་ལོ་

འ མ་ བ་ ས་ལ་ནི།  །ས་བདག་ ལ་པོས་མངའ་མཛད་དེ།  །ཏིང་འཛན་ཟས་ ་ཟ་བའི་ ས།  ། 
འོད་གསལ་གོས་ ་གོན་པའི་ ས།  ། ག་ ་གཏན་ནས་མི་ ེ་ ེ།  །བ ལ་པ་ཡ་ཐོག་བཟང་པོའི་

ས།  །ཚ་ལོ་འ མ་ བ་ ས་ལ་ནི།  ། ལ་ནི་ ིད་པ་ ོས་ ི་ ལ།  ། ་ནི་ཡེ་སངས་ ལ་པོ་

ང་།  ། ིད་པ་མི་གནས་ ་ངན་སངས།  །གཤེན་ནི་གཤེན་རབ་ ོགས་པ་ ང་།  །ཡབ་ནི་ ལ་ 
པོ་རབ་གསལ་དང་།  ། མ་ནི་ ་མོ་ མས་ཆེན་མ།  ། ས་ ང་བ་རང་ ང་ གས་ ེ་ཅན་ ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ར།  །བ ད་ནི་ཡ་བོ་འ ེན་ཏེ་བ ལ།  །ཕོ་ ང་པ ྨ་ ོང་ཆེན་བཞེངས།  །བོན་ནི་ ིད་པའི་

གསས་འ མ་བཞེངས།  །བ ན་པ་ལོ་ནི་ད ་འ མ་ བ།  །ཐམས་ཅད་རང་ ང་མངོན་སངས་

ས།  །ཚ་ལོ་བ ད་ ི་ བ་ ས་ །  ། ་ ེ་ ལ་པོས་མངའ་མཛད་དེ།  །བ ད་ ི་ས་ཞག་ཟས་ ་

ཟ༑  ༑ཉི་ ་གོས་ ་གོན་པའི་ ས།  །སེམས་ཅན་ མས་ནི་མངལ་ནས་ ེས།  ། ལ་ནི་ ིད་པ་ ་

ཡི་ ལ།  ། ་ནི་ཡིད་ ི་ ག་ ་ཅན།  །གཤེན་ནི་ག ག་ ད་ཐབོ་པའི་གཤེན།  །ཡབ་ནི་ ་ ེ་ ང་

སངས་དང་།  ། མ་ནི་ད ་བ ན་འ ལ་མོ་ལ།  །དགེ་བ་འཁོར་བ་ ན་འ ེན་འ ངས།  །ཕོ་

ང་བདེ་གནས་ ན་ བ་བཞེངས།  །བོན་ནི་རིན་ཆེན་ ོང་འ མ་ ང་།  །བ ད་ནི་ནག་པོ་

ག ག་ ེད་བ ལ།  ། ག་བཅས་ས་ལ་མངོན་ ོགས་ཏེ།  །བ ན་པ་ལོ་ནི་བ ད་ ིར་གནས།  །ཚ་

ལོ་ ག་ ི་ བ་ ས་ །  །ད ་ ེ་ ལ་པོས་མངའ་མཛད་དེ།  །འ ས་ནི་ས་ ་ ང་པ་ཟ།  །ཤིང་

ནི་ལོ་བཟང་གོས་ ་གོན།  ། ལ་ནི་ ིད་པ་ད ་ཡི་ ལ།  ། ་ནི་བར་ ་འོད་གསལ་ཏེ།  །གཤེན་

ནི་ ིད་པའི་གཤེན་བཞི་འོ།  །ཡབ་ཅིག་ད ་ ེ་ཨ་བ་ད་ར་དང་།  ། མ་ནི་ ་ཟ་ངང་བཟང་མ།  ། 
ས་ ན་ཤེས་ཉོན་མོངས་ ག་བ ེགས་འ ར།  །ཕོ་ ང་ ་ ེ་ད ་བ ོར་བཞེངས།  །བོན་ནི་

ག ང་ ང་ ་འ མ་ ང་།  །བ ད་ནི་བསམ་ངན་ག ག་ ེད་བ ལ།  །འོད་ ་སངས་པར་

མངོན་ ོགས་སོ།  །བ ན་པ་ལོ་ནི་ ག་ ིར་གནས།  །ཚ་ལོ་བཞི་ ི་ བ་ ས་ །  ། ལ་རིགས་ ་

མས་མངའ་མཛད་དེ།  ། མ་ཤིང་བ ད་ ི་བ ད་ལ་ ོད།  ། ་ནི་ཡེ་ཤེས་ ང་ ན་དང་།  ། 
གཤེན་ནི་ས་ལེ་ ོན་མ་ ེ།  །ཡབ་ནི་ ལ་པོ་འོད་འབར་དང་།  ། མ་ནི་བ ན་མོ་གསལ་འོད་

མ༑  ༑ ས་ལེགས་པ་ཚད་མེད་ གས་ ེ་ཅན།  །ཕོ་ ང་བ ་ཤིས་བ ེགས་པ་ ེ།  །བོན་ནི་མཐའ་

ལ་ ་ཆེན་ ང་།  །བ ད་ནི་འདོད་པའི་ ག་མདའ་བ ལ།  །མཐའ་ ལ་ས་ལ་མངོན་ ོགས་

སོ༑  ༑བ ན་པ་ལོ་ནི་བཞི་ ིར་གནས།  །ཚ་ལོ་ཉི་ ི་ བ་ ས་ །  ། ེ་རིགས་ ་མས་མངའ་

མཛད་དེ།  །འ ་ ་ད ་ལ་ལོངས་ ང་ ོད།  ། ་གཅིག་ ་བོ་ མ་ ་ ས།  །གཤེན་གཅིག་

གས་ ེ་ ད་ ང་ ེ།  །ཡབ་ནི་ ེ ་རིགས་ ་ ས་ཏེ།  ། མ་ནི་ ན་ཤེས་ ང་མཁན་མ།  ། ས་

ནི་ ོམས་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་གཟིགས་ ང་།  །བོན་ནི་ གས་ ེ་ ོང་འ མ་ ང་།  །ཕོ་ ང་

ན་ བ་བ ེགས་པ་བཞེངས།  །བ ད་ནི་ ན་ ག་ནག་པོ་བ ལ།  །མཐའ་ཡས་ ད་ ང་

མངོན་སངས་ ས།  །བ ན་པ་ལོ་ནི་བཞི་ ིར་གནས།  །དེ་ནས་ཚ་ལོ་ ི་ བ་ ས།  ། ལ་ནི་ ང་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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བ་འོད་ ི་ ལ།  །ཡབ་ནི་ ན་ཤེས་ ི་ ོགས་དང་།  ། མ་ནི་ནམ་མཁའ་ད ིངས་ ག་ལ།  ། ས་

ནི་ མས་པ་ ན་ཤེས་ཐང་བོ་ཡིས།  །བ ད་ནི་ ང་ ིད་ ང་ ེད་བ ལ།  །བ ན་པ་ལོ་ནི་ མ་

ིར་གནས།  །ཚ་ལོ་ ོང་ བ་ ས་ ་ནི།  ། ིད་པ་ ོང་ ེས་མངའ་མཛད་ ང་།  ། ་ཡི་ གས་

ེས་གང་བ ང་ནས།  །ཡེ་ ་སེམས་ ི་ ོན་མ་ཅན།  །གཤེན་ནི་ ི་གཟིགས་ ོང་ བ་བོ།  །ཡེ་ ་

ང་དཀར་པོ་ ིད་པ་ ད་ ་ ོལ།  །གནས་ནི་ ང་ ག་ ་ ེ་ནས།  ། ོན་ ་ཕོ་ ང་ཤེལ་མཁར་

ག ་ ེ་ །  །ཡབ་གཏོ་ཅང་ཤེས་འ ལ་ ི་ ལ་པོ་དང་།  ། མ་ནི་ཡེ་ མ་ ན་ གས་མ།  ། ས་

ོན་པ་གཏོ་ ལ་ཡེ་མ ེན་འ ངས།  ། ལ་ ས་ཤེས་རབ་ ་འ མ་བ མས།  །བ ད་ལས་ངན་

ིག་ཏོ་ཅན་བ ལ་ལོ།  ། ེ་བ་གཅིག་གིས་མངོན་སངས་ ས།  །བོན་ ་ག ང་གི་དཔེ ་ཙ་

བཞག  །ཕོ་ ང་ ་ ེ་ ན་ ོགས་བཞེངས།  །བོན་ནི་ས་ནག་ ོང་འ མ་ ང་།  །བ ན་པ་ལོ་ནི་

མ་ ོང་གནས།  །ཚ་ལོ་བ ་ བ་ ས་ལ་ནི།  །མ་སངས་ ལ་པོས་མངའ་མཛད་དེ།  ། ་ཡི་

གས་ ེས་གང་བ ང་ནས།  ། ་ནི་གཤེན་ ་འོད་དཀར་པོ།  །གཤེན་ནི་ ིད་པ་སངས་པོ་འ མ་

ི་འོ།  །གནས་ནི་འཛམ་ ིང་འོལ་མོ་ ིང་།  །མཁར་ནི་བར་བོ་སོ་བ ད་ །  །ཡབ་ ེས་ག ང་

ད་ད འི་རིགས།  །ད ་ ལ་ལམ་ ི་ཐེམ་པ་ ས།  །མ་བ ན་འ ལ་མོ་མནད་ འི་ཚ།  ། ་ཟ་

ངང་འ ང་མ་ཡི་ ས།  །ཡབ་མི་བོན་ ་བོན་ ལ་པོན་ཐོད་དཀར་དང་།  ། མ་ནི་ཡོ་ ི་ ་ ི་

ལ་བཞད་མ།  ། ས་གཅེན་ག མ་གང་ ་ ང་བ་ནི།  ། ་གཤནེ་ ང་གཤནེ་ ིད་གཤེན་ག མ།  ། 
འ ིང་ག མ་འ ལ་གཤེན་མི་གཤེན་ག ག་གཤེན་ག མ།  །ག ང་ག མ་ བ་གཤེན་ ོལ་

གཤེན་གཤེན་རབ་ག མ།  ། ིང་མོ་གཤེན་ཟ་ངང་རིང་མ།  །གཅེན་ག མ་ ་གནས་ག མ་ ི་

ོན་པ་མཛད།  །འ ིང་ག མ་གཡེན་ག མ་འ ལ་དཔོན་མཛད།  ། ིང་མོ་ ་ཡི་ ་འཚར་

གཤེགས།  །ཨན་ཚ་ལན་མེད་ ་དང་རོལ།  །ཡདི་ ི་ ེ ་ ང་ གས་ ས་འ ངས།  །དེར་ ནོ་པ་

གཤེན་རབ་ ལ་ས་བ ང་།  །གཅེན་ག མ་འ ིང་ག མ་ ར་ཤེས་པ།  ། ་ལོ་ག ་ལོ་ ལ་པའི་

ག ང་།  །ཧོས་ཟ་ ལ་མེད་ཁབ་ ་བཞེས།  ། ས་ནི་གཏོ་ ་འ མ་སངས་དང་།  །ད ད་ ་ ི་

ཤེས་གཉིས་འ ངས་སོ།  ། ་མོ་གཤེན་ཟ་ནེ ་ཆེན་འ ངས།  །དཔོ་ཟ་ཐང་མོ་ཁབ་བཞེས་པ།  ། 
ས་ནི་ ང་འ ེན་ ད་འ ེན་དང་།  ། ་མོ་གཤེན་ཟ་ནེ ་ ང་འ ངས།  །དེ་ནས་མགོན་ག མ་ 
་ ལ་ །  །གཤེན་རབ་ གས་ ི་ད ེས་ ེ་མོ།  ། ་ཟ་ ང་ ག་ཁབ་ ་བཞེས།  ། ་ཆོ་ ེམ་ ག་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ས་ ་འ ངས།  །དེ་ཡང་ ་མདེ་བོན་ལ་མཁས།  ། ངས་མེད་ཆོ་རབས་ཤེས།  ང་གི་ ེམ་ཤངི་

འཛན།  མངོན་ཤེས་ ག་ ན་ནོ།  །གསས་ཟ་ངང་ ག་ལེགས་པའི་ཁབ།  ། ས་ཅིག་འོལ་ ག་

ཐང་པོ་འ ངས།  །འོལ་མོ་ ང་རིང་ །  ེ་ ག་བོན་ལ་མཁས།  ིད་པའི་ཐང་ཆོད་མཁས་

པའོ།  །ཤེས་རབ་ལམ་ ི་ད ེས་ ེ་མོ།  བ ད་ ིས་ ་འ ོག་པའི་ཆལ[མལ]།  ོང་ཟ་ ི་ མ་

ངས།  གཤེན་ ་ ོང་ཚ་འ ངས།  ད ་ ད་དེ་ལ་ ོལ།  ཡ་ངལ་ ིམ་གོང་ལགས།  ་ ད་

བདལ་པའི་མཚ་ ིང་ །  །ཀོང་ཙ་འ ལ་ ི་ ལ་པོ་ཡིས།  །དགེ་ ོས་ཨན་ཙ་ ས་ ས་ཏེ།  ། ོན་

པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ཡིས།  །བ ན་པ་ མ་ག མ་ ེས་བཞག་མཛད།  །ཀོང་ཙས་ ་མོ་འ ལ་ ར་

ལ།  །གཤེན་ ་འ ལ་ ་ ང་འ ངས་ཏེ།  །འ ལ་བ ར་ ིས་ལ་མཁས་པའོ།  ། ོན་པས་ ིམ་

ངས་རབ་ ་ ང་།  །བ ན་མོ་ ས་དང་ ས་མརོ་བཅས།  ། བ་པ་ལག་རིང་བ ད་ ི་རིགས།  ། 
ཐམས་ཅད་མ་ ས་རབ་ ་ ང་།  །འཁོར་བ་ ང་ ེ་ཐར་བ་ཐོབ།  །བ ན་པ་ལོ་ནི་ ་ ོང་

གནས།  །ཚ་ལོ་བ ་ བ་ ས་ ་ནི།  །ས་གཞི་རིན་ཆེན་གསས་ ིང་མཉམ།  ། ིད་པ་ ང་སངས་

ོང་བདལ་མངའ།  ། ་ཡི་ གས་ ེས་གང་བ ང་ན།  །འདོ་ ་གསལ་འབར་ གས་ ེས་བ ང་།  ། 
གཤེན་རབ་ཐང་མ་མེ་ ོན་འ ང་།  །ཡེ་ ་ ང་དཀར་པོ་ ིད་པ་ཁོད་ ོམ།  །གནས་གསེར་འོད་

་མེད་ ེ།  །ཡབ་ ལ་པོ་ ང་དཀར་གསལ་ ན་འོད་དཔག་དང་།  ། མ་ ་བ ན་ ་ཟེར་ཐང་

མོ་གསལ།  ། ས་ ོན་པ་ཡེ་གནས་ ིད་ ་ ང་།  ། ་བ ན་ ོང་བདལ་ཁབ་ ་བཞེས།  ། ས་

ིད་པ་ཁོད་ ོམ་ ིད་པ་འཛན།  །བོན་ནི་ ོང་འ མས་གསལ་བ་གསང་།  །བ ད་ནི་ ོན་པ་

ཐོམ་ ེད་བ ལ།  ། ེ་བ་དག་པར་མངོན་སངས་ ས།  །བ ན་པ་ལོ་ནི་བ ད་ ིར་གནས།  ། 
ག ང་ ང་ ་ཡི་བོན་མདོ་འ ས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ ད་ལས།  ས་ག མ་ ོན་པ་ཇི་ ར་ ང་

བའི་ལེ ་ ེ་ ག་པའོ།།  །།  
 

༼ ལེ ་བ ན་པ།  ནོ་པ་གཤནེ་རབ་ ི་ སེ་རབས་བ ན་པ། ༽ 
 

༈ དེ་ནས་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ལ།  ། ས་ ་ ད་འ ེན་ ིས་ ས་པ།  །ཨེ་མ་ ོན་པ་ས་ལམ་

ོགས།  །ཐམས་ཅད་མངོན་ ོགས་ཡབ་ལ་ ས།  ། ིད་ག མ་ལས་ ི་ཁ་བ ད་ནས།  ། ོན་པ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ཉིད་ ི་ ེ་རབས་གང་།  །ལམ་ འི་རིམ་པ་ཅི་ ར་ ངས།  །ས་བ འི་རིམ་པ་ཅི་ ར་བ ོད།  ། 
འ ས་པའི་འཁོར་ལ་བཤད་ ་གསོལ།  །ཅེས་ ས་ ོན་པས་བཀའ་བ ལ་བ།  ། ེ་མ་འ ས་པའི་

འཁོར་ མས་ཉོན།  །བདག་ནི་འ ེན་པའི་ ོན་པ་ ེ།  ། གས་ ེ་ཐབས་མཆོག་ མ་འ ལ་

ིས།  །འ ོ་བའི་དོན་ལ་ཅིར་ཡང་ ལ།  ། ེ་འཆི་བར་དོ་ཁ་ཡང་བ ད།  །དགེ་ ིག་ལས་ ི་

དབང་བ ན་པས།  ། གོ་གཅདོ་ཞེ་ ང་ མ་ ིན་ ིས།  །ད ལ་བ་ ད་ ་ ང་ ་ ེས།  ། བ་པ་ 
ཞེ་ ང་ ད་ ོགས་ ེས།  །སོག་ལེ་དམར་ནག་འ ེན་པར་ ེད།  །བཅད་ག བ་ལས་ལ་ ིང་ ེ་

ེས།  ། བ་པས་ད ལ་བ་ལ་བ ས་ཏེ།  །དེ་ལ་ཨ་བ་ ང་མགོ་འ ོས།  ། ོད་ ང་ ོག་བཅད་

མ་ ིན་ ིས།  །ད ལ་བར་ ད་ ་ ང་ ་ ེས།  །བཅད་ག བ་ ེད་པའི་ད ལ་བ་ མས།  ། 
རང་གིས་ལས་ ས་རང་ལ་ ིན།  ། ོད་ ིས་ ིང་ ེ་ཅི་ ིར་ ེས།  །ཞེས་ ས་ཐོ་བས་ ི་ནས་

བཅོམ།  །ཚ་ཡི་ ས་ ས་ཡི་ གས་གནས་ ་ ེས།  །བ ེས་ ོམ་ཅན་ ་ ར་བའི་ཚ།  །བ ེས་ ོམ་

ག ངས་ལ་ ིང་ ེ་ ེས།  །བཟའ་བ ང་ཅི་ ེད་རོགས་ལ་ ིན།  །དེ་ཡང་ བ་པས་ལམ་ ་

ོགས།  །དེ་ནས་ཚ་འཕོས་ ོལ་སོང་ །  །ནེ་ཙ་ ་མཁན་ཞགི་ ་ ེས།  ། ་ ག་གཞན་ལ་ ིང་ ེ་

ེས།  ། བ་པ་ ་ ་ཧོར་པར་ ེས།  ། ིང་ ེ་ མས་སེམས་ལས་དབང་གིས།  །ཚ་འཕོས་ ་ཡི་

ས་ཐོབ་ ེ།  ། ་ཡི་ ེ ་གསལ་བར་ ེས།  །འ མ་ ི་ ོག་གི་ ེ་ཅན་ལས།  །འ ོ་བའི་དོན་ ་

སེམས་བ ེད་ཐབོ།  །མི་ མས་ཚ་ལོ་འ མ་ བ་ ས།  །མི་ཡི་ནང་ ་ མ་ཟེའི་ ེ །  །ཐམས་ཅད་ 
ོ་གསལ་ ་བར་ ེས།  །རང་ ང་ གས་ ེའི་ ོན་པ་ལ།  །མེ་ཏོག་ ་ མ་ཝ་ར་ ལ།  །ཚགས་

ལམ་དང་པོ་ ོགས་ ར་ཏེ།  ། ིན་ ོགས་སེར་ འི་ ི་ ལ་ཏེ།  །ས་ནི་དང་པོ་རབ་དགའ་ཐོབ།  ། 
ས་ཐོབ་ག ང་ ང་སེམས་དཔའོ།  །མི་ མས་ཚ་ལོ་བ ད་ ིའི་ ས།  ། ལ་ ་དགེ་ ལ་ ་བར་

ེས།  ། ོན་པ་འཁོར་བ་ ན་འ ེན་ལ།  །བ ད་ ི་ས་ཞག་ ོགས་གང་ ངས།  །མི་གཙང་ ོན་

ལ་ ལ་ ིམས་ ོགས།  །རིན་ཆེན་ ོང་འ མ་ཡི་གེར་ ིས།  །ས་ནི་གཉིས་པ་ ི་མེད་ཐོབ།  །ཚ་

ལོ་ ག་ ི་ བ་ ས་ །  །ཚང་དཔོན་ ་ནི་འདོད་ ིན་ ར།  ། ོན་པ་ཉོན་མོངས་ ག་ ེག་ལ།  ། 
འ ས་ནི་ས་ ་ ང་པ་ ལ།  །འ ས་ ོད་གཞན་ལ་བཟོད་པ་ ེས།  །ས་ནི་ག མ་པ་འོད་ ེད་

ཐོབ།  །ཚ་ལོ་བཞི་ ི་ བ་ ས་ །  ། ོན་པ་ མ་ཟེའི་དཀར་བདག་ནི།  །དལ་འ ོར་ ེ་ཞེས་ ་

བར་ ར།  ། ོན་པ་ཚད་མེད་ གས་ ེ་ཅན།  ། ་ལེ་ མ་ཤིང་ཉག་རེ་ ལ།  །དགེ་ལ་ ོ་བའི་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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བ ོན་འ ས་ཐོབ།  ། ོར་ལམ་ ན་བཟང་ཡེ་ཤེས་ཐོབ།  །ས་བཞི་བ་འོད་འ ོ་ཐོབ་པར་ ར།  ། 
ཚ་ལོ་ཉི་ ི་ བ་ ས་ །  ། ོན་པ་ ེ ་རིགས་ ོ་ ན་ ར།  ། ོན་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་གཟིགས་

ལ༑  ༑འ ས་ འི་ ང་པོ་ཆེན་པོ་ ལ།  །ཐམས་ཅད་མ ེན་པས་ ང་བ ན་པ།  ། ེ་མ་ ེ ་

རིགས་ ོ་ ོས་ ན།  ། ོད་ནི་ཚ་ལོ་བ ་ཡི་ ས།  །མི་མཇེད་འཇིག་ ེན་འཛམ་ ིང་གི  ། བ་

ང་འོལ་མོའི་ ིང་ཞེས་པར།  །མཁར་ནི་བར་པོ་སོ་བ ད་ །  །བདེར་གཤེགས་ཐམས་ཅད་

མ ེན་པ་ཡི།  ། ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོར་འ ང་།  །འ ོ་བའི་འ ེན་ ོན་ ེད་པར་འ ར།  །ཞེས་

ག ངས་ ང་བ ན་ཐོབ་ ར་ནས།  །མི་འཇིགས་ ང་བ ན་ཐོབ་པ་ཡིན།  །འ ར་མེད་བསམ་

གཏན་མཐར་ ིན་ཏེ།  །ས་ འི་ ང་དཀའ་མངོན་ ར་ཏོ།  །ཚ་ལོ་ ོང་ ག་ བ་ ས་ །  ། 
གཤེན་རབ་གཏོ་ ་ ོ་གསལ་ ར།  ། ོན་པ་གཏོ་ ལ་ཡེ་མ ེན་ལ།  །རིན་ཆེན་གཏེར་ ི་ མ་པ་

ལ།  །བ ན་པ་ མ་ག མ་དཔེ ་ཙ་བཞག  །མཐོང་ལམ་དེ་ནི་མངོན་ ་ ར།  །ཉན་བསམ་

བ ོམ་པའི་ཤེས་རབ་ ེས།  །ས་ ག་པ་མངནོ་ ་ ར་པ་ཐོབ།  །དེ་ནས་གཏོ་ ་ ོ་གསལ་དང་།  ། 
ཚ་འཕོས་བར་ ་འོད་གསལ་ །  །གཤེན་འཆི་མེད་ག ག་ ད་ ་བར་འ ངས།  །ཕ་ནི་འ ལ་

གཤེན་ ང་ ན་དང་།  །མ་ནི་བཟང་ཟ་རིང་བ ན་ནོ།  །འོག་མིན་ ་ཡི་ཕོ་ ང་ །  ། ོན་པ་

གཤེན་ ་འོད་དཀར་ལ།  །ཡེ་ཤེས་ཚགས་བསགས་མོས་པ་བ ེད།  །ཐབས་དང་ ོབས་དང་ ོན་

ལམ་ ངས།  །ས་བ ན་རིང་ ་སོང་བ་དང་།  །ས་བ ད་པ་མི་གཡོ་བ་ཡི་ས།  །ད ་བ་ལེགས་

པའི་ ོ་ ོས་ལ།  ། ས་ངག་ཡིད་ག མ་ ིབ་པ་ ངས།  །འོག་མིན་ ་ཡིས་ ང་བ ན་པ།  ། ོ་

གསལ་འཆི་མེད་ག ག་ ད་ ོད།  །ས་བ ་ཤེས་ འི་ ིབ་པ་ ང་།  །ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་ཕ་རོལ་

ིན།  །ས་བ ་ག ང་ ང་སེམས་དཔའ་ ོད།  ། ེ་བ་གཅིག་ལ་མི་ཐོགས་ཏེ།  །འོད་ ི་ ་རི་ ོ་

མཐོན་ །  །གཤེན་རབ་མི་བོར་མངོན་སངས་ ས།  །ཞེས་ག ངས་ ོམ་ལམ་ས་བ ་ལ།  །བོན་

ཉིད་ ིན་ ི་ས་ལ་གནས།  །དེ་ནས་ཚ་ལོ་བ ་བའི་ ས།  ། ོ་གསལ་འཆི་མེད་ག ག་ ད་ ང་།  ། 
གཏོ་ ལ་བ ན་པ་ ོགས་མཛད་ ིར།  །བསམ་ཞིང་ ོ་དང་འ ལ་མཛད་དེ།  ། ོན་པ་གཤེན་

རབ་མི་བོར་ ར།  །འ ོ་བའི་འ ེན་ ོན་མཛད་པའོ།  །ག ང་ ང་ ་ཡི་བོན་མདོ་འ ས་པ་རནི་ 
པོ་ཆེའི་ ད་ལས།  ོན་པ་གཤེན་རབ་ ི་ ེས་རབས་ ི་ལེ ་ ེ་བ ན་པའོ།།  །།  
 



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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༼ ལེ ་བ ད་པ།  གཤནེ་རབ་ ནོ་པའི་ ་ཇི་ ར་འ ངས་པར་བ ན་པ། ༽ 

 
༈ དེ་ནས་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ལ་གསང་བ་མདོ་ ད་ ིས་ ས་པ།  ཨེ་མ་ ོན་པ་གཤེན་

རབ་ ོགས་སངས་ ས།  །འ ོ་བའི་དོན་ལ་ཅིར་ཡང་ ལ།  ། ེ་བ་ ག་བ ས་འ ོ་དོན་མཛད།  ། 
ཅིར་ཡང་ ལ་པའི་ ་ལ་བ ོད།  །སེམས་དཔའ་འཆི་མེད་ག ག་ ད་ནི།  །གཤེན་རབ་ ོན་པར་

ཇི་ ར་འ ངས།  །མཛད་པ་ཐམས་ཅད་བཤད་ ་གསོལ།  །ཞེས་ ས་ ོན་པས་བཀའ་བ ལ་

བ༑  ༑ ེ་མ་འ ས་པའི་འཁོར་ མས་ཉོན།  །གོང་གི་གཏོ་ ལ་ཡེ་མ ེན་པའི།  །བ ན་པ་ ོང་ 
པ་ ོགས་ ར་ནས།  །འོག་མིན་ ་ཡི་གནས་མཆོག་ །  ། ོན་པ་གཏོ་ ལ་ཡེ་མ ེན་ཉིད།  ། 
བདག་ ི་མེད་ག ག་ ད་ ན་ ར་ ོན།  །ང་ཡིས་འཛམ་ ིང་ ེ་བ་ །  །འ ོ་བ་འ ེན་པར་

ོགས་ ར་པས།  ། ་ངན་འདས་པའི་ ལ་ཡང་བ ན།  །གསལ་བ་ ི་མེད་ག ག་ ད་ ོད།  ། 
ཐམས་ཅད་མ ེན་གཟིགས་ ང་བ ན་དགོངས་མཛད་ལ།  །གཟིགས་པ་ ་དང་དགོངས་པ་ །  ། 
འཛམ་ ིང་ ོན་པར་གཤེགས་པར་མཛད།  ། ིང་ལ་དགོངས་པ་འཛམ་ ་ ིང་།  ། ལ་ལ་

དགོངས་པ་འལོ་མོའི་ ང་།  །རི་ནི་ག ང་ ང་ད ་བ ེགས་རི།  །མཁར་ནི་བར་པོ་སོ་བ ད་ །  ། 
རིགས་ལ་དགོངས་པ་ ལ་རིགས་ཏེ།  ། ས་ནི་ཚ་ལོ་བ ་པའི་ ས།  །ཡབ་ནི་ ལ་པོན་ཐོད་

དཀར་ཡབ།  ། མ་ནི་ཡོ་ ི་ ལ་བཞད་ མ།  །ཞེས་ག ངས་ ི་མེད་ག ག་ ད་ ིས།  །ག ང་

ཤེས་པ་དག་ལ་ད ་ ན་བ ོན།  །ང་ཡི་ཚབ་ ་ག ང་ ོད་ང་།  ། ་ མས་འ ེན་པའི་ ོན་པ་

ིས།  །ང་ཡིས་འཛམ་ འི་ ིང་ ་ནི།  །བ ན་པ་ མ་ག མ་ ོགས་ ེས་ལ།  །ཤེས་པ་ཡེ་གནས་

ིད་ ་ ང་།  །ཚ་ལོ་བ ་པ་འ ེན་པར་ཤོག  །ཅེས་བ ོད་རང་གི་ ས་པོ་ཡང་།  །རི་རབ་ཁ་ལ་

བཞག་ ར་ཏེ།  །བསམ་ཞིང་ ེ་བའི་འཆི་འཕོ་མཛད།  །ང་ནི་ལོངས་ ོད་ ོགས་ ར་ཚ།  ། ས་

འདི་སེང་གེ་པད་གདན་ ར།  ། ོན་ལམ་བཏབ་ ེ་ ས་དོར་རོ།  ། གས་ནི་འོད་ ི་ཡེ་ཤེས་ །  ། 
ན་བཟང་གཤེན་ འི་ གས་ཀར་ཐིམ།  ། ོ་གསལ་འཆི་མེད་ག ག་ ད་ ང་།  ། གས་ ེ་

ཐབས་ ི་ ལ་པ་གཅིག  །ག ངས་ནི་ཡི་གེ་ཨ་དཀར་ ར།  །སེང་གེའི་ ་ ངས་ ིས་གཟིགས་

ཏེ༑  ༑རི་རབ་རི་ཡི་ ེ་མོ་ནས།  །དབང་པོ་ ག་ལ་ ོས་པ་ཡི།  །འ ོ་བ་འ ེན་པའི་གཤེན་ ག་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ལ།  ། ་ལ་གསལ་འབར་ ན་ཤེས་དང་།  ། ་མིན་ ་སངས་ ེ་འབར་དང་།  །མི་ལ་གཤེན་རབ་

མི་བོ་དང་།  ། ོལ་སོང་ཏི་སངས་ ོན་མ་དང་།  །ཡི་ གས་ ང་འཛན་ ིན་ ངས་དང་།  །ད ལ་

བར་ མས་པ་ངང་འཛམ་དང་།  །གནས་རིགས་ མ་ ་ ་ག མ་ལ།  །འ ལ་བའི་བོན་པོ་ མ་

་ ་ག མ་ ལ།  །འཁོར་ ི་དང་པོ་འ ལ་བའི་ ིར།  །ནམ་མཁའི་བ་དན་དང་།  ང་གི་ ་

མཚན་ཅན་དང་།  ་ འི་ ེམ་ ང་ཅན།  ོད་ ི་འཕར་འདབ་ཅན།  ཟོ་བོ་ ར་ཤད་ཅན་དང་།  

དབལ་སོ་མ ང་ ེ་ཅན་དང་།  གསས་མདའ་ ང་ ག་ཅན་དང་།  ་ ོང་རི་ཆེམ་པ་ཅན།  

གཤང་ ི་ལོ་གནམ་ གས་ཅན།  ང་འཕར་པོ་འཕར་ གས་ཅན་དང་།  ཡང་ ལ་འ ག་ ག་

ཅན་དང་།  ཆེ་ ལ་ ོད་ ་ཅན་དང་།  གཅོད་པ་ ་ ག་ཅན་དག་གོ  །འཁོར་ ི་བར་པ་འ ལ་

བའི་ ིར།  །དབལ་བོན་རོམ་པོ་ཡོག་བོན་གཏོ་ ལ་དང་།  ། ིན་བོན་ ་སངས་དང་གཉེར་བོན་

གཏོ་ཆེན་དང་།  །འོ་བོན་འ ང་ག ་ ིས་བོན་ཡེ་ ་དང་།  །བ ད་བོན་ ་ གས་ད ་བོན་ཡེ ་

ཏན།  །བཙན་བོན་མཚལ་ ག་ ིན་བོན་ད ་ཆ་ོདང་།  ། ོས་བོན་ག ག་ ས་ ་བོན་ཐོད་དཀར་

དང་།  ། ་བོན་ཚ་པ་ཉི་བོན་ ང་མ་དང་།  ། ར་བོན་གདང་བ ་ ིན་བོན་བ་ ལ་དང་།  ། 
གཞའ་བོན་ ད་ཏད[ ག་ཏང་]དལ་བོན་ད ་གར་དང་།  །ཟེར་བོན་གདངས་ ན་ལོ་བོན་གཏོ་

ཆེན་དང་།  ། ི་བོན་ངང་ ག་དང་བར་གཡེན་གཏོད་ད ་འ ལ།  །འཁོར་ ི་ཐ་མ་འ ལ་བའི་

ིར།  ། ་བོན་ད ར་ ན་ ིམ་ ་དང་།  །གཉེན་བོན་ཐང་ཐང་ ོལ་བ་དང་།  ། ལ་པོན་བོང་པོ་

ན་བོན་འ ིང་དངས་དང་།  །གཟེད་བོན་ལ་ཚ་ ིན་བོན་ཡ་ངལ་དང་།  ། ད་བོན་ ེར་མཁས་

ར་བོན་ལི་ ིན་དང་།  །གཤིན་བོན་ ིག་པ་གཏོ་བོན་ ིན་ ི་དང་།  ཐར་བོན་ ་ ོལ་ལོ།  །དེ་

ར་ མ་ ་ ་ག མ་ ལ།  །གཤེན་རབ་བཀའ་ལ་ཐམས་ཅད་བཏགས།  །འཛམ་ ིང་ བ་ ང་

ོགས་འོལ་མོ་ ང་རིང་ །  །ཡབ་ ེས་ག ང་ ད་ད ་ཡི་རིགས།  ། ེས་ད ་ ལ་ལན་ ི་

ཐེམས་པ་ ས།  ། ་ཨ་ ེ་ བ་པའི་ ས་མོ་ནི།  ། ་ཟ་ངང་འ ང་མ་ལ་ནི།  ། ས་མི་བོན་ ་བོན་

ལ་པོན་ཐོད་དཀར་འ ངས།  །དེ་ཡིས་འ ལ་གཤེན་ ང་ ན་ལ།  །གཏོ་ ད་ད ད་ ད་མཁས་ 
པར་བ བས།  །མཚ་ ་ལེ་ ོང་ ན་འ མ་ནས་ནི།  །ཡབ་ནི་ ལ་པོ་ས་ལ་དང་།  ། མ་ནི་བ ན་

མོ་གྷིར་ཏི་མ།  ། ས་ནི་ ལ་ ་གསལ་ བ་མཚན།  ། ས་མོ་གསལ་བའི་འོད་ ན་མ།  ། ལ་པོན་

ཐོད་དཀར་བ ན་མོར་ ིན།  །མི་ ི་ ་ ི་ཡོ་ ི་ ལ་བཞད་མ་ ་ཐོགས།  །ཡབ་ མ་མཚན་ ན་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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བར་བོ་སོ་བ ད་ །  །འ ོ་དོན་ གས་དགོངས་གཟིམ་མལ་ ས་པ་གཟིགས།  ། གས་ཉིད་ཡི་གེ་

ཨ་དཀར་པོ།  །འོད་ ི་གསང་ལམ་དཀར་པོ་ལ།  །ཡབ་ ི་ ི་བོའི་ག ག་ ་ཐིམ།  །ཚངས་པ་ ་

ལམ་དཀར་པོར་ གས།  ། ང་ བ་སེམས་ ི་ཐིག་ལེར་ གས།  ། མ་ ི་མཁའ་ ་ཆགས་པ་ལ།  ། 
ག ང་ ང་དཀར་པོ་འོད་འབར་ ར།  ། མ་ ི་ མས་ ་ གས་པའོ།  །དེ་ ས་ ི་ལམ་ནོར་ ་

རིན་ཆེན་གཟི་འབར་ ེད།  །སེང་གེ་དཀར་པོ་མཁའ་ལས་ ང་ནས་ཐིམ།  །ཨ་དཀར་འོད་ ི་ཉི་

་གསལ་ཤར་བས།  །འཇིག་ ེན་ ན་པ་ཐམས་ཅད་བསལ་བ་དང་།  །ག ང་ ང་དཀར་པོ་ ེད་

དང་དགེ་ གས་མང་ ་ ང་།  །མཁར་ ོ་གཡས་ ་ ་ མ་འབར་བ་འ ངས།  །ད ས་མཁར་ ོ་

གཡོན་ ་འཛམ་ འི་ཤིང་ཡང་ ོལ།  ། ད་ ་ ང་བའི་ཆོ་འ ལ་ ་ཚགས་ ང་།  ། མས་ ་ ་

བ ་ ོ་ ོས་ ན་ཅིང་ ་བ མས་ཏེ།  །བར་བོ་སོ་བ ད་བ ་ཤིས་ཁང་བར་རིན་ཆེན་ཀ་བར་

བ ེན་ཏེ།  །འ ང་བཞི་ ་མོས་ ་བ ེན་མཆན་ ང་གཡས་ ་བ མས།  །ཚངས་པ་བ ་ ིན་

ག་གིས་དར་དཀར་ ིབས་ ིས་ ་ ིས་ ངས།  ། ་མོ་ ན་ཤེས་མ་ཡིས་ ་ ས་གསོལ།  ། ་མི་

གཤེན་ ིས་བ ་ཤིས་གཡང་ ན་ ་ཡི་ན་བཟའ་གསོལ།  ས་ལ་གཤེགས་ཚ་ག ང་ ང་པད་མ་

ོགས་བཞིར་བ །  ི་ ོན་ ལ་བཞད་ ོ་ ང་ མ་ཟེ་གསལ་བས་མཚན་ ས་བ གས་ཏེ།  མཚན་ 
ས་ཤིས་པ་བ ོད།  གཤེན་རབ་ ོན་པ་འ ང་ངོ་ཞེས།  མ་ཟེའི་ ལ་རིགས་ ན་འ ས་ ན་

དང་ག ག་ ད་བཏགས།  འ ང་བའི་གཤེན་ ས་བ ་ཤིས་དཔལ་བ ེད་དེ་ལེགས་པ་བ ོད།  

ནམ་མཁའི་བ་དན་ཅན་ལ་སོགས་པ་ཡང་།  བར་པོ་སོ་བ ད་མཁར་ལ་ ོར་ ིན་ཤིས་པ་བ ོད།  

་ ་ ི་ཟའི་ ་དང་ ་མོས་མཁའ་ལ་ ་ ན་མེ་ཏོག་ཆར་འབབས་སོ།  །བ ་ཤིས་ཞལ་ ོ་མཛད་

པ་དང་པོ་ཡིན།  །གཞོན་ ར་ ར་ཚ་ཡིག་ ིས་འཕོང་ ལ་ ན་ལ་ ངས།  །ད ང་ལོ་ག མ་ལ་

ོང་ ེར་ལང་ལིང་ལ་ ་འཆག་ ེ།  ། ་མཚ་ ་ལེ་ཧད་ ་ ས་ ས།  ། ལ་པོ་ས་ལས་ ག་

འཚལ་ཏེ།  །ས་ ་མེ་ ང་ནམ་མཁའི་ ་མོས་འ ད་ཅིང་ །  ། ང་བོན་ ོད་དེས་སངས་ ས་

ག ་ ་ ལ།  ། ་བོན་བ ད་ ི་ཟིལ་བ་ཅན་ ིས་ མ་པ་ ལ།  །ས་བོན་རིན་ཆེན་ཐོར་ གས་

ཅན་ ིས་ཞལ་ཟས་ ལ།  །མེ་བོན་འོད་ ི་ ང་ལོ་ཅན་ ིས་བ་དན་ ལ།  །འ ང་བ་ ་ མས་

ཐམས་ཅད་བོན་ ་བ ར།  ། ོན་པ་ ང་ ོགས་ ་མི་ ན་ ་གཤེགས་ ར་ཏེ།  །བ ད་ ི་ཟ་

ཞིང་ཤིང་ལོ་ ོན་པ་དང་།  །མི་ མས་ཚ་ལོ་ ོང་ བ་ ོན་ལམ་བཏབ།  །ང་དང་བདག་ ་འཛན་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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པ་མེད་པའི་བོན་བཤད་དེ།  །བ་ ང་ ོད་ ོན་ལོངས་ ོད་ཆེ་བ་དང་།  ། ིན་པ་རབ་ ་གཏོང་

བའི་བོན་བཤད་དེ།  །ཚ་ལོ་ ་བ ་ བ་པའི་ ོན་ལམ་བཏབ།  །དེ་ནས་ཤར་ ོགས་ ས་འཕགས་

པོ་ ་ ོན།  །བཟོད་པ་ ོམས་ཤིག་ག གས་བཟང་ཐོབ་ཅེས་བོན་བཤད་དེ།  །ཚ་ལོ་གཉིས་བ ་ ་

བ ་ བ་པའི་ ོན་ལམ་བཏབ།  །དེ་ནས་འོལ་མོ་ ིང་ ་ ོན་ ར་ནས།  །གཤེན་རབ་ད ང་ལོ་

བ ་ལ་ ལ་སར་ ང་།  །འོལ་མོ་ ང་གི་མི་ མས་ཐམས་ཅད་རབ་ ་འ ས།  ། ོས་ ི་མེ་ཏོག་

ཆར་བབས་འཇའ་ཚན་འ ིགས།  །དེ་ ས་ ེས་ད ་ ལ་ལན་ ི་ཐེམ་པ་ ས།  ། ལ་པོ་ས་ལ་འཁོར་ 
དང་བཅས་པ་ མས།  ། ང་པོ་ ག་མེད་ས་ལ་མངོན་ ོགས་སོ།  །ག ང་ ང་ ་ཡི་བོན་མདོ་འ ས་ 
པ་རིན་པོ་ཆེའི་ ད་ལས།  གཤེན་རབ་ ོན་པ་ ་ཇི་ ར་འ ངས་པའི་ལེ ་ ེ་བ ད་པའོ།།  །།  
 

༼ ལེ ་ད ་བ།  ཁབ་བཞསེ་ ས་ ལ་ ་ིདནོ་བ ན་པ། ༽ 
 

༈ དེ་ནས་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ལ།  ཧོས་དང་པ་ཡིད་རིང་གིས་ ས་པའི་མདོ།  དེ་ནས་ ོན་

པ་གཤེན་རབ་ཉིད་ཡབ་ ལ་པོན་ཐོད་དཀར་ལ།  རིན་པོ་ཆེའི་ན་བཟའ་ ལ།  འི་ཞལ་ཟས་

ལ་ ས་ ེ།  ཡབ་ ེས་ ད་ ི་བོན་ མས་ཉོན།  ། ང་ ད་འ མ་ལ་མཁས་པར་ ར།  །དེ་ནས་

ག ང་པོ་ ་ལོ་ག ་ལོ་འ ངས།  །བ ་ཤིས་ཞལ་ ོས་མཛད་པ་ལ།  །ཤར་ ོགས་ ིང་ནས་ ེས་

་གཅིག  །སངས་པོ་འ མ་ ིའི་ ལ་པ་ ེ།  །གཤེན་ཟ་ངང་རིང་མ་ཡི་ ས།  །ཡིད་ ི་ ེ ་ ང་

་འ ལ་ཅན།  །ཡི་གེ་འ ལ་ ག་ ་ལ་ ོན།  ། ོས་ ི་ཆགས་ཤིང་ ག་ན་བ མས།  །འ ག་ ་

ོན་པོ་ཆིབས་ ་བཅིབས།  ། ོན་པའི་མ ན་ ་ཤར་ ིས་ ང་།  ། ་ ག་འཚལ་ནས་ཆགས་ཤིང་

ལ།  །ཨེ་མ་ ོན་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན།  །མི་ཤེས་ ན་སེལ་ཡེ་ཤེས་ ོན།  །གསལ་བའི་འོད་ ན་

ཡེ་ཤེས་ ན།  །འ ོ་དོན་གཟིགས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  །བདག་ནི་ཡིད་ ི་ ེ ་ ང་ཡིན།  །གཤེན་

རབ་ཚངས་པ་ ་ཡི་ ད།  །སངས་པོ་འ མ་ ིའ་ི ལ་པ་ ེ།  །འ ོ་བ་འ ེན་པའ་ིཐར་ལམ་ཅན།  ། 
བདག་ལ་ཐར་བའི་ལམ་ ོན་ །  །ཞེས་ ས་ ོན་པས་བཀའ་བ ལ་བ།  །ཡིད་ ི་ ེ ་ ང་ གས་ 
ེ་ཅན།  །ཐབས་ ི་ ལ་པའི་ ་འ ལ་ ན།  །འ ོ་བ་འ ེན་པ་ཐར་བའི་བོན།  །ག ང་ ང་མི་

འ ར་ ིང་པོ་ལོངས།  །ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བོན་ལ་ ོད།  ། ང་འ ེན་ ད་འ ེན་ ོལ་བར་ ིས།  ། 



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
 
 

  ‐ 25 ‐

ལ་པོ་ཧོས་ ི་འ ོ་དོན་ ོད།  །འ ་ལིང་མ་ཏིས་ ིབ་པ་ ངས།  །དེ་ནས་ཐོགས་མེད་མངོན་

སངས་ ས།  །ཞེས་ག ངས་ ང་བ ན་རབ་ ་ཐོབ།  །དེ་ ེས་ བ་ ོགས་ ིང་ནས་ནི།  ། ལ་ 
པོ་འཁོར་ཚགས་མངོན་ ་ ོན།  ། ་ ་དཀར་པོ་ ོན་པར་ ལ།  ། ་ ག་འཚལ་ནས་ ས་པའི་

མདོ།  །ཨེ་མ་ ོན་པ་ ་མིའི་གཙ།  །བདག་ནི་ ལ་པོ་ཧོས་ ི་རིགས།  །དང་བ་ཡིད་རིང་ ་བ་

ལགས།  ། ལ་ཧོས་མོ་ ིང་ ག་དག་ནས་འོངས།  ། ་ལས་དང་པས་སེམས་བ ེད་དེ།  །ལམ་ ་

ཚགས་བསགས་ ིབ་ ང་ ིར།  ། ོན་པ་གཤེན་རབ་གདན་འ ེན་འོངས།  ། ན་ ི་མཆོད་གནས་

དག་ ་ ས།  ། ོན་པས་ གས་ ེས་འཛན་པར་ །  །ཞེས་ ས་ ོན་པས་བཀའ་བ ལ་བ།  ། ེ་མ་

ལ་པོ་དད་པ་ཅན།  །བདག་ནི་བར་པོ་སོ་བ ད་ །  །བ ་ཤིས་ཞལ་ ོས་ ེད་པ་ཡི།  །ང་དང་

འ ་བའི་ ོབ་ ་གཅིག  ། ལ་པོའི་མཆོད་ནས་ལོ་ག མ་ ིས།  །ཞེས་ག ངས་ཡིད་ ི་ ེ ་

ང་།  ། ལ་བཟང་ ་མཁན་ ེ ་ ང་ ོད།  །ག ང་ ང་ག ག་གཤེན་ ལ་བ་ ེ།  །ཧོས་ ལ་

དང་བ་ཡིད་རང་གིས།  །ལོ་ག མ་ཚགས་བསགས་མཆོད་གནས་ ིས།  །ཞེས་ག ངས་ ེ ་ ང་

ཞལ་ནས་ནི།  ། ོབ་དཔོན་ འི་བཀའ་ ང་ན།  །ད ལ་བར་གཏོང་ཡང་ཆ་སེམས་མེད།  །བདེན་

པའི་བཀའ་བ ལ་ ོན་པའི་བཀའ།  །བ ད་དང་ ིན་པོས་མི་གཅོག་ན།  །རང་གི་ ོག་ལ་བབས་

ར་ཡང་།  ། ོབ་དཔོན་བཀའ་བཅག་མི་ ིད་པས།  །བདག་ནི་ ོན་པའི་ག ང་ ར་བ ི།  ། 
ཞེས་ག ངས་འ ག་ ་ ོན་པར་ ལ།  །ཤིང་ ་འཁོར་ལོ་ཆིབས་ ་བཅིབས།  ། ེ ་ ང་ཧོས་མོ་

ིང་ལ་གཤེགས།  ། ་བོ་ ིམ་ཤང་ ་ ར་བ ལ།  ། ལ་ནི་ཧོས་མོ་ ིང་ ག་ ོན།  །མཁར་ནི་

འབར་བ་ ེ་ད ་ནས།  ། ལ་པོའི་འཁོར་ ིས་བ ་བ་ ས།  །ཚགས་བསགས་བ ེན་བ ར་དགའ་

ོན་ ས།  །དེ་ནས་ག ང་ ང་ག ག་གཤེན་ ལ་བ་དེ།  །ཀ་དྷ་ཤེལ་ ི་ ག་ ག་ །  །ལོ་ག མ་

ཧོས་ ི་ ་མཆོད་ ས།  །ཧོས་འཁོར་ ིམས་དམག་སོང་བའི་ཚ།  །བ ན་མོ་འ ་ལིང་མ་ཏི་མས།  ། 
ོབ་དཔོན་གཅིག་ ་ ོ་ལ་ ངས།  ། ོ་གསོལ་བ ོ་བ་ ས་པ་ནི།  །བདག་ག ང་ ང་ག ག་

གཤེན་ ལ་བ་ངས།  །དཔང་པོ་མེད་པར་ ོ་མི་གསོལ།  །དེ་རིང་དཔང་མེད་ ོ་གསོལ་བའི།  ། 
དཔང་པོ་ ང་ ངོ་ནེ་ཙས་ ིས།  །འདདོ་ཆགས་ ག་གི་ ་མ་ཡནི།  །འཁོར་བའི་ ག་བ ལ་ དེ་

ཤིང་ ེ།  ། ་མའི་ ས་ ི་ཆགས་པ་ ང་།  །ཞེས་བ ོད་ ོབ་དཔོན་ ོས་ནས་སོང་།  །བ ན་མོས་

རང་གི་ ་བལ་ནས།  ། ལ་པོ་ལ་ནི་ ་མ་ ས།  ། ོད་ ི་ ་མཆོད་ཚད་མེད་དེ།  ། ོ་ ངས་ ས་ 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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་ང་ལ་འཇས།  ། ེངས་ནས་ཁོ་བདག་ ོས་སོ་ཟེར།  ། ལ་པོས་ ོབ་དཔོན་བཞེད་པ་ན།  །འ ་

ལིང་མ་ཏི་འ ལ་དགོངས་ཚ།  ། ང་ ོང་ནེ་ཙས་ ས་པ་ནི།  །ཧེ་ཧེ་དང་བ་ཡིད་རིང་ ེ།  །ཧོས་

ཁང་ནང་ ་ཧོས་ ་ཅན།  །བ ན་མོས་ ོ་ནི་ ངས་ ས་ །  །ང་ལ་འ ས་ཆན་ ིན་ནས་ནི།  ། 
བདག་ག ང་ ང་ག ག་གཤེན་ ལ་བ་ནི།  །དཔང་པོ་མེད་པར་ ོ་གསོལ་ན།  །དཔང་པོ་ ང་

ོང་ནེ་ཙས་ ིས།  །ཟེར་ནས་གཅིག་ ར་གཤེགས་ ིས་ཐལ།  །བ ན་མོ་གཅིག་ ར་ ་བལ་ཞིང་།  ། 
གོས་ནི་རང་གི་སེན་མོས་བ ལ།  །མ་ཉེས་དཔང་པོ་ནེ་ཙ་ཡོད།  ། ལ་པོ་བ ན་མོའི་ ན་ལ་

བདེན་པ་མེད།  ། ང་པོ་འཇིག་ ེན་ ན་ ་བདེན།  །གཡོ་ ་ ་ ས་མཛའ་བཤེས་བ །  །ཞེས་

ཟེར་ནེ་ཙ་འ ར་ནས་སོང་།  །དེར་ ལ་པོ་ ོབ་དཔོན་ག ག་ མ་འབར་འཚལ་ ་གཤེགས།  ། 
ལམ་ ་གསེར་མགར་ཞིག་ལ་ ོ་བ ངས་ཚ།  །གསེར་ མ་ ན་མོས་བ ས་དེ་བ ངས།  །ད་ཅི་ ོ་

གསོལ་བ ན་པས་ ེར་རོ་ཞེས།  ། ོབ་དཔོན་དག་ལ་ ེང་བཏབ་ ེ།  །མགར་བས་མགར་ ི་ ང་

ནས་ལངས།  །མགར་བའི་མིག་ལ་ཧོས་ ་ ད།  །མགར་བའི་མིག་གིས་མངོན་ཤེས་ བ།  །མགར་

མོས་གསེར་ མ་བ ས་པ་མཐོང་།  །ཧོས་ ས་མགར་ ིར་ཏིག་ཏིག་ ས།  །ང་ནི་ག ག་གཤེན་

ལ་བ་ཡིན།  །ངས་བ ན་མོ་འ ་ལིང་མ་ཏི་ལ།  །མི་ཚངས་པར་ཡང་མ་ ད་ན།  །མགར་བ་ ོད་

ི་གསེར་ མ་ལ།  །མ་ ིན་པར་ཡང་མ་ ངས་ན།  །མགར་ ི་ ེ་བོ་གསེར་ ་ཤོག  །ཅེས་བ ོད་

མགར་ ི་གསེར་ ་ ར།  །མགར་བས་ ི་ ག་འཚལ་ནས་ལོག  །འ ལ་མགར་ ང་ ང་ ོད་

ཉིད་ནི།  ། ལ་པོ་ཧོས་ནི་ང་བདའ་དང་འ ད་པ་ན།  ། ོབ་དཔོན་ག ག་གཤེན་ ལ་བ་ནི།  །རི་

ག ག་ མ་འབར་བའི་ནགས་ཚལ་ །  ། ་ ་གཟན་ལ་འཇམས་བཞིན་ནི་ཐལ།  ། ིམ་ཤང་ ་ལ་

་ ར་ ིང་ནས་ཐལ།  །ཐལ་ལོ་ཞེས་ཅི་འ ིན་ ས་སོ་ག ངས།  །ཞེས་ ིས་གསང་ནས་དེ་ ས་

པས།  ། ་བོ་ ིམ་ཤང་འ མ་ནས་ནི།  ། ལ་པོ་འཁོར་ཚགས་ ིར་ལ་ལོག  །བ ན་མོས་ ེང་

བཏབ་ཉེས་པ་ཡིས།  །འ ་ལིང་མཛ་ཡི་མ་ཏི་ ་ཡིས་ཟིན།  །དེ་ལ་ག ག་གཤེན་ ིང་པོ་ གས་ ེ་

ེས།  ། ང་ ོང་ནེ་ཙའི་ མ་འ ལ་དང་།  །མོ་མ་ ན་ཤེས་ཐང་པོ་བཏང་།  །བ ན་མོ་འ ་

ལིང་མཛས་ཟིན་པས།  །ག ང་ ང་ག ག་གཤེན་ ལ་བ་ལ།  ། ེང་བཏབ་ཉེས་པས་ ་ཡིས་

ཟིན།  །མཛ་ནད་རབ་ ་མི་བཟད་པ།  །དེ་ལ་ཕན་ཅིང་བསོད་པའི་ཐབས།  ། ོན་པ་གཤེན་རབ་

གདན་ ངས་ནས།  །ཚགས་བསགས་ ིབ་པ་ ངས་ན་ཕན་ནོ་ཟེར།  །དེར་ ོན་པ་འཁོར་བཅས་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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གདན་ ངས་ནས།  ། ོན་པས་འ ་ལིང་མ་ཏི་ལ།  ། ོད་ ིས་ག ག་གཤེན་ ལ་བ་ནི།  ། ན་

ངས་ཚགས་བསགས་ ་ ག་འཚལ།  ། ན་ ར་ཉེས་པ་བཤགས་ན་ ང་།  །དེ་མིན་ ་ཡིས་

གཏོང་མི་འ ར།  །ཞེས་ག ངས་ ན་ཤེས་ཐང་པོ་ཡིས།  །ག ག་གཤེན་ ལ་བ་ ན་ ངས་ཏེ།  ། 
ཉེས་པ་བཤགས་ ང་ཤིན་ ་ ས།  ། ་མོ་ མ་བ ར་ ག་འཚལ་ཏེ།  །ཚགས་བསགས་ལས་ངན་

མཛ་ནད་སོས།  །དེར་བ ན་མོས་རིན་ཆེན་གཅལ་བ མ་ ལ།  །ཧོས་ ལ་དང་པ་དགའ་མ ་

ནས།  ། ་མོ་ཧོས་ཟ་ ལ་མེད་མ།  །རིན་ཆེན་ ན་ ིས་བཏབ་ནས་ནི།  ། ོན་པ་གཤེན་རབ་ཁབ་

་ ལ།  ། མ་ཟེ་ ོ་གསལ་མཚན་བ ས་ནས།  །མཚན་བཟང་བ ་ཤིས་ལེགས་སོ་བ ོད།  ། ི་

ོན་ ལ་བཞད་དག་ ་ ོན།  །དགའ་ ོན་ ་གསོལ་ཆེ་ ་ ས།  ། ས་ནི་གཏོ་ ་འ མ་སངས་

དང་།  །ད ད་ ་དེ་ནི་ ི་ཤེས་འ ངས།  ། ་མོ་གཤེན་ཟ་ནེ ་ཆེན་འ ངས།  །དེ་ནས་ཡིད་ ི་

ེ ་ ང་གིས།  །འ ག་ ་ ོན་པོ་ཆིབས་ ་བཅིབས།  ། ར་མ ོགས་ ་འ ལ་ ག་གིས་

བས།  ། ོག་འ ་ ད་ཅིག་ཇི་བཞིན་པར།  །གསས་ཆེན་ ་བཞི་གདན་ཡང་ ངས།  །ཤར་ནས་

གར་གསས་བཙན་པོ་ ོན།  ། ང་ནས་ ོད་གསས་ཁམ་པ་ ོན།  ། བ་ནས་གསས་ ེ་ ང་པོ་

ོན།  ། ོ་ནས་གནམ་གསས་ ང་ མ་ ོན།  །བར་པོ་སོ་བ ད་ ོགས་བཞི་ །  །བཀའ་ གས་ 
་གཤང་ ང་ ིང་བཞི།  །རང་བཞིན་མཁའ་ནས་གནམ་བབས་ ང་།  །ས་ག གས་ ་རེས་ ལ་

མཚན་བཞི།  །འཁོར་ལོ་དཔལ་བེ ་ ང་དང་ཉ།  །པད་མ་ མ་པ་ ལ་མཚན་ག གས།  །རིན་

ཆེན་ ་བ ན་གཏེར་དང་བ ད།  །མེ་ཏོག་མཛས་ད ་ཆར་ ་བབས།  ། ོ་བཞི་མཛད་ ་ ོག་

བཤད་མཛད།  །དེ་ནས་གསས་ཆེན་ ་བཞི་ཡིས།  །གར་ ་འ ོ་བ་ ང་གི་མདོག  ། ོད་ ་ ིང་

བ་གསེར་ལོ་དང་།  །གསས་ ་བང་ཆེན་མཚལ་ ་དང་།  །གནམ་ ་ ི་ལིང་འ ོས་པོ་ཆེ།  ། ོན་

པ་གཤེན་རབ་བཅིབ་པར་ ལ།  །དེ་ཚ་ ོན་པའི་ཞལ་ནས་ནི།  །བོན་ནི་ ོ་བཞི་མཛད་དང་ །  ། 
ཆབ་དཀར་ གས་ ད་ ི་ནང་དང་།  །ཆབ་ནག་ ིད་ ད་ཆེ་ ང་དང་།  །དཔོན་གསས་ ང་

ད་ཆེ་ ང་དང་།  །འཕན་ ལ་འ མ་ ེ་ ས་བ ས་དང་།  །གཙང་མ་མཐོ་ཐོག་ཟས་དོན་

མཛད།  །ག ངས་སོ་དག་ལ་འཛན་ཤེས་ ིས།  །གདགས་ ོ་དག་ལ་མིང་ཡང་ཐོགས།  །གོ་ལམ་

དག་ལ་དོན་གཉེར་མཛད།  །ཅེས་བ ོད་ ོ་བཞི་མཛད་ ་གཏན་ལ་ཕབ།  །དེ་ནས་ ང་ལ་ ག་

སེང་གེ་བ ད་བ ོལ་ །  །བ ད་མ་ཊང་ ་རིངས་བ ལ།  །ཐོ་རངས་ ི་ ོན་ ལ་བཞད་ ེར།  ། 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ལ་པོ་ཧོས་ ི་འ ོ་དོན་ ོགས།  །དེ་ནས་མགོན་བ ན་ འི་ ལ་ །  ། ང་ ན་ག ང་ ེ་ ་བ་

༑  ༑ཡེ་ཤེས་ འི་ ོན་པ་ལ།  །འ ོ་བ་འ ལ་བའི་བོན་ མས་ ས།  །དེ་ནས་ཤར་ ོ་ བ་ ང་

ོགས་བཞི་ །  ། ོན་པས་འ ག་ ་ ོན་པོ་བཅིབས།  ། ་ ་ཀེ་ ་ ན་ཀར་ལ།  །གཏོ་ ོ་ད ད་

ོ་ ིས་ ོ་ ན་ ོ་དང་།  ། ོ་ ོ་གཤེན་ ོ་ ང་ག མ་མ་ ག་བཀལ།  ། ་གཤང་ ང་ ིང་བཞི་

དང་ཆས།  །གསས་ཆེན་ ་བཞི་འ ེན་ ོན་ ས།  །ཡིད་ ི་ ེ ་ ང་ ་འ ནེ་ ས།  ། ས་ ་ ང་

ག མ་ཡ་ ག་དང་།  །མོ་མ་ ན་ཤེས་ཐང་པོ་ཡིས།  །བོན་ ི་འཁོར་ལོ་ ོགས་བཞིར་བ ོར།  ། 
གཏོ་ད ད་འ མ་ ེ་གཏན་ལ་ཕབ།  །དེ་ནས་འཛམ་ ་ ངི་བཞི་ །  ། ད་རགིས་མི་གཅིག་ མ་

བ ་ ག་ ་ལས།  །བོན་ ད་འ ར་མི་གཅིག་པ་རེ་རེ་བཞག  ། ར་ཡང་འོལ་མོ་ ིང་ ་ ོན།  ། 
བར་པོ་སོ་བ ད་མཁར་ ་ཐམས་ཅད་ ན་འ ས།  །ག ང་ ང་ འི་བོན་མདོ་འ ས་པ་རིན་པོ་

ཆེའི་ ད་ལས།  ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་དང་།  ལ་པོ་ཧོས་དང་པ་ཡིད་རང་ ས་དོན་ ི་མདོ།  

ཧོས་ཟ་ ལ་མེད་ཁབ་ ་བཞེས་ནས་ ས་འ ངས་པའི་ལེ ་ ེ་ད ་བའོ།།  །།   
 

༼ ལེ ་བ ་བ།  ལ་པོ་དཔོ་ཡི་འ ོ་དནོ་མཛད་ཅངི་དཔ་ོཟ་ཐང་མ་ོཁབ་ ་བཞསེ་པ།༽ 
 

༈ དེ་ནས་ཤེས་རབ་ ལ་ ་ ང་བའི།  ། ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་དང་།  །དཔོ་ ལ་འབར་

ོན་ ས་དོན་མདོ།  ། ིག་ཅན་མི་ད ་ ངས་བའི་ལེ །  ། ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ནི།  །གནས་

མཆོག་འོལ་མོ་ ང་རིང་ །  མེ་ཏོག་ཚལ་ ་བ གས་ཤིང་།  ། ས་ནི་གཏོ་ ་འ མ་སངས་དང་།  ། 
ཡབ་ ས་མཇལ་ཅིང་བོན་བཤད་ཚ།  ། ོ་ ོགས་ ིང་ནས་ ་ ན་ གས།  །དེ་ཚ་ ལ་པོ་འཁོར་

ཚགས་ཤིག  ། ོན་པའི་ ན་ ར་ཤར་ ིས་ ིན།  །འདོད་པ་ད ་འ ར་ནོར་ ་ ལ།  ། ་ ག་

ད ་འཚལ་འདི་ ད་ ས།  །འ ོ་བའི་དཔལ་མགོན་གཤེན་རབ་མཆོག  །འཇིག་ ེན་ ོན་མ་ ེས་

འི་ ལ།  ། མ་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་ གས།  །ཅིར་ཡང་སལེ་ ལ་བའི་ །  །ཞལ་མཐོང་

ས་པའི་དོན་ཆེན་ནི།  །བདག་ནི་ ལ་པོ་དཔོ་ཡི་རིགས།  །དཔོ་ ལ་འབར་བའི་ ོན་མ་ཅན།  ། 
ལ་ནི་ ི་ཏང་འ མས་པའི་ ིང་།  །དགེ་བ་ཤ་ ག་ ོད་པའི་ས།  །དེ་ཡི་ བ་ ིང་ ིམས་ ་

ང་།  ། ལ་པོ་འ ་མོ་ ི་འོད་དང་།  །བ ན་མོ་ ི་བ ན་གསལ་མོ་ལ།  ། ལ་ ་ ི་ཤང་ ་བ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ེས།  ། ལ་ ་མི་སོས་ནད་ ིས་ཟིན།  །མོ་མ་ ིག་ང་ ིག་ མ་བ གས།  །མོ་མས་ ན་ལབ་འ ་

བ ག་ནས།  ། ལ་ ་ ི་ཤང་ ད་ ་ནི།  ། ན་ ག་ ི་ཤེས་བསད་དགོས་ ད།  ། ་ ིམ་ཤང་

གོང་གོང་བོན་པོར་བ གས།  །ཧ་དྷ་ནག་པོ་བསད་མི་ ས།  ། ལ་ ་ནད་པས་ ས་པ་ནི།  །ཕ་ 
མ་ངན་པས་བདག་ལ་ཕན་ ་རེ་བ་དང་།  །མོ་བོན་ ན་མས་ཟ་འདོད་ ས་པ་དང་།  །ཧ་དྷ་ནག་

པོ་ཤིན་ ་ ེན་པ་དང་།  ། ན་ ག་དག་ལ་རང་དབང་མེད་པ་ཡིས།  འདི་ ་ ་ལས་ངན་ ད་

པ་ཡི་རེ་ ག  །མ་རིག་གཏི་ ག་ ན་པའི་ །  །མོ་བོན་ ན་མའི་ མ་ ིན་ ིས།  ། ལ་ ་ ི་ཤང་

ཤི་ ་ལ།  ། ིག་ཅན་མི་ད ་རོ་ད ་ ང་།  །དམག་མི་ མ་ ོང་ལས་དབང་ ར།  །ཨེ་མ་ལས་

ངན་ ན་ ས་ཡི་རེ་ ག  །ཅེས་ ས་ཡི་ ག་ ེས་པའི་ ས།  ། ན་ ག་དག་གིས་འདི་ ད་དོ།  ། 
ེ་མ་སེམས་ཅན་ ེས་ནས་ཤི་བ་ལ།  །ཅི་ ེ་མོ་བོན་བདེན་ ར་ནས།  ། ལ་ འི་ ད་ ་ང་འ ོ་

ནས།  ། ལ་ ་མི་ཤི་སོས་པ་ན།  ། ན་ ག་ ག་པ་ཤི་བ་ ང་།  །ཞེས་པའི་ཚག་ ང་བ ོད་དེ་

འ ག  །དེ་ལ་ ལ་ ་དག་གི་ཕ་མ་ཡིས།  ། ན་ ག་ ག་པ་ ིང་ ེ་ ེ།  ། ལ་ ་ཤི་ན་ ལ་

རབས་ཆད།  ། ལ་ ་སོས་པའི་ཐབས་ཡོད་ན།  ། ན་ ག་ ད་ ་གཏོང་བ་ལེགས།  །ཞེས་ ས་

ན་ ག་ ད་ ་བཏང་།  ། ན་ ག་ཤ་བཙན་བཞིན་ ་བ ང་།  །མོ་མས་ ང་པ་གཡས་ལ་

འཐེན།  །བོན་པོས་ལག་པ་གཡས་པ་འཐེན།  །ཧ་དྷ་ནག་པོས་ ིང་ ང་ ེ།  །ཤ་ མས་ ད་ ་

ོགས་བཞིར་གཏོར།  །མོ་བོན་ ིམ་ ་ ིན་ཙ་ ལ་ ་ཤི་ནས་འ ག  །མོ་བོན་ ེངས་ཏེ་ ེབས་

ནས་ཤི  །དེ་ ེས་ ན་ ག་དག་གི་ཕ་མ་ཡིས།  །ཧ་དྷ་ནག་པོའི་ ིང་ ང་བསད།  །དེ་ནས་ ན་

ག་ཨ་མ་དེས།  ། ལ་པོ་འ ་མོ་ ི་འོད་ ི།  །མཁར་དང་ ེ་མཐོན་དག་ལ་ གས།  །དེར་ ན་

ིས་ ལ་ས་བ ང་བ་ལ།  །བདག་ ལ་པོ་འབར་ ོན་ ག་དོག་ ེས།  །འཁོར་ ི་དམག་མི་ མ་

ོང་བ ས།  །མཁར་ཕབ་ ན་ ག་ཕ་མ་བསད།  ། ིག་པ་དམག་མི་ ི་ཡིས་ ར།  །དེ་འ འི་ལས་

ངན་ ང་བ་འདི།  །ཅི་ཡི་ ་དང་ཅིའི་ ་ ེན།  །འ ས་ ་ངན་པ་ཅི་ ར་འ ང་།  ། ང་ན་

ངས་ཐབས་ཇི་ ར་ལགས།  །གཤེན་རབ་ ོན་པ་ཉིད་ལ་ །  །ཞེས་ ས་ ོན་པས་ག ངས་པ་

ནི༑  ༑ ལ་པོ་འབར་བའི་ ོན་མ་ཅན།  ོད་ནི་ ་དོན་ཐབས་ལ་མཁས།  །འ ོ་དོན་མཛད་པའི་

བསམ་པ་ཅན།  །དགེ་ ན་སེམས་ལ་ ིག་མི་འ ར།  །དེ་ལ་ནམ་ཡང་ངན་སོང་མེད།  །ཅི་ ར་

ིག་ཅན་མི་ད ་ཡང་།  ། ོན་ ས་ལས་ ོད་ངན་པ་ལས།  ། ོན་ལམ་མ་དག་ ད་ལས་ ང་།  ། 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ེན་ནི་ ིག་པའི་ མ་ ིན་ཚགས།  །འ ས་ ་ངན་པ་ ིན་པ་ནི།  །དེ་ལ་ ལ་ ་ ི་ཤང་ནི།  ། 
བསམ་པ་བཟང་པོའི་ ེན་དག་གསི།  ། མ་ ་ ་ག མ་ ་ ་ ེས།  ། ་ ་ ི་མ་མེད་པར་ ེས།  ། 
ན་ ག་ ི་ཤེས་བསམ་བཟང་ ེ།  །དགའ་ ན་གནས་ ་ ར་ ེས་སོ།  ། ི་ཤང་ཕ་ནི་བསམ་པ་

འ ིང་ཙམ་ ེ།  ། ེབས་པས་ ་ ར་ཅན་ ི་ད ལ་བར་ ེས།  ། ི་ཤང་མ་ནི་བསམ་ངན་ཏེ།  ། 
གས་ ི་སོག་ལེས་ ས་པོ་ག བ་པར་ ེས།  །མོ་མ་ ིག་ང་ ིག་ མ་ནི།  །ཡང་ཤི་ཡང་སོས་

ད ལ་བ་ །  ། ད་མེད་ ས་ལ་ ེད་མོང་མགོ་ཅན་ཞིག་ ་ ེས།  ། ལ་ ིས་མིག་ཟ།  ིག་པས་

་ནས་ཟ།  ངས་པས་ ེ་ལ་ཟ།  ོམ་ནག་པོས་ ིང་ལ་ཟ།  ལ་པས་ ེ་བ་ཟ་ཞིང་།  མེ་མ་ ར་ 
ལ་འབོག  དེ་འ འི་ད ལ་བར་ ེས།  བོན་པོས་ཟ་འདོད་དབང་གིས་མི་ཤེས་ཤེས་ ས་ ན་ ་

ས།  ། ེབས་པས་ད ལ་བ་ཐིག་ནག་གནས་ ་ ེས།  །དེ་ཡང་ ལ་ནག་མགོ་ག མ་པ་ཞིག་ ་

ེས།  །མགོ་གཅིག་སོག་ལེས་གཅོད་ཅིང་མགོ་གཅིག་ཐོ་བས་བ ང་།  །མགོ་གཅིག་ ་རེ་ཅན་ ིས་

གསིས།  །མཇག་མ་ ར་བཙ་ ེད་པ་མེ་ ་ ེག  །ཡང་ཤི་ཡང་སོས་དེ་ ་ ེས།  །གྷ་ཧ་དྷ་ནག་པོ་

ནི༑  ༑ ོལ་སོང་ ན་ནག་ ིང་ཆེན་ །  ། ས་ནི་ཕག་ནག་གཅིག་ ་ ེས།  ། ག་བ ལ་ནི་ གས་

ི་ ར་བཞིས་མནན་ནས།  ། གས་ ི་ ིག་པ་ ན་ ག་དག་གི་ཕ་མ་ནི།  །བཤའ་ག བ་ ེད་

པའི་ད ལ་བར་ ེས།  །མི་ ས་ར་ ག་མགོ་ཅན་ལ།  ། ིན་པོ་ཕོ་མོས་ ་ ི་ ོན་པོ་ཡིས།  ། ོག་

ང་ཁ་ ེས་ ིང་ ང་ཟ་བར་ ེས།  ། ལ་པོ་དམག་མི་ ོང་དང་བཅས།  །ད་ ་ཤི་ནས་ ་མིན་

དང་།  །འཐབ་ ོད་ཆེན་པོ་ ེད་པར་ ེས།  ། ིག་ ངས་དགེ་བ་ ད་པ་ན།  །དགའ་ ན་ འི་

གནས་ ་ ེས།  ། ང་ན་ ངས་ཐབས་འདི་ ་ ེ།  ། ལ་ ་ ན་ ག་ཕ་མ་དང་།  །མོ་བོན་ཧ་དྷ་

ནག་པོ་ད །  ། ལ་པོ་དམག་མི་ མ་ ོང་ མས།  ། ིག་ ིབ་ ས་གཅིག་ ངས་པར་ ར།  །ཅེས་

ག ངས་ ལ་པོ་དགའ་བ་ ེས།  ། ་ མ་འབར་བའི་མེ་ཏོག་ ལ།  །འཇིག་ ེན་ ོན་མ་གཤེན་

རབ་ལགས།  ། ར་ ས་ ིག་ལ་འ ོད་ཚང་བ ི།  ། ིན་ཆད་དགེ་བ་ག ང་བཞིན་བ ང་།  །ཅི་

ར་བ ིས་ན་ ིབ་ ང་ །  །ཞེས་ ས་ ོན་པས་བཀའ་བ ལ་བ།  ། ལ་པོ་འབར་ ོན་ ལ་

གས་ཅན།  །དགེ་ ོད་ ར་ ་བ མས་ན་འ བ།  །བསམ་གཏན་ག ་བ ངས་ཤེས་རབ་མདའ་

འཕངས་ནས།  ། མ་ཤེས་ ལ་བ ད་ཉོན་མོངས་ད ་གསོད་དགོས།  །བདེར་གཤེགས་ ་གཤེན་

ིད་པ་ལ།  །མཚན་ ང་ ག་འཚལ་ན་ ར་ ་འ ང་།  །འ ོ་ལ་ ིན་གཏོང་ ལ་ གས་བ དེ།  ། 



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ན་ ་མི་ཐོགས་ ིབ་པ་འ ང་།  །ཞེས་ག ངས་ ལ་པོས་ཡང་ ས་པ།  ། ་མིའི་ ོན་པ་ ོན་

མའི་མཆོག  །ས་ལེ་གསལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ ན།  ། ང་ ིད་བ ་བའི་མ ེན་ ་ཅན།  །བདག་དང་

བདག་འ འི་ ིབ་ ང་ ིར།  །བདག་གི་གནས་ ་འ ོན་པར་ །  །ཞེས་ ས་ ོན་པ་གཤེན་རབ་

ཉིད།  །གསེར་ ི་ཆགས་ཤིང་ ག་ ་འཛན།  །གསེར་ ི་ཤིང་ འི་ ི་ལ་བ གས།  །ག ང་ ང་

སེམས་དཔའ་ ོང་དང་ ་བ ་དང་།  །འཁོར་བཅས་ ི་ཐང་འ མས་པའི་ ིང་།  ། ོང་ ེར་ ན་

བ་འ ས་པར་ ོན།  ། ག་དང་རིམ་འ ོ་བ ་བ་བ ིས།  །མཁར་ནི་ཤོད་པ་བ ེགས་པ་ །  ། 
ས་ ་ ་ལོ་ག ་ལོ་ཡིས།  །ཉི་ ་གཉིས་ ི་ ར་ཡང་ བ།  །གསང་བ་ཡིད་ ི་ ེ ་ ང་གིས།  ། 

པ ྨ་རིས་ ི་གདན་ཡང་བཏིང་།  ། ལ་པོ་འབར་བའི་ ོན་མ་ཡིས།  །གསོལ་ཟས་རོ་མཆོག་བ ་

དང་ ན།  །ནོར་ ་རིན་ཆེན་གཟི་འབར་ ལ།  ། ེ་མ་ ོན་པ་ གས་ ེ་ཅན།  ། མ་པ་ཐམས་

ཅད་མ ེན་པ་ཡི།  །གཤེན་རབ་མི་བོ་ ོན་མའི་མཆོག  ། ལ་ ན་ ི་ཤང་ནད་ ིས་ཟིན།  །ནད་

དེ་ཅིས་ ང་མ་སོས་པར།  །ཕ་མ་མོ་བོན་ ན་ ག་ཧ་དྷ་དང་།  །དམག་མི་ ན་ཆད་ ིག་ལ་

གནས་པ་འདི།  །ཅི་ཡི་ ་དང་ཅི་ཡི་ ེན།  ། ོན་པའི་ ོན་མས་བདག་ལ་བཤད་ ་གསོལ།  །ཅེས་

ས་ ོན་པས་བཀའ་བ ལ་བ།  ། ོན་ཚ་ ་མ་ ལ་ ་དེ།  །ཚ་ ོད་དམག་དཔོན་བསད་བཅད་

ས།  །ཚ་ ད་གཏོ་ ལ་ཡེ་མ ེན་ལ།  ། ོག་གཅོད་ ང་བའི་ ོམ་པ་ ངས།  །དགེ་བ ་ཚད་

མར་ ོད་པ་ཡིས།  །འདིར་ནི་ ལ་ ར་ ེས་པའོ།  །ཚ་ ང་ ོན་ ི་ ོག་བཅད་ མ་ ིན་ཡིན།  ། 
ཕ་མ་མོ་བོན་ཧ་དྷ་ མས།  ། ལ་ ས་དགེ་བ་ ོད་པ་ལ།  །མོ་མས་ ིག་ ོད་འཁོར་བ་ཡིན།  ། 
ལ་པོ་ ོད་ནི་ ་མ་འ ར་གཤེན་ ེས།  །དམག་མི་ མས་ནི་ ད་མོ་བ།  །བདག་ནི་འ ར་

གསས་ཡིན་ཞེས་ ས།  །དེ་ མས་ མ་ ིན་ ས་འདིར་འཚགས།  །དེ་བས་ ིབ་པ་ ས་འདིར་

ངས།  །ཞེས་ག ངས་ ལ་པོ་འཁོར་བཅས་ ིས།  ། ོན་པའི་ཞབས་ལ་ ག་འཚལ་ཏེ།  །བདེར་

གཤེགས་ ོང་གི་མཆོད་པ་བཤམས།  ། ིང་པོ་བ ོད་ཅིང་བ ོད་པ་ ས།  །འཁོར་བ་དོང་ ག་

ིང་པོ་བ ོད།  །རིས་ ག་ ད་ ིས་ཚམས་པར་ ས།  །བདེན་པའི་དོན་ཡང་བ ན་པ་ཡིན།  ། 
ས་དང་ཆོ་འ ལ་ཆེན་པོ་ ང་།  ། ལ་པོ་དམག་མི་ མ་ ོང་བཅས།  །མཁའ་ལ་འོད་བཞིན་

མངོན་སངས་ ས།  །འཇིག་ ནེ་ཁམས་ནི་བད་ེལ་བཀོད་།  ། ད་ནས་ ལ་པོ་འབར་ ོན་ ས།  ། 
དཔོ ་ལག་ངན་ ་བ་དང་།  །དཔོ་ཟ་ཐང་མོ་ ལ་ ་ ས།  །དེ་ལ་མཚན་ ན་ ེ ་བཞི་ཡིས།  ། 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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གཤེན་རབ་དག་ལ་ ར་ ས་པས།  །ཨེ་མ་ཡབ་གཅིག་གཤེན་རབ་མཆོག  །འཇིག་ ེན་ ོང་བར་

ར་ཙམ་ ིས།  །འ ོ་བ་ ག་མེད་སངས་ ས་ནས།  ། ལ་ ་ མ་ ལ་ ས་པ་འདི།  །ཅི་ཡི་ ་

དང་ཅི་ཡི་ ེན།  །ད ིངས་དང་ཡེ་ཤེས་ཐབས་ ི་ །  ། ་ག མ་མཁའ་ལ་ཡལ་བ་གཅིག  །ཅེས་

ས་ ོན་པས་བཀའ་བ ལ་བ།  །དཔོ་ ལ་ ན་ ས་སངས་ ས་པ།  །ཚགས་བསགས་ ིབ་པ་

ང་བ་ཡིན།  ། ལ་ ་མིང་ ིང་ ས་པ་འདི།  ། ལ་ ་ ེ་བ་ ་བ ་ །  །མཚམས་མེད་ ིག་པ་

ོད་པ་ཡིན།  ། ས་འདིར་ ལ་ ་ ེས་པ་ ེ།  །ད་ ང་ ག་མ་མ་དག་པས།  །བདག་ཉིད་ ་ངན་

འདས་ཙམ་ན།  །ཐར་པའི་གོ་འཕང་གཟོད་ཐོབ་བོ།  ། ིང་མོ་དཔོ་ཟ་ཐང་མོ་ནི།  ། ོན་ནས་

བདག་དང་མེ་ཏོག་འཐོར།  ། ོན་ལམ་ ན་ཅིག་བཏབ་པ་ཡིས།  །བདག་གི་ ོགས་ ་ ན་པ་

ཡིན།  །དེ་ ིར་ ལ་པོས་ ལ་བ་ལགས།  །ཞེས་ག ངས་དཔོ་ཟ་ཐང་མོ་ནི།  ། ོན་པ་གཤེན་རབ་

ཁབ་ ་བཞེས།  །ཁོད་མ་ནེ ་ ང་དག་ ་བ ས།  །དགའ་ ོན་བ ་ཤིས་ ་གསོལ་ ས།  །ནོར་

ིན་དག་གིས་གཡང་ཡང་ ན།  ། ས་ ་ ང་འ ེན་ ད་འ ེན་འ ངས།  ། ་མོ་གཤེན་ཟ་ནེ ་

ང་བ མས།  །མི་ནོར་ ་ད ་ཕོགས་ ་ ིན།  གཏོ་ ོ་ད ད་ ོ་བཀའ་ ་གཏད།  །དེ་ནས་ ི་

རོལ་ཚལ་བཞི་ །  ། ་ ད་གཤེན་ ད་ ིད་ ད་དང་།  །དོན་ ད་ ད་ ེ་བཞི་ མས་དང་།  ། 
མདོ་བ ་བོན་ ི་འཁོར་ལོ་བ ོར།  ། ང་འ ེན་ ད་འ ེན་དག་ལ་གཏད།  ། ལ་པོ་དཔོ་ཡི་

འ ོ་དོན་མཐར་ ིན་ནོ།  །ག ང་ ང་ འི་བོན་མདོ་འ ས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ ད་ལས།  ལ་པོ་

དཔོ་ཡི་འ ོ་དོན་མཛད་ཅིང་དཔོ་ཟ་ཐང་མོ་ཁབ་ ་བཞེས་པའི་ལེ ་ ེ་བ ་བའོ།།  །།  
 

༼ ལེ ་བ ་གཅགི་པ།  བ ན་པ་ མ་ག མ་ སེ་བཞག་གི་མཛད་པ། ༽ 
 

༈ དེ་ནས་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ལ།  །གསང་བ་མདོ་ ད་ ིས་ ས་པ།  །ཨེ་མ་ཤེས་རབ་ ལ་

ང་བའི།  ། ོན་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད།  །ཀོང་ཙ་འ ལ་ ི་ ལ་པོ་ཡི།  །དགོངས་པ་

ཡོངས་ ་ བ་པ་ཡི།  ། ་དང་ ནེ་ མས་ཇི་ ར་ལགས།  །ཞེས་ ས་ ོན་པས་བཀའ་བ ལ་བ།  ། 
ེ་མ་འ ས་པའི་འཁོར་ མས་ཉོན།  །གང་ ་འཛམ་ ིང་ ་ཚགས་ནས།  ། ལ་པོ་ས་ཡི་ ིང་ 

པོ་ལ།  ། ་ནི་ཆེ་བ་ ག་ ོ་གསལ།  །དེ་ཡིས་ཕ་ཡི་མགོ་བོ་བཅད།  །འ ིང་བ་ ང་ ེམས་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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མཆོག  །དེ་ཡིས་མ་ཡི་ ་མ་བཅད།  ། ་ ང་གསལ་མཆོག་དགེ་བ་ ད།  ། ན་ ་ ་བོ་གཉིས་ 
ཚ་འཕོས་ཏེ།  །བདག་ནི་ ལ་ ་ ིག་པ་ཅན།  ། ་ ིན་ནག་པོར་ ེས་ ར་ནས།  །ག ང་པོ་དགེ་ 
བ་ ོད་པ་ཡི།  ། ོགས་ཤིག་ ེད་པའི་ ོན་ལམ་བཏབ།  ། ལ་པོ་གསལ་མཆོག་ཚ་འཕོས་པས།  ། 
འོལ་མོ་ ིང་གི་ བ་ ོགས་ །  ། ལ་ནི་ ་ལག་འོད་མའི་ ིང་།  །མཁར་ནི་ ི་ ོ་ ེ་བ ་ནས།  ། 
ོང་ ེར་འ ལ་བ ར་བཀོད་པ་ །  །ཡབ་ཀ་དྷ་ལ་གསེར་འོད་དང་།  །བ ན་མོ་ ་ ི་གསས་

འོད་མའི།  ། ས་ཀོང་ཙ་འ ལ་ ི་ ལ་པོར་ ེས།  །དེ་དད་པ་བསོད་ནམས་དགེ་ ོབས་ ིས།  ། 
་ ད་བདལ་བའི་མཚ་ ིང་ །  ། ིན་པོ་ ོང་གསི་ ོགས་ ས་ཏེ།  །གསས་ཁང་ཆེན་པོ་བཞེངས་ 

པ་ཡི།  ། ང་ ོ་ ེ་ ་ མ་གཞི་ལ་ ང་ ་ ེས།  །མཚ་ཁར་ ིང་ཐོན་ བ་ལ་ཉེ་བ་ལ།  །བ ན་ 
མོ་གཉེན་ མ་འོད་མ་གསལ།  །གཡོག་འཁོར་བཅས་པས་ཚར་ནས་མཐོང་།  །གསང་ཚག་ མ་ 
ལ་ཤོར་བའི་ཉེས་པ་ཡིས།  ། ིན་པོའི་དམག་ ོང་ཐེ་ལེས་བཏབ་ནས་ ེར།  །དེ་ཚ་མགོན་བ ན་

འི་ ོང་ ེར་ནས།  ། ་ཨེན་ཙ་ལན་མེད་ གས་ ེ་ ེས།  །ཀོང་ཙ་འ ལ་ ི་ ལ་པོ་ཡི།  །དགེ་

ོས་མཐའ་ ་ ིན་ འི་ ིར།  ། ེ ་ ང་ཙ་བེར་ ང་འ ིང་ཅན་ ་ ོན།  ། ་ ིན་མཚམས་ ི་

ག ་བོ་མཛད།  །དགེ་དང་མི་དགེའི་ཤན་ ག་ ེས།  །དགེ་བའི་ ོས་ཐེབས་ ་མི་ ལ་ ར་ཏེ།  ། 
ཀོང་ཙ་ ལ་པོ་ཡིད་རང་རབ་ ་ཐོབ།  །དགེ་བའི་ ོས་མཁན་ཨན་ཙ་ ་ལ་ ས།  །དེ་ཚ་ ་ ་

ཡིད་བཞིན་ ོན་ལམ་ ེས།  ། ིན་ ི་རལ་ག་ ོན་ཞིང་གསེར་ ི་རལ་ ི་ཐོགས།  ། ་ཡི་ ་ཙ་ ང་

ལ་ཐོར་ག ག་ཅན།  །གསས་ཁང་བ ིགས་པའི་ལས་ནི་ངེད་ ིས་ ེད་དོ་ཟེར།  །དེ་ཚ་ ིན་པོ་

་ངན་དམོད་པ་ ེས་ ིས་ནི།  ། ིན་ ིས་གསས་ཁང་བ ིགས་ །  ། ལ་ཉིད་གསང་ཚག་

ཉམས།  ། ེ ་ ང་ཙ་བེར་ཅན་ ོད།  ། ོབ་དཔོན་དགོས་སམ་ཅི།  །ཞེས་པས་ཨེན་ཙས་ལན་

ག ངས་པ།  ། ས་རིན་པོ་ཆེ་འོད་ ིས་དཔེའི་གཞི་བཏིངས་ཏེ།  ། གས་འ ལ་ ི་བང་མཛད་

ིས་དོན་ཁོག་ བ་ ེ།  །དབང་བོ་ཉི་མའི་ཟེར་ལ་བདེན་ལམ་ ང་།  །རིག་པ་གར་ ིན་འ ་བའི་

ཚག་གིས་འ ་ ར་ཏེ།  ། ོ་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐམས་ཅད་མ ེན་པར་ཤར།  ། གས་འ ལ་ ེས་

ེས་པས་ ོབ་དཔོན་དགོས་སམ་ཅི།  །ཞེས་པས་ ིན་པོ་ ེངས་ཏེ་སོང་།  །དེར་ ་ ་ ་མ་ཡིན་

ིས་བ ིགས།  །དེ་ ིང་ ལ་ ན་ ིན་ ིས་བ ིགས་པས་བ ན།  །བར་གཉེན་པོ་ ས་བཏགས་

པས་བ ིད།  །ནང་ ་འ ལ་ ས་ ིས་པས་བ །  ། ོས་ མ་པོ་ ས་མཛད་པས་ལེགས།  །ལག་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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བསོད་ ན་མིས་ ངས་པས་ བ།  ། ིན་བདེར་གཤེགས་ ས་བ བས་པས་ ས།  །བ ན་པ་ མ་

ག མ་ ེས་བཞག་མཛད་པས་ནི་ངོ་མཚར་རོ།  །དེ་ཡང་གསས་ཁང་ཞལ་ ོས་ །  ། ོན་པ་གཤེན་

རབ་འཁོར་བཅས་ ན་ ངས་ནས།  ། ་ཡོན་གསེར་ ི་བན་ ང་ལ།  །རིན་ཆེན་ ་ཚགས་བ ད་

པ་དང་།  །དར་ཚན་མཛས་པའི་ ད་གོས་ ལ།  །བ ་གསལ་མཛས་པའི་མཆོད་ ིན་བཤམས།  ། 
དཀར་ནག་བ ་གསལ་ཞལ་ ོས་མཛད།  །དེ་ཚ་བ ད་ནི་ག ག་པའི་ཚགས།  ། ོགས་བཞི་དག་

ནས་བར་ཆོད་བ མས།  །དེའི་ཚ་མཚན་ ན་ ེ ་བཞི་ཡང་།  ། མས་པའི་ ོ་ཆེན་ ་བཞིར་

ལ།  །ཤར་ནས་ཟོ་བོ་ད ་ད ་ ང་།  ། ང་ནས་གཟེ་མ་ད ་ད ་ ང་།  ། བ་ནས་ ་ཅོ་ད ་

ད ་ ང་།  ། ོ་ནས་རོམ་པོ་ད ་ད ་ ང་།  །འཇིགས་པའི་ད ་དང་ཞལ་ ི་བ ོ་ ་ཡིས།  ། 
བ ད་ ིན་བར་ཆོད་དམག་ མས་ ང་མཚམས་བཅད།  །མཐའི་ གས་རིའི་ བ་ ་ཐམས་ཅད་

མ་ ས་བདས།  །བ ོ་རག་ཤ་ག་ེཞི་ ན།  གེ་ ད་ ལ་ ལ་ མ།  ཞེས་བ དོ་བ ད་དང་ ིན་པོ་

བ ལ།  །དེ་ ེས་གཙ་བཞི་བདེར་གཤེགས་ ོང་ ་བ ད།  །མཁའ་ལ་ ིན་ད ང་གཏིབ་པ་ ར་

ོན།  ། ིན་ བས་ ད་ ང་ཆོ་འ ལ་བ ན།  །ས་ཡང་ མ་པ་ ག་ ་གཡོས།  །དེ་ཚ་ཀོང་ཙ་

འ ལ་ ལ་ ིས།  ། ོན་པ་ལ་ནི་ངེས་ ས་པ།  །ཤེས་རབ་ ལ་ ང་ ོན་པའི་མཆགོ  །ཕོ་ ང་ ན་

ིས་ བ་པ་དང་།  །གཙ་བཞི་བདེར་གཤེགས་ ོང་ ་བ ད།  །མཁའ་ལ་ ིན་བཞིན་གཏིབ་ནས་

ང་།  ། ིན་ བས་ཆེ་ ་བབས་པ་དང་།  །མཆོད་པ་ ིན་ད ང་འ ང་བ་ཡི།  ། ་དང་ ེན་ 
མས་ཇི་ ར་ལགས།  ། ོན་པས་འཁོར་ལ་བཀའ་བ ལ་བ།  །ཕོ་ ང་ ན་ ིས་ བ་པ་ནི།  ། ལ་ 

པོ་དད་པ་ ེས་པ་དང་།  །བསོད་ནམས་བསགས་པའི་ ་ལས་ ང་།  ། ེན་ནི་ ན་བཟང་ གས་

ལ་པའི།  །ཨེན་ཙ་ལན་མེད་ ་ཡིས་ ས།  །མཁའ་ལ་བདེར་གཤེགས་ ིན་ ར་འ ས།  ། གས་

ེས་འ ོ་དོན་གཟིགས་པ་ ེ།  ། ལ་པོ་དག་པའི་ ང་བ་ཡིན།  །བདེ་བར་གཤེགས་པ་གཙ་བཞི་

ནི༑  ༑ད ིངས་དང་ཡེ་ཤེས་མཁའ་ལ་མཉམ།  །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ ང་ ་འ ེལ།  །ཚད་མེད་

བཞི་ཡི་ གས་ ེ་ ང་།  །དིང་འདིར་ཡོན་བདག་ ེད་པ་ནི།  ། ོན་ ་ ལ་པོ་གསལ་མཆོག་

གིས།  །བདག་ལ་དགེ་ཚགས་བསགས་པ་ཡི།  ། ་མའི་ལས་འ ེལ་བཞག་པ་ཡི།  །བ ན་པ་ མ་

ག མ་ ེས་བཞག་ནི།  །འ ོ་དནོ་མཐའ་ ་ ིན་པའོ།  །ཞེས་ག ངས་བ ་ཤིས་ཞལ་ ོས་དང་།  ། 
དིང་འདིར་ ་ ོར་ཡོན་ ི་བདག  ། ོས་བཙན་ཀོང་ཙ་འ ལ་ ལ་དང་།  ། ི་བཙན་རིས་ ག་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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སེམས་ཅན་ མས།  །གསས་ཁང་ཆེན་པོ་བཞེངས་པ་དང་།  །བདེར་གཤེགས་ ོང་གི་མཚན་

བ ོད་ཅིང་།  །བ ན་པ་ མ་ག མ་ ས་ ར་ནས།  །དགེ་བ་མཐའ་ ་ ས་ ར་ཏེ།  ། ན་ ིས་

་མེད་འ ས་ ་ཐོབ་པར་ཤོག  །ཅེས་ག ངས་སོ།  །ཀོང་ཙ་ལ་སོགས་འཁོར་དགའ་མ ་ ེས་ ་

ཡི་རང་ནས།  །དགའ་ ོན་མཆོད་པ་ཆེར་ ས་སོ།  །དེ་ནས་ཀོང་ཙ་འ ལ་ ལ་ ིས་ ་མོ་འ ལ་

བ ར་ཁབ་ ་ ལ།  ། ས་ ་འ ལ་ ་ ང་འ ངས་ཏེ།  །ག ག་ལག་ ིས་ ི་བོན་ལ་མཁས།  ། 
དེ་ལ་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ ིས།  ། ་འ ལ་ ང་བ་བཞི་ ན་པས།  ། ི་ ོན་ ལ་བཞད་དག་ ་

ོན།  །བ ་ཤིས་ཞལ་ ོས་ཆེར་ ས་སོ།  །ག ང་ ང་དག་པའི་བོན་མདོ་འ ས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་

ད་ལས།   བ ན་པ་ མ་ག མ་ ེས་བཞག་མཛད་པའི་ལེ ་ ེ་བ ་གཅིག་པའོ།།  །།  
 

༼ ལེ ་བ ་གཉསི་པ།  བ ད་ ི་ཆ་ོའ ལ་བ ན་པ་བ ལ་བའི་ ོར།༽ 
 

༈ དེ་ནས་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ལ།  །གཤེན་ཟ་ནེ ་ ང་གིས་ ས་པ།  །མཆོད་པ་ ལ་ནས་

ས་པའི་མདོ།  །ཨེ་མ་ཡབ་གཅིག་གཤེན་རབ་མཆོག  །དཔའ་བ ན་འ ར་མེད་ཐམས་ཅད་

མ ེན།  ། ལ་པོན་ ེས་ ི་ས་ཡང་ནོན།  ། གས་ ེ་འ ོ་དོན་མཛད་ལ་བ ོད།  །བདག་ནི་ བ་

པས་ ོ་བ ས་ ེ།  །ལན་ཅིག་འ ལ་པས་ ོ་རེ་འ ོད།  ། ག་ ་ ང་དང་གཟིག་ ་ ང་།  །ལས་

ངན་འ ེལ་པས་ ིང་རེ་ ེ།  །ལན་ཆགས་འཇལ་ཏེ་ ་མ་ ིན།  །འདི་ཡི་ལས་འ ེལ་ཇི་ ར་

ལགས།  །དང་པོ་བ ད་ མས་གང་ནས་ ང་།  །བར་ ་བ ད་དེ་གང་ ་གནས།  ། ོན་པའི་

བདེན་པར་བར་ཆད་ཅི།  །ཐ་མར་བ ད་ མས་ཇི་ ར་ ར།  །ཅེས་ ས་ ོན་པས་བཀའ་བ ལ་

བ༑  ༑ནེ ་ ང་ལ་སོགས་འཁོར་ མས་ཉོན།  །གཤེན་ ི་ གས་ལ་འ ལ་པ་མེད།  །མངོན་ཤེས་

གསལ་བས་བ ་མི་ ས།  །བདེན་པའི་དོན་ལ་ ན་པ་མེད།  །ཉི་མའི་ད ིལ་ན་ ན་པ་མེད།  ། ེ་

འ ོ་ ང་ལ་མི་བ ེན་མེད།  ། ོག་ཆགས་ ་ལ་མི་འ ང་མེད།  །བདེར་གཤེགས་བཀའ་ལ་མི་ཉན་

མེད།  །ག ང་ ང་བོན་ལ་མི་ ོད་མེད།  །བ ་བའི་ཁ་ལ་ཉན་པ་མེད།  །གཤེན་རབ་གཅིག་ ར་

མངོན་སངས་ ས།  ། བ་པས་འ ན་ཏེ་དོ་བ ོས་ནས།  །བདག་གི་འ ན་ ར་སོང་བ་ཡིན།  ། 
ནེ ་ ང་བ ད་ ིས་བ ས་པ་དེ།  ། ོན་ ི་བཟའ་འ ེལ་ ོན་ལམ་ཡོད།  ། ག་ ་གཟིག་ ་ཡོད་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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པ་དེ།  ། འོ་ ོད་དང་ ་མོ་ ོད།  ། ་མའི་བཟའ་འ ེལ་ཡོད་པ་ཡིན།  །དང་པོ་བ ད་ མས་

གང་ནས་ ང་།  །མ་རིག་མ་ ོགས་ ད་ལས་ ང་།  །བ ད་ལ་ མ་པ་ ་ཡོད་དེ།  ། ན་ནས་

ཉོན་མོངས་པ་ཡི་བ ད།  ། ང་པོ་ཉེ་བར་ལེན་པའི་བ ད།  །འཆི་བདག་ལས་བཙན་དག་གི་

བ ད།  ། ་མ་འ ལ་པ་ག གས་བ ན་བ ད།  ། ་ཡི་ ་ཡི་བ ད་དང་ །  །དེ་ཡང་ཉོན་

མོངས་བ ད་ལ་ །  །འདོད་ཆགས་ ་བོ་བ ད།  །ཞེ་ ང་མེ་འབར་བ ད།  །གཏི་ ག་ ན་

འཐིབ་བ ད།  །ང་ ལ་ ག་རིའི་བ ད།  ། ག་དོག་ ང་འ བ་བ ད་དག་གོ  །ཉོན་མོངས་

བ ད་ ིས་བཞེན་བཏབ་པས།  ། ང་པོ་ ་ནི་ཉེ་བར་ ངས།  །ཟག་བཅས་ ང་པོ་ མ་ ་ལ།  ། 
མངོན་པར་ཞེན་པ་ ང་པོའི་བ ད།  ། ་མའི་ལས་དང་ ི་མའི་ལས།  ། ོག་ནི་ ེན་ ིས་འགག་

པ་ལ།  །འཆི་བདག་ལས་བཙན་བ ད་ཅེས་ །  །འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ ་ མས་ནི།  ། ་མ་ཡིན་

ཏེ་དེ་ལ་ཞེན།  ། ་མ་ག གས་བ ན་བ ད་དག་གོ  ། བ་པ་ ་མ་ག གས་བ ན་བ ད།  ། 
ཚངས་རིས་མ་མཐའི་ ང་ ོགས་ནས།  །བ ད་ ལ་ ན་པའི་ ིང་ཆེན་ནས།  །བ ད་ནི་དགའ་

རབ་དབང་ ག་ །  །བ ད་ནི་ ་ལག་ཐོད་ ེ་དང་།  ། ང་མ་ག མ་མོ་ ག་འ ང་ལ།  ། ་ནི་

བ ད་ ེ་ བ་པ་ལག་རིང་ ང་།  ིན་མོ་ ག་འ ང་ ིང་རིང་ ངས།  ། ་བ ད་ ག་འཇིག་

ེན་ ོང་བ་བཞི།  །འཐབ་ ེད་ཆགས་ ེད་གཡེང་ ེད་དང་།  ། ོངས་བར་ ེད་པ་དང་བཞིའོ།  ། 
མཚན་ ་འདདོ་པའི་མདའ་ ་ཐགོས།  ། ིང་མོ་འདོད་པའི་ ག་འ ར་ ག  །གཡོ་ ་ མ་ ་ ་

གཉིས་འཆང་།  །འཁོར་ནི་བ ད་ ེ་བ་ད ་ ིར་བཅས།  །དེ་ནི་བ ད་ ི་ ང་ ངས་ལགས།  ། 
དེ་ལ་བ ད་ ི་གནས་པ་ནི།  །འཇིག་ ེན་ ེགས་དང་ ིབ་པ་ཅན།  །མི་དགེ་ལོག་པར་ ོད་

མས་ལ།  །དེ་ལ་བ ད་ནི་ ག་ ་གནས།  །འཇིག་པ་ ང་བོ་ ེན་ལ་ མ་ཤེས་སོ།  ། ེག་ནི་ 
ག་ ེག་ ག་ ས་ ེགས་པའོ།  ། ིབ་པ་ མ་པ་ག མ་ཡིན་ཏེ།  །ཉོན་མོངས་ ིབ་དང་ལས་ ི་

ིབ།  །ཤེས་ འི་ ིབ་པ་ཅན་ལ་ནི།  །བ ད་ནི་ ་པོ་ ག་ ་གནས།  ། ོན་པའི་བདེན་པར་བར་

ཆོད་ནི།  ། ོན་ ི་ལས་ ིས་འ ེལ་པ་ ེ།  ། ལ་པོ་ཀ་དྷ་ལ་གསེར་འོད་དང་།  ། ་མོ་མ་དེ་ལ་

ེས།  ། ་ ་ ་དལ་འ ོར་ ེས་དང་ནི།  །རབ་གསལ་ ལ་ གས་ཅན་དང་བཞི།  །གཅེན་ག མ་

ག་ཀ་ ི་ལ་ཤེལ་ ི་ ག་ ག་ ་ ོམ།  །ག ང་པོས་ ལ་ས་བ ང་པ་ལ།  །ཡབ་ ིས་ ལ་ ིད་

ག མ་ ་བགོས།  །ཆ་གཅིག་གཅེན་ག མ་བ ོམ་བ ག་ ིས།  །ཆ་གཅིག་ག ང་གིས་ ལ་ ིད་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ིས།  །ཆ་གཅིག་གཞན་ལ་ ིན་པ་ཐོངས།  །ཞེས་ ས་ག ང་གིས་མ་ ིན་ཏེ།  ། ་གེ་ ང་ ་

མཁར་ ་ཞེན།  །དེར་འབངས་ ིས་ ལ་ ་མདའ་ཡིས་བསད།  ། ་བོ་ག མ་ ིས་བ ད་ ར་

དམོད།  །གཅེན་ག མ་ ས་ག མ་གཤེན་རབ་ ར།  །ག ང་བོ་བ ད་ ེ་ བ་པའོ།  །དེ་ ིར་

ལས་ ིས་འ ེལ་པའོ།  །ཡང་ ོན་པའི་བདེན་པར་བར་ཆོད་ནི།  ། ོན་པ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་

ལ༑  ༑བ ད་ སི་བར་ཆོད་མི་ ིད་དོ།  །བདེན་པའི་བོན་ནི་ག ང་ ང་བོན།  །དེ་ལ་བ ད་ ི་

ལས་འ ས་དེ།  །ག ང་ ང་བནོ་ལ་ ོད་པ་ཡི།  །འ ོ་བ་ མས་ལ་བར་ཆོད་དེ།  །འ ོ་བ་འ ལ་

པས་རང་བ ད་ ེད།  །ཉོན་མོངས་ ིབ་པས་ ིབ་པ་ལ།  །བ ད་ ི་འདོད་པའི་མདའ་ ་ཕོག  ། 
ལས་ ི་ ིབ་པས་བ ིབས་པ་ལ།  །བ ད་ ིས་འཇིག་ ེན་ ོང་བཞི་བ ང་།  །ཤེས་ འི་ ིབ་པས་

བ ིབས་པ་ལ།  ། ་ཡི་ ་ཡི་བ ད་ ིས་བ ས།  །མདའ་ ་ཕོག་པ་ཉོན་མོངས་བ ད།  །འཇིག་

ེན་ ོང་བཞི་བ ངས་པ་ ང་བོ་ ངས།  །ཆགས་ཤིང་ཞེན་པ་ ང་བོའི་བ ད།  །ཡང་ཡང་ ང་

པོ་ཉིང་མཚམས་ ར།  ། མ་ཤེས་ཞེན་ ལ་ ་ལ་ཆགས།  །ཞེན་པ་ ་མ་ག གས་བ ན་བ ད།  ། 
འ ས་ ས་འཇིག་པའི་འཆི་བདག་བ ད།  ། མ་ ོག་ ་ཡི་ ་ཡི་བ ད།  །ང་བདག་འཛན་པ་

བ ད་ཡིན་ནོ།  །དེ་ནས་གཤེན་ཟ་ནེ ་ ང་མས།  །གཤེན་རབ་ཡབ་ལ་ཡང་ ས་པ།  །ཡབ་

གཅིག་གཤེན་རབ་མི་བོ་ལགས།  །གཤེན་རབ་བདེན་པར་ ོད་པ་ལས།  །མི་བདེན་བ ད་ ིས་

བ ་བའི་བ ད།  །ཆོ་འ ལ་ ོན་ ལ་ཇི་ ར་ལགས།  །གཤེན་རབ་ཡབ་ ིས་བཀའ་བ ལ་བ།  ། 
ཉོན་ཅིག་གཤེན་ཟ་ནེ ་ ང་ལ།  ། ང་བ་དང་ནི་ ན་པ་བཞིན།  །འ ེལ་མེད་སོ་སོར་ ང་ ར་

ང་།  །འ ེལ་བཅས་བ ད་ནི་སེམས་ལས་ ང་།  །སེམས་ལ་དགེ་ ིག་གཉིས་མི་སེམས།  །དགེ་ 
བ་ཐར་པར་ ་མེད་ལམ།  །མི་དགེ་ ིག་ཏོ་བ ད་ ི་ལས།  །རང་གི་ མ་ ོག་ལས་ལས་ ང་།  ། 
མ་ ོག་ཆོམ་ན་བ ད་དང་ ལ།  །དེ་ལས་ མ་པར་ ོག་ ལ་ །  །དེ་ལ་བ ད་ ེ་ བ་པ་

ཡིས།  །བདག་ ོང་ ེར་ལང་ལིང་ ་འཆག་ཚ།  །རི་དང་ ་དང་མེ་འོབས་ ལ།  །བདག་བཟོད་ 
པ་བ ོམ་པས་རི་དང་ །  །མེ་འོབས་པད་མའི་ཚལ་ ་ ར།  །གཤེན་རབ་ཡབ་ལ་བོན་ཉན་

ས།  ། བ་པས་ཡབ་ ི་ ལ་བ ན་ནས།  ། ས་ནི་གཤེན་རབ་མི་བོ་ ོད།  །ཡབ་ ི་བཀའ་ངག་

ཚག་ག མ་ཉོན།  ། ལ་ ་ ལ་ ིད་ ོང་བ་ལ།  ། ལ་ ིད་བོན་ ་མ་ ར་ཅིག  །བོན་ནི་བ ་

ེད་ ན་ ི་ཚག  །ཡབ་ ེས་གངོ་མས་འདི་མ་ ས།  །འདི་མ་ ས་ལ་ ལ་ ིད་ ོངས།  །ཞེས་ཟེར་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ོན་པས་ལན་ ས་པ།  །བ ད་ ེ་ བ་པ་ ར་ཉོན་དང་།  །ང་ནི་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ལས།  ། 
ེས་པ་ང་ལ་ཡབ་གཞན་མེད།  །ག ང་ ང་འ ར་མེད་བོན་ལ་ནི།  ། ན་ཞེས་ཟེར་མི་ ོད་བས་

མེད།  ། ོད་རང་ལ་རང་ ན་མ་འདེབས་ཤིག  །ཅེས་ ས་བ ད་ ེ་ ོག་ནས་སོང་།  །གཤེན་རབ་

མ་ལ་མེ་ཏོག་འཐོར།  ། བ་པ་ མ་ ་ ལ་ནས་ ང་།  ། ས་གཅིག་གཤནེ་རབ་ ་ཡི་ །  ། མ་ 
ལ་བདེན་ཚག་ཅི་ཡོད་ཉོན།  །ཡབ་ ལ་པོན་འ ལ་པའི་བོན་ཡང་ཟིན།  །ཡབ་ ལ་པོན་འ ལ་

པའི་བོན་འདི་ ོངས།  ། ་ཐོག་ ི་ ེར་རི་ གས་གཤོར།  །གཞོན་ ་ ན་ ི་ལས་ ་ཡིན།  །ཞེས་

མི་དགེ་ ིག་ལ་བ ལ་མ་བཏབ།  །དེ་ལ་གཤེན་རབ་ལན་བཏབ་པ།  །བ ད་ ག་ཤོར་བ་གཞོན་

་ཉོན།  །ངས་འ ལ་པའི་བོན་འདི་གདོད་ནས་ ངས།  །མ་འ ལ་པདེན་པའི་བོན་ལ་ ོད།  ། 
ག ང་ ང་མི་འ ར་ ལ་ ིད་ ོང་།  ། ་ཐོག་ ི་འ ེད་བ ད་ ི་ལས།  །ངན་སོང་འཁོར་བའི་

གཞེན་འདེབས་ཡིན།  ། ོད་བ ད་ ག་རང་བ ད་རང་ལ་འབབ།  །གཤེན་རབ་བདེན་པའི་དོན་

ད་པས།  །དགེ་ ན་སེམས་ལ་ ིག་མི་འགོས།  །ཞེས་ག ངས་བ ད་ ག་ ེངས་ནས་སོང་།  ། 
གཤེན་རབ་ ོ་བཞི་མཛད་འཆད་ ས།  ། བ་པ་གསས་ཆེན་ ་བཞིར་ ལ།  ། ེ་མ་ ོན་པ་གཤེན་

རབ་ཉིད།  །ངེད་གསས་ཆེན་ ་བཞི་ ་བ་ཡིན།  །ཉི་མ་ ོགས་བཞིའི་དཔོན་གསས་ལགས།  ། 
གཤེན་རབ་མི་བོ་འདི་ ར་ ི།  །བོན་ནི་འདོད་པ་ད ་འ ར་ལགས།  །གོ་མཚན་དམག་གི་ད ང་

ཆས་ལ།  །ཉི་མ་ ོགས་བཞིར་ ལ་ ེ་ ལ།  ། ངི་བཞིའི་ནོར་ལ་ ལ་ནོར་ ིས།  །ཞེས་ ས་གཤནེ་

རབ་ལན་བཏབ་པ།  ། ེ་མ་ བ་པ་ལག་རིང་པོ།  །གསས་བཞི་མ་ཡིན་འཇགི་ ེན་ ོངས།  །འཁོར་ 
བ་ཟོ་ འི་ ན་ ར་འཁོར།  །གཤེན་རབ་ཕ་དང་མ་ ་མ ར་མེད།  ། ིན་ཆེན་མ་ལ་ ང་བ་དེ།  ། 
བ ད་མིན་གཞན་ལ་ག་ལ་ཡོད།  །ང་ཞེ་ ང་ ངས་པས་དམག་དཔོན་མིན།  །འདོད་ཆགས་

ངས་པས་ནོར་མི་ལེན།  །ང་ ལ་ ངས་པས་ ེ་མི་འཇོམས།  ། ལ་ས་ ེ་བཞི་རང་གི་ ེ།  ། བ་

པ་ ོངས་པའི་བ ་ཚག་ཟ།  །ཞེས་ག ངས་ ས་བཞི་མངའ་འོག་ ད།  །གཤེན་རབ་ འི་ ་འཚ་

ཚ༑  ༑ བ་པ་ འི་ ་འ ་ ལ།  །བ ན་མོ་ མས་ལ་བ ་ཚག་ ས།  །གཤེན་རབ་ ་ཡི་ ་འཚ་

ཚ༑  ༑ང་ འི་ ་མོ་བ ན་མོར་ ངས།  །དེ་གཏོ་ ོ་ད ད་ ོ་ གས་ལ་ ེགས།  ། ་བ་ ་ཡི་ ལ་

་འ ོ།  །གཤེན་རབ་མི་བོ་འདིར་དགོངས་ངེས།  །ཞེས་པས་དཔོ་ཟ་ཐང་མོ་བ ས་ ར་ནས།  ། 
གཏོ་ ོ་ད ད་ ོ་ གས་ལ་བ ེགས།  །གཏོ་ ་ད ད་ ས་ ར་དོ་ཟིན།  །ཡི་གེ་དཔའ་བོ་འ ་ ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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དང་།  །གཏོ་ ས་ ང་ ་ མ་བ ་དང་།  །ད ད་ ས་ ང་ ་ད ་བ ་ཟིན།  །གཏོ་ད ད་

འ མ་ ེ་ གས་ལ་སོང་།  །དཔོ་ཟ་ཐང་མོ་ བ་པས་བ ས།  ། ་ནི་བ ད་ ་གོ་བོ་ ང་།  ། ལ་

ནི་ ་མ་ ི་འོད་དང་།  །སེམས་ཅན་བསོད་ནམས་སོགས་པ་ ང་།  །མོ་མ་ ིག་ང་ ིག་ལོམ་ ས།  ། 
བ ་བའི་བོན་ ིས་བ ་ ས་ ེ།  ། ་ ོ་གཤེན་ལ་མེ་ཏོག་འཐོར།  ། ི་ ོ་ཡང་བ བ་ ་ ི་བ ད།  ། 
བ ་བའི་བ ད་ ་གོ་ ང་ མ།  །དཔོ་ཟ་དེ་ལ་ ་ངན་ ེ།  །དེ་ལ་གཤེན་རབ་ སི་ ས་པ།  །དཔོ་ 
ཟ་ཐང་མོ་མ་ ེ་ཞིག  ། ་འདི་བ ད་ ིས་བ ་བའི་ །  །ལ་ལ་ ིན་ ིས་དམོད་པའི་ །  །ལ་ལ་

བགེགས་ ིས་བར་ཆོད་ །  །ལ་ལ་ལན་ཆགས་ ེག་པའི་ །  ། ་ཡི་ གས་ ེའི་ ་དཀའོ།  །ཞེས་

ག ངས་དཔོ་ཟས་ ན་པ་ ེད།  །གཤེན་ཟ་ནེ ་ ང་ བ་པས་བ ས།  །བ ད་ ག་ ག་ ་ ང་

དང་གཟིག་ ་ ང་།  །ཤ་ལ་ མ་ཞིང་ ག་ལ་འ ང་།  །ནེ ་ ང་དེ་ལ་ ོ་འ ར་ནས།  ། ་མ་

བཅད་ནས་གཟན་ ་ ར།  །མོ་ ིང་ཁོ་མ་ནེ ་ ང་ ེབ།  ། ང་འ ེན་ ད་འ ེན་ ལ་དང་

མཇལ།  ། ས་ མ་གཤེན་རབ་དགའ་ ོ་ ེས།  །དེ་ནས་ བ་པ་ལག་རིང་གིས།  །གཤེན་རབ་

དཀོར་ལ་ཆོ་འ ལ་བ ན།  །བ ད་ ག་ཤོར་བ་ ་བ ན་ ིས།  །གཤེན་རབ་ ་བ ན་ ེར་ནས་

སོང་།  ། ོང་པོ་ ལ་ ་ ་ ེས་བ ན།  །ཁ་བ་ བ་མས་ ་ ེས་བཅད།  །ཉི་མ་ད ་ཤར་ཁ་བ་

བ ས།  །བ ད་རི་ནག་པོ་བོན་རིར་བ ར།  །ལ་དོར་ ག་འ ང་ ་ལམ་གཏོད།  ། གས་ བ་

ད ་ ག་ ག་རི་ ག  །མདའ་ ངས་ ་མིག་དཀར་པོ་ ངས།  ། ོང་ ེ་དཀར་པོའི་མཁར་ ོར་

ེབས།  ། ག་འ ང་ ་མདོར་མདའ་ལམ་བཏོད།  ། ་བ ས་ལས་ལན་ ོང་ ེ་ཡིས།  ། ོང་ཟ་ ི་

མ་གཤེན་ལ་ ལ།  ། ལ་ལམ་ཡར་ཆབ་གཙང་བོར་ ང་།  ། ་རི་ ང་དོར་ཞག་བ ན་བ གས།  ། 
ལ་དཀར་གཙང་ ་ག ང་ ང་ཁར།  ། ོན་པའི་ཞབས་ ེས་བཏོད།  ། ང་ ང་ ལ་མཁར་

བ ིགས།  །གཤེན་ ་ ོང་ཚ་དེ་ ་འ ངས།  །དེ་ནས་མ་པང་མཚ་ལ་འཆག  ། ་ཡི་ ོན་པ་ལོ་

གཅིག་མཛད།  །ཏི་ཙ་གངས་ ི་ ེ་མོ་ །  །མ་སངས་ ་ཡི་ཞལ་ ོ་ ངས།  །དེ་ནས་ ར་ཡང་འོལ་

མོ་ ིང་།  ། ི་ ོན་ ལ་བཞད་དག་ ་ ོན།  ། ོན་པས་ ིམ་ ངས་རབ་ ་ ང་།  །དེ་ཚ་ བ་

པས་འདི་ ད་ །  །གཤེན་རབ་མི་བོ་འ ལ་ཏེ་སོང་།  ། ལ་ ིད་ནོར་དང་ ང་མ་དང་།  ། ་

དང་ ་མོ་འཁོར་ ངས་ཏེ།  །གཅིག་ ར་འ མ་པ་རེ་དགའ་ མ།  །འོན་ ང་དེ་ ་ ན་ད ང་

ིར།  །བ ད་ ི་ ་མོ་ ག་པོ་ནི།  །མཛས་པའི་ ན་ཆ་མང་པོས་བ ན།  ། ོན་པའི་མ ན་ ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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འོངས་ནས་ནི།  ། ་ལནེ་གར་ དེ་བཞིན་མཛས་བ ན།  །ངདེ་ ག་ ་ཡི་ ་མོ་དགའ་མཛས་མ།  ། 
མེ་ཏོག་ཁ་ ེ་པད་མ་མཛས་པ་ལ།  །ཆགས་ཤིང་ ད་ན་དགའ་ ིད་ ན་ མ་ཚགས།  །གཏན་ ི་

ོགས་ ་བ ིས་ ང་ཉེས་པ་མེད།  ། ལ་ ིམས་གཙང་མའི་གོས་འདི་ད་ ོངས་ལ།  །ན་བཟའ་

མཛས་ད ་ ་ལ་གསོལ་ཡང་མཛད།  ། ང་ བ་ ོད་པའི་ ོ་ནི་ཡང་ ར་ལ།  །ད ེས་ཤིང་རོལ་

པ་མཛད་ཅིག་ ེས་ ་མཆོག  །ཅེས་ ས་ ོན་པས་ལན་ག ངས་པ།  ། འི་ ་མོ་གཞན་ ིས་པད་

མ་དེ།  །ངན་ ག་མི་གཙང་ ོད་དེ་ང་མི་ཆགས།  །མ་ ན་བ ད་ ་ལོན་པའི་ ན་མོ་ མས།  ། 
འདོད་པའི་འདོད་ཆགས་ངན་པ་ ད་ཅིང་འདོད།  །དེའི་གཉེན་པོར་མི་ ག་བསམ་གཏན་བཟང་།  ། 
ོ་ཅན་ནད་ནི་ ག་ཅིང་ ིར་ ིར་ཟ།  །མ་ ག་བཞག་ན་དེ་ལ་ཟ་བ་མེད།  །ལན་ཚའི་ ་འ ང་

འ ང་ཞིང་ ིར་ ིར་ ོམ།  །འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་དེ་ལ་ང་མི་ཆགས།  །ཆོ་འ ལ་བ ་བ་སེམས་

་ངོ་ཤེས་ཆགས་པ་མེད།  །ཅེས་ག ངས་སེ་གོལ་བ བས་ཙམ་ ིས།  ། ་མོ་ ག་ནི་མི་ ིག་ ན་

མོ་ ག་ ་སོང་།  །དེ་ནས་ ན་མོ་ ག་གིས་ ོན་པ་ལ་བ ོད་པ།  །ཨེ་མ་ངོ་མཚར་ ོན་པ་རབ་ ་

ང་།  ། ལ་ ིད་ ིམ་ལ་ཆགས་པ་མེད།  ། ེད་ནི་ཆགས་མེད་ ་མ་ ་ ར་གཟིགས།  ། འི་པད་

མ་ ་ ་གནས་པ་ལ།  །བ ་བའི་ ལ་ ིས་ངོ་ཚ་ ེལ་བ ོད་པས།  །བཀའ་ཆད་འ ལ་ལ་ ང་

ེ༑  ༑ ས་ཤིང་འཁོགས་པར་ ར།  ། ོན་མཆོག་ ་ལ་བཟོད་གསོལ་གནོང་ཞིང་བཤགས།  ། ོན་

མཆོག་ གས་ནི་ནམ་མཁའ་ ་ ་ ེ།  ། འི་པད་མ་བཞིན་ ་ ི་མེད་དག  །གཤེན་རབ་མི་བོ་

མཚན་དང་དཔེ་ ད་འབར།  །ཡོན་ཏན་མཆོག་ ན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད།  །བདག་ལ་

གས་ ེས་བ ང་ནས་ ག་བ ལ་ བས་པར་ །  །ཞེས་ ས་ ་མོ་ ག་ ར་མེ་ཏོག་མངོན་པར་

གཏོར།  །བ ད་ ི་ ་མོ་ ག་རབ་ ང་ ེ།  །མོ་ ིང་ཁོ་མ་ནེ ་ ང་གནས་ ་བཀོད།  །ཤོར་བ་ ་

བ ན་རབ་ ང་ཕོ་ ིང་བཀོད།  །དེར་ བ་པ་ ག་བ ལ་ཁང་བར་ གས།  ། ལ་པོན་ཐོད་

དཀར་ ་གཅིག་གཤེན་རབ་འདི།  །ཅིས་ ང་མ་ བ་བ ད་འཁོར་ཟད་ལ་ ག  །ད་ནི་ ེས་ལ་

བ ོག་ལ་བ ད་དམག་བ ས་ མ་ ན།  ། བ་པ་དགའ་རབ་དབང་ ག་ ང་ ་ ིན་ནས།  ། 
ེས་གཅིག་དགའ་རབ་དབང་ ག་གསོན།  ། ལ་པོན་ཐོད་དཀར་ ་གཅིག་གཤེན་རབ་འདི།  ། 

ཅིས་ ང་མ་ བ་བ ད་འཁོར་ཟད་ལ་ ག  །གཤེན་རབ་མངནོ་པར་ ོགས་སངས་ ས་ནས།  །འོ་ 
ོལ་བ ད་ ི་འཇིག་ ེན་ ོང་པར་ངེས།  །འདི་ལ་ད་རེས་གནག་ ིར་བ ད་ ི་དམག་ ང་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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དགོས།  །ཞེས་པས་དགའ་རབ་དབང་ ག་གསི།  ། བ་པར་གཤེན་རབ་བདེན་པའི་ གས་དཀའ་

ེ༑  ༑དཀའ་ཡང་ ་ཡི་ ་ཡི་བ ད།  །དམག་ནི་ ེ་བ་ས་ཡ་བ ས།  །བ ད་ ི་འ ལ་འཁོར་

ོགས་ཆེན་ཆས།  །ཞེས་ཟེར་ བ་པས་ ང་ཐོབ་ནས།  །བ ད་དམག་ ེ་བ་ས་ཡ་བ ས།  །མཚན་ 
ཆ་མདའ་མ ང་རལ་ ི་དང་།  །འཁོར་ལོ་ ོགས་ཆེན་ག ་བ་བཅས།  །བར་པོ་སོ་བ ད་མཁར་

ལ་ ངས།  །དེ་ཚ་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ཉིད།  ། མས་པ་ འི་ཏིང་ངེ་འཛན།  ། ོང་ཉིད་མི་གཡོ་

ཏིང་འཛན་ ོམ།  །བ ད་ ིས་མདའ་འཕང་མེ་ཏོག་ ར།  ། ོ་ མས་རིན་ཆེན་ཆར་ ་བབས།  ། 
ོགས་ནི་འོད་ ི་འཁོར་ལོར་ ར།  །མཚན་ཆ་ འི་རོལ་མོ་ ར།  །བ ད་སེམས་ མས་པའི་ངང་

་བ ར།  །དེ་ཚ་ཟ་ ེད་བ ད་བཞི་ཡི།  །སེང་གེ་ ང་ཆེན་ ་ ིན་འ ག་གི་མགོ  །ཞལ་

གདངས་བར་པོ་སོ་བ ད་ ོགས་བཞིར་བ ོར།  ། ་འ ག་ ོང་ ིར་བ ད་དམག་ཀིས་བཏབ་

ེ༑  ༑དེ་ཚ་ ོ་ཆེན་ ་བཞིས་བར་བོ་སོ་བ ད་ ེ་མོ་ནས།  ། ོན་པ་བ ད་ལས་ ལ་ཞེས་བ ོ་ ་

བཏབ།  །ཨ་པར་ མ་ ་པར་ཞི་ ེ་ལ་གེ་གོད་ ང་ ི་པར་ ལ་ ལ།  །ཞེས་བ ོད་བ ད་ མས་ 
་བ ོང་བ ལ།  །བ ལ་སངས་བ ད་དམག་ ེ་བ་ ེས།  །དེ་ནས་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ ིས།  ། 
ག་ ་འ ལ་བའི་ ིང་པོ་བ ོད།  །ཨ་ ན་འ ་ ་ མ་ ོས་ཁ་ཏིལ་ཞི།  །ཞེས་ག ངས་བ ད་ 
ི་ ག་ ་ཞི།  ། ་ལག་ཐོད་ ེ་འབངས་ ་ ང་།  །རབ་ ་ ང་ ེ་ཕོ་ ིང་བཀོད།  ། བ་པ་

གཅིག་ ་ ་ངན་ཁང་པར་སོང་།  །གཞན་ཡང་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ལ།  །མ་བ ག་པ་ཡི་ད ་བཞི་

ང་།  །ཕ་ ན་མ་བ ག་གཉའ་ནོན་ད །  །བ ད་ ེ་ བ་པ་གཉའ་ནོན་ད །  །གཤེན་རབ་

ས་དང་ ིད་ལ་ ོལ།  །དེར་ ོན་པས་བཀའི་ ་ར་མངགས།  ། ིད་པའི་ ལ་མོ་ གས་འ ོས་

པས།  །བ ད་ ེ་ བ་པ་ནག་པོ་བ ལ།  །བ ན་ ང་ ིད་པ་ ལ་མོ་ ས།  །བ ན་པ་བོན་ ི་ 
ོ་བཞི་བ ངས།  ། ང་མ་མ་བ གས་ ིད་ ི་ད །  ། ོང་ མ་དཀར་མོ་ ིད་ ི་ད །  ། ་ཡི་གེ་

མོའི་ ་ལ་སོང་།  ། ོན་པས་ཕོ་ཉ་ད ་བཙན་མངགས།  ། ་ ེ་རང་བ ད་ཕབ་དེ་བ ལ།  ། ོབ་ 
་མ་བ གས་བ ད་ ི་ད །  །གཉན་ཐེ ་ནག་པོ་བ ད་ ི་ད །  ། ོན་པའི་ ིས་ ོ་ ན་ ོ་

བ ས།  །ས་འོག་ད ་ཡི་ཞབས་ ་ ེར།  ། ོན་པས་ ་ འི་ ལ་མོ་མངགས།  ། ་ འི་ ལ་མོ་

འ ོས་པ་ཡིས།  །གཉན་ཐེ ་ནག་པོ་བ ལ་བར་ ས།  །ཡིད་ ི་ ེ ་ ང་ ལ་པ་ཡིས།  །ས་འོག་

ད ་ནས་ ིས་ ོ་ ན་ ོ་ལོན།  ། ོགས་པོ་མ་བ གས་ལམ་ ི་ད །  །ཧོར་ ག་ཤོར་བ་ ་བ ན་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ིས།  ། ོན་པའི་ ་བ ན་ ེར་ནས་སོང་།  །ཕོ་ཉར་གས་བཙན་ ལ་པོ་མངགས།  །ནེ་ཝེར་ ལ་

པོ་ གས་འ ོས་པས།  །ཧོར་ ི་ཡ་བ་ ་བ ན་བ ལ།  །དེ་ནི་བ ན་པའི་བཀའ་ ང་བཞི།  ། 
ག ང་ ང་བོན་ ོ་བཞི་བ ང་ངོ་།  །ག ང་ ང་ འི་བོན་མདོ་འ ས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ ད་ལས།  

ོན་པ་ལ་བ ད་ ི་ཆོ་འ ལ་བ ན་པ་བ ལ་པའི་ལེ ་ ེ་བ ་གཉིས་པའོ།།  །། 
 

༼ ལེ ་བ ་ག མ་པ།  མི་ ངས་རབ་ ་ ང་ནས་མངནོ་སངས་ ས་པར་བ ན་པ། ༽ 
 

༈ དེ་ནས་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ལ།  ། ་ལོ་ག ་ལོས་ངེས་ ས་པ།  །ཨེ་མ་གཤེན་རབ་ ད་

ང་གཙ།  ། ང་ ོང་ཆེན་པོ་བ བ་ ོགས་ཤོག  ། ད་ ག་འ ལ་བ་ ན་མ ེན་པ།  ། ས་ ིས་

ཡབ་ལ་མངོན་པར་བ ོད།  ། ོན་པ་གཤེན་རབ་ ད་ ང་བ།  །ཇི་ ར་ ིམ་ ངས་ ོམ་པ་

ངས།  །འ ས་པའི་འཁོར་ མས་བཤད་ ་གསོལ།  །ཅེས་ ས་ ོན་པས་བཀའ་བ ལ་བ།  ། ེ་ 
མ་འ ས་པའི་འཁོར་ མས་ཉནོ།  །ང་ཉིད་ ོན་པ་ ་ན་མེད།  །ཐོག་མའི་སེམས་བ ེད་ཐོབ་ ས་

ནས།  ། ད་ ག་འ ལ་བ་རབ་ ་ ངས།  །ངེས་འ ང་ལེགས་ ོན་འཇིགས་ ོབ་ ིས།  །བཅས་

པའི་ ོམ་པས་གཞི་ ་བཅད།  །རང་བཞིན་དགེ་བའི་ ོམ་དང་ ན།  །གདོད་ནས་ ིམ་ ངས་

རབ་ ་ ང་།  །འཁོར་བའི་ས་ལ་མི་གནས་ཏེ།  །གང་ལ་གང་འ ལ་ཅིར་ཡང་ ལ།  ། ལ་ ་

ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོར་ གས།  ། ལ་ ིད་འཁོར་དང་ ིམ་ཐབ་དང་།  ། ས་དང་ལོངས་ དོ་

ིན་པར་བཏང་།  །ཆགས་མེད་པ་ལ་གཤེན་རབ་གནས།  ། ོན་པས་ད ང་ལོ་ མ་ ་ ་གཅིག་

ལ༑  ༑ ིམ་ ངས་རབ་ ་ ང་བ་ ེ།  ། ི་ ོན་ ལ་བཞད་ ོ་བཞིར་ ང་།  ། ེ་ ་ན་འཆི་བཞི་ལ་

གཟིགས།  ། ་བོ་བཞི་ལ་བ ལ་བའི་ ིར།  ། ་མ་ ་ འི་ཏིང་འཛན་ ིས།  ། ལ་ ིད་མ་ ས་

གཏན་ ངས་ནས།  ། ིམ་ ངས་རབ་ ་འ ང་བར་དགོངས།  །བ ན་མོ་ ས་དང་འཁོར་

འབངས་ ིས།  །བཤོལ་བཏབ་ ན་ ིས་བ ང་ ར་ ང་།  །གཤེན་རབ་ ང་ ་དཀར་པོར་

བཅིབས།  །གཤེན་འབངས་ ས་པས་ཁ་ ིད་དེ།  །གསས་ཆེན་ ་བཞིས་ ིག་བཞི་བཏེགས།  ། 
དཀའ་ བ་ ིང་ལ་གཤེགས་ཤིང་ །  ། ག་བ ལ་ ་བོ་བཞི་ལ་བ ལ་བའི་ ལ་ཀ་ །  ། ང་

ོང་ ལ་ ན་གཅིག་དང་འ ད་ ར་ཏེ།  །དེ་ལ་ ེས་ ་ཡི་རང་ ེས་ཏེ་ ས་པ་ནི།  ། ེད་ནི་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ང་ ོང་ ལ་ ིམས་ ན་པས་བ ིད།  །སེང་གེ་གངས་ལ་འ ིང་འ ་ ང་ལ་བ ན།  ། ེད་ནི་

རང་བཞིན་གཞན་ལ་ཕན་ཏེ་བསོད།  །ངོ་མཚར་ ད་ ང་རིན་ཆེན་རི་བོ་འ །  །བདག་ ང་ ིམ་

ངས་རབ་ ་ ང་བར་གནང་ལགས་སམ།  །ཞསེ་ག ངས་ ང་ ོང་དེའི་ཞལ་ནས་ ང་།  །ང་ནི་

ང་ ོང་ལེགས་ ན་ ལ་བ་ ེ།  ། ོན་པ་གཏོ་ ལ་ཡེ་མ ེན་ ོབ་ ་ཡིན།  ། ོན་པ་ ིམ་ ངས་

རབ་ ་ ང་བས་ཤིན་ ་ལེགས།  ། ོན་ ང་ ོན་པ་ མས་ ང་ ིམ་ ངས་རབ་ ་ ང་།  ། ད་

གོས་ ་མེད་བཅས་པའི་ ོམ་པ་ ངས།  །དཀའ་ ད་བ ད་ ་ད ་ལ་ ལ་བ་ཨེ་མ་ཧོ།  །ཞེས་

ག ངས་ ང་ ོང་ ང་བ ན་ཐབོ་ ས་ །  ། ངེ་ནས་ ་ཁམས་ ན་ ིས་ལེགས་སོ་ ིན།  །འ ལ་ 
བའི་གཤེན་དང་འ ལ་བའི་ མ་ ་སོ་ ག་གིས།  །མེ་ཏོག་ཆར་ཕབ་རབ་ ་ལེགས་པ་ ིན།  ། 
རང་ ང་མཆོད་ ེན་ ང་ ་ག ག་ ད་ད ་ ་ ེག  །ཚངས་པ་བ ་ ིན་ ་ཡིས་ ་གཞོང་བཟེད།  ། 
ནམ་མཁའི་ ་མོས་བ ད་ ི་ ས་ཆབ་གསོལ།  ། ་ མས་ ་འ ལ་ ོས་འདེབས་ ད་གོས་ མ་

ག་ ལ།  ། ད་གོས་ ད་འོག་ ད་ཤམ་པད་ མ་དང་།  །པད་ ་གདིང་བ་ ་ལ་མཛས་པར་

གསོལ།  །ཧོས་ ་བསིལ་ཡབ་པད་ཕོར་རང་བཞིན་ ག་ ་བབས།  །མཁའ་ལ་བདེར་གཤེགས་

ིན་བཞིན་འ ས་ ར་ཏེ།  །མེ་ཏོག་གཏོར་ཞིང་བ ་ཤིས་ ང་བ ན་བ ོད།  ། ང་ ་འབངས་

ལ་བ ར་ཏེ་ ལ་པོན་ཡབ་ལ་ ལ།  ། མ་དག་ ིམས་ ི་ ིང་ ་འ ལ་ ིམས་ ོགས།  ། ་བོ་

ིམ་ཤང་འ མ་ ་ལོ་གཅིག་མི་ཡི་དཀའ་ བ་ ས།  ། ་ཐིགས་ཉག་མ་རེ་རེ་གསོལ་བར་ ས།  ། 
ལ་ཆེན་རིགས་བཞིའི་གནས་ ་ལོ་གཅིག་ ེ ་ཡི་དཀའ་ བ་ལོ་གཅིག་ ས།  །ཤིང་ཐོག་འ ་མ་

རེ་རེ་གསོལ་བར་ ས།  ། མ་ ་ ་ག མ་གནས་ ་ལོ་གཅིག་ འི་དཀའ་ བ་ ས།  །ཅི་ཡང་མི་

གསོལ་བ ང་བ་ཉིད་ ་ ས།  ། ་ལས་བབས་ཏ་ེའོལ་མོ་ ིང་ ་ ོན།  ། མ་ཟེ་ས་ལའི་ ་མོས་འོ་

མའི་འཇམ་ ངས་ཏེ།  ། ང་བའི་ ལ་པོས་ ང་ ིའི་པད་ཕོར་ ངས།  །དེ་ནས་ ལ་པོན་ཡབ་

དང་མཇལ་ ར་ཏེ།  །ཡབ་ ིས་ ས་ལ་ ས་པ་ནི།  ། ེ་མ་ ས་གཅིག་གཤེན་རབ་ ོན་པ་ ོད།  ། 
ད ང་ལོ་བ ་ལ་ ལ་སར་རབ་ ་བཏོན།  །བཅོ་ ་ལོན་ནས་ཁབ་ ིས་ ་བཙའ་ཞིང་།  །བཅོ་

བ ད་ལོན་ནས་ཡབ་ལ་བོན་ མས་ཉན།  །ཉི་ ་ ་ ་དག་ལ་ འི་ ོན་པ་མཛད།  །ད་ ་ད ང་ 
ལོ་ མ་ ་སོ་གཅིག་ལ།  ། ལ་པོ་ ི་ལས་ཕབ་ནས་འབངས་ ིས་བ ང་བ་བཞིན།  ། ལ་ ིད་མ་

ས་བ ན་མོ་འཁོར་ ངས་ནས།  །གཅིག་ ར་མེ་ཏོག་ ིང་ལ་གཤེགས་པ་གཅིག  ། ་དང་ ང་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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པོ་ཤིང་ ་མི་བཅིབས་པར།  །ཚར་ ོད་ བ་པའི་ལམ་ལ་ཞབས་ ེན་འོ་རེ་བ ལ།  ། ར་ ོད་

དར་བེར་རས་བཟང་ཀ་ཤའི་གོས་ ོན་ན།  ། ད་གོས་ ར་ ིག་ བ་པ་ཅི་ ར་བཟོད།  ། ེད་

ོན་གསེར་ ོགས་ད ལ་ ོགས་ །  །ཞལ་ཟས་བཟང་པོའི་ ན་ཚགས་གསོལ་བ་ལ།  །ད་ ར་ ་

ཐིགས་རེ་ཙམ་བ ང་བ་ག་ལ་བཟོད།  ། ོད་བ ན་མོ་ ས་དང་འཁོར་བཟང་ ན་ ངས་ནས།  ། 
གཅིག་ ར་རབ་ ་ ང་བ་འདི་ནི་ཅི་མནོ་ན།  །ཞེས་ ས་ ོན་པས་ལན་ ས་པ།  ། ེ་མ་ཡབ་

གཅིག་ ོབ་དཔོན་ ལ་པོ་ ེ།  །བདག་ནི་ ོན་ནས་རབ་ ་ ང་བ་ཡིན།  །འདིར་མི་ཆོས་ གས་

་ ལ་ ིད་བ ན་མོ་བ ངས།  །ཕོ་ ང་ ོ་བཞི་ ང་ ེ་ ་བོ་བཞི་ལ་བ ལ།  ། ང་ ོང་ལེགས་

ན་ ལ་བའི་ ང་ཐོབ་ནས།  །གཅིག་ ར་དཀའ་ བ་ ིང་ལ་རབ་ ང་ ོམ་པ་ ངས།  །དཀའ་

བ་མཛད་པ་ལོ་ག མ་མཛད་ ར་ནས།  །འདིར་ནི་ ལ་པོ་ཡབ་ལ་ཞེ་ས་འ ལ་ ་འོངས།  ། 
བདག་ནི་གཤེན་རབ་ ་འ ལ་ ང་པས་འ ོ།  ། ་དང་ ང་པོ་ཤིང་ ་ ་མའི་ །  །གཤེན་རབ་

ཏིང་འཛན་ཟས་མཆོག་ ེ།  །ཞལ་ཟས་ ན་ཚགས་ཟག་བཅས་རོ་མི་ཆགས།  །གཤེན་རབ་ ད་

གོས་ ལ་ ིམས་ ི་མེད་གོས།  ། ེལ་མེད་ངོ་ཚའ་ིགོས་དང་ ལ་བ་ཀ་ཤིའི་གོས་མི་འཚལ།  །འཇགི་ 
ེན་ ིང་བ ེའི་ ོགས་ ིར་བདག་མི་མཆི།  །ནགས་ཚལ་དགོན་པའི་གནས་ ་ ་མེད་ ང་ བ་

ཉེ༑  ༑ ལ་པོའི་ ལ་ ིད་ ངས་པ་མཐར་ ག་ ལ་ས་ཡིན།  །ཞེས་ག ངས་ ལ་པོན་རབ་ ་

ད ེས།  ། ེ་མ་དང་པོ་ ེས་ཚ་ས་ཡང་ མ་པ་ ག་ ་གཡོས།  ། ་ མ་ཝ་ར་འཛམ་ འི་ ིང་

འ ངས་དང་།  ། ར་མེད་ ་དང་ ་སོགས་ ན་ཚགས་དང་།  ། ལ་ ིད་རིན་ཆེན་ ་བ ན་

མཁའ་ལ་ཆར་བབས་པ་དང་།  ། ེད་ནི་ ར་འདས་ ོན་པའི་ ལ་ཚབ་ཡིན་པར་ངེས།  །ད་ནི་

ཡབ་ ང་ ས་ལ་ ས་པས་རབ་ ་བ ོད།  །ཅེས་ག ངས་ ན་ ིས་ ག་ ས་བ ོད།  །མེ་ཏོག་

གཏོར་ཏེ་ཡབ་ ས་མཇལ་པའོ།  །དེ་ནས་མི་གཡོ་བསམ་གཏན་ ིང་།  །ནགས་ཚལ་དགོན་པ་

དབེན་པ་ །  ། ོན་པས་འཁོར་ ངས་དགོན་པ་མཛད།  ། ོང་ཉིད་ ོང་པ་ཆེན་པོ་ཞེས།  །ཞི་བ་

ཆེན་པོའི་ཏིང་འཛན་བ ོམ།  །དེ་ཚ་ ོགས་བ འི་བདེ་བར་གཤེགས།  །བསམ་གཏན་ ིང་ནི་

གང་བར་ ོན།  ། ེ་མ་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ཉིད།  ། ོང་ ེ་ ོང་ཆེན་དེ་མ་ཡིན།  །ཞི་བ་འདི་ལ་

ོགས་གཅིག་པ།  །ཅི་ཡང་མེད་པའི་ ེ་མཆེད་གོལ།  །ཏིང་འཛན་འདི་ལས་བཞེངས་ནས་ནི།  ། 
འོག་མིན་བོན་ འི་ཞིང་དེར་ནི།  ། ་འ ལ་ ས་ ི་བཀོད་པས་གཤེགས།  ། ོན་པ་ ན་བཟང་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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བོན་ ་ལ།  །མཐར་ ག་བོན་ ི་ ོསའདོགས་ཆོད།  །རང་ ང་ ན་བཟང་དགོངས་པ་ལོངས།  ། 
ཞེས་བ ལ་འོག་མིན་གནས་ ་གཤེགས།  ། ོན་པ་ ན་བཟང་བོན་ ་ལ།  །བོན་དབང་སེམས་ལ་

ཐོབ་ ར་ནས།  །ཡང་དག་དོན་ ི་ ོ་འདོགས་ཆོད།  །དེ་ནས་འོད་ ི་ ་རི་ ེ་མཐོན་ །  ། ོན་པ་

བསམ་གཏན་དགོངས་པ་མཛད།  །དགོངས་པ་དེ་བཞིན་ཉིད་ ་ ར།  །དེ་ནས་བ ད་ ི་ ་མོ་

ག  ། ོན་པ་གཡོ་ ས་བ ་བའི་ ིར།  །གཡོ་ ་ མ་ ་སོ་ ག་ ས།  ། ་མ་ ་ འི་ཏིང་འཛན་

ིས།  ། ན་མོ་ ག་ ་ ར་པའོ།  །དེ་ནས་ག ང་ ང་ད ་བ ེགས་རིར།  །སེང་གེ་ མ་ ེའི་

ཏིང་འཛན་ ིས།  །དགའ་རབ་དབང་ ག་བ ད་ ི་ ེ།  ། ེ་བ་ས་ཡའི་དམག་ལས་ ལ།  ། གས་

དགོངས་མཁའ་ ར་དག་ ར་ཏེ།  །ནམ་མཁའ་ ་ འི་ཏིང་འཛན་ ིས།  །ཤེས་ འི་ ིབ་པ་ ན་

དག་ནས།  །མཉམ་བཞག་ད ལི་ ང་མི་གཡོ་བ།  །ནམ་ལངས་ཉི་ཤར་མངོན་སངས་ ས།  །དེ་ཚ་

བ་པས་འདི་ ད་ །  ། ོན་པ་གཅིག་ ་སངས་ ས་ནས།  ། དོ་ལ་དཔང་པོ་ ་ཡོད་ ར།  །དེ་ 
ཚ་ས་ཡི་ ་མོ་ནི།  ། ་ ེད་ཐོན་ཏེ་འདི་ ད་ །  ། ོན་པ་གཅིག་ ་མངོན་སངས་ ས།  །དཔང་

པོ་དམ་པ་ང་ཡིན་པས།  །བ ད་ནི་ ིག་ཏོ་མ་ ་ཞིག  །དེའི་ཚ་དེ་ཡི་ ས་ཙམ་ན།  །ས་ཡང་

མ་པ་ ག་ ་གཡོས།  ། ་ཡི་ ་ནི་ ེ་བ་ཡང་།  །མི་ ེ་བོན་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ།  །ག ང་ ང་

སེམས་དཔའ་འ མ་ ག་བ །  །ཤེས་ འི་ ིབ་པ་ཐམས་ཅད་དག  ། ིར་མི་ ོག་པའི་ས་ལ་

འཁོད།  །གཤེན་ ན་ ོང་དང་ ་བ ་ཡང་།  ། ་ན་མེད་པའི་ལམ་ ེད་དོ།  ། ིར་མི་འོང་བའི་

འ ས་ ་ཐོབ།  །ཡབ་གཅིག་ ལ་པོན་ཐོད་དཀར་ཡང་།  །བར་པོ་སོ་བ ད་ ེ་མོ་ །  ། ང་པོ་

ག་མ་མ་ ས་པར།  ། ན་ ་ གས་པའི་འ ས་ ་ཐོབ།  །འོལ་མོ་ ིང་ ་རིན་ཆེན་མེ་ཏོག་

ཆར།  ། ར་མེད་དགེ་ གས་མང་ ་ ང་།  །ག ང་ ང་དག་པའི་བོན་མདོ་འ ས་པ་རིན་པོ་

ཆེའི་ ད་ལས།  ོན་པས་ ིམ་ ངས་རབ་ ་ ང་ནས་མངོན་པར་ ོགས་པར་སངས་ ས་པའི་

ལེ ་ ེ་བ ་ག མ་པའོ།།  །།  
 

༼ ལེ ་བ ་བཞ་ིབ།  ནོ་པས་བནོ་ ་ིའཁརོ་ལོ་བ རོ་བར་བ ན་པ། ༽ 
 

༈ དེ་ནས་གཤེན་ ་ ོང་ཚ་མ་གཏོགས་པ།  ། ས་དང་འཁོར་ མས་རབ་ ་ ང་།  །གཤེན་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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རབ་བོན་ལ་ ལ་པའི་ །  །འབད་པ་མེད་པར་རང་ གས་ཏེ།  །འཁོར་ མས་ཐམས་ཅད་བ ས་

པར་མཛད།  །འཁོར་བ་ ངས་པའི་གཤེན་བ ད་དང་།  ། ་ངན་མེད་པའི་གཤེན་བ ད་དང་།  ། 
ཞེ་དོན་ ངས་པའི་ ་བ་པོ།  །བ ད་སོགས་འཁོར་ མས་ཐམས་ཅད་འ ས།  །ག ང་ ང་

བཀོད་པའི་ ིང་ ་ནི།  །འོད་ ི་ ་རི་ ོ་མཐོན་ །  །རིན་ཆེན་ ི་ ེང་ ོན་པའི་གདན་བཤམས་

ནས།  ། ་དང་མིའི་མཆོད་པའི་ལོངས་ ོད་བཤམས།  ། ོན་པ་ ི་ལ་བ གས་ཏེ་ ་ལོ་ག ་ལོས་

བ ེན།  །གསལ་བ་འོད་ ི་འཇའ་ ར་ བ།  །ན་ ག་ ན་བ ་མཚན་དཔེ་བ ིད།  །བོན་ མས་

ཐམས་ཅད་ཅིར་ཡང་དམིགས་ ་མེད་པའི།  །མ་བཅོས་ཐིག་ལེ་གཅིག་ལ་མཉམ་པར་བཞག  ། 
ཚངས་པས་རིན་ཆེན་ ་བ ན་འཁོར་ལོ་ ལ།  །འ ོ་དོན་བོན་ ི་འཁོར་ལོ་བ ོར་བར་བ ལ།  ། 
ཨེ་མ་ ོན་པ་ གས་ ེའི་བདག  །བོན་ མས་ཐམས་ཅད་མཚན་མ་མེད།  །དམིགས་པ་མེད་པའི་

ཤེས་རབ་ཆེ།  །མ་བཅོས་ཐིག་ལ་ེབཤད་ ་གསོལ།  །ཅསེ་ ས་ ནོ་པས་ཞལ་ནི་འ མ་པ་མཛད།  ། 
ོན་མཆོག་ནམ་མཁའ་ ་ འི་ཏིང་འཛན་ ིས།  ། ི་ག ག་ ་ མ་ཝ་རའི་འོད་ ོས་ཏེ།  ། ་ལ་

འོད་ཟེར་ ེ་བ་ ག་ ིག་ ོས་པ་ལ།  །པད་མ་འདབ་མ་ ོང་དང་ ན་པས་འཇིག་ ེན་ བ།  ། 
བདེར་གཤེགས་ ོང་གི་ ་ ་བ གས།  །བོན་འཆད་ཅིང་ ོན་པ་ཉིད་ ང་ཁམས་བ ད་རབ་

ད ེ་ཞིང་།  །མཚན་མ་མེད་པ་བོན་ ི་འཁོར་ལོ་བ ོར།  ། ོན་པ་ཞལ་ ི་ད ིལ་འཁོར་ནས།  ། 
འ ལ་ ི་ གས་ནི་བ ངས་མཛད་དེ།  །ཚངས་པའི་ག ང་ནི་ ན་པ་ཡིས།  ། ོང་ག མ་འཇིག་

ེན་ ན་བཀང་ནས།  །བ ད་ ་ ག་ ་འ ལ་ ིར་ །  །འ ལ་ངག་བདེན་པའི་བོན་བཤད་

པ༑  ༑ ེ་མ་འ ས་པའི་འཁོར་ མས་རབ་ ་ཉོན།  །འ ང་བ་ཆེན་པོ་ ་ མས་དང་།  ། ང་པོ་

་དང་ཁམས་བ ད་དང་།  ། ེ་མཆེད་བ ་གཉིས་ ེན་འ ེལ་འ ང་།  །གཤེན་རབ་ས་དང་ལམ་ 
་དང་།  །འཁོར་བ་ ་ངན་འདས་པའི་བོན།  །ཐམས་ཅད་མཚན་མ་མེད་པ་ ེ།  །ཅིར་ཡང་

དམིགས་ ་མེད་པའོ།  །མ་བཅོས་ཐིག་ལེ་གཅིག་ལ་བཞག་པར་ ིས།  །ཨ་ནི་མ་བཅོས་ཐིག་ལེ་

འོ༑  ༑ཨ་ལས་ཡིག་འ ་ཐམས་ཅད་ ང་།  །མ་ ེས་ ེ་མེད་ མ་པར་དག  །ཅེས་ག ངས་འཁོར་

མས་ཤེས་ཐག་ཆོད།  །དེ་ནས་བ ་ ིན་ ་ཡིས་བ ད་ ི་ ལ།  ། ོན་པ་ལ་ནི་ ས་པའི་མདོ།  ། 
ེ་མ་གཤེན་རབ་ ོན་པའི་མཆོག  ། ིད་པའི་བོན་ ི་ མ་ ངས་དང་།  །རང་བཞིན་དག་པའི་

བོན་ མས་གང་།  །ཞེས་ ས་ ོན་པས་བཀའ་བ ལ་བ།  །ཉོན་ཅིག་ ་ཡི་དབང་པོ་ཉོན།  །རིང་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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བཞིན་ཡེ་ནས་ ིད་པ་དང་།  ། ་འ ལ་ ེད་པས་ ས་པ་དང་།  ། ་མ ན་སོ་སོར་འ ང་བ་

དང་།  ། ོབས་ ན་ ལ་ གས་དབང་གིས་ ིད་པ་དང་།  །དགེ་ ིག་ མས་ནི་ ིད་པ་དང་།  ། ི་

ཟ་ཉེ་བར་འཁོར་བ་དང་།  ། ་མ་ ་ འི་ཐང་དང་ ད་ ང་བའི་ ིད་པའོ།  །དེ་ལ་བོན་ ི་ མ་

ངས་ནི།  །འ ས་ ས་འཁོར་བའི་བོན་ མས་དང་།  །འ ས་མ་ ས་པ་ ་ངན་ལས་འདས་པའི་

བོན།  ། གས་ ེ་ ་ཆེན་པོའི་བོན་ མས་དང་།  །འ ལ་ངག་བདེན་པའི་བོན།  ིད་པར་ ད་

པའི་བོན།  །དགེ་ ིག་འ ེད་པའི་བོན།  ། ོན་པའི་བཀའ་ནི་གནམ་བབ་བོན།  །རང་ཤར་རིག་པ་

རང་ ོལ་བོན།  ། ་མ ན་རང་ གས་བོན།  ། ོ་ཤིང་རང་འ ར་བོན།  ། ེ་མེད་གདོད་ནས་དག་

པའི་བོན།  ། ང་མེད་དཔེ་ལས་འདས་པའི་བོན།  །ཚད་མེད་ ན་ལ་ ོགས་པའི་བོན།  །ཟད་མེད་

ག ང་ ང་ད ིངས་ ་གནས་པའི་བོན།  ། ོལ་མེད་ ན་ ིས་ བ་པའི་བོན།  །འ ར་མེད་

ག ང་ ང་ཐོབ།  །འཆི་མེད་ ེས་ནས་བ ན།  །ཆགས་མེད་ མ་པར་དག  །རིས་མེད་ཡོངས་ལ་

བ།  །ཉིད་ལ་ཅིར་ཡང་ ལ་པའི་ །  ། ེ་བ་ ག་བ ་འ ང་བ་ནི།  །འགག་པ་མེད་པར་གཞན་

དོན་མཛད།  ། ་དབང་བོན་ མས་ཤེས་པར་ ིས།  །ཞེས་ག ངས་ ་དབང་དགའ་བ་ཐོབ།  །དེ་

ནས་གཤེན་རབ་ ོན་པ་ལ།  །གསལ་བ་ལེགས་ བ་ ིས་ ས་པ།  ། ོན་མཆོག་ཐམས་ཅད་ ན་

འ ེད་པ།  ། ང་པོ་ ་གནས་བཤད་ ་གསོལ།  །དེ་ནས་ ོན་པས་ མ་ ངས་བཤད་པས།  ། ང་ 
བོ་ མ་པ་གཉིས་ཏེ།  །ཟག་བཅས་དང་ནི་ཟག་མེད་དོ།  །ཟག་མེད་ ང་བོ་ མ་ ་ནི།  ། ལ་

ིམས་ཉིས་བ ་ ་བ ་ནི།  །ཟག་མེད་ ལ་ ིམས་ ང་བོའོ།  །ཏིང་འཛན་ཡན་ལག་ ག་ ་

ནི༑  ༑ཟག་མེད་ཏིང་འཛན་ ང་བོའོ།  །མི་དམིགས་ཤེས་རབ་ མ་པ་ད །  །ཟག་མེད་ཤེས་རབ་

ང་བོའོ།  ། མ་པར་ ོལ་བའི་ཡན་ལག་བ ད།  །ཟག་མེད་ མ་ ོལ་ ང་བོའོ།  ། མ་ ོལ་ཡེ་

ཤེས་གསལ་མཐོང་ ག  །ཟག་མེད་ མ་ ོལ་ཡེ་ཤེས་ ང་བོའོ།  །ཟག་བཅས་ ང་བོ་ མ་ ་ནི།  ། 
ག གས་དང་།  ཚར་བ་དང་།  འ ་ཤེས་དང་།  འ ་ ེད་དང་།  མ་ཤེས་ ང་པོའོ།  །ག གས་ 
ི་ ང་པོ་ག མ་ཡིན་ཏེ།  ། འི་ག གས་ནི་འ ང་བ་བཞི།  །འ ས་ འི་ག གས་ནི་ ལ་ ་

དབང་པོ་ །  ། མ་པར་རིག་ ེད་མ་ཡིན་བཟོད་ ོལ་དང་།  །ཚར་བ་བདེ་ ག་བཏང་ ོམས་

ག མ།  །འ ་ཤེས་ ་ཆེ་ ང་ཚད་མེད་ག མ།  །འ ་ ེད་ ་བ ་ ་གཅིག་ ེ།  ། མ་ཤེས་ ང་

པོ་ མ་ཤེས་ ག  །མིག་དང་ ་བ་ ་ ེ་ ས་ཡིད་དོ།  ། ང་པོ་དེ་ ར་ཤེས་པར་མཛད།  །རང་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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བཞིན་མཚན་མ་མེད་པའོ།  །ཞེས་ག ངས་ ང་པོའི་གནས་ གས་སོ།  །དེ་ནས་ ོན་པ་གཤེན་

རབ་ཉིད།  །འོད་ ི་ ་རི་ ོ་མཐོན་ ེར།  །འ ལ་ ང་འོད་ ི་གཞལ་ཡས་ །  །སེང་གེ་ཉི་ འི་

གདན་ ེང་ །  །མི་གཡོ་མཉམ་པར་ད ིལ་ ང་བ གས།  །འཁོར་ག ང་ ང་སེམས་དཔའ་ ་

བ ་དང་།  །ཡེ་གཤེན་ མ་བ ་ ག་ ས་བ ོར་དེ་བ གས།  །འ ས་པའི་འཁོར་ ི་ནང་ནས་

ང་།  །ཡིད་ ི་ ེ ་ ང་གཏོ་ ་འ མ་སངས་དང་།  །མེད་ཁམས་ ོང་པ་ ེ་དང་།  གསལ་བ་

འོད་ ན་དང་།  ཚངས་པ་ག ག་ ད་དང་།  ་མོ་མ་མ་དེ་དང་།  ག ང་ ང་ག ག་གཤེན་

ལ་བ་དང་།  །གསང་བ་ངང་རིང་ མས་བ ད་ ིས་མ ིན་གཅིག་ ་ ོན་པ་ལ།  མཚན་མ་

མེད་པའི་དོན་ ས་པ།  ། ེ་མ་ ོན་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན།  །བོན་ མས་ ན་ ི་ངོ་བོ་ཉིད།  ། 
མཚན་མ་མེད་པ་བཤད་ ་གསོལ།  །ཅེས་ ས་ ོན་པས་བཀའ་བ ལ་བ།  །བོན་ མས་ཐམས་

ཅད་ ོས་པ་ཡི།  །མཚན་མ་ ན་དང་ མ་ ལ་བ།  ། མ་པར་ ོག་པ་ཅི་ཡང་མེད།  །མཉམ་ཉིད་

ངང་ལ་འ ས་པ་དེ།  །ང་ཡིས་བཤད་ ིས་རབ་ ་ཉོན།  ། ེ་མ་ག ང་ ང་སེམས་དཔའ་ མས།  ། 
བོན་ མས་ ན་ ི་ངོ་བོ་ཉིད།  །ཅིར་ཡང་དམིགས་ ་མེད་པ་ ེ།  །མ་བཅོས་ཐིག་ལེ་གཅིག་ལ་

བཞག་པར་ ིས།  །ག གས་དང་ཚར་བ་འ ་ཤེས་དང་།  །འ ་ ེད་ མ་པར་ཤེས་པ་དང་།  ། 
མིག་དང་ ་བ་ ་དང་ ེ།  ། ས་དང་ཡིད་ ི་ མ་ཤེས་དང་།  །ག གས་ ་ ི་རོ་རེག་ འི་བོན་

མས་ ི།  །ངོ་བོ་ཉིད་ནི་དམིགས་ ་མེད་པ་ ེ།  །མ་བཅོས་ཐིག་ལེ་གཅིག་ལ་བཞག་པར་ །  ། 
ས་ ་མེ་ ང་ནམ་མཁའི་ཁམས།  །ངོ་བོ་ཉིད་ནི་ཅིར་ཡང་དམིགས་ ་མེད་པ་ ེ།  །མ་བཅོས་ཐིག་

ལེ་གཅིག་ལ་བཞག་པར་ །  །མ་རིག་འ ་ ེད་ མ་ཤེས་དང་།  །མིང་དང་ག གས་དང་ ེ་

མཆེད་ ག  །རེག་པ་ཚར་བ་ ེད་ལེན་དང་།  ། ིད་པ་ ེ་བ་ ་ཤི་ལ་སོགས་འཁོར་བ་ཡི།  །བོན་

མས་ངོ་བོ་ཉིད་ནི་ཅིར་ཡང་དམིགས་ ་མེད་པ་ ེ།  །མ་བཅོས་ཐིག་ལེ་གཅིག་ལ་བཞག་པར་ །  ། 
ིན་པ་ ལ་ ིམས་བཟོད་པ་དང་།  །བསམ་གཏན་ཐབས་དང་ ོབས་དང་ ོན་ལམ་དང་།  །ཡེ་

ཤེས་ཤེས་རབ་ ་མེད་ ིན་པ་ཡི།  །ངོ་བོ་ཉིད་ན་ིཅིར་ཡང་དམགིས་ ་མེད་པ་ ེ།  །མ་བཅོས་ཐགི་

ལེ་གཅིག་ལ་བཞག་པར་ །  ། ན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་བཞི་དང་།  །ཡང་དག་པར་ ོང་པ་བཞི།  ། 
་འ ལ་ ི་ ང་བ་བཞི་དང་།  །དབང་པོ་ ་དང་།  ཏིང་ངེ་འཛན་དང་ནི་ཡེ་ཤེས་ཤེས་རབ་

ལམ།  ། ོབས་དང་མི་འཇིགས་ཐར་ལམ་བ ད།  །ལན་ཅིག་ ིར་མི་འོང་དང་ ིར་མི་ ོག  ། ན་ 



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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་ གས་དང་ག ང་ ང་ཡན་ལག་ད །  །ཚད་མེད་བཞི་དང་མ་འ ེས་ད །  །སོ་སོ་ཡང་དག་

རིག་པ་དང་།  །མི་བ ེལ་ག ངས་དང་ ོམ་འཇག་ད །  །མཚན་མ་མེད་པ་བཞི་དང་ ོམ་པ་

བཞི།  །བོན་ ི་ད ིངས་དང་ ན་ ་གནས་པའི་ གས་ ེ་དང་།  ། ོགས་པ་ཆེན་པོའི་ ་བ་

དང་།  །བ ང་ ་མེད་པའི་དམ་ཚག་དང་།  ། ན་ ིས་ བ་པའི་འ ིན་ལས་དང་།  ། མ་པར་

དག་པའི་ ོད་པ་དང་།  །ལེགས་པར་འ ང་བའི་ཡོན་ཏན་དང་།  ། ོམས་པར་གནས་པའི་ངང་

ཉིད་དང་།  །འ ར་བ་མེད་པའི་ ་དང་།  །རང་བཞིན་མེད་པའི་ག ང་དང་།  །མཉམ་ཉིད་

འ ལ་པ་མེད་པའི་ གས་དང་།  །ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་།  ། ་མེད་འ ས་ ་ 
ལ་སོགས་པ།  ། ་ངན་འདས་པའི་བོན་ མས་ ི།  །ངོ་བོ་ཉིད་ནི་དམིགས་ ་མེད་པ་ ེ།  ། 
མ་བཅོས་ཐིག་ལེ་གཅིག་ལ་བཞག་པར་ །  །ཞེས་ག ངས་ཁམས་བ ད་གཏན་ལ་ཕབ།  །དེ་ ར་

མཚན་མ་མེད་པའི་ཁམས་ཆེན་པོ་ག ངས་སོ།  །དེ་ནས་ཕོ་ ིང་མོ་ ིང་ །  འ ལ་བ་ ད་ ག་

བཤད་པ།  སོ་སོའི་ ིང་ ་མདོ་ ེ་བཤད།  །བ ད་འ ལ་ ིང་ ་ གས་བཤད་དོ།  །ག ང་ ང་

་ཡི་བོན་མདོ་འ ས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ ད་ལས།  ོན་པས་བོན་ ི་འཁོར་ལོ་བ ོར་བའི་ལེ ་ ེ་

བ ་བཞི་བའོ།།  །།  
 

༼ ལེ ་བཅོ་ ་བ།  གཏ་ོ ་འ མ་སངས་ ི་བནོ་དནོ་ ས་པ་བ ན་པ། ༽ 
 

༈ དེ་ནས་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ལ།  །གཏོ་ ་འ མ་སངས་ ིས་ ས་པ།  །ཨེ་མ་ ོན་པ་

ཐམས་ཅད་ཤེས།  ། ན་འ ང་འཁོར་བའི་ ་འ ས་གང་།  །ལས་འ ས་འ ེལ་བ་བཤད་ ་

གསོལ།  །ཅེས་ ས་ ོན་པས་བཀའ་བ ལ་བ།  །གཏོ་ ་ལ་སོགས་ལེགས་པར་ཉནོ།  །ལས་ལ་དགེ་

ིག་གཉིས་ལས་མེད།  །འ ས་ ་མཐོ་རིས་ངན་སོང་ ེ།  །ལེགས་པར་དགེ་ ོད་ཐར་པ་ཐོབ།  ། 
སེམས་བ ེད་དགེ་བའི་ མ་ ིན་ ིས།  །མཐོ་རིས་ཐར་པ་ཐོབ་པ་ཡིན།  །བསོད་ནམས་ཚགས་

བསགས་ ལ་ ་ཐོབ།  །དགེ་བའི་ཚགས་བསགས་ལོངས་ ོད་ ོགས།  །ཡེ་ཤེས་ཚགས་བསགས་

བོན་ ་ཐོབ།  ། ་ལས་མ་ ང་འ ས་ ་ནི།  །སངས་ ས་ མས་དང་ངས་མ་བཤད།  །མི་དགེ་བ་

ཡི་ མ་ ིན་ ིས།  །ངན་སོང་གནས་གནས་ག མ་དག་ ་ ེ།  །ཞེ་ ང་ཅན་དང་ ོག་གཅོད་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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པ༑  ༑ངན་སོང་ད ལ་བའི་གནས་ ་ ེ།  །འདོད་ཆགས་ཅན་དང་སེར་ ་ཅན།  །ངན་སོང་ཡི་

གས་གནས་ ་ ེ།  །གཏི་ ག་ཅན་དང་ ན་ཞིང་ ོངས།  །ངན་སོང་ ོལ་སོང་གནས་ ་ ེ།  ། 
་ཐོག་ ི་ཐོག་ ་དང་ ི།  ། ་ ར་ ི་འཇག་ ོམ་ ི་ ས།  ། ན་མ་ ི་བའི་མངལ་ ་ ེ།  ། ་

འ ོག་བ ེག་བཅོམ་གཅན་ ང་ ི།  །འ ང་བ ག་ལམ་བཅད་ ི་ཡི་ ས།  །བཀོལ་ ོད་ངལ་

བ་མི་ ག་བཀལ།  །མཛ་དང་ ་ ང་བོང་ ར་ ེ།  ། ག་ ་གཞན་ལ་ ང་ ོད་པས།  ། ན་

དང་ཡང་ཁོལ་དག་ ་འ ར།  །འ ག་དོག་འཐབ་ ོད་ ་མ་ཡིན།  །ལེ་ལོས་དགེ་ ོད་ འི་

ས།  །བསམ་གཏན་ཞེན་པས་ག གས་མདེ་ །  །གཏོ་ ་ལས་ ི་འ ས་ ་དེ།  །རིགས་པ་བཀའ་

ང་ཚད་མས་ཤེས་པར་ ིས།  །དེ་ནས་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ལ།  །གཏོ་ ་འ མ་སངས་ ིས་ ས་

པའི་མདོ།  །ཨེ་མ་ ོན་པ་བདེན་དོན་ ོན།  ། ོ་བཞི་མཛད་ ་བོན་ ི་ ོ།  །མ་འ ལ་པདེན་དོན་

ོད་པ་གང་།  །འ ལ་ནས་ལོག་པར་ ོད་པ་གང་།  ། ོན་པ་ཉིད་ ིས་བཤད་ ་གསོལ།  །ཅེས་

ས་ ོན་པས་བཀའ་བ ལ་བ།  ། ེ་མ་ཉོན་ཅིག་འ ས་པའི་འཁོར།  །ཐོག་མཐའ་མེད་པའི་

འཁོར་བ་ །  །སེམས་ཅན་འ ལ་ཞིང་འཁོར་བ་ལ་།  །གཤེན་རབ་འ ལ་པར་ ོད་པ་མ་ ོང་།  ། 
ཆབ་ནག་ ིད་ ོ་ ོད་པ་ལ།  །མ་འ ལ་པདེན་དོན་ ོད་པ་ནི།  ། ་གཤེན་དགེ་ ིག་ཕན་གནོད་

མཐོང་།  །མཐོ་རིས་ངན་སོང་གར་འ ོ་ཤེས།  །རིག་པའི་ ལ་པོ་རང་དབང་ཐོབ།  ། ང་གཤེན་ 
་ལ་ཡོན་ ལ་ཞིང་།  །བགེགས་ལ་ལན་ཆགས་ ད་དོར་ཏེ།  །དགེ་ ོད་ ིག་ ངས་ཕན་པ་

བ བས།  །གཞན་ཕན་དོན་ ་གཉེར་བའོ།  ། ིད་གཤེན་གསོན་ཤི་གཉིས་ལ་ནི།  །ཚ་འདི་ ི་

གཉིས་ལ་གང་ཕན་བ བ།  །ཚ་འདིར་ཚགས་བསགས་ ིབ་པ་ ངས།  ། ི་མར་ ིན་པའི་ གས་

ེ་བཏགས།  ། ིབ་པ་ ངས་ཤིང་མ་རིག་འ ར།  །ཡང་དག་འ ར་གཤེན་འ ལ་པ་མེད།  ། 
འ ལ་གཤནེ་ གས་ ེ་ཆེར་འ ལ་ཞིང་།  །གང་ལ་གང་ཕན་ཐབས་མཁས་པ།  ། གས་ སེ་འ ོ་ 
བ་འ ལ་བའོ།  །གཤེན་རབ་འ ལ་པ་མེད་པ་ལ།  །བ ད་ནི་འ ལ་ནས་ལོག་པར་ ད་པ་ ེ།  ། 
གཤེན་ ང་གོ་བོ་ ང་ནི་བ ད་ ི་ །  །མོ་མ་ ིག་ང་ ིག་ མ་བ ་བའི་བ ན།  ། ་གཤེན་ ལ་

ོན་སེམས་ཅན་ ོག་ལ་ ོལ།  །སོག་ ེ་ ་ཞིང་ ིག་ ན་ད ལ་བའི་ །  ། ང་གཤེན་ཡས་ལ་

ཞེན་པ་ ིམ་ཤང་གོང་གོང་བཞིན།  །མ་མཐོང་ ་འ ེ་ ོག་གིས་བ ན་དགོས་ཟེར།  །མ་ཉེས་

སེམས་ཅན་མང་པོའི་ ོག་དང་ ལ།  །མི་ ས་གཏོ་ ེད་ནོར་ ་རི་ལ་ ེལ།  ། ན་པོ་ ོངས་པ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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མགོ་ ོར་བ ་བ་ ་མོ་ ི་འོད་འ །  ། ན་ ི་ ་ཐག་ ི་ཤང་ཤི་བ་བཞིན།  ། ིག་པ་རོགས་ ་

ངན་པ་ཧ་དྷའི་ཕ་མ་འ །  །བོན་ ན་ ོངས་པ་ཧ་དྷ་ནག་པོ་འ །  ། ིག་པའི་ མ་ ིན་འ ལ་ 
་ ིན་པ་མོ་བོན་ ེབས་པ་བཞིན།  ། ིད་གཤེན་འ ལ་པ་བ ད་ ི་ལས་ ོད་པ།  །འཁོར་བ་ཟོ་

འི་ ན་འ ་ ེ་ཤི་ལམ་མ་ ོགས།  །འདིར་ཤི་ཕ་རོལ་ཅིག་ལ་ཡང་ནས་འདི་བཞིན་ཡོད་ ན་

༑  ༑ ་ ག་ཟས་ནོར་མང་པོ་ ན་ནག་ ོད་ ་ ག  ། ེར་ ོ་འདི་ནི་འ ར་གཤེན་བ ད་ ི་

ལས།  །དོན་མེད་ལས་ལ་ ིག་པ་རི་ཙམ་བསགས།  ། མ་ ིན་ གས་ ས་ད ལ་བའི་གནས་ ་

འ ེན།  །རང་དབང་མེད་པར་བཙན་ ་ ིད་པ་བཞིན།  །འ ལ་གཤེན་འ ལ་པ་བ ད་ ི་ལས་

ོད་པ།  །རག་ཤ་འ ེ་ ང་ ིན་པོ་ ་ཏི་ཧ་མཆོད་པ་བཞིན།  །ཞེ་ ང་རང་ ད་བ ེགས་པས་

སེང་གེ་མཚར་མཆོང་བཞིན།  ། ་མ ན་ ་ ་ཟེར་ཞིང་ལ་ཀའི་ཐོ་ཡོར་མཆོད།  །འཐོར་གསས་

བདར་གསས་ཟེར་ཞིང་ ན་ ན་བོན་ ་ ེར།  །འ ེ་ ིན་བཀར་ཟེར་རང་ ང་ ་ནང་འབབ།  ། 
མེད་ལ་ཡོད་པར་འ ལ་པ་རི་ གས་ ིག་ ་ ོགས།  །དགེ་ ིག་བ ེ་ཞིང་ ོད་པ་མགོ་གཉིས་ ་

ཡིས་ ག་ མ་འ ་བ་འ །  །བདག་གཞན་གཉིས་ཀ་ ང་བ་ ད་ ིས་ ད་བ ང་འ །  །དེ་

འ འི་ ིད་གཤེན་ ེར་ ོ་ བ་པ་བ ད་ ི་ལས།  །མ་རིག་ ོངས་པའི་ལས་ལ་མ་ ོད་ཅིག  ། 
ིགས་མ་ འི་སེམས་ཅན་ག ལ་དཀའ་ལོག་པ་མང་།  །བ ད་དང་བ ད་ལ་ ོགས་ཤིང་ལམ་ 

ལ་གོལ་བ་མང་།  །མཐའི་ ་གེས་ ག་ཆད་ ལ་བར་གོལ།  །ནང་པ་སངས་ ས་ལམ་ལ་གོལ་པ་

མེད།  ། ་ ེགས་ ག་དང་ཆད་པའི་ཡོད་མེད་མཐའ།  །ཡོད་ལ་མེད་པར་ལོག་འ ལ་ཏེ།  །མེད་

ལ་ཡོད་པར་ ག་པས་འ ལ།  །འ ལ་པས་འ ལ་པ་བ ་ཞིང་བ བ།  །འ ལ་པས་ཡང་དག་

དོན་མ་ ོགས།  །འ ལ་པས་ཁམས་ག མ་འཁོར་བ་ བ།  །མེད་པར་ ་བའི་ཆད་ ་བས།  །ཤི་

ནས་མེ་ཤི་ཐལ་བ་ ར།  ། ེ་ཤི་ཚ་ནི་ ་ ི་མེད།  །མ་ཤི་བར་ ་བདེ་བའི་ ིར།  ། ་གཤེན་འ ལ་

གཤེན་ ེས་ གས་ནས།  ། ་གསོལ་འ ེ་ ིན་མནན་ ས་ནས།  །བཙན་ ག་འཕན་དར་ཐོབ་

པའི་ །  །དེ་དག་ལོག་པས་ ་བ་དེ།  །དཔེར་ན་ས་བོན་གང་བཏབ་དང་།  །མ་ལ་ ་ ེ་ ེས་མ་

ཐག  ། ་མ་ ་དང་མ་ ིར་འ ང་།  །དེ་ ིར་ ེ་བ་ ་ ི་ཡོད་པར་བདེན།  ། ོངས་པ་ཁ་ཅིག་ ་

ལས་མ་ ང་ ེ།  ། ན་ མ་ཚར་མའི་སོ་དང་ ་ འི་ ོ།  །ཉི་ཤར་ ་ ངས་འཇའ་ཚན་འོང་བ་

མས།  ། ་ལས་མ་ ང་འ ང་བ་ག་ལ་རིགས།  །ཞེས་ ་དེ་དག་ ོངས་པར་ ་བ་ ེ།  །ཇི་ ར་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ནམ་མཁའ་ ེན་མེད་པར།  །འཇའ་ཚན་ ེན་ ིས་ ང་བ་ ར།  ། ་མེད་ངོ་བོ་ཉིད་མི་བདེན།  ། 
ཁ་ཅིག་ ་དང་ ་ཡིས་ ས་ཞེས་ ས།  ། ་དང་ ་ཡིས་ ་མེད་དགེ་ ིག་དབང་།  །ཁ་ཅིག་ཤེས་

པར་རང་དབང་ཡོད་ ་བ།  ། ་ཆག་ ེ ་འ ར་ཇི་བཞིན་ །  །མཐོ་རིས་ངན་སོང་གར་འ ོ་

བ༑  ༑རིག་པའི་ ལ་པོ་རང་དབང་ཆེ།  ། ་ ེན་གཞན་ལ་བ ེན་པ་བ ེན་མི་དགོས།  །ཞེས་ ས་

པའི་ ོངས་པ་ ར་ཉོན་དང་།  ། ེ ་བཞིན་རང་དབང་ཆེ་ ར་ན།  ། ེན་ མས་ ་དང་འ ་བ་

འོང་།  ། ེ་ལེབ་མེ་ལ་འོད་གསལ་འདོད།  །དེ་བས་དགེ་ ིག་དབང་ཡིན་ཏེ།  །རིག་པའི་ ལ་པོ་

རང་དབང་ཆེ།  །དེ་བས་མཐོ་རིས་ངན་སོང་ །  །གར་འ ོ་དགེ་ ིག་ལས་དབང་ཆེ།  །ཁ་ཅིག་

འཇིག་ ེན་ ག་ ོ་བ ང་།  །ད ར་ད ན་ཉིན་མཚན་འ ར་བའི་ ིར།  །མི་འ ར་ ག་པའི་ ོ་

ནི་ནམ་མཁས་ ང་མིན།  །མེད་ལ་ཡོད་ ར་འ ལ་པ་ནི།  །བདག་ཅེས་ ་བ་ ེད་པ་པོ།  །བདེ་

ག་ ོང་བའི་ཤེས་མཐོང་པོ།  །དེ་ཡོད་དེ་ནི་ཐམས་ཅད་ ེད།  ། ག་པ་གཅིག་ ་ཡིན་པར་ །  ། 
དེ་ ོངས་ངེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ།  །ཐིག་ ་ ལ་དང་ཐོ་ཡོར་མིར་འཛན་ ར།  །དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་

བདག་མེད་རང་བཞིན་ནོ།  །མཐོང་བ་མ་དག་ ་ ེགས་བདག་ ་ ོངས།  །ཁ་ཅིག་ ག་པར་

འདོད་པས་འདརི་ ས་ཏེ།  །ས་ ་མེ་ ང་ ག་ ེ་མེད་མི་ ིད།  །ཅེས་ ས་དེ་ན་ིབདེན་པ་མ་ཡནི་

ཏེ༑  ༑འ ང་བཞི་ ས་ཚད་འ ར་དང་མི་ ག་པ།  །འཇིག་པ་ག མ་ ིས་འདི་དག་མི་ ག་གོ  ། 
ཁ་ཅིག་ ང་གཤེན་ལོག་ ་བ།  ། ་དང་ ིད་པ་གནམ་ ིས་བ ོས།  །ཚ་ཚད་ནོར་དང་བདེ་ ག་

ཐམས་ཅད་ ན།  ། ི་ ིད་བ ོས་པས་ ོས་པ་ཡིན།  །རང་དབང་མི་ཆེ་སོ་སོར་ ང་ངོར་ །  །དེ་

ཡང་ངེས་པ་མ་ཡིན་འདི་འ ་ནས།  ། ི་ཡིས་གཞན་ ིས་ ེད་པ་ ན་ ས་ནས།  ། ེད་པ་པོ་ཉིད་ 
མི་ ག་ ག་བ ལ་ཏེ།  །དེ་བས་ ་མའི་ལས་དབང་བ ན།  །ཁ་ཅིག་འ ོ་བ་རིགས་ངེས་ གས།  ། 
སོ་སོར་རང་རང་རིགས་ ེ་ཟེར།  །དེ་ཡང་འ ོ་བ་རིགས་ངེས་ན།  །མང་ངམ་ ང་ངམ་ ེ་གཅིག་

ག་པར་རིགས།  །དེ་བས་རིགས་ ིག་ ོན་ ིས་སོ་སོར་ ེས།  །དེ་བས་ ིད་གཤེན་ ་བཞི་ ིག་

འི་ ་ ེག་བཞིན།  །དཀར་ནག་མི་ ེད་ད ས་ལོང་མིག་ ་ །  ། ་མ་མཁན་ ིས་ ེ་བོ་ཡོངས་

བ ་བཞིན།  ། ་བ་ངན་པས་ ོངས་པ་བ ས་པ་ ེ།  །བ ་བ་མེད་པ་གཤེན་བཀའ་ཚད་མ་

ཡིན།  །ངེས་པར་ ེད་པ་བདེར་གཤེགས་ ང་ཚད་མ་ཡིན།  །ངེས་པར་ ོགས་པ་རང་ཤར་རིགས་

པ་ཚད་མ་ཡིན།  །ཚད་མ་ག མ་ ི་བདེན་པའི་བཀའ་ ང་ཉོན།  །གཞི་ནི་ ིང་ ེ་ཆེན་པོ་ཚད་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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མེད་བཞི་ལ་ལོངས།  །ལམ་ནི་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་བ ་ལ་ ོད།  ། ིབ་པ་ག མ་ ངས་ ་ག མ་

ོགས་པའི་སར་གནས་སོ།  །ཞེས་ག ངས་གཏོ་ ་ལ་སོགས་འཁོར།  །ཐེག་ད ་བོན་ ི་ངེས་པ་

ཐོབ།  །ག ང་ ང་དག་པའི་བོན་མདོ་འ ས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ ད་ལས།  གཏོ་ ་འ མ་སངས་

ིས་ ེར་དོན་ ས་པའི་ལེ ་ ེ་བཅོ་ ་བའོ།།  །།   
 

༼ ལེ ་བ ་ ག་པ།  མཛད་གནས་བ ན་པ། ༽ 
 

༈ དེ་ནས་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ལ།  ། ་ལོ་ག ་ལོས་ ས་པའི་མདོ།  །ཏི་ཀ་ ་སེ་ལིག་མིན་

ཏ༑  ༑ ིད་པའི་མཛད་ ག་ཇི་ ར་ལགས།  །ཐམས་ཅད་མ ེན་པས་བཤད་ ་གསོལ།  །ཅེས་ ས་

ོན་པས་བཀའ་བ ལ་བ།  ། ེ་མ་ ་ལོ་ག ་ལོ་ཉོན།  །ཡོད་པ་མེད་པ་མི་གཡོ་གསལ།  ། ན་

གནས་ ེ་འཕེལ་གཅོད་ ེད་འ ་ ས་དང་།  ། ེན་འ ེལ་འ ས་པའི་མངོན་ ོགས་ ་ཆེའོ།  །རང་ 
འཛན་ལས་ ོད་འ ོ་བ་ས་གནས་ བ་འ ས་སོ།  །དེ་ ར་མཛད་གནས་བ ་བ ན་གསལ།  ། 
ཞེས་ག ངས་ ས་ ིས་ཡང་ ས་པ།  །ཐམས་ཅད་མ ེན་པས་མཛད་བཤད་ནས།  །མཛད་གནས་

རབ་ ་ད ེ་བར་ །  །ཞེས་ ས་ ོན་པས་བཀའ་བ ལ་བ།  །ཉོན་ཅིག་མཛད་གནས་རིམ་པར་

ེད།  །ཡོད་པ་ ིད་པ་ག མ་ ི་མཛད།  །མེད་པ་བ ལ་ད ་ཡི་མཛད།  །མི་གཡོ་ད ིངས་ནི་

བཞི་ཡི་མཛད།  །གསལ་བ་ཡེ་ཤསེ་ ་ཡི་མཛད།  ། ན་གནས་ ོད་ནི་བཞི་ཡི་མཛད།  ། ེ་འཕེལ་

བ ་ནི་ག མ་ ི་མཛད།  །གཅོད་ ེད་དབང་པོ་ འི་མཛད།  །འ ་ ས་ ག་ནི་ག མ་ ི་

མཛད།  ། ེན་ཅིང་འ ེལ་བ་གཉིས་ ི་མཛད།  །འ ས་པ་ ང་པོ་གཉིས་ ི་མཛད།  །མངོན་

ོགས་ ེ་མཆེད་ ག་གི་མཛད།  ། ་ཆེ་ཁམས་ནི་ག མ་ ི་མཛད།  །རང་འཛན་མཚན་ཉིད་

གཉིས་ ི་མཛད།  །ལས་དང་ ོད་པ་ ་ཡི་མཛད།  །འ ོ་བའི་ལམ་ནི་བཞི་ཡི་མཛད།  །ས་དང་

གནས་ནི་ག མ་ ི་མཛད།  ། བ་པའི་འ ས་ ་བཞི་ཡི་མཛད།  །དེ་ ར་མཛད་གནས་བ ་

བ ན་ཡང་།  །རེ་རེ་ ང་པ་གོ་རིམ་བ ེན།  །ཡོད་པ་ ིད་པ་ག མ་པོ་ནི།  ། ེ་དང་འཆི་དང་

ིད་པ་བར་དོ་ག མ།  ། ་བཞི་ ེན་དང་ ་ལས་ ང་།  །མེད་པ་བ ལ་པ་ མ་ད ་ནི།  །ནད་

ག་མཚན་དང་ག མ།  །མེ་ ་ ང་དང་ག མ།  །འཇིག་ཆགས་ ོང་དང་ག མ།  །མི་གཡོ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ད ིངས་ནི་ མ་བཞི་ནི།  ། ་བཞི་ ེ་མེད་འགག་མེད་གནས་མེད་དེ།  །གསལ་བ་ཡེ་ཤེས་ ་

མཛད་ནི།  །མེ་ལོང་མཉམ་ཉིད་སོར་ ོག་ ་བ་ བ།  །བོན་ད ིངས་ཡེ་ཤེས་གསལ་བའོ།  ། ན་

གནས་ ོད་ནི་ མ་བཞི་ནི།  ། ང་དང་ ་དང་ས་རི་རབ།  ། ེ་འཕེལ་བ ད་ནི་ མ་ག མ་ ེ།  ། 
འ ང་ འི་བ ད་དང་།  །ཡེ་ཤེས་ འི་བ ད།  །འདོད་ཆགས་ ེད་པ་ ག་གོ  །གཅོད་ ེད་

དབང་པོ་ མ་ ་ནི།  །མིག་དང་ ་བ་ ་དང་ ེ།  ། ས་ ི་དབང་པོ་ མ་ འོ།  །འ ་ ས་ ག་

ག མ་ ་བ་ནི།  །འདདོ་ཆགས་ཞེ་ ང་གཏི་ ག་གོ  ། ནེ་ཅིང་འ ེལ་བ་ མ་གཉིས་ནི།  ། གས་

འ ང་མ་རིག་ ་ཤི་མཐའ།  །བ ་གཉིས་བ ོག་པས་ གས་བ ོག་གོ  །འ ས་པ་ ང་པོ་ མ་

གཉིས་ནི།  །ཟག་བཅས་ ང་པོ་ མ་ ་དང་།  །ཟག་མེད་ ང་པོ་ མ་ འོ།  །མངོན་ ོགས་ ེ་

མཆེད་ མ་ ག་ནི།  ། མ་པར་ཤེས་པ་ ག་པོ་ནི།  ། ལ་ལ་ ེ་ཞིང་མཆེད་པའོ།  ། ་ཆེ་ཁམས་ནི་

མ་ག མ་ནི།  །འ ང་བ་དབང་པོ་སེམས་ཅན་ཁམས།  །འདོད་ཁམས་ག གས་ཁམས་ག གས་

མེད་དོ།  །རང་འཛན་མཚན་ཉིད་ མ་གཉིས་ནི།  །འཁོར་བ་དང་ནི་ ་ངན་འདས།  །ལས་དང་

ོད་པ་ མ་ ་ནི།  །ལས་ནི་དགེ་དང་མི་དགེ་གཉིས།  ། ོད་པ་ཉལ་འ ག་འ ོ་འཆག་ཤེས་པར་

༑  ༑འ ོ་བའི་ལམ་ནི་ མ་བཞི་ནི།  །འཁོར་བ་མེད་པའི་ལམ།  །རང་གི་རང་བཞིན་དགའ་བའི་

ལམ།  །དེ་བཞིན་འཁོར་བ་ ད་པའི་ལམ།  ། གས་ ེ་མཐོ་རིས་ཐར་ལམ་མོ།  །ས་དང་གནས་ནི་

ག མ་པོ་ནི།  །ཁམས་ག མ་འཁོར་བའི་ས་ད ་དང་།  །ག ང་ ང་ཐེག་པའི་ས་བ ་དང་།  ། 
བོན་ཉིད་མཆོག་ཆེན་ས་དག་གོ  ། བ་པའི་འ ས་ ་ མ་བཞི་ནི།  ། ་མ ན་པའི་འ ས་ ་

དང་།  །དབང་གི་འ ས་ ་དང་།  ། མ་ ིན་འ ས་ ་དང་།  ། ་ན་མེད་པའི་འ ས་ འོ།  ། 
མཛད་གནས་བ ་བ ན་ མ་ད ེ་བ།  །ནམ་མཁའ་ ་ ་གོ་ ེད་ཤེས།  །མི་ཤེས་ ན་བསལ་ཡེ་

ཤེས་གཏན་ལ་ཕབ།  །ཤེས་རབ་ཞིབ་པས་གཞིགས་ཏེ་ ོད།  །ག ང་ ང་དག་པའི་བོན་མདོ་

འ ས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ ད་ལས།   མཛད་གནས་ལེ ་ ེ་བ ་ ག་པའོ།།  །།  
 

༼ ལེ ་ད ་བ ན་པ།  ནོ་པས་གསང་བ་མདོ་ ད་ལ་ ང་བ ན་པ། ༽ 
 

༈ དེ་ནས་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ལ།  །གསང་བ་མདོ་ ད་ ིས་ ས་པ།  །ཝེར་ ེར་སད་ད་ོཨ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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བོ་ཉ།  ། ལ་པོན་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ཉིད།  ། ེར་ཆེན་ ོ་བཞི་མཛད་དང་ །  །ཧོས་ ོ་ཐེག་པ་

རིམ་པ་ད   །ཝེར་ ེར་ ོན་པས་བ གས་པ་ ེ།  །ཆབ་དཀར་ ེར་ ོ་ ེར་མན་ །  ། ་ ་ས་མ་

ཡ་དང་བཅས།  །གཏོ་ད ད་ཏི་ཀ་ ེར་དང་བཅས།  །དཔོན་གསས་ ེར་ ོ་ ེ་ཏེ་སང་།  །འ ལ་

བ་མན་ངག་ ང་དང་བཅས།  །འཕན་ ལ་ ེར་ ོ་ ེར་ནི་ ངས།  ། ས་པ་མདོ་འ མ་ ེ་དང་

བཅས།  །གཙང་མ་མཐོ་ཐོག་ ེར་ ང་ ངས།  །ཨ་ཏི་ ེར་ཞི་ཝེར་རོ་ ངས།  །ཞེས་ ས་ ོན་

པས་བཀའ་བ ལ་བ།  །མདོ་ ད་ལ་སོགས་འཁོར་ མས་ཉོན།  །ཨ་བོ་ ང་གི་ ེར་ ོ་བཞི།  །ཐོ་

ཐོག་ནང་གི་མཛད་ཡིན་ཏེ།  ། ོ་བཞི་བ ན་པ་མདོ་ ་བ ས།  །ཧོས་ ོ་ཐེག་པ་རིམ་པ་ད   ། ེ་

་བ ན་པ་བ ད་ ི་དང་།  །བཞི་ ོང་དག་ ་ད ེ་བའོ།  །དེ་ ིར་མདོ་ ེར་བ ན་པའོ།  ། ད་

མ་ཆད་པས་ ད་ ེའོ།  །བ ས་ན་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་ ེ།  །དེ་ལ་བདེན་པ་གཉིས་ ་ད ེ།  ། ན་

ོབ་མཚན་མ་དངོས་ ་བདེན།  །དོན་དམ་མཚན་མ་མེད་པར་བདེན།  །བདེན་པ་གཉིས་པོ་

མཉམ་པ་ནི།  །ག ང་ ང་མི་འ ར་ ེར་ ོའོ།  །དེ་ཡང་ཚད་མ་ག མ་ ིས་གཏན་ལ་ཕབ།  ། ོན་ 
པའི་བཀའ་ཚད་མ་དང་།  །དོན་ ན་ ང་གི་ཚད་མ་དང་།  །དོན་ ོགས་རིག་པའི་ཚད་མའོ།  །དེ་

ཡང་ཤེས་རབ་ག མ་ ིས་ཉམས་ ་ལོངས།  །གདགས་ ོ་དག་ལ་མི་ཐོགས་ ིས།  །ག ངས་ ོ་

དག་ལ་འཛན་ཤེས་མཛད།  །གོ་ལམ་དག་ལ་དོན་ཤེས་ ིས།  ། ེར་ཆེན་ ོ་བཞི་མཛད་དང་ །  ། 
ཧོས་ ོ་ཐེག་པ་རིམ་ད ར་ད ེ།  ། ་གཤེན་ ང་གཤེན་ ིད་གཤེན་དང་།  །འ ལ་གཤེན་ འི་

བོན་བཞི་ཡང་།  །ཆབ་ནག་ ིད་ ད་ ོ་ནས་ ང་།  །གཏོ་ད ད་འ མ་ ེས་གཞན་དོན་ ིས།  ། 
དགེ་བ ེན་ ང་ ོང་འ ལ་བའི་ ེ།  །དཔོན་གསས་ ང་གི་ ོ་ནས་ ང་།  ། ་ ག་མངོན་བཞི་

འ ལ་ ིམས་ ངས།  །ཨ་དཀར་ གས་ ད་ ི་ནང་གསང་།  །ཆབ་དཀར་ གས་ ི་ ོ་ ང་

ནས།  །བ ེན་བ བ་ཟབ་མོ་ཉམས་ ་ལོངས།  །ཡེ་གཤེན་མདོ་འ མ་ ་བའི་ ེ།  །འཕན་ ལ་

ས་པའི་ ོ་ནས་ ང་།  །དགོངས་ ད་ཟབ་མོ་ཉམས་ ་ལོངས།  ། ོགས་ཆེན་ཨ་ཏི་ ་བའི་ ེ།  ། 
གཙང་མ་ཐོ་ཐོག་ ད་ནས་ ང་།  ། ་དགོངས་འ ར་མེད་ཉམས་ ་ལོངས།  །ཧོས་ ོ་བ ད་ ི་

བཞི་ ོང་ནི།  །མདོ་འ མ་ ད་མཛད་ ེ་བཞི་ལས།  །ཉི་ ི་ཆིག་བཞི་ ོང་བཞིར་ད ེའོ།  ། ་ ད་

གཤེན་ ད་ ིད་ ད་ག མ།  ། ས་ ི་མཐའ་ལ་འོང་བ་ཡིན།  །ད ་མ་ཚད་མ་ ོགས་ཆེན་

ག མ།  །བ ན་པ་དར་སོ་འོང་བ་ཡིན།  །དགེ་བ ེན་གཙང་ག ག་ ང་ ོང་ག མ།  །འ ལ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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བའི་ ེ་ལ་འོང་བ་ཡིན།  །འ ལ་བ་གསང་ གས་ ་བ་ག མ།  །མཐའ་མར་ཉམས་ ་ལེན་པ་

ཡིན།  །གསང་བ་མདོ་ ེ་གསང་ ོམ་དགོངས།  །ཞེས་ག ངས་མདོ་ ད་ ིས་ཡང་ ས་པ།  ། ེ་མ་

ོན་པ་ ་མེད་གཤེན།  །ཤེས་རབ་ ལ་ ་ ང་བའི་མཆོག  ། ོད་ ིས་ག ངས་པའི་བོན་ མས་ 
ལ༑  ༑ད་ ང་ཅི་ཙམ་ཡོད་ཅེས་ ས།  ། ོན་པས་དེ་ལ་བཀའ་བ ལ་བ།  །གསང་བ་མདོ་ ད་ཅི་

ད་ཟེར།  ། ་མཚ་ འི་འཇིངས་ མས་ལ།  །ཟད་པ་མེད་ཅིང་འཕེལ་འ ིབ་མེད།  །ཤེས་རབ་

གས་ནི་ནམ་མཁའ་འ །  །ནམ་མཁའ་འ ་བས་ ན་ལ་ བ།  །ཤེས་རབ་ གས་ནི་ཉི་མ་

འ །  ། ེར་ ོ་བོན་ནི་ཉི་ཟེར་འ །  །ག ལ་ ་གང་ལ་གང་འ ལ་བའི།  །བདེན་པའི་དོན་ ་

བོན་བཤད་པའི།  །འཛམ་ ིང་ ེ་བ་ ག་བ ་ནས།  ། ང་ ོགས་འོལ་མོ་ ང་རིང་དེར།  །གཤེན་

རབ་ ེ་བ་ ག་བ ་ཡིས།  །བོན་ ོ་བསམ་ ིས་མི་ བ་བཤད།  །དེ་ ིར་གཤེན་རབ་བོན་ལ་ཟད་

པ་མེད།  །རབ་ ་དག་པ་གསང་བ་ ི་མེད་དག་པའི་བོན།  །ཉི་ཟེར་ ་ཤེལ་ནོར་ ་ ་ འམ།  ། 
གསང་ ད་ཟབ་མོ་ཞིག་ནི་མཆིས་འ ར་ཏེ།  །མི་ ་འཁོར་ ངས་དགོན་པ་མཛད་ ་མཆི།  །ཞེས་

ག ངས་མདོ་ ད་ ིས་ཡང་ ས་པ།  ། ེ་མ་ ོན་པ་འཁོར་ ངས་དགོན་པ་མཛད་འ ར་ན།  ། 
མདོ་ ད་དག་གི་གསང་ ོམ་ཅི་ ར་བ ི།  །གསང་ ད་ཟབ་མོའི་དོན་དེ་ནམ་འ ང་ཨང་།  །མཐར་ 
ནི་བོན་ མས་ཅི་ ར་འ ས་པར་འ ར།  །ཞེས་ ས་ ོན་པས་དེ་ལ་བཀའ་བ ལ་བ།  །མདོ་ ད་

ོད་ནི་གསང་ ོམ་ ས་ལ་བབ།  ། ག་ནི་སེང་གེ་བ ད་བ ོལ་ ག་པ་ །  །ཡབ་ནི་ ང་ལ་ནམ་

གཤེན་ ལ་ཐོབ་ལ།  །གཅིག་ ར་སེམས་ ད་ ོངས་ལ་གསང་ ོམ་མཛད།  །ང་ནི་ ་ངན་འདས་

ན་ ལ་མའོ།  །ང་ཡི་ག ང་ ར་རིན་ཆེན་ ོམ་ ར་ གས།  ། ང་མེད་ གས་ལ་ ེགས་དང་ ་

ག ང་མངོན་ ་འ ང་།  །འོལ་མོ་ ིང་ ་རིམ་འ ོའི་ ེན་ ིས་དགེ་ ལ་ཐོབ།  ། ་ཆོ་ ེམ་ ག་

འ ེན་པའི་གཤེན་ ་འ ང་ ེ་མཆི།  །བཀའ་དང་ ེས་ ་བ ན་པའི་བོན་ མས་ཤོད།  །དེ་ལ་ང་

ནི་ ་ངན་འདས་འོག་ །  །མི་ལོ་ མ་བ ་ ག་ ་ནས།  ། ་དང་ ་དང་མི་ ལ་ །  །བ གས་

པའི་བོན་ཅིག་འ ང་འ ར་ཏེ།  ། ལ་པོ་ག མ་མངའ་རི་འ ང་འ ར་ ེ།  ། ་རི་ ང་མ་ ང་

དོར་འ ང་།  །མཐར་ནི་ང་ཡི་བ ན་པ་འདི།  །མང་ལ་ ས་པའི་བོན་ ེ་དང་།  ། ང་ལ་འ ས་

པའི་བོན་ ེ་དང་།  །གསང་ལ་ཟབ་པའི་བོན་ ེ་ མས།  ། ་ ལ་ ་ ལ་མི་ ལ་ །  །བ ད་ནས་

འ ང་ ེ་དར་ ས་འ ར།  །དེའི་ ས་ན་གང་ཟག་རིགས་མང་ ེ།  །ལ་ལས་བདེར་གཤེགས་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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བཀའ་ ང་ཇི་བཞིན་ ོད།  །ལ་ལས་ཞེན་ལོག་ ོ་ ར་ ོ་ནས་ ོད།  །ལ་ལས་འཆལ་ ོད་བ ་

བའི་ ོ་ནས་ ོད།  །ལ་ལས་འ ེ་ ིན་བ ད་ ིས་བ ་བ་བཞིན་ ་ ོད།  ། ལ་པོ་ལོག་ ོད་ ེ་

འ ག་ ིམས་འཆོལ་འོང་།  །ཨེ་མ་མདོ་ ད་ང་ནི་ ་ངན་འདས་འོག་ །  །མདོ་འ མ་ ད་

མཛད་བཞིར་ ེས་ལ།  །འཁོར་ མས་བོན་ ི་བ ་བ་ ིས།  ། ོན་པ་གནས་དང་འཁོར་ ས་

དང་།  །བནོ་ མས་ ན་ཚགས་ ས་ཤོད་ཅིག  །མདོ་ ད་བོན་ལ་ ོབས་པར་ ིས།  །འོལ་མོ་ ངི་ 
་བོན་ མས་འ ས།  ། མ་བཤད་པོ་ཏི་ ེགས་བམ་ ིས།  །དེ་ནས་མཐའ་མར་དར་ཞིང་ ས།  ། 

ལོ་ ་ ོང་ ག་བ ར་མི་ བ།  །ནད་ ག་མཚན་ག མ་ ང་ ར་ ང་།  །ང་ཡི་བ ན་པ་མི་ བ་

ེ༑  ༑ལོག་པའི་ ལ་པོ་འ ལ་འ ར་ཞིང་།  །དར་ བ་ཨེན་རེ་འོང་འ ར་ ེ།  །གཤེན་རབ་བོན་ 
ལ་ བ་པ་མེད།  །ནམ་ཡང་བདེན་པའི་བོན་མི་ བ།  ། ིད་གཤེན་བོན་ ིས་ ིག་ ོད་བོན།  ། ོད་

འ ར་བོན་ ི་བ ན་པ་འཇིག  །དེ་བས་བདེན་དོན་བཀའ་ ང་ ོད།  །གསང་བ་མདོ་ ད་ ོད་

ཉིད་ ང་།  །མཐར་ནི་ག ག་ མ་ ག་པའི་རིར།  །ཏིང་འཛན་འགོག་པའི་ངང་ལ་བ གས།  ། 
ོན་པ་ཡེ་གནས་ ིད་ ་ ང་།  །ཚ་ལོ་བ འི་ ས་འ ང་ ེ།  ། ་གཤང་ ང་ ིང་ ས་བ ང་

ེ༑  ༑ ོད་ ང་ ོན་པའི་ ན་ ར་འ ང་།  །དེ་ཚ་གསང་བ་མདོ་ ད་མངོན་སངས་ ས།  །ཞེས་

ག ངས་གསང་བ་མདོ་ ད་ཉིད།  །དགའ་མ ་ ེས་ ་ཡི་རང་ ེ།  །གཤེན་རབ་མི་བོར་མངོན་

པར་བ ོད།  །ཝེར་ ེར་ ་མེད་གཤེན་རབ་མཆོག  །ས་མཁན་ལམ་མཆོག་དོན་ ོན་པ།  །འ ོ་

བའི་འ ེན་ ོན་ ་མིའི་གཙ།  །གཤེན་རབ་མི་བོར་ ག་འཚལ་བ ོད།  །ཅེས་བ ོད་ ང་གི་ ེས་

འ ང་ནས།  །གསང་བ་མདོ་ ད་བདག་ཉིད་ནི།  ། ག་ནི་སེང་གེ་བ ད་བ ོལ་ །  །གསང་ ོམ་

དོན་ ་རབ་ ་བ ད།  །ག ང་ ང་དག་པའི་བོན་མདོ་འ ས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ ད་ལས།  ོན་

པས་གསང་བ་མདོ་ ད་ལ་ ང་བ ན་པའི་ལེ ་ ེ་བ ་བ ན་པའོ།།  །།  
 

༼ ལེ ་བཅོ་བ ད་པ།  བདེར་གཤགེས་མཆདོ་པ་གསང་བ་འ ས་པའི་བཀདོ་པ། ༽  
 

༈ དེ་ནས་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ ིས།  །ག ང་ ང་བཀོད་པའི་ ིང་ ་ནི།  ། ང་ནི་འཕར་

པོ་འཕར་ གས་ཏེ།  །འཁོར་ མས་བ ་པ་རབ་ ་མཛད།  །ཞལ་ ོས་བདེར་གཤེགས་ ན་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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འ ས་ ི།  །ཡོངས་ ་ ོགས་པའི་མཆོད་པ་མཛད།  །ད ིལ་འཁོར་བ ་གསལ་འོལ་མོ་ ིང་།  ། 
རང་བཞིན་ཚན་ ི་བཞི་བ ་གསལ།  །ཁ་དོག་ ོགས་མ ན་མཛས་པ་འོ།  །དེ་ནས་ ན་ མས་

བ མ་པ་ནི།  ཱ་བདེར་གཤེགས་ཕོ་ ང་ཉམས་དགའ་འདིར།  ། ོན་པས་བ ་ཤིས་ ་ཡི་ ས།  ། 
འཁོར་ལོ་དཔལ་བེ ་པད་མ་ ལ་མཚན་དང་།  །ག གས་དང་ མ་པ་གསེར་ཉ་ ང་།  །བ ་

ཤིས་ ས་བ ད་ ོགས་མཚམས་བ ད་ ་བ མ།  །ཨ་ད ིལ་འཁོར་ འི་ཕོ་ ང་འདིར།  །འཁརོ་

ལོས་བ ར་བའི་ ལ་པོའི་ ལ་ ིད་རིན་ཆེན་བ ན།  །འཁོར་ལོ་རིན་ཆེན་ ་མཆོག་ ང་པོ་

དང་།  །བ ན་མོ་ ོན་པོ་དམག་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ།  །ནོར་ ་རིན་ཆེན་ མ་པ་བཟང་པོའི་གཏེར།  ། 
རིན་ཆེན་ ་བ ད་ ན་ ་ལེགས་པར་བཀོད།  །མདའ་ཡབ་མེ་ལོང་མེ་ཏོག་འ ེང་དང་དར་ ་

ཁད།  ། ་ཏིག་ ་བ་ ་ ེད་རིན་ཆེན་འ ེང་།  །སེང་གེ་ ང་ཆེན་ ་ ་ ང་དང་ཤང་ཤང་

ཏེ །  ། ་མཆོག་པད་མ་ཉི་ ་གདན་ལེགས་བ ན།  །སེང་གེ་ ་ ིན་ ང་དང་ མ་ཟེ་ན་ ག་

བ ན།  །མཛས་པའི་ ན་ ག་དག་གིས་རབ་ ་བ ན།  ། ་ ེ་ག གས་དང་ ལ་མཚན་བ་

དན་དང་།  ། ་ཡབ་དར་ད ངས་ ེ་མ་འ ར་མ་ ་ ིས་བ ན།  །དེ་ནས་མཆོད་པ་བཀོད་པ་

ནི༑  ༑མར་མེ་མེ་ཏོག་འ ེང་དང་ག ག་ ོས་དང་།  ། ི་ཆབ་བཟང་དང་ཞལ་ཟས་སིལ་ ན་

༑  ༑ཡིད་འོང་མཆོད་པ་ ་ཚགས་བ མ་བར་ །  །དེ་ནས་ ་མཆོད་ ང་ བ་སེམས་བ ེད་པ།  ། 
ོད་བ ད་འཇིག་ ེན་མཐའ་ཡས་ན།  །འ ོ་བ་ས་ཡི་ ལ་བས་ ངས་མང་ མས།  ། ་མེད་

གཤེན་རབ་ས་མཆོག་ཐོབ་པའི་ ིར།  །ནམ་མཁའ་ཇི་བཞིན་ གས་ ེ་ཆེན་པོ་ཡིས།  །འ ོ་ ན་ 
་མེད་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་སེམས་བ ེད་དོ།  །དེ་ནས་བ ད་བགེགས་མཚམས་བཅད་ནི།  ཱ་མི་

ེ་མི་འགག་མཚན་མ་མེད་པ་ཡི།  །གཤེན་རབ་དག་པའི་ག ང་ ང་བཀོད་པའི་ ིང་།  ། ་ཡི་

གཞལ་ཡས་འོལ་མོ་ ིང་ཆེན་འདིར།  །དགེ་ལ་བར་ཆོད་ ེད་པའི་བ ད་དང་བགེགས།  ། ོ་ཆེན་

་བཞི་ མ་པའི་ ིན་ ོབས་ ིས།  །ངེས་པར་ ང་མཚམས་ཆོད་ལ་ཐལ་བ་ ལ་ ་ ོགས།  །ཤར་

ོགས་འཇིག་ ེན་མཐའ་ཡས་ ན།  །ཟོ་བོ་ད ་ད ་བསམ་མི་ བ།  ། ང་ ིད་ཟོ་བོ་ད ་ད ས་

གང་།  །ཤར་ ོགས་གདོན་བགེགས་ ང་མཚམས་ཆོད།  །བ ོ་གེ་ཞི་ ལ་ ལ་ ད།  ཨ་པར་ མ་

ག་མ་རག་མ་གཞོབ་ ་ཐོངས།  ང་ ོགས་འཇིག་ ེན་མཐའ་ཡས་ ན།  །གཟེ་མ་ད ་ད ་

བསམ་མི་ བ།  ། ང་ ིད་གཟེ་མ་ད ་ད ས་གང་།  ། ང་ ོགས་གདོན་བགེགས་ ང་མཚམས་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ཆོད།  །བ ོ་རག་ཤ་གེ་ཞི་ མ་ ག་མ་རག་མ་གཞོབ་ ་ཐོངས།  ། བ་ ོགས་འཇིན་ ེན་མཐའ་

ཡས་ ན།  ། ་ཅོ་ད ་ད ་བསམ་མི་ བ།  ། ང་ ིད་ ་ཅོ་ད ་ད ས་གང་།  ། བ་ ོགས་

གདོན་བགེགས་ ང་མཚམས་ཆོད།  །བ ོ་གེ་ ད་ ལ་ ལ་ མ།  ག་མ་རག་མ་གཞོབ་ ་

ཐོངས།  ། ོ་ ོགས་འཇིག་ ེན་མཐའ་ཡས་ ན།  །རོམ་པོ་ད ་ད ་བསམ་མི་ བ།  ། ང་ ིད་

རོམ་པོ་ད ་ད ས་གང་།  ། ོ་ ོགས་གདོན་བགེགས་ ང་མཚམས་ཆོད།  །བ ོ་ཡ་མ་རག་ཤ་

ད།  ། ག་མ་རག་མ་གཞོབ་ ་ཐོངས།  །ཞེས་བ ོད་མཚ་ ངས་མཚན་ཆ་ ོ།  །བགེགས་ མས་

གས་རིའི་ བ་ ་དེད་པར་བསམ།  །བདག་ཉིད་གཤེན་རབ་ ོགས་པར་བ ེད།  །མ ན་ ་

རིན་ཆེན་ས་གཞི་བ །  །རིན་ཆེན་ ི་དང་པད་མ་དང་།  །སེང་གེ་ཉི་ ་འཇའ་ཚན་གདན།  ། 
གཞལ་ཡས་འཇའ་ཚན་ ར་ནང་ །  །རིགས་ ་གཙ་བཞི་སེམས་དཔའི་འཁོར།  །མཆོད་གནས་

ས་ག མ་བདརེ་གཤེགས་བ །  ། ོགས་བ འ་ིསངས་ ས་ས་བ འི་ག ང་ ང་སེམས།  ། གོས་ 
བ འི་གཤེན་རབ་ ོ་ ང་བཞི།  ། ོགས་ ོང་བ ་དང་ ོ་བ་ ལ་པོ་བཞི།  །འ ལ་བ་ ག་དང་

མ་ ་ ་ག མ་ མས།  །བ ་གསལ་ ང་ངེ་ ན་ནེར་བསམ།  །དེ་ནས་ གས་ ེའི་ གས་ ས་

ན་ ངས་ཏེ།  ། ཱ་འོག་མིན་ ན་ བ་ཕོ་ ང་ནས།  ། ་ག མ་ཡེ་ཤེས་ ན་ བ་ཅིང་།  ། གས་

ེས་འ ོ་བའི་དོན་མཛད་པ།  །རིགས་ ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་གཤེགས་ ་གསོལ།  །ད ིངས་ ི་

མ་དང་ཡེ་ཤེས་ །  །ཐབས་ ི་མཆོག་དང་ཤེས་རབ་ ལ།  ། ་ག ང་ གས་དང་ཡོན་ཏན་

འ ིན་ལས་ ིས།  །འ ོ་བ་སེམས་ཅན་དོན་མཛད་པ།  །གཙ་བཞི་བདེར་གཤེགས་ ོང་དང་

བཅས།  །འ ོ་དོན་མཛད་ ིར་གཤེགས་ ་གསོལ།  །འདས་དང་ད་ ་ ད་ནས་འ ོན།  །བ ལ་

བཟང་སངས་ ས་ ན་འ ས་ ལ།  ། ས་ག མ་བདེར་གཤེགས་གཤེགས་ ་གསོལ།  ། ོགས་

བ ་ནམ་མཁའ་ བ་ཚད་དང་།  ། གས་ ེས་འ ོ་བའི་ ན་པ་སེལ་བ་ཡི།  ། གོས་བ འི་སངས་

ས་གཤེགས་ ་གསོལ།  །ལམ་ ་བ ོད་པ་མཐར་ ིན་ཅིང་།  །ཕ་རོལ་ ིན་བ ས་འ ོ་དོན་

མཛད།  །ས་བ འི་ག ང་ ང་སེམས་དཔའ་གཤེགས་ ་གསོལ།  །ཐར་ལམ་འ ེན་ ོན་ ་ན་

མེད།  །མི་ཤེས་འ ོ་བའི་ ན་སེལ་བའི།  ། ོགས་བ འི་གཤེན་རབ་གཤེགས་ ་གསོལ།  ། ོ་ ང་

བཞི་དང་ ོགས་ ོང་བ །  །འ ལ་བ་ ག་དང་ མ་ ་ ་ག མ་སོགས།  །འཇིག་ ེན་ ོང་

མས་གཤེགས་ ་གསོལ།  །ཨ་ ཱ་རཾ་ཛ་ ང་འ །  ཨ་ཨ་ ང་ ངས་ཛ་ཛ།  དེ་ནས་ ས་པས་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ག་འཚལ་ཏེ།  །མེ་ཏོག་འཐོར་ཞིང་ ་ ག་འཚལ།  ཱ་བོན་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་

ནི༑  ༑ ང་དང་མི་ ང་མཚན་མ་ ན་ལས་འདས།  ། ེ་འགག་སེམས་པའི་རང་བཞིན་ཉིད།  ། 
མ་དག་བོན་ ི་ ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  །འོག་མིན་གནས་ནས་ ་བ འི་ ིབ་པ་ ང་།  །མཚན་

དང་དཔེ་ ད་འབར་ཞིང་ལོངས་ ོད་ ོགས།  ། ོང་ག མ་ནམ་མཁའི་ བ་ཚད་ གས་ ེ་ཅན།  ། 
ལོངས་ ོད་ ོགས་པའི་ ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  ། གས་ ེ་ཐབས་ ིས་འཁོར་བ་འདམ་ནས་འ ེན།  ། 
ེ་བ་ ག་བ ་འ ོ་དོན་ཅིར་ཡང་ ལ།  །འ ོ་བ་འ ེན་ ོན་ཅིར་ཡང་ ལ་པའི་ ་ལ་ ག་

འཚལ་ལོ།  ། ་ག མ་ཡེ་ཤེས་ ་ཡི་ གས་ ེ་ཡིས།  །འ ོ་བའི་ ག་ ་མ་ ས་ཞི་མཛད་པ།  ། 
ལོངས་ ོད་ ོགས་ ་མཚན་དང་དཔེ་ ད་འབར།  །རིགས་ ་བདེ་བར་གཤེགས་ལ་ ག་འཚལ་

ལོ༑  ༑ད ིངས་དང་ཡེ་ཤེས་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ ལ།  ། ་ག ང་ གས་དང་ཡོན་ཏན་འ ིན་

ལས་ ིས།  །འ ོ་བ་མ་ ས་ཐམས་ཅད་དོན་མཛད་པས།  །གཙ་བཞི་བདེར་གཤེགས་ ོང་ལ་ ག་

འཚལ་ལོ།  ། ོགས་བ འི་ ས་ག མ་ ་མཐའ་མེད་པ་ །  །ཐར་པའི་ལམ་ ོན་འ ོ་བ་འ ེན་

མཛད་པ།  །འཁོར་བ་ ི་ ན་སེལ་བའི་འོད་ཟེར་ཅན།  ། ོགས་བ འི་ ས་ག མ་བདེར་

གཤེགས་ མས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  །ཕ་རོལ་ ིན་བ འི་ ོད་འ ེན་ ་ན་མེད།  །མི་ ོག་ག ང་

ང་ས་ཐོབ་ གས་ ེ་ཆེར་ ན་པས།  །བདེར་གཤེགས་ གས་ ས་གཤེན་རབ་ ་ན་མེད།  །ས་

བ འི་ག ང་ ང་སེམས་དཔའ་ མས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  ། ོད་བ ད་འཇིག་ ེན་མཐའ་ཡས་

ན་ ི་བདག  །གཤེན་རབ་བ ན་པ་ ང་ཞིང་འཇིག་ ེན་འ ལ་བའོ།  ། ོན་པའི་བ ན་པ་

ང་བ་དབང་དང་ ན།  །འ ལ་བ་ ག་དང་ མ་ ་ ་ག མ་ལ།  ། ས་པའི་ ལ་ ིས་ ག་

འཚལ་ལོ།  །དེ་ནས་མཆོད་པ་འ ལ་བ་ནི།  ། ཱ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ མས།  །འ ོ་

བའི་དོན་ལ་བ ེར་དགོངས་ནས།  །བདག་གི་མཆོད་ཡོན་བཞེས་ ིར་ །  །གཞའ་ཚན་བདེ་

ལེགས་གདན་ལ་བ གས།  །པད་མ་ཉི་ ་རིན་ཆནེ་ ི།  །སེང་གེ་ ང་ཆེན་ ་འ ག་ ང་།  །མཛས་ 
པའི་གདན་ལ་བ གས་ ་གསོལ།  ། ོགས་བ ་འཇིག་ ེན་མཐའ་ཡས་ན།  །ནམ་མཁའ་མཉམ་

པ་མཆོད་པའི་ ིན།  །བ ེད་ནི་འ ང་བ་ ་ལ་བ ེད།  ། བ་ནི་ལོངས་ ོད་མཆོད་པར་ བ།  ། 
བསགས་ནི་དད་ཅིང་མོས་པར་བསགས།  །དམིགས་མེད་ གས་ ེ་ ིན་ ིས་བ བས།  །འ ལ་ནི་

བདེར་གཤེགས་ ་ལ་འ ལ།  །དོན་ནི་འ ོ་བའི་དོན་ ིར་བཞེངས།  །ག གས་ ་ ི་རོ་རེག་ ས་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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བ ན།  །དབང་པོ་ ོད་ ལ་མཆོད་པའི་ ིན།  །མར་མེ་ ང་གསལ་ཉི་ འི་འོད།  །མཛས་ནི་མི་

ོག་ ན་དང་ ན།  །བ ག་ ོས་ ི་ཞིམ་ ིན་ད ང་འ གིས།  ། ི་ཆབ་བསིལ་ ེད་ ས་ ི་ །  ། 
ཞལ་ཟས་རོ་མཆོག་ ་ཡི་ཟས།  ། ་རེ་འཕན་ག གས་ ལ་མཚན་མཛས།  །རོལ་མོ་ ་གཤང་སིལ་

ན་ ང་།  །མངོན་ མ་ཡིད་ ིས་ ལ་ཅིང་བཤམས།  །བ ་ཤིས་ ས་བ ད་རིན་ཆེན་ ་བ ད་

མཛས།  །མཆོད་ ིན་ནམ་མཁའ་མཉམ་པ་ མས།  ། ས་ག མ་བདེར་གཤེགས་འཁོར་བཅས་

ལ༑  ༑འ ོ་བའི་དོན་ ་འ ལ་ལགས་ན།  ། གས་ ེས་བཞེས་ལ་འ ོ་དོན་ ན་ བ་ཤོག  །དེ་

ནས་བཤགས་པ་ ་བ་ནི།  ། ཱ་ ས་ག མ་བདེར་གཤེགས་ ་མེད་དགོངས་ ་གསོལ།  །བདག་ནི་

མི་མཁས་གཏི་ ག་ ན་ ོ་ཡིས།  ། ས་ ི་ ོ་ནས་ ིག་ ོད་སོལ་ ིས་ ་ ་ཡི།  །མི་ཚངས་ ོད་

དང་ ་ ོག་བསད་བཅད་སོགས།  །མི་དགེ་ ིག་པར་ ར་པ་ཅི་བ ིས་པ།  །མི་འཆབ་གནངོ་ཞངི་

འ ོད་པས་རབ་ ་བཤགས།  །བདེར་གཤེགས་ གས་ ེས་རབ་ ་ ང་བར་མཛད།  །བདག་ནི་ 
མི་མཁས་འདོད་ཆགས་དབང་ ར་ཏེ།  །ངག་གིས་ ིག་ ས་ ག་ཚར་ ་ ་ཡི།  ། ན་དང་ད ེན་

་ངག་འ ལ་ཚག་ བ་སོགས།  །མི་དགེ་ ིག་པར་ ར་བ་ཅི་མཆིས་པ།  །མི་འཆབ་གནོང་ཞིང་

འ ོད་པས་རབ་ ་བཤགས།  །བདེར་གཤེགས་ གས་ ེས་རབ་ ་ ང་བར་མཛད།  །བདག་ནི་

མི་མཁས་ཞེ་ ང་དབང་ ར་པས།  །ཡིད་ ིས་ ིག་ ས་ ན་ནག་ ིང་ ་ འི།  །བ བ་སེམས་

གནོད་སེམས་ལོག་པར་ ་ལ་སོགས།  །མི་དགེ་ ིག་པར་ ར་པ་ཅི་མཆིས་པ།  །མི་འཆབ་གནོང་

བའི་འ ོད་པས་རབ་ ་བཤགས།  །བདེར་གཤེགས་ གས་ ེས་རབ་ ་ ང་བར་མཛད།  ། ི་ ང་

ོང་འ ལ་ ིམས་ཉམས་དང་འཆལ་བ་དང་།  །བར་ག ང་ ང་སེམས་ ི་བ བ་པ་ཉམས་པར་

ར་པ་དང་།  །ནང་ཨ་དཀར་ གས་ ི་དམ་ཚག་ཆག་ཉམས་དང་།  །དོན་ ོགས་ཆེན་ ་ ོད་

དང་འཆོར་པ་དང་།  །ཐེག་ད ་བོན་ ོ་ལོག་པར་ ོད་ ར་པ།  །ལམ་ཕ་རོལ་ ིན་བ ར་མི་

མ ན་ ོད་པ་དང་།  །ཉོན་མོངས་ ིབ་པ་ ན་ནག་ ིང་ ་ །  །ལས་ ི་ ིབ་པ་ གས་ལ་བཙའ་

ཞེན་འ །  །ཤེས་ འི་ ིབ་པ་ མ་ ོག་ལ་བོ་ཆེ།  ། ོ་ག མ་ཉམས་པར་ ར་པའི་ ིག་དང་

ིབ།  །མ་རིག་འ ལ་པའི་ལས་ ོད་ཅི་བ ིས་པ།  །མཆོད་འོས་ ་མེད་བདེར་གཤེགས་ ན་ ་

༑  ༑མི་འཆབ་གནོང་པའི་འ ོད་པས་སོ་སོར་བཤགས།  ། ད་ཆད་མི་བ ིད་ ོམ་པས་བ ང་

པར་བ ིད།  །ཨ་དཀར་ཨ་ ད་ ་ ི་ ་ནག་པོ་ ིག་ ིབ་མལ་མལ་ །  ཞེས་བ ོད་ ིག་པ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ཐམས་ཅད་བཤགས།  །དེ་ནས་ ན་འ ས་བདེར་གཤེགས་བ ོད་པ་འ ལ་བ་ནི།  །བོན་ ་ བ་

གདལ་དམིགས་མེད་ ་མ་ཆད།  ། ོགས་པ་ཆེན་པོ་ ན་ བ་འ ས་མ་ ས།  ། ་ག མ་འ ང་

གནས་བ་ག་ མ་ ི་ ོང་།  ། ེ་མེད་བོན་ ི་ ་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད།  །བོན་ ་ གས་ ེའི་ངང་

ལ་འ ོ་དོན་ །  །གང་ལ་གང་འ ལ་ག གས་ ་ མ་པ་གཉིས།  །ལོངས་ ོད་ ོགས་ ས་ས་

བ འི་ ིབ་པ་ ོང་།  །ཅིར་ཡང་ ལ་ ས་རིགས་ ག་གནས་ནས་འ ེན།  །བདེར་བར་གཤེགས་

པའི་ ་ལ་ ག་འཚལ་བ དོ།  །བོན་ཉིད་ཡེ་ཤསེ་ད ིངས་ ི་རང་བཞིན་ལ།  ། ན་ ང་ བ་པའི་

འཁོར་ལོ་རིགས་ ི་གཙ།  ། ་མདོག་དཀར་འབར་མཚན་དང་དཔེ་ ད་ ན།  །འཁོར་ལོ་ཞགས་

པས་ན་རག་འདམ་ནས་འ ེན།  །བོན་ ་ ན་ ང་ བ་པ་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད།  །མེ་ལོང་ཡེ་

ཤེས་ག ང་ ང་རིགས་ ི་གཙ།  ། ་མདོག་དཀར་གསལ་ག ང་ ང་ ་ ་ ད།  །མཚན་དང་

དཔེ་ ད་ལོངས་ ོད་ ོགས།  །གསལ་བ་རང་ ང་ ་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད།  །མཉམ་ཉདི་ཡེ་ཤསེ་

རིན་ཆེན་རིགས་ ི་གཙ།  ། ་མདོག་ ོ་གསལ་རནི་ཆེན་ཞགས་པ་འཛན།  །མཚན་དང་དཔེ་ ད་

ལོངས་ ོད་ ོགས།  །དགེ་ ་གར་ ག་ ་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད།  །སོ་སོར་ ན་ ོག་པད་མ་རིགས་ 
ི་གཙ།  ། ་མདོག་དམར་གསལ་པད་མ་ གས་ ེ་ཞགས།  །མཚན་དང་དཔེ་ ད་ལོངས་ ོད་

ོགས།  ། ེ་ ག་དངོས་མེད་ ་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད།  ། ་ བ་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་རིགས་ ི་

གཙ།  ། ་མདོག་ ང་འབར་ ་ མ་ཞགས་པ་འཛན།  །མཚན་དང་དཔེ་ ད་ ན་བ ིད་ལོངས་

ོད་ ོགས།  །དགའ་བ་དོན་ བ་ ་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད།  །རིགས་ ་བདེར་གཤེགས་ ན་

འ ས་གཙ།  །འཁོར་ནི་རིགས་ ི་སེམས་དཔའ་བཅས།  ། གས་ ེ་ལོངས་ ོད་ ོགས་པར་

བ གས།  །རིགས་ ་བདེར་གཤེགས་འ ས་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད།  ། ཱ་ ོང་ག མ་འཇིག་ ེན་

མཐའ་ཡས་ན།  །ནམ་མཁའ་ཇི་བཞིན་ གས་ སེ་ བ།  ། ོན་པའི་འོད་ཟེར་ཡགི་འ ་གསལ།  ། 
མདངས་ ན་པད་མ་སེར་པོ་ལ།  །ཡིག་འ ་ ཱ་ ི་རང་བཞིན་ལ།  །ད ིངས་ ི་ ོང་ནས་བ ེད་

པ་ཡི།  ། མ་ཆེན་ས་ ིག་ཨེར་སངས་ནི།  ། ་མདོག་མི་འ ར་གསེར་ ི་ ིང་པོ་འ །  །གསེར་ 
ལ་གསེར་ ི་འོད་འབར་ ན་ ིས་ ས།  །འཇའ་ཚན་ ེལ་ལེགས་ཇི་བཞིན་ །  ། ན་དང་ཆ་

གས་གཞལ་ཡས་མཛས།  ། ག་མཚན་གཡས་ན་དཔའ་བོ་འ ་ ་བ མས།  །ཡེ་ཤེས་ ་བ་ཡི་

གས་ ེ་ཤར་བའི་བ །  ། ག་གཡོན་ ང་གསལ་གསེར་ ི་མེ་ལོང་བ མས།  །འཁོར་འདས་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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བོན་ མས་སལེ་གསལ་བའི་ གས།  །ད ་ ན་ ་ ན་མ ལ་ ་སེ་མོ་དོ།  ། ག་ག བ་ཞབས་

ག བ་རིན་ཆེན་ ན་པོས་ ས།  ། ་ལ་མཚན་དང་དཔེ་ ད་རབ་ ་ ོགས།  ། ་ག ང་ གས་

དང་ཡོན་ཏན་ ིན་ལས་ ི།  ། ་མོ་ཉིས་བ ་ ་བ འི་འཁོར་ ིས་བ ོར།  །ད ིངས་ མ་ཆེན་ 
མོ་ས་ ིག་ཨེར་ཏི་སངས།  །ད ིངས་ ི་ ་མོ་འཁོར་བཅས་ ག་འཚལ་བ ོད།  ། ཱ་ ོང་ག མ་

འཇིག་ ེན་མཐའ་ཡས་ནས།  །ནམ་མཁའ་ཇི་བཞིན་ གས་ ེས་ བ།  ། ོན་པའི་འོད་ཟེར་ཡིག་

འ ར་གསལ།  །མདངས་ ན་པད་མ་དཀར་པོ་ལ།  །ཡིག་འ ་ཨ་ཡི་རང་བཞིན་ལས།  །ཡེ་ཤེས་

་ལས་བ ེད་པ་ཡི།  ། ་ཆེན་གཤེན་ ་འོད་དཀར་ནི།  ། ་མདོག་མི་འ ར་ཤེལ་ ི་ ིང་པོ་

འ ེན།  །ཤེལ་ལ་ཤེལ་ ི་འོད་འབར་ ན་ ིས་ ས།  །འཇའ་ཚན་ ེལ་ལེགས་ཇི་བཞིན་ །  ། ན་

དང་ཆ་ གས་གཞལ་ཡས་མཛས།  ། ག་མཚན་གཡས་ན་ གས་ ེའི་ གས་ ་བ མས།  །འཁོར་

བ་འདམ་ནས་འ ེན་པའི་བ །  ། ག་མཚན་གཡོན་ན་རིན་ཆེན་ ལ་མཚན་འཛན།  ། གས་ ེ་

བཀའ་ གས་ བ་པ་མེད་པའི་བོན།  །ད ་ ན་ ་ ན་མ ལ་ ་སེ་མོ་དོ།  ། ག་ག བ་ཞབས་

ག བ་རིན་ཆེན་ ན་པོས་ ས།  ། ་ལ་མཚན་དང་དཔེ་ ད་རབ་ ་ ོགས།  །ཞི་བའི་ ན་ ིས་

རབ་ ་བ ན།  ། ་ཆེན་གཤེན་ ་འོད་དཀར་ ི།  ། ་ག ང་ གས་དང་ཡོན་ཏན་ ིན་ལས་

ི༑  ༑ ་ཆེན་ཉིས་བ ་ ་བ ་འཁོར་བཅས་ལ།  ། ས་པས་ ག་འཚལ་མཚན་བ ོད་དོ།  །ཡེ་

ཤེས་ ་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད།  ། གས་ ེ་ཅན་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  ། ཱ་ ོང་ག མ་འཇིག་ ེན་

མཐའ་ཡས་ན།  །ནམ་མཁའ་ཇི་བཞིན་ གས་ ེས་ བ།  ། ོན་པའི་འོད་ཟེར་ཡིག་འ ་གསལ།  ། 
མདངས་ ན་པད་མ་དམར་པོ་ལ།  །ཡིག་འ ་ཧའི་རང་བཞིན་ལ།  །ཐབས་ ི་མཆོག་ལས་ ང་ 
བ་ཡི།  ། ིད་པ་སངས་པོ་འ མ་ ི་ལ།  ། ་མདོག་མི་འ ར་ད ལ་ ི་ ིང་པོ་འ །  །ད ལ་ལ་

ལ་ ི་འོད་འབར་ ན་ ིས་ ས།  །འཇའ་ཚན་ ེལ་ལེགས་ཇི་བཞིན་ །  ། ན་དང་ཆ་ གས་

གཞལ་ཡས་མཛས།  ། ག་མཚན་གཡས་ན་རིན་ཆེན་ ལ་མཚན་འཛན།  ། གས་ ེ་ བ་པ་མེད་

པའི་ གས།  ། ག་གཡོན་ག ང་ ང་འཁོར་ལོ་བ མས།  །འ ར་མེད་འཁོར་ལོ་བ ོར་བའི་

གས།  །ད ་ ན་ ་ ན་མ ལ་ ་སེ་མོ་དོ།  ། ག་ག བ་ཞབས་ག བ་རིན་ཆེན་ ན་པོས་

ས།  ། ་ལ་མཚན་དང་དཔེ་ ད་རབ་ ་ ོགས།  ། ིད་པ་སངས་པོ་འ མ་ ི་དང་།  ། ་ག ང་

གས་དང་ཡོན་ཏན་འ ིན་ལས་ ི།  ། ིད་པ་ཉིས་བ ་ ་བ ་འཁོར་བཅས་ལ།  ། ས་པས་ ག་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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འཚལ་མཚན་བ ོད་དོ།  །ཐབས་ ི་མཆོག་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  ། ཱ་ ོང་ག མ་འཇིག་ ེན་མཐའ་

ཡས་ན།  །ནམ་མཁའ་ཇི་བཞིན་ གས་ ེས་ བ།  ། ོང་བའི་འོད་ཟེར་ཡིག་འ ་གསལ།  ། 
མདངས་ ན་པད་མ་ ོན་པོ་ལ།  །ཡིག་འ ་འ་ཡི་རང་བཞིན་ལ།  །ཤེས་རབ་མཆོག་ལས་བ ེད་

པ་ཡི།  ། ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ནི།  ། ་མདོག་རིན་ཆེན་ ིང་པོ་འ །  །རིན་ཆེན་བཻ་ ་འོད་

འབར་ ན་ ིས་ ས།  །འཇའ་ཚན་ ེལ་ལེགས་ཇི་བཞིན་ །  ། ན་དང་ཆ་ གས་གཞལ་ཡས་

ཁང་།  ། ག་མཚན་གཡས་ན་རིན་ཆེན་ཆག་ཤིང་བ མས།  །རང་བཞིན་བོན་ མས་ བ་པ་མེད་

པའི་ གས།  །གཡོན་པ་རིན་ཆེན་ཧོས་ ་འཛན།  །འ ོ་བའི་ནད་གསོ་ཅི་ ིན་མཛད།  །ད ་ ན་

་ ན་མ ལ་ ་སེ་མོ་དོ།  ། ག་ག བ་ཞབས་ག བ་རིན་ཆེན་ ན་པོས་ ས།  ། ་མདོག་མཚན་

དང་དཔེ་ ད་རབ་ ་ ོགས།  ། ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་དང་།  ། ་ག ང་ གས་དང་ཡོན་ཏན་

འ ིན་ལས་ ི།  །གཤེན་རབ་ཉིས་བ ་ ་བ ་འཁོར་བཅས་ལ།  ། ས་པས་ ག་འཚལ་མཚན་

བ ོད་དོ།  །ཤེས་རབ་ ལ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  །དེ་ནས་ ོགས་བ འི་བདེར་གཤེགས་ལ་ མས་ལ་

བ ོད་པ་ནི།  ཱ་ཤར་ ི་ཐར་ལམ་བདེ་འ དེ་ནི།  །དཀར་གསལ་འཁོར་ལོ་དཔལ་བེ ་བ མས།  ། 
ན་དང་ཆ་ གས་གཞལ་ཡས་ཁང་།  །མཚན་དང་དཔེ་ ད་རབ་ ་འབར།  ། ་ནི་ལོངས་ ོད་

ོགས་པར་བ གས།  ། གས་ ེ་ མས་ ོང་ལ་སོགས་པའི།  །ག ང་ ང་རིགས་ ི་སེམས་དཔས་

བ ོར།  །དེ་ལ་ ག་འཚལ་མཚན་བ ོད་དོ།  ། ོ་ ོགས་ལེགས་པ་ ན་འ ང་ནི།  ། ོན་གསལ་

པད་མ་ ལ་མཚན་བ མས།  ། ན་དང་ཆ་ གས་གཞལ་ཡས་ཁང་།  །མཚན་དང་དཔེ་ ད་རབ་

་འབར།  ། ་ནི་ལོངས་ ོད་ ོགས་པར་བ གས།  །ཤེས་རབ་གསལ་ ོན་ལ་སོགས་པའི།  །རིན་

ཆེན་རིགས་ ི་སེམས་དཔས་བ ོར།  །དེ་ལ་ ག་འཚལ་མཚན་བ ོད་དོ།  ། བ་ ོགས་ ོམས་པ་

ན་ བ་ནི།  །དམར་གསལ་ག གས་དང་ མ་པ་འཛན།  ། ན་དང་ཆ་ གས་གཞལ་ཡས་

ཁང་།  །མཚན་དང་དཔེ་ ད་རབ་ ་འབར།  ། ་ནི་ལོངས་ ོད་ ོགས་པར་བ གས།  །མ ་

དབང་ ོབས་ཆེན་ལ་སོགས་པའི།  །པད་མ་རིགས་ ི་སེམས་དཔས་བ ོར།  །དེ་ལ་ ག་འཚལ་

མཚན་བ ོད་དོ།  ། ང་ ོགས་ ིད་པ་བ ོས་འདེབས་ནི།  ། ང་འབར་ ང་དང་གསེར་ཉ་

འཛན།  ། ན་དང་ཆ་ གས་གཞལ་ཡས་ཁང་།  །མཚན་དང་དཔེ་ ད་རབ་ ་འབར།  ། ་ནི་

ལོངས་ ོད་ ོགས་པར་བ གས།  །གསེར་འོད་འབར་བ་ལ་སོགས་ ེ།  །འཁོར་ལོ་རིགས་ ི་སེམས་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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དཔས་བ ོར།  །དེ་ལ་ ག་འཚལ་མཚན་བ ོད་དོ།  །ཤར་ ོ་ས་མཁན་ལམ་མཆགོ་ནི།  ། ་མདགོ་

དཀར་ ོན་ ོན་མེ་འཛན།  ། ན་དང་ཆ་ གས་གཞལ་ཡས་ཁང་།  །མཚན་དང་དཔེ་ ད་རབ་

་འབར།  ། ་ནི་ལོངས་ ོད་ ོགས་པར་བ གས།  །ནམ་མཁའ་ ང་ ེད་ལ་སོགས་ཏེ།  ། ་

ཚགས་རིགས་ ི་སེམས་དཔས་བ ོར།  །དེ་ལ་ ག་འཚལ་མཚན་བ ོད་དོ།  ། ོ་ བ་མ་རིག་ ན་

སེལ་ནི།  །དམར་ ོན་ཉི་མ་ ་བ་འཛན།  ། ན་དང་ཆ་ གས་གཞལ་ཡས་ཁང་།  །མཚན་དང་

དཔེ་ ད་རབ་ ་ ས།  ། ་ནི་ལོངས་ ོད་ ོགས་པར་བ གས།  །མི་ཤེས་ ན་སེལ་ལ་སོགས་

པའི།  །དོན་དམ་རིགས་ ི་སེམས་དཔས་བ ོར།  །དེ་ལ་ ག་འཚལ་མཚན་བ ོད་དོ།  ། བ་ ང་

ཐམས་ཅད་མ ེན་གཟིགས་ནི།  ། ་མདོག་དམར་ ང་ ེགས་བམ་བ མས།  ། ན་དང་ཆ་ གས་

གཞལ་ཡས་ཁང་།  །མཚན་དང་དཔེ་ ད་རབ་ ་འབར།  ། ་ནི་ལོངས་ ོད་ ོགས་པར་བ གས།  ། 
ིབ་པ་ ན་སེལ་ལ་སོགས་པའི།  ། ི་མེད་རིགས་ ི་སེམས་དཔས་བ ོར།  །དེ་ལ་ ག་འཚལ་

མཚན་བ དོ་དོ།  ། ང་ཤར་ཡེ་ཤེས་འ ང་གནས་ནི།  །དམར་ ང་ གས་ ེ་ཞགས་པ་བ མས།  ། 
ན་དང་ཆ་ གས་གཞལ་ཡས་ཁང་།  །མཚན་དང་དཔེ་ ད་རབ་ ་འབར།  ། ་ནི་ལོངས་ ོད་

ོགས་པར་བ གས།  ། ོན་ལམ་མཐའ་ཡས་ལ་སོགས་ཏེ།  ། ་ཚགས་ ན་འ ང་སེམས་དཔས་

བ ོར།  །དེ་ལ་ ག་འཚལ་མཚན་བ ོད་དོ།  ། ེང་ ོགས་ ག་བ ལ་ནད་སེལ་ནི།  ། ་མདོག་

མཁའ་འ ་བ་དན་འཛན།  ། ན་དང་ཆ་ གས་གཞལ་ཡས་ཁང་།  །མཚན་དང་དཔེ་ ད་རབ་

་ ས།  ། ་ནི་ལོངས་ ོད་ ོགས་པར་བ གས།  །ཡེ་ཤེས་དབང་ཐོབ་ལ་སོགས་པའི།  ། ན་ བ་

ག ང་ ང་སེམས་དཔས་བ ོར།  །དེ་ལ་ ག་འཚལ་མཚན་བ ོད་དོ།  །འོག་ ོགས་ ་བོ་བཞི་

ོལ་ནི།  ། ་མདོག་མཐིང་ནག་ མ་པ་འཛན།  ། ན་དང་ཆ་ གས་གཞལ་ཡས་ཁང་།  །མཚན་

དང་དཔེ་ ད་རབ་ ་ ས།  ། ་ནི་ལོངས་ ོད་ ོགས་པར་བ གས།  །ག ང་ ང་བ ན་ ེད་ལ་

སོགས་པའི།  །འ ར་མེད་ག ང་ ང་སེམས་དཔས་བ ོར།  །དེ་ལ་ ག་འཚལ་མཚན་བ ོད་དོ།  ། 
དེ་ནས་ ་གཤེན་ མས་ལ་བ ོད་པ་ནི།  །ད ས་ ོགས་མ་པང་ད ིངས་ཆེན་ནི།  །མཐིང་ ོན་ 
་མཚ་འཆངི་ མས་འཛན།  ། ན་དང་ཆ་ གས་གཞལ་ཡས་ཁང་།  །མཚན་དང་དཔེ་ ད་རབ་ 
་ ས།  ། ་ནི་ལོངས་ ོད་ ོགས་པར་བ གས།  །ཡེ་ཤེས་ ི་མདེ་ ིང་པོ་ལ་སོགས་པའི།  །འཁརོ་ 

བ་ ངས་བའི་གཤེན་རབ་བཅས།  །དེ་ལ་ ག་འཚལ་མཚན་བ ོད་དོ།  །ཤར་ ོགས་འོད་དཀར་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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གནས་འཛན་ནི།  །དཀར་གསལ་འོད་ ི་འཁོར་ལོ་འཛན།  ། ན་དང་ཆ་ གས་གཞལ་ཡས་ཁང་།  ། 
མཚན་དང་དཔེ་ ད་རབ་ ་འབར།  ། ་ནི་ལོངས་ ོད་ ོགས་པར་བ གས།  ། ་གཤེན་ཡེ་ཤེས་

མེ་ཏོག་ ིང་པོ་ལ་སོགས་པའི།  ། ་གཤེན་ མས་ལ་ ག་འཚལ་མཚན་བ ོད་དོ།  ། ང་ ོགས་ཡེ་

དབང་ ལ་པོ་ནི།  ། ང་འབར་དབང་གི་གབ་ ེ་འཛན།  ། ན་དང་ཆ་ གས་གཞལ་ཡས་

ཁང་།  །མཚན་དང་དཔེ་ ད་རབ་ ་འབར།  ། ་ནི་ལོངས་ ོད་ ོགས་པར་བ གས།  ། ་གཤེན་

བ ད་ ི་ བ་པ་ལ་སོགས་ཏེ།  ། ་གཤེན་ མས་ལ་ ག་འཚལ་མཚན་བ ོད་དོ།  ། བ་ ོགས་ཡེ་

ིད་ ་ཆེན་ནི།  །དམར་འབར་པད་མ་ ོང་པོ་བ མས།  ། ན་དང་ཆ་ གས་གཞལ་ཡས་ཁང་།  ། 
མཚན་དང་དཔེ་ ད་རབ་ ་འབར།  ། ་ནི་ལོངས་ ོད་ ོགས་པར་བ གས།  ། ་གཤེན་ གས་

ེ་འ ར་མེད་སོགས།  ། ་གཤེན་ མས་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད།  ། ོ་ ོགས་ ི་ ལ་ ག་པ་ནི།  ། 
གསེར་འོད་ ོས་འདེབས་ཆགས་ཤིང་འཛན།  ། ན་དང་ཆ་ གས་གཞལ་ཡས་ཁང་།  །མཚན་

དང་དཔེ་ ད་རབ་ ་ ས།  ། ་ནི་ལོངས་ ོད་ ོགས་པར་བ གས།  །ཡེ་ཤེས་ གས་ ེ་ ན་ ོལ་

སོགས།  ། ་གཤེན་ མས་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད།  །ཤར་ ོ་གར་གསས་བཙན་པོ་ནི།  །དཀར་

འབར་ ོང་རི་ཆེམ་པ་འཛན།  ། ན་དང་ཆ་ གས་གཞལ་ཡས་ཁང་།  །མཚན་དང་དཔེ་ ད་རབ་ 
་ ས།  ། ་ནི་ལོངས་ ོད་ ོགས་པར་བ གས།  །ཡེ་ཤེས་ཚངས་པ་གསལ་ ན་སོགས།  ། ་

གཤེན་ མས་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད།  ། ོ་ བ་གསས་ ེ་ ང་པོ་ནི།  །དམར་འབར་ ི་ལོ་གནམ་

གས་འཛན།  ། ན་དང་ཆ་ གས་གཞལ་ཡས་ཁང་།  །མཚན་དང་དཔེ་ ད་རབ་ ་ ས།  ། ་

ནི་ལོངས་ ོད་ ོགས་པར་བ གས།  །ཡེ་གཤེན་ ེ་ ལ་པར་ཏི་སོགས།  ། ་གཤེན་ མས་ལ་ ག་

འཚལ་བ ོད།  ། བ་ ང་གནམ་གསས་ ང་ མ་ནི།  ། ང་འབར་འཕར་པོ་འཕར་ གས་

འཛན།  ། ན་དང་ཆ་ གས་གཞལ་ཡས་ཁང་།  །མཚན་དང་དཔེ་ ད་རབ་ ་ ས།  ། ་ནི་

ལོངས་ ོད་ ོགས་པར་བ གས།  །ཏི་སངས་རང་ཞི་ལ་སོགས་པ།  ། ་གཤེན་ མས་ལ་ ག་

འཚལ་བ ོད།  ། ང་ཤར་ ོད་གསས་མཁའ་འ ིང་ཁ།  །དཀར་སེར་ཉི་ཞལ་ ་ཞལ་བ མས།  ། 
ན་དང་ཆ་ གས་གཞལ་ཡས་ཁང་།  །མཚན་དང་དཔེ་ ད་རབ་ ་ ས།  ། ་ནི་ལོངས་ ོད་

ོགས་པར་བ གས།  །ཡེ་གཤེན་ ང་བ་མདོག་ཅན་ལ་སོགས་པ།  ། ་གཤེན་ མས་ལ་ ག་

འཚལ་བ ོད།  ། ེང་ ོགས་མཁའ་འ ིང་དཀར་པོ་ནི།  །དཀར་འབར་རིན་ཆེན་ ི་ག གས་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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འཛན།  ། ན་དང་ཆ་ གས་གཞལ་ཡས་ཁང་།  །མཚན་དང་དཔེ་ ད་རབ་ ་ ས།  ། ་ནི་

ལོངས་ ོད་ ོགས་པར་བ གས།  །ཚངས་པ་གསལ་ ོན་ལ་སོགས་པ།  ། ་གཤེན་ མས་ལ་ ག་

འཚལ་ལོ།  །དེ་ནས་གཤེན་རབ་བཀའ་འཁོར་བ ོད་པ་ནི།  །འོལ་མོ་ ིང་ཆེན་ཡེ་ནས་ བ་པའི་

གནས།  ། ་བོན་ ལ་པོན་ཡེ་ནས་ བ་པའི་གཤེན།  །ཡོ་ ི་ ལ་བཞད་ གས་ ེ་འ ང་བའི་

གནས།  ། ོན་པ་གཤེན་རབ་འཁོར་བ་གནས་འ ེན་གཤེན།  ། ོན་པ་ལོངས་ ོད་ ོགས་ལ་ ག་

འཚལ་བ ོད།  ། ་ཟ་བཟང་ ག་གསས་ཟ་ངང་ ག་དང་།  །དཔོ་ཟ་ཐང་མོ་ཧོས་ཟ་ ལ་མེད་

མ༑  ༑ཀོང་ཟ་འ ལ་བ ར་ཀོང་ཟ་ ི་ མ་དང་།  །བདེར་གཤེགས་འ ང་བའི་ མ་ལ་ ག་

འཚལ་བ ོད།  ། ་ལོ་ག ་ལོ་ གས་ ེའི་ ས།  །གཏོ་ ་ད ད་ ་ ་ཡི་ ས།  ། ་ ་ ས་ ་ ་

ཡི་ ས།  ། ང་འ ེན་ ད་འ ེན་ཧོས་ ད་ ས།  །འ ལ་ ་ཀོང་ ་ ་ཡི་ ས།  ། ོན་པའི་ ལ་

ཚབ་ མས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  །ཧོས་ ོ་འ ེད་ཅིང་ ེར་ ོ་འཛན།  །གཤེན་རབ་ ད་འཛན་

བ ན་པ་འཛན།  །ལོ་ ཱ་ ག་དང་མཁས་པ་བཞི།  ། ལ་ཐེབས་ ་མ་ མས་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད།  ། 
ནམ་མཁའི་བ་དན་ཅན་ལ་སོགས།  །ཡེ་གཤེན་བ ་ག མ་ཚགས་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད།  །དབལ་

བོན་རོམ་པོ་ལ་སོགས་ཏེ།  །ཡར་གཡེན་ཁམས་ མས་འ ལ་མཛད་པའི།  །འ ལ་བ་བ ་ག མ་

ཚགས་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད།  །ཉི་བོན་ ང་མ་འོད་ ོ་ལ་སོགས་ཏེ།  །བར་གཡེན་ཁམས་ མས་

འ ལ་མཛད་པ།  །འ ལ་བ་ད ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  ། ་བོན་ད ར་ ན་ ིམ་ ་ལ་སོགས་ཏེ།  ། 
ས་གཡེན་ཁམས་ མས་འ ལ་མཛད་པའི།  །འ ལ་བ་བ ་གཅིག་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད།  །རིགས་

ག་ཁམས་ མས་འ ལ་མཛད་པའི།  །གསལ་འབར་ ན་ཤེས་ལ་སོགས་ཏེ།  །འ ལ་བའི་གཤེན་

པོ་ ག་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  །དེ་ནས་འཛབ་བ ོད་པ་ནི།  ཨ་ ཱ་ ྃ་རཾ་ཛ་སལེ་ ན་ནེ་འ །  ཨ་ ཱ་

ྃ་རཾ་ཛ་ཉི་རི་འབར་ར་ ང་།  ཨ་ ཱ་ ྃ་རཾ་ཛ་ཨག་ཤོ་ ་ཡེ་ཁང་།  ཨ་ ཱ་ ྃ་རཾ་ཛ་ཤེ་ ན་ ང་མ་

ངས།  ཨ་ ཱ་ ྃ་རཾ་ཛ་ཉི་རི་འབར་ར་ཧ་ར་ཁི་ཁར་ ངས།  །ཨ་ ཱ་ ྃ་རཾ་ཛ་ ེ་མི་ ང་ ་ ངས།  

ཨ་ ཱ་ ྃ་རཾ་ཛ་སད་ ེར་ཝེར་རོ་འ །  ཨ་ ཱ་ ྃ་རཾ་ཛ་བིང་ང་སད་ ཾ་ ངས།  ཨ་ ཱ་ ྃ་རཾ་ཛ་ཡང་

རཾ་ཁཾ་ ཾ་འ །  ་ག ང་ ིང་པོ་ད ་འཛབ་ ད།  ། ་ནི་ ་ ད་ ་ཡི་ །  །ག ང་ནི་བིང་ང་

ཚངས་པའི་ག ང་།  ། གས་ནི་ ་ཡེ་ཡེ་ཤེས་ གས།  །ཡོན་ཏན་ཉི་མ་ ན་འ ང་ཞིང་།  །འ ིན་

ལས་གར་མ་མཐོང་ བ་ཉིད།  །དེ་བཞིན་ ་ག ང་ ན་འཛབ་འདི།  །འ ལ་ནི་རིགས་ འི་ ་ལ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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འ ལ།  །བཞེས་ནི་གཉིས་མེད་ གས་ ེས་བཞེས།  །དགོངས་ནི་འ ོ་བའི་དོན་ལ་དགོངས།  ། ་

ནི་མཚན་དང་དཔེ་ ད་འབར།  །ག ང་ནི་ཚངས་པའི་ད ངས་ ི་ག ང་།  ། གས་ནི་ཡེ་ཤེས་

འོད་ ་གསལ།  །ཡོན་ཏན་ནོར་ ་རིན་ཆེན་ ལ།  །འ ིན་ལས་ཐོགས་མེད་ ན་ ིས་ བ།  ། ་

ག ང་ཡོན་ཏན་འ ིན་ལས་ །  །མ་བ ལ་ ན་ ིས་ བ་པར་མཛད་ ་གསོལ།  །དེ་ནས་ཨ་

དཀར་ད ་འཛབ་བ ོད།  ། ཱ་ཨ་དཀར་སལེ་འོད་ཨ་ཡང་ ཱ་འ །  ཱ་ད ིངས་དང་ཡེ་ཤེས་

མཁའ་ལ་མཉམ།  །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ ང་ ་འ ེལ།  ། ་ནི་མཚན་དང་དཔེ་ ད་ །  །ག ང་

ནི་ཚངས་པའི་ད ངས་ ི་ག ང་།  ། གས་ནི་ཡེ་ཤེས་འོད་གསལ་ གས།  །ཡོན་ཏན་བདེ་ལེགས་

ན་འ ང་བ།  །འ ིན་ལས་ཐོགས་མེད་ ན་ ིས་ བ།  ། ན་ བ་རང་ ང་བདེར་གཤེགས་

ོང་།  །ད ིངས་ ་ བ་ཅིང་བདེར་གཤེགས་ཡེ་ཤེས་གསལ།  །ཐབས་ལས་ ང་ཞིང་ཤེས་རབ་

ཤར།  །བདེར་གཤེགས་གཙ་བོ་བཞི་ མས་ལ།  །ཨ་དཀར་གསལ་བའི་ད ་འཛབ་འ ལ།  །ཕར་

འ ོས་ གས་ ེས་འ ོ་དོན་ བ།  ། ར་འ ས་རང་དོན་ ན་ ིས་ བ།  །གཉིས་མེད་རིག་པ་

ང་ བ་སེམས།  །གཉིས་ ་མེད་པ་ བ་ ར་ཅིག  །མཚན་མ་མེད་པ་གསལ་ ར་ཅིག  ཱ་ཨེ་

ོང་ བ་བདལ་གསལ་བ་འོད་ ་འ ས།  ། མ་ ི་ ོང་གི་ད ིངས་ ་འ ལ།  ། ཱ་ཨ་དཀར་

སལེ་འོད་ཨ་ཡཾ་ ཱ་འ །  །ཡེ་ཤེས་ ་ཡི་ གས་ ེ་འ ལ།  །ཧ་ ་ཡེ་ཨ་ཨ་ཨད་ཨད་ཡཾ་ ངས་

འ །  །ཐབས་ ི་མཆོག་གི་རོལ་པར་འ ལ།  །ཧོ་ལཾ་ལཾ་ ཾ་ ཾ་སལེ་ ན་ནེ་འ །  །ཤེས་རབ་ ལ་ ི་

ངང་ ་འ ལ།  ། ཱ་ཡཾ་རཾ་ཁཾ་ ཾ།  གཙ་བོ་བཞི་དང་བདེར་གཤེགས་ ོང་།  ། ིང་པོ་འཛབ་

དགོངས་གསལ་ ར་ཤོག  །དེ་ནས་ཨ་དཀར་ད ་འཛབ་འ ལ།  ། ཱ་ཨ་དཀར་སལེ་འོད་ཨ་ཡཾ་

ཱ་འ །  ཱ་ཨ་དཀར་སལེ་འོད་ཧ་ར་ཁི་ཁར་འ །  ཱ་ཨ་དཀར་སལེ་འོད་ གས་ ེ་འོད་འ །  

ཱ་ཨ་དཀར་ཟེར་འ ོ་འ །  ཱ་ཨ་དཀར་ ་ ངས་འ །  ཱ་ཨ་དཀར་གསལ་འོད་འ །  ཱ་ཨ་

དཀར་ཐིག་ལེ་འ །  ཱ་ཨ་དཀར་ ངས་སོ་འ །  ཱ་ཨ་དཀར་ ི་མེད་འ །  ཨ་དཀར་གསལ་བ་

ད ་འཛབ་འདི།  ། ན་བཟང་བདེར་གཤེགས་ ་ལ་འ ལ།  ། གས་ ེས་འ ོ་བའི་ ག་བ ལ་

སེལ།  །བདག་དང་འ ོ་ ག་སེམས་ཅན་ མས།  ། ཱ་དཀར་གསལ་བའི་ལམ་བ ོད་ནས།  ། ེ་

མེད་དཀར[ཀ]དག་གནས་མཆོག་ །  །རང་ ང་སངས་ ས་ ན་ ་བཟང་།  །འགག་མེད་ས་ལ་

མངོན་ ོགས་ཤོག  །དེ་ནས་ ིང་པོ་འཛབ་བ ོད་དེ།  །དེ་ནས་ ོན་ལམ་གདབ་པ་ནི།  ཱ་ཞི་བར་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ར་ཅིག་ བ་པ་བ ད་ ི་ ེ།  ། ོང་བར་ ར་ཅིག་འཁོར་བ་ངན་སོང་ག མ།  །དག་པར་ ར་

ཅིག་ ིག་པ་ ིབ་པ་ མས།  ། ང་བར་ ར་ཅིག་ན་རག་ ག་བ ལ་ མས།  །འཕེལ་བར་ ར་

ཅིག་དཀར་པོ་དགེ་བའི་ཚགས།  །དར་ཞིང་ ས་པར་ ར་ཅིག་ ས་ག མ་བདེར་གཤེགས་

བཀའ།  །མཐར་ ིན་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག་ཁམས་ག མ་སེམས་ཅན་དང་།  ། ོས་བཙན་ ལ་པོ་

ཡོན་ ི་བདག  ། ི་བཙན་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ མས།  ། ་མེད་ ས་ག མ་བདེར་གཤེགས་

དང་།  །ད ེར་མེད་གཅིག་ ་ ར་ནས་ནི།  ། ་མེད་འ ས་ ་ཐོབ་པར་ཤོག  །ཅེས་བ ོད་ ་

མས་བདག་ལ་བ །  །དམིགས་མེད་ གས་ ེས་ཟིན་པར་ ས།  །བ ོ་བ་བ ་ཤིས་ ོན་ལམ་

དགའ་བདེ་བ ེད།  །དེ་ཚ་འོལ་མོ་ ང་ ་ནི།  །གནས་པའི་གཤེན་པོ་ ངས་མེད་པས།  །ཐམས་

ཅད་ཚགས་ ོགས་ ིབ་ ང་ ེ།  །མེ་ཏོག་ཆར་མང་མངོན་པར་བབས།  །ག ང་ ང་ ་ཡི་བོན་

མདོ་འ ས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ ད་ལས།  བདེར་གཤེགས་ ན་འ ས་ཡོངས་ ་ ོགས་པའི་མཆོད་

པ་ཞེས་ ་བ་གསང་བ་མདོ་ ད་ ིས་བཀོད་པའི་ལེ ་ ེ་བཅོ་བ ད་པའོ།།  །།   
 

༼ ལེ ་བ ་ད ་བ།  དགེ་ ་ ་ཆརེ་བ ོ་བ་བ ན་པ། ༽ 
 

༈ དེ་ནས་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ལགས།  འ་ཞ་གསང་བ་མདོ་ ད་ ིས།  ། ོན་པ་ལ་ནི་ངེས་

ས་པ།  །ཨེ་མ་ ོན་པ་ ་ན་མེད།  ། ི་བཙན་ཁམས་ག མ་སེམས་ཅན་དང་།  ། ོས་བཙན་ ་

ོར་ཡོན་བདག་གི  །དགེ་བ་མཐའ་ ་ ས་པའི་ ིར།  ། ོན་པས་བ ོ་བ་མཛད་པར་ །  །ཞེས་

ས་ ོན་པས་བཀའ་བ ལ་བ།  །གསང་བ་མདོ་ ད་ ས་པ་ལེགས།  །དགེ་བ་ཆེའམ་ ང་ཡང་

ང་།  །ཇི་ ར་བ ོས་པ་དེ་ ར་འ ང་།  །མ་བ ོས་དགེ་བ་ཟད་པ་དང་།  །ལོག་པར་བ ོས་ན་

དགེ་བ་ ོར།  །རང་དོན་བ ོས་ན་ ་ ང་ཞིང་།  །གཞན་དོན་བ ོ་ན་ ་ཆེར་འཕེལ།  །དེ་བས་ 
་ཆེར་བ ོ་བར་ ས།  །ན་མོ་ ོགས་བ ་ ས་ག མ་ ི།  །བདེར་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

དང་།  །ས་ཆེན་པོ་ལ་རབ་ ་ གས་པ་ཡི།  །ག ང་ ང་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་དང་།  ། ོགས་

བ འི་གཤེན་རབ་དགོངས་ ་གསོལ།  ། ས་ག མ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་དང་།  ། ོགས་བ འི་

གཤེན་རབ་ཐམས་ཅད་དང་།  །འཁོར་ལོ་བ ར་བའི་ ལ་པོ་དང་།  ། ་དང་མི་ཡི་ཡོན་བདག་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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དང་།  ། ི་བཙན་ཁམས་ག མ་སེམས་ཅན་དང་།  ། ོས་བཙན་ ་ ོར་ཡོན་བདག་གིས།  །དང་ 
པོ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས།  །ཐ་མ་ད་ ་ ག་གི་བར།  ། ས་ངག་ཡིད་ག མ་ ི་ ོ་ནས།  ། ིག་པ་མི་

དགེ་ ངས་པ་དང་།  ། ང་ ་འཇག་དང་ ེས་ཡི་རང་།  །དཀར་པོ་དགེ་ལ་ ོད་པ་དང་།  ། ོད་

་འཇག་དང་ ེས་ཡི་རང་།  ། ི་ ང་ ོང་ ོམ་པ་ ང་པ་དང་།  །བ ང་ ་འཇག་དང་ ེས་ཡི་

རང་།  །བར་ག ང་ ང་བ བ་པ་ ང་བ་དང་།  །བ ང་ ་འཇག་དང་ ེས་ཡི་རང་།  །ནང་ཨ་

དཀར་དམ་ཚག་ ང་བ་དང་།  ། ང་ ་འཇག་དང་ ེས་ཡི་རང་།  །གསང་བ་ ོགས་ཆེན་ ་ ོད་

དང་།  ། ོད་ ་འཇག་དང་ ེས་ཡི་རང་།  ། ིན་པ་ ་ཆེན་བཏང་བ་དང་།  །གཏང་ ་འཇག་

དང་ ེས་ཡི་རང་།  ། ིན་པའི་ ་ན་མེད་པར་ ིན་པ་དང་།  ། ལ་ ིམས་ ི་མེད་ ང་བ་དང་།  ། 
བ ང་ ་འཇག་དང་ ེས་ཡི་རང་།  ། ལ་ ིམས་ ་ན་མེད་པར་ ིན་པ་དང་།  །བཟོད་པ་དམ་

པར་བ ོམ་པ་དང་།  ། ོད་དང་འཇག་དང་ ེས་ཡི་རང་།  །བཟོད་པའི་ ་ན་མེད་པར་ ིན་པ་

དང་།  །དགེ་བའི་ལས་ལ་བ ོན་པ་དང་།  །བ ོན་འ ས་བ ེད་དང་ ེས་ཡི་རང་།  །བ ོན་

འ ས་ ་ན་མེད་པར་ ིན་པ་དང་།  །བསམ་གཏན་བ ོམས་དང་བ ོམ་ ་འཇག  ། ེས་ ་ཡི་

རང་བ ེད་པ་དང་།  །བསམ་གཏན་ ་ན་མེད་པར་ ིན་པ་དང་།  །ཤེས་རབ་བ ེད་དང་བ ེད་

་འཇག  །ཤེས་རབ་ ་ན་མེད་པར་ ིན་པ་དང་།  །ཐབས་དང་ ོབས་དང་ཡེ་ཤེས་ ོན་ལམ་

མས།  ། ད་ལ་བ ེད་པ་ ེས་ཡི་རང་།  །ཐབས་དང་ ོབས་དང་ཡེ་ཤེས་ ོན་ལམ་ ི།  ། ་ན་

མེད་པའི་དགེ་ ་དང་།  ། ་བསོད་ནམས་ཚགས་ནི་བསགས་པ་དང་།  །གསག་པར་འཇག་དང་

ེས་ཡི་རང་།  ། ་བསོད་ནམས་ ་ན་མེད་པར་ ིན་པ་དང་།  །འ ས་ ་ཡེ་ཤེས་ཚགས་ནི་

བསགས་པ་དང་།  །གསག་པར་འཇག་དང་ ེས་ཡི་རང་།  །འ ས་ ་ཡེ་ཤེས་ ི་ཚགས་ ་ན་མེད་

པར་ ིན་པ་དང་།  །འ ས་ ས་དགེ་བའི་ ་བ་དང་།  །འ ས་མ་ ས་ ི་དགེ་བ་ མས།  །གཤེན་

རབ་དག་པས་ ་ཆེར་ ེལ།  །ནམ་མཁའ་ བ་པའི་དགེ་བ་ མས།  ། གས་ ེ་ཆེན་པོས་དབང་

བ ར་ཏེ།  ། ་མེད་དགེ་བའི་ ་བ་འདི།  ། ི་བཙན་ཁམས་ག མ་སེམས་ཅན་དང་།  ། ོས་བཙན་

བདག་དང་ཡོན་བདག་ མས།  །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚགས་ ོགས་ཤིང་།  །ཉོན་མོངས་ཤེས་

འི་ ིབ་ ངས་ནས།  ། ་མེད་འ ས་ ་ཐོབ་པར་ཤོག  ། ེ་མེད་བོན་ ་ཐོབ་པར་ཤོག  ། ེ་མེད་

བོན་ ་ཐོབ་ནས་ ང་།  །ག གས་མེད་ཁམས་ མས་ ངས་ ར་ཅིག  ། ་མེད་ ོགས་ ་ཐོབ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ར་ཅིག  ། ་མེད་ ོགས་ ་ཐོབ་ནས་ ང་།  །ག གས་ཁམས་གནས་རིགས་ ངས་ ར་ཅིག  ། 
ཅིར་ཡང་ ལ་ ་ཐོབ་ ར་ཅིག  །ཅིར་ཡང་ ལ་ ་ཐོབ་ནས་ ང་།  །འདོད་ཁམས་སེམས་ཅན་

ངས་ ར་ཅིག  །ཅེས་བ ོད་མི་དམིགས་ ས་གདབ་པོ།  །ག ང་ ང་ ་ཡི་བོན་མདོ་འ ས་པ་

རིན་པོ་ཆེའི་ ད་ལས།   དགེ་བའི་ ་བ་ ་ཆེར་བ ོ་བའི་ལེ ་ ེ་བ ་ད ་བའོ།།  །།  
 

༼ ལེ ་ཉ་ི ་བ།  མཛད་པ་བ ་གཉསི་འལོ་མ་ོ ངི་ ་བ ན་པ། ༽ 
 

༈ དེ་ནས་འོལ་མོ་ ང་རིང་ ིང་ ་ནི།  །འ་ཞ་གསང་བ་མདོ་ ད་ ིས།  ། ོན་པ་གཤེན་

རབ་མི་བོ་ལ།  །ཞལ་ ོ་བ ་ཤིས་མཛད་པའི་མད།ོ  ། ཱ་ ས་ག མ་བདེར་གཤགེས་ ད་པར་ ད་

ང་བ།  ། ོན་མཆོག་དང་པོ་འ མ་ ི་ ོག་གི་ ེ་ཅན་ལ།  །འོད་གསལ་ ོན་མེ་ ལ་ནས་ ོན་

པར་སེམས་བ ེད་པས།  །བ ་ཤིས་ག ང་ ང་སེམས་མཆོག་ཐོབ་པའི་བ ་ཤིས་ཤོག  ། ོན་

མཆོག་དང་པོ་གསལ་བ་འོག་མིན་ཕོ་ ང་དམ་པ་ །  །གཏོ་ ལ་ཡེ་མ ེན་དག་གིས་འ ོ་དོན་

ང་བ ན་ཅིང་།  །དགོངས་པ་ ་ ན་འཛམ་ ིང་སེང་གེར་ ལ་ཅིང་གཤེགས།  །བ ་ཤིས་ ོན་

པ་ ་ལ་བབས་པའི་བ ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཤོག  །འོལ་མོ་ ིང་ ་བར་པོ་སོ་བ ད་མཁར་ ་ ལ་

པོན་ཐོད་དཀར་ཡབ།  །མི་ ི་ འི་ཡོ་ ི་ ལ་བཞད་མཚན་ ན་ མ།  ། མས་ ་ ་ད ་ངོ་བ ་ 
ོ་ ོས་ ན་ཅིང་ ་བ མས་ཏེ།  །བ ་ཤིས་ཞལ་ ོ་ ེ་ད ་ མས་ལ་ཕན་པའི་བ ་ཤིས་ཤོག  ། 

བར་པོ་སོ་བ ད་བ ་ཤིས་ཁང་པ་ཀ་བ་ལ་བ ེན་ནས་འ ང་བའི་ ་མོས་བ ེན།  ། ོན་མཆོག་

་བ མས་ཚངས་པས་ ི་དར་དཀར་ ་ ིས་ ངས།  །དགའ་བའི་ཚལ་ ་གཤེགས་ནས་ག ང་

ང་པད་མ་བ །  །བ ་ཤིས་ ་བ མས་གཞོན་ ་རོལ་བའི་བ ་ཤིས་ཤོག  ། ི་ ོན་ ལ་བཞད་

ོ་ ང་ མ་ཟེས་མཚན་ ས་ཏེ།  །མཚན་ ས་བ ་ཤིས་བ ོད་ད་ེགཤེན་རབ་འ ང་ངོ་ཞེས།  ། ལ་ 
རིགས་ ན་འ ས་མེ་ཏོག་གཏོར་ཞིང་ ན་བཏགས་པ།  །བ ་ཤིས་ཞལ་ ོ་མཛད་བཞིན་བ ་

ཤིས་བདེ་ལེགས་ཤོག  །གཞོན་ ར་ ར་ཚ་ ལ་དང་ཡིག་ ིས་ ོབས་ ན་ཞིང་།  །གཞོན་ ་ ན་

ི་རབ་ ་ ར་པས་ ་མི་ ན་ ིས་བ ོད།  ། ལ་རིགས་ ལ་ ིད་ ོང་ ིར་ཧོས་ཟ་དཔོ་ཟ་ཁབ་ 
་བཞེས།  ། ་ལོ་ག ་ལོ་གཏོ་ ་ད ད་ ་ ལ་པའི་ ས་ ་བ མས།  །གཏོ་ ོ་ད ད་ ོ་ ིས་ ོ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ན་ ོས་འ ོ་བའི་ཕན་ཡོན་མཛད།  ། ོ་བཞི་མཛད་ ་བོན་ ོ་ད ེ་བའི་བ ་ཤིས་ཤོག  ། ི་ ོན་

ལ་བཞད་ ོ་བཞིར་ ེ་ ་ན་འཆི་གཟིགས།  །གཅིག་ ར་དཀའ་ བ་ ིང་ལ་ ས་བཏེག་ནས།  ། 
རང་འ ང་མཆོད་ ེན་ ང་ ་ག ག་ ད་ ་ ེག  ། ་དང་ ་ཡི་ ་མོས་བ ད་ ིའི་ ས་ཆབ་

གསོལ།  ། ོན་པ་ ིམ་ ངས་རབ་ ་ ང་བའི་བ ་ཤིས་ཤོག  ། ་ མས་ ་འ ལ་ ོས་འདེབས་

་གོས་ མ་ ་ ལ།  ། ་བོ་ ིམ་ཤིང་འ མ་ ་དཀའ་ བ་མ་ ས་ ོགས།  །འཁོར་ ངས་དགོན་

པ་མཛད་ནས་བསམ་གཏན་མཛད།  །བ ་ཤིས་འོ་མ་གསོལ་ནས་ ང་བས་བ ད་ ིར་ ངས།  ། 
ཡང་དག་ ལ་ ིམས་ ོགས་པའི་བ ་ཤིས་ཤོག  ། ོན་པ་བསམ་གཏན་བཞེངས་ནས་མགོན་

ག མ་ ་ ལ་ །  ། ན་བཟང་བ ོམས་པའི་དོན་ ིས་དགོངས་པ་ཐག་བཅད་དེ།  །ག ང་ ང་

ད ་བ ེགས་རི་ལ་སེང་གེའི་ ི་ལ་བ གས།  ། ོད་ལ་བ ད་བ ལ་ནམ་ལངས་ཉི་ཤར་ ེ་ལ་

སངས་ ས་པའི།  ། ོབས་མཆོག་ཐར་པ་རབ་ ་ཐོབ་པའི་བ ་ཤིས་ཤོག  །འོལ་མོ་ ིང་ ་ ོན་

པས་བོན་ ི་འཁོར་ལོ་བ ོར།  ། ་ ག་མངོན་བཞི་བདེན་གཉིས་ ེ་བཞི་ཡ་བ ད་འཁོར་ལ་

བ ན།  ། ་དང་ ས་བ ོད་འ ན་ ་མེད་པའི་ ོན་པར་ ར།  ། ོན་མཆོག་གཤེན་རབ་མི་བོར་

ར་པའི་བ ་ཤིས་ཤོག  །བ ད་ ེ་ བ་པ་ལ་སོགས་ནག་པོའི་བ ད་རིགས་བ ལ།  །སེང་གེ་ ་

ིན་མི་བཟད་བ ད་ ི་ ལ་པ་བ ལ།  ། ེལ་ ིས་ཤིང་ཏོག་ ལ་ཏེ་ ི་ཤིང་ ་མོས་ ད།  ། 
འ ལ་བ་ མ་ ་ལ་སོགས་རིགས་ ག་ཐར་བའི་ལམ་ ་བཀོད།  །ག ང་ ང་ད ་བ ེགས་རི་ལ་

དགོངས་པ་མ་ ས་ ོགས།  །འོལ་མོ་ ིང་ ་མཛད་པ་ ོགས་པའི་བ ་ཤིས་ཤོག  །ག ང་ ང་

འི་བོན་མདོ་འ ས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ ད་ལས།  མཛད་པ་བ ་གཉིས་བ ་ཤིས་འོལ་མོ་ ིང་ ་

མཛད་པའི་ལེ ་ཉི་ ་བའོ།།  །།  
 

༼ ལེ ་ཉརེ་གཅགི་པ།  ཆོ་འ ལ་བ ན་པ། ༽ 
 

༈ དེ་ནས་ཀོང་ཙ་འ ལ་ ལ་ ིས།  ། ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ལ།  ། ལ་ ིད་ ལ་ནས་

ས་པའི་མདོ།  །ཨེ་མ་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ ལ།  །ད ིངས་ ི་ མ་དང་ཡེ་ཤེས་ །  །ཐབས་ ི་

མཆོག་དང་ཤེས་རབ་ ལ།  ། ོན་པ་ ་མེད་གཤནེ་རབ་ལ།  །ཀངོ་ཙ་དང་བས་ ས་ ག་འཚལ།  ། 



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ོན་པས་བ ད་བ ལ་མངོན་སངས་ ས།  །འ ོ་བ་འ ལ་བའི་ཐབས་མཆོག་ །  །ཆོ་འ ལ་

ཆེན་པོ་བ ན་པ་གང་།  །འཁོར་ མས་ ན་ལ་བཤད་ ་གསོལ།  །ཞེས་ ས་ ོན་པས་བཀའ་

བ ལ་བ།  །འ ོ་བ་འ ལ་བའི་ཆོ་འ ལ་ལས།  །ཆོ་འ ལ་ཆེན་པོ་ ་བ ན་ཏེ།  །རང་བཞིན་ ི་

ནི་ཆོ་འ ལ་དང་།  ། ིན་ ིས་བ བས་པའི་ཆོ་འ ལ་དང་།  ། ་འ ལ་ ི་ནི་ཆོ་འ ལ་དང་།  ། 
ེས་ ་བ ན་པའི་ཆོ་འ ལ་དང་།  །བ ན་པ་ ེས་བཞག་ཆོ་འ ལ་ལོ།  །རང་བཞིན་ ི་ནི་ཆོ་

འ ལ་ནི།  །འོག་མིན་ ་ཡི་ཕོ་ ང་ནས།  ། ོགས་ ་གཤེན་ ་འོད་དཀར་ལ།  །ག ང་ ང་

སེམས་དཔའ་འ མ་ ིས་བ ོར།  །གསང་བ་ ་མེད་དོན་ མས་བཤད།  ། ་བ་བོན་ ི་འཁོར་ལོ་

བ ོར།  །ས་བ ་ཤེས་ འི་ ིབ་པ་ ངས།  །བར་ ་འོད་གསལ་གནས་ཞེས་ །  །མགོན་ག མ་

འི་ ོང་ ེར་ །  །འ ོ་བ་འ ལ་བའི་འ ིན་ལས་ལ།  །གང་ལ་གང་འ ལ་ ལ་པ་འ ེད།  །ཉི་

མ་དང་ནི་འདོ་ཟེར་ ར།  །བནོ་ ི་ ་ལ་མ་གཡསོ་ ང་།  །ལོངས་ ོད་ ོགས་ལ་ཅིར་ཡང་ ལ།  ། 
འོག་མིན་གནས་ ་མངོན་ ོགས་ ང་།  །ཅིར་ཡང་ ལ་ ་འཛམ་ ིང་ །  ། ོན་པ་གཤེན་རབ་

མངོན་སངས་ ས།  །འ ལ་བ་ ག་དང་ མ་ ་སོ་ ག་སོགས།  །འཛམ་ ིང་ ེ་བ་ ག་བ ་ །  ། 
གཤེན་རབ་ ེ་བ་ ག་བ ་ ང་།  །ཐེག་པ་ད ་ཡི་རིགས་ མས་ལ།  །ཐེག་ ོ་ ེ་ ག་བོན་ མས་

བཤད།  །རང་བཞིན་ ོན་པའི་ཆོ་འ ལ་ལོ།  ། ིན་ ིས་བ བས་པའི་ཆོ་འ ལ་ནི།  ། ོན་པའི་

ཞབས་ ི་ལོང་ ་དང་།  །དབང་པོ་ ག་དང་ ག་དང་ད །  །དེ་ལས་འོད་ཟེར་ ེ་བ་ ང་།  །དེ་

ལ་ ོན་པ་རེ་རེ་ ང་།  ། ན་ ང་ཚད་མེད་བོན་བཤད་ཅིང་།  །འ ོ་བའི་དོན་ མས་ ེད་པ་

དང་།  ། ོན་པས་ ་གཅིག་བ ན་པ་ལ།  །ནམ་མཁའ་ ་ག གས་ ར་གསལ་བཞིན།  །སེམས་

ཅན་ མས་ནི་རེ་རེ་བཞིན།  །རང་རང་གང་མོས་ ོན་པར་ ང་།  །རང་རང་མོས་པའི་བོན་

འཆད་དང་།  །བཀའ་ གས་ ་དང་ཤིང་ མས་དང་།  །འ ང་བ་བཞི་དང་རི་དང་ ག  །དེ་ལ་

བོན་ ི་ ་ཡང་ ང་།  །ག ང་གི་ ིན་ ིས་བ བས་པ་འོ།  ། གས་ ི་ ིན་ ིས་བ བས་པ་ནི།  ། 
ོན་པ་དགོངས་པ་ལ་བ གས་ཚ།  །ཀོང་ ེ་འ ལ་ ལ་ལ་སོགས་པས།  ། ོན་པའི་དགོངས་པ་

བ བ་པ་འོ།  ། ་ཡིས་ ིན་ ིས་བ བས་པ་ནི།  ། ལ་པོ་ས་ལ་སོགས་པ་ལ།  ། ོན་པས་ ག་གིས་ 
ི་བོར་བཞག  ། ོན་པའི་ ་ཡི་ ིན་ བས་ གས་པ་འོ།  ། ང་བ ན་ ིན་ ིས་བ བས་པ་ནི།  ། 
ོན་པས་ཡིད་ ི་ ེ ་ ང་ལ།  ། ལ་པོ་ཧོས་ ི་འ ོ་བའི་དོན་ ིས་ཤིག་དང་།  །འ་ཞ་གསང་བ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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མདོ་ ད་ལ།  །གསང་བོན་ ས་ལ་མ་གཡོས་པ་ལ།  །ང་ཡི་ག ང་གཉེར་ ིས་ཤིག་དང་།  ། ་ཆོ་

ེམ་ ག་ ིད་པ་ ང་སངས་ ལ།  ། ོན་པ་གཤེན་རབ་ ་ཡི་ཞལ་ ོས་དང་།  །ང་ཡི་ ད་ ིས་

འ ེན་པར་ཤོག་ཅེས་པའོ།  །འཛན་ནི་འ ེན་པའི་ཤོན་ ེས་པའོ།  ། ་འ ལ་ ིས་ནི་ཆོ་འ ལ་

ནི༑  ༑ས་ཡང་ ག་ ་གཡོས་པ་དང་།  །བ ད་ ི་ཆོ་འ ལ་ ་ད ་བ ལ།  །འ ལ་བ་ ག་དང་ 
མ་ ་སོ་ ག་གིས།  །འཇིག་ ེན་ ེགས་པ་ཅན་ མས་བ ལ།  །ནད་ ག་མཚན་དང་མེ་ ་

ང་།  །ས་གཡོས་པ་དང་ཐོག་འབེབས་པ།  །འཇིགས་པ་བ ད་ལས་འཁོར་ མས་ ོབས།  ། ོན་

པའི་ ་ནི་ ེ་བར་ ལ།  །བ ད་ནི་གར་ཡིན་མ་ཤེས་དང་།  ། ོན་པའི་བ་ ་ ་ག་ནས།  ། ོ་

འ ེད་ ལ་པ་ ེ་བ་ ོས།  །བ ད་ མས་ ་བཀོང་བགེགས་ མས་ ག  །མེ་འོབས་པད་མའི་

ཚལ་ ་བ ར།  །བ ད་ ི་མདའ་འཕང་མེ་ཏོག་ ར།  ། ་འ ལ་དག་གི་ཆོ་འ ལ་ལོ།  ། ེས་ ་

བ ན་པའི་ཆོ་འ ལ་ནི།  །འ ོག་མ་ ་བ ་ ་གཅིག་ལ།  །ཆང་ ་ ིན་ཏེ་ཤ་ ག་ནི།  །མི་ཟ་བ་ 
ཡི་ ོམ་པ་ཕོག  ། ག་མོ་ ་ལ་བ ་ཤ་ ིན།  ། ིས་ནི་འ ོག་གནས་ ་ ་ ར།  །འོལ་མོ་ ིང་ ་

བཀོད་པ་ ོགས།  །འཕང་གསལ་བ ད་རི་བོན་རིར་ ར།  ། ང་ ང་ད ལ་མཁར་བ ེགས་པ་

དང་།  ། ་རི་ ང་དོར་བ ན་པ་བཞག  །བ ན་པ་བཞག་པའི་ཆོ་འ ལ་ནི།  ། ་ག གས་ཞལ་

ིན་ ་ཡི་ ེན།  །ག ང་རབ་འ མ་ ེ་ག ང་གི་ ེན།  ། ་ག ང་རིང་བ ེལ་ གས་ ི་ ེན།  ། 
འ ོ་དོན་བ ན་པ་ མ་ག མ་བཞག་པ་འོ།  །ག ང་ ང་ འི་བོན་མདོ་འ ས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་

ད་ལས།   ཆོ་འ ལ་བ ན་པའི་ལེ ་ ེ་ཉི་ ་ ་གཅིག་པའོ།།  །།  
 

༼ ལེ ་ཉརེ་གཉསི་པ།  ཞངི་མཆགོ་འལོ་མོ་ ངི་ག་ིབཀདོ་པ་བ ན་པ། ༽ 
 

༈ དེ་ནས་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ལ།  །གཤནེ་ ་ ངོ་ཚས་ ས་པ་ནི།  །ཨེ་མ་ ོན་པ་བདེ་བར་

གཤེགས།  ། ས་ག མ་བདེར་གཤེགས་འ ང་བའི་གནས།  །གཤེན་རབ་ཞིང་ཁམས་བཀོད་པ་

ནི༑  ༑ཇི་ ར་ལགས་པར་བཤད་ ་གསོལ།  །ཅེས་ ས་ ོན་པས་བཀའ་བ ལ་བ།  ། ེ་མ་མདོ་

ད་ལ་སོགས་འཁོར།  ། ང་མེད་ནམ་མཁའ་བོན་ འི་ཞིང་།  ། ོང་ག མ་མཐའ་མཉམ་ལོངས་

འི་ཞིང་།  །འཛམ་ ིང་ ེ་བ་ ག་བ ་ ལ་ འི་ཞིང་།  །འོག་མིན་ས་བ འི་འོལ་མོའི་ ིང་།  ། 



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
 
 

  ‐ 75 ‐

་ག མ་ཞིང་ཁམས་བསམ་མི་ བ།  །གཤེན་ ལ་འོལ་མོ་ ང་རིང་ནི།  །དཔག་ཚད་ ་བ ར་ 
་ཞེང་མཉམ།  ། ིང་བཞི་རི་རབ་ ལ་ ་ བ།  ། ོ་འཛམ་ ་ ིང་གི་ བ་ ང་ན།  ། ་ ད་

འཛན་ ི་ ོ་ཡི་ ོགས།  །འཛམ་ ་ ིཀྵ་ཤིང་གི་ །  །རི་བོ་གངས་ཅན་ཏི་སེའི་ ང་།  །མཚ་ནི་ 
མ་པང་ག ་མཚའི་འ མ།  ། ་བོ་ཆེན་པོ་བཞི་འ ས་མག།ོ  །རི་བོ་ ོས་རི་ངད་ ན་ཉེ་བའི་ས།  ། 
རི་ནག་པོ་ད ་འ ས་ ི་ར་བ་ ེ།  ། ་བོ་པ ་དང་ནི་སི ས་བཅད་པ་ ེ།  ། ས་ག མ་ ོན་པ་

འ ང་བའི་ཞིང་།  །ངོ་མཚར་ ད་ ་ ང་པའི་གནས།  །ས་ནི་པད་མ་འདབ་བ ད་འ །  །བ ་

ཤིས་ ་ མ་ཝ་ར་ ེས།  །རི་ནི་ག ང་ ང་ད ་བ ེགས་རི།  །གནམ་ནི་འཁོར་ལོ་ ིབས་བ ད་

འ །  །ཉི་མ་ ོ་ཞིང་ ་བ་གསལ།  །ནམ་མཁའ་ག ་ཡི་ ིང་ཁང་གོ་འ ེད་ ེད།  ། ིང་བཞི་ ངི་

ན་ གས་རི་བཅས།  །དཔག་ཚད་ ོང་དང་ ་བ ས་བ ོར།  །ད ས་ནི་ག ང་ ང་ད ་

བ ེགས་རི།  །རིན་ཆེན་ ་བཞི་ལས་ བ་པ།  ། ་ཞེང་དཔག་ཚད་ ་བ ་ཡོད།  ། ི་རོལ་ཚལ་

ཆེན་བཞི་ཡིས་བ ོར།  །ཤར་ན་དགའ་བའི་ཚལ།  ོ་ ོགས་ ེད་མོས་ཚལ།  བ་ན་པད་མའི་

ཚལ།  ང་ན་རནི་ཆེན་ཚལ།  དེ་ བ་རོལ་བའ་ིམཚ།  དེའི་ ི་རོལ་ ིང་བ ད་དེ།  །ཤར་ན་ཤམ་ 
པོ་ ་ ེ་ནི།  །རིན་ཆེན་ མ་པ་བ ད་བ ་བ།  ། གས་རི་དཔག་ཚད་བ ན་ ིས་བ ོར།  །ཕོ་

ིང་མོ་ ིང་ ོན་པ་གཤེན་རབ་གནས།  །ག ང་ ་ལོ་ག ་ལོ་འ ངས་སའོ།  ། ོ་ན་བར་པོ་སོ་

བ ད་ནི།  །བཻ ་རིན་ཆེན་ ་ ་བ །  ། གས་རི་དཔག་ཚད་བ ན་ ིས་བ ོར།  །ཡབ་ ེས་

ལ་པོན་ཐོད་དཀར་ཁབ།  ། ོན་པ་གཤེན་རབ་ ་འ ངས་ས།  ། བ་ན་ ི་ ོན་ ལ་བཞད་

ནི༑  ༑པད་མ་ར་ག་ཟངས་ལས་ བ།  །རིན་ཆེན་གཞི་བ ་དཔག་ཚད་བ ན།  །ཧོས་ཟ་ ལ་མེད་

དེ་ཡི་ཁབ།  །གཏོ་ ་ད ད་ ་འ ངས་པའི་ས།  ། ང་ན་ཁོ་མ་ནེ ་ ང་ནི།  །ཨི ་ ི་ལ་ག ་ 
ལས་ བ།  །རིན་ཆེན་གསེར་ ི་ས་གཞི་བ །  ། གས་རི་དཔག་ཚད་བ ན་ ིས་བ ོར།  །དཔོ་ཟ་

ཐང་མོའི་ ིང་ ེ།  ། ས་ནི་ ང་འ ེན་ ད་འ ེན་དང་།  །གཤེན་ཟ་ནེ ་ ང་འ ངས་སའོ།  ། 
ཤར་ ོ་བདེ་བ་རང་ བ་ནི།  །དཔག་ཚད་ག མ་པ་ཤེལ་ལས་ བ།  །བདེ་གཤེགས་ ོང་གི་ག ང་

དང་ནི།  །ཤེལ་ ི་ཚ་ཚ་ ོང་བ གས་སོ།  ། ོ་ བ་ གས་ ེ་འ ང་བ་ནི།  །དཔག་ཚད་ག མ་པ་ 
ོ་ ་ ེ།  །འ ེ་ ིན་ ོང་ལ་ ིང་ ོ་ ས།  ། བ་ ང་ མ་དག་དཀར་པོ་ནི།  །དཔག་ཚད་ག མ་ 

པ་ཤེལ་ལས་ བ།  །རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་ཆེན་ཡོད།  ། ང་ཤར་གཤེན་རབ་ ་ཚད་ནི།  །རིན་ཆེན་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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བཻ ་ ོན་པོས་ བ།  །དཔག་ཚད་ག མ་པ་རང་ ང་གི  ། མ་པར་གཤེན་རབ་ ་བ གས་

སོ༑  ༑གསེར་ལ་ ས་ཏེ་འོད་འབར་རོ།  །དེ་ བ་རི་རབ་རི་བ ན་ཏེ།  །རིན་ཆེན་ ་དང་ ་ ེ་

ག  ། ི་ཤིང་པད་མའི་ར་བ་འོ།  །དེ་ བ་ ིང་ཆེན་བ ་གཉིས་ ེ།  །ཤར་ན་ག ང་ ང་བཀོད་

པའི་ ིང་།  །རིན་ཆེན་བཞི་བ ་མཛས་པ་ ེ།  །འོད་ ི་ ་རི་ ོ་མཐོན་ཡོད།  །ཨར་མོ་ལི་ཀའི་ ོ་

ལེབ་དང་།  །རིན་ཆེན་ ས་ ི་ ིང་ ་དང་།  །དཔག་བསམ་ཤིང་གི་ལོ་བཟང་དང་།  འདོད་ཞོ་

འ ང་བའི་བ་མོ་དང་།  །མ་ ོས་འ ས་ འི་ལོ་ཏོག་དང་།  །རིན་ཆེན་གཞི་བ ་ ོན་པའི་

གདན།  །ཙན་དན་ཤིང་གི་ ོང་བོ་དང་།  །བ ་ཤིས་ གས་ ི་ ས་བ ད་དང་།  ། ལ་ གས་

རིན་ཆེན་ ་བ ན་དང་།  །གསལ་བ་ཧོས་ ི་འོད་ ར་དང་།  །འཇའ་ཚན་རིས་ ི་ བ་ཡོལ་

མས།  ། ོན་པའི་ལོངས་ ོད་ ་ཆེན་ཡོད།  །གཡས་ན་དགའ་ ན་ ་ཡི་ ིང་།  །ངོ་མཚར་

བཀོད་པ་ ན་པ་དང་།  ། ོན་པས་ ་ལ་བོན་བཤད་ས།  །གཡོན་ན་འ ལ་བ་ ིམས་ ི་ ིང་།  ། 
རང་ ང་མཆོད་ ེན་ཤིང་གིས་བ ན།  ། ོན་པས་ ིམ་ ངས་རབ་ ང་ནས།  །འ ལ་བ་ ད་

ག་དེར་བཤད་ས།  ། ོ་ན་ཚད་མེད་ ང་ བ་ ིང་།  །བཻ ་ས་གཞི་མཛད་པ་ལས།  །གསེར་ ི་ 
མེ་ཏོག་པད་མ་བ །  །རང་ ད་ཚད་མེད་བཞི་ ངས་གནས།  །གཡས་ན་བ ད་འ ལ་ གས་ ི་

ིང་།  །ཨ་དཀར་ གས་ ད་བཤད་པའི་ས།  ། ོན་པས་བ ད་ནི་བ ལ་བའི་ས།  གཡོན་ན་ ིན་

པ་མཐའ་ ས་ ིང་།  ། ོན་པས་རིགས་ ག་ ིན་པས་བ ས།  །འོལ་མོ་ ིང་ ་ ིན་ ོགས་ས།  ། 
བ་ན་མི་གཡོ་བསམ་གཏན་ ིང་།  །རིན་ཆེན་རིས་ ག་ནགས་ཚལ་བ ་བ་ཡོད།  ། ོན་པས་

འཁོར་ ངས་བསམ་གཏན་མཛད་ས་འོ།  །གཡས་ན་དགེ་ ས་ཡོན་ཏན་ ིང་།  །མཆོད་ ིན་

ལོངས་ ོད་ ེད་པ་ཡི།  །བསོད་ནམས་དགེ་ཚགས་བསགས་ས་འོ།  །གཡོན་ན་ཚད་མེད་ མས་

པའི་ ིང་།  ། ང་ བ་སེམས་བ ེད་ མས་པར་བ ེད་ས་འོ།  ། ང་ན་གནོད་ ིན་ནོར་ ི་

ིང་།  །གནོད་ ིན་འཛམ་བྷ་ལ་གནས་སོ།  །གཡས་ན་ ང་མ་ ངས་པའི་ ིང་།  ། ོན་པ་ཁབ་

ནས་ ང་ས་འོ།  །གཡོན་ན་རིན་ཆེན་ ངས་པའི་རི།  །ནོར་ ི་ ིན་པ་གཏོང་བ་ ེ།  ། ོན་པའི་ 
་ནི་འཆགས་ས་འོ།  །དེ་ བ་ཡན་ལག་བ ད་ ན་མཚ།  ། ་ ད་མཛས་མཚ་ཤིང་བསིལ་

ིབ།  ། ང་ ོང་འགོག་པ་ ོམ་པའི་གནས།  །དེ་ བ་ ིང་ནི་བ ་གཉིས་ ེ།  །ཤར་ ལ་རིགས་

ལ་ས་འཛན་པའི་ ིང་།  ། ་བོ་ན་ར་ཛ་ར་འབབ།  །གཡས་ ་གསེར་ ངི་གསེར་ ད་གནས།  ། 



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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གཡོན་ ་ཟངས་ ིང་བ ་ཤིས་གནས།  ། ོ་ ོགས་ ེ ་རིགས་བཀོད་པའི་ ིང་།  ། ་བོ་སི་ཏ་

སི ་འབབ།  །གཡས་ ང་ ོང་འ ོ་བ་འ ལ་བའི་ ིང་།  །རབ་ ང་མཆོད་ ེན་ ོང་དང་ ན།  ། 
གཡོན་ན་ མ་ཟེ་ ་ངན་མེད་པའི་ ིང་།  ། ར་ ་ ིང་ ་ ་ངན་འདས་པའོ།  ། བ་ ོགས་ མ་

ཟེ་གཙང་བའི་ ིང་།  ། ་བོ་ ིམ་ཤང་ ི་ནང་འབབ།  །གཡས་ན་ མ་ཟེ་ཧོས་མོ་ ིང་།  །རི་ནི་

ཧོས་ ་ ེ་མཐོན་ཡོད།  །གཡོན་ན་འ ི་མིག་ད ་བ ོར་བ ོར་མཚའི་ ིང་།  ། ོན་པས་ ་ལ་ 
བོན་བཤད་ས།  ། ང་ན་ ངས་རིགས་གདོལ་བའི་ ིང་།  ། ་བོ་པ ་གཙང་པོ་འབབ།  །གཡས་ 
ན་ ོབས་ཆེན་ ད་ ི་ ིང་།  །གཡོན་ན་ག ག་ ེ་ ལ་པོའི་ ིང་།  །རི་ནི་ག ག་རི་ ག་པོ་

ཡོད།  །དེ་ བ་འཁོར་མོ་ ིང་གི་མཚ།  །དེ་ བ་ ིང་ཆེན་བ ་ ག་ཡོད།  །ཤར་ ་ད ་ཨ་བ་ད་

རའི་ ལ།  །གཡས་ ་ ག་སེང་གེ་བ ད་བ ོལ་ ག་པ།  །རི་ ་རི་ ེ་མཐོན་ཤེལ་ ི་ ག་ ག་

བ ་ ་བ ད་ཡོད་པ་བ ད་མ་ ང་ཁ་ཆེན་བ ལ་སའོ།  །གཡོན་ ་འ ོ་བ་འ ལ་བའི་མཆོད་

ེན་བ ་ ་བ ད།  །ཤར་ ོ་ན་ ལ་ ་ལག་འོད་མའི་ ིང་།  ། ་ཀོང་ ེ་འ ལ་ ི་ ལ་པོའི་

གནས།  ། ོ་ན་ ལ་ ི་ཏིང་འ མས་པ།  རིན་ཆེན་ ངས་རི་གཡས་ན་ ་མི་ ངོ་བ ན།  གཡནོ་ 
ན་ ལ་ ་མོ་ ི་འོད་ ིག་ཅན་མི་ད ་ ངས་པ།  ོ་ན་རི་ག ག་ མ་འབར་བ།  བ་ ོགས་

མཚ་ ་ལེ་ ོང་ ན་འ མ།  ངོ་ ེར་ཆེན་པོ་ལང་ལིང་ནས།  ལ་པོ་ས་ལ་གནས་པ་འོ།  །གཡས་ 
ན་ ལ་མོ་མོ་ ིམས་ ིང་།  །གཡོན་ན་མཁའ་འ ོ་མི་ ན་ ིང་།  ། བ་ ང་མིའམ་ཅི་ཡི་ ིང་།  ། 
ང་ ོགས་ཧོས་མོ་ ིང་ ག་ ེ།  །ཧོས་དང་བ་ཡིད་རང་གནས།  །གཡས་ ་ཧ་ ་མན་ཐ་ ེལ་ ི་

ིང་།  །གཡོན་ ་ ལ་ ་མོ་ ིང་ ག་གོ  །གཏོ་ ་འཁོར་བ་ ང་བ་འོ།  ། ང་ཤར་དྷ་ལ་ཤེལ་ ི་

ག་ ག་གོ  །ད་ེ བ་ ་ ད་བདལ་བའི་མཚ།  ། གས་རི་དཔག་ཚད་ ོང་དང་ ་བ ས་བ ོར།  ། 
ཟངས་རི་ནམ་མཁའ་འོལ་འོལ་ ེ།  །གནམ་ནི་འཁོར་ལོ་ ིབས་བ ད་འ །  །ཤར་ན་ཡར་གཡེན་

བ ་ག མ་ ེ།  ། ིད་ ོས་ ་དང་ག མ།  དབལ་ཡོག་ ིན་དང་ག མ།  ད ་བ ད་འཚམས་

དང་ག མ།  གཉེར་འོ་བཙན་དང་ག མ།  གཉེན་པོ་ ་དང་བ ་ག མ་གནས།  ོ་ བ་

མཚམས་ན་བར་གཡེན་གཏོད་པོ་ད །  ཉི་ ་གཟའ་ ར་ག མ།  ིན་གཞའ་དལ་དང་ག མ།  

ཟེར་ལོ་ ི་དང་ག མ།  བ་ ང་ ོགས་ན་ས་གཡེན་ཆེ་བ་བ ་གཅིག་ ེ།  ས་བདག་ ་གཉན་

ག མ།  འ ེ་ ིན་ ར་དང་ག མ།  ན་གཟེད་ ིད་དང་ག མ།  གཤིན་ ེ་ ད་དང་བ ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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གཅིག་གནས་སོ།  །རི་ནི་ག ང་ ང་ད ་བ ེགས་རི།  ། ོགས་བཞིར་ ོང་ ེར་ཕོ་ ང་བཞི།  ། ི་

རོལ་ར་བ་རིམ་བ ན་དང་།  །རིན་ཆེན་ ་ ་མཛས་པ་ཡོད།  །ཤིང་འཇའ་ཚན་འོད་འབར་ར་བ་

བ ན།  །གསེར་དང་ད ལ་ ི་མདའ་ཡབ་དང་།  །རིན་ཆེན་འ ་ ིག་དར་ ་ཁད།  ། ་ཏིག་ ་

བ་ ་ ེད་ ས།  །མེ་ཏོག་ ད་འབར་བ ་བ་དང་།  །རིན་པོ་ཆེ་ཡི་ ིང་ ་བཞི།  ། ་ཡི་ ད་ ན་

མཛས་པ་དང་།  །རིན་ཆེན་བཞི་བ ་ ོ་བཞི་མཛས།  །རིན་ཆནེ་ ས་དང་ ་བབས་མཛས།  ། ངོ་ 
གི་བཞི་མདོ་ཆེན་པོ་བཞིར།  །གཤེན་རབ་འ ན་ས་ཚལ་ཆེན་བཞི།  །གསེར་ད ལ་ཤེལ་དང་

བཻ །  ། ི་བ ིག་དར་ ི་འབོལ་གདན་བཏིངས།  །དར་ཚན་མཛས་པའི་ ོད་དང་བཅས།  ། 
འཇའ་ཚན་ ་ འི་ བ་ཡོལ་བཅས།  །གསལ་བ་འོད་ ི་ཧོས་ ར་ བ།  །མེ་ཏོག་མཛས་པའི་ ང་

འཕན་བ །  །སལི་ ན་ ་ ོགས་ ོས་དང་ ན།  །དེ་ནི་ ོན་པས་བོན་བཤད་པ།  །ཧོས་ ོ་མཛད་ 
་འ ང་སའོ།  །གསས་ཆེན་ ་བཞི་ ོན་སའོ།  །དེ་ནས་གཉེན་ ན་ ོང་དང་ ་བ ་དང་།  ། 

ཧོས་དང་ ་མི་ ེ་བ་ མས།  ། ོན་པའི་བཀའ་ ང་རིན་པོ་ཆེ།  ། ང་བ ན་ཁ་ཐོན་ ེད་པ་

དང་།  །ཡི་གེ་ སི་དང་ཉན་བསམ་ ེད།  །ཡིད་ལ་ ེད་དང་དནོ་ལ་ ོགས།  །ཧསོ་ ི་ ོ་མོ་བ བ་

སའོ།  །འལོ་མོ་ ིང་གི་སེམས་ཅན་ མས།  །ལགོ་པར་མི་བ བ་བོན་ལ་ ོད།  །དགེ་ལ་ ོད་པ་ཤ་

ག་ ེ།  ། ན་ ང་ ་མེད་ ོགས་སངས་ ས།  །རི་ནི་ག ང་ ང་ད ་བ ེགས་རི།  །བདེར་

གཤེགས་ ན་ ིས་ ིན་བ བས་གནས།  །རང་ ང་རིན་ཆེན་ ་ལས་ བ།  །དེར་ནི་གང་གནས་

འ ོ་བ་ མས།  །ནད་ ག་མཚན་ག མ་མེ་ ་ ང་།  །མེ་བ ན་ ་གཅིག་འཇིག་དང་ ལ།  །དེ་

ནས་ ི་རོལ་ཕོ་ ང་བཞི།  །ཐར་བ་ཐོབ་པའི་ ོང་ཆེན་ཡིན།  །ཞིང་མཆོག་འོལ་མོ་ ང་རིང་

འདིར།  ། ོན་པ་བདེར་གཤེགས་ ོང་འ ང་ངོ་།  །ག ང་ ང་ ་ཡི་བོན་མདོ་འ ས་པ་རིན་པོ་

ཆེའི་ ད་ལས།  ོན་པ་གཤེན་རབ་ཞིང་གི་བཀོད་པ་འོལ་མོ་ ིང་བཀོད་པའི་ལེ ་ ེ་ཉི་ ་ ་

གཉིས་པའོ།།  །། 
 
༼ལེ ་ཉེར་ག མ་པ།  བ་པ་རབ་ ་ ང་ ེ་ ནོ་པའི་བ ན་པ་ སེ་ ་བ བ་པར་བ ན་པ།༽ 
 

༈ དེ་ནས་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ལ།  །བ ད་ ེ་ བ་པས་ ས་པའི་མདོ།  །ཨེ་མ་ ོན་པ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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གཤེན་རབ་མཆོག  ། ོན་པས་ཅི་ཡང་མ་ ས་པར།  །ང་ཡིས་མ་ ས་ད ་ ས་ལ།  ། ོན་པའི་བ་

་བ ོད་མ་ ས།  །ཅི་ཡང་མ་ ས་བདེན་པར་སོང་།  །མ་ ས་ད ་ ས་ ་འ ལ་ཟད།  ། བ་པ་

བདག་ལ་བོན་ཅགི་ཤོད།  །ཅེས་ ས་ ོན་པས་བཀའ་བ ལ་བ།  །བ ད་ ེ་ བ་པ་ ང་ཟད་ ར་

ཉོན་དང་།  །ང་དང་ ོད་ནི་དང་པོ་ནི།  །ད ལ་བར་སོག་ལེ་ ང་ ས་ །  །ང་བཅད་ག བ་ལས་ 
ལ་ ིང་ ེ་ ེས།  །ཡི་ གས་བ ེས་ ོམ་ག ངས་ ས་ །  །བཟའ་བ ང་ ེད་ཚད་རོགས་ལ་

ིན།  ། ོལ་སོང་ ་ ར་ ེས་ཙམ་ན།  ། འི་དགེ་བ ེན་བདག་གིས་ ས།  །བདག་གནས་གཙང་

་ ་གསལ་བར་ ེས།  །དེ་ཚ་འ མ་ ི་ ོག་ ོན་ལ།  ། ོན་པར་འ ང་བར་སེམས་བ ེད་ཐོབ།  

ེད་ནི་བ ད་ ེ་དགའ་རབ་ ང་།  །བ ད་ ག་ ལ་ གས་ཅན་ ར་ཚ།  །བདག་ལ་འ ན་ཏེ་

དམོད་པ་བོར།  །དེ་ ས་བདག་གིས་བཟོད་པ་ཐོབ།  །བདག་ནི་མི་ ལ་ མ་ཟེ་ ང་ ེད་ ར།  ། 
རང་ ང་ གས་ ེའི་ ོན་པ་ལ།  །མེ་ཏོག་གཏོར་ཏེ་སེམས་བ ེད་ཐོབ།  ། ོད་ མ་ཟེ་ ་ ག་

ཅན་ ་ ར།  །ང་ལ་ ་ ག་ ོད་ ིས་བཏང་།  །ངས་ མས་སེམས་བ ེད་དེ་བཟོད་པ་ཐོབ།  ། 
བདག་ ལ་ ་དགེ་ ས་ ར་ ས་ །  ། ོན་པ་འཁོར་བ་ ན་འ ེན་པ།  །བ ད་ ིའི་ས་ཞག་

ངས་པར་ ར།  ། དོ་ནི་ ད་ ང་ཤེས་པར་ ར།  །བདག་ལ་མཚན་ཆས་བ གེ་པ་ལ།  །མཚན་

ཆས་མ་ ག་ཞིག་པར་ ར།  །བདག་ཚགས་དཔོན་ ་ ་ ེས་ཙམ་ན།  །རང་ཕམ་རོགས་ལ་ ང་

ལ་བ ིས།  ། ོད་ ད་ག མ་པར་ ར་པ་ཡིས།  །ང་ནི་མི་ནོར་ མས་ ་འ ོག་ཟེར།  ། ལ་ 
པོས་ ོད་ལ་ཆད་པ་བཅད།  །བདག་ མ་ཟེ་དཀོར་ ག་ ར་ ེས་ཚ།  ། ོན་པ་ཚད་མེད་ གས་

ེ་ལ།  ། ་ལེ་ མ་ཤིང་ག ག་ ད་ཚ།  ། ོད་ ལ་ གས་ཅན་ ་ ེས་ཙམ་ན།  །བདག་གི་དཀོར་

ལ་བ མས་ ས་ །  ། ལ་མིས་ ོད་ལ་ ིམས་ ང་བཅད།  །བདག་ ེ ་རིགས་ ོ་ ོས་ ར་ ས་

༑  ༑ ོན་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་གཟིགས་ལ།  །ལོངས་ ོད་འ ས་ འི་ ང་པོ་ ལ།  །བདག་

གཤེན་རབ་མི་བོར་ ང་བ ན་ ས།  ། ོད་ ངས་རིགས་ཤན་དམར་ཅན་ ་ ར།  །འ ས་ འི་

ང་པོ་གཏོར་བ་ལ།  །གཏོར་བ་ཙམ་ ིས་མང་ ་འཕེལ།  ། ོད་དེ་ལ་ ག་དོག་ ེས་ ར་ཏེ།  ། 
ང་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ ར་ ས་ །  ། ོད་བ ད་ ེ་ ན་ བ་གཅིག་ ར་ལ།  ། ེད་ལ་འ ན་

དང་དོར་བ ོས་ཤོག  །ཁོས་དམོད་པ་བོར་ཏེ་ང་ལ་ནི།  ། ག་དོག་མེད་པར་བཟོད་པ་ཐོབ།  ། 
བདག་གཏོ་ ་ ོ་གསལ་ ར་པའི་ཚ།  ། ོན་པ་གཏོ་ ལ་ཡེ་མ ེན་ལས།  །རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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མཛད་ ལ།  ། ོན་པ་དཔེ ་ཙ་ མ་ག མ་བཞག  ། ོད་བ ད་ ག་ ོབ་པ་ལག་རིངས་ ར།  ། 
ང་ལ་བར་ཆོད་ ་ད ་ ས།  །བདག་ནི་ མས་ཆེན་བཟོད་པ་བ ོམས།  ོད་ག ལ་ ར་ག ད་

པར་སེམས་བ ེད་དོ།  །བདག་ནི་གཤེན་རབ་མི་བོ་འ ངས་ ས་ །  ། ོད་ ་ མ་ཝ་རའི་ ་བ་

བཅད།  །བཅད་པ་ཙམ་ ིས་ལོ་འདབ་ ས།  །འཛམ་ ་ཤིང་ནི་ ེས་ ས་ །  ། ་བ་བཅད་དེ་ལོ་

འདབ་ ས།  །བདག་དང་པོ་ མས་ ་ གས་ ས་ །  ། ལ་ལ་ནད་ ི་ ན་པ་ཕབ།  ། ་ཡི་

བ ད་ ིས་ནད་སོས་ ར།  །དེ་ནས་ ་ནི་བ མས་ ས་ །  །མངལ་ ོ་ ིན་ ིས་ ལ་ལ་ ོག་

ཙམ་ནས།  །བདག་མ་ཡི་མཆན་ ང་གཡས་ནས་ ང་།  ། ོད་ ་ངན་ཐང་ལ་ ར་མཆིས་ཙ།  ། 
ལ་པོས་ ག་གིས་ ་ ིས་ ངས།  ། ོད་ ག་ ་ནག་པོ་འཐོར་མཆིས་ཙ།  ། ་དང་ ་ཡིས་ ་

ས་གསོལ།  །བདག་ ོགས་བཞིར་གོམ་པ་འདོར་ ས་ །  ། ོད་ གས་ ི་ཏར་ཚན་བཀོད་པ་

ལ༑  ༑ ེས་ལ་མེ་ཏོག་པད་མ་འ ངས།  །བདག་ མ་ཟེ་གསལ་བས་བ ས་པའི་ཚ།  ། ོད་ ་ངན་

ིག་པའི་ ་ཡང་བཏང་།  །བདག་ཡབ་ ིས་ ལ་སར་ ང་ཙམ་ན།  ། ོད་འབངས་ མས་ ེར་

བར་རིགས་སོ་ཟེར།  །བདག་ད ང་ལོ་ག མ་ལ་ ་འཆག་ ས།  ། ོད་རི་དང་མེ་འབར་ ལ་པ་

ལ༑  ༑མེ་འབར་པད་མའི་ཚལ་ ་ ར།  །བདག་ཡབ་ལ་བོན་ནི་ཉན་ ས་ །  ། ོད་ཡབ་ ི་ཆས་

་ གས་ནས་བ ས།  ། མ་ལ་མེ་ཏོག་གཏོར་ ས་ །  ། མ་ ི་ ལ་ ་ གས་ནས་བ ས།  ། 
བདག་གཤེན་རབ་ ོབ་དཔོན་མཛད་ ས་ །  ། ོབ་དཔོན་ཆས་ ་ གས་ནས་བ ས།  །བདག་ 
ོ་བཞི་མཛད་ ་བཤད་ ས་ །  ། ོད་གསས་ཆེན་ ་བཞིར་ ལ་ནས་བ ས།  །གཤེན་རབ་ཁབ་

ནི་བཞེས་ ས་ །  ། ོད་གཤེན་རབ་བ ན་མོར་ ལ་ནས་བ ས།  །བདག་ལ་ ས་ ་འ ངས་

པའི་ཚ།  ། དོ་ ་ ་ ་ ར་ ལ་ནས་བ ས།  །བདག་ འི་ ོན་པར་གཤེགས་ ས་ །  ། དོ་ ིས་

བ ན་མོ་ མས་ ང་བ ས།  །གཏོ་ ོ་ད ད་ ོ་བ ེག་ ་བ ག  །དཔོ་ཟ་ཐང་པོ་བ ས་པ་

ཡིས།  །བ ད་ ་གོ་བོ་ ང་ཡང་ ལ།  །མོ་བོན་ ིག་ཏོ་བ ད་ལས་ ས།  ། ོད་གཤེན་ཟ་ནེ ་

ང་བ ས་ནས་ ེར།  ། ་ ག་ ་ ང་དང་གཟགི་ ་ ང་།  །ཚ་བོ་བཅས་པ་བ ་པར་སེམས།  ། 
ོད་དཀོར་ལ་ཆོ་འ ལ་བ ན་ ས་ །  ། ོད་ ་བ ན་ ེར་ནས་ ོང་པོ་ ལ་ལ་ ེར།  །བདག་

ོང་ མ་ཁབ་ ་བཞེས་ཙམ་ན།  ། ོད་ ོང་ ེ་བཅས་ཏེ་བར་ཆོད་ ས།  །བདག་ཀོང་ཙ་ ་ཡི་

དོན་བ ིས་ཚ།  ། ོད་ ་ ིན་བ ོད་ནས་དམག་ ང་ ས།  །བདག་ ིམ་ ངས་རབ་ ་ ང་ཙམ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ན༑  ༑ ོད་བ ད་ ི་ ་བ ་བར་བཏང་།  །བདག་ག ང་ ང་ད ་བ ེགས་ ེར་ ང་ཚ།  ། ོད་

བ ད་དམག་ ེ་བ་ས་ཡ་ ངས།  །བདག་བར་པོ་སོ་བ ད་བ གས་པའི་ཚ།  ། ོད་ ོགས་བཞི་

དག་ནས་དམག་ ང་བཅས།  ། ོད་བ ད་ ི་རིགས་ མས་ ོང་དགོས་ཤིང་།  །བདག་གཤེན་

རབ་འཁོར་བ་ ོང་ལ་དགའ།  །འཁོར་ མས་ཐམས་ཅད་སངས་ ས་འ ར།  །གཤེན་རབ་འ ོ་

བའི་དོན་ལ་དགོངས།  །ང་ཡིས་འ ོ་དོན་ ན་ ས་ ང་།  ། བ་པ་ ོད་ ི་དོན་ལ་གཏད།  ། 
བ ད་སེམས་ ་ ་ ར་པ་ནས།  །གཤེན་རབ་ ་ངན་ཡོངས་འདས་སོ།  ། བ་པ་གཅིག་ ར་རབ་ 
་ ང་།  །འཁོར་ ངས་ད་ ་དགོངས་པ་ ིས།  །འ ལ་ངག་བདེན་པའི་བོན་ལ་ ོད།  ། ིག་ཏོ་

བ ད་ ི་ལས་ མས་ ོངས།  །གཤེན་རབ་བཀའ་ལ་འདའ་མི་ ེད།  །བཀའ་ལ་མ་འདའ་ཐར་

བར་འ ོ།  ། བ་པ་ ར་ ས་ ིག་ལ་འ ོད་ཚངས་ ིས།  །འ ོད་པ་ཚངས་དག་ཐོབ་པ་ཡིན།  ། 
དག་པས་ཐར་ལམ་ཐོབ་པ་ཡིན།  །ཞེས་ག ངས་ བ་པའི་སེམས་ ེད་དེ།  །བ ད་སེམས་ ་ ་

ར་ཙམ་ན།  །གཤེན་རབ་ ་ངན་འདས་པ་ལ།  །དགའ་བ་ ེས་ནས་རབ་ ་ ང་།  །བ ན་པ་

ལ་ གས་ཅན་ ་བཏགས།  ། ོན་པའི་བ ན་པ་ ེས་ ་བ བ།  །ག ང་ ང་ འི་བོན་མདོ་

འ ས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ ད་ལས།  །བ ད་ ེ་ བ་པ་རབ་ ་ ང་ ེ་ ོན་པའི་བ ན་པར་ ེས་ ་

བ བ་པའི་ལེ ་ ེ་ཉི་ ་ ་ག མ་པའོ།།  །། 
 

༼ ལེ ་ཉརེ་བཞི་བ།  ནོ་པ་ ་ངན་ལས་འདས་པའི་ ལ་བ ན་པ། ༽ 
 

༈ དེ་ནས་བ ད་ ེ་ བ་པས་གཤེན་རབ་ལ་འདི་ ད་ ས།  ོན་པ་གཤེན་རབ་ ང་ ར་

གསོན།  ། ོད་ ིས་འཛམ་ ་ ངི་འདི་ །  །འ ོ་བའི་དོན་ མས་ ོགས་ཟིན་ན།  ། ོན་པ་ ་ངན་

འདས་བར་རིགས།  །ཅེས་ ས་ ོན་པས་བཀའ་བ ལ་བ།  །རེ ་ ིག་གང་གི་ ་ཙམ་ལ།  ། ་

མཚའི་ ་ལས་གང་མང་ ིས།  །བ ད་ ིས་ ་མཚའི་ ་མང་ ས།  །འོ་ན་བདག་གིས་དོན་ ས་

སེམས་ཅན་ནི།  །རེ ་ ིག་གང་གི་ ་དང་ནི།  །དོན་མ་ ས་པའི་སེམས་ཅན་ ་མཚ་ཙམ།  །དེ་ 
ན་ ་ངན་འདའ་མི་བ བ།  །ཅེས་པས་བ ད་ ང་ལོག་ནས་སོང་།  །དེ་ནས་ ོན་པ་གཤེན་རབ་

ལ༑  ༑གཤེན་ ་ ད་འཛན་ ིས་ ས་པ།  །ཨ་བོ་ཡབ་གཅིག་གཤེན་རབ་ལགས།  ། ོན་མཆོག་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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འོལ་མོ་ ིང་བ གས་ནས།  ། ར་ ་ ིང་འདི་ཉམས་མི་དགའ།  ། ་ མ་འབར་བའི་མེ་ཏོག་

ིད།  །འཛམ་ འི་ཤིང་གི་ལོ་མ་ མ།  ། ེད་མོས་ཚལ་ ི་མེ་ཏོག་ཟད།  །ཕོ་ ིང་མོ་ ིང་ཉམས་ 
མི་དགའ།  །བར་པོ་སོ་བ ད་བ ག་ ང་ ང་།  ། ོན་པ་ཉིད་ ི་ཞལ་ནས་ ང་།  །བ ད་སེམས་ 
་ ་ ར་པ་ནས།  །གཤེན་རབ་ ་ངན་འདའ་ག ངས་ནས།  ། བ་པ་དགའ་མ ་རབ་ ་

ང་།  །གཤེན་རབ་ ་བ་ཚག་གཅིག་ཡནི།  །བ ལ་ གས་ཅན་ ི་དབང་ ར་ནས།  །གཤེན་རབ་ 
་ངན་འདས་འ ར་རམ།  །འནོ་ ང་ ་ངན་མ་འདས་བ གས།  ། ོན་པས་བདག་ལ་བཤད་ ་

གསོལ།  །ཅསེ་ ས་ ོན་པས་བཀའ་བ ལ་བ།  ། ེ་མ་ ད་འཛན་ལ་སོགས་འཁརོ།  །གཤནེ་རབ་

ས་ག མ་མཉམ་ ར་ ང་།  །མི་ལོ་བ ་དང་གཤེན་ཞག་གཅིག  །ཞག་ནི་ མ་བ ་ ག་ ་

འོ༑  ༑གཤེན་ལོ་བ ད་ ་ཐམ་པ་ན།  །བ ད་ ིས་ ་ངན་འདའ་ ས་ཏེ།  །འཆི་བདག་ལས་

བཙན་དབང་ ་ནས།  ། ་ངན་འདས་པའི་ ས་ཡིན་ཏེ།  །འཆི་བདག་བ ད་ལས་ ོག་པ་

དང་།  །བ ད་སེམས་ ་ ་བ ར་བའི་ ིར།  །ལོ་གཉིས་ ི་བཤོལ་བཏབ་པ་ཡིན།  །ད་ནི་བ ད་ 
་ ་གཉིས་ལོན།  །གཤེན་རབ་ ་འ ལ་ ང་པ་ ན།  །འདའ་དང་མི་འདའ་རང་དབང་ཆེ།  ། 

ཡེ་ཤེས་ ་འ ལ་རང་དབང་ཆེ།  །རང་དབང་ཆེ་བར་ ར་ན་ཡང་།  །སེམས་ཅན་ ོངས་པའི་ 
ལས་ངན་ན།ི  །གཤེན་རབ་མ ་ཡང་ གས་པ་ཡནི།  །འཛམ་ འི་ ིང་ ་མཛད་པ་ ོགས།  ། ག་

འཛན་ཅན་ ི་རིགས་ མས་ལ།  །འཁོར་བ་མི་ ག་ ལ་བ ན་ ིར།  །བདག་ནི་ཡོངས་ ་ ་ངན་

འདའ།  ། ་ངན་མ་ ེད་ཞེན་ ག་ཅན།  །ག ང་བར་མ་ ེད་ ད་འཛན་དག  །ད་ནི་འ ོ་བ་

མཐའ་དག་ལ།  །འདའ་བ་རབ་ ་ཕན་པར་དགོངས།  །ཞེས་ག ངས་ ར་ ་ ིང་ ་བ གས།  ། 
ོན་པ་ ་ངན་འདའ་འོ་ཞེས།  །ནམ་མཁའ་དག་ལ་ ་ ང་ནས།  །ཡ་བཞི་ ང་བ ད་འཁོར་

མས་ཚགས།  ། ོན་པ་བ ང་བའི་ ལ་བ ན་ཏེ།  །ད ད་ ་ ི་ཤེས་ད ད་ ས་ ང་།  ། ི་ ལ་

དབང་པོ་ ོ་ད ད་ ང་།  ། ོན་པའི་དབང་པོ་གཟི་མདངས་གསལ།  །རེག་ ས་ ་ལ་ད ད་ ས་

ང་།  ། ས་ ི་རེག་ ས་ ་ནི་ ོམས།  །ཡབ་ ི་ཅི་ན་ ས་ན་ཡང་།  །ཨ་བོ་ཨ་ནས་ཞེས་ ང་

ག ངས།  །དེར་ད ད་ ་ད ད་ ོ་མ་ གས་ ེ།  །ཡབ་ཅིག་གཤེན་རབ་བ ང་བ་ལ།  །ད ད་ 
་བ ང་ནས་ངོས་མ་ཟིན།  །ཡབ་གཅིག་ཨ་བོ་ཨ་ན་ཞིང་།  །དེ་ལ་ ོན་པས་བཀའ་བ ལ་བ།  ། 

ཉོན་ཅིག་ད ད་ ་ ི་ཤེས་དག  ། ིར་ན་སེམས་ཅན་ན་བ་དག  །ཐོག་མ་མེད་ནས་ད་བར་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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༑  ༑མ་རིག་མ་ ོགས་འ ལ་པ་ན།  །བདག་གཤེན་རབ་ ོན་ནས་ལན་ཆགས་ ང་།  །དབང་པོ་

ོ་བསལ་ལན་ཆགས་འཇལ།  །ཉོན་མོངས་བ ད་ ིའི་ ་བ་ ངས།  །སེམས་ ི་ ག་ ་ན་ ག་

མེད།  །ཨ་བོ་ཡབ་ཅིག་གཤེན་རབ་ཡིན།  །ཨ་ནི་ ེ་བ་མེད་པ་ཡིན།  །བོ་ནི་འགག་པ་མེད་པ་

ཡིན།  །ན་བ་འཁོར་བའི་ ག་བ ལ་ཡིན།  །གཤེན་རབ་འཁོར་བ་ ་ངན་འདས།  །འཁོར་བའི་

ག་བ ལ་ནད་ ང་ཡིན།  ། ེ་དང་འཆི་དང་ན་བར་བ ན།  ། ང་པོ་ནད་ ི་ ་ཡིན་ཏེ།  །ནད་ 
ི་ ་བ་མ་རིག་པས།  ། ག་ག མ་ ད་ལས་ནད་ག མ་ ང་།  ། ང་དང་མ ིས་པ་བད་ཀན་

ག མ།  །ཁམས་ག མ་འཁོར་བའི་ ག་བ ལ་ཡིན།  །གཤེན་རབ་འཁོར་བའི་ ག་བ ལ་སངས།  ། 
ག་བ ལ་ ་ངན་ལ་འདས་པ།  །བདེ་བ་ཆེན་པོ་བོན་ ་ཡིན།  །ས་བ འི་འ ལ་དཔོན་ལོངས་

ོད་ ོགས།  །ཅིར་ཡང་ ལ་ ས་རིགས་ ག་ ངོ་།  ། ་ངན་འདའ་བར་ཡདོ་མ་བསམ།  །འདའ་

གར་ཡེ་ཤེས་མདོ་འདི་ ངས།  ། ས་ཅན་འཆི་བ་ ས་ ི་ནད།  །ནད་གཞི་འ ང་བ་སོ་སོ་

འ གས།  ། ས་ག གས་དབང་པོ་ ན་ ང་ཉམས།  ། ོག་གི་དབང་པོ་ ང་ཡང་འགགས།  ། ི་ 
ཡི་འ ང་བ་ ས་ ིས་ཐིམ།  །ནང་གི་དབང་པོ་ ན་གཞིར་བ ས།  །རང་ ང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་

ཐིམ།  ། ས་སེམས་བེམ་རིག་སོ་སོར་ ལ།  །བར་དོ་བག་ཆགས་ ་ལ་ཞོན།  །ལས་དབང་ ེ་ ོ་

བཟང་ངན་ལེན།  །ཅི་ ིད་འཁརོ་བ་བ ད་པའ་ིའ ོ།  །རབ་ སི་གཤེན་རབ་ གོས་པས་ཆོད།  ། 
འ ིང་གིས་དགེ་བའི་འཕེན་ གས་བ ེད།  །ཐ་མ་ ་ མ་ཝ་རའི་ལམ།  ། ེ་མ་རང་སེམས་དག་

ལ་གཤེན་རབ་ ེ།  །སངས་ ས་གཞན་ ་མ་བཙལ་ཏེ།  །སེམས་ནི་ ེ་མེད་དོན་ ོགས་པ།  །རང་

ང་ཡེ་ཤེས་ཤར་བ་འོ།  །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མར་ ར་པས།  ། མས་པ་ ིང་ ེ་ ེ་གཅིག་

ོམས།  ། ིད་པ་འཆི་བ་མི་དགེ་བའི།  །ལས་ངན་ ིག་པ་རབ་ ་ ོངས།  །མཐོ་རིས་ ོལ་བའི་ ་

ཡིན་ཏེ།  །དགེ་བ་ ན་ ི་ ེས་ ་ གས།  །ནོར་ ས་འཇིག་ ེན་ ་མ་ ེ།  །ཆགས་མེད་ ིན་པ་

རབ་ ་བཏང་།  ། ང་པོ་འ ས་ ས་འཇིག་པའི་ །  །ཞེན་པ་རབ་ ་མེད་པར་ ོགས།  ། ས་

ག མ་གཅིག་ ེ་ད ེར་མེད་པས།  །འདའ་དང་མི་འདའ་མེད་པར་བ ོམ།  །སེམས་ནི་སངས་ 
ས་ ་ཡིན་པས།  །མ་བཅོས་ ན་གཞི་བོན་ ར་བཞག  །འདའ་ཀ་ཡེ་ཤེས་འཕོ་བ་ཡིན།  །རང་

སེམས་འོད་ ི་ཐིག་ལེར་བ །  །དཀར་ལ་ ི་མེད་ ངས་དཀར་ཙམ།  །མ་ཆགས་ ན་གཞི་ཚངས་

པའི་ལམ།  །འོག་མིན་བོན་ ོ་ ི་ག ག་འཕོ།  །འཕོ་ ེན་གནམ་ ་མདའ་འཕང་འ །  ། ོན་པས་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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འདས་ཀར་ཡེ་ཤེས་ག ངས་མ་ཐག  །འཇའ་འོད་འོལ་མོའི་ ིང་ ་འ ིགས།  །ས་ཡང་ མ་པ་

ག་ ་གཡོས།  ། ་ ་མཆོད་པའི་ཚགས་ ང་ ངས།  །འ ལ་བ་ ག་དང་ མ་ ་ ་ག མ་

དང་།  ། ོགས་ ོང་ ེ་བ ད་ཐམས་ཅད་ ོགས་ ་འཚགས།  ། ་ ན་ གས་ཤིང་མེ་ཏོག་ཆར་ 
་བབས།  ། ོན་པ་ཉིད་ ང་ད ིལ་ ང་མཉམ་བཞག་མཛད།  ། ་ག ང་ ོགས་བ ར་གཤེན་

རབ་གཟིགས།  །ཞལ་ནས་ཨ་ཨ་ ང་ ་འོད།  ། བ་གདལ་ཟེར་འ ོ་ ་ མ་གསལ།  ། ེ་བ་མེད་

པར་མངོན་སངས་ ས།  །འགགས་པ་མེད་པའི་ གས་ ེ་ཤར།  །བ ལ་མེད་འ ོ་དོན་ ་ལག་

ད།  །ཅེས་ ོད་འདའ་བའི་ ལ་བ ན་ནོ།  ། ི་ག ག་ཨ་དཀར་ ར་མདའ་བཏང་པ་ ར།  ། 
མི་མངོན་ནམ་མཁའི་ད ིངས་ཐིམ་ ན་ལ་གསལ།  །ལ་ལས་ ོན་པ་ ་ངན་འདས་ཞེས་བ ོད།  ། 
ལ་ལས་ ོན་པ་གཤེན་རབ་གཤེགས་ཞེས་ ོད་ ང་ ལ།  ། ོད་དང་འོད་ནི་ ི་བོའི་ག ག་ ་

འ ས།  །ལ་ལས་ ོ་བ་ཆེར་ ེས་འཇས་ནས་ ས།  །ལ་ལས་མཉམ་པའི་དོན་ ོགས་བ གས།  ། 
ཞག་བ ན་བར་ ་འོད་ ིས་ག ང་ཡང་གཡོགས།  །ག ང་གཉེར་ཇི་ ར་ ེད་ཅེས་ ེང་པ་ལ།  ། 
སེང་གེ་བ ད་བ ོལ་ ག་ནས་མདོ་ ད་དགོངས་པ་ཤེས།  །བ ན་པ་བ ལ་ གས་ཅན་ ིས་

མདོ་ ད་གདན་ ངས་ཏེ།  །གཤེན་རབ་ག ང་གཉེར་མཛད་པར་ ན་ ིས་ ས།  །གསེར་ ིས་

གས་ཁང་ག ་ ེ་བཞེངས་པ་ །  ། ོན་པའི་ག ང་བ གས་ ན་ ས་ཏེ།  །ད ང་ཞག་བཞི་

བ ་ ་ད ར་མདོ་འ མ་ ད་ ོག་མཛད།  ། ་ཆོ་ ེམ་ ག་འ ེན་པར་ ོན་ ར་ནས།  །བདེར་

གཤེགས་ ོང་གི་ག ང་ཁང་ད ིལ་འཁོར་ ིས།  །རིན་ཆེན་ ི་ ེང་ཙན་དན་ གས་མེ་ལ།  ། ོན་

པའི་ག ང་བཞག་ག ང་མཆདོ་ཆེར་ ས་སོ།  །རིན་ཆེན་ ་ཡི་ མ་ ་ག ང་ ནེ་ ་ཡང་ ང་།  ། 
དེ་ནས་ ་ག ང་བགོས་པ་ནི།  ག ང་ ེན་ ་ནི་ ས་ ང་ ལ་མ་ བ།  །མདོ་ ད་ ག་གིས་

ངས་ཏེ་ཕོ་ ང་ ་ ་བ གས།  ། ོན་པ་མཛད་པའི་ ིང་ ་མཆོད་ ེན་བ ་གཉིས་བཞེངས།  ། 
གས་ གས་རིང་བ ེལ་ག ང་ཁང་བར་པོ་སོ་བ ད་བ གས།  །ཡ་སོ་ ་དང་མ་སོ་ ས་གདན་

ངས་ཏེ།  །ག ང་ ལ་སོ་སོར་འོལ་མོ་ ིང་བ ོར་ །  །མཆོད་པའི་ ེན་ཡང་རེ་རེ་བཞེངས།  ། 
ཐལ་བ་འ ེ་ ིན་དག་གིས་ ེར།  །དེ་ ར་ ་ག ང་བགོས་པའོ།  །དེ་ནས་ ོན་པའི་འཁོར་ མས་

ིས།  །བོན་ མས་ ད་པར་རབ་ ་མཛད།  ། ོན་པ་ ་ངན་འདས་ནས་ལོ་གཅིག་ནས།  །ག ང་

ང་བཀོད་པའི་ ིང་ ་ཚགས།  །གསང་བ་མདོ་ ད་ག ངས་བའི་མདོ།  ། ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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བོ་ཡི།  ། ་ལོ་ག ་ལོ་ གས་ ི་ ས།  །གཏོ་ ་ད ད་ ་ ་ཡི་ ས།  ། ་ ་ ས་ ་ ལ་པའི་

ས།  ། ང་འ ེན་ ད་འ ེན་གཤེན་རབ་ ས།  །འ ལ་ ་ ོང་ ་ འི་ ས།  །བ ད་ ་བ ས་

་འདིར་མི་གནས།  ། ོན་པ་གཤེན་རབ་ ་ངན་འདས།  ། ོན་ཆད་ ་ག ང་བཀོད་པ་ ོགས།  ། 
ད་ནི་བོན་ མས་བ ་བར་མཛད།  །བཀའ་དང་ ེས་ ་བ ན་པའི་བོན།  །བོན་ མས་ཐམས་

ཅད་དེ་ ་འ ས།  །བཀའ་དང་ ེས་ ་བ ན་པའི་བོན།  །བཀའ་ནི་ ོན་པས་ག ངས་པ་ ེ།  ། 
བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བཀའ་ཞསེ་ ས།  །བཀའ་ནི་ ན་ མ་ཚགས་ ར་བཤད།  ། ོན་པ་གནས་

དང་འཁོར་ ས་བོན།  ། ེས་ ་བ ན་པའི་བོན་ཅེས་པས།  ། ོན་པ་ འི་ ེས་ གས་ནས།  ། ོན་

པའི་འཁོར་ ིས་ག ངས་པའོ།  །དེ་ཡང་ ིས་འགོ་ ་འཆད་ཏེ།  ། ོགས་གར་གཏོགས་དང་ ད་

གར་གནས།  །གང་ཟག་གང་གསི་མཛད་དང་མཚན་ཅིར་གསོལ།  །དགོས་ཆདེ་ཅིའི་ ིར་བ མས་

པའོ།  ། ོད་ ེ་ ང་ག མ་ཡ་ ག་ཏེ།  ། ང་ ་འ ེལ་བའི་ཚད་མ་ག མ།  །དེ་ ་མཉམ་པ་

བདེན་པ་གཉིས།  །ག ངས་སོ་དག་ལ་འཛན་ཤེས་ཤིང་།  །གདགས་ ོ་དག་ལ་མིང་ཐོགས་པ།  ། 
གོ་ལམ་དག་ལ་དོན་ ེད་མཛད།  །མདོ་ ེར་ ར་པ་ཐམས་ཅད་ནི།  །མདོ་ ད་བདག་གིས་བ ་

པར་མཛད།  །འ མ་ ེར་ ར་པ་ཐམས་ཅད་ནི།  ། ་ལོ་ག ་ལོས་བ ་བར་མཛད།  །འ ལ་བ་

ད་ ག་ག ག་གཤེན་ ལ་བས་ ས།  །མངོན་པ་ ེ་བ ན་ ང་འ ེན་དག་གིས་བ ས།  །མདོ་

ེ་ ང་འ ེན་དག་གིས་ ས།  །གཏོ་ ད་འ མ་ ེ་གཏོ་ ས་ ས།  ། ན་ད ད་ཉི་ ི་ད ད་ ས་

ས།  ། ད་འ ེན་ཨ་དཀར་ གས་ ད་ ས།  །ག ང་རབ་འ མ་ ེ་ངེས་པའི་དོན་ གས་ ི།  ། 
རགས་རིས་ལེགས་ ་བདེར་གཤེགས་ཞལ་ ིན་ ིས།  ། ་ག ང་རིང་བ ེལ་ གས་ ི་ ེན་ ་

ིས།  །འོལ་མོ་ ང་རིང་ ་བ ན་པ་ མ་ག མ་ ེས་བཞག་མཛད།  །མདོ་ ད་བདག་ཉིད་

གསང་བ ོམ་འགོག་པར་གཤེགས།  ། ་ཆོ་ ེམ་ ག་ ོན་པའི་ ལ་ཚབ་ ིས།  །བོན་ ི་འཁོར་ལོ་

ལོ་ག མ་ ོག་བཤད་མཛད།  །ཅེས་ག ངས་ཐམས་ཅད་ ེས་ ་ཡི་རང་ངོ་།  །དེ་ ར་གསང་ ད་

ག ང་གི་ ེས་ ་བ བས་སོ།  །གསང་ ད་ག ག་ མ་འབར་བའི་རི་ལ་གཤེགས།  ། ་ཆོ་ ེམ་

ག་བ ན་པའི་ ོག་བཤད་མཛད་དེ་ལོ་ག མ་བ གས།  །དེ་ནས་མགོན་ག མ་ འི་ ོང་ ་ནི།  ། 
འཇའ་ཚན་འོད་དང་ཆས་པར་གཤེགས།  །དེ་ནས་འོལ་ ག་ཐང་པོས་ལོ་ག མ་ ོག་བཤད་མཛད།  ། 
་ ད་ཡེ་ཤེས་ ད་བཤད་མཛད།  །འོད་ ག་བར་ ་འོད་གསལ་གཤེགས།  །དེ་ནས་ ་ལོ་ག ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ལོས་ལོ་ ག་ ོག་བཤད་མཛད།  །ག ང་རབ་འ མ་ ེ་ཚལ་ ་ ང་བཤད་མཛད།  ། ་ལོ་ག ་ལོ་

ག ང་ ང་ད ་བ ེགས་རི་ལ་གཤེགས།  །དེ་ནས་གཏོ་ ་ད ད་ ས་ལོ་ ག་ ོག་བཤད་མཛད།  ། 
གཏོ་ ད་གཏོ་རབ་ག ་ལོ་ ོན་ཤིང་བཤད།  །དེ་ནས་ཉི་ཟེར་ ་ལ་ཞོན།  །དགའ་ ན་ ་ཡི་

གནས་ནས་གཤེགས།  །དེ་ནས་ལོ་ ག་ ང་འ ེན་ ད་འ ེན་ ོན་པ་མཛད།  །ཨ་དཀར་ གས་

ད་མདོ་འ ེལ་བཤད།  །འོག་མིན་ འི་གནས་ ་གཤེགས།  །དེ་ནས་འ ལ་ ་ ོང་ ས་ལོ་ ག་

ོག་བཤད་མཛད།  །དེ་ནས་ ིས་དང་ ་ ད་མདོ་ ར་བཤད།  །དེ་ནས་ མ་ ་ ་ག མ་

གཤེགས།  ། ོན་པ་འདས་ ེས་ལོ་ནི་ཉི་ ་ ་བ ད་ནས།  ། ་བོན་ཡོངས་ ་དག་པ་དང་།  ། ་

བོན་ཡེ་ཤེས་ ིང་པོ་དང་།  ། ལ་ནི་མི་ ས་བསམ་ལེགས་ ིས།  །བོན་ མས་འོལ་མོའི་ ིང་ ་

ང་།  ། ོན་པ་འཁོར་བ་ ་ངན་འདས་ ེས་ལ།  །འོལ་མོ་ ང་ ་བོན་ མས་འ ས་ཞེས་ག ངས་

སོ༑  ༑དེ་ནས་འོལ་མོ་ ང་ ་བཀའ་དང་ ེས་ ་བ ན་པའི་བོན།  །ལོ་ ཱ་ ག་གིས་ག ང་ ང་

འི་ ད་ལས།  །རང་རང་ ལ་ ་ ད་རིགས་སོ་སོར་བ ར།  །དེར་ ག་གཟིག་ལོ་ ཱ་ ་ཙ་ ་ཧེ་

དང་།  །ཞང་ ང་ ི་ཐོགས་ ར་ཚ་དང་།  ། མ་པ་འ ་ལིང་ ར་ཡ་དང་།  ། ་གར་ ་བདག་

གས་ ོལ་དང་།  ། ་ནག་ལེགས་ཏང་ ང་པོ་དང་།  ། མོ་ལ་གསེར་ཐོག་ ེ་འ མས་དང་།  །དེ་

ནས་བོད་ ་ ལ་ ན་བ ་གཉིས་རིང་།  །བོད་ ི་མཁས་པ་མི་བཞི་ལ་བ ད།  ། ེ་བོན་ ིམ་ཚ་ ་

ང་དང་།  །མི་ཉག་ ེ་ཚ་མཁར་ ་དང་།  ། མ་པ་ ་ ང་གསལ་ཏང་དང་།  །ཞང་ ང་ ོང་ 
ང་མ ་ཆེན་ནོ།  །བོད་ལ་བོན་ ི་འ ་གནས་ མ་ ་ ་བ ན་འཕེལ།  །དེ་ནས་ ོན་པའི་

བ ན་པ་མཐའ་ ས་སོ།  །ག ང་ ང་ འི་བོན་མདོ་འ ས་པ་རིན་པོ་ཆེ་ལས།  ོན་པ་ ་ངན་

ལས་འདས་པའི་བོན་ ི་ལེ ་ ེ་ཉི་ ་ ་བཞི་བའོ།།  །།  
མདོ་འ ས་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཡི་ ད་ལས།  ག ང་ ང་ ་ཡི་ ད།  ་ལི་ ་ ག་རིང་གིས་བོད་ ད་ ་བ ར་

བའོ།  །ག ང་ ང་ ་ཡི་བོན་མདོ་འ ས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ ད་ལས།  ལེ ་ཉི་ ་ ་བཞི་བ།  ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་

བོས་ག ངས་པ་ གོས་སོ།  ། བ ་ཤིས་སོ།  ། དགེའོ།  ། 
 
 
 



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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༄༅།། ག ང་ ང་བནོ་ ི་ ་བ གས་པ་རནི་པོ་ཆེའི་ 
ིང་ གས་བ གས་སོ།། 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

་ཆེན་ ན་པ་ནམ་མཁའ། 
 
 
 
 
 

 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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༄༅།། ཞང་ ང་ ད་ །  མ་ཝེར་ན་ཧ་ར་ཨག་ཅིམ་ ིན།  ་ ལ་པོད་ ི་ ད་ ་ན།  

མན་ངག་གཏན་ཚགས་དོན་ ི་དངོས་གཞི།  བཀའ་ ང་ཤེས་ ་འ ེད་པའི་ ེ་མགི  ག ང་ ང་

བོན་ ི་ ་ གས་ ང་ཞེས་ ་བ།  མཁའ་ལ་ཉི་ འི་འོད་ཤར་བ།  །རི་ ིབ་ ན་པ་གསལ་བ་

བཞིན།  ། ནོ་པའི་ གས་ལས་འོད་ཤར་བས།  ། ོངས་པའི་ ོ་ཡི་ ན་སེལ་ ིར།  ། ེས་ ་འཇག་

པའི་གཤེན་རབས་ལ།  །གོ་བར་བ ན་ ིས་འ ལེ་བར་ ིས།  །འདི་ལ་ངང་གིས་གོམས་ ས་ན།  ། 
རང་རིག་རང་ལ་འཆར་བར་འ ར།  ། ང་ཡར་ ་ཆེན་ཁོད་ ངས་ ིས།  ། ལ་ནི་ ་མིག་བ ་

འི་མགོར།  ། ད་ ང་མན་ངག་དོན་ མས་བ ས་ནས་ ིས།  ། ིད་པ་དང་པོའི་ ད་བ ང་

ནས།  །སངས་ ས་རབ་བ ན་བ ན་པ་རིམ་ ིས་མཛད།  ། ་ ད་ ོགས་ ོང་ས་འཛན་ ལ་པོ་

དང་།  །ག ང་ ད་ ་གཤེན་ ལ་ ོན་ ད་འཛན་དང་།  ། ོན་ ི་ ོན་ལམ་འཕེལ་ གས་

ིས།  ། ལ་ ིད་ཐ་མའི་ ད་འཛན་དང་།  ། ང་བོ་ག མ་ ི་ལས་དབང་གིས།  ། ་གར་ཆོས་

དང་ངན་ གས་བོད་ ་འ ང་།  །ཁོད་ ངས་མཉམ་བཞག་ངང་ལས་ ང་།  ། ་གཤེ་འ ེ་

འ ེན་བ ོད་ ོད་ ེད།  ། ས་ ི་མཐའ་མ་ ག་ཤེར་འ ང་།  །བ ན་པའི་དོན་ ་ ་ག ང་

བ ིགས།  །དེ་ཡི་ཆ་མཁན་ ན་པས་ ེད།  །བ ན་པ་རིན་ཆེན་གཏེར་ ་འཇོག  ། ར་ ེས་ད་

ན་པས་ ེས་ཁོད་ ངས་ ིས།  །བདེར་གཤེགས་ ང་ལ་དགེ་ ིག་ །  །དོན་ ་ ོན་ལམ་དཀར་

ནག་བཏབ།  ། ང་བ ན་ ང་མ་བ ན་པ་ཡིན།  ། བ་མཐའ་མཆོག་དང་མཆོག་དམན་གཉིས།  ། 
དཀར་ནག་དགེ་ ིག་ ན་ ར་ ང་།  །དོན་ ་གཤེན་རབ་ཆོས་དང་ ་གཤེན་ག མ།  །བ བ་

ོགས་སོ་སོར་ ང་མོད་ ང་།  །ཐིག་ལེ་སེམས་ ་བ བ་ན་ བ་མཐའ་གཅིག  །དེ་ནས་ལོག་པའི་

དོན་ནི་གཤེན་རབ་ངས་མ་ག ངས།  །ཞེས་ ་ ེ་ལོ་ ས་ ་ཚག་ ་བ ན་པའོ།  །མ ེན་བ ེ་

ོབས་དང་ ན་པ་ཡིས།  །འ ོ་ མས་ ོ་ཡི་ ན་པ་སེལ།  ། ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འ ོ་ མས་ལ་

ག་འཚལ་ལོ།  །དེ་ལ་དང་པོ།  ིད་པ་དང་པོའི་ ད་བ ང་ནས།  །ཞེས་པ་ནི།  ོད་བ ད་ཇི་

ར་ ིད་ གས་ནི།  མཛད་གནས་ ག་པ་ ོད་བ ད་ ར་རོ།  །འདིར་གནས་ གས་ ང་ ལ་

དང་དར་ བ་བ ན་པ་ལ་བཞི་ ེ།  ཆགས་པ་ ལ་ ི་གནས་ གས་བ ན་པ་དང་གཅིག  འ ེན་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ོན་སངས་ ས་ ི་ ང་ ལ་བ ན་པ་དང་གཉིས།  དར་ བ་བོད་ ི་ ལ་གཤེན་གཏན་ལ་ཕབ་

པ་དང་ག མ།   ག ང་ ང་བོན་ ི་བ ན་པ་དར་ བ་བ ན་པ་དང་བཞིའོ།།  །། 
 

༼ ཆགས་པ་ ལ་ ་ིགནས་ གས་བ ན་པ། ༽ 
 

ད་ཆགས་པ་ ལ་ ི་གནས་ གས་བ ན་པ་ལ།  འཛམ་ ་ ིང་དང་།  དེའི་ ལ་དང་

བ ད་ ་ཆགས་པ།  ཇི་ ར་ཡོད་པའི་ ་མཚན་ ོན་ཏེ།  དེ་ལ་ ོ་འཛམ་ ་ ངི་འདི།  སོག་པའི་

ད ིབས་ ་ཡོད་འཛམ་ ་ ིང་མཐའ་ན།  གསེར་ ིང་།  ཙན་དན་ ིང་།  སིང་ག་ལ་ ་ཏིག་གི་ 

ལ་སོགས་པ་མང་ཡང་།  ིང་འ་མོ་དང་འོག་འ ེལ་ཁ་ ས་སོ་སོར་ཆོད་པས་འ་མོ་ལ་གཏོགས་

སོ༑  ༑སོག་ ་ལ་དཔག་ཚད་ ེད་བཞི།  ངོས་གཉིས་ལ་དཔག་ཚད་ཉིས་ ོང་ཉིས་ ོང་ ེ།  མཐའ་

ོར་ལ་དཔག་ཚད་ ག་ ོང་དང་ ེད་བཞི་ ང་ངོ་།  །དེ་ལ་ཚ་ལོ་བ ་བའི་ ས་ ི་མི་འ ིང་ཙམ་ 
ཅིག་གི་གོམ་པས།  བ་ཉལ་ཉིན་འ ོ་བའི་ ་བ་ག མ་ནས་དཔག་ཚད་བ ་དང་གཅིག་ཆོད།  

འཛམ་ ིང་མཐའ་མའི་ ག་ལ་མི་འཛག་ཐད་ ང་ནས།  མི་འ ིང་གི་གོམ་པས་ བ་ཉལ་ཉིན་

འ ོ་བའི་ལོ་བ ་དང་ཉི་ ས་འཁོར་བ་ཡོད།  རིག་འཛན་ གས་དགོངས་དག་པས།  རི་ ག་

ེན་ ར་ ལ་ བས་མེད་པར་ཐད་ ང་གཅལ་བ་ལ།  ་འ ིང་ལ་དམ་པོར་མ ོགས་པ་གཅིག་

གིས།  བ་ཉལ་ཉིན་འ ོ་བའི།  ལོ་ཉི་ ་ཐམ་པས།  འཛམ་ ིང་མཐའ་ནས་འཁོར་བ་ཡོད།  ད་

ལ་ནི་འཛམ་ ་ ིང་འདི་ན།  ལ་ཆེན་པོ་བཅ་ོབ ད་ཡོད།  ལ་ ན་ད ་བ ་ ་གཅགི་ཡོད།  

མཐའ་འཁོབ་ ོང་དང་ མ་བ ་ཡོད།  དེ་ལ་ ལ་ཆེན་པོ་བཅོ་བ ད་ནི།  ཤར་ན་ ་ནག་དང་

ི་ ན་གཉིས།  ང་ན་གེ་སར་དང་ཧོར་གཉིས།  བ་ན་ ག་ ེ་དང་གཟིག་འཕེན་གཉིས།  ོ་

ན་ ་གར་དང་ཁ་ཆེ་གཉིས།  ད ས་ན་གངས་ ི་ར་བ་ཅན་དང་ད འོ།  །ཤར་ ་ནག་གི་མཐའ་

ན་ ལ་མོ་ ི་ ོད་ཅན་དང་ཐོ་གར་གཉིས།  ང་ཧོར་ ི་མཐའ་ན་སོག་པོ་དང་ ལ་ཁ་གཉིས།  

བ་ ག་གཟིག་གི་མཐའ་ན།  ཀོ ་ལི་དང་ ་ན་གཉིས།  ོ་ ་གར་ ི་མཐའ་ན་ཏ་ ལ་དང་ ་

ན་གཉིས།  ད ས་ན་གསེར་ཟངས་ ་ཏིག་གིས་གནམ་ཡོལ་དང་ད འོ།  ། ལ་ ན་ད ་བ ་ ་

གཅིག་ནི།  མ་པོ་ ེ་འ ང་མིག་ ེ།  ེ་བོ་ ག་གཏོང་།  ར་འ ོ་མི་ ས།  གཤོག་ཐོགས་ ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ལེབ།  གཅེར་ ་ ་མེད།  ་མེད་ངོ་ལེབ།  ་མེད་ ས་ བས།  ོ་བ འི་ ལ་ལ་སོགས་པ་ ེ།  

ལ་ཆེན་ མས་ ི་བར་བར་ན་ཡོད་པའོ།  །དེ་ མས་ ི་བར་བར་ན་ ལ་ ན་ ོང་ཡོད་པའི།  ། 

སའི་ཨཾ་འ ག་ ས་པ་འ ་བ་བཞི་ཡོད་ ི་ ང་ངོ་འཐའ་འཁོབ་ ོང་དང་ མ་བ ་ནི།  གནམ་

ོན་དང་གཅན་ ི་ག གས་ ་བ ང་ངོ་།  །འཛམ་ ་ ིང་འདི་ནི་རིན་པོ་ཆེའི་ ང་བཞི་ཤར་

ནས་ བ་ ་འ ེལ་ནས་ཡོད།  རི་བོ་ཆེན་པོ་ ་ཡོད་དེ།  རི་བོ་ ེ་ ་དང་།  རི་བོ་ ག་དགའ་ 

བའི་དཔལ་འ ག་བ མ་པ་འ ་བ།  ་ནག་ན་ཡོད།  རི་བོ་ཆེན་པོ་ཨ་ ་ར་དང་།  ག་རི་ ག་

ལ་ ག་པ་འ ་བ་གེ་སར་ ི་ ལ་ན་ཡོད།  རི་བོ་པོ་ཏ་ལ་དང་།  ག་ག ང་ ང་དོན་ ངས་

ཕག་ནག་འ ར་བ་འ ་བ།  ག་གཟིག་ན་ཡོད།  རི་བོ་ཆེན་པོ་མ་ལ་ཡ་དང་།  ག་ ་ ང་ཅན་

་ ོད་ ངས་པ་འ ་བ།  ་དཀར་ན་ཡོད་དོ།  །རི་བོ་གངས་ཅན་དང་།  ག་ཤ་འབལ་སེང་གེ་

འཆོང་བ་འ ་བ་བོད་ ལ་ན་ཡོད་དོ།  །རི་བོ་དེ་ ་ མས་སེམས་ཅན་ འི་ག གས་ ་ཡོད་པས་

འཛམ་ ིང་བ་ ག་ ་རགས་པའོ།  །ཡང་ངོ་མཚར་ཅན་འདི་དག་ཡོད་དེ་ ་ནག་ལ་ཤེས་རབ་ ི་

ིང་ཡོད་པས་གཉེན་པོའི་ ོབས་ ིས་བསམ་གཏན་ ེ།  གེ་སར་ན་ཐང་ལ་ཁ་ཞག་ཡོད་པས།  རོལ་ 
བར་ ོད་པའི་བསམ་གཏན་ ེ།  ག་གཟིགས་ན་རི་ག ང་ ང་གི་ ིལ་ག ག་ཡོད་པས།  ག ང་

ང་ ་ འི་བསམ་གཏན་ ེ།  ་གར་ན་ ོ་ ེའི་གདན་ཡོད་པས།  ོ་ ེ་ ་ འི་བསམ་གཏན་

ེ༑  བོད་ན་ ག་ ་ ིབས་ཅན་ཡོད་པས།  ཉི་ ་ ་ འི་བསམ་གཏན་ ེ།  དེ་ མས་ ི་བར་

གངས་ ིས་བཅད་ནས་ཡོད།  ཤར་ ་ནག་དང་ད ས་གངས་ ི་ར་བའི་བར་ན།  ལམ་ཤན་ ི་

གངས་ ད་དཀར་པོ་དར་དཀར་ ི་ཡོལ་བ་ ིལ་བ་འ ་བས་བཅད།  ང་གེ་སར་དང་ད ས་

གངས་ ི་ར་བའི་བར་ན།  ེ་བ་ ང་རིང་ཉའི་ ལ་བ་འ ་བས་བཅད།  བ་ ག་གཟིག་དང་

ད ས་གངས་ ི་ར་བའི་བར་ནི།  བ་དག་ཤ་ ང་གི་ ོ་མོ་འ ་བས་བཅད།  ོ་ ་གར་དང་

ད ས་གངས་ ི་ར་བའི་བར་ནི།  ཏ་ལ་ཝ་ཁ་བ་ ེ་ ད་ལ་ ག་ ལ་ད ས་པ་འ ་བས་བཅད། 

་དཀར་ནག་གི་བར་ནི་ ་གཟིག་གི་པར་རིའི་འ ེལ་ནས་བཅད།  ་ནག་དང་གེ་སར་ ི་བར་ 
ནི༑  ོང་ཐང་ ེ་མ་རལ་ ག་གིས་བཅད།  གེ་སར་དང་ ག་གཟིག་གི་བར་ནི།  ོང་ཉིན་གིང་

གཉེན་དམར་ནག་གིས་བཅད།  ག་གཟིག་དང་ ་གར་ ི་བར་ནི།  མོན་མཚ་ནག་པོ་གཏིང་

རིང་གིས་བཅད།  ་ནག་དང་བོད་ ི་བར་ནི།  ག་ ་ག ་མཚ་འ ང་རིང་གིས་བཅད།  གེ་སར་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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དང་ཧོར་དང་བོད་ ི་བར་ནི།  ི་གཤོག་མཚ་དང་ ག་ ་ ན་འ ང་རིང་པོས་བཅད།  ག་

གཟིག་དང་བོད་ ི་བར་ནི།  ོ་ ེ་ ོད་ ག་རིང་རོང་གིས་བཅད།  ་གར་དང་བོད་ ི་བར་ནི།  

ཤེས་རབ་ཟབ་མོ་རོང་ ང་གིས་བཅད།  ོད་ཞང་ ང་དང་བོད་ ི་བར་ནི་གེ་ཁོད་གཉན་ ང་

རོང་གིས་བཅད།  ད་ མ་པ་དང་བོད་ ི་བར་ནི།  ག་ ་ཤེལ་ ེ་རོང་གིས་བཅད།  འ་ཞ་དང་

བོད་ ི་བར་ནི།  ེ་མ་ ང་མ ར་རོང་གིས་བཅད།  འཇང་དང་བོད་ ི་བར་ནི།  གརོ་མ་ཞ་ལ་

རོང་གིས་བཅད།  དེ་ལ་འཛམ་ ་ ིང་འདིར།  ངོ་མཚར་བ གས་ ་ ང་བ་ནི།  འཛམ་ ་ ིང་

གི་ད ས་ད ིལ།  ཐད་ ི་ནམ་མཁའ་ལ་གངས་ཏི་ཙ་ཡོད།  དེའི་ཤར་ན་མཚ་མ་པང་ཡོད།  དེ་

གཉིས་ནམ་མཁའ་ལ་ཡོད།  དེ་ཡང་གངས་ཏི་ཙའི་ ་བ།  ཨར་མོ་ལི་ཀའི་ ོ་དང་མཉམ།  ེ་མོ་

བསམ་གཏན་བཞི་བའི་ཐད་ན་འ ག  དེ་ ར་ ི་གངས་ཏི་ཙ་དང་མཚ་དེ།  བ ལ་པ་འཇིག་

ས་ ང་།  ཟོ་བ་གཡང་ལ་བཏག་པ་ ར་གནས་ ེ།  མེ་ ་ ང་ག མ་ ིས་མི་ཤིག་བ ན་པའི་

ག ང་ ང་ངོ་།  །དེའི་འོག་གི་ཐད་ ང་སོ་ན།  གངས་ཡ་ཕག་ཤ་ར་ ་བ་ཡིན་ཏེ།  མི་ མས་

ིས་ཏི་ཙ་གངས་ཡིན་ཟེར་བ་དང་།  མཚ་མལ་ ོས་ ་བ་ཡིན་ཏེ།  མ་པང་ཟེར་བ་དེ་གཉིས་

ཡོད་དེ།  ཏི་ཙའི་གངས་ནི་མཆོད་ ེན་བཀོད་ལེགས་འ །  མ་པང་མཚ་ནི་མ ྜལ་བཤམས་པ་

འ །  ིང་པོ་དོན་ཡོད་པ་ ང་ བ་ ི་མཚ་དང་གངས་ཡིན་པས།  ས་ག མ་གཤེན་རབ་

ཐམས་ཅད་མངོན་པར་སངས་ ས་པའི་གནས་ཡིན་ནོ།  །དེ་ཡང་གངས་ཏི་ཙ་དེ་ཡབ་ ི་ ལ།  

མཚ་མ་པང་ མ་ ི་ ལ་ལོ།  །མཚ་དེ་ མ་ ར་པང་ ་ ེར་བ་འ ་བས་ན།  མཚ་མ་པང་

ངོ་༑  ༑མཚ་དའེི་ ་ཞེང་ལ་དཔག་ཚད་ ་བ །  མཐའ་ ོར་ལ་ཉིས་བ ་ཡདོ།  མཚ་དེ་ཤར་ནས་

བ ས་ན་མདོག་དཀར་པོ་ ་གམ།  ང་ནས་བ ས་ན་དམར་ ང་ ་བཞི།  བ་ནས་བ ས་ན་

དམར་ ་ མ་པོ།  ོ་ནས་བ ས་ན་ ོན་པོ་ ་ག མ་ ་མཐོང་ངོ་།  །མ་པང་ ང་ངོས་ན།  ཤིམ་

ཕོད་ ི་རི་ ་བ།  ཡར་ ང་[ད ང་] ་མི་འཕར།  མར་ས་ལ་མི་ ང་ ེ་བར་ ང་ལ་གནས་སོ།  ། 
དེའི་ ེ་མོ་ན་ ་ ང་དང་ག ང་ ང་གི་ ིམ་ ་གཉིས་གནས་སོ།  །དེའི་འོག་ཐད་སོར་ཕར་

གནས་པའི་ ོས་རི་ངད་ ན་ཡོད།  བར་ ང་ལ་གནས་པའི་རི་དེའི་ ེ་ཐད་ནས་ ང་ ་དཔག་

ཚད་ཉི་ ་གཅལ།  གསེར་ ག་ ་ ིབས་ཅན་ ་བ་ཡོད།  མ་ ་ ་ག མ་ ི་ཐད་ན་ཡར་ལ་

ང་གིས་བཏེག་ ེ་གནས་སོ།  ། ག་དེའི་ད ིབས་ནི་ག ང་ ང་བཞི་ ོར་ ་ཡོད།  མཐའ་ ོར་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ལ་དཔག་ཚད་ ་བ །  འཕངས་ ་ ེད་བཞི་ཡོད།  དེའི་མཐའ་ལ་ ག་ ན་ ོང་གིས་བ ོར་

ནས་ཡོད།  དེ་ནས་ཤར་ ་དཔག་ཚད་ཉི་ འི་ནམ་མཁའ་ལ།  ཤིང་ས་ལེ་ ོན་པ་ ་བ་ ་བ་ ང་

གས་གཅིག་ ར་ལ་ ག་པའི་ ལ།  ེན་ ་ཡང་ ང་ གས་གཅིག་ཡར་ ེས།  ཡལ་ག་མཐོ་

དམན་རིམ་པ་བཅོ་ ་ ར་ ་ཡོད་པ།  ཤིང་དེའི་མཐའ་ལ་ཤིང་ ན་ས་ལེ་ ོན་པ་ ོང་གིས་ ོར་

ནས་ཡོད།  དེ་ནས་ཡང་ཤར་ནས་དཔག་ཚད་ཉི་ ་ན་མཚ ་དལ་ ིས་འབབ་པ་ ་བ་ཡོད།  

ད ིབས་ ་བཞིར་ཡོད་པའི་ངོས་རེར་དཔག་ཚད་ ་བ ་ ེ།  མཐའ་ ོར་ལ་ཉིས་བ འོ།  །མཚ་

དེའ་ིམཐའ་ལ་མེ་ཏོག་པད་མ་དང་ཧ་ལོ་སོགས་ ིས་བ ོར་ཏེ།  ོང་བོ་གཤོལ་མདའ་ཙ་ལ།  འདབ་ 
མའི་ བ་འ ག་ལ་མ་ཧེའམ་འ ོང་གི་ཀོ་བ་ཙམ།  མཐའ་ ོར་ལ་ཚ་ལོ་བ ་བའི་ ས་ ི་མཐོ་

མ་ ་རེ་ཡོད།  དེ་ ར་བར་ ང་ལ་གནས་པའི་རི་ ག་མཚ་ཤིང་མཚ ་ མས་ནི།  ིབ་པ་

ང་བ་ ་འ ལ་ ི་ཞབས་ཡོད་པ་མིན་པས་མི་མཐོང་ངོ་།  ། ག་ཤིང་མཚ་དང་དེ་ མས་ལ་

འི་དབང་བོ་བ ་ ིན་ ིས།  ང་པོ་ཆེ་འཁོར་དང་བཅས་པ་གནས་ཏེ།  རབ་བ ན་དེ་ལ་

འཕངས་ ་དཔག་ཚད་ ེད་དང་ག མ།  མཐའ་ ོར་ལ་བ ན་ཡོད།  དེ་ལ་འཁོར་ ང་ ན་ ངོ་

གིས་བ ོར་ཏེ།  ཐམས་ཅད་མདོག་ཐལ་ཁ་ག གས་མཛས་པ།  ནོར་ ་ ་ཤེལ་ ི་མདོག་ཅན་

མངོན་ཤེས་ ་འ ལ་དང་ ན་པ།  ས་ ་ ོ་ ང་ཚད་ ་རབ་བ ན་བ ེན་བ ར་ ེད་དོ།  ། 
དེ་ ར་ ང་ཆེན་འཁོར་དང་བཅས་པ་ མས།  ད ིད་ནི་ཤིང་ས་ལེའི་འགབ་ན་ ོད།  ད ར་ནི་

མཚ ་དལ་འབབ་ ི་མཐའ་ན་ ོད།  ོན་ནི་འཁོར་ ི་མཚ ་ ན་བ ད་ ོང་ལ་ ོད།  ད ན་

ནི་ ག་ ་ ིབས་ཅན་ན་ ོད་པར་བཤད་དོ།  །ས་གནས་དེ་ ོན་པ་ཉིད་ ི་བོན་ཐེག་པ་རིམ་ད ་

ེས་པའི་གནས་ཡིན་པས།  ད་ ་ཡང་གཞན་འ ལ་དབང་ ེད་འ ལ་དགའ་ལ་སོགས་པ་ ་

རིགས་འབབ་ནས་དེར་རོལ་མོ་འ ལ་ཅིང་རོལ་ ེད་ ེད་དོ།   ། 

དེ་ཡང་ད་ ་མི་ ན་ ིས་མཐོང་བའི་ཏི་ཙ་དང་མ་པང་ཞེས་པ།  ཏི་ཙ་འཛམ་ ་ ིང་གི་

ད ས་ཡིན་པར་ངེས་ཏེ་གངས་དེ་ཡ་བག་ཤ་ར་དང་།  མཚ་དེ་མལ་ ོས་ཞེས་ འོ།  །མཚ་དེ་ལ་

བར་ ང་གི་ཏི་ཙ་དང་ ོས་རི་ངད་ ན་ ི་ ་འབབ་ ེ་མི་མཐངོ་ངོ་།  །དེ་ ར་ཡིན་པས་ ་རིགས་ 
མང་པོས་ ས་ ེད་ ་འོང་བས་མི་འ ག་མི་འཁོལ་བས་མཚ་གཉན་མལ་ ོས་ཞེས་པའོ།  །མཚ་

དེའི་ ོགས་བཞི་ན།  ག་ ང་ཆེན་སེང་གེ་ ་མཆོག་ ་ ་འ ་བའི་ག གས་བཞི་ཡོད།  དེ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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བཞིའི་ཁ་ནས་ ་བོ་ཆེན་པོ་བཞི་འབབ་པའོ།  །དེ་ཡང་མཚ་དེའི་ད ས་ ི་ས་ལ་ ས་ ལ་ཁ་བཞི་

བ་གཅིག་གནས།  ་བོ་ཆེན་པོ་བཞིའི་ ་བའང་དེའི་ཁ་ནས་བབ་བོ།  །དེ་ཡང་ ང་འདེགས་པ་

ལ་ ེན་ ་བས་སའི་ ག་ ེས་ནས།  དེའི་ ་དེ་སེམས་ཅན་བཞིའི་ཁ་ནས་བབ་བོ།  །དེ་ཡང་

ག ་ ང་ཆེན་ཁ་ནས་ ོ་ ་བབ།  ཡར་གཙང་ ་ཡི་ཁ་ནས་ཤར་ ་བབ།  ་བོ་ངམ་རིང་སེང་

གེའི་ཁ་ནས་ ང་ ་བབ།  སིང་གྷ་ ་ འི་ཁ་ནས་ བ་ ་བབ།  མ་འ ེས་པར་གཡས་ ་ལན་

ག མ་བ ོར་ཏེ་རང་རང་གི་ ོགས་ ་ ་དཀར་ནག་ ོམ་ ག་གཟིག་ལ་ལམ་ ང་ ེ།  ིའི་ ་

མཚར་འབབ་པའོ།  ། ་བོ་དེ་ མས་རེ་རེ་ལའང་ ་འ ག་གི་ ་ ན་ ་བ ་འབབ་བོ།  །འཛམ་

ིང་གི་ ་བོ་ཆེན་པོ་དེ་བཞི་ནི་ ་ཡི་ག ང་ ང་སེམས་དཔའི་ ས་ཆབ་ཡིན་པས།  བ ས་ན་

ིབ་པ་འདག  གཏོར་ན་ ་ཚངས།  འ ང་ན་ནད་ ང་བའི་ཡོན་ཏན་དང་ ན་ནོ།  །འོ་ན་ ིང་

འདི་གཅིག་ ་ནས་ ་བོ་ཙམ་བབ་ཅིང་།  ིང་གཞན་ནས་ ང་མང་པོ་འབབ་པ་ལ།  ་མཚ་མི་

ད་པ་ཇི་ ར་ཡིན་ན།  ག་ཆེན་ ་ཁ་མེ་ཁ་ཞེས་ ་བ།  ་ ོད་མའི་ག གས་འ ་བ་གཅིག་ ་

བ་གཤེན་རབ་ ོན་མ་ལ་ ག་པ།  མགོ་བོ་ ་མཚའི་ ེད་པར་ ེབས་པ་དེའི་ཁ་ནས་མེ་ཚ་མདའ་

དབལ་མེ་ ་འབར་བས།  ་མཚ་འཁོལ་ ང་ ོས་པས་ ངས་པ་ ིན་བཞིན་ ་སོང་ ེ་ཟིལ་བར་

ཆགས།  ཟིལ་བ་ཆར་ ་བབ་པས་ ་བོ་ ་ ན་འ ང་།  ང་ཡང་ ་མཚའི་ ོང་ལས་ ང་།  ཐམི་

ང་ ་མཚའི་ ོང་ ་ཐིམ།  ་མཚའི་ ོད་ཡང་ ་བོ་འཕེལ་འ ིབ་མི་མངོན་ནོ།  །དེ་ཡང་ཡ་

བག་ཤ་ར་དང་།  མལ་ ོས་ ི་ ང་ བ་ན་ ོས་རི་ངད་ ན་ཡོད།  གངས་དེའི་ བ་ནས་ ང་ ་

རི་ནག་པོ་ད ་ཡོད་དེ།  དེ་ཡང་ ི་ནས་ནང་ ་བ ིས་ཏེ་འཛམ་ ངི་ ི་ཡི་ཁ་ ེར་ལ་མཚ་དང་

ིང་ ་འ ེད་པ་ཏིང་ཝེར་ ི་རི་ ་བ་ཡོད་དོ།  །དེ་ལ་གཅན་གཟན་ ་ཚགས་གནས་སོ།  །དེའི་

ོ་ན་མཐའ་འཁབོ་དང་ཡང་འཁབོ་ ་འ ེད་པ།  རི་བོ་ད་ཤན་ ་བ་ཡོད་དོ།  །དེ་ལ་གནོད་ ིན་ 
ཕོ་མོ་མངོན་ མ་ ་ ག་པ་གནས་སོ།  །དེའི་ ོ་ན་ཡང་འཁོབ་དང་མཐའ་འཁོབ་ ་འ ེད་པ།  

ལ་ཤང་ ེ་མང་གི་རི་ ་བ་ཡོད་དོ།  །དེ་ལ་ ་བ་ན་ཤིང་ ི་ཡོད་དོ།  །དེ་ལ་མི་ ོད་དང་ཤ་ ོད་

ལ་སོགས་རི་ གས་གནས་སོ།  །དེའི་ ོ་ན་མཐའ་འཁོབ་དང་གེ་སར་ ་འ ེད་པ་རི་ད་ཤན་ ་བ་

ཡོད་དེ།  དེ་ལ་ ི་ཤིང་ཡོད་པས་འདབ་ཆགས་མང་པོ་གནས་སོ།  །དེའི་ ོ་ན་གེ་སར་དང་ ོམ་ ་

འ ེད་པའི་རི།  ང་ག ག་ ་བ་ཡོད་དོ།  །དེ་ལ་ ི་ཤིང་ནགས་ཚལ་ལ་གཅན་གཟན་དང་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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འདབ་ཆགས་གནས་སོ།  །དེའི་ ོ་ན་ཧོར་དང་ ་ ར་འ ེད་པ་ཤང་ལ་ནག་པོ་ ་བ་ གས་རི་

དང་ཟངས་ཐང་ ་ཡོད་པའོ།  །དེའི་ ོ་ན་ ་ ་དང་ཧོར་སེར་ ་འ ེད་པ།  བ་དག་ཤན་ ི་རི་

བ་ ་བ་ཡོད་དོ།  །དེའི་ ོ་ན་ཞང་ ང་གི་རི་ ་ ང་ཅན་ ་བ་ཡོད་དོ།  །དེའི་ ོ་ལ་ ོས་རི་ངད་

ན་ཡོད།  རི་བོ་ད ་པོ་དེ་མདོག་གཞན་པའི[ལས]ནག་པས།  རི་ནག་ད ་འ ས་ཞེས་ འོ།  ། 
དེའི་ ོ་ན་ ིལ་དང་རོང་ཞེས་ ་ ེ།  ཏི་ཙ་དང་མ་པང་ཡོད།  དེ་ཡང་འཛམ་ ་ ིང་གི་ཤར་ 
བ་ ང་དང་ག མ་ལ་ ིང་ ན་གཉིས་གཉིས་ཡོད་དེ།  གསེར་ ིང་དང་ནི་གསེར་ ང་གཉིས།  

སིང་གྷ་ལ་ ་ཏགི་ ིང་དང་ཙན་དན་ ི་ ིང་གཉིས།  གནམ་ག ང་དང་ག ་ག ང་གཉིས་གཉིས་ 
ཏེ༑  དེའི་ངོས་རེ་ན་གཉིས་གཉིས་ཏེ་ ག་ཡོད་དེ།  དེ་ མས་ནི་ཆགས་པ་ ལ་ ི་གནས་ གས་

བ ན་པའོ།།  །། 
 

༼ འ ནེ་ ནོ་སངས་ ས་ ི་ ང་ ལ་བ ན་པ། ༽ 
 

ད་གཉིས་པ་འ ེན་ ོན་སངས་ ས་ཇི་ ར་ ོན་ ལ་ནི།  དེ་ཡང་སངས་ ས་རབ་བ ན་

བ ན་པ་རིམ་ ིས་མཛད།  ཅེས་པས་ད་ འི་བ ལ་པ་འདི་ ོན་མའི་བ ལ་པ་ཡིན་ཏེ།  མིང་ནི་

བ ལ་པ་བཟང་པོ་ཞེས་ འོ།  །དེ་ ར་བ ལ་པ་བཟང་པོ་འདི་ལ།  འི་ ལ་པོ་ ོབས་ ན་ཞེས་

་བ་དང་བ ན་མོ་ནམ་མཁའ་ཡིད་ ི་མེ་ཏོག་མོ་ཞེས་ ་བ་གཉིས།  ཆགས་པ་མེད་པའི་ གས་

ེ་ཐབས་ ིས་རོལ་བ་ལས་ ས་མཆེད་ད ་བ ་ད ་བ ་ ་བ ད་བ མས།  ཡབ་ མ་གཉིས་

དང་ ོང་ཡོད།  འཁོར་ ་བ་པོ་དང་ ད་པ་པོ་གཉིས་ཏེ།  སངས་ ས་ ོང་དང་ ་གཉིས་འ ང་

བའོ།  །ཡབ་ མ་དེ་གཉིས་ ན་བཟང་ཡབ་ མ་ གས་ ི་ ལ་པའོ།  ། ོང་ ་གཉིས་པའི་ ལ་

དང་།  རིགས་དང་།  ཡབ་ མ་དང་།  ས་དང་།  ས་དང་།  འཁོར་དང་།  འ ལ་ཞིང་དང་།   
ཚ་ཚད་དང་།  བསོད་ནམས་འཕེལ་འ ིབ་དང་།  འ ིན་ལས་དང་།  ་ག ང་དང་།  ལ་བ་

དང་།  བ ན་པ་དར་ མས་ ས་ཇི་ ར་ ང་བ་ནི།  ས་ག མ་གཤེན་རབ་འ ང་ ངས་མདོ་

ནས་ཞིབ་ཅིང་ ས་པའོ།  །   
དེ་ལ་རབ་བ ན་ ར་འ ོ་བའི་འ ེན་ ོན་ཇི་ ད་ ་བ་ ོན་ན།  དང་པོ་བ ལ་པ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ཆགས་ནས་ཚ་ལོ་དཔག་མེད་མན་ཆོད་ལ།  བ ལ་པ་རེ་ལ་ ་གཤེན་ ིད་པ་ག མ་ག མ་རེ་

ོན་ནས།  འ ོ་བ་སེམས་ཅན་ཁ་ལོ་ ེན་ ་བ ར་ཏེ།  དང་པོ་ ་ ན་ ་བཟང་པོ་ ོན།  ིད་ 
པ་ཡེ་ ་ ང་དཀར་པོ་ ོན།  གཤེན་སངས་ ས་ ་ཡི་ ལ་པོ་ ོང་ ན་ ོན།  བ ན་པ་ ་ཡི་

གཤེན་ ས་ ེལ།  སེམས་ཅན་ ན་ ི་ ོང་བོ་ཙམ་ཞིག་སངས་ ས།  འ མ་པ་ཡན་ཆད་ ི་

སེམས་ཅན་ཁ་ལོ་ ེན་ ་བ ར་ནས་ ་ ་ངན་ལས་འདས་ཏེ་སངས་ ས་སོ།  །དེ་ནས་ཚ་ལོ་

བ ད་ ིའི་ ས་ །  ་ ན་སངས་དེ་བ་ ོན།  ིད་པ་ཡེ་ ང་ ་སངས་ ོན།  གཤེན་སངས་

ས་ ང་བ་འོད་ ི་ ོན་མ་ ོན།  བ ན་པ་འ ང་བའི་གཤེན་ ས་ ེལ།  སེམས་ཅན་ ན་འ ་

ཙམ་ཞིག་སངས་ ས།  བ ད་ ིའི་ཡན་ཁ་ལོ་ ེན་ ་བ ར་ནས་ག མ་ཀ་ ་ངན་ལས་འདས་

སོ༑  ༑དེ་ནས་ཚ་ལོ་ ག་ ིའི་ ས་ །  ་ ན་ ་དོན་སངས་གཟི་བ ིད་ ོན།  ིད་པ་ཡེ་ ་ ང་

མཐའ་ ལ་དོན་སངས་ ོན།  གཤེན་སངས་ ས་ ང་བ་འོད་ ན་ ོན།  བ ན་པ་འ ང་ འི་

གཤེན་ ས་མཛད།  སེམས་ཅན་ ་ཡི་མེ་ཏོག་ཙམ་ཞིག་སངས་ ས་ནས་ག མ་ཀ་ ་ངན་ལས་

འདས་སོ།  །དེ་ནས་ཚ་ལོ་བཞི་ ིའི་ ས་ །  ་ ན་ ་འགག་མེད་ ན་ ོགས་ ོན།  ིད་པ་

ན་འ ང་དོན་ བ་ ོན།  གཤེན་སངས་ ས་འོད་ཟེར་པད་མ་ག ག་ ད་ ོན།  བ ན་པ་རང་

ང་དག་པའི་གཤེན་ ས་མཛད།  འ ང་བ་ ་ ག་གི་བོན་བ ན་པས།  སེམས་ཅན་ ི་ཡི་

མཆོག་མ་ཙམ་ཅིག་སངས་ ས་ནས་ག མ་ཀ་ ་ངན་ལས་འདས་སོ།  །དེ་ནས་ཚ་ལོ་ ིའི་ ས་ །  

་གར་གསས་འཇིགས་མེད་ ོན།  ིད་པ་ ་ ང་དངོས་ ལ་ཡེ་དག་ ོན་མེད་ ོན།  གཤེན་

སངས་ ས་ ི་ ལ་ ག་པ་ ོན།  བ ན་པ་ག ག་ ད་ཐོབ་པའི་གཤེན་ ས་ ེལ།  ནམ་མཁའ་

ལ་ ་རང་ འི་བོན་ ང་ནས།  སེམས་ཅན་ ་མཚའི་ཐིགས་པ་ཙམ་ཞིག་སངས་ ས་ནས་ག མ་

ཀ་ ་ངན་ལས་འདས་སོ།  །དེ་ནས་ཚ་ལོ་ ོང་གི་ ས་ །  ་ཡེ་ ་སེམས་ ི་ ོན་མེ་ཅན་ ོན།  

ིད་པ་ཡེ་སངས་ ་ ང་དཀར་པོ་ ོན།  གཤེན་སངས་ ས་གཏོ་ ལ་ཡེ་མ ེན་ ོན།  བ ན་ཡེ་

གཤེན་ ག་ ས་ ེལ།  སེམས་ཅན་གནམ་ ི་ ར་མ་ཙམ་ཞིག་སངས་ ས་ནས་ག མ་ཀ་ ་ངན་

ལས་འདས་སོ།  །དེ་ནས་ཚ་ལོ་བ ་བའི་ ས་ །  ་གཤེན་ ་འོད་དཀར་ ོན།  ིད་པ་སངས་ 
པོ་འ མ་ ི་ ོན།  གཤེན་སངས་ ས་གཤེན་རབ་མི་བོ་ ོན།  བ ན་པ་འ ལ་བའི་གཤེན་ ག་

དང་།  ག ག་ ད་ཅན་ མ་བ ་ ག་ ས་ ེལ།  བོན་ཡི་གེའི་ ་ལས་བ ར།  དོན་ཚག་གིས་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ོན་པ་ ང་ནས།  སེམས་ཅན་ཚད་ལས་འདས་པ་ཞིག་སངས་ ས་སོ།  །དེ་ཡང་བ ་ བ་པའི་

ས་ ་ མ་ ་ ་ཡིས་འ ལ།  འི་ངོ་བོར་བ གས་ནས་བོན་བ ན།  མ་ ་ག ང་གིས་

འ ལ་ཏེ།  དམ་པ་ཏོག་དཀར་པོ་ཉིད་ལ་བ ན་པ་བཞག་ནས་ཆོས་ ་བ ན།  མ་ ་ གས་

ིས་འ ལ་ཏེ།  ཞི་ ས་དབང་ ག་ ི་ནང་གསང་བ་ལ་སོགས་ ི་ ིན་ལས་ མ་པ་བཞི་ ་

བ ན།  ་ག ང་ གས་ ི་བ ན་པ་ ོགས་ནས་ ོང་ག མ་འདིའི་འ ོ་དོན་ཚར་ནས་ ་ངན་

ལས་འདས་ཏེ་སངས་ ས་སོ།  །དེ་ནས་ཚ་ལོ་བ ་བའི་ ས་ །  ་འོད་ ་གསལ་འབར་ ོན།  

ིད་པ་ ང་སངས་ ོང་བདལ་ ོན།  གཤེན་སངས་ ས་ཐང་མ་མེ་ ོན་ཞེས་ ་བ་ ད་ ི་ ིད་

་ ང་ ོན་པ་ལ་ ོན།  འ ལ་ ིམས་ ས་འདེབས་ ི་བོན་ ང་ནས་སེམས་ཅན་དམའ་བ་ཚ་

སངས་ ས་པའོ།  །དེ་ ར་བ ན་པ་རེ་ལ་ ་གཤེན་ ིད་པ་ག མ་ག མ་ ་ ོན་ནས་འ ོ་བ་

སེམས་ཅན་ ི་དོན་མཛད་པའོ།   །རབ་བ ན་ ོན་ གས་བ ན་པའོ།  ། 
ད་ ོན་ ང་དང་ད་ འི་རབ་བ ན།  ོན་པ་ ིན་ཆེ་བའི་དོན་འདི་ ར་ཏེ།  དང་པོ་ཚ་

ལོ་དཔག་ ་མེད་པ་ནས་འ མ་པ་ཡན་ཆད་ ི་ ས་ན།  སངས་ ས་ གས་ ེ་ནམ་མཁའི་རང་

སངས་ ་བ་ཡོད་དེ།  མི་དགེ་བ་ མས་གཏན་ནས་མེད།  ས་ངག་ཡིད་ག མ་ ི་ ོམ་པ་བ ་

མི་ ང་རང་བཞིན་ ་ ོགས་པས་ ོགས་ ན་ ི་ ས་སོ།  །བ ད་ ིའི་ ས་ནས་གཞན་བ ན་

ང་དགོས་ཡིད་ ོམ་ག མ་ ང་མི་དགོས་ཏེ།  རང་བཞིན་ ིས་ ན་པར་ ང་ནས་ག མ་ ན་

ི་ ས་སོ།  ། ག་ ི་དང་བཞི་ ིའི་ ས་ན།  ཡིད་ ི་མངན་སེམས་ ང་ནས་ག ག་སེམས་དང་

ལོག་ ་གཉིས་མ་ ང་བར་གནས་པས་གཉིས་ ན་ ི་ ས་སོ།  །དེ་ནས་བ ་བའི་ ས་ ་མི་དགེ་

བ་བ ་ ང་ནས་དགེ་བ ་དང་ ིག་བ ་ ོད་པས་ ོད་ ན་ ི་ ས་སོ།   ། 
བ ་བའི་ ས་ །  མགོན་ལ་གཤེན་རབ་ ོན་ཏེ་ཤིན་ ་དོན་ཆེ་བའོ།  །དེ་ཡང་གཤེན་

རབ་ ི་ ལ་ནི།  ག་གཟིག་འོལ་མོ་ ང་རིང་ངོ་།  །མཁར་ནི་བར་པོ་སོ་བ ད་དོ།  །གསས་

མཁར་ཤམ་པོ་ ་ ེའོ།  །རིགས་ནི་མང་པོས་བ ར་བའི་ ལ་པོའ་ི ད།  ེ་ ག་ ་ད ་ཡི་རིགས་

སོ༑  ༑འོད་ཟེར་ནི་ ག་གི་མཐིལ་ ང་ ་ འི་ ་རེ་ལས་ ང་ ེ་བ་ ག་ ་ ག་ ་འ ོས་པའོ།  ། 
ཡབ་ནི་ ལ་པོན་ཐོད་དཀར་རོ།  ། མ་ནི་ཡོ་ ི་ ལ་བཞེད་དོ།  །ཁབ་ནི་ཧོས་ཟ་དཔོ་ཟ་ ོང་ཟ་

ག མ།  ས་ནི་ ་ག ང་ གས་ ས་སོ།  །འཁོར་ནི་འ ས་པ་དང་པོ་འ མ་དང་བ ་ ག་ ེད་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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དང་ །  ི་ཟ་གནོད་ ིན་ལ་སོགས་དཔག་ ་མེད་པ་འཁོར་རོ།  །ག ལ་ཞིང་ནི་ ོང་ག མ་མི་

བཅེད་ ི་འཇིག་ ེན།  རིམ་ ོ་བ་ནི་ ་བོན་ཡོངས་ ་དག་པ།  མཆོག་ ་འཛན་པ་ཡེ་གཤེན་

ག ག་ ད།  ་ཚ་ནི་བོད་ ི་ལོ་ ོང་ ག་ག མ་དང་ ་བ །  བ ན་པ་ནི་ ་བ ་ ག་བཅོ་

བ ད་ ་གནས།  ཐབས་ནི་མི་འ ་བ་ ་ ོང་ ་བ ་ལགས་སོ།  ། ་འ ལ་ནི་གཅིག་གམ་ ེ་ 
བ་ས་ཡ་ ངས་མེད་པའོ།  །བསོད་ནམས་ནི་སེམས་ཅན་ལས་ ིས་བ ར་ནས་འཕེལ་འ ིབ་ ་

བ ན།    ་ག ང་ལ་སོགས་རིང་བ ེལ་བསམ་འདས་སོ།  ། 

མཛད་པའི་ ིན་ལས་ནི།  ་ཡིས་འ ལ་བའི་ ས་ །  ་ཡི་གཤེན་རབ་ ེ་བ་ ེ།  དེ་ 
ཡང་རིགས་ ག་ལ་འ ལ་བའི་གཤེན་ ག་ ་ ལ།  འཛམ་ ིང་ ེ་བ་ ག་བ ་ལ་གཤེན་རབ་ ེ་ 
བ་ ག་བ ར་ ལ།  ད་པར་འཛམ་ ིང་སོག་ཀའི་ ད་རིགས་ མ་བ ་ ག་ ་ལ།  འ ེན་

ོན་ཆ་མ ན་རེ་ ལ་ནས་ ད་ ིས་ ོན།  གསས་མཁར་ མ་བ ་ ག་ ་བཞེངས་སོ།  །ག ང་

གིས་འ ལ་བའི་ ས་ །  ག ང་གི་གཤེན་རབ་ ལ་བ་ཤག་གི་རིགས་ ་འ ངས་ཤིང་ཆོས་ ་

བ ན་ལ་འ ོ་བ་ ང་ ེ།  ཞིབ་པར་འོག་ ་གསལ་ལོ།  ། གས་ ིས་འ ལ་བའི་ ས་ །  ཞི་ ས་

དབང་ ག་ ེ།  ཞི་བ་ མས་པ་དང་ ས་པ་ ོམ་ ེད་དང་།  དབང་ ེད་དབང་ ན་ག ག་ ད་

དང་།  ག་པོ་དམག་གིས་བ ལ་བའོ།  །དེ་ ར་འ ིན་ལས་ མ་བཞིས་འ ོ་བ་འ ེན་པའོ།  ། 
བ ན་པའི་བོན་ ོ་སོ་སོ་ཐ་དད་ ་བ ན་ནོ།  །ཐབས་ཆེ་བའི་ འམ་ ད་ ི་བོན་དང་།  འ ས་

་ག ག་ལག་ ་བཞི་ལ་སོགས་ ལ་པ་ཐབས་ ་ཚགས་ ི་ ོ་ནས་དོན་མཛད་པའོ།  ། ལ་ ་

འ ེད་པ་ནི།  ང་བ ན་ ་ཆོ་ ེམ་ ག་ལ་སོགས་ ི་འ མ་ ེ་བ་འ ེད་པའོ།  །དེ་ཡང་ ོ་

འཛམ་ ་ ིང་ ་ ད་རིགས་མི་མ ན་པ་ མ་བ ་ ག་ འི་ ལ་ ་བོན་རང་འ ར་ ིས་བ ན་ 
པ་རེ་བཞག་པ་ནི།  ཞང་ ང་གི་ ལ་ །  ཞང་ ང་གི་བོན་པོ་ ོང་ ང་མ ་ཆེན་ལ།  ི་དནོ་ ་ 
་དམར་གསེར་ཙས་བ ན་པ་བ ང་བ་དང་།  ནང་དོན་འ ས་ ་ ད་མི་ཟ་བར་ག ང་ ང་གི་

བོན་གཏན་ལ་ཕབ།  ག་གཟིག་གི་ ལ་ ་ཟ་རང་མེ་འབར་ལ།  ི་དོན་ནང་དོན་གཉིས་ཀ་

བ ན།  དེ་བཞིན་ ོམ་ ི་ ལ་ ་ ོམ་བོན་མ ་ཆེན་ལ་བ ན།  ་གར་ ི་ ལ་ ་ ་གར་ ་

བདག་ གས་ ོ་ལ་བ ན།  ་ནག་གི་ ལ་ ་ལེགས་ཏང་ ང་པོ་ལ་བ ན།  ཁ་ཆེའི་ ལ་ ་ 
ཁ་ཆེའི་བོན་པོ་སེ་ ང་ ོང་ ང་ལ་བ ན།  ཟ་ཧོར་ ི་ ལ་ ་ཟ་ཧོར་ ི་བོན་པོ་ ་བོན་ ་ ་ལ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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བ ན།  ཨོ་ ན་ ི་ ལ་ ་ཨོ་ ན་ ི་བོན་པོ་མཚ་ ་ལ་བ ན།  བལ་པོའི་བོན་པོ་ལེགས་ཐང་ལ་

བ ན།  ི་དོན་བལ་པོ་ ན་ གས་དང་ནང་ངེས་དོན་ ་བ ན།  མ་པའི་ ལ་ ་ མ་པའི་

བོན་པོ་ ང་ ་ ོ་སངས་ལ་བ ན།  སེ་ཤའི་ ལ་ ་སེ་བོན་གནམ་ གས་ལ་བ ན།  འཇང་གི་

ལ་ ་འཇང་ཚ་འཕན་ ང་ལ་བ ན།  མེ་ཉག་གི་ ལ་ ་མེ་ཉག་གི་བོན་པོ་ ེ་ནེ་ར་ ེ་ལ་

བ ན།  ི་དོན་ ེ ་ མ་པ་བ ང་བ་དང་།  ནང་དོན་ག ང་ ང་གི་ ིང་པོ་བ ན།  བོད་ ི་

ལ་ ་ཕ་བ་མཚ་གཅོ་ལ་དཔོན་གསས་ ི་བ ན་པ་བཞག  དེ་ ར་ ད་རིགས་མི་མ ན་པ་ལ།  

ི་ནང་གི་ ེ་ ག་མ་ནོར་བ་རང་རང་གི་ ད་ ་བ ན་པ་བཞག  དེ་ཡང་ ང་བ་ན་ ་བ ེད།  

ན་བ་གསོ་ཤི་བ་འ ར།  དད་པ་ཅན་ ་ ོམ་ སི་འ ེན།  བ ན་པའི་བོན་ ོ་བསམ་ ིས་མི་ བ་ 
པ་བཞག་གོ  ། ད་པར་ ་བོན་ཐེག་པ་རིམ་ད ་ ེས་ནས་བདག་དོན་ ་སེམས་ཅན་ལ་འ ས་

་སངས་ ས་བ བ་པ་བ ན་པའོ།  ། 
ད་གཤེན་རབ་ ིས་འ ོ་དོན་ ་ག ག་ལག་ ིད་པའི་ ་བཞི་ ལ་ གས་དང་།  ད་

པར་ག ང་གི་ ལ་པ་ ་ བ་པ་ཇི་ ར་ ལ་ གས་ ོན་ཏེ།  དེ་ཡང་ ོན་པ་འདས་ ང་བ ན་ 
པ་མི་ བ་པའི་ ིར།  འདིར་ག ག་ལག་ ིད་པའི་ ་བཞིས་ ལ་ གས་བ ན་ཏེ།  ཉེ་ལོ་ ་

སངས་པོ་དང་ ་ མ་གཉིས་ ི་ ས།  ིད་ ེ་འ ང་དཀར་དང་ ་ཟ་གང་ ག་མ་གཉིས་ལས།  

ིད་པའི་ཁམས་ མ་ ་ ་ ག་ཅེས་ ་ ེ།  མ་ ལ་ མ་ ་ ་ ག་འ ངས་པའི་ཐ་ ང་ ིད་

པའི་ ་ལོག་པ་ཅན་དང་།  ིན་ མ་ ར་མ་གཉིས་ ིག་པ་ནང་འཚས་པ་ལས་ ན་པ་ཟེར་ ན་

ནག་པོའི་ ལ་པ་ གས་ཏེ།  ག་གི་ ལ་བ་ཁ་མེད་ཅིག་ ང་བའི་ནང་ནས་བ ད་རམ་པ་ ག་

འ ེད་དང་།  འ ེན་དེ་ཡ་བོ་དང་།  འཁོར་བ་གཏིང་ནག་དང་།  ང་མིན་ཆོས་པོ་དང་བཞི་ ང་

ངོ་༑  ༑ ས་དེར་བ ད་རམ་པ་ ག་འ ེད་ ིས་ ག་གི་ལས་ ས་ཏེ།  སེམས་ཅན་ མས་ལ་ནད་

ིས་བར་ཆོད་བཏང་པ་ལ།  ོན་པའི་ ས་ད ད་ ་ ི་ཤེས་ ་ ལ་ཏེ་ ི་ནང་གི་ ག་ མས་

ན་ ིས་བ ལ་ནས་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ལ་བཀོད་པར་མཛད།  ཡང་བ ད་འ ན་དེ་ཡ་བོས་

བ ད་ ིན་ཕོ་མོ་ མས་གཡབ་ ིས་བཏབ།  ་གཉེན་ ིས་ག ང་བ་བ ེས་ནས་སེམས་ཅན་

མས་ལ་བགེགས་ ིས་བར་ཆད་བཏང་བ་ལ།  ོན་པས་ ས་གཏོ་ ་འ མ་སངས་ ་ ལ་ཏེ།  

གཏོ་ཡིས་བགེགས་ ི་བར་ཆོད་བསལ་ནས་ཕན་པར་མཛད་དོ།  །ཡང་བ ད་འཁོར་བ་གཏིང་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ནག་གིས་འ ང་བའི་བ ད་བཞི་ཟད་ནས།  ཀེགས་ཕབ་བར་ཆོད་བཏང་བ་ལ་ ོན་པའི་འ ལ་

ིས་ཧ་ཤང་ ་ཀོང་ཙ་ ལ་ཏེ་གབ་ཙ་ མ་བ ་ ག་ ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས།  ིས་ ིས་སེམས་

ཅན་བདེ་བ་ལ་བཀོད་པར་མཛད་དོ།  །ཡང་བ ད་ང་མིན་ཆོས་པོ་ཞེས་ ་བ་དེས།  ོ་ ེ་ ེ་ཆག་

གཅིག་དང་ ིལ་ ་ ེ་ མ་ཅིག་ལག་ན་ཐོགས།  མི་ ག་གི་གཡང་གཞི་ནི་གོན།  ཁ་ནས་ངས་ནི་

ཆོས་ ེད་པ་ཡིན།  ག ང་ ང་གི་བོན་ནི་ ན་ཡིན།  བོན་ ིས་སངས་ ས་ཟེར་བ་ནི་བ ་ ིད་

ཡིན།  དེ་བས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ིས་ཆོས་ ེད་དགོས་པས་ ས་བཟང་ད ་ལ་སངས་ ས་

བ བ་པའི་ཐབས་ང་ལ་ཡོད་པས།  ག་ལ་བ་དེར་འདོང་ཅིག་ཟེར་ནས་ཁོའི་ བ་ཁང་ནག་ལ་

གཏིང་ཟབ་པ་ཞིག་ ་འཁོད་དེ་སེམས་ཅན་གང་འ ན་པ་ མས་ ི་ ོག་བཅད་ནས་ཤ་ཟོས་ཏེ། 
གས་ ས་ཐམས་ཅད་ ན་དོང་ནང་ ་ བ་ནས།  ང་པོ་ ག་མེད་ལ་སངས་ ས་ཏེ་སོང་ཟེར་

འགའ་རེ་ལ་ ོས་ ་ ད་ནས།  ཞག་དང་ཟ་མར་བཞག་ནས།  ོད་ ི་ ིབ་པ་ཆེ་བས་ ང་ནས་

ད་ ོངས་ ་ཉེ་ཟེར་ཞིང་ཡང་ ར་ ར་ ས་སོ།  །དེ་ནས་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ ི་ གས་ ་བ ང་

ེ་ཁོ་བ ལ་བར་དགོངས་ནས་ ོན་པས་ ག་པོ་ཐོག་ ་ ལ་ ས།  ཁོས་ ོ་ ེའི་ ག་ ་ ལ།  

ོན་པས་ཚ་བ་མེ་ ་ ལ་ ས་ཁོས་ ང་བ་ ་ ་ ལ།  དེ་ ར་ཅི་ ས་ ང་ ོན་ ི་ལས་དང་

ོན་ལམ་ ིས་ཤིན་ ་ཡང་ག ལ་དཀའ་བར་ ང་ ེ།  དེའི་གཉེན་པོ་གང་ ་འ ག་དགོངས་

པས་ང་མིན་ཆོས་པོའི་ ེ་བ་མང་པོའི་གོང་མ་ནས་མངལ་ ེས་ ིས་མི་ ལ་བའི་ ོན་ལམ་ ག་པོ་

བཏབ་ཅིང་མངལ་ ེས་མ་ཡིན་པ་ཞིག་གིས་འ ལ་དགོས་དགོངས་ནས།  མ་ ་ ་ག མ་ན་

འི་ ་དམ་པ་ཏོག་དཀར་པོ་བདོག་པ་ གས་ལ་ཤར་ཏེ་ ོན་པ་ མ་ ་ ་ག མ་ ་ ོན་ནས། 

 ོན་པ་ཉིད་ ིས་ འི་ ་དམ་པ་ཏོག་དཀར་ལ་འ ོ་བ་འ ལ་བའི་ ང་ཕོག་ ེ།  ེ་ ་ཡི་ ་ཚ་ 
དང་ ན་པ་ ོད་ལ་གསང་བ་ ད་པར་ཅན་ ི་ ང་བ ན་ སི་འ ོ་བ་མིའི་ ལ་ ་བ ད་ང་མནི་ 
ཆོས་པོ་ཞེས་ ་བ།  ཉིན་མོར་རི་ལ་ ོད་ཅིང་ ར་པ་ ེད།  མཚན་མོར་ ང་ལ་ ོད་ཅིང་འཇབ་

་ ེད།  རེས་འགའ་ཆོས་ ེད་ཟེར་ཞིང་མི་ མས་ཟོས་ནས་སངས་ ས་ཟེར།  དེ་ཡི་གཉེན་པོར་

ོད་བཏང་བས།  ཐབས་ལ་མཁས་པར་ ིས་ལ་བ ད་ ལ་ཅིག  ཅེས་ག ངས་པས།  དེ་ལ་དམ་

པ་ཏོག་དཀར་ ིས་ ས་པ།  ོན་པའི་བཀའ་འདི་བདག་གིས་གཉན་པར་བ ི།  ལ་དང་ཐབས་

ི་ ད་པར་བདག་ལ་ ོལ་ཞེས་ ས་པས།  དེ་ལ་གཤེན་རབ་ ིས་བཀའ་ ལ་པ།  ག ང་ ང་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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བོན་ ི་དོན་གསང་བ་ ད་པར་ཅན་ ི་ཐབས་བ ན་པ་ ་བ་མི་བ ེལ་བར་ ིས་ཤིག  ལ་ནི་

བདག་འ ོ་བའི་དོན་ལ་ ལ་པ་ཇི་བཞིན་ནོ།  །ཐབས་ནི་བདག་གིས་ ང་ག ང་ ང་བོན་གསང་

བ་ཡང་གསང་གི་དོན་ མས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་གནས་དེ་ ་ ལ་ཏེ།  ོད་ ིས་དེ་ལས་ ང་

རབ་ ་ཆོས་ཞེས་ ་བར་ ོན་ཅིག  ཅེས་ག ང་ནས།  ལ་པའི་ ས་དེ་ལ་མངལ་ ི་ ི་མས་མ་

གོས་ཤིང་།  མི་བ ེད་པའི་ག ངས་ ི་དབང་བ ར་ནས་ ོན་ནོ།  །དེ་ནས་ ལ་པའི་ ་དེ་ ོན་

པ་ཉིད་ ་ ར་ ོན་ནས།  ལ་པོ་ཤག་གི་རིགས་གཙང་མ་ཟས་ཞེས་ ་བ་དང་ མ་དངོས་ བ་

་ ིན་མཛས་ཞེས་ ་བའི་ ས་ ་འ ངས་ནས།  ལས་དགེ་ ིག་གི་དོན་གཏན་ལ་ཕབ།  ཏོག་

ག ངས་ཆེན་པོའི་མདོ་ག ངས།  ་དང་རང་བ ལ་ ིས་ བ་པ་བ ེམས།  གོས་ ་གཡང་གཞི་

སེར་པོ་ ོན།  ོ་ ེ་དང་ ིལ་ ་ཐོགས་ཏེ།  ང་མིན་ཆོས་པོའི་ ང་ ་ ིན་ནས་འདི་ ད་ཅེས་

ག ངས་སོ།  ། ེ་ཆོས་མཛད་ ོན་པ་འ ོ་བའི་མགོན།  །བདག་ ང་ ེད་ ི་ ེས་ ་གཞོལ་བར་

བ ི།  །ཞེས་ག ངས་པས།  དེ་ལ་བ ད་ ིས་ན་རེ།  ེ་ ེས་ ་ཆེན་པོ་ཆོས་ལ་མོས་པ་ནི་ཤིན་ ་

ཡང་ལེགས་སོ།  ། ོད་ནི་ཞག་ག མ་ ོས་བཞི་ནས་ ང་པོ་ ག་མ་མི་ ས་པར་སངས་ ས་པས་

བ ད་ ི་བ་ཝའ་ིདངོས་ བ་འད་ི ེ་ ེང་ལ་བཞག་པ་ཙམ་ ིས་མི་ཤིག་ ོ་ ེའི་ཏིང་ངེ་འཛན་དང་ 
ན་པར་འ ར་རོ།  །ཞེས་ཟེར་ནས་བ ད་ ི་ ག་ཆང་ ེ་ཐོག་ ་བཞག་ ེ་ཁོང་ ་བ ིམ་མོ།  ། 
ལ་ ་ ག་གིས་ ོས་པར་མ་ ར་ཏེ་ ག་ཉིད་བ ད་ ིར་ ར་ ང་།  ལན་གཅིག་ ོས་པའི་

ལ་ ་བ གས་སོ།  ། 

དེ་ ར་ཞག་ག མ་ ་ག ང་ ང་མི་ཤིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛན་ལ་བ གས་ནས།  བ ད་

དེས་ ལ་ ་ལ་བ ད་ ི་ ་ ི་ཀ་མ་ལ་རེག་ཆོད་ཅེས་ ་བ་བ བ་པས་ཆོད་པར་མ་ ར་ཏེ།  དེ་

ནས་ ལ་ ་དེས་སེང་གེ་འ ིང་བའི་ཏིང་ངེ་འཛན་ལ་བ གས་ནས་ག ང་བ།  ཉོན་ཅིག་ཞེ་ ང་

ནག་པོ་ ་ ་བ ད་ ི་ །  །ཁ་ན་ཆོས་ ེད་ཟེར་ཞིང་དོན་ ་ ིག་ཚགས་ ོད།  །ཆོས་ ས་སངས་

ས་ཟེར་ཞིང་འ ོ་བ་མི་ཤ་ཟ།  །བཀའ་ལ་ ར་བ་འདེབས་ཤིང་ལོག་པ་ ་ཚགས་ ེད།  །ང་

བཞིན་ཆོས་ལ་ ོད་དམ་ད་ ་ཉིད་ ་བ ལ་བར་བཏང་།  ཞེས་ག ངས་པས།  བ ད་དེ་ངོ་ཚ་

ནས་ཤིན་ ་མི་ ག་པར་ ས་ནས་ ས་པ།  ལ་པོ་ཤག་གི་ ས་པོ་སེང་གེའི་ ་ ངས་ཅན།  ། 

་སེང་གེ་ང་ཡི་ཆོས་ལ་མི་ ད་ན།  །ད་ ་ཉིད་ ་དེ་བས་ ོད་རང་བ ལ་བ་བཏང་ཟེར་ཏེ།  



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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མ་པའི་ག གས་ ་ ལ་ནས་ ལ་ ་ ར་མིད་ ས་སོ།  །དེར་ ལ་ ་དེས་བ ད་ ི་ཁོག་པ་

ནས་དབལ་ ི་ ོ་བོ་ཆེན་པོ་ག ང་ ང་གི་ཡན་ལག་ཅན།  ོ་ ེའི་ ེར་མོ་ཅན།  ཉི་ འི་ ན་

མིག་ཅན།  ང་གི་ད ་ ན་ཅན།  ་ཡི་ཐོར་ག ག་ཅན་ཅིག་ ལ་ནས།  བ ད་དེའི་ནང་ ོལ་

རབ་ ་ ག་གོ  ། ་ལག་རབ་ ་བ ང་ནས་བ ད་ ི་ ད་པ་ཚལ་པ་བཞི་ ་བཀས་ཏེ།  ད ལ་

ཡར་ཐོན་ནས་ ང་ ད་ཙར་ཙར་ ་ ད་ ང་ ང་རབ་ ་བ གས་པས་བ ད་ཤིན་ ་ ག་ ེ་

བ ལ་ལོ།  །ཡང་ ལ་ ས་ ལ་པ་ ར་བ ས་ཏེ་ ོད་པས་བ ད་བ ལ་བ་སོས་ནས་ ད་འ ིན་

ས་པར་ ར་ཏེ་ ས་པ།  མ་ག མ་ ག་པོ་ཤག་གི་ ས།  །ཉིད་ལ་དབལ་ ་མ་ི མ་ ི།  ། ོད[ ི] 
ེས་ ་བདག་ ང་གཞོལ།  །བཀའ་ལ་རབ་ ་ག ང་བར་བ ིད།  །ཅེས་ཟེར་ནས་ ོག་ ལ་ལོ།  ། 

དེ་ནས་ ལ་ ་བ ད་ ི་ཁོག་པ་ནས་ཐོན་ཏེ་ག ང་བ།  ང་མིན་ཆོས་པོ་བ ད་ ི་ །  །ལོག་པའི་

ཆོས་ ིས་སངས་མི་ །  །སངས་ ས་ཟེར་ཞིང་སེམས་ཅན་ཟོས།  ། ོབ་ ་ཟོས་པས་ད ལ་བར་

ང་།  །དེ་ ར་ངེས་སམ་མ་ངེས་པ།  ། ་དོང་ ན་དོང་ནང་ ་ ོས།  །ཞེས་ག ངས་ཏེ་བ ད་ 
ི་ ན་དོང་ ོག་པས།  ར་ ང་པོ་མ་ ས་པར་སངས་ ས་ཟེར་བའི་སེམས་ཅན་ མས་ ི་ ན་

དང་གོས་དང་།  ས་པ་ ལ་ ོལ་དང་ཤ་ར་རིལ་པགས་པ་ཁལ་ཁོལ་དེ་ མས་དེ་ ་ ང་ངོ་།  ། 

དེར་བ ད་ནི་རབ་ ་ ེངས་སོ།  །མི་གཞན་མ་ མས་ནི་ངེས་ཤེས་ ེས་སོ།  །དེ་ནས་ ས་དེར་

བ ད་དེས་ ང་།  ལ་ ་ལ་དད་པ་ ེས་ནས་ ལ་ ་ལ་དགེ་བ ེན་ ི་ ོམ་པ་ ས།  ལ་ ས་

ང་བ ད་ལ་མིང་ནི་དགེ་བ ེན་ཐར་པ་གཞོན་ ་བཏགས་སོ།  ། ིག་པ་བཤགས་ཤིང་དོན་ལ་

བཞག་ ེ།  དེ་ནས་ཡང་དགེ་ ིག་མང་བར་བསག་ནས་འདས་སོ།  །དེས་ན་ཡང་ཤག་གི་ ས་ 
པོས་བ ད་ང་མིན་ཆོས་པོ་ ལ་བས་ ་ བ་པ་མཚན་ ་གསོལ་ལོ། །ག ང་ ང་བོན་ལ་དམ་

པ་ཆོས་ ་མཚན་བ ར་ནས་ཏོག་ཀར་པོ་ལ་སོགས་མདོ་ ེ་བཞི་བ ་ ་གཉིས།  འ ལ་བ་ ད་

ག་མངོན་པ་ ེ་བཞི།  ་ ེད་ ་ན་མེད་པའི་དོན་ ི་ ད་བཞི་དེ་ལ་སོགས་མང་ ་བ ར་ཞིང་

ེལ་ཏེ།  གཤེན་རབ་ ི་བ ན་པ་ ེ་གཉིས་ ང་གཅིག་ ོངས་ ང་གཅིག་དར་བའི་ ལ་ ིས་

འ ོ་བ་འ ེན་ནོ།  ། ས་ ི་མ་ལན་ཅིག་ཙམ་ན།  གང་ཟག་ལ་ལ་ཞིག་གིས་ན་རེ།  ག ང་ ང་

བོན་ ི་བ ན་པ་ནི་མི་བདེན་ཏེ་ལོག་པའོ་ཟེར་བ་དང་།  ཡང་ལ་ལ་ཞིག་གིས་ན་རེ།  དམ་པའི་

ཆོས་འདི་མི་བདེན་ཏེ་ལོག་པའོ་ཞེས་ཟེར་བ་འ ང་།  བོན་ཆོས་སོ་སོ་མ་ཡིན་དོན་ལ་གཅིག  གཤེ་ 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ར་འདེབས་པ་བ ད་ ིས་བ ས་པའི་རིགས་ཅན་ཏེ།  དོན་ ་ ིད་པའི་ ་བཞི་ཡང་།  དོན་

དམ་པ་མ་འ ེས་པ་ད ད་པས་ཡང་དག་པར་ བ་པའོ།  །དེ་ཡང་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ ི་བ ན་

པ་འདི་ཅི་ཙམ་ ་གནས་ན།  ་བ ་ ག་བཅོ་བ ད་ ་གནས་ཏེ།  ་ཡིས་འ ལ་བ་ལ་ ་བ ་

ག་ ག  ག ང་གིས་འ ལ་བ་ལ་ ་བ ་ ག་ ག  གས་ ིས་འ ལ་བ་ལ་ ་བ ་ ག་ ག  

གས་ཙམ་འཛན་པ་ལ་ ་བ ་ ག་གཅིག་ ེ་བཅོ་བ ད་དོ།  །དེ་ཡང་ ་བ ་ ས་ ི་ཐ་མ་ ་

བ་ནི་བོད་ལོ་བ ་ཚན་ འི་བ ་ཚན་ ི་མ་དེ་ལ་ཡང་ ་བ ་ཟེར་ཏེ།  ་བ ་ ས་ ི་ཐ་མ་ཡང་

ཐེངས་བཅོ་བ ད་འོང་བར་འ ག་གོ  །དེ་ཡང་ ་བ འི་མགོ་རེ་བ གས་པའི་ལོ་བཞི་བ ར་

སེམས་ཅན་ མས་ ང་ཞིག་བདེ་ཞིང་།  བ ་ཚན་ ི་མ་དེ་ལ་ ས་ ི་ ིགས་མ་ ས་འ གས་

འཆོལ་པ་རེ་འ ང་བའོ།  །དེ་ཡང་ ིགས་མ་ ་ནི་ཚའི་ ིགས་མ་ ོག་གི་དབང་པོ་ ད་པས་བར་

ཆོད་ ོད་དེ་ཚ་ ང་ངོ་།  །ཉོན་མོངས་པའི་ ིགས་མ་མི་དགེ་བ་བ ་ཀ་འ ང་།  ག་ག མ་ ག་

་ ན་རགས་སོ།  ། ་བའི་ ིགས་མ་འཇིག་ཚགས་ ི་ ་བ་ ེ།  ཆོས་ ིམས་ཐམས་ཅད་ ད་ནས་

དམེ་དང་ མ་ལ་སོགས་ ོད་པ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་དར་རོ།  ། ས་ ི་ ིགས་མ་ཁ་ཟས་ཞན་

སེམས་ མ་པས།  ས་ཤེད་ ང་མདོག་ངན་ནད་མང་ངོ་།  ། ས་ ི་ ིགས་མ་ ་བ འི་ ེས་ལ་

ང་སེམས་གསོད་པའི་ད ་མང་བས་ ་བ ་ཐ་མའོ།   ། ིགས་མ་ འི་དོན་ནི་དེ་ ར་རོ།  ། 
དེ་ ར་ ་ ད་ ོགས་ ོ་ས་འཛན་ ལ་པོ་དང་།  ག ང་ ད་ ་གཤེན་ ལ་ ོན་ ད་

འཛན་དང་།  ཞེས་པས།  དེ་ལ་ ལ་པོ་དང་གཤེན་ ི་ལོ་ ས་ ོན་ཏེ།  བོད་འདིར་དང་པོ་ ལ་

པོ་བས་ ང་བོན་ ་ ེ་དེ་ལ་བོན་འདི་ ་ཞིང་དར་ཞིང་ ས་ ལ་དང་།  བར་ ་ ིང་ཞིང་བ ད་

ལ་དང་།  མཐར་གཏེར་ ོ་འ ེད་ གས་དང་ག མ་མོ།  །དེ་ལ་དང་པོ་བོད་ ལ་ ་བོན་ ་བ་ 
ནི༑  འི་བོན་ མས་ཚ་ཚད་ད ་བ འི་ ས་ ་ ང་།  འ ས་ འི་བོན་ མས་བ ད་ འི་ ས་

་ ང་ངོ་།  །དེ་ཡང་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ ིས་གངས་ཏི་ཙ་དང་མཚ་མ་པང་གི་གསེར་ ག་ ་

ིབས་ཅན་ ་བ གས་ནས།  འ མ་ཆེན་ ་མེད་ ེ་བཞི་དང་།  བོན་ཐེག་པ་རིམ་ད ་གཏན་ལ་

ཕབ་པས་བོད་ ལ་གཤེན་རབ་ད འི་མངའ་རིས་ ་བ ས།  དེ་ཡང་ ོད་ཞང་ ང་ ང་ ང་

ད ལ་མཁར་མན་ཆད་དང་།  ད་ མ་པ་ ང་གི་ ིམ་ཤོད་ཡན་ཆད་ ་བཞི་བོད་ ི་ས་བ ོར་

ཡིན་ནོ།  །དེའི་ ིང་ ོ་ ར་ ི་ ལ་པོ་བཞི་ ང་།  བོད་ན་མེས་གྷེ་འ མ་ ་ི ས་ ད་ལ་སོགས་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
 
 

  ‐ 103 ‐

ོ་ ར་ ི་ ལ་པོ་བཞིའི་ ད་ ང་ ལ་ ན་གཞན་ ང་གང་ཡང་མེད།  དེ་ཙམ་ན་གཤེན་པོ་

མས་ ིས་བོན་ ིམས་དར་མ ད་ ་ ་ནི་ཡོད་དོ།  །གཤེན་རབ་ནམ་མཁའ་ ང་བའི་མདོག་

ཅན་གོང་ ་བ གས་སོ།  །དེ་ནས་བོད་ ི་ ལ་པོ་ཇི་ ར་ ིད་ན་ཡེ་ ་སེམས་ ི་ ོན་མ་ཅན་

ིས་ ིད་པ་སངས་པོ་ལ།  དེ་འ ོ་བ་མི་ལ་མགོན་མེད།  ད་འ ོ་ གས་ལ་ ོབ་མེད་པས་འ ོ་

བའི་དོན་ལ་ ས་ ལ་ཅིག  ཅེས་བ ལ་བཏབས་པས་དེར་ཡབ་སངས་པོ་དང་།  མ་ ་ མ་

གཉིས་ ིད་པ་ གས་ ་འཚས་པ་ལ།  ས་མིང་ད ་ ིང་ད ་བཅོ་བ ད་འ ངས།  དེ་ལ་ ས་

ད འི་གཅེན་པོ་ ིད་ ེ་འ ང་དཀར་དེ་དང་།  ་ཟ་གང་ ག་མ་གཉིས་འཚས་པ་ལ་ ས་ཕོ་

བཅོ་བ ད་མོ་བཅོ་བ ད་ ེ་ མ་ ་ ་ ག་བ མས།  དེའི་ ས་ཚ་བ་ ་རབ་གཉན་ ི་ ེ་དེ་ ་

ནོམ་ ང་བའི་ ་གཅིག་ཤི་བ་དེ་དེར་ ེས་པ་ཡིན་ནོ།  །དེ་དང་ ིད་ མ་ལི་ ར་འཚས་པ་ལས་

་ ས་གནམ་ ་དཀར་པོ་ ང་།  དེ་ནས་ཡབ་རེར་ ས་རེ་གཅིག་བ ད་ ་ ེས་པ་ལ།  ་རབ་

ང་པས་འཐེན་ད ་ ེ་གནམ་ འི་ ས་གནམ་འཐེན་ ེ།  དེའི་ ས་ད ང་འཐེན་ ེ།  དེའི་ ས་

ིན་འཐེན་ ེ།  དེའི་ ས་ཆར་འཐེན་ ེ།  དེའི་ ས་ཝལ་འང་འཐེན་ ེ།  དེའི་ ས་ ང་འཐེན་

ེ༑  དེའི་ ས་འཕང་འཐེན་ ེ།  དེའི་ ས་འཐེན་ཆེན་ ེ།  ཐ་ ང་ ་ ས་མང་འཐེན་ ེ།  མང་

འཐེན་ ེ་དང་ད ་ ན་ ང་རལ་མོ་གཉིས་འཚས་པ་ལས།  བར་ ང་གི་ ་ ས་ག མ་ ང་བ་

ནི་འ ལ་ཆ་འལ་འོལ་དང་།  ི་ཆ་འལ་འོལ་དང་།  ག་ཆ་འལ་འོལ་དང་ག མ་མོ།  །འ ལ་ 
ཆ་ལས་ ་འ ལ་ ི་ ་གསས་འ མ་ ་ ོལ་ཏེ།  ཕལ་ཆེར་གནམ་ ི་གཟའ་ ར་ ་སོང་ངོ་།  ། ི་ 
ཆ་ལས་ ་འ ལ་ ི་ ་རབས་ ེ་བ་ ོལ་ཏེ།  གཡེན་ཁམས་ ི་ ་མ་ཡིན་ ་སོང་།  ག་ཆ་དང་

འཚམས་ཟ་ ད་ ད་འཚས་པའི་ ས།  ས་ ེ་ཡབ་ ་བདལ་ ག་ ་བ་ ་ཡི་དབང་པོ་བ ་

ིན་ཡིན་ནོ།  །དེ་ལ་བ ན་མོ་ མ་ ་ ་གཉིས་མཛས་ ན་མ་དང་ མ་ ་ ་ག མ་ཡོད་པ་ལ་

མཛས་ ན་མ་ལ་ ས་བ ན་འ ངས་ཏེ་ཡར་ ི་གཅེན་པོ་ག མ་ནི་ ་དགོངས་ འི་བོན་ལ་ ོད་ 
པས།  བསམ་གཏན་གོང་མར་གཤེགས་སོ།  །མར་ ི་ག ང་ག མ་ནི་ གས་ཀར་ ་ ད་དང་།  

གས་དམར་ ིན་ ད་དང་།  གཉན་ ་མ་སང་གི་ ད་དང་ག མ་ནི་ ིད་པའི་ ལ་ ར་ ོལ་

ཏེ༑  གངས་རི་གཡའ་རི་ ག་མཚ་ ་ཤིང་ངམ་ ང་ [ོཔོ]ཤ་ཤོལ་ ི་བདག་པོ་ ེད་དོ།  །བར་པ་

ནི་ ི་པར་ལ་བ ན་ཚགས་ཞེས་ འོ།  ། ་རབས་གཉན་ མ་ ེ་ཞེས་ ང་ །  དེ་ཡབ་ ིས་འཛམ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ིང་གི་ ལ་པོར་བཏང་བས།  མི་ཐམས་ཅད་ ི་ག ག་ ་ ར་བས།  མཚན་ ་ག ག་ ི་བཙད་

པོ་ཡང་ཟེར།  ལ་པོ]བོད]མང་པོས་བ ར་བས་གཉའ་ ི་བཙད་པོ་ཡང་ཟེར།  འཛམ་ ིང་བདེ་

བ་ལ་བཀོད་ནས་ ར་ མ་ ་ ་ག མ་ ་ ོན།  ཁབ་ ་ད ་ ེ་བཙན་པོའི་ ས་མོ་ད ་ མ་ ་

མ་བཞེས་པ་ལ།  མ་ད ་ མ་ ་མའི་ ག་གོང་ ་ ་བ་ ོད་པ་ཙམ་གཅིག་ ང་།  དེ་ ་ད ་

ངོ་བ ་ནས་བ ོལ་པས།  ནང་ན་ཤེལ་ ི་ ིག་པ་ག ་ཡི་ཐིག་ལེ་ཅན་གཅིག་དང་གསེར་ ལ་

ད ལ་ ི་ ང་འ མ་ཅན་དང་།  ང་གི་ག ང་མོ་ ་ཏིག་གི་ཐོར་ གས་ཅན་དང་།  ག ་ཡི་ཉ་

གསེར་ ི་གཤོག་པ་ཐོགས་པ་ཅན་གཅིག་དང་བཞི་ ང་ནས།  ཡབ་ མ་ ིས་ཡ་མཚན་ ེས་ཏེ་

ོན་ ་མ་བ ང་བར།  དར་དཀར་ ིས་ཡོལ་བ་ ེས།  ད ་ཡད་ ིས་གདན་བཏངི་།  གསེར་ ར་ 
ི་ནང་ ་བ ག་ ེ་ ་གཡང་གི་ ེན་ ་བཞག་ནས་གཡང་བ བ་ ས།  ཞག་ག མ་ ོས་བཞི་

ནས་བ ས་པས་ཡ་མཚན་ ལ་པའི་མི་བཞི་གདའ།  ཤེལ་ ིག་ལས་ཤེལ་ ི་མི་ལ་ག ་ཡི་ད ་ ་

ཅན་དར་དཀར་ ི་ན་བཟའ་དང་།  ཐོད་ལ་འོད་དཀར་པོ་མདའ་ཙམ་འ ོ་བ།  ག་ན་ཤེལ་ ི་

འ ིང་ཀར་བ མས་པ་ཅིག་གདའ།  གསེར་ ལ་ལ་གསེར་ ི་མི་ལ་ག ་ཡི་ ་ ་བ གས་པ་

གསེར་ ི་ན་བཟའ་གསོལ་བ།  གསེར་ ི་ ེ་བ་དང་ག ག[ད ག]པ་བ མས་པ་ཅིག་གདའ། 
ང་གི་ག ང་མོ་ལ་ ང་གི་མི་ལ་ ་ཏིག་གི་ཐོར་ གས་ཅན།  འ ་མན[ ི] ག་པ་ ་ལ་གསོལ་ 

བ་གསེར་གཤང་འ ོལ་བ་ཅིག་གདའ།  ག ་ཡི་ཉ་ལས།  ག ་ཡི་མི་ལ་གསེར་ ི་ཐོད་བཅིངས་པ་

དར་ཚན་ ་ འི་ན་བཟའ་ ་ལ་གསོལ་བ་ག ་ཡི་ ་ཏིང་བ་བ མས་པ་ཅིག་གདའ།  དེ་ལ་ མ་

ིས་ག ངས་པ།  ངོ་མཚར་ཅན་ ི་ ས་བཞི་ ེད།  ཆ་ གས་མཛད་ ོད་འདི་ ར་མཛད་པ་

ཅིའི་དོན་ག ངས་པས།  ཤེལ་ ་ིམི་ཕོས་ན་རེ།  ཡབ་ མ་ལགས།  བདག་ནི་ ་རབས་གཉེན་ མ་

ས་བདག་ནི་གཉའ་ ི་བཙན་པོ་ལགས།  དེ་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།  གཉའ་ ི་བཙན་པོ་ནི་ཇི་ ར་

གཉའ་ ི་བཙན་པོ་ཞེ་ན།  མའི་གཉའ་བར་ ་ད ་ངོ་བ ་བ ད་པས་གཉའ་ ི་ལགས།  ང་

ིད་ ན་ལ་བཀའ་བཙན་པས་ན་བཙན་པོའོ།  །གསེར་ ི་མི་འདི་ནི་ཡ་ངལ་ ིད་པའི་གཤེན།  

ཐབ་གཞོབ་མཁོན་ག མ་ བ་པ་ལགས།  ག ་ཡི་མི་འདི་ནི་མཚ་མི་ ་རབས་གཉན་ ི་ །  ང་ 
གི་མི་འདི་ནི་ཅོ་ ེར་མཁན་ ་ ག་ག ང་།  ལ་པ་འདི་ ར་བ ིས་པ་ནི་གནམ་ ི་ ་ལས་

སའི་ ལ་གཤེན་ ་འ ོ་ཙ།  ཡབ་ མ་ ིས་ ང་ཅིག་ཕོག་ ་གསོལ།  ཞེས་ག ངས་པས།  ཡབ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ི་ཞལ་ནས།  གནམ་ ་དོག་ལ་གཤེགས་པ་ན།  མི་ ལ་ གོ་དང་ནལ་ཆེ་བས།  ཡ་ངལ་གཤགེས་

པའི་ ་ ོངས་ཤགི  བར་ཆོད་ ར་ མ་ ངས་མང་བས།  མཚ་མིའི་ ་ཡི་གཡས་ ེན་ཅིག  ང་

ིད་ ་འ ེ་ཡེ་འ ོག་གནོད་པ་ ོད།  གཅོ་མི་ ་ཡི་གཡོན་ ེན་ཅིག  ཡ་ངལ་ ིས་སེལ་དང་

སངས་ ིས་གཤེགས།  མཚ་མིའི་དབང་དང་ ིན་ བས་ ིས།  གཅོ་མི་ ་ ད་ཐར་ ེས་ཤིག  

ག་ ེན་ད ་ཐག་དཀར་ལ་འཇས།  ཞབས་ ནེ་ད ་ ས་ཐེམ་ལ་ཞོག  ན་བཞིས་ ་ཡི་མཐའ་

ེན་ཅིག  ག ང་ནས་བཀའ་བགོས་སོ།  །དེ་ནས་ ་འ ལ་ ན་བཞིས་ནམ་མཁའི་ཁམས་ནས་

ིན་ ་ ང་གི་ གས་ཅན་བཞི་བ ང་ནས་ ་ཡི་གཉའ་བར་འ ལ་ ིས་ ི་བཞག་ནས།  ཞབས་

བ ེན་དེ་ལ་ ས།  ག་གཡས་ད ་ཐག་ལ་འཇས།  ཞབས་གཡོན་ད ་ ས་ལ་བཞག  ས་ ིན་

དང་ན་ ན་གཏིབ་པའི་གསེབ་ན་ ོན་ཏེ།  དགོངས་པ་གཙང་མ་ཡར་ ང་སོག་ཁར་གཟིགས།  

གནས་གཙང་མ་ ེ་མོ་ ང་ ལ་ལ་བབ།  ་མཁར་ ེ་མ་ ག་ ེ་བ ིགས།  ལས་ ོད་དག་པ་

གཤེན་ ི་ལས་ལ་ ོད།  གཤེན་ནམ་མཁའ་ ང་བའི་མདོག་ཅན་ལ་ ི་ ངས་ག ང་ ང་བོན་

ོར་ ས་ནས་ ོད།  ་གཤེན་དག་ཚང་བ་མཚ་གཅོ་ག མ་ ིས་མཛད།  ག་ ེས་ ེ་མོ་ ང་

ལ་ལ་ག ང་ ང་ ་ ེའི་གསས་ཁང་བཞེངས། 

གཉའ་ ི་དང་ ་ ན་དཀར་མོ་ནམ་མཁའི་ཁམས་ ་འཚས་པ་ལ།  ས་ ་ ི་བཙད་པོ་

འ ངས།  དེས་ ང་ཡབ་བཞིན་ད ་ཐག་ད ་ ས་ལ་བབ་ནས་ ་རི་ ང་ཏོའི་ ེ་ལ་ ོན།  ཡབ་

ིས་ ི་ ངས་གསང་བའི་དོན་བ ན།  དཔོན་གསས་ནམ་མཁའ་ ང་བ་མདོག་ཅན་ལ་དབང་

ས།  ་གཤེན་གཅོ ་ ག་དཀར་ ིས་མཛད།  ་རི་ ང་མ་ ང་ཏོའི་ ེ་ལ།  གསས་མཁར་

ཁོལ་མ་ནེ་ ང་བཞེངས།  དེར་ ་ ིའི་ ི་ ངས་བོན་ མས་ཟབ་པས་བ ེའི་ ོམ་ ར་ ས་ནས་ 
མི་རབས་ག མ་ ་མ་ ེལ།  དེར་ ལ་པོ་ལ་ད ་བ ད་བཙན་དང་ག མ་ ིས་དལ་ཡམས་བབ་

ེ་མ་བདེ་བ་ལ།  མོ་མ་ ིད་ ིང་གིས་མོ་བཏབ་ ་གཤེན་མཚ་གཅོ་གཉིས་ཐར་བོན་ ་ ོལ་དང་

ག མ་ ིས་གཏོ་ ས་པས།  ེའི་མངའ་ཐང་ད ང་དང་མཉམ།  བོན་པོ་ལ་ཆེ་ཐབས་ ་འདི་

མས་ ིན་ཏེ།  ་ལ་གཙགས་ ིན་པ་ད ་ ་སིལ་མ་ ེ་ ལ་བཅད་ཅིང་ག བ་ ་མེད།  ད ་

ལ་དར་དཀར་པོའི་འ ིང་ཐོད་ལ་ ་ ལ་ ོད་ ི་ ེམས་འ ་བ གས་པ།  གསེར་ ི་ ་ ་དང་

ག ་ཡི་ ེམ་བ ང་དང་།  ད ལ་ ི་ཆབས་ ོགས་དང་ཟ་འོག་གི་འབོལ་ མ་དང་།  ན་བཟའ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ད ི་དཀར་ ི་དཀར་ ི་ ལ་པ་ལ་ ག་གཟགི་ ང་ག མ་ ིས་གངོ་ལག་བཏགས་པ་དང་།  གདན་ 
ཐོག་ནས་ཆིབས་ལ་བབ་འཛག་ ེད་པ་དང་།  ལ་ ི་དང་པོ་གཡས་ ལ་ ིན་ནོ།  །ག ང་ལ་

གཙགས་ ིན་པ་ནི།  གཤེན་ངག་ཚག་ག མ་མ་ ོན་པ་ལ།  ལ་པོས་གོང་ནས་བཀའ་མི་ ལ།  

ོན་པོས་འོག་ནས་ ོས་མི་ཤོམ།  གཤེན་ ་ཚག་ག མ་མ་ ང་བར།  ལ་ ོན་ ིས་ ོ་ ་མི་ ེད།  

གས་མཉེས་པའི་གཙགས་ ིན་པ་ནི།  ོང་ ལ་ཚད་དག་ ང་ ལ་པོ་དང་མཉམ་པ་དང་།  

ལག་དམར་དངོས་ ་འ ལ་གཤེན་ལ་བེར་ ་ བ་ན་བ ེག་མཁན་ ིན།  བཀོར་ནོར་ ེར་ན་

ད ་བ ་ཆལ་ ་བཀལ་བར་ ས་སོ།  ། ་ ི་བཙད་པོ་དང་འ ོ་མ་ཡེ་སངས་ ི་ ས།  ཏིང་ ི་

བཙད་པོ།  ་གཤེན་གཅོ ་ ིན་དཀར་ ིས་མཛད།  འཇག་མོ་ ེ་ལ་གསས་མཁར་ཁོལ་མ་ཡང་

ེ་བཞེངས།  ཏིང་ ི་དང་ ི་མ་ ོང་འ ོའི་ ས།  སོ་ ི་བཙད་པོ།  ་གཤེན་གཅོ ་འོད་དཀར་

མཛད།  མ་པ་ཚལ་ ་གསས་ཁང་ད ་ར་ད ་ ད་བཞེངས།  སོ་ ི་དང་གནམ་ ན་ ག་པོའི་

ས།  དར་ ི་བཙད་པོ།  ་གཤེན་གཅོ ་ཤང་དཀར་ཡིན།  གཙང་ཡར་ ང་ ་གསས་ཁང་ཟོ་ 
བོ་ ང་ལག་བཞེངས།  ལ་པོ་དེའི་ཚ་ ོད་ཡབ་ ི་ཚ་ ད་ལ་ ་འ ལ་ ན་བཞིས་ཁོལ་མ་ནེ་

ང་ཡང་ ེ་ནས།  བ ེ་ཡི་ ོམ་ ་བཏོན་ཏེ་མོན་བོན་ཡེ་ཤེས་ ་མ་ལ་གཏད་ནས་བ ན་པ་ ེལ།  

དར་ ི་དང་སིང་ ན་ ག་མོའི་ ས།  ང་ ི་བཙད་པོ་ ་གཤེན་གཅོ་མི་ཆེས་ ིས་བ ངས།  

ཡེར་པའི་ ག་ལ་གསས་ཁང་ག ང་ ང་ ི་བ ེགས་བཞེངས།  ང་ ི་དང་ཡེ་ ི་གོང་སངས་ ི་

ས།  ི་ ེ་ཡག་པ་ ་གཤེན་གཅོ ་ཞལ་དཀར་ ིས་བ ངས།  ཉང་རོ་ ་བའི་ཚལ་ ་གསས་

ཁང་ཁོང་མ་ ་རིང་བཞེངས། དེ་ཡན་ཆད་གནམ་ ི་ ི་བ ན་ ་བ་ ེ། ་ ན་ མས་དང་

བཤོས་པའི་ ས་ལགས་སོ།  ། ི་ ེ་ཡག་པ་དང་ ང་ཟ་ ་ ན་ ི་ ས་ ི་ མ་བཙད་པོ།  ་

གཤེན་གཅོ ་ཚམས་དཀར་ཡིན། ས་ཚན་ ོ་ གས་ ་གསས་ཁང་ས་ལེ་ ེལ་ཚང་བཞེངས། ི་

མ་དང་དཔལ་ཟ་ ི་བ ན་ ི་ ས་ནམ་གོང་ ར་མ་ ལ་ལ། ་ ་ ང་ག མ་ ི་ ་ལ་ ་དང་

བ་ ་ ས་པ་གཅིག་ ེས།  མཚན་ ་ ེ་གོང་ ལ་ ་བཏགས།  ཡབ་བོན་ལ་ ང་བས།  ངས་བོན་

དར་ ་འཇག་བོན་ ི་ཐོ་འ གས་ཟེར་ཏེ། དེ་ལེགས་སོ་ ས་པས་ ིས་ཐོ་ལེགས་བཙད་པོའོ། ། 
ས་ལ་ལེགས་ ག་གི་དང་པོའོ། །དེ་ཡང་ ི་བ ན་ ི་རིང་དང་ ི་ མ་ ི་ཚ་ ོད་ཡན་ཆད་ལ་

བོན་ ི་བ ན་པ་ཤིན་ ་དར་ཏེ། ག ང་ ང་གི་བོན་ནི་ཟབ་ཅིང་ ་ཆེ། འ ེན་པའི་དཔོན་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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གསས་ནི་ གས་ ེ་ཆེ་ལ་ ིན་ བས་ཆེ། ལ་པོ་ མས་ནི་དབང་ཆེ་ལ་བཀའ་བཙན་པས། མངའ་ 
རིས་ནི་ ལ་པོའི་མངའ་རིས། ལ་ཁམས་ནི་བོན་ ི་ ལ་ཁམས། དེའི་ ས་ན་མི་ ེ་ ་ཡིས་

མཛད་པས་མགནོ་ ོབ་ཆེ། ཚ་ ོག་གཤེན་ ིས་བ ིང་པས་ ་ཚ་རིང་། ལས་ དོ་དགེ་བ་ལ་ དོ་

པས་ལམ་ ད་གཙང་། ད ་ཐག་གནམ་ནས་འ ེན་པས་འཛག་ ས་བཟང་། གཙང་རིགས་ ་ 
་བ ེན་པས་ ོང་ ོགས་ཆེ། ོན་པོ་ ོས་ལ་མཁས་པས་ ལ་ ིད་བ ན་པར་བ གས་སོ། ། 

དེའི་ ས་ ོད་ཞང་ ང་ལ་ ི་ ེ། ད་ མ་པ་ལ་ ོང་ ེ། ོ་ཏོམ་ ོ་དང་ ང་ལི་ ལ་ མས་ 
་བཞི་བོན་ ི་ས་ ོར་ ་ ས་སོ། །ད ས་དང་གཙང་གཉིས་ལ་བོན་ ི་འ ་གནས་ མ་ ་ ་

བ ན་ཡོད་པ་ མས་བོན་མི་ བ་པའི་བ ་ཤིས་ ི་ས་ གས་ ་བཞག་གོ  ། བ་པ་ཐོབ་པའི་

གཤེན་ད །  མཁས་པ་མི་བཞི། མ ་བོ་ཆེ་མི་ད །  བོན་ཆེན་བཞི་བ ་ ་གཉིས། གཤེན་ ན་

ངས་མེད་པ་ མས་སེམས་ཅན་ ི་དོན་མཛད་ཅིང་འ ་གནས་ མས་ ོང་ངོ་།  ། 
དེ་ཡང་འ ་གནས་ ི་ས་ མས་གང་ཡིན་ན། ད ས་ན་ཉི་ ་ཐམ་པ། གཙང་ན་བ ་

བ ན་ཏེ་ མ་ ་ ་བ ན་ལ། ད ས་ ི་ད ་ ་ན་བ ་ག མ་ཡོད་དེ། ངམ་ལམ་རམ་ག མ་

བོན་ ི་འ ་འཚགས་གནས། འདམ་ཤོར་ ར་མོ་བོན་ ི་འ ་འཚགས་གནས། འཕེན་ ལ་ ག་

དམར་བོན་ ི་འ ་འཚགས་གནས།  མལ་ ོས་གསས་མཁར་བོན་ ི་འ ་འཚགས་གནས།  ན་

ི་ ག་དམར་བོན་ ི་འ ་འཚགས་གནས།  ཧས་པོ་ ི་ཐང་བོན་ ི་འ ་འཚགས་གནས།  ་ས་

ཡེར་པ་བོན་ ི་འ ་འཚགས་གནས།  མ་ ི་རེ་མདའ་བོན་ ི་འ ་འཚགས་གནས།  གནམ་མཚ་

དོ་རིང་བོན་ ི་འ ་འཚགས་གནས།  ོང་རེས་ ང་ག མ་བོན་ ི་འ ་འཚགས་གནས།  ི་ཤོར་

ང་ནག་བོན་ ི་འ ་འཚགས་གནས།  རེལ་ ང་ཤང་མཐའ་བོན་ ི་འ ་འཚགས་གནས།  མཚ་

གོན་ ལ་མོ་རོང་དང་བ ་ག མ་མོ། །གཡོན་ ་ན་བ ན་ཡོད་དེ། ཝོལ་ཀ་ ག་གཅིག་བོན་ ི་

འ ་འཚགས་གནས།  ཉང་ ལ་ཤང་ནག་བོན་ ི་འ ་འཚགས་གནས།  གཡེ་ ང་གང་སར་བོན་

ི་འ ་འཚགས་གནས།  ོང་ ལ་ ེ་ ་བོན་ ི་འ ་འཚགས་གནས།  ཡར་ ང་སོག་ཁ་བོན་ ི་

འ ་འཚགས་གནས།  ་ཤོད་ཐང་དམར་བོན་ ི་འ ་འཚགས་གནས།  མལ་ ོས་མཚ་ཤོད་དང་

བ ན་ནོ། །གཙང་གི་གཡས་ ་ན་བ ད་ཡོད་དེ། འོ་ ག་ས་ནག་བོན་ ི་འ ་འཚགས་གནས། 

 ཤངས་ ི་ཞང་ཤང་བོན་ ི་འ ་འཚགས་གནས།  ད་ ི་མཁར་གདོང་བོན་ ི་འ ་འཚགས་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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གནས།  ་ནག་ ང་ ་བོན་ ི་འ ་འཚགས་གནས།  མཇེད་ ི་ ང་འཁོར་བོན་ ི་འ ་འཚགས་

གནས།  ་ ག་ ོན་ ས་བོན་ ི་འ ་འཚགས་གནས།  གཙང་གི་ ེར་ ་བོན་ ི་འ ་འཚགས་

གནས།  ཟང་ཟང་ ་ ག་དང་བ ད་དོ།  །གཡོན་ ་ན་ད ་ཡོད་དེ།  ཉང་ ོད་ ག་ཚལ་བོན་ ི་

འ ་འཚགས་གནས།  ་མགོ་ ིང་རིང་བོན་ ི་འ ་འཚགས་གནས།  མཁར་ཆེན་ ག་དཀར་

བོན་ ི་འ ་འཚགས་གནས།  མཚ་ ་རལ་ ང་བོན་ ི་འ ་འཚགས་གནས།  གཉེན་ ེ་ཐང་ཤོར་

བོན་ ི་འ ་འཚགས་གནས།  མ་པ་ཁ་ ་བོན་ ི་འ ་འཚགས་གནས།  ར་ཟ་ཐང་ མ་བོན་ ི་

འ ་འཚགས་གནས།  མང་མཁར་མདོ་ ག་བོན་ ི་འ ་འཚགས་གནས།  ་ ལ་གོང་ཐང་དང་

ད འོ། །དེ་ ར་འ ་གནས་ མ་ ་ ་བ ན། མཆོད་ ེན་ མ་ ་ ་བ ན། སངས་པོ་ ར་

འཕར་རམ་ཅང་ལས་ ར་མཆད་ མ་ ་ ་བ ན་ཡོད། དེ་ མས་ལ་བ གས་པའི་གཤེན་པོ་

ག་ ་ ་ད ་ ང་ ེ།  

དེ་ལ་ བ་པ་ཐོབ་པའི་གཤེན་པོ་ད ་ནི། ་བོན་ ་ ི་བཙད་པོ། མོན་བོན་ཧ་ར་ཅི་པར། 

མོན་བོན་ ག་ཝེར་ལི་ཨེར།  ཞང་ ང་ཨ་ ་འ ག་ཐག  ཞང་ ང་སད་ནེ་ག །  ་བོན་ཟིང་ 

པ་མ ་ཆེན། ེ་བོན་ཐོག་ ེ། ེ་བོན་ཐོག་འ ལ། དད་མི་ཐད་ཀེ་དང་ད འོ། །མཁས་པ་མི་ 

ད ་ནི། ཞང་ ང་ ོང་ ང་མ ་ཆེན། སེ་ཤ་རི་ད ་ཆེན། མེ་ཉག་ ེ་ཚ་མཁར་ ། ེ་ ིམ་ཚ་ 

་ ང་།  ག་གཟིག་ཟ་རང་མེ་འབར།  ་གར་ ་བདག་ གས་ ོ།  མཁས་པ་དད་མི་ཐད་གེ 

གེ་སར་ངམ་པ་ ེ་རིང་། མ་པ་ ་ ངས་གསལ་དང་ད འོ། །མ ་བོ་ཆེ་མི་ད ་ནི། ་བོན་

ལེགས་ཏང་ ངས་པོས་གནམ་ས་ ེང་འོག་ ོའམ་གཡོ་ ས། གཅོ་ ིམ་ ་ལན་ཚས་ ི་ཤིང་རང་

འ ས་ ་མ ན་ ་འོང་ ས།  ལི་བོན་ ་སངས་ ིས་གངས་ཏི་ཙ་མཐེབ་ ང་ཁར་ ེར་ ས།  

མ་པའི་བོན་པོ་ ང་ ་ ོ་སང་གིས་ ་མཚ་བལ་འདབ་ ་བ མ་ནས་མི་ལ་ ོན་ ས།  ་བོན་

གནམ་གཤེན་མཐོང་ གས་ ིས།  ཧས་པོ་རི་མེའི་ཞགས་པས་བ ོར་ ས།  ི་ཤིང་མི་འཚག་མེ་

ཡིས་མི་འཆི་བར་ ས། ཞང་ ང་བོན་པོ་ར་ལ་ ད་ ིས། ད ་བ ད་བཙན་ག མ་དངོས་ ་

བ ང་ལ་བ ག་ནས་ད ལ་ཚ་རེ་རེ་འོང་བར་ ས། བ་གོར་དོད་དེ་ ལ་བས་ཡར་ཆབ་གཙང་ 

པོ་ ེན་བ ིལ་ནས།  ཞག་ག མ་ ་གཙང་པོ་མི་ ད་ ་ མ་མི་འཆི་བར་ ས།  འཇང་བོན་

འཕེན་ ང་གིས་རི་གང་ཡིན་ཕར་ཐལ་ ར་ཐལ་ ག་ ས།  ་བོན་ གས་དཀར་ ིས་ཡར་གཙང་ 



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ི་གཙང་ལ་སོགས་ ་ཆེན་གང་ཡིན་ལ་ ་གཟིངས་ མ་ ད་མི་དགོས་ཏེ་ཐང་ མ་ལ་འ ོ་བ་

ར་ ས་པ་དང་ད འོ།  ། 

གཞན་ཡང་མ ་དང་ ་འ ལ་དང་ ན་པ། ཞང་ ང་བོན་པོ་ ་ཝེར་ ་སང་གིས། མཚ་ 

མ་པང་དར་ཤམ་ཅིག་གི་ ད་ ་འ ར་བ་དང་གསེར་ ་འཕང་བས་ ་མཚ་ ེད་པ་གཅདོ་ ས། 

མ་པའི་བོན་པོ་ ི་ ས་ ་ལ་ཞོན་ཞིང་གཤང་ ག་གིས་བ ང་ཞིང་བར་ ང་ལ་འ ར་ནས་ ན་ 

འཕངས་པས་སེམས་ཅན་གང་ཡིན་བ ལ་བ་དང་འཆི་ ས།  གནམ་གཤེན་ཐོག་ ལ་ ིས་ད ན་

ང་ལ་ཐོག་སེར་ ོག་དམར་འབེབ་ ས།  ་བོན་ན་ཧ་གསལ་བ་ཡིས།  ད་ ལ་བ་ མས་རང་

འ ོས་ ་བཏང་ ས།  ཨོ་ ན་ ི་བོན་པོ་ཁ་ཆེ་ ེ་ ག་གིས་མེ་ད ང་གོས་ ་གོན་པ་དང་ ་ལ་

ཞོན་ནས་ ་མཚ་ཆེན་པོ་བ ལ་ ས།  བོན་པོ་ཁ་ ལ་བཏང་བས།  ཐེ ་རང་ར་ ར་ ོག་པ་དང་

ས་བདག་དང་ ག་ ིན་ ་ ་ཞོན་ ས།  ར་ ག་གི་བོན་པོ་འོད་ གས་འ ག་ ་ཡིས་ ི་ཐོ་བ ་

ག མ་ལ་ཕོ་རོག་བ ་ག མ་འབབ་པ་དང་།  གཤོག་པས་ ི་ གས་དང་ཤེས་པ་གཅོས་ ས།  དེ་

ལ་སོགས་པ་མ ་ ལ་ ན་པ་ཡང་མང་པོ་ ང་ངོ་།  །ད་བོན་ཆེན་བཞི་བ ་ ་གཉིས་ནི།  ལ་

ི་ ་འཚ་བ་བ །  ོན་ ི་ ལ་འཚ་བ་བ །  ་བོད་ ི་མཐའ་ ང་བ་ ོད་ན་བ ་གཅིག  ། 

ད་ན་བ ་གཅིག་ ེ་བཞི་བ ་ ་གཉིས་སོ།  །གཤེན་པོ་ མས་ཕལ་ཆེར་ཚ་ལ་ བ་པ་བ ེམས་

ཏེ༑   ཚ་ལ་དབང་བའི་རིག་འཛན་ ་བ གས་སོ།།  །། 

 

༼ དར་ བ་བོན་ ི་ ལ་གཤེན་བ ན་ལ་བབ་པ། ༽ 

 

དེ་ལ་སོགས་པའི་གཤེན་ ན་ ངས་ལས་འདས་པ་ ་ཆེ་ལ་དཔངས་མཐོ་བར་ཡོད་པ་ལ། 

ལ་ ི་ མ་བཙད་པོའི་ཚ་ ད་ལ་བོན་ཐེངས་གཅིག་ བ་ ེ། དེ་ཡང་གཙང་ ་ བ་པ་ཡིན་ལ་

ད ས་མན་ཆད་ལ་མ་ བ་པའོ།  ། ི་ མ་ ིས་བོན་ བ་པའི་ ་མཚན་ནི།  ོན་ ི་ལས་དང་

ོན་ལམ་འཕེན་ གས་ ིས་ཞེས་པས། ོན་དབལ་བོན་ ག་ལ་མེ་འབར་ ིས་བ ད་ཡང་ ེ་

ནག་པོ་བ ལ་བའི་ ས་ །  བ ད་དེ་འཆི་ཁར་དམོད་པ་བོར་ཏེ་བོན་པོ་ ོད་ ིས་ང་བ ལ་

བས།  ད་ ོད་ ི་བ ན་པ་དར་བའི་ ས་ ་བ ན་པ་དེ་ལ་ ེ་ཉག་གཅིག་ཐོངས་བར་ཤོག་ཅིག་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ཟེར་ནས་ཤི  དེའི་ལས་ ིས་ ི་ མ་བཙད་པོར་ ེས་ནས་བོན་བ བ་པའོ།  ། ི་ མ་ནི་མང་ཐེན་

་ ་ཝེར་ ི་ ལ་པ་ཡིན་ཡང་ཟེར། དེའི་ ས་ན་ ལ་པོ་དང་གཤེན་པོ་ མས་སོ་སོ་ནས་དབང་

ཆེ་ ེ།  ཆེ་གཉིས་དབང་གིས་མེ་འབར་བས།  ང་ག མ་ ་མའི་ཤིང་བ ན་ཏེ།  ོན་པོ་བཙད་

བཞེར་ ་བས་ན་རེ།  ེ་ ལ་པོ་ལགས།  ད འི་ ་ཆེ་ན་ ས་པོ་ ལ་ ིས་ ིད།  ཟས་ཞིམ་པོ་ཟོས་

གས་ན་མཐའ་མར་ ག་ ོ།  ཤིག་ཡན་ ང་པ་ལ་འཇས་ན་ ི་བོའི་ག ག་ ོག་ཟེར་རོ།  །ཡང་

་གར་ ི་ ང་པོ་ར ྣ་སི་ཏི་ ་བས་ན་རེ།  ག ང་ ང་གི་བོན་ནི་ ་ཆེ་ལ་གཏིང་ཟབ་པས་ཤེས་

པའི་ ས་མི་ཡོང་།  གཙང་རིགས་ ི་ ་ ་ནི་ཡ་ང་ལ་ ་འ ར་བས་ ོ་ ར་དང་ཡེ་འ ོག་ ོད།  

གཤེན་ མས་ནི་མ ་ཆེ་ལ་ ལ་ ག་པས་ ེགས་པ་ཆེ།  ད་ ར་ ལ་གཤེན་དོ་མཉམ་ཙམ་གདའ་ 

ེ༑  ས་དབོན་ ི་ ་རིང་ལ།  ལ་ ིད་བོན་ ིས་ ེར་བ་གདའ་ཟེར་རོ།  །ཡང་ ོན་པོ་ཟིང་པ་

ར ྣ་ ་བས་ན་རེ།  ེ་ལགས།  བ་པའི་གཤེན་ད ་ནི།  མ ་དང་ ིན་ བས་ཆེ།  མ ་ཆེན་མི་

ད ་ནི་མ ་དང་ ་འ ལ་ཆེ།  བོན་ཆེན་བཞི་བ ་ ་གཉིས་ནི་ཐབས་དང་ ོ་ཆེ།  བོན་པོ་ལ་

ཆབ་གསོལ་བའི་བཀའ་མི་འབེབ་པར་གཤེན་པོ་མཐའ་ ་ ག་པའི་མཆིད་གནང་བར་ ་ཞེས་

ེང་པས།  ལ་པོས་ག ངས་པ།  ག ང་ ང་བོན་ནི་ ་ཆེ་ལ་གཏིང་ཟབ་པ་དང་གཙང་རིགས་

་ མས་ནི་ཡ་ང་ལ་ ་འ ར་བས།  འོ་ ོལ་རང་ལ་ཉེས་པ་མི་འཕོག་གམ་ག ངས་པས།  ཡང་

་ཞ་གནམ་གསས་ ་བས་ན་རེ།  ེ་ལགས།  བ་པའི་གཤེན་ད ་ནི་མ ་དང་ ིན་ བས་ཆེ།  

་བོན་ ོ་བཞི་ཙམ་མ་བཞག་ན། ལ་པོ་རང་ཡང་ ་མི་ ག་ ེ་འཆིའོ། །ལར་ཡང་ ོས་འདི་

འ ེས་ ས་པར་འ ་བ་ཞིག་གདའ། ཞེས་ག ངས་སོ། །དེར་གཤེན་པོ་ མས་ནི་གཞན་ ་

གཤེགས་ ་འཇག་པ་ ོས་འཆས་སོ། །དེ་ ར་ ལ་ ོན་ མས་ ིས་ ོས་ ེད་པ་དེ། རིག་འཛན་

མས་ ི་ གས་ལ་ཡང་ཤར།  ོན་པ་ མས་ན་རེ།  ོས་ ེད་པར་རིགས་ཟེར་ཏེ་ གས་ལ་གང་

ཡང་ཤར།  ས་ངན་པ་དང་ནམ་མཁའ་ལ་ ་མི་ ན་པ་ ང་ནས་བོན་ ི་བ ན་པ་ལ་ངན་པར་

དགོངས་ཏེ།  མང་མཁར་ གས་འ ང་ ་ ོང་ ང་མན་ཆད་རིག་འཛན་ མས་འཚགས་ནས་

བཀའ་བ ོས་པས།  ལ་ལས་ན་རེ།  བ ན་པ་ ང་བའི་ ས་ལ་བབ་པས་མ ་ ེད།  ད་པར་ ་

ཐམས་ཅད་ལ་བ ེག་ལ་བཏང་ཟེར་རོ།  །ལ་ལས་ན་རེ།  ལ་པོ་དབང་ཆེ་ལ་འཁོར་མང་བས།  

དམག་གིས་རང་རེ་ མས་བ ག་ ང་ ིད་པས་བོན་ མས་ ེར་ལ་ ོ་རོང་ལ་སོགས་ ་ ལ་པོ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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འདིའི་མངའ་རིས་མི་ ེབ་པའི་སར་ ོས་པས་ ག་ཟེར་རོ།  །ལ་ལས་ན་རེ།  ལ་པོས་དེ་ ད་མ་

ག ང་བར་ ་ཞེས་ ་བ་ ལ་བས་ ག་ཟེར་རོ།  །ལ་ལས་ན་རེ།  རང་རེས་གང་ ེད་ ང་ ལ་

པོའི་ག ང་ལ་ཉན་པ་ ར་ ས་ནས་ བས་མཁས་པར་མ་ ས་ན། བོན་ཡང་མེ་ ས་འཚལ། གཤེན་ 

པོ་ མས་ ང་བ ོང་བར་ ིད། ཅེས་ཟེར་རོ། །ཡང་ཁོད་ ངས་ ན་པས་ན་རེ། ཐེངས་གཅིག་

བ ན་པ་ལ་བར་ཆད་ ེད་པར་འ ག་པས། བོན་ མས་སོ་སོར་གཏེར་ ་ ོས་ལ་ ིས་ ས་དར་

བའི་ ོན་ལམ་ཐོབས་ག ངས། ཡང་ ་ཆེན་ ན་པས་ན་རེ། རིག་འཛན་ མས་ཞལ་མི་འཆམ་

པར་འ ག་པས་བདག་གི་ ོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་གནམ་མཚའི་དོ་ལ་བ གས་པས།  གདན་འ ེན་

ལ་འོང་གི ོབ་དཔོན་ཆེན་པོས་ཅི་ག ང་བ་བ ིད་པ་འཚལ་ག ངས་ནས་ ན་པས་ ོང་ ང་

གནམ་མཚའི་དོ་ལ་བ གས་པ་གདན་ ངས་ནས། ོང་ ང་གིས་ག ང་བར། བོན་ལན་གཅིག་

ས་དང་ལས་ ིས་གཏེར་ ་ ས་དགོས་པར་འ ག་པས།  ིས་ ས་དར་བའི་ ོན་ལམ་ཐོབས་

ལ་ ོས་ག ངས་སོ། །དེ་ལ་ཡང་གཤེན་ར་སངས་ཁོད་རམ་ ིས་ ས་པ། ེ་ ོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་

ལགས། བོན་ མས་གཏེར་ ་ ས་ན། ས་གནས་གང་ ་བོན་ མས་ཇི་ ར་ ེད། ས་པ་ མས་

ིས་བོན་ ི་བ ན་པ་ གས་པར་འ ར་རམ་མི་འ ར་ཞེས་ ས་པས། ོབ་དཔོན་ ིས་ག ངས་

ནས་འ ་གནས་ལ་སོགས་ས་ གས་ཅན་ མས་ ་བོན་ ེ་འཚམ་པ་བཀའ་ ་དང་བཅས་པ། 

བཀའ་ ང་ལ་བཅོལ་དམ་ ས་ལ་ ེད་དགོས། ི་ ས་ ང་བ ན་པ་འཛན་ ོང་ ང་བ་ ད་

པར་གཏེར་འ ིན་གཤེན་པོ་ལས་ ལ་ཅན་མང་ ་ ོན་ནས་བ ན་པ་ ེལ་བར་འ ར། དེ་དག་

གི་ལིང་དང་ ང་བ ན་དངོས་འཛན་ ི་རབས་ ང་བ ན་ནང་ན་གསལ། དེ་ མས་ ིས་ཡང་

བ ན་ནི་ གས་པར་འ ར་བར་ཆོད་ནི་ ན་ལ་འ ག་ག ངས་སོ། །དེ་ལ་ཡང་ར་སངས་ ིས་

ས་པ། དེ་ མས་ ི་བར་ཆོད་བསལ་ཐབས་དཀར་ཆག་ ་བཏབ་ལ་བཞག་འཚལ་ ས་པས། 

ོང་ ང་གིས་ག ངས་པ།  ིས་ ི་དེ་ མས་ལེ་ལོ་བཏང་ ོམས་ ་ ར་ནས་ལག་ལེན་མི་ཐེབ་

པར་འ ག་པས། དེ་ མས་ ིས་བར་ཆོད་ ་ ས་བསལ་དགོས་ག ངས་ནས་ བ་པ་མཛད་པས། 

བར་ཆོད་ ི་བགེགས་ མས་ ིས་ཆོ་འ ལ་དངོས་ ་ ོན་ ་ ང་། དེ་ལ་རིག་འཛན་ མས་ཡི་

དམ་ ་ཡི་ང་ ལ་ ིས་དབང་ ་བ ས་ཏེ།  ནན་དང་ ིས་འོག་ ་བ ག་ ེ་དམ་བ ོ་བགག་

ནས་ ི་རབས་ ི་གཤེན་པོ་ མས་ ི་བར་ཆོད་བསལ་ལོ། ། ི་རབས་ མས་ལ་ ང་བ ན་དཀར་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ཆག་མང་ ་བཏབ་བོ།  །དེའི་ ས་ན་ ལ་པོས་གཤེན་པོ་ མས་བསོག་ནས་ག ངས་པ།  ཕ་བ་ 

་གཤེན་ མས་གསོན་དང་། ལ་པོ་ང་ནི་དབང་གི་ ེགས་པ་དང་ ན་ ེད་བོན་པོ་ མས་ནི་

མ ་ཡི་ ེགས་པ་དང་ ན་པས།  འོ་ ོལ་ ན་གཅིག་ ་མི་ཤོང་འ ག་པས།  ་བོན་ ོ་བཞི་

དང་ ིམ་ ་ལན་ཚ་དང་ཀེ་ཁོད་ཐིས་འཕེན་ མས་བདག་གི་ ་གཤེན་ ་ཞོག  གཤེན་པོ་ ི་མ་

མས་བོད་ ་བཞི་ལས་འདས་པར་གཤེགས།  ཡང་ན་ང་ཡི་མངའ་འོག་ ་བོན་ མས་མི་ ོད་

པར་ ེ་བོར་ ོད་དམ། ཡང་ན་ཆབ་གསོལ་ ད། དེ་ལ་གཤེན་ ོན་ར་སངས་ཁོད་རམ་ ིས་

ག ངས་པ། ེ་ ེ་ ལ་པོ་བཙད་པོ་ལགས། ིག་པ་དགོས་ ར་ཡིན་པས་ངན་སོང་ག མ་ ི་

གནས་ ་ ང་།  དགེ་བ་ ི་མ ན་ཡིན་པས་མཐོ་རིས་ ས་ལ་འཛག  ་བ་ལ་ཆེན་ ོས་ནས་ 

ཉིད་ ་མངོན་སངས་ ས།  ག ང་ ང་བོན་ལ་ ོད་ན་འདི་ ི་གཉིས་ཀ་བདེ།  ོན་པོ་ ་བ་

མང་ན་ ལ་པོས་ གས་ ེལ་ ེ། ལ་པོ་ཁེ་ མ་ཆེ་ན་ ལ་ ིད་འབང་གིས[འབངས་ ིས] ེར། 

ེ་ ལ་བཙད་པོ་ལགས། དེ་ ད་མི་ག ང་བར་ ། ཞེས་ ས་པས་མ་གསན་ཏེ། ེད་བོན་པོ་

མས་ ང་ ེགས་པས་མི་ཐེག་པར་འ ག  ལ་འདིར་ང་ཡི་ ལ་ ིད་དང་ ོད་ ི་བོན་ ིད་

གཉིས་མི་ཤོང་བར་འ ག་པས།   ཞེས་ཟེར་རོ།  ། 

དེ་ལ་ ང་ཡར་ ་ཆེན་ཁོད་ ངས་ ིས་ག ང་བ།  ལ་པོས་ ་བ་ལན་གཅགི་ །  །གཅམ་ 

ས་ ་བ་ཡང་ཡང་ །  ། ་ ས་བ ང་བ་ ས་ ིས་བ ང་།  །བོན་གཤེན་ མས་ ང་མ་བ གས་ 

གཤེགས།  ། ིམ་ ་ལན་ཚ་ཡང་མ་བ གས་གཤེགས།  །ཞེས་ག ངས་པས།  དེ་ལ་ཡང་ ིམ་ ས་

ན་རེ།  ད ན་གནམ་ལ་ ིན་ཐག་མ་ཆད་ན།  ད ར་སོས་ཁ་ཆར་པ་ ིན་ལས་འབེབ།  ད ན་ས་

ལ་ ་ ས་ན་ ོད་གཤེར་ད ིད་ན་ ང་།  དགེ་བ་ཚ་འདིར་ ད་ན་དགེ་ གས་ ི་མར་འ ང་།  

་བོན་ ོ་བཞི་དར་ན་གསས་མཁར་ ོག་ཤིང་འ གས།  བདག་ནི་ ོད་པས་ལེགས།  ་བོན་

ང་མ་ བ་ན་དགེ།  ཟེར་ཏེ་འ ོར་མ་ཉན་ནོ།  །གཤེན་པོ་ ི་མ་ མས།  ི་བ་མཁར་ ་འཚག་

ནས་བཀའ་བ ོས་པར།  ེལ་ ་ ར་ ི་ཞལ་ནས།  ལ་ ོན་ངན་པས་ ེད་ལས་ངན།  །མགོ་ལ་

་ ེས་མ ེ་ ེར་ཅན།  ། ར་འ ང་མཚན་ཐོགས་གདོན་ ིས་བ མ།  །ཟ་མ་མོ་དང་ ལ་འཁོར་

ལ༑  ༑བག་དང་ ན་པར་མ་ ས་ན།  །བོན་གཤེན་ མས་ ་ཡང་བ ོང་བར་ ིད།  །བ ན་པ་

ཡང་མེ་ ས་འཚལ་བར་ ིད་པས།  བོན་ ེ་ཆ་གཅིག་ཁེ་ནན་ཡོ་ ་དང་ ེ ་ ན་པས་ ོམས་ལ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ཡར་ ང་སོག་ཀར་གཤེགས་ཤིག  བོན་ ེ་ཆ་གཅིག་མཁས་པ་མི་བཞིས་ ོམས་ལ་ ོ་དོམ་ ོ་ནག་

པོ་ལ་བ ན་པ་འ ག་ ་གཤེགས་ཤིག  བོན་ ེ་ཆ་གཅིག་ད ་ཚ་དང་ར་སང་གིས་ ོམས་ལ་ ང་

འ ོག་ ོང་ མ་ ངས་ ་གཤེགས་ཤིག  ནམ་མཁའ་ ོང་པ་ལ་ ང་གིས་འཁོར་ལོས་མངའ་

བ ར་བས་ཉི་ ་གཟའ་ ར་ཐེང་གཅིག་ བ་པ་བཞིན།  ལ་མདོ་གཙང་བར་ ་དར་བའི་གསས་ 

མཁར་དང་སེམས་དོན་ མས་མཐའི་བ ད་ད ས་ ་ ེ་བ་གཅིག་གི་རིང་ལ་ བ་པས།  ང་གི་

འཁོར་ལོས་བ ར་ནས་ཉི་ ་ བ་ ང་འཆར་བ་བཞིན།  ལ་པོ་ལ་ཡང་ད ་ཡོག་འ ང་ལ།  བོན་ 

ང་དར་བའི་ ་ལགས་སོ།  །ཞེས་ག ངས་སོ།  ། ་ཆེན་ ན་པས་ག ངས་པ།  ི་ མ་བཙད་པོ་

བ ད་ ི་ །  །ངམ་ ེ་ནག་པོ་བ ད་ཡིན་པས།  །འདི་ལ་བ ལ་ཐབས་མ་བ ིས་ན།  །བོན་ལ་

ོད་དབང་དཀའ་བར་མཆིས།  །ག ངས་ནས་ ལ་པོ་ཡང་ ར་ ་འཆི་བའི་ ོན་ལམ་བཏབ་

བོ༑  ༑དེར་གཤེན་པོ་ མས་ ང་སོ་སོར་བ ན་པའི་གཉེར་ ་གཤེགས་སོ།  །དེའི་ ས་ ལ་པོའི་

ས་ ་ ེ་གོང་ ལ་ ི་ ི་ལམ་ངན་ཏེ།  ཡབ་ལ་བོན་མ་ བས་གཤེན་པོ་ མས་ ང་གཤེགས་ ་

མ་འཇག་པར་ ་ ས་པས།  ཡབ་ ིས་མ་གསན་པར།  བོན་པོ་ མས་ལ་ལ་གཡའ་རི་དང་གངས་

ག་ལ་ ོན།  ལ་ལ་ནགས་ ོད་དང་མཚ་ཡི་དོ་ལ་ ོན།  ལ་ལ་ ་ངམ་གནམ་ ་ལ་ ་གཏིང་

བ ོལ་དང་ད ་ཡད་རང་འབབ་བ བ་ནས་བ གས།  ད ས་ ི་ས་ ོར་ན་བོན་མ་ བ་པར་

ོད་དོ།  །དེ་ཡང་ ལ་པོ་དེའི་ཚ་ ོད་ལ་གསས་ཁང་ས་ལེ་ ེ་ཚང་བཞེངས།  ག ང་ ང་བོན་ཁོ་

ནར་ ོད།  ཚ་ ད་ལ་བོན་བ བ་པས།  བ་མ་ཐག་ ་ཡང་ ལ་པོ་ལོ་ མ་ ་ ་ ག་ནས་ ི་

ཁར་འདས་སོ།  །བ ་མི་ཤིས་པའི་ གས་ ང་མང་ ་ ང་བས་བོན་ ིས་ད ་ཡོག་དང་མ ་ཡིན་ 

པར་ཤེས།  མི་ མས་ ིས་ ང་བོན་ ི་མ ས་ཤི་བར་ ད་དོ།  །དེ་ནས་ ས་ ་ ེ་གོང་ ལ་ ིས་

བོན་ ིམས་དང་བོན་ ོད་པའི་ཐོ་བ ག་པས།  ལ་ཁམས་ ིད་ཅིང་ཤིན་ ་ལེགས་སོ།  །མཚན་

ནི་ཐོ་ལེགས་བཙད་པོ་ཞེས་ །  ་གཤེན་གཅོ་གཉེན་བཞེར་ ིས་བ ང་།  གསས་ཁར་ཟོ་བོ་ ང་

ལག་བཞེངས། 

དེའི་ ས་ཤོ་ལེགས་བཙད་པོ།  ་གཤེན་དབལ་འབར་ཁ་ ས་ ང་།  གསས་ཁང་ ི་ ོར་

ེམ་ནག་བཞེངས།  དེའི་ ས་དེ་ཤོ་ལེགས་བཙན།  ་གཤེན་ ོ་ར་ཤིབ་གཤང་གིས་ ང་།  གསས་

ཁང་ས་ལེ་ ོན་ ག་བཞེངས།  དེའི་ ས་དེ་ཤོ་ལེགས།  ་གཤེན་བོན་མོ་ ང་གིས་ ང་།  གསས་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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མཁར་ཁོལ་མ་ཡང་ ེ་བཞེངས།  དེའི་ ས་འ ང་འཛན་ལེགས།  ་གཤེན་མཚ་མ་ མ་འ ལ།  

གསས་ཁང་རིན་ཆེན་ ར་ལམ་བཞེངས།  དེའི་ ས་ ་ལེགས་བཙན་པོ།  ་གཤེན་འཛན་བོན་ཁོ་

གཏོར་ ིས་ ང་།  གསས་ཁང་ལི་མི་སངས་སངས་བཞེངས།  དེའི་ཡན་ཆད་ས་ལ་ལེགས་ ག་ ་

བ་ལགས་སོ།  ། ོད་པ་ནི་ག ང་ ང་གི་བོན་ཟང་མར་ ོད་དོ།  །དེ་ནས་ ལ་ ིད་ཐ་མའི་ ད་

འཛན་པ་ཞེས་པས།  ་ལེགས་ ི་ ས་ ལ་པོ་ཟ་ནམ་འཛན།  དེའི་ ས་ ེ་འོད་ནམ་ག ང་

བཙན།  དེའི་ ས་ ེ་ ོལ་ནམ།  དེའི་ ས་བ ེ་ ོས་ནམ།  དེའི་ ས་ ལ་ ས་བཙན།  དེའི་ ས་

ཐོ་བོར་ལེགས་བཙན།  དེའི་ ས་ ི་བཙན་དེ་ནམ་བཙན།  དེའི་ ས་ ི་ ་ག ་བཙན།  དེའི་ ས་

ི་ཐོག་ ེ་བཙན།  དེ་ མས་ ི་ ་གཤེན་མཚ ་བོན་ ོ་ ད་ ིས་ ང་།  ་ ས་ ི་ཐོག་དང་།  

་ཡང་ཟ་ ོང་ ལ་འཚས་པ་ལ་ ་ ས་ཐོ་ཐོ་རི་ ན་ཤལ་ལོ།  ། ་གཤེན་གཅོ་བོན་གཡང་ ེས་

དང་།  མཚ་མི་འ ་འ ོ་གཉིས་ ིས་ ན་ ང་ ང་གི་མ ལ་ ་ ན་མོ་ བ་ནས་ ་ཐོ་ཐོ་ལ་

འཛན[ ན]མར་ ལ་བས།  དེའི་ཡོན་ཏན་ ིས་ད ང་ལོ་ཉིས་བ ་བཞེས་སོ།  ། ལ་པོ་དེའི་ ་

རིང་ལ་ ་གར་ནས་བོད་ ་གསེར་ ི་མཆོད་ ེན་ལ་ ་ འི་ ག་ ས་བཏབ་པ་ཞིག་འདི་ཆོས་ ི་

མཆོད་ ེན་ཡིན་ཟེར་ནས་ ོན་པ་གཅིག་ ང་།  ལ་པོས་ ང་མཆོད་ ེན་ ོན་པ་དེ་ལ་བཀག་

པས།   ཆོས་ཞེས་ ་བ་ཡང་ཡོད་པར་འ ག་ཟེར་བ་ ང་ངོ་།  །   

་ཐོ་རི་ ན[ཤལ]དང་ ོ་ཟ་མང་མོ་ ེའི་ ས་ ལ་ ི་ ་ ང་བཙན།  ོན་པོ་ ག་ཐོག་

ེ༑  ་གཤེན་ ང་ ང་[ཞང་ ང་]གི་བོན་པོ་མི་ཚ་ལང་ ང་།  དེའི་ ས་འ ོང་གཉེན་ ེ་ ། 

ོན་པོ་ ར་ཐོག་འ ིང་ཡས་སོ།  ། ་གཤེན་བོན་མོ་ལང་ ང་།  དེའི་ ས་དལ་དྷ་ ེ་ མ།  ོན་

པོ་ ་ཐོ་ལེ།  ་གཤེན་ཤོ་ཙ་ ར་ཡག  དེའི་ ས་ ག་ ་ ན་གཟིགས།  ོན་པོ་ གས་ ི་བཟང་།  

་གཤེན་ར་སང་གི་བོན་པོ་ ི་ནེ་ཁོད།  ལ་པོ་དེའི་རིང་ལ་ཆབ་ ིད་ ི་མགོ་ ེད་དེ་ ལ་ ན་

བ ་གཉིས་མངའ་འོག་ ་བ ད་པ་ལ།  ོ་ ག་གི་ ལ་པོ་རབ་ ེ་ ་བ་མངའ་འོག་ ་མ་ ད།  

དེ་འ ལ་བ་ལ་དམག་ ེར་བས་ ོ་ ག་པ་ ལ་ནས།  ལ་པོ་ ག་ ་ ན་གཟིགས་བཙན་ ་

བ ང་།  དེ་ལ་ ་གཤེན་ ི་ནེ་ཁོད་ ིས།  ཆིབས་ཟག་དཀར་མང་ ོད་ ་བའི་ ་ ོག་ནི་ ེག  

འི་ ེ་ མས་ ད་ མ་ཟན་ ིས་ ག  ན་གཟིགས་ ་ད ་བཀལ་ནས་ ལ་ ག་ ་ཅན་ ་

ོན་ནས།  ོ་ ག་ ལ་པོ་ལ་འདི་ ད་ ས་སོ།  །བདག་བོན་པོ་ནི་ ལ་ཁམས་ཡོངས་ལ་ཆེ།  ེ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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འདི་བཙན་དོང་ ་ ོངས་པར་གདའ་བས།  ་ ན་འདི་དོ་མར་གཏད་པ་དང་།  བཞེས་པར་

ནང་མར་འགའ་ཙམ་ཅིག་འ ེན་པར་གནང་ཞེས་ ས་པས།  དེ་ཉན་ ས་ནས་ ལ་པོ་དེས་

གནང་ ེ།  ་གཤེན་དེས་ནང་ ་ ལ་ ག་ ་ཅན་ ་ ོན་ནས།  ག ང་ ང་གི་བོན་ ོང་ མས་

གསེར་ ེ་དང་ཆང་ ད་ ིས་མཆོད།  བཙན་ ང་དང་ ི་འཁོར་ནང་འཁོར་ཐམས་ཅད་བ ལ་

ལོ༑  ༑དེར་ གས་ ོག་གཤོག་ ི་རལ་པས་བཅད་ནས།  ེ་ ི་ ན་བཙན་དོང་ནས་བཏོན།  

ཆིབས་ཟག་དཀར་མང་ ོད་ལ་ ོན་ནས་ ོས་པས་ཐར་རོ།  ། ་གཤེན་རང་ ་ ོད་ཅིག་ ་ ལ་

ནས་ ོན་ནོ།  །དེ་ ར་ ེ་དེ་བཙན་དོང་ ་མ་ ོང་བ་བོན་གཤེན་ ་ ང་ ི་ནེ་ཁོད་ ི་ ིན་

ལགས་སོ།  །   

དེ་ནས་ ལ་པོས་ ་གཤེན་ལ་བ ོད་པ།  མན་ངག་ ང་དང་ ན་པའི་གཤེན་པོ་ ོད།  །  

མ ་ ོབས་ ན་པས་ ་ ིན་ ན་ ་འཁོལ།  ། ་འ ལ་ཐབས་ ན་ གས་ཐག[བ ད་ གས] 

ོན་པོ་བཅད།  ། གས་ ེ་ཆེ་བས་ ི་ ན་དོང་ནས་བཏོན།  །གཤེན་རབ་བོན་ ི་ ་ལ་ ག་

འཚལ་ལོ།  ། ན་ ་གཤེན་རབ་ ་མ་བ ར་བར་བ ི།  །ག ངས་ནས་ ག་འཚལ་ལོ།  །བོན་དང་

ལ་པོ་མཉམ་པས་གཤེན་ ལ་བོན་ ི་གསས་ཁང་མང་པོ་ཡང་བཞེངས་སོ།  ། ིན་ལན་དང་ཆེ་

ཐབས་ ་བོན་ ི་ ་གཤེན་ལ་གཙགས་ ིན་པ།  ལ་གཡས་ ལ་ ི་ ེ་ལ་ ་གཤེན་དེ་འཇོག  བ་

སོའི་ ི་དང་ཟ་འོག་གི་གདན་བཏིང་།  ཡིག་ཚང་ ་གསེར་ ི་ ད་ ་གནང་ངོ་།  ། ལ་ ག་ འི་

ས་གནམ་རི་ ོ་བཙན་གནམ་ ི་བཙན་པོ།  ོན་པོ་ཐོ་མི་འ ི་ཏོ།  ་གཤེན་ ་ ་དབང་ ག  

དེའི་ ས་ ་གར་ན་ཆོས་ཟ་མ་ཏོག་གི་ ིང་བོ་ཙམ་ཡོད་དོ།  །དཀོན་མཆོག་ག མ་ ི་མདོ་དང་།  

ོ་ ེ་གཅོད་པ་དང་།  པ ྨ་དཀར་པོ་དང་།  འ ལ་བ་གཙང་ཆབས་ལེ ་བ ན་ཡོད་པ་ཡང་

བོད་ ་ ང་།  ལ་པོས་དེ་ ོད་པར་དགོངས་པས་འཇིག་ ེན་ ་ ིན་འ གས།  ེ་ཡི་མ ར་ ་

མ་མཉེས་མངའ་རིས་འ ག  ནད་དང་ ་གེ་ཡང་ ན་ ་ ང་ནས།  ཡང་ཆོས་ ོད་པ་ མས་

བ བ།  ་གཤེན་ ་ ་དབང་ ག་དང་འོ་ ་འཕན་ ་གཉིས་ ིས་འཇིག་ ེན་ ི་ ་ ིན་བཅོས།  

མ ར་ ་ལ་ བས་པས།  ནད་ཡམས་དང་ ་གེ་ཡང་ཆད་དོ།  ། ལ་པོ་ནད་ ིས་བ ང་བ་ཡང་

བདེ།  ་གཤེན་ལ་ཡིག་ཚང་ག ་ཡི་ ད་ ་ ིན་ ེ་ ལ་གསས་ཁང་འ ས་པ་ཡང་ ེ་བཞེངས།  

གནམ་ ི་བཙན་ ི་ ས་ ོང་བཙན་ ེ་བཙན།  ོན་པོ་ ི་ཏོ་རེ་གནང་བཙན།  ་གཤེན་ཞང་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ང་ར་རིང་།  དེའི་ ས་གོང་ ོང་གོང་བཙན།  ོན་པོ་བ བ་ཏོ་རེ་ ང་ཚབ།  ་གཤེན་ཞང་

ང་ ང་དཀར།  དེའི་ ས་མང་ ོང་མང་བཙན།  ོན་པོ་འགར་ ོ་ །  ་གཤེན་ ང་པོ་ ག་

༑  ཡང་ ལ་པོ་དེའི་རིང་ལ་དམ་པའི་དཀོན་མཆོག་ ིན་དང་།  ཐར་ལམ་དགེ་བ ་ལ་སོགས་དེ་

མས་ ་གར་ནས་གདན་ ངས་ནས་ ད་པས།  ེའི་མ ར་ ་ཡར།  ལ་པོ་ ང་གིས་ཟིན།  

འཇང་གི་འ ེས་ ེའི་ ་ག ་ ེར།  དེར་ཆོས་ ི་ལན་པས་ གས་ ོག་ ེས་ཏེ།  ལ་པོས་ན་རེ།  

ང་ན་བ་དེ་ཆོས་འདིས་ལན་ཏེ།  ད་ཆོས་བ བ་པར་མི་ ེད།  ་གཤེན་ ིས་ ་ག ་འཇང་

འ ེའི་ལག་ནས་ ག་ཅིག  ག ངས་པ་ལ།  ཡང་དེ་བཞིན་ ས་ནས་མ ར་ ་ ན་ ངས།  ་

གཡང་ བས་པས་ ེ་ ང་བ་ ངས།  ་གཤེན་ལ་ཡིག་ཚང་གསེར་ ི་ ་ཕོ་དང་།  ད ལ་གཡག་

ང་ ་དང་གསེར་ ི་ཡི་གེ་དར་ ི་འཇོལ་བེར་ ལ་ལོ།  །མང་ ོང་མང་བཙན་ ི་ ས་ ང་ ང་

ང་བཙན།  ོན་པོ་ ་དང་ ་ཙ( ང་པོ་ག ང་ ང་ ་ཙ)།  ་གཤེན་ ེ་ནེ་ །  ང་ ང་ ང་

བཙན་ ིས་ཁབ་ ་ ་མོ་ཟ་ ང་ ང་དང་།  ་ནམ་ཟ་ཡང་མོ་བཞེས།  དེར་ ང་ ང་ལ་ ས་

ཅིག་འ ངས་པ་ ི་ ོང་ ེ་བཙན་ཡིན།  ་ ང་ ས་ཨོང་ ང་ཤི་བས།  ་ནམ་ཟ་ཡང་མོའི་

ས་ ས་སོ།  ། ི་ ང་ ེ་བཙན་ ི་ ་ཚའི་ ོད་ལ་བོན་ཁོ་ནར་ ོད།  ་གཤེན་ ེ་ནེ་ ང་།  བྷེ་

ཤོད་ མ་ཆེན་མོ།  ོན་པོ་འགར་ ོང་ཙལ]བཙན] ལ་བཟང་།  འོ་མ་སེ་ ་ནམ།  ཞང་མ་ཞང་

ོམ་པ་ ེས།  ས་ ི་བཟང་ ོང་ཡོད།  ངམ་ ག་ར་ ་གོང་།  འགོས་ ི་བཟང་ཡབ་ ག་ལ་

སོགས་ མས་ཡོད་དོ།  །   

དེ་ཡང་ ི་ ང་དེའི་ ་རིང་ལ།  དམ་པའི་ཆོས་བོད་ ་ ང་ ེ།  ཇི་ ར་ ང་ན་ ང་པོ་

ག མ་ ིས་ལས་དབང་གིས།  །ཞེས་པ།  ོན་ ་གར་ ི་ ལ་ ་ ང་པོ་ག མ་ ིས་ ངས་པས་

ཟས་ནོར་མང་པོ་ ེད་ནས་ ་བ་དབང་ཤིང་ ང་པས་ ང་ཟས་ནོར་མང་པོ་ ེད།  དེ་ནས་ ི་

མའི་དོན་ ་མཆོད་ ེན་ ་ ་ཁ་གཤོར་ ་བ་ཞིག་བ ིག  དེ་ཆེ་ གས་པས་ ེ་དང་འཁོར་ལོ་

ཡན་ཆད་མ་ཐོན་པར་ཁོང་ག མ་ ས།  ཟས་ནོར་ཡང་ཟད།  དེ་ཚར་ནས་སངས་ ས་པའི་ ོན་

ལམ་བཏབ་པས་ཐེངས་ལ།  སངས་ ང་ ས་པ་ལ་མ་ཚར་པར་ ོན་ལམ་གང་བཏབ་ ང་མ་འོང་

པས།  ཚར་ནས་ ོན་ལམ་ལ་རེ་དོགས་མེད་པ་ ེ།  དེ་ ས་ ང་ ང་ ང་བཙན་ ི་ ས་ཡིན་པས།  

་གར་ ི་ ལ་པོས་ན་རེ།  བོད་ ི་ ལ་པོ་ནི་མངའ་ཐང་ད ང་ལ་རེག  མཐའ་ཡི་ ལ་པོ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ཐམས་ཅད་ཁོ་པས་འ ལ།  ་གར་གེ ་ ི་ ོ་ཡང་བོད་ ིས་དམག་ ས་ནས་བོད་ལ་ཤོར་ལ་

ཁད་ཟེར་ནས།  དེ་ ས་ ་གར་ ལ་པོས་ ་ནག་ ལ་པོ་ལ་བང་ཆེན་མི་ག མ་བ ངས་ནས་ ་

་ ་དཀར་ནག་གཉིས་ ག་གཟིག་དང་ག མ་ལ།  བོད་ ི་ ལ་པོ་འདིས་གནོད་པར་འ ག་

པས།  ད་འདི་འ ལ་བའི་ཐབས་ལ་རེམས་ཤིག་ཟེར་རོ།  ། ་ནག་ ལ་པོས་ན་རེ།  ་གར་ ལ་ 

པོ་བདེན་ཏེ་ ་གཞན་མི་ ེ་མིས་ ེད།  ཁོ་ཡི་མི་ ེ་ ས་ ེད་པར་འ ག  དེ་ ལ་པོ་དབང་ཆེ་

ོན་པོ་ ོས་ཆེ།  བོན་པོ་མ ་ཆེ་བས།  ་གཞན་ ིས་མི་ བ།  ད་བོད་ ི་ ལ་པོ་ ང་བའི་

ཐབས་ལ།  ཆོས་བོད་ ་བཏང་དགོས།  དེས་ ང་ ས་པ་ཡིན་ག ངས་སོ།  །དེ་ ས་ ས་ག ངས་

པས།  དེ་ཙམ་ན་མཆོད་ ེན་ ིགས་པས་ ོད་པོ་ག མ་ ིས་ན་རེ།  དེ་ངེད་ག མ་ ིས་ ས་ཟེར་

ནས་ཁོང་ག མ་མཆོད་ ེན་ ི་ ང་ ་འོང་ནས་མེ་ཏོག་གཏོར་ཅིང་།  གཅིག་གིས་ན་རེ།  བོད་

་ཆོས་འ ིན་པའི་པ ྚི་ཏ་ལོ་ ཱ་བ་གཅིག་ ་ ེ་བར་ཤོག་ཟེར་རོ།  །གཅིག་གིས་ན་རེ།  ང་ཆོས་ ི་

ས་མ ་དང་ ིན་ བས་ཅན་ ་མཆོད་ཅིག་ ་ ེ་བར་ཤོག་ཟེར་རོ།  །གཅིག་གིས་ན་རེ།  ོད་

གཉིས་དེ་ ར་ ེས་ན་ང་ ོད་གཉིས་ ི་ཡོན་བདག་ ལ་པོ་དབང་ཅན་ཅིག་ ་ ེ་བར་ཤོག་ཟེར་

རོ༑  ༑དེར་ ོན་ལམ་ ི་ ོབས་ ིས་གཅིག་ ི་ ང་ ེ་བཙན།  གཅིག་བྷོ་ཏི་ས་ །  གཅིག་པ ྨ་

འ ང་གནས་དང་ག མ་ ་ ེས།  དེ་ ར་ཁོང་ག མ་ ང་ ོས་གཅིག་ ་འོང་ཞིང་བོན་བ བ་

པས།  ལ་པོ་ཆོས་ལ་ད ེས་པ་ནི་ ོན་ ི་ལས་དང་ ོན་ལམ་ ི་ ོབས་ ིས།  དེ་ ར་ ་གར་

ཆོས་དང་ངན་ གས་བོད་ ་ ང་ཞེས་པ།  དང་པོ་ ིད་པ་སངས་པོ་ཡབ་ མ་ ས།  ིད་ ེ་

འ ང་དཀར་དང་།  ཁབ་ ་ཟ་གངས་ ག་མ་གཉིས་ལ་ ས་ མ་ ལ་ མ་ ་སོ་ ག་ཡོད་པའི་

ཕོ་བཅོ་བ ད་ ི་ཐ་ ང་ ིད་པའི་ ་ལོག་པ་ཅན་དང་།  མོ་བཅོ་བ ད་ ི་ཐ་ ང་ ིད་ མ་ ་

རེ་མ་གཉིས་ལ།  ིད་པ་ ག་པོར་ནས་ ད་པས།  ་གར་ ི་ ལ་བ་ར་ན་སེ་ ་བ་ན།  ཨ་ ་

རའི་ ག་ ག་ ་བ་ཁ་ ོ་ བ་ ་བ ས་པ་ཞིག་ཡོད།  དེ་ ་མིང་ ངི་དེ་གཉིས་ལས་ ་ལོག་པའི་

ཆོས་ ོད།  ས་ལ་ཡི་གེ་ ིས།  ་ལ་ཆག་ཆག་གདབ།  ཟས་ ་ཤ་མོང་ མ་ མ་ཟ།  གོས་ ་བ ེ་

རེག་གིས་ ་ ་སེར་པོ་དང་།  རབ་ཆད་ ི་ ལ་པ་ད ང་ མ་གོན།  མགོ་ལ་ ན་མེད་ ་ཕོར་

ཁར་བཅད།  ིད་པའི་ ག་བོར་བའི་ གས་ ོ་ ེ་ ེ་ཆག་དང་།  ིལ་ ་ ེ་ མ་གཉིས་བ ར་

ནས་ ལ་དེར་བོར་བའོ།  །དེར་མིང་ ིང་གཉིས་འཚས་པ་ལ་ ན་པ་ཟེར་ ན་ ིས་ག ག་པ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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གས་ནས་ ག་གི་ ལ་བ་ཁ་མེད་ཅིག་ ང་བའི་ནང་ནས་བ ད་བཞི་ ང་བ་ནི་གོང་ ར་རོ།  །  

དེ་ནས་ཡང་མིང་ ིང་གཉིས་ལ་ ས་ངན་ ི་ ་ཚ་མིང་ ིང་གཉིས་ ང་ ེ།  མིང་ནི་ཆོས་ ་ཡ་

ཏ་ལི་དང་།  མ་ཏ་ལི་ཞེས་ ་བ་དེ་གཉིས་འཚས་པས་ ་ཅིག་ ང་ ེ།  མིང་མེད་པའི་སེམས་ལ་

ེན།  མིང་ནི་མངའ་མེད་སེམས་ལ་བ ེན་ཞེས་བཏགས་པའོ།  ། ་གར་ ི་ ལ་དེ་ན།  དང་པོ་

ཟས་དཀར་གཙང་མ་ ་བ་ནས་ཐ་མ་ ལ་ ་དགེ་དོན་ཡན་ཆད་ལ།  སངས་ ས་པའི་ཆོས་ ང་

ཡོད་དོ།  །ཡང་ ་ ེགས་ ི་ཆོས་ལ་ ་ལོག་ མ་བ ་ ག་ ་ཡོད་དོ།  །དེ་ ས་ ་གར་ན་ ལ་

ིམས་མེད་དེ།  ཁོ་རང་ མས་རང་བདེ་ཙམ་ ་ཡོད་པ་ལ་ ས་ངན་ ི་མིང་མངའ་མེད་སེམས་

ལ་ ེན་ཞེས་ ་བ་དེས།  ནང་བའི་ཆོས་དང་ ་ ེགས་ ི་ངན་ གས་གཉིས་བ ེས་པའི་ཆོས་མང་

པོ་ ས།  དེར་ ་ ེགས་ ི་ཆོས་ ི་ནང་བ ེས་ལེ་དེ།  ནང་པའི་ ོན་པ་ མས་ ིས་མཐོང་པས་

ཆོས་ ི་པ་ ་ ེགས་དང་ནང་པ་སངས་ ས་གཉིས་བ ོད་ནས་མ་ མ།  དེར་ ་གར་བན་དྷེ་ལ་

གཉིས་ ་ཆད་ནས་མ ་དང་ ་བ་འ ེན།  དེར་ཆོས་ ེད་འདར་མ་ར་ཙ་དང་ ་ ེགས་ ་བ་

ནག་པོ་འཐབ་ ེ།  ་ ེགས་ ིས་གཏོར་མ་ཆེན་པོ་གཅིག་ཆོས་ ེད་འདར་མ་ར་ཙ་ལ་འཕངས་

པས།  ཆོས་ ེད་ ེད་པ་ཆད་ནས་ཤིའོ།  །དེར་ཆོས་ ེད་ ིས་ ་ ེགས་མ་ བ་བོ།  །དེར་ཆོས་ ེད་

མས་བ ན་པ་བ ག་ ་ཆས་པ་ལ་ ་གར་ཆོས་ ེད་ མས་ ོས་ ས་པས།  ད་ ་ ེགས་འདི་

མས་ བ་མཐའི་ཚག་གིས་ ང་མི་ བ་པར་འ ག་པས།  ་ ས་འཐབ་པས་ ང་མི་ བ་པར་

འ ག  བོད་ ་ ལ་ལ་ ོང་ ན་བ ག་པའི་ ག་ཟེར་ནས་བོད་ ིས་དམག་ ན་པས།  བོད་ ི་

དམག་དཔོན་ ས་ ེས་བཟང་ ག་ ང་གིས་ ས་ཏེ།  ་ ེགས་ ིས་ཁོལ་མ་ ་ ར་ ིང་བ་ནི་

ཞོན།  ་མཚན་ཡོན་ཏན་ལ་ཆེ་བ་ནི་ ན་ ་ ར་ནས་ ིན།  ་གར་ ི་བོན་པོ་ ་བདག་ གས་

ོས་ ་ ་གསོལ།  ད ་ ི་མནན་ནས་འཐབ་པས།  ་ ེགས་པ་ བ་ཅིང་ ་གར་ཆོས་ལ་ད ་

དར་བ་བ ལ་ལོ།  །ནང་པ་བདེ་ཞིང་བ ་ཤིས་པ་ནི་བོན་གཤེན་ ི་ ་ ིན་དང་ ་ ལ་བོད་ ི་

དམག་ ིན་ལགས་སོ།  །ཡང་ ིས་ ོད་ ང་[ལོ་ ངས] ང་ཞིག་མང་བ་ཅིག་ལ།  ་གར་ཆོས་

ེད་ བ་པ་ ེད་པ་ལ།  ིན་པོ་ ་ ་ནག་པོ་དང་ ོན་བན་དྷེ་ཤི་བ་ མས་དམ་འ ེར་སོང་བས་

བར་ཆོད་ཁོ་ནར་ ས་སོ།  །དམ་འ ེས་ ང་དེ་ནི་ ་བོང་ག་བ་འོག་ན་ཞོན།  གལ་ ེ་ ་ ེ་

འ ག་ལ་བཀལ།  ོག་ཤིང་ ་བོ་ལག་ན་ཐོགས།  ཁ་ནས་ ྃ་དང་ཕཊཿཟེར་ཞིང་།  ད ལི་འཁརོ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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གཉེན་པོའི་མཚམས་ ང་ད ལ།  བན་དྷེ་ མས་ ི་བཀའ་གཅོག་བར་ཆོད་བཏང་།  བ ེན་

བ བ་བར་ ་གཅོད་ཅིང་དངོས་ བ་འ ོག  ་གར་ཆོས་ ི་བ ན་པ་བ ག་ ་ཆས་པ་ལ།  

པ ྚིཏ་ ་བ ས་ ོས་ ས་ནས་དམ་འ ེ་འ ལ་བ་ལ།  མོ་བོན་མ ་དང་ ས་པ་ཆེ་བས་ན།  བོན་

པོ་ ན་པས་ ག་ཟེར་ནས་བོད་ ་བོན་པོ་ལ་ ན་པས་ ང་མ ོགས་མི་བ ན་བཏང་།  དེར་བོད་ 

ནས་ཞང་ ང་གི་བོན་པོ་ལ་ ན་ཤེལ་ལེ་མིག་དམར་ ་བ་ཡི་དམ་ འི་ངར་དང་ཆས་ནས་ ོན་

པ་ལ།  ོན་ ་གསེར་ ལ་ནས་བོན་གཤེན་ལགས།  ་གར་ཆོས་ ི་དམ་འ ེ་བ ལ་བར་ ་ ས་

པས།  བོན་པོས་ ་ ་གེ་ཁོད་ ་ ར་ ་ ད་དཀར་པོ་བདར།  ིན་པོ་ ་ ་ནག་པོ་དང་བན་དྷེ་

ཤི་བའི་དམ་འ ེ་བ ལ།  དེ་ ིན་ཆད་བན་དྷེ་ ིས་ན་དམ་འ ེས་གནོད་ཟེར་བའི་ ་མཚན་ཡང་

དེའོ།  །དེར་ ་གར་ ི་ ་མོ་ཝེར་ཆེན་མ་ ་བ་ ་ ་ ་ ར་ ི་ཁབ་ ་ ལ།  དེ་ལ་ ་གར་ ི་

ིར་ཝེར་མ་མགོན་པོ་ ་མཆེད་ མ་བ ་ ག་ ་ ་བ་ ང་བ་ ་གར་ ི་ ་ ་བ ོས་པའོ།  །བན་ 

དྷེའི་མ ས་བོན་པོ་བསད་མི་ བ་པ་དེ་ནས་ ིད།  ་ ་ ་ ར་ ི་ ས།  ་ ད་ད ་ད འི་

ག་ཆ་གསེར་ ི་ ོ་ ེ་ ེ་ད ་ལ།  རིན་པོ་ཆེ་ག འི་འ ་བཀོད་པ་ ་གར་ཆོས་ ི་ཁ་ ང་ ་

བཞག  དེའི་ཡོན་ཏན་ ིས་ཆོས་མ་ བ་པ་དང་།  ་གར་ ལ་ཁམས་མ་བ ག་པ་ཡང་ཞང་ ང་ 

གི་བོན་པོ་ཤེ་ལེའི་ ང་མ་དང་།  ་ ་ ་ ར་གཉིས་ ི་ ་ ིན་ལགས་སོ།  ། ས་དེ་ཙམ་ན་

མངའ་རིས་བོད་ ི་ ལ་ཁམས་ན་ག ང་ ང་གི་བོན་ལ་ ོད་པས།  ལ་པོ་ཡང་མངའ་ཐང་ཆེ།  

ོན་པོ་ ོས་ལ་མཁས།  བོན་གཤེན་ མས་མ ་ ལ་ཆེ།  བོད་ཁམས་བདེ་ ིད་དང་ ན་ནོ།  །  

དེ་ ས་ ི་ ང་ ེ་བཙན་ ི་ ་ཚའི་ ོད་ཡིན་ཏེ།  བོད་ན་བོན་དར་ཞིང་ ས་ཏེ།  ལ་ཁམས་

ཐམས་ཅད་ ང་གསས་ཁང་དང་མཆོད་ ེན་ ིས་བཀང་ངོ་།  ། ་ ལ་པོད་ ལ་ན།  མངའ་རིས་

བོན་ ི་ གས་ ེས་ ་གར་ལ་ ོང་ ས་པ་ལ།  ་གར་ ིས་ ར་ ོང་ ང་མི་དགོས།  བོད་ ལ་

ན་དེ་ ས་ཆོས་ ོད་པ་མེད་དོ།  །   

ད་ནི་ཁོད་ ངས་མཉམ་བཞག་ངང་ནས་ ང་།  །ཞེས་པ།  ས་དེ་ཙམ་ན་ ་བོན་ ན་པ་

ནམ་མཁའི་ ི་ལམ་ན།  ་གར་ ལ་ན་ཆོས་ ེད་ ིས་ ལ་པ་ཡིན་ཟེར་བ་ཞིག་གིས་ ་ མ་པོར་

ེག་པ།  གོས་ ར་ ིག་ ་ ར་པའི་མདོག་འ ་བ་ ོན་པ་དམ་པའི་ཆོས་ཡིན་ཟེར་བ་བཤད་པ་

དེ་ ་ འི་མི་མ་ཡིན་ཅིག་ ་མིན་ ེ ་མིན་ལ་ཞོན།  ་མིན་གཤང་མིན་ཁ་ ོར་ཅིག་ ི་ཤད་ལ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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བཏགས་པ།  འཁར་བའི་ ོ་ ེ་ལག་ན་ཐོགས་པ།  གསེར་ ི་ ར་ ་ ོ་ལ་འ ང་བ་མིའི་སོ་ཚག་

ེང་བར་བ ང་བ།  བྷན་དྷ་ཐོད་པ་ལ་ཁ་ཕོར་ ེད་པ་མི་ ག་ ་ ག་གིས་དམ་ ས་ ར་ ར་

ག་པ་དེ་འ ་བ་ཞིག་ ང་ནས།  ་བོན་ ི་མངའ་ཐང་ ེད་འ ོག་པ་ ིས་ཞེས་བོན་པོ་ ན་

ལ་ག ངས་པས་བོན་པོ་ ན་ ིས་དེ་འ ་བ་འོང་མི་ ིད།  ེད་རང་བོན་ཉིད་ ི་དོན་མཉམ་

བཞག་ལ་བ གས་ཟེར།  དེ་ནས་ལོ་འགའ་ཞིག་ནས་ ན་པའི་ ི་ལམ་བཞིན།  པད་མ་དང་བྷོ་ཏི་

ས་ ་བོད་ ་ ང་།  ལ་ ི་ ང་ ེ་བཙན་ལ་ཆོས་ ི་ཡོན་ཏན་བ ོད་ནས།  ད་ ོད་ ི་བོན་འདི་

བོར་ལ་དམ་པའི་ཆོས་ ོད་ཟེར་རོ།  །དེར་ ལ་པོ་ནི་ཆོས་ ོད་པ་ལ་ད ེས།  ོན་པོ་ མས་ཆོས་

ལ་མ་དགའ།  ལ་པོ་ད ེས་པ་ནི་ ོན་ ི་ ང་པོ་ག མ་ ི་ ོན་ལམ་ ིས་ད ེས་པ་ཡིན།  དེའི་

ས་ཆོས་འ ལ་བ་འོད་ ན་དང་།  ་ ་འ མ་ ེ་དང་།  ་ཀ་ན་ ེ་བ ད་དང་།  མཛ་ཤ་ཀ  

ོ་ཀ་ཙ་ ལ།  ས་ ངས་ཆེན་པོ་དང་།  ཐེག་པ་ཆེན་པོ།  ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་འ མ་ ེ་བཞི་ལ་

སོགས་དམ་པའི་ཆོས་བོད་ ་ ང་ངོ་།  ། ་གཤེན་བ ེ་བ ེན་འ ོ་ ོད་ ེད།  ཅེས་པས།  བོན་

ཆོས་ ི་དར་ བ་ལོ་ ས་ ོན་ཏེ།  ས་དེ་ཙམ་ན་ ལ་པོ་ལ་ཞང་མ་ཞང་ ོམ་པ་ ེས་ ིས་ ས་

པ༑  ེ་ ལ་པོ་ལགས།  ་ཡིས་ འི་ ས་ ས་ན་འ བ་ནས་འཆི།  ་ཡིས་ འི་ གས་ ས་ན་

ོམས་ནས་འཆི།  ང་གཏིང་གོང་གི་གཡག  ོ་ཚ་བ་རོང་ལ་ གས་ན་ ིང་འ ལ།  མོན་ ལ་

མ་ ོད་བོང་ ་ ང་གཏིང་གོང་ ་ ོད་ན་ ད་པ་འ ག་ནས་འཆི།  བྷོ་ཏི་དང་པད་མ་གཉིས་

ནི་ཐབ་གཞོབ་དང་དམེ་མནོལ་ལ་མི་འཛམ།  ེའི་མ ར་ ་གཉེན་པོ་ཐམས་ཅད་ནི་ ་འ ར།  

བོད་ཁམས་འདི་ ང་བའི་ལས་མི་མཛད་པར་ ་ ས་པས།  ལ་པོས་ན་རེ།  ཆོས་འདི་ ད་ན་ ་

གར་ ལ་པོས་ལོ་ ོང་ བ་ཟེར།  དེའི་ ིར་ན་རང་རེའི་ཚ་བ ིང་བ་ལ་ཡང་འདི་དགོས།  གལ་ཏེ་

ཤི་བ་ལ་ཡང་བོན་བཞིན་འ ར་མི་དགོས་ ོན་ལམ་རེ་བཏབ་པས་སངས་ ས་ཟེར་བས།  ད་ངས་

ནི་ཆོས་ ེད་པ་ཡིན་ཟེར་ནས་མ་གསན་ནོ།  །ཡང་ ོན་པོ་ངམ་ ག་ར་ ་གོང་གིས་ན་རེ།  ོན་

ལ་པོ་ ི་ མ་བཙད་པོ་ཡང་དེ་ ད་ག ང་ནས་ཆོས་ ོད་པས་ ་ཚ་ མ་ ་ ་ ག་ལས་མ་ བ་ 

ི་ ་ མ་པ་ལགས།  ད་ཡང་དེ་དང་འ ་བས་ ལ་པོ་ ེད་རང་ ་ཚ་ ང་ནས་འཆིའོ།  །ཞེས་

ཟེར་ཏེ་དེ་ལ་ཡང་མ་གསན་ཏེ།  དེ་ལ་ཡང་མ་གསན་ཏེ་ ལ་ཁམས་ཆེན་པོ་ག མ་ཡང་ཆོས་ ིས་

འ ལ་ ་བ ག་ ེ།  ག་གཟིག་གི་ ལ་ཁམས་ནི་འ ེ་དཔལ་ ི་ ོ་ ོས་ལ་འ ལ་ ་བ ག  གེ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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སར་དང་ ོམ་ཧོར་ ི་ ལ་ཁམས་ནི་བན་དྷེ་ཨ་ནན་དྷར་ལ་འ ལ་ ་བ ག  ་ནག་གི་ ལ་

ཁམས་ནི་བན་དྷེ་དར་མ་ཞ་ལས་འ ལ་ ་བ ག  དེ་ནས་ ར་ ི་བ ་ཤིས་པའི་བོན་ནི་བ བ།  

ཆོས་ ོད་ ་ཚགས་ནི་ ས།  ་གར་ ི་དམ་ཆོས་དང་ ་ ངས་པས།  དང་པོ་ལ་འ ེ་དཔལ་ ིས་

ག་གཟིག་གི་ཁ་མ་ནོན།  ོད་ ི་མཁར་བཞི་ཤོར།  པ་དག་ཤ་དང་།  ་ཏིང་ ་བ ིང་ལོག་

ང་།  གཙང་གི་ལ་གོང་ ་ཚང་པ་བ ན་མོན་ ིས་བཅོམ།  དེ་ནས་ཡང་བན་དྷེ་ཨ་ནན་ ིས་

ཧོར་ ི་ཁ་མ་ནོན་ཏེ།  གི་གོང་དང་ག ་བཙན་གཉིས་བསད།  མཁར་ཆེན་ལི་ ང་ཧོར་ལ་ཤོར།  

དེ་ནས་ཡང་བན་དྷེ་དྷར་མ་ཞ་ལས།  ་ནག་གི་ཁ་མ་ནོན་ནས།  ཀོ ་ཤི་གི་ ་ལ་ལོག་བཀ ་གི་

ཤ་ ་ལ་ཤོར།  མངའ་རིས་ཐམས་ཅད་གཏིང་ནས་འ ག་ ེ།  ཞང་མ་ཞང་གིས་ཟེར་བཞིན་ ང་

ངོ་༑  ༑དེ་ལ་ཡང་ ལ་ ་ གས་ ོག་ཟོས་ཏེ།  ་གཤེན་ ེ་ནེ་ ་དང་།  བྷེ་ཤོད་ མ་ལ་མོ་བཏབ་

པས།  འདི་ནི་ ་གར་ ི་དམ་ཆོས་ ོད་པས་ལན།  ད་ནི་ ེའི་མ ར་ ་ལ་བ བ་འཚལ།  ་ད ་

མས་བོན་པོས་འ ལ་འཚལ།  ་གར་ ི་དམ་ཆོས་དང་བན་དྷེ་ མས་རང་ ལ་ ་བཏང་

དགོས་དང་།  དེ་བཞིན་ ་ ས་ན་མངའ་ཐང་ད ང་དང་མཉམ་ཟེར་རོ།  ། 

དེར་ ོན་པོ་ མས་ ིས་ ོས་ ས་ནས་འཆིམ་བཙན་བཞེར་ཡག་གཟིགས་དང་།  ་ནམ་

མ་ཞང་ མོ་པ་ ེས་གཉིས་ ིས།  ར་ ི་ཆོས་ མས་ ་གར་ ལ་ ་བ ལ་ ་བ ག  ལ་ལ་བལ་

ལ་ ་ ག  ལ་ལ་མཆོད་ ེན་འོག་ ་ ས།  ཆོས་ ོད་ ་མེད་པའི་ ིམས་ ས་ནས་ ལ་མ་

བ ོས།  པ ྨ་འ ང་གནས་དང་བྷོ་ཏི་ས་ ་གཉིས་ ང་བོད་འབངས་ མས་ ིས་ཡོག་ཀ་ལ་མ་

ཆག་པར་ཐེངས་གཅིག་ ་གར་ན་ ོན།  དེར་བོན་གཤེན་ མས་ ི་མ ་དང་ ་འ ལ་ ིས་ ེའི་

་ད ་འ ལ་བར་ ་ ས་པས་གསན་ཏེ།  ེའི་མ ར་ ་དང་།  འབང་གི་ཕོ་ ་ མས་ བས་ཏེ་

ལ་ ་ཕབ།  ང་པོ་ ེར་ ་མེད་ ིས་ ་ ་ ་ ར་ངར་བཏག་ ེ་ད ་ ི་མནན་ནོ།  །དང་ལ་

འཇང་གིས་རས་ ོ་ནག་པོ་བཅག  ལ་པོ་ཆེའི་ད ་བཤིག  བན་ ང་ ོང་གི་ ་བཅད།  འཇང་

ཟ་ཤི་ཏིང་མ་ཁབ་ ་ ང་།  འཇང་ ལ་དབང་ ་བ ས།  འཇང་ཚ་བོན་པོ་འཕན་ ང་དེ་

འཇང་ ལ་ཁ་གནོན་ ་བཞག་གོ  ། ག་གཟིག་གི་ ལ་ཁམས་དབང་ ་བ ས་ཏེ་ ག་གཟིག་གི་

བོན་པོ་ཏེ་བཟང་ ་ལ་ ག་གཟིག་གི་ཁ་གནོན་བ ག་གོ  ། ེ་ནེ་ ས་ ང་ ོགས་ ི་ ན་འ ོག་

གསོལ་ཏེ་ ང་གི་ཧོར་དང་གེ་སར་ ལ།  ག་ ན་མནངས་ ་བཅད།  ོམ་བོན་མ ་ཆེན་ཁ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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གནོན་ ་བ ག་གོ  །བྷེ་ཤོད་ མ་ ིས་ཤར་ ི་ ་དཔལ་ ིས་ངར་བཏགས་ཏེ།  ་ནག་གི་ ལ་

ཁམས་བ ལ།  ་བོན་ལེགས་ཏང་ ང་པོ་ཁ་གནོན་ ་བཞག  ཡང་ ེ་ནེ་ ས་ཐང་ ་ད ་

དབལ་ངར་ ་བཏགས་ཏེ།  མོན་ ི་ ལ་ཁམས་བ ལ་ཏེ།  མོན་བོན་ཧ་ར་ཅི་པར་མོན་ ི་ཁ་

གནོན་ ་བཞག  དེ་ ར་བོན་པོ་ ་དང་བཅས་པས་ ལ་པོའི་ ་ད ་བ ལ་ནས་མངའ་ཐང་

ད ང་དང་མཉམ།  བོད་འབངས་བདེ་ལ་བཀོད་པས་དེར་ ེ་ ལ་མཉེས་ནས།  བོན་པོ་ལ་ཆེ་

བའི་ཡོན་ཏན་ནོད་པ་ནི།  དང་པོ་མིང་གི་ཡིག་ཚང་ ིན་པ་ནི།  ལ་པོའི་ ་འཚ་བས་ ་གཤེན་

་མཚན་གསོལ།  ོན་ ི་ ོས་འཚ་བས་གཤེན་ ོན།  ལ་པོའི་བཀའ་ ་ ེད་ཅིང་ཆེ་བ་གནང་

བས་གཤེན་ ལ།  དམངས་ ི་ ་གསོ་བས་ཕ་བ།  ལ་ ོན་མང་པོ་ལ་བོན་བ བ་པས་བོན་ཆེན།  

མཁས་རིམ་ ིས་ཆེ་བས་ཡང་ ལ།  བ ན་པ་ ན་ ་ ེལ་བས་ ོབས་སམ་ ོན་ཆེན།  ན་ ིས་

་ན་གཉན་པས་ ་ཆེན།  ལ་ ་རིམ་ ིས་གསོས་པས་ཕ་ ན།  གཤེན་བ ན་ ིམས་ཚད་མར་

བ ང་བས་གཤེན་བ ན།  འཕན་ ང་ ིད་ ག་མ ེན་པས་ཡེ་མ ེན་ནོ།  །མི་གཤེན་ ིར་སོང་

ན་ལག་དམར་དངོས་ ་ ལ་བར་བཅད་ ་ཟིན་གསེར་ ང་ ོང་ ་བཅད།  ནོར་ཆལ་ནི་ད ་

བ ་ཆལ་ ་བཅད་དོ།  །དེ་ ས་ ལ་ ོན་ཐམས་ཅད་བོན་ལ་དད་པ་ ེས་ཏེ་ ོས་ ་ ོན་པོ་ཞང་

མ་ཞང་ ོམ་པ་ ེས་དང་།  ངམ་ ག་ར་ ་གོང་དང་།  མང་ ེ་ལོད་དང་།  ས་པ་ ེས་བཟང་

ག་ ང་དང་།  ར་ ག་ ི་ ང་ ང་ ལ་དང་།  ང་པོ་ ངས་དང་ ར་ཙ་དང་།  ོན་པོ་

དབང་ཆེ་བ་ མས་བོན་ལ་དགའ་བས།  ལ་ཐམས་ཅད་བོན་ ི་གསས་ཁང་།  ཚ་ཚ་མཆོད་ ེན་

་བཞེངས་ཤིང་ ་མ་ ོབ་དཔོན་མང་ ་ ང་ངོ་།  །   

དེ་ ས་གཤེན་ཐམས་ཅད་ ་ ་མིའི་ ིང་ ་འཚགས་ཤིང་ བ་ཐབས་གཅིག་ ་མཛད་ཅིང་། 

་མའི་ད ་འཕང་བ ོད་པ།  བདེར་གཤེགས་ལ་མཆོད་པ་ ལ་ཅིང་བོན་ ོང་ཐམས་ཅད་

བ ང་།  ེ་བ ད་དམ་ལ་བཏགས་ཤིང་ ལ་ ་ ས་ ་མཆོད།  དེ་ ས་ཙམ་ན་བོན་པོ་མཁས་

བ ན་ ིན་ བས་ཅན་བསམ་ ་མེད་པ་བ གས།  ོས་ ་མ ་ཆེན་མི་ད །  ་ཆེན་ ན་པ་

ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་མང་ ་བ གས་སོ།  །འཁོར་ན་བོན་མོ་ཤིན་ ་མང་ཞིང་ ད་པར་འཕགས་

པ་བ ་གཉིས་བ གས་ཏེ།  ལ་ལ་ ོན་ ་སངས་ ས་ བ་ གས་ ན་པ་གཅིག་གཙང་ ོད་ ི་

བོན་མོ་གང་ང་གོང་ ང་ ་བ།  མོན་བོད་བར་ན་བ གས།  གཅིག་ ིད་ ན་ ི་བོན་མོ་འ ོར་ 



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ར་འ ོར་ ོང་ ་བ།  དྷན་ ག་དང་བོད་ ི་བར་ན་བ གས།  གཅིག་ཅ་ཟའི་གདང་ གས་མ་ ་

བ་ཞང་ ང་དང་བོད་ ི་བར་ན་བ གས།  གཅིག་མོན་མོ་ཤིབ་ཤང་གི་ད ལ་མོ་ཆེ་ ་བ་ ་མི་

ཤིང་མི་དང་བོད་ ི་བར་ན་བ གས།  དེ་བཞི་ནི་སོ་མཚམས་ ང་བའི་བོན་མོ་བཞི་ཞེས་ ་བ།  

ས་མཚམས་བཞི་ཡི་ཁ་གནོན་ལགས་སོ།  །གཞན་ཡང་བོན་མོ་ བ་ཐོབ་མ་ ག་བ གས་ཏེ།  

གཤེན་ཟ་འཚ་ ན་ ལ་ ིས་མཆོད་པ་ ི་བོར་ ང་ནས་ ེར་བས་ཡེ་ཤེས་ ་ མས་ ིས་དངོས་

་ལེན་པར་ བ།  ་ཟ་ ོ་ ང་ ལ་ ིས་གང་ ་འ ོ་བའི་ས་གནས་ གས་ལ་བཞག་ནས་ ན་

བ མ་ཞིང་དགོངས་པ་མཛད་པས།  ལ་དེར་ ིན་པར་ བ།  གས་ཟ་ཏི་སང་གིས་ ་ལ་ཞོན་

ནས་བར་ ང་ ་འ ོང་ ང་མ་ ང་བར་ བ།  པར་ ག་ཟ་ཡང་ ལ་མས།  གཤང་ ་ ་ཞོན་

ནས་གངས་དཀར་ ི་ ེ་ལ་ཉི་མ་འདེ་བར་ བ།  ་ནམ་ཟ་བོན་ཚལ་མས་མཚ་མ་པང་ ང་ཤམ་

གཅིག་ ་བ མ་ནས་མཚ་ མ་ཅིང་མི་འབོ་མི་ཟག་པར་ བ།  ཅོ་ཟ་བོན་མོས་ཤ་ ་ མ་པོ་ལ་

མ ད་པ་ད ་མ ད་ ེད་པར་ བ།  དེ་བཞིན་ ་བོན་མོ་ ིན་ བས་ཅན་ཡང་ཤིན་ ་མང་ངོ་།  ། 

དེའི་ ས་ ་བོད་ཁམས་ མས་ལ་བོན་གཤེན་ མས་ ིས་ག ངས་པ།  ིར་འ ས་ ས་ལ་ ག་

པ་མེད་དོ།  ། ོས་ ་སེམས་ཅན་ ེ་འཆིའི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་པས་ ག་ ོ་མ་འཆང་།  དགེ་

བའི་ལས་ལ་རེམས་དགོས།  ཞེས་བ ལ་ལོ།  །དེ་ཡང་ག ང་ ང་གི་བོན་ལ་ ོད་ན།  སངས་ ས་

ི་འ ས་ ་ཐོབ་པར་ ང་བ ན་ནོ།  །དེའི་ ས་ ་ ལ་པོ་ཡང་མངའ་ཐང་ད ང་དང་མཉམ།  

བོད་ ལ་ཐམས་ཅད་བདེ་ ིད་དང་ ན་ནོ།།  །།  

 

༼ ག ང་ ང་བནོ་ ི་བ ན་པ་དར་ བ་བ ན་པ། ༽ 

 

ས་ ི་མཐའ་ལ་ ག་ཤེར་ ེད།  ཅེས་པས།  ཡང་ ་ ས་ ི་ ང་ ེ་བཙན་ལ།  ེ་གོང་

ང་པོ་ག མ་ ི་ལས་དབང་དང་།  བོད་ཁམས་ ང་ ་ བ་པ་ཡི།  དམ་པའི་ཆོས་རང་ ོད་

དགོངས་ནས།  ་གར་ནས་བྷོ་ཏི་ས་ ་དང་།  པ ྨ་སཾ་བྷ་གདན་ ང་ ེ།  ངས་ཆོས་ལ་ ོད་པས་

ེད་ མས་ ང་བ གས་ ་ཁང་འ ་བ་ཡང་བཞེངས་པ་ཡིན་ཟེར་རོ།  །བན་དྷེ་ མས་ ིས་ ང་

ན་ ་གསོལ་བ།  ེ་ལགས་བོན་པོ་ མས་ ིས་ ེའི་མངའ་ཐང་དེ་ཐབས་ ིས་འ ོག་པར་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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གདའ་ ེ།  དར་དཀར་ ི་རལ་ཀའམ།  ད ི་དཀར་དང་ ང་དཀར་ ི་ ལ་པ།  དར་དཀར་རམ་

སེང་དཀར་པོའི་ལ་ཐོད་གསེར་ད ལ་ ི་ མ་པའམ་ཤེལ་ ི་ ག་མཁར་ལ་སོགས་བོན་གཤེན་

མས་ ིས་འ ོག་པར་གདའ་བས།  ེའི་ ་རིང་ལ་མ་འ ོག་ ང་ ས་ ི་རིང་ལ་འ ོག་པར་

གདའ་བས།  ད་ནི་བོན་པོ་འདི་ མས་ ང་ ོངས།  གས་དམ་ ་ཁང་མང་ ་བཞེངས་པ་དང་།  

བོན་པོ་དང་ ོན་པོའི་ཁ་ལ་ ེད་རང་གིས་མ་ཉན་ཅིག་ཟེར་རོ།  །དེ་ལ་ ེའི་ ན་ནི་དར་བས་

བ།  བན་དྷེའི་མ ་ནི་གཟོང་བས་ ོ་བ་གཉིས་འཛམ་ནས།  ལ་པོས་བོན་འབངས་ མས་ལ་

ལ་དབབ་ ེ་ཆོས་ ི་ ་ཁང་བ ་གཉིས་བཞེངས།  ིར་ག ག་ལག་ཁང་བ ་ ་བ ད།  མཆོད་

ེན་བ ་ ་བ ད་བཞེངས་སོ།  །དེ་ནས་བཙན་པོ་ ི་ ང་དང་།  པད་མ་སཾ་བྷ་བ་དང་།  བྷོ་ཏི་

ས་ ་ག མ་ ིས་ ོས་ ས་ནས་ད ས་བསམ་ཡས་ ི་ ་ཁང་བཞེངས།  དམ་པའི་ཆོས་དར་བར་

མཛད་དོ།  །ཆོས་ ེད་བན་དྷེ་ཡང་མང་ ་ ང་ ེ།  ཆེ་བ་ག བས་ནམ་མཁའི་ ིང་པོ།  ང་

དཔལ་ ི་སེང་གེ  འ ེང་དཔལ་ ི་ ོ་ ོས།  ང་བ ན་རིན་ཆེན།  ཁམ་པ་གོ་ཆ།  ་ཨ་ཙ་ར་

རིན་ཆེན་མཆོག  ལོ་ ཱ་བ་ཀ་བ་དཔལ་ ེགས།  བ་གོར་ ཱཻ་རོ་ཙ་ན།  གཉེན་དཔའ་འ ིན།  ལང་

ོ་དཀོན་མཆོག་འ ང་གནས་དེ་ མས་ ང་།  ནག་ཆགས་ལ་ཡང་འ མ་ཟ་ཏི་སང་།  མ་འགོ་

ཟ་རིན་ཆེན།  འོ་ ེ་ཟ་ ར་པང་།  འཛན་ཟ་ ་དཀར།  ་ཟ་ ིག་ ང་།  ཱ་ཟ་ ་མོ།  ཀ་བ་ཟ་

བ ན་མ།  ི་བ་ཟ་དཔལ་འ མས་དེ་ མས་ ང་།  གཞན་ཡང་ཆོས་ ོར་འཇག་པ་མང་ན་

དགའ་ཟེར་ནས་ ང་པོ་ ང་མོ་ལོང་བ་ཕོ་མོ།  ཕོ་ གས་མོ་ གས་རབས་ཆད་ཕོ་མོ།  མཛ་པོ་

དམན་ཅན་ ེད་ཚད་ཆོས་ ོར་བ ག་ནས་ ང་བ ན་པ།  ལག་ ་ ེག་ཤ་ཐོགས།  ཁ་ན་ཛ་ཡ་

ིས།  ར་མ་བ ན་མ་ཤར་བར་ ་ ོངས་ཤིག་ཅེས་ ང་བ ན་ནོ།  ། ང་པོ་གཅིག་པར་ ང་

བ ན་ནོ།  ། ང་པོ་ཆོས་ལ་ ་བ་ལ་ ོ་གཏོད་པ་ཡང་དེ་ཡིན་ནོ།  །   

དེ་ནས་ ལ་པོ་ ི་ ང་གིས་བན་བོན་ཐམས་ཅད་གསོག་ནས་འདི་ ད་ག ངས་སོ།  ། ེད་

བོན་ཆོས་གཉིས་པོ་མ ་དང་ ིན་ བས་གང་ཆེ།  གང་བདེན་ ག་ཤེར་ ་དགོས་ག ངས་ནས་

འོ་ཤོང་གཏོང་ལར་ཁབ་ བ།  ག་དམར་འ ན་བཟང་ ་འ ན་བ གས།  འཇོན་ ིས་ མ་

ལག་ ་དཔེ་མནན་ནས།  བོན་པོའི་ཁ་འཛན་ཞང་མ་ཞང་ ོམ་པ་ ེས་དང་།  ངམ་ ག་ར་ ་

གོང་བ ོས།  ཆོས་ ི་ཁ་འཛན་ལ་ཆིབ་ ་ ་བ་དང་།  ེར་ ག་བཙན་ ོང་གཟིགས་བ ོས།  



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ི་པ་ལ་འགོས་ ི་བཟང་ཡབ་ ག་དང་།  ང་ བ་ ོ་ ེ་ ེ ་ ང་བ ོས།  ལ་པོ་ཉིད་ནི་ ་ན་

བ གས།  བོན་པོའི་ཤག་མཁན་ ན་པ་ནམ་མཁས་མཛད།  ཆོས་པའི་ཤག་མཁན་ ་ཨ་ཙ་ར་

རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་མཛད།  དེ་ལ་ཡང་ ལ་པོས་ག ངས་པ།  ོན་ལ་བོན་ཆོས་གཉིས་པོ་མ ་

འ ན་དགོས་པས་ ེད་བོན་པོ་ལ་མ ་ཡོད་ན།  ཆོས་ ི་ཁ་འཛན་ ་ ་བ་འདི་སོད་ཅིག  

གཞན་ཡང་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་མ ་ གས་མང་པོ་ ང་འཚལ།  ེད་པད་མ་དང་བན་དྷེ་ མས་

ལ་ གས་ ེ་ཡོད་ན།  ་ ་བ་མི་ཤི་བར་ ་དགསོ།  གཞན་ཡང་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་མ ་ གས་

ང་འཚལ་ག ངས་སོ།  །དེ་ལ་པ ྨའི་བ ོག་པ་ ས་ཤིང་ཚ་བ ང་།  བོན་པོ་མ ་བོ་ཆེ་ མས་

ིས་མ ་ ས་པས།  ་ ་བ་ ར་ ་འཆིའོ།  ། ལ་པོས་པ ྨ་ལ་ ་ ་བ་ཤི་བ་ ེད་ ིས་ཅི་

ང་ ས་པས།  པད་མས་ན་རེ།  ཁོ་ལ་ཚ་ཚད་ད་ེལས་མི་གདའ།  ཁོའི་ཚ་ཟད་པས་འཆི་བའི་ ས་ 

དེ་ཀ་ཡིན་ཟེར་རོ།  །ཡང་ ལ་པོས་ན་རེ།  ོད་བོན་པོ་མ ་ཆེ་ན།  ་ ་བ་འདི་མ་ཤི་བར་

སོས་པར་ ིས་ག ངས་པས།  དེར་བོན་པོ་ མས་ ིས་བར་ཆད་ལམ་ནས་བ ོག་པ་དང་།  གཤིན་

ེའི་ མ་ཤིང་བཅག་པ་དང་།  ་ ིན་ཚང་བ ོག་གི་བོན་ མས་ ས་པས།  གཤིན་ ེའི་ མ་

ཤིང་ཆོག་ ་ ིན་ལ་ཚང་ལོག  བ ད་ཆད་ལམ་ནས་ ོག་ ེ་ ་ ་བ་སོས།  ཡང་ ལ་པོས་ན་རེ།  

་ ་བ་ ོད་ལ་ཅི་འ ་བ་ཞིག་ ང་ ས་པས།  ་བས་ན་རེ།  བདག་མི་ནག་ ་ནག་གཅིག་

གིས་ ིད་ནས་གཤིན་ལམ་ཡོར་པོ་ཡིན་ཟེར་བའི་ལ་ཁ་ཞིག་ལ་ ེབ་ཙམ་ན།  མ ན་ན་བོན་པོའི་

་གསས་ཡིན་ཟེར་བའི་མི་དཀར་ ་དཀར་གཅིག་གིས་ན་རེ།  ོད་ད་ ང་ ང་ ས་ཟེར་ཏེ་

ོག་ནས་འོང་པས།  ད་ ་རིག་པ་སད་པ་ ར་ ང་བ་ལགས་སོ་ཟེར་རོ།  །དེ་ལ་བོད་འབངས་

མས་བོན་ལ་དགེས་སོ།  །ཡང་ ལ་པོས་ན་རེ་པ ྨ་དང་ ེད་ཆོས་པ་ལ་མ ་ཡོད་ན་བོན་ ིས་

ཁ་འཛན་ ་ནམ་མ་ཞང་འདི་མ ས་སོད་ཅིག  ེད་བོན་པོ་ མས་ལ་ གས་ ེ་ཡོད་ན་ཞང་མི་

ཤི་བར་ ིས་ཤིག་ཟེར་རོ།  །དེར་བོན་པོ་ ེ་ནེ་ ས་ ་ཚ་བ ང་ང་ོ།  །པ ྨས་ ་འ ེའི་ ོག་ ིང་

ངས།  ག་ ལ་ ིས་ལས་ ས་པས།  ཞང་མ་ཞང་གཉིད་ ར་པ་ཙམ་ཅིག་ ང་མ་ བ་བོ།  །  

དེར་ ལ་པོས་པ ྨ་ལ་ ེད་ ིས་མ ་མ་ ང་བ་ཇི་ ར་ཐལ་ག ངས་པས།  པད་མས་ན་རེ།  འདི་ 

ེ་བ་ ་མ་ལ་ ང་གཅིག་ ་ ས་ ང་འ ག་པས།  དེ་ལ་མ ས་མི་གནོད་པར་ཡིན་ཟེར་རོ།  །  

དེ་ལ་ གས་ཅི་ཡོད་ ས་པས་པད་མས་ གས་ ས་འ ག་མིག་བ ང་ ེ།  ཞང་མ་ཞང་གི་མགོ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ལ་བ བ་པས་ ་ལ་ཕོག་པ་ ར་དགག་དགག་ཟེར་རོ།  །ཡང་བོན་གཤེན་ ེ་ནེ་ ས་ ་བདར་

ནས།  བ བ་པས་ ར་ ི་དེ་ཡང་མེད་དོ།  །ཡང་པད་མས་ན་རེ།  ཁོ་ ེ་བ་འདིའི་གོང་མ་ལ་ ི་

ཞིག་གི་ ས་ ང་འ ག  དེ་ལ་མ ས་མི་ གས་པ་ཡིན་ཟེར་རོ།  །དེ་ལ་ གས་ཅི་ཡོད་ ས་པས་

མ་ཞང་གིས་ བ་ག ང་ ་མནན་པས་ལང་མ་ཤེས་སོ།  །ཡང་བོན་པོས་ ་བདར་ནས་མ་ཞང་

ལང་ངོ་།   །དེ་ ར་མ ་ ལ་ནི་བོན་པོ་ཆེ་བར་ ང་ངོ་།  །   

དེ་ནས་ཡང་ ལ་པོས་ན་རེ།  ེད་བན་བོན་གཉིས་ཤགས་འ ེན་ཅིག་ཟེར་རོ།  །དེ་ལ་

དང་པོར་ ་ཨ་ཙ་ན་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་ན་རེ།  ངེད་ ི་ཆོས་འདི་ ལ་ ་དགེ་དོན་ ིས་མཛད་

པ་བ ་གཉིས་མཐར་འ ང་བདེན་གཉིས་ ང་ ་འ ེལ།  ཆོས་དགེ་བ ་ ོད་ན་སངས་ ས།  

ིག་བ ་ ོད་ན་ངན་སོང་ ་ ེ།  གར་ ེ་ད་ ་རང་རང་ལ་རག་ ས་པས་ ་ཆོས་ཡིན་ཟེར་རོ།  །  

དེ་ལ་ཡང་ ན་པས་ན་རེ།  ོད་ལ་ཚ་ ོན་ ིས་ལས་འ ོ་དང་ ོན་ལམ་ལ་ ད་འདོགས་པ་མིན་

པ་ཅི་ཡོད།  བོན་ལ་ ིག་ ོད་ ངས་ན་ངན་སོང་གི་ ོ་ཆོད།  དགེ་བ་དང་དགེ་ ོད་ ིས་ཐར་

པའི་ལམ་ ེད།  མཁའ་ ོང་ད ིངས་ག མ་ལ་ ོ་ གས་གཏད་ན།  དཔེ་དོན་ གས་ག མ་ ིས་

སངས་ ས་རང་ལས་ ེད་པ་ག ང་ ང་གི་བོན་ཡིན་ཟེར་རོ།  ། ོད་མི་ ོག་པ་ཙམ་ལ་ ོ་གཏད་

པ་ཙམ་ལས།  འ ོ་དོན་ ེད་པ་ལ་དཔེ་དང་ལོ་ ས་བོན་བཞིན་བཤད་ ་ཡོད་དམ།  ོད་དམ་

ཅན་མ་ ིང་ ་ ་བ ེན་ཏེ་ཐ་མ་རང་གི་བ ད།  གཙང་རིགས་དང་ ་ ོད་ཡ་ང་བས་མ ་དང་

་འ ལ་མེད།  ང་ ངས་དང་ལོ་ ས་མེད་པས་ཤི་བ་འ ར་ཐབས་མེད།  མི་གཙང་དམ་ ས་

དམེ་མནོལ་ ིས་ ེ་འབངས་མ ར་ ་ཕོ་ ་འཕང་།  བོད་ཁམས་ ངས་ ་འཇག་པས་བན་ ང་

པར་ ་མགོ་ཟེར་རོ།  །དེ་ལ་ཡང་ ་ཨ་ཙ་རས་ན་རེ།  ོད་མི་ན་བ་དེ་ན་བར་དགའ།  །ན་བའི་མི་

དེ་འཆི་བར་དགའ།  །འཆི་བའི་མི་དེ་འ ར་བར་དགའ།  ། གས་ས་འ ིད་ཅིང་ མ་ལ་ ེག  །  

ཤིང་གྷ[ོམགོ] ོ་བ ག་ ན་ཚག་མཁན།  །ཉེས་མེད་ཤིང་གིས་ཁོག་གོ་ ང་།  །མན་ངག་མེད་པར་

བ ོ་ ་འདེབས།  །ག གས་འ ོས་ ེད་ཅིང་བཙག་རིས་ ག  །གསོན་འ ེ་ངོ་ནག་ ོད་རང་ཡིན་

ཟེར་རོ།  །དེ་ལ་ཡང་ ན་པས་ན་རེ།  ོད་ ག་མི་ ་མ་ཐོག་པས།  །ཕས་བཙས་གྷོ་བོ་ ག་

གྷོར]མགོ་བོ་ ག་མགོར[ ེག  །མས་བཙས་ ས་ལ་གཞོབ་གོས་གོན།  ། ོ་མེད་མ ང་ ང་ལག་ན་

ཐོགས།  ། ་ ེགས་ཐོད་ཕོར་ ོ་ལ་འ ང་( ་ ེགས་པའི་ཐོད་ ེང་ ོར་བཏགས)།  །དགོས་མེད་ཟེར་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ཞིང་ ེད་ཚད་བ བ།  །( ག་ )མཆོག་ ་ཟེར་ཞིང་མ་ ིང་ ོད།  །དངོས་ བ་ཟེར་ཞིང་མི་ཤ་

ཟ༑  ༑མི་གཙང་བསོག་ནས་ ན་ཡིན་ཟེར།  ། ་ ་བ བ་ཅིང་ ེགས་པ་མཆོད།  །གནོད་ ིན་མ་

ཡམ་ ས་ལ་ ེན།  ། ར་ ོད་འ ོག་ཅིང་ ེགས་པ་མཆོད།  ། ར་ ི་ཆེན་པོ་ ོད་རང་ཡིན་ཟེར་

རོ༑  ༑ཡང་ ན་པ་ནམ་མཁས་ན་རེ།  །ད་ ང་ཉོན་དང་བན་དྷེ་ཚ།  །ཆོས་ ི་ ང་ལས་འ ར་

ང་མ་ ང་བས།  །ག ང་ ང་གི་བོན་ལ་དཔེ་ ང་ནས།  ། ེ་བོ་ ིད་ ིར་ངོ་ཚ་མེད།  །རང་གི་

གནས་ལམ་མི་ཤེས་པས།  ། ན་འ ར་ ེད་པའ་ི ེལ་མེད་པོ།  །རང་གིས་རང་ལ་མ་ ེལ་ལམ།  ། 

ཤི་ནས་ད ལ་བར་མི་ ེ་འམ།  །ཟེར་རོ།  །དེ་ལ་ ་ཨ་ཙ་རས་ལན་མ་ཐེབས་སོ།  །   

དེ་ཙམ་ནས་མ ་བོ་ཆེ་མི་ད ས་ བ་ གས་མངོན་ ་བ ན་ཏེ།  ་བོན་ལེགས་བཏང་

གིས་གནམ་ས་གོ་ ོག  གཙ་ ིམ་ ས་ ི་ཤིང་རང་འ ོས་ ས།  ལི་བོན་ ་སངས་ ིས་གངས་ཏི་

ཙ་མཐེབ་ ང་གི་ཁ་ལ་ ང་།  མ་པ་ ་ཆོས] ོས[ ་མཚ་བལ་འདབ་ ་བ མ།  ་བོན་མཐོང་

གས་ ིས་ཧས་པོ་རི་མེ་ཡི་ཞགས་པས་བ ོར།  ཞང་ ང་ར་ལ་ ང་གིས་བ ད་ ིན་མངོན་ ་

བ ག  བ་གོར་དོད་ཏེ་ ལ་བས་ཡར་གཙང་ ེན་ལ་བ ིལ།  འཇང་ཚ་འཕན་ ང་གིས་རི་ལ་

ག་པ་ ག  ་བོན་ གས་ཀར་ ིས་ ི་གཙང་གོམ་པས་བཅད།  དེ་ལ་འགོས་ ི་བཟང་ཡབ་

ག་གིས་ན་རེ།  ་གཤེན་བོན་པོ་ མས་ནི་ཤིན་ ་ངོ་མཚར་ཆེ།  ཅི་ག ང་བ་ མས་ ང་མེད་

པ་འ །  ཆོས་མཛད་བན་དྷེ་ མས་ལ་ཡང་བདེན་བདེན་འ ་བ་ནི་འ ག  ལར་དམ་པའི་ཆོས་

ནི་ཡངས་ཤིང་ ་ཆེ།  ་གར་མགོ་ མ་ནི་ ་མཁས་ལ་ གས་བདེ།  ཆོས་ནི་ཚ་ ི་མ་ལ་ ས་

འདེབས།  ནམ་མཁའ་ ོང་པ་ལ་དཔེ་དོན་འ གས།  གས་དང་མཚན་མ་ནི་ཅི་ཡང་མ་མཐོང་།  

དེ་ ་ཡང་ག ང་རབས་ཉི་ ་ ་ ག་ལ་ཆོས་ ེད་བན་དྷེས་བཀའ་ ིན་ནོད་མ་ ོང་བར་གདའ།  

ད་པོས་ནི་ལོབ་ ང་མི་ལོབ།  བ ིས་ ང་མི་བ ིས་པས།  ་ ས་ ེ་ ལ་རང་ད ེས་ནས་

མཛད་ན་ཡང་མཛད།  མི་ད ེས་ན་མ་མཛད་ན་ཡང་ ང་།  ག ང་ནས་ ང་ ོང་ ་ནག་གི་

ག་ ་མཁར་ཐབས་ལ་ག ང་ ང་གི་གསང་ ོམ་ལ་གཤེགས་སོ།  །འཆིབ་ ོ་ ེ་ ེ ་ ང་གིས་

ན་རེ།  ་གཤེན་ མས་ནི་ཤིན་ ་ཡང་ངོ་མཚར་ཆེ།  ཆ་ ད་ ང་བཟང་།  ད་པར་ ་ཞང་

ང་ར་ལ་ ད་ ིས།  རང་རེ་ལ་གནོད་པའི་འ ེ་ ན་དེད་ནས་ད ལ་ཚ་རེ་རེ་ལ་བཏང་བ།  ངོ་

མཚར་ཆེ་ཨང་ག ངས་ནས།  དེ་ཙམ་ན་བོད་འབངས་ཐམས་ཅད་ ིས་ཆོས་བ བ་ནས་བོན་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ོད་ན་དགའ་ཟེར་བ་ལ།  ོན་ ི་ ང་པོ་ག མ་ ིས་ལས་དབང་དང་།  ལ་པོ་དང་པ ྨ་བྷོ་ཏེ་

ག མ་ ིས་ད ས་མཐོ་བ་ མ་པས་ཆོས་བ བ་ ་མ་ ེར་རོ།  །   

དེ་ནས་ ལ་པོ་དང་མཁན་པོ་གཉིས་དང་ག མ་ ིས་ ན་ ི་ ག་པོ་ཆེར་ལོ་ག མ་བ བ་ 

པ་ ེད་ ས་པས།  མཁའ་འ ོ་མ་ན་རེ།  ལོ་ག མ་རིང་ལོ་གཅིག་ ིས་ཟེར་རོ།  །དེར་ བ་ ས་ ་

མི་ཤ་དང་ ་ཤ  ཕོའི་ ་བ་ ང་སེམས་དང་།  མོའི་མངལ་ ག་ར ྟ་དང་།  ི་ འི་ཤ་ལ་ཤ་ཆེན་

དང་།  ཆང་འ ང་གི་ ་ལ་ ི་ཆབ་དང་།  ཙམ[ མ]ཟོས་ ི་ ན་ལ་ ི་ཆེན་ ་མིང་བཏགས་ནས།  

ས་དེ་ མས་ལ་ཁམ་རེ་ བ་རེ་ ས་ཤིང་བ བ་པས་མ ་དང་ ་འ ལ་མི་མ་ཡནི་ ིས་ ིན་ནོ།  ། 

དེ་ནས་བ བ་ ས་དེ་ མས་ལ་བག་མེད་ ་ ོད་པས།  ེའི་མ ར་ ་དང་འབངས་ ི་ཕོ་ ་

མས་འཕང་།  དེ་ ར་དང་པོ་ནས་ མ་ ོག་མ་ཆོམ་པ་ཡིན།  ཁོ་ཡིས་ཆོས་ལ་ ོག་པ་མེད་ཟེར་

ཞིང་བན་དྷེས་དམེ་ ོག་ལ་མི་བ ་བ་དང་།  མི་གཙང་བ་ལ་ ན་ ་འཛན་པའི་ ངས་ ང་དེ་

ནས་ ང་ངོ་།  ། ས་དེ་ མས་བ ས་པས་ ན་ལ་ཨ ་ ན་ ་མིང་བཏགས།  མི་ གས་ལ་ཞིང་

ཆེན་ ་མིང་བཏགས།  མི་རོ་ལ་བམ་ཆེན་ ་མིང་བཏགས།  གསང་ གས་ཡིན་ཟེར་ཞིང་ཆོས་

ཉོག་གིས་ཆགས་པ་ ོད།  བཟའ་མི་ ང་པའི་མི་གཙང་པ་ལ་ ན་ ་མིང་བཏགས་ནས།  ོབ་

འི་ ེ་ལ་བཞག་ནས་དངོས་ བ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག་ཟེར་རོ།  །མི་རོ་ ་བ་དང་།  ག་ ག་དང་

རའི་ ང་གོས་ ེད།  མིང་ གས་པར་བཏགས་ནས་གནོད་ ིན་དང་གདོན་ཕོ་མོ་ མས་འབད་

ནས་བ བ།  ་ ་བ ང་ཞིང་ས་གཉན་ ར་ ོད་ ོག  དེའི་ ོན་ ིས་བོད་ ི་གཙང་མའི་ ་

ོད་ཐམས་ཅད་ལ་ ིབ་ ིས་ཕོག་ནས་མངའ་རིས་ ་ནད་ཡམས་ ་ཚགས་པ་འ ོ་ནས།  དང་ལ་

་ ་བ་ཤི  དེ་ནས་ཞང་མ་ཞང་ཤི  ལ་པོ་ཡང་བ ང་གིས་བ ང་།  དེར་ ལ་པོའི་བོན་པོ་

མས་ལ་ ་ ་བཅོས་ལ་མ ར་ ་མཆོད་ཅིག་ཟེར་རོ།  །ཡང་དེ་ ར་ ས་པས་ ལ་པོའི་ ང་པ་

ངས་ཤིང་ནད་ཡམས་ ང་ཆད།  ཡང་ ལ་པོས་ན་རེ།  གསོན་རིང་གི་མ ་ གས་ནི་བོན་པོ་ཆེ་

བར་འ ག  ད་ཤི་བ་འ ར་བ་ལ་གང་བདེན་ ་བས་ཞང་ ་ནམ་བོན་པོས་འ ར།  ་ ་བ་

བན་དྷེས་འ ར་ལ་ང་ཡིད་ཆེས་པར་ ་བའི་ ིར།  ེད་བན་བོན་གཉིས་ཀས་གང་ནས་འ ག་

ང་ ེར་ལ་ཤོག་ཅིག་ཟེར་རོ།  །ཞག་ག མ་ ི་ཉི་ ོས་ལ་ ེད་དོ་ཟེར་རོ།  །དེ་ནས་སོ་སོར་ཡོ་

ད་བསོགས་ནས་འ ར་བས།  ས་ལ་བོན་ ིས་འ ར་བས་ ་ནམ་མ་ཞང་ ང་།  དེ་ནས་ ལ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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པོས་ན་རེ།  ོད་ཞང་མ་ཞང་ཡིན་ནམ་ ས་པས།  ལགས་ཟེར་རོ།  །འོ་ན་ཡིན་ གས་ཤོད་དང་

ག ང་བས།  ེའི་ག ང་རབས་དང་ཁོ་རང་གི་མི་རབས་ མས་བཤད།  ེ་ཡིས་ན་རེ།  ང་དང་

གསང་གཏམ་ཚག་ག མ་ཡོད་པས་ཟེར་བས།  དེ་ཡང་མ་བ ེད་མ་ནོར་བར་ ང་ངོ་།  །དེ་ལ་

ཡང་ ེའི་ཞལ་ནས་ཡང་།  འོ་ན་ངའི་ ན་ ར་འ ག་པས་གཏམ་ཅིག་འཚལ་བ་ཡིན་ཏེ།  འཆི་

བ་ ་ ་བ་མཐོང་ངམ་ངོ་ཤེས་སམ་ག ང་བས།  བདག་ནི་འ ར་གཤེན་ ི་ ་འ ར་གསས་ ་

བོ་ཡིན་ཟེར་བའི་ ་ཅིག་གིས་ ་ ་མ་ ེར་ཏེ།  གཤོག་ཐེལ་ཉག་ཉག་ཏོག་གི་ ང་།  བ ེས་ ་མི་

ང་བར་ ་རམ་ ིས་ཉག་ ་ ད།  ས་ལ་མི་ ེབ་ ས་ནག་ ན་ ིང་ཀར་ལ་ ོན་ནས་ ེབ་པ་

ལགས།  ་ ་བ་ནི་ཁོ་རང་གི་ ས་བོར་ནས་ ་ ལ་ནས་བོང་ ་གཅིག་གི་ ས་ ་འ ོ་ལ་

ཁད་ཙམ་ན།  བན་དྷེས་ ོ་ ེའི་མདའ་དང་ ངས་ཀར་ ི་ཕོ་ཉ་ ེབ་ནས།  ང་ར་ལག་གཅིག་

ར་ ་ ར་ནས་འོང་ཞིང་འ ག  སང་ག གས་ ི་ ེ་ལ་ ེབ་ ེ་མཆིའོ་ཟེར་རོ།  །དེ་ཙམ་ན་པད་

མས་ ད་མ ང་ཕར་ག ག་ ར་ག ག་ ས་པས།  ཞང་མ་ཞང་ཡོད་སར་མི་ནག་པོ་ཆེན་པོ་

གཅིག་ ོང་གིས་ ང་།  ལ་པོས་པ ྨ་ལ་འདི་ཅི་ལགས་ག ངས་པས་པད་མས་ན་རེ།  འདི་ལ་

ཞང་གི་ཟ་འ ེ་གདའ།   ཞང་མ་འདིར་ཅི་ལ་འོང་ཟེར་རོ།  །   
དེ་ཙམ་ན་བོན་པོའི་ ལ་མགོ་ནས།  གཅོང་ ལ་མོན་པ་བཞེངས་ཏེ།  ་ ་དཀར་ ང་

གཅིག་ལ་བ ེན།  ག་ན་འ ར་གཤོག་ ེམ་པ་བ མས་ཏེ།  བཀའ་ཐོང་ཐོང་ལ་ལན་ག མ་

གནམ་ལ་བོས།  གཤོག་གསས་དང་འ ར་གསས་བདར་ནས།  ངས་ཞང་མ་ཞང་ལ་བ ད་ལ་ ་

བ ས།  གཤིན་ ེ་ལ་ཤག་བཏབ།  ་ ིན་ལ་ ད་འ ལ་བ་ཡིན་ན།  དེ་བདེན་ནམ་ག ང་ནས་

གཤོག་བ བ་ཅིག་མི་ནག་དེ་ལ་བ བ་པས་མི་ནག་ བས་ཅིག་བ ལ།  འོག་ནས་ཞང་མ་ཞང་

མགོ་ ར་བ་ཁ་ལེ་ལང་ནས་ ང་།  དེར་ ལ་པོས་ན་རེ།  མ་ཞང་ ོད་ད་ ར་ཅི་ཉེས་ ས་པས།  

མ་ཞང་ན་རེ།  བདག་ལ་བན་དྷེའི་ ང་མ་ ད་ནས་བར་ཆོད་ ས།  ེས་ནས་ཕན་ཆད་ལ་དེ་

ལས་ ག་པ་མ་ ང་ཟེར།  དེར་པ ྨ་ལ་ ས་པས་ཤག་མེད་ ་འ ལ་ ས་ནས་སོང་།  བྷོ་ཏི་ས་ ་

འོལ་སེར་ཅིག་ ་ ལ་ནས་སོང་།  བན་དྷེའི་ ང་མ་དེ་ ིས་ ལ་པོའི་ ར་ ིལ་སོང་ངོ་།  །དེ་

ནས་ཞང་མ་ཞང་ལ་ཐོབ་ ལ་ཟས་ ོམ་ ་ཚགས་པ་གཏད་ནས་དགའ་ ན་ ་ ལ་ ་གནས་ ར་ 

རོ༑  ༑དེ་ནས་ ི་དེ་ཉིད་མའི་ ེ་ལ་ ་ ་བ་ཡང་ ེབས།  དེ་ནས་ཞང་མ་ཞང་ ར་ ིས་པས།  



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ག ང་རབས་དང་མི་རབས་མ་ནོར་བར་ ང་།  འོ་ན་ ོད་གར་ ིན་པའི་ས་ན་ལོངས་ ོད་ཅི་

འ ག་ག ངས་པས།  ལོངས་ ོད་གང་ཡང་མི་གདའ།  བདག་ནི་ཤིན་ ་བ ེས་ཞིང་ ོམ་ནས་ ་

བའི་ཉམས་མི་བདོག་པས།  ཚལ་མ་ཅི་འ ོར་ཅིག་བཟའ་ཟེར་རོ།  །དེར་ཚལ་མ་ཞིག་ ིན་ནས།  

ཡང་ ལ་པོས་འོ་ན་བོན་པོས་འ ར་བ་ལ་ཅི་འ ག་ག ང་བས།  དེ་ལ་འདོད་པའི་ལོངས་ ོད་

བསམ་ ་མེད་པ་ཞིག་གདའ་འོ་ཟེར་རོ།  །ཆོས་ལ་ཅི་འ ག་ ིས་པས།  ཆོས་ད ིངས་ ོང་པ་ཉིད་

ངང་ ་ ོམ་ཞིང་ ་མ་ལ་དབང་ཐོབ་ ེ་ ོང་པའི་དོན་ལ་མ་བཅོས་ ེ་ཤི་མེད་པའི་དོན་བ ོམ་པ་ 

ལས་ཟས་ནོར་ ི་ མ་པ་ཅི་ཡང་མི་གདའ་ཟེར་རོ།  །འོ་ན་བོན་པོས་འ ར་བ་ལ་ཅི་འ ག་ ས་

པས་ཁོང་ལ་དགའ་ ན་ ་ ལ་ཡིན་ཟེར་བ་ན།  །གསེར་ད ལ་ཟངས་ གས་ལ་སོགས་རིན་པོ་

ཆེ་ ་ཚགས་དང་ཞལ་ཟས་ཆོ་ད ་དང་།  ཟས་ ོམ་འདོད་ ་དང་ ་ ག་མཛ་གཡག་ལ་སོགས་

དང་།  འཁོར་འབངས་ལོངས་ ོད་བསམ་ ་མེད་པ་ཞིག་གདའ་ཟེར།  བོན་གཤེན་ ིས་ཚག་

བཤད་ལ་འདོད་པའི་ལོངས་ ོད་ལ་མ་ཆགས་ཤིག་ཅེས་བཤད་པས།  བོན་ད ིངས་བདེ་བ་ཆེན་

པོ་ལ་ལོངས་ ོད་ཅིང་།  ེ་མེད་ ི་ད ིངས་ ་སངས་ ས་པར་གདའ་ཟེར་རོ།  །དེར་ ལ་པོ་

ཡང་བོན་ལ་ གས་ད ེས་ཏེ་ཆོས་བཞག་ནས་བོན་ ོད་ན་དགོངས་པས།  ེར་ ག་བཙན་ ོང་

གཟིགས་ན་རེ།  ལ་པོ་ ེད་ ར་མཁན་པོ་གཉིས་དང་།  ད ་མཐོ་བ མ་པས་མནའ་ ི་བཅད་

པར་མཆིའོ་ཟེར་ནས་ ལ་པོ་ལ་ ོས་བཏབ།  ས་དེར་བན་དྷེས་བོན་ལ་དཔེ་ ངས་ནས་གསང་

པོའི་གཏོང་ ་གཏེར་གསང་ ་བཤོས་ ས།  ་གཡག་གི་གཏད་ཡར་དང་།  ་རིན་ཆེན་ ིས་

བ་དང་གསེར་འོད་དམ་པའི་བ ད་འཇོམས་དང་།  རིན་ཆེན་ ོ་ ོས་ ི་ ་ ོལ་དང་ ག་ ེ་

ཤེས་པའི་ གས་འབེབ་དང་།  ལོང་ ེ་ལེགས་ ལ་ ིས་ལམ་ ོན་དང་།  རོག་ ་རོང་ ོ་པའི་ ག་

འ ར་དང་།  འདོད་ཁམས་ ་ལོ་ལམ་པའོ།  །བོན་ མས་ཆོས་ ་མིང་བཏགས་ནས་བ ར།  དེ་

ཡང་ཨ་ཙ་ར་ ་ཡི་ ལ་མཚན་དང་ག བས་ནམ་མཁའི་ ིང་པོ་ལ་སོགས་པས་བ ར་བའོ།  །དེ་

ས་ ོགས་ཆེན་དང་སེམས་ ོགས་ ི་བོན་ཡང་ཆོས་ ་མང་ ་བ ར་རོ།  །   

དེ་ཡང་ ལ་པོ་ ི་ ང་ ེ་བཙན་ ི་ ་ཚའི་ ོད་ལ་བོན་ཟང་མ་ ོད་དོ།  །ད ིལ་ ད་

ཙམ་ན་བོན་ཆོས་གཉིས་ཀ་ ོད་དེ་ ལ་པོ་ནི་ཆོས་ལ་ ོད།  འབངས་ མས་ཤས་ཆེར་བོན་ལ་

མོས་ཞིང་བོན་ ོད་དོ།  །དེ་ ར་ ག་ཤེར་ལ་སོགས་གོང་བཞིན་ ས་པ་དང་།  འ ར་ ོང་ལ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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སོགས་ལ་ ལ་པོ་ཡང་བོན་ལ་ད ེས་ནས།  བོན་ ི་གསས་ཁང་དང་མཆོད་ ེན་ཡང་མང་ ་

བཞེངས།  བོད་ཁམས་ཐམས་ཅད་བོན་པོའི་མངའ་ཐང་དར་ཞིང་འ ོ་དོན་ལ་བ ོན་པ་ལ།  ་

ན་ཨ་ཙ་ར་ འི་ ལ་མཚན་དང་།  ་རིན་ཆེན་མཆོག་དང་།  ང་ ང་ བ་གཞོན་ ་དང་།  ཀ་

བ་དཔལ་བ ེགས་དང་བཞིས།  ལ་པོར་དར་ བ་བ ན་པ་འདི་ ད་ ས།  མངའ་རིས་བོད་ ི་

ལ་ཁམས་འདིར།  ད་ནི་བོན་པོས་ ེར་བ་གདའ།  བོན་ ི་གསས་ཁང་མཆོད་ ེན་ཚ་ཚ་དགེ་ ་

ཡང་འདི་ཙམ་ ེད་ ིན་འ ག  ལ་པོའི་ཆས་ མས་ ང་བོན་པོས་ ེར་བར་འ ག  ཞང་ ང་

ར་ལ་ ད་ ིས་གསེར་ ི་ ག་མཁར་ལ་ག ་ཡི་ཆོ་ལོ་རིས་ཅན་ཐོགས་ནས་གདའ།  ན་པ་ནམ་

མཁའ་ནི་དར་དཀར་དང་སེང་དཀར་དང་ཐོད་སེང་ལ་ མ་བ ིལ་བཅིང་ནས་གདའ།  གཞན་

ཡང་གཅན་ཟན་ ི་ ་ ག་དང་ཤེལ་ ི་ ་ཆིང་དང་།  ད ལ་ ི་ཆབ་ ོག་དང་།  ཟ་འོག་གི་

ཆགས་ ་ལ་སོགས་གོན་ནས་གདའ་བས།  ེ་ ལ་རང་གི་ ་རིང་ལ་འདི་འ ་ཙམ་ན།  ས་

དབོན་ ི་རིང་ལ་མངའ་རིས་ཐམས་ཅད་བོན་པོས་ ེར་བར་ངེས།  བོད་འབངས་ མས་ ང་

བོན་ལ་མོས་པར་གདའ།  ཞེས་ཟེར་རོ།  །དེ་ལ་ཡང་ ལ་པོས་ན་རེ།  ད་འོ་ན་ཇི་ ར་ ག་ཟེར་བ་

ལ༑  ཨ་ཙ་ར་ ་ཡི་ ལ་མཚན་ ིས་ན་རེ།  དེ་འ ་མི་ ིད་དམ་ཟེར་ནས་ ོས་ལ་མ་ཐེ་བར་སོང་།  

ད་མའི་བན་དྷེ་དགེ་བཤེས་དང་བོན་ལ་བ གས་པས་ ོན་པོ་ མས་ ིས་ན་རེ།  བོན་པོ་ཐམས་

ཅད་སོག་ལ་ ིམས་འོད་ ་བ ག་ནས་བན་དྷེ་ ེད་དམ།  ཡང་ན་མི་ཉན་ན་ཆབ་གསོལ་ལོ་

བ ོག་ཟེར།  དེ་ ར་བཀའ་བ ོས་པ་ལ།  གཤེན་པོ་མ ་བོ་ཆེ་མི་ད ་དང་།  མཐའ་བཞི་བོན་

ང་དང་།  ེ་ནེ་ ་དང་བྷེ་ཤོད་ མ།  ན་པ་ལ་སོགས་ ི་ གས་ལ་ ལ་པོས་ཅི་ག ང་ཤར་ཏེ།  

བ་པ་ཐོབ་པ་ཕལ་ཆེར་ནམ་མཁའ་ལ་འ ར་ནས་གཤེགས་སོ།  །ལ་ལ་ནི་གཡའ་རི་དང་གངས་

ག་ལ་ ོན་ནོ།  །   

དེ་ནས་ ན་པས་གསརེ་ ི་ཆན་ ི་བ ོལ་མ་ཞིག་ མ་ ག་ ་བ ག་ནས།  ེའི་ ང་ ་

འོང་པས་ ལ་པོས་ན་རེ།  ང་ཡི་མངའ་རིས་ ེད་བོན་པོས་འ ོག་པར་འ ག  འདིར་ངས་མི་

ཐེག་པར་འ ག་པས།  ེད་བོན་གཤེན་མ ་བོ་ཆེ་ མས་ནི་མ ་ཆེ།  ང་ནི་དབང་ཆེ་བས་ ་

གཉིས་འདིར་མི་ཤོང་བར་འ ག་པས།  ེད་ མས་ཆོས་ ིམས་ལ་ གས་ནས་བན་དྷེ་ ེད་པ་

དང་།  བོད་ ་བཞི་ལ་འདས་པའི་ ལ་ཁམས་གཞན་ ་འ ོ་བ་དང་།  ཆབ་གསོལ་བ་དེ་ ོད་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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བོན་པོས་འདོམས་ཤིག་ཞེས་ཟེར་རོ།  ། ན་པ་ནམ་མཁས་ ག་གི་ཆགས་ཤིང་གཡས་ ་བ ང་།  

གསེར་ ི་ཆན་ ི་གཡོན་ ་བ ང་།  ཤོ་གཞི་དཀར་ནག་བཏིང་།  ཡིན་མིན་ཉེས་ལེགས་མི་འ ོད་

པས་ ེ ་དཀར་ནག་བཞག་ནས་འདི་ ད་ག ང་།  མངའ་རིས་བོད་ ི་ ལ་ཁམས་ ི།  ། ན་ ི་

ི་ ེ་ ལ་པོ་དང་།  །མ་ ོགས་དགེ་འ ན་ཕོ་མོ་དང་།  །མ ེན་ ན་ ངས་ ི་བ གས་པ་

མས།  །དམ་པའི་ཆོས་ལ་ གས་ད ེས་ནས།  །སངས་ ས་འ ས་ ་ཐོབ་འདོད་ན།  །བདག་

དང་གཞན་ ་ཅི་ ེ་བ ང་།  ། ་ ས་ཆགས་ ང་ཅི་ལ་ ེད།  །ཐམས་ཅད་སེམས་ཉིད་རོལ་པ་

ལ༑  ༑བོན་དང་ཆོས་ ་ད ེ་བ་ ིང་རེ་ ེ།  །དོན་དམ་ཆགས་ ང་ཡེ་ནས་ ལ་བ་ལ།  ། ་ ས་

ཆགས་ ང་ ེད་པ་ཉོན་རེ་མོངས།  །བདག་དང་ནམ་མཁའི་ཉི་ ་ནི།  །སེམས་ཅན་ ན་ལ་ཉེ་

རིང་མེད།  ། ་ད ་ ན་ ག་ད ེར་མེད་མཉམ།  །དེ་ ར་སེམས་ལ་ ོགས་ཙམ་ན།  །ཆོས་དང་

བོན་ ་ད ེ་བ་མེད།  །ཐམས་ཅད་བོན་ཉིད་རོལ་པར་ ང་།  །དཔེར་ན་གསེར་ ང་ས་ལེ་ མ།  །  

མེ་ལ་བ ེག་ ང་ས་ལེ་ མ།  ། ་ལ་བ ར་ཡང་ས་ལེ་ མ།  །གཅིག་ ་ ེ་ཡིས་བཀའ་ ང་

གཉེན།  །གཉིས་ ་དགེ་འ ན་ཞེ་ ང་ཆེ།  །ག མ་ ་མངའ་གསོལ་ ོ་མི་ཐོགས།  །བོད་ཁམས་

ལ་ཁམས་བདེ་ ར་ཞིང་།  །ཆབ་ ིད་མངའ་ཐང་མི་ ང་ལ།  ། ལ་པོའི་ ་ཚ་མི་ ང་ན།  །  

ན་པ་བདག་ནི་རབ་ ་ ང་བས་ཆོག  །ཅེས་ག ངས་སོ།  །ཡང་ག ངས་པ།  ོན་ ི་ ོན་པ་

རབ་ ་ ང་བ་ཡང་།  །སེར་ ་ཆོས་ ལ་ མས་ལ་ ེད་མ་ ོང་།  ། ང་ ོང་རབ་ ་ ང་ ས་ །  ། 

སེར་ ་ཆོས་ ལ་ཅན་ལ་ ེད་མ་ ོང་།  །བདག་ ན་པ་ནམ་མཁའ་རབ་ ་ ང་བ་ཡང་།  །སེར་

་ཆོས་ ལ་ མས་ལ་ ང་མི་ །  །ཞེས་ག ང་ ེ་རང་གི་ད ་ཡི་ ་གསེར་ ི་ཆན་ ིས་བཅད་

ནས་རབ་ ་ ང་ངོ་།  །དེ་ནས་ད ་ ་ མ་ ག་ ་བ ག་ནས།  ་ཡི་ ལ་མཚན་ལ་ཐེ་ཚམ་མ་

ས།  ་ཨ་ཙ་ར་རིན་ཆེན་མཆོག་ལ་ ད་ ི་ཐེ་ཚམ་བ ག  དགེ་བ་དཔལ་ ེགས་ལ་ ང་གི་ཐེ་

ཚམ་བ ག  ལ་ ་ ང་ བ་ལ་ཏི་ཀའི་ཐེ་ཚམ་བ ག  དེ་ག མ་ཀས་ ང་ལན་མ་ཐེབས་སོ།  ། 

ཨ་ཙ་ར་ ་ཡི་ ལ་མཚན་ ིས་ན་རེ།  རང་རེ་བན་དྷེ་ མས་ ང་གོང་ནས་ཆགས་ ང་མི་ ེད་

ས་ཏེ་མ་ཉན།  ་གཤེན་ ེད་ནི་ ན་པ་ནམ་མཁའ་རང་ཅིག་གདའ།  བདག་ཅག་ མས་ ི་

གོང་ ་བ གས་པར་ ་ཟེར་ནས་གོང་ ་བཞག་གོ  །བ ན་པའི་དོན་ ་ ་ག ང་བ ིགས།  །  

དེ་ཡི་ཆ་མཁན་ ན་པས་ ེད།  །ཅེས་པ།  དེ་ནས་འོ་ཤོང་མདོར་བོན་མང་པོ་ཆོས་ ་བ ར་ཏེ།  



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ོ་ ང་གདན་ ེས་ ི་ཆ་ཁོལ་ ་ ང་།  ཞི་ ོ་མ་གཤིན་ ར་པར་བ ར།  སེམས་བོན་ མས་

ོགས་ཆེན་ ་བ ར།  བོན་ ི་གསས་ཁང་ལ་ཉིང་ཞལ་ ས་ནས།  མིང་ཡང་ ་ཁང་ ་བཏགས།  

བོན་ ི་ག ང་རབ་ཟེར་བ་ལ་ཆོས་ ི་དྷ ར་མིང་བཏགས།  དེ་ལ་ཡང་ ལ་པོས་ག ངས་པ།  ་

ཁང་ ་ག ང་མཆོད་ ེན་ མས།  མིང་ ་བཞེངས་ལ་དར་བར་མཛད་ག ངས་ནས།  དེར་ ་

ཁང་མཆདོ་ ེན་ ངས་དང་ ངས་ ིས་མང་བར་བཞེངས་པའོ།  །ཡང་ ལ་པོས་ག ང་བ།  མངའ་ 

རིས་བོད་ ི་ ལ་ཁམས་འདིར།  བོན་ཆོས་གཉིས་མི་ཤོང་བས།  བོན་ མས་ང་ཡི་ ག་ ་ ལ་ལ།  

བོན་གཤེན་ མས་ ང་ཁ་ ང་བ ད་ ་སོང་ཞིག  ཅེས་ཟེར་རོ།  །དེར་བོན་མང་པོ་ ག་ ་ཡང་

གཏད་དོ།  །   

དེ་ནས་ ན་པ་ནམ་མཁས་ ས་པ།  ག ང་ ང་གི་བོན་འདི་ནི་ ིད་པ་འདི་དང་མ་

ཡི[ ིད་པ་དང་མའི]བོན་ཡིན་ཞིང་།  ེའི་ཡབ་ ེས་ མས་ ིས་ གས་དམ་ཡིན་པས་མེ་ ས་

བ ག་ ་མ་བ ག་པར་གཏེར་ ་ ེད་པ་ཞིག་ ་འཚལ་ ས་པས།  དེའི་བཀའ་གནང་ ེ་གཏེར་

་ ོས་ག ངས་སོ།  །བ ན་པ་རིན་ཆེན་གཏེར་ ་འཇོག   །ཅེས་པས།  དེར་མ ་བོ་ཆེ་མི་ད ་

དང་།  ན་པ་ལ་སོགས་ ིས་ ང་ལོ་ད ིད་ འི་ག གས་ལ་བོན་ མས་ ི་ ེ་དང་ནང་ཚན་སོ་

སོར་ ེས་ནས།  གཏེར་ ི་ ལ་པོ་གཅིག  ོན་པོ་བཞི་ཡང་ ོན་གཅིག་དང་ ག་ ་ ས།  ད་

པར་གསང་གཏེར་ཆ་ ་ ས།  གཏེར་ ན་ ོང་དང་བ ན་བ ་ ས།  ེ་ཡི་ག ག་ལག་ཁང་

ཐམས་ཅད་ལ་བོན་གཏེར་རེ་རེ་ ས།  དེ་བཞིན་རི་ ག་མཆོད་ ེན་ལ་སོགས་ ་གཏེར་ཤིན་ ་

མང་བར་ ས།  མཚ ་བོན་དོན་ བ་དང་།  ོ་བོན་ ེར་ ེ་ ང་ ན་དང་།  གས་བོན་ ་

གཉེན་དང་ག མ་ ིས་གཤེན་ ི་འ ལ་བ་དང་མཛད་ ིམས་ལ་སོགས་ཤོག་ ིལ་བང་བ་བ ད་

བ ་ ེར་ནས།  ག་གཟིག་གི་ ལ་ ་ ོས་པས་མཛད་ ིམས་ནི་ ར་ ོད་ ་མ་ཤོར་རོ།  །ངམ་

ག་ར་ ་གོང་དང་།  བོན་པོ་མང་བ་ཅིག་ ང་མཐའ་མེད་ ་གཤེགས་སོ།  །ལ་ལ་ ང་ མས་

དང་རི་ ག་དབེན་པའི་གནས་ ་གཤེགས་སོ།  །པ ྨས་ ང་བོད་ ལ་ཐེང་ག མ་ ོན་ཏེ་ཆོས་ལ་

་ང་བའི་ ེ་བ ད་ ་ ིན་ མས།  མ ་དང་ ་འ ལ་ ིས་བ ལ་ནས་ཆོས་ སི་དམ་ལ་བཏགས། 

ཆོས་ ི་གཏེར་ཤིན་ ་མང་བ་དང་།  བོན་གཏེར་ཡང་ཤིན་ ་མང་བར་ ས་སོ།  །བོན་ མས་

གཏེར་ ་ ས་ཁར་བོན་གཤེན་མ ་བོ་ཆེ་མི་ད ་ མས་ ིས་དམོད་པ་འདི་ ད་བོར་རོ།  །   



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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བདེར་གཤེགས་ ང་ལ་དགེ་ ིག་ །  །དོན་ ་ ོན་ལམ་དཀར་ནག་བཏབ།  །ཅེས་པས་

བོན་ ས་ཁར།  བདེར་གཤེགས་ མས་ ིས་ ོན་ལམ་དམོད་པ་འདི་ ད་བོར།  ག ང་ ང་གི་

བོན་འདི་བདེན་པ་ཡིན་ན།  གཏན་ ་དར་བར་ཤོག  ག ང་ ང་གི་བོན་འདི་བཀའ་བདེན་པ་

མ་ཡིན་ན་གཏན་ ་ བ་པར་ཤོག་ཅིག  བཀའ་བདེན་པའི་ གས་ ་ ལ་ ོན་དང་བན་དྷེས་

ོད་ ལ་ ་མ་ ེར་བ་ཡིན་ན།  ལ་ ད་ལ་ ོང་ ང་རད་ཅིང་འབངས་ ིས་ཆབ་གསོལ་བར་

ཤོག  ོན་པོའི་ ོས་གཡང་ཉམས་ཏེ་ ལ་ཁམས་ ོ་མར་ད ག་པར་ཤོག  ཆོས་ ེད་རེས་ ་རེ་

མ་རེ་གོས་རེ་གོན་པར་ཤོག  གསང་ གས་འཆོལ་བར་ ོད་པར་ཤོག  ཆོས་འདི་དམ་ཉམས་

དམན་ཅན་ ིས་ ོད་པར་ཤོག  ོས་ ང་དང་ ི་བོང་མ ལ་ ་ ིལ་ ་འདོགས་པར་ཤོག  འ ག་ 

དོག་དབང་གིས་ཆོས་པར་དམེ་འ ག་ ེད་པར་ཤོག  གས་བ ན་གོ་མཚན་གོན་པར་ཤོག  དབེན་ 

ཁང་ ོང་ ལ་ ་བ ེགས་པར་ཤོག  ད ་ ེ་མདའ་ ག་འགོང་[ ་ཁང་མདའ་ག ས་འགེངས] 

བར་ཤོག  ར་ ིག་ ད་མེད་ ིས་ ོན་པར་ཤོག  མཐའ་དམག་ད ས་ ་འོང་བར་ཤོག  མི་

མགོ་ ན་ ིས་ ེད་པར་ཤོག  ཆོས་འཇག་མ་ཎིས་བ ་བར་ཤོག  བསམ་ཡས་མེ་ཡིས་འཚགས་

པར་ཤོག  ་ས་ ་ཡིས་ ེར་བར་ཤོག  ར་ ང་ཐོག་གིས་བཤིག་པར་ཤོག  གཙང་འ ང་ ེ་མ་

བ བ་པར་ཤོག  ེ་ཆལ་འ ་ཡིས་གཡེང་བར་ཤོག  ་ ན་ཤ་ ོད་ ེད་པར་ཤོག  བོན་འདི་ 

ད་ ་དབང་མེད་ ས་པ་ཡིན།  བོན་འདི་ ག་ ་བདེན་པ་གསེར་ཡིན་པས།  བོན་དང་གསེར་

གཉིས་ ས་མཉམ་བ ོལ་བར་ཤོག  བ ོལ་ནས་ ལ་ཁམས་ཡོངས་ལ[ཉི་མ་བཞིན་ ] བ་པར་

ཤོག  འ ོ་བ་སེམས་ཅན་མང་པོའི་དོན་ ེད་པར་ཤོག  བོན་དར་མཐའ་ནས་དར་བར་ཤོག  ཆོས་

བ་ད ས་ནས་ བ་པར་ཤོག  དེ་ ད་ག ངས་ནས་ ིལ་ ་དང་གཤང་གཉིས་ནམ་མཁའ་ལ་

འཕངས་པས།  ོན་ལ་ ིལ་ ས་ ་ ད་ཐེང་གཅིག་ ོག་ ེ་འོང་།  དེ་ ིང་གཤང་གིས་ ་ ད་

ཐེང་ག མ་བ གས་ནས་ ང་།  དེ་ལ་ ན་པའི་ཞལ་ནས།  ད་ ོན་ལ་ཆོས་དར་ནས་འོང་བར་

འ ག  དེ་ ིང་བོན་ཐེང་ག མ་དར་བར་འ ག  ས་ལ་བབ་ཙ་ན་བོན་དང་གསེར་གཉིས་ ས་

མཉམ་ ་མཚ་བ ོལ་བ་བཞིན་ ་འོང་བའི་ ་ལགས་སོ།  །ཞེས་ག ངས་སོ།  །དེ་ནས་བོན་ མས་

གཏེར་ ་ ས།  གཤེན་པོ་གཞན་ ་བ ད་པ་ མས་ ང་།  ལ་ལ་མེ་ བ།  ལ་ལ་ ་དང་ ང་

བ།  ལ་ལ་ད ་ཡད་རང་ ོལ་ བ་ནས་ ར་བའི་བདེ་ ིད་དང་ ན་པར་བ གས་སོ།  ། ེ་ནེ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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་དང་།  བྷེ་ཤོད་ མ་དང་།  པར་ ་བ ེ་ཤོད་དང་།  མ་པ་ ་ ་འཛན་དང་བཞི་ནི།  ལ་པོ་

ལ་ གས་ལོག་ ེ་བསེའི་གདན་ཀར་དང་ ་གཤང་ ་ནང་ ་བ ག་ ེ།  ཡར་ཆབ་ ི་ག ང་ལ་

བ ོན་ཏེ།  ང་ ིད་ ི་ ་ ་ལ་བོས་ནས།  ཡར་ཆབ་ ོད་ ེན་ལ་ལོགས་ཤིག  ེའི་མ ར་ ་

ཞལ་ ར་ཅིག  བོད་ ལ་ ་ཆོ་འ ལ་ ་ཚགས་ཤོག་ཅིག  ཟེར་ནས་བོན་པོ་བཞི་བོ་ནམ་མཁའ་

ལ་འ ར་ནས་ཐལ་ལོ།  ། ལ་གཡའ་གོང་གི་ ིམ་ ར་བབ་ནས།  བདེ་ ིད་དང་ ན་པར་

བ གས་སོ།  །   

ས་དེ་ཙམ་ན་ ལ་ ོན་བན་དྷེ་ མས་ ིས་བོན་ ི་ ་ཁང་མཆོད་ ེན་འགའ་རེ་བཤིག 

 འགའ་རེ་ཉིང་ཞལ་ ས་ནས།  ཆོས་ ི་ ་ཁང་མཆོད་ ེན་ ་བ ར་རོ།  །བོན་པོ་ལ་ལ་ ི་ ་

བ ོངས།  བོན་ ོད་པ་གང་ན་འ ག་པ་ལ་ ་བའི་ ལ་མ་བཏང་།  བོན་ལ་དགའ་བའི་བོད་

འབངས་འགའ་རེ་ལ་ཆད་པ་བཅད།  བོད་ ི་ས་ ོར་ ་བོན་དེ་ ར་བ བ་ནས་ད ་དེ་ ར་ ང་ 

བའོ།  ། ས་དེ་ཙམ་ན།  ེའི་མ ར་ ་གནམ་ ་འཕང་ ེ་ཡར་ ་ཤམ་པོའི་ཞལ་ བ་ ་གཟིགས།  

ཐང་ འི་ཞལ་ ང་ ་གཟིགས།  ོང་ འི་ཞལ་ ོ་ ་གཟིགས།  པོམ་རའི་ཞལ་ཤར་ ་གཟིགས།  

མགོན་ ེད་ ི་ ་ མས་ གས་འ ོས་ཏེ།  ཡར་ཆབ་ ེན་ལ་འ ིལ།  ེའི་ ་ག ་བ ག་ཉམས།  

་མཚ་གཏིང་ནས་བ མས།  མངའ་རིས་ ་ནད་ཡམས་དང་འ ག་པ་ ང་ནས།  བོད་ཁམས་

ན་མ་བདེ།  མངའ་ཐང་ ་ཁབ་ ི་ ེ་མོ་ ར་ཐལ།  གཤེན་ ་འོད་དཀར་ ི་ ལ་པ་ ོང་ ་མོ་

་ གས་འ ོས་ཏེ།  གནམ་ནས་ཐོག་ཕབ་པ་དང་།  ་ས་ ར་ ང་ཐོག་གིས་བཤིག  ལ་ ་

དོན་འ བ་ཐོག་ ིས་བ མ།  བན་དྷེ་མི་བ ན་ཐོག་གིས་བསད།  དེ་ནས་ ལ་པོ་བ ང་གིས་

བ ང་།  གདའ་རི་ ིབ་རི་ ེ་མོ་འ ས།  ཡར་ཆབ་ ེན་ལ་ལོག་པའི་ ད་ལ།  པ ྨའི་ཞབས་

འ ེང་ཨ་ཙ་ར་མང་པོ་ ས་ ེར།  དེར་ ལ་པོས་པ ྨ་ལ་ཡར་ཆབ་འདི་ ལ་ ་འབེབ་པར་ ་

ས་པས་མ་ཕེབས་སོ།  །དེར་ ལ་འབངས་ཐམས་ཅད་ ོག་པ་ཟོས།  དེ་ ས་བོན་གཅིག་དམ་ལ་

མ་ཐོགས་པ་ཅོ་ཟ་བོན་མོ་ཡིན།  ཁོང་མཁར་ཆེན་ ག་དཀར་ལ་བ གས་པ་ལ།  ལ་པོས་མི་བདེ་

བ་ ་ཚགས་ ང་བ་འདི་ མས་ཅིས་ལན་ ས་པས།  བོན་མོས་ན་རེ།  ལ་པོ་ ེད་ ིས་ཅི་ཡང་

ེད།  ཡ་བོ་མི་ ེད་པ་མ་ ས།  བ ་ཤིས་ ི་བོན་བ བ།  བོན་པོ་ ང་བས་ལན།  ད་ཡང་ལོ་

ག མ་ ན་ཆད་ལ།  ལ་ ིད་ ད་ནས་མི་ཆགས་ཟེར།  ད་དེ་ལ་ཅི་ ས་ན་ཕན་ ས་པས།  བོན་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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གཤེན་ མས་ཐམས་ཅད་བ ག་ནས་བོན་ ོད་ ་བ ག  ལ་ ོན་ ིས་མ ར་ ་དང་ཕོ་ ་ལ་

བ བ།  སེལ་དང་བསང་མཆོད་ ང་ ིད་ཞི་བ་ཆེན་པོ་ ས་ན་ཕན་ཟེར་རོ།  །དེར་གཤེན་པོ་

མས་བ ག་ནས་ཡང་གང་འ ་ ེད་ཅེས་ཅོ་ཟ་ལ་ ས་པས།  ཅོ་ཟས་ད་གཤེན་པོའི་ཅི་ག ངས་

ལ་ཉན་ཅིང་།  ཆེ་དགེ་ཡིག་ཚང་ ེར་ན་ངས་གདན་འ ེན་ག ང་ནས་བོན་གཤེན་ལ་ལ་གདན་

ངས་ནས།  གཤེན་པོ་ མས་ ལ་ ོན་མ ར་ ་དང་ཕོ་ ་ལ་ བས་ ་གསོལ།  སེལ་དང་

བསང་ ས་མང་ ་ ས་པས།  འི་ཞལ་ ར་གཟིགས།  ཡར་ཆབ་ ལ་ ་ཕེབས།  ལ་པོ་བ ང་

བ་ ངས།  བོད་ཁམས་ ི་ནད་རིགས་འ གས་པ་ མས་ཆད་དོ།  །དེ་ནས་ ལ་པོ་ད ེས་ཏེ་བོན་

ལ་ཆེ་ཐབས་ཡིག་ཚང་ ལ་བ་ནི།  ོད་ནས་ ལ་ག མ་ ལ་ཏོ།  །ཟས་གད་སེར་ ེང་།  གཙང་

པོ་ག ང་ ད།  ་བར་ ེ་ ་དང་ག མ་ ལ་ལོ།  ། ད་ནས་ ལ་ག མ་ ལ་ཏེ།  འོར་མོ་ ང་

རིང་།  འཕན་ ལ་འ མ་ ེས།  ཡར་མོ་ ད[ ད]དང་ག མ་ ལ།  ོད་ནས་འབངས་ག མ་

ལ་ཏེ་འོ་དང་སོ་ངན།  ེ་བོ་ག མ་ ལ་ལོ།  །ད ས་ནས་ག མ་ ལ་ཏེ།  ེ་ ང་ ང་ག མ་

ལ་ལོ།  །ཡར་ ང་སོག་ཁ་བ གས་པའི་གནས་ ་ ལ།  ་ས་ གས་དམ་ ི་ ་གསོལ་བའི་ས་

་ ལ་ལོ།  །   

བོན་པོ་དེ་ མས་ ི་ཞལ་ནས།  ེ་ ལ་ ེད་ ་ཚ་རིང་ཞིང་མངའ་ཐང་ཆེ་བར་འདོད་ན།  

ངེད་ ི་བོན་གཏེར་ ་ ས་པ་ མས་ ང་འཚལ།  གསས་ཁང་དང་མཆོད་ ེན་ མས་བ ིགས་

འཚལ།  མཁན་པོ་གཉིས་ ང་ཁོང་རང་གི་གནས་ ་གཤེགས་འཚལ།  ག ངས་པས་ ལ་པོའི་

ཞལ་ནས་བོན་ཆོས་གཉིས་ཐེང་རེ་གཉིས་ཀ་ ང་།  རེས་གང་རེ་ ག  ད་ཡང་གཉིས་ཀ་ ན་

ངས་པ་ལགས།  ད་གཉིས་ཀ་ང་ཡི་མཆོད་གནས་ལ་བ གས་འཚལ།  གཏེར་ཡང་གཉིས་ཀ་ལ་

སོ་སོར་བདོག་པས།  དེ་ཀའི་ ེང་ ་ཞོག  བོན་ཆོས་གཉིས་བཟང་ལ་བདེན་པས།  ང་ཡི་ ་ཚ་ལ་

ཡང་གཉིས་ཀ་དགོས།  འབངས་ ི་ ོག་འཚ་བ་ལ་ཡང་གཉིས་ཀ་དགོས།  སེམས་ཅན་ ི་དོན་

ེད་པ་ལ་ཡང་གཉིས་ཀ་དགོས་པས།  ིད་པ་ན་གཉན་པ་བོན་ཡིན།  བ ན་པ་ཆོས་ཡིན་པས།  

ད་ ིན་ཆད་ནི་བོན་ཆོས་གཉིས་ཀ་འཚགས་ལ།  ར་ ད་ ང་ ་ཚལ་ ་གཉེན་ ིད་ཅིག་མཛད་

པར་ །  ཞེས་ག ངས་སོ།  །དེ་ལ་བོན་པོ་ མས་ གས་མཉེས་ ་མེད་ན་ཡང་།  ར་ ད་ ང་ ་

ཚལ་ ་གཉེན་ ིད་ ས།  གཉེན་ ིད་ལ་ ་བ་དེ་ལགས་སོ།  །དེ་ནས་ ལ་པོས་ན་རེ།  བོན་པོ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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མས་ལ་ཆོས་ ི་ ་ཁང་ ད་པར་ཅན་ཡོད་པས།  ་ལ་འདོང་དང་ཟེར།  བོན་གཤེན་ མས་

ིས་ན་རེ།  བདག་ཅག་མི་འ ོ།  ཡིད་ལ་མ་ ང་བ་མིག་གིས་མཐོང་ན་ གས་ ་མི་ཤོང་བས་

བཀའ་མཆིད་ཞལ་མཆོར་ ས་པས།  བཀའ་མཆིད་ཅི་ ས[ཞལ་ལོག་གང་ ]ཡང་ལན་གཅིག་ ་

་འདོང་ག ང་ནས་ ོན་པས།  དང་ལ་བསམ་ཡས་ ི་ཡི་མཆོད་ ེན་བཞི་མཐོང་ནས།  འདི་

མས་ཇི་ ད་ ་བ་ལགས་ ས་པས།  ེ་ན་རེ།  འདི་མེ་ ེའི་མཆོད་ ེན་བཞི་ ་བ་ལགས།  ག་

འཚལ་བ ོར་བ་ ས་ན་ ིབ་པ་ ང་ཟེར།  དེ་ལ་གཤེན་པོ་ མས་ ིས་ན་རེ།  འདིའི་ ེ་མོ་ ་

ཐལ་ཅན།  ་བ་ ི་ ད[ ]ེཅན་ ར་མ་ ོས་པ་ཡིན་ མ་ ས་ན།  ནང་ ་འ ོ་ས་མེད།  ཡང་ན་

དཔའ་བོ་འཐབ་པ་ཡིན་ མ་ ས་ན་ ེང་ ་འ ོ་ས་མེད།  འདི་ལ་ ག་མི་འཚལ་ཟེར་ནས་གཅོ་

གཤེན་ ག་དཀར་ ིས་ནམ་མཁའ་ལ་རི་མོ་ཞིག་ ིས་ཙ་ན།  ནམ་མཁའ་ལ་བ ད་འ ལ་ ་

བ ག་གི་མཆོད་ ེན་ཞིག་ཝལ་ལེ་གདའ་འོ།  །དེ་ནས་ཡང་ཕར་ ིན་ཙམ་ན་ནམ་མཁའ་ ོ་ ང་

ལ་མ བ་མོ་བ ག་ནས།  ཨ་ཙ་ ིན་པོ་ ོས་པ་འ ་བ་འདི་ཅི་ ད་ ་བ་ལགས་ ས་པས།  འདི་

ོ་ ང་གི་མགོན་པོ་མ་ཧ་ཀ་ལ་ ་བ་ལགས།  ག་འཚལ་ན་བར་ཆོད་སེལ་བར་ ས་སོ་ཟེར་རོ།  །  

་བོན་མཐོང་ གས་ ིས་ན་རེ།  པ ྨ་འ ང་གནས་ཁོང་གང་ལ་ཡང་མི་འཇིགས་ཟེར་བར།  ོ་

ང་ལ་ཅི་ ེད་སེམས་ཅན་ ག་ཉེན་ཡོད་ག ང་ནས་ གས་མཆིལ་ཅིག[ གས་ལ་ཡི་དམ་ཅིག་གསལ] 

བཏབ་པས།  ོ་ ང་ཡང་ ་མ་ ག་གོ  །དེ་ནས་ད ་ ེའི་ནང་ ་ ིན་ཙམ་ན།  ང་བོན་ནེ་

ས་ན་རེ།  ་ན་མ་མཐོང་བའི་གཅེར་ ང་མང་པོ་འདི་ཇི་ ད་བ ིས་པ་ལགས་ ས་པས།  འདི་

ད ས་ ི་ མ་པར་ ང་མཛད་ལ།  ང་ བ་སེམས་དཔའ་བ ད་ ིས་བ ོར་བ་ཡིན།  དད་མོས་

ས་ན་ ིབ་པ་ ང་ཟེར་རོ།  །དེ་ལ་ མ་པ་ ང་ ་ ་ཚས་ན་རེ།  ད ས་ ི་གཅེར་ ང་ ་བོ་

ཆེ༑  ༑འཁོར་ཡང་གཅེར་ ང་བ ད་ ིས་བ ོར།  །ཧས་པོ་རི་ཡི་འཇག་མ་དང་།  ། ིང་ ་ཁ་ཡི་

ས་མ་དང་།  །མ་ ་གོང་གི་འཇིམ་པ་དང་།  །འདི་ག མ་བ ས་པའི་གཅེར་ ང་ཡིན།  ། [ ] 

ས་རིང་བ་ ས་མ་ཡིན།  །ཐལ་གོང་ཉག་པ་འཇག་མ་ཡིན།  ། ་ ོང་ཆེ་བ་འཇིམ་པ་ཡིན།  །ཁ་

དོག་ལེགས་པ་ཚན་ ི་ཡིན།  །ཡན་ལག་མང་བས་འ ོ་མི་ཤེས།  །ཁ་ ་དོད་པས་ ་མི་ཤེས།  །འདི་

ལ་དམ་པ་འཛན་ལགས་སམ།  ། ོང་ག མ་ད ིངས་ ་གཟིགས་ན་ ་ཁང་ཡིན།  །ག ང་ནས་

ག་ ་ཐལ་མོ་ནམ་མཁའ་ལ་བ ན་པས།  བར་ ང་ལ་ཁོལ་མ་ནེ་ ང་གི་གསས་ཁང་ཞིག་ཝལ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ཏེ་གདའོ།  །དེ་ལ་ ལ་པོས་ཡང་ནན་ཏར་ གས་ད ེས་ནས་བདག་ནི་བོན་ཆོས་གང་ཡང་མི་

ང་ངོ་།  ། ོན་འབངས་ མས་ ང་བདག་བཞིན་ ོད་ག ངས་སོ།  །དེར་གཤེན་པོའི་ཚག་དེ་

མས་ལ་ག བས་ནམ་མཁའི་ ིང་པོ་མ་དགའ་ནས།  འདི་ ད་ཟེར་རོ།  ། ས་འདིར་བོན་ཆོས་

གཉིས་ ན་གཅིག་ ་མི་ཤོང་བར་འ ག་པས།  བོན་པོ་ མས་གཞན་ ་ ོན་ཟེར་རོ།  །དེ་ལ་

གཤེན་པོ་ མས་ནི་ནམ་མཁའ་ལ་འ ར་ཏེ།  ར་ ི་བ གས་གནས་དང་གཡའ་རི་གངས་ ག་

གསེབ་ ་གཤེགས་སོ།  །   

ས་དེར་ ཱཻ་རོ་ཙ་ན་དང་གཙང་ལེགས་ བ་ ིས་ གས་ ི་བོན་ མས་ཆོས་ ་བ ར།  གཙ་ 

འཁོར་གོ་རིམ་བ ེས[ད ིགས]ནས་ ོ་ ང་གདན་བ ར།  ་ག གས[ ིག་ཆགས]ཁོལ་ ་ ང་

ཞིང་མིང་ཡང་བ ར་རོ།  །དེ་ལ་ ན་པ་ནམ་མཁའ་ནན་བན་ ་ཡོད་པས་ག ངས་པ།  བདག་

འ ་ ན་པ་ནམ་མཁས་ཞང་ ང་ཨོ་ ན་དང་ ་གར་ ་ནག་ ་ཤ་ལ་སོགས་པ་མ་ ས་ལོ་ ཱའི་

་ཡང་བ ར།  ད་ ང་བ ད་ མས་ ོགས།  བདག་གཞན་དོན་ བ་ཚ་ཡི་རིག་འཛན་བ ེས།  

བོད་ ལ་ད ས་ ་འ ལ་ངག་བོན་ ི་བ ན་པ་བ ང་ མ་པས།  ལ་པོ་ ེན་ལ་བ ན་མོ་ངན་

གཡོ་ཆེ་བ་དང་།  ོན་པོ་ ་མ་མཁས་ལ་བན་བ ན་ ག་དོག་ཆེ་བས།  བ ན་པའི་གནས་མེད་

ད་ ་ནན་བན་བ ག  ེ་ཡིས་བཀའ་ ིམས་དམ་པ་དང་།  བོན་ ང་ ས་དང་ལས་ ིས་ བ་

པར་ཤེས་པ་ཡིན།  ེ་ཡི་བཀའ་འདའ་མ་བ ིས་ ེ་དང་རིག་པ་བ ན།  ། ོ་ལ་གཞན་བཏག་མ་

བཅང་སེམས་ལ་བོན་ཉིད་ ི་ ་ ག  །བ ན་མའོི་ངན་གཡོ་མ་བཤིག་བག་ཡངས་ ོད་ ་བ ག  ། 

དེ་ ར་སེམས་འདི་མཉམ་པར་ ོགས་དེ་རང་དོན་ བ།  །རང་དོན་ བ་པས་གཞན་དོན་ ན་

ིས་ བ།  །བདག་དང་གཞན་ ི་ད ེ་བ་ང་ལ་མེད།  །བོད་ ི་ ལ་པོ་མངའ་བདག་ ེ།  །སེམས་

དང་བོན་ཉིད་མ་འ ོར་ན།  །བདག་གཞན་གཉིས་མེད་དཀའ[ ི་མ་གང་]ལ་མཆི།  །བན་བ ན་

་བོའི་ངག་ལ་ཅི་ ེ་ཉན།  ། ན་པ་བདག་ནི་འཛན་པ་ ལ་མོད་ ི།  །མ་འོངས་ ི་མའི་ ས་ན་

སེམས་ཅན་བ ིད་ ང་དོན་ ད་ །  །འ ལ་ངག་བདེན་པའི་བོན་ནི་སོ་སོར་གཏེར་ ་ ས།  ། 

དེ་ཡི་ད ་ཡོག་ མ་ ིན་ ེད་ལ་ ིག  །ཅེས་ག ངས་སོ།  །   

དེ་ལ་ཡང་ ལ་པོས་ ས་པ།  འདི་ ི་མ་འོང་མ ེན་པ་ ལ་པའི་ །  ། ི་རབས་ ང་

བ ན་གསལ་བར་བཤད་པར་ །  །ཞེས་ག ངས་པས།  དེ་ལ་ཡང་ ན་པས་ ལ་པོ་ལ་ག ང་བ།  



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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མངའ་བདག་ ལ་པོ་ ན་གསོན་ཅིག  །ཞང་ ོན་འོག་མ་ མས་ ང་ ན་གསོན་ཅིག  ། ོགས་

བ འི་བདེ་གཤེགས་ མས་ ང་ ན་གསོན་ཅིག  ། ི་རབས་གཤེན་པོ་ མས་ ང་ ན་གསོན་ཅིག  ། 

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ མས་ ང་ ན་གསོན་ཅིག  །དགེ་གཙང་རིགས་དང་ ན་པའི་ ང་མི་

ན་ ང་གསོན།  །བཀའ་ ད་བ ད་ ིའི་ ིང་པོ་འ ལ་ངག་བོན།  ། ས་དང་ལས་ ིས་ བ་པ་

ཡིན་པ་ལ།  ། ང་ ང་ ོད་པ་ ས་པའི་ མ་ ིན་དེ།  ། ེ་ ོན་བན་བ ན་ ན་ལ་འོང་བར་

འ ག  །ག ང་ ང་བོན་ནི་ཆོས་ ་བ ར་བ་དང་།  །བཀའ་ ད་བོན་ལ་ཡིད་ཆེས་བོར་ནས་

ང་།  །བ ེ་ ད་འ ག་དོག[ ོགས་བ ག] ས་པའི་ མ་ ིན་ ིས།  ། ལ་ ིམས་སིལ་ ར་འ ོ་

བར་འ ར།  །ཞེས་ ན་པས་ག ངས་པ་ལ།  དེ་ལ་ཡང་ ལ་པོའི་ཞལ་ནས།  བ ན་པའི་ ལ་པོ་

ག ང་ ང་བོན།  །བདེན་པར་ ད་ ་མི་གསོད་བདག་ ང་ཡིད་ལ་འཇོག  །འདི་ ི་གཉིས་ ་

འཚལ་བར་ཤེས་ལགས་ཏེ།  །བན་བ ན་ ོན་པོ་བཀའ་ནན་ཆེ་བས་ལན།  ལས་ ི་ མ་ ིན་ ས་

འདིར་འ ང་ངམ་ ི་ ས་འ ང་།  །ཞེས་ག ངས་པས།  དེ་ལ་ཡང་ ན་པ་ནམ་མཁས་ག ངས་

པ༑  མངའ་བདག་ ལ་པོ་ལེགས་པར་གསོན།  །འ ལ་ངག་བདེན་པའི་བོན་འདི་ བ་པ་ཡིས།  ། 

ད ་ཡོག་འདི་དང་ ི་མ་གཉིས་ལ་འ ང་།  ། ས་འདིར་ ེ་ཡི་ ་ཚ་ ང་བ་དང་།  ། ོན་ ང་

བསམ་པ་ལོག་པ་དང་།  ། ་ ས་ མས་ ང་ ་ཚ་ ང་ལ་ད ས་ ་མི་གནས་པར།  །གཅིག་གི་

ལ་ས་གཅིག་གིས་ ོད་ཟེར་ཞིང་།  བཀའ་མི་བཙན་པར་ངོས་ ག་ཤེར་མོང་ ་ ་ ེས་པ་འ ང་།  ། 

བ ན་མོ་ མས་ ང་ ས་མི་ བ་པར་ ་ལ་འ མ།  །བ ན་པ་ངོ་ཚ་མེད་ཅིང་ནང་འ ག་

འ ང་།  །བོད་འབངས་ ིམས་ མས་བཤིགས་ཞིང་ ེ་ མས་འ །  །བོད་འདིར་བ ད་ ིས་ ལ་

པ་མང་བར་མཆིས།  ། ི་ ས་མཐའ་ལ་མི་བདེ་ ་ཚགས་འ ང་།  །ཞེས་ག ངས་པས།  ས་དེར་

ེ་ གས་མ་བདེ་ ན་ཆབ་ཤོར།  མ ྜལ་ཅིག་ ག་ ་བ ང་ ་ཆེན་ ན་པ་ལ་ ི་བོས་བ གས་

ནས་ ག་ ་ ལ།  ཟབ་ཆེན་ གས་ཅིག་གདན་ ་བཏིང་ནས་ ས་པ།  མཁས་པ་འ ན་དང་

ལ་བའི་བོན་ཆེན་ལགས།  །ང་བདག་ག ང་འཛན་ ལ་བས་ ན་བཟང་ །  ། ེར་ལ་འ ན་ ་

ལ་བས་བ ོད་ ལ་ག ང་།  ། གས་ལ་མངོན་ཤེས་གསལ་བས་ ན་མ ེན་པ།  ། ས་འདིའི་

ད ་ཡོག་ཅི་ཡིས་ ོག  ། ི་མ་མི་བདེ་ཅི་འ ་འ ང་།  །ཞེས་ ས་པས།  མཁས་པ་འ ན་ ་ ལ་

བས་ག ངས་པ།  ེ་ལགས་བཀའ་ ད་བདེན་པ་བོན་ ིས་ད ་ཡོག་ནི།  །ནམ་མཁའི་ཐོག་དང་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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འ ་ ེ་བ ོག་པ་དཀའ།  ། ང་ཞིག་ད ་ཡོག་བ ོག་པ་ན།  །བོན་ ེ་ ན་ལ་གཅེས་ ས་ ིས་ལ་

ོམ་ ་ ག  །མཆོད་འ ལ་ ག་འཚལ་ ི་དང་ ོས་ ིས་ ག་པ་ །  ། ིད་པའི་ ་འ ེ་ ན་ལ་

བཀའ་ ང་གཏོད།  །བསམ་ཡས་ ་མཆོད་ ལ་ ་ ས་ན་ད ་ཡོག་ ང་བར་མཆི།  ། ི་ ས་བོན་

འདི་ ས་ ང་མི་ བ་པར་རང་ གས་འ ང་།  །ད ་ཡོག་ ལ་པོ་ཉིད་ ི་ག ང་ ད་ ང་།  ། 

ར་མ་བཞིན་ ་ས་གཞི་ བ་པར་འཐོར།  ། ེ་དང་འབངས་གཉིས་ཁ་ལག་བ ེ།  །ངན་པའི་ ལ་

པོའི་ཆ་ གས་འཆང་།  །དེ་ ས་ངམ་ ི་འ ེ་ད ་ཡིས།  །མི་ མས་ ག་བ ལ་ཆེ་བར་མཆི།  །  

བ ན་པ་ མས་ལ་ད ་ཡོག་འ ང་བ་ནི།  ། ེ་ཡི་ ད་པ་བས་བན་ ང་ཆེ་བ་འ ང་།  །དགེ་

ོང་ ིམས་ལ་མི་གནས་ ེ་ཡི་འ ག་གཞི་ ེད།  །ས་ ག་རི་ ོད་མི་ ོང་དགོན་གནས་འཐབ་ར་

བ ོར།  །རང་རང་ངན་འཐབ་ ེད་ཅིང་སངས་ ས་བ ན་པ་བཤིག  །བ ན་པས་ ང་མ་ལེན་

ཅིང་ ེ་ཡི་འ ན་ ་ ེད།  །ཟོག་པོ་ཚད་ ་མཁན་ ིས་མི་ མས་འ ལ།  །དེ་ཚ་བོན་ ིས་ད ་

ཡོག་འ ང་བའི་ ་ ས་ཡིན།  ། གས་པ་ ན་ ང་མ ་འ ན་ ེད་ཅིང་ ོང་ཆོག་ ོད་པའི་

མཁན་པོར་འ ར།  །མཐའ་དམག་ མས་ ོན་ཁའི་ལོ་ཏོག་བཞིན་ ་འ ག  །བོད་འབངས་མི་

མས་འ ལ་ཅིང་འཁོལ།  ། ེད་ མས་ཉམས་ཤིང་དམའ་ ས་ན།  །བོན་འདི་དར་ཞིང་ ོད་

པར་མཆི།  །ཞེས་ག ངས་པས།  དེ་ལ་ཡང་ ལ་པོ་ ར་ གས་མ་བདེ་ ེ་དེ་འ འི་ ས་ནམ་

མཆིས་ ས་པས།  དེ་ལ་ ན་པ་ནམ་མཁའི་ཞལ་ནས།  གསོན་དང་བོད་ ི་ ལ་པོ་ལགས།  །  

ཉིད་ ི་ག ང་ ད་འདི་ཡང་བོད་ ལ་ད ས་ ་ གས་ལ་ཉིད་ ང་བར་ཆོད་ ེན་ ིས་ མ།  །  

ས་དང་བ ན་མོ་ངན་དམེ་འཆོར།  །ཉིད་ནས་ག ང་ ད་ག མ་ཙམ་ ས།  །བ ད་ ི་ ལ་

པས་ག ང་ ད་བ ད།  ། ི་རབས་བ ན་པ་ག ང་ ང་བོན་ལ་ག ང་བར་འ ར།  །དེ་ ིར་

བཀའ་ ད་བོན་ལ་གཅེས་པར་མཛད།  །དེ་ནས་ག ང་ ད་བ ན་ཙམ་ན།  ། ལ་ ིམས་སིལ་

ར་འ ོ་བའི་ ་ ས་འ ང་།  ། ་ནག་ ལ་ནས་འགོང་བོ་བོད་ ་འ ང་།  །དེ་ ས་ ལ་པོས་

ངན་དམེ་འཆོར[དེ་ ས་ ལ་པོས་ནང་དམེ་ ེད]།  །དམ་ཆོས་ ེ་གཉིས་གསར་ ིང་ ེས་ནས་

ང་།  །བན་བ ན་རང་མཚང་རང་གི་ ་བར་ ེད།  །དེ་ནས་ ལ་ ད་བ ་གཉིས་ ོགས་ཙམ་

ན༑  ༑བོད་ནས་ ལ་ ད་གཙང་མ་ ེད་པ་དཀའ།  ། ལ་ ད་ལད་པས་བོད་ ང་ལད།  །ཚ་ཚད་

ག་ ་ཁ་རལ་ ས།  །བོད་འབངས་བོན་ལ་མོས་པ་བག་ཙམ་འ ང་།  ། ་མཁར་ ན་ཡང་ ང་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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་ ེད།  ། ང་གཤེན་ལ་སོགས་མགོ་བོས་ ིང་།  །དེ་ནས་ ལ་ ད་བཅོ་ ་ཐལ་ཙམ་ན།  །མཐའ་

དམག་བོད་ ི་ ལ་ ་འཛན།  །སེམས་ཅན་ ན་ལ་མི་བདེ་ ་ཚགས་འ ང་།  །ཞེས་ག ངས་པ།  

ཡང་ ེ་ཡི་ གས་མ་བདེ་ནས་ཡང་ ས་པ།  མཁས་པར་ ོ་ ོང་ ན་པ་ལགས།  །དེ་ མས་ ང་

ས་ཅི་ཡིས་བ ོག  །དེ་ ས་ཆོས་ ི་བ ན་པ་ བ་པར་འ ར་ལགས་སམ།  །ག ང་ ང་བོན་

འདི་དར་བར་འོང་ལགས་སམ།  །ཞེས་ ས་པས།  ན་པ་ནམ་མཁས་ག ངས་པ།  ས་ངན་དེ་

མས་ ར་ཙམ་ ོས་པ་ཡིན།  ས་པར་ང་ཡི་དམ་ཚག་ བ་པའི་ ོབ་མ་བ་གོར་མཁས་པ་ལ།  

མ་འོང་ ན་པའི་མངོན་ཤེས་ཡོད་པས་ ིས།  །བ ོག་ཐབས་ ་མ་ཡོད་དེ་ ེ་ལ་ གས་ ལ་ཆེ།  ། 

ར་ཙམ་འཛན་པ་ ལ་ ིམས་དམ་ལ་བ ོན་པར་མཛད།  །བ ན་པ་ ན་ ང་འ ལ་ ིམས་

བ་པར་བ ང་།  ། ེ་བོ་ ན་ ང་ ེལ་དང་ངོ་ཚ་ ེ།  །རི་ ་ ང་ ་ལེགས་པར་ གས།  །  

བཀའ་ ད་ཟབ་མོའི་ག ང་ ་བ ོགས།  །ངམ་ ི་འ ེ་ད ་ཡས་ ིས་ཆོས།  །ས་འོག་ ་ལ་མཆོད་

པ་ ལ།  ། ང་ཞིག་ལོ་བདེ་ ་བདེ་འ ང་།  །ཆོས་ ི་བ ན་པ་ བ་པར་མི་འ ར་ཏེ།  །ཉམས་

པའི་ གས་ནི་ ་མ་འ ང་།  ། ེ་ལ་དམངས་ལོག་ ེད་པ་དང་།  ། ོས་ ་ ད་མེད་ལ་བཅོལ་བ་

དང་།  །བ ན་པས་ ད་མེད་བ ེན་པ་དང་།  ། ད་མེད་ཕག་ན་གསོ་ཞིང་ཁ་མ ་ ོར།  །དེ་ ས་

བ ད་མོའི་ ལ་པ་མང་བར་འ ང་།  །དེ་ ེས་ ལ་རབས་བ ་བ ན་ནས།  །མཐའ་མིས་བོད་

ལ་ ་བར་འ ར།  །ཚ་ཚད་ ་བ ་ཁ་རལ་ ས།  །བོད་འབངས་ ོད་པ་རང་ཁར་འ ོ།  །མི་ ེ་

མས་ ང་འབངས་ ་ ང་།  །དེ་ནས་ག ང་རབས་བ ་ད ་ནས།  །ངམ་ ི་འ ེ་གཅིག་ ་ནག་

ལ་ནས་བོད་ ་འོང་།  །བ ན་པ་ ད་མེད་ ེས་པའི་ ིང་ལ་འཇག  །བ ན་པས་ ེག་ཆོས་ ེད་

པ་འོང་།  ། ད་མེད་ ེས་པར་དད་པ་འོང་།  ། ེ་བོས་གོས་སེར་ ོན་པ་འོང་།  །ངམ་ ི་འ ེ་

གས་ཡིན་ ིར་ །  །གོས་དང་ ་ ང་མི་མ ན་གོན།  །མདའ་ ེད[ཞ་ ]དང་ ་ལེན་པ་

འ ང་།  ། ིང་ ེ་མེད་པས་འ ོ་བ་འ ལ།  །ས་གཞི་གནས་གཞི་ ར་མ་བཞིན་ ་བཀང་།  །དེ་

ས་བ ན་པ་ ིམས་ ན་ཤིན་ ་ ང་།  ། གས་པ་དམ་ ན་བཙལ་བ་དཀའ།  ། ེ་བོ་ངོ་ཚ་

བ ང་བ་དཀོན།  །དེ་འ འི་ ས་ན་ག ང་རབ་ ེན་ལ་རིན་གོང་གཅོད།  ། ག་ ོར་ ས་ ིས་

ངན་རེས་ ེད།  །བཀའ་ ད་ ན་ལ་བ ེ་ ད་ ེད།  །བདེ་གཤེགས་དགོངས་པ་བས་སེམས་ཅན་

ི་བསམ་ ོ་ ོ།  །ཆད་ ་བ ན་པ[ཆད་ འི་ ོན་པ]མང་ ་འ ང་།  །ཕ་ [ ན]ནང་འཐབ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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མཁོན་ཟས་ཟ།  །ཕ་ཡི་ཟས་ལས་ད འི་ཟས་ཟོས་པ་ལ་དགའ་བ་འ ང་།  །དེ་ ས་མི་མགོ་ ན་

ིས་ ེད་ ས་ །  །ངམ་ ི་འ ེ་ཞིག་བོད་ ་འོང་།  །ཤར་ནས་ བ་ ་མེ་འོད་འ ང་།  །ས་ 

བ ད་རི་ལ་ཤོར་བའི་ གས་ ་ས་གཡོས་འ ང་།  །འ ་ཡི་བ ད་ མས་བབ་ སི་ ང་།  །བསོད་ 

ནམས་འ ིབ་པའི་ གས་ ་དགེ་བ་མི་ ོད་འ ར།  །རང་གི་གནས་གཞི་ ལ་ཞིང་བཙང་ཟེར[ས] 

ཞིང་ད ་ལ་ ེར།  །ཤར་ནས་ བ་ ་མེ་འོད་དམར་པོས་ནམ་མཁའི་ ེད་ཙམ་ཁེངས་ནས་འོང་།  ། 

མི་ལ་ནད་དང་ གས་ལ་ཡམས།  ། ེད་བགོས་ཙམ་ ་བ ག་པར་འ ར།  །བ ོག་པའི་ཐབས་

ནི་ཤིན་ ་དཀའ།  །མི་ ག་ ེ་འཆི་ ན་པར་ ིས་ལ་སེམས་ལ་བདེ་བ་ཚལ།  ། ེད་ཆོས་ མས་

ཉམས་ཤིང་དམའ་ ས་ །  །འ ལ་ངག་བོན་ ི་བ ན་པ་དར་བར་འོང་།  །གཤེན་རབ་ཆ་འཛན་

མས་ ིས་ཁ་ལོ་ ེན་ ་བ ར།  །ང་ཡི་བ ན་པ་ ས་ལ་བབ་ ས་ །  ། ས་པས་མི་ བ་ ལ་

པས་ ེལ།  །འདི་ནས་ལོ་ ངས་ མ་ ོང་ ག་བ ་དང་ མ་ ་ ་ད ་ནས།  ། ན་པ་ང་ཡི་ ལ་

པ་ནི།  །མཐའ་འཁོབ་ ལ་ ་འ ང་བར་འ ར་ནས།  །བོན་ཉིད་དོན་ མས་བབ་ ིས་ཉམས་ ་

ལེན།  །གཞན་ཡང་ཤེས་རབ་ཆེ་ཞིང་གཟའ་གཏད་ ང་།  །བན་མིན་བོན་མིན་ ེ་བོ་ ང་།  ། ོན་

པའི་ཆ་ ད་དེ་ལ་བབ་ ི་ལས་ཅན་ ན་ལ་ ེལ།  ། ན་པ་ང་ནི་ ་ངན་མི་འདའ་ཚ་ཡི་རིག་

འཛན་ཐོབ།  །འཛམ་ ིང་བ ོར་ཞིང་ ལ་ ན་ ིན་ ིས་བ བ།  །ལས་ཅན་ཉམས་ ོགས་ ལ་

ཞིང་གདམས་པ་ ོན།  །ཞེས་ག ངས་སོ།  ། 

དེ་ ར་ ི་ ང་ ེ་བཙན་དང་།  ཚ་ ངས་ཟ་ ོང་དཀར་མ་ལ་ ས་ག མ་ ེས་བའི་ཆེ་བ།  

ི་ ་ ི་བཙན་པོ།  འ ིང་བ་ ་ནེ་བཙན་པོ།  ང་བ་ ་ ག་བཙན་པོ་དང་ག མ་མོ།  ། ན་མ་

ཚ་ ང་ཟ་ཡིན་ལ།  ཆེན་མ་ ལ་མོ་བ ན་ལ་ ས་མེད།  ་ ག་གིས་ ་ནམ་ ་ཚ་ ་ ང་གི་ཚ་

བོ་བསད་པས།  ། ་ ག་གཙང་གི་ ་ལག་ ་ གས་སོ།  །དེ་ལ་ཚ་ ང་ཟས་ཆེན་ ན་ ི་འ ག་

དོག་དང་།  མོའི་ ་ གས་པའི་ ིང་ནད་ལ།  ལ་པོ་ལ་ ག་བཏང་ནས་བ ོངས་པའོ།  །དེ་ཡང་

གཉེན་ ིད་ ས་ནས་ལོ་ག མ་ནས་ ོངས་ཏེ།  ལོ་ ་བ ་ ་ ག་བཞེས་ནས་འདས།  ལ་སར་

འ ིང་བ་ ་ནེ་བཙན་པོ་བཏོན་ཏེ་ལོ་ག མ་ཐམས་ཅད་བདེ་བར་ ང་ནས་ ེ།  དེ་ནས་འདས་

སོ༑  ༑ ིད་པ་ ད་ ི་ཁ་ ང་ནས་ ི་ ་ ོངས།  ཞེས་པ་ ང་བ་ ་ ག་བཙན་པོ་ཡང་ཟེར།  སད་

ནེ་ར་འཇིང་ཡོན་ལ།  བ་ནེ་འཛན་ ག་པ་ཟེར་བ་ལ་ ས་ག མ་ ང་བ།  གཙང་མ།  དར་མ།  



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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རལ་བ་ཅན་དང་ག མ་མོ།  །གཙང་མ་ མ།  དར་མ་ ག  རལ་བ་ཅན་ ིས་འ ང་ཟ་ ་ ན་

ན་མར་བཞེས་པས།  ས་ ི་ ེ་འོད་ ང་འ ངས།  འཕན་ཟ་འཕན་ ལ་མ་ཆེན་མ་ཡིན་པ་ལ།  

ས་ ི་ ེ་ མ་བ ན་འ ངས།  དེའི་ ས་ཁོང་གཉིས་ཁ་མ་འཆམ་ཏེ་བོད་ད ་ ་དང་གཡོན་ ་

འཐབ།  མངའ་རིས་ ལ་ཁམས་གཏིང་ནས་འ གས།  ས་ ི་ ེ་ མ་བ ན་འ ོས་འཁམ་ ས་

བ ོངས།  འབངས་ ིས་ཁེང་ལོག་ ང་།  ོན་ ན་པ་དང་ཅོ་ཟ་དང་ ེ་ནེ་ ་དང་ག མ་ ིས་

ག ངས་པ་ ར་མི་བདེ་ ་ཚགས་ ང་།  དེ་ནས་ ང་དར་མ་རལ་བ་ཅན་དང་།  དེའི་ ས་ ི་

མ་བཙན་པོ་དང་།  ི་ ེ་འོད་ ང་དང་།  ངམ་ ག་ར་ ་གོང་དང་བཞིས།  ་ནག་ག ག་

ཁང་གི་ ལ་པོ་ལ།  འདི་ཅིས་ལན་ ིས་པས།  ག ག་ལག་གབ་ཙ་ མ་བ ་ ག་ ་ཁ་ ེས་ནས་

བ ས་པས།  པ ྨ་ས་བྷ་བ་དང་།  ཨིན་ ་བྷོ་ཏེ་ས ་གཉིས་ལ་སོགས་ ་གར་ ི་ངན་ཐབས་ ིས།  

བོད་ ང་བའི་ལས་ ས་འ ག  ་གར་ ི་ཆོས་བོད་ ི་ ་གཉན་ ིས་མ་བཞེད་པར་འ ག  བོད་ 

ལ་བ ་ཤིས་པའི་བོན་བ བ།  ་གཤེན་ མས་ལ་མངན་བ ང་བ་དང་གསས་ཁང་ མས་ ི་

ད ་འཕང་ ད་པས་ལན་པར་འ ག  དེ་ཡང་ག ག་ལག་ཁང་བོད་ ང་བའི་ས་ངན་པར་ ིག་

འ ག་པས་བཤགིས།  ་གར་ ི་བན་དྷེ་དང་དགེ་འ ན་པ་ མས་ལ་བཀའ་ཆད་ཕོབ།  དི་པའི་ 

་གཉན་མཆདོ་ལ།  བོན་པོའི་བ ེན་ གས་ཤགི  ཟེར་བ་ལ་ ེ་མ་ད ེས་པར་ག ངས་པ།  ་ཁང་ 

བཤིག་ ་མེད་ཡབ་ ེས་ ི་ གས་དམ་ཡིན་ག ངས་ནས་བན་དྷེ་ མས་ལ་བཀའ་བ ོན་ ས་སོ།  །   

ད་ ེད་ མས་འཚགས་དང་ ས་ནས།  ལོ་ ཱ་བ་ ་བ་དཔལ་ ེགས་དང་ ས་དང་མ་

འ མ་པ་དང་།  བ་ནམ་མཁའི་ ིང་པོ་དང་།  ེར་ ག་བཙན་དང་།  ན་ཁ་དཔལ་ ི་ཡོན་

ཏན་དང་།  ་ཨ་ཙ་ར་རིན་ཆེན་མཆོག་དང་།  ཨ་ན་ན་ ་ནན་དང་།  ཉང་ཏིང་འཛན་དང་

བ ད་ལ་བཀའ་བ ོན་ ེད་པས།  ན་ཁ་དཔལ་ ི་ཡོན་ཏན་ན་རེ།  ཉི་ ་འདི་ནོངས་ ས་པས།  

ེ་ན་རེ།  ་ནག་གི་ག ག་ལག་བ ོར་བས།  ལ་པོ་ཆོས་ ིས་ ང་བ(མངའ་བདག  ) ི་རལ་པ་

ཅན་ཡིན།  ཆོས་ ི་ཐན་ངན་ ོས་ཁ་དཔལ་ ི་ ེ་བ་ཡིན།  ་ལ་ཐན་ ང་བས་ཆིབས་ ངས་མ་

ག ་བ ར་ལ་གཤོག་པ་ ེས་པ་ཡིན།  དེ་མིན་ ང་ཐན་ངན་ཐམས་ཅད་དངོས་ ་ ང་།  ས་

་ནེ་བཙན་པོས་ཞང་ ང་བསད།  ་ནེ་རིང་མོས་དམེ་ ིར་ ོང་།  ་ ག་བཙན་པོས་ཞང་པོ་

བ ོངས།  མ་ ན་མས་སད་ནེ་ལེགས་ལ་ ག་ ད།  མ་ཚ་ ང་ཟས་ ེ་ལ་ ག་ ངས།  དེར་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
   

  ‐ 144 ‐

་ག མ་ ིས་ཚ་ ང་ཟ་ ོན་ཕབ་བ ོངས།  འ ོང་འཁམ་ ་ ེ་ལ་ཐོང་ཤ་ ས།  ེ་ ོང་བཙན་

མ་པོ་ཡན་ཆད་ །  ས་འདི་ ་ ་མ་ ང་བ་ལ།  ་གར་ ི་ཆོས་ ོད་པ་ ན་ཆད་ལ་ ང་  

བས་འདི་ག ག་ལག་མཁན་ ིས་ཟེར་བ་བདེན་ནོ་ཟེར་རོ།  ། ན་ཁ་དཔལ་ ིས་ན་རེ།  དེ་ ག་

ཡིན་ན་བོན་ ི་ ་དང་བོན་ ོང་ལ་བོས་ན།  ངེད་ ི་ག ག་ལག་ཁང་ལ་ གས་ཅིག་ ང་།  གས་ 

མ་ ང་ན་བཀའ་བ ོན་མ་མཛད་ཅེས་ ས་པས།  དེ་ལ་ ་ ས་དང་།  ོན་པོ་ མས་ ིས་ ེའི་

མ ར་ ་དང་བོན་ ོང་ལ་བོས་ནས།  བོན་ བ་ནས་ཆོས་ཉམས་ ་ ངས་པས་ལན་ན།  གས་

དང་མཚན་མ་ ར་ ་ཐོན་ཅིག་ ས་པས།  ཅོ་ མ་གོང་མ་རིན་ ིས[ ེའི་མ ར་ ་དང་བོན་ ི་

ང་མ་ མས་ ིས]གནམ་ལ་ཐོག་ཕབས་ནས་བསམ་ཡས་མཆིམ་ འི་ ག་ལ་ བ།  ག་ ེ་ནས་

བ ིལ།  བཅོང་གཙང་པོའི་ག ང་ལ་ ར།  བན་དྷེ་མི་བ ན་ཐོག་གིས་བསད།  ལ་པོ་ ང་དར་

མས་ཆོས་ ེད་ལ་ཆད་པ་བཅད།  དགེ་ ོང་འགའ་རེ་ལ་བ་དམར་དང་ ང་དམར་ ི་པགས་པའི་

གཡང་གཞི་བ ོན་ནས།  ི་དང་བཅས་ནས་རི་ གས་གཤོར་ ་བཏང་།  ཆོས་ ེད་ལ་ ལ་མ་

བ གས། ་ ང་དཔལ་ ི་ ོ་ ེས་ ལ་པོ་བ ོངས།  བ་ནམ་མཁའ་དཀར་ནག་གིས་ཞགས་

པས་བ ང་།  ན་ཁ་ཆབ་ལ་བ ར།  ་ཨ་ཙ་ར་རིན་ཆེན།  བ ན་མོས་ནལ་ ི་ ་བསད།  བོན་

ི་ད ་ཡོག་གིས་ཆོས་འ ལ་བ་ལན་གཅིག་ བ་པའོ།  །   

དེ་ནས་ ང་དར་མའི་ ས་ ི་དར་མ་འོད་ ང་།  དེའི་ ས་མངའ་བདག་དཔལ་མགོན་

བཙན་དང་ ི་བཙན་མགོ་བ ེན་གཉིས་ཡིན།  དཔལ་འཁོར་ནི་ ་མོ་ ང་ལོ་ལ།  བ ་གཉིས་

ལོན་ནས་ཡབ་འདས།  བཅོ་ ་ནས་ ལ་ས་བ ང་།  ་ཁང་བ ་ འི་ཁ་གསོས་ཆོས་ ོད།  མ་

་སོ་གཅིག་ལོན་ནས་ཤམ་པོ་ན་འདས།  དཔལ་མགོན་བཙན་ལ་ ས་གཉིས་འ ངས་པ་ནི།  བ ་ 

ཤིས་བ ེགས་པ་དཔལ་དང་།  ི་ ེ་ཉི་མ་མགོན་དང་གཉིས་ ང་།  བ ་ཤིས་བ ེགས་པ་དཔལ་

་རང་ ་གཤེགས།  བ ་ཤིས་བ ེགས་ ི་ ་ ད།  དཔལ་དེ།  འོད་དེ།  ིད་དེ་ག མ་ཡིན།  

དཔལ་དེ་ལ་ག མ།  ཁབ་ ང་ཐང་ ་ ལ་བ།  ིང་བ་ ་ ེ་བ།  ང་ལོང་ ་ ོར་བ་ག མ་

ཡིན།  འོད་དེའི་ ད་ མ་པ།  འཕན་པོ།  ཡར་ ང་བ་ག མ་ཡིན།  ིད་དེའི་ ས།  ིད་པ།  

འཇད་པ།  ཉོང་ ོད་པ་ཡིན།  ིད་དེ་ཉི་མ་མགོན་ལ་ ས་ག མ།  དཔལ་མགོན།  བ ་ཤིས་

མགོན།  ེ་བ ན་མགོན།  དཔལ་མགོན་ ི་ ད།  མང་ ལ་ ི་ ལ་ ད་ ེད།  བ ་ཤིས་མགོན་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ི་ ད།  ཞང་ ང་ ་རང་།  ཡ་ཙའི་མི་ ད་འདི་ མས་ཡིན།  ེ་ག ག་གི་ ད།  ་ ་བ།  ང་

ོ་བ།  མོན་ ལ་བ་ཡིན་ ི་ ེ་ཉི་མ་མགོན་ ལ་ད ས་གཙང་ནས་གཙང་ ིའི་ཁ་ ེན་ལ་བ ར་

ཏེ༑  ་གེ་ཡར་ ང་མངའ་རིས་ ི་ ལ་རབས་སོ།  ། ི་བཙན་མགོ་གཉེན་ལ་ ་གཉིས།  ོང་ངེ་།  

ཁོད་རེ་གཉིས།  ོང་ངེ་ལ་ ་གཉིས།  ན་ག་ར་ཙ།  ཚར་ཙ་གཉིས་ཡིན།  ོང་ངེ་ཕ་ ་ག མ་རབ་

་ ང་།  ོང་ངེའི་མིང་ ་ ་མ་ཤེར་འོད་ ་བཏགས།  ཆོས་ ོད་པས་དེ་ ིས་ཆོས་དར།  ཁོད་

རེས་ ལ་ས་བ ང་ཡང་ ལ་ ད་འབངས་ ་ཆད་དོ། །དེ་ ར་བོན་ཆོས་གཉིས་ ང་དང་པོ་བོན་

༑  བར་ན་ཆོས་ ང་།  ཡང་ཆོས་ བ།  བོན་དར།  དེ་ནས་བོད་ ་བོན་དང་ཆོས་གཉིས་ཀ་ ོད།  

ཐ་མ་ཆོས་ བ།  བོན་ ིས་ལ་ཡོག་ ང་བའོ།  ། ི་ ང་ ེ་བཙན་མན་ཆད་ལ་བོན་ ི་གསས་ཁང་

དང་མཆོད་ ེན་ ང་བ་ནི།  བན་དྷེས་བཤིག་ཅིང་ཉིང་ཞལ་ ས་པའོ།  །ཆོས་ ི་ ་ཁང་དང་

མཆོད་ ེན་དེ་མན་ཆད་ ་བ ིགས་པའོ།  ། ོན་ ི་གཤེན་པོ་ གས་ ེ་མི་ ང་གིས།  བོན་ ི་

ད ་ཡོག་གིས་ ལ་ ི་ ད་ལ་ཡོང་།  ོན་ལམ་ ོབས་ ིས་བོན་ མས་མཐའ་ནས་དར་བར་

འོང་།  ི་རབས་གཤེན་པོ་ ོལ་བ་མ་ཞན་ཅིག  ལ་ ོན་གཤེན་ག མ་ཇི་ ར་ ང་ གས་དང་།  

བོན་ཆོས་ཇི་ ར་དར་ བ་དང་།  ི་ ས་ཇི་ ར་འོང་ གས་བ ན་པའོ།  །དེ་ ར་བ གས་པ་

རིན་ཆེན་ ིང་ གས་ཞེས་པ།  ི་རབས་དོན་ ་རིག་འཛན་བཀའ་བ ོས་ནས།  ན་པ་ནམ་

མཁའ་བདག་གིས་ཡི་གེར་བཀོད་དོ།  །བ གས་པ་རིན་ཆེན་ ིང་ གས་ཞེས་ ་བ་ ོགས་སོ།  །  

ད་ ང་མན་ངག་ ན་ལ་ ་དག་དང་ཆད་འཇག་བ ་ཡིག་ ང་ [ ]བ ད་ནས་ ིས་པ་དགེའོ།  ། 

ེར་ནམ་ས་བདག་ ་བ ད།  ་ ་སིག  ག ང་ ང་བོན་ ི་ ་བ གས་ཞེས་ ་བ།  བོན་དར་

བ་ ང་ ལ་ ེང་གཞིའི་ ལ་ ་ག ངས་པ་བཀོད་དེ།  ་ཆེན་ ན་པ་ནམ་མཁའ་དང་།  གཅོ་

ཟ་བོན་མོ་ལ་སོགས།  ད་ ེ་དང་ ང་དོན་མན་ངག་ ་ཚད་ལ་སོགས།  བོན་ ོ་ཐ་དག་མ ེན་

པ༑  བ་པ་བ ེམས་ཤིང་འ ོ་དོན་ ས་པ།  ཚའི་རིག་འཛན་ཤེས་ ་ཐམས་ཅད་ས་ལེ་མ ེན་པ།  

མ་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་ ན་པའི་ ེར་ ངས་ཆེན་པོ་ མས་ ིས་ ི་རབས་

གཤེན་པོ་ མས་ ི་ཐེ་ཚམ་སེལ་ཞིང་ཡིད་ཆེས་བ ེད་པའི་ ིར།  བཀའ་ ས་བཏབ་ནས་གཏེར་

་ ས།  ལས་ཅན་གཅིག་དང་འ ད་པར་ཤོག  ཅེས་ ོན་ལམ་བཏབ་ནས་ ས་སོ།  ། ང་གཏེར་

གསང་བའི་བོན་ ོར་ཡིན།      



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ོད་འ ལ་ ད་ ི་བ གས་པ།  བར་གསང་བ ད་ ི་བ གས་པ།   

ད་ ག་ བ་ཆོས་ ད་ ི་བ གས་པ་བ གས་སོ།། 
   

༼ ོད་འ ལ་ ད་ ་ིབ གས་པ། ༽ 

 
སད་ ེར་ ངས་ཞི་ ་ ན་ ན།  བོད་ ད་ །  ་གཤེན་ ོན་པ་ག མ་ལ་ ག་འཚལ་

ལོ༑  ༑བོན་ ི་ ་ལས་ ོགས་ ར་ ལ།  །འ ོ་བའི་དོན་ལ་རབ་ ལ་ཏེ།  ། ་ག ང་ གས་ལ་མོས་

བ ལ་པས།  །འཛམ་ ་ ིང་ལ་རབ་ ལ་པ།  ། ལ་ ་བསམ་འདས་ ངས་མང་ ེ།  ། ིར་འ ོ་བ་

སེམས་ཅན་ ི་དོན་ལ་ ་མ་ཞིག་ག ང་ཡང་།  བོན་ ི་ ོ་མོ་བ ད་ ི་བཞི་ ོང་ལས་ ང་ ་ ོན་ 

ཏེ༑  བཀའ་བ གས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ ིང་ གས།  ག ང་ ང་བོན་ ི་ལོ་ ས་ ་ ང་ ོན་ཏེ།  

ོན་དང་ ོན་ ི་ ས་ཙམ་ན་ཡང་།  བ ན་པ་བོན་དང་ ོན་པའི་བོན་གཤེན་ཡང་མང་ ་དར་

ཞིང་རིམ་ ིས་ ང་བ་ལགས་སོ།  །བ ལ་ ིད་འ ང་བ་ག མ་ ི་ཆགས་འཇིག་མང་ ་ ང་།  

སེམས་ཅན་ལས་ ི་ ེ་འཕེལ་ཡང་མང་ ་ ང་ངོ་།  །དེ་ནས་ ེན་ས་གཞི་ལས་ ིས་ ིད་པ་ཆགས་

པའི་ ེས་ལ།  བ ན་པ་ཁད་ ིས་ཆགས་པ་ནི་འ ང་བ་ ་ ་ ན་ ིས་ བ་པས།  གཤེན་པོའི་

ོབས་ མ་ནས།  ོང་ག མ་ཁད་ ིས་ཆགས།  དེ་ལ་ ི་ཤིང་ནགས་ཚལ་ ེ་ ་རིམ་ ིས་ཆགས།  

དེ་ལ་འ ལ་བའི་གཤེན་ ག་ ིད་པ་ནི།  གས་ ེ་ད ིངས་ ི་ཕོ་ ང་ས་དཀར་ ོན་ ེང་ནས།  

ག ང་ ང་མི་འ ར་བའི་ད ིངས་ ོགས་དང་རིས་ ་མ་ ང་བའི་གནས་ན་བ ན་པའི་མངའ་

བདག  འ ོ་བའི་འ ེན་ ོན་ གས་ ེའི་མངའ་བདག  ན་ ་བཟང་པོ་ཉིད་ ིས་འ ོ་བའི་

དོན་ ་འོད་ཟེར་འ མ་ ག་ ངས་མེད་པ་བ ེས་ནས་ ོགས་བ འི་ ོན་པ་ མས་ལ་བ ལ་

བཏབ་ ེ།  ོང་ག མ་འཇིག་ ེན་ཟ་འོག་ཏིང་ ིམ་བཞིན་ ་ཆགས།  ོན་པའི་ ་ཡང་གསལ་

ོན་བཞིན་ ་ ན་ལ་ བ།  དེ་ལ་ ོན་པ་ག མ་ ིས་གནས་རེ་རེ་བ ་ཤིས་ ི་གནས་རེ་བ ོས།  



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ོབ་པའི་ ་རེ་བ ོས།  འ ེན་པའི་གཤེན་རེ་བ ོས།  ད་པར་ ་ ོན་ལམ་ ི་གནས་ ིང་བཞི་

ོང་གི་ད ས།  མཛད་པ་ ག་ ་བཞག་པའི་ས།  འཛམ་ ིང་ ་ ོན་ལམ་ས་གནས་བ ་ཤིས་

གནས་ནི།  ཤར་ ས་འཕགས་པོ་འ ལ་བའི་གནས།  ག ང་ ང་ བ་པའི་གནས།  གསས་ཁང་

ག ང་ ང་ཁང་རི་བ ེགས་པ།  འ ལ་བའི་གཤེན་བ་རབ་ ིང་བཞི།  ལ་པའི་གཤེན་ཐམས་

ཅད་དེ་ ལ་བ།  ཡས་ ་ ིན་ ོན་ལམ།  ཏིང་ངེ་འཛན་ལ་གནས་པས་ མས་པའི་སེམས་བ ེད།  

ོན་ལམ་ ོ་འཛམ་ ིང་ ་འདེབས།  ཐར་བར་སངས་མི་ །  ངན་འ ོར་ ོན་ལམ་མ ས་མི་

ང་།  ང་ ་མི་ ན་ ་འ ལ་བའི་གནས་བསམ་ ིང་འ ལ་ ི་གནས།  གསས་ཁང་འཁོར་ལོ་

བ ེགས་པ།  འ ལ་བའི་གཤནེ་བ་རབ་ ིང་ ོལ།  ལ་པའི་གཤེན་ མས་པ་མ་ི ང་།  ཡས་ཤངི་ 

ི་དང་ ོལ་འདེབས།  ིག་ ང་གི་ལས་ལ་གནས་པས་ཚ་རིང་།  ཐར་པར་སངས་མི་ ས།  ིག་

ང་གི་ ོབས་ ིས་ངན་འ ོར་མི་ ང་།  ོན་ལམ་ ོ་འཛམ་ ་ ིང་ ་འདེབས།  བ་བ་ ང་

ོད་ །  འ ལ་བའི་གནས་མེ་ཏོག་པད་མ་འོད་ ི་ ིང་།  གསས་ཁང་ ེ་ ག་པད་མའི་གནས།  

འ ལ་བའི་གཤེན་ ི་ ང་ ལ་བ།  ལ་པའི་གཤེན་འོད་ཆེན་གསལ་ ོན།  ཡས་མར་མེ་དང་མེ་

ཏོག་ལ་ ོད།  ོན་ལམ་ ོ་འཛམ་ ་ ིང་ ་འདེབས།  ཐར་པར་སངས་མི་ །  ོན་ལམ་ ོབས་

ིས་ངན་འ ོར་མི་ ང་།  ོ་འཛམ་ ་ ིང་ ་འ ལ་བའི་གནས།  འོལ་མོ་ ང་རིང་།  གསས་

ཁང་ཤམ་པོ་ ་ ེ།  འ ལ་བའི་གཤེན་རབ་ ེ་འོ་ག ང་ཆེན།  ལ་པའི་གཤེན་ཐེག་པ་ད ་ལ་

ོད་པའི་གཤེན་ད །  ཡས་ཐ་དག་གི་ལས་ལ་ ོད།  བོན་ཐེག་པ་རིམ་ད འི་ག ང་འ ེལ།  

ོན་ལམ་སངས་ ས་པར་འདེབས།  ཡར་སངས་ ས་པའི་ས་ལ་ཐར་བའི་འ ས་ ་ཡང་ཡོད།  

མར་ངན་འ ོའི་ ིག་པ་ཡང་ཡོད།  ལས་དཀར་ནག་གང་ཡང་ཡོད།  ིན་ བས་ ོབས་ ིས་ངན་

འ ོ་དགག་ ་ཡོད།  ། 

དེ་ལ་ ོབ་པའི་ ་རེ་བ ོས་པ་ནི།  ནམ་མཁའ་མཐོ་ ག་ད ིངས་ནས་ ལ་ཏེ།  མིའི་

མགོན་ལ་བཏང་པ་ནི།  ི་ ་གོང་ ་སང་།  ད ་བ ན་འ ལ་མོར་བཤོས་པ་ལས།  ིང་བཞིའི་

་དང་ ལ་པ་ནི།  ་ཏིང་ ང་དཀར་པོ་དེ་ཤར་ ས་འཕགས་པོའི་ ་ ་གཤེགས།  ིང་ ེ་ ་

ལ་དེ།  ང་ ་མི་ ན་ ི་ ་ ་གཤེགས།  ན་ནམ་ ག་མོ་དེ།  བ་བ་ ང་ ོད་ ི་ ་ ་

གཤེགས།  ི་ཤེས་དཀོར་དེ་ ོ་འཛམ་ ་ ིང་གི་ ་ ་གཤེགས།  དེ་ནས་བ ན་པ་རིམ་ ིས་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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གས་པ་ནི།  དང་པོ་དཔག་ ་མེད་པའི་ ོན་རོལ་ །  གཤེན་རབ་དོན་ལ་རབ་བ ོན།  དོན་ལ་

དཔེ་ ད།  དོན་ལ་རབ་ ོད།  དེ་ ར་ག མ་ ིས་བ ན་པ་མཛད།  དཔག་མེད་ འི་ ས་ །  

ཤེལ་ལེ་འོད་དཀར་དམིགས་པ་རིམ་ཟིལ།  དེ་ ར་ག མ་ ིས་བ ན་པ་མཛད།  དེ་ནས་ ི་བའི་

ས་ །  ི་ ལ་ ག་པས་བ ན་པ་བ ན།  ེང་གི་ ས་ །  ས་ ོང་དཔལ་འ ོར་ ིས་བ ན་

པ་མཛད།  དེ་ནས་བ ་བའི་ ས་ ་གསང་བ་འ ས་པས་བ ན་པ་མཛད།  དེ་ནས་ ི་ཤེལ་

དཀར་པོའི་ གས་ ི་ ལ་པ།  བ ་བའི་ ས་ ་ ལ་ཏེ་ག ང་ ད་ ི་ ལ་པོ་ ག་ ་ ལ་པ་ན།ི  

ད ་གཤེན་ འི་ག ང་ ད།  ཤག་གར་གསས་ ི་ག ང་ ད།  ཧོས་གནམ་གསས་ ི་ག ང་ ད།  

དཔོ་གསས་ ེ་ཡི་ག ང་ ད།  ་ ོད་གསས་ ི་ག ང་ ད།  གཉན་མཁའ་འ ིང་གི་ག ང་

ད་དོ།  ། 

དང་པོ་ད ་གཤེན་ འི་ག ང་ ད་ཇི་ ར་ལགས་ན།  གཤེན་ འི་ གས་ ི་ ལ་པ་ལས།  

འོད་ ག་ལ་དམར་བ་ཅིག་ད ་རི་ ག་པོའི་ ེ་ལ་བབ་པ་ལ།  རིན་པོ་ཆེའི་མི་ལ་ཐོད་མདའ་

གང་བཅིང་པ་ཞིག་གདའ་བ་དང་།  དེ་ལ་མཚན་བཏགས་པ།  མེས་པོ་ད ་ ག་ ིར་ཞོན།  དེ་

དང་ ་ཟ་ ང་ ག་མ་བཤོས་པ་ལ།  ད ་བ ན་བཞེར་ ི་ ལ་པོ་དེ་དང་ ་ མ་ ལ་མོར་བཤོས་ 

པ་ལ།  ད ་བ ན་ ལ་བ།  དེ་དང་རིང་ནམ་ ལ་མོར་བཤོས་པ་ལ།  ད ་ ལ་ལན་ ི་ཐེམ་པ་

ས།  དེ་དང་ ་ཟ་འ ལ་མོར་བཤོས་པ་ལ།  ད ་ ལ་ཐདོ་དཀར།  དེའི་ཚ་དེའ་ི ས་ན།  གཤེན་

གསང་བ་འ ས་པ།  འི་ ་ ི་མེད་དག་པ་ ་བའི་ ར་ ལ་ནས།  ། ོགས་ ་གཤེན་ ་འོད་

དཀར་ལ།  །འ ོ་བ་འ ལ་བའི་བོན་ ང་མནོས།  །འ མ་ ི་ ོག་གི་ ེ་ཅན་ལ།  །ཤེས་རབ་ མ་

ག མ་ ོ་ ལ་ ང་།  ། ིད་པ་འ ར་མེད་ག ག་ ད་ལ།  །མི་བ ེད་གསང་བའི་དབང་ག མ་

མནོས།  །དེ་ནས་གཤེན་ འི་ཞལ་ནས།  ངས་ལོངས་ ོད་ ོགས་པའི་ ་ལས་མ་ཐོབ།  ེད་ ིས་

ཅིར་ཡང་ ལ་པའི་ ་ ་བ་ཐོབ་པས།  ས་ག་དོག་ ག་ ་འ ོ་བའི་དོན་ ་བ ད་ཅིག  རིགས་

གཙང་མ་ ལ་རིགས་པ་ ་མ་ལ་ ལ་ནས་གཤེགས་ཤིག  ཅེས་ག ངས་ནས་ ང་བ ན་མནོས་

པ་འདི་ག མ་ག ང་མ་བཅག་པར།  གཟིགས་ཚད་དགོངས་ཚད་བ ེས་ནས།  རི་རབ་ ི་ ེ་ལ་

ོན།  ང་ ིད་ ་མ་ ིན་ ེ་བ ད་དམ་ལ་བཏགས།  ཡར་གཡེན་བར་གཡེན་ས་གཡེན་ག མ།  

འཁོར་རབ་འ ིང་ཐ་ག མ་ ་དམ་ལ་བཏགས།  དེ་ནས་ ོན་པ་ ི་མེད་དག་པས།  ་ག ་ ་ ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ག་ ་ ལ་ནས།  འོད་ཟེར་ ་ འི་ལམ་ལ་ ོན།  ལ་ ག་གཟིག་གི་ ལ་འོལ་མོ་ ང་རིང་།  

མཁར་བར་པོ་སོ་བ ད།  གསས་མཁར་ཤམ་པོ་ ་ ེ།  ཡབ་ ལ་པོན་ཐོད་དཀར་དང་།  མ་

ལ་བཞེད་མ་ལ་དགོངས་ནས།  ་ ེ་བ་བཞེས་མ་ཐག་ ་སེམས་ཅན་ཞལ་མཐོང་ ན་སངས་

ས་སོ།  །དེ་ནས་ ོན་པས་སེམས་ཅན་བ ིད་ ང་དོན་ ་འཁོར་ ེ་བཞི་ཡ་བ ད་ ་ ེས་ཏེ།  

ེ་བཞི་ཡ་བ ད་ནི།  བཀའ་ག ང་ཉན་བཤད་ ི་ ེ།  རི་ ོད་ཅོག་ འི་ ེ་དང་།  ཤིང་ ང་མི་

ག་གི་ ེ་དང་།  ག་དགོན་དཀའ་ བ་ ི་ ེ་དང་།  དག་པ་ ང་ ོང་ཕོ་མོའི་ ེ་དང་།  གཙང་

མ་ག ག་ ད་ཕོ་མོའི་ ེ་དང་།  ལ་གནས་དགེ་བ ེན་ཕོ་མོའི་ ེ་དང་།  བ ེན་གནས་ཡན་

ལག་བ ད་ ན་ཕོ་མོའི་ ེ་དང་།  དེ་ ར་ཡ་བ ད་ ་ ེས།  དེ་ནས་བོན་ ི་ ེ་ནི་ ་བ་ ོ་བཞི་

མཛད་དང་ །  ཡན་ལག་ཐེག་པ་རིམ་ད །  ཉིང་ལག་བ ད་ ི་བཞི་ ོང་།  ལ་པའི་ ་ ེ་བ་

ག་བ ར་བ ེས་ནས།   སེམས་ཅན་ཁ་ལོ་ ེན་ ་བ ར་བ་ལགས།   

དེ་ལས་ ་ཆེར་བ ེ་བ་ནི།  ོང་ག མ་ ི་ ིང་ ་ཡང་།  རི་རབ་ཞིང་སའི་ཐོ་ཡོར་ཙམ་

ཅིག་གནས་པས།  གཤེན་ ི་ ་དང་ག ང་ཡང་ཐོ་རངས་ ི་ ་ ད་ཙམ་ཅིག་ ོག  བ ན་པ་

ཡང་ནམ་ལངས་ ི་ཉི་མ་ཤར་བ་ཙམ་ཅིག་བཞག  ར་བ ས་པས་ཡང་ཤར་ ས་འཕགས་པོ།  ། 

ང་ ་མི་ ན།  བ་བ་ ང་ ོད་ ་ཡང་།  ལ་པའི་ ོན་པ་རེ།  བ ན་པའི་བོན་རེ།  བ བ་

པའི་ཐབས་རེ་ ལ་པའི་ ང་ཐབས་རེ་མཛད།  ོ་འཛམ་ ་ ིང་ ་ ོན་ལམ་ ིས་བ ལ་བཏབ་

ནས།  བ ན་པའི་བོན་རེ་རེ་ ོན་ནོ།  །དེ་ནས་ག ང་གིས་ ལ་པ་ལ་གང་ལ་གང་འ ལ་ ་ ལ་

ནས།  ་ནག་གི་ ལ་པོ་ཧ་ཤང་དེ་བ་ལ།  གབ་ཙ་ མ་བ ་ ག་ ་སེམས་ཅན་ ི་དོན་ ་གཏན་

ལ་ཕབ་པ་ལགས་སོ།  །མི་ཉག་གི་ ལ་ ་མི་ཉག་ཉི་མ་རབ་གསལ་ལ།  སེལ་གཏོ་དང་ ན་ད ད་

གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལགས་སོ།  ། ་ནག་ ལ་ ་ཧ་བོན་ཡེ་སངས་ ིས་ ལ་ཐེབ་ ས་ནས་གསས་

མཁར་རང་སེམས་དོན་གཏན་ལ་ཕབས་སོ།  ། ག་གཟིག་གི་ ལ་ ་ ོང་ ང་ནེ་སམ་བ ན་པ་

བ ང་ནས་ ་འ ལ་དང་ཆོ་འ ལ་གཏན་ལ་ཕབ།  ཞང་ ང་གི་ ལ་ ་ཏི་སངས་ཤེལ་མིག་ལ།  

་དང་ གས་དང་མོ་ ོར་གཏན་ལ་ཕབས་སོ།  ། ོམ་ ི་ ལ་ ་གེ་སར་ ་ ་ཅན་ལ་ད ་ལ་

མངག་པ་དང་།   ད ་ ི་མནན་པ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལགས་སོ།  ། 

དེ་ནས་ ོན་པས་བ ན་པ་ ེལ་བ་ནི།  ི་འ ལ་ ད་དང་ནང་གསང་ གས་གཉིས་ ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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བ ན།  ོན་པའི་ ་ལ་ ི་ནང་གཉིས་ ་མ་མཆིས་ ང་།  སེམས་ཅན་ལེ་ལོ་ཅན་བ ོན་འ ས་ལ་

གས་པའི་ ིར།  ོན་པ་འོག་མིན་ད ིངས་ ི་ཕོ་ ང་ །  རང་ ང་མཆོད་ ེན་བཞིའི་ ང་ །  

་རབ་ ་ ང་ནས་སེམས་ཅན་ ི་དོན་ ་ ེ་བ ང་ ེ།  འ ལ་བ་ ད་ ག་མངོན་པ་ ེ་བཞི་

མདོར་བ ས་ ་བ ་ ་བ ན།  ལས་ ིག་གི་ ང་ ་བཞི་བ །  བ ན་པའི་དོན་ ་དགོངས་ཏེ་

རི་རབ་ ི་ ེ་ནས།  རི་བ ན་ ི་ཁ་ལ་བབ་ཅིང་འོལ་མོ་ ང་རིང་ ་ ོན་ཏེ།  དད་པ་དང་ ན་

པ་ མས་ལ་ ིད་གདམས་ཕོག  མཁན་ ོབ་ ེས་ནས་ ོབ་དཔོན་ ོན་པ་གཤེན་རབ།  མཁན་པོ་

ཡིད་ ི་ ེ ་ ང་།  དཔང་པོ་འ་ཞ་གསང་ བ།  གསས་མཁར་ ི་ ོན་ ལ་བཞེད་དང་ཁོལ་མ་

ནེ ་ ང་གཉིས་ ་ཕོ་ ིང་མོ་ ངི་གཉིས་ ེས་ནས་ ིམས་ ང་ང་ོ།  །དེའི་མཁན་ ་ ་ཆོས་ ིམས་ 

ེ་བ ང་།  རང་ ང་མཆོད་ ེན་བཞིའི་ ར་ ལ་གོས་འ ལ་བ་ལ་གཙར་བ ང་།  དེའི་མཁན་

་ག ག་གཤེན་ ལ་བ།  རི་ ོད་ཅོག་ ་ལ་བ གས།  དེའི་མཁན་ ་ ང་ ོང་ ལ་བ།  དེའི་

མཁན་ ་ག ག་ ས་ ་བོ།  དེའི་མཁན་ ་ ི་ ེ་ ང་ གས།  དེ་ག མ་ ིས་བཀའ་ག ང་ཉན་

བཤད་ ི་ ེ་བ ང་།  དེའི་མཁན་ ་ཙ་ ་ཧེར་པེས་ ག་དགོན་དཀའ་ བ་ ི་ ེ་བ ང་།  དེའི་

མཁན་ ་ ང་ ོང་ ང་ ང་ག ག་ ད་ ིས་འ ལ་བ་ ད་ ག་གི་ཡིག་ ་བཀོད།  འ ལ་བ་

མ་པར་འ ེད་པའི་ ེ་མིག་ ་མཚན་བཏགས།  ིམས་ ི་ ེ་བ གས་ ིམས་ ི་ ེ་འཆལ་ ན་

གསོས།  དེའི་མཁན་ ་ ང་ ོང་ཐང་བ་ཡིད་རིང་གིས།  མངོན་པ་ ེ་བཞིའི་ཡིག་ ་བཀོད།  

བཤད་ཉན་ ི་ ེ་བ གས།  མངོན་པ་ ི་མེད་གསལ་བའི་ ང་ཞེས་ ་ གས།  དེའི་མཁན་ ་

ང་ ོང་ གས་ཀར་ཡེ་ཤེས་ ིས།  ལས་ ིག་གི་ ང་ ་བཞི་བ ་ ག་ལེན་མཛད།  ལས་ ིག་

གསལ་བ་རིག་པའི་ ོན་མ་ཞེས་ ་ གས།  དེའི་མཁན་ ་ ང་ ོང་ ་ མ་ག ག་ ད།  གོང་

མའི་ ེས་བ ང་བ ན་པའི་གཉེར་མཛད།  དེའི་མཁན་ ་ ང་ ོང་འོད་ ་གསལ་འབར་ ིས་

ས་ཆེན་ ི་ ེ་བ ང་།  དེའི་མཁན་ ་ ང་ ོང་ ་འ ལ་ཡེ་ཤེས་ ིས་ ་འ ལ་ ོབས་ ིས།  

ག་གཟིག་གི་ ལ་འོལ་མོ་ ང་རིང་ ་ ོན།  རང་འ ང་ཤེལ་ ི་མཆོད་ ེན་ནས།  ོན་པའི་

ག ང་ཤ་རི་རཾ་ ་བ ་གདན་ ངས།  གཟིའི་ག ་ ་ ལ་ནས།  ད ལ་ ན་མ་ལ་ ད་མོ་ ས་

ནས།  བ ན་པའི་གཏེར་ ་བཞག  དེ་ནས་ཡེ་ཤེས་ ལ་ ིམས་ ིས་ ་འ ལ་ཡེ་ཤེས་ལས་ ང་

བཞི་ ངས་པ་ནི།  ང་དང་པོ་ ི་ ེ་བཞི།  གཉིས་པ་ ང་ཐབས་ །  ག མ་པ་ ང་བའི་ཡོན་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ཏན་ ག  བཞི་བ་མངོན་པ་ ་མེད་ ི་ ོར་དང་།  དེ་ མས་ ངས་ནས་གནས་དང་ ེ་ ་ ེས།  

དེའི་མཁན་ ་ག ང་ ང་ ལ་ ིམས་ ིས་ ག་དཀར་ ེ་ ོང་ལ་ག ང་ ང་ ་ ེའི་གསས་ཁང་

བཞེངས།  ིམས་ ེ་ལ་གནས་པར་ ས།  དེའི་མཁན་ ་ག ག་ ད་ ལ་ ིམས་ ིས།  མ་པ་

དཔལ་རིང་མ།  ལམ་ག ང་ ང་བ ེགས་པའི་གསས་ཁང་བཞེངས།  གཤེན་རབ་ ིས་ ལ་

བཞིན་ ་ ེ་བཞི་ཡ་བ ད་ ་ ེས།   ིམས་སོ་སོར་བ ང་།   

དེ་ལ་མཁན་ ་བཞི་ ང་བ་ནི།  ག་ ་ག ག་ ད་ ལ་མཚན།  ཡ་གོང་ཡེ་ཤེས་ ལ་

མཚན།  ཕམ་ཤི་དཔལ་ ི་འ ང་གནས།  ེ་བ ན་རབ་གསལ་དང་བཞི་ ང་།  དེ་བཞིའི་རིང་ 

ལ་གནས་ ེ་ཆེན་པོ་བཞི་བཞེངས།  ག་ ས་ ང་མདོ་ཤོད་ ར་མོའི་ག ང་ །  ག ང་ ང་ ི་

འ ལ་ ི་ ་ཁང་བཞེངས།  ག་ནག་ ་མགོ་ མ་ལག་ །  ི་འ ལ་གསལ་བའི་དགོན་པ་

བཞེངས།  བོན་ ི་འཁོར་ལོ་བ ོར།  ཡ་གོང་གིས་ ་ས་ཡེར་པའི་ ིང་ ་བ ད་འ ལ་ག ང་

ང་ ིམས་གནས་ ི་ ་ཁང་བཞེངས།  བ ད་ནག་པོ་པིར་ག ང་ཚར་བཅད།  ཕམ་ཤིས་ལ་ ོད་

ོམ་པ་ ་ ི་འ ལ་འོད་ ི་ ་ཁང་བཞེངས།  བཤད་ཉན་བོན་ ི་བ ན་པ་འཛན།  ེ་བ ན་

ིས་ར་ཟ་ག ང་ ང་རོལ་པའི་ ་ཁང་བཞེངས།  བཤད་ཉན་བོན་ ི་བ ན་པ་མཛད།  གཡས་

་གཡོན་ འི་གནས་ ན་བ ་གཉིས་བ ེགས།  གོས་ ོན་མོ་མིན་པ་གོན་དབང་མེད།  དགེ་ ོད་

བོན་ལ་ ེད།  དེའི་ ས་ ་ མ་དག་འ མ་ ི་ ོར།  ོག་འདོན་འ ི་ག མ་ ེད།  ོད་ལམ་ ལ་

ིམས་ལ་གནས།  བར་ཆོད་ཚ་ཚ་མཆོད་ ེན་ ིས་སེལ།  བོན་ ོད་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་བ ་ལ་ ོད།  

ེར་ ེ་བ ་གཉིས་ ེད།  ལ་ ི་ ་འཚ།  ོན་ ི་ ་གསོ།  དད་པ་ཅན་ ལ་ ིམས་ལ་འཇག ཤི་

བ་ བས་དང་མཆོད་ ེན་ ིས་འ ེན།  དེའི་ ས་ ་ག ང་ ད་ ག་ མ་ནས།  སེམས་ཅན་ལས་

དང་ ོན་ལམ་ ིས།  ོ་ ར་ ིས་ ལ་པོ་ ང་བ་ལ།  དེ་ལ་ན་འཕེན་ ི་ ལ་པོ་ ་བ་འ ང་།  དེ་

ག་གཟིག་གི་འོལ་མོ་ ང་རིང་ ་ད འི་ ལ་པོ་བཏགས།  ག་གཟིག་གི་ ལ་པོ་ལགས།  ་

གར་ ོ་ ོགས་ཟ་རི་ ག་གི་ ར།  ེལ་དང་ ག་ ིན་འཚས་པ་ལ།  ཐེ་ ལ་ ོག་ཟན་ ་བ་ ང་།  

དེ་ ལ་པོ་ཤག་གི་ ལ་སར་བཏོན་པས།  ་དཀར་ནག་གི་ ལ་ ན་ ན་དེ་ལས་ ེས་པ་ཡིན།  

་ཝེར་ཞང་ ང་གི་ ལ་པོ་ཧོས་ ི་ ལ་སར་བཏོན་ཏེ།  ་ཝེར་ ལ་པོ་ ག་ ལ་ཞེས་ ་བ།  

ལ་པོ་ ོང་ཝེར་ ་པོའི་ ལ་སར་བཏོན།  ལ་ ན་བ ་ག མ་ལ་སི་ལ་མ་དེ་ལས་ ེས་ནས།  



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ཧོས་དང་།  ོམ།  འཇང་།  གེ་སར།  སོག་པོ།  ་ ར་ ན་དེ་ལས་ ེས་པ་ནི།  མཐའི་ ལ་ ན་

མས་ལགས་སོ།  །བ ོས་པའི་ ལ་པོ་ ེ་བཞི་ ེས།  ིད་པ་ཡང་སངས་དེ་བོའི་ ས་ ་འ ལ་

ལས་བ ས་པའི་ ་བཞི་ཡོད་པ་ལས།  ལ་པོ་གཙ་བོ་ཡབ་མངོན་ ོགས།  ོགས་བཞིའི་ ལ་པོ་

བ ོས་པ་ནི།  ཤར་ ར་ ིན་ ག་ཤར་འོག་ ་ ལ་པོ་ཤེལ་དཀར་འོད།  ་ནག་ག ག་ལག་གི་

ལ་པོར་བ ོས་པ་ལགས།  དེ་བ ོས་པའི་ ལ་པོ་ནི་ཤེལ་ ི་ ས་ལ་ག འི་ མ་ ་བ ོན་ནས།  

གང་དེ་ཐར་དེ་ལ་ ལ་པོར་བ ོས་པ་ལགས།  ོ་ ོགས་ ོ་ ར་ཤར་བའི་འོག་ན།  འཛ་ན་བྷར་

ཚ་ལ་དམ་ཆོས་ ོང་བའི་ ལ་པོར་བ ོས།  རིན་ཆེན་ ང་ཆེན་ག ག་ ད་ད ་པ་ལ།  ་ལ་

ད ལ་ ི་ མ་པ་བ ོར་ནས་ནི།  ོམ་བ ོར་མགོ་ལ་གང་བཞག་ ལ་པོར་བ ོས་པ་ལགས།  

བ་ ང་ ོང་ ་བ་ཚས་པའི་འོག་ །  འོད་དཀར་ནོར་ ་རིན་ཆེན་ ག་གཟིག་ ལ་པོར་བ ོས་

པ་ནི།  དེ་བ ོས་ གས་ནི།  རིན་པོ་ཆེའི་བཀོར་མཛད་ལ།  ོ་ ་འབར་བའི་ཐ་རམ་བ མ།  

དེའི་ལག་ ་ ེ་མིག་ མ་ ་བ ར་ནས་ནི།  འདི་ནི་འདིས་ད ེ་ཟེར་ཏེ་ ེས་ནས་ ལ་པོར་

བ ོས།  ང་ ར་མ་ ིན་བ ན་ཤར་བའི་འོག་ནས།  ལ་པོ་ མ་ཐོས་ །  གོ་མཚན་དང་ ན་

ད ད་ ི་ ལ་པོར་བ ོས་པ་ལགས།  དེའི་བ ོས་ གས་ནི།  ལག་ ་མདའ་བ ན་བ ན་བ ར་

ནས།  འབེན་ཅིག་ལ་ ས་གཅིག་གིས་གང་ཕོག་དེ།  གེ་སར་དམག་གི་ ལ་པོར་བ ོས་པ་ལགས།  

དེ་ མས་ནི་ ་ ིན་མ་ ེས་པའི་ ས་ ་ ོད།  མི་དང་ ་ ིན་གཏམ་ ེད་ ོ་ཤིང་ས་ ན་ ིས་

མི་ ད་ །  ་ ་མི་ག མ་གཏམ་ཟེར།  དེའི་ ས་ ་ ེ་བཙན་ཡན་ཆད་ །  བོན་གཤེན་ ན་ ི་

ལ་པོ་ཡང་།   ལིག་མི་ ལ་པོས་མཛད་དོ།  ། 

དེའི་ ས་ན་ག་ །  ཡ་གོང་།  ཕམ་ཤི  ེ་བ ན་བཞིའི་རིང་ལ།  ེ་བ་རིགས་ནག  ེ་

གནས་དབང་ཆེ།  བ ན་པ་ ག་དོག་ཆེ་བའི་དབང་གིས།  གཤེན་རབ་ ི་ག ང་ལ་མ་འཆམ་

ནས།  ེ་རིས་གཉིས་ ་ཆད།  ག་ ་དང་ཡ་གངོ་གཉིས་ ིས་ ེ་གཅིག་བ ང་།  ཕམ་ཤི་དང་ ེ་

བ ན་གཉིས་ ིས་ ེ་གཅིག་བ ང་།  ེ་བ ན་ ི་མཁན་ །  གཙ་ཡེ་ཤེས་ ལ་ ིམས་ ིས་ ་བ་

ལ་ནས།  ག ང་ཆ་ ་བགོས་ཏེ།  གནས་ ེ་ ར་གདན་ ངས་ནས།  དེའི་ ས་ན་ག ང་ མས་

ག ང་ ང་ ི་འ ལ་ ི་ ་ཁང་དང་།  ག ང་ ང་ ི་བ ེགས་ ི་མཆོད་ ེན་ཅིག་བཞེངས་ནས།  

བ ་ཤེལ་ ི་ག ར་བ ག་ནས་བ གས་ ་བ ག  བ ་ ་ས་བ ད་འ ལ་ ི་ ་ཁང་དང་།  



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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བ ད་འ ལ་ ་ ོག་གི་ ་ཁང་བཞེངས་ནས་དེའི་ནང་ ་བ གས་ ་བ ག  ་ཕམ་ཤིས་ལ་

ོད་ ོམ་པ་ །  ི་འ ལ་འོད་ ི་གནས་ ་གདན་ ང་ ེ་ ེན་ག ་ལོ་འོད་གསལ་མཆོད་ ེན་

བཞེངས།  ད ལ་ ི་ག་ ར་བ ག་ནས་ ེན་ ་བ གས་ ་བ ག ་ ེ་བ ན་རབ་གསལ་ ིས་

ར་གཟེར་ག ང་ ང་རོལ་པར་གདན་ ང་ ེ་ལོ་པན་ཤེལ་ ི་མཆོད་ ེན་ད ་ག མ་པ་བཞེངས།  

ག ང་མཆོག་གི་ག ར་བ ག་ནས་མཆོད་ ེན་ ་བ གས་ ་གསོལ།  ་གཅོ་ཡེ་ཤེས་ ིས་

གནས་ནས་ཆ་བཞི་ ་བགོས་པ་ལ།  ཉི་ ་ ་ ་དེ་མཐའི་གངས་དང་རི་ ག་ ན་ལ་མཐའ་མིའི་

དོན་ ་བ གས་ ་བ ག  གཅོ་བ ན་ ི་མཁན་ ་ ་ཟི་གསལ་བཟང་གིས།  ཉི་ ་ ་ ་ ེ།  

གངས་ ་ ོ་ཏི་ཙ་ཤེལ་ ི་མཆོད་ ེན།  ིད་པའི་ ་ད །  ཐོ་ལ་ ོག་མགོ་ལ་སོགས་པའི་གནས་

ཆེན་ ན་ ་བ གས་ ་གསོལ།  དེའི་ ོབས་ ིས་དེ་ མས་ད་ ་བ གས་པ་ལ།  བ་པ་པོ་རེ་རེ་

མི་འོང་མི་ ིད་དོ།  ། ་བ ་གཅོ་ཡེ་ཤེས་ ིས་བ མས་ནས་ གས་དམ་མཛད།  དེའི་ ས་ ་ ེ་

པ་ནང་འ ག  རབ་ ་ ང་བ་མང་པོའི་ ིམས་ཉམས།  ག ང་ ང་ ལ་གནས་ ན་ ི་ ེ་ཡང་

འཆལ་པའི་ ་ ་སོང་།  དེའི་ ས་ན་བོད་ ི་ ་ ་ ་དང་ ང་མ་ ན་ ང་ཉམས།  ་དཀར་

ནག་གི་ ལ་ན།  དར་མ་འགིར་ཏི་ ་བས་ ་ཝེར་བཙན་པོའི་ ས་ ལ་པོ་ ་ལ་ ་སངས་ལ་

ན་ ་གསོལ་ཏེ།  ེ་ ལ་པོ་ ་ལ་ ་སངས་ལགས།  ན་འཕེན་ ི་ ལ་པོ་ད འི་ ལ་སར་

བཏོན་པས་ནོར།  ག ང་ ང་བོན་ ོད་པས་འ ལ།  ག་གཟིག་གི་ ང་ག ང་ ང་ ོན་པའི་

ཚལ་ནས།  ལ་པོ་ད ་གཤེན་དག་པ་ ་བ་ཡོད།  དེ་ ལ་སར་བཏོན་ན་ག ང་ ང་བོན་ ི་

གཏན་པ་ ན་རིང་བ་ཡིན།  ལ་པོ་ ་ཝེར་ཧོས་ ི་ ལ་སར་བཏོན།  ེད་བོན་ལ་ ོད་ ང་

བོན་ ོད་པས་ནོར།  འདི་ལ་འ ག་དོག་ ས་ན་ ་ིམ་ངན་སོང་ །  ཉན་ཐོས་ ང་པར་བ ང་

པས་སེམས་ལ་ ོགས་པ་མེད།  དེའི་ ོན་ ིས་འཐབ་ ོད་ ི་བ ན་པ་དར།  ་དཀར་ནག་ཆོས་

ལ་ ལ་ན་འཐབ་ ོད་མེད།  བོད་ ལ་བོན་ ོད་བོན་བ ན་ ན་ལ་གཟིགས།  ཐར་པ་མེད་དོ་

ད ལ་བའི་ས་བོན་ཡིན།  ཟེར་ནས་ངོ་བོ་མི་གདའ་འོ།  །དེའི་ ས་ན་ ེ་པ་ནང་འ ག་ ེད།  

ག ང་ ང་གསང་ ད་བོན་ ི་ ་ལ་བ ད་པས་བ ོམ་པའི་ ད།  དེ་ ར་ ་ག མ་ལ་འ ས་

སོ༑  ༑འ ལ་ ད་མི་ཆད་པ་ཇི་ ར་ལགས།  དེའི་ གས་ཤིག་ག ང་བར་ ་ ས་པས་ག ང་བ།  

བ ན་པ་མི་ བ་ཁད་ ིས་ཆགས་པ་ ེ།  ལ་པའ་ི ་ཡིས་རིག་པ་འཛན་པ་འོ།  །ཡང་ ས་པས།  



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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དེ་ ར་བ ན་པ་ བ་ ས་ །  གནས་ཆེན་བ ་གཉིས་ཞིག་ནས་ ེན་ མས་ད ིངས་ ་ཡལ།  

་ཟི་གསལ་བཟང་འགོག་པའི་གནས་ ་གཤེགས།  འ ལ་ ིམས་ ང་བ་ ང་ཞིང་འཆལ་པ་

མང་།  འདིའི་བ ན་པའི་ ན་ཅི་ཙམ་འ ང་ ས་པས།  ག ང་བ།  འ ལ་པ་ལ་གཞི་བ ང་པ་

དང་ལས་ ི་དབང་གིས་ བ་པ་ཡིན།  འདི་ལ་འཆལ་མིན་འཆོལ་མིན་ ི་བ ན་པ་ག ང་རབས་

གཅིག་འ ང་།  དེའི་ ེས་ལ་གསང་ གས་ ི་བ ན་པ་ག ང་ ད་བ ་ཡོད།  དེའི་ ས་ ་ཁོ་བོ་

ཁོད་ ངས་ ན་པར་འ ར།  ག ང་ ད་ ེད་དང་བ ་གཅིག་ནས་བ་ལ་ར་ཙའི་བ ན་པ་དར་

ཅིག་ཆགས།  བོན་ ི་བ ན་པ་ཐེངས་གཅིག་ བ་པར་འ ར།  དེའི་ ེས་ཡང་ཅིག་བོན་ ི་བ ན་

པ་དར་ནས་དེའི་ ེས་ལ་བ་ལ་ར་ཙའི་བ ན་པ་ བ།  བོན་ ི་བ ན་པ་ག ང་ ད་བ ་གཉིས་

ལ་དར་ནས་འོང་།   ཞེས་ག ངས་སོ།  ། 

ཡང་གཅོ་བ ན་ ིས་ ས་པས་ག ངས་པ།  གཅོ་བ ན་རབ་གསལ་ཉོན་བདག་ནི་ ེ་བ་

དང་པོ་དཔག་ ་མེད་པའི་ ོན་རོལ་ནས།  ན་ ་བཟང་པོས་འ ོ་དོན་ ་ ལ་ནས་བཏང་།  ་

མེད་འོད་ལས་འ ོ་བའི་དོན་ལ་ ལ་ནས་འོང་ གས་ནི།  བ་ ོགས་པད་མ་ ེས་པའི་ཚལ་ །  

པད་མའི་འོད་ལ་ ལ་ནས་འོང་།  ེ ་ ི་མེད་དག་པ་ ་བ་ཡིན།  དེ་འོག་ ེ ་ ན་ཤེས་ཡིན།  

དེ་འོག་ ེ ་གསལ་བ་ཡིན།  དེ་འོག་ ེ ་ ི་ ་ཡིན།  ད་ འི་ ེ་བ་ ་མ་ལ་ཡབ་ནི་སེམས་ མ་

ང་བ ན་ཡིན།  མ་ནི་ ་མོ་ ན་བ ན་ཡིན།  བདག་རང་ ེ ་ ན་ བ་ཡིན།  ལ་མིང་ ་

འ ལ་ཡེ་ཤེས་ཡིན།  བོན་ ི་བ ན་པ་མི་ བ་དར་ནས་འོང་།  བདག་ ང་ ེ་བ་ ོང་ ིའི་བར་

་འ ོ་དོན་ ེད།  འདི་ནས་གནས་འཕོས་ གས་ ི་ ོ་ ་འཇག་ག ང་།  ཡང་གཅོ་བ ན་ ིས་

ས་པ།  དེ་ ར་ ་ ིའི་ གས་ལ་དགོངས་ན།  ོན་པའི་བ ན་པ་ ་མཆིས།  དེ་ལ་ག ང་བ།  

ོན་པའི་བ ན་པ་ལ་ག མ།  ི་ ད་ ལ་པའི་ ་ལ་བ ད་པས་འ ལ་ ད།  ནང་ ད་ལོངས་

ོད་ ོགས་པའི་ ་ལ་ ད་པས་གསང་ གས། □□□□□□རོལ་བ་ལ་སོགས་གནས་ ེ་ཆེན་པོ་ 

བཞི་བཤིགས།  ་ག ང་ ན་ ང་ནམ་མཁའ་ལ་ཡལ།  ོན་པའི་ ིན་ བས་ ང་ ང་ ་སོང་

ངོ་༑  ༑ ིམས་ ང་ ན་ ི་ ིམས་ ང་འཆལ།  ་ཟི་གསལ་བཟང་མདོ་ ད་ ་འགོག་པ་ལ་ ོས།  

བོན་ ི་བ ན་པ་ཐང་གཅིག་དེར་ བ་བོ།   ། 

དེའི་ ས་ན་གཅོ་ཡེ་ཤེས་ གས་ཆད།  ག ང་ངོ་མཚར་ཅན་ལ་ཡང་ ་བ ་བས་མེད།  



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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འ ལ་ ིམས་ ང་པ་ཡང་ནམ་ལངས་གི་ ར་མ་བས་ ང་།  ད་ ེན་འདི་ མས་མགོ་མི་ཐོན་

དགོངས་ བས།  ནམ་ཐོ་རངས་ཙམ་ན་འོད་ཟེར་ ་ ག་ ོན་པའི་ ེས་ ་ཞིག་ན་རེ།  གཅོ་

བ ན་ གས་ཆད་མ་མཛད་བ ན་པ་མི་ བ་ངེས།  མཁན་ ོབ་གོང་མ་ མས་ ིས་ ིན་ བས་

མངོན་ ་ ང་ནས།  མཁན་ ོབ་རེ་རེའི་ ལ་པ་རེ་རེ་འོང་།  ག་དཀར་ག ང་ ང་རི་ལ་ ་

འ ལ་ཡེ་ཤེས་ནི།  ་ཆོ་ ར་ཚའི་དངོས་ བ་ཐོབ།  ཚ་ ་ ི་ ན་ཇི་ ར་མ ེན་པ་ཡོད་ ིས་དེ་

ལ་ ས་དང་ག ང་ནས་མི་ ང་།  དེའི་ནམ་ལངས་ནས་ གས་ལ་འ ིག་པ་ ེས་ཏེ།  ་འ ལ་

ཡེ་ཤེས་ ི་ ང་ ་ ོན་ནས་ ང་ ས་སོ།  ། ེ་མ་ ་འ ལ་ ོབས་དང་ ན།  །ཚའི་དངོས་ བ་ ་

བ ་ བ།  །བ ན་པའི་དོན་ ་ ་ག ང་རིང་བ ེལ་གདན་ ང་ ངས།  ། ེད་ ི་མ ེན་པས་

བདག་ལ་བ ན་ ་གསོལ།  །ཞེས་ ས་པས།  ཁོ་བོ་ ན་པ་འ ར་ག ང་བ་ཇི་ ར་འ ར་བ་

ཡིན་ ས་པས།  ཡང་ག ང་བ།  བདག་ནི་ཞང་ ང་གི་ ལ།  ོང་ ེར་ ལ་པ་མཉེས་པའི་ཚལ་

་ཡབ་ ང་ཡར་ ་ཁོད་དང་།  མ་ ་བ ན་གོང་མ་གཉིས་ ིས་ ས་ ་ ེས་ནས་བ ན་པའི་

ོག་ཤིང་བ གས་སོ།  །ཡང་ ས་པ།  དེ་ ར་བ ན་པ་ ེལ་བ་ལགས་ན།  བ ན་པའི་ ལ་ ་ཇི་

ར་འ ང་།  ོན་པའི་བ ན་ གས་བ ་བདོག་པ་ཇི་ ར་བ ིས་ ས་པས།  ཉོན་ཅིག་གཅོ་

བ ན་རབ་གསལ་ཉོན།  དེ་ནི་འདི་ ར།  ལ་པའི་ ་ནི་ཇི་ ར་ལགས་ན།  ཐོ་ཐོ་ ་བ་ ་གར་

ཤར་ ོགས་པ།  ལ་ ན་ ི་མཁར་བཙན་ ་བའི་ ལ་པ་ཞིག་གི་རིང་ལ།  བ་ལ་ར་ཙའི་བ ན་

པའི་མགོ་ ག  ལ་པོ་ ོལ་སོང་གི་མིང་ཅན་ཅིག་གི་རིང་ལ།  བ་ལ་ར་ཙའི་བ ན་པ་ བ་ནས་

འ ོ།  དེའི་ ས་ ་མདོ་ ད་ནས་ ལ་པའི་ ་ ན་པའི་ ས་ཅན་ ་ ལ་ནས་འ ལ་པའི་ ལ་

མཛད།    བ ན་པའི་ ལ་དར་ནས་ ལ་གནས་སོ།  ། 

ཡང་གཅོས་ ས་པ།  ལ་པའི་ འི་ ལ་འཛན་ཡོད་པ་ ན་པའི་ ས་ཅན་འ ང་བ་ཇི་

ར་འ ང་ ས་པས།  དེ་ལ་ཡང་ག ང་བ།  ཉོན་ཅིག་དེ་ནི་འདི་ ར་ཏེ།  ་ཆོས་ ་ག ང་

གས་ ི་བ ན་པ་འཛན་ཅིང་།  གཤེན་རབ་བ ན་པ་ ོགས་པའི་ ས་ ་ ་ཆོ་ འི་བ ན་པ་

ལ་བ ང་ནས།  ོན་པས་ག ང་བ་ ན་ ང་ཤོག་དཀར་ལ་ག འི་ཡི་གེ་རིས་ ་ ིས་ནས།  པོ་ཏི་

དང་ ེགས་བམ་ ་ མ་ནས།  ཉན་བཤད་ ི་བ ན་པ་བ ང་།  རབ་ ང་གི་ ིམས་ ང་།  ལ་

་རེ་རེ་བ ལ་བའི་ག ང་རེ་འཛན།  ད ས་ནས་ ལ་འཆལ་ ེ་ལ།  ལ་པོ་ ོལ་སོང་གི་མིང་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ཅན་ཅིག་གི་རིང་ལ།  བ་ལ་ར་ཙའི་བ ན་པ་འཇིག  དེའི་ ས་བ ན་པའི་མེ་རོ་མདོ་ ད་ནས་

ལང་ ེ་འོང་།  དེ་ནས་རབ་ ང་ ེ་ཅིག་ཆགས་ནས་བོན་ ི་བ ན་པ་ ན་རིང་ ་གནས།  དེའི་

ཆགས་ གས་ནི་བ་ལ་ར་ཙ་དང་བོན་ ི་བ ན་པ་མཉམ་ཆགས་ ་ཆགས།  དེ་ནས་ ་ཆོས་

གས་ ི་བ ན་པ་བ ང་ནས།  ་ཟི་གསལ་བཟང་ཏིང་འཛན་ལ་གནས་པར།  ལ་པོ་ལག་

ནག་གི་ །  ་མ ་ ་ཐར་ ་བ་འོང་།  ་ ན[ ན]མང་གིས་ཆད་པ་ཕོག་ནས།  སོག་པོའི་ ལ་

་ གས་པས།  སོག་པོ་ ོང་བཙན་བོན་དཔལ་ ིས།  ་བཙས་ ིས་ནག་པོ་ཡོད་པ་ལ།  མེ་ཉག་

ལ་པོ་ཙ་ར་འ ས་ ིས་བ ས་ནས་ ་ ིར་བ ག  སོག་པོའི་ ལ་ནས་ ེ འི་ གས་པ་ཞིག་

གོན་ ིན་ ་ ིར་ ེད་པར་འ ར།  དེ་ལ་ ག་ཅིང་བ ལ་བའི་ ས།  ག ག་གཤེན་ ལ་བས་

ིན་ ིས་བ བས་ཏེ།  ང་ཕོག་པ་ནི།  ག་དཀར་ ེ་འཛན་ན་ ་ཆོའི་ གས་ ི་ ལ་པ་ ་ཟི་

གསལ་བཟང་ལ་ ང་མནོས་ཤིང་བ ན་པའི་དོན་ ིས་ཤིག་ག ངས་ནས་འོད་ཟརེ་ ་ ་ཡལ་ཏེ་

རང་ལ་ཐིམ་ནས་སོང་།  དེ་ནས་ ་ཟི་ལ་ ང་ ས་པས།  ལ་མིང་ནི་ ི་འབར་ ལ་ ིམས་

གསོལ།  ག ན་གཤེན་ ལ་བའི་ ལ་པའོ།  ། ང་ ོང་ ལ་བའི་ ལ་པ་ནི།  འདན་མ་ ་ལ་

འབར་ ི་ ་འདན་མའི་རིགས་བ ང་གཡག་བཙལ་པས་གཡག་ ག་ཅན་ ་མིང་ཐོགས།  ང་

ོང་ ལ་བས་ ིན་ ིས་བ བས་པས།  སེམས་ལ་ ོ་བ་ ེས་ཏེ་ ང་ ོང་ ི་འབར་ ལ་ ིམས་

ལས་འ ལ་པའི་ ང་ ངས་ནས།   ལ་མིང་ ལ་བ་ག ག་ ད་དོ།  ། 

ག ག་ ས་ ་བོའི་ མ་ ལ་ནི།  ་བོན་དཔལ་འབར་ ས་ ་འ ར།  ་བོན་ག ང་

ང་འབར་ ་བ་འོང་།  ག ག་ ས་ ་བོས་ ིན་ ིས་བ བས་པས་ ལ་ ིམས་ ིང་པོ་ ད་ལ་ ེ།  

ང་ ོང་ ལ་བ་ག ག་ ད་ལས་ ལ་ ི་ ང་ ངས་ནས་ ང་།  ལ་མིང་ག ག་ ད་ ལ་

ིམས་ཡིན།  ་ི ེ་ ང་ གས་ ལ་པ་ནི།  ོ་ཚང་འ ག་ ་ ་བ་འ ང་།  ལ་གནས་ ང་ ངོ་ 

ཆ་ ད་ལ།  ལ་པ་དཔག་མེད་ ོན་པ་འ ང་།  དེ་ མས་ནི་ ལ་བའི་ ིན་ བས་ ིས་ ལ་པ་

ཡིན།  ཡང་གཅོས་ ས་པ།  དེ་ མས་འ ོན་ངེས་སམ་ ས་པས།  ག ང་བ།  ང་ནི་ ེ་བ་ ་བ ་

༑  ༑ ི་ནང་གསང་བའི་བདག་ ས་ནས།  ། ལ་པའི་འ ོ་དོན་ ད་པར་ཅན་ ེད།  །ང་ཡི་ ས་

ལ་ངེས་པ་མེད།  ། ་རབས་འདས་དང་ད་ ་དང་།  ། ི་རབས་ ད་འ ོན་ ན་ཀ་ནི།  །མེ་ལོང་

གཡའ་ ིས་བ ས་པ་བཞིན།  །ང་ཡི་སེམས་ལ་གསལ་ ིབ་མེད།  །ཇི་ ར་བཞིན་ ་འ ོན་པ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ཡིན།  །ཡང་ ས་པ།  ག་གཟིག་མཁན་པོའི་ ལ་པ་ཅི་འ ་འ ོན།  ེད་ ིས་ག ང་ཚད་དེ་ལ་

ེས་ ་བདག་ཡིད་རངས།  ས་པས་ཡང་ག ང་བ།  ད ་ཙ་ ་ཧེའི་ ལ་པ་ནི།  །ཡ་ ་ཡ་ཟི་

ོམ་འབར་ ས།  །ཡ་ཟི་བོན་ ོན་ ་བ་འ ང་།  །ཚ་ ོད་མཚན་མོ་གསང་ གས་ བ།  །ཚ་ ད་

ལ་ ིམས་ཉམས་ ་ལེན།  ། ་ ་ ར་དགོངས་པ[རབ]གསལ།  ། ལ་མིང་ཤེས་རབ་ ལ་ ིམས་

ཡིན།  །དེ་ག མ་ འི་རིག་པ་དགོན་པ་གསལ།  ི་ ེ་འོད་པོའི་ ལ་པ་ནི།  གཉོས་ལ་ཨ་རིན་ ་ 

བ་འ ང་།  ནོར་མེད་མདོ་ ད་གནས་ ་འ མས་པས།  ་མ་ཤེས་རབ་ ལ་ ིམས་དང་མཇལ།  

ལ་ ངས་ ལ་མིང་རིན་ཆེན་ ལ་མཚན་ཡིན།  ང་ ང་ག ག་ ད་ ལ་པ་ནི།  གཉོས་ ག་

ེ་ ་བ་ཤིན་ ་ བ་པ་ཞིག་འོང་།  གཉོས་རིན་ཆེན་ ལ་མཚན་ལ་རབ་ ་ ང་།  ལ་མིང་ ན་

དགའ་ ལ་ ིམས་ཡིན།  ཐང་པོ་ཡིད་རིང་ ལ་པ་ནི།  གྷར་རིན་ཆེན་ བ་ ་བ་འོང་།  དེས་རིན་

ཆེན་ ལ་མཚན་ལ་ ིམས་ ས་ནས་ལམ་ ་ གས།  ལ་མིང་རིན་ཆེན་ག ག་ ད་ཡིན།  དེའི་

ཡན་ ག་གཟིག་བ ད་པའི་ ལ་བ་ཡིན།  ཡང་ ས་པ།  ཞང་ ང་གི་བ ད་པའི་ ལ་པ་ག་རེ་

མཆིས་སམ།  ག ང་བ།  བདག་ནི་མི་ཡི་ ས་ལ་ ེན་ལགས་ ང་།  །རིག་པའི་དངོས་པོ་ཤེལ་ ོང་

ིས་པ་དང་འ །  །དེ་ཉིད་ ེད་ལ་གསལ་བར་བཤད།  །འདི་ ར་ཡིད་ལ་ ེད་ ིས་ ངས།  །  

གས་དཀར་ཡེ་ཤེས་ ལ་པ་ནི།  ། བ་ནག་དཔལ་ ་བ་འ ང་།  །དེས་རིན་ཆེན་ག ག་ ད་

ལས་ ལ་ ིམས་ ངས་ནས་རབ་ ་ ང་།  ལ་མིང་ ་ ད་ ལ་ ིམས་ཡིན།  ་ མ་ག ག་

ད་ ལ་པ་ནི།  གཉོས་ལག་ ག་ ་བ་འ ང་།  དེས་ ་ ད་ ལ་ ིམས་ལས་ ང་ ངས།  ལ་

མིང་ ལ་ ིམས་ཡེ་ཤེས་ཡིན།  འདོ་ ་གསལ་འབར་ ལ་པ་ནི།  ཤེལ་ ་ག ང་འཛན་ ལ་པའི་

ས་ ་བ་འ ང་།  ལ་ ིམས་ཡེ་ཤེས་ལས་ ང་ ངས།  ལ་མིང་ ་ ད་ ལ་ ིམས་ཡིན།  

ཡང་གཅོས་ ས་པ།  ཤེས་རབ་ཐབས་ ན་ཡེ་ཤེས་ །  ། ་འ ལ་ཐབས་ ན་འ ོ་བ་འ ེན།  །  

ེད་ ིས་ ལ་པ་ཇི་ ར་འ ང་།  །ཡང་ག ང་བ།  ཉོན་ཅིག་ ང་ ོང་གཅོ་ཡི་རིགས།  །ལེགས་

པར་ང་ཡིས་ ེད་ལ་བཤད།  །ང་ཡི་ ལ་པ་བསམ་མེད་དོ།  །ང་ཡི་སེམས་ ིས་ ལ་པ་ནི།  །  

ལེགས་པར་ ལ་པ་འདི་འོང་ངོ་།  །མདོ་ ད་གསང་གནས་ཕོ་ ང་ །  །དཔལ་ལ་ གས་ ལ་ 

་བ་འ ང་།  །དེ་ཡང་ང་ཡིས་ ིན་ ིས་བ བ།  །མདོ་ ད་ ་རོང་ མ་མདོ་ །  ། མ་ ོན་ 

ཅོ་རིང་ ་བ་འ ང་།  །དེ་ཡང་ང་ཡིས་ ིན་ ིས་བ བ།  །མདོ་ ད་ ་ ང་ནང་ཉིད་ ས།  །  



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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མཁན་པོ་རིན་ཆེན་མིང་བཏགས་ཡོད།  །དེ་ཡང་ང་ཡིས་ ིན་ ིས་བ བ།  །ལ་ ོད་ ་མ་ ་བའི་

ོང་ཉིད་ །  །ཡ་ངལ་ག ང་འ མ་ ེ་ཡི་མིང་།  །དེ་ཡང་ང་ཡིས་ ིན་ ིས་བ བ།  །ཁའོ[བ] 

གངས་བཟང་ཤར་ ོགས་ །  །ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་ ་བ་འ ང་།  །དེ་ཡང་ང་ཡིས་ ིན་ ིས་

བ བ།  །ཡང་གཅོའི་ ས་པ།  ེད་རང་ ་ ལ་ཇི་ ར་འ ང་ ས་པས།  །ང་ནི་འདི་ཡི་འོག་མ་

ལ༑  ༑ ག་གཟིག་ ན་ བ་པ ྨའི་ཚལ།  ། ོམ་འ ་འོད་ ི་གསས་མཁར་ །  །དག་པ་ ལ་

ིམས་ ་བ་འ ང་།  ། ལ་ ིམས་ ེ་བཞི་དེ་ ་ཆགས།  །དེ་འོག་ཁོད་ ངས་ ན་པར་འ ར།  ། 

གསང་བ་ གས་ ི་ལས་དཔོན་ ེད།  །བདག་འ ་ཟེར་བ་ཡང་མང་པོར་འོང་།  །འགོང་པོ་ལག་

དམར་ ་བའི་རིགས།  །བན་མིན་བོན་མིན་ ་ ་བ་འོང་།  །དེ་འ ་དང་མ་ནོར་ན་བོན་ ི་

བ ན་པ་དར་བ་འོང་།  །ནོར་ཞིང་དེ་ལ་འཆོས་ ེད་ན།  །གཤེན་ལ་བར་ཆད་འ ང་བར་

འ ར།  །ཞེས་ག ང་།  དེའི་ཡན་ཆད་ཞང་ ང་གི་མཁན་བ ད་དོ།  ། ིས་ ི་ ལ་བ་ཇི་ ར་

འ ང་བ་བ ན་ ་གསོལ།  བདག་གི་མཁན་ ད་ལ་ ལ་ ་རེ་རེ་འ ོན་ནམ་ ས་པས་ག ངས་

པ༑  ིར་ ལ་པའི་ ་མིན་པས་འ ོ་བའི་དོན་མི་ ས།  ོན་ ང་བ ད་ ིས་ ིན་ ིས་བ བས་

པས་དགེ་ ེད་ ་མིང་བཏགས་པ།  ོག་ཆགས་ ི་ཤ་ ག་ལ་ལོངས་ ་ ོད་ཅིང་།  སེམས་ཅན་ 

ལ་གནོད་གཙ་ ས་ནས་སེམས་ཅན་ ི་དོན་ ེད་ཟེར་བ་འོང་ ེ་བ་ལ་ར་ཙ་དང་ ད་མེད།  ར ྴ་

ིན་པོར་ ེས་ནས་ད ལ་བའི་གནས་ ་ ེ་བར་འ ར་རོ།  །འ ོ་བའི་དོན་འབའ་ཞིག་ལ་

དགོངས་པ་ མས་ནི་ ལ་པའི་ ་ཡིན་ཏེ།  ོན་པའི་ ་ལས་ ེ་བ་འ མ་ ག་བ ེས་ནས་སེམས་

ཅན་ ི་དོན་ ེད་དེ།  དེའི་ ིར་ན་ ལ་པའི་ ་ ་མ་ བ་པ་མེད་དོ།  །གནས་བདག་གི་བོད་ ི་

མཁན་ ོབ་ལ་ཡང་ ལ་པ་འ ང་ ེ།  དོན་ཅི་ མ་ན་ ལ་ ིམས་དག་པས་ ེས་ ་མི་ ས་ ་

ས་ཐོབ།  དེ་ལ་ཚགས་ ོགས་ ེ་གཅིག་མངོན་སངས་ ས་པས་ ལ་ ིམས་ ི་བག་ཆགས་ ེས་

་ ན་ནས་ ལ་ལ་གནས་པའོ།  ། 

ཡེ་ཤེས་ ལ་ ིམས་ ལ་བ་ནི།  ཤེས་བ ན་དག་ལས་ ང་ ང་པས་ ར།  །བ ན་ག ང་

ང་ ལ་མཚན་ ་བ་འ ང་།  །ག ང་ ང་ ལ་ ིམས་ མ་ ལ་ནི།  །མཚར་ ི་ག ང་ ས་

ནམ་མཁའི་མིང་།  ། ང་ ོང་ག ང་ ང་ ལ་ ིམས་ལས།  ། ང་ ོང་ ལ་གནས་དག་པར་

ང་།  །དེ་ཡིས་བ ན་པའི་ ོག་ཤིང་བ ག  །ག ག་ ད་ ལ་ ིམས་ ལ་བ་ནི།  །ག ང་གི་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ག ང་ ས་ཇོ་ག ང་མཚན།  །འ ལ་གནས་ ལ་ ིམས་གནས་པར་ ེད།  ། ོན་པའི་བོན་ མས་

ེལ་བའི་ ིར།  ། ་ག ང་ གས་ ི་བོན་ མས་བཞེངས།  ། ེ་བ་ནང་འ ག་ ང་བ་ །  །བག་

ིང་ ལ་ལ་བག་ཙམ་འ ང་།  །དེ་ཡི་ཉེས་པའི་ ོན་ ིས་ནི།  །ཚ་ཡི་ག ག་ ་མཛ་རིགས་

འ ང་།  ། ར་མཚའ་གཉིས་ལས་ ང་ ང་ ེ།  ། ལ་ ིམས་ ན་ལ་བ ན་པ་བ ག  །གསེར་

ཐོག་ ེ་འ མས་ ལ་པ་ནི།  ། ེ་ཡི་ག ང་འཛན་འ ལ་བའི་མཚན།  ། ོན་ ི་ལས་འ ོ་སད་ནས་

ནི༑  ༑ ལ་ མིས་ནོས་ཤིང་ ང་བ ན་འ ང་།  །མཚ་ག ་གཉིས་ལས་ ང་ནོས་ནས།  ། ལ་

ིམས་མཐའ་ ་ ས་པར་ ེད།  །ལེགས་ཏང་ ་བོའི་ ལ་པ་ནི།  ། མ་པའི་ག ང་འཛན་ ལ་ 

་མཚན།  །མཚ་ག ་གཉིས་ལས་ ང་ ངས་པས།  །བ ན་པའི་ ་དར་ ར་བར་འ ར།  །ཧི་ 

ཏི་ ི་ཧ་རའི་ ལ་པ་ནི།  ། ་ཡི་ག ང་འཛན་ ེ་ཡི་མཚན།  །མཁས་བ ན་ཞང་ ང་ཧེ་ཏེ་ ི་ཧ་

ར་ལ།  །མཁས་པར་ ོ་ ང་ལས་འ ོ་སད།  །ཐེ་ཚམ་ ོས་འདོགས་ཆོད་པར་བཅད།  ། མ་པ་དག་

ལས་ ལ་ ང་ནས།  །མཁས་པའ་ིབ ན་པ་ ེལ་བར་ ེད།  །ཡང་གཅོས་ ས་པ།  ག་ །  ཡ་གངོ་།  

ཕམ་ཤི  ེ་བ ན་དང་བཞི་པོ་འདི་ནི།  ལ་པ་མཆིས་སམ་མ་མཆིས་ ས་པས།  ཡང་ག ང་བ།  

དེ་ནི་འདི་ ར་ཏེ།  ལ་པ་ ན་ལ་འ ང་མོད་ ང་།  །དག་དང་མ་དག་གཉིས་ ་འ ང་།  ། ེ་

བ་ལས་ནག  བ ན་པ་ཞེ་ནག  འ ལ་བའི་ མིས་ ་ཀ་བ་དང་།  གནས་ ེ་བཤིགས་པའི་ བོས་

ིས།  ལས་མ་དག་པའི་དོན་ལ་ ོད་པས།  ི་མ་ལ་མཆེད་ ོགས་ ་ ེ།  ལ་ལ་གནས་པའི་

ོབས་ ིས་ ལ་ལ་འཇག  ལས་མ་དག་པའི་ ོབས་ ིས།  བ་ལ་ར་ཙར་གོལ་ནས།  བ་ལ་ར་ཙའི་

བ ན་པ་འཛན།  ོན་ལས་དབང་གིས་ ལ་ལ་འཇག  ལས་ ི་འ ོའི་དབང་གིས་ནང་མི་མ ན།  

ོན་ལམ་ ི་ ོབས་ ིས་བ ན་པ་ ་ཆེ་བར་འོང་།  ཞེས་ག ངས་སོ།  །ཡང་གཅོས་ ས་པ།  དེ་

བཞི་བ ན་པ་གཅིག་ལ་གནས་ན་མཚན་ཅི་ ་འ ང་།  ལ་པོ་ ོལ་སོང་མིང་ཅན་ ིས་བ་ལ་ར་

ཙའི་བ ན་པ་བ བ།  སེམས་ཅན་ལས་དབང་ངན་པས་ ན་ ིག་ལ་འབག  བོན་ཞེས་ ་བའི་

བ ན་པ་ཡང་བ བ།  དེའི་ ས་སེམས་ཅན་ ང་བའི་དོན་ ་བ ལ་ནས་འ ོན་པ་ཡིན།  དེའི་

ལ་ནི་འདི་ ར་རོ།  །ག་ ་ནི་ཡེ་ཤེས་ ོ་ ོས།  ཡ་གོང་ནི་ ་མེ་ ལ་ ིམས་འ ང་གནས།  ཕམ་

ཤི་ནི་ལོ་བ ན་ ོ་ ེ་ ལ་མཚན།  ེ་བ ན་ནི་འ་ཞ་ ོ་ ོས་ ལ་བ།  དེ་བཞིས་བ་ལ་ར་ཙའི་

བ ན་པ་ ང་།  ་གར་ ི་བན་དྷེ་མི་ག མ་ ི་ཆོ་འ ལ་དང་།  མི་བ ན་ ིས་བ་ལ་ར་ཙའི་
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བ ན་པ་ ེལ།  ོན་ ི་ལས་འ འོི་ནང་མི་མ ན།  ེ་འ ག་ ་འ ོ།  བོན་ཆོས་བ ན་པ་མཉམ་ 

་དར་ནས་འངོ་།  བོན་ལ་ཡང་ ལ་པའི་ ་མང་ ་འོང་།  ཏིར་ཏི་ཁའི་ ལ་པས་མངོན་ ་བ ་ 

བ་འོང་།  ཆོས་ ་ ས་ནས་བ ་བ་ཆེན་པོ་འོང་།  ད་མེད་ ས་ནས་བ ་བ་ ང་ ་འོང་།  དེ་

ས་ཉོན་མོངས་ཤེས་ འི་ ིབ་པ་མ་ ང་བར།  ལ་ འི་བ ་བ་ཅན་ལ་མང་པོ་འོང་།  ས་

ལན་གཅིག་ན་བ ན་པ་ མ་ ་ག མ་ ་འ ོ།  བ་ལ་ར་ཙའི་བ ན་པའི་ ོལ་བ ང་ནས་ནང་

མི་མ ན།  དེའི་ ས་ན་ ོད་ ་ང་ ལ་ ིས་རི་ ིལ།  ད་ན་འདོད་ཆགས་ ིས་མཚ་ ད།  བར་

ན་འ ག་དོག་གིས་མཚན་འ ག  མ་ཆ་ ིར་འཆི།  མ་ཆ་ནད་ ིས་འཆི།  གན་དང་ བ་ལ་

ངན་ངན་འཆི།  །དགེ་ ེད་ ན་ ང་ ིག་པའི་ ོགས་ ་འ ོ།  །དེ་ ས་གསང་བའི་དོན་ལ་

ོངས།  །ཞེས་ག ངས་སོ།  །ཡང་ག ང་བ།  དེ་ ས་བ ན་པའི་ ལ་མཚན་ཅིག  ། ས་མེད་

གཅིག་ ་ ས་ ས་པ།  ། ་ཏི་ཧ་རའི་ མ་ ལ་ནི།  །ཡེ་ཤེས་ར ྞའི་མཚན་ཅན་འ ང་།  །གསང་ 

བ་ གས་ ི་ ན་ ེད་ཅིང་།  ། ོབ་ ་དམ་ཚག་མི་གཙང་ཅིག  །དེ་ཡི་ཉེས་པས་ ་ཚ་ ང་།  །དེ་ 

ཡི་ག ང་འཛན་ བ་ཐོབ་ཞིག  ། ས་པའི་ ལ་ ིས་ ལ་ ་འ ོན།  །ལི་ ོ་ཧ་རའི་ མ་ ལ་

ཅིག  ། ལ་འཛན་ད ་རིགས་གཤེན་ ི་ག ང་།  ། ་ཆོས་ ིན་བ བ་ ལ་འཛན་འོང་།  །ནམ་

མཁའི་མཚན་ཅན་ ང་ ོང་འ ང་།  ། ལ་བ་འོད་ ན་ མ་ ལ་ནི།  །མདོ་ ད་ ང་རོང་ མ་

མདོ་ །  །མ་ཙ་བོ་ ལ་འཛན་ ་བ་འ ང་།  །གཞན་ཡང་ ལ་ ིམས་ལ་གནས་ཤིང་བ ན་པར་

དགོངས་པ་ནི།  ཚངས་པ་ག ག་ ད་ ་བ་ ག་བ ་འ ང་།  འི་ག ང་ཅན་བཞི་འ ང་།  

གསས་ ི་མཚན་ཅན་ལ་ག མ་འ ང་།  མེའི་ག ང་ཅན་ལ་བཞི་འ ང་།  འ་ཞའི་ག ང་ཅན་ལ་

བཞི་འ ང་།  གཤེན་ ི་ག ང་ཅན་ལ་ ོ་ ོས་རིག་པའི་ ལ་ཅན་དང་།  རིན་ཆེན་ ལ་འཛན་

མ་ག མ་འ ང་།  ེ ་ག ང་ལ་ ་འ ང་།  ག ང་ ང་བོན་ ི་བ ན་པ་ནི།  ་འ ལ་ཡེ་

ཤེས་ ི་ མ་པར་ ལ་པ་ ལ་ ་ག མ་ ིས་བ ན་པ་འཛན།  བ ན་པ་མཐའ་ནས་དར་བ་

འོང་།  དེ་ ར་འ ལ་ ད་ ི་བ ན་པ་མཐའ་ནས་དར་བའི་ ལ་བ ན་པའོ།  ། ར་ཞི།  ་ཡ།  

ོད་འ ལ་ ད་ ི་བ གས་པ་ ོགས་སོ།།  །། 
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༼ བར་གསང་ གས་ ི་བ གས་པ། ༽ 

 

༈ གསང་བའི་ ིང་པོ་མ་ནོར་དོན་ ི་བ ད།  ། ན་ལ་མངའ་ ེམས་ ན་གཞི་སེམས་ ི་

མི༑  ༑མི་ ོག་ གས་ ེའི་བདག་ཉིད་བོན་ ི་ །  ། ོགས་རིས་མ་ཆད་མཉམ་ཉིད་ ན་ལ་ ོམས།  ། 

ིང་པོ་ཡང་ ན་ ོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ ན།  ། ན་ ་བཟང་པོའི་ ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  ། ེ་མེད་ 

་ལ་ ེ་བས་ཆོ་འ ལ་ །  ། ན་ ་བཟང་པོ་ གས་ཉིད་ཞི་བའི་ །  ། གས་ ི་གསང་མཛད་

གསང་བའི་མཛད་ཁང་ནས།  རིག་པ་ཡེ་ཤེས་གསལ་གདབ་ནས།  བོན་ ི་ ོ་མོ་བ ད་ ི་བཞི་

ོང་ ་ ེས་ཏེ།  སེམས་ཅན་ ི་དོན་ ་བཤད་ གས་ནི།  ག ང་ ང་གི་བོན་རིན་པོ་ཆེ་འདི་

འོག་མིན་ད ིངས་ནས་བོན་ ་ ན་བཟང་གིས།  ཏིང་འཛན་རིག་པས་བཤད་པས་ཚད་མེད་

འོད་ ན་ ིས་བ ་དང་ཐབས་ ིས་གོ  ཚད་མེད་འོད་ ན་ ིས་མི་མངོན་པའི་ད ིངས་ནས་

ནམ་མཁའ་མི་འ ར་བ་ག ང་ ང་སེམས་ ི་མི་ཕོ་ཆེ་ལ་ ིན་ བས་ ོབས་ ིས་བཤད།  འ ལ་

གཤེན་ ང་ ན་ ིས་རིན་ཆེན་ག ་ ེང་ཚལ་ །  གཤེན་འཆི་མེད་ག ག་ ད་ལ་ཚག་དང་

ཐབས་ ིས་བཤད།  འཆི་མེད་ག ག་ ད་ ིས།  ད ས་ ི་རི་རབ་ ོ་ ོགས་ ི་ཁ་ ེར།  དགའ་ 

བ་ཚལ་ ི་ བ་ ོགས་རིན་ཆེན་ག ་ ེང་གི་ཚལ་ ་འ ལ་གཤེན་ ང་ ན་དང་།  མ་བཟང་

ཟ་རིང་བ ན་དང་།  གཤེན་གསང་བ་འ ས་པ་དང་ག མ་ལ།  ཚག་དང་ཞིབ་ཚག་གི་ ོ་ནས་

བཤད།  བཤད་ གས་ནི།  འོད་ ི་ ་རི་ ོས་མཐོན་ ི་ ར།  ཤེལ་ ི་ ོ་རིང་ཡེ་ཤེས་ ི་ ན་ཞེས་

་བ་ ེ།  ས་བ་མེ་ཅན་ཞེས་ ང་ །  ཤེལ་ ི་ ོ་རིང་ ་བ ་ ག་པ་ཞིག་གི་ ེ་ནས་ཤེལ་ ི་

མ ྜལ་ མ་བ ེགས་པ་ཞིག་ཡོད།  ཤེལ་ ི་ ོ་རིང་གི་ཁ་ན།  །ཉི་ ་པ ྨའི་གདན་ ེངས་ །  ། 

ས་འ ིང་བ ས་ག མ་ ་ད ེ་བ་བཤད།  །གསང་འ ས་དང་ མ་ ིས་བ ་ ེ་ནས་ཉམས་ཏེ་

བསམ།  དེའི་ཡན་ཆད་ཏིང་ངེ་འཛན་ ིས་བཤད་དེ་ཉམས་ ་ ང་ངོ་།  །འདི་མན་ཆད་ནི་ ན་

ནས་ ན་ ་བ ད་པ་བ ན་པ་ནི།  གསང་བ་འ ས་པ་དང་བཟང་ཟ་རིང་བ ན་ ིས་ག ་ ང་

ཤེལ་ ི་ ག་ ག་ །  རིན་པོ་ཆེའི་ ོམ་ ་དང་དར་དཀར་ ི་ ོམ་ ་ཞལ་ ེས་ཏེ།  དར་དཀར་

ོམ་ ་ ི་མ་མེད་པ་ལ།  རིན་པོ་ཆེའི་ ན་མས་ ིས་ནས་མན་ངག་གི་དོན་ མ་པ་ག མ་ ་
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བཀོད།  ་རབ་འོད་དཀར་ ི་ ས་པོ་ ་བོན་ཡོངས་ ་དག་པ་ལ་བ ན་ཏེ།  མང་ལ་འ ེལ་བ་

ལེ་བ ན་དམར་པོ་ལ་ཤེལ་ ི་ཡི་གེ་ ིས་ནས་ འི་ ལ་ ་མང་ལ་ ས་པ་ཉི་ཟེར་མ་ལས་ ེས་པ་

འ ་བ་བ ན་ཏེ།  ེང་ ་ ་ ལ་ ་བ གས་པ་དོན་ ད་ ས་པ་འ ིན་ལས་ ི་དོན་ ་ གས།  

མ་བཟང་ཟ་རིང་བ ན་ ིས་ ང་ལ་འ ས་པ་ ་དར་དཀར་པོ་ལ་ ིས་ཏེ་ བ་ཤིང་ལ་ ིལ་ནས།   

མན་ངག་གསང་འ ས་ ོན་གསལ་ ི་ ོར།  འོག་ ་ ལ་ ་བ གས་ཏེ་ མ་ཟེ་ ་ ིན་མཛས་

དང་།  གཉན་ མ་གཟེ་མཛད་མའི་ ས།  ་ བ་ཡེ་ཤེས་ ིང་བོ་ལ་བཤད།  མན་ངག་འ ིང་པོ་

ནི༑  ་ཕོ་རིགས་ ི་མིག་དང་འ ་ལ།  ཡར་ ས་པར་ ེལ་ ་བ བ།  མར་བ ས་པ་ལ་བ ་ ་

བ བ་པ་ ་ཤོག་དཀར་པོ་ལ་ག ་ཡི་ཡི་གེ་ ིས་ཏེ།  ལ་པོ་ ི་འོད་ ི་ ས།  གཤེན་མི་ ས་

བསམ་ལེགས་ལ་བ ན་པ་ ེལ་བ་ལགས།  དེ་ཡང་ ལ་ ི་གཤེན་པོ་མི་ ས་བསམ་ལེགས་ ིས་

བ ན་པ་བཞག་པའི་ས་ནི།  ག ང་ ད་ ི་ ལ་པོ་ ེ་ ་ལ་བ ན་པ་བཞག་པ་ལགས་ཏེ།  ལ་

པོ་ད ་ ལ་ཐེམ་པ་ ས་ལ།  ག ང་ ང་གི་བོན་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ ོད་ ་བཞག  ལ་པོ་ཧོས་ ི་

རིགས་ཧོས་དང་བ་ཡིད་རིང་ལ།  ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་དོན་བ ན།  ལ་པོ་དཔོ་ཡི་རིགས་དཔོ་

འབར་བའི་ ོན་མ་ཅན་ལ།  མན་ངག་ ོགས་པ་ཆེན་པོའི་དོན་ལ་ ོད།  ལ་པོ་ ་ཡི་རིགས་ ་

ཀོང་ཙ་འ ལ་ ི་ ལ་པོ་ཡང་།  ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་དོན་ལ་ ོད།  ག་གཟིག་ ལ་པོ་ ི་སངས་

ལམ་པ་ ེ་ཡང་།  ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་དོན་ལ་ ོད།  འི་རིགས་ལིག་མི་བ ་ཅན་དང་།  ོང་གི་

རིགས་ ོང་བ ན་དཀར་པོ་དང་ ལ་ ན་བ ་གཉིས་ ང་།  ག ང་ ང་གི་བོན་ལ་ ོད།  ལ་

པོ་སིལ་ ་བ ་ག མ་ལ་སོགས་ ན་ཡང་།  ག ང་ ང་བོན་ལ་ ོད།  དེའི་ ས་ན་ད ་ ལ་

གསལ་བ་ ེའི་ ས།  ནམ་མཁའ་ ང་བ་མདོག་ཅན་ ིས་མི་ ས་བསམ་ལེགས་ལ།  ད་ག མ་

གཅིག་ ་ ས་ནས་ཉམས་ ་ ང་ནས་བ ན་པ་ ེལ་བ་ལགས།  དེ་ཡན་ཆད་ ལ་བ་ ན་ ་

བ ད་པའོ།  །དེའི་ ས་ན་བ ད་པ་རིམ་ ི་མ་ཆད་པ།  ་ཏིག་ ་ལ་བ ས་པ་འ ་བ།  རིག་པ་

ན་ཐག་མ་ཆད་པ།  བོན་ ི་ ོ་བཞི་ལ་མ་འགག་པ།  བདག་ཞལ་བདག་གིས་མཐོང་བ།  ད་མེ་

ལོང་འ ད་པ་འ ་བ།  དེའི་ ས་ ་གཤེན་ནམ་མཁའ་ ང་བའི་མདོག་ཅན་ ིས།  རི་རབ་ ན་

པོའི་ཕོ་ ང་ །  ོ་བོ་ངོ་མཚར་ ས་པའི་བ བ་པ་ ེམས།  བ བ་པས་ ་ ིན་བོན་ལ་ཉན།  

ང་ ིད་ ན་ཀ་དབང་ ་འ ས།  བོན་ ི་བ ན་པ་ལ་གནས་སོ།  །དེའི་ཚ་གཅོ་ཡེ་ཤེས་ ིས་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ོན་པའི་ག ང་ ་བ ་ཡོད་པ་ལ།  ཉི་ ་ ་ ་རག་ཟ་ག ང་ ང་རོལ་པ་ལེགས་ ིས་གནས་ ེ་

མས།  བ ལ་ ་བོན་ ི་བ ན་པ་དར་བར་ ་བའི་ ིར།  ག ང་ ང་ ོན་པའི་མཆོད་ ེན་རེ་

བཞེངས་ནས་ ོག་ཤིང་གི་ནང་ ་ག ག་གོ  །ཉི་ ་ ་ ་ཡེར་པ་ག ང་ ང་གི་ ག་པ ྨ་རིས་ལ་

ས་ནས།  ི་རབས་གཤེན་ ི་བ ན་པའི་ ལ་མཚན་ གས་པ་གཅིག་གིས་མོས་པར་ ོན་ལམ་

བཏབ་བོ།  ། ོད་ ོན་པ་ཡང་རབ་འ ལ་ གས་ག མ་ ི་བ གས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ ིང་ གས་

འདི།  ་ཆེན་ ན་པའི་ ་ ལ་ཤེས་རབ་སེང་གེས་ཤམ་པོ་ ་རིའི་གཡའ་ལ་ ེམ་པ་ཤོག་སེར་ཚ་

བོ་ལ་ཞལ་བ ས་ནས་ ིས།   བར་ གས་ ད་ ི་བ གས་པ་ ོགས་སོ།།   །། ་ཡ།   

 

༼ ད་ ག་ བ་ཆསོ་ ད་ ་ིབ གས་པ། ༽ 

 

༈ ོན་ ང་ ན་པ་ནམ་མཁའ་ཡིས།  ི་རབས་ ས་ ི་གཤེན་པོ་ མས་ལ་འ ིན་ ་

བཞག  ལ་པོ་ ེགས་པ་ཆེ་ཞིང་བདེན་ཁ་ཡངས།  བན་བ ན་ ག་དོག་ཆེ་ཞིང་ ་མ་ ེན།  

བདེན་པའི་ཉི་མ་བ བས་ཤིང་འ ལ་ངག་བདེན་པའི་བོན་འདི་གཏེར་ ་ ས།  ་བ འི་ཐ་མ་

འ ིབ་ ས་ །  མ་ ིན་བོད་བན་ ལ་ ོན་ ེ་ལ་ ེག  ཚ་ལོ་ ་བ ་ཁ་རལ་ནས།  ཆོས་ ི་

བ ན་པ་ད ས་ནས་ བ།  བ་ཚད་ གས་ནི་འདི་ ར་འོང་།  ཉི་ འི་འོད་ མ།  འ ང་བའི་

་ཆེན་ གས།  འ ང་བ་ས་གཡོས་འོང་།  གངས་ཞོད་ཆེ།  ཞིང་ལ་ ་ཐན་འབར།  གཟའ་ ོད།  

མཛ་ ོད།  ོག་པ།  ི་ ོན་དང་།  བོང་ ོན་འོང་།  ནད་རིམས་ ོད་ ག་པོ་བ ད།  དེ་ མས་

ཚ་ ང་ཞིང་ ོ་ ར་ མ།  དེ་ ས་བོད་བན་ ན་ ི་ ིང་ལ་ ལ་འགོང་ གས།  འ ལ་ ིམས་

ཉམས་ཤིང་དམ་ཚག་མེད།  ཁ་འ མ་ ོང་ ར་ ར།  ་བ་གཏོང་ཞིང་ཡན་ལག་ ང་།  བ ན་

པ་ མས་ནི་ ིམས་མི་ བ།  གསང་ གས་མི་ བ་ནོར་ཟས་ ེད།  གས་པ་ མས་ནི་འ ེ་མི་

བ།  རི་ ག་མི་བ ེན་ ོང་ནག་འ ིམ།  ོམ་ཆེན་ཁ་བ ་ཉམས་ ོང་ཤོར།  ེ་བོ་ མས་ ིས་

་ ང་ ིམས་ཤོར་ཞིང་།  ད་མེད་ མས་ ིས་ ས་མི་ བ་ནས་ ེས་པའི་མཆན་ན་ ི་ཉལ་

ཤོར་བ་འོང་།  ཕས་ཟེར་བ་ལ་ ས་མི་ཉན།  ེ་ཡི་བཀའ་ལ་འབངས་ ིས་མི་ཉན།  དེ་ ས་ ེ་པ་

ཆེ་ ོད་ ེད།  བན་བ ན་ནང་འ ག་ཆགས་ ང་ ེད།  ན་ཙ་པར་ འི་མགོ་ཅན་དང་།  ཆ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
   

  ‐ 164 ‐

ལོང་མགོ་ཅན་ ིན་ ིང་ཅན།  ་ ་ཁ་ ག་པའི་མགོ་ཅན་བ ད་ ི་ག གས།  དེས་ ་འ ེན་

བོད་ ་འོང་།  དེ་ ས་བོད་འདི་མི་བདེ་བ་ ་ཚགས་འོང་།  བར་ ་བ ན་པ་ཁོལ་ ར་འཇིག  

ེད་ངན་ཁོལ་ ར་འོང་།  དམེ་ ོམ་ཁོལ་ ར་ ོད།  དེ་ ས་བོད་འབངས་ཐམས་ཅད་ ་ ་ཁས་

འ ལ།   ད་□□□□□བ ་ ་གཅིག་ཡདོ།  ཤར་ ག་གི་ ་ ་གཉན་ཆནེ་ལ།  རིག་འཛན་མཁའ་ 

འ ོའི་གསང་ ག་ཡོད།  ་རི་གངས་དཀར་ ིན་མོ་མགོ་བཅད་དང་།  བག་མ་མགོ་བཅད་དང་།  ་ 
བཟང་ཡི་གེ་ ་བཟང་དང་།  དེ་ མས་ ན་ལ་རིག་འཛན་མཁའ་འ ོའི་གསང་ ག་ཡོད།  ང་ཤར་ 

རི་བོ་ཨ་འ ོ་པོ་ཏོ་འ ོང་ ེ་ ན་ལ།  རིག་འཛན་མཁའ་འ ོའི་གསང་ ག་ཡོད།  ང་གི་ ི་རི་ མ་ 

མཐོན་ ི་ཙ་གནས་མཆོག་ ན་ལ་མང་ ་ཡོད།  ང་ བ་ཡོ་ ི་ ་ ར་ ན་ལ་མང་ ་ཡོད།  

བ་ ི་ད ིངས་ཆེན་བ་ ར།  ག་ཞོན་ ་ ་ ན་ལ་ཡོད།  ོ་ བ་བཞག་ ག་ ་ ེ་ ན་ལ་

ཡོད།  ོ་ཡི་ལ་མོ་དར་ ེ།  ག་ཆེན་རེ་ནག་ ན་ལ་ཡོད།  ོ་ཤར་ཡོག་ ་མཆེད་ག མ་དང་

ན་ལ་ཡོད།  དར་ཟབ་གོ་ཆོས་བ ན་ལ་རིག་འཛན་མཁའ་འ ོའི་གསང་ བ་གནས་ཡོད།  ཇ་

འ ང་ལོ་ཏོག་ ན་ཀ་ཡོད།  །དབང་ཆེན་ ་གཉན་ ེ་མོ་ལ།  །ཉ་བོན་ ་བ་མར་ངོ་ལ།  །མཆོད་

པ་ ལ་ཏེ་ ས་པའི་ཚ།  ། ོགས་མཚམས་གང་གསལ་ ན་ཆད་ནས།  ། ་ ་ཀ་ཡང་ ིན་མི་

འ ར།  ། ཱཻ་རོ་ཙ་ན་ ོད་ ིས་དེར་ བས་དང་།  ། ང་པོ་ ག་མེད་མངོན་སངས་ ས་པར་

འ ར།  །ཞེས་ག ངས་པས།  ཱཻ་རོ་ཙ་ན་ཡིད་ཆསེ་ནས།  ལ་མོ་རོང་ ་གཤེགས་སོ།  །ཡང་དའེི་ 

ཚ༑  གཤེན་ལི་ ་ ག་རིང་གིས་ ས་པ།  ཨེ་མ་བདེར་གཤེགས་ ན་ ི་ གས་ ི་ ས།  །ཐམས་

ཅད་མ ེན་པའི་ ་ཆེན་ལགས།  །ཤར་ ལ་མོ་རོང་གི་ཡོན་ཏན་དེ་ ར་ལགས་ན།  ཚ་བ་ ོང་པོ་

རོང་དང་ ་རི་ མས་ལ།  རི་དང་གསང་ ག་ བ་གནས་ཇི་ ར་མཆིས་ ས་པས།  བཀའ་

བ ལ་བ།  ་རི་ ོང་པོ་ཚ་བ་རོང་ ན་ ོགས་གཅིག་ །  ཚ་བ་རོང་ ་རོང་བཙན་ཁ་བ་དཀར་

པོ་ལ།  རིག་འཛན་མཁའ་འ ོའི་གསང་ ག་མང་ ་ཡོད།  ས་པའི་ ལ་ཡོད།  ོང་པོ་རོང་ ་

ལ་ ་ ོན་པས་བ ད་ མས་བ ལ་ནས་ གས་ ི་ ལ་པ་བོན་རི་ཆེན་པོ་ཡོད།  རི་དེ་ལ་ ོམ་

པའི་གཤེན་རབ་ མས།  ཉི་མའི་ཟེར་ ིས་ བ་བཞིན་འ ོ་དོན་ ་ཆེར་འ བ་པ་དང་།  ག་

མེད་མངོན་སངས་ ས་པར་འ ར།  ་རི་མཁའ་འ ོའི་འ མ་རི་ལ།  རིག་འཛན་མཁའ་འ ོའི་

ཕོ་ ང་ཡོད།  ཆོས་ ི་གསང་ གས་ བ་གནས་ཡོད།  རིན་ཆེན་མཁའ་འ ོའི་གསང་ ག་ཡོད།  



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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དེ་ མས་ ན་ཀ་བན་བ ན་དག་གིས་མ་བ ད་པར།  གས་མོ་ ལ་ལོའི་ བ་ན།  བ ན་པ་

ོད་ ད་བོན་ ིས་འཛན་ ས་ །  ཁ་ཆེའི་དམག་ མས་དེ་ ་འ ང་།  ་རི་ ོང་པོ་ཚ་བ་རོང་

འཇོམ།  བན་བ ན་ཐམས་ཅད་དེ་ཡིས་བ ག་པར་འ ར།  དེ་ཡང་བདག་འཛན་ ་ འི་ མ་

ིན་ཡིན།  ཞེས་ག ངས་སོ།  ། ་ཆེན་ ན་པ་ཁོད་ ངས་ཡབ།  །མཁའ་འ ོ་ཉི་མ་འོད་ ན་

མ།  ། ས་པོ་པད་མ་དོན་གསལ་དེས།  །འ ོ་བ་སེམས་ཅན་དོན་ལ་དགོངས།  །ཡབ་གཅིག་ཁོད་

ངས་ ན་པ་ལ།  ། ་ཡི་མེ་ཏོག་ ྤལ་དཀར་པོ་དང་།  ། ་ཡ་ིནོར་ ་རིན་ཆེན་དང་།  །མི་ཡི་

རིན་ཆེན་ ་ ་ ལ་ནས།  ། ས་བ གས་ཐལ་ ར་ཡབ་ལ་ ས་པ།  །ཡབ་གཅིག་ཁོད་ ངས་ ན་

པ་དང་།  ། མ་གཅིག་འོད་ ན་འབར་མ་ལགས།  །འ ོ་ ག་ཉོན་མོངས་འ ལ་པ་ཅན།  ། ོས་

་མི་ མས་བདག་འཛན་འདོད་པས་བཅིང་།  །ཡང་ ོས་བན་བ ན་ མ་ ོག་རགས།  ། ་

བ འི་ ས་ ་ ག་ཅིང་བ ལ།  །བག་ཙམ་རི་ ོད་བ ེན་པ་ལ།  ། ་ ་ཁ་ལས་ཐར་འ ར་

ཡང་།  །ཁ་ཆེའི་དམག་གིས་འཇིག་འ ར་པས།  །དེ་ཡིས་མི་འཇིག་བ ོག་པ་དང་།  །ཆོས་ ི་

བ ན་པ་ཡང་མི་ བ་པ་དང་།  །འ ོ་བ་ ན་ལ་ཕན་པའི་ ང་དང་དབང་ཅགི་ །  །ཞེས་གསོལ་ 

ཏེ༑  ཡབ་ མ་དེར་དབང་བཞི་ ོགས་པར་བ ར་ནས་བཀའ་བ ལ་བ།  ནམ་མཁའ་ཡེ་ནས་

ོང་པ་ལ།  ། ིན་ཚགས་ ང་ནས་ནམ་མཁའ་ ིབ།  །སེམས་ཉིད་ཡེ་ནས་སངས་ ས་ལ།  །གཉིས་

འཛན་ ང་བས་སེམས་ཉིད་འཁོར།  །བོན་ཆོས་ཡེ་ནས་གཉིས་མེད་ལ།  །བདག་འཛན་ ་ ས་

འདམ་ ་བཅིང་།  ། ས་ ེད་འ ོ་བ་སེམས་ཅན་དོན་ལ་དགོངས་པ་ལགས་ཏེ།  རང་གིས་ལས་

ས་རང་ལ་ ིན།  །དེ་ལ་བ ོག་ ་ག་ན་ཡདོ།  །འོན་ ང་དེ་ ས་ ་རི་ ོང་པོ་རོང་།  ཚ་བ་རོང་།  

རི་ལ་བ གས་པའི་བོན་དང་བན་དེ་ མས།  ། མས་སེམས་ ིང་ ེའི་ངང་ལ་ ོགས་རིས་མེད།  ། 

བདག་འཛན་ ་ འི་ མ་ ོག་ཆོམས།  ། ོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡངས་པའི་ ོང་ད ིལ་ །  །འཛན་

པའི་ ིན་ཚགས་བཏང་ ོམས་ ང་ལ་གཡེང་།  །རང་གསལ་ ན་གཞིའི་དགོན་པ་ །  །ཉོན་

མོངས་ཡིད་ ིས་བ ་བ་ངོས་ ངས་ཤིག  །ཅེས་ག ངས་ཏེ།  ཉོན་མོངས་ཡིད་གཉིས་བདག་

འཛན་ ་ ་དང་ ལ་ན།  །བན་བ ན་གཏན་ ི་ཐར་ལམ་དེ་ལ་ཡོད།  །འ ལ་ ་ ་ ་ཁའི་

དམག་བ ོག་ན།  །བོན་ཆོས་གཉིས་ཀ་ད ེར་མེད་ངང་།  ། ་ ོམ་ ོད་པ་དེ་དང་གཅིག  །བ ེ་

ག ང་ངང་ལ་འ ལ་མེད་གནས།  །དེ་ ར་ བ་ན་བོན་ཆོས་གཉིས་ ་མེད།  །སངས་ ས་བཀའ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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བ་ཞེས་ ་བ་ག་ལ་ ིད།  །སངས་ ས་བ ན་པ་གཉིས་མེད་མཁའ་ལ་ཉི་ཤར་འ །  །ཞེས་

ག ངས་སོ།   །དེ་ལ་ཞི་བ་ ང་ ང་ཆེན་པོའི་ནང་ ་གསལ།   ོགས་སོ།།  །།  

༈ བདག་མེད་མ ེན་བ ེ་ ོབས་དང་ ན་པ་ཡི།  ། ་དང་དཔོན་གསས་ མས་ལ་ ག་

འཚལ་ལོ།  ། ེ་བ་ ་བ ་ ན་པའི་ཁོད་ ངས་དེ།  ད ང་ལོ་ ་བཞེས་ནས་གར་ ེས་གར་

བ གས་ཤེས་པའི་ ད་གར་ག ངས།  འ ོ་དོན་གར་མཛད།  ན་ མ་ལ་ག ངས་སོ།  །ད ང་

ལོ་ངོ་མཐོང་བ ་ག མ་ལོན་ནམ།  ཤེས་རབ་ཚད་ ་ ས།  ལོ་ ཱའི་བ ་གང་ལ་ཡང་ཐོགས་

ཆགས་མེད་པར་མ ེན།  ར་ ང་བའི་བོན་ ན་ གས་ལ་གསལ།  དེ་ ར་ ར་བའི་ ་ཆེན་

ཁོད་ ངས་དེ།  ་མཚན་དཔེ་ག མ་དང་ ན་པ།  དཔེ་ ད་བ ད་ ་ཚངས་པ་བདེ་གཤེགས་

གས་ ི་དགོངས་པའི་ གས་ །  གས་ཁའི་གཡས་གཡོན་ ་མའི་འོག་གསེར་ ི་པད་མ་བ ད་ 

དང་ ན་པ།  ྤལ་ ོན་པའི་ གས་ །  ་ནམ་མཁའ་ ངས་པའི་མདོག་འ ་བ།  ཡི་དམ་ ི་

ཞལ་ཡང་ནས་ཡང་ ་གཟིགས་པའི་ གས་ །  ན་ག མ་ ེན་ལ་གཟིགས་པ།  གོང་མའི་བ ད་

པ་ཇི་ ར་འཛན་པའི་ གས་ །  ག་གཡས་པ་ནམ་མཁའི་ད ིངས་ ་གདེངས་པ།  རིག་འཛན་

དང་སངས་ ས་ ིས་ ིན་ ིས་བ བ་པའི་ གས་ །  ག་གཡོན་ གས་ཀར་ཐལ་མོ་ ར་བ།  

ང་བ་ཟིལ་ ིས་གནོན་པའི་ གས་ །  ་ཤ་ཆེ་ལ་གཟི་ ིན་ཆེ་བ།  སེམས་ཅན་ཐར་ལམ་ ོན་

པའི་ གས་ །  ཞབས་གཡོན་པའི་མཐིལ་ ་ ལ་བའི་ ན་གསལ་བ།  བདེ་འ ོ་ཐར་ལམ་ ོན་

པའི་ གས་ །  ཞབས་གཉིས་བ ང་བ མ་ ་བ གས་པ།  ་ ང་ཐིག་ལེ་ ལ་འ ོངས་པའི་

གས་ །  དར་དཀར་ ང་བ་ ་ལ་གསོལ་བ།  ཟག་པ་མེད་པའི་ ད་པ་ཟམ་མ་ཆད་པའི་ གས་

༑  རིག་འཛན་ ི་ ད་པ་མ་ཆད་པ།  རིག་འཛན་བ ས་ ིན་ ིས་ བས་པ།  བ་ཐོབ་ ན་ ི་

དགོངས་པ་ གས་ ་ ད་པ།  སངས་ ས་ ི་བཀའ་ ང་ ན་ལ་མ་ ོངས་པ།  མི་དང་མི་མ་

ཡིན་ ན་ ི་ཞིང་དམ་པར་ ར་པ།  ་འ ལ་ ག་དང་སེང་གེ་ ང་ ་ ལ་ནས་འཇིག་པའི་ས་

འ ང་གཤོག་པ།  མཁའ་འ ོ་མ་ ན་ ིས་འཚ་བ་འ ེན་པ།  རི་ གས་གཅན་གཟན་ ན་ ིས་

བ ོར་བ་ ེད་པ།  གཤེན་ཚད་མེད་འོད་ ན་ ིས་ ེ་བ་མི་ ་བཞེས་པ་ ེ།  ོན་ ི་ལས་འ ོ་

ངས་པའི་ ིར།  མཁས་པ་ད་མི་ཐད་ཀེ་ལ།  ིད་པ་ཁད་ ིས་བ ོར་ལ།  ད་ ང་མན་ངག་ཐ་

ད་བཅས་པ་གནང་།  ོབ་དཔོན་ ོང་ ང་མ ་ཆེན་ལ།  ་འ ལ་བ ་ག མ་དང་ ང་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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མ ོགས་ ལ་མ ་བ ོར་ ས།  ད་པར་ ོམས་འཇག་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལ་ངོ་ ོད་ ་ན་མེད་པའི་

དབང་ཐོབ།  མེ་ཏོག་པད་མ་འོད་ ི་ ིང་ལ་ མ་ཅིག་ཚགས་ ི་ ིད་ ོང་ཞིང་ཡོད་པའི་ ས་ །  

ཉི་མའི་ཟེར་ལ་ ོ་བོའི་ ་ཚགས་བར་ ང་གི་ཁམས་གང་བ་ཙམ་ ་གཟིགས་ནས།  ཞལ་ ག་

གིས་བཀབ་ནས་བགད་ཅིང་ ང་།  ོ་ བ་འོད་འ ོ་སེང་གེ་ག ང་ ང་ ར་ ོད་ །  ལོ་ག མ་

ཡབ་ལ་མཆོག་གིས་ ིད་ག ངས་པས།  ཡབ་ ང་རིག་པ་ཆིག་ ོགས་ ་སོང་ནས།  ་མདོག་

སེར་ཆེན་ ར་ཅེར་ ག་གི་ཐལ་ནས།  བདག་འདི་དང་ ི་མ་གཉིས་ ་མེད་པའི་དོན་གསལ།  

རིག་པ་ཆིག་ ོགས་ ་ཐལ་ནས།  ་འ ལ་ཞབས་ ིས་གང་ལ་ཡང་ཐོགས་པ་མེད་པ་ ིང་བཞི་

ཐོགས་པ་མེད་པར་བ ོར་ ས་པ།  ས་བལ་འདབ་བས་ཡངས་པ།  གང་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པར་

འ བ་པ།  བ ན་པ་དར་ བ་གོང་ ར་འ ང་བའི་ ས།  ག ང་ ང་བདེ་བ་ཚལ་ ི་དཔོན་

གསས་ མས།  བདག་གིས་འ ོ་བའི་དོན་ ་ ་མ་ མས་ ོན་ནས།  ཁོད་ ངས་ ལ་པས་འ ོ་

བ་ ིན་ ིས་བ བ་ག ངས།  ེད་ ་ ་མ་ཡིན་པས།  མཐོང་བ་མ་ཡིན་ག ངས་ནས་ཤིན་ ་ ་

ཡ་འོ་ག ངས། 

དེ་ཡི་ ས་ ་ ོན་ ི་ལས་ ི་འ ོ་ ང་ནས།  ིན་པོ་འ ལ་བ་དགོངས།  གནམ་མཚའི་དོ་

ལ་ ོབ་དཔོན་ ོང་ ང་ ིན་ ང་བ ་གཉིས་བ བ་པ་མཛད་ཅིང་བ གས་ཙམ་ན།  ལ་པོའི་

ིམས་ ི་འོག་ནས་ ན་འཚགས་པས།  ོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ ལ་དེར་གདན་ ངས།  བཀའ་ ང་

ས་པའི་མདོ་ག ངས་པ།  ེ་མ།  མཁས་ ོགས་དོན་དང་ ན་པའི་པ ྚི་ཏ།  །བདག་གི་ ོན་

ནས་ ་རབས་གཉིས་ ི་ ས།  །ག ང་ ང་བོན་ ི་ ད་པ་ཟམ་མ་ཆད།  །བདག་ཡབ་ ི་ གས་

་གདོན་ གས།  །བ ད་ ིས་ ེར།  ཡབ་ ེས་གོང་མས་བཞེངས་པའི་གསས་ཁང་ ན་བཤིག་

ནས།  ཉང་རོ་ཤམ་པོའི་ཕོ་ ང་ཐོག་གིས་གཏོར།  གཤེན་པོ་མཐའ་ ་ གས་པའི་བཀའ་ཆད་

ལགས།  ལ་ལ་མཐའ་ ་ གས་ཞིང་ལ་ལ་ ན་ ་འཁོལ།  ེད་ ི་ གས་ ེས་ ངས་ལ་བཀའ་

ཡིས་གནང་པ་ ས།  ག ངས་ ྷོ།  །བདག་ནི་གནམ་མཚའི་དོ་ལ་བ བས་པ་ལགས་པས།  བ ན་

པ་དངོས་ ོང་བ་མེད།  ེ་ ོང་ ་མ་བ ེམས།  ཁོད་ ངས་འདི་འོང་མ་འཚལ་དབང་མེད་ཏིང་

ངེ་འཛན་ ིས་བ ལ།  ་འ ལ་ ོབས་ ིས་ཐང་ཅིག་འོང་བ་ཙམ།  བདག་ནི་ ོ་ བ་ ིན་པོ་

ཉིང་ཤ་ཅན།  ག ག་ ེད་ ིང་གི་ཤར་ ོགས་ནས།  ོན་ཤིང་བདེ་ ན་ག ང་ ང་ཚལ་ ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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འཛན།  དེ་ ་ ིན་པོ་ ལ་པོ་མ་དང་ ་ྷལོ་ ་བ་ཡོད།  དེ་ཡི་ ིན་པོ་འཁོར་ མས་མ་ ས་ ན།  

བདེ་བའི་ ང་ བ་ཐོབ་པར་འདོད་པ་ཡོད།  ་ཆེན་ཁོད་ ངས་རིག་འཛན་ བ་པའི་གཤེན།  

ལ་པོའི་ ་འཚ་ གས་ ོགས་མཛད།  དེ་ནས་ ོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ ོང་ ང་ག ང་ ང་ཚལ་ ་

བ ད།  དེ་ནས་ ་ཆེན་ད ང་ལོ་བ ་བཞེས་པའི་ ས་ །  བ ན་པ་དར་ བ་འ ང་།  བ ་

ག མ་ ས་ནས་བ ན་པ་དར།  བ ་དང་ ་བ ་ ་བ ན་བཞེས་ ས།  ོབ་དཔོན་ ོང་ ང་

ོངས།  དེར་ཁོད་ ངས་ ིས་ བ་ ོགས་ ནི་མཚ་འ ག་པའི་ ིང་ལ།  སེང་གེ་དཀར་མོ་བ ོལ་

བའི་ ི་བ ེགས།  ད་ ིས་འདེགས།  ི་དཔངས་ ་འདོམ་ ག་ཡོད་པ་བ ེགས།  ཙན་དན་

ཀོལ་ཀོ་ འི་ཤིང་ལ་ག ང་བ ས་ ས་ན།  ོང་ ང་ ེ་བ་བ ་ ་བ ད་པ་ཡིན་པས།  ་མ་

ིན་ ེ་བ ད་དང་།  མཁའ་འ ོ་མའི་ ེ་རིགས་ ན་ ིས་ ར་གདན་འ ེན་ ང་བ་ལ།  ཁོད་

ངས་ ིས་ག ངས་པ།  ཀ་བ ན་པའི་ ོན་མ་ ོང་ ང་ ་ ོངས།  ར་ལ་ ་མ་ཐིམ་པ་ལ་ ང་

ིད་ ་འ ེས་བ ོད།  །རིག་འཛན་ ལ་པའི་ ིན་ བས་མ ་བ དེ་ལ།  །བདག་གི་བ ན་པའི་

ོགས་ལ་གཤེགས་ ་གསོལ།  །ཞེས་པས །  ནམ་མཁའི་ད ིངས་ནས་རིག་འཛན་ ིན་ ར་གཏིབས།  ། 

ཏིང་འཛན་འོད་ཟེར་འ ོ་འ ས་ ་ ིན་བཅིངས།  ། ར་ལ་དངོས་ བ་མ་བཞི་ ལ་མོས་འཇས།  ། 

ཁོད་ ངས་ ན་པའི་ ག་ ་མ་བཞིས་ ལ།  །བ ེ་ཁབ་ག མ་ ་ ས་ནས་ ིབ་ བ་གནས།  །དེ་

ནས་ གས་མར་བཏང་།  ་ ིན་ ན་ད ེས་ག ང་ ས་ཐམས་ཅད་རིང་བ ེལ་འོང་།  ོ་ལ་

ག ང་ ན་བབ་ཚད་ཐམས་ཅད་ ་ ར་ ར།  ནམ་མཁའ་གཞའ་ཡིས་བཀང་།  ་ མས་འོད་

་ཡལ།  ་བ་གར་སོང་སེམས་ཅན་ མས་ ོ་བ་ ེས།  ོ་ བ་ ིན་པོའི་ཁ་གནོན།  ཆོ་འ ལ་

ོན་པའི་ཁ་གནོན་ལ་མཆོད་ ེན་བཞེངས།  ་ཤ་ཟོས་ཚད་ཐམས་ཅད་རིག་འཛན་ས་ལམ་ཐོབ་

ནས་ ིར་མི་ ོག་པའི་ས་ལ་ ེགས་པར་ ར།  འ ལ་ ི་བར་ཆད་ཞི་ཞིང་ལམ་ ་ཟིན།  ་ཆེན་

ིས་གསང་ གས་ ེ་མང་ ་ཉམས་ ་ ངས།  ཡང་རབ་དོན་ལ་བ ན་པ་བཞག་པ་དང་།  ིན་

པོ་ ་བ ོང་ཞིང་ཁ་གནོན་མཛད་པར་དགོངས་ནས།  ་ཆེན་ ན་པ་ཁོད་ ངས་དེས།  ད ང་

ལོ་ ་བ ་ ་བ ན་བཞེས་པའི་ ས་ །  ཉི་མ་ ོད་ལ་མནན།  བ ་ལོན་པའི་ ས་ །  རིག་

འཛན་ ི་ བ་པ་དང་།  མཁའ་འ ོའི་བ བ་པ་མཛད།  བ ་དང་ད ་བ ་གོ་བ ན་ ས།  

ག ང་ ང་ ངས་པའི་རི་ལ་འཇིག་ ེན་ ི་མི་མ་ཡིན་དབང་ ་བ ས།  ེད་དང་ མ་བ འི་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ས་ན།  ི་རབས་སེམས་ཅན་ ི་དོན་ །  བ ན་པ་ ེ་གཉིས་བཞག་པར་དགོངས་ནས།  

དགོངས་ཚད་ མ་ག མ་བཏང་པ་ལ།  བོད་ ལ་ ན་པའི་ ག་ མ་དང་འ ་བ་ན།  ག ང་

ང་བོན་ ི་བ ན་པ་དར་བར་ ་བའི་ ིར།  རིག་འཛན་བ ་ལ་ ིན་ ིས་ བས་ནས།  བ ན་

པ་ མས་གཏེར་ནས་བཏོན་ནས།  བོན་ ི་བ ན་པ་དར་བ་དགོངས་ཏེ།  མི་མངོན་པའི་རིག་

འཛན་ ིས་ ིན་ ིས་བ བས་ཏེ།  བ ན་པ་དར་ ས་འཕེལ་བར་དགོངས།  གས་ ེས་འོད་

ཟེར་ ལ་པ་བ ེས་ནས་བ ན་པ་ ེལ་བར་དགོངས།  ག ག་པ་ཅན་ ི་ཚགས་དང་ ོ་ བ་ ིན་

པོའི་ཁ་གནོན་པར་དགོངས་ཏེ།  ་ལས་ ས་ ལ།  ག ང་ ང་བོན་ ི་བ ན་པ་དར་བར་ ིན་

ིས་ བས་པ་དགོངས་ཏེ།  ་ཡིས་ ལ་པ་ ེ་བ་ས་ཡ་དང་བཅས་ནས་ ོན་པས་གང་འདོད་

ིས་དོན་ བ་བོ།  ། 

དེའི་ ས་ ་རིག་འཛན་བ ་ལ་ ིན་ ིས་ བས་ནས།  བ ན་པ་གཏེར་ལས་བཏོན་ཏེ་

བ ན་པ་ ེལ[བ]ནི།  ི་ ེ་ ང་བ ན་ ལ་པ་ནི།  ངས[ ང་] ེ་བ ན་པ་གསེར་མིག་ཅན།  

བསམ་ཡས་ཧས་པོ་རི་ལ་འོང་བས།  དེའི་ ས་ ་ང་ཡིས་ ིན་ ིས་བ བ་ ེ།  བ ན་པའི་གཏེར་

ོ་ ེད་པར་འ ར།  །ཁོད་ ངས་ ེར་ཆེན་བ ན་པ་ནི།  ། མ་ནས་ འི་ ན་པ་ ་བ་འ ང་།  ། 

་ ོ་ ེལ[ཤེལ] ག་ ེ་ ་འ ར།  །ང་དང་འ ད་ན་ ོན་ལམ་འདེབས།  །དེས་ ང་གཏེར་ ོ་

ེད་པར་འ ར།  །ད ་ཙ་ ེར་མེད་ མ་ ལ་ནི།  །གཤེན་ལ་ ་དགའ་ ་བ་འ ང་།  །མཚ་ ་

ག་ལ་བ བ་ ས་ །  །ང་ཡི་ཤེལ་ ར་ མ་ ལ་ནས།  །དེ་ཡི་ ིན་ ིས་བ བ་པར་འ ར།  །དེ་

ཡིས་བ ན་པའི་གཏེར་ ོ་ ེད།  །བ ན་པ་དར་བ་དེ་ཡིས་ ས།  ། ོན་ཆེན་ ་ ར་ མ་ ལ་

ནི༑  ༑ཞང་ ང་ ེར་ཆེན་ཉི་འོད་འ ང་།  །བདག་གིས་དབང་ ང་བ ན་པས་གཏེར་ ོ་ ེད་

པར་འ ར།  །ཟ་རང་མེ་འབར་ ལ་བ་ནི།  ། ་ཡ་ི ིད་འཛན་ ་བ་འ ང་།  ། ོང་ ང་ ག་པོའི་

ོ་ངོས་ །  །བདག་དང་ ེར་ཆེན་གཉིས་མེད་ །  །དབང་ག མ་བ ར་ནས་དངོས་ བ་ ེར།  ། 

དེ་ཡིས་བ ན་པ་ ས་པར་ ེལ།  ། ་ ངས་གསལ་ཏང་ མ་ ལ་ནི།  ། ་ཡི་ཤེས་རབ་འ མ་ ་

བ་འ ང་།  ། ོས་མོ་ ག་དཀར་ཡང་དབེན་ །  །བདག་ ང་ ན་སེར་མོ་ ལ་ནས་ནི།  ། ང་

ཚག་བ ་ཡི་དབང་བ ར་ནས།  །བ ན་པའི་གཏེར་ ོ་འ ེད་པར་འ ར།  །དེ་ཡི་བ ན་པ་

མཐའ་ ས་ ེལ།  །བདག་གིས་ ིན་ ིས་བ བས་པ་ནི།  །ཉང་ ོད་ ་ ང་ ག་ར་ །  །གཉན་ ི་ 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ར་ངན་ ་བ་འ ང་།  ། ་ ང་ཤེལ་ ག་དམར་པོ་ །  །ང་ཡིས་ ང་བ ན་ ིན་ ིས་བ བས་

པའི་ ས།  །མགི་དམར་གཟའ་ཡི་ ལ་པས་བར་ཆད་ ེད།  །རང་ལ་བར་ཆོད་འོང་དོགས་ཡདོ།  ། 

ང་ཡིས་ ིན་ ིས་བ བས་པའི་ །  ། ན་པ་ནམ་མཁའ་གསས་ཆེན་ཡིན།  །ང་ཡིས་ ིན་ ིས་

བ བས་པའི་ །  །ས་ ོང་འ ག་ ་ ་བ་འ ང་།  །དེ་ཡིས་བ ན་པའི་གཏེར་ ོ་ ེད།  །བོན་ ི་

བ ན་པ་དར་བར་ ས།  །ང་ཡིས་ ིན་ ིས་བ བས་པའི་ །  ། ་གར་ ན་པ་ཡེ་ཤེས་ཡིན།  ། ་

འ ལ་བོན་ མས་དེ་ཡིས་མ ེན།  །དེ་ཡིས་ ིན་ ིས་བ བས་པའི་ །  ། ང་ ི་ ང་པོ་ ་ ོ་བ།  

ོ་བ་སེང་གེ་གནམ་ ར་ནས།  །བོན་ ི་ ོ་ཞིག་འ ེད་པར་འ ར།  །དེས་ ང་བ ན་པའི་ཆ་

གཅིག་འཛན།  །ང་ཡིས་ ིན་ ིས་བ བས་པའི་ །  །ད ་གཤེན་ ན་པ་ནམ་མཁའ་ ་བ་

འ ང་།  །ཚ་དབང་རིག་འཛན་དབང་ མས་བ ར།  །དེ་ཡིས་ ིན་ ིས་བ བས་པའི་ །  ། ང་

གི་ ་གཉན་ ་བ་འ ང་།  །བ ན་པ་ ་གཅིག་དེས་ ང་འཛན།  །ང་ཡིས་ ིན་ ིས་བ བས་

པའི་ །  ། མ་པ་ ང་གི་ ིམ་ཤོད་ །  ། མ་ ོན་མེ་འ ང་ག ང་ ང་ག ག་ ད་འ ང་།  ། 

ིམ་ཤོད་ ག་དཀར་ཡང་ ེ་ལ།  །ག ང་ ང་ ་འ མ་གཉན་འ མ་དང་།  །སེལ་ ི་དོར་

འ མ་ ེ་ཅན་དང་།  །གཙང་མ་ མ་ ི་འ མ་ཆནེ་དང་།  ། ས་པའི་བོན་ ོར་བ ་ག མ་ཡདོ།  ། 

དེ་ཡིས་བ ན་པའི་གཏེར་ ོ་འ ེད།  །དེ་ཡིས་བ ན་པ་ ས་པར་ ེད།  །མདོ་ ད་ ་ ང་ ག་

ོད་ །  །ང་ཡིས་ ིན་ ིས་བ བས་པའི་ །  ། ་ ོམ་ཏི་ ལ་ ་བ་འ ང་།  །པོམ་ར་གངས་ ི་

གཡས་ ར་ན།  ། ོགས་པ་ཉི་མའི་ ིང་པོ་དང་།  །དབལ་ ར་ར ྴ་བ ད་འ ལ་དང་།  ། ོ་བོ་

དབང་ཆེན་རོལ་པ་དང་།  །མ་མོ་ ིད་པ་ ི་འ ལ་དང་།  །བོན་ ེ་ཉི་ ་ ་བ ན་ཡོད།  ། མ་པ་

ལི་ ོད་ཧ་ར་དང་།  །ཞང་ ང་ད ིལ་ཆེན་ ་ཝེར་དང་།  །སེ་བོན་ ར་མ་ ་ཆོ་ཧོར་ ་འ ོ་བའི་

ས་ །  །གཏེར་ ་ ས་པའི་བོན་ ེ་ མས།  །དེ་ཡིས་གཏེར་ ོ་ ེད་པར་འ ར།  །ང་ཡིས་ ིན་

ིས་བ བས་པའི་ །  །སེ་ ོན་ག ང་ ང་ ་བ་འ ང་།  །འདོག་ལོག་ཆད་པ་དམར་པོ་ལ།  

འ ལ་བ་ ད་ ག  མངོན་པ་ ེ་བཞི།  མདོ་འ ས་ མ་ ་ ་བ ན།  ོ་བོ་ཡ་ཚ་འ ིལ་པ།  

དབལ་ ར་ཤ་རི་རལ་ཆེན།  གཉན་ ེ་ ིད་པའི་ ི་ ིལ།  མན་ངག་ ་ ི་རེག་ཆོད་ མས།  དེ་

ཡིས་གཏེར་ ོ་ ེད་པར་འ ར།  །བ ན་པ་ ་གཅིག་དེས་ ང་འཛན།  ། ་ ག་ ོད་ ི་ ང་ ང་

༑  ༑བཞེད་ ི་དངོས་ གས་ ་བ་འ ང་།  །ཡང་ ོད་ ག་པའི་ ོ་ཁ་ །  །ང་ཡིས་ ིན་ ིས་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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བ བས་པའི་ །  ། ་གར་ ན་པའི་ གས་ ི་ ས།  །ལི་ ་ ག་རིང་བོན་ ལ་ཡིན།  ། ོགས་ཆེན་

མཆིས་པའི་བོན་ ལ་ཡིན།  །དེ་ཡིས་གཏེར་ ོ་ ེད་པར་འ ར།  །དེས་ ང་བ ན་པ་ ་གཅིག་

འཛན།  ། ོ་ ོད་ ་ ོ་ ག་པ་ །  །ཆབ་ ོན་ནག་རིང་ ་བ་འ ང་།  ། ོ་ ོགས་མེ་མོ་ ང་ ང་

ལ༑  ༑ མ་པ་ ་ ངས་ ས་པ་ཡི།  །གསང་ ོ་བ ་ག མ་བོན་ མས་ཡོང་།  །དེ་ཡི་བ ན་པའི་

གཏེར་ ོ་འ ེད།  །དེ་ཡིས་བ ན་པ་ ེལ་བ་ ིད།  །གཏེར་ ན་ མས་ལ་ཁ་ ང་མང་ལགས་

ང་།  ལ་ལ་གཏེར་ ི་ ་ཡིན།  ལ་ལ་གཏེར་ ི་ ིགས་མ་ཡིན།  ིང་འ ་གཏེར་ ང་འགའ་རེ་

ིད།  བ ན་པ་དར་བ་འོང་མི་ ས།  དེ་ མས་རིག་འཛན་ལགས་ཏེ།  རིག་འཛན་བ ་ཡིས་ ནི་

བ བ་ ིས་བ ན་པ་ ེལ་བ་འོང་།  ད་ནི་ ིན་ བས་མངོན་ ལ་ ི་རིག་འཛན་ལ་ ིན་ ིས་

བ བ་ལ་བ ན་པ་ ེལ་བ་ནི།  བདག་ནི་མདོ་ ད་ ོམ་འབར་ ིན་ཙམ་ན།  །བོན་པོ་ནད་པ་

གཅིག་དང་འ ད།  །དེ་ལ་ ིན་ ིས་བ བ་པ་ ས་པར་ གས།  །ཡ་ཟིལ་བོན་ ོན་ ་བ་ཡིན།  དེ་

ཡང་ང་ཡི་ ང་ ་འོང་།  །དེ་ཡང་རིག་འཛན་ ལ་ན་གནས།  །ལ་ ོད་ ར་ ི་ ་རི་ལ།  །བདག་

གིས་ ེ ་ ེད་ལེགས་ ་ ལ།  །རིག་འཛན་ས་ཐོབ་བ ་བ ན་འོང་།  ། བ་ཐོབ་ ད་པ་མང་

བར་འོང་།  ། ོ་ ད་ ང་ ར་ ི་ཁ་ །  །བདག་གི་ ིན་ བས་མངོན་ གས་པས།  །རིག་པ་རང་

གསལ་ ་བ་འ ང་།  །དེ་ཡང་རིག་འཛན་ ལ་ན་གནས།  ། ོ་ ད་ ོང་རི་ནག་པོ་ལ།  ། ང་ ོམ་

ནག་འབལ་ ་བ་འ ང་།  །དེ་ཡང་རིག་འཛན་ ལ་ན་གནས།  །ཉང་ ོད་ ང་རིའི་ནང་ཉིད་

༑  ༑ ེ་ ོན་གོ་ཆ་ ་བ་འ ང་།  །དེ་ཡང་ ས་པའི་ ལ་འ ོར་པ།  །མཚ་ག མ་ ག་ལ་ཡོད་

ས་ །  །འོ་ ོམ་ ེ་མེད་ ་བ་འ ང་།  །དེ་ཡང་རིག་འཛན་ ལ་ན་གནས།  །གཙང་ ོད་□□ 

□□□□ ན།  ། ོན་པ་དར་སེང་ ་བ་འ ང་།  །དེ་ཡང་རིག་འཛན་ ལ་ན་གནས།  །གཙང་ཁ་

ལོ་ནང་ཉིད་ །  །ཞིག་པོ་ ེ་སེང་ ་བ་འ ང་།  །དེ་ཡང་ ས་པའི་ ལ་འ ོར་བ།  །གཡས་ ་

འཇད་ ི་ནང་ཉིད་ །  །མཁའ་འ ོ་ཉ་ཉ་ ་བ་འ ང་།  །རིག་འཛན་འབར་བའི་ ལ་པ་ཡིན།  ། 

དེ་ཡིས་ བ་ཐོབ་མང་ ་ ིན།  །འདམ་ ི་ ོགས་ ་ ོ་ཚངས་འ ག་ ་ ་བ་འ ང་།  །དེ་ཡང་

བ་ཐོབ་མང་བར་ ིན།  །མདོ་ ད་ ་ ང་ ་བ་ན།  ། ང་འཕགས་ ེ་འོ་ ་བ་འ ང་།  །དེ་

ཡང་རིག་འཛན་ ལ་ལ་གནས།  ། ོ་ ོགས་གཡབ་རི་ ོང་ ད་ །  ། ང་པོ་རི་པ་ ་བ་འ ང་།  ། 

དེ་ཡང་རིག་འཛན་ ལ་ལ་གནས།  །གསེར་རི་ཁ་ཡི་ ང་ངོས་ །  །འཐའ་བཞི་ ོན་པ་ ་བ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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འ ང་།  །དེ་ཡང་རིག་འཛན་ ལ་ལ་གནས།  ། ་ ག་ར་ མ་ འི་ ང་ ོགས།  ། ་གཉན་ ོན་ 

པ་འ ལ་བ་པ།  །ནམ་ ེད་ང་ཡསི་ ིན་ ིས་བ བ།  ། ་ ག་འ ི་བ་ ་བ་འ ང་།  །དེ་ཡང་རགི་

འཛན་ས་ལ་གནས།  །ལ་ ོད་ ་ ང་གཡང་ར་ །  ། ང་པོ་དར་ བ་སེང་གེ་འོང་།  །དེ་ཡང་

རིག་འཛན་ ལ་ལ་གནས།  །གཙང་གི་ ག་ ོད་ ོང་ཉིད་ །  །ང་ཡིས་ ་ ང་ ་ ལ་ནས།  ། 

མི་འ ར་ག ང་ ང་མཚལ་ ིང་ལ།  ། ེ་འཁོར་མེད་པའི་གདམས་པ་བཤད།  །ཡབ་ ་ ལ་ནས་

ང་བ ན་ ེད།  །དེ་ཡང་རིག་འཛན་ ལ་ ་གནས།  ། གས་འ ང་རང་ ེས་མངོན་ ར་པ།  ། 

རིག་པ་དམ་པ་ ་བ་འོང་།  །ད་ེཡང་རིག་འཛན་ ལ་ལ་གནས།  །མདོ་ ད་ ང་ག མ་ ་མདོ་

༑  ༑སེ་འཕགས་ཞིག་པོ་ ་བ་འ ང་།  །དེ་ཡང་རིག་འཛན་ ལ་ལ་གནས།  ། ་རི་ ལ་བའི་

གཡོན་ ར་ །  །རི་ ོམ་ཞིག་པོ་ ་བ་འ ང་།  །དེ་ཡང་རིག་འཛན་ ལ་ལ་གནས།  །དེ་ ར་ ལ་

་མང་པོས་སེམས་ཅན་ཐར་ལམ་ ིད་པར་འ ར།  དེ་ མས་རིག་འཛན་བ ་ལ་ ིན་ ིས་

བ བ་ལ་བ ན་པ་ ེལ་བ་དགོངས་པའོ།  ། 

ད་ག མ་པ་ ོ་ བ་ ིན་པོའི་ཁ་གནོན་པའི་བ ན་པ་ ེལ་བ་ནི།  ཁོད་ ངས་ད ང་ལོ་

མ་བ ་བཞེས་པའི་ ས།  ་གར་བྷི་ཤའི་ཚངས་ ས་ །  ལས་ ི་ ག་ ་མོ།  ང་བ་ཞིག་

བཙལ་བར་དགོངས་ཏེ།  ཡ་ང་བའི་ས་བ ད་དང་།  ར་ ོད་ཆེན་པོའི་གནས་བ ད་ ་བཙལ་

བར་དགོངས་ནས།  ནམ་མཁའི་ཁམས་ནས་ ་ ་ ག་ཞིག་ན་རེ།  ་ཆེན་བ ན་པ་ ེལ་བར་

དགོངས་ནས།  གས་ ེས་ ིན་ ིས་བ བ་པའི་ ག་ ་མོ།  མཁའ་འ ོ་མ་ནོར་ ་བཟང་མོ།  

ྤལ་མཛས་པའི་ ར་ ོད་ན་ཡོད་པ་དེ་ལ་ཆོས་ཤིག  ལས་ བ་པའི་ ག་ ་མོ།  ་གར་བྷི་ཤའི་

ཚང་འ ས་ན།  མ་ཟེ་ ན་དགའ་བཟང་མོའི་ ་མོ་ཉི་མའི་ ིང་བོ།  ད་འབར་མ་ལ་ཆོས་ཤིག 

དེར་ ད་འབར་མ་མཛས་པའི་ ར་ ོད་ ་ ོན་ནས།  མཁའ་འ ོ་མ་ནོར་ ་བཟང་མོ་དང་

མཇལ་ནས།  ིན་ ིས་བ བ་དབང་བ ་མཛད།  ་གར་བྷི་ཤའི་ཚང་འ ས་ ་ ོན་པས།  ་ 

མོ་བ ན་འ ོགས་ནས་ ང་བ་ལ།  བ ན་ཆིག་དེའི་ན་རེ།  ་ཆེན་འོ་ ོལ་གཉིས་བ ེབ་པའི་

ལས་བ ་ལགས་པས།  བདག་ཞབས་ཏོག་ནོད་བ ི་བ་ལགས།  བདག་རིག་འཛན་མཁའ་འ ོ་མ་

་བ་ལགས།  ཡེ་ཤེས་ ི་མཁའ་འ ོ་མ་ ེབ་པ་ལགས།  ིན་ ིས་བ བ་འཚལ་ ད་དོ།  །དེ་ལ་

ིན་བ བ་དང་དབང་བ ར་ནས།  ལས་ ི་ མ་ ་བ ིད་པས།  གས་ ེའི་འོད་ཟེར་ག མ་ལ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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གཉིས་ ་ཆོད།  དེ་ཡང་ཡབ་དང་མ ན་ཏེ།  ཤེལ་ ི་ག ང་ ང་ལ་དར་དཀར་ ིས་ ིལ་པ་ཞིག་

ག་ལ་བ མས་ནས་གཟིགས་སོ།  །པད་མའི་འོད་ཟེར་ལ་མེའི་ཚ་ཙ་ཡོ་བ་བསམ་མོ།  ། མ་ལ་

ིས་ ས་བཟང་པོ་ ིས་པ་ལགས།  དེ་ནས་ མ་ལ་མཚན་དང་ ན་པའི་ ས་གཉིས་འ ངས།  

ས་ཆེ་བ་དེ།  ་མདོག་ཤེལ་ ར་གསལ་བ།  དགེ་སེམས་ཆེ་ལ་དད་པ་དང་ ན་པ།  དལ་འ ོར་ 

ི་ ས་ལ་བདེ་འབོལ་ ི་སེམས་གནས་པ་གཡེང་བའི་ལས་ལ་མི་གནས་ཤིང་།  གལ་□□□□□□ 
གཅིག་ གས་ལ་མཉེས་པ།  རང་རིག་ཤེས་པས།  ཕ་ལོག་གི་བསམ་པ་ཤེས་པ།  འདི་དང་ ི་མ་

གཉིས་ཀ་ གས་ལ་གསལ་བ།  ད ལ་བའི་ད ེས་ལ་ག ང་ ང་གི་འོད་བ ་ལ་གསལ་བ།  འདི་

མཚམས་འདི་ནས་ཡིན་མིན་ལ་མ་ ི་གཞན་ལ་བ ་དགོས།  དེ་ལ་ཡབ་ ིས་ག ང་ ང་དོན་

གསལ་ ་བ་ལ་མཚན་གསོལ།  ང་ཤོས་ ་མདོག་དམར་བ།  མིག་འ ི་ གས་ ་ ་བ།  ་ ོ་

གཉེར་ ་འ ག་པ།  ཁ་ ར་ག མ་ ་འ ག་པ།  ཟས་ཤ་ལ་དད་པ།  ལག་པ་ ག་ ་ ་བ ར་ 

བ༑  ང་བ་གར་ཚམས་ ་འ ོ་བ།  དེ་ ་ འི་ ས་ལ།  ཡབ་ ིས་པད་མ་མཐོང་ ོལ་ ་བར་

མཚན་གསོལ།  ཆེ་བ་ལ་ ི་ ངས་ ོར་དང་།  རིག་འཛན་ ོར་ལ་བ བ་པ་ ེད་བ ག་པས།  

ཚའི་དངོས་ བ་ཐོབ།  ག ང་ ང་དོན་ལ་དགོངས་པ་མཛད།  ཡབ་ ིས་ག ངས་པ།  ག ང་

ང་དོན་གསལ།  འོད་འ ོ་སེང་གེ  ག ང་ ང་བདེ་བའི་ཚལ་ །  རིག་འཛན་ཆེན་པོ་ག ང་

ང་ བ་ ་བ་ཡོད།  དེ་ལ་དབང་ ས་ལ།  ག ང་ ང་སེང་གེའི་ཚལ་ལ་ བ་པ་ ིས།  ན་

བཟང་གི་ཞལ་མཐོང་བར་ངེས་སོ།  །དེ་ལ་དབང་ག མ་ཐོབ་ན།  ས་ལ་གནས་པའི་ག ང་ ང་

སེམས་དཔར་འ ར་རོ།  །ཞསེ་བཀའ་ ལ་ཏོ།  །དེ་ལ་ ས་ ིས་ ས་པ།  ེ་ ་ཆེན་ ན་པ་ལགས།  

དཔོན་གསས་དེ་ལ་དབང་ཐོབ་ན།  དེས་ནི་རིག་འཛན་ བ་པ་ལགས།  བདག་ ང་ཡང་དག་

དོན་ལ་འཇག་ན།  ེད་ ིས་ཇི་ ར་བ ོ་བཞིན།  གནང་བའི་བཀའ་འདི་བདག་གིས་བ བ།  

ཅེས་ག ངས་ནས།  ཡབ་ ིས་ག ངས་པ་བཞིན་ །  འོད་འ ོ་སེང་གེ་འབར་བའི་ཚལ་ །  

དགོངས་པ་ལ་གཤེགས་སོ།  །ག ང་ ང་གི་དགོངས་པ་ལ་མཐར་ ང་ནས་བ གས་སོ།  ། ང་བ་

པད་མ་མཐོང་ ོལ་ལ།  ་འ ལ་བ ་ག མ་ ག་པོའི་མ ས་དབང་བ ར་ནས།  བ་ ོགས་

གནོད་ ིན་འ སོ་པའི་ ར་ ོད་ །  ག་ ལ་མ འི་ བ་པར་ གས་ནས།  ནི་པོ་ཚར་བཅད་

པར་དགོངས་ཏེ།  དེ་ ར་ གས་ ི་དགོངས་ཚད་མ་གཡེང་པར།  རིག་འཛན་ལས་ཅན་དང་ནི་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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གཏན་ ་མཇལ་ལོ།  །རིག་འཛན་བ བ་པ་ལ་བ ོན་ནས།  གཤེན་ཚད་མེད་ ར་སངས་ ས་

སོ༑  ༑ ་ཆེན་ ན་པ་ནམ་མཁའི་དགོངས་པ་དང་ ར་རོ།  །མོས་ཤིང་ ས་ན་ ་ཆེན་དང་ ག་

་མཇལ་ལོ།  ། ་ཆེན་ ི་དགོངས་པའི་ མ་ཐར་ཏེ་དང་པའོ།  །གབ་པའི་ཡིག་ ང་ས་མ་ཡ་རི་

ིག་ཙ།   ། 

དེའི་ཚ་དེའི་ ས་ན།  མ་མཁའ་འ ོ་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་ཅན་ ིས།  ་ཆེན་ལ་ ས་པ།  

བདག་འཇིག་ ེན་ལས་མཁའ་འ ོ་ ག་ ལ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པ།  གེ་ཁོད་གསང་བའི་བ བ་པ་

ེམས་ཡང་།  ཡེ་ཤེས་གསང་བའ་ིདོན་མ་ ོགས།  མཁའ་འ ོ་ད ིངས་ ི་ས་མ་ནོན།  ཡེ་ཤེས་ ི་

ས་ནོན་པར་མ་ ར།  བདག་ ེ་བ་འདི་ལ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འ ོའི་ས་ནོན་ནས།  ང་ཤར་ག ང་

ང་རོལ་པའི་མཁའ་ ོད་ ་བར།  གསང་བ་ད ིངས་ ི་མ་བ ན་བདེ་བ་ཡེ་ཤེས་ ་བར་ ེས་

ནས།  ག ང་ ང་སེམས་དཔའ་བ ་ཡི་ལས་བག་ བ་ངེས་སོ།  །དེར་མཁའ་འ ོ་ ི་བ ོར་ ི་

གཙ་མོ་ ེད་དོ།  །དེའི་ ས་ལ་ ད་པར་འཕགས་པའི་ མ་ཟེ་ ེ་བ་བ ན་པའི་ ་ཤ་ལ་ཚགས་

བ་ ས་ཏ།ེ  བདག་དེར་འ བ་པ་ལགས།  དེར་ ོ་ བ་མི་འ ར་རིན་ཆེན་ཚལ་ ་བ་ན།  མ་

ཟེ་ ན་དགའ་བའི་ །  ནོར་ ་བཟང་པོ་ ་བ་ ེ་བ་བ ན་པ་ཞིག་ཚ་འཕོས་ནས་འ ག་པར།  

དེ་ལ་འཇིག་ ེན་མཁའ་འ ོ་མ་ ན་བ ོད་པ་བ ིད་པས།  བདག་ ང་དེ་ལ་བ ོད་པ་ལགས་

པས།  ད་པར་ ལ་པའི་ ས་ ང་ ིད་ ་འ ེ་ཟིལ་ ིས་གནོན་པ་ལགས།  ེད་ ་འ ེ་ཟིལ་

ིས་ནོན་ཅིག  བདག་ ང་དེ་ཨེ་ཐོབ་བ ་ ་འ ོ་ཟེར་ནས་ཐལ་ལོ།  །དེའི་ ས་ན་ ང་ ིད་ ་

འ ེ་ ལ་པ་ཅན་མང་པོས་ ལ་པ་ ས་ནས།  ནམ་མཁའི་ད ིངས་ནས་ ལ་པ་མང་པོ་མཐོང་།  

དེ་ལ་ཁོང་ གས་གཡེང་ནས།  ་འ ེ་ཟིལ་ ིས་མ་ནོན་པས།  བ་ ོགས་ ན་ ོགས་ ི་མཁའ་

འ ོ་ད ིངས་ ག་ ་བས།  མ་ཟེའི་ཤ་ ེར་ནས་ཐལ་བ་ལ།  མོས་ལག་ག ག་ ས་ཏེ་བ ང་

པས་མ་ཟིན།  ་ཚལ་བ་གཅིག་ལག་ ་ ང་ནས།  དེ་ཁར་བ ག་ ེ་ལག་ ་ ང་།  ཡབ་ལ་

གསོལ་བ།  ་ཆེན་ལགས།  བདག་ ོན་ནས་ལས་ངན་བསགས་པས།  ཟ་མ་མོ་ ས་ཐོབ།  བར་ ་

ལས་འ ོ་ཡི་དམ་ཉིད་དང་མཇལ།  ཐར་ལམ་བག་ ིབ་ཡོད་དམ་དོན་མ་ བ།  ད་ཡང་ ་གཉིས་

ཡོད་པའི་ ་རོགས་ལ།  དེ་ཙམ་ གས་སེལ་མི་བདོག་ཞེ་རེ་ ེལ།  ད་ ་གཉིས་མ་ལ་ཉོན།  བ ེད་

པར་ ེད་པ་ཡབ་ཡིན་ལ།  ིན་པར་ ེད་པ་མ་ཡིན་པས།  ་གཉིས་མ་ཡི་ ་ལ་འ ོ་ཟེར་ནས་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ཆོས།  ཡབ་ ིས་ག ང་བ།  ིན་པར་ ེད་པ་མ་ཡིན་ ང་།  བ ེད་པར་ ེད་པ་ཡབ་ཡིན་པས།  

རང་ལ་ལས་དབང་མེད་པ་ལ།  དེ་བཞིན་གཞན་ལ་ ད་གསོད་ ེད།  ་གཉིས་ཕ་ཡི་ ་ལ་ ོད།  

ཟེར་ནས་མ་གནང་ངོ་།  །དེ་ནས་ ས་གཉིས་ ིས་ ོས་ ས་ནས།  གཅེན་པོ་ག ང་ ང་དོན་

གསལ་ ིས། (ཡབ་ ི་བཀའ་མི་བཅག་པའི་ ིར།  ཚག་ ང་འདི་གང་གི་མཚམས་ནས་ཡིན་མིན་མ་ ི་གཞན་ལ་

བ ་དགསོ།)  ག ང་ ང་ཚའ་ི བ་པ་ མེས།  ཡབ་ ་ི ང་ ་ མེས།  ཡབ་ ་ི ང་ ་ ས།  མ་ ་ི 

ངག་མི་བཅག་པའི་ ིར།  ་ ས་མངོན་ ་མི་ ོན་པར་དམ་བཅས།  པད་མ་དོན་གསལ་ ིས།  

མ་ ི་ངག་མི་བཅག་པའི་ ིར།  མ་ ི་ ིར་འ ེང་བར་ །  ཡབ་ ི་བཀའ་མི་བཅག་པའི་ ིར།  

ོ་ བ་ ིན་པོའི་ཁ་གནོན་པར་ ས།   ཡབ་ མ་ ས་བཅས་ཅིར་ཏར་འ ེལ་བའི་ལེ ་གཉིས་པའོ།།  །། 

༈ དེ་ནས་ མ་དང་ ས་གཉིས་ ིས་ཡབ་ལ་ ི་ ག་བཙལ་ནས།  ོ་ ོགས་ ་གར་ ི་

ལ་ ་ཁ་བ ན་ནས་སོང་བས།  ་ོ ོགས་ ན་དགའ་མེ་ཏོག་མཛས་པའི་ཚལ་ ་ ོན་ནས།  མེ་

ཏོག་ ན་ཏིང་གསལ་བའི་ བས་ ་བཞག་ ེ་ ས།  མ་ ོ་ བ་ཨོ་ ན་ ི་ ལ་ ་མཁའ་འ ོ་

མ་ མས་ མ་ཟེ་ ེ་བ་བ ན་པའི་ ་ཤ་ལ་ཚགས་མཛད་པས།  ག་མ་བ ས་ནས་གསོལ་བས།  

ོ་ བ་རིག་འཛན་ནོར་ ་མཁའ་ ོད་ ་བར།  པད་མ་རིན་ཆེན་ ི་ས་ལ་མཁའ་འ ོ་ ་བ འི་

ཚགས་དཔོན་མཛད་ནས།  ས་ ་ནོན།  དབང་དང་ནོར་ལ་ བ་པ་ཐོབ།  དེའི་ཚ་ན་ ་གར་ ི་ ོ་

ོགས་རིན་ཆེན་ ན་ བ་ ི་ ོང་ ེར་ ་བ་ན།  ལ་པོ་ ན་ ་དགའ་བ་ ་བ་དང་།  མ་ ང་

བ་འོད་ ན་མ་ལ་ ་དང་ ས་མེད་པ་ལ།  མ་ཟེ་ཡིད་བཞིན་བཟང་པོ་ན་རེ།  ལ་པོ་ ེང་

ད ལ་མེ་ཏོག་ ིང་ལ་ ་བཅག་ན་བ ན་མོ་ལ་ ས་ཤིག་འ ངས་ངེས་སོ་ཟེར་རོ།  །དེ་ནས་ ག་

ལོའི་ཚས་བ ད་ལ།  གཟའ་དམག་དཔོན་དར།  ར་མ་ ་ཆེན་ལ་མེ་ཏོག་ ིང་ལ་ ་འཆགས་ ་

ོན་པ་ལ།  མ་ ིས་མེ་ཏོག་ ོང་བོ་འ ལ་བ་མཐོང་།  མ་ ིས་ཡབ་ལ་བདག་གིས་པད་མའི་

ོང་བོ་འ ལ་བ་མཐོང་།  འདི་ཅི་ལགས་ ས་པས།  ཡབ་ ིས་ག ང་བ།  མ་ཟེའི་ག ང་དང་

པད་མའི་ གས།  །རང་ལ་དངོས་ བ་ཡོད་པར་ངེས།  །བ ན་མོས་པད་མའི་ཁ་ ེས་དང་།  ། 

ག ང་བས།  མ་ ིས་པད་མའ་ིཁ་ ེས་པ་དང་།  ེ ་མཚན་དང་ ན་པ་ཞིག་ ང་བ་ལ།  ཡབ་

མ་གཉིས་ ིས་གཟིགས་པས།  ེ ་དེ་ ན་མིག་འ ི་ གས་ ་ ་བ།  ་ ོ་གཉེར་ ་འ ག་པ།  

ཞལ་ཧོམ་ ང་ ་འ ག་པ།  ལག་པ་ ག་ ་ ་བ ར་བ།  ཞབས་བ ང་བ མ་ ་འ ག་པ།  དེ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ལ་ངོ་མཚར་ ེས་ནས།  མ་ ིས་ ར་ལ་ ལ་ ར་ཁབས་ ་བཞེས་ནས་སོང་།  ཡབ་ མ་དགའ་

ཆེས་ནས་ཡབ་ ིས་ ོན་འཁོར་བསོག་ནས།  ངའི་བ ན་མོ་ལ་མཚན་དང་ ན་པའི་ ལ་ ་ཞིག་

འ ངས་ཡོད་པས།  ན་འ ས་ཤིག་ག ང་།  ན་ ོ་བ་ ེས་ནས།  མ་ཧེ་དང་ ང་པོ་ཆེ་དང་།  

རིན་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་ ན་ ིས་ ལ།  མ་ཟེ་ལ་མཚན་བ གས་པས་ ང་།  ལ་ འི་མཚན་ ིར་

བཟང་ཡང་།  ག་ བ་ ི་ལས་ལ་བ ོས་པ་ཞིག་གདའ།  ཤ་ ་དཀར་དམར་ ་འ ག་པ་ནི།  

གས་ཞི་ ོ་ལ་མངའ་ ེམས་པ་ཞིག་ཡོང་།  ན་འ ི་ གས་ ་བ ་བ་ནི།  ང་ ིད་ལ་བཀའ་

བཙན་པའི་ གས་ཡིན།  ཞལ་ཧོམ་ ང་ ་འ ག་པ་ནི། □□□□□□ ཤངས་ ོ་གཉེར་ ་འ ག་

པ་ནི།  ིན་པོའི་ཚགས་ མས་ཁ་གནོན་པའི་ གས་ཡིན།  མ་མོ་དང་མཁའ་འ ོའི་གཙ་བོ་

མཛད་པའི་ གས་ཡིན།  ལ་པོས་འདི་ལོ་བ ་བ ན་ལ་གསང་དགོས་པའི་རིགས་ ་འ ག་

པས།  ལོ་བ ་བ ན་ལ་གསོངས་ཤིག་ཟེར།  དེར་ ན་ ིས་གསང་བར་ ོས་ ིས་བཅད།  དེ་ནས་

ན་ ིས་གསང་ངོ་།   ། ལ་ ་རང་སར་བ ང་བའི་ལེ ་ ེ་ག མ་པའོ།།  །།  

༈ དེ་ནས་ ལ་ ་དེ་ལོ་བ ་ག མ་ལོན་ བས། □□□□□□འབངས་ ི་ ་ཞིག་ ེད་མོ་ 

ེ་ཡིན་འ ག་པ་མཐོང་ནས།  སོར་ ོ་གཅིག་འཕང་པས།  འབངས་ ི་ ་ཚའི་མཚགས་མར་ཕོག་

པས།  འབངས་ ི་ ་ཤི  དེར་ ལ་ ི་མི་ ན་འཚགས་ནས།  ལ་པོ་ཡབ་ མ་ལ་ ས་པ།  ེ་

ལ་པོ་ཡབ་ མ་ལགས།  ལ་ ིས་འབངས་ ི་ ་བསད་ན།  །འབངས་ ི་རེ་ས་ ་ལ་བ ི།  ། ལ་

་ལ་ཆད་པ་མི་ཕོག་གམ།  ། ས་པས།  །ཡབ་ ི་ཞལ་ནས།  ལ་ ་འདི་ལ་བདག་གི་དཀའ་བ་

ད།  འབངས་ ི་ འི་ ོང་ཐང་འཇལ་ན་མི་ལེགས་སམ།  གང་འདོད་རིན་ཆེན་འཇལ་ན་མི་

བ ན་ནམ།  དེ་ལ་ ེད་ ིས་བསམ་མནོ་ཐོངས་ག ང་།  དེ་ལ་མི་ མས་ན་རེ།  བདག་ཅག་ ོན་

འབངས་ ིས་ཉེས་པ་ཤོར་ན།  ལ་པོའི་ ིམས་ལ་ཕོག་ན།  མཆན་ ི་ ་ཡང་གསོད་དོ།  །ཟེར་

ནས་བ ག་པ་ ས།  ལ་ ་དེ་ལ་ ིམས་མི་ཕོག་གམ་ཟེར་རོ།  །དེར་ ལ་པོའི་ཞལ་ནས།  དེ་ ར་

ིམས་ལ་ཕོག་ན་ ིམས་དེ་ཆོད།  ི་ ིམས་ ལ་པོའི་ ིམས་དེ།  ན་ ིས་བ ར་དགོས་པ་མིན་

པས།  ཞེས་ག ངས།  མ་ ིས་ག ང་བ།  མི་ མས་ ན་ལ་རིན་ཆེན་ ་བ ད་གཅལ་བས་མི་

ཆོག་པས།  ཕ་མ་ ལ་ ་ག མ་ཡང་བསོད་ནམས་མ་བསགས་ངེས།  ནམ་ཡང་ ིམས་དེ་ཕོག་

པའི་ ིམས་དེ་ཆོད།  ཕ་མ་ ་ཚ་ཡིན་པས་སེམས་ ིས་མ་ཕོད་པས།  མའི་མིག་གིས་མ་མཐོང་པར་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ིད།  དེ་ལ་འབངས་ མས་ ིས་ ས་པ།  ིམས་ ི་ གས་གང་ །  ག་མཚ་མེར་བའི་ནང་ ་

བ ར་རམ།  ག་རི་ནག་པོའི་ ེ་ལ་བ ིལ་ལམ།  ག་གི་ ེ་འདམ་ ་བ ར་རམ།  ག་ ལ་མི་

ཟན་ ིང་ལ་བ ལ་ལམ།  ཙན་དན་ ི་མེ་ལ་བ ེག་གམ།  ཞེས་ ིས་པས་ཡབ་ན་རེ།  ག་མཚ་

མེར་བའི་གཏིང་ ་བ ར།  མིག་གིས་མི་མཐོང་ ་ངན་ ང་ག ང་།  དེར་མི་ མས་ ིས་ ལ་ ་

ེར་ཏེ།  ག་མཚ་མེར་བའི་གཏིང་ ་ ར།  མཚ་གཏིང་ ་རིན་ཆེན་ ག་ཅིག་ ེས།  དེའི་ ེང་

་ ལ་ ་མདངས་ ན་ ག་ ་ ོ་ ེ་པ ྨ་བ ོལ་མ་བ མས།  དེའི་མཚན་པ ྨ་མཚ་ ེས་ ོ་ ེ་

ཡིན།  ཡང་ཡབ་ མ་ ི་ ང་ ་ ོན།  མི་ མས་ ིས་གོ་མ་ཆོད་པར་ཟེར་ནས།  ག་རི་ནག་པོའི་

ེ་ལ་ ིལ་ཏེ་བཏང་།  ག་ ག་ནག་པོར་པ ྨའི་ ོང་བོ་ ེས།  པད་ ོང་ ེང་ན་ ོ་ ེ་ ིལ་

ཐབས་ ར།  པ ྨ་བ ད་འཇོམས་ ིལ་ ་ཅན་ཞེས་མཚན་ ་ གས།  ཡབ་ མ་ ི་ ང་ ་ ོན།  

ཡང་མི་ མས་ ིས་ ེ་འདམ་ལ་ཤེས་སོ།  ། ག་གི་ ེ་འདམ་ནག་པོ་ཡང་།  རིན་ཆེན་ ངས་པའི་

རི་ ་ ར།  པ ྨའི་གདན་ལ་འ མ་དང་ཆས་ནས་བ གས།  པ ྨ་རིན་ཆེན་ ངས་པ་ཅན་ ་

མཚན་ཡང་ གས།  ཡང་ མ་ ི་ ང་ ་ ོན་ནས་ ས་པ།  མ་ལགས་བདག་ནི་ཡེ་ནས་མི་

འ ར་ ོ་ ེའི་ །  བདག་ཇི་ ར་ ས་ ང་བ ད་མི་འ ར།  ཡབ་ མ་ གས་ ེལ་མ་མཛད་

ོད་ལ་བ གས་ ་གསོལ།  ཡང་མི་ ན་ ིས་ ག་ ལ་ནག་པོ་མི་ཟན་ ི་ ིང་ ་བ ལ་ལོ།  ། 

སང་གི་ནམ་ལངས་པའི་ ས་ན།  ག་ ལ་ནག་པོ་ ་ ་ཞོན།  ག་ ལ་ཐོད་པའི་ག་ཤ་ལ།  

ག་ ལ་ཞགས་པ་ཞིག་ལག་ ་ཐོགས་ནས་ ོན།  པ ྨ་ ག་འ ལ་ནག་པོར་མཚན་ཡང་ གས།  

ཡང་མི་ ན་ ིས་ ིན་པོ་མི་ ན་ ང་གི་ ིང་ལ་བ ལ།  སང་གི་ནམ་ལངས་ཙམ་ན།  ཐོད་པ་

མ་པོ་ ས་ད ་ལ་བ ན།  ཐོད་ ོན་ ་བ ་ ་གཅིག་གིས་དོ་ཤལ་ ས།  ཐོད་པའི་ ་ཞིག་

ོགས་ཤིང་ ོན།  པ ྨ་ཐོད་ ེང་ ལ་ ་མཚན་ཡང་ གས།  དེར་མི་ མས་ ན་ ིས་ ོས་ ས་

ནས།  འདི་ཙན་དན་ ི་མེ་ལ་མ་ ེག་ན།  ་གར་ ིང་པ་ ན་ཨ་ཅང་ཆེ་ ེ།  འཛམ་ ་ ིང་ ན་

བ ག་པར་འ ག་ཟེར་ནས།  མི་ ན་ ིས་ཙན་དན་ ོང་པོའི་ ར་བ ས་ནས།  ེ་ལ་ ལ་ ་

བཅིང་།  འོག་ལ་ཙན་དན་ མ་པོས་མེ་བཏང་བས།  ལ་ འི་ ་ལས་བ ད་ ིའི་ ་ ན་བབ་

ནས།  ཙན་དན་མེ་ མས་ ་ཡིས་བསད།  ལ་ ་བ ད་ ིའི་ ་བབ་མཚན་ཡང་ གས།  པ ྨ་

ཝ་ཏི་ཞེས་ ང་ །  ཡང་མི་ མས་ན་རེ།  འདི་ཇི་ ར་བསད་ ང་མི་འཆི་བ་ ེན་པ་ས་བྷ་བ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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གཅིག་ཟེར་བས།  པ ྨ་ས་བྷ་བ་ཞེས་ ་ གས།  ཡབ་ མ་ ིས་ག ང་བ།  མི་ མས་ ོན་འཁོར་

འ ལ་པ་ཆེ།  འདི་ནི་ཅི་ནས་སངས་ ས་ མ་ ལ་ཡིན་པར་ངེས།  མེ་ཏོག་ ིང་ལ་ ་འཆག་

པ ྨའི་ ིང་ནས་ ེད།  པ ྨ་རང་འ ང་ ་འ ང་བས།  པ ྨ་འ ང་གནས་ ་མཚན་གསོལ།  མི་

མས་ ིས་ཡང་ ས་པས་བ ོད།   ལ་ ་ལ་ ིམས་ཕོག་ བ་ གས་བ ན་པའི་ལེ ་ ེ་བཞི་བའོ།།  །། 

༈ དེ་ནས་ ་ ་པ ྨ་འ ང་གནས་ ིས།  ོན་ ི་མེ་ཏོག་པ ྨ་འོད་ ི་ ིང་ལ་ ོན་ནས།  

ོན་ ི་ལས་ ་བ འི་འ ོ་བཟང་བས།  མ་མཁའ་འ ོ་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་ཅན།  མཁའ་འ ོ་

འ ལ་པའི་གནས།  ཨོ་ ན་ ག་རི་མཁའ་འ ོའི་ ར་ ོད་ །  མཁའ་འ ོ་ ་བ འི་ཚགས་

ོལ་མཛད་པ་ལ།  ཕ་འབབ་བ ས་ནས་གསོལ་པས།  ཡེ་ཤེས་ ི་མཁའ་འ ོའི་ས་ནོན།  མཁའ་

འ ོ་ག ང་ ང་བདེ་བ་ ན་ ་མཚན་གསོལ།  ལས་དང་དབང་གིས་དེར་འ མས།  མ་ ིས་

ས་ལ་ག ང་བ།  ས་ལགས་བདག་ནི་ཡེ་ཤེས་ད ིངས་ ི་ས་ནོན་པས།  གང་ལ་ ོག་མེད་ ིས་

དོན་ བ།  ད་ ས་ ེད་ཡབ་ ི་ ང་ །  ོ་ བ་ ིན་པོའི་ཁ་གནོན་ཞལ་ ིས་བཞེས་པས།  ོ་

བ་ ིན་པོའི་ཁ་གནོན་དགོས།  ང་ཡང་དེའི་ ོངས་ ་འ ོ་པས།  ངའི་ཁ་ ང་འདི་ མས་ ེར་

ལ༑  ོ་ ོགས་རིན་ཆེན་འབར་བའི་བངས་སོ།  །སེང་གེ་གནམ་མཆོང་གི་ནང་ །  གཏེར་ཡོད་པ་

ཐོན་ལ་བ བ་པ་ ིས།  དེ་ནས་ལས་ ན་འ བ་ནས་འོང་།  ཟེར་ཏེ་ ང་ ིན།  མ་གར་

གཤེགས་ ས་པས།  བདག་ནི་ཐང་ཅིག་ཡབ་དང་འཇལ།  འོན་ ང་ ་ ན་གཉིས་ ིས་འ ེལ་བ་

དང་།  གསང་བ་ གས་ ི་དབང་ ས་པས་ཐང་ཅིག་ཡབ་ ི་ ང་ ་འ ོ་ག ང་།  ས་ ིས་

མ་ལ་ ས་པ།  བདག་ ང་ཐང་ཅིག་ཡབ་ ི་ ང་ ་འ ོ།  ག་པོ་གཏིང་བ ོག་དབང་ཅིག་ ་

ག ང་།  མ་ ས་གཉིས་ཡབ་ ི་ ང་ ་ ོན།  ཡབ་འོད་འ ོ་སེང་གེ་འབར་བའི་ཚལ་ཡོད་པའི་

ང་ ་ ོན།  ཡབ་ ི་ཞལ་ནས།  ེད་ མ་ ས་གཉིས་ ོན་ནོ།  །མཁའ་འ ོ་མ་བ ིད་དང་ ན་

པ༑  ས་ ི་དོན་འ བ་བམ།  མཐའ་ ས་སམ།  རང་གཞན་ ི་དོན་ བ་སམ།  ག ང་བས།  

མ་ ས་ ིས་ ས་པ།  ་ཆེན་པོ་ལགས།  ེད་ཡེ་ཤེས་པའི་ ད་ལ།  ོ་ལོག་པ་མི་མངའ།  

བདག་ ས་ མ་ལ་ གས་མ་ལོག་གམ།  བདག་ནི་ཡེ་ཤེས་ ི་མཁའ་འ ོར་ བ་བདོག་པས།  ད་

ནི་ཡབ་ ི་ག ང་མི་གཅོག  ད་ནི་ཡེ་ཤེས་ ི་ལས་བ ར་ བ་པ་ཡོད་ག ང་།  ཡབ་ད ེས་ནས།  

ཡེ་ཤེས་ ི་མཁའ་འ ོ་མ་ ན་ བ་བཟང་མོ་དང་གཉིས་ ་མེད་པར་ ར་ནས།  བ ལ་པ་བཟང་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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མོ་དངོས་ ་ ར་ནས་ བ་པ་ཡིན་ལས་བ ་མཛད།  ས་ ིས་ ས་པ།  བདག་ནི་ཐོག་མེད་ ་བ་

དོན་ ོགས་ ང་།  ག་པོ་གཏིང་བ ོག་དབང་མ་ཐོབ།  ཡབ་ལ་ ག་པོ་གཏིང་བ ོག་དབང་

ཅིག་ །  དེ་ནས་བ བ་ འི་དོན་ མས་འ བ་ ས་པས།  ཡབ་ ི་ ག་པོ་གཏིང་བ ོག་དབང་

མས་བ ར།  མ་ནི་ཡབ་ ི་ལས་བ ་ལ་ གས།  ཡབ་ མ་ ས་ག མ་ཇི་ ར་མཇལ་བའི་

ལ ་ ེ་ ་བའོ།།  །། 

༈ དེ་ནས་ ས་ ིས་ མ་ ི་བཀའ་མི་བཅག་པའི་ ིར།  ོ་རིན་ཆེན་འབར་བའི་བངས་སེ་

ལས་གཏེར་བཏོན་པས།  གས་ ི་ མོ་ །  བ ེའི་ ོམ་ །  ང་གི་ ོམ་ །  ཟངས་ ི་ ོམ་ །  

ས་པའི་ ོམ་ ་དང་ ་ ང་བ་ལ།  དེའི་ནང་ནས་ཆོས་ ོར་ ་ ང་།  གས་ ི་ ོམ་ ་ནས་ ོ་

ེ་ ར་པའི་ ོར་ ང་།  བ ེའི་ ོ་ ་ནས་མདོ་ ེ་ ་འ ལ་སེམས་ ོགས་ ི་ ོར་ ང་།  ཤེལ་ ི་

ོམ་ ་ནས་ཡང་དག་ ད་ ང་གི་ ོར་ ང་།  ཟངས་ ི་ ོམ་ ་ནས།  ོགས་པ་ཆེན་པོའི་ ོར་

ང་།  ས་པའི་ ོམ་ ་ནས་མ་མོ་གཤིན་ ེ་ལས་མཁན་ ི་ ོར་ ང་།  མ་ཡེ་ཤེས་ ི་མཁའ་

འ ོ་མ་ལགས་པས་ ང་བ ན།  དེ་ནས་ ་ ་པ ྨ་འ ང་གནས་ ི།  ོ་ ོགས་ ག་རི་འ ོས་

པའི་རི་ལ།  ོ་ ེ་ ར་པའི་ བ་པ་མཛད།  བ་ ོགས་ ིན་པོ་འ ོས་པའི་ ག་ ་ ོགས་པ་ཆེན་

པོ་ལ་ཉམས་ལེན་མཛད།  ང་ ོགས་ ག་ བ་ ང་པའི་སར།  མ་མོ་དང་གཤིན་ ེའི་ བ་པ་

མཛད།  ཤར་ ོགས་གསང་བ ོག་ །  ཡང་དག་ ད་ ང་གི་ བ་པ་མཛད།  ད ས་ ོགས་རིན་

ཆེན་མཛས་ ན་འ ས་པའི་ ིང་ །  མདོ་ ེ་ ་འ ལ་སེམས་ ོགས་ལ་ བ་པ་མཛད།  ོ་ བ་

ིན་པོ་འ ་ ེད་ ིང་ལ་ ིན་པོ་དབང་ ་ ད།  བོད་ ི་གཉེན་ད འི་རི་ལ་ ་ ིན་ ེགས་པ་

ཅན་ མས་ཟིལ་ ིས་མནན།  རིག་འཛན་ བ་པ་པོ་བ ་ལ་ ང་བ ན།  ་ ་ལོག་པ་ཅན་བ ་

འ ལ་བ།  མཁའ་འ ོ་མ་བ ་ལ་རོལ་པ།  དམ་བཅའ་དེ་ མས་མཛད།  པ ྨ་ཆོས་ ི་མངའ་

ེམས།   ་ ིན་དམ་ལ་བཏགས་པའི་ལེ ་ ེ་ ག་པའོ།།  །། 

༈ དེ་ནས་ ་ ་པ ྨ་འ ང་གནས་ ་མཚན་གསོལ་བ་དེ།  ོ་མོན་རི་ནག་པོ་ ོ་ འི་ ག་

ནག་པོ།  བ བ་པ་བཀའ་བ ད་ ི་དོན་ བ་ཅིང་ཡོད་པ་ལ།  ོ་ཤར་ ག་ནག་པོ་ ིན་པོའི་ནང་

༑  ་ ་ལས་མཁན་ནག་པོ་ ོག་གཅོད་ ་བའི་བ ད་གནས།  པ ྨ་ལ་ ས་པ།  པད་མའི་ཆོས་

ཞེས་ ་བ་ནི་མི་བདེན་ཐག་ཆོད།  ས་ད་ ་ནི་དགེ་ ིག་གི་ལས་ ་བ་ནི་མི་བདེན།  གཙང་མའི་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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གནས་ ་གཙང་མ་ཕོ་མོ་ལ་གསོན་ བ་ ས་ནས་བ ལ་ཏེ།  ཤ་ ག་མཆོད་པ་ ས་ན།  འདི་ ་

བདེ་ ིད་མ ་དབང་ཐོབ།  ི་མ་ལོངས་ ོད་མ ་དཔལ་ཆེ།  འདི་དམ་པའི་ཆོས་མ་ནོར་བ་ཡིན་

ནོ་ཟེར་རོ།  །དེར་པ ྨ་ གས་ ོས་པས།  པ ྨ་དབང་ཆེན་ ོ་བོ་ད ་ད ་ ག་བཅོ་བ ད་པའི་ ་

་ ལ།  ད ་ད ་ནི།  ོ་བོའི་ད ་ག མ།  འི་ད ་ག མ།  ང་གི་ད ་ག མ།  ག་བཅོ་

བ ད་ན་ ལ་པའི་མཚན་ཆ་མང་པོ་བ མས་པར་ ལ་ཏེ།  ་ འི་ ེ་བ ལ་བས་ ་ ་ཐར་པ་

ནག་པོ་ན་རེ།  པ ྨ་ ོད་ ི་བ ན་པ་ལ།  དམ་པ་ཆོས་ ེད་ཟེར་བའི་རིག་འཛན་ཆས་བ ང་ནས།  

ཉི་མ་ ང་གི་ ག་ བ་དམག་གིས་ ་འ ེན་ ེད་པའི་ ེ་ག མ་ ་ ེ་བར་ཤོག  དེའི་ ོབས་ ིས་

ཟས་ཤ་ ག་ལ་ལོངས་ ་ ོད་པ།  དམ་པ་ཆོས་ ་ ལ་ནས་ཆོས་ ི་བ ན་པ་བཤིགས་པར་ཤོག་

ཅིག  ོ་འཛམ་ ་ ིང་ ན་ཀའི་མི་བདེ་བས་ ་འ ེན་ ེད་པར་ཤོག  ཟེར་ནས་ཁོ་རང་རང་

བཞིན་ ིས་ག གས་ཞིག་གོ  ། ་ ་ལས་མཁན་ ་བཤིགས་པའི་ལེ ་ ེ་བ ན་པའོ།།  །། 

༈ དེའི་ ས་ན་ ་ ་པ ྨས།  ་གར་ ི་ ་འ ེ་དམ་ལ་བཏགས།  བོད་ ལ་ ་ ོན་ནས་

ོ་ ག་མཁར་ ་ལ་བ གས།  ཇོ་མོ་མཁར་ཆེན་ཟ་མཚ་ ལ་ཁབ་ ་བཞེས།  ོ་ ེ་ ར་པའི་

བཀའ་ ོལ་བ གས།  དེའི་ཚ་ན་ཇོ་མོས་ ས་པ།  ་ ་ལགས།  ད་ འི་ ས་ན།  སངས་ ས་ ི་

བ ན་པ་ནི་ ན་ན་དར།  ད་པར་ ་གསང་ གས་ ི་བ ན་པ་དང་།  བ ན་པ་འདི་ ་ ་

ཞིག་མཆིས་ལགས་སམ།  ས་པས་ག ང་བ།  ལེགས་པར་བཤད་ ིས་ ས་པར་ཉོན།  སངས་

ས་ ི་བ ན་པ་ ེ་བཞི་གནས།  བོན་ཆོས་གཉིས།  ན་ག ག་གཉིས་རེ་བཞིར་གནས་སོ།  །ད་

ལོག་པའི་ ེ།  བོན་མིན་བོན་ ་ ས་ནས་བོན་ ི་བ ན་པ་བཤིགས་པར་འོང་།  ཆོས་མིན་ཆོས་ 

་ ས་ནས་ཆསོ་ ི་བ ན་པ་བཤིགས་པར་འོང་།  ་ འི་ ེ་ ་ ོབ་ ་ ས་ནས་སེམས་ཅན་ལ་

གནོད་ ་ ེད་པ་འོང་།  མིང་ ིང་ནལ་ ེད་འོང་།  བ ན་པས་ ིག་པ་ལ་ མ་པ་འོང་།  ག་

ིན་པོའི་ ེ།  ད་མེད་ ི་རང་གཞན་ ིས་ ོག་གཅོད་པ་འོང་།  ོད་ ད་བར་ག མ་འ ག་པ་

འོང་།  མི་ ེད་ ི་ ་འཆི།  ེད་བ ན་པས་ ིར་གསོད།  ལར་ལོག་ འི་བསམ་པ་མང་པོ་འོང་

ག ང་།  ི་འཇིགས་ལ་ཡ་ང་བ་མང་པོ་འ ང་ག ང་།  དེ་ལ་ཇོ་མོས་ ས་པ།  དེའི་ ས་ ་

སངས་ ས་ ི་བ ན་པ་འདིར་ ས་འཛན།  འཇིག་པ་ཇི་ ་ ས་འཇིག་ ས་པས་ག ང་བ།  ཇོ་

མོ་དེའི་ ས་ན་སངས་ ས་ ི་བ ན་པ་བས།  བ ད་ ིན་མི་མ་ཡིན་ ི་ ལ་པ་བསོད་ནམས་ཆེ།  



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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དགེ་ ེད་ཚ་ ང་།  མ ་མི་ ་ཆེ།  བ ་བ་ཨ་ཙ་ར་མཐོ།  ཆོས་ ེད་ནམ་ལངས་ ར་མ་བས་ ང་

ང་ག ང་།  ཆོས་བཤད་པས།  ་བཤད་དགའ་བ་འོང་།  དེའི་ ས་ ་གནམ་ཐེལ་དཀར་པོའི་

ལ་པ་ལས།  ་པའི་དམག་ཚགས་ ་ ས་ནས་མདོ་ཁམས་བཤིག  བར་ཐེལ་ ་བོའི་ ལ་བ་ནི།  

བ ན་པའི་ཆས་ ་ གས་ནས་བོད་ཁམས་བ ག་པར་ ེད།  ས་ཐེལ་ནག་པོའི་ ལ་པ་ནི།  བན་

དེ་ ལ་འ ོར་པར་ ས་ནས།  བ ་བ་ ེད་པར་འོང་།  དེའི་ ས་ན་ ི་འཇིགས་པའི་ ལ་པ་མང་

པོ་འོང་།  ལར་མཐའ་མིའི་སེམས་ཅན་ ིང་ ེ་ག ང་།  ིས་འ ང་བ ན་པ་ཆགས་འཇིག་ཇི་

ར་བ ན་པའི་ལེ ་ ེ་བ ད་པའོ།།  །།  

༈ ཡང་ཇོ་མོས་ ས་པ།  ི་འཇིགས་པས་ ལ་པ་མང་པོ་འོང་ག ང་བ།  ཇི་ ར་འ ང་བ་

ལགས།  ་ ་པ ྨས་ག ང་བ།  ལེགས་པར་ཉོན་ཅིང་ཡིད་ལ་ ངས།  བོད་ཁམས་ཁ་བ་ཅན་ ི་

ོང་ན།  ང་ ེད་བ ད་ ི་ ལ་པ་བཞི་འ ང་ ེ།  ི་འཇིགས་ཡར་ ང་ ང་ཤར་ ག་ འི་

དགོན་དང་།  ནག་འ ག་ནག་པོའི་དགོན་ །  བ ད་ ་རིང་ནག་པོ་དང་།  ་ ེགས་མགོན་པོ་

ཏེ་ ་གཟོང་མ ་གཉིས་ ིས་ ིན་ ིས་བ བས་པས།  བ ད་ ི་ ང་ཅིག་འོང་།  ལ་ཁམས་

དའེི་མི་ནོར་ ན་བ ག་པར་ ེད་དེ་ ི་འཇིགས།  དེའི་ ལ་པའི་ ་བཞིས་དགོན་བཞི་འོང་ ེ་ ི་

འཇིགས།  ་བཞི་ནི་འགོང་པོ་ ་ ་ཅན་ ི་ ལ་པ།  དགོན་པའི་མིང་ལ་ ོལ་སོང་གི་མིང་དང་།  

ོབ་དཔོན་དང་དཔོན་དང་གཉིས་ ི་མིང་རིན་ཆེན་ལ་ ས་པ་འོང་།  གོས་སེར་པོ་ལ་ ་དཀར་

པོ་ ོན་པ་འོང་།  བོད་ཁམས་བ ག་པར་ ེད་དེ་ ི་འཇིགས།  འགོང་པོ་ ོང་ནག་གི་ ལ་པ་ནི།  

དགོན་པ་ཐང་གི་མིང་ལ་ ས་པ།  ོབ་དཔོན་དང་འཁོར་ ན་ཚང་ཁ་ལ་དགའ་བ།  ང་ མ་

མགོ་ནག་པོ་ ོན་པ།  འཐབ་ ོད་ལ་དགའ་ ེ་ ི་འཇིགས།  འགོང་པོ་ལག་དམར་ ི་ ལ་པ་ནི།  

ཤམ་པོའི་ ང་ བ་ །  དགོན་པ་གཡའ་ཡི་མིང་ལ་ ས་པ།  གས་ ེ་ཆེན་པོའི་ ལ་པ་ཡིན་

ཟེར་ནས་སེམས་ཅན་ལ་ ིང་ ེ་མེད་པར་འོང་།  དེའི་གོས་སེར་པོ་ལ་གོང་བ་ ད་འ ང་གི་ཁ་

ཚར་དམར་པོ་ ེད་པ་འོང་།  སེམས་ཅན་དང་ ལ་ཁམས་འཇིག་པའི་ ་བ་ ེད་དོ།  །འགོང་པོ་

ང་ ེད་ཁ་ ང་གི་ ལ་པ།  ག གས་ ང་ལ་ཁ་མིག་ཡོ་བ།  མིང་འ མ་ལ་ ས་པ།  རང་གཞན་

གཉིས་ཀའི་ ང་ ་ ེད་པ།  མི་རོ་ ད་ ང་བཞིན་ ་ ངས་པ།  ད ས་གཙང་གཉིས་ཀ་མི་རོས་

བཀང་ ེ་ ི་འཇིགས།  ཡང་འགོང་བོ་ ་རིང་ ང་ལེན་ ི་ ལ་པ་ནི།  དམར་པོ་རི་ཡི་ཤར་ ོགས་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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༑  ༑མི་རིང་ ་བོ་ ་ལེན་འ ང་།  ། ་ས་ ་འཁོར་བཤིག་ཅིང་གསོ།  ། ་རག་གསོ་ཞིང་ ་ཁང་

བཤིགས།  །འགོང་པོ་ད ་ཡི་མནན་པ་འདོན།  །མ་ཚར་མི་ མས་དེ་ལ་མོས།  །བོད་ཁམས་

བཤིགས་པའི་ ང་འ ེ་ ེད་དེ་ ི་འཇིགས།  །དེ་བཞིས་ ་ ་ ན་ད ག་ནས།  ེགས་པའི་

བ ད་བཞིས་འཇིག་ ེན་བ ེག་གོ  །བ ད་ནག་མེ་འབར་ ིས་ ིན་ ིས་བ བས་པ།  ་གར་ ི་

ཤར་ ི་ཁ་ཤའི་ ིང་།  ་ ེགས་མགོན་པོ་ལེགས་ ན་ཙ་ལ་ ་བའི་ ལ་པ།  ཤིང་རིང་ནང་ ་

ེས་ནས་ནི།  །མཐའ་ཡི་ནར་ ིས་ ལ་ ོར་ །  །སེམས་ཅན་ ན་ ི་ ོག་ལ་འབག  །ཀ འི་

མཚན་ཅན་མངོན་ཤེས་ །  །མ་ཚར་སེམས་ཅན་ ན་ཀ་བ ་ ེ་ ི་འཇིགས།  བ ད་ ིས་ ིན་

ིས་བ བས་པའི་ ་གཅིག་ནི།  མངའ་རིའི་ ོད་ ་ གས་པ་ནི།  ཟ་བའི་མིང་ཅན་བག་ཅིང་

འོང་།  ོད་ཧོར་ ི་ལམ་ ོ་ ེད་དེ་ ་ ིད།  ོད་ ི་ ལ་ ིད་འཇིག་པར་ ེད་དེ་ ི་འཇིགས།  

བ ད་ ི་ ་གཅགི་ཉི་མ་ བ་ནས་ཤར་ ་ ག  མཐའ་ཡི་ཧོར་དང་ ང་བ་གཅགི  ་ ག་ ག་ 

གི་ ོར་བས་ཉེ་རིང་མེད་པ་ ག་གིས་གསོད།  བོད་ཁམས་བཤིགས་པའི་བ ད་ཆེན་པོ་ས་ འི་

གནས་ ་ འི་མཚན།  ཐ་མར་མནར་མེད་ད ལ་བར་འ ོ་ ེ་ ི་འཇིགས།  བ ད་ ི་ ་གཅིག་ནི།  

མེ་ཉག་ཏི་པ་ ང་གི་ ལ།  །འོག་མཁར་ཤ་རིའི་དབང་ཆེན་རས་པའི་མིང་།  །མཐའ་མའི་མིང་ནི་

ཁ་གནོན་ ལ་པོ་ནི།  ། ག་ན་ ོ་ ེའི་ ལ་པ་ནི།  ། ལ་པོ་ ་ ང་ ེགས་པ་དེས།  །བ ད་དེས་

ལ་པོ་ ང་བར་ ེད།  །བོད་ཁམས་ཧོར་ ི་དམག་གིས་གང་།  །མི་རོ་ ་རོ་རི་ ར་ ངས།  ། 

ད ས་གཙང་ཁམས་ ་ ལ་ཡང་འཕོས།  །ཐའི་ ལ་པོ་ད ས་ ་འོང་ ེ་ ི་འཇིགས།  །བ ད་

བཞི་འགོང་པོ་བཞིའི་ ལ་པ་ཡང་ ལ་དང་བཅས་པ་ནི།  ལ་ལ་བ ན་པའི་ཆས་ ་ གས་ནས།  

བ ་བ་ཆེ་འ ིང་ ང་ག མ་ ་ ས་ནས།  སེམས་ཅན་བ ག་པར་འ ར།  ལ་ལ་ ོབ་དཔོན་ ་

ལ་ནས་སེམས་ཅན་ལ་བ ་བ་ ེད་ནས།  ོག་ནོར་ཚ་ལ་ཟ།  ལར་དེའི་ ས་ །  འགོང་པོ་ ིང་

ལ་མ་ གས་པའི་བན་བ ན་ ང་།  མི་ནག་ ང་འགོང་པོ་ ིང་ལ་ གས་ནས་དེ་འ འི་མི་ལ་

མོས།  ནད་ ག་མཚན་ག མ་བ ལ་པ་འོང་ ེ་ ི་འཇིགས།  ེ་ ད་མཐའ་ཡི་སེམས་ཅན་ ིང་

རེ་ ེ།  ཡང་ཇོ་མོས་ ས་པ།  དེ་འ འི་བ ལ་པ་འ ང་བའི་ ས་ན།  ་ འི་ ེ་ མས་ཇི་ ར་

ེ་ ས་པས།  ་ འི་ ེ་ མས་ ོད་པ་ནི།  ཆོས་ ོད་ ད་ལ་མི་ཁེལ།  ལ་པོ་འགོང་པོ་ལ་ ོ་

གཏད་པས་ཚ་དེ་ལ་བསོད་ནམས་ ང་ན།  སེམས་ཅན་ ི་ ོག་ད གས་ལ་ཟ།  ཤི་ནས་འ ེ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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གདོན་ག ག་པ་ཅན་ ་ ེས་ནས་སེམས་ཅན་ ི་ ོག་ད གས་ཟ།  བ ལ་པ་གཅིག་ལ་ ོག་ཟ་

བའི་འ ེར་ ེས་ནས།  སེམས་ཅན་ ན་ལ་གནོད་འཚ་ ེད།  དེ་ནས་མནར་མདེ་ད ལ་བར་འ ོ་ 

ེ་ ི་འཇིགས།  ལར་དེ་ ས་ བ་པའི་ཆས་ ་ གས་ནས་འཇིག་ ེན་ ང་བར་ ེད་དེ་ ི་

འཇིགས།  གསོ་སེར་པོ་ ོན་ནས་བཤའ་ག བ་ ་ིལས་ ེད།  དགེ་ ོང་གིས་ ་ ང་འཚ།  བ ན་

པས་དམག་ ་འ ེན།  ོབ་དཔོན་ ིས་དམག་དཔོན་ ེད།  བ ན་པས་མི་ གས་གསོད་པ་ལ་

ལོང་མེད་པར་འོང་།  ་ ོ་ལར་སངས་ ས་ ི་ས་ལས་ཉན་ཐོས་ ི་ས་ཡང་མ་ནོན་པར་སངས་

ས་ ི་མིང་འདོགས་པ་འོང་།  ལར་ཆོས་ ི་བ ན་པ་ཞིག  དགེ་ ེད་བསོད་ནམས་ ང་།  ཞིང་

དག་ ་ཚ་ ང་།  ིག་ཙན་ཚ་རིང་བསོད་ནམས་ཆེ།  བ ད་དང་འགོང་པོའི་བ ན་པ་དར་

ག ང་།   བ ད་དང་འགོང་པོ་ཇི་ ར་འ ང་བའི་ལེ ་ ེ་ད ་པའོ།།  །།  

༈ ཡང་ཇོ་མོས་ ས་པ།  ་ ་འགོང་བོ་ལ།  ལ་པ་འ ང་ག ང་བ་ཇི་ ར་ལགས།  ས་

པས་ག ང་བ།  ཉོན་ཅིག་འདི་ ར་རོ།  །ལ་ལ་ཐར་མེད་བ ད་ ི་བ ན་པ་ལ་གནས་པ་ནི།  

ངག་ ་མི་ ོག་ ོང་ ལ་བ ན་ཡང་།  སེམས་ལ་ལོག་ ོག་ ་ཚགས་འཆར།  འཁོར་ ་ལོག་ ེད་

མང་པོས་བ ོར།  དེ་ལ་མོས་པར་མི་ འོ།  །ཧམ་ཧབ་ ་ ལ་ གས་ཆེ་བ་ལ།  མིག་ནི་མི་ལ་མི་

ཆགས་ཤིང་།  །དབང་ མས་བ ར་ཞིང་མི་ མས་འ །  །འགོང་པོ་ ་རིང་ ལ་པ་ཡིན།  །དེ་ལ་

མོས་པར་མི་ འོ།  །ཤ་ ོ་ཐལ་ ་འ ག་པ་ལ།  མིག་ནི་ ོ་ཚག་ག གས་ཡང་ ང་།  ད ང་མགོ་

གཡས་པར་ ེ་བ་ནག་པོ་ཡོད།  ང་བ་གཡོན་ལ་འཛར་པ་ནག་པོ་ཡོད་པ།  རང་གི་བ ན་པ་

རང་གིས་བཤིགས།  ས་ཐེལ་མི་ད འི་ ལ་པ་ཡིན།  དེ་ལ་མོས་པར་མི་ འོ།  །ཡང་ཁ་འཇམ་

མདོག་སེར་འ མ་པ་རིང་།  ས་ལ་ ་བ་ ན་མི་ཆད།  མི་ལ་བཤད་བཟང་འཁོར་ལ་ ང་ས་

གཅིག་དག་ ་ ོད་མི་འ ར།  ོད་ལ་བསོད་ནམས་ཆེ་ ེ་ ད་ལ་ ང་།  གསེར་འགོང་འ མ་

རིང་ ལ་པ་ཡིན།  ཡང་མགོ་བོ་ཆེ་ལ་ ེད་ བས་ ང་།  ། ང་བ་རིང་ལ་འ ོ་ལ་ ལ།  །འཁོར་

ང་མོ་ཆགས་མང་ ་འ །  །ཆང་ལ་དད་ཅིང་ ོད་པ་ ིང་།  ། ལ་པོ་བེ་ཀར་ ལ་པ་ཡིན།  །དེ་

ལ་མོས་པར་མི་ འོ།   །འཆོལ་བའི་ དོ་ཅིང་འ ང་བའི་ལེ ་ ེ་བ ་བའོ།།  །།  

༈ ཡང་ ས་པ།  ལོག་ འི་ ལ་པ་དེ་ ར་འ ང་ན།  སངས་ ས་ ི་ མ་ ལ་དེ་མི་འ ོན་

པ་ལགས་སམ།  ས་པས་ག ང་བ།  སངས་ ས་ ིས་ ལ་པ་གནས་ ་དེར་ཡང་འ ང་ ེ།  



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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འགོང་བོ་ ་རིང་སངས།  ་ས་ནས་འགོང་པོ་ ན་ད འི་མནན་པ་བཏོན་ཏེ་འགོང་བོ་བ ད་ ི་

བ ན་པ་དར་བས།  སངས་ ས་ ི་བ ན་པ[དར]དཀའ་འོ།  །འགོང་བ ད་བ ན་པ་ཇི་ ར་

འ ང་བ་དང་།  སངས་ ས་ ི་བ ན་པ་ཇི་ ར་བཤད་དཀའ་བ་དང་།  པ ྨས་ ང་བ ན་པའི་

ལེ ་ ེ་བ ་གཅིག་པའོ།།  །།  

༈ ཡང་ ས་པ།  དེའི་ ས་ ་བ ད་འགོང་དེ་ མས་ ིས་ད ེན་ད ག་ནས།  ག་ བ་

ི་བ ན་པ་ཇི་ ར་འ ང་པ་ལགས་ ས་པས་ག ང་བ།  དེ་ནི་འདི་ ར་ཡིད་ལ་ ངས།  འགོང་

པོ་ ་ ་ཅན་ ི་ ལ་པ་ནི།  འགོང་བོའི་མནན་པ་ཆེན་པོ་ཡོད་པས།  ད ས་ ོད་གཞའི་ ་ཁང་

བ ེགས་ནས་འགོང་བོའི་མནན་པ་ཆེན་པོ་འདོན།  གནམ་ཐེལ་དཀར་པོའི་ ལ་པ་ལ།  ་ ་

ཁའི་དམག་བོད་ ི་ ོ་མོ་འགའ་མཁར་ ོན་འཇིག  ་ ་ཅན་ ི་ ལ་པས།  བ ད་ ་ ིད་ནས་

བོད་ཁམས་འཇིག  བོད་ ་དམག་ལན་བ ན་འོང་།  དེའི་མཐའ་མ་ལ།  ལ་པོ་ ་ཡི་མགོ་ཅན་

ཅིག་འོང་།  དེའི་ ས་ ་འགོང་བོ་དེ་ མས་ ིས་ ོད་ ད་བར་ག མ་ ན་ད ག་ནས་འ ག  

ཆེ་བའི་ ོབ་དཔོན་ལ་ཆོས་མི་གནས།  ནལ་འགོགས་མིག་དམར་ ིང་ ་ གས་ནས།  མིང་ ིང་

ནམ་ ེད།  མ་ ད་ནལ་ཤོར།  ད་མེད་ ས་མི་ བ།  ི་ ག་གིས་ ང་བ་འགེངས།  ིམས་ ན་

གདོང་དམར་ ིང་ལ་ གས་པས།  བ ན་པས་ ོམ་པ་མི་ བ།  མོ་དད་ཆེ་ ེ་ ིག་ལ་དགའ།  

འ ག་པ་ལ་དགའ་ ེ།  སེམས་ཅན་ ོག་ལ་ མ།  ད ག་ ེད་ཁ་མང་ ིང་ ་ གས་པས།  གས་

པས་དམ་ཚག་མི་ བ།  ོམ་ཆེན་ ིས་སེམས་མི་ བ།  བོན་པོས་མནོལ་མི་ བ།  དེ་ མས་ ི་

ོན་ ིས་མཐའ་ནས་འཇིག་པས།  ོད་ན་ང་ ལ་ ིས་རི་བ ིལ།  ད་ན་འདོད་ཆགས་ ིས་

མཚ་བ ོལ།  བར་ ་འ ག་དོག་གིས་མཚན་འ ག  མི་ལ་མི་བདེ་བ་ ་ཚགས་འོང་།  ས་ཐེལ་

ནག་པོས་ས་བདག་ ་གཉན་ ི་ ིང་ད ག་པས།  མི་ལ་ས་བདག་གིས་ ོན་མེད་པར་མི་འོང་།  

འགོང་པོ་ མ་ནག་ཅན་ ིས་ ིང་ད ག་པས།  ང་ ལ་མི་ཟིན་ ལ་ལ་འཕོ་འ ག་འོང་།  རང་

ལ་བཞག་ནས་འ ོ་དགོས་འོང་།  འགོང་པོ་ལག་དམར་ ིས་ ིང་ད ག་པས།  ང་ བ་སེམས་

དཔའ་ཡིན་ཟེར་ནས་ ིང་ ེ་ ང་ཞིང་གསོད་ལ་དགའ་བ་འོང་།  འཁམ་འགོང་ ་ ིང་སེམས་ལ་

གས་པས།  མི་ མས་ལ་ལ་ ་བོའི་ག ང་ལ་འཆི།  ལ་ལ་ཁ་བ་དང་གཏིབས་ཞབས་ན་འཆི།  ལ་

ལ་མཚ་དང་ ་ག མ་ ིས་འཆི།  ལ་ལ་ ང་གི་འཇིགས་པས་འཆི།  ས་ ིན་མགོ་དམར་ ིས་ ིང་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
 
 

  ‐ 185 ‐

ད ག་པས།  ས་མིན་ ི་ས་གཡོས་འོང་།  མི་ ེད་ས་གཡོས་ ི་ཞབས་ ་འཆི།  ས་ ག་ལང་ནས་

འཆི།  ིང་གི་སེམས་ཅན་ ན་ལ་མི་བདེའི་ གས་ །  ད ན་ མས་གནམ་ལ་ ོག་འོང་།  

འགོང་པོ་ ན་ད ས་ཟ་ལམ་དོད་པའི་ གས་ ་གནམ་ལ་ ར་མ་འོད་ཅན་འོང་།  ལ་འགོང་

གིས་ག ང་ལམ་དོད་པའི་ གས་ ་ཐོ་རངས་ ི་ ར་མ་ག ག་རིང་བ་འོང་།  མི་ མས་ ི་

བསོད་ནམས་འ ིབ་པའི་ གས་ །  ་མཚ་དང་ ་མིག་ ེམས།  མི་ ལ་ ་ཕ་ ་མི་འོང་།  

མནོལ་འ ག་འོང་།  དེའི་ ོབས་ ིས་ ལ་ ་གནམ་ ་ཡར།  ོང་ཡང་ ལ་པོར་སོང་ནས་

འཇིག་ཅིང་མེད་པར་འོང་།  ོད་ ད་བར་ག མ་ ི་འ ེ་འ ག་པས།  འཇིག་པའི་བ ལ་པ་ ་

མོ་འོང་།  ཡ་ང་ ི་འཇིགས་བདག་ནི་ཅི་ནས་ཡབ་དང་མཇལ་ ་འ ོ།  དེ་ནས་མི་ ོད་ཨོ་ ན་

ལ་ ་འ ོ།  མ་ ིས་མཁར་ འི་ ག་ལ་ལོ་ག མ་ བ་པ་ ིས་ག ང་།  ག་ བ་ ི་བ ལ་

པ་ཇི་ ར་འ ང་བའི་ལེ ་ ེ་བ ་གཉིས་པའོ།།  །། 

༈ དེ་ནས་ ་ ས།  ཡབ་ཤེལ་ ི་ ག་དཀར་ ེ་ ོང་ ་བ གས་པའི་ ང་ ་ ོན།  ིས་

འ ང་འདི་ཡི་ ང་ ལ།  མ ་ ལ་ ོབས་ ི་དབང་ ས་ནས།  བ་ ོགས་ཨོ་ ན་ ི་ ལ་ ་

གཤེགས་སོ།  ། ོད་འ ལ་ ད་ཇི་ ར་འ ང་བའི་བ གས་པ།  བར་ གས་ ད་ཇི་ ར་འ ང་

བའི་བ གས་པ་དང་།  ད་ཆོས་ ད་ ག་ བ་ ི་བ ལ་པ་ཇི་ ར་འ ང་བའི་བ གས་པ་དང་

ག མ།  ་ ངས་གསལ་བ་བདག་གིས་ཡི་གེར་ ིས།  ་ཆེན་ ིས།  ི་རབས་དོན་ །  ག་ ལ་

་ ས་ནས་གསང་བར་ ས་སོ།  ། ལ་པོ་ ི་ ང་ ེ་བཙན་ ིས།  ག ང་ ང་བོན་བ བ་པའི་

ས་ །  ག ང་ ང་བོན་ ད་མ་ ར་བཅས་པ།  བ གས་པ་ ོར་ག མ།  ེན་ད ་ཐོད་གཅིག  

་ཤ་དང་བཅས་པ།  ཤམ་པོའི་དལ་ལ་གཏེར་ ་ ས།  ལ་དང་ཟག་པར་མི་འ ར་ག ང་།  གྷི་

ཝང་།  ར་ མ་ ་ཡིས་བཏབ།  ་ག མ་ ིས་ ་ཡིས་བཏབ་ ེ།  ི་ ་རི་ ག་མཚ་ཡིས་བཏབ།  

ནང་ ་ ར་ མ་ ོས་ ིས་བཏབ།  གསང་ ་ ེགས་པ་ག མ་ ིས་བཏབ་ནས།  ས་པ་ལགས་

སོ༑  ༑འཕེལ་ཟད་ ོན་ལམ་དཀར་ནག་བཏབ།  ང་ཡི་བཀའ་ ེ་འདི་ མས་ ང་།  དམ་མེད་ ་

འི་ལག་ ་མ་ཤོར་བར།  དམ་ཅན་ ང་མ་ མས་ ིས་ ་ར་ ིས།  འཕེལ་བའི་ ོན་ལམ་ནི།  

བཀའ་ ེ་འདི་ མས་ ང་།  ས་ལ་བབས་པའི་ཚ།  ང་ལས་མེ་ཏོག་བ ོལ་བ་བཞིན།  ལ་

བའི་ ད་འཛན།  བ ན་པའི་ ལ་མཚན་ ས་པ་ཞིག་གིས་ ེད་པར་ ར་ཅིག  དེ་ཡང་ག ང་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ང་བོན་ ི་བ ན་པ་དར་བར་ ར་ཅིག  བ གས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ ིང་ གས་ལས།  ད ་ཞབས་

བར་ག མ་ཚང་བར་ཡོད།   ་ཡ་ ར། 

འདི་ལ་ཤོག་སེར་ཁ་ ས།  ེབ་ ག་ལ།  ཡིག་ ེང་ཉི་ ་རེ་འ ག་པ་ལ་ཞལ་བ ས་སོ།  ། 

་མ་ ལ་ །  ་ཤེས་རབ་སེང་གེས་ཤམ་པོ་ནས་བཏོན་པའོ།  །དེ་ནས་རིམ་ ིས་བ ད་ནས་

བདག་ལའོ།  །དགེའོ།  །བ ་ཤིས་སོ།  ། ར་རོ།  ། 

(ཆེས་ ་བའི་ལོ་ ས་བ གས་པ་ ིང་ གས་ ི་ ོར་འདི་ལ།  མ་ ི་འ ་མིན་ག མ་ཙམ་ལག་འ ོར་ ང་

ཡང་།  མ་ ི་ལག་ ིས་ ི་དབང་གིས་ཆད་ ག་དང་ཉསེ་ ོན་ཅི་རིགས་ ང་ཡོད་པ་མ་ཟད།  ངས་བཙན་ ི་མ་ ་ི

ལག་སོན་ ང་དཀའ་བས།  རེ་ཞིག་ཞིབ་བ ར་ ས་ཙམ་ལས་དོགས་གཞི་ཅན་ཡང་འགའ་རེ་ ང་བས།  ེས་ ་

ཁོངས་ བ་ ི་དཔེ་ ན་རེ་ ང་ན་དེ་ལ་ཐ་ོག གས་པར་བཀའ་ ནི་ཆེ་ །   ིག་པ་པོའ་ིམཆན།) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
 
 

  ‐ 187 ‐

 
 
 
 
 

༄༅།། བ ན་པའི་ མ་བཤད་དར་ ས་གསལ་བའི་ ོན་མ་ 
ཞེས་ ་བ་བ གས་ས།ོ། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

་ ོན་བ ན་ ལ་བཟང་པོ།   
 
 
 
 
 
 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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༼ མཆོད་བ ོད་དང་ མོ་པར་དམ་བཅའ་བ། ༽ 
 

བོན་ད ིངས་ མ་དག་ ་ནི་ ག་ ་ད ེར་མེད་མཁའ་ བ་ ལ་ ིས་བ གས་ཤིང་ ལ་

་ ་མའི་ངང་ ལ་ནམ་མཁའི་མཐར་ ག་ཅིར་ཡང་ ལ།  ། 
གང་གི་ག ང་ནི་ ་དང་ ེན་ལས་ ང་མིན་ ་བསམ་བ ོད་པའི་ཚག་ལས་འདས་ ང་

རང་རང་ ད་ ིས་བོན་ ་ཟབ་མོ་ ན་མི་ཆད།  ། 
གང་ གས་ ོས་པ་མ་ ས་ཉེ་བར་ཞི་ཞིང་ ོས་མེད་ངང་ལས་གཡོ་བ་མེད་ ང་ཇི་ ་ཇི་

ེད་མ ེན་པའི་ མ་འ ར་ཅིར་ཡང་ ོན།  ། 
ིད་ག མ་འ ན་ ་དང་ ལ་ལོག་ ་ ་ ེགས་ཕམ་མཛད་འ ོ་བའི་འ ེན་མཆོག་དཔག་ 

མདེ་གཉེན་ ར་ བས་མགོན་ ེད་ ིས་འ ོ་ ན་དགེ་ལེགས་མཛད།  ། 
 

གཏིང་མཐའ་དཔག་པར་དཀའ་བའི་ མ་བཤད་དོན།  ། 
ད་ ང་ ་མཚའི་ ོང་ལས་རབ་བ ས་པའི།  ། 
ི་ནང་བོན་ ི་ ང་ ལ་ཇི་ ེད་ མས།  ། 

ག ང་ ང་སེམས་དཔའི་ ོད་ ལ་ཁོ་ན་ལས།  ། 
 
ོ་དམན་བདག་འ ས་ད ད་པར་མི་འོས་མོད།  ། 

འོན་ ང་ ་མའི་ ིན་ ིས་ ད་ ང་དོན།  ། 
ང་ཟད་མཐོང་བ་དེང་འདིར་ཕན་པའི་ ོས།  ། 
ོ་ ར་ ངས་ནས་ ང་བཞིན་བཀོད་པར་ །  ། 

 
འདིར་སངས་ ས་ ི་བ ན་པ་དར་ ས་ ན་རིང་ ་གནས་པར་ ེད་པ་ལ།  བཤད་ བ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
 
 

  ‐ 189 ‐

གཉིས་ལས་ ག་པའི་ཐབས་གཞན་མེད་ལ།  བ་པ་ལ་ཡང་བཤད་ཉན་ ོན་ ་འ ོ་དགོས་པས།  

དེའི་ ལ་གསལ་བར་ ེད་པ་ལ་བཞི་ ེ།  འཆད་ཉན་ལ་འཇག་པའི་ ལ་དང་།  འཇག་ འི་བོན་

ཇི་ ར་ ང་ ལ་དང་།  ང་བ་དེ་དར་ བ་ ས་ ལ་དང་།  ས་པ་དེ་གནས་པའི་ ན་ཚད་

བ ན་པའོ།  །   
 

༼ འཆད་ཉན་ལ་འཇག་པའ་ི ལ་བ ན་པ། ༽ 
 
དང་པོ་འཆད་ཉན་ ི་འཇག་ ལ་ལ་ག མ།  བོན་བཤད་པ་དང་ཉན་པའི་ཕན་ཡོན་རིག་

པར་ ་བ་དང་།  གང་བཤད་པ་དང་ཉན་པའི་བོན་ངོས་བ ང་བ་དང་།  དེ་ལ་ཉན་བཤད་ ི་

ལ་ཇི་ ར་ བ་ཅིང་ཉམས་ ་ ང་བའོ།  །དང་པོ་བཤད་ཉན་ ི་ཕན་ཡོན་རིག་པར་ ་བ་ལ་

ཡང་གཉིས་ཏེ།  ིར་བོན་ལ་བཤད་ཉན་ ས་པའི་ཕན་ཡོན་དང་།  ད་པར་ ་མེད་ ི་བོན་ལ་

བཤད་ཉན་ ས་པའི་ཕན་ཡོན་ནོ།  །དང་པོ་ལ་ག མ་ ེ།  ཉན་པའི་ཕན་ཡོན་དང་།  བཤད་པའི་

ཕན་ཡོན་དང་།  གཉིས་ཀའི་ཕན་ཡོན་ནོ།  །དང་པོ་ཉན་པའི་ཕན་ཡོན་ནི།  ོ་འདོགས་ཆོད་ཅིང་

ཤེས་རབ་ ས་པ་དང་།  ང་དོར་ལ་འཇག་ ོག་འ ལ་པ་མེད་པ་ ེ།  མདོ་ལས།  ཤེས་པ་ ངས་

པས་ཤེས་རབ་ ོད་ཅིག་འ ང་།  །ཞེས་ག ངས་པ་ ེ།  ཤེས་རབ་དག་པ་ ང་བ་ནི།  ོ་འདོགས་

ཆོད་པ་དང་འ ལ་པ་མེད་པ་ གས་ལས་འ ང་བའོ།  །དེ་ཡང་དཔེར་ན།  མེས་ ་བ་བཞི་ ེད་

དེ༑  ེག་པ་དང་།  ཚས་པར་ ེད་པ་དང་།  ོ་བ་དང་།  གསལ་བར་ ེད་པའོ།  །དེ་བཞིན་

སངས་ ས་ ི་ག ང་གི་མེས་ ང་།  ད་ ིན་པ་ མས་ལ་ཉོན་མོངས་པ་ མས་ ེག་པ་དང་།  

ད་མ་ ིན་པ་ མས་ལ་དགེ་བའི་ ་བ་ ིན་པར་ ེད་པ་དང་།  ེད་པ་ལ་མངོན་པར་དགའ་

བ་ མས་ ོ་བར་ ེད་པའི་ ིར་ག ང་བར་ ེད་པ་དང་།  ོ་བར་ ར་པ་ མས་ཐེ་ཚམ་ཟོས་པ་

དང་།  ལམ་ངན་པར་ གས་པ་ མས་ལམ་དང་ལམ་མ་ཡིན་པར་ཡང་དག་པར་ ོན་པའི་ ིར་ 
གསལ་བར་ ེད་པ་ཡིན་ནོ།  །དེ་ ་བས་ན་བོན་ལ་ ས་པས་ཉན་པར་ འོ།  །གཉིས་པ་བཤད་

པའི་ཕན་ཡོན་ནི།  རང་གིས་ ོགས་པ་ མས་ ང་བ་དང་།  གཞན་མ་ ོགས་པ་ མས་ ོགས་

པར་ ེད་པ་ ེ།  ཡོངས་ ོགས་ལས།  མ་ཐོས་པ་ མས་ཐོས་པར་ ེད།  །ཐོས་པ་ཐམས་ཅད་ཤེས་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
   

  ‐ 190 ‐

ཤིང་གོམས་པར་ ེད།  །ཅེས་སོ།  །ག མ་པ་གཉིས་ཀའི་ཕན་ཡོན་ལ་གཉིས་ཏེ།  གནས་ བས་

དང་མཐར་ ག་གི་ཕན་ཡོན་ནོ།  ། 
དང་པོ་ལ་ག མ་ ེ།  བ ན་པ་གནས་པར་ ེད་པ་དང་།  མི་བ ེལ་བའི་ག ངས་ཐོབ་པ་

དང་།  ན་ ིས་བ ར་བའི་གནས་ ་ ར་པའོ།  །དང་པོ་བ ན་པ་གནས་པར་ ེད་པ་ནི།  

སངས་ ས་ ི་བ ན་པ་གནས་པ་བོན་ ི་བཤད་ཉན་ལ་རག་ལས་ཏེ།  །གང་ལ་བཤད་ཉན་ཡོད་

པ་ན།  སོ་སོར་ ོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཡོད་ལ།  དེ་ཡོད་པས་ ེ་ ོད་ག མ་ལ་མཁས་པའི་ ང་བ་

ཆེན་པོས།  སེམས་ཅན་ མས་ལ་ཕན་བདེ་ ་མ་འ ང་བའི་ ིར་ཏེ།  མདོ་ལས།  ག ང་རབ་ ་

དང་གང་ཟག་ ེན་གཉིས་ ིས།  །འ ོ་བ་འ ལ་ཞིང་སེམས་ཅན་ཁ་ལོ་བ ར།  །ཞེས་སོ།  །གཉིས་

པ་མི་བ ེལ་བའི་ག ངས་ཐོབ་པའི་ཡོན་ཏན་ནི།  ཉན་བཤད་ལ་ ང་བ་ཆེར་ ས་ན།  བག་

ཆགས་བཟང་པོའི་མ ་བ ས་པས།  བ དེ་པ་མེད་པའི་ག ངས་ཐོབ་པ་ ེ།  ག་ ་ ེ་བ་ མས་

ན་ཞིང་།  དེར་ཡང་བོན་ ིས་ནམ་ཡང་ཕོངས་པ་མེད་པ་ ེ།  ཁམས་བ ད་ལས།  ེས་ ་ཆེན་

པོ་ག ངས་དང་ ན་པ་ མས་ སི་ ང་།  །དཀའ་བ་ མ་པ་ ་ཚགས་ ད་ནས་ ོ་ ངས་པས།  ། 
ག ངས་ཐོབ་པའི་ ོ་དང་ ན་པར་ ར་པའོ།  །ཞེས་སོ།  །ག མ་པ་ ན་ ིས་བ ར་གནས་ ་

ར་པའི་ཡོན་ཏན་ནི།  འཆད་པ་དང་།  ོམ་པ་དང་།  ོད་པ་ལ་སོགས་པའི་ ལ་ལ་ ོབས་པ་

ཐོགས་ཆགས་མེད་པས།  ོན་པའི་ག ང་སོབ་ ེད་ཅིང་ ེ་བོ་ཐམས་ཅད་ ིས་མཆོད་ཅིང་

བ ར་བའི་གནས་ ་ ར་པ་ ེ།  ཁམས་བ ད་ལས།  རིགས་ ི་ འམ་རིགས་ ི་ ་མོ་དག   
མཁས་པར་ ོ་ ོང་བའི་དགེ་བའི་ ་བ་ཅི་བ ིས་གང་ལགས་པ་ལ།  དད་པ་ཆེ་ཞིང་ ོ་ངལ་མེད་

པ་དེ་ནི་ཨེ་མ་ངོ་མཚར་ཆེའོ།  །ཞེས་ག ངས་སོ།  །གཉིས་པ་མཐར་ ག་གི་འ ས་ ་ནི།  ཐོས་

བསམ་ ི་ཤེས་རབ་དག་པ་ ོན་སོང་ ེ།  བ ོམ་པ་ལ་ ངས་པས་རང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་

་ ས་ནས།  སངས་ ས་ཐོབ་པ་ ེ།  མདོ་ལས།  ཉན་བསམ་བ ོམ་པས་ ོགས་པར་ ས་ན།  

འ ས་ ་ལག་འཆང་ ་ཐོབ་པ་ཡིན་ལ།  དེ་ ར་མ་ ས་ན་འ ས་ ་ཐོབ་པར་མི་འ ར་རོ།  ། 
ཞེས་ག ངས་པ་དང་།  ་བ་ ང་ཆེན་ལས།  དང་པོ་ཐོས་པའི་ཤེས་རབ་ ངས།  །མིང་ལ་

དམིགས་པ་ ེད་པ་དང་།  །བར་ ་བསམ་པའི་ཤེས་རབ་ ིས།  །མིང་དོན་ཡོངས་ ་འ ེལ་བ་

དང་།   །ཐ་མ་ ོམ་པའི་ཤེས་རབ་ ིས།   །དེ་ཉིད་ལ་ནི་རབ་ ་གནས།   །ཞེས་སོ།  ། 



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
 
 

  ‐ 191 ‐

གཉིས་པ་ ད་པར་ ་མེད་ ི་ག ང་ལས།  ཉན་བཤད་ ས་པའི་ཕན་ཡོན་ནི།  ངེས་དོན་

ཐམས་ཅད་ ི་ནང་ནས་ ་མེད་ ི་བོན་ནི་ཟབ་པའི་མཆོག་ཡིན་པས།  དབང་པོ་ ོན་པོ་དད་པ་

དང་བ ོན་འ ས་ ་ ན་པ་ མས།  ཚ་འདི་ཉིད་ལ་སངས་ ས་ ི་འ ས་ ་ལ་ ོར་བར་ ེད་

པ་ ེ།  མདོ་ལས།  དབང་པོ་རབ་ལ་ ོན་ཚ་ ངས་པའི་ལས།  ། ན་གཞིའི་ད ིལ་ན་དགེ་བའི་

ཤས་ཆེ་བས།  ། ོན་པ་ ེན་དང་འ ད་ནས་ངེས་དོན་བ ན་པས་གོ  ། ེ་བ་གཅིག་ལ་དེ་ནི་ཐར་

པ་ཆེན་པོ་ཐོབ།  །ཅེས་དང་།  གཞན་ཡང་མཆོད་ ིན་ལ་སོགས་པའི་དགེ་བ་གཞན་མ་ཡོད་པས།  

ཐེག་ཆེན་ ི་ཉན་བཤད་ལ་མོས་པ་དང་འ ན་པ་ཙམ་ཆེས་ ག་པར་ག ངས་ཏེ།  ཁམས་བ ད་

ལས།  ངས་བ ན་པའི་བོན་ཟབ་མོ་འདིའི།  བོན་ ི་འཁོར་ལོ་བ ོར་བ་ལ་མོས་པ་བ ེད་ན།  དེ་

བཞིན་ཉིད་ མ་པར་དག་པའི་འ ས་ ་ཐོབ་པར་འ ར་རོ།  །ཞེས་ག ངས་པས།  ཐོག་མར་

ཉན་བཤད་ ི་དགོས་པ་བ ོད་ནས།   

གཉིས་པ་གང་བཤད་ཉན་ ི་བོན་ངོས་བ ང་བ་ལ་བཞི་ ེ།  བོན་ ི་ ་གང་ལ་འཇག་

པའི་ ལ་དང་།  ་དོན་དང་།  མཚན་ཉིད་དང་།  རབ་ ་ད ེ་བ་དང་བཞིའོ།  །དང་པོ་ནི་ ལ་

བ ན་ལ་འཇག་ ེ།  ཤེས་ ་དང་།  ལམ་དང་།  འཁོར་འདས་དང་།  ཡིད་ ི་ ལ་དང་།  བསོད་

ནམས་དང་།  དོན་དང་།  ག ང་རབ་བོ།  །དེ་ཡང་རིམ་པ་ ར་ཁམས་བ ད་ལས།  བོན་ཐམས་

ཅད་ཅེས་དང་།  མདོ་ལས།  ལམ་ ི་བོན་ཞེས་དང་།  ད་པ་ལས།  འཁོར་བ་དང་ ་ངན་ལས་

འདས་པའི་བོན་ཞེས་དང་།  ཁམས་བ ད་ལས།  ཡིད་དང་བོན་ཞེས་དང་།  ཡང་ ེ་ལས།  ོད་

པ་བས་ ་ཐོས་པར་དཀའ་བའི་ག ང་ ང་གི་བོན་ལ་ ོད་ཅེས་དང་།  ཡང་དེ་ཉིད་ལས་ ི་རོལ་

དོན་ ི་བོན་དང་ཤེས་པའི་བོན་ཞེས་དང་།  མདོ་ལས།  ོ་བཞི་མཛད་དང་ ་ཞེས་ག ངས་པས།  

ལ་དེ་དག་ལ་འཇག་གོ  །གཉིས་པ་ ་དོན་ནི།  ན་ ་བོན་པས་བོན་ཞེས་པར་ ང་ཕོར་མ་

ལས་བཤད་དོ།  །ག མ་པ་མཚན་ཉིད་ནི།  བོན་ནི་མི་གཡོ་ ོབ་པའི་ ་ཞེས་དང་།  མི་གཡོ་

མཚན་མར་མི་གཡོ་བ་ ེ།  ེ་ ོད་མཐའ་དག་གི་དགོངས་པ་གཅིག་ ་ ོན་ལ།  ོབ་པ་ནི་འ ོ་

བ་ ོབ་པའོ།  ། ལ་ཇི་ ར་ ོབ་ན།  ཐེག་པ་འོག་མ་བས་མི་དགེ་བ་དང་ ི་རོལ་པའི་ལོག་ ་

ངས་ནས།  ངན་འ ོ་ལས་ ོབ་པ་དང་།  ཐེག་ཆེན་པས་ཐེག་ ང་གི་ ་ ོད་ ངས་ནས།  དེ་

དག་ ་མི་ ང་བར་ཐབས་ཤེས་ ང་འ ེལ་ ིས་ ོབ་པ་དང་།  གསང་ གས་པས་ཐབས་མི་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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མཁས་པ།  འ ས་ ་ལ་ ན་རིང་ ་འགོར་བ།  ི་མཚན་ཉིད་ ི་ཐེག་པ་ལས་ ང་ བས་ནས།  

ད་ཅིག་གམ་ ེ་བ་གཅིག་གིས་ ་མེད་ཐོབ་པར་བ ན་པའོ།  །བཞི་བ་ད ེ་བ་ལ་གཉིས་ཏེ་

བཀའ་དང་བཀའ་བ ེན་གཉིས།  མདོ་ལས།  ོན་པའི་བཀའ་ལས་ ོབ་དཔོན་བཀའ་བ ེན་

ནས།   །མང་པོར་ ེ་ཞིང་ཡོངས་ ་ ་ཆེར་ ིས།   །ཞེས་སོ།  ། 
ཐོག་མར་བཀའ་ལ་བཞི་ ེ།  ངོ་བོ།  མཚན་ཉིད།  ད ེ་བ།  ་དོན་ནོ།  །དང་པོ་ངོ་བོ་ནི།  

བཀའ་ཐམས་ཅད་ ན་ མ་ཚགས་པ་ ་ ན་ ི་ ེང་གཞི་ཅན་ཏེ།  གནས་ ན་ མ་ཚགས་པ་

དང་།  ོན་པ་དང་།  འཁོར་དང་།  བ ན་པ་དང་།  ས་ ན་ མ་ཚགས་པ་ ེ།  མདོ་འ ས་

ལས།  ང་ནི་ ་ངན་འདས་འོག་ །  །མདོ་འ མ་ ད་མཛད་བཞི་ ་ ེས།  །འཁོར་ མས་བོན་ ི་

བ ་བ་ ིས།  ། ོན་པ་གནས་དང་འཁོར་ ས་དང་།  །བོན་ མས་ ན་ མ་ཚགས་ ས་ཤོད།  ། 
ཅེས་ག ངས་སོ།  །གཉིས་པ་མཚན་ཉིད་ནི།  ག ང་གང་ཞིག་དངོས་ ་བདག་ ེན་སངས་ ས་

ིས་མཛད་པ་རང་སོར་བཞག་པ་ ེ།  མཛད་ལས།  བཀའ་ནི་ཚད་མར་ག ངས་པ་ ེ།  །མ་

བཅོས་མ་བ ད་མཚན་ཉིད་འཛན།  །ཞེས་སོ།  །ག མ་པ་ལ་ད ེ་བ་ནི།  བ ་གཉིས་ཏེ།  འཇག་

ོའི་ ོ་ནས་ད ེ་བ་དང་།  བ བ་ འི་ ོ་ནས་ད ེ་བ་དང་།  ི་དང་ ེ་ ག་གི་ ོ་ནས་ད ེ་བ་

དང་།  མང་ ང་གི་ ོ་ནས་ད ེ་བ་དང་།  བ ིད་ ལ་ ི་ ོ་ནས་ད ེ་བ་དང་།  ོད་ ི་ ོ་ནས་

ད ེ་བ་དང་།  ོགས་ ི་ ོ་ནས་ད ེ་བ་དང་།  ེ་ཚན་ ི་ ོ་ནས་ད ེ་བ་དང་།  ི་ནང་གསང་

ག མ་ ི་ ོ་ནས་ད ེ་བ་དང་།  ཕན་ཡོན་ ི་ ོ་ནས་ད ེ་བ་དང་།  ོ་ ོབས་ ི་ ོ་ནས་ད ེ་བ་

དང་།   བདག་ ེན་ ི་ ོ་ནས་ད ེ་བའོ།  ། 
དང་པོ་འཇག་ ོ་ལ་ག མ་ ེ།  མཚན་ཉིད་དང་།  ད ེ་བ་དང་།  ་དོན་ནོ།  །དང་པོ་

མཚན་ཉིད་ནི།  ཉོན་མོངས་གང་ལ་གང་འ ལ་ ི་བོན་ ་ ོ་བའོ།  །གཉིས་པ་ད ེ་བ་ནི།  ག ལ་

འི་ཉོན་མོངས་འདོད་ཆགས་གཏི་ ག་ཞེ་ ང་།  ཆ་མཉམ་དང་བཞིའི་གཉེན་པོར་འ ལ་མངོན་ 
མདོ་ ེ་ཆ་མཉམ་དང་བཞི་ག ངས་ཏེ།  དེ་ཡང་འདོད་ཆགས་ལས་ ར་པ་ཉི་ ི་ཆིག་ ོང་གི་གཉེན་ 
པོར།  འ ལ་བའི་ ེ་ ོད་ཉི་ ི་ཆིག་ ོང་།  གཏི་ ག་ལས་ ར་པ་ཉི་ ི་ཆིག་ ོང་གི་གཉེན་པོར།  

མངོན་པའི་ ེ་ ོད་ཉི་ ི་ཆིག་ ོང་།  ཞེ་ ང་ལས་ ར་པའི་ཉི་ ི་ཆིག་ ོང་གི་གཉེན་པོར།  མདོ་

ེའི་ ེ་ ོད་ཉི་ ི་ཆིག་ ོང་།  ག་ག མ་ཆ་མཉམ་ལས་ ར་པའི་ཉི་ ི་ཆིག་ ོང་གི་གཉེན་པོར།  



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ེ་ ོད་ཆ་མཉམ་པ་ཉི་ ི་ཆིག་ ོང་ག ངས་ཏེ།  ་བ་ ང་ཆེན་ལས།  མ་ ོག་ཡིད་ ི་འ ོ་

འ ་ལས།  །ཉོན་མོངས་བ ད་ ི་བཞི་ ོང་ ང་།  །དེ་དག་འ ལ་བའི་གཉེན་པོ་ །  །བོན་ ོ་

བ ད་ ི་བཞི་ ོང་ག ངས།  །ཞེས་སོ།  །ག མ་པ་ ་དོན་ནི།  ོ་ལ་མ་ གས་ན་ གས་མི་ཆོད་

པ་དང་འ ་བར།  འ ལ་མངོན་ཏིང་འཛན་ཆ་མཉམ་གང་ ང་གཅིག་ལ་མ་ གས་ན་བོན་ ི་

་མ་ཟིན་པས་འཇག་ ོའོ།  ། 
གཉིས་པ་བ བ་ འི་ ོ་ནས་ད ེ་ན་ག མ་ ེ།  ན་མོང་གི་དོན་དང་།  སོ་སོའི་དོན་

དང་།  བ བ་ག མ་གང་ལ་གང་འ ལ་ ི་བོན་ངོས་བ ང་བའོ།  །དང་པོ་ ན་མོང་ལ་ག མ་ ེ།  

མཚན་ཉིད་དང་།  ད ེ་བ་དང་།  ་དོན་ནོ།  །དང་པོ་མཚན་ཉིད་ནི།  དགེ་ ོད་ལ་འཇག་

པའོ།  །གཉིས་པ་ད ེ་བ་ནི།  ལ་ ིམས་ཏིང་འཛན་ཤེས་རབ་ ི་བ བ་པ་དང་ག མ་མོ།  ། ་

མཚན་ ལ་བ་ ས་བཅས་ ི་བཅས་པ་ལས་མི་འདའ་བ་དང་།  སེམས་ ེ་གཅིག་པ་ལ་འཇག་པ་

དང་།  ཤེས་ ་ མ་པར་འ ེད་པའོ།  །ག མ་པ་ ་དོན་ནི།  བ བ་པ་ལ་འ ིས་ ་འཇག་པས་

བ བ་པའོ།  ། 
གཉིས་པ་སོ་སོའི་དོན་ལ་བཞི་ ེ།  ལ་ ིམས་ ི་བ བ་པ་དང་།  ཏིང་ངེ་འཛན་ ི་

བ བ་པ་དང་།  ཤེས་རབ་ ི་བ བ་པ་དང་།  དེ་དག་ ག་པའི་བ བ་པ་ངོས་བ ང་བའོ།  །དང་

པོ་ ལ་ ིམས་ལ་བཞི་ ེ།  ི་སོ་སོ་ཐར་བའི་ ོམ་པ་དང་།  ནང་རིག་འཛན་ གས་ ི་ ོམ་པ་

དང་།  གསང་བ་ ང་ བ་སེམས་ ི་ ོམ་པ་དང་།  དེ་ག མ་ ི་ངོ་བོ་གཅིག་དང་ཐ་དད་པའོ།  ། 
དང་པོ་ ི་སོ་ཐར་ ི་ ོམ་པ་ལ་བཞི་ ེ།  དོན་ ོག་མཚན་ཉིད།  མཚན་ འི་ ་དོན།  མཚན་

གཞིའི་ད ེ་བ།  གཏོང་ཐོབ་ ི་ ལ་ལོ།  །དང་པོ་མཚན་ཉིད་ནི།  སེམས་ཅན་ལ་གནོད་པ་གཞིར་

ས་ ངས་པས་བ བ་ ་ལས་མི་འདའ་བའོ།  །རིན་པོ་ཆེ་ ིམས་ ི་མདོ་ལས།  སེམས་ཅན་

མས་ལ་གནོད་པ་ནི།  །ཡིད་ ི་ ལ་ ་མི་བསམ་མོ།  །ཞསེ་སོ།  །གཉིས་པ་ ་དོན་ནི།  ི་མ་མདེ་

པའི་ ོད་པས་གཞན་ ང་འ ལ་བས་འ ལ་བ།  ནང་གི་ ི་བ ན་ལ་མི་ ོས་པས་ ི།  མི་དགེ་བ་

དང་བག་མེད་ ོམ་པས་ ོམ་པ།  ས་ ི་ ིའི་ ལ་དང་སེམས་ ི་ ང་ ིམས་ལ་གནས་པས་ ལ་

ིམས་སོ།  །ག མ་པ་ད ེ་བ་ལ་བཞི་ ེ།  ེ་ཚན་ ི་ ོ་ནས་ད ེ་བ་དང་།  ེན་ ི་ ོ་ནས་ད ེ་

བ་དང་།  ངོ་བོའི་ ོ་ནས་ད ེ་བ་དང་།  ད་པར་ ི་ ོ་ནས་ད ེ་བའོ།  །དང་པོ་ ེ་ཚན་ ི་ ོ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ནས་ད ེ་བ་ནི།  སོ་སོར་ཐར་བའི་ ེ་དང་།  ས་ཆེན་པ་དང་།  ཕལ་ཆེན་པ་དང་།  འགོག་པའི་

ེའོ།  །ཕལ་ཆེན་པ་ནི།  ་བའི་བཞི་ལ་གནང་བཀག་ཅན་ནོ།  །གཞན་ནི་གོ་ འོ།  །གཉིས་པ་

ེན་ ི་ ོ་ནས་ད ེ་བ་ནི།  ས་ ིམས་གཙང་མའི་ ིམས་དང་།  ོགས་གཅིག་ ོང་བ།  ང་

ོང་ ོད་པའི་ ིམས་དང་ག མ་ ་རིན་ཆེན་ ིམས་ ི་མདོ་ལས་ག ངས་སོ།  ། ས་ ིམས་ནི་

བ ེན་གནས་སོ།  ། ོགས་གཅིག་ ོང་བ་ནི།  གཙང་དགེ་གཉིས་སོ།  ། ང་ ོང་ནི་གོ་ འོ།  ། 
ག མ་པ་ངོ་བོའ་ི ོ་ནས་ད ེ་ན་གཉིས་ཏེ།  མཁན་པོ་ལས་ཐོབ་པའི་ ིའི་ ལ་དང་།  ོབ་དཔོན་

ལས་ཐོབ་པའི་ནང་ ིམས་སོ།  །དང་པོ་ ི་ ལ་ལ་ ་ ེ།  མགོའི་ ་བཞར་བ།  དག་པའི་ ས་

གསོལ་བ།  ས་ ི་གོས་བ ོན་པ།  གནང་བའི་ ན་གཏད་པ།  ོད་ ལ་ལ་སོགས་པར་བ བ་

པའོ།  །གོས་ནི་པད་ལོ་རིས་ ག་གདིང་བ་དང་བ ན།  ན་ན་ིརིན་ཆེན་ ས་ ་ ེང་བ་དང་ ག   
ོད་ལམ་ ང་ཉལ་འ ོ་འ ག་ཟ་ ལ་དང་།  ག་བ ོར་འདོན་པ་ ན་ཤེས་སོ།  །གཉིས་པ་

ིམས་ནི་ཉིས་བ ་ ་བ ར་བཤད་ ང་།  ་བ་དང་ཡན་ལག་ལོ་མ་དང་ག མ་ ་འ ས་ཏེ།  

དེ་ལ་ ་བ་ནི།  ཞེ་ ང་ལ་སོགས་ཉོན་མོངས་པ་ ོང་བའི་ ་བ་དང་གཅིག  ོག་གཅོད་ལ་

སོགས་མི་དགེ་བ་བ ་ ོང་བའི་ ་བ་དང་གཉིས།  ཤ་ཆང་ ོག་པ་ལ་སོགས་ཁ་ཟས་ ོང་བའི་ ་

བ་དང་ག མ།  ིག་ཅན་ ི་ གོས་དང་།  ེ་དམན་ ི་ གོས་དང་།  གོ་མཚན་དང་རིན་ཆནེ་ ི་

ན་གཉིས་ཏེ།  ན་ ོགས་ ངོ་བའི་ ་བ་དང་བཞིའོ།  །ཆརེ་ད ེ་ན་ཉི་ ་ ་ག མ།  ཡན་ལག་

ཉིས་བ ་དང་ ་བ ་ནི།  མི་དགེ་བ་བ ་ལས་ ེས་པ་ ེ།  ཞེ་ ང་གིས་ ོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་

སོ༑  ༑ལོ་མ་བ ན་ ་ ་བ ན་ནི།  ོ་ ང་བས་ངོ་མ་གཉིས་ཆེ་བ་ ག་པོ་འདོད་ཆགས་ཆེ་བ་ལ་

སོགས་པའོ།  །བཞི་བ་ ད་པར་ ི་ད ེ་བ་ལ་ག མ་ ེ།  རང་བཞིན་དང་བཅས་པའི་ ད་པར།  

འ ་ཤེས་དང་དངོས་པོ་གང་གཙ།  ེས་པ་དང་ཉམས་པའི་ ད་པར་རོ།  །རང་བཞིན་ ི་དགེ་བ་

ནི༑  ག་ འི་མི་དགེ་བ་ ངས་པའི་སེམས་དཔའ་དག་ཡིན་ལ།  བཅས་པ་ནི་དཔང་པོའི་ ང་ ་

བཅས་པའོ།  །གཉསི་པ་འ ་ཤེས་དང་དངོས་པོ་གང་གཙ་བ་ནི།  ་བ ན་ ོག་ག མ་འ ་ཤེས་

གཙ་ ེ།  དེ་ག མ་ལ་འ ་ཤེས་མ་ གས་ན།  ོར་བ་ གས་ ང་བ བ་པ་མི་གཏོང་བའོ།  །མི་

གཙང་ ོད་པ་ནི་དངོས་པོ་གཙ་བ་ ེ།  འ ་ཤེས་ གས་ ང་བདེ་བ་མ་ ོང་ན་བ བ་པ་མི་གཏོང་ 
བའོ།  །ག མ་པ་ ེས་ཉམས་ ི་ ་བ་ལ།  གོང་ ་བཤད་པའི་ ་བ་བཞི་ནི།  ེས་ ་ཞེས་ ་ ེ།  



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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དེ་ལས་མ་ ེས་པའི་ཡན་ལག་མེད་པའོ།  །གསོད་གཡེམ་ ་བ ན་ནི།  ཉམས་པའི་ ་བ་ཞེས་ ་

ེ༑  དེ་བཞི་གང་ ང་ཞིག་ཉམས་ན་བ ན་པའི་གོ་མི་ཆོད་དེ།  དཔེར་ན་ གས་ ན་ ི་ ིག་པ་

གཅིག་བ ད་ན།  ག མ་ ིས་ས་མི་ཆོད་པ་བཞིན་ནོ།  །བཞི་བ་གཏོང་ཐོབ་ལ་གཉིས་ཏེ།  མངོན་

ར་རམ་ས་བོན་ ི་གཏོང་ཐོབ་དང་།  གནས་འ ར་རམ་བ ན་པའི་གཏོང་ཐོབ་བོ།  །མངོན་

ར་གཏོང་ཐོབ་ ེད་ན།  བ ལ་བ་དང་གཉིད་ཚ་ ོམ་མེད་ ་ ར་ལ།  དེ་ ས་མངོན་ ར་མེད་

དེ༑  ཡིད་ཤེས་མེད་པའི་ ིར་རོ།  །ས་བོན་གཏོང་ཐོབ་ ེད་ན།  ཉམས་པ་མེད་པ་དང་ ོབ་མི་

དགོས་ཏེ།  ས་བོན་རང་ཆས་ ་ཡོད་པའོ།  །མདོ་ལས།  ན་གཞིའི་ མ་པར་ཤེས་པ་ལ།  །དགེ་

ིག་གཉིས་ ི་ས་བོན་ཡོད།  ། ནེ་དང་འ ད་པའི་ ས་ ་ ོང་།  །ཞེ་ན།  དཔེར་ན་སེམས་དཔའ་

དབང་ ས་པ་མ ་ ན་ ི་ ལ་ ་ཐོབ་ ེ།  འགལ་ ེན་མ་ ད་ ི་བར་ ་ ད་ལ་བསོད་ནམས་

ན་ཆགས་སོ།  །གཉིས་པ་གནས་འ ར་རམ་བ ན་པའི་གཏོང་ཐོབ་ནི།  གཙང་ག ག་གི་ ང་

ོང་ལེན་པའི་ཚ།  གས་ ིས་ ་བཞི་ལས་ ད་པར་ཅན་གཅིག་ལེན་ནམ་མི་ལེན།  ལེན་ན་ ་

བ་བ ད་ ་འ ར་བ་ལ།  མི་ལེན་ན་ ང་ ོང་དེ་གཙང་ག ག་ལས་ ད་པར་འཕགས་པ་མ་

ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།  མདོ་ ེ་པས་ནི་ ར་ ི་ ་བ་ཐོབ་པ་དེ་གནས་འ ར་ ་ལེན་ཏེ།  དཔེར་ན་ ལ་

་གནས་འ ར་ ་ ་ ེ།  ལ་ ར་ཡིག་ཚང་ཐོབ་ནས་ ལ་པོར་ ར་པ་བཞིན་ནོ།  ། ེ་ ག་

པས་ནི།  ་ཚགས་པའི་ ན་ ར་བ ེགས་པ་ཡང་འདོད་དོ།  །འགའ་ཞིག་གིས་ ་བ་བཞི་གཅིག་

ཉམས་ ང་ག མ་ ང་བའི་ཕན་ཡོན་ཡོད་དེ།  ནོར་ཆེ་ ་ལོན་ ངས་པ་བཞིན་ ་འདོད་པ་ནི།  

་བ་ག མ་པའི་བ ན་པ་ ིད་པར་ ར་པས་ ང་བཞི་ ང་ཆག་ ར་ ར་པའོ།  །ཕལ་ཆེན་

པས་ ་བ་བཞི་ལ་གནང་བཀག་ཡོད་པར་འདོད་པའོ།  ། 
གཉིས་པ་རིག་འཛན་ གས་ ི་ ོམ་པ་ལ་ག མ་ ེ།  མཚན་ཉིད།  ་དོན།  ད ེ་བའོ།  ། 

དང་པོ་མཚན་ཉིད་ནི།  དམན་པའི་ ་བ་ ངས་པའི་སེམས་དཔའ་ ེ།  མ་བཤད་ལས།  དམན་

པའི་ལས་ ངས་གསང་ གས་ ོམ།  །ཞེས་སོ།  །དེའི་གོ་དོན་ནི།  བ ལ་ གས་ ི་ ོད་པས་

བ ད་ ི་ ་ལ་རོལ་ཅིང་ ོར་ ོལ་ལ་འཇག་པའོ།  །གཉིས་པ་ ་དོན་ནི།  འ ས་ ་ཐོབ་པར་

ེད་པ་ལ་ ར་ ་བ གས་པས་ གས།  དམན་པའི་ ་བ་ ོམ་པས་ ོམ་པ།  གསང་ ོད་ ན་

མོང་ ་མི་གཏོང་བས་ནང་།  བ ་གཅིག་ ན་ ་འོད་ལས་བ ལ་ཏེ།  ག ང་ ང་འོད་ ི་ས་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ཆེན་ལ་སོགས།  ག་ ་ཆེན་པོ་རིག་འཛན་ ི་ས་ལ་འཁོད་པའི་རིག་འཛན་ནོ།  །འོ་ན་ ན་ ་

འོད་ ངས་ ོགས་མཐར་ ག་མ་ཡིན་པར་འ ར་ཏེ།  དེའི་གོང་ན་ཐེག་པ་དང་ས་ཡོད་པས་སོ་

ཞེ་ན།  གས་ ི་ གས་ལ་འདོད་དེ།  དེའི་གོང་ན་ས་གཞན་ཡོད་པས་སོ།  །ག མ་པ་ད ེ་བ་ལ།  

ིར་དམ་ཚག་འ མ་ ེ་ཡོད་པར་ག ངས་ཏེ།  ན་རག་ལས།  བ ང་བར་ ་བའི་དམ་ཚག་

འ མ་ ེ་ལ།  །ཞེས་སོ།  །དེ་བ ས་ན་ ན་མོང་དང་ ད་པར་ ི་དམ་ཚག་གོ  །ཇི་ ད་ །  ཐེག་

འ ེལ་ལས།  ི་དང་ ད་པར་དམ་ཚག་ ང་།  །ཞེས་སོ།  །དང་པོ་ ན་མོང་གི་དམ་ཚག་ལ།  

བ ་ཚན་ག མ་ ོན་ཏེ།  །ཡེ་ ི་དམ་ཚག་གི་མཆོང་ལས།  ནམ་མཁའ་ ངས་པའི་ངོགས་མི་

ད གས( ་བ་དངོས་འཛན་ ོལ་སེམས་སོ)།  ། ད་དང་མེ་ལོང་འ ལ་མི་ (དོན་དམ་ ང་ བ་ ི་སེམས་

དང་མི་འ ལ)།  །གསས་ཁང་ཆེན་པོ་བཤིག་མི་ (རང་ འི་ང་ ལ་དང་ ན་པ)།  ། ་ ལ་ ང་གི་

གཤོག་མི་ མས( ་མའི་བ ན་པ་ལ་ཅ་ིཕན་ )།  །ག ་འ ག་ ོན་མོའི་ངར་མི་འ ོག( ་མའི་ག ང་མི་

གཅོག)།  ན་ ོར་ ག་གི་ཟས་མི་ཟ( ་མ་དང་བདེར་གཤེགས་ ི་དཀོར་ལ་མི་འབགས)།  །གིང་ཆེན་

ིབ་ལ་འགོམ་མི་ ( ་མའ་ི བི་མ་ལ)།  ། ་མཚ་ཆེན་པོའི་འཇིངས་མི་ མ(ཐོས་བསམ་ལ་ངོམས་མི་ )།  ། 
ནོར་ ་རིན་ཆེན་ ོར་མི་ག ག(ཉམས་ལེན་ཡལ་བར་མི་འདརོ)།  ་བོ་ཆེན་པོ་ ེན་མི་བ ོག(མ ེན་ ་

ཅན་ལ་བ ས་པ)།  བ ་ཚན་དང་པོའོ།  །ཤེལ་ ོང་འབར་བ་མེར་མི་ ེག(མཆེད་ མ་ ི་ གས་དང་

འགལ་མ་ི )།  གསང་ ོ་ཆེན་པོ་ ེན་མི་ད (ེམ་ ིང་ལ་ ད་ན་ལོག་པར་ )ེ།  །ཟ་མའི་ཐོག་ ་ ག་མི་

ར( ོབ་དཔོན་ ི་ཇོ་མོ་ལ་མི་ ོད)།  །བ ད་ ི་ ལ་བའི་ཁ་མི་ད ེ( ང་ ོང་མ་དང་མཆེད་ མ་ལ་མི་

ོད)།  ། ག་མོ་དར་མའི་ ོ་མི་ད གས(བདག་པ་ོཅན་ལ་མ་ི ོད)།  །གངས་དཀར་ ེ་ནས་བ ་མི་  
( ོམ་ཆེན་དཀའ་ བ་ཕོ་མོ་མི་དབབ)།  །གནམ་ གས་ ར་བའི་ ེ་མི་བ ོག(གནད་ ོག་ ས་ན་དམེར་

འ ོ)།  ལོ་ཏོག་འ མ་ལ་སད་མི་བ ར(ཉེས་པ་ ་མ་ོལ་མ ་དང་སེར་བ་ ས་ན་རང་ལ་བར་ཆདོ་ཡདོ)།  ། 
ཙ ྟ་རིན་ཆེན་ ིར་མི་ད ང་( ་མ་དང་མཆེད་ མ་ ་ིགསང་འསོ་གསང་)།  །ནོར་ ་རིན་ཆེན་ཟོང་མི་

(མན་ངག་ཟབ་མོ་ དོ་མེད་ལ་བཤད་ན་ གོ་ལ་གནོད)།  །བ ་ཚན་གཉིས་པའོ།  །རིན་ཆེན་འཁར་བ་

ཐང་མི་བ ར(དམ་ ས་མི་ལ་བ ན་ན་མཚར་ ང་བ་དང་འ )།  ། ་ཡི་ ེ ་ ང་ཞལ་མི་བ ན(དངོས་

བ་དང་ བ་ གས་གསང་)།  །བ ད་ ིའི་ ་ ན་གཅད་མི་ ( གས་འཛབ་མ་ིགཅོད)།  ། ལ་པའོི་ཡོ་

ལང་མི་ད ི་བ ང་( ས་བཟང་ལ་བ ང་གཏོར་མི་བཅག)།  །ངན་ གས་རོ་ལ་ཆགས་མི་ ( ེད་འཇོ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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དང་གཉིད་ཆང་ལ་ཧ་ཅང་མི་ཆགས)།  །གཅན་གཟན་ མ་པའི་ཞེ་མི་ད གས( ག་ ོད་བ ེན་པ་དང་ ོ་

ག མ་ཆེ་བ)།  ། ོང་བོའི་ལོ་འདབ་གཅད་མི་ (ཡན་ལག་གི་དམ་ཚག་ཆ་ ་ཡིན་ ་བའང་བ ང་)།  ། 
གཅེས་ ག་མ་ཡི་པང་མི་འདོར(ཚད་མེད་བཞི་དང་དགེ་ ོད་བ ་མི་འ ལ་ལོ)།  །རིན་ཆེན་མེ་ཏོག་

ོགས་བ ར་གཏོར( ེ་འ ོ་ལ་ ོན་ལམ་བཏབ)།  ། ་ཡིས་མེས་ ི་གདན་ས་བ ང་(གོང་མའི་མཛད་

ོལ་ ོབ)།  །བ ་ཚན་ག མ་པའོ།  །གཉིས་པ་ ད་པར་དམ་ཚག་ལ།  ་བ་ ་དང་།  ཡན་ལག་ཉི་ 
་ ་ ་ ེ།  ་བོན་ བ་པ་ ང་ ན་ ི་ཐེག་པའི་རབ་ད ེ་ལས།  ་བ་ །  ད་པ་ །  མི་ ང་

བ་ །  དང་ ་ ང་བ་ །  ཤེས་ ་ །  བ བ་ ་ །  གསང་ གས་ ི་དམ་ཚག་གོ  །ཞེས་པས།  

དེ་ལ་ ་བ་ ་ནི།  ོང་ཉིད་ ་གནས་པ་ལམ་ ི་ ་བ།  ཡིད་དམ་བ ོམ་པ་ ིན་ བས་ ི་ ་བ།  

གས་འཛབ་ ས་པའི་ ་བ།  གསང་འཛབ་ ོད་པ་ཡི་དམ་ ི་ ་བ།  ་ཡ་བ་དངོས་ བ་ ི་ ་

བའོ།  ། ད་ ་ ་ནི།  ོར་ ོལ་འ ོག་བ ན་ཚག་བ ང་ །  གཞན་དོན་ ་ ད་པའོ།  །མི་ ང་

བ་ ་ནི།  འདོད་ཆགས་ཞེ་ ང་གཏི་ ག་ ག་དོག་ ་རིམ་པ་ ར།  གསས་མཁར་དང་།  གས་

དང་།  དཔོན་གསས་དང་།  ་དང་དངོས་ བ་ ི་ ་བ་ཡིན་པས་མི་ ང་ངོ་།  །དང་ ་ ང་བ་

་ནི།  ི་ཆེན་ ི་ ་དམར་ཆེན་ཟིལ་པ་མང་ས་དང་ ་ཡང་།  ཡེ་ཤེས་ འི་ངོ་བོ་ཡིན་པས་དང་

་ལེན་པའོ།  །ཤེས་ ་ ་ནི།  ང་བོ་ །  འ ང་བ་ །  ཁ་དོག་ །  ལ་ །  དབང་པོ་ །  མ་

ཤེས་ །  རིགས་ །  ཡེ་ཤེས་ །  ཡབ་ །  མ་ ་ ོར་བ་ཡིན་ཏེ་ འོ།  །བ བ་ ་ ་ནི།  ག ང་

ང་རིགས་ལ་སོགས།  རིགས་ འི་འ ས་ ་ཐོབ་པར་ ་བའི་ ིར་ བ་པའ།ོ  །དེ་ཡང་པ ྨ་ཅན་

པད་མའི་རིགས་ ི་ མ།  ང་ཅན་མ་ག ང་ ང་རིགས།  རི་མོ་ཅན་དེ་བཞིན་རིགས།  བ་ལང་

ཅན་རིན་ཆེན་རིགས།  ག་ ན་མ་ལས་ ི་རིགས་ ི་ མ་མོ།  །མདོ་འགག་དམ་པར་བ ངས་

ཤིང་མ་ཉམས་ན་ ིག་ ིབ་ཚག་ལ།   ཉམས་ན་རང་ ད་ཚག་པའོ།  ། 
ག མ་པ་ ང་ བ་སེམས་ ི་ ོམ་པ་ལ་ག མ་ ེ།  མཚན་ཉིད།  ་དོན།  ད ེ་བའོ།  ། 

དང་པོ་མཚན་ཉིད་ནི།  གཞན་དོན་ ི་གེགས་ ་ ར་པ་ ོང་བའི་སེམས་དཔའ་ ེ།  མ་བཤད་

ལས།  གཞན་དོན་གེགས་ ོང་ ང་སེམས་ ོམ།  །ཞེས་སོ།  །གཉིས་པ་ ་དོན་ནི།  སེམས་ཅན་

སངས་ ས་ཐོབ་པར་འདོད་པས་ ང་ བ་ ི་སེམས་སོ།  །གཞན་དོན་ ི་གེགས་ ོང་བས་ ོམ་པ།  

ོ་ ང་གིས་མི་དཔོག་པས་གསང་བའོ།  །ག མ་པ་ད ེ་བ་ལ་གཉིས་ཏེ།  གནང་བཀག་གི་ ོ་ནས་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ད ེ་བ་དང་།  ོད་ ལ་ ི་ ོ་ནས་ད ེ་བའོ།  །དང་པོ་གནང་བཀག་ནི།  ོག་གཅོད་པ་དང་།  

མ་ ིན་པར་ལེན་པ་དང་།  འདོད་པས་ལོག་པར་གཡེམ་པ་དང་།  ན་ ་ ་བ་དང་བཞི་བོ་དེ་

ལ༑  གནང་བ་དང་བཀག་པ་གཉིས་གཉིས་ཡོད་དེ།  གང་ཞེ་ན།  དམ་ཚག་ ོམ་པ་ ང་།  ལ་

པོའི་ ་མོའི་ ་ ང་བདག་པོ་ཅན་བཀག  མ་རིག་འ ལ་པས་ ོག་གཅོད་པ་བཀག  བ ལ་བའི་

ཞིང་བ ་དང་དཔོན་གསས་ ི་ ་ད ་བ ལ།  གཞན་ ས་ཅན་ ི་ ོག་བཀག  ཐབས་དང་ ན་

ན་གནང་།  སེར་ ་ཅན་ ི་ ས་གནང་།  གཞན་ ི་ ས་དག་ལ་ཨ་ཅང་ཡང་ཆེ་ ེ།  རང་གི་ ས་

ལ་ཡང་བ ར་ཞིང་མི་ ང་།  འཁོར་བ་ལ་ཕན་པའི་བ ན་གནང་།  གཞན་བཀག  བདེན་པར་

་ཞིང་ཚག་མི་འ ར་བར་གནང་།  དེ་ ར་འ ས་ ་ ིན་པའི་ ོད་པ་ ེ།  ག ལ་ ་ཐ་མལ་

བའི་དབང་ངོ་།  །ཞེས་སོ།  །གཞན་དོན་ ི་ བ་ཆེ་ ང་བ ིས་ཏེ་ ོད་དོ།  །བ ལ་བའི་ཞིང་བ ་

ནི༑  ཞི་ ོའི་ ་འ ེལ་ལས།  དམ་ཉམས་བ ད་ ་འ ོ་བ་དང་།  །དད་ལོག་ངན་སོང་འ ོ་བ་

དང་།  །དགེ་ ོད་ ང་བར་ ེད་པ་དང་།  །བ ན་པ་ལོག་པར་ བ་པ་དང་།  །གནས་ངན་བ ག་

པའི་ངན་སོང་ག མ།  །ཕ་ཚན་ཐན་ ་ཉེ་ལོག་དང་།  །མག་པ་ ་མ་ ོད་ལོག་དང་།  །ཆགས་པ་

མེད་པར་འདེད་པ་དང་།  །སེམས་ཅན་ ི་ལ་གནོད་པ་དང་།  ། ོ་ ེ་ ོབ་དཔོན་མ་ཉེས་ཁ་

གཏོང་དང་།  །དེ་བ ་བ ལ་བའི་ཞིང་ ་ ང་།  །ཞེས་དང་།  སེར་ ་ཅན་ ི་ཟས་ནོར་དེ།  །མི་

ིན་ན་ཡང་འ ོག་པར་ །  །འ ོག་ནས་དགེ་བའི་ ོགས་ ་གཏོང་།  །ཞེས་སོ།  །གཉིས་པ་ ོད་

ལ་ ིས་ད ེ་ན།  དམ་ཚག་ ོམ་པ་སོ་གཅིག་ ངས།  །ཞེས་སོ།  །ཡེ་ ི་ལ་བ འི་བམ་པོ་ལས།  

འཇིག་ ེན་མི་མ ན་ ོད་པ་དང་།  ། ་མི་གཞན་བ ེན་རང་ ོགས་དང་།  །མ་འ ེས་པ་ཡི་ ོད་ 
པ་འོ།  །དང་པོ་དག་ལ་ ་ཡིན་ཏེ།  ། ལ་དམན་གཅེས་པར་བ ང་བ་དང་།  །སེམས་ ི་ ི་མ་

བ ད་ ངས་དང་།  ། ེན་ངན་ ང་ བ་བ ར་བ་དང་།  །འཇིག་ ེན་ ན་ མ་ཚགས་པ་ནི།  ། 
ིང་ ེའི་གནས་ ་ ་བ་དང་།  །གཞན་ ི་འ ལ་པས་བ ག་མི་ །  ། ལ་དམན་གཅེས་བ ང་

ག མ་ཡིན་ཏེ།  །སངས་ ས་པ་དང་སེམས་ཅན་ཞེས།  །དམ་པ་བས་ ང་ཕལ་བ་བ ང་།  །ཕན་

འདོགས་པས་དང་གནོད་ ེལ་ཅསེ།  །ཕ་རོལ་ ནི་འ ོགས་འ ོ་ ིར་དང་།  ། ངི་ ེ་ ེ་ ལ་ཡནི་

ིར་དང་།  །གནོད་པའི་ ོར་བ་ཤོམ་ ིར་བ ང་།  །ཞེས་སོ།  །གཉསི་པ་ ི་མ་བ ད་ ང་བ།  ། 
ཁེངས་ ེགས་དགེ་བའི་ ི་མ་དང་།  །ལོག་འདོད་ ན་ གས་ ི་མ་དང་།  །ཚ་འདིར་ཕན་འདོད་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ི་མ་དང་།  ། ས་ལེན་རེ་བའི་ ི་མ་དང་།  །གཞན་ ོད་འ ོག་པའི་ ི་མ་དང་།  །ང་ ལ་ ོམ་

སེམས་ ི་མ་དང་།  །མ་ ོག་ ོད་པའི་ ི་མ་དང་།  ། ར་ཤོར་འ ོད་པའི་ ི་མ་འོ།  ། ེན་ངན་

ོགས་བ ར་གཉིས་ཡིན་ཏེ།  །འདི་ཡི་ ེན་ངན་ ོགས་བ ར་དང་།  ། ི་མའི་ ནེ་ངན་ ོན་ལམ་

བ ང་།  །འདི་ཡི་ ེན་ངན་ལ་ཡང་གཉསི།  ། བ་པའི་ ེན་ངན་ ོགས་བ ར་དང་།  །ལས་འ ར་

ེན་ངན་ ོགས་བ ར་རོ།  །འ ལ་པས་མི་ ག་ མ་པ་ག མ།  ། ིར་ན་སེམས་ཅན་འ ལ་མི་

ག  ། ོས་ ་དགེ་ ོད་འ ལ་མི་ ག  །ཡང་ ོས་ ོབ་དཔོན་འ ལ་མི་ ག  །འཇིག་ ེན་མི་

མ ན་ ོད་པའོ།  ། ་མི་གཞན་བ ེན་རང་ ོགས་དང་།  །མ་འ ེས་ ོད་པ་བཞི་ཡིན་ཏེ།  །དགེ་

བ་ཅི་དང་ཅི་ ེད་པའི།  །དམ་པ་ག མ་ ིས་ཟིན་པར་ །  ། ང་མ་བ ན་པ་དགེ་བར་བ ར།  ། 
ལས་ངན་ ིག་པ་བ ང་ཞིང་བཤགས།  །དགེ་བའི་ ་བ་ཐམས་ཅད་ ན།  ། ོགས་པའི་ ང་ བ་

མཆོག་ ་བ ོ།  །དམ་པས་ཟིན་ ་ད ེ་ན་གཉིས།  །བ ་བ་དང་ནི་ ས་པའོ།  །བ ་བ་ལ་ཡང་

ག མ་ཡིན་ཏེ།  ། ོར་བ་ ོང་ཉིད་དམ་པ་དང་།  །དངོས་གཞི་ ིང་ ེ་ཆེན་པོ་དང་།  ། ེས་ལ་

ག ང་ ང་མཆོག་སེམས་སོ།  ། ས་པར་ད ེ་ན་ མ་པ་ག མ།  ། ོང་ཉིད་ ིང་ ེའི་ ིང་པོ་

ཅན།  །དངོས་གཞི་ཕ་རོལ་ ིན་ ག་ ན།  ། སེ་ལ་རང་བཞིན་མེད་པར་ཤེས།  ། ང་མ་བ ན་ ི་

ཤེས་པ་ མས།  །དགེ་བར་བ ར་བ་བཞི་ཡིན་ཏེ།  ། ེད་ད ་ཚགས་ ་བ ར་བ་དང་།  །ཁ་ཟས་

བ ད་ ིར་བ ར་བ་དང་།  །ནམ་ ་དོན་ཡོད་ ེད་པ་དང་།  ། ན་ཉིད་ ོམ་པར་གནས་པ་

འོ༑  ༑ཞེས་ག ངས་སོ།  །ག མ་པ་ ོམ་ག མ་གཅིག་གམ་ཐ་དད་ཟེར་ན།  དེ་ག མ་ ིར་རིགས་

ངོ་བོ་གཅིག་ ེ།  ོམ་ག མ་ ི་ ོང་ལེན་ནང་མ ན་ མས།  ཡིད་ཤེས་གཅིག་གི་འཁོར་ ་ཚང་

ང་བའོ།  །འོ་ན་ ོམ་པ་ག མ་ ན་དེས།  བ ལ་བའི་ཞིང་བ ་ ོལ་ལམ་མི་ ོལ།  མི་ ོལ་ན་

ང་སེམས་ ི་ ོམ་པ་མེད་པར་འ ར་ཏེ།  གཞན་དོན་ ི་གེགས་ ་འ ར་བ་ ད་པའོ།  །བ ལ་

ན་སོ་ཐར་གཏོང་བར་འ ར་ཏེ།  ོར་དངོས་ཚང་བས་ ོག་བཅད་པས་སོ་ཞེ་ན།  ཞིང་བ ་

བ ལ་བས་ གས་ ོམ་དང་ ན་ཞིང་།  དམན་པའི་ ོག་བཀག་པས་སོ་ཐར་དང་ ན་ལ།  

བ ལ་བའི་དགོས་པ་ཁེབ་ཆེ་བས།  ང་སེམས་དང་ག མ་ཀ་ཚང་ ་ ང་།  གཞན་ཡང་མཚན་

ན་མ་ལ་རོལ་ལམ་མི་རོལ།  རོལ་ན་སོ་ཐར་ ི་ ོམ་པ་གཏོང་ ེ།  མངལ་ ོད་ ི་བདེ་བ་ཉམས་

་ ོང་བའོ།  །མི་རོལ་ན་མི་ ོང་བ་དང་ ་ ང་བ་དང་།  ོད་པའི་དམ་ཚག་ལས་འདའ་བར་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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འ ར་ཞེ་ན།  མཚན་དང་མི་ ན་པ་བཀག་པས་སོ་ཐར་དང་ ན་ལ།  ོམས་འཇག་ཡེ་ཤེས་ ི་

བདེ་ ོད་འབར་བས།   གསང་ གས་དང་གཉིས་ཀ་ཚང་ ་ ང་ངོ་།  ། 
གཉིས་པ་ཏིང་ངེ་འཛན་ ི་བ བ་པ་ལ་ག མ།  ད ེ་བ་དང་།  ་དོན་དང་།  ེ་ ལ་

ལོ༑  ༑དང་པོ་ད ེ་བ་ལ་ག མ།  ངོ་བོའི་ ོ་ནས་ད ེ་བ་དང་།  སའི་ ོ་ནས་ད ེ་བ་དང་།  

མཆོག་དམན་ ི་ ོ་ནས་ད ེ་བའོ།  །དང་པོ་ངོ་བོའི་ ོ་ནས་ད ེ་ན།  ཞ་ིགནས་ ག་མཐོང་ ང་

འཇག་ ེ།  མ་ད ེ་ལས།  ཞི་གནས་ཏིང་འཛན་ ོམ་བདེ་དང་།  ། ག་མཐོང་ཤེས་རབ་ ོབས་

ིས་གསལ།  །ཞི་ ག་ ང་འཇག་མི་ ོག་པ།  །དེ་མཐར་ ིན་པས་མི་གཡོ་བ།  །ཞེས་པས།  ང་

འཇག་མཐར་ ིན་པས་མི་གཡོ་བའོ།  །གཉིས་པ་སའི་ ོ་ནས་ད ེ་ན།  བསམ་གཏན་བཞི་

ག གས་མེད་བཞི་འགོག་པ་དང་ད ་ ེ།  མཛད་ལས།  ག གས་ ེན་གསལ་ འི་བསམ་གཏན་

བཞི།  །ག གས་མེད་མིང་བ ནེ་གཏོང་ཤེས་བཞི།  །འགོག་པའི་ ོམས་འཇག་དང་ད ་འ།ོ  །ཞེས་

སོ༑  ༑ག མ་པ་མཆོག་དམན་ སི་ད ེ་ན།  ཟག་བཅས་ཟག་མདེ་གཉིས་ཏེ།  ཟག་བཅས་ནི།  ེད་ 
པ་ཤས་ཆེའི་བསམ་གཏན་བདེ་ཉམས་ལ་ཆགས་ནས་བདེན་མེད་ ་མ་མཐོང་བ་དང་།  ང་ ལ་

ཤས་ཆེའི་བསམ་གཏན་ ོ་ ང་མ ་ ་བས་ཉམས་ལ་ངའོ་ ེ་བ་དང་།  ཐེ་ཚམ་ཤས་ཆེའི་བསམ་

གཏན་ཐོས་ ང་ཉམས་ལ་ཡིད་མ་ཆེས་པ་དང་།  མ་རིག་ཤས་ཆེའི་བསམ་གཏན་ ོངས་ཤེས་

ཅན་གསལ་མདངས་མ་ཐོན་པའོ།  །དེ་ལས་བ ོག་པས།  མ་ཆགས་པ་དང་།  ཞི་བ་དང་།  ཡིད་

ཆེས་པ་དང་།  ངར་དང་ ན་པ་བཞི་ཟག་མེད་དེ།  མ་ད ེ་ལས།  ེད་ ངོས་ཐེ་ཚམ་ང་ ལ་

བཅས།  །ཟག་བཅས་ཡིན་ལ་དེ་བ ོག་མིན།  །ཞསེ་སོ།  །གཉིས་པ་ ་དོན་ནི།  ཏིང་ནི་མ་ཡེངས་པ་

ཉིད།  ངེ་ནི་མི་གཡོ་བ་ཉིད།  འཛན་ནི་གཟེར་བཏབ་མི་གཏོང་བ།  ཞེས་སོ།  །ག མ་པ་ ེ་ ལ་ནི།  

རིམ་ ེས་པ་དང་།  ཅིག་ཆར་བ་དང་།  ཐོད་བ ལ་ལོ།  །དེ་ཡང་རིམ་ ེས་པ་ལམ་མ་ ོགས་པ་

ཡིན།  ཐོད་བ ལ་བ་མི་བ ེན་པ་ཡིན།  ཅིག་ཆར་བ་མཆོག་གོ  །ཡེ་ ི་ ི་ ད་ལས།  ག ལ་ འི་ 
ོ་ནི་ཆེ་ ང་གིས།  །དབང་ ་རིམ་དང་ཅིག་ཆར་དང་།  །ཐོད་བ ལ་ཉམས་ནི་ ེ་བ་འོ།  ། 

ཞེས་སོ།  ། 
ག མ་པ་ཤེས་རབ་ ི་བ བ་པ་ལ་གཉིས་ཏེ།  ད ེ་བ་དང་།  ་དོན་ནོ།  །དང་པོ་ད ེ་བ་

ལ་གཉིས་ཏེ།  གནས་ ི་ ོ་ནས་ད ེ་བ་དང་།  བདག་ ེན་ ི་ ོ་ནས་ད ེ་བའོ།  །དང་པོ་གནས་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ི་ ོ་ནས་ད ེ་བ་ནི།  རིག་པའི་གནས་ ་ ེ།  བཟོ་རིག་པ།  གསོ་བ་རིག་པ།  ་རིག་པ།  ་

འ ས་རིག་པ།  དོན་རིག་པ་ ེ།  མ་ད ེ་ལས།  ཡང་ན་རིག་པའི་གནས་ ་ ེ།  །བཟོ་གསོ་ ་

དང་ ་འ ས་དོན།  །ཞེས་སོ།  །གཉིས་པ་བདག་ ེན་ ི་ ོ་ནས་ད ེ་བ་ནི།  ཐོས་བསམ་ ོམ་

ག མ་ཡིན་ཏེ།  དེ་ཡང་ཐོས་པས་ ་འཛན།  བསམ་པས་དོན་འཛན།  ོམ་པས་ཚག་དོན་འ ལེ་

མར་འཛན་ཏེ།  དེ་ཉིད་ལས།  ཐོས་པས་ ་འཛན་བསམ་པས་དནོ།  །འ ེལ་འཛན་ ོམ་པའི་ཤསེ་

རབ་བོ།  །ཞེས་སོ།  །གཉིས་པ་ ་དོན་ནི།  ཐ་མལ་ ི་ཤེས་པ་དང་ལོག་པའི་ཤེས་པ་ལས་ ད་པར་

འཕགས་པས་ཤེས་རབ།  དེ་ལ་འཇག་པའམ་ ོབ་པས་བ བ་པའོ།  །བཞི་བ་དེ་དག་ ག་པའི་

བ བ་པ་ངོས་བ ང་བ་ནི།  གོང་ ་བཤད་པ་དེ་ མས་བ བ་པ་ཙམ་ཡིན་པས།  ཁམས་ག མ་

དམིགས་མེད་ ་ཤེས་པ་ ག་པའི་བ བ་པའོ།  །ག མ་པ་བ བ་ག མ་ ི་བོན་ ེ་ངོས་བ ང་བ་

ལ༑  ིར་ཤེས་ ་གཏན་འབེབ་དང་།  བ་པ་ཉམས་ལེན་གཉིས།  ཤེས་ ་གཏན་ལ་འབེབ་པ་

མངོན་པའི་ ེའོ།  ། བ་པའི་ཉམས་ལེན་ལ་བ ང་ ་དང་བ ོམ་ ་གཉིས།  བ ང་ ་ ལ་

ིམས་དང་བ ོམ་ ་ཏིང་ངེ་འཛན་ནོ།  ། ེ་ཚན་ ིས་ད ེ་ན།  མཛད་མདོ་ག ང་ ང་ལས་ མ་

དག་དང་བཅས་པ་མངོན་པའི་ ེའོ།  །འ ལ་བ་ ད་ ག་འ ལ་བ་ཁམས་བ ད་ལ་ཡང་།  ང་

བ་ ལ་ ིམས་ ི་ལེ ་ ་ ་འ ལ་བའི་ཆ།  རིག་པའི་ མ་ ངས་ ་ ་མངོན་པར་ཡོད་ན་ཡང་།  

འོན་ ང་ ་ འི་མདོངས་ལ་ཁ་དོག་ ་ ་ཚང་ཡང་།  གཞི་ལ་ ོ་ཤས་ཆེ་བ་ ར་ཏིང་འཛན་

བ བ་པའོ།  ། 
ག མ་པ་ ི་དང་ ེ་ ག་གི་ ོ་ནས་ད ེ་ན་གཉིས་ཏེ།  ངོ་བོ་ངོས་བ ང་བ་དང་།  ད ེ་

བའོ།  །དང་པོ་ངོ་བོ་ངོས་བ ང་བ་ནི།  ད་ ང་མན་ངག་ག མ།  ད་ནི་བོན་ ེ་གང་ཞིག་གི་

བ ོད་ ་མཐའ་དག་འ ེས་མར་འ ང་བ་ ེ།  དཔེར་ན་ཉི་ ི་ ་ ན་དང་།  ག ང་ ང་ལས་

དག་ལས།  འ ལ་མངོན་ཏིང་འཛན་ག མ་ཀ་འ ང་བའམ།  དབལ་མོ་ལས་ཐིག་ ིན་ལས་ ི་

ད་ལས།  ི་ནང་གི་ ད་མཐའ་དག་བཤད་པ་ ་ ་ ེ།  མ་ད ེ་ལས།  ད་ནི་ ན་ཚགས་ ི་

ག ང་ ེ།  །ཞེས་སོ།  ། ང་ ེ་ ག་ ་ ོད་ ོགས་གཅིག་ ་བ ེབས་པ་ ེ།  །སེམས་ ན་ ེ་ད ་

ཏིང་འཛན་ ོགས་གཅིག་ ་བ ེབས་པའམ།  འ ལ་བ་ ད་ ག་ ལ་ ིམས་ ོགས་གཅིག་ ་

བ ེབས་པ་ ་ འོ།  ། མ་ད ེ་ལས།  ང་ནི་ ་ ོད་གཅིག་བ ེབས་པ།  །མན་ངག་ལག་ལེན་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ཡང་བ ད་ ་ ིལ་བ་ ེ།  ཞི་ ོའི་ བ་ག ང་ ོར་ག མ་ ་ འོ།  ། མ་ད ེ་ལས།  མན་ངག་

ལག་ལེན་ཡང་བ ད་ ིལ།  །ཞེས་པས།  དཔེར་ན་ ད་ནི་འོ་མ་ ་ །  ང་ནི་མར་ ་སོ་སོར་

ེ་བ་ ་ འོ།  །མན་ངག་ནི་མར་ ར་བ ེས་པའི་ ད་ ་ འོ།  །གཉིས་པ་ད ེ་བ་ནི།  ད་

ལས།  ི་གཏན་ཚགས་ ི་ ད་དང་།  ནང་ཨ་དཀར་བ ེན་ བ་ ི་ ད་དང་།  གསང་བ་ཡང་ ེ་

དགོངས་པའི་ ད་དོ།  ། ང་ལ་ ོན་པས་ག ངས་པ་གཏན་ཚགས་ ་ཆེ་བའི་ ང་དང་།  ོང་

ེད་ ་ ན་ ིས་ག ངས་པ་དངོས་ བ་ ་ཆེ་བའི་ ང་དང་།  ོགས་ཚད་ཐ་དད་ཐེག་ ོ་ ེ་

ག་གི་ ང་དང་།  མན་ངག་ལ་མང་འ ེལ་ ང་འ ས་དམར་ལ་འ ིལ།  ཞེས་པས།  མང་ལ་

འ ེལ་བ་དོན་ ད་ ས་པའི་ ོར་དང་།  དམར་ལ་འ ིལ་བ་ ང་དོན་འ ིང་པོའི་ ོར་དང་།  ང་ 
ལ་འ ས་པ་བ ས་པ་ངོ་ ོད་ ི་ ོར་རོ།  ། 

བཞི་བ་མང་ ང་གིས་ད ེ་ན།  མང་འ ེལ་ ང་འ ས་གཉིས་ཏེ།  མང་འ ེལ་ཚག་དོན་

ལོ་མར་ ོས་པ།  ང་འ ས་མདོ་དོན་ ་བར་བ ས་པ་ ེ།  དཔེར་ན་ ོ་བོ་ངོ་མཚར་ ས་པ་

དང་།  ་ ན་གཅིག་པ་ ་ འོ།  ། མ་ད ེ་ལས།  མང་འ ེལ་དང་ནི་ ང་འ ས་གཉིས།  །ལོ་

མར་ ོ་དང་དོན་ལ་བ ས།  །ཞེས་སོ།  ། ་བ་བ ིད་ ལ་ ིས་ད ེ་ན།  ང་དོན་དང་ངེས་དོན་

གཉིས་ཏེ།  ་འ ས་མས་འཛག་ ོན་པ་ ང་དོན་དང་།  ི་ ོད་ ི་ ་བ་ ོན་པ་ངེས་དོན་ ི་

བོན།  དཔེར་ན་ ང་དོན་ ན་སེལ་ ོན་མ་དང་།  ངེས་དོན་ནམ་མཁའ་འ ལ་མཛད་ ་ ་ ེ།  

མ་ད ེ་ལས།  བ ིད་ ལ་ ང་དོན་ངེས་དོན་གཉིས།  ། ་འ ས་མས་འཛག་ ི་ ོད་ །  །ཞེས་

སོ༑  ༑ ག་པ་ ོད་ ི་ ོ་ནས་ད ེ་ན།  དཀའ་ ད་ ་འ ར་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་དང་ག མ་ ེ།  

དཀའ་ ད་ནི་ ལ་ ན་དད་ཆེ་ཤིན་ ་ ངས་པས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ ེ།  དཔོན་གསས་ ོམ་

པའི་ ེའོ།  ། ་འ ར་ནི་དད་ ང་ ོ་དམན་ ིས་འ ད་པ་ཙམ་ ིས་ཤེས་པའི་བོན་ ེ་ཆབ་ནག་

གི་ལོ་ ས་སོགས་སོ།  །གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་ ེ་ནི།  ོ་འ ིང་ལ་མཁས་པས་བ ོལ་བས་གོ་བ་

ཙམ་ ེ།  ཆབ་དཀར་བ ེན་ བ་དང་།  འཕན་ ལ་མདོ་མཆོད་དེ།  མ་ད ེ་ལས།  དཀའ་ ད་

་འ ར་གཉིས་མེད་ ོད།  །དཀའ་ ད་ ིར་ ངས་ ོམ་པར་ ད།  ། ་འ ར་འ ད་ཤེས་ལོ་

ས་ ོ།   །གཉིས་མེད་གསང་ གས་མཁས་པས་བ ོལ།   །ཞེས་ག ངས་སོ།  ། 
བ ན་པ་ ོགས་ ིས་ད ེ་ན།  ོ་བཞི་མཛད་དང་ ་ལ་གཉིས་ཏེ།  སོ་སོའི་ངོ་བོ་ངོས་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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བ ང་དང་།  ད་པར་ ི་ད ེ་བའོ།  །དང་པོ་སོ་སོའི་ངོས་བ ང་ནི།  ོ་བཞི་ལས།  འཕན་ ལ་

ལ་ནི་ཐེག་པ་ ང་ ་ ེ།  འཇག་ ོ་ཡངས་ཤིང་ ན་དང་ ན་མོང་ ་ ོན་ ་ ང་བས་ ི་ ད་

ཡིན་ལ།  ཞེས་སོ།  །དེའི་མཚན་ཉིད་ནི།  ིའི་འ ལ་ ིམས་གཙར་ ོན་པའི་བོན་ ེའོ།  །ཆབ་

ནག་ནི་འ ལ་ ་ིཕན་འདོགས་ཏ།ེ  ཚངས་ ོད་ ་ི ེ་རིགས་ལ་སོགས་ ་འ ེད་པ་མེད་པར།  ིམ་ 
པ་ མས་དང་ ན་མོང་ ་ ད་ ་ ང་བས་ཡང་ ི་ ེ།  མཚན་ཉིད་ནི།  ིད་པའི་ལོ་ ས་གཙ་

ཆེར་ ོན་ཅིང་།  འ ལ་ ི་ཕན་ཐོགས་ ོན་པའི་བོན་ ེའོ།  །ཆབ་དཀར་ནི་ཐེག་ཆེན་ནང་ ད་དེ།  

བ ེ་བ ན་པ་ལ་ ོས་པ་དང་།  ོར་ ོལ་ལ་སོགས་ ད་པར་ ི་ ོད་པ་ ན་མོང་ ་མི་ ང་བས་

ནང་ ད་ཡིན་ལ།  དེའི་མཚན་ཉིད་ནི།  ནང་གི་བ ེན་ བ་ ོན་པའི་བོན་ ེའོ།  །དཔོན་གསས་

ནི༑  ཐེག་ཆེན་གསང་ གས་ ི་ ད་ ོགས་ཆེན་ཡིན་ཏེ།  བདག་མེད་ ི་ ་བ་ ོ་ ང་དང་ ན་

མོང་ ་ ོན་ ་མི་ ང་བས་ཡང་ནང་ ེ།  དེའི་མཚན་ཉིད་ནི།  ིང་བོ་ཆེན་པོའི་ཚག་བོར་དོན་

ལ་ ོམ་པ་གཙར་ ོན་པའི་བོན་ ེའོ།  ། ་བ་མཐོ་ཐོག་ ི་ ག་ནི།  ོ་བཞི་ ན་དང་ ོགས་

མ ན་ ་འ ང་བ།  ད ་ཚད་གཉིས་ཡིན་ཏེ།  འཕན་ ལ་འ ལ་ ིམས་ ིས་གཞི་བ ང་།  ཆབ་

ནག་དགེ་ ིག་གིས་ ང་ད ེ་ཞིང་།  བ ལ་ ིད་ཆགས་འཇིག་གིས་མི་ ག་པར་ ོ་ ོང་།  ཆབ་

དཀར་ ་ིཞི་ ས་བ ེན་ བ་དང་ཆ་མ ན་པའི་ མ་ ོང་ ་ ་ཉམས་ ་ལེན།  དཔོན་གསས་ ི་

ོགས་ཆེན་དང་ཆ་མ ན་པར།  བོན་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་ ་འཇོག་ཅིང་།  ད ་མར་ལ་བ ་

བའོ།  །དེའི་མཚན་ཉིད་ནི།  ོ་བཞི་ ན་དང་ཆ་མ ན་ལ།  འཇག་པར་མི་འགལ་བར་ལ་

བ འོ།  །བ ོད་པ་ མ་ད ེ་ལས།  ོགས་ ི་ ོ་བཞི་མཛད་དང་ །  །འཕན་ ལ་ ི་ཡི་འ ལ་

ིམས་ ང་།  །ཆབ་ནག་ཡང་ ིའི་ལོ་ ས་ ོ།  །ཆབ་དཀར་ནང་གི་བ ེན་ བ་ ེ།  །དཔོན་གསས་

ནང་གི་ ོམ་པར་ ད།  །མཐོ་ཐོག་ ན་ཚགས་ད ་མར་བ །  །ཞེས་སོ།  །གཉིས་པ་ ད་པར་ ི་

ད ེ་བ་ནི།  མདོ་ལས།  ི་ཉིད་འཕན་ ལ་ ས་པ་མདོ་ ངས་བོན་ ི་འ མ་ ་ག ངས།  འཕན་

ལ་ ས་པ་མདོ་ ངས་འ མ་ ི་བོན་ ་གཏོགས་པ་ནི།  ཤེས་རབ་ ད་ ོང་འ ལ་ ིམས་ ོམ་

པ་ ང་བའོ།  །བོན་ནི་འ ེས་དང་ཚག་བཤད་གཉིས།  འ ེས་ ང་ལ་ཡང་ མ་པ་གཉིས།  འཁརོ་

བའི་འ ེས་དང་ ་ངན་ལས་འདས་པའི་འ ེས།  ཚག་བཤད་ལ་ཡང་ མ་པ་གཉིས།  གཏན་

ཚགས་ ང་ ངས་འདོན་པའི་ཚག་བཤད་དང་།  མཆོད་ ིན་སེམས་ཅན་དོན་ ་བ ོ་བའི་ཚག་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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བཤད་གཉིས།  ཞེས་སོ།  ། ིའི་ ི་ནི་ཆབ་ནག་ ིད་པ་ ད་ ི་བོན་ ་ག ངས།  ཆབ་ནག་ ིད་པ་

ད་ ི་བོན་ ་གཏོགས་པ་ནི།  ཤེས་རབ་ ད་ ོང་ཚག་གིས་ལོ་ ས་མང་པོ་ ེར་བའོ།  ། ི་ ད་

ཤི་ཐབས་འ ར་ཐབས་དང་།  ནང་ ད་ན་ཐབས་ ད་ཐབས་དང་།  བར་ ད་གཏོ་ཐབས་

ད ད་ཐབས་སོ།  །ཞེས་སོ།  །ནང་གི་ཆབ་དཀར་ གས་ ི་བོན་ ་ག ངས།  ཆབ་དཀར་ གས་

ི་བོན་ ་གཏོགས་པ་ནི།  ཤེས་རབ་ ད་ ོང་བ ེན་ བ་ཟབ་མོ་དང་ ་ལེན་པའོ།  །དེ་ལ་ ེ་

ཚན་ ིས་ད ེ་ན།  ོ་ ར་ཞང་ག མ།  རིགས་ ིས་ད ེ་ན།  ཞི་ ས་དབང་ ག  འཇག་ ལ་

ིས་ད ེ་ན།  བ ེན་ བ་ལས་ ོར་དང་ག མ་མོ།  །ནང་གི་ནང་ནི་དཔོན་གསས་མན་ངག་ ང་

གི་བོན་ ་ག ངས་སོ།  །དཔོན་གསས་མན་ངག་ ང་གི་བོན་ ་གཏོགས་པ་ཡང་།  ཤེས་རབ་ ད་

ོང་ཚག་བོར་དོན་ལ་བ ོམ་པའོ།  །ཞེས་དང་།  །དེ་ལ་ཡང་གཉིས་ཏེ།  རིམ་ ེས་པ་འཇག་རིམ་

གཙ་བོར་ ོན་པ་དང་།  ཅིག་ཆར་བ་ངེས་དོན་གཙ་བོར་ ོན་པའོ།  །དེ་བཞི་ ད་གཅིག་ལ་

བ ས་ཤིང་ཚངས་ནས་ཡོ་ལ་ ག་པ་ནི།  ་བ་མཐོ་ཐོག་ ི་ ག་མཛད་ ི་བོན་ཡིན་ཏེ།  ་བ་

གཅིག་ ་བ ིལ་བས།  མཐོ་ཐོག་ ི་ ག་ ེ།  ོ་བཞི་ ན་ལ་ཤེས་པའི་ ད་ ངས་ནས།  ང་ལ་

རང་བཞིན་མེད་པར་ ་བ་གཅིག་ ་འཇོག་པའོ།  །དེ་ལ་ཡང་གཉིས།  བོན་ཐམས་ཅད་སེམས་ ་

་བའི་སེམས་ཙམ་དང་།   ོས་ ལ་ ་འདོད་པ་ད ་མའོ།  ། 
བ ད་པ་ ེ་ཚན་ ིས་ད ེ་ན།  འ མ་ ེ་བཞི་ ེ།  ག ངས་ ི་འ མ་དང་།  མདོ་དང་།  

ཤེས་རབ་ ི་འ མ་དང་།  གས་ ི་འ མ་མོ།  །དེ་ལ་མདོ་མཆོད་ ི་ག ངས་ ེ་ནི།  ་འ ས་

ོན་ ོང་ ོན་པའི་བོན་ ེ་ ེ་ད ེ་ན།  ཕ་རོལ་ ིན་བ ་ ོགས་བ ར་ གས་པའི་ ད་ ི་རེ་ ེ་

འ མ་ ་བཤད་དོ།  ། མ་བཤད་ལས།  མདོ་མཆོད་ག ངས་ ེ་ ་འ ས་ཏེ།  །ཕ་རོལ་ ིན་བ ་

ོགས་བ ར་ གས།  །ཞེས་སོ།  །མདོ་ ེ་ནི།  མདོ་འགགས་ ་ ངས་ ོན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛན་ ི་

ཆ་ ེ།  ད ེ་ན་མདོ་ཆེན་པོ་བཞི་ལས།  སེམས་ཅན་ ེ་འཆིའི་མདོ་ནི།  ལས་མཐའ་དཀར་ནག་

ོན་པའོ།  །འ ང་བ་ཆགས་འཇིག་གི་མདོ་ནི།  བདེ་ ག་གི་ ད་པར་དང་མི་ ག་པའི་མཚན་

ཉིད་ ོན་པའ།ོ  །གཤེན་རབ་ ང་ ངས་ ི་མད་ོནི།  སེམས་བ ེད་ཆེ་ ང་གིས་ ིན་ལས་ ི་ ་ཆེ་

ང་ ོན་པའོ།  ། ་མེད་ བ་ཐབས་ནི།  བ་པ་ཉམས་ལེན་དང་།  གཞན་ཕན་ ི་ ོད་པ་ ོན་

པའོ།  །ད ེ་ན་དེ་བཞི་ལས།  ད་ ི་ཉི་ ི་ལ་ཉིས་ ོང་ ་བ ་རེ་ཡོད།  མ་ད ེ་ལས།  མདོ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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འགགས་ ་ ངས་མདོ་ཡི་ ེ།  །སེམས་ཅན་ ེ་འཆི་འ ང་ཆགས་འཇིག  །གཤེན་རབ་ ང་ ངས་

་མེད་ བ།  །ཞེས་སོ།  །ཤེས་རབ་ ི་འ མ་ ེ་ནི།  འ ེས་ ་ ོས་པ་ཏིང་ངེ་འཛན་ ི་འ མ་ ེ་

ེ༑  ད ེ་ན་ཁམས་བ ད་དེ།  ིད་པ་ནི་ ེ་བ་མེད་པ།  རིན་པོ་ཆེའི་ ན་ནི་འགག་པ་མེད་པ།  

ང་བ་ཆད་པ་མེད་པ།  ོང་བ་དངོས་པོ་མེད་པ།  སོ་སོ་ ིབ་པ་མེད་པ།  རིག་པ་དམིགས་ ལ་

མེད་པ།  ད ིངས་གཡོ་ ོལ་མེད་པ།  མཉམ་ཉིད་ཆེ་ ང་མེད་པ་ ེ།  མ་ད ེ་ལས།  ོས་པ་

ཤེས་རབ་འ མ་ ེ་ ེ།  ། ིད་པ་རིན་ཆེན་ ང་བ་ ོང་།  །སོ་སོ་རིག་པ་ད ིངས་མཉམ་བ ད།  ། 
ཅེས་སོ།  ། གས་ ི་འ མ་ ེ་ནི།  དོན་ལ་ཉེ་བར་ གས་པའི་ བ་ ད་དེ།  ད ེ་ན།  བདལ་

འ མ་ལས།  ི་རིག་ གས་ལ་ ད་ ི།  ནང་གསང་ གས་ལ་ ད་བཞི་ ི།  གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་

པའི་ག ངས་ གས་ལ་ ད་ ི།  ག་པོའི་ངན་ གས་ ད་ ི།  གས་ ེའི་ ན་ གས་ལ་ ད་

ི༑  ཞང་ ང་གི་ཐིས་ གས་ལ་ ད་ ི།  བ ད་ ི་ ན་ ི་གོང་ཁོལ་ལ་ ད་ ི་ ེ་འ མ་མོ།  །དེ་

ལ་རིག་ གས་ནི།  རིགས་ འི་ གས་ཏེ།  ་ཕོ་ ང་མོ་ ང་ཞི་ བ་བོ།  །གསང་ གས་ནི།  ཞི་

ོའི་ ད་ ེ།  ཡབ་ མ་འ ེལ་མར་ བ་པའོ།  །ག ངས་ གས་ནི།  ་མ་ངེས་པའི་ག ངས་སོ།  ། 
ཐིས་ གས་ནི།  ཙ་དབལ་ ི་ ག་ གས་སོ།  ། ག་ གས་ནི།  བ ན་ ང་ ེ་བ ད་ ི་ ོག་

གས་སོ།  ། གས་ ེའི་ ན་ གས་ནི།  ཕན་ འི་འ ེན་ཆོག་གོ  །བ ད་ ི་ ན་ ི་གོང་ཁོལ་ནི།  

འཆི་མེད་ མ་དག་གི་ བ་པ་ ེ།  གསང་ གས་ ི་ ན་མོང་ ི་ ག་གོ  ། མ་ད ེ་ལས།  དོན་ལ་

ཉེ་བའི་ གས་ ེ་ ེ།  །གསང་ གས་ག ངས་ གས་རིག་ གས་དང་།  །ཐིས་ གས་ ག་ གས་

གས་ ེའི་ ན།   །བ ད་ ི་ ན་ ི་གོང་ཁོལ་བ ན།   །ཞེས་སོ།  ། 
ད ་བ་ ི་ནང་གི་ ོ་ནས་ད ེ་ན།  གསས་མཁར་ མ་བ ་ ག་ ་ ེ།  གསས་མཁར་ནི།  

ཉོན་མོངས་པའི་ད ས་མི་ཤིག་པས་ བས་ ོང་ངོ་།  ། མ་བ ་ ག་ ་ནི།  ི་མཚན་ཉིད་ ི་

གསས་མཁར་བ ་ཉི་ །  ནང་གསང་ གས་ ི་གསས་མཁར་བ ་ཉི་ །  གསང་བ་སེམས་ ོགས་

ི་གསས་མཁར་བ ་ཉི་ ་ ེ།  མ་ད ེ་ལས།  གསས་མཁར་ མ་བ ་ ག་ ་ ི་ནང་གསང་།  ། 
ཞེས་སོ།  །བ ་བ་ཕན་ཡོན་ ི་ ོ་ནས་ད ེ་ན།  དཔེ ་ཙ་ མ་པ་ག མ་ ེ།  བ ན་པ་ འི་དཔེ ་

ཙ་ནི།  ེན་ག མ་བཞེངས་པའི་ཕན་ཡོན་ནོ།  །བ གས་པ་ག ང་གི་དཔེ ་ཙ་ནི།  ག ང་རབ་

ལ་ཐོས་བསམ་ ི་ཤེས་རབ་ ོང་བའོ།  ། བ་པ་ གས་ ི་དཔེ ་ཙ་ནི།  བ ོམ་དང་ བ་པའི་ ད་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ེ༑  མ་ད ེ་ལས།  ་ག ང་ གས་ ི་དཔེ ་ཙ་ག མ།  བ ན་བ གས་ བ་པའི་ ེ་ག མ་

མོ༑  ༑ཞེས་ག ངས་སོ།  ། 
བ ་གཅིག་པ་ ོ་ ོབས་ ི་ ོ་ནས་ད ེ་ན་ཐེག་པ་ ེ།  དེ་ལ་ག མ།  ངོ་བོ།  ་དོན།  ད ེ་

བའོ།  །དང་པོ་ངོ་བོ་ནི།  ིང་ ེ་དང་ཤེས་རབ་ཡིན་ཏེ།  བ ེ་བ་དང་ མ་ད ེ་གཉིས་ཆར་ཡིན་

པས་སོ།  །གཉིས་པ་ ་དོན་ལ་ག མ་ ེ།  འདི་འདེགས་པ་དང་།  འདི་ཡིས་འདེགས་པ་དང་།  

འདིས་འདེགས་པའོ།  །ཞེས་པས།  གང་འདེགས་ན་གང་ཟག་གི་རིགས་ཆེ་ ང་།  གང་ ་འདེགས་

ན་འ ས་ འི་མཐོ་དམན་ །  གང་གིས་འདེགས་ན་ཐབས་ཟབ་ཞན་ ིས་འདེགས་ཏེ།  དཔེར་ན་

ལ་ ིས་ ེ་འདེགས།  ེས་ཁལ་འདེགས་པ་ ར།  འོག་མ་འོག་མས་གོང་མ་གོང་མའི་ཆེ་བ་

འ ིན་པའི་ ལ་ ིས་འདེགས་པས་ཐེག་པ་ཞེས་ འོ།  །ག མ་པ་ད ེ་བ་ལ་ ་ ེ།  ི་ནང་གི་ ོ་

ནས་ད ེ་བ་དང་།  ཆེ་ ང་གི་ ོ་ནས་ད ེ་བ་དང་།  ་འ ས་ ི་ ོ་ནས་ད ེ་བ་དང་།  མདོ་

གས་ ི་ ོ་ནས་ད ེ་བ་དང་།  འཛག་རིམ་ ི་ ོ་ནས་ད ེ་བའོ།  །དང་པོ་ ི་ནང་གི་ ོ་ནས་ད ེ་

ན༑  ི་ ་ ེགས་པ་དང་།  ནང་བ་གཤེན་རབ་པའོ།  ། ི་པས་གང་ཟག་གི་བདག་ ་ ་ཞིང་།  

ནང་བས་མ་ བ་པར་འདོད་དེ།  མ་ད ེ་ལས།  ི་ནང་གང་ཟག་བདག་ཡོད་མེད།  །ཅེས་

སོ༑  ༑གཉིས་པ་ཆེ་ ང་གི་ ོ་ནས་ད ེ་ན།  ཐེག་ ང་པ་ནི་རང་དོན་གཙར་ ེད་ཅིང་།  གང་ཟག་

གི་བདག་མེད་ ོགས་ལ་བོན་ ི་བདག་ ་ ་བའོ།  །ཐེག་ཆེན་པས་ནི་གཞན་དོན་གཙར་ ེད་

ཅིང་།  བདག་མེད་གཉིས་ཀ་ ོགས་པ་ ེ།  མ་ད ེ་ལས།  ཤེས་རབ་ ིང་ ེ་ཆེ་ ང་གཉིས།  

ཞེས་སོ།  །ག མ་པ་ ་འ ས་ ི་ ོ་ནས་ད ེ་བ་ནི།  ་མཚན་ཉིད་པས་ནི་ལམ་ལ་ གས་པའི་ཚ།  

འ ས་ འི་ མ་པ་ལམ་ ་ ེད་མི་ ས་ལ།  འ ས་ ་ གས་ ི་ཐེག་པ་ནས།  འ ས་ འི་ མ་པ་

ལམ་ ་ ེད་ ས་པ་ ེ།  མ་ད ེ་ལས།  ་འ ས་འ ས་ ་ལམ་ད ེ་མེད།  །ཅེས་སོ།  །བཞི་བ་

མདོ་ གས་ ི་ ོ་ནས་ད ེ་ན།  མདོ་ ེ་པ་ནི་འཇག་ ོ་ཡངས་པ།  ན་དང་ ན་མོང་ ་འཇག་

་ ང་ལ།  ཐབས་ཞན་པས་འ ས་ ་ཐོབ་པ་ལ་ ན་རིང་འགོར་བ་དང་།  གས་ ི་ཐེག་པ་ནི་

འཇག་ ོ་དོག་པས།  ཕལ་ ི་ ན་མོང་མ་ཡིན་ལ།  ཐབས་ཆེ་བས་འ ས་ ་ ར་ ་ཐོབ་པར་ ེད་

པ་ ེ།  མ་ད ེ་ལས།  ི་ནང་གསང་ག མ་ ོ་ཡངས་དོག  །ཅེས་སོ།  ། ་བ་འཛག་རིམ་ ི་ ོ་

ནས་ད ེ་ན་ག མ་ ེ།  ང་གཏེར་ ི་ཐེག་ད ་དང་།  ད ས་གཏེར་ ི་ཐེག་ད ་དང་།  ོ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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གཏེར་ ི་ཐེག་ད འོ།  །དང་པོ་ ང་གཏེར་ནི།  སེམས་ཉིད་གཏེར་འ མ་ལས།  རིན་ཆེན་ ངས་

འ མ་ལ་སོགས་ ིད་པའི་འ མ་ད ་མ ན་པར།  ང་ ན་རང་ ན་བཞེད་ ན་ག མ་ནི་

འ ལ་བའི་ཐེག་པ་ ེ་ ིའོ།  །ཐོ་ཐོ་ ི་ཐོ་ཡ་ཐོ་ག མ་ནི་མདོ་ ེ་ཐེག་པ་ ེ་ནང་ངོ་།  ། ་ ེ་ ང་

ེ་ཡང་ ེ་ག མ་ནི་མངོན་པའི་ཐེག་པ་ ེ་གསང་བའོ།  །གཉིས་པ་ད ས་གཏེར་ ི་ཐེག་ད ་ནི།  

ཐེག་འ ེལ་ལས།  ་མཚན་ཉིད་ ི་ཐེག་པ་དང་།  འ ས་ ་གསང་ གས་ ི་ཐེག་པ་གཉིས་སོ།  ། 
མཚན་ཉིད་ ི་ཐེག་པ་ལ།  ་མི་གཞན་བ ེན་ ི་ཐེག་པ་དང་།  རང་ ོགས་གཤེན་རབ་ ི་ཐེག་

པ་གཉིས་ཐེག་ ང་བའོ།  ། གས་ ེ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་དང་།  ག ང་ ང་སེམས་དཔའི་ཐེག་

པ་གཉིས་ཐེག་ཆེན་པའོ།  །འ ས་ ་ གས་ ི་ཐེག་པ་ལ་ ལ་མ་ ན་ ན་མངོན་ཤེས་ ི་ཐེག་པ་

དང་།  ་བ་གཙང་ ོད་ཡེ་བོན་ ི་ཐེག་པ་གཉིས་ ིའོ།  །མངོན་ ོད་ གས་ ེ་རོལ་པའི་ཐེག་པ་

དང་།  ཤིན་ ་དོན་ ན་ ན་ ོགས་ ི་ཐེག་པ་གཉིས་ནང་ངོ་།  །ཡེ་ནས་ ོགས་ཆེན་ ་མེད་ ི་

ཐེག་པ་ནི་གསང་བའོ།  །ཞེས་སོ།  ། ོ་གཏེར་ ི་ཐེག་པ་ད ་ནི།  འི་ཐེག་པ་བཞི།  འ ས་ འི་

ཐེག་པ་བཞི།  ་འ ས་གཉིས་ལས་ལ་བ ་བའི་ཐེག་པའོ།  །དེ་ལ་ ་གཤེན་ནི་ ་ ས་འགལ་

མ ན་ ོན་པ་ ེ།  མོ་ ་ག ག་ལག་ ན་ད ད་དོ།  ། ང་གཤེན་ནི་ ིད་པའི་ཆོ་རབས་ཡོན་དང་

ཡས་ ིས་ ་ ིན་བཅོས་པའོ།  །འ ལ་གཤེན་ནི་ད ་གཉེན་གསད་གསོའི་ ་འ ལ་ལོ།  ། ིད་

གཤེན་ནི་ཤི་བ་ ེད་ ི་མཐོ་རིས་ ་བཞག་པའོ།  །དགེ་བ ེན་ནི་དགེ་ ིག་གི་ ང་ ང་མཚན་

བཅས་ ི་ ད་པར་གཙ་ཆེར་ ོན་པའོ།  ། ང་ ོང་ནི་ ིམས་ མས་ ང་ཞིང་བོན་བདེན་པ་གཉིས་ 
་ ེ་བའོ།  །ཨ་དཀར་ནི་ཐབས་ཤེས་ ི་འ ོ་འ ས་ ལ་ཤེས་ ་ ་བ ར་བའོ།  །ཡེ་གཤེན་ནི་

ད ིངས་ཤེས་ ོང་གསལ་མཉམ་པར་འཇོག་པའོ།  ། ད་པར་བ་ནི་ ་འ ས་ད ེར་མེད་ ོལ་

ལ་ ་ལ་བ ་བ་ ེ།  མ་ད ེ་ལས།  ་གཤེན་ ་ ས་འགལ་མ ན་ ོན།  ། ང་གཤེན་ཆོ་

རབས་ ་ ིན་བཅོས།  །འ ལ་གཤེན་གསད་གསོའི་ ་འ ལ་ ོན།  ། ིད་གཤེན་ ེད་ ི་མཐོ་

རིས་འ ེན།  །དགེ་བ ེན་དགེ་གཞོལ་དགེ་ ིག་འ ེད།  ། ང་ ོང་ ིམས་ ོང་བདེན་གཉིས་

འ ེད།  །ཨ་དཀར་ཐབས་ཤེས་འ ོ་འ ས་བ ར།  །ཡེ་གཤེན་ད ིངས་ཤེས་མཉམ་པར་འཇོག   
ད་པར་ ོལ་མེད་ལ་བ ་འོ།  །ཞེས་ག ངས་སོ།  ། 

བ ་གཉིས་པ་བདག་ ེན་ ི་ ོ་ནས་ད ེ་བ་ལ་ག མ་ ེ།  ིན་ ིས་བ བས་པའི་བཀའ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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དང་།  ཞལ་ནས་ག ངས་པའི་བཀའ་དང་།  ེས་ ་གནང་བའི་བཀའོ།  །དང་པོ་ལ་ག མ་ ེ།  

ས་ ིན་ ིས་བ བས་པ་དང་།  ག ང་གིས་ ིན་ ིས་བ བས་པ་དང་།  གས་ ིས་ ིན་ ིས་

བ བས་པའོ།  །དང་པོ་ ས་ ིན་ ིས་བ བས་པ་ནི།  ོན་པ་ད ང་ལོ་གཅིག་པའི་ ས།  རིན་པོ་

ཆེའི་ཤིང་ ་ལ་ ན་ ངས་ཏེ།  ཞལ་མངོན་ ང་བས་ས་གཡོ་བ་ལ་སོགས།  སེམས་ཅན་ ངས་

ལས་འདས་པ་སངས་ ས་པ་ལ།  འཁོར་ མས་ ོག་པ་ ེས་ཏེ།  མ་ཟེ་ལ་དེའི་ ་མཚན་ ་བའི་

ོབས་པ་ ང་བ་ ་ འོ།  །གཉིས་པ་ག ང་གིས་ ིན་ ིས་བ བས་པ་ནི།  ཁམས་བ ད་ལས།  

བོན་ཐམས་ཅད་ ི་གཞི་ངས་བཤད་པར་ ་ཡི།  ེང་ ེད་ ིས་ ོང་བར་ ིས་ཤིག  ཅེས་ག ངས་

པས།  ་བ་པོ་ མས་ལ་ ེང་ ོང་བའི་ ོབས་པ་ ང་བས།  ེང་ ོང་གི་ཚག་ མས་ཡིན་ཏེ།  

ོན་པས་ ིན་ ིས་མ་བ བས་ན།  ེང་ ོང་བའི་ ོབས་པ་མི་འ ང་ ེ།  གཤེན་རབ་ ིས་ཟིལ་

ིས་གནོན་པའི་ ིར།  དཔེར་ན་ཉི་མ་ཉེ་སར་ ར་མ་མི་གསལ་བ་བཞིན་ནོ།  །ག མ་པ་ གས་

ིས་ ིན་ ིས་བ བས་པ་ནི།  ན་བཟང་གི་ གས་ ེའི་འོད་ཟེར་ ོས་པས།  ཚད་མེད་ལ་སོགས་

ལས་འཆད་པ་དང་འ ི་བའི་ ོབས་པ་ ང་བ།  གབ་པའི་ ས་བཤད་ ་ འོ།  །གཉིས་པ་ཞལ་

ནས་ག ངས་པའི་བཀའ་ནི།  ོན་པའི་ གས་ ི་དཔལ་བེ ་ནས་དགོངས།  མ ལ་ ི་ མ་པ་

ནས་ ིལ།  གས་ ི་དབང་པོ་ནས་བ མ།  ང་གི་ཚམས་བར་ནས་བཏོན་པ་དེ་དག་གོ  །ག མ་

པ་ ེས་ ་གནང་བའི་བཀའ་ནི།  འཁོར་ ི་ ངེ་གཞི་དང་།  མཚམས་ ོར་དང་མ ན་འ ར་ཡི་

རངས་ མས་ཏེ།  མདོ་འ ས་ལས།  ང་ནི་ ་ངན་འདས་འོག་ །  །མདོ་འ མ་ ད་མཛད་

བཞིར་ ེས་ལ།  །འཁོར་ མས་བཀའ་ཡི་བ ་བ་ ིས།  །ཞེས་སོ།  །བཞི་བ་ ་དོན་ནི།  ོན་པས་

ག ངས་པ་དེ་བ ན་པར་ ར་པས་ན་བཀའ་ ེ།  མདོ་ལས།  ོན་ ི་ ོན་པ་ཇི་ ེད་མན་ཆད་

ནས།  །ད་ འི་ ོན་པ་བདག་ཉིད་ཡན་ཆད་ །  ། ང་འདི་མ་ནོར་ངེས་པས་བ ན་པར་ ངས།  ། 
ཞེས་ག ངས་སོ།  །གོང་གི་བ ་གཉིས་ ་ད ེ་བ་དེ་ལ།  བཀའ་དང་བཀའ་བ ེན་གཉིས་ཆར་

ཡོད་ན་ཡང་།   ོགས་བདེ་བའི་བཀའ་ ་བ ན་པའོ།  ། 
གཉིས་པ་བཀའ་བ ེན་ལ་བཞི་ ེ།  ངོ་བོ།  མཚན་ཉིད།  ད ེ་བ།  ་དོན་ནོ།  །དང་པོ་ངོ་ 

བོ་ ིས་མགོ་ མ་པ་ ་ ན་ཏེ།  ད་གང་ལས་བ ས་པ་དང་།  ོགས་གང་ལ་གཏོགས་པ་དང་།  

ཐེག་པ་གང་གི་བཞེད་ ་གཏོགས་པ་དང་།  དགོས་ཆེད་ཅིའི་ ིར་བ མས་པ་དང་།  གང་ཟག་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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གང་གིས་མཛད་པའོ།  ། མ་ད ེ་ལས།  ེས་ ་བ ན་པ་ ིས་མགོ་ །  །ཞེས་སོ།  །གཉིས་པ་

མཚན་ཉིད་ནི་བཀའི་གསལ་ ེད།  ོན་པའི་ ེས་འཇག་ ོམ་པ་པོ་ཚད་ ན་ ིས་བ ེབས་པའོ།  ། 
ཚད་ ན་ནི་གང་གི་ ད་འ ངས་པ།  ཡི་དམ་ ི་ ་ཞལ་གཟིགས་པ།  ་མའི་ ང་ཐོབ་པ།  

མངོན་ཤེས་དང་ ན་པ་ཡིན་ཟེར་ཡང་།  བཀའ་ ད་གང་ལ་འ ོངས་པ་ཙམ་ལ་ཟད་དེ།  བཀའ་

ཡི་གསལ་ ེད་ཚད་ ན་ག ངས།  །ཞེས་སོ།  །ག མ་པ་ད ེ་བ་ལ་ག མ་ ེ།  མཆོག་དམན་ ི་ ོ་

ནས་ད ེ་བ་དང་།  བ ེབས་ གས་ ི་ ོ་ནས་ད ེ་བ་དང་།  གསལ་ ེད་ ི་ ོ་ནས་ད ེ་བའོ།  ། 
དང་པོ་མཆོག་དམན་ ི་ ོ་ནས་ད ེ་ན།  ེ་ད ་ག ངས་ཏེ།  དོན་མེད་པའི་བཀའ་བ ེན་དང་།  

དོན་ལོག་པའི་བཀའ་བ ེན་དང་།  དོན་དང་ ན་པའི་བཀའ་བ ེན་ཏེ་ག མ་དང་།  ངན་

གཡོའི་བཀའ་བ ེན་དང་།  ིང་པོ་མེད་པའི་བཀའ་བ ེན་དང་།  ག་བ ལ་ ོང་པའི་བཀའ་

བ ེན་ཏེ་ག མ་དང་།  ཐོས་པ་ ར་ལེན་པའི་བཀའ་བ ེན་དང་།  ོད་པ་ ར་ལེན་པའི་བཀའ་

བ ེན་དང་།  བ་པ་ ར་ལེན་པའི་བཀའ་བ ེན་དང་ག མ་ ེ་ད ་ལས།  རེ་རེ་མཆོག་ཡིན་ལ་

་མ་གཉིས་དམན་པ་ཡིན་ནོ།  །ཁ་ཅིག་ཐོས་ ོད་གཉིས་དང་ ་མཆོག་ ་འདོད་ན་ཡང་།  དེ་མི་

འཐད་དེ་ཐོས་ ོད་ ་ ེགས་ལ་ཡང་ཡོད་པའི་ ིར་རོ།  །གཉིས་པ་བ ེབས་ གས་ ི་ ོ་ནས་

ད ེ་ན།  ཟབ་མོ་ མ་པར་འ ེད་པ་དང་།  ས་པ་ ད་པར་ ེད་པ་དང་།  འ གས་པ་གོ་རིམ་

བ ེབས་པའོ།  །དེ་ལ་ཟབ་མོ་ མ་པར་འ ེད་པ་ནི།  ད ་མ་བདེན་གཉིས་ ་ ་ ེ།  ོང་ཉིད་

ིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ ོན་པའོ།  ། ས་པ་ ད་པར་ ེད་པ་ཁམས་བ ད་དོན་འ ས་ ་ ་ ེ།  

ོང་ ག་བ ་བ་བམ་པོ་གཅིག་ ་བ ས་པ་ ་ ་ ེ།  འ གས་པ་བ ེབས་པ་ནི་ མ་བ ་བ་ ་

འོ།  །ལམ་རིམ་མ་འ གས་པར་ ོན་པའོ།  ། མ་ད ེ་ལས།  ཟབ་འ ེད་ ས་བ ས་འ གས་

བ ེབས་ག མ།  །ཞེས་སོ།  །ག མ་པ་གསལ་ ེད་ ི་ ོ་ནས་ད ེ་ན་ཡང་གཉིས་ཏེ།  འ ་འ ེལ་

པ་དང་དོན་འ ེལ་བའོ།  །འ ་འ ེལ་ནི་ག ང་གི་མགོ་ག ག་ ་འ ་གནོན་པ་ཉི་ཟེར་ ་བ་ ་

འོ།  །དོན་འ ེལ་ནི་དོན་ ི་འགག་ ོན་པ་གསང་བ་དོན་འ ེལ་ ་ ་ ེ།  མ་ད ེ་ལས།  ཡང་

ན་འ ་དང་དོན་འ ེལ་གཉིས།  །ཞེས་སོ།  །བཞི་བ་ ་དོན་ན།ི  ོན་པའི་བཀའ་ལ་བ ེན་ནས་

བ ེབས་པ་བཀའ་བ ེན་ཏེ།  མདོ་ལས།  ོན་པའི་བཀའ་ལ་ ོབ་དཔོན་བཀའ་ཡིས་བ ེན།  ། 

ཞེས་སོ།  ། 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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༈ ག མ་པ་བཤད་ཉན་ ི་ ལ་ཇི་ ར་བ བས་ཤིང་ཉམས་ ་ ང་བ་ལ་ཡང་ག མ་ ེ།  

བཤད་ ་བོན་ ི་ ད་པར།  ོབ་དཔོན་ ིས་འཆད་ ལ་ ི་ ད་པར།  ོབ་མས་ཉན་ ལ་ ི་

ད་པར་རོ།  །དང་པོ་བཤད་ ་བོན་ ི་ ད་པར།  སངས་ ས་ ི་བ ན་པ་ལ་ཉན་བཤད་ ེད་

དགོས་པས།  དེ་ལ་ ོན་པའི་ངོས་འཛན་ནི།  མས་མ་ལས།  མི་དགེ་བ ་བོ་རབ་བཅོམ་

ངས།  །དགེ་བ ་ མ་དག་ ་ཆེར་ ད།  ། ལ་པོ་རང་སེམས་ཞི་བདེར་ ལ།  །ཐམས་ཅད་

སངས་ ས་ཐོབ་པར་བ ོ།  །ཞེས་སོ།  ། ོགས་པའི་སངས་ ས་ཐོབ་པ་ལ་ལམ་ཚང་ལ་མ་ནོར་བ་

ཞིག་དགོས།  དེ་ལ་ཚང་བ་ནི་ ོར་དངོས་ ེས་ག མ་ ེ།  ོར་བ་ལ་འགལ་ ེན་མི་དགེ་བ་ ང་

ངོ་༑  ༑མ ན་ ནེ་དགེ་བ་ བ་པའོ།  །དངོས་གཞི་ཉེས་པའི་ ་བ་རང་སེམས་འ ལ།  ེས་དགེ་བ་

ཐམས་ཅད་སངས་ ས་ཐོབ་ ིར་བ ོའོ།  །མ་ནོར་བ་ནི་ མས་མ་ལས།  ོད་པ་ ོང་ནས་མས་

འཛག་ཅིང་།  ། ་བ་ད ིངས་ནས་ཡས་ བ་ ེ།  ། ིང་ ེ་ཆེ་ལ་གཞི་ ངས་ནས།  །ཐབས་ནི་ཕ་

རོལ་ ིན་བ ་ ོད།  །ཅེས་པས།  ོད་པ་ ལ་ ིམས་ མ་པར་དག་པས་ ་མིའི་གོ་འཕང་ཐོབ་

ཅངི་།  ་བ་ཤསེ་རབ་ཟབ་མོས་ ིད་མཐའ་ལ་མ་ིགནས།  ིང་ ེ་ཆེན་པོ་ལ་གཞི་ ངས་པས།  ཞི་

བའི་མཐའ་ལ་མི་གནས་ཤིང་།  ཐབས་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པས།  དོན་གཉིས་ ན་ ིས་ བ་པ་ ེ།  

བཀའ་འཁོར་ལས།  ་ནི་བདག་དོན་ ེར་ཆིབས་ །  །གཞན་དོན་མཐར་ ིན་འ ས་ ་འོ།  ། 

ཞེས་ ོང་ཉིད་ ིང་ ེ་ ལ་ ིམས་ཐབས་དང་བཅས་པ་དེ།  སངས་ ས་ ི་བ ན་པར་ག ངས་

སོ༑  ༑དེས་ན་བཤད་ འི་བོན་ནི་སངས་ ས་ ིས་ག ངས།  ད་པ་པོས་བ ས།  མཁས་ བ་

མས་ ིས་བ ོལ།  ལོ་པཎ་ མས་ ིས་བ ར།  ་མ་བ ད་པའི་མན་ངག་དང་ ན་པས།  ད་

ེའམ།  གབ་པའམ།  མཛད་ལ་སོགས་ ེ་ ོད་གང་ཡིན་པ་འདི་དང་འདི་འཆད་ཅེས་ འོ།  ། 

གཉིས་པ་ ོབ་དཔོན་ ིས་འཆད་ ལ་ ི་ ད་པར་ལ་ཡང་ག མ་ ེ།  གང་གིས་འཆད་པ་ ོབ་

དཔོན་ ི་མཚན་ཉིད་དང་།  གང་ལ་བ ེན་ནས་བཤད་པའི་ཐབས་དང་།  ཇི་ ར་བཤད་པའི་

ལ་དང་ག མ་མོ།  ། 

དང་པོ་ ོབ་དཔོན་ ི་མཚན་ཉིད་ནི།  མ་བ ་པ་ལས།  ཐོས་བསམ་ ོམ་ག མ་ ད་

ངས་ཤེས་རབ་ཆེ།  ། གས་ སེ་སེམས་བ ེད་དབང་ཐོབ་ ས་པ་ ན།  །བ ནོ་པའི་དཀའ་ ད་

རང་གི་འདི་དོན་མིན།  །ཚད་ཟིན་ ོན་མཁས་ ོ་མེད་རང་ཉིད་ ོལ།  །ཞེས་ག ངས་ན་ཡང་།  



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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མེད་ཁ་མེད་ ི་ཡན་ལག་ ་དགོས་པ་འདི་ག མ་ ེ།  མཁས་པའི་ཤེས་རབ།  བ ེ་བའི་བསམ་པ།  

ོར་བའི་བཟོད་པ་དང་ག མ་མོ།  །དང་པོ་ཤེས་རབ་ལ་ཡང་ག མ།  བཤད་ ་ལ་མཁས་པ།  

འཆད་ ེད་ལ་མཁས་པ།  ན་ ོད་ལ་མཁས་པའོ།  །དང་པོ་བཤད་ ་ལ་མཁས་པ་ནི།  ིར་ཐེག་ 

པ་ད འི་བོན་ལ་མ་ ོངས་ཤིང་།  ད་པར་ག ང་གང་འཆད་པ་དེའི་ཚག་དོན་ལ་མཁས་པ་ ེ།  

མཛད་ལས།  ཤེས་རབ་གསལ་བའི་མཆོག་ ན་པའི།  ། ་མེད་འ ས་ ་ཐོབ་པ་ནི།  །འ ལ་པ་

མེད་པའི་མཚན་ཉིད་འཛན།  །ཞེས་སོ།  །གཉིས་པ་འཆད་ ེད་ལ་མཁས་པ་ནི།  ོད་ ེད་ ི་བ ་

དག་པ་དང་།  གང་ནས་བཤད་ ང་འ ེལ་བ་ཅི་ཙམ་བཤད་ ང་རན།  ཇི་ ར་བཤད་ ང་

འཐད་པ་ག མ་ ི་མན་ངག་ ེལ།  གཞན་དགའ་བར་ ས་པའི་ད ངས་ ན་པ་དང་ག མ་

ིས་འཆད་དོ།  །གབ་པ་ལས།  བདེན་པའི་ཚག་དང་དོན་ ་ ེལ་ལ།  །ད ས་ནས་ ང་བཞིན་

ཞིབ་ ་བཤད།  །ཅེས་སོ།  །ག མ་པ་ ན་ ོད་ལ་མཁས་པ་ལ་ཡང་གཉིས།  རང་གི་ ན་ ོད་ལ་

མཁས་པ་དང་།  ག ལ་ འི་ ན་ ོད་ལ་མཁས་པའོ།  །དང་པོ་རང་གི་ ན་ ོད་ལ་མཁས་པ་ནི།  

ོ་ག མ་དགེ་བ་ ན་ ིས་བ ར་འོས་པ་ ེ།  སེམས་ ང་ལས།  ད་འབར་ ་ ་དགེ་ལ་འ ན་

ོད་དཀོན།  །ཞེས་སོ།  །གཉིས་པ་ག ལ་ འི་ ན་ ོད་ལ་མཁས་པ་ནི།  དབང་པོ་དང་བ ན་

པའི་བོན་ ོན་པ་ལ་མཁས་པ་ཞིག་དགོས།  དེ་མིན་ན་ག ལ་ ་ ིན་ ོལ་མི་ ས་ཏེ།  མདོ་ལས།  

ེ་བ་གཅིག་གིས་ ་མེད་ བ་པ་འདི།  །རིག་པ་ཅན་ ི་ ན་ཡིན་ཏེ།  ། ོངས་པ་ཅན་ ི་ ག་ ་

འ ར།  །དེ་ ིར་ ན་ ིས་ ན་མོང་མིན།  །ཞེས་ག ངས་སོ།  །གཉིས་པ་བ ེ་བའི་བསམ་པ་ནི།  

རབ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ང་ བ་ཆེན་པོ་ལ་བཞག་འདོད་ ི་ ིང་ ེ།  དེ་མེད་ན་ཡང་གང་

བཤད་པའི་ག ང་དེ།  ེད་པ་དང་བ ར་བ ི་ཟང་ཟིང་ལ་ ོས་པ་མེད་པར་འཆད་པའི་ ིང་ ེ་

ངེས་པར་དགོས།  དེ་རང་གི་བཤད་པ་ལམ་ ་འ ར་ཏེ།  མད་ོལས།  བ ན་པའི་ལས་ནི་ ིང་ ེ་

ཡིན།  ། ིང་ ེའི་དོན་ ིས་སེམས་ཅན་ ངས།  །ཞེས་སོ།  །ག མ་པ་ ོར་བའི་བཟོད་པ་ནི།  

འཆད་ ས་ ི་ངལ་ བ་དང་དཀའ་ལས་ལ་ ོ་བ་མེད་པའི་བཟོད་པ།  ོབ་མའི་ ི་བ་ལ་བཟོད་

པ༑  གཞན་ ི་ ོད་པ་བཟོད་ཅངི་ལན་འདེབས་ ས་པ་དང་ག མ་ ིས།  ག ལ་ ་ ེས་ ་འཛན་ 

ས་པར་འ ར་ཏེ།  ང་ནོན་ལས།  གཞན་འ ེན་པའི་ ག་བ ལ་ལ་ ོ་བ་བཟོད་པའོ།  །ཞེས་

དང་།  མ་བ ་པ་ལས།  ོགས་རིས་རང་གི་རང་ག ང་ ོ་མེད་དེ།  །དོན་ ི་འ ག་ ལ་ ོ་ ར་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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མེད་བ ོད་ཅངི་།   ། ོ་ ང་ཁངོ་དགེའི་ལམ་འགགེས་ཤེས་པ་གསལ།   །ཞསེ་ག ངས་སོ།  ། 

གཉིས་པ་གང་ལ་བ ེན་ནས་བཤད་པའི་ཐབས་ ང་ག མ།  དནོ་བ ན་པ་དང་།  ག ང་ 

བ ན་པ་དང་།  བ ལ་ལན་ ིས་ངེས་པར་ ་བའོ།  །དང་པོ་དོན་བ ན་པ་ནི།  བོན་གང་འཆད་

ང་།  ག ང་འདི་དང་འདིའི་དོན་ ོན་ཞེས་བ ོད་པར་ ་བའ་ིདོན་ངོས་འཛན་པ་ཡིན།  གཉསི་ 

པ་ག ང་འཆད་པ་ནི།  ག ང་དོན་གནས་ བས་དང་ ར་ཏེ།  སེམས་ ོགས་འཆད་ན་ ་

དགོངས།  གསང་ གས་ ག་བཞེས།  མཚན་ཉིད་བ ལ་ལན།  འ ལ་བ་ ོད་ལམ་དང་བ ན་

ནས་འཆད་པའོ།  །ག མ་པ་བ ལ་ལན་ནི།  མི་འཐད་ཅེས་པའི་ ོལ་བ་བཀོད་པ་དང་།  མི་

འཐད་པ་མེད་ཅེས་པའི་ལན་ ང་རིགས་ ིས་འདེབས་པ་ཡིན།  དེས་ ོབ་མ་ཚག་དོན་ལ་མཁས་

པར་ ེད་པའོ།  ། 

ག མ་པ་ཇི་ ར་བཤད་པའི་ ལ་ལ་ག མ།  ོར་དངོས་ ེས་ག མ་མོ།  །དང་པོ་ ོར་བ་

ལ་ག མ།  ས་ངག་ཡིད་ག མ་མོ།  །དང་པོ་ ས་ཉན་པ་པོ་ལ་ བ་ ོན་པ་ལ་སོགས།  མ་

འ ར་མ་དག་པ་ ངས་ལ།  དག་པའི་ ས་ ེན་ གས་བ ན་ལ་སོགས་གང་ཡིན་ཡང་།  རང་

རང་གི་གདན་དང་ན་བཟའ་ལ་སོགས་གསོལ་ཞིང་བ ིད་དང་ ན་པར་བཤད་དོ།  །ཁམས་

བ ད་ལས།  ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ནི།  ཤེལ་ ི་སེང་གེ་བཞི་བཞི་བ ད་ ི་ ི་ལ་ནི་བ གས།  

ད ་ལ་རིན་པོ་ཆེའི་ ོག་ ་ནི་གསོལ།  ག་ན་ ིད་པ་ ོས་ ི་ཆགས་ཤིང་ནི་བ མས།  དགའ་

བའི་མདངས་དང་བ ིད་པའི་ ལ་ ིས་སེམས་ཅན་ མས་ལ་བོན་ ོན་ནོ།  །ཞེས་སོ།  །གཉིས་པ་

ངག་ ་ ང་ལ་སོགས་དང་།  མ་བཤད།  ལོག་བཤད་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དག་ ངས་ལ།  དག་པ་དགེ་ 

བ་དང་འ ེལ་བའི་ ོ་ནས།  མ་མང་མ་ ང་གཙང་ལ་དག་པ།  ག ང་གི་དགོངས་པ་གཏན་ལ་

ཕབ་པ་ཞིབ་ལ་འ ེལ་བས་བཤད་པར་ ་ ེ།  གབ་པ་ལས།  ཚག་གི་ ེབ་ ོར་ལེགས་པ་ཡི།  །མགོ་

མཇག་ཚག་ལ་ ད་མེད་པ།  །དེ་འ ེལ་འཆད་དང་ག མ་ ་མ ན་པར་བཤད།  །ཅེས་སོ།  ། 

ག མ་པ་ནི་རང་གཅིག་ ་བདེ་བ་ཐོབ་འདོད་དང་།  འཇིག་ ེན་ཁེ་ གས་འདོད་པ་ ངས་ལ།  

དག་པ་དགེ་བ་དང་འ ེལ་བའི་ ོ་ནས།  སེམས་ཅན་ མས་ ིན་པར་ ་བ་དང་།  ཉན་པ་པོའི་

ད་ ོལ་བ་དང་།  སངས་ ས་ ི་བ ན་པ་ ན་རིང་ ་གནས་པར་ ་བའི་ ིར།  སེམས་བ ེད་

དང་འ ེལ་བའི་འ ་ཤེས་བཞི་བཞག་ལ་བཤད་དེ།  བདག་ལ་ ན་པའི་འ ་ཤེས།  བོན་ལ་ ན་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ི་འ ་ཤེས།  ཉན་པ་པོ་ལ་ནད་པའི་འ ་ཤེས།  ལེགས་པར་གོ་བ་ལ་ནད་སོས་པའི་འ ་ཤེས་

དང་བཞི་ ེ།  ཁམས་བ ད་ལས།  སེམས་ཅན་ མས་ཡོངས་ ་ ིན་ཅིང་།  འཁོར་ མས་ཤེས་

པས་ ད་ ང་ ིར་བཤད་ ིས།  འདི་ལ་རབ་ ་ཉོན་ཅིག  ཅེས་ག ངས་སོ།  །གཉིས་པ་དངསོ་

གཞི་ ་མེད་ ིན་ ག་དང་ ན་ཏེ།  རང་གིས་ ོགས་པའི་ཚག་དོན་ ེར་བས་ ིན་པ།  ོ་ག མ་

ི་ཉེས་ ོད་ ོམ་པས་ ལ་ མིས།  ཚ་ ང་ལ་སགོས་པའི་གནདོ་པ་བཟོད་པས་བཟོད་པ།  འཆད་ 

པ་ལ་ ོ་བས་བ ོན་འ ས།  དེ་ལ་སེམས་ ེ་གཅིག་ ་གནས་པས་བསམ་གཏན།  ཚག་གི་འགལ་

འ ེལ་གཅོད་ཅིང་འཆད་པས་ཤེས་རབ།  ག མ་པ་ ེས་ལ་ནོངས་པ་བཟོད་པར་གསོལ་བ་དང་།  

དགེ་བ་ ང་ བ་མཆོག་ ་བ ོ་བ་དང་།   ོང་པས་ ས་བཏབ་པའོ།  ། 

ག མ་པ་ ོབ་མས་ཉན་ ལ་ ི་ ད་པར་ལ་ཡང་ག མ།  གང་གིས་ཉན་པའི་གང་ཟག་

དང་།  གང་ལ་བ ེན་ནས་ཉན་པའི་ཐབས་དང་།  ཇི་ ར་ཉན་པའི་ ལ་དང་ག མ་མོ།  །དང་

པོ་གང་གིས་ཉན་པའི་གང་ཟག་ལ་ཡང་གཉིས་ཏེ།  མ་ ོད་ཉན་པ་པོའི་ ོན་ ང་བ་དང་།  

བ བ་ ་ཉན་པ་པོའི་མཚན་ཉིད་བ ན་པའོ།  །དང་པོ་ ོན་ནི།  མ་བ ་པ་ལས།  ཡེངས་

གས་ཁེངས་ ེགས་ ལ་ ་ ོ་བ་དང་།  །ཞེས་ག ངས་པ་ ར་རམ།  ཡང་ན་དཔེར་ན་ཆར་

བབས་ ང་ འི་ ་བ་མི་ ེད་པའི་ ོད་ ི་ ོན་ག མ་ ེ།  ཁ་ བས་པས་མི་འབབ་པ་དང་།  མི་

གཙང་བ་བབས་ ང་ ོན་ཅན་ ་འ ར་བ་དང་།  ག་པ་དང་བཅས་པས་བབས་ ང་མི་གནས་

པའོ།  །དེ་བཞིན་ ་བོན་ཆར་བབས་ ང་།  བོན་ ི་ ་བ་མི་ ེད་པའི་ ོན་ག མ་ ེ་ མ་གཡེང་

དང་གཉིད་ གས་ ིས་མི་ཉན་པས་མི་འབབ་པ་དང་།  ལ་བཞིན་ ་ཡིད་ལ་མི་ ེད་པས་

བབས་ ང་ ོན་ཅན་ ་འ ར་བ་དང་།  ན་པ་བ ེད་ངེས་པས་ལན་གཅིག་བབས་ ང་མི་

གནས་པའོ།  །དེ་བས་ཉན་པ་པོ་ནི།  མདོ་ལས།  ལེགས་པར་རབ་ ་ཉོན་ལ་ཡིད་ལ་ ངས།  །ཞེས་

སོ༑  ༑གཉསི་པ་ཉན་པ་པོའི་མཚན་ཉིད་ནི།  མ་བ ་བ་ལས།  དད་པའི་ ོབས་ཆེ་བ ོན་འ ས་

ཤེས་རབ་ཆེ།  །སེམས་བ ེད་ ས་པའི་ ལ་དང་བསམ་གཏན་ ན།  །ཞེས་ག ངས་ ང་།  མེད་

ཁ་མེད་ ི་ཡན་ལག་འདི་ག མ་དང་ ན་དགོས་ཏེ།  ོགས་པར་ ས་པའི་ ོ་ ོས་དང་།  དོན་

་གཉེར་བའི་འ ན་པ་དང་།  ང་ ལ་མེད་པའི་ ས་པ་འོ།  །དང་པོ་ ོགས་པར་ ས་པའི་ ོ་

ོས་ནི།  ཐོས་པ་ཉོན་མོངས་ ི་གཉེན་པོར་འ ོ་ཞིང་།  ཐར་བའི་ ར་འ ོ་བ་ལ་དོན་ ོགས་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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དགོས་པས།  དཔེར་ན་ ་ག མ་ ིས་པགས་པ་ལ་ལས་ ་ ང་བར་འ ར་ཏེ།  ཡབ་ ད་པ་དང་།  

ོད་པ་དང་།  མཉེད་པ་ མས་ ིས་སོ།  །དཔེ་དེ་བཞིན་ ་སེམས་ ང་ཐོས་པ་དང་།  བསམ་པ་

དང་།  ོམ་པ་ མས་ ིས་ལས་ ་ ང་བར་ ེད་པས།  ཐོས་བསམ་ ོམ་ག མ་ལ་བ ོན་འ ས་

་དགོས་ཏེ།  ད་ ག་ལས།  དང་པོ་ཐོས་པའི་ཤེས་རབ་ ངས།  །མིང་ལ་དམིགས་པ་ ེད་པ་

དང་།  །བར་ ་བསམ་པའི་ཤེས་རབ་ ིས།  །མིང་དོན་ཡོངས་ ་འ ེལ་བ་དང་།  །ཐ་མར་ ོམ་

པའི་ཤེས་རབ་ ིས།  །དོན་ཉིད་ལ་ནི་རབ་ ་གནས།  །ཞེས་སོ།  །གཉིས་པ་དོན་ ་གཉེར་བའི་

འ ན་པ་ནི་ ་མ་ལ་བ ར་བ ི་ ་ཞིང་།  དེས་ག ངས་པའི་བོན་ལ་ ་བ་གཏད་དེ་ཐོས་པར་ །  

ཐོས་ན་ཚག་དོན་ལ་བསམ་ཞིང་བཀའ་ ང་ལ་ ་ ོག་ །  དེས་ཐོས་བསམ་མཐར་ ིན་ཅིང་།  

དེ་ནས་ ོམ་པ་ལ་འབད་པར་ ་ ེ།  དཔེར་ན་ ོ་ཐལ་ ི་ ོ་མེས་ ེག  ས་འཇིག་པ་ ར།  

ཉོན་མོངས་པ་ལའང་ཤེས་རབ་ ི་མེས་ ེག  ཏིང་ངེ་འཛན་ ི་ ས་ ངས་ན་འཇིག་ ེ།  མདོ་

ལས།  ཤེས་རབ་ ིས་བསམ་ཞིང་མཉམ་པ་ལ་བ ེན་ནས་ ་ན་མེད་པའི་འ ས་ ་ཐོབ་པར་

འ ར།  ཞེས་སོ།  །ག མ་པ་ང་ ལ་མེད་པའི་ ས་པ་ནི།  བདག་གི་འདི་ ིའི་དོན་ཐམས་ཅད་ ་

མ་ལ་རག་ལས་པས།  འདི་དར་ཙམ་ཡང་མེད་ཐབས་མེད་དོ་ མ་པའི་ངང་ནས།  ས་ ས་པ།  

ངག་ ན་པ།  སེམས་མོས་པས་ ས་ ོག་ ང་གཏོང་ཕོད་པ་ཞིག་དགོས་ཏེ།  མ་བ ་པ་ལས།  

ས་ ི་ ོད་པས་ ་མ་མཉེས་ ས་ཤིང་།  །ངག་གིས་དེ་བཞིན་ཡིད་ ིས་སངས་ ས་ །  །ཞེས་

ག ངས་སོ།  །གཉིས་པ་གང་ལ་བ ེན་ནས་ཉན་པའི་ཐབས་ནི།  དང་པོ་ཐོས་པའི་ ་ ེན་ལ་

འབད།  བར་ ་འཆད་མཁན་ ི་ངག་ལ་མ་ཡེངས་པར་ཉན།  ཐ་མ་འགལ་འ ེལ་ ི་བསམ་པས་

ནན་ཏན་ ེད་པ་ ེ།  མ་བ ་པ་ལས།  མཁས་པ་ མས་ལ་ཐོས་བསམ་ ོ་འདོགས་གཅད།  ། 

ཅེས་ག ངས་སོ།  །ག མ་པ་ཇི་ ར་ཉན་པའི་ ལ་ལའང་བཞི་ ེ།  ོར་དངོས་ ེས་ག མ་ལམ་

་ ེད་ ལ་དང་བཞིའོ།  །དང་པོ་ ོར་བ་ལ་ཡང་ག མ།  ས་ངག་ཡིད་ག མ་མོ།  །དེའི་དང་

པོ་ ས་ནི།  ི་དང་ཤ་ཉལ་དང་བཤད་པ་པོ་ལ་ བ་བ ན་པ་དང་།  ་བ་ ེད་ཅིང་ཉན་པ་ལ་

སོགས་ ངས་ལ།  དག་པའི་ཉན་པས་དགེ་བ་དང་འ ེལ་བའི་ ོ་ནས་ ས་པས་བ ད་ལ་ཉན་ཏེ།  

མདོ་ལས།  ས་ ང་ ད་ལ་ཡན་ལག་ མ།  ། ས་མོ་ གས་ལ་ཐལ་མོ་ ོར།  །ཞེས་ག ངས་

སོ༑  ༑གཉིས་པ་ངག་ནི་ ེ་བོ་འབག་འ ག་ ངས་ལ།  ་བཅད་ ་བ ད་ལ་ཉན་ཏེ།  མདོ་ལས།  



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ངག་ཁ་ལག་གཞན་དང་མ་འ ེས་པར་བ བས་ན་འ བ།  ཅེས་ག ངས་སོ།  །ག མ་པ་ཡིད་ནི་

རང་གཅིག་ འི་ཆེད་དང་ཁེ་ གས་དང་འ ེལ་བ་ ངས་ལ།  སེམས་བ ེད་དང་འ ེལ་བའི་ ོ་

ནས་མ་ཡེངས་པར་ཉན་ཏེ།  མདོ་ལས།  དབང་པོ་མ་ཡེངས་བ ན་པར་ཉོན།  །ཞེས་དང་།  ག་

པའི་བོན་ལས།  ས་པར་ཉོན་དང་ཐོས་དོན་སེམས་བ ེད་དང་།  །སོམ་ཉི་འ ེལ་བའི་བོན་

ག མ་མི་ ན་པར།  །ག གས་ ་ཟས་ལ་ཆགས་པའི་བོན་ཉན་པས།  །ཚ་ཟད་ཐོས་དོན་ཅི་ཡང་

མེད་པར་འ ར།  །ཞེས་ག ངས་སོ།  །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ ་མེད་ ིན་ ག་དང་ ན་ཏེ།  ོ་

ག མ་ ི་དགེ་ ོར་ ིར་གཏོང་བའི་ ིན་པ།  ཉེས་ ོད་ ོམ་ཞིང་ ོད་ ི་ ོན་ ོང་བའི་ ལ་

ིམས།  དཀའ་ ད་བཟོད་པས་བཟོད་པ།  ཉན་པ་པོ་ལ་ ོ་བས་བ ོན་འ ས།  ་དོན་ལ་སེམས་

ེ་གཅིག་པའི་ཏིང་འཛན།  དོན་ལ་ མ་པར་ད ོད་པའི་ཤེས་རབ་བོ།  །ག མ་པ་ ེས་ནོངས་པ་

བཟོད་པར་གསོལ་ཞིང་།  དགེ་བ་བ ོ་ལ་གཏང་རག་གི་ ག་ འོ།  །བཞི་བ་དེ་ ་ འི་ཐོས་བསམ་ 

ལམ་ ་འ ོ་བ་ལ་ ེས་ ོབས་ཤེས་རབ་ཆེ་བའི་ ོབ་མ་དེས།  བདག་ ེན་ ོབ་དཔོན་མཁས་པ་

ཞིག་ལ།  དམིགས་ ེན་ག ང་ གས་དག་པ་ཞིག་ ས་ཏེ།  ོར་འ ང་ནན་ཏན་ལ་བ ོན་པར་

ས་པས་ཐོས་པ་མཐར་ ིན་ཏེ།  མདོ་ལས།  དང་པོ་ ོགས་པའི་ ་ཡི་གེ་ནག་པོ་ཞེས་པས།  ཡི་

གེ་ནག་པོའི་ ད་ལ་བ ར་བ ི་ །  བར་ ་ ོགས་པའི་ ེན་ ་མ་ ོབ་དཔོན་ཞེས་པས།  ་མ་

དང་ ོབ་དཔོན་ ི་ ་ལ་རབ་ ་འཁོར།  ཐ་མ་ ོགས་པའི་འ ས་ ་རང་གི་རིག་པ་ཞེས་པ།  

རང་གི་རིག་པ་ལ་ནན་ཏན་ ་ཞེས་པས།  ཡང་དེ་ཉིད་ལས།  དང་པོ་ཐོས་པའི་ ་ོདང་ ན་ན།  

གར་ ིན་ལ་ ང་ ་ཆགས་པ་དང་འ །  ཞེས་པས།  དང་པོ་ཚག་ཤེས་དགོས།  དེ་ཤེས་པ་ཙམ་

ིས་མི་ཕན་དོན་ལ་བསམ་དགོས་ཏེ།  ཡོངས་ ོགས་ལས།  བདག་ནི་བསམ་པ་ ན་གཅིག་ལ་

འ ིས་སོ།  །ཞེས་དང་།  མདོ་ལས།  བར་ ་བསམ་པའི་ ོ་དང་ ན་ན།  ས་ ོའི་ནང་ནས་རིན་

པོ་ཆེ་འཚལ་བ་དང་འ །  ཞེས་སོ།  །བསམ་པ་ཙམ་ ིས་ ང་མི་ཆོག་བ ོམ་དགོས་ཏེ།  མ་

བ ་པ་ལས།  ་རམ་མངར་བའི་རོ་མཆོག་ཐོས་པའམ།  །ལག་ ་ ང་བ་མ་ཡིན་ཟོས་པས་

ོང་།  །དེ་བཞིན་ ིང་པོ་ཉན་པའམ།  །བསམ་པ་མ་ཡེངས་བ ོམས་ན་མངོན་ ་འ ར།  །ཞེས་

དང་།  མདོ་ལས།  ད ིངས་དང་ཡེ་ཤེས་གཉིས་ ་མེད་པ་དེ།  ། ོགས་སོ་ ས་ནས་ཉམས་ ་མ་

ངས་ན།  ། ་མེད་འ ས་ ་ཐོབ་པར་མི་འ ར་རོ།  །ཞེས་ག ངས་པས།  དེ་ ་ འི་ཐོས་བསམ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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དེ་དབང་པོ་ཐ་འ ིང་གིས་རིམ་ ིས་ ངས་ཤིང་།  དབང་པོ་རབ་ ིས་ མ་ གས་ ་དགོས་ལ།  

དེ་ ར་མེད་ན་ལམ་ ་མི་འ ོ་ ེ།  འདམ་ ོན་ ིས།  ཐོས་པ་མེད་པའི་ ོམ་པ་དེ།  ། ་བ་མེད་

པའི་མཉན་པ་འ །  །གོལ་བའི་ ་ཆེན་མ་ ོལ་པར།  ། ོལ་བའི་ཕ་རོལ་ ིན་ ་མེད།  ། ོམ་པ་

མེད་པའི་ཐོས་པ་དེ།  །ཁ་བཤད་མཁས་པའི་ལོང་བ་འ །  །མིག་གིས་རི་བོ་མ་མཐོང་བར།  །ཁ་

ཡིས་ ལ་ ན་བ ང་ལ་མཁས།  །ཞེས་པས་ཐོས་བསམ་ ང་ ་འ ེལ་བ་གལ་ཆེའོ།  །བ ན་པའི་

མ་བཤད་དར་ ས་གསལ་བའི་ ོན་མ་ལས་འཆད་ཉན་ལ་འཇག་པའི་ལེ ་ ་ེདང་པོའོ།།  །། 

 

༼ འཇག་ འི་བནོ་ཇི་ ར་ ང་ ལ་བ ན་པ། ༽ 

 

༈ གཉིས་པ་ཇི་ ར་ ང་ ལ་ལ་གཉིས་ཏེ།  ག ལ་ ་འཁོར་བའི་ ང་ ལ་དང་།  འ ལ་

ེད་ གས་ ེའི་ ང་ ལ་ལོ།  །དང་པོ་འཁོར་བའི་ ང་ ལ་ལ་གཉིས།  མདོར་བ ན་པ་དང་

ས་པར་བཤད་པའོ།  །དང་པོ་མདོར་བ ན་པ་ནི།  འདི་ ར་ ི་ནང་ ོད་བ ད་ནི།  སེམས་

ཅན་ ི་ ོ་འ ལ་པ་ ེ།  བདག་མེད་ ོང་པ་ཉིད་ལ་བདག་ ་བདེན་འཛན་ ེས་པས་ ོད་བ ད་

་ ང་བའོ།  །དེ་ཡང་ དོ་ ི་གཞི་ནི་ནམ་མཁའ་ཡིན་ལ།  བ ད་ ི་གཞི་ནི་ ན་གཞི་ ེ།  ལ་

ན་ལ་སོགས་ ་འ ལ་པས་ ོད་ ་ ང་ལ།  མ་རིག་པ་ལ་སོགས་ ་འ ལ་པ་སེམས་ཅན་ ་

ང་བའོ།  ། 

གཉིས་པ་ ས་བཤད་ལ་གཉིས་ཏེ།  ཆགས་པ་དང་།  གནས་ ལ་ལོ།  །དང་པོ་ཆགས་པ་ལ་

གཉིས་ཏེ།  ཆགས་ ན་དང་ཆགས་ ལ་ལོ།  །དང་པོ་ ན་ནི་བར་བ ལ་གཅིག་ནས་ ན་ ་ ི་

ོད་འགགས་ལ།  ནང་བ ད་ཆགས་པས་བར་བ ལ་བ ་ད འི་ ན་འགོར་ཏེ།  མདོ་འ ས་

ལས།  ི་ ོད་བར་བ ལ་གཅིག་ ་ཆགས།  །ནང་བ ད་བར་བ ལ་བ ་ད ར་ཆགས།  །ཞེས་

སོ༑  ༑གཉིས་པ་ཆགས་ ལ་ལ་ཡང་གཉིས།  ི་ ོད་ ི་ཆགས་ ལ་དང་།  ནང་བ ད་ ི་ ོལ་

ལ་ལོ།  །དང་པོ་ ོད་ ི་ཆགས་ ལ་ལ་ག མ་ ེ།  གང་ལ་བ ེན་པ་འོག་གཞི་ད ིལ་འཁོར་

ཆགས་ ལ།  གང་བ ེན་པ་རི་ ིང་ཚངས་ ང་གི་ བ་ ལ།  དེ་དག་ ོང་ག མ་ ་ མ་པར་

བཞག་པའོ།  །དང་པོ་འོག་གཞི་ད ིལ་འཁོར་ ི་ཆགས་ ལ་ནི།  ནམ་མཁའ་ ོང་པ་ཅི་ཡང་མ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ཡིན་པའི་ངང་ལས།  ཡོད་ ི་ ་ འི་དངས་མ་ ེ།  དཀར་ ངས་འ ་ཙམ་དང་།  ནག་ ན་མ།  

དམར་ ི་བ།  ོ་ཁབ་ ེ།  སེར་ ོ་མ་ཙམ་ ་དང་།  ེན་སངས་ ས་ ི་ གས་ ེ་དང་སེམས་

ཅན་ ི་ལས་ལས།  མ ེན་པ་འོད་ ི་འཁོར་ལོ་ བ་ལ།  གསལ་ལ་ ོང་པ་དེའི་ཁ་དོག་དང་ ིང་

པོ་ལས།  ལ་ ་རབ་སེམས་ཅན་ ི་ ོ་ ལ་ ་མ་ ར་པས་ག གས་མེད་པ།  མ་མ ེན་ ི་ཡིད་

ི་མངོན་ཤེས་ ིས་གཟིགས་པར་ བ་ལ།  དེ་ལས་ ང་ ་ བ་ ེ་ ག་ ་བ ོར་བས།  ང་གི་

ད ིལ་འཁོར་ ོ་ ེ་ ་ མ་ ་ཆགས།  དེའི་ ོབས་ལས་མེ་ ་ག མ་ ་ཆགས།  མེ་ ང་འཐབ་

པས་ ་ མ་པོར་ཆགས།  དེ་ལ་ ལ་ ན་འ ས་པས་སའི་ད ིལ་འཁོར་ ་བཞིར་ཆགས་ཏེ།  

བསེན་ བ་ལས།  དང་པོ་ཅིར་ཡང་མེད་པ་ལས།  །ཅིར་ཡང་མ ེན་པའི་འོད་ཅིག་ ང་།  །ཁ་

དོག་འོད་ ི་ ིང་པོ་ལས།  །ག གས་མེད་ཡིད་ ི་ ལ་ ་ ང་།  ། ལ་དེ་ཡོངས་ ་ ལ་པ་ལས།  ། 

རང་འ ར་ ང་གི་འཁོར་ལོ་ ང་།  །དེ་ཡི་ ོབས་དང་ ་འ ལ་ལས།  །མེ་ ་ས་ ང་ ེན་ ་

བ།  །ཅེས་དང་།  མཛད་ལས།  མཁའ་ལ་ ང་ཆགས་མེ་ ་གསེར།  །ཞེས་སོ།  །གཉིས་པ་གང་

བ ེན་པ་རི་ ིང་གི་ བ་ ལ་ནི།  འ ང་བ་དེ་ མས་ ི་ ོད་ ངས་ལས།  ེང་གི་ནམ་མཁར་

ིན་སེར་པོ་གསེར་ ི་ ིང་པོ་ཅན་འ ིགས་པ་ལས།  ཆར་ ི་ ན་ ད་ ི་བ ་ཙམ་བབས་པ་ལས།  

ས་ ་མཚ་འ ིལ།  ་གསེར་འ ེས་བའི་མར་མེར།  མཁའ་ལ་ ་བའི་ ང་གིས་བ ོད་ཅིང་

ད གས་པ་ལས།  རི་ ིང་རང་རང་གི་ད ིབས་དང་མ ན་པའི་ ང་ལངས་ནས།  ལ་བསིགས་

ེན་ ་ ངས་པས།  རི་ད ་དང་ ིང་བ ་གཉིས་ཆགས་སོ།  །དེ་ མས་ཁ་ ས་སོ་སོར་བཅད་

ང་།  འོག་ མས་འདབ་འ ེལ་ནས་ཡོད་དོ།  ། ང་ ོབས་ ེན་ ་ ད་པའི་ ིན་ལས།  ཆར་

བབས་པས་ ེང་གི་ ་མཚ་འ ིལ་པའོ།  དེ་ནས་བསམ་གཏན་ག མ་པ་མན་ ི་ ོད།  ར་གང་

ཞིག་ མས་མས་ཡར་རིམ་པས་ཆགས་ཏེ།  བསེན་ བ་ལས།  ང་གི་འཁོར་ལོ་རབ་བ ོར་བས།  ། 

ིང་བཞི་ ིང་ ན་རི་རབ་རི།  །ཞེས་དང་།  མཛད་ལས།  མཁའ་ལ་ ང་འ ིགས་ས་གསེར་

ཆགས།  །མཚ་འ ིལ་མར་མེར་ ང་གིས་བ ོད།  །རི་ ིང་ ེན་ ངས་ ིན་ཆར་འ ིལ།  །འདབ་

འ ལེ་ ོད་ མས་མས་ཆགས་སོ།  །ཞེས་སོ།  །ག མ་པ་དེ་དག་ ོང་ག མ་ ་ མ་པར་བཞག་པ་

ནི༑  རི་རབ་རི་བ ན་ ིང་བཞི་ ིང་ ན་ གས་རི་དང་བཅས་པ་དེ་ལ།  ཚངས་ ང་གི་འཇིག་

ེན་ཟེར།  ཚངས་ ང་དེ་ ་ ་ ོང་ལ་ ོང་དང་པོ་ ི་ ད་ ི་འཇིག་ ེན།  ི་ ད་ ོང་ལ་ ོང་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
   

  ‐ 218 ‐

གཉིས་བར་མ།  བར་མ་ ོང་ལ་ ོང་ག མ་མཐར་ ག་ ེ།  ཚངས་ ང་ ག་ ིག་གཅིག་ཡོད།  

ང་གི་ད ིལ་འཁོར་གཅིག་ལ་བ ེན་པས།  མཉམ་ ་ཆགས་ཤིང་མཉམ་ ་གནས།  མཉམ་ ་

འཇིག་ཅིང་མཉམ་ ་ ོང་པ་ ེ།  མཛད་ལས།  ཚངས་ ང་འཇིག་ ེན་ ོང་ལ་ནི།  ། ོང་གི་དང་

པོ་ ི་ ད་དོ།  །དེ་ ོང་ ོང་གཉིས་བར་མ་ ེ།  །དེ་ཙམ་ ོང་ལ་ ོང་ག མ་མོ།  །མི་གཏོང་འཛན་

པའི་ ང་གཅིག་པས།  །ཆགས་གནས་འཇིག་ ོང་ ས་ནི་གཅིག  །ཅེས་ག ངས་སོ།  །གཞན་ཡང་

ོང་ག མ་ ངས་ ོ་གཅིག་ ་ ས་པ་ ོང་ལ།  ་ ད་དང་པོའི་འཇིག་ ེན།  དེ་ ོང་ལ་ ་

ད་གཉིས་པ།  དེ་ ོང་ལ་ ་ ད་ག མ་པ།  ་ ད་ག མ་པ་ ོང་ལ་བཀོད་པ་དང་པོའི་

འཇིག་ ེན།  དེ་ ོང་ལ་བཀོད་པ་གཉིས་པ།  དེ་ ོང་ལ་བཀོད་པ་ག མ་པ།  བཀོད་པ་ག མ་པ་

ོང་ལ་དོག་བདལ་བའི་འཇིག་ ེན་དང་པོ།  དེ་ ོང་དོག་བདལ་གཉིས་པ།  དེ་ ོང་དོག་བདལ་

ག མ་པ།  དེ་ ོང་མཐའ་མེ་ཏོག་བ ན་པའི་འཇིག་ ེན།  དེ་ ོང་ལ་གང་ ་ ང་གི་འཇིག་ ེན་

ཞེས་ ་བ།  ན་ ་བཟང་པོའི་ག ལ་ཞིང་ཡིན་པར།  ང་ལོ་ ོན་པ་ལ་སོགས་ལས་ག ངས་

སོ༑  ༑དེ་ ར་ ོང་ག མ་འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་བསམ་ ིས་མི་ བ་ ེ།  མདོ་ལས།  མི་མཇེད་

འཇིག་ ེན་ཕར་འདས་པ་ན།  ངས་ ང་ ོན་པ་མི་ ེད་དེ།  འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་ ང་བསམ་

ིས་མི་ བ་ ེ་ ངས་མང་ངོ་།  །ཞེས་སོ།  ། ་འ མ་ལས།  འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་བསམ་ ིས་མི་

བ་ ེ།   བསམ་པའི་ཚད་ལས་འདས།   ཞེས་སོ།  ། 

གཉིས་པ་ནང་བ ད་ ི་འཇིག་ ེན་བབས་ ལ་ལ་གཉིས་ཏེ།  གཞིའི་གནས་ གས་བ ན་

པ་དང་།  མ་ ོགས་འ ལ་ གས་བ ན་པའོ།  །དང་པོ་གནས་ གས་རང་ ང་ངོ་བོས་ ོང་ཞིང་།  

ོང་པ་རིག་པའི་ ིང་པོ་ཅན་ །  ་ག མ་ ན་ བ་ ་བ གས་པ་དེ་ལ།  གཞིའི་གནས་ གས་

ཞེས་ ང་ །  ཁམས་རང་བཞིན་ ིས་དག་པ་ཞེས་ ང་ །  ཡེ་ཇི་བཞིན་ཉིད་ ི་སངས་ ས་ཞེས་

ང་ ་།  ན་ཅིག་ ེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཞེས་ ང་ ་བ་སོགས་མིང་གི་ མ་ ངས་སོ།  །གཉིས་པ་

འ ལ་ གས་ལ་ག མ།  ིར་ཁམས་ག མ་ ་འཁོར་ གས།  ེ་ ག་ ་འདོད་ཁམས་ བ་ ལ།  

དགོས་འཛམ་ ་ ིང་པ་ཆགས་ ལ་ལོ།  ། 

དང་པོ་ཁམས་ག མ་ ་འཁོར་ གས་ནི།  གོང་ ་བ ན་པའི་གནས་ གས་དེ།  རང་

དང་ ན་ཅིག་ ེས་པའི་མ་རིག་པས་ངོ་མ་ཤེས།  གང་ངོ་མ་ཤེས་རང་ངོ་མ་ཤེས།  གང་གིས་མ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ཤེས་རང་གིས་མ་ཤེས།  ལ་ཇི་ ར་ ་མ་ཤེས་ན།  ན་པ་ལ་ག གས་བ ན་པ་ ར་ ་མ་ཤེས་

པས།  ཤེས་པ་ཚམ་མེ་ ན་ནེ་བ་དེ་ལ།  ན་ཅིག་ ེས་པའི་མ་རིག་པ་ཞེས་ འོ།  །རང་ངོ་མ་ཤེས་

པ་ཙམ་ཀ་ལ་བ ད་ན།  གཏི་ ག་གཅིག་ ་ལས་མི་འ ང་ལ།  མ་ཤེས་རིག་པར་གནས་པ་དེས།  

དེ་མ་ཐག་ལོག་པར་ ག་གེར་རིག་ནས།  དེ་ ོང་བ་ལ་ ོས་པར་ ང་ནས།  དེས་བདག་མེད་པ་

ལ་བདག་ ་བ ང་།  བདག་ལ་ ོས་ནས་གཞན་འཛན་ ལ་ ་ཤར།  ན་ ་ ོག་པའི་མ་རིག་

པ་ཞེས་ འོ།  །བདག་གཞན་ ི་ཆ་ལས་ ལ་ཡིད་ ་འོང་བ་ལ་འདོད་ཆགས་ ེས།  མི་འོང་བ་ལ་

ཞེ་ ང་ ེས།  བར་མ་ ལ་དེ་རང་བཞིན་ ིས་མ་ བ་པ་ལ།  བ་པར་འཛན་པའི་གཏི་ ག་ ེས་

ཏེ༑  དེ་ལ་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་ ི་ཡིད་ཅེས་ འོ།  །ཉོན་མོངས་པ་དེས་ལས་བསགས།  ལས་ཉོན་ ི་

དབང་གིས་གཞི་ལ་བག་ཆགས་བསགས།  དེ་ཇེ་འ ག་ལ་སོང་ནས།  ཐོག་མར་ག གས་མེད་ ་

འ ལ།  དེ་ནས་ག གས་ཁམས་ ་འ ལ།  དེ་ནས་འདོད་ཁམས་ ་འ ལ་ཏེ།  ག ང་ ང་ཡང་

ེ་ལས།  གཞི་ཉིད་ཡེ་སངས་ ས་བཞིན་ །  །དེ་མ་ཤེས་ཏེ་རང་བཞིན་ ོངས།  ། ན་ཅིག་ ེས་

པའི་མ་རིག་པའོ།  །དེ་ལ་ ིན་ཅི་ལོག་གི་ ོ།  །དེ་མ་ཐག་ ་མི་འ ར་ལ།  །བདག་དང་གཞན་ ་

འཛན་ཅིང་བ གས།  ། ན་ ་བ གས་པའི་མ་རིག་པའོ།  །མ་རིག་ ་ལ་ ག་ འི་ ེན།  །འ ས་

་ཁམས་ག མ་ས་ད ར་ ིན།  །ཞེས་དང་།  སེམས་ ི་གནད་ ག་ལས།  གཏི་ ག་དབང་གིས་

ག གས་མེད་ཁམས་ ་འ ལ།  ། མ་ ོག་ཡིད་ ི་ ས་ ་མངོན་པར་ བ།  །དེ་ཡི་བག་ཆགས་

ས་པ་མ ་བ ས་པས།  །ཞེ་ ང་དབང་གིས་ག གས་ཁམས་གནས་ ་འ ལ།  ། ང་བ་འོད་ ི་

ས་ ་མངོན་པར་ བ།  །དེ་ཡི་བག་ཆགས་ ས་པ་ཆེར་བ ས་པས།  །འདོད་ཆགས་དབང་གིས་

འདོད་པའི་ཁམས་ ་འཁོར།  །གདོས་པ་ཤ་ ག་ ས་ ་མངོན་པར་ བ།  །ཅེས་ག ངས་སོ།  ། 

ག གས་ཁམས་ཡན་ ི་གཞལ་ཡས་ཁང་ཆགས་བ ལ་ལ་གཏོགས་ ང་།  སེམས་ཅན་ཆགས་བ ལ་ 

ལ་མི་གཏོགས་ཏེ།   ཚ་ཚད་བ ལ་བར་བ ིས་པས་སོ།  ། 

གཉིས་པ་ ེ་ ག་འདོད་ཁམས་ ི་ བ་ ལ་ནི།  བསམ་གཏན་གཉིས་པའམ་ག མ་པའམ་

བཞི་བ་གང་ ང་ལ།  རང་རང་གི་འོག་སའི་ཉོན་མོངས་པ་ ང་བས་འབབ་ལ།  དེ་ནས་འདོད་

པའི་ཉོན་མོངས་པ་ལངས་ནས་རིམ་པས་ ང་ ེ།  ར་ ང་གིས་ཞིག་ ེས་ ་ཆགས་ན།  བསམ་

གཏན་བཞི་བ་ནས་ ་མ་ལ་འབབ་ ེ།  ཚད་མེད་དགེ་བ་མན་ ི་ ་རིགས་ད ་ལ་བར་བ ལ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ད །  འདོད་ ་ལ་ ག་དང་བཅོ་ །  ིང་བཞི་ལ་རེ་རེ་ ེ་བ ་ད འི་ཁམས་ ་ཆགས་སོ།  །རི་

བ ན་ ི་ ་རིགས་ ལ་ཆེན་དང་ ས་མཉམ་ལ།  ངན་སོང་ག མ་ནི་འཛམ་ ིང་ཆགས་པའི་

ཁོངས་ འོ།  །ཡང་ ར་ ས་ཞིག་ ེས་ ་ཆགས་ན།  དགེ་བའི་ ་རིགས་ཆགས་མི་དགོས་པས།  

ཚད་མེད་འོད་ནས་ ་ག མ་བར་ །  བར་བ ལ་བ ་གཅིག  བང་རིམ་བཞིའི་ ་རིགས་ མས་

ལ་བར་བ ལ་རེ་རེ་ ེ་བཅོ་ །  ིང་བཞི་ལ་རེ་རེ་ ེ་བ ་ད །  རི་བ ན་ནི་ ལ་ཆེན་དང་ ས་

མཉམ་པའོ།  །ངན་སོང་འཛམ་ ིང་ཆགས་པའི་ཁོངས་ འོ།  །ད་ འི་བ ལ་པ་བཟང་པོ་འདི་ནི་

ར་མེས་ཞིག་པའི་ ེས་ ་ཆགས་པར་མངོན་ཏེ།  བ ད་ཐམས་ཅད་འོད་གསལ་ ི་ ་ལས་ཆད་

པར་བཤད་པའི་ ིར་རོ།  །དེ་ཡང་དང་པོ་ཚངས་རིས་ག མ་ ་བབས་ནས་བར་བ ལ་རེ་རེ་ ེ་

ག མ།  དེ་ནས་འདོད་ ་ ག་རིམ་པས་ཡས་མར་ཆགས་ཤིང་།  བར་བ ལ་རེ་རེ་ ེ་ད །  ལ་

ཆེན་དང་གཉའ་ཤིང་འཛན་ ས་མཉམ་ ་ཆགས་ལ།  རི་འོག་མ་ ག་ལ་བར་བ ལ་རེ་རེ་ ེ་

བཅོ་ །  དེ་ནས་ ིང་བཞིའི་ ང་ ིང་པ་ཆགས་པ་ལ་བར་བ ལ་གཅིག  དེ་ནས་ བ་ ིང་བ་ལ་

གཅིག   དེ་ནས་ཤར་ ིང་བ་ལ་གཅིག   དེ་ནས་ ོ་ ངི་བ་ཆགས་པ་ལ་གཅིག་དང་བ ་ད འོ།  ། 

ག མ་པ་ ོས་འཛམ་ ་ ིང་པའི་ཆགས་ གས་ནི།  འོད་གསལ་ ི་ ་བསོད་ནམས་ཟད་

པ་གཅིག  འདོད་པའི་ཉོན་མོངས་ ེས་ ང་།  བསམ་གཏན་ ི་ ེན་དང་མ་ ལ་བར།  གསལ་

བའི་འོད་འདོམ་གང་དང་ ེད་དང་བཅས་ནས།  ཇེ་དམའ་ཇེ་དམའ་དོག་ལ་ ན་ ིས་བབས་

ནས།  ཏིང་ངེ་འཛན་ ི་ཤེད་དང་མ་ ལ་བས།  རང་མིང་རང་གིས་བཏགས་པ་ནི་ཤེད་དེ་ཞེས་

འོ།  །དེའི་བསམ་པ་ལ་རོགས་གཅིག་ཡདོ་ན་ཅི་མ་ ང་ མ་པ་ལ།  ཡང་བསམ་གཏན་ ར་དང་

འ ་བ་གཅིག་བབས་པ་ནི་ཤེད་ལ་རོགས།  དེ་གཉིས་ ི་བསམ་པ་ལ།  ་གཅིག་ཡོད་ན་ཅི་མ་

ང་བསམས་ནས།  ཕན་ ན་ཡིད་ཆགས་པ་ལས།  ་གཅིག་བ ས་ནས་ ེས་པ་ནི་ཤེད་ འོ།  ། 

དེ་ མས་ ང་ཐོ་ཐོག་ལས།  ིད་པ་དང་པོའི་མི་ མས་བ ས་ཏེ་ ེས་པ་ ས་ལ་འོད་ཡོད་པ།  

ཏིང་ངེ་འཛན་ ི་ཟས་ ིས་འཚ་བ།  ་འ ལ་ ིས་ནམ་མཁའ་ལ་འ ོ་བར་ ས་པ།  ཉི་ ་གཟའ་

ར་མེད་པས་ལོ་དང་ཉིན་མཚན་མེད་པ།  ཕོ་མོ་དང་ ེས་ ན་མེད་ཅིང་།  ིན་ལེན་ ོད་པའི་

་བ་བདག་འཛན་མེད།  ཅེས་སོ།  །དེ་ ར་ཕོ་མོ་མེད་ན་ཤེད་ ་ ེས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན།  དེ་

ནི་གཞན་འ ལ་བ་དང་འ ་བར་བ ས་ཚམ་པ་ལ་དགོངས་པའོ།  །དེ་ མས་ཚ་ཚད་ ང་ཚད་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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འདས་ཆེན་པོ་བ འི་དཔག་མེད་པ་ཡིན་ཏེ།  ལོ་ ་ཞག་ ིས་མེད་པས་དཔག་མེད་དོ།  །ལོངས་

ོད་ ང་།  མཐོ་ཐོག་ལས།  ས་བ ད་ཐམས་ཅད་ས་ ེང་ ་ ིས་མའི་ ལ་ ་ཆགས་ཏེ།  ཁ་དོག་

དཀར་དམར་སེར་ག མ།  རོ་ ང་ ི་ ་ ར་མངར་པ།  ཁོང་ ་སོང་བས་བདེ་བ་ ེད་པ་ཞིག་

ཡོད་པ་ལ།  འི་ ་གཅིག་གིས་མ བ་ ས་ ངས་ཏེ་ཁར་ ངས་བས།  ཤིན་ ་ཞིམ་པས་ ེད་

པར་ ར་ཏེ།  ཁ་ཟས་ ོམ་པའི་དང་པོ་དེ་ནས་ ང་ངོ་།  །དེས་གཞན་ མས་ ང་ ན་ཏེ་ཟོས་

པས།  མང་ ་ཟོས་པ་ མས་ ས་ཇེ་ ི་འོད་ཇེ་ ང་ལ་ ན་ནག་ ་སོང་བས།  དེར་བདེ་གཤེགས་

ི་ གས་ ེ་དང་སེམས་ཅན་ ི་ལས་དབང་གིས།  ཉི་ ་གཟའ་ ར་ཤར་བས།  ཉིན་མཚན་དང་

ལོ་ ་ཡང་དེ་ནས་ ང་ངོ་།  །དེ་ནས་ས་ཞག་དེ་མང་ ་ཟོས་པ་ མས་ ི་མདོག་ག གས་ངན་

པར་སོང་ལ།  ང་ ་ཟོས་པ་ མས་ངན་ ་མ་སོང་བས།  བཟང་བས་ངན་པ་ལ་བ ས་པས་ང་

ལ་ ང་།  ཉོན་མོངས་པ་དེའི་དབང་གིས་ས་ཞག་དེ་ཡལ་ལོ།  །དེར་ ་ངན་ ས་པས།  སེམས་

ཅན་ ི་བསོད་ནམས་ ིས།  ས་ཞག་གི་ཆགས་ གས་ ་མ་ ར་ལ།  དེས་བ ད་ ང་བ་ཞིག་

ཆགས་པ་ཡང་ ན་རིང་ནས་ཡལ་ལོ།  །དེ་ནས་ཡང་ས་ ེས་ མ་ ་ཞེས་ ་བ་ ིམ་པ་ཙམ་ ི་

བོངས་ལ།  ཁ་དོག་དཀར་པོ་ལ་དམར་སེར་བ ན་པ།  ི་རོ་ཞིམ་པ་རང་ ང་ ་ས་ལ་ ས་མིན་

ེ་བ་ཞིག་ ང་བས།  དེ་ཡང་ ན་རིང་ནས་ཡལ་ལོ།  །དེ་ནས་ཡང་ས་ལ་ ི་འ ས་ ་བ།  བ་

སོག་མེད་པའི་འ ས་ ་ ི་ཞིམ་པོ་རོ་དང་ ན་པ་ཞིག་ ང་།  དེ་ནངས་བ ས་ནངས་ ེ་བ་ཞིག  

རི་ ང་མེད་པར་ ན་ན་ཡོད་པ།  བཙ་ ག་མི་དགོས་པར་ཟོས་པས་ཆོག་པ་ཞིག་ ང་།  དེ་ནི་

རགས་པའི་བཟའ་བ ང་ཡིན་པས།  ་མ ན་ ི་ཟག་པ་ ང་ནས།  བཤང་ལམ་དང་ཟག་ ང་

དོད་དེ།  ཕོ་མོའི་མཚན་མ་རིག་པ་ ང་ངོ་།  །དེར་ཕན་ ན་ཕོ་མོ་འ ད་དེ།  འ ིག་ཆགས་ ི་

ོལ་བ་ ང་།  དེ་ནས་གཅིག་ལ་གཅིག་གིས་བདག་ ་བ ང་ ེ་འ ིག་པ་ ད་པས།  ངོ་ཚ་བས་

ཁང་ ིམ་བ ིགས།  ་དང་ཚ་བོ་ལ་སོགས་འ ལ་པའི་ ེལ་བས་བ ད།  གང་ཟག་གི་བདག་

འཛན་རགས་པ་དེ་ནས་ ང་ངོ་།  །ཞེས་སོ།  །མཛད་ལས།  ར་ ང་སེམས་ཅན་ག གས་ཅན་

བཞིན།  །དེ་ནས་རིམ་བཞིན་རོ་ལ་ཆགས།  །ཞེས་སོ།  །ཐོ་ཐོག་ལས།  དེར་ ི་འ ས་དེ་ཡལ་ནས།  

འ ས་ས་ ་ཞེས་ ་བ་ ་བ་རེ་རེ་ནས།  རི་ ང་ཐམས་ཅད་ ེ་བ་ལ།  ནངས་ཟས་ནངས་ལེན་

བ་ཟས་ བ་ལེན་པ་ལ།  ལེ་ལོ་ཅན་གཅིག་གིས་ནངས་པར་ཟ་ །  བ་མོར་ ངས་ནས་ཚགས་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ས་པས།  གཞན་ མས་ཁོའི་ ེས་ ་ གས་ནས།  ས་ཐོབ་ ས་ནས་ ོད་པས།  འ ས་དེ་ ེ་ ་

མ་འདོད་དོ།  །གསོག་འཇོག་གི་དང་པོ་དེ་ནས་ ང་།  དེ་ནས་ཡང་འ ས་ ་ འི་ཚལ་ ་བ།  

རང་རང་གི་ ོ་ཁར་ ེ་བ་ཞིག་ ང་བས།  དེ་ཡང་རིམ་ ིས་ཡལ་ལོ།  །དེ་ནས་འ ས་ཀོ་ཏ་ ་བ་

ས་ ི་གསོས་ ་ ར་པ་ཞིག་ ང་བས།  དེ་ཡང་ཡལ་ལོ།  །དེ་ནས་ཡང་དེའི་ཞན་ ོགས་ ོད་

མཐོ་གང་པ།  གཞན་ བ་སོག་ ་འ ོ་བ་ལ་ལོངས་ ད་པས།  དེ་ཡང་ཡལ་ནས།  དེའི་ ག་མ་

ཞིང་ ་བཏབ་པས།  ད ར་ད ན་གཉིས་ལ་ལན་རེ་ལས་མ་ ེས་པར།  ཕན་ ན་འདི་ཐོབ་

བགོས་པས།  ཞིང་ལ་ ར་ཚགས་ ང་ངོ་།  །དེར་རིགས་ངན་གཅིག་གིས་རང་གི་འ ས་བ ངས་

ནས།  གཞན་ལ་བ ས་ཏེ་གཞན་གཅིག་གིས་བདམས་ནས།  དེར་ ན་མ་ ེངས་པས་བ ན་

བ ོན་ ས་ནས།  ངོ་ཤགས་དང་ ེལ་འདེད་ ང་ངོ་།  །དེ་ ས་ཤེས་ཆེ་ མས་ཚགས་ནས།  ད་

ིན་ཆད་དེ་ ་ ་ ེད་པ་ མས་ལ།  ཆད་པས་གཅོད་པ་དང་།  ཕམ་ ལ་ ི་ཁོད་ ོམ་པའི་

དཔོན་བ ོས་ནས།  ང་ཤས་ ིན་པས།  ཁོ་ ལ་བས་མང་པོས་བ ར་བའི་ ེ་ ང་ ེ།  ེ་

འབངས་ ང་དེ་ནས་ ང་།  ཞེས་དང་།  མཛད་ལས།  ལེ་ལོས་གསོག་འཇོག་ ས་པས་ན།  ། 

འཛན་བཅས་ མས་ ིས་ཞིང་དཔོན་བདམས།  །ཞེས་སོ།  །དེ་ནས་ངན་སོང་གི་ཆགས་ གས་

ནི༑  མདོ་འ ས་ལས།  ཡེ་ ོན་ ལ་པོས་འ ས་བགོས་ཚ།  །གཅིག་གིས་བ ས་ཏེ་གཅིག་གིས་

བདམས།  ། ལ་པོས་ཞལ་ ེ་ ིམས་ ིས་བཅད།  ། ན་མ་ ེངས་པས་བ ན་བ ོན་ ས།  །བདག་

པོས་ཞེ་ ང་མཚན་ད ག་ ང་།  ། ན་མ་བསད་དེ་རོ་ཡང་ ང་།  །ཞེས་དང་།  ཡང་དེ་ཉིད་ལས།  

ཡེ་ ོན་ངན་ ་སོང་ཞེས་ ས།  །བདམ་པོ་ ོལ་ ་སོང་བས་ན།  ། ི་ཡི་ ་མཚའི་ ོལ་སོང་ ེ།  ། 

ན་མ་ཡི་ གས་གནས་ ་ ེས།  །བདག་པོ་ཞེ་ ང་ད ལ་བར་ ང་།  །ཞེས་སོ།  །དེ་ ས་ཚ་ལོ་

བ ད་ ི་པ་ ེ།  འ མ་པའི་ཚ་དམིགས་ཡིན་ནོ།  །དེ་བཞིན་ ་འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་བསམ་ ིས་

མི་ བ་པའི་སེམས་ཅན་ མས་ཆགས་སོ།  ། 

གཉིས་པ་གནས་པའི་བ ལ་པ་ལ་ག མ་ ེ།  ཡ་ཐོག་གི་འ ིབ་ གས།  བར་ ག་གི་ ེ་ ི།  

མ་ཐོག་གི་ ེ་ གས་སོ།  །དང་པོ་ཡ་ཐོག་རིང་པོ་ནི།  ཚ་ལོ་བ ད་ ི་ནས་བ ང་ ེ།  བ ་བའི་

བར་ ་ ག་པའོ།  །དེའི་འ ིབ་ གས་ནི།  ཚ་ལོ་འ མ་པ་དང་མཐའ་ཡས་པའི་ ས་ ་ནི།  མི་

དགེ་བ་བ ་མ་ ངས་པར་རང་བཞིན་ ིས་མེད་ལ།  དགེ་བ་བ ་མ་བ ངས་བར་ངང་གིས་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ོགས་པས་ ོགས་ ན་ ི་བ ལ་པ།  ཚ་ལོ་བ ད་ ི་ ག་ ིའི་ ས་ ་ནི།  ས་ངག་གི་ ིག་པ་

ཡོད་ ང་།  ཡིད་ ི་ ིག་པ་མངན་སེམས་གནོད་སེམས་ལོག་ ་ག མ་མེད་པས།  མ་ ན་ ི་

བ ལ་པ།  ་བ འི་ ས་ ་ནི་ལོག་ ་དང་གནོད་སེམས་གཉིས་མེད་པས་ཉིས་ ན་ནོ།  །ད་ ་

བ ་བའི་ ས་ ་ནི།  ག་ ་དང་མི་དགེ་བ་བ ་ཁར་ཚང་བས།  ོད་ ན་ ི་བ ལ་པའོ།  ། 

བ ་བའི་ ད་ ལ་ནི།  མཐོ་ཐོག་ལས།  ཚ་ ང་བ ་ལ་ ག་པའི་ ས།  །རིགས་ངན་ ་གང་

ེ འམ་མོང་ ེའི་ ད།  ། ིས་པ་ ོད་ ེས་ནམ་ལངས་མེ་ ་ ོང་།  །ལོ་ ་ལོན་ནས་འཁོར་བ་

འཇོལ་ ོད་ ེད།  །དེ་ ས་འ ང་བའི་ ིང་བོ་ ་མེད་ཡལ།  །མི་ མས་ ་ཡི་གོས་ ོན་ ག་ཅིང་

འ ག  ། ིགས་མའི་ ས་དེར་འཇག་མའི་འ ས་མཁར་ ེད།  །དེ་ ས་རང་ ང་ ོན་པ་ ིད་ ་

ནི༑  ༑ ལ་ ་ ་གང་མགོ་བོ་ ག  །གསེར་ ི་འཁོར་ལོས་ ར་ ལ་ ི།  །ཆ་ གས་ ན་ཅིང་

མཚན་དཔེ་ཅན།  །བོད་དང་ ་གེའི་མཚམས་ ་ ོན།  །ཞེས་དང་།  མཛད་ལས།  དེ་ལས་ལས་ ི་

ལམ་ ག་པས།  །ཚ་ ང་ལོ་ནི་བ ་ཡིན་ནོ།  །ཞེས་སོ།  །དེའི་ ས་ ་དང་པོ་ ་གེའི་བ ལ་པ་

ཐེད་ ེད་དང་།  ར་མ་འཚད་པ་དང་།  ས་པ་འཚད་པ་ག མ་འ ང་ལ།  བར་ ་ནད་ ི་

བ ལ་པ་མི་ནད་ལང་ད །  ཐ་མ་མཚན་ ི་བ ལ་པ་ནམ་མཁའ་ལས་ཆར་ ་བབས་ནས།  མ་ ་

ཡང་ད འི་འ ་ཤེས་ ེས་ནས།  ཐལ་ ག་བ བ་པ་ཡང་མཚན་ ་འ ར་པའོ།  །འ ང་ ན་ནི་

་གེ་ལོ་བ ན།  ནད་ ་བ་བ ན།  མཚན་ཞག་པོ་བ ན་ནོ།  །དེར་སེམས་ཅན་ མས་ ་འ ར་

དང་ ག་ར་ལ་སོགས་པར་འ ོས་ལ།  འགའ་ལས་མི་ ས་པའོ།  །ནམ་མཁའ་སེམས་མཛད་ལས།  

བ ལ་པ་མཚན་དང་ནད་དང་ནི།  ། ་གེ་དང་ནི་མཐར་ ིན་ནོ།  །ཞག་ མས་དང་ནི་ ་བ་

དང་།  །ལོ་བ ན་དག་ ེ་གོ་རིམ་བཞིན།  །ཞེས་དང་།  མཛད་ལས།  བ ལ་པ་ ་གེ་ནད་མཚན་

ནི༑  ༑ལོ་ ་ཞག་ མས་བ ན་རིམ་བཞིན།  །ཞེས་ག ངས་སོ།  །ཁ་ཅིག་དཔག་མེད་ཡ་ཐོག་ ་

འདོད་ན་ཡང་མི་འཐད་དེ།  བ ད་ ི་ཡན་མི་དགེ་བ་ཆེན་པོ་མེད་པས།  ངན་འ ོ་མ་ཆགས་

པས་ཆགས་བ ལ་ལོ།  །མཛད་ལས།  དཔག་མེད་གནས་པའི་ཡ་ཐོག་ན།  །མི་དགེ་མེད་པས་ངན་

འ ོ་མེད།  །ཅེས་སོ།  །གཉིས་པ་བར་ ག་ནི་བ ་ནས་བ ད་ ིར་འཛགས།  དེ་ནས་བ ་ ་

འབབ།  དེ་འ ་ ག་པ་གཅིག་ ་བ ིས་པས་བཅོ་བ ད་བར་བ ལ་བཅོ་བ ད་དོ།  །དེའི་ ེ་ ི་

ནི༑  ་འ ེལ་ལས།  མཚན་ ི་བ ལ་པས་མི་ མས་ཟད་ལ་ཁད་ ས་པས་ ག་མ་ མས་འ ས་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ནས།  མི་ ང་བ་ནི་ ོག་གཅོད་པ་ལས་ ང་བ་ཡིན་པས།  ་ཅག་གིས་ ོག་གཅོད་ ང་ངོ་།  ། 

ཞེས་ ིད་བཅས་པས།  དེ་དག་ཚ་རིང་ ད་བཞིན་ལེགས་པར་ ེས་ཏེ།  ཚ་ལོ་ཉི་ ་ བ་པར་ ར་

ཏོ༑  ༑དེའི་ ་ཚ་ མས་ ིས་ ་ འི་ཕ་མ་ མས་ ིས་ ོག་གཅོད་པ་ ངས་པས་ཚ་དང་བསོད་

ནམས་ ེས་ཏེ།  ་ཅག་གིས་ ོག་གཅོད་འཐབ་ ོད་ལས་ ང་བས་འཐབ་ ོད་ ང་ངོ་ཞེས་ ིད་

བཅས་པས་ལོ་ ་བ ་བར་འཕེལ་ལོ།  །དེའི་ ད་པས་འཐབ་ ོད་གཞན་ ི་ ད་མེད་ ད་པ་

ལས་ ང་བས།  ལོག་གཡེམ་ ང་ངོ་ཞེས་ ིད་བཅས་པས་ལོ་བ ་ བ་པའོ།  །དེ་བཞིན་བ ན་

ངས་བས་ཉིས་བ །  འ ་མ་ ངས་བས་བཞི་བ །  འ ན་སེམས་ ངས་བས་བ ད་བ །  ཚག་

བ་ ངས་བས་ཉིས་ ོང་།  ོམས་སེམས་ ངས་བས་བཞི་ ོང་།  གནོད་སེམས་ ངས་བས་

བ ད་ ོང་།  ལོག་ ་ ངས་བས་ཉིས་ ི།  ལས་ ་ ང་བར་ ས་པས་བཞི་ ི།  ལ་བཞིན་ ་

ད་པས་བ ད་ ི་ བ་པར་འ ར་རོ།  །བསོད་ནམས་དང་ ད་བཞིན་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ།  །ཞེས་

དང་།  མཛད་ལས།  བ ལ་པ་ ་གེ་ནད་དང་མཚན།  །དེ་ཡསི་ཡིད་ ན་ ིམས་བཅས་པས།  ། 

དགེ་བ ་རིམ་ གོས་བ ད་ རི་འཕེལ།  །ཞེས་ག ངས་སོ།  །ད་ེནས་འ ིབ་ གས་ནི།  བ ད་ ི་ 

རེ་ ན་རིང་ ་བ ད་པ་དང་།  ན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་ ིས་མ་ཟིན་པས།  ཉོན་མོངས་པ་ ེས་

པས་མར་ལ་འ ིབ་ནས།  འ ིབ་ གས་མ་ཐོག་དང་ཆ་མ ན་ཏེ།  མཛད་ལས།  གས་པ་ཤེས་

བཞིན་མ་ཡིན་སོགས།  །ཉོན་མོངས་མཐའ་ ས་བ ་པར་འ ིབ།  །ཅེས་སོ།  །ག མ་པ་མ་ཐོག་

ང་ ་ནི།  བ ་ནས་བ ད་ ིར་འཛགས།  དེ་ནས་མར་འ ིབ་པའོ།  །དེའི་འཕེལ་ གས་ནི།  

བ ་པར་ནད་ ག་མཚན་ག མ་ ིས་ ོ་བར་ ས།  དེས་མི་དགེ་བ་ ོང་བའི་ ིད་བཅས་པས།  

ཡར་ལ་འཕེལ་བའོ།  །དེ་ཡང་ཡ་ཐོག་ནི།  ཆེས་བ ལ་པའི་དངས་མ་ཡིན་པས་འ ིབ་པ་ ལ་ལ།  

མ་ཐོག་ནི་ཡང་ ིགས་ཡིན་པས་ ེ་ ལ་བའོ།  །དེས་ན་དེ་གཉིས་བར་ ག་རེ་དང་ ན་མཉམ་

པའོ།  །དེའི་ ་མཚན་ཡང་།  མཁས་བཞིའི་འ ེལ་ ང་དང་།  ཞི་ ོའི་ ་འ ེལ།  གཞན་ ེ་

མཐའ་དག་མ ན་པར།  བར་ ག་ལོ་བ ་ནས་ལོ་རེ་ ེ་འ ིབ་ ེད་ལ།  ང་བ་ལོ་ཉིས་བ ་ནས་

ལོ་རེ་ ེ་འ ིབ་ ེད་པར་ག ངས་ན་ཡང་།  ་ ོན་ ིས་ ང་པ་གཉིས་ལ་ནི།  ཚ་དམིགས་གཉིས་

རེ་ལ་ལོ་རེ་ ེ་འ ིབ་ ེད་ལ།  ག་པ་ མས་ལ་ནི་ཚ་དམིགས་རེ་རེ་ལ།  ལོ་རེ་ ེ་འ ིབ་ ེད་པར་

འདོད་པས།  ང་པ་དང་ ག་པ་ ན་ཆ་མཉམ་པའོ།  །དེས་ན་ཆགས་པ་དང་།  འཇིག་པ་དང་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ོང་པ་ག མ་ཡང་།  གནས་བ ལ་དང་ ན་མཉམ་ ེ།  བར་བ ལ་ཉི་ ་རེའོ།  །ཉི་ ་བ་ ག་

བཞི་ལ་བ ད་ ་ ེ་བ ལ་ཆེན་ཡིན་པའོ།  ། 

བོད་ ལ་ ་འ ་ོབ་ ང་ ལ་ན།ི  ་ལས་ ལ་ ་ ང་བའི་བ ོད་པའི་འ ེལ་པར།  བས་ 

སེང་ ་ ་དང་།  ད ་ངན་ད ང་ཚགས་བ ་གཉིས་འཐབ་པའི་ ས་ །  ལ་པོ་ ་པ་ཏི་ ་བ་

དམག་ ོང་ ག་གཅིག་དང་བཅས་པ།  ད་མེད་ ི་ཆས་ ་ གས་ཏེ།  གངས་ཅན་ ི་གསེབ་ ་

ོས་པ་ལས་འཕེལ་བར་བཤད་ཅིང་།  ཡང་ཁ་ཅིག  བོད་ ་སངས་ ས་མ་ ོན་པས།  ་ངན་

འདས་ཁར།  ན་རས་གཟིགས་ ིས་འ ལ་བར་ ང་བ ན།  དེར་ ་ངན་འདས་ ིང་།  ན་

རས་གཟིགས་ ི་ ལ་པ་ ེ ་དང་ ག་ ིན་མོ་འཚས་པ་ལས་ཆད་པར་བཤད་དོ།  ། བས་སེང་ལ་

ས་ ག་ ང་བའི་ཆེ་ཤོས་གཉའ་ ི་བཙད་པོ།  དེ་མཚམས་ག ལ་ངོར་བ ན་པ་ཡིན་པར་

མས་མ་ནས་བཤད་དོ།  །དེ་འ ངས་ནས་ལོ་ ོང་ ག་གཅིག་དང་བ ་ ག་ད ་ ག་ ་ ་

ག མ་ ི་ ས་ །  ་ བ་པ་ ོན་པར་གཞན་ ེ་ནས་བཤད་པས།  ་ བ་པ་མ་འ ངས་

གོང་གཉའ་ ི་བོད་ ི་ ལ་སར་ ང་བ་ལ།  དེ་འདས་ ེས་ ་ཡང་བོད་ནི་མེད་པར་འདོད་པས་

ང་རིགས་དང་འགལ་ལོ།  །གཞན་ ེ་ནས།  གཉའ་ ི་དང་ག ལ་བ ན་ཕ་ ན་ ་འདོད་དེ་

དོན་མ ན་ནོ།  །དེས་གཉའ་ ི།  གཤེན་རབ་དང་ ས་མ ངས་ཙམ་ ་མངོན་ནོ།  །འོ་ན་བོད་ 

ི་མི་ ད་གང་ལས་འཕེལ་ཞེ་ན།  ་ ེ་ཡབ་ ་བདལ་ ག་གི་ ས་ གས་ཀར་ ་ད འི་ད ་

ཚགས་ ེ ་ མ་ལ་ ི་ཡིན།  དེ་དང་གཉེན་ མ་འཛམ་ ིང་ ་འཚས་པའི་ ས།  ལ་ ་འཐིང་

གེ  དེའི་ ས་ ་བོད་ཧོར་ག མ་ཡིན་པས།  བོད་མི་ ི་ཐག་རིང་པོའོ།  །དེའི་ ས་བོད་ ེ་ག ང་

དཀར།  དེའི་ ས་བོད་འཛང་ལ་འ མ་དཀར།  དེས་བོད་མི་རབས་ག མ་ ་ ངོས་པས།  ོངས་ 

འ ད་འ ོས་བཅས་བོན་ ི་ ས་པས།  བོད་མི ་ ས་ ག་ཞང་པོ་ ོ་དང་བ ན་ལས་འཕེལ་

བར་ ི་ ད་ ན་ནས་ག ངས་ཤིང་།  ནང་ ད་ལས་ ང་དེ་བཞིན་ག ངས་སོ།  ། (བོད་ ལ་

་འ ་ོབ་ ང་ ལ་ཞེས་པ་འདི་ནི།  མ་ ་ིབཞི་ཙམ་ཞིབ་བ ར་ ས་ ང་།  མ་ ་ིགཅིག་ན་བར་བ ག་ ་བཀདོ་པ་

མ་གཏོགས།  མ་ ་ིགཞན་ག མ་ཀ་ན་འདིའ་ི རོ་ ་བ་ནས་མདེ་པས།  དཔེ་ ན་ ི་ ག་ཆད་དམ།  ཡང་ན་གཞན་

ིས་ཁ་གསབ་ ས་སམ་ མ་པས་མཚམས་འདརི་འོས་མནི་སགོས་ལ་དགོས་ཆེ་བས།  ན་ ིས་ད ོད་མཛད།  གི་

པ་པསོ།)  



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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གཉིས་པ་འ ལ་ ེད་ གས་ ེའི་ ིད་ ལ་ལ།  ིར་ནམ་མཁའ་ ་ཆེ་ཞིང་ ན་ལ་ བ་

པས།  ོས་གཞལ་ཅིང་དཔག་པར་དཀའོ།  །དེས་ བ་ཚད་ ོད་ ི་འཇིག་ ེན་ ིས་ བ་པ་གོང་

་བ ན་པ་ ེ།  ་འ མ་ལས།  འཇིག་ ེན་ཁམས་ནི་ཤིན་ ་ ངས་མང་ ེ།  བསམ་ ིས་མི་

བ་ ེ་བསམ་པའི་ཚད་ལས་འདས།  ཞེས་སོ།  །དེ་ ར་ ོད་ ་ཆེ་བ་བཞིན་ ་བ ད་ ི་སེམས་

ཅན་ཡང་ ངས་མང་ ེ།  ི་ ད་ལས།  ཡེ་ཤེས་ ན་ ིས་གཟིགས་པའི་སེམས་ཅན་ནི།  །ཇི་ ེད་

ས་ཡི་ ལ་བས་ ངས་མང་ཡང་།  །ཞེས་ག ངས་པས།  ག ལ་ཞིང་ ོད་ ི་འཇིག་ ེན་ ་ཆེ།  

ག ལ་ ་བ ད་ ི་སེམས་ཅན་ ངས་མང་བས།  དེ་བཞིན་ ་འ ལ་ ེད་འ ེན་པའི་ ོན་པ་

ཡང་ ངས་མང་བར་ ོན་ཏེ།  ་འ མ་ལས།  དེ་བ ན་ཅིང་ ངས་མང་བའི་ ིར།  ོན་པའི་

གས་ ེ་ཡང་ཤིན་ ་ ངས་མང་ ེ།  བསམ་ ིས་མི་ བ་ ེ་བསམ་པའི་ཚད་ལས་འདས།  ཞེས་

དང་།  མདོ་ལས།  བདེ་གཤེགས་ ་ཡང་བསམ་ལས་འདས།  །ཞེས་པས།  དེ་ལ་ ་ ེ།  གང་གིས་

ག ངས་པའི་སངས་ ས་ ི་ ོན་ ལ།  གང་ཞིག་འ ོ་བའི་དོན་མཛད་ ལ།  གང་ལ་བ ད་པའི་

བ་ཐོབ་ ི་ ིན་ ལ།  དར་ བ་དངོས་ བ་ ི་བ ེམས་ ལ།  བ ན་པ་གནས་པའི་ ན་ཚད་

དང་ འོ།  ། 

དང་པོ་གང་གིས་ག ངས་པའི་སངས་ ས་ ི་ ོན་ ལ་ལ་ཡང་ག མ་ ེ།  ིར་བ ལ་པ་

གང་ལ་སངས་ ས་གང་ ོན་པ་དང་།  ེ་ ག་ ་བ ལ་ ོང་སངས་ ས་ ི་འ ནོ་ ལ།  ོས་མི་

མཇེད་འཇིག་ ེན་འ ེན་པའི་ ོན་པ་ ོན་ ལ་ལོ།  །དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ།  ོན་ ན་ ི་བ ལ་

པའི་ ང་ ལ་དང་།  ོགས་བ འི་སངས་ ས་ ོན་ ལ་ལོ།  །དང་པོ་ ོན་ ན་ ི་བ ལ་པའི་

ང་ ལ་ནི།  ོན་བ ལ་པ་ཆེན་པོ་མངོན་པར་དགའ་བར།  སངས་ ས་ ི་དང་ ག་ ོང་ ོན་

པར་བཤད་ལ།  ་འ ེལ་ལས།  དེའི་འོག་ ་ ན་པའི་བ ལ་པ་བཞི་བ ་ ང་།  དེ་ནས་ད་ འི་

བ ལ་པ་འདི་ལ་སངས་ ས་ ོང་ ་གཉིས།  དེའི་འོག་ ་ ན་པའི་བ ལ་པ་ ག་ །  དེའི་འོག་

་བ ལ་པ་ ན་པ་ཆེན་པོར་སངས་ ས་ ི།  དེའི་འོག་ ་ ན་པའི་བ ལ་པ་བ ད་ ི།  དེའི་

འོག་ ་བ ལ་པ་ལེགས་པར་བ མ་པར་སངས་ ས་ ི།  དེའི་འོག་ ་ ན་པའི་བ ལ་པར་ མ་

བ །  དེའི་འོག་ ་བ ལ་པ་ཡོན་ཏན་བཀོད་པར་སངས་ ས་བ ད་ ི་འ ང་ངོ་།  །སངས་ ས་

འ ོན་པ་ནི་ ོན་མེའི་བ ལ་པ་ལ།  མི་འ ོན་པ་ནི་ ན་པའི་བ ལ་པའོ།  །དཔེར་ན་ ན་པའི་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ག་ མ་ལ་ ད་ཅིག་རེ་ཙམ་ ོག་འ ་བ་བཞིན།  སངས་ ས་འ ོན་པའི་ ོན་མེའི་བ ལ་པ་

དཀོན་ལ།  མི་འ ོན་པའི་ ན་པའི་བ ལ་པ་མང་ ེ།  འ ོ་བ་ ལ་བ་དང་ ན་པ་དཀོན་ཅིང་།  

ལ་པ་མེད་པ་མང་བས་སོ།  ། ་འ ེལ་ལས།  སངས་ ས་འ ང་བ་རབ་ ་དཀོན།  ། ན་པ་

ངས་མེད་འ ང་བའོ།  །ཞེས་སོ།  །གཉིས་པ་ ོགས་བ འི་སངས་ ས་ ོན་ ལ་ནི།  བདལ་

འ མ་ལས།  མི་མཇེད་འཇིག་ ེན་ཕར་འདས་པའི་ཤར་ ོགས།  ཞི་བ་འོད་མའི་ ོང་ག མ་ན།  

ོན་པ་ཞི་བ་འོད་མའི་བ ན་པ་དར་རོ།  ། ང་ ོགས་ ས་པ་ ང་འ ར་ཚལ་ཞེས་ ་བ་ན།  

ོན་པ་འཁོར་ལོ་དབང་བ ར་ ི་བ ན་པ་དར་རོ།  ། བ་ ོགས་དབང་ ན་མེ་འོད་ཚལ་ཞེས་

་བ་ན།  ོན་པ་པད་མ་བདེ་མཛད་ ི་བ ན་པ་དར་རོ།  ། ོ་ ོགས་ ང་ལོ་ ག་པོའི་ཚལ་ན།  

ོན་པ་ ་ལ་འོད་ ལ་ ི་བ ན་པ་དར་རོ།  ། ོ་ཤར་བདེ་བ་ག གས་བཟང་ན།  ོན་པ་ ་ ེ་

བཙན་པོའི་བ ན་པ་དར་རོ།  ། ང་ཤར་འ ོ་བ་ ན་སངས་ན།  ོན་པ་ བ་བདལ་བདེ་མཆོག་

གི་བ ན་པ་དར་རོ།  ། ང་ བ་ཤིང་ལོ་ ིབ་བསིལ་འོད་མའི་ཚལ་ཞེས་ ་བ་ན།  ོན་པ་ ང་ ི་

དབལ་འོད་འབར་ ི་བ ན་པ་དར་རོ།  ། ོ་ བ་ ་ ལ་ལམ་ ང་ན།  ོན་པ་བདེ་བ་ ས་

མཛད་ ི་བ ན་པ་དར་རོ།  ། ེང་ ོགས་རིན་ཆེན་ མ་ འི་ཚལ་ན།  ོན་པ་ཡེ་ བ་བདེ་ ོང་

མཛད་ ི་བ ན་པ་དར་རོ།  །འོག་ ོགས་ ན་མཚ་ ོང་ ་འ ིལ་ཞེས་ ་བ་ན།  ོན་པ་ནོར་ ་

རིན་ཆེན་དར་ ི་བ ན་པ་དར།   ཞེས་སོ།  ། 

གཉིས་པ་བ ལ་ ོང་སངས་ ས་ ི་ ོན་ ལ་ལ་ཡང་ག མ་ ེ།  བ ད་ ི་བར་འ ོན་པ་

འཁོར་ལོས་ ར་ ལ་ ི་ ོན་ ལ།  མར་འ ིབ་ ་འ ོན་པ་མཆོག་གི་ ོན་པ་ ོན་ ལ།  ཡར་

འཕེལ་ ་འ ོན་པ་ མས་ད ་བཅོམ་ ི་ ང་ ལ་ལོ།  །དང་པོ་འཁོར་ལོས་བ ར་ ལ་ ི་ ོན་

ལ་ལ་དོན་བ ་ ེ།  ་ནི་བ ལ་པ་ཆེན་པོ་བ ་ཐམ་པ་ལ།  བསོད་ནམས་ ི་ཚགས་ ི་འཁོར་

ལོ་བ ོར་བ་ལས་ ང་བ་ ེ།  མཛད་ལས།  ་བ ོར་ ་བ་བ ལ་བ འི་ །  །ཞེས་སོ།  །ངོ་བོ་ནི་

འཁོར་ལོས་ ར་བའི་ ལ་པོ་ ེ།  དེ་ལ་ ི་ནང་ཉེ་བ་ག མ་ ིས་ནོར་བ ན་ག མ་ཉི་ ་ ་

གཅིག་ཡོད་དེ།  ་འ ེལ་ལས།  ིའི་ནོར་ ་རིན་ཆེན་ ་བ ན་ནི།  གསེར་ག ་ ང་ད ལ་

ཤེལ་ ་ཏིག་ ོའི་ ིང་པོ་ མས་སོ།  །ནང་གི་ནོར་ ་རིན་པོ་ཆེ་ ་བ ན་ནི།  འཁོར་ལོ་རིན་པོ་

ཆེ་གསེར་ལ་བཟོ་མཁན་ ིས་མ་ ས་པར་འཁོར་ལོ་ ིབས་ ོང་མཛས་ ན་ ེ་བར་བཅས་པ་ནམ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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མཁའ་ལས་རང་བབས་ ་འོང་པ་དང་།  ང་པོ་ཆེ་ས་ ང་གི་ ་ འི་དབང་བོས་ ེར།  ་ ིན་

ི་ གས་ཅན་ས་ ངས་ ིས་ ེར།  ནོར་ ་ ར་བ ད་པ་ འི་དབང་བོས་ ེར།  བ ན་མོ་

ྤལ་ ི་མདོག་ཅན་ག་ ར་དང་ཙན་དན་ ི་ ི་ ོ་བ།  ོད་ལམ་མ ན་པ་རང་བཞིན་ ་

འ ང་བ།  ོན་པོ་ཤེས་རབ་ཆེ་ཞིང་རིག་པ་ ལ་ ་ ིན་པ།  དམག་དཔོན་ཕས་ ི་ ོལ་བ་ ོག་

པ་རང་ ང་ ་ ེ་བ་དང་བ ན་ནོ།  །ཉེ་བའི་རིན་པོ་ཆེ་བ ན་ནི།  རལ་ ི་མིས་མ་བ ང་བར་

ིམས་ལས་འགལ་བ་ ིགས་པར་ ེད་པ་དང་།  པགས་པ་གོན་ན་ཆར་འབབ་ཅིང་ ིལ་ན་ཆད་

པ་དང་།  ིང་ མ་ འི་ཁ་ལ་མི་ ིང་བ་དང་།  མལ་གོས་ ོན་པས་བསམ་གཏན་ ི་ཏིང་ངེ་

འཛན་ ེ་བ་དང་།  ཁ་ཟས་ཟོས་པ་ཙམ་ ིས་བདེ་ ོབས་ ེ་བ་དང་།  ཚལ་ལ་བ ད་པ་ཙམ་ ིས་

ས་སེམས་ལ་དགའ་བདེ་འ ང་བ་དང་།  ིམ་བདག་བང་མཛད་ ོངས་ ང་།  བ ས་པ་ཙམ་

ིས་རིན་པོ་ཆེས་ཁེངས་པ་དང་བ ན་ནོ།  །ཞེས་སོ།  །འོ་ན་གསེར་ད ལ་ ི་འཁོར་ལོས་ ར་བ་

གཉིས་ལ་ནི།  ིམས་ལ་འགལ་བ་མེད་པས།  དམག་དཔོན་དང་རལ་ ིའི་ ིགས་ ེད་མི་དགོས་

སོ་ཞེ་ན།  གསེར་ ི་འཁོར་ལོ་ཅན་ ིས་ ་མིན་དམག་ལ་ ིགས་པའི་ཚ་ མ་ ས་པར་བཤད་

ཅིང་།  གཞན་ནས་གསེར་ ི་འཁོར་ལོ་ཅན་ ་དབང་གི་ ང་ ་ ིན་པས།  ་དབང་གིས་མངའ་

ཐང་ ེད་ ིན་པ་ལ།  དེ་ ས་ ་མིན་ ི་དམག་ ང་བས།  གསེར་འཁོར་ཅན་ ི་ག ་ ད་ ི་

ེངས་ ས་ ་མིན་ ོས་པར་བཤད་དོ།  །འ ོན་ ས་ནི་མི་ལོ་ ོང་ ག་བ ད་ ་ བ་ ས་ལ་

ང་ལ།  དེ་ཁ་ཆག་ན་ཚའི་ ག་མ་ཡིན་པས།  ན་ མ་ཚགས་པ་དེའི་གནས་མ་ཡིན་པའོ།  ། 

ག ལ་བའི་ཞིང་ནི་གསེར་འཁོར་ཅན་ ིང་བཞི་ཡོ་ཀ་དང་།  ད ལ་འཁོར་ཅན་ ང་ ིང་མ་

གཏོགས་པའི་ ངི་ག མ་དང་།  ཟངས་འཁོར་ཅན་ཤར་ ངི་ ་ོ ིང་གཉིས་དང་།  གས་འཁརོ་ 

ོ་ ིང་ཁོ་ནའོ།  །འ ོན་ ལ་ནི་ ང་རེ་ ན་ཅིག་ ་མི་འ ང་ ེ།  འ ན་ ་མེད་པའི་ལས་

བསགས་པས་སོ།  །དཔེར་ན་མ ེན་རབ་བཞིན་ནོ།  ། ོགས་པའི་ ད་པར་ གས་འཁོར་ཅན་ས་

དང་པོ།  ཟངས་འཁོར་ཅན་ས་གཉིས་པ།  ད ལ་འཁོར་ཅན་ས་ག མ།  གསེར་འཁོར་ཅན་ སི་

ས་བཞི་བ་ནོན་པར་བཞེད་དོ།  །ཞིང་གི་འ ལ་ གས་བཞི་ ེ།  ཞི་བས་འ ལ་བ་གཉིས་ལ་གསེར་

ི་འཁོར་ལོ་ཅན་ཕས་བ །  ད ལ་ཅན་རང་འ ོ་བའོ།  ། ག་པོས་འ ལ་བ་གཉིས་ལ།  ཟངས་

ཅན་ག ལ་ཤོམ་པ།  གས་ཅན་མཚན་ ིགས་པ་ ེ།  ཕམ་ ལ་འདོན་པ་ནི་མེད་ལ།  ང་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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སེམས་ ི་ ོད་ ལ་དང་མི་འ ལ་བས་སོ།  ། འི་ཆ་ གས་ནི་ ོན་པའི་མཚན་དཔེ་ ་ ་ལ།  ང་ 

ཞིག་དེས་མི་གསལ་བ་དང་འོད་མེད་པའོ།  །དེ་ཡང་རང་ ལ་ ་གནས་པ་ཡིན་ ི་གཞན་ ི་

མངའ་རིས་ ་ ོན་ན།  ངས་ ི་ཉེས་པ་འགོ་བ་དང་།  འ ན་ ་ཅན་ ་ ར་པས་སོ།  ། ེ་བའི་

ད་པར་ ོང་མི་དགོས་པར་གསལ་བ་ཤེད་ ོགས་ ་ ེ་བ་ ེ།  བསོད་ནམས་ ོབས་ཅན་ལ་ ེ་

བའོ།  །གཅེར་ ་མ་ཡིན་གོས་དང་བཅས་ནས་ ེས་ཏེ།  ངོ་ཚ་ཤེས་པས་སོ།  ། མ་ ངས་དེ་དག་

ཡོངས་ ་ ོགས་པའི་འཁོར་ལོས་ ར་བ་ཞེས་ ་ ེ་ས་ཐོབ་པའོ།  ། ོབས་ ི་འཁོར་ལོས་ ར་བ་

ནི༑  སོ་ ེ་ལས་ ོབས་ཅན་ལ་འ ང་ ེ།  ིན་པ་ལ་སོགས་དགེ་བའི་ལས་ ོབས་ཅན་ ིས་ཐོབ་

པའོ།   །དེ་ཡང་ཚ་ལོ་ ི་པ་མན་ལ་མི་འ ང་བར་བཤད་དོ།   ། 

གཉིས་པ་མར་འ ིབ་ ་འ ང་བ་མཆོག་གི་ ོན་པ་ལ་གཉིས་ཏེ།  ་དང་འ ོན་ ལ་ལོ།  ། 

དང་པོ་ ་ནི་བ ལ་པ་ ངས་མེད་ག མ་ ་ཚགས་གཉིས་བསགས་པ་དེ།  སེམས་ཅན་ ི་དོན་ལ་

ོན་ལམ་ ི་མ ་ གས་ ི་ ོབས་ ིས་འ ོན་པའོ།  །གཉིས་པ་འ ོན་ ལ་ལ་ག མ།  བ ལ་

བཟང་གི་ ་དོན་དང་།  ང་བ ན་ ལ།  ཇི་ ར་འ ོན་ གས་སོ།  །དང་པོ་ ་དོན་ནི།  མདོ་

འ ས་ལས།  ་ ང་ཆགས་པའི་དང་པོ་ལ།  །ཏིང་ནམ་ ར་ཟངས་ ེང་ ་ནི།  །གསེར་ ི་པད་ 

མ་འདབ་མ་ ོང་།  །ག ་ཡི་ག ང་ ང་བ ་བ་ ོལ།  །དེ་ལ་གནས་གཙང་ ་ མས་ ིས།  ། 

བ ལ་པ་འདི་ནི་བཟང་པོ་འོ།  །འ ོ་བ་འ ེན་པའི་དོན་ ི་ ིར།  །བདེ་བར་གཤེགས་པ་ ོང་ ་

བ ད།  །འ ོན་པའི་ ་ ས་ཆེན་པོ་འོ།  །དགེ་འོ་དགེ་འ་ོརབ་ ་དགེ།  ཨེ་མ་དགེ་འོ་ངོ་མཚར་

ཆེ༑  ༑ཞེས་བཤད་དོ།  །གཉིས་པ་ ང་བ ན་ ལ་ནི།  མདོ་འ ས་ལས།  ོན་ཚ་ཚ་ལོ་བ ན་

འ མ་ བ་པའི་ ས།  ། ལ་ནི་ ི་ ན་སངས་འོད་ཅེས་ ་བར།  ། ོན་པ་རང་ ང་འཁོར་བ་

ན་འ ེན་ ོན།  །དེ་ལ་ཡབ་ནི་ ལ་པོ་ ང་འོད་དང་།  ། མ་ནི་རིན་ཆེན་གསལ་བའི་འོད་མ་

ཡིས།  །བ ལ་པ་ད ་འ མ་མཆོད་ཅིང་ཚགས་བསགས་པས།  །བ ན་པའི་ ལ་པོ་ཆེན་པོ་ ང་

འོད་ ོད།  །བདེ་གཤེགས་ ོང་གི་ཡབ་ ་འ ར་པར་ཤོག  །བ ན་མོ་རིན་ཆེན་གསལ་འོད་མ་

ེད་ ང་།  །བདེ་གཤེགས་ ོང་གི་ མ་ ་འ ར་པར་ཤོག  །ཅེས་ག ངས་པ་དང་།  ཡབ་ མ་

གཉིས་ ིས་རིན་ཆེན་ ང་མ་ ངས་པའི་ ིང་ལས།  མེ་ཏོག་པད་མ་ཧ་ ངས་ ེད།  དེ་ནས་པད་

མ་དེའི་ཁ་ ེས་པས།  དེའི་ད ས་ ་ ས་ ོང་ ་གཉིས།  ོན་པོ་ཆེན་པོ་བཞི།  ཡབ་ མ་གཉིས་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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དང་ ོང་ ་བ ད་ ང་།  དེར་ ས་ ོང་འ ོ་དོན་མཛད་རིམ་ ར།  མཚན་ ིད་པ་ ོས་ ི་ ང་

་ལ་བཏབ་པ།  རིན་པོ་ཆེའི་ མ་པར་བ ག་ནས་དབང་བ ར་ཏེ།  ེད་རེ་རེ་ནས་སངས་ ས་

པའི་ ས་ །  མེ་ཏོག་ ་ མ་ཝ་ར་རེ་རེ།  ཤིང་མཆོག་འ ས་ ་ཅན་རེ་རེ།  ན་མཆོག་ར་ས་ཡ་

ན་རེ་རེ།  ནོར་ ་རིན་ཆེན་རེ་རེ་འ ང་བར་ ར་ཅིག་ག ངས་པས།  ཐོག་མར་སངས་ ས་ད ་

ང་ ེ།  ང་བ་དགེ་བ་ ན་ཤེས་ག མ།  ལེགས་པ་ ོམས་པ་ མས་པ་ག མ།  དག་པ་ཤེས་པ་

གསལ་བ་ག མ་དང་ད ་ ང་ངོ་།  །དེར་ ོན་པ་དེའི་ འི་ ེ ་ ེད་ད །  མ་འོངས་པའི་ ས་

ན་བ ན་པའི་གཙ་བོར་ ར་ཏེ།  ང་བ་རང་ ང་ གས་ ེ་ཅན།  དགེ་བ་འཁོར་བ་ ན་འ ེན།  

ན་ཤེས་ཉོན་མོངས་ ག་ ེག  ལེགས་པ་ཚད་མེད་ གས་ ེ་ཅན།  ོམས་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་

གཟིགས།  མས་པ་ ན་ཤེས་ཐང་པོ།  དག་པ་གཏོ་ ལ་ཡེ་མ ེན།  གསལ་བ་ ོན་པ་གཤེན་རབ།  

ཤེས་པ་ཡེ་གནས་ ིད་ ་ ང་ཞེས་ ་བར་འ ར་ལ།  ག་མ་ད ་བ ་ད ་བ ་ ་ག མ་ནི།  

མ་འོངས་རིམ་པས་འ ང་བར་འ ར།   ཞེས་ ང་བ ན་ནོ།  ། 

ག མ་པ་ཇི་ ར་འ ོན་ གས་ནི།  ཤ་འབལ་ལས།  ལ་ ་དག་པའི་ངོ་བོ་ནི།  ། ིར་ནི་

བ ལ་པའི་ མ་ ངས་ལ།  ། ོན་མ་དག་ལས་འ ང་བ་ ེ།  །བ ལ་པ་བཟང་པོ་འདི་ཉིད་ལ།  ། 

སངས་ ས་ ོང་དང་ ་བ ད་འ ང་།  །འདས་པ་བ ན་ཏེ་འདི་དང་བ ད།  །ཅེས་ག ངས་

པས།  འདས་པ་བ ན་ནི།  ཚ་ལོ་འ མ་ བ་ ས་ ་ནི།  ། ལ་ནི་ ིད་པ་ ོས་ ི་ ལ།  །ཡབ་ 

ནི་ ལ་པོ་རང་གསལ་དང་།  ། མ་ནི་ ་མོ་ མས་ཆེན་ལ།  ། ས་ནི་རང་ ང་ གས་ ེ་ཅན།  ། 

བ ད་ནི་འ ན་ཏེ་ཡ་བོ་བ ལ།  །བ ན་པ་ལོ་ནི་ད ་འ མ་གནས།  །དེ་ནས་ཚ་ལོ་བ ད་ ིའི་

ས།  ། ལ་ནི་ ིད་པ་ ་ ལ་ །  །ཡབ་ནི་ ་ ེ་ ང་སངས་དང་།  ། མ་ནི་ ་བ ན་འ ལ་མོ་

ལ༑  ༑ ས་ནི་འཁོར་བ་ ན་འ ེན་ ོན།  །བ ད་ནི་ནག་པོ་ག ག་ ེད་བ ལ།  །བ ན་པ་ལོ་ནི་

ག་འ མ་གནས།  །ཚ་ལོ་ ག་ ི་ བ་ ས་ །  ། ལ་ནི་ ིད་པ་ད ་ཡི་ ལ།  །ཡབ་ནི་ད ་ ེ་

ཨ་དར་དང་།  ། མ་ནི་ ་ཟ་ངང་བཟང་ལ།  ། ས་ནི་ཉོན་མོངས་ ག་ ེག་ ོན།  །བ ད་ནི་

བསམ་ངན་ག ག་ ེད་བ ལ།  །བ ན་པ་ལོ་ནི་ མ་འ མ་གནས།  །དེ་ནས་ཚ་ལོ་ཉིས་ ིའི་

ས།  །ཡབ་ནི་ ལ་པོ་འོད་འབར་དང་།  ། མ་ནི་བ ན་མོ་ ལ་འོད་མ།  ། ས་ནི་ཚད་མེད་

གས་ ེ་ཅན།  །བ ད་ནི་འདོད་པའི་ ག་མདའ་ནག་པོ་བ ལ།  །བ ན་པ་ལོ་ནི་ད ་ ིར་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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གནས།  །ཚ་ལོ་ ི་ བ་ ས་ནི།  །ཡབ་ནི་ ེ ་རིགས་ ་འ ལ་ཏེ།  ། མ་ནི་ ན་ཤེས་ ང་མཁན་

མ༑  ༑ ས་ནི་ཐམས་ཅད་མ ེན་གཟིགས་ ིས།  །བ ད་ནི་ ན་ ག་ནག་པོ་བ ལ།  །བ ན་པ་

ལོ་ནི་ ག་ ིར་གནས།  །དེ་ནས་ཚ་ལོ་ ི་ བ་ ས།  ། ལ་ནི་ ང་བ་འོད་ ི་ ལ།  །ཡབ་ནི་ ན་

ཤེས་ ི་ ོགས་དང་།  ། མ་ནི་ནམ་མཁའ་ད ིངས་ ག་ལ།  ། ས་ནི་ ན་ཤེས་ཐང་པོ་ཡིས།  ། 

བ ད་ནི་ ང་ ིད་ ང་ ེད་བ ལ།  །བ ན་པ་ལོ་ནི་ མ་ ིར་གནས།  །ཚ་ལོ་ ་བ ་ བ་པའི་

ས།  ། ལ་ནི་ ང་ ག་ ་ ེ་ །  །ཡབ་ནི་ཅང་ཤེས་འ ལ་ ལ་དང་།  ། མ་ནི་ཡེ་ མ་ ན་

གས་ལ།  ། ས་ནི་གཏོ་ ལ་ཡེ་མ ེན་ ིས།  །བ ད་ནི་ལས་ངན་ ིག་ཏོ་བ ལ།  །བ ན་པ་ལོ་

ནི་ཉི་ ི་གནས།  །དེ་ནས་ཚ་ལོ་བ ་ བ་ ས།  ། ལ་ནི་འོལ་མོ་ ང་རིངས་ །  །ཡབ་ནི་ ལ་པོ་

ཐོད་དཀར་དང་།  ། མ་ནི་ཡོ་ ི་ ལ་བཞད་ལ།  ། ས་ནི་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ ིས།  །བ ད་ནི་

བ་པ་ལག་རིང་བ ལ།  །བ ན་པ་ལོ་ནི་ད ་ ོང་གནས།  །ཚ་ལོ་བ ་ བ་ ས་ ་ནི།  ། ལ་ནི་

གསེར་འོད་ ་ཟེར་ །  །ཡབ་ནི་ ང་དཀར་གསལ་ ན་འོད་དཔག་དང་།  ། མ་ནི་ ་བ ན་ ་

ཟེར་ཐང་མོ་གསལ།  ། ས་ནི་ཡེ་གནས་ ིད་ ་ ང་།  །བ ད་ནི་ ོན་པ་ཐོམ་ ེད་བ ལ།  ། 

བ ན་པ་ལོ་ནི་ད ་བ ་གནས།  །ཞེས་མདོ་འ ས་ལས་ག ངས་སོ།  །དེ་ ར་ན།  མདོ་ལས།  

ཆགས་འཇིག་གཉིས་ལ་ ་བ ་ ་བ ་དང་།  གནས་དང་ ོང་པར་རེ་རེ་འ ོན་པར་ག ངས་པ་

དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན།  མདོ་ནས་ག ངས་པའི་ཆགས་འཇིག་ནི།  མཐོ་བཅད་ ར་བ ལ་ལ་

བཏགས་པར་མངོན་ཏེ།  ་མེད་གོ་འཕང་ བ་ཐབས་ ི་མདོ་ལས།  གཏོ་ ལ་ ི་བ ན་པ་

ོགས་ནས་འཇིག  གཤེན་རབ་བ ན་པ་ཆགས་པར་འདོད་དོ།  །ཞེས་དང་།  མདོ་ལས།  ཆགས་

འཇིག་ ་བ ་ ་བ འི་བར།  །བར་ ི་བ ལ་པ་ ་མོ་རེ་རེས་ །  །ལས་དང་ གས་ ེའི་དབང་

གིས་འཇིག་ ེན་ཁམས་འདི་ཡང་།  ཡོམ་ཡོམ་ཤིན་ ་གཡོ་ཞིང་།  མཐོ་བཅད་ ར་བ ལ་ཙམ་རེ་

འཇིག་པའོ།  །ཞེས་སོ།  ། ོང་པ་ཡང་བ ་བ་ཟད་ཁའི་འཇིག་པ་ལ་བཏགས་པ་ ེ།  མདོ་ལས།  

ོང་པའི་མིང་ནི་ ག་ བ་བ ལ་པ་ ེ།  །བདེ་གཤེགས་མ ་ ན་ ོབས་ ི་མཆོག  ། ོང་དང་

མཉམ་པ་གཅིག་གི་མ ་ ོབས་ ང་ ེ།  །དེའི་ ས་ ་སེམས་ཅན་ལས་ཞན་པས།  །ནད་ ག་

མཚན་དང་མེ་བ ན་ ་གཅིག་གསི།  །སེམས་ཅན་ལས་ཟད་ གས་ ེའི་དོང་ ག་ ེད་པའོ།  །ཞེས་ 

པས་གསལ་ལོ།  །གནས་པའི་མཉམ་ ན་ མས་པ་ ོན་ ས་ ང་།  བ ད་ ི་ཁ་ཆག་གི་ ིད་ ག་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ཅན་ ོ་ཤས་ ང་ ས་འ ོན་པར་མཛད་དོ།  །དེ་ ར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ད ་ཡ་ཐོག་ ་

ོན་ལ།  གཞན་ མས་གང་གི་ཚ་འ ོན་ན།  བ ད་ ི་ཁ་ཆག་ནས་བ འི་བར་ལ་འ ོན་ཏེ།  ཚ་

ས་ལོངས་ ོད་ཇེ་འ ིབ་ ་སོང་བས།  ག ལ་ ་ མས་ལ་ ོ་ཤེས་ ེ།  དེ་ ེས་པས་ལམ་ལ་

ག ད་པར་ ས་ཏེ།  སངས་ ས་འ ོན་པའི་དགོས་པ་ཡང་དེའོ།  །ནམ་མཁའ་སེམས་ ི་མཛད་

ལས།  མར་ནི་འ ིབ་པ་བ འི་བར་ལ་དེ་དག་འ ང་།  །ཞེས་སོ།  །བ ་མན་ ་མི་འ ང་ ེ།  

དགེ་བ་ ོད་པའི་ ལ་བ་མེད་ལ།  ཚ་དང་སེམས་ཅན་དང་ཉོན་མོངས་པ་དང་།  ་བ་དང་ ས་

དང་ ིགས་མ་ ་བདོ་བས་སོ།  །བ ད་ ི་བས་ ་བར་ཡང་མི་འ ོན་ཏེ།  ོ་ཤས་ ང་བས་དགེ་

བ་དོན་ ་མི་གཉེར་བའོ།  །ཡར་འཕེལ་ ི་བ ་མན་ ་འ ང་ལ།  དེ་ཡན་ ་མི་འ ོན་ཏེ།  བསོད་ 

ནམས་ཇེ་འཕེལ་སོང་བས།  ོ་ཤས་མི་ ེ།  དེ་མ་ ེས་པར་འ ལ་བར་མི་ ས་སོ་ཞེ་ན།  དེ་ ར་

མ་ངེས་ལ།  བ ད་ ིའི་གོང་ ་ཡང་སངས་ ས་འ ང་ ེ།  དཔག་མེད་དང་འ མ་པར་ ོན་པ་

ོན་པས་སོ་ཞེ་ན།  ག ང་ ང་ ིམ་བ ན་ནི་ ་མི་ ོང་བ ན་ཏེ།  ིར་མི་རིགས་ཙམ་ ་

བ ོད་པར་ཟད་ལ།  འཛམ་ ངི་པའི་དཔག་མེད་ལ་ ོན་པ་ ོན་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་དེ།  ི་མན་

ིས་འ མ་ ར་ ོ་ཤས་མེད་པའོ།  །འ མ་པའི་ ས་ ་ ོན་པ་འ ོན་པ་དང་འགལ་བ་མེད་དེ།  

སངས་པོའི་རིང་ལ་ ང་ ན་ ི་དོས་འ གས་ ང་བའོ།  །བ ས་འ ི་བར་ཡང་འ ོན་ཏེ།  འོད་

དེ་མི་ ང་བ ་བར་འ ོན་པས་སོ་ཞེ་ན།  དེ་ནས་བ ་པ་མགོ་བ མས་པས་དལ་ཁོམ་མེད་པར་

མི་འ ོན་ལ།  ཟད་ལ་ཁད་ནད་ ག་མཚན་ག མ་ ིས་ ན་པའི་ ོ་ཤས་ཅན།  ཚ་ལོ་འཕེལ་ཁའི་

བ ་བར་འ ོན་པའོ།  །དེ་དག་ ང་བ ལ་བཟང་འདིའི་ མ་གཞག་ལ་དགོངས་ལ་གཞན་ ་མ་

ངེས་པའོ།  །ག མ་པ་ཡར་འཕེལ་ ་འ ོན་པར་རང་ ོགས་གཤེན་རབ་ནི།  ོ་ཤས་ཆེ་ ེ་རང་

ཉིད་གཅིག་ ་ ེན་འ ེལ་ གས་བ ོག་ ་བ ོམ་པས་སོ།  །གཞན་དོན་ ོགས་ཙམ་ངག་གིས་

དངོས་ ་མི་ ོན་པར་ ས་ ི་བ ས་ ོན་ནོ།  ། ས་ངེས་མེད་ ་ ོན་ཏེ།  སེམས་ཅན་ ི་དོན་ ་

འ ར་མི་འ ར་ ིས་གདབ་མེད་པའོ།   ། ིང་ ེ་ཤས་ ང་ ེ།   རང་དོན་གཙ་བོ་ བ་པས་སོ།  ། 

ག མ་པ་མི་མཇེད་འ ེན་པའི་ ོན་པ་ ོན་ ལ་ལ་ཡང་ག མ་ ེ།  དང་པོ་ གས་བ ེད་

ལ།  བར་ ་ཚགས་བསགས་ ལ།  ཐ་མར་སངས་ ས་ ལ་ལོ།  །དང་པོ་ གས་བ ེད་ ལ་ནི།  

མི་མཇེད་འ ེན་པའི་ ོན་པ་དེས།  དང་པོ་གང་ཟག་རིམ་པར་བ ད་དེ།  བ་ ོགས་འཇིག་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ེན་ ི་ཁམས་ །  ོན་པ་བསོད་ནམས་ ན་པ་ ་བ་ལ་དད་པ་ ེས་ནས།  དང་པོ་ ང་ བ་

མཆོག་ ་ གས་བ ེད་ནས།  གཞན་དག་འ ེན་པའི་ ོན་ལམ་བཏབ་པས།  ཚགས་ལམ་ ད་ལ་

ེས་ཏེ།  མདོ་ལས།  བདག་ ང་དང་པོ་གང་ཟག་རིམ་པས་བ ད།  །བ ད་པའི་ ས་ ་དེར་

བསོད་ནམས་ཚགས་གཅིག་གིས།  ། ོན་པ་བསོད་ ན་ཚགས་ ི་ཞིང་ཁམས་དེ་ ་ ོན།  །དགེ་ལ་

སེམས་བ ེད་དད་པའི་ ོབས་དང་ ན།   །ཞེས་སོ།  ། 

གཉིས་པ་བར་ ་ཚགས་བསགས་ ལ་ནི།  ོན་འོག་ ོགས་འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས།  ོད་པ་

ཅན་ ་ལ་ མ་ཞེས་ ་བ་ནས།  མཁར་ཏ་ཧ་ལ་ ེ་བ ད།  ཡབ་ ལ་པོ་ཀ་འོད་ ག་ཅན།  མ་ ིན་

པ་དགའ་བཞིན་བཟང་མོ་གཉིས་ལ།  ས་བཞི་འ ངས་པའི་དང་པོ་ཆེ་བ་ཤེས་རབ་ ན་ཞེས་ ་

དེས།  ས་ ི་ཐ་མ་ལ་ག ང་ ང་གི་བོན་རིན་པོ་ཆེ་ ང་དཀའ་བས།  ག་ཀ་ ི་ལ་ཤེལ་ ི་ ག་

པར་དགོངས་པ་ཐང་བཅད་ནས་ ོམ།  ས་དེར་ ས་ ི་ཐ་མ་ ག་ བ་ ི་བ ལ་པ།  ་གེ་ཉིང་

ཤ་ཟ་བ་ ང་ ེ།  ལ་ ིད་བཤིགས་ནས་སེམས་ཅན་ མས་ལ་ ིན་པར་བཏང་།  འ མ་ ེ་མང་

པོའི་ ོག་ ང་ཐོན་པར་ ས།  ིན་པ་ ངས་ནས་མི་ མས་འ ེད་ཀར་ ོམ་པ་ཕོག  དེ་ཡང་

ིན་པའི་མཐའ་ནི་མཐར་ ནི་ཆགས་མེད་ཅེས་ ་ ེ།  ས་ལ་ཤ་བཅད་ ག་ ང་ ང་པོ་བཟའ་

ད ་གསོས།  ས་པ་དཀར་ལ་ ག་ནས་ ེ་བ་བ ེས།  ཞེས་པ་ཡན་ ིས་ཚགས་ལམ་ ི་ ག་མ་

བ ས་ཏེ།  ོར་ལམ་ ི་མོས་ ོད་བཞི་འདི་ཉིད་ ་ ོགས་ནས།  ེན་དེ་ཉིད་ལས་ས་དང་པོ་

མཐོང་ལམ་ ི་ཡེ་ཤེས་ ེ་བ་ཡིན་ཏེ།  འདོད་ཁམས་ ི་ ེན་ལ་ལམ་ཐམས་ཅད་ ི་ ེན་ ་ ང་བ་

དང་།  ས་དང་པོ་ཐོབ་པའི་ ས་ ་གཙ་བོར་ ིན་པའི་ ་ན་མེད་པ་ལ་ ོད་པས།  མགོ་ ས་ ོག་

ལ་ཡང་ཕངས་པ་མེད་པར་གཏོང་བར་བཤད་པ་དང་མ ན་པའི་ ིར་རོ།  །དེ་ནས་ ིད་པ་ཡེ་

སངས་ ི་ ལ་ །  ཡབ་ ི་འོད་དང་།  མ་ ན་ཤེས་ ི་ ས།  ིད་པའི་ ེ ་གསལ་བར་ ེ་བ་

བཞེས་པའི་ ས་ །  ས་གཉིས་པ་ ི་མེད་ཤེལ་ ི་ས་ ད་ལ་ ེས་པ་ཡིན་ཏེ།  ་ངན་མེད་པའི་

བར་ ་ བ་ཅེས་ག ངས་པའོ།  །དེ་ནས་སེམས་བ ེད་གཏོ་ ི་ ོབ་དཔོན་ནི།  འ མ་ ི་ ོག་གི་

ེ་ཅན་དང་།  ཞལ་མཇལ་ནས་ཤེས་རབ་བ ེད་ཅིང་ ོ་ ལ་ ངས་པའི་ ས་ །  ག་པ་བདེ་

ན་ ོགས་པ་མན་ཆད་ ོགས་ནས།  བ ན་པ་ཡིད་བཞིན་ ན་ བ་ ད་ལ་བ མེས་པ་ཡིན་ཏེ།  

བདག་མེད་ ོགས་པའི་ཤེས་རབ་ ི་ ལ་ ག་པ་ ོགས་པས་སོ།  །དེ་ནས་འོག་མིན་ ་ ོགས་ ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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གཤེན་ ་འོད་དཀར་ལ།  འ ོ་བ་འ ལ་བའི་བོན་ ང་མནོས་པ་ལ།  ོགས་ འི་ ེ་བ་བཞི་ལས་

མངལ་ ེས།  རིགས་ ག་ནས་མིའི་ ལ་ ་ ོན་པ་ལ་གཤེགས་ཤིག་ཅེས་པ་ལ་སོགས་ ང་བ ན་

པའི་ ས་ །  བ ན་པ་ཡིད་བཞིན་ ན་ བ་མན་ཆད་ ོགས་ནས།  བ ད་པ་མ་ཆགས་དག་པ་

ད་ལ་བ ེམས་པ་ཡིན་ཏེ།  བ ད་པ་ ས་ ི་ ོབས་ཏེ།  ེ་ ོད་ ིའི་དགོངས་པ་ཡིན་པས་

སོ༑  ༑ ས་བ ན་ཐོབ་པའི་ ེས་ལ་ལོངས་ ོད་ ོགས་པའི་ ་ཡིས་ ིན་ ིས་བ བས་ཞེས་དང་།  

ང་བ ན་པ་དེ་གོ་ཡིན་དབང་བ ར་ཐོབ་པའི་ཡོན་ཏན་ ིས་ཞེས་པའི་ ས་ན།  ས་ད ་པ་ཡི་

གེ་འཁོར་ལོ་མན་ ོགས་ནས།  ས་བ ་པ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ ད་ལ་བ ེམས་པའོ།  ། ང་ ་ནི་ཤེས་

འི་ ིབ་པ་ ང་ངོ་།  །དེ་ཡང་ ིད་པ་ཡེ་སངས་ ་ ེ་བ་བཞེས་པས།  ེ་ ད་ ན་ མ་ཚགས་

པས།  མགོན་བ ན་ འི་ ོང་ ེར་ ་ ོ་ ལ་ ངས་པས།  ཤེས་རབ་ ན་ མ་ཚགས་པ་དང་།  

ས་བ ་ལ་ཤེས་ ་ ངས་པས།  ་དགོངས་ ན་ མ་ཚགས་པ་དང་།  འོག་མིན་ ་ ང་མནོས་

པས།  བདག་ ན་ མ་ཚགས་པའོ།  །དེ་ཡང་འོག་མིན་ ་ ེ ་གསལ་བར་ ེ་བ་བཞེས་ཙམ་ན།  

དི་པ་ཐ་མ་ཞེས་ ་ ེ།  ཚ་ག ག་ལ་སངས་ ས་པའི་ ིར་རོ།  །དེ་ཉིད་འཆི་མེད་ག ག་ ད་ ་

ཡང་འདོད་དེ།  བ ན་པ་ཤན་འ ེད་ལས།  ེ ་གསལ་བ་འཆི་མེད་ག ག་ ད་ལ།  །ཡེ་ཤེས་

འི་ཏིང་འཛན་བོན་བ ན་པས།  །ཤེས་ འི་ ིབ་ ངས་ཐོགས་མེད་ ལ་ ར་འ ར།  །ཞེས་

ག ངས་སོ།  །དེའི་ལོ་ ས་ནི།  ཡེ་གཤེན་ག ག་ ད་དེ་འཕགས་ལམ་ ་ས་ད ་ལས་མ་ནནོ་པས།  

འ ོ་བའི་དོན་ལ་ལན་གཅིག་ ོན་ཏེ།  མ་བཟང་ཟ་རིང་བ ན་དེ།  ་མཚའི་ ་བ་ལས་ ལ་

པའི།  འི་ ་མོ་མཚན་དང་ ན་པར།  འོག་མིན་ ི་གནས་ནས་ ་ ི་བཞི་ནམ་ཏིང་གིས་

གཟིགས་པས།  དངོས་ བ་ ི་ ོད་ ་ ང་བར་མ ེན་ཏེ།  ག ང་གི་ ལ་པ་ག ་ ་ ་ ག་ ་

ལ་ནས།  མ་ ི་ ག་པར་བབས་ཏེ།  དར་ཅིག་ ོད་ ན་ཏེ་ནམ་མཁའ་ལ་འ ར་ཏེ་སོང་

ངོ་༑  ༑ ི་ལོ་ ས་ཤིག་བཙས་པ་ལ།  ཡབ་མེད་ ས་བཙས་པ་ངོ་ཚ་ མ་ནས།  མེ་ཏོག་ ིང་ ་བོར་ 

ཏེ་ཞག་ད ་ལོན་ནས་བ ས་པས།  ་ མ་ཝ་རའི་ཐོར་ གས་དང་གཟི་མདངས་ ས་པས།  

མཚན་འཆི་མེད་ག ག་ ད་ ་བཏགས་སོ།  །དེ་ནས་ཡབ་ ི་བཞི་ནམ་ཏིང་གི་ ང་ ་ ོན་ནས།  

ི་ནང་གསང་ག མ་བོན་ ི་ ོ་འདོགས་བཅད།  དེ་ནས་ མ་ ས་གསང་འ ས་ག མ་ ིས།  

བོན་ལ་ ེ་ཚན་ག མ་ ་ ེས་ཏེ།  ་ ་མི་ག མ་ལ་བ ན།  དེ་ནས་ ོན་པ་ཉིད་ ང་འཁོར་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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བའི་ས་ལ།  འཁོར་ ི་དོགས་པའི་ཉམ་ང་བ་དང་བག་ཚ་བ་ ང་བས།  ི་ ལ་ ག་པའི་ག ང་

སོབ་ ི་ ོན་པར་བ ོས་ཏེ།  འོག་མིན་ ་གཤེགས་ནས།  ཡོངས་ ོགས་ལས།  ཡེ་གཤེན་ག ག་

ད་ ིས་ ི་ ལ་ ག་པ་ལ་ག ངས་པ།  ེ་བདག་ནི་སེམས་ཅན་དོན་ནི་རབ་ ་ ེད་པ་ ེ།  ། 

ིར་མི་ ོག་པའི་ས་ལས་ཡ་ཚད་མ་དཔག་ན།  །རབ་ ་ ིབ་པའི་ཆ་ལ་འ ེས་དོགས་པས།  །ས་

བ ་ཟིལ་ ིས་ནོན་པའི་ད ིངས་ད ིལ་ན།  །བོན་ ི་འཁོར་ལོ་ ོང་ག མ་བདག་བ ོར་ ིས།  ། 

ིད་པའི་ ལ་པོ་ ི་ ེ་ ལ་ ག་གིས།  ། ོན་པ་རིམ་པར་མཛད་པའི་གཉེར་བཞེས་ཤིག  །ཅེས་

ག ངས་ ེ།  འོད་དང་ ས་བ ོར་འོག་མིན་ ་གཤེགས་སོ།  །ཡོངས་ ོགས་དང་ ན་རིག་ལས།  

དེའི་ ས་ ་ཚ་ལོ་ ི་པ་ལགས་ཏེ།  ཞེས་སོ།  །དེ་ནས་གསང་འ ས་དང་ ག་ལ་ཡང་ ི་པར་ ོན་ 

ཏེ༑  འཆི་མེད་ ི་དངོས་ ོབ་ཡིན་པས་སོ།  །དེ་ ར་ན་གཤེན་རབ་ ི་ གས་ ལ་ ག་ལ་ཡིན་པ་

དང་འགལ་ཏེ།  ས་གོ་ལོག་པས་སོ་ཞེ་ན།  དེའི་གཤེན་རབ་དེ་ནི་ཚ་ལོ་འ མ་པར་ ོན་པའི་

ོགས་པའི་གཤེན་རབ་ཏེ།  མདོ་འ ས་ལས།  འ མ་པར་ ོན་པའི་གཤེན་རབ་དང་།  བ ་བར་

འ ོན་པའི་གཤེན་རབ་གཉིས་ ་བཤད་ལ།  མཆོད་ ེན་ ི་ག ང་ལས་ ང་།  འ མ་པའི་ ོན་

པ་གཤེན་རབ་དང་བ ་བའི་གཤེན་རབ་སོ་སོར་ག ངས་པར་ངེས་སོ།  ། ་ཡོངས་ ་དག་པ་

དང་།  ་ཡེ་ཤསེ་ ིང་པོ་ནི།  ་ ་རང་རང་གི་ཚ་ཚད་དོ།  ། ང་བ་མདོག་ཅན་ནི།  མཛད་ལས།  

ཚ་ལོ་ ོང་པར་བཤད་དོ།  ། ་བ ་པར་ ོན་པའི་མི་གཤེན་ཡོངས་དག་ནི།  ལ་པོ་ འི་དབང་

ག་དང་།  གཤེན་མ་གོལ་དད་པ་འ ལ་བ་དེ་ཉིད་དོ།  ། ་ ི་བཙན་པོ་ནི།  ོང་དང་བ འི་

མཚམས་ཙམ་ །  ཨོ་ ན་ ི་ ལ་རིགས་གཅིག་ཡིན་པར་མངོན་ཏེ།  ེ་མ་ག ང་ ང་ ་ ལ་

དང་།  ་རི་ ང་མ་ ང་དོ་དེ།  ཨོ་ ན་ ལ་ན་ཡོད་པར།  ཐེག་པ་རིམ་པ་མངོན་ ་བཤད་པའི་

མདོ་ལས་བཤད་དོ།  ། ་ ིའི་ ོབ་དཔོན་བོན་མོ་ ག་ཝེར་ལི་ཝེར་ཡང་།  མཛད་པ་ ག་ འི་

མདོ་དང་།  མ་དག་གཉིས་ཀ་མ ན་པར།  གཤེན་རབ་དང་ ས་མཉམ་པར་བཤད་དོ།  །དེས་

ན་བོད་ ལ་ ་ ི་དང་།  གོང་མ་ཆེ་ ག་གི་ ་ ི་ནི་ ས་མི་མ ངས་ལ།  བོད་ ལ་ ་ ི་ནི་

གཤེན་རབ་ ི་ཞལ་མ་ ེབས་ཙམ་ ་མངོན་ནོ།  །དེ་ ར་ན་འཆི་མེད་ནས་ ་ ི་ཡན།  བ ད་པ་

ང་ཆད་ ་འ ར་ཏེ།  ལ་ ག་ ི།  ཡོངས་དག་ ་བ །  ང་བ་མདོག་ཅན་ ོང་པར་བཤད་

པས་སོ་ཞེ་ན།  མི་དང་མ ན་ ང་དེ་ལས་མ་བ གས་ན་ཡང་།  མཁའ་ ོད་རིག་འཛན་ ི་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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གནས་ན་བ གས་པས་མི་འགལ་ཏེ།  ས་ལམ་ལས།  ས་ཐོབ་ཚ་ལ་དབང་བའི་ ིར།  ། ངས་མེད་

བ གས་ ང་གཞོན་པར་གནས།  །ཞེས་སོ།  །དེ་ནས་འཆི་མེད་ག ག་ ད་དེ་འོག་མིན་ ་ ོ་

ངས་པས།   ་ན་མེད་པའི་ས་ཐོབ་ནས།   བ ་བའི་ ོན་པར་ ོན་པའོ།  ། 

ག མ་པ་ཐ་མར་སངས་ ས་ ལ་ལ་གཉིས་ཏེ།  སངས་ ས་ ལ་དངོས་དང་སངས་ ས་

ནས་འ ོ་དོན་ལ་ ོན་ ལ་ལོ།  །དང་པོ་སངས་ ས་ ལ་དངོས་ནི།  ར་བཤད་པ་ ར་ས་བ འི་

དངོས་གཞི་ལ།  ལོངས་ ོད་ ོགས་ ས་ ིན་ ིས་བ བས་པ་དང་དབང་བ ར་བ་ཐོབ་ནས།  ས་

དེའི་ཐ་མ་ལ་ཤེས་རབ་ ི་ ལ་ཡོངས་ ་ ོགས་ཏེ།  ག ང་ ང་ ་ འི་ཏིང་ངེ་འཛན་ ིས་ཤེས་

འི་ ིབ་པ་ ་ཞིང་ ་བ་ཡང་ ངས་ནས།  འཁོར་འདས་ ི་ཤེས་ ་ཐམས་ཅད་ ད་ཅིག་མ་

གཅིག་ལ་ གས་ ་ ད་དེ།  ་ མ་པ་ག མ་ ིས་བ ས་པའི་ད ིངས་དང་ཡེ་ཤེས་གཉིས་ ་ 

མེད་པའི་མི་གནས་ ་ངན་ལས་འདས་པའི་བདག་ཉིད་ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་མིང་ཅན་དེ་མངོན་ 

མ་ ་མཛད་ནས།  འ ས་ ་དོན་ ི་ས་ག མ་ལ་ ་ག མ་ ན་ བ་ ་སངས་ ས་པ་ཡིན་ཏེ།  

མདོ་ལས།  ིད་པའི་ ེ ་གསལ་བ་དེ།  །ཡེ་ཤེས་ འི་ ོན་པ་ཡིས།  །ཤེས་ འི་ ིབ་པ་འ ང་བའི་

ས༑  ༑ཐགོས་མདེ་ ལ་པའི་ ར་འ ར་རོ།  །ཞསེ་དང་།  ཡང་དེ་ཉིད་ལས།  ོན་ཚ་ཐོག་མ་མེད་

པའི་གོང་གནས་ །  །དགེ་བའི་ལས་ལ་དཀའ་བ་ ་ཚགས་ ད།  །ཡོན་ཏན་དེ་ཡིས་ས་རིམ་པ་

ད ་ལ་ཉོན་མོངས་པའི་ ིབ་པ་ ངས་ནས།  ་བསོད་ནམས་ ི་ཚགས་ ོགས་པས།  ཡེ་ཤེས་ ི་

་དང་འཇིག་ ནེ་ ི་ ་གཉིས་ ི་བར་ །  བར་ ་འོད་གསལ་ཞེས་ ་བར་ ེས།  དེ་ནས་གནམ་

རིམ་པ་བ ་ག མ་ལ་ཏིང་ངེ་འཛན་ ི་ ོ་ནས་བ གས་ནས།  ཡེ་ཤེས་ འི་ ོན་པ་ལ་ཤེས་རབ་

བ ེད་ཅིང་ ོ་ ལ་ ངས་པས།  ཤེས་ འི་ ིབ་པ་ ང་ནས་འ ས་ ་ཡེ་ཤེས་ ི་ཚགས་ ོགས།  

ཡོན་ཏན་དེ་ ་ ་ཚང་བས་བོན་ ི་ ་དང་ ན།   ཞེས་སོ།  ། 

གཉིས་པ་འ ོ་བའི་དོན་ལ་ ོན་ ལ་ལ་གཉིས་ཏེ།  མདོར་བ ན་པ་དང་།  ས་པར་

བཤད་པའོ།  །དང་པོ་མདོར་བ ན་པ་ནི།  མདོ་ལས།  བདག་མཐར་ བ་པ་ ོགས་པའི་ ས་ ིང་

ལ༑  ༑གཞན་དག་སེམས་ཅན་འ ེན་པའི་ ོན་ལམ་བཏབ།  །མི་མཇེད་འ ལ་བའི་ ོན་ལམ་

བཏབ་པའི་མ ས།  །ད་ འི་གནས་འདིར་འ ནེ་པའི་ ོན་པར་འོང་།  །ཞེས་པས།  ད ིངས་རང་

བཞིན་ ིས་ མ་པར་དག་པའི་ ང་ ་ ོ་ ར་ ི་ ི་མ་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་ནས།  བོན་ འི་ངོ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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བོར་ ར་པ་དེ་ཉིད།  ག ལ་ ་ལ་ག གས་ འི་ ང་བ་ཤར་ཏེ།  དག་པའི་འཁོར་ག ང་ ང་

སེམས་དཔའ་ མས་ལ་ལོངས་ འི་ མ་པར་འ ང་ལ།  མ་དག་པའི་འཁོར་སོ་ ེ་ མས་ལ་ ལ་

འི་ མ་པར་འ ང་ ེ།  མདོ་ལས།  བོན་ ི་ ་དང་ ན་པའི་འ ོ་དོན་ ་ལག་ ད།  །བོན་ ི་

་ལ་ ོགས་པའི་ ་བ ེད་ནས།  །འ ལ་བའི་ཞིང་ཁམས་ཤེས་ འི་ ིབ་པ་ ངས།  ། ོགས་པའི་

་ལས་ ལ་པའི་ ་བ ེད་ནས།  །འ ལ་བའི་ཞིང་ཁམས་ཉོན་མོངས་ ིབ་པ་ ངས།  །ཞེས་སོ།  ། 

ཡང་དེ་ཉིད་ལས།  གནམ་རིམ་པ་བ ་ག མ་ ི་ ེང་ ་མི་ ང་བའི་ ང་བ་དང་ཚགས་ཏེ།  

བོན་ཉིད་ཡེ་ནས་ཅི་ཡང་མི་ ང་བ་ལ།  ང་བའི་བོན་ ་དངོས་ ་ བ།  བོན་ ་ཡེ་དག་མཁའ་

ར་མཉམ་པ་ལས།  ན་མོང་མ་ཡིན་ ོགས་ ་དངོས་ ་ བ།  ོགས་ ་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་ ོང་

ད ིལ་ནས།  ལ་ ་ཅི་ ར་འ ལ་བའི་དངོས་པོ་མཚན་མར་ བ།  བོན་ཉིད་སེམས་ཉིད་ནམ་

མཁའི་ད ིངས་ཉིད་ག མ།  ཡེ་ནས་ ེ་བ་མེད་པ་ལ་ ེ་བའི་ཆོ་འ ལ་ ང་།  ེ་ཙམ་ཉིད་ན་ ེ་

བ་མེད།   ཡོན་ཏན་དེ་ ་ ་དང་ ན་པས་འ ོ་དོན་ ས།   ཞེས་ག ངས་སོ།  ། 

གཉིས་པ་ ས་པར་བཤད་པ་ནི།  མདོ་ལས།  ང་ ིད་ཡེ་ ིད་ས་ལེར་ ོན་པས་ ོན།  ། 

འ ོ་བ་སེམས་ཅན་ ་ ར་ ོབ་པས་པ།  །ཞེས་པ་འདི་ལ་ག མ་ ེ།  བོན་ ་ལོངས་ ་ ལ་ ་

ག མ་ ི་ ོན་ ལ་ལོ།  །དང་པོ་བོན་ འི་ ོན་ ལ་ལ་ཡང་གཉིས་ཏེ།  ང་མེད་བོན་ འི་

གནས་ གས་དང་།  ང་བཅས་བོན་ འི་ ོན་ ལ་ལོ།  །དང་པོ་ ང་མེད་བོན་ འི་གནས་

གས་ནི།  ་ ག་རང་འ ེལ་ལས།  ཡེ་ཉིད་ ི་ ོན་པ་ ་བ་ནི་རང་ཤེས་རིག་གི་ ལ་པོ་ ན་

གཞི་ ང་ བ་ ི་སེམས་ཡེ་ནས་ མ་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པས་ཡེ་ཉིད་ ི་ ོན་པའོ།  །ཞེས་པས།  

བོན་ འི་ངོ་བོ་ནི་ད ིངས་ ི་མ་མེད་པ་བསམ་བ ོད་ལས་འདས་པས།  གང་ ་ཡང་བ ན་ ་

མེད་དེ།  ཡར་མེ་བས།  བ ོད་མེད་དོན་དམ་དམིགས་མེད་བོན་ ི་ །  །ཞེས་སོ།  །འོ་ན་གཞི་

འ ས་ད ེར་མེད་ ་འ ར་རོ་ཟེར་ན།  དོན་ ་འདོད་ལ།  ་བའི་ ང་ལས།  ོན་མེད་ད་མེད་

མ་ཡིན་གདོད་ནས་ མ་པར་དག  །དག་དང་མ་དག་ཚག་གི་མཚན་དང་ ལ།  །ཞེས་སོ།  །ཐ་

ད་ཙམ་ ་གཞི་ ི་བཅས།  འ ས་ ་ ི་ ལ་ ་འདོད་པའོ།  །གཞི་ཀ་ནས་དག་པའི་གནས་ན།  

རིག་པ་རང་ཤར་བར་ ོན་པས།  སེམས་དང་ ོ་ཡིད་ལ་སོགས་པའི་འཁོར་ལ།  གས་ ེ་ ིན་

བས་ ིས་བ བ་པར་ ེད་པ་ ེ།  ོན་མ་ལས།  གནས་ ན་གཞི་ ང་ བ་ ི་སེམས།  བ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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བདལ་ཆེན་པོ་ ོགས་རིས་དང་ ལ་བ་འདི་ནི་བོན་ ི་ད ིངས་ཡིན་ལ།  གནས་དེ་ན་རང་གི་

རིག་པའམ་ཀ་དག་ཆེན་པོ་བ གས་པ་ནི།  བོན་ ི་ ་དེ་རང་ལ་ཤར་བས།  །བོན་ འི་ཞིང་

ཁམས་རང་ལ་གནས།  །ཞེས་སོ།  །རང་བཞིན་མ་ བ་པ་ ་དང་ ན་ཏེ།  ་འཁོར་བཀའ་གནས་

ས་མ་ བ་པ་ ེ།  ད ིངས་ ི་ཆ་ཡིན་པས་སོ།  །ད ེ་བ་ནི་གཅིག་དང་སོ་སོར་མ་ བ་ ེ་ཐིག་ལེ་

ཉག་གཅིག་གོ  །མ ན་དཔེ་ནམ་མཁའ་དག་པའི་ངོགས་དང་ད ེར་མེད་པ་ ེ།  མདོ་ལས།  བོན་

ཉིད་བདེན་པའི་ ་ནི་ནམ་མཁའ་བཞིན་ ་ ོང་།  །ཞེས་སོ།  ། ེད་ལས་ནམ་མཁས་ བ་ཚད་

གས་ ེས་འཛན་པ་ ེ།  ནམ་མཁའ་ཇི་བཞིན་ གས་ ེས་ བ་བོ།  །ཞེས་སོ།  །གཉིས་པ་ ང་

བཅས་བོན་ འི་ ོན་ ལ་ལ།  ཐ་ ད་ ་བ ་བཏགས་ན།  ག ང་ ང་ཡེ་ བ་ ི་ ད་ལས།  

སེམས་ཅན་ ི་ ན་ལས་ ི་བསོད་ནམས་ལས།  ། ང་ བ་སེམས་ལ་ཡི་གེ་ཨ་ག གས་གཅིག  ། 

ནམ་མཁའ་ད ིངས་ ་རང་བཞིན་ཡར་བ་ལས།  ། ིན་ བས་ ོབས་ ན་ག འི་ན་ ན་མོ་ཁབ་

ཙམ།  །དེ་ལས་ཟེར་འ ོས་ ་ག མ་གཞི་མར་ ིད།  །ཅེས་པས།  ང་མེད་བོན་ ར་ག ངས་

ང་།  ཨ་ ་ ང་བས་མཚན་བཅས་ ་ ར་ནས།  བ ེད་པའི་གཞི་ ས་ཏེ།  ད་ལས།  དེ་ལ་

རང་བཞིན་ ེད་པའི་ལས་དབང་གིས།  །ཨ་ལས་ཟེར་འ ོས་འོད་ ིས་ ཱ་ ་གསལ།  ། ་ ་ཡེ་

ཤེས་ ་ཡི་གཞི་མར་ ིད།  །ཅེས་ག ངས་སོ།  །བོན་ ་དེ་ཉིད་ ིས་ཚགས་ ་བ ོད་པའི་བོན་མ་

ག ངས་ ང་།  འ ོ་བའི་དོན་ ་ད ིངས་ མ་པར་དག་པའི་ངང་ཉིད་ལས།  ཨའི་འདོ་འ ོས་

པ་ལས་ ེད་པའི་གཞི་ ས་ནས།  སངས་ ས་ མས་འ ང་ཞིང་ཐམས་ཅད་མ ེན་ལ་མ་བ ིབས་ 

པར་གསལ་བ་ ེ།  ན་ མ་ཚགས་པ་ག མ་ ི་ ད་ལས།  ོན་པ་བོན་ ར་བ གས་ཙམ་ན།  ། 

འཁོར་ཡང་ ང་ བ་སེམས་དཔའི་འཁོར།  ། ང་ བ་སེམས་དཔའི་འཁོར་ མས་ལ།  ། ་དང་

་ངན་འདས་པར་ ོན།  །ཞེས་སོ།  ། 

གཉིས་པ་ གས་ ེའི་ ོན་པ་ནི།  ་ ག་རང་འ ེལ་ལས།  གས་ ེའི་ ོན་པ་ ་བ་ནི།  

ོན་པ་གཤེན་ ་འོད་དཀར་ ི།  གས་ ེ་ཆེན་པོའི་ ིན་ བས་ ིས།  མ་བཤད་ཅངི་མ་བ ན་

པ་མེད་པས་ གས་ ེའི་ ོན་པའོ།  །ཞེས་པས།  ོགས་ འི་ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་ ི་མ་མེད་པའོ།  །རང་

བཞིན་ངེས་པ་ ་དང་ ན་ཏེ།  ་ངེས་པ་ཡེ་ཤེས་གསལ་ཆ།  འཁོར་ངེས་པ་འཕགས་པ།  བོན་

ངེས་པ་ཐེག་ཆེན།  གནས་ངེས་པ་འོག་མིན།  ས་ངེས་པ་ ག་ ་བ གས་ཏེ།  ན་མོང་མ་ཡིན་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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པའི་ ོན་པ་ཡིན་པས་སོ།  །དེ་ལ་ད ེ་ན།  ིར་རིགས་ ་ལ་སོགས་མང་ན་ཡང་།  ེ་ ག་ ་

ག མ་ ེ།  ན་བཟང་ཚད་མེད་འ ལ་གཤེན་ག མ་ ི་འ ོན་ ལ་ལོ།  །དང་པོ་ ན་བཟང་གི་

ོན་ ལ་ནི།  རིག་འཛན་ གས་ ད་ལས།  ཱ་ ི་ ིང་པོ་ཨ་ཡི་རང་བཞིན་ལས།  ། ་མེད་འོད་

ལས་ ལ་པའི་མི་ཕོ་གཅིག  །དེ་ལ་མིང་འདོགས་མི་མེད་ནས།  །རང་མིང་རང་གིས་བཏགས་པ་

ནི༑  ༑ ན་ བ་ ོས་ ལ་ ན་ ་བཟང་པོ་ །  །ཞེས་ག ངས་པས།  འ ེལ་གཞི་ལས།  ས་ ན་

ནས་ ན་ ་ངན་མ་ ོང་བས་བཟང་པོ།  གཤེན་རབ་ཐམས་ཅད་ ི་ ་བའི་ ་ཡིན་པས་གཤེན་

༑  བག་ཆགས་དང་ ི་མས་མ་གོས་པས་འོད་དཀར་རོ།  །ཞེས་སོ།  །དེ་ལ་ཡང་གདགས་མེད་

དང་གདགས་ཡོད་གཉིས།  གདགས་མེད་ ི་ ན་བཟང་ནི།  ན་གཞི་ ང་ བ་ ི་སེམས་ཉིད།  

ཤེས་པ་ ད་ཅིག་གི་ ོན་ ་མ་སོང་བ་དེ་ཡིན་ཏེ།  གབ་པ་ལས།  སེམས་རང་ ང་གི་གཤེན་ ་

དཀར་པོ།  ཞེས་སོ།  །གདགས་ཡོད་ནི།  འོག་མིན་ ི་གནས་ན་ལངོས་ ོད་ ོགས་པའི་ །  ན་

བཟང་གཤེན་ ་མཚན་དང་དཔེ་ ད་ ན་པ་དེ་ཡིན་ཏེ།  ་ ག་རང་འ ེལ་ལས།  གདགས་

ཡོད་གཤེན་ ་འོད་དཀར་ནི།  མི་མངོན་པའི་ད ིངས་ན་ གས་ ེའི་མངའ་བདག  ཡེ་ཤེས་ ི་

ན་ཅན་ གས་ ེའི་འོད་ཟེར་ཡོངས་ལ་ བ་པའོ།  །ཞེས་ག ངས་པས།  ་དེ་ཉིད་ ི་ གས་

ེའི་འོད་ཟེར་དང་ ལ་པ་ལས།  ན་ ང་གཙ་འཁོར་ལ་སོགས་མང་ ་ ང་ཞིང་།  གཤེན་རབ་

ཐམས་ཅད་ ི་ ་བའི་ ་ཡིན་ཏེ།  ཐིག་ལེ་ད ིངས་འཆད་ལས།  གཤེན་ ་ ་བ་དེ་ཉིད་ལས།  ། 

བཞི་བ ་ ་ ་ཇི་ ར་ ེས།  །ཞེས་པ་ལས།  རིག་འཛན་ གས་ ད་ལས།  དེ་ཡི་འོད་ཟེར་ ེན་

་ཡར་བ་ལས།  །འཐོར་གསས་ མ་བ ་ ག་ ་ ང་།  ། མ་བ ་ ག་ འི་ཡང་བ ད་ལས།  ། 

ཞི་ ་བཞི་བ ་ ་ ་ ང་།  །འདོ་ཟེར་བར་ ་ཡར་བ་ལས།  །བདར་གསས་ཉི་ ི་ཆིག་ ོང་ ང་།  ། 

ཉི་ ི་ཆིག་ ོང་ཡང་བ ད་ལས།  ། ོ་ ལ་བ ད་ ་ ་ ག་ ང་།  །ཞེས་ག ངས་པས།  ན་

ང་ཞི་ ོ་གཙ་འཁོར་ལ་སོགས་ ་དེ་ལས་ ོན་པའོ།  །གཉིས་པ་ཚད་མེད་འོད་ ན་ནི།  རིག་

འཛན་ གས་ ད་ལས།  ནམ་མཁའ་ག ་འོད་ ལ་པ་ལས།  །ཚ་ ང་གཉིས་ ིས་རབ་ད གས་

པས།  །འོད་ ་ ང་ ིན་འ གས་པ་ལས།  །སེམས་ཅན་མི་ལ་འོད་ ི་ །  །བ ེ་སེམས་ གས་ ེའི་

བདག་ཉིད་ཅན།  །དེ་ལ་མིང་འདོགས་མི་མེད་ནས།  །ནམ་མཁའི་ད ིངས་ནས་མཚན་གསོལ་

བ༑  ༑ནམ་མཁའ་ད ིངས་ ི་མི་བོ་ཆེ།  །ཚད་མེད་ གས་ ེ་ ོགས་རིས་མེད།  །འོད་ལས་ ལ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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པའི་མིར་ ར་པས།  །ཚད་མེད་འོད་ ན་ག ང་ ང་ །  །ཞེས་སོ།  །ག མ་པ་འ ལ་གཤེན་ནི།  

ན་བཟང་བོན་ འི་འོད་ཟེར་ལས།  མི་ ོག་ གས་ ེའི་བདག་ཉིད་ཅན་ ི་ ་གཅིག་ ང་ ེ།  

དེ་ཡི་ གས་ ི་ ལ་པ་ལས།  །འ ར་མེད་ཟེར་ལས་ ར་ ལ་པས།  །འ ལ་གཤེན་ ང་ ན་ བ་

པའི་གཤེན།  ། ན་བཟང་ གས་ ི་འོད་ཟེར་ལས།  ། ་ག མ་ ལ་པའི་ ་ག མ་ ིད།  །ཅེས་

ད་ལས་ག ངས་སོ།  །མ ན་དཔེ་ནི་ཉི་ ་གཉིས་ཏེ།  མདོ་ལས།  ལོངས་ ོད་ ོགས་པའི་ ་ནི་

ཉི་ ་བཞིན་ ་གསལ།  །ཞེས་སོ།  ། ེད་ལས་ནི།  ས་བ འི་སེམས་དཔས་ཤེས་ ིབ་ ོང་བ་ ེ།  

མདོ་ལས།  ལོངས་ ོད་ ོགས་པའི་ ་ནི་ས་བ འི་སེམས་དཔའ་ མས་ལ་ཏིང་ངེ་འཛན་ ི་ ོ་

ནས་བོན་ མས་ ོན་ཞིང་བ གས་སོ།  །ཞེས་ག ངས་པས།  དེ་ ་ འི་ ་དེ་ག མ་ཡང་།  འོག་

མིན་འདའ་བ་མེད་པའི་ཕོ་ ང་ལ་སོགས་ན་བ གས་ནས།  ག ང་ ང་སེམས་དཔའི་ཤེས་ ིབ་

ོང་ཞིང་འ ོ་དོན་མཛད་པ་ཡིན་ཏེ།  ན་ མ་ཚགས་པ་ག མ་ ི་ ད་ལས་ ང་།  ོན་པ་

ལོངས་ ར་བ གས་ཙམ་ན།  །འཁོར་ཡང་ས་བ འི་སེམས་དཔས་བ ོར།  །ས་བ འི་སེམས་

དཔའི་འཁོར་ མས་ལ།  །ཤེས་ འི་ ིབ་པ་ ོང་པར་ ོན།  །ཞེས་ག ངས་སོ།  །དེ་ལ་འོག་མནི་ནི།  

གང་གི་ཡང་འོག་ ་མ་ ར་པས་འོག་མིན་ནོ།  །ད ེ་ན།  མ་ ད་ གས་ ེ་ཉི་མ་ལས།  འགོ་མིན་ 

ལ་ཡང་ག མ།  འཇིག་ ེན་འཁོར་བའི་འོག་མནི།  ན་ བ་གནས་ ི་འོག་མནི།  ཡང་དག་དོན་ 

ི་འོག་མིན་དང་ག མ།  ཞེས་སོ།  །དེ་ལ་འཁོར་བའི་འོག་མིན་ནི།  ག གས་ཁམས་བ ་བ ན་

ི་ཐོག་མ་འོག་མིན་གནམ་ ི་ འོ།  ། ན་ བ་གནས་ ི་འོག་མིན་ལ།  གས་ གས་ནི།  དོན་

འ ས་འ ེལ་ཆེན་ལས།  འོག་མིན་ ི་གནས་བ ་ག མ་ཡི་གེ་འཁོར་ལོ་ ོགས་ཆེན་ ི་ས།  ག་

པོ་བཀོད་པའི་ཞིང་ཁམས་མི་འདའ་ ན་ ི་ཕོ་ ང་།  ས་བ ་ཁོབ་འོག་ ་ ད་པའོ།  །ཞེས་སོ།  ། 

མདོ་ གས་ནི།  ་མེད་གོ་འཕང་ལས།  ག གས་ཁམས་བ ་བ ན་ཡ་ཐ་ན།  །འོག་མིན་ ་ཡི་ཕོ་

ང་ན།  ། ོགས་ ་གཤེན་ ་འོད་དཀར་བ གས།  །ཞེས་དང་།  མདོ་ལས།  ལོངས་ ོད་ ོགས་

པའི་ ་ནི།  འཁོར་གཙང་མ་རིགས་ ས་བ ོར་ནས་བ གས།  ཞེས་པ་དང་ཡང་མ ན་ནོ།  ། 

གཞན་ ེ་ཡང་འོག་མིན་གནས་ ི་ ་ནི།  ོང་ལས་དགོན་པའི་ ལ་ ་འཕགས་པས་ན།  འོག་

མིན་ ག་པོ་བཀོད་པ་ཡོད་པར་འདོད་དེ།  མདོ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས།  འོག་མིན་གནས་ནི་

ཉམས་དགའ་བ།  །གཙང་མའི་གནས་ ི་ ེང་ན་བ གས།  །ཡང་དག་སངས་ ས་དེར་སངས་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
 
 

  ‐ 241 ‐

ས།  ། ལ་པ་པོ་གཅིག་འདིར་སངས་ ས།  །ཞེས་སོ།  །ཡང་དག་དོན་ ི་འོག་མིན་ནི།  ད་ འི་

ང་བ་འདི་གནས་ ་དག་པ་དེ་ག་འོག་མིན་ཡིན་ ི།  དེ་ལས་གཞན་ ་མ་ བ་ ེ།  གསས་

མཁར་བ ེད་མི་དགོས་ན།  མི་གནས་སེམས་ ི་རང་བཞིན་ནི།  །མ་བཅོས་བོན་ ར་བ གས་

ཙམ་ན།  །གནས་ནི་ཡང་དག་འོག་མིན་ཏེ།  །ཞེས་དང་།  འ ེལ་ཉི་ལས།  འོག་མིན་ད ིངས་ ི་

གནས་དེ།  སངས་ ས་ཐམས་ཅད་ ི་བ གས་གནས་ཡིན་པས།  དངོས་ ་འ ས་ ས་ ་མ་ བ་ 

པ༑  མཐའ་ད ས་མེད་པ་སེམས་ཉིད་ ི་གནས་ཡིན་པས།  ཡོན་ཏན་ ན་ མ་ཚགས་པའོ།  ། 

ཞེས་སོ།  །དེ་ ར་འོག་མིན་ག མ་ལས།  ན་ བ་གནས་ ི་འོག་མིན་ནི།  ོགས་ ་ ན་བཟང་ 

གི་གནས་སོ།  ། གས་ ེ་ཡོན་ཏན་ ངས་ ི་ ོན་པའོ།  །དེས་ གས་སེམས་ངེས་དོན་ ི་བོན་

མས་ག ངས་ཤིང་།  དེ་ཡང་ཚག་ ་ ལ་ཙམ་མ་ག ངས་ལ།  ིན་ བས་ཏིང་ངེ་འཛན་ ི་ 

ོ་ནས་བཤད་དེ།  གབ་པ་ལས།  ིན་ བས་ ིས་བཤད་ནས།  རིག་པ་ཐབས་ ིས་བ ད་པའི་

མདོ།   ཞེས་སོ།  ། 

ག མ་པ་ ལ་པའི་ ོན་པ་ནི།  ་ ག་རང་འ ེལ་ལས།  ལ་པའི་ ོན་པ་ ་བ་ནི།  ཡེ་

གཤེན་ག ག་ ད་དང་གཤེན་རབ་མི་བོ་ལ་སོགས་པ།  གཤེན་ ་འོད་དཀར་ ི་ གས་ ེའི་ ལ་

པ་ལས་ ང་བའི་ ལ་པའི་ ོན་པ་ལགས་སོ།  །ཞེས་པས།  ལ་ འི་ངོ་བོ་ནི།  མོས་པ་ལ་ ་

ཚགས་ ་ ང་བའི་ག གས་བ ན་ནོ།  །རང་བཞིན་མ་ངེས་པ་ ་དང་ ན་ཏེ།  ་ངེས་མེད་

གང་མོས།  འཁོར་ ེ་འཕགས་ངེས་མེད།  བོན་ ང་དོན་ངེས་དོན་གང་འཚམ།  གནས་འདོད་

ག གས་ངེས་མེད།  ས་ངེས་མེད་རིང་ ང་ཅན་ཏེ།  ན་མོང་གི་ ོན་པ་ཡིན་པས་སོ།  །ད ེ་ན་

ེ་བ་ ག་བ ་ལ་སོགས་པ་ ེ།  ི་ ད་ལས།  ལ་ ་ ེ་བ་ ག་བ ་ ངས་མང་ཡང་།  །ཞེས་

ག ངས་ན་ཡང་།   ད་ལན་འདིར་ཡེ་གཤེན་ག ག་ ད་དང་གཤེན་རབ་ ི་ ོན་ ལ་ལོ།  ། 

དང་པོ་ཡེ་གཤེན་ ི་ ོན་ ལ་ལ་ཡང་།  མངལ་ ེས་ ོང་ ེས་བ ས་ ེས་སོ།  །དང་པོ་

མངལ་ ེས་ ི་ལོ་ ས་ནི་གོང་ ་བ ན་ལ།  གཉིས་པ་ ོང་ ེས་ནི་གསས་མཁར་ མ་བ ་ ག་

འི་འ མ་ལས།  ང་གིས་མེ་བཏེགས་མེས་ ་བཏེགས།  ས་ས་བཏེགས།  ས་ལ་ཟིལ་པ་ཉ་མགི་

ཙམ་ཞིག་ ིད།  དེ་ཇེ་ཆེ་ལ་མཚ་མེ་ལོང་གང་ ིད།  དེ་ལ་རིན་པོ་ཆེའི་ ོ་ང་འོད་འ ོ་བ་ཞིག་

ང་།  དེའི་ནང་ ་ག འི་མི་ཕོ་ལ་གསེར་ ི་ ིན་མ་ཅན་ལ་བསེའི་སེན་མོ་ཡོད་པ།  ི་ག ག་ 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ན་རིན་པོ་ཆེའི་ཅོད་པན་འོད་འ ོ་བ།  ད ལ་བའི་ད ིངས་ན་ཤེལ་ ི་མདོངས་ ང་མཐེབ་ལོང་

གང་གིས།  མི་མཐོང་བ་ཐམས་ཅད་མཐོང་བ་ཞིག་ ང་།  དེ་ཡེ་ནས་གཤེན་ ་ ོན་པས་ཡེ་

གཤེན།  ི་ག ག་ན་རིན་པོ་ཆེའི་ཅོད་པན་ག ག་ ད་འ ་བས་ག ག་ ད་ ེ།  ཡེ་གཤེན་

ག ག་ ད་ ་མཚན་གསོལ་ལ།ོ  །ཞེས་སོ།  །གཉསི་པ་ ས་ ེས་ནི།  ཡང་ ེ་ ངོ་ཆེན་ལས།  ལ་

ནགས་ ི་ ་བ་ཚལ་ན།  ལ་པོ་ གས་པའི་འཁོར་ལོ་ཅན་ལ།  ོན་པོ་ད ེལ་སེང་ ་བ་ ་བ་

ཡོད་པས།  ང་པོ་ཆེ་ཏི་ཤི་བི་ར་ ོར་ནས་ཚལ་ ་ ིན་པས།  ང་པོ་ཆེས་ ་མིག་ ོ་སངས་ལ་

་འ ངས་ནས།  ཤེལ་ ི་ ག་བཟང་ལ་ཉན་པའི་ ལ་ ་འ ག  དེར་ ོན་པོས་ ང་ཉན་པས།  

ཤིན་ ་ ན་པའི་ག ང་ཞིག་ གས་པ།  ོན་པོ་སོང་ནས་ ལ་པོ་ལ་ ས་པས།  ལ་པོ་ན་རེ།  

ག་འདི་མེ་ལ་ ེགས་ལ།  ལོག་ ེད་ཅན་ཞིག་ཡིན་ན་ཚག་ནས་འ ོ།  ལ་པའི་ ་ཞིག་ཡིན་ན་

ོན་ཏེ་ཡོང་ག ངས་ཏེ།  ོན་པོ་ལ་སོགས་འཁོར་ མས་ ིས་བ ེགས་པས།  ཐལ་བ་མེ་ཏོག་ ་

་ ང་གིས་སོང་བའི་ནང་ན།  ཤེལ་ ི་མི་དཀར་པོ་ལ།  ་ མ་ཝ་རའི་ག ག་ ད་ཆག་གང་

ཡོད་པ་ཞིག་ ོན།  དེ་ལ་ ལ་པོས་ ས་པ།  ེ་ ེད་དང་པོ་གང་ནས་ ོན།  བར་ ་གང་ ་

གནས།  ཐ་མ་གང་ ་གཤེགས་ཞེས་ ས་པས།  ལ་པའི་ ་དེས་བཀའ་བ ལ་པ།  དང་པོ་ཡེ་ཀ་

དག་ ོང་ནས་འོངས།  བར་ ་ བ་བདལ་ཆེན་པོའི་ ོང་ན་གནས།  ཐ་མ་ ེ་འགག་མེད་པའི་

ད ིངས་ ་འ ོ།  ཞེས་ག ངས་སོ།  །དེ་ལ་མཚན་ག མ་ ེ།  འ ེལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ ེང་བ་ལས།  

ི་ ས་ ་ ིད་གཤེན་ག ག་ ད།  ནང་ ས་ ་འཆི་མེད་ག ག་ ད།  གསང་ ས་ ་ཡེ་གཤེན་

ག ག་ ད།   ཅེས་སོ།  ། 

གཉིས་པ་གཤེན་རབ་ ི་ ོན་ ལ་ལ་གཉིས་ཏེ།  ་གཤེན་ ིད་པ་ག མ་ ི་ལོ་ ས་དང་།  

ོན་ ལ་དངོས་སོ།  །དང་པོ་ལོ་ ས་ནི།  ་མེད་གོ་འཕང་ལས།  འ ོ་བ་རབ་ ་འ ེན་པ་ཞ་ ་

་ ་མཚའི་འོད་ ་བ་ན།  ོན་ ི་བ ལ་པ་མ་ཞིག་པས།  གེ་སར་ཅན་ ི་མེ་ཏོག་ ་ མ་ཝ་ར་

ཞིག་ཡོད་དོ།  །དེ་ན་གཏོ་ཤེས་རབ་ཉི་ ལ་ ི་ །  གཏོ་འ མ་ ི་ ོག་གི་ ོན་མ་འཛན་ཞེས་ ་

བ་བ གས་ཏེ།  དེའི་ ང་ ་ དི་པའི་ ེ ་ ང་ག མ་ ིས།  ིད་པའི་བོན་ཟབ་མོ་ ང་བ་ ་བ་

ཉན་ཏེ།  གཅིག་ནི་རི་བོ་ ོས་ངད་ན།  ིད་པ་ག ང་ ང་པད་མ་འོད་ ང་གི་ །  ིད་པའི་

ེ ་དག་པའོ།  །གཅིག་ནི་མང་ག་ ་མཚ་ ིའི་ཕོ་ ང་ན།  གཤེན་ ོ་ ན་འོད་འ ོའི་ །  ིད་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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པའི་ ེ ་ཤེས་པའོ།  །གཅིག་ནི་ཞ་ ་ ་ ་མཚ་ན།  ་ མས་པ་ ོག་འ ིན་ ི་ །  འི་ ེ ་

གསལ་བའོ།  ། ེ ་ ང་དེ་ག མ་ཡང་འ ོ་བ་སེམས་ཅན་ ི་དོན་ལ་མོས་པས།  ིང་ ེ་ མས་

སེམས་དང་ ན་པ་ག མ་ཡིན་ཏེ།  དེ་ མས་ལ་ ོབ་དཔོན་འ མ་ ི་ ོག་གི་ ེ་ཅན་ ིས།  འ ོ་

བ་སེམས་ཅན་ ི་ ོན་པར་འ ོ་བའི་ ང་ཕོག་ ེ།  ེ་ ེ ་ ང་ ེད་ག མ་ཚ་ལོ་བ ་བའི་ ས་

༑  ིད་པའི་བ ད་ ་གཤེགས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་བ ལ་ནས་དབང་བ ར་བས།  ེ ་དག་པ་

ནི་ ིད་པ་སངས་པོ་འ མ་ ི་ཡིན་ཏེ།  མེས་ ི་དེ་ཡང་བ ན་པོ་དང་།  ནམ་མཁའ་འ ལ་མོ་ཆེ་

གཉིས་ ི་ ས་ ་འ ངས་ནས།  ེ་ད འི་ ད་ཐམས་ཅད་ ིད་ཅིང་ ལ་ནས།  ག གས་ཁམས་

བ ་བ ན་ ི་ཡ་ཐ།  འོག་མིན་ ་གནས་ ི་ ང་ ོགས།  ིད་པ་ཡེ་སངས་ ི་གནས་ཞེས་ ་བ་

ན༑  འ ོ་བ་སེམས་ཅན་ ི་དོན་ ་ ིད་པ་བོན་ ི་འཁོར་ལོ་བ ོར།  ཞེས་ག ངས་སོ།  །དེའི་

མཚན་ཉིད་ནི།  འཁོར་འདས་མ་ ས་ ིད་པས་ ིད།  ག་ འི་ཉོན་མོངས་སངས་པས་སངས།  

འ མ་ ེ་སིལ་ ར་འཆད་ཅིང་ ོན་པས་འ མ།  ཡོན་ཏན་འ མ་དང་ ི་ ་ ན་པས་ ི།  དེས་

ན་སངས་པོ་འ མ་ ིའོ།  །ཞེས་མདོ་ ན་ལས་ག ངས་སོ།  ། ེ ་གསལ་བ་ལ་ ེ ་ ང་ཤེས་པ་

་བ་དེས།  ང་ནི་ལོངས་ ོད་ ོགས་པའི་ ་ ་བ་ཡིན་པས།  འོག་མིན་འདའ་བ་མེད་པ་བོན་ ི་

ཕོ་ ང་ །  ་ མས་ ན་ལ་བོན་ ི་འཁོར་ལོ་བདག་གིས་བ ོར་འཚལ་ ིས།  ེད་ནི་ གས་ ེ་

ལ་པའི་ ་ ་བ་ཡིན་པས།  འ ོ་ ག་ ན་ལ་བོན་ ི་འཁོར་ལོ་བ ོར་བར་མཛད།  ེད་ ི་

གས་ ེ་བདག་གིས་བ ེད།  ཅེས་བཀའ་བ ལ་ཏེ།  གཙང་མ་རིགས་ ི་ཡ་ཐ་འོག་མིན་ ི་

གནས་ན།  ོགས་ ་གཤེན་ ་འོད་དཀར་བ གས་ཏེ།  ན་ལ་ བ་པ་ནམ་མཁའ་ ་ །  ཟད་

པ་མེད་པ་ས་གཞི་ ་ །  ན་ཆད་མེད་པ་ ་ ན་ ་ །  ཡོངས་ལ་ བ་པ་ཉི་ ་ ་ ་དང་བཞི་

ཤར་ནས།  ཁམས་ག མ་ཐམས་ཅད་ གས་ ེས་གཟིགས་ཤིང་།  ག ང་ ང་སེམས་དཔའ་

མས་དང་བསམ་གཏན་བཞི་བའི་ ་ མས་ལ།  ཏིང་འཛན་ ི་ ོ་ནས་བོན་ ོན།  ཞེས་ག ངས་

སོ༑   ༑གོང་གི་ ོགས་ ་གཤེན་ ་འོད་དཀར་དེ་ཉིད་དོ།  ། 

གཉིས་པ་ ོན་ ལ་དང་པོ་ནི།  ིད་པའི་ ེ ་གསལ་བ་དེས།  འ མ་ ི་ ོག་གི་ ེ་ཅན་

ལ་ཤེས་རབ་ ངས།  ཡི་དམ་ ་ལ་ ང་མནོས་པས།  ཐོགས་མེད་ ལ་པའི་ ར་ ར་ནས།  འ ོ་

བ་སེམས་ཅན་དོན་ལ་ ོན་པ་ལགས་ཏེ།  དང་པོ་འོག་མིན་ ི་གནས་ནས།  ཡེ་གཤེན་ག ང་ ང་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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སེམས་དཔའི་འཁོར་དང་བཅས་ནས་ ོན།  དེ་ནས་བསམ་གཏན་རིགས་བཞིའི་གནས་ །  ་

འ ལ་ ི་འོད་ཟརེ་དང་བཅས་ནས་ ོན།  དེ་ནས་དགའ་ ན་ ་ིགནས་ །  གཡེན་ཁམས་འ ལ་

བའི་ ་འཁོར་དང་བཅས་ནས་ ོན།  དེ་ནས་རི་རབ་ ི་ ེ་མོར་ མ་ ་ ་ག མ་ ི་གནས་ །  

་མ ་ཆེན་ མས་དམ་ལ་བཏགས་ཏེ།  ག ང་ ང་བོན་ ི་བ ན་པ་ ང་བའི་དབང་བ ར།  

་མ་ཡིན་ ི་ ེ་རིགས་སེམས་ཅན་ལ་གནོད་འགལ་ཆེ་བས།  གནས་རིགས་ མ་ ་ ་ག མ་ །  

ལ་པའི་བོན་པོ་ མ་ ་ ་ག མ་ ་ ལ་ནས་འ ལ་ ་བཏང་།  དེ་ནས་ ོན་པ་རི་རབ་ ི་ ེ་

ནས་དགོངས་ཚད་ མ་པ་ ་དགོངས་ཏེ།  འོད་དཀར་པོ་མདའ་གང་ ་ ལ་ནས།  ཡབ་ ལ་

བོན་ཐོད་དཀར།  མ་ཡོ་ ི་ ལ་བཞད་མའི་ ས་ ་འ ངས་ཏ།ེ  ལོའི་དང་པོ་ཤིང་ཕོ་ ི་བ།  ་

བའི་དང་པོ་ད ིད་ ་ར་བ།  ཞག་གི་དང་པོ་ཚས་བཅོ་ །  ར་མའི་དང་པོ་ ལ་ ི་ ་གོང་།  

ས་ཚད་ ི་དང་པོ་ནམ་ལངས་ལ་ ེ་བ་བཞེས་སོ།  ། མ་ ིས་གཟིགས་པས།  ས་དེ་རིན་པོ་ཆེ་

དར་དཀར་ལ་འ ར་བ་འ ་བ།  ི་དཀར་ལ་ནང་བ ་བ་ཞགི་གདའོ་ཞེས་པས།  ་བ་ ་མདོག་

དཀར་པོ་ཡིན་ནོ།  །ཁམས་བ ད་ལས།  ཞལ་མདོག་ནི་ འི་ཆ་ ད་ཡིན་ལ།  དཀར་ལ་དངས་པ་

གངས་ལ་ཉི་མ་ཤར་བ་འ ་བ།  མཚན་ ི་མེ་ཏོག་ལགས་ཞེས་སོ།  །མ ན་དཔེ་གཞའ་ཚན་ ་ ་ 

ེ༑  མདོ་ལས།  ཅིར་ཡང་ ལ་པའི་ ་ནི་གཞའ་ཚན་བཞིན་ ་བ ་ཞེས་སོ།  ། ེད་ལས་ག ལ་ 

་ལ་གང་འ ལ་ ི་བོན་ ོན་ཅིང་།  ཉོན་མོངས་པའི་ ིབ་པ་ ང་བ་ ེ།  ན་ མ་ཚགས་པ་

ག མ་ ི་ ད་ལས།  ོན་པ་ ལ་ ་བ གས་ཙམ་ན།  །འཁོར་ཡང་ཁམས་ག མ་ ད་ ག་

འཁོར།  །ཁམས་ག མ་ ད་ ག་འཁོར་ མས་ལ།  །ཡིད་བཞིན་དབང་པོ་གང་འཐད་ ོན།  ། 

ཞེས་ག ངས་སོ།  ། 

གཉིས་པ་གང་ཞིག་འ ོ་དོན་མཛད་ ལ་ལ་ཡང་གཉིས་ཏེ།  གཤེན་རབ་ ི་མཛད་པ་ ད་

པར་ ་བཤད་པ་དང་།  བཤད་པ་དེ་འཁོར་ ིས་བ ས་ ལ་ལོ།  །དང་པོ་མཛད་པ་ནི།  ིར་ ག་ 

་ལ་སོགས་ག ངས་ན་ཡང་།  ད་རེས་འདིར་བ ་གཉིས་ ་ ོན་ཏེ།  ེ་བཞེས་བ ན་ ེལ་འ ོ་

གཉིས་བ ལ་བ་བཞི།  །ཁབ་བཞེས་ ས་ ལ་འ ོ་དོན་མཛད་པ་བ ན།  །བ ད་ མས་བ ལ་

ནས་བ ན་པ་བཞག་པ་ད །  ། ིམ་ ངས་འཁོར་ ངས་འདས་ ལ་བ ན་དང་བ ་གཉིས་སོ།  ། 

དེ་ལ་དང་པོ་ ེ་བ་བཞེས་པ་ལ་གཉིས་ཏེ།  གནས་གང་ ་ ེ་བ་བཞེས་པ་དང་།  ལ་ཇི་ ར་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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བཞེས་པའོ།  །དང་པོ་གནས་ནི།  མདོ་འ ས་ལས།  གནས་མཆོག་འོལ་མོ་ ང་རིང་ ེ།  ། ོ་

འཛམ་ ་ ིང་གི་ བ་ ང་ན།  ། ་ ད་འཛན་ ི་ ོ་ཡི་ ོགས།  །འཛམ་ ་ ིཀྵ་ཤིང་གི་ །  །རི་

བོ་གངས་ཆེན་ཏེ་སེའི་ ང་།  །མཚ་ནི་མ་པང་ག ་མཚའི་འ མ།  ། ་བོ་ཆེན་པོ་བཞི་འ ས་

མགོ  ། ོས་རི་ངད་ ན་ཉེ་བའི་ས།  །རི་ནག་ད ་འ ས་ར་བ་ ེ།  ། ་བོ་པ ་སི ས་བཅད།  ། 

ས་ག མ་ ོན་པ་འ ང་བའི་ཞིང་།  །ངོ་མཚར་ ད་ ་ ང་བའི་གནས།  །ས་ནི་པད་མ་འདབ་

བ ད་འ །  །བ ་ཤིས་མེ་ཏོག་ ད་འབར་ ེས།  །རི་ནི་ག ང་ ང་ད ་བ ེགས་རི།  །གནམ་ནི་

འཁོར་ལོ་ ིབས་བ ད་འ །  །ཞེས་ག ངས་པས།  གནས་ནི་ ི་མིང་ ག་གཟིག  ོས་གནས་

མཆོག་འོལ་མོ་ ང་རིང་ནི།  ོ་འཛམ་ ་ ིང་གི་ བ་ ང་ན།  །ཞེས་པས།  འཛམ་ ་ ིང་གི་ས་

ཚགས་ ི་ད ས་གངས་ཅན་ ི་ ང་ བ་བོ།  ། ་ ད་འཛན་ ི་ ོ་ ོགས།  ཞེས་པ།  རི་བ ན་ ི་

ི་ནས་བ ོར་བའི་ ་ ད་དེའི་ ོ་ ོགས་སོ།  །འཛམ་ ་ ིཀྵ་ཤིང་གི་ །  །ཞེས་པ།  ཨ་ཀ་ འི་

ཚལ་དང་།  ་ ་ཀའི་ཚལ་དང་།  བ་ ་རའི་ཚལ་དང་།  ཚལ་ཆེན་པོ་ མས་ཕར་བ ལ་བ་ན།  

ཤིང་འཛམ་ ་ཞེས་ ་བ་ ིང་པོ་གསེར་ལ་འདབ་མ་ག ་ ་འ ག་པ་ཞིག་ཡོད།  འ ས་ ་ཡང་

དེ་ ར་ ་ཡོད་པའི་འ མ་མོ།  །རི་བོ་གངས་ཆེན་ཏི་སེའི་ ང་ཞེས་པ།  གནས་དེ་ན་ཏི་སེ་ཞེས་

་བ།  ེ་མོ་གངས་ལ་ ་བ་ ག  ད ིབས་ཤལེ་ ི་མཆོད་ ནེ་འ ་བ་ཡོད།  མཚ་ནི་མ་པང་ག ་

མཚའི་འ མ་ཞེས་པ།  ་ཞེང་ལ་དཔག་ཚད་ ་བ ་ཡོད་པའི་མཚ།  ་ ལ་མལ་ ོས་ལ་ ལ་

རིགས་ ོང་གིས་བ ོར་ནས་གནས་སོ།  ། ་བོ་ཆེན་པོ་བཞི་འ ས་མགོ་ཞེས་པ།  གང་ ་ ང་ཆེན་ 

ཁ་ནས་ད ལ་ ི་ ེ་མ་འ ེན་ཅིང་འབབ།  སི་ཏ་སེང་གེའི་ཁ་ནས་ ོ་ ེའི་ ེ་མ་འ ེན་ཅིང་

འབབ།  སི ་ ་ འི་ཁ་ནས་གསེར་ ི་ ེ་མ་འ ེན་ཅིང་འབབ།  པ ་ འི་ཁ་ནས་བཻ ་ ོན་པོ་

འ ེན་ཅིང་འབབ།  ་དེ་བཞིས་མལ་ ོས་ལ།  ལན་བ ན་བ ན་གཡས་བ ོར་ ་བ ོར་ནས་

ོགས་བཞིར་འབབ།  དེའི་བར་མཚམས་ཐམས་ཅད་ ྤལ་དང་པད་མ་ལ་སོགས་པའི་མེ་ཏོག་

་མ་ ་ཚགས་དང་།  རིན་པོ་ཆེའི་ ོན་ཤིང་ ་ཚགས་པས་གང་བར་གནས་སོ།  ། ོས་རི་ངད་

ན་ཉེ་བའི་ས།  ཞེས་པ་ནི།  རི་དེ་ལ་ ོས་ ་ མ་བ ་ ག་ ་ཚང་ཞིང་།  མཛས་པ་མེ་ཏོག་གི་

མ་ ་ཆགས་པ་ལས།  ་མིག་བ ད་ ་ ་གཉིས་འབབ་པའོ།  །རི་ནག་ད ་འ ས་ར་བ་ ེ་

ཞེས་པ།  འཛམ་ ་ ིང་འདི་ལ་རི་ནག་པོ་ད ས་བ ོར་ནས་ཡོད་པའོ།  ། ་བོ་པ ་སི ས་བཅད་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ཅེས་པ།  པ ་དང་ན་ར་ ཱ་ར་ལ་སོགས་པ་ ག་གཟིག་ནས་པར་སིག  དེ་ནས་ ་གར་ ་འབབ་

པར་བཤད་དོ།  ། ས་ག མ་ ོན་པ་འ ོན་པའ་ིཞིང་།  ཞེས་པ།  འདས་མ་འངོས་ད་ ་ག མ་ ི་

ོན་པ་ཐམས་ཅད་དེར་འ ོན་པའོ།  །ངོ་མཚར་ ད་ ་ ང་བའ་ིགནས།  ཞསེ་པ།  གནས་གཞན་

ལས་ ད་པར་ ་འཕགས་པའོ།  །ས་ནི་པད་མ་འདབ་བ ད་འ ་ཞེས་པ།  ས་གསེར་ ི་ ེ་མ་

བདལ་བ་ལ།  ད ིབས་པད་མའི་ མ་པར་ཆགས་པའོ།  །བ ་ཤིས་མེ་ཏོག་ ད་འབར་ ེས་ཞེས་

པ༑  འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་ ་ ོན་པ་རེ་ ོན་ཙམ་ན།  གནས་དེར་མེ་ཏོག་ ་ མ་ཝ་ར་རེ་རེ་ ེ་

བའོ།  །རི་ནི་ག ང་ ང་བ ེགས་པའི་རི།  ཞེས་པ།  ་རིན་ཆེན་ ་ལས་ བ་ཅིང་ད ིབས་

ག ང་ ང་ད ་བ ེགས་ ་ཡོད་པ།  དེའི་ཤར་ན་ཤམ་པོ་ ་ ེ་རིན་ཆེན་ མ་པ་བ ད་བ ་བ།  

ོ་ན་བར་པོ་སོ་བ ད་བཻ ་ལ་རིན་ཆེན་ ་ ་བ ་བ།  བ་ན་ ི་ ོན་ ལ་བཞད་པད་མ་ ་ཱ

ག་ཟངས་ལས་ བ་པ།  ང་ན་ཁོ་མ་ནེ ་ ང་རིན་ཆེན་ག ་ལས་ བ་པ།  ག་ ་ཤེལ་གང་ ་ 

རི་ལ་ད ིབས་སེང་གེ་ བ་བ ོལ་ ་ བ་པ།  ཤིང་གཞའ་ཚན་ ི་འོད་འབར་བས་ ན་པ་དར་

ཟབ་ལ།  ལོ་མ་དང་མེ་ཏོག་འ ས་ ར་ ན་པ།  ་ ་མེད་པད་མའི་ཚལ་ ་བ ད་པ་ཙམ་ ིས་

བསམ་གཏན་ལ་མཉམ་པར་གནས་པ།  ཡན་ལག་བ ད་དང་ ན་པའི་མཚ་མ ྜལ་ ་ ར་

འ ིལ་པ་ལ།  ་ངང་པ་ལ་སོགས་པའི་འདབ་ཆགས་འ ར་འཇོལ་ ེད་པ།  ་བཞི་ ང་ ང་

ན་པར་ ་ ད་ ོགས་ཤིང་།  ོགས་ ོགས་འབབ་པའི་འ མ་ ་ ིན་པ་ཙམ་ ིས་ངལ་སོས་ལ།  

བསིལ་ཞིང་དངས་པས་ཚ་ག ང་ཞི་ཞིང་།  ན་ལ་བ ས་པ་ཙམ་ ིས་ག ག་མ་རང་བཞིན་ལ་

འཆར་བ།  གསེར་ད ལ་ཟངས་ གས་ ་ཏིག་ལ་སོགས་རིན་ཆེན་ ་ འི་ མ་པ་ ངས་ཤིང་།  

མ་པར་ ལ་བ་དང་ག་ ར་ཙན་དན་ལ་སོགས།  ནད་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་ ེད་པའི་ ན་ ོང་

མས་ ི་ངད་དང་ ན་པ།  གཞན་ཡང་ ིམ་ ངས་ནས་རབ་ ་ ང་བའི་ ིང་ན།  ག ག་ལག་

ཁང་ཆེ་ ང་ ངས་ལས་འདས་ཤིང་།  ིམ་མ་ ངས་པའི་ ལ་རིགས་ལ་སོགས་ལ།  ོང་དང་

ོང་ ེར་བཀོད་ལེགས་ ངས་མང་ ་ཡོད་པ།  ོ་ལོག་པར་ ་བའི་ ་ ེགས་ལ་སོགས་མེད་

ཅིང་།  ད་ ན་ལ་ ་ ག་འ ོས་མཁས་པའི་རི་ གས་དང་ག ང་ གས་ མས་གཅིག་ལ་

གཅིག་གིས་འཚ་བ་མི་ ེད།  ཟད་པ་མེད་ཅིང་ ོད་ ་ཡོད་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་ལ།  ཱ ་

ཛ ་ ས་དབང་ ེད་པ།  གནམ་ནི་འཁོར་ལོ་ ིབས་བ ད་འ །  ཞེས་པ།  དེ་ མས་ ི་ ེང་ན།  



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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མདོག་བཻ ་ ར་ ོ་བའི་ནམ་མཁའ།  ད ིབས་འཁོར་ལོ་ ིབས་བ ད་ ར་ཡོད།  ཅེས་སོ།  །དེ་

ནས་རི་བོ་གངས་ཆེན་ཡང་ ག་གཟིག་ན་ཡོད་པར་ག ངས་ལ།  ་འ ལ་དང་མི་ ན་པར་

གནས་དེར་བ ོད་ ་མིན་ཞེས་བཤད་དོ།  །ད་ འི་ཏི་སེ་འདི་ས་ ་པཎ་ཆེན་ན་རེ།  ེ འི་ ལ་

པོ་ཧ་ ་མ་དྷས་ ག་གཟིག་ ལ་ ི།  གངས་ཏི་སེ་ནས་ཚལ་གཅིག་བཅད་ནས་ལག་པས་ ེར་བ།  

བོད་ ལ་ ་འཕངས་བ་ལས་ བ་པར་བཤད་དེ།  ོམ་ག མ་ལས།  ཧ་ ་མ་དྷས་འཕངས་བ་

ཡི༑  ༑གངས་ ི་ མ་ ་ཚལ་པ་ཞིག  །ཏི་སེ་ཡིན་ཞེས་ ོག་མཁར་ །  །དེ་ནི་དབང་ ག་ཆེན་

པོའི་གནས།  །ས་ ང་ ་ཡི་ ེན་པའི་ས།  །ད ་བཅོམ་ ་བ ་བ གས་པའི་ ལ།  །ད་ འི་ཏི་སེ་

འདི་མ་ཡིན་ནོ།  །ཞེས་ག ངས་པས།  ཡོན་ཏན་ ི་ད ས་ནི་ ག་གཟིག་གི་ཏི་སེ་ཡིན་ན་ཡང་།  

ས་ཚགས་ ི་ད ས་ད་ འི་ཏི་སེ་འདི་ཡིན་ཏེ།  ་འ ེལ་ལས།  འཛམ་ ་ ིང་གི་ད ས་གངས་

ཏི་སེ།  ས་འཕགས་པོའི་ད ས་མཚ་ཉི་མའི་ད ་ཞག  ་མི་ ན་ ི་ད ས་ཤིང་ཆེན་ཨ་ཀར།  

བ་ ང་ ོད་ ི་ད ས་ ག་ ་བ་ ང་མགོ།  ཞེས་སོ།  །དེ་ ར་བཤད་པའི་འོལ་མོ་ ང་རིང་དེ་

མཐོང་བའི་མི་མ་ིའ ག་པས།  མེད་ཅེས་ ་ན།  དེ་ནི་ ི་རོལ་ ི་ ་ ེགས་པའ་ི ོན་པ་ཁ་ཅིག་ན་ 

རེ༑  མིག་གིས་མ་མཐོང་བས་འ ོ་ས་མེད་པར་འདོད་པ་དང་མ ངས་སོ།  །རགིས་ངན་མ་དག་པ་ 

བོད་ ི་སོ་ ེ་ཡིས་ ས་ནམ་ཡང་མི་མཐོང་ ེ།  དག་པའི་ཞིང་མཆོག་ཡིན་ཞིང་སངས་ ས་ ི་ཆ་

ེན་ཡིན་པས་སོ།  ། ལ་དེའི་ལོ་ ས་ ང་ནས་ག ངས་པ་ ར་ ར་ཙམ་ལ།  ན་ ས་པར་

བཤད་ན་བ ོད་ ིས་མི་ལང་ངོ་།   ། 

གཉིས་པ་ ལ་ཇི་ ར་ ེ་བ་བཞེས་པ་ནི།  ལ་དེ་ན་ ལ་རིགས་ ེ ་རིགས་ མ་ཟེའི་

རིགས།  ངས་རིགས་གདོལ་པའི་རིགས་ ན་གནས་ ང་།  རིགས་བཟང་ཞིང་།  ངས་བ ན་

པ་ ང་གཉིས་མིའི་ ལ་པོ།  ད འི་ ད་འཛན་ ལ་པོན་ཐོད་དཀར་ ི་ ི་བོར།  འོད་མདའ་

གང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ ་ ལ་ནས་བབས།  དེ་ལ་ཨ་དཀར་ ེ་བ་མེད་པའི་འོད་ ོང་ག མ་ ་

གསལ་ཏེ།  དངོས་ བ་ ི་མཆོག་ ་དགོངས་ནས་ཡོ་ལ་གསང་ངོ་།  །འོད་ལས་ཟེར་འ ོས་ཧ་

དམར་གཅིག  ལ་བཞད་མའི་ ི་བོར་བབས་པ་ལ།  དཔལ་ ི་ ོན་མ་ཤར་ཏེ་ཡོངས་ལ་གསལ།  

འོད་དང་ཟེར་ ི་འ ོ་འ ་དེ།  སེམས་ ་བ་ཕོ་ ན་ ་བཟང་པོ་དང་།  ཡིད་ ེད་པ་མོ་ ན་ ་

བཟང་མོ་གཉིས།  ོན་ལམ་དང་ ིང་ ེའི་དབང་གིས།  གཉིས་མེད་ངང་ ་ ེན་འ ེལ་ཆེ་བའི་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ར་ བ་པའོ།  །དོན་ ་གཤེན་རབ་ཉིད་ལ་ ེ་བ་མི་མངའ་ན་ཡང་།  འ ོ་བའི་དོན་ ་དེ་ ར་

་བ ན་ཏེ།  བ མས་མ་ཐག་ ་ ོགས་ ག་ ་གོམ་པ་བ ན་བ ན་གཤེགས་ཤིང་།  ཞབས་

ེས་པད་མའི་ ེང་བས་ ས་པ།  ང་ ང་ ན་པ་ངོ་མཚར་ ི་ ་ཡང་ཚངས་པའི་ད ིངས་ ་

གས་ཤིང་འཇིག་ ེན་ཐམས་ཅད་ཐོས་སོ།  །དེའི་ཚ་དད་པའི་ཐང་ཆོད་འཁོར་ ི་ད ིལ་ །  

ཡོན་ཏན་རབ་ ་ ོགས་པའི་ ན་ ིས་ ས་པས།  རིན་ཆེན་མི་ལ་འོད་ཟེར་འ མ་ ག་འ ོ་

ཞིང་།  ག ང་ད ངས་ཡི་གེ་ ག་ ས་བ ན་པ།  གས་ལ་མ ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཉི་མ་ ར་གསལ་

བ་དེ།  ཡིད་བཞིན་ ི་ནོར་ ་ ར་མ་བགོས་ ི་ལ།  མི་འ ར་ག ང་ ང་གི་གདན་ ེང་ །  གཟི་

བ ིད་ཉི་ འི་ ར་ལ་བ གས་ ་གསོལ་ནས།  ཡོངས་ ་ གས་པའི་མཚན་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ 

མི་བོ་ ོན་པའི་མཆོག་ ་ མ་ཟེས་གསོལ་ཏེ།  ཞལ་མངོན་ ་ ང་བས་ ང་ ིད་གཡོ་འ ལ་ཤིན་

་མེར་ཞིང་།  གསལ་བའི་འོད་ཤར།  ན་པའི་ ་ གས།  མེ་ཏོག་གི་ཆར་ ན་ ་བབས།  དེ་

ནས་གནས་མཆོག་དམ་པའི་འ ོ་ མས་དང་།  མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ ངས་མེད་ཅིག  གཞའ་

ཚན་འོད་ ་འ ོས་ཏེ་མངོན་སངས་ ས།   

གཉིས་པ་བ ན་པ་ ེལ་བ་ནི།  ོན་པའི་ ་ལས་ ལ་ ་བསམ་འདས་བ ེ་ནས།  ོང་

ག མ་ ི་འཇིག་ ེན་འ ལ་ཞིང་།  མི་མཇེད་ཁམས་ ི་ ོན་པ་མཛད་ནས།  འ ོ་བ་མ་ ས་ཅིག་

ཆར་ །  སངས་ ས་ས་ལ་འཁོད་མཛད་བ ན་པའི་གཙ་བོ་ནི།  ་མཆོག་ ལ་བ་གཤེན་རབ།  

ག ང་མཆོག་ག ་ལོ་གཏོ་ཆེན།  གས་ མ་དག་ ་ལོ་དང་ག མ།  ་ག ང་ གས་ ་ངེས་

སོ༑  ༑གཞན་ཡང་འཁོར་ནམ་མཁའ་ལ་གནས་པའི།  ཡེ་གཤེན་ག ང་ ང་སེམས་དཔའ་དབང་

པོ་རབ་ ི་ ོ་ཅན་ མས་ལ།  མན་ངག་ ང་གི་བོན་བ ན་ནས།  ཤམ་པོ་ ་ ེའི་བདག་ ་བ ོས་ 

ཏེ་འ ོ་བ་འ ེན་ནོ།  །བར་ ང་གི་ ིད་གཤེན་ལ་སོགས་དབང་པོ་འ ིང་གི་ ོ་ཅན་ མས་ལ།  

ིད་པའི་ལོ་ ས་ད འི་བོན་བ ན།  མ ་ ོབས་ ིན་ བས་ ག་པོའི་ཕོ་ཉ་འ ེད་པའི་འཁོར་

མས་ལ།  ཞི་བས་མི་ ལ་བ་ ག་པོས་ཚར་གཅད་པའི་ ིར།  གསང་བ་ གས་ ི་བོན་ མས་

བ ན་ནོ།  །འ ང་བ་བཞི་ལས་ ལ་པའི་གཤེན་ཆེན་ མས་ལ།  བོན་ ོ་བ ད་ ི་བཞི་ ོང་དང་

ས་པ་འ མ་ ི་བོན་ མས་བ ན།  ལ་བའི་དབང་པོ་ ག་ལས་འ ལ་བ་གཤེན་ ག་ ལ་

ནས།  འ ོ་ ག་འཁོར་བའི་ ་ ན་གཅོད།  བ ན་པ་ འི་དཔེ ་ཙས།  ག གས་ཁམས་ ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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གསལ་བའི་ཡེ་ཤེས་བ ེད།  བ གས་པ་ག ང་གི་དཔེ ་ཙས།  འདོད་ཁམས་ ་བདེ་བ་ཐར་ལམ་

འ ེད།  བ་པ་ གས་ ི་དཔེ ་ཙས།  ག གས་མེད་འཛན་པའི་ ོག་པ་བ ོལ་ཏེ།  དཔེ ་ཙ་

ག མ་ ི་བ ན་པས།   མཐའ་ཡས་ ་མེད་དོན་ལ་འ ད་པར་མཛད་དོ།  ། 

ག མ་པ་གཏོ་ ་བ ལ་བ་ནི།  ང་ ོགས་འཇིག་ ེན་ཁམས་ན།  ལ་འོད་མ་འ མས་

༑  མཁར་དང་བ་ ོང་ ག  ཕ་གཏོ་ ི་ ེ་ཐང་པོ།  མ་ད ད་ ངས་བ ན་ ི་མ།  གཏོ་ད ད་

དེ་གཉིས་ ི་ ་གཏོ་ ་དོད་དེ་ ་བ།  མཚམས་མེད་ འི་ལས་ ས་པ་དེ།  ོན་པས་ གས་ཞི་

བའི་ངང་ལས་མ་གཡོས་ ང་།  ་ ག་པོའི་ཆ་ གས་ ་ ལ་ནས་བ ལ་བས།  མངོན་པའི་ང་

ལ་དང་མཐོང་བའི་ ིག་པ་ ངས་སོ།  །དེ་ནས་ ག་ འི་ མ་ ིན་ ་གཏོ་ ་ཡང་།  ཚ་འཕོས་

ཏེ་ད ལ་བའི་ ང་བ་ཤར་བ་ལ།  ིང་ ེ་ཆེན་པོས་ག ང་ནས།  ལས་ ིས་མནར་བའི་སེམས་

ཅན་དེའི་དོན་ །  ་འ ལ་ ོབས་ ིས་གོམ་པ་ག མ་ ིས་ད ལ་བའི་ ལ་ ་གཤེགས།  བག་

ཆགས་ ེས་ ་ ན་པའི་ ིར།  ཞི་བའི་བོན་བ ན་ཏེ།  གཏོ་ ་ཡང་བཟོད་པའི་ལམ་ལ་བཀོད་

པས།  གཅདོ་ ོང་ ེད་པ་ཙམ་ ་ ང་བ་ཡང་ན་ཚའི་ ག་བ ལ་མེད།  དེ་ ས་ ་གཤེན་མཆདོ་

ིན་ཚགས་པའི་ ས་མ ས།  ིའི་ ལ་འ ར་ནང་གི་སེམས་ཞི་ནས།  འ ོ་ ག་གནས་ངན་ལེན་

པའི་ལས་ མས་ཟད་དེ།  གཤེན་ལམ་དག་པའི་ལམ་ལ་བ ོད་ནས།  འ ོ་ ག་ལན་གཅིག་ ས་

པ་མེད་པར་སངས་ ས་པར་མཛད་དོ།  ། 

བཞི་བ་འ ་ལིང་མ་ཏི་ཐར་པར་ ངས་པ་ནི།  ཤར་ ོགས་འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་ན།  ལ་

ཧོས་མོ་ ིང་ ག  མཁར་འབར་བ་ ེ་ད །  ོང་ ེར་བདལ་ བ་ ན་ ོ།  འདོད་པས་ཁམས་

ག མ་བ ལ་བ་འ ་ལིང་མ་ཏི།  ཞེན་ཅིང་ཆགས་པའི་འདོད་པ་ ས་ནས།  ོབ་དཔོན་ལ་ ར་

བ་བཏབ་པས།  ག་ འི་ནད་ ིས་ག ངས་ཏེ་ཙ་ཏི་ ་ལས་ཟིན་པ་ལ།  ོན་པའི་ གས་ ེས་

ནད་སོས་ ་བ ད་ཁ་ནས་ཐོན།  མཐོང་བའི་ ག་ཅན་དེ་ཡང་ག ང་ ང་སེམས་དཔར་བ ར།  

དེར་བ ན་མོ་དེ་ཡང་ ར་ ས་ ི་ལས་ལ་འ ོད་པ་ ེས་ཏེ།  གནོང་བཤགས་ ལ་བས་ ང་བའི་

ེས་ལ་མེ་ཏོག་པད་མ་ ོལ་ལོ།  །འཁོར་བ་ ན་གཅོད་ ས་ག མ་ ི་ ་མོ་ མ་བ ་ལ།  ོ་

ག མ་ ས་པའི་ ོ་ནས་ ག་འཚལ་བས།  ས་ ང་ཞི་ནས་འ ར་བ་མེད་པའི་མཚན་དཔེ་

ོགས།  ངག་ ང་ཞི་ནས་ ན་པའི་ག ང་དང་ ན།  ཡིད་ ང་ཞི་ནས་མཉམ་ཉིད་ ོགས་རིས་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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མེད།  ས་ག མ་ ི་ ་མོ་ མ་བ འི་ གས་ ེས།  འདས་མ་འོངས་ད་ འི་སེམས་ཅན་ མས།  

འཁོར་བ་ལ་ ན་ ང་ནས་ཆགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ ོལ་ཏེ།  ི་ ིང་ནམ་མཁའི་ད ིངས་ ལ་

ཟིན་པར་མཛད་དོ།  ། 

་བ་ཁབ་བཞེས་པ་ནི།  སེམས་ཅན་ མས་དང་མ ན་པར་ ་བ་དང་།  རབས་ཆད་མ་

ནིང་ ་བའི་ངག་བཅག་པའི་ ིར་ །  ལ་ཧོས་མོ་ ིང་ ག་ནས་ཧོས་དང་བ་ཡིད་རིང་གི་ ་མོ།  

ཧོས་ཟ་ ལ་མེད་མཚན་དང་ ན་པར་གཟིགས་ནས།  ཁབ་ ་བཞེས་པ་ལ།  གནས་མཆོག་འོལ་

མོའི་མི་ཐམས་ཅད་ ིས་གཡང་ཆས་ ་ཚགས་ ིས་མ ན་བ །  མ་ཟེའི་རིགས་དང་ ེ ་

རིགས་ ངས་རིགས་ ི་ ེ ་དང་ ་མོ་གཙང་མ་ཐམས་ཅད་ ིས།  དར་དཀར་ ི་གཡབ་མོ་དང་།  

ཚན་ ོས་ ི་ ད་པ་ ་ ས་དང་གཙང་ཚན་ ིས་ས་ ས་གཅིག་གཉིས་ག མ་ ི་ཁ་ནས་བ འོ།  ། 

དེ་ནས་ མ་ཟེའི་ ་འ ར་བ་ ོ་གསལ་ ིས།  ིའི་ ལ་དང་ནང་གི་ མ་ཤེས་ཚགས་བ ད་ལ།  

བཟང་ངན་ ི་མཚན་བ གས་པ་ལས།  ཡེ་གཤེན་ག ང་ ང་སེམས་དཔའ་ མས་ ིས་ ོན་ལམ་

ས་པར་བཏབ།  ད ་ཐག་ད ་ཡིས་བཏགས།  ཞལ་བ ོ་ ས་ ིན།  ་གཡང་ ས་ ན།  ི་

བ ད་ ས་བོར།  ོན་ལམ་ ོས་ ིས་བཏབ་ ེ།  སེམས་ཅན་གནས་ལ་ཆགས་ཤིང་ ིམ་ལ་དགའ་

བ་ མས།   དེ་ལ་བ ལ་ཅིང་ ན་ད ང་བའི་ ིར་མཛད་པའོ།  ། 

ག་པ་ ས་ ལ་པ་ནི།  ིའི་ ལ་བཟང་ནང་གི་སེམས་དགེ་བའི་ ལ་མེད་ལ་སོགས་བག་

དང་ ན་པ་ལ།  ོན་པའི་ གས་ ེས་ འི་ ོན་ལམ་དང་།  སེམས་ཅན་ མས་ ི་ ི་ ན་བསོད་

ནམས་ ིས།  གཏོ་ད ད་ལ་སོགས་རིམ་ ིས་འ ངས་ ས།  གནམ་ ི་ ་དང་སའི་ ་ མས་

འ ས་ཏེ།  ་ཚངས་པས་བ ད་ ིས་ ས་ ས།  བ ་ ིན་ སི་ནོར་ ་རིན་པོ་ཆེའི་དབང་བ ར།  

་འཇོག་པོས་ ་ མ་ཝ་རའི་མེ་ཏོག་གི་ ེ་བ་ ས།  ་དགའ་བོས་དགའ་ ན་ ི་ཚང་ ར་

བ ག  ་མལ་ ོས་ ིས་ ོན་ལམ་ ི་ཉག་ཐག་ ས།  འི་ ལ་པོས་ ་ ན།  གཡང་གི་ ལ་

པོས་གཡང་ བས།  ད འི་ ལ་པོས་ད ་ཐག་བཏགས།  ག ག་ ད་ ི་གཤེན་ ིས་འ ར་མེད་

ི་ག ག་ ད་བཅས།  དབང་ ན་ཅན་ ིས་གཤེན་ ི་ཚ་བ ིང་བའི་ལན་ ན་ ས་སོ།  ། ས་དེ་

གཉིས་ ང་ ེ་བ ད་ལ་བཀའ་བཙན་ཞིང་ ེ་འ ོའི་དོན་ ས་པ།  གཏོ་འ མ་ ེ་ གས་ལ་

གསལ་ཞིང་།  ང་ ད་བ ད་ ི་ ེལ་ ས་པ་དང་།  ད ད་ལ་ ི་ ེ་མ ེན་ཅིང་།  ད ད་ ད་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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བ ད་ ིར་ ོར་ ས་པ་དང་གཉིས་ ང་ ེ།  ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ ལ་པའི་ ས་ཡིན་པས།  

ད ང་ལོ་གཅིག་ལ་ཤེས་རབ་ཚད་ ་ ིན།  གཉིས་པར་ ིང་ ེའི་སེམས་དང་ ན།  ག མ་ལ་

ཡབ་དང་ཐེ་ཚམ་བོར་ཏེ།  ཡབ་ ིས་བ ན་པ་ཙམ་ ིས་ ས་ ིས་ ོགས་ཏེ།  མ་ནོར་ངེས་པར་

ོན་ཅིང་།  མི་འ ེད་མཉམ་པར་ ོམས་པ།  བོན་ནི་འ མ་ ེ་མ ེན་ཅིང་འཁོར་བའི་ ག་

བ ལ་སངས་ ས་པ་དང་།  རིག་པའི་ད ད་ ོ་ལ་སེམས་ཅན་ཡོངས་ལ་ མས་ཤིང་།  བོན་ལ་ ི་ 

ེ་མ ེན་པ།  མ་ནོར་ངེས་པའི་དོན་ མས་ཤེས་པས།  མ་ཟེའི་ ས་གཏོ་ ་འ མ་སངས་དང་།  

ད ད་ ་ ི་ཤེས་ ་མཚན་གསོལ་ལོ།  །མ་རིག་ ན་སེལ་ག ང་ ང་སེམས་དཔའ་དེ་ མས་ ང་།   

འ ོ་བའི་དོན་ ་ཐབས་ལ་ཤེས་རབ་ ེལ་ཏེ།  ཕན་བཏགས་གཏོ་ད ད་ ི་བདེན་པས།  སེམས་

ཅན་ མས་ ི་བར་ཆོད་ མ་གཉིས་ཞི་བའི་ ིར་མཛད་པའོ།  ། 

བ ན་པ་འ ོ་དོན་མཛད་པ་ནི།  ལ་ ི་དང་འ མས་པ།  མཁར་ཤོད་པ་ ི་བ ེགས།  

ོང་ ེར་ ན་ བ་འ ས་པ།  ལ་པོ་འབར་བའི་ ོན་མ་ཅན་ ི་མངའ་རིས་དེར།  ལ་པོ་ ི་

ཤང་ནད་ ིས་ཟིན་པ་ལ།  མོ་བོན་ཟ་འདོད་བ ན་ ོན་ ེ་མཆེད་ ིས།  ཤི་བསད་ ེབས་ད ་

ང་བ་ མས།  ལས་དང་བསམ་པ་བཟང་ངན་ ིས།  མཐོ་དམན་ ིད་ ག་གི་གནས་ ་ ངས་

པ་ལ།  འོད་མ་གསང་ གས་ལ་སོགས་ཡོན་བདག་ མས་ ིས་ཉེར་ལེན་དང་།  ོན་པའི་ གས་

ེས་ད ིངས་དང་ཡེ་ཤེས་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ལས་ ལ་པའི།  བདེ་གཤེགས་ ོང་ལ་ ག་འཚལ་ 

ཞིང་མཆོད་ ིན་གནས་ ་བཏང་བས།  ིག་ཅན་མི་ད ་ལ་སོགས་འཇིག་ ེན་འདིར་གནས་པ་

དང་།  ཕར་འདས་ནས་ ར་ ེ་ཁའི།  རབ་འ མས་མཁའ་མཉམ་འཁོར་བ་དོང་ནས་ གས་པ་

ཙམ་ཞིག  ཐར་བར་ ངས་ནས་ནམ་མཁའ་ལ་གཞའ་ཚན་ ི་འདོ་ ་འ ོས་ཏེ།  སངས་ ས་པར་

མཛད་པའོ།  ། ད་ན་ ལ་ ་ མ་ ལ་མ་ ས་པར་ ས་པ་ཡང་།  ལ་པོ་རང་ ལ་ ་ ལ་ ིད་

བ ང་ནས་དགེ་བ་ ོད།  མ་མོ་ཁབ་ ་བཞེས་པ་ལ།  ས་ ང་འ ེན་ ད་འ ེན་གཉིས་དང་།  

་མོ་གཤེན་ཟ་ནེ ་ ང་འ ངས་པར།  མདོ་འ ས་ནས་ག ངས་ཤིང་།  ར་ཡང་འ ོ་དོན་

མཐར་ ིན་ནས་འོལ་མོ་ ང་རིང་ ་ཕེབས་སོ།  ། 

བ ད་པ་བ ད་བ ལ་བ་ལ།  ག གས་ཁམས་ འི་མ་ཐ།  ཚངས་རིས་ ི་ ང་ ོགས་

དཔག་ཚད་བ ་དང་བ ད་ ི་ཐད་ཀ་ །  ན་པ་ག ང་ ང་ཟེར་ ན་ ི་ ལ་ཁམས་ན།  ོན་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ི་དམོད་པའི་དབང་གིས།  བ ད་ ་ལག་ཐོད་ ེའི་ །  བ་པ་ལག་རིང་དེས།  འཇིག་ ེན་

འ ེན་པའི་གཙ་བོ་དེས་འ ོ་ མས་བ ད་ ི་ ་ལས་ ོལ་བ་ལ།  ཉོན་མོངས་དང་ ་ངའི་དབང་

གིས་འཁོར་བ་ ོངས་ ིས་དོགས་ཏེ།  ་དང་ ོབ་དཔོན་ཕ་མར་ ལ་ནས།  ལོག་འ ེན་ ི་བ ་

ཚག་མང་ ་བ ོད་ ་ ང་བ་ལ།  ོན་པས་ངོས་བ ང་ཚར་བཅད་པས་ འི་ འི་བ ད་ ལ་

ལོ༑  ༑དེ་ནས་ ེས་ ན་ན་ ང་དང་ ན་ འི་ ར་བ ས་ནས་ལོག་འ ེན་ ི་ཆོ་འ ལ་ ིས་བ ་

བ་ལ།  གས་ ེས་ཞི་བར་མཛད་པས་ཉོན་མོངས་ ི་བ ད་ ལ།  ་ད འི་ཐ་མ་བ ད་དམག་

ང་ ར་ལ།  གས་དང་ ག་ འི་ ིན་ བས་ སི་དབང་ ་བ ས་ཤིང་འཁོར་ ་བཅད།  བ ད་ 

ི་ཆོ་འ ལ་ ་ད ་ གས།  དེ་ནས་འཁོར་ ི་ཆོ་འ ལ་ནི།  བ ད་ ི་མ་ ིང་ ན་དང་མ་མོ་

ཡིས༑  མས་ ་ལ་གདམས་ངག་ ས་པ།  ལ་མཁར་ ་དང་ ང་མ་དང་།  ནེ ་ ང་སོགས་ལ་

ཆོ་འ ལ་ གས་ཚད་ ོན།  ཞེས་ ས་པས།  ས་ ང་མའི་ངག་ལ་ཉན་ཏེ་བ ན་པས།  གཞན་ལ་

མ་ གས་དགེ་བའི་ ོགས་ ་ཐང་མ་ཆོད་པས།  ་མོ་གཤེན་ཟ་ནེ ་ ང་བ ད་ ིས་བ ས།  

གཤེན་རབ་ འི་ ་འཚར་གཤེགས་པ།  འ་ཞས་ ན་ ངས།  ནེ ་ ང་བ ད་ ི་ ལ་ནས་ ངས།  

ལམ་ ་ ག་བ ལ་ ི་ ིད་གནས་བ ན་པས།  རབ་ ་ ེད་དེ་ ་གཤེན་ ིད་པ་ལ་འ ོད་

བཤགས་མཆོད་པ་ མ་ ་ ལ།  དེར་ཡབ་ ས་གཉིས་ ་ ང་ མ་ ས་རེར་ ལ་ནས།  ་

གཉིས་ ིད་ནས་ཐར་ལམ་ལ་བ ད་དོ།  །དེ་ནས་ནོར་ལ་ཆོ་འ ལ་བ ན་ཏེ།  བ ད་ ག་ཤོར་བ་

་བ ན་ ིས།  གཤེན་ ི་ ་བ ན་བ ས་ནས་ ོང་པོའི་ ལ་ ་ ེར་བ་ལ།  ང་ ིད་གསལ་

བའི་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ནི།  ནོར་ལ་ཆགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ།  བོད་ ིན་པོའི་རིགས་ མས་དབང་ ་

བ ་བ་དང་།  བ ད་ ེགས་པ་ཅན་ མས་འཁོར་ ་གཅད་པར་དགོངས་ནས།  འི་ ེས་ ་

ོན་པ་ལ།  བ ད་ ིས་ཆོ་འ ལ་ ་ཚགས་བ ན་ཏེ།  ཁ་བ་ཕབ་ཅིང་རི་ ང་མེས་བཀང་།  ས་

་མཚ་བ ིལ།  ེ་མའི་ཆར་བ་ཕབ་པ་ལ།  ོན་པའི་ གས་ ེའི་ཉི་ཟེར་ཡང་མེར་འ ་བས་ཁ་

བ་མར་ ་ ་ ར་བ ས།  འབར་བའི་མེ་ད ིལ་ ་བསིལ་ ང་གི་ ར་བ གས་ཤིང་།  ིན་ཐང་

འི་ད ིལ་ ་པད་མའི་གདན་ལ་ ིང་མེད་ ་གཤེགས་སོ།  །སའི་ད ིལ་ ་པད་མའི་ ག་ ེང་

་ ལ་གཅིག་ ང་མ་གོས་པར་བ ་གསལ་ ་བ གས་ཏེ།  ད་ ་བོད་ ི་ ་མགོ་ན་པད་མའི་

ག་ལ།  གཤེན་རབ་ ི་ཞབས་ ེས་ཝལ་ལེ་བ་ནི་བ ་ཤིས་ ི་ གས་སོ།  །དེ་ནས་ ་ ེས་གཙང་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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པོའི་ག ང་ལ་བོར་བ་ལ།  ་དར་ ི་པད་མའི་གདན་ལ་ ིང་མེད་ ་ ོན།  དེར་ཡང་བ ད་

ིས།  དམག་ ངས་ཤག་འ ན།  མཚན་ཆའི་ཆར་ཕབ།  ལམ་བཀག  ག་ ད།  ་མོ་བཏབ་

པ་ལ།  ོན་པའི་ གས་ ེས་ནག་པོ་བ ད་ ི་ད ིལ་ ་ ་བཞིའི་ ་ ་ ལ།  བ ེ་ ན་མཛངས་

པའི་མཆོག་གིས་ཤག་ལ་ལན་མ་མཛད།  མཚན་ཆ་མེ་ཏོག་ ་ ར་པས་འཆི་བདག་གི་བ ད་ ལ།  

་བ ན་ ོང་ཁེངས་ གས་ ི་ བ་ད །  ག་ ལ་མདས་ཟང་ཐལ་ ང་ནས་ཕ་ཐའི་ ག་ལ་

ག  མདའ་ ང་ ལ་ནས་ ་མིག་དཀར་པོ་བ ོལ་བས།  ད་ ་ཡང་མདའ་ ངས་ ་མིག་ ་

གས་སོ།  །མི་བཟད་འ ང་འགེགས་བ ད་ ི་རི་བོ་ཡང་།  གས་ ེའི་ ོབས་ ིས་སོར་ ོར་

འཕངས་ནས་ ང་ག མ་མདོ་ ་བ ར།  མནོག་ཆེན་ ་ནོམ་བ ད་ ི་བོངས་ ིས།  དབང་ཆེན་

ིན་ ན་ཞབས་ ི་བོལ་གོང་ ེབ་པ་ཙམ།  གཤེན་རབ་ གས་ ལ་བོན་རི་ཆེན་པོའི་ ང་ ་

བ ད་ ི་རིས་མ་ ེབས།  ཐབ་ ་ཧ་ལའི་ ག་ ོས་པ་ཡང་།  བ ད་ ིར་བ ར་བས་གཟི་བ ིད་

དང་མཚན་དཔེ་ ས་ཏེ།  ང་བོའི་བ ད་ཆོམ་པས་བ ད་བཞི་བཅོམ་པའོ།  །བ ད་ ི་ ་མོ་

བཞིན་བཟང་ མས་ ང་།  ད་ཅིག་ཉིད་ལ་ ན་མོར་ ར།  ་ངན་ ན་གཅོད་ཚམས་ ི་ ང་

ལ་ ངས་ཤིང་དཀར་པོ་ལ་སོགས་པའི་བ ད་ ིས་བ ོད་དེ།  ཅི་མཛད་ཐབས་ལ་མཁས་པས་

ཡོན་ཏན་ ་མ་ ེལ་ཞིང་།  བ ད་ ི་མཚམས་ ོར་ ིས་ཐམས་ཅད་ག ང་ ང་སེམས་དཔར་

བཀོད་དོ།  ། 

ད ་བ་བ ན་པ་བཞག་པ་ནི།  ལ་ ་ལག་འོད་མའི་ ིང་།  ོང་ ེར་འ ལ་བ ར་

བཀོད་པའི་ཚལ།  མཁར་ ི་ ོ་ ེ་བ ་ན།  ཡབ་ ལ་པོ་ཀ་དྷ་ལ་གསེར་ ི་མདོག་ཅན་དང་།  

མ་ ་ ི་གསལ་བའི་འོད་ ན་མ་ཞེས་ ་ ེ།  ལོངས་ ོད་མི་འ ར་བ་ལ་ཆེ་ཞིང་།  དེ་ཚ་ ལ་

པོ་གསལ་མཆོག་དམ་པ་ཚ་འཕོས་ཏེ།  ཡབ་ མ་དེ་གཉིས་ ི་ ས་ ་འ ངས་ཏེ་མཚན་ གས་

བཟང་བས།  མཚན་ཡང་ཀོང་ཙ་འ ལ་ ི་ ལ་པོར་གསོལ་ལོ།  ། ལ་ ་དེ་ད ང་ལོ་ད ་ལོན་

ས་ །  ད ིད་ ་ར་བའི་ཉ་ལ་བདེ་གཤེགས་གཙ་བཞི་ལ་ ག་འཚལ་ ོན་ལམ་བཏབ་པས།  ཉི་

་ ་ འི་ལོ་ལ་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ ིག་གིས་འ བ།  བ་པའི་ ེས་ལ།  འཆི་ གས་དགེ་ ་ །  

་ ད་བདལ་བའི་མཚ་ལ་གསས་ཁང་ཆེན་པོ་གཅིག་ ིན་པོ་བ ་དང་མནའ་ཐོ་བཅད་ནས་

བ ིགས་པས།  ད ང་ཞག་བཅོ་ ་ནས་གཞི་ཐིངས་ཏེ།  མཚའི་ཁ་ ་ཐོན།  བར་དེར་གསང་ཚག་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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མ་ བ་པས།  དགེ་བ་ལམ་ ་ ས།  དེར་ཡིད་ཆད་དེ་ ལ་ཁམས་ ་འ མས་པས།  ོན་ ི་ ོན་

ལམ་ ིས་ཀེན་ཙ་ལན་མེད་དང་མཇལ།  དེ་ཚ་ ་ཡང་དགེ་ ོང་ལ་ ོན་ནས།  ་ ་མི་ལ་སོགས་

པས་བ ིགས་པས།  ་བ་གཅིག་ལ་མཐའ་ ་ཐོན་ཏེ།  མཚན་ཡང་དཀར་ནག་བ ་གསལ་ ་

མཚ་ ིང་ཐོག་འབར་ ་བཏགས་སོ།  །དེའི་ཚ་བ ད་དང་ ིན་པོ་ལ་སོགས་པས།  གསས་ཁང་ལ་

བར་ ་གཅོད་པ་ལ།  ཀོང་ཙ་འ ལ་ ི་ ལ་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པས།  གཤེན་རབ་ལ་འཁོར་

ག ང་ ང་སེམས་དཔའ་ ོང་ ་བ ་དང་བཅས་པ།  མཁའ་ལ་ ོན་ཏེ་གནས་དེར་བ ད་ ིན་

ི་ ལ་པ་ཞི་བར་མཛད་ནས།  འི་བ ན་པ་ ་ག གས་དང་ གས་ ི་བ ན་པ་ ་ག ང་

བཞག  དེ་ནས་ད ང་ལོ་ཉེར་ ་བཞེས་ནས།  ཡིག་འ ་ མ་ ས་བོན་ ི་ཁོག་ བ་ ེ།  ོ་བཞི་

མཛད་དང་ ར་ ེས་ནས་ག ང་གི་བ ན་པ་བཞག་པ་ལ།  ིད་པ་སངས་པོ་འ མ་ ི་འཁོར་

ིད་པ་ཕོ་འ མ་མོ་ ི་དང་བཅས་པ་ ོན་ནས་ཐབས་ཤེས་ ང་ ་འ ེལ་ཏེ་ ས་པར་བ ོལ་ལོ།  ། 

དེ་ ར་ན་བ ན་པ་གཅིག་ལ་ ོན་པ་གཉིས་ ་འ ར་ཏེ།  སངས་པོ་དང་གཤེན་རབ་ ང་ ་

ོན་པས་སོ་ཞེ་ན།  སངས་པོ་བོན་ ི་ ན་དང་ ན་པའི་ ང་ངོར་ ོན་པ་ལས།  ན་ ི་མ ན་

ང་ ་མ་ ོན་པས་ ོན་མེད་དེ།  དཔེར་ན་ ལ་བ་ ན་ ངས་ ི་གཙ་བཞིའི་ཞལ་བཞིན་ནོ།  །དེ་ 

ེས་བ ན་པ་ ེས་ ་བཞག་པ་ལ།  འ ིན་ལས་བཅོ་བ ད་གོ་རིམ་མ་ནོར་བར།  མངའ་ད ལ་

ཞལ་བ ོ་ ན་ད ེ་ ས་པར་མཛད་པས།  ་ག ང་ མས་ ི་མངའ་ཐོབ།  ་ག ང་ ་ག གས་

མས་ ིས་ ་ཞལ་ ོན།   ག ང་རབ་ མས་རང་ག ང་རང་གིས་ ོགས་སོ།  ། 

བ ་བ་ ིམ་ ངས་བ་ནི།  གནས་མཆོག་ ི་ ོན་ ི་ ིང་བཞི་ །  ེ་ ་ན་འཆིའི་ ལ་

མས་གཟིགས་པས།  ལ་ ིད་ཟང་ཟིང་ ན་ལ་སོགས་པ་ ངས་ནས།  རང་ ང་མཆོད་ ེན་

བཞིའི་ ང་ ་ད ་ ་བསིལ་བས།  ཡེ་ཤེས་ འི་ གས་ ེས་གོས་ ག་དང་ ས་ །  ནམ་མཁའ་

ནས་བབས་པ་ ་ལ་གསོལ་ཏེ་རབ་ ་ ང་།  དེའི་ཚ་སེམས་ཅན་ ོའི་རང་བཞིན་ཐ་དད་པས།  

དགའ་དང་མི་དགའ་ ་མ་ ང་།  །དོན་ ེད་དེའི་ ིར་ན་ཡང་།  །གཞན་དག་ ེགས་པའི་བ ད་

བ ལ་ན།  །བདག་ཉིད་ ང་པོ་གཞོམ་པར་དགོངས།  །ཉི་མ་ཤར་བའི་ཟེར་ཁ་ལ།  ། ིན་ ར་

གཏིབས་པའི་འཁོར་ནང་ནས།  །འཁོར་བའི་ ན་ཐག་གཅད་པའི་ ིར།  ། ོན་པས་ ིམ་ ངས་

རབ་ ་ ང་བའོ།  །དེ་ནས་དཀའ་བ་ ད་དེ།  ལ་ ིད་ཟང་ཟིང་འཁོར་གཡོག་ ་དང་ ང་མ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ལ་སོགས།  བ ད་ ི་ ་ ིད་ མས་ལ་མ་ཆགས་པའི་ ོབས་ ིས།  ་ལ་གཤོག་ ག་ ས་ཏེ་བར་

ང་ལ་འ ར་ནས།  མ་ ་ ་ག མ་ ི་གནས་ ་ངང་པའི་ ལ་པོ་ ་འ ེད་ ིས།  ་དང་འོ་

མ་བ ེས་པའི་ཐིགས་རེ་དང་འ ས་ས་ ་ཉག་མ་རེ་ ས་ནས།  འི་དཀའ་ བ་ལོ་གཅིག་མཛད།  

དེ་ནས་ ལ་ཆེན་རིགས་བཞིའི་གནས་ ་ ོན་ནས།  ེ འི་ ལ་པོ་ཧ་ ་མ་དྷས།  ཤིང་ལོ་ལ་ཁ་

བ་དང་ཆར་བ་བབས་པའི་ཐིགས་པ་རེ་དང་།  ཤིང་གི་འ ས་ ་རེ་ ས་ནས།  ལོ་གཅིག་ ེ འི་

དཀའ་ བ་མཛད།  དེ་ནས་འོལ་མོ་ ང་རིང་ཟད་མཚམས་མ་ེཏོག་གི་ ིང་ ་བབས་ནས།  ཉིན་

མོ་ཤང་ཤང་ འི་ཆ་ ད་ལ།  མཚན་མོ་མིའི་ ་ ་བ གས་ནས།  ་བོ་སེང་ འི་ཐིགས་པ་རེ་

དང་།  ་ ད་མེད་ ི་མཆོག་མ་རེ་གསོལ་ནས།  ལོ་གཅིག་མིའི་དཀའ་ བ་མཛད།  དེ་ ར་

དཀའ་ བ་ག མ་ ིས་ཤེད་ ད་ གས་ ོགས།  ཡོན་ཏན་དེས་ཉོན་མོངས་ ེགས་པའི་བ ད་

ང་ངེས་ཤེས་ ེས།  ལོག་པར་མི་འ ེང་དོན་ལ་བ ོན་པའི་ ིར།  ཤིང་མཆོག་འ ས་ ་རིགས་

་ ངས་ ་བ ངས་ཏེ་འཁོར་བའི་ ེང་ཐག་བཅད་པའོ།  །དེ་ནས་བོན་ ི་འཁོར་ལོ་བ ོར་ཏེ།  

ོན་པ་ནམ་མཁའ་ལ་འ ར་ནས།  ག ང་ ང་གསལ་བ་འོད་ ན་ ི་ ིང་ །  བ ་ཤིས་ ི་ ་

མོ་པ ྨ་མས་པ ྨའི་གདན་ ལ་ནས།  ་ལ་བོན་ ི་འཁོར་ལོ་བ ོར་ཏེ།  ག ང་ ང་གསལ་ ་

ཡོད་ཁམས་ ི་ ད་ག ངས་པ་བ ་ཤིས་པས་ན།  བ ་གསལ་པ ྨའི་གདན་མཆོག་ ན་ལ་

ོགས་ཞེས་ འོ།  །དེ་ནས་ ོན་པ་ནམ་མཁའ་ནས་ས་གཞི་ལ་བབས།  རི་ ལ་ ན་པོའི་ ེར་ ོན་

ནས།  ་ མས་འ ལ་བའི་དོན་ ་ ག་ས་ལ་བ བས་པས།  གསེར་ ི་ས་གཞིའི་ད ས་ནས་

བ ་ཤིས་ ི་ ་མོ་ མ་པ་མས།  གསེར་ ི་ མ་པ་བ ད་དང་ ན་པ་ཞིག་མ ལ་ ་ ངས་པས།  

ོན་པ་ཡང་ ་གསེར་ ི་མདོག་དང་འ ་བར་ ར་ནས།  ག ང་ ང་ འི་ ད་བཤད་པས།  

ད་དེ་ཡང་གནས་པ་བ ན་ཞིང་།  བ ད་ ིས་གང་བ་ མ་པ་དང་འ ་བས།  ན་མེད་ ་ཚ་

བ ད་ ི་ མ་པའི་མ ལ་ཞེས་ འོ།  །དེ་ནས་ ོན་པ་གསེར་ ི་རི་བ ན་ ི་ ེ་ལ་ ོན་ནས།  

ག ང་ ང་ ིམ་བ ན་ ི་མི་ མས་ ི་ནང་ནས།  ེས་མཆོག་ ིད་པ་སངས་པོ་འ མ་ ིའི་ ལ་

པ་ ིད་པའི་དཀའ་ བ་དེས་ ་བ་པོ་མཛད་ནས།  ད་ ་ ང་བའི་ ད་བཤད་པས།  ད་དེ་

ཡང་ཉ་མོ་ ་འཛན་ ར་བོན་དང་གཤེན་རབ་འ ་འ ལ་མེད་པར་ ོན་ཏེ།  འཇིགས་མེད་ ག་

ནི་བ ་ཤིས་དོན་ ི་ཉ་ཞེས་ འོ།  །དེ་ནས་ ོན་པ་མེ་ཏོག་ ིང་ ་བབས་ནས་དཀའ་ བ་མཛད་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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པས་བ ད་ མས་ ལ།  བ་པ་འཁོར་བཅས་རབ་ ་ ང་བའི་ ས་ །  ག ང་ ང་ཕལ་ཆེན་

འ ལ་བའི་ ད་བཤད་པས།  ག ལ་དཀའི་བ ད་ མས་ ལ་ནས།  བ ་ཤིས་ ་མོ་ ལ་མཚན་

མས་བ ད་ལས་ ལ་བའི་ ལ་མཚན་བ གས་ཏེ།  ་དེ་ཡང་བ ད་ཁམས་ཙམ་ཡང་ ོན་པའི་

འོད་ ིས་གསལ་བར་ ས་པས།  ་མོ་ཡང་གསལ་བ་འོད་ ན་མི་ བ་ ལ་མཚན་ ་ཞེས་ འོ།  ། 

དེ་ནས་ ོན་པས་ ི་ ོན་ ལ་བཞད་ ང་།  དམ་པའི་འཁོར་ཕོ་ ད་ མས་ལ།  ག ང་ ང་ ི་

ོན་ ལ་བཞད་ ི་ ད་བཤད་པས།  བ ན་པའི་བོན་ ས་འཇིག་ ེན་ བ་པར་ ར་ནས།  བ ་

ཤིས་ ི་ ་མོ་ ང་ཅན་མས།  ན་པའི་ ་ད ངས་འ མ་བ གས་པས།  ད་དེ་ཡང་འཁོར་

བའི་ལས་དང་ཉོན་མོངས་སངས་པར་མཛད་པས།  ་མོ་ཡང་ ་ ལ་ ང་ཅན་ ་ངན་མེད་པའི་

ག ང་ཞེས་ འོ།  །དེ་ནས་ ོན་པས་ཁོལ་མ་ནེ ་ ང་ ་འཚགས་པའི་མོ་ ད་ མས་ལ།  ག ང་

ང་ཁོལ་མ་དག་པའི་ ད་ག ངས་པས།  གས་ཉིད་གཡོ་བ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ ་བ་ཚས་པ་

བཞིན་ ེས་པས།  ་མོ་དཔལ་བེ ་མའི་ གས་དགོངས་མངོན་ ་ ར་ཏེ།  ད་དེ་ཡང་མཚན་

མའི་ ོག་འཛན་མེད་པར་ ོན་པས།  ་མོ་ཡང་ གས་ཉིད་མ་གཡོས་མཚན་པའི་ ལ་ལས་

འདས་ཞེས་ འོ།  །དེ་ནི་ཕོ་ ིང་མོ་ ིང་བར་མཚམས་ ི།  བ ིད་པའི་སེང་གེའི་ ི་ལ་ ོན་ནས།  

ལས་འ ས་མངོན་པར་ ོན་པ་ ིད་པའི་འཁོར་ལོ་དང་།  ང་བ་མངོན་པར་ ོན་པ་ཤེས་རབ་

འཁོར་ལོ་དང་།  ་བ་མངོན་པར་ ོན་པ་ ས་ ི་འཁོར་ལོ་དང་།  ཐེག་པ་མངོན་པར་ ོན་པ་

བ་མཐའི་འཁོར་ལོ་དང་།  ེ་བཞི་དད་པའི་རིམ་པ་ལ།  ཚག་བཞི་བོན་ ི་འཁོར་ལོ་དང་།  

ཤེས་རིག་གསལ་བའི་ག ལ་ ་ མས་ལ།  ངེས་པའི་དོན་ ་ཐེག་ཆེན་མཆོག་གི་འཁོར་ལོ་བ ོར་

རོ༑  ༑དེ་ ར་གཤེན་རབ་ ིས་བོན་ ་ིའཁོར་ལོ་བ ོར་བ་དེ་ཡང་།  བ ོད་ ་བ བ་པ་ག མ་ ི་

ེ་ ག་ལས་ནི།  ེ་ ོད་རིན་པོ་ཆེ་ མ་པ་ག མ།  ོད་ ེད་ ི་ ེ་ ག་ལས་ནི།  ོ་བཞི་མཛད་

་དང་ ན།  མི་མ ན་གཉེན་པོའི་ ེ་ ག་ལས་ནི།  བོན་ ོ་བ ད་ ི་བཞི་ ོང་ ེ།  ཉོན་མོངས་

པར་འདོད་ཆགས་ཞེ་ ང་གཏི་ ག་ཆ་མཉམ་དང་བཞི་ལ།  ཉིས་ ི་བཞི་ ོང་རེ་ ེས་པའི་གཉེན་

པོར།  བོན་ ོ་ཡང་འ ལ་བ་མངོན་པ་མདོ་ ེ་ཆ་མཉམ་དང་བཞི་ལ།  ཉིས་ ི་ཆིག་ ོང་རེའི་

འཁོར་ལོ་བ ོར་བས།  བ ་ཤིས་ ་མོ་འཁོར་ལོ་མས།  ནམ་མཁའི་ད ིངས་ནས་གསེར་ ི་འཁོར་

ལོ་ ིབས་ ོང་དང་ ན་པ་གཅིག་གི  ིབས་རེ་ལ་ འི་ ལ་པོ་ཚངས་པ་རེ་བ ོན་ནས།  བཀའི་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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འཁོར་ལོ་བ ོར་བར་བ ལ་བ་ ོང་ག མ་ཡོངས་ལ་མཛད་པས།  ་མོ་དེ་ཡང་དབང་ ར་

འཁོར་ལོ་ གས་ ེའི་ ་འ ལ་ཞབས་ཞེས་ འོ།  །དེ་ནས་ཤེས་རབ་ ན་པའི་འཁོར་ མས་ཤེས་

རབ་ཚད་ ་ ེབས་ནས།  ོན་པ་ཡང་འཁོར་ ངས་དགོན་པ་མཛད་ ་གཤེགས་པའི་ཚ།  བ ་

ཤིས་ ི་ ་མོ་ག གས་ཅན་མས།  ད འི་ནམ་མཁའ་ལ་ག གས་ཆེན་པོ་ བ་ནས།  ོམ་ནས་ ི་

ད་བ ར་བ ིའི་གནས་ ་ ར་ཅིང་།  བ་པ་བ ེམས་པའི་དཔེ་བཞག་པས།  ་མོ་ཡང་ད ་

ན་ག གས་ཅན་ ་ཤམ་ ོག་ཅེས་ འོ།   །ཞེས་ མས་མ་ནས་ག ངས་སོ།  ། 

བ ་གཅིག་པ་འཁོར་ ངས་པ་ནི།  འ ལ་ ེད་ ག་བ ལ་ མ་གཡེང་ ེ་བོའི་འཁོར་

ངས་ནས།  གཅིག་ ར་ག ང་ ང་ད ་ ེགས་རིན་ཆེན་སེང་མཆོངས་ ི་ ག  བཀའ་འདའ་

ཤེལ་ ི་ ག་པར་དགོངས་པ་ལ་བ གས།  དེ་ ས་གཏོ་ ་འ མ་སངས་ལ་སོགས་ཕོ་རིགས་དང་།  

གཤེན་ཟ་ནེ ་ ང་ལ་སོགས་མོ་རིགས་ ི།  རིག་པའི་ ལ་ གས་ཐོབ་པའི་འཁོར་ མས་བ ས་

ནས།  དགོན་པའི་གནས་ ་གཞན་དང་ཁ་ལག་མ་འ ེས་པར་མཚམས་བཅད།  འཁོར་ ི་ནང་

ནས་བ ན་པ་ བ་པ་ཡིས།  ེ་བ་གཅིག་ལས་མ་ཐོགས་པར་ཐར་བའི་གདམས་པ་ ས་པས།  ོ་

རབ་ ་དགོངས་ ེ་ ན་གཞིའི་ མ་ཤེས་ ི།  ད་ཆོད་ ོ་འགེགས་ ང་ཚར་ ོ་བ ་བཟང་ངན།  

ང་ ང་དཔེ་དང་བཅས་པ་བ ན་པས།  གཏོ་ ་ལ་སོགས་ ེས་པའི་ ་རིགས་ ི།  ན་གཞིའི་

ད ིལ་ ་མི་འཆོར་གཟེར་ ་ཐོབ།  གཤེན་ཟ་ལ་སོགས་ ེ་དམན་ མས་ལ།  ིབ་གཉིས་རིམ་

ིས་ ངས་པའི།  ས་ད ་གནམ་བ ་བ ན་པས།  ཡེ་ཤེས་ ་བ་ཚས་པ་བཞིན་ ་ཁད་ ིས་

བ ེད་དོ།  ། ེས་པ་ ་རིགས་ལ་ཉི་མ་ཤར་བ་བཞིན་ །  ངེས་དོན་ཅིག་ཆར་བ ན་པས་ཤེས་

རབ་ ལ་ མས་ ོགས།  དེ་ནས་འ ས་པའི་འཁོར་ མས་ལ།  ེ་བཞི་ཡ་བ ད་ ་ ེས་ཏེ།  

བཀའ་ག ང་བཤད་ཉན་ ི་ ེ་དང་།  ཉན་ཐོས་ཙག་ འི་ ེ།  ག་དགོན་དཀའ་ བ་ ི་ ེ།  

ཤིང་ ང་མི་ ག་པའི་ ེ་དང་བཞི་ནི་ ེ་བཞིའོ།  །དག་པ་ ང་ ོང་།  གཙང་མ་ག ག་ ད།  

ལ་གནས་དགེ་བ ེན།  བ ེན་གནས་ཡན་ལག་དང་བཞི་ལ།  ཕོ་མོ་ ེ་ནས་བ ད་དོ།  །དེ་

མས་ ང་ཕོ་མོ་རེག་པས་འགལ་ ིར་གནས་ ིང་སོ་སོར་ ེའོ།  ། 

བ ་གཉིས་པ་ ་ངན་འདས་ ལ་ནི།  དོན་ ་གཤེན་རབ་ཉིད་ལ་ ་ངན་འདའ་བར་མི་

མངའ་ཡང་།  ལེ་ལོ་ཅན་ མས་ ར་ ་བ ལ་ འི་ ིར།  ་ངན་འདས་ ལ་ ོན་ཏེ།  ཞལ་ནས་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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འདི་ ད་ག ངས།  ་མའི་ ས་ ངས་ ག་བ ལ་ནད་ ི་ །  ། ང་པོ་ ས་ ི་ མ་ཤེས་སེམས་

འ ལ་བས།  ། ེ་དང་ ས་པའི་ ག་བ ལ་རིམ་པར་འ ང་།  །ད་ ་ན་བའི་ ག་བ ལ་མཚ་

དང་འ ོགས།  ། ག་བ ལ་ནད་ ིས་ག ང་བ་འཆི་བའི་ གས།  །མི་ ག་བཞི་བ ས་ག གས་

ི་ ང་པོ་ལ།  །འཇིག་པའི་གཉེན་པོ་འ ་བའི་ནད་ ང་བས།  །རིན་ཆེན་ ོག་ལ་བབས་ཏེ་

ག གས་ནས་ན།  །ཞེས་ག ངས་པས་འཁོར་ མས་ཤིན་ ་ ག་ ེ།  ག ང་ ང་ད ་བ ེགས་

ནས་ཤིང་ ས་ ་བཏེག་ ེ།  ི་ ོན་ ལ་བཞད་ཡང་ གས་ །  རིན་པོ་ཆེའི་གདན་ལ་བ གས་

་གསོལ་ནས།  གཏོ་ ་དང་ད ད་ ས་གཏོ་ད ད་མཛད་པས།  ོན་པས་ ིན་ ིས་བ བས་

པས་ད ང་ག མ་བདེ།  དེ་ནས་ ་བའི་ ལ་བ ན་ཏེ།  དགེ་བ ་ ང་ལེན་ལ་སོགས་པ་

ག ངས།  ཡིད་ ི་ ེ ་ ང་དང་ ་ལོ་ལ་སོགས་པས།  ་ངན་མི་འདའ་བར་གསོལ་བ་བཏབ་

པས་ ང་།  འདས་པར་ ང་བ ན་ནས།  འདའ་དགའ་འཆི་ ོད་ ི་ཞལ་ཆེམས་ག ངས་ཏེ།  

སེམས་ཅན་མ་རིག་ཞེན་ཆགས་ ོད་པ་ ན།  འཆི་ཁར་འཇིགས་ལ་འདའ་ཁར་འཚར་ན་ཡང་།  

བདག་ནི་འཆི་ཁར་དགའ་ལ་འདའ་ཁར་ ོད།  བདག་ནི་དཔེར་ན་སེང་གེའི་ ་དང་འ ་ ེ།  

མའི་མངལ་ནས་ ལ་ག མ་ ོགས་ ང་།  ་མ་མ་རལ་ ི་བར་ །  ལ་འ ང་བའི་ཐབས་མེད།  

བདག་ནི་ ་ ང་གི་ ་དང་འ ་ ེ།  ོང་ནང་ ་གཤོག་ ག་ ས་ ང་།  ོང་ ་མ་ཞིག་གི་བར་

་ ལ་འ ང་བའི་ཐབས་མེད།  དཔེ་དེ་འ ་བར་བདག་གི་སེམས་ཉིད་གཤེན་རབ་ཐམས་ཅད་

ི་རབ་ཡིན་པས་སངས་ ས་ན་ཡང་།  ག གས་ ང་མ་ཞིག་གི་བར་ ་ ལ་མི་ ོགས་པའོ།  །དེ་

ཡང་ག གས་དང་སེམས་འ ལ་འ ལ་འ ་བས།  འཆི་ཁར་ ོད་ལ་འདས་ཁར་དགའ་བ་ཡིན།  

ཞེས་ག ངས་ནས།  བ ེད་རིམ་ མ་ག མ་མཛད་ནས་ ོན་ལམ་བཏབ།  ོད་ ི་ ོན་ ལ་

བཞད་ ་བ ད་དམག་བ ལ།  ནམ་ ང་དགོངས་པ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་ནས།  ཐོ་རངས་

ག ང་ ང་ད ་བ ེགས་ ི་ ེ་མོ་ལ་མངོན་སངས་ ས་ཏེ།  ཡི་གེ་ཨའི་འོད་ ོང་ག མ་ ན་ ་

གསལ་ལོ།  །འདས་པའི་རིང་བ ེལ་ ོང་ ་བ ད་ ང་།  ་ ་མི་ག མ་ ི་ད འི་མཆོད་གནས་

་ ན་ ངས།   ངན་སོང་གི་ ོ་གཅོད་ཅིང་ཐར་བའི་ལམ་འ ེད་དོ།  ། 

དེ་ ར་མཛད་པ་བ ་གཉིས་པོ་དེ།  གཤེན་ལོ་ མ་ ་མི་ལོ་ མ་ ོང་ ོགས་པ་ལ།  ཁབ་

་བ གས་པ་མི་ལོ་ མ་ །  དཀའ་བ་ ད་པ་དང་བོན་ ི་འཁོར་ལོ་བ ོར་བ་གཉིས་ལ།  ལོ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ག མ་ག མ་ ེ་ མ་ ་ ་ ག  དེའི་ ག་མ་འཁོར་ ངས་པའི་ ན་ ་ ་ ོན་བཞེད་པའོ།  །མཛད་ 

པ་ཡང་།  འ ོ་གཉིས་འ ལ་བ་གཅིག་ ་བ མ།  བ ན་པ་ ེས་བཞག་ལ།  བ ན་བཞག་འ ིན་

བཞག་གཉིས་ ་ ེ།  ིམ་ ངས་ལ་དཀའ་ ད་བ ག་ནས།  བ ་གཉིས་དེ་ ར་བཞེད་ན་ཡང་

མ་ཡིན་ཏེ།  མ་ ལ་ ི་མཛད་ ག་དང་།  ང་དོན།  མདོ་ག མ་ ི་དགོངས་པ་བདག་གི་འདི་

ར་རོ།  །འདིར་བཤད་པའི་མཛད་པ་བ ་གཉིས་དང་།  དེ་གནས་པའི་ ན་ནི།  མདོ་གཟེར་མིག་

ནས་ག ངས་པ་ཡིན་ལ།  མཛད་པ་ ག་ འི་མདོ་ལས།  གངས་ཏི་སེའི་འ མ་ ་འ ངས་ཤིང་།  

ལོ་བ ་ནས་ ་ངན་ལས་འདས་པར་བཤད།  མདོ་འ ས་ལས།  འོལ་མོ་ ང་རིང་ ་འ ངས་

ཤིང་།  ལོ་བ ད་ ་ ་གཉིས་ནས་འདས་པར་བཤད་པས།  མཛད་པ་ངེས་མེད་ཡིན་ཟེར་ནས།  

ེ་འ མ་ལས།  ་ཚགས་ ་འཆར་བའི་ ིར།  ལ་པའི་ ་ཞེས་ འོ།  །ཞེས་པས།  མདོ་ ར་ན།  

་ག ང་ གས་དང་ག མ་ ིས་འ ལ་བའི་ ས་ཚགས་དང་།  བ ན་པ་གནས་པའི་ ན་ཚད་

ལ་དགོངས་ཏེ།  མཛད་པ་ ག་ ་པ་ ར་ན།  མཛད་པ་བ ་གཉིས་ལོ་བ ་གཉིས་ ི་ ངས་ ་

ོགས་པ་དང་།  བ ་བའི་ཚ་ཚད་དང་བ ན་པའི་མཛད་པའོ།  །མདོ་འ ས་ ར་ན།  བ ད་

ིས་ ར་ ་འདས་པར་འདོད་པའི་འདོད་པ་ ོང་བ་ཙམ་ ་མངནོ་ནོ།  ། 

གཉིས་པ་བཀའ་ ད་པ་པོས་བ ས་ ལ་ལ་གཉིས་ཏེ།  ་བའི་ ད་པ་པོ་དང་།  གནས་

བས་ ི་ ད་པ་པོ་གཉིས་སོ།  །དང་པོ་ནི་མི་བ ེད་ག ངས་ ན་ ོ་གསལ་འཁོར་ མས་ ིས།  

རང་རང་གིས་ཐོས་པའི་བོན་ མས་སོ་སོར་བ ས་ཏེ།  མདོ་ ེར་ ར་ཚད་འ་ཞ་གསང་བ་མདོ་

ད་ ིས་བ ས།  འ མ་ ེ་ཐམས་ཅད་ ་ལོ་དང་ག ་ལོས་བ ས།  འ ལ་བ་ག ག་གཤེན་ ལ་

བས་བ ས།  ང་འ ེན་ ིས་མངོན་པ་དང་།  ད་འ ེན་ ིས་ གས་ ེ་བ ས།  གཏོ་ ད་དང་

ད ད་ ད་གཏོ་ ་ད ད་ ས་བ ས་ཏེ།  ཤན་འ ེད་ལས།  འདས་ཁར་བོན་ ི་ ་བོ་ཆེ།  ། 

འཁོར་ མས་བཀའ་ཡི་ ད་པར་བ ར།  །མདོ་ ེ་འ་ཞ་གསང་བས་བ ས།  །འ མ་ ེ་ ་ལོ་ག ་

ལོ་ ེ།  །འ ལ་བ་ག ག་གཤེན་ ལ་བས་བ ས།  ། ང་འ ེན་མངོན་པ་ ད་འ ེན་ གས།  ། 

གཏོ་ ་ད ད་ ས་གཏོ་ད ད་གཉིས།  །ཞེས་སོ།  །དེ་ ར་བཀའ་བ ས་པར་དགོས་པ་མེད་དེ།  

ོན་པས་དཀར་ནག་བ ་གསལ་ །  བ ན་པ་བཞག་པས་སོ་ཞེ་ན།  བཞག་པ་ནི་ ི་རབས་ཡིད་

ཆེས་པའི་དགོས་པ་ཡོད་ཅིང་།  བ ས་ལ་ནི་ ད་པ་པོ་མི་བ ེད་ག ངས་ ན་ ་ཤེས་དགོས་པ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ཡོད་དོ།  །གཞན་ཡང་ ོན་པ་ནི་ཇི་ ར་མཛད་པ་འ ིན་ལས་ལ།  གང་ ར་ ་བ་ཐམས་ཅད་

ང་ངེས་ ི་བཀའ་ཡིན་པས་ ད་དགོས་པའོ།  །འོ་ན་འདི་ ད་བདག་གིས་བཤད་པའི་ ས་

གཅིག་ན།  ཅེས་པ་ནི།  ོན་པ་ཉིད་ ིས་ག ངས་པ་དེ།  ཟབ་པ་དང་ངེས་པའི་ ིར།  ཡིད་ཆེས་

པར་ ིས་ཤིག་པའི་ཚག་ལ།  འདི་ ད་བདག་གིས་ཐོས་པའི་ ས་གཅིག་ལ།  ཅེས་པ་ནི།  ད་པ་

པོས་ ོན་པ་དང་ང་ཉིད་ ི་བར་ནི།  བ ད་པ་གཞན་མེད་པར་ ོ་འདོགས་ཆོད་པའི་ཚག་གོ  ། 

དེར་འ་ཞ་གསང་བ་མདོ་ ད་ནི།  ག ག་ མ་འབར་བའི་རི་ལ།  ད་ ི་ ོན་པ་མ་ ོན་བར་ ་

འགོག་པ་ལ་གཤེགས་སོ།  ། 

གཉིས་པ་གནས་ བས་ ིས་བ ས་པ་ནི།  ོན་པ་འདས་ནས་མི་ལོ་བ ་ལོན་ནོ།  ། ས་ ི་

ཐ་མ་ལ་ཇེ་ཉེ་ཇེ་ཉེར་སོང་།  དེའི་ ོབས་ ིས་དགེ་བ་ ོད་པ་དང་།  ཤེས་རབ་ ན་པ་ཇེ་ ང་ ་

སོང་།  དེའི་རང་བཞིན་ ིས་བ ད་ ིན་ལ་སོགས་ ིག་ ོད་པ་རབ་ ་ད ང་ཆེ་བར་ ར་ནས།  

ོབ་མ་ཚ་ཡི་དངོས་ བ་ཐོབ་པ་ མས་ ིས།  རང་ ང་མཆོད་ ེན་བཞིའི་ ་ །  ་ ་ཚགས་

ངས།  མཆོད་པ་ ས་པར་ ལ།  ག ང་བའི་ ེ་ གས་བཏོན་ནས་ ས་པས།  ོན་པས་འོག་

མིན་ ི་གནས་ནས།  ་ཆོ་ ེམ་ ག་ག ང་སོབ་ ་བཏང་ ེ།  རང་འ ང་མཆོད་ ེན་བཞིའི་ ་

༑  ོན་ ་ཐ་ ང་གི་ཉ་ལ།  ་བ འི་འཁོར་དང་བཅས་ནས་ ོན་ཏེ།  བོན་ ི་འཁོར་ལོ་ག མ་

བ ོར་བ་ནི།  ལོ་གཅིག་དཀར་ནག་བ ་གསལ་ །  ང་ལ་རིག་པས་ ི་ནས་བ ོར།  ལོ་གཅིག་

ཕོ་ ིང་མོ་ ིང་བར་ ི་སེང་གེའི་གདན་ལ་བ གས་ཏེ།  རབ་ ་ ང་བའི་ ེ་ལ་འ ལ་བ་ ད་

ག  མངོན་པ་ ེ་བཞིའི་འཁོར་ལོ་བ ོར།  ལོ་གཅིག་ལ་ཤམ་པོ་ ་ ེར་ ོ་བཞི་མཛད་དང་ ་ལ་

ོག་བཤད་འཁོར་ལོ་བ ོར་བས།  ཤེས་པས་ ད་ ོང་བའི་མཁས་པ་མང་པོ་རིམ་པར་ ང་།  དེ་

ནས་ ག་གཟིག་མཁས་པ་ ་ཙ་ ་ཧེ།  ི་ཐོགས་ ར་ཙ།  འ ་ ་ལི་ ར་ཡ་དང་ག མ་ ང་།  

་འ ལ་ ང་བ་ཐོབ་པའི་ལོ་ ཱ་བ།  ་གར་ལ་མཁས་པ་ ་བདག་ གས་ ོལ།  ་ནག་ལ་

མཁས་པ་ལེགས་ ེང་ ང་པོ།  ོམ་ལ་མཁས་པ་གསེར་ཐོག་ ེ་འ མས་དང་ག མ་ ང་།  མཁས་ 

པ་དེ་ ག་གིས་མདོ་འ མ་མཐའ་ཡས་མཚན་ཉིད་ ེ་ ར་བ ས་ཏེ།  ལ་ ིམས་འ ལ་བའི་ ེ།  

ཏིང་འཛན་མངོན་པའི་ ེ།  ཤེས་རབ་འ མ་ ི་ ེ།  ད ་ཚད་རིག་པའི་ ེ།  ིད་པ་ ན་འ ང་

མཛད་ ི་ ེ་དང་ །  འ ལ་བ་ལ།  ཕོ་ ད་ག མ་མོ་ ད་ག མ་དང་ ག་ ་བ ས་ཏེ།  དེ་ལ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ཕོ་ ད་ག མ་ནི།  ཕལ་ཆེན་ ོམ་ ེད་དམ་པའི་ ད་དང་།  ས་ཆེན་ ས་བ ོན་ ོམ་ ེད་ ི་

ད་དང་།  ཡོངས་ ོགས་ མ་དག་ ོམ་ ེད་ ི་ ད་དང་ག མ་ནི།  ང་ ོང་གི་ ེ་ ིམས་

བཅས་སོ།  །མོ་ ད་ག མ་ནི།  སོ་སོར་ཐར་པའི་ ེ་ ག་འ ེད་ ོམ་ ི་ ད་དང་།  གཅིག་ཉམས་

གཅིག་ལེན་ལས་ ོམ་ ི་ ད་དང་།  གཅིག་ ོས་འགོག་པ་ ོགས་ ོམ་ ི་ ད་དང་ག མ་ནི།  

ང་ ོང་མ་ོ ད་ ལ་བཅས་སོ།  །དེ་ ེས་ ོན་པའི་བཀའ་ལ་ ་ཆོའི་བཀའ་བ ེན།  འ ལ་བ་

ད་ ག་མངོན་པ་ ེ་བཞིར་ ེས་ཏེ།  བ ལ་ གས་ཡ་ང་དད་པ་བ ེད་པར་མངོན།  ངེས་པས་

ལ་ ིམས་ ར་ ་ ང་བར་མངོན།  ོད་ ལ་ཐབས་ ིས་ ོམ་པ་ ང་བར་མངོན།  འཆལ་

ཉམས་ཆག་པ་ ོང་པ་མངོན་པ་ ེ་བཞི་ག ངས་ནས།  ོབ་དཔོན་ ་ཆོ་མགོན་ འི་ ོང་ ེར་

འོད་དང་བཅས་ནས་གཤེགས་སོ།  །འོལ་ ག་ཐང་པོས་ ་ ད་ཡེ་ཤེས་ ི་ ད།  ལོ་ག མ་བཤད་

ནས་བར་ ་འོད་གསལ་ ་གཤེགས།  ་ལོ་ག ་ལོས་འ མ་ ེ་བསིལ་ འི་ ང་བཤད་ལོ་ ག་

མཛད་ནས།  ག ང་ ང་ད ་བ ེགས་ ི་རི་ལ་གཤེགས།  གཏོ་ ་དང་ད ད་ ས་ལོ་ ག་གཏོ་

ད ད་ ི་ ད།  ག ་ལོ་ ོན་ཤིང་བཤད་ནས་དགའ་ ན་ ་གཤེགས།  ས་ ང་འ ེན་དང་

ད་འ ེན་ ིས་གསང་ གས་ཨ་དཀར་ ི་ གས་ ད་མདོ་འ ེལ་བཤད་ནས་འོག་མིན་ ་གཤེགས་ 

སོ༑  ༑ ོན་པ་རབ་ ་ ང་ནས་ཞལ་བ གས་ ས།  འ ལ་བ་དར་ན་ གས་ མས་མ་དར།  ོན་

པ་འདས་ནས་ལོ་ཉེར་བ ན[ཉེར་བ ད]ནས།  བ གས་པ་བ ོར་ག མ་ལ་སོགས་པའི་གསང་

གས་ ི་བོན་ མས་ འི་ ལ་ནས་འོལ་མོར་ ང་ངོ་།  ། 

གཉིས་པ་གང་ལ་བ ད་པ་ བ་ཐོབ་ ིས་ ིན་ ལ་ལ་གཉིས་ཏེ།  འ ལ་མདོའི་བ ད་

ལ་དང་།  གས་སེམས་ ི་ ང་ ལ་ལོ།  །དང་པོ་འ ལ་མདོའི་བ ད་ ལ་ནི།  ོན་པ་ ིམ་

ངས་པའི་ ས་ །  རང་ ང་མཆོད་ ེན་བཞིའི་ ང་ ་ཉིད་ལ་ཉིད་རབ་ ་ ང་བའི་མཚན་ ི་

ག ག་ ལ་བ་གསོལ་བར་མདོ་ལས་ག ངས་ ང་།  དེ་ནས་སེང་གེ་ བ་ ོལ་ །  ལ་ཁང་སེང་

གེ་མཆོང་བ་བ ིགས།  འ ོ་བ་ ང་ ིར་ ིམས་ ེ་བ ང་ནས།  ི་ག ག་ ལ་བས་ ོབ་དཔོན་

མཛད།  ག ག་གཤེན་ ལ་བས་མཁན་པོ་མཛད།  འ་ཞས་དཔང་པོ་མཛད་ནས།  གཏོ་ ་ལ་

སོགས་ཕོ་རིགས་དང་།  ནེ ་ ང་ལ་སོགས་མོ་རིགས་ ིས་གཡས་གཡོན་ ལ་ ་ ལ་ ིམས་

ངས་ནས།  གནས་ ིང་སོ་སོར་ ེས་སོ།  །དེ་ནས་ལོ་བ ་ལོན་ ས་ ་ཆོ་ལ།  ོན་པས་བཀའ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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གནང་ ིན་ནས།  ག ང་སོབ་ ་བ ོས།  ིམས་ལ་ ེ་བཞག་མང་ ་མཛད་པས།  ིར་མཁས་པ་

མང་ ་ ང་ཞིང་།  དེའི་ནང་ནས་ཙ ་ཧེལ་པ་ནི།  སེམས་དཔའི་ ན་དང་ ན་ཏེ།  མཚན་ ན་

ེ ་བཞིའི་ཞལ་མཐོང་ངོ་།  །རབ་ ང་མཛད་པའི་ ལ་ནི།  ག ག་གཤེན་ ལ་བས་ ོབ་དཔོན་

མཛད།  ང་ ོང་ ལ་བས་མཁན་པོ་མཛད།  ག ག་ ས་ ་འོད་དང་ ི་ ེ་ ང་ གས་ ིས་

དཔང་པོ་མཛད་ནས།  ག་དགོན་དཀའ་ བ་ ི་ ེ་བ ང་།  དེའི་ ོབ་མ་ ི་ ེ་འོད་པོས་བཀའ་

ག ང་བཤད་ཉན་ ི་ ེ་བ ང་།  དེའི་ ོབ་མ་ ང་ ང་ག ག་ ད་ ིས།  འ ལ་བ་ ད་ ག་གི་

ཡིག་ ་བཏབ་པས།  འ ལ་བ་ མ་པར་འ ེད་པའི་ ེ་མིག་ཅེས་ ་བར་ གས།  དེའི་ ོབ་མ་

ཐང་བ་ཡིད་རིང་གིས།  མངོན་པ་ ེ་བཞིའི་ཡིག་ ་བཏབ།  ི་མེད་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ་ གས།  

དེའི་ ོབ་མ་ གས་དཀར་ཡེ་ཤེས་ ིས།  ལས་ ིགས་བཞི་བ འི་ ག་ལེན་མཛད་པས།  གསལ་

བའི་ ོན་མ་ཞེས་ ་ གས།  དེའི་ ོབ་མ་ ང་ མ་ཡེ་ཤེས་ ིས།  གོང་མའི་ ེས་བ ང་ནས་

བ ན་པ་ ེལ།  དེའི་ ོབ་མ་འོད་ ་གསལ་འབར་ སི།  ས་ཆེན་ ི་ ེ་བ ང་།  དེའི་ ོབ་མ་ ་

འ ལ་ཡེ་ཤེས་ ིས་རང་ ང་མཆོད་ ེན་བཞིའི་ནང་ནས།  གཤེན་རབ་ ི་ཤ་རི་རམ་ ་བ ་

གདན་ ངས།  ་འ ལ་ ིས་བོད་ ་ ོན་ནས་བ ན་པ་ ས་པར་མཛད་དོ།  །དེ་ མས་ ག་

གཟིག་གི་མཁན་བ ད་ཡིན།   

གཉིས་པ་ གས་སེམས་ ི་ ང་ ལ་ལ་ཡང་གཉིས་ཏེ།  ཞང་ ང་བཞེད་དང་ ་གར་ ི་

བཞེད་ གས་སོ།  །དང་པོ་ཞང་ ང་ལ་ཡང་གཉིས་ཏེ།  ི་ ངས་ཞི་ ོའི་བཞེད་ ལ་དང་།  གེ་

ཁོད་ ི་བཞེད་ ལ་ལ།ོ  །དང་པོ་ ི་ ངས་ ི་བཞེད་ ལ་ལ་ག མ་ ེ།  གང་གིས་ག ངས་པ་ ོན་

པའི་ལོ་ ས་དང་།  གང་ག ངས་པ་བོན་ ི་ ང་ ལ།  གང་ལ་བ ད་པ་བ ད་པའི་རིམ་པའོ།  ། 

དང་པོ་འཆི་མེད་ཡན་ ི་ ོན་ ལ་གོང་ ་བཤད་ནས།  འདིར་གསང་འ ས་དང་ ག་ལའི་ལོ་

ས་ནི།  ཚ་ལོ་ ི་པར་ ་ ིན་འཆོལ་ ར་འ གས་ནས།  འ ེ་ ིན་ ར་ག མ་མི་ལ་མངོན་ མ་

་ཟ་ཞིང་།  མི་ ་གཤེན་ག མ་སོ་སོའི་ལས་ལ་ཡེངས་ནས།  ་གར་ ེན་ག མ་མཆོད་པའི་ ལ་

བ་མེད་པ་ལ།  དེའི་ཚ་འཛམ་ ིང་ ང་ བ་ ག་གཟིག་ ལ།  ཤོད་མ་གསེར་ ེང་ལིང་ལིང་བང་

ེའི་ནང་ན།  ཡབ་ ལ་པོ་ཞི་བ་ ན་དང་།  མ་ ་མོ་བཞིན་མཛས་གཉིས་ལ།  ན་ ་བཟང་

པོའི་ ལ་པ་ ་མཁའ་འ ིང་གི་ ་འ ལ་ལས།  འོད་དཀར་པོ་མདའ་གང་ ་ ལ་ཏེ།  ཡབ་ མ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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དེ་གཉིས་ ི་ མས་ ་ གས།  ད ང་ཚས་བཅོ་ འི་ཉིན་ ས་ཤིག་བ མས་པ་ནི།  མཚན་དང་

དཔེ་ ད་ ན་ཞིང་།  གས་ལས་འོད་ཟེར་འ ོས་པས།  ཞི་བའི་ངང་ནས་ ོ་བོར་ ལ་པ་མ ེན་

པ༑  ཐེག་ད འི་དོན་ ོགས་ནས་གསང་བའི་ག ངས་ བ་པ།  མཚན་ཡང་གསང་བ་འ ས་པ་

་གསོལ་ལོ།  །གནམ་ ི་ ་བོན་ལས་སའི་ ལ་གཤེན་ ་ ོན་ནོ།  །ཡང་ཚ་ལོ་ ི་པར་ ག་གཟིག་

གི་འདབ།  ལ་ ང་ནམ་ ེ་ ོད་མཁར་མང་པ་ ག་ ར།  ཡབ་ཡང་ འི་ ལ་པོ་དང་།  མ་

ག་ཟ་ཧེ་ཏིང་གཉིས་ ི་ངག་ལ།  མི་ ན་པའི་ ན་གཅིག་གིས་མ་ཉན་པས།  ེ་བོས་ ང་ཞིང་

ེ་མོས་ཚག་ངན་ ས།  འཆི་ཁར་ ན་དེས་ལན་ཆགས་ ོག་པའི་དམོད་པ་བོར།  དེར་ཡབ་ མ་

འ ོད་ནས་དགེ་བ་དཔག་མེད་ ས་ན་ཡང་།  དམོད་ངན་ ི་བ ག་ ི་བའི་ ན་དེ་ལན་ཆགས་

ོག་པའི་ ་ ་མངལ་ ་ གས་པས།  མ་ ི་ ི་ལམ་ ་མི་ནག་མཆེ་ཅན་བཙས་པ་ ིས།  སད་

ནས་ མ་འ གས་མེ་ཏོག་ ིང་ལ་བཅག་པས།  བདེ་གཤེགས་ ལ་པས་ ིན་པོ་འ ལ་བའི་ ས།  

ོགས་བ ར་ འི་ ད་འདོན་པས་ཡ་མཚན་ ེས།  དེ་ བ་ ེས་ ་ ག་རིས་ཅན་བཙས་པ་ ིས།  

སད་ནས་ ས་ཡང་ཞིང་སེམས་ཡང་ ོ་བ་ ེས།  དེའི་ཚ་ ་གཉིས་ ེས་པ་ལ།  མ་ཟེས་ ་དང་

ིན་ ་ཁ་དམར་བཏགས།  ་ ་དཀར་ག མ་ལ་དད་ཅིང་།  ིན་པོ་ཤ་ ག་ལ་དད།  ལས་ ིས་

མེ་ ་བཞིན་ ་འ ས་པ་ལས།  མ་ ིས་ ིན་མཚང་ ས་པས་ མ་བ ང་།  ཡབ་ ི་ ིམས་ལས་

འདས་ཏེ་རལ་ ིས་མགོ་བོ་བཅད་ནས།  ག་གཟིག་ ོ་ བ་ ི་ཕག་ནག་ ོས་པ་རིའི་ ག་པར་

གས་ཏེ།  ོམ་ མས་ཟོས་པས་ ལ་པོའི་མངའ་རིས་བ ག་ལ་ཁད།  ིན་པོའི་ ལ་པོ་དྷ་ཤ་ ི་

བ་ ་བར་ གས་སོ།  །དེ་ནས་ འི་ ས་དེས་ ིན་ ི་ ག་པ་ ོགས་ནས།  ིན་པོ་བ ལ་བའི་

ིར་ ་དབལ་ ར་བ བས་པས།  ོབ་པ་ གས་ ེ་ མས་མའི་ ང་བ ན་ཐོབ།  ེ་གཅིག་ ིང་

ེས་ ང་མ་དམ་ལ་བཏགས་ཤིང་།  ག་པོའི་ ར་བ་གནམ་ས་ ག་ལ་ཐེབ་ ེ།  ག་གི་ཆ་ ད་

ལ་ ་འ ལ་ ི་མེ་འོད་འབར་བས།  དབལ་བོན་ ག་ལ་མེ་འབར་ ་བར་ གས་ཏེ།  ིན་པོའི་

ལ་པོ་དྷ་ཤ་ ི་བ་བ ལ་ལོ།  ། 

གཉིས་པ་གང་ག ངས་པའི་བོན་ ི་ ང་ ལ་ལ་གཉིས་ཏེ།  ད་ ི་ག ངས་ ལ་དང་།  

མན་ངག་བ ས་ ལ་ལོ།  །དང་པོ་ ད་ ི་ག ངས་ ལ་ནི།  འོག་མིན་ ི་གནས་ ་ ན་བཟང་

གིས།  གསལ་ ེད་གདོས་ ལ་ལ་སོགས་པའི་འཁོར་ལ།  ་ ད་གསང་བ་བསེན་ བ་ ི་ལེ ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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མ་ ་ ་གཅིག་པའི་གཞི་ ་ངོས་བ ང་བའི་ལེ ་ག ངས།  དེའི་ ེས་ ་ཚད་མེད་འོད་ ན་ལ་

སོགས་པའི་འཁོར་ལ།  ་ ད་ ོང་པོ་ད ་འ ས།  ོམ་ ད་གབ་པ་ད ་བ ོར།  དམ་ཚག་

འ མ་ ེ་ས་མ་ཡ།  ོད་པ་ཐིག་ལེ་ མ་ ིལ།  ིན་ལས་ག ང་ ང་ཡོངས་ ོགས།  དངོས་ བ་

གསང་བའི་ ེ་མིག  ཆ་ལག་མེ་ལོང་ད ་ ོར་ ོ་ ་དང་བཅས་པ་དང་།  བསེན་ བ་ ི་ཡང་དེ་

ཁོ་ན་ཉིད་ ི་ལེ ་དང་གཉིས་ག ངས་ནས།  འཁོར་ མས་ལ་རང་རང་སོ་སོར་གཉེར་ ་གཏད།  

དེ་ཚ་ གས་ཉིད་ཞི་བའི་ངང་ལས་མ་གཡོས་ ང་།  གས་ ི་ཆོ་འ ལ་མཁའ་འ ིང་ ོ་བོའི་

ར་བ ན་ནས།  ོན་པ་ཡེ་གཤེན་ག ག་ ད་དང་།  ཡབ་ ི་བཞི་ནམ་ཏིང་།  མ་གསང་བའི་

་མོ་བསེན་ བ་མ་ མས་ལ།  ་ ད་གསང་བ་བསེན་ བ་ ི་ལེ ་ཉི་ ་ ་ད །  ཡན་ལག་གི་

ད།  ང་ཆེན་ ིང་བ་ ་བའི་ ད།  གསང་བ་ད ་འཕར་ ོམ་པའི་ ད།  ་འ ལ་ ་བ་ ོད་

པའི་ ད།  འ ་ཡ་ ོག་འཛན་དམ་ཚག་གི་ ད།  ལས་ ི་ཐིག་ལེ་ ིན་ལས་ ི་ ད།  གསང་བ་

ཐབས་ཞགས་དངོས་ བ་ ི་ ད་དང་ ག་ ་ག ངས་ཏེ།  བསེན་ བ་ལས།  ོན་པ་ཡེ་གཤེན་

ག ག་ ད་དང་།  ཡབ་ ི་བཞི་ནམ་ཏིང་།  མ་གསང་བའི་ ་མོ་བསེན་ བ་མ་ མས་ ིས།  

ོན་པས་ག ངས་པའི་ ད་ ག་ གས་ ་ ད་དོ།   །ཞེས་ག ངས་སོ།  ། 

གཉིས་པ་མན་ངག་གི་བ ས་ ལ་ནི།  ོན་པ་དེ་གཉིས་ལ་ཡེ་གཤེན་ག ག་ ད་ ིས།  

གསང་ གས་ ི་ ོད་ ་ ང་བའི་དབང་བ ར་ནས།  གསང་བ་འ ས་པས་ཡེ་ཤེས་ ི་ ོ་བོ་ ག་

་ ་གཅིག་ འི་དངས་མ་ལ་བཀོད།  ོ་ ལ་ ག་ ་གོ་ ་གོན།  བ ོ་ཆ་ཧ་ལའི་ ་བ གས་

པས།  ལོག་འ ེན་ ེགས་པའི་ཚགས་ མས་ ིས།  འ ང་བའི་ ་འ ལ་གཡོས་ནས།  གཙ་བོ་

ཆེན་པོ་ལ་ཐོ་འཚམས་པ་དང་།  ོར་ངན་ ི་ ོབས་བ ེད་པས།  གཙ་བོ་ཆེན་པོས་ ང་ ེགས་

པས་བ ད་ ་མི་ གས་པའི་ ག་པོ་དབལ་ ི་གཞལ་ཡས་བ ེད་ཅིང་།  ག་པོའི་ཚད་བ ་

གཅིག་གིས་ ེགས་པ་ མས་ ི་ ོབས་བཅོམ།  འོད་ཟེར་འ ོ་འ ་ ག་གིས་མདངས་བ ས།  

ཉོན་མོངས་ ི་བ ད་བཞི་ལ་སོགས་ ེགས་པ་ཕོ་ ད་ མས་ ི་ ོག་འ ོག  གཙགས་ ི་ནན་

འོག་ ་བ ག་ ེ་བཀའ་དང་དམ་ལ་བཏགས་ནས་འཁོར་ ་བ ས།  བ ད་ ི་ ལ་པོ་ ད་ ོལ་

་མཛད་ནས།  གཞལ་ཡས་དང་ཆས་གོས་མཆོད་པར་ ིན་ ིས་བ བས།  གཡེན་ད འི་ག ག་

བ་ཞི་བར་ ་བའི་ ིར་ །  གསང་བའི་གནས་ད ་ ེ་བ ད་ ི་ག ག་པ་བ ལ་ཞིང་།  བཀའ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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དང་དམ་ལ་བཏགས།  ག ག་པ་ཅན་ ི་གནས་ ན་བ ་ཤིས་བད་ེ ན་ ་ ིན་ སི་བ བས་སོ།  ། 

དེ་ ས་གནོད་ དེ་ ན་བ ལ་ནས།  ་ཆནེ་ཐོད་ ་བཅིངས།  ་བ ད་གདན་ ་གཟིར།  བ ད་ 

ི་གཡང་གཞི་ ོན།  བར་གཡེན་ ན་བ ལ་ནས།  ་ ན་ན་བཟའ་ ས།  གཟའ་བ ད་ཕོ་ཉར་

བ ེ།  ོགས་ ོང་ལས་ལ་མངགས་སོ།  །ས་གཡེན་ ན་བ ལ་ནས་ ་ཆེན་གདན་ ་བཏིང་།  ་

བ ད་ཞབས་ ིས་མནན།  ལ་ཆེན་ཕོ་ཉར་བ ེས་ཏེ།  ཕོ་ ད་དམ་ལ་བཏགས་པའོ།  ། ས་དེ་

ཙམ་ན།  ིན་མོ་མེ་ཟ་ ག་ ོན་དང་།  ད་ཟ་ ་ ོན་ ིས་ཡེ་ཤེས་མ་མོའི་ གས་ད གས་པས་

ོས།  ་འ ལ་མ་མོས་གཏིང་ ལ་ཏེ་ལས་ ི་མ་མོར་བ ར།  ལས་ ི་མ་མོས་གཡེན་གཡོས་པས་

ག ག་ བ་ ོན།  འཇིག་ ེན་མ་མོ་བཞེན་ལ་བཏབ་ ེ་ལས་ལ་ ན་ནས།  བོན་ལ་གནོད་པའི་

ོབས་ ་ཚགས་འ ེད་པ་ལས།  དབལ་བོན་ ག་ལ་མེ་འབར་ ིས།  གས་ཞི་བའི་ངང་ལས་ ་

མི་བཟད་འབར་བའི་ ོ་བོ་དབལ་གསས་ མ་པར་ ལ་ཏེ།  ད ིངས་ཡེ་ཤེས་ ི་ མ་བ ་བ ན་

ད་ལ་བ ེན།  ་འ ལ་ ི་མ་མོ་ ་ལ་བ ེན་ཏེ་ ད་གདོང་ལས་སོགས་ ་ བ།  ལས་ ི་མ་མོ་

དམག་དཔོན་ད ་ གས་ ེའི་ ོབས་ ིས་གཟིར།  འཇིག་ ེན་མ་མོ་ ན་མོ་བ ་གཉིས་གདན་

་བཏིང་།  ཏིང་ངེ་འཛན་དང་ཉེ་ལོའི་ གས་ ིས་གཟིར་ནས།  དེ་དག་གི་ ོག་འ ོག་ ེ་ ང་

བས་ནས་ ངས་ཏེ་གསོལ་བས།  ར་རོ་བ་དང་བག་མེད་པར་ ར་ནས།  མ་ ིད་པའི་ ལ་

མོས་ ས་མཆོད་ ལ་ནས་དམ་ལ་བཏགས་པར་ ས་ཏེ།  གསང་བའི་ཐིག་ལེ་ ེད་ ིན་ཏེ་དམ་ལ་

བཏགས།  མཁའ་ལ་བ ེ་ཞིང་དབང་བ ར།  གསས་མཁར་གཉེན་པོ་དེའི་ ི་རིམ་ ་བཀོད་དོ།  ། 

ད་དང་ ལ་པོ་འཁོར་ ་བ གས་སོ།  །དེ་ ར་གསང་བ་འ ས་པས་ ེགས་པ་ཕོ་ ད་བ ལ་

ནས་བ ལ།  ག་ལ་མེ་འབར་ ིས་མོ་ ད་ ོར་ནས་བ ལ་ཏེ།  ོར་ ོལ་ཟབ་མོའི་ལམ་ ིས་

འ ོ་བ་ ངས་སོ།  །དེར་ མ་ ས་གསང་འ ས་གཤེན་ག མ་ ིས།  ག ་ ང་ཤེལ་ ི་ ག་ ག་

༑  རིན་པོ་ཆེའི་ ོམ་ ་ཞལ་ ེས་ནས་དར་དཀར་ ི་མ་མེད་པ་ལ་རིན་ཆེན་ ན་མས་ ིས་ནས།  

མན་ངག་གི་དོན་ མ་པ་ག མ་ ་བཀོད་དེ།  གསང་བ་འ ས་པས་མང་ལ་འ ེལ་བ་ལེ་བ ན་

དམར་པོ་ལ་ཤེལ་ ི་ཡི་གེ་ ིས་ནས།  ་རབས་འོད་ ི་ ས་པོ་ ་བོན་ཡོངས་ ་དག་པ་ལ་བ ན་

པས།  ེང་ ་ ལ་ ་ གས་པའི་དོན་ ད་ ས་པ་ ིན་ལས་ ི་ ོར་ ་ གས་སོ།  ། མ་བཟང་

ཟ་རིང་བ ན་ ིས་ ང་ལ་འ ས་པ་ ་དར་དཀར་པོ་ལ་ ིས་ནས་ག བ་ཤིང་ལ་ ིལ་ཏེ།  འོག་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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འི་ ལ་ ་བ མས་ནས།  མ་ཟེ་ ་ ིན་མཛས་དང་།  གཉེན་ མ་གཟི་བ ིད་མའི་ ས།  ་

བ་ཡེ་ཤེས་ ིང་བོ་ལ་བཤད་པས།  མན་ངག་བ ས་པ་ངོ་ ོད་ ི་ ོར་ ་ གས་སོ།  །འཆི་མེད་

ག ག་ ད་ ིས་མན་ངག་འ ིང་པོ་ཡང་ཁོལ་ ི་ ོར།  ་ཤོག་དཀར་པོ་ལ་ག འི་ཡི་གེར་ ིས་

ཏེ༑  ལ་པོ་ ི་ ེ་འོད་ ི་ ས་པོ།  ལ་གཤེན་མི་ ས་བསམ་ལེགས་ལ་བ ན་པས་ ང་པོར་

གས་སོ།  །དེ་ མས་ ི་ ད་ནི་གཙ་བོར་ག ངས་པས།  ་བའི་ ད་དང་ཡན་ལག་གི་ ད་

གོང་ ་བ ན་པ་ མས་ཡིན།  ང་ནས་མཆོང་ཆེན་ ེ་ད ་ལ་སོགས་པ།  སོ་སོར་བཀོད་པ་ཐེག་

པ་ད འི་མདེ ་ ང་ མས་ཡིན།  ཞེས་པ་ ིང་ གས་ལས་ག ངས་ཤིང་།  ་ ད་ལས་ ང་།  

གསང་བ་འ ས་པ་དང་།  བཟང་ཟ་རིང་བ ན་དང་།  འཆི་མེད་ག ག་ ད་ མས་ ིས་ལས་ ི་

རིམ་པ་ཞི་ ོ་ ད་ ི་ ིང་པོ་ ས་འ ིང་བ ས་ག མ་ ་ག ངས་ཏེ།  གསང་བ་འ ས་པས་

བཀའ་ ས་པའི་བོན་ཡོངས་ ་དག་པ་ལ་བ གས་ཏེ་བ ད།  མ་བཟང་ཟ་རིང་བ ན་ ིས་ཞི་

ོ་གཙ་བོ་ ན་གཅིག་ནར་མར་ བ་པ།  ་བོན་ཡེ་ཤེས་ ིང་པོ་ལ་གདམས་ཏེ་བ ད།  འཆི་

མེད་ག ག་ ད་ ིས་གསང་བ་འ ས་པའི་དབང་ཆེན་ཞི་ ོ།  ལ་རིགས་ ི་གཤེན་པོ་མི་ ས་

བསམ་ལེགས་ལ་གདམས་ཏེ་བ ད།  ཅེས་སོ།  །ཡབ་ མ་ ས་ག མ་ཡང་ཐབས་ ་མ་ཆད་པར་

འ ོ་དོན་མཛད་པ་གསང་བ་འ ས་པ།  ཤེས་རབ་ ་མ་ཆད་པར་འ ོ་དོན་མཛད་པ་ མ་བཟང་

ཟ་རིང་བ ན།  ཐབས་ཤེས་ད ེར་མེད་ ་མ་ཆད་པར་འ ོ་དོན་མཛད་པ་འཆི་མེད་ག ག་ ད་

ཅེས་འ ེལ་ལས་ག ངས་སོ།  །འོ་ན་ ོ་བོ་ ད་ ང་མན་ངག་དང་བཅས་པ་འདི།  ད་ འི་བ ་

བའི་གཤེན་རབ་བ ན་པར་འགལ་ཏེ།  འཆི་མེད་ལ་སོགས་པ་ཚ་ལོ་ ི་བར་ ོན་པས་སོ།  །ཞེས་

ན༑  ོ་འ ེལ་ལས།  གསང་འ ས་ལ་ཡང་ག མ།  ི་ ར་གཤེན་རབས།  ནང་ ར་ ི་བཞི་ནམ་

ཏིང་།  གསང་བ་ ར་ན་གསང་འ ས་སོ།  ། མ་ལ་ཡང་ག མ།  ི་ ར་ན་ས་ ིག་ཨེར་སངས།  

ནང་ ར་ན་ གས་ ེ་ མས་མ།  གསང་བ་ ར་ན་བཟང་ཟ་རིང་བ ན་ནོ།  ། ས་ལ་ཡང་ག མ།  

ི་ ར་ན་ ིད་གཤེན་ག ག་ ད།  ནང་ ར་ན་འཆི་མེད་ག ག་ ད།  གསང་བ་ ར་ན་ཡེ་

གཤེན་ག ག་ ད་ཅེས་ད ེར་མེད་ ་ག ངས་ཤིང་།  ར་ཞོག་པ་དང་ཡར་འ ོག་པ་གཉིས་ན་

རེ༑  དེ་ ས་ ི་འཆི་མེད་དང་གསང་བ་འ ས་པ་ད་ འི་གཤེན་རབ་ཡིན་ཏེ།  མ་དག་ལས་

གཤེན་རབ་ཆེན་པོ་དགའ་ ན་ འི་གནས་ན་བ གས་ཙམ་ན།  ་ཡོ་ལ་ བ་པ་ཞེས་ ང་ འོ།  ། 



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ིད་པའི་ ལ་པོ་ ི་ ལ་ ག་ཅེས་ ང་ །  ་ཡོངས་འ ལ་ཆེན་པོ་ཞེས་ ང་ །  ཤེལ་ ག་གེ་

ཆེན་པོ་ཞེས་ ང་ ་ཞེས་ག ངས་པས།  ི་པའི་དཀའ་ བ་ལ་ཡོད་པ།  ད་ ་བ ་བའི་ ས་ ་

ཡང་ག ང་ངག་ ་ ང་བ་ལ་འགལ་བ་མེད་པར་ག ངས་ཤིང་།  ་ ོན་ལ་སོགས་པའི་མཁས་

དབང་ མས་ ིས་ ང་།   འཆི་མེད་དང་གཤེན་རབ་ངོ་བོ་གཅིག་པར་བཞེད་དོ།  ། 

ག མ་པ་གང་ལ་བ ད་པའི་རིམ་པ་ལ་གཉིས་ཏེ།  གས་ ོགས་དང་སེམས་ ོགས་

གཉིས་སོ།  ། 

དང་པོ་ གས་ ོགས་ནི།  ་བོན་ཡོངས་ ་དག་པས་ ེང་ ་ ལ་ ་ གས་པའི་ ོར་

མས་གསང་འ ས་ལ་ ས་ནས།  མཚལ་རི་ འི་འ ན་སར་བ བས་ནས་ ན་མོང་གི་དངོས་

བ་སེ་གོལ་བ བས་པས་ ང་ ང་ ་ ལ་ ས་པ་དང་།  གས་མཆིལ་གཏོར་བས་ས་ལ་མེ་

ཏོག་འ ངས་པ་དང་།  མཁའ་ལ་འ ར་ནས་ ་དམག་བ ལ་ཞིང་ ་མིན་ཕམ་པར་ ེད་དོ།  ། 

མཆོག་གི་དངོས་ བ་ ་ ་མཁའ་འ ིང་ལ་ཐིམ་མོ།  ། ལ་གཤེན་ ིས་བར་མི་ ལ་ ་ གས་

པའི་ ོར་ མས་འཆི་མེད་ལ་ ས་ནས།  ལ་མཁར་བ་ཆོད་ ་བ བས་པས་ ན་མོང་ད ན་མེ་

ཏོག་གི་ཆར་འབེབས་ཤིང་།  ་མཚའི་གཏིང་ ་མཆོད་ ེན་བ ིགས་པ་དང་།  ཏིང་འཛན་མེས་

ལོག་ ་ ེག་གོ  །མཆོག་ ་ཟག་མེད་ཡི་དམ་ ་དང་གཉིས་ ་མེད་དོ།  ། ་ བ་ ིས་འོག་ ་ ལ་

་ གས་པའི་ ོར་བཟང་ཟ་ལ་ ས་ནས་ ་མིག་བ ད་ ་ ་གཉིས་ ་བ བས་པས།  ན་མོང་

་ལ་ ིང་བ་མེད་པ་དང་།  ནམ་མཁའ་ལ་མེ་ཏོག་གི་ཆར་འབེབས་ལ།  མཆོག་ ་ ས་འོད་ཟེར་

་ ོ་ཞིང་ཡི་དམ་ ་དང་གཉིས་ ་མེད་དོ།  །དེ་ལ་ད ་ ལ་གསས་ ེའི་ ས་ནམ་མཁའ་ ང་

བའི་མདོག་ཅན་ ིས་ ད་ག མ་ ས་ནས།  རི་ ལ་ ན་པོར་བ བས་པས་ ན་མོང་ནམ་མཁའ་ 

ལ་མེ་ཏོག་གི་ཆར་འབེབས་ཤིང་།  ་ ིན་ག ག་པ་ཅན་དབང་ ་བ ས་ཏེ་ ན་ ་འཁོལ་ལོ།  ། 

མཆོག་ཡེ་ཤེས་ལ་གཉིས་ ་མེད་པར་འཕོ་བར་ ས་སོ།  །དེ་ཡན་ ི་ ་མ་བཞི་ ེང་འོག་བར་ ི་

ིད་པ་ལ་བཀའ་ ིན་ཆེའོ།  ། 

གཉིས་པ་སེམས་ ོགས་ལ་ཡང་གཉིས།  དགོངས་བ ད་དང་ཚག་བ ད་དོ།  །དགོངས་

བ ད་ནི།  གཤེན་གསང་བ་འ ས་པ་དང་།  མ་བཟང་ཟ་རིང་བ ན་གཉིས་ལ་དར་དཀར་ ི་

ར་འོག་ནས་བཤད་དོ།  །རིག་པ་ཐབས་ ི་བ ད་ཅེས་པ།  དེ་ཡན་ཚག་ ་མ་ག ངས་ ིན་ ིས་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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བ བས་ནས་བ ད་པ་ ེ།  འ ེལ་བཞི་ལས།  ོན་པ་ ན་ ་བཟང་པོ་མན་ཆད་ནས་བཟང་ཟ་

རིང་བ ན་ཡན་ཆད་ ི་བར།  གོང་མའི་གོང་མ་གང་ཡིན་པས་འོག་མའི་འོག་མ་གང་ཡིན་ལ་

ིན་ ིས་བ བས་པའོ།  །ཞེས་སོ།  ། 

གཉིས་པ་ཚག་གི་བ ད་པ་ནི།  མ་བཟང་ཟ་རིང་བ ན་ ིས་མན་ངག་ ང་ལ་འ ས་པ་

དར་དཀར་ ི་ག བ་ཤིང་ ིལ་བ་འ ་བ།  ག འི་ཡི་གེར་ ིས་ནས་ འི་ ལ་ ་བ མས་སོ།  ། 

གསང་བ་འ ས་པས།  མན་ངག་མང་ལ་འ ེལ་པ།  རིན་པོ་ཆེའི་ ང་ ་ལ་ ིས་ཏེ་ འི་ ལ་ ་

བ མས་སོ།  །ཞེས་འ ེལ་ལས་ག ངས་པས།  དེ་གཉིས་ ིས་ཚག་ ་ག ངས་ནས།  མང་འ ེལ་

ང་འ ས་གཉིས་ ་ ེས་པའོ།  །གསང་བ་འ ས་པས་ འི་གཤེན་པོ་ཡོངས་ ་དག་པ།  དེས་ ་

བ་ཡེ་ཤེས་ ིང་པོ།  དེས་མི་ ས་བསམ་ལེགས་ལ་ག ངས།  ད་པར་མི་ ལ་ ་བོན་ ེ་ཟབ་མོ་

འདི་དར་བར་མཛད་པ་ནི།  ལ་གཤེན་ཏེ།  ་བོན་དང་ ་ བ་གཉིས་ཀ་ལ་ ས་པས།  མི་ ལ་

་བོན་ ེ་གཉིས་ཀ་ཡོད་པ་གསལ་ཏེ།  རིགས་ ག་ལས་མི་བསོད་ནམས་ཆེ་བའོ།  །དེ་ནས་ ལ་

གཤེན་ ིས་ནམ་མཁའ་ ང་བ་མདོག་ཅན་ལ་བ ན་ཏེ་བ བས་སོ།  ། 

གཉིས་པ་གེ་ཁོད་ ི་བཞེད་ ལ་ཡང་གཉིས།  གས་ ོགས་དང་སེམས་ ོགས་སོ།  །དང་

པོ་ གས་ ོགས་ནི།  ཚ་ལོ་བ ད་ ི་ བ་ཚ།  བོན་ ་གཡོ་བ་མེད་པ་ལས།  གཡོ་བ་ཡེ་ཤེས་ ི་ཆོ་

འ ལ་ །  ཡེ་ཤེས་ ི་ ་ཨ་ཏི་ ་ཝེར་ ་བར་ ་ ལ།  དེའི་ངང་ལ་ལོངས་ ོད་ ོགས་ འི་ ལ་

༑  ་འ ལ་ ི་ ་ཆེན་ ་ ི་མང་ ེ་ ་བར་ ང་།  དེའི་ངང་ལས་འ ོ་བ་ལོག་པར་ ོག་པ་

འ ལ་བའི་དོན་ །  ལ་པའི་ ་དབལ་ཆེན་གེ་ཁོད་ ་བ་ ་ ལ་ནས།  ཙ་མར་ཐིས་ལ་སོགས་

པའི་ ད་ མས་ག ངས།  ཡང་དབལ་ཆེན་གེ་ཁོད་དཔག་བསམ་ཤིང་ལས།  ཡབ་ ན་ཐོག་རིང་

ནམ་དང་།  མ་ཤེལ་ཟ་འ ལ་མོ་ཆེའི་ ས་ ་ ལ་ནས།  ིད་པའི་གཡེན་ད ་ལ་སོགས།  ེ་

བ ད་འ ལ་བའི་དོན་ །  གསེར་ ི་རི་བ ན་ཁ་ནས་བཞེངསཏེ།  གསེར་ ི་གདར་ ོ་ ་མཚར་

འཕངས་པས།  རི་རབ་ ི་ ར་ཉིལ་ ་མཚ་གཏིང་ནས་ཁོལ།  གཡེན་ད འི་ ེ་བ ད་ མས་

ང་།  ལ་ལ་ན།  ལ་ལ་བ ལ།  ལ་ལ་འདར།  ལ་ལ་ ག་བ གས་ཏེ་ཤིན་ ་འདར་ཞིང་ ག་པ་

ལ༑  བས་དེར་ ་འ ལ་ ་ཆེན་ ་ ི་མང་ ེ་ཡིས།  ིད་པའི་གཡེན་ད ་ལ་སོགས་པའི་ ང་

ིད་ ་ ིན་ ེ་བ ད་ ེད་ མས་ན་བ་དང་།  ་བ་དང་།  ག་ ག་པ་དང་།  བ ལ་བ་དང་།  



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ཆོ་ངེ་འདེབས་པ་ཅི་ཡིན་ག ངས་པས།  དེ་ མ་ ིས་མཆིད་ནས།  ་ ་དབལ་ཆེན་གེ་ཁོད་ ིས།  

ག་པོ་གསེར་ ི་གདར་ ོ་བ ིལ་བས།  ་མཚ་ཁོལ།  ིང་བཞི་ཚག  རི་རབ་ཉིལ་ནས།  བདག་

ཅག་ མས་ན་བ་དང་བ ལ་བ་དང་རེངས་པ་དང་།  ཤི་བ་དང་ ག་ ག་པ་ལ་སོགས་པས།  

ད་ཅིག་ལ་བ ག་འ ོ་བར་འ ག་པས།  ཤིན་ ་འདར་ཞིང་ ག་ནས་ ག་བ ལ་བ་ལགས་

ཞེས་ ས་སོ།  །དེའི་ཚ་ ་འ ལ་ ་ ི་མང་ ེ་ཡིས།  གསེར་ ི་གདར་ ོ་སེར་པོ་དེ།  ་མཚའི་

གཏིང་ནས་ངས་ ངས་ན།  ེད་ མས་བཀའ་ཉན་དམ་ལ་མི་འདའ་འམ།  ཞེས་ག ངས་པས།  

གཡེན་ད འི་ ེ་བ ད་ མས་ ིས་མ ིན་གཅིག་ །  བཀའ་ལ་ཉན་ཞིང་དམ་ལས་མི་འདའོ།  ། 

ཞེས་ ས་པས།  དེ་ནས་ ་ ི་མང་ ེ་ཡི་ཞལ་ནས།  དང་ར་ཧེ་ ་ཞེས་བ ོད་པས་ ་མཚ་ བ་

ིས་བཏབ།  ེ་མར་ ག་ཙ་ན་ཞེས་བ ོད་པས།  གསེར་ ི་གདར་ ོ་ ིན་ལག་གིས་ནམ་མཁའ་

ལ་ཏོག་གིས་ ངས།  ཤེན་མར་ལག་ཙ་ན་ཞེས་བ ོད་པས།  དབལ་ཆེན་གེ་ཁོད་ད ་ད ་ ག་

བཅོ་བ ད་པ་གཅིག་ ་ ལ་ནས།  ིད་པའི་གཡེན་ད ་དང་།  ེ་བ ད་ མས་ ིས་བ ོར་བ་

དང་ ་ ག་འཚལ་ནས་ ག་ ལ་ཏེ།  རང་ གས་ ོག་གི་ ིང་པོ་དང་།  དམ་ ས་མིང་དང་

བ་ཐབས་ ལ་ཏེ།  བཀའ་ཉན་ག ང་ ོད་བ ིད་པ་ཁས་ ངས་དམ་བཅས་སོ།  །དེ་ནས་ ོན་

པ་གཤེན་རབ་ ིས།  བ་ ོགས་ག ང་ ང་རིའི་ ེ་མོ་ལ།  ིན་ བས་ ལ་པའི་གཞལ་ཡས་

ཁང་ །  གསང་བའི་འཁོར་ལ་མེ་རིའི་ ད་ མས་ག ངས།  དེའི་བོན་ལ་མང་ཡང་བ ས་ན་

ག མ།  ང་བ་ ་དང་།  བ ོགས་པ་ཐིས་དང་།  བསད་པ་ ན་དང་ག མ་མོ།  །ཡང་ཙ་ ་ཐེ ་

འ ལ་ ིའི་ ད།  ཙ་མར་ད ་འ ལ་ནང་གི་ ད།  མེ་རི་ ད་ ར་གསང་བའི་ ད་དང་ག མ།  

ཞང་ ང་ ི་ ེ་ གས་ ི་ ་ ་ཅན་ལ་བ ད།  དེ་ནས་ཚ་ ངས་ ་བ་ ལ་མཚན་ཡན་ ན་

བ ད་དང་འ འོ།  ། 

གཉིས་པ་སེམས་ ོགས་ནི།  ཡེ་ཉིད་ ོན་པ་ ན་ ་བཟང་པོ་ནས།  གསང་བ་འ ས་པ་

ཡན་དགོངས་པས་ གས་ ་བ ད།  ་བོན་ཡོངས་ ་དག་པ་ནས།  ཚ་ ངས་ ་བ་ ལ་མཚན་

ཡན།  གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ ོ་སོག་གི་ བ་ནས་ཚག་གིས་ ན་ ་བ ད།  ཚ་ ངས་ ་བ་ ལ་

མཚན་ ིས།  ར་སངས་ ་ ལ་ ི་ ས།  ར་སངས་ཏ་པི་ ི་ཙ་ལ་བ ན།  ཁོང་གིས་ ག་ཐོབ་སེང་

གེའི་ ག་ལ།  ལོ་ད ར་ཚག་བར་མ་ཆོད་པར་བ ོམས་པས།  ང་པོ་ ག་མེད་ལ་རང་དོན་ ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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བོན་ ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཐོབ།  གཞན་དོན་ ་ག གས་ ར་ ལ་ནས།  ེར་ ངས་ ང་བཞེར་

ལོད་པོ་དང་ ེར་ ག་གི་གནས་ ་ ོན།  མཚན་ ེ ་ ེར་ལེགས་ ་བཏགས།  དེས་ ང་བཞེར་

མ ་ ལ་ ིས་ ེགས་པའི་ ེམས་འཆང་ཞིང་།  ེར་ ག་ཟང་གིས་ཁོལ་པོར་སོང་བ་ལ།  ལ་

ས་གདམ་པ་ཚག་ག མ་བཏབ་པས།  ང་བཞེར་དང་ ེར་ ག་ ོལ་ལོ།  །དེ་ ེས་མཚ་ ིང་དོ་

ལས་སོགས་ །  ི་ ་བ་ ི་གཅོད།  ནང་མན་ངག་དམར་ ིད།  གསང་བ་རིག་པ་གཅེར་མཐོང་།  

ཡང་གསང་གནས་ གས་ གས་ཆོད་དང་བཞི།  ང་གི་ཤོག་ ་ལ་ག འི་ཡི་གེ་བཏབ་ནས།  

ལ་པའི་ ེས་ ་ཏ་པི་ ི་ཙས།  ལས་ཅན་ ི་གཤནེ་པོ་ ང་བཞེར་ལོད་པོ་ལ་གདམས་པའོ།  ། ན་ 

བ ད་ ས་འ ིང་བ ས་པའི་ ོར་ནི།  བ ད་པའི་ ་མ་ མས་ ིས།  གདམས་ངག་ ོར་བཞི་

གས་ཉམས་ ་བཞེས་པས།  ཉམས་ ོང་ཟབ་མོ་ ེས་པ་ མས།  གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བ ད་དེ།  

འཁོར་བ ོམ་ ན་འ ལ་ ིས་ཡི་གེར་བཏབ་པ་ཡིན་ནོ།  ། 

གཉིས་པ་ ་གར་བོན་ ོར་ལ་གཉིས་ཏེ།  ི་ ག་བོན་དང་།  ེ་ ག་གི་བོན་ནོ།  །དང་པོ་

ི་ ག་ནི།  ་འ ེལ་ལས།  གང་ ་ག ངས་པའི་གནས་ནི།  འོག་མིན་ནོ།  །གང་གིས་ག ངས་

པའི་ ོན་པ་ནི།  གཤེན་ ་འོད་དཀར་རོ།  །གང་ལ་ག ངས་པའི་འཁོར་ལ།  རང་བཞིན་གཉིས་

་མེད་པའི་འཁོར་ནི།  ན་ ང་ བ་པ་ལ་སོགས་ད ིངས་ ི་ ་ འོ།  ། གས་ ེ་ ལ་པའི་

འཁོར་ནི།  ལ་ཚབ་ ེས་ ་ ོན་པ་ལ་སོགས།  བ ལ་བཟང་གི་བདེ་གཤེགས་ ོང་དང་ ་

གཉིས་སོ།  །རགི་པ་ ད་པར་ཅན་ ི་འཁོར་ན།ི  ག ང་ ང་དཔའ་བོ་གསས་དང་སེང་གེ་ཟབ་མ་ོ 

ལ་སོགས།  གང་ག ངས་པའི་བོན་ནི།  ི་ ོགས་ཆེན་ ེ་ཚན་ ི་ཚད་དང་།  ད་པར་ཐེག་པ་

མངོན་ ་བཤད་པའི་མདོ་ ད་དོ།  ། ི་ ོགས་ཆེན་ ི་ ེ་ཚན་ ི་ཚད་ནི།  དགོས་དོན་བཤད་

བཞིའི་མཆོང་ལས།  མཚན་མ་ཚག་གི་ ོགས་ཆེན་ལ།  ེ་ནི་ག མ།  ོང་ནི་ད །  བམ་པོ་ཉིས་

ི་ མ་ ོང་།  ཤོ་ལོ་ཀ་འ མ་ ག་ ག་ ་ ་ ེད་དང་ །  གཟེར་ ་བ ་དང་བ ད་ ་ ་ད །  

གེགས་སེལ་ ོང་དང་བཞི་བ ་ ་ད །  གནས་ཆེན་སོ་བ ད་དང་ མ་ ་ ་གཉིས།  ལེ ་ ི་

ག་ག མ་དང་ ོང་ ག་བ ན།  མིང་ཐོགས་ ི་ ད་ ི་ ག་ ེད་དང་ཉིས་ ོང་།  བ ོད་ ་

དཔག་གིས་མི་དཔོག་ནམ་མཁའ་འ ་བ་ཞིག་བཀའ་བ ལ་བ་ནི་དབང་པོ་རབ་ལ་དགོངས་ཏེ་ 

བཀའ་བ ལ་པའོ་ཞེས་ག ངས་སོ།  །གང་ཚ་ག ངས་པའི་ ས་ནི།  ལོ་ ས་ ོང་གི་མཆོང་ལས།  



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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བོན་ད ིངས་ ེ་འགག་འ ས་མ་ ས་པའི་ད ིངས་ །  གཞི་ལས་མ་ ེ་བའི་ད ིངས་ཉིད་ ན་

་བཟང་པོས།  ོགས་བ འི་སངས་ ས་ ེ་བ་ ག་ ིག་ལ།  ད ིངས་ཉིད་འ ར་བ་མེད་པའི་

ས་ན།  ོན་པ་ ན་ཚགས་ ང་ ིད་ཡེ་ཤེས་རང་གསལ་ ན་གསལ་འོད་འ ེད་ ི་ ལ་པོས་

ག ངས།  ད་པ་པོ་གསང་ གས་ ན་འཆང་ ལ་པོས་མཛད།  དེ་ནས་ཡེ་ཤེས་རང་གསལ་ཆེན་

པོའི་གནས་ །  ོགས་ ་ ན་འཆང་ ལ་པོས།  ཡེ་ཤེས་ག ང་ ང་སེམས་དཔའ་འ མ་ ག་

ོང་ལ་མི་འ ེད་རང་གསལ་ཆེན་པོའི་ ས་ན།  ོན་པ་ ན་ཚགས་ཡེ་ཤེས་ མ་བ ད་རོལ་བའི་

་མཚས་ག ངས།  ད་པ་པོ་ ལ་ ་བཀའ་ གས་དོན་མཐོང་ ལ་པོས་མཛད་དོ།  །དེ་ནས་

ཐམས་ཅད་འ ས་པ་གསལ་བ་འོད་ ི་ ིང་ ་བཀའ་ གས་དོན་མཐོང་ ལ་པོས།  ག ང་ ང་

འོད་འ ེད་ ལ་ ་འ མ་ ག་ ོང་ལ།  ང་འོད་ཤེས་རིག་ཡོངས་ ་ བ་པའི་ ས།  ན་

འ ས་རོལ་བའི་བང་མཛད་ག ངས།  ད་པ་པོ་ཡེ་ཤེས་ ་མས་མཛད།  དེ་ནས་ཞང་ ང་གི་

ལ་བྷ་ར་ ་ ་འོད་ ི་ཚལ་ ་ཡེ་ཤེས་འོད་ ི་ ་མས།  ག ང་ ང་སེམས་དཔའ་ ག་ ིག་

འ མ་ལ།  དོན་ཐམས་ཅད་གསལ་བ་ཡོངས་ ་ བ་པའི་ ས།  བ ན་པའི་དཔེ ་ཙ་ མས་

ག ངས།  ད་པ་པོ་ ན་གསལ་འོད་ ི་ ེ ས་མཛད་དོ།  །དེ་ནས་ བ་ ོགས་རབ་དགའ་བདེ་

བ་ཅན་ ི་གནས་ །  ོན་པ་ ན་གསལ་འོད་ ི་ ེ ས་ཡེ་གཤེན་ ག་ ིག་ ་བ ་ལ།  ས་ནི་

གསལ་ ེད་ཉི་མ་ད ་ཤར་ ི་ ས།  ོན་པས་ ོ་བཞི་མཛད་ ་ འི་རང་ ོལ་བཤད།  ད་པ་པོ་

དག་པ་ཤེས་པ་གསལ་བ་ག མ་ ིས་མཛད་དོ།  །དེ་ཡན་ཆོད་ནི་ཟག་མེད་ གས་ ེའི་བ ད་པ་

ཞེས་ ་ ེ།  ་ག མ་ད ེར་མེད་ ི་ལོ་ ས་སོ།  ། ད་པར་ཐེག་པ་མངོན་ ་བཤད་པའི་མདོ་

ད་ ང་།  གཞི་ལ་མ་ ེས་པའི་ ོན་པས་རང་རིག་ཡེ་ཤེས་རིགས་ འི་འཁོར་ལ་བཤད་དོ།  །ལོངས་ 

ས་ ལ་ ་ལ་བ ད་ ལ་ནི།  ོན་ ོགས་ ན་ ི་བ ལ་པར་ མ་ཟེའི་ ལ་བྷེ་ན་ ་ཏ་ ་

གཤེན་ ་འོད་དཀར་ ིས།  མ་ཟེའི་ ེ ་ ོ་ ན་གཤེན་ ས་ལ།  ི་ལམ་དང་མཐོང་ ང་གི་

ལ་ ་བཤད།  ལ་ ་རིག་པ་ ད་པར་ཅན་ ིས་སེམས་དཔའ་ལ་བཤད་ ལ་ནི།  ད་ ་ ོད་

ན་བ ལ་པར་འོལ་མོ་ ང་རིང་ ་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ ིས་ འོ་ ་ ས།  ལི་ཤོ་ཐང་པོ།  ེ་

ཐང་འ ལ་པོ་ཆེ་ ེ་ ོམ་བ ན་ མ་པ་ག མ་ལ་བཤད་དོ།  ། 

གཉིས་པ་ ེ་ ག་གི་བོན་ལ་ག མ།  ར་པ་མངོན་རོལ་དབལ་རམ་དང་ག མ།  དང་པོ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ར་བ་ལའང་ག མ།  གང་གིས་ག ངས་པ།  གང་གིས་བ ས་པ།  གང་ལ་བ ད་པའོ།  །དང་པོ་

གང་གིས་ག ངས་ན།  འ ེལ་ལས།  བོན་ ་གཡོ་བ་མེད་པ་ནམ་མཁའ་ ར་ཡོངས་ལ་ བ་ཅིང་

དམིགས་པ་མེད་པའི་ངང་ལ།  གཡོ་བ་ཡེ་ཤེས་ ི་ ་འ ལ་ ིས།  འོག་མིན་ ན་ ིས་ བ་པའི་

གནས་ན།  ད ིངས་ ི་ ་ ས།  ་བའི་ ད་ཀ་བ་ནག་པོ།  ཉོན་མོངས་རང་ ོལ།  རི་རོང་ནག་

པོ༑  མེ་རི་འབར་བ།  ཤ་འབལ་ནག་པོའི་ ད་དང་ ་ག ངས་ཤིང་།  ལ་པ་ བ་པའི་གནས་

ནས་ ་བཞིའི་ ས།  ་མ ད་འབར་བའི་ ད།  ་ ིན་ མ་པའི་ ད།  འཇིག་ ེན་ ང་ ེད་

ི་ ད།  ཁམས་ག མ་ ན་ ོལ་ ི་ ད་དང་བཞི་ག ངས།  མ་ གས་ ེ་ མས་མ་ལ་སོགས་

པས་བ ས་སོ།  །དེ་ མས་ ི་དོན་བ ས་ནས་ཉམས་ལེན་ ིན་ལས་ ་བ ོལ་བ་ མས།  ད་ ི་

དོན་དང་མི་འགལ་བའི་ ིར།  ཡེ་ཤེས་ ི་ ་ ག་ལ་མེ་འབར་ ིས་ག ངས།  ལ་པའི་ ག་ལ་

མེ་འབར་ ིས་བ ས།  གང་ཟག་གི་ ག་ལ་མེ་འབར་ ིས་བ བས་སོ།  །དེ་ལ་ཡེ་ཤེས་ ི་ ག་ལ་

མེ་འབར་གང་ཞེ་ན།  ད ིངས་ ི་ ་མཁའ་འ ིང་གི་ གས་ ེའི་ ལ་པ།  ད ིལ་འཁོར་ད ས་

ི་གཙ་བོ་དེ་ཉིད་དོ།  །དེ་ནི་ ས་མ་བ ེད་ ེན་ ིས་མི་འཇིག་པ་ཡེ་ནས་རང་བཞིན་ ན་ ིས་

བ་པའོ།  ། ལ་པའི་ ག་ལ་མེ་འབར་ནི།  ཡབ་ཡང་ འི་ ལ་པོ་དང་།  མ་ ག་ཟ་ཧེ་ཏིང་མ་

གཉིས་ ི་ ས་ །  ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོའི་ གས་ ི་ ོང་ མ་ནས།  ཡིད་ ི་ཆོ་འ ལ་ ་ ལ་

ནས་བཏང་བ་དེའོ།  ། ལ་པའི་ ག་ལ་མེ་འབར་དེ་ལ།  དབལ་ ི་ ལ་པོ་མཁའ་འ ིང་ཡེ་ཤེས་

ག་ལ་མེ་འབར་ ི་ གས་བ ད་ཤར།  ་མོ་ གས་ ེ་ མས་མས་ ང་བ ན་པས།  ང་ བ་

ཐབས་ ི་བ ད་པའོ།  །གང་ཟག་གི་ ག་ལ་མེ་འབར་ནི།  དབལ་ ལ་ཐང་བ ད་ ི་བོན་པོ་

དབལ་བོན་ཁ་ཡལ་མེ་འབར་ལ་སོགས་པའི་དབལ་གཤེན་བཅོ་བ ད་ ིས།  རིམ་པ་ནས་རིམ་

པར་བ ས་ཤིང་གཏན་ལ་ཕབ།  བ་ཅིང་ གས་ཐོན་པ་ མས་ཡིན་ཞེས་ག ངས་སོ།  །གཉིས་

པ་མངོན་རོལ་ནི།  ོན་ ི་ ས་ན་ཐར་པ་ནག་པོ་ ་བ་ཞིག  ོང་ཉིད་ ི་ ིས་མ་ཟིན་པར་ ོར་

ོལ་རང་ཁར་ ད་པས་ལམ་ལོག་ནས་ངན་སོང་གི་ཁ་བ ད་དེ་ད ལ་བ་ཆེན་པོར་ ངས་སོ།  ། 

དེའི་ཚ་བ ེད་རིམ་ཐེར་ ག་གི་འ ས་ ་ ིན་པས།  ད ལ་བ་ནས་འཕོས་ཏེ་ ད་འཚང་མ་ཞིག་

གི་མངལ་ ་ གས།  དེར་མ་ཤི་ནས་ ར་ ོད་ ་ ེལ་བས།  མངལ་ནས་ ད་དེ་མའི་ཤ་ ག་ཟོས་

པས།  གཤོག་ ག་གི་ ོབས་ ས་ཏེ།  མ་ཊཾ་ནག་པོར་ གས།  ིན་པོའི་རང་ ས་ ར་ ོད་ ི་ཤ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ཟན་མཁའ་འ ོ་འ ས་ནས།  ོན་མོ་འགིར་ཏི་ཤ་རི་ ང་མར་ ངས་ཏེ།  ལང་ཀའི་རི་ལ་ ད་

ོད་ ི་ཕོ་ ང་བ ིགས་ནས།  ིན་པོ་ལང་ཀ་མ ིན་བ ་འཁོར་ ་བཀོལ།  ོར་ ོལ་རང་ཁར་

ོད་པ་ལམ་ལོག་གི་བོན་ ོན་ཅིང་།  གསོན་པོའི་ ོག་ལ་འཚ་བ་ ེད་དེ།  ཤ་ ག་ཟས་ ་ཟ་ ད་

ག་ ོམ་ ་འ ང་།  མ་ ངས་ ག་པོའི་ ར་ ོད་ ི་ཆས་འཆང་བ་ལ།  ོ་གསས་མེ་འབར་ ིས་

ང་ ལ་དགོངས་པས་བ ག་ནས།  ག ང་ ང་གདེངས་བས་ ོལ་བར་གཟས་ན་ཡང་།  ཕོ་ ་

དང་མོ་ ག་གིས་རང་དམ་ ོག་ ིང་ ལ་ལོ།  །དེའི་ཚ་ ོ་གསས་མེ་འབར་ ིས།  མངོན་རོལ་ཞི་

ོ་གཉིས་དང་གསང་ གས་ངན་ གས་གཉིས་ཏེ་བཞི་བཤད།  ོམ་བ ན་ག མ་ནས་ ་གར་

ི་གཤེན་ལ་བ ད་དོ།  །ག མ་པ་དབལ་ཆེན་རམ་པ་ནི།  གཏོ་ ལ་ ི་བ ན་པའི་ ས་ ་གཤེན་

རབ་ ་འ མ་ ིས།  ད་འ ལ་ཆེན་པོ་ ་དགོངས་འ ས་པའི་ ད།  ཡེ་ཤེས་ ་ ་མན་ངག་

ལག་ལེན་ ི་ཆ།  བསེ་གཡག་རིན་ཆེན་དམ་ཚག་དབང་གི་ ེ།  ག་འ ང་ ང་དམར་བསད་པ་

ལས་ ོར་དང་བཞི་ག ངས་སོ།  །དབལ་རམ་ ་གར་ ི་བོན་མིན་པ་འ ་ན་ཡང་།  ོགས་བདེ་

བས་འདིར་ ིས་པའོ།  །དེ་ལ་སོགས་གསང་ གས་ལ་བོན་ ེ་བསམ་ ིས་མི་ བ་ནའང་།  འདིར་

གས་ཆེ་བ་འགའ་ཙམ་ལས།  ཡི་གེ་མང་བར་འཇིགས་ནས་མ་ སི་སོ།  །བ ན་པའི་ མ་བཤད་

དར་ ས་གསལ་ ོན་ལས།  ི་ནང་གསང་ག མ་བོན་ ི་ ང་ ལ་ ར་ཙམ་བ ན་པའི་ལེ ་ ེ་

གཉིས་པའོ།།  །།   

 

༼ ང་བ་དེ་དར་ བ་ ས་ ལ་བ ན་པ། ༽ 

 

༈ གཉིས་པ་དར་ བ་ ས་ ལ་ལའང་ག མ་ ེ།  དང་པོ་དར་ ལ་བར་ ་ བ་ ལ་ཐ་

མ་ ས་ ལ་ལོ།  །དེའི་དང་པོ་དར་ ལ་ལ་ཡང་བཞི་ ེ།  ིར་འཇིག་ ེན་ ་དར་ ལ།  ེ་ ག་

ོང་ག མ་ ་དར་ ལ།  ད་པར་འཛམ་ ིང་ ་དར་ ལ།  ོས་བོད་ ་དར་ ལ་ལོ།  །དང་པོ་

འཇིག་ ེན་ ་དར་ ལ་ནི།  གོང་ ་བཤད་པ་ ར་ནམ་མཁའ་ ་ཆེ་ཞིང་ ན་ལ་ བ་པ་བཞིན།  

ོད་ ི་འཇིག་ ེན་ ིས་ ང་ བ།  དེ་ བ་པ་བཞིན་ནང་བ ད་སེམས་ཅན་ ིས་ ང་ བ།  དེ་

བ་ཚད་སངས་ ས་ ི་བ ན་པས་ ང་ བ་ ེ།  མདོ་ལས།  ོད་བ ད་འཇིག་ ེན་མཐའ་ཡས་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
   

  ‐ 274 ‐

ལ།  །ནམ་མཁའ་ཇི་བཞིན་ གས་ ེས་ བ།  །ཅེས་དང་།  ་འ མ་ལས།  སེམས་ཅན་ ི་ལས་ནི་

བསམ་ ིས་མི་ བ་ ེ་བསམ་པའི་ཚད་ལས་འདས།  དེ་བ ན་ཅིང་ ང་བའི་ ིར།  ོན་པའི་

བཀའ་ཡང་བསམ་ ིས་མི་ བ་ ེ་བསམ་པའི་ཚད་ལས་འདས།  ཞེས་སོ།  །དེ་བ ས་ན་ ོང་

ག མ་ ོགས་བ ར།  ས་ག མ་ ི་སངས་ ས་འ ོན་པ་ མས་ ིས།  བ ན་པ་སོ་སོར་བཞག་

ནས་འ ོ་བ་ ང་ཞིང་ཁ་ལོ་བ ར་རོ།  ། 

གཉིས་པ་ ོང་ག མ་ ་དར་ ལ་ནི།  མ་བ ་པ་ལས།  ོང་ག མ་འདི་ནི་མི་མཇེད་

འཇིག་ ེན་ཡིན།  ། གས་ ེའི་ཞིང་སའི་ ་འདི་ཐ་དད་པས།  །དེ་འ ལ་ ོན་པའི་བཀའ་ཡང་

དེ་བཞིན་ནོ།  །ཞེས་ག ངས་པས།  ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་ ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་དེ།  མི་

མཇེད་ ི་འཇིག་ ེན་འདིར་བ ན་པའི་གཙ་བོར་ ོན་ཏེ།  འཛམ་ ིང་ ེ་བ་ ག་བ ར།  ལ་

པའི་ ་ ེ་བ་ ག་བ ར་ ལ་ནས།  བ ན་པ་ ེལ་ལོ།  །འ ་ོབ་འ ེན་ནོ།  ། ོན་པའི་དབང་པོ་

ག་ལ།  འ ལ་བ་གཤེན་ ག་ ་ ལ་ནས་བ ན་པ་ ེལ་ཞིང་།  ཤ་ ག་ ོད་ད གས་བཞི་ལས།  

འ ང་བའི་གཤེན་བཞི་ ལ་ནས་ ོགས་བཞིར་བ ན་པ་ ེལལོ།  །གཞན་ཡང་གང་ལ་ཅི་འ ལ་

་ ལ་ནས་བ ན་པ་ ེལ་ཏེ།  མདོ་ལས།  སེམས་ཅན་ཐ་དད་མང་པོ་ག ལ་བའི་ ིར།  །དབང་

བོར་བཅས་པས་ ལ་ ་མཐའ་ཡས་བ ེས།  །ཞེས་སོ།  །ཤར་ ས་འཕགས་པོ་ལ་སོགས་ ིང་ག མ་ 

་ཡང་།  ོན་ ་ ལ་པ་བཏང་བས་ འི་ཆ་ གས་རེ།  བོན་ ི་ ེར་ ད་རེ།  འི་བ ང་ གས་

རེ༑  བ ན་པའི་གསལ་འདེབས་རེ་བཞག་གོ  །བདལ་འ མ་ལས་ ང་།  གཤེན་རབ་ ི་ ་ལ་

འོད་ཟེར་ ེ་བ་འ མ་ ག་ ོས།  འོད་ཟེར་དེ་དག་རེ་རེ་ལས་གཤེན་རབ་ ི་ ་རེ་རེ་ ལ་ཏེ།  སེམས་ 

ཅན་ ི་དོན་ ེད།   ད་པར་ ་ ་མིའི་ ལ་ ་དར་རོ།  །ཞེས་སོ།  ། 

ག མ་པ་ ེ་ ག་འཛམ་ ིང་ ་དར་ ལ་ལ་གཉིས།  འ ལ་བའི་དར་ ལ་དང་།  གས་

སེམས་ ི་དར་ ལ་ལོ།  །དང་པོ་ལ་གཉིས།  འ ལ་བའི་དར་ ལ་དང་།  མདོ་ཡི་དར་ ལ་ལོ།  ། 

དང་པོ་འ ལ་བ་ནི།  ོན་པས་བོན་ ི་ ང་ ལ་ ར།  འཁོར་ ེ་བཞི་ཡ་བ ད་ལ་བོན་ ི་འཁོར་

ལོ་བ ོར།  ག ག་གཤེན་ ལ་བས་ ད་པ་པོ་མཛད་ནས།  ད ་ཙ་ ་ཧེ་ལ་སོགས་ ག་གཟིག་གི་

མཁན་བ ད་ མས་ལ་བ ད།  དེ་ མས་ ིས་ ང་གོང་ ར་ ག་གཟིག་ ་ ེལ།  ག་གཟིག་

ནས་ ་འ ལ་ཡེ་ཤེས་ ིས།  རང་ ང་མཆོད་ ེན་བཞིའི་ནང་ནས།  གཤེན་རབ་ ི་ཤ་རི་རམ་ ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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བ ་གདན་ ངས་ནས།  ་འ ལ་ ིས་ཞང་ ང་ ་ ོན།  ལ་དེར་བོན་དར་ནས་ ོད་པའི་

ས་ །  ཞང་ ང་གི་ ེ ་གེ་ཁོད་དཔལ་ ་བ་ ོམ་ ེད་པའི་ཉམས་ ང་ལ།  འོད་ཟེར་ ་ ག་

གོན་པའི་བ ན་པ་ཞིག  བ་རེ་བཞིན་ ་ ང་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་དངོས་ ་མཇལ།  དད་

པ་ ེས་ནས་རབ་ ང་མཛད་པས།  ལ་མིང་ཡེ་ཤེས་ ལ་ ིམས་ ་བཏགས་སོ།  །དེའི་ ོབ་ ་

ག ང་ ང་ ལ་ ིམས་ ིས།  ཤེལ་ ི་ ག་དཀར་ ེ་ ོང་ལ།  ག ང་ ང་ ་ ེའི་གསས་ཁང་

བཞེངས་སོ།  །དེའི་ ོབ་མ་ག ག་ ད་ ལ་ ིམས་ ིས།  ོམ་ལ་དཔལ་ ི་རི་ལ་ག ང་ ང་

བ ེགས་པའི་གསས་ཁང་བཞེངས།  གཤེན་ ལ་བཞིན་ ེ་བཞི་ཡ་བ ད་ ་ ེས།  དེ་ག མ་ནི་

ཞང་ ང་མཁན་ ད་དེ།  ལ་དེར་འ ལ་བའི་བ ན་པ་དར་ཞིང་ ས་པར་མཛད་དོ།  །གཉིས་

པ་མདོ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཐོག་མར་ ོན་པས་བོན་ ི་འཁོར་ལོ་བ ོར།  འ་ཞ་ལ་སོགས་པས་བ ས།  

དེ་ནས་ ་ཆོས་ལོ་ག མ་འཁོར་ལོ་བ ོར་བས།  ག་གཟིག་ལ་མཁས་པ་ག མ་དང་།  ་འ ལ་

ི་ ང་བ་ཐོབ་པའི་ལོ་ ཱ་བ་ག མ་དང་ ག་གིས།  ོགས་བ ར་བ ར་ཞིང་ ོས་སོ།  ། ག་

གཟིག་གི་མི་ག མ་ ིས།  ག་གཟིག་ལ་མཁས་པ་སད་ ངས་ ན་དང་།  ེར་སངས་ག ག་

ད་དང་།  ད ་ཚ་ཏིང་རིམ་དང་།  ད ་བན་བ ན་དང་།  ད ་མཁའ་ ིང་ནམ་དང་།  ད ་

ེ་ ལ་བ་ད ་འ ང་དང་ ག་ལ་སོགས་པར་བཤད་དོ།  ། ་བདག་ གས་ ོལ་ ིས་ ལ་པོ་ར་

་ ངས་པ་ལ་བ ད།  དེས་ཞང་ ང་གི་བོན་པོ་ད ་ཁོད་ ངས་དང་།  ་གར་གཤེན་པོ་ཁ་ ་

ཤ་དང་།  ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་ ་མི་རི་ཅན་དང་།  ཐོ་གར་ ི་གཤེན་པོ་ཝ་ཤང་ཤང་དང་།  ་ཤ་ ོ་

ཀ་ནེ་ལ་སོགས་པ་ལ་བ ར་ཏེ།  ལ་དེ་ མས་ལ་དར་བར་མཛད་དོ།  །ལེགས་ཏང་ ང་པོས་ ་

ནག་གཤེན་པོ་ག ག་ལག་དཔལ་གེ་དང་།  བ་གོར་བཻ་རོ་ཙ་ན་གཉིས་ལ་བ ར་ཏེ་ ་ནག་ ་

དར་རོ།  །གསེར་ཐོག་ ེ་འ མས་ ིས།  གེ་སར་ མ་པ་ ེ་རིང་དང་།  མ་པ་ ་ ང་གསལ་

ཐང་།  བོད་ཤ་རི་ད ་ཆེན།  མེ་ཉག་ ེ་ཚ་མཁར་ ་ མས་ལ་བ ད་དེ།  ད་རིགས་ མ་བ ་

ག་ ར་བ ར་ཞིང་ ོས་སོ།  །བ གས་པ་ཞལ་ ང་ལས།  འཛམ་ འི་ ིང་འདི་ན་ ད་རིགས་

མི་གཅིག་པ་ ོང་ཡོད་པ་ལ།   བོན་ཐོས་པ་ མ་བ ་ ག་ ་ཡོད།   ཅེས་སོ།  ། 

གཉིས་པ་ གས་སེམས་དར་ ལ་ནི།  ཕལ་ཆེ་བ་ཞིག་མདོ་ གས་གཉིས་ཀ་ ན་ཅིག་ །  

ག་གཟིག་ནས་ལོ་ ཱ་བ་ མས་ ིས་བ ར་ལ།  འདིར་ ་ནས་བ ད་པ་རགས་རིམ་ཞིག་ ོན་པ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ལ་གཉིས་ཏེ།  ཞང་ ང་གི་བཞེད་དང་།  ་གར་ ི་བཞེད་གཉིས་སོ།  །དང་པོ་ཞང་ ང་ལ།  

གཉིས་ཡོད་པའི་དང་པོ་ ི་ ངས་ནི།  གས་སེམས་གཉིས་ཀ་ ན་ ་བཟང་པོ།  གཤེན་ ་འོད་

དཀར།  ཚད་མེད་འོད་ ན།  འ ལ་གཤེན་ ང་ ན་ཡན་དགོངས་པས་བ ད།  འ ལ་གཤེན་

ང་ ན་ ིས་འཆི་མེད་ག ག་ ད།  དེས་བཟང་ཟ་རིང་བ ན།  བཟང་ཟས་གསང་འ ས།  

གསང་འ ས་ ིས་ ག་ལ་ལ་བ ན།  དེར་ མ་ ས་གཤེན་ག མ་ ིས།  ་ ་མི་ག མ་ལ་

བ ན།  མི་ ས་བསམ་ལེགས་ ིས་ནམ་མཁའ་ ང་བ་མདོག་ཅན་ལ་བ ན།  དེ་ མས་ ི་མཛད་

ལ་དང་བོན་ ་ིག ང་ ལ་གོང་ ་ ས་པར་ ེའོ།  །ནམ་མཁའ་ ང་མདོག་གིས་སེམས་ ོགས་

བོན་མོ་ ག་ཝེར་ལི་ཝེར་ལ་བ ན།  གས་ ོགས་ ལ་པོ་ ་ ི་བཙད་པོ་ལ་བ ན།  ག་ལ་

ཡོངས་དག་ ལ་གཤེན་ ་ བ་དང་།  ང་བ་མདོག་ཅན་ ་ ི་བཙད་པོ་དང་ ག་ལ།  ོད་ ི་

་མ་ཆེ་ ག་ཅེས་ ་ ེ།  ་ ི་ཡང་ ན་མོང་མཁའ་ལ་ ་བཞིན་འ ར་ཞིང་།  མཆོག་ཡི་དམ་ 

ི་ ་དང་ད ེར་མེད་པའོ།  །དེ་ཡང་ཆེ་ ག་གི་གཤམ་ག ང་བ ད་ ི་མགོ་ ེ།  གཉིས་མགོ་པ་

ཡིན།  ས་བཤད་མི་དགོས་པར་ ར་ ིས་གོ་བའི་ ིར་ན།  སེམས་དཔའ་བ འི་བ ད་པ་ཞེས་

འོ།  །འ ེལ་ལས།  བར་དེར་ ལ་པོ་ཞེ་ མ་ཅན་ ིས་མི་རབས་ག མ་གཞན་ལ་མ་བ ན་པས།  

གསང་བ་ ་འགགས་ ་སོང་ངོ་།  །དེའི་ཉེས་ ོན་ ིས་ ལ་པོ་ཡང་ ན་མོང་གི་མ ་ ིན་ མ་

ཆ་ ིའོ།  །གསང་བའི་བཀའ་འདི་ཡང་མོན་ ལ་ ་མོན་བོན་ཧ་ར་ཅི་པར་ལ་བབས་པས་མ་

བ བས་པར་མ ེན་ནོ།  །མོན་བོན་མ ་ཆེ་ན་ཡང་ ལ་པོའི་མ ་ ིན་ མ་ཆ་ཁོང་ལ་ གས་

པའོ།  །གསང་བའི་ ོ་ ད་འདི་ཡང་ ་འ ལ་ ན་བཞ་ིཞེས་ ་ ེ།  ནེ་ ས་སའི་ ་མོ།  ལི་ ན་

ང་གི་ ་མོ།  ཚངས་ ངས་མེའི་ ་མོ།  ཏིང་ནམ་ འི་ ་མོ་དང་བཞིས།  ལ་པོའི་གསང་

མཛད་ནས་བསེའི་ ོམ་ ་ ང་ནས་མོན་བོན་ ག་ཝེར་ལི་ཝེར་ལ་དངོས་ བ་ ་ ིན་ནོ།  །དེ་

ར་ན་ ལ་པོས་མི་རབས་ག མ་ལ་མ་ ིན་ན།  ཁོང་དང་བོན་མོ་ཞལ་མ་མཇལ་ལམ་ མ་ན།  

མི་རབས་ག མ་པོ་ནི་ ལ་པོ་ཕལ་བའི་མི་རབས་ཡིན་ལ།  ་ ི་ བ་ཐོབ་ཡནི་པས།  གཞན་ ི་

ཚ་ མ་འ ར་ ་བ གས་པས།  ཁོང་གི་རིང་ལ་བོན་མོ་ལ་ ིན་པ་མི་འགལ་བ་ཡིན་ནོ།  །མོན་

བོན་ཡང་ ན་མོང་རི་བོ་ ར་ཞོན་པ་ལ་སོགས་བསམ་ ིས་མི་ བ་ཅིང་།  མཆོག་བོན་མ་བ བས་ 

པར་རང་བཞིན་ ིས་མ ེན་ནོ།  །དེ་མན་ གས་སེམས་གཉིས་ཀ་བ ད་ཁ་གཅིག་ལ།  དེས་ ག་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ཝེར་ལི་ཝེར་ལ་བ ད།  དེས་ ན་མོང་ ག་གཟིག་དོམ་ ེད་བེ ་ ག་ ར་ ོང་ཞིང་།  མཆོག་

ད ང་ལོ་ མ་བ ་ ག་ ར་བོན་ ི་འཁོར་ལོ་བ ོར་ནས།  ནམ་མཁའ་ལ་ ང་ ་ ལ་ནས་

གཤེགས་སོ།  །དེས་ཨ་ ་འ ག་ཐག་ལ་བ ད།  ན་མོང་ ་མར་གསེར་ཛ་མདའ་ ར་འཕེན་

ཅིང་།  མཆོག་ད ང་ལོ་ཉིས་བ ་ ་བ ་ ་ ་ནས་ནམ་མཁའ་ལ་འ ར་ཏེ་འོད་ ི་རང་བཞིན་

་སངས་ ས་སོ།  །དེས་སད་ནེ་ག ་ལ་བ ད་དེ།  ན་མོང་ ར་མཛ་ ན་ ིས་གཟིགས་པས་

སོས།  མཆོག་ ་ནམ་མཁའ་ལ་འཇའ་ཚན་ ངས་པ་ ར་ ག་མེད་ ་སངས་ ས་སོ།  །དེས་ད་མི་

ཐད་ཀེ་ལ་བ ད།  ན་མོང་ད ་ ་དང་འཆག་ མ་ ་ ག་དང་བོང་ ར་ ལ་ཏེ།  ན་ལ་

འདེབས་པ་དང་ཐེ ་རང་དངོས་ ་ ོལ་ ས།  མཆོག་ད ང་ལོ་ཉིས་བ ་བ ན་ ་ནས་ ་ ས་

ོ་ ིན་དངས་བ་ ་ ར་ ག་མེད་ ་སངས་ ས་སོ།  །དེས་ཤད་ ་ར་ ག་ལ་བ ད་དེ།  ན་

མོང་ ག་གཟིག་ ་ ོད་ལ་སོགས་པར་ ལ་ནས་ག ག་པ་ཅན་ ོལ་ ས་ཤིང་མཁའ་ལ་འ ར།  

མཆོག་ད ང་ལོ་ཉིས་བ ་ནས་གཞའ་ཚན་ ་ཡལ་ཏེ་སངས་ ས་སོ།  །དེས་ཟིང་བ་མ ་ཆེན་ལ་

བ ད།  དེ་ཡང་ ན་མོང་ཉི་ཟེར་ལ་ན་བཟའ་འགེལ་ཅིང་།  མཆོག་ཡི་དམ་ ་ལ་ཐིམ་ ེ་སངས་

ས་སོ།  །དེས་ ེ་བོན་ཐོག་འ ལ་ལ་བ ད།  ན་མོང་ཉི་ཟེར་ལ་ཞོན་ནས་འཛམ་ ིང་བ ོར་

ཞིང་།  མཆོག་ད ང་ལོ་བ ་དང་ ག་ ་ ་ ་བ་ལ་ ང་པོ་ ག་མེད་ ་སངས་ ས་སོ།  །དེས་

ེ་བོན་ཐོག་ ེ་ལ་བ ད།  ན་མོང་གཡག་ ོད་ ་ ིན་ལ་ཞོན་ནས།  ད ་བ ད་བཙན་ག མ་

ན་ ་འཁོལ།  མཆོག་ད ང་ལོ་བ ་དང་ མ་ ་ ་ ་བ་ལ་ ང་པོ་ ག་མེད་ ་སངས་ ས་

སོ༑  ༑དེས་ ོང་ ང་མ ་ཆེན་ལ་བ ད།  ན་མོང་གནམ་མཚ་ ་བར་ ིལ་ཏེ་ ེར་བ་དང་།  རི་

བོ་ཟོར་ ་འཕེན་པར་ ས།  མཆོག་ ང་ཁོག་ནས་རིགས་ ་ ོན་ཅིང་ ་འོད་ཟརེ་འ ོས་ཏེ་དབལ་ 

གསས་ལ་ཐིམ་མོ།  །དེ་ མས་ ི་ ེང་ ་ ིང་ནི་ ར་ཏིང་དང་།  ་ཆེན་ ་ཝེར་བ ན་པས་བ ་

ག མ་ནི་གང་ཟག་ ན་ ངས་བ ད་པ་ཞེས་ ་ ེ།  རིན་ཆེན་ཉག་ཐག་བཞིན་ ་གཅིག་བ ད་

ཡིན།  ོང་ ང་ཡང་ག ང་བ ད་བ ་ག མ་ ི་གཤམ་ལ།  མཁས་པ་མི་བཞིའི་མགོ་བོ་ ེ།  

གཉིས་མགོ་བ་ཡིན་ནོ།  ། ོང་ ང་གིས་སེ་ ེ་མེ་ཉག་ག མ་ལ་བ ད།  མཁས་པ་དེ་ག མ་ཡང་།  

མཁའ་ལ་འ ར་ཞིང་ ་ལ་ ིང་བ་མེད།  རི་བོ་ ་ ་ཞོན་ཅིང་ ་བ་ོགལ་ ་བ ར་རོ།  །མཆོག་

ང་པོ་ ག་མེད་ནམ་མཁའ་ལ་འ ར་ཏེ་གཤེགས་སོ།  །མཁས་པ་མི་བཞིས་ཞང་ ད་བོད་ ད་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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་བ ར་བས།  ་བ ར་ལོ་ ཱའི་བ ད་པ་ཞེས་ འོ།  །གཉིས་པ་ ་གར་ལ་ ི་དང་ ེ་ ག་

གཉིས།  ི་ནི་ཟག་མེད་ གས་ ེའི་བ ད་པ་ནི།  འ ང་ ལ་ ར་ལ།  དེ་ནས་ལོངས་ ས་ ལ་

་ལ་བ ད།  ལ་ ་གཤེན་རབ་ ིས་ ོམ་བ ན་ག མ་ལ་བ ད།  དེའི་ཚ་ཞང་ ང་གི་ ལ་ན་

ཡབ་མཁའ་ར་ ང་དང་།  མ་གསལ་བ་འབར་ ན་གཉིས་ལ།  ཆབ་ ིད་འགགས་ནས་ ས་

མེད་དེ།  ཞང་ ང་ ང་ ེ་གསལ་ཐང་ལ་ ིས་པས།  ཚ་ ོན་དྷེ་བ་ ་འཛན་ ེས་པའི་ཚ།  མིར་

བ་ ་ཤོད་ ི་ ་ ད་པའི་ མ་ ིན་ཡིན།  ངས་དངོས་ བ་གནང་བའི་འ ེལ་བ་མི་འ ག་པས།  

་ཤའི་གཤེན་པོ་དབང་ཆེན་འཇིགས་ ེད་ལ།  ཚགས་གསོག་ ས་ན་དངོས་ བ་ ་ ས་ཤིག་

འ ངས་ག ངས་ནས།  ཡབ་ མ་ ིས་ ང་དེ་ ར་ ས་པས།  ཞང་ ང་ག་ ་ ངས་པ་ ས་ ་

འ ངས།  ེ་ ོད་ ང་ག མ་མ་བ བས་པར་མ ེན།  ོགས་ཆེན་ཡེ་ ིའི་པོ་ཏི་མཁའ་ལ་བབས་

ཏེ༑  ཞང་ ང་གི་ ལ་ ་རབ་ ་དར།  དེ་ལ་ ་གར་ ི་གཤེན་པོ་གསལ་འོད་ག ང་ ང་གིས་

ས་ནས།  ་གར་ ་བ ར་ནས་དར་བས་ ་གར་མར་ གས་སོ།  ། ར་བ་ནི་འོག་མིན་བདལ་

པ་ཆེན་པོའི་ཕོ་ ང་ན།  རང་བཞིན་ད ིངས་ ི་ ོན་པ་མཁའ་འ ིང་ འི་ ལ་པོས།  མ་ཆེན་

གས་ ེ་ མས་མ་ལ་ གས་ ེ་ཆེན་པོས་ ིན་ ིས་བ བས་ཏེ་བཤད།  དེས་མཐིང་ ར་ག ་

འཐིབ་ ི་གསས་ཁང་ །  ལ་ ་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ལ་ ི་ལམ་དང་མདངས་ ་ ར་བཤད།  

དེས་ ག་པོ་འོད་མ་ཚལ་ ི་ ལ་ །  དབལ་བོན་ ག་ལ་མེ་འབར་ལ།  ོད་དང་བ ད་ ི་ ལ་

་བཤད།  དེས་དབལ་ ལ་ཐང་བ ད་ །  དབལ་བོན་ཁ་ཡལ་མེ་འབར་ལ་བཤད།  དེས་ ག་

ཚལ་ ོད་མ་ཁའི་ ལ་ །  དབལ་བོན་གནོད་ ིན་འ ལ་ལ་བཤད།  དེས་དབལ་འབར་ འི་

ལ་ ་དབལ་བོན་འོད་ ངས་ལ་བཤད།  དེས་ ག་ ེ་ འི་མཁར་ །  དབལ་བོན་ ང་ ག་

ཅན་ལ་བཤད།  དེས་དབལ་ ལ་འོད་མའི་ ལ་ཁམས་ །  དབལ་བོན་ ག་ ག་ཅན་ལ་བཤད།  

དེས་ ག་ ལ་ ག་ ོད་ །  ་ འི་བོན་པོ་ཁ་ཡལ་མེ་འབར་ལ་བཤད།  དེས་འོལ་ ལ་འོལ་

མཁར་ ་འོལ་བོན་མིག་གཅིག་ལ་བཤད།  དེས་ ་ ེགས་ཁ་འབར་ ི་ ལ་ །  ཏི་ཏི་མེ་ ག་

ཅན་ལ་བཤད།  དེས་ མ་ཟེ་འཐིབ་གནོན་ ི་ ལ་ །  མ་ཟེའི་བོན་པོ་ཁ་ཡལ་མེ་ ེ་ཅན་ལ་

བཤད།  དེས་ ་གར་ ར་ ོད་ ི་གནས་ །  ་གར་ ི་བོན་པོ་ཨ་ཀ་ ་ནག་པོ་ལ་བཤད།  དེས་

བལ་ ལ་ཐང་ཤོད་ །  བལ་བོན་ཙ་ཚ་ ེ་རིང་ལ་བཤད།  དེས་ཁ་ཆེའི་ ལ་ ་ཁ་བོན་དབལ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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འབར་ ང་ཏི་གསས་ལ་བཤད།  དེས་ལི་ ལ་ ང་ར་ ག་པོ་ །  ལི་བོན་ ངས་ ང་མ ་ཆེན་

ལ་བཤད།  དེས་ཞང་ ང་གི་ ལ་ །  ཞང་བོན་ཏི་གསས་ ་ ང་ཅན་ལ་བཤད།  དེས་བོད་ ལ་

༑  འི་བོན་པོ་ཀོ་ལོང་ ་གསས་ལ་བཤད།  དེས་འཕན་ ལ་ཏིང་ །  འཕན་བོན་ཁ་འ མས་

གས་ ི་ ་ ་ཅན་ལ་བཤད།  དེས་ ་ ལ་འ ིམ་ཐང་ །  ་བོན་དཔལ་འབར་ ་གསས་ལ་

བཤད།  དེས་ཡར་ ང་ འི་ཐང་ལ་ །  བོད་བོན་གསས་མཁར་མེ་འབར་ལ་བ ད་ཅིང་བཤད་

དོ༑  ༑མངོན་རོལ་ནི།  ོམ་བ ན་ག མ་ནས་ ་གར་ལ་བ ད་དོ།  །དེ་དང་འ ་བར་བོན་ ོ་སོ་

སོའི་བ ད་བ ང་ མས་རང་རང་སོ་སོར་ ་བའོ།  ། 

བཞི་བ་བོད་ ལ་ ་དར་ ལ་ལ་ ་ ེ།  ས་ནམ་དར་བ་དང་།  ས་གང་ ་དར་བ་དང་།  

བོན་གང་དར་བ་དང་།  ལ་གཤེན་གང་གི་རིང་ལ་དར་བ་དང་།  ལ་ཇི་ ར་དར་བའོ།  །དང་

པོ་ ས་ནམ་དར་བ་ན།  མདོ་ལས།  བོད་ ི་བོན་པོ་ མས་ལ་བོན་ ་ ་གསོལ་བ་དང་།  གས་

ད་པའི་ ང་ཕོག  ནམ་ཞིག་ཐེག་པ་ད ་ལ་ ོད་པའི་ ོན་ལམ་བཏབ།  ཅེས་པས།  ོན་པ་ 

ཞལ་བ གས་ ས།  འི་བོན་ ང་ཟད་དར་ལ།  ་ངན་འདས་ ེས་ལ་ ་འ ས་ ན་དར་ཏེ།  

བདལ་འ མ་ལས།  ོན་པ་ ་ངན་འདས་ནས་ག ང་རབ་འདི་ མས་ ང་ ོ་ ོགས་ ་འ ང་

བར་འ ར་རོ།  །དེ་ནས་ བ་ ོགས་ །  དེ་ནས་ ང་ ོགས་ ་འ ང་བར་འ ར་རོ་ཞེས་པས།  

བོད་ཁ་བ་ཅན་ ི་ ལ་ ་ག ང་གི་བ ན་པ་ད ་ག ག་པ་ལ་དར་རོ།  །གཉིས་པ་ས་གང་ ་

དར་ན།  དབང་ཆེན་ལས།  མཐོ་ ང་ ང་ད ལ་མཁར་ཞང་ ང་ཁ་ ག་གི་ ་ནས།  ད་ཤེལ་

ལེ་ ་གར་ མ་པ་ ང་གི་ ིམ་ཤོད་ཡན་ཆད་ཅེས་དང་།  འ ེལ་བཞི་ལས།  ོ་དོམ་ ོ་ནག་པོ་

ག་མ་ ་ ར་ཕན་ཆད་ནས།  ང་ལི་ ི་གངས་རིང་ ན་ཆད་ །  ཞེས་པས།  བོད་ ་བཞིའི་

ིམས་ ི་མངའ་འོག་ ་ནགས་ལ་མེ་མཆེད་པ་འ ་བ་འདི་དར་རོ།  །ག མ་པ་བོན་གང་དར་ན།  

གཤེན་རབ་ ི་ ོན་ལམ་ ིས་བོན་ ན་བོད་ན་ ོགས་པར་ཡོད་དེ།  ་འ ེལ་ལས།  བཤོས་ ི་ ་

བོན་དང་།  ོང་གི་འ ར་བོན་དང་།  ཡང་དག་པའི་སེམས་བོན་དང་ག མ་ལ་ ོད་ཅིང་

བ གས།  ཞེས་སོ།  །བཞི་བ་ ལ་གཤེན་གང་གི་རིང་ལ་དར་ན།  བོད་ ི་ ལ་རབས་ལ་ ་བ།  ེ་

གཉའ་ ི་བཙད་པོའི་འ ངས་རབས་ནི་མི་མ ན་པ་མང་ན་ཡང་།  འདིར་ མས་མ་གཙ་བོར་

བཞག་པ་ནི།  ིད་པ་སངས་པོ་འ མ་ ིའི་ ལ་པ།  ཡེ་ ེ་ ོན་པའི་ག ང་རབས།  ཡབ་ ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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བདལ་ ག་གི་ག ང་ ད།  མང་པོས་བ ར་བའི་ ད་པ་ཡིན་ག ངས་པས།  དེའི་ལོ་ ས་ནི་

ིད་པའི་ཞིང་ཁམས་ མ་པར་དག་པ།  འཛམ་ ིང་དཔལ་ ི་ ིང་པོ།  ས་གཞི་རིན་པོ་ཆེའི་

བ ད་ །  ག ང་རབས་ ིད་པའི་མགོ་བོ།  འོད་གསལ་ ་ལས་མར་ཆད་པའི་ཚ།  འི་ ལ་པོ་

ཁོང་འ ལ་ཆེ་ལ་ཐབས་མཁས་པས།  སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་ཞི་བས་ལེགས་པར་

བ ངས་པས།  མགོ་ནག་ ན་ ི་ ི་ ེ་མང་པོས་བ ར་བར་མཛད་དོ།  ། ེ་དེ་ནི་མི་ལ་ ལ་པོ་

ང་བ་ལ་ ་བས་མཚན་ཐ་ཚན་ཧི་སངས་ ེས་ཞེས་ འོ།  །དེས་ངན་པའི་ ོན་ལ་དམག་འགེལ་

ཅིང་།  དམན་པ་ མས་ ི་མགོན་ ་ ར་ནས།  བཟང་པོའི་ ་བ་ལ་ཐམས་ཅད་འགོད་དོ།  །དེ་

ཡང་ད ང་ལོ་ ་མ་བཞེས་པས།  མཁའ་ལ་གཤེགས་པའི་ ས་ ག་ནས།  ག ང་རབས་འཛན་

པའི་ ས་མ་མཆིས་པ་ལ།  མཐའ་འཁོབ་ ི་ ལ་ ན་ ོད་པ་ངན་པ་བ ་གཉིས་ཤིན་ ་དགའ་

ེ༑  ཡབ་ ལ་པོ་ འི་ ་ནི་གཤེགས་ལ་ཉེ།  དེ་གཤེགས་ན་ད ས་འ ར་ ེ་ ོན་ཐམས་ཅད་

འཆལོ་བར་འ ོ།  དེ་ཚ་ ད་འ ོ་ གས་དང་འ ་བ་ཡིན།  དེ་ནས་རང་ཅག་བ ན་པ་དར་བ་

ཡིན།  །དམག་སོགས་གོ་གོན་ད ས་ ོགས་ ལ་ཁམས་འ ོ།  །ལ་ལ་བསད་ལ་ལ་ལ་མནངས་ ་

བཅད།  ། ལ་ ིད་རིན་པོ་ཆེའི་དཀོར་མཛད་བཅོམ།  །མཐའ་དམག་ལངོས་ དོ་ནོར་དང་འ ད་ 

པ་ཡིན།  །དེ་ ད་ ན་ ིས་བ ོས་ནས་ག ལ་བཤམས་པས།  །ད ས་འ ར་ ལ་ཁམས་ཐམས་

ཅད་ ག་བ ལ་ནི།  །ཉ་མོ་ ེ་ཚན་ཐང་ལ་བ ར་བ་བཞིན།  །བཟོད་ གས་མེད་པར་ ་ངན་ ེ་

གས་ ིས།  ། ལ་ཁམས་ཁེངས་པར་འ ས་ནས་ ད་མོས་བཏབ།  ། ེ་མ་ ེ་ ད་ ས་ག མ་

ལ་བའི་ མ།  ། ས་བཅས་འ ོ་ལ་བ ེ་བས་མི་གཟིགས་སམ།  ། གས་ ེ་ཆེ་མངའ་སེམས་ཅན་

དོན་ལ་དགོངས།  །ཡབ་གཅིག་ ལ་པོ་ད ང་ ་གཤེགས་ ར་ན།  ། ལ་ཁམས་སིལ་ ར་ ོམ་

ཐག་ཆད་པ་ལ།  །མཐའ་དམག་ ལ་པོ་ལོག་པའི་ ིང་ ོས་ནས།  །སངས་ ས་བ ན་གནས་ ལ་

ཁམས་བ ག་ལ་ཉེ།  ། མས་མ་ མས་ཆེན་ མས་སེམས་ ས་ལ་བབས།  །ཞེས་པས།  བ ་ཤིས་

ན་མང་ ེན་ ང་ །  །ག ང་བའི་ ད་མོས་གནམ་ས་ཁེངས་པར་བཏོན།  །དེ་ཚ་ནམ་མཁའ་

གཞའ་ཚན་འོད་ ་འཐིབས།  །བར་ ང་ཐམས་ཅད་མེ་ཏོག་ཆར་ ་བབས།  །ས་གཞི་ཐམས་ཅད་

གཡོ་ཞིང་ མ་པར་འ ལ།  །དེ་ནས་ནམ་མཁའི་ད ིངས་ནས་འོད་ཟེར་ ི།  །ད ིལ་འཁོར་

གཞའ་ཚན་ ིས་ལེགས་བཀོད་འ འི་ད ས།  ། མས་མ་ ་ཡི་ མ་ཆེན་དཀར་མོ་ལ།  ། ོགས་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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བཞི་རིགས་ ི་ མས་མ་བཞི།  །འཁོར་ ིད་པའི་ ་མོ་ ེ་བ་ས་ཡ་དང་བཅས་པ།  །མཁའ་ལ་

གཞའ་ཤར་ ་ ར་ས་ལེར་གསལ།  ། ན་ ིས་ བི་པ་མེད་པར་མངོན་ མ་མཐངོ་།  ། མས་མའི་

ཞལ་ནས་འདི་ ད་ག ངས།  ། ན་ནས་ཉོན་མོངས་འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་ ོད།  ། ་ཚགས་

ག་ འི་ག ང་བ་བསལ་ ིར་ །  ། མས་མ་ཆེན་མོ་ང་ནི་འ ོ་ལ་བ ེ།  ། གས་ ེ་ ོན་ལམ་

དབང་གིས་ ར་བཞེངས་པའི།  །ཐོས་པས་ཆོག་པ་ ་ཡི་ག ངས་བ ོད་ ིས།  །མི་ ེད་དད་པས་

ང་ལ་འ ན་ ེད་ན།  ། ེད་ མས་དོན་ ་མི་ ེ་ ིད་པའི་ ས།  ། ལ་བའི་ག ང་འཛན་འ ོ་བ་

ཡོངས་ ི་དཔལ།  ། ལ་པའི་ ་ ་ད་ ེ་ལོ་གཅིག་ནས།  །ངེས་འ ང་ བ་ ེད་ག ངས་ གས་

འདི་བ ས་པས།  །གང་འདོད་ ེར་འ ར་ཐེ་ཚམ་མེད་པར་ ིས།  །ཐོས་པ་ ་མཚའི་བོན་ ི་ ལ་

ིད་ ོང་བར་འ ར།  །ཞེས་ག ངས་པས།  ག ངས་བ ོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པས།  མ་ ི་

མས་ནས་ འི་མེ་ཏོག་ ་ མ་ཝ་ར་འདབ་མ་ ོང་དང་ ན་པ་ཞིག་འ ངས།  དེ་རིགས་ ི་མ་

མ་ད ་ ག་གིས་གནང་ནས།  ལ་ ་མཚན་དང་རབ་ ་ ན་པ་ཤེས་རབ་ མ་པར་དག་པ་

ཞིག་འ ངས་ཏེ།  མིའི་ ས་ ི་ འི་བོན་ ་བ་ ད་པར་ཆེན་པོ་དང་།  འི་བོན་མན་ངག་ཟབ་

མོ་ཡང་དག་དང་།  ང་ ོང་གི་བོན་མཚན་ཉིད་ ེ་ ་དང་།  གསང་ གས་ ི་བོན་གསང་བའི་

ད་ །  ག་ གས་ ི་བོན་ ་འ ལ་བ ་གཉསི་ གས་ ་ ད་ནས།  མི་ ས་ ི་ཐོས་པ་ ་མཚ་

མཉེས་པས།  མཚན་ཡང་མི་ ས་བསམ་ལེགས་ ་བཏགས་སོ།  །ཞེས་ མས་མ་རགིས་ ི་འཇིགས་

ོབ་ལས་ག ངས་སོ།  །དེ་ནས་ག ང་རབས་མང་ ་སོང་ ེས།  ལ་པོ་ བས་སེང་ལ་ ས་མེད་

པར།  མཆེད་ ་ ལ་འཁོར་ ོང་ཕ་ ན་ལ་ ལ་ས་གཏད་ནས།  ནགས་ཚལ་དབེན་པར་ཡབ་

མ་གཉིས་ ོན་པས།  མས་མ་ལ་ བ་པ་བ ེམས་པའི་ ང་ ོང་ཚངས་ ང་དཀའ་ ད་པ་

ཞེས་ ་བ།  མེའི་ཏིང་ངེ་འཛན་ལ་ ོམས་པར་བ གས་པ་ཞིག་དང་མཇལ།  དེར་ཡབ་ མ་ ིས་

ཞེ་ས་ ས་ནས་འཚ་བ་ ངས་པས།  བ ན་མོའི་ལག་པ་ཚག་ ེ་ཉེན་ ད་ཤོར་བས།  ང་ ོང་གི་

ཏིང་ངེ་འཛན་སད་ནས།  ེ་མ་ ལ་པོ་ཡབ་ མ་ལགས།  དཀའ་བ་དང་བཅས་པས་བདག་ལ་

འ ན་པ་དོན་ ་ཅི་གཉེར་ཞེས་ག ངས་པས།  བདག་འཛམ་ ིང་ལ་དབང་ ར་བའི་ ལ་པོ་

ལགས་ན་ཡང་།  ས་མེད་པར་མཆེད་ ་ ལ་འཁོར་ ོང་གིས་ ལ་ ིད་ ེར་བས།  འི་དངོས་

བ་འཚལ་ཞེས་གསོལ་བས།  ང་ ོང་གིས་ མས་མའི་རིག་ གས་དང་བཅས་པའི་ མ་པ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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གནང་ ེ།  འདི་ནམ་མཁའ་ལ་གཏོར་ན་ ིད་ལ་མངའ་བའི་ ་ མས་ ག་པར་འ ར་རོ།  ། ས་

ལ་ གས་པས་ལག་པ་སོས་སོ་ཞེས་ག ངས་པས།  ནམ་མཁའ་ལ་ཐེངས་ ག་གཏོར་བས་ ་ ག་

ག་ ེ།  ོ་ ོགས་ག ང་ ང་བནོ་ ི་ ལ་པོ།  བ ་ ིན།  ཉི་མ།  ཐ་ ར།  ཡབ་ །  འདདོ་པའ་ི

དབང་ ག་དང་ ག་མངོན་པར་པང་ ་ ོན་ནས།  བ ན་མོ་ལ་ ིན་ ིས་བ བས་པས།  བ ་

ཤིས་ ་མ་ལ་ ་གཅིག་ ང་བ།  ་བ་ལ་ག ང་ ང་།  མིག་མས་ཡར་འགེབས་པ།  སེན་མོ་ ་བ་

ར་ ེལ་བ་ཞིག་ ང་བས།  ཟངས་ཁ་ ོར་ ་བ ག་ ེ།  ག ་ལ་བ ར་བ་ཞིང་པས་ ེད་ནས་

གསོས་ཏེ་ཆེར་ ེས་པ་དང་བོད་ ་ ོན།  ་རི་ ང་ཐོའི་ཁ་ནས་ཡར་ ང་སོག་ཀར་བབས་པས།  

མ་ འོ་ ་ ས་གནམ་ནས་བབས་བོད་ལ་ ང་བ ན།  དོག་ལ་བོན་པོ་ལ་སོགས་ཤེས་པ་ཅན་

བ ་གཉིས་ ིས་ ལ་སར་བ ར་བས།  བོད་ ་ ་བའི་ ལ་པོ་དེ་གཉའ་ ི་བཙད་པོའོ་ཞེས་

མས་མ་ལས་ག ངས།  དེ་ ས་ ་ ང་གི་གཤེན་གཉིས་ ང་ ེ།  མཚ་མི་ད ་ ལ་དང་།  

གཅོ ་ ག་དཀར་གཉིས་སོ།  །གཉའ་ ི་དང་གནམ་ ་ ག་གི་ ས།  ་ ི་བཙན་པོ།  ་གཤེན་

གཅོ ་ལན་ཚས་མཛད།  ་ ི་དང་ས་ ན་ཏིང་ཏིང་མའི་ ས།  དིང་ ་ིབཙན་པོ།  ་གཤེན་

གཅོ ་ ིན་དཀར་ ིས་མཛད།  དིང་ ི་དང་སེ་ཟ་ ན་ ི་ ས།  སོ་ ི་བཙན་པོ།  ་གཤེན་

གཅོ ་འོད་དཀར།  སོ་ ི་དང་དར་ཟ་ཞང་ ང་མའི་ ས།  དར་ ི་བཙན་པོ།  ་གཤེན་མཚ་མི་

ང་ ན།  དར་ ི་དང་ གས་ ི་ ་མོ་དཀར་མོའི་ ས།  གས་ ི་བཙན་པོ།  ་གཤེན་དད་པ་

མི་ཆེན།  གས་ ི་དང་ ིབ་ ི་ ་མོ་དཀར་མོའི་ ས།  ིབ་ ི་བཙན་པོ།  ་གཤེན་གཅོ ་ཞལ་

དཀར།  དེ་ མས་ལ་ ལ་པོ་གནམ་ ི་ ི་བ ན་ཞེས་ ་ ེ།  འདའ་ཁར་ད ་ཐག་དང་ད ་ ས་

ལ་གཤེགས་པས།  ལ་པོ་ད ང་ ་གཤེགས་ཟེར་བ་ཡང་དེའོ།  །ཞེས་པ་ མ་འ ེད་འ ལ་ ི་ ེ་

མིག་ལས་བཤད་དོ།  །གཤེན་ནི་ ལ་པོའི་ ་གཤེན་དེ་ མས་དང་།  མཁས་པ་མི་བཞིའི་ ་ཚ་

ོད་ཡན་ཆད་ལ་དར་རོ།  ། 

་བ་ ལ་ཇི་ ར་དར་བ་ལ་ག མ་ ེ།  ིར་ ་ ད་ ི་བ ར་ ལ།  ེ་ ག་བོན་ ོ་སོ་

སོའི་དར་ ལ།  གཏན་ལ་ཕབ་ ལ་དང་ག མ་མོ།  །དང་པོ་ ིར་ ་ ད་ ི་བ ར་ ལ་ནི།  

བདལ་འ མ་ལས།  ལ་ ེ་མ་ག ང་ ང་ ་ཞང་ ང་ ོང་ ང་མ ་ཆེན་ ིས།  བོད་ཤ་རི་ད ་

ཆེན་ལ།  བོན་ ི་ ེ་བཤད་ཅིང་བ ར་ཞེས་པས།  ཕལ་ཆེ་བ་ ག་གཟིག་ནས་ཞང་ ང་ལ་བ ར།  



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ཞང་ ང་ནས་བོད་ལ་ མ་འ ར་ ་བ ར་རོ།  །ད ས་ནས་ཞང་ ང་གི་ ད་ ོབ་པ་ཡང་དེའོ།  ། 
་འ ེལ་ལས།  ་ ད་མི་གཅིག་པ་ མ་བ ་ ག་ །  ེ་ ག་ ི་དང་ ག་འ མ་ལས།  ཀ་པི་

ཏ་ འི་ ད་ལས།  སཾ ྀ་ཏ་དག་པ་ ག་གཟིག་གི་ ད་ ་བ ར།  ག་གཟིག་ད ངས་གོ་དག་པ་

ལས་ཞང་ ང་ ་བ ར།  ཞང་ ང་ཏི་ཀ་ ་སེ་དག་པ་ལས།  བོད་ ད་མངོན་པ་གསལ་ ེད་ ི་

ཞལ་ ེ་ནས་ཞེས་པ་ ་ འོ།  །དེ་ནས་ཡི་གེ་འདི་དག་དང་པོ་སངས་ ས་ ིས་མཛད་དོ།  །མདོ་

ལས།  ཡི་གེ་ མ་ ས་བོན་ ི་ཁོག་ཡང་ བ།  ། ག་འ ེང་ ་ ་ཞབས་ ་ཡ་ ་དང་།  །མགོ་

ཡིས་ལམ་ ངས་ཤད་ ིས་མདོ་ཡང་བཅད།  །ཚག་གིས་བར་ ེ་མ་འ གས་གསལ་བར་ ོམས།  ། 
བས་ ོར་དོན་ ་ཡན་ལག་ ས་པར་བཏགས།  །དག་པ་ འི་ཡི་གེ་ ག་གཟིག་ ངས་ཡིག་ ་

བ ར།  ག་གཟིག་ ངས་ཡིག་ཞང་ ང་ཡིག་ ན་ ་བ ར།  ཡིག་ ན་ ར་བ ག་ ་བ ར།  

དེ་ ར་ཆེ་ ང་ ་བ ར།  ར་ཆེན་ད ་ཆེན་ནམ་གཟབ་ ་བ ར།  ར་ ང་འ ་མར་བ ར།  

ཡིག་འ ་ ་ཚགས་འ ་མ་ལས་བ མས་སོ།  །ཁ་ཅིག་བོད་ཡིག་ ོང་བཙན་ མ་པོའི་རིང་ལ།  ལོ་

ཱ་བ་ཐོན་མི་སཾ་བྷོ་ཊས།  ་གར་ ི་ཡི་གེ་ལ་ཅ་ཆ་ཇ་ག མ།  ཞ་ཟ་འ་ག མ་ ག་མེད་པ་ལས།  

ཟ་ཧོར་ལ་སོགས་ནས་བཙལ་ཟེར་བ་ནི།  བཞད་གད་ ི་གནས་ཡིན་ཏེ།  བོད་ ལ་ན་ ོན་པའི་

བོན་ཡོད་པ་ལ།  ཡིག་འ ་དེ་ ག་བོན་ལ་མེད་པ་ཡིན་ནམ།  ཡོད་ན་གཞན་ནས་བཙལ་མི་

དགོས་སོ།  །ཡང་ཁ་ཅིག་ ལ་པོའི་བཀའ་ཆེམས་ལས།  ་གར་ ད་ །  ཨེ་ཀ་གཅིག་བོད་ ད་ལ་

མ་བ བ་པར།  བོད་ཡིག་ཅ་བ ག  དྷ ་ལ་ཆོས་མ་བ བ་པར་ཆ་བ ག  ལོ་ཀའི་ ་ལ་འཇིག་

ེན་མ་བ བ་པར་ཇ་བ ག  ་ང་ལ་ག གས་མ་བ བ་པར་ཟ་བ ག  ལ་ལ་ ས་མ་བ བ་

པར་ཞ་བ ག  འི་ཡི་གེ་རིང་པོ་ལ་བོད་ ི་རིང་པོ་མ་བ བ་པར་འ་བ ག  དེ་ ག་མ་གཏོགས་ 
་གར་ ི་ཡི་གེར་འདོད་པ་དངོས་འགལ་ཡིན་ཏེ།  ད་ ་ ་གར་ ི་ཡི་གེ་དང་།  བོད་ཡིག་

མས་ ་ག གས་བ ན་དང་བཅས་པ་མི་མ ན་པར་འ ག་པའི་ ིར་རོ།  ། ོབ་དཔོན་པད་

མའི་ཞལ་ནས་ ང་།  ་གར་ཆོས་ མས་བོད་ ་ ར་བའི་ཚ།  ། ་གར་ཡི་གེ་བོད་ ་བ ར་མ་

བ བ།  །ཀ་ཁ་ མ་ ་བོད་ལ་དཔེ་ ་ ངས།  ། ་ཡི་མཚན་ མས་འ ང་བའི་ ་ལས་ ངས།  ། 
གས་ མས་མ་བ ར་ ་གར་རང་སོར་བཞག  །ཅེས་ག ངས་སོ།  །བཻ་རོ་ཙ་ནས་ ་གར་ནག་

ནས་བ ར་བ་ལ་ཡང་ མ་འ ར་རོ།  །གཞན་ཡང་ མ་པ་དང་མེ་ཉག་ལ་སོགས་ནས་ ང་བ ར་ 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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རོ༑  ༑ལི་ ་ ག་རིང་ ་འ ལ་ ིས་གཤེགས་ནས།   རང་འ ར་ ་བ ར་རོ།  ། 
གཉིས་པ་ ེ་ ག་སོ་སོའི་དར་ ལ་ལ།  འ ལ་བ་ནི་ཞང་ ང་གི་མཁན་པོ་ག ག་ ད་

ལ་ ིམས་ལ།  ོབ་མ་བཞི་ ང་བ་ནི།  ག་ ་ག ག་ ད་ ལ་མཚན།  ཡ་གོང་ཡེ་ཤེས་ ལ་

མཚན།  ཕམ་ཤི་དཔལ་ ི་དབང་ ག  ེ་བ ན་རབ་གསལ་དང་བཞིའོ།  །ཡང་ གས་གཅིག་ལ།  

ག་ འི་ ོབ་མ་ཡ་གོང་དང་ཕམ་ཤི་གཉིས་ལ་བོད་ ི་མི་གཉིས་ཟེར་རོ།  །དེ་བཞིའི་རིང་ལ་གནས་

ེ་ཆེན་པོ་བཞི་བཞེངས་ཏེ།  ག་ ས་འདམ་ཤོད་ ར་མ་ ་ག ང་ ང་ ི་འ ས་ ི་ ་ཁང་

བཞེངས།  ག་ནག་ ་མགོ་ མ་ལག་ ་ ི་འ ས་གསལ་བའི་དགོན་པ་བཏབ་ནས་བོན་ ི་

འཁོར་ལོ་བ ོར་རོ།  །ཡ་གོང་གིས་སོ་ཐར་ ི་ ེ་བ ང་ ེ།  ་ས་ཡེར་པ་ ་བ ད་འ ལ་ག ང་

ང་ ི་གནས་ ི་ ་ཁང་བཞེངས།  བ ད་ནག་པོ་པིར་ག ང་ཚར་བཅད།  ཟང་ཟང་ ་ ེ་ལ་

སོགས་པའི་གནས་ ེ་ཉི་ ་ ་ ་འཕེལ།  ོམ་པ་བཟོད་པའི་དོན་ལ་ ོམ།  ོད་པ་ ལ་ ིམས་ལ་

ོད།  འ ས་ ་སོ་སོ་ ོས་ཐར་ ་འདོད་དོ།  །ཕམ་ཤིས་ ས་ཆེན་ ི་ ེ་བ ང་ནས།  ལ་ ོད་ ོམ་

པར་ ི་འ ས་ ི་ ་ཁང་བཞེངས།  བཤད་ཉན་ ི་བ ན་པ་བ གས།  ག ང་ ང་རོལ་པ་ལ་

སོགས་པའི་གནས་ ེ་ མ་ ་ ་བ ད་འཕེལ།  ོམ་པ་ནི་འགོག་པའི་དོན་ལ་ ོམ།  ོད་པ་ནི་

ལ་ ིམས་ལ་ ོད།  འ ས་ ་བ ལ་ཆེན་ ོགས་པ་ ེ།  བ ན་པ་ ོགས་པ་དང་ཐར་བར་

འདོད།  ེ་བ ན་ ིས་ར་གསར་ ་ག ང་ ང་རོལ་བའི་ ་ཁང་བཞེངས།  གཡས་ ་ ་གནས་

ན་བ ་གཉིས་འཕེལ།  དེ་ ས་ཟང་ཟང་ ་ ེ་ །  ང་ ོང་ ་བ ་ མ་ ་ ་ག མ་ཙམ་ ིས་

འཕན་ ལ་འ ལ་ ིམས་ ི་བོན་ག ང་བཞིན་ ད་པས་བ ན་པ་ ོགས་པར་ངེས།  ང་པོ་

ག་མེད་ ་སངས་ ས་སོ།  །དེ་ ས་གཤེན་རབ་ ་ག ང་ གས་ ི་འ ོ་དོན་ཡང་།  ཐོ་རངས་

ི་ ་ ད་ཙམ་ཞིག་བ གས་སོ།  །བ ན་པ་ཡང་ནམ་ལངས་ནས་ཉི་མ་ཤར་བ་ ར་དར་ཞིང་

ས་སོ།  །ཞེས་འ ལ་བ་ ིང་ གས་ལས་ག ངས་སོ།  ། ་གར་བོན་ ོར་ནི།  ་གར་ ི་གཤེན་པོ་

ཁ་ ང་ཤ་དང་།  ཁ་ཆེའི་བོན་པོ་ ་མོ་རི་ཅན་ལ་སོགས་ལ།  ོབ་དཔོན་བཻ་རོ་ཙ་ནས་ ས་ནས་

བོད་ ་བ ར།  མཁས་པ་ཉི་ ས་ ད་ནས་རབ་ ་དར་རོ།  །ཞེས་ཐེག་འ ེལ་ལས་ག ངས་

སོ༑  ༑ ར་བ་ནི་བོད་ ི་བོན་པོ་གསས་མཁར་མེ་འབར་དང་།  མཁས་ཤིང་རིག་པ་ཆེ་བ་ ་ཆེན་

ན་པ་ནམ་མཁའ་གཉིས་ ིས་དར་བར་མཛད།  ཅེས་ ང་དོན་ལས་ག ངས་སོ།  །དབལ་རམ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ནི༑  བོད་ ལ་གཉའ་ ི་བཙད་པོའི་ ་རིང་ལ།  ་གཤེན་མཚ་གཅོ་གཉིས་ལ་དངོས་ བ་ ་

བབས་ཏེ།  ལ་ ི་ ་ད ་ལ་མཐའ་བཞིའི་དམག་ལངས་པས།  ་གཤེན་གཉིས་དང་ ལ་པོས་

གསོལ་བ་བཏབ་པས།  ག ང་ ང་ ིན་ད ང་མཁའ་ལ་འ ིལ་བའི་ནང་ །  དབལ་རམ་ ི་ ་

ཚགས་ ོན་ནས་མངོན་ མ་ ་བ ལ།  གཉའ་ ི་ ལ་ ོན་ ིས་བ བས་པས།  མཁའ་ ོད་ ་

གཤེགས།  ཞེས་དབལ་རམ་ ད་ལས་ག ངས།  མས་མ་ལས།  ལ་པོ་གཉའ་ ིའི་རིང་ལ་ འི་

བོན་ཤེས་པ་ཅན་བ ་གཉིས་དར་ཏེ།  མགོན་ཤེས་ ་བོན།  གཡང་ཤེས་ ་བོན།  འ ོ་ཤེས་ ད་

གཏོང་།  འ ར་ཤེས་ ིད་གཤེན།  གཙང་ཤེས་སེལ་འདེབས།  ོལ་ཤེས་ ་ ད།  ཕན་ཤེས་ ན་

ད ད།  ོས་ཤེས་ ིས་མཁན།  ་ཤེས་གཏོ་ད །  ིང་ཤེས་ཤ་བ།  འ ར་ཤེས་ཇ་ཐིག  འ ོ་

ཤེས་འ ལ་བོན།  དེ་ མས་ལ་ཤེས་པ་ཅན་བ ་གཉིས་ཞེས་ ་ ེ།  ོན་ལ་ ་བོན་དར་རོ།  །དེའི་ 
་ ི་བཙད་པོས་ཞང་ ང་ནས་མཁས་པ་ཆེན་པོ་བ ་དང་ ་བ ད་གདན་ ངས་ནས།  བོད་ ་

བོན་ ི་འ ་གནས་ཆེན་པོ་བཞི་བ ་ ་ ་བ གས་ནས།  ་བ་ ་ན་མེད་པའི་བོན་དང་།  ཐེག་

པ་ ་ན་མེད་པའི་བོན་དང་།  ོད་པ་ ་ན་མེད་པའི་བོན་དང་།  འ ས་ ་ ་ན་མེད་པའི་བོན་

དང་།   དོན་དམ་ ་ན་མེད་པའི་བོན་ མས་དར།   ཞེས་ག ངས་སོ།  ། 
ག མ་པ་གཏན་ལ་ཕབ་ ལ་ནི།  ་འ ེལ་ལས།  འ ་གནས་ མ་ ་ ་བ ན་བཞེངས།  

བ་པ་མངོན་ ་ཐོབ་པའི་གཤེན་ད །  ཞང་ ང་དང་བོད་ ི་ ་ ད་ ར་བའི་མཁས་པ་མི་

ད །  རིག་འཛན་ ི་ས་ལ་གནས་པའི་ལོ་པཎ་གཤེན་བ ད།  ད་ ང་མན་ངག་ལ་འ ོངས་

པའི་མཁས་པ་ཉི་ །  འཇིག་ ེན་ ི་ ་འ ེ་དབང་ ་ ད་པའི་མ ་ཆེན་མི་ད །  བཀའ་ ོན་

གས་ ་མཛད་པའི་བོན་ཆེན་བཞི་བ ་ ་གཉིས།  དེ་ལ་སོགས་ཏེ་གཤེན་ ན་ ངས་ལས་

འདས་པ་བ གས།  འ ་གནས་ མ་ ་ ་བ ན་ནི།  ོ་གཏེར་ ར་ན།  ང་ ང་ད ལ་མཁར།  

གངས་ཏི་སེ།  ོས་རི་ངད་ ན།  མཚ་མ་པང་།  ག་ ག་རོང་ཆེན།  མཚལ་རི་ ར་ག མ།  ་

མཁར་བ་ཆོད།  གས་ ི་ ི་བ་མཁར།  ་མིག་བ ་ ་གཉིས།  གངས་གཉན་ ་ ོ།  མཚ་ ་ལེ་

ད།  དང་རའི་མཚ།  ི་འོད་ ང་ ེ།  ི་འོད་ ་ཐང་།  མང་མཁར་ གས་འ ང་།  ར་ས་

ག ང་ ང་རོལ་བ།  ིམ་ ང་ ག་ ག  འ ག་མཚམས་མཐའ་དཀར།  ཟར་ ི་ ་ར།  ་ནག་

ང་ །  གཙང་གི་ ག་ཟང་ཟང་མོ།  དགོན་པ་ ་ ོད་ཚང་།  ཉང་རོ་ ་ཤལ།  ཉང་རོ་ཤམ་པོ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ེ་ད །  ཉང་རོ་ མས་ ི་ ག་ཚལ།  ཡར་ ི་ཐང་ །  ཡར་ ང་གི་ ་རི་ ང་ཐོ།  ཡར་ ང་གི་

མཁར་འཕང་དང་ཀ་མེད།  བསམ་ཡས་ ག་དམར།  འ ན་ ི་རི་བོ།  འཕན་ ལ་འ ན་ར་ ག་

མོ༑  གནམ་མཚ་ ག་མོ།  མ་ཤོད་ མ་ ་ཚལ།  ོང་ ལ་སེ་མོ་བོན་ཐང་།  ོང་ ལ་ ེ་ །  

འི་གོང་ཁ་དམར་ །  མ་པ་ ང་གི་ ིམ་ཤོད་ ི་ཤེ་ལེ་ ་ ར།  ཞེས་བ གས་ ང་ལས་

ག ངས་ཤིང་།  ཡང་ ་འ ེལ་ལས།  ད ས་ ་ན་བ ་ག མ།  གཡས་ ་ན་བ ད།  གཡོན་ ་ན་

བ ན།  ་ལག་ན་ད འོ།  །དེ་ལ་བ ་ག མ་ནི།  ངལ་ལན་རལ་ག མ།  འདམ་ཤོད་ ར་མོ།  

འཕན་ ལ་ ག་དཀར།  མལ་ ོས་ར་བ།  མཆིམ་ ི་ ག་དམར།  ཧས་པོ་ ི་ཐང་།  ་སའི་ཡེར་

བ༑  གནམ་ ི་རེ་གོང་།  ིད་ཤོད་ ང་ནག  རེ་ ང་ཤ་མཐའ།  བ ོད་རོས་ ང་ག མ།  མཚ་

འཁོན་ ལ།  མོ་ཁང་དང་བ ་ག མ་མ།ོ  །གཡས་ འི་བ ད་ནི།  ་ ག་ས་ནག  ཤངས་ ི་ཤངོ་

ཤོང་ཚལ།  ད་ ི་མཁར་ ོ།  ་ནག་ ང་ །  འཇད་ ི་ ང་གོང་།  ་ ་མ ོན་ ས།  གཙང་

གི་ ེར་ །  ཟང་ཟང་ ་ ག་དང་བ ད་དོ།  །གཡོན་ འི་བ ན་ནི།  འོལ་ཁ་ ག་གཅིག  ཉང་

ལ་ཤིང་ནག  ོང་ ལ་ ེ་ །  ད ེ་ ང་གང་བར།  ཡར་ ང་སགོ་ཁ།  མ་ཤོད་ཐང་དམར།  

མལ་ ོས་མཚ་ཤོད་དང་བ ན་ནོ།  ། ་ལག་གི་ད ་ནི།  ཉང་ ོད་ ག་ཚལ།  ་མགོ་དོ་རིང་།  

མཁར་ཆེན་ ག་དཀར།  མཚ་ ས་ ེ་ ང་།  ར་ས་ཐང་ མ།  མ་པ་ཁ །  གཉེན་ ེ་ཐང་ཤོད།  

མང་མཁར་མདོ་ ག  ་ ལ་ ང་ཐང་དང་ད འོ།  །གཉིས་པོ་མི་མ ན་ན་ཡང་།  བོད་ ི་

འ ས་གནས་ཡིན་པས།  ་འ ེལ་ནས་ག ངས་པ་ ར་འཐད་དོ།  ། བ་པ་ཐོབ་པ་ད ་ནི།  

མོན་བོན་ཧ་ར་ཅི་པར།  བོན་མོ་ ག་ཝེར་ལི་ཝེར།  ཞང་ ང་ཨ་ ་འ ག་ཐག  ཞང་ ང་སད་ནེ་

ག །  ཤད་ ་ར་ ག  ་བོན་ཟིང་བ་མ ་ཆེན།  ེ་བོན་ཐོག་འ ལ།  ེ་བོན་ཐོག་ ེ།  ཐ་མི་

ཐད་ཀེ་དང་ད འོ།  །མཁས་པ་མི་ད ་ནི།  ཞང་ ང་ལ་མཁས་པ་ ོང་ ང་མ ་ཆེན།  ག་

གཟིག་ལ་ཟ་རང་མེ་འབར།  ་གར་ལ་ ་བདག་ གས་ ོལ།  ་ནག་ལ་ལེགས་ ང་ ང་པོ།  

ོམ་ལ་གསེར་ཐོག་ ེ་འ མས།  གེ་སར་ལ་ མ་པ་ ེ་རིང་།  བོད་ལ་ཤ་རི་ད ་ཆེན།  མེ་ཉག་ལ་

ེ་ཚ་མཁར་ །  མ་པ་ལ་ ་ ང་གསལ་ཐང་དང་ད འོ།  །འདིར་བོད་ ི་ བས་ ་ཞང་ ང་

ོས་པ་ཅི་ཞེ་ན།  བོད་ལ་བོན་ ར་མཁན་ཡིན་པས་སོ།  །ཡང་ ད་ ང་མན་ངག་ལ་མཁས་པ་

སེ་ཤ་རི།  གས་ ི་གབ་གསང་ལ་མཁས་པ་ ེ་ ིམ་ཚ།  ཚགས་ ་བཅད་པའི་མདོ་ ེ་ལ་མཁས་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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པ་མེ་ཉག་མཁར་ །  འ མ་ ི་འ ེས་ ང་ལ་མཁས་པ་མཐའ་བཞི་ མ་ ་ ང་།  རིགས་འ ེས་

ལ་མཁས་པ་ ེ་བོན་གཏོ་ ལ།  ད ིལ་འཁོར་ ི་ནང་གསང་ག མ་ལ་མཁས་པ་ ་བོན་འ ིམ་

ཐང་ ར་མ།  ་ ད་ ེ་ ག་ལ་མཁས་པ་ད ་གཤེན་ཏིང་ཝེར།  ཡེ་གཤེན་ ོང་དང་ ་གཉིས།  

ཇི་ ར་ ོས་པ་ལ་མཁས་པ་འ ོ་གཤེན་ ་དཔལ་ ་རིང་།  ་ ོམ་དོན་ལ་མཁས་པ་ ང་པོ་ ེར་

་མེད།  ཅེས་ ོ་གཏེར་ ི་ གས་སོ།  །ལོ་པཎ་གཤེན་བ ད་ནི།  མ་པ་ ེ་རིང་།  ད ་ཚ་ ེར་

མེད།  ཟ་རང་མེ་འབར།  ་ ང་གསལ་ཐང་།  ན་པ་ནམ་མཁའ།  ང་བོན་ ་ཁོད།  ེ་ ལ་

་ ོམ།  ོན་ཆེན་ ་ ར་དང་བ ད་དོ།  །མཁས་པ་ཉི་ ་ནི།  ག བས་བོན་ ན་པ་ནམ་མཁའ།  

ང་པོ་ ག་ ་དོན་ག ག  ་ཆེན་ལི་ ་ ག་རིང་།  ་རིབ་བཙན་དོར་མི་སར།  ་ ་ ་

འཛན།  བྷེ་བོན་ཤོད་ ཾ།  ིམ་ཐང་ ་བོ།  མ་པ་ ་ །  ཧས་པོ་ ག་འ ལ།  ་བོན་ ག་ར་

ེར་ཤག  བ་གོར་དོད་དེ་ ལ་བ།  ་ཆེན་ ང་ཚ་འཕེན་ ང་།  ག བས་ ི་མར་གཤེན་བཞི་

བཙན།  ིམ་ ི་ག་ར་མོན་པར།  མགར་ ི་ ་གཤེན་འ ེས་པ།  འི་ ིམ་ཐང་ འོ།  ང་གི་

དཔོན་ ོན་གསས་ཆེན།  མཆིམས་ ི་ ི་ ར་ ོང་ལོད།  མཁའ་འ ོ་ཅོ་ཟ་བོན་མོ།  འགོས་ ི་ ི་

ོང་ ལ་པོ་དང་ཉི་ འོ།  །མ ་པོ་ཆེ་མི་ད ་ནི།  གངས་རི་སོར་མོས་འདེགས་པའི་ལི་བོན་ ་ །  

ི་ཤིང་རང་ ད་ ེད་པའི་གཅོ་ ིམ་ ་ལན་ཚ།  གནམ་ས་གོ་བ ོག་ ས་པའི་ ་བོན་ ་ཆོ།  ་

མཚ་བལ་འདབ་ལ་འ ར་བའི་ མ་པ་ ་ །  ཧས་པོ་རི་མེ་ཞགས་ ིས་ ོམ་ ས་པའི་ ་བོན་

མཐོང་ གས།  བ ད་ ིན་དངོས་ ་འ གས་ ས་པའི་ཞང་ ང་ད ་ཙ།  རི་རབ་སོར་ ོར་

འཕེན་པའི་བ་གོར་དོད་དེ་ ལ་བ།  ཡར་ཆབ་ ེན་ལ་ ོག་པའི་ ང་ཚ་འཕེན་ ང་།  ི་གཙང་

གོམ་པས་འཇལ་བའི་ ་བོན་ གས་དཀར་དང་ད འོ།  །བོན་ཆེན་བཞི་བ ་ ་གཉིས་ནི།  ལ་

ི་ ་འཚ་བའི་གཤེན་བ །  ོན་ ི་ ོས་འཚ་བའི་གཤེན་བ །  ་བོད་ ི་མཐའ་ ང་བའི་ ོད་

ན་བ །  མ་པ་ ོང་ ེ་ ད་ན་ ང་བའི་གཤེན་བ །  བ ་ཤིས་གཡང་ལོན་ངོ་ ོད་གཉིས་ཏེ་

བཞི་བ ་ ་གཉིས་སོ།  །གཞན་ཡང་གཤེན་ ན་ ངས་མང་བར་བ གས་ཏེ།  ལ་ཁམས་ནི་

བོན་ ི་ ལ་ཁམས།  མངའ་རིས་ནི་ ལ་པོའི་མངའ་རིས་ ་བ ར་ཏེ།  དེའི་ ས་ ་བོད་དང་

ཞང་ ང་གི་ ོར་འདིར།  མི་ ེ་ ས་མཛད་པས་ད ་མཐོ།  ་ ོག་གཤེན་ ིས་བཙས་པས་ཚ་

རིང་།  ལས་ ོད་དགེ་བ་ ད་པས་ལམ་ ད་གཙང་།  ད ་ཐག་གནམ་ནས་ ང་བས་འཛག་ ས་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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བཟང་།  གཙང་རིགས་ ་ ་བ ེན་པས་ ོང་ ོགས་ཆེ།  ལ་ ིས་བོན་གཤེན་བ ར་བས་ གས་

ེ་ཆེ།  ོན་ ོས་ལ་མཁས་པས་ ལ་གཞི་བ ན།  ས་དེ་ཙམ་ན་ ་གར་ན་ཆོས་ཡོད།  ་ནག་

ན་ག ག་ལག་ཡོད།  ོམ་ན་ ན་ད ད་ཡོད།  བོད་དང་ཞང་ ང་ན་བོན་མིན་པ་མེད།  ག ག་

ལག་དང་ ན་གཉིས་ནི་བོན་ ི་ཆ་ལག་ ་ཡོད།  དེའི་ ས་ ་ བ་པ་ཐོབ་པའི་གཤེན་ད ་ནི་

འ ོ་དོན་མཛད།  མཁས་པ་ཉི་ ་ནི་ཉན་བཤད་ ི་ ང་འ གས།  མ ་ཆེན་མི་ད ་ནི་བ ན་པ་

ང་།  བོན་ཆེན་བཞི་བ ་ ་གཉིས་ནི་ ལ་གཤེན་ ི་འ ིན་ལས་ བ།  ང་ ོང་ མས་ནི་ ི་

ལ་དང་ ང་ ིམས་ལ་ཉེས་ ོན་མེད།  ོམ་ཆེན་ མས་ནི་ ེ་མེད་ ི་དོན་ ོམ།  བ་པ་པོ་

མས་ནི་གསང་ གས་ ི་དོན་ བ།  དེ་ ས་གཤེན་པོ་མ ་ ལ་ཅན་ མས་ ི་ བ་པའི་ གས་

ལ༑  ལ་པོ་ཡང་ད ེས་ཏེ་ ལ་ ི་གོང་ན་གཤནེ་བ ན་པའི་གཙགས་ ིན་པ་ན།ི  ་ལ་གཙགས་ 

ིན་ཏེ།  ད ་ ་སིལ་མ་ ེ་ ལ་ལ་བཅད་ཅིང་ག བ་ ་མེད་པ་དང་།  དར་སེང་དཀར་པོའི་

འ ིང་ཐོད་ལ།  ་ ལ་ ོད་ ི་ ེམ་ཕོད་བ གས་པ་དང་།  གཡི་དཀར་དང་ ང་དཀར་ ི་ ག་

པ་ལ།  ག་གཟིག་ ང་ག མ་ ི་ཐངོ་ཁ་བཏགས་པ་དང་།  ཟ་འོག་གི་ མ་ལ་ད ལ་དཀར་ ི་

ཆག་ ོག་བཏགས་ཏེ།  གདན་ཁ་ནས་ཆིབས་ལ་འབབ་འཛགས་ ེད་དོ།  །ག ང་ལ་གཙགས་ ིན་

པ་ནི།  གཤེན་ངག་ཚག་ག མ་མ་ ས་བར་ །  ལ་ ོན་ ་བ ོད་ ེད་པ་མེད།  ནང་པར་ ོ་

ལ་གཤེགས་ཙམ་ན།  ་གཤང་ཐེངས་ག མ་མ་བ གས་ཚ།  ལ་ ོན་ ོས་ལ་འ ོན་དབང་མདེ།  

གཤེན་ ་ཐངེས་ག མ་མ་ ངས་བར།  ལ་ ོན་ ོ་ ་ལེན་དབང་མེད།  གས་ལ་གཙགས་ ིན་ 

པ་ནི།  ་རིགས་གཤེན་ ི་ག ང་ ད་ལ།  ཁ་གཉེར་ ས་ན་ཁ་བ ལ།  མིག་ ར་བ ས་ན་མིག་

༑  ་གཉེར་ ས་ན་ ་བཅད།  ་ལ་བ ོས་ན་ ོང་ཐང་ད ་བ །  གཉའ་ ས་བ ན་བ །  

ལག་དམར་དངོས་ ་འ ལ་བ།  བ ས་པའི་ནོར་ཆད་རང་འ ར་ད ་ ་གཅོད།  ོང་ ལ་ ི་

ཐང་ ལ་པོ་དང་མཉམ་པར་ ས་སོ།  །བར་ ི་གོང་ལ་བཙན་པོའི་གདན།  གཡས་ ལ་ལ་བོན་

དང་གཡོན་ ལ་ལ་ ོན་པོ་ ོད་པ་དང་།  དམངས་ཕལ་བ་ནི་འོག་ནས་བཀའ་ ོད་དོ།  །བདེ་

ིད་ ན་ མ་ཚགས་ཏེ།  ལ་ ི་ ་འཚ།  ོན་ ི་ ་གསོ།  ཤི་བ་གནས་ ་འ ར།  དད་པ་ཅན་

་ ོད་ ིས་འ ེན།  ཤིན་ ་དར་ཞིང་གཉན་པར་བ གས་སོ།  །ཞེས་ ་འ ེལ་ལས་བཤད་དོ།  ། 

བོད་ ་བ ན་པ་ ་དར་ཞེས་ འོ།  ། 



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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གཉིས་པ་ བ་ ལ་ལ་གཉིས།  ལ་པོ་ ི་ མ་དང་།  ི་ ོང་གི་རིང་ལ་ བ་ ལ་ལོ།  ། 

དང་པོ་ ི་ མ་ ི་རིང་ལ་ བ་ ལ་ལ་ །  ས་ནམ་ ི་ཚ་ བ་པ་དང་།  ལ་གང་ ་ བ་པ་

དང་།  བོན་གང་ བ་པ་དང་།  ལ་གཤེན་གང་གི་རིང་ལ་ བ་པ་དང་།  ལ་ཇི་ ར་ བ་

པའོ།  ། 

དང་པོ་ ས་ནི།  ག ང་གི་བ ན་པའི་ད ིལ་ ད་ཟེར་ཡང་ད ིལ་ ོད་ཡིན།  གཉིས་པ་

ལ་གང་ ་ བ་ན།  ་འ ེལ་ལས།  ད ས་ ི་ས་ ོར་ ་ནི་མ་ བ་པར་ ོད་ཅེས་པ་ནི།  ག་

གཟིག་དང་ཞང་ ང་ ་མ་ བ་བོ།  །དེ་ཉིད་ལས་བོད་ ་བཞི་ལས་འདས་པར་གཤེགས་ཞེས་

དང་།  དབང་ཆེན་ལས།  བོད་ ི་ས་ ོར་ ་ ིད་པའི་བོན་ཐེངས་གཅིག་ བ་ ེ།  ཞེས་པས་བོད་

ཁོ་ནར་ བ་བོ།  །ག མ་པ་བོན་གང་ བ་ན།  དབང་ཆེན་ལས།  གཅོ་ ིམ་ ་ལན་ཚ་མཆིས་ ་

གནང་བ་ལ།  བོན་ ོ་ ེད་དང་གཉིས་ ིན་ཏེ་ ་བོན་ཟང་མའོ།  །ཞེས་པས།  ང་གཤེན་རངས་

པ་དང་ ིད་གཤེན་ ེད་མ་ བ་བོ།  ། ོགས་པ་གསས་མཁར་ལས།  བོན་གཤོས་ ི་ ་བོན་ནི་མ་

བ།  ོང་གི་འ ར་བོན་ ེད་ བ།  ཡང་དག་པའི་སེམས་བོན་ནི་ཡོ་ བ།  ཅེས་དང་།  མ་

དག་ལས།  བོན་འ མ་ ེ་ཆེན་པོ་དང་།  གསས་མཁར།  སེམས་ ོགས་ཐམས་ཅད་གཏེར་ ་ ས།  

ཞེས་སོ།  ། 

བཞི་བ་ ལ་གཤེན་གང་གི་རིང་ལ་ བ་ན།  དབང་ཆེན་ལས།  ལ་ ི་ མ་བཙན་པོ་ ེན་

པའི་རིང་ལ།  གཤེན་པོ་དང་ ལ་པོའི་བར་ ་ ན་ ་ གས་ཏེ།  ཞེས་སོ།  །དེ་ལ་ ི་ མ་ཞེས་

པའི་དོན་ནི།  ་འ ེལ་ལས།  ས་དེ་ཙམ་ན།  ལ་ཉང་རོ་ ག་ཚལ།  མཁར་ཉང་རོ་ཤམ་པོ་ན།  

བཙད་པོ་ ི་ ེ་ཡག་པ་དང་།  བ ན་མོ་ ང་ཟ་ ་ ན་གཉིས་ལ།  ཐེ ་རང་མང་ ་ ་ཝེར་ ི་

ལ་པ་ གས་ཏེ།  ་ད ་ངོ་བ ་ན།  ནམ་ ི་ ང་ལ་ ས་ཤིག་འ ངས་པ་དེ་ཡང་།  ་བ་ལས་

ལོ་ ངས་ ་ ེས་ཙམ་ན།  ་ ་དམར་བ།  མིག་ ་ མ་པ།  ལག་མཐིལ་གཡས་ན་ ེ་བ་ནག་པོ་

ཡོད་པ།  ཁ་ནས་བསད་བཅད་ ་ ་བ།  ིག་པ་ལ་མོས་ཤིང་གོ་མཚན་ལ་དགའ་བ་ཞིག་ ང་ ེ།  

མའི་ མ་ནས་ ི་ གས་ཚང་བས།  ་གཤེན་ཕ་བ་མཚ་གཅོ་ཡིས།  མཚན་ཡང་ ི་ མ་བཙན་

པོར་བཏགས་སོ།  །ཞང་ ང་ཨ་བོ་ཆབ་དཀར་ ིས་ ་ ང་།  དེ་དང་བལ་ཟ་ ི་བ ན་བཤོས་པ་

ལ༑  ནམ་ ི་ ང་ལ་ ས་ ་ ་ ང་ག མ་ ི་ ་ལ།  ་དང་བ་ ་ ས་པ་ཞིག་ ང་ ེ།  མཚན་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ཡང་ ་དེ་ ང་ ལ་ ་བཏགས་སོ།  །ཞང་ ང་ཚའི་ ལ་པོས་ ་ ང་ངོ་།  །དེ་གཉིས་བར་ ི་

ིང་གཉིས་སོ།  །ཡང་ ལ་ ི་ ི་འ ར་ཡོག་ཁ་ མ་བ ་ ག་ འི་ ི་བཤད་ལས།  ཅི་ ིར་ ི་

མ་བཙད་པོ་ནི།  །དང་པོ་བཙས་པ་ནམ་ ི་ ང་ལ་བཙས།  ། ས་ལ་ ི་ གས་བ ་ག མ་

ཡོད།  །ད ལ་བར་ ག་གི་ ེ་བ་ཡོད།  །འཁོར་ ་མཚན་ཆ་ ་ད ་ཡོད།  ། ོད་ནི་ ག་ ལ་ལོག་

ཆོས་ ོད།  ་ ་ཚངས་པ་བ ་ ིན་བ ེན།  ། ས་ལ་ ི་ གས་ཡོད་པས་ན།  །དེ་ཡི་ ིར་ན་ ི་

ཞེས་ །  །ནམ་ ི་ ང་ལ་བཙས་པས་ན།  །དེ་ཡི་ ིར་ན་ མ་ཞེས་ །  །ཞེས་སོ།  །གཤེན་ནི་

མཁས་པ་མི་བཞིའི་ ་ཚའི་ ད་ལ་ བ་ ེ།  ི་ ད་ལས།  བ་པའི་ ེན་ནི་སངས་ ས་ ི་བ ན་

པ་མིག་བ ེ་བ་དང་།  སེམས་ཅན་ ི་བསོད་ནམས་མར་འ ིབ་པ་དང་།  ལ་པོའི་ གས་ ་

གདོན་ གས་པ་དང་ག མ་ ེ།  ེ་ ིམ་ཚ་ ་ ང་གིས།  བ ན་ ང་མ ་ཆེན་བ བས་ཏེ།  

མ འི་ ེགས་པ་ ེས་པས།   ལ་པོ་དང་བར་ ་ ན་ ་ གས་ཏེ།   ཞེས་སོ།  ། 

་བ་ ལ་ཇི་ ར་ བ་ན།  ས་ ིས་ བ་པ་དང་།  ལས་ ིས་ བ་པའོ།  །དང་པོ་ ས་

ིས་ བ་པ་ནི།  བ ལ་པ་ཆེན་པོ་ ི་མེ་ ་ ང་ག མ་དང་།  ནང་ནད་ ག་མཚན་ག མ་ ིས་

བ་པའི་ ས་ཤིག་ཡོད་པ་ལ།  དེ་ཡང་མ་ཡིན།  ཡང་ཚ་དམིགས་འ ར་ནས་ ོན་པའི་བ ན་པ་

བ ེ་བའི་ ས་ །  མཐོ་བཅད་ ར་བ ལ་ ིས་ བ་པ་ཞིག་ཡོད་དེ།  དེ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།  །འོ་ན་

གང་ཡིན་ན་ལས་ ིས་ བ་པ་ ེ།  དེ་ལ་ག མ།  བ་ གས་དང་།  ད ་ཡོག་ ང་ ལ་དང་།  

ེས་ ་བོན་ལ་བ བས་ གས་སོ།  །དང་པོ་ བ་ གས་ལ།  ི་ ན་དང་ ེན་གཉིས་ལས།  

གཉིས་ཀ་འཛམ་པ་ཡིན་ཏེ།  ི་ ན་ནི།  བོད་ ི་སེམས་ཅན་ལ་བ ན་པ་གནས་པའི་ ལ་བ་

མེད་པས་ བ་པ་ཡིན་ཏེ།  ནམ་མཁའི་འཁོར་ལོས་ལས་དབང་བ ར་ནས།  ག ང་ ང་གི་བོན་

ཐེངས་གཅིག་གཏེར་ ་གཤེགས་པ་འ ེལ་བ་ལས་བཤད།  དེ་ཡང་འཁོར་ལོ་ནི་ལས་ ་བཤད་དེ།  

སེམས་ཅན་མི་གཙ་ལས་གཙ།  ལས་ ི་འཁོར་ལོ་ གས་ ག་ཅེས་པས།  སེམས་ཅན་ ི་ལས་

དབང་ ེ།  ་འ ེལ་ལས།  ས་རེ་ཞགི་ན་ ལ་པོའི་ གས་ ་གདོན་ གས་པ་དང་།  ོན་པོ་ ོ་

ནོར་བ་དང་།  སེམས་ཅན་ ིའི་བསོད་ནམས་ ི་བ་དང་།  ག ང་ ང་གི་བོན་ཟབ་མོ་འདི་ཡང་

ཐེངས་གཅིག་ བ་ ་ཐོ་ ེ།  ཞེས་སོ།  ། ེན་ནི་ཆེ་ག མ་དབང་གི་མེ་འབར་བ་ལ།  ང་ག མ་

་མའི་ཤིང་བ ན་ཏེ།  ཞེས་པས་ཆེ་ག མ་ནི།  ལ་པོ་ ན་ ི་གཙ་བོར་ ར་པས།  མངའ་ཐང་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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གི་ ེགས་ཆེ་ ེ་ཞེ་ ང་གི་མེ་འབར།  གཤེན་པོ་ནི་ཡོན་ཏན་ ི་ ེགས་པ་ཆེ་ ེ།  ང་ ལ་ ི་མེ་

འབར།  ོན་པོ་ ོའི་ ེགས་པ་ཆེ་ ེ་ ག་དོག་གི་མེ་འབར།  ང་ག མ་ནི།  བན་དེ་དང་བ ན་

མོ་ ོན་པོ་ནས་ ་མ་བ ག་ ེ།  ོན་པོ་ལི་བཙན་བཞེར་ཞེས་ ་བ་ན་རེ།  ེ་ ེ་ ལ་བཙད་པོ་

ལགས།  ད འི་ ་ཆེ་ན་ ས་པོ་ ལ་ ིས་ ི།  ཟས་ཞིམ་པོ་ཟོས་ ག་ན་ གས་ ོ།  ཤིག་འ མ་

ང་ལ་ གས་ན་ ི་བོའི་ག ག་ ེག  བོན་པོ་མགོ་མཐོ་ན་ ེའི་མངའ་ཐང་ ེར་ཞེས་ཟེར་རོ།  ། 

་གར་ ི་བ ྡེ་ར ྞ་སི ་ ་བ་ན་རེ།  ག ང་ ང་གི་བོན་འདི་ ་ཆེ་ལ་གཏིང་ཟབ་པས་ཤེས་པའི་

ས་མི་འོང་།  གཙང་རིགས་ ི་ ་ནི་ཡ་ང་ལ་ ་འ ར་བས་ ོ་ ར་ཡེ་འ ོག་ ེད།  གཤེན་པོ་

མས་ནི་ད ་མཐོ་ལ་ ེགས་པ་ཆེ།  ད་ ་ ལ་གཤེན་དོ་མཉམ་ཙམ་གདའ་ ེ།  ས་དབོན་

མས་ ི་ ་རིང་ལ།  ལ་ ིད་བོན་ ིས་ ེར་བར་མཆིས་ཟེར་རོ།  །ཡང་ ོན་པོ་ཟིང་པ་ར ྞ་ ་

བ་ན་རེ།  ེ་ལགས།  བ་པའི་གཤེན་ད ་ནི་ ིན་ བས་ཆེ།  མ ་བོ་ཆེ་མི་ད ་ནི་ ་འ ལ་ཆེ།  

བོན་ཆེན་བཞི་བ ་ནི་ཐབས་མཁས་པས།  བོན་གཤེན་ལ་ཆབ་གསོལ་བ་བཀའ་མི་ཕེབས་པར།  

གཤེན་པོ་མཐའ་ ་ ག་པའི་བཀའ་མཆིད་ག ང་བར་ ་ཞེས་ ེང་ངོ་།  །དེར་ ལ་པོས་ག ངས་

པ༑  ག ང་ ང་བོན་ནི་གཉན་ཅིང་གཏིང་ཟབ་པས།  གཙང་རིགས་ ི་ ་ནི་ཡ་ང་ཞིང་ ་འ ར།  

འོ་ ོལ་རང་ལ་ཉེས་པ་མི་འོང་ངམ་ག ངས་པས།  ་ཤ་གནམ་གསས་ན་རེ།  ལར་ཡང་ ོས་འདི་

འ ེས་ ེད་པ་ཞིག་འ ག་པས་མ་ ས་ན་འཐད།  ཅིས་ ང་མཛད་ན།  བོན་ ་བཤོས་ ི་ ་བོན་

ོ་བཞི་དང་།  དེ་ ོན་པའི་ ་གཤེན་ཞིག་བཞག་འཚལ།  དེ་ ར་མ་མཛད་ན་ ་ ོད་ མ་ ལ་

་འ ར་བས།  ལ་པོ་རང་ཡང་ ་མི་ ག་ཉེན་མཆིའོ་ ེང་བས།  ལ་པོས་གཤེན་པོ་ མས་

བསོགས་ཏེ་ག ངས་པ།  ་གཤེན་ མས་གསོན་དང་།  ང་ཡི་ ལ་ ིད་དང་ ེད་ ི་བོན་ ིད་

གཉིས་ཙམ་མངའ་རིས་འདི་ ་མི་ཤོང་བ་འ ་བས་ད འི་ ་ཆེ་ལ་སོགས་གོང་བཞིན་ག ངས་

ནས།  ་བོན་ ོ་བཞི་དང་།  གེ་ཁོད་ཐིས་འཕེན་དང་།  གཅོ་ ིམ་ ་ལན་ཚ་ མས།  བདག་གི་ ་

ང་ ་བཞག་འཚལ།  ི་མ་ མས་བོད་ ་བཞི་ལ་འདས་པར་གཤེགས་འཚལ་ཞེས་ག ངས་པས།  

ོན་ཆེན་ར་སངས་ཁོད་རམ་ ིས་ག ངས་པ།  ེ་ ེ་ ལ་བཙད་པོ་ལགས།  ིག་པ་ ོས་ ར་

ཡིན་པས་ངན་སོང་གནས་ ་ ང་།  དགེ་བ་ ི་ ན་ཡིན་པས་མཐོ་རིས་ ས་ལ་འཛག  ་བ་ལ་

ཆེན་བ ས་ན་ཉིད་ ་མངོན་སངས་ །  ོན་པོ་ ་བ་མང་ན་ ལ་པོ་ གས་ ེལ་ ེས།  ལ་པོ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ཞེ་ མ་ཆེ་ན་ ལ་ ིད་དམངས་ ིས་ ེར།  ག ང་ ང་བོན་ལ་ ོད་ན་འདི་དང་ ི་མ་བདེ།  ེ་

བཙད་པོས་བཀའ་དེ་མི་ག ང་བར་ ་ཞེས་པས།  ངའི་ ལ་ ིད་དང་ ེད་བོན་ ིད་གཉིས་མི་

ཤོང་ག ངས་ཏེ་མ་བཞེད་དོ།  ། ང་ཡར་ ་ཆེན་ཁོད་ ངས་ ིས་ག ངས་པ།  ེ་གཤེན་པོ་ ན།  

ལ་པོས་ ་བ་ཐེངས་གཅིག་ །  གཅམ་ ས་ ་བ་ཡང་ཡང་ །  ་བོ་བ ང་བ་ ས་ ིས་

བ ང་།  བོན་གཤེན་ མས་ ང་མཐའ་ ་གཤེགས།  ིམ་ ་ལན་ཚ་ཡང་མ་བ གས་གཤེགས་

པར་ ་ཞེས་ག ངས་པས།  ིམ་ ་ལན་ཚ་ན་རེ།  ད ན་གནམ་ལ་ ིན་ཐག་མ་ཆད་ན།  སོས་

ཀར་ཆར་པ་ ིན་ལས་འབབ།  ད ན་ ་ས་ལ་ ས་ན་ ོད་གཤེར་ད ིད་ན་ ང་།  དགེ་བ་ཚ་

འདིར་ ད་ན་དགེ་ གས་ ི་མར་འ ང་།  ་བོན་ ོ་བཞི་དར་ན་གསས་མཁར་ ོག་འཛན་པས།  

བདག་ ང་བ ད་ན་ལེགས།  ་བོན་ཡང་མ་ བ་ན་དགའ་ཟེར་ནས་འ ོ་མ་འདོད་པ་ལ།  བོན་

ོ་ ེད་དང་གཉིས་ ིན་པ་ནི།  ་བོན་ཟང་མའོ།  བོན་ ོ་ ེད་ ང་ ོགས་གསང་བའི་ ག་ འོ་

ལ་ ས་སོ།  །གེ་ཁོད་ཐིས་འཕེན་ན་རེ།  གཤེན་པོ་ ན་མི་བཞག་ན།  བདག་ ང་མི་འ ག་ཟེར་

ནས་བ གས་ ་མ་འདོད་དོ།  །དེའི་ཚ་གཤེན་པོ་ མས་ ་འ ས་ ི་བོན་ ོ་ཆེན་པོ་ ག་ ་ ང་

དང་མ་ཧེ་ལ་བཀལ་ནས་གཤེགས་ཏེ།  ཞང་ ང་ཁ་ ག་གི་ ་མཚམས་གས་ ི་ ི་བ་མཁར་ ་

ཚགས་ནས།  བཀའ་བ ོས་པའི་ ས་ །  ད ེལ་ཆེན་ ་ ར་ ིས་ག ངས་པ།  མགོ་ལ་ ་ ེས་

མཆེ་ ེར་ཅན།  ། ར་འ ང་མཚན་ཐོགས་གདོན་ ིས་བ མས།  །ཟ་མ་མོ་དང་ ལ་འཁོར་ལ།  ། 

བག་དང་ ན་པར་མ་ ས་ན།  །གཤེན་པོ་ མས་ ང་ ་ ོངས་ ིད།  །བ ན་པ་ཡང་མེ་ ་ལ་

འཆོར་བ་ ིད་པས།  བོན་ ེ་གཅིག་ ེ ་ ན་པ་དང་།  ཁེ་ནན་ཡོ་ ས་ ོམས་ལ་ཡར་ ང་སོག་

ཀར་གཤེགས་ཤིག  བོན་ ེ་གཅིག་མཁས་པ་མི་བཞིས་ ོམས་ལ།  ོ་དོམ་ ོ་ནག་པོ་ལ་བ ན་པ་

འ གས་ ་གཤགེས་ཤིག  བོན་ ེ་གཅིག་ ངས་ད ་ཚ་ ེར་མདེ་དང་།  ོན་ར་སངས་ཁོད་རམ་

ིས་ ོམས་ལ་ ང་འ ོག་གནམ་ ང་ ་གཤེགས་ཤིག  ནམ་མཁའ་ ོང་པ་ལ་ ང་གི་འཁོར་

ལོས་བ ར་ན།  ཉི་ ་གཟའ་ ར་ཡང་འཆར་ཞིང་ བ་པ་བཞིན།  ད་ ང་མཐའི་ ལ་པོ་ད ས་

་ ེས་པ་ཞིག་གི་རིང་ལ་ བ་པར་འ ར་ ང་།  ཉི་ ་ བ་ ང་འཆར་བ་བཞིན་ །  བོན་ཡང་

དར་བའི་ ་འོང་བ་ལགས་སོ།  །ཞེས་ག ངས་སོ།  །གཤེན་པོ་ ི་མ་ མས་ནི།  ལ་ལ་གཡའ་རི་

དང་གངས་ ག་ལ་གཤེགས་སོ།  །ལ་ལ་ནགས་ ོད་མཚ་དོ་ལ་གཤེགས་སོ།  །ལ་ལ་ ང་གི་ ་ངམ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ལ་ད ་ཡད་རང་བབས་བ བས་ནས་བ གས་སོ་ཞེས་བཤད་དོ།  །དབང་ཆེན་ལས།  གཤེན་པོ་

མས་ ོ་བལ་མོན་ ི་ ལ་ ་བ ན་པ་འ གས་པར་དགོངས་ནས།  ལ་གཙང་ ོད་ ི་བ་

མཁར་ནས་ཆས་ཏེ་གཤེགས་པས།  བ ན་པ་མི་ གས་པའི་ གས་ ང་ ེ།  ནམ་མཁའ་ལ་ ་མི་

ན་པ་དང་།  ཁ་བ་དང་ ་ ག་དང་ ང་དམར་ལ་སོགས་ ང་ནས།  ིལ་མཚ་ལེ ་ཡི་མ ལ་

ནས་ ར་ལོག་ ེ།  བོན་ཐམས་ཅད་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་ ་ ས་ཞེས་པས།  ས་ གས་མཚན་དང་

ན་པ་འ ིག་མཚམས་མཐའ་དཀར་ལ་ ས།  ན་པ་དང་ཡོ་ ས་ཡར་ ང་རམ་པོ་དཔལ་རི་ལ་

ས་སོ།  །ད ་ཚ་ ེར་མེད་དང་།  ར་སངས་ཁོད་རམ་གཉིས་ ིས་ ང་འ ོག་ ་ ོན་ཏེ།  ཟང་

ཟང་ ་ ག་དང་།  དང་ར་ ང་ ོང་དང་།  ང་ བ་གསང་བའི་ ག་ལ་ ས་སོ།  །ད་ེ ར་བོན་

མས་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་ ་ ས་ནས།  གཤེན་པོ་ མས་ མ་པ་ ང་གི་ ིམ་ཤོད་ནས་མར་ཆས་

ཏེ༑  སོག་པོ་ ེལ་ ག་གོན་པ་དང་།  འཇང་མོ་མིག་ད ་དང་།  ཧོར་དང་ ་མི་ཤིང་མི་ལ་སོགས་

ལ་འ ོ་བས།  བར་མ་ཆད་པར་ ིན་པར་ ར་ཅིང་།  ིན་པའི་ ལ་ ་ཡང་།  བ ན་པ་ གས་

ཤིང་།  ག ང་ ང་གི་བོན་གཉན་པར་ ར་ཅིག  བ ན་པ་གཏེར་ ་ ས་པ་ མས་ ང་།  མེ་

ཏོག་ ང་ལ་ ོལ་བ་ ར།  ས་ལ་བབས་ཙ་ན།  ལས་དང་ ལ་བ་ ན་པ་གཞོན་ ་དལ་འ ོར་

ཅན་ཞིག་གིས་ ེད་པར་ ར་ཅིག  ེད་ནས་ ང་བ ན་པ་ གས་ཤིང་བ ་ཤིས་པར་ ར་ཅིག  

ཅེས་དབང་ཆེན་ལས་བཤད་དོ།  ། མ་དག་ལས།  ལ་པོ་བ ད་མོ་ལ་གཏད་པའི་གཏན་ཚགས་

མཛད་དེ།  ངན་ གས་འ ་ད ་བ མས་ནས་ མ་པ་ ང་གི་ ིམ་ཤོད་ལ་གཤེགས་ཞེས་པ་ནི།  

ེ་མིག་ད ་ ོར་ལས།  ེ་བཙད་པོ་ཡང་འབངས་དང་ ོད་པ་ ེད་པར་ཤོག  མོང་ཙ་པང་ ་

ེར་བ་ཡིས།  །ཕོ་ ་གནམ་ ་ཡལ་བར་ཤོག  ། ེལ་དམར་ བ་ ་ ར་བ་ཡིས།  ། ན་བཞི་

བ ད་ ་འབབ་པར་ཤོག  །དམེ་ ི་ ད་ལ་བ ོར་བ་ཡིས།  །ད ་ཐག་ ེད་ནས་ཆད་པར་ཤོག  ། 

ག་ཤིང་ ་ད འི་ ད་པ་གནམ་བཏང་བས།  །བར་ ང་ ན་པ་འཐིབ་པར་ཤོག  །ད ལ་

དཀར་མེ་ལོང་བཏགས་པ་ཡིས།  ། ་ཡང་བ ད་ ་འབབ་པར་ཤོག  །ཝེར་ཟེ་ཨ་ ་ཁ་ ན་ ོ།  

ཝེར་ཟེ་ ་ཡ་ཁ་ ན་ ོ།   ཝེར་ཟེ་ལེ་ལེ་ཁ་ ན་ ོ།   ཞེས་སོ།  ། 

གཉིས་པ་ད ་ཡོག་ནི་ཇ་ཐིག་ ད་འ མ་ལས།  ལ་པོ་ ི་ མ་བཙན་པོ་དེ།  འབངས་ལོ་

ངམ་ ་ ིས་བསད་པ་ཡོད།  ལ་ ་ ི་བོར་སོང་བ་ཡོད།  ལ་ ི་ཆབ་ ིད་ཉམས་པ་ཡོད།  ཅེས་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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་རབས་པས་ཟེར་བ་ལ།  ལ་པོ་ ི་ མ་ ིས་བོན་བ བས་པའི་ཞེ་ མ་ ེས་ནས།  ོ་ ག་གི་

ལོ་ངམ་ ་ ི་ལ་འ ིན་བ ང་ ེ།  ང་དང་མཉམ་པའི་བོན་པོ་ནི་ གས།  ད་ང་ལ་འཐབ་ ་མེད་

པས།  ོད་ ིས་འཐབ་ ་ ེད་དགོས་ག ངས་པས།  ལོ་ངམ་ན་རེ།  ེད་ ི་ ད་ ི་ ལ་པོ་ཆེན་

པོ་ཡིན།  བདག་ ལ་ ན་བ ་གཉིས་ ི་ ་བ་ཡིན།  ལ་འབངས་འ གས་པ་ག་ལ་འོས།  ེའི་

འཐབ་ ་མི་འོང་བས།  བཀའ་དེ་མི་ག ང་བར་ ་ ས་པས།  ལ་པོ་ན་རེ།  ང་དང་མཉམ་པའི་

བོན་གཤེན་ མས་ནི་མཐའ་ ་ གས།  ད་ང་ལ་འཐབ་ ར་འོས་པ་མི་ ་ གས་པ་ ེད་ལས་

མེད་པས།  དམག་དང་བཅས་ནས་མི་འོང་ན་ ེ་ལ་ཆབ་གསོལ་ཟེར་རོ།  །དེ་ནས་ལོ་ངམ་ ི་

བསམ་པར།  ད་འདིའི་འཐབ་ ་མ་ ས་ན་ནི་ཆབ་གསོལ་བར་འ ག  ེད་པར་ཁས་ ངས་ནས་

ོས་ ང་།  ལ་པོའི་བཀའ་བཅག་པས།  ིས་བོད་ ་མི་ ད་པར་འ ག  ལར་འདིས་བདེན་

པའི་བོན་བ བས་པའི་བཀའ་ཆད་འ ་ ང་ངམ་ཅི།  ོ་སེམས་རབ་ ་མི་བདེ་བར་ཡོད་ཙམ་ན།  

དེ་ བ་ ི་ལམ་ ་ ེས་ ན་ཆས་བཟང་ཞིག་ན་རེ།  ལོ་ངམ་ ོད་ ོ་མ་ ག་དང་།  ལ་པོ་ནི་

བོན་ ི་ད ་ཡོག་གིས།  མ་བ ད་ ིས་ ིང་ད གས་ནས་ཡོད་ ི།  ོད་ ི་ ོབས་ ིས་མི་ བ་ན་

ཡང་།  ་ད ེ་ ས་འདི་ མས་ ས་ཤིང་འཐབ་ ས་པས་ བ་ ི།  ལ་པོ་ལ་འདི་ ད་ ོས་ཤིག  

ད་ཅི་ནས་ ང་ གས་ད ེས་ན།  ེའི་འཐབ་ ་བདག་གིས་མི་འོང་བས།  ་རེའི་ ལ་ ་རོལ་མོ་

འ ལ་ལགས་པས།  ་བ་ ི་མའི་ཉ་ལ་ ལ་ ་ མ་དམར་ཆིབས་ལ་ ོན།  ེ ་དང་ ི་ལ་ ་ཤ་

དང་ ི་ཤ་ཐོགས་ལ་ ོན།  ད ལ་བར་ད ལ་དཀར་མེ་ལོང་ཐོགས་ལ་ ོན།  རལ་ ི་ད ་ཚ་ ད་

ལ་བ ོར་ཞིང་ ོན།  བ་དམར་ ང་དམར་བ ་ལ་ཐལ་ ོ་མ ང་ ེ་ ིན་མོ་ ང་བ གས་པ་རེ་

ཁོལ་ལ་ ོན།  དེ་ མས་ ོགས་ བ་ ི་ ས་ལགས་སོ།  །དེ་ ར་མ་ ས་ན་བདག་ཅག་ཡོད་པའི་

ས་ན་ ་འ ེ་ མས་ཡ་ང་ལ་ ་འ ར་བས།  ེའི་ ་ཚ་ལ་གནོད་པས་ཕོག་ ག་གང་ནས་འོང་

མ་ངེས་ལགས་པས།  དེ་ ར་མཛད་པར་ ་ཟེར་བ་ ོས་ཤིག་ཟེར་རོ།  །དེར་ལོ་ངམ་ ིས་ ང་དེ་

ར་ ས་པས།  ལ་པོ་ད ེས་ཏེ་ལོ་ངམ་ ིང་བཟང་ཐོས་པ་ཆེ་བས་དེ་ ར་ འོ་ག ངས།  ལོ་

ངམ་ ིས་དམག་དང་བཅས་ནས་འོང་བར་ ས་ཏེ་འཐབ་ ས་བགོས་སོ།  །དེར་ལོ་ངམ་ ིས་

དམག་དང་གོ་མཚན་བ ར།  ་དང་རོལ་མོའི་ཆས་མང་ ་བསགས།  ས་ཚགས་མ་ནོར་བ་ལ་

འོང་ངོ་།  ། ལ་པོ་ཡང་ཆད་ལ་བཙན་ཏེ།  ལོ་ངམ་ ིས་ཇི་ ར་བགོས་པ་བཞིན་ཆས་ཏེ་ ོན།  དེ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ས་ལོ་ངམ་ ིས་ ལ་པོ་ལ་གསེར་ཡིག་བཏང་ ེ།  འོ་ ོལ་གཉིས་ལ་ ེ་འབངས་ ི་ ད་འ ག་

པས།  ོན་ནས་ ེད་ལ་བ ་བ་ཞིག་བ ིད།  དེ་ ེས་གང་ག ང་གི་ ོ་བསང་བ ིད་པར་བདོག་

ལགས།  ཞེས་ ིངས་བས།  ལ་པོས་ ང་ཁོ་ཟེར་བ་བདེན།  འོ་ ོལ་གཉིས་མི་མཉམ་པས།  ོད་

ིས་དང་པོ་ལ་བ ་བ་ ིས་ཤིག  དེ་ནས་འ ག་པ་ཡང་ ེད་དགོས་ཟེར་རོ།  །དེ་ ེས་ ་དང་

རོལ་མོས་བ ་བ་ ས་པས།  བ་དམར་དང་ ང་དམར་འ ོགས།  ཐལ་ ོ་མ ང་ ེས་ ག  

ང་གིས་ཐལ་ བ་ ་རེངས་ ིས་སོང་བས།  ད་ ་ཉང་རོ་ཐལ་བ་ཚལ་ ་བ་ཡོད་ ད།  དེའི་

ས་ ེའི་ ་ཉེན་ན་ད ་ཐག་དང་ད ་ ས་ལས།  མ་ ་ ་ག མ་ ་འ ོ་བར་ཡོད་པས།  

ད ་ཐག་རལ་ ིས་བཅད།  ཕོ་ ་དང་མོ་ ས་ ོབ་པ་ཡང་།  ེ ་དང་ ི་ལས་གནམ་ ་འཕངས།  

ཐལ་གསེབ་ ་མེ་ལོང་ལ་གཏད་ནས་མདའ་བ བ་ ེ་བསད་ཟེར་རོ།  ། ི་བཤད་ལས།  ས་དང་

བ ལ་པ་དེ་ཙམ་ན།  ། ལ་པོ་ ི་ མ་བཙན་པོ་ལ།  །ལོག་ཆོས་ ལ་འ ེ་ ིང་ ་ གས།  ། ལ་པོ་

འཐབ་པའི་དོ་མ་ ེད།  ། ི་བ ད་ཧ་ལའི་ ལ་པ་ནི།  ། ི་ ལ་ལོ་ངམ་ ་ ི་དེ།  ། ལ་པོས་

འཐབ་པའི་དོ་ ་བཙལ།  །འཐབ་མོ་ཁ་དང་ལག་པས་ ང་།  །མཚན་ཆ་ལས་དང་ གས་ལས་

ང་།  ། ལ་པོ་ ི་ མ་བཙན་པོ་དེ།  ། ལ་ ་ མ་དམར་ཆིབས་ ་བཅིབས།  ། ེལ་དང་ ི་ལ་

འཕོངས་ ་བ ོན།  །རལ་ ི་ད ་ཙ་ ད་ལ་བ ོར།  །བ་དམར་ ང་དམར་ཁལ་ ་དེད།  ། ེལ་

དང་ ི་ལ་བ ོན་པ་ཡིས།  ། ེ་ཡ་ིམ ར་ ་གནམ་ ་ཡར།  །རལ་ ི་ད ་ཙ་བ ོར་བ་ཡིས།  །ད ་

ཐག་ད ་ ས་ ེད་ནས་བཅད།  །བ་དམར་ ང་དམར་དེད་པ་ཡིས།  ། ང་བའི་ཉི་མ་ ན་པར་

སོང་།  ། ི་ ལ་ལོ་ངམ་ ་ ི་དེས།  །ག ག་པའི་ ི་མདའ་ ོང་ནག་དེ།  །ད ལ་བའི་ད ིངས་ ་

བ བ་ ེ་བསད།  ། ལ་པོ་ ི་ མ་བཙན་པོ་དེས།  །ཞལ་ནས་དམོད་པ་ངན་པ་བོར།  །ང་ཡི་ ས་

ལ་ ི་ གས་ཡདོ་པས་ ང་།  ། ་ི ེད་གནམ་ ་དར་བར་ཤོག  །ད ལ་ན་ ག་གི་ ེ་བ་དེས།  ། ི་

ལ་ ི་མཚན་ ས་པར་ཤོག  །འཁོར་ ་མཚན་ཆ་ཡོད་པས་ ང་།  །མི་ ོག་མཚན་ ིས་གཅོད་

པར་ཤོག  ། ག་ ལ་ལོག་ཆོས་ ད་པ་ཡིས།  །ཆོས་ལོག་མཐའ་ནས་དར་བར་ཤོག  །འཇིག་ ེན་

ཁམས་ ་མཚན་དར་ནས།  ། ལ་ཁམས་འ གས་པས་ཁེངས་པར་ཤོག  །ཚངས་པ་བ ་ ིན་

བ ེན་པས་ ང་།  ། ལ་འ ེ་མགོ་ལོ་ ོད་པ་དང་།  །གདོན་འ ེ་ཡས་དད་ཆེ་བར་ཤོག  །དེ་ ར་

དམོད་པ་བོར་ནས་ནི།  ། ལ་པོ་དམངས་ ི་ ི་ ་བ ོངས།  ། ི་ མ་ཞེས་ ང་དེ་ལ་ །  །ཞེས་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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སོ༑  ༑ལོ་ངམ་ ིས་དེ ་ཞིག་གི་ ེང་ ་ཁ་ ག་པར་བ ན་ནས་བསད་པས།  ད་ ་ཡང་ཉང་རོ་

ག་ཞལ་ ་བ་ཡོད་དོ།  །ད ་ཐག་བཟང་ཡག་དང་།  ད ་ ས་ཐེམ་ད ་ཆད་པས།  ར་ས་ལ་

ས་པ་དེ།  ལོ་ངམ་ ིས་ཟངས་ཁ་ ོད་ ་བ ག་ ེ།  འདའ་ལེ་ཟམ་ཁ་ནས་ཉང་ ་ལ་བ ར་

རོ༑  ༑ ས་ ་ ་ེདང་ཧ་ ི་གཉསི།  གས་ ོང་གཉིས་ ་ གས།  ོན་པོ་ ག་པ་བསད།  ཞན་པ་

གས།  བ ན་མོ་ལ་ ག་ ི་ ེད་ ་བ ག  ས་མོ་ ་ མ་ཁབ་ ་ ངས་ནས།  ལ་ས་ལོ་བ ་

ག མ་ཁོས་བ ང་ངོ་།  ། ས་དེ་ཙམ་ན།  ེའི་བ ན་མོ་བལ་ཟ་ ི་བ ན་དེ།  ཉིན་ཅིག་ ་ན་

ཡར་ ག་འཚ་ ་ ིན་པས།  གཉིད་ ་སོང་བའི་ ི་ལམ་ །  ེས་ ན་ཡིད་ ་འོང་བ་ཞིག་དང་

འཚས་པ་ ིས།  སད་ཙམ་ན་ ས་ན་གཡག་དཀར་པོ་ཅིག་ཉལ་ནས་ ང་།  དེ་ནས་རེ་ཞིག་ན་མོ་

ལ་ཕ་མེད་པའི་ །  ག་ཤ་ལག་མགོ་ཙམ་ཞིག་ ེས་སོ།  །དེ་ནས་གཞན་ལ་ངོ་ཚ་ ེ་གཡག་ འི་

ནང་ ་བ ག་ནས།  མ་ ེད་ ི་ ་ ་གསོས་པས།  ་ཚ་གཞན་པས་ ེད་ཆེ་བ་ ོད་ གས་པ་

ཞིག་ ང་ ེ།  མིང་ཡང་ ག་གི་ ་ ་ལས་ ེས་ ་བཏགས་སོ།  ། ་ཆེར་སོང་ནས་མ་ལ་ངའི་ཕ་

གང་ཡིན་ ིས་པས།  མས་ ེད་གཡག་ འི་ནང་ནས་ ེད་པ་ཡིན།  ཕ་ ་ཡིན་ཆ་མེད་ཟེར་རོ།  ། 

ཡང་ཡིད་མ་ཆེས་པར་ནན་ ེད་ནས་ ིས་པས།  ེད་ལ་ཕ་ཡོད་ན་ད་ ་ ་མ་ ་འདི་ཨེ་འ ་

ཟེར་ནས་བཤད་ ་མ་འདོད་དོ།  །དེ་ནས་ ས་ ་ ་ཡར་ ་འཚ་ ་ ིན་པས།  ཉིན་ཞིག་མི་

དཀར་ ་དཀར་ཅན་ཞིག་ ང་ནས།  ང་ནི་ཡར་ ་ཤམ་པོ་ཡིན།  ོད་ངའི་ ་ཡིན་པས།  ཕ་ ི་

མ་བཙད་པོ་ ་བ་ཡོད་པ་ནི་ལོ་ངམ་ ིས་བསད་ནས་ ལ་ས་ཁོས་ཐོབ་པ་ཡིན་ཟེར་རོ།  །དེ་

ས་ ིས་མ་ལ་དོ་ བ་དེ་ ད་བ ས་པས།  མས་ ང་ཡིན་དང་དེ་ ར་ཡིན་ཏེ།  ལ་ས་འདི་

ན་ དེ་ ི་ཕ་ ེས་ ི་ཕོ་ ང་ཡིན།  གཅེན་པོ་ ་ ེ་ ང་ ལ་ ་བ་ད་ ་ ོང་ ལ་ ་ ོས་ནས་

ཡོད།  ཞེས་ཞིབ་ ་བ ས་སོ།  །དེར་ ་ལས་ ེས་ ིས་ ་ ེ་ ན་ ངས།  ི་བ་ ག་ ེར་ ལ་སར་

བཏོན།  ད ས་ ི་འབངས་རིགས་བ ས་ནས།  ་ལས་ ེས་ ི་མིང་ནི་ ལ་པོ་ ི་ ོན་བ ང་ ་

བར་བཏགས་ནས་ ལ་ ན་ ས།  དེ་ནས་གཙང་ ་དམག་ ངས་པས་གཙང་འབངས་ མས་

ིས་ ང་།  ངེད་ ི་ ེ་ ོན་ཟེར་ནས་དམག་ ་ནང་ ་ ངས་ཏེ།  ཤམ་པོ་ ེ་ནས་ཕབ།  ལོ་ངམ་

ཕ་བ ་ ་ ོང་ ི་ ་བསད་དོ།  །ཡང་ཁ་ཅིག་ ་ལས་ ེས་ ིས།  ལོ་ངམ་ ི་ ི་དཀར་པོ་ ང་གི་

་བ་ཅན་ལ་རེག་པའི་ ག་བ ས་ཏེ།  དེ་ལ་རེག་པས་ མ་ཟེར་བ་ཡང་ ང་།  ས་དེར་ ལ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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དེ་ ་ནད་རིམས་ ་ཚགས་དང་།  བཙའ་སད་སེར་བ་ལ་སོགས་མི་དགེ་བ་འབའ་ཞིག་ ་ ང་

བ་ལ།  མོ་དང་ ི་ ས་ ན་ན་རེ།  ལ་པོའི་ ར་ ་ལ་བ ར་བས་ལན།  ད་ ར་བཙལ་འཚལ་

ཟེར་ནས།  གཙང་པོའི་ ད་ ན་བཙལ་བས་དེར་མ་ ེད་དོ།  །རེ་ཞིག་ན་ཉང་ ོད་ ག་ཚལ་ །  

ིས་མཁན་མཁས་པ་ཞིག་ལ་ ིས་ ས་པས།  ལ་པོའི་ ར་ནི་ ་ མ་ཁོད་དེ་རིང་མོ་ ་བས་

བ མས་འ ག་པས།  དེ་ ་བའི་ཐབས་ལ་ ེ ་ངར་ལ་ངར་སོ་ཞེས་ ་བ།  ཤ་ ་དམར་ཞིང་ ་

ཁམ་པ།  ལོ་ ་ལོ་བ།  མིག་ ་ ར་མས་ཡར་འགེབས་པ།  ལག་པ་ ་ ་ ར་འ ེལ་བ།  དེ་ ་ ་

ཞིག་ ད་ ་བཏང་ན་ ེད་ཟེར་ནས།  ་ལས་ ེས་དཔོན་གཡོག་གིས་ ོགས་ ན་ ་བཙལ་ ང་

མ་ ེད་པར།  ལོག་ནས་ ལ་ཡར་ ང་སོག་ཀའི་གཡིའི་གང་བ་ ་བར་ ེབས།  དེར་ ་ལས་ ེས་

ཞབས་གཅིག་ན་གཟིམས་ནས་ཡོད་ཙམ་ན།  ཞིང་ཞིག་གི་ ེང་ན་ ད་མེད་འ ་ ར་མ་ ེད་པའི་

འ མ་ན།  ་ཙ་ཞིག་ཙར་ཙར་ ་ཡིན་འ ག་པས།  དེའི་མ་ན་རེ།  ག་ ག་ ་འ ེས་ ེར་ ེར་

བ༑  ས་ངན་ ི་ ག་ ་ལོ་ཡང་ ་ལོ་ལ་ ེས།  མིག་ ང་ ་མིག་བཞིན་མས་ཡར་འགེབས་པ།  

ལག་པ་ཡང་ ་ འི་ ེར་མོ་བཞིན་འ ེལ་བ།  ཤི་ ་ནི་མི་འདོད།  གསོད་ ་ནི་མི་ཕོད།  བ ར་

་ནི་མིས་འ ་ཞེས་ཟེར་རོ།  །དེར་ ད་མེད་དེའི་གམ་ ་ ོན་ཏེ།  ོད་ལ་ཅི་འདོད་ ིན་ ིས།  

་འདི་ང་ལ་ ིན་ ས་པས་དེ་ ར་ན་ ོམས་ཤིག་ཟེར་ཏེ་ ་ ེར་ནས་ ་ཁར་ ིན་པས་ ་ མ་

ཁོད་དེ་རིང་མོ།  ེད་འདོད་པའི་ ེ ་ངར་ལ་ངར་སོ་ཡོད་དོ།  ། ལ་པོའི་ ར་ཐོངས་ ས་ནས་

ེ ་ ་ལ་འཕངས་པས།  དེ་ ེང་ ་ ེབས་ཙམ་ན་ ར་ ་ཁར་ཐནོ་ནས་ ང་།  དེ་ཡར་ ང་གི་

ང་མོ་ ང་ ང་གི་གཡའ་ལ་བང་སོ་བཏབ།  ལ་ ར་ལ་དེ་ ་བས།  ད་ ་ ེའི་ ར་ས་བང་སོ་

ོད་ ་བ་ཡོད།   ིད་པའི་བང་སོ་ས་ལ་ ག་པ་ཡང་དེ་ལགས་སོ།  ། 

ག མ་པ་ ེས་ ་བོན་ ིས་བ བས་ གས་ནི།  ཇ་ཐིག་ ད་འ མ་ལས།  ལ་པོ་ལོ་ངམ་

་ ི་བསད་ནས།  ་ ེ་ ང་ ལ་གདན་སར་ཐོན་པ་ཡོད།  ཅེས་པ་ལ།  ན་པའི་ ང་བ ན་

ང་བ་ལས།  ོབ་དཔོན་ ོང་ ང་གནམ་མཚའི་དོ་ལ་ ིན་ བས་བ ་གཉིས་ ི་ བ་པ་མཛད་

ཅིང་བ གས་པས།  བཙན་པོ་ ་ ེས་གདན་ ངས་ནས་ ས་པ།  མཁས་ ོགས་དོན་དང་ ན་

པའི་པ ྚི་ཏ།  བདག་ནི་ ོན་ནས་ ་རབས་གཉན་ ི་ ས།  ག ང་ ང་བོན་ ི་བ ད་པ་ཟམ་མ་

ཆད།  བདག་གི་ཡབ་ ི་ གས་ ་གདོན་གསོལ་ཏེ།  བོན་བ བས་གཤེན་པོ་མཐའ་ ་ གས།  



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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བཀའ་ཆད་བདག་ཅག་ ན་ལ་ ང་།  ལ་པོའི་ ་བ ོངས་ ལ་ ིད་འབངས་ ིས་ ེར།  ཡབ་

མེས་གོང་མས་བཞེངས་པའི་གསས་ཁང་བཤིག  ཉང་རོ་ཤམ་པོའ་ིཕོ་ ང་ཐོག་གསི་བ ེལ།  ལ་ལ་

མཐའ་ ་ གས་ཤིང་ལ་ལ་ ན་ ་བཀོལ།  ེད་ ི་ གས་ ེས་བ ང་ཞིང་བཀའ་ལ་འདོགས་

པར་ །  ཞེས་ ས་པས།  ོང་ ང་གིས་བོན་ ི་བ ན་པ་དར་བར་ ་བའི་ ིར།  རིག་འཛན་

བ ་ ་ གས་ ེས་ ིན་ ིས་ བས་ནས།  བ ན་པ་གཏེར་ནས་བཏོན་ཏེ་ ེལ་བར་དགོངས།  

ཞེས་པས།  གཤེན་པོ་བ ས་ ོང་ ལ་ ེ་ ར་ ལ་ ི་ ི་འ ར་མཛད་པས།  གསོན་བ ་ཤིས་ཏེ་

་ ེས་ ལ་ས་ཟིན།  གཤིན་གནས་ ར་ཏེ་ ི་ མ་ཐར་པར་ ངས་སོ།  །ད་ ་ཡང་ ལ་ ི་ མ་

ི་ ི་འ ར།  ཡོ་ག་བར་བ་ མ་བ ་ ག་ ་ ་བའི་བོན་ཡོད་དོ།  །གཤེན་ལ་ཡང་གཙགས་ ར་

བཞིན་ ིན་ནོ།  །དེ་ནི་བར་ ི་ ིང་གཉིས་ ་བའི་ ལ་པོ་ཡིན་ནོ།  ། ་ ེ་ ང་ ལ་དང་ མ་

ཐང་ ད་མཚའི་ ས་ཨ་ཤོ་ལེགས།  དེ་དང་ད ་ མ་ ་མའི་ ས་དེ་ཤོ་ལེགས།  དེ་དང་ ་ མ་

མེར་མོའི་ ས་ཐི་ཤོ་ལགས།  དེ་དང་བ ན་མོ་ ར་ ན་ ི་ ས་ ་རི་ལེགས།  དེ་དང་མཚ་ ན་

འ ང་མའི་ ས་འ ང་ཞི་ལེགས།  དེ་དང་ ན་ ་མོའི་ ས་ཨི་ཤོ་ལེགས།  དེ་ ར་ས་ལ་ལེགས་

ག་གི་རིང་ལ།  ཞང་ ང་མཁས་པ་ཉི་ ས་ ་ ང་།  བོན་ཡང་ཕ་ ད་ ང་ཆེན།  ་བ་ ོགས་

ཆེན།  ང་སེམས་ཐེག་ཆེན།  གསས་མཁར་ ད་ཆེན།  ན་གསལ་ མས་ཆེན།  འ མ་ཁོག་

དབང་ཆེན།  བཤད་ ེ་ག ང་ཆེན།  ེ་འ ས་ཁོག་ཆེན།  ེ་ ་མདོ་ཆེན།  གསང་ཆེན་དབལ་

ང་།  ས་ ་འ མ་ཆེན།  ེ་བཞི་ག ངས་ཆེན་ནོ།  །རིག་པའི་གནས་ ་ མས་དར་ཏེ།  ཐེག་

པ་རིམ་པ་ད ་ལ་ ོད་ཅེས་ མས་མ་ལས་ག ངས་སོ།  ། ི་ མ་ ི་རིང་ལ་ད ་ཐག་ཆད་ནས།  

ར་ས་ལ་ ས་པས།  ས་ལ་ལེགས་ ག་ཅེས་ ་ ེ་བང་སོ་གཡའ་ ང་མཚམས་ ་བཏབ་པོ།  །ཨི་

ཤོ་ལེགས་དང་ད ་ མ་ ད་ལེགས་ ི་ ས།  ཟ་ནམ་ཟིན་ ེ།  ཞང་ ང་ག ང་ ང་ ལ་པོས་ ་

ང་།  ཟ་ནམ་ཟིན་ ེ་དང་མཚ་ ན་ ི་དཀར་ ི་ ས།  ེ་འ ལ་ནམ་ ང་བཙན།  ཞང་ ང་

མཚ་མི་ ན་ ང་གིས་ ་ ང་།  ེ་འ ལ་ནམ་ ང་བཙན་དང་སེ་གཉན་མང་མོའི་ ས་སེ་ ོལ་

གནམ་ ེ།  ཞང་ ང་དོན་ ོགས་ ལ་པོས་ ་ ང་།  སེ་ ོལ་གནམ་ ེ་དང་ ་ཐང་མེར་མོའི་

ས་སེ་ ོལ་པོ་ ེ།  ཞང་ ང་ཨ་པོ་ག ག་ ད་ ིས་ ་ ང་།  སེ་ ོལ་པོ་ ེ་དང་འོད་ཟ་ཏི་མོ་

མཚའི་ ས་ ེ་ ོལ་ནམ།  ཞང་ ང་ཨ་ལ་དན་ཅིས་ ་ ང་།  ེ་ ོལ་ནམ་དང་ ི་ ན་ ེ་མའི་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ས་ ེ་ ོལ་པོ།  ཞང་ ང་ད་ར་མ་ཧ་ཏིས་ ་ ང་།  ེ་ ོལ་པོ་དང་ས་བ ན་གཉན་ ེའི་ ས་

ེ་ ལ་པོ།  ཞང་ ང་ད་པ་ཧ་ཏིས་ ་ ང་།  ེ་ ལ་པོ་དང་ ན་བ ན་ ང་གོང་གི་ ས།  ེ་

ིན[ ིན]བཙན།  ཞང་ ང་ ་ལ་མ་ཧོས་ ིས་ ་ ང་།  དེ་དག་ནི་ ་ལ་ ེ་བ ད་དེ།  བང་སོ་

་བོའི་ག ང་ལ་བཏབ།  བོན་འ མ་ ེའི་ག ང་དར།  ན་ བ་ད ིངས་ ི་གསས་ཁང་ལ་

སོགས་པ་བཞེངས་སོ།  ། ེ་ ིན་བཙན་དང་གཉེན་བ ན་མང་མོ་ ེའི་ ས།  ལ་ཏོ་རོ་ལོ་བཙན།  

ཞང་ ང་ཏ་ར་ལ་ཧ་ཏིས་ ་ ང་ངོ་།  །འདི་ཡན་ ི་ ལ་པོ་དེ་དག་གིས་ ་དང་ འི་ ་མོ་བཞེས་ 

ཏེ་ མ་ མས་ ོངས་པའི་ཚ་ ར་མ་ ང་ཞིང་།  འདི་མན་ནས་མི་དང་གཉན་བ ེབས་པའོ།  ། 

ལ་ཏོ་རོ་ལོ་བཙན་དང་འོ་མ་ ེ་བཟའ་ ི་བ ན་མའི་ ས་ ི་བཙན་ནམ།  དེ་དང་ ན་བཟའ་

ི་དཀར་ ི་ ས་ ི་ ་ད ང་བཙན།  དེ་དང་ ན་ཟ་ ་ ེང་གི་ ས་ ི་ཐོག་ ེ་བཙན།  ལ་པོ་

དེ་ག མ་ ི་ ་ ང་།  ཞང་ ང་ ་ལ་ཧ་ ལ་ ིས་མཛད་དོ།  །དོ་རོ་ལོ་བཙན་མན་ ི་ ལ་

རབས་བཞིའི་རིང་ལ།  ཞང་ ང་གི་ ལ་ག ང་ ང་ ེ་མ་ཚལ་ །  ན་ བ་ད ིངས་ ི་གསས་

ཁང་ལ་སོགས་བཞེངས་སོ།  ། ི་ཐོག་ ེ་བཙན་དང་།  ་ཡོང་ཟ་ ོང་ ལ་ནམ་མཚའི་ ས་ ་ཐོ་

ཐོ་རི་ ན་བཙན།  དེའི་རིང་ལ་བ ན་པ་ ན་ ་གནམ་བབས་ ་ ང་བ་ མས་མ་ནས་ག ངས་

པ་ལ།  ཟ་མ་ཏོག་བཀོད་པ་དང་།  ང་ ོང་ ག་ ་དང་།  གསེར་ ི་མཆོད་ ེན་གཅིག་ ང་ ེ།  

ཆོས་ ་ངོ་མ་ཤེས་པར་གཉན་པོ་གསང་བར་བཏགས་སོ།  ། ལ་པོ་དེའི་ ་ ང་ཡང་།  གཅོའི་

བོན་པོ་གཡང་ ེས།  མཚའི་བོན་པོ་འ ལ་ ོང་དང་།  འ ིའི་བོན་པོ་ཤོ་ ི་ག མ་ ིས་ ་ ང་

ཞིང་།  ཚ་ བ་མཛད་པས།  ་ཐོ་ཐོ་ཡང་ ་འ མ་སེ་བོར་སོང་བ་དེ།  གཞོན་ ་ ེ ་ཞིག་ ་

སོང་བས།  དད་པ་ ེས་ཏེ་གསེར་ ི་ མ་པ་ ལ་ལོ།  །ཏོ་རོ་ལོ་བཙན་མན་ ི་ ་པོ་དེ་ལ།  བར་

ི་བཙན་ ་ཟེར་ཏེ་བང་སོ་ ིང་ ང་དར་ཐང་ ་བཏབ་བོ།  ། ེ་དེས་ མ་ ར་ ན་བཞེས་པ་ལ་

ས་མེད།  ན་མ་ ོ་ཟ་མ་སོ་ ེའི་ ས་ ི་གཉན་བ ང་བཙན།  འི་བོན་པོ་མང་ ་ལེགས་པས་

་ ང་།  ི་གཉན་བ ང་བཙན་དང་འ ོང་ཟ་དར་མ་གཡང་བཞེར་ ི་ ས་འ ོང་ ན་ ེ །  

འི་བོན་པོ་མང་ ེ་ལོད་པོས་ ་ ང་།  འ ོང་ ན་དང་མཆིམ་ཟ་ ་ ལ་ངན་ནེ་མཚ་ལ་ ས་

ད ས་ལོང་ཞིག་ ང་བ་ལ།  ་བོན་མང་ ེ་ལོད་པོས་ ན་བ བས་པས།  ཕ་རི་ལ་ ན་འ ག་པ་

གཟིགས་པས།  མཚན་ ག་རི་ ན་གཟིགས་ ་བཏགས།  ཆབ་ ིད་ད ་བ ང་ ེ་ ལ་ ན་བ ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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གཉིས་མངའ་རིས་ ་བ ས།  ོ་ ག་གི་ ལ་པོ་བོང་བ་ ེ་མ་འ ས་པར།  དམག་དང་བཅས་ཏེ་

གཤེགས་པས་བོང་བ་ ེས་ ར་ ལ་ ག་ ་ ན་གཟིགས་བཙན་ ་བ ང་ནས།  ི་ ན་དོང་ ་

བ ར་ཏེ།  བོད་འབངས་ཕམ།  དེ་ ས་ ེའི་ ་བོན་ །  ར་སངས་ ི་བོན་པོ་ ི་ནེ་ཁོད་ ་བ་མ ་

ཆེ་ལ་ ལ་ ག་པ་ཞིག་ཡོད་པས།  ཤེལ་ ི་ ་ ོད་ ་ ལ་ནས་ ོན་ཏེ།  གས་ ེས་བཙན་ ང་

དང་ ི་འཁོར་ནང་འཁོར་ ན་བ ལ་ལོ།  ། ལ་ ་བ ིགས་པའི་ གས་ཐག་ ོན་པོ།  གཤོག་པ་

མཚམས་རིང་གིས་བཅད་ནས།  ག་རི་ ན་གཟིགས་བཙན་དོང་ནས་བཏོན།  བོང་བ་ ེ་ཞབས་

འོག་ ་འ ལ་ལོ།  །བོན་ལ་གཙགས་ ་གཤེན་པོ་ ི་ནེ་ཁོད་ ལ་ཐབས་ ་ ང་ ེ།  ལ་གོང་ན་

བོན་གཉན་པ་ཡང་དེ་ལགས་སོ།  ། ག་རི་དང་འོམ་ ོད་ཟ་ ོང་བ ན་འ ོ་ ར་ ི་ ས་གནམ་

རི་ ོང་བཙན།  གཅོའི་བོན་པོ་ ི་ ང་ གས་པས་ ་ ང་ངོ་།  ། ལ་པོ་དེ་བཞིའི་རིང་ལ།  མས་

མ་ལས།  ངོ་མཚར་བཀའི་བོན་ མས་དར་ཏེ།  ས་པ་འ མ།  འ ལ་བ་ ད་ ག  མངོན་པ་ ེ་

བཞི།  མཚན་ཉིད་ ེ་ །  དེ་དག་ལ་མཁས་པའི་གཤེན་ཆེན་ ངས་མེད་ ང་ ང་ངོ་།  ། ོན་པོ་

ཡང་ད ་ ེ་ལོང་བས་ ས་སོ།  །དེ་ནི་རིག་པ་ཅན་ ི་ ལ་པོ་བཞི་ཡིན་ནོ།  །ད་ེ ར་ ེ་གཉའ་ ི་

བཙན་པོ་མན་ཆད་ནས།  གནམ་རི་ ོང་བཙན་ཡན་ཆད་ ་ ལ་རབས་ མ་ ་ ་ག མ་ལ།  

ཆབ་ ིད་འཛན་པའི་ ལ་པོ་རེ།  འ ེན་པའི་ ་གཤེན་རེ།  ད་བ ར་ ི་ལོ་པཎ་རེ།  ས་ཐབས་ 

ི་གསས་ཁང་རེ་རེ་བཞག་ཅེས་ མ་འ ེད་འ ལ་ ི་ ེ་མིག་ལས་ག ངས་སོ།  །བ གས་ ང་

ལས།  དེ་ཡན་ཆད་བོད་འདི་ན་བོན་མིན་པ་མེད་ལ།  དེ་ ད་པའི་ཡོན་ཏན་ ིས་ ེ་ ་ན་མངའ་

ཐང་མཐོ།   འབངས་འོག་ན་བདེ་ ིད་ ན་ཞེས་པས།   དེ་ལ་བ ན་པ་བར་དར་ཞེས་ འོ།  ། 

གཉིས་པ་ བ་ གས་ལ་ ་ ེ།  ས་ནི་ཡང་ ེའི་ ོང་ ན་ལས།  ག ང་གི་བ ན་པའི་

ད ིལ་ ད་ལ་ བ།  ཅེས་སོ།  །གཉིས་པ་ ལ་ནི་བོད་དང་ཞང་ ང་ ་ བ་ ེ།  ་མཚན་འོག་

་གསལ་ལོ།  །ག མ་པ་བོན་ནི་ ་འ ས་ ན་ བ་ ེ།  ག ང་ ང་ ིང་པའི་ ིས་ ང་ལས།  

བོན་ ི་ ་མི་ གས་པར་ལོ་ ག་ ་ ང་ཟེར་རོ།  །བཞི་བ་ ལ་གཤེན་ནི།  གནམ་རི་ ོང་བཙན་

དང་ཚ་ ང་ཟ་འ ི་མ་ཐོད་དཀར་ ི་ ས།  ལ་པོ་ ོང་བཙན་ མ་པོའི་རིང་ལ།  ་གར་ནས་

ཆོས་མེ་ ག་ཙམ་ཞིག་ ང་།  བ ན་མོ་ཡང་ མས་མ་ལས།  ཞང་ ང་ནས་ཞང་ ང་ཟ་ལིག་

ཏིང་ ན་ ངས་པས།  ཞང་ ང་གི་ ་གཤེན་རབ་བ ན་པའི་གཙ་བོ་ད ང་ལོ་གཅིག་པའི་ ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ཚད་གདན་ ངས་ནས།  ཐེམ་ཐེམ་ ་ཁང་བཞེངས།  བལ་ ལ་ནས་བལ་ཟ་ ི་བ ན་ ངས་པས།  

བལ་པོའི་ ་ད ལ་ ི་ མས་པ་འཁོར་ལོ་གདན་ ངས་ནས།  ར་ས་འ ལ་ ང་བཞེངས།  ་

ལ་ནས་ ་ཟ་ཀོང་ཇོ་ ངས་པས།  ་ནག་གི་ ་གཤེན་རབ་ད ང་ལོ་བ ད་པའི་ ་ཚད་གདན་ 

ངས་ནས།  ར་མོ་ཆེའི་ ་ཁང་བཞེངས།  ལ་པའི་དགེ་ ོང་ ཱ་ཀ་ར་ ི་ལ་མ་ཏི་ ་བ་མཆོད་

གནས་ ་བཏེག  དམ་པའི་ཆོས་ ོད་པར་དགོངས་པ་ལ།  འཇིག་ ེན་ ི་ ་ ་ ོས་ནས་ ་ས་

མཁར་ ་ཐོག་གིས་བཤིགས།  མི་མང་པོ་ཡང་ཐོག་གིས་བསད་དེ།  ནད་ ག་དང་ལོ་ཉེས་ ་མར་

ང་།  ལ་པོ་ ་ཚ་ ང་ ེ་ མ་ ་ ་ ག་པ་ལ་ད ང་ ་གཤེགས་སོ།  ། ོན་པོ་དར་མ་ ེལ་

མགོ་ན་རེ།  ཆོས་འདི་བ ་མི་ཤིས་པ་ཞིག་ ང་ཟེར་ནས་བ བས་སོ།  །དེའི་ ས་ ་ ེའི་ ་བོན་

༑  གཅོ་བོན་གནམ་ལ་ ེས་དང་།  མ་བོན་ ལ་ལ་དབང་གིས་ ང་མ་མཆོད་པས་ནད་ ག་

བ ལ་པ་ཆད་དོ།  ། ོང་བཙན་ མ་པོ་དང་འ ོ་ ི་མ་འ ིང་ཏིང་གི་ ས་ ང་རི་ ང་བཙན།  

དེ་དང་འ་ཞ་ཟ་ཁོ་འཇོ་མོང་ ེ་ ི་དཀར་ཏིང་ཤག་གི་ ས།  མང་ ོང་མང་བཙན།  དེ་དང་འ ོ་

ཟ་ ི་སེ་ ི་མ་ལོད་ ི་ ས།  ང་ ོང་འ ལ་ ལ།  དེ་དང་མཆིམ་ཟ་བཙན་མོ་ཏོག་གི་ ས།  ི་

ེ་ག ག་བ ན།  ལ་དེ་བཞིའི་རིང་ལ་བོན་ཆོས་ ན་མར་ ད་དོ།  །དེ་ ་ནི་ཡོན་ཏན་ཅན་ ི་

ལ་པོ་ ་ཡིན།  ི་ ེ་བ ག་བ ན་དང་།  འཇང་མོ་བཞི་བ ན་ ི་ ས།  འཇང་ཚ་ཨོན།  དེ་ལ་

་ ེ་ལི་ཞིར་ལིང་མའི་ ས་མོ་ཀོང་ཇོ་ ངས་པས།  འཇང་ཚ་ ོངས།  མེས་པོ་ ི་ ེ་ག ག་

བ ན་ ིས་བཀབ་པས།  ི་ ོང་ ེ་བཙན་འ ངས།  མ་འ ེད་ལས།  ི་ ོང་ ེ་བཙན་ ི་རིང་

ལ་ བ།  ཅེས་སོ།  །ཡང་ ེ་ ོང་ཆེན་ལས།  ་ཆེན་ ན་པ་ནམ་མཁའ་དང་།  ་ལི་ ་ ག་རིང་

བ གས་པའི་ ས།  མངའ་བདག་ ི་ ོང་ ེ་བཙན་ ི་ ་ཚའི་ ད་ལ་ བ།  ཅེས་དང་།  ཞང་

ང་ ན་ ད་ལས།  ཞང་ ང་ལ་ བ་པ་ཐོབ་པ་མང་ཡང་།  ཞང་ ང་ཙ་མེན་ ེར་ཆེན་བ གས་ 

པའི་ ས་ །  བོད་ལ་ བ་པ་ཐོབ་པ་མང་ཡང་།  ་ཇི་ ོམ་དཀར་པོ་བ གས་པའི་ ས་ །  

ཞང་ ང་ན་ ལ་པོ་ལིག་མིན་ ་བ གས།  བོད་ན་ ི་ ོང་ ེ་བཙན།  མནོ་ན་ ལ་པོ་པཎ་ཊ་ལི་

ཁ་བ གས།  ཞང་ ང་གི་ ་འཚ་བའི་གཤེན་ ་རིབ་ ང་བཞེར་ལོད་པོ་བ གས།  བོད་ ི་ ་

གཤེན་ ་མཁས་ཤིང་རིག་པ་ ན་པ་ ན་པ་ནམ་མཁའ་བ གས།   ཞེས་བཤད་དོ།  ། 

་བ་ ལ་ཇི་ ར་ བ་པ་ལ་ག མ།  བ་ གས་དང་།  གཏེར་ ་ ས་ གས།  ད ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ཡོགས་ ང་ གས་སོ།  ། 

དང་པོ་ནི་ ི་བཤད་ལས།  ས་དང་བ ལ་བ་ད་ ་ལ།  ། ལ་པོ་ ོ་ལོག་ ེ་བ་དང་།  ། 

གདོན་འ ེ་ཡས་དད་ཆེ་བ་དང་།  །ལས་ངན་འ ག་པ་དར་བ་ མས།  ། ས་དང་བ ལ་པ་ ་ 

མ་ལ།  ། ལ་པོ་ ི་ མ་བཙད་པོའི་དམོད་པའོ།  །ཞེས་པས།  ་དམོད་པ་ངན་པ་དེ་ལས་ ང་

ངོ་༑  ༑གཉིས་པ་ ེན་ལ་ཡང་གཉིས་ཏེ།  གཞན་ ེན་དང་རང་ ེན་ནོ།  །དང་པོ་གཞན་ ེན་ནི།  

གབ་པའི་འ ེལ་གཞི་ལས།  ོན་ད ས་ ི་ ་ས་ ་བ་ །  མི་ ེ་གཅིག་གིས་ཅི་ ས་ཅིར་མ་

བ བ་ ེ།  ེ་ནེ་ ་ ་བའི་མོ་མ་ཞིག་ལ་མོ་བཏབ་པས།  གཞན་ཅིས་ ང་མ་ལན་ཏེ།  ེད་ ི་མི་ 

ེ་འདི་ན་ཕ་མེད་པའི་ ་ཞིག་ཡོད་པས།  དེའི་ནལ་ ་ ག་པ་ཡིན་པས།  དེས་ལན་པ་ཡིན་ཞེས་

ཟེར་རོ།  །ཡེ་མ ེན་ལགས།  དེ་གང་ལགས་ ས་པས།  ེ ་ལོ་བཅོ་ ་ལོན་པ་གཅིག་ལ།  གས་

བ གས་ནས་འདི་ཡིན་ཟེར།  དེ་ལ་ཅིས་ཕན་ ས་པས།  འདི་ ེད་ ིས་བོན་པོ་ ས་མི་གཅིག་པ་

བཅོ་ ་སོགས་ལ།  ས་སེལ་ ས་ནས་ནལ་ ་ ང་ཁམ་པ་གཅིག་ལ་བ ོན་ཏེ།  ཁ་ཉི་མ་ ོ་ བ་

ི་མཚམས་ ་ ོན་ལ།  ད་རིགས་མི་གཅིག་པའི་ ལ་ ་ གས་ནས་བཏང་ན་ཕན་ཞེས་ཟེར་

རོ༑  ༑དེར་མི་ ེས་གཏོ་ ས།  ཁ་ཆེ་ ེ་ ག་ ་ ་བའི་ ལ་ ་ གས་ནས་བཏང་བས།  ེ ་དེ་

ཡང་ལས་ཅན་ཞིག་ ང་ ེ་ ་གར་ ་ ིན་ནས་ཆོས་བ བས་པས་མཁས་པ་ཞིག་ ང་ནས།  དེ་

ཚ་རབས་ ་མ་ལ་ ག་ལ་མེ་འབར་ ིས།  བ ད་ཡམས་ ེ་ནག་པོ་བ ལ་ ས་དམོད་ངན་བོར་

བ་བ ད་དེའི་ ལ་པའོ།  །མིང་ཡང་བྷོ་ཏི་ས་ ་བཏགས་སོ།  །དེར་ ོན་ གས་པའི་ ེན་མོ་བོན་

གཉིས་ ིས་ ས་པས།  དེ་ མས་ལ་ ིང་ན་ནས་ ལ་ ོན་གཉིས་ ི་ ན་ །  བོན་བ བ་དགོས་ 

ཟེར་བའི་ ་མ་བ ངས་སོ།  །ད་ེནས་ ལ་པོས་ ་མ་ལ་གསན་ ་མ་བཞེད་ད།ེ  བོན་འདི་བ བ་ ་

ང་ན་ཉི་ ་ཡང་བ བ་ ་ ང་ངམ།  ས་ལ་བབས་ན་ བ་ ིད་པ་ལས།  ཆེད་ ་བ བ་ ་མི་ 

ང་ངོ་ཞེས་ག ངས་ནས་མ་གསན་ནོ།  །བ གས་ ང་ལས།  ོན་པོ་ག ་ ་ནེ་ར་ ་བ་ན་རེ།  ེ་

ལགས།  ཡབ་མེས་བས་ ག་པའི་ལས་ བས་གཅིག་དགོས་པས།  ཡབ་ ི་ག ག་ལག་ཁང་ཐོག་ 

གིས་བཤིག་པ་འདི་གསོ་འཚལ།  དེའི་ཆ་ ེན་ ་ ་གར་ ་ཆོས་ ་བ།  བོན་དང་མི་འ ་བའི་ ་

་བ།  ར་ཡང་བ་ཞིག་ཡོད་པར་འ ག་པས།  དེ་བོད་འདིར་གདན་ ངས་པར་འཚལ་ཟེར་

རོ༑  ༑ ོན་པོ་མཆིམས་བཞེར[འ ིམས་ ོ་ ེ་ ེ་ ང་]ན་རེ།  བོན་འདི་བ ར་བ་ཡང་ ི།  བ བ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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་ཡང་ ་ཆེ།  བ བ་ ་ཡང་གཏིང་ཟབ།  ་ ང་ ་འ ར་བས་བ བས་འཚལ་ཟེར་རོ།  ། ེ་

ཡང་ ོན་ ི་ ོན་ལམ་ ི་ གས་དང་ཡབ་མེས་ལས་ ག་པར་བཞེད་ནས་འ ིག་པ་ཟོས་ཞེས་སོ།  ། 

འ ེལ་བཞི་ལས།  ས་དེ་ཙམ་ན་ཉི་མའི་འོད་ ང་འ ིབ་པ་ཞིག་ ང་ངོ་།  ། ་བའི་འོད་ ང་ཤི་

བ་ཞིག་ ང་ངོ་།  །མོན་ ི་ ལ་པོ་པཎ་ཊ་ལིང་གའི་ ི་ལམ་ ་ཡང་།  གསེར་ ི་ཉི་མ་ ོང་ག མ་

ོས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་སའི་གཏིང་ ་ བ་ནས།  དེའི་ ེས་ ང་གི་ ་བ་ཚས་པ་ ིས་སོ།  ། ལ་

པོས་ ལ་ ་ཧང་ཡག་ལ་ ི་ལམ་བཤད།  དེས་མོན་ ི་ ོན་པོ་རེ་བ་དེ་ཤོ་ལ་བ ས།  དེས་གཅིག་

ནས་གཅིག་ ་བ ད་དེ་བོད་ ི་ ལ་པོའི་ ན་ ་གསན་ནོ།  །གཉིས་པ་རང་ ེན་ནི།  ེ་བ ན་

རབ་གསལ་ཡ་གངོ་གི་བ ད་པ་འཛན་ཞིང་།  གཅོ་བ ན་ཡེ་ཤསེ་ཕམ་ཤིའི་བ ད་པ་འཛན་ན།ོ  ། 

ེ་གཅོ་གཉིས་ཀ་ལ་ ལ་ ིམས་མནོས་པ་ནི་ ་ཟི་གསལ་བཟང་དང་།  ་ཟི་གསལ་བཟང་གིས།  

སད་ནེ་ག ་ལས་ཚའི་དངོས་ བ་ཐོབ།  དེ་ ས་ ོང་ ང་མ ་ཆེན་དང་།  ་ཇི་ ོམ་དཀར་པོ།  

ང་བཞེར་ལོད་པོ་དང་།  ན་པ་ནམ་མཁའ།  ལི་ ་ ག་རིང་ མས་ ི་རིང་ལ་བ ན་པ་ ག་

་དར།  བ ན་པ་དར་བས་ལོག་པར་ ོད་པ་མང་ ེ།  འ ལ་བའི་ ེ་གནས་བཞི་ཡང་ནང་

འ ག་ལངས་ནས་སོ་སོར་ ོད་པས།  ག ང་ ང་རོལ་པ་ལ་སོགས་གནས་ ེ་ཆེན་པོ་བཞི་དང་།  

གནས་ ན་བ ་གཉིས་ཞིག  གཤེན་རབ་ ི་ ་ག ང་ མས་དང་ནམ་མཁའ་ལ་འོད་ ་འ ོས་

ནས་ཡལ།  ིམས་ ང་བ་ཇེ་ ང་ལ་སོང་།  དེར་ ལ་པོས་ ང་བྷོ་ཏི་ས་ ས་འ ིན་ ི་ ོང་

གས་སམ།  བོན་གཤེན་ མས་ ིས་ནང་འ ག་ ེད་ གས་སམ།  ཉི་ འི་འོད་ ི་འ ིབ་ གས་

སམ།  མོན་ ི་ ལ་པོའི་ ི་ལམ་མམ།  ག ང་ ང་ག་ིབོན་འདི་ཡང་ བ་པའི་ ས་ལ་བབས་པ་

འ ་ག ངས་ནས་བ བས་སོ།  ། 

ག མ་པ་ བ་ གས་དངོས་ལ་ཡང་གཉིས་ཏེ།  བོད་ ་ བ་ གས་དང་།  ཞང་ ང་ ་

བ་ གས་སོ།  །དང་པོ་བོད་ ་ བ་ གས་ནི་ མ་འ ེད་འ ལ་ ེ་ལས།  ལ་པོ་ ི་ ོང་གིས་

ོན་པོ་ མས་བསོགས་ནས་ངའི་ ་མཆོད་ །  ་གར་ནས་ཆོས་གདན་འ ེན་དགོས་ག ངས་

པས།  མགོས་ ི་བཟང་ཡབ་ ག་ན་རེ།  ཻ་ ་ ས་ ་གཞོན་པ་ལགས།  མེས་ ི་ མ་བཙད་པོས་

ང་།  བོན་ཐེངས་གཅིག་བ བས་པས་ ་ཚ་ ང་ ེ།  མ་ ་ ་ ག་པ་ལ་འབངས་ལོ་ངམ་ ་

ིས་བ ོངས།  ཡབ་མེས་ ོང་བཙན་ མ་པོས་ ང་ བ་ ས་མཛད་པས།  ་ཚ་ ང་ ེ་ མ་ ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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་ ག་པ་ལ་གཤེགས།  ག ག་ལག་ཁང་ཐོག་གིས་བཤིགས་པས།  ཡབ་མེས་ ི་ ི་ཁ་ལང་བར་

མཆིའོ་ཞེས་ ས་པས།  ང་ཡི་ལས་འ ོ་ཆོས་ཡིན་པས།  ཅིས་ ང་འ ེན་དགོས་ག ངས་སོ།  ། 

མགོས་ ི་བཟང་ཡབ་ ག་ན་རེ།  དེ་ ོན་ག ང་རབས་ མ་ ་ ་བ ད་ཡན་ཆད་ལ།  དམ་པའི་

ཆོས་ ི་བཀའ་ ིན་ཡོད་མ་ ོང་།  ད་ཤེས་དང་མི་ཤེས།  ོབ་དང་མི་ ོབ།  ་ ས་མངའ་ཆེ་

གང་ད ེས་མཛད་ཟེར་ནས།  ང་ ོད་ ་ནག་མཁར་ཐབས་ ི་ ག་ལ་དགོངས་པ་ལ་གཤེགས་

སོ༑  ༑དེ་ ས་བོན་ལ་དགའ་བའི་ངམ་ ག་ར་ ་གོང་ ང་མི་ཉན་པ་ལ།  མཆིམས་ལ་སོགས་པས།  

ེ་ལགས།  ངམ་ ག་ར་འདི་མ་ གས་ན།  བོན་ ོན་མཐོ་བ ེབས་ནས།  ེའི་མངའ་ཐང་དེས་

འ ོག་ངེས་ ས་པས།  ོན་པོ་ངམ་ ག་ར་ ་གོང་ ང་ ་ གས་སོ།  ། ི་མ་ མས་ ིས་ཨོ་ ན་

པ ྨ་གདན་ ངས།  ཁ་ཆེ་ནས་བྷོ་ཏི་ས་ ་གདན་ ངས།  ་གར་ནས་ཨ་ཙ་ར་ འི་ ལ་མཚན་

དང་ ་བ་དཔལ་ ེག་དང་།  ་རིན་ཆེན་མཆོག་དང་ག མ་གདན་ ངས་ནས།  བོན་ ི་གསས་

ཁང་ལ་དཔེ་ ངས་ཏེ།  ད ས་ ི་བསམ་ཡས་ ན་པོ་ ེ་དང་།  མཐའ་འ ལ་དང་ ་ནོན་ ི་

ག ག་ལག་ཁང་ མས་བཞེངས་ ་གསོལ།  ལས་ མ་པར་འ ེད་པ་ལ་སོགས་ཏེ།  ཆོས་ ི་མདོ་

ེ་འགའ་རེ་བ ར་རོ།  །འ ལ་བ་ ད་ ག་དང་མངོན་པ་ ེ་བཞི་ ེ།  འ ས་བོན་ཚན་ཆེན་ཞགི་

ཆོས་ ་བ ར་ཏེ།  ་གར་དང་།  ཞང་ ང་དང་།  བོད་དང་ག མ་ ད་ ི་ ེ་ ག་ཡིན།  ་གར་ 

ི་ ད་འདི་ལ་བ ེན་པས་འ ས་ ་ ར་ཟེར་ ད།  ས་དེ་ཙམ་ན་ ེ་ཡང་ཡབ་མེས་བཟང་

པོས་ ་ ་བཏེག་པའི་བོན་འདི་ཡང་བ བས་ན་བ ་མ་ཤིས་ན་མི་འདོད་པས།  བོན་ཆོས་ ད་

མེད་ལ་ ོད་དེ།  ཞང་ ང་གི་བོན་པོ་ར་ལ་ ང་དང་།  བོད་ ི་བོན་པོ་ ང་པོ་ ེར་ ་མདེ་ ིས།  

ེའི་ ་འཚ་ཡིན་བ གས་པ་ལ།  ེ་བ ར་ཁ་ཡང་།  ོན་པོ་ ་མ་མཁས།  འབངས་གསར་

འ ོགས་ཆེ།  བོན་པོ་ཁོང་ཡངས་པ་ལ་བ ེན་ནས།  བཙད་པོ་ལ་ ་མ་ཡང་ཡང་ ་བ ག་པས།  

ག ང་ ང་གི་བོན་ཡང་ཐེངས་གཅིག་བ བས་སོ།  ། 

གཤེན་པོ་ མས་ ིས་ ང་ ག་པོའི་འ ིན་ལས་མཛད་ན།  ལ་འཁོར་བ ག་ ་བ བ་

ན་ཡང་།  གས་ཉིད་ཞི་བའི་ངང་དང་ ན་པས།  མཉམ་པ་ཉིད་ ི་ངང་ལ་བ གས།  དེ་ནས་

ལ་པོ་ གས་འ ོད་ན་ཡང་།  བོད་ལ་ ིམས་ ་ཡོད་པས།  ་ཚག་ཤོར་བ་ལ་བ ར་ཐབས་

མེད་དེ།  གས་དགོངས་ལ་ག ང་ ང་གི་བོན་འདི་ཡང་གཏན་ ་ བ་པར་ཕངས་ནས།  ེའི་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ཞལ་ནས།  ད་ ིམས་ ིས་བཅད་ཟིན་པས།  བོན་པོ་ མས་ ད་རིགས་མི་གཅིག་པའི་སར་

གཤེགས་པར་ །  ག ང་རབ་ མས་བདག་གི་མཆོད་པའི་ ེན་ ་ཡི།  འདིར་ ེར་ལ་ ོན་ཅིག་

ས་པས།  དེ་ ས་མཐའ་བཞི་ ོ་གསས་འོད་ ང་གིས།  བོན་པོ་ མས་ ི་ཡོན་བདག་ ས་ཏེ།  

ི་ ན་ ང་ཁང་ །  མར་མེ་གསལ་བ་ ་བ ་བཏེག་ནས།  ལ་ལས་དར་དཀར་ ི་ ང་ ་ལ་

མཚལ་ ིས་ ིས་སོ།  །ལ་ལས་ ་ཤོག་དང་བོད་ཤོག་ལ་ཚན་ཁས་བ ར་ནས་ ག་ཚས་ ིས་སོ།  ། 

འ ི་མ་ཁོམ་པ་ མས་ ལ་པོ་ལ་གསང་ ེ་གཏེར་ ་ ས་སོ།  །འ ི་ཁོམ་པའི་མ་དཔེ་ མས་ ལ་

འབངས་བ ན་མོ་ལ་གཏད་པས།  ཤིན་ ་ཟབ་པ་ མས་ ོ་ ་འབར་བས་ ས་བཏབ་ ེ།  ཕོ་

ང་བསེ་ ོ་ཅན་ ་ ལ་པོའི་ གས་དམ་ ་བཞག་གོ  ། ོན་པོ་ག ག་པ་ཅན་དང་།  བན་བ ན་

ག་དོག་ཆེ་བ་ མས་ ིས་བོན་གསང་བ་ ེ་བཞི་ཆོས་ ་བ ར།  གསས་མཁར་མཆོད་ ེན་ མས་ 

ལ་ཉིང་ཞལ་ ས་ཏེ།  ག ག་ལག་ཁང་ ་མིང་བ ར།  མཁས་པ་མི་བཞི་དང་ ེ་ཤོད་ མ་དང་

་ ་འཛན་ལ་སོགས་པ་ ་ལ་བ ར་བས།  ཞལ་ནས་འདི་ ད་ག ངས་ཏེ།  བོད་ ི་ ་ ལ་

བཙད་པོ་དང་།  དེ་ ར་བན་ ོན་འ ག་དོག་ཅན།  ང་ཉེས་ལན་ལེགས་པར་ ོན་པའི་ ིར།  

དམ་པ་ཆོས་ ི་ ིན་ བས་ ིས།  ེད་དང་ ལ་ཁམས་བདེ་ ར་ཅིག  ག ངས་ནས་ནམ་མཁའ་

ལ་འ ར་ཏེ་ ་རི་ ེ་མཐོན་ལ་ ོན་ནོ།  །ཞང་ ང་ཝེར་ ག་དང་།  ་ ོང་ ་ ་ཅན་དང་།  

ག་ལོ་ ་ ་ཅན་དང་ མ་པ་དབལ་ ོད་བཞིས་མགོས་ ས་པའི་མང་པོ་གཅིག་ནི།  ་འ ལ་

དང་ ་ གས་ ི་བོན་ མས་ ང་ ོན་དང་ ག་གཟིག་ལ་བཀལ་ནས་ཤར་ ོགས་ཧོར་དང་འཇང་ 

དང་ ་ལ་ ོན་ནོ།  ། མ་པ་ཁ་ཆེར་ ་ ལ་ཅན་ལ་སོགས་པ་ནི།  བོན་ མས་ཟངས་ ི་ག ར་

བ ག་ནས་ ་ ང་ལ་བཀལ་ཏེ།  སོག་པོ་ ེལ་ ག་ཅན་ ི་ ལ་ ་ ོན།  ཞང་ ང་ར་ལ་ཅན་

དང་།  མཐའ་བཞི་ག ་ ་ ང་ནི་ཤར་ ལ་མོ་རོང་ ་ ོན།  ཚ་བོན་དོན་ བ་དང་།  ང་བོན་

ག་ ལ་དང་།  སེག་བོན་ བ་ ེ་དང་།  གཤེན་ཚད་མ་མི་ག མ་ལ་སོགས་པ་འགའ་ནི།  མཛད་

ིམས་དང་འ ལ་བའི་ཤོག་ ིལ་འཕང་རེ་ ེར་ནས་ ག་གཟིག་ ་ ོན་ནོ།  ། ་ཟི་གསལ་བཟང་

ལ་སོགས་པའི་ ང་ ོང་འགའ་ནི།  ནམ་ཞིག་བ ན་པའི་ས་བོན་ ེད་པར་ཤོག་ག ངས་ནས།  

འགོག་པ་ལ་ ོམས་པར་བ གས་སོ།  །ཁ་ཅིག་ ་ཟི་གསལ་བཟང་ ི་ མ་ ི་རིང་ལ་འགོག་པ་ལ་

བ གས་པར་འདོད་ན་ཡང་དེ་ ་མ་ཡིན་ཏེ།  མས་མ་ལས།  ལ་པོ་ ོང་བཙན་ མ་པོའི་ཡབ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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གནམ་རི་ ོང་བཙན་ཡན་ ི་ ལ་རབས་བཞིའི་རིང་ལ།  ངོ་མཚར་བཀའི་བོན་བཞི་དར་ཏེ།  

ས་པ་འ མ།  འ ལ་བ་ ད་ ག  མངོན་པ་ ེ་བཞི།  མཚན་ཉིད་ ེ་ ་ལ་མཁས་པའི་གཤེན་

ཆེན་ ངས་མེད་ ང་ངོ་།  །ཞེས་ག ངས་པ་དང་།  བ གས་ ང་ལས།  ི་ ོང་ ེ་བཙན་ ིས་

བོན་དཔེ་མེད་ ་བ བས་ ས།  ལ་ལ་ ོ་བལ་མོན་ ་གཤེགས་པར་བ ིས།  ལ་ལ་ ང་ཁ་མོན་ ་

གཤེགས་པར་མཛད།  ལ་ལ་འགོག་པ་ལ་བ གས་སོ།  །ཞེས་པས་སོ།  །དབལ་ ་ ི་དང་།  མེ་ཉག་

ག་གསས་དང་།  ང་པོ་ནེ་ ོམ་ ི་མགོས་མཛད་པ་ མས་ནི།  ང་ ་ངམ་ལ་ ོན་ནོ།  ། ོང་

ེར་ ང་དང་ཉང་དཔལ་མཐོང་ལ་སོགས་ ོ་ ག་གི་གཏིང་ ་ ོན་ནོ།  ། ་ ེར་ ང་དང་།  

ཞང་ ང་ ག་ ལ་ཅན་ལ་སོགས་པ་ནི།  བལ་བོ་བསེ་རིབ་ལ་ ོན་ནོ།  །གཤེན་པོ་དེ་ མས་ན་རེ།  

བོན་འདི་དབང་མེད་ ་བ བས་པས།  བཀའ་མི་བདེན་ན་གཏན་ ་ བ་པར་ཤོག  བདེན་ན་

ན་ ་དར་བར་ཤོག  ས་ལ་ ས་པ་ མས་ས་གཞི་བས་དར་བ་ཤོག  ་ལ་བ ར་བ་ མས་ ་

ན་བས་རིང་བར་ཤོག  མེ་ལ་བ ེགས་པ་ མས་ནམ་ཞིག་མེ་ ར་འབར་བར་ཤོག  ང་ལ་

བ ར་བ་ མས་ ོགས་བ ར་ བ་པར་ཤོག་ཅེས་པ་ མས་བ གས་ ང་དང་ མ་འ ེད་ལས་

བཤད་དོ།  ། ང་གཏེར་ ི་ཐེམ་ ང་ལས།  དེ་ ས་བཻ་རོ་ཙ་ན་དང་པད་མ་འ ང་གནས་གཉིས་

ིས།  བོན་ནམ་མཁའ་གསེར་ ི་ཡང་ ན་ནི་ཆསོ་ནམ་མཁའ་ཆནེ་པོར་བ ར།  བོན་ག ང་ ང་

ཡེ་ བ་ནི།  ཆོས་ ད་ ་ ང་བར་བ ར་རོ།  །བོན་བ གས་པ་ གས་ ི་དཔེ ་ཙ་ནི།  ཆོས་

མངོན་པ་མཛད་ ་བ ར་རོ།  །བོན་ས་ལེ་ ོན་མ་ནི།  ཆོས་པད་མ་དབང་ཆེན་ ་བ ར་རོ།  །དེ་

ལ་སོགས་པ་ ོགས་ཆེན་གསང་ གས་ཕལ་ཆེ་བ་བ ར།  ་མ་ ེས་མེད་ཆེ་ ང་ལ་སོགས་པ་

བ ་གཉིས་མ་འ ར་རོ།   །ལ་ལ་ བ་ ིས་དོགས་ནས་གཏེར་ ་ ས་ཞེས་སོ།  ། 

གཉིས་པ་ཞང་ ང་ ལ་ ་ བ་ གས་ནི།  ཞང་ ང་ ན་ ད་ལས།  ས་དེ་ཙམ་ན་ཞང་

ང་བོན་ ོང་བའི་ ལ་པོ་ལིག་མིན་ ་བ གས་པ།  མངའ་རིས་ནི་ ོད་ན་ཞང་ ང་ལ་ ི་ ེ་

བ ་གཉིས།  ད་ན་ མ་པ་ལ་ ོང་ ེ་ད ་ཡོད་དོ།  །བོད་ ི་ ལ་པོ་ ི་ ོང་ ེ་བཙན་ལ།  བོད་

་བཞི་ལ་ ོང་ ེ་བཞི་ ་ ་གཉིས་ལས་མེད་པས།  ཞང་ ང་གི་ ལ་པོ་མངོན་ ་ནི་མི་ ལ།  

ངན་ཐབས་ ིས་ ོད་པར་བསམས་ཏེ།  ལ་པོ་དེ་ལ་ཁབ་ཆེན་ ན་ག མ་མངའ་བས།  ཆེ་བ་

ང་མོ་ཟ་མཚ་ ལ།  དེ་འོག་ ་ བ་ཟ་ ང་ ོན།  ང་བ་ ་རིབ་ཟ་ ོན་ལེགས་ལ་ ་མོ་ལོ་བཅོ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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བ ད་མ་གཅིག་མངའ་བ་དེ་བ ་བར་དགོངས་ནས།  བོད་ ི་ ིན་ ོན་བ ་གཉིས་ ི་ནང་ནས་

་མཁས་ལ་གཡོ་ཆེ་བ་ མ་ནམ་ལེགས་ ག་ ་བ་ཞིག་ལ།  གསེར་ ེ་འ ོང་ ་གང་བ ར་

བཏང་བས།  ཁོས་གསེར་ ེ་ཞལ་གདོང་ ་ ལ་ནས།  ་མོ་ ང་ ོན་ལགས།  ེད་ཞང་ ང་གི་

ལ་པོའི་ཡང་ ན་ ་འ ག  འདི་ལ་ ད་ཐབས་ཡོད་ན་ངའི་ཁབ་ ི་ཆེན་མ་ འོ།  །བོད་ ི་

མངའ་རིས་ ོད་ལ་ ིན་ནོ།  །ཞེས་ ིན་བ ངས་པས།  ་མོ་ན་རེ་ཞང་ ང་གི་ ལ་པོ་ ་བ་ ི་

མའི་ཉ་ལ།  མ་པ་ ང་གི་ ིམ་ཤོད་ །  ་ ེན་དང་ཆས་ནས་འ ན་མ་ལ་བ ད་ ི།  དང་

རའི་འ ང་ལ་བ ག་ལ་ད ོངས་མཛད་ཅིག  དེ་ ས་ངའི་བ ་གཅིག་ལ་ཐོག་ ་འོང་གིས་ཟེར་

རོ༑  ༑དེར་བོད་ ི་ ལ་ ོན་དམག་དང་ཆས་ནས་ ོན་ཏེ།  ོན་པོས་ལ་བཙས་ ི་ཁོག་པ་གཡེང་

བས།  ་ང་ ས་བཀང་བའི་ནང་ན།  གསེར་ ང་གཅིག་དང་ ང་ ང་གཅིག  ག་གི་ མ་ ་

གཅིག་དང་ག མ་བ ག  ངས་དཀར་ཚམ་ ་གཉིས་དེ་ མས་གདའ་ ས་པས།  ལ་པོ་ན་ 

རེ་ ་ང་ ས་བཀང་བ་ནི།  ་བ་ཉ་ལ་འོང་ཟེར་བའི་བ ་ཡིན།  ངས་དཀར་ཚམ་ ་ ད་པ་ནི།  

དམག་ ེད་ ེད་ ་ཆོད་ཟེར་བའི་བ ་ཡིན།  གསེར་ ང་དང་ ང་ ང་ནི་དང་རའི་གསེར་ ག་

མ་དང་ ང་ ག་མར་ ག་ཅིག་པའི་བ ་ཡིན།  གས་མདེ ་ལ་ ག་བ ས་པ་ནི།  བ ག་པ་

ེད་ཅིག་པའི་བ ་ཡིན།  ག ངས་ནས་དེ་ ར་ ས་པས།  ཞང་ ང་གི་ ལ་པོ་དང་མཇལ།  བོད་

དམག་གི་འ ང་ མས་བ མས་ཏེ།  ལ་པོ་ལིག་མི་ ་བ ོངས།  ཞང་ ང་ ི་ ེ་ནི་བཅོམ།  ལ་

ལ་མངའ་རིས་ ་བ ག་ ེ།  ་ ་གནམ་ ་གཏོར་བ་བཞིན་ ་བཏང་ཞེས་པས།  ཞང་ ང་བོད་

ི་ ་བར་ གས་ཞེས་པ་ཡང་དེའོ།  ། 

གཉིས་པ་གཏེར་ ་ ས་ གས་ནི།  ན་པ་ནམ་མཁས་ ལ་པོ་ལ།  བདག་ཆོས་པ་ ེད་ན།  

ག ང་ ང་གི་བོན་ ིས་ ིས་ ས་འ ོ་བ་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པར་གདའ་བས་གཏེར་ ་བ གས་

པ་ ་ ས་པས་མ་གནང་ངོ་།  །དེར་གཤེན་པོ་མངོན་ཤེས་ཅན་ མས་ ིས།  བོན་ལན་གཅིག་ བ་

པར་མ ེན་ནས།  ང་མ་ བ་པ་ལ།  བོན་ ི་ནང་གསང་ག མ་ ེ་ ག་ ་ ེ།  མི་འ ར་བའི་

ཐེམ་ ང་རེ་བཀོད།  ག ང་ ང་བ ན་པའི་ ལ་པོ་ མས་སོ་སོར་གཏེར་ ་ ས་སོ།  །དེའི་ཚ་

བསམ་ཡས་ ་བ གས་ཏེ།  ིར་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ ིས་ག ངས་པའི་བོན་ལ།  འ མ་ ེ་ཆེན་

པོ་ ་མེད་ ེ་བཞི།  འ མ་ ན་བ ་དང་ ་བ ད་ག ངས།  དེ་ལ་འ མ་ ེ་བཞི་ནི།  ག ངས་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ི་འ མ་ནི།  མ་པ་ ང་གི་ ིམ་ཤོད་ལ་ ས།  དེ་ན་ག ངས་ ་འ མ་ཡོད་པ་ནི།  ཕ་རོལ་ ་

ིན་པ་བ ་ ོགས་བ ར་ གས་པའི་ ད་ ི་ ེ་འ མ་མོ།  །མདོ་འ མ་ནི།  ་ ོ་ ར་ ས།  དེ་

ལ་མདོ་ ེ་ཆེན་པོ་བཞི།  མདོ་ ན་འ མ་མོ།  །མདོ་ ེ་ཆེན་པོ་བཞི་ནི།  ཁམས་ག མ་སེམས་ཅན་

ེ་འཆིའི་མདོ།  ོད་བ ད་འཇིག་ ེན་ཆགས་འཇིག་གི་མདོ།  ས་ག མ་གཤེན་རབ་འ ང་

ངས་ ི་མདོ།  ་མེད་གོ་འཕང་ བ་ཐབས་ ི་མདོ་དང་བཞིའ།ོ  །མདོ་ ན་ནི་མདོ་ ེ་ཆེན་པོ་

བཞི་ལས།  ད་ མ་ ི་ མ་ ོང་།  དེ་ན་མདོ་ ན་འ མ་ཡོད།  གསང་ གས་ ི་འ མ་ནི།  

ཞང་ ང་ ི་ ེ་ ང་ ང་ ་ ས་སོ།  །དེ་ལ་ ད་འ མ་ཡོད་པ་ནི་ ི་རིག་ གས་ལ་ ད་ ི།  

ནང་གསང་ གས་ལ་ ད་བཞི་ ི།  གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་ ེ་ལ་ ད་ ི།  ག་པོའི་ གས་ལ་

ད་ ི།  གས་ ེའི་ ན་ གས་ལ་ ད་ ི།  ཞང་ ང་གི་ཐིས་ གས་ལ་ ད་ ི།  བ ད་ ི་ ན་

ི་གོང་ཁོལ་ལ་ ད་ ི་ ེ་འ མ་མོ།  །ཤེས་རབ་འ མ་ལ་ཟབ་མི་ཟབ་བཞི།  ིད་པ་ ང་ ན་

དཀར་པོའི་འ མ་ ོ་ ག་ཁོམ་མཐིང་ལ་ ས་ས།ོ  །ཁམས་བ ད་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་འ མ།  ཅོག་ 

རོ་མཐའ་དཀར་ལ་ ས་སོ།  ། གས་ ེ་ཉི་མ་ ོང་ བ་ ི་འ མ།  ་ ོ་ ག་ཚལ་སེང་གེ་ ག་ ་

ས་སོ།  །བོན་ཉིད་ ིང་པོ་བདལ་པའི་འ མ་ནི།  ་སའི་ཡང་དབེན་ཡེར་བའི་ ོང་ལ་ ས་

སོ༑  ༑གཏེར་ ོ་བོད་ ་ ས་པའི་ས་ ་ནི།  བ་ ོགས་ཨོ་ ན་དང་བོད་ ི་མཚམས་ཞང་ ང་ ི་ 

ེ་ ང་ ང་ལ་ འོ།  །ཤར་ ོགས་ ་དང་བོད་ ི་མཚམས།  མ་པ་ ང་གི་ ིམ་ཤོད་ལ་ འོ།  ། 

ོ་ ོགས་བལ་པོ་དང་བོད་ ི་མཚམས།  ག་ ག་མ་ ་ ར་ཅན་ཞེས་ འོ།  ། ང་ ོགས་ཧོར་

དང་བོད་ ི་མཚམས།  ལི་ཝིང་ ང་རིང་ཞེས་ འོ།  །དེའི་ཁོངས་ ་གཏེར་ཁ་ མ་བ ་ ག་ ་

ས་སོ།  །དེ་ལ་གཏེར་ ི་ཡང་ ནོ་ཆེན་པོ་གཅིག  ལ་པོ་བཞི།  ོན་པོ་ མ་ ་ ་བ ན།  ཡང་

ོན་ད ་བ ་ ་ ག་ཡོད་དོ།  །དེ་ ག་ མས་ནི་གཏེར་ ི་འབངས་ ་ཤེས་པར་ འོ།  །དེ་ལ་

གཏེར་ ི་ཡང་ ོན་ཆེན་པོ་ནི།  བོད་ ལ་ད ས་ ི་ ་སའི་ཡང་དབེན།  ཡེར་པའི་ ོང་ལ་ ས་

སོ༑  ༑གཏེར་ ི་ ལ་པོ་བཞི་ནི།  བསམ་ཡས་ ི་མཆོད་ ེན་ནག་པོ།  མཆིམས་ ལ་ ི་གད་པ་

ག་འ ེང་།  ར་སའི་འ ལ་ ང་།  གཙང་ ོད་ ེ་མ་ག ང་ ང་དང་བཞི་ལ་ ས་སོ།  །གཏེར་

ི་ ོན་པོ་ མ་ ་ ་བ ན་ནི།  ོ་ ལ་གང་འབར།  གངས་ཏི་སེའི་མ ལ།  ོས་རི་ངད་ ན་ ི་

ཤར།  མང་ནམ་ ག་ ག  མང་ ལ་ མས་ ིན།  ང་ ང་ད ལ་མཁར།  ་ མ་ད ་ ེ།  ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ོ་ ག་ཚང་སེང་གེ་ ག  ་ ་ཐང་ འི་མ ལ།  གཡོན་ ་ཀ་ཚལ།  ་ ་ ོག་ ོམ་ ི་ ེ།  ་

ཤ་གངས་ ི་ ེ་མོ།  ང་ ོ་ ེ།  ཅོག་རོ་མཐའ་ ར།  ོ་ ག་ཁོམ་མཐིང་།  གཡས་ ་གཙང་

འ ང་།  གཡས་ ་ ་འ ག  ག་ འོ།  ་ ོ་གངས་མ ན།  མང་མཁར་ གས་འ ང་།  ཟང་

ཟང་ ་ ག  ཡར་ ་ཤམ་པོ།  ་པོམ་རའི་གཡས་ ར།  མཚལ་ ི་ ག་མོ་ཆེ།  ོ་ ག་མཁར་ །  

ོ་ བ་ཁ་ ང་།  གོང་གི་ད ་ ེ།  གསེར་ཐང་ཤ་བ་ཅན།  ཚ་བ་རོང་གི་ ིང་།  མ་ནག་པོའི་

ག  ་ནག་ ང་ །  ་རའི་ ག  མས་ ི་གཡའ་སིལ།  མང་ ལ་ ང་ནམ།  ་ ོ་ ེར་ ང་།  

ག་ ་གསང་འ ར།  ཉན་ ི་ ེ་བོ་རི་ མས་ལ་ ས་སོ།  །གཞན་ཡང་གནམ་མཚ་ ག་མོའི་

གོང་།  ཕ་བོང་ ་ ེའི་ཤར།  སེང་གེ་ཁ་ཡེམ་ལ་ ས་སོ།  ། ལ་པོ་དང་བཀའ་བ ོས་ནས།  བསམ་

ཡས་ད ས་ཀ་དང་།  ར་བཞིའི་ཀ་བ་ལ་ ོམ་གཏེར་ །  མ་པར་ ང་མཛད་ ི་ གས་ཀར་

ོམ་ཅིག  ལ་བ་ མས་པའི་ ིན་པ་གཉིས་ལ་ ོམ་རེ་རེ།  གཤིན་ ེ་གཤེད་ ི་ གས་ཀ་དང་།  

དཔལ་ ་མ ིན་ ི་ གས་ཀ་ན།  ངན་ གས་ཐོག་དང་འ ་བ་ མ་བ ་ཡོད།  ོའི་ ི་ན་ ་

ད ད་ མས་ཡོད།  མ་ཐེམ་ ི་འོག་ན་འ ེ་ ིན་ ་ད འི་ བ་པ་ཡོད།  ཁ་ནོན་དང་ ་ནོན་ ི་

་ཁང་ མས་ལ་ཡང་།  གཏེར་ཁ་ ་ ་ ས་སོ།  ། ་ད ་ ང་ད །  བོན་ ི་འ ་གནས་དང་

ག་རི་ མས་ལ་ཡང་།  གཏེར་ཁ་བ ་ ་ ས་སོ།  མ་འ ེད་ལས།  མཆོད་ ེན་དམར་པོ།  ཕོ་

ང་བསེ་ ོ་ཅན།  ོམ་པ་ ང་།  གས་ ི་ ི་བ་མཁར།  ལང་འ ོ་ ག་ ོང་།  ི་འོད་ ག་ ེ་

མས་ལ་ ས།  ཞེས་སོ།  །དེ་ ར་ག ང་ ང་གི་བོན་གཉན་པོ་འདི་ཡང་།  ད་དབང་མེད་པར་

ས་པས་མི་འ ར་གསེར་ ར་ཤོག  འ ལ་བའི་ ས་ལ་བབས་ཙམ་ན།  ལས་འ ོ་ཅན་དང་

འ ད་ནས་སེམས་ཅན་ཁ་ལོ་ ར་བར་ཤོག་ཅེས་ ོན་ལམ་རིག་འཛན་ ན་ ིས་བཏབ་ཅེས་སོ།  ། 

ག མ་པ་ད ་ཡོག་ནི།  ན་བ ད་ ར་ན།  ཞང་ ང་ ལ་པོའི་ཁབ་ཆེན་མ་ ང་མོ་ཟ་

མཚ་ ལ་ ིས།  ེར་ ངས་ ང་བཞེར་ལོད་པོ་ལ་ ས་པ།  ་གཤེན་ལགས།  བོད་ ི་བཙད་པོ་

ི་ ོང་ ེ་བཙན་འདིས།  ེ་ལིག་མིན་ ་ ་ ་ནི་བ ོངས།  ཞང་ ང་ ི་ ེ་ ་ ་གནམ་ལ་

གཏོར་བ་བཞིན་བཏང་།  འདི་ལ་བོན་ ི་བཀའ་ཆད་ཅིག་ཕབ་འཚལ་ ས་པས།  ེར་ ངས་ན་

རེ༑  ་ཞེས་ ་བ་གསེར་ ང་གང་ལ་ལོ་ག མ་བ བས་ན།  བོད་ ་བཞི་བ ག་པར་ ས་པ་ཡོད།  

ང་ཞེས་ ་བ་ ང་ ེད་ ་ག མ་བ བ་ན།  ཡར་ ང་གི་ས་བ ག་པར་ ས།  བ་ ་བ་གསེར་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ཞོ་གང་ལ་ཞག་ག མ་བ བས་ནས་འཕང་ན་ ལ་ ོན་འཁོར་བཅས་བ ག་པར་ ས་པས།  གང་

་ག ངས་པས།  ང་མོ་ཟ་མཚ་ ལ་ ང་སེམས་དང་ ན་པས།  བོད་ཁམས་ ིས་མ་ལན་ཅིང་།  

ལ་པོ་ཉིད་ ིས་ལན་ལགས་པས།  དཔོན་གསས་ ེར་ ངས་ཆེན་པོ་ལགས།  བ་མཛད་པར་ ་

ས་པས།  ད་རོག་ཇོ་མོ་དེར་ བ་ཅེས་ ་བ་གསེར་ཞོ་གང་ལ་ཞག་ག མ་བ བས་ཏེ།  མ་ནམ་

གཅིག་ ོད་ལ་འཕངས་པས་ ན་པོ་རི་ལ་ཤ་བ་ ་མོ་བ ན་ཉལ་བ་ལ་ཕོག་པས།  གཉིས་བསད་

་རེངས་པས།  ད་ ་ཡར་ ང་ཤ་བ་རེངས་པ་ ་བ་ཡོད་དོ།  ། མ་ནམ་གཅིག་ནམ་ ང་

འཕངས་བས།  མཚ་ལ་བབས་ཏེ་མཚ་ མ་ ་ ོས་པས།  ད་ ་ཡར་ ང་མཚ་ མ་ ་ ོས་ ་བ་

ཡོད་དོ།  ། མ་ནམ་གཅིག་ཐོ་རངས་འཕངས་བས།  མཁར་ ི་བ་ ག་ ེ་ལ་ཕོག་ ེ་མེ་འབར་བས།  

ལ་ ོན་ ངས་ཏེ་ ང་གིས་ཟིན་ཏོ།  །གནམ་ལ་ཆར་མེད་པས་ ་ིམ་འ ངས།  ེ་བ ང་འབངས་ 

ོན་འ གས་སོ།  ། ོན་པོ་ན་རེ།  ཞང་ ང་ ལ་པོ་བ ོངས།  ག ང་ ང་གི་བོན་བ བས་པས་

མ་ཤིས་ཏེ་ཞང་ ང་གི་མ ་ ིགས་པས།  ཞང་ ང་གི་གཤེན་པོ་ ང་བཞེར་ལོད་པོ་ ར་བཏེག་

འཚལ་ ད།  དེར་ ལ་ ོན་བཀའ་བ ོས་པས།  བོན་པོ་གདན་འ ེན་པར་འཆམ་ནས།  ོན་པོ་

དང་བང་ཆེན་པ་མི་བ ན་ལ་གསེར་མང་ ་བ ངས་པས།  ཞང་ ང་གི་ ན་མོ་ཞིག་ལ་གསེར་

ིན་ནས།  ་ བ་ ང་བཞེར་ལོད་པོ་གར་བ གས་ ིས་པས།  ད་རོག་གི་དོ་ལ་བ གས་ཏེ་ ་ལ་

ངེས་པ་མེད་པས།  གང་ ང་ལ་གསོལ་བ་ཐོབ་ཅིག་ཟེར།  བ གས་ ང་ལས།  ོད་དེ་གནམ་མཚ་

ལ་བ གས་ཞེས་སོ།  །དེ་ ་ཁོ་བོས་ ་གཟིངས་བཅས་ཏེ་མཚ་དོ་ལ་ ིན་པས།  ་ ་སེ་མོ་ཞིག་

འ ག་ནས།  དེ་ཀ་ལ་ ག་དང་མཆོད་པ་ ས་པས།  ཤེལ་ ི་ ་ ་འོད་འ ོ་བ་ཞིག་ ་སོང་།  

ཡང་ ག་མཆོད་ ས་པས་ ེར་ ངས་ཆེན་པོས་ཞལ་བ ན་ནས་མཇལ་ལོ།  །དེར་གསེར་ ལ་

ནས་ ས་པ།  གཤེན་པོ་ལགས།  བོད་ ི་ ལ་པོ་བ ང་ལ་འབངས་ ག  བོན་དང་གཤནེ་ ི་ད ་

ཡོག་ལགས་སམ།  ད་ ེའི་ ་མཆོད་ལ་གདན་འ ེན་ལགས་པས་གཤེགས་འཚལ་ ས་པས།  འོ་ན་ 

ང་ལ་གཙགས་ག མ་དགོས་ཏེ།  ཞང་ ང་ ལ་པོའི་ ་ཚབ་ །  གསེར་ ི་མཆོད་ ེན་ ་ཚད་

ཅིག་བཞེངས་པ་དང་།  ་རིབ་ ི་ ེ་ལ་ད ་ ལ་མེད་པ་དང་།  ངས་ ོད་པའི་བོན་ མས་མི་

བ བས་བཞག་དགོས་ག ངས་སོ།  །དེ་ མས་གཡར་ ིས་ ངས་ནས་གདན་ ངས་པས།  ལ་

པོ་ ེ་འབངས་ ིས་ ང་ ག་འཚལ་ལོ།  །ཞབས་ ི་བོའི་ཐོག་ ་ ངས།  ཅི་ག ངས་པ་གཙགས་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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དང་བཅས་ ར་བཏོན་ནོ།  །དེར་ ེར་ ངས་ ིས་གསོ་ཐིས་ ི་ གས་མཛད་པས།  ལ་པོའི་

ཁོང་ནས་གསེར་ ་ ་ཙམ་ཐོན་ནས།  ེ་ ་བདེ་འབངས་ ོ་ ོ་ཞེས་བཤད་དོ།  ། ང་གཏེར་ ར་

ན༑  དེ་ ར་བ ་ཤིས་པའི་བོན་པོ་ གས་ནས།  མཐའི་མོན་པ་དང་ ་ ངས་པས།  ས་ནམ་

ཞིག་ན་བན་བ ན་བ གས་པས།  བ་པ་ལ་བ ད་བཏགས་ནས་འབངས་ ི་ ང་མ་དང་ ་

ིང་བ ད་དོ།  །ཚགས་ལ་ ད་བཏགས་ནས་མི་རོ་ཟས་ ་ཟོས།  དམ་ ས་ལ་ ད་བཏགས་ནས་

མི་གཙང་བ་ ་ཚགས་ལ་བབ་ཆོལ་ ད་པས།  ེའི་མ ར་ ་ཕངས་ཏེ།  ཡར་ ་ཤམ་པོས་ཞལ་

བ་ ་གཟིགས།  ཐང་ ་ཡ་བ ར་ ང་ ་གཟིགས།  ་པོམ་རས་ཤར་ ་གཟིགས།  ེ་ ་ ང་

གས་ ོ་ ་གཟིགས།  གཙང་རིགས་ ི་ ་འ ོགས།  ལ་ ་དང་ ལ་ ན་ ངས།  ་ཡར་ ལ་

་ ་གར་ ལ་འགོང་དང་དམ་འགོང་ གས།  འ ར་ ང་མེད་ ་ ད་པས།  མི་ཤི་ཚད་ ང་

འ ེར་སོང་བ་དང་བ ོངས་ནས།  བོད་ལ་མི་བདེ་ ་ཚགས་ ང་།  མི་ལ་ནད་རིམས་ གས་ལ་

གོད་ཁ་ ང་།  གནམ་ལས་ཆར་པ་མ་བབས།  ོང་གི་བོན་པོ་ གས་པ་ ོར་ག ག་གིས་ཐོག་ ད་

བཅོ་བ ད་ཕབ་པས།  དཀར་ ང་གི་ག ག་ལག་ཁང་ཐོག་གིས་བཤིག  ལ་པོ་ཡང་ ང་བས་

ཟིན།  བན་དེས་ཚ་ཆོག་ ས་པས་ ང་མ་ཕན་ནོ།  ། ས་དེར་མོ་བཏབ་ ་ ན་པས།  བོན་པོ་

གས་ནས་བོན་བ བས་པ་ལན།  ད་བོན་པོ་གདན་ ོངས་ལ་ ེའི་མ ར་ ་གསོལ།  ན་པ་

ནམ་མཁའ་ནན་བན་ལས་བཏོན་ན་ཕན་ཟེར་བ་ ན་མ ན་པར་ ང་ངོ་།  །དེར་ ག་འཁར་བ་

ཅན་ན་གཅོ་ཟ་བོན་མོ་གཙགས་འོག་ན་མ་ ད་པར་ཡོད་པ་ལ་ ས་པས།  བདག་གིས་མི་འོང་

གཤེན་པོ་ མས་ ན་ ང་དགོས་ག ངས།  ལ་ལ་ན་རེ་བོན་པོ་ ང་ ་ངམ་ ་ཤི་ནས་མེད་ཟེར་

རོ༑  ༑གཅོ་ཟ་ན་རེ་གཤེན་པོ་ མས་ནི་ ང་ ང་གོང་གི་ ིམ་ན།  ག་ ིན་མིག་དམར་འཁོལ།  

རི་ གས་ ་ ག་གི་ཞོ་འཇོ་ཡིན་ཡོད་ཟེར་རོ།  །འོ་ན་གཅོ་ མ་བ ད་ལ་བོན་པོ་ མས་ ན་

ོངས་ ས་ནས།  གསེར་ད ལ་ ་བོ་གང་ ལ་བས།  བོན་མོས་ ེ ་འཕར་མ་ད ་ ང་ཞིག་

ཆིབས་ནས།  ོང་ ་གསོལ་ཞིང་ ོན་པས།  གཤེན་པོ་ མས་དང་མཇལ་ལོ།  །བོད་ ་མི་བདེ་བ་

་ཚགས་ ང་ནས།  གཤེན་པོ་ མས་ ན་འ ེན་ ་མཆིས་པར་གཤེགས་འཚལ་ ས་ན།  གཤེན་

པོ་ མས་གཤེགས་པར་མ་གནང་ ེ།  བོད་ལ་བོན་མི་དགོས་པར་ངེས་ག ངས།  མེ་ཉག་ ེ་ཚ་

མཁར་ ་ན་རེ།  བོན་ལ་འ ོ་དོན་ལས་མེད།  སེམས་ཅན་ ིང་ ེ་བས་འ ོ་དགོས་ག ངས་ནས་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
   

  ‐ 312 ‐

གཤེན་པོ་ མས་ ོན་ནོ།  །དེའི་ཚ་བསམ་ཡས་ ི་ ི་ ་ཕེབས་ཏེ།  མཆོད་ ེན་ཆེན་པོ་བཞི་

གཟིགས་ནས།  གཅོ་གཤེན་ ག་དཀར་ ིས་འདི་ཅི་ལགས་ག ངས་པས།  འདི་མེ་བཙའི་མཆོད་

ེན་ཆེན་པོ་བཞི་ ་བ་ལགས།  བ ོར་བ་ ས་ན་ ིབ་པ་འདག་ཟེར་རོ།  །འདི་ནི་ ར་མའི་ ོས་

ས་ཡིན་ནམ་ ས་ན།  ་བ་ན་ ོ་མི་འ ག  དཔའ་བོའི་འ ་ས་ཡིན་ནམ་ ས་ན།  ེ་མོ་ན་

འཛགས་མི་འ ག  ་བ་ ི་ ེ་ཅན།  ེ་མོ་ ་ ་ཅན།  དེ་ལ་བདེན་པར་མི་འཛན་ནོ་ག ངས་

ནས།  ག་ ་བར་ ང་ལ་བ ར་བས།  བ ད་འ ལ་ ་ ོགས་ག ང་ ང་བ ེགས་པའི་མཆོད་

ེན་ཞིག  བར་ ང་ལ་བ ་ལམ་མེར་གདའོ།  །དེ་ལ་འོད་འ ོས་ ་སའི་ ག་ལ་བབས་པས།  ད་ 

་རང་ ང་ཤེལ་ ི་མཆོད་ ེན་ ་ གས་སོ།  །དེ་ནས་ ོ་ནང་ ་ ོན་པས་ ེར་བཟོ་ཆེན་པོ་ཞིག་

གདའ་ནས།  འདི་ཅི་ལགས་ག ངས་པས།  འདི་ ོ་ ང་ ོ་བོ་ཆེན་པོ་མ་ ་ ་ལ་ ་བ་ཡིན།  

འདི་ལ་ ག་མཆོད་ ས་ན་བར་ཆོད་སེལ།  ཟེར་བ་ལ།  ་བོན་མཐོང་ གས་ན་རེ།  ་ ་པད་

འ ང་ཁོང་ཡང་ན་ནི་གང་ལ་ཡང་མི་འཇིགས་ག ང་།  ཡང་ན་ ོ་ ང་ ོ་བོས་ཅི་ ེད་ག ངས་

ནས།  སེ་གོལ་བཏབ་པས་ ོ་བོ་ཡང་ ་མི་ ག་འཇིག་གོ  །དེས་ན་ད་ ་ཡང་ ོ་ ང་མེད་དོ།  ། 

དེ་ནས་ད ་ ེར་ ོན་ནས་ག ངས་པ།  ད ས་ ི་གཅེར་འ ེངས་ ་བོ་ཆེ།  འཁོར་ ང་གཅེར་

འ ེངས་བ ད་ ིས་བ ོར།  འདི་ཅི་ལགས་ག ངས་པས།  ད ས་ ི་ མ་ ང་དང་ ང་ བ་

སེམས་དཔའ་བ ད་ལགས།  འདི་ལ་ ག་དང་མཆོད་པ་ ས་ན་མཆོག་དང་ ན་མོང་གི་དངོས་

བ་མ་ ས་པ་འ ང་ཟེར་རོ།  ། མ་པ་ ་ ས་ན་རེ།  འདི་ཡན་ལག་རགས་ལ་འ ོ་མི་ཤེས།  ཁ་

་དོད་ལ་ ་མི་ཤེས།  ་ ོང་རགས་པ་འཇིམ་པ་ཡིན།  ཁ་དོག་བ ་བ་ཚན་ ི་ཡིན།  ཧས་པོ་རི་

ཡི་འཇིམ་པ་དང་།  ིང་ ་ཁ་ཡི་ ེས་མ་ལ།  ག་དང་མཆོད་པ་མི་བ ིད་དོ།  ། ོང་ག མ་

ད ིངས་ ་གཟིགས་ན་ ་ཁང་ཡིན་ག ངས་ནས།  ང་ཤག་གིས་ ོག་ནས་བ ན་པས།  གས་

ཀ་ན་གཙ་བོ་ཡབ་ མ་འ ིལ་ ོར་ ་ལམ་མེར་གདའོ།  །དེ་ལ་བན་ ོན་ ན་ ང་ངོ་མཚར་རོ།  ། 

དེ་ནས་ཕོ་ ང་ ་ ོན་ཏེ།  བཙན་པོ་ ག་ལ་འབེར་བས།  མི་ ེ་ཡིན་པས་ ེ་ ོད་ ་མཛད་དོ།  ། 

དེ་ནས་བོན་པོས་དང་པོར་ ལ་འགོང་གི་ཁ་ནོན་ ་གསས་ཁང་ཞིག་བཞེངས་དགོས་ག ངས་

ནས།  བེ་དཀར་ ིང་ ་གསས་ཁང་ཞིག་བཞེངས།  མཆོད་ ེན་ནག་པོ་བོན་ གས་ ་བཞེངས་

སོ༑  ༑དེས་ནད་ ི་བ ལ་པ་ཆད།  ག་བ ལ་བདེ་བ་ལ་བཀོད་དོ།  །ད་ ་ཡང་མཆོད་ ེན་དེ་ཡི་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ས་ ོས་གདོན་ བ་པ་དེ་ ག་ལགས་སོ།  ། ན་པ་ནམ་མཁའ་ནན་བན་ནས་བཏོན་ཏེ།  ེ་ལ་ཚ་

དབང་བ ར་ནས་ ང་བ་ ངས་ནས་ ་ཚ་བ ིངས་སོ།  ། 

དེར་བོན་པོ་ལ་ ་ ལ་ ་ ལ་ག མ་ ལ་ཏེ།  ོད་ ་འོལ་མོ་ ང་།  ད་ ་ ོང་ ལ་

ེ་ །  བར་ ་ཡར་འ ོག་ ན་ག མ་མོ།  ། ་ས་ཐང་ག མ་ནི་ ང་གཤེན་པའི་ ་གསོལ་པ།  

ཡར་ ང་སོག་ཁ་ནི་བ གས་པའི་བ ེན་ས།  ་ ག་གཡག་ག མ་ནི་མ ན་པའི་ ས་ ་ ལ་

ལོ༑  ༑གཤེན་པོ་ ི་མ་ཡང་ ན་ ོངས་ལ།  ར་ ི་བོན་གཏེར་ མས་འདོན་པར་ ་ ས་པས།  

ེའི་ཞལ་ནས།  བོན་ཆོས་གཉིས་ཀ་ ་མ་ཐེངས་རེར་ བ།  ད་ ་ ན་ ངས་པས་གཉིས་ཀ་ ད་

པར་ ་ག ངས་ནས།  དེར་ལོ་ག མ་ཙམ་བོན་ཆོས་ ན་མར་ ོད་པ་ལ།  ལོག་ ་བ ད་རིགས་

བྷོ་ཏི་ས་ ་ལ་སོགས་ཉན་ ་མ་འདོད།  བོན་འདི་བདེན་པ་ཡང་མི་ ིད་དེ།  གཡག་མགོ་གཉིས་

་ཁོག་ཅིག་ ་མི་ཤོང་བས།  ེ་ཡང་ ་ཚག་མི་འ ར་བར་འཚལ་ཟེར་རོ།  ། ང་ ང་ བ་

གཞོན་ ས་ ་མ་ངན་པ་བ ག་ ེ་ལ་ཁ་རིང་ ་ ེས་པ།  ེ་གཟིགས་ཤིག  ཤིག་ཡན་གོས་མཐར་

བཞག་ན་མགོ་བོར་འཛག  ི་ ་ ང་ལ་ མས་ན་ཁ་ལ་ ག  བོན་པོ་ ར་ ར་ན་ ེའི་གོང་ ་

མཆོང་།  དེའི་ གས་ནི་ད་ ་ཡང་ཁ་ལན་ ར་ ོད་ ིས་གདའོ་ ད།  ་ཨ་ཙ་རས།  བོན་པོ་ལ་

ེད་མི་ན་ན་བ་དགའ།  ན་བ་ཤི་ན་དགའ།  ཤི་བ་འ ར་བ་དགའ་བས་གསོན་འ ེ་ངོ་ནག་ ེད་

རང་ཡིན།  གཞན་ ི་འ ེ་འ ལ་ཨེ་རེ་མཚར་ཟེར་རོ།  །དེར་ ་ཆེན་ ན་པ་ནམ་མཁས་ ་ཨ་ཙ་

ར་ལ་ག ངས་པ།  ་གར་བན་དྷེ་ ིང་རེ་ ེ།  ཐབས་བཙས་ ས་ལ་གཞོབ་གོས་གོན།  ག་ ་

ཟེར་ཞིང་ ་ ིང་བ ད།  དངོས་ བ་ཟེར་ཞིང་མི་ཤ་ཟ།  ་འ ལ་བོན་ལ་དཔེ་ ངས་ནས།  ེ་

བོ་འ ར་བའི་ངོ་ཚ་མེད།  ང་བདག་ག ང་འཛན་ ོགས་ཆ་ཡིས།  ི་མར་ངན་སོང་མི་བ ད་

དམ།  བདག་ནི་གཉིས་འཛན་མཐའ་དང་ ལ།  ག་ ་རང་ཁར་མི་ ོད་དོ་ག ངས་ནས།  ོ་

བ་ ིན་པོའི་ཁ་གནོན་ལ་ ་འ ལ་ ིས་གཤེགས་སོ།  །དེ་ ས་བོད་འབངས་ མས་ ིས་བན་དྷེ་

ལ་མཐར་ ིན་གསང་སེམས་ ི་ བ་མཐའ་མེད་པར་ཡིད་ཆེས་སོ།  །མེ་ཉག་ ེ་ཚ་མཁར་ ་ན་རེ།  

ད ས་ནས་ ོན་ ང་མཐའ་ ་ཡོན་ཏན་འཆར་ག ངས་ནས།  མ་པ་ ང་གི་ ིམ་ཤོད་ ་

གཤེགས་སོ།  །བ་གོར་བཻ་རོ་ཙ་ན་ལོ་པཎ་ ི་ ད་ ་ ར་བ་ཡང་།  བན་ ོན་ ི་མིག་ ་མ་ཤོང་བ་

ེ༑  ཐབས་ ིས་ཚ་བ་རོང་ ་ གས་པས།  བ བས་ ང་མི་བ བས་ག ང་ ང་བོན།  ངས་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ང་མི་འ ོངས་དམ་པའི་ཆོས།  མཐའ་མི་གོས་ ོན་གོན་ལ་ ོག་ བས་འཚལ་ག ངས་ནས་

གཤེགས་སོ།  །ཀ་བ་ནག་པོའི་ ད་འ ེལ་ལས།  དེ་ ར་བོན་བ བས་པས་ ེ་ཡང་ ་ཚ་ ང་

ཞིང་།  བོད་འབངས་སིལ་ ར་འ ོ།  ཆོས་རང་ལ་ཡང་ ེ་ཚན་ ་ ེ་ནས་ ོད་པ་འ ང་བར་

འ ར་ཞེས་ ང་བ ན་ཅིང་།  དེར་ལོག་ ོད་བྷོ་ཏི་ས་ འི་ཞལ་ནས།  བོད་ ་ ་ ེགས་ནི་མི་

འ ང་གིས།  སངས་ ས་བ ན་པ་ཉིད་ཁ་གཉིས་ ་ ེས་ཏེ།  ོད་པར་འ ར་བས་དེའི་ཚ།  ོབ་

དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤི་ལ་ ན་ ངས་ལ་ ོད་པ་ ེད་ ་ ག་ཅིག  ས་པས་ ོད་པ་ཞི་བར་འ ར་

ག ངས་ཏེ་ ས་འ ་བ བ་ ེ་ ོངས་སོ།  །དེ་ ེས་ཧ་ཤང་གི་བ ན་པ་དར།  ཧ་ཤང་ མས་ ིས་

ང་ མ་ ས་པ་ལ་སོགས་པ་མདོ་ ེ་ཟབ་མོ་ མས་ ན་ ངས།  བ ན་བཅོས་བསམ་གཏན་

ཉལ་བའི་འཁོར་ལོ་དེ་ལ་ ོབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤི་ལ་ ན་ ངས་ནས་ ོད་པ་ ོང་བ་བསམ་གཏན་

ི་ལན་ལ་སོགས་ ས་ནས་བ ད་པས།  ོབ་དཔོན་མ་ བ་ ེ་མེ་ཏོག་ ེང་བ་ ལ་ལོ།  །དེར་

ལ་པོས་ ་བ་ ་ བ་ ི་ གས་བ ང་།  ོད་པ་ཆོས་ ོད་བ ་དང་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་ལ་ ོབ།  

ཧ་ཤང་གི་ གས་ ེད་ ་མི་དབང་ག ངས་ཏེ།  ཧ་ཤང་ ་ ལ་ ་བ ངས།  དཔེ་ མས་བ ས་

ཏེ་གཏེར་ ་ ས་སོ།  །དེ་ཡང་ཧ་ཤང་གི་ མ་ ས་པས་ ེན་འ ེལ་འ ིགས་པས།  ིས་ ་ངའི་

བ ན་པ་ཡང་འོང་བར་ཡོད་ག ངས་ནས།  ད་ ་ཧ་ཤང་བ ན་པ་ཡང་ཡོད་པར་བཤད།  ས་

ིས་ཧ་ཤང་གི་ འི་ཤན་པ་མི་བཞིས་ ོབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤི་ལའི་མཁལ་མ་མཉསེ་ཏེ་བ ོངས་སོ།  ། 

ད་ ་ཡང་བན་བ ན་ནང་དམེ་ ེད་ཅིང་ཆོས་ ོད་ ི་ཁར་ཤི་བའི་དམ་འ ེ་ཡང་དེ་ནས་ ང་།  

དེར་ ལ་པོ་ཡང་ ་ཚ་ ང་ ེ་ ་བ ་ ་ད ་པ་ལ་གཤེགས་སོ་ཞེས་པ་ མས་ ང་གཏེར་དང་

མ་འ ེད་གཉིས་མ ན་པར་བ ན་པའོ།  །ངན་ གས་བ ས་པའི་ ད་ལས།  མ་ ིམ་ཤང་ཟ་

མོང་ ང་དང་།  བ ན་མོ་ཚ་ ང་ཟ་དམར་ ན་ ིས་ ག་བཏང་ནས།  མངའ་བདག་ མ་ ་ ་

ག་པ་ལ་བ ོངས་སོ་ཞེས་དང་།  བ གས་ ང་ལས།  མ་ ས་ཞལ་མ་འཆམ་པར་ཟས་ངན་

གཏོང་རེས་ ང་།  ེའི་ག ང་ ད་ལད་ཅིང་མི་ཁས་ཕོག་ཅེས་སོ།  ། ི་ ོང་གི་ ས་ ་ཝེར་

བཙད་པོ་དང་།  ་ ག་བཙད་པོ་དང་།  ་ནེ་བཙན་པོ་དང་ག མ་མོ།  ། ་ཝེར་ཁམས་གཞི་

ངན་པས་ནེ་ར་མཇིང་ཡོན་ ང་ཟེར།  ོ་ ག་ ་དགོངས་པ་ལ་བ གས་སོ།  ། ས་དེར་པད་

འ ང་གིས་ གས་ གས་བ ང་།  བྷོ་ཏི་ ་ ས་མདོ་ གས་ཡིན་ཟེར་བས་དབང་ ེད་ལོག་ཆོས་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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བ མས།  ཆོས་དེ་ཡང་ ེ་རིས་གཉིས་ ་ཆད།  ་ ་པད་མ་ཡང་ གས་ཆད་ཨོ་ ན་ ལ་ ་

གཤེགས།  བྷོ་ཏི་ ་ ས་བོན་བ བས་ད ་ཡོག་གིས་ཧས་པོ་རིའི་འདབས་ ་རིམས་ནད་ ིས་

ས་ཚལ་པ་བ ད་ ་གས་ནས་ཤི  ཆོས་ ི་ གས་པ་ མས་ ིས་འདི་ནལ་ ་ཡིན་པས་ ར་ས་

ེང་བཞག་ན་བོད་ལ་མི་བདེ་འ ག་པ་འོང་ཟེར་ནས་ ར་ཡང་མཆོད་ ེན་དམར་བོའི་ཐོག་ ་

བཞག  ིས་ ་མཆོད་ ེན་ཞིག་རལ་ ས་ ར་ས་ ེང་ ་ཐོན་པས་བོད་ ་འ གས་པ་དང་མི་

དགེ་བ་ ་ཚགས་ ང་ ད།  པད་མའི་ ང་བ ན་ལ།  མཆོད་ ེན་ཐོག་ནས་ཐོད་པ་ ིས་གཡེང་

ཟེར་བ་དེའོ།  ། ་ནེ་བཙན་པོས་ ་ཕོ་ ག་ལ་ ལ་ ིད་བ ང་ ེ།  བསམ་ཡས་ ་མཆོད་པ་ཆེན་

པོའི་གཞི་བ གས།  བོད་འབངས་ ི་ ོགས་ ག་ལན་ག མ་བ མས།  ཆབ་ ིད་ལོ་གཅིག་དང་

་བ་བ ན་ ་མཛད་དེ།  བ ་བ ན་པ་ལ་ མ་ ིས་ ག་བཏང་ ེ་འདས་སོ།  །དེར་བན་དྷེས་

འ ར་བས་ ་མ་ ག  བན་དྷེར་འ ར་ ག་མེད་པ་བོན་ལ་དཔེ་ ངས་པས་བོད་འབངས་ མས་

ཡིད་མ་ཆེས་སོ།  ། ན་པ་ནམ་མཁས་ མ་ཤེས་བ ག་ གས་ཕབ་པས།  ེ་ཡང་བོན་ལ་ གས་

ཆེས་ནས།  གཤིན་འ ར་ ི་བོན་པོ་མེད་ན་གཤིན་པོ་ལ་གནས་མི་ངོ་བར་འ ག་ག ངས།  བོན་

མགོ་གཡོ་བ་ལ་འ ར་བོན་ འོ།  །ད་ ་ཡང་ ལ་པོ་ ་ནེའི་ ེ་འ ར་ ་བའི་བོན་ཡོད་དོ།  ། 

ས་དེར་ཨ་ཙ་ར་ འི་ ལ་མཚན་དང་།  ག བ་ནམ་མཁའི་ ིང་པོ་ལ་སོགས་པས་བོན་ལ་དཔེ་

ངས་ནས།  ་འ ལ་ཞི་ ོའི་གནས་ ང་ལ་སོགས་མཛད་དོ།  ། ་ ག་ནི།  འ ེལ་གཞི་ལས།  

ཞང་ ་ནམ་ ་ ང་གི་ ་བཙན་བཞེར་ད ་རིང་ ་བ།  ་ ས་ ་ ག་བཙད་པོའི་ ག་ ་ ང་

ནས།  ་ ས་དེ་ལ་བཀའ་ཆད་ཕབ་ ེ།  ལ་ ་བ གས་པའི་དབང་མེད་པར་ ་ ོར་ གས་

སོ༑  ༑དེ་ནས་ཡབ་ ི་ ོང་ ེ་བཙན་ད ང་ ་གཤེགས་ནས།  ས་ ་ ོ་ནས་ ན་ ངས་ནས་

ལ་སར་བཏོན་ ས།  བོད་འབངས་ལ་ གས་ ག་ནས།  ཡབ་ ི་དཀོར་མཛད་ནས།  བོན་ཆོས་

ན་དང་བཟོ་ ད་པར་ཅན་ མས་བ མས་ནས།  ང་པོ་ ེར་ ་མེད་དང་འ ོགས་ཏེ།  ་ ོ་

ག་གཅལ་ ་གཏེར་ ་ ས་སོ།  །ཞེས་དང་།  བ གས་ ང་ལས།  བོན་ལ་ད ེས་པའི་ ་ ས་ ་

ོར་ གས་ཅེས་སོ།  །དེ་ལ་ ས་ ་འ ངས་ཏེ།  ི་ ེ་ ོང་བཙན་རལ་བ་ཅན།  གཙང་མ།  ི་

དར་མ་ ་ མ་བཙན།  ་ ེ་ ན་ བ།  ི་ཆེན་པོ་དང་ །  རལ་པ་ཅན་ ་བསོད་ཆེ་ ེ།  འཛམ་

ིང་ མ་གཉིས་ཆབ་འོག་ ་བ ག  ད ང་ལོ་བཅོ་བ ད་ལོན་པ་ལ།  འོན་འཇང་ ོའི་ཕོ་ ང་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ད ་ཐོག་བ ིགས།  ཁ་ཆེ་ཛ་ན་མི་ ་ ན་ ངས་ནས།  ར་བ ར་བ་ མས་ ད་གསར་བཅད་

ིས་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང་།  བཀས་བཅད་ མ་ག མ་མཛད་དེ།  ེ་པ་ ེ་ ག་ ་གཞི་ཐམས་ཅད་

ཡོད་པར་ ་བ་ལས་གཞན་དང་།  གསང་ གས་ མས་མ་ ར་ཅིག་ཅེས་བཀས་བཅད་དོ།  །ཐ་མ་

ེ་དང་ ང་དང་ ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ ་གར་དང་མ ན་པར་བཅོས་སོ།  །རབ་ ་ ང་བ་རེ་རེ་

ལ་འབངས་མི་ ིམ་བ ན་བ ན་ ལ།  ད ་ཐོད་གདན་ ་འདིང་།  ཞབས་ ི་བོར་ལེན་ནོ།  ། 

དེའི་ ས་ ་ཡང་བོད་ལ་ནད་ ག་གིས་མི་བདེ་ ་ཚགས་ ང་ནས།  ་ནག་གི་ག ག་ལག་

བ ིས་པས།  ཡབ་མེས་ ི་བོན་བ བས་ནས་ཆོས་ ད་པས།  ཆོས་ ི་ནས་ ་གར་ ི་དམ་འགོང་

འ ངས་པས་ལན།  ད་ ་ཁང་བཤིག  བན་དྷེ་ གས་ན་ཕན་ཟེར།  དེ་ལ་ ་ ས་ན་རེ།  ་

བཤིགས་ ་ཡབ་མེས་ ི་ གས་དམ་ཡིན།  མཁན་པོ་ལ་ ོན་ཕབ་དམེ་ ིགས་པས།  བོན་པོ་ ན་

ངས་ལ་ ར་བཏེག་པ་ལས་མེད་ག ངས་ནས།  གཅོའི་བོན་པོས་ ་ ད་བཏང་།  འོན་འཆང་

་བོན་ ི་གསས་ཁང་ ང་ ་ཞིག་བ ིགས།  ད་ ་ཡང་ཡོད་པར་བཤད།  ེ་བ ད་བཅོས་པས་

ནམ་མཁའ་རང་འ ོས་ ེད་པ་ ང་།  ་འ ེའི་ཁ་བག་ཙམ་ལོན།  ་ ས་ ོ་བོར་མཐོང་།  ང་

པོ་ ག་ ་ ན་ག ག་གིས་ ེའི་ ་ ང་།  མ ་ གས་ནི་འ ན་ ི་ ་མིག་ ེན་ ་བ ར་རོ།  །དེ་

ན་ངོ་མཚར་ ེས་ཏེ།  ་ ས་ ི་ཞལ་ནས།  བོན་འདི་གཉན་ལ་མ ་ཆེ་བས།  ངའི་ ར་ ར་

གཙགས་ ེར་ག ངས་ནས།  ར་ ར་རོ།  ། གས་དམ་ནི་ཆོས་ལ་མཛད་དོ།  །རབ་ ང་ མས་

ལ་ཆབ་ ིད་ ལ་བས།  ོན་པོ་ཆོས་ལ་མི་དགའ་བ་ མས་ ོས་ཏེ།  ཆོས་ ིམས་བཤིག་པའི་ ོག་

ཆད་ ས་ནས།  ་ ས་གཙང་མ་རབ་ ་ ང་བ་ ོ་མོར་ གས།  བ ན་མོ་ངང་ ལ་མ་དང་བན་

དེ་ཆེན་པོ་དཔལ་ ི་ཡོན་ཏན་གཉིས་ནལ་བཤམ་པར་ ་མ་བ ག་ ེ།  བན་དེ་ཆེན་པོ་བ མ།  

བ ན་མོ་ ེབས།  བཙད་པོ་ཡང་ད ང་ལོ་ ག་ ་ ་མོ་ ་ལ།  དབལ་ ལ་ཏོ་རོ( ས་ ག་ ་ཡང་

ཟེར)དང་།  ཅོ་རོ་ལག་ ་གཉིས་ ིས་ཞལ་ ག་པར་ག ས་ཏེ་བ ོངས་སོ།  །དེ་ནས་ག ང་ ི་དར་

མ་ ་ མ་བཙན་ལ་ ལ་ས་གཏད།  དབལ་ ལ་ཏོ་རོ་ནང་ ོན་ ་བ ོས།  ོན་ ་ནམ་ ་ཚ་ ི་

ག མ་ལ་སོགས་ ིས་ཆོས་ ིམས་དང་འགལ་བ་མང་ ་ ས།  ལོ་པཎ་ ིས་ཆོས་བ ར་བའི་ ་

ཞིག་ ེ།  བ ར་འ ོ་ལ་ལ་འོན་འཇང་ ོའི་ཕོ་ ང་ལ་རབ་གནས་མ་ བ་པར་ ས་ནས་ བ་བོ།  ། 

དེ་ནས་བཙན་པ་ོན་སོ་ལོན་པ་དང་ གས་ ་གདནོ་གསོལ་ཏེ།  རབ་ ་ ང་བ་ ན་ཕབ།  བ ན་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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པའི་ གས་འབོར་ ་མ་འདོད་པ་ ན་མདའ་ག ་བ ར་ནས་ ོན་པ་ལ་བཏང་ངོ་།  །མི་ཉན་པ་

མས་བསད་དོ།  ། ་ ་ ་ནེ་བ ལ་མ་ ས་པར་ ེ་ཐེམ་ལ་བ ག་ ེ་ ས་པའི་ ོ་ལ་འདག་

པའི་ཞལ་ ས་ནས།  བ ན་པ་ཆང་འ ང་བའི་རི་མོ་ ིས་ཏེ་བཞག་གོ  །བསམ་ཡས་དང་ར་མོ་

ཆེའི་ ོ་ལ་འདག་ཞལ་ ས།  པོ་ཏི་ཕལ་ཆེར་ ་སའི་ ག་ལ་ ས་ཏེ་བོད་ ་ཆོས་ ི་ ་མེད་པ་ལོ་

བ ན་ ་ ང་།  དེ་ ས་བཙད་པོའི་ ་ ང་ འི་ གས་མཁན་ ང་ང་དཔལ་ ི་ཡོན་ཏན་ ིས་

མཛད།  མ ་ གས་གཤང་ ག་ལ་བ བ་པས་ ་ ོལ་བ་དང་།  ་ལ་ཞོན་ནས་བར་ ང་ལ་

འ ར་རོ།  ། ས་དེ་ཙམ་ན་བཙད་པོ་ལ་ཉེས་ ོན་ ང་གིས་དོགས།  ང་ང་དཔལ་ ་ ང་ལ་

བཞག་པ་མ་གཏོགས།  བོན་ ི་བ ན་པ་ཡང་མེད་དེ།  རབ་ ང་གི་ གས་འབོར་ ་མ་འདོད་པ་

མས་ལ།   མདའ་ག ་དང་ ་གཤང་བ ར་ནས་ ོན་པ་ལ་བ ངས་ཟེར་བ་ ང་བས་སོ།  ། 

དེ་ནས་ཡེར་པའི་ ་རི་ ིང་པོ་ན།  ་ ང་དཔལ་ ི་ ོ་ ེ་ ོམ་ ིན་ཡོད་པས་ཚར་ནས།  

ལ་པོ་ལ་ ིང་ ེ་ ེས་ཏེ།  ་དང་ ་གོས་དར་མ ང་ ན་དཀར་པོ་ལ་སོལ་བས་ གས་ནས།  

ང་ས་ཐེལ་ནག་པོ་ཡིན་ང་ ལ་པོ་ལ་མཇལ་ཟེར།  དེར་མཇལ་ཁ་བཏང་བས།  བཙད་པོའི་ གས་

ཀར་མ ང་བ ན་ནས།  ཡར་གཙང་ ི་གཙང་འཛམས་སར་ ོས་ཏེ།  ཡར་གཙང་ལ་བ ལ་ནས་

ང་བར་ཐེལ་ འོ་ཡིན་ཟེར།  ི་གཙང་ལ་བ ལ་ནས་གནམ་ཐེལ་དཀར་པོ་ཡིན་ཟེར་རོ།  །དེར་

ཆས་ཀ་ མས་ ས།  འི་ ་ ོག་ ེགས་ནས་བཏང་ ེ།  བ་ ག་ ་ གས་ཏེ་ ོ་བ ིགས་ཏེ་

ད་ཆོམ་མེར་བ ད་དོ།  ། ོག་གཅོད་ ི་ལས་ ས་པས་ཆོས་ ི་འ ལ་ ད་ཡང་དེ་ནས་ཆད་དོ།  ། 

ཆོས་བ བས་པས་ ལ་པོ་མི་མ་ཡིན་ ིས་བ ོངས་ཞེས་ ན་ ་ གས་སོ།  ། ལ་པོ་ ེན་པ་ ང་

དང་འ ་བས་ ང་དར་མ་བཏགས་སོ།  །བཙད་པོ་དེ་ ི་ ོད་ ་ཤོར་བས་ད་ ་ ེ་ གོ་འབངས་

ིས་གཅོད་པ་ ང་ངོ་།  ། ང་དར་མའི་བ ན་མོ་ཆེན་མས།  ང་ལ་ ས་ མ་པ་ཡིན་ཟེར་ནས།  

ེད་པའི་བར་ ་བལ་བ ག་ནས།  ་ ང་བཙལ་ཏེ་ང་ལ་འདི་མདང་ ེས་པ་ཡིན་ ས་ཏེ་

བ ན་པས།  ོན་པོ་ མས་ན་རེ།  མདང་ ེས་པའི་ ་ ང་ལ་སོ་མི་འོང་ན་ཡང་།  མ་ ི་

བཀའ་བ ན་ ་ ག་ཟེར་ནས།  མ་བ ན་ ་ གས་སོ།  །དེའི་ ས་ ི་ ེ་མགོན་པོ།  དེའི་ ས་

མགོན་ ན།  དེ་ལ་ ས་རིག་པ་མགོན་དང་།  ཉི་འོད་དཔལ་གཉིས།  རིག་པ་མགོན་ ི་ ས་ ི་ ེ།  

དེའི་ ས་འོད་པོ།  དེ་ལ་ ས་ག མ་ཨ་ཙ་ར་དང་།  མགོན་པོ་བཙན་དང་།  མགོན་པོ་ ེགས་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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སོ༑  ༑ཉི་འོད་དཔལ་ ི་ ས་མགོན་ ོད།  དེའི་ ས་ ོང་ཡེ་ཤེས་ ལ་མཚན།  དེ་ལ་ ་མོ་ ་ཁང་

མ་ ང་ ེ་ཆེ་ ད་དོ།  །བ ན་མོ་ ན་མའི་ ག་ལ་ ས་ཤིག་འ ངས་པ།  ཆེན་མས་བསད་དམ་

ོགས་ ིས་དོགས་ནས།  ཉིན་མོ་ཉི་མའི་འོད་དང་མཚན་མོ་མར་མེའི་འོད་ ན་མི་ཆད་པར་ ས་

ཏེ་ ང་བས་འོད་ ང་ ་བཏགས་སོ།  །འོད་ ང་དང་ མ་བ ན་གཉིས་དམེ་འ གས་ཆེན་པོ་

ང་ ེ།  མ་བ ན་ ི་ད ་འ ོ་ཁམ་ ས་བཅད་ནས།  ཇོའོ་འ ོ་ཞེས་བཏགས་སོ།  ། ་ ས་

འོད་ ང་གི་རིང་ལ།  ་ ི་ཐོག་ ལ་བས་ ་ ང་།  མ ་ གས་ནི་ ་ ག་གནམ་ལ་ ར་བས།  

གནམ་ཐེལ་དཀར་པོའི་ ེ་ནས་བ ང་ནས།  གཉེ་ཙ་རེ་རེ་འོང་བར་ ས།  འོད་ ང་ཡང་ ག་ ་

རེ་ག མ་པ་ལ་ ོངས་སོ།  །འོད་ ང་གི་ ས་ ེ་དཔལ་མགོན་བཙན།  དེའི་རིང་ལ་ ང་ ོང་ ེད་

པ་ ང་།  ས་ ་འ ངས་ཏེ་འཐོར་ནས།  དེ་མན་ཆད་ ལ་ས་ཤོར་ཏེ།  ཀོ་རོན་ ི་བཙད་པོར་

སོང་ངོ་།  །དཔལ་མགོན་བཙན་ ི་ ས།  བ ་ཤིས་ ེག་པའི་དཔལ་དང་།  ིད་ ེ་ཉི་མ་མགོན་

གཉིས་སོ།  །བ ་ཤིས་བ ེགས་པས་ ལ་ས་བ ང་ ེ།  དེ་ལ་ ས་ག མ།  ཆེ་བ་དཔལ་ ེ་ ང་

ཐང་ ་ ོན།  བར་པ་འོད་ ེ་ཉང་ ོད་ ་བ གས།  ང་བ་ ི་ ེ་ཤང་ ་ ོན་ཏེ།  ད་ ི་ ེ་

ག མ་ ་ གས་སོ།  །ཉི་མ་མགོན་མངའ་རིས་ ་ ོན་ནས།  ་རོང་གི་ ་མཁར་ཉི་བ ང་

བ ིགས་ནས་ཆབ་ ིད་བ ང་ ེ།  དེ་ལ་ ས་ག མ།  ཆེ་བ་དཔལ་མགོན་ ིས་མང་ ལ་བ ང་།  

བར་པ་བ ་ཤིས་མགོན་ ིས་ ་རང་བ ང་།  ང་བ་ ེ་ག ག་མགོན་ ིས་ ་གེ་བ ང་ནས།  

ོད་ ི་མགོན་ག མ་ ་ གས་སོ།  ། ེ་ག ག་མགོན་ ི་ ས་ཁོ་རེ་དང་ ང་ངེ་གཉིས་སོ།  །དེ་ 

ནི་བཙད་པོ་ ོད་ ་འཕེལ་པའི་ལོ་ ས་སོ།  །དཔལ་ ེའི་ ས་ ི་དམར་པོ་བཙན།  དེའི་ ས་འོད་

ཟེར་ ེ།  དེའི་ ས་བདེ་ ོད་ ེ།  དེའི་ ས་དབང་ ེ།  དེའི་ ས་བཙན་ ེ།  དེའི་ ས་ ་འདོལ་

ལེའི་རིང་ལ་ཁབ་ ི་ ་མཁར་བ ིགས།  དེའི་ ས་དབང་ ག་ ེ།  དེའི་ ས་ ོབ་པ་ ེ།  དེའི་

ས་མགོན་ ེ་ ང་དམར།  དེ་ ས་མོན་དམག་ ང་ནས་ ལ་ཤལ།  ི་རིང་གི་མཚམས་ ་

ོངས།  བ ན་མོས་ མ་ ་ ོས།  ོ་དཔང་གཅིག་འ ངས་པ་བ ན་པ་ ེ།  དེ་དང་ཉི་མ་

འ མ་ ི་ ས།  འ མ་ ེ་མགོན་དེའི་རིང་ལ་ ོང་དཀར་བཏབ།  དེའི་ ས་ ་རིན་ཆེན་བཟང་

པོ༑  དེའི་ ས་བསོད་ནམས་ ན་པ་ཆོས་ ོང་ ེ།  དེའི་ ས་བ ་ཤིས་ ེ།  དེ་དང་ ན་དགའ་

འ མ་ ི་ ས་ ་རིན་པོ་ཆེ།  དེ་དང་ ལ་མོ་འ མ་ ི་ ས་ ི་ ལ་བསོད་ནམས་ ེ།  དེ་དང་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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སངས་ ས་བཟང་མོའི་ ས་ ི་ ་དབང་ ལ་མཚན་ནོ།  ། 

ག མ་པ་ ས་ ལ་ལ་གཉིས་ཏེ།  བཀའ་མ་དང་གཏེར་མའི་ལོ་ ས་སོ།  །དང་པོ་བཀའ་

མ་ལ་ཡང་གཉིས།  མཚན་ཉིད་པ་དང་བཏགས་པའོ།  །དེའི་དང་པོ་མཚན་ཉིད་པ་ལ་ཡང་གཉིས་

ཏེ༑  འ ལ་བ་དང་ གས་སེམས་སོ།  །དང་པོ་འ ལ་བ་ནི།  བོད་ ་བོན་ བ་ ས་ །  རབ་ ་

ང་བ་ མས་ ་མི་ཤིང་མི་ལ་གཤེགས།  ་ཟི་གསལ་བཟང་རབ་ ་ གས་ཆད་ནས།  ག་

དཀར་ ེ་འ ས་ ི་ ག་ ་འགོག་པ་ལ་ ོམས་པར་བ གས་སོ།  །དེ་ནས་ལོ་ཉིས་བ ་ཙམ་ལོན་

པའི་ ས་ན།  ལ་པོ་ལག་ངན་ ི་ །  ་མ ་ ་ཐང་ ་བ་ལ།  ་ ན་མང་གི་ཆད་པ་ཕོག་ནས།  

སོག་པོའི་ ལ་ ་ གས་ནས།  སོག་པོ་ ོང་དཔོན་དཔལ་འབར་ ི་ ་འཚས།  དེ་མེ་ཉག་གི་ ལ་

པོ་རབ་ ེ་འ ས་ ིས་བ ས་ནས་ ་ ིར་བ ག  སོག་པོའི་ ལ་ནས་ ེ འི་ ག་པ་ཞིག་གོན་

འོང་ནས།  མིང་སོག་པོ་ ེལ་ ག་ཅན་ ་ གས།  དེར་ ་འཚས་པའི་ ག་ ག་ གས་དཀར་ལ།  

མདོ་ནག་པ་ཞིག་འ ག་པས་ གས་ ་ ིན་ཙ་ན།  འི་གདན་ལ་བ གས་པ།  ན་བཟའ་རབ་ ་

ང་བ།  ད ་ ་ ན་འཐིབ་པ་འ ་བ་ཞིག་འ ག་ནས།  མཐོང་བ་ཙམ་ ིས་ལས་དག་ ེ།  ེས་

་ཆེན་པོ་དགོངས་པ་ ོད་པར་ ་ ས་པས།  ཅི་ཡང་མི་ག ངས་མི་ ེག་གོ  །ཡང་ནངས་པར་

ིན་ནས་ ས་པས།  ན་ ི་ ི་མ་འ ལ་ཙམ།  ཡང་དེའི་ ི་ཉིན་ ིན་ནས་ ས་པས།  ཞབས་ ི་

ད ིལ་འཁོར་འ ལ་ཙམ།  ཡང་དེའི་ ི་ཉིན་ ས་པས།  དགོངས་མཛད་དེའི་ཞལ་ནས་ ེ་མ་

ས་ལ་བར་ཆོད་ ོད་མིའམ་མི་མིན་ཅི་ཡི་ ེན་ག ངས།  ་ ི་ན་རེ།  བདག་དམན་པའི་ ས་

ཅན།  ག་པའི་ ོ་ཅན།  གཞན་ ིས་བདག་ ས་པ་ཞིག་ལགས་ ས་པས།  འོ་ན་ ོད་ ིས་བ ན་

པའི་ས་བོན་ ས་སམ་ག ངས།  བདག་ ང་ ེད་བཞིན་ ེད་པར་ ་ ས་པས།  ས་བོན་ ས་ན་

གེགས་མི་ ི་ག ངས་ནས།  རབ་ ་ ང་བས་ ེལ་ ག་ཅན་ ི་ ལ་མིང་ ིམས་འབར་ ལ་

ིམས།  ག ག་གཤེན་ ལ་བའི་ ལ་པ་ཡིན།  དེའི་ ོབ་ ་འདན་མ་ ་འབར་ ི་ །  ན་མ་

རིན་ཆེན་བ ང་གཡག་འཚས་པས་གཡག་ ག་ཅན་ ་ གས་སོ།  ། ལ་མིང་ ལ་བ་ག ག་ ད་

་ གས།  ང་ ོང་ ལ་བའི་ ལ་བ་ཡིན།  དེའི་ ོབ་ ་ ་བོན་དབལ་འབར་ ི་ ས་ མ་

ག ང་ ང་འབར།  ལ་མིང་ ལ་ ིམས་ག ག་ ད།  ག ག་ ས་ ་བོའི་ ལ་བ་ཡིན།  དེའི་

ོབ་ ་མ་ཡ་ཟི་ ོམ་འབར་ ི་ །  ཡ་ཟི་བོན་ ནོ།  ལ་མིང་ཤེས་རབ་ ལ་ ིམས།  ་ ་ ར་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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དགོངས་པ་རབ་གསལ་ཞེས་ ང་ཟེར་རོ།  །ཙ ་ཧེལ་པོའི་ ལ་པའོ།  །དེའི་ ོབ་ ་གཉོས་ཨ་རིན་

ནོར་མེད་མདོ་ ད་ ་འ མས་པས།  ་ཆེན་ ་ ར་དགོངས་གསལ་དང་མཇལ་ནས།  རབ་ ང་

མཛད་པས་ ལ་མིང་རིན་ཆེན་ ལ་མཚན།  ི་ ེ་འོད་པོའི་ ལ་པ་ཡིན།  དེའི་ ོབ་མ་གཉོས་

ག་ ེ།  ལ་མིང་ ན་དགའ་ ལ་ ིམས།  ང་ ང་ག ག་ ད་ ི་ ལ་པ་ཡིན་ནོ།  །དེའི་ ས་

་ཆོས་ བ་ ེ།  ་ ང་དཔལ་ ི་ཡོན་ཏན་ ིས་ཆོས་ ི་མེ་རོ་བ ང་ ེ།  ་ ང་གིས་གཉོས་ལ་

ེད་ ི་མཁན་པོ་ ་ཡིན་ ིས་པས།  ངའི་མཁན་པོ་ནི་ ་རི་དེལ་ག མ་ ི་ ག་ལ་ ་ ་ ར་

དགོངས་པ་རབ་གསལ་ཞེས་ ་བ་ཡིན་ཟེར་རོ།  །དེར་བོད་ ིས་ ོས་ ས་ཏེ།  གཙང་ནས་མི་བཞི་

ད ས་ནས་མི་ག མ་ ེ།  བ ན་ ིས་མདོ་ཁམས་ ་ ིན་ནས།  ་ ་ ར་ལ་ ོམ་པ་ ངས་སོ།  ། 

གཙང་པ་བཞི་ནི་ལོ་ ོན་ ོ་ ེ་དབང་ ག  ཚང་གི་ཤེས་རབ་སེང་གེ  འ་ཞ་ ལ་བ་ ོ་ ོས།  འ ེ་

ཡེ་ཤེས་ ིང་པོ།  ད ས་པ་ག མ་ནི།  ་མེས་ ལ་ ིམས་ཤེས་རབ།  ར ྴི་ ལ་ ིམས་འ ང་

གནས།  ་ཡེ་ཤེས་ ོ་ ོས་དང་ག མ་མོ།  །དེ་ཚ་ལ་མ་གཏོགས་པ་ནི།  ལ་ ོད་ག ང་ ོད་སེ་

དམར་ ི་མཁན་པོ་ ག་ ང་བ་ཡིན་ཏེ།  དེས་ ་གར་ ི་ ལ་ཀ་མ་ཤི་ལའི་ག ག་ལག་ཁང་ ་

ིམས་ ངས་སོ་ཟེར་ཡང་མཁན་ ོབ་མེད་པར་ག ག་ལག་ཁང་ ོང་ལ་ ིམས་ ང་ཐབས་མེད་

པས་ ངས་མེད་ ་ གས་སོ།  །གཞན་བོད་བ ན་ ན་བོན་ ི་མཁན་ ་ཡིན་ཏེ།  བོན་ ི་བཀའ་

གས་བཞི་གནང་བ་ནི།  འ ོ་འ ག་གི་ ས་ང་ ན་པར་ ིས་ག ངས་ནས།  ོར་ ་ ོན་པོ་

ེད་པ་དང་།  ག་ ་ང་ ི་ག ག་ ་ ན་པར་ ིས་ག ངས་ནས།  འི་མདངས་ ོན་པོ་ ེད་པ་

དང་།  གསོ་ ོང་གི་ ས་ ་ ན་པར་ ིས་ག ངས་ནས།  ཐང་བའི་མདངས་ ོན་པོ་ ེད་པ་དང་།  

ང་ཉལ་ ི་ ས་ ་ ན་པར་ ིས་ག ངས་ནས།  ཤམ་ཐམས་ ི་ཀ་བ་ ོན་པོ་ ེད་པའོ།  ། ས་

རེ་ཞིག་ན།  ཇོ་བོ་ ེ་ ་གར་ནས་བོད་ ་ ོན་པའི་ ས་ །  བོད་བ ན་ མས་ ིས་ ོམ་པ་ ོ་

པར་འཚལ་ ས་པས།  བོན་པོ་ལ་འ ལ་བ་ ང་ ས་ ་ ས་གཅིག་ལ་དར་རམ་རིམ་ ིས་དར་

ག ངས་པས།  ས་གཅིག་ལ་མེ་མཆེད་པ་བཞིན་དར་ལགས་ ས་པས།  འོ་ན་ ང་ བ་སེམས་

དཔའི་ ོམ་པ་ཡིན་པར་འ ག་པས་ ོ་མི་དགོས།  ད་ ་བོད་བ ན་ ན་ཡོད་པར་ ་བའི་ ེ་

ཡིན།  ང་ཕལ་ཆེན་པའི་ ེ་ཡིན།  ངས་ ོས་ན་ ེ་པ་གཉིས་ ་ཆད།  ས་མི་བདེ་བ་ཡིན་ག ངས་

ནས་ ོད་ ་མ་གནང་བ་ལགས་སོ།  །དེར་བོན་ ི་བ ད་པའི་ ང་ནི་གཉོས་ ག་ ེ།  དེའི་ ོབ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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མ་ ན་པའི་ ལ་པ།  ོ་ཚང་འ ག་ ་དང་།  འོད་ ་གསལ་འབར་ ི་ ལ་པ།  ཤེར་བ ན་

ག ང་ ང་ ་ ད།  དེའི་ ོབ་ ་ཡེ་ཤེས་ ལ་ ིམས་ ི་ ལ་པ།  ར་བ ན་ག ང་ ང་ ལ་

མཚན།  དེའི་ ོབ་མ་ག ང་ ང་ ལ་ ིམས་ ི་ ལ་པ།  འཚ་བ ན་ནམ་མཁའ་ ལ་མཚན།  

དེའི་ ོབ་ ་ག ག་ ད་ ལ་ ིམས་ ི་ ལ་པ།  ག ང་ ང་གི་ག ང་ལ་ཇོ་ག ང་གི་མཚན་

ཅན་ནོ།  །ཞེས་པ་ མས་འ ལ་བ་ ིང་ གས་ལས་ག ངས་སོ།  །འཚ་ག ང་གཉིས་ ི་ ོབ་མ་

ེ ་དང་ མ་པ་གཉིས་ཡིན་ཏེ།  གསེར་ཐོག་ ེ་འ མས་ ི་ ལ་པ་ལས།  ེ འི་ག ང་འཛན་

འ ལ་བའི་མཚན་ཞེས་པས།  དམ་པ་རི་ ོད་པའོ།  །ལེགས་ཏང་ ང་པོའི་ ལ་པ་ལས།  མ་

པའི་ག ང་ལ་ ལ་ ོའི་མཚན།  ཞེས་པས་ མ་པ་ ལ་ ོའོ།  །དེ་ནས་ ་ ་ ་ག མ་གཤེན་དང་

བཞི་ ་ ེས་ཏེ།  གཤེན་ ི་འ ལ་ ད་ནི།  རི་ ོད་པའི་ ོབ་མ་ཡར་མེ་བ་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་ཏེ།  

ང་བ ན་ལས།  ཁའོ་གངས་བཟང་ཤར་མ ལ་ །  །ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་ ་བ་འ ང་།  །དེ་ཡང་

ང་ཡིས་ ིན་ ིས་བ བས།  །ཞེས་སོ།  །དེའི་ ོབ་མ་གཤེན་ནམ་མཁའ་ ལ་མཚན།  ལི་ ི་ཧ་རའི་

མ་ ལ་ནི།  ནམ་མཁའི་མཚན་ཅན་ ང་ ོང་འ ང་།  དེའི་ ོབ་ ་གཤེན་ཡེ་ཤེས་ ལ་མཚན།  

དེའི་ ོབ་ ་གཤེན་ ོ་ ོས་སེང་གེ  དེ་ཁམས་ ་འདས་ནས་འ ལ་ ད་ཆད་པ་ལས།  མ་ ོན་

་འ མ་དང་།  ་ ོན་དར་མ་ལ་མཁན་ ོབ་མཛད་ནས།  གཤེན་ ོན་ ོ་ ོས་ ལ་མཚན་ ིས་

རབ་ ང་མཛད།  དེའི་ ོབ་མ་ཡེ་ཤེས་ ོ་ ོས།  དེའི་ ོབ་མ་བསོད་ ལ་དཔལ།  དེའི་ ོབ་མ་

གཤེན་ མ་དག་ ི་མེད་དེ།  ང་བ ན་ལས།  ད ་རིགས་གཤེན་ ི་ག ང་ ད་ལ།  ། ོ་ ོས་

རིག་པའི་ ལ་ཅན་དང་།  །རིག་འཛན་ ལ་འཛན་ མ་ག མ་འ ང་།  །ཞེས་སོ།  ། 

འི་བ ད་པ་ནི།  མ་བ ན་ ལ་ ོའི་ ོབ་མ།  ་ཤ་ ེ་བ ན་ཡིན་ཏེ།  ང་བ ན་

ལས།  ཧ་ ི་ཧང་ནམ་ ལ་པ་ལས།  ། ་ཡི་ག ང་ལ་ ེ་ཡི་མཚན།  །དེའི་ ོབ་ ་ ་ ོན་ཉི་ ལ་

ཡིན་ཏེ།  ོང་ ང་མ ་ཆེན་ ལ་པ་ལས།  ། ་ལ་ཉི་མ་ ལ་མཚན་འ ངས།  །དེའི་བར་ ་

བ བ་པ་འཆལ་ཏེ།  འ ལ་བ ད་ཆད་པ་ལས།  གཤེན་ནམ་མཁའ་ལ།  མེ་གཉོས་གཉིས་ ིས་

ིམས་ ངས་ཏེ།  ང་ཡི་ ིན་ ིས་བ བས་པའི་ །  ། ས་པ་མེ་ལ་དཔལ་ཞེས་འ ང་།  །ཞེས་

དང་།  མཁས་པ་ ་ ང་ ལ་པ་ནི།  །གཉོས་ ི་ག ང་ལ་ ལ་ ིམས་མིང་།  །ཞེས་སོ།  །གཡོར་པོ་

མེ་དཔལ་ ི་ ོབ་མ།  འ་ཞ་བ ད་ ི་ ལ་མཚན་ཡིན་ཏེ།  ཞང་ ང་ ་ ིའི་ ལ་པ་ནི།  །འ་ཞའི་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ག ང་ལ་བ ད་ ིའི་མཚན།  །དེའི་ ོབ་མ་འ་ཞ་ ོ་ ོས་ ལ་མཚན་ཡིན་ཏེ།  ིས་པ་ ེར་མེད་

ལ་པ་ནི།  །འ་ཞའི་ག ང་ལ་ ོ་ ོས་མཚན།  །དེའི་ ོབ་མ་ ་འ ལ་བ་ ལ་མཚན་ཏེ།  ་ཡི་

བ ད་པ་འཛན་པ་ནི།  །འ ལ་བ་ ལ་མཚན་ ་བ་འ ང་།  །དེའི་ ོབ་མ་ ་ ལ་བ་ག ང་ ང་

ཡིན་ཏེ།  ལ་བ་ག ང་ ང་ ེ་བ ན་ ་ ེད་ མས།  །བདེ་གཤེགས་ མ་ ལའ ོ་བའི་དོན་ལ་

ོན།  །དེའི་ ོབ་མ་ ་ནམ་མཁའ་འོད་ཟེར་དང་།  ་ ོན་བསོད་ནམས་ ལ་མཚན་གཉིས་ཏེ།  

དེ་ནས་ ་ཡི་ག ང་འཛན་ནི།  །ག ང་ ང་ནམ་མཁའི་མཚན་ཅན་ ིས།  །བ ན་པ་ ེལ་བ་

ངས་མང་འ ང་།  །དེའི་ ོབ་མ་ ་ ོན་བསོད་ནམས་ ོ་ ོས།  ན་པ་ནམ་མཁའི་ ལ་པ་

ལས།  ། ་ཤ་བསོད་ནམས་ ོ་ ོས་མཚན།  །ཉ་ཕག་ ང་པ་ ིག་པོ་ཆེ།  །དེ་སོགས་སེམས་ཅན་

འ ེན་པའི་དཔལ།   །ཞེས་ག ངས་སོ།  ། 

འི་འ ལ་བ ད་ནི།  ཡར་མེ་བ་དང་།  གཤེན་ ོན་ནམ་མཁའི་ ོབ་མ།  ་ཡེ་ཤེས་རིན་

ཆེན།  ་ཏིང་ཧ་རའི་ མ་ ལ་ཞིག  །གཡས་ ི་ག ང་ལ་ར ྣའི་མཚན།  །དེའི་ ོབ་མ་ ་ཡས་

ཁང་སར་ གས་པ་ ལ་མཚན་ཡིན་ཏེ།  ཉི་མ་ ོ་ཤར་མཚམས་ནས་ནི།  ། ་ཡས་ གས་པའི་

མཚན་ཅན་འ ང་།  །དེའི་ ོབ་མ་ ་ཡས་ ལ་མཚན་དར།  ཁོད་ ངས་ང་ཡི་ ལ་པ་ནི།  ། ་

ཡས་ ལ་མཚན་དར་ཞེས་འ ང་།  །དེའི་ ོབ་མ་ ་ནམ་མཁའ་ ལ་མཚན་དང་།  ནམ་མཁའ་

ག ང་ ང་གཉིས།  དེའི་ ོབ་མ་ ན་ བ་འོད་ཟེར།  དེའི་ ོབ་མ་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་ལ་སོགས་

པ་ཡིན་ནོ།  ། 

འི་འ ལ་བ ད་ན།ི  ཡར་མེ་བའི་ ོབ་མ།  ་འོད་གསལ་ ལ་མཚན།  ང་བ ན་ལས།  

ག ག་གཤེན་ ལ་བའི་ ལ་པ་ལས།  ། ་ཡི་ག ང་ལ་འོད་གསལ་མཚན།  །དེ་དང་གཤེན་ ོན་

ནམ་མཁའི་ ོབ་མ།  ་ ོན་ཡོན་ཏན་ ལ་མཚན་ཡིན་ཏེ།  ཐང་མ་འོད་ ལ་ ལ་པ་ལས།  ། ་

ོན་ཡོན་ཏན་ ་བ་འ ང་།  །དེའི་ ོབ་མ་མདོ་ ེ་ ལ་མཚན།  ཚ་དབང་རིག་འཛན་ ལ་པ་

ལས།  ། ་ལ་མདོ་ ེའི་མིང་ཅན་འ ང་།  ། ་ཤ་ ག་ལ་ ིན་ཆགས་པ།  །ཞེས་སོ།  །དེའི་ ོབ་མ།  

བསོད་ནམས་དཔལ་ ན་ཡིན་ཏེ།  དཔལ་ལ་དང་རའི་ཤར་ ོགས་ནས།  །ལས་ཅན་ ེས་ ས་

དངོས་ བ་ལེན།  །བསོད་ནམས་དཔལ་ ན་ ་བ་འ ང་།  །དེའི་ ོབ་མ་ ་ ལ་བ་ ོ་ ོས་ཡིན་

ཏེ༑  ང་ནི་ ་ངན་འདས་འོག་ །  །མདོ་ཁམས་ ད་ ི་ས་ཆ་ །  ། ང་ ་ཧ་ར་ ་བར་ ེ།  །ཞེས་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ག ངས་པས།  ད ང་ལོ་ མ་ ་ ་བ ན་པ་ལ་འདས་ནས།  ཤ་རི་རཾ་ ན་མ་ཙམ་ མ་ ་ ་

བ ན་ ོན་ནོ།  །ཡང་གཅིག་ལ།  གཤེན་བསོད་ ལ་དཔལ་ ི་ ོབ་མ།  ་དཔལ་ ན་བཟང་པོ་

ཡིན།  ལི་ འི་ག ང་གི་ ལ་པ་ནི།  ། ་ལ་དཔལ་ ན་བཟང་པོ་འ ང་།  །དབང་གི་ མ་ ་གང་

འ ངས་པ།  ། ི་མ་རིག་འཛན་ས་ལ་གནས།  །དེའི་ ོབ་ ་ ེ་བ ན་ ལ་མཚན་དཔལ་དང་།  

ན་ ོན་བསོད་ནམས་ ལ་མཚན་གཉིས་ཡིན་ཏེ།  གསེར་ཐོག་ ེ་འ མས་ ལ་པ་ལས།  ། ེ་ཡི་

ག ང་ལ་ ལ་མཚན་དཔལ།  ། ་ཡི་བ ན་པའི་ ར་ ོང་ ེད།  །ཅེས་དང་།  ང་བ ན་ ས་པ་

ལས།  ཟིང་བ་མ ་ཆེན་ ལ་པ་ལ།  ། ན་ ི་ག ང་ལ་བསོད་ནམས་མཚན།  ། ལ་ ་དཔལ་ ན་

བཟང་པོ་ཡི།  ། ིན་ བས་ མ་པ་གང་ ོས་ཐོབ།  ། ་ཚ་མཐར་ ིན་བ ན་པ་ ེལ།  །ཞེས་

ག ངས་སོ།  །མཚན་ ན་ ་མ་དེའི་ ང་ །  ་བ ན་བ ན་ ལ་བཟང་པོ་བདག་གིས་འ ལ་

བ་ ས་ཤིང་ག གས་པ་ལགས་སོ།  ། 

ེ འི་འ ལ་བ ད་ནི།  མ་པ་ ལ་ ོའི་ ོབ་ །  ེ་བ ན་ ན་གོང་པ་ཡིན་ཏེ།  སད་

ནེ་ག འི་ ལ་པ་ལས།  །མར་ ོན་ ལ་ལེགས་ ་བ་འ ང་།  །དེའི་ ོབ་མ་ཞང་བར་ཐང་པ་ ལ་

ིམས་ ལ་མཚན་ཡིན་ཏེ།  མི་ ས་བསམ་ལེགས་ ལ་པ་ལས།  །ཞང་ལ་ ལ་ ིམས་ ལ་མཚན་

འ ང་།  །འ ོ་བ་མང་པོ་ཐར་པར་འ ེན།  །ཞེས་སོ།  །དེའི་ བོ་མ་ མ་ ོན་ ་འ མ།  ི་མོ་

ིག་པ་ ་འཛང་འ ་བ་ །  ། བ་མཐའ་གཉིས་དང་ ལ་བ་ཡི།  །བ ན་པ་ ་ཞེས་ ་བ་འ ང་།  ། 

སེམས་ ོགས་བོན་ མས་དར་བར་ ེད།  །དེའི་ ོབ་མ་ མ་ ོན་འ ལ་བ་བཟང་པོ།  དེའི་ ོབ་

་ མ་ ོན་བཟང་བོ་དཔལ་ཡིན་ནོ།  །དེ་ ར་ ་ ་ ་ ེ ་གཤེན་ལ་སོགས་པ་ཡི།  འ ལ་བ་

བ ད་པའི་ ་མ་དེ་ མས།  རིག་འཛན་སེམས་དཔའི་ མ་ ལ།  ཟ་ར་ཚགས་ ་ ོན་ནས་

འ ལ་བའི་བ ན་པ།   ོད་ ད་ ན་ ་ ེལ་ཏེ་ ས་པར་མཛད་དོ།  ། 

གཉིས་པ་ གས་སེམས་ལ་གཉིས་ཏེ།  ཞང་ ང་ ོར་དང་ ་གར་བོན་ ོར་རོ།  །དང་པོ་

ཞང་ ང་བོན་ ོར།  ་རིབ་ ང་བཞེར་ལོད་པོ་མཛད་ ོད་མ་ བ་པ།  ཕ་བ་ ལ་གཟིགས་ནས་

དཔོན་ ལ་བཙད་པོ་ཡན་ཆད་བ ད་ནས།  དཔོན་ ལ་བཙད་པོས་ ་གེ་ ོ་ ན་ལ།  བཀའ་

བ ད་བཞི་བ ན་ནས།  ོགས་ ན་འ ལ་ཞིག་ ག་གི་ ོད་ ་དར་བས།  ན་བ ད་ ོད་

གས་ ་ གས་སོ།  །ཤང་གི་ ང་ ིད་ ་ ར་ལ་ཉམས་བ ད་ ས་འ ིང་བ ས་ག མ་ གས་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ན་བ ད་མེ་རིའི་འ ིན་ལས་ཆེ་ ང་གཉིས་ལ་སོགས་བ ན་ནས།  མ་ ལ་ བ་ཆེན་ འི་

ད་ ་དར་བས།  ན་བ ད་ ད་ གས་ ་ གས་སོ།  །དེ་ནས་ ོད་ གས་ ི་ ོགས་མེད་ཞིག་

པོ་དང་།  ད་ གས་ ི་འཁོར་ ོམ་ ན་འ ལ་གཉིས་ ིས།  ཡང་ ོན་ཆེན་པོ་ལ་མན་ངག་ ན་

ོགས་པར་བ ན།  ཡང་ ོན་ཆེན་པོ་ནས་བ ད་པ་མང་ཡང་།  ོ་བ ད་ ང་བ ད་གཉིས་ཏེ།  

ོ་བ ད་ནི་དམ་པ་འ མ་ ེ་ནས།  གཅིག་ཆོད་དད་ཤེས་ཡན་ཡིན་ཏེ།  དེ་ལ་ ས་བ ད་དོ།  ། 

ང་བ ད་ནི་ ང་ ོམ་ ོགས་མེད་ནས།  མ་ ོལ་ ་ ོ་བ་ཆེན་པོའི་ཡན་ཡིན་ཏེ།  དོན་ལ་ ་ོ

བ ད་དོ།  །དེ་གཉིས་ ང་གནས་ ི་བ གས་ བས་ལ་བ ེན་ནས་ ོ་བ ད་ ང་བ ད་ ་

གས་པ་ཡིན་ནོ།  །ཡང་མེ་རིའི་བོན་ ོར་གཅིག་ནི།  ཚ་ ང་ ་བ་ ལ་མཚན་ཡན་ཆད་ ིར་

གཅིག་ཅིང་།  དེ་ལ་ཞང་ ང་གི་བོན་པོ་ཁ་ཡལ་མེ་ ད་ ིས་ ས།  དེས་མེས་ཐིས་པ་ ་ལེགས་ལ་

བ ད་དེ།  དེ་ནི་ཡབ་བཙན་ ་ ིན་ བས་དཔལ་ ་བ་ཡིན།  ག ང་ ས་དཔང་ཡིན།  ་མཆེད་

ག མ་ ི་བར་པ་ཡིན།  ཁོང་གིས་ཞང་ ང་གི་ ལ་ ་ ོན་ནས།  ཞང་ ང་གི་བོན་པོ་ཁ་ཡལ་མེ་

ད་ལ།  མེ་རིའི་ ོར་ཐིས་དང་བཅས་པ་ ས་ནས་ བ་པ་མཛད་པས།  བ་ གས་བསམ་ ིས་

མི་ བ་པ་ཡོད།  བ་ གས་བ ོད་ན།  ོའི་དམག་གིས་ ་རང་བཅོམ་ནས།  ཁོང་གི་ ག་ ་མོ་

ེར་ནས།  དེའི་ ིང་བཞིན་གཤེགས་ནས་ ོན་པས།  ལམ་ ་ གས་མེད་ནས་ ོད་གཡག་ཤ་བ་

དང་རི་ གས་ལ་སོགས་པ་ལ་ ངས་དཀར་འཕངས་ནས་བ ལ་བས།  གཞའ་ཚན་ ་འ ོས་

ནས་སངས་ ས།  ཤ་གསོལ་ ིན་ ོན་ནོ།  །དེར་ ོའི་ ལ་ ་ ེབས་པས།  ཤ་ ང་ ང་ ་ ོ་བ་

གཅིག་གཡག་ ོད་ ིས་བསད་པའི་ ི་འ ར་ལ།  བོན་པོ་མང་པོ་འ ག  ཁོང་གིས་ཕ་ཚད་ ་

བ གས་པས།  ཇོ་མོས་ ་འ ་བ་དང་མཇལ།  ཇོ་མོ་ན་རེ་ མ་བ གས་ཤིག་ཟེར་ནས་སོང་

ངོ་༑  ༑ཇོ་མོས་བོན་པོ་ མས་ལ།  ི་ན་བོན་པོ་ ད་པོ་ཞིག་གདའ་བས།  འདིར་འབོད་ལགས་

སམ་ ས་པས།  བོན་པོ་ ན་ན་རེ།  བོན་པོ་བ ་ཚགས་མ་ ་ཡིན།  བོས་ཟེར་ནས་ནང་ ་བོས་

ནས་ ལ་ག ག་ ་བཞག་གོ  །བོན་པོ་ མས་ ིས་ཆོ་ག་བགོས་ནས་ ེད་ཅིང་འ ག  ཁོང་ལ་

ཡང་ཐབས་འདོན་ ོ་ལ་ཡོད་ན་ཐོན་ཟེར།  ཐབ་ཡས་གསོག་ནས་བོན་པོ་ཡོན་བདག་ ན་ལ་

གས་ཐོགས་བཅས་པོ་ ན་ ེལ་ཅིག  ངས་ ་བ ང་བ་ཡིན་ག ངས་ནས།  ་ ང་ནས་ ་

བཏོན་ཏེ་བ ང་བས།  ད་གནམ་ས་འཇིགས་པ་ཙམ་ ང་།  ་ གས་འ ོགས་ ད་པ་ མས་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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འཕགས།  འི་མིང་ ་ ང་གནམ་ གས་ ་ཆགས་སོ།  །དེར་བོན་པོ་ ན་ ིས་གོང་ ་ ར།  

དེར་ཁོང་གིས་བོན་པོ་ མས་ལ།  ི་གཡག་ ེད་འ གས་སམ་ངས་འ གས་ ས་པས།  ཉིད་ ིས་

འ གས་པར་ ་ཟེར།  དེར་ཁོང་གིས་ ོ་བ་ལ།  གཡག་ ག་ ས་མི་གསོད་པའི་དམ་ཚག་ལ་

བ གས་ནས།  གཤང་ནམ་མཁར་འཕང་པས།  ི་གཡག་གི་ ་ལ་བཏགས་ནས་ ག་ ང་།  བོན་

པོ་ མས་ལ་ད་ ་ཆོད་ག ངས་པས།  ེད་ ིས་ཀ་གཅོད་པར་ ་ཟེར་བས།  གཤང་ ག་ ་

ངས་ནས་ ་བཅད་དེ།  གཤང་ལ་ཁོལ་མ་འ ོང་འ ལ་ ་མིང་ཆགས།  ོ་བས་གཡག་བསད་

ནས་མནའ་ཟོས་པས།  ཁེངས་ལོག་ ང་ནས་ཁ་ ང་ལ་སོང་ངོ་།  །དེར་ཁོང་ལ་ ལ་ ་གཡག་

ས་པའི་ས་ ལ་ ལ་ལོ།  །གཞན་ཅི་བཞེད་འ ལ་ ས་པས།  གཞན་ཅང་ཡང་མི་དགོས།  ་མོ་

འདི་ ོང་ག ངས་ནས་ཁོང་རང་གི་ཇོ་མོ་ ལ་ལོ།  དེར་ཟས་ནོར་མེད་ནས།  ཇོ་མོས་འདི་འ ་

གང་ཡང་མེད་པ་ ག་པར་གདའ་ ས་པས།  དེ་འ ་ ག་ ང་འ ག་གམ་ག ངས།  དེ་གདའ་

ས་པས།  ེད་རང་ ད་མ་འདོན་པར་བེ ་ཐོགས་ཚད་ ་ཐོགས་ཤིག་ག ངས་ནས་དགོངས་

པ་མཛད་ནས་ ོ་ ་གཅིག་ ང་ ེ།  ཇོ་མོས་བཏགས་པས།  ཆད་ནས་ གས་རིང་ཞིག་ ས་པས་

ོ་ མས་འ ོགས་སོང་།  ཐོགས་པ་ མས་ནོར་ ་ ང་ངོ་།  །ས་ཆ་ཡང་མིང་བེ ་ ང་ ་ཆགས།  

དིང་སང་ ར་གཙས་འཛན་ ིན་ཡོད།  དེར་ ོ་ མས་གར་སོང་ག ངས་པས།  ཕ་གི་ན་ ་ ་ ་

ཐལ་ ས་པས།  ད་ ་ཡང་ ལ་མོར་མིང་ཆགས།  ཡང་གོང་ཆོག་མ་ ་ཕ་བོང་གིས་ ་བ ས་ནས་

ད ིལ་ན་ ད་ ེ་རེ་རེ་འ ག་པ་ལ།  གཤང་བ བ་པས་ ེད་ ེད་ ་གས་ནས་ ་ ང་ངོ་།  །ཕ་

བོང་ ་ ན་མར་མིང་ཆགས།  གསེར་ཛ་ལ་སོགས་ཛ་རིགས་མདའ་ ར་འཕེན་ ས།  ད ན་ཁ་

ཡང་ཐོག་འབེབས་ཤིང་།  འ ེ་གདོན་ལ་འ ིན་བ ང་བས་ཆོག་གོ  །དེ་ལ་སོགས་མཆོག་ ན་

མོང་གི་དངོས་ བ་མང་ ་བ ེམས་སོ།  །ཡིད་ཆེས་ལོ་ ས་ ར་ཙམ།  ཐིས་པ་ ་ལེགས་ ི་ ས་

ཁོད་ནེ་རོག  དེའི་ ས་ཡང་ནེ་རོག  དེའི་ ས་ནེ་རང་།  དེའི་ ས་ག ག་ ད་ མ་ ལ།  དེ་ལ་

ས་བཞི་ ང་བའི་བར་མ།  དབང་གི་ ལ་མཚན་རལ་བ་ཅན།  དེའི་ ས་རིང་ནེ།  དེའི་ ས་ ོ་ 

མོ༑  དེའི་ ས་བཟང་ངེ་།  དེའི་ ས་དཔལ་ ེ།  དེའི་ ས་བཙན་ ལ།  དེའི་ ས་བཙན་ གས།  

དེའི་ ས་ ་ལོ།  དེའི་ ས་ ང་ ོང་འོད་ ལ།  དེ་ མས་ ས་ ད་ཡིན།  དེ་ལ་གཅོ་ ོན་ ོན་

ལམ་ ོ་ ོས་ ིས་ ས།  དེ་ལ་ ེ་ ོན་ ལ་མཚན་དཔལ།  དེ་ལ་ ་ཉི་དཔལ་བཟང་པོ།  དེ་ལ་ ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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བ ན་ ལ་བཟང་པོ།  དེ་ལ་ ་ ་ ོམ་དཀར་པོ་ཡན་ ན་བ ད་དང་འ །  དེ་ལ་ ་བོན་དཔལ་ 

ེ༑  དེས་བཙན་ ལ།  དེས་བཙན་ གས།  དེས་ ་ལོ།  དེས་ ང་ ོང་འོད་ ལ།  རིམ་ ིས་

བ ད་དེ་དར་རོ།  ། 

གཉིས་པ་ ་གར་ ི་བོན་ ོར་ནི།  ཚ་དབང་གིས་ ང་ ོན་ ་གཉན་ལ།  མི་དང་མི་

བཞིན་ ་འ ོགས་ནས་ག ངས་པའི་བོན་ལ་ ང་དོན་ ན་སེལ་ ོན་མ།  ོགས་ཆེན་ནམ་

མཁའ་འ ལ་མཛད།  ཡེ་ ི་དཀར་པོ་མཐའ་སེལ།  མཁའ་འ ོ་རིན་ཆེན་ ེང་ ད།  ོགས་ཆེན་

ིང་གི་མེ་ལོང་ལ་སོགས།  བོན་ ེ་བ ་བཞི།  ་གཉན་ ིས་ ས་ ང་བོན་འཁོར་ལོ་ལ་བ ད་དེ་

དར་རོ།  །གཞན་མདོ་ཁམས་ནས་མཁས་པ་མི་བཞི་ མ་པ་ ང་གི་ ིམ་ཤོད་ ་གཤེགས་ ས།  མ་

བ་པའི་བོན་ ོ་བོ་རམ་པའི་ ོར་ལ་སོགས་མང་ངོ་།  །གཉིས་པ་བཏགས་པ་པོ་ནི་ ང་བ ན་ ི་

བོན་ མས་ཡིན་ཏེ།  བ་རང་ ོམ་པ་ག ང་ ང་ གས་ལ།  ན་བཟང་གིས་ ང་བ ན་པ།  ན་

བཟང་ཨ་ ོར་ ན་བ ད་ ི་ ིན་ལས་ནི།  ར་བ ོམ་དར་རེ་ལ་བ ད་དེ་དར་རོ།  །བོན་ཞིག་

ང་ནག་ལ་ ིད་ ལ་ ིས་ ང་བ ན་པ།  ི་མེད་ ན་ ེས་ ི་ ོར།  འ ལ་ཞིག་ ོམ་ ་ལ་

བ ད་དེ་དར་རོ།  ། ན་གོང་བ་མར་ ོན་ ལ་ལེགས་ལ།  མཁའ་འ ོ་དཀར་མོ་ ན་གཅིག་གིས་

ང་བ ན་པ།  ་ ི་ འི་ཞི་གཅོད་ ི་ ོར།  ལ་འ ོར་ ོགས་པའི་སེང་གེ་ལ་བ ད་དེ་དར་

རོ༑  ༑དཔོན་གསས་ ང་ ོད་ ལ་ལ།  ཚ་དབང་གི་དབང་ ིད།  འཕོ་བ་ ་ག མ་མ་ག ངས་པ་

་ ལ་བ་ ོ་ ོས་ ིས་བ ོལ་ནས་དར་རོ།  །དམ་པ་རང་ ོལ་དང་ཤར་པ་ ལ་འ ོར་ལ།  ཚ་

དབང་གིས་ག ངས་པའི་དོན་ ིལ་ ི་མེད་ ང་བཤགས་ལ་སོགས་བོན་ ོར་ ངས་མང་ཤར་ ང་ 

རིན་ཆེན་ ལ་མཚན་ ིས་བ ོལ་ཏེ་དར་རོ།  ། ང་ ་ཧ་ར་ལ་ ོང་ ང་མ ་ཆེན་ ིས་ ང་

བ ན་པས།  བོན་གཅོད་ ས་འ ིང་བ ས་ག མ་ མས།  ་ར་འོད་ཟེར་ ལ་མཚན་དང་

སེམས་དཔའ་བ ད་ མས་ལ་བ ད་དེ་དར་རོ།  ། 

གཉིས་པ་གཏེར་མ་ལ་ །  ང་གཏེར།  ོ་གཏེར།  ད ས་གཏེར།  ཁམས་གཏེར།  གཏེར་

སར་དང་ འོ།  །དང་པོ་ལ་གཉིས།  ང་གཏེར་མཚན་ཉིད་པ་དང་བཏགས་པའོ།  །དང་པོ་ལ་

གཉིས་ལོ་ ས་དང་ད ེ་བའ།ོ  །དང་པོ་ལ་ ི་དང་ ེ་ ག་གོ  །དེ་ནས་ ས་ནམ་ཞིག་ན།  དང་པོ་

ན་པ་ནམ་མཁའི་ ོན་ལམ་བ ན་ནས།  ོ་བལ་ ི་ཨ་ཙ་ར་མི་ག མ་ ི་ ན་ ་བོད་ ལ་ན་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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གསེར་ཅི་ཙམ་འདོད་པ་ ང་ ་ཡོད་ཟེར་བ་ཐོས་ནས།  བོད་ ་འོངས་པས་ལ་ ོད་ ་ ོལ་ནས།  

གསེར་ཨ་ཡང་གཅིག་ ང་མེད།  དེར་མི་ལ་ ིས་པས་ ག་དམར་བསམ་ཡས་ན་གསེར་མང་པོ་

ཡོད་ཟེར་རོ།  །བསམ་ཡས་ ་ཡོང་ནས་ བ་མོ་བ ོར་བ་ ས་པས།  དཀོར་གཉེར་ན་རེ།  ོད་ ོ་

བལ་ ི་མི་དད་པ་ཅན་འ ག་པས་མོས་ ས་ ིས་ག ངས་ནས་ཨ་ཙ་ར་ནང་ ་བཞག་ནས་ ོ་

བཅད་སོང་ ད།  དེར་ ོ་བ་ཞིག་ལ་ ོ་ ས་ ས་བཏབ་པ་ཞིག་འ ག་ནས།  བཏེག་པས་ ིད་ཆེ་

ེ༑  འདི་ན་གསེར་ཡོད་ མ་ནས་ ེར་ནས་ ོས་སོ།  ། བ་མོ་ ིན་ཅིང་ཉིན་མོ་ནགས་གསེབ་ ་

བ ད།  དེ་ནས་ངན་ལམ་ ི་ ང་པ་ ི་ ་བར་ ེབས་ཏེ།  ོ་ ་ཁོལ་མའི་ ་བཅག་ནས།  ོམ་

ཁ་ ེས་པས།  བོན་ ོ་ག མ་ ང་ ེ།  ག་ ོ་གཟིག་ ོ་དོམ་ ོ་ག མ་མོ།  ། གས་ཆད་ནས་ ོ་བ་

དང་མི་གཅིག་གཉེར་ལ་བཞག་ནས།  གཉིས་ ིས་ གས་ཚལ་ ་འོང་བས།  ོང་ཞིག་ན་ ་དིང་

དིང་ཟེར་བ་འ ག  ཅི་ ེད་པ་ཡིན་ ིས་པས་མཐའ་བཞི་འ ལ་གསས་ ་བས་བོན་ ེད་པ་ཡིན་

ཟེར།  འོ་ན་མཐའ་བཞི་ལ་ ོར་འཇལ་འདོད་ ས་པས་ ང་ ེ།  ངེད་ལ་བོན་ཡོད་ཉིད་ལ་ ིན་

ིས།  ངེད་ལ་ གས་འ ་ ོང་ ས་པས་ཟན་ཆང་ ིན།  མ་ཁལ་གཅིག་དང་ཤ་ག ག་གཅགི་

བ ར་ཏེ།  མཐའ་བཞི་ ིད་ནས་ ིན་པས།  བདམ་ ་མི་འཇག  གང་འདོད་པའི་པོ་ཏི་གཅིག་

ེར་ཟེར་རོ།  །ཁོ་ན་རེ།  ཆེ་བ་ ག་ ོ་ཆེ།  ིང་ ་གཟིག་ ོ་ ག་ ེ།  བོན་དོམ་ ོ་ནས་འདོད་

ཟེར།  པོ་ཏི་གཅིག་བཏོན་ཏེ་བ ས་པས།  དབལ་ ར་ནག་པོའི་ བ་ཐབས་ ་འ ེལ་དང་བཅས་

པ༑  མ་མོ་ཉི་ ་ ་དང་ས་བདག་གི་ བ་ ང་ མས་ ང་།  ད ིལ་འཁོར་དཔེ་ ང་ཡང་ ེགས་

ཤིང་ངོས་ལ་འ ག་ ད།  གཞན་ཡང་ ་འ ལ་ ི་བོན་མང་ ་ ང་ངོ་།  །མཐའ་བཞི་ལ་འོ་ ག་

གི་ ་ ོན་ ོ་འཕེན་ ིས་ ས།  དེ་ལ་ཡར་འ ོག་གི་ག གས་ར་འཕེན་དང་།  ཤང་གི་ར་ ོན་ ་

བཙན་ ིས་ ས།  ར་ ོན་ལ་ ་ ེ་ར་ ོམ་ ིས་ ས།  དེ་ལ་ ་ཆེན་ནམ་ག ང་གིས་ ས་སོ།  །དེ་

ད་མཐའ་བཞིའི་བ ད་པའོ།  ། 

གཉིས་པ་ལའང་ལོ་ ས་དང་ད ེ་བ་གཉིས།  དེ་ནས་ཨ་ཙ་ར་མི་ག མ་ ིས།  ོད་ ང་

ནས་ཡར་ཐོན་ནས།  ང་གི་གནམ་གོང་འ ིམ་ནས།  ཡར་འོང་བ་དང་།  ལ་ ོད་འདོག་ ག་

རིས་ ིས།  འདར་བན་ ་ ་ནེ་དང་།  མཆིམས་ ་ ་བ་དང་།  འོ་མ་ཁ་ ང་ བ་ ེ་དང་

ག མ།  ་ཁལ་དང་བཅས་པ་རེ་ ེར་ནས།  ཡར་འོང་བ་དང་།  ང་འ ོག་ ་ཐོག་ ་འ ད་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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དོ༑  ༑ བ་མོ་ས་གཅིག་ ་ཉལ།  ཨ་ཙ་ར་ག མ་ ིས་ ེད་གར་འ ོ་ ས་པས།  བསམ་ཡས་ ་

ཆོས་གཏེར་འདོན་ ་འ ོ།  ཁལ་འདི་ ན་ ེ་མིག་པའི་བ ན་པ་ལ་ ེར་ ད།  དེར་ཨ་ཙ་རས་

ཆོས་གཏེར་ངེད་ ིས་ཐོན་པས།  ཁལ་ངེད་ལ་ ངས།  གཏེར་ ོ་ ེད་ལ་ ིན་ འོ།  ། ོ་བ་བཀའ་

པོད་ ་ཐམ་མེ་བ་ལ།  འོད་དང་མེ་ ག་འ ོ་ཡིན་འ ག་ནས།  ཆོས་ཟབ་མོ་ཡོད་བསམ་ ེ།  ནོར་

ཨ་ཙ་ར་ལ་ ིན།  ོ་བ་བན་དྷེ་ག མ་ ིས་ ེར་ནས་འོང་ངོ་།  །ལམ་ ་ཁ་ ེ་བས་ཆོ་འ ལ་མང་

་ ང་ ེ།  ལ་ལ་ ོད་ ི་མདོག་གི་ ་ནང་ །  གཟེ་བོན་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན་ ི་ ིམ་ ་

བ ད་དོ།  །ཚ་བོ་གཟེ་ ར་བལ་པོ་ཡང་འོང་ ད།  ནམ་ ེད་ན་ནས་དཀར་མོ་འ ་བ ན་ ིས་

མཆོད།  གསོལ་བ་མང་པོ་བཏབ་ ་ ག་ ལ་ནས།  ཞལ་ ེ་བས་གནང་ ེ།  བ ས་པས་བོན་ ་

སོང་ནས་བན་དྷེ་གཉིས་ ིས་མེ་ལ་ ེག་པར་ ས་པས།  ཆོ་འ ལ་ ་ཚགས་ ་ ང་ ེ།  འདར་

བན་ན་རེ།  གཟེ་ ར་འདི་ཡོ་ ད་ ང་བར་འ ག་པས་ ིན།  བོན་པོས་ནོར་འ ལ་ ིད་ཟེར་

ནས་ ིན་ནོ།  དེར་གཟེ་བོན་ ར་པོས་བ ས་པས་ ག་ ོའི་ནང་ནས་ ི་འ ལ་བའི་བོན་ ོ་

ག མ་ ང་ ེ།  དེ་ལ་འ ལ་བའི་ ེ་ལ།  འ ལ་བ་ ད་ ག  ས་ལེ་ ང་བ །  མན་ངག་ ་

ིམས།  མདོ་བར་ཏི་ཀ  ཚས་ ག་ མ་ ་པ།  ཟ་ ག་ནར་མ་ མས་སོ།  །ནང་ ེན་འ ེལ་བ ་

གཉིས་ ི་བོན་ ེ་ལ།  ད་བ ན།  ལམ་ ེར་ །  གསང་བ་བ གས་པ།  ད་ ི་དཔེ ་ཙ་ ོང་

ག མ་ ད་འཆད་ཆེན་པོ།  བ གས་པ་བར་མ།  ོད་བ ད་བ ན་པའི་ ད།  བ གས་པ་ཐ་མ།  

ོང་བོ་ད ་འ ས་ མས་ ང་།  གཟིག་ ོའི་ནང་ནས།  འ མ་ ི་ནང་གསང་ག མ་ མས་ ང་

ེ༑  ི་ཁམས་བ ད་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་འ མ་ མ་པ་བ ད།  ་འ ེལ་ཆནེ་མོ་ ེ་ད །  ནང་

་འ མ་ ེ་བཞི།  གསས་འ མ་ ེ་བཞི།  འ མ་འ ེལ་ མ་ ་གཉིས་ཏེ་བ །  གསང་བའི་

འ མ་ད ་གསས་དང་བ ་ནི།  ་མོ་ད ིངས་འ མ།  ་འ མ་དཀར་ཆད།  ག ག་འ མ་

འབར་བ།  ཐེག་པ་གསེར་འ མ།  ཉི་མ་འོད་འ མ།  རིན་ཆེན་ ངས་འ མ།  ཉི་ ི་ ་འ མ།  

གས་ ེ་ ན་འ མ།  ག ང་ ང་སེམས་ ི་གཏེར་འ མ།  ོགས་པ་ ་འ མ་དཀར་པོ་དང་

བ །  དེ་ མས་ ི་འ ེལ་པ་གཏོ་ ོམ་འ མ་ཏིག་དང་བ ་གཅིག་གོ  ། ་འ མ་དཀར་ནག་

མ་པ་བཞི་ ེ།  འ མ་ མ་པ་ མ་ ་སོ་བཞི་བ གས་སོ།  །དོམ་ འོི་ནང་ནས་གསང་ གས་ ི་

ནང་གསང་ག མ་དང་།  ད་པར་འཕགས་པའི་ ོགས་ཆེན་ མས་ ང་།  ི་ ི་ཁོག་བཞེད་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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མང་གི་ ེ་ལ།  ི་འ ར་བོན་ནི།  ི་འ ར།  བཙན་འ ར།  བ ་འ ར།  གཡའ་འ ར།  ེ ་

འ ར།  ན་འ ར་རོ།  །ནང་གསོན་བོན་ནི།  ་ ེགས་དང་།  འཁོན་འདོན།  གསས་བཞི་ལེ་

བ ད།  ཐར་ ད།  ཚན་བོན་ནོ།  །ག ག་རི་ ེ་ལ།  ག ག་རི་ ིང་ གས་ཆེ་ ང་།  ན་རག་

གཏིང་ ོང་།  ན་རིག་ ་མ་ ིན་ ེ་བ ད་ ི་ད ིལ་འཁོར།  ག་ལེ་ ེས་པོའི་ ར་ ོང་།  ག་

ལེ་ཚ་ཚ།  གནམ་གཤེན་ ི་མེ་མཆོད།  ག ང་ ང་ ོང་ ས་ ་ི ིན་ ེག  ཆ་ག མ་ཆེ་ ང་བཞི།  

གཏོ་ ་ལག་ངན་ ི་པང་ ོང་།  ི་ནང་གསང་བའི་དབང་མི་འ ་བ་ད །  དབང་གི་ཡེ་ ིད་

ཆེན་མོ་དང་བ འོ།  །ནང་ ོགས་ཆེན་གསང་ གས་ ི་ ེ་ལ།  ོགས་པ་ ེ་ །  བ བ་པ་རེ་རེ་ལ་

ཡང་།  ད་ག མ་ག མ་མོ།  །རེ་ནག  ཆར་ནག  དྷི་ནག་ ེ་ནག་པོ་ ད་ག མ།  གཟེ་ ར་

དམར་ནག  གེ་ཁོད་དཀར་ནག  ཞང་ ང་ཐིས་འཕེན།  གསེར་མདའ་ཙ་ བ།  ར་པ་ལ་ ད་

བཞི།  ང་ཐབས་བཞི་དང་།  ་འ ེལ་ཆེ་ ང་།  ག་ ་འ ལ་ ི་ ེ་མིག  ང་བོའི་ཏི་ཀ་ ་

འ ེལ་ལོ།  ། ག་མ་ ་ལ་ ག་ ན་བ །  དེ་ལ་ ད་ ེ་ཆེན་པོ་ག མ།  ིད་པ་དེས་ཆད་ ི་ ད་

ལ༑  དེས་ཆད་བ འོ།  ། མ་པར་ཡེ་འ ེལ་ ི་ ད་ལ་གནས་འ ེལ་བ ན་ནོ།  །བསེ་ཁོག་ཆེན་

མོའི་ ད་ལ།  ི་ནང་གསང་ག མ་ ི་བསེ་ཁོག་བཅོ་ འོ།  ། ན་འ ས་རིན་ཆེན་ ་ ད་ལ།  

འ ེལ་བ་ཆེ་ ང་ག མ།  གཞན་ཡང་ ོ་ལ་གསེར་ ན།  ཡི་གེ་འ ་འཛམས།  ་མོ་ད །  ེང་

བ ིལ་ མ་ག མ།  གསང་བ་ཡང་ ེའི་བོན་ ེ་ནི།  སེམས་ ོགས་ ད་ ེ་ག མ་ ེ།  སེམས་ ི་

མཐའ་རིམ་ཆེན་མོ།  གབ་པ་ད ་ ོར་ ི་ ད་ ེ་ལ།  ནམ་མཁའ་ ང་མཛད་ལ་སོགས་ད །  

སེམས་ ི་ཁོག་ ང་།  ག ང་ ང་མཐའ་ ོར་ ི་ ད་ལ།  གསས་མཁར་ད ིངས་ ི་ ེ་མོ་ལ་

སོགས་ཏེ།  མཐའ་ ོར་བ ་ག མ།  སེམས་ ི་ཡེ་ ོང་ཆེན་མོ།  ག ང་ ང་ཡེ་ བ་ལ་སེམས་

ད་བ ་བཞི།  དོམ་ ོའི་ཞབས་ན།  ནས་དཀར་མོ་འ ་བ ན་ ང་ ེ།  ས་བོན་ཤག་ ག་མའི་

གཏན་ཚགས་ ང་དེ་ནས་ ང་ངོ་།  ། ་བ་ནི།  དེར་གཟི་བན་ལ་ ོབ་མ་ཀ་བ་ཆེན་མོ་བཞི།  

གསང་བ་བོ་གཅིག་དང་ ་ ང་ ེ།  ཀ་བ་བཞི་ནི།  ས་ ོང་འ ག་ །  ེལ་ ེད་ནེ་ །  གཙང་བ་

དང་།  ན་རོ་གཉིས་ཏེ་བཞིའོ།  །གསང་བ་པོ་ནི་ས་ ོང་གིས་ ་ཡོན་མཉེས་པར་ ལ་ནས་གསང་

ནས་ ང་གནང་ ད།  ེལ་ ེད་ ིས་མང་ ་ ས།  ད་པར་ ར་པ་ ས་སོ།  །བསམ་པ་ལ་ངའི་

ོབ་དཔོན་འདི་ཆོས་པ་ཡིན་པས།  བོན་མི་དགོས་ལས་ཆེ་བསམ་ ེ།  གཟེ་ ར་ ན་ ངས་ནས།  



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ཆང་མང་པོ་ ངས་པས།  བཟི་བ་དང་།  འཁར་བ་དང་ ེང་བ་ ེར་ནས་ཇོ་མོ་ལ་བ ན་ཏེ།  

བདག་ལ་གཏེར་ ོ་བ ར་ ས་པས་ཇོ་མོས་ ོ་བ་ མས་བ ར།  དེར་ ེལ་ ེད་ ིས་ ་མ་ལ་ནོར་

མང་པོ་ ལ་ནས།  བོན་འདི་ མས་བདག་ལ་ ་ཞེས་པས།  ོབ་དཔོན་ན་རེ།  ེད་རང་གིས་

འ ི་ན་ ིས།  ་དག་ ེད་པ་ཡིན།  དཔེ་ ་བ་ནས་མི་ ེར་ག ངས་སོ།  །དེ་ ད་ཟེར་ཡང་དཔེ་

བ མས་པས།  ོབ་དཔོན་མ་ད ེས་ ད།  དེས་ལན་ནམ།  ཡང་ན་ ར་པའི་ས་བདག་མོ་

བ བས་པས།  གཏོར་མ་ལ་ ལ་རིགས་ ་མགོ་བོ་རེང་ངེ་ ང་བས།  ས་ངན་ཡིན་ མ་ནས་

མགོ་བོ་ ེགས་ ད།  དེ་ལན་ནམ།  ེལ་ ེད་ལ་མཛ་ ང་ངོ་།  ། ེལ་ ེད་ནེ་ ་ལ།  ཞལ་ ོ་ ོམ་

པ་རིང་མོས་ ས།  དེ་ལ་ ེ་རིག་དཔའ་བོས་ ས།  དེའི་ ས་ ར་ཞོག་ ་རི་གཉན་པོ་མཁས་པར་

གས་སོ།  །ས་ ོང་འ ག་ ་ལ།  ་ ོ་ར་བོན་པོས་ ས་སོ།  །དེ་ལ་དབང་ ན་ ་གཡས་ལེགས་

པོས་ ས་སོ།  །དེ་ལ་ ག་ར་འཕེན་ ིས་ ས་སོ།  །དེ་ ོད་ ི་བ ད་པའོ།  ། ོད་ ད་གཉིས་ཀ་ལ་

ག་པས།  ག་ར་འཕེན་ ར་པ་ལ་མཁས་སོ།  ། ག་ ་ ་མ་གཉིས་པོ་མ ན་པར་ ང་བས།  ད་ 

་ཉམས་ ་ལེན་པ་ཡང་ ར་བ་འདི།  གཏེར་ ང་རང་ཆས་པ་ཡིན་པས་འཇིག་ ེན་ ི་གཏེར་

ང་མེད་དོ།  །བཀའ་ ང་གཏེར་འདི་ ས་ ོད་པ་ནི།  བ ་ཤིས་ལ་མ ་ ལ་ཆེ།  བསམ་ཡས་

དཀོར་ཁང་ནས།  ཨ་ཙ་ར་མི་ག མ་ ིས་བཏོན་ཏེ།  ང་འ ིམ་ནས་ལ་ ོད་ ང་ ་དར་བས་

ང་གཏེར་ ་ གས་སོ།   །གཏེར་ཐོན་པ་ལ་འདི་བས་ ་བ་མེད་དོ།  ། 

གཉིས་པ་དེར་གཏོགས་པ་ནི།  ང་གི་གངས་ཏི་སེ་ནས།  ང་འ ང་ འི་དབང་ ག་གི་

ཐོན་པ་ལ།  ག ང་རབ་ད ་ ོགས་དང་བ །  འ མ་ཏིག་དང་བཅས་པ་ ང་།  ཡེ་དབང་ ན་

ོགས་དང་ ་བོ་རབ་འ མས་ལ་སོགས་ཟོ་བོ་ད ་ད །  མ་ ད་བ་མོ་ཆེ།  མཆོད་པ་ མ་ འི་

ོང་མཆོད།  ོང་བོ་ད ་འ ས།  པད་མ་ ི་འ ིལ།  ད་པར་ཚའི་མར་མེ་བཤད་འ ེལ་ཆོ་ག་

དང་།  བོན་ ེ་མང་ ་ ང་ངོ་།  །དེ་ མས་ ང་ ང་གཏེར་ ་གཅིག  ཡང་ ་རང་ཤེལ་ ི་ ག་ 

ར་ནས་ཐོན་པའི་ ག་ གས་སམ།  ག་ ་བོ་ནས་ ་འ མ་ འོ་ ི་ར་བས་ ེད་པའམ།  ང་

གསེར་ཐང་ཤ་བ་ནས།  མ་བ ོག་ལ་སོགས་ ད་བོན་མང་ ་ ོན་པའམ།  ཕ་བོང་ག ་རིས་

ཅན་ནས།  གཉན་ ེ་ བ་ཐབས་ལ་སོགས་མང་ ་ ོན་པ་ མས་ ང་ ང་གཏེར་ ་གཅིག་གོ  ། 

ཡང་ ོ་ཚང་འ ག་ ས།  ཚ་ཐོག་ཏིང་དིང་མོ་ནས།  གས་ ེ་ མས་མའི་མདོ་འ མ།  བ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ོར་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་དང་།  ་འ ལ་ ི་བོན་མང་བ་ཞིག་ཐོན་པ་ནི།  ིང་མོ་ ོ་ ང་མ་

ལ་བ ད།  དེ་ནས་རིམ་ ིས་ ་མ་གཞོན་ ས་དཔེ་ ད་ མས་མཐའ་བཞིར་བ མས་ནས་དར་

ས་ ་འཕེལ་ལོ།  །ཡང་ལ་ ོད་གཙང་པོ་ནས་ཐོན་པའི་ལོ་ ས་ནི།  ོན་པ་གཤེན་རབ་ ིས་

བ ན་པ་ ང་བའི་ ིར།  ཞང་ ང་ཐིས་ ི་བོན་ ོར་ག ངས་སོ།  །ཞང་ ང་གི་བོན་པོ་ ང་ ་

ད ་འ ལ་ལ་སོགས་ད ་བ ་ ་གཉིས་བ ད་ནས།  ཟངས་ ི་ ོམ་ ར་བ ག་ ེ།  གངས་ཏི་

སེའི་ ེ་མོར་ ས་སོ།  །ཞང་ ང་ ་ ་ད ་འ ལ་ ིས་ ེད།  དེ་ནས་ ག་ ་བ ད་ནས།  ཞང་

ང་བོན་པོ་ ་རོ་དཀར་པོས།  ་ ིན་ ན་ ་བཀོལ་ཏེ།  ལ་ ོད་གཙང་པོར་ ས་སོ།  །དེ་ནས་

ས་ནམ་ཞིག་ན།  ཆོས་ ི་གཟེ་ ོན།  ་ ་ ལ་མཚན་ ་བས་བ ོམ།  ལོ་ མ་ ་ཙམ་ན།  ཉལ་

བའི་ ི་ལམ་ལ།  བོན་པོའི་ཆས་ ་འ ག་པ་ག མ་ན་རེ།  ོབ་དཔོན་བཞེངས་དང་དངོས་ བ་

ཡོད་ཟེར།  ཅི་ཡོད་ ས་པས།  གནས་ ི་ཤར་ ོགས་ཕ་བོང་གཡག་འ ་བའི་ །  ོ་ཕ་བོང་ ང་

པོ་ནས།  མདའ་རེ་བཅལ་བའི་ས་ན།  བསད་གསོ།  དབབ་བ ོག་མང་ ་ཡོད་ ི།  ོམས་ཤིག་

ཟེར་ ད།  དེར་གཟེ་ ོན་ ིས་ཡོན་བདག་ ེག་ ང་ བ་ ོ་ ེ་ལ།  མ ྚལ་ ེད་པའི་ཏོག་ ེ་ཞིག་

གཡར་ ས་ཏེ།  བ ོས་པས་མི་ཐོད་ཅིག་ ང་།  ཡང་ ོག་པས།  ཟངས་ ི་ ོམ་ ་གཅིག་ ང་།  

དེ་ཁ་ ེས་པས།  ཞང་ ང་ཐིས་ ི་བོན་ ོར་ ང་ ེ།  ཐིས་དཀར་གསོ་བའི་ ད་ལ་ ེ་བཞི།  ཐིས་

དམར་ ོག་པའི་ ད་ལ་ག མ།  ཐིས་ནག་བསད་པའི་ ད་གཉིས།  མ བ་ཐིས་དང་བ ་ ང་

ངོ་༑  ༑དེར་ ེག་ ང་ བ་ན་རེ།  ོབ་དཔོན་སེར་བ་ ང་ཐབས་ཤིག་ ་ཟེར་ནས།  མ བ་ཐིས་

བཏང་།  ཏོག་ཙ་ཡང་བ ར་རོ།  །དེ་ནས་གཟེ་ ོན་ ིས།  བ་གོར་དབེན་ས་ཁར་ ོན་ནས།  ་ཤ་

ེ་བ ན་ལ་བ ན་ཏེ་ ལ་བས།  ང་པོ་གཟེ་ ོན་ཞང་ གས་ལ་ ིས་ག ངས་ནས་ཁོང་གིས་

ིས་སོ།  །དེ་ལ་དོ་རི་ ་བོན་པོས་ ས།  དེ་ལ་པོད་ ང་གཉིས་གདའོ་འདི་ཡང་ ང་གཏེར་ ་

ད་དོ།   །བཀའ་ ང་གཏེར་ ི་ལོ་ ས་ཚར་རོ།  ། 

གཉིས་པ་ ོ་གཏེར་ལ་ཡང་གཉིས།  མཚན་ཉིད་པ་དང་བཏགས་པ་བའོ།  །དང་པོ་མཚན་

ཉིད་པ་ལ་བཞི།  གཤེན་ ི་ལོ་ ས།  གཏེར་ ི་ཐོན་ གས།  བོན་ ི་ཐེམ་ ང་།  ོབ་མའི་ ེས་

ལ་ལོ།  །དང་པོ་གཤེན་ ི་ལོ་ ས་ནི།  ་མ་གཤེན་ ི་ག ང་བ ད།  ་ཚ་ད ་རིགས།  མེས་

བ ་གསལ་ ལ་པོ་དང་།  ི་མོ་ ་ ན་བ ན་མོ་གཉིས།  ཁམས་ ི་གཙང་ཁ་ནས།  ཅོག་རོ་འ ི་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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མཚམས་ ་ཆད།  ཡོན་ཏན་ ི་རིགས་ནི་བན་དྷེ་ གས་པ་ཡིན་ ད།  དེའི་ ས་མི་གཡོ་མགོན་པོ།  

དབང་ ག་མགོན་པོ།  ོ་ ེ་མགོན་པོ་ག མ་མོ།  །མི་གཡོ་མགོན་ ིས་བོན་ ི་ ་ ིང་ ངས་པས།  

དཔལ་མགོན་གསས།  འ ག་གསས།  ོད་གསས་དང་ག མ།  དཔལ་མགོན་གསས་ ིས་ཞང་པོ་

རབས་ཆད་པའི་ལེ་ ་བ ངས་བས།  བོན་ ད་ ་སོང་ངོ་།  །དེའི་ ས་ ་དགའ།  ་ ེགས།  གེ་

ཁོད་དང་ག མ་མོ།  ། 

གཉིས་པ་གཏེར་ ི་ཐོན་ གས་ནི།  མི་གཅིག་པ་འགའ་འ ག་ནའང་།  གཤེན་ཉིད་ ི་

ཞལ་ནས་ག ངས་པ་ནི།  བདག་ལོ་བ ་ག མ་ལོན་པ་ན།  ཕ་ཇོ་ན་རེ།  ེད་དང་ ་གེ་ཁོད་

གཉིས་ ག་ལ།  ང་ ན་དཀར་པོ་དང་།  ་བ་ ས་ལ་ཤོག་ཟེར་ནས་ ིན།  གེ་ཁོད་ ང་ ན་

་ ་བ ག་ ེ།  བདག་གིས་མཐའ་ ང་གི་ནར་ ་བ་ ་ ་ ིན་ཙ་ན།  ནམ་མཁའ་ལ་ག གས་

མེད་པའི་ ད་ཅིག  གཤེན་ ་དགའ་བོན་ ི་དངོས་ བ་ ིན་ནམ་ཟེར་བ་ ང་ ེ།  བཞག་གཡོས་

པ་དང་།  ཕ་བོང་གི་ ེང་མར་ ས་བཀང་འ ག་གོ  །དེར་དངོས་ བ་ ་བསམ་ནས་ཕ་མ་ལ་

ཡང་གསང་ངོ་།  །དེ་ནས་ ་ ག་ཀ་ ་འདི་ན་བ ད་བསམ་ནས།  ལོ་གཅིག་ལོ་གཉིས་མ་ཐོན།  

དེ་ ས་ད ས་གཙང་བ་དང་ ་ཡས་གཉིས་འཐབ།  དེའི་བར་ལ་ ིན་པས།  མདའ་ཡོ་བ་ཕོག་

ནས།  ་གེ་ཁོད་བ ོངས།  ོང་ ་ ་ར་ ་ ག  མགོ་གཡག་ ད་པ་ལ་ལོ་གཅིག་འ ངས་སོ།  ། 

ར་པ་ ད་པས་མགོ་གཡག་ ེར་ ་མ་འདོད་པར།  ཁོ་ ་ཐོག་ནས་བ བ་ནས་ས་ལིང་ ས་ཏེ་

འ ས་པས་ཕོ་ཤེད་ཅན་ ་ གས་སོ།  །དེའི་གཡང་བར་བདག་གིས་ ་སེར་མོ་ ་ མ་ཐོག་གཅིག་ 

བ ིགས་པས།  ེ་ནག་ཡེ་མ ེན་ན་རེ།  ཇོ་བོ་ཤེ་མོང་ཆེ་ཟེར་བ་ ་རང་འ ན་ནམ་ཟེར།  པ ་

བ ད་ ར་ཐལ།  དེ་ནས་བདག་གིས་ད ་ ར་ཏེ།  ས་གདང་བ ་གཅིག་ཁར་ཟེད་ ིས་ཐོན་

པ་དང་།  ་དང་ ས་གཅིག་འ ེལ་ཐལ།  ེད་པའི་ཚགས་བཅོས་དང་མ་ཕན་པར།  ལོ་བཅོ་

བ ད་ལ་ ར་པོར་སོང་ནས།  དང་པོ་ད ་ཡད་ ང་ཙམ་ན་བ ད་མནོ་བས་མ་ བ།  དེའི་

ཉམས་ཆག་ཡིན་ནམ་མནོས་ཏེ།  བ ་ད ་པ་ལ་དཔོན་ར་ཞག་ལ་ག ང་ ང་ ོ་ ལ་ ས་ནས།  

ག་ཀ་ ་ལ་ ག་ལ་ བ་པས།  བ་པའི་ལོ་རང་ནས་མཚན་མ་དང་ད ་ཡད་གོང་བཞིན་ ང་

ེ༑  ་དང་ཞལ་མཇལ་ནས་བ ད་ ི་ ་བོ་བ ིམ་པ་ ིས།  དེ་ལ་ཕ་ ན་ ོངས་ནས་མཚམས་

ཐོན་ནས་ ིན།  དགེ་ ་ཟིན་ཟིན་བ ད།  དེས་གནམ་ལོ་འ ག་ལ་ ག་པར་འ ངས།  འ ག་ལོ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ལ་མཚན་ གས་གོང་བཞིན་ ང་བ་ལ།  དེ་ལོར་ ་ག་ཟ་དཔལ་ ོན་ ངས་ཏེ།  དེས་ཉེས་ནས་ལོ་

འ ངས།  ི་ལོ་ ལ་ ི་ལོ་ལ་ གས་གོང་བཞིན་ ང་།  ོད་ལ་ ད་མེད་ནག་མོ་རལ་བ་འ ག་

ལ་ནོན་པ་གཅིག་མཆེ་བ་གཉེར་ཅིང་ཟ་ ལ་ ོན་ ་ ང་།  དེ་ལ་བདག་གིས་འཇིགས་ ག་མ་

བ ིས་པར་དགོངས་པ་ལ་བ ད་པས།  དེ་ བ་ ་ ་སེང་གི་ཐོད་པར་བ ལ་གདའ།  ནངས་

པར་དགོན་པར་ཡོང་ ེ།  ག་དཀར་ ི་མདོར་ ེབས་ཙམ་ན།  ེ ་ག འི་ ར་ ད་ཅན་དང་།  

་མོ་དར་ ི་ལ ་ཅན་མང་པོས་བ ས་ནས།  ག་དང་མཆོད་པ་ ེད།  མེ་ཏོག་འཐོར་བ་ ང་།  

དེ་ལ་ ོ་དགའ་མེད་པར་བ ད་པས།  གར་སོང་ཆ་མེད་ ་ཐལ།  ཡང་ ོད་ལ་ ་འབག་ཆེན་པོ་

གཅིག་ ང་ནས་ ེད་ཟ་ཟེར་རོ།  །འཇིགས་ ག་མེད་པར་དགོངས་པ་ལ་ ོས།  དེ་ བ་མ ན་ ི་

ང་རི་ཆེན་པོའི་ ེ་ལ་བ ལ།  ནངས་པར་གནས་ ་འོང་ཙམ་ན།  བོན་པོ་ ག་ ག་ཅན་ ་

བ ང་གཤང་འ ོལ་བ་མང་པོས་བ ས་ཏེ་གར་སོང་ཆ་མེད་ ་ཐལ་ལོ།  ། ོད་ལ་ ལ་པ་ཆེན་པོ་

ཞིག་ ལ་པ་ ་ཚགས་ ོན་ཞིང་ ང་།  བ་མོ་གནས་ ི་ ང་ བ་ ་བ ལ།  ནངས་པར་ ར་

འོང་ཙམ་ན།  ག་མི་ངོ་འ ་བ་ནས་ ་དཀར་པོ་ལ་སེར་པོའི་ཟ་ ་ ས་པ་ཞིག་ཐིགས་ཐིགས་

གདའ།  ཟངས་གཞོང་གཟེད་པས་ན་ར་ར་ ང་ནས་ཁེངས་སོ།  ། ིན་ལག་གིས་ ངས་ཏེ་ ེ་ལ་

བཞག་པས་རོ་མཆོག་དང་ ན་ཏེ།  བ ད་ ིར་བསམས་ནས་ཐིམ་ ིས་གསོལ་ནས་ཉི་ར་ན་མཆོད་ 

གཏོར་གཏོང་གིན་ཡོད་པས་ན།  ཟངས་གཞོང་ནམ་མཁའ་ལ་འ ར་ཚར་ཙ་ན་བབས་ ང་།  དེ་

གར་ཐེངས་ཤིག་གཉིད་ ་ཐལ་ཙ་ན།  ག་ཤེད་ནས་སོར་ ོ་ ེག་པ་ཞིག་ ང་ ེ།  ་ ེགས་ཡིན་

བསམ་ནས་ཅོག་གེ་ ོད།  མགོ་དང་མིག་ཅོར་ ས་པས་ ་ཡང་མི་གདའོ།  །བར་ ང་ན་ ར་ཤེལ་

འོད་མང་པོ་ཡོང་གིན་གདའ།  ག་ཁར་ ིན་ནས་བ ས་པས་ ་ཡང་མི་གདའ།  འོད་ མ་ ་

འ ོ་ཡིན་བདག་ལ་འ ་བ་ ང་།  དེ་ནས་ ་ཆེན་པོ་ག མ་ ང་།  དེ་ ེང་ནམ་མཁའ་ནས་ ད་

མེད་དཀར་མོ་བཟང་ ག་དར་དཀར་ ི་ལ ་གོན་པ་བཞི།  འ ག་ ང་སེང་གེ་ ག་བཞི་ལ་ཞོན་

པ་བབས་ནས།  གཤེན་ ར་ ་དགའ་བོན་ ི་དངོས་ བ་ ིན་ན་ལེན་ནམ།  བ བས་ན་ ོག་

ཤེས་སམ།  བ ན་ན་བ ོམ་ ས་སམ་ཟེར་ནས་ ང་།  བདག་གིས་བ བས་ན་ ོག་ཤེས་སོ།  ། 

བ ན་ན་བ ོམ་ ས་སོ།  །བོན་ ི་དངོས་ བ་གསོལ་ཞིག་ ས་ཏེ།  ག་ནས་ཞོ་ ད་ ངས་ནས་

མཆོད་པས།  ེད་ ལ་པའི་ ་ཡིན་པས།  ཤེལ་ ི་ ར་པ་སོར་བ ད་པ་འདི་ ེར་ལ།  ལོ་ ོར་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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གཅིག་ ་གསོངས་ཤིག་ག ངས་ནས།  ནམ་མཁའ་ལ་གཤེགས་ཐལ།  བ ས་པས་ ར་བ་ལ་བོན་

ཐེག་པ་རིམ་ད ་ ་བ་བོན་ ོ་ ག་ཡོད།  ཤེལ་ ི་བ ས་ གས་ད ་བབས་པ་ན།  ོང་པོ་ལ་

ན་ག ས་པ་འ ་བ་གཅིག་ཡོད།  དེའི་འོག་ཕ་བོང་ ་བཞི།  གཉའ་ན་མཚལ་ ི་ག ང་ ང་

གཅིག་ཡོད་པས།  གཤམ་ན་ཤེལ་ ི་ག ང་ ང་ལམ་མེ་བ་ཡོད་ ་བ་གདའ།  དེར་བ ས་པས་དེ་

ག་བཞིན་གདའ་ ེ།  ཕ་བོང་ ོག་ ་བ བ་བམ་བ ས་པས།  འདོད་པར་འ ག་ནས།  དཔལ་

ོན་བཏང་ནས།  ་ ེག་ལ་ཏོག་ ེ་ ེར་ལ་ཤོག་ ས་པས་ཡོང་།  ཡང་དེ་ནས་ཕ་བོང་ ོག་ ་མ་

བ བ།  ཁ་བ་དང་ ང་དམར་ ང་ནས་བཤོལ་ལོ།  །དེ་ བ་དེ་ནི་གཟའ་མིག་དམར་ ི་ ལ་པ་

ཡིན་པས།  བ ན་པ་བཞག་གནས་མེད་པས།  དེ་མ་ ིད་པར་ཤོག་ཟེར་བའི་ ་ ང་།  ནངས་

པར་ངས་ ོད་ལ་ ་རེ་ ས་པ་ཡིན།  དེ་ག་འ ་བའི་ ག་ལ་གཏེར་འོང་བ་ཅི་ཡོད།  ཏོག་ཙ་འདི་

ཉི་ར་འཆོས་ ་ཞོག་ ས་པས།  ་ ེག་ན་རེ།  ོད་ལ་བོན་གཏེར་བས་ནོར་གཏེར་གཅིག་དགོས་

ཟེར་ནས་སོང་ངོ་།  །དེ་ནས་ད ན་ ་འ ིང་པོའི་ཚས་ཉི་ ་བཞི་ ར་མ་ ་ཡི་ཉིན་མོ།  ཕ་བོང་

་བཞི་ ོག་པའི་འོག་ནས།  ཁམས་པ་ ོན་པོ་གཅིག་ ང་།  དེའི་ ེང་ནས་ཡང་ཕ་བོང་ ་བཞི་

ལ་མཚལ་དང་ཤེལ་ ི་ག ང་ ང་གཉིས་ ིས་པ་གཅིག་གདའོ།  །དེ་བཏོན་ནས།  དེ་ན་ མ་ཆེ་

ང་གཉིས་གདའ།  ཆེ་ཤོས་ན་ ་འ ས་གཉིས་ཀའི་བོན་མང་ ་གདའ་ནས།  གཏེར་ཤོག་ མས་

ེར་འོང་བས།  དར་ཅིག་ནས་གར་སོང་ཆ་མེད་ ་སོང་།  གཏེར་ ང་ ་ ིན་ནས།  ད་ཅིའི་དེ་

ཚ་གདའ་ནས་ ེར་འོང་བས།  འ ར་སོང་།  བ་མོ་ ད་མེད་ནག་མོ་དང་།  མི་ནག་པོ་གཅིག་

འོངས་ནས།  ངེད་ ི་དེ་ཚ་མ་ ེར།  འདོད་ན་ ག་དཀར་མོ་མཚལ་མིག་དང་།  གཡག་དཀར་

མདོངས་འཁོབ་དམར་ ་ ་ ག་གཅིག  འ ང་ ས་མཚལ་ ི་ཐིག་ ན་ཅན་དང་།  བཤོས་

་ ང་གཅིག་མིག་ ར་བཏོན་ལ་ཞལ་ ས་ཟེར་ནས་ ེར་མ་འདོད་དོ།  ། 

ག མ་པ་བོན་ ི་ཐེམ་ ང་ནི།  དེར་ མ་ཆེ་ཤོག་མ་ ིས།  ང་ ་ནས།  ཁམས་བ ད་

གཅིག་དང་།  མཛད་དང་།  གསང་ གས་ ི་ནང་།  སེམས་ ོགས་ལ་སོགས་མང་བར་ ང་ཞེས་

པས།  ཁམས་བ ད་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་འ མ་ མ་པ་བ ་ ག  ད་ ་ ང་བའི་མཆོང་ མ་པ་

བཞི།  ིད་པའ་ིམཛད་ ག་ཆནེ་མོ།  གས་ ི་ལ་ མ་དག་ མ་ ི་ ིན་ལས།  ཐང་མ་འདོ་ ལ་ 

ི་མཆོད་གཏོར།  ་འ ེལ་ཏི་ཀ་དང་བཅས་པ།  ་ ་ འི་ ག་ །  ཚ་ཚ་ཤགོ་གཅགི་མ།  ན་ 



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ང་ བ་པ་ ་བའི་ད ིལ་འཁོར།  རབ་གནས་ ོར་ག མ་ ན་རིགས་ ་མ་ཡིན་ ི་ ིན་ ེག  

གས་ནང་ལ།  ཞི་བ་ཡོང་ ོགས།  མན་ངག་ཐིག་ལེ་ད ིངས་འཆད་ ་འ ེལ་དང་བཅས་པ།  

ོ་བོ་དབང་ཆེན་ག ང་བ གས།  དབང་ ་བོ་རབ་འ མས་ཆེ་ ང་།  ས་ ག་མ་མོ།  ིད་

ལ་ ེ ་དམར་མོའི་ ོར།  མ་མོ་འ ས་པ་ཡང་ ིང་གི་ ད་དང་བཅས་པ།  སེམས་ ོགས་ནི་

གབ་པ་ལ་སོགས་སེམས་ ན་ ེ་ད །  ངན་ གས་ལ་ ་ ེགས་ཨ་ ་ཁ་ ང་བའི་བ ད།  ཤན་པ་

མ་བཞིའི་གསང་ བ་དང་བཅས་པ་ ང་ངོ་།  ། ོང་ ང་གི་སེར་བ་དབབ་བཅད་བཅས་པ་ མས་ 

ང་།  ར་ གས་ཚད་ལ།  ཤིང་ ་བའི་ མ་ མ་ ་སོ་ག མ་མམ།  སོ་བ ན་འ ག་པ་ལ།  

གཤེན་ ར་ ིས་གཉིས་ལས་མ་ཐོན་ཟེར་ཏེ།  ིར་ ་ ན་ལ་རང་ཤེས་བ ག་པ་གསལ་ལོ།  ། 

ཁམས་ཆེན་ལ་ཤོག་ ིལ་ མ་ ་ ་ག མ་ ང་བ་ལ།  གཏེར་ཤོག་གཉིས་བ ང་ ་ ང་བ་ལ་

ཐོག་པའོ།  ། 

བཞི་བ་ ོབ་མའི་ ེས་ ལ་ནི།  ལོ་ ོར་འ ོ་ ་ཆ་བ་ལ།  གས་ ོ་ ་རས་ ང་ བ་

མཆོད་ ེན་བཞངེས་ནས།  ་ ེ་ཞང་གདན་ ངས་ནས།  ཞལ་བ ོ་མཛད་ཅིང་གདའ།  ཆསོ་ ི་

འི་མཆོད་ ེན་གང་ཡིན་ ིས་པས།  མཆོད་ ེན་ལ་ཆོས་ ་དང་ ར་ ་མི་གདའ་ན།  དེར་

བདག་གིས་བོན་བ གས་པས།  ལོ་བ ་གཅིག་ལས་མ་ བ།  བོན་ ་བ་ལ་ ་བ་མེ་ཉག་ནེ་ ས།  

ོད་མ་གཅིག་དང་།  ང་ ལ་གཅིག་ ལ་ནས།  གཏོར་མ་དམར་པོའི་བོན་གཅིག་དགོས་ཟེར་

ནས།  ོ་བོ་དབང་ཆེན་ ས།  དེ་ལ་ ་ཡས་ལེགས་པོས།  ོ་ཉལ་བ ག་ནས་མང་བར་ ས་སོ།  ། 

དེ་ནས་ ོག་ལ་ག ་ ིད་ ང་ནས།  གཏེར་ཐོན་ཟེར་བ།  བདག་ལ་བ ན་འཚལ་ཟེར།  བ ན་

པས་ གས་བདག་ལ་བདོག  ཁམས་ཆེན་འདི་འ ི་བར་ ་ཟེར་རོ།  །དེ་ང་རང་གིས་མ་བཞེངས་

པར།  བཏང་ན་མི་འོང་ ས་པས།  ོབ་དཔོན་ལ་བདག་གིས་བཞེངས་ལ་འ ལ།  དེ་ནས་བདག་

རང་འ ི་ལགས་ཟེར།  དེ་ཙམ་འ བ་བམ་ ས་པས།  ཚགས་མེད་ཟེར་ནས་ ་མ་འ མ་བསེ་ ག་

ཅན་བཞེངས་ནས་བདག་ལ་ ལ།  དེ་ནས་འ མ་དམར་ ིས་སོ།  །ཞེས་པ་ མས་གཤེན་ ར་

ཉིད་ ིས་ག ངས་པས་ཐེ་ཚམ་མི་ཟའོ།  །གཞན་ལོ་ ས་མང་ ེ་ ོ་བཟོ་ ས་སོ།  །དེ་ ེས་འཚ་མི་

ཤག་འབར་ ིས་ ས།  དེ་བཞི་ཉང་ ོད་ ི་དཔོན་བཞིར་ གས་སོ།  །དེ་ནས་ཉང་ ད་ ི་ཀ་བ་

བ ད་ ིས་ ས་ཏེ།  རོང་ ་ཨ་ཙ་ར།  རོང་ ་ག ང་ ང་ག ག་ ད།  ག་པ་ ོད་པོ།  ོག་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ོམ་གཙང་པོ་འབར།  ར་ཞགས་འཕགས་པ་ བས།  ར་ཞགས་མོན་བ ེད།  ིད་དཔལ་འ ལ་

གསས།  ་ཤ་ ་གནམ་གསས་དང་བ ད་དོ།  ། ལ་མཚན་ཐོབ་པ་ནི།  ་ཤ་ ང་གི་ ལ་མཚན།  

མར་པ་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན།  འཛ་ ོན་དབང་གི་ ལ་མཚན།  ཅོག་ ོམ་ག ང་ ང་ ལ་མཚན།  

ིད་པའི་མི་ ་ནི།  ར་ཞགས་ ་འཁར།  ེ་བོན་ཡེ་ཤེས་ ་བ།  འཛན་བོན་འཕེན་ ང་།  ཟི་འདི་

་ ེ།  ད་ ེ་ ི་འ ག  ཡང་མན་ངག་གི་ ་ཡེ་ཤེས།  ་མགོན་ནེ།  ལ་པོན་དགེ་བ ེན་

ག ག་ ད་དང་ག མ་ཡང་ཉང་ ོད་པ་ཡིན་ནོ།  །ལ་ ོད་ ི་ མ་བོན་ ག་ ག་ཅན།  ཤབ་ ི་

ོ་བོན་ ོད་པོ།  ཉི་ཤལ་ ི་མདའ་མི་ ་ག མ་ལ་ ོད་པའོ།  །ག་ག ག་ ད།  ག་ཨ་ཙ་ར།  

ར་ཚང་ ིད་དཔལ་དང་ག མ་འ ིག་འཚམས་པ་ མས་སོ།  ། ལ་པའི་ ་གཤེན་ ་དགའ་

ཞེས་ ་བ།  ག ང་ ང་བོན་ ི་ ོན་མེ།  འ ོ་བ་ཡོངས་ ི་དཔལ་མགོན།  ེ་མིག་འ ིང་པོ་ལས།  

འ ིག་འཚམས་མཚ་ འི་ ག་དཀར་ །  །ད ་རིགས་གཤེན་ལ་ ་དགའི་མཚན།  ། བ་ གས་

དངོས་ བ་ ང་ཡང་ ོན།  །འཆི་མེད་ག ག་ ད་དངོས་དང་འ །  །བ ན་པ་བོན་ ི་ ོན་ཤིང་

འ གས།  །ཞེས་སོ།  །ས་བ ད་ནོན་པའི་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་ལ།  ིར་ ི་ ོད་ ད་ཤར་ བ་

ནས།  ་ ོབ་བསམ་ ིས་མི་ བ་པ་ཞིག་ ང་ནས།  དེ་ མས་ ི་ནང་ནས་ ད་ ་འཕགས་པའི་

བཀའ་བབས་ ི་ ་ཆེན་པོ་བཞི་ ང་བ་ནི།  ོག་ལ་ག ་ ིད་མགོན་ལ།  ཁམས་ཆེན་ལ་སོགས་

ག ང་རབ་ ི་བཀའ་བབས།  ་ཤ་ནམ་མཁའ་ག ང་ ང་དང་།  ས་ ང་གི་ ལ་མཚན་ལ།  

ང་ ིད་མཛད་ ག་ལ་སོགས་མཚན་ཉིད་ ི་བཀའ་བབས།  དེང་སང་ ལ་རིགས་ ་ཚང་ ་

གས་པ་ལགས་སོ།  ། ་ཡས་ལེགས་པོ་ལ་ ང་སེམས་གབ་པ་ལ་སོགས་སེམས་ ོགས་ ི་བཀའ་

བབས་པས།  དེང་སང་དབང་ ན་ ་ཚང་ ་ གས་པ་ལགས་སོ།  །འཛ་ ོན་དང་མེ་ཉག་ལ་

གཏོར་མ་ཤ་ ག་གི་དངོས་ བ་གནང་།  ་ ོན་དཔལ་མཆོག་ལ་ ོ་བོ་དབང་ཆེན་ལ་སོགས་

གསང་ གས་ ི་བཀའ་བབས་བས།  དེང་སང་ ལ་ ས་ ་ཚང་ ་ གས་པ་ལགས་སོ།  །དེ་

བཤད་ཉན་ལ་ ་བ་ནི།  ་ཤ་ ང་ ལ་ ིས་མཛད་ལ་ཏི་ཀ་བཏབ་ ེ།  མཚན་ཉིད་བཤད་ ོལ་

བཏོད།  ་ཡས་ལེགས་པོའི་ ས་ ིད་པོས།  གབ་པ་ལ་ཏི་ཀ་བཏབ།  སེམས་ ོགས་ ི་བཤད་ ོལ་

བཏོད།  ་ ོན་དཔལ་མཆོག་གིས་ཐིག་ལེ་ད ིངས་འཆད་ལ་ཏི་ཀ་བཏབ།  གསང་ གས་ ི་

བཤད་ ོལ་བཏོད་པས།  ་ ་ ་ག མ་ ་ གས་སོ།  །དེ་ག མ་ཀ་ལ་ ག་པ་ནི་ ེ ་ ོན་ ་རི་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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གཉེན་པོ་དང་།  དམ་པ་རི་ ོད་པ་གཉིས་ ིས་བཤད་ཉན་དང་ ོམ་ བ་ ན་རབ་ ་ ས་པར་

མཛད་པས།  ེ ་ ོན་ ོམ་གཉིས་ནི།  མཁས་པ་ ེ ་ཚང་ ་ གས་སོ།  ། ད་པར་ ་ཚང་ལ་

གསང་ གས་ ི་བཀའ་ཇི་ ར་བབས་པའི་ ལ་ནི།  ་མ་ ་ ོན་དཔལ་མཆོག་དེ།  ེ་ནམ་

གས་ ི་ཡང་དབེན་ ་བ གས་ ས།  ་མ་གཤེན་ ར་ ིས་བོན་ ི་གཏེར་ཞལ་ ེས་པ་གསན་

ནས།  འ ི་མཚམས་མཐའ་དཀར་ །  ་མ་གཤེན་དང་མཇལ་ ་ ོན་ནས།  ་མ་བ ང་བ་

དམ་པོས་ཟིན་པ་དང་མཇལ་ཏེ།  ོངས་ཁར་ ོ་བོ་དབང་ཆེན་ལ་སོགས་བོན་ ངས་མང་བ་

དང་།  དབང་ ་བོ་རབ་འ མས་ལ་སོགས་པའི་ཤོག་སེར་དབང་ ང་དང་བཅས་པ་གནང་ནས།  

ལས་ཅན་གསང་ གས་ ི་བདག་པོ་ཞིག་འ ངས་བར་འ ག་གིས་ ིན་ བས་ ི་ ས་ མས་དང་། 

ཆ་ལག་བ ོལ་ ང་(ཞིང་)ཞིབ་པར།  འཛ་ ོན་ལ་མནོས་ཤིག་ག ངས་ནས་ ང་བ ན།  དེ་ནས་

ད་དགོན་ ང་ ་ ོན་ནས།  འཛ་ ོན་དབང་གི་ ལ་མཚན་ལ་ ས་པས།  ཞི་བའི་དོན་ ོར་

འ ེལ་དང་བཅས་པ།  འཆི་མེད་ག ག་ ད་མན་ཆོད་ནས།  མཁས་པ་མི་བཞི་ཡན་ཆོད་ ི་ ད་

གཏའ་ ན་ཕབ།  གར་མ ང་དང་བསེའི་ག ་ཡན་ཆོད་ཕ་ནོར་ ་ལ་གཏོད་དོ་ག ངས་ནས་

གནང་ངོ་།  །དེ་ནས་ ་མ་གཤེན་ ི་བོན་འཁོར་ཚར་བ་དང་ཡར་ ོན་ནས།  དག་པ་ཡང་དབེན་

དགོན་པར་ ོ་བོ་ བ་པ་མཛད་པས།  ིད་ ལ་ག ང་བཞིན་ ི་ཞལ་ལན་ ག་གཟིགས།  དེ་

སེ་ ིད་ ལ་ ན་ནས་ ོག་འ ག་པ།  ཤངས་ནས་ ང་འ བས་པ།  ན་ནས་འ ག་ ིར་བ།  

རལ་པ་ ིན་ ར་འཐིབ་པ།  ར་ ོད་ ི་ཆས་ ིས་བ ན་ཞིང་།  ན་བ ོག་ཤངས་གཉེར་ཞལ་

གདངས་ཞལ་མཛད་ནས།  ག་གིས་ ང་ཤག་གིས་གཤག་པ་ལ།  དེའི་ནང་ན་ ་ག མ་འཁོར་

ལོ་ ག  འི་གནས་ ལ་ མས་དང་།  གས་ཀའི་འཁོར་ལོའི་ད ས་ན།  གཙ་མཆོག་གི་ ་ཞལ་

གསལ་ལ་དོད་པ་མ་བ ིབས་པར་གཟིགས།  ར་ ་ད འི་ ན་ བ་ལ་བ ད་ ི་ཟིལ་ཐིགས་

བབ།  དབལ་མོ་ མས་ ིས་ད ིལ་འཁོར་ལ་ ོར་བ་ ེད་ཅིང་།  ང་བ ན་པའི་ད ངས་ ེད་

ཅིང་འ བ་ཤོན་ ེད།  བེ་དཀར་ ་ ིན་ ེ་བ ད་ལ་སོགས་མི་མ་ཡིན་ མས་ ས་ནས།  ན་མོ་

དབང་ཆེན་གཞལ་ཡས་འབར་བ་ན།  ཟེར་ཞིང་ ས་པས་ ག་འཚལ་ལོ།  །གཞན་ཡང་ བ་

གས་ ་མ་ ང་ཞིང་།  མཆོག་དང་ ན་མོང་གི་དངོས་ བ་བ ེམས་ནས།  ཐིག་ལེ་ད ིངས་

འཆད་ལ་སོགས་པའི་བོན་བཀའ་ ངས་མང་པོ་ལ་སོགས་ལ་འ ེལ་བ་ཏི་ཀ་བ བ།  ོ་བོ་ལ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ག ང་བཤད་ ི་ ང་བ གས་ནས་ཕ་རོལ་བའི་ ད་ ོལ་བས།  གསང་ གས་ ི་བཀའ་ ་ཚང་

ལ་བབས་སོ་ཞེས་ ོགས་མཚམས་ ན་ ་ གས་པ་ལགས་སོ།  ། ་མ་ ་ ོན་དེའི་ ་ཚའི་ ད་ལ་

རབ་ ་ ང་བར་དགོངས་ནས།  ེ་བ ན་ ོ་ཚང་འ ག་ འི་ ང་ ་ ོན་ཏེ།  ོ་ཚང་གིས་ད ་

་བཞར་བར་བསམས་པས།  ་མ་ ་ ོན་ ི་ད ་ ་རལ་པ་རེ་རེ་ལ་ ོ་བོ་ཡབ་ མ་འ ིལ་ ོར་

རེ་འ ག་པ་གཟིགས་ནས།  དར་དཀར་པོ་ཁ་གང་ལ་ ་ ི་ ིལ་ནས།  ་མ་ ་ ོན་ལ་ ལ་ཏེ།  

ེད་རབ་ ་ ང་ན་དབལ་མོ་ མས་ཀོ་ལོང་ ེད་པར་གདའ་བས།  ་ ོམ་མཛད་ལ་བ ན་པ་

ེལ་ཅིག་ག ངས་སོ།  ། ་མ་ ་ ོན་དེ་ལ།  ིར་ ོད་ ད་བར་ག མ་ན་ ོབ་མ་མང་ ་ ང་

ཞིང་།  དེའི་ནང་ནས་ ད་ ་འཕགས་པའི་ ་ཆེན་བཞི་ ང་བ་ནི།  གཤེན་དམ་པ་ ལ་ཚབ།  

ེ ་ ོན་ ་རི་གཉེན་པོ།  དམ་པ་རི་ ོད་པ།  ཁོང་རང་གི་དབོན་པོ་ ་ ོན་དར་མ་དཔལ་དང་

བཞིའོ།  །དེ་ག མ་པོས་དབང་ ང་ མས་ ོགས་པར་ ་ཚང་ལ་ ས།  ད ས་གཙང་ ་ ོན་

ས།  ་མ་ འི་ཞལ་ནས།  ཏིང་རི་ ་བ ོར་ན།  ཕ་དམ་པ་ ་བ་ ེན་འ ེལ་ ི་མངའ་བདག་

བ་ཆེན་ཞིག་བ གས་པས།  ེད་རང་ག མ་ཡང་ ེན་འ ེལ་རེ་ ོགས་ལ་གཤེགས་ཤིག་

ག ངས།  ཕ་དམ་པའི་ ང་ ་ ོན་ནས།  དེ་ ད་ ས་པས།  དམ་པའི་ཞལ་ནས།  ་ ོན་དཔལ་

མཆོག་དང་འ ེལ་བ་ཟབ་མོ་ཡོད་པས་དེ་ ར་ ེད་ག ངས་ནས།  དམ་པས་ ལ་ཚབ་ལ།  བ་

རིན་ཞིག་ལ་ཞོན་ཅིག་ག ངས་ནས།  ལན་ག མ་ཞོན་པས་བ ར།  ་མ་ ས་གནང་བའི་ན་

བཟའ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ ི་འདག་གིས་ ངས་པས།  ིས་ ས་ག མ་འ ངས་ནས་གཤེན་ཚང་གི་

བ ན་པ་བ ང་ངོ་།  །རི་ ོད་པའི་ད ་ ་དམ་པས་ལེགས་པར་བཞར་བས།  ིས་འ ལ་བ་

འཛན་པའི་རི་ ོད་པ་ཆེན་པོར་ གས་སོ།  ། ེ ་ ོན་ལ་ ་མ་ འི་ན་བཟའ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ།  

དམ་པའི་ ག་བཤན་ ིས་ ག་ཚར་ ་གཤགས་པས་ ེ ་ ོན་ ོ་རལ་ཏེ།  ིས་མཁས་པ་ ་

རི་གཉེན་པོར་ གས་སོ།  །དབོན་པོ་ ་ ོན་དར་མ་དཔལ་ལ་ ོ་བོ་དབང་ཆེན་ལ་སོགས་པའི་

གསང་ གས་ ི་ནང་གསང་ག མ་དབང་ ང་མན་ངག་དང་བཅས་པ་ ོགས་པར་གནང་ངོ་།  ། 

རང་གཞན་ ིན་ ོལ་ལ་བཀོད་ནས།  གསང་ གས་ འི་བ ན་པ་དར་བར་མཛད་དོ།  །དེའི་

ོབ་མ་ ་ ོན་ ང་འབར་ཡིན་ཏེ།  ་མ་དེ་ནི་གསང་ གས་ལ་ བ་པ་བ ེམས་པས།  ོ་བོར་

ལ་ནས་ལོག་ ་འ ལ་བ་དང་།  ང་ ་ ལ་ནས་ ་ མས་ ན་ ་འཁོལ་ཅིང་།  ང་ ིད་མེ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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་འབར་བ་ལ་སོགས་བསམ་ ིས་མི་ བ་བོ།  །དེའི་ ོབ་ ་ཞིག་པོ་ ན་ ེ་དེ་ནི་ ོ་ ོལ་འ ོ་

ོག་གཞི་ལ་དག་ནས།  རང་ ང་ག ག་མའི་གནས་ གས་རང་ས་ཟིན་ཏེ།  དགག་ བ་འ ལ་

པ་མ་ ས་ཞིག་པས་འ ལ་ཞིག་ཆེན་པོར་གདའོ།  །དེ་ནས་ ང་འབར་ ི་ ོབ་ ་ ོ་ ང་འབར་

བ༑  དེ་ནི་ཐོགས་མེད་ ི་ ལ་དང་ ན་ཏེ།  ནམ་མཁའ་ལ་འ ར་ནས་ ་ལ་བོན་བ ན་པ་དང་།  

་ལ་བ ད་ནས་ ་ཁམས་བདེ་ལ་བཀོད་པ་ལ་སོགས་བསམ་ ིས་མི་ བ་བོ།  །དེའི་ ོབ་ ་སངས་ 

ས་ཇོ་ ལ།  དེ་ནི་ ང་ཚད་ །  གས་ཚད་ག ང་།  ན་ཚད་ གས་ ་ཤར་ནས།  མ་དག་

པའི་ ང་ གས་ ་ག ང་ གས་ ་ ོལ་ནས་དག་པ་ལོངས་ འི་ཞིང་ ་སངས་ ས་སོ།  །དེའི་

ོབ་ ་ བ་ཐོབ་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན་ཡིན་ཏེ།  དེ་ནི་ཚ་ལ་དབང་ཐོབ་པས་ལོ་བ ་དང་ ་

བ ར་བ གས་ཤིང་།  མཆོག་ མ་དག་གཙ་མོའི་ཞལ་གཟིགས་ཏེ།  ད་ ་ཡང་ མ་དག་ཞལ་

གཟིགས་མར་ གས་སོ།  །དེའི་ ོབ་ ་ ོགས་ ན་ ང་ ོང་ཡནི་ཏེ།  དེ་ནི་ མ་དག་ ་བའི་ནམ་

མཁའ་མཐོ་ཞིང་།  ཆགས་མེད་ ོད་པའི་ ་ ན་གཙང་བས།  ་ག་ འི་ ོག་ ིང་ ལ་ནས་ད་

་ འི་ག ང་ཐབོ(གང་)ཡིན་ལ།  ར་མཛ་ནད་ ི་སོམ་ཉི་མེད་པ་མཚན་ ན་ ་མ་དེའི་བཀའ་

ིན་ནོ།  །དེའི་ ོབ་མ་སངས་ ས་གཡང་འ མ།  དེ་ནི་གོང་མའི་བ ད་འཛན་དེ་རང་དོན་ ་

བ བས།  འོག་མའི་ལམ་ ་འ ནེ་ཏེ་གཞན་དནོ་ ་བ ན་ནས།  རང་གཞན་ ནི་ ོལ་ལ་བཀདོ་

དོ༑  ༑དེའི་ ོབ་ ་ ལ་བ་ཤེས་རབ།  དེ་ལ་ཚ་དབང་ཆེན་པོ་འོད་ཟེར་བ ད་འ ལ་བར་ ལ་

ནས།  མཆོག་ ན་ ི་དངོས་ བ་གནང་ཞིང་།  རིན་ཆེན་ ོང་གི་གནས་ ་ བ་པས།  ཅི་ ང་ ་

ར་གཟིགས་ཤིང་།  ་ག མ་རང་ལ་ཤར་ནས་འ ོ་དོན་ ་ལག་ ད་དོ།  །དེའི་ ོབ་ ་དོན་

བ་འ མ་དེ་ནི།  ་ག མ་ཚ་དབང་གི་ ིན་ བས་ལས་ ང་བའི་མོ་གཤམ་ལས་འ ངས་ཤིང་།  

་ ང་གནས་ ་བ ེན་ བ་མཛད་པས།  བ ེད་ ོགས་མངོན་ ་ ར་ཏེ།  འ ོ་བའི་བར་ཆོད་

སེལ་བར་མཛད་དོ།  །དེའི་ ོབ་ ་ ལ་ ་དཔལ་ ན་བཟང་པོ་ ེ་གནས་ ་ ི་ ིབ་མེད་ ་

མ ེན་ཞིང་།  རི་ ད་གནས་ ་བ བས་པས།  ཡི་དམ་རིག་འཛན་བོན་ ོང་ ངས་མེད་ ི་ཞལ་

གཟིགས།  གཟའ་བ ན་ ེ་བ ད་འཁོར་བཅས་དམ་ལ་བཏགས་ཤིང་ལས་ལ་བཀོལ།  ་ཚ་

མཐར་ ིན་ཞིང་ག ལ་དཀའི་འ ོ་བ་ མས།  ཞི་ ས་དབང་ ག་བཞིའི་ ིན་ལས་ ིས་འ ོ་བ་

འ ེན་ཏེ།  མདོར་ན་ ་མ་དེ་ནི་ ལ་བ་ ས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ ི་ངོ་བོ་གཅིག་ ་འ ས་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
   

  ‐ 340 ‐

ནས།  ིགས་ ས་འ ེན་དཀའི་དོན་ལ་ ོན་པར་ ང་བ ན་མཐའ་དག་ནས་ག ངས་སོ།  །དེའི་

ོབ་ ་ཉི་དཔལ་བཟང་པོ་ཡིན་ཏེ།  དེ་ནི་ཐོག་མར་ ེ་ ོན་ ལ་མཚན་དཔལ་ལ།  མཛད་དང་

ཡང་ ེ་གསང་ གས་ལ་སོགས་པར་ཐོས་བསམ་ ིས་ ོ་འདོགས་བཅད།  དེ་ནས་ ལ་ ་རིན་

པོའི་ཆེའི་ ང་ །  དབང་ ང་ཟབ་མོའི་བཀའ་ ིན་མནོས་ནས།  བ་པ་མཐར་ ིན་པའི་མཆོག་

ན་མོང་ལ་མངའ་བ ེས་ཏེ།  ན་མོང་འ ོ་བ་ལ་བཀའ་བ ན་ཞིང་།  མི་དང་མི་མ་ཡིན་ ི་

བར་ཆོད་སེལ།  མཆོག་ཡི་དམ་ ི་ཞལ་གཟིགས་ཤིང་།  དེ་ཉིད་རང་སེམས་ ི་རོལ་པར་མ ེན།  

ཐ་མ་ད ིངས་ ་གཤེགས་ཚ་ཡང་།  ་རིམ་ཞབས་བ ན་ཤོམ་ ས་པས།  ད་རེས་ངས་མི་ བ་

ང་མ་ ན་འ ན་ ས་འ ག་ ེ།  འདའ་ ས་བཏབ་ཅིང་ ་མང་པོ་ལ་སོགས་ ིམ་མཚས་ ན་

ིས་མཐོང་སར་ ལ་འཁོར་གཞའ་འོད་ ་གཏིབས་ཏེ།  བོན་ཉིད་བདེ་ཆེན་ ི་ད ིངས་ ་

གཤེགས་སོ།  ། ེས་འཇག་མོས་པའི་ ེན་ཡང་།  ་ག ང་ གས་ ི་ ིང་པོ་བ ོ་ལ་སོགས་ ངས་

མེད་བ གས་སོ།  །དེའི་ ོབ་ ་བ ན་ ལ་བཟང་པོ།  དེས་ ངས་མེད་ ་ཚགས་གཉིས་བསགས་

པས་ ིབ་གཉིས་ས་བོན་མ་ ས་ ངས་ཏེ།  ེ་བ་ ་ ི་ ན་པ་ལ་སོགས་མ ེན་པ་ལ་ཐོགས་

གས་མེད་ཅིང་།  ད་ ང་ ་མཚ་ཆེན་པོའི་ ིང་ལ་ཐོས་བསམ་ ོམ་པའི་ ར་ གས་ནས།  

འཆད་ ོད་ ོམ་པའི་ནོར་ ་ ངས་ཏེ།  རང་གཞན་ ི་རེ་བ་མ་ ས་ ོང་ཞིང་།  ཐོགས་མེད་

མཁའ་ ར་ཡངས་པའི་ནམ་མཁའི་ ོན་ །  ངས་མེད་ བ་པའི་ ལ་མཚན་ལེགས་པར་

བ གས་ནས།  དཔག་མེད་ བ་པའི་ ོགས་འོད་ ིས་མངོན་པར་མཐོ་ ེ།  ་འ ལ་ ི་ཞབས་

ིས་མཁའ་ལ་ ོན་ནས།  ་བ ན་ ག་ལ་བཀའ་ གས་ ི་དར་ཆེན་བ གས་པ་ལ་སོགས་ བ་

གས་དཔག་མེད་ལ་མངའ་བ ེས་སོ།  །དེ་ནི་ གས་ ད་ཡིན་ནོ།  ། 

གཉིས་པ་དེར་གཏོགས་པ་ལ།  ་ ོ་བའི་ལོ་ ས་ནི།  ་ ས་ ་ ག་བཙད་པོ་དང་།  

ང་པོ་ ེར་ ་མེད་གཉིས་ ིས་ཕོ་ ང་བསེ་ ོ་ཅན་ནས་བཏོན་ཏེ།  ་ ོ་ ག་གཅལ་ ི་གཡོན་

ངོས།  ག་སོག་པོ་དམག་ལ་ཆས་འ འི་ ེད།  སེང་གེ་དཀར་མོའི་ཁ་གདངས་པ་འ ་བའི་འོག  

ས་ ལ་ནག་པོས་ ་འ ང་པ་འ ་བའི་འགབ།  ཕ་བོང་ ིག་ ་ཅན་ ི་ །  ག་དམར་ནག་མེ་

རི་ ེང་བ་འ ་བའི་ད ས།  ག་ ག་ཉི་མ་རིས་ ་ ས་སོ།  །གཏེར་ ང་ཐང་ ་ཡ་བ ར།  ཡར་

་ཤམ་པོ།  ་ ་ ་ ེས།  གསང་བ་རིན་ཆེན།  ཨེ་ཀ་ཙ་ཏི།  ཐིག་ལེ་ ོང་ བ་དང་ ག་ལ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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གཏད་དོ།  །དེ་ནས་ ས་རེ་ཞིག་ན་གཏེར་ ི་ཁ་ ང་ ་ནག་གི་བཙད་པོ་ཞིག་ལ་ ང་ནས་

འདོན་ ་ ིན་པས།  ལམ་ཁ་རོང་ ་ ་ཡེ་ ་བའི་མི་ ེ་ཞིག་ཡོད་པར་ལོ་ཁ་ཤས་ཆགས།  ཁོང་གི་

་ ིང་ཞིག་དང་ བས་ ་སོང་ནས་ ས་ཤིག་འ ངས་པས།  ཨ་མ་ ་མོ་ཡིན་པས་ ་ཚ།  ཚས་

བཅོ་ འི་ ་བ་འབོར་ཐོན་འཆར་བར་ ེས་པས།  ་འོད་འབར་ ་བཏགས་སོ།  །དེས་ཁ་ ང་

འི་ནོར་ ལ་ ་ ིན་ནས་ ལ་ ་གཤེགས་སོ།  ། ་ལོ་བཅོ་ ་ལོན་ནས་བན་དྷེ་ཞིག་ལ་ཁ་ ང་

བ ན་པས།  ་རང་གཉིས་གཏེར་འདོན་ ་འ ོ།  བོན་ ང་ན་ ོད་ ིས་ །  ཆོས་ ང་ན་ངས་

༑  ནོར་ ང་བ་ ེད་ ེད་ ་ཟེར་ནས་ ིན་ནོ།  ། ་ ོ་ ་མདའ་བཙལ་བས་མ་ ེད་དེ།  བན་དྷེ་

དང་ ལ་བས་ན་བཟའ་རེ་རལ་གཅིག་ཡོད་པའི་ ་བ་འཐོན་ ེད་ནས་གཟིགས་པས།  ཕ་བོང་

ིག་ ་ཅན་ལ་ཐོགས་གདའོ།  །དེ་གར་བ ད་ནས་ ོག་པས།  ག་ ག་གི་ ོ་ ེད་དེ།  ས་ཕོ་ ག་

གི་ལོ་ ོན་ ་ར་བའི་ཉ་ལ་གཏེར་ཐོན།  གཤང་བཏགས་པའི་ནང་ནས་བོན་ ང་།  དེ་འོག་གབ་

ཙ་བཏགས་པ་ནས་ ིས་ ང་།  དེ་འོག་ ིལ་ ་བཏགས་པ་ནས་ཆོས་ ང་།  དེ་འོག་གཙག་ ་

བཏགས་པ་ནས་ ན་ ང་།  རོང་ ་ ོན་ནས་ ན་ལ་ཉམས་ལེན་མཛད་པས་ ་ཚ་ ན་པར་

གས་སོ།  ། ར་ ི་བན་དྷེ་དེ་ ང་ནས།  ོད་ ིས་གཏེར་བཏོན་ནས་འ ག  ང་ལ་ཡང་ ོང་

ཟེར་ཏེ།  ཆོས་ མས་ ིན།  ་ཚ་ལ་ག བས་ ལ་རོང་གི་བར་ ོམ་ཡེ་ཤེས་ ལ་མཚན་ ིས་ ན་

བཟང་གི་ ོར་ ས་ཏེ།  མཐིང་ཤོག་གསེར་ ི་ཡི་གེ་ཅན་ལ་ཞལ་བ ས་སོ།  ། ་ཚས་ག བས་ ལ་

རོང་གི་མགར་ནག་འ མ་ ང་ ་བ་ལ།  ངས་གཏེར་ཐོན་པས་གཏེར་ཤོག་ཡོད་པ་ ོད་རང་འ ི་

ན་ངས་ ིན་ནོ་ ས་པས།  མགར་ན་རེ།  བདག་གིས་དིང་སང་ ོ་གཏེར་ལ་ ོབ་གཉེར་ལོ་གཅིག་

ས་པས་བག་ཙམ་ཤེས།  ད་ཡང་བོན་ཅིག་ ་ཟེར་ནས།  ན་བཟའ་གཅིག་དང་།  ་ཁམ་པ་ ང་

ོན་ ་བ་ ལ་ནས།  གཟེ་ ར་ ི་ ོར་ མས་ ས་ནས་ ིས་སོ།  །དེ་ནས་གཏེར་ ོ་ མས་མགར་

ལ་བཅོལ་ནས།  ཁོང་རང་ལང་ ོ་ན་དགོན་པ་ཞིག་བ ང་ནས་ཡོད།  ཁོང་ ན་ཤིན་ ་མཁས་

པས།  ད འི་ ང་ཏི་ ན་པས་ ག་དོག་ ས་ཏེ།  ཁོང་ཉང་ ོད་ ་བ ད་པའི་ལམ་ཁར་མི་ ས་

བ གས་པས།  ་ཚས་ ་ལ་ ག་བ བ་པས་ཤོར།  ་ཚའི་ ན་ ང་ཞིག་ལ་དལ་མདའ་བ བ་

ེ༑  ་མ་ས་ལ་འཕོ་ནས།  ་ཚ་ ན་མཁས་ཟེར་བ་དེས་ཆོས་ཟེར་ནས་སོང་།  དེར་ ་ཚའི་ཞལ་

ནས།  ་ ོད་མི་འཆི་བར་ ་ཡི་ག ངས་ནས།  ེ་མ་འོ་མས་བ ས་ནས།  ་མ་ག ས་པའི་ནང་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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་བ ག  དེ་མིན་ན་ ོས་ཉེན་ཡོད་པས།  ་དཀར་པོའི་ ས་པ་ཡོད་དམ་ག ངས་ནས་ ན་

བཏབ་ འི་ ས་པས་བཙམ་པས་སོས་སོ།  ། ་ ོད་ ིས་ངའི་ ོག་བཏོན་པ་ཡིན་ག ངས་ཏེ།  

གདམས་ངག་ ན་གནང་བས།  དེ་ནས་ ིས་མཁས་པ་ག ་ཐོག་ ་ གས་སོ།  །མགར་ནག་གིས་

བདག་གི་བོན་ ན་ ་ ས་ཏེ།  དར་གནམ་ལ་མེ་འབར་དང་།  ཁམས་བ ད་གཅིག  རས་ ག་

གཅིག  ཞིང་ཁལ་གཉིས་ ལ་བས།  འདིར་མི་ ོད།  ན་པ་ ང་ཏི་མི་ད ེས་པར་འ ག  ང་ལ་

ནོར་དང་ག ང་རབ་མི་དགོས།  ཚད་ན་ག ་བོ་ཆེ་བ ་ ག་གི་གཏེར་འདོན་ ་ཡོད།  བོན་ ིས་

པས་ཆོག་ ེ།  ང་ ོ་ ག་ ་འ ོ་བས་ ལ་ ་ ོད་རང་ཤོག་ ་དང་ ིས་མཁན་ཚལ་ག ངས།  

བོན་ ོ་ མས་ལ་ལ་ཆས་ ས་བཏབ་ནས།  ང་མ་ ང་བར་ལ་ཁ་མ་འ ེད།  ང་ཤི་ན་གཤེད་མ་ནི་

མི་འོང་ ད་པས་ཆོག་ག ངས།  ན་ ི་གཏེར་ཤོག་ཚ་བ མས་ནས་ ོ་ ག་ལ་གཤེགས་སོ།  ། 

དེར་མགར་ ིས་ ་ཚ་གཡག་ ་ ོངས་ཟེར་བ་ཐོས་ནས།  མགར་ནག་གི་ ས་ཇོ་ ས་ ོ་ ལ་

གསས་ ་བ།  ལོ་ཉི་ ་ཙམ་ལོན་པ་དེས་གཡོག་ཅིག་ ིད་ནས་བ ར་ ིན་པ་ལ།  གཡག་གི་ ་ལ་

མགོ་ ་བ་ན།  ་མ་སེ་འ ོག་དབང་ ག་གི་སར།  ་ཚས་ ང་ཡིབ་ཅིག་གསོལ་བས་ཤ་ ག་

ང་ནས་ ོངས།  འ མ་པ་ ང་ ་ཞིག་དང་བཞེངས་འ ག་ ད།  སེ་འ ོ་ གས་པ་ཞིག་གིས་

གཏེར་ཤོག་འ ས་སམ་ ན་མཁས་ལོ།  དེར་ ོ་ ལ་གསས་ ལ་ ་ ོན་ནས་གཏེར་ ང་མཆོད།  

ོ་བ་ ག་འ ག་པ་ཁ་ ེས་ནས་ ང་ཤོག་ལ་ ིས་པས།  དངོས་ བ་རོང་པ་མགར་ལ་བབས་སོ།  ། 

དེ་ལ་བོན་ ེ་བ ་ག མ་བ གས་སོ།  །བདག་ཉིད་རོལ་པ་གསང་ གས་ ི་ ེ་བཞི་ནི།  གསང་བ་

ནི་ཞི་ ོའི་ ེ་ལ།  ད་ ག་ ིན་ལས་ ས་འ ིང་ག མ་ག མ་ ག  བ་པའི་ཡན་ལག་བཅོ་

བ ད་དོ།  ། ག་པོ་ ར་པའི་ ེ་ལ་དོན་ ོར་ག མ་ ེ།  ང་དོན་ ས་པའི་ ོར་ལ།  ད་ད ་

འ ེལ་དང་བ །  ཐབས་ག མ།  གནད་བཞི།  མཆོང་ །  དོན་དང་ ག  བ་ ང་ཉི་ ་ ་ ག་

མན་ངག་ ོ་དང་བཅས་པའོ།  །ལས་ཐིག་འ ེལ་ ང་ ོར་ལ།  ་འ ེལ་གཉིས།  ིན་ལས་ག མ།  

འཁོར་ལོ་ག མ།  དབབ་བཅད་བ ོག་ག མ།  མདོས་ག མ་བ ད་ ི་མན་ངག་གོ  །དབལ་ ར་

ཡང་དག་གསལ་བའི་ ོར་ལ།  ན་ ི་མདོས་ །  ང་བཞི།  མན་ངག་བཞི།  ཐབས་བཞི།  བ་

ཐབས་བཞི།  བ ད་ ི་ ན་ ི་ ེ་ལ།  ཐབས་ ི་ ད་ །  ཤེས་རབ་དང་ ག  ཁོག་འ བ་དང་

བཞི།  ལས་ ང་ ང་ག མ་ཡ་ ག  ཡན་ལག་བ ་ ག་དང་བཅས་པའོ།  ། ག་ གས་གཟེ་ ར་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ི་ ེ་ལ་ ད་ག མ།  བ་ག ང་གཉིས།  དོན་ །  ལས་ཁ་ ག  བ་ ང་བཅོ་བ ད་དོན་

འ ེལ་ལོ།  །མ ་ ོབས་བ ན་པ་ ང་བའི་བོན་ ེ་བཞི།  གཙང་མ་ཞང་ ང་གི་ ེ་ལ།  ད་ ར་

འི་ བ་པ་ལ།  ཕོ་ ོར་ནི།  མེ་རི་ ད་ག མ།  བ་ཐབས་ག མ།  ་བ་ག མ།  ེ་ཁ་བཅོ་

བ ད་དོ།  །མོ་ ོར་ནི་ ་ཙ་མེད་ ི་ ོར་དང་།  ག་རི་རོང་གི་ ོར་དང་།  ས་ ང་གི་ བ་པ་ལ་

༑  ན་ གས་ ི་ བ་པ་ལ་ ག་ ར་ ད་ག མ།  ཐིས་ཡོན་ཏན་ བ་པ་ ག  ཙ་ ནི་ལས་ ི་

བ་པ་ལ་ ད་གཉིས་སོ།  ། ིད་པ་གཉན་ ི་ ེ་ལ།  ཕོ་ ད་ །  མོ་ ད་ །  མདོ་ ད་ །  བ་

ཐབས་དང་བཅས་པའོ།  ། ེགས་པ་ ་ ད་ ི་ ེ་ལ།  ་ག ང་ གས་ ི་ཡང་གབ་ག མ།  རང་

རང་མ་ ་བཅས་པའོ།  །དམ་ཅན་མ་མོའི་ ེ་ལ།  ད་ །  ལས་ ང་གཉིས།  ལས་ ོར་བ ་

ག མ།  བ ང་བ ོག་མདོས་ལ་སོགས་པའོ།  །དེ་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ།  གསང་ གས་ ན་འ ས་

ལ༑  བོན་ ོར་ མ་ ་ ་ག མ་ཡོད།  གནས་ གས་ཉམས་ལེན་ ད་པར་ཅན་ ི་བོན་ ེ་ །  ་

བ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ག ང་ ང་ཡེ་ བ་ ་ ག་མ་དང་བ ན།  སེམས་དོན་གཏན་ལ་འབེབས་ 

པ་ ང་སེམས་གབ་པ་ ་འ ེལ་ཆེན་པོ་བཞི་དང་བཅས་པ།  ོམ་ཉམས་ ་ལེན་པ་ ན་བཟང་

གཤེན་ །  ི་ནང་གསང་ག མ་ ི་ ད་ད །  རང་རང་གི་ཆ་ལག་དང་བཅས་པའོ།  །བཀའ་

ཤེས་རབ་ ི་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ།  ཁམས་བ ད་ ི་ ་བ་ མ་པར་དག་པ་བཀོད་པའོ།  ། གས་ ི་

ད་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ག ང་ ང་ལས་ མ་པར་དག་པའི་ ད།  བ་ཐབས་ ས་འ ིང་

བ ས་ག མ།  དེ་ མས་ ང་ཤོག་ལ་ ིས་ནས།  མགར་ཡབ་ ས་ ིས་བོན་ ེལ་བའི་ ོབ་མ་

མང་ཡང་།  མགར་ ི་ ་ཆེན་བཞི་ནི།  མདོ་ཁམས་ ི་ཇོ་ ོན་ ལ་ ན་ཤེས་རབ།  ལ་ ོད་ ་ི ན་ 

ོན་ཏི་སེ་བ།  ོད་ ི་ཡ་ངལ་ གས་ ེ་བ།  ག་ ེའི་གཉན་ ོན་ གས་ ེ་འོད་དང་བཞིའོ།  ། 

ིས་ ི་གཏེར་ཤོག་ མས་ཤང་གི་ ག་ ོན་ལ་ ིན་པས།   གསས་མཁར་མར་ གས་སོ།  ། 

ཤེལ་ ག་རིན་པོ་ཆེའི་ལོ་ ས་ནི།  དང་པོ་ཉང་ ོད་ ི་བཙད་པོ་ བས་ ི་ ག་ལ།  ེ་

ིམ་ཚ་ ་ ང་གིས་ ས།  གཏེར་ ང་ ོང་བཙན་དཀར་པོ་ལ་བཅོལ།  དེ་ནས་ ས་ནམ་ཞིག་ན།  

ལ་ཉང་ ོད་གཉའ་ ང་ ག་ར་ན།  གཉན་ ོན་ཤེས་རབ་ ོ་ ེ་ ་བ་དེ།  ང་པ་འཐིང་བས་

གཉེན་འཐངི་རེ་ངན་ཡང་ཟེར།  ཁོང་གིས་མེ་ཕོ་ ག་གི་ལོ་ལ་ཤལེ་ ག་ཀ་ འི་གཏེར་ ོ་ ེས་སོ།  ། 

དེ་ལ་བོན་ ི་ ེ་བ ་བ གས་ཏེ།  གསོན་གཤིན་དོན་ ེད་ ང་པ་ ་ འི་ ེ་ལ།  གསོན་ ི་ ེར་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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བོན་ནི།  ོད་ ི་གསས་བཞི་ལེ་ ག  བར་ ི་གཡེན་ད ་ ང་ ངས།  ད་ ི་ ད་ཁ་ངོས་ལེན།  

སེལ་དཀར་ནག་ ་ག མ།  འ ོ་བ་ལས་ ི་ཁོག་ད བ།  ་བཞི་ ་འ ེལ།  ཚངས་པ་ འི་གཏོ་

ད །  ལ་ས་དང་ཕོ་ཉའི་ ོར་ད །  ་ འི་ ེགས།  མཚན་ ི་ ེགས།  འི་ལམ་སེལ།  ང་མ་

ད ་སེལ།  མཁན་པ་ ་ཚན་དང་ག མ་ ི་སེལ་རབ།  འི་བོང་ར་ད ་ ོར།  ང་ཤ་དཀར་

པོའི་ཡོ་བཅོས།  ་ག ང་ གས་ ི་ཡོ་བཅོས།  སའི་ ་མོ་བ ན་མའི་ཡོ་བཅོས།  ས་བདག་ ོ་

འ ེའི་ མ་བ མས།  ས་ ོ་ ་དང་ག མ་ ི་བ མས།  མ་ ང་ ོ་བཞི།  ིང་བ མ་ ད་ ོལ།  

ས་བདག་ད ེ་སོབ།  གཉེན་ ི་ ི་སོབ།  འི་ ོང་སོབ།  ིད་པའི་ ི་མདོས།  མ་མོ་ཚགས་མདོས།  

ཡང་ཁོལ་མདོས་བཞི།  རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ ར།  ་ ས།  ཤ་ ས།  གས་མདའ་དང་།  ་ །  

ཟོར་ལམ།  ཐར་བ་དང་།  གཡང་འ ག་རང་ལ་བ ིམ་པ་དང་།  གཞན་ཡང་གསོན་བོན་མང་ ་

བ གས་སོ།  །གཤིན་བོན་ལ།  སེལ་འ ར་ ོང་ག མ་ ེ།  གཤིན་སེལ་ལ།  འ ག་གི་ཁ་སེལ།  

མགལ་པའི་བམ་སེལ།  ཡོས་ འི་གསོབ་སེལ་ལོ།  །འ ར་ལ་ མ་པ་ག མ།  ་འ ར་ནི་ཁམས་

ག མ་ ི་བཙན་ ་འ ར་བའོ།  །གཤེན་འ ར་ལ།  དཔོན་གསས་ ་མའི་འ ར།  དམ་ཚག་

མཆེད་ ོགས་ ི་འ ར།  གཤེན་ ན་ ད་མའི་འ ར་རོ།  །མི་འ ར་ལ་སངས་པོ་ཡབ་ མ་དང་།  

ས་ཕོ་མོའི་མི་རབས་མཆེད་ག མ།  ི་དང་།  མ ན་དང་།  ་དང་།  ེ འོ།  ། ོང་ལ་ ི་ ོང་།  

ནང་ ོང་།  ཕོ་ ོང་།  མོ་ ོང་གཉིས།  འ ར་ ི་ཏི་ཀ་ད ་ ོར།  ིད་ད ་གཅན་དང་བ །  ་

མ་ག གས་བ ན་ ི་གཤེད་བསད་དང་།  ཡང་དག་དོན་ ི་གཤེད་འ ར།  ཡིད་ལ་ཟས་ནོར་

གཏད་པ།   བདེ་བའི་ལམ་བ ན།   འཁོར་བ་མེད་པའི་ལམ་བ ན་པའོ།  ། 

མཚན་ཉིད་ཤེས་ ་ ང་ཁོག་ ་ འི་བོན་ ེ་ལ་མཚན་ཉིད་ ེ་ །  ཏིང་འཛན་དག་པའི་

མདོ་ ེ་ནི།  མཚན་ཉིད་ ི་ ེ་ །  གས་ ི་མདོ་ འོ།  ། ལ་ ིམས་དག་པ་འ ལ་བའི་ ེ་ནི།  

འ ལ་བ་ ང་ ག  མདོ་ ག  ཚས་ ག  ཆོ་ག་ཆེ་ ང་གཉིས་སོ།  །ཤེས་རབ་དག་པའི་འ མ་ ི་

ེ་ནི།  ིད་པ་ ེར་ཆིབས་ ་བའི་འ མ།  ཡོད་མེད་དཀར་ནག་འ ེད་པའི་འ མ།  ིད་པ་ ིང་

བཞི་ཁམས་ ི་འ མ།  ས་པ་ཉི་ ི་ ་ ན་འ མ།  འ ས་པ་ ་བ་དོན་ ི་འ མ།  བོན་བ ས་

པ་ཚགས་ ་བཅད་པ།  འ ེལ་ཏིག་དང་བཅས་པའོ།  ། ིད་པ་མཛད་ ི་ ེ་ལ།  མཛད་གནས་

ཆེན་པོ་བ ་བ ན།  མདོར་བ ས་འཇིག་ ེན་གཏན་ལ་ཕབ།  འི་ ས་པོའི་དོན་འ ེལ།  ང་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ོང་ ལ་བའི་འ ་འ ེལ།  གཞལ་ ་དག་པ་རིག་པའི་ ེ་ནི།  ད ་མ་བདེན་གཉིས་འ ེལ་དང་

བཅས་པའོ།  །མདོ་ ན་འཇག་ལག་པ་ ་ འི་ ེ་ལ།  མདོ་ ན་བ ་ ་གཅིག་ཡོད་ལ།  འཐོར་

ནས་ཉི་ ་ ་གཅིག་ བས་ ་སོང་བས།  མདོ་ ན་ཉི་ ་ ་གཅིག་པར་ གས་སོ།  ། ི་ནང་

གས་དོན་ ིང་ ་ འི་བོན་ ེ་ལ།  ི་ལ་ མ་དག་ མ་ ི་ བ་པ་ཆེ་ ང་ག མ།  ན་རིག་ལ་

ག མ།  ེགས་བམ་ ི་མཆོད་པ་འཆད་འ ེལ་དང་བཅས་པ།  མཆོད་ ེན་ ི་ ེང་གཞི་དང་

ག ང་ཆེན་མོ།  ་ག ང་ལས་རིམ་དང་ག མ།  ག ངས་མཆོག་བཞི།  ཆབ་གཏོར་ཆེ་འ ིང་

ང་ག མ་འ ེལ་དང་བཅས་པ།  ཛམ་བྷ་ལ་སེར་ནག་གཉིས་ལ།  ི་ནང་གསང་ག མ་ ི་ བ་

པ་ ག  ་མཆོད་ མ་པ་བཞི།  ་གཏོར་ཆེ་ ང་གཉིས་སོ།  །ནང་གི་གསང་ གས་ནི།  ཞི་བ་

རིན་ཆེན་ ད་འ ེལ་ལོ།  ། ོ་བོ་དབལ་གསས་ མ་པ།  ཚངས་པ་ ་ བ་ ི་ ོར།  ར་པ་ཡེ་ཤེས་

་མ་ལ་སོགས།  ེ་ ག་རང་རང་གི་ཆ་ ེན་དང་བཅས་པ།  བ ད་ ི་ག ་ ོང་ད །  ད་

ག མ།  བ་པ་ག མ།  བ་པ་ཆེ་ ང་ཉི་ ་ ་གཅིག་གོ  ། ་ ོམ་དབང་པོ་ ་ འི་བོན་ ེ་ལ།  

གབ་པ་ ་འ ེལ་དང་བཅས་པ།  ོགས་ཆེན་གསེར་ ི་གཟེར་ ་ ་འ ེལ་དང་བཅས་པ།  ག་

་ལམ་ ེར་ལག་ལེན་དོན་གཅོད་དང་བཅས་པ།  ཐིག་ལེ་ད ་ ོར་གསལ་ ེད་ ོན་མ་དང་

བཅས་པ།  ག་ ་ཆེན་པོ་ནམ་མཁའ་མཐའ་ ལ་མན་ངག་ངོ་ ོད་དང་བཅས་པ།  བདེན་

གཉིས་དོན་ ོན་ ་འ ེལ་དང་བཅས་པ།  ས་ལམ་ ་འ ེལ་དང་བཅས་པའོ།  །ཐེག་ད ་ ས་

ོབས་ ་ འི་བོན་ ེ་ལ།  ཐེག་པ་ ་བའི་དཀོལ་མདོ་ཆེ་ ང་གཉིས།  ཐེག་པ་ མ་འ ེད།  ཐེག་

ད ་འཆད་པའི་ ་ིའ ེལ།  མཛད་པ་ ག་ ་ ་གཅིག་པའོ།  །དགེ་ ོར་ནར་མ་ཁ་ཟས་ ་ འི་

བོན་ ེ་ལ།  བས་སེམས་ཆེ་ ང་ག མ།  མ ལྚ་ཆེ་ ང་ག མ།  ཡི་གེ་བ ་བ།  ག་གི་མཆོད་

པ༑  ཨ་གཅིག་མ་བ ང་ ང་ཡོན་ཏན་དང་བཅས་པའོ།  །ངན་ གས་མཚན་ཆ་ ་ འི་བོན་ ེ་

ལ༑  ཕོ་ བ་ད །  མོ་ བ་ག མ།  མ་ནིང་ བ་པའོ།  །བདག་གཞན་ ང་བ་གོ་ཆ་ ་ འི་བོན་ ེ་

ལ༑  རང་ ང་བ།  གདོན་ ང་བ།  འ ་བའི་ནད།  མཛ།  དཀོར་ནོར།  ོད་འ ེ།  ི ་ ང་བ།  

ཚ་བ ིང་བ།  མིག་ ོན་དང་ ང་མ ོགས་ ི་ བ་པའོ།  །དབང་མགོ་བོ་ ་ འི་བོན་ ེ་ལ།  

དབང་ ད་ཆེན་མོ།  མན་ངག་གསེར་ ེང་།  ངོ་ ོད་ལམ་ཆགས།  ིན་ལས་ཁོག་ད བ།  དབང་

གི་དོན་བཤད་དོ།  ། ་མ་གཉན་འཐིང་དེ།  གཟའ་མིག་དམར་ ིས་བར་ཆོད་ ས་པས་ གས་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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པའི་བོན་ཅིག་ཡིན་ཟེར་ན་ཡང་།  གཏེར་ཤོག་འཐོར་བ་ཙམ་ ིས་བོན་དར་བར་མངོན་ནོ།  །ཡང་

ལི་ ་ ག་རིང་གིས།  བོད་དང་མོན་ ི་མཚམས་ ་ ས་པ་ཧ་ར་ཅི་པར་ ིས་ཐོན་པ།  ག་

འ ང་རོལ་བའི་ ོར་ལ་ ད་ག མ།  མཆོང་ །  ཆ་ལག་དང་བཅས་པ།  བོད་བོན་ ་བ་ལ་

བ ད་དེ་དར་རོ།  ། 

ོ་ ག་ཁོམ་མཐིང་མའི་ལོ་ ས་ནི།  དང་པོ་ ་ལི་ ་ ག་རིང་གིས་ ས།  གཏེར་ ང་ ་

ར་མ་ག མ་བ ོས།  དེ་ནས་ ོ་ ག་གི་ ང་ ་ ་བ་ན།  བཞོད་ ོན་ ་ཐོ་ ་བ།  ་ཐ་ ད་ ི་

བོན་ལ་མཁས་པ་ཞིག་ཡོད།  དེའི་ ས་བཞོད་ ོན་དངོས་ བ་ གས་ ་བ།  ང་ ་ནས་དད་པ་

དང་ཤེས་རབ་ ན་པ་ཞིག་ ང་ ེ།  ི་མཁར་ ་རབ་ ་ ང་ནས།  ོབ་གཉེར་མཛད་པས།  

དབང་ ན་ འི་དངོས་ ོབ་ལ་མཁས་བ ན་ ན་པ།  གབ་པ་ལ་སོགས་པ་མ ེན་ཏེ།  མཁར་

འི་ ག་ལ་དགོན་པ་ ང་ ་ཞིག་བཏབ་ནས།  ་པ་འགའ་རེ་ལ་བཤད་ཉན་མཛད་དོ།  །ཉིན་

གཅིག་གབ་པའི་ ན་ ོལ་ནས་འདི་ལ་ཡང་དོན་བཟང་པོ་འ ག་ ེ།  འདི་བས་ ང་ཉམས་ལེན་

འ ས་པའི་ ོགས་ཆེན་ ི་བོན་ཅིག་ ང་ན་དགོངས་པ།  དེ་ བ་ ་ནག་མོ་ཞིག་ན་རེ།  ོགས་པ་

ཆེན་པོ་བཞེད་ན།  ཁོམ་མཐིང་ ་ཁང་གི་དཀོར་མཛད་ད ས་མ་ན་ཡོད་ ི་ཐོན་ཅིག་ཟེར་ ད།  

དེར་ཁོང་གིས་ ོམ་ཆེན་ག ང་ ང་ བས་ ་བ་ གས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ།  ཞབས་ཏོག་ ་ ིད་

ནས་ ོན་ཏེ།  བཀའ་ ང་མཆོད་ནས།  མཛད་ད ས་མའི་ ོ་ ེས་པས།  དེའི་ནང་ན།  མངའ་

བདག་ ི་ ོང་ ེ་བཙན་ ི།  སེང་ ེང་གི་ ་ལ།  གསེར་ ི་ཡོབ་ཆནེ།  འ ་མེན་ ི་འ ་བ ག་པ།  

གསེར་ བ་ག ་མ ར།  ད ལ་ ི་ཆབ་ ོག་ ག་ ག་ལ་སོགས་ནོར་མང་པོ་འ ག་པ་བཞག  

གཏེར་ཤོག་ གས་པའི་ཕོད་ཁ་གང་འ ག་པ་ ེར་ནས་བ ས་པས་ཐམས་ཅད་ཆོས་ ་སོང་ནས།  

དེ་ ས་ ིད་པའི་ ལ་མོ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པས།  བ་མོ་ ི་ལམ་ ་ ་ར་མ་ག མ་ ང་ནས།  

མ་པར་ ང་མཛད་ ི་ གས་ཀ་ན།  ོགས་ཆེན་ ང་ ག་ལ་སོགས་ཡོད་ ི་ཐོན་ལ་ ོད་ཅིག  

དཔལ་ ་མ ིན་ ི་ ེ་ ང་ན།  ན་བ ད་ཡོད་པ་ཐོན་ལ།  ་ཇོ་ ེ་ལ་གཏོད་ ་བའི་ ང་

བ ན་ ང་ནས།  ཁོང་གིས་ཆོས་ མས་ ལ་ ་བ ལ་ནས།  མ་ ང་གི་ གས་ཀར་བཙལ་བས།  

བོན་ ོ་ ང་ ་ཞིག་འ ག་པ་ ེར།  ལ་འལ་འོལ་ཞིག་བ བས།  ལོ་ ལ་ ི་ལོ་ ་བ་ད ིད་ ་

ར་བའི་ཚས་བཞི་ལ་ཐོན་ནས་དགོན་པར་ ོན་པས།  ཁོམ་འཐིང་གི་ ེ་པ་ན་རེ།  ངེད་ ི་དཀོར་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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མཛད་ ོ་བས་གསོད་པ་ཡིན་ཟེར་ ད།  དེར་ཁོང་གིས་ ེད་ ི་ནོར་ ེར་བ་མེད་ ི་ ོས་དང་།  

བོན་ མ་ཞིག་ ེར་ཏེ་ང་རང་ལ་ ང་བ ན་ ང་བ་ཡིན་ག ངས་པས།  བདེན་པར་འ ག་ཟེར་

ནས་ ི་མི་ག་ལ་བར་སོང་ ད།  དེར་བོན་ ོ་གཟིགས་པས།  དེ་ནས་ ོན་པའི་བོན་ ེ་ལ།  བ གས་ 

པ་ ོར་ག མ་ ེ།  ་ ལ་ ་བ གས་པ་ལ།  ོགས་ཆེན་ ང་ ག  མན་ངག་བ ད།  ཡིག་ ང་

བཞི།  དོན་ག མ་ ེ་ཉི་ ་ ་གཅིག་གོ  །མི་ ལ་ ་བ གས་པ་ལ།  ོགས་ཆེན་ ེ་བ ་འ ེལ་

ང་བ །  གལ་དམིགས་སོ་གཉིས།  ་ ོམ་ ང་འ ེལ་གདམས་པ་བཞི།  ངོ་བོའི་འ ག་ ལ་

ལོ༑  ༑ ་ ལ་ ་བ གས་པ་ལ།  ང་སེང་གེ་ ་ ོགས།  མན་ངག་འཁོར་བ་དོང་ གས།  གས་

ལ་གསང་ ད་ མ་ག མ།  བ ེད་ ོགས་ མ་ག མ།  ཞི་ ོ་ ར་ག མ་ ི་ཡང་ ན།  ལ་མོ་

ག མ་ ི་ བ་པའོ།  །རིགས་འ ེས་ལ།  མན་ངག་ ང་གི་ཚད་མ།  ་འ ེལ་ས་གཅོད་དང་

བཅས་པ་གཞན་ག ང་འགེགས་པའི་རིགས་འ ེས་ ེ་བཞི།  རང་ག ང་ བ་པའི་རིགས་འ ེས་

ེ་བ ན།  གཏར་ཁ་གེགས་སེལ་ ི་རིགས་འ ེས།  གཏར་ ོན་ ་གཅིག་གནད་ ་འདེགས་པའི་

རིགས་འ ེས།  བཞོད་ ོན་ ིས་ལོ་ག མ་གསང་ནས་གཟིགས་ ོགས་མཛད་དེ།  ང་ ག་ལ་ཏི་

ཀ་བཏབ་ནས་བཤད་པས།  ང་པ་འ མ་ ི་ཐོས་ ོལ་ ་སོང་།  ོམ་ཆེན་ག ང་ ང་ བས་

ིས་ ་ཤེས་སོ།  །བཞོད་ ོན་ནས་ ོབ་དཔོན་ ་ལ་བ ད།  དེས་ ོབ་དཔོན་ ན་བཟང་ལ་

བ ད།  དེས་གཡོ་ ོན་དངོས་ བ་ལ་བ ད་དེ་དར་རོ།  །དེས་གཡོ་ ོན་ ན་ བ་དཔལ་ལ་

བ ད།  ཡང་ཁོམ་མཐིང་ ོ་ ང་ ་མ ིན་ ེར་སོ་དམར་པོ་ནས་ཐོན་པ།  ་ལའང་མ་བ ན་

པར་ཡོད་ཙམ་ན།  ད ས་ ི་ ལ་ ་ ེ་ ་བ་ན།  ་ ་མ་ ི་མཁར་ ི།  ས་ ་ ་མ་ཇོ་ ེ་ ་བ།  

ིར་ གས་ ི་བོན་ལ་མོས་པ།  ོས་ ོགས་ཆེན་ལ་མོས་པ་ཞིག་ཡོད་པས།  ཁོམ་མཐིང་ །  མེས་

པོ་ ་ ་མ་ ི་བ ན་ ་བ་ ོམ་པ་ཡོད་ནས།  དེར་འ ོ་བའི་ལམ་ ་དབལ་མོའི་ ང་བ ན་ ང་

ནས།  བཞོད་ ོན་དངོས་ བ་ གས་ ་བ།  ག་ར་ ་གོང་གི་ ལ་པ་ཞིག་གིས།  ཚ་གཅིག་གིས་

སངས་ ས་པའི་བོན།  ན་བ ད་ཡང་ ེ་ ་བ་གཏེར་ནས་ཐོན་ཡོད་པས་དེར་སོང་དང་།  གདམས་ 

པའི་ལས་འ ོ་ ེད་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ག ངས།  དེ་ཅི་ཡིན་ནམ་ མ་ནས་ ིན་ཏེ།  བཞོད་ ོན་དང་

མཇལ་ནས་ ིས་པས།  ང་ལ་ཡོད་པས་ ་ལ་ཡང་མ་བ ན།  ོད་ལས་ཅན་ཞིག་ཡིན་ཟེར་ནས།  

ཤོག་ ིལ་བ ་གཅིག་ ང་བ་ལ་བ ས་པས།  ངེས་ཤེས་དེ་ག་ལ་ ེས་ཏེ།  གསེར་ ང་ ེད་དང་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ག མ་ཡོད་པ་དང་།  ་གཅིག་ལ་ ་ཁལ་གཉིས་བཀལ་པ།  ད ས་ ག་གི་ན་བཟའ་ ལ་བས།  

ཤོག་སེར་ཞལ་གདམས་དཔེ་བཞི་བཞེངས་ ་གནང་ངོ་།  །དེ་ལ་ཡང་ ེ་ ན་བ ད་དམར་ ང་

ཆེ་ ང་གཉིས།  ད་ ་ ང་བ་ ོན་མ་ག མ།  མན་ངག་གི་ ོན་མ་བཞི་དང་ད ་ ང་ངོ་།  ། 

གཉེན་ གས་ནས་ཤོག་སེར་བཅད་ ་མ་ཉེན་པར་ཞལ་བ ས་ནས།  བ ད་འ ལ་ ་ཁང་ ་

གཏེར་ ་ ས་སོ།  ། ན་བ ད་ ང་བ་དེ།  གཉག་ ང་བ་ལ་བ ན་པས་ཆོས་ ོན་ཞིག་པོ་ལ་

བ ན།  དེས་བོན་མ་བ ར་བར་ ད།  དེའི་ ོབ་མ་ ེ་ ོན་ག ངས་ གས་ ིས་ཆོས་ ་བ ར་

རོ༑  ༑མིང་ ོགས་ཆེན་ གས་ ེ་ ིང་པོར་བཏགས་ནས།  ཨ་པོ་ ོན་པོ་ལ་གཏད་པས།  ར་ཤག་

ང་ལ་དབང་ཡོན་ ་ ལ་ལོ།  །དེ་ལ་བ ད་ ངས་མ་ཆད་པ་ནི།  ་མ་ཇོ་ ེ་ལ།  ་མ་གནམ་

གས་ནས།  གཡོ་ ོན་ ན་ བ་དཔལ་ ི་བར་ ་བ ད་དོ།  ། ན་བ ད་ཆེ་བ་ནི།  ་མ་ཇོ་ ེ་

ལ་ཞིག་པོ་ ང་སེང་།  དེ་ལ་ ོ་ ོན་ གས་དཔལ།  དེ་ལ་གཡོ་ ོན་ནམ་རིན་ ིས་ ས་ཏེ་དར་

རོ༑  ༑ ང་ ོན་དང་ཞལ་ཤེས་ཆེན་མོ་ཟབ་འཛན་ ་ཡོད་པ་ལ།  ་མ་ཇོ་ ེ་ད ང་ལོ་ ་བ ་ང་

བ ན་ལ་ ོངས།  ར་ལ་ ོད་པའི་ ོབ་མ་ག ང་ ང་ ལ་མཚན་ ་བ་ཞིག་ཡོད་པས།  ེར་

ནས་གར་སོང་ཆ་མེད།  ཇོ་ ེའི་ ་བོ་ཇོ་ ལ་ ་བས།  ད་བཅད་པས་མ་ཆོད་དོ།  །ཇོ་ བ་ ི་

ས་ ན་བཟང་།  དེའི་ ས་ ་ ་མ་རས་ ོམ་ཡན་ཆད།  ང་བ་གཉིས་ ིས་བཤད་ ོལ་མཛད་

ད།  དེའི་ ས་ ་ ་མ་ནམ་མཁའ་ ་བ།  ང་ ོང་བཟང་བ ན་ཞིག་ཡོད་པས།  ཡ་ངལ་ ོན་

ར་ ི་ལག་ནས་ ད་ཆོད་དེ།  ལ་འ ོར་ ོགས་མེད་ལ་བ ད་དེ།  དར་སོ་བག་ ང་བར་

འ ག་གོ  །གཡའ་མ་དམར་མོ་ནས།  བལ་ཞོ་ ོམ་ཆེན་ ིས་ཐོན་པའི་ གས་ ི་བོན་ལ།  རིན་

ཆེན་གངས་རི་ ེག་པའི་ ད།  མདོ་ ི་ ད་ཆེན་པོ་ །  གས་ ེ་ ེ་མོའི་ ད།  མཛས་པ་མེ་ཏོག་

ད་ལ་སོགས།  མན་ངག་གི་ ད་བ ་གཉིས།  ང་ཆེན་ ིང་བའི་ ད་ལ་སོགས་གསང་བ་ ད་

ག  ཞི་བ་ འི་ བ་པ།  ག ང་ ང་ཡོངས་ ་ ོགས་པ།  གས་ ི་བོན་ལ།  ད་ཐིག་ལེ་

ད ིངས་འཆད་དང་བཅས་པ།  ོ་བོ་ག ང་གི་ བ་པ།  ་གམ་གཅིག་པ།  ོ་བོ་མཁའ་འ ིང་

ཁའི་ བ་པ།  ་གམ་ད ་བ་ལ།  བདེར་གཤེགས་རིགས་ འི་ བ་པ།  ་གམ་ ག་ ་ ་གཉིས་

པ་དབང་ཆེན་ཕོ་ཉའི་ བ་པ།  ་གམ་བཅོ་བ ད་པ་གསང་ ར་ནག་པོའི་ བ་པའོ།  །དབང་

གས་ ི་ བ་པ་ལ།  དག་པ་སེམས་ ི་ བ་པ་ག མ།  ཚ་ བ་ག མ།  བ ད་ ི་ ་བོའི་ག ང་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ག མ་མོ།  །དེ་མན་ཡང་དབལ་མོ་ ེ་བཞིའི་ བ་པ་དང་།  ག་པོ་རང་ཆོད་ ར་པ་ལ་སོགས་

པའོ།  །མ་བ ད་ ོང་འ ས་སོ།  །ཡང་བོག་པ་སེང་ ོང་མ་ནི།  འ ིང་ ོན་ ་དགེས།  འ ི་

མཚམས་ ེན་ནེ་རོང་གི  བོག་པ་སེང་ ག་ ་བ།  ག་ ག་ད ་ གས་ཤིག་ཡོད་པར་ཉལ་བས།  

ང་བ ན་ ང་ནས་གཏེར་ ོ་ ེ་བའི་བོན་ལ།  བ ད་ ི་བ་དཀར་ཐིགས་པའི་ ད་ལ།  བ ད་

ི་ བ་པ་ཆེན་མོ།  ་ ིན་ཆེ་ ང་གཉིས།  ཤེལ་ནེ་ཚའི་བདར།  ག ང་གེ་ཁོད་མནོལ་བསང་

ད ་ཐིས་དང་བཅས་པ།  གེ་ཁོད་ ་བོ་ ོག་དམར་ ི་ ད།  ཙ་ བ་དང་བཅས་པ།  ད ་ ་

གས་དཀར་ གས་དམར་ ི་ ོར།  ང་གཤེན་ ་བའི་མདོ་ད །  གསོན་ ི་ ་ཆད།  གསས་

མཁར་ ི་མེ་རི་འ ིལ་པ།  ད་ཁོག་ཆེན་མོ།  བ ད་ ི་ཞལ་བ ར་ལ་སོགས་ ་བོན་མང་ངོ་།  ། 

དེར་འ ིང་ ོན་ ་ ོ་བ་ལ།  ག་ལོ་ཚས་པས་ ས།  དེ་ལ་ ོག་ ་ཞང་ གས་ ིས་ ས་ཏེ་དར་

རོ༑  ༑གཞན་ཡང་ ་འཚ་ ིད་པ་ ལ་པོས།  ན་ བ་བ ད་ ི་ མ་པ་ད ་པ་ཐོན།  གཤེན་

དམ་པ་ ལ་ཚབ་ལ་བ ད་དོ།  །ཡང་མཚ་མི་གསས་ ང་གིས།  མཛ་ ར་སེང་གེ་ ག་ནས།  ག ་

འ ང་ ག་མོ་ཐོན་ཏེ་ ན་ ར་དང་ ར་བ་ ན་ཕབ་བཅས་ ་ ོལ་བ་གཤེན་ ལ་ལ་བ ད་དོ།  ། 

དེ་ མས་ ོ་གཏེར་ ོགས་ ་བ ས་པའོ།  །ཚར་རོ།  ། 

ག མ་པ་ད ས་གཏེར་ལ་གཉིས།  ཡེར་ ོང་མ་དང་བསམ་ཡས་མའོ།  །དང་པོ་ཡེར་ ོང་

མ་ནི།  ད ་བོན་ ན་པ་ནམ་མཁའ་དང་།  བ་གོར་བཻ་རོ་ཙ་ན་གཉིས་ ིས།  རིན་ཆེན་ ་གར་

བོན་ ོར་འདི།  བོད་ ལ་ད ས་ ི་ཡང་དབེན།  ་ས་ཡེར་བའི་ ོང་ལ་ ས།  གཏེར་བདག་

ག མ་ལ་གཏད་དོ།  །ཧས་པོ་རིའི་ ར་བ ད་ནག་པོ།  བསམ་ཡས་ ག་བཙན་དམར་པོ།  ་ས་

ནེ ་རིང་ ་ ན་དཀར་མོ་དང་ག མ་མོ།  །དེ་ནས་གཙང་གི་བན་དྷེ་མི་ག མ་ ིས་ ོས་ ས་ཏེ།  

མ་པ་དབང་ ལ།  ེ་ ལ་སེང་།  ང་ ་དབང་ ག་ གས་དང་ག མ་ ིས།  ཁ་ ང་གཅིག་

ེར་ནས།  བསམ་ཡས་ ་ཆོས་གཏེར་ཚལ་ ་ ིན་པས།  མ་ ེད་པར་ལོ་གཅིག་གཉིས་ ་ཐོགས།  

དེར་ཡར་ལོག་པས།  ག ་ ག་ཤོག་ག མ་འོང་ནས་གཏེར་མེད་པར་ངོ་ཚ་ཟེར་ཏེ།  ཡེར་བར་

བཙལ་བས།  གཏེར་ ོ་ ེས་ནས་ ོས་འོང་ ེ།  གཏེར་བདག་མ་མཆོད་པར།  ཐོ་ཆོའི་ ོན་ ིས་

བན་དྷེ་ག མ་ག་བཙན་གཟེར་ ིས་ ོངས་ནས།  གཏེར་ཤོག་ མས་འདོག་ཚ་ ད་ ི་གཉེན་

ོན་ ་འབར་ལ་བབས་སོ།  །དེའི་ ས་གཉན་ ོན་གཟི་བ ིད་ ིས་ ང་བ ོལ་ལོ།  །དེ་ལ་ག ང་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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རབ་ནི།  བོན་ཉདི་ ིང་པོ་བདལ་བའི་འ མ།  མ་པ་བ ད་འ མ་ ་གཅགི་དང་ད ་ ང་ངོ་།  ། 

མངོན་ ོགས་རིག་པ་ ེ་མོའི་འ མ་ མ་པ་བ །  ཐེག་པ་རིམ་པ་མངོན་ ་བཤད་པའི་མདོ་ ད།  

་འ ེལ་མེ་ལོང་ད ་ ོར་དང་བཅས་པ།  ཚད་མ་ ་སེང་།  ་ ེགས་གཏན་ཚག་ཐིགས་པ།  ི་

ལ་ག ངས་འ ས་ བ་ཆོག་རེ་དང་བཅས་པ།  མཆོད་གཏོར་ ་ཆེར་འ ེལ།  གས་ ེ་ མས་

མའི་མདོ་ ་དང་།  ཤེས་རབ་ ིང་པོ་ལ་སོགས་མདོ་ད །  ཡན་ལག་བ ས་པ་དང་བ འོ། ། 

གས་ནང་ནི།  ོ་བོ་མངོན་པར་རོལ་པ་ལ།  ཡང་གསང་མཆོག་གི་ ་ ད་ལ་སོགས་ཏེ།  ད་

བ ་ག མ།  དོན་འ ེལ་ཁོག་ད བ་ཆེན་མོ་དང་བ ་བཞི།  ག་ག མ།  ས་ཚགས་ག མ།  

མཐའ་ ས་ག མ།  ཞི་བའི་ ིན་ལས་རིན་ཆེན་ ་བ།  ོ་བོའི་ ིན་ལས་མངོན་པར་རོལ་པ།  

མཆོང་དང་ཆ་ལག་མང་ངོ་།  ། ོད་ ོར་ལ།  ཞི་ ོ་ཡང་གབ།  ག་ ་གསང་ཐིས།  ཐོག་སེར་ ོག་

ག མ་ ི་ བ་པ་ལ་སོགས།  འཆི་བདག་བ ད་ ོར་ནི།  བ ད་ ར་ནག་པོ་ལ་ ད་ག མ།  ཞལ་

གདམས་ད ་འ ེད་དང་བཅས་པའོ།  །གཞན་ཡང་ ར་བ་ཤ་འབལ་ ི་ ོར་ལ་སོགས་ ང་།  ལི་

འི་ བ་ ོར་ལ་སོགས་ ང་ངོ་།  །སེམས་ ོགས་ ོགས་ཆེན་ ི་ ོར་ནི།  ང་སེམས་ནམ་མཁའ་

ད ིངས་ཡངས་ ི་ ད་དོན་འ ལེ་དང་བཅས་པ།  སེམས་ཉདི་གཏིང་ ོགས་འཁོར་བ་དོང་ གས་ 

ི་ ད།  ་མེད་ ི་མདོ་ག མ།  དར་ཁའི་ཚད་མ་ ན་གཞི་འ ལ་ ི་མེ་ལོང་།  ཐིག་ལེ་ཉི་མའི་

ིང་པོ།  ས་གཅོད་དང་བཅས་པ་ ང་ངོ་།  །དེར་གཉགས་ ོན་ལ་ ེར་དབང་ བ་ ིས་ ས།  

དེའི་ ས་ ེར་ ོན་ནམ་ག ང་ལ།  ང་བོན་ ་གཉན་ སི་ ས་ཏེ་དར་བས།  ེར་ ང་གཉིས་

ལ་ ངས་ ་ ེད་དོ།   །གཉིས་པ་ལ་བཞི་ ེ།   བསམ་ཡས་ ོར་ཁང་མ་ནི་གོང་ ་བ ན་ནོ།  ། 

བསམ་ཡས་ཅ་ཏི་མའི་ལོ་ ས་ནི།  དང་པོ་ ་ལི་ ་ ག་རིང་གིས།  ག་གཟིག་གི་ ལ་ ་

་འ ལ་ ིས་གཤེགས་ཏེ།  བོན་རིན་པོ་ཆེའི་ ོ་ད ་བ ར་ནས།  ལ་པོ་ ི་ ོང་ ེ་བཙན་ལ་

གདམས།  དེ་ནས་ལོ་ ཱ་བ་ལི་ ་ ག་རིང་དང་།  བ་གོར་བཻ་རོ་ཙ་ན་གཉིས་ ིས།  བསམ་ཡས་

ིང་གི་ ོ་ བ།  ི་དང་ ར་ ོད་ ིན་པོའི་ཁ་གནོན།  ཅ་ཏི་ ོ་མང་མཆོད་ ེན་དམར་པོར་

ས་ཏེ།  རིན་པོ་ཆེའི་བསེ་ ོམ་ ་ ིན་ཁ་ ོད་ ིས་པའི་ནང་ ་བ ག་ནས་ ས།  གཏེར་ ང་ ་

པོམ་ར་གསང་བ་ལ་བཅོལ།  དེ་ནས་ཐོན་ གས་ནི།  མཆོད་ ེན་དམར་པོའི་སོ་ཕག་གོག་པ་ནས།  

ཤོག་ ིལ་འ ་ ང་ནས་བ ས་པས།  བོན་ ་འ ག་ནས་མེ་ལ་བ ེགས་པས།  མི་ ང་བ་ ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ཚགས་ ང་ ད།  ཡང་སང་ཕོད་ གས་མོ་ འི་ལོ་ལ།  སོ་ཕག་གོག་ནས་ཞིག་གསོས་ ས་པས།  

ོམ་ཞིག་ ང་བ་བ ས་པས།  ཤོག་ ིལ་མང་བར་ ང་བ་ཡང་བོན་ ་འ ག  དེར་ན་ནིང་མ་

ངས་པས།  མ་བ ེགས་པར་བསམ་ཡས་ ་ཁང་ ེར་བཟོའི་ བ་ ་ ས་པས།  ེ་ ་གར་ར་ཛ་

དང་།  སད་ ་རིན་ཆེན་ གས་གཉིས་དཀོར་གཉེར་ ས་པས་བཏོན་ཏེ།  བ་མོ་ ་ལ་ཁལ་

བཀལ་ནས།  ོང་པོའི་ ལ་ཤིང་ཤད་ལ་ལམ་ ང་ ེ།  ཁམས་ ི་ ོར་ ོན་པས།  ས་དེ་ཙམ་ན་

ཁམས་པ་ད ས་གཙང་ ་ ོབ་གཉེར་ ེད་པ་ལ་ ་ཤོས།  དིར་ ི་ད ས་ ོན་ ་བ་ ་ཡས་ ི་

ོབ་མ་ཞིག་ཡོད་པའི་སར་ ིན་ནས།  ངེད་ལ་གཏེར་ཤོག་ཡོད་ ིན་ནམ་ ས་པས།  ང་ད ས་

གཙང་ ་ ིན་ཏེ།  ་མ་གཤེན་ ར་ ིས་ཐོན་པའི་གཏེར་ཤོག་ལ་ཡང་།  ེར་ ་མ་ ང་བས།  

དེ་མིན་གཏེར་ཤོག་མེད་པས་ ན་ཡིན་ཟེར་རོ།  །ཡང་ཁམས་ ི་ ་པ་ ་ཤོས།  ར་ཞོག་ ་རི་

གཉེན་པོ་དང་།  ་ ི་ ེའི་ ོབ་མ།  ང་ མ་པ་གཏོ་ ོན་ ་བ་ལ་བོན་བ ན་ནས་ ིན་ནམ་

ས་པས།  བཟའ་ ་ ངས་ནས་མི་གཞན་ལ་མ་ ོན་ཅིག  ང་རང་གི་ ལ་ ་ ིན་ལ་བོན་ ེལ།  

ེད་གཉིས་ ང་ཆེ་སར་བཞག་ག ངས་ཏེ།  ང་ མ་པ་གཏོ་ ོན་ལ་གཏད་པས།  དེར་གཏོ་

ོན་ ིས་ཡོན་བདག་ཅིག་ལ་བཅོལ་ ད།  དེར་ ེ་དང་སད་ ་གཉིས།  པར་ འི་མོ་འདེབས་

ཤིང་གཞན་ ་སོང་བ་དང་།  གཏོ་ ོན་ ི་ད ་ཆག་ནས་འདས་སོ།  །གཉིས་པོས་དཔེ་ ད་བཅད་

པས་མ་ཆོད་ ད།  དེར་ ར་ ི་གཏེར་ ོ་བཅོལ་བའི་ཡོན་བདག་མོ་ན་ནས།  ད ་མཆོད་ ར་བ་

འབར་ ་བ་བོན་པོ་ ན་ཤེས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་བོས་ནས།  བ་ཅིག་བཏང་ནས་འདི་བཅོས་པར་

་ ས་པས།  ཁོང་གིས་གཏེར་ ོ་མཐོང་ནས་ཡོན་བདག་མོ་ངས་སོས་པར་ །  བ་འདི་ ོད་

རང་ ངས།  གཏེར་ ོ་འདི་ མས་ང་ལ་ ོང་ཟེར་རོ།  །ཡོན་བདག་དེ་དགའ་ཆེས་ཏེ།  བ་

བ ས་ནས་གཏེར་ ོ་ ག་པོ་ ིན་ནོ།  །དེ་ ར་ད ་མཆོད་ ར་བ་འབར་ལ་དངོས་ བ་ ་བབས་

སོ༑  ༑དེ་ནས་ ང་ཞིག་ན།  དིར་ ི་ད ་ ོན་ཆེན་པོ་འདས་སོ།  །དེའི་དབོན་པོ་དིར་ ི་ ོན་

བ ན་ ་བ།  ཇ་བ ོལ་མི་བསོགས་ནས།  ་བཟང་པོ་ཞིག་ལ་དར་ ག་ཅིག་བཏགས་ནས།  ད ་

མཆོད་ལ་ ལ་ནས།  འདི་གཏེར་ ོན་ཡིན་པས་བོན་པོ་ མས་ ི་དཔོན་ ་ ར་ཅིག་ག ངས་

ནས།  ཁོང་རང་གིས་ ང་བོན་ ས་ ད།  དེ་ནས་ད ་མཆོད་དང་།  དིར་ ོན་གཉིས་ ངས་ ་

ེད་དོ།  །དེའི་བོན་ ེ་བ ད་དེ།  ག ང་རབ་ ི་ ེ་ལ།  ེ་མ་ལ་ཉི་ ི་ ་ ན་ ི་འ མ་ མ་པ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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མ་ ་ ་གཉིས་བ གས།  མདོ་ ེ་ལ།  མདོ་ ེ་ཆེན་པོ་བཞི།  ་མེད་གོ་འཕང་ལ་སོགས་མདོ་

ན་ཉི་ ་ ་གཉིས་ལ།  ཡི་གེ་བ ་པའི་མདོ།  ང་བཤགས་ ི་མདོ་ལ་སོགས།  གས་ནང་གི་ ེ་

ལ༑  ོ་བོ་ ད་འབར་ལ་ ད་ག མ།  ཆ་ལག་མང་ངོ་།  ། ོ་བོ་ལ་ ད་ ་ ེ།  ོ་གསས་མཁའ་

འ ིང་རི་རབ་གཡོ་འ ལ་ ི་ ད་ལ་སོགས།  དེ་ལ་ བ་ཐབས་རེ་རེ་ཡོད།  ར་བ་ལ་ ད་བ །  

དེ་ལ་ བ་ཐབས་རེ་རེ་ ང་ངོ་།  །གེ་ཁོད་ལ་ ད་ག མ་ལས།  གནམ་ གས་ཐོག་མདའི་ ད་ལ།  

ཡེ་ཤེས་དང་འཇིག་ ེན་གཉིས།  ་མར་གསེར་ཛ་ ན་མའི་ ད་ལ།  མེ་རི་དང་གེ་ཁོད་དབང་

ལ་དང་ག མ་མོ།  །མངའ་བདག་མེ་ ེ་ ེང་བའི་ ད་ལ།  ཨ་ཏི་ ་ཝེར་ ་འ ེལ་ག ང་

ག མ།  ང་དང་བཞི་ ང་།  གསོ་ད ད་ ི་ ེ་ལ་ ་འ ེལ་གཉིས།  ལག་ལེན་དང་བཅས་པ།  

ཤིང་ ོར།  ོ་ ོར།  མ་བཅོས།  ད ད་ འི་ ན་མདོ་ ང་ངོ་།  །བ ན་ ང་ ེ་ལ།  ག་རི་རོང་

གི་ ད་བཞི།  ་བ་ ོན་པོའི་ ད་ལ་སོགས།  དེ་ལ་ བ་ཐབས་བ ད་ ་ ་གཉིས་ཡོད།  དམག་

དཔོན་གས་བཙན་ལ།  ད་ད ་ལ་ཆེ་བ་ག མ་ནི།  ས་པ་གསེར་ ི་ཉི་མ་ལ་སོགས།  ང་བ་

ག་ནི་གབ་པ་ གས་འཁོར་ལ་སོགས།  ་མ་ ིན་ ེ་བ ད་ ི་ བ་ཐབས་ ང་ངོ་།  །ངན་

ཐབས་ ི་ ེ་ལ།  ོ་ ོགས་ གས་ག མ།  ་ ོགས།  ཐལ་ ོགས་དང་གཉིས་ཏེ་ །  ་ ེན་ལ་

ང་ཐབས་དང་ ག་གོ  །གསོན་བོན་ ི་ ེ་ལ་ ལ་འགོང་ ང་མདོས།  ཤ་རི་རང་འ ོས།  ཐོད་

པ་རང་འ ོས།  མདོས་རང་འ ོས།  འེི་ ་ ད་རང་འ ོས་ལ་སོགས་མང་ངོ་།  ། ས་ངན་ ི་ ེ་

ལ༑  ཁང་པ་བ ེགས་པ།  ་གལ་བ ར།  མཁར་བ ེལ་བ།  ཁང་ ེང་ ་ ་ནག་འབབ་པའོ།  ། ེ་

དིར་ ོན་ལ་ ོབ་དཔོན་ མ་ ོམ་ ིས་ ས་ཏེ་དར་རོ།  །བཀའ་ ང་ང་མའི་ལོ་ ས་ནི།  དང་པོ་

ན་ ་བཟང་པོ་ནས་རིམ་ ིས་བ ད་དེ།  ལ་པོ་ར་ཛ་ ངས་པ་ལ་དངོས་ བ་ ་བབས་པས།  

བཀའ་གནམ་བབས་ ི་བོན་ཞེས་ འོ།  །དེ་ནི་ཞང་ ང་གི་གཤེན་པོ་ལི་ ར་ཁོད་ ེངས་ལ།  བ་

གོར་བཻ་རོ་ཙ་ནས་ ས་ཏེ།  བོད་ ་བ ར་ནས།  མངའ་བདག་ ི་ ོང་གི་ ག་ ་གཏད་པས།  

ལ་པོའི་ ་འཚ་བའི་བོན་ཞེས་ འོ།  ། ེ་ཡིས་ ན་ ་མ་ བ་པར་བོན་ བ།  བ་གོར་བཻ་རོ་ཙ་ན་

ཚ་བ་རོང་ ་ གས།  དེ་ནས་མངའ་བདག་འདས་ཁར་ ས་ནེ་ར་འཇིང་ཡོན་ལ་གཏད།  དེས་

མངའ་བདག་རལ་པ་ཅན་ལ་གཏད།  དེས་ ས་དར་མ་ལ་གཏད།  དར་མའི་ ས་འོད་ ང་དང་

མ་བ ན་གཉིས་འ གས་ནས།  འི་ གས་མཁན་ ང་ང་དཔལ་ ི་ཡོན་ཏན་ལ་གཏད།  དེས་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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དཔལ་ ི་ གས་པ་ལ་བ ད།  དེས་ ས་རིན་ཆེན་དམ་པ།  དེ་ལ་ ས་མེད་ནས་ ས་ཁར་ ན་མ་

ངས་པས།  ་ ང་ང་མདོ་ལ་ ེས་ཏེ།  ཕ་དང་ལོ་བཞི་ལས་མ་འ ོགས་པར་ཡབ་ ོངས་སོ།  ། 

འདའ་ཁར་ ་ལ་ཁ་ཆེམས་བཞག་མ་རན་པར།  ཚ་བོ་ ང་ ེ་བ ན་པ་དད་པ་ ལ་ ིམས་དང་།  

འི་ཞང་པོ་ར་ཞག་འ ེ་ ང་གཉིས་བོས་ནས།  ངའི་ ་ལོ་བ ་ག མ་མ་ལོན་བར་ ་གཏེར་ ་

ས་ཤིག  དེའི་གོང་མ་འདོན་ཅིག་ ས་ནས་མནའ་བ གས།  དེ་ནས་ཐོན་ལ་ ེད་ ིས་ ོད།  

ངའི་ ་ལའང་ ིན་ཅིག་ག ངས་སོ།  །དེར་ ས་ ང་ང་མདོ་ལ་ལོ་བ ་ག མ་ལོན་ནས་གཏེར་

བཏོན་ཏེ།  ཉང་ ད་ད ེན་ནས་བཏོན་ཏེ།  ཉང་རོ་མདོ་ ང་ ་བར་བགོས་པས།  ང་ ེ་བ ན་

པ་ན་རེ།  ང་དང་པོ་ལོ་ ས་མཁན་ཡིན་ཟེར་ནས་མདོ་གཟེར་མིག་ལེ ་བཅོ་བ ད་པའི་ཤོག་

སེར་ ེར་ནས།  ོད་ ང་ ་མར་པ་ ག་ལ་དབང་གིས་ ་གཅིག་ ལ་ནས་ ས་པས་གནང་ངོ་།  ། 

གང་ནས་ ང་ ས་པས།  ིང་གི་ ོ་ ག་ ི་དང་ ར་ ོད་ནས་ ེད་ཟེར་རོ།  །མདོ་གཟེར་མིག་

ང་བའི་ ིར།  ང་ ེ་བ ན་པ་གཟེར་མིག་ ་བཏགས་སོ།  །དེ་ནས་མདོའི་ ངས་མར་པ་ཡིན་

ནོ༑  ༑དེ་ལ་ ་འོང་རིན་ཆེན་དང་།  འབལ་དང་ཕ་ ན་ག མ་ ིས་ ས་སོ།  ། ་འོང་རིན་ཆེན་

ལ་ ེ ་ ོན་ ་རི་གཉེན་པོས་ ས་ཏེ།  ོགས་བ ར་ ས་གཅིག་ལ་དར་རོ།  །ར་ཞག་འ ེ་ ང་

གིས།  ་ ད་བཅོ་བ ད་པའི་སེམས་ ོགས་ ེར་ནས།  ཡར་འ ོག་ ་ར་ ོམ་ག ང་ ང་འབར་

དང་།  ར་ ོན་ག ང་པོ་ལ་གནང་བས།  སེམས་ ོགས་ ི་ ངས་ར་ཞག་ཡིན་ནོ།  །དེར་ར་བོན་

ིས་གཏེར་ཤོག་ ོ་བ་གང་འ ག་པ་བ ས་པས།  སེམས་ ོགས་ ེ་བ ་ ང་ ེ།  མན་ངག་ ེ་

བཞི།  དོན་དང་ །  མདོ་བཞི་ ད་དང་ །  དེ་ལ་ ེ་བཞི་དོན་དང་ ་ནི།  རིག་པ་དཀར་པོ་ ན་

ི་ ེ་བཞི།  ང་དོན་ ་ད ་མ་དང་བཅས་ཏ།ེ  རང་བཞིན་ ན་ བ་འ ས་ འི་ ང་ལ་སོགས་

སོ༑  ༑ ་མེད་ནམ་མཁའ་ཡོངས་ལ་ བ་པའི་ ེ་ལ།  མ་ ་ ེ་བ ན།  ནམ་མཁའ་སེམས་ ི་ ོན་

མ་ལ་སོགས་སེམས་ ད་བཅོ་བ ད་དོ།  ། ང་སེམས་གབ་པའི་ ེ་ལ།  མ་ ་བཅོ་བ ད་དོ།  ། ད་

ད་ ག་ནི།  ི་ ང་ཡོངས་ ་ ོགས་པའི་ ད་ལས།  ང་ ད་ ག་ནི།  རིག་པ་ ་ ག་ ོ་

བ ེད་ ི་ ང་ལ་སོགས།  མན་ངག་ ག་ནི།  མན་ངག་ཐིག་ལེ་ད ་ ོར་ལ་སོགས།  ང་སེམས་

གབ་པ་ ་འ ེལ་ས་གཅོད་དང་བཅས་པའོ།  ། ད་ ད་བ ་བ ན།  མན་ངག་ ་བའི་ ེ་ལ།  མ་

་བ ་བ ན་ཏེ།  མ་ ་ནི།  ནམ་མཁའི་ཡང་གཏེར་ལ་སོགས།  ་ནི་ ོས་ ལ་ཐིག་ལེ་ཡི་གེ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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མེད་པའི་ ད་ལ་སོགས་ཏེ་བ ་བཞིའོ།  །མ་ཚང་བ་ཁ་ ོང་ནི།  གསེར་ ི་ ས་ ལ་ག ང་ ང་

ཐེག་པའི་ ད་ནི་མའོ།  ། ་ནི་ ད་ ་ ང་བ ་གཉིས་ཏེ།  ང་སེམས་ཐེག་པ་ ་བ་འ ས་པའི་

ད་ལ་སོགས་པའོ།  །མདོ་བཞི་ ད་དང་ ་ནི།  གསལ་བ་ཡེ་ཤེས་ ོན་མའི་མདོ།  གཉིས་མེད་ཡེ་

ཤེས་ཆེན་པོའི་མདོ།  ན་ བ་ཡོངས་ ་ ོགས་པའི་མདོ།  གབ་པ་ཡང་གཏེར་གསང་བའི་མདོ།  

་མེད་ནམ་མཁའ་ ོང་གི་ ད་དང་ འོ།  ། ་ ོམ་ ོད་པའི་ ང་ད །  ན་ ་བཟང་པོའི་

ངེས་ཚག་ ་བོན་ལ།  གསོན་མདོ།  གཤིན་མདོ།  མི་མ ན་ མ་བ ་ ག་ །  བགེགས་རིགས་

ོང་ ག་བ ད་ འི་དཔེ་བཤད།  ོང་ ང་བཅོ་ །  གསོན་གཤིན་ལ་ཤན་ ི་ཏི་ཀ  དབང་དང་

ར་པ་ད ིལ་འཁོར་ག མ་ ི་ཏི་ཀ  གདམས་ ད་ ི་ཡིག་ ་ མས་ ང་ངོ་།  །དེར་ར་ཞག་

ོམ་ ོན་གཉིས་ ིས།  འ ི་བ་ ས་འ ི་ ིས།  ཤོག་སེར་ཚ་དགོས་པས།  རིག་པ་དཀར་པོའི་ ོར་

དང་།  སེམས་ ད་བཅོ་བ ད།  གབ་པའི་ ོར་ མས་ར་ ོན་ ིས་ཚགས་ ས།  གསེར་ ི་ ས་

ལ་ལ་སོགས་ར་ ོམ་ ིས་ཐོབ་ ད།  ར་ ོམ་ ིས་མཚམས་བཅད་ནས་ ིས་པས་ཡོ་ ིས།  ར་

ོན་ ་བསོད་ ེས་པ་དང་།  ཇོ་མོ་ངན་ནས་ ལ་ ་མ་བ གས།  ེས་ ་ ོན་ནས།  དཔེ་ཆ་མ་

ིས་པས།  དཔེ་ར་ཞག་ ོན་པ་བཟང་ངོ་།  བར་ ་ར་ཞག་ ོད་ ད་གཉིས་སེལ་ གས་ནས།  ར་

ོན་ ི་ ས་ཇོ་ ས་ཁོ་བོ་དང་།  ར་ ོམ་ ི་ ས་ཇོ་ ས་ ིང་པོ་གཉིས་མ་འ ལ་ལོ།  ། ་ ོན་ཉི་

ལ་ ིས།  ར་ཞག་གི་ཡིག་ ས།  ོ་གཏེར་ ི་གབ་པ་ཡང་བ ོལ་ནས་བཤད་དོ།  །དེ་གོང་ ོ་

གཏེར་གབ་པ་ཡང་མ་ ོལ་བས་ར་ཞག་ གས་འདི་ཤིན་ ་ཟབ་བོ།  ། གས་ནང་དང་།  ེར་

གསོན་གཤིན་ ི་ཤོག་སེར་ མས་ ང་ང་མདོ་ལས་ ེར་ནས།  ཉང་ ོད་རི་ནང་ནས་ ལ་ལ་ ོན་

པས།  ་ ར་ ོན་ ང་གི་ ་ གས་དང་མཇལ་ལོ།  ། ོན་ ང་ལ་ ོ་ ལ་ཞིག་ཡོད་པས།  བོན་

པོ་ཡིན་ནམ་ཟེར་ ད།  ཡིན་ ས་པས།  ང་ལ་བོན་ ོ་བ་གང་ཡོད་པས།  མོས་ན་ ར་བ ག་གིས།  

ཡོན་ཞིག་ ལ་ འོ།  །དེར་ ོ་བ་ཁ་ ེས་ནས་བ ས་པས།  བོན་ལ་ངོ་མཚར་ ེས་ནས།  ག ་

གཅིག་ བ་གཅིག  མ་ ་གཉིས་ ལ་ནས་མ་ ས་པར་ ས་སོ།  །དེ་ ར་ གས་ནང་དང་ ེར་

བོན་ ་བ་ལ།  གཉན་ ོན་ ིས་ ་ ག་ ་བ་ལགས་སོ།  །དེར་ ང་ང་ལ་ལམ་ཆས་བ ར་ནས།  

ལ་ནས་མར་ ོན།  ང་ང་མདོ་ལའི་ ས།  ང་ང་སེང་གེ་ ལ་ལ་ཡང་ ་མེད་ནས།  ན་མ་

ེ་མོ་ག ང་ ང་ མ་ ་བ་ ངས་པས།  ཆེན་མས་ ོད་ ་མ་ ེར་ནས།  ེ་མོས་ཤོག་སེར་ ོ་བ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
 
 

  ‐ 355 ‐

བ ས་ནས།  འཛང་ ་ ེ་མཐོན་ ་བའི་དགོན་པ་ན།  ད ིལ་ཧེ་ ་ཀ་ ་བ་ཡོད་པ་ལ་བཙངས་

སོ༑  ༑ཧེ་ ་ཀའི་ ་ད ིལ་ ོན་ཤེས་རབ་སེང་གེ་ཡིན།  དེ་ལ་ ་བ་ ་བ།  ་ ་མ་ ི་མཁར་ཡིན།  

དེ་ནས་ཡར་འ ོག་གི་མེ་གཉན་དགའ་ལ་སོགས་ ིས་ ས་སོ།  །དེའི་ཐེམས་ལ་གསོན་བོན་བ ་

ག མ།  གཏོ་མིག་ཆེ་ ང་།  གསོན་གཤིན་ལ་ཤན་ཆིངས་བ ད།  འ ར་མེ་ལོང་ཆེ་ ང་གི་ ད་

བ ་ག མ།  སེལ་ ང་ད །  ཅང་ཤེས་ ལ་ །  གཏད་ཡར་བ ་ག མ།  འ ར་གཤེན་བཞེངས་

པ་ལ་སོགས་མང་ང་ོ།  ། གས་ནི་རིན་ཆེན་ ི་ ངས་ལ།  རིན་ཆེན་ ི་ ངས་ ་བའི་ ད།  ང་

ད་ཐག་ ི་མའི་ ད།  ཡང་ ིང་མདོ་ ་མ་ཚང་ཁ་ ོང་གི་ ད་དང་ག མ་མོ།  ། ིན་ལས་ནི་ཞི་

བ་གསང་ ན་ ོ་བོ་འབར་བ་གཉིས།  ིན་ལས་ མ་བཞི་ ིན་ ེག་ལ་སོགས་མང་ངོ་།  །ག ང་

ང་ བ་པ་ལ།  ག ང་ ང་ བ་པ་ ི་ ད་ལ་སོགས་ག མ།  ིན་ལས་ཞི་བ་ ང་དོན་དང་།  

ོ་བོ་ཡང་གསང་འ ས་པ་གཉིས།  ཨ་མ་རའི་འཛབ་བ ོད་ལ་སོགས།  ཡང་གསང་ལ།  ཆེ་

མཆོག་མཁའ་འ ིང་ འི་ ད་ལ་སོགས་ག མ།  འ ིན་ལས་ཞི་བ་མེ་རི་ཅན་དང་།  ོ་བོ་ཡང་

གསང་འ ས་པ་གཉིས།  མཁའ་འ ིང་རོ་ ོད་ལ་སོགས།  བ ད་ ི་ལ།  བ ད་ ི་ན་ལེ་ཡ་ ་

མཚའི་ ད་སོགས་ག མ་མོ།  ། བ་ཐབས་ག མ་ཡོད།  དབང་ལ་དབང་རིན་ཆེན་ ོན་མ།  དབང་ 

གི་ཏི་ཀ  དབང་གི་ལག་ ིད་ཆེན་མོ།  ར་པ་ལ་དབལ་ ར་ ལ་པོ་ ་བའི་ ད་ལ་སོགས་བཞི།  

དབལ་ ར་ ལ་པོའི་ བ་ཐབས།  གས་དམ་གསང་བའི་ ར་གཅིག་མ།  ང་མ་ མ་ག མ་ ི་

བ་པ་ལ་སོགས།  བ ད་ ར་ནག་པོ།  དབང་ཆེན་ ར་ ེད་ ི་ ོར་ མས་ ང་ངོ་།  ། 

བསམ་ཡས་ཀ་ཁོལ་མའི་ལོ་ ས་ནི།  ་གར་ ི་གཤེན་པོ་ ན་པ་ཡེ་ཤེས་ ིས།  མངའ་

བདག་ ི་ ོང་ ེ་བཙན་དང་བཀའ་བ ོས་ནས།  གཏེར་ ོམ་ ག་པོ་བ ག  བསམ་ཡས་ད ས་

ི་ཀ་བ་ ་མོའི་ཁོང་ནང་ ོང་པར་བ ག་ནས།  ཡང་བཟོ་ ས་ཁ་ ་བཞིན་བཅད་ནས་ བ་མེད་ 

པར་ ན་ནོ།  །ནམ་ཞིག་ ས་ ི་ ང་ཙམ་ན།  ལ་ ན་བོངས་ཆེ་ད ིབས་ ར་པ་ཤ་དཀར་བ་

ཞིག་གིས་ཐོན་ནས།  ཁམས་ ི་མཐའ་ནས་ ས་ག ངས་སོ།  །དེ་ནས་ ་ཕོ་ ིའི་ལོ་ལ།  ཀོ་བོ་

ཡོན་ ོམ་ཐར་མོ་ ་བ་ཞིག་གིས་བསམ་ཡས་བ ོར་བས།  ཀ་བ་ལ་སེར་ཁ་ཆེན་པོ་གས་འ ག་པ་

གཟིགས་པས།  ོམ་ ག་ནག་ བ་མེད་གཅིག་ ང་བ་ ེར་ནས་ཁམས་ ་ ོན་ནོ།  །བ ས་པས་

བོན་ ་འ ག་ ེ།  ར་པ་དམར་པོ་ད ་ད ་ ག་བཅོ་བ ད་པའི་ ོར།  ན་བཟང་དམར་པོ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ཞལ་གཅིག་ ག་བཞི་བའི་ ོར།  མཁའ་འ ོའི་ ོར།  གདམས་ངག་ཀོར་ཙ་བ ན།  ཁོག་འ ེལ་

ལས་ ི་ ང་ །  གས་བཙན་གསང་ བ་ལ་སོགས་མང་བར་ ང་ངོ་།  །དེ་ནས་ཤར་ ོམ་པོ་ ང་

ལ་བ ད་དེ།  ཤར་པ་གཏེར་ ོན་ ་ གས་སོ།  །ར་ཞག་གི་ གས་གཉན་ ི་ ེ་པོ་རི་ནས་ཐོན་པ་

ནི༑  དང་པོ་བ་གོར་བཻ་རོ་ཙ་ན་ཚ་བ་རོང་ ་གཤེགས་ཁར།  གཉན་ ི་ ེ་བོ་རིའི་ ས་མོ་གོང་མ་

ལ༑  ོམ་དོན་དང་བ ན་ ང་ཟབ་མོ་མང་ ་ ས།  གཏེར་བདག་ ་བཙན་ལ་བཅོལ་ལོ།  །དེ་

ནས་ ས་ནམ་ཞིག་ན།  ལ་གཉན་ ི་ར་ ོན་འ མ་ ེ་ ་བའི་ ི་ལམ་ལ་བོན་གཏེར་ཞིག་ཐོན་

པ་ ིས་པ་དང་།  ཁོམ་ཐང་ནས་ ེད་པའི་ཁ་ ང་གཅིག  གས་པ་ཞིག་གི་ལག་ནས་ ང་ ད།  

དེར་ ེ་བོ་རི་ལ་གཏེར་བཙལ་བས་ ེད་དོ།  །སེམས་ ོགས་མན་ངག་བཅོ་བ ད་དེ།  ཉམས་ ོང་

ོད་ གས་ ི་མན་ངག  འཕོ་བ་ཉམ་ང་བ་མེད་པའི་མན་ངག་སོགས།  བ ན་ ང་ཆ་ ེན་ནི།  

ོག་སེར་གཏད་ག མ་ ེ།  ོག་ལ་ ག་ ིན་ ི་ ོར།  ་ ེགས་ཙ །  གསོར་མགོ་ཅན་ ི་ ོར།  

་ ི་ ོག་གི་མཚན་ཆའི་ ོར།  མ་མོ་ ་ ར་མའི་ ོར།  གས་དགོངས་བཞི་ལ་སོགས།  སེར་བ་

ིན་ཐང་ལོ་འཇོམས།  ་འ ག་འཁོར་ལོ་ ས་སེར།  ལོ་ ས་ལོ་ཟན་ནག་པོའི་ ོར་དང་བཞིའོ།  ། 

གཏད་ལ་ ་བ ད་ནག་པོའི་ ོག་ལེན།  མཛ་ནག་ ོག་གི་ཤན་པ།  ་བ ད་ནག་པོ་མཐོང་ ོལ།  

ག་རི་ཁའི་གཏད་ མ་དང་བཞིའོ།  །གཞན་ཡང་ ང་བ ོག་མང་ངོ་།  །དེ་ མས་ནི་མེ་མོ་ ལ་

ི་ལོ།  ད ིད་ ་ར་བའི་ཚས་བཞི་ལ།  ར་ཞག་འ མ་ ེས་གཏེར་ ོ་ ེས་ནས།  ལོ་བཞི་ གས་ལ་

གབ་ནས་བཤད་པ་ལགས་སོ།  །ཡང་བན་ ང་ ོང་ནས།  ག ག་ཏོར་དཀར་ནག་དང་།  བ་

ག་གི་ག ག་ཏོར་ལ་སོགས་ག ངས་མང་ ་ ང་ན་ཡང་ད ས་གཏེར་རོ།  ། 

བཞི་བ་ཁམས་གཏེར་ལ་ ་བ།  འ ་རི་ ང་མགོ་ནས།  མཁས་པ་བན་ ང་གིས་ཐོན་པའི།  

་བོན་ཡོངས་དག་གི་བོན་ ོར་དང་།  གསས་མཁར་ ་རི་འ ིལ་པ་ལ་སོགས་དངོས་ བ་ ི་ ་

འ ེན།  གཏེར་ ི་ ་འ ེན་ཡིན་ཟེར་རོ།  །ཡང་ཁམས་ ི་གཉེན་ཚང་ནས།  མདོ་ ང་ལོ་ ོན་པ།  

ག ་ལོ་ ོན་པ་ལ་སོགས་ད ད་ ི་མདོ་ད ་ཐོན་ནོ།  །བཀའ་ ོམ་ ་ འི་གཏེར་ལ།  རབ་

གནས་ ར་ཆོག་ལ་སོགས་ཐོན་ནོ།  །ཡང་ ལ་ ་ ང་འཕགས་ ིས།  ་ ོད་ ག་དཀར་ནས།  

ག ང་ ང་ ་འ མ།  གཉན་འ མ་ ་དོར།  ་འ མ།  བ ག་འ མ།  བ ག་དག་ མ་ ི་

འ མ་ཆེན་ མས་ལ།  མ་ ་ མ་ །  ོགས་ཆེན་ཉི་མའི་འཁོར་ལོ།  ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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འ ོའི་ བ་ ོར་ལ་སོགས་པ་ཐོན་ཏེ།  ཤར་པ་ ལ་འ ོར་ལ་བ ད་དེ་དར་རོ།  །ཡང་ ང་ ོམ་

ཏིང་གསས་ ིས།  པོམ་རའི་གཡས་ ར་ནས།  ོགས་ཆེན་ཉི་མའི་ ིང་བོ་དང་།  དབལ་ ར་ར ྴ་

བ ད་འ ལ་དང་།  ོ་བོ་དབང་ཆེན་རོལ་པ་ལ་སོགས་ཐོན།  ོང་པོ་གཏེར་ ོན་ ིས།  ་ ་

གངས་ ག་ནས།  མདོ་བ ལ་པ་བཟང་པོ་ མ་པ་གཉིས་།  བོན་ ོད་མང་བར་བཏོན་ཏེ།  ས་

ད་ ་ཡིན་ནོ།  །ཡང་དབང་ ན་གཤེན་ ས་ ིས།  འི་མཆོད་ ེན་ཀ་ ་ནས།  གཤང་ ི་ལོ་

གནམ་ གས་དང་།  མ་ ལ་ བ་ཐབས་ལེགས་ ང་ ང་པོའི་མཛད་པ་ཆ་ལག་མང་བར་ཐོན།  

ད་མདོ་ཁམས་ནས་ གས་པའི་ཁམས་གཏེར་ ་བ ས་ཏེ་བ ད་དོ།  །གོང་གི་གཡའ་དམར་

ཡང་ཁམས་གཏེར་ ་ ད།   ལར་ཁམས་གཏེར་འདིའི་ཞི་བ་མ་ཚར་རོ།  ། 

་བ་གཏེར་གསར་ལ་ ་བ་ནི།  ལ་འཇད་ ་འགོ་གི་ ་ ིད་འཛན་ ་བའི་བོན་པོ་ལོངས་ 

ོད་ ང་བ་ཞིག་ཡོད་པས་ ང་ ་ ེད་པ་ཚལ་ ་ ིན་པས།  ས་ ག་ཅིག་ན་གཡི་ ལ་དང་ ་

་མནབས་པ་ཞིག་གཟིམས་འ ག་ནས།  ེད་ཅི་ ེད་པ་ཡིན་ ས་པས།  ང་ མ་ན་བ་ཡིན།  

ེད་ ི་ ེ་ན་གཙགས་ཆ་འ ག་པ།  ན་ཤེས་ན་གཏར་ཁ་ཞིག་ ་རོགས་ ིས།  དེར་གཏར་ཁ་

ས་པས།  འོ་མ་ ར་ ིས་ ང་ནས་ ག་འཚལ་ཏེ།  ེས་ ་ ེད་ ི་མཚན་ཅི་ལགས་ ས་པས།  

ལ་ལས་བོན་ཞིག་ནག་པོ་ཟེར།  ལ་ལས་གཡི་ ལ་ ་མགོ་ཟེར།  ཞང་ ང་གི་ ལ་ན།  ེར་མི་ཉི་

འོད་ཟེར་བ་ཡིན་ག ངས་ཏེ།  ན་དཔེ་ཡིན་པ་ ག་ ས་ནས།  ་ ད་གསང་བ་བསེན་ བ་

གནང་།  དེའི་ ་དགོས་ན།  དང་ར་ ང་ ོང་གི་ ག་ལ་འ ག་གིས་ཐོན་ཅིག  ང་ ོབ་དཔོན་

ཅན་ལ་འ ོ་ག ངས།  ོབ་དཔོན་གང་ལགས་ ས་པས།  ོབ་དཔོན་ ན་པ་ནམ་མཁའ་ཡིན་

ག ངས་ནས་གཤེགས་སོ།  །དེར་ ་ ོན་ ིས་ ང་བ ན་པ་བཞིན་བཙལ་བས།  ས་ཕོ་ ི་བའི་ལོ་

ལ་གཏེར་ ོ་ ེས་སོ།  །གཏེར་ ི་མའི་ ང་མ་ནི།  མ་ ས་ ་ཡིན་ཅིང་།  ད་པར་འདིའི་ ང་

མ་ནི།  དང་རའི་མཚ་ ན་དང་ ་ ོའི་ ་བཙན་ཡིན་ནོ།  །དེའི་བོན་ ེ་ལ།  མཚན་ཉིད་ ིད་

པའི་མཛད་ ག་ ་འ ེལ་དང་བཅས་པ།  མདེ ་ ང་ མ་འ ེད་འ ལ་ ི་ ེ་མིག  ཞི་བ་ལ་

ོན་མ་ད ་ ོར།  དོན་ ག  ཡང་ཁབ་ད ་ ོར།  ན་བ ད་ ེ་མིག་ད ་ ོར།  གཉན་ ི་ ིང་

བཅོས་དཀར་ནག  ོ་བོ་ལ་ ་ ད་བསེན་ བ།  ཡན་ལག་ ད་ ་ ང་ ག  ག ང་ བས་ ས་

པ༑  ཞི་ ོ་ཡང་ཁོལ།  ཞི་ ོ་ཡང་འ ས།  ཉི་ཟེར་ཞགས་པ་ལ་སོགས།  མཆོང་ད །  ་ཚ་གཡང་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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བ་ཡན་ཆད་དོ།  །ཆ་ལག་ལ་གསང་འ ས་འཁོར་བ་ ད་ ོང་།  མཁས་པ་མི་ད འི་ཞལ་

གདམས་ལ་སོགས།  བ ན་ ང་བ ད་བཙན་ ་བ་དམར་ནག་གི་ ོར།  དབལ་མོ་ལས་ ི་ཐིག་

ལེ་ ོག་གི་སེག་བདར་ཆེ་ ང་།  ་ ོན་ ིད་འཛན་ ིས་ ་ ོན་ཉི་ ལ་དང་།  ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་

རིན་ཆེན་ལ་བ ད་དེ་དར་རོ།  ། ིད་འཛན་ ི་ ས་ ་ ོན་ མ་མེས་གསང་ ག་ ་བོ་ནས།  ་

གཤེན་ ་ ད་ ིས་ ས་པ་ཐོན་ཏེ།  གཏན་ཚག་ངེས་པའི་གལ་མདོ།  ོད་ ོག་ར ྴ་ ེང་ཆིལ།  

ཞི་ག ངས།  ོ་ག ངས།  ན་བཟང་ཨ་དཀར་ ་ བ།  མ་དག་ལམ་ ི་ ོན་མ།  མ་དག་

ན་མཆོད།  ་ འི་ལས་རིམ་ལ་སོགས།  དེ་ནི་ཡབ་ ི་ཤོག་སེར་མ་དར་བ་ཡིན་ནམ་ཡང་ཟེར།  

མ་མེའི་ ས།  ་ཤེས་རབ་སེང་གེས་ཡར་ ་ཤམ་པོ་ནས།  འ ལ་བ་ ན་གསལ་ ོན་མ།  མདོ་

ན་སེལ་ ོན་མ།  རབ་གནས་ ན་སེལ་ ོན་མ།  ་ ི་ ་ ན་སེལ་ ོན་མ།  ཁོད་ ངས་ཡོན་

ཏན་བ ད་ ན།  མ ྚལ་གསང་ ོར།  བོན་ ོད་བ ་ད ་པ།  ཞི་བ་ག ང་ ང་ཡོངས་ ོགས།  

ཞི་ ོ་ ི་བ ལ།  རིག་འཛན་འ ས་པ།  གསང་བ་དོན་འ ེལ།  ཐིས་དམར་གསང་བའི་ ད་ལ་

སོགས།  གསང་ཐིས་ ི་ ོར་ མས་ཐོན་ནས་དར་རོ།  །གཏརེ་བདག་ཤམ་པོ་ ་བཙན་ནོ།  །ཡང་

ང་པོ་ ་བཞེར་དང་།  ཉང་དཔལ་མཐོང་དང་།  ཞང་ ང་ ་ ོ་ག མ་ ིས་ཁོམ་འཐིང་ ་

ཁང་གི་དཀོར་མཛད་དང་པོར་ ས།  ས་ ི་ཐ་མ་ལ།  ལ་ ོད་ ་བོན་ ང་ཐོག་དང་།  ོ་ ག་

ང་ ོན་ར་ཙས་བཏོན་པ་ལ།  ང་གཤེན་ ི་ ད་ག ང་ ང་གསལ་ ེད།  ་བ་རིན་ཆེན་ ་

མ ད་སོགས་ ི་ ང་ ་འ མ་ ེ།  བོན་ཁོག་ ིད་པ་ མ་ ོལ།  ལག་ལེན་རིན་ཆེན་ ོན་མ་ལ་

སོགས་ ་བོན་མང་ ་ ོན་ནོ།  །དེའི་ ས་ ་འོད་དཀར་ལ།  གཡོར་པོ་གཉེར་ ོན་ ིས་ ས་ཏེ་

དར་རོ།  །འཇད་དོལ་ ི་འོལ་ ོམ་ ག་པ་ ་བ་ལ།  ས་ ང་བ ན་ནས།  ང་ བ་གསང་བའི་

ག་ནས།  ན་བཟང་ཨ་དཀར་ཐིག་ལེ་ བ་ ོར།  ཞི་ ོ་ཡང་ ིང་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ།  

གནམ་ གས་ ོག་འཁོར།  མཁའ་ ོང་མདོས་ཆེན།  མདེལ་ཁ་དང་བཅས་པ་མདོས་ ་ ང་བཞི།  

ེ་བ ད་ ོག་པའི་ག ངས་རིང་།  སེང་གེའི་མདོས་དང་བཅས་པ།  ན་རག་ ང་ཀོང་དང་།  

མ་ ས་གཏོར་བ ང་དང་།  དམག་དཔོན་གཏོར་བ ང་།  ག་བཙན་གཏོར་བ ང་ལ་སོགས།  

འཁོར་ ོམ་ལ་ ་ ོན་རིན་ཆེན་ ན་ བ་ ིས་ ས་ཏེ་དར་རོ།  ། ་ནག་ ང་ཕོར་ནས།  ་ ་

ོན་ ེས་ ང་ ས་ཤིག་བ ང་བས།  ག་ཧོབ་ནས་སོང་བས་གཏེར་ ང་ ད།  ་ཆོའི་ཤེལ་ །  



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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་ ོང་རི་ཆེམ་པ།  འ ལ་བ་ ད་ ག  ོ་བོ་གཙ་མཆོག་གཤོག་པ་ཅན་ ི་ བ་ ོར་ལ།  ད་

ིན་ ི་ གས་ བ་ཡན་ཆད་ ང་།  ོ་བོའི་ག ང་འ ེལ་ཆེན་མོ།  གེ་ཁོད་ ་མར་ ོག་ ེང་

འབར་བའི་ ད།  ཐིས་ ག་ ོ་བ ན།  གཙ་ བ་ ི་ ོར།  མ་ ད་ གས་ ེ་ཉི་མ།  སངས་ ས་

ད་ག མ་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ།  སད་ནེ་ག འི་ ིད་རིམ་ཆེན་མོ།  མཁའ་འ ོའི་ བ་པ།  

བ ་བཞི་ཆེན་མོ།  གནའ་ ས་ ི་ཤ་བ ་ཟན་བ ་ལ་སོགས་མང་ ་ ོན་ནོ།  ། གས་པའི་བོན་

ཞིག་ཡིན་དར་སོ་ ང་ཟེར་ན།  བོན་ཟབ་པའི་སངས་ ས་ ད་ག མ་ལ་སོགས།  བོན་མཐོང་

ཚད་མོས་ཤིང་ ོད་དོ།  །ད ིལ་གཏེར་ ོན་ ི་ལོ་ ས་ནི།  ལ་ ིའི་ ིས་ ད་ ་བར།  ཡབ་

ད ིལ་བོན་ ོ་ ེ་སེང་གེ་ ་བ་དང་།  མ་ ་རིབ་མོ་ ་གར་གསལ་ ོན་ ི་ ས་ ་འ ངས།  

མཚན་ཡབ་ ིས་ཧེ་ ་ཀ་དང་།  ོབ་དཔོན་ ིས་ ོ་ ེ་དཔལ་ ་བཏགས།  ང་ནས་དད་པ་

དང་ཤེས་རབ་ ་ ན་པས།  བོན་ཆོས་ ན་ ིས་ ན་ལ་མཁས་པར་བ བས་སོ།  །ད ང་ལོ་ཉི་ ་

་ག མ་པ་ལ།  བ ང་གཞི་ ག་པོ་ཞིག་ ང་།  དེ་ ང་ཟད་བདེ་ ེས།  ཤེས་པ་ཟི་བ་ཞིག་ ང་

བས།  ཞག་བ ན་ལ་རིགས་ ག་གི་འ ལ་ ང་ ོགས་པར་ཤར་རོ།  །དེ་ནས་ཏི་སེ་ཤེལ་ ག་ །  

ན་པ་ལ་སོགས་རིག་འཛན་ད ས་དབང་བ ར།  གསང་མཚན་ ང་ ོད་ ལ་ ་བཏགས།  

གཏེར་བདག་བ ད་བཙན་ ིས།  མེ་མོ་ ལ་ ི་ལོ་ལ་ ང་བ ན་ནས།  ིར་ལོ་ས་ཕོ་ འི་ལོ་ལ།  

ིམ་ ་ ག་ནག་པོ་གཅིག་ ེན་ ་བ གས།  བཤོས་ ་ནག་པོས་མཆོད།  ག ང་ ང་བ ་ཤིས་

དང་།  མེ་ཉག་ཇོ་ ས་གཉིས་ ིད་ནས།  ཞལ་བཟངས་ ི་ ག་ ར་ ིན་ནས།  ག་གི་ མ་ཆ་

གཅིག་ཡར་བཞག  མ་གཉིས་མར་བཞག་པ་ན།  མ་དང་འ ་བའི་ ་བཞི་གཅིག་ལ།  ཤེལ་ ི་

ག ང་ ང་ལམ་མེ་བ་ཞིག་འ ག  དེར་ཐག་པ་ལ་ ིན་ནས་བ ང་བ བ་པས་བོག་ ང་།  དེའི་

ནང་ན་ ོ་ནག་གི་མ ྚལ་ ་བཞི་གཅིག་གི་ ེང་ནས།  ོགས་བཞི་ད ས་དང་ ་ན།  འི་ མ་

པར་ཁ་དོག་ཏི་ཚས་ ོ་ ང་ ་བ ར་བ་ འི་ཁ་ཟངས་ ིས་ ར།  དེ་ལ་རང་རང་གི་རིགས་

གས་ ིས་འ ག  མ་པའི་ཁ་ ེས་ནས་ཤོག་ ིལ་ མས་ ོས།  ལ་ ་འ ་ ན་ ིས་བཀང་།  

ོ་ ར་བཞིན་ ིག་བཞག་གོ  །ལོ་གཅིག་གསང་ནས་ཞལ་ ེས་པས།  ོགས་ཆེན་ག ང་ ང་ ོང་

ཡངས།  ོན་མ་ད ་ ོར།  ི་ ི་མེད་ཤེལ་ ི་ ིང་པོ།  ཐིག་ལེ་འ ས་པ།  ཐིག་ལེ་ ོན་མ།  

ག ང་ ང་ ང་བ །  ང་དོན་མདོ་ད །  ངེས་དོན་མདོ་ད །  ར་པ་ཤ་འབལ་ ི་ ོར།  ན་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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བཟང་ ལ་འ ས་ ི་ ོར།  ན་པ་ ི་ནང་གསང་ག མ།  ཚ་དབང་ ི་ནང་གསང་ག མ།  

བ ལ་བཟང་ ི་ནང་གསང་ག མ།  མཁའ་འ ོ་རིགས་ འི་ བ་པ།  གེ་ཁོད་གསང་བ་ ག་ཆེན་

ི་ ོར།  བ ན་ ང་ མ་ ས་ འི་ ང་ བ།  ིལ་ བ།  ན་ ིས་ལ་སོགས་ ང་ངོ་།  ། གས་

ཕོ་ ེ ་ལོ་ད ར་ ་འ ིང་པོའི་ཚས་བ ་ག མ་ལ།  ང་ ་ཁང་གི་ ་མ ིན་ ི་ གས་ཀ་ནས།  

བོན་ལ་ ར་པ་ ག་ གས་ ོར།  བ་ ང་ཉི་ ་ ་ །  ན་པའི་ ང་བ ན་ཆེ་འ ིང་ ང་

ག མ་མོ།  །ཆོས་ལ་ ོ་ ེ་སེམས་དཔའི་མངོན་ ོགས།  ག་ ོར་ ི་ བ་ ོར།  ོ་ནད་གསོ་

ཐབས་དང་བཅས་པ།  ་ ་ ག་ བ་ ོར་ མས་ ོན་ནོ།  །ཤིང་ཕོ་ ི་བའི་ད ར་ ་ར་བའི་

ཚས་བ ་ལ།  ང་ཡོན་པོ་ ང་ནས།  ཐོག་སེར་མ་ ་ ེ་ ོར་ལ་སོགས།  ག་ གས་མང་ ་ ོན་

ནོ༑  ༑ས་ཕོ་འ ག་གི་ད ན་ ་ར་བའི་ཚས་བ ད་ལ།  ཟང་ཟང་ ་ ག་གི་ ག་ ག་མཚལ་ཁ་ 

མ་ནས།  ཡང་གསང་ ོད་བ ོག  ན་བ ད་མཆོག་ ག  གསང་ག ངས།  ཚ་ག ངས།  ན་པ་

བ ས་ ེས།  ཚ་དབང་ཞང་ ང་མ།  ཡེ་དབང་ཆེན་མོ།  གཏེར་བདག་ ་བཙན་ ི་བཅོས་ཐབས་

མཆོད་ཐབས་དང་བཅས་པ་ ོན་ནོ།  ། གས་ཕོ་ འི་ལོ་ལ་ད ར་ ་ཐ་ ང་གི་ཚས་བ ད་ལ།  

བོ་དོང་ ་ ོད་གཤོངས་ ི་ མ་ ས་ ི་ གས་ཀ་ནས།  མ་ ས་ ི་ནང་གསང་ག མ།  གིང་

ཆེན་ ེས་ འི་ བ་ ོར།  ་ འི་ ག་ ར་ལ་སོགས་པ་ ོན་ནོ།  ། ་ཕོ་ ེ འི་ད ར་ ་ཐ་ ང་

གི་ཚས་བ ད་ལ།  མང་མཁར་ གས་འ ང་ནས་ ན་རིག་ ས་བ ས་མདེ ་ ང་དང་བཅས་

པ༑  ོ་བོ་ ོན་མ་ ་བ་དང་བཅས་པ།  ེ་བ ད་ག ངས་རངི་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ།  ད་ཏིང་

ར་ག ་ ེ།  དབལ་གསས་ ང་ ོག་གཟིར་ག མ།  ོང་ ང་གི་ བ་ ོར།  མི་བ ད་ ག་

མགོའི་མདོས་དང་བཅས་པ།  ་ ོད་ ིང་ ོམ་གཏོ་ད ་དང་བཅས་པ།  གཏེར་བདག་བ ད་

བཙན་མཆེད་བ ན་ ི་མཆོད་ཐབས་ མས་ ོན་ནོ།  །ས་ཕོ་ ེ འི་ ོན་ ་ར་བའི་ཚས་བ ་བཞི་

ལ༑  ་ མ་ ་མ ིན་ ི་ ོ་བ་ནས།  ་མ ིན་ བ་ ོར།  ལ་པོ་ད ག་ཐེམ་ཆེ་ ང་།  གསོ་

ད ད་བ ད་ ི་ མ་པ་ཆེ་ ང་།  པ ྨས་མཛད་པའི་གཟའ་བཅསོ་དང་།  ང་ད ད་པ ྨ་གཅསེ་

ེང་ལ་སོགས་ ོན་པ་ལ།  ད ག་ཐེམ་ཆེ་ ང་ ག་གི་ཤོག་སེར་བན་དེ་བཞིས་འ ོགས་ནས་ ་

་ཆོས་དབང་ལ་བབས་ ད།  ཡང་ ་ལའི་གངས་ནས།  ག ་དང་ཤེལ་ ོ་བོན་གཏེར་ཞིག་ཐོན་

པ༑  སེར་བ་ཆེན་པོ་ ང་ནས།  ངར་མདོ་བ་ ས་ ེར།  མི་ ེ་འཐབ་ ིས་དོགས་ནས།  མང་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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མཁར་ནས་ཐོན་ཟེར་ ད།  དེ་ མས་དཔོན་གསས་ ང་ ོད་ ལ་ ིས་ཐོན་པའོ།  །ལར་གཏེར་

ཁ་བ ་ག མ་ལ་དབང་ཟེར།  དེ་ལ་བ ན་པ་ ོགས་པའི་ ོབ་མ་བཞི་ ང་ ེ།  ད་ ་དར་བར་

ེད་པ་འ་ཞ་ ོ་ ོས་ ལ་མཚན་དང་ ་འ ལ་བ་ ལ་མཚན་གཉིས་སོ།  ། ོད་ ་དར་བར་ ེད་

པ་ནི་ ་མཁན་ཆེན་ག ང་ ང་སེང་གེ་དང་།  ་ ོན་ ལ་བ་ཤེས་རབ་གཉིས་སོ།  །དེ་བཞིའི་

རིང་ལ་དཔོན་གསས་བོན་ མས་དར་ཞིང་།  གཞན་ ོབ་མ་ཡང་ ངས་མང་ངོ་།  །ད་ ་བོན་

ོད་ག ང་ ང་ ིང་པ་འདི།  ལ་བསམ་ཡས་ ི་ གས་ ད་ཅིག་ཡིན་ ད།  ལོ་ཉི་ ་ ་ག མ་

ལོན་ ས།  ང་བ ན་ ང་ནས་ ིན་པས་ ་ ོ་ ག་ཚང་ནས།  བཻ་རོ་ཙ་ནས་ ས་པའི་བོན།  

ོགས་ཆེན་གསེར་ ི་ ར་མ།  བ ན་ ང་མ་མོ་འ ག་ཞོན་མ་ལ་སོགས་ཐོན་ནོ།  ། ང་གི་ ག་

ཤ་བ་ནས།  ག ང་ ང་དོན་གསལ་ལ།  བོན་ ་ ན་བཟང་གི་ ིད་རིམ།  ང་མ་ ིད་ ལ་ ེལ་

དཀར་མ།  ལོངས་ ་རིགས་ འི་ ིད་རིམ་ །  ང་མ་ ེལ་དམར་མ།  ལ་ ་གཤེན་རབ་ ི་

ིད་རིམ།  ང་མ་ ེལ་ནག་མ།  བཻ་རོ་ཙ་ནའི་ མ་ཐར།  མ་འོངས་ ང་བ ན་ལ་སོགས་ཐོན།  

རེ་ ང་ཤ་མཐའ་ནས།  ་ འི་ནོར་ །  ནེ ་ ང་གི་ ིང་ག ་དཀར་ཆག་དང་བཅས་པ།  

བཙན་ ི་ བ་ ོར་ལ་སོགས་ཐོན་ནོ།  །བ ་ཤིས་ ག་མོ་རིའི་གསང་ ག་ཆེན་མོ་ནས།  ིད་ ལ་

དཔོན་གཡོག་ ས་དངོས་ ་ ང་བ ན་ནས།  ཚ་དབང་ ན་བ ད་ལ་མ་ །  ་ཉི་ ་ ་བཞི་

ིལ་བའི་ལེ ་ཉི་ ་ ་ད །  བཀའ་ ོང་ ིད་ ལ་མི་ ེད་མ་དང་བཅས་པ་ཐོན།  ངོ་མཚར་ཆེ་

བ་ནི།  གཙང་འ ང་ ་ཁང་གི་ཐེམ་འོག་ནས།  གཤེན་རབ་ ི་ག ་ ་དཀར་ཆག་དང་བཅས་པ།  

བྷོ་ཏི་ས་ འི་བསམ་ངན་ ིས་མནན་པ་ཐོན་ནོ།  །ད་ ་ འི་ ག་ལ་ཡོད།  དེ་དག་ཐམས་ཅད་

གཏེར་མའོ།  །དེ་ མས་ཐམས་ཅད་ ར་ཙམ་ ོས་པ་ལས།  ས་པར་བ ོད་ ིས་མི་ལང་།  ཞིབ་

་བ ི་ན་རང་རང་གི་ཐེམས་ ་བ འོ།  །དེ་ ར་བཀའ་གཏེར་གཉིས་ལ།  ལོ་བ་དང་ བ་པ་

ཐོབ་པ་མང་ ་ ང་ཞིང་།  དེའི་ནང་ནས་ཡོངས་ ་ གས་པ་ ་ ་ ་དང་ག མ་མཁས་པ་ ེ ་

དང་བཞི།  ི་ ད་གཤེན་དང་ ས་ ེལ་བས་དར་ཞིང་ ས་སོ།  །དེ་ནི་བ ན་པ་ ི་དར་ཞེས་

འོ།  །བ ན་པའི་ མ་བཤད་དར་ ས་གསལ་བའི་ ོན་མ་ལས།  དར་ བ་དངོས་ བ་བ ེམས་

པའི་ལེ ་ ེ་ག མ་པའོ།།  །། 

 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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༼ ས་པ་དེ་གནས་པའི་ ན་ཚད་བ ན་པ། ༽ 

 

༈ བ ན་པ་གནས་པའི་ ན་ཚད་ནི།  མདོ་ལས་ མ་ ་ ས་འ ལ།  མ་ ་ག ང་གིས་

འ ལ།  མ་ ་ གས་ ིས་འ ལ།  དེ་ ར་ད ་བ ་ལོན་ནས།  ད་ ི་ ོན་པ་འ ོན་ཞེས་པས།  

གཤེན་ལོ་ད ་བ ་མི་ལོ་ ོང་ཚ་ད ་ ང་ངོ་།  །དེ་ལ་གཤེན་རབ་ཚ་ལོ་བ ་པའི་ ོན་པ་ལ་ ོན་

ནས།  འི་འ ལ་བ་ལ་མི་ལོ་ མ་ ོང་ཆིག་བ ་སོང་།  དེ་ནས་མི་ལོ་བ ་ནས་ག ང་སོབ་ ་

ཆོ་ ོན།  དེ་ནས་བ ར་བ་ལ་བ ་ཙམ་སོང་ ེ་ མ་ ོང་ མ་བ །  ལི་ འི་ཞལ་ཤེས་ནས།  

འ ར་ནས་ལོ་ད ་བ ་ནས་ ་གར་ནས་ཆོས་ ང་ཞེས་པས།  བོད་ ་ལོ་ ོང་དར་བས་བཞི་

ོང་ཉིས་བ །  དེ་ནས་འགོག་པ་ ་ཟི་གསལ་བཟང་དང་བ ས་ནས།  གཏེར་ ་ཉིས་བ ་ཉི་ ་

་བ ད་གཤེགས་པའི་བཞི་ ོང་བཞི་བ ་ཉི་ ་ ་བ ད་སོང་།  གཤེན་ ར་ ིས་མེ་མོ་ ལ་ལ་

གཏེར་ ོ་ ེས་ནས།  གནམ་ལོ་ ལ་པོ་ཤིང་ཕོ་ ི་བ་ཡན་ལ།  ག་ ་ ོར་བ ན་དང་ལོ་བཞི་

བ ་སོང་། (འདིར་གཤནེ་ ར་ སི་མ་ེམ་ོ ལ་ལ་གཏེར་ ོ་ ེས་ནས་ ག་ ་ རོ་བ ན་དང་ལ་ོབཞི་བ ་སོང་བ་

ར་ན་ས་མོ་ ་ལ་འཁེལ་འ ག་ཡང་།  གནམ་ལོ་ ལ་པོ་ཤིང་ཕོ་ ི་བ་ཡན་ལ་ཞེས་ག ངས་འ ག་པར་བ ན་ན་

ག་ ་ ོར་བ ན་དང་ལོ་ང་ ར་ ེབས་འ ག་པས་ད ད་ ར་འོས།  ིག་པ་པོའི་མཆན།) ག་ ་ ོར་བ ན་

པོ་ལོ་བཞི་བ ་ཉི་ ་ ེ།  ིལ་བས་བཞི་ ོང་བ ད་བ ་བ ད་ ་ ་བ ད་སོང་ནས།  ད་མན་

བཞི་ ོང་དང་ མ་བ ་ ག་ ་ ་གཉིས་ཡོད་པས།  ཚ་ལོ་ཡང་ ་བ ་ཁ་རལ་ཙམ་ཡིན་ནོ།  ། 

ཞེས་འདི་ནི་ ོབ་དཔོན་ ལ་མཚན་དཔལ་ ིས་བཞེད་དོ།  །བ ན་པའི་ མ་བཤད་དར་ ས་

གསལ་བའི་ ོན་མེ་ལས།   བ ན་པ་གནས་ཚད་ ི་ལེ ་ ེ་བཞི་བའོ།།  །། 

 

ད་ ང་མན་ངག་ ་མཚ་ ་ ་ཡི།  ། 

དགོངས་དོན་བདག་འ ས་དཔག་པར་དཀའ་ན་ཡང་།  ། 

རང་གི་གོ་ཚད་བསམ་པ་དག་པ་ཡིས།  ། 

བ ན་པ་དར་ ས་ ན་རིང་གནས་ ིར་བཀོད།  ། 



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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འགལ་དང་མ་འ ེལ་ནོར་བའི་ཚགས་མཆིས་ན།  ། 

མ ེན་ ན་གོང་མ་ མས་ལ་བཟོད་པར་གསོལ།  ། 

དེ་ལས་ ང་བའི་དགེ་བའི་ ་བ་འདི།  ། 

ནམ་མཁས་ བ་ཚད་སེམས་ཅན་དོན་ ་བ ོ།  ། 

 

ཀ་དག་ ་ ལ་ནམ་མཁའ་ ་ ་ལ།  ། 

ི་མེད་རང་མདངས་འོད་གསལ་ཉི་ཤར་བས།  ། 

འ ལ་ ོངས་ ོ་ཡི་ ན་པ་རབ་བསལ་ནས།  ། 

ོས་ ལ་ ོང་གསལ་བདེ་ཆེན་དོན་ ོགས་ཤོག  ། 

 

བོན་ཉིད་ མ་དག་བ ད་ ིའི་ ་མཚ་ལ།  ། 

ག ག་མའི་ངང་ ན་ཡེ་ཤེས་ ་ ང་བས།  ། 

མ་ ོག་ག ང་འཛན་ ི་མ་རབ་བ ས་ཏེ།  ། 

རང་ ང་ཡེ་ཤེས་བདག་ཞལ་མཐོང་བར་ཤོག  ། 

 

སེམས་ཉིད་འ ར་མེད་ ན་ བ་ས་གཞི་ལ།  ། 

དགོས་འདོད་ ན་འ ང་ཟད་མེད་གཏེར་བ ོལ་བས།  ། 

ད ལ་ཞིང་ཕོངས་པའི་ ག་བ ལ་རབ་ཞི་ནས།   ། 

ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་རིན་ཆེན་མཛད་ ོད་ཤོག   ། 

 

ཅེས་པ་འདི་ནི་རང་གཞན་ ི་ ེ་ ོད་ལ།  དད་པའི་ ང་བ་ ང་ཟད་ཐོབ་ཅིང་།  ེ་མཁས་བ ན་ ོགས་

ན་ ི་ ་མ་མང་ ་བ ེན་པའི།  གས་སེམས་མཚན་ཉིད་ལ་ཐོས་བསམ་ ི་ ོ་ཁ་ ང་ཙམ་ ོགས་པའི།  འི་

བ ན་པ་བ ན་ ལ་བཟང་པོ་ལ།  ་ིབ ན་ ོ་ཏ་ཝེར་ཞིས་དད་པས་བ ལ་ནས།  གནས་ཆནེ་བདེ་ ང་ །  ཤིང་ 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ཕོ་ ི་བའི་ད ར་ ་ར་བ་ལ།  རེ་ཞིག་ཡི་གེར་བཀོད་པ་ཚར་རོ།  །བ ན་པ་དར་ ས་གསལ་ ནོ་འདི་ཡང་།  ཉི་མའི་ 

ཟེར་རམ་སའི་ ལ་ ར་ ས་ཤངི་འཕལེ་ནས།  འཁོར་བ་མ་ ངོས་ ་ིབར་ ་འ ་ོབའི་དོན་ལ།  ོགས་བ ་ ན་ ་

ཡོངས་ ་ ས་ཤིང་བ ན་པར་ ར་ཅགི དག་ེཞངི་བ ་ཤིས་པར་ ར་ཅིག  བ ་ཤིས་སོ། ། 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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༄༅།། ངེ་གཞི་བ ན་པའི་ ང་ ངས་ཞེས་ 
་བ་བ གས་སོ།། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ང་པོ་ ོ་ ོས་ ལ་མཚན།   
 
 
 
 
 
 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་ ོན་པ་དང་།  ། 
ོན་པའི་བ ན་པ་ག ང་ ང་བོན།  ། 

བ ན་འཛན་སེམས་དཔའ་ཚགས་ལ་ཡང་།  ། 
ས་པ་ཆེན་པོས་ ག་འཚལ་ལོ།  ། 

 
༼ ག ལ་ ་འཇགི་ ནེ་ ི་གནས་ གས་བ ན་པ། ༽ 

 
འདིར་ ེང་གཞི་བ ན་པའི་ ང་ ངས།  ལ་གཤེན་བོན་ ི་ལོ་ ས་བ ན་པ་ལ་ ་ ེ།  

ག ལ་ ་འཇིག་ ེན་ ི་གནས་ གས།  འ ེན་པ་སངས་ ས་ ི་ ོན་ ལ།  བ ན་འཛན་ ལ་

གཤེན་ ི་རིམ་པ།  ོན་པའི་བ ན་པ་དར་ བ།  བ ན་པ་ཅི་ཙམ་གནས་པའི་ ན་ཚད་དོ།  ། 
དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ།  འཇིག་ ེན་ཙམ་ ི་གནས་ གས་དང་།  ོང་ག མ་འདི་ཉིད་ ི་གནས་

གས་སོ།  །དང་པོ་ནི།  མདོ་ལས་ ིར་ན་སེམས་ཅན་ ི་ལས་ ང་ ངས་མང་ ེ་བསམ་ ིས་མི་

བ་པོ།  །འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་ ང་ ངས་མང་ ེ་བསམ་ ིས་མི་ བ་བོ།  ། ོན་པའི་བཀའ་ཡང་

ངས་མང་དེ་བསམ་ ིས་མི་ བ་བོ།  །ཞེས་དང་།  མ་ ལ་ལས།  དཔེར་ན་ ་ འི་ ོང་ག མ་

ི་ ོང་ཆེན་པོའི་ཞིང་ཁམས་འདི།  ལ་ ་རབ་རེ་རེ་གནས་པ་དག  ང་ ོགས་ ི་ ོང་ག མ་

རེ་རེ་ན་རེ་རེ་བཞག་ན།  ལ་དེ་ཟད་པ་ ས་ལ།  ོང་ག མ་ལ་ཟད་པའི་མཐའ་ནི་མེད་དོ།  ། 
ཞེས་པས།  དེ་ ར་ ང་ ོགས་ ི་འཇིག་ ེན་ལ་ ངས་མེད་པ་བཞིན་ །  ོགས་བ ་ ན་ ི་

འཇིག་ ེན་ལ་ ངས་མང་བསམ་ ིས་མི་ བ་ ེ།  ཞི་ ོ་ ་འ ེལ་ལས།  ེང་ ོགས་ན་ ན་ ་

བཟང་པོའི་དགོངས་པ་ཐང་ ོད་མི་མངའ་བར།  ན་མ་བ མ་པའི་ ེང་འོག་དང་།  ོགས་

མཚམས་ཐམས་ཅད་ན་ ོང་ག མ་བསམ་ལས་འདས་ཏེ།  དེ་ ན་ ་བཟང་པོའི་དགོངས་པ་

ཙམ་ཡོད་དོ།  །ཞེས་དང་།  དེ་ཉིད་ལས།  ོགས་བ འི་ནམ་མཁའ་ལ་མཐའ་མེད་ ོང་པ་ ར།  

འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་རབ་ ་གང་བའོ།  །འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས།  ལ་ལ་ཆགས།  ལ་ལ་གནས།  ལ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ལ་འཇིག  ལ་ལ་ ོང་།  ིད་བ ལ་ནི་བར་མཚམས་བར་མ་ཆོད་པའོ།  །དེ་ལ།  ལ་ལ་སངས་ ས་

འ ོན་པས་ ོན་མེའི་བ ལ་པའོ།  །ལ་ལ་སངས་ ས་མི་འ ོན་ ན་པའི་བ ལ་པའོ།  །དཔེར་ན་

ནམ་མཁའ་ལ་ཚད་མེད་པ་ ར།  ཞིང་ཁམས་ལ་ཚད་མེད་དོ།  །ཞིང་ཁམས་ལ་ཚད་མེད་པ་ ར་

སེམས་ལ་ཚད་མེད་པའོ།  །ཞེས་སོ།  །སེམས་ཅན་ ི་ལས་ ང་འ ་འཛན་བ ་ ག་གམ་ ག་

བ ལ་བ ད་དང་བ ་ ག་གི་རང་བཞིན་ཅན་ནོ།  །དེ་ཡང་བ ན་པའི་བོན་དང་ ོན་པའི་ ་

དང་ཉི་ འི་ ོན་མ་ མས་མེད་པ་ལ་ནི།  ན་པའི་བ ལ་བ་ཞེས་ ་ ེ།  ན་བ ལ་ནི་ཤིན་ ་

མང་ཞིང་ ནོ་མེའི་བ ལ་བ་འ ་འཛ་ ང་བ་ནི།  དཔེ་ ན་ མ་ཆེན་པོ་ ོག་འ ག་པ་ཙམ་ ེ།  

སེམས་ཅན་ ིག་ ོད་མང་ཞིང་།  དགེ་ ོད་ ང་བའི་ ིར།  ང་དོན་ ན་སེལ་ལས།  དཔེར་ན་

བ ལ་པ་བ ་དང་ ་གཅིག་གནས་པ་ལ།  བ ་ ་འཇིག་ ེན་འདི་ནི་ ོན་པ་མེད་ཅེས་པ་ ་

འོ།  །འོན་ ང་ཇི་ ིད་ནམ་མཁའ་གནས་ ི་བར།  །དེ་ ིད་ གས་ ེའི་ ན་བ ིང་ནས།  ། ོད་

བ ད་འཇིག་ ེན་མཐའ་ཡས་ལ།  །ནམ་མཁའ་ཇི་བཞིན་ གས་ ེས་ བ་པའོ།  །ཞེས་ག ངས་

པ་ ར་ཙམ་བ ོད་ན།  མི་བཅེད་འཇིག་ ེན་འདི་ཕར་འདས་པའི་ཤར་ ོགས་ན།  ཞི་བ་འོད་

ི་ཞིང་ཁམས་ ་བའི་ ོང་ག མ་ ི་ ོན་པ་ནི།  ཞི་བ་འོད་ཅེས་ ་བའོ།  །འཇིག་ ེན་འདིའི་

ང་ ོགས་ནས།  ས་པ་ ང་འ ར་ཚལ་ཞེས་ ་བ།  ོང་ག མ་ ི་ ོན་པ་ནི་འཁོར་ལོ་དབང་

བ ར་ཞེས་ ་བའོ།  །འཇིག་ ེན་འདིའི་ བ་ ོགས་ནས།  དབང་ ན་མེ་ཏོག་མེ་འོད་གསལ་

ཞེས་ ་བ།  ། ོང་ག མ་ ི་ ོན་པ་ནི།  པད་མ་བདེ་བ་མཛས་ཞེས་ ་བའོ།  །འཇིག་ ེན་འདིའི་

ོ་ ོགས་ན།  ང་ལོ་ ག་པོ་ཚལ་ཞེས་ ་བ།  ོང་ག མ་ ི་ ོན་པ་ནི་ ་ལ་འོད་ ན་ཞེས་ ་

བའོ།  །འཇིག་ ེན་འདི་ཡི་ ོ་ཤར་ན།  བདེ་བ་ག གས་བཟང་མཆོག་ཞེས་ ་བ།  ོང་ག མ་ ི་

ོན་པ་ནི།  ་ལ་ ན་ཏང་བཙན་པ[བཙན་དང་བ ན]ཞེས་ འོ།  །འཇིག་ ེན་འདིའི་ ང་ཤར་

ན༑  འ ོ་བ་ ན་པ་རབ་ ་སངས་ཞེས་ ་བ།  ོང་ག མ་ ི་ ོན་པ་ནི།  བ་གདལ་བདེ་མཆོག་

འཁོར་ལོ་ཞེས་ ་བའོ།  །འཇིག་ ེན་འདིའི་ ང་ བ་ན།  ཤིང་ལོ་ ིབ་བསིལ་འོད་མ་ཚལ་ཞེས་ ་

བ་ཡི།  ོང་ག མ་ ི་ ོན་པ་ནི།  ང་ ི་བདལ་འོད་འབར་ཞེས་ ་བའོ།  །འཇིག་ ེན་འདིའི་ ོ་

བ་ན།  ་ ས་ལམ་ ང་ཞེས་ ་བ།  ོང་ག མ་ ི་ ོན་པ་ནི།  བདེ་བ་ ས་འདེབས་ཞེས་

འོ།  །འཇིག་ ེན་འདིའི་ ེང་ ོགས་ན།  རིན་ཆེན་ མ་ ་ཚལ་ཞེས་ ་བ།  ོང་ག མ་ ི་ ོན་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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པ་ནི།  བདེ་ བ་བདེ་ ང་ཞེས་ འོ།  །འཇིག་ ེན་འདིའི་འོག་ ོགས་ན།  ་མཚ་ ོང་ ་འ ིལ་

ཞེས་ ་བ།  ོང་ག མ་ ི་ ོན་པ་ནི།  ནོར་ ་རིན་ཆེན་ཞེས་ འོ།  །ཞེས་པ་ མས།  བདལ་

འ མ་ལས་བ ས་པ་ ེ།   ོགས་བ འི་སངས་ ས་སོ།  ། 

གཉིས་པ་ ོང་ག མ་འདི་ཉིད་ ི་ལོ་ ས་ལ་གཉིས་ ེ།  ན་མོང་གི་དོན་དང་སོ་སོའི་

དོན་ནོ།  །དང་པོ་ནི།  བ ལ་བ་ཆགས་གནས་འཇིག་ ོང་དང་།  ན་ ོན་ ི་བ ལ་པ་ ངས་

ལས་འདས་པ་གཅིག  ར་ཡང་སོང་ལ་ ིས་ ང་འ ང་ ེ།  དོན་བཟང་པོ་ཡེ་ཤེས་ ིང་པོའི་

ད་ལས།  འདིའི་གོང་ ་ ན་པའི་བ ལ་བ་བཞི་བ ་ ང་།  དེ་ནས་ད་ འི་བ ལ་པ་བཟང་པོ་

འདི་ལ་སངས་ ས་ ོང་ ་གཉིས།  འདིའི་འོག་ ་ ན་པའི་བ ལ་པ་ ག་ ་འ ང་།  དེའི་འོག་

་བ ལ་པ་ ན་པ་ཆེན་པོར་སངས་ ས་ ི།  དེའི་འོག་ ་ ན་པའི་བ ལ་པ་བ ད་ ་འ ང་།  

དེའི་འོག་ ་བ ལ་པ་ལེགས་པར་བ མ་པ་ ་བར་སངས་ ས་ ི།  དེའི་འོག་ ་ ན་པའི་བ ལ་

པ་ མ་བ །  དེའི་འོག་ ་བ ལ་པ་ཡོན་ཏན་བཀོད་པ་ ་བར་སངས་ ས་བ ད་ ི་འ ང་ཞེས་

སོ༑  ༑གཟེར་མིག་ལས།  ོན་དང་པོ་ཡང་ ོན་པའི་ ་དང་བ ན་པའི་བོན་ ང་བསམ་ ིས་མི་

བ་པ་གཅིག་དར་ཞིང་ ས་སོ།  །འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་དང་ ིད་པའི་ ངས་ ང་བསམ་ ིས་མི་

བ་པ་གཅིག་ཆགས་ཞིང་ཞིག་གོ  །སེམས་ཅན་ ི་ ས་དང་ ེ་ ག་གི་ལས་ ང་བསམ་ ིས་མི་

བ་པ་གཅིག་འཁོར་ཞིང་ཐར་རོ།  །ཞེས་སོ།  །ད་ལན་ ི་བ ལ་པ་འདི་ནི་བ ལ་པ་བཟང་པོ་

ཞེས་ ་ ེ།  འདི་ཆགས་པའི་ཐོག་མར་མདོ་འ ས་ལས།  ཏིང་ནམ་ ར་ཟང་ཏིང་ ་ནི།  །གསེར་

ི་མེ་ཏོག་འདབ་མ་ ོང་།  །ག ་ཡི་ག ང་ ང་བ ་བ་བ ོལ།  །དེ་ལ་གནས་གཙང་ ་ མས་

ིས།  །བ ལ་པ་འདི་ནི་བཟང་པོ་འོ།  །འ ོ་བ་འ ེན་པའི་དནོ་ ི་ ིར།  །བདརེ་བར་གཤེགས་པ་

ོང་ ་བ ད།  །འ ང་བའི་ ་ ས་ཆེན་པོ་འོ།  །དགེ་འོ་དགེ་འོ་རབ་ ་དགེ  །ཞེས་པས།  ། 
གཙང་མ་རིགས་ ི་ ་ མས་ ིས།   །བ ལ་བ་བཟང་པོར་བཏགས་པ་འོ།  ། 

གཉིས་པ་སོ་སོའི་དོན་ལ་གཉིས་ཏེ།  ིར་འཛམ་ ིང་ཙམ་ ི་ལོ་ ས་དང་།  ེ་ ག་

འཛམ་ ིང་འདི་ཉིད་ ི་ལོ་ ས་སོ།  །དང་པོ་ ོན་པ་གཅིག་གིས་འ ལ་བའི་ཞིང་ཁམས།  མི་

བཅེད་ ོད་པ་ཅན་ཞེས་ ་བའི་ ོང་ག མ་འདི་ནི།  འོག་གཞི་ ང་གི་ད ིལ་འཁོར་གཅིག་གིས་

བཏེགས་ཏེ།  ཆགས་གནས་འཇིག་ ོང་མཉམ་ ་ ེད་ཅིང་།  དེ་ལ་འཛམ་ ིང་ ེ་བ་ ག་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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བ འམ་འ མ་ ག་ ིག་ཡོད་པས།  ོན་པའི་ ་ཡང་འ མ་ ག་ ིས་འ ལ་བ་ཡིན།  ག ངས་

པའི་བཀའ་ཡང་ཐོ་རངས་ ི་ ་ ད་ཙམ་གཅིག་ ོགས།  བ ན་པའི་བོན་ཡང་ནམ་ལངས་ ི་ཉི་

མ་ཙམ་གཅིག་བཞག་ ང་།  ་བ་ ོན་པ་གཅིག་ ་ངེས་ཏེ།  སེམས་ཅན་ ོད་ ་ ་མར་ ང་

ཙམ་ཡིན།  ། ་ ོད་འ མ་ ་ཉི་མ་འ མ་ཤར་ཡང་།  །ནམ་མཁའི་ངང་ལ་ཉི་མ་གཅིག་ལས་མེད།  ། 
ཅེས་འ ང་ངོ་།  །མདོ་འ ས་ལས།  འཛམ་ ིང་ ེ་བ་ ག་བ ་ན།  ། ང་ བ་འོལ་མོ་ ང་རིང་

དེར།  །གཤེན་རབ་ ེ་བ་ ག་བ ་ཡིས།  །བོན་ ོ་བསམ་ ིས་མི་ བ་བཤད།  །ཅེས་སོ།  །གཉིས་པ་

འཛམ་ ིང་འདི་ཉིད་ལ་གཉིས་ཏེ།   ལ་ ེ་ ི་དང་།   ལ་ད ས་ ི་ཆགས་ གས་སོ།  ། 
དང་པོ་ནི།  འཛམ་ ིང་ ེ་བ་ ག་བ འི་ད ས་ནི།  འཛམ་ ིང་ཉེར་ འི་ད ས་ཞེས་ ་

བ་འདི་ཉིད་ཡིན་ཏེ།  ིང་བཞི་ལ་མཆོག་ ་ ར་པ་ ོ་འཛམ་ འི་ ིང་།  ོན་པ་ཐམས་ཅད་ ི་

འ ང་གནས།  བཀའ་ཐམས་ཅད་ ི་བབ་ས།  ིང་གི་ ིང་བོ་འདི་ནི།  ལ་ ེ་ཆེན་པོ་བཅོ་

བ ད་དོ།  ། ལ་ ན་ད ་བ ་ ་གཅིག  མཐའ་འཁོབ་ ོང་དང་ མ་བ ་ཡོད་དོ།  ། ལ་ཆེན་

བཅོ་བ ད་ནི།  ཤར་ན་ ་ནག་དང་ ི་གདན་གཉསི།  ོ་ན་ ་གར་དང་ཁ་ཆེ་གཉིས།  བ་ན་

ག་ ེ་དང་གཟིག་འཕན་གཉིས།  ང་ན་གེ་སར་དང་ཧོར་ ལ་གཉིས།  ད ས་ ་གངས་ ི་ར་

བ་ཅན་དང་ད འོ།  །ཤར་ ་ནག་གི་མཐའ་ན་ ལ་མོ་ ི་ ོད་དང་ཐོད་དཀར་གཉིས།  ོ་ ་

གར་ ི་མཐའ་ན་ ད་ ལ་དང་ ་ན་གཉིས།  བ་ ག་གཟིག་མཐའ་ན་ ེ ་མེ་དང་ ་ན་

གཉིས།  ང་གེ་སར་ ི་མཐའ་ན་སོག་པོ་དང་ ལ་བ་ཁ་གཉིས།  ད ས་ཟངས་ ིང་དང་གསེར་

ིང་ན་གནམ་ ོང་དང་ད ་ ེ་བཅོ་བ ད་དོ།  ། ལ་ ན་ད ་བ ་ ་གཅིག་ནི།  ཀམ་པ་ ེ་

ང་དམིག་ཅན་དང་།  ེའོ་ ་གདོང་དང་།  བ ར་འ ོས་མི་ ས་དང་།  གཤོག་ཐོགས་ ་ལེབ་

དང་།  གཅེར་ ་ ་མེད་དང་།  ་མེད་ངོ་ལེབ་དང་།  ་བོ་ཆེ་དང་ ས་འགེབ་དང་།  ོ་ཁ་

བ འི་ ལ་ལ་སོགས་པ་ ེ།  ལ་ཆེན་ མས་ ི་བར་བར་ན་ཡོད་པའོ།  །དེ་ མས་ ི་བར་བར་

ནི་ ལ་ ན་ ོང་ཡོད་པའོ།  །སའི་ཨ་འ གས་ ས་པ་འ ་བ་བཞི་ཡོད།  མཐའ་འཁོབ་ ོང་དང་

མ་བ ་ནི།  གནོད་ ིན་དང་གཅན་གཟན་ ིས་བ ང་ངོ་།  །དེ་ ད་ ་ཡང་ཞི་ ོ་ ་འ ེལ་

དང་།  བ གས་ ང་གཉིས་མ ན་པར་ག ངས་སོ།  །དེ་ལ་བོན་དར་བ་ནི།  བཀའ་འ མ་ལས།  

འཛམ་ ིང་ན་ ད་རིགས་མི་མ ན་པ་ ོང་མཆིས་ཏེ།  ག ང་ ང་གི་བོན་ཐོས་པ་ མ་བ ་ ག་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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་ཡོད་ཅེས་སོ།  །དེའི་ནང་ནས་ ་དཀར་ནག་ ོམ་ ག་གཟིག་བོད་ ང་ ང་དང་ ག་ནི་ ལ་

ི་ ིང་པོ་ ག་གོ  ། 

གཉིས་པ་ ལ་ད ས་ལ་གཉིས་ཏེ།  ཡོན་ཏན་ ི་ད ས་དང་ས་ཚགས་ ི་ད ས་གཉིས་

སོ༑  ༑དང་པོ་ནི།  ག་གཟིག་གི་ ལ་ཞེས་ ང་ །  འོལ་མོ་ ང་རིང་ཞེས་ ང་ །  བ་ ོགས་

བདེ་བ་ཅན་ ི་ཞིང་ཁམས་ཞེས་ ་བར་ མ་ ལ་ལས་བཤད་དོ།  །དེ་ཁ་ཅིག་ནས་འཛམ་ ིང་གི་

མ་གཉིས་ཡིན་ཞེས་པ་ནི།  ིང་འདིའི་ཡོན་ཏན་ ི་ མ་གཉིས་དེ་ཉིད་ ་ཚང་བ་ལ་དགོངས་

པའོ།  །མདོ་འ ས་དང་གཟེར་མིག་ནས།  མེ་བ ན་ ་གཅིག་ ས་ན་ནམ་མཁའ་ལ་འཕགས་

ནས་ནི་མི་འཇིག་བ ན་པར་ག ངས་པ་ནི།  གདོས་བཅས་འཇིག་ཅིང་འོག་མིན་ ི་གནས་ན་

འོད་ ང་གི་ ལ་ །  ས་བ ་འཕགས་པའི་གནས་གཅིག་འདི་དང་ཆ་མ ན་ ་གནས་པ་ལ་

བཏག་པ་ ེ།  མདོ་འ ས་ལས།  འོག་མིན་ས་བ ་འོལ་མོ་ ིང་ཆེན་དང་།  །རིག་པ་མདའ་བ ན་

ལས།  འོག་མིན་དག་པའི་འོལ་མོ་ ང་རིང་དང་།  འ ས་མ་ ས་པའི་འོལ་མོ་ ང་རིང་དང་།  

འ ས་ ས་འོལ་མོ་ ང་རིང་དང་།  ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ།  ། ི་ད ིབས་ ་བཞི་ ་ཞེང་

མཉམ་པ་ལ།  མཐའ་མ་དབལ་སོ་མ ང་ ེ་གངས་ ི་ར་བས་བ ོར་ཏེ།  ་འ ལ་ཅན་མ་ཡིན་

པས་མི་བ ོད་པའོ།  །དབལ་སོ་གངས་ ི་ར་བ་ལ།  ོན་པ་བོད་ ་ ོན་པའི་ ལ་འདོམ་གང་ ོ་

གཅིག་ཡོད།  བར་དེར་ ན་པའི་ལམ་གཅན་འ ང་ཉིན་ལམ་ད ་ད ་ཡོད།  ཅེས་པ་ནི་རིའི་

ཁོང་སིང་ངོ་།  ། 
ཞིང་ཁམས་དེའི་གནས་ གས་ནི།  འདི་ ་ ེ།  མདོ་འ ས་ལས།  གཤེན་ ལ་འོལ་མོ་ ང་

རིང་ནི།  །དཔག་ཚད་ ་བ ་ ་ཞེང་མཉམ།  ། ངི་བཞི་རི་རབ་ ལ་ ་ བ།  ། ོ་འཛམ་ ་ ིང་

གི་ ང་ བ་ན།  ། ་ ད་འཛན་ ི་ ོ་ཡི་ ོགས།  །འཛམ་ ་ ིཀྵ་ཤིང་གི་ །  །རི་བོ་གངས་ཅན་

ཏི་ཙའི་ ང་།  །མཚ་ནི་མ་པང་ག ་མཚའི་འ མ།  ། ་བོ་ཆེན་པོ་བཞི་འ ས་མགོ  །རི་ ོས་རི་

ངད་ ན་དང་ཉེ་བའི་ས།  །རི་ནག་པོ་ད ་འ ས་ ི་ར་བ་ ེ།  ། ་བོ་པག་ ་དང་སི་འ ས་

བཅད།  ། ས་ག མ་ ོན་པ་འ ང་བའི་གནས།  །ངོ་མཚར་ ད་ ་ ང་བའི་ས།  །ས་ནི་པད་མ་

འདབ་བ ད་བ །  །བ ་ཤིས་མེ་ཏོག་ ་ མ་འབར་བ་ ེ།  །རི་ནི་ག ང་ ང་ད ་བ ེགས་ར།ི  ། 

གནམ་ནི་འཁོར་ལོ་ ིབས་བ ད་འ །  །ཉི་མ་ ོ་ཞིང་ ་བ་གསལ།  །ནམ་མཁའ་ག ་ཡི་ ིང་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ཁང་གོ་འ ེད་ ེད།  ། ིང་བཞི་ ིང་ ན་ གས་རིར་བཅས།  །དཔག་ཚད་ ོང་དང་ ་བ ས་

བ ོར།  །ད ས་ནི་ག ང་ ང་ད ་བ ེགས་ནི།  །རིན་ཆེན་ ་བཞི་དག་ལ་ བ།  ། ་ཞེང་དཔག་

ཚད་ ་བ ་ཡོད།  ། ི་རོལ་ཚལ་ཆེན་བཞི་ཡིས་བ ོར།  །དེ་ཡི་ཤར་ན་དགའ་བའི་ཚལ།  ོ་ན་

ེད་མོའི་ཚལ།  བ་ན་པད་མའི་ཚལ།  ང་ན་རིན་ཆེན་ཚལ།  དེ་ བ་རོལ་བའི་མཚ་ཡིས་

བ ོར།  དེའི་ ི་རོལ་ ིང་བ ད་དེ།  ཤར་ན་ཤམ་པོ་ ་ ེ་ནི།  །རིན་ཆེན་ མ་པ་བ ད་བ ་

བ༑  ༑ གས་རི་དཔག་ཚད་བ ན་ ིས་བ ོར།  །ཕོ་ ིང་ ོན་པ་གཤེན་རབ་གནས།  །ག ང་ ་

ལོ་ག ་ལོ་འ ངས་ས་འོ།  ། ོ་ན་བར་པོ་སོ་བ ད་ནི།  །བཻ ་རིན་ཆེན་ ་ ་བ །  ། གས་རི་

དཔག་ཚད་བ ན་ ིས་བ ོར།  །ཡབ་ ེས་ ལ་པོ་ཐོད་དཀར་གནས།  ། ོན་པ་གཤེན་རབ་

འ ངས་ས་འོ།  ། བ་ན་ ི་ ོན་ ལ་བཞད་ནི།  །པད་མ་ར་ག་ཟངས་ལས་ བ།  །རིན་ཆེན་ ་

བཞི་དཔག་ཚད་བ ད།  །ཧོས་ཟ་ ལ་མེད་མ་ཡི་གནས།  །གཏོ་ ་ད ད་ ་འ ངས་པའི་ས།  ། 
ང་ན་ཁོང་མ་ནེ ་ ང་ནི།  །ཨིན་ ་ནི་ལ་ག ་ལས་ བ།  །རིན་ཆེན་གསེར་ ི་གཞི་བ ་བ།  ། 
གས་རི་དཔག་ཚད་བ ན་ ིས་བ ོར།  །མོ་ ིང་དཔོ་ཟ་ཐང་མོའི་གནས།  ། ང་ནི་ ང་འ ེན་

ད་འ ེན་དང་།  །གཤེན་ཟ་ནེ ་ ང་འ ངས་ས་འོ།  །ཤར་ ོ་བདེ་བ་རང་ བ་ནི།  །དཔག་

ཚད་ག མ་པ་ཤེལ་ལས་ བ།  །བདེར་གཤེགས་ ོང་གི་ག ང་དང་ནི།  །ཤེལ་ ི་ཚ་ཚ་ ོང་

བ གས་སོ།  ། ོ་ བ་ གས་ ེ་རང་ བ་ནི།  །དཔག་ཚད་ག མ་པ་ ོ་ ་ ེ།  །འ ེ་ ིན་འ མ་

ལ་ ིང་ ོ་ ས།  ། བ་ ང་ མ་དག་དཀར་པོ་ནི།  །དཔག་ཚད་ག མ་པ་ཤེལ་ལས་ བ།  །རིན་

པོ་ཆེ་ཡི་གཏེར་ཆེན་ཡོད།  ། ང་ཤར་གཤེན་རབ་ ་ཚད་ནི།  །རིན་ཆེན་བཻ ་ ོན་པོས་ བ།  ། 
དཔག་ཚད་ག མ་པ་རང་འ ང་གི  ། མ་པར་གཤེན་རབ་ ་བ གས་སོ།  །གསེར་ལས་ ས་ཏེ་

འོད་འབར་རོ།  །དེ་ བ་ར་བ་རིམ་བ ན་ཏེ།  །རིན་ཆེན་ ་ ེ་ ་དང་ ག  ། ི་ཤིང་པད་མའི་ར་

བ་འོ།  །དེ་ བ་ ིང་ཆེན་བ ་གཉིས་ཏེ།  །ཤར་ན་ག ང་ ང་བཀོད་པའི་ ིང་།  །རིན་ཆེན་ ་

བཞི་མཛས་པ་ ེ།  །འོད་ ི་ ་རི་ ོ་མཐོན་ཡོད།  །ཨར་མོ་ལི་ཀའི་ ོ་ལེབ་དང་།  །རིན་ཆེན་ ས་

ི་ ིང་ ་དང་།  །དཔག་བསམ་ཤིང་གི་ལོ་བཟང་དང་།  །འདོད་འཇོ་འ ང་བའི་བ་མོ་དང་།  ། 
མ་ ོས་འ ་ཡི་ལོ་ཐོག་དང་།  །རིན་ཆེན་ ་བཞི་ ོན་པའི་གདན།  །ཙན་དན་ཤིང་གི་ ོང་པོ་

དང་།  །བ ་ཤིས་ གས་ ི་ ས་བ ད་དང་།  ། ལ་ གས་རིན་ཆེན་ ་ ་དང་།  །གསལ་བའི་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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འོད་ ི་ཧོས་ ར་དང་།  །གཞའ་ཚན་རིས་ ི་ བ་ཡོལ་ མས།  ། ོན་པའི་ལོངས་ ོད་ ེན་ ་

ཡོད།  །གཡས་ན་དགའ་ ན་ ་ཡི་ ིང་།  །ངོ་མཚར་བཀདོ་པ་བ ན་པ་ལ།  ། ོན་པས་ ་ལ་བོན་

བཤད་པ།  །གཡོན་ན་འ ལ་བ་ ིམས་ ི་ ིང་།  །རང་འ ང་མཆོད་ ེན་ཤིང་གིས་བ ན།  ། ོན་

པས་ ིམ་ ངས་རབ་ ང་པ།  །འ ལ་བ་ ད་ ག་བཤད་ས་འོ།  ། ོ་ན་ཚད་མེད་ ང་ བ་

ིང་།  །བཻ ་ས་གཞི་མཛས་པ་ལ།  །གསེར་ ི་མེ་ཏོག་པད་མ་བ །  །རང་ ད་ཚད་མེད་བཞི་

ོངས་པ།  །གཡས་ན་བ ད་འ ལ་ གས་ ི་ ངི་།  །ཨ་དཀར་ གས་ ད་བཤད་པའི་ས།  ། ནོ་

པས་བ ད་ནི་བ ལ་ས་འོ།  །གཡོན་ན་ ིན་པ་མཐའ་ ས་ ིང་།  ། ོན་པས་རིགས་ ག་ ིན་

པས་བ ས།  །འོལ་མོ་ ིང་ ་ ིན་ ོགས་སའོ།  ། བ་ན་མི་གཡོ་བསམ་གཏན་ ིང་།  །རིན་ཆེན་

ནགས་ཚལ་བ ་བ་ཡོད།  ། ོན་པས་འཁོར་ ང་བསམ་གཏན་མཛད་སའོ།  །གཡས་ན་དགེ་ ས་

ཡོན་ཏན་ ིང་།  །མཆོད་པའི་ལོངས་ ོད་ ེད་པའི་ས།  །བསོད་ནམས་དགེ་ཚགས་བསགས་ས་

འོ༑  ༑གཡནོ་ན་ཚད་མེད་ མས་པའི་ ིང་།  ། ང་ བ་སེམས་བ ེད་ མས་པ་བ ེད་ས་འོ།  ། 
ང་ན་གནོད་ ིན་ནོར་ ས་ ིང་།  །ནོར་ ིན་འཛམ་བྷ་ ་གནས་སའོ།  །གཡས་ན་ ང་མ་

ངས་པའི་ ིང་།  ། ོན་པ་ཁབ་ནས་འ ང་ས་འོ།  །གཡོན་ན་རིན་ཆེན་ ངས་པའི་ ིང་།  །ནོར་

ི་ ིན་པ་བཏང་བ་ ེ།  ། ོན་པའི་ ་ནི་འཆག་ས་འོ།  །དེ་ བ་ཡན་ལག་བ ད་ ན་མཚ།  ། ་

ད་མཛས་མཚ་ཤིང་གིས་འཁོར།  ། ང་ ོང་འགོག་པ་བ ོམ་པའི་གནས།  །དེ་ བ་ ིང་ནི་བ ་

གཉིས་ཏེ།  །ཤར་ན་ ལ་རིགས་ ལ་ས་འཛན་པའི་ ིང་།  ། ་བོ་ན་ར་ཛ་ར་འབབ།  །གཡས་ ་

གསེར་ ིང་གསེར་ ད་གནས།  །གཡོན་ ་ཟངས་ ིང་བ ་ཤིས་གནས།  ། ོ་ ོགས་ ེ་རིགས་

བཀོད་པའི་ ིང་།  ། ་བོ་སི་ཏ་སི་འ ་འབབ།  །གཡས་ན་ ང་ ོང་འ ོ་བ་འ ལ་བའི་ ིང་།  ། 
རང་འ ང་མཆོད་ ེན་ ོང་དང་ ན།  །གཡནོ་ ་ མ་ཟེ་ ་ངན་མེད་པའི་ ིང་།  ། ར་ ་ ིང་

་ ་ངན་འདས་པ་འོ།  ། བ་ ོགས་ མ་ཟེ་གཙང་མའི་ ིང་།  ། ་བོ་ ིམ་ཤང་ ིར་ ིར་འབབ།  ། 
གཡས་ན་ མ་ཟེ་ཧོས་མོའི་ ིང་།  །རི་ནི་ཧོས་རི་ ེ་མཐོན་ཡོད།  །གཡོན་ན་འ ི་མིག་ད ་བ ོར་

མཚ་ཡི་ ིང་།  ། ོན་པས་ ་ལ་བོན་བཤད་ས།  ། ང་ན་ ང་རིགས་གདོལ་བའི་ ིང་།  ། ་བོ་

པག་ ་ ང་པོ་འབབ།  །གཡས་ན་ ོབས་ཆེན་ ད་ ི་ ིང་།  །གཡོན་ན་ག ག་ ེ་ ལ་པོའི་

ིང་།  །རི་ནི་ག ག་རི་ ག་པོ་ཡོད།  །དེ་ བ་འཁོར་མོ་ ིང་གི་མཚ།  །དེ་ བ་ ིང་ཆེན་བ ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ག་ ེ།  །ཤར་ ་ད ་ཨ་བ་ད་རའི་ ལ།  །གཡས་ ་ ག་སེང་གེ་ བ་བ ོལ་ ག་པ་དང་།  །རི་

ནི་ ་རི་ ེ་མཐནོ་ཡོད།  །ཤེལ་ ི་ ག་ ག་བ ་ ་བ ད།  །བ ད་མ་ཐང་ཁ་ཆེན་བ ལ་ས་འ།ོ  ། 
གཡོན་ ་འ ོ་བ་འ ལ་བའི་ ིང་།  །འ ོ་བ་འ ལ་བའི་མཆོད་ ེན་བ ་ ་བ ད་ཡོད།  །ཤར་

ོ་ནི་ ལ་ཧོས་མོ་ ིང་ ག་ ེ།  །ཧོས་ ལ་པོ་དང་བ་ཡིད་རང་གནས།  ། ོ་ན་ ལ་ ི་དང་

འཇམ་པའི་ ིང་།  །དཔོ་ ལ་འབར་བའི་ ོན་མའི་གནས།  །གཡས་ན་ ་མི་ ོང་བ ན་ནོ།  ། 
གཡོན་ན་ ལ་ ་མོ་ ི་འོད་དེ།  ། ིག་ཅན་མི་ད ་ ངས་ས་འ།ོ  ། ོ་ བ་ག ག་ མ་འབར་བའི་

རི༑  ༑ བ་ན་ ལ་ ་ལག་འོད་མའི་ ིང་།  ། ་ཀོང་ཙ་འ ལ་ ི་ ལ་པོའི་གནས།  །གཡས་ན་

ལ་མོ་མོ་ ིམས་ ིང་།  །གཡོན་ན་མཁའ་འ ོ་མི་ ན་ ིང་།  ། བ་ ང་མི་འམ་ཅི་ཡི་ ིང་།  ། 
ང་ན་ ལ་འོད་མ་འ མ་ ་ ེ།  །གཏོ་ ་དོད་དེ་ ངས་ས་འོ།  །གཡས་ ་ཧ་ ་མ་མདའ་

ེ འི་ ིང་།  །གཡོན་ ་ ལ་ ་མོ་ ིང་ ག་ག ོ  ། ང་ཤར་ཀ་ ་ལ་ཤེལ་ ི་ ག་ ག་གོ  །དེ་ བ་ 
་ ད་བདལ་པའི་མཚ།  ། གས་རི་དཔག་ཚད་ ོང་དང་ ་བ ས་བ ོར།  །ཟངས་རི་ནམ་

མཁའ་ལ་འལ་འོལ་ཏེ།  །ཞིང་མཆོག་འོལ་མོ་ ང་རིང་འདིར།  ། ོན་པ་བདེར་གཤེགས་ ོང་

འ ང་ངོ་།  །ཞེས་ག ངས་པའི་གོ་རིམ་ནི།  ཁ་ཅིག་མིས་ད ས་ནས་མཐའ་ ་གཟིགས་པའི་ ལ་

་བ ི་བར་ ང་ཡང་།  མཐའ་ནས་ད ས་ ་གཟིགས་པའི་ ལ་ ་མངོན་ ེ།  ིག་ཆེན་མི་ད ་

ངས་པ་དེ།  གཟེར་དམིག་དང་མདོ་འ ས་གཉིས་མ ན་པར།  དཔོ་ ལ་ ིས་ བ་ ོགས་ ་

ཡོད་པར་བཤད་པས་ཤེས་སོ།  ། 

ིའི་ ིང་ཆེན་བ ་ ག་འདི།  གཟེར་མིག་དང་བ ན་ནས་བ ེབས་པའོ།  །གཞན་ནི་མད་ོ

འ ས་ནས་ཁལོ་ ་ ང་བའོ།  །མཚ་ ་ལེ་ ོང་ ན་ ལ་པོ་ས་ལ་ནི།  གཟེར་དམིག་ནས་ ོ་ གོས་ 
ི་ ིང་གཅིག་ ་ཡོད་པར་བཤད་ལ།  ཀོང་ཙ་ནི།  མདོ་འ ས་ལེ ་བ ་གཅིག་གི་ནང་ནས་ བ་

ོགས་ ་ཡོད་པར་ག ངས་སོ།  །ཐོས་ ང་ཁ་ཅིག་གིས།  འོལ་མོ་ ང་རིང་ ་བ་མ་ཐོས་ཞེས་པ་

ནི༑  ག་གཟིག་ ལ་ལ་བདེ་བ་ཅན་དང་མིང་གི་ མ་ ངས་མ་ཤེས་པས་ ས་སོ།  ། ག་གཟིག་

ལ་ ི་འོལ་མོ་ ང་རིང་ནས་འབབ་པའི་ ་བོ་ཆེན་པོ་བཞི་ཡང་།  ད་ ་ ོམ་ ་བ་ མས་ ིས་

མཐོང་བར་ཡོད།  པག་ ་དང་ན་ར་ཛ་ར་ལ་སོགས་པ་ཉི་མ་ ག་རེ་འམ་ག མ་རེ་ཙམ་ ིས་ཆོད་ 
པའི་ ་བོ་ཆེན་པོ་བཞི་ ག་གཟིག་ནས་བབ་པར་གཟིགས།  དེ་ནས་ ་གར་ ལ་ནས་འབབ་པར་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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བཤད་པས་དེ་ གས་མངོན་ མ་ ་ཡོད་པའོ།  །ཁ་ཆེའི་རི་འགོ་ནས་ བ་ ོགས་ ་བ ས་པས།  

གཞའ་ཚན་འཐིབས་སེ་འ ག་པ་ལ་གཏད་ནས་ ན་རིང་ ིན་པས།  དབལ་སོ་གངས་ ི་ར་བའི་

མཐའ་མ་ན།  ོག་མ་འ ོང་ ་ཙམ་ ང་ནས་དེར་འ ོ་མ་ ས་ཏེ།  ་ཉ་མོ་གང་ལ་ ག་ནས་

ལོག་པ་ཡིན་ཟེར་བའི་གཏམ་ ད་ གས་སོ།  །གངས་ཏི་ཙ་མཚ་མ་པང་དག་ ང་།  ག་གཟིག་

འོལ་མོ་ ང་རིང་དེ་དག་ ་ཡོད་པར་བཤད་པ་དེའོ།  །བོད་ ལ་ ི་ཏི་ཙ་ནི།  ས་ ་པཎ་ ི་ཏ་ན་

རེ༑  ེ ་ཡི་ ལ་པོ་ཧ་ ་མ་དྷ་ཡིས།  ག་གཟིག་ ལ་ ི་གངས་ཏི་ཙ་ལས་ཚལ་གཅིག་བཅད་

ནས།   ལག་པར་ ེར་ཏེ།   བོད་ ལ་ ་འཕང་བ་ལས་ བ་པར་བཤད་ ད།   

གཉིས་པ་ས་ཚགས་ ི་ད ས་ནི།  བོད་ ལ་ན་ཡོད་པའི་གངས་ཏི་ཙ་དང་མཚ་མ་པང་གཉིས་ 
ཡིན་པར་ཞི་ ོ་ ་འ ེལ་ལས་ག ངས་སོ།  །དེ་ལ་འོ་ ོལ་བོད་ ི་ ལ་ཁམས་འདི་ཡང་།  དང་པོ་

གནོད་ ིན་ ིས་དབང་བ ིས་ཏེ།  ལ་ནི་མིང་ནི་ཁ་རག་ ོ་ད ར་བཏགས་སོ།  །དེའི་ད ས་ ་

བ ད་བོན་ཁ་ ་འ ེང་ ག་ ང་ ེ།  བ ད་ ི་གོང་ན་གཤེན་གཉན་པ་ལགས།  །བ ད་རོང་

རོང་ ོལ་བ་ལ་སོགས་པས་བ ར་ ི་བོན་ལ་ ས་པ་ལགས་སོ།  །དེ་ནས་ ིན་པོས་དབང་བ ིས་

ཏེ༑  ལ་ ི་མིང་ཡང་ ིན་ ལ་ མ་ཚལ་ ིང་ད ་ཞེས་བཏགས་སོ།  ། ས་དེར་ ིན་པོ་འ ལ་

བའི་གཤེན་པོ་འ ས་པའི་ ི་ ར་ ང་བ་ལ།  ིན་ ་རིང་འ ག་མེད་ལ་སོགས་པས།  བ ར་ ི་

བོན་ལ་བ ིས་ཏེ།  ིན་གོང་ ་གཤེན་གཉན་པ་ལགས་སོ།  །དེ་ནས་ ས་དབང་བ ིས་ཏེ།  ལ་

ི་མིང་ཡང་ ་ ལ་ན་ ་གསིང་ ོན་ ་བཏགས་སོ།  ། ས་དེར་ ་བོན་ད ར་ ་ ིམ་ ་ ང་ ེ།  

་ག ག་ ད་དང་ ན་ཙ་ལ་སོགས་པས།  བ ར་ ི་བོན་ལ་བ ིས་ཏེ།  ་གོང་ན་གཤེན་གཉན་

པ་ལགས་སོ།  །དེ་ནས་མ་སངས་ ིས་དབང་བ ིས་ཏེ།  ལ་ ི་མིང་ཡང་བོད་ཀ་གཡའ་ ག་ ་

བཏགས་སོ།  །དེའི་ ས་ ་གཉན་བོན་ཐང་ཐང་འ ོལ་བ་དང་།  གཉན་ག མ་ཐོད་དེ་ ལ་བ་

ལ་སོགས་པ་ ང་ནས།  མ་སངས་མཆེད་ ག་ལ་སོགས་པས་བ ར་ ི་བོན་ལ་བ ིས་ཏེ།  མ་

སངས་ ི་གོང་ན་ཡང་གཤེན་གཉན་པ་ལགས་སོ།  །དེ་ནས་ཟ་རང་གི་ ་ ེད་ ེས་ ་ ག་གིས་

དབང་བ ིས་ཏེ།  ལ་ ི་མིང་ཡང་ ིས་ ལ་ད ེ་ཚན་ ེ་བ ད་ ་བཏགས་སོ།  །དེའི་ ས་ ་

་ེབོན་ ེད་མཁན་བ ན་པ་ ང་།  ེས་ ་ ོལ་བོ་ལེགས་པས་བ ར་ ི་བོན་ལ་བ ིས་ཏེ།  དེའི་

གོང་ན་བོན་དང་གཤེན་གཉན་པ་ལགས་སོ།  །དེ་ནས་ ལ་སིལ་མ་བ ་གཉིས་ ིས་དབང་བ ིས་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ཏེ༑  ལ་ ི་མིང་ཡང་ཧོས་པོ་ཁ་བ ད་ ་བ་ལགས་སོ།  །དེའི་ ས་ ་ ལ་པོན་ཐོད་དཀར་ ང་

ེ༑  ལ་ ི་བ ར་ ི་བོན་ལ་བ ིས་ཏེ།  ལ་གོང་ན་བོན་དང་གཤེན་རབ་གཉན་པ་ལགས་སོ།  ། 
དེ་ནས་བོད་ ི་ ་ ལ་བཙད་པོས་མངའ་བ སི་ཏེ།  ལ་ ི་མངི་ཡང་བོད་ ལ་སོག་ཁར་བཏགས་ 

སོ༑  ༑དེའི་ ས་ ་ ེ་གཉའ་ ི་བཙད་པོ་གནམ་ ི་ ་ལས་མིའི་ ེ་བོ་ ་གཤེགས་ཏེ།  ཕ་བ་མཚ་

གཅོ་གཉིས་ ིས་ འི་ ེན་མཛད་དེ།  ེ་གཉའ་ ི་བཙད་པོས་བ ར་ ི་དང་མོས་པ་བོན་ལ་

བ ིས་པས།  ེའི་གོང་ན་གཤེན་གཉན་པ་ལགས་སོ།  །ཞེས་པ་ མས་ནི་ཤེལ་ ག་རིའི་གཏེར་

བོན་ལས་ག ངས་སོ།  ། 
དེས་ན་བོད་འདིར་ ལ་པོ་བས་ ང་བོན་པོ་ །  ད ་ནག་ཕལ་པ་བས་ ང་བོན་པོ་ །  

བཀའ་ ང་ཁ་ཅིག་ནས།  བོན་ ་ ་མ་ ིན་ ེ་བ ད་ལས་ ང་བོན་པོ་ ་བར་བཤད་དོ།  །དེས་

ན་མི་མེད་ཅིང་གཡེན་ཁམས་ ་མ་ ིན་ ེ་བ ད་ ིས་བ ང་བའི་ ས་ ་ཡང་།  གཡེན་ཁམས་

འ ལ་བའི་བོན་པོ་ མས་ ང་ནས་བོན་ ི་བ ན་པ་བ ང་ངོ་།  །དེའི་ གས་ ་དིང་སང་ཡང་

གཡེན་ཁམས་ ི་ནང་ ་ག ང་ ང་བོན་ ི་ཁ་འཛན་ ེད་པ་ཤིན་ ་མང་ངོ་།  །དེའི་ ིར་ན།  ལོ་

ས་ཁ་ཅིག་ནས།  བོད་ཁམས་མ་ཡིན་བོན་ཁམས་ཡིན།  །ཞེས་དང་།  བོད་ཁ་བ་ཅན་ ་བ་མིན།  

བོན་ཁ་བ་ཅན་ ་བ་ཡིན།  ཞེས་ ང་ངོ་།  །བཀའ་ ང་ཐམས་ཅད་ནས།  མངའ་རིས་ག ང་ ང་

བོན་ ི་ ལ་ཁམས་ ་ གས་པར་བཤད་དེ།  དིང་སང་ཡང་དེའི་ ་འཆོལ་ནས།  བོད་ ི་ཁམས་

ཞེས་ཟེར་རོ།  ། ེ་པ་ཁ་ཅིག་ན་རེ།  བོད་ཁ་བ་ཅན་འདིར་སངས་ ས་མར་མེ་མཛད་ ོན་པས།  

་ངན་འདའ་ཁར་ ན་རས་གཟིགས་ ིས་འ ལ་བར་ ང་བ ན་ནོ།  །དེར་ ན་རས་གཟིགས་

ི་ ལ་པ་ ེ ་གཅིག  གཙང་ཡར་ ང་གི་ ག་ལ་ ོམ་མོ།  །དེ་ ག་ ིན་མོ་དང་འཚས་པ་ལ།  

་ ང་བ་ནི་མི་ ད་ ་ ར་ཏེ།  ་མ་བོད་བོད་ ེས་པས་བོད་ ་བཏགས།  ཞེས་པ་ནི།  དངོས་

འགལ་ ང་ཡིན་ཏེ།  བོད་ལ་ ་མ་མེད་པའི་ ིར་རོ།  །ཡང་བོད་ཞེས་ ་བའི་ ་མ་བོད་བོད་ཅིག་

ཤར་ ོགས་ ་ནག་གི་མཐའ་ན་ཡོད་ཅེས་ གས་ཏེ།  འདི་དང་མི་རིགས་སོ་སོའོ།  ། བས་སེང་ལ་

ས་ ག་ ང་བའི་ཆེ་ཤོས་གཉའ་ ི་བཙད་པོ་དང་།  དེ་ན་ག ་བ ན་ཡིན་པར་ མས་མ་ནས་

བཤད་དོ།  ། ལ་པོ་ བས་སེང་གི་ ས་ག ་བ ན་འ ངས་ནས།  ལོ་ ོང་ ག་གཅིག་དང་བ ་

ག་ད ་དང་ ག་ ་ ་ག མ་ ི་ ས་ ་ ་ བ་པ་ ོན།  ཞེས་གཞན་ ེ་ནས་བཤད་པར་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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འ ག་པའི་ ིར།  ་ བ་པ་མ་འ ངས་གོང་ ་གཉའ་ ི་བཙད་པོ་བོན་ ི་ ལ་སར་ ང་བ་

ལ༑  ་ བ་པ་འདས་ ེས་ ་བོད་ལ་མི་མེད་པར་འདོད་ན་ནི།  ང་རིགས་ ན་དང་འགལ་

ལོ༑  ༑གལ་ཏེ་གཞན་ ེ་ནས།  གཉའ་ ི་དང་ག ་བ ན་གཉིས་ཕ་ ན་ཡིན་པར་འདོད་ ང་

དོན་མ ན་ནོ།  །གཉའ་ ི་ནི་གཤེན་རབ་དང་ ས་མ ངས་ཙམ་གཅིག་ཡིན་པར་མངོན་ནོ།  །འོ་

ན་བོད་ ི་མི་ ད་གང་ལས་འཕེལ་ཞེས་ན།  ་ ེ་ཡབ་ ་བདལ་ ག་གི་ ས།  ག་དཀར་ ་

ད འི་ད ་ཚགས་ཏེ།  ་ ོམ་ལ་ ་ཡིན།  དེ་འཛམ་ ིང་ ་ ོན་ནས།  གཉན་ མ་དང་

འཚས་པའི་ ས།  ལ་ ་འཐིང་ཀེ་ཡིན།  དེའི་ ས་ ་བོད་ཧོར་ག མ་པའི་བོད་མི་ ེ་རིང་

བོའོ།  །དེའི་ ས་བོད་ ེ་ག ང་དཀར།  དེའི་ ས་བོད་འཇོང་ལ་འ མ་དཀར།  དེས་བོད་མི་

རབས་ག མ་ ་ ང་བས།  ང་མ ད་བ ོལ་བའི་བོན་ ས་པས།  བོད་མི་ ་ ས་ ག་ཞང་པོ་

ོ་དང་བ ན་ལས་འཕེལ་བར།  ི་ ད་ ན་ལས་ག ངས་ཤིང་།  ནང་ ད་ལས་ ང་དེ་ ར་

བཤད་དོ།  །དེ་དག་ཁ་ཅིག་གིས་མི་ མས་ནི།  ིན་མོ་དང་གཉན་མོ་ལ་སོགས་ཡིན་པར་བཤད་

དེ༑  འ ོ་བ་མི་དང་གཉེན་བ ེབས་ཤིང་།  བོད་འདིར་མི་དང་ ་ ིན་ ེ་ ག་མ་ ེད་པར་ཡོད་

པ་ལ།  གཤེན་རབ་ ོན་ནས་ ེད་པར་ག ངས་སོ།  །མདོ་ལས་ ང་།  ིན་པོའི་རིགས་ཞེས་དང་།  

ཤ་ཟན་ ིན་པོ་གདོང་དམར་བོད་ ི་ ལ།  །ཞེས་སོ།  ། ས་ནི་ཚ་ལོ་ ི་པ་དང་ ོང་པའི་སོ་

མཚམས་ །  ལ་ ་འཐིང་ཀེས་ཤ་ ག་གི་རི་བོ་ ངས་པའི་ཉེས་ ོན་ ིས།  ་འ ོས་ནས་ ིན་

འདང་བབས་པས་རི་ ག་གིས་ ལ་ ང་བའོ།  །ཞེས་ ་ ོན་ ་ ལ་ ི་བཞེད་དོ།  །དེ་ མས་ནི་

ཆགས་པ་ ལ་ ི་ལོ་ ས་བ ན་པའོ།།  །།  
 

༼ འ ནེ་པ་སངས་ ས་ ི་ ནོ་ ལ་བ ན་པ། ༽ 
 

གཉིས་པ་འ ེན་ ོན་སངས་ ས་ ི་འ ང་ ལ་ལ་གཉིས་ཏེ།  ི་ ད་ ལ་པའི་ ་དང་།  

ནང་ ད་ ོགས་པའི་ འོ།  །དང་པོ་ལ་གཉིས་དེ།  ིར་བ ལ་ ོང་སངས་ ས་ ི་ ོན་ ལ།  

ོས་ ོན་པ་འདི་ཉིད་ ི་ལོ་ ས་སོ།  །དང་པ་ོནི།  ཤ་འབལ་ནས།  བ ལ་པ་བཟང་པོ་འདི་ཉིད་

ལས།  ། ལ་ ་ ོང་དང་ ་བ ད་འ ང་།  །འདས་པ་བ ན་ཏེ་འདི་དང་བ ད།  །ཅེས་པས།  



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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བ ད་པོའི་གཉིས་ནི་ཡབ་ མ།  བཞི་ནི་ ོན་པོ།  ོང་དང་ ་གཉིས་ནི་བ ན་པའི་གཙ་བོ་

འ ོན་པའོ།  །མདོ་འ ས་ལས་ ང་།  ང་བ་དགེ་བ་ ན་ཤེས་ག མ།  །ལེགས་པ་ མས་པ་

ོམས་པ་ག མ།  །དག་པ་གསལ་བ་ཤེས་པ་ག མ།  །ཞེས་དང་།  མཚན་རབས་དང་པོ་ད ་ ་

འ ང་།  །ཞེས་པས།  ར་སངས་ ས་རབས་བ ན་ལས་མ་སོང་བ་ཕལ་ཆེར་མ ན་ནོ།  །ད ་

བ ་ ་བཞི་ད་གཟོད་འ ོན་པ་ ེ།  མཛད་ལས།  ཡ་ཐོག་གི་ ས་འདིར་ཚ་དམིགས་རེར་བཞི་རེ་

ོན་པར་ག ངས་བ་ནི།  བ ན་པའི་གཙ་བོ་མ་ཡིན་ ར་ ོངས་ཡིན་པར་མཁས་པ་དག་གིས་

བཞེད་དོ།  །  

 གཉིས་པ་ ོན་པ་འདི་ཉིད་ ི་ལོ་ ས་ལ་གཉིས་ཏེ།  ན་མོང་གི་དོན་དང་སོ་སོའི་དོན་ནོ།  ། 
དང་པོ་ལ་ ལ་ནི་ ག་གཟིག་གི་ ལ་འོལ་མོ་ ང་རིང་།  མཁར་ནི་བར་པོ་སོ་བ ད།  གསས་

མཁར་ཤམ་པོ་ ་ ེ།  རིགས་ནི་མང་པོས་བ ར་བའི་ ལ་ ད།  ེ་ ག་ ་ད འི་རིགས་སོ།  ། 
འོད་ཟེར་ནི་ འི་གནས་རེ་རེ་ལས་ ང་ ེ་བ་ ག་ ་ ག་ ་ ོས་སོ།  །ཡབ་ ལ་པོན་ཐོད་དཀར།  

མ་ཡོ་ ི་ ལ་བཞད།  ཁབ་ནི་ཧོས་ཟ་དཔོ་ཟ་ཀོང་ཟ་ལ་སོགས་སོ།  ། ས་ནི་ ་ག ང་ གས་

ལས་ ས་སོ།  །འཁོར་ནི་འ ས་པ་དང་པོ་ལ་འ མ་ ག་གཅིག་དང་བ ་ ག་ ེད་དང་ ་ནི།  

ི་ཟ་གནོད་ ིན་ལ་སོགས་དཔག་ ་མེད་པར་འཁོར།  འ ལ་ཞིང་ནི་ ོང་ག མ་མི་བཅེད་ ི་

འཇིག་ ེན་ནོ།  །རིམ་ ོ་བ་ནི་ཡོངས་ ་དག་པ།  མཆོག་འཛན་པ་ཡེ་གཤེན་ག ག་ ད།  ་ཚ་

ནི་བོད་ལོ་ ོང་ ག་ག མ་དང་ ་བ འོ།  །ཞེས་བ གས་ ང་ལ་སོགས་ནས་ག ངས།  ་འ ེལ་ 
ལས་ ང་ ་ཚ་ནི་བོད་ལོ་ མ་ ོང་ ་བ འོ།  །ཞེས་སོ།  །བ ན་པ་གནས་པའི་ ན་ཚད་འོག་

ནས་བ ན་ནོ།  །ཐབས་ནི་ འམ་ ་ཚགས་སོ།  ། ་འ ལ་ནི་གཅིག་གམ་ ེ་བ་ས་ཡ་ ངས་མེད་

དོ༑  ༑བསོད་ནམས་ནི་སེམས་ཅན་ལས་ ི་འཕེལ་འ ིབ་ ་ ོན།  ་ག ང་རིང་བ ེལ་ལ་སོགས་

བསམ་ལས་འདས།  དེ་ཡང་ ལ་པའི་ ་དེས་མི་ ལ་ ་མཛད་པ་བ ་གཉིས་མཐར་ ང་བ་ནི།   
་གར་བོན་ ོར་ལས།  ེ་བཞེས་བ ན་ ེལ་འ ོ་གཉིས་བ ལ།  །ཁབ་བཞེས་ ས་ ལ་འ ོ་

དོན་མཛད།  །བ ད་བ ལ་བ ན་པ་ ེས་བཞག་དང་།  ། ིམ་ ངས་འཁོར་ ངས་ ་ངན་

འདས།  །ཞེས་སོ།  ། མ་ ལ་ལས་ ང་དེ་དང་དོན་མ ན་པར་ག ངས་སོ།  །གཞན་ཡང་མདོ་

འ ས་ལས་སོགས་མི་མ ན་པ་མང་ཡང་།  འདིར་ཞེ་ ང་ཅན་དང་འདོད་ཆགས་ཅན་བ ལ་བ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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གཉིས་འ ོ་བ་འ ལ་བའི་ཁོངས་ ་གཅིག་ལ།  བ ན་པ་བཞག་དང་བཀའ་འ ིན་བཞག་པ་

གཉིས་ཏེ།  བ ་གཉིས་མདོ་ ང་ ར་རོ།  ། 

གཉིས་པ་སོ་སོའི་དོན་ལ་ག མ་ཏེ།  ་དང་ག ང་དང་ གས་ ིས་བ ན་པ་འ ལ་

གས་སོ།  །དང་པོ་ནི་མཛད་པ་བ ་གཉིས་ཡོད་པའི་ཐོག་མ་ ེ་བ་བཞེས་པ་ལ་གཉིས།  ལ་

ར་འ ོན་པའི་ ་དང་།  ེ་བ་བཞེས་པ་དངོས་སོ།  །དང་པོ་ནི་དེ་ ་ འི་གཤེན་རབ་བ ན་

པའི་གཙ་བོ་འདི་ཉདི།  བ ལ་པ་ ངས་མེད་ག མ་ ་ཚགས་གཉིས་བསགས་པ་ ེ།  མདོ་ལས།  

བདག་ ང་ ེ་བ་ ངས་མེད་གང་ཟག་རིམ་པས་ ད།  །བ ད་པའི་ ས་དེར་བསོད་ནམས་ ོབས་ 
གཅིག་གིས།  །བ ན་པ་བསོད་ནམས་དབང་ ན་ཚགས་ ི་ཞིང་ཁམས་དེ་ ་ ོན།  །དེ་ལ་སེམས་

བ ེད་དད་པའི་ ོབས་དང་ ན།  ། ེ་བ་ ངས་མེད་ཚགས་ ི་ལམ་ལ་བསགས།  །ཤེས་རབ་ ལ་

ོགས་ཐར་བ་མངོན་སངས་ ས།  ། ལ་ ས་སེམས་བ ེད་ ེས་པའི་ ས་དེ་ །  །བདག་ཐར་

བ་པར་ ོགས་པའི་ ས་ ིང་ལ།  །གཞན་དག་སེམས་ཅན་འ ནེ་པའི་ ོན་ལམ་བཏབ།  །འ ལ་ 
བའི་ཞིང་ཁམས་ཤིན་ ་ག ལ་དཀའ་བའི།  །མི་མཇདེ་འ ལ་བའི་ ོན་ལམ་བཏབས་པའི་མ ས།  ། 
ད་ འི་གནས་འདིར་འ ེན་པའི་ ོན་པར་འོངས།  །ཞེས་སོ།  ། ངས་ ོགས་མཐར་ ག་གི་

སངས་ ས་ ང་ཡིན་ཏེ།  ང་དེ་ཉིད་ ིས་ངེས་ཤིང་།  མ་ ལ་ལས་ ང་།  གཤེན་རབ་ ངས་

ོགས་མཐར་ ིན་བདེ་བར་གཤེགས།  །འོག་མིན་གནས་ ་མངོན་པར་སངས་ ས་ནས།  །འ ོ་

ལ་ མ་བ ེ་ ལ་བའི་མི་ ས་ལེན།  །ཞེས་སོ།  །དེང་ཡང་ ོན་པ་ཡེ་གཤེན་ག ག་ ད་ཚ་ལོ་ ི་

བའི་ ོན་པར་ ོན་ཏེ།  དགའ་ ན་ནས་འདབ་ཆགས་ ི་ ལ་པོ་ག ་ ་ ་ ག་ ་ ལ་ནས།  

འ ོ་བ་རབ་འ ེན་ཡིད་ ི་མཆོད་ ེན་ལ་ཡིད་ ིས་བབས་ཏེ།  ོན་པ་ ་ལས་བབས་པའི་མཆོད་

ེན་ཆེན་པོ་ཞེས་ ང་དེ་ལ་ འོ།  ། མ་བཟང་ཟ་རིང་བ ན་ ིས་མཆོད་ ེན་ལ་བ ོར་བ་མཛད་ 
པ་ལ།  ཡི་གེ་ ཱ་མཐིང་ཁ་ཅིག་ ་ ལ་ཏེ་ མ་ ི་ མས་ ་ གས་པས།  ཁ་ཅིག་ ་བའི་ ་མདོག་

མཐིང་ཁར་བཞེད་དོ།  ། ་ད ་ངོ་བ ་ནས་གསལ་བ་འོད་ ི་ ིང་།  མེ་ཏོག་མཛས་པའི་ཚལ།  

ཤིང་ ེ་བ་མང་པོ་ཙམ་ ི་ ང་ ་ད ིད་ ་ར་བའི་ཚས་བ ད།  ར་མ་ ིན་ ག  གཟའ་ཉི་མ།  

ས་ཚད་ནམ་ལངས་བ་ལ་ ེ་བ་བཞེས་ནས།  འོད་ ི་ ་རི་ ོ་མཐོན་ ི་ ེ་མོ་ །  ཁམས་བ ད་

གཏན་ལ་ཕབ་པའི་འ མ་ག ངས་པས།  ལོ་ ་གཟའ་ ར་ ས་ ི་འགོ་དེ་ནས་འཛན་པ་ཡང་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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དེའོ།  །ཁམས་བ ད་ལས།  འདབ་ཆགས་ ི་ ལ་པོ་ ་བ་ ེད་པ་ཅེས་པའི་དོན་ ང་དེ་ཡིན་ཏེ།  

དེ་ ར་ ར་བ་ལ་སོགས་ གས་ ི་ནང་གི་ ད་ལས་བ ས་སོ།  །ལོ་བ ་གཉིས་ ི་མཛད་ ལ་

ཡང་ མ་དག་ནས་འ ང་བ་ ར་རོ།  །དེ་ ས་ཡེ་གཤེན་ག ག་ ད་ས་བ ་མ་གནོན་པས།  

རང་ཡང་ ིབ་པའི་ཆ་ལ་འ ེས་དོགས་ ི་ཉམ་ང་དང་བག་ཚ་ ང་ ེ།  ི་ ལ་ ག་པ་ག ང་

སོབ་ ་བཞག་ནས་ ར་འོག་མིན་ ་གཤེགས་པ་ཡོངས་ ོགས་ནས་ག ངས་སོ།  ། 

གཉིས་པ་ ེ་བ་བཞེས་པ་དངོས་ནི།  དེས་ ་ན་མེད་པའི་ས་ནོན་ནས་ཚ་ལོ་བ ་བའི་ ོན་

པར་ ོན་ཏེ།  དགོངས་ཚད་ མ་པ་ ་དང་ ན་ནས།  ལོ་ཤིང་ཕོ་ ི་བ།  ་བ་ད ིད་ ་ར་བའི་

ཚས་བཅོ་ །  ར་མ་ ལ།  ས་ཚད་ནམ་ལངས་པ་ལ་འ ངས་པས།  ལོ་གསར་ད ིད་ ་ར་བ་

ལ་ ི་ཉ་ལ་ ེད་པའི་གཏན་ཚགས་ ང་དེའོ།  ། ས་དེར་བ ད་ བ་པ་མངལ་ ི་ ིན་ ར་

ས་ཏེ།  མངལ་ ོ་ ིན་ ིས་བཀག་ཙམ་ན།  མ་ ལ་ ི་མཆན་ ང་གཡས་ནས་ ་བ མས་

པར་མདོ་འ ས་ནས་བཤད་དོ།  །འ ངས་པའི་ག ང་ ང་ ང་བ་དེ་ཡང་ ོང་ག མ་ ི་སེམས་

ཅན་ ན་ ིས་ཐོས་པར་མདོ་ལས་བཤད་དོ།  ། ་བའི་ ་མདོག་ནི་དཀར་པོ་ ེ།  མདོ་ལས།  ས་

འདི་ནི་དར་དཀར་ ི་ ག་ ་རིན་པོ་ཆེ་ ིལ་བ་འ ་བ་ཅིག་གདའ་འོ།  །ཞེས་པས།  ི་དཀར་ལ་

ནང་བ ་ལ་གསལ་བའི་དཔེའོ།  །མཚན་དཔེ་ལས་ ང་།  ཞལ་མདོག་ནི་ འི་ཆ་ ད་ཡིན་ལ།  

དཀར་ལ་ ངས་པ་གངས་ལ་ཉི་མ་ཤར་བ་འ །  ཞེས་སོ།  །རབ་ ་ ང་ནས་གསེར་མདོག་ ་

ར་པའི་ ་མཚན་ནི།  མས་མ་ནས།  ོན་པ་རབ་ ་ ང་ ས་བ ་ཤིས་ ི་ ་མོ་ མ་པ་མས།  

གསེར་ ི་ མ་པ་བ ད་ ིའི་བ ད་ ིས་བ མས་པ་ཅིག་ ོན་པ་ལ་ ལ་བས།  ཞལ་མདོག་

གསེར་ ་ ར་བར་བཤད་དོ།  །དེ་ཡང་མཚན་བཟང་པོ་ མ་ ་ ་གཉིས།  དཔེ་ ད་བཟང་པོ་

བ ད་ །  ངེས་པའི་ཐོ་ཡིག་བཞི་བ ་ ་ །  གས་ནི་ཏིང་ངེ་འཛན་ ི་ཡན་ལག་ མ་བ ་

ག་ །  འ ིན་ལས་ཞི་ ས་དབང་ ག་དང་ ན་ནས་ ོན།  བ ན་པའི་གཙ་བོ་ ོན་པའི་

གས་ །  ོན་ ི་ ོན་པ་གཏོ་ ལ་ཡེ་མ ེན་ ི་བ ན་པའི་ ་ག གས་ ་ག ང་ག ང་རབ་

མས་ནི།  གཤེན་རབ་ ི་ཞལ་མཐོང་མ་ཐག་ །  ་འ ར་བའམ་ ང་ ིས་བའམ་དར་བ ང་

བ་བཞིན་ ་སོང་ ེ།  བ ན་པ་གཅིག་ལ་ ོན་པ་གཉིས་མི་འ ང་པའི་ གས་ ་མདོ་ནས་བཤད་

དོ༑  ༑ ་ག ང་ གས་ ི་ ང་བ་ནི།  ་ལ་ ་མར་ ང་ ེ།  གཤེན་རབ་མི་བོ་དེ།  འ ོ་བ་རིགས་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ག་རང་རང་གི་ ལ་ ་ ོན་ཅིང་བ གས་པར་མཐོང་།  འཛམ་ ་ ིང་ ེ་བ་ ག་བ ་ན་ཡང་།  

རང་རང་ ིང་དེར་བ གས་པར་ ང་བའོ།  །ག ང་གཅིག་བ གས་པས་འ ོ་བ་རིགས་ ག་གིས་

རང་རང་ ད་ ་གོ་ཞིང་དཔག་ ་མེད་པའི་སེམས་ཅན་ལ་ལན་ ས་གཅིག་ཉིད་ ་ཐེབས་པའོ།  ། 
མདོ་འ ས་ལས།  ོན་པའི་ ་གཅིག་བ ན་པ་ལ།  །ནམ་མཁའ་ ་ག གས་ ར་གསལ་བཞནི།  ། 
སེམས་ཅན་ མས་ལ་ནི་རེ་རེ་བཞིན།  །རང་རང་གང་མོས་ ོན་པར་ ང་།  །རང་རང་མོས་པའི་

བོན་འཆད་དང་།  །བཀའ་ གས་ ་དང་ཤིང་ མས་དང་།  །འ ང་བ་བཞི་དང་རི་དང་ ག  ། 
དེ་ལ་བོན་ ི་ ་ཡང་འ ང་།  །ག ང་གིས་ ིན་ ིས་བ བས་པ་འོ།  །ཞེས་པས་ ོན་པ་ཞལ་

བ གས་པའི་ ས་ །  ས་ ོ་ ི་ཤིང་ལ་སོགས་པས་ ང་བོན་ ་ ོགས་ཤེས་པའོ།  ། གས་གཅིག་

ལས་མ ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ ག་ ་མངའ་བས།  འདས་དང་མ་འོངས་ད་ ་ ད་ཅིག་གིས་མ ེན་

པའོ།  ། ོན་པའི་འོད་ཟེར་ ིས་གང་ལ་རེག་ན་ཡང་།  ད ས་ལོང་བས་ ང་ག གས་མཐོང་ལ།  

ཞ་བོ་ མས་ ང་ཡན་ལག་མཉེད་ཅིང་བ ོད་ཤེས་པའོ།  །ཞེས་ ེ་འ མ་ལས་ག ངས་སོ།  ། འི་

གཟི་བ ིད་འ ང་བ་བཞིས་ ང་མ་ཐེག་པར།  འཇིག་ ེན་ ན་ ང་མེར་མེར་ཡོམ་ཡོམ་ཙམ་ ་

ནི༑  དངོས་པོ་མེད་པ་ མས་ ང་མཚན་མར་གཡསོ་པའོ།  ། ནོ་པའི་ཞལ་མཐངོ་མ་ཐག་ ་ནམ་

མཁའ་ལ་འཇའ་ཚན་ ི་འོད་ ་འ ོས་ནས་སངས་ ས་ཏེ་སོང་བ་ཡང་བསམ་ ིས་མི་ བ་པ་

ང་ངོ་།  ། 

གཉིས་པ་བ ན་པ་ ེལ་བར་མཛད་པ་ནི།  ཡེ་གཤེན་ག ང་ ང་སེམས་དཔའ་བ ་

ག མ་དང་།  གཡེན་ཁམས་འ ལ་བའི་བོན་པོ་ མ་ ་སོ་ག མ་དང་།  དཔལ་ ི་ ་ཚངས་པ་

དང་།  བ ་ ིན་དང་།  ག ང་ ང་གི་ ་ཆེན་མོ་ཆེ་བཞི་དང་།  ིད་པའི་ ་ ལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་

དང་།  ་འ ལ་ ི་ ་ ེ་མཆེད་བ ན་དང་།  རོལ་མཚའི་ ་ མས་དང་།  ོན་པའི་ཤ་ ག་

ོད་ད གས་བཞི་ལས་ ལ་པའི་འ ང་བའི་གཤེན་ཆེན་བཞི་དང་།  དབང་པོ་ ག་ལས་ ལ་

བའི་འ ལ་བ་གཤེན་ ག་དང་།  ་ ་མི་དང་ག མ་ ི་ ོབ་ ་འ མ་ ག་མང་པོ་ལ་སོགས།  

སེམས་ཅན་བསམ་ ིས་མི་ བ་པ་ མས་ལ།  ་ག ང་ གས་ ི་དཔེ ་ ེ་ མ་པ་ག མ་ ི་

བ ན་པ་མཐའ་ཡས་པ་ ེལ་ལོ།  །ཡེ་གཤེན་ མ་བ ་ ག་ ་ཡང་ ོན་པའི་ ་འཁོར་དང་

བ ན་པའི་ ར་ ོངས་ལ་སོགས་སོ།  །མདོ་འ ས་ལས།  ོན་པ་ ང་ ོགས་ ་མི་ ན་གཤེགས་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ར་ཏེ།  བ ད་ ི་ཟ་ཞིང་ཤིང་ལོ་གོན་པ་དང་།  མི་ མས་ཚ་ལོ་ ོང་ བ་ ོན་ལམ་བཏབ།  ང་

དང་བདག་ ་འཛན་པ་མེད་པའི་བོན་བཤད་དོ།  །དེ་ནས་ བ་བ་ ང་ ོད་ ་ ོན།  ལོངས་ ོད་

ཆེ་བ་དང་ ིན་པ་རབ་ ་གཏོང་པའི་བོན་བཤད་དོ།  །ཚ་ལོ་ ་བ ་ བ་པའི་ ོན་ལམ་བཏབ།  

དེ་ནས་ཤར་ ས་འཕགས་པོ་ ་ ོན།  བཟོད་པ་ ོམ་ཞིང་ག གས་བཟང་ཐོབ་ཅེས་བོན་བཤད་

དོ༑  ༑ཚ་ལོ་ཉིས་བ ་ ་བ ་ བ་པའི་ ོན་ལམ་བཏབ།  ཅེས་པའི་ ིང་བཞིའི་ ིང་རེ་རེ་ན་བ ་

ཤིས་ ི་གནས་རེ།  ོབ་པའི་ ་རེ།  མ ་ ོབས་ ི་གསས་རེ།  འ ེན་པའི་གཤེན་རེ།  འ ལ་བའི་

བོན་རེ་བ ོས་ནས།   བ ན་པ་ཆ་རེ་བཞག་པར་བཤད་དོ།  ། 

དེ་ནས་ ་ ་མི་ག མ་ ལ་ ་བ ན་པ་བཞག་ ལ་ནི།  མ་ ་ ་ག མ་ལ་སོགས་ ་

གནས་ མས་ ་ ོན་ནས་ ་ཁམས་ཁ་ལོ་བོན་ལ་བ ར།  ་གཤེན་ཡོངས་ ་དག་པ་ལ་བ ན་

པའི་གཉེར་གཏད།  འཛམ་ ་ ིང་ ་ ད་རིགས་མི་མ ན་པ་ མ་བ ་ ག་ ་བོན་ ི་ ད་ ་

བ ར།  བོན་ ི་ལོ་ ཱ་བ་ཆེན་པོ་ཡང་གཤེན་རབ་ཉིད་ ི་མཛད།  ག ང་ ད་ ི་ ལ་པོ་ ེ་ །  

(ཤག་རིགས།  ཧསོ་རིགས།  དཔོ་རིགས།  ་ནག  གཉན་ཆནེ་ ང་ མ་དང་ འོ།)  ག་གཟིག་ཞང་ ང་གི་

ལ་པོ་དང་།  ལ་ ན་སིལ་མ་བ ་གཉིས་ ང་བོན་ལ་བ ར།  ( ལ་ ན་ འི་རིགས་ལིག་མིན་ ་

ཅན་དང་།  ོང་གི་རིགས་ ོང་བ ན་དཀར་ལ་སོགས་ ་བཤད་དོ།)  ད་པར་ ་ ་དཀར་ནག་མེ་ཉག་

བལ་བོ་ ་ ན་ཟ་ཧོར་ཁ་ཆེ་ཐོད་དཀར་ལི་ ལ་ ག་གཟིག་ཞང་ ང་བོད་མོན་ ི་ཐན་ ོམ་གེ་

སར་ ་ཤ་གར་ལོག་ ་ ར་ མས་ ་ ོན་ནས་བ ན་པ་ཆ་རེ་བཞག  བོད་ ི་རི་གཉན་མ ར་

་བ ་ག མ་ལ་སོགས་ཞབས་ ིས་བཅག  བཀའ་ གས་ ག་ ་རེ་བཞག་པས་བོད་ ི་ས་བ ོར་ 
་ནམ་ཡང་བོན་ ི་བ ན་པ་མི་འ ར་བ ན།  ཞེས་པ་ མས།  ས་པ་བཀའ་འ མ་ལ་སོགས་

ན་གསལ་ལོ།  ། འི་ ལ་ ་ ོན་ནས་ནི།  ་ཆེན་བ ད་དམ་ལ་བཏགས།  ་འ མ་དཀར་ནག་

ཆེ་ ང་བཤད་པར་ག ངས་སོ།  །མདོ་འ ས་ནས་ ང་།  དེ་ནས་འཛམ་ ་ ིང་བཞི་ །  ། ད་

རིགས་མི་གཅིག་པ་ མ་བ ་ ག་ ་ལ།  །བོན་ ད་རིགས་མི་གཅིག་པ་རེ་རེ་བཞག  །ཅེས་

སོ༑  ༑ ད་པར་ ་ཁ་བ་ཅན་ ི་ ལ་ཁམས་འདི་ནི།  ཤིན་ ་མི་བ ན་རབ་ ་ཆེ་ག ག་པ་ཆེ་བ་

ེ༑  མདོ་ལས།  ང་ ོགས་གེ་སར་ ོམ་ ི་ ལ།  །མཐའ་རས་ཤ་གཟན་བདོ་ ་ིགནས།  །ཉིང་ཤ་

ཉིང་གིས་ཟ་བའི་ ལ།  །ཞེས་དང་།  མི་ལས་ག ག་པ་ཆེ་བ་ནི།  ། ོམ་ ི་མཐའ་རས་བོད་མི་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ཡིན།  །བོད་ལ་ག ག་པ་ཆེ་བ་ནི།  །ཉང་ གས་ ོང་དང་ག མ་པོ་ཡིན།  །དེ་ག མ་ལ་ཡང་

ག ག་པ་ནི།  ། ོང་ ིན་ག ག་པའི་མི་ མས་ཡིན།  །ཞེས་པས།  ག ག་པ་ཅན་དེ་དང་ ོངས་

ནས་གཤེན་རབ་ལ་ བ་ཚད་ ་ཟེར་ནས།  གཤེན་རབ་ ི་ ་བ ན་བ ད་ ིས་བ ས་ནས་ ོང་

པོར་ ེར་བའི་ཚ་ན།  ོན་པས་ ་ལ་ཆགས་པ་མི་ ེ་ ེ།  བོད་ ིན་པོའི་རིགས་དབང་ ་བ ད་

པ་དང་།  བ ད་ ེགས་པ་ཅན་ ི་རིགས་འ ལ་བའི་ ས་ལ་བབ་པར་དགོངས་ནས་ འི་ ེས་ ་

ོན་ནོ།  །དེ་ནས་གཙང་ ་མོ་ད ་ ེས་ ་ ོན་ནས།  ཞལ་ནས་ ོན་ལམ་བཏབ་པ།  བོད་ ི་

བོན་པོ་ཐམས་ཅད་ ང་བ ན་པ་བཞག་པའི་ད་ ང་གནས་མེད་པས།  ནམ་ཞིག་ཐེག་པ་རིམ་

ད འི་བོན་ མས་དར་ནས་ ོད་པར་ཤོག་ག ངས་ནས།  ང་པོའི་ག ང་ལ་ ་དར་ ི་པ ྨ་

གདན་ ་བཏིང་ནས་ ོན་པས།  བོད་ ི་མི་ལ་སོགས་ ་ ིན་ཐམས་ཅད་ ིས་ ོན་པའི་ཞལ་

མཐོང་ནས་ ས་པ་ ལ་ཞིང་བོན་ ི་བ ན་པ་བ ང་བར་ཁས་ ངས་པའི་ གས་ །  བོད་ ི་རི་

གཉན་ཕལ་ཆེར་ ེ་མོ་ བ་ ོགས་ ག་གཟིག་གི་ ལ་ ་འ ད་ནས་ཡོད་པའོ།  །དེའི་ཡོན་ཏན་

ིས་ད་ ་ཡང་བོད་ ི་ ་ ིན་བགེགས་ཚགས་ ེགས་པ་ཅན་ མས།  བོན་ ིས་བོས་ན་ཡོང་།  

བ ལ་ན་ ལ་བ།  མནན་ན་ནོན་པ།  བཀར་ན་འ ོ་བ།  ད་ན་བ ན་པ་བ ང་བར།  མདོ་ ེ་

ལས་བཤད་དོ།  །གཟེར་མིག་ལས།  གཤེན་རབ་ ིས་བོད་ ི་བོན་པོ་ལ།  བོན་ ་ ་གསོལ་དང་།  

འ ེ་མཆོད་གཉིས་ ི་ ང་ཕོག  ཡར་ གས་ ་ ི་ཤིང་བན་ ན་དང་།  གས་ཤིང་གསེར་ ེམས་

བ ན་པར་ག ངས་སོ།  །བོན་མ་ བ་པའི་ གས་ ་ ་བཞག་པ་ནི།  ་འ ེལ་ལས།  ན་ ི་

ལ་མོ་བ ན་ ་བ ང་ནས།  གངས་དཀར་པོ་ད ར་མི་བ ་བ་ག ང་ ང་གི་བོན་ ས་ག མ་

་མི་འ ར་བའི་ གས་ ་བཞག  ད ར་ ི་ ལ་མོ་བ ན་ ་བ ང་ནས།  ་མཚའི་འ ི་མིག་

དང་།  ་མིག་ ོ་བཟང་གི་ ་དག་ ན་མི་འ ག་པ།  ག ང་ ང་བོན་ ས་ག མ་ ་མི་འ ར་

བའི་ གས་ ་བཞག  ཤིང་ ག་པ་ལ་ཞལ་ ི་ངད་པས་ཧ་ ས་པས་ཤིང་ལ་བ ད་ ི་ཆགས་ནས།  

ག་པ་ད ར་ ོ་ ན་ ་ ོ་ཞིང་།  ད ར་ ོན་ ན་ ་ ོན་པ།  ག ང་ ང་གི་བོན་ ས་ག མ་

་མི་འ ར་བའི་ གས་ ་བཞག  མཚ་ལ་ གས་ ི་མཆིལ་མ་བཏབས་པས་བ ད་ ི་ཆགས་

པས།  མཚ་ད ར་ ོ་ ན་ ་ ོ་བ་ད ར་ ོན་ ན་ ་ ོན་པ།  ག ང་ ང་བོན་ ས་ག མ་ ་མི་

འ ར་བའི་ གས་ ་བཞག  གཤེན་རབ་ ི་ ་འ ལ་ ིས།  ་ ས་ག ་ ་ ་ ག་ ་ ལ་བས།  



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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བོན་པོའི་གོས་ ོན་པོར་ ེད་པ་ཡང་ག ང་ ང་གི་བོན་ ས་ག མ་ ་མི་འ ར་བའི་ གས་ ་

བཞག་པའོ།  །ཞེས་སོ།  །དེས་ན་བོད་ཁ་བ་ཅན་ ི་ ལ་ཁམས་ག ང་ ང་བ་ཟལ་མོའི་ ང་ཙམ་

འདི།  ་དག་ ད་གཙང་།  གཤེན་རབ་ ི་ཞབས་ ིས་བཅག་པའི་ཡོན་ཏན་ ིས།  འདིར་བོན་

ི་བ ན་པ་གཏན་ནས་ བ་ ་འ ོ་བར་མི་འ ར་ཞིང་།  ་ ེགས་མངོན་ ར་བ་ཡང་མི་འོང་

བར་བཤད།   

ག མ་པ་འ ོ་བ་འ ལ་བའི་མཛད་པ་ལ་གཉིས་ཏེ།  ཤིན་ ་ག ལ་དཀའི་ཞེ་ ང་ཅན་

དང་།  འདོད་ཆགས་ཅན་གཉིས་སོ།  །འཇིག་ ེན་མིར་ ར་བ་ཡང་ཞེ་ ང་དང་ ིག་ཚགས་ཆེ་

བའི་གཏོ་ ་ཏོད་དེ་ལ་ཡང་།  ོ་ཆེན་བཞིས་ཚམ་ མ་ ག་པོ་བ ན་པས།  ོན་པའི་ཞལ་

མཐོང་བ་ཙམ་ ིས་ང་ ལ་ཞི་ཞིང་བ ན་པའི་བོན་ཉན་ནོ།  །གཏོ་ ་ལས་ ིས་ལན་ཆགས་མ་

ང་ནས།  ད ལ་བའི་གནས་ ་ ངས་ཡང་ ོན་པའི་བག་ཆགས་ ེས་ ་ ན་པའི་བོན་བཤད་

པས།  ད ལ་བར་འ ག་ ང་བཟོད་པའི་ལམ་ལ་གནས་ཤིང་།  རིགས་ ག་ ག་བ ལ་དག་པའི་

ང་བར་ བ་ ེ།  ཐར་བ་ཐོབ་པར་མཛད་དོ།  །གཉིས་པ་ནི།  ཆགས་ ང་ ིག་ཚགས་ཆེ་བའི་

འ ་ལིང་མ་ཏི་ཡང་།  འ ོད་བཤགས་ ག་པོས་ ིབ་པ་ ངས་ཏེ་འ ལ་ ་ ་མོའི་ ་ ་བ ར་

རོ༑  ༑ཤིན་ ་མི་ ན་མཐོང་བ་ ག་ཅན་ ་ི ་བ ད་ནག་པོ་འཛན་པ་ལག་མང་ལ་ཡང་།  ོན་

པའི་ གས་མཆིལ་ཕོག་པས་ཤིན་ ་ཞི་བའི་སེམས་ ན་ མས་པའི་སེམས་དཔར་བ ར་རོ།  ། 

བཞི་བ་ཁབ་ མས་བཞེས་པའི་མཛད་པ་ནི།  རབ་ཆད་མ་ནིང་ ་བའི་ངག་བཅག་ནས།  

སེམས་ཅན་ མས་དང་མ ན་པར་བ ན་པ་ ང་བའི་ ིར།  བ ན་མོ་ མ་བ ་ ག་ ་བཞེས་

པར་ མ་ ལ་ལས་བཤད་དེ།  ནམ་ཞིག་ ིམ་པ་ ན་འ ིན་ ིར་ན་རེས་ཤིག་གཞོན་ ་རོལ་པའི་

མཛད་པའོ།  ། 

་བ་ ས་ མས་ ལ་པའི་མཛད་པ་ཡང་།  མདོ་འ ས་ལས།  ཧོས་ཟ་ ལ་མེད་ཁབ་ ་

བཞེས།  ། ས་ནི་གཏོ་ ་ད ད་ ་དང་།  ། ་མོ་གཤེན་ཟ་ནེ ་ཆེན་འ ངས།  །དཔོ་ཟ་ཐང་མོ་

ཁབ་ ་བཞེས།  ། ས་ནི་ ང་འ ེན་ ད་འ ེན་དང་།  ། ་མོ་གཤེན་ཟ་ནེ ་ ང་འ ངས།  །ཞེས་

དང་།  ། ་ཟ་གོང་ ག་ཁབ་ ་བཞེས།  ། ་ཆོ་ ེམ་ ག་ ས་ ་འ ངས།  །ཞེས་དང་།  གསས་ཟ་

ངང་ ག་ལེགས་པའི་ཁབ།  ། ས་ཅིག་འོལ་ ག་ཐང་པོ་འ ངས།  །ཞེས་དང་།  ཆལ་ ་ ོང་ཟ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ི་ མ་ ངས།  ། ས་ཅིག་གཤེན་ ་ ོང་ཚ་འ ངས།  ཞེས་དང་།  ཀོང་ཙའི་ ་མོ་འ ལ་བ ར་

ལ།  ། ས་ཅིག་གཤེན་ ་འ ལ་ ང་འ ངས།  །འ ལ་ ར་ ིས་ལ་མཁས་པ་འོ།  །ཞེས་

ག ངས་དེ།  གཤེན་རབ་ འི་ ས་བ ད་དོ།  །དེ་ནས་ཡང་གཏོ་ད ད་ ིས་སོགས་གཞན་ཕན་

ེལ་ ིར་ ས་ མས་ ལ་ཞེས་པའོ།  ། 

ག་པ་ ས་པ་ ི་ ངས་ ི་མཛད་པ་ནི།  ་བཞི་མཛས་པའི་ཞལ་བཞི་མཁའ་ལ་བ ན་

ནས།  བདེར་གཤེགས་ ོང་བ ེད་དེ་ ོགས་བ འི་སངས་ ས་བ ལ་བས།  ིག་ཅན་མི་ད ་ལ་

སོགས་མི་མཇེད་འཇིག་ ེན་འདི་ ་གནས་པ་དང་།  མི་མཇེད་འཇིག་ ེན་ཕར་འདས་པའི།  

རིགས་ ག་གི་སེམས་ཅན་ ར་ ེ་ཁ་མ་ཤིན་ ་ ངས་མང་བ་ ོགས་བ འི་འཇིག་ ེན་ ོང་བ་

ཙམ་ཞིག  ང་པོ་ ལ་ ་རབ་ ་ ད་ཅིག་མ་ལ་ གས་ཅིང་།  ནམ་མཁའ་ལ་འཇའ་ཚན་ ི་

འོད་ ་འ ོས་ནས་སངས་ ས་ཏེ་སོང་ངོ་།  ། 

བ ན་པ་བ ད་ མས་བ ལ་བའི་མཛད་པ་ནི།  བ ད་ ེ་ བ་པས་ ་དང་ ོབ་དཔོན་

ཡབ་དང་ མ་ ་ ལ།  ོན་པས་བ ད་ ིས་བ ་བར་མ ེན་ཏེ་ འི་ ས་བ ད་ ལ་ལོ།  །ཚང་

དཔོན་དམག་དཔོན་ ་མོ་ ་མོར་ ལ་ནས་བ ས་ ང་ངོས་ཟིན་ཚར་ཐག་བཅད།  ཉོན་མོངས་

འདོད་པའི་ག ང་པའི་སེམས་ཅན་བ ད་ ི་ ེ་ གས་མཁན་ ང་ ིན་པས་ཚམ་པར་མཛད།  

གས་དང་ ག་ ་གཟི་བ ིད་ཞལ་བ ན་པས།  བ ད་དམག་ ང་ ར་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་

ཉོན་མོངས་བ ད་ མས་ ལ་བའོ།  །བ ད་ ི་ ོ་མཚན་ཆར་བ་མེ་ཏོག་པད་མར་བ ར།  མེ་ ་

ང་ག མ་བ ལ་པ་ གས་པས་འཆི་བདག་བ ད་ ང་ ལ་བའོ།  །བ ད་ ི་ ལ་ ག་ཧ་ལ་

བ ད་ ིར་བ ར་ནས་གསོལ།  གས་ ་མེ་ཏོག་འ མ་ ག་ ེས་ཏེ་གཤེན་རབ་ ་ལ་འོད་ ་

འབར།  ས་ ད་ ང་པོའི་བ ད་བཞི་དེ་ ར་ ལ་ནས་ ང་།  བ་པ་ ་མ་ག གས་བ ན་

བ ད་ ང་ཐར་པའི་ལམ་ལ་བཀོད།  གཞན་ཡང་བ ད་ ིན་ ་ ེགས་ ེགས་པ་ཅན་ཐམས་

ཅད་དེ་བཞིན་བ ལ་བའོ།  ། 

བ ད་པ་བ ན་པ་བཞག་པའི་མཛད་པ་ནི།  ོན་པ་འདས་ནས་བ ན་པ་མི་ བ་པར་ ་

བའི་ ིར་ །  ོན་པའི་ འི་བསོད་ནམས་ ིས་ གས་ ི་དགོངས་པ་དཀར་ནག་བ ་གསལ་

འ ལ་ ི་ ལ་པོས་ བ་པ་ ེ།  སངས་པོ་གཤེན་རབ་ཐབས་ཤེས་ ང་ ་འ ེལ་ནས་ ོ་བཞི་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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མཛད་ འི་ ེགས་བམ་བཞག་པའོ།  ། 

ད ་བ་བཀའ་འ ིན་བཞག་པའི་མཛད་པ་ཡང་།  ན་ ་བ ་ཤིས་མཐའ་ ་ ིན་ཆེ་

ཞིང་།  ི་རབས་ མས་ལ་རིམ་ ིས་དཔེར་བ ན་ ིབ་ ང་ཚགས་ ོགས་ ིར།  མངའ་ད ལ་

ཞལ་བ ོ་ ན་ད ེ་འ ིན་ལས་བཅོ་བ ད་བཀའི་འ ིན་ ་བཞག་པའོ།  ། 
བ ་པ་ ིམ་ ངས་རབ་ ་ ང་བའི་མཛད་པ་ཡང་།  གཤེན་ལོ་ མ་ ་སོ་གཅིག་ལ་མི་ལོ་

མ་ ོང་ཆིག་བ ་ནི།  ི་ ོན་ ལ་བཞད་ ོ་ ང་ །  ། ེ་ ས་ན་འཆི་བཞི་ལ་གཟིགས་ནས་

༑  ༑ ལ་ ིད་ཟང་ཟིང་བ ན་ མས་གཏན་ ་ ངས།  །གཏོ་ ལ་ཡེ་མ ེན་ ི་ ོབ་མ་ ང་ 
ོང་ལེགས་ ན་ ལ་བའི་ ང་ནས་རབ་ ་ ང་།  རང་ ང་མཆོད་ ེན་ ང་ ་ད ་ ་བཞར།  

ན་བཟའ་གོས་ ག་རིན་ཆེན་ ས་ ་ཡེ་ཤེས་ ་ཡིས་གནང་ ེ་བཞེས།  ་ ེལ་མིའི་དཀའ་ བ་

ལོ་ག མ་མཛད་པས་ ེགས་པའི་བ ད་ ང་རེ་རེ་དད་པ་ ེས།  ཡིད་ ི་ ེ ་ ང་ ་ལོ་ག ་ལོ་

དང་།  འ ང་བའི་གཤེན་ཆེན་བཞི་ མས་ ེས་ ོབས་ ི་དཀའ་ བ་དང་ ན་པའོ།  །འ་ཞ་

གསང་ བ་ཤར་ ོགས་ཞི་བ་འོད་ནས་རབ་ ་ ང་ ེ།  འཇིག་ ེན་འདི་ ་ ོན་པའོ།  །དེ་ནས་

འོལ་མོ་ ང་རིང་ །  ཡིད་ ི་ ེ ་ ང་གིས་མཁན་པོ་མཛད།  ི་ག ག་ ལ་བ་ཉིད་ ིས་ ོབ་

དཔོན་མཛད།  འ་ཞ་གསང་ བ་ ིས་དཔང་པོ་མཛད།  འ ང་བའི་གཤེན་བཞིས་ ་འ ལ་ལོ་ ཱ་

ར་དེ།  གཏོ་ ་ད ད་ ་ལ་སོགས་ཕོ་རིགས་དང་།  ཧོས་ཟ་གཤེན་ཟ་ལ་སོགས་མོ་རིགས་ མས།  

ལ་ལ་བ ད་ཅིང་ ིམས་ མས་ཕོག་པའོ།  ། 

བ ་གཅིག་པ་འཁོར་ ངས་དགོན་པ་མཛད་པ་ཡང་།  ེ་བ་གཅིག་གིས་ ་མེད་ བ་

པའི་ ིར།  གཡེང་བའི་འཁོར་ མས་ ངས་ནས་ནགས་ཚལ་དགོན་པར་གཤེགས།  མི་གཡོ་

བསམ་གཏན་ ིང་ ་དགོངས་པ་མཛད།  འ ས་པའི་འཁོར་ལ་ ེ་བཞི་ཡ་བ ད་ ེས་པ་ནི།  

བཀའ་ག ང་ཉན་བཤད་ ི་ ེ།  ཉན་ཐོས་ཅོག་ འི་ ེ།  ག་དགོན་དཀའ་ བ་ ི་ ེ།  ཤིང་

ང་མི་ ག་པའི་ ེ་དང་བཞི།  དེ་ལ་སོ་སོ་ཐར་པའི་ ེ་བཞི་ཡ་བ ད་ ེས་པ་ནི།  དག་པ་ ང་

ོང་ཕོ་མོའི་ ེ།  གཙང་མ་ག ག་ ད་ཕོ་མོའི་ ེ།  ལ་གནས་དགེ་བ ེན་ཕོ་མོའི་ ེ།  དོན་ ན་

བ ེན་གནས་ཕོ་མོའི་ ེ་དང་བ ད།  རེག་པ་འགལ་ ིར་གནས་ ངི་སོ་སོར་ ེ་བའོ།  ། 
བ ་གཉིས་པ་མི་ ག་ ་ངན་འདའ་བར་མཛད་པ་ནི།  རང་དབང་མེད་པའི་ ེ་ལེན་ནམ།  ། 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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འཆི་བདག་ལས་དབང་མ་ཡིན་ཏེ།  །མདོ་ལས་ ག་ ་རེ་བ་ ན་ད ང་ ིར།  །ལན་ཅིག་ ་ངན་

འདའ་ ལ་ ོན།  །ཞེས་དང་།  མདོ་འ ས་ལས།  གཤེན་རབ་ ་འ ལ་ ང་པ་ ན།  །འདས་

དང་མི་འདའ་རང་དབང་ཆེ།  །ཞེས་དང་།  རང་དབང་ཆེ་བར་ ར་ན་ཡང་།  །སེམས་ཅན་

ོངས་པའི་ལས་ལ་ནི།  །གཤེན་རབ་མ ་ཡང་ གས་པ་ཡིན།  །འཛམ་ ་ ིང་ ་མཛད་པ་

ོགས།  ། ག་འཛན་ཅན་ ི་རིགས་ མས་ལ།  །འཁོར་བ་མི་ ག་ ལ་བ ན་ ིར།  །བདག་ནི་

ཡོངས་ ་ ་ངན་འདའ།  །ཞེས་སོ།  ། ས་དེར་ ི་ ོན་ ལ་བཞད་ ང་ ག་དགོན་པར་ནེ་ནམ་

གདན་ལ་བ གས།  ོགས་མེད་བ ད་ ིའི་གདམས་ངག་འདའ་ཁའི་ཞལ་ཆེམས་ ིས།  འཁོར་

མས་ག ང་བའི་ ་ངན་སངས་ཤིང་ ོད་ལ་བ ད་འཁོར་ ག་མ་ ང་ ར་ ལ།  ཐོ་རངས་ ་

རེངས་ ེ་ལ་ ོད་ཡལ་ ་ངན་འདས།  ནམ་ལངས་ཉི་ཤར་འོད་ལས་ཡི་གེ་ཨ་དཀར་གཅིག  ཉི་

མའི་ཟེར་བཞིན་ ོང་ག མ་ཡོངས་ལ་ ས།  ་ངན་འདས་པའི་ག ང་ཤ་རི་རམ་ ོང་ ་བ ད་

ོན་པ་ཡང་།  ་ ་མི་ག མ་ ལ་ ་མཆོད་ ེན་ཉིས་བ ་བ ་གཉིས་བཞེངས་པའི་ནང་ ་

མཆོད་གནས་མཛད་པའོ།  ། ོན་པ་ ་ངན་འདས་ནས་ལོ་གཅིག་ནས།  བཀའ་བ ་བ་པོ་བ ད་

འ ང་ ེ།  མདོ་ ེ་ཐམས་ཅད་གསང་བ་མདོ་ ད་ ིས་བ ས།  འ མ་ ེར་ ར་པ་ ་ལོ་ག ་

ལོས་བ ས།  འ ལ་བ་ ད་ ག་ག ག་གཤེན་ ལ་བས་བ ས།  མངོན་པ་ ེ་བ ན་ ང་འ ེན་

དག་གིས་བ ས།  གཏོ་ ད་འ མ་ ེ་གཏོ་ ས་བ ས།  ན་ད ད་ཉི་ ི་ད ད་ ས་བ ས།  ཨ་

དཀར་ གས་ ད་ ད་འ ེན་དག་གིས་བ ས།  དེ་ ར་ ་ཡང་མདོ་འ ས་ལས་བཤད་དོ།  །ཁ་

ཅིག་ནས་ག ངས་ ེ་ཐམས་ཅད་ག ་ལོས་བ ས།  ་ ད་མདོ་ ར་འོལ་ ག་ཐང་པོས་བ ས།  

ཆབ་ནག་བཞེད་མང་གཤེན་ ་ ོང་ཚས་བ ས།  ིས་འ ར་གབ་ཙ་འ ལ་ ་ ོང་ཚས་བ ས་

པར་ག ངས་སོ།  །དེ་ ར་མཛད་པ་བ ་གཉིས་པོ་དེ་དག་ནི་སེམས་ཅན་བ ིད་ ང་གི་ཐབས་

་གཞན་དོན་ཁོ་ན་ཙམ་ ་མཛད་པ་ ེ།  གཤེན་རབ་ཉིད་ནི་བོན་ ི་ ་ལ་ ད་ཅིག་ཙམ་ལ་མི་

གཡོ་འོ།  ། 

གཉིས་པ་ག ང་གི་ ོན་པས་འ ལ་ གས་ནི།  ག ང་གིས་གཙ་ཆེར་ བ་པའི་ཆོས་ ་

བ ན་ནས་ ང་བ་ ེ།  ིར་ཡང་ག ག་ལག་ ིད་པ་ ་བཞིའི་ ལ་ གས་ལ།  སངས་པོ་དང་ ་

མ་ ི་ ས་ ིད་ ེ་འ ང་དཀར་དང་།  ་ས་གངས་ ག་ལ་ མ་ ལ་ མ་ ་ ་ ག་འ ངས་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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པའི་ཐ་ ང་ ིད་ ་ལོག་པ་ཅན་དང་།  ིད་ མ་ ར་རེ་མ་གཉིས་འཚས་པ་ལ།  ན་པ་ཟེར་

ན་ནག་པོའི་ག ག་པ་ གས་ཏེ།  ག་གི་ ལ་པ་ཁ་མེད་པ་ཅིག་ ང་བའི་ནང་ནས།  བ ད་

རམ་པ་ ག་འ ེད་དང་།  འ ན་ཏེ་ཡ་བོ།  འཁོར་བ་གཏིང་ནག  ང་མིན་ཆོས་པོ་དང་བཞི་ ང་

ངོ་༑  ༑ ས་དེར་བ ད་རམ་པ་ ག་འ ེད་ ིས་ ག་གི་ལས་ ས་ཏེ།  སེམས་ཅན་ མས་ལ་ནད་

ི་བར་ཆོད་བཏང་བ་ལ།  ོན་པའི་ ས་ད ད་ ་ ི་ཤེས་ ་ ལ་ཏེ།  ི་ནང་གི་ ག་བ ལ་

བདེ་བ་ལ་བཀོད་དོ།  །ཡང་བ ད་འ ན་དེ་ཡ་བོས་བ ད་ ིན་ཕོ་མོ་གཡབ་ ིས་བཏབ།  ག་

བ ན་ ང་བ་བ ེས་ནས་སེམས་ཅན་ མས་ལ་བགེགས་ ིས་བར་ཆད་གཏོང་བ་ལ།  ོན་པའི་

ས་གཏོ་ ་འ མ་སངས་ ལ་ནས།  གཏོ་ ་ཡིས་བགེགས་ ི་བར་ཆད་བསལ་ནས་བདེ་བར་

མཛད་དོ།  །ཡང་བ ད་འཁོར་བ་གཏིང་ནག་གིས་འ ང་བ་བ ད་བཞི་ གས་ནས་བགེགས་

ཕབ་ ེ་བར་ཆད་བཏང་པ་ལ།  འ ལ་ ི་ཧ་ཤང་ ་ཀོང་ཙ་ ལ།  གབ་ཙ་ མ་བ ་ ག་ ་

གཏན་ལ་ཕབ་ནས།  ིས་ ིས་སེམས་ཅན་ མས་བདེ་བ་ལ་བཀོད་དོ།  །ཡང་བ ད་ང་མིན་ཆོས་

པོ་ ་བ་དེ།  ོ་ ེ་ ེ་ཆག་དང་ ིལ་ ་ ེ་ མ་གཉིས་ལག་ན་ཐོགས།  མི་པགས་ ི་གཡང་གཞི་ནི་

ས་ལ་གོན།  ཁ་ནས་ཆོས་ ེད་ཟེར།  ག ང་ ང་བོན་ནི་ ན་ཡིན་ཟེར།  བོན་ ིས་སངས་ ས་

ཟེར་བ་ནི་བ ་ ིད་ཡིན་ ི་དེས་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཆོས་ ེད་དགོས་པས།  ས་བཟང་

ད ་ལ་སངས་ ས་བ བ་པའི་ཐབས་ང་ལ་ཡོད་པས་ག་ལ་བ་དེར་འདོངས་ཤིག་ཟེར་ཏེ།  ཁོ་ལ་

སེམས་ཅན་གང་འ ད་པ་ མས་ ི་ ོག་བཅད་ཤ་ཟོས་ནས།  གས་ ས་ཐམས་ཅད་ ན་དོང་

་ བ་ནས་ ང་པོ་ ག་མེད་ ་སོང་ཟེར་རོ།  །ལ་ལ་ཅིག་ལ་ ོས་ ་ ད་ནས་ཞག་དང་ཟ་མར་

བཞག་ཏེ།  ིབ་པ་ ང་པས་ད་འ ོངས་ ་ཉི་ཟེར་ཏེ་ཡང་ ར་ ར་ ས་སོ།  །དེ་ ོན་པ་གཤེན་

རབ་ གས་ལ་བ ངས་ཏེ།  ོན་ ི་ལས་དང་ ོན་ལམ་ ིས་ཤིན་ ་ག ལ་དཀའ་བར་ ར་པ་

ལས།  དེའི་གཉེན་པོ་གང་ ་འ ལ་ ་དགོངས་པ།  མ་ ་ ་ག མ་ན་ ་ཡི་ ་དམ་པ་ཏོག་

དཀར་པོ་འ ག་པ་ གས་ལ་ཤར་ཏེ།  ོན་པས་དམ་པ་ཏོག་དཀར་པོ་ལ་འ ོ་བ་འ ལ་བའི་

ང་ཕོག་ཅིང་གདམས་པ་བ ན་ནས།  ཐབས་ལ་མཁས་པས་བ ད་ ལ་ཅིག  བདག་གིས་ ང་

ག ང་ ང་བོན་གསང་བ་ཡང་གསང་གི་དོན་ མས་ས་གནས་དེ་ ་ ལ་ ིས།  ོད་དེ་ལས་ ང་

རབ་ ་ཆོས་ཞེས་ ་བ་ ོན་ཅིག་ག ངས་ནས།  ལ་པའི་ ་དེ་ལ་མངལ་ ི་ ི་མས་མ་གོས་པར་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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མི་བ ེད་པའི་ག ངས་ ི་དབང་བ ར་ནས་ ོན་ནོ།  ། 
དེ་ནས་ ལ་པའི་ ་དེ་ ོན་པ་ཉིད་ ར་ ོན་ནས།  ལ་པོ་ འི་རིགས་གཙང་མ་ཟས་

ཞེས་ ་བ་དང་།  མ་དངོས་ བ་ ་ ིན་མཛས་ཞེས་ ་བའི་ ས་ ་འ ངས་ནས།  ལས་དགེ་

ིག་གི་དོན་གཏན་ལ་ཕབ།  ཏོག་ག ངས་ཆེན་པོའི་མདོ་ག ངས།  ་ཏ་ར་ ོམས་ ི་ བ་པ་

བ ེམས།  གོས་ ་གཡང་གཞི་སེར་པོ་གོན།  ེ་ ེ་དང་ ིལ་ ་ཐོགས་ཏེ།  ང་མིན་ཆོས་པོའི་ ང་

་ ནི་ནས་འདི་ ད་ག ང་སོ།  ། ེ་ཆོས་མཛད་ ོན་པ་འ ོ་བའི་མགོན།  །བདག་ ང་ཉིད་ ི་

ེས་ ་གཞོལ་བར་བ ི།  །ཞེས་ག ངས་སོ།  ། ེ་ ེས་ ་ཆེན་པོ་ཆོས་ལ་མོས་པ་ནི་ཤིན་ ་ལེགས་

སོ༑  ༑ ེད་ནི་ཞག་ག མ་ ོས་བཞི་ནས་ ང་བོ་ ག་མ་མ་ ས་པར་སངས་ ས་པས།  བ ད་ ི་

བབས་པ་དེའི་དངོས་ བ་འདི་ ེ་ལ་བཞག་པ་ཙམ་ ིས།  མི་ཤིགས་པ་ ོ་ ེའི་ཏིང་ངེ་འཛན་ལ་

གནས་པར་འ ར་རོ།  །ཞེས་ཟེར་ཏེ་བ ད་ ི་ ག་ཆང་ ེ་ཐོག་ ་ ངས་ཏེ་ཁོང་ ་བ ིམ་མོ།  ། 
ལ་ ་དེ་ ག་གིས་ ོས་པར་མ་ ར་ཏེ།  ག་ཉིད་ ི་ ་ ར་ ང་ ོས་པའི་ ལ་ ་བ གས་

ནས།  དེ་ ར་ཞག་ག མ་ག ང་ ང་མི་ཤགིས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛན་ལ་བ གས་པས།  བ ད་དསེ་

ལ་ ་ལ་ ་ ི་ཀ་མ་རེག་ཆོད་ ་བས་བ བ་ནས་ ང་ཆོད་པར་མ་ ར་རོ།  །དེ་ ར་ ལ་ ་དེ་

སེང་གེ་འ ིངས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛན་ལ་བ གས་ནས་ག ངས་པས།  ོད་ཞེ་ ང་ནག་པོ་ ་ ་

བ ད་ ི་ །  །ཁ་ནས་ཆོས་ ེད་ཟེར་ཞིང་ལས་ ་ ིག་ཚགས་བསགས།  །ཆོས་ ི་སངས་ ས་ཟེར་

ཞིང་འ ོ་བའི་མི་ཤ་ཟ།  །བཀའ་ལ་ ར་བ་འདེབས་ཤིང་ལོག་པ་ ་ཚགས་ ོད།  །ང་བཞིན་ཆོས་ 
ལ་ ོད་དམ་ད་ ར་བ ལ་ལ་བཏང་།  །ཞེས་ག ངས་པས།  བ ད་ད་ེཤིན་ ་མི་ ག་པར་ ས་

ནས་ ས་པ།  ལ་བ་ འི་ ས་པོ་སེང་གེའི་ ་ ངས་ཅན།  ། ་སེང་གེའི་ཆོས་ལ་མི་ ོད་

པ༑  ༑ད་ ར་ཉིད་ ་བ ལ་ལ་བཏང་ཟེར་ཏེ།  ། མ་པའི་ག གས་ ་ ལ་ནས་ ལ་ ་དེ་ ར་

མིད་ ས་སོ།  ། ལ་ ་དེ་བ ད་ ི་ཁོག་པ་ནས་དབལ་ ི་ ོ་བོ་ཆེན་པོ།  ག ང་ ང་གི་ཡན་ལག་

ོ་ ེའི་ ེར་མོ་ཅན།  ཉི་ འི་ ན་མིག་ཅན་ ང་གི་ད ་བ ན་ཅན།  འི་ཐོར་ག ག་ཅན་ཅིག་

་ ལ་ནས།  བ ད་ ི་ནང་ ོལ་རབ་ ་ གས་ནས་ ་ལག་རབ་ ་བ ངས་པས།  བ ད་ ི་

ད་པ་ཚལ་བ་བཞི་ ་གས་ནས་ཡར་ཐོན་ཏེ།  ང་ ད་ ང་ ང་ ་ ད་ཙ་རེ་རེ་རབ་ ་བ གས་ 
པས།  བ ད་དེ་ཤིན་ ་ ག་གོ  ། ལ་ ས་ ལ་པ་ ར་བ ས་དེ་ ོད་པས།  བ ད་དེས་ ད་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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འ ིན་ ས་པར་ ར་ཏེ།  ས་པ།  མ་ག མ་ ག་པོ་ཤག་ འི་རིགས།  །ཉིད་ལ་དབལ་ ་མ་

མ་ཅིག  །ཉིད་ ི་ ེས་ ་བདག་གཞོལ་བ ི།  །བཀའ་ལ་རབ་ ་གདགས་ ་གསོལ།  །ཞེས་ཟེར་

ཏེ་ ོག་ ལ་ལོ།  ། 

དེ་ནས་ ལ་ ་བ ད་ ི་ཁོག་པ་ནས་ཐོན་ཏེ་ག ངས་པ།  ང་མིན་ཆོས་པོ་བ ད་ ི་ །  ། 

ལོག་པའི་ཆོས་ ིས་སངས་མི་ །  །སངས་ ས་ཟེར་ ིན་སེམས་ཅན་ཟོས།  ། ོབ་ ་ཟོས་པས་

ད ལ་བར་གཏོང་།  །དེ་ ར་ངེས་སམ་མ་ངེས་པ།  ། ་ཁང་ ན་དོང་ནང་ན་ ོས་དང་།  ཞེས་

ག ངས་ནས།  བ ད་ ི་ ན་དོང་ ངས་པས།  ར་ ང་བོ་ ག་མེད་ ་སངས་ ས་ཟེར་བའི་

སེམས་ཅན་ཚའི་ ས་ ི་ ན་གོས་དང་།  ས་པ་ ལ་ ོལ་ཤ་རི་རི།  པགས་པ་ ལ་ ོལ་ མས་

དེ་ནས་ ང་ངོ་།  །དེར་བ ད་ནི་རབ་ ་ ེངས་ལ་མི་ མས་ངེས་ཤེས་ ེས་སོ།  ། ས་དེར་བ ད་

ནི་ ལ་ ་ལ་དད་པ་ ེས་ཏེ།  དགེ་བ ེན་ ས་པས་མིང་ནི་ཐར་པའི་གཞོན་ ར་བཏགས་སོ།  ། 
ིག་པ་བཤགས་ཤིང་དོན་ལ་བཞག་ ེ།  དེ་ནས་ཡང་དགེ་ ིག་མང་ ་བསགས་ནས་འདས་སོ།  ། 

དེ་ཡང་ འི་ ས་པོས་བ ད་ ལ་བས་ འི་ བ་པར་མཚན་གསོལ།  ག ང་ ང་བོན་ལ་

དམ་པས་ཆོས་ ་ ་འ ར་ནས།  ཏོག་དཀར་པོ་ལ་སོགས་མདོ་ ེ་བཞི་བ ་ ་གཉིས།  འ ལ་བ་

ད་ ག  མངོན་པ་ ེ་བཞི།  ་ ོད་ ་ན་མེད་པ་དོན་ ི་ ད་བཞི།  དེ་ལ་སོགས་པ་མང་ ་

བ ར་ཞིང་ ེལ་ཏེ།  གཤེན་རབ་ ི་བ ན་པ་ ེ་གཉིས་ ང་།  གཅིག་ ོངས་ ང་གཅིག་དར་

བའི་ ལ་ ིས་འ ོ་བ་འ ེན་ནོ།  །ཞེས་དེ་ མས་ ི་ ང་ ོན་མ་ད ་ ོར་དང་།  བ གས་ ང་

གཉིས་མ ན་པར་ག ངས་པ་ལས་བ ས་སོ།  །དེ་ ར་གཤེན་རབ་ག ང་གི་བ ན་པ་འདི་དག་

ནི་འཛམ་ ་ ིང་ ་གཡས་ ་ལན་ག མ་འཁོར་ན་ ོགས་པ་ལ།  ོན་ཚ་འཛམ་ ་ ིང་ ་ལན་

གཉིས་འཁོར་བ་ཡིན་ཞེས་ གས་ཏེ།  འདིར་ ར་ཙམ་ལས།  ཞིབ་པར་བཀའ་ ང་ ས་པ་ མས་

་གསལ་ལོ།  ། ང་ཁ་ཅིག་ལས་ བ་པ་ཡང་།  གཤེན་རབ་ ི་ག ང་གི་ ལ་པའམ།  མཚན་

འ ར་ཡིན་པར་བཤད་ ང་།  ་རབས་མཁས་པར་ གས་པ་མང་པོས་ནི།  སངས་ ས་འ ་

པའི་སེམས་དཔའ་འམ།  འཁོར་ལོ་བ ར་ ལ་ ི་མཚན་དཔེ་དང་ ན་པའི་ བ་པ་ནི་གཤེན་

རབ་ ི་བ ན་པའི་ ར་ ོངས་ལ།  ཆོས་ནི་བོན་ ི་བ ན་པའི་ཡན་ལག་ཡིན་པར་བཤད་དོ།  ། 
ཞོར་འ ང་ ི་པ་དང་ནང་བའི་ ད་པར་ནི།  བས་གནས་དང་ ོན་པ་དང་ ་བ་ ོད་པ་འ ས་ 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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འི་བཀའ་ གས་ ི་ ག་ ་བཞི་ མས་ ིས་འ ེད་པ་ཡིན་པ་ལས།  བོན་ཆོས་གཉིས་ནི་དེ་ མས་ 
ང་ཚག་ལ་མི་མ ན་ ང་དོན་ལ་ བ་མཐའ་ཐ་དད་མེད་པར་འ ང་བས་ཡིད་ཆེས་སོ།  ། 

ག མ་པ་ གས་ ི་བ ན་པས་འ ལ་ གས་ནི།  ག ང་གི་ ོན་པ་ ོགས་ནས།  གཤེན་

རབ་ལོ་ མ་ ་མི་ལོ་ མ་ ོང་ གས་ ིས་འ ལ་ཏེ།  འ ིན་ལས་ མ་པ་བཞི་ ་བ ན་པ་ནི།  

ཞི་བ་ མས་པ།  ས་པ་ ོམས་ ེད།  དབང་ ན་ག ག་ ད།  ག་པོ་དམག་ཚགས་བ ལ་བ་

དང་བཞི་འ ོན་པ་ ང་ ན་ནས་བཤད་དོ།  །གཞན་ ེའི་ ་བ་ ིང་པོས་ ས་པ་ལས།  སངས་

ས་ཤ ་ བ་པ་ ་ངན་ལས་འདས་ནས།  ལོ་ ེ་བ་ ག་ ་བ ་ ་བ ན་དང་ས་ཡ་ ག་གཅིག་

ནས།  སངས་ ས་ མས་པ་མི་མཇེད་ ི་འཇིག་ ེན་ ་སེམས་ཅན་ ི་དོན་ལ་གཤེགས་སོ་ཞེས་

ག ང་ ད་ ང་།  འདིར་བཤད་པའི་ མས་པ་ནི་གཤེན་རབ་ ི་ གས་ ི་བ ན་པ་ལ་འ ང་ ེ།  

བ་པའི་བ ན་པ་ ོགས་པ་ལ་ཉེ་བའི་ ས་ ་འ ོན་པར་མངོན་ནོ།  །པད་འ ང་གི་བོང་ ་ ་

འ ོག་ཅན་ལ་སོགས་བཞི་ ད་ནས་འ ོན་པར་བཤད་ན་ཡང་།  འ ིན་ལས་ མ་པ་བཞི་པོ་འདི་

དག་ མས་ལ་དགོངས་པར་ཟད་དེ།  མས་པ་ལ་སོགས་བཞི་པོ་འདི་ ལ་པོའི་ཆ་ གས་ ་

འ ོན་པ་ཞིག་གོ  །ཁ་ཅིག་ན་རེ་ད ་མ་ཤམ་ ོན་ཅན་དང་།  གཤེན་བོང་ ་ ་བ་མི་ ས་བོང་

འི་ ་འ ོག་ཅན་ ང་ནས།  དེ་གཉིས་ ིས་ཆོས་བཅོས་ནས་བོན་བ མས་པ་ཡིན་ཞེས་པའི་

གཏམ་ ད་ ས་འཁོར་ ི་འ ེལ་ནས་བཤད་ཟེར་ཡང་།  དེ་ནི་བོན་ལ་ ོད་པའི་ ན་ ི་ ེབ་

ོར་ལོག་ཚག་ཁོ་ནར་ཟད་དེ།  གཏམ་དཔེ་ ངས་མེད་ལ་ ི་རབས་ཐོས་ ང་ ོངས་པ་ཅན་ ིས་

ང་གི་ ངས་ ་ ེད་པ་ནི།  ོལ་བས་འཕོངས་པའི་བ ོན་ཚག་ ེ་བཞད་གད་ ི་གནས་སོ།  ། 

བོན་ ི་ཆ་འཛན་པ་ཅི་མང་ཡང་།  བོང་ འི་ ་འ ོག་ཅན་དེ་ ་ འི་ ར་ ང་བའི་ལོ་ ས་

ང་དང་ངག་ ན་གང་ལའང་ཡེ་མ་ གས་པའོ།  ། ིར་གཤེན་རབ་ ི་ ་ག ང་ གས་བ ན་ 

པ་ག མ་ ི་འ ང་ གས་དེ་ ར་ངེས་པའི་ ང་གི་གསལ་ཁ་ནི་འོག་ ་འ ང་ངོ་།  ། 

གཉིས་པ་ནང་ ད་ ོགས་ འི་ ད་པ་ནི།  ་ག མ་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ནས།  ལ་

འི་ མ་ ས་གཤེན་རབ་ག མ་ ིས་གསང་ གས་གསང་བའི་འཁོར་ལོ་བ ོར་ ལ།  ཞང་ ང་དང་ 

་གར་ ི་བཞེད་པ་སོགས།  ིང་བཞི་མི་མ ན་པ་མང་པོས་འདིར་ཡིག་ཚགས་ལ་ ོ་བས་སོ།།  །། 

 



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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༼ བ ན་འཛན་ ལ་གཤནེ་ ི་ ང་རམི་བ ན་པ། ༽ 

 
ག མ་པ་བ ན་འཛན་ ལ་གཤེན་ ི་རིམ་པ་ལ་བ ད་དེ།  ་གཤེན་ད འི་ ལ་རབས་

ི་ ང་ ལ་དང་གཅིག  འཛམ་ ིང་མིའི་ ལ་རབས་འཕེལ་ ལ་དང་གཉིས།  ེ་ ག་ ་ ་

གར་དང་།  བོད་དང་ ་ནག་དང་།  མེ་ཉག་དང་ཧོར་དང་ཤར་ འི་ ལ་པོ་དང་ ག་ ེ་བ ད་

དོ༑  ༑དང་པོ་ ་དང་གཤེན་ ི་ ལ་རབས་ནི།  ་འ ེལ་ལས།  སངས་པོ་དང་ ་ མ་གཉིས་

ལས།  ས་མིང་ ིང་བཅོ་བ ད་བ མས་པའི་གཅེན་པོ་ ིད་ ེ་འ ང་དཀར་དང་།  ་ཟ་ངང་

འ ག་མ་འཚས་པ་ལས།  ས་ཕོ་བཅོ་བ ད་མོ་བཅོ་བ ད་བ མས་པའི་ཆེ་བ་ ་རབས་གཉན་

མ་ ེ་ ་བ།  ་ནོམ་ ང་བའི་ ་ཅིག་ཤི་བ་དེར་ ེས་པ་ཡིན།  དེའི་ ས་གནམ་ ་དཀར་པོ།  

དེའི་ ས་ཆིག་ ད་ ་གནམ་ཐོན་ ེ་ལ་སོགས་གནམ་ནས་འཐེན་ད ་ཆིག་ ད་ ་བ མས་ཞེས་

པ་ནི།  ་བ་ ང་ཆེན་ ིང་བའི་ ད་ལས།  ེས་ ང་ ོང་བདལ་ ་ལས་ཆད།  །དང་པོ་ཁ་ཡེལ་

་ལ་འཐེན།  །དེ་ནས་ ་སངས་བལ་ལ་འཐེན།  །དེ་ནས་བལ་སངས་གཡེན་ལ་འཐེན།  །དེ་ནས་

གཡེན་སངས་ ་ལ་འཐེན།  །དེ་ནས་ ་སངས་འོལ་ལ་འཐེན།  །དེ་ནས་འོལ་སངས་ མ་ལ་

འཐེན།  །དེ་ནས་ མ་སངས་ ོད་ལ་འཐེན།  །དེ་ནས་ ང་སངས་འོད་ལ་འཐེན།  །དེ་ནས་འོད་

གསལ་ད ་ལ་འཐེན།  །འཐེན་ད ་འོད་ ི་ ིགས་མ་ལས།  ། ལ་པོ་ད ་ ག་ ་རབས་བཞག  ། 

ལ་པོ་སངས་ ི་ག ང་འཛན་པ།  །ཐར་ ེད་ ོབས་ ི་ ལ་པོ་ །  །ད ་ ལ་ལམ་པ་ ག་

དཀར་བཞག  །བ ་ཤིང་ ག་ ་ལོ་བཟང་བཞགས།  །བ ་ ་ག ་མཚ་ ིང་ད ་བཞག  །བ ་རི་

གངས་དཀར་ ེ་མཐོན་བཞག  །ཅེས་དང་།  ད ་ ལ་ ག་དཀར་ག ང་འཛན་ །  །ད ་ ལ་

བཙན་པ་ ེར་ཆེན་བཞག  །ད ་ ལ་དེ་ཡི་ག ང་འཛན་ །  ། ལ་པོ་ཐོག་ ེ་བཙན་པ་བཞག  ། 

ད ་ ལ་དེ་ཡི་ག ང་འཛན་ །  །ད ་ ལ་ལེན་ ི་ཐེམ་ ས་བཞག  །ད ་ ལ་དེ་ཡི་ག ང་

འཛན་ །  ། ིད་པ་ ན་ལ་ གས་ ེད་པའི།  ། ལ་པོན་ཐོད་དཀར་ག ང་ ་བཞག  །ཅེས་

ག ངས་ཏེ་ ་མ་ ་མའི་ ས་ ི་མའི་ ི་མ་ཡིན་པར་བཤད་དོ།  །དེའི་ ས་གཤེན་རབ་མི་བོ་ནི་

ཚ་ལོ་བ ་བའི་ ས་ །  བ ན་པའི་གཙ་བོར་ ོན་ནས།  དེའི་ ལ་ ིམས་ ི་གདན་ས་ནི་ ོང་ཚ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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དཀར་པོས་གནོན་ཅིང་།  བོན་ ིམས་ ི་གདན་ས་ནི་ག ང་སོབ་ ་ཆོ་ ེམ་ ག  དེའི་ག ང་

སོབ་ནི་ ་ཚབ་ ལ་བ་དོན་ བ་ཡིན་པར་བཤད་དོ།  །ཁ་ཅིག་ནས་རིགས་ནི་མང་པོས་བ ར་

བའི་ ལ་ ད་ཅེས་པས།  གཤེན་རབ་ ང་ག ག་ ིའི་ ད་མ་ལགས་སམ་ཞེ་ན།  ད འི་ ལ་

ད་ལ་ཡང་མང་པོས་བ ར་བའི་ ་འཇག་པར་འཆད་དོ།  ། 
གཉིས་པ་འཛམ་ ིང་མི་ལ་ ལ་པོ་ ང་ ལ་ནི།  གནམ་ ི་འཐེན་ད ་ཡན་ཆད་གོང་

དང་མ ན།  འཐེན་ད འི་ཐ་མ་འོད་གསལ་ད ་ལ་འཐེན་ ི་མཚན་ནི།  ད ་འཐེན་ ེ་ཞེས་

ང་ ་ ེ།  ཡང་དེའི་ ས་འ ལ་ཆ་འལ་འོལ།  ི་ཆ་འལ་འོལ།  ག་ཆ་འལ་འོལ་དང་ག མ་

བ མས་པ་ནི།  འ ལ་ཆ་ལ་ ་རབས་ ེ་བར་ ོལ་ཏེ།  ཕལ་ཆེར་གནམ་ ི་གཟའ་ ར་ ་སོང་།  

ི་ཆ་ལས་ ེ་བར་ ོལ་ཏེ་བར་ ི་གཡེན་ཁམས་ ་སོང་།  ག་ཆ་ལ་ཡབ་ ་བདལ་ ག་ཅེས་ ་

བ་ ་དབང་བ ་ ིན་བ མས།  དེ་ལ་མཛས་ ན་མ་ལ་སོགས་བ ན་མོ་ མ་ ་ ་ག མ་ཡོད་

པས།  མཛས་ ན་མ་ལ་ ས་བ ན་བ མས་པ་ཡིན།  ཡར་ ི་གཅེན་ག མ་བསམ་གཏན་གོང་

མར་གཤེགས།  མར་ ི་ག ང་ག མ་ ིད་པའི་ ལ་ ར་ ོལ།  ི་བར་ལ་བ ན་ཚགས་ ་རབས་

གཉན་ མ་ ེ་ཞེས་ ་བ།  ཡབ་ ིས་འཛམ་ ་ ིང་གི་ ལ་པོར་བཏང་བས།  ས་དོག་ལ་གཤེགས་

ནས་མི་ ེ་ ས་མཛད་པ་ནི།  མང་པོས་བ ར་བ་ཞེས་ འོ།  །དེ་ ར་ མས་ནི་ ་འ ེལ་དང་།  

ཞི་ ོ་ ་འ ེལ་དང་།  བ གས་ ང་ མས་དོན་མ ན་པར་ག ངས་ཏེ།  ས་ནི་ཚ་ལོ་བ ད་ ི་

བ་ཡན་ཆད་ ་མངོན་ཏེ།   འཁོར་ལོ་བ ར་བ་བཞིའི་གོང་ ་ཡིན་པས་སོ།  ། 

ཞི་ ོ་ ་འ ེལ་ལས་ནི།  ལ་པོ་མང་པོར་བ ར་བ་ནི་ཚ་ལོ་འ མ་པ་མར་གཉན་ཆགས་

པའི་ ས་ ་ ང་ཞེས་སོ།  །དེ་ཉིད་ལ་སོགས་ལོ་ ས་ཁ་ཅིག་ལས་འོད་གསལ་ ི་ ་བསོད་ནམས་

ཟད་པ་ མས་འཛམ་ ་ ིང་ ་ ང་ནས།  འ ས་ཟ་བ་དང་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ ་བ་དང་

འ ོག་ཅིང་འཐབ་པའི་ཚ་ན།  ་དེ་ མས་ ི་ནང་ནས་གཞན་ལས་ག གས་བཟང་འོད་ ག་པ།  

ཁོང་ད ེལ་ཆེ་ལ་ཐབས་མཁས་པ་ཅིག་གིས།  ཞིང་ལ་ ་རིས་འཐེན་ ་ ོ་བ གས་ཤིང་འ ས་

བགོས་ནས་ ན་ལ་ ིན་པས།  ཁོང་རང་གི་ ལ་བ་ཆད་པས།  ཁོང་ མས་ན་རེ།  ེད་ ིས་

བསམ་བཟང་ ས་ནས་ངེད་ མས་ལ་འ ས་བགོས་ནས་ ིན་པས།  ེད་རང་གི་ ལ་པ་ཆད་མི་

བ བ་ཟེར་ ེ།  ཁོང་ མས་ ིས་འ ས་ ི་ཁ་ནས་ཐོ་ ེ་རེ་རེ་བ ས་ནས་ཁོང་ལ་ ིན་ཏེ།  དེར་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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གཞན་ལས་ཁོང་ ལ་བ་ ལ་བས།  ཐོ་ ེར་བ ས་པས་ ལ་པོ་ཞེས་ འོ།  །ཡང་ཁོང་ མས་ན་རེ།  

་ ེད་ ིས་ད་ཡང་ངེད་ མས་ ན་ ི་བདག་པོ་ ིས་ལ།  ཕན་བཏགས་འོས་པ་ལ་ཕན་ཐོགས།  

ཆད་པ་བཅད་འོས་ལ་ཆད་པ་ཆོད།  ལ་ཕམ་ཐམས་ཅད་ ི་ཁོད་ ོམས་ཅིག་ཟེར་ནས།  ན་

ིས་དབང་ཁོ་ལ་ ིན་ཏེ།  ལ་ ི་གོང་ ་བཞག  ཟས་ ི་ ག་པ་ ངས།  ལ་ ི་ ལ་ནས་

ལ་པོར་མིང་བཏགས།  མི་ ན་ ིས་ག ག་ ་ ར་བས།  ག ག་ ི་བཙན་པོ་ཡང་ཟེར།  མང་

པོས་བ ར་བའི་ ལ་པོ་ཞེས་ ང་ །  མིའི་ ལ་པོ་ལ་དེ་ལས་ ་བ་མེད་པས།  ཞང་ ང་གི་ ད་

་ཐ་ཚན་ཧི་སངས་ ེས་ཞེས་ འོ།  །བོད་ ད་ ་ཐམས་ཅད་ལ་ ་བའི་ ལ་པོ་འོ།  །ཞེས་འ ང་

ངོ་༑  ༑ཞི་ ོ་ ་འ ེལ་ལས།  དེའི་ ས་ ་མའི་མིང་ནི་སེམས་ཅན་ ་བཏགས་སོ།  ། ེ་མང་པོས་

བ ར་བའི་ ས་ལ་ཆིག་ ད་ད ་ ང་བས།  ས་ད ་ལ་ཞང་ ང་གི་ ད་ལ་བོད་ ད་ ་

བ ར་བས།  ་ ས་འོད་ལེགས་ལ་སོགས་ལེགས་ད འོ།  ། ་གར་ ད་ལས་བོད་ ད་ ་བ ར་

བས།  ལ་པོ་འོད་མཛས་ལ་སོགས་མཛས་ད འོ།  །དེའི་ ས་ ་མིའི་མིང་ནི་ ་ ོང་ ་བཏགས་

སོ༑  ༑མཛས་ད ་ཐ་མའི་ ས་ནི་ ་ ས་མ ིན་ འེོ།  །དེའི་ ས་ ་མིའི་མིང་ནི་ཏིལ་ལ་ ེས་ ་

བཏགས་སོ།  །དེའི་ ་ ས་དགེ་མཆོག་ ེའོ།  །དེའི་ ་ ས་གསོ་ ོད་ ེའོ།  །དེའི་ ་ ས་ ི་བོ་

ེས་སོ། (གསེར་ ི་འཁོར་ལ་ོབ ར་ལ་ ངི་བཞི།)  །དེའི་ ་ ས་ལེགས་པ་ ེ།  (ད ལ་ ི་འཁརོ་ལོ་ ར་བ་

ངི་ག མ་པའི་དབང་།)  དེའི་ ་ ས་ཉི་མ་ ེ།  (ཟངས་ ་ིའཁོར་ལོ་ ངི་གཉིས།)  དེའི་ ས་ ་ ས་ལེགས་
ཅན་ ེའོ། ( གས་ ་ིའཁོར་ལ་ོ ིང་གཅགི་པ།)  །དེའི་ ས་ ་ ས་ལེགས་ ེ།  དེའི་ ་ ས་བཏང་

ལེགས་ ེ།  དེའི་ ་ ས་བཏང་ག ང་ ེ།  དེའི་ ་ ས་ཤ་ ་ལེགས་པ།  དེའི་ ་ ས་ཤ་ ་ཆ་

ལེགས།  དེའི་ ་ ས་ ་ཤི་ཉི་ལེགས།  དེའི་ ་ ས་ཤིང་ཆེ་བཙན།  དེའི་ ་ ས་ལེགས་མཐོང་ ེ།  

དེའི་ ་ ས་མཐོང་ཆེན་ ེ།  དེའི་ ་ ས་གནོད་སེལ་ ེ།  དེའི་ ་ ས་ཤེས་ ན་ ེ།  དེའི་ ་ ས་

ལ་ ན་ ེ།  དེའི་ ་ ས་ངན་སོང་ ོང་།  དེའི་ ་ ས་ ན་པོ་མཛས།  དེའི་ ་ ས་དོན་ བ་

མཛས་པ།  དེའི་ ་ ས་བཀའ་ ག་ ེ།  དེའི་ ་ ས་རབ་ ་བཀའ་ཆེན་ལེགས།  དེའི་ ་ ས་ ེ་

ེད་ ལ།  དེའི་ ་ ས་ ོགས་བདག་ ིད་པ།  དེའི་ ་ ས་ད ལ་བཟང་ ེ།  དེའི་ ་ ས་ ལ་

བ་ ེད་ ེ།  དེའི་ ་ ས་ ་ཆེན་འོད་ ེ།  འདི་ཡན་ཆད་ ་རབས་ཉི་ ་ ་བ ད་ ད་དེ།  ཡབ་

རེར་ ས་གཅིག་ ད་ཉི་ ་ ་བ ད་དོ།  ། ་ ས་ ་ཆེན་འོད་ ེ།  རང་སངས་ ི་ ས་ད ལ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ས་བོན་པོ་ཨ་ ིམ་དང་།  འི་བོན་པོ་མ་ར་ ་ ེས་དང་།  ང་པོའི་བོན་པོ་རབ་ ན་དང་

ག མ་ལས།  ་རབས་ ོང་བ ོལ་ ི་སེལ་ ས་པས།  བ ན་མོ་བཞི་བ ་ ་ག མ་ལ།  ་ ས་

ཉིས་བ ་ ་བ ་འ ངས་པས།  དེར་ ས་མང་པས་ ལ་ ིད་ ོང་ ང་ ་དེད་པས།  ད ་ཐག་

ང་ཐག་བཅད་དེ།  ཐམས་ཅད་ ངས་ ་ཕབས་སོ།  །གཅིག་ ལ་ ར་བ ན་པ་ནི་ ་ ས་ ་

ད་ ེས་ ལ་ ་བཏོན་པའོ།  །དེའི་ ་ ས་ ན་པོ་འཇིག་ ེད་ ེ།  དེའི་ ་ ས་ཤིང་ ་འཁོར་

ལོ་ ེ།  དེའི་ ་ ས་མཆེད་ག མ་ནི།  ཤིང་ ་བ ་བ་དང་།  ཤིང་ ་བ ་པ་དང་།  ཤིང་ ་ ་བ་

ལེན་ནོ།  ། ར་འ ས་སོ།  ། ་ ས་དེ་ག མ་ ི་ ་ ད་ལ་ ལ་པོ་ ་ ོང་ ང་།  དེ་ལ་ཀ་ལིང་

ཀའི་ ལ་པོ་ ་ ོང་ ་བ་ཟེར་རོ།  །དེ་ལས་ཨ་མ་ཀའི་ ལ་པོ་བ ན་ ོང་ ་རེད།  དེ་ལ་ ་ངན་

ི་ ལ་པོ་བ ད་ ོང་ ་རེད།  དེ་ལ་ཐོད་པ་ཅན་ ི་ ལ་པོ་ད ་ ོང་ ་རེད།  དེ་ལ་ཡན་ལག་

ཅན་ ི་ ལ་པོ་ ིར་རེད་ཅེས་སོ།  ། 
ག མ་པ་ ་གར་ ི་ ལ་རབས་ནི།  འདིའི་ བས་ནས་མཐོ་ཐོག་ལས།  དེ་ནས་ ལ་པོ་

མང་བས་ནང་འཁོན་ཏེ།  ་བ ་ ་གར་ ་ ད་པས།  ད ས་མ་ཀ་ཏི་ ལ་པོ་ ི་གཅིག་ ོང་

རེད་པ་ཆད་དོ།  །ཞི་ ོ་ ་འ ེལ་ལས།  དེ་ལས་ཏ་མ་ལི་ཏིའི་ ལ་པོ་ ི་ ་ ོང་ ་རེད་དེ།  དེར་

ལ་ཐམས་ཅད་ ལ་ཁམས་ ་ཐོགས།  མི་ཐམས་ཅད་ ང་ ལ་པོའི་ག ང་ ་རེད་པས།  དེར་

ཡབ་མེས་ཐམས་ཅད་ ིས་ ལ་པོ་དཀོན་ན་ནི།  ལ་པོ་ཆེ་ཞིང་གཉན་པར་དགོངས་ནས།  ད ་

ཐག་ ང་ཐག་བཅད་དེ་ ལ་པོ་ ངས་ ་ཕབ།  ་ ས་ ན་ ིས་ ་བ་ཅན་དེ་ ལ་སར་བཏོན་

ནོ་ཞེས་པས།  ད ་ཐག་ ང་ཐག་ ར་འ ས་པར་བཤད་དོ།  ། ང་འདི་དང་མཐོ་ཐོག་མ ན་

པར།  ་ ས་ ན་ ི་ ་བ་ཅན་ ་བཤད་ ང་།  ད་འདི་ལ་གཞན་ ེའི་བཀའ་ཆེམས་ནས་

ལོགས་ ེས་ ང་བ་ཅན་ཞེས་མིང་ ་འདོགས་སོ།  །ཞི་ ོ་ ་འ ེལ་ལས།  ་ ས་ ན་ ི་ ་བ་

ཅན་ལ་ ས་གཉིས་ཏེ།  གཅེན་པོ་ར་ ་ ་ནི་ག ང་ ད་ཆད།  ག ང་ ང་ ོང་ཀོ ་ཏ་མ་ཞེས་

སོ༑  ༑ལོ་ ས་ཁ་ཅིག་ནས་ ང་ ོང་ཀོ ་ཏ་མ་ འི་ ིལ་པོ་ ས་ནས་ཏིང་ངེ་འཛན་ ོམ་པའི་ཚ།  

པད་མའི་ ་ལག་དང་ ད་འཚང་མ་གཉིས་ཉལ་པོའི་ ས་ ས་པ་ལ།  ད་འཚང་མས་དང་པོ་

གཞན་ཅིག་ ་སོང་བའི་ཚ།  པད་མའི་ ་ལག་ ོས་ནས་རལ་ ི་ མ་ ་ཐོགས་ཏེ་ ག་གོ  །དེ་

ནས་ ད་འཚང་མ་འོངས་ནས་ད་ཅི་བདེར་ ོད་ཅིག་ ས་པས།  ཁོ་འ ོས་ཏེ་རལ་ ི་བ བ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ེ་ ད་འཚང་མ་བསད་ནས་ ོས་ཏེ།  རལ་ ི་ ག་ཅན་ཏེ་ནགས་ ་ ས་ཀོ ་ཏ་མའི་ལོགས་

་བ ར་ནས་ཁོ་ ོས་པས།  ནངས་པར་ ལ་པོའི་མིས་ ག་ ེས་བཅད་ནས་ཀོ ་ཏ་མ་བ ང་

ེ༑  གསལ་ཤངི་གི་ ེ་ལ་ ངས་ཏེ་བ ོངས་པའི་ ས་ ་དེའི་ ས་ལ་ཐིག་ལེ་ ང་ཟད་འ ག་པ་

དེ༑  ་རམ་ཤིང་གི་ལོ་མའི་ ེབས་ ་ ེར་ཏེ།  ད་འཚང་མའི་ ག་དང་བ ེས་ནས།  ་རམ་

ཤིང་ལོས་བ མ་ཞིང་ཉིན་མོ་ཉི་མ་ལ་གཏིང་།  མཚན་མོ་ ོད་ལ་བ ོས་པས།  དེ་ལ་ ེ ་ཅིག་

ང་བ་ལ་མིང་ག མ་ ེ།  ་རམ་ཤིང་པའི་ ེབས་ཡང་ཟེར།  ཀོ ་ཏ་མ་ཡང་ཟེར།  ཉི་མའི་ ས་

ཡང་ཟེར།  ཞེས་སོ།  ། ་རམ་ཤིང་པའི་ ེབས་ནས།  ཞི་ ོ་ ་འ ེལ་དང་མཐོ་ཐོག་གཉིས་མ ན་

པར།  དེ་ལ་བ ན་མོ་ མ་ ་ ་ ་ལ།  ་ ས་ ་བ ་འ ངས་པ།  གཞན་ ངས་ ་ཕབ་ ེ།  

ལ་པོ་འཕགས་པ་དོན་ ེས་ ལ་ ར་ ང་པའོ།  །དེའི་ ་ ས་མཆེད་བཞི་ལ།  ་ ས་བཞིན་

བར་འོལ་དང་།  མ་ལེགས་མཛས་དང་།  ང་ཆེན་ ་དང་ ་ ས་དཀའ་ བ་བོན་ནོ།  །ཡར་

ི་གཅེན་ག མ་ནི།  མ་ ་ ་ག མ་གནས་ ་འ ར་ཏེ་གཤེགས།  ག ང་དཀའ་ བ་བོན་ལ་

ས་གནས་འཛན་ ིད།  དེའི་ ས་ ེ་གནས།  དེའི་ ས་སེང་གེ་འ མ།  དེའི་ ས་བཞི་ ེ།  ེའོ་

ཟས།  བ ད་ ི་ཟས།  ཟས་དཀར་ཟས།  གཙང་མ་ཟས་སོ།  །གཅེན་ ་ ས་ ེའོ་ཟས་ ི་ ས་ལ་

ག་མ་འགག་པ་གཤེན་རབ།  བ ད་ བ་པ་ལག་རིང་གཉིས།  གཤེན་རབ་ ི་ ས་ ་ལོ་ག ་ལོ་

གཉིས།  ་རབ་ ང་པོ་ཚ་དང་།  ཚ་དང་ ན་པའོ།  ། ་ལོ་ག ་ལོ་རབ་ ་ ང་ནས་ག ང་ཆད།  

་རབ་ ང་ཚ།  ལེག་ ་བསེན་ལོག་གིས་བ ོངས་ཏེ་ག ང་ཆད་དོ།  །ཚ་དང་ ན་པ་ལ་ ས་

གཉིས་ཏེ།  ཞང་ ང་དར་མ་དང་།  བོད་གཤེན་ལོ་རབས་ཏེ།  ག ང་ཆད་དོ།  ། ་ ས་བ ད་ ི་

ཟས་ ི་ ས།  དཔལ་ ལ་གཙ་ ེད་དང་།  བཟང་ ན་འོད་ཆེན་ནོ།  ། ་ ེགས་ ི་མཁན་པོ་ལ་

སོང་།  དེ་གཉིས་ཀ་ག ང་ཆད་དོ།  ། ་ ས་ཟས་དཀར་ཟས་ ི་ ས།  ང་ བ་ ན་དགའ་དང་།  

འོད་འ ང་ག ག་ལག་དང་།  ལ་བ་ ་འ ལ་དང་།  ་ནག་གི་ ལ་པོར་སོང་ ེ་ ད་མ་ཆད་

དོ༑  ༑ ་ ས་གཙང་མ་ཟས་ ི་ ས།  དོན་ བ་དང་དོན་ལ་ག ག་འ ར་དང་།  བ ད་ ་ ིན་

ནོ༑  ༑ ་ ས་དོན་ བ་ ི་ ས།  ་ ས་ ་གཅན་འཛན་རབ་ ་ ང་ ེ།  ལ་པོ་ ཀ་རིགས་ ི་

ག ང་ཆད་དོ།  ། ་ ས་དོན་ལ་ག ག་འ ར་ནི།  གེ་སར་ ི་ ལ་པོར་སོང་ ེ་ ད་མ་ཆད་དོ།  ། 

་ ས་ ་ ིན་ལོག་ ་བ ད་ ིས་ ེར་ཏེ།  ག ང་ཆད་དོ།  །ཞེས་སོ།  །འདི་ ར་གཤེན་རབ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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དང་ ་ བ་པ་གཉིས་ཕ་ ན་ ་བཤད་པ་འདི་དག  ཡིན་པར་མ་ངེས་ལ་དགག་ ང་མི་དགོས་

ཏེ༑  དཔེར་ན་ཡེ་གཤེན་ག ག་ ད་བཟང་ཟ་རིང་བ ན་ ི་ ས་ཡིན་ ང་།  ོགས་ཆེན་ནས་

ས་ ེས་ ་འདོད་པ་ ་ འམ།  སངས་ ས་དང་སེམས་ཅན་ མས་འ ོ་བ་འ ལ་བའི་ཐབས་

་ ལ་བ་ཅིར་ཡང་ ོན་པས།  ེའོ་ཟས་ ི་ ས་ ་བཏགས་པ་ཙམ་མི་འགལ་ ིད་དོ།  ། བ་པ་

ཡང་མདོ་ནས།  གཤེན་རབ་ ི་ ས་ ་ ལ་པ་ ་ འམ།  མདོ་འ ས་ནས་གཤེན་རབ་བ ད་

གཉིས་ཕ་ ན་ ་ཡང་བཤད་དོ།  ། 

་ལོ་ག ་ལོ་གཉིས་ གས་ ི་ ས་ཡིན་པ་ལ་དགོངས་ནས་འདིར་བཤད་པ་ ར།  ཚ་

དང་ ན་པ་ཡང་ ་ ས་ཡིན་པར་མ་ངེས་ལ།  ཡང་ན་མཚན་འ ར་ ་གསལ་ལོ།  ། ་རབ་ ང་

པོ་ཚ་ནི་ལས་ཐིག་ནས་ ང་འདི་དང་མ ན་པར་ག ངས་སོ།  །ཡང་ཞི་ ོ་ ་འ ེལ་ལས།  ས་

དེར་ ོ་ ར་ ི་ ལ་པོ་བཞི་ ང་ ེ།  ད ས་མ་ཀ་ཏའི་ ལ་པོ་ག གས་ཅན་ ིང་པོ་དང་( ་གར་

ཤར་ ད་ ་ ང་)།  ཀོས་སེ་ལའི་ ལ་པོ་གསས་ ལ་དང་(ཁ་ཆ་ེད ས་ ་འ ང་)།  པད་ས་ལེའི་ ལ་

པོ་ཆར་ ེད་ག མ་པོ་དང་( ་ ན་ ི་ བ་ ་ ང་)།  ཡངས་པ་ཅན་ ི་ ལ་པོ་དགའ་ ེད་དབང་

ག་ག(ོ ་གར་ ་ི ང་ ་ ང་)།  དེ་བཞི་ ས་གཅིག་ལ་འཛམ་ ་ ིང་ ་འ ངས་སོ། (ལོ་ ་ཞག་ ས་

ཚད་གཅིག་ག)ོ །ག གས་ཅན་ ིང་པོ་ལས།  ( ི་པའི་མངའ་ ིམས་ ེད།)  ་གར་ ་ ེགས་ ི་ ལ་པོ་

རེད་གསས་ ལ་ལ།  (འཁོར་བའི་ ིམས་ ེད།)  ་གར་ ིའི་ ལ་པོ་རེད། (ནང་པའི་ཆོས་ ིམས་ ེད།) 

ཆར་ ེད་ག མ་པོ་ལ།  ས་གཉིས་ཏེ།  བས་སེང་དང་།  དམག་ ལ་ལོ།  །དགའ་ ེད་དབང་

ག་ནམ་མཁའ་ལ་འ ར་ཏེ།  ( ང་པོ་མ་མཐོང་སར་སོང་།) གནོད་ ིན་ ་སོང་ཞེས་སོ།  །གཞན་

ནས་ནི་ ་རམ་ཤིང་པ་ལ་ ས་ག མ་ ེ།  ་ཆེན་པོ།  ་ལི་ཙ་ ི།  ་རི་ ག་དང་ག མ་

མོ༑  ༑དེ་ག མ་ ི་མ་དེ་ཤི་ནས་ཡང་།  ་མེད་ཅིག་ ངས་པ་ལ་ ་ཅིག་ ང་པ་དེས།  ལ་ ིད་

འདོད་ ིར་ཕ་ གས།  ་བོ་ག མ་ཡང་ གས་སོ།  ། ིང་མོ་ག མ་ཡང་མིང་པོ་ག མ་ ི་གཡོག་

ལ་སོང་ངོ་།  ། ལ་པོ་དེ་ལ་ ལ་དགའ་ཞེས་ཟེར་རོ།  ། ་ཆེ་ཤོས་ག མ་ ིང་མོ་ག མ་དང་འ ས་

པ་ལ་རིགས་ ད་འཕེལ་བས།  ་གར་བས་ལག་པ་གནམ་ ་བ ེངས་ནས་ ་ ་ཟེར།  བོད་

ད་ ་ཕོད་པ་ཕོད་པ་ཟེར་བས་བཀའ་ཆེམས་ལ་སོགས་ནས་འཆད་དོ།  །དེ་ལ་ཤ ་ཆེན་པོའི་

ས་ཤག་རིགས་ག ་བ ན།  །དེའི་ ས་སེང་གེ་ ་དང་།  སེང་གེ་འ མ་གཉིས་སོ།  །དེའི་ ས་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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བཞི་ནི།  ཟས་དཀར་ཟས།  བ ད་ ི་ཟས།  ེའོ་ཟས།  ཟས་གཙང་ངོ་།  །དེའི་ ས་དོན་ བ་ནི་

་ བ་པའོ།  །དེའི་ ས་ ་གཅན་འཛན་རབ་ ་ ང་ནས་ ས་མེད་དོ།  །ལི་ཙ་ ིའི་ ད་ལ་

ག གས་ཅན་ ིང་པོ་དང་གསལ་ ལ་ལ་སོགས་མང་ངོ་།  ། ་རི་ ག་པའི་ ད་ནི་ ལ་པོ་ ་

ད་མཐའ་ཡས།  དེའི་ ས་ག མ་པོ་མཐའ་ཡས།  དེའི་ ས་ ལ་པོ་ཤར་པ།  དེའི་ ས་གཉིས་ནི།  

བས་སེང་དང་།  དམག་ ལ་པ་ཡང་ཟེར།  ་ངན་མེད་དང་གཉིས་ ་ ོང་བཙན་བཀའ་

ཆེམས་ནས་ག ངས་སོ།  །   
བཞི་བ་བོད་ ི་ ལ་རབས་ ང་ ལ་ལ་བ ད་དེ།  གནམ་ ི་ ི་བ ན།  བར་ ི་ ིང་

གཉིས།  སའི་ལེགས་ ག  ་ལ་ ེ་ ག  བར་ ི་བཙན་ ག  ན་ མ་ཚགས་པའི་བོན་ ལ་བཞི།  

ཆོས་ ི་ ོལ་འ ེད་ །  ལ་ ིད་ཐ་མའི་ ད་འཛན་ ག་ ེ།  བཞི་བ ་ ་གཉིས་བཤད་པའི་

ཐོག་མར།  ལ་གཉའ་ ི་བཙད་པོ་དེ།  གས་ ང་ནས་ ི་བར་བ ན་ཚགས་སམ།  མང་པོར་

བ ར་བའི་ ས་ཡིན་པར་ག ངས།  མཐོ་ཐོག་མཛད་དང་ཞི་ ོ་ ་འ ེལ་དང་།  གཞན་ ེའི་

ང་ཁ་ཅིག་མ ན་པར།  ་ ན་ ི་ ལ་པོ་དམག་ ལ་ ི་ ས་ཡིན་པར་ག ངས་སོ།  ། ང་

བར་མ་གཉིས་མ ན་པར།  བས་སེང་ ་ ེགས་ ག་གི་ ོར་བས་ག ང་ཆད་པར་བཤད་དོ།  ། 

མས་མའི་ ལ་རབས་ལས།  ། བས་སེང་གི་ ས་ཡིན་པར་བཤད་དོ།  །དེ་ ར་གཉའ་ ི་བཙད་

པོའི་ཡབ་ལ་མི་མ ན་པ་མང་ཡང་།  དེ་ མས་གང་གི་ ས་ཡིན་པར་ཡང་བཏགས་ ་ ང་གིས།  

ངེས་པར་ནི་དེ་དག་ མས་གང་གི་ཡང་ ས་མིན་ཏེ།  མས་མ་རིགས་ ི་འཇིགས་ ོབས་ལས།  

ོན་ཚ་ལོ་ཉི་ ི་བའི་ ས་ ་ ལ་པོ་ བས་སེང་ཞེས་ ་བ།  ་ ི་བཙན་པོས་མེས་ཆེན་པོ་དེ་ལ་

བ ན་མོ་ ི་ ་ཞེས་ ་བ་མཚན་དང་ ན་པ་ཡོད་ ང་།  ས་མེད་ནས་ཤིན་ ་ཉམ་ཐག་ ེ།  

མཆེད་ ་ ་ངན་ཞེས་ ་བ་ཡབ་ ས་བ ་ ་བ ད་པ་ལ་ ལ་ས་ཤོར་ནས།  ནགས་ཚལ་དབེན་

པར་ཡབ་ མ་འཐོམས་པ་ལས།  མས་མ་ལ་ བ་པ་ ེམས་པའི་ ང་ ོང་ཚངས་ ངས་དཀའ་

བ་བཅད་ཞེས་ ་བ།  མེའི་ ང་པོ་བས་ཉིས་འ ར་ ིས་ ོད་ཆེ་བ་ཅིག་དང་མཇལ་ནས།  ལ་ 

པོ་ཡབ་ མ་ ་བ་ ས་ནས་འཚ་བ་ ངས་པས།  ལག་པ་ཚག་ ེ་ ་སངས་ ིས་སོང་བ་ནས་ ད་

ངན་ཤོར་བས།  ང་ ོང་མཉམ་པའི་ཏིང་འཛན་ལས་སད་ནས།  ེ་མ་ ལ་པོ་ཡབ་ མ་དཀའ་

བ་དང་བཅས་བདག་ལ་འ ན་པའི་དོན་ ་ཅི་གཉེར་ཞེས་ག ངས།  ལ་པོས།  བདག་འཛམ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ིང་ཙམ་ལ་དབང་བ ར་བའི་ ལ་པོ་ཡིན་ཡང་ ས་མེད་ནས།  མཆེད་ ་ ལ་འཁོར་ ོང་ ་

ངན་ལ་སོགས་པས་ ལ་ ིད་ ེར་བས།  འི་དངོས་ བ་ ་འཚལ་ཞེས་གསོལ་པས་ ང་ ོང་

གིས་ མས་མའི་རིགས་ གས་དང་བཅས་ནས་ མ་པ་ཅིག་གནངས་ཏེ།  འདི་ནམ་མཁའ་ལ་

གཏོར་དང་།  ིད་ལས་མངའ་བའི་ ་ མས་དབང་ ་འ ར་རོ།  ། ས་ལ་ གས་པས་ལག་པ་

ཡང་སོས་སོ་ཞེས་ག ངས་པས།  ནམ་མཁའ་ལ་ཐེངས་ ག་གཏོར་བས།  ་ ག་བ ག་ནས་ ང་

ེ༑  ོ་ ོགས་ག ང་ ང་བོན་ ི་ ལ་པོ་དང་།  བ ་ ིན་དང་།  ཉི་མ་དང་།  ཐ་ ར་ཡ་ ་

དང་།  འདོད་པའི་དབང་ ག་དང་།  ་ ་པོ་དེ་མངོན་པར་དབང་ ་ ས་ནས་བ ན་མོ་ལ་

ིན་ ིས་ བས་པ།  དང་པོ་ ས་པ་ཆེ་བར་ ལ་པོ་ལ་མ་མཇལ་བར་ ་ཅིག་ཡོད་པ་ནི།  ་བ་ལ་

ག ང་ ང་།  མིག་ ་མིག  སོ་ ང་སོ་འཁོར་བ།  ལག་པ་ངང་པ་ ར་འ ེལ་བ་ཅིག་ ང་བས།  

་ ས་ ་བ་ཅན་ཞེས་ ་ ེ།  ཡབ་ ལ་པོ་ལ་ངོ་ཚ་ནས་ཟངས་ཁ་ ར་ ་བ ག་ནས་ ་བོ་གང་

ག་ལ་བ ར་བས།  ོང་ ེར་ཡངས་པར་ཆགས།  ན་ ིས་བ ས་པས་ངོ་མཚར་ནས་གསོས་པས།  

ཡོན་ཏན་ཆེ་བའི་ ས་མང་པོ་ ང་ནས།  ལ་འཁོར་ ོང་གི་དམག་ ེས་ཐོས་པས།  ོས་ནས་ ་

རི་ ང་ཏོའི་ཁ་ནས་ཡར་ ང་སོག་དཀར་བབས་པས།  དེ་ ལ་པོའི་ ས་ཡིན་དོན་ །  མ་ ་བོ་

་ ས་གནམ་ལས་བབས་ནས་བོད་ལ་ ང་བ ན།  ེང་ ་བོན་པོ་ལ་སོགས་ཤེས་པ་ཅན་བ ་

གཉིས་ ི་བོན་པོས་ ལ་སར་བ ར་བས།   བོད་ལ་ ་བའི་ ལ་པོ་གཉའ་ ི་བཙན་པོའོ།  ། 

དེ་ནས་ ལ་པོ་དང་མཇལ་ནས་ ས་ ་འ ངས་པ་ནི།  ག ་བ ན་དང་།  ིད་ བ་

དང་།  འཇིགས་ཉེ་དང་།  ན་གསལ།  ག གས་མཛས་གཉིས་ མ་ཟེ་མོ་ལ་འ ངས་པ་དང་ ག་

འ ངས་སོ།  །དེ་ནས་ག ་བ ན་ ན་ ་དང་ ་ངན་ ་ ན་ ིས་འཛམ་ ་ ིང་བའི་ད ང་ཚ་

བ ་གཉིས་དང་བཅས་པ་འཐབ་པས།  ཉེ་དང་བཅས་པ་ཕམ་པར་ ས་ཏེ་ཕལ་ཆེར་བསད་ནས།  

བས་སེང་གི་ ་ ་ཡིས་ ལ་ནས་ ལ་ ིད་ཐོབ་བོ།  །ཞེས་སོ།  །འོ་ན་གོང་ ་ བས་སེང་ག ང་

ད་ཆད་པར་བཤད་པ་ཅི་ཞེ་ན།  དེ་ནས་བར་ ་ ིད་འགགས་ཤིང་ནགས་ཚལ་ ་བོར་བ་དེ་

དག་གིས་ ིན་ ིས་ བས་པའི་ ས་ཡིན་དགོས་པར་ཟད་དོ།  །དེ་ ལ་པོའི་ ས་ཡིན་པའི་དོན་

་ཞེས་པ་ནི།  གཉའ་ ི་དེ་གོང་གི་ འི་ ལ་པོ་དེ་དག་གིས་ ིན་ ིས་ བས་པའི་ ས་ཡིན་པར་

ག ངས་པ་དེའོ།  ། ལ་པོ་དེས་དགོངས་ནས་དོག་ལ་བབས་པའི་ ས་ ་ གས་ ོང་གི་བ་ ང་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ི་བོས་མཐོང་།  ེད་གང་ནས་ཡོང་ ས་པས་གནམ་ ་འ བ་མོ་ཀེར་ཀེར་ ེད་ཅིང་བགད་པས།  

ེ་ ེང་ ་ག ང་ ང་རི་མོ་ཝལ་ཝལ་འ ག  ོད་ ་ཡིན་ ས་པས།  བཙད་པོའི་མི་ཡིན་ཟེར།  

དེར་མི་ མས་ ིས་ཤིང་ལ་ ི་ ས་གཉའ་བར་ ར་ཏེ་མི་ཐམས་ཅད་ལ་བ ན་པས་ལ་ལ་འཇིགས། 

ལ་ལ་ ངས།  ལ་ལ་ ག་ ོ།  ལ་ལ་ཤ་གཡོ་འོ།  ། མ་ཟེ་ལ་བ ན་པས།  དང་པོ་བཟང་ལ་ཐ་མ་

ངན་ཟེར་བ།  གཤེན་བོན་གཅོ་ ན་མཚ་འ ོན་ལ་བ ས་པས།  འདི་ངོ་མཚར་ ད་ ་ ང་ངོ་།  ། 

འདི་ལ་བོད་ ི་ ེ་ འོ་ག ངས་ནས།  བོན་ ི་ཚན་ ས་ནས་ ང་ ེ།  མི་ ེ་གཉའ་ ི་བཙད་པོར་

བཏགས་སོ།  །བོད་ ི་ ེ་ལ་ ་བ་དེ་ཡིན་ནོ།  །དེས་ག ང་ ང་ ེའི་གསས་མཁར་བཞེངས།  

ག ག་ ི་དང་གཉའ་ ི་གཉིས་ལ་ནི།  ད ང་ནས་དོག་ལ་ ོན་པའི་ ལ་པོ་གཉིས་ཞེས་ ང་

འོ།  །དེའི་ ས་ ་ ི་བཙན་པོ་དེས་ ི་ ངས་གསང་བའི་ ོར་ལ་ གས་དམ་མཛད་པས།  ནམ་

མཁའ་ལ་ ་འ ལ་ ན་མོ་བཞི་ ི་རེས་བ ོར་ཞིང་ ོན་པར་ བ་པས།  ལ་གཤེན་ ་ ི་བཙན་

པོར་ གས་སོ།  །ཁ་ཅིག་འདི་བོད་ ལ་མ་ཡིན་ ་ ན་ ི་ ལ་པོ་ཡིན་ཞེས་པ་ནི་མི་རིགས་ཏེ།  

ང་ཐམས་ཅད་ནས་བོད་ ལ་ ་བཤད་པས་སོ།  །དེའི་ ་གཤེན་གཅོ་ ་ ག་དཀར་ ིས་མཛད།  

གསས་མཁར་ཁོང་མ་ནེ ་ ང་བཞེངས།  དེའི་ ས་དིང་ ི་བཙན་པོའོ།  ། ་གཤེན་གཅོ ་ ིན་

དཀར།  གསས་མཁར་ཁོ་མ་ཡང་ ེ་བཞེངས།  དེའི་ ས་མོང་ ི་བཙན་པོ།  ་གཤེན་གཅོ ་འོད་

དཀར།  གསས་མཁར་ ་ར་ ་ ད་བཞེངས།  དེའི་ ས་དར་ ི་བཙན་པོ།  ་གཤེན་གཅོ ་ཤང་

དཀར།  གསས་མཁར་ཟོ་ ་ ང་ལག་བཞེངས།  དེའི་ ས་ཡེ་ ི་བཙན་པོ།  ་གཤེན་ཅོ་ན་མི་

ཆནེ།  གསས་མཁར་ག ང་ ང་ ་ ེ་བཞེངས།  དེའི་ ས་སེང་ ི་བཙན་པོ།  ་གཤེན་གཅོ ་

ཞལ་དཀར།  གསས་མཁར་ཁོང་མ་ ་རིང་བཞེངས།  དེ་ ག་ནི་ས་ནས་ད ང་ ་གཤེགས་པ་

ག་ཞེས་ ང་མིང་ཡང་འདོགས་ཏེ།  དེ་ཡན་ཆད་ལ་ ི་ག ག་ ་འོད་ ི་ད ་ཐག་ ང་ཐག་ ་

ན་རེ་བ་ཡོད་པས།  འདས་པའི་ ས་ ་ འི་ཞབས་ནས་ཡལ་ཏེ་ ི་ག ག་གི་ད ་ཐག་ལ་ཐིམ།  

འོད་ ི་ད ་ཐག་ ང་ད ང་ ་ཐིམ་ནས་འ ོ་བས།  གནམ་ ི་ ི་བ ན་ཞེས་ འོ།  ། ལ་པོ་

ད ང་ ་གཤེགས་ཞེས་ ང་དེ་ལ་ །  ག ང་ས་ལ་མ་ ས་པས་བང་སོ་གནམ་ ་བཏབས་ཞེས་

ང་དེ་ལ་ འོ།  ། 

གཉིས་པ་བར་ ི་ ིང་གཉིས་ནི།  ལ་པོ་སེང་ ི་བཙད་པོའི་ ས་འ ངས་ཚད་ཐམས་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ཅད་ ལ་དེར་ ག་དལ་ཅིག་ལ་བ ད་ཐེལ་མོ་ཅིག་གནས་པ་དེས་ ་ལོ་རེ་བཞིན་ ་ཟོས་ནས་ ི་

ས་པས།  ལ་པོ་དེས་ ང་ འིེ་བོན་པོ་ལ་བ ད་ཐེལ་མོ་འ ལ་བར་ ས་པས་གསན་ཏེ།  མས་ 

མའི་ བ་པ་མཛད་ནས་ མ་ ་དེར་ ེར་ཏེ།  ག་དལ་དེའི་མགོ་ལ་ གས་པས།  ཐོག་བབས་པ་

བཞིན་ ེ་ནས་ ིང་ ་བ ིལ་བས།  ེའི་བོན་པོ་ལ་ཡང་ ེ་བོན་ཐོག་འ ལ་ ་ གས་སོ།  ། ག་

ཞིག་པའི་ཞབས་ནས་བ ད་ཐེལ་མོ་ཡང་ ད་ངན་ཙ་རེ་རེ་ གས་ནས།  ལ་པོའི་ ས་ མས་

ཟོས་ནས་ང་ལ་འདི་འ ་ ང་།  ང་རང་གི་ ་འདི་ ལ་པོའི་ ་ ་འ ལ་བས་ཐབས་མེད་ཟེར་

བས།  དེའི་ ིར་དེ་ལོ་ ས་ནས་བ ད་ཐེལ་མོའི་ ་དེ་ ལ་པོའི་ ས་ ་འ ངས་པ་ནི།  ་ ་

དམར་བ།  མིག་ མ་པ།  ལག་མཐིལ་ན་ ེ་བ་ནག་པོ་ཡོད་པ།  ཁ་ནས་བསད་བཅད་ ་ ་བ།  

ིག་པ་ལ་མོས་ཞིང་གོ་མཚན་ལ་དད་པ།  མའི་ མ་ནས་ ི་ གས་ ་ད ་ཚང་པ་ཅིག་ ང་བས།  

་གཤེན་ཕ་བ་མཚ་གཅོ་ཡིས།  མཚན་ཡང་ ི་ མ་བཙན་པོར་བཏགས་སོ།  །ཞེས་ མས་མ་ལ་

སོགས་ནས་ག ངས་སོ།  །བ ད་ ི་ ལ་བ་ཡིན་པས།  གེ་ ན་བཙན་པོ་ཞེས་ ང་ །  དེའི་ཚ་

ོད་ལ་ ་གཤེན་གཅོ ་ཚ་དཀར་གསས་མཁར་ས་ལེ་ ེ ་ཚང་བཞེངས།  ཚ་ ད་ལ་ག ང་ ང་

གི་བོན་བ བ་པའི་བཀའ་ཆད་ ིས།  ི་ག ག་གི་ད ་ཐག་ཆད།  འབངས་ལོ་ངམ་ ིས་ ི་ ་

བ མ་ ེ།  ག ང་ཡང་ས་ལ་ ས་པས།  ི་ མ་བཙན་པོར་ཡང་ གས་སོ།  །དེ་དང་བལ་ཟ་ ི་

བ ན་འཚས་པས།  ནམ་ ི་ ང་ལ་ ས་ཅིག་འ ངས་པ་དེ།  ་ ་ ང་ ་ག མ་ ི་ ་ལ་ ་

དང་བ་ ་ ས་པ་ཅིག་ ང་བས།  མིང་ཡང་ ་ ་ ེ་ ང་ ལ་ ་བཏགས་སོ།  །དེའི་ ་གཤེན་

གཅོ ་གཉན་བཞེར།  གསས་མཁར་ ི་ ོར་ ེམ་ཉག་བཞེངས།  དེ་གཉིས་བམ་པོ་ས་ལ་བཏབ་

ཅིང་མངའ་ཐང་ ི་བས།   བར་ ི་ ིང་གཉིས་ཞེས་ འོ།  ། 
ག མ་པ་སའི་ལེགས་ ག་ནི།  དེའི་ ས་ཨ་ཤོ་ལེགས་ ལ།  ་ ང་ ོབས་ར་བཤིག་

གཤང་།  གསས་མཁར་ས་ལེ་ ོན་ ག་བཞེངས།  དེའི་ ས་དེ་ཤོ་ལེགས་ ལ།  ་གཤེན་མི་མོ་

ང་།  གསས་མཁར་ཁོལ་མ་ཡང་ ེ་བཞེངས།  དེའི་ ས་གོ་ ་ལེགས་ ལ།  ་གཤེན་འཛན་

བོན་ཁོག་དོར།  གསས་མཁར་ས ་ལེ་བང་བར་བཞེངས།  དེའི་ ས་འ ོང་ ེ་ལེགས་ ལ།  ་

གཤེན་འཚས་པ་ མ་འ ལ།  གསས་མཁར་རིན་ཆེན་ ར་མང་བཞེངས།  དེའི་ ས་ཐི་ཤོ་ལེགས་

ལ།  ་གཤེན་ ་བོན་ཡེ་གཤེན་བ ད་འ ལ།  དེའི་ ས་ཨེ་ཤོ་ལེགས་ ལ།  དེ་ མས་ ི་རིང་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ལ་ད ་ཐག་ཆད་ནས།  ལ་པོ་ས་ལ་ལེགས་ལེགས་འ ོ་བར་འ ང་ཞིང་།  ར་ས་ལ་ ས་པས་

སའི་ལེགས་ ག་གོ  ། 
བཞི་བ་ ་ལ་ ེ་ ག་ནི།  དེའི་ ས་འབི་ཤོ་འཆིང་ ལ།  ེ་ ོལ་ མ་ ལ།  ེ་འ ལ་

བོན་ ལ།  ེ་འོད་ མ་ ལ།  ེ་གསེར་གནོན་ ལ།  ེ་གསེར་ མ་ ལ་ལོ།  །དེ་ མས་ ་མའི་

ས་ ི་མ་ཡིན་ཞིང་།  མངའ་ཐང་དར་ ད་མེད་པར་ ང་བས་ ་ལ་ ེ་ ག་གོ  །དེ་ཡན་ཆད་ལ་

བར་ ི་ ལ་རབས་བ ་ག མ་ ང་ཟེར་རོ།  ། ་བ་བར་ ི་བཙན་ ག་ནི།  དེའི་ ས་དར་ ལ་

ིན་བཙན།  ལ་བཙན།  ི་བཙན།  ད ་བཙན།  ེ་བཙན།  ཐེ་རེ་ལོང་བཙན་ མས།  ་མའི་

ས་ ི་མ་ཡིན་ཞིང་།  ིམས་བཙན་པར་ཡོད་པས་བཙན་ ག་གོ  །ཐོ་རེ་ལོང་བཙན་ལ་གཏོགས་

པ་དེ་ མས་ ི་ ་གཤེན་འཚ་བོན་ད ་ ད་ ིས་བ ང་ངོ་།  །ཁ་ཅིག་ན།  ཞང་ ང་ག ང་ ང་

ལ་བ་ལ་སོགས་ ིས་ ་བ ང་ ང་ཞེས་བཤད་དོ།  ། ག་པ་ ན་ མ་ཚགས་པའི་བོན་ ལ་

བཞི་ནི།  ཐོ་རེ་ལོང་བ ན་ལ་ནི།  ་ཐོ་ཐོ་རིའི་གཉན་ཤལ་ཡང་ཟེར་ཏེ།  ་གཤེན་གཅོ་བོན་

གཡང་ ེས་དང་།  འཚ་མི་འ ་འ ོ་གཉིས་སོ།  ། ལ་པོ་དེ་ལ་ ས་མེད་པ་ལ།  ་གཤེན་ ིས་

ན་ ངས་ ང་ ་ ་ ན་བ བ་པས།  ས་ཅིག་བ མས་པ་དེ།  བ་ ས་ར་དཀར་མོའི་འོ་

མས་གསོས་པས།  བཙད་པོ་ར་ཤ་མི་ཟ་བ་ཡང་དེའོ།  །དེའི་ ིན་ བས་ ིས་ ལ་པོ་ཐོ་ཐོ་རི་ཡང་

ད ང་ལོ་ཉིས་བ ་བཞེས་སོ།  ། ས་དེ་ཡང་ ་ ན་ ི་དངོས་ བ་ཡིན་པས།  ་གཉན་ག ང་

བཙན་ཡང་ཟེར།  ི་གཉའ་ག ང་བཙན་ཡང་ཟེར།  ་གཤེན་ཞང་ ང་ཚ་ལ་ ང་།  དེའི་ ས་

ད ས་ལོང་ཅིག་ ང་པ་ལ།  གཤེན་པོས་ ན་བ བ་པས་འ བ་ ེ།  ཕ་རི་ལ་གཉན་འ ག་པ་

གཟིགས་པ་ཅིག་ ང་བས།  ག་ ང་གཉན་གཟིགས་ ་བཏགས།  ་གཤེན་ར་སངས་ ི་ནེ་ཁོད།  

དེའི་ ས་འ ོང་གཉན་ ེ་ །  ་གཤེན་བོན་མོ་མང་ ང་།  དེའི་ ས་གནམ་ར་གོང་བཙན།  ་

གཤེན་ཟ་ ་དབང་ ག  དེ་བཞིའི་རིང་ལ་བོན་ལ་བ ར་ ི་ཤིན་ ་ཆེ་ཞིང་།  ཆབ་ ིད་ད ང་ 

་ ས་པས།  ན་ མ་ཚགས་པའི་བོན་ ལ་བཞིའོ།  ། ལ་པོ་ མས་ལ་མཚན་འ ར་མང་ཡང་།  

དེ་ཡན་ཆད་ མས་མ་ལ་སོགས་ནས་ག ངས་ཤིང་།  གོང་འོག་གི་ ་གཤེན་ མས་བ གས་ ང་

ལས་བ ས་སོ།  ། 
བ ན་པ་ཆོས་ ི་ ོལ་ ེད་ ་ནི།  དེའི་ ས་ ང་བཙན་ མ་པོ།  དེ་ལ་ ི་ ོང་བཙན་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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མ་པོ་ཡང་ཟེར།  ་གཤེན་ཞང་ ང་ར་རིང་།  དེའི་ ས་གོང་ ང་གོང་བཙན།  ་གཤེན་ཞང་

ང་ ང་ ར།  དེའི་ ས་མང་ ོང་མང་བཙན།  ་གཤེན་ ང་པོ་ ག་ །  དེའི་ ས་འ ས་ ོང་

མང་བཙན།  ང་ ོང་ ང་བཙན་ཡང་ཟེར།  ་གཤེན་ ེ་ནེ་ །  དེའི་ ས་ ི་ ེ་ག ག་བཙན།  

མེས་ ི་ ེ་ཨག་ཙམ་ཡང་ཟེར་ཏེ།  དེ་ཡན་ཆད་ཤས་ཆེར་གཅིག་ ད་ ི་དབང་ ་ ས་པར་

འ ག་གོ  །བ ད་པ་ ལ་ ིད་ཐ་མའི་ ད་འཛན་ ག་ནི།  དེའི་ ས་ ི་ ོང་ ེ་བཙན།  ་

གཤེན་ ་ེནེ་ ་དང་།  འབྷེ་ཤོད་ མ་མོ།  །དེའི་ ས་ག མ་ ་ིཆེ་ཤོས་ ་རི་ མ་པོ།  འ ིང་པོ་ ་ 

ནེ་བཙན་པོ།  ང་ཤོས་ ་ ག་བཙན་པོ་དང་ག མ།  འདི་མན་ཆད་ ི་ ་གཤེན་དཔོན་གསས་

གཉིས་ཀ་ བས་ཅིག་ཡིན་ཏེ་འོག་ནས་ ོན་ནོ།  །ཡབ་ ི་ ལ་སར་ ་ནེ་བཙན་པོ་བཏོན་པས་ལོ་

ག མ་ནས་འདས་ཏེ།  ཞང་ ང་གིས་བསད་དོ།  ། ་རི་ལ་ནི་ ་ཏིག་བཙན་པོ་ཡང་ཟེར་ཏེ།  ་

ནམ་ ིས་བ ོངས་བར་ གས་སོ།  །བཀའ་འ མ་ནས་ནི་ མ་ ིས་ ག་བཏང་ནས་བསད་པར་

བཤད་དོ།  ། ་ ག་བཙད་པོ་ཡབ་ ིས་ ང་ ་ གས།  དེའི་ ས་གཙང་མ་དང་།  དར་མ་དང་།  

དར་མ་རལ་པ་ཅན་དང་ག མ་མོ།  །དེ་ལ་ ི་ག ག་ ེ་བཙན་རལ་བ་ཅན་ཞེས་ ང་ ་ ེ།  ཅོག་

ག་ ་ལོང་གིས་མ ར་ག ས་ཏེ།  ཞལ་ བ་ ་བ ན་ནས་འདས་སོ།  །གཙང་མ་ནི་ས་མཐར་

གས།  དར་མས་ཆོས་ བས་ཅིང་ ེན་ལ་ ་ ེད་མང་བས།  བན་དེ་ མས་ ིས་ ང་དར་མ་

ེལ་མགོར་བཏགས་ཏེ།  ལ་ས་ཡང་ལོ་བ ་ ག་ཙམ་བ ང་ནས།  ཡར་ ང་ ་ ་ ང་དཔལ་

ི་ ོ་ ེས་ ག་མདའ་ བ་ནས་བསད་པའོ།  །བཙད་པོ་དེ་ཉིད་ ི་ ོད་ ་ཤོར་བས།  དེ་ ིན་

ཆད་ ེའི་ ོག་ ང་གིས་གཅོད་པར་འ ང་ན་ཡང་བན་དྷེས་ལན་ནོ་ག ངས།  དེའི་བ ན་མོ་

འབལ་ཟ་འཕེན་ ལ་ཆེན་མ་ཡིན་ ང་ ་མེད་པས།  དར་ཨག་ འི་ ་ཉོས་ནས་ ར་ ས་པ་ནི།  

ི་ ེ་ མ་བ ན་ཡིན་ཏེ།  འ ོ་འཁམ་ ས་བསད་དོ།  །དར་མའི་ ས་དངོས་ནི།  ི་དར་མ་འོད་

ང་།  དེའི་ ས་མངའ་བདག་དཔལ་འཁོར་བཙན་ ི་རིང་ལ་ཡང་ཆོས་ ོད་དོ།  །དེའི་ ས་བ ་

ཤིས་ ེགས་པ་དཔལ་དང་།  བ ་ཤིས་ ིད་ ེ་ཉི་མ་མགོན་གཉིས་སོ།  །ག ང་རབས་དེ་ ག་གི་

རིང་ལ་ཤས་ཆེར་ཆོས་དང་ ་ ངས་པས།  ཁ་ཅིག་དམ་ཆོས་ ་ཆེར་ ོད་པའི་ ལ་པོ་ ག་ཟེར་

ཡང་།  ག ང་ ང་གི་བོན་ ངས།  བོན་ ི་བཀའ་ཆད་ ང་ནས།  ེ་ ོན་འབངས་ག མ་ ི་

བསོད་ནམས་ ི་བས་ ལ་ ིད་ཐ་མ་ ག་གོ  །དེ་ཡན་ཆད་ ་ ལ་རབས་བཞི་བ ་ཞེ་གཉིས་ཙམ་ 



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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སོང་པར་འ ག་གོ  །དེ་ མས་བ གས་ ང་ལ་སོགས་ ིང་བཞི་ཁ་ཅིག་ལས་བ ས་སོ།  །བ ་

ཤིས་ ིད་ ེའི་ །  ལ་པོ་ཁོ་རེ་དང་།  ོང་ ེ་གཉིས་སོ།  །དེའི་ ་ ་ ེ།  དེའི་ ་མངའ་བདག་

འོད་ ེ།  དེའི་ ་ ེ་ ེ།  དེའི་ ་དབང་ ེ།  དེས་ ོག་ལོའི་ ིན་བདག་ ས་པར་ གས་སོ།  ། ལ་

པོ་ཁོ་རེ་ ས་གཉིས་དང་བཅས་པ་རབ་ ་ ང་བ་ནི།  ་ ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་ ་བ་ཡིན་ནོ།  །དེ་

མན་ཆད་ ་བོ་དེ་ ེ་གཞན་ ི་ལོ་ ས་ནས་ ངས་པའོ།  །དེ་ནས་དེ་ ིན་ཆད་ ་བོན་ཆོས་གང་

གི་ཡང་བ ན་པའི་ཞབས་ཏོག་ ས་པ་མ་ ང་བས་རེ་ཞིག་ ལ་པོའི་མཚན་རབས་བཞག་པར་

འ ག་གོ  ། 
་བ་ ་ནག་ ིམས་ ི་ ལ་རབས་ལ།  བ ན་གཙ་ཞལ་བ གས་པའི་ ས་ ་ ལ་རབས་

་ ་ངན་འདས་ ེས་ ་ ་དང་བ ་ཙམ་བཤད་པ་ལ།  ཐོག་མར་ ་ ོད་གསས་ཁམ་པའི་ ལ་

བ་ ་ནག་ཧ་ཤང་དེ་བ་ལ་གབ་ཙ་ མ་བ ་ ག་ ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་བ ན།  དེའི་ ས་ཡང་

ཤང་དེ་བ།  དེའི་ ས་ཀ་དྷ་ལ་ཀ་འོད།  དེའི་ ས་ཀོང་ཙ་འ ལ་ ི་ ལ་པོ།  དེའི་ ་རིང་ལ་ ོན་

པས་བ ན་པ་ ེས་ ་བཞག་ ེ།  ་མཚ་ ་ལེ་གཏིང་འ ས་ལ།  དཀར་ནག་བ ་གསལ་ ི་རབ་

གནས་མཛད།  ལ་ ིམས་མི་འ ར་བའི་ གས་ ་ ོན་པའི་ ་ ་རིན་པོ་ཆེ་ ་ཚགས་ལ་ ས་

པ༑  ད ་ལ་རིན་པོ་ཆེའི་ ོག་ ་གསོལ་བ།  ག་ན་གསེར་ ི་ ག་ཤིང་ལ་ག ང་ ང་ད ་ཡོད་

པ་བཞག་གོ  །ནམ་བཞག་ ོན་པས་བོད་ལ་འ ོ་དོན་མཛད་དོ།  །ཀོང་ཙའི་ ས་ཅི་ཀོང་ ལ་པོ།  

དེའི་ ས་ཅི་ནོང་ ལ་པོ།  དེའི་ ས་ལི་ཀོང་འ ལ་ ི་ ལ་པོ།  དེའི་ ས་ལི་ཙ་འ ལ་ ི་ ལ་པོ།  

དེའི་ ས་ ་མང་ཝེར་ ི་ ལ་པོ།  དེའི་ ས་ ་གཙང་ ་བོན་ བ།  ད ས་ ་ ེད་ བ་པའི་ ས་

༑  བོད་ ི་ ལ་པོས་ ་མོ་བོད་ ་ ངས།  ཕའི་བཙས་ ་གསེར་ ི་འཇམ་དཔལ་ ར།  །འདོད་

་མ་བ བ་གཤེན་ ལ་ ་ཚབ་ ེར།  ། ་ཡི་ཚབ་ ་ད ལ་ ི་ ་ཅིག་བཞག  ། ་ས་བཞེངས་

ནས་ ིན་ བས་ ེན་ ་བཞག  ར་མོ་ཆེ་ཡིན་པར་བཤད།  ་ འི་དབང་གིས་ ག་ཤིང་ ག་གི་

ས་ལ་ ས།  བོན་ ི་བ ན་པ་དར་དོགས་ད འི་ ོག་ ་ ད།  ་ནག་གི་ ་གཤེན་རབ་ད ང་ལོ་

བ ད་པའི་ ་ཚབ་ ེ།  དེ་ མས་ནི་ག ང་ ང་གསང་ ང་ལས་ག ངས་སོ།  །འདི་ལ་གཞན་

ེའི་ ང་བཙན་ ི་བཀའ་ཆེམས་ནས།  ་ ་ནེ་ ་བའི་མཚན་གསོལ་ཡང་།  ིས་ ་ནག་གི་

དམག་བོད་ལ་ ང་བའི་ ས་ །  བལ་བཟས་ ངས་པའི་ཇོ་བོ་དང་འདི་གཉིས།  གཤེན་ ི་ ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ཚབ་ལ་ ་ཡིས་ ་རེ་བ བ་པ་ལ་སོགས་ ས་པས།  མ་ ང་ན་བཞག་པ་ཡིན་ཞིང་།  དེའི་ གས་

ཁར་ ན་དགའ་འོད་ ི་ནོར་ ་བ གས་པར་ གས་སོ།  །དེ་ ིན་ཆད་ནས་ཡང་ཅིག་མཚན་

བ ར་ཏེ་མི་ ོད་ ོ་ ེའོ།  །དིང་སང་གི་བལ་བཟས་ ངས་པའི་ཇོ་བོ་ལ་ ་ ་ནེ་འདོག་པར་

འ ག་གོ  ། 

ག་པ་མེ་ཉག་འགའི་ ལ་རབས་བཤད་པ་ལ་ནི།  མེ་ཉག་ ལ་ ོད་ཞེས་ ང་ ་ ེ།  ས་ 

ནི་བོད་ ལ་དར་མ་ ེལ་མགོ་དང་ ས་མཉམ་ ་ ང་ཞིང་།  མངའ་རིས་ནི་ ་བོད་ག མ་ལ་

སོགས་དབང་ ས་པས།  ཁ་ཅིག་འདི་ལ་ ་ ེ་ ལ་པོར་མིང་འདོགས་ཤངི་།  ིང་ ེ་གེ་སར་ ང་

འ ལ་ ་ ེལ་ ་སོང་པར་ གས་སོ།  །རིགས་ནི་ཤར་མེ་ཉག་ ོ་མེ་ཉག་ ང་མེ་ཉག་ག མ་ལ།  

འདི་ ང་གི་ཙང་ཀ་ན་ཡོད་པའི་མེ་ཉག་ འི་ ད་ ་ གས་པ་དེའོ།  ། ལ་རབས་ནི་འགའ་འམ་

ཅིག་ལས་མ་ ང་ཡང་ཟེར་རོ།  ། 

བ ན་པ་ཇིང་གིར་ཧོར་ ི་ ལ་རབས་ནི།  ་ ར་ ི་ ལ་པོ་བོང་ ་ ་བའི་ ་ ི་དེ།  ལོ་

འགའ་ ་ ི་ཡིན།  དེའི་བ ན་མོ་ལ་གནམ་ནས་མི་དཀར་ ་དཀར་ཅན་ཞིག་ ང་ནས་འ ད་

པ་ལ་ ་གཅིག་ ང་བ་ནི།  ཇི་འགིན་ ལ་པོ་གནམ་ ི་ ་ཞེས་ ་ གས་སོ།  །དེ་ལ་ ས་བཞི་

ཡོད་པའི།  ཆེ་ཤོས་ཇོ་ ི།  དེ་འོག་ཨེ་ཆེན་ཆག་དེས།  དེ་འོག་འོས་ཀོ་དས་ཀན།  ང་ཤོས་དོ་

ལོས།  ཇོ་ ིའི་ ད་པའི་སོག་ ལ་ ི་ ལ་པོ་ ེད།  ཨེ་ཆེན་ཆག་དའི་ ད་པས་ ོད་ཧོར་ ི་ ལ་

པོ་ ེད།  ཇི་འགིན་ ལ་པོའི་གདན་ས་འོ་ ོལ་དས་ཀན་ ིས་ ས།  དེའི་ ས་ ་ ག་ཡིན།  ལ་

པོ་ ས་པའི་མཚན་ ་ ་ ལ་པོ།  དེའི་ ས་ཨེ་ཆེན་གོ་དན་ ིས་ ལ་པོ་མི་ ེད་ཟེར་བས།  དོ་

ལོས་ ས་ཆེ་ཤོས།  མོ་མགོར་ ལ་པོའི་གདན་སར་བ ོས།  དེའི་ ་བོ་ཨ་རི་བོ་ག  དེའི་ ་བོ་གེ་

སེ་ལ།  ང་ཤོས་ ་ལ་ །  དེ་བཞིའི་མ་སོ་རོག་ད་བཟང་མོ་ཡིན།  མོ་མགོར་ ལ་པོའི་གདན་

སར་ཨ་ར་བོ་ག་ ས་པ་ལ།  གོ་སེ་ལས་བཙང་ནས་ ལ་པོ་ ས་པའི་མཚན་སེ་ཆེན་ ལ་པོ་ཡིན།  

བོད་ ད་ ་བ ར་ནས་ཤེས་རབ་ཅན་ ི་ ལ་པོ་ཟེར་བའོ།  ། ་ལ་ འི་ ད་པས་སོག་པོའི་ ལ་

པོ་ ེད།  སེ་ཆེན་ ལ་པོ་ལ་ ས་བཞི་འམ་བ ད་ཡོད་པས།  བོད་མོ་ཞ་གོན་མའི་ ས་ཆེ་ཤོས།  

ཨ་ ོ་ཀ་ཆེ།  ང་ཤོས་ཨ་ཡ་ཆེ་གཉིས་སོ།  །བོ་ཤོ་ཆེ།  དེ་གོ  ག་ ་དང་ ་ཡོད་ ང་ཟེར་རོ།  ། 

བ ན་མོ་མ ང་ ་མའི་ ས་ཆེ་ཤོས་ཇིམ་འགིན།  ང་ཤོས་མ་འགའ་ལ་གཉིས་སོ།  ། ་ ་གན་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
 
 

  ‐ 405 ‐

དང་ག མ་ཡོད་ ང་ཟེར་རོ།  །མ་འགའ་ལའི་ ས་ ལ་པོ་ཨ་ནན་ །  ཇིམ་ ིམ་ ི་ ས་ཆེ་བ་ཀ་

མ་ལ།  འ ིང་པ་ གས་པ།  ང་བ་ཨོ་ལ་ཇ་ །  དེ་ག མ་ ི་མ་དེ་བ ན་མོ་ཡེ་ཀ་ཐས་ ་ཡིན།  

སེ་ཆེན་ ལ་པོའི་གདན་སར་ཨོ་ལ་ཇ་ ་ ལ་པོ་བ གས།  གས་པའི་ ས་ཆེན་བ་ཧ་ཤང་ ལ་

པོ་ ས་པའི་མཚན་ ར་ ག་ ལ་པོ།  ང་བ་ཨ་ཡི།  བར་བ་ ལ་པོ་ ས་པའི་མཚན་ ་ཡན་

ལ་པོ།  དེའི་ ས་སི་ཏི་ཕ་ལ།  ལ་པོ་ ས་པའི་མཚན་གེ་གན་ ་ ལ་པོ།  ར་ ག་ ་ ལ་པོ་

ས།  ་ཤ་ལ་ཡིན།  བར་ ་ ལ་ ་ཀ་མ་ལའི་ ས།  ཡེ་ ན་ཐི་ ན་ ིས་ ལ་པོ་ ས།  དེའི་

ས་ར་ ི་ཕག  དེ་ལ་ ་ཤ་ལའི་ ་བོ་ཐོག་ཐི་ ར་ ིས་བཙད་ནས།  ལ་པོ་ ས་པའི་མཚན་ཇ་

ཡན་ ་ ལ་པོ།  དེའི་གདན་སར་ ་ཤ་ལ་ ལ་སར་ཞག་བ ན་བཞག  འདས་པའི་མཚན་ ་

ན་ ་ ལ་པོ།  དེའི་མལ་ ་ཁོང་རང་གི་ ས།  ཐོ་གན་ཐི་ ར་ ི་ ལ་པོ་ ས།  འདས་པའི་

མཚན་ ར་ ན་ ལ་པོ།  དེའི་ ས་མལ་ ་ཐོ་གན་ཐི་ ར་ ི་ ས།  རིན་ཆེན་དཔལ་ ལ་པོས་

གདན་ས་ ས།  དེའི་མལ་ ་ཐོ་གན་ཐི་ ར་ ི་ ས།  ཨ་ ་ཤི་དྷ་རའོ།  །དེ་ནས་ཅིག་ ང་ནས་

ལ་ས་ ་ལ་ཤོར་བའོ།  །བོད་ ོགས་ ་བ ོས་པའི་ ལ་ ་ཚང་གི་ ད་ལ།  སེ་ཆེན་ ི་ ས་ལ་

ོག་ཆེ།  དེའི་ ས་ཐི་ ར་བོ་ག  དེའི་ ས་ཆེ་ཤོས་ ལ་ ་ཆོས་དཔལ།  ང་ཤོས་ལ་བོད་གན།  

ཆོས་དཔལ་ ི་ ས་ཆེ་ཤོས།  བཟང་པོ་དཔལ།  དེ་འོག་ཐོ་བ་དཔལ།  དེ་འོག་ཡེ་ཤེས་དཔལ།  དེ་

འོག་རིན་ཆེན་དཔལ།  ལ་བོད་གན་ ི་ ས་ ལ་ ་ར ྣ།  ཐོ་བ་དཔལ་ ི་ ས་ཆེ་ཤོས་དཀོན་མཆོག་ 

དཔལ།  ང་ཤོས་ ྙ་དབང་།  ་ལའི་ ས་ཀ་མ་ལ་དང་།  དྷ་ ་ཕ་ལ་གཉིས་སོ།  ། ལ་ ་ ང་

ངོས་པའི་ ད་ལ།  ་ འི་ ས་ཨེ་ཆེན་གོ་དན།  དེའི་ ས་ ལ་ ་འཇིང་ ག  དེའི་ ་བོ་ཡེ་ ན་

བོ་ག   དེའི་ ས་ནམ་བ་ལ།   དེའི་ ས་འཁོར་ལོ།   དེའི་ ས་འབིག་ཐི་ ར་ཡིན་ནོ།  ། 
བ ད་པ་ཤར་ འི་ཕག་ཚང་ ལ་པོ་ ང་ གས་ནི།  འི་ ི་དཔོན་ཅིག་གི་གཡོག་ ་

ཤིང་བཟོ་བ་ཅིག་ཡོད་པ་དེ།  འཆི་ཁ་ ་ལ་ཁ་ཆེམས་ ་ངའི་རོ་ ར་ཐག་མ་ཆད་བར་ ་ ར་ལ་

སོང་།  དེ་ ར་ཐག་ཆད་པར་ ེག་ལ་ ས་པ་ཕག་ཚང་གི་ནང་ ་ ག་དང་།  མི་ ད་འཕེལ་ཞིང་

བ ན་པ་ཆེ་བར་ཡོང་ཟེར་ནས།  དེ་བཞིན་ ས་པས་ ི་དཔོན་དེ་རབས་ཆད་པའི་ ལ་སོ་ཁོས་

བ ང་ཞིང་།  ཧོར་ལ་ངོ་ལོག་ ས་ཏེ་འཐབ་པས།  ཁོ་ ལ་ཏེ་ ལ་སར་ ང་བ་ནི་ཐོས་ཙང་ ལ་

པོའོ།  །ཏས་མིན་ ལ་པོ་ཞེས་ ་ཡང་ གས་སོ།  །དེའི་རིང་ལ་ཞིང་བ ་གཉིས་མངའ་འོག་ ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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འ ས་ ད།  རིའི་ ི་ན་ཡོད་པ་ནི་མི་གཏོགས་སོ།  །དེའི་གདན་སར་ཡིན་ལོ་ ལ་པོས།  ་བོ་ལ་

བ ད་ནས་ ལ་པོ་ ས་པའི་རིང་ལ།  ཞིང་བ ་ ག་ ་ ར་ ད།  དེའི་མལ་ ་ ང་ཤིང་ ལ་པོ།  

དེའི་མལ་ ་ ོན་ཏི་ ལ་པོ་ ེ།  དེ་ལ་ད ང་དམར་ཅན་ ང་ཟེར་རོ།  །དེ་གཉིས་ ི་རིང་ལ་ཞིང་

བཅོ་བ ད་ ་ ར་ ད་དོ།  །དེའི་གདན་སར་ཅན་ ང་ ལ་པོའོ།  །བཀའ་ ང་མི་མ ན་པ་ནི་

མང་ལགས་ ང་།  ། ལ་རབས་ ་ ར་འ ེང་འ ་ ེབ་ལེགས་འདི།  ། ང་ ག་ ོ་ ོས་ ལ་

མཚན་བདག་ཅག་གིས།  ། ར་མེད་གསར་ ་ལེགས་བ ས་འཐད་དོ་ མ།  །བར་ བས་ ི་

ཚགས་ ་བཅད་པའོ།།  །། 

 

༼ ོན་པའ་ིབ ན་པ་དར་ བ་བཤད་པ། ༽ 

   

གཉིས་པ་བ ན་པ་དར་ བ་དངོས་ལ་བཞི་ ེ།  དང་པོ་དར་ ལ།  བར་ ་ བ་ ལ།  ཐ་

མར་ ས་ ལ་ལོ།  །དང་པོ་ནི་ ི་དང་ ེ་ ག་གཉིས་ལ།  ིར་ཚ་ལོ་དཔག་མེད་ ི་ ས་ལ་སོགས་

ཚ་དམིགས་རེར།  ་གཤེན་ ིད་པ་ག མ་ ་འཚགས་པ་རེ་ ོན་ཞིང་།  གང་ལ་གང་འ ལ་ ི་

བོན་ ོ་མཐའ་ཡས་པ་ག ངས་པའི་ལོ་ ས་ནི།  འདིར་བཤད་ ིས་མི་ལང་ངོ་།  །གཉིས་པ་ནི།  

ེ་ ག་ ་ ོད་ ན་བ ་བའི་ ོན་པ་འདི་ཉིད་ ི་བ ན་པ་དར་ ལ་ལ་གཉིས་ཏེ།  ལ་ཁམས་

ི་ལ་དར་ ལ་དང་།  བོད་ཁ་བ་ཅན་ ་དར་ ལ་ལོ།  །དང་པོ་ནི་ ོན་པ་ཞལ་བ གས་པའི་

ས་ །  ལ་ཁམས་མང་པོར་བ ན་པ་བཞག་ཅིང་ ེལ་ ལ་གོང་ ་བཤད་པ་དེའོ།  ། ་ངན་

འདས་ནས་དར་ ལ་ནི།  བདལ་འ མ་ལས།  ོན་པ་ ་ངན་འདས་ ེས་ན།  ག ང་རབ་འདི་

མས་ ང་ ོ་ ོགས་ ་འ ང་བར་འ ར་རོ།  །དེ་ནས་ཤར་ ་འ ང་ངོ་།  །དེ་ནས་ ང་ ་

འ ང་ཞེས་པས།  ང་ ོགས་ནི་བོད་ཁ་བ་ཅན་ནོ།  །མདོ་འ ས་ལས།  མཐར་ནི་ང་ཡི་བ ན་པ་

འདི།  །མང་ལ་ ས་པའི་བོན་ ེ་དང་།  ། ང་ལ་འ ས་པའི་བོན་ ེ་དང་།  །གསང་ལ་ཟབ་བའི་

བོན་ ེ་ མས།  ། ་ ལ་ ་ ལ་མི་ ལ་ །  །བ ད་ནས་འ ང་ཏེ་དར་ ས་སོ།  །ཞེས་དང་།  

ོན་པ་འདས་ནས་མི་ལོ་ཉི་ ་ ་བ ད་ནས།  ་བོན་ཡོངས་ ་དག་པ་དང་།  ་བོན་ཡེ་ཤེས་

ིང་པོ་དང་།  ལ་གཤེན་མི་ ས་བསམ་ལེགས་ ིས་བོན་ མས་འོལ་མོ་ ིང་ ་ ང་།  ོན་པ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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་ངན་འདས་ ེས་ །  །འོལ་མོ་ ིང་ ་བོན་ མས་འ ས།  །ཞེས་པས།  ད་པར་ ་ཡང་གསང་

གས་ མས་ནི་ ོན་པ་འདས་ ེས་ཡོངས་ ་དར་ཞིང་།  ིར་ཡང་ ་ འི་ ལ་ ་འཕོ་འ ར་

ཤས་ ང་ལ།  མི་ཡི་ ལ་ ་འཕོ་འ ར་ཤས་ཆེ་བས།  དར་ཅིག་བ ན་པ་མིའི་ ལ་ ་ཆ་འ ་བ་

ལ༑  ་ འི་ ལ་ནས་བ ད་དེ་དར་བར་བཤད་དོ།  །མདོ་ལས།  གཤེན་རབ་ ་ངན་འདས་ ེས་

་ག ང་སོབ་ ་ཆོ་ ེམ་ ག་གིས་བཀའ་ལ་བ ེན་ནས་རིགས་པས་མང་པོར་ ེ།  ་ཆོ་འདས་

ནས་མཁས་པ་རིམ་པས།  ོན་པའི་བཀའ་ལ་ ོབ་དཔོན་བཀའ་ཡིས་བ ེན་ནས་མང་པོར་ ེ་

ཞིང་ཡོངས་ ་ ་ཆེར་ ིས་པས་ ང་།  ཞེས་པས།  ་ཆོ་འདས་ན་མཁས་པ་རིམ་པས་ལོ་ ཱ་

ངས་ནས་ ོགས་མཚམས་ ན་ ་བ ར་ཅིང་ ེལ།  ཞེས་སོ།  །མདོ་འ ས་ལས་ ང་།  དེ་ནས་

འོལ་མོ་ ང་རིང་ ་བཀའ་དང་ ེས་ ་བ ན་པའི་བོན་ལོ་ ཱ་བ་མི་ ག་གིས་ག ང་ ང་ ་ ད་

ལས།  རང་རང་ ལ་ ་ ད་རིགས་སོ་སོར་བ ར།  དེ་ཡང་ ག་གཟིག་ལོ་ ཱ་དེ་ད ་ཚ་ ་ཧེ་

དང་།  ཞང་ ང་ ི་ཐོག་ ར་ཙ་དང་།  མ་པ་འ ་ཧི་ལིང་ ར་ལེགས་དང་།  ་གར་ ་བདག་

གས་ ོལ་དང་།  ་ནག་ལེགས་ཏང་ ང་པོ་དང་།  ོམ་ལ་གསེར་ཐོག་ ེ་འ མ་མོ།  ཞེས་

སོ༑  ༑ག ང་སོབ་ ་ཆོའི་ ང་ ་ཤེས་པའི་ ད་ ངས་པའི་མཁས་པ་ཆེན་པོ།  འཛམ་ ་ ིང་གི་

ན་ ག་པོ་དེ་དག་གིས།  ་འ ལ་ ི་ཞབས་དང་ ན་པས།  ་དཀར་ནག་ ོམ་ ག་གཟིག་

བོད་དང་ཞང་ ང་ལ་སོགས།  ད་རིགས་ མ་བ ་ ག་ ར་བོན་ ི་ ད་ ་བ ར་ཞིང་ ེལ་

ནས་དར་བའོ།  ། 

གཉིས་པ་བོད་ ལ་ ་དར་ ལ་ལ་བཞི་ ེ།  ས་གང་གི་ཚ་དར་བ།  ལ་གང་ ་དར་བ།  

ལ་གཤེན་གང་གི་རིང་ལ་བོན་གང་དར་བ།  ལ་ཇི་ ར་དར་བའོ།  །དང་པོའི་ ས་ནི་གཤེན་

རབ་ ི་བ ན་པ་བོད་ ལ་ ་དར་ ་བ་ནི།  གས་ ང་ལས།  བོད་ ་བོན་ ་བ་ནི་ འི་བོན་

མས་ཚ་ལོ་བ ་བའི་ ས་ནས་ ང་།  འ ས་ འི་བོན་ མས་ཚ་ལོ་ད ་བ འི་ ས་ན་ ང་ངོ་།  ། 

དེ་ཡང་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ ིས།  གངས་ཏི་ཙ་མཚ་མ་བང་གསེར་ ག་ ་ ིབས་ཅན་ ་བ གས་

ནས།  འ མ་ཆེན་ ་མེད་ ེ་བཞི་དང་།  བོན་ཐེག་པ་རིམ་ད ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས།  བོན་ ལ་

གཤེན་རབ་ད འི་མངའ་རིས་ ་བ ས།  ཞེས་པས།  བ ་པའི་ ོན་པ་བོད་ ་ལན་འགའ་ ོན་

ནས་དར་བ་ཞིག་གོ  །ཞི་ ོ་ ་འ ེལ་ལས།  དེ་གཉིས་ཚ་ལོ་ད ་བ ་དང་བ ད་ འི་ ས་ ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ང་བར་བཤད་པ་ནི།  ལོ་ ཱ་བ་ མས་ ིས་རབ་ ་དར་བར་ ེལ་བའི་དབང་ ་ ས་པ་ལ་

དགོངས་པའོ།  །གཉིས་པ་ ལ་ནི།  མཁས་བཞི་གབ་འ ེལ་ལ་སོགས་ནས།  མཐོ་ཞང་ ང་ཁ་

ག་གི་ ་མཚམས་ནས་ ང་ ང་ད ལ་མཁར་མན་ཆད།  དམའ་ མ་པ་ ིང་གི་ ིམ་ཤོད་ནས་

ག་ཤེལ་ལེ་ ་ ར་ཡན།  ོ་དོམ་ ོ་ནག་པོ་ གས་མ་ ་ ར་ ན་ཆད།  ང་ལི་ ི་ ང་རིང་

འཇག་མ་ ་ལེན་ ན་ཆད་ ་དར་བར་བཤད་ཅིང་།  ལ་ཁམས་ནི་ ་བཞི་བོན་ ི་ ལ་ཁམས་

་ ས་པར་ག ངས་སོ།  ། 

ག མ་པ་ ལ་གཤེན་ནི་ ས་དེ་ཙམ་ན།  ལ་མང་པོས་བ ར་བ་ ེའི་ག ང་ ད་ནི།  

འཛམ་ ་ ིང་ན་མང་ཞིང་ཆེ་བར་ གས་པའི་མཛས་ ེས་སེང་གེ་འ མ་ ི་ ་བཞིའི་ ད་པ ་ནི་

བོད་ ལ་ན་མེད།  ལ་ ིམས་མེད་ ང་བོན་ ིམས་དར་ལ་ ས་པས།  བོད་ཁམས་བདེ་ཞིང་

ིད་དེ།  གཤེན་ནམ་མཁའ་ ང་བའི་མདོག་ཅན་བོད་ན་བ གས་པའི་ ས་སོ།  །ཞེས་བ གས་

ང་ལ་སོགས་ནས་ག ངས་ཏེ།  ཚ་ལོ་བ ་བའི་ ས་ཡན་ཆད་དེ།  དེ་ནས་བོད་ ི་ ེ་ལ་ ་བ་ནི།  

མས་མ་ལས།  མང་པོས་བ ར་བའི་ ལ་ ད་ལས།  འ མ་ ག་ ེད་དང་བ ་ག མ་སོང་བའི་

ས་ །  བས་སེང་གི་ ས་ གས་པ།  བོད་ ི་ ལ་ ་ མ་ ་བོ་ ་ ས་དང་།  དགེ་ ་བོན་པོ་

ལ་སོགས་ཤེས་པ་ཅན་བ ་གཉིས་ ི་བོན་པོས་མཚན་ ས་ ས་གསོལ།  ལ་པོར་ ང་བ་ནི་

གཉའ་ ི་བཙན་པོའོ།  །ཞེས་པ་དང་།  བ གས་ ང་ནས།  དེའི་གོང་ ་ནམ་མཁའ་ ང་བ་

མདོག་ཅན་བོད་ ་བ གས་ནས།  ལ་ ིམས་མེད་ ང་བོན་ ིམས་བ ང་བས།  བོད་འདིར་

ལ་པོ་བས་ ང་བོན་པོ་ ་ཞེས་ འོ།  །འདི་ནས་ཆབ་ ིད་འཛན་པའི་ ལ་པོ་རེའི་རིང་ལ།  ་

ཐབས་ ི་གསས་མཁར་རེ།  ་ ང་གི་གཤེན་པོ་རེ།  འ ེན་པའི་དཔོན་གསས་རེ།  བཀའ་ཡི་ལོ་

པཎ་རེ།  གས་དམ་ ི་བོན་ ོ་རེ་ཡོད་པར་བཤད་པ་ལ།  ་མ་ག མ་གོང་ ་བཤད་ཚར།  གཉའ་ 

ི་བཙད་པོའི་རིང་ལ།  འི་བོན་ཤེས་པ་ཅན་བ ་གཉིས་དར་ཏེ།  མགོན་ཤེས་ ་བོན།  གཡང་

ཤེས་ ་འདོད།  འ ོ་ཤེས་ ད་གཏོང་།  འ ར་ཤེས་ ིད་གཤེན།  གཙང་ཤེས་སེལ་འདེབས།  ོལ་ 

ཤེས་ ་བོན།  ཕན་ཤེས་ ན།  ོས་ཤེས་ ིས་མཁན།  ་ཤེས་གཏོ་ད །  ིང་ཤེས་ཤ་བ།  འ ར་

ཤེས་ཇ་ཐིག  འ ོ་ཤེས་འ ལ་བོན།  དེ་ མས་ལ་ཤེས་པ་ཅན་བ ་གཉིས་ ་བཏགས་པ་དར་

རོ༑  ༑ཞེས་ མས་མ་ནས་ག ངས་སོ།  །བ གས་ ང་ལས།  དེས་གཤེན་ནམ་མཁའ་ ང་བ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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མདོག་ཅན་ལ་ ི་ ངས་ ི་བོན་ ོར་ ས་ནས་ ོད་པར་ག ངས་སོ།  ། 

ཡང་ མས་མ་ནས།  དེའི་ ས་ ་ ི་བཙད་པོས་བ བ་པའི་དོན་གོ  བ བ་པའི་དོན་ བ།  

ོམ་པའི་དོན་ ོགས་ནས།  ག་གཟིག་ལ་སོགས་པ་འཛམ་ ་ ིང་བའི་ལོ་ ཱ་བ ར།  ཞང་ ང་

མཁས་པ་ཆེན་པོ་བ ་དང་ ་བ ད་གདན་ ངས།  བོད་ ་བོན་ ི་འ ་གནས་ཆེན་པོ་བཞི་བ ་

་ ་བ གས།  ཞེས་སོ།  །དེ་ནས་སེང་ ི་བཙན་པོ་ཡན་ཆད་གནམ་ ི་ ི་ ག་གི་རིང་ལ།  ་མ་

ཆེ་ ག་གི་བོན་དར་ཏེ།  ཕ་ཆེན་ ་ན་མེད་པའི་བོན་དང་།  མ་ཆེན་ ་ན་མེད་པའི་བོན་དང་།  

ཐེག་པ་ ་ན་མེད་པའི་བོན་དང་།  ོད་པ་ ་ན་མེད་པའི་བོན་དང་།  འ ས་ ་ ་ན་མེད་པའི་

བོན་དང་།  དོན་དམ་ ་ན་མེད་པའི་བོན་ མས་དར་རོ།  ། ་བ་དང་ ོམ་པ་དང་འགོག་པ་ལ་

ོམས་པར་ གས་ནས།  ་བའི་འགོག་པ་བ་ མས་དེ་ ས་ལ་ ང་ངོ་།  །ཞེས་པ་ མས་ མས་

མ་ནས་ག ངས་ཤིང་།  འ ེན་པའི་དཔོན་གསས་ནི།  གོང་མ་ཆེ་ ག་ ན་ཀ་བོད་ ལ་ ་

བ གས་པར་མ་ངེས་ ང་།  དེ་དག་གི་བཀའ་ ད་ མས་བ གས་པའོ།  །གོང་མ་ཆེ་ ག་གང་

ཞེ་ན།  གཏིང་ ོག་གི་ ད་ནས།  ཐོག་མར་གསང་བ་འ ས་པ་ ང་ ངས་ ་བཤད་དེ།  ག་ ་

མེ་འབར་དང་།  དེ་གཉིས་ནི་ཚ་ལོ་ ི་བ་ཡན་ཆད་ ི་ ས་སོ།  ། ་གཤེན་ཡོངས་ ་དག་པ་ ་

ག མ་པའི་ །  ལ་གཤེན་མི་ ས་བསམ་ལེགས་ནི།  ལ་མང་པོས་བ ར་བའི་ག ག་ ིའི་ ས་

ཡིན་པར།  མས་མ་རིགས་ ི་འཇིགས་ ོབ་ལས་ག ངས་སོ།  ། ་ བ་ ིང་པོ་ལ་ནི་ག ག་

གཤེན་ ལ་པོ་ཞེས་ ང་ །  ད ར་ ན་ ིམ་ ་ཞེས་ ང་ གས་ཞེས་ ང་དེ་ཉིད་ལས་ག ངས་

སོ༑  ༑ནམ་མཁའ་ ང་བ་མདོག་ཅན་ནི།  ཚ་ལོ་ ོང་པའི་ཚ་འཛན་ ང་ཡིན་ནོ།  །ཁ་ཅིག་གིས་

གསང་འ ས་མི་བ ི་བར་ ་ ི་གོང་འོག་ ་ལན་གཉིས་ ་བ ངས་པར་ཡང་བཞེད་དོ།  །བཞི་

བ་ ལ་ཇི་ ར་དར་བ་ལ་གཉིས།  ་ ད་བ ར་ ལ་དང་།  གཏན་ལ་ཕབ་ ལ་ལོ།  །དང་པོ་ནི།  

འཛམ་ ིང་ ན་ ག་གིས་མཁས་པ་མི་བཞི་ལ་བ ད་པར་མདོ་ ེ་ ན་ནས་བཤད་པ་དེའོ།  །ཞི་

ོ་ ་འ ེལ་ལས།  ཞང་ ང་ ོང་ ང་མན་ཆད་ ིས་ ་ཆོ་ ེམ་ ག་གི་ཞབས་མ་ཟིན་ཡང་།  ་

ཆོའི་ ོབ་མ་བ ་ག མ་ ིས་ཟིན་ཞེས་སོ།  །དེ་ལ་བོན་འ ལ་བའི་ཆ་འཛན་པའི་གཤེན་པོ་ཡང་།  

དང་པོ་ནི།  ད ་ཙ་ ་ཧེ་སེམས་ཉིད་ ི་ ན་དང་ ན་པས།  མཚན་ ན་ ེ ་བཞིའི་ཞལ་མཐོང་

ནས།  དད་པ་ ེས་ཏེ་དག་པ་ ང་ ངོ་ཆིག་ ོགས་ ་མཛད་དོ།  །དེ་ནས་ ང་ ོང་ ི་ ེ་འོད་པོ།  



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ང་ ོང་ ང་ ང་ག ག་ ད།  ང་ ོང་ཐང་བ་ཡིད་རིང་།  ང་ ོང་ གས་དཀར་ཡེ་ཤེས།  

ང་ ོང་ ང་ མ་ཡེ་ཤེས།  ང་ ོང་འོད་ ་གསལ་འབར།  དེ་ནས་ ང་ ོང་ ་འ ལ་ཡེ་ཤེས་

་འ ལ་ ི་ཞབས་དང་ ན་པས།  ད་རིགས་མི་མ ན་པའི་ ལ་མང་པོར་ ོན་ནོ།  །དེ་ཡན་

ཆད་ ག་གཟིག་གི་མཁན་བ ད་ ི་རིམ་པའོ།  ། 

དེ་ནས་ཞང་ ང་གི་ ལ་ ་ཡེ་ཤེས་ ལ་ ིམས།  ང་ ོང་ག ང་ ང་ ལ་ ིམས།  ང་

ོང་ག ག་ ད་ ལ་ ིམས།  ག་ ང་ག ག་ ད་ ལ་བ།  དེ་ མས་ནི་ཞང་ ང་གི་མཁན་

བ ད་ ི་རིམ་པའོ།  །དེ་ལས་བོད་ ི་མི་གཉིས་ ིས་ ངས་པ་ནི།  ཡ་གོང་ཡེ་ཤེས་ ལ་བ་དང་།  

ཕམ་ཤི་དཔལ་ ི་དབང་ ག་གོ  །ཡ་གོང་གི་མཁན་ ་ ེ་བ ན་རབ་གསལ།  ཕམ་ཤིའི་མཁན་ ་

ཅོ་བ ན་ཡེ་ཤེས་སོ།  ། ེ་ཅོ་གཉིས་ཀ་ལ་ ལ་ ིམས་མནོས་པ་ནི།  ་ཟི་གསལ་བཟང་ཡིན་ཏེ།  

འ ལ་ ིམས་ ི་བ ན་པའི་མདོ་བ ང་ཞིང་།  དེ་ཡན་ཆད་ལ་བོད་དང་ཞང་ ང་ན་འ ལ་

ིམས་ ི་བ ན་པ་རབ་ ་དར་རོ།  །ད ས་ན་ཡང་དེ་དག་གི་ ད་ ་འ ང་ངོ་།  །ལི་ ་ ག་

རིང་གིས་ ག་གཟིག་གི་ ལ་ན་རང་འ ར་ ་བ ར་ཏེ།  དེ་ཉིད་ད ང་ལོ་ ོང་དང་ ་བ འི་

ས་ན་ ག་གཟིག་ནས་བོན་ ི་ཡང་བ ད་ ི་ ག་གཅིག  ང་ ང་ཀང་ཀ་ ་ ོད་ ར་ ་ལ་

བཀལ་ནས།  ོ་ཐེབས་གཅིག་གིས་ཏི་ཙ་ ་ཕེབས།  དེ་ནས་ ོ་ཐེབས་ཅིག་གིས་བསམ་ཡས་ ་

ཕེབས།  ལ་པོའི་ ་མཆོད་མཛད།  ཅེས་ཡང་ ེའི་ལོ་ ས་ལས་ག ངས་སོ།  །དེ་ཡང་ཁ་ ང་

དཀར་ནག་ ་ག མ་ལས།  ཀང་ཀ་ ་གར་ ལ་ ་ ལ་ ན་ཅགི་གི་ ལ་ ་བབས།  ་བདག་

གས་ ོལ་ ང་།  ང་ ང་ ་ནག་ ལ་པོའི་ ག་ ་བབས།  ལེགས་བཏང་ ང་བོར་ ང་།  ་

ོད་ཞང་ ང་ ལ་ ་བབས།  ཞང་ ང་ ེ་བ ད་ ལ་ ་བོན་ ི་ཆར་བབས་སོ།  །དེའི་ཚ་

མཁས་པ་མི་བཞིས་བ ར་ཅིང་གཏན་ལ་ཕབ་ནས།  མ ་ཆེན་མི་ད ས་བ བས་ཤིང་ཉམས་ ་

ངས་ཞེས་པས།  དེ་དག་ མས་ལ་ཡང་ ་དཀར་ནག་གི་བོན་ ོར་དང་།  ཞང་ ང་གི་བོན་ ོར་

་ གས་པར་ ང་།  ར་ འི་ཁལ་ མས་བོད་ ་ཕེབས་པའོ།  །འ ལ་བའི་ ང་དང་ ེ་ ོད་ཁ་

ཅིག་ནི།  ་འ ལ་ཡེ་ཤེས་ ིས་ ག་གཟིག་ནས་ཞང་ ང་ ་བ ར་བར་འ ལ་བ་ ིང་ གས་

ལས་བཤད་དོ།  །འ ལ་བ་ ོད་ གས་ནི།  དར་ར་ ི་ ་ ་བས་ ག་གཟིག་ ལ་ནས་འོང་ཞེས་

གས་སོ།  ། 



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
 
 

  ‐ 411 ‐

བོན་ཤས་ཆེ་ནི་ ག་གཟིག་ནས།  ཞང་ ང་།  དེ་ནས་བོད་ ་བ ར་ཏེ།  ད ་ན་ཞང་ ང་

གི་ ད་ ་ ོས་པ་དེའོ།  ། ་འ ེལ་ལས།  ་བ ར་ ད་མི་གཅིག་པ་ མ་བ ་ ག་ །  ེ་ ག་

ི་ ག་འ མ་ལས་ཀ་པི་ཏ་ འི་ ད་ལས།  སངས་ ི་དག་པར་ ག་གཟིག་ ད་ལ་བ ར།  ག་

གཟིག་ད ར་གོ་དག་པ་ལས།  ཞང་ ང་ ་བ ར།  ཞང་ ང་ཏི་ཀ་ ་སེ་དག་པ་ལས།  བོད་ ད་

་མངོན་པར་གསལ་ ེད་ ི་ཞལ་ ེ་ནས།  ཞེས་པ་ ་ འོ།  །བདལ་འ མ་ལས་ ང་།  ལ་ ེ་

མ་ལ་ག ང་ ང་ཚལ་ །  ཞང་ ང་ ོང་ ང་གིས།  བོད་ཤ་རི་ད ་ཆེན་ལ།  བོན་ ི་ ེ་བཤད་

ཅིང་བ ར་ཞེས་སོ།  །ལོ་ ས་ཁ་ཅིག་ནས།  ང་ ང་ད ལ་མཁར་ ི་ ོགས་བཞི་ནས།  ད་

རིགས་ ང་བཞི་ཡ་བ ད་ཡོད་པ་ལ་ཞང་ ང་ ེ་བ ད་ཅེས་ ་ ེ།  ེ་བ ད་ ི་ ་མཚམས་ནི་

ང་ ང་ད ལ་མཁར་ཡིན་པས།  དེའི་ ོགས་བཞི་ནས་མཁས་པ་མི་བཞིས་ ་འ ར་ ི་ལོ་ ཱ་

བ ར་བར་བཤད་དོ།  །དིང་སང་ནི་དེ་དག་གི་ ལ་ཁམས་ཤས་ཆེ་བོད་ ད་ ་ ་བར་འ ག་ ེ།  

ི་ ོང་གི་རིང་ནས་ཞང་ ང་བོད་ ི་མངའ་འོག་ ་བ ག་པས་སོ།  །བོད་ ི་ཡི་གེ་ཡང་དེ་བཞིན་ 
༑  དག་པ་ འི་ཡི་གེ་སཾ་ ི་ཏའམ་ ག་གཟིག་ ངས་ཡིག་ ་བ ར།  ག་གཟིག་གི་ ངས་ཡིག་

ཞང་ ང་ག་ིཡིག་ ན་ ་བ ར།  ཡིག་ ན་ལ་ ར་ ག་ ་བ ར།  དེ་ལ་ ར་ཆེ་ ང་ ་བ ར།  

ར་ཆེན་ལ་ད ་ཅན་ནམ་གཟབ་ ་བ ར།  ར་ ང་ལ་འ ་མར་ ར།  ཡིག་ ་ནི་འ ་མ་ལས་

བ མས་ཞེས་ གས་སོ།  ། ེ་བ་ཁ་ཅིག་ན་རེ།  བོད་ཡིག་ནི་ ོང་བཙན་ མ་པོའི་རིང་ལ།  ལོ་ ཱ་

བ་ཐོན་མི་ས་བྷོ་ཏས་མཛད་དེ།  བོད་ ལ་ ་མགོ་ནག་མི་ ིད་ན།  ་གར་ ི་ཡི་གེ་ལ།  ཅ་ཆ་ཇ་

ག མ།  ཞ་ཟ་འ་ག མ་དང་ ག་མེད་པས།  ཟ་ཟ་ཧོར་ ལ་ནས་བཙལ་ལས་སོགས་ཟེར་བ་ནི།  

བཞད་གད་ ི་གནས་ཡིན་ཏེ།  བོད་ ལ་ ་མགོ་ནག་གི་མི་ ིད་ནས།  བ ན་པའི་བོན་ཡོད་པ་

ལ༑   ཡིག་འ ་ ག་པོ་དེ་བོད་ལ་མེད་པ་ཡིན་ནམ།   གཞན་ནས་བཙལ་དགོས་པ་ཅིའི་ ིར་རོ།  ། 
ོང་བཙན་ ི་བཀའ་ཆེམས་ལ་སོགས་ནས།  ་གར་ ད་ ་ཨེ་ཀ  བོད་ ད་ ་གཅིག་མ་

བ བ་ནས།  བོད་ཡིག་གི་ཅ་བ ག  དྷར་མ་ལ་ཆོས་ ས་པས་མ་བ བ་ནས་ཆ་བ ག  ལོ་ཀའི་

་ལ་འཇིག་ ེན་མ་བ བ་ནས་ཇ་བ ག  ན་མ་ལ་ཞེས་པ་མ་བ བ་བས་ཞ་བ ག  བོད་ ད་ 
་རིང་ ང་མ་བ བ་པས་ར་བ ག་ཅེས་པས།  དེ་དག་མ་གཏོགས་པ་ ་གར་ ི་ཡི་གེ་ཡིན་པར་

འདོད་པ་ཡང་།  མངོན་ མ་ ིས་འགལ་ཏེ།  ད་ ་ ་གར་ ི་ཡི་གེ་ཡོད་པ་ མས་དང་།  བོད་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
   

  ‐ 412 ‐

ཡིག་ མས་ ་ག གས་བ ན་བཅས་པ་མི་མ ན་པར་འ ག་པའི་ ིར་རོ།  །མ་ ད་ གས་ ེ་ཉི་

མ་ལས།  ་བོད་ཡི་གེ་གཏན་ནས་མི་འ འོ།  ། ི་བོ་ཧཾ་སོགས་བོད་ཡིག་དངོས།  ་གར་ཡི་གེ་

བོད་ལ་འ ར་མི་ ིད།  འི་ཡི་གེ་ཨ་ནི་མི་རོ་བ ིགས་པ་འ །  ཧ་ ་བམ་སོགས་ནི་མི་དགེ་བའི་

ངག་ཅེས་སོ།  ། ཾ་ཅེས་པ་ནི།  ་ ད་ །  ་ངན་ནམ་ ་འབོད་ ི་ ་ ད་ཡིན་པར་བཤད་

པའོ།  །ཁ་ཅིག་ན་རེ།  བོན་ ་བ་གསར་བཟོ་ཡིན།  ་ བ་པའི་ ས་ ་བོན་མེད་པས།  བ ན་

པ་ཆོས་ ་ཞེས་པ་ཡང་།  བ་པས་ག ངས་པའི་གསེར་འོད་ལས།  བོན་པོ་ ་ ་ཅན་དང་ཅེས་

པའི་ ང་ཡང་ངེས་མེད་ ོགས་མེད་ ་འ ར་རོ།  །པད་འ ང་གི་ཞལ་ནས།  ་གར་ཆོས་ མས་

བོད་ ་བ ར་བའི་ཚ།  ། ་གར་ཡི་གེ་བོད་ ་བ ར་མ་བ བ།  །ཀ་ཁ་ མ་ ་བོན་ལ་དཔེ་ ་

ངས།  ། ་ཡི་མཚན་ མས་འ ང་བའི་ ་ལས་ ངས།  ། གས་ མས་མ་བ ར་ ་གར་རང་

སར་བཞག  །ཅེས་སོ།  །དེས་ན་ཡི་གེ་འདི་དག་དང་པོ་སངས་ ས་ ིས་མཛད་དེ།  མདོ་ལས།  

ཡིག་འ ་ མ་ ས་བོན་ ིས་ཁོག་ ང་ བ།  །མགོ་ཡི་ལམ་ ངས་ཤད་ ིས་མདོ་ཡང་བཅད།  ། 
ཚག་གིས་བར་ ེ་མི་འ གས་གསལ་པར་ ོམས།  ། ག་འ ེང་ན་རོ་ཞབས་ ་ཡ་ ་ཡིས།  ། བས་

ོར་དོན་ ་ཡན་ལག་ ས་པར་བཏགས།   །ཞསེ་སོ།  ། 
གཉིས་པ་གཏན་ལ་ཕབ་ ལ་ནི།  དར་ཞིང་ ས་པའི་ གས་ ིས་བོན་ ི་འ ་གནས་ཆེན་

པོ་ མ་ ་ ་བ ན་འཕེལ་བ་ནི།  ་འ ེལ་ལས།  ད ས་ ་ན་འ ་ཞིང་གནས་པ་བ ་ག མ།  

གཡོན་ ་ན་བ ན།  གཡས་ ་ན་བ ད།  ་ལག་ན་ད ་ ེ་ མ་ ་ ་བ ན་ཡོད་དེ།  ད ས་

འི་བ ་ག མ་ནི།  ངན་ལམ་རལ་ག མ་བོན་ ི་འ ་འཚགས་གནས།  །འདམ་ཤོད་ ར་མོ་

བོན་ ི་འ ་འཚགས་གནས།  །འཕན་ ལ་ ག་དཀར་བོན་ ི་འ ་འཚགས་གནས།  མལ་ ོ་བ་

རབ་བོན་ ི༴  ན་ ི་ ག་མར་བོན༴  ཧོས་པོ་རི་ཐང་༴  ་ས་ཡེར་བ་བོན་ ི༴  མ་ ི་རེ་གད་

བོན་ ི་གནམ་མཚ་དོ་རིང་བོན༴  ོད་རོས་ ང་ག མ་བོན༴  ིད་ཤོད་ ང་ནག་བོན༴  རེ་ ང་

ཤ་མཐའ་བོན༴  མགོན་གོན་ ལ་མོ་ཁ་དང་བ ་ག མ་མོ།  །གཡོན་ འི་འ ་གནས་བ ན་ནི།  

འོལ་ཀ་ ག་ཅིག་བོན་ ི་འ ་འཚགས་གནས།  ཉང་ ང་ཤིང་ནག་བོན༴  ད ེ་ ང་གང་བར་

བོན༴  ོང་ ལ་ ེ་ ་བོན༴  ཡར་ ང་སོག་ཀ་བོན༴  མ་ཤོད་ཐང་དམར་བོན༴  མལ་ ོ་མཚ་

ཤོད་བོན་ ི་འ ་འཚགས་གནས་དང་བ ན་ནོ།  །གཡས་ འི་བོན་ ི་འ ་གནས་བ ད་ནི།  འོ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ག་ས་ནག་བོན་ ི་འ ་འཚགས་གནས།  ཤང་གི་ཞོང་ཚལ་བོན༴  ད་ ི་མཁར་ག ང་བོན༴  

་ནག་ ང་ ་བོན༴  འཇད་ ི་ ་མཁར༴  ང་ ་ ོས་ ས༴  ང་གི་ ེར་ ག་བོན༴  ཟང་ཟང་

་ ག་བོན་ ི་འ ་འཚགས་གནས་དང་བ ད་དོ།  ། ་ལག་གི་འ ་གནས་ད ་ནི།  ཉང་ ོད་

ག་མཚལ་བོན་ ི་འ ་འཚགས་གནས།  ་འགོ་ ་རིང་བོན༴  མཁར་ཆེན་ ག་དཀར༴  མཚ་

་ ིས་ ང་བོན༴  གཉེན་ ེ་ཐང་ཤོད༴  ོམ་པ་ཁ་ ་བོན༴  རག་ཟ་ ང་ མ༴  མང་དཀར་མདོ་

ག་བོན༴   ་ ལ་ ང་ཐང་བོན་ ི་འ ་འཚགས་ ས་པའི་གནས།   ཞེས་སོ།  ། 
བ གས་ ང་ལས།  དེ་ མས་ནས་བ གས་པའི་གཤེན་པོ་ ག་ ་ ་བ ན་ ང་ཞེས་པ་

ནི༑  བ་པ་ཐབོ་པའི་གཤེན་ད །  མཁས་པ་མ་ིད །  མ ་བོ་ཆེ་མི་ད །  བོན་ཆེན་བཞི་བ ་ཞེ་

གཉིས་དང་ ག་ ་ ་ད ་བཤད་པའི་གཉིས་མཚན་ ག་ཡིན་པར་ཟད་དོ།  །དེ་ཡང་ བ་པ་

ཐོབ་པ་ད ་ནི།  མངའ་བདག་ བ་པའི་གཤེན་བ འི་ཤད་ ་ར་ ག་པ་མ་གཏོགས་པ་ད ར་

བཤད་དོ།  །མཁས་པ་མི་ད ་ནི།  ཞང་ ང་ ོང་ ང་མ ་ཆེན།  སེ་བོན་ཤ་རི་ད ་ཆེན།  མེ་ཉག་ 
ེ་ཚ་མཁར་ ་ ང་།  ེ་ ིམ་ཚ་ ་ ང་ ེ་མཁས་པ་མཁས་པ་མི་བཞི།  ག་གཟིག་ཟ་རིང་མེ་

འབར།  ་གར་ ་བདག་ གས་ ོ།  །མཁས་པ་ད་མི་ཐད་ཀ ེ  གེ་སར་ མ་པ་ ེ་རིང་།  མ་པ་

་ ངས་གསལ་བཏང་དང་ད འོ།  །མ ་ཆེན་མི་ད ་འོག་ ་ ོན།  བོན་ཆེན་བཞི་བ ་ ་

གཉིས་ནི།  ལ་ ི་ ་འཚ་བ་བ །  ོན་ ི་ ོས་འཆའ་བ་བ །  ་བོད་ ི་མཐའ་ ང་བ་ ོད་

ན་བ ་གཅིག  ད་ན་བ ་གཅིག་གོ  །ཁ་ཅིག་ན།  བོན་ཆེན་བཞི་བ ་ ་གཉིས་ ི་ ང་ ངས་ 

ལ༑  གོང་མ་ཆེ་ ག  ག ང་ ད་བ ་ག མ།  མཁས་པ་མི་བཞི།  མ ་ཆེན་མི་ད ་ མས་ ་

ངོས་བ ང་བ་ནི་མི་འཐད་དེ།  ང་འདི་ན་ ག་ ་ ་བ ན་སོ་སོར་བཤད་པའོ།  །གཞན་ཡང་

མ ་དང་ ་འ ལ་ ན་པ་ན།ི  ཞང་ ང་གི་བོན་པོ་ ང་ ་ཝེར་ ་སངས།  མ་པའི་བོན་པོ་ ི་

༑  གནམ་གཤེན་ཐོག་པ་ཚ།  ་བོན་ཧ་ཧ་གསལ་བ།  ་ ན་ ི་བོན་པོ་ཁ་ ེ་ ག  བོན་པོ་ཁ་

ལ་དང་བ།  ར་ གས་ ི་བོན་པོ་འོད་ གས་འ ག  དེ་ལ་སོགས་པ་མ ་ ལ་དང་ ན་པ་མང་

བར་ག ངས་སོ།  ། 
ཞོར་འ ང་ ་མཁས་པ་ཉི་ འི་ ང་ ངས་གང་ཞེ་ན།  ་ཆེན་ལི་ ་ ག་རིང་།  ང་པོ་

ག་ ་ ན་ག ག  འབྷེ་ཤོད་ མ་ཆེན་པོ།  ་ བ་བཙན།  ཏོ་རེ་མི་བར།  ་ ་ ་འཛན་ཆེན་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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པོ༑  ེ་ ིམ་ཐང་ ང་པོ།  མ་པ་ ་ ་ཆེན་པོ་དང་བ ན་ནི་ ག་གཟིག་གི་མཁས་པའོ།  །འགྷ་

ཧོས་པོ་ ག་འ ལ།  ་ ག་ ་ ེར་ཤག  དཔའ་གོར་དོད་དེ་ ལ་བ།  འཇང་ཚ་འཕན་ ང་།  

ག བ་མ་གཉེར་བཞི་བཙན་དང་ ་ནི་ ་གར་ ི་མཁས་པའོ།  ། ིས་སོ་ཀ་ར་མནོར།  མཁར་ ་

བཞེར་མཆེས་པ།  ་གཤེན་ ིམ་ཐང་ འོ།  །གཤེན་ ན་པ་ནམ་མཁའ་དང་བཞི་ནི།  ཞང་ ང་

གི་མཁས་པའོ།  །བོན་ ོན་གསས་ཆེན།  དབས་ ི་ ང་ ོང་མདོ།  འཁོས་ ི་ ོང་ ལ་པོ་དང་

ག མ་ནི་བོད་ ི་མཁས་པའོ།  །མཁའ་འ ོ་ཅོ་ཟ་བོན་མོ་དང་ཉི་ འོ།  །འདི་དག་ཉི་ ་ནི་ཚང་

མར་མ་ིབ གས་ ང་།  ཁ་ཅིག་དེ་ ས་ནས་བ གས་པའོ།  །དེ་བཞིན་ ་ལོ་པཎ་གཤེན་བ ད་

དང་ཁ་ཅིག་དེ་ ས་ན་བ གས་པ་ ེ།  ང་ ངས་ནི་ མ་པ་ ེ་རིང་དང་།  ཟ་རང་མེ་འབར།  

་ ངས་གསལ་བཟང་།  ད ་ ་ ེར་མེད།  ་ཆེན་ཁོད་ ངས།  ང་ཡར་ ་ཁོད།  ེ་ ལ་ ་

ོམ།  ོན་ ་ ར་དང་བ ད་དོ།  །དེ་ལ་སོགས་དེ་དག་ལས་ ེས་པའི་གཤེན་ ས་ ངས་ལས་

འདས་པའི་ ་ཆེ་ལ་དཔང་མཐོ་བར་བ གས་ཤིང་།  ལ་ཁམས་ནི་བོན་ ི་ ལ་ཁམས་ལ་མངའ་

རིས་ནི་ ལ་པོའི་མངའ་རིས་ཏེ།  ་ན་ ལ་ཆེ།  གོང་ན་གཤེན་གཉན།  བར་ན་ ིམས་དམ།  

འོག་ན་འབངས་ ིད།  འ ེ་ ིན་ཁ་ ིར་ ོན།  བ ན་པ་ག གས་བཞིན་བདལ།  འ ོ་བ་བོན་

ིས་འ ལ།  ལ་ ི་ ་འཚ།  ོན་ ི་ ོས་འཆའ།  ན་བ་གསོ།  ཤི་བ་འ ར།  དད་པ་ཅན་ ་

ོམ་ ིས་འ ེན།  བར་ཆོད་ཚ་ཚ་ ་གཏོར་ ིས་སེལ།  ལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་གསས་ཁང་དང་

མཆོད་ ེན་ ིས་གང་།  དེའི་ ས་ ་ ལ་ ི་གོང་ན་གཤེན་གཉན་པས་ཆེ་བ་ཡིག་ཚང་བ ོད་པ་

ནི༑  ་ལ་གཙགས་ ིན་པས།  ད ་ ་སིལ་མ་ ེ་ ལ་ལ།  བཅད་ཅིང་བ བ་ ་མེད་པ་དང་།  

དར་ལ་སེང་གེའི་དཀར་མོའི་འ ིང་ཐོད་ལ་ ་ ལ་ ོད་ ི་ ེམ་ཕོད་བ གས་པ།  གསེར་ ི་ ་

་དང་།  ག འི་ ེམ་མ ང་དང་།  ན་བཟའ་ད ི་དཀར་དང་ ང་དཀར་ ི་ ག་པ་ལ།  ག་

གཟིག་ ང་ག མ་ ི་གོང་ལག  སེང་གེ་དཀར་མོའི་ག ང་ལ་ཁབ་བཏང་བ།  ཟ་འོག་གི་འབོག་

མ།  ད ལ་དཀར་ ི་ཆག་ ོག་བཏགས་པ།  གསེར་ ི་ མ་པ།  ཤེལ་ ི་འ ིང་དཀར།  གདན་

ཁ་ནས་ཆིབས་ལ་འཛན་པ།  ཆིབས་གོང་ནས་གདན་ཐོག་ ་འབབ་པ་དང་།  ག ང་ལ་གཙགས་

ིན་པ།  གཤེན་ངག་ཚག་ག མ་མ་འ ོན་བར་ །  ལ་ ི་བཀའ་མི་བ ལ་ལ།  ོན་ ིས་ ོས་

མི་འཆའ།  གཤེན་ ་དལ་ག མ་མ་ ངས་ ི་བར་ །  ལ་ ོན་ ིས་ ོ་ ་མི་རོལ།  གས་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
 
 

  ‐ 415 ‐

མཉེས་པའི་ གས་ །  ོང་གི་ ལ་ ལ་པོ་དང་མཉམ།  གཤེན་ལ་བོན་ ་ ེག་ན་ ེག་མཁན་

ིན།  དཀོར་ནོར་བ ས་ན་རང་འ ར་ད ་བ ་འཇལ་གཅལ་བས།  ག ང་ ང་ད ་བ ་ཚལ་

ཞེས་ འོ།  ། ལ་གཡས་ ི་ ་ལ་གཤེན་བ གས།  གཡོན་ ི་ ་ལ་ ོན་བ གས།  ད ས་ ི་ ་ལ་

བཙད་པོའི་གདན།  ངས་ཕལ་པ་ནི་འོག་ནས་བཀའ་ ོད།  བ ན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཤིན་ ་གཉན་

པར་བ གས་སོ།  །དེ་ཙམ་ན་ ་གར་ན་ཆོས་ཡོད།  ་ནག་ན་ག ག་ལག་ཡོད།  བོད་དང་ཞང་

ང་ན་བོན་མེད་པ་གང་ཡང་མེད།  ན་དང་ག ག་ལག་ ང་བོན་ ི་ཆ་ལག་ ་ཡོད་དོ།  །ཞེས་

པ་ མས་བ གས་ ང་ལ་སོགས་མང་པོ་ན་གསལ་ཏེ།  ཤས་ཆེར་གསང་ གས་དར་བ་ཞིག་གོ  །  

གཉིས་པ་ བ་ ལ་ལ་གཉིས་ཏེ།  ལ་པོ་ ི་ མ་དང་ ི་ ོང་གི་རིང་གཉིས་སོ།  །དང་པོ་

ལ་བཞི་ ེ།  ས་གང་གི་ཚ་ བ་པ།  ལ་གང་ ་ བ་པ།  ལ་གཤེན་གང་གི་རིང་ལ་བོན་གང་

བ་པ།  ལ་ཇི་ ར་ བ་པའོ།  །དང་པོ་ནི།  འགོག་པ་ ་ཟི་གསལ་བཟང་དང་བ ན་ན།  ཚ་ 
ལོ་ ་བ ་ ་ད ་བའི་ ས་ཡན་ཆད་ཅིག་ལ་ བ་པར་མངོན་ནོ།  །གཉིས་པ་ ལ་ནི།  བ གས་

ང་ལས།  དེ་ ང་ ་ བ་པ་ལས།  ད ས་མན་ཆད་ ་མ་ བ་ག ངས།  ་འ ེལ་ལས་ ང་།  

ད ས་ ི་ས་ ོར་བོན་མི་ བ་པར་ ོད།  ཅེས་པས།  ཞང་ ང་དང་ མ་པ་མདོ་གམ་ལ་སོགས་ 
་མ་ བ་པར་གོ་བ་ ེ།  དེ་ཅིའི་ ིར་ན།  དེའི་ ས་ན་བོད་ ང་ཕལ་ཆེར་ཞང་ ང་ ལ་པོའ་ི

མངའ་འོག་ ་ཡོད་པ་ཞིག་གོ  །ཁ་ཅིག་འ ལ་བ་ བ་པ་ཡང་འདིའི་ ས་ ་ངོས་བ ང་བ་མང་

ཡང་།  དེ་ནི་འདི་ལས་གོང་ཅིག་ ་ བ་པར་ ིད་དེ།  འ ལ་བ་བོད་ ི་ ལ་པོས་བ བས་པའི་

ལོ་ ས་ ང་མི་གསལ་ལ།  འ ལ་བ་མ་ བ་པ་ནི་ ་འ ལ་ཡེ་ཤེས་ ིས་འདིའི་ ེས་ལ་ གས་ ི་

ག ང་རབས་བ ་ནས་ཁོ་བོ་ཁོད་ ངས་ ན་པར་འ ར།  ཞེས་པས།  ི་ མ་ ི་ ས་ན་ ན་པ་

བ གས་པར་ལོ་ ས་ ན་ནས་ག ངས་པས་སོ།  །ཁ་ཅིག་འ ལ་བ་ ི་ ོང་གི་རིང་ལ་ བ་པར་

འདོད་པ་ནི་མི་འཐད་དེ།  དེ་ནས་ ་ཟི་འགོག་པར་ལོ་བ ད་བ ་བ གས་ནས།  ང་དར་མའི་

རིང་ལ་བ ངས་པར་ག ངས་པ་དང་འགལ་ཏེ།  ལ་རབས་ག མ་པོ་དེ་ ་ཚ་ཡང་ ང་ཞིང་།  

ལོ་བ ད་བ ་ཐེམ་པ་མེད་པས་སོ།  །འོ་ན་ ང་དར་མ་དང་གནམ་ ི་ ི་ ག་བར་ ་ཡང་།  ལོ་

བ ད་བ ་བས་ ང་མང་བར་སོང་ཞེ་ན།  དེ་ནི་ ་ཟི་ཚ་ལ་མངའ་བ ེས་པ་ཡིན་པ་དང་།  འ ལ་ 

བ་ བ་མ་ཐག་ ་འགོག་པ་ལ་བ གས་པར་མ་ངེས་པས་སོ།  ། ང་ཕོར་མའི་གཏེར་བོན་ ན་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ནས།  ི་ མ་ ོང་བཙན་ ི་ ང་ག མ་མཚན་ ི་ ོང་འ ར་བ་ཡིན་པར་བཤད་ཅིང་།  ་ ོན་

་ ལ་ ང་དེའི་ ེས་ ་འ ངས་ནས།  ་ཟི་ཡང་འགོག་པ་ལ་ལོ་ མ་བ ་ནས་སངས་བར་

འདོད་པ་ནི་མི་འཐད་དེ།  དེ་ནི་གཏེར་ ོན་ ོན་ ེའི་གཟིགས་ ང་ཁ་ཅིག་མཆན་ཡིག་ ་

བཏབ་པ་ག ང་ ་སོང་བར་མཐོང་།  རང་གཞན་ ི་ ང་ཐམས་ཅད་ནས་དེ་ག མ་སོ་སོར་

བཤད་པ་དང་འགལ་བས་སོ།  ། ་ཟི་ཡང་དེ་ ར་ན་འ ལ་བའི་ལོ་ ས་ཐམས་ཅད་དང་འགལ་

ཞིང་།  ི་ ོང་མན་ཆད་ ་བ ན་ ིས་ ི་ལོ་ ངས་དང་མི་མ ན་པས་ ིར་རོ།  །འ ལ་བ་ ོད་

གས་ནི།  ི་ ོང་གི་རིང་ལ་ བ་པར་ལོ་ ས་ ན་ནས་བཤད་པ་དེའོ།  །འ ལ་བའི་དར་ བ་

དང་ལོ་ ས་ཁོ་བོས་ ར་ནས་བཀོད་པ་ ར་ཡོད་དོ།  ། ལ་གཤེན་ནི་ ལ་པོ་ ི་ མ་བཙད་པོ་

དང་།  མཁས་པ་མི་བཞི།  གཤེན་ ན་པ་ མས་ ི་ ་ཚའི་ ོད་ ་ བ་པར་མངོན་ཏེ།  བོན་ནི་

་བོན་ ོ་བཞི་མ་གཏོགས་པ་ཕལ་ཆེའོ།  །  

ག མ་པ་ བ་ ལ་ལ་བཞི་ ེ།  བ་པའི་ ་མཚན་དང་།  བ་ གས་དངོས་དང་།  ད ་

གཡོག་ ང་ ལ་དང་།  བོན་ ི་ བས་ ་འ ལ་ གས་སོ།  །དང་པོ་ནི།  མཁས་བཞིའི་གབ་

འ ེལ་ལས།  བོན་ ི་ ོ་མོ་བ ད་ ི་བཞི་ ོང་དང་།  མཚན་མ་ཅན་ ་བཏགས་པའི་བོན་

ཐམས་ཅད་ནི།  ཆད་འགའ་ནི་ ས་ ིས་ བ་པར་ ེད་ལ།  ཆེད་འགའ་ལས་ ིས་ བ་པར་ ེད།  

ཆེད་འགའ་ ེན་ ིས་ བ་པར་ ེད།  ཅེས་པ་ ར།  ས་ ི་འཁོར་ལོ་དབང་བ ར་ནས་ བ་

པར་ཡང་ག ངས་ཏེ།  ་བ འི་ཐ་མ་དེ་ལ་ ག་པར་འདོད་དེ།  ཁ་ཅིག་ནས་ལས་ ིས་ བ་

པར་ག ངས་ཏེ།  ཚའི་དམིགས་ ི་བ་བཞིན་སེམས་ཅན་ ི་ལས་དང་ ོད་པ་དམན་པས་བསོད་

ནམས་ ང་ ་ིབའོ།  །ཁ་ཅིག་གིས།  ེན་ ིས་ བ་པར་ག ངས་པའི་ ང་ནི་མང་ ེ།  ཞི་ ོ་ ་

འ ེལ་དང་ གས་ ང་ནས།  ཆེ་ག མ་དབང་གིས་མེ་འབར་བ་ལ།  ང་ག མ་འ ་མའི་ཤིང་

བ ན་ནས་ཞེས་པས།  ལ་པོ་དབང་ཆེ།  བོན་པོ་མ ་ཆེ།  ོན་པོ་ ོས་ཆེ་བས།  ཆེ་ག མ་ ེགས་ 
པ་མེ་འབར་བ་ ་ འི་ ེང་ །  ང་ག མ་ནི་ ོན་པོ་བཙན་ལ་ིབཞེར་དང་།  ་གར་ ི་ ང་པོ་ 
རད་ན་སིདྷི།  ོན་པོ་ཟིར་བ་རད་ན་དང་ག མ་ ིས།  འ ་མ་མང་ ་ ས་པས།  མེ་ཐོག་ ་ཤིང་

བ ན་པ་ ར་ ར་ནས།   ལ་གཤེན་ ེ་བའི་ལོ་ ས་མང་ ་ ང་ཡང་འདིར་མ་ ངས་སོ།  ། 
གཞན་ཡང་ ིང་ གས་ལས།  ། ོན་ ག་ ་མེ་འབར་ ིས་བ ད་ངམ་ ེ་ནག་པོ་བ ལ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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བས།  བ ད་ ིས་དམོད་པ་བོར་ཏེ།  ང་ ོད་ ི་བ ན་པ་དར་བའི་ ས་དེར།  བ ན་པ་ལ་གས་

ཉག་ཅིག་ཐོངས་པར་ཤོག་ཅེས་པས།  དེ་ ི་ མ་ ་ ེས་པར་བཤད་དོ།  ། ིང་ གས་ནས།  ཐེ ་

རང་མང་ ་ ་ཝེར་ ི་ ལ་པ་ཡིན་པར་ཡང་ག ངས་པའི་དོན་ནི་ ལ་རབས་ ་བཤད་ཚར་རོ།  ། 
བ་ གས་དངོས་ནི།  དེར་ ལ་པོའི་ གས་ ་གདོན་ གས་ནས།  ན་དང་འ ་མ་ལ་ཡང་

གསན་ཞིང་།  ས་དབོན་ ི་རིང་ལ་ ལ་ས་བོན་ལ་ཤོར་ ིས་ ོགས་ཏེ།  གཤེན་ མས་གསོགས་

ནས་ག ངས་པ།  ཕ་བ་ ་གཤནེ་ མས་གསོན་དང་།  ལ་པོ་ང་ནི་དབང་གི་ ེགས་པ་དང་ ན།  

ེད་བོན་པོ་ མས་ནི་མ འི་ ེགས་པ་ ན་པས།  ལ་འདིར་ངའི་ ལ་ ིད་ ེད་ ི་བོན་ ིད་

གཉིས་མི་ཤོང་པས།  ་བོན་ ོ་བཞི་དང་།  གེ་ཁོད་ཐིས་འཕེན་དང་།  གཅོ་ ིམ་ ་ལན་ཚ་

མས་བདག་གི་ ་ ང་ ་བ གས་འཚལ།  གཤེན་པོ་ ད་མ་ མས་བོད་ ་བཞི་ལས་འདས་

པར་གཤེགས་སམ།  ཡང་ན་ངའི་མངའ་འོག་ ་བོན་མི་ ོད་པར་ ་བོར་ ོད་དམ་ཡང་ན་ཆབ་

གསོལ་ལམ།  ེད་བོན་པོས་ ོམས་ཤིག་ཅེས་ག ངས་པས།  ོན་ཆེན་ར་སངས་ཁོད་རམ་ ིས་ 
་བ་ ལ་ཡང་མ་གསན་ནོ།  ། ་ཆེན་ཁོད་ ངས་ ིས་བོན་གཤེན་ མས་ ང་མཐའ་ ་གཤེགས།  

ིམ་ ་ལན་ཚ་ཡང་མ་བ གས་གཤེགས་ག ངས་པ།  ིམ་ ་ལན་ཚ་ན་རེ།  ་བོན་ ོ་བཞི་

དར་ན་གསས་མཁར་ ོག་ཤིང་འ གས།  བདག་ནི་ ོད་པ་ལེགས།  ་བོན་ཡང་མ་ བ་ན་དགེ་

ཟེར་ནས་འ ོ་མ་འདོད་དེ།  བོན་ ོ་ ེད་དང་གཉིས་གཅོ་ ིམ་ ་ལ་བཞག  བོན་ ོ་ ེད་ ང་

ོགས་གསང་ ག་ ་བོ་ལ་ ས།  གཤེན་པོ་ མས་ ིས་ ་འ ས་ ི་བོན་ མས་ ་ ང་དང་མ་

ཧེ་དང་མཛ་ ེ ་ ་མོང་ལ་སོགས་ལ་བཀལ་ནས།  ོ་དོམ་ ོ་ནག་པོ་ལ་སོགས་ ད་རིགས་མི་

མ ན་པའི་ ལ་ །  བ ན་པ་འ གས་པ་ལ་ཆས་པས།  བ ན་པ་མི་ གས་པའི་ ས་ ང་ནས།  

བ་མཚ་ག ་ཐང་གི་འ མ་ནས་ ར་ལོག་ ེ།  གཏེར་ ི་ ལ་པོ་ །  ོན་པོ་བ ད།  ཡང་ ོན་

བ ་ ག་ལ་སོགས་ ་ ེས་ནས།  བཀའ་ ང་ལ་གཉེར་གཏད་དེ།  ས་ གས་ ད་པར་ཅན་

འ ིག་འཚམས་མཐའ་དཀར་ལ་སོགས་ །  བོན་ཐམས་ཅད་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་ ་ ས་སོ།  ། ས་ 
པ་ མས་ ང་ ི་ ས་དར་བའི་ ོན་ལམ་བཏབས།  །གཤེན་པོ་ ི་མ་ མས་ ིས་ ང་གཡའ་རི་

དང་གངས་ ག་ལ་གཤེགས་སོ།  །ལ་ལ་ནགས་ ོད་དང་མཚ་དོ་ལ་གཤེགས་སོ།  །ལ་ལ་ ང་ ་

ངམ་ལ་ད ་ཡག་རང་ཁོལ་ ་བ བས་ནས་བདེ་ ིད་དང་ ན་པར་བ གས་སོ།  །ཞེས་པ་ མས་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
   

  ‐ 418 ‐

བ གས་ ང་ལ་སོགས་མང་པོ་ནས་བ ས་ཏེ་ ར་ཙམ་བ ན་པའོ།  ། 
ག མ་པ་ད ་ཡོག་ ང་ ལ་ལ།  བོན་བ བས་ཚར་ནས།  ལ་ ོན་ མས་ ་དལ་ ི་ ོ་

་ ེད་ ིན་ཡོད་སར།  བར་ ང་ ་མི་དཀར་པོ་འཇིགས་ ་ ང་པ་ཅིག་ ང་ནས།  ེད་ ལ་

ོན་ མས་ད་ ་དགའ་ ིད་འཛམས་ནས་ ང་ ེ།  ོག་ ་གཉན་པོ་ ར་ ་བཅད་ ིས་ཟེར་

ནས་མི་ ང་ངོ་།  །དེར་བོན་ ི་བཀའ་ཆད་ ིས་ ལ་པོའི་ གས་ ་གདོན་ གས་ནས།  འབངས་

ལོ་ངམ་ ་ ི་ལ་འ ིན་བ ངས་ ེ།  ང་ལ་འ ན་ ་བོན་པོ་ཡོད་པ་ནི་ གས་ཚར།  ད་འ ན་

པའི་ ་བོ་མེད་པས།  ེད་ ི་ང་ཡི་འཐབ་ ་ ེད་དགསོ།  ོད་རང་དམག་ ིས་ལ་ཤོག  ངས་

ང་དམག་ ས་ལ་འོང་གིས།  རང་རེ་གཉིས་འ གས་པ་ འོ་ཞེས་ག ངས་པས།  ལོ་ངམ་ ིས་

ེ་ ལ་པོ་ལགས།  འབངས་ ིས་ ེས་ལ་འཐབ་ ་ ེད་པའི་ གས་ཅི་ཡོད།  བདག་ནི་ཉིད་ ི་

འཐབ་ ་མི་འོང་པས།  བཀའ་དེ་མི་གནང་བར་ །  ས་ ང་མ་གསན་ཏེ།  ོད་རང་དམག་

ིས་ལ་ཤོག  མི་ཡོང་ན་བདག་གིས་དམག་ ས་ལ་ ོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་བ ག་པར་ ེད་

ག ངས།  དེར་ལོ་ངམ་ ང་ བ་མོ་ཤིན་ ་ ག་ཅིང་ཡོད་པའི་ ས་ །  བོན་ ི་བཀའ་ ོངས་ ་

ས་ ེལ་གཅིག་འོང་ནས་ ང་བ ན་པ།  ལོ་ངམ་འཇིགས་ ག་མི་དགོས།  ལ་པོ་ལ་ ་བ་འདི་

ར་ཐོངས།  ད་ལན་དམག་ ས་ལ་འོང་གིས།  ལ་པོས་ ང་དམག་མཛད་ལ་ ོན།  ངེས་པར་

ལ་འབངས་འཐབ་པའི་ གས་ཅི་ཡོད་ ང་།  ལ་པོ་མཉེས་པའི་ ིར་ །  ་རེ་དང་མཚར་

ིས་ ལ་ ་འ གས་པ་གཅིག་ ེད།  ོགས་ངན་ ིས་འཇིགས་པ་བ ང་བའི་ ིར་ །  ལ་ ་

འ ན་དམར་ལ་ཆིབས་ ་བཅིབ་ལ་ ོན།  ེ ་དང་ ི་ལ་འཕོངས་ ་ ོན་ལ་ ོན།  རལ་ ི་ད ་

ཙ་ ད་ལ་བ ོར་ལ་ ོན།  ད ལ་དཀར་མེ་ལོང་ད ལ་བར་ཐོག་ལ་ ོན།  ང་དམར་ ག་རེ་

བ ་ལ།  ཐལ་སོལ་ཡ་རེའི་ནང་ ་མ ང་སོ་ངར་མ་རེ་བ ག་དང་ཁོ་ལ་ ོན།  དེ་ ར་ ིས་དང་

ལ་པོ་ ོབས་པའི་ ་དང་ད ེ་ ེ།  བོན་ ི་བཀའ་ཆད་ ིག་ན།  ོད་ ི་ བ་པར་འ ར་ཞེས་

ང་བ ན་པས།  ལོ་ངམ་ ིས་ ང་འ ིན་དེ་ ར་བ ངས་པས།  ལ་པོས་ ང་ལོ་ངམ་ ི་ཟེར་

བ་ ར་ ས་ནས་འོང་བས།  ེ ་དང་ ི་ལ་བ ོན་པའི།  ེའི་མ ར་ ་གནམ་ ་ཡར།  རལ་ ི་

ད ་ཙ་ ད་ལ་བ ོར་བའི་ད ་ཐག་ད ་འ ིང་ ེད་ནས་ཆད།  དམག་གིས་བར་ ་ས་དམར་

ང་དམར་ ་འ ེ་བ ོགས།  མ ང་སོ་ཐལ་སོལ་ཡ་ མས་ ག  ང་དམར་འ བ་མས་ཐལ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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སོལ་གནམ་ ་གཏོར།  ད ལ་དཀར་མེ་ལོང་མན་པ་མི་གསལ་ཚ་ ི་ ལ་ལོ་ངམ་ ་ ི་དེས།  

ག བ་པའི་ ི་མདའ་མ ང་ནག་གིས།  ད ལ་བའི་ད ིལ་ ་ བ་ ེ་བསད།  ི་ མ་ཞེས་ ང་

དེ་ལ་ །  ལ་ཡང་ཉང་རོ་ཐལ་བ་ཚལ་ཞེས་ ་བར་ཡོད།  དེས་འཆི་ཁར་དམོད་པ་ངན་པ་མང་

་བོར།  དེར་ད ་ཐག་ད ་ ས་ཆད་པས་ ར་ས་ལ་ ས་པ་དེ།  ཟངས་ཁ་ ོད་ ་བ ག་ནས།  

ཉང་ ་ལ་བ ར།  ས་ ་ ེ་དང་ཧ་རི་གཉིས་ ང་ཉང་ ོང་གཉིས་ ་ གས།  ོན་པོ་ ག་པ་

བསད།  ཞན་པ་ གས་ནས་ལོ་ག མ་ ལ་ས་ལོ་ངམ་ ིས་བ ང་ངོ་།  །དེ་ ར་ཡང་ ི་བཤད་ལ་

སོགས་མང་པོ་ནས་བ ས་སོ།  །བ གས་ ང་ནས་བོན་བ བས་མ་ཐག་ ་ ལ་པོ་ཡང་ལོ་ མ་

་སོ་ ག་ནས་འདས་ཞེས་སོ།  ། 
བོན་ ི་ བས་ ་འ ལ་ ལ་ནི།  ལོ་ངམ་ལོ་ག མ་ནས་ ག་གིས་འདས།  བོད་འབངས་

མས་ ོས་ ས་ནས་ ས་ ་ ེ་ ་ ལ་ན་ཡོད་པ།  གདན་ ངས་ནས་ ལ་སར་བ ེན།  དེར་

མདོ་ལེ་ཟམ་ཁ་ནས་ ོང་ ང་ ག་བར་ །  ཡབ་ ི་ ར་བཙལ་བས།  མ་ ེད་ནས།  མངོན་ཤེས་

མཁན་དང་མོ་མ་ ིས་པ་ མས་ལ་བ ག་ ་བ ག་པས།  ོང་ ལ་ ི་ ་ མ་ཁོད་དེ་རིང་མོའི་

ལག་ན་ཡོད་པ་ལས།  ིས་པ་ ས་ ལ་པ་ ་ ་ལ་མིག་ ་མིག་ ར་ཡར་འགེབས་པ་ཅིག  ་

ཚང་དེར་ ར་ནས་ ས་ན་ལེན་ཞེས་ཟེར་བས།  དེ་ ར་ ས་ནས་ལོན་ཏེ།  ཡར་ ང་ངང་པ་ཐོང་ 
་ ས་ ་ ེ་ ང་ ལ་ ིས།  ཟ་འོག་གི་ཐག་ ་ཆེན་མོ་ བ།  ོབ་དཔོན་ ོང་ ང་ལ་སོགས་

བོན་གཤེན་མང་པོ་གདན་ ངས་པས།  བོན་ ི་བ ན་པ་དར་བར་ ་བའི་ ིར་ ་ ོན་ནས།  

ར་ཡང་ཡར་ ང་ ་བཏབས།  ལ་ ར་ལ་དེ་ ་བས།  དེ་ ་ཡང་ ེའི་ ར་ས་བང་སོ་ས་ ོད་

་བ་ན་འདོགས།  ཁ་ཅིག་ནས་གཤེན་པོ་བ ས་ ོང་ ལ་ ེ་ ་ ་ ལ་ལ་ ི་འ ར་ ས་པས།  

གསོན་པོ་བ ་ཤིས་ ་ ེ་ ལ་ས་ཟིན།  གཤེན་པོ་གནས་ནས་ས་ ར།  ི་ མ་ཐར་བར་ ོངས།  

ད་ ་ཡང་ ལ་ ི་ ི་འ ར་ མ་བ ་ ག་ ་ ་བ་ཡོད་དོ།  །གཤེན་ལ་གཙགས་ ར་ ར་ ིན་

ནས།  ཡབ་ ིས་བོན་ལ་ ང་ཡང་།  ངས་བོན་དར་ ་འཇག  བོན་ ིམས་ ིད་པའི་ཐོ་ཆེན་

འ ག་ཟེར་ཏེ།  དེས་ལེགས་པ་ ས་པས་ཐོ་ལེགས་བཙན་པོ་ཞེས་ ང་ འོ།  །ཞེས་པ་ མས་ ང་

ལོ་ ས་མང་པོའི་དོན་བ ས་པའོ།  ། ས་དེར་བོན་ ི་བ ན་པ་ ེལ་བར་དགོངས་པ་ལ།  གཏེར་

བདག་དང་ ་ ིན་ ིས་མ་ ིབ་པའི་བོན་ཁ་ཡར་ལས་མ་ཐོན་པས།  ཞང་ ང་གི་ ལ་ནས་ ང་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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པོ་ ་ ང་ ན་དང་།  ་ ང་ ན་ ་མཆེད་གཉིས་གདན་ ངས་ནས།  བོད་ ལ་ ་འ མ་ ེ་

་དང་།  བོན་ ོ་བ ་གཉིས་དང་།  བོན་ ི་མཛད་ ོ་མང་པོ་དང་།  འ ་མོ་བ ་ ག་དང་།  

ཐེག་པ་ཐ་དད་པའི་བོན་ ོ་མང་པོ་ཡང་ ེལ་ནས་བ ན་པ་དར་བ་ ིང་ གས་ལ་སོགས་ནས་ 
བཤད་དོ།  །དེ་ ་ ་ཅིག་ཡིན་པར་མངོན་ཏེ།  ི་ མ་ ི་ ས་ ་ ས་པའི་བོན་གཏེར་བ ན་པ་

ི་དར་ ི་ ས་འདིར་ཐོན་པས་སོ།  ། 
དེའི་ག ང་ ད་ལ་ ལ་པོ་སའི་ལེགས་ ག་དང་།  ་ལ་ ེ་ ག་ ེ།  ེ་གསེར་གནམ་

ལ་པོ་ཡན་ཆད་བར་ ི་ ལ་རབས་བ ་ག མ་པོ་དེའི་རིང་ལ།  མས་མ་ནས།  བར་ ི་ག ང་

ད་བ ་ག མ་ ི་བོན་དར་ཏེ།  ཕ་ ད་ ང་ཆེན།  ་བ་ ོགས་ཆེན།  ང་སེམས་ཐེག་ཆེན།  

གསས་མཁར་ ད་ཆེན།  ན་གསལ་ མས་ཆེན།  འ མ་ཁོག་དབང་ཆེན།  བཤད་ ེ་ག ང་ཆེན།  

ེ་འ ས་ཁོག་ཆེན།  ེ་ ་མདོ་ཆེན།  གསང་ ང་དབང་ཆེན།  ས་ ་འ མ་ཆེན།  ེ་བཞི་

ག ངས་ཆེན།  རིག་པའི་གནས་ཆེན་ མས་དར་ཏེ།  བོན་ཐེག་པ་ད ་ལ་ ོད།  ི་བ་ ག་ ེ་ལ་

སོགས་པའི་ ལ་མཁར་གསས་མཁར་བ ་ག མ་བཞེངས་ནས།  བོན་ ིམས་ ིད་པའི་ཐོ་ཆེན་

བ གས་ཞེས་སོ།  །འ ེན་པའི་དཔོན་གསས་ ང་ག ང་ ད་བ ་ག མ་པོ་དེ་དག་ཕལ་ཆེར་

བ གས་ཏེ།  ང་ ངས་ནི་ ལ་གཤེན་ ་ ི་བཙད་པོ།  མོན་བོན་ཧ་ར་ཅི་པར།  བོན་མོ་ ག་

ཝེར་ལི་ཝེར།  ཞང་ ང་ཨ་ ་འ ག་ཐག  ཞང་ ང་སད་ནེ་ག །  མཁས་པ་དད་མི་ཐད་ཀེ  

རིག་འཛན་ཤད་ ་ར་ ག  ་བོན་ཟིངས་པ་མ ་ཆེན།  ེ་བོན་ཐོག་འ ལ།  ེ་བོན་ཐོག་ ེ་

དང་བ ་ནི་མངའ་བདག་ བ་པའི་གཤེན་བ ་ཞསེ་ འོ།  ། ིང་ནི་ ་ཏིང་།  མ་པ་ད ་དཀར།  

ང་ཆེན་ ་ཝེར་དང་ག མ་བ ན་པས་བ ་ག མ་ཡིན་པར་ གས་ལ་ཤེས་ཏེ།  ོན་མ་ད ་

ོར་དང་གབ་པ་ག ང་འ ེལ་ལ་སོགས་ལས་ག ངས།  ཁ་ཅིག་ བ་པའི་གཤེན་བ འི་ ་ ི་

གོང་མ་ཆེ་ ག་ ་བ ིས་ནས།  ད ་བོའི་ ེང་ །  དེས་གསང་པ་ ་འགགས་ ་སོང་བའི་ ས་ །  

་འ ལ་ ན་བཞི་ ིས་ནས་བ ་ག མ་ ་འདོད་དེ།  ོང་བོ་ད ་འ ས་ ི་ ོ་བ ེག་ལས།  

དེས་ ལ་ ་ ི་བཙད་པོ་ལ་བཤད།  དེས་ ི་མ་ ོང་འ ོ་དང་།  འ ོ་མ་ཡེ་སངས་དང་།  གནམ་

ན་དཀར་མོ་དང་།  གནམ་ ི་ ང་ ལ་ལ་བཤད་པས།  གསང་བ་ ་འགགས་པ་ ན་བཞིས་

མོན་བོན་ཧ་ར་ཅ་ིཔར་ལ་བཤད་ཅེས་སོ།  ། 



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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དེ་ནས་ ལ་ཐོ་རེ་ལོང་བཙན་ཡན་ཆད་བར་ ི་བཙན་ ག་གི་རིང་ལ།  ག ང་ ང་བོན་

ི་ཉི་མ་ཤར།  མཁས་པ་ལོ་པཎ་ ི་འོད་ཟེར་བ ེ།  ག ལ་ ་འ ོ་བའི་ ོ་ ན་བསལ་བས།  

འཛམ་ ་ ིང་གི་ ན་ ག་ ་མཁས་པ་ལོ་པཎ་ ག་ལ་ག གས་ཏེ།  ག་གཟིག་ལ་མཁས་པ་ ་

ཙ་ ་ཧེ།  ་གར་ན་མཁས་པ་ ་བདག་ གས་ ོལ།  ་ནག་ན་ལེགས་ ང་ ང་པོ།  ོམ་ན་

གསེར་ཐོག་ ེ་འ མས།  ཞང་ ང་ན་ཙ་མན་ ེར་ ང་།  བོད་དང་མེ་ཉག་ལ་གནམ་ར་ ེ་ ་

མས་སོ།  །ཞསེ་ མས་མ་ནས་ག ངས་ཤིང་།  ག་པོ་དེ་ ན་ཀ་བོད་ ་ ོན་པ་མི་གསལ་ ང་།  

དེ་ ག་ལ་ག གས་པའི་མཁས་པ་མང་ ་བ གས་པར་ གས་ལས་ཟིན་ནོ།  །བཙན་ ག་གི་ཐ་

མ་ཐོ་རེ་ལོང་བཙན་ཡན་ཆད་ །  བོད་ན་ཆོས་ ི་ ་མི་ གས་པ་ལ།  ལ་པོ་དེའི་རིང་ལ་ ་

གར་ནས་བོད་ ་གསེར་ ི་མཆོད་ ེན་ལ་ ་ འི་ ག་ ་བཏབ་པ་ཅིག  འདི་ཆོས་ ི་མཆོད་

ེན་ཡིན་ཟེར་ནས་ ོན་པ་ཞིག་ ང་བས།  ལ་པོས་མཆོད་ ེན་མ་བཀག་ ེ།  ཆོས་ཞེས་ ་བ་

ཡང་ཡོད་པར་འ ག་ཟེར་བ་ ང་ངོ་།  །ཞེས་བ གས་ ང་ལས་ག ངས།  མས་མ་ལ་སོགས་

ནས།  འདི་ཡན་ཆད་བོད་ན་ཆོས་ ི་ ་མེད་པ་ལ།  ཐོ་ཐོ་ ན་ཤལ་ལ་བ ན་པ་མཆན་ འི་

གནམ་བབས་ ང་ ེ།  ཆོས་ཙན་དྷ་མ་ནི་པང་ ོང་ ག་ ་མ་ མས་ ང་བར་ག ངས་སོ།  །ལོ་

ས་ཁ་ཅིག་ནས་དེ་དག་ ང་གིས་ ེར་ནས་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་ ་ ང་བར་བཤད་དོ།  །གཞན་

ེའི་དོན་ ་ལས་ ང་།  ལ་པོ་ ི་ཐོག་བཙན་ཡན་ཆད་ལ་གངས་རིའི་ ོད་འདི་ནི།  དཀོན་

མཆོག་ག མ་ ི་ ་མི་ གས་པ་ནི།  དེའི་ ས་ཐོ་དེ་རི་ ན་བཙན་ ི་རིང་ལ།  གསེར་ ི་མཆོད་

ེན་དགེ་བ་བ འི་མདོ་དང་།  པང་ཀོང་ ག་ ་ག མ།  ཕོ་ ང་ མ་ ་ ་ ང་ ་ནམ་མཁའ་

ལས་ ོན་པ་ནི།  དམ་པ་ཆསོ་ ི་ད ་བ ེས་པ་ཡནི་ཞེས་ གས་ས།ོ  །ཡང་གཞན་ ེ་ནས།  ལ་པོ་ 
ི་ཐོག་བཙན་ཡན་ཆད་ག ང་རབས་ཉི་ ་ ་ ག་ །  ཆབ་ ིད་བོན་ ིས་བ ངས་པར་ ངས་

ི་ལོ་ ས་ཆེན་པོ་ལས་བཤད་ ང་།  དེ་ ིན་ཆད་ ་བོན་ ིད་འཛན་པའི་ ལ་པོ་མང་ ེ།  དེ་

ནས་གནམ་ ་གོང་བཙན་ཡན་ཆད་བོན་ ལ་བཞིའི་རིང་ལ།  མས་མ་ནས།  བ ན་པ་ཆེ་ཞིང་

ིམས་བཙན་པར་ཡོད་པ་ལ།  ངོ་མཚར་བཀའ་བཞིའི་བོན་དར་ཏེ།  ས་པ་འ མ་ལ་མཁས་པ་

དང་།  འ ལ་བ་ ད་ ག་ལ་མཁས་པ་དང་།  མངོན་པ་ ེ་བཞི་ལ་མཁས་པ་དང་།  མཚན་ཉིད་

ེ་ ་ལ་མཁས་པའི་གཤེན་ ངས་མེད་པ་ མས་ཞེས་སོ།  །བཀའ་ཡི་ལོ་པཎ་ ང་འདི་དག་ མས་ 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ི་རིང་ལ།  ང་པོ་ ག་ ་ ན་ག ག་ ་ལི་ ་ ག་རིང་།  བྷེ་ཤོད་ མ་ཆེན་པོ།  མ་པ་ ་ ་

དང་བཞིས།   བོན་མང་ ་བ ར་བར་ ིང་ གས་ལ་སོགས་ནས་བཤད་དོ།  ། 
གཞན་ཡང་འདི་དག་ མས་ ི་རིང་ལ་ཡང་།  མཁས་པ་ལོ་པཎ་གཤེན་བཞི་ ེ།  ཞང་ ང་

ོང་ ང་མ ་ཆེན།  སེ་ ེ་མེ་ཉག་ མས་གཙ་ཆེ་བ་ཞིག་གོ  ། ད་པར་ ་ཡང་ ལ་ ག་གོང་

གཉན་གཟིགས་དེས།  ལ་ ན་བ ་གཉིས་མངའ་རིས་ ་བ ས་པ་ལ།  ོ་ ག་གི་ ལ་པོ་བན་

ར་ ེ་ ་བ་འ ལ་བའི་དམག་ ེར་བས།  ོ་ ག་པ་ ལ་བས།  བཙད་པོ་གཉན་གཟིགས་བཙན་

་བ ང་བས།  ་གཤེན་ ི་ནེ་ཁོད་ ིས་ ་འ ལ་དང་བཅས་ཏེ་ ོན་པས།  བཙན་ ང་ མས་

བ ལ་ ེའི་ གས་ ོག་རལ་ ིས་བཅད།  ི་ ན་དོང་ནས་ ངས།  ཆིབས་ ་ཟག་དཀར་ལ་ ནོ་

ནས་ ོས་པས་ཐར་རོ།  ། ་གཤེན་རང་ཉིད་ ང་གི་ ་ ོད་ཅིག་ ་ ལ་ནས་ ོན།  ལ་པོས་

གཤེན་ལ་བ ོད་པ།  མན་ངག་ ང་དང་ ན་པའི་གཤེན་པོ་ ི་ནེ་ཁོད།  །མ ་ ོབས་དང་ ན་

པའི་ ང་ ིད་ ན་ ་འཁལོ།  ། ་འ ལ་ཐབས་ ན་ གས་ ི་ཐག་པ་བཅད།  ། གས་ ེ་ཆེ་བས་ 
ི་ ན་དོང་ནས་བཏོན།  །གཤེན་རབ་བོན་ ི་ ་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད།  ། ན་ ་གཤེན་རབ་ ་

མར་བ ར།  ཞེ་ས་བ ོད་ནས་ནན་ ག་ ས་པ་དང་བཅས་ཏེ།  ལ་པོ་ཞབས་འོག་ ་འ ལ་

བས།  གཤེན་པོ་ ལ་ཐབས་ ་ ང་ནས།  ལ་པོ་དེའི་རིང་ལ་ ལ་ས་ཡང་བོན་པོས་བ ང་ ེ།  

ང་ཕོ་ར་སངས་ ི་ནེ་ཁོད་ ིས་བ ང་བ་ལགས་སོ།  །དེ་ ར་ ་ཡང་བ གས་ ང་ལ་སོགས་

ིང་བཞི་མང་པོ་ནས་ག ངས་སོ།  །རིག་འཛན་ ི་གཤེན་པོ་འདི་ མས་ནི་ཤས་ཆེར་ཚའི་རིག་

འཛན་ཐོབ་པ་ཡིན་པས།  ལ་རབས་མང་པོར་ ་མཆོད་ ་བ གས་ཤིང་།  ལ་གོང་ན་བོན་

དང་གཤེན་གཉན་པ་དེ་ ར་ལགས་སོ།  །དེ་ནས་ཆོས་ ི་ ོལ་ ེད་ ི་ ལ་པོ་ འི་དང་པོ།  ོང་

བཙན་ མ་པོ་དེས།  གས་དམ་ནི་ཞི་ ས་ ོ་ ས་དང་།  གསེར་ ང་ ི་མེད་དང་།  ཉི་ ི་ ་

འ མ་དང་།  ི་མེད་ཤེལ་མདོ་ མས་ལ་ ས་ཞེས་ གས་སོ།  །འདིའི་རིང་ལ་ ་གར་ནས་ཆོས་

མེ་ ག་ཙམ་ཅིག་བོད་ ་ ང་ ེ།  ལ་ཁམས་མང་པོའི་ ་ ེན་གདན་ ངས།  ་ས་ལ་སོགས་

ག ག་ལག་ཁང་མང་པོ་ཡང་བཞངེས་པར་འ ག་གོ  ། མས་མ་ནས།  ོང་བཙན་ མ་པོས་ ག་

གཟིག་ནས་ ོན་པའི་ ་ཡོད་པ་ནི།  ཞང་ ང་གི་ ལ་ནས་ཞང་ ང་ཟ་ལིག་ཏིང་ ན་ཅིག་ ངས་ 
པས།  ཞང་ ང་གི་ ་གཤེན་རབ་ ོན་པའི་གཙ་བོ་ད ང་ལོ་གཅིག་པའི་ ་ཚད་གདན་ ངས་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ནས།  ཐེམ་ཆེན་ ་ཁང་བཞེངས་ ་གསོལ།  བལ་ ལ་ནས་བལ་བཟའ་ ི་བ ན་ ངས་པས།  

བལ་པོའི་ ་ད ལ་ ི་ མས་པའི་འཁོར་ལོ་གདན་ ངས་ནས།   ར་ས་ ་ཁང་བཞེངས་སོ།  ། 
་ ལ་ནས་ ་བཟའ་ཀོང་ ང་ ངས་པས།  ་ནག་གསེར་ ི་ ་གཤེན་རབ་ད ང་ལོ་

བ ད་པའི་ ་ཚད་གདན་ ངས་པས།  ར་མོ་ཆེའི་ ་ཁང་བཞེངས་ ་གསོལ།  ་གར་ནས་དགེ་

ོང་ཤི་ལ་མ་ཏིས།  ་གར་ ི་ཙན་དན་ ི་ ་ ་རང་འ ང་གདན་ ངས་ནས་ ལ་པོས་གནམ་

ནས།  ོན་པ་ ོགས་ ན་ ་བཅོལ་ལོ།  །ཞེས་སོ།  ། ལ་པོ་དེའི་རིང་ལ་ཆོས་ ང་ ར་ནས་ ོད་

པས།  བོན་ ི་བ ན་པ་ ང་ཟད་ བ་པར་ ང་བའི་ལོ་ ས་མང་ ེ།  ལ་པོ་ཡང་ ་ཚ་ ང་ ་ེ

མ་ ་སོ་ ག་པ་ལ་འདས་ ད་དོ།  །ལོ་ ས་ཁ་ཅིག་ནས་བོན་གཤེན་ མས་དང་འགལ་བས།  

གཤེན་ ན་པས་ ་མོ་ཧའི་ཤིག་ ཱ་འཕངས་པས།  ལ་པོའི་མ ན་ ་ཤིག་ ག་རོན་ཙམ་ཅིག་

བབས།  དེ་མཚན་ ིས་བཤས་པས་ཤ་ ག་འཐོར་བ་ཐམས་ཅད་ཤིག་ ་ ར་ཏེ།  ཞག་ཅིག་ལ་

བ་མོར་ ལ་པོ་ཡབ་ མ་ག མ་ཤིག་གིས་ཟོས་ནས།  ནངས་པར་ན་བཟའ་ ོང་པར་ ས་པས།  

ོན་པོ་ མས་ ིས་དེ་གཞན་ལ་ཟེར་མ་ཕོད་ནས།  ལ་པོ་ ོང་བཙན་ མ་པོ་ཇོ་བོ་ གས་ ེ་

ཆེན་པོའ་ི གས་ཁར་ཐིམ།  བལ་བཟའ་ ི་བ ན་དང་།  ་བཟའ་ཀོང་ ང་གཉིས་ ང་དེ་དག་

གི་ ་མ་གཡས་གཡོན་ལ་ཐིམ་ ེ་ ག་མ་མ་ ས་པར་སངས་ ས་སོ།  །ཞེས་བ གས་ ད་དོ།  །དེ་

ནས་ཡང་ཅིག་དེ་མན་ ི་ ལ་པོ་ མས་ནི་བོན་ལ་ ོད་ཅིང་།  ི་ ོང་ ེ་བཙན་ ི་ཚ་ ོད་ཡན་

འི་རིང་ལ།  ིགས[གཙགས]དང་ཡིག་ཚང་བོན་ ིས་མཐོང་ཞིང་།  བོད་ན་ཆོས་ ོད་མཁན་

མེད་པར་ གས་ ང་ལས་བཤད་ ང་།  ཆོས་ ང་བ ་མི་ཆད་པ་ཙམ་ཞིག་ཡོད་དམ་ མ་མོ།  ། 
དཔོན་གསས་ ང་མ ་ཆེན་མི་ད ་དང་།  གཤེན་ ན་པ་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་བ གས་པར་

བཤད་དོ།  ། ང་ ངས་ནི་ ་འ ེལ་ལས།  གངས་རི་སོར་མོས་འདེགས་པའི་ལི་བོན་ ་ །  

གནམ་ས་གོ་ ོག་ ས་པའི་ ་བོན་ ་ཆོ།  ི་ཤིང་རང་བ ད་ ེད་པའི་གཅོ་ ིམ་ ་ལན་ཚ།  ་

མཚ་བལ་ ར་ ་བ མ་པའི་ མ་པ་ ་ །  ཧས་པོ་རི་མེ་ཞགས་ ིས་འདེབས་པའི་ ་བོན་

མཐོང་ གས།  བ ད་ ིན་དངོས་ ་འ ག་པའི་ཞང་ ང་ ་ ོ།  ཡར་ ང་ ེན་ལ་བ ོག་པའི་

བ་གོར་དོད་དེ་ ལ་བ།  རི་རབ་ས་གསོར་ ེད་པའི་འཇང་བོན་འཕན་ ང་།  ི་ ང་གོམ་པས་

གཅོད་པའི་ ་བོན་ གས་དཀར་དང་ད འོ།  །ཞེས་ག ངས་པ་དེ་དག་ མས་ནི་ ལ་རབས་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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གོང་འོག་ ན་ ་ ན་མོང་གི་ ་མཆོད་གནས་ ང་ལགས་སོ།  །དེ་མན་ཆད་ནི་བ ན་པ་བར་

དར་ཞེས་ འོ།  ། 

གཉིས་པ་ ི་ ོང་གི་རིང་ལ་ བ་ ལ་ལ་བཞི་ ེ།  ས་གང་གི་ཚ་ བ་པ།  ལ་གང་ ་

བ་པ།  ལ་གཤེན་གང་གི་རིང་ལ།  བོན་གང་ བ་པ།  ལ་ཇི་ ར་ བ་པའོ།  །དང་པོ་ནི་ཚ་ 
ལོ་ ་བ འི་ ས་ ་ བ་ ེ།  ས་ཚགས་འོག་ནས་ ོན་ནོ།  །གཉིས་པ་ ལ་ནི་བོད་དང་ཞང་

ང་གཉིས་ ་ བ་ ེ།  བོད་ ི་ ལ་པོས་ཞང་ ང་བོན་ ོང་བའི་ ལ་པོ་ལིག་མི་ ་ཡང་།  ངན་

ཐབས་ ིས་བ ོངས་ནས།  ཞང་ ང་ཡང་བོད་ ི་མངའ་འོག་ ་བ ག་ནས་བོན་བ བས་པའི་

ལོ་ ས་ཞང་ ང་ ན་ ད་ནས་བཤད་པ་ ར་རོ།  །ག མ་པ་ ལ་གཤེན་ནི་ ི་ ོང་ ེ་བཙན་

དེའི་ ་འཚ་བའི་གཤེན་ནི་ ི་ ན་ ལ་ ང་དང་།  ་མ་ནི་ ང་པོ་ ེར་ ་མེད་བ གས་པའི་

ས་ཡིན་པར་ ར་པའི་འ ེལ་ཆེན་ནས་བཤད།  གཞན་ཡང་ ་ལི་ ་ ག་རིང་གི་ ་ཚའི་ཐ་མ།  

་ཆེན་ ན་པའི་ ་རིང་ངོ་།  །བཞི་བ་ བ་ ལ་ལ་ ་ ེ།  བ་པའི་ ་ ེན་དང་།  བ་ གས་

དངོས་དང་།  གཏེར་ ་ ས་ ལ།  ད ་ཡགོ་ ང་ ལ།  ཞོར་འ ང་བོན་ཆོས་ ་ིབ ན་པའི་དར་ 
ཆ་ཆེ་ ང་བཤད་པ་དང་ འོ།  །དང་པོ་ བ་པའི་ ་ནི།  ོན་ ི་ མ་བཙད་པོས་འཆི་ཁར་

དམོད་པ་ངན་པ་བོར་བ་ལས་ ང་བར་བཤད་ད།ོ  ། ེན་ན།ི  མས་མ་ལས།  དེ་ནས་ ལ་རབས་

ག་ལ།  མཁས་པ་མི་བཞིས་ད ་ ས་པའི་བོན་ཆེན་བཞི་བ ་ ེགས་པ་ཆེ་བས།  ལ་པོས་མ་

ཐེག་པས།  ི་ ོང་ ེ་བཙན་ ང་ནས་བོན་བ བས།  ་ཁང་བ ེས།  བ ན་པའི་གཙ་བོའི་

མཚན་བ ར་བས།  བཙད་པོའི་ག ང་ཆད།  ལ་ ངས་ ་བབས།  ིམས་འཆལ་བར་སོང་ 
ཞེས་སོ།   །མདོ་ནས་ནི་བར་ ་ཆོས་ ི་ ག་དོག་གིས་ བ་ག ངས་སོ།  ། 

གཉིས་པ་ བ་ གས་དངོས་ནི།  ས་དེར་བོད་ ལ་ད ས་ ་ནད་ ག་སད་སེར་མང་ ་

ང་ ེ་ཅི་ ་བས་མ་བ བ་ནས།  ཤིན་ ་མོ་ ོ་བའི་ ེ་ནེ་ ་ལ་མོ་བཏབ་པས།  ལ་འདི་ན་ཕ་

མེད་པའི་ ་ཞིག་ཡོད་པར་འ ག་པ་དེས་གནོད་ཅིང་གདོན་ཟེར།  དེ་དག་ཡིན་ ས་པས།  ེ ་

ལོ་བཅོ་ ་བ་ཤ་ ་དམར་བ།  མིག་ཡར་ལ་འགེབས་པ།  ིན་མ་ཡར་ལ་འ ིལ་བ།  སོ་ ང་སོ་

འཁོར་མར་ཡོད་པ་ཅིག་ངོས་བ ང་ནས་འདི་ཡིན་ཟེར།  དེ་ལ་ཅིས་ཕན་ ས་པས།  བོན་པོ་

རིགས་མི་ཅིག་པ་བ ་གཉིས་ ིས་གནམ་སེལ་ཆེན་པོ་ ས་ཏེ།  ང་ཁམས་པ་ལ་ ོན་ནས་ ད་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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རིགས་མི་ཅིག་པའི་ ལ་ ་ གས་ན་ཕན་ཟེར།  དེར་དེ་ ར་ ས་ནས་ཁ་ཆེའི་ ལ་ ་ གས་ཏེ།  

ེ ་དེ་ཡང་ལམ་ ་ཟམ་འ ང་གཅན་གཟན་ ིས་མ་བ ག་པར།  ོབ་དཔོན་པད་མ་ཁ་ཆེ་ལ་

ཆོས་བ བས་པས།  ཤེས་རབ་དང་ ན་ཏེ་མིང་ཡང་བྷོ་ཏི་ས་ཏོ་ ་བཏགས་སོ།  །དེས་བོད་ ི་མོ་

བོན་ ིས་ གས་པ་ལ་ ིང་ན་ནས།  ལ་པོ་ལ་འ ་མ་བ ངས་ཏེ།  བོན་འདི་ ོབ་ ་ཡང་དཀའ།  

བཀའ་ནི་དམ་པའི་ཆོས་བདེན་པ་ཅིག་གདའ་བས།  བོན་བ བས་ལ་ཆོས་ ོད་འཚལ་ཞེས་

བ ངས་པས་ ་ ས་ན་རེ།  བོན་བ བས་ ་ ང་ན་ཉི་ ་ཡང་ བ་ ་ ང་ངམ་ག ངས་ནས་

མ་གསན་ནོ།  །ཞེས་པ་འ ེལ་བཞི་དང་ ན་ ད་གཉིས་ཀས་མ ན་པར་ག ངས་སོ།  །ག ་ ་ 
ནེ་རམ་ལ་སོགས་པའི་ ོན་པོ་ མས་ན་རེ།  ེ་ལགས།  ོ་ཆང་འ ང་བ་ནི་ནས་ ་ ་འཚལ་

དགོས།  ང་ ་ཤ་ཟ་བ་ལ་ ོག་ཆགས་ ིར་བ མ་དགོས།  ཡས་མེས་ལས་ ག་པ་ཅིག་བཞེད་ན་

བོད་ ི་བོན་བ བས་ནས་ ་གར་ནས་ཆོས་གདན་འ ེན་དགོས།  དེ་ བ་ན་ཡབ་མེས་པས་ ག་

པའི་དངོས་ གས་ཏེ།  ཕ་བོང་ ་ལ་ ་ ེ །  ཕ་ ང་པོ་ལ་ ་མཛ་ཕོ་ ེས་པ་ལགས་ཞེས་སོ།  ། 
ས་དེ་ཙམ་ན་ཉི་ འི་འོད་འཆོར་བ་ཅིག་ ང་ ང་།  མོན་ ི་ ལ་པོ་བོན་ ིང་གི་ ི་ལམ་ །  

གསེར་ ི་ཉི་མ་ ོང་ག མ་ ོས་པ་ཅིག་ཡོད་པ་ས་ལ་ཐིམ་ནས།  དེའི་ ེས་ ་ ང་གི་ ་བ་གཅིག་

ཚས་པ་ ིས་སོ།  །དེ་རིམ་པར་བ ད་ནས་བོད་ ི་ ལ་པོའི་གསན་པས།  ེ་དགོངས་པ་ལ་བྷོ་ཏི་

་ཏའི་འ ིན་ ིས་བ ངས་ གས་སམ།  ོན་པོ་ མས་ ང་ ེས་ཡང་ཟེར་ ིན་འ ག  བོན་

ོང་ ལ་པོ་ལིག་མི་ འི་ ོངས་ གས་སམ།  མོན་ ི་ ལ་པོའི་ ི་ ས་དེའི་འོང་ གས་ ིས།  

བོན་བ བ་ ང་ཆོས་དར་ནས་ཡོང་བ་འ ་བསམ་ནས་བ བས་པར་ག ངས་སོ།  །བོན་ལ་

དགའ་བའི་ ོན་པོ་མགོས་ ི་བཟང་དང་།  ངམ་ ག་ར་ ་གོང་དང་།  ཞང་མ་ཞམ་ མ་བ་ ེས་

ལ་སོགས་ ིས་ ས་པ་ ལ་ཡང་མ་གསན་ནོ།  ། ེའི་ ལ་པོའི་ཞལ་ནས་ཆོས་ ས་ན་ ་གར་ ལ་

པོའི་ལོ་ ོང་རེ་ བ་ཟེར།  དེ་ཚ་རང་རེའི་ཚ་བ ིང་པ་ལ་ཡང་དགོས།  ཤི་བ་ཡང་བོན་བཞིན་

འ ར་མི་དགོས།  ོན་ལམ་རེ་བཏབ་པས་ ར་ ེས་ཟེར།  ད་ཡང་ངའི་ལས་འ ོ་ཆོས་ཡིན་པས་

ཅི་ནས་ ང་ཆོས་གདན་འ ེན་ག ངས་ནས།  ་ ན་ནས་པད་མ་འ ང་གནས་གདན་ ངས།  

ཁ་ཆེ་ནས་བྷོ་ཏི་ ་ཏ་དང་།  ་གར་ནས་ཨ་ཙ་ར་ འི་ ལ་མཚན་དང་།  ཀ་བ་དཔལ་ ེགས་

དང་ ་རིན་ཆེན་མཆོག་ག མ་གདན་ ངས།  བོན་ ི་གསས་ཁང་ལ་དཔེ་ ངས་ནས།  བསམ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ཡས་ ན་པོ་ ེ་དང་།  མཐའ་འ ལ་དང་།  ་ནན་ ི་ ་ཁང་ལ་སོགས།  ིར་ཆོས་ ི་ ་ཁང་

བ ་ ་བ ད་བཞེངས་པར་ཁས་ ངས་ཡང་།  མ་ ་ལས་མ་བཞེངས་ཞེས་ གས་སོ།  །དེ་ཡང་

ལ་པོ་དེའི་ ་ཚའི་ ོད་ལ་བོན་བཟང་བོར་ ོད།  ད ིལ་ ོད་ཙམ་ལ་ཆོས་ལན་ཅིག་ ང་ ེ་

ལན་གཅིག་ བ།   ད ིལ་ ད་ཙམ་ན་བོན་ཆོས་གཉིས་ཀ་ཡོད་དོ།  ། 
ལ་པོ་ནི་ཆོས་ལ་ ོད།  འབངས་ མས་ཤས་ཆེར་བོན་ལ་མོས་ཞིང་བོན་ ོད།  དེ་ནས་

བོན་བ བས་པའི་ ད་ །  ལ་པོས་བན་བོན་གཉིས་མ ་འ ན་པ་དང་།  བསད་པ་ལངས་པ་

དང་།  འ ར་ ོང་དང་།  ཤགས་འ ན་པ་དང་།  ་འ ལ་འ ན་པ་ལ་སོགས་ ས་ ང་བོན་པོ་

མ་ བ་པ་ལ།  བོད་འབངས་ མས་ ང་ཆོས་བ བས་ནས་བོན་ ོད་པ་ལ་དགའ།  ལ་པོས་

ང་བོན་ཆོས་མཉམ་པོར་ ོད་པར་དགོངས་པ་ལ།  གོང་ ་བན་དྷེ་དང་ ལ་པོ་མནའ་ཐོ་བཅད་ 
དེ༑  བོན་བ བ་ཅིང་ཆོས་ ེད་པའི་མནའ་དང་ ིམས་ ་ཡོད་པ་དང་།  བོན་པོ་ནི་ཁོག་ཡངས།  

ཆོས་པ་ནི་ ག་དོག་ཆེ།  ེའི་ ན་ནི་དར་བས་ བ།  བན་དྷེའི་མ ་ནི་གཟོང་བས་ ོ།  ོན་པོ་ 
ནི་ ་མ་མཁས།  བོད་འབངས་ ང་གསར་འ ོགས་ཆེ།  སེམས་ཅན་ ི་བསོད་ནམས་འ ིབ་ནས།  

བོན་ ང་ ས་དང་ལས་ ིས་ བ་པའི་ ས་ལ་ ག་པས།  བན་དྷེ་དང་ཆོས་ ོན་ མས་ ིས་ ན་

འ ་གསོལ།  ད་ ་ ལ་གཤེན་དོ་མཉམ་ཙམ་འ ག་ ེ།  ས་དཔོན་ ི་རིང་ལ་ ལ་ས་བོན་ལ་

འཆོར་བར་གདའ་བས།  ད་བོན་པོ་འདི་ཡང་ ང་འཚལ་ཞེས་པ་དང་།  ལ་པོ་ལ་བོན་པོ་ མས་

ིས་མ ་ ེད་པར་གདའ་འོ་ལ་སོགས་ ས་པས།  ལ་པོ་ཡང་ གས་འ ར་ཏེ་དོན་དེ་བདེན་

ངེས་ག ངས་ནས།  གཤེན་པོ་ མས་བསོགས་ནས་ ེད་བོན་པོ་ མས་ ང་ངའི་མངའ་རིས་

འ ོག་པར་འ ག་པས།  ེད་ མས་ཆོས་ལ་ གས་ནས་བན་དྷེ་ ེད་དམ།  བོད་ ་བཞི་ལས་

འདས་པར་འ ོ་འམ།  ཆབ་གསོལ་ལམ་གང་གདམ་འདེམས་ཤིག་ཟེར་ནས།  ན་པའི་ཞལ་ནས་

ཆབ་ ིད་མངའ་ཐང་མི་འ ག་ཅིང་།  ལ་པོའི་ ་ཚ་མི་ ང་ན་ ན་པ་བདག་ནི་རབ་ ་ ང་

བས་ཆོག་ག ངས་ནས།  རང་གི་ད ་ ་རང་གིས་ ེགས་ནས་རབ་ ་ ང་ངོ་།  །ག ང་ ང་བོན་ 
ནི་ ིད་དང་མིའི་ ག་ཡིན་ཞིང་།  ེའི་ཡབ་མེས་ མས་ ི་ གས་དམ་ལགས་པའི།  གཏེར་ ་

ས་པའི་བཀའ་གནང་བར་ ་ ས་པའི་གནང་ངོ་།  །གཤེན་པོ་ མས་ ི་ གས་ཤེས་ ་ཡང་།  

བོན་ལན་ཅགི་ བ་པར་ག ངས་ནས།  ག་ ལ་དང་ངན་ གས་ ི་ཐབས་ ས་ན་ ལ་པོ་འཁརོ་ 



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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དང་བཅས་པ་བ གས་པར་ ་ ེ།  གས་ཞི་བར་མཛད་ནས་ ེ་དང་ གས་བ ན་ནོ།  ། ལ་

ོན་ ིས་བོན་བ བ་པའི་ ོས་ ེད་པ་ཡང་།  ན་པ་ལ་སོགས་ ི་ གས་ལ་མ ེན་ནས།  བ་ 
པ་ཐོབ་པ་ མས་ནམ་མཁའ་ལ་འ ར་ནས་གཤེགས་སོ།  །ལ་ལ་གཡའ་རི་གངས་ ག་ལ་ ོན་

ནོ༑  ༑ཁ་ཅིག་ནན་བན་ ་བ ག་ཏེ་ཡིད་བོན་ལ་གསལ་ཅིང་ཁ་དང་ ས་ནི་ཆོས་ལ་ ོད་དོ།  ། 
བོན་པོ་མང་པོ་ཡར་ཆབ་ལ་བ ར་བས།  བ་པ་མ་ཐོབ་པ་ མས་ནི་ཚའི་འ ་ ེད་ ་སོང་ངོ་།  ། 
ས་དེར་བན་དྷེ་ མས་ ིས་བོན་པོའི་མདོ་ ེ་འགའ་རེ་དང་།  འ ལ་བ་ ད་ ག་མངོན་པ་ ེ་

བཞི།  འ ར་བནོ་ཁ་ཅིག་དང་གསང་ གས་ ི་བོན་ ེ་ཆ་ཅིག་ མས་ཆོས་ ་བ ར་རོ།  །བནོ་ ི་

གསས་ཁང་མཆོད་ ེན་ལ་ལ་བཤིག  ལ་ལ་ཉིང་ཞལ་ ས་ནས་ཆོས་ ི་ ་ཁང་ ་བ ར།  ལ་ལ་

ོ་ ང་དང་གདན་ ི་བ ེ་ནས་ ིགས་ཆགས་ཁོལ་ ར་ ང་ཞིང་མཚན་ མས་བ ར་རོ།  །དོན་

དེ་ མས་བ གས་ ང་ལ་སོགས་མང་པོ་ནས་དོན་བ ས་པའོ།  ། 

ག མ་པ་གཏེར་ ་ ས་ ལ་ནི་བ གས་ ང་ལས།  དེར་མ ་བོ་ཆེ་མི་ད ་དང་ ན་པ་

ལ་སོགས་ ིས།  ང་ལོ་ད ིད་ ་ར་བའི་ག གས་ལ།  བོན་ མས་ ེ་དང་མཚན་ ་སོ་སོར་ ེ་

ནས།  གཏེར་ ི་ ལ་པོ་གཅིག  ོན་པོ་བཞི།  ཡང་ ོན་གཅིག་དང་ ག་ ་ ས།  ད་པར་ ་

གསང་གཏེར་ཆེ་བ་ ་གཏེར་ ན་ ོང་དང་བ ན་བ ་ ས།  ེའི་ག ག་ལག་ཁང་ཐམས་ཅད་

་བོན་ ེ་རེ་རེ་ ས།  དེ་བཞིན་རི་ ག་མཆོད་ ེན་ལ་སོགས་ ་གཏེར་ལ་ཤིན་ ་མང་བོར་ ས་

སོ༑  ༑ཞེས་པས་གཏེར་ ་ ེད་ཁར་གཤེན་པོ་ མས་ ིས་ག ང་ ང་གི་བོན་འདི་བཀའ་བདེན་

པ་མ་ཡིན་ན་གཏན་ ་ བ་པར་ཤོག་ཅིག  བཀའ་བདེན་པ་ཡནི་པ་ལ།  ལ་ ོན་བན་དྷེས་ ོད་ 
་མ་ ེར་བ བས་པ་ཡིན་པས།  ལ་ ད་ ོང་ ང་ ེད་ཅིང་འབངས་ ིས་ཆབ་གསོལ་བར་

ཤོག  བོན་དར་མཐའ་ནས་དར་བར་ཤོག  ཆོས་བ བ་ད ས་ནས་ བ་པར་ཤོག  ལ་སོགས་ 
པའི་ ོན་ལམ་དཀར་ནག་མང་ ་ ང་ཡང་འདརི་མ་བ ངས་སོ།  །གཤེན་པོ་གཞན་ ་བ གས་

པ་ མས་ ང་།  ལ་ལ་མེ་ བ།  ལ་ལ་ ་ བ།  ལ་ལ་ ང་ བ།  ལ་ལ་ད ་ཡད་རང་བ ོལ་ བ།  

ོན་བས་བདེ་ ིད་དང་ ན་པར་བ གས་སོ།  །བཞི་བ་ད ་ཡོག་ ང་ ལ་ནི།  ེ་ནེ་ ་དང་།  

བྷེ་ཤོད་ མ་དང་།  ར་ ་བ ེ་ཤོད་དང་།  མ་པ་ ་ ང་དང་བཞིས།  བ ེ་ཡི་གདན་དཀར་

དང་།  ་གཤང་ ་ནང་ ་བ ག་ ེ་ཡར་ཆབ་ ི་ག ང་ལ་བ ོན་ནས་ ོད་བ གས།  ེའི་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
   

  ‐ 428 ‐

མ ར་ ་ཞལ་ ར་ཅིག  ཡར་ཆབ་ ེན་ལ་ལགོ་ཅིག  བོད་ ལ་ ་ཆོ་འ ལ་ ་ཚགས་ཐོངས་ཤིག  

ཅེས་ག ངས་ནས་བོན་པོ་བཞི་ནམ་མཁའ་ལ་འ ར་ནས་ ལ་གཡའ་གོང་ ིམ་ ར་བབས་ནས་

བདེ་ ིད་དང་ ན་པར་བ གས་སོ།  ། 
དེར་ཡར་ཆབ་ ེན་ ་ལོག་ནས་པད་འ ང་གི་ཞབས་འ ེངས་ཨ་ཙ་ར་མང་པོ་ ས་ ེར།  

ཡར་ ་ཤམ་པོའི་ཞལ་ བ་ ་གཟིགས།  ོང་ ་ ོ་ ་གཟིགས།  ཐང་ ་ ང་ ་གཟིགས།  པོམ་

ར་ཤར་ ་གཟིགས།  བ ་ག ་བ ག་ཉམས།  བ ་མཚ་གཏིང་ནས་ མས།  བོད་ ི་མངའ་རིས་

་ནད་ཡམས་དང་མི་བདེ་བ་ ་ཚགས་ ང་།  ལ་པོ་ཡང་ ང་བས་ཟིན།  མངའ་ཐང་ ལ་ཁབ་

ི་ ེ་མོ་ ར་ཐལ་ ེང་ ་མོ་ ར་ཐོག་ཕོབ་ནས།  ་ས་ ར་ ང་ཐོག་གིས་བཤིག  ལ་ ་དོན་

བ་ཐོག་གིས་བ མ།  བན་དྷེ་མི་བ ན་ཐོག་གིས་བསད།  དེ་ ར་ཅོ་ཟ་བོན་མོ་མཁར་ཆེན་ ག་

དཀར་ ་ཡོད་པ་བཏང་ནས།  ཡང་ ་བོན་གནམ་གཤེན་མཐོང་ གས།  མ་པ་ ་ ་ལ་སོགས་

བོན་པོ་ མས་གདན་ ངས་ནས།  ེའི་མ ར་ ་དང་འབངས་ ི་ཕོ་ ་གསོལ་ནས།  ཡར་ཆབ་

ལ་ ་ཕབས།  ལ་འབངས་བདེ་བར་ ར།  བོན་པོ་དེ་ མས་ལ་ ོད་ནས་ ལ་ག མ་ ལ་

ནས།  ཟ་གད་གསེར་ ེང་།  ང་པོ་ག ང་ ན།  ་བར་ ེ་ །  ད་ནས་ ལ་ག མ་ ེ།  འོལ་ 
མོ་ ང་རིང་།  འཕན་ ལ་འ ང་ ེས།  ཡར་མོ་ཐེངས་ག མ་ ལ།  ོད་ན་འབངས་ག མ་

ལ་ཏེ།  ས་དང་པོ་ངན་ ོ་བ་ག མ།  ད ས་ནས་ག མ་ ལ་ཏེ།  ེ་ ོང་ ོང་དང་ག མ་ ལ།  

་ས་ཐང་ ་ ་གསོལ་སར་ ལ།  ཡར་ ང་སོག་ཀར་བ གས་སའི་ ལ་ ་ ལ།  ེའི་ཞལ་ནས་

ང་ ེའི་ ་འཚ་བ་ལ་ཡང་བོན་ཆོས་གཉིས་ཀ་དགོས།  འབངས་ ི་ ོག་ ོབས་པ་ལ་ཡང་གཉིས་

ཀ་དགོས།  སེམས་ཅན་ ི་དོན་ ེད་པ་ལ་ཡང་གཉིས་ཀ་དགོས་པས།  ིད་པ་ནས་གཉན་པ་བོན་

ཡིན།  བ ན་པ་ཆོས་ཡིན་པས་ད་གཉན་ ིད་ཅིག་མཛད་པར་ ་ག ངས་ནས།  བོན་པོ་ མས་

གས་མཉསེ་ ་མེད་ ང་གཉེན་ ིད་ ས།  གཉནེ་ ིད་ལ་ ་བ་དེ་ཡིན།  ཞསེ་པ་ མས་བ གས་ 
ང་ལ་སོགས་ལས་ག ངས་སོ།  ། 

་ི ོང་གི་རིང་ལ་བོན་དར་ བ་ལན་འགའ་ ང་པར་བཤད་པ་ མས་འདརི་ ར་ཙམ་མོ།  ། 
ལ་པོ་དེ་ལ་ཁབ་ཆེན་ ན་ག མ་ཡོད་པའི་ཇོ་མོ་འ ོ་བཟའ་དང་།  ཕོ་ཡོང་བཟའ་གཉིས་ལ་

ས་མེད་པས་ ིད་མི་ཟིན་ ང་།  ཆོས་ལ་དཀར་བས་མངའ་ཐང་ཆེ།  ཚ་ ངས་ཟ་དམར་ ན་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ས་ག མ་ ི་མ་ཡིན་ ང་།  བོན་ལ་དཀར་བས།  ལ་པོས་ཐབས་ ིས་ ང་ ེ་མངའ་ཐང་ ང་།  

དེ་ལ་ ིང་ན་ནས་ཚ་ ངས་ཟས།  གསང་ བ་པའི་ ོན་པོ་ཅིག་མངགས་ཏེ།  ང་ ོགས་ འི་

ཉིན་ལམ་བ ན་ ི་ས་ནས།  མ་པའི་བོན་པོ་ ག་སེ་ར་ ལ་ཚབ་ ་བ།  མ ་ ལ་ ད་ ་ ང་

བས།  ང་མ ོགས་ ང་དང་མཉམ་པ་ཅིག་ ན་ ངས་པས།  དཔོན་ ོབ་ག མ་ ོན་ནས།  ཇོ་

མོ་ཡིས་ ལ་པོ་ལ་མ ་མཛད་པར་ ་ ས་པས།  ལ་པོའི་ན་བཟའ་ ི་མ་ཅན་ལ་སོགས་ ས་

བ ག་པས།  ཚ་ ངས་ཟའི་ ས་ ་རི་ མ་པོ་ལ་ལོ་བ ་བ ན་ལོན་པ་དེ་མངགས་ནས།  ་རིམ་

ེད་པའི་ཡས་གོས་ ་ ལ་པོའི་ཟ་འོག་གི་ ོད་ ང་ ི་མ་ཅན་ ས་ལ་ཤོག་ ས་ནས་བཏང་ ེ་

སོང་བས།  ལ་པོ་མག་ ད་གཉིས་ཕོ་ ང་ ེང་ ་ཆོ་ལོ་ ེ་ཞིང་ཡོད་ནས།  ཞང་ ་རིང་ལ་ ོ་

ང་བ ག་པས།  ང་ མ་པོ་ཡིན་པར་ ོ་ ེ་ ས་ ང་མ་ ེ་བས།  ོ་ ད་ ིས་བཅག་ནས།  ཕ་

ིམ་ ་ ་ཡོང་པ་ལ་ ོ་གཅོད་མཁན་ ་ཡིན་ ས་ནས།  ་ཞང་གི་མགོ་ལ་རལ་ ིས་བ བ་ ེ་

བསད།  རལ་ ིའི་ ག་ ི་ཞིང་མ ན་ ་ ིན་པས།  ལ་པོས་ མ་པོ་ ོད་ཅི་ལ་ཡོང་།  ོ་ ས་

ེས་ཞང་ ་རིང་གར་སོང་ ས་པས།  ོ་གོར་མོ་ ོ་ཡིས་ ེ།  ཞང་ ་རིང་ངན་ཆད་ ་ ལ་རིང་

ཅིག་ ་སོང་།  ང་བ ན་མོས་ ་རིམ་ ེད་པའི་ཡས་ན་བཟའ་ ི་མ་ཅན་ ་ ་ཡོང་ཟེར།  ལ་པོ་

ཡང་ ེད་ནས་ཟ་འོག་གི་ ོད་ ང་ ི་མ་ཅན་བ ར་ནས་གཏང་།  མ་པོས་ མ་ལ་གཏད་ནས་

ཁོ་རང་ཟ་ ལ་བ ་ ་ ོན།  དེའི་ བ་མོ་མ ་ ེད་དམ་ཟེར་བ་ ལ་པོས་གསན་ནས་པད་འ ང་ 
ལ་ ས་པས།  པད་འ ང་གི་ཞལ་ནས།  མངའ་བདག་གི་ ་ཚ་ཟད་ན་ནི།  ཡང་དག་པར་ ོགས་

པའི་སངས་ ས་ ོན་ ང་བ ིང་བར་མི་ ས།  འ ལ་ ི་བར་ཆད་ནི་བདག་གིས་བ ོགས་ ་

ང་ག ངས།  དེ་ནས་ མ་པའི་བོན་པོས་ན་བཟའ་ལ་ལིང་ག་ ིས་ནས།  མ་པ་ ིང་གི་ ག་

གས་ ིས་ བ་པས།  ཞག་བ ན་གཉིས་ ི་ནང་ ་ ལ་པོ་ ོངས་སོ།  ། མ་པའི་བོན་ ང་

མ ོགས་ ེམས་པས་ ར་བར་རང་ ལ་ ་གཤེགས་སོ།  །འདས་ཁར་བོན་བ བ་པའི་བཤགས་པ་

མཛད།  ི་རབས་བོན་ཆོས་ ོམས་པར་ ོད་ཅེས་པའི་ཞལ་ཆེམས་བཞག  ཅེས་པ་ མས་བཀའ་

འ མ་ནས་ག ངས།  བ གས་ ང་ལས་ནི།  ཚ་ ོང་ཟས་ ག་བཏང་ནས་འདས་པར་ཡང་

བཤད་དོ།  ། མ་པོས་ཡབ་ ི་ན་བཟའ་ལེན་ ་བཏང་པའི་ཞེ་ནད་ མ་ལ་ ས་པས།  མ་ ིས་

ག་བཏང་ནས་འདས་སོ།  །ཁ་གཅིག་ ་ནམ་ ིས་ ོངས་པར་བཤད་དོ།  །དེ་མན་ཆད་ ་ ལ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ད་ ི་བསོད་ནམས་ ང་ ལ་ ག་ཁོང་ ་འ ོ་བའི་ ་མ་ ར་ཇེ་འ ་ལ་སོང་བ་ཡིན།  བོན་

བས་པའི་ད ་ཡོག་ཡིན་པར་ ན་ནས་འཆད་དོ།  །དིང་སང་ ོང་པོ་རོང་ལ་སོགས་ །  བོད་ 
ི་ ལ་ ད་ཁ་གཅིག་ ོང་ ང་ ེད་པ་ཡང་མང་ངོ་།  ། 

་བ་ཞོར་འ ང་ལ་གཉིས་ཏེ།  བོན་ ི་དར་ཆ་དང་།  ཆོས་ ི་དར་ཆའོ།  །དང་པོ་ནི།  

ལ་ ི་ ོང་ ེ་བ ན་ ི་ཚ་ ོད་ཡན་ཆད་ །  ལ་རབས་ མས་ལ་ཤས་ཆེར་བོན་ ི་བ ན་པ་

རབ་ ་དར་ཞིང་གཉན་པ་ལ།  བར་ ་ལན་ག མ་ བ་ ང་བོན་ ི་བཀའ་ཆད་ ར་ནས་དེ་མ་

ཐག་ ་དར་བའོ།  ། བ་ ས་ ང་བོན་ ད་ནས་མ་ཆད་དེ།  བོད་ཁ་བ་ཅན་འདིར་བོན་བ ན་

བ་ ་མི་འ ོ་བར་ག ངས་པས་སོ།  ། ི་ མ་ ི་ ས་ ་བོན་ ོ་བཞི་དང་།  ོང་བཙན་ ི་ ས་

་བོན་ཕལ་ཆེར་མ་ བ།  ི་ ོང་གི་ ས་ ་མེ་རི་དང་།  དབལ་ཆེན་རམ་པ་ལ་སོགས་མ་ བ་

བོ༑  ༑དེ་མན་ཆད་ ་ ལ་ ིད་ཐ་མའི་ ད་འཛན་ ག་ལ་སོགས་ ི་རིང་ལ་ཡང་།  གས་དམ་

ནི་ཤས་ཆེར་ཆོས་ལ་མཛད་ ང་།  ་ ངས་ ི་བོན་གཤེན་ ང་ཟམ་མ་ཆད་པར་ཡོད་དེ།  ི་

ང་གི་ ས་ག མ་ ི་རིང་ལ་ འི་བོན་ ོ་ཡོད་དེ།  འ ར་བོན་ ི་ད ་བ ེས།  བོན་མགོ་གཡོ་

བ་འ ར་བོན་ འོ།  །གཤེན་པོ་ནི་ ང་པོ་ ག་ ་ ན་ག ག་དང་།  ཞང་ ང་གི་བོན་པོ་ ན་

ཏང་ ལ་བ་གཉིས་ ིས་ ་ ང་མ ་ གས་ ་འ ན་ ི་ ་མིག་ ་མ་ ེན་ལ་ ངས་པ་དང་།  

འ ན་ ི་རི་བོ་ལ་ ་ བ་ ་སོང་བ།  ་བོས་འཆོང་ས་རེ་རེ་ ་ ག་པ་ ང་པོ་རེ་ ེམ་ ེམ་ ེས།  

གཤང་ ག་ལ་བ བས་པས་ ་མིག་གཙང་མ་བ ན་བ ོལ་ཏེ།  ་ ས་ ི་ཞལ་ནས།  ངའི་

མངའ་འོག་ ་འ ས་ཚད་ ིས།  བོན་པོའི་ ་ལ་མི་བདོ་བ་དང་།  ་ཐོགས་ ི་བཀོར་ལ་མ་

འབག་ཅིག་པར་བཀའ་བ ལ།  ཆལ་དང་ ལ་ ིམས་ནི་ཡབ་མེས་གོང་མས་གནང་བ་ལ་བ ེན།  

དེ་ནས་ ་ ས་དར་མའི་ ་ནི།  མེ་ཉག་གི་བོན་པོ་ ལ་ག མ་དཔལ་ལེགས་དང་།  སེ་བོན་ཡེ་

ཤེས་དཔལ་ ིས་ ་ ངས།  མ ་ གས་ ་འ ལ་ཡང་།  ཁམ་སའི་མི་མོ་ ་བ་དང་།  འཇག་མའི་ 

མི་ ་ ར་བ ག་པ་དང་།  ཤ་ ས་ མ་པོ་འ ོ་བ་དང་།  ་ཐོད་ མ་པོ་འཚར་བ་དང་།  ི་

ཐོག་ མ་པོ་ ག་པ་ལ་སོགས་ ས་སོ།  །དེ་ནས་ ི་ ེ་ག ་བ ན་དང་།  ི་དར་མ་འོད་ ང་

གཉིས་ ི་ ་རིང་ལ།  སོ་ ི་ཐོག་ ལ་བ་དང་།  ཉང་བོན་ ོ་ ེ་མཁར་དང་།  གཡག་ ོད་མེ་

བཙན་དང་།  ེ་ཤོད་ མ་དང་བཞིས་ ་ ང་།  སོ་ ི་ཐོག་ ལ་བས་རི་བོ་ཆེན་པོ་གཡོ་ཞིང་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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འ ལ་བ་དང་།  མཚ་ཆེན་པོ་ མ་པ་དང་།  ཉང་བོན་ ོ་ ེ་མཁར་ ིས་ནམ་མཁའ་ལ་འ ར་བ་

དང་།  གཡག་ ོད་སེ་བཙན་ ིས་ ག་དང་ ང་ ར་ ལ་ནས།  ོ་བར་ཅིག་ལ་ཞང་ ང་ ལ་

ནས་བཙ་ གས་ ངས་པ་དང་།  བྷེ་ཤོད་ མ་ ིས་ ་ ག་ནམ་མཁའ་ལ་བ ར་བས།  གནམ་

ཐེལ་དཀར་པོ་ནི་ ེ་ནས་བ ང་ནས་ ་ ད་ཙ་རེ་རེ་འདོན་པ་ མས་ ས།  དེ་ནས་ ་ ས་

དཔལ་འཁོར་བཙན་ ི་ ་རིང་ལ།  ཕ་བ་བ ན་ལེགས་ ་བཙས་སོ།  ། ་གཤེན་དང་ ོན་པོ་

གཉིས་ཀ་ ས།  དེ་ནས་བ ་ཤིས་བ ེགས་པ་དཔལ་ ི་ ་རིང་ལ་ཟས་དཀར་ཆོས་ཉིད་ ིས་ ་

བ ངས།  དེ་ ར་ མས་ན་ིབཀའ་འ མ་ལས་སོགས་ནས་ག ངས་སོ།  །འདིའི་མན་ཆད་ ལ་ 
ས་འབངས་ལ་ཤོར།  ེའི་ག ང་ ད་མཐའ་ལ་ གས།  བོད་ཁམས་སིལ་ ར་སོང་།  འོན་ ང་

མན་ཆད་ ་ཡང་ ལ་པོའི་ག ང་ ད་གར་ཡོད་ །  ་ ངས་ ི་བོན་པོ་རེ་ཡང་ ོལ་ཁ་མི་ཆད་

ཙམ་རེ་ཡོད་པའི་ལོ་ ས་ ང་ཡང་།   ག གས་ ་མི་ཆེ་བས་འདིར་མ་ ངས་སོ།  ། 
གཉིས་པ་ཆོས་ ི་དར་ཆ་ནི།  ་ ས་ཐོ་རེ་ ན་བཙན་ ི་ཚ་ ོད་ཡན་ཆད་ན་བོད་ ་

ཆོས་ ི་ ་མེད་པར།  ལོ་ ས་ ན་མ ན་ཞིང་།  དེའི་རིང་ལ་ཡང་ཆོས་ ི་མཚན་ གས་པ་ཙམ་

ལ༑  ོང་བཙན་བར་ ་ཆོས་ ོད་མཁན་མེད་དོ།  ། ལ་ ་དེའི་ཞལ་ནས།  ངའི་མེས་པོ་ཐོ་ཐོ་ 
རི་ ན་ཞལ་ ི་གསང་བ་གཉན་པོ་འདི་ཅི་ཡིན་ ོག་དང་ག ངས་ནས།  ལོ་ ཱ་བ་སཾ་བྷོ་ཊས་

བ གས་པས།  བྷི་མ་ལ་མི་ འི་ ག་ ་དང་།  མདོ་ཟབ་མོ་བཀོད་པ་དང་།  པང་ཀོང་ ག་ ་པ་

དང་།  དགེ་བ་བ འི་ ིམས་དང་བཞི་བཞེངས་ནས་འ ག  ཅེས་ ོང་བཙན་ ི་བཀའ་ཆེམས་

ལས་བཤད་ཅིང་།  ཆོས་བོད་ ་བ ར་བའི་ལོ་ ཱ་བ་ལ་ ་མ་ཡང་དེ་ཡིན་ཞེས་འ ང་ངོ་།  ། ོང་

བཙན་ ི་རིང་ལ་ལོ་ ཱ་བ་སམ་བྷོ་ཊ་ལ་སོགས་བན་དྷེ་ཁ་ཅིག་ནས་བོད་ ལ་ ་ཕེབས་ནས།  སཾ་

བྷོ་ཊས་བོད་ཡིག་མཛད་ཟེར་ཡང་།  བོད་ཡིག་ལ་མཛས་ཆ་བ ེད་ནས་ ང་ཟད་བཅོས་པ་ནི་

ིད་དོ།  །དེས་མདོ་དཀོན་མཆོག་ ིན་ལ་སོགས་པ་བོད་ཡིག་ ་བ ར།  ལོ་ ས་ཁ་ཅིག་ནས་ ་

གར་ ི་ ོབ་དཔོན་ ་ས་ར་དང་།  བལ་བོའི་ ོབ་དཔོན་ཤི་ལ་མན་འ །  ་ནག་གི་ ོབ་དཔོན་

ཧ་ཤང་མ་ཧ་ མས་ ན་ ངས།  སམ་བྷོ་ཊ་དང་།  ལོ་ ཱ་བ་ཆོས་ ི་མཛད་ལ་སོགས་པས།  

མངོན་པའི་ ེ་ ོད་དང་།  ཕར་ ིན་ ི་ ེ་ ོད་དང་།  སངས་ ས་ཕལ་བོ་ཆེ་དང་།  མདོ་ཡི་ ེ་

དང་འ ལ་བའི་ ེ་དང་།  ིས་དང་ ན་ད ད་ལ་སོགས་ མས་ཆོས་ ་བ ར་ ད།  འོན་ ང་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ལ་པོ་དེ་ཉིད་ཆོས་ ི་བག་ཆགས་རང་བཞིན་ ིས་སད་ནས།  ་ཁང་མང་ ་བཞེངས་པར་

གས་པ་ལས།  ཆོས་ ི་དར་ཆ་ ་ཆེ་ཙམ་ ང་བའི་ལོ་ ས་མི་འ ག་ག ོ  །དེ་ནས་ ལ་པོ་ ི་ ོང་ 
ེ་བཙན་ ི་རིང་ལ།  ོབ་དཔོན་ཞི་བ་འཚ་དང་།  པད་འ ང་ལ་སོགས་པ་གདན་ ངས་ནས།  

ཆོས་ ི་དར་ཆ་ ་ཆེན་པོ་ ས་པར་འ ག་གོ  །དེ་ནས་དར་མ་རལ་བ་ཅན་ ི་རིང་ལ།  ་གར་

ི་པ ྚི་ཏ་ཛྷ་ན་མི་ །  ཤི་ལེན་ ་བོ་དྷེ།  དྷ་ལ་ཤི་ལ་ མས་དང་།  ་ཆེན་ ི་ལོ་ཙ་བ་ཀ་བ་

དཔལ་ ེགས།  ཅོག་ ་ འི་ ལ་མཚན།  ཞང་ཡེ་ཤེས་ ེ་ མས་ ིས།  ར་བོད་ ལ་ན་ཡོད་

པའི་བོན་ ི་ག ང་རབ་ མས།  ་ཐམས་ཅད་ ་གར་ ི་ ད་ ་འ ར་ ་ ད་གསར་བཅད་ ི་

ཆོས་ ིས་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ།  ེའི་ལ་ཐོད་ ད་ནས་བན་དྷེའི་གདན་ ་འདིངས།  རབ་

ང་ཐ་མ་ཅིག་གི་ཞབས་ ང་ ི་བོར་ལེན་གོས་སེར་པོའི་ ན་པ་ ེ་བོའི་ ས་ལ་འ ག་པ་མཐོང་

ཡང་ ག་འཚལ་ལོ།  །རབ་ ང་རེ་རེ་ལ་ཡང་འབངས་མི་ ིམ་བ ན་བ ན་མངའ་རིས་ ་ ལ་

ནས།  ཟས་དང་ནི་ན་བཟའ་ ོར།  བ ས་ན་དཀོན་མཆོག་བ ད་བ ར་ཆས་གནང་བ་ལ་སོགས་ ི་ 
ཆོས་ ིམས་ མས་མཛད།   དེ་ ར་ཆོས་ལ་རབ་ ་ ས་ཤིང་རབ་ ང་ལ་མངའ་ཐང་བ ོད་དོ།  ། 

ལོ་ ཱ་བ་ མས་ ི་བ གས་ ན་ནི།  ོབ་དཔོན་པད་མ་ད ང་ལོ་ཉིས་བ ་དང་སོ་ ་

ལོན་པ་ཅིག་ ོན་ནས་བོད་ ་ལོ་བ ་དང་བ ་གཉིས་བ གས།  ོབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤི་ལ་

ད ང་ལོ་བ ད་ ་ ་གཉིས་ལོན་པ་ཅིག་ ོན་ནས།  བོད་ ལ་ ་ལོ་བཅོ་ ་བ གས་ནས་འདས།  

ོབ་དཔོན་སངས་ ས་གསང་བ་ད ང་ལོ་བ ་དང་ མ་ ་ལོན་པ་ཅིག་ ོན་ནས་བོད་ ལ་ ་

བ གས།  ོབ་དཔོན་བྷི་མ་ལ་མི་ ་ལོ་བ ་དང་ ་བ ་ལོན་པ་ཅིག་ ོན་ནས་ལོ་ཉི་ ་ ་

ག མ་བ གས།  དམ་པ་སངས་ ས་ལོ་ ོང་ ་བ ་ལོན་པ་ནས་ལ་ ོད་དིང་རིར་འདས་ ད།  

པ ྚི་ཏ་གཞན་ མས་ནི་བོད་ ་ ན་རིང་པོ་མ་བ གས་ཟེར་རོ།  ། ལ་པོ་དར་མ་རལ་པ་ཅན་དེ་

མངའ་ཐང་ཡང་རབ་ཡིན་ཞིང་།  འོ་འཇང་ ་ ་ཁང་འ ལ་མ་བཞེངས་ནས།  གཞན་ ་ཡང་དེ་

་ ་ ས་ ི་དོགས་ནས།  བཟོ་བོ་བསོད་ཤོམས་ ས་པས།  བཟོ་བོས་ཚར་ནས་ ་འ བས་རང་

འཁོར་ ས་པ་ལ་མེ་འབར་ནས་ ་ཁང་ཡང་ཚག་གོ  །མ་ཚག་གོང་ ་ ་ཁང་ ེ་ལ་ཉི་མ་འཆར་

འ ིས་ཟེར་ནས་རི་ ེ་བ ོས་པས།  འབངས་ མས་ ོས་ ས་ཏེ་རི་མགོ་ ད་པ་བས།  མི་མགོ་

ད་པ་ ་ཟེར་ནས་འབངས་ ིས་ ེ་ག ས་ནས་འདས་སོ།  ། 



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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གཞན་ཡང་དེ་ ས་བོད་ནས་ད ས་ ་དང་གཡོན་ ་ཆད།  ལ་ཁམས་ ེང་ནས་འ གས།   
བཙད་པོ་ག ་བ ན་ཡང་འ ོ་འཁམ་ ས་ད ོངས།  འབངས་ ིས་ཁོང་ལོག་ ང་།  ང་དར་ 
མ་ཡབ་ ས་ ིས་ ་ནག་གི་ག ག་ལག་ ལ་པོ་ལ་གབ་ཙ་ མ་བ ་ ག་ ་ཡི་ ིས་ ས་པས།  

ག ག་ལག་མཁན་ན་རེ།  ་གར་ཆོས་ ི་ངན་ཐབས་ ིས་བོད་ ང་བའི་ཐབས་ ་ཆོས་བོད་ ་

ཡོང་པ་དེ།  བོད་ ི་ ་གཉན་པོས་མ་བཞེས་པར་འ ག  བོད་ལ་བ ་ཤིས་པའི་བོན་བ བས།  

བོན་གཤེན་ མས་ལ་བ ན་བ ངས་པས་ལན་འ ག  ག ག་ལག་ཁང་ལ་ལ་བོད་ལ་ངན་པའི་

སར་བ ིགས་འ ག་པས་དེ་བཤིག་དགོས།  ་གར་ ི་བན་དྷེ་ལ་ཆད་པ་ཆོད།  ིད་པའི་ ་ ོད་

གཉན་པོ་ལ་བོན་ འོ།  ། ེན་ གས་ཤིག་ཟེར།  ང་དར་མས་བན་དྷེ་ལ་བཀའ་བ ོན་ ས།  

ལ་པོ་དར་མ་རལ་པ་ཅན་ཆོས་ ིས་ ང་བ་ཡིན།  ་ལ་ཐན་ ང་བ་ཆིབས་དང་མ་ལ་ས་གཤོག་ 
པ་ ེས།  དེ་མིན་ ང་ཐན་མང་པོ་མངོན་ ་ ང་།  ལ་ ་ནེ་བཙན་པོ་ཞང་ ང་གིས་བསད།  

མ་ཚ་ ངས་ཟས་ ེ་ལ་ ག་ ངས་ནས་འདས།  ེ་ ོང་བཙན་ མ་པོའི་ཡན་ཆད་ ས་ངན་

འདི་ ་ ་ ང་བ་ལ།  ་གར་ ི་ཆོས་ ོད་ ལ་ཅན་ ང་བའི་ལན།  འདི་ག ག་ལག་མཁན་

བདེན་ཟེར།  བན་དྷེ་ མས་ན་རེ།  འོ་ན་བོད་ ི་ ་དང་བོན་ ོངས་ལ་ ོད་ གས།  ངེད་ ི་

ག ག་ལག་ཁང་ལ་ གས་ཅིག་ ང་འཚལ།  གས་མ་ ང་ན་བཀའ་བ ོན་པ་མེད་མཛད་ཟེར།  

དེ་ལ་ ལ་ ོན་ མས་ ིས་ ེའི་མ ར་ ་དང་བོན་ ོང་ མས་ལ་ ོད་བོར།  བོན་ བས་ཆོས་

དང་ ་ ངས་པས་ལན་ན་ གས་དང་མཚན་མ་ ར་ ་ ོན་ ས་པས།  ནམ་མཁའ་ནས་ཐོག་

བབས་ཏེ།  བསམ་ཡས་འཆམི་ ་ ག་ནག་ལ་ བ་བོ།  ། ག་ ེ་ནས་ ང་ ་བ ིལ།  ག་གོང་ ང་

པོའི་ག ང་ལ་བ ར།  བན་དྷེ་མི་བ ན་ཤི  དེར་ ང་དར་མས་ཆོས་ ེད་ལ་ཆད་པ་བཅད་དེ།  

ཆོས་བ བས་སོ།   །དོན་དེ་ མས་ནི་བ གས་ ང་ལ་སོགས་ལས་བཤད་དོ།  ། 
ལོ་ ས་ཁ་ཅིག་ནས་ནི།  ས་དེ་ཙམ་ན་ཡང་དབལ་ཆེན་རམ་པ་ལ་སོགས་ཡང་འ ག་གི་

བོན་ ོ་མ་ བ་ནས།  མདོ་ཁམས་ ད་ ་དར་ནས།  དེ་ ོད་པའི་གཤེན་པོ་ཡང་མིན་ ི་ ོན་པ་

ཤེས་རབ་ གས་པ་ ་བ་ ད་པར་ཅན་ཡོད་པས་ཆོས་མཛད་ མས་ ིས་དེ་ལ་ ག་དོག་ ེས་ནས། 
ང་དར་མ་ལ་ནི་མིན་ ི་ ོན་པས་མ ་ ེད་དོ་ཞེས་ད ེན་ ས་པས།  ལ་པོས་དེ་གདན་འ ེན་ 
་ ་པ་བ ་བཏང་པས།  ག་ ལ་ ིས་གདན་མ་འ ོངས་པ་དང་།  ངེད་ ིང་མི་ ེའམ་ཞེས་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ེ་ གས་ ིས་གསོལ་བ་བཏབ་པས།  ཁོང་ནི་ ང་སེམས་ ི་ ོམ་ ན་ཡིན་པས།  ིང་ ེ་ ེས་ཏེ་

མ ན་ ་ ོན་པ་ལ།  མཚན་ཆས་ཅི་ ར་ ས་ ང་མ་ཆོད་ནས།  ཁོ་ན་རེ།  ོན་ཚ་ འི་ནང་གི་

འ ་ ིན་འ ་མོ་ཅིག་བསད་པའི་ལན་ཆགས་ཡོད་པས།  ་བལ་ ིས་ ེ་བ ས་ལ་ཆོད་ཅིག་

ག ངས་ནས་ ོག་གནང་བ།  དེ་ ར་ ས་ཏེ་ ག་ཞབས་བཞི་ད ་དང་ ་བཅད་ནས་ ེར།  

ལ་པོའི་མ ན་ ་བཞག་མ་ཐག་ ་ད ས་ ་ ངས།  ག་གིས་གར་བ ར།  ཞབས་ ིས་ ོ་

འ བ་པས།  ལ་པོ་དེ་ལ་ཤིན་ ་འ ོད་ནས།  ་བ་བ ་ཡང་བསད་ཅིང་།  བན་བ ན་ མས་

ིས་ད ེན་བ ག་པའི་ལན་ཟེར་ནས།  ཆོས་བ བས་པར་བཤད་དེ།  མདོ་ ད་ ་ ང་ ་རི་

དིལ[དེ ]ག མ་ ི་རི་ལ་ཡང་དགེ་ ོང་ ོང་དང་ ་བ འི་ཨོལ་བ་ཕོལ་ནས་བ ོངས།  ད ས་

གཙང་ ་བན་དྷེ་རབ་ མས་ནི་ ན[ངན]བ ངས་ཏེ་བསད།  འ ིང་ མས་ནི་ གས།  ཐ་མ་

མས་ནི་ ི་ར་ ོན་ལས་ ་བ ག་ ེ།  འ ལ་གོས་ ར་ ་ ་བཞི་གོན་ནས་རི་ གས་བདས་པས་ 
མ་བདེ་ནས།  གོང་བ་ལ་ ད་ ས་ནས་བཅོས་པས།  ར་མཛས་ ་མིང་བཏགས་པ་ལ།  དིང་

སང་ མ་ཙམ་གོང་ ད་ ་ གས་སོ།  ། ་ཁང་ མས་ ་མདའ་ར་དང་མཚན་ཁ་དང་མགར་

ཚང་ ་ ས།  སེམས་ཅན་བཤས་པའི་ ོ་ ག་ མས་ ེར་སོའི་ཞལ་ ་ གས།  ་མ་ མས་ ག་

ཞབས་ལ་ད ིས་ནས་ ལ་པོའི་མངའ་འོག་ ་ ོག་ཆགས་གང་བསད་ མས་བན་དྷེ་མིན་པས་

གཞན་ ིས་བསད་དབང་མེད།  ཆོས་ ོད་པའི་དབང་མེད་དེ་ ལ་མ་ གས།  དེ་ཚ་ཆོས་པས་

ཆོས་ མས་ ོ་བལ་བ ངས།  ེ་ ོད་ག མ་ ི་ཆོས་ལ་ཡིག་འ ་གཅིག་ ང་མ་བཞག  གསེར་ 
ི་ ་ ་ནེ་ནི་ ོ་བལ་ ་མ་བ ངས་པས།  ད ་ ་ ་སའི་འོག་ ་ ས།  ཆོས་ ་མི་ གས་པ་

ལོ་བ ད་ ་ ང་།  ཁ་ཅིག་ནས་བ ན་ ་དོན་གཉིས་ ང་ ད།  ག་དཀར་ ག་མོ་ཆེ་ན་ ་

ང་དཔལ་ ི་ ོ་ ེས་གསང་ ོད་ལ་བ གས་ནས་ཡོད་པ་དེས།  ཐབས་ ིས་ཡོང་ནས་ཡར་ ང་

་ ལ་པོ་ལ་ ག་མདའ་ བ་ ེ་བསད་ནས་ ོས་སོ།  །དེ་ནས་མངའ་བདག་དཔལ་འཁོར་བཙན་

ི་རིང་ལ་ཡང་ཆོས་ ོད་དེ།  ། ས་དེར་བ ན་པ་ ེལ་ ་བོད་ན་བ ན་པ་ ིམས་ ན་མེད་པས།  

བན་དྷེ་མི་བ ན་འ ལ་བ་བོན་ལ་ ག་པའི་ལོ་ ས་འོག་ནས་འཆད་དོ།  །དེ་ ེས་ ་མ་ཡེ་ཤེས་

འོད་ ོན་ནས་ནག་ཚ་ལོ་ ཱ་བ་ལ་གསེར་བ ར་ནས།  ་གར་ན་ལེན་ ་ནས་ཇོ་བོ་ ེ་ ན་ ངས་ 
པ༑  པ ྚི་ཏ་ ་ཏ་ཀ་ར་དང་།  ལོ་ ཱ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་ལ་སོགས་ ང་ནས།  བ བ་པ་ག མ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ལ་སོགས་ མས་བ ར་རོ།  །དེ་ནས་ ོག་ལོ་ ཱ་བའམ་ས་ ་པ ྚི་ཏ་ལ་སོགས་དང་།  ོམ་ ེ་ལ་

ཡང་མར་པ་ལོ་ ཱ་དང་མི་ལ་ གས་པོ་ཕག་ བ་ མས་ནས་ཡོངས་ ་དར་བའོ།  །ག མ་པ་ཐ་

མར་ ོན་ལམ་ ོབས་ ིས་བོན་ ི་བ ན་པ་ ས་ ལ་ལ་བཞི་ ེ།  གཏེར་མའི་བ ེམས་ ལ།  བཀའ་ 
མའི་ ང་ ལ།  ཁད་དང་རིམ་ ིས་དར་ ལ།  ཞོར་འ ང་ ད་ནས་ཇི་ ར་འ ང་བའོ།  །དང་

པོ་ནི་གཏེར་ ོན་པ་ཨ་ཙ་ར་མི་ག མ་ ིས་བསམ་ཡས་ ོར་ཁང་ནང་ནས།  ག་ ོ་གཟིག་ ོ་

དོམ་ ོ་ག མ་བཏོན་པ་ཐོག་ ངས་ཏེ།  ོ་ ང་མདོ་ད ས་ ི་གཏེར་ ོན་མང་ ་ ོན་ཅིང་།  

དེ་དག་གི་ནང་ནས་ཡོངས་ ་བོན་ལ་བཀའ་ ིན་ཆེ་བའི་གཏེར་ ོན་ནི།  གཤེན་ ེར་ ་ད ིལ་

བཞིར་ ང་ཞིང་།  དེ་ མས་ ི་བཀའ་ ད་འཛན་པ་ལ་ཡང་ ་ཆེ་ ངས་མང་ཡོད་ ང་།  

ཡོངས་ ་ གས་པ་ནི།  ་ ་ ་ག མ་མཁས་པ་ ེ ་དང་བཞིར་ ོན་པའི་བཀའ་ ད་དང་

བཅས་པས་བ ན་པའི་ག ང་ཤིང་ གས་པའོ།  །དེ་དག་སོ་སོའི་བཀའ་ ད་ ི་ མ་ཐར།  བོན་

ེ་གཏེར་ཁའི་ལོ་ ས།  བ ན་འཛན་ ོབ་མའི་མཐའ་ ས་ ེས་ གས།  བ་ གས་ཡོན་ཏན་ 
ི་ཤར་ ལ་ལ་སོགས་ ེང་གཞི་མང་ཡང་།   ཡིག་ཚགས་ལ་བསམ་ནས་འདིར་མ་བཀོད་དོ།  ། 

གཉིས་པ་བཀའ་མ་ལ་གཉིས་ཏེ།  འ ལ་བ་དང་ གས་སེམས་སོ།  །དང་པོ་ནི།  ཞང་

ང་ ལ་པོ་ ་ལ་ ་སངས་ ི་རིང་ལ།  འ ལ་བ་ བ་པའི་ ས་ ་ ་ཟི་གསལ་བཟང་རབ་ ་

གས་ཆད་ནས་འགོག་པ་ལ་བ གས་ཏེ།  དེ་ནས་ལོ་བ ད་བ ་ལོན་པའི་ ས་ །  མེ་ཉག་

འགའི་ ལ་པོ་རབ་ ེ་འ ས་ ི་ ་ ི།  སོག་པོ་ ེལ་ ག་ཅན་ ིས།  མདོ་ ད་ ་རི་དེལ[དེ ] 
ག མ་ ི་རི་ལ་ཉིན་རེ་བཞིན་ ་ ་འཚས་པས།  ག་དཀར་ ེ་འ ས་ ི་ ག་ ང་།  མདོ་ནག་

ལ་ ག་དཀར་བ་ཅིག་འ ག་པས།  གས་ ་ ནི་ཙམ་ན།  འི་གདན་ལ་བ གས་པ།  ན་བཟའ་

རབ་ ་ ང་བར་འ ག་པ།  ད ་ ་ ན་ཚར་ ་འཐིབས་པ་ཅིག་འ ག་པས།  མཐོང་བ་ཙམ་

ིས་ལས་སད་དེ་མོས་པ་ ེས་ནས་ ག་ ལ།  ེས་ ་ཆེན་པོ་དགོངས་པ་ ོད་པར་ ་ ས་པས།  

ཅང་མི་ག ང་མི་ ོག་ ད།  ཡང་སང་ནངས་པར་ ིན་ནས་ ས་པས།  ན་ ི་གཟེ་མ་འ ལ་

ཙམ་འ ག  ཡང་དེའི་སང་ནང་པར་ ིན་ནས་ ་བ་ ལ་བས།  ཞལ་ ི་ད ིལ་འཁོར་འ ལ་བ་

ཙམ་མོ།  །ཡང་དེའི་ ི་དེ་ཉིན་མོ་ ེ།  ཞག་ག མ་ ི་ནང་བར་ ིན་ནས་ ས་པས།  དགོངས་པ་

མཛད་དེའི་ཞལ་ནས།  ེ་མ་ ས་ལ་བར་ཆོད་ དེ་པ་ ོད།  །མི་འམ་མི་མིན་ཅིའི་ ེན་ག ང་།  ། 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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་ ི་ན་རེ།  བདག་དམན་པའི་ ས་ཅན།  ག་པའི་ ོ་ཅན་གཞན་ ི་དབང་ཅན་ཅིག་ལགས་

ས་པས།  འོ་ན་ ོད་ ིས་བ ན་པའི་ས་བོན་ ས་སམ་ག ངས།  བདག་ ང་ ེད་བཞིན་ ་

བར་ ་ ས་པས།  ཁོང་གི་ཞལ་ནས་ས་བོན་ ས་པ་ལ་ཀག་མི་བ ི་ག ང་ནས།  རབ་ ་ ང་

བའི་ ལ་མིང་ ི་འབར་ ལ་ ིམས་སོ།  །དེའི་མཁན་ ་འདན་མ་གཡག་ ག་ཅན།  ལ་མིང་

ལ་བ་ག ག་ ད།  དེའི་མཁན་ ་ མ་ ་ཤིང་ ག་ཅན་ ལ་མངི་ག ག་ ད་ ལ་ ིམས།  དེའ་ི 
མཁན་ ་ ་ ་ ར་དགོངས་པ་གསལ།  ལ་མིང་ཤེས་རབ་ ལ་ ིམས།  ་དག་ཡ་ཟི་བོན་ ོན་

ཞེས་ ང་ འོ།  །དེའི་མཁན་ ་གཉོས་ཨ་རིན་ཆེན་ནོ།  །དེའི་གོང་ན་བོད་ན་ཆོས་བ བས་པས།  

ིས་བ ན་པ་ ེལ་ ་བོད་ན་ཆོས་བ ན་མེད་པས།  གཉོས་བ ན་ལ་ ་ ང་དཔལ་ ི་ ོ་ ེས་

ིས་ནས།  ོད་ ི་མཁན་པོ་ ་ཡིན་ ས།  གཉོས་བ ན་ན་རེ།  ངའི་མཁན་པོ་ ་རི་དེལ[དེ ] 
ག མ་ ི་ ག་ལ།  ་ ་ ར་དགོངས་པ་གསལ་ ་བ་ཡོད་ག ངས་དེར་བོད་ མས་ ིས་ ོས་

ས་ཏེ།  ང་ནས་མི་བཞི།  ད ས་ནས་མི་ག མ་ ེ་བ ན་མདོ་ཁམས་ ་ ིན་ནས་ ག་མཁན་

པོ་དང་མཇལ།  ོམ་ ིམས་ མས་ ོགས་པར་ ངས།  དེར་ ་ ་ ར་ ི་ཞལ་ནས།  ིར་བོན་

ཆོས་གཉིས་བ ན་པ་ ད་མེད་ ང་།  བདག་གི་འ ལ་ ད་བོན་ལ་ ག་ཅིང་སོ་སོ་ ོ་ཐར་ ི་ ེ་

ཡིན་པས།  དེའི་ ེ་བ ང་།  ལ་དང་ ིམས་ལ་ ོད།  མཁན་པོ་མི་བ ེད་པའི་ གས་བཞི་དང་

་ལོངས།  ེད་ མས་ ི་བ ན་པ་ ་ཆེན་པོ་ཡོང་ ེ།  སངས་ ས་ ི་བ ན་པ་གང་དར་ཡང་

ལེགས་པ་ཡིན་ག ངས་སོ།  ། 
བོན་ལ་ ག་པའི་བཀའ་ གས་བཞི་ནི།  ཤམ་ཐབས་ ི་ཀ་བ་ ོན་པོ།  ཐང་བའི་ མ་

ཚངས་ ོན་པོ།  ར་ ་ ོན་པོ།  གདིང་བ་ ོན་པོ་དང་བཞི་ཡིན།  [ ]མེས་ ིས་ ་ཆེན་འདས་

ཁར་མཇལ་ ད།  འདས་ ེས་ ་མཁན་པོའི་ག ང་ལ་ ངས་པ་ཡང་ཡོད་པར་འ ག  དིང་སང་

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  ་ཆེན་ ་ ར་དེ་བན་དྷེ་ཡིན་པར་ཞེས་པ་ནི།  དེ་ཉིད་བ ན་པའི་ ང་འཛན་

བོན་པོ་ཡིན་ ང་།  བ་མཐའ་ ོགས་མེད་ལ་མཁས་པས།  ་ ོ་བོན་ ི་འ ལ་བ་བོན་པོ་ མས་ 
ལ་བཤད།  ཉིན་ ེད་ གས་ ད་ གས་པ་ མས་ལ་བཤད།  ི་ ོ་ཆོས་ ི་འ ལ་བ་ཆོས་པ་

མས་ལ་འཆད་པར་འ ག་པ་ལ་འ ིས་ ས་ནས།  ོབ་དཔོན་གསང་བར་འདོད་པའི་བ ོན་

ཚག་གོ  །དེ་ཡང་ ང་གི་མི་བཞི་ནི།  ལོ་ ོན་ ོ་ ེ་དབང་ ག  ང་གི་ཤེས་རབ་སེང་གེ  འ་ཞ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ལ་བ་ ོ་ ོས།  འ ེ་ཡེ་ཤེས་ ིང་པོ་དང་བཞིའོ།  །ད ས་ ི་མི་ག མ་ནི།  ་མེས་ ལ་ ིམས་

ཤེས་རབ།  རག་ཤི་ ལ་ ིམས་འ ང་གནས།  ་ཡེ་ཤེས་ ོ་ ོས་དང་ག མ་མོ།  །དེ་ལ་བ ན་པ་

་ཆེན་པོ་འཕེལ་བ་ནི།  ་མེས་ལ་སོགས་ད ས་ ི་མི་ག མ་ལ།  ག འི་ ན་དགའ་ར་བ་དང་།  

འཕན་ ལ་ ལ་ཐང་ལ་སོགས་ ེ་ཆེན་མང་ ་འཕེལ།  ང་གི་མི་བཞིའི་ལོ་ ོན་ལ།  ་རག་

ལ་གོང་ཐང་།  དེས་གོང་འོག་པ་དང་།  འ ང་འ ོག་མར་པ་ལ་སོགས།  ོད་ ་བ ན་པ་དར་

ར་བ་ ར་འཕེལ།  ང་གི་ཤེས་རབ་སེང་གེ་ལ།  འཇང་ ོད་ ོད་པ་ ་ནག་ ེ ་ཚང་པ་ལ་

སོགས་མང་ ་འཕེལ།  འ་ཞ་ ལ་བ་ ོ་ ོས་ལ།  ཤངས་ ི་དགེ་འ ན་ ེ ་ ག་ཕ།  གཡའ་མར་

ེ་ཚ་ལ་སོགས་ ེ་མང་ ་འཕེལ་ལོ།  །འ ེ་ཡེ་ཤེས་ ིང་པོ་ལ།  གཡས་ ་ ིན་པོ་རི་བ་དང་།  

ཤམ་ཐབས་ ོན་མོ་ གས་ལ་སོགས་ ེ་མང་ ་འཕེལ་ལོ།  །དེ་ མས་ ིས་ད ས་ ང་ ་བ ན་

པ་མེ་མཆེད་པ་བཞིན་ ་དར་ཞིང་།  ཇོ་གདན་ ེ་བཞི་ཡང་དེ་དག་ལས་ ེས་པ་ཡིན་ནོ།  །དེ་

མས་ ི་ནང་ནས་ ང་ ང་ ་འ ེ་དར་ཆ་ཆེ།  ད ས་ ་ ་རག་གཉིས་དར་བར་འ ག  དེ་

ས་ ་བོད་ ་འ ལ་བ་ཁམས་ གས་སམ།  བོན་ ི་མཁན་ ད་ལས་མ་གཏོགས་པ་ནི།  ལས་

ོད་ ི་མཁན་པོ་ ག་ ང་བའི་ ད་ལས་མེད་དེ།  དེས་ ་གར་ ི་ ལ་ཀ་མ་ལ་ཤི་ལའི་ག ག་

ལག་ཁང་ ་ ིམས་ ངས་ཏེ།  ་སིལ་མ་ ས་ནས་ ངས་ ད།  གཞན་བོད་ ི་བ ན་པ་ ན་

བོན་ ི་མཁན་ ད་ཡིན་ཏེ།  བཀའ་ གས་ ག་ ་བཞི་དང་།  ེ་ཅིག་ ་གནས་པས་ཤེས་སོ།  ། 
ིས་ཇོ་བོ་ ེ་བོད་ ་ ོན་ ས།  ར་བོན་ལ་ ངས་པའི་ ོམ་པ་དོར་ཏེ།  ད་ནི་རང་གི་ ོམ་པ་

ང་དགོས་ ས་པས།  ར་ཇི་ ར་ཕོགས་ག ང་།  གཞན་དོན་ ་ ོམ་པ་ ངས་ནས་བ ང་

བའི་ ་བཞི་ཕོག་ ས་པས།  དེ་ནི་ ང་སེམས་ ི་ ོམ་པར་ཡང་འ ོ་བར་འ ག  འོ་ ོལ་ ིས་ནི་

ཉན་ཐོས་ ི་ ོམ་པ་དངོས་འབོག་པས།  ་མ་ ར་ ངས་ཤིག་ག ང་ ད།  འ ལ་བ་བོན་ལ་

ག་པ་ནི་ངེས་པ་ཅན་ ་འ ག་ ེ།  ལ་པོ་ ི་ ོང་ནས་ ལ་རབས་ག མ་ ི་ ས་ །  ངམ་

ག་ར་ ་གོང་གི་ ེ་བ་ ལ་པོ་ ང་དར་མ་ཞེས་པ་འ ང་ནས།  དེས་ཆོས་བ བས་པར་ ེད་

ཅིང་།  ད ས་ ང་གི་བན་དྷེ་དེ་ མས།  ་ ་ ར་དགོངས་པ་གསལ་ལ་ ོམ་པས་ལེགས་པར་

འ ར་ཞིང་།   བ ན་པ་ ་ཆེན་པོ་འཕེལ་བར་ ོབ་དཔོན་པ ྨའི་ ང་བ ན་ལ་བཤད་ ད་དོ།  ། 

དེ་ནས་བོན་ ི་མཁན་བ ད་ནི།  གཉོས་བ ན་ཨ་རིན་ནས།  ད་ ་བར་ ་མཁས་བ ན་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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བཟང་ག མ་ཟམ་མ་ཆད་ཅིང་བ ན་པ་ ་ཆེར་འཕེལ་ལོ།  །གཉོས་ ག་ ེ་འགར་རིན་པོ་ཆེ་ ་

ན་ག་དཔལ།  གཉོས་ལག་ ག  ཤེར་བ ན་ག ང་ ང་ ་ ད།  ར་བ ན་ག ང་ ང་ ལ་

མཚན་ མས་ལ་རིམ་པར་བ ད་དོ།  །དེའི་མཁན་ ་འཚ་བ ན་ནམ་མཁའ་ ལ་མཚན་དང་།  

ག ང་བ ན་མཁས་པ་ཇོ་ག ང་གཉིས་སོ།  །དེ་གཉིས་ ིས་དགོངས་མཛད་དམ་པ་རི་ ོད་ལ་

ིམས་ཕོགས།  དེས་ཡར་མེ་པ་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་ལའོ།  །དེ་དག་ནས་ ་ ་ ་ ེ ་ ན་ ་

མཆེད་ ེ་ད་ ་བར་ འོ།  །གཉིས་པ་ གས་པས་བཀའ་ལ་ནི་མང་ ་ཡོད་ ང་།  ཞང་ ང་གི་

བོན་ ོར།  ་གར་ ི་བོན་ ོར།  ཡོངས་ གས་ ི་བོན་ ེ་དང་ག མ་པོ་དེས།  གཙ་ཆེ་བ་ལགས་

ཏེ༑  དང་པོ་ ང་བཞེར་ལོད་པོ་ནས།  ཞང་ ང་གི་ བ་ཐོབ་བ ན་འདས་པའི་ཐ་མ་ ་ བ་

བོན་ ལ་བཙན་པོ་རིག་འཛན་ཐོབ་ ེ་གཤེན་ ་དགའ་ཡན་ཆད་ལ་བོད་ ་བ གས་ནས་ ང་

ིད་ ་ ར་དང་ མ་པ་ ་ ེ་གཉིས་ལ་གདམས་པ་གཏད་ ེ།  ཁོང་ཉིད་ ་ ས་ག ་ ་ ་ ག་

་ ལ་ནས།  བ་ ོགས་ ིན་པོའི་ཁ་གནོན་ ་གཤེགས་སོ།  །དེ་ནས་རིམ་པར་དར་བའོ།  ། ་

གར་ ན་ ད་ན་གཤེན་ ན་པ་ནས།  ཚ་དབང་རི་ ོད་པ་འཕོ་བ་ ོང་འཇག་ ད་དེ་བ གས་

པ་ལ།  ང་བོན་ ་གཉེན་དང་ཉང་ ོད་ ་མཇལ་ནས།  ང་ ་ཞག་དང་ ་བར་བ གས་ནས་

ས་ ེ་དར་བའོ།  །དབལ་ཆེན་ མ་པ་ལ་སོགས་ཡོངས་ གས་ ི་བོན་ ེ་ མས་ནི།  མེ་ཉག་ ང་

གསལ་ ིས་ཞང་ ང་ ོང་གི་ ལ་ནས།  ང་ ་ ོན་མོ་ལ་བཀལ་ ེ་འོང་།  མདོ་ཁམས་ ད་ ་

མིན་ ི་ ོན་པ་ཤེས་རབ་ གས་པ།  ཤར་ ང་ ང་ ་ ་ ེ་ཝ་ལ་དང་།  ང་འཕགས་ ་མོ།  

ང་ ེར་ ོན་པོ་ལ་སོགས་ བ་ཐོབ་ ིས་ཟམ་མ་ཆད་ཅིང་།  བ ན་པ་ ིའི་ས་བོན་ནམ།  བོན་

ི་བ ན་པ་མཐའ་ནས་ ་ཆེར་ ེལ་བའི་གཞི་ ་ ར་ཞེས་ གས་སོ།  །གཞན་ཡང་བཀའ་མའི་

ོགས་ ་གཏོགས་པ་ནི།  བོན་ཞིག་གི་ ི་མེད་ ན་ ེས་ལ་སོགས་ཏེ།  མདོ་ད ས་ཁམས་ག མ་

༑   རིག་པ་གཞི་བ ོལ་ ིས་བོན་ ེ་ཁ་གཅིག་ ང་ངོ་།  ། 
ག མ་པ་ལ་བ ན་པ་ཁད་དང་རིམ་ ི་དར་ ལ་ནི།  བོད་ ི་ ལ་པོ་ ང་དར་མ་དང་

ས་མ ངས་སོ།  ། ་བོད་ཧོར་ག མ་སོ་འཚམས་ །  མེ་ཉག་འགྷའི་ ལ་པོ་ ང་བའི་རིང་ལ།  

བོན་ ང་འ ལ་བའི་ད ་བ ེས་ཏེ་སོ་ཐར་ ི་ ད་པ་ ང་ཟད་འཕེལ་ལོ།  །དེ་ནས་བཀའ་གཏེར་ 
གཉིས་ ང་རིམ་པ་ ར་བ ོལ་ཞིང་འཕེལ་བ་ལགས་སོ།  །དེའི་ ེས་ ་ཇི་གྷིན་ཧོར་ ི་ ལ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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རབས་བ ་ག མ་ ང་ཙམ་ནས།  ་བོད་ཧོར་ག མ་འཇང་སོག་པོ་མི་ཉག་ ་གར་ཟངས་ ིང་

ན་ཆད་དོ།  ། ལ་ཁམས་མང་པོ་ལ་ ལ་ ིམས་ ག་པའི་ ས་ །  བོད་ ི་བོན་པོ་ལ་ཡང་།  དོ་

ཡོན་ལས་འཛན་ཉི་ ་ ་གཅིག་ཙམ་ ང་ནས།  ་ ་ ་ ེ ་ལ་སོགས་མདོ་ད ས་ཁམས་ག མ་

༑  བོན་ ི་བ ན་པ་ཇེ་ ས་ ་འ ང་བ་ལས་སོགས་སོ།  །དེ་ནས་ཧོར་ ི་ ལ་ས་ཤོར་ནས།  

ཤར་ ོགས་ ་ ་ནག་ལ་ཏས་མིན་ཐས་ཙང་ ལ་པོ་ ་མོ་ ང་གི་ལོ་ལ་ ལ་སར་བཏོན་ནས།  

ཏས་མིན་འདི་ཡན་ཆད་ ་ ་ནག་ ལ་རབས་ ་ཙམ་ ང་བའི་རིང་ལ།  བོད་ ་བོན་ ི་བ ན་

པ་མཐོ་དམན་ ོམས་པར་གནས་ཤིང་།  སེར་ ོན་དང་འ ེང་ཐོགས་ནི་མང་ ་འཕེལ་བ་ལེགས་

སོ༑  ༑ཐོས་ཙང་ཡབ་ ས་ ི་ ་བའི་ ་མཆོད་དངོས་ནི།  ་ནག་གི་བོན་པོ་ཅང་ཐས་ ི་ ་བ་

ཡིན།  བོད་ ད་ ་གནམ་ ི་བོན་པོ་ཟེར་བའོ།  །བཞི་བ་ཞོར་འ ང་ནི།  ན་པའི་ཞལ་ནས།  ི་

ས་བོན་འདི་ ས་ ང་མི་ བ་རང་ གས་བ ོལ།  ཞེས་དང་།  མཐའ་ཡི་དམག་ མས་ ོན་

ཁའི་ལོ་ཏོག་བཞིན་ ་བ ོལ།  །བོད་འབངས་མི་ མས་འ ལ་ཞིང་འཁོལ།  ། ེད་ མས་ཉམས་

ཤིང་དམག་ ས་ན།  །བོན་ མས་དར་ཞིང་ ོད་པར་མཆིས།  །ག ངས་སོ།  །གཞན་ཡང་ ང་

ཐམས་ཅད་ནས།  ལ་པོ་ ང་ ས་ ་ཤ་མོང་ ང་བ ོལ་བཞིན་ །  བོན་ ི་བ ན་པ་མཐའ་

ནས་དར་ ེ་འོང་བར་བཤད་དོ།  །གཞན་ཡང་ ས་ ི་ཐ་མར་ ར་ཙམ་ན།  མི་ མས་ཟས་ ོག་

ལ་ ེད་པ་འ ང་།  གོས་ གས་ལ་ ེད་པ་འ ང་།  ས་ ་ ིག་ལ་ ེད་པ་འ ང་།  ལམ་ཡོབ་ཆ་ེ 
ལ་ ེད་པ་འ ང་།  ཉལ་ས་ ་གོང་ལ་ ེད་པ་འ ང་།  གས་འགྷོ་བའི་ག ལ་ ་འཛན།  དེ་

ས་རིགས་ངན་མི་ལ་བོན་ ིས་ས་བོན་འདེབས།  བོན་པོའི་ཚགས་ མས་རིགས་པའི་ ང་ཆེན་

འ ོ།  འ ་ ་བདག་ ང་བོན་ ི་བ ན་པ་འཛན།  དེ་ ས་རིགས་ངན་མི་ལ་བོན་ ིས་ས་བོན་

ཐེབས།  དེ་ནས་ཤར་ ོགས་ནས་ཅན་བཞིའི་ ལ་པོ་ ་བ།  ལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་འ ང་ ེ།  བོན་

པོའི་ ོན་པོ་ཅན་དང་།  ིང་ འི་ཕོ་ ང་ཅན་དང་།  བོང་ འི་ ་མཆོག་ཅན་དང་།  མི་ཤའི་ཟ་

མ་ཅན་དང་བཞི་འ ང་ནས།  བོན་ ི་བ ན་པ་དར་ཞིང་ ས་པར་ ེད།  ཅེས་པ་ མས།  པད་

འ ང་གིས་ག ང་བ་ལ་དོན་བ ས་པའོ།  ། 
 
 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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༼ བ ན་པ་ཅི་ཙམ་གནས་པའ་ི ན་ཚད་བཤད་པ། ༽ 

 
བཞི་བ་བ ན་པ་ཅི་ཙམ་གནས་པའི་ ན་ཚད་ལ་ ་ ེ།  ན་ཅི་ཙམ་གནས་པ།  ས་

མཚམས་གང་ནས་བ ི་བ།  ར་ཅི་ཙམ་སོང་བ།  ད་ཅི་ཙམ་གནས་པ།  དེ་ལ་ཐེ་ཙམ་སེལ་བའོ།  ། 
དང་པོ་ནི།  མི་མ ན་པ་མང་ཡང་ ངས་གཙང་གི་ ང་།  མདོ་གཟེར་མིག་ལས།  གཤེན་རབ་

ཉིད་ནི་སེམས་ཅན་མི་ མས་ ི་མི་ཚ་ལོ་བ ་ བ་པའི་ ས་ ི་ ོན་པ་ལ་ ོན་པ་ཡིན་དེ།  མ་

་ ས་འ ལ།  མ་ ་ག ང་གིས་འ ལ།  མ་ ་ གས་ ིས་འ ལ།  དེ་ ར་ད ་བ ་ལོན་

ནས་ཚ་ལོ་བ ་ལ་ ག  བ ་པའི་ ས་ ་ ད་ ི་ ོན་པ་འ ོན།  ཞེས་ཞི་ ོ་ ་འ ེལ་དང་།  

བ གས་ ང་གཉིས་དོན་མ ན།  ས་འ ལ་བ་ ་བ ་ ག་ ག  ག ང་གསི་འ ལ་བ་ ་བ ་

ག་ ག  གས་ ིས་འ ལ་བ་ ་བ ་ ག་ ག  ས་མདེ་ གས་ མས་འཛན་པ་ ་བ ་ ག་

གཅིག་ ེ་བཅོ་བ ད་དོ།  ། ་བ ་ ག་བ ་བ ད་པོ་དེ།  ོང་ ག་ད ་བ ན་པ་གནས།  ཞེས་

སོ༑  ༑དེ་དག་ནི་ཚ་ལོ་ ི་ནས་བ ན་པ་ཅི་ཙམ་ ི་ ན་ཚད་ཡིན་ ི།  དེའི་གོང་ ་ཚ་ལོ་བ ་

པའི་ཁམས་ ི་པར་ ོང་ ག་གཅིག་དང་ཡོངས་ ་མི་ལོ་ ི་ ག་གཅིག་གནས་པ་ཡིན་ཏེ།  ་

འ ེལ་ལས།  ་ ས་འ ེལ་དང་།  གཉེན་འཐིང་གི་གཏེར་མ་ མས་ནས་བ ན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ལོ་

ི་ ག་གཅིག་གནས་པར་བཤད་པས་ བ་བོ།  །རིག་པ་ཡང་།  གཤེན་རབ་ ི་ ་ཚའི་ ོད་ །  

ོན་ ི་ ོན་པའི་བ ན་ ིང་གི་སེམས་ཅན་ལས་བཟང་དང་།  ་ ིའི་ ོན་པ་གཉིས་ཀའི་ ོན་

ལམ་ ི་ ོབས་འཛམས་ནས།  ས་བཟང་ ེ་ལོ་ ོང་ ག་གཅིག་ ་ཚ་ལོ་མ་ ི་བའོ།  །ཁ་ཅིག་

ོན་པས་འདས་ ེས་ ་འ ི་བར་མདོ་ ང་འ ེན་ ང་དེ་ནི་དེ་གོང་ནས་མ་ ི་བའི་ ང་མ་ཡིན།  

གཉིས་པ་ས་མཚམས་ནི།  འདིར་བ ན་པའི་གཙ་བོ་ ་འ ངས་ནས་བ ིས་ཏེ།  གོང་གི་ ང་དེ་

མས་ ིས་ གས་མ་ངེས་ཤིང་།  ་འ ངས་ནས་མི་བ ི་ནས།  ལི་ ་ ན་པ་གཉིས་ཀས་ ས་

དིང་སང་ཚ་ལོ་ ་བ ་ཁ་རལ་ ་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ།  ། 
ག མ་པ་ ར་ཅི་ཙམ་སོང་ནས།  བ ན་པའི་གཙ་བོ་ཤིང་ཕོ་ ི་བའི་ལོ་ལ་འ ངས།  མི་

ལོ་ མ་ ོང་ ་བ ་བ གས།  དེའི་ ང་ལོ་ ས་ ་ ངས་ཚར།  ་མོ་ ག་གི་ད ན་ ་ར་བའི་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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གནམ་ ོང་ལ་གཤེགས།  དེ་ལ་དང་པོར་ཚ་ལོ་མ་ ི་བར་ལོ་ ོང་།  ི་ན་ཉིས་ ོང་ ་བ ་དང་།  

བ ོམས་པས་ མ་ ོང་ ་བ འོ།  ། ོན་པ་འདས་ནས་ལི་ ་འ ངས།  དེ་ད ང་ལོ་ཉིས་ ོང་ ་

བ ་བཞེས་ ས་ ་མོ་ཕག་གི་ལོ་ལ།  ི་ ོང་གིས་བོན་བ བས་པའི་ད ་བ ང་ཞིང་།  དེ་ནས་

ལོ་ངོ་མཐོང་གཉིས་ནས་ཤིང་མོ་ ང་གི་ལོ་ལ།  གཏེར་ཁ་ མས་ ས་པ་ཡན་ཆད་ལ།  བ ན་པ་

མི་ལོ་ ོང་ ག་ ག་དང་ལོ་གཉིས་སོང་།  དེའི་ ང་ནི་ ད་འབར་ ད་དོན་ལ།  ོན་པ་ ་ངན་

འདས་འོག་ །  ག ང་འཚབ་ ་ཡེ་གཤེན་ལི་ ་ ག་རིང་ ་ ་ ལ་ཞེས་པ་དང་།  ཡང་ ེའི་ལོ་

ས་ལས།  མི་ལོ་བ ད་བ ་ ་གཉིས་བཞེས་ནས།  ག་གཟིག་ ལ་འོལ་མོ་ ིང་ཆེན་ ོན་པར་

བཤད་དོ།  །དེ་ཡང་ལན་འགའ་ ོན་པའི་དང་པོ་ཡིན་པར་ཤེས་སོ།  །བསམ་ཡས་ ི་བ ལ་བ་

རབ་འ ིང་ཐ་ག མ་ ི་ཁ་ ང་ལས།  ག་གཟིག་འོལ་མོ་ ང་རིང་ །  གཤེན་རབ་ག ང་ ད་

་ཆོ་དངོས་དང་།  ལི་ ་མཇལ་བར་ག ང་ ེ།  ོན་པ་ ་ངན་འདས་ནས་མི་ལོ་བ ད་ནས་ ་

ཆོ་ ོན་ནས།  མི་ལོ་ག མ་ ་བ གས་པར་མདོ་ནས་ག ངས།  དེ་ནས་ལི་ ་ལོ་བ ད་བཞེས་

ས་དང་མཇལ་བར་ གས་ལ་ཟེར་རོ།  ། མ་དག་དང་མཛད་མདོ་ནས་བཤད་པའི་ ག་ཝེར་ 
ལི་བེར་ནི་གཤེན་ ི་ ས་ ་ཡོད་ལ།  ལི་ ་ནི་ག ང་ ད་བ ་ག མ་ ི་བོན་མོ་ ག་ཝེར་ལི་

ཝེར་མིན་ཞིང་།  གཤེན་རབ་དང་མཇལ་བའི་ལོ་ ས་མེད་པས་སོ།  །ཡང་ནི་ལི་ ་ ེ་བ་གོང་མ་

བོན་པོ་གོང་ང་གོང་ ང་ ་བ།  གཤེན་རབ་ ི་བ ན་པ་བཞག་ས་ཡིན་པར་ ེས་རབས་ ་

བཤད་ ད།  ོན་པ་ཞལ་ ོབ་ ི་ ག་ཝེར་ལི་ཝེར་ནི་དེ་ ས་ ིས་མཚན་འ ར་ཡིན་ ང་ ིད་

དོ༑  ༑ ོགས་ཆེན་འཁོར་བ་དོང་ གས་ལས།  བདག་ལི་ ་ ག་རིང་གི་ཚ་ལ་དབང་བའི་རིག་

འཛན་ཐོབ།  ལོ་ཉིས་ ོང་ ་བ ་ལ་འ ོ་བའི་དོན་ ས་སོ།  །དེ་ནས་བོན་བ བ་ ས་ཐོན་ནས།  

ལ་པོའི་ ་མ་ལ་ཉན།   ོན་པོ་ནི་ག ག་པ་ཆེ་ནས་ ་མ་བ ལ་ལོ།  ། 

དེས་བོན་ བ་ནས་བཀའ་དམ་པ་འདི་ ོ་ ག་ཁོམ་འཐིང་གི་ག ག་ལག་ཁང་ ་ ས་ཞེས་ 
སོ༑  ༑དེ་ ས་ ི་ ོང་གིས་བ བས་པར་ ང་ད་ེཉིད་ལས་བཤད་དོ།  །དེ་ནས་ལོ་ངོ་མཐོང་གཉསི་

ནས།  ཤིང་མོ་ ང་ལོ་ལ་གཏེར་ཆེན་ མས་ ས་ནས་ བ་པའི་ ིང་ ོགས་པར་མངོན་ཏེ།  བ གས་ 
ང་ལས།  ང་ལོ་ད ིད་ ་ར་བའི་ག གས་ལ།  བོན་ མས་ ེ་དང་ཚན་ ་སོ་སོར་ ེ་ནས་

གཏེར་ཁ་ མས་ ་ ས་པར་ག ངས་སོ།  །དེ་ཡང་ ི་ ོང་དེ་ ་ཕོ་ འི་ལོར་འ ངས།  ་ཕོ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ག་གི་ལོ་ལ་ཉི་ ་ ་གཅིག་ལོན་པའི་ ས་ ་ཆོས་ ི་བ ན་ ིས་ ས།  དེ་ནས་ཡང་ལོ་ཉི་ ་ ་

གཉིས་ནས་ཤིང་མོ་ ང་ལོ་ལ་བོན་བ བས།  དེ་ ས་ ལ་པོའི་ལོ་བཞི་བ ་ཞེ་བཞི་ལོན།  དེ་ནས་

ལོ་ ོར་གཅིག་ནས་མེ་མོ་ ང་ལོ་ལ་ ་བ ་ ་ ག་ལོན་ནས་འདས་པ་ ེ།  དེ་ ིས་ན་ ི་ ོང་གི་

ལོ་ ིང་དང་ལོ་ ངས་ལ་མི་མ ན་པ་མང་ཡང་།  ་ལོ་ལ་འ ངས་ནས་ ་བ ་ ་ ག་པ་ ང་

ལོ་ལ་འདས་ཞེས་པ་དེ་དང་རང་བཞིན་གཉིས་ཀའི་ ང་ལ་མང་ངོ་།  ། ལ་པོ་དེའི་ཚ་ ད་ལ་

བོན་ བ་པ་ཡང་།  བ གས་ ང་ལ་སོགས་ ང་ མས་མ ན་ནོ།  །བཀའ་འ མ་ལས།  ི་ ོང་

གི་ད ང་ལོ་བཅོ་བ ད་ཡན་ཆད་ །  ཆེ་བ ར་དང་བ ོད་པ་བོན་ལ་ ེད་པར་བཤད་དོ།  །དེ་

ནས་མེ་མོ་ ལ་ ི་ལོ་ལ་གཤེན་ ་དགས་གཏེར་ཐོན་པ་ཡན་ཆད་ །  ག་ ་ ོར་བཞི་དང་ ་

བ ་ ་གཉིས་སོང་།  དེ་ ང་ནས་ཉིས་བ ་དང་ད ་བ ་གོ་གཉིས་སོ།  །དེ་ལ་ཐེ་ཚམ་མེད་དོ།  ། 
གཞན་ ེའི་བ ན་ ིས་ལོ་ཡང་།  ི་ ོང་གི་མཚན་ ི་ག ག་ ེ་བཙན་ཞེས་ ང་ ་ ེ།  དེས་ ་

ཕོ་ ག་གི་ལོ་ལ་བ ན་ ིས་ ས་པ་དང་།  དེ་ནས་མེ་ཕོ་འ ག་གི་ལོ་ལ་ ་ ་མ་ཡབ་ ས་ག མ་

ལ་ ་འཛམ་ ས་བ ིས་པའི་བར་ལ།  ལོ་ མ་བ ་དང་བ ་བཞི་སོང་བས་སོ།  །དེའི་ ི་ལོ་དེ་

ལ་གཤེན་ ིས་གཏེར་ཐོན་པ་ནི་ ན་ལ་གསལ་ལོ།  །དེ་ནས་ ་མོ་ ལ་ ི་ལོ་ལ།  གཤེན་ ིས་དར་

ེང་ ་ཁང་གི་ ིང་བཏིང་པ་ཡན་ཆད་ །  ལོ་གཉིས་བ ་དང་བ ན་ ་དོན་ ག་སོང་།  ལ་

ལོ་ཡང་ཡར་བ ི་བའི་ གས་སོ།  །དེ་ནས་ གས་ཕོ་ འི་ལོ་ལ་དར་ ིང་ །  རང་ ོལ་བདེ་བ་

ཡན་པ་ལ་སོགས།  གཤེན་ ི་ ོབ་དཔོན་ མས་ ིས་བ ིས་པས།  ལོ་ད ་བ ་གོ་བ ན་སོང་།  

བ ོམས་པས་གཤེན་ ིས་གཏེར་ཐོན་པ་དང་དེའི་བར་ ་ལོ་ མ་བ ་བ ན་ ་དོན་ག མ་སོང་།   
ད་ེཡན་དང་གཤེན་ ར་ ིན་ཆད་ ་རབས་པ་དེ་ མས་ ིས་ ིས་པ་ལ་བ ེན་ནོ།  །དེ་ནས་ད་ལོ་

ས་མོ་ ག་གི་ལོ་ཡན་ཆད་ །  ལོ་བཞི་བ ་ ་ད ་སོང་ ེ།  འདི་ནི་མདོ་ ོད་ ་ ང་པོ་རིན་པོ་

ཆེ་ཕ་རིན་ཆེན་ ལ་མཚན་འདས་པའི་ ི་ལོ་དེ་ལ་བ ིས་པའོ།  །དེ་དག་དང་བཅས་པ་ ིལ་ནས་

ལོ་བཞི་བ ་ཉི་ ་ ་གཉིས་སོང་ངོ་།  །དེ་ མས་ནི་ ས་ཐག་ཉེ་བས་ཇི་ ར་ ིས་ ང་ནོར་བ་

མེད་དོ།  །དེ་ ར་ཤིང་མོ་ ང་ལོ་ལ་ ི་ ོང་གིས་བོན་བ བས་ནས་དེའི་བར་ ་ནི།  ལོ་བ ན་

བ ་དང་བ ་བཞི་སོང་ཞིང་།  ཡོངས་ ་ ིལ་བས་གཤེན་རབ་མི་བོའི་བ ན་པ་ལ།  ས་མོ་ ག་

ལོ་ཡན་ཆད་ །  ལོ་ ོང་ ག་ ག་དང་བ ན་བ ་དང་བ ་ ག་ ར་འདས།  དེས་ནི་དིང་སང་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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འཛམ་ ་ ིང་བའི་ཚ་ཚད་ནི།  བཞི་བ ་ཞེ་ག མ་པའི་ ས་ཡིན་ཏེ།  ་བ ་ཁ་རལ་ ི་ ས་

སོ༑  ༑ ལ་བའི་བ ན་པ་ མ་བ ་ ག་ག མ་ ་ ི་བའི་བར་མ་ན་ཡོད་ལགས་སོ།  །བཞི་བ་

བ ན་པའི་ ག་མ་ད་ཅི་ཙམ་ཞིག་གནས་ན།  ལོ་ ོང་ ག་ག མ་དང་ཉིས་བ ་དང་བ ད་ ་

་བཞི་གནས་པའོ།   །བ ་ལ་ ག་ནས་ ད་ ི་ ོན་པ་འ ོན་པར་ ན་ནས་བཤད་དོ།  ། 

་བ་དེ་ལ་ཐེ་ཚམ་སེལ་བ་ནི།  བ ན་ ིས་དེ་དག་མ་ངེས་ཏེ།  གཞན་ ེའི་བ ན་ ིས་

དང་མ་མ ན་པའི་ ིར།  གཞན་ ེས་ནི་ ས་འདི་ལ་ཚ་ལོ་ ག་ ་ ་ ་བའི་ ས་ ་འདས་པས་

སོ་ཞེ་ན།  དེ་དང་མ་མ ན་ ང་ ོན་མེད་དོ།  །གཞན་ ེའི་བ་ མས་ ི་ བ་པ་ཚ་ལོ་བ ་བའི་

ས་ ་ ོན་པར་འདོད་པའི་ལམ་ གས་ཡིན་ ི།  དེ་ ར་འདོད་ ང་བ ་བའི་ ས་ ་ནི་མ་

ཡིན་ལ།  བ་པ་ནི་ཚ་ལོ་བ ད་ འི་དམགིས་ ་ ོན་པར་ངེས་ཏེ།  ཞི་ ོ་ ་འ ེལ་ལས།  གཤནེ་

རབ་མི་བོ་ནི་བ ་བའི་ཚ་ཚད།  ་ ས་དོན་ བ་ནི་བ ད་ འ་ིཚད་ཅེས་དང་།  དེ་ཉིད་ལས་ལོ་

མ་ ་ ས་འ ལ་ཏེ་བོན་བ ན།  མ་ ་ག ང་གིས་འ ལ་ཏེ་ཆོས་ ་བ ན།  མ་ ་ གས་

ིས་འ ལ་ཏེ་འ ིན་ལས་ མ་བཞི་ ་བ ན།  ཞེས་དང་བ གས་ ང་ལས་ ང་།  བ ་ བ་

པའི་ ས་ ་ མ་ ་ ས་འ ལ་ཏེ་ ་ངོ་བོར་བ གས་ཏེ་བ ན།  མ་ ་ག ང་གིས་འ ལ་ ས་

༑  དམ་པ་ཏོག་དཀར་ཉིད་ལ་བ ན་པ་བཞག་ནས་ཆོས་ ་བ ན།  མ་ ་ གས་ ིས་འ ལ་

ཏེ་ ིན་ལས་ མ་བཞི་ ་ ོན།  ཞེས་པས་སོ།  །འཕགས་པ་མི་ཕམ་མགོན་པོ་དང་།  ་ ས་དོན་

བ་དང་།  དམ་པ་ཏོག་དཀར་དང་།  ་ བ་པ་ མས་ནི་ངོ་བོ་གཅིག་པའོ།  །འོ་ན་གཞན་ 
ེ་ མས་ ིས་དེ་བ ་བའི་ ས་ ་ ོན་པར་བཞེད་པ་དང་འགལ་ཞེ་ན།  དེ་ནི་བ ་བའི་བ ན་

པའི་ ར་ ོངས་ ི་བ ན་པ་ཡིན་པ་ལ་དགོངས་པར་ཟད་དོ།  །གལ་ཏེ་བ ་བར་འདོད་ན་ ་ཚ་

བ ད་ ་ ་གཉིས་ལས་མ་ བ་པ་ཡང་འགལ་ལོ།  །རང་གི་ ང་ཁ་ཅིག་ལས་ ང་ ལ་པོ་ ས་

བཞིའི་ ས་ནི་ཚ་ལོ་ ་བ ་བའོ།  །ཞེས་པ་ཡང་ ོགས་གཅིག་དེ་དང་མ ངས་སོ།  །དེ་ ར་མ་

ཡིན་ན་ནི་རང་གི་ ང་ཐམས་ཅད་དང་འགལ་ལོ།  །འོ་ན་གཤེན་རབ་ འི་བ ན་པ་མ་ ོགས་

པར་ བ་པ་ ོན་པ་ཡང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན།  དེ་ ས་ ོན་པར་ ང་གོང་ ་ལོ་ མ་ ོང་ ག་ཙམ་

སོང་ཞིང་།  ིར་ལ་ག ང་གི་བ ན་པ་ལ་ཉེ་བས་ ྷོ།  ། ངས་འ མ་ལས།  བོན་ ིས་བ ལ་ 
བའི་ ེས་ལ་ཆོས་ ིས་འ ལ་བར་དགོངས་ཏེ།  ཞེས་ག ངས་ ད།  ཡང་ ་འ ེལ་དང་ཞི་ ོ་ ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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འ ེལ་དང་བ གས་ ང་ མས་དོན་མ ན་པར་ ས་འ ལ་བའི་ ས་ ་ འི་གཤེན་རབ་ ེ་བ་

ེ༑  རིགས་ ག་ལ་འ ལ་བའི་གཤེན་ ག་ ་ ལ།  འཛམ་ ིང་ ེ་བ་ ག་བ ར་གཤེན་རབ་ ེ་

བ་ ག་བ ར་ ལ།  ག ང་གིས་འ ལ་བའི་ ས་ ་ག ང་གི་གཤནེ་རབ་ འི་རིགས་ ་འ ངས་ 
ནས་ཆོས་ ་བ ན།  གས་ ིས་འ ལ་བའི་ ས་ ་ཞི་བ་ མས་པ་དང་།  ས་པ་ ོམས་ ེད།  

དབང་ ན་ག ག་ ད་དང་།  ག་པོ་དམག་ཚགས་བ ལ་བ་དང་བཞི་ ོན་པར་བཤད་དོ།  ། 
ང་མང་པོའི་ ེ་འ ས་སོ།  ། 

གཞན་ ེའི་བ ན་ ིས་ལ།  བ ན་པ་གནས་ ན་མི་མ ན་པ་མང་ཡང་།  ལོ་ ་ ོང་ ་

གནས་པར་འདོད་པ་དེ་ཤས་ཆེར་གཙར་ ེད་ཅིང་།  བ་པ་འདས་ནས་བ ་དང་བ ་བ ན་

སོང་ནས།  ལ་པོ་དགའ་ ེད་ ོན།  དེ་ནས་ལོ་བ ད་བ ་ནས།  ལ་པོ་ ་ ང་ ོན།  དེ་ནས་

ལོ་ཉིས་བ ་ མ་ ་ ་བ ན་ནས།  ལ་མཛད་ ོན།  དེ་ནས་ལོ་བ ན་བ ་ཉི་ ་ ་བཞི་ནས།  

དེ་བལ་ ལ་ ལ་པོ་ཆོས་ ི་གོ་ཆ་ ོན།  དེ་ནས་ལོ་བ ད་བ ་བ ་བཞི་ནས།  བལ་པོའི་ ལ་པོ་

འོད་ཟེར་གོ་ཆ་ ོན།  དེ་ནས་ ་ཕོ་ ག་གི་ལོ་ལ་བཙད་པོ་ ི་ག ག་གིས་བ ིས་ཏེ།  ལོ་ཉིས་ ོང་

བ ད་བ ་ མ་ ་ ་བ ད་འདས་སོ།  །དེ་ནས་ཤིང་མོ་ ག་གི་ལོ་ལ་བཙད་པོ་ཡབ་མཆོད་ ་

དཔོན་ ིས་བ ིས་ཏེ།  ལོ་ཉིས་ ོང་ད ་བ ་ ་བ ་ ་གཅིག་འདས་སོ།  །དེ་ནས་ ་མོ་ འི་ལོ་

ལ་ ལ་པོ་རལ་བ་ཅན་འདས་པའི་ ས་ ་ ིས་ཏེ།  ལོ་ཉིས་ ོང་ད ་བ ་བ ད་ ་ ་ད ་

འདས་སོ།  །དེ་ནས་མེ་མོ་ ག་གི་ལོ།  ོན་པོ་རོང་གོང་རིན་ཆེན་ ིས་ ིས་ཏེ།  ལོ་ མ་ ོང་

བ ད་ ་ ་ག མ་འདས་སོ།  །དེ་ནས་ས་མོ་ ང་གི་ལོ་ལ།  ོད་ ང་པོ་ཡབ་མཆེད་ མས་དང་

ཞང་ ང་སེང་གེ་འཛམས་པའི་ ས་ ་བ ིས་ཏེ།  ལོ་ མ་ ོང་བ ་ཉི་ ་ ་ ་འདས་སོ།  །དེ་

ནས་མེ་ཕོ་འ ག་གི་ལོར་ ་ ་མ་ཡབ་ ས་ག མ་ མ་ ལ་ ་འཛམ་པའི་ ས་ ་ ིས་ཏེ།  ལོ་

མ་ ོང་བ ་ ་བ ་ ་གཉིས་འདས་སོ།  །དེ་ལ་ལོ་ག མ་ ི་བར་འདོད་པ་ནི་ས་ ་པ ྚི་ཏ་ལ་

སོགས་ ི་བཞེད་པ་ཡིན་ཏེ།  འདི་དང་ ང་ཟད་མི་མ ན་ནོ།  །དེ་ནས་ གས་མོ་ཡོས་ འི་ལོར་

ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་ ེས་ ིས་ཏེ།  ལོ་ མ་ ོང་བ ་བ ད་ ་ ་བ ན་འདས་སོ།  །དེ་ནས་ གས་ཕོ་

འ ག་གི་ལོ།  ཆ་པ་ཆོས་ ི་སེང་གེ་དང་འ ོའ་ིག ག་ལག་ཁང་ ་བ ིས་ཏེ།  ལོ་ མ་ ོང་ཉིས་

བ ་ད ་བ ་ ་ ག་འདས་སོ།  ། 



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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དེ་ནས་ད་ལོ་ས་མོ་ ག་ལོ་ཡན་ཆད་ལ།  ལོ་ མ་ ོང་ ་བ ་དང་བ ན་ ་ ་ ་སོང་།  

བ་པ་འ ངས་ནས་ནི་ལོ་ མ་ ོང་ ག་བ ་དང་ ་བ ་ ་ ག་སོང་།  དེའི་ ིར་ན་ད་ འི་

ལོ་ ོང་དང་བཞི་བ ་ཉི་ ་ ་ ་སོང་བ་དང་ཆོས་ ི་བ ན་པ་ ོགས་པའོ།  །དེ་ཡང་གཞན་

གས་ནས་ ངས་ཏེ་མ་ནོར་བར་ ིས་སོ།  ། བ་པའི་ད ང་ ིང་ལ་ཁག་གཅིག་མི་མ ན་ ང་།  

ཤིང་ཕོ་ ི་བ་ལ་འ ངས།  མི་ལོ་བ ད་ ་ ་གཉིས་བ གས་སོ།  །ཤིང་མོ་ ་ལོ་ལ་འདས་པར་

རིག་ ེ།  དེའི་ད ང་ ིང་ཁག་གཅིག་ ི་ལོར་འདོད་པའི་ ིར་དང་།  ད ང་ལོ་བ ད་ ་ ་

གཉིས་ནས་འདོད་པར་རང་གཞན་གཉིས་ཀས་འདོད་པའི་ ིར་དང་།  བ ན་ ིས་ ི་ད ་ཡང་

ཤིང་མོ་ ་ལོ་ ག་པའི་ ིར་རོ།  །འདས་ལོ་ནས་བ ན་ ིས་བ ང་བར་ཡང་དེའི་ གས་ལས་

ཤེས་སོ།  །དེའི་ ིར་ན་གཤེན་རབ་མི་བོ་མི་ལོ་ ོང་ ག་ག མ་དང་ ་བ ་ ་ ་བཞེས་པའི་ ས་ 
༑  བ་པ་འ ངས་པ་ཡིན་ཏེ།  གོང་གི་ ང་དེ་དག་ མས་དང་།  གཞན་ ེའི་བ ན་ ིས་

གཉིས་བ ན་པས་ཤེས་སོ།  །དེ་ མས་ནི་གནམ་ལོ་དང་འ ང་བའི་ནང་འགལ་ཡང་མ་བ གས་

པར་བ ིས་སོ།  །དེས་ན་ བ་པ་ ོན་ ས་ཚ་ལོ་བ ད་ འི་ཚ་དམིགས་ནི་ཡིན་ལ།  དེའི་ཁ་ནས་

ང་ལོ་ ་བ ་ ་ ་སོང་ཚར་བས།  བ ད་ ་ཡང་ ང་ཟད་ཁ་ཆག་གི་ ས་སོ།  །དེ་ ར་ཡིན་

པས་དེང་སང་ཚ་ལོ་ ་བ ་ཁ་རལ་ ་ ེབས་པར་ བ་ལ།  བ གས་ ང་ལས་ ང་།  དེ་ ེས་

ལ་རབས་བ ་བ ན་ནས།  །མཐའ་མི་བོད་ ་ ང་པར་འ ར།  །ཚ་ཚད་ ་བ ་ཁ་རལ་ ས།  ། 
བོད་འབངས་ ོད་པ་རང་ཁར་འ ོ།  །བོད་ ེ་ མས་ ང་འབངས་ ་ ང་།  །དེ་ནས་ག ང་

རབས་བ ་ད ་ནས།  །ངམ་ ི་འ ེ་ཅིག་ ་ནག་ ལ་ནས་བོད་ ་ཡོང་།  །ངན་པའི་ད ང་གིས་

བཟང་པོ་འཇོམས།  །བ ན་པ་ ད་མེད་ ེ་བོའི་ ིང་ ་འཇག  །བ ན་པས་ ེག་ཆོས་ ེད་པ་

འ ང་།  ། ད་མེད་ ོ་ག་འདོད་པ་འ ང་།  ། ེ་བོས་གོས་སེར་གོན་པ་འ ང་།  །ངམ་ ི་འ ེ་

གས་ཡནི་ ིར་ །  །གོས་མ་དང་ ་ ང་མི་མ ན་གོན་པ་དང་།  ། ་ ་དང་ ་ལེན་པ་འ ང་།  ། 
ཞེས་ ན་པས་ ི་ ོང་ལ་ག ངས་པའོ།  །དེ་ཡང་ ལ་བའི་ག ང་རབས་ནི་ ི་ ང་[ ོང་]ནས།  

་ ་མ་བར་བ ན་ཙམ་སོང་ ེ།  དེ་ནི་གཤེན་ ་དགའ་དང་ ས་མཉམ་མོ།  །དེ་ནས་ ོག་ལོ་

ཱའི་ ིན་བདག་ ན་ནེ་དབང་ ེ་ཡན་ཆད་ ་བཞི་དང་།  བ ོམས་པས་བ ་གཅིག་སོང་།  དེ་

དང་ས་ ་པ ྚི་ཏ་དང་ ས་མ ངས་ཙམ་མོ།  །གོས་ ི་ ་ ང་ ་བོར་ ེད་པ་ནི།  འདི་ལས་གོང་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ཅིག་ནས་བོད་ ི་མཐིལ་ ་དར་ ེ།  དེ་ནི་ངམ་ ི་འ ེ་ཅིག་བོད་ ལ་ ་ ིན་པས་ གས་སོ།  ། ་

་བོ་ནི་མདོ་ཁམས་ ་དར་རོ།  །འོ་ན་ ང་དེ་ཉིད་ལས།  ལ་པོ་ག ང་ ད་བ ་གཉིས་ ོགས་

ཙམ་ན།  །ཚ་ཚད་ ག་ ་ཁ་རལ་ ས།  །བོད་འབངས་བོན་ལ་མོས་པ་ ང་ཟད་འ ང་།  ། ་

མཁར་བ ན་ ང་ ང་ ས་ ེད།  ། ང་གཤེན་ལ་སོགས་མགོ་ཡང་ ེངས།  །ཞེས་པས་ ི་ ོང་གི་

རིང་ ས་ཚ་ལོ་ ག་ ་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན།  དེ་ནི་བོན་ བ་ནས་ལོ་ ག་ ་ཙམ་ནས།  ང་

གཤེན་དར་ཆ་ཆེར་འ ོ་བ་ལ་དགོངས་ཏེ།  ཚ་ཚད་ ་ ས་པ་ནི་ ིས་ ོན་ ་ཟད་དོ།  ། ི་ ང་

[ ོང་]ནས་དིང་སང་བར་ ་ཡང་མི་ལོ་ ོང་ ག་འ ོ་ས་མེད་པར།  རང་གཞན་ ན་ཀ་མ ན་

པའི་ ིར་རོ།  ། ོ་ ག་གི་ལི་ འི་ ི་ བ་ལས་ ང་།  ག ང་ ང་བོན་ ི་བ ན་པ་འདི།  །གཏན་ 
་ བ་པ་ཅི་ལ་ཡིན།  །ཉི་མའི་འཆར་ བ་ཇི་བཞིན་པས།  །ཐང་ཅིག་བོད་ ་ད ་ ང་

དམའ།  །ཐ་མར་འ ོ་བའི་མགོན་ ་ཡོང་།  ། ལ་པའི་ད ་ཡང་མང་ ་ཡོད།  །ང་ནི་ཕོ་ལས་མོ་

་ ལ།  །མོ་ལས་ཕོར་ ལ་འ ོ་བ་ཐབས་ ིས་འ ལ།  ། ད་པར་ ས་པའི་ ལ་འ ོར་ནི།  ། ི་

བ་ལོ་བས་འ ོ་དོན་མཛད།  ། ་ཆེན་ང་ ་ཤསེ་པར་ ེད།  །ཐོད་ ལ་ ོད་པས་ ིང་ བ་ ེད།  ། 
ིན་ བས་ ་ནི་མང་ ་ཡོད།  །ཅེས་ལི་ ས་ག ངས་པ་ལ།  བ ན་པ་དང་ ལ་པ་དེ་ མས་

ས་ནམ་ཙམ་ན་མཆིས་ ས་པས།  བ ན་པ་དང་ ལ་པ་དེ་ མས་ནི།  ་བ ་ཁ་རལ་མར་

འ ིབ་ ས་ ་འ ང་ཞེས་དང་།  འ ོ་བ་ཤས་ཆ་ེབོན་ ིས་འ ལ།  །བ ན་པའི་བང་མཛད་མང་ 
པོ་ ེ།  །ཞེས་པའི་བར་ ་ག ངས་སོ།  །དེ་ལ་ ོ་ ང་མདོ་ད ས་ ི་གཏེར་ཁ་ མས་དང་།  ོས་

་ཡེར་བ་དང་ ོ་ ག་གི་ལི་ འི་བོན་གཏེར་ མས་ཐོན་ནས་ ང་།  དེང་སང་ཡན་ཆད་ ་ལོ་

མ་བ ་ཡན་རེ་སོང་ཞིང་ ི་བ་ལོ་བས་འ ོ་དོན་ ེད་ཅེས་པ་ཡང་།  ོ་ ག་མའི་ ད་འཛན་

བ་ཐོབ་ཆེན་པོ་ ོགས་ ན་ག ང་ ང་རིན་ཆེན་ཡིན་པར་ ན་ ིས་འདོད་དེ།  དེ་ཡང་གཏེར་

ཐོན་ ད་པ་བ ད་ ི་མཚམས་ ་ལ་ ོད་ ང་ ་ ང་པའི་ ིར་དང་།  ལི་ འི་ ལ་པ་ མས་

བོད་ ི་ ོ་ ང་དེ་གཉིས་ ི་བར་ ་འ ང་བར་བཤད་དོ།  །དེ་ ར་ལི་ ་དང་ ན་པ་གཉིས་ཀ་

མ ན་པར།  དིང་སང་ཚ་ལོ་ ་བ ་ཁ་རལ་ ི་ ས་ཡིན་པར་ག ངས་སོ།  །དེ་ནས་ཚ་ལོ་ ག་ 
་ ་ ར་འདོད་པ་ནི།  རང་གི་ ང་དེ་དག་ མས་དང་འགལ་བའོ།  །ཚ་ལོ་བ ་ལ་ ག་པའི་

ས་ནི།  མཐོ་ཐོག་མཛད་ལས།  ཚ་ ང་བ ་ལ་ ག་པའི་ ས།  །རིགས་ངན་ ་གང་ ེ ་འམ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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མོང་ ེའི་ ེད།  ། ིས་པ་ ོད་ ེས་ནམ་ལངས་མེ་ ་ ངས།  །ལོ་ ་ལོན་ནས་འཁོར་བར་འཇོལ་

ོད་ ེད།  །དེ་ ས་འ ང་བའི་ ིང་པོ་ ་མེད་ཡལ།  །མི་ མས་ ་བའི་གོས་ ོན་འ ག  ། ་

བ འི་ ས་ ི་འཇག་མས་འ ས་མཁར་ ེད།  །དེ་ ས་རང་འ ང་ ོན་པ་ ིད་ ་ནི།  ། ལ་ ་

་གཉིས་མགོ་བོ་ ག  །གསེར་ ི་འཁོར་ལོ་བ ར་ ལ་ ི།  །ཆ་ གས་ ན་ཞིང་མཚན་དཔེ་

ཅན།  །བོད་དང་ ་གེའི་མཚམས་ ་འ ོན།  །ཞེས་སོ།  ། ས་དེར་འ ལ་ ིམས་ ས་འདེབས་ 
ི་བོན་འ ང་ནས།  ཚ་ལོ་བ ད་ ི་ལ་ ག་གི་བར་ །  ཚ་དང་ལོངས་ ོད་བསོད་ནམས་འཕལེ་

བར་ག ངས་སོ།  ། 

དེ་ ར་ ེང་གཞི་བོན་ ི་ ང་ ལ་ཞེས་ ་བ་འདི་ནི།  གང་ཞིག་ཐེ་ཚམ་སེལ་ཅིང་ཡིད་ཆེས་ ེ་བར་ ་བའི་

ིར་རམ།  བ ན་པ་དང་སེམས་ཅན་ ི་དནོ་ལ་བསམ་ནས།  གངས་ཅན་བདོ་ ་ིཤར་ ོགས།  མད་ོགམ་ དོ་ ད་

མཚམས་ ་ ེས་པའི་ ང་པོ་ ་ ང་ ོ་ ོས་ ལ་མཚན་ ་བས།  ས་མོ་ ག་གི་ལོ་ལ།  ིང་ ལ་ ེར་མཛ་གཉེན་

པོའི་ ོ་ ོགས།  ་ ་ ང་འཛང་ངང་ ་ ལ་བ་ཐོད་དཀར་ ི་རི་ ོད་ ་ལེགས་པར་ ར་བའོ།  །ནོར་འ ལ་ཉེས་

ོན་མཆསི་ན་མ ནེ་ ན་ མས་ལ་བཟོད་པར་གསོལ།   
 

 
ེ་མ་ ོན་ཆད་འདི་ལ་བ མ་པའི་གོ་བདེ་མེད།  ། 

བདག་གིས་ ོ་ ེད་རང་གཞན་དོན་ ་བཀོད།  ། 
འ ལ་ངག་བོན་ ི་ ་གཏེར་ནོར་ འི་མཛད།  ། 
ོད་པ་འདི་བས་ ་ཙམ་ཐོས་པ་དཀའ།  ། 
 
ན་རབས་ ལ་བས་བ ན་པའི་ཕ་བཙས་འདི།  ། 

གཅེས་པའི་ ་ལ་རིམ་པར་བཞག་པ་ཡང་།  ། 
ཡལ་བར་མི་འདོར་འཛན་ ོང་ ེལ་ག མ་གཅེས།  ། 
དེ་ ིར་ལོ་ ས་ ན་ལ་ ོགས་པར་འོས།  ། 
 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ག ལ་ འི་སེམས་ཅན་ ི་ ང་འ ོ་བ་ལ།  ། 
བ ན་པའི་དར་ཆེན་ ོགས་བ ར་ ར་ ར་ཞིང་།  ། 
ས་ག མ་མི་ བ་ ལ་མཚན་ གས་ནས་ ང་།  ། 

བ ན་ཚགས་ཟབ་མོའི་ ང་ཆེན་ ་ ན་འདི།  ། 
 
ོད་ ན་ ན་ལ་ཡོངས་ ་ གས་ ར་ཅིག  ། 

ལོག་ འི་བ ད་ད ང་ག ལ་ལས་ ལ་ནས་ ང་།  ། 
འཇིག་ ེན་མ་རིག་ ན་པར་གནས་པ་ལ།  ། 
ན་མ ེན་ཡེ་ཤེས་ ོན་མེ་འདེགས་པར་ཤོག  ། 

་ ག་ ར་རོ། ། 

                 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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༄༅།། བ ན་འ ང་རགི་པའི་ཤན་འ ེད་ནརོ་ ་ཀེ་ཏ་ཀའི་ 
དོ་ཤལ་ཞསེ་ ་བ་བ གས། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

མཁས་ བ་ ང་ ོགས་ ་མཚ། 

 

 

 

 

 

 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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༼ མཆདོ་བ དོ་དང་ མོ་པར་དམ་བཅའ་བ། ༽ 

 

་ ར་ དོ་ ཙ་ ྡ་ ་ ཁཿ         བེ་ ་ ཱ་ ་ ་ ་ བཻ།  ། 

བ ེ་ཆེན་ ་བའི་བཞིན་རས་ལས།  །ཟག་མེད་བ ད་ ིའི་ཐིག་ལེ་ཡིས།  ། 

་ ས་ ཙ་ ོ་ ྤ་ ལ་ ིའ།  །          ཱ་ ར་ སཽ་ མཿ ཛ་ ར་ ཀྵཿ 

ད ོད་ ན་ ིང་གི་ ྤལ་བཞད།  ། ལ་ མ་མཚ་ ང་དཔལ་མོས་ ོངས།  ། 

 

ཚགས་གཉིས་རིན་ཆེན་ ེ་བའི་ ་གཏེར་ལས།  ། 

ངས་ ོགས་ཡོན་ཏན་ ིན་པའི་དཔག་བསམ་ཤིང༌།  ། 

ཇི་ ེད་ཕན་བདེའི་འ ས་ ས་འཇིག་ ེན་འཚ།  ། 

བ ལ་བཟང་འ ེན་པ་བ ན་པའི་གཙ་ལ་འ ད།  ། 

 

བདེན་གཉིས་ ་ ག་ ེག་པའི་ ་ད ངས་ ིས།  ། 

མ་རིག་གཏི་ ག་གཉིད་ ོང་ ང་ ོགས་བོན།  ། 

དེ་འཛན་ལམ་དང་ལམ་མིན་ མ་འ ེད་པའི།  ། 

ཤེས་རབ་ ན་ ན་སེམས་དཔའི་ཚགས་ལ་བ ོད།  ། 

 

ས་ག མ་ཤེས་ འི་མེ་ལོང་ ད་པོ་ཆེ།  ། 

ངས་ ོབས་བ ོན་འ ས་ ི་དོར་མ་བ ན་ན།  ། 

ོ་ ན་ཇི་ ར་མཁས་ ང་ ེས་དཔག་གིས།  ། 

དཀའ་གནད་ཚད་མ་གཞལ་བའི་ ལ་མི་ ན།  ། 

 



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ིགས་ ས་མཁས་དང་མཁས་མིན་མི་འ ེད་ཅིང༌།  ། 

གས་འགལ་བ ེབ་ལོག་དབང་གིས་ལེགས་བཤད་བ ད།  ། 

དེ་ ིར་ ི་ ག་འ ེས་པའི་ ་ ང་ ན།  ། 

ོ་ ན་ངང་པའི་ ེ་བས་ཤན་འ ེད་ །  ། 

 

ོན་ ོན་མཁས་པའི་ལེགས་བཤད་ཉིན་ ེད་དབང༌།  ། 

ག ་ མ་ ས་ ི་ ་ ས་ ད་ ་ ས།  ། 

ོན་མེད་བ ན་ ིས་ ་བ་མཇག་རིང་འགའ།  ། 

གཤེན་བ ན་ནམ་མཁའི་མཛས་པ་འ ོག་ ིར་ །  ། 

 

ཉེས་པའི་ ི་མ་བ ངས་ ེད་ཀེ་ཏ་ཀཿ  ། 

ོ་ ོས་ད ིས་འ ིན་ ར་པའི་ ་གཟིངས་ ལ།  ། 

ང་རིག་ ོག་གི་གར་མཁན་འདི་ཙམ་ ིས།  ། 

ལ་ ན་ ིང་གི་ ན་པ་སེལ་བར་འ ར།  ། 

 

དེ་ ིར་མཁས་པའི་རང་ ་ ི་ཟའི་ །  ། 

ན་འཇེབས་མ ིན་པའི་ཟོལ་ནས་ལེགས་ གས་པས།  ། 

ལས་ཅན་ ན་དགའ་ཁོང་ནས་དགོད་ ེད་ཅིང༌།  ། 

ཐོས་བསམ་འ མ་ བས་གཡོ་བའི་ ལ་འདི་འཆད།  ། 

 

༼ ི་ ོད་འཇིག་ ེན་ཆགས་ ལ་བ ན་པ། ༽ 

 

དེ་ལ་འདིར་བ ལ་བཟང་པ ྨ་ ོང་ ན་ ི་བ ན་འ ང་རིག་པའི་ཤན་འ ེད་བ ན་པ་

ལ་ །  ི་ ོད་འཇིག་ ེན་ཆགས་ ལ།  ནང་བ ད་སེམས་ཅན་ ོལ་ ལ།  འ ོ་འ ལ་ ོན་པ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ོན་ ལ།  བ ན་པ་དར་ བ་ ང་ ལ།  མ་འོངས་བ ལ་པ་འ ིབ་ ལ་ལོ།  །དང་པོ་ནི།  

མཛད་ལས།  གནའ་ ེ་ ིད་པའི་དང་པོ་ལ།  །རང་བཞིན་ཡེ་ ིད་ ིད་པ་ནི།  །ཞེས་སོགས་ནས།  

དེ་བཞིན་མ ན་པར་ ན་ནས་ ིད།  །ཅེས་ག ངས་པ་ལ་སོགས་ལས་འ ོས་ནས།  ིར་སེམས་

ཅན་ ི་ལས་དང༌།  སངས་ ས་ ི་ གས་ ེ་བསམ་ ིས་མི་ བ་བ ོད་ ིས་མི་ལོངས་ཤིང༌།  ེ་

ག་ ་འ ས་ ས་ཐམས་ཅད་མི་ ག་པར་ཤེས་པའི་དོན་ ་ ོད་བ ད་ ི་ཐ་ ད་ ིད་དོ།  ། 

དེ་ཡང་སངས་ ས་ ོན་པའི་ ས་ ་ ོན་བ ལ་དང༌།  མི་འ ོན་པའི་ ས་ ་ ན་བ ལ་ ་

ེ༑  ོན་མངོན་པར་དགའ་བའི་བ ལ་པ་ལ་འ ེན་པའི་སངས་ ས་ ི་དང་ ག་ ོང་ ོན་ལ།  

དེ་འོག་ ན་པ་ཅན་ ི་བ ལ་པ་བཞི་བ ར་འ ང༌།  དེ་ནས་ད་ འི་བ ལ་པ་བཟང་པོ་འདི་ལ་

སངས་ ས་ ོང་དང་ ་གཉིས་ ོན་ལ།  དེ་འོག་ ན་པའི་བ ལ་པ་ ག་ ར་འ ང༌།  དེ་ནས་

ན་པ་ཅན་ ི་བ ལ་པ་ལ་སངས་ ས་ ི་ ོན་ལ།  དེ་འོག་ ན་བ ལ་བ ད་ ར་འ ང༌།  

དེ་ནས་ལེགས་པར་བ མ་པའི་བ ལ་པ་ལ་སངས་ ས་ ི་ ོན་ཞིང༌།  དེ་འོག་ ན་བ ལ་ མ་

བ ར་འ ང༌།  དེ་འོག་ཡོན་ཏན་བཀོད་པའི་བ ལ་པ་ལ་སངས་ ས་བ ད་ ི་ ོན་ཞིང༌།  དེ་ 

འོག་ ན་པའི་བ ལ་པ་ཇི་ ེད་ཅིག་འ ང་ ེ།  ཇི་ ར་ ག་ མ་ །  ད་ཅིག་རེ་ ོག་འ ་བ་

བཞིན།   ན་པའི་བ ལ་པ་ ངས་མང་ལ།   ོན་མེའི་བ ལ་པ་རེ་རེ་ཙམ་མོ།  །   

འོ་ན་ད་ འི་བ ལ་པ་བཟང་པོ་འདི།  དང་པོ་ཇི་ ་ ར་ཆགས་ མ་ན།  གཞི་ཅི་ཡང་

མེད་པ་ ོང་པའི་རང་བཞིན་ལ།  ་ལས་དང་ གས་ ེ་འཛམས་པའི་དབང་གིས།  ེན་མཁའ་

ལས་ ང་ ང༌།  ང་གིས་ ལ་ ་མ་བ ས་པས།  འོག་གཞི་ ང་གི་ད ིལ་འཁོར་ཞེས་ ་བ་མི་

གཏོང་འཛན་པའི་ ང་འོད་ཟེར་ ི་ ་བ་ཅན།  ད ིབས་ ོ་ ེ་ ་ མ་མམ།  ག ་འོད་མའི་

འ ར་ ིར་བ ན་པ་ ར་ ་ཞིང་བ ན་པར་གནས་ལ།  ཁ་དོག་ནག་ལ་རིན་ཆེན་མཐོན་ ང་གི་

འོད་འབར་ཞིང༌།  མས་ ་དཔག་ཚད་ས་ཡ་ ག་འ མ་ཡོད་པ་དང༌།  ཞེང་དང་མཐའ་ཚད་

ལ་ ངས་མེད་དོ།  །དེ་ ར་མི་གཏོང་འཛན་པའི་ ང་ མས་འདབ་འ ེལ་ནས་ ོང་ག མ་

འཇིག་ ེན་ ས་གཅིག་ ་འདེགས་པར་འདོད་དེ།  ོང་ག མ་འཇིག་ ེན་མཉམ་ཆགས་མཉམ་

འཇིག  ཅེས་མདོ་ཡི་ཚག་གིས་གསལ་ལོ།  །དེ་ནས་ ང་དེ་ ག་ ་བ ོད་པས་ ོད་འ ིལ།  ོད་ 

ི་ ིང་པོ་བ བས་པ་ལས་མེ་ ང་ནས་མེའི་ད ིལ་འཁོར་ ་ བ།  མེ་དང་ ང་ཚ་ ང་འཐབ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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པས་ ན་ངད་ ་ཡི་ད ིལ་འཁོར་ ་ཆེ་ཚད་དང་ ན་པར་ཆགས་ལ།  ་དེ་ ང་གིས་ཡོངས་ ་

བ བས་པས་ ངས་ ིགས་གཉིས་ ་ ེ་ནས་འོ་མ་ལ་ ིས་མ་ཆགས་པ་ ར་གསེར་ ི་ས་གཞི་འདི་ 

ཉིད་མཐའ་བ ོར་དཔག་ཚད་ ེ་བ་ ག་ག མ་ ག་འ མ་ཆིག་ ི་བཞི་བ འི་ཚད་ ་ མ་པོར་

ཆགས་ལ།  མས་ ་ མ་འ མ་ཉིས་ ི་ཡོད་པར་ག ངས་སོ།  །དེ་ཡང་སེམས་ཅན་ ི་ལས་མ་

ཟད་ཅིང་བསོད་ནམས་ ི་ཆ་མ་འ ིབ་པའི་ ས་འདིར་ ང་གིས་ ོད་བ ད་འདེགས་ཤིང་འཕེལ་ 

བར་ ེད་ལ།  མེས་ ོད་ཅིང་ ིན་པར་ ེད་ཅིང༌།  ས་བ ད་ཅིང་བ ེད་པར་ ེད་ལ།  ས་

གཞིས་བ ན་དང་འ ས་པར་ ེད་དོ།  །ལས་དང་བསོད་ནམས་ ོགས་པ་དང་འ ང་བ་ མས་

འ གས་ནས་གཏོར་བ ེག་འ ད་འཇིག་གིས་ ེན་ ེད་དོ།  །དེ་ནས་ ང་གིས་མེ་ ར།  མེས་ ་

བ ོས།  འི་ ོད་ས་དང་འ ེས་པས་ ངས་པ་ ང་ ེ་མཁའ་ལ་ ིན་ ་ཆགས།  ིན་ལས་ཆར་

བབས་ཏེ་དཔག་ཚད་བ ད་ ིའི་ མས་དང་ ན་པའི་བ་ ་ཅན་ ི་ ་མཚ་འ ིལ།  དེ་ ང་གིས་

ག བས་པས་འ ང་བའི་ ིང་པོར་འ ིལ་ཏེ་ ངས་ ིགས་བར་ག མ་ ་ ར།  ངས་མས་

ད ས་ ི་རི་རབ་ ན་པོ་རིན་པོ་ཆེ་ ་ ་ལས་ བ་པ་ ་བཞི་བང་རིམ་ ི་ ལ་ ་དཔག་ཚད་

བ ད་ ི་ ་ལ་ བ་ཅིང༌།  བ ད་ ི་ཡར་ལ་འཕགས་པ།  ཤར་ཤེལ་ཀང་ཀ་རི།  ང་ག ་ག་

ང༌།  བ་པ ྨ་ར་ག  ོ་བཻ །  ད ས་གསེར་ལས་ བ་པ་ཆགས་ཏེ།  རི་འོད་མཚ་ལ་ཕོག  

མཚ་འོད་མཁའ་ལ་འཆར།  མཁའ་འོད་ ིང་སོགས་ལ་འཆར་བར་བཤད་དོ།  །བར་པས་གསེར་

ི་རི་བ ན་དང༌།   རོལ་པའི་མཚ་བ ན།   ི་ཡི་ གས་རི་དང་བཅས་པ་ཆགས་སོ།  །   

དང་པོ་རི་བ ན་ནི།  གཉའ་ཤིང་འཛན་ཞེས་གནོད་ ིན་ ་མ་ར་ཙས་དབང་ ེད་པའི་

རི་དེ་ལ་ ི་ཤིང་ཐམས་ཅད་ ོམ་ ་གཉའ་ཤིང་ཙམ་ ་ཡོད་པའོ།  །གཤོལ་མདའ་འཛན་ཞེས་

གནོད་ ིན་ཐོང་གཤོལ་འཛན་པས་དབང་ ེད་པའི་རི་དེ་ལ་ ི་ཤིང་ཐོང་གཤོལ་ཙམ་ ་ཡོད་པའོ།  ། 

གསེར་ ི་མདོག་ཅེས་རི་ ག་ཐམས་ཅད་གསེར་ ་ ང་བ་ལ་ ་ཡི་ ་གསེར་མདོག་ ན་པས་དབང་ 

ེད་དོ།  །བ ་ན་ ག་ཅེས་ད ིབས་དང་ཁ་དོག་ལེགས་པའི་རི་ལ་ཤིང་ཐ་ལེ་ ོན་པ་འ ངས།  

ཤིང་དེའི་འ ས་ ་ལས་ འི་ ་བ ་ན་ ག་ཅེས་བ ས་ཏེ་ ེས་ནས་དབང་ ེད་དོ།  ། ་ ་

འཛན་ཞེས་ ི་ཤིང་ལོ་བཟང་ ་ཡི་ ་བ་འ ་བ་ ེ།  དེ་ལ་ འི་ ་མི་ ས་ ་མགོ་ཅན་ ིས་དབང་ 

ེད་དོ།  ། ན་འ ད་འཛན་ཞེས་ འི་ ལ་པོ་འཁོར་ལོ་བཞི་བ་ཞེས་ ་བ་ཡིད་ ་འོང་ཞིང་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ད ིབས་ལེགས་པ་ཞིག་གནས་ཏེ།  དེ་ལ་ ་ ་གནོད་ ིན་ ན་འ ས་ནས་དགའ་ཞིང་མ ་བར་

ེད་དོ།  ། ་ ད་འཛན་ནི་རི་ མས་ ི་ ི་རོལ་ཁོར་ ག་ ་གནས་ཏེ།  དེ་ལ་ཤིང་དྷེ་ན་ལོ་

བཟང་གི་མེ་ཏོག་ལས་ འི་ ལ་པོ་ ི་འཁོར་ ་ ད་འཛན་ཞེས་བ ས་ཏེ་ ེས་ནས་དབང་ ེད་དོ།  ། 

དེ་ ར་རི་དེ་ མས་རི་རབ་ལ་བ ོར་བའི་ ལ་ ་གནས་ཤིང་བར་མཚམས་ཐམས་ཅད་ ས་

ཁེངས་ནས་ཡོད་དོ།  །   

མཚ་བ ན་ནི།  མངར་བའི་མཚ།  བསིལ་བའི་མཚ།  ཞིམ་པའི་མཚ།  ངས་པའི་མཚ།  

ཡང་བའི་མཚ།  ཕན་པའི་མཚ།  བདེ་བའི་མཚའམ།  ཡང་ན་མཆོག་མཚ།  གཉའ་མཚ།  མདའ་

མཚ།  འཕང་མཚ།  གསེར་མཚ།  ་ ན་མཚ།  ་ ད་མཚ་ ེ་ ་ ་གནོད་ ིན་ ན་ ས་བཟང་

དག་ལ་རོལ་ཏེ་མཆོད་པར་ ེད་པས་རོལ་མཚ་ཟེར།  མཚ་དེ་ མས་རི་རབ་དང་རི་བ ན་ ི་

བར་ ་གནས་ཏེ་ ི་མ་བ་ ་ཅན་དང་འ ེལ་ནས་ ་བཞི་ ིང་བཞི་ལ་འབབ་ ེ།  ཤར་ ིང་ ་ ་

ིན་མ་ འི་ཁ་ནས་འབབ།   ང་སེང་གེ   བ་ ང་པོ།   ོ་ ས་ ལ་ ི་ཁ་ནས་འབབ་པའོ།  །   

གོང་གི་ ིགས་མས་ ིང་དང་ ིང་ ན་ མས་མཚ་ནང་ ་ མ་ ར་ཆགས་ཏེ།  དང་པོ་

འཛམ་ ངི་གི་ཤར་ན་ཤར་ ིང་ ས་འཕགས་པོ་ཞེས་མི་ མས་ ་ི ས་ཚད་ ངི་གཞན་ལས་དཔག་ 

ཚད་ ེད་ ིས་འཕགས་པ།  ཡར་མར་ ་ ་ ག་གནམ་ ་བ ོད་པ་ ་ ་དང༌།  ཕར་ ར་ ་

བ་ཐོག་ ་ ་ལོང་བ ར་ ་ ར་ཆགས་སོ།  ། ིང་དེའི་གཡས་གཡོན་ ་ ོ་རིང་ཞེས་ ས་ཤིན་

་རིང་བ་དང༌།   ོ་ ང་ཞེས་ ས་ཤིན་ ་ ང་བའི་ ིང་ ན་ཡོད་དོ།  །   

ང་ ་ ང་ ིང་ ་མི་ ན་ཞེས་ནམ་མཁའ་ནས་འཆི་བའི་ ་མི་ ན་པ་ ོགས་ཏེ།  ་དེ་

ཕོ་མོའི་ ག་པ་གཡས་གཡོན་ནས་ ེ་བར་འདོད་ལ།  ་ཐོན་པ་དང་ཤིང་རེ་ ེ།  ཤིང་དེའི་ ་

བར་འ ག་ནས་ ་བ་བ ང༌།  འ ས་ ་ཟ།  ལོ་མ་ ོན།  བཙའ་ ི་ཕ་མས་ ེད།  མགོན་ བས་

གནོད་ ིན་ ར་མདའ་གདོང་གིས་ ེད།  མིང་ ིང་བཟའ་མི་ ེད།  མི་ ས་པ་ཤིང་ མ།  འཆི་

བའི་ ས་ ་ཤིང་དེ་ལས་ ག་གི་ ངས་པ་ ང་ནས་འཆིའོ།  །འཆི་ ས་འཛམ་ ་ ིང་ ་ ེ་བའི་

ོན་ལམ་འདེབས།  ད ིབས་ནི་ཡར་མར་ ་ཐིག་ཤིང་གནམ་ལ་བ ང་བ་འ ་བ་དང༌།  ཕན་

ན་ ་ ་ ་བཀོད་པ་ ་ ར་ བ་བོ།  །དེའི་གཡས་གཡོན་ ་ ག་ཏི་ ས་ཤིང་ན་བ་ ན་པ་

དང༌།   ོག་ཏི་ ག་བ ལ་འཆི་བ་ཚར་བའི་ ིང་ ན་གཉིས་ཆགས་སོ།  ། 



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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བ་ ་ བ་ ིང་བ་ལང་ ོད་ཅེས་པའི་བཙས་པའི་ ས་ ་ནོར་ ི་ ལ་པ་བ་ ས་མ་རེ་

གཏད་དེ།  དེའི་ཞོ་མར་ཟས་ ་ ེད།  པགས་ ་གོས་ ་གོན།  ད ིབས་ནི་ཡར་མར་ ་ ལ་པོ་

གདན་ལ་བ གས་པ་འ ་ཞིང༌།  ཕན་ ན་ ་ཚས་བ ད་ ི་ ་བ་ ་ ར་གནས་སོ།  །དེའི་

གཡས་གཡོན་ ་མར་ཞི་གསེར་ལ་ལོངས་ ོད་པ་དང༌།  ཏིང་ཞི་ག ་ལ་ལོངས་ ོད་པའི་ ིང་

ན་དག་ཆགས་སོ།  ། 

ོ་ ་འཛམ་ ་ ིང་ཞེས་དགེ་མི་དགེ་ ང་མ་བ ན་ ན་འཛམ་མམ།  ཡང་ན་ཤིང་ཛམ་

་ ྀཀྵའི་ ་མཚན་ ིས་བཏགས་པའི་ ིང་འདིར།  ཡར་མར་ ་ ིག་པ་ ག་ལ་འཛགས་པར་

འ ་ཞིང༌།  ཕན་ ན་ ་ ག་སོག་ ེར་ནང་ ་བ ར་བ་ ་ ར་གནས་སོ།  །དེ་ཡང་ ིད་པ་ ད་

ི་ཁ་ ང་ལས།  ིང་བཞི་རི་རབ་བཅས་པ་འདིར།  །ཚ་ཚད་ ་མི་ ན་ན་རིང༌།  །དཀོར་ གས་

བ་ལང་ ོད་ན་ཆེ།  །ག གས་ ད་ ས་འཕགས་པོ་ ་བཟང༌།  །ཡོན་ཏན་འཛམ་ ་ ིང་ན་

ཚགས།  །ཞེས་དང༌།  འཛམ་ ིང་འདི་ལའང༌།  ད ས་ ི་ ེ་བ་ཏི་སེ་ཞེས།  བོད་ ད་ ་གངས་

རིར་བ ར་བའི་རི་དེའི་ ེ་མོ་གངས།  ་བ་ ག  ད ིབས་ཤེལ་ ི་མཆོད་ ེན་ ་ འི་ག གས་

་གནས་ལ།  དེའི་ཕ་རོལ་ ་ ོས་རི་ངད་ ན།  ར་རོལ་ ་མཚ་མ་པང་ ེ།  གངས་རི་མཚ་

ག མ་ནི་འཛམ་ ིང་ད ས་ ི་ ེ་བ་ཡིན་ལ།  དེ་ལས་ ེས་པའི་རི་ནག་པོ་ད ས་འཛན་ཅིང༌།  

་ཆེན་པོ་བཞིས་བཅད་པ་ ེ།  ན་པའི་ ་འ ེལ་ལས།  འཛམ་ ་ ིང་གི་ཁ་ ེར་ན་མཚ་དང་

ིང་ ་འ ེད་པའི་ཏི་སེ་ཅན་ ི་རི་ ད་ལ་གཅན་གཟན་གནས།  དེའི་ ོ་ན་དྷ་ན་ཤན་ ི་རི་

ད་ལ་གནོད་ ིན་ཕོ་མོ་མངོན་ མ་ ་ ག  དེའི་ ོ་ན་བ་ཤ་ཚགས་ ི་རི་ ད་ལ་མི་ ོད་ཤ་

ཤོར་ ི་རིགས་གནས།  དེ་ནས་མཐའ་འཁོབ་དང་གེ་སར་འ ེད་པའི་ལ་ཤང་ ེ་མངས་ ི་རི་ ད་

ལ་ ི་ཤིང་ ་ཚགས་འ ངས།  ོམ་དང་གེ་སར་འ ེད་པའི་དྷ་ན་ཤ་ཡི་རི་ ད་ལ་འདབ་ཆགས་

གནས།  ོམ་དང་ཧོར་ ་འ ེད་པའི་ ང་ག ག་གི་རི་ ད་ལ་གཅན་གཟན་ །  ཧོར་དང་ ་

ར་འ ེད་པའི་ཤ་ལ་ནག་པོའི་རི་ ད་ལ་ཟངས་རི་དང་ གས་ཐང་ཡོད།  ་ ་དང་ཚ་གསེར་

འ ེད་པའི་བ་ཐག་ཤན་ ི་རི་ ད་ལ་རི་ གས་གནས།  ཚ་གསེར་དང་འ ་བ ད་འ ེད་པའི་ཏ་

ལ་ནག་པོའི་རི་དང་ད ས་འཛམ་ ིང་འཛན་པའོ།  །   

་བཞི་ནི།  འཛམ་ ིང་གི་ད ས་ན་ ས་ ལ་ཁ་བཞི་བ་ཞིག་གནས་པའི་ཤར་ ་ ་བོའི་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ཁ་ནས་ ་གར་ ་འབབ་པའི་ ་བོ་ག ྒ་།  ང་སེང་གེའི་ཧོར་ ལ་ ་འབབ་པའི་ ་བོ་སེང་གྷ།  

བ་བན་ ང་གི་ཁ་ནས་ཏ་ཟིག་ ་འབབ་པའི་ ་བོ་སི །  ོ་ ་ འི་ཁ་ནས་བོད་ ལ་ ་འབབ་

པའི་ ་བོ་པ །  དེ་ མས་ འི་ག ང་ ང་སེམས་དཔའ་བཞིའི་ ས་ཆབ་ཡིན་པས་བ ས་ན་

ིབ་པ་དག  བ ང་ན་ནད་ལས་ ོལ་བའི་ཡོན་ཏན་ཡོད་ག ངས་སོ།  །རི་དང་ ་བོ་དེ་དག་གི་

བར་ན་ས་ ལ་ཆེན་པོ་བ ་ ག  ཡང་འཁོབ་ཆེན་པོ་བཅོ་བ ད་ལ།  ད་རིགས་ མ་བ ་དང་

ག་ ར་ཡོད་པར་བཤད་དོ།  །དེ་དག་ ལ་ཆེན་ ག་ ་བ ས་ན།  བ་དང་ ང་ ་འ ེལ་

བའི་འཛམ་ ིང་སོག་ཁ་ཤིན་ ་ ་ཆེ་བ་ལ་ཏ་ཟིག་འོལ་མོ་ ང་རིང་ཞེས་སངས་ ས་འ ོན་གནས།   

ང་ ོགས་དར་ ས་ ི་ ལ་ཡནི་ཅིང༌།  དེའི་ ང་ན་ཤམ་བྷ་ལ་ཞེས་རིགས་ ན་ ལ་པོའི་འ ལ་ 

ཞིང་ཡིན་ནོ།  །འདིར་འོལ་མོ་ ང་རིང་དང་ཤམ་བྷ་ལ་དོན་གཅིག་ཟེར་བ་མ ན་ ང་ལ་འཇག་

ང༌།  རང་རེའི་མདོ་ ད་ཕལ་ཆེར་ནས་འཛམ་ ིང་ བ་ ོགས་ ་འདོད་ཅིང༌།  གཞན་ ེའི་

ས་འཁོར་སོགས་ནས་འཛམ་ ངི་ ང་ ་ཤམ་བྷ་ལ་འདོད་པས་ ོགས་འགལ་ ང་ཟད་ ང་ ང༌།   

ཁོ་བོའི་ ོགས་ངོར་འོལ་མོ་ ང་རིང་ནི།  འཛམ་ ིང་ མ་ཆ་ཙམ་ ིས་ བ་ནས་ ང་ ་ བ་

པས།  ང་གི་ ལ་ ན་ཞིག་ལ་ཤམ་བྷ་ལར་འབོད་ཅིང༌།  ལ་དེའི་ ལ་པོ་ཞིག་ལ་རིགས་ ན་

ི་བ ར་བཏགས་པ་ མ་ཡང་ ོ་ ན་ མས་ ིས་བ ག་གོ  །   

གངས་རིའི་ བ་ ་ ་གེ་དང་ ་ འི་ ལ་ ་ཆགས་ཤིང༌།  ཨོ་ ན་དང་ ་ཤ་ཐོད་གར་

མས་ནི་དེའི་ ལ་ ན་ནོ།  ། ོ་ ་ ་གར་ཡོད་ཅིང་མོན་དང་བལ་པོ་སོགས་ནི་དེའི་ ལ་ ན་

ནོ༑  ༑ ང་ ་ ལ་ཁམས་ ོང་པ་ཇི་ ེད་ཅིག་ཡོད་ལ།  དེ་ནས་ཧོར་ ི་ ལ་ཁམས་ཆགས་ཤིང༌།  

ལི་ ལ་དང༌།  ང་གར་དང༌།  སོག་པོ་སོགས་ནི་མིང་གི་ མ་ ངས་སོ།  །ཤར་ ་མ་ ་ཙ་ན་

ཞེས་ ་ནག་གི་ ལ་ ར་ཆགས་ལ།  འཇང་དང༌།  མེ་ཉག་སོགས་ནི་དེའི་ ལ་ ན་ནོ།  ། ་ནག་

དང་གངས་རིའི་བར་ ་བོད་ཁ་བ་ཅན་ཆགས་ལ།  དེ་ཡང་ལ་ཚགས་ཆེན་པོ་བཞིས་བཅད་དེ།  

ཇི་ ད་ །  ང་ ང་བཞག་ ་ ་ ེ་ནི།  །ཤར་ ོགས་ ་ཡི་ལ་ཚགས་ཡིན།  ། ག་ཆེན་བ་ ་ ་

བ་དེ།  ། ོ་ ོགས་འཇང་གི་ལ་ཚགས་ཡིན།  །ཕ་ཝང་ ་ལ་ ་བ་དེ།  ། བ་ ོགས་མོན་ ི་ལ་

ཚགས་ཡིན།  །ཆགས་སོ་གངས་དཀར་ ་བ་དེ།  ། ང་ ོགས་ཧོར་ ི་ལ་ཚགས་ཡིན།  །ཞེས་དང༌།  

ལ་ཚགས་ཆེན་པོ་དེ་བཞིའི་ནང་ ་ ོད་ལ་མངའ་རིས་བ ོར་ག མ་ཡོད་དེ།  ལ་ གས་གཡའ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ཡིས་བ ོར།  ་ ང་གངས་ ིས་བ ོར།  དམར[མར] ལ་ཆབ་ ིས་བ ོར་བའི་ད ས་ན་གངས་

དཀར་ཏི་སེ་ལ་གངས་རི་ མ་བ ་ ག་ ས་བ ོར་ནས་ ོད་ ི་དམིགས་འཛན་པའོ།  །   

བར་ན་ད ས་གཙང་ ་བཞི་ཡོད་དེ།  ད ས་ལ་ད ས་ ་དང་ ་ལག  གཙང་ལ་གཡས་

་དང་གཡོན་ ་ ེ།  དེ་དག་གི་ བ་ ་གཉན་ཆེན་ཐང་ ་ལ་གཉན་ ས་ མ་བ ་ ག་ ས་

བ ོར་ནས་བར་ ི་དམིགས་འཛན་པའོ།  །   

ད་ ་མདོ་ཁམས་ ང་ ག་ ེ།  ར་ཁམས་ཟེ་མོ་ ང་དང༌།  ོ་ ་ཟེ་མོ་ ང་དང༌།  

འ ི་ ་ཟེ་མོ་ ང་དང༌།  ཤར་ ་ཟེ་མོ་ ང་དང༌།  ་ ང་རིང་མོ།  ་ ང་རིང་མོ་དང་ ང་

ག་ ་ བ་གཤིབས་པ་འ ་བའི་ ང་ མས་ ་ཉག་ཤོད་ ་ཤོད་ལ་སོགས་ཤོད་ཆེན་བཅོ་བ ད་ 

་ཆགས་ལ།  དེ་དག་གི་ ད་ ་ ་གཉན་པོམ་ར་ལ་ ་རིགས་ མ་བ ་ ག་ ས་བ ོར་ནས་

ད་ ི་དམིགས་འཛན་པའོ།  །   

དེ་ཡང་བོད་དང་བོད་ཆེན་གཉིས་ ་འ ་ཞིང༌།  དེ་དག་གི་ཤར་ ་ ལ་མོ་རོང༌།  ོར་

ཚ་བ་རོང༌།  བ་ ་ཀོང་པོ་རོང༌།  ང་ ་ཨ་ཏ་རོང༌།  གེ་ཁོད་གཉན་ ང༌།  ོ་བ་གེ་རིང༌།  གེ་

ཇེ་ཁ་བ་རོང༌།  གངས་དཀར་ག ་ལོ་རོང་ ེ་རོང་ཆེན་བ ད་ནི།  ག་གི་མཆེ་བས་བཅད་པ་ ་

ར་གནས་པ་ནི་མ་འོངས་ ས་ ི་འ ་ལངས་ བས་བོད་ མས་ ོས་སའི་ ས་ ལ་ཡིན་ ང་

ག ངས་སོ།  །འཛམ་ ིང་དེའི་གཡས་ ་ཁ་ ོན་ཞེས་ག ག་པ་ ནི་པོ་ ་བའི་གནས་དང༌།  གཡནོ་ 

་ ེལ་ མ་ཞེས་ ེ ་མེ་ ེར་ ི་ ིང་ ན་དག་ཆགས་སོ།  །   

དེ་ ར་ ིང་ཆེན་པོ་བཞིའི་རགས་པའི་ཚད་ནི་མཐའ་བ ོར་ ་དཔག་ཚད་བ ད་ ོང་ ག་ 

ཙམ་ཡོད་ཅིང༌།  ིང་ ན་ མས་ནི།  དེའི་ མ་ཆ་ཙམ་ལ་ད ིབས་དང་ཁ་དོག་ནི་ད ས་ ིང་

མས་དང་མ ངས་པར་འདོད།  ིང་དེ་ མས་ ་ལ་ བ་པའི་ཚད་ནི།  ིང་གི་ཁ་ནས་ ་ འི་

མ ་ཡིས་བ བ་ཙམ་མམ།  འཁོར་ལོ་བ ར་བའི་ ལ་པོ་འ ང་ ས་དཔག་ཚད་ ེད་དང་

གཉིས་ ི་མཐོ་དམན་འ ང་ཞེས་བཤད་དོ།  ། ་མཚ་ཆེན་པོའི་ ི་རོལ་ ་ཁབ་ལེན་དང་ ོ་སོལ་

ལས་ ་ཡི་གདོང་པ་འ འི་ གས་རི་ཆེན་པོ་ཁོར་ ག་ ་འཁོར་ལ།  དེ་ བ་ ་བ ལ་པའི་ ན་

པ་ནག་པོ་འ ིགས་ཤིང༌།  ནང་གི་ ད་འགའ་ལའང་ཉི་ འི་འོད་ཟེར་མི་འཕོག་པ་ཡོད་པས།  དེ་

དག་ལ་ ིང་བར་ ི་ ན་པའང་ཟེར་རོ།  ། ེང་ ་ ང་གི་གོ་ལ་ཞེས།  རི་རབ་ ི་བང་རིམ་དང་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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པོའམ།  གཉའ་ཤིང་འཛན་ ི་ ེའི་ཐད་ནས་མཐའ་གཞོལ་ གས་རི་དང་ཉེ་བར་ ་ཆེ་ཞིང་ ན་

ཆགས་པར་གནས་ལ།  དེ་ལ་འ ོ་བ་ ི་མ ན་ ི་བསོད་ནམས་ལས་ཉི་ ་གཟའ་ ར་ མས་ ིད་

དེ༑  དེ་ཡང་འ ང་བ་འ ས་པའི་ ངས་མ་ལས་ ་མེ་ཤེལ་དང་ ་ཤེལ་ ི་ཁང་བཟང་ ་ བ་

ཅིང༌།  དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཐོར་ནས་གཟའ་ ར་ ་མ་ ང་བའམ།  ལ་པའི་ ་ ང་བ་འོད་ ན་

ི་ ན་གཡས་གཡོན་ལས་ཐབས་ཤེས་འ ོ་དོན་ ་ ལ་པར་འཆད་དམ།  རིག་ ེད་ གས་ ་

ང་ ོང་ ་ ད་འཛན་ ིས་ ་མཚ་བ བས་པས་དང་པོ་ཉི་མ་ ང༌།  དེ་ནས་ ་བ་ ང་ ེ།  ཉི་

མ་དེའི་ ་བོའི་ ལ་ ་མཁའ་ལ་གཏོང་བ་སོགས་འཆད་ ལ་མང་ངོ༌།  །   

དེ་ ར་ ་གཅན་མ་གཏོགས་པའི་ཉི་ ་གཟའ་ ར་ མས་རང་འ ོས་བོན་བ ོར་ཡིན་

ང༌།  ང་གི་གོ་ལས་ཉིན་ཞག་གཅིག་ལ་ཆོས་བ ོར་ ་འཁོར་བས།  ཉི་མ་ ོ་ ང་བ ོད་ ལ་

དང༌།  ་བ་ལ་འཕེལ་འ ིབ།  ས་ལ་ད ར་ད ན།  ཉིན་མཚན་རིང་ ང་སོགས་འ ང་བ་ནི་

ང་དེའི་དབང་ཡིན་ནོ།  ། ང་དེ་ལ་ མ་ ངས་ག མ་ ་ག ངས་ཏེ།  འ ལ་བའི་ ང་ བས་

ཆེན་འ ོ་བས་མ ོགས་ ལ་རན་པར་འ ལ་བ་དང༌།  འདེགས་པའི་ ང་ ིད་པའི་བ་དན་ཅན་

ིས་ཡར་ལ་མི་བ ོད་མར་ལ་མི་ ང་བ་དང༌།  བ ོར་བའི་ ང་འཁོར་ལོ་འ ར་བས་ ས་དང་

ས་མཚམས་བ ང་ནས་རིམ་ ིས་བ ོར་བའམ།  ང་ ་ ི་རེག་གཅོད་ཟེར་བའང་དོན་གཅིག་

མ་མོ།  །འོ་ན་ཐོག་དང་སེར་བ་ལ་སོགས་འ ང་བའི་གཡོ་འ ལ་ ེད་པ་ཅི་ མ་ན།  རི་རབ་ ི་

ེར་ ་འཕངས་བ ེགས་པའི་མཁར་ནང་ན་གཏོས་ཐོག་གི་ ལ་པོ་མོ་ ེ་ ་ གས་ ་བས་ ་འ ལ་ 

ི་རལ་ ི་ཨ་ལའི་འདབ་མ་ཅན་དཔག་བསམ་ ི་ཤིང་ལ་བཏགས་ཡོད་པས།  དེ་ ང་གིས་གཡབ་ 

ནས་འོད་འ ང༌།  ག་ ་བ ོད་ན་ཐོག་འ ལ།  ངས་ན་ ལ་ཁམས་བ ེགས་པར་ ེད།  དེ་ 

ལ་འཁོར་ ད་ ་ ང་བཞི་ཡོད་པས་མ་བ ང་མ་ ག་པའི་མཚན་འཕངས་པས་ཐོག་ ་འ ང༌།  

ང་དང་ ང་ ག་ ་འཐབ་ནས་ ིན་ ི་ ིང་པོར་བ ིལ་བས་སེར་བ་ ང༌།  དེ་བཞིན་ཁ་བ་

དང་ཆར་པ་སོགས་ནི་འ ང་བ་འ གས་པའི་ངད་དང་ད ར་ད ན་ ི་དབང་གིས་ ེད་དོ།  ། 

འ ང་བ་ཚ་ ང་འ གས་པ་ལས་ ོག་འ ང༌།  འ ང་བའི་ ངས་མ་ཉི་ཟེར་ ིས་བ ིལ་པས་

གཞའ་འ ང༌།  ཡང་ད ར་ད ན་འ ེད་པའི་སེམས་ཅན་འ ག་མོ་གཉའ་ མ་ ི་ ་འ ིན།  ེ་

དང་ཟེ་བ་དང་ཡན་ལག་འ ལ་བས་ ོག་དང༌།   དབང་པོ་ ་ལས་ཆར་ ་འ བ་པར་བཤད་དོ།  ། 



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ོགས་བཞིའི་ ང་གཡོས་ནས་འ ང་བ་ཆ་མ་ ོམས་པའི་དབང་གིས་ཐན་པ་དང༌།  ཆར་

་ ང་འ བས་སོགས་འ ང་ལ།  དེའི་ཐོག་ ་ ་ ིན་ ་གཉན་ས་བདག་ག ག་པ་ཅན་དང༌།  

པིར་དང་ ་ ིན་དང་ ས་ ལ་དང་བ ད་གཤེན་ མས་འ གས་ནས་ནང་འཐབ་པའི་ཚ་ས་

གཡོས་འ ང་བའོ།  །དེ་ ར་རི་རབ་བང་རིམ་མས་ཡར་ཇེ་ ས་ ་སོང་ལ་ཁ་ ེར་ ་རི་རབ་ ི་

འམ་ ོག་བཞི་ ས་ལ་དེའི་ཐད་ཙམ་ན་བསིལ་ ན་ ི་རིས་ཡོལ་བ་ ན་པ་ ར་བ ོར་བས།  

རི་རབ་དང་བསིལ་རིའི་བར་ ི་ ་ མས་རང་འོད་ ིས་གསལ་བ་མ་གཏོགས་ཉི་ འི་འོད་ཟེར་

མི་འཕོག་ཅེས་གཞན་ ེ་ མས་ ིས་འཆད་དོ།  ། 

དེ་ནས་རི་རབ་ ི་ ེ་ནི་ས་གཞི་གསེར་ལས་ བ་ཅིང་ད ིབས་ ་བཞི་ ་ ་ལ།  ད ས་ ་

མ་པར་ ལ་བའི་ཁང་བཟང་སོགས་ འི་དགའ་ ོན་ཐམས་ཅད་ཆགས་ལ།  དེ་ནས་ཡར་ ིན་

དཀར་བ ེགས་པ་ ་ འི་གནས་ལ་བསམ་གཏན་བཞི་དང༌།  ་བཞིའི་ ་གནས་ མས་འོད་

དང་ཟེར་ ི་ ལ་ ་ཇེ་ ས་ ་ཆགས་ལ།  དེ་ཡང་ཁམས་གོང་མ་ལ་ ིད་པའི་ ེ་མོ་བཏགས་ཤིང༌།  

ིད་ ེའི་ ་ནི་ གས་རི་དང་མཉམ་པར་བཞེད་དོ།  །དེ་ ར་ ིད་ ེ་ནས་ ང་གཞིའི་བར་ཚངས་ 

ང་གི་འཇིག་ ེན་གཅིག་ ེ།  ཡས་མས་ ་ཉི་ ་ ་ ་གསེར་ ི་དོང་ཙ་བ ེགས་པ་འ ་ཞིང༌།  

ཕན་ ན་ ་བཞི་བ ་ཟ་འོག་གི་བེར་ ིམ་བ མ་པ་ ་ ར་གནས་ལ་འཇིག་ ེན་འདི་ནི་ ན་ ི་

ད ས་མའོ།  །   

དེ་ ་ འི་འཇིག་ ེན་དེ་དག་གཅིག་ནས་གཉསི་ ་བ ིས་པའི་ ངོ་ལ་ ོང་དང་པོ་ ི་ ད་ 

ི་འཇིག་ ེན།  དེ་ ོང་ལ་ ོང་གཉིས་པ་བར་མའི་འཇིག་ ེན།  དེ་ ོང་ལ་ ོང་ག མ་པ་མཐར་

ག་གི་འཇིག་ ེན་ཏེ།  དོན་ ་ཚངས་ ང་ ེ་བ་ ག་བ ར་ཡོད་དེ་མཆོག་གི་ ལ་ ་ ོན་པ་

གཤེན་རབ་ ི་འ ལ་ཞིང་མི་བཅེད་པའི་འཇིག་ ེན་གཅིག་གོ  །འོ་ན་དེར་མ་འ ས་པའི་འཇིག་

ེན་ཡོད་དམ་ཞེ་ན་ཡོད་དེ།  མདོ་ལས།  ོང་ག མ་འཇིག་ ེན་ཕར་འདས་ན།  །འཇིག་ ེན་

ཁམས་ ང་བསམ་ལས་འདས།  །ཞེས་ག ངས་པ་ ར་ག ལ་ ་འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་ཤིན་ ་

ངས་མང་ཞིང༌།  འ ལ་ ེད་བདེར་བར་གཤེགས་པའང་བསམ་ ིས་མི་ བ་ ང་ བས་འདིར་

བཤད་ ་དེ་ཙམ་མོ།  །   

 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ས་པ།            མཐའ་ཡས་བདེར་གཤེགས་ག ང་གི་ ་གཏེར་ལས།  ། 

དོན་གཉེར་མཁས་པའི་ ་གཟིངས་ལེགས་ གས་ནས།  ། 

འ ལ་ ལ་མངོན་པའི་ ེ་ ོད་བསམ་འཕེལ་དབང༌།  ། 

ོངས་འདིའི་ཕོངས་པའི་རེ་བ ོང་ངོ་མཚར་ ད།  ། 

 

དེ་ཡི་དགོངས་འ ེལ་ ང་རིགས་ ་ཏིག་ ེང༌།  ། 

ཚད་ག མ་ཚག་གི་ ད་ ར་བ ས་པའི་བཤེས།  ། 

མཁས་དབང་ད ར་མོ(གཉསོ་ ལ)ཐང་པ་ལ་སོགས་ ི།  ། 

དགོངས་ ོང་ ི་མེད་པད་མོར་འདིར་གསལ་ ས།  ། 

 

རབ་མཛས་བ ན་བཅོས་ ་བའི་མེ་ལོང་ངོར།  ། 

ང་ ལ་ ་མའི་ག གས་བ ན་གསལ་བ་ལ།  ། 

ད ོད་ ན་མཆོག་དང་ཕལ་ ི་དགོངས་ ོད་ལས།  ། 

ན་པོས་ ག་གི་ཁ་ ངས་གཏིབས་ན་ནོངས།  །   

ཞེས་པ་ནི་བར་ བས་ ི་ཚགས་ ་བཅད་པའོ། ། 

 

༼ ནང་བ ད་སེམས་ཅན་ ོལ་ ལ་བ ན་པ། ༽ 

 

༈ གཉིས་པ་འཁོར་བའི་བདེ་ ག་གི་གནས་ གས་ ོགས་པའི་ ོ་ནས་ཟག་བཅས་ཐམས་

ཅད་ ག་བ ལ་ ་ཤེས་པའི་ཆེད་ ་ནང་བ ད་ ི་ ོལ་ ལ་བ ན་ཏེ།  དེ་ཡང་ ོད་ ི་འཇིག་

ེན་ ང་གཞི་ ང་གི་ད ིལ་འཁོར་ནས་མས་ཡར་རིམ་ ིས་ཆགས་ལ།  བ ད་ ི་སེམས་ཅན་ནི།  

འོད་གསལ་ ་ལས་ཡས་མར་ ོལ་བ་ ེ།  ་འ ལ་ཅན་ ི་ ་ ིད་པའི་ ལ་པོ་སངས་པོ་འ མ་

ི་དང༌།  ་མོ་ ་ མ་ ལ་མོ་གཉིས་ཐབས་ཤེས་ ་འ ལ་བ ེབས་ནས་ ིད་པ་ ལ་ད ་ མ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ད ་དང༌།  ལ་པ་ད ་བ ་གོ་བ ད་སོགས་ ལ་ནས་གནམ་ལ་ ་གར་ ེན་ག མ།  ས་ལ་

འ ེ་ ིན་ ར་ག མ།  བར་ན་མི་ ་གཤེན་ག མ་སོགས་ ང་ཙམ་ལ་བ ེན་པར་ཡིན་ ི།  དོན་

་སངས་ ས་ ི་ གས་ ེ་ལས་ ང་སེམས་ཅན་ ི་ལས་དབང་བཙན་པ་བཞིན།  འ ོ་བ་ མས་

ི་ ན་ ེས་དང་ ན་བ གས་ ི་མ་རིག་པ་ ་ ས་རགས་པའི་དབང་གིས་སེམས་ཅན་ ི་ ེ་ ག་ 

ཇི་ ེད་ཅིག་ ིད་དེ།  དེ་དག་ཁམས་ ིས་བ ས་ན་ག མ་དང༌།  རིགས་ ིས་བ ས་ན་ ག་དང༌།  

ལམ་ ིས་བ ས་ན་ ་དང༌།  ེ་ ས་བ ས་ན་བཞི་སོགས་ག ངས་མོད་ ང༌།  འདིར་ངན་འ ོ་

ག མ་དང་བདེ་འ ོ་ག མ་ ་བ ས་ནས་འཆད་དེ།  དང་པོ་ལ་ད ལ་བ།  ཡི་ གས།  ོལ་

སོང་ག མ།  དེའི་དང་པོར།  ་ཞེ་ ང་ མ་པར་ ིན་པས་འ ས་ ་ད ལ་བ་མངོན་ ་ ར་པ་

ནི༑  ཐེག་ཆེན་པས་གནས་ལ་ངེས་པར་མེད་དེ་རང་ ང་འ ལ་པའི་ ེན་ ིས་བག་ཆགས་གཡོ་

བར་འདོད་ལ།  ཐེག་དམན་ ར་ན་འོག་གཞི་ ང་གི་ད ིལ་འཁོར་ལ་ བ་ཅིང༌།  དེ་ཡང་ཡས་

ནས་མར་བ ང་བའི་དང་པོར།  ཁ་བ་དང་ ་ ག་དང༌།  ་དང་འ གས་རོམ་སོགས་ ིས་ ང་

བའི་ ག་བ ལ་མི་བཟོད་ནས་ ་འ ིན་པའི་ཨ་ ་དང༌།  ་དེ་ལས་ཆེར་འ ིན་པའི་ ི་ ད་

དང༌།  ་འ ིན་མི་ ས་པའི་སོ་འཐམ་པ་དང༌།  ང་རེག་ ས་པས་ ་ ར་ཅན་དང༌།  དེ་

བ ོལ་ནས་ ་ ་སོང་བའི་ ་ ར་བ ོལ་དང༌།  ས་ མ་ ་བཞི་ཙམ་གས་པའི་པད་མ་ ར་གས་ 

པ་དང༌།  བ ད་དང་བ ་ ག་ཙམ་གས་པས་པད་མ་ ར་ཆེར་གས་པ་དང༌།  ཤ་ ས་ ་

མས་ ོན་པོར་སོང་ནས་ ས་སིལ་ ར་ ར་པའི་ ་དཔལ་ ར་གས་པ་དང་བ ད།  ང་ད ལ་ 

དེ་དག་གི་འོག་ ་ཚ་ད ལ་བ ད་ཆགས་ཏེ།  དང་པོ་ གས་ ི་ཁ་ཊཾ་ ེ་ག མ་ཅན་བ ེགས་

ནས་ ང་མཐིལ་འཕང་དང་ག མ་ནས་ ག་པ་དང་ ི་བོའི་བར་ཐལ་ ིས་ ག་པས་འཆིའོ།  །དེ་

ང་བ་དང་སོས་པས་ཡང་སོས།  ས་ལ་ཐིག་ནག་པོ་བཏབ་ ེ་སོག་ལེས་ ་ མ་ ་གཤོག་པའི་

ཐིག་ནག་དང༌།  གས་ ི་ཕ་ཝང་ ག་གདོང་འ ་བ་འཐབ་པའི་བར་ ་ ས་ ོགས་པ་བ ས་

འཇོམས་དང༌།  རལ་ ི་དང་ ་ ི་ལ་སོགས་མཚན་ཆའི་ནགས་ཚལ་ ་ ས་ མ་ ར་བ བས་པ་

ལ་མཐའ་ནས་ཉེ་ ་མཐོང་བས་ ་བར་ ེད་པའི་ ་འབོད་དང༌།  གས་ ་དང་མ ང་ ང་སོ་

ེན་ ་བ ན་པའི་ ེ་ལ་འཛགས་ནས་ ་འབོད་ཆེར་འ ིན་པའི་ ་འབོད་ཆེན་པོ་དང༌།  ཟངས་

་མ་ ོང་ཤོང་ ་ ོ་ ་ཁོལ་མ་ ད་པ་བཞིས་ ད་ནས་འཚད་པའི་ཚ་བ་དང༌།  དེ་ལ་ ད་པ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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བ ་ ག་ཙམ་ ིས་ ་བ ན་ གས་ ི་ ་ མ་ཡང་ ད་ཅིག་ ་མར་ ་བ་བཞིན་ ་འཇ་བའི་

དོང་ ་འཚད་པའི་རབ་ ་ཚ་བ་དང༌།  ན་ ི་འོག་ན་ གས་ ི་ཁང་པ་ད ་ ི་ད ་འ མ་

ཡོད་པར།  ད ་དང་གཅན་གཟན་ ིས་དེད་ནས་ ོས་པའི་ཚ།  ལས་ ི་དབང་གིས་མེ་ཡི་ཁང་པ་

དེ་དག་གི་ནང་ ་ ད་ནས་ཐལ་བ་ ངས་ཤིང༌།  ག་བ ལ་དེ་ལས་མནར་ཐབས་མེད་པའི་

གནར[མནར]མེད་དང་བ ད་ཆགས་ལ།  ཚ་ད ལ་དེ་དག་གི་ ི་རོལ་ ་ ག་པའི་ད ལ་བ་

ཞེས།  མེ་མ་ ར་ ི་འོབས་གཏིང་ ེད་པ་ བ་ཅིང༌།  ཞེང་དཔག་ཚད་གཅིག་ ་ཡོད་ལ།  དེའི་ ི་

རིམ་ ་རོ་ གས་ ི་འདམ་ བ་ཆེན་པོ་ལ་ ང་ ་ གས་ ི་མ ་ཅན་ཤ་ ལ་བཏོལ་ནས་དོན་ ོད་ 

འ ིན་པར་ ེད་པ་ཡོད་དོ།  །དེའི་ ི་རིམ་ ་རལ་ ིའི་ནགས་ཚལ་དང་ཤལ་མ་རིའི་ ོང་པོ་ཤ་

ཁམ་རེ་དང་ ག་ཐིགས་པ་རེར་གཅོད་པའི་གནས་ཡོད་ལ།  དེའི་ ི་རིམ་ ་ཐལ་ཚན་ ི་ ་བོ་

རབ་མེད་ ས་ཐལ་བར་བ ེགས་པའི་གནས་ཡོད་ལ།  དེ་དག་གི་ ི་རོལ་ན་གཤིན་ ེའི་ཕོ་ཉ་

མས་ ིས་བ ོར་ནས་གནས་སོ།  །ཚ་ ང་གི་ ་ཏི་བ ་ ག་གི་བར་ན་ཉི་ཚ་བ་ཞེས་ཚ་གཅིག་

ལ་ ག་བ ལ་གཉིས་ ས་གཅིག་ ་འ ང་བ་དང༌།  ཉིས་འཁོར་བ་ཞེས་ ས་གཅིག་ལ་ཚ་ ང་

རེས་མོས་ ་འ ང་བ་ ེ་ད ལ་ཁམས་བཅོ་བ ད་དོ།  །   

དེར་མ་འ ས་པའི་ཁ་འཐོར་ ི་ད ལ་བ་ཞེས་ ེ་ ོག་མའི་འོག་ ་ ོངས་ཏེ་ཞིང་ ོ་བ་

དང༌།  ས་ ི་པགས་བ ་ནས་ཟངས་ ན་ ག་པ་དང༌།  གས་ ི་གཟེ་མ་བ ལ་བའི་ཐང་ལ་

ང་མཐིལ་བ ས་ནས་འ ིད་པ་དང༌།  རི་ ག་སོགས་ ི་བར་ ་བཙར་བ་དང༌།  མནན་པ་

དང༌།  ད ངས་པ་སོགས་ ག་བ ལ་ ི་ལས་དང་མ ན་པར་ད ལ་བའི་ ང་བ་དཔག་ ་མེད་

དོ༑  ༑གཉིས་པ་ ་འདོད་ཆགས་ ི་ མ་ ིན་མངོན་ ་ ར་པའི་འ ས་ ་ཡི་ གས་ ི་ ེ་ནི།  

ིར་ད ལ་བའི་འཇིག་ ེན་དེ་དག་གི་གོང་ ་མེའི་ད ིལ་འཁོར་ཡོད་ལ།  དེའི་ ོགས་མཚམས་

ན་ ་ཡི་ གས་གནས་ཏེ།  ེ་ ག་ཁ་འཐོར་ ི་ ེ་ནི་འཇིག་ ེན་ ན་ལ་ བ་པའོ།  །དེ་ཡང་ 

ཡི་ གས་ ི་ ེ་ག མ་ནི།  གནས་ནས་ ོང་བ་དང༌།  མཁའ་ལ་ ་བ་དང༌།  ་ ག་འཁོར་

བའོ།  །དང་པོ་ལ་ག མ་ ེ།  ཡི་ གས་ ི་ཡི་ ིབ་པ་ཅན་ནི།  ིའི་ ང་བ་འ ལ་ཏེ་ཟས་ ོམ་

ཐམས་ཅད་ ག་ ག་དང་ ོ་ ་ཁོལ་མར་མཐོང་ནས་ ད་དབང་མེད་པ་དང༌།  ནང་གི་ ིབ་པ་

ཅན་ནི།  ནང་གི་དབང་པོ་འ ལ་ནས་གང་ཟོས་པ་ཐམས་ཅད་ཁོང་ ་མེ་འབར་ནས་ ང་བའོ།  ། 



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ིབ་པ་ཅན་ ི་ ིབ་པ་ཅན་ནི།  མགོ་རི་བོ།  ེ་ ིང་ ད།  ཁ་གཡེར་མ།  ོ་ ང་འ ོག  ང་

ལག་འཇག་མ་ཙམ་ ེ།  བཟའ་བ ང་གང་ཡང་དང་པོ་མི་ ེད།  ེད་ ང་ཁར་མི་ཤོང༌།  ཤོང་

ཡང་ ེ་བར་མི་ཐར།  ཐར་ཡང་ ོ་བར་མི་ཁེངས།  ཁེངས་ ང་ཡན་ལག་གིས་མི་ཐེག་པ་སོགས་

ོང་བའོ།  ། 

གཉིས་པ་ནི།  ོགས་མཚམས་བ ་ལ་གནས་པའི་ ི་ཟ་ ་ལ་གཏོགས་པ་དང༌།  ོ་འ ེ་

་ལ་གཏོགས་པ་དང༌།  ལ་ མ་མི་ལ་གཏོགས་པ་དང༌།  ལ་པོ་བགེགས་ལ་གཏོགས་པའི་ ེ་

སོགས་ད ེ་བ་མང་ངོ༌།  །ག མ་པ་ནི།  རིགས་ ག་གི་གནས་ ་ཟོ་ འམ་ཤིང་ འི་འཕང་ལོ་

ར་གཅིག་ནས་གཅིག་ ་འཁོར་བའོ།  །   

ག མ་པ་ ་གཏི་ ག་གི་ མ་ ིན་མངོན་ ་ ར་པའི་འ ས་ ་ ོལ་སོང་གི་ ེ་ལ་ག མ།  

གནས་ན་ལས་ ིས་ ོང་བ་དང༌།  བར་ན་ ས་ ིས་འཐོམས་པ་དང༌།  མཁའ་ལ་ ེན་ ིས་ཐར་

བའོ།  །དང་པོ་ནི།  ིར་བཏང་ཡི་ གས་འཇིག་ ེན་ ི་ཐོག་ ་ ་མཚ་ཆེན་པོའི་ནང་ན་ཆང་

དར་མའི་ ང་མ་བཞིན་ ་ཉ་ མ་ ལ་ ལ་ལ་སོགས་ ངས་ལས་འདས་པ་དང༌།  གཉིས་པ་ནི།  

ཁོར་ ག་གི་ ི་རོལ་ན་ ིང་བར་ ི་ ན་པ་དང༌།  ན་པ་ཆེན་པོའི་ནང་ ་ནས་ ན་ ེ་ ་ གས་ 

པ་ ར།  ང་མེད་ ང་བཞི་ ང་མང་ལ་སོགས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་འཚ་བ་དང༌།  ཟ་བ་དང༌།  

གནོན་པ་ལ་སོགས་ ེད་ནས་གནས་སོ།  །ག མ་པ་ནི།  ་ག མ་ ིང་བཞིའི་བར་ ་འདབ་

ཆགས་མཁའ་ལ་འ ར་བ་དང༌།  གཅན་གཟན་ཤ་ ག་ལ་དད་པ་དང༌།  ག ང་ གས་བཀོལ་

ོད་ ེད་པ་དང༌།  རི་ གས་གཟན་འཚལ་བ་ལ་སོགས་ ོད་གཤེར་ ན་ལས་ ེ་བའི་ ོག་ཆགས་

བསམ་ ིས་མི་ བ་པ་ མས་ ིར་གནས་ ིས་བ ས་པ་ཡིན་ལ།  དོན་ ་ ོལ་སོང་ ི་ ེ་ག མ་

པོ་ ན་ལ་གཏོགས་པའོ།  །ཞོར་ ང་ལག་འ ོ་ ་ཡི་ ེ་ མས་ ང་ ོལ་སོང་ ་གཏོགས་ཏེ།  ་

འ མ་ལས།  ་ མས་ ེས་ནས་མ་ཤིའི་བར།  །སེམས་ལ་གཏི་ ག་ག ག་ བ་འཆང༌།  །དེ་ ིར་ 

་ མས་ ད་འ ོ་ཡིན།   །ཞེས་ག ངས་སོ།  །   

གཉིས་པ་བདེ་འ ོ་ག མ་ ི་སེམས་ཅན།  མི་དང་ ་མིན་ ་དང་ག མ།  དང་པོ་ནི།  ་

དགེ་ ིག་ ང་མ་བ ན་གང་ ང་གིས་འཕངས་པའི་འ ས་ ་མི་དང་མིའམ་ཅི་གཉིས་ ་ བ་ ེ། 

དེ་ཡང་ཤར་ ས་འཕགས་པོ་སོགས་ ིང་བཞིའི་མི་ནི་གོང་ ་བ ན་ལ།  མ་ཤིང་བ ད་འ ང་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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གི་མི་ནི།  དཔག་བསམ་ ོང་པོའི་ཁོང་གསེང་ལ་གནས་ཏེ་ ིན་པ་མཐར་ ིན་པས་ ེ།  མེ་ཏོག་

བས་གནས་ ི་མི་ནི།  རི་རབ་དང་རི་བ ན་ ི་བར་ན་ཡོད་དེ་བཟོད་པ་ཐང་ཆོད་པས་ ེ།  

འཁོར་ལོ་དབང་བ ར་ ི་མི་ནི་རི་རབ་ ི་ཁོང་གསེང་ལ་གནས་ཏེ་བ ོན་འ ས་ ི་ག ག་བ ིང་ 

བས་ ེ།  ག ང་ ང་ ིམ་བ ན་ ི་མི་ནི་གསེར་ ི་རི་བ ན་ན་གནས་ཏེ་ ལ་ ིམས་ མ་པར་

དག་པས་ ེ་བ་ ེ།   དེ་ ར་མི་རིགས་བ ད་དོ།  །   

ིང་ ན་ལ་གནས་པའི་མིའམ་ཅི་བཞི་ནི།  ོན་པ་ཅན་ཞེས་ ོན་ཤིང་གི་འ ས་ ་ཟ།  

་མཚའི་ཁ་ཞགས་འ ང་བ་དང༌།  ེས་ ག་ཅན་ནི་ ིས་པ་ད ར་ ང་ལ་ ོན་ན་འཆི་བ་དང༌།  

ིང་ ག་ཅན་ནི་ ིན་དང་འཐབ་ཅིང་ ོག་ཟ་བ་དང༌།  མགོ་བ ན་ཅན་ནི་མི་ ས་ལ་ ད་འ ོ་

་ཚགས་ ི་མགོ་བོ་ཅན་དང་བཞིའོ།  །དེ་དག་གནས་ ིས་བ ས་ན་བ ད་དེ།  མཛད་ལས།  ོ་

རིང་དག་གི་ ིང་ ང་ན།  ། ་མོང་མགོ་ཅན་ཤིང་ཏོག་ཟ།  ། ོ་ ང་དག་གི་ ིང་ ང་ན།  ། ་མ་

མཁན་དང་བགེགས་ ི་ཚགས།  ། ག་ཏི་དག་གི་ ིང་ ང་ན།  །ར་མགོ་མིག་ག མ་ ི་ཐོག་ཟ།  ། 

ོག་ཏི་དག་གི་ ིང་ ང་ན།  ། ལ་དང་མི་ ་ ས་ཤིང་ ོད།  །མར་ཞི་དག་གི་ ིང་ ང་ན།  ། 

ང་པོའི་མགོ་ཅན་མ ་ ོབས་ཆེ།  །ཏིང་ཞི་དག་གི་ ིང་ ང་ན།  །ཁ་ལ་རག་ཤ་ ིན་པོའི་ཚགས།  ། 

ཁ་ ོན་དག་གི་ ིང་ ང་ན།  ། ེ འི་མགོ་ཅན་གཡོ་འ ལ་ཆེ།  ། ེལ་ མ[ མ]དག་གི་ ིང་ ང་

ན༑  ༑ ིས་པ་ད ར་ ང་ ོན་ན་འཆི།  །ཞེས་སོ།  །དེ་ ར་མི་རིགས་བ ད།  མིའམ་ཅི་བཞི་ ེ་

བ ་གཉིས་ནི་མིའི་འ ོ་བར་འཆད་དོ།  །གཞན་ཡང་ ིང་དང་ ིང་ ན་ ི་མིར་མ་འ ས་པའང་

ཡོད་དེ།  རི་བ ན་ ི་ ད་ ་ ང་ ོང་དགའ་ ེད་ ི་ ོང་ ེར་གནས་ལ།  ེ་ ོག་ ་གཤེན་

རབ་ ི་འབངས་ ་མི་ ོང་བ ན་ཡོད་ཅིང༌།  གཉའ་ཤིང་འཛན་ ི་ ེ་ ོག་ན་མེ་ཤིང་ ན་ ི་

ོང་ ེར་ཟས་ ་ཤིང་ཏོག་ཟ།  ལོངས་ ོད་ གས་ལ་ ེད་པ་གནས་སོ།  །དེ་བཞིན་ ་རི་བ ན་

སོ་སོའི་ ེ་ ོག་ན།  གནོད་ ིན་ ན་ ི་ཟ་བ།  གསེར་མདོག་ ན་ ང་ ི་ཟ་བ།  མཛས་ ན་ ང་

ཟ་བ།  ཅང་ཤེས་ ན་ ་ལ་ཞོན་པ།  མོས་ ན་བོན་ལ་ ོད་པ།  འཁོར་ ོང་ ན་ ་ར་ ལ་ཞིང་

མེ་ཏོག་ཟ་བ་ ེ།  དེ་དག་མིའི་ ོང་ ེར་བ ན་བ ན་ལ་དབང་ ེད་འཇིག་ ེན་མ་ཞིག་བར་ ་

གནས་སོ།  །   

གཉིས་པ་ ་ང་ ལ་ ི་ མ་ ིན་ལས་འ ས་ ་ ་མ་ཡིན་ནི།  གཙ་བོ་རི་རབ་བང་རིམ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ག མ་པ་དང་བཞི་བའི་ཁོང་གསེང་ན་ ལ་པོ་ ག་ཆེན་ ག་གམ་ཐང་བཟང་རིང་ ེས་ཞེས་ ་

བ་གོ་མཚན་ ི་ ག་པ་ལ་ནོར་ ་བཏགས་ནས་ གས་པས་དམག་དང་མཚན་ཆར་ ལ་ ས་པ་

ཡོད་དེ།  ཁོ་བསོད་ནམས་དང་ཚ་ཚད་ ་དང་མཉམ།  འཐབ་ ོད་ ིན་པོ་དང་འ །  བཀའ་

གཉན་གཡེན་ ེ་ མ་ ་ ་ག མ་ཡོད་དེ།  གཟེར་མིག་སོགས་ནས།  དབལ་ཡོག་ ིན་དང་ག མ།  

གཉེར་འོལ་འཚམས་དང་ག མ།  ིད་ ོས་ ་དང་ག མ།  ད ་བ ད་བཙན་དང་ག མ།  

གཉེན་ ་དང་ཡར་གཡེན་བ ་ག མ་མོ།  ། ་ཉི་ ར་དང་ག མ།  ིན་གཞའ་དལ་དང་ག མ།  

ཟེར་ལོ་ ི་དང་ག མ་ ེ་བར་གཡེན་ད འོ།  ། ་གཉན་ ལ་དང་ག མ།  ན་གཟེད་ ིད་དང་

ག མ།  འ ེ་ ིད་ ར་དང་ག མ།  གཤིན་ ེ་ ད་གཉིས་དང་ས་གཡེན་བ ་གཅིག་གོ  །དེ་དག་

མཐོ་བ་ ང་གི་གོ་ལ་ནས།  དམའ་བ་ ་མཚའི་ ་མཚམས་ཡན་ཆད་ལ་གནས་ཤིང༌།  ་ལ་དཔག་ 

བསམ་ ི་ཤིང་སོགས་ ོད་པའི་ཚ།  རི་རབ་ ི་ ང་ཤར་ནས་ཐོན་ཏེ་འཐབ་ཅེས་ག ངས་སོ།  །   

ག མ་པ་ ་བསོད་ནམས་ཆ་མ ན་ ི་དགེ་བས་འ ས་ ་ ་ ས་ ང་བ་ཅན་ ི་ ེ་ལ་

ག མ་ ེ།  འདོད་ཁམས་དང༌།  ག གས་ཁམས་དང༌།  ག གས་མེད་ ི་ཁམས་སོ།  །དང་པོ་ནི།  

འདོད་ འི་རིགས་ ་གཏོགས་པའི་རི་བ ན་སོ་སོ་ལ་རང་རང་འཁོར་ལོ་བ ར་བའི་ ལ་པོའི་

གས་འཛན་པ་བ ན་གནས་ཏེ།  ་ཡི་ ་ཅང་ཤེས་ ན་གསེར་ལ་འཁོར་ལོ་བ ར།  དེ་བཞིན་

་ ་མིན་ ལ་པོ་ག ་དང༌།  གནོད་ ིན་ ན་འ ལ་ད ལ།  འི་ ་མཛས་ ན་ཟངས།  ལགེས་ 

ན་ གས།   ི་ཟ་འཁོར་ ོང་ཤེལ།   ་ ལ་ ོག་ཅན་ ི་ ་ལ་འཁོར་ལོ་བ ར་བའོ།  །   

དེ་ནས་རི་རབ་བང་རིམ་དང་པོ་ལ་གནོད་ ིན་ ི་ ལ་པོ་གཞོང་ཐོགས་ཞེས་བསམ་འཕེལ་ 

ནོར་ ས་བཀང་བའི་གཞོང་པ་ཐོགས་ནས་ཡོད།  དེའི་ཁོང་གསེང་ན་ ་རི་འཛན་ཞེས་ གས་ ི་

མ་པ་བ ད་ ིས་བཀང་ནས་རི་རབ་ལ་འ ད་དོ།  །བང་རིམ་གཉིས་པ་ན་བ ང་ ེང་འཛན་

ཞེས།  ཤིང་ས་ལི་སེ་སེའི་འ ་ལ་ ེང་བ་ ས།  ཡེ་ཤེས་ འི་ ིང་པོ་བ ང༌།  ལོ་ ་ཞག་གི་ ིས་ཁ་

བ ང་བ་གནས་སོ།  །དེ་དང་ཉེ་བར་གནོད་ ིན་ད ག་ཐོག་འ ག་མོ་གཉའ་ མ་ལ་ཞོན་ནས་

གས་ ི་བེར་ཀ་ ད་ལ་བ ོར་ཏེ་ ིན་ཆར་ ད་ཅིང་ཐོག་སེར་འབེབ་པར་ ེད་དོ།  །བང་རིམ་

ག མ་པར་ ག་ ོས་ ་མ་ར་ཙ་ཞེས་མི་ ས་ ་མགོ་ཅན།  ས་ ག་ ་ ང་ཆང་གིས་ ོས་ཤིང༌།  

ཁོ་ཚ་ ོད་བོན་ལ་ ད་ ང་ཚ་ ད་ཨ་ ི་ར་ཙའི་ ོད་པ་ལ་ གས་ནས་གོལ་བའོ།  །བང་རིམ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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བཞི་བར་ ལ་ཆེན་རིགས་བཞིའི་ ་ མས་གནས་ཏེ།  ཤར་ ་ཤེལ་དཀར་འོད།  ང་ ་ནམ་

མཁའ་ ང༌།  བ་ ་འཛན་ ི་དགའ།  ོ་ ་འོད་དཀར་གསལ་དང་བཞི་ནི་ ོགས་བཞིའི་

གདོན་ ི་ཁ་གནོན་ཞིང་ཟས་ ་དཀར་ག མ་ཟ།  ལས་ ་བོན་ ི་ ིམས་ལ་ ོད་པའོ།  །རི་རབ་

ི་ཁ་ ེར་ ་ གས་ལས་ བ་པའི་ ོག་ཆེན་པོ་བཞི་ཡོད་དེ།  ང་ཤར་ ི་ ོག་ལ་བ ད་གེ་སར་

གཞོན་ ་ ་བས་སངས་ ས་ ི་བ ན་པ་ ང༌།  ང་ བ་ ི་ ོག་ལ་ད ་མ ་ཆེན་ ་བ ན་

འཛན་ ་བ་མ ་ ལ་ཤིན་ ་ཆེའོ།  ། ོ་ བ་ ི་ ོག་ལ་ ་ཁ་ ེ་ཐང་པོ་ ་བས་ འི་བཀོས་

འདིང༌།  ོ་ཤར་ ི་ ོག་ལ་ཝེར་རོ་ཉི་པང་སད་ ིས་ ་ཡི་འཚ་ཚ་ ི་ ེད།  དེ་དག་ ་དང་ ་

མིན་འཐབ་པའི་ཚ་ ་ཡི་དམག་དཔོན་ཆེན་པོ་བཞིར་ གས་སོ།  ། 

རི་རབ་ ི་ ེང་ ་རིན་པོ་ཆེའི་ཚན་ ་བ ་ ་བ ད་ ིས་ ིས་པའི་ད ས་ ་ མ་ ་ ་

ག མ་ ི་ ་གནས་ཆགས་ཏེ།  ཉེ་དབང་ མ་ ་ ་གཉིས་དབང་པོ་བ ་ ིན་དང་ ་ག མ།  ་

ས་ མ་ ་ ་གཉིས་ཡབ་ ་བདལ་ ག་དང་ ་ག མ།  བ ན་མོ་ མ་ ་ ་གཉིས་མཛས་ ན་

མ་དང་ ་ག མ།  ོང་ ེར་ མ་ ་ ་གཉིས་ད ས་ ི་ག ་ ེ་དང་ ་ག མ།  ང་ཆེན་ མ་

་ ་གཉིས་ ་མཆོག་ག ་མདོག་དང་ ་ག མ།  བང་མཛད་ མ་ ་ ་གཉིས་ས་ལེ་ ག་དང་

་ག མ།  ེད་ཚལ་ མ་ ་ ་གཉིས་འོད་མའི་ ིང་དང་ ་ག མ་ ེ།  ད ས་ ་ ་ཡི་ཕོ་ ང་

ཆེན་པོ་ མ་པར་ ལ་བ་ངོ་རེ་ལ་དཔག་ཚད་ཉིས་བ ་དང་ ་བ ས་འཁོར་བར་ཡདོ་ཅིང༌།  དེའི་ 

ོགས་བཞིར་དགའ་བའི་ཚལ་བཞི་ཞེས་ཤར་ ་ཤིང་ འི་ཚལ།  ང་ ་ ན་ ི་ཚལ།  བ་ ་

ོན་པའི་ཚལ།  ོ་ ་མེ་ཏོག་གི་ཚལ་ཏེ་ ་ མས་ལོངས་ ོད་རོལ་མོ་ ་ཚགས་བ ར་ནས་ ེ་

བའི་གནས་སོ།  ། 

དེ་ནས་ ིར་དཔག་ཚད་ཉི་ ་བཅལ་བ་ནས།  ར་ མ་ ི་ ང་རི།  ས་ ི་ ིང་ །  རི་

གས་ཤ་ར་ན།  ེ ་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་སོགས་ ་ཡི་ཡོ་ ད་བསམ་ ་མེད་པ་ཡོད་ཅིང༌།  

དེར་ ོན་ ོན་པས་བོན་ ི་འཁོར་ལོ་བ ོར་བའི་གནས་ཡིན་པས་ ་ཡི་ ་ ོ་ ོས་ ན་པ་སོགས་

ིས་འཆད་ཉན་ ོད་པའི་ལས་ ེད་ ང་ཟེར་རོ།  །གནས་དེའི་ ང་ཤར་ ་ཁ་ལེ་ ོང་འ མས་

ོན་ལམ་ ི་ཤིང་འ ངས་པ།  ཤིང་དེ་ནི་རི་རབ་མི་འ ར་བའི་ ོག་ཤིང་གི་ ལ་ ་ ེས་ལ།  ་

བ་རིན་ཆེན་ ང་མའི་ ིང་ ་ ག་ཅིང༌།  ལམ་རི་རབ་ ི་ བས་ནས་ ང་ ེ།  ེ་མོ་ ་རི་དེལ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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དཀར་ ི་ ེ་ནས་བ ོལ་ལ།  ཡལ་ག་ ོགས་བཞི་ད ས་ ར་ ེས་པའི་ད ས་ཡོངས་འ ་ས་

བ ོལ་དཔག་ཚད་ ་བ ར་འཕགས་ཤིང༌།  འོད་དང་ ིས་དཔག་ཚད་མང་པོར་ བ་པའི་ཤིང་

དེ་ལ།  བཟའ་བ་དང༌།  བ ང་བ་དང༌།  གོན་པ་སོགས་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་མ་ ས་པ་འ ང་

བ་ནི་ ་ཡོད་འ མ་ ི་ ོན་ལམ་དང་སེམས་ཅན་ ི་མ ན་ ི་བསོད་ནམས་ལས་ བ་པའོ།  །   

འོ་ན་རིན་ཆེན་ ང་མའི་ ིང་གང་ན་ཡོད་ཅེ་ན།  ་རི་དེལ་དཀར་ནས་མར་ལ་དཔག་

ཚད་ ་བ ་བཅལ་བའི་རི་རབ་ ི་ ་བའི་ཁོང་གསེང༌།  ་མཚ་ཆེན་པོའི་ད ས་ ིང༌།  རིན་པོ་

ཆེ་རང་འོད་འབར་བའི་གནས་དེར་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ ི་ཚགས་གཉིས་བསགས་པའི་གཤེན་ 

རབ་འདོད་པ་ད ་འ ར་ ིས་དབང་ ེད་ཅིང༌།  དེ་ནས་ ་དང་ ་མིན་མི་ལ་སོགས་འགའ་

ཡང་ ་བ་མེད་དེ།  ་དང་ ་ ན་མོང་མ་ཡིན་པ་འགའ་ཞིག་ ལ་པ་བ ་ ག་མང་པོར་ ལ་

ནས་གནས་པ་ག ངས་ ེ་ལས་ག ངས་སོ།  ། ་ག མ་ ི་ ོ་ བ་དཔག་ཚད་བཞིའི་ཕ་རོལ་ ་

་དང་ ོས་ ི་མཚམས་ ་མཚལ་རི་ འི་འ ན་ས་ལ་རི་ ན་བཞིས་བ ོར་ཞིང༌།  དེའི་མ ན་

་ ོ་ཨ་ ོ་ལི་ཀ་ག ང་ ང་བ ་ ་བ ད་ ིས་པ་ཡོད་ལ།  དེ་དང་ཉེ་བ་ཞིག་ལ་ ེ་ ག་ ན་

པོ་དགོངས་ ོགས་དང་ག ་ ང་ཤེལ་ ི་ ག་ ག་ཡོད་ ད་དོ།  །མཚལ་རིའི་ བ་ ་ ིང་ད འི་ 

་མཚ་ཆེན་པོ་ ་ད ངས་འ མ་ ག་འ གས་པ་ཡོད་ཅིང༌།  ཤར་ ་བོན་ ི་འ ན་ས་ལ་ ང་

ཆེན་ས་ ང་ལ་སོགས་ འི་ཡོ་ ད་ ་མར་ཡོད་པའོ།  །དེ་དག་གི་བདག་པོ་འ ན་དཔོན་ཐང་མོ་

ཞལ་བཞིའམ།  ཚངས་པ་གདོང་བཞིར་ གས་པ།  ང་ཞལ་དཀར་པོས་ ་ལ་ །  ཟངས་ཞལ་

དམར་པོས་ ་ལ་ །  ག ་ཞལ་ ོན་པོས་གནོད་ ིན་ལ་ །  ོ་ཞལ་ནག་པོས་བ ད་ལ་ ་ ེ།  

བདེན་ ན་ ི་ཤག་འ ེད།  ལེགས་ཉེས་ ི་ ངས་གཅོད།  བཀའ་ལས་འདས་ན་ཐོག་གིས་གསོད་

པའི་ ་འ ལ་ཅན་གནས་སོ།  ། ་ག མ་ ་དེ་དག་གི་ ེང་ཤེད་ན་འ ང་ ང་རེ་རེས་བ ེན་

པའི་ནམ་མཁའ་ ར་ཚད་གཞལ་ ་མེད་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ན།  ་མ་ཡིན་ ི་འཐབ་མོ་དང་

ལ་བའི་འཐབ་ ལ་ ི་ །  ས་སེམས་དགའ་བདེ་དང་ ན་པའི་དགའ་ ན།  ལོངས་ ོད་

འ ལ་ཆ་ ་ཚགས་ལ་མཉེས་པའི་འ ལ་དགའ།  གཞན་ ི་འ ལ་ཆ་ལ་དབང་ ེད་པའི་གཞན་

འ ལ་དབང་ ེད་དེ།  མདོར་ན་འདི་ནས་ད ལ་བའི་འཇིག་ ེན་ཡན་ཆད་འདོད་ཁམས་ ་

མ་པར་བཞག་གོ  །   



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
   

  ‐ 468 ‐

གཉིས་པ་བསམ་གཏན་བ ོམ་པའི་ ོབས་ ིས་ག གས་ཁམས་ ི་གནས་རིགས་ཆགས་ཏེ།  

དེ་ཡང་འདོད་ ་དེ་དག་གི་ ེང་ནས་ཡར་འོད་ ི་གཞལ་ཡས་དང་འོད་ག གས་ལ་བ ེན་ནས་

ག གས་ཁམས་གནས་རིས་བ ་བ ན་ཆགས་ཏེ།  དང་པོ་དགའ་བ་མེ་ ་ འི་ ོད་ལ་ཞེན་པས་

བསམ་གཏན་དང་པོར་ ེ་ལ་འཇིག་ ང་མེས་འཇིག་པའོ།  །དེའི་ ལ་ནི་ ང་ ིད་ ི་དོན་ལ་

ིང་ ེ་བ ོམས་པའི་དགའ་བས་ཚངས་ ང་ ེ།  མས་པ་བ ོམས་པའི་དགའ་བས་ཚངས་ཆེན་

ེ༑  བཏང་ ོམས་བ ོམས་པའི་དགའ་བས་ཚངས་པ་འ མ་ ིར་ ེ་ཞིང༌།  ཚད་མེད་པ་དེ་དག་

བ ོམས་པས་ ང་ ིད་ཐམས་ཅད་བ ེད་ མ་ནས་གོལ་བའོ།  །ཚངས་རིས་ ི་ཐད་ཀར་ ང་ ་

དཔག་ཚད་བ ་དང་བ ད་ ི་མཚམས་ ་ ན་པ་ཟེར་ ན་ ི་བ ད་ ི་ ལ་ཁམས་ཆེན་པོ་

ཡོད་ལ།  དེར་བ ད་ ་ལག་ཐོད་ ེའམ།  དགའ་རབ་དབང་ ག་གམ།  མེ་ཏོག་ག ་ཅན་ནམ།  

ཡིད་ བས་བདག་པོ་སོགས་ ་ གས་ ི་ མ་ ངས་ཇི་ ེད་འཛན་པ་ཁོ་གནས་ལ།  ཁོས་ཉོན་

མོངས་པའི་མདའ་ ་འཕངས་པས།  ཁམས་ག མ་ ི་སེམས་ཅན་ མས་ཆགས་པ་དང༌།  ོངས་

པ་དང༌།  ང་བ་དང༌།  ཁེངས་པ་དང༌།  འ ར་བར་ ེད་ཅེས་རིག་ ེད་འཛན་པ་ མས་ ིས་

བཤད་དོ།  །   

བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ནི།  བདེ་བའི་ ོག་ད ོད་ ་ ་ ་ ད་ལ་ ེས་པས་འཇིག་ ང་

་ཡི་བ ལ་པས་འཇིག་གོ  །དེ་ཡང་བདེ་བའི་ ོག་ད ོད་ ིས་འོད་ཆེན།  ོག་པའི་ ོག་ད ོད་

ིས་འོད་ ང༌།  ཚད་མེད་པའི་ ོག་ད ོད་ ིས་ཚད་མེད་འོད་ ེ་ཞིང༌།  དེ་དག་ཏིང་ངེ་འཛན་

ོག་ད ོད་ལ་ཡེངས་པས་གནས་འོག་མར་ ང་བའོ།  །   

བསམ་གཏན་ག མ་པ་ཏིང་ངེ་འཛན་དགའ་བདེ་ ོག་ད ོད་དང་ ལ་བའི་གཡོ་བ་ ང་

་ ་ ད་ལ་ ེས་པས་ ེ་ཞིང༌།  འཇིག་ ང་ ང་གི་བ ལ་པས་འཇིག་གོ  །དེ་ཡང་ཏིང་ངེ་

འཛན་མ་གཡོས་པ་ལ་གཡོས་པར་བ ོམས་པས་དགེ་ ང་དང༌།  དེ་བཅོས་ ་མེད་པ་ལ་བཅོས་

ཏེ་བ ོམས་པས་དགེ་ཆེན་དང༌།  བཏང་འ ལ་མེད་པ་ལ་འ ལ་བར་བ ོམས་པས་ཚད་མེད་

དགེ་དང་ག མ་མོ།  །   

བསམ་གཏན་བཞི་བ་ནི།  ས་ངག་ཡིད་ག མ་དགེ་ ་བསགས་ནས་ ་ ག་ ་ཆེན་པོར་

བདེན་པར་བ ོམས་པས་ ིན་མེད་འོད།  ག ང་ ་ གས་རོལ་པར་བདེན་པར་བ ོམས་པས་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
 
 

  ‐ 469 ‐

བསོད་ནམས་ ེས།  གས་ཟག་མེད་ངོ་བོར་བདེན་པར་བ ོམས་པས་འ ས་ ་ཆེ་བ་ ེ།  དེ་དག་

ལ་ཆགས་ཤིང་ཞེན་པས་གོལ་བའོ།  །འདི་ཙམ་ ི་མཐའ་རས་ ་ ་ཚ་རིང་པོ་ཞེས་གཙང་མའི་ ་

ལས་གོལ་བས་རོ་ ོད་ ་དང༌།  རོ་ ད་ ག་ ་འ ར་ཏེ་བ ལ་པ་བ ད་ ིར་ བ་ནས་མར་

ང་བའི་རིགས་ཤིན་ ་ ག་བ ལ་བ་དེ་ཡོད་པ་ ང་འགའ་ཞིག་ནས་བཤད་དོ།  །   

གཙང་མ་རིགས་ འི་ ་ནི།  དགའ་བདེ་ ོག་ད ོད་གཡོ་འ ལ་ མས་ལ་ ོས་ ས་ ི་ ི་

མས་མ་ གས་ཏེ་ཡེ་ཤེས་ འི་ཏིང་ངེ་འཛན་ལས་ ལ་ནས་ ེ་བ་ ེ།  དེ་ཡང་ ་བ་ བ་པའི་

ཏིང་ངེ་འཛན་ལས་མི་ཆེ་བ།  སོ་སོ་ ོགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛན་ལས་མི་ག ང་བ།  མཉམ་པ་ཉིད་

ི་ཏིང་ངེ་འཛན་ལས་ཤིན་ ་མཐོང༌།  མེ་ལོང་ ་ འི་ཏིང་ངེ་འཛན་ལས་ ་ནོམ་ ང༌།  ོང་པ་

ཉིད་ ི་ཏིང་ངེ་འཛན་ལས་འོག་མིན་གནམ་ ི་ ་ ེ།  དེ་དག་ནི་འཕགས་པའི་གནས་ཡིན་པས་

ཚ་ཐིམ་པ་དང་རིག་པར་འཛན་པའི་གོ་འཕང་ ་འ ོའོ།  ། 

ག མ་པ་ག གས་མེད་ ི་ ་ནི།  ས་གདོས་པོ་དང་ ལ་ལ་ཡིད་བག་ཆགས་དང་མ་ ལ་ 

བའི་ཞེན་པས་ ས་ཏེ་ ེས་ལ།  དེ་ཡང་གནས་ ལ་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་ ར་གོལ་བའི་ནམ་

མཁའ་མཐའ་ཡས་དང༌།  ན་རིག་ཐམས་ཅད་མཐའ་ཡས་པར་གོལ་བའི་ མ་ཤེས་མཐའ་ཡས་

དང༌།  ལ་དབང་ཐམས་ཅད་ཅི་ཡང་མེད་པར་ ་བའི་ཅི་ཡང་མེད་པའི་ ེ་མཆེད་དང༌།  ལ་

ཤེས་ཐམས་ཅད་ ེ་གཉིས་ ་འཛན་པའི་ཡོད་མིན་མེད་མིན་ཏེ།  ཁམས་གོང་མ་ ་བཞིའི་ ་

ལས་མཐོ་བ་མེད་ཅིང་དེ་དག་ ང་བག་ཆགས་ཁ་ཚང་བ་དང་བཟང་ངན་ ི་ ིང་འ ལ་ཏེ་གནས་ 

ོངས་པའོ།  ། 

དེ་ ར་ཁམས་ག མ་འཁོར་བ་དེ་དག་གི་གོང་ན་ ིད་པ་ཡེ་སངས་ ི་ ་ ོད་མཐར་ ག་

པ་བར་ ་འོད་གསལ་ ི་གནས་སམ།  མགོན་བ ན་ འི་ ོང་ ེར་ཞེས་ ང་ །  དོན་ ་འོག་

མིན་འ ག་པོ་བཀོད་པའི་ཞིང་ ོགས་ འི་བ གས་གནས་དམ་པ།  བ ལ་པ་སོགས་ ིས་འཕོ་

འ ར་མེད་པ་དེ་ཡོད་ཅིང༌།  དེ་ནས་མཆོག་གི་ ལ་ ་ མས་འ ོ་བ་འ ལ་བའི་དོན་ལ་ ོན་

པའོ།  །དེ་ ར་ ིད་ ེ་ནས་མནར་མེད་བར་ ི་འ ོ་བ་ལ།  ས་ཚད་ཚ་ཚད་རང་རང་གི་བདེ་

ག་ལ་སོགས་ ས་པ་མཛད་གོང་འོག་ལ་བ ་ཞིང༌།  མདོར་བ ས་ན།  འཛམ་ ིང་གི་མི་ཡི་

ས་ཚད་རང་ ་བཞི་ཡིན་ལ།  དེ་ནས་རིམ་ ིས་བ ིངས་པས་ཤར་ ིང་གི་མི་ལ་ ་བ ད།  བ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
   

  ‐ 470 ‐

ིང་ལ་བ ་ ག  ང་ ིང་ལ་ མ་ ་སོ་གཉིས།  མཐའ་འཁོབ་དང་ ིང་ ན་ མས་ལ་ཆེ་ ང་

མ་ངེས་སོ།  །   

ངན་སོང་ག མ་ ི་འ ོ་བ་ནི།  ག གས་མི་ ག་པའི་དབང་གིས་ཚད་དང་མི་ ན་པས་

་ཚད་མེད་དོ།  །འདོད་ ་ ག་པོའི་ ལ་ཆེན་རིགས་བཞིའི་ ས་ཚད་ནི།  ང་ གས་བཞི་ཆ་

ཞིག་ཡོད།  དེ་ནས་བཞི་ཆ་རེ་བ ིངས་པས།  གཞན་འ ལ་དབང་ ེད་ལ་ ང་ གས་ ེད་གཉིས་

ཡོད་པའོ།  །ག གས་ཁམས་ཚངས་ ང་གི་ ས་ཚད་དཔག་ཚད་ ེད་ཡིན་ལ།  དེ་ནས་ཡར་བ དེ་ 

ལ་ ེད་དང༌།   འོད་ཆེན་ནས་ཉིས་འ ར་ ་བ ེད་པས་འོག་མིན་ ི་ ་ལ་ ི་ ག་ཡོད་པའོ།  །   

དེ་དག་ཚ་ཚད་ནི་འཛམ་ ིང་གི་མི་ནི་དང་པོ་དཔག་མེད་ བ་ཅིང་ཐ་མར་བ ་ལ་འ ིབ་ 

པ་བཞིན་ཚ་ཚད་ལ་མ་ངེས་ཤིང༌།  ་མི་ ན་མི་ལོ་ ོང་དང༌།  བ་ལང་ ོད་ ་བ ་དང༌།  ས་

འཕགས་པོ་ཉིས་བ ་དང་ ་བ ར་ བ་པར་བཤད།  མི་ལོ་ ་བ ་ལ་ ལ་ཆེན་རིགས་བཞིའི་

ཞག་གཅིག་བ ིས་པའི་རང་ལོ་ ་བ ར་ བ་ལ་མི་ལོ་ས་ཡ་ ག་ད ར་ཡོད་པའོ།  །དེ་ནས་

འདོད་ ་གོང་མ་ མས་ཉིས་འ ར་ ི་ཚ་ཚད་རིང་ལ།  ག གས་ཁམས་དང་ག གས་མེད་ ི་ ་

ནི་བ ལ་ཆེན་ ་མར་ བ་པའོ།  ། 

ངན་སོང་ག མ་ ི་ཚ་ཚད་ནི་གཞན་འ ལ་དབང་ ེད་ ི་རང་ལོ་ ི་ ག་ ོང་ལ་ད ལ་

བ་ཡང་སོས་ ི་ཞག་གཅིག་ ་བ ིས་པའི་རང་ལོ་ ི་ ག་ ོང་ བ་ལ།  དེ་ ར་རིམ་ ིས་བ ིངས་ 

པས།  ་མིའི་ཉིན་ལམ་བ ས་འཁོར་བའི་དོང་ ་གཞན་འ ལ་ འི་རང་ལོ་རེ་ལ་ ངས་ཀར་རེ་

བ ར་བས་དེ་ཁེངས་པའི་ ས་མནར་མེད་ ི་ཚ་ཚད་ ོགས་སོ།  །དེ་ ར་མནར་མེད་དང་ ་ཚ་

རིང་པོ་དག་ནི་བ ལ་ཆེན་ཞིག་ནས་ ང་ལས་ ི་དབང་གིས་འཇིག་ ེན་གཞན་ ་འཕེན་ཟེར་

ཡང༌།  ཁོ་བོས་ནི་འཁོར་བ་ ོང་ ས་དེ་དག་ལས་ ང་ཟད་པར་འདོད་དོ།  །ཡི་ གས་ ིའི་ ིབ་

པ་ཅན་ནི་བ ལ་བ་གཅིག་ ་གནས་ལ།  ནང་གི་ ིབ་པ་ཅན་ནི་མི་ལོ་ ་བ ར་ བ་ཅིང༌།  ིབ་

པ་ཅན་ ི་ ིབ་པ་ཅན་ནི་བ ལ་པ་ ེད་དང་གཉིས་ བ་བོ།  །   
ོལ་སོང་ནི་གཞན་དབང་གིས་བར་ ་གཅོད་པས་ཚ་ལ་མ་ངེས་སོ།  །འོན་ ང་བདེ་འ ོ་

མེ་ ེ་བཞིན་ ེན་ ་འ ོ་བ་ལ་གོལ་ ིབ་ ི་ ང་གིས་མར་ ང་བ་དང༌།  ངན་འ ོ་ ་ ེ་ ར་
ར་ ་འ ོ་བའང་ ེན་དང་འ ད་ན་ཐར་པ་ཐོབ་ ིད་པ་ ན་པས་ག ངས་སོ།  །དེ་དག་རང་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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རང་གི་བདེ་ ག་སོགས་མཐའ་ཡས་ ང༌།  འདོད་ཁམས་ ི་ ་ མས་ ི་བདའ་དང་བ ད་ ི་ 
ལ་ལོངས་ ོད་ཅིང༌།  ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ན་ཏིང་ངེ་འཛན་ ིས་ཟས་མ་གཏོགས་ཁམ་ཟས་མེད་
པར་འདོད་དོ།  །མི་ མས་དང་པོ་བ ལ་པ་ ོགས་ ན་ ི་ ས་ ་ནམ་མཁའ་ལ་ ིན་གཏེར་ ི་
ིང་པོ་ཆགས་ནས་དགོས་འདོད་ཐམས་ཅད་ཆར་ ་འབབ་ཅིང༌།  དེ་ནས་ས་ལས་ས་ཞག་འདམ་
་འ ངས་ཏེ་འབད་ ོལ་མི་དགོས་པར་དགོས་ད ར་ཚང་བ་ཡོད་དོ།  །དེ་ བས་ཉོན་མོངས་པ་

ཆེར་མེད་ཅིང༌།  དེའི་དབང་གིས་མི་དགེ་བ ་མ་དར་བས་མཐོ་རིས་ག མ་ ི་འ ོ་བ་ ངས་
མང་ཞིང་ངན་སོང་ག མ་ ི་སེམས་ཅན་ཆེས་ ང་བ་ཡིན།  དེ་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ ་བ་ལས་
རགས་པར་ ས་ཏེ་མི་དགེ་བ་ཁ་ཚང་བའི་དབང་གིས་ད་ འི་ ིགས་མ་ ་བདོའི་བར་ལས་དང་
བསོད་ནམས་ ི་འཕེལ་འ ིབ་ཇི་ ེད་པ་ ིད་དེ་གང་ཟག་ ལ་མཐོང་གིས་ ོད་ ལ་མ་ཡིན་ན།ོ  །   

 
ས་པ།           མ ེན་ ན་མཁས་པའི་ཞལ་ ངས་བ ད་ ིའི་ངད།  ། 

ོ་ ོས་པད་མའི་ ་ལ་ལེགས་ ན་པས།  ། 
ཐོས་དང་བསམ་པའི་གེ་སར་ཁོང་ནས་འ མ།  ། 
བ ལ་བཟང་ ིང་གི་གཏེར་མཆོག་འདི་ལས་ །  ། 
 
ོངས་ཆེན་ ན་པའི་ད ་ ེ་ ་ ང་ཅན།  ། 
ན་མཆོག་ཤར་རིའི་ ག་ནས་ཉེར་འཆར་ཚ།  ། 
ོ་གསལ་ ན་དགའ་འཕེལ་ ིས་འ ང་པོའི་ །  ། 

གདོང་ལ་ ན་ནག་འཐིབས་པ་ ོན་ ི་ལས།  ། 
 
ད ད་ག མ་ཤེས་རབ་མཚན་ཆ་ ོན་པོ་འདིས།  ། 
ན་ ོག་ ག་གི་ ་ འི་ ན་གཅོད་ནས།  ། 

ཕན་ ེད་ ན་ ི་མཆོག་ ར་ཀེ་ ་རས།  ། 
མི་ཤེས་རིམས་ནད་སེལ་བ་དངོས་པོའི་གཤིས།  །   

ཞེས་པ་ནི་བར་ བས་ ི་ཚགས་ ་བཅད་པས་ངལ་གསོའོ། ། 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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༼ འ ོ་འ ལ་ ནོ་པ་ ནོ་ ལ་བ ན་པ། ༽ 

 

༈ ག མ་པ་འ ོ་འ ལ་ ོན་པ་ ོན་ ལ་ལ་གཉིས།  རང་ གས་དང་གཞན་ གས་སོ།  ། 

དང་པོ་ལ་ག མ་ ེ།  ི་ ད་ ལ་པའི་ ་ལས་བ ད་ ལ་དང༌།  ནང་ ད་ ོགས་པའི་ ་ལས་

བ ད་ ལ་དང༌།  གསང་ ད་བོན་ ི་ ་ལས་བ ད་ ལ་ལོ།  །དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ།  ་མ་ ན་

ི་མདོ་ཡི་དགོངས་པ་བ ོལ་བ་དང༌།  ་ ད་ཉི་ཟེར་ ོན་མ་དང༌།  (འདི་ལ་ས་བཅད་མ་ིའ ག  མཆན།) 

མཛད་མདོ་ ས་འ ིང་གི་མདོ་ཡི་དགོངས་པ་བ ོལ་བའོ།  །   

དང་པོ་ནི་མདོ་དེ་ཉིད་ལས།  དང་པོ་ཚ་ལོ་དཔག་མེད་ལ།  །ཡིད་དང་ཏིང་འཛན་ཟས་

ིས་འཚ།  །བ ེས་དང་ ོམ་དང་ ང་ ོ་མེད།  ། ོང་ ེར་མང་པོས་ས་གཞི་ཁེངས།  ། ་མོ་འ མ་

ལོན་ ིམ་ལ་ ོངས།  ། ེ ་ ་མོ་གང་བཙས་པ།  །དཔག་མེད་ བ་པར་ ོན་ལམ་འདེབས།  །ཞེས་

ག ངས་པ་སོགས་ལས་འ ོས་ན།  དང་པོ་ཚ་ལོ་དཔག་མེད་ ི་ ས་ ་ག ང་ ང་ཚ་དཔག་མེད་

ིས་ཚ་ཡི་དམིགས་འཛན།  འ ེན་པའི་ ོན་པ་ག ང་ ང་ཐོབ་པའི་གཤེན་བཞིས་མཛད་དེ།  

ག ང་ ང་ཡེ་དབང་གིས་བ ལ་པའི་ ོས་བཏབ།  ག ང་ ང་ཡེ་ ིད་ ིས་ ིད་པའི་ ང་

འདིང༌།  ག ང་ ང་ཡེ་ ལ་ ིས་དགེ་ ིག་གི་ ངས་བཅད།  ག ང་ ང་ ་ཡི་ ོན་པས་འ ོ་

བའི་དོན་མཛད་ནས་འ ལ་བའོ།  །དེ་ནས་ཚངས་པ་ཡེ་མ ེན་ ིས་ཚ་ལོ་འ མ་ ི་ཚ་ཡི་དམིགས་ 

འཛན།  འ ེན་པའི་ ོན་པ་ ་ཡི་གཤེན་བཞིས་མཛད་དེ།  བ་རབ་ ིང་བཞིས་ག ང་ ང་གི་ཚ་

བ ང༌།  བ་རབ་ ིང་ ོལ་ ིས་བ ད་ ི་ག ལ་བ ོག  མང་གཤེན་ ལ་བས་ ་དགོངས་ ི་

འ ང་བཅད།  ེ་བོ་ག ང་ཆེན་ ིས་འ ོ་བའི་དོན་མཛད་ནས་འ ལ་བའོ།  །དེ་ནས་ཚ་ལོ་ ི་

ལ་ ི་ ལ་ ག་པས་ཚ་ཡི་དམིགས་འཛན།  འ ེན་པའི་ ོན་པ་ག ག་ ད་ཐོབ་པའི་གཤེན་

བཞིས་མཛད་དེ།  །ཡེ་གཤེན་ག ག་ ད་ ིས་ ་ ོམ་ ི་གཞི་བ ང༌།  ིད་གཤེན་ག ག་ ད་

ིས་གསོན་གཤིན་ ི་བ ་ ོད།  འ ལ་གཤེན་ག ག་ ད་ ིས་གནོད་པའི་ད ་བ ལ།  ང་

གཤེན་ག ག་ ད་ ིས་ ་ ིན་ཟིལ་ ིས་མནན་ནས་འ ོ་བ་ ངས་པའོ།  །དེ་ནས་ཚ་ལོ་ ོང་ལ་

ང་བ་མདོག་ཅན་ ིས་ཚའི་དམིགས་འཛན།  འ ེན་པའི་ ོན་པ་ ་འ ལ་ ན་པའི་གཤེན་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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བཞིས་མཛད་དེ།  ི་ཞི་ནམ་ཏིང་གིས་བ ེན་ བ་ ི་མདོ་བ ང༌།  ཁ་ ེ་ ་ཡས་དགེ་ ིག་གི་

ཤན་ ེས།  ་ཆོ་ ེམ་ ག་གིས་དགའ་ ལ་ ི་ ོང་བ ིས།  ཕོ་བ ལ་ ོང་ཆེན་ ིས་ ་ཚ་གཡང་

བས་ནས་འ ོ་བ་ ོངས་པའོ།  །དེ་ནས་ཚ་ལོ་ ་བ ་པ་ལ་ཡོངས་ ་དག་པས་ཚ་ཡི་དམིགས་

འཛན།  འ ེན་པའི་ ོན་པ་ བ་པའི་གཤེན་བཞིས་མཛད་དེ།  བ ད་ལས་ བ་པ་ཁ་ ེ་འ ེང་

ག  ་ལས་ བ་པ་ད ར་ ་ ིམ་ །  གཉན་ལས་ བ་པ་ཐང་ཐང་ ོལ་བ།  ད ་ལས་ བ་པ་

ི་བ་ ང་ ར་དང་བཞིས་འ ོ་བ་ ོངས་པའོ།  །དེ་ནས་ཚ་ལོ་བ ་པ་ལ་ ་བོན་ཐོད་དཀར་ ིས་

ཚ་ཡི་དམིགས་བ ང༌།  འ ེན་པའི་ ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོས།  འ ལ་བ་གཤེན་ ག་དང༌།  

ཐེག་པ་རིམ་ད ར་ ོས་ནས་འ ོ་བ་འ ེན་པའོ།  །དེ་ནས་ད་གཟོད་ཚ་ལོ་བ ་པ་ལ་ ིད་པ་ཡང་

སངས་དེ་བོས་ཚ་ཡི་དམིགས་འཛན།  འ ེན་པའི་ ོན་པ་ཐང་མ་མེ་ ོན་ནམ་འཆི་མེད་ མས་

ན་ ིས་འ ོ་བ་འ ེན་པར་འ ར་རོ།  །འོ་ན་འ ེན་པ་དེ་དག་ ས་གཅིག་ ་ ང་ཟེར་ན།  

བ ན་པ་གཅིག་ལ་ ོན་པ་ ་མར་ཐལ་བས།  རང་ གས་ལ་གཅིག་ ་གཅིག་གཤེན་གཅིག་ ིད་

པ་གཅིག་ ལ་ཐེབས་ ི་ ལ་ ་ ང་ངམ།  ཡང་ན་གཅིག་ །  གཅིག་ག ང༌།  གཅིག་ གས།  

གཅིག་ཚ་འཛན་ ་བཞེད་པའོ།  །   

གཉིས་པ་ནི་མཛད་མདོ་ ར་ན་ ན་ ང་གི་བ ལ་པ་ཆགས་ནས་ཚ་ལོ་དཔག་མེད་ བ་

པ་ཡན་ནི།  ངས་ ་མ་བ ང་བའི་བ ལ་པ་ཡིན་ལ།  ངས་ ་བ ང་བའི་བ ལ་པ་ནི།  ཚ་ལོ་

འ མ་ ི་ ས་ནས་བ ིས་ཏེ།  དེ་ཡང་ ོགས་ ན་འ མ་ ི་ ས་ ་ ོན་པ་ ང་བ་རང་འ ང་

གས་ ེ་ཅན་ སི་འ ོ་བ་ ངས་པར་མཛད་ད།ོ  །དེ་འོག་ཚ་ལོ་བ ད་ ིའི་ ས་ ་དགེ་བ་འཁོར་ 

བ་ ན་འ ེན་ ོན་ནས་འ ོ་བ་འ ལ།  དེ་འོག་ ག་ ིའི་ ས་ ་ ན་ཤེས་ཉོན་མོངས་ ག་

བ ེགས་ ོན་ནས་འ ོ་བ་འ ལ།  དེ་འོག་བཞི་ ིའི་ ས་ ་ལེགས་པ་ཚད་མེད་ གས་ ེ་ཅན་

ོན་ནས་འ ོ་བ་ ངས།  དེ་འོག་ཉིས་ ིའི་ ས་ ་ ོམས་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་གཟིགས་ ིས་

འ ོ་བ་འ ལ།  དེ་འོག་ཚ་ལོ་ ི་པའི་ ས་ ་ མས་པ་ ི་ ལ་ ག་པས་འ ོ་བ་འ ལ།  དེ་འོག་

ཚ་ལོ་ ོང་གི་ ས་ ་དག་པ་གཏོ་ ལ་ཡེ་མ ེན་ ིས་འ ོ་བ་ ངས།  དེ་ནས་ད་ ་ ོད་ ན་ཚ་

ལོ་བ ་པ་ལ་གསལ་བ་ མ་མ ེན་ ལ་བ་གཤེན་རབ་ ིས་འ ོ་བ་འ ེན།  ད་གཟོད་ཚ་ལོ་བ ་

པའི་ ས་ ་ཤེས་པ་ མས་པ་མ ་ ན་ ོབས་མཆོག་གིས་འ ོ་བ་འ ེན་པར་འ ར་རོ།  ། 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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དེ་ཡང་ད་ འི་ ོན་པ་འདིས་དང་པོར་ ང་ བ་མཆོག་ ་ གས་བ ེད།  བར་ ་ ངས་

མེད་ག མ་ ་ཚགས་བསགས།  མཐར་ ག་མངོན་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་པར་ཡིན་ ང༌།  

གཞན་དོན་ ་མཆོག་གི་ ལ་ འི་ ལ་བ ན་ནས་ ོང་ག མ་འ ལ་བའི་ ོན་པར་དགོངས་ཏེ།  

འོག་མིན་ ི་ཞིང་ ་ ོགས་ ་གཤེན་ ་འོད་དཀར་ལས་ ང་མནོས།  ར་འདས་ ི་ ོན་པའི་

བཀའ་ཡིས་བ ལ།  ིད་པ་སངས་པོ་འ མ་ ི་དང་ཐབས་ཤེས་ ང་ ་འ ེལ།  བར་ ་འོད་

གསལ་ ི་གནས་ ་ཤེས་ འི་ ིབ་པ་ ངས་ནས་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་མ ེན་པར་མཛད།  

ག ་ ང་ཤེལ་ ི་ ག་ ག་ ་ ོན་པ་འཆི་མེད་ག ག་ ད་ ་ ལ་ནས་འ ས་ ་གསང་ གས་

ི་བོན་འཁོར་བ ོར་ཏེ་ཡབ་ མ་གསང་འ ས་སོགས་ལ་གཏད་དོ།  །དེ་ནས་རི་རབ་ ི་ ེ་ ་

མ ་ ན་ ི་ ་ ་དམ་ལ་བཏགས་ནས་གཟིགས་དགོངས་ཆེན་པོ་བ ་ གས་ལ་བ མ།  །དེ་ཡང་

ལ་ལ་གཟིགས་པ་འཛམ་ ིང་སོག་ཁར་ཏ་ཟིག་འོལ་མོ་ ིང་ཆེན་རབ་དགའ་བདེ་བ་ཅན་ ི་

གནས་ལ་གཟིགས།  ག ལ་ ་ལ་གཟིགས་པ་མི་མཇེད་འཇིག་ ེན་ ོད་པ་ཅན།  ཡབ་ལ་གཟིགས་

པ་ད ་རིགས་འ ལ་ ི་ ལ་པོ་ ལ་པོ་ན་ཐོད་དཀར།  མ་ལ་གཟིགས་པ་ཤེས་རབ་ མས་མའི་

མ་འ ལ་ ་མོ་ ལ་བཞད་མ།  ས་ལ་གཟིགས་པ་ ོད་ ན་ ིགས་མ་ ་བདོ་བའི་ ས་འདིར་

འདབ་ཆགས་ ི་ ལ་པོ་ག ་ ་ ་ ག་ ་ ལ་ནས་ག ང་ ང་ ང་ཐང་ག མ་བ གས་པས་

འ ོ་ ག་གི་ ག་བ ལ་སངས་པ་དང་བཅས་ཏེ་ ་ཕག་ས་ག་ ་བའི་ཚས་བཅོ་ ་ལ་ཡབ་ ི་ ་

ལ་བ ད་ནས་ མ་ ི་ མས་ ་ གས།   

དེ་ནས་ལོ་ཡི་ ལ་པོ་ཤིང་ཕོ་ ི་བ་ལ་དགོངས།  ་བའི་ ལ་པོ་ད ིད་ར་ ག  ར་མའི་

དང་པོ་ ལ།  ཞག་གི་ ིང་པོ་བཅོ་ །  ས་ཚད་ ི་དང་པོ་ནམ་ལངས་ལ་དགོངས་ཏེ།  བག་

ཆགས་མངལ་ ི་ ི་མས་མ་གོས་པར་ མ་ ི་ ོ་དཀར་གཡས་ནས་བ མས།  དེའི་ཚ་ཚངས་པ་

བ ་ ིན་སོགས་ ིས་དར་དཀར་ ིས་ ིབས་ནས་ ངས།  དགའ་བོ་དང་འཇོག་པོས་ ་ ས་

གསོལ།  ་མོ་བ ་ཤིས་མ་དང་ མ་ཟེ་གཙང་མཛས་གཉིས་ནས་ ོས་ ིས་བསང༌།  གཉན་ ི་

ལ་པོ་གསལ་བ་འོད་ ན་དང་འདོད་པ་ད ་འ ར་སོགས་ ིས་རིན་པོ་ཆེ་མངའ་ད ལ།  མ་

ཟེ་གསལ་ བ་འོད་ ན་ ིས་མཚན་བ གས་པས།  མཚན་བཟང་པོ་ མ་ ་ ་གཉིས་དང༌།  

དཔེ་ ད་བཟང་པོ་བ ད་ ་ ་གཅིག  ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་བ ་དང་བཞི་བ །  ངེས་པའི་ཐོ་ཡིག་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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བཞི་བ ་ ་ །  མ ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ ག་ ་ ་གཅིག  ཏིང་འཛན་ ི་ཡན་ལག་བ ་དང་ ་ །  

འོད་ཟེར་ ི་ ོ་བ ས་འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་གང་བ་ཞིག་འ ག་པས།  མཚན་ཡང་སངས་ ས་

ལ་བ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ ན་ལས་ མ་པར་ ལ་བ་ཞེས་གསོལ་ཏེ།  ོང་ག མ་འ ལ་བའི་ ོན་

པར་ཞལ་ ིས་བཞེས།  བས་དེར་གཤེན་རབ་ད ང་ ་ག མ་ལ་མི་ལོ་ཉི་ ་ ་ ར་བཞེས་པ་

དང༌།  ལ་ ་ ལ་སར་ ང་བའི་མཛད་པ་ ེ།  དེའི་ ས་ ་ཡབ་ མ་ མ་ཟེ་ལ་སོགས་སེམས་

ཅན་ཤིན་ ་ ངས་མང་བ་ཞིག་སངས་ ས་སོ།  །དེ་ནས་ ོན་པ་གཏོ་ ལ་ཡེ་མ ེན་ ི་བ ན་པ་

ོགས་ནས།  ་ག གས་ མས་ ་བཞིན་ ་འ ར།  ་ག ང་ མས་དར་བཞིན་ ་བ ོད།  

ག ང་རབ་ མས་ ང་ ིས་པ་བཞིན་ ་དག  ེན་ག མ་ མས་གཞའ་ཡལ་བ་བཞིན་ ་སོང་

བར་ཉི་ཟེར་ ོན་མ་ལས་བཤད་དོ།  །ད་ ་ ོན་པའི་བ ན་པ་ལ་ ོང་བ་ མས།  ོན་པ་དེའི་

བ ན་པ་ ོགས་པ་དང་སངས་ ས་པར་ག ངས་སོ།  །དེ་དག་གི་ནི་ ེ་བ་བཞེས་པའི་མཛད་པའོ།  །   

གཉིས་པ་གཞོན་ ས་རོལ་ ེད་མཛད་པའི་ ལ་ནི།  མཛད་བ ་ ར་ན་ཁབ་བཞེས་པའི་

མཛད་པ་ལས་ལོགས་ ་མ་ག ངས་ཤིང༌།  འ ོ་བ་འ ལ་བ་ལ་གཉིས་ ་ག ངས་པ་དང༌།  མེ་

ོན་ཤེར་འོད་ ིས་ ིམ་ ང་རབ་ ང་ལ་གཉིས་ ་ད ེ་བར་མཛད་ཅིང༌།  ་ ོན་ ིས་བ ན་

པ་བཞག་པ་དང༌།  ིན་ལས་བཞག་པ་གཉིས་ ་ག ངས་མོད་ ང༌།  འདིར་མཛད་མདོ་ ས་པ་

ར་གཤེན་རབ་ད ང་ ་ད འི་ ན་ཏེ་མི་ལོ་བ ན་ ་ ་ འི་བར་ ་བ ད་ ི་ ན་ ི་ནགས་

ཚལ་དང༌།  མེ་ཏོག་གི་ ིང་ མས་ ་ ོན་ནས།  ཤར་ ་ཧ་ ་མ་དྷའི་ ེད་མོ།  ང་ ་བ ད་ ི་

ཆོ་འ ལ་བ ོག  བ་ ་ ་ ང་གི་འ གས་པ་བ མ།  ོ་ ་ཤ་ཟའི་འཇབ་ ་བ ོག  ོ་ཤར་

འི་གཏམ་ ད།  ང་ཤར་གཅན་གཟན་ ི་ ང་ ངས།  ང་ བ་རི་ གས་ ི་ལོ་ ས།  ོ་ བ་

་ལེགས་པའི་དགའ་ ོན་སོགས་ཤེས་ ་བཟོ་རིག་གི་འ ལ་ཆ་ མས་བ ན་ཅིང་འ ན་ ་ ལ་

བར་མཛད་དོ།  །   

ག མ་པ་བ ན་པ་ ེལ་བའི་མཛད་པ་ནི།  མི་ལོ་བ ་ལ་གཤེན་ལོ་གཅིག་ ་བ ིས་པའི་

ལོ་རེ་ལ་ཐེག་པ་རིམ་ད འི་བོན་གཏན་ལ་ཕབས་ཏེ་གཤེན་ལོ་ད ར་སོང༌།  བ ་ལ་ ད་རིགས་

མ་བ ་ ག་ ར་བ ར་ཞིང༌།  བ ་གཅིག་ལ་ག ལ་དཀའ་ ི་ ོན་ ི་ ལ་ཁམས་བ ལ།  བ ་ 

གཉིས་ལ་དབང་ ན་ ས་ ི་འཁརོ་ལོ་ ད་ ང་མན་ངག་ག མ་ ་ད ེ་ནས་ག ངས་ཏེ་ལོ་མཛད་ 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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བ ་གཉིས་ ི་མཛད་པའམ་བཀའ་འཁོར་ཐོག་མར་ གས་སོ།  །   

བཞི་བ་འ ོ་འ ལ་འོད་ཟེར་ ོས་པའི་མཛད་པ་ནི།  ོན་པའི་ ་ག ང་ གས་ལས་འོད་

ཟེར་ ངས་མེད་པར་ ོས་ཏེ།  འཛམ་ ིང་ ེ་བ་ ག་བ ར་ ལ་ ་ ེ་བ་ ག་བ ར་ ལ་པ་

དང༌།  རིགས་ ག་འ ལ་བའི་ ོན་པ་ ག་དང༌།  གཡེན་ཁམས་འ ལ་བའི་བོན་པོ་ མ་ ་ ་

ག མ་སོགས་ ལ་ལོ།  ། ད་པར་ ་གཏི་ ག་གཏོ་ ་དོད་དེ།  ཞེ་ ང་ ི་ཤི་དབང་ ན་ ལ།  

འདོད་ཆགས་མ་ཏི་འ ་ལིང་མ་སོགས་ ག་ ་རང་ཁ་མའི་དབང་ ་ ར་པའི་འ ོ་བ་ མས་བདེ་ 

ཆེན་ཐར་པའི་ལམ་ ་ ངས་པར་མཛད། 

་བ་ཁབ་བཞེས་པའི་མཛད་པ་ནི།  ་ཡི་དབང་པོ་བ ་ ིན་ ིས་གསོལ་བ་བཏབ་ཅིང༌།  

རབས་ཆད་དང་མ་ནིང་ལ་སོགས་པའི་ངག་བཅགས་ ིར་གཤེན་ལ་ོབཅོ་ ་བཞེས་པའི་ ས་ ་ ལ་ 

པོ་ཧོས་ ི་ ་མོ་ ལ་མེད་མ་དང༌།  དཔོ་འབར་བའི་ ོན་མེ་ཅན་ ི་ ས་མོ་ཐང་མོ་སོགས་ཁབ་

ི་དཔལ་འབར་ མ་བ ་ ག་ ་ལ་རོལ་ནས།  ལ་ ས་གཏོ་ ་འ མ་སངས།  སེམས་དཔའ་

ད ད་ ་ ི་ཤེས།  ང་འ ེན་གསལ་བ།  ད་འ ེན་ ོན་མ་སོགས་ ་ལས་ ལ་པའི་ ས་

བ ད་འ ངས་ནས་བ ན་པའི་གཉེར་དཔོན་མཛད་དོ།  ། 

ག་པ་བ ད་བ ལ་བའི་མཛད་པ་ནི།  བ ད་ ེ་ བ་པས་ཆོ་འ ལ་ ་ད ར་བ ན་

ང་ ན་ཀ་ གས།  འཁོར་དང་བ ན་མོ་བ ས་ ང་མ་ཐེབས།  བ ད་དམག་ ང་ ར་ཙམ་

ིས་དོས་འ གས་ ང༌།  བཟོད་པའི་གོ་གོན་ ིང་ ེའི་ད ང་བ ེད་ནས་ལོག་པར་འ ེན་པའི་

ག ལ་ངོར་བ ོག་ཅིང་ཕམ་པར་མཛད་དོ།  །   

བ ན་པ་བ ན་པ་ ེས་ ་བཞག་པའི་ ལ་ནི།  ལ་རིགས་ མ་བ ་དང་ ག་ ་ལ།  

ེས་བཞག་ མ་བ ་དང་ ག་ ་སོགས་བསམ་ ིས་མི་ བ་ ང༌།  གཙ་བོ་གསས་ཁང་དཀར་

ནག་བ ་གསལ་ ་དཔལ་མགོན་འ མ་ ག་བཅོ་ ་དབང་ ་བ ས་ནས་ ོ་བཞི་མཛད་ འི་

བ ན་པ་ ེས་ ་བཞག་པའོ།  །དེ་ ར་གཤེན་ལ་ོབཅོ་ ་ནས་ མ་ འི་བར་ ་ཁབ་བཞེས།  བ ད་ 

བ ལ།   ེས་བཞག་ མས་རིམ་པར་མཛད་དོ།  ། 

བ ད་པ་མཛད་པའི་དམ་པ་ ིམ་ ང་རབ་ ང་གི་ ལ་ནི།  གཤེན་ལོ་སོ་གཅིག་མི་ལོ་

མ་ ོང་ཆིག་བ ་ལ་ ེ་ ་ན་འཆིའི་ ག་བ ལ་གཟིགས་ ལ་མཛད་ནས་མཆོད་ ེན་ མ་དག་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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དཀར་པོའི་ ང་ ་གཤེན་རབ་རང་ཉིད་རང་ལ་རབ་ ་ ང༌།  འི་ ང་ ོང་ལེགས་ ན་ ལ་

བ་ལས་དག་པ་ ང་ ོང་གི་ ིམས་ མས་ ོགས་པར་མནོས་ཏེ་མཚན་ཡང་ ོན་པ་ ི་ག ག་ ལ་ 

བར་ གས་སོ།  ། 

ད ་བ་དཀའ་བ་ ད་པ་ནི།  རི་རབ་ ི་ཁ་ ེར་དང༌།  གསེར་ ི་རི་བ ན་དང༌།  ང་

ཤར་མེ་ཏོག་གི་ཚལ་སོགས་ལ་འཚ་བའི་ཆ་ཤས་ཙམ་ལ་བ ེན་ནས་མི་དང་ ་ ེལ་ ི་དཀའ་ བ་

གཤེན་ལོ་ད ་ཡི་བར་ ་མཛད།  དེའི་དབང་གིས་ ་ཡི་ འི་བ ད་དང༌།  ཉོན་མོངས་ ི་བ ད་

དང༌།  འཆི་བདག་གི་བ ད་དང༌།  ང་པོའི་བ ད་དེ་བ ད་བཞི་ཆོམ་ནས་མངོན་པར་ ང་

བ་ ི་ཡོན་ཏན་འཆར་རོ།  ། 

བ ་བ་བོན་ ི་འཁོར་ལོ་བ ོར་བའི་མཛད་པ་ནི།  འ ོ་བ་མ་རིག་པ་ མས་རིག་པ་ཡེ་

ཤེས་ ི་ ོན་མེ་བཏེག་པའི་ ིར་ །  སེང་གེའི་ ི་བ ིགས་ནས་ནང་འཁོར་ ་ ོང་ ་བ ་སོགས་

ཤེས་རབ་ཆེ་ ང་གི་འཁོར་ མས་ལ་བ ད་ ི་བཞི་ ོང་བོན་ ི་འཁོར་ལོ་བ ོར་བ་གཤེན་ལོ་ ་

ཡི་ ན་ནོ།  །   

བ ་གཅིག་པ་འཁོར་ ང་དགོན་པ་མཛད་པ་ནི།  གཤེན་ལོ་ཞེ་ ་ནས་དོན་ འི་བར་ །  

གསས་མཁར་ ི་ ོན་ ལ་བཞད་དང༌།  གཡའ་རི་གངས་ ག་མེ་ཏོག་གི་ ིང་ མས་ ་ཕོ་ ིང་

དང་མོ་ ིང་སོ་སོར་ ེས་ནས་ ེ་གཅིག་ ང་ བ་ ིང་པོ་ ར་ལེན་ ི་དོན་ ་རི་ གས་ ས་མ་ ་ 

བ་ ་ ར་གནས་སོ།  །   

བ ་གཉིས་པ་ ་ངན་ལ་འདའ་བའི་ ལ་ནི།  ལ་བའི་ ་ལ་བ ད་བཞིའི་འཇིགས་པ་

མི་མངའ་ཡང༌།  ག་པར་ ་བའི་སེམས་ཅན་ ན་ད ང་བའི་ ིར་ །  ད ང་ལོ་དོན་ ་ལ་

བཀའི་གཏད་གཉེར་མཛད།  དོན་ ག་ལ་བ ན་ ལ་བ ན།  དེ་ནས་ ན་ ོབ་བདེན་པ་མི་ ་

པའི་ ིར་ ་གཏོ་དང་ད ད་ ིས་ལོ་ག མ་རེ་བ ིང་ ལ་མཛད།  དེ་ནས་བ ད་ ིས་ ་ 

ངན་འདའ་བར་ ས་པས་ངོ་མ་ ོག་ནས་གཤེན་ལོ་བ ད་ ་ ་གཉིས།  མི་ལོ་བ ད་ ོང་ཉིས་

བ ར་སོང་བའི་ ་ ག་ད ན་ ་ཐ་ ང་གི་གནམ་ ོང་ ་རེངས་ཤར་བ་དང་ ས་མཉམ་པར། 

ོད་ལ་བ ད་བ ལ་ ང་ལ་མཉམ་པར་བཞག   ཐོ་རངས་བོན་ཉིད་ ི་ད ིངས་ ་ ་ངན་

འདས་སོ།  ། 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ི་ལོར་ཤར་ ོགས་ག ང་ ང་བཀོད་པའི་ ིང་སོགས་ལ་བཀའི་བ ་བ་མཛད་ཅིང༌།  དེ་

ེས་གཤེན་ལོ་བཅོ་བ ད་དམ་མི་ལོ་ ོང་དང་བ ད་བ ་འདས་པའི་ ས་དེར་ ་ཡི་བ ན་པ་

ོགས་ནས་གཤེན་བ ན་ ང་ཟད་ ིང་བའི་ ས་ཞིག་ ང་ ེ།  དེའི་ཚ་འཕགས་པ་འོད་མ་གསང་ 

གས་སོགས་ ིས་ ོན་པ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ཤིང་ཕོ་འ ག་གི་ལོ་ལ་ག ང་སོབ་ ོན་པ་ ་

ཆོ་ ེམ་ ག་ ་ ན་བ ས་ཞབས་བཏེགས་ཏེ།  མཁའ་ནས་དོག་ལ་ཕེབས་ཏེ་ལོ་ག མ་བོན་ ི་

འཁོར་ལོ་བ ོར་ནས་ ར་ཡང་ ་མིན་འ ལ་བའི་ ོན་པར་ཕེབས་སོ།  །དེ་ནས་ག ང་བ ན་ ི་

ད ་ གས་པར་ལགས་སོ།  །དེ་ཡང་ཐབས་ཆེན་མཁའ་ཡི་ ད་ལས།  ང་ཡི་ག ང་གི་བ ན་པ་

ལ༑  ༑ཉིད་ལས་མི་ཞན་པ་ཡི་གཤེན།  །རང་ ང་མཆོད་ ེན་ ་བ་ །  །ག ང་སོབ་ ་ཆོ་ ་བ་

འ ང༌།  །ཞེས་ ང་བ ན་པ་ ར་ ོན་པའི་བཀའ་ལ་ ོབ་དཔོན་བཀའ་ཡིས་བ ེན་ནས་ག ངས་ 

པའི་བོན་ མས་ གས་ ས་གསང་བ་མདོ་ ད་དང༌།  ཚངས་པ་ག ག་ ད་སོགས་བ ་གཤེན་

བ ་གཉིས་ ིས་རབ་ ་ ེལ་ནས།  ར་ཡང་ཚངས་པ་ག ག་ ད་ཉིད་གསས་ཁང་དཀར་ནག་

བ ་གསལ་ ་ག ང་སོབ་ཆེན་པོའི་ ལ་ཚབ་ ་བ གས་ཞེས་མདོའི་ ད་དོ།  ། 

གཉིས་པ་ནང་ ད་ ོགས་པའི་ ་ལས་བ ད་ ལ་ནི།  འོག་མིན་ཆེན་པོའི་གནས་ ་

ོགས་ ་གཤེན་ ་འོད་དཀར་རམ་ ི་ཞི་ནམ་ཏིང་གིས།  ཐེག་པ་གོང་མ་ཡེ་ཤེས་ མ་པར་རོལ་

པའི་ ད་ ེ་འཆད།  དེ་ལ་ཚད་མེད་འོད་ ན་ ིས་ནམ་མཁའི་ད ིངས་ནས་ཉན།  འ ལ་

གཤེན་ ང་ ན་ ིས་ཉི་ འི་འོད་ལས་ཉན།  བཟང་ཟ་རིང་བ ན་ ིས་ཐབས་ཤེས་ ོང་ནས་

གསན་པས།  དེ་ལ་ ས་ ད་འབར་ག ག་ ་ ེས་པའི་ ོན་པ་འ ངས།  དེ་ཉིད་འོག་མིན་

གནས་ ་ཡབ་ ི་གམ་ ་གཤེགས་ནས་ ི་ནང་གསང་བའི་བོན་ ི་ ོ་འདོགས་གཅོད།  ག ་ ང་

ཤེལ་ ི་ ག་ ག་ །  ཚག་ ་མ་བ ག་དགོངས་པ་བ འ་ཡིས་བ ད་ནས།  ་བའི་དོན་ ་ ོང་

པོ་ད ་འ ས།  ོམ་པའི་དོན་ ་གབ་པ་ད ་ ོར།  ོད་པའི་དོན་ ་ཐིག་ལེ་ མ་ ིལ།  དམ་

ཚག་གི་དོན་ ་ས་མ་ཡ་འ མ་ ེ།  ིན་ལས་ ི་དོན་ ་ག ང་ ང་ཡོངས་ ོགས།  དངོས་ བ་

ི་དོན་ ་གསང་བ་ ེ་མིག་སོགས་ཟབ་མོ་གསང་བ་ གས་ ི་བོན་འཁོར་བ ོར་ནས་གཤེན་གསང་ 

བ་འ ས་པ་ ོ་ཆེ་ཤེས་རབ་དང་ ན་པའི་འཁོར་ལ་བ ད།  དེས་རིག་པ་ཐབས་དང་ ་འ ལ་

ི་ ོ་ནས་ ག་ལ་མེ་འབར་དང༌།  གཤེན།  ་ ་མི་གཤེན།  ང་བ་མདོག་ཅན་ཏེ་ ་མ་ཆེ་ ག་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ལ་བ ད་ནས་རིམ་ ིས་དར་བའོ།  ། 

ད་པར་ གས་ ི་ ད་ ེ་ ོ་ ར་ཞང་ག མ་སོགས།  གང་གི་ཚ་གང་གི་དོན་ ་མཛད་

ཅེ་ན།  ོན་ཚ་ལོ་ ི་བར་ ་ ིན་ཆོལ་ ར་འ གས་ནས་འ ེ་ ིན་ ར་ག མ་མངོན་ ་ ག་

པའི་ ས་ཞིག་ ང་ ེ།  དེའི་ཚ་གཤེན་གསང་བ་འ ས་པས་ ོ་བོ་དབང་ཆེན་ ི་ བ་པ་མཛད་

དེ་བ ད་ ི་ཟ་ལམ་བཀག་ནས་ ་མི་བདེ་ལ་བཀོད།  དབལ་གསས་ མ་པར་ ལ་ནས་གཡེན་

ད འི་ ེགས་པ་དང་ ་བ ད་ནག་པོ་དམ་ལ་བཏགས།  དེའི་དོན་ལ་ ད་ ང་མན་ངག་ག མ་

་ ང་ ེ།  ད་ནི་ ང་ཆེན་ ིང་བ་ ་བའི་ ད།  ་འ ལ་ ་བ་ ོད་པའི་ ད།  དབལ་མོ་

ལས་ཐིག་མ ་ཡི་ ད།  འ ་ཡ་ ོག་འཛན་དམ་ཚག་གི་ ད།  གསང་བ་ད ་འཕར་སེམས་ ི་

ད།  གསང་བ་ཐབས་ཞགས་དངོས་ བ་ ི་ ད་དང་ ག  ང་ནི་མཆོང་ཆེན་ ེ་ད ་ལ་སོགས་

དང༌།   མན་ངག་ནི་ཞི་ ོ་མཐའ་ ད་དང་བཅས་པའོ།  ། 

ཡང་ཚ་ལོ་ ི་པར་ཡང་ ལ་ཧེ་ཏིང་གཉིས་པོ་ ིམ་བདག་ ་ ེས་པའི་ ས་མི་ ིན་ ན་

ི་ ོལ་བས་ ོག་གི་ལན་ཆགས་བ ག་པའི་ མ་ ིན་ ིས་ ོ་ བ་ཕག་ནག་ ོས་པའི་གནས་ ་

ིན་པོ་དྷ་ཤ་ ིར་བར་ ེས་ནས་ཡོད་ཁམས་ ལ་ ི་མངའ་རིས་བ ག་ལ་ཁད།  དེ་ཙམ་ཞང་ ང་ 

དང་བལ་པོའི་མཚམས་ ་ ེར་ཙ་ ར་མེད་ཟེར་བ་ལམ་ལོག་ནས།  བགེགས་ ི་ ལ་པོ་ ི་ན་ཡ་

གར་ ེས།  ལ་འ ོར་ ན་ལ་ཉམས་སོད་བར་ཆོད་ ེད།  དེ་དག་འ ལ་ ིར་དབལ་བོན་ ག་

ལ་མེ་འབར་ ིས།  ག་པོ་ ར་པ་བ བས་ནས་བགེགས་དང་ ིན་པོ་བ ལ།  ར་པའི་ ད་ལ་

མདོར་བ ས་ན།  རི་རོང་ནག་པོ་ ད་ ི་ཁོག་ད བ།  ཀ་བ་ནག་པོ་མན་ངག་ལག་ལེན།  ཤ་

འབལ་ནག་པོ་ལས་ ི་ཁ་ཚར་དང་ག མ་ལ་འ ས་པར་སེམས་སོ།  །   

ཞང་ ང་མེ་རིའི་བོན་ ོར་བ ད་ ལ་ནི།  ན་བཟང་གསང་ ང་དག་ནས་རིམ་ ིས་

བ ད་དེ་ བ་ཆེན་ཉི་ ་ ་ ་འདས་པའི་ ེས་ ་ ལ་ ་ཏ་པི་ ི་ཙས་ ེར་ ངས་ ང་བཞེར་

ལོད་པོ་ལ་ཉེ་བ ད་ཐོག་བབས་ ་བ ལ།  དེ་ནས་ ོགས་པ་ཆེན་པོ་ ན་ ད་ཡི་གེ་མེད་པའི་

མན་ངག་ བ་ཐོབ་བཞི་བ ་ཞེ་གཉིས་ལ་རིམ་ ིས་ ིས་མེ་ ི་ཤེས་རབ་ གས་ ིས་མན་ངག་ ་

གེར་བ ད་པས་ ོབ་དཔོན་ གས་ ོས་ནས་བཀའ་ཆད་ ང་ཡང་ཟེར་རོ།  །ཡང་ཚ་ལོ་བ ད་

ིའི་ ས་ ་ ་དང་ ་མིན་འཐབ་པའི་ཚ་དབལ་ཆེན་གེ་ཁོད་དཔག་བསམ་ ི་ཤིང་ ་ ལ་ནས་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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་གཤེན་ ་ ོབ་ ་མིན་ཆམ་ལ་ཕབ།  ་ཐིས་ གས་ ི་ བ་པ་མཛད་ནས་བ ད།  ཡང་གཅིག་

དབལ་ཆེན་གཡེན་ད འི་ ས་ ་ ལ་ཏེ།  ེགས་པ་ཆེན་པོ་རི་རབ་ ི་ཁ་ལ་བཞེངས་ནས་གསེར་

ི་གཏར་ ོ་འབར་བ་ ་མཚ་ལ་འཕངས་པས་རི་རབ་ཉིལ་ཞིང་ ་མཚ་གཏིང་ནས་ཁོལ།  གཡེན་

ཁམས་ཐམས་ཅད་འ ེ་ ོག་བ ལ་ཤི་ ང༌།  དེ་ ས་ ་ ི་མང་ ེ་ལ་ ག་དང་ ོག་ ིང་ ལ།  

བ ་བའི་ ས་ ་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ ིས།  གསང་བའི་འཁོར་ལ་ཞང་ ང་བོན་ ེ་ག ངས།  དེ་

དག་བ ས་ན་ ་ ་ ི་ ད་དང༌།  ཛ་དམར་ནང་ ད་དང༌།  ད་ ར་གསང་བའི་ ད་དང་

ག མ་ལ་འ ས་སོ།  །   

ཡང་ ོན་ཚ་ཐར་བ་ནག་པོ་ ་བ་ཞིག  ཟབ་མོ་ ོང་ཉིད་ ིས་ ིས་མ་ཟིན་ནས།  ོར་

ོལ་རང་ཁ་མ་ ད་པས་ལམ་ལོག་ ེ།  བ ད་མ་ མ་ནག་པོ་ ་བར་ ེས།  ལང་ཀའི་རི་ལ་ ར་

ོད་ ི་ཕོ་ ང་བ ིགས་ཏེ་ ིན་པོ་ལང་ཀ་མ ིན་བ ་འཁོར་ ་བཀོད་ནས་མ་ ངས་པའི་ལས་

ལ་བ ོན་པས།  དབལ་གཤེན་ ོ་གསས་བདེ་བ་ གས་ ོས་ཏེ།  བ ད་པོ་མ་ མ་ནག་པོ་གདན་

་བཏིང༌།  གནོད་ ིན་ཕོ་ ་མོ་ ག་གིས་ ོག་ ིང་ ལ།  དེ་ཚ་མངོན་པར་རོལ་པའི་ ད་ ེ་ཞི་

ོ་གཉིས་དང༌།  གསང་ གས་ངན་ གས་མ་ མ་ ་ མ་བཅས་པའི་ཚགས་ མས་རིམ་ ིས་

ད་ནས་ ་གར་ ི་གཤེན་ལ་བ ད་དོ།  །དེ་ནས་བོད་ ་དར་བའོ།  །དབལ་ཆེན་རམ་པའི་ ང་

ངས་འོག་ ་འ ང་ངོ༌།  ། 

ག མ་པ་གསང་ ད་བོན་ ི་ ་ལས་བ ད་ ལ་ནི།  བོན་ཉིད་མ་འགག་འ ས་མ་ ས་

པའི་ད ིངས་ །  ན་ ་བཟང་པོ་ ན་ ི་ཡང་མེས་དེས།  ོགས་བ འི་སངས་ ས་ ེ་བ་ ག་

ིག་ལ།  ཡེ་ཤེས་ ན་ཆད་མེད་པའི་བོན་འཁོར་བ ོར་ནས་འཁོར་འདས་བཟང་ངན་མཉམ་

པའི་གཏན་ཚགས་བཀོད།  རང་ཤེས་རིག་པའི་ ལ་པོ་བཅས་བཅོས་དང་ ོ་འདོགས་མེད་པར་

ོགས་པའི་ ོགས་པ་ཆེན་པོའི་བོན་ མས་ཡིན་ཞིང༌།  དེ་ཡང་ ་ ག་ གས་མ་ཐག་ ་ གས་

པ་བཞིན།  ོགས་ཆེན་བ ན་པ་ བ་ཁར་ གས་པར་ཙམ་ལས་མ་ ང་ཞིང༌།  ན་ ོབ་ཙམ་ ་

ད ིངས་ ི་ ོན་པ་ ན་ ་བཟང་པོས་དགོངས་པ་མི་གཡོ་རོལ་པས་ གས་ ེའི་ ོན་པ་ལ་བ ད།  

དེས་ ོང་ཆེན་བདེ་བ་ཆེན་པོས་ ལ་པའི་ ོན་པ་ལ་བ ད།  དེ་ནས་ཚག་དང་ཡི་གེ་མེད་པར་

རིམ་ ིས་བ ད་ཅེས་ ་ཆེན་ལི་ ས་ག ངས་སོ།  །   



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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གཉིས་པ་གཞན་ གས་ལ་གཉིས་ཏེ།  ི་རོལ་ ་ ེགས་པ་ ང་བའི་ལོ་ ས་དང༌།  སངས་

ས་ཆོས་ ི་བ ན་པ་ ང་བའི་ ངས་བཤད་པའོ།  །དང་པོ་ནི།  འཇིག་ ེན་ཆགས་ནས་ ོགས་

ན་ ི་བ ལ་པའི་ ས་ །  མི་ མས་མ་ ོས་པའི་ལོ་ཏོག་ལ་ལོངས་ ོད་པའི་ཚ།  ལེ་ལོ་ཅན་

ིས་གསོག་འཇོག་ ས་པས་སོ་ནམ་ ེད་དགོས་པར་ ང༌།  འགའ་ཞིག་གིས་མ་ ིན་པ་ ངས་

པས་ ོད་པ་ ང༌།  དེ་དག་ལ་མི་ ང་པོ་ཞིག་དཔོན་ ་བ ོས།  དཔོན་དེ་མང་པོས་བ ར་ནས་

ལ་པོ་ར་ ས།  ལ་པོས་བདེན་ ན་ ོམས་ཤིང་ཉེས་པ་ཅན་ལ་ཆད་པ་གཅོད་པ་སོགས་ ས།  

དེ་མཐོང་ནས་ ིང་ ེ་ཅན་འགའ་ཞིག་ ོ་བ་ ེས་ཏེ།  ནགས་གསེབ་ ་སོང་ནས་གཅིག་ ར་

བ ད།  ས་སེམས་དབེན་པའི་ ེན་ ིས་སེམས་ ེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛན་ཐོབ།  དེའི་ ོབས་

ིས་ ་ཡི་མིག་ལ་སོགས་མངོན་ཤེས་དང་ ་འ ལ་མངའ་བ་མང་ ་ ང༌།  དེ་ མས་ལ་ མ་ཟེ་

དང་ ང་ ོང་གི་མིང་བཏགས།  དེར་ ང་ ོང་ ང་མིག་ཅེས་ ་བ་འཇིག་ ེན་ ི་ ་དབང་ ག་

ཆེན་པོ་མཐོང་བ་ཞིག་ ང༌།  འི་ ིན་ བས་ ིས་ ོ་ ོས་དང་ ོབས་པ་ ེས་ནས་ག ང་མང་

པོ་བ མས།  ག ང་དེའི་ ེས་ ་འ ེང་བ་ མས་ལ་ ི་རོལ་ ་ ེགས་པ་ཞེས་ འོ།  །དེ་ལའང་

ག་པར་ ་བ་དང༌།  ཆད་པར་ ་བ་གཉིས་ལས།  ོག་གེ་ ེ་ ་དང༌།  མངོན་ཚན་ཅན་ད ་

བ ་ ་ ༌།   ་ལོག་ མ་བ ་དང་ ག་ ་སོགས་ ེས་སོ།  །   

དང་པོ་ ག་པར་ ་བའི་ ེ་ནི།  གངས་རིའི་ངོས་དང་ཉེ་བར་ ་བོ་ ལ་ ན་ཤིང་ འི་

འ མ་ ་ ང་ ོང་སེར་ ་ཞེས་རལ་པ་སེར་ ་ཡོད་པ་མངོན་པར་ཤེས་པ་ ་དང་ ན་པ་ཞིག་

ང༌།  དེ་དང་ ར་མདའ་གདོང་དང་ ང་ག བ་ཅན་ལ་སོགས་པའི་ ེས་ ་འ ེང་བ་ མས་ལ་

ངས་ཅན་པའམ་སེར་ ་པ་ཟེར།  ཡང་ ེ་ ་ མས་ཚ་ལོ་ཉིས་ ི་ བ་པའི་ཚ་ ལ་འཁོར་ ང་

དང་ ་བསེང་གཉིས་འ གས་ ས་ ང་ ོང་ ས་པ་ ་བ་ ང༌།  དེའི་ ེས་འ ེང་ མས་ལ་

གཅེར་ ་བ་ཟེར། 

ཆད་པར་ ་བའི་ ེ་ནི།  ང་ ོང་འཇིག་ ེན་མིག་ཅེས་ ་བ་ ོག་གེ་ལ་མཁས་པ་ཞིག  

རང་གི་ ་མོ་མཛས་མ་ཞིག་ཡོད་པ་ལ་ཆགས་ནས།  དེ་དང་དགའ་མ ར་ ོད་པའི་ ིར་ །  ཚ་

་ ི་མེད།  ལས་དགེ་ ིག་མེད་ཟེར་བའི་ བ་མཐའི་ག ང་འ མ་གཅིག་བ མས།  དེའི་ ེས་ ་

འ ེང་བ་ མས་ལ་ ང་འཕེན་པ་ཞེས་ཤིན་ ་ཐ་ཆད་པ་དེ་ ང༌། ག ང་དེ་དག་ ་བོ་གང་གའི་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ནང་བ ར་བས་ལས་ ི་དབང་གིས་མ་བ ལ་མ་འ གས་པར་ ་མོན་ ི་ ལ་ ་ ེར་ཏེ་རིག་པ་

ཅན་འགའ་ཞིག་གིས་ ེད་པར་ གས་སོ།  ། ་གནས་ ་ ཾཧ ཏི་ཞེས་ མ་ཟེ་ ར་ ་ ་རིག་ ་

བའི་དབང་ ག་དེ་ཡང་ ་ ེགས་ ི་ ་བ་ཡིན་ལ།  དེའི་ གས་ལས་ཨ་ཏི་ར་ཙའི་ ོད་པ་སོགས་

འགའ་ཞིག་ནི།  ་དང་ ་མ་ཡིན་ ི་ ེ་ལ་ བ་པར་མངོན་ནོ།  ། ང་ ོང་ ང་མིག་གི་ ེས་ ་

འ ེང་བ་ མས་ལ་རིག་ ེད་པ་ཟེར།  གཟེག་ཟན་ ི་ ེས་འ ེང་ལ་ ེ་ ག་པ་ཟེར།  དེ་དག་གི་

་བའི་འདོད་ ལ་ ངས་ཅན་པ་ མས་ ིས་འདི་ ར་ ང་བ་ཐམས་ཅད་གང་ལས་ ང་བའི་

གཞི་ནི།  བདག་ཤེས་རིག་གི་ ེས་ ་ཞེས་ ་བ་ ན་མ་ཙམ་ཞིག་ ིང་གི་ད ིལ་ན་གནས་ལ།  

བདག་དེ་བསམ་གཏན་ ོམ་པ་ལ་བ ེན་ནས་རིག་པར་ ས་ནས་འཁོར་བའི་ ང་བ་ཐམས་ཅད་

འ ས་ནས་ ོལ་བར་འདོད།  བདག་གི་ ལ་ལས་ ང་བའི་ ལ་དང་ ན་པ་ ིང་ ོབས་སོགས་

བདག་ ་རགས་ ི་འདོད་ ལ་མང་ངོ༌།  །གཅེར་ ་བ་ མས་ ིས་དགེ་བས་མཐོ་རིས་དང་ ིག་

པས་ངན་སོང་ ་ ེ་བ་ཡིན་ལ།  མཐར་དགེ་ ིག་གཉིས་ཀའི་ལས་ཟད་ནས་ཐར་པར་འདོད་དོ།  ། 

དེ་ཡང་ ར་ ས་པའི་ལས་ནི་དཀའ་བ་ བ་པས་ཟད་ལ།  ི་མ་ མས་ནི་ཡིད་ ིས་ ོམས་པས་

ོལ།  ོལ་བའི་ཚ་འཇིག་ ེན་ཐམས་ཅད་ ི་ ེང་ག གས་དཀར་པོ་ ེན་ ་བཀན་པ་ ་ ་ཞིག་

གི་ ེང་ནས་ཡར་འ ོ་བར་འདོད་དོ།  ། ང་འཕེན་པ་ མས་ ིས་ཚ་ ་ ི་མེད་ཅིང་དགེ་བས་

ཕན་པ་དང་ ིག་པས་གནོད་པ་མེད་ལ་ ེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ལས་འ ང་གི་ ་

འ ས་ལ་མི་ ོས་པར་འདོད་དེ།  ཇི་ ད་ །  ཉི་ཤར་ ་བོ་ ར་ ་འབབ་པ་དང༌།  ། ན་ མ་

ཚར་མ་ ོ་ཞིང་གཟིང་རིང་བ།  ། ལ་པོའི་ ་མོ་ ་ན་ ག་པ་ མས།  ། ས་ ང་མ་ ས་ངོ་བོ་

ཉིད་ལས་ ང༌།  །ཞེས་ཟེར།  རིག་ ེད་པ་ མས་ ིས་ཚ་ ་ ི་དང་ལས་ལ་དགེ་ ིག་ཡོད་ ང༌།  

ི་མ་སེམས་ ི་ཆོས་ཉིད་ལ་ གས་པས་ཆགས་སོགས་ ངས་ ང་ཐར་པ་མེད་ཟེར།  ེ་ ག་པ་

འགའ་ཞིག་གིས་འཇིག་ ེན་ ི་བདེ་ ག་ཐམས་ཅད་ཚངས་པས་ ས།  ལ་ལས་དབང་ ག་གིས་

ས།  ལ་ལས་ བ་འཇག་གིས་ ས་པས།  ་དེ་ མས་མཆོད་ཅིང་མཉེས་ན་མཐོ་རིས་ ་ ་ཡི་གོ་

འཕང་ཐོབ་ལ།  མ་མཆོད་ཅངི་མ་མཉེས་ན་ངན་སོང་ ་འཕེན་ལ་ ག་བ ལ་ ོར་བར་འདོད་དོ།  ། 

གཞན་ཡང་ད ས་གཏེར་ ི་གཏན་ཚགས་རིག་པ་ ་བའི་མདོ་ལས།  ལ་བོད་དང་ཞང་ ང་གི་

་མཚམས་ ེ་མ་ག ང་ ང་དང༌།  ་མིག་བ ད་ ་ ་གཉིས་ ི་མགོ་བོར།  ནང་པ་གཤེན་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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རབ་པ་དང་ ི་རོལ་ ་ ེགས་པ་གཉིས་ ོད་པ་ཆེས་ཆེར་ ང་བའི་ཚ།  བདག་ཅག་གི་ ོན་པ་

གས་ ེ་ཆེ་བ་དེ་ཉིད་ ་ ེགས་ ི་ ོན་པ་ཤ་རི་ར་ཙ་ ་བ་ལོ་བ ་ག མ་ཙམ་ ི་ན་ཚད་ ་ ལ་ 

ནས།  ་ ེགས་ ི་ ་མཚ་མེར་བ་དེའི་ད ས།  ་རི་དབང་ཆེན་ ག་ནག་གི་ཁར།  ་ཤིང་ཡལ་

ག་ ར་ ་གཡོ་བའི་ཚལ་ ་ ་ ེགས་རང་གི་གཙང་རིགས་ ི་གཞལ་ཡས་ཁང་ ་བ གས་ནས་

་ ེགས་ ི་ ོན་པ་བ ་གཉིས་དབང་ ་བ ས་ཏེ།  གང་ཞེ་ན།  ོན་པ་སེར་ ་པ།  གཞོན་ ་

ངས་ཅན་པ།  ང་སོང་གཅེར་ ་བ།  ཡེ་མ ེན་ ོས་མཁན།  ་ ས་ ན་ ོན།  གང་ཟག་

བདེན་ ོན་པ།  ་ཚགས་ བས་ ོན་པ།  བདག་ཉིད་ཆེ་བ ན་པ།  གང་ཟག་བ ོད་མེད་པ།  

ལ་ཆེན་ ེས་འཇག་པ།  ན་ཆེན་ཉི་མ།  ང་སོང་ ལ་ཆེན་པ་དང་བ ་གཉིས་ ིས་ བ་

མཐའ་གཏན་ལ་ཕབ།  དེ་ཡང་ ་འ ས་ ི་གཏན་ཚགས་བཀོད།  ན་འ ིན་པའི་ཐལ་འ ར་

འཕངས།  ཡང་དག་རིག་པས་བ ་ ོད་མཛད་དེ་ ་ ེགས་པ་ཕལ་ཆེར་ནང་པའི་ གས་ ་

བཀོད་པར་ག ངས་སོ།  །མདོར་ན་ ་ ེགས་པ་དེ་དག་བསམ་གཏན་ ི་ཏིང་ངེ་འཛན་སོགས་

བ ལ་པ་བ ་བའི་བར་ ་མི་གཡོ་བ་ཐོབ་ ང་ ་བ་བདག་ ་འཛན་པ་མ་ ང་བས།  ར་ཡང་

ཉོན་མོངས་པ་ ག་ག མ་ ག་ ་ ང་ནས་ ག་བ ལ་འཁོར་བའི་ ་ལ་ ེགས་བཅའ་བ་མ་

གཏོགས་གཏན་ ིས་ཐར་པ་ཐོབ་མི་ ིད་དོ།  །   

གཉིས་པ་སངས་ ས་ཆོས་ ི་ ང་ ངས་ནི།  བ ལ་པ་བཟང་པོ་འདི་ལ་ཐེག་ཆེན་པ་ ར་

ན་སངས་ ས་ ོང་ ོན་ཅིང༌།  ཐེག་པ་དམན་ ིས་ ་བ ར་ ོན་པ་འདོད་ལ།  ཐོག་མར་མི་

མས་ཚ་ལོ་བཞི་ ི་ བ་པའི་ ས་ ་སངས་ ས་འཁོར་བ་འཇིག་ ོན།  མ་ ི་ལ་གསེར་ བ་

ོན།  ཉིས་ ི་ལ་འོད་ ང་ ོན།  འོད་ ང་གི་བ ན་པ་ ོགས་ནས་ ན་རིང་པོར་ཞིག་ནས།  

སངས་ ས་ ་ བ་པ་ ོན།  དེ་ཡང་ མ་འ ེན་བཞི་བ་འདི་ཉིད་ ིས་དག་པ་ འི་གནས་ནས་

གཟིགས་དགོངས་མཛད་དེ།  འཕགས་ ལ་ ོ་ ེའི་གདན་ །  ཡབ་ འི་ ལ་པོ་ཟས་གཙང་གི་

རིགས་དང༌།  མ་ ་མོ་ ་འ ལ་མའི་ མས་ ་ གས་ནས།  གས་ ེལ་ས་ག་ ་བའི་ཚས་

བ ན་ལ་ མ་བྷིའི་ཚལ་ ་ ་བ མས་ནས་མཚན་ ལ་ ་དོན་ ན་ བ་པར་གསོལ།  དེ་ནས་

བ ན་པ་བཞག  འ ོ་བ་འ ལ།  ཁབ་བཞེས།  ས་ ལ།  རབ་ ་ ང༌།  བ ད་བ ལ།  ཆོས་

འཁོར་བ ོར་བ་སོགས་མཛད་པ་བ ་གཉིས་ ི་ ལ་བ ན་ནས་འ ོ་བ་ ངས།  དེ་ཡང་འ ོ་བ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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མས་ད ་ ོད་ཅིང་ཐར་པའི་གནས་དང་ ལ་བ་ མས་ལ་ཟབ་མོའི་ཆོས་ག ངས་ ང་མ་གོ་

བས་ བ་པ་ཉིད་ གས་ལ་ ོ་བ་ ེས་པའི་ཚག་ག ངས་པ།  ཟབ་ཅིང་ ོས་ ལ་འོད་གསལ་འ ས་ 

མ་ ས།  །བ ད་ ི་ ་ འི་ཆོས་ཞིག་ཁོ་བོར་གནས།  ། ་ལ་བ ན་ ང་གོ་བ་མི་འ ག་པས།  །མི་

་ནགས་འདབ་ཉིད་ ་གནས་པར་ །  །ཞེས་ག ངས་པ་ལ་འཕགས་པ་ ་ ལ་སོགས་ ི་ ོམས་

འཇག་ ོང་ནས་བདེན་པ་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་ལན་ག མ་བ ས་ཏེ་བ ོར་བས་འཁོར་ ་ ེ་བཟང་ 

པོ་ད ་བཅོམ་པའི་འ ས་ ་ཐོབ།  ཆོས་འཁོར་དེ་དང་མ ན་པར་ ་ ་ངན་མ་འདས་ ི་བར་

་ག ལ་ ་ཉན་ཐོས་ ི་རིགས་ལ་ཐེག་པ་ ང་ འི་མདོ་ ེ་དང༌།  དེ་གཏན་ལ་འབེབ་པའི་

མངོན་པ་དང༌།  འཁོར་ མས་བ བ་ ིམས་ལ་ད ི་བའི་འ ལ་བ་ མས་ག ངས།  དེ་ཡང་མདོ་

ེ་ཉིས་ ི་ཆིག་ ོང༌།  འ ལ་བ་ཉིས་ ི་ཆིག་ ོང༌།  མངོན་པ་ཉིས་ ི་ཆིག་ ོང༌།  ཆ་མཉམ་པ་

ཉིས་ ི་ཆིག་ ོང་ ེ་ཆོས་ཚན་མི་འ ་བ་བ ད་ ི་བཞི་ ོང་ག ངས་སོ།  ། 

ཆོས་འཁོར་དང་པོ་དེའི་ ེས་ ་འ ེང་བ་ མས་ལ་ཉན་ཐོས་ ི་ ེ་པ་ཞེས་ འོ།  །དེ་ཡང་

་བའི་ ེ་པ་བཞི་ནི།  འོད་ ང་ཆེན་པོའི་མཁན་ ད་ཕལ་ཆེན་ ེ་པ་དང༌།  ་གཅན་འཛན་ ི་

མཁན་ ད་ཡོད་པར་ ་བ་དང༌།  ཉེ་བ་འཁོར་ ི་མཁན་ ད་གནས་ ེན་པ་དང༌།  ཀ་ཏ་ཡ་ནའི་

མཁན་ ད་མང་པོས་བ ར་བ་དང་བཞིའོ།  །དེ་ལས་ ལ་པོ་ ི་ ིའི་ ི་ལམ་དང་མ ན་པར་ ེ་

པ་བཅོ་བ ད་ ་ ེས་ ང་བ ས་ན་ ེ་ ག་ ་བ་དང་མདོ་ ེ་པ་གཉིས་ ་འ ས་པའོ།  །   

དེ་ནས་ ་ ོད་ ང་པོའི་རི་སོགས་ལ་ མས་པ་དང་འཇམ་ད ངས་ལ་སོགས་ ང་ བ་

སེམས་དཔའ་ མས་དང༌།  ཤ་རིའི་ ་དང་རབ་འ ོར་ལ་སོགས་ཉན་ཐོས་ཆེན་པོ་ མས་ལ་ཐེག་

པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་མཚན་ཉིད་མེད་པ་ཞེས་ ་བའི་ཆོས་འཁོར་གཉིས་པ་བ ོར།  ཡངས་པ་ཅན་

སོགས་ལ་ག ངས་ ི་དབང་ ག་ ལ་པོ་སོགས་ལ་དོན་ མ་པར་ངེས་པའི་ཆོས་འཁོར་ག མ་པ་

བ ོར།  གཞན་ཡང་མ་ག་དྷ་དང༌།  འོག་མིན་དང༌།  མ་ ་ ་ག མ་དང༌།  བ་ ོགས་ཨོ་

ན་ ི་ ལ་སོགས་ ག་ན་ ོ་ ེ་དང༌།  བདེ་བའི་མགོན་པོ་སོགས་ལ་གསང་ གས་ ོ་ ེ་ཐེག་

པའི་ཆོས་ ད་ ེ་བཞི་ག ངས།  ཆོས་འཁོར་དེ་དག་གི་ ེས་ ་འ ེང་བ་ མས་ལ་ཐེག་ཆེན་ཟེར་

རོ༑  ༑དེ་ཡང་ བ་པའི་དངོས་ ོབ་འཇམ་དཔལ་ད ངས་དང༌།  མ་ཟེ་ས་ར་ཧ་སོགས་དང༌། 

ོབ་དཔོན་ ་ བ་ མས་དངོས་ ་མཇལ་ཞིང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ ིང་པོ་མང་ ་གསན།  ག་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
 
 

  ‐ 485 ‐

པར་འཕགས་ ལ་ ི་ཤིང་ ་ མ་གཉིས་ཞེས།  ཟབ་མོ་ ་བའི་ཤིང་ ་ ོབ་དཔོན་ ་ བ།  ་ 

ཆེ་ ོད་པའི་ཤིང་ ་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་གཉིས་ ིས་ བ་པའི་བ ན་པ་ ེལ་བའོ།  །དེ་ཡང་

་ བ་ ིས་ཤེར་ ིན་ ོང་ ག་བ ་པ་ ་ ལ་ནས་གདན་ ངས།  བ་ ོགས་ཨོ་ ན་ ི་ ལ་

ནས་གསང་ གས་ ི་ཆོས་མང་པོ་ ན་ ངས་ནས།  དེ་དག་གི་དགོངས་འ ེལ་ ་ ར་པའི་བ ན་ 

བཅོས་ནི།  རིན་ཆེན་ ེང་བ་ལ་སོགས་གཏམ་ཚགས་ག མ་དང༌།  ་བ་ཤེས་རབ་ལ་སོགས་རིག་

པའི་ཚགས་ ག་དང༌།  ཆོས་ད ིངས་བ ོད་པ་ལ་སོགས་བ ོད་པའི་ཚགས་བ ད་དང༌།  རིམ་

པ་ ་དང༌།  ག་བ ་བཞི་ལ་སོགས་པའི་མན་ངག་གི་ཚགས་སོགས་མང་ ་མཛད།  རང་གི་ ོབ་

མ་ཨ ་དེ་བ་དང༌།  འི་དབང་ ག་ལ་སོགས་ལ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བ ན་པ་ ེལ་ཞིང༌།  ་

ེགས་དང་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་ཕས་ ིས་ ོལ་བ་ཚར་གཅོད་ ས་པ་མང་ ་ ང༌།  དེ་ཡང་ཨ ་

དེ་བ་སོགས་ ིས་མདོ་ ོགས་གཙ་བོར་བཤད།  འི་དབང་ ག་སོགས་ ིས་ གས་ ོགས་གཙ་

བོར་བཤད།  མདོར་ན་ ་ བ་ ེས་འ ང་དང་བཅས་པ་ལ་ད ་མ་པ་ཟེར།  འཕགས་པ་ཐོགས་

མེད་སངས་ ས་ ི་དངོས་ ོབ་ མས་པ་མགོན་པོ་དང་མཇལ་ནས་ མས་ཆོས་ ེ་ ་ གས་ལ་བ ང༌། 

དེའི་དགོངས་འ ེལ་ ་ ར་པའི་ ེ་ ་ ོམ་གཉིས་ལ་སོགས་པའི་བ ན་བཅོས་མང་ ་མཛད་ནས་ 

རང་གི་ ་བོ་ད ིག་གཉེན་ལ་བཤད།  ད ིག་གཉེན་ལ་ ོབ་མ་རང་དང་མཉམ་པ་བཞིར་ ང་ ེ།  

ཚད་མ་རང་དང་མཉམ་པ་ ོགས་ ི་ ང་པོ།  འ ལ་བ་རང་དང་མཉམ་པ་ཡོན་ཏན་འོད།  ཕར་

ིན་རང་དང་མཉམ་པ་འཕགས་པ་ ོལ་ ེ།  མངོན་པ་རང་དང་མཉམ་པ་ཁ་ཆེ་ ོ་བ ན་ མས་

ཡིན་ཏེ།   མདོར་ན་ཐོགས་མེད་ ེས་འ ང་དང་བཅས་པ་ལ་སེམས་ཙམ་པ་ཟེར་རོ།  །   

དེ་ ར་ བ་པའི་ ེས་འ ང་ བ་མཐའ་ ་བ་བཞིར་ གས་ཏེ།  ཉན་ཐོས་ ེ་གཉིས་དང༌།  

ཐེག་ཆེན་ ེ་གཉིས་སམ་རང་རང་གི་ ་ བ་ལ་འདོད་ ལ་མ ན་པའི་ ོད་པའང་ཆེས་ཆེར་ ང་ 

ཞིང༌།  ན་ ི་ ལ་པོ་ ་ ་ད ་མ་པ་ཡིན་ ང་ ོར་ཤོང་དཀའ་བ་ མས་ ིས་ ོན་ ་ ་བའང་ 

ང་ ེ།  ེ་མ་ ོབ་དཔོན་ ་ བ་ག ང༌།  །ལ་ལའི་ ན་དང་ལ་ལའི་ ག  །མི་ཕམ་འཕགས་པ་

ཐོགས་མེད་ག ང༌།  ། ེ་བོ་ ན་ལ་བ ད་ ི་ཉིད།  །ཅེས་མ་ག་དྷའི་ ིས་པ་ མས་ ིས་ ར་

བ གས་ ་ ང་ངོ༌།  །མདོར་ན་ཐེག་པ་ ང་ འི་ཆོས་ལ་བ ེན་ནས་ད ་བཅོམ་པ་ཐོབ་པ་དང༌།  

མངོན་ཤེས་དང་ ་འ ལ་མངའ་བའི་འཕགས་པ་ཇི་ ེད་པ་ ང་ཞིང༌།  ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ལ་བ ེན་ནས་དངོས་ བ་ཐོབ་པ་དང་ བ་ ལ་ ོགས་པའི་ བ་ཆེན་བ ད་ ་ ་བཞི་ མས་

ང་ ེ།  དེ་དག་གིས་ལེགས་ ར་འཕགས་པའི་ ལ་ ་མདོ་ གས་ཆོས་ ི་བ ན་པ་ཉི་ ་ཤར་

བ་བཞིན་དར་ཞིང་ ས་པར་མཛད་པའོ།  །   

 

ས་པ།            ག་བ ལ་ལས་ ི་ད ་ ེ་བ ལ་པའི་ ན།  ། 

ན་རིང་ ས་ལ་ ག་པའི་ ེ་ ་ མས།  ། 

ན་ ོམས་ གས་ ེ་ཉི་མའི་ ་ ང་གིས།  ། 

ན་ ེས་ ི་མ་བ ་བ་ ལ་པ་བཟང༌།  ། 

 

ལ་ མས་མ ེན་བ ེའི་ས་བོན་ནོར་ འི་ ེང༌།  ། 

ཚགས་གཉིས་ཡོན་ཏན་མ ངས་ ང་ག ལ་དཀའི་འ ོ།  ། 

ཕན་བདེའི་དཔལ་ལ་བཀོད་པའི་ཐོད་དཀར་ ས།  ། 

བདག་ཅག་ཐར་པའི་མཛའ་བཤེས་ཇི་ ར་ཐོབ།  ། 

 

ོན་པའི་བཀའ་དང་ ལ་ ས་འཕགས་པའི་ ང༌།  ། 

ལ་བཞིན་ ངས་པའི་ ང་རིག་སེང་གེའི་ད ངས།  ། 

ཆགས་ ང་ ེམས་པའི་ ོན་ ིས་མ་ ད་པར།  ། 

ོ་གསལ་ ོ་ཡི་དགའ་ ོན་འཕེལ་ ིར་ ིངས།  །   

ཞེས་པ་ནི་བར་ བས་ ི་ངལ་གསོའོ། ། 

 

༼ ན་པ་དར་ བ་ ང་ ལ་བབ ན་པ། ༽ 

 

༈ བཞི་བ་བ ན་པ་དར་ བ་ ང་ ལ་ལ་བཞི།  དར་ ལ་དང༌།  བ་ ལ་དང༌།  བ་པ་

བ ོལ་ ལ་དང༌།  ཞར་ ང་བ ན་པའི་གནས་ཚད་བ ན་པའོ།  །དང་པོ་ལ་གཉིས།  རང་ གས་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ས་པར་བཤད་པ་དང༌།   གཞན་ གས་མདོར་ཙམ་ ོས་པའོ།  ། 

དང་པོ་ནི།  མཆོག་གི་ ལ་ ་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ཞལ་བ གས་པའི་ ས་ ་ཏ་ཟིག་ ་

འ ལ་བ་མདོའི་བོན་ མས་དར་བ་ཡིན་ ི།  གས་དང་ ོགས་ཆེན་ ི་བོན་ མས་ཆེར་མ་དར་

བ་ཡིན་ནོ།  །དེ་དང་མ ན་པར་ག ང་སོབ་ ་ཆོས་ ང་མདོ་ ོགས་གཙ་བོར་བཤད།  དེ་ཡང་

ོན་པ་ཆེན་པོས་ ་བོ་པ འི་འ མ་དང༌།  གནོད་ ིན་ནོར་ ི་ ིང་ མས་ ་མདོ་ ན་དང་

རིགས་ གས་ ི་བོན་འཁོར་ ང་བ་འགའ་ཞིག་བ ོར་བའི་ ས་ ་གཤེན་རབ་ མ་ ོད་པ་དང༌།  

རང་ ོགས་གཤེན་རབ་པ་དང༌།  གས་ ེ་སེམས་དཔའ་བ་དང༌།  ག ང་ ང་སེམས་དཔའ་

ཆེན་པོ་སོགས་ཐེག་པ་མཐོ་དམན་ ི་ ོགས་ ལ་ལ་བ ེན་ནས་ བ་མཐའི་ ད་པར་བཞི་ཙམ་

་དར་རོ།  །   

ད་པར་གཤེན་རབ་ ི་བ ན་པ་འདི་ཉིད་ཉི་ ་འཆར་ བ་རེས་མོས་འཁོར་བ་བཞིན།  

གཡས་བ ོར་ ལ་ ་ལན་ག མ་འཁོར་ནས་ ོགས་པར་ ང་བ ན་ཏེ།  ོན་ཆད་འཛམ་ ིང་

་ཐང་གཉིས་འཁོར་རོ་ཟེར།  དེ་ཡང་ག ང་སོབ་ ི་ ས་ ་འཛམ་ ིང་མཁས་པའི་ ན་ ག་

ཅེས་ཏ་ཟིག་ལ་མཁས་པ་ད ་ཙ་ ་ཧེ་དང་ ི་ཐོག་ ར་ཙ།  ཞང་ ང་ལ་མཁས་པ་ ་ ་ལི་ ར་

ཡ༑  ་གར་ལ་མཁས་པ་ ་བདག་ གས་ ོལ།  ་ནག་ལ་མཁས་པ་ལེགས་ཏང་ ང་པོ།  ོམ་

ལ་མཁས་པ་གསེར་ཐོག་ ེ་འ མས་དང་ ག་ནི་མངོན་ཤེས་དང་ ་འ ལ་ཐོགས་པ་མེད་པས་

མཚན་ ན་ ེ ་བཞི་དང་ག ང་སོབ་མཇལ་ནས་འཛམ་ ིང་ ན་ ་བོན་ མས་དར་བར་མཛད། 

ཡང་བདག་ཅག་གི་ ོན་པ་དང་ ོབ་དཔོན་འཆི་མེད་ག ག་ ད་ནི་ག ལ་ འི་ ང་ངོར་མཁའ་

་དང་ ་ ་ ་ ར་དོན་ལ་གཅིག་ ་གོ་བས།  ོན་པ་དེ་དག་གིས་ག ངས་པའི་གསང་ གས་

ི་བོན་ མས་དང་པོ་ ་ ལ་ ་དར།  དེ་ནས་ ་ ལ་ ་དར།  དེ་ནས་ ོན་པ་ ་ངན་ལ་འདས་

ེས་མི་ལོ་ཉི་ ་ ་བ ད་ ི་མཚམས་ ་ ་ ་མིའི་གཤེན་ག མ་ ིས་ཏ་ཟིག་ ་ ེལ་ནས་དར་བའོ།  ། 

དེ་ཡང་གསང་ གས་ ི་བ ན་པ་ནི།  ད་ འི་བ ལ་བཟང་འདི་ལ་མ་གཏོགས་གཞན་ལ་

མི་འ ང་བ་ག ངས་སོ།  །མདོ་ གས་ ི་བ ན་པ་དེ་དག་ ་དང་ ་ཡི་ ལ་ ་འཕོ་འ ར་ ང་

ལ་མི་ ལ་ ་ཆེ་བ་ཡིན་ཅིང༌།  ཏ་ཟིག་ ་བ ན་པ་ ོགས་པའི་ ས་མ་གཏོགས་འཕོ་འ ར་ ང་

བར་བཤད་དོ།  །དེ་ཡང་ཏ་ཟིག་དང་ཞང་ ང་མངའ་རིས་ མས་ ་ ་ཡི་བོན་ ད་དར་ཞིང༌།  



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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་གར་དང་ ་ཤའི་ ོགས་ ་ ་ཡི་བོན་ ད་དར་ལ།  བོད་ ་ ་ ་མི་ག མ་ ི་ ད་པ་ ང་

གཅིག་ནས་དར་བ་མཁས་པས་ག ངས་སོ།  ། 

འདི་ཙམ་ན་ག ང་གི་བ ན་པའི་ ར་ ོང་གི་ ལ་ ་བ ད་བཞི་འ ལ་བའི་གཤེན་བཞི་

ང་ ེ།  འ ན་ཏེ་ཡ་བོ་འ ལ་ ེད་གཏོ་ ་འ མ་སངས།  རམ་པ་ ག་འ ེད་འ ལ་ ེད་

ད ད་ ་ ི་ཤེས།  འཁོར་བ་གཏིང་ནག་འ ལ་ ེད་ཀོང་ཚ་འ ལ་ །  ང་མིན་ཆོས་པོ་འ ལ་

ེད་དམ་པ་ཏོག་དཀར་དང་བཞི་ལས་ག ག་ལག་ ་བཞིའི་བ ན་པ་དར་བར་ གས་ཏེ།  ་

གར་ ་ བ་པ་འ ངས།  ཨོ་ ན་ ་ད ད་ འི་ ལ་པ་ ང་ ོང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ ང༌།  ོམ་

་གེ་སར་ ལ་པོ་ ་བ་ ང༌།  ་ནག་ ་འཇམ་ད ངས་ ་བའི་སེང་གེ་ ིས་པའི་ ལ་ ་ ོན་

ནས་ ིས་ ད་བ ན།   

འོ་ན་བོད་ ་ཇི་ ར་ ང་ མ་ན།  མདོ་འ ས་ལས།  བདག་ནི་ ་ངན་འདས་ ེས་ །  ། 

མི་ལོ་ མ་བ ་ ག་གི་ ས།  །ནམ་མཁའི་ད ིལ་ནས་བོད་ ི་ ལ།  ། ་རི་ ང་མ་ ང་ཐོར་

འ ང༌།  །ཞེས་དང༌།  ནམ་མཁའ་ ང་བ་མདོག་ཅན་ ོད།  །དེ་ ས་དེ་དང་ ས་མཉམ་པར།  ། 

ལ་གཤེན་བ ན་པ་མཉམ་ཆགས་མཛད།  །ཅེས་ ང་བ ན་པ་ ར་ ་ཡབ་ ་བདལ་ ག་གི་

ས་ ད།  ལ་པོ་གཉའ་ ི་བཙན་པོ་དང༌།  ་གཤེན་མཚ་མི་གཅོ ་གཉིས་འོད་ ི་ད ་ཐག་

གི་བ ད་ནས་ ་རི་ ང་ཐོར་བབས་སོ།  །དེ་ནི་བོད་ ་ ལ་ ི་ཐོག་མ་དང་གཤེན་བ ན་ ི་དང་

པོར་བ ང་ཞིང༌།  མཆོད་ཡོན་དེ་གཉིས་ལ་མཐའ་བཞིའི་ད ་ལངས་པའི་ཚ།  མཁའ་ལ་གསོལ་

བ་བཏབ་པས་ག ང་ ང་ ིན་ད ང་འ ིལ་པའི་ནང་ ་དབལ་བོན་རམ་པ་མཆེད་ག མ་ ོན་

ནས་ད ་བ ལ།  མ་རམ་ ན་ག མ་ ི་ ད་དང༌།  ཡེ་ཤེས་ ་ འི་མན་ངག  ག་འ ང་ ང་

དམར་ ི་ལས་ ོར་སོགས་ ོན་པ་གཏོ་ ལ་ ི་བ ན་ ིང་འདི་ག་དངོས་ བ་ ་བབ་ཅེས་ ་

རབས་ ི་མཁས་པས་བཞེད་དོ།  །འོ་ན་ ད་ཉི་ཟེར་ ོན་མ་ལས།  ད་ འི་ ོན་པ་ ོན་ནས་ ར་

འདས་ ི་ ོན་པའི་བ ན་པ་ ང་ ིས་པ་བཞིན་ ་དག  ཅེས་དང༌།  གསང་ གས་ད་ འི་

བ ལ་བཟང་འདི་ལ་མ་གཏོགས་མི་འ ང་ག ངས་པ་དང་འགལ་ཞེ་ན།  མི་ ོན་ཏེ།  ཐེག་ཆེན་

ི་ གས་ ་ གས་ ེ་ ོགས་མེད་དང༌།   གང་འ ལ་བ ིད་ ངས་གཙ་ཆེ་བར་འཆད་དོ།  །   

གཉའ་ ིའི་ ས་ ་ ་ ི་བཙད་པོ།  ་ ིས་ནམ་མཁའ་ ང་བ་མདོག་ཅན་ ན་ ངས་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ནས་ ལ་གཤེན་བ ན་པ་མཉམ་ཆགས་ ི་ད ་བ ེས།  ་ ིའི་ ས་དིང་ ི་བཙད་པོ།  དེའི་

ས་སོ་ ི་བཙད་པོ།  དེའི་ ས་དར་ ི་བཙད་པོ།  དེའི་ ས་ཡེ་ ི་བཙད་པོ།  དེའི་ ས་སེང་ ི་

བཙད་པོ་ ེ་བོད་ ་ ལ་ ི་དང་པོ་གནམ་ ི་ ི་བ ན་ ི་རིང་ལ་ ་མ་ཆེ་ ག་གི་བ ན་པ་དར་

ཏེ༑  ་ཡི་བོན་ཤེས་པ་བ ་གཉིས་དང༌།  འ ས་ འི་བོན་ ་ན་མེད་པའི་ ད་ ེ་ ག་དར་

བའོ།  ། ི་བ ན་ ི་ནང་ནས་ ་ ི་བཙད་པོ་ནི་ཚ་ལ་རང་དབང་ཐོབ་ཅིང༌།  གཞན་ མས་ནི་ལོ་

བ འི་ ན་ ་ ལ་ ིད་འཛན།  དེ་ནས་ ་འོད་ ི་ད ་ཐག་གི་བ ད་ནས་མཁའ་ལ་ཡལ་བར་

བཤད་དོ།  །   

ག ང་སོབ་ཆེན་པོའི་ ས་ཙམ་ན་ཞང་ ང་གཉན་ ི་ ལ་པོའི་ག ང་ལས་བོན་མོ་ ག་

ཝེར་ལི་ཝེར་ ་བ་འ ངས།  དེ་གསང་ གས་ བ་པའི་ ལ་ ོགས་པས་རང་ལོ་བ ད་ ་ ་

གཉིས་བཞེས་ ས་མོ་ ས་ཕོ་ ་ ར་ནས་མཚན་ལི་ ་ ག་རིང་ ་གསོལ།  ལི་ ་ད ང་ལོ་ ོང་

དང་ཉིས་བ འི་ ས་ ་ ་འ ལ་ ལ་ ིས་ཏ་ཟིག་ ་ལན་འགའ་ ོན་ནས་མདོ་ གས་ ོགས་

ག མ་ ི་བོན་ ེ་ ི་ ག་བ ་གཅིག་ ་ ོད་ལ་བཀལ་ནས་ཞང་ ང་དང་བོད་ ་བ ར་ཞེས་

ཡང་ ེ་ ོང་ཆེན་ནས་ག ངས་སོ།  ། ལ་གཤེན་ ི་བ ན་པ་དེ་དག་གི་ ན་ལ་བ ེན་ནས་བོད་

་འ ་གནས་ མ་ ་སོ་བ ན་ཆགས་ཤིང༌།  དེ་ཡང་འོད་ ག་ས་ནག་འདམ་ཤོད་དང་གད་ ི་

ི་བ་མཁར།  བསམ་ཡས་ཧས་པོ་རི།  ་ས་ཡེར་པའི་ ོང་ མས་ལ་ བ་པ་ཐོབ་པ་བ ་རེ་

འཆར་ཞེས་ཟེར་རོ།  །   

འདི་ཙམ་ན་ཞང་ ང་ ར་ ི་ ལ་ ་ ་འ ལ་ཡེ་ཤེས་ ོན་ནས་འ ལ་བའི་བ ན་པ་དར།   

ེས་ ་མཁན་ ད་ལས་མངའ་རིས་ ོགས་ ་ཡ་གོང་ཡེ་ཤེས་ ལ་བ་དང༌།  ཕམ་ཤི་དཔལ་ ི་

དབང་ ག་གཉིས་ ི་ ་ ོམ་ ི་འཇོག་མཚམས་ ང་ཟད་མི་འ ་བའི་འ ལ་བ་ ེ་གཉིས་ཤིན་ ་ 

དར་བ་ ང༌།  དེ་ཡང་ཡ་གོང་བས་ཟང་ཟང་ ་ ེ་ལ་སོགས་གནས་ ེ་ཉི་ ་ ་ད ར་འཕེལ་

ཞིང༌།  ཕམ་ཤི་བའི་ ད་པས་ར་ཟ་ག ང་ ང་རོལ་པ་ལ་སོགས་གནས་ ེ་ མ་ ་ ་བ ད་ ་

འཕེལ་བའོ།   །དེ་ཡན་ཆད་ནི་བོན་ ་དར་ ི་ ས་ཡིན་ནོ།  ། 

སེང་ ི་བཙད་པོ་ལ་ ས་ ི་ མ་བཙད་པོ་ ང༌།  དེའི་ ས་ ་ ེ་ ང་ ལ་གཉིས་ལ་བར་

ི་ ེང་གཉིས་ཟེར།  ི་ མ་ནི་ཐེ ་རང་མང་ ་ཝེར་རོའི་ ལ་པ་ཡིན་པས་བོན་བ བ་པར་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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བ མས།  རིག་འཛན་ཐམས་ཅད་བཀའ་བ ོས་ནས་ ་བོན་ ོ་བཞི་མ་གཏོགས་པའི་བོན་ མས་

བ མས་ནས་ ོས།  ལ་པོ་འང་བོན་བ བས་པའི་ད ་ཡོགས་ ིས་ལོ་ངམ་འབངས་ ིས་ ི་ ་

བ ོངས་ནས་ ལ་ས་འ ོག  ན་རིང་མ་སོང་བ་ ་ ེའི་ ན་མཆེད་གཉན་ ་ ོན་པོ་ ་ལས་

ེས་ ིས་ལོ་ངམ་ཡང་བསད་ནས་ ས་ ིས་ ལ་ས་ཟིན་ནས་བོན་གཤེན་མང་པོ་ ན་ ངས་ཏེ་

བོན་ལ་ ོད།  འདི་ཙམ་ན་ཞང་ ང་ ་ ིག་ ལ་ ་ལ་ ་སངས་ ་བའི་བ ོན་ ིས་འ ལ་བའི་

བ ན་པའང་ བ་ཟེར་རོ།  །   

་ ེ་ ང་ ལ་ ི་ ས་ཨ་ཤོ་ལེགས་ ལ།  དེའི་ ས་དེ་ཤོ་ལེགས་ ལ།  དེའི་ ས་གོང་

མ་ལེགས་ ལ།  དེའི་ ས་འ ོང་ ེ་ལེགས་ ལ།  དེའི་ ས་ཐིས་ཤོ་ལེགས་ ལ།  དེའི་ ས་ཨི་

ཤོ་ལེགས་ ལ་དང་ ག་ལ་ས་ཡི་ལེགས་ ག་ཟེར།  ཨི་ཤོའི་ ས་བི་ཤོ་འཆིང་ ལ།  དེའི་ ས་ ེ་

ོལ་གནམ་ ལ།  ེ་འ ལ་བོན་ ལ།  ེ་འོད་ནམ་ ལ།  ེ་གསེར་གནོན་ ལ།  གསེར་ནམ་

ལ་པོ་དང་ ག་ནི་ ་ལ་ ེ་ ག་ཟེར།  ལ་རབས་དེ་དག་གི་རིང་ལ་གསས་མཁར་དབང་ཆེན་

ལ་ག ང་ ད་བ ་ག མ་ ི་བོན་ མས་དར་ཞངི༌།  བ ན་འཛན་ ་གཤེན་ཡང་ག ང་ ད་བ ་ 

ག མ་ ིས་མཛད་པའོ།  །གསེར་ནམ་ ལ་པོའི་ ས་དར་ ས་བཙན།  དེའི་ ས་ ིན་བཙན།  

ལ་བཙན།  ་ིབཙན།  ད ་བཙན།  ེ་བཙན་དང་ ག་ལ་བར་ ི་བཙན་ ག་ཟེར།  དེ་དག་གི་

ས་ ་འཛམ་ ིང་ ན་ ག་གིས་བཤད་པའི་མདོ་དང་འ ལ་བའི་བོན་ མས་དར་བའོ།  །   

ེ་བཙན་ ི་ ས་ ་ཐོ་ཐོ་རི་ ན་ཤལ།  དེའི་ ས་ ི་བདག་ག ངས་བཙན།  ག་ ང་

ན་གཟིགས།  འ ོང་བདག་ ེ་ མ།  གནམ་ ་གོང་བཙན་དང་ ་ཡི་རིང་ལ་མཁས་པ་མི་

བཞིའི་བོན་དར་ལ།  བ ན་འཛན་ ་གཤེན་ཡང་ ོང་ ང་མ ་ཆེན་ལ་སོགས་མཁས་པ་གཤེན་

བཞིས་མཛད་པའོ།  ། 

བ་པའི་འ ངས་ལོ་ གས་ ེལ་ནས་ལོ་ཉེར་གཉིས་འདས་པའི་ ་ ་ལོར་ཞང་ ང་ ང་

ང་ད ལ་མཁར་ ་བ འི་ ོབ་དཔོན་ ན་པ་ནམ་མཁའ་ཉིད་ ལ་པོ་ ང་ཡར་ ི་ ས་ ་

འ ངས་ཏེ།  ཐབས་ཆེན་མཁའི་ ད་ལས།  འཛམ་ ིང་ད ས་ ི་ ེ་བ་ཡི།  །རི་བོ་གངས་ཅན་

མ ན་ ང་ །  ། མས་སེམས་ནམ་མཁའ་ ་ ་ཡི།  ། ་བ ་ ན་པ་ནམ་མཁའ་འ ང༌།  །ཞེས་

ང་བ ན་པ་ ར་ཞང་བོད་ ོམ་ག མ་ན་བོན་གཤེན་ཡོངས་ ི་ ་བོར་ ར་ཅིང་ ལ་བ་གཉིས་ 



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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པའི་ ིན་ལས་ ད་པོ་ཆེ་འཛན་པའི་ ོབ་དཔོན་ཡིན་ལ།  དེ་ཉིད་ད ང་ལོ་རེ་གཉིས་འདས་པའི་

ཤིང་ ེལ་ལོར་ཚ་དབང་དང་པད་འ ང་གཉིས་ ས་གཅིག་ ་འ ངས་ཤིང༌།  དེ་ནས་ཡབ་ མ་

མཁའ་ ོད་ཚགས་ ལ་ ་གཤེགས་ ལ་པད་འ ང་ཉིད་ནི་དྷ་ན་ཀོ་ཤའི་མཚ་ ིང་ ་པ ྨའི་ བས་ 

་ ས་པས།  ལོ་དེའི་ ེལ་ འི་ཚས་བ འི་ཉིན་པར་ལས་ཅན་ཟ་ཧོར་ ལ་པོས་ ེད་ནས་ ས་

ེས་ ི་ ེ ་པ ྨ་ཀ་རར་ གས་སོ།  །ཞེས་གཏེར་གསར་ ི་ གས་ལས་བཤད་དོ།  །དེ་ཡང་ བ་

པ་ ་ངན་འདས་ནས་ལོ་བཞི་ཙམ་ ས་པད་འ ང་གསང་ གས་ ི་ ོན་པ་གཉིས་པར་མངའ་

གསོལ་ཏེ།  རང་ ང་པ ྨའི་ ོང་པོའི་ ེར།  །ང་ལས་ ག་པའི་ ེས་ ར་འ ང༌།  །ཞེས་བཅོམ་

ན་འདས་ ིས་ ང་བ ན་པ་ ར་མ ་ ལ་དང་ ་འ ལ་འ ན་ ་ ལ་ཞིང༌།  ་ཚ་དང་

ིན་ལས་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པ་དེ་ ོན།  འོན་ ང་འཕགས་པ་ཚ་ལ་དབང་བ་ མས་ ི་འ ངས་

ལོ་སོགས་ལ་དག་ ང་ ོགས་མེད་མ་གཏོགས་ ིས་ ོས་ངེས་བ ང་མ་དམིགས་སོ།  །   

གནམ་རི་གོང་བཙན་ ི་ ས་ ོང་བཙན་ མ་པོ།  དེ་ལ་བ ན་མོ་གཉིས་ཡོད་དེ།  ་

བཟས་བ ན་གཙའི་ ་ཚབ་ ་ནག་ནས་གདན་ ངས།  དེའི་ གས་ཀར་ ལ་ ་ ན་དགའ་

འོད་ ི་ནོར་ ་ག ག་ ང་ཟེར།  བལ་བཟས་ བ་པའི་ ་ཚབ་གདན་ ངས་ནས་བོད་ ི་མཆོད་

གནས་ ་བ ར་བ་ཡིན་ནོ།  ། ལ་པོ་དེ་ཡི་ ས་ ང་བཙན་མང་བཙན།  ི་ ེ་ག ག་བ ན་

དང་ ལ་རབས་ འོ།  །དེ་ ེས་ གས་ཕོ་ འི་ལོར་ ལ་རབས་ མ་ ་སོ་བ ད་པ་ ི་ ོང་ ེ་

བཙན་འ ངས་སོ།  །དེ་ཡན་ཆད་ལ་ ལ་གཤེན་ ེས་ཨག་ཚམ་ཅན།  བ ན་པ་མཉམ་ཆགས་ ི་

ས་ཡིན་ནོ།  །   

གཉིས་པ་ཆོས་བ ན་བོད་ ་ ང་ ལ་ནི།  ་ཐོ་ཐོ་རི་ ན་ཤལ་ ི་རིང་ལ་ཆོས་ ི་ད ་

བ ེས།  ོང་བཙན་ མ་པོའི་རིང་ལ་ ོལ་བཏོད།  ི་ ོང་ ེ་བ ན་ ིས་ག ང་བ ང༌།  ི་རལ་ 

པ་ཅན་ ིས་དར་ཞིང་ ས་པར་མཛད་དོ།  །དེ་ཡང་ཐོ་རི་ ལ་ཤལ་ ི་ ས་ ་མདོ་ཟ་མ་ཏོག་གི་

བཀོད་པ་དང༌།  ང་བ ོང་ ག་ ་པའི་མདོ་དང༌།  ཤེལ་ ི་མཆོད་ ེན་གཅིག་བཅས།  ལ་ལས་

གནམ་ནས་བབ་ཟེར།  ལ་ལས་ ང་གིས་ ེར་ཟེར།  དོན་ ་པ ྜི་ཏ་ ོ་སེམས་འཚ་དང༌།  ལོ་ ཱ་བ་ 

ལི་བོན་ཆོས་དགེ་གཉིས་ ིས་ ེར་ནས་ ལ་པོ་ལ་ ོག་ ་ ལ་ཞིང་ ོག་ ་ ོད་པས་མཚན་ཡང་

གཉན་པོ་གསང་བར་གསོལ།  དེ་ནས་ ོང་བཙན་ མ་པོས་ཐོན་མི་སམ་བྷོ་ཊ་ ་གར་ལ་བ ངས་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
   

  ‐ 492 ‐

ནས་འཕགས་ ལ་ ི་རིག་གནས་འགའ་ཞིག་བ བ།  ར་བོད་ ་ཕེབས་ནས་སངས་ ས་ཕལ་པོ་

ཆེ་དང༌།  ན་རས་གཟིགས་ ི་མདོ་ ད་ཉི་ ་ ་གཅིག་པ་སོགས་ཆོས་འགའ་ཡང་བ ར།  ་

གར་ ི་ཡིག་རིགས་ཡིན་པར་བཏགས་ནས་བོན་ ི་ཡིག་ག གས་ མས་ ང་བཅོས།  མ་ ་པ་

དང་ གས་ ི་འཇག་པ་སོགས་བ ་དང་ མ་ད ེའི་བ ན་བཅོས་འགའ་ཡང་མཛད་དོ།  ། ལ་

པོ་རང་གིས་ཡི་དམ་ ི་ ་ ན་རས་གཟིགས་ ས་པས་མི་དང་མི་ལབ་པའི་ ལ་ ་ཆོས་ ་ཆོག་

པར་ ང་ཟེར།  བོན་ ི་ ོགས་ཆེན་བ གས་པ་ ོར་ག མ་ལ་བ ས་ནས་གབ་པ་མངོན་ ང་ལ་

སོགས་ ང་ངེས་ ི་ཆོས་འགའ་ཞིག་མཛད་ནས་བ ན་མོ་དང་ ས་ ོན་ མས་ལ་བ ན་པར་

གས་སོ།  ། 

ི་ ོང་ ེ་བཙན་ ི་ ས་ ་ཟ་ཧོར་ ི་ཆོས་ ེ་བྷོ་དྷི་ས་ ་དང༌།  ཨོ་ ན་ ི་ ོབ་དཔོན་

པ ྨ་འ ང་གནས།  ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་བི་མ་ལ་མི་ ་དང༌།  སིང་ ་ལའི་ ོབ་དཔོན་ ་ན་ ི་ལ་

དང༌།  ་ནག་གི་མཁན་པོ་ཧ་ཤང་ ེ་པཎ་ ི་ཏ་ ་དང༌།  ལོ་ ཱ་བ་ ་བ་དཔལ་བ ེགས།  ཅོག་

རོ་ འི་ ལ་མཚན།  ་ནམ་ཡེ་ཤེས་ ེ།  གཉག་ ྙ་ཎ་ ་མ་ར།  ་རིན་ཆེན་མཆོག་དང་ལོ་ཆེན་

༑  ག བས་ནམ་མཁའི་ ིང་པོ་སོགས་ལོ་ ང་ ་ ེ།  ལོ་པཎ་བཅོ་ ་ཙམ་ ིས་མདོ་ གས་ ི་

ཆོས་མང་པོ་བ ར་བར་མཛད།  བ་གོར་བཻ་རོ་ཙ་ན་སོགས་བོད་མི་བ ན་རབ་ ་ ང་བས།  ིས་

ལོ་ ཱ་ཤེས་པའི་མཁས་པ་མང་ ་ ང༌།  ག བས་ནམ་མཁའི་ ིང་པོ་སོགས་འགའ་ཞིག་ བ་

པའང་ཐོབ།  དེ་ བས་ ལ་པོ་དང་པད་འ ང་ མས་ནི་ ར་བོན་ ི་ ོགས་ཆེན་ གས་གཤིས་

ལ་ཤར་བའི་དབང་གིས།  ོགས་ཆེན་སེམས་ ེ་དང་ ོང་ ེ་དང་མན་ངག་གི་ ེ་ མས་དར་ཆེ་

བ་ ང་འ ག  ིས་ ་ནག་ཧ་ཤང་གིས་བཟང་ ོག་ངན་ ོག་ཐམས་ཅད་བཀག་ནས་ཅི་ཡང་

ན་པ་མེད་པ་ཞིག་ ོམ་དགོས་ཟེར།  དེ་ལ་མཁས་པ་ཀ་མ་ལ་ ི་ལས་ ་ལོག་ ་བ བས་ནས་

ན་ད ང་བའི་ ོམ་དོན་རིམ་ག མ་མཛད།  ་ིརལ་པ་ཅན་ ི་ ས་ ་པ ྚི་ཏ་ཛ་ན་མི་ ་སོགས་ 

ན་ ངས་ནས་འཕགས་ ལ་ ི་ཆོས་མང་པོ་བ ར་ཏེ་བཤད་ཉན་ ི་ ོལ་བཏོད་ནས་དར་ཞིང་

ས་པར་མཛད་དོ།  ། 

གཉིས་པ་ བ་ ལ་ལ་གཉིས།  རང་ གས་དང༌།  གཞན་ གས་སོ།  །དང་པོ་ནི།  ལ་པོ་

ི་ ོང་ ེ་བཙན་ད ང་ལོ་བ ་བ ན་ལོན་པ་ནས་བོན་ལ་མི་དགའ་བར་ ང༌།  དེ་ ས་མོན་ ི་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ལ་ ན་བན་ར་ལིས་གསེར་ ི་ཉི་མ་ས་ལ་ ིངས་པར་ ིས་པའི་ལོ་དེར།  ་གར་ནས་བན་དྷེ་

ས་པ་ཅན་འགས་དབང་ ག་ ང་ཞགས་ནག་པོའི་ ོ་ནས་བོད་ ི་ ལ་ ོན་ མས་དབང་ ་

བ ས་སོ།  །བྷོ་དྷི་ས་ ་བོད་ ི་ནལ་ ལ་ཡིན་པས་ ིས་པའི་ ས་ ་བོན་གཤེན་འགས་ ོག་ནལ་

ི་གདོན་ ་བ ང་ནས་མཐའ་རས་ ་ གས་པར་ གས།  ་བལ་ མས་ ་ལོ་ ཱ་ ངས་ནས་

ིས་ཆོས་ལ་མཁས་པར་ ང༌།  དེ་ནས་བོད་ ་ཕེབས་ཏེ།  ོན་ ི་ ིང་འཁོན་ ་ ས་ཞེ་ངན་

བ ང་ནས་བོན་དང་གཤེན་ལ་དོས་འ གས་ ི་གཙ་བོར་མཛད།  དེ་ བས་ ལ་དང་ ་གཤེན་

གཉིས་པོ་དབང་དང་མངའ་ཐང་དོ་མཉམ་ཡོད་པ་ལ་ གས་མ་བཟོད་ནས་ ལ་པོའི་ ན་ལ་ ་

མ་འདི་ ར་གཡོས་ ད།  བོན་གཤེན་མ ་དབང་ ེགས་ཆེ་བས།  ལ་ ིད་བོན་ ིས་ ེར་བ་ཐེ་

ཚམ་མི་གདའ་ ས།  དེ་ནས་ ལ་པོའི་ གས་ལ་གདོན་ གས་ཤིང༌།  ོབ་དཔོན་འགའ་ཞིག་

གིས་ཁ་ལོ་བ ར་ནས་ ང་ ་མི་ ང་ལེ ་བོན་ ངས།  འབོར་ ་མི་ ང་ ་རོགས་བ ན་མོ་བོར།  

ོན་ ་མི་ ང་ ་གཤེན་མཐའ་ ་ གས་པའི་ལས་ལ་བ ོན་པས།  དེའི་ཚ་ ིད་པའི་ ་ ོད་

དང་ ེའི་མ ལ་ ་མ ར་ནས་བོད་ ་མི་དགེ་བ་མང་ ་ ང༌།  ཐང་ ་ཡར་བ གས་ཞལ་ ང་

་གཟིགས་ནས་ཁ་འཛན་དང་ ལ།  དེ་ཡང་ བ་ ་བ་བོན་ ི་འ ལ་བ་ བ་ ེ།  ི་ ོང་གི་

གོང་ ་ཡ་གངོ་དང་ཕམ་ཤི་བའ་ིབ ད་མཐའ་འ ལ་བ་ ེ་གཉིས་ནང་འ གས་ནས་བ ན་པ་སིལ་ 

ར་ ར་པའི་ཚ།  ཡ་གོང་བའི་ ེས་འཛན་ ེ་བ ན་རབ་གསལ་དང༌།  ཕམ་ཤི་བའི་ ེས་འཛན་

ཅོ་བ ན་ཡེ་ཤེས་གཉིས་ལས་ ལ་ ིམས་ ོགས་པའི་ ང་ ོང་ ་ཟི་གསལ་བཟང་ཞེས་ཚའི་དངོས་ 

བ་ཐོབ་པ་དེ་ཉིད་མ་འོངས་བ ན་པའི་ས་བོན་མཛད་པའི་ཆེད་ ་མདོ་ ད་ ་རི་དེ ་ག མ་

ི་ ག་ ག་ ་མི་ལོ་ མ་བ འི་ ན་ཙམ་ ་འགོག་པ་ལ་བ གས།  ཁ་ཅིག་གིས།  ོམས་འཇག་

ན་ཚད་མི་ལོ་ ོང་དང་བ ད་བ ་ག ངས་པ་དང༌།  ཁ་ཅིག་གིས།  ག་བ ་དང་བ ད་བ ་

ག ངས་པ་ མས་ནི་ངེས་བ ང་མ་མཆིས་ཏེ།  རིག་པས་ད ད་ན་མཁས་མཆོག་ ་ ོན་ ལ་

ན་ ིས་བཞེད་པ་འདི་རང་དག་པར་ མ་མོ།  །   

དེ་ནས་ ལ་པོ་ ི་ ོང་ ེ ་བཙན་ ི་ གས་ལ་བོན་བ བས་ཆོས་ལ་འཇག་དགོངས་ ང༌།   

གནས་ བས་གཡོ་ འི་ཐབས་ལ་བ ེན་ནས་བན་བོན་གཉིས་ཤག་དང་ ལ་འ ན་དགོས་ཟེར།  

དེར་ ་ནམ་མང་ཞིམ་ལ་སོགས་བོན་ལ་དགའ་བའི་ ོན་པོ་ མས་ ོགས་གཅིག་ ་ ས།  འི་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
   

  ‐ 494 ‐

་བ་ལ་སོགས་ཆོས་ལ་དགའ་བའི་ ོན་པོ་ མས་ ོགས་གཅིག་ ་ ས།  དེ་ནས་བན་བོན་ཤག་

མཁས་པ་མ ་ཆེ་བ་ མས་ ན་བཏང་བས།  བོན་པོ་ ོང་ ང་མ ་ཆེན་དང༌།  ན་པ་ནམ་

མཁའ་དང༌།  སེ་ ེ་མེ་ག མ་དང༌།  ་གཤེན་ ིམ་ ་དང༌།  ང་པོ་ ག་ ་ ན་ག ག་དང༌།  

་ཆེན་ལི་ ་དང༌།  ེ་ནེ་ ་དང༌།  ་བོན་ ག་ཀ་དང༌།  ཅོ་ཟ་བོན་མོ་ མས་བ གས་སོ།  ། 

བན་དེ་པ ྨ་འ ང་གནས་དང༌།  བྷོ་དྷི་ས་ ་དང༌།  ག བས་ནམ་མཁའི་ ིང་པོ་དང༌།  ངས་

དཔལ་ ི་སེང་གེ་དང༌།  འ ོམ་དཔལ་ ི་ ོ་ ོས་དང༌།  ངས་ག ག་ཏོར་རིན་ཆེན་དང༌།  ་

ཨ་ཙ་ར་རིན་ཆེན་དང༌།  ་བ་དཔལ་བ ེགས་དང༌།  ཅོག་རོ་ འི་ ལ་མཚན་དང༌།  བ་གོར་བཻ་

རོ་ཙ་ན་ མས་འཚགས་སོ།  །དེ་ནས་ ལ་པོའི་ཞལ་ནས་ན་རེ།  ེད་བོན་གཤེན་ མས་མ ་

ལ་ཆེ་ན་ཆོས་ ི་ཁ་འཛན་ འི་ ་བ་འདི་དང་པོ་འཆི་བ་ཞིག་དགོས།  དེ་ནས་སོས་པ་ཞིག  

མ ་ཚད་ངོ་མཚར་ཅན་ཞིག་ ོན་ཅིག་ག ངས།  དེ་ནས་བོན་གཤེན་ མས་མ ་ ལ་ནང་ཤེར་

ས་པས་མ ་ཆེ་བའི་མི་ད ་ ང་ ེ།  ་བོན་ ་ཆོས་གནམ་ས་གོ་ ོག་ ས་སོ།  ། ིམ་ ་ལན་

ཚས་ ི་ཤིང་རང་ ད་མཛད་དོ།  །ལི་བོན་ ་ ས་གངས་རི་སོར་མོས་བཏེག་གོ  ། མ་བྷ་ ང་

ས་ ་མཚ་བལ་འདབ་ ་བ མ་མོ།  །འཛ་བོན་གནམ་གཤེན་ ིས་རི་ལ་མེ་ཞགས་བ ོར་རོ།  ། 

ཞང་ ང་ ང་ཝེར་ ིས་ ེ་བ ད་གཉའ་བ་ནས་བ ང་ངོ༌།  །བ་གོར་དོད་ ལ་ ིས་ ་བོ་ ེན་ ་

ངས་སོ།  །འཇང་བོན་ ལ་འཕེན་ ིས་གསེར་ ི་ ད་ ོ་འཕེན་ནོ།  ། ི་ནེ་ག ག་གིས་གཅན་

གཟན་ཁལ་ ་བཀལ་ལོ།  །དེ་འ ་བའི་མ ་ ལ་ལ་ ལ་ ོན་དེ་ མས་ ེད་ཅིང་བ ངས་སོ།  ། འི་ 

་བ་ཡང་ཞག་ག མ་ ི་ནང་ ་ཤིའོ།  །དེ་ནས་བོན་པོ་འགའ་ཞིག་གིས།  བ ད་ཆད་ལམ་ནས་

བ ོག  ་ཚ་མལ་ ་བ ག་པས་ཞག་ག མ་ ི་ནངས་པར་སོས་སོ།  །ཡང་ ེའི་ཞལ་ནས་ ེད་

བན་དེ་ མས་ ིས་ ང་བོན་ ི་ཁ་འཛན་ ་ནམ་མང་ཞིམ་ལ་དེ་ ར་དགོས་ག ངས།  དེ་ནས་

ོག་ནས་ ངས་པའི་བསད་ལས་ ས་ ང་ ེ་ནེ་ ས་ཚ་གཏའ་བ ོམས་པས་མང་ཞིམ་མ་ཤིའོ།  ། 

དེ་ལ་པ ྨ་སམ་བྷ་བ་ན་རེ།  ཁོ་ཚ་ ོན་ ིའི་ ས་ ངས་པས་མ འི་ལན་ཆགས་མི་འ ག་ག ངས།   

གས་ ་ བ་ ་ ིའི་ ་མའི་ཚད་ནས་ ང་པས་མནན་པས་ལངས་མ་ཤེས་སོ།  །དེ་ནས་ ལ་

པོ་ལ་སོགས་ ང་མཁན་ ིས་ ས་ཚད་མངོན་ ་ ོན་ན་བོན་པོ་བདེན།  ཚ་ ོན་བག་ཆགས་

བཤད་ན་བན་དེ་བདེན་ཟེར་རོ།  །   



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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དེ་ནས་མཁན་པོ་བྷོ་དྷི་ས་ ས་བོན་ལ་ཤག་བཏབས་པ།  དགེ་ ིག་ ་འ ས་ག ང་བ ང་

ནས།  །དམ་ཆོས་ཚད་མར་ ོད་པ་ན།  ། ོད་ཅག་བོན་པོ་ ་ ་ཡི།  །འཇིག་ ེན་ངག་ ས་མེད་

ང་བཟོད།  །ཅེས་ཟེར་རོ།  །དེ་ལ་ ་ཆེན་པོ་ ན་པ་ནམ་མཁས་ ས་པ།  མ་ ིན་ཐ་ ད་མི་

དགོས་པར།  །ན་བ་ཐམས་ཅད་ ད་ ིས་གསོ།  །ཤི་བ་ཐམས་ཅད་འ ར་ ིས་ ངོ༌།  །དོན་གཉསི་

མཐར་ ིན་འ ལ་ངག་བོན།  །ཞེས་ག ངས་སོ།  །ཡང་བྷོ་དྷི་ས་ ས་ ས་པ།  བོན་པོ་མི་ན་ན་

བར་དགའ།  །ན་བའི་ ིང་ ་ཤི་བར་དགའ།  །ཤི་བའི་ ིང་ ་འ ར་བར་དགའ།  ། ལ་ས་ ིད་

ཅིང་བ ོ་ ་འདོན།  །ཟ་འདོད་བོན་པོ་གསོན་འ ེ་དངོས།  །ཟེར་རོ།  །ཡང་ ་ཆེན་པོས།  ེ་མ་

བན་དེ་མགོ་ ེག་ མས།  །འ ོ་ལ་ཕན་གདགས་ ་འ ས་ལ།  ། ད་གསོད་མི་ ང་ ོད་ ་

འི།  །ཕ་ཚན་མགོ་ལ་མཚན་ ི་འདེབས།  །མ་ཚན་གོས་ ང་ཁ་དོག་བ ར།  །ད ག་ཏོ་ཁ་ཊཾ་

ལག་ན་ཐོགས།  །དབང་ ད་ བ་ཅིང་ ག་ ིན་བ ེན།  །བོན་ལ་དཔེ་ ངས་སེམས་ཅན་བ །  ། 

འ ས་ ་ད ལ་བར་ཅིས་མི་བ ད།  །ཟེར་རོ།  །དེ་ནས་ ་ཨ་ཙ་རས་ ས་པ།  །ཨ་བོ་བོན་ ི་ཤག་

མཁན་ མས།  །ཕ་ཚན་མགོ་ ེག་རབ་ ་ ང༌།  །མ་ཚན་གོས་བ ར་ཆགས་མེད་དག  །རང་ ང་

དབང་ ད་གསང་བ་ གས།  །བོན་ལ་དཔེ་ ངས་མི་དགོས་པར།  ། ི་ནང་གསང་བའི་དམ་ཆོས་

འཚགས།  ། ོད་ཅག་བོན་པོ་རལ་པ་ཅན།  །མགོ་ལ་གཡག་ ་ ་ ་ཅན།  ། ས་ལ་གཅན་གཟན་

ལ་པ་ཅན།  །ཁ་ནས་བ ོ་ ་ཆ་ ་འདོན།  །ལག་ ་ཤིང་ ་ཁོར་ ག་བ ང༌།  ། ན་ ོབ་ཤི་

འ ེ་གདོན་ ་བ ང༌།  །འ ས་ ས་ ག་པ་ཆོས་ཅན་འཛན།  ། ོད་པ་ཐ་ཆད་དེ་ ་ ར།  ། ང་

བ་སེམས་དཔའི་ ང་དང་འགལ།  །ཟེར་རོ།  །   

དེ་ལ་ ་ལི་ ་ ག་རིང་གིས་ལན་བཏབ་པ།  ཡེ་ནས་ ིད་པའི་ག ང་ ང་བོན།  །ད ་ལ་

་ ས་ ན་པ་ནི།  །བོན་དང་ ང་ལ་གཉའ་ནོན་མེད།  ། ་ལ་ ག་གཟིག་ད ི་ ལ་ནི།  །འདོད་

ཡོན་མ་ ངས་ལོང་ ོད་ ོགས།  ། ག་ཆ་གསེར་ ་ག ་མདང་གཤང་ནི།  །དོན་དང་ ན་ ོབ་

བ ་ ོད་ གས།  ། ་ ོམ་ ོད་ག མ་སེམས་ ་བཀོད།  །འ ོ་ ག་མ་ ར་བ ོམ་པ་ན།  ། ང་

སེམས་ ང་དང་ག་ལ་འགལ།  ། ོད་འ འི་བན་དེ་ ་བ་མཁས།  །བདག་ཐོབ་གཞན་ཕམ་ ོ་ ར་

འདེབས།  ། ང་ བ་སེམས་དང་ ོད་ཅག་འགལ།  ། ི་འཇམ་ནང་ ིད་གཡོ་ ར་བ ོན།  །འ ལ་

བ་ ིམས་དང་ ོད་ཅག་འགལ།  ། ་ ོམ་ ོད་ཚད་ཁ་ལ་ ེར།  །གསང་བ་ གས་དང་ ོད་ཅག་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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འགལ།  །རང་སེམས་གཏིང་ནས་མ་ ོགས་པར།  །གཞན་ ི་ལམ་འ ེན་ ེད་པ་ན།  །ལོང་བས་

ལོང་འ ིད་ ེད་དང་མ ངས།  །ཞེས་ ས་སོ།  ། 

དེ་ནས་བན་དེ་ མས་ ིས།  ོན་པ་གཅིག་ལ་བ ན་པ་གཉིས་མི་འ ང༌།  །བོན་ལ་

འཇག་ན་ངེད་རང་ མས་རང་ ལ་ ་འ ོ།  །ཟེར་རོ།  །དེ་ལ་ ་ཆེན་པོ་ ན་པ་ནམ་མཁའ་

སོགས་ལོ་པཎ་ མས་ ིས་ ད་དང་ ང་དང་ཏིང་ངེ་འཛན་ག མ་ ོགས་ ་བཞག་པ་ནི།  ེ་ཇོ་

བོ་ཆོས་ལ་མཁས་པ་ ན།  ། ད་ལ་ ི་ ད་ནང་ ད་དང༌།  །གསང་ ད་ག མ་ ེ་གང་ནས་

བ ད།  །ངོ་བོ་ ད་པར་ཇི་ ར་ད ེ།  ། ང་ལ་བཀའ་ ང་རིག་པ་ག མ།  །བཀའ་ལ་དཔེ་ཡི་

ཚད་མ་དགོས།  ། ང་ལ་མན་ངག་ཚད་མ་དགོས།  །རིག་པར་མཚན་ཉིད་ཚད་མར་དགོས།  །ཏིང་

འཛན་གཞི་ལམ་འ ས་དང་ག མ།  །གཞི་ལ་འ ལ་པས་བ ིབས་མ་བ ིབ།  །ལམ་ ི་འོད་

གསལ་དག་མ་དག  །འ ས་ འི་ ས་ ི་ཏིང་འཛན་ལ།  །ཡེ་ཤེས་ ན་ཆད་ ར་མ་ ར།  ། ོད་

ལེན་ཡོད་ན་ད་ ོས་ཤིག  །ཅེས་ ོག་ ང་ ལ་པོའི་ ོ་ གས་ཆོས་ལ་དགའ་བས་ཞལ་ ེ་ ལ་

བཞིན་ ་མ་གཅོད་ནས་བོན་ལ་ཐེ་ཚམ་ཆོས་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་ ལ་ ་བ ད་དོ།  །བན་དེ་ མས་

ིས་ལན་མ་ཐེབས་སོ།  །   

དེ་ནས་ཡང་ ་འ ལ་ ི་ ལ་འ ན་ཏེ།  ོང་ ང་མ ་ཆེན་ ིས་ ་ མ་ ་ག ང་ ལ་

ལ་ཆིབས་ནས་མཁའ་ལ་གཤེགས་སོ།  ། ོབ་དཔོན་པ ྨས་ཉི་མའི་གསལ་མདའ་ལ་ཆོས་གོས་

བཀལ་ལོ།  ། ན་པ་ནམ་མཁས་ཉི་ ་གཉིས་ཆ་ལང་བ བས་པས།  བྷོ་དྷི་ས་ ས་ ོ་ ེ་ནམ་

མཁའ་ལ་འ གས་སོ།  །ཤ་རི་ད ་ཆེན་ ིས་མཚ་ནས་ ་ ་ཆིབས་པས།  ནམ་མཁའི་ ིང་པོས་

ེང་བ་བར་ ང་ལ་ག ག་གོ  ། ེ་ཚ་མཁར་ ས་ ་བོ་ ེན་ ་བ ར་བས།  དཔལ་ ི་སེང་གེས་

མཁའ་ལ་གཞའ་ཚན་ ིད་དོ།  ། ིམ་ཚ་ ་ ང་གིས་གཅན་གཟན་ཁལ་ ་བཀལ་པས།  དཔལ་ ི་

ོ་ ོས་ ིས་རི་ གས་ཞོ་ ་བཞོས་སོ།  ། ་གཤེན་ ིམ་ ས་ ་གཤང་ལ་མེ་ ར་བས།  ག ག་

ཏོར་རིན་ཆེན་ ིས་ཤ་ ང་ག ང་ ་བཀོལ་ལོ།  ། ང་པོ་ ག་ ་ ང་ག ག་གིས་གཅན་གཟན་

ོ་ ིར་བཀོད་པས།  ་ཨ་ཙ་ར་མཁའ་ལ་ ིལ་ ང་ ་འ ག་གོ  །ལི་ ་ ག་རིང་ ་ ས་ ་ ོད་

་ ལ་པས།  ་བ་དཔལ་བ ེགས་ ིས་ད ས་གཙང་གོམ་པས་གཅོད་དོ།  ། ེ་ནེ་ ས་ ་གསས་

མངོན་ མ་ ་ ན་ ངས་པས།  བཻ་རོ་ཙ་ནས་ ང་མ ོགས་ ་དང་འ ན་ནོ།  ། ་བོན་ གས་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ཀས་ ་ ་གོམ་པ་གཅིག་གིས་གཅོད་པས།  གཉན་པ་དཔལ་འ ིན་ ིས་ མ་པ་བར་ ང་ལ་

འ གས་སོ།  །ཅོ་ཟ་བོན་མོས་རལ་ ི་ལ་མ ད་པ་ག མ་བ བ་པས།  ལང་འ ོ་དཀོན་མཆོག་

འ ང་གནས་མེ་ད ང་གི་ད ིལ་ ་བ ད་ ང་མ་འཚག་གོ  ། ས་དེར་ ལ་ ོན་ ང་མཁན་

མས་ ིས་མ ་བོན་པོ་ཆེ།  ཤག་འ ན་པ་དང༌།  ལ་འ ན་པ་ལ་དོ་མཉམ་ ང་ཟེར་ནས་ངོ་

མཚར་བ ོད་དོ།  །དེ་ནས་ ལ་པོའི་ གས་ལ་གདོན་ གས་ཤིང༌།  ལ་གཤེན་བར་ ་ཆོས་ ི་

ད ེན་ ིས་ད གས་ནས་བོན་ ིས་ ོན་མ་བ བས་པས་མ་ ོག་ནས་གཤེན་པོ་ མས་ལ་ ས་པ།  

བདག་ནི་ཆོས་ལ་ ོ་མོས་པས།  །བོན་ མས་གཏེར་ ་ ས་པར་འཚལ།  ། ེད་ མས་མཐའ་ ་

དེངས་ཤིག་ཟེར་ནས་ ིམས་ ིས་བ ོན་ནོ།  །   

དེ་ནས་བོན་གཤེན་ མས་ ལ་ མ་པ་ ང་གི་ ིམ་ཤོད་ ་འ ས་ནས་བཀའ་བ ོས་པས་

བོན་ མས་གཏེར་ ་གཤེགས་པའི་ ས་ལ་གཟིགས་ནས་གཏེར་ ་ ས།  དེ་ཡང་ ན་པ་ནམ་

མཁའ་དང་ཅོ་ཟ་བོན་མོས་བསམ་ཡས་དང་ ་ས་ཡེར་པའི་ ོང་ལ་ ས།  ལི་ ་ ག་རིང་གིས་

མང་ ལ་ ག་དང་བསམ་ཡས་ཅ་ཏིར་ ས།  བསམ་ཡས་ ར་ ོད་ ིང་ ་ ས་པ་ མས་ ལ་ ི་

གས་དམ་ ི་གཏེར་ཡང་ཟེར།  དེ་བཞིན་ ་ ོང་ ང་མ ་ཆེན་ ིས་འ ིག་མཚམས་མཐའ་

དཀར་ ་ ས།  ཤ་རི་ད ་ཆེན་ ིས་གཙང་འ ང་ ་མའི་ ག་ལ་ ས།  ིམ་ཚ་ ་ ང་གི་ ེ་ ་

ན་རོའི་གོང་ ་ ས།  སད་ནེ་ག ས་ ་ནག་ ང་ཕོར་ ་ ས།  ད ་ཙ་ ེར་མེད་ ིས་ ང་ བ་

ག་ལ་ ས།  ིས་ ་ ེར་ཆེན་ ་མེད་ ིས་ ་ ོ་ ག་གཅལ་ ་ ས།  གཞན་ཡང་ ོ་ ག་ཁམ་

འཐིང་དང༌།  ཟང་ཟང་ ་ ག་དང༌།  གསང་ ག་ ་བོ་དང༌།  མདོ་ ད་ཕ་ཝང་གཡག་རོ་

སོགས།  ོད་ ང་ ང་ད ལ་མཁར་ནས་ ད་ལ་མོ་དར་ ེ་ཡན་ཆད་གཏེར་དང་གཏེར་ ན་ཇི་

ེད་པར་ ས་ཏེ།  བོན་འདི་མི་བདེན་ ན་ཡིན་ན།  །གཏེར་ མས་འ ང་བས་འཇིག་པར་

ཤོག  །ག ང་ ང་བོན་འདི་བདེན་པ་ན།  །མ་འོངས་ལས་ཅན་ ་ཡིས་ ེད་པར་ཤོག  ། ེད་ནས་

བ ན་པ་དར་བར་ཤོག   །ཅེས་ག ངས་ནས་ ོན་ལམ་བཏབ་བོ།  །   

བས་དེར་ལི་ ་སོགས་ བ་པ་ཐོབ་པ་འགའ་ནི་མཁའ་ ོད་རིག་པ་འཛན་པའི་ས་ལ་

གཤེགས་སོ།  ། ་བ་ནམ་ ི་དང༌།  ལ་ ི་བཙན་དཔལ་དང༌།  མཐའ་བཞིའི་བོན་པོ་ ་སངས་

དང་ག མ་ ིས་འཕན་ ལ་ ི་བོན་ ེ་ ་ ེལ་ ག་གི་ཁལ་ ་བཀལ་ཏེ་ཡར་ ང་འཕན་ཐང་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ནས་ཏ་ཟིག་གི་ ལ་ ་ ོས་པས་གཏེར་ ་མ་ ད་དོ།  །དེར་ལ་ གས་ ི་འཛ་བོན་དབང་ བ་

སོགས་མི་ག མ་ ེས་ ་འ ེང་བས་ལོ་སོ་ ་ནས་ ིར་འཁོར་ཏེ་ལ་ ོད་ ་འ ལ་བ་ ེལ་བས།  

དེང་ ས་འ ལ་བ་ ོད་ གས་ཞེས་པའི་ ངས་དེ་ཡིན་ནོ།  །གཤེན་པོ་འགའ་ཞིག་གིས་བོན་ ོ་

བཞི་མཛད་ འི་བོན་འདི་གཏན་ ིས་ བ་ན་འཕང་དགོངས་ནས།  ་བལ་ མས་ ་བ ན་པ་

རིན་པོ་ཆེ་བ གས་པའི་ཆེད་ ་དབེན་གནས་ ི་བ་མཁར་དང་གཙང་ ོད་ ེ་མ་ག ང་ ང་གི་

གནས་ ་ཆས་པས།  ས་དེར་ ་མི་ ན་པ་དང༌།  འོད་ནག་པོ་དང༌།  ་ ག་དང༌།  ང་

དམར་འ བས་པ་སོགས་བ ན་པ་མི་ གས་པའི་ གས་ ང་བས།  ར་ཡང་ཧོར་ ིམ་ཤང་གི་

ལ་ ་ཕེབས་ནས་བ ན་པ་བ གས་པར་མཛད་དོ།  །   

ན་པ་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་ ི་ བ་མཐའ་ ོགས་མེད་བཞེས་ནས།  ལ་པོ་དང་བན་དེ་

དགོངས་པ་དང་མ ན་པར་ཆོས་ ི་ ེས་ ་རབ་ ་ ང་བའི་ ལ་མཛད།  དེ་ཡང་རང་གི་གཤང་

ནི་ ི་བོར་བ ོལ་ནས་ ང་བར་ འོ་ག ང་ ང་གི་བོན་ག ངས་ནས་གཤང་བ ངས་སོ།  ། ོ་ ེ་

དང་ ིལ་ ་ ངས་ནས་ ིན་མཚམས་ ་བ གས་ཏེ་ ང་བར་ འོ་དམ་པའི་ཆོས་ག ངས་ནས་

རང་གི་ད ་ ་རང་གིས་ ེགས།  ལོ་ མ་ ་སོ་ འི་བར་ ་བན་ ལ་ ་བ གས་སོ།  །བན་

བ ན་ མས་ ི་ ལ་གོང་ ་བཞག་པ་དང༌།  དམ་བཅའ་བ་དང་ ིམས་ ང་བའི་ ལ་ ་བ ར་

ང་ཟེར་རོ།  །དེ་ནས་ ལ་པོ་ ི་ ོང་ ེ་བཙན་ ིས་བདེན་པའི་བོན་བ བས་ནས་བོད་ ལ་

ན་པའི་ ག་བཞིན་ ་ ས།  བསམ་ཡས་སོགས་ཆོས་ ི་ག ག་ལག་མཁར་བ ིགས་ཤིང༌།  ས་

འ ལ་ ི་མཆོད་ ེན་ མ་ ་ ་གཉིས་སོགས་བ བ་ ང་བོད་ ་ི ་ ་གཞི་བདག་ མས་མ་མཉསེ་ 

ནས་ཉིན་མོར་བ ིགས་པ་ མས་མཚན་མོར་ཞིག་ནས་བཞེངས་ ་མ་ ེར།  དེ་ལ་ཅིས་ཕན་པད་

འ ང་ལ་ ས་པས།  ཇི་ ོམ་དཀར་པོའི་ད ་མནན་ན་ ན་ ་ཕན་ཅིང༌།  འ ལ་ ་མ ་ཆེན་

གདན་ ངས་ན་ཕན་ཟེར་རོ།  །དེ་ནས་ ་གཤེན་ཇི་ ོམ་དཀར་པོ་ད ང་ལོ་ ོང་དང་ད ་བ ར་ 

བཞེས་ཤིང་རང་དབང་ཐོབ་པས།  ཁོང་ ག་པོས་མི་ ོངས་ཞི་བའི་ཐབས་ ིས་འབོད་ཟེར་ནས་

མི་བ ་གདན་ ངས་ལ་ཆས་ཏེ་འདི་ ར་ ས་ ད།  ཉིད་ནི་བསམ་ཡས་ལ་མ་ཕེབས་ན།  ངེད་

མས་ ལ་པོའི་ ིམས་ ག་པས་ལ་ ར་ ོན་པར་འོ་དོད་བོས།  དེ་ལ་ཇི་ ོམ་ ིང་ ེ་ ེས་ནས་

བསམ་ཡས་ལ་ཕེབས།  ལ་པོ་ ེན་པས་ད ་ ངས་ནས་གསེར་ ི་ག ར་བ གས་ཏེ་མནན་པ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ས།  ར་ལ་ཙན་དན་ ི་ད ་ ར་ནས་ ེ ་ལ་ ོན་ཏེ་ཞང་ ང་གི་ ལ་ ་བ ར།  དེའི་

དབང་གིས་བོད་ ལ་བསོད་ནམས་ ི་ཞིང་ཁམས་སིལ་ ར་ ར་ ད་དོ།  ། 

དེ་ནས་ ལ་ཁམས་ལ་ནད་ཡམས་ཆེན་པོ་ ང་ ེ་ ལ་པོའི་བསམ་པ་མ་འ བ་པས་ ོང་

ང་མ ་ཆེན་གནམ་མཚ་དོ་རིང་ ་བ གས་པ་གདན་ ངས་པས།  མ ་ཆེན་ཉི་མའི་གསལ་

མདའ་ལ་ཆིབས་ནས་བོད་ ་གཤེགས།  ལ་པོས་གསེར་དང་ག འི་མཆོད་པ་ ལ་ནས་ ལ་

ཁམས་ ི་ནད་ཡམས་ཆད་པ་དང༌།  དགེ་བ ོས་ ་ཁང་འ བ་པའི་གསོལ་བ་བཏབ་པས་མ ་ 

ཆེན་ ིས་ ིད་པའི་བ ན་བསང་ ལ་ནས་དམ་བ གས།  ་ ་ ན་ ིས་ ལ་དང་ཆོས་ལ་

གནོད་པ་མི་ ེད་པའི་ཆད་བ ོས་མཛད་དེ་ ར་ལ་གཤེགས་སོ།  །བོད་ ་ཆོས་ ི་བ ན་པ་

གས་པ་ནི་གཤེན་པོ་དེའི་བཀའ་ ིན་འདོད་དོ།  །འདི་ཙམ་ན་ཞང་ ང་ ་ ལ་པོ་ལིག་མིན་ ་

མངའ་ཐང་ཤིན་ ་ཆེ་བས་བོད་ ་བོན་བ བས་པ་དང་གཤེན་ལ་བ ོ་བ་མ་བཟོད་ནས།  ཞང་

ང་ ོང་ ེ་བ ་ག མ་ ི་དམག་ གས་པ་ནས་བོད་ ི་བཞི་ཆ་ཙམ་ཞིག་བ ག་པར་ ས།  དེ་

ནས་བོད་ ི་ ལ་པོས་ ོན་པོ་ ་ནམ་ལེགས་ བ་ལ་གསེར་ ེ་ཁལ་ ག་གནང་ནས་ཞང་ ང་གི་

ལ་པོ་ཕབས་ ིར་བཏང༌།  ོན་པོས་ངན་གཡོ་ ་ཚགས་ ིས་ལིག་མིན་ ལ་པོའི་འབངས་ ས་

ནས།  ཁབ་ག མ་མཆིས་པའི་ ང་བ་ ་བཟའ་ ོན་ལེགས་བ ས་ནས་ ོན་པོ་ངན་པ་དང་ ད་

མེད་ ོ་མེད་གཉིས་ ིས་ ོས་བཅོལ།  བོད་དམག་ ས་ནས་དང་ར་གསེར་ ག་ ་བ གས།  ལ་

པོ་ མ་བྷ་ ང་གི་ ིམ་ཤོད་ ་ད ་ ལ་ ི་དོན་ ་ཕེབས་པ་དང་ ་བ ོངས།  ལ་ ས་ཐོང་

ག་བལ་ ལ་ ་ ོས།  བོད་དམག་ མས་ ིས་ ལ་མཁར་བཤིག་ནས་ཞང་ ང་ཕལ་ཆེར་བོད་

འོག་ ་བ ད་པའོ།  །   

ལ་པོ་དེའི་མཆདོ་གནས་ ་ ་ བ་ག ང་ལས་ ེར་ ངས་ ང་བཞེར་ལོད་པོ་ཞེས་མཁས་ 

པར་ ོ་ ངས།  བ ན་པ་ ིམས་བ ངས།  ་དམར་མངོན་ ་འཕེན་ ས་པའི་མ ་ ལ་ཆེར་

ེས་ཙམ་ན།  ན་ཟང་ གས་ ལ་ཏ་པི་ ི་ཙས་ ེར་ ངས་ ི་ ེགས་པ་བ ངས་ ིར་གདམས་

པ་ཚག་ག མ་བ ན་ནས་ ོགས་ ོལ་ ས་མཉམ་ ་ ར་པའི་གཤེན་པོ་དེ་བ གས་ཤིང༌།  དེ་ལ་

ངོམས་རིང་ ེ་བས་ལོག་པར་ ་བའི་ ོ་ ར་བཏབ་ཙམ་ན།  གསེར་ ་ལན་གཅིག་འཕངས་པས་

ངོམས་ ི་དགེ་འ ན་ ་བ ་བ ག་པར་ ས།  དེ་འ ་བའི་ ས་ཚད་དཔག་ ་མེད་པར་མངའ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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བའི་དཔོན་གསས་དེ་ལ་ ལ་པོའི་ཁབ་ཆེ་བ་ ང་བཟའ་རིང་ནམ་མས་གསེར་ ེ་ ེ་བ ན་ལ་

ག ང་བའི་མཆི་མ་བ ེས་ཏེ་དམག་གི་ཤ་ལེན་ ་ཡིས་བ ག་པར་ ས་པས།  ེར་ ངས་ ིས་

གསེར་ ་རབ་འ ིང་ཐ་ག མ་མཆིས་པའི།  རབ་ ་ ་ཞེས་པས་ཁ་བ་ཅན་ ང༌།  འ ིང་ ང་ ་

ཞེས་པས་ཡར་ ང་སོག་ཀ་ ང༌།  ཐ་མ་ བ་ ་ཞེས་པས་ ལ་པོ་ཁོ་རང་ ང་བས་གང་དགའ་

ག ངས།  ང་བཟས་ ིག་ལ་འཛམས་ནས་ཐ་ ང་ ས།  དེ་ནས་ བ་ ི་གསེར་ ་ཚ་ག མ་

བཅད་དེ།  གཅིག་ནམ་ ི་ ོད་ལ་འཕངས་པ་ཡར་ ང་རིའི་ཤ་བ་ ་ལ་ཕོག་ནས་གཉིས་ཤི་ག མ་ 

རེངས།  གཅིག་ད ང་ལ་འཕངས་པས་ ན་པོ་རིའི་མཚ་ལ་ཕོག་ནས་མཚ་ ེམ།  ་ ོས།  གཅིག་

ཐོ་རངས་ལ་འཕངས་པས་ ལ་ ི་མཁར་ལ་བབ་ ེ་ ་མཁར་ ེ་ནས་ཉིལ།  ལ་ལ་གསེར་ ག་

ཕོག་ ེ་འཆི་ལ་ཁད།  ལ་ ོན་ཤིན་ ་ ེད་དེ་ཅི་ ་ཅིས་ཕན་ ེང༌།  ཞང་ ང་མཁས་པའི་ ་

ག་ཡིན་པར་ཤེས་ནས་ ེར་ ངས་གདན་ ངས་ ན།  ཁོ་རང་དབང་ཐོབ་པས་ ག་པོས་མི་

ག་ཐབས་ ིས་འབོད་པར་དགོས་ཟེར་ནས་བོད་མི་མང་པོ་དང་ར་ ང་ ོང་ ་ ིན།  ེར་

ངས་ད་རོག་ ང་མཚ་ ིང་ ་བ གས་པས་བ ོད་ཐབས་མ་མཆིས་ནས་བོད་པ་ མས་ ིས་ ་

བཤས་ཏེ་ ་ཀོས་ ་བཟོས་ནས་དོ་ ིང་ ་ ིན།  ེར་ ངས་མ་མཇལ་ཏེ་ཤེལ་ ི་ ེང་བའམ།  

ལན་རེ་ཤེལ་ ི་ ་ ་རེ་མཐོང་ ད་དོ།  ། ག་དང་གསོལ་བ་བཏབ་པས་དངོས་ ་མཇལ།  དེ་

ནས་བོད་ ་གདན་ ངས་ཏེ་ ལ་ ོན་ མས་ ིས་བ ་བ་དང་ཞེ་ས་ ས།  གསང་ཐིས་ ི་ཆོ་ག་

མཛད་ནས་ ལ་པོའི་གསེར་ ག་གསོས།  ོན་ཞང་ ང་གི་ ལ་པོ་བ ོངས་པའི་ ོང་ལ་རིན་

ཆེན་བ ་ག མ་གཞལ།  ཞང་ ང་གི་བོན་ མས་མི་བ བ་རང་ཁར་ ོད་ འི་ ིན་བཞག་ནས་

ེར་ ངས་ ་འ ལ་ ལ་ ིས་ ར་ལ་གཤེགས་སོ།  །ཞང་ ང་གི་བོན་མ་ བ་ཟེར་བའི་གཏན་

ཚགས་དེ་ཡིན།  དེ་ ར་བོད་ ་ ་མཆོད་པ་དང་འ ེ་བཀར་བའི་ ེར་ ོ་མེད་ཐབས་མེད་པ་

འགའ་ཞིག་མ་གཏོགས་བ ན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ལན་གཅིག་ བ་བོ།  ། ས་དང་བ ན་མོ་ལ་ནང་

དམེ་ ང་ངོ༌།  ། ལ་པོ་ཡང་ལོ་ ་བ ་ང་ ་ལས་འདས་སོ།  །   

གཉིས་པ་ཆོས་བ ན་ བ་ ལ་ནི།  ི་ ོང་ ེ་བཙན་ ི་ ས་ ་ ག་བཙན་པོ།  དེ་ལ་

ས་ག མ་ཡོད་པའི་ཆེ་བ་གཙང་མ།  འ ིང་པོ་ ང་དར་མ།  ག ང་པོ་ ི་རལ་པ་ཅན་ནོ།  ། 

ག ང་མེ་པོས་ ལ་ ིད་འཛན་པས་ཚ་ ོད་ལ་མངའ་ཐང་ཆེ་བར་ ང་ཡང་ཉི་འོད་བཀག་པའི་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
 
 

  ‐ 501 ‐

རི་ ེ་བཤིག་ཟེར་བ་མ་ ས་ནས།  འབངས་ཁེངས་ལོག་ ས་ཏེ་བ ོངས།  དར་མས་ ལ་ ིད་

འཛན།  ད ང་ལོ་སོ་ད ར་ལོན་པ་དང་བན་བ ན་ མས་ ིས་ ན་ ་ ོས་ནས་མེ་ ི་ཤེས་རབ་

གས་ ི་ ་བ བས་ན་ ལ་ ིད་འཕེལ་བ་འོང་ ས་པས།  ལ་པོ་རང་ ད་ག ག་ཅིང་སེམས་

གཤིས་ཤིན་ ་ག མ་པར་ཡོད་པས་དམག་མི་བ ་བཏང༌།  མེ་ ི་ ལ་པོའི་མ ན་ ་ ོན་ཏེ་

མཚན་ཆ་བ ན་ ང་མ་ཆོད་པས།  ང་ལ་ ་ཡི་ ོག་ཆགས་ ་ཞིག་གི་ལན་ཆགས་མ་གཏོགས་

མེད་པས་མཚན་ ིས་མི་འཆི།  ་བལ་ ེ་ལ་བཞག་ན་འཆི་ག ངས་སོ།  །དེ་ནས་ ་བལ་ ིས་

བཅིངས་ནས་བ ོངས་ཏེ།  ད ་དང་ ག་ཞབས་ ི་བོལ་བཞི་བཅད་ནས་ ལ་པོའི་མ ན་ ་

བཞག་པས།  ད ས་ ར་ ངས།  ག་གཉིས་ ིས་གར་བ ར།  ཞབས་གཉིས་ ིས་ ོ་འ བ་པས་

ལ་པོས་འ ོད་སེམས་ ག་པོར་ ེས་ཏེ་བན་དེའི་ད ེན་ ིས་ལན་དགོངས་ནས་བོད་ཁམས་

དམག་བ ས་ཏེ་བན་བ ན་ མས་ད ལ་ཐག་བཅད།  ་ཁང་ མས་ ེ་ནས་བཤིག  ཆོས་

མས་ ོད་དབང་མེད་པར་བཀག་པས།  ོམ་ བ་ལ་གཅེས་ ས་ཆེ་བའི་བ ན་པ་འགའ་ཞིག་

གིས་ཆོས་ཚན་ ་ཚགས་ ེར་ནས་ ོ་མོན་དང་མདོ་ ད་ མས་ ་ ོས་སོ།  ། ང་ཟད་མཐར་མ་

ིན་པའི་ ས་དེར།  ་ ང་དཔལ་ ི་ ོ་ ེས་ ོག་མདས་བ ོངས།  ཁོང་ཉིད་མདོ་ ད་ ་ ོས།  

དེ་ནས་ད ས་གཙང་གཉིས་ ་ ལ་ ིད་ཆོས་ ིད་གཉིས་ཀ་ བ་ ི་ ན་ཐག་ཆད་པ་བཞིན་སིལ་ 

ར་ ་སོང་འ ག  ར་ཨོ་ ན་མཚ་ ེས་ ོ་ ེ་གཙ་འཁོར་ ིས་ ོ་ ང་མདོ་ག མ་ན་གཏེར་

ཆེན་བ ་དང་གཏེར་ ན་ཇི་ ེད་ ས་པ་ མས་ ས་འདི་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་ནོ།  །དར་མ་ལ་

ས་ མ་བ ན་དང༌།  འོད་ ང་གཉིས་ཡོད་ ང་ནང་འ གས་ནས་ མ་བ ན་བསད།  འོད་

ང་གི་ ས་དཔལ་འཁོར་བཙན།  དེའི་ ས་ ིད་ ེ་ཉི་མ་མགོན་ནོ།  །དེའི་ ས་བ ་ཤིས་མགོན།  

དེའི་ ས་ ་ ་མ་ ང་ བ་འོད་ཡིན་ཏེ་འདི་ནས་བོད་ ི་ ལ་ ད་ཞེ་ ་ནས་ཆད་པའོ།  །   

ག མ་པ་ བ་པ་བ ོལ་ ལ་ལ་གཉིས།  རང་ གས་དང༌།  གཞན་ གས་སོ།  །དང་པོ་ལ་

གཉིས།   འ ལ་བ་བ ོལ་ ལ་དང༌།   ཟབ་གཏེར་བ ོལ་ ལ་ལོ།  །   

དང་པོ་ནི།  ལ་ ས་ ་ ག[ཏིག]བཙད་པོའི་ ས་ཙམ་ན།  མདོ་ ད་ ་ ་ཟི་གསལ་

བཟང་འགོག་པར་བ གས་པ་ལ།  སོག་པོ་ ེལ་ ག་ཅན་ ིས་བསམ་གཏན་ ི་ ོམས་འཇག་ ོང་

བས་དགོངས་པ་ ོལ།  ལ་ ིམས་ཕོག་ ེ་ ལ་མིང་སོག་ ོན་ ི་འབར་ ལ་ ིམས་བཏགས་སོ།  ། 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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་ཟི་ ་འཇའ་འོད་ལ་བ ེན་ནས་བདེ་བར་གཤེགས།  སོག་ ོན་ ིས་འ ལ་ ོབ་ ལ་བ་ག ག་

ད།  དེ་ནས་ག ག་ ད་ ལ་ ིམས།  དེ་ནས་ ་ཆེན་ ་ ར་དགོངས་པ་རབ་གསལ་ཏེ།  ེས་

་འདི་ནི་ ོད་ ལ་ ི་ ོབ་དཔོན་ཡིན་ཏེ།  ་ ོ་བོན་ ི་འ ལ་བ་བོན་པོར་བཤད།  ཉིན་ ང་

གས་ ི་ ད་ ེ་ གས་པར་བཤད།  ི་ ོ་ཆོས་ ི་འ ལ་བ་བན་དེར་བཤད་ཅེས་ཟེར་རོ།  ། ་

ཆེན་ ་ ར་ནས་གཉོས་བ ན་རིན་ ལ།  ན་དགའ་ ལ་ ིམས།  རིན་ཆེན་ག ག་ ད།  ་

ད་ ལ་ ིམས་ནས།  བཀའ་ ད་གཉིས་ ེལ་གཉོས་ལག་ ག་གམ་ ལ་ ིམས་ཡེ་ཤེས་ལ་

བ ད་པ་ནི་ ད་ གས་ ི་བ ད་ ལ་ལོ།  །   

ོད་ གས་ནི་ ོན་ཡར་ ང་འཕན་ཐང་ནས་ ོས་པའི་གཤེན་པོ་ མས་ ི་ ེས་ ་ ིན་

པའི་འཛ་བོན་དབང་ བ་སོགས་ ིར་འཁོར་ཏེ་ལ་ ོད་ ་འ ལ་བའི་གནས་ ེ་ མ་ཐར་ ་ ེས་ 

པའི་ཁོངས་ནས།  མཁོན་ག ང་དང༌།  ེ་བོན་འཕན་བཟང་དང༌།  གཉོས་ ི་དབང་ ལ་དང༌།  

ཐོ་གར་ཡེ་ ི་དང༌།  མགར་ ི་ཡེ་ཤེས་དང༌།  མཚ་བོན་གསེར་ ི་དང༌།  གསས་ ང་ ི་དང༌།  ་

བཟང་ ་ ག་སོགས་ནས།  ོད་ ི་དགེ་བ་དགེ་འཕན་དགེ་བཟང་ག མ་ལ་བ ད།  དེ་ནས་

གཉོས་ལག་ ག་གིས་ ང་གི་ ་ ་གདོང་ ་བོན་གཤེན་འཚགས་པའི་སར་ ོད་ ི་དགེ་ག མ་

དག་ལས་ ིམས་ ངས་པས།  ལག་ ག་མན་ཆད་འ ལ་བ་ ོད་ ད་གཉིས་པོ་ ང་གཅིག་ ་

སོང་ངོ༌།  །གཉོས་ ི་ ོབ་མ་ ེ་བ ན་ ོ་ཚང་དང༌།  ཤེལ་བ ན་ག ང་ ང་ ་ ད་གཉིས་སོ།  ། 

ོ་ཚང་གིས་ ་ཤ་ ང་གི་ ལ་མཚན་ལ་ཕོག  དེས་ ་ ོན་ཉི་མ་ ལ་མཚན་ལ་ཕོག  དེ་ནས་

ཆད་པའོ།  །ཤལེ་བ ན་ ིས་ ར་བ ན་ག ང་ ང་ ལ་ཚན་ལ་ཕོག  དེས་ད ས་ ི་མཚ་བ ན་

ནམ་མཁའ་ ལ་ཚན་དང༌།  ག ང་བ ན་ཇོ་ག ང་གཉིས་ལ་བ ད།  མཚ་ག ང་མཁན་ ོབ་

མ་གཉིས་ ིས་ ེ ་དམ་པ་དགོངས་མཛད་ལ་བ ད།  དེས་མེ་ ོན་ཤེར་འོད་ལ་བ ད།  མེ་

ོན་ ིས་ ོད་ ད་ ི་འ ལ་བ་ ན་གཅིག་ ་བ ས་ནས།  མདོར་བ ས་དང༌།  ན་བ ས་

སོགས་བ བ་ ་ ་མ་དང་བཅས་ཏེ་གཤེན་ ོན་ནམ་མཁའ་ལ་བ ད།  དེ་ལས་ ་དང་གཤེན་

གཉིས་ལ་འ ལ་བ་བ ད་དེ།  ་ ད་ནི་གཡོར་པོ་མེ་དཔལ་ ིས་ ེལ་ནས་གཡས་ ་དབེན་ས་

ཁར་དར་བའོ།  ། ིས་ ་ ན་མ ེན་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན་ ིས་འ ལ་བ་གསལ་ ེད་མཛད་དེ་

བ ན་པ་ཉི་ཟེར་བཞིན་ ་ ས་པ་འདི་ཀའོ།  །འོན་ ང་ ་ ་གཤེན་ག མ་ལ་འ ལ་བ་ ི་དར་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ི་བ ད་ ལ་ཐ་དད་དེ་ཡོད་ ིད་ ང༌།  ་ཤའི་འ ལ་ ད་འདི་ཉིད་མཚན་ཉིད་ཚང་བར་

འ ག་པས་ཁོ་བོས་ཚད་མར་བ ང་ངོ༌།  ། 

གཉིས་པ་ཟབ་གཏེར་བ ོལ་ ལ་ནི།  གཏེར་ ི་ ་བ་ད ས་གཏེར་ཡིན་ཏེ།  དེ་ཡང་བོད་

ལ་དཔལ་འཁོར་བཙན་ ི་ ས་ཙམ་ན།  བསམ་ཡས་ཀ་མའི་ ང་ནས་ ིས་པ་འགའ་ཞིག་གིས་

མེ་ གས་འཚག་པར་མཐོང་བས།  དེ་ ེས་འདར་བན་ ིས་ ག་ ་ ར་པ་ ་སོགས་ ག་ ོར་

བ ག་པའི་བོན་འགའ་ཞིག་ ེད་ ང༌།  དྷ ་ ས་བཀའ་བ ོན་མཛད་ནས་ཤོར།  འ ལ་ནོད་

ས་པས་ ར་ཡང་གནང་བར་ གས།  མཐའ་བཞིའི་འ ག་གསས་སོགས་ལ་རིམ་ ིས་བ ད་

ཟེར།  གཙང་བན་འ ིང་རིང་དང༌།  ང་པོ།  མ་པ་ག མ་ ིས་ཡེར་པའི་ ོང་ནས་ ངས་པའི་

གཏེར་ཁམས་ཆནེ་མཚན་བཟང་ཅན་དང༌།  ཁམས་ ང་པོད་བཞི་མ།  མ་དག་ ས་པ།  གབ་པ་

ཞང་ ད་མ།  ལོ་པཎ་ད ་ འི་མཆོད་ ེན་ ི་ ད།  ོ་བོ་ ོང་པོ་ད ་འ ས་སོགས་ནི་མཚ་

ག ང་མཁན་ ོབ་ མ་གཉིས་ལ་བ ད་དོ།  ། ོན་ ང་བཞེར་ལོད་པོས་ངོམ་ ི་འ ས་ ེ་ ་ཡིས་

བ ག་ ས་ ང་ ེ་བ ན་པ་གཅིག་ ར་ ས་ནས་ད ས་ ་འ མས་པས་མདོ་ ེ་བཞི་དང་ གས་ 

ེ་ད ་ལ་སོགས་བསམ་ཡས་ ར་ ོད་ ིང་གི་གཏེར་ མས་ཐོན་ཟེར་རོ།  །གཞན་ཡང་ཨ་ཙ་ར་

མི་ག མ་ ིས་མངོན་པར་རོལ་པའི་ ད་དང༌།  ོགས་ཆེན་ཡེ་ ི།  མདོ་ ེ་ཉི་ ་པ།  རིག་པ་ ེ་

འ མ་སོགས་ད ས་གཏེར་མང་བ་ཐོན་ ང་འགའ་ཞིག་ བ་པར་མངོན་ནོ།  །དེ་ཙམ་ན་ ན་

པའི་ ལ་པ་ ེར་ ོན་ ོ་བོས་ད ས་གཏེར་ལ་ ོད་པས་ཐོག་དམར་དངོས་ ་འཕེན།  སེར་བ་

མ བ་མོས་འ ིད།  ས་ ལ་ ི་ གས་པ་ཆེན་པོར་ཐོབ་ ེ།  དེའི་ཞབས་ ་བཀའ་བ ད་མི་ལ་

རས་པ་ག གས་ནས་ཐོག་སེར་མ བ་ ིད་ ི་མན་ གས་བ བ་པས་ད ས་གཏེར་ཆ་གཅིག་ཉམས་ 

ད་དོ།  །དེ་ནས་ ང་བོན་ ་གཉན་ཞེས་ ་བས་ལོ་ག མ་ཟས་ ངས།  ལོ་ག མ་གཉིད་ ངས་

པ་སོགས་དཀའ་བ་ ་མས་ཚ་དབང་རིག་འཛན་དངོས་ ་མཇལ་ནས་གཏེར་ ི་དངོས་ བ་ཐོབ་

པ་སོགས་ད ས་གཏེར་ལགས་སོ།  །དེ་ཡང་གཏེར་ ན་ ི་ ་བ་ ེ་བ ན་ ོ་ཚང་འ ག་ ་ཡིན་

ཏེ༑  ཁོང་གཤེན་ཚད་མེད་འོད་ ན་ ི་ ལ་པ་ཡིན།  ནམ་པ་ ོང་གི་རིགས་ལས་མཆེད་པའི་

ཡབ་ ོ་ཚང་གསས་མཁར་གཉན་དང༌།  མ་དར་བཟའ་ ོན་མ་གཉིས་ ་འ ངས།  དེ་ཡང་

ཡར་འ ོག་ ག་ ང་ ་ ས་ ད་པར་འཕགས་པ་མེ་ཕོ་འ ག་གི་ལོར།  ག་ འི་བཅོ་ འི་ ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ོ་ལ་བར་ ང་ ་འ ོ་བའི་འ ག་ཞིག་གིས་ག ང་ ན་པ་ཐང་ག མ་བ གས་ནས་འ ངས།  

དེ་ལ་ཞང་ ང་གཤེན་པོ་ཐོག་གསས་དབང་གིས་ ེན་འ ེལ་བ གས་ནས་མཚན་ ལ་ ་འ ག་

ར་གསོལ།  ཡ་མཚན་ཅན་ ི་ ལ་ ་དེས།  ང་སེམས་གབ་པའི་ཚག་དོན་མ་བ བ་པར་

མ ེན།  ད ང་ལོ་བ ་ཙམ་ནས་ར་ གས་ ་ཆེན་ ི་ ང་ ་སེམས་ ོགས་ ི་བོན་ མས་གསན།  

ད ས་ ི་མཁན་པོ་གཉོས་ལག་ ག་གི་ ང་ ་བ ་ག མ་ནས་ ིམ་ ངས་རབ་ ་ ང༌།  དེ་

ནས་ ང་ ག་ ང་ ་དགོངས་པ་ལ་བ གས་པའི་ཚ།  ་ ས་ཀེང་ཙ་ལེན་མེད་ ིས་པའི་ ལ་

་མཇལ་ནས་ ་འ ལ་ ི་ ང་པ་ ིན་པས་ཐོགས་མེད་ ི་ ་འ ལ་ཐོབ།  གཏེར་ ི་ ང་བ ན་

གནང་བ་ནི།  མ་ཐང་ཤེལ་ ི་གསང་ ག་ །  །ཐ་རམ་ གས་ ི་ མ་ ་ནང༌།  །ག ང་ ང་བོན་

ི་གཏེར་མཛད་ཡོད།  ། ོད་ལས་ཅན་ཡིན་པས་དངོས་ བ་ལོངས།  །ཞེས་ག ངས་པས་ཟར་ ི་

ག་ ་ཤེལ་ ོ་ ེལ་བའི་ལམ་ ་བ ད་པས་བོན་ ི་ཟབ་གཏེར་ཐོན།  དེ་ཡང་བ ན་པ་ འི་

དཔེ ་ཙ་སོགས་དཔེ ་ཙ་ མ་པ་ག མ།  ཞི་བ་ ་ ག་ལ་སོགས་ ག་ ད་བཅོ་བ ད།  གཤེན་

་མཚན་བཅས་མཚན་མེད།  དབང་གི་ ང་མོ་དམར་མོ།  དབལ་མོ་ལས་ ི་ཐིག་ལེ་ ོག་གི་སེག་

གདར་ཆེ་ ང༌།  གཉན་ ི་ ིང་བཅོས་དཀར་ནག  གཉན་ ེ་གོང་ ོན་ ི་ ི་ བ།  ཨ་མ་ ེད་

དེའི་ནང་ བ་ལ་སོགས་ཟབ་གཏེར་བསམ་ ིས་མི་ བ་པ་ཞལ་ ེས་ ང༌།  ོན་མ་ མ་ག མ་

དང་ངན་ གས་ ི་ ོར་ མས་ ས་ལ་མ་བབ་པས་ ར་ཡང་འ ོང་གི་ར་ཅོར་བ ག་ནས་གཏེར་ 

་ ས་ག ངས།  དེའི་ ེས་ ་འཕགས་ ལ་ནས་དམ་པ་ ་གར་ཟེར་བའི་ བ་ཐོབ་དེ་བོད་ ་

ལན་ག མ་ཕེབས་པའི་ ་རེས་ལ་མངའ་རིས་ ོགས་ ་ ོན།  ེ་འ ག་ ག་ ང་ལ་བ གས་ ས་

བ་ ོགས་ནས་འཇའ་འདོ་དཀར་པོ་ཞིག་ ང་བ་ལ་ གས་འ ིག་ ེས་ཏེ་ལ་ ོད་ནས་ཡར་ཕེབས་ 

པས་དམ་པ་དེར་བ གས།  མཐའ་ཡི་ཨ་ཙ་ར་འདི་ལ་ ་དགོངས་ནས་མཇལ་འ ད་ ས་ཏེ་

ེད་ ི་ཅི་ཤེས་ ིས།  ངས་ ག་བ ལ་ཞི་ ེད་ཤེས་ཟེར།  དམ་པ་ན་རེ།  ོད་ ིས་ཅི་ཤེས་ ིས་

པས།  ངས་ ང་ ་མང་པོར་ ོ་ཤེས།  ་མ་གཅིག་ ་ ིལ་ཤེས་ག ངས།  འོ་ན་ ་མའི་མངོན་

ཤེས་ཞིག་ཐོན་ཅིག་ག ངས་པས།  བལ་བོད་གཉིས་ ི་ས་མཚམས་ ག་སེང་གེ་གནམ་ལ་མཆོངས་ 

འ འི་ ེ་མོར་ ོན་ནས།  ་ག ་འ ག་འ ིལ་པ་ལ་བཅིབས་ཏེ་ནམ་མཁའ་ལ་ ར་ ་དང་

བཅས་ཡར་འ ར།  ས་གཞི་ལ་ ི ་བབ་པ་བཞིན་མར་བབ།  དམ་པས་ངོ་མཚར་ཆེ་ག ངས་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ནས་ ་བ ན་ ི་མཁའ་ལ་ ིལ་ ང་བཅས་ཏེ་ ོ་ ན་གཅིག་ ་བ གས་སོ།  །དེ་ནས་ཁོང་ མ་

གཉིས་ གས་ཡིད་གཅིག་ ་འ ེས་ནས་ཞི་ ེད་ ི་གདམས་པ་བ ར་ཏེ་ཡར་འ ོག་ ག་ ང་ ་

ིར་ ོན།  ཉིན་གཅིག་ཚགས་འཁོར་ཞིག་མཛད་དེ་ཚགས་ལས་ མས་ཚར་ཙམ་ན།  དམ་པས་

ཚགས་ ི་ཡོ་ ད་ མས་ ེར་ནས་ནམ་མཁའ་ལ་ ་བཞིན་ ་འ ར་ནས་ ོས།  འ ག་ ས་ ་ལ་

ཆིབས་ནས་བར་ ང་ལ་དེད་དེ་དམ་པ་བཙར་ ིས་བ ང༌།  དེ་ནས་ཞལ་འ མ་ ་ ་ ་གདན་

ལ་བ གས་ཏེ་དངོས་ བ་ ངས།  ཡང་རེས་ཤིག་ ་དམ་པ་ལ་ཨོ་ ན་ ི་མཁའ་འ ོ་ག ་ལོ་མ་

་བས་ ག་ ་མ་མཛད་ཅིང་ཡོད་ཙམ་ན།  ང་ཟད་མ་མཉེས་ནས་སེང་ ག་ཅིག་ ་ ལ་ཏེ་ཨོ་

ན་ ་ ོས།  འ ག་ ས་མ ེན་ཏེ་དམ་པ་ལགས་ ་ ོམ་ ོད་ག མ་ཅི་གདའ་ག ངས་པས།  

་ ོམ་ ོད་ག མ་ག ་ལོ་མའི་ ེས་ ་སོང་ག ངས།  འོ་ན་མ་མཉེས་སམ་ ས་པས།  ཐབས་

ཤེས་ ལ་བས་མ་མཉེས་ག ངས།  དེ་ནས་ ེ་འ ག་ ་ ང་ཞིག་ ་ ལ་ནས་ནམ་འཕང་ བས་

ིས་གཅོད་པས།  ག ་ལོ་མ་ཨོ་ ན་ ་ ང་མ་ ེབ་པའི་བར་དེར་ ང་གིས་ ེར་མོས་སེང་གེའི་

ག ་རལ་ནས་བ ང་ ེ་ ིར་ ིད་ནས་དམ་པའི་ ་ ོམ་ ོད་ག མ་དང་ག ་ལོ་མ་འདི་རེད་དོ་

ག ངས་པས་དམ་པ་མཉེས་སོ།  །དེ་འ ་བའི་ ་འ ལ་ ི་ ེད་མོ་དང་དགོངས་པ་བ ར་བའི་

ལོ་ ས་མང་ ་ ང་ངོ༌།  །ཡང་ ེ་བ ན་འ ག་ ས་ཞལ་གདམས་མང་ ་ག ངས་ ང་ ན་ ི་

ིང་པོར་བ ས་པ་མཛ་མོ་ཞིག་གི་དོན་ ་རབ་ ང་བ་འགའ་ལ་ག ངས་པ།  ིན་ བས་རང་

གི་སེམས་ལ་ ས།  ། ིན་པ་ད ལ་ཕོངས་ མས་ལ་ཐོངས།  །བཟོད་པ་ ོ་ག མ་ཅན་ལ་ ོམས།  ། 

ིང་ ེ་མ་ ས་པ་ལ་བ ེད།  ། ས་ངག་ཡིད་ག མ་དགེ་བ་ མས།  །རང་བས་གཞན་ ི་དོན་ ་

ོད།  །ཅེས་པ་ནི་ ལ་ ་འ ག་ འི་ཞལ་བཏོན་ཞེས་དགེ་ ོང་ མས་ ིས་ ིང་ཏིག་ ་འཛན་

ནོ༑  ༑དེ་ ་ ར་ ་འ ལ་ཉི་ ་ ་ ་སོགས་ མ་ཐར་དཔག་ ་མེད་དོ།  ། ་ཚའི་ ད་ཙམ་ན་ 

ེ་བ ན་ ི་ཞལ་ནས།  ང་འ ང་བ་བཞི་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པས་ད་རེས་ ི་ ེ་བ་འདིར་ ་ ས་

བཞག་ནས་རོ་བ ེག་ཟེར་བའི་ ་བ་ བ་ བ་དེ་མི་ ེད་ག ངས་ནས།  ན་བཟའ་པད་ལོ་རིས་

ག་ ་ལ་གསོལ།  པད་ཆ་པད་ ག་ ག་ལ་བཀལ།  ཧོས་ ་གསིལ་བ་ ག་ན་བ མས།  ཨ་

དཀར་ས་ལེ་ཞལ་ནས་ག ངས་ཏེ་མཆོད་ ེན་ལ་བ ོར་བ་མཛད་ ིན་ཞབས་ས་ལ་མི་རེག་པར་

ཇེ་མཐོ་ཇེ་མཐོ་མཁའ་ལ་བ ད་ཙམ་ན།  ིང་མོ་ ོ་བ ན་མས་ན་བཟའ་ལ་འཇས་ཏེ་ང་ཡང་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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གས་ ེས་འཛན་པར་ ་ ས་པས།  དེའི་ ིབ་ ིས་ ་ས་ལ་ཕབ།  ིང་མོ་དེ་མིན་ན་དེ་ཉིན་

རང་ ་ ས་མ་ ང་ནས་འོག་མིན་གནས་ ་གཤེགས་པར་ཡིན་ནོ།  ། ེ་འ ག་ལ་བ ན་འ ོར་

ཕན་པའི་ ོབ་མ་མང་བར་ ང་ཡང༌།  གས་ཆེ་བ་ ེ ་ ་རི་གཉེན་པོ།  འ ལ་བ་ཕོག་པའི་

ོབ་མ་ ་ཤ་ ང་གི་ ལ་མཚན་དང༌།  ལ་ ོད་འོལ་ ོམ་ ལ་མཚན་གཉིས།  ཞལ་མ་མཇལ་

ཡང་ ིན་ ིས་བ བས་པའི་ ོབ་མ་དགོངས་མཛད་རི་ ོད་ཆེན་པོ།  དད་པ་དང་ ན་ཅིང་ ་ལ་

ན་ ་འཁོར་བའི་ ོབ་མ་ ོ་བ ན་མ་དང༌།  དབང་གི་ ལ་པོ་།  ོན་པ་ ོ་ཚ་དབང་ མས་

ཡིན་ནོ།  ། ་ཚའི་ཚད་ ང་ ོན་པ་ ོ་ཚ་དབང་ལོ་ཉི་ ་ ་བ ད་ལོན་ ས་ ེ་འ ག་ལ་ད ང་

ལོ་ ་ལོན་ ས་པས་བ ན་ ་ ་ །  ོ་ཚ་དབང་བ ན་ ་ ་ ་ལོན་ ས་ ་ཡལ་བས་མི་ལོ་

བ ་དང་ཉེར་གཉིས་བ གས་པར་འ ག་གོ  །དེ་ ར་བ ན་པ་ ི་དར་ ི་ཁོངས་འདིར་འ ོ་

བའི་དོན་མཛད་པའི་ ལ་ ་ ་མ་ཞིག་ ོན་ཡང་ ་འ ལ་དང་ བ་ གས་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་ ེ་

བ ན་ ོ་ཚང་འ ག་ ་ཡིན་ནོ།  ། 

དེ་ ར་གཏེར་ ི་ ་བ་ད ས་གཏེར་དང་ ེ་འ ག་ མས་ཡིན་མོད་ ང༌།  གཏེར་ ི་གཙ་ 

བོ་ ོ་གཏེར་དང་ ང་གཏེར་ཡིན་ཏེ།  འདིར་གཤེན་ ི་ག ང་རབས་ལས་བ མས་ནས་ ོ་གཏེར་ 

ི་ཐེམ་ ང་མདོར་བ ས་བ ོད་པ་ནི།  ད ་རིགས་ ལ་བ་གཤེན་རབ་ ི་ ས་གཤེན་ ་ཀོང་ཚ་

དབང་ ན་ ི་ག ང་ ད་བོད་ ་ གས་པ་ལ།  བོན་ཆོས་དར་ བ་ ི་ ས་ ་བན་དེ་ ིང་མའི་

ཆོས་བ ད་ཅན་ ་ ར་ནས་མདོ་ ད་ཧོར་ ི་ ལ་ ་མཆེད།  གཤེན་ཚང་དང་གཤེན་ཚ་ ེ་མི་

ེ་གཉིས་ ་ ེས་ ང་ཟེར།  དེ་ནས་མེས་པོ་བ ་གསལ་ འི་ ལ་པོ་དང༌།  ི་མོ་ ་ ལ་བ ན་

མོ་གཉིས་ཤར་ཙང་ཀ་མཚ་ ོན་ནས་ཅོག་རོ་འ ིག་མཚམས་ ་ ིན་ནས་ཆགས།  དེ་གཉིས་ལ་

ས་མི་གཡོ་མགོན་པོ།  དབང་ ག་མགོན་པོ།  ོ་ ེ་མགོན་པོ་ག མ་ ང༌།  མི་གཡོ་མགོན་ ི་

བོན་ ི་ ་ ིང་ཞིག་ ང་བ་ལ།  ས་དཔལ་མགོན་གསས།  འ ག་གསས།  ོད་གསས་དང་

ག མ་ ང༌།  དཔལ་མགོན་གསས་ ིས་ཞང་པོ་རབས་ཆད་ ི་ ལ་བ ང་བས་བོན་ ད་ ་སོང༌།  

དེ་ལ་ ས་ ་དགའ།  ་ ེག  གེ་ཁོད་དང་ག མ་ ང༌།  དེ་ཡང་ ་དགའ་ནི་ ལ་ ་ ོ་ཚང་

འ ག་ ་ད ང་ལོ་བཞི་བ ་ཞེ་གཅིག་ཙམ་བཞེས་ནས་མེ་ཕོ་ ེ འི་ལོ་ལ་ ་འ ངས།  ་ བ་

ཡེ་ཤེས་ ིང་པོའི་ མ་ ལ་ཡིན།  ང་ནས་ ིང་ ེ་ཆེ་ཞིང་ཐབས་ལ་མཁས་པ།  འ ི་ ོག་ལ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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སོགས་ ་ཡི་བོན་ མས་མ་བ བ་པར་མ ེན།  ད ང་ལོ་བ ་ག མ་ལོན་ ས་མཐའ་ ང་གི་

ག་ལ་ ་བ་འཚལ་ ་ ིན་པས།  ནམ་མཁའ་ནས་ག གས་མེད་པའི་ ་ཞིག་ཐོས་ཏེ་གཤེན་ཆེན་

་དགའ་བོན་ ི་དངོས་ བ་ ིན་ན་ཨེ་དགོས་ཟེར་བ་ ང༌།  ག་གི་གཤོང་ཐམས་ཅད་མར་

ས་གང་ནས་འ ག  དངོས་ བ་ཡིན་ མ་ནས་ཕ་མ་ལའང་གསང༌།  ག་དཀར་དེ་ ་ ོད་

དགོངས་ ང་ཉེ་བར་མ་ཐོན།  དེ་ ས་ ་མཆེད་ ་ ེག་ད ས་བསད་པས་གཉེན་ ི་ཁ་མ ་

སོགས་ ོང་ནས་ལོ་བཞི་ ར་སོང༌།  ད ང་ལོ་བཅོ་བ ད་ལོན་ ས་ ེ་ནད་ ེ་ནག་ཡེ་མ ེན་

ད་པ་དང་ཕོ་ཤེད་འ ན་ཏེ་ས་ཕག་ཉི་ ་ ར་ནས་ ས་གདང་བ ་གཅིག་ལ་འཛགས་ ང་ཐོག་ 

ཁར་ཐོན་ལ་ཁད་འ ེལ་ཏེ་ ེད་ཚགས་ ད་ནས་ ར་པོར་སོང༌།  ར་བའི་ཚད་ནི་ ་ལ་ཆིབས་

ས་ཨོག་མ་ ་ ་ལ་ ག་པས་ ལ་མི་ལ་ལས་གཤེན་ ར་ ་འབོད་དོ།  ། ག་དཀར་མར་ ས་

གང་བའི་གནས་དེར་ ོད་ ་མ་ ང་བའི་ཉམས་ཆག་ཡིན་ག ངས།  བ ་ད ་ལོན་ ས་འ ིག་

མཚམས་མཐའ་དཀར་ ་གཡའ་མའི་ ིལ་པོ་རང་ཤོང་ཙམ་ཞིག་ བ་ནས་ར་ཤག་ ་ཆེན་ ང་

་ག ང་ ང་ཞི་ ས་ ོ་ ས་གཉིས་དང༌།  ཨ་ ་ ག་ཐག་གིས་མཛད་པའི་མཆོད་གཏོར་ཤོག་

ཅིག་མ་ མས་ ས་ནས་ བ་པ་མཛད།  ཉི་ འི་ལོ་ལ་ན་ག་བཟའ་དཔལ་ ོན་ཁབ་ ་བཞེས།  ལོ་ 

་ ི་དེ་ལ་ ད་མེད་ནག་མོ་རལ་པ་ཅན་དང༌།  ེ ་ག ་ཡི་ ར་ ད་ཅན་དང༌།  ་མོ་དར་

དཀར་ ི་ལ ་ཅན་དང༌།  བོན་པོ་ ག་ ག་ ་གཤང་ཅན་སོགས་ ི་ཉམས་སོད་མཚན་ གས་ 

ཅི་རིགས་པ་ ང༌།  རེས་ཤིག་ན་ ད་མེད་དཀར་དམར་དར་དཀར་ ི་ལ ་གོན་པ་བཞིས་འ ག་

ང་སེང་གེ་ ག་དང་བཞི་ལ་བཅིབས་ནས།  གཤེན་ ར་བོན་ ི་དངོས་ བ་ ིན་ན་ བ་བམ།  

བ བ་ན་ ོག་ཤེས་སམ།  བ ན་ན་ ོམ་ ས་སམ་ཟེར།  འོ་བ བ་ན་ ོག་ཤེས།  བ ན་ན་ ོམ་

ས།  བོན་ ི་དངོས་ བ་ཡོད་ན་ ོལ་ཅིག་ ས་ཏེ་ཇ་ ད་དང་ཞོ་ ད་ ངས་ནས་མཆོད།  དེ་

ནས་ཤེལ་ ི་ ར་པ་སོར་བཞི་བ་འདི་ ེར་ལ་དངོས་ བ་ ངས།  ལོ་བ ོར་གཅིག་ ་གསང་ཟེར་

ནས་མཁའ་ལ་ཡལ།  ར་པ་ལ་བ ས་པས་གཏེར་ ི་ཁ་ ང་གསལ་བར་ ང༌།  ཁ་ ང་བཞིན་ 

་བ ོས་པས་ཕ་ཝང་ ་བཞི་ཤེལ་དང་མཚལ་ ིས་ག ང་ ང་ ིས་པ་ཞིག་འ ག་པས་བ ོག་

མ་ བ་ནས་ཇོ་མོ་དཔལ་ ོན་བཏང་ ེ་ ་བོ་ལ་ཏོག་ཙ་ ེར་ནས་ཤོག་ཅིག་ ས།  གེ་ཁོད་ ང་

ཡང་བ ོག་མ་ བ།  དེ་ནས་ཁ་བ་དང་ ང་དམར་ཆེན་པོ་ ང་བས་བཞག  དེ་ བ་ ད་མེད་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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དམར་ ག་འཇིགས་ ་ ང་བ་ཞིག་ ོན་ནས་བཀའ་བ ོན་མཛད།  གེ་ཁོད་གཟའ་མིག་དམར་

ི་ ལ་པ་ཡིན་པས་མ་འ ིད་ཟེར།  ིར་ནང་ ་རེ་མཛད་དེ་འདི་འ འི་ ག་ལ་གཏེར་ག་ལ་

ཡོད།  ཏོག་ཙ་ཞོག་ལ་ ་བོ་སོང་ ས་པས།  གེ་ཁོད་མ་དགའ་ནས་མགོ་གཏེར་མགོ་བ།  ཁ་གཏེར་

ཁ་བ།  ལག་པ་གཏེར་ལག་པ།  ོད་ལ་བོན་གཏེར་ལས་ཟན་གཏེར་ཞིག་ ང་ན་མཁོ་ཆེ་བ་

འ ག་ཟེར་ནས་སོང་ངོ༌།  །དེ་ནས་མེ་མོ་ ལ་ ི་ལོ་ད ན་ ་འ ིང་པོའི་ཚས་ཉི་ ་བཞི་བའི་

ག གས།  ར་མ་ འི་ཉིན་མོ་ཉི་ཤར་ནས་ ོག་པས།  དང་པོ་ ོ་བ་ ག་ནག་འགའ་ ང༌།  དེ་

ནས་སོལ་བ་མང་པོ་ ང༌།  དེ་ནས་ཕ་ ོང་ ་བཞི་ཞིག་ ང༌།  དེ་བ ོག་པས་ཁམ་པ་ ོན་པོ་ཞིག་

ང༌།  དེ་ ིང་ཕ་ ོང་ ་བཞི་མཚལ་དང་ཤེལ་ ིས་ག ང་ ང་ ིས་པ་ཞིག་གདའ།  དེ་བ ོག་

པས་ ོ་ཡི་མཆོད་ ེན་བཞི་གཤིབས་ནས་འ ག  དེ་ ངས་པས་ ག་ ག་རང་བཞིན་ ིས་གསལ་

བའི་ད ས་ ་ད ིལ་འཁོར་ཞིག་གི་ ེང་ན་ ་ མ་མདའ་དར་ ིས་བ ན་པ་ ་འ ག  མཐའ་

ན་ད ག་པ་གཅིག་དང་ གས་ ར་ཞིག་གདའ།  ང་ཤིང་ཡི་གེ་ ིས་པ་མང་ ་འ ག  ག་དེ་

ན་ ོ་བ་ ་བཞིའི་ ོ་ལ་ག ང་ ང་དང་རིན་ཆེན་ ིས་པའི་འོག་ ་ས་ ིན་ ི་ཞལ་བ་ལ་ ག་ ེས་ 

ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་གདའ།  ད ིལ་འཁོར་ ི་ཤར་ནས་ ང་ཤིང་ཞིག་ ངས་ཏེ་བ ས་པས།  

མ་དང་པོ་གཉིས་ན་ཉི་ ི་ ་ ན་ ི་འ མ་དང་གཏན་ཚགས་ ས་པ་ཡོད་ཟེར་བ་འ ག་ ང་

མ་བ གས་ནས་བཞག  ང་ནས་གཅིག་བ ས་པས།  ོ་དཀར་བ ན་པ་ བ་པ་དང་བར་ ི་ལོ་

ངས་ཡིག་ ་འདི་ནས་བཤིག  ག ང་ ང་དང་རིན་པོ་ཆེ་ད ིལ་འཁོར་འདིའི་ ེང་ ་ཞོག  

ག་ ེས་ ོང་ ང་གི་ཡིན་པས་དབང་ ས།  ནང་ ་འཇིགས་པའི་ག གས་ ང་ན་ད ག་པ་

འདི་ ོབས།  ལ་ག གས་ལ་ གས་ ར་འདི་ ན།  བས་འདིར་བར་ཆོད་ལ་འཛམས་ཟེར་

འ ག  དེ་ནས་དར་ ས་འ ང་ ལ་སོགས་ ང་བ ན་འགའ་ཡང་འ ག  དེ་ནས་ ོ་བཤིག་ ེ་

ནང་ ་ ོན་པས་འཇིགས་ ་ ང་བའི་ ་ཅི་རིགས་ ོག་པ་ལ།  ད ག་པ་དེ་བ བ་པས་འགའ་

ཞིག་འོད།  འགའ་ཞིག་ཟ་ ག  འགའ་ཞིག་ ན་ ོང༌།  འགའ་ཞིག་ ལ་ ་སོང༌།  དེ་ནས་ ལ་

ཆེན་པོ་མིག་དམར་ ིག་གེ་བ་ཞིག་གིས་ད ིལ་འཁོར་ལ་བ ོར་འ ག་ན་ གས་ ར་དེ་བ ན་

པས་ ང་ ར་དང་བཅས་ཏེ་དར་ ག་ ་སོང༌།  དེ་ནས་ལེགས་པར་བ ས་པས་ ག་ ག་ ་བཞི་ 

ང་ ར་དཀར་བའི་ གས་ ་ ན་ནར་མོའི་ ེང་ ་ཤིང་ ་བའི་ མ་གཉིས་གཉིས་བ ིགས་པས་ 



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
 
 

  ‐ 509 ‐

བ ་ ག་ལ་ མ་ ་སོ་གཉིས།  ཡ་མེད་པ་གཅིག་དང་སོ་ག མ་འ ག  ད ས་ ་ད ིལ་འཁོར་

ཆེན་པོ་ལ་གནམ་ ན་དང་མཆོད་ ས་མང་པོ་བཤམས་ནས་འ ག  མ ན་ ་འཇིགས་ ང་གི་

ག གས་བ ན་ མས་བཀོད་པར་ ང༌།  ཤར་ བ་ ི་ གས་གཉིས་མལ་ས་ཆེན་པོ་རེ་ལ་ ག་

གཡག་གི་གཟིག་ གས་ ི་ ས་ ད།  མལ་ ་ད ི་ ལ་རེ།  ས་ལ་ ་ཆེན་པོ་རེ་ད ངས་ནས་

འ ག  ས་དེར་ ི་ནས་ར་ ག་གིས་ ད་འདོན་ ང་ ང་བས་ན་བཟའ་ མ་གཉིས་ ི་ ེང་ ་

བཞག་ནས་ ི་ལ་ ོན་ཡང་ར་ ག་མི་ ང༌།  ཡར་ལོག་པས་ན་བཟའ་བཞག་པའི་ མ་གཉིས་

དང་ ག་གིས་རེག་པའི་ ས་ མས་མ་གཏོགས་ ོ་དཀར་ ་སོང་འ ག  གཏེར་ཤོག་གཞན་པ་

འགའ་བ མས་ ང་ ི་ལ་ ེབས་ ས་འ ར་སོང༌།  ག་ ག་ ང་གཏེར་ ང་ཞིག་ལས་མི་ ང༌།  

དེའི་ བ་མོ་གཏོར་ཚགས་བཏང་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་མི་ནག་གི་ཚགས་དང་ ད་མེད་ནག་

མོ་ཞིག་ ང་ ེ།  ངེད་ ི་དེ་ཚ་མ་ ེར།  འདོད་ན་ ག་དཀར་མོ་མཚལ་མིག་དང༌།  གཡག་དཀར་

པོ་མདོ་ཁམ་ ེན་ ་ གས།  འ ང་ ས་མཚལ་ ི་ཐིག་ ན་ཅན་ ིན་ཟེར།  ་མ་ད ང་ལོ་ཉེར་

གཉིས་ཐོག་ མ་གཉིས་ ི་གཏེར་ཤོག་ཞལ་ ེས་ནས་ ིས་པས་དང་པོའི་ ས་ ་མེ་ བ་ བ་ ་

འབར་འ ག  ་མ་ ོར་ ོན་ ལ་ ་ ིས་པ་ཞིག་གིས་གཏེར་ཤོག་ལ་བ ས་པས་མིག་གཉིས་

ར་ ིས་ ད་ ད་དོ།  ། མ་གཉིས་ ི་ནང་ན་ཁམས་བ ད་ ོང་ ག་བ ་པའི་འ མ།  ད་ ་

ང་བའི་མཆོང་འ མ་ མ་པ་བཞི།  ིད་པའི་མཛད་ གས་ཆེན་མོ།  མ་དག་ མ་ ི་ ིན་

ལས།  ཐང་མ་འོད་ ལ་ ི་མཆོད་གཏོར།  ཏི་ཀ་བཅས།  ་ ་ འི་ ག་ །  ་ ་ཤོག་གཅིག་མ།  

ན་ ང་ ་བའི་ད ིལ་འཁོར།  ན་རིག་གི་ ིན་ ེག  ཞི་བ་ཡོངས་ ོགས།  ཐིག་ལེ་ད ིངས་

འཆད།  དབང་ཆེན་ ད་ ག་བཅས།  དབང་ ད་ ་བོ་རབ་འ མས།  མས་སེམས་གབ་པ་

ད ་ ོར།  ་ ེགས་ཨ་ ་ཁའི་ ད།  ཤན་པ་མི་བཞིའི་གསང་ བ།  ོང་ ང་གི་སེར་བ་དབབ་

གཅོད་སོགས་ ང༌།  ཤོག་སེར་དེ་ མས་ལོ་བ ད་ ི་ནང་འ ི་ བ།  ཁམས་བ ད་ལ་ཤོག་ ིལ་

མ་ ་སོ་ག མ་འ ག་པས་མ་ཚར་རོ།  །དེ་ཙམ་ན་ ་མ་གཤེན་ ིས་བོན་གཏེར་ཐོན་པའི་ ན་

གས་ ིར་བས་ ོབ་ཚགས་མང་ ་འ ས།  བོན་ ་ ་བ་མེ་ཉག་ནག་ ས་ ་ ོད་མ་ཞིག་དང་

ང་ ལ་ཞིག་ ལ་ནས་ ོ་བོའི་དབང་ཆེན་ ས།  ་ཡས་ལེགས་པོ་ལོ་བ ད་ནས་ ་མའི་ཞབས་

་ག གས་ཏེ་བོན་ ས།  ིར་ ་མ་གཤེན་ ི་ ོབ་མ་ མ་ ོན་ ག་ ག་ཅན་སོགས་དད་པ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
   

  ‐ 510 ‐

ཅན་ ི་མི་ག མ།  དབང་ ན་ ་ཡས་ལེགས་པོ་སོགས་ཉང་ ོད་ ི་དཔོན་བཞི།  རོང་ ་ག ང་

ང་ག ག་ ད་སོགས་བཀའ་བབ་ ི་ ོབ་མ་བ ད།  ་ཤ་ ང་གི་ ལ་མཚན་སོགས་ ལ་

མཚན་ཐོབ་པའི་མི་བཞི།  ་ཡེ་ཤེས་ ་མ་སོགས་ཅོག་རོ་ ིད་པའི་མི་ །  མེ་ཉག་ནག་ ་སོགས་

ཁ་འཐོར་བ་བ ་གཅིག་ཡོད་ཅིང་མདོར་བ ས་ན་བཀའ་བབ་ཆེན་པོ་བཞིར་ གས་ཏེ།  ག ང་

རབ་ ི་བཀའ་ཅོག་ལ་བ་ལ་བབ་ ེ།  ཅོག་ལ་ག ་ ིད་ ིས་ཁམས་བ ད་ ས་པས་ཤོག་སེར་

གནང༌།  དང་པོ་གཅིག་བཞེངས་ནས་ ་མ་ལ་ ལ་བས་ ་འ མ་གསེར་ ེགས་ཅན་ ་ གས་སོ།  ། 

ཡང་གཅིག་བཞེངས་ནས་འ ེས་ ང་ལ་ ོ་བ ་ ས་པས་ཅོག་ལའི་འ མ་མོ་ཆེ་ཟེར།  ིས་མཁས་ 

པ་ལ་ལས་ ོགས་བཅོས་བ ད་ ས་འ ག་ཟེར་ནས་བ ོན་པའང་མཐོང༌།  ལེགས་པོས་ཤོག་སེར་

ལས་བ ས་ནས་བཤར་ ་ ིས་ ང་ ང་ཟད་མཐའ་མ་ བ་པས་ ིས་ ་ཆེན་ ིས་བསབས་པས་

ཁམས་བ ད་ནག་ ན་མར་ གས་པ་འདིའོ།   ། 

མཚན་ཉིད་ ི་བཀའ་ ་ལ་བབ་པས་ ་ཤ་ ང་གི་ ལ་མཚན་ ིས་མཛད་ལ་ཏི་ཀ་བཏབ་

ནས་བཤད་ ོལ་བཏོད་པས་ ོལ་འཛན་ཆེན་མོར་ གས་སོ།  །སེམས་ ོགས་ ི་བཀའ་ ་ལ་བབ་

པས་ལེགས་པོ་ཡབ་ ས་ ི་གབ་པ་ལ་ཏི་ཀ་བཏབ་ནས་བཤད་ ོལ་བཏོད།  གསང་ གས་ ི་

བཀའ་འཛ་དང་མེ་ཉག་ལ་བབ།  དེ་ནས་ ་ ོན་དཔལ་མཆོག་ལ་བབ།  ་ ོན་ ིས་ཐིག་ལེ་

ད ིངས་འཆད་ལ་ཏི་ཀ་བཏབ་ནས་བ ེན་ བ་ ི་ ོལ་བཏོད་པས་དོན་ ་ ་ ་ ་ག མ་ནས་

དར་བའོ།  ། ་ ོན་དཔལ་མཆོག་ ོ་གཏེར་ ི་བཀའ་བབ་ཡིན་ ང་གཤེན་ཆེན་མ་མཇལ་ནས་

འཛ་དང་མེ་ཉག་ལ་ག གས་ཟེར།  ལ་ལས་གཤེན་ ར་གཤེགས་ཁར་ ོ་བོའི་དབང་ཆེན་ཞིག་

ཐོབ་ཟེར།  དེ་ ར་ ་མ་གཤེན་ ི་ གས་ ས་ཡོངས་ ི་ ་བོ་ ་ཡས་ལེགས་པོ་ཡིན་ཏེ་དབང་

བཞི་ ོགས་པར་ ས་པའི་ཚ་ ་མ་ ན་ ང་ བ་པ་མངོན་ མ་ ་གཟིགས།  ་མའི་ཞལ་ནས།  

དབང་ཆེན་ལེགས་པོ་ང་ཡི་ ིན་ བས་ ར་ཆེན་ཙམ་དེ་ ོད་ ི་ གས་ལ་ཡོད་དོ་ཨང་ག ངས།  

ཡར་འ ོག་དང་ ིད་མཁར་ ོ་ ག་སོགས་ལ་གནས་བ ོར་དང་ བ་པ་ ན་ཅིག་ ་མཛད་པའི་

ལོ་ ས་མང་ ་མཐོང་ངོ༌།  །དེ་ནས་གཤེན་ཆེན་ད ང་ལོ་བཞི་བ ར་བཞེས་ ས་ ག་དཔེ་ཟབ་

མོ་ ོ་བ་དོ་རོང་ ་ག ང་ ང་ག ག་ ད་ལ་བཅལོ་ནས་དབང་ཆནེ་ ད་ ག་བ མས་ཏེ།  ཞབས་ 

ཏོག་པ་བལ་མི་ ་བཙན་འ ིད་དེ་ཤངས་ ་ ང་ ིད་ ་ ར་བ གས་ ད་ལ།  ཞང་ ང་གསེར་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
 
 

  ‐ 511 ‐

་དང་ ད་ ག་བ ེ་ ་ ོན་པའི་ལམ་ ་ཞག་གཅིག་བ གས་པས།  མི་དཀར་འཇིགས་ ་ ང་

བ་ཞིག་འོང་ནས་ ་དགའ་ ོད་ལ་དངོས་ བ་ཆེན་པོ་དེ་ཙམ་ ིན་ ང་བོན་ཐམས་ཅད་ ་ ་བཞིན་ 

་གཏོར།  མ་ ི་བཀའ་བག་ཙམ་ཡང་མི་ བ་ན་བཀའ་ཆད་ ར་ ་འོང་ཟེར་རོ།  །ཞབས་ཏོག་

པས་ ིར་ ོན་པར་ ས་ ང་མ་གསན་ནོ།  ། ་ ར་ཡང་མ ་ཡི་ང་ ལ་ཤིན་ ་ཆེ་བས་ན་རེ།  

ངའི་ཞང་ ང་གི་བོན་འདི་ ད་པ་ཟམ་མ་ཆད་ ིན་ བས་ ི་ན་ ན་མ་ཡལ་བས།  ་དམར་

མངོན་ མ་ ་འཕེན་ ས།  ོད་ ི་ས་འོག་ནས་ཐོན་པའི་བོན་དང་མི་བ ེ།  ཅི་ ེ་ཞང་ ང་གི་

བོན་འདོད་ན་ཞལ་མཐོང་ ་གསེར་ ེར་ཤོག་ཟེར།  དེ་ལ་ གས་མ་འ ོད་ནས་ ་བའི་ ར་

གས་ ང་ བ་ ད་དོ།  །གཤེན་ཡང་ ར་ལོག་ནས་ཚང་ ས་ ་ཞག་གཅིག་བ གས་པས་ལོ་

ོན་ ོ་ ེ་དབང་ ག་གིས་ཚར།  ིར་ནང་འོ་བ ལ་ ས་ནས་ ོ་ལ་གདན་ ངས།  ེད་འ ིག་

མཚམས་མཐའ་དཀར་ནས་བོན་གཏེར་ ེད་པའི་མི་ཆེན་དེ་ཡིན་འ ག་ཨ་ཙ་ཟེར་ཏེ་ཞོ་ཀར་ཡོལ་ 

གང་ལ་ ག་བཏབ་ནས་ ངས།  དེ་ནས་གཤེན་ཆེན་དཔོན་གཡོག་གཉིས་མ་ངག་གོང་མོ་ལ་ནས་

ོན་པས་ ེས་ ་བ ན་ ང་ཞིག་ ག་ ེ་ ་རམ་ ོག་མ་གཉིས་ ེར་ནས་གཅིག་ ་མ་ལ་ ངས།  

གཅིག་ཁོ་རང་གིས་ཟོས་ནས་ ིར་ལོག་པས་ ་ ོག་ ་ ་ ག་ ག་ལེར་འཆི་ ད་དོ།  ། ་ ར་

ོག་ཙམ་ནས་ ་མ་ཡང་ཤིན་ ་ ང་ ེ་ཕེབས་མ་ བ།  དེ་ནས་མེ་ཉག་བོན་གཅིག་གིས་གདན་

ངས།  ིད་མཁར་ ོ་ ག་ ་ ་ཡས་ལེགས་པོ་ལ་ ད་ ང་བས་མ ོགས་པར་ཕེབས།  ལེགས་

པོ་བ མས་ནས་ ་མའི་ ་ཚབ་ ་བདག་འཆིའོ་ ས་ ང་མ་གནང་ངོ༌།  །འོན་ ང་ལོ་ ོན་ང་

ཡི་གཏེར་བ ད་ཡིན་པའི་ ང་བ ན་ཡོད་ ང་གོ་མ་ཆོད་ག ངས།  ཡང་འ ིག་མཚམས་མཐའ་

དཀར་ ་གཏེར་ཇི་ཙམ་ཡོད་ ས་པས།  ག ང་ ང་གི་བོན་ ་ ོ་བོའི་ ་ཙམ་ཡོད་ ང་ཁོ་བོས་

་མཆོག་གཉིས་ ི་ཆ་ཙམ་ཐོན།  ད་ང་རང་མེད་ན་མི་ཐོན་འ ག་ག ངས།  ཡང་ལེགས་པོ་ལ་

ག་བཏང་ནས་ག ངས་པ།  ང་ཡི་ །  བོད་འདིར་བོན་ ི་བ ན་པ་ཉི་མ་ཤར་བ་བཞིན་ ེད་

་ཡོད་ ང་ ར་ཆེན་ཙམ་ལས་མ་ ང༌།  འོན་ ང་ ིན་ བས་ཆེ་བར་འོང༌།  ང་འདི་ནས་ཏ་

གཟིག་ ོམ་ ི་ ལ་གཤེན་ ་ ེད།  དེ་ནས་དགའ་ ན་པད་མོ་བཀོད་པའི་ ིང་ ་ ོབ་དཔོན་ ་

བ་ཡེ་ཤེས་ ིང་པོའི་ ང་ ་འ ོ།  དེ་ ས་རང་རེ་ཕ་ ་འ ད་ཡོང་ག ངས་ནས་དགོངས་པ་

བོན་ཉིད་ ི་ད ིངས་ ་འདས་སོ།  ། ས་དེར་ས་གཡོས་པ་དང་འོད་ཆེན་པོ་ ང་ ེ་གཤེན་ ར་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
   

  ‐ 512 ‐

ི་ས་གཡོས་ཆེན་མོར་ གས་ ར་ ང༌།  ོ་གཏེར་ལོ་ ོར་གཅིག་གི་གསང་ཚད་ཡིན་ ང་མ་

བ་ནས་ལོ་བ ད་ ི་ནང་ ན་ལ་བ གས་པའི་བཀའ་ཆད་ ་འདོད་དོ།  ། ར་རོང་ ་ལ་

བཅོལ་བའི་ ག་དཔེའི་ ས་ནས་འགའ་ཞིག་བ ག་ཟེར།  དེ་ནས་ ་མའི་གཤེགས་ ོང་དང༌།  

ལ་ ས་ མ་གཉིས་དབང་ ང་དང་མི་སར་ ང་བ་སོགས་ལེགས་པོས་མཛད།  ཇོ་མོ་དཔལ་

ོན་ ིས་གཤེན་ ི་བཀའ་ ོམ་བ མས་ནས་ང་ཡི་ ་འདི་ལ་དགོས་པའི་ ས་ ང་ན་ ིན།  དེ་

མིན་ ོད་རང་ ེར་ཟེར་ནས་ལེགས་པོ་ལ་གནང༌།  ལེགས་པོས་ ་དཔེ་གསར་པ་ཆད་ ག་མེད་

པ་ཞིག་བཞེངས་ནས།  གཤནེ་ ་ི ག་དཔེ་ ིང་པ་ མས་ ོགས་གཅིག་ ་བ གིས།  ཁོ་རང་གསི་

བཞེངས་པའི་ ་དཔེ་ མས་ ོགས་གཅིག་ ་བ ིགས་ཏེ།  ིས་ ་ ལ་ ས་རིན་ཆེན་ ལ་མཚན་ 

ལ་གདམ་ང་བ ག་པས་ ་དཔེ་ མས་མཛས་པས་དེ་བཞེས།  ་དཔེ་ ངས་བཟང་ཟེར་བའི་

གཏན་ཚགས་དེ་ཡིན།  དེ་ ར་ ལ་ ་གཤེན་ཆེན་ ་དགའ་ནི་ད ་ ལ་གཤེན་ ི་ག ང་རབས་

ི་དང་པོ།  ལ་པའི་གཏེར་ ོན་བ ་དང་ ་བ ད་ ི་ནང་ན་ ་ ར་ ི་ད ས་ ་ ་བ་ཚས་པ་

བཞིན་ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་གཏེར་ཆེན་ཡིན་ནོ།  །   

དེ་ ར་བོད་ ་བོན་ བ་ནས་མི་ལོ་ཉིས་བ ་དང་ ག་ ་རེ་བ ད་སོང་ ས་གཤེན་ ིས་

ོ་གཏེར་ཐོན་པའོ།  ། ོ་གཏེར་འདི་དབང་ཆེན་ ད་འ ེལ་སོགས་ལ་བ གས་ན་ ར་ ི་ མ་

བཙད་པོས་བོན་བ བས་ བས་གཏེར་ ་སོང་བ་ཡིན་འ ག་གོ  །གཤེན་ཆེན་ ི་ ས་རིན་ཆེན་

ལ་མཚན་དང་ ང་ བ་ ལ་མཚན་གཉིས།  རིན་ ལ་ ི་ ས་ ་ ེ་ ན་ ོད།  དེའི་ ས་དམ་

པ་ ལ་མཚན།  དེའི་ ས་ཇོ་བ །  དེའི་ ས་ཆེ་བ་གཤེན་ ོན་ནམ་མཁའ་ ལ་མཚན་ཏེ་མེ་ ོན་

ཤེར་འོད་ ི་ ོབ་མ་ཡིན།  འ ིང་བ་གཤེན་ག ང་ཆེན་པ་ ེ་དཔལ་ཆེན་ ི་ ོབ་མ་ཡིན།  ང་

བ་ཇོ་ ེ་དང་ག མ།  ཇོ་ ེའི་ ས་ཡེ་ཤེས་ ལ་མཚན་ ་མཆེད་གཉིས།  ང་བའི་ ས་དཔོན་

གསས་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན།  ོ་ ོས་སེང་གེ་གཉིས།  དཔོན་གསས་ ི་ ས་ ོ་ ོས་ ལ་མཚན་

དང༌།  ོ་ ལ་འ མ།  མཁན་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ ོ་ ོས་དང་ག མ།  དེ་ལ་གཤེན་ ི་ ོང་ ལ་པོ་འང་

ཟེར།  འདི་བས་གཡས་ ་འཇད་ ི་དར་ ིང་ ་ག ག་ལག་ཁང་གསེར་ ོ་ ་མོའི་ས་འ ལ་མཛད་ 

ནས་ ང་གཞི་འདིང༌།  ོ་ ལ་འ མ་ ི་ ས་མཁན་ཆེན་བསོད་ ལ་དཔལ་དང༌།  དཔལ་འོད་

དར་གཉིས།  དེའི་ ས་དཔལ་ ན་ མ་ ལ་དང༌།  ན་དགའ་དཔལ་ ན་གཉིས།  དེ་ནས་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ག ང་རབས་འགའ་ཙམ་སོང་ནས་གསང་མཆོག་ གས་ ལ་ཉི་མ་ ལ་མཚན་ཞེས་ བ་མཐའ་

བ ་ ག་འཛན་ཅིང་རང་ག ང་གི་ད ིལ་འཁོར་ ོང་དང་ ག་བ ར་ངེས་ག ངས་པའི་ ལ་

འ ོར་དེ་ཉིད་ ོན་ལ།  དེའི་ ས་ ་མདོ་ ད་ ལ་མོ་རོང་ཡན་ཆད་ལ་ཆིབས་ཞལ་བ ར་བས་

གཤེན་ ི་ག ལ་ ་དང་ ིན་ལས་དར་ཞིང་ ས་པར་ ང་འ ག་གོ  །དེའི་ ད་འཛན་བར་མ་

ཆད་པ་མང་ ་ ོན་ཅིང་བ ན་དང་འ ོ་ལ་ཕན་པ་གཤེན་མི་འ ར་ག ག་ ད་སོགས་དམ་པ་

འགའ་ཡང་ ོན་ ང༌།  ིས་ ས་དབང་གིས་ ིམ་བ ང་རབས་ཆད་དང་འ ད་པ་སོགས་ ེན་

རགས་པ་འགའ་ཞིག་འཚགས་ནས་རབ་ ང་བཅོ་ ་བའི་ཁོངས་ ་ད ་གཤེན་ ི་ག ང་རབས་

འོག་མིན་ ི་གནས་ ་བ ས་པའོ།  །   

གཤེན་ ིས་ ོ་གཏེར་ཐོན་ནས་ལ་ོབ ་ཙམ་སོང་བ་དང༌།  ཙ་ ་པཎ་ཆེན་དང་ ས་ཞབས་ 

ལོ་ ཱ་བ་གཉིས་ ིས་ ས་འཁོར་ ད་འ ེལ་བོད་ ་བ ར་ནས་དཀར་ ིས་ ི་ ོལ་བཏོད།  མེ་

ཡོས་ནས་བ མས་ཏེ་རབ་ ང་དང་པོར་བ ངས་བར་ ས།  འདི་ཡན་ཆད་ ི་བ ན་ ིས་ལ་ལོ་

ཁམས་སོགས་མཁས་པ་ལ་ལས་ཁ་གསལ་ ་ག ངས་མོད་ ང་རབ་ ང་བ ང་ ་མེད་པས་འ ལ་ 

པ་དང་ ལ་བ་དཀའ་ མ་མོ།  །འོན་ ང་མཁས་པ་གོང་མའི་ མ་ཐར་སོགས་ ང་རིག་མང་པོ་

མ་མཐོང་བའི་ ེན་ ིས་འོལ་ཚད་ ི་བ ན་ ིས་འགའ་ཡང་འ ག་ ེ།  དཔེར་ན་ ོ་ཚང་འ ག་

་མེ་ཡོས་ལོར་འ ངས་ཟེར་བ་ ་ འོ།  །   

རབ་ ང་དང་པོའི་ས་ ག་ལོར་ ་ཚ་ ་འོད་འབར་ ིས་ ་ ོ་ ག་གཅལ་ནས་ ར་པ་ ད་ 

འ ེལ་བཅས་ཟབ་གཏེར་མང་ ་ ེད་ནས་རོང་གི་མགར་ ོན་ ོ་ ལ་ལ་གནང༌།  མགར་ ོན་

ར་པ་བ བས་པས་ཚའི་དངོས་ བ་བོད་ལོ་ཉིས་བ ་བ གས་པའོ།  ། ་ ོ་ནས་གཏེར་ཐོན་ཏེ་

ལོ་ཞེ་ད ་འདས་པའི་མེ་ ག་ལོར་ ེ ་གཉེན་འཐིང་ངམ།  གཉན་ ོན་ཤེས་རབ་ ོ་ ེས་གཙང་

འ ང་ ་མའི་ ག་ནས་ཁམས་ ང་པོད་བ ད་མ་སོགས་མདོའི་ ེ་དང༌།  འ མ་ཏིག་ལ་སོགས་

འ མ་ ི་ ེ་དང༌།  ི་ ེ་ ང་བ ན་ལ་སོགས་ ང་གི་ ེ་དང༌།  ད ་ཚད་ལ་སོགས་རིག་པའི་ ེ་ 

མང་པོར་ཐོན་ ང་འགའ་ཞིག་ཆོས་ ་བ ར་པས་དེའི་བཀའ་ཆད་ ་མཛ་དང་ ང་འཐིང་ ང་

ཡང་ཟེར།  འདི་ཙམ་ན་ཞང་ ང་ནས་ ས་པའི་ ལ་འ ོར་ ོད་ ི་ ལ་པ་གསོལ་བ་ཞིག་ ོན་པས།   

སེ་ཀར་ ོན་པ་དང༌།  ་ ོན་ ོལ་འཛན་ མས་དང་མཇལ་ཏེ་མཚན་ ེར་མི་ཉི་འོད་ ་གསོལ།   



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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རིག་འཛན་འདི་བས་རབ་ ང་གཉིས་པའི་ས་ ི་ལོར་དང་ར་ ང་ ོང་ནས་ ་ ད་གསང་ 

བ་བསེན་ བ་སོགས་ཟབ་གཏེར་མང་ ་ཐོན་ཅིང༌།  ཨ་གསལ་ཉམས་ལེན་ ་ ོར་སོགས་ ན་

ད་ ི་ཐོག་མ་འདི་ནས་བ ིའོ།  །དེ་ནས་ལོ་བཞིར་འདས་པའི་ ་འ ག་ལོར་བཞོད་ ོན་དངོས་

བ་ གས་ སི་ ོགས་ཆེན་ ང་ ག་ལ་སོགས་སམེས་ ོགས་ ི་བོན་ ེ་མང་པོ་ ོ་ ག་ཁོམ་འཐངི་ 

ནས་བ ེམས་ ང་ཁག་ཅིག་བན་དེར་ཤོར་ ད་དོ།  ། ་ ་ ོད་ཐོག་པས་གཏོ་ ་ཕོ་ ང་མོ་ ང་

སོགས་ཤམ་པོའི་གཏེར་ ང་འདི་ཙམ་ན་ ེད།   

རབ་ ང་ག མ་པའི་ ་ཡོས་ལོར་དཔོན་གསས་ ང་ ོད་ ལ་ ིས་གཏེར་ཁ་བ ་ག མ་

ཙམ་ཐོན་པའི་ཐོག་མར་ཟང་ཟང་ ་ ག་ནས་ ང་བ ན་ ེ་མིག་སོགས་ ང་བ་ནི་ ང་གཏེར་

ི་གཙ་བོར་འདོད་དོ།  །གཞན་ཡང་ ལ་ ས་གོ་ ེ་འཕགས་པས་ ེ་ ་ན་རོའི་གོང་ནས་ ེད་

པའི་ མ་ ལ་མདོ་ག ངས་ ི་ ོར་བསམ་འཕེལ་ནོར་ ་ལས་ ང་ཆེས་ ག་པ་འདི་དང༌།  བོན་

ཞིག་ག ང་ ང་ ིང་པས་ ་ ོ་ ག་ཚང་ནས་བཏོན་པའི་ ོགས་ཆེན་གསེར་ ར་དང་རིགས་

གས་ ི་ ོར་འགའ་ཞིག་དང༌།  ར་གཟི་བོན་ ར་པོས་གཡའ་མ་ག ་རལ་ནས་བཏོན་པའི་

གས་ ི་ ོང་འ ང་ཉི་འོད་ ན་སོགས་ད ས་ ི་གཏེར་འ ོ་དང་བཅས་པ་གཡས་ འི་ ོབ་

དཔོན་འགའ་ལ་བ ད་འ ག་གོ  །   

དེ་ཙམ་ན་མདོ་ ད་ ་དམ་པ་རང་ ོལ་ལ་ ན་བ ད་ ི་བཀའ་བབ།  ན་བ ད་ ི་བོན་ 

ེ་མང་པོ་ བ་ཐོབ་ཤར་པ་ ལ་འ ོར་ལ་གནང༌།  དེས་ཏོག་གི་ ལ་མཚན་སོགས་ལ་བ ད་ནས་ 

ད ས་གཙང་ ་དར་བའོ།  །གཞན་ཡང་ལས་ཅན་གང་ཟག་མཚན་ ན་ ང་ ་ཧ་ར་དང༌།  ིང་ 

གཤེན་ ོ་ ོས་ ལ་མཚན་སོགས་ནི་ ོང་ ང་དང་དངོས་ ་མཇལ་ནས་ ན་བ ད་མང་པོར་ཐོབ་ 

ེ་ ་ ་གཤེན་ག མ་ལ་བ ད་དོ།  །དེ་ ར་ གས་ཆེའི་གཏེར་འ ང་འགའ་ཞིག་ཐོ་ལམ་ ་

བཀོད་པ་ཡིན་ ི།   ཞིབ་པར་འདོད་ན་གཞན་ ་བ འོ།  །   

གཏེར་དང་ ན་བ ད་དེ་དག་གི་བ ན་པའི་བདག་པོ་ ལ་ཐེབས་ ་ ་ ་ ེ ་བཞི་ལ་

ག་པས།  དེ་དག་གི་ག ང་རབས་རགས་རིམ་ཙམ་བཀོད་ན།  དང་པོ་ ལ་རིགས་ ་ཤ་བ་ ང་

བའི་ ལ་ནི།  ་དབང་བ ་ ིན་ ི་ ་ལས་ ོལ་བའི་ ་ ་ ི་མེད་མཛས་པ་ཞེས་ ་བས་ ག་ཆ་

ག ་ ་དེང་བ་ཞིག་བ མས་ནས་འཛམ་ ་ ིང་ ་འ ོ་བའི་དོན་ ེད་པར་དགོངས་ཏེ་རི་རབ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ི་ ར་ལ་ ོན་ནས་གཟིགས་པས།  ཨོ་ ན་དང་ཐོད་གར་ ི་ ལ་ ་བ ད་ངམ་ལེན་ ོག་ཐག་

་བས་མི་དགེ་བ་ ་ཚགས་བ ན་ཅིང་ཡོད་ཙམ་ན།  དེ་འ ལ་བར་དགོངས་ཏེ་གས་ ི་གནམ་

ི་ ར་ ང་ནས་ཐོད་གར་ ལ་པོའི་གསས་མཁར་ ི་ ེ་ལ་བབ་པས་ ན་ ིས་ངོ་མཚར་ མ་ ེ་

མཚན་ ་ཤ་གནམ་བོན་ ི་བ ོལ་ ་འདགས་སོ།  ། ་ ས་དེས་བ ད་ངམ་ལེན་ ོག་ཐག་བ ལ་

ནས་ཨོ་ ན་དང་ ་ཤའི་ ལ་ ོན་ མས་ལ་སེམས་ ོགས་ ི་བོན་བ ན་པས་འདི་ ང་ལ་ ོ་བ་

ེས་ཏེ་ ལ་ ིད་ ་ཤ་ལ་ ལ་ ད་དོ།  །དེ་ནས་བོད་ ལ་བཙད་པོ་ཙ་ ེའི་ ས་ ་ ེས་ཆེན་པོ་

གནམ་བོན་ ི་བ ོལ་ ི་ ས་ ད་ ་ཤ་གསེར་ ི་ ་ ་ཅན་ ་བོད་ ་ ན་ ངས་ནས་མཆོད་

གནས་ ་བ ར།  འི་ ང་བ་ལ་ ས་ཞིག་ ང་བས།  མཚན་ ོང་རིགས་གོང་དཀར་ཟེར།  ས་ ་

ཀ་ར་ནར་བ གས།  དེ་ལ་ ས་གཉིས་ ང་བའི་ ང་བ་ཉི་མ་དཔལ།  དེ་ལ་ ས་ག མ་ ང་བའི་

དཔལ་ལེགས།  དཔལ་ ེགས།  དཔལ་མགོན་དང་ག མ།  དཔལ་མགོན་ ི་ ས་ ་ཆེན་ནམ་

མཁའ་ག ང་ ང་ ེ།  ལ་ ་གཤེན་ལ་བ གས་ནས་མཛད་ གས་ ས།  དེ་ལ་ ས་བཞི་

འ ངས་པའི་འ ིང་བ་ ང་གི་ ལ་མཚན་ནི་བསམ་ཡས་ ་ཆོས་ ི་ ེ་ ོད་ ན་ལ་ ོ་ ངས།  

ོ་ཚང་འ ག་ ་ལས་ ོམ་པ་ ངས།  ཡབ་དང་གཤེན་འ ིག་མཚམས་པ་ཆེན་པོ་ལས་ ོ་གཏེར་

མ་ ས་པ་གསན།  ོབ་མ་ ོགས་ ན་ཕོ་མོ་བ ་ ་ཙམ་ ིན་པར་འ ག  ་ཆེན་ཡབ་ ས་དེ་

གཉིས་ ིས་ ལ་རིགས་ ་ཤའི་བ ན་པའི་ ོལ་ གས་པ་ཡིན་ནོ།  ། ས་ཐ་ ང་པ ྨ་ ལ་མཚན་

ལ་ ེ་བ ན་ག ང་ ང་ ་མ་དང༌།  ཡེ་ཤེས་ བ་གཉིས་འ ངས་ཤིང༌།  ེ་བ ན་ ིས་རབ་ ང་ 

དང་པོའི་ ་ ི་ལོར་ འི་ཕོ་ ང་ ན་ བ་དབེན་ས་ཁ་བཏབ་ཅིང་བཤད་ བ་གཉིས་ ི་ ལ་

མཚན་བ ེངས་པར་མཛད།  མཁས་བ ན་བཟང་ག མ་ ི་ཡོན་ཏན་ ན་ཅིང་འ ེལ་ཚད་དོན་

ལ་ ོར་བའི་བཤེས་གཉེན་ཡིན།  གསང་མཚན་རིག་འཛན་ ང་ ་ཅི་པར་ཡང་ཟེར།  ལ་ཆེན་

ཤེལ་ བ་བཀའ་འོག་བ ད་ནས་ ང་མར་བ ོས།  བཀའ་བ ད་མི་ལ་དང་ ས་མཉམ་ཡིན།  ཡེ་

ཤེས་ བ་ ི་ ས་ཉི་ ་གཉིས་ཏེ།  གཅེན་པོ་ ་ ོན་ཉི་མ་ ལ་མཚན་ནི་ ལ་ ་ ་ ོན་དང་

མཇལ་ནས་ ང་གཏེར་ ན་ ི་དབང་ ང་མན་ངག་དང་བཅས་པ་ ས།  བཀའ་ ོ་ ང་གཉིས་

ི་ ེ་ ོད་ཐམས་ཅད་མ ེན་ཅིང་བ ོལ།  ཞི་ ོའི་ ་ཞལ་གཟིགས།  ག ག་ལག་ཁང་སོགས་

འ ས་ ས་ ི་དགེ་ ་ ་ཆེར་བསགས།  ་ཚའི་ ོད་ལ་ ང་གི་ ལ་མཚན་ལས་རབ་ ་ ང་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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བས།  ག ང་པོ་ ་བ་ ལ་མཚན་ ོན་དཀར་ན་ཡར་ཆད་པས་གདན་ས་རང་ལ་ ་ ད་མེད་

པའི་དབང་གིས་ཁབ་བཞེས་དགོས་ ང༌།  ོ་ཚང་འ ལ་ ད་ ་ཤ་ཉི་མར་ཆད་ཟེར་བའི་གཏན་

ཚགས་དེ་ཡིན།  ་ཚའི་ ད་ལ་མེ་གཉོས་ མ་གཉིས་སོགས་ ལ་ཐེབས་ ི་ ོབ་མ་མང་ ་ ང་

ཞིང༌།  ག ལ་ ་དང་ ིན་ལས་ཆེན་པོར་འཕེལ་བའོ།  ། ་ ེ་ ་དབོན་གཉིས་ ི་ ད་འཛན་

བ ན་པའི་གསལ་ ོན་དམ་པ་མཚན་ ན་གཡོར་པོ་མེ་དཔལ་དང༌།  གཉོས་ ོན་ ལ་ ིམས་

ལ་མཚན་ནམ་ ོབ་དཔོན་ད ར་མོ་ཐང་པ་ཞེས་ གས་པའི་ ལ་ཐེབས་དེ་གཉིས་ ིས་དབང་

ང་བཤད་ག མ་ ི་བ ན་པའི་ ་བོ་ གས་པར་ཡིན་ ང༌།  ག ལ་ ་ ལ་པ་དམན་ ོན་ ིས་

་ཚའི་ ད་ཙམ་ན།  མེ་དཔལ་ཁམས་གཞི་འ གས།  གཉོས་ ལ་ ན་འ ིབ་པ་སོགས་ ི་ ེན་

ལ་ ོས་ནས་ག ང་ ང་ཡེ་དབང་སོགས་དབང་ ང་འགའ་ཞིག་ ་འགག་ ་སོང་ ད་དོ།  །མེ་

གཉོས་ མ་གཉིས་ ི་ཞལ་ ོབ་འ་ཞ་བ ད་ ི་ ལ་མཚན་ནི་ ང་ གས་ ི་ ེས་ ་ཡིན་ཅིང༌།  

དེའི་དབོན་པོ་མཚན་ ན་ ོ་ ོས་ ལ་མཚན་ནི་ ་དགོངས་ལ་ གས་འ ོངས་ནས་ཡི་དམ་ ་

ཞལ་གཟིགས།  ད ་ཚད་དང་གསང་ གས་ ི་བོན་ལ་མངའ་བ ེམས།  བཀའ་ ོ་ ང་ད ས་

ག མ་ ི་གཏེར་ ི་བདག་པོར་གནང་ནས་ཏི་ཀ་དང་ལག་ལེན་མ་མཛད་པ་ནི་ཆེར་མེད་དོ།  །དེ་

ར་མེ་གཉོས་ མ་གཉིས་དང༌།  འ ོ་མགོན་ ་དབོན་བཞི་ནི་མཁས་པར་ ོ་ ངས།  བ ན་

པར་ ིམས་ ང༌།  ེ་གཅིག་ཏིང་ངེ་འཛན་ ི་དོན་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག་ལགས་སོ།  །ཉི་ ལ་

ི་ ས་ ་ནམ་མཁའ་ ལ་མཚན།  དེ་ལ་ ས་བཞི་བདོག་པ།  ་ ོན་དར་མ།  འི་ག ང་ ང༌།  

ཡོན་ཏན་ ལ་མཚན།  ་ ི་ བ་དང་བཞིའོ།  །ཡོན་ཏན་ ལ་མཚན་ ི་ ས་མཉམ་མེད་འ ལ་

བ་རིན་པོ་ཆེ་ཞེས་ག ལ་ ་དཔག་ ་མེད་པ་ ིན་པའི་ ེས་ ་དེ་ཡིན།  ི་ བ་ ི་ ས་ནམ་

ག ང༌།  ཉི་མ་བ།  འ ལ་བ་ག ང་ ང༌།  ོབ་དཔོན་ ལ་བ་ག ང་ ང༌།  ོགས་ ན་ནམ་

མཁའ་འོད་ཟེར་དང་ ་ ོན།  དེའི་ནང་ནས་མཁས་བ ན་ ལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ནི་མཉམ་མེད་

འ ལ་བ་ ལ་མཚན་ ི་ཞབས་ ་ག གས་ནས་ཐོས་བསམ་ ོམ་ག མ་ ི་ཤེས་རབ་ ངས།  ཟབ་

མོའི་གདམས་ངག་ཐམས་ཅད་ མ་པ་གང་ ོས་ ི་ ལ་ ་ ངས།  ོད་ ི་ ོགས་ ན་དད་པ་

ཤེས་རབ་ལས་ཞང་ ང་ ན་ ད་ ི་ཟབ་གདམས་བཞེས་ནས་ཉམས་ལེན་མཛད།  རེས་འགའ་

ན་ བ་དབེན་ས་ཁར་ ོན་ཏེ་ ེ་ ོད་འཆད་པའི་ ོབ་དཔོན་མཛད།  རེས་འགའ་དབེན་པའི་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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གནས་ ་ཉམས་ལེན་ ང་འདེད་མཛད་ནས་གཅིག་ ར་བ གས།  རེས་འགའ་ ོགས་ ན་བ ་

ག་ཙམ་ ི་ལམ་ ་ ངས་ཏེ་ ིད་གདམས་ ེལ་བ་སོགས་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་ ིན་ལས་ ོང་ངོ༌།  ། 

ནམ་མཁའ་ག ང་ ང་གི་ ས་ཆེ་བ་ནམ་མཁའ་ ལ་མཚན།  བར་པ་མ ངས་མེད་བསོད་ནམས་ 

ོ་ ོས་ཏེ་ བ་ ད་བ ན་པའི་ཤིང་ ་དགོངས་པ་རང་ ོལ་ ི་ ེས་ ་དེའོ།  །ཐ་ ང་མཁས་

བ་ནམ་མཁའ་བསོད་ནམས་དང་ག མ་ ོན།  འ ལ་བ་ག ང་ ང་གི་ ས་མཐའ་ ལ་བསོད་

ནམས་ ལ་མཚན་དང༌།  ལ་མཚན་འོད་ཟེར་གཉིས་སོ།  །འོད་ཟེར་ ི་ ས་མཚན་ ན་ མ་

ལ་ཀ་ར།  དེའི་ ས་གཞོན་ ལ་བའོ།  །ནམ་མཁའ་ ལ་མཚན་ ི་ ས་ ལ་ ་ཚ་དབང་ ལ་

མཚན་དང༌།  མཁས་བ ན་ནམ་མཁའ་རིན་ཆེན།  ད་ར་བ།  རིན་ཆེན་ ལ་མཚན།  ན་དགའ་

དང་ ་ ོན།  མ་ ལ་ཀ་རའི་ཞལ་ ོབ་མཁས་ བ་རིན་ཆེན་ ོ་ ོས།  དེའི་ཞལ་ ོབ་མཉམ་

མེད་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན།  དེ་ནས་བ ང་ ་ ད་བཏང་ ོམས་ ་ཤོར་ནས་མཁན་རབས་འགའ་

ཞིག་གིས་ ད་ཁ་མ ད་དེ་ ེལ་བ་འ ག་མ་གཏོགས།  ་ཤ་ད་ར་བའི་ ས་ཡེ་ ལ།  དེ་ནས་ ་

ོན་ཤེས་རབ་སེང་གེ་སོགས་བ ན་འ ོར་ཕན་པའི་ ་མ་མང་བ་ཞིག་ ོན་འ ག་ ང༌།  ིས་

གངས་ཅན་ ི་ ོངས་འདིར་འགངས་ཆེ་བའི་ག ང་རབས་ཕལ་མོ་ཆེ་ ོངས་པའི་ བས་ །  རབ་

ང་བ ་བཞི་བའི་ནང་ཙམ་ ་ཡི་ག ང་ལས་པཎ་ཆེན་ ་བ་འ ངས་ཤིང༌།  དེའི་ ་བོ་ཆོས་

ོར་ གས་པ་སོགས་ ི་ ེན་ལ་བ ེན་ཏེ་ ་ཤའི་འ ོ་དོན་མཁའ་ ོད་ ི་གནས་ ་བ ས་སོ།  །དེ་ 

ཡང་ ན་པའི་ ང་བ ན་ལས།  ་ཡི་ག ང་ལ་སོགས་གསལ་བར་ག ངས་ཤིང༌།  ར་ཡང་ ་

དབང་ ལ་པས་བ ན་པ་གསོ་བ་སོགས་ ི་ ང་བ ན་པས་བ ག་གོ  །འོ་ན་གཡས་ འི་མཁས་

བ་ ོབ་དཔོན་བཅོ་བ ད་གང་ཞེ་ན།  ་ཆེན་ནམ་མཁའ་ག ང་ ང་ནས་མཁས་ བ་རིན་

ཆེན་ ོ་ ོས་ ི་བར་ཏེ།  ་ཆེན་ཡབ་ ས་ ་ ེ་ ་དབོན་བཞི།  མེ་གཉོས་ མ་གཉིས་འ ོ་

མགོན་ ་དབོན་བཞི་དང་བ ད།  འ ལ་བ་ ལ་བ་ནམ་འོད་བསོད་ ལ་བཞི་དང་བ ་གཉིས།  

བསོད་ ོ་ནམ་བསོད་ཚ་དབང་ནམ་རིན་བཞི་དང་བ ་ ག  མ་ ལ་ཀ་ར་མཁས་ བ་རིན་ ོ་

གཉིས་དང་བཅོ་བ ད་དོ།  །   

གཉིས་པ་དབང་ ན་ ་ཡི་ག ང་རབས་ནི།  ང་བ་འོད་ ན་ལས་ ོལ་བའི་མི ་ ས་

ག་གི་ནང་ཚན་ ག་པོ་ ོང་གི་རིགས་ལས་ ོད་ན་བ་ཚབ་དང་འ ི་གཡས་གཉིས་ ང་བ་ལས།  



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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་འདི་འ ི་གཡས་ལས་ཆད་པ་གདའ།  དེ་ཡང་བོད་ ི་ ལ་རབས་བ ད་པ་ ི་ མ་བཙད་པོ་

ི་ ་ མ་པའི་ ས།  ས་ ་ ེ་ ང་ ལ་ ིས་ཟ་འོག་གི་ ར་ བ་ནས་བོན་གཤེན་མང་པོ་

གདན་ ངས།  འ ར་དང་འ ེན་ཆོག་ ་ཆེན་པོ་ལ་བ ོན་པས།  ན་ ི་ནང་ནས་འ ར་དང་

ལ་ ་ལ་མཁས་པའི་བོན་པོ་ གས་ ི་ ་ ་ཅན།  ིད་པའི་གཏོ་རབས་མ་ ས་ གས་ལ་ ོགས།  

འ ར་ གས་ མ་བ ་ ག་ ་ས་ལེ་གསལ་བ་ཞིག་ཡོད་དེ།  དེས་ ལ་ ི་ ི་འ ར།  གས་རིག་

ད ིངས་ ་ ར་བས།  ལ་ ས་ད ེས་ཏེ་གསེར་དང་ག འི་ ེལ་མ་ ལ་ནས་མཆོད་གནས་ ་

བ ར།  འ ར་བོན་དེས་ ང་གཤེན་པོ་ མས་ལ་གསེར་ ི་འ ེད་མཛད་པར་བཤད་དོ།  །དེ་

ནས་ ་ཡས་ ི་ཐོག་མའི་དཔོན་གསས་སོ།  །དེ་ནས་མི་རབས་ཁ་ཤས་སོང་མཚམས་དབལ་བོན་

ིད་འཁོར་ ་བ་ཕ་ཝང་ ་ལ་ཆིབས་ནས་གཤེགས་པ་ཞིག་ ང༌།  དེའི་ ས་ ིད་ ོད།  དེའི་ ས་

ན་ ོད།  དེའི་ ས་ ིད་གཤེན་ ལ་པ་བཟང་པོ།  དེའི་ ས་མེ་དཔལ་ཐར་བ་ ་བ་འ ངས།  

འདི་ཡང་འ ར་ལ་མཁས་པ་ཞིག་ ང་ ེ།  གཙང་ཤབ་ ི་ས་ཆར་ ་གར་མཁན་ ིས།  ལོ་བ ད་

ར་ལོན་ནས་ཤི་ན་ཆོག  །མེ་དཔལ་ཐར་པས་འ ར་ན་ཨང༌།  །ཟེར་བ་ ང་ངོ༌།  །དེའི་ ས་ ་

ིད་མཁར་ ོ་ ག་གི་མཚ་འ མ་ ་གཟིམ་ཁང་ བ་ནས་བ གས།  དེ་ལ་ ས་གཉིས་ ང་བའི་

་འ མ་དང༌།  ་ལེགས་སོ།  ། ་འ མ་ ི་ ས་ ་བོན་ཚར་ གས།  ་ལེགས་ ི་ ས་དབང་

ན་ ་ཡས་ལེགས་པོ་ཡིན།  ་ ོམ་ ོ་བོ་ཟེར་བའང་ཁོང་གི་མཚན་ཡིན་ནོ།  །བཀའ་ ོ་གཏེར་

ི་བ ན་པ་འཇོག་ས།  དོན་ ི་ ད་འཛན་དམ་པའོ།  །ལེགས་པོའི་ ས་ ིད་པོ།  དེའི་ ས་

གས་སེམས་མཚན་ཉིད་ ི་བང་མཛད།  ལ་ ན་བ ་ ག་ ་མའི་ག ག་ ན།  མཉམ་མེད་ ་

བའི་སེང་གེ་ ེ་སེ་རིན་པོ་ཆེ་ ོན།  ེས་ ་འདི་ལ་ ེ ་ ོན་ ོམ་ མ་གཉིས་དང༌།  བ་ཐོབ་ཉི་

མ་སེང་གེ  ་ ེ་བ ན་སོགས་ ེས་ཆེན་ཕལ་ཆེར་འདིའི་ཞབས་ ་ག གས་པའི་ མ་ཐར་འ ག་ 

གོ  ༑ ེ་སེ་ལ་ ་ཡི་ ས་བཞི་ ོན་པའི་ཆེ་བ་ ོལ་བ་གཤེན་ ལ་ནི་འ ེལ་ཚད་དོན་དང་ ན་

པའི་གཤེན་པོ་ཡནི།  དེ་འོག་ཇོ་མཁར།  དེ་འོག་ཇོ་ཐོག  ཐ་ ང་ ་ ོམ་འ ལ་ཞིག་གོ  །ཇོ་ཐོག་ 

གི་ ས་ཆེ་བ་ ོ་ ལ་འབར་ཏེ།  ང་ནས་དད་བ ོན་ཤེས་རབ་དང་ ན།  ེ ་རི་ ོད་པ་དང༌།  

ེ་བ ན་ཡར་མེ་བ་གཉིས་ལས་འ ལ་བའི་ ེ་ ོད་གསན།  རི་ཞིང་གི་དགོན་པ་བཏབ།  འ ོ་

དོན་ ས་པའི་ ོབ་མ་མང་ ་ ང༌།  ཁོང་ལ་བ ན་ ང་གི་ ས་ ་ ་བ ན་དོན་ ན་ཟེར།  བ ེན་ 



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ོགས་ ི་ ས་ ་ཡེ་ཤེས་རིན་ཆེན་ཟེར།  གདན་སའི་ ས་ ་སངས་ ས་ ་ཆེན་ཟེར།  ལ་ ད་

ལ་ལར་སངས་ ས་ ་མོ་ཆེ་ཡང་ཟེར།  འདི་ ས་ ང་ད ས་རིན་པོ་ཆེ་ད ས་གཙང་ ་ ོན་པ་

དང་མཇལ་ནས་ གས་དམ་གཅིག་ ་འ ེས།  ་ ང་གཉིས་འ ེལ་ ་བ་དེ་ནས་ཡིན།  ་ཆེན་

འདི་བ ན་ ིས་ལ་ལར་རབ་ ང་ག མ་པའི་ ་ཡོས་ལོར་བ མས་ཟེར་བ་མི་དག་ ེ།  རབ་ ང་

གཉིས་པའི་ ེལ་ལོའི་ ག་ འི་ཚས་ ་ལ་བ མས་པའི་འ ངས་རབས་ ས་པར་མཐོང་ངོ༌།  །དེའི་ 

ག ང་པོ་ ན་ བ་འབར་ལ་ ས།  བོན་ ོན་དང༌།  ཇོ་བདེ་གཉིས་ ང༌།  བོན་ ོན་ལ་ ས་བཞི་

ང་བའི་ག ང་འཛན་ ོབ་དཔོན་ ོ་ ལ་ཡིན།  ཇོ་བདེའི་ ས་ཤར་ཆེན་པོ་ ལ་མཚན་དར་

ཡིན།  ཁོང་སངས་ ས་ ་ཆེན་ལས་བ ེན་པར་ ོགས།  རེས་ཤིག་ན་ལ་ ོད་ས་ འི་དགོན་ ་

ོན་ནས་འ ོ་མགོན་ཆོས་ ལ་འཕགས་པ་མཇལ།  ་མ་འཕགས་པ་བོད་ཤིང་ ོ་ཅན་ ི་བདག་

པོ་ཡིན་ ང་ ག་ལེན་གནང་ནས་ཚ་ ོན་བདག་གི་ ོབ་དཔོན་ཡིན་ག ངས།  དེ་ ས་ ་ལ་ཆེ་

བའི་ཡིག་ཚང་ཐོབ་ ད་དོ།  ། ོ་ ལ་ ི་ ས་ནམ་མཁའ་ ལ་མཚན།  ནམ་མཁའ་ག ང་ ང༌།  

རིན་ཆེན་དར་དང་ག མ་ཡིན།  ནམ་མཁའ་ག ང་ ང་གི་ ས་མཁས་ཆེན་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར།  

འ ོ་མགོན་ ན་ བ་འོད་ཟེར།  ོབ་དཔོན་ཤེས་རབ་ ོ་ ོས།  འོད་ཟེར་ ལ་མཚན།  ལ་རིན་

པ་ མས་ཡིན་ནོ།  །ཤེར་འོད་ ི་ ས་མཁས་ཆེན་ གས་པ་ ལ་མཚན་ཏེ་ ེ་ ོད་ ་བའི་དབང་

ག་དེ་ཡིན།  དེའི་ ས་ ང་བ་ཡེ་ཤེས་བཟང་པོ་ནི་ ང་ གས་ ི་ ེས་ ་ཡིན་ཏེ།  ང་བ ན་

ལས།  ་ལ་ཡེ་ཤེས་བཟང་པོ་དང༌།  ། ་ལ་དཔལ་ ན་བཟང་པོ་དང༌།  ། མ་བྷར་ གས་པ་

བཟང་པོ་ག མ།  ། ོང་ ང་ང་ཡི་ ིན་ བས་ །  །ཞེས་སོ།  །འ ོ་མགོན་ ི་ ས་ཡེ་ཤེས་ ོ་ ོས།  

དེའི་ ས་ ོ་ ོས་ཆེན་པོ་དང༌།  རིན་ཆེན་ མ་ ལ།  འོད་ཆེན་པ་དང་ག མ།  གོང་གི་ ོབ་

དཔོན་ཤེས་རབ་ ོ་ ོས་ ི་ ས་ ང་ ོད་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན།  དེའི་ ས་ ན་དགའ་ ན་ བ་

སོགས་སོ།  །ཡང་ ོབ་དཔོན་ ལ་རིན་པའི་ ས་ ལ་ ིམས་ ོ་ ོས།  གས་ ང་བ།  སེང་གེ་

དང་ག མ།  ལ་ ོའི་ ས་ཡོན་ཏན་ ་མཚ་སོགས་སོ།  །སེང་གེའི་ ས་ ་ ་ ལ་བ་དང༌།  

ན་བཟང་གཉིས་སོ།  །དེ་ཡང་ ན་པའི་ཁ་ ང་ལས།  རི་ཞིང་ག ་འ ང་ ག་མོ་ཡིས།  །དབང་

ན་ ་ཡི་ག ང་ ད་འཕེལ།  །ཞེས་ག ངས་པ་ ར་ ་ཡས་ ི་ ་ ེང་འདི་ ན་ལ་ བ་ཆེ་ཞིང་

ནམ་ཡང་མི་ཆད་ལ་བར་བར་ ་རིགས་ངན་ ི་བར་ཆད་རེ་གཉིས་ ང་འ ང་ག ངས་སོ།  །   



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ག མ་པ་ ལ་ ས་ ་ཡི་ག ང་རབས་ནི།  འོད་གསལ་ ་གནས་ནས་སངས་པོ་འ མ་ ི་

དང་ ་ མ་ ལ་མོ་གཉིས་ ི་ག ང་ལས་ ོལ་བའི་ ་ ་ ་ལ་མཛས་པ་ཞིག་ ་ག མ་ འི་གནས་ 

་བབས་ཏེ།  ་ མས་ལ་བོན་འཁོར་བ ོར།  དེ་ནས་ ོ་ ིང་ཞང་ ང་གི་ ལ་ ་བོན་བ ན་

ེལ་བར་དགོངས་ཏེ་ཞང་ ང་ མ་ ལ་ ་ ེ་ ་བར་བབས།  ལ་པ་མི་འ ་བ་ ་མ་བ ན།  

དེ་ནས་ཏི་སེ་གངས་ ི་ཤེལ་ ག་ ་ ོན་ནས་ལོ་ག མ་ལ་མེ་རིའ་ི བ་པ་མཛད་པས་ཡི་དམ་མགནོ་ 

པོ་ མ་ག མ་དང་ད ེར་མེད་ ་ ར་ཏེ་ ི་མོན་ གས་ ི་ ་ ་ཅན་ཞེས་ གས་སོ།  །དེ་ ས་ས་

ལ་ཞང་ ང་ ལ་པོ་ཆེ།  གནམ་ལ་ ་ ་ ་བ་མཛས།  ཞེས་ ེང་བ་ ང་ ེ་ བ་ཐོབ་ ་ཚང་ ་

གས།  དེའི་ག ང་རབས་རིན་པོ་ཆེའི་ ེང་བ་ ར་ ོན་པ་མཐའ་དག་བོད་ ལ་རིམ་ ོན་ 

ི་མཆོད་གནས་ ་བ ར་ཞིང་བོན་བ ན་ ོགས་ ན་དར་བར་མཛད།  དེའི་ག ང་ལས་ ་

ོན་དཔལ་མཆོག་ ོན་པ་དང་གཤེན་ཆེན་ ་དགའ་ ོན་པ་ ས་མཉམ་ ེ།  ་ ོན་ཉིད་གཤེན་

ཆེན་ ིས་གཏེར་ཐོན་པ་ཐོས་ནས་འ ིག་མཚམས་ ་མཇལ་ ་ ོན་ བས།  ་མ་ ་བ ངས་

བཞེས་པ་དང་ ག  ལས་ཅན་གསང་ གས་ ི་བདག་པོ་ཞིག་འ ག་གི་ག ངས་ནས་ ོ་བོའི་

དབང་བ ར།  ིན་ བས་ ི་ ས་ མས་དང༌།  དཔེ་དང་ཆ་ལག་བ ོལ་ ང་ མས་ཞིབ་པར་

འཛ་བོན་དབང་ ལ་ལ་མནོས་ཤིག་ག ངས་ནས་ ང་བ ན།  དེ་ནས་འཛ་ ོན་ལ་ག གས་

ནས་ ས་ཏེ།  ཞི་བའི་དོན་ ོར་འ ེལ་བ་སོགས་དཔེ་ མས་དང༌།  འཆི་མེད་ག ག་ ད་མན་

ཆད་ནས་མཁས་པ་མི་བཞི་ཡན་ཆད་ ི་ ད་གཏའ་ ན་ཕབ།  གར་མ ང་དང་བསེའི་ག ་

བཅས་ཕ་ནོར་ ་ལ་གཏད་དོ་ག ངས་ཏེ་གནང་ནས་གསང་ གས་ ི་བདག་པོ་བ ོས་སོ།  །དེ་

ནས་ཡང་དབེན་དགོན་པར་ ོ་བོ་བ བས་པས་ ིད་ ལ་ག ང་བཞིན་ལན་ ག་ ་ཞལ་གཟིགས།   

ལན་གཅིག་ ག་པོའི་ ལ་ ིས་ ན་ནས་ ོག་འ ག་པ་ཤངས་ནས་ ང་འ བས་པ།  ན་ནས་

འ ག་ ིར་བ།  རལ་པ་ ིན་ ར་འཐིབས་པ།  ར་ ོད་ཆས་ ིས་བ ན་ཅིང་ ན་བ ོག་ཤངས་

གཉེར་ཞལ་གདང་མཛད་ནས་ ག་གིས་ ང་ཤག་གིས་གཤགས་པའི་ཁོག་པའི་ནང་གི་ ་ག མ་

འཁོར་ལོ་ ག  གས་ཀའི་འཁོར་ལོ་ད ས་ན་གཙ་མཆོག་གི་ ་གསལ་བར་གཟིགས།  མ་

ད འི་ ན་ བ་ལ་བ ད་ ིའི་ཟིལ་ཐིགས་འབབས་པ།  དབལ་མོ་ མས་ ིས་ད ིལ་འཁོར་ལ་

ོར་བ་དང༌།  ང་བ ན་པའི་ད ངས་ ེད་ཅིང་འ བ་ཤོན་ ེད་པ་དང༌།  བེ་དཀར་དང་ ེ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ད་མི་མ་ཡིན་ མས་ ས་ནས།  ན་མོ་ཉིད་དོ།  །  (དཔེ་འདི་ཉིད་འ ི་བ ས་ ེད་སར་ཆད་ ོན་མང་

བས་ ་ཚང་གི་ག ང་རབས་ ང་བ ས་འད་ིནི་ ན་ ལ་བཟང་དར་ ས་ སི་བསབ་བ ས་བ ིས་པས་ནརོ་འ ལ་ 

མཆིས་ན་ ་ོ ན་ མས་ ིས་བཅོས་པ་དང་ ིས་དཔེ་ ངས་དག་མོ་རེ་ ེད་ན་འདི་དོར་ འོ།  །མཆན།) 

བཞི་བ་མཁས་པ་ ེ ་ག ང་རབས་ནི།  ིད་པ་སངས་པོ་འ མ་ ིའི་ ་ ད་ལས་ ོལ་

བའི་ ོང་ཡིག་ཚང་ཅན་ ི་ ེས་ལས་ཆད།  སངས་ ས་ ི་ ད་པ་ ད་པར་འཕགས།  ལ་ འི་

ད་པ་ངོ་མཚར་ཅན།  དེ་ཡང་ ་དང་ ེ ་གཉིས་ ་ཡོད་པ་ལས།  ེ ་ཚང་གི་མི་རབས་ ི་

དང་པོ་ནི།  ིད་པ་ངོམ་ལེན་ ོལ་པོ་ཞེས་ ་བ་མིའི་འ ོ་དོན་ལ་ཕེབས་པར་དགོངས་ནས་ག ་

འ ག་ ོན་མོ་ ་ལ་ཆིབས།  ག་ ེང་གི་ ག་ ས་ནས་གངས་ལ་ ར་ ་ ག་ཅིང་ ་རི་ ང་མ་

ང་ཐོའི་ ེ་ལ་ཕེབས།  ེ་གཉའ་ ི་བཙན་པོ་ལ་དབང་བ ར་ནས་མཆོད་ ལ་ ་བ ར།  དེ་

ནས་གཡས་ ་ཤངས་ ི་ས་ཆར་ ད་ ི་ ན་མོ་ག ་ ེར་ཕེབས་ནས་བ གས་སོ།  །དེ་ལ་ ས་

གཉིས་བདོག་པའི་བ ད་འ ལ་བཙན་པོ་དང༌།  ག ་གཤེན་ཐོད་དཀར་རོ།  །དེ་ཡང་ ར་

ཞོགས་ ི་གནས་ ་མཚར་ས་བ ང་བས་ཞོགས་ ོད་ཞོགས་ ད་གཉིས་ ་ ང༌།  ཞོགས་ ད་པ་

ག ་གཤེན་ ི་ ས་ ད་ ལ་ ི་ ན་པོ།  དེའི་ ས་ ད་ག མ་པ།  དེའི་ ས་ ོང་ཚབ་དང༌།  

པད་ ོང་གཉིས།  ོང་ཚབ་ ི་ ས་མ ང་ནག་ཅན།  ཁོང་ག གས་ ང་བའི་ ེ ་ ང་ ་བཙན་

ཡང་འབོད་དོ།  ། ག་ལ་ ར་པ་ཐེབས་པའི་མ ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་དོ།  ། ས་རེས་ཤིག་ན་ཁོང་གིས་

་ནག་གཅིག་ཞོན།  བེར་ནག་གཅིག་གོན།  ་ནག་གཅིག་གསོལ།  མ ང་ནག་གཅིག་བ ང༌།  

ི་ནག་གཅིག་ ིད་དེ་ ད་ ི་ཤེལ་ ང་ནས་མར་ ོན་པས།  ལ་མི་ མས་ ིས་ ིང་ ་མི་ ག་

པ་ ས་ངན་ཟེར་ནས་ཁོང་བ ང༌།  ་འ ོག་ ས་པས།  ར་ ོན་ནས་ བ་པ་མཛད་དེ་སེར་བ་

ཕབ་པས།  ་ བས་ བས་ ིས་ཞིང་དང་ ོང་པ་མང་པོ་བ ག་ ད་དོ།  ། ན་ ིས་མ ་ལ་ ེད་

ནས་འ ལ་བ་དང༌།  བ ེན་བ ར་ཆེན་པོར་ ེད་དོ།  །དེ་ལ་ ས་ག མ་ ང་བའི་ཆེ་བ་ ེ ་

ོན་ ེགས་པ་ནི་མི་མ་ཡིན་ ན་ ་བཀོལ་ ས་པ་ཞིག་ ང༌།  འ ིང་བ་ ེ ་རོག་དབལ་སོ་ནི་

ག་པོ་ ར་པ་བ བས་པས་ ་ལ་མེ་འབར།  ་ ང་དངོས་ ་ ག  ག་འཁར་ས་ལ་བ གས་

པས་ འི་དངོས་ བ་ ་མིག་བ ོལ་བ་ཞིག་ཡོད་དོ།  ། ང་བ་ ེ ་ ་བ ན་ནི་ཡི་གེ་མི་ཤེས་

ལ་ ི་གཙ་བོ་མཛད་པ་ཞིག་ཡིན་ནོ།  །དེ་ནས་ ེ ་རོག་དབལ་སོ་ལ་ཁབ་མ་མ་དད་དེ་ཟེར་བ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ཞིག་ཡོད།  ཡབ་ མ་གཉིས་ན་ཚད་ཆེར་ཡོལ་ ང་ ་ལ་ ས་མེད་པས།  ཉིན་ཅིག་ ེ་བ ན་ ོ་

ཚང་འ ག་ ་ ར་ཞོགས་སེ་བ་འོ་ ་ ོན་ནས་ཞག་འགའ་བ གས།  ཁོང་ཡབ་ མ་ལ་ ་ ོམ་

ི་གདམས་ངག་འགའ་ཡང་བ ན།  རེས་ཤིག་ན་ ེ་བ ན་ ི་ཞལ་ནས།  མ་མ་དད་དེ་ངས་ ོད་

ལ་ ན་མོང་གི་དངོས་ བ་ཅིག་ ིན་ནོ་ག ངས་ཏེ།  གས་མཆིལ་དང༌།  ཚམས་ ེགས།  ད་

པ་ མས་བ ེས་ནས་ ོར་གང་གནང་ ེ་འདི་ ོག་ག ངས།  མ་མས་བ ག་ ང་ཞེ་ ེ་ཞིང་ གས་ 

ོ་བར་ ང༌།  ེ་བ ན་ ིས་ན་རེ།  ོད་དེ་ཙམ་ གས་ ོ་མི་དགོས།  ེན་འ ེལ་བཟང་བ་ཡིན།  

སང་ཕོད་ ེད་ལ་ ས་ཞིག་འ ངས་ཡོང་ག ངས།  མ་མས་ ས་པས།  ོབ་དཔོན་དེ་ ད་མ་

ག ངས།  ང་མོ་ལོ་ ག་ ར་ལོན་པ་ཞིག་ལ་ ་ ེས་ན་མིས་ ང་འ །  ང་རང་ཡང་འཆི་འ ་

འོང་ ས་པས།  ེ་བ ན་ ིས་ཞལ་ནས།  ཡེ་གཤེན་ག ག་ ད་ གས་ ལ་ཡིན།  །བོན་བཀའ་

ད་གཤོག་པའི་ ་རེ་ཡིན།  །མི་ བ་བ ན་པའི་ ལ་མཚན་ཡིན།  །ཞལ་རས་ ག་ལ་ཐོད་པ་

ཉག  ། ་ ས་ཆེ་ལ་ ན་ ་ ར།  །མིང་ཡང་ ་རི་གཉེན་པོར་ཐོགས།  །ག ངས་ནས་ ེ་བ ན་

ཤངས་ ་ ོན།  །དེ་ནས་རབ་ ང་དང་པོའི་ གས་ ེལ་ལོར།  ག་ འི་ཚས་བ ད་ ི་ཉིན་མོར་

མཚན་དང་ ན་པའི་ ས་ཞིག་འ ངས།  ང་ནས་དད་པ་དང་ཤེས་རབ་ ན།  ར་ ན་མོང་

གི་དངོས་ བ་ལེན་ ས་ གས་ ོ་ ས་པའི་ ོན་ ིས།  ས་དེ་ཞལ་རས་མི་མཛས་ཤིང༌།  གདོང་

པ་གཉེར་བ།  ཐོད་པ་ཉག་ཉག་ཡོད་པ་ཞིག་ ང་ཟེར།  ང་ཟད་ནར་སོན་ཚ་ ་ ེ་སེ་ཆེན་པོ་

དང༌།  ་ ོན་དཔལ་མཆོག  ་མ་ ་ཆེན།  ེ་བ ན་འ ག་ ་ མས་ལ་བ ེན་ནས་ ི་ནང་

གསང་བའི་དབང་ ང་ ས།  ཐོས་བསམ་ ི་ ོ་འདོགས་གཅོད།  ཅོག་ལ་ག ་ ིད་ ི་ ་ཆེན་

ག ་ ་ལེགས་པ་ལས་ཁམས་བ ད་གསན།  འཆད་པ་དང༌།  ོད་པ་དང༌།  ོམ་པའི་ ན་

གས་ཐོབ་ནས་ ོད་ ལ་ ི་ ་བའི་སེང་གེར་ ར་ཏོ།  །ད ང་ལོ་ཉི་ ་ ་ག མ་བཞེས་ ས།  

ལ་ འི་ག ང་ ད་ཆད་ ར་ན།  སེམས་ཅན་འ ོ་དོན་མི་འ ང་བས།  ཉང་མོ་ཞིག་ཁབ་ ་

བཞེས།  དེ་ལ་ ས་མ་ ང་བས།  མ་ ར་བཞེས་ ས་ ་ འི་ཆང་མ་ཞིག་ལ་ ས་ག མ་ ང་ ེ།  

ཆེ་བ་ ལ་ ས་འཁོར་ལོ་ ལ་པོ་།  བར་པ་མཁས་པ་དཔལ་ཆེན་ནོ།  ། ང་བ་གསས་མཁར་ ་

མའོ།  །དེ་ནས་ ལ་ ་ ་རི་གཉེན་པོ་ལ་ཡི་དམ་ འི་ཞལ་གཟིགས།  མ་ ིང་མཁའ་འ ོའི་ ང་

བ ན།  དག་པ་མཁའ་ ོད་ ི་མཇལ་ ང༌།  མ་དག་རིགས་ ག་གི་མཐོང་ ང༌།  མི་མ་ཡིན་ ི་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ཞབས་ཏོག་ ་ ལ་སོགས་ ི་ མ་ཐར་མང་ ་འ ག་གོ  ། བས་ བས་ ་ད ས་གཙང་ ལ་

ན་མང་པོས་གདན་ ངས་ནས་འཆད་ཉན་ ི་བོན་འཁོར་བ ོར་ཏེ་ལས་ཅན་ ་མཐའ་མེད་

པའི་ལམ་ ་ ངས་སོ།  ། ན་མོང་གི་ བ་ གས་ནི།  དན་འཕགས་བ་ཟི་ ོམ་པས་ ོ་བོའི་དབང་

ཆེན་ཞིག་ ས་ བས་ ་མའི་ ་གཙ་མཆོག་མཁའ་འ ིང་ ན་དང་ཆ་ གས་ ོགས་པ་ཞིག་ ད་

ཅིག་ག མ་ ི་ ན་ ་མཐོང༌།  ིད་མཁར་ ོ་ ག་ ་ ་མ་ ་ཡི་མ ན་ ་ཕེབས་ ས།  གཡས་

་གཙང་པོའི་ཁ་ནས་ ་གཟིངས་གང་ལའང་མ་བ ེན་ནས་ ་ཡི་ཕ་ཀིར་ཕེབས།  སེ་བ་འོ་ ་

བ ད་ ི་ ན་ བ་མཛད་ ས་ ་གཅིག་བ གས་ ིར་བ གས།  གཅིག་གིས་ ན་འཛབ་ ི་ ་

ངས་ནས་བ ོར་བ་མཛད།  གཅིག་ཆང་ཚང་ ་ཕེབས་ནས་ ེམས་གསོལ་བ་ ན་ ིས་མཐོང་

བས་མོས་པ་ ད་ཅིང་ ལ་ ་ཡིན་པར་ཤེས་སོ།  ། 

ཉིད་ ི་ ོབ་མ་བ ན་པའི་གསལ་ ོན་ ས་པ།  ོད་ན་ ིས་གཉལ་གཉིས།  མཁས་བ ན་

ཇོ་ ས་དང་ག མ།  བར་ན་གཉའ་ ང་གཉིས།  མཐའ་བཞི་ཡེ་ག ང་དང་ག མ།  ད་ན་

ད ས་པ་མི་བཞི་སོགས་མཐའ་ ས་པར་ ང་ངོ༌།  ། ་ཚའི་ཚ་ཚད་ད ང་ལོ་བ ན་ ་ ་གཉིས་

བ གས་ནས།  འ ོ་བའི་དོན་ ་ ་ག ང་རིང་བ ེལ་མང་ ་བཞག་པའོ།  ། ལ་ ་ ་རི་གཉེན་

པོ་འ ངས།  ལོ་བ ་ད ་ཙམ་སོང་བའི་ས་ཕོ་ ག་གི་ལོར་ ེ ་ ་བ ན་དང༌།  ཉང་མོ་ ོ་ ེ་

མཚ་གཉིས་ལ་གསེར་ཐོག་ ེ་འ མས་ ི་ ལ་པ་ ེ ་དམ་པ་དགོངས་མཛད་འ ངས།  ཁོང་

ིས་པའི་ ས་ ་ཐོ་ཅོ་ ་རེ་ལ་དགའ་བས་མིང་བཙན་ལ་ ིད་འདོགས།  ིས་པའི་ ་བོ་ མས་

ིས་མགོ་ཡང་ཡང་བཅག་པས་ ིས་པ་མགོ་ཆག་ ང་འབོད་དོ།  །ད ང་ལོ་བ ད་ཙམ་བཞེས་

ས་ ་ཡབ་ མ་དབང་གིས་གཅོད་དེ་ཁང་དམར་ ི་ ་མོ་ཞིག་ ང་གཉེན་ ས་ནས་ ངས།  

རེས་ཤིག་ན་ཁོང་འཁོར་བ་ལ་ ོ་ཤས་ ང༌།  མི་ ག་པ་ ད་ལ་ཤར་ནས་ ་མོ་དེ་ལ་ ས་པ།  

བདག་གིས་དགེ་ ོར་ཞིག་ ེད་འདོད་འ ག་པས་འ ལ་ལམ་ག ངས་ ང་མ་ཉན་ནོ།  །ཉིན་

ཅིག་ན་ཤིང་ད ི་མང་གིས་མེ་ ག་ཅིང༌།  ་ ས་ལ་ ག་ཐར་ ་གཅོད་པའི་ཞོ་ གས་པས་

ངས་པ་དང་ ་ ་ ང་བ་ མས་བ ན་ནས།  བདག་མཛ་ ང་བ་འ ་བས་ ིམ་དང་འ ལ་

ལམ་ ས་པས་ ང་ཟེར་རོ།  ། ས་དེར་ཉེས་པའི་བཙན་ནས་ཐར་པ་ ་ འི་དགའ་བ་ ེས་ཏེ།  

ིད་མཁར་ ོ་ ག་ ་ ་ཆེན་ ེ་སེ་ལ་ག གས་ནས་བོན་གསན།  ་མ་ ་ཆེན་ ི་ གས་ ་ ད་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ཚད་མ ེན་ནས་ གས་སེམས་གཉིས་ལ་མཁས་པར་ ར།  ་ ེ་ག ང་ ང་ ་མ་དང༌།  ་ ས་

ོལ་བ་གཤེན་ ལ་གཉིས་ལས་བཀའ་ ང་མང་ ་གསན་ཅིང་དགེ་བ ེན་ ི་ ོམ་པ་ ངས་པས་

་ ་གཉིས་ ི་མཚན་ལས་ ངས་ཏེ་ག ང་ ང་ ལ་འདོགས།  ་རི་གཉེན་པོ་དང་ ོབ་དཔོན་

ོ་ལག་པ་ལས་ཤེས་ ད་ ངས།  ཉང་ ོད་ ་གར་བསོད་གཞོན་ ་ལས་ཚད་མ་གསན་ཡང་ ོག་

གེའི་ཚག་ མ་ལ་མ་མོས་ནས་བཞག་ཟེར།  ད ས་ ་ ོན་ནས་མཚ་ག ང་མཁན་ ོབ་ མ་གཉསི་ 

ལས་བ ེན་པར་ ོགས་ནས།  ལ་ ིམས་ཐམས་ཅད་མིག་གི་ ལ་ ར་ ་བ ངས་པས་ ིས་

ེ ་འ ལ་འཛན་ཆེན་པོར་ གས་སོ།  །དེ་ནས་དམ་པ་རིན་པོ་ཆེས་ ེ་བ ན་འ ག་ ་དང༌།  

ེ་ ོན་གོ་ཆ་ མས་ ི་ཞལ་གདམས་ གས་ལ་བ ེད་ནས།  གཡས་ ་དཀར་པོའི་ ག་དང༌།  

འོད་ ག་ཡོན་པོ་ལ་སོགས་གཡའ་རི་གངས་ ག་ མས་ལ་རང་དོན་ ་ལོ་བ ་གཉིས་ལ་ བ་པ་

མཛད་པས་དགོངས་པ་རང་ ོལ་ ་ ར།  ས་པ་ག མ་ ི་ཉམས་ལེན་ ས་གཞན་དང་ཁ་ལག་

མི་བ ེ་ནས་མཚམས་བ མས།  ངག་གིས་ལོང་གཏམ་དང་ ་རེ་ ངས་ནས་ ་བ་བཅད།  ཡིད་

འདི་ ང་གི་ ེས་ ་མི་འ ེང་པར་མཛད་པས་ཐོད་ ལ་ ིས་ཉམས་ཤར།  ང་ བ་སེམས་

དཔའི་ངང་ ོམ་ཟིན།  དབེན་གནས་དང་རི་ ོད་འ ིམས་ཏེ་ ོམ་ བ་ ི་ལམ་ ོལ་ཐོག་མ་ཁོང་

གིས་འ ེད།  གཞན་དོན་ ་ ོགས་ཆེན་ཡང་ ེ་འ ས་པའི་ ་དགོངས་ཐམས་ཅད་ ི་ ིང་པོར་

ིལ་ནས་ཨ་ ིད་ ི་ ོམ་དོན་རིམ་ག མ་པ་མཛད་དེ་གངས་ཅན་ ི་ ོངས་འདིར་སེམས་ཉིད་

དམར་ཐག་ཆོད་པའི་ ེས་ ར་ཡིན་ཅིང༌།  ོམ་ ད་དང་འ ལ་ ད་ ན་ ི་ ེས་ས་དམ་པ་རི་

ོད་པ་ལ་ ག་པར་ཤེས་སོ།  །ཁོང་ལ་གཞན་དོན་ ས་པའི་ ོབ་མ་གཅེན་བཞི།  ག ང་བ ད།  

མ་མོ་གཉིས།  བ་པར་ཐོབ་པ་ ་བ ་ ་བ ད་སོགས་ཡོད་པ་ལས།  བཀའ་བབ་ ི་ ་ཆེན་

བཞིར་ ང་ ེ།  ་བ་ ན་ བ་ ི་བཀའ་བབ་ ོགས་ ན་ ོམ་ཆེན་འབར་བ།  ོམ་པ་ཏིང་

འཛན་ ི་བཀའ་བབ་མཉམ་མེད་དམ་པ་ཕོ་ ོམ།  ོད་པ་ཆགས་མེད་ ི་བཀའ་བབ་ ལ་ཐེབས་

་ ེ་ ང་ ོང༌།  ཚག་ ་མ་ལ་དབང་ཐོབ་པའི་བཀའ་བབ་ ེ་བ ན་ཡར་མེ་བ་དང་བཞིར་ ོན་

ནོ༑  ༑ ་ཚའི་ཚད་ ང་ད ང་ལོ་ ་བ ་ ་ད ར་ཕེབས་ནས་འདི་ ང་གི་བཀོད་པ་བ ས་སོ།  ། 

དེ་ ར་ ེ ་ ོན་ ོམ་གཉིས་ནི་རང་རེའི་ བ་མཐའ་འདི་ལ་བཀའ་ ིན་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ།  ། 

་རི་གཉེན་པོ་ད ང་ལོ་ མ་ ་ ་ག མ་བཞེས་པའི་ ་འ ག་ལོར་མཁས་པ་དཔལ་ཆེན་ 



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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འ ངས།  དེ་ཡང་ད ར་ ་འ ིང་པོའི་ཚས་བ ད་ ི་ ས་ མས་ ་ གས་པ་ཡིན་ཏེ།  མ་ ི་

ལ་ལམ་ལ།  ་མོ་ ་ འི་ ལ་པ་གསོལ་བ་ཞིག་ནམ་མཁལ་ལ་ཡེར་ ིས་ ང་ནས།  འོ་སང་

ཕོད་ད་ཙམ་ ས་ན་ ོད་ལ་ ས་ཞིག་འ ང༌།  ད ་ཙ་ ་ཧེའི་ ལ་པ་ཡིན།  མི་ ས་བསམ་

ལེགས་ ིན་ བས་ཡིན།  ཚ་ ངས་ ་བ་ ལ་མཚན་ངོ་བོ་ཡིན།  བོན་བཀའ་ ད་འཆད་པའི་ལོ་

པཎ་ཡིན།  མིང་ཡང་མཁས་པ་དཔལ་ཆེན་ཐོགས།  ཞེས་ག ངས་པ་བཞིན་ ་འ ངས།  ང་

ནས་ ོན་ ངས་ ི་ལས་འ ོ་སད་པས་འ ི་ ོག་ མས་མ་བ བ་པར་མ ེན།  ེ་བ་ ་ ི་ས་ལེར་

གསལ།  ཞང་ ང་དང་ ་གར་ ི་ ོག་ ལ་ཡིན་ཟེར་ནས་ག ང་ཚག་འགའ་ཞིག་ ང་ ང་ ་

བ ོད།  ད ང་ལོ་ད ་བཞེས་ ས་མཛད་ལ་བཤད་པ་མཛད།  བ ་ག མ་ ས་ཡབ་ ་རི་གཉེན་

པོའི་ ང་ ་དགེ་བ ེན་མཛད།  དེ་ནས་མ ན་ ེན་བ མས་ཏེ་གཞན་ ེའི་ ་སར་ ོན།  ཀོང་

པོ་ ་བའི་སེང་གེ་སོགས་བ ེན་ནས་ད ་ཚད།  མངོན་པ།  ཕར་ ིན་སོགས་ ེ་ ོད་ ན་ལ་

གསན་ ངས་མཛད་དེ་ལོ་བ ན་བ གས།  ས་དེར་གཞན་ ེའི་ ོབ་དཔོན་ ིས་ན་རེ།  ེད་ 

ོབ་གཉེར་མཁས་པར་ཤེས།  ད་བ ེན་ ོགས་ ས་ལ་ ་ས་འདིའི་ ོབ་དཔོན་མཛད་ག ངས།  

ཡོན་ཏན་དེ་ཙམ་བ བ་ནས་ ་མའི་བཀའ་ ོག་ན་མི་ཡོང་དགོངས་ཏེ་མིང་མ་ ོས་པར་ ོམ་པ་

ཞིག་ ས།  དོ་ བ་ཉལ་བའི་ ོད་ལ་ ིད་པའི་ ལ་མོ་ ོན་ནས།  ད་ནི་རང་གི་ ལ་ ་འ ོ།  

འདི་ ་འ ག་ན་བར་ཆད་འོང་ཟེར་རོ།  །ཐོ་རངས་ལ་བ ན་པ་ན་བཟའ་གོས་ ག་གསོལ་བ་

ཞིག་ ོན་ནས།  ང་ནི་ ་ཙ་ ་ཧེ་ཡིན།  ། ལ་ ིམས་ཉིས་བ ་ ་བ ་ཡི།  །རང་ ོམ་ ི་མེད་

ོགས་པར་ཤོག  །ཅེས་ག ངས་ནས་པད་ ་དང་ཧོས་ ་ ི་བོར་བཞག་པ་ ིས་ལ་གཉིད་སད་དོ།  ། 

དེ་མ་ཐག་ ་ཡར་ ོན་ནས་ ེ་མོ་ ་ ོབ་དཔོན་གཙང་པ་ལས་གཙང་མ་ག ག་ ད་ ངས་པས་

ལ་ ིམས་དཔལ་ཆེན་ ་འདོགས།  འ ལ་བ་མདོར་བ ས་ཚར་གཅིག་གསན།  ད་ ང་གཞན་

ེའི་བ ེན་ ོགས་ ས་ ང་རང་གི་ ོམ་ ན་མེད་ན་མི་ཡོང་བ་འ ག  འོན་ ང་ ི་ལམ་ ་

ཐོབ་ ང་མངོན་ ར་ ་ ས་ན་ལེགས་དགོངས་ཏེ།  མཁན་པོ་ ན་བཟང་གནས་བ ེན་ལས་

ཉིས་བ ་ ་བ འི་ ིམས་བཞེས་ནས་ ང་ ོང་གཅིག་ ོགས་ ་མཛད།  དེ་ནས་ཡབ་དང་

མཇལ་ཏེ་ ོ་བ་ ེ་ནས་ག ངས་པ།  ར་ཉན་བཤད་ ི་ ོལ་ ་ ་གཉིས་ ིས་གཏོད་ ང་ཆེར་

མ་ གས།  ད་རང་རེས་འཆད་ཉན་ ི་ ོལ་ གས་ག ངས།  དེ་ནས་ ིད་མཁར་ ོ་ ག་ ་ ོལ་
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བ་མཇལ་ནས་ད ན་གཅིག་ལ་འཆད་ཉན་ ེལ།  གཡས་ ་ ་ལ་ ོན་ནས་མཚན་ཉིད་ ི་འབེལ་

གཏམ་མཛད།  ེ་རི་ ོད་པའི་མ ན་ ་ངོ་ ོད་ ི་གདམས་པ་ ས།  ར་ཡང་ ར་ཞོགས་སེ་བ་

འོ་ ་ཉན་པ་པོ་ ་བ ་ཙམ་ལ་ ི་ནང་གསང་བའི་བོན་ ི་འཁོར་ལོ་བ ོར།  ག ང་ གས་ ན་ 

ལ་ཏི་ཀ་བཏབ།  ་ས་ ན་ལ་ ེ ་དཔལ་ཆེན་ལས་མཁས་པ་མེད་ཟེར་བའི་ ན་པ་ཆེན་པོ་ཐོབ་

ཅིང་བ ར་བར་ ེད་དོ།  ། ོན་ ེ་མོ་ཨ་ཏ་བོན་པོ་ མས་ ིས་ཟངས་རིའི་དགོན་ ང་དེ་ ེ ་

ཡབ་ ས་ལ་ ལ་བས་དཔལ་ཆེན་དེར་བ གས།  མདོ་ ོད་ ད་ ན་ ི་ ་སར་ ར།  དེ་ ས་ ་

ོན་འོད་གསལ་ ་ ་ ང་བ ོན་ལས་ཚད་མ་བ བ་ ེ་ ེམས་པ་དང་བཅས་ ང་ཡང་ ོལ་མ་

ས་སོ།  ། ིས་ ་མའི་ གས་ ས་ ་ ར་ཏོ།  །དེ་ནས་དཔལ་ཆེན་པོས་ མ་དག་གི་ བ་པ་

མཛད་པས་ མ་ ི་ ་ཞལ་གཟིགས།  དབང་ཆེན་ ི་ བ་པ་མཛད་པས་ མ་ ་ ད་པ་སོགས་

ན་མོང་གི་ བ་ གས་མང་ངོ༌།  །ཉིད་ ི་ ོབ་མ་མཚན་ཉིད་ལ་མཁས་པ་ ་ ོན་འོད་གསལ།  

བར་ཐང་ཞང་ ོན།  ད ་ཚད་ལ་མཁས་པ་གཤེན་ག ང་ཆེན་པ་དང༌།  ཅོག་ལ་ ་བའི་སེང་གེ  

གས་སེམས་ལ་མཁས་པ་སངས་ ས་ ན་གོང་བ་དང༌།  སེ་གཉལ་ ་ག མ་ལ་སོགས་དམ་པ་

མང་ ་ ང་ངོ༌།  །དེ་ནས་ ་མ་ཆེན་པོ་ལ་ ོག་པའི་ ང་གཞི་ ང་བས་ཤངས་ ་ཡར་ཕེབས།  

གདན་ས་ ་ ོན་ལ་གཏད།  འཆད་ ོམ་ ི་འ ོ་ མས་མ ོགས་པར་ཚར་བ་མཛད།  དེ་ནས་

ཁམས་བ ད་སོགས་མདོ་ མས་ ིས་ཚར་བའི་ ེས་ ་ ག་མ བ་ མས་ཆད།  ཆད་ ལ་ཐམས་

ཅད་རིང་བ ེལ་ ་ས་ལེ་སོང་བས།  ཡང་ན་མཛ་འོང་བ་འདི་བཞག་ན།  ཡང་ན་རིང་བ ེལ་

འོང་བ་འདི་བཞག་ན་ག ངས།  དེ་ ས་གཤེན་ག ང་ཆེན་པས་ ང་གཞི་འདི་ལས་ ོན་ལས་

འ ལ་ ེན་གང་ལགས་ ས་པས།  ོན་ལས་དང་འ ལ་ ེན་གཉིས་ཀ་ཡིན་ཏེ།  ོན་ ་གར་ 

་པ ྚི་ཏ་མ ་པ་ལ་ཟེར་བ་ཞིག་ ེས།  དེ་ ས་ཚགས་ལ་ ང་ ེལ་མ་ ས་པར་ ་ལ་ ལ་བས་

མངན་སེམས་དང་ ་ང་མང་ ་ཤོར་བའི་ མ་ ིན་ཡིན།  འ ལ་ ེན་ཡིན་ཏེ།  ་ ེ་ན་རེ།  འཁོར་ 

བའི་ཐོག་མ་ཡོད་ཟེར་བ་ལ།  བདག་གིས་ཐོག་མ་མེད་པའི་ བ་ ེད་དང༌།  ཐོག་ཡོད་ལ་འགལ་

བ་མང་པོར་འཕངས་པས།  ་ ེ་མ་མཉེས་ཏེ་ ེ ་དམ་ཉམས་ཟེར་ནས་དམོད་ངན་བོར་བའི་

ལན་ཡིན་པས་འདི་ལ་ཕན་པའི་ཐབས་མེད་ག ངས།  དེ་ནས་ ང་གཞི་ཧ་ཅང་ ་བའི་ བས།  
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ཉེ་གནས་ མས་ ིས་དགོངས་པ་གསལ་ལམ་ ས་པས་ད ིངས་རགི་མ་ ་འ ེས་ནས་ཡོད་ག ངས་ 

ད་དོ།  །དེ་ནས་འ ོ་མགོན་མར་ ོན་ ིས་ ག་འཚལ་ནས་ ་བའི་མཐར་ ག་ཅིག་ག ངས་

པར་ ས་པས་ ན་མིག་ནམ་མཁའ་ལ་གཟིགས་ནས། 

 

ང་བ་ཐམས་ཅད་ ང་ཞིང་བདེན་པས་ ོང༌།  ། 

ོང་པ་དེ་ཉིད་ ་ཚགས་ ང་བ་ཤར།  ། 

དེ་ ིར་ ང་དང་ ོང་ལ་ཐ་དད་མེད།  ། 

ོང་པ་ཉིད་ལ་གཅིག་ ་མ་ བ་པས།  ། 

 

གཅིག་དང་ཐ་དད་ཡོད་མེད་ ག་ཆད་ ལ།  ། 

་བསམ་བ ོད་པའི་ ལ་ལས་འདས་པའི་ ིར།  ། 

དེ་ལ་འདི་ཉིད་བདེན་ཞེས་ཞེན་པ་ཡི།  ། 

་བར་མེད་པ་ ་བའི་མཐར་ ག་ཡིན།  །   

 

ཞེས་ག ངས་སོ།  །དེ་ནས་ཀ་ ད་ མ་ ་སོགས་ ི་ཞལ་ཆེམས་མང་ ་ག ངས་ནས་

ད ང་ལོ་ ་བ ་ ་ ་བཞེས་པའི་ ི་ལོ་ད ར་ ་ར་བའི་ཚས་བཅོ་ འི་ཉི་མ་ ེ་ཤར་ལ་ ན་མིག་ 

ེན་ལ་ ིག་གེར་གཟིགས།  ོད་དང་ མ་ཤེས་ གས་ཀར་འ ས།  ག ག་ཏོར་ནས་ཨ་དཀར་ 

པོ་ཞིག་མཁའ་ལ་འ ོ་བ་ ན་ ིས་མཐོང་ནས་ ་ངན་ལས་འདས་སོ།  །དེའི་ཉིན་མོར་ས་གཡོ་བ་

དང༌།  གཞའ་འོད་གཏིབས་པ་སོགས་ ིས་ ོ་བ་དཔག་ ་མེད་པར་ ེས་སོ།  །དེ་ནས་འ ོ་མགོན་

མར་ ོན་སོགས་ ིས་ལོ་པཎ་ ་མ་ཆེན་པོའི་ ར་ལ་དར་ཟབ་ ིས་ ིལ་ནས་མཚ་ཉ་ ན་གོང་གི་

བ་ ོགས་ ་གཏེར་ ་ ས།  གཏེར་བདག་གཉན་ག་ ང་ལ་གཏད།  ནམ་ཞིག་ལས་ཅན་ཞིག་

གིས་ ེད་པའི་ ོན་ལམ་གདབ།  དཔལ་ཆེན་ ི་ ་མཆེད་འཁོར་ལོ་ ལ་པོ་ ་གཞོན་ ར་ ོངས།   

ང་བ་གསས་མཁར་ ་མ་ལ་ ས་བཞི་ཡོད་དེ།  གས་སེ།  ག་བ།  ག་ ང༌།  ཡེ་ཤེས་ག ང་ ང་
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ནས་རིམ་ ིས་ ད་པ་ལ་ ེ ་ ོན་ཚང་ཟེར།  རི་ ོད་པའི་ ་མཆེད་བཙན་དར་དང༌།  འ ལ་

ང་གཉིས།  ང་བའི་ ས།  ཚབས་པོ་དང༌།  དཀོན་མཆོག་ ལ་མཚན་གཉིས།  ལ་མཚན་ ི་

ས་སངས་ ོན་དང༌།  ན་དགའ་རིན་ཆེན་ནོ།  ། ན་དགའི་ ས་འོད་ཟེར་ ལ་མཚན་དང༌།  

ནམ་མཁའ་ ལ་མཚན་ནོ།  །ནམ་ ལ་ ི་ ས་བསོད་ནམས་ ོ་ ོས།  དེ་ལ་ ས་བཞི་ ང་བའི་ཆེ་

བ་འ ེལ་ཚད་དོན་ ན་ ེ ་བསོད་ནམས་ ལ་མཚན།  དེ་ཞབས་ གས་པ་ ལ་མཚན།  ག ང་

ང་ ལ་མཚན།  ང་ ན་པའོ།  །བསོད་ནམས་ ལ་མཚན་ ི་ ས་ ལ་མཚན་ ལ་ ིམས།  ོ་ 

བོ་ ལ་མཚན།  མོན་མོ།  སངས་ ས་ ་མཚ་དང་བཞིའོ།  ། ང་ ན་པའི་ ས་བསོད་ནམས་

ག ང་ ང་སོགས་ནི་ ེ ་ ོམ་ཚང་ ེ།  མདོར་ན་དེང་སང་གི་བར་ ་ ད་པ་ཟམ་མ་ཆད་ཅིང༌།  

དེའི་ནང་ནས་ ར་ཞོགས་པ་ ལ་མཚན་དཔལ་དང༌།  ེ ་ ོན་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན།  ེ ་

བསོད་ནམས་དབང་ གས་སགོས་བ ན་འ ོའི་དོན་ཆེན་ ས་པ་འགའ་ཡང་ ོན་འ ག་གོ  ། ིས་ 

་ཤངས་ ི་ ར་ཞོགས་ནས་ ེ་མོ་བཟང་པོའི་རི་ལ་གནས་ ོ་མཛད་ནས་བ གས།  དེ་ བས་ ་

ེ ་ ན་དགའི་མཚན་ཅན་མདོ་ ད་ ་མཆེད་ནས་འ ི་ ང་ ་བོའི་ཉེ་ཞོལ་ ་ཆགས་ ད་ལ།  

དེའི་ ད་པ་ལའང་དམ་པ་འགའ་ཞིག་ ོན་འ ག་གོ  །འོན་ ང་ ེ ་ ོན་ ོམ་གཉིས་ ི་བོན་

ལ་ད ས་གཏེར་ཡིན་ ང༌།  དེ་ ངས་ནས་ ོ་ ང་གི་གཏེར་ལ་ ོད་པས་ ེས་འཛན་ལ་བར་

ཆད་ ང་ཡང་ཟེར།  དེ་ ར་མཁས་པ་ ེ ་ཡི་ག ང་ ེང་འདི་ནི་ ོངས་འདིའི་རིགས་ ད་ ན་

ལས་ ད་པར་ག མ་ ིས་འཕགས་ཏེ།  རིགས་ངན་ ི་བར་ཆད་མི་འ ང་བ་དང༌།  རང་ ད་ལ་

མ ེན་དགོངས་མངའ་བ་དང༌།  འ ོ་དོན་ ི་ བས་ཆེ་བ་སོགས་ག ངས་ཏེ།  ང་འཕགས་ ི་

གནས་ ང་བ ་ ག་ལས།  ེ ་ཚང་གི་ ད་པ་ མས།  ན་ ་བཟང་པོའི་ གས་དགོངས་

ན།  ། ེས་འ ེང་བ ་ཙམ་མངོན་སངས་ ས།  ། ད་འཛན་བ ་ཡིས་འ ོ་དོན་མཛད།  ། ད་

པ་ ས་མཐའི་བར་ ་གནས།  །ཞབས་ ི་པད་མོར་ག གས་པ་ མས།  ། ེ་བ་གཅིག་གིས་མངོན་

སངས་ །   །ཞེས་ག ངས་སོ།  ། 

དེ་ ར་འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་ན་ ང་བ་འོད་ ན་ལས་ ོལ་བའི་ ིད་པའི་མེས་པོ་ ་ནི།  

ིད་པ་ཡེ་ ོན་ ལ་པོ་།  ད ་ ེ་བཙན་པོ།  ག་ཆ་འལ་འོལ།  ་ ས་ཡབ་ ་བདལ་ ག  ཨ་

ེས་ ལ་ ་ཐིང་གེའོ།  །བར་ ི་མི ་ ས་ ག་ནི།  ་བོད་ཧོར་ག མ་འཇང་དང་བཞི།  མོན་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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དང་ཀེ་ལེ་གཉིས་ཏེ་ ག  དེ་དག་ལས་ ང་ ས་ཆེན་བ ད་ ་ གས་པའི་ད ་འ ་ ་དང་ ོང༌།   

འཛ་དང་མེ་ཉག་ མ་བྷ་འ་ཞ་དང་བ ད།  དེ་དག་རེ་རེ་ལའང་ ོང་ལ་ ེ་བཞི་ཁོལ་བ ད་ ་

འི་ད ེ་བ་ཡོད་མོད་ ང༌།  འདིར་བ ན་པའི་ ད་འཛན་ ་ ར་པའི་ ོད་ན་ ་ ་ ་ ེ ་

གཤེན་དང་ །  ད་ན་དམ་པ་ ང་དང་ཞིག་པོ་ད ་ལ་སོགས་པས་བ ན་པ་འཛན་ཏེ།  དེ་

ཡང་ ང་པོའི་ ང་ ངས་ནི།  ེང་ ོགས་ ི་ ོན་པ་ ན་བཟང་འོད་ ི་ ལ་པོ་དེ་ཉིད་འ ོ་

བའི་དོན་ ་ ང་ཕོ་ཆེན་པོ་ཞིག་ ལ་ནས་ ིམ་ཤོད་ཤེལ་ལེ་ ོང་ ག་གི་ ེ་མོར་བབས།  དེའི་

ར་མོའི་ ལ་ ་ ོ་ང་དཀར་སེར་ནག་ག མ་ ་བོ་དང་བཞི་བ ོལ་བས་མཚན་དང་ ན་པའི་

ང་ ས་བཞིར་ ང་ ེ།  དཀར་ ང་དང་ནག་ ང་དང་སེར་ ང་དང་ག མ།  དབང་ ན་

ང་འཕགས་ ་བོ་ག ་འ ག་ལ་ཆིབས་ནས་ ལ་རོང་ ་འ ར་བས་ ལ་ ང་ཟེར།  དེ་དག་

ལས་ ེས་པའི་ ོད་ན་ ་ ང༌།  བར་ན་ ་ ང༌།  ད་ན་དབལ་ ང་སོགས་ཁ་འཐོར་ཇི་ ེད་

ཅིག་ ང་ངོ་།  །དེ་ཡང་ཆོས་ ི་ ོན་པས།  ་ཡི་རིགས་ལ་ བ་ཐོབ་བ ད་ ར་ ང༌།  །ཞེས་

ང་བ ན་པས།  རང་ ེའི་ བ་མཐའ་འཛན་པར་ ེར་ཆེན་ ་མེད།  ང་ད ས་རིན་ཆེན།  ལ་

་ ོ་ ན་ ིང་པོ།  མཁས་ བ་ ོ་ ོས་ ལ་མཚན་སོགས་དམ་པ་ ་མར་ ོན་ཅིང༌།  གཞན་

ེའི་ བ་མཐའ་འཛན་པ་མི་ལ་རས་པ་དང༌།  མཁས་ བ་ ང་པོ་ ལ་འ ོར་བ་སོགས་ ེས་ ་

དམ་པ་མང་ ་ ོན་པའོ།  །   

གཞན་ཡང་འ ་ཞིག་དང་ཤེལ་ཞིག་དང་སེ་ཞིག་དང༌།  ོ་ཞིག་དང་ ག་ཞིག་དང་ ིང་

ཞིག་དང་ ང་ཞིག་དང་འ ལ་ཞིག་དང་བོན་ཞིག་ལ་སོགས་པས་བ ན་འ ོའི་དོན་མཛད་ཅིང༌།  

ཡང་མདོ་ ད་འཕགས་པ་ག མ་ ིས་འ ོ་བ་འ ེན།  ཞེས་པར་དོ་འཕགས་དང༌།  ང་འཕགས་

དང༌།  གཙ་འཕགས་ག མ་ ེ།  དེ་དག་ལའང་ ང་ལ་དཀར་ནག་ཟེར་བ་ ་ འི་ ས་ ན་ ི་

ད ེ་བ་མང་ངོ༌།  །གཞན་ཡང་བ ན་པ་ ི་དར་ ི་ཁོངས་འདིར་བཤད་ ད་དང་ ོམ་ ད་ ི་

གནས་ལ་བཀའ་ ིན་ཆེ་བའི་ ེས་ ་ ་མ་ཞིག་ ོན་ ང༌།  གས་ཆེ་བ་འགའ་ཞིག་གི་ མ་ཐར་

འདི་ལ་དད་པའི་གཅེས་ ས་ ི་ ལ་ ་ ང་ཟད་ཙམ་བ ོད་ན།  དང་པོར་ ེ་ ོད་ག མ་ ི་

བ ན་པའི་ཤིང་ ་ཆེན་པོ་མེ་ ོན་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་ནི།  རབ་ ང་དང་པོའི་ས་ ི་ལོར།  ཡར་

འ ོག་མེ་ཉག་གི་ག ང་ ད་ ག་ ང་ར་བ་དམར་པོ་ནས་ ་འ ངས།  འ ངས་པའི་ཚ་ ིན་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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མཚམས་ ་མཛད་ ་ ོད་ ི་ཐེ ་ ་ ར་ཡོད་ཅིང༌།  རང་བཞིན་ ི་ ད་ ལ་ལ་ ེས་ཐོབ་ ི་ཤེས་ 

རབ་མངའ་བ་ཞིག་ཡོད་དོ།  ། ང་ཟད་ནར་སོན་ཚ་ ་མ་ ་ ་གཉིས་ལ་ག གས་ནས་བཀའ་ ོ་

ང་གི་གདམས་ངག་འབོག་པས་དེའི་དོན་ཕལ་མོ་ཆེ་ གས་ ་ ད་དོ།  །དམ་པ་རི་ ོད་པ་ལས་

རབ་ ་ ང་ ེ་ ི་ནང་གསང་བའི་བ བ་པ་མ་ ས་པར་གསན།  ོང་ ོམ་ཆེན་པོ་མངོན་ ་

ར།  གཞན་དོན་ ་བཀའ་བ ེན་ ེ་ ་ལ་སོགས་གདམས་ ོར་མང་ ་མཛད་དེ།  ད ས་གཙང་

ཁམས་ག མ་ན་བ ན་པའི་ ོན་མེ་ ་ ར་ ར།  མདོར་ན་ ེ་བ ན་ཡར་མེ་བ་ནི་ མ་ ོག་

ཟིལ་ ིས་གནོན་པའི་ ོགས་ ན།  ངོ་ ང་དང་འ ་འཛ་ ངས་པའི་ ་ ལ་བ།  བ བ་ག མ་

དོན་དང་ ན་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན།  བ ེན་བ བ་མཐའ་ ་ ིན་པའི་ བ་པ་པོ།  འདོད་

ཡོན་བ ད་ ་ ་བའི་ ེས་ ་ཆེན་པོ་ ེ།  གངས་ཅན་ ི་ ོངས་འདིར་ ོན་ ོམ་གཉིས་དང་ ན་

པའི་ ོད་ ལ་ ི་ ོབ་དཔོན་ཡིན་ནོ།  ། ་ཚའི་ཚད་ ང་ད ང་ལོ་བ ན་ ་ ་ ར་བ གས་

ཤིང༌།   ེས་འཛན་ ི་ ོབ་མ་གཤེན་ ོན་ནམ་མཁའ་ ལ་མཚན་སོགས་མང་ ་ ོན་ནོ།  །   

འདི་ཙམ་ན་ ོམ་ ད་ལ་ གས་ཆེ་བའི་ ོགས་ ན་ ོམ་ཆེན་འབར་བ་ནི།  ག ང་ ས་

གཞོམ་ཡིན།  ་མཆེད་ག མ་ ི་འ ིང་པོ་ཡིན།  ང་ནས་དད་པ་དང་ ན་ཡང་ལམ་ ོར་

གས་མ་ བ།  ཆེར་ ེས་ནས་ ་གར་སོགས་མཐའ་འཁོབ་ མས་ལ་ ིན་ཏེ་ཚང་བ བ།  རེས་

ཤིག་ན་ད ་ ང་ ེ་ཡོ་ ད་ མས་འ ོག  ཁོང་ཉིད་ ང་བའི་ཡིད་ ན་ཏེ་ཚང་ལ་མི་འ ོ་ཟེར་

བའི་མནའ་ཐོ་བཞག  ང་ ེང་ ་བ ་ཙམ་ ེར་ནས་རང་ ལ་ ་ལོག་པས།  ོགས་པོ་ ་

དཀར་ཟེར་བས་བ ན་པ་ ེར་ཏེ་བོན་ ོམ་རི་ ོད་པའི་ ང་ ་ ག་ལ་ ོམ་ཆེན་ ིས་ཤིག་ཟེར།  

དེ་ནས་ ིད་མཁར་ ོ་ ག་ ་སོང་བས་དམ་པ་དེར་བ གས།  ང་དམ་པའི་ ེས་ ་འ ེང་ཆོག་

པའི་གསོལ་བར་བཏབ་པས་ གས་ ེ་ཡོད་ན་ ང་ག ངས་སོ།  །དེ་ནས་དམ་པ་རིན་པོ་ཆེ་འོད་

ག་ཡོན་པོ་ལ་ ར་ཕེབས་ཉང་ འི་འ མ་ ་འབར་བ་ལ་ངེས་འ ང་ཚད་མེད་པ་ཞིག་ ང་ ེ་

འཁོར་བ་ལ་ཞེན་པ་ལོག་ནས་ཡོ་ ད་ མས་ ་ལ་བ ར།  དམ་པ་ལས་ ོམ་ ིད་ནོད་པས་ ོམ་

ིན་བར་ ི་ཉི་མ་འ ་བ་ཞིག་ ང་ཟེར།  དེ་ནས་དམ་པ་ལ་གདམས་ངག་མང་ ་ ས་ ང་མ་

ང༌།  མཐར་ ག་གཞིའི་གདམས་པ་ ས་ ང་མ་ ང༌།  ཡིན་ ལ་ག མ་ ས་ ང་མ་ ང༌།  

རང་ལོ་ག མ་ ས་ ང་མ་ ང་བས་ ོམ་ཆེན་ཡིད་ཆད་དེ།  ཡོ་ ད་ཅན་ མས་ཚགས་བསགས་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ེད།  །ཚགས་བསགས་ ་ འི་ཡོ་ ད་མེད།  ། ་ ོམ་ཅན་ མས་ཉམས་ ོང་ ངོ༌།  །ཉམས་ ངོ་

བ ང་ འི་ ་ ོམ་མེད།  །ཟེར་ནས་ ས་སོ།  །དེ་ནས་ལོ་རེ་ ང་ཞིག་ ་དམ་པའི་ ད་ལ་

བ གས།  རེས་ཤིག་ ་དམ་པས་དབང་བ ར་ནས་ག ངས་པ།  ཧ་ཧ།  བོན་ཐམས་ཅད་ཡེ་མ་

ང་མ་ ེས་ ེ་བ་མེད་པར་གདོད་ནས་དག་པ་ལ་དབང་བ ར་བ་ ་ཡིན།  ་བ་ ་ཡིན་ག ངས་ 

ནས་ནམ་མཁའ་ལ་བཞད་པས་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ ར།  དེ་ནས་ མ་པ་ ོམ་ཆེན་ ི་མགོ་ལ་

བཞག་ནས།  འབར་བ་ ག་ ད་ཆེ་བ་ཅན།  ག ང་འཛན་ ི་ མ་ ོག་ ིབས་ ིས་ བ་པ་ཞིག་

དགོས་པ་ཡིན་ནོ།  །བདག་འ ག་གམ་མི་འ ག་ ོས་ཤིག་ག ངས་པས།  ོམ་འབར་ལ་དགེ་

ོར་ ག་གིས་ ང་ ད་དོ།  །དེ་ ེས་ ལ་ཐེབས་ ་ ེ་ ང་ ོང་གིས་ ོམ་ ང་ངམ་ ིས་པས་ད་

ང་ཟེར།  འོ་ན་ཅི་འ ་ཞིག་འ ག་ ས་པས།  ོང་གསལ་ ིས་རིག་པ་གདངས་ཆེ་བ་ཞིག་

འ ག  འཛན་མེད་ ི་ ང་བ་བ ག་ཆེ་བ་ཞིག་འ ག་ཟེར།  ་ ེས་དམ་པ་ལ་དེ་ ད་ཟེར་ ས་

པས།  གཞན་དག་ ང་བ་ལས་ཁོའི་མ་ ང་བས་ལེགས་ག ངས་ ད་དོ།  །དེ་ནས་དམ་པའི་ ིན་

བདག་ ་ག ང་ ང་དྷོར་ ི་མཆོད་གནས་ ་རི་ལ་དེངས་ཤིག་ག ངས་པས།  ཤར་ ོགས་ཇོ་མོ་

གངས་དང༌།  ེ་མོ་ཤ་ ིང་ ག་ མས་ ་སེང་གེ་གངས་གསེབ་ ་གནས་པ་ ་ ར་དཀའ་བར་

ད་པས།  ོགས་པའི་ཉམས་ཤར།  ང་བ་ལམ་ ་ ངས།  བོན་ཉིད་ ི་དོན་ ོགས།  འ ང་

བའི་ད ས་མ་ གས།  ཕ་རོལ་ ི་སེམས་ ད་མ ེན་པའི་མངོན་ཤེས་དང་ ན་ཏེ།  དེས་ན་

ག ང་དྷོར་ ིས་མཚམས་ གས་བ ལ་ཏེ་ ིལ་པོའི་ནང་ ་ ན་ཅིག་ཉལ་ ས།  ཁོའི་སེམས་ལ་

འདི་ ར་ ན།  ང་མ་ བ་གཅིག་ ང་ ་བཀལ་ན་བལ་ བ་གཅིག་འོང༌།  དེ་དམག་ལམ་ ་

བཙང་ན་བལ་ ང་རེས་མར་ནག་ ང་རེ་ ག  མར་དེ་འ ་ལ་བ ར་ན་འ ་མང་པོ་འོང་བ་

འ ག་བསམ་ཙམ་ན།  དེ་ གས་ལ་ཤར་ནས་ག ང་དྷོར་ན་རེ།  ོ་ ང་བ ོར་ར་དེ་ཙམ་མི་

འཁོར་བསམ་པ་མ་མང་བར་གཉིད་ལོག་ག ངས་ ད་དོ།  ། 

དེ་ ར་ བ་ཐོབ་གཙང་པ་སེ་བོ་ནི་ཟག་བཅས་ ི་ ོག་ཚགས་ཟིལ་ ིས་ནོན།  ཟག་མེད་

ི་མངོན་ཤེས་ཐོགས་པ་མེད།  མི་མ་ཡིན་དང་འ ང་བ་ ་དབང་ ་འ ས་པའི་ལོ་ ས་མང་ ་

མཐོང་ངོ༌།  །ཁོང་ལ་འ ོ་འ ེན་ ས་པའི་ ོབ་མ་ བ་ཐོབ་ ང་ ོམ་ཇོ་ག ང༌།  ོབ་དཔོན་ ་

བ་ ང་པ།  སངས་ ས་ ན་གོང་བ་སོགས་དམ་པ་ ་མར་ ང་ངོ༌།  ། ་ཚའི་ཚད་ ང་ད ང་ལོ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
   

  ‐ 532 ‐

བ ན་ ་ ་བ ན་བ གས་ཏེ་འཁོར་འདས་ད ེར་མེད་ ་ ོགས་ནས་སངས་ ས་སོ།  །འདི་

བས་ ་མཁན་བ ན་ཇོ་ ས་ལ་སོགས་ བ་ ད་ ི་བ ན་པའི་གསལ་ ེད་མཛད་པ་འགའ་ཞིག་ 

ོན་ ང༌།  ང་ གས་ ི་ ོབ་དཔོན་སངས་ ས་ ན་གོང་བ་ནི།  རབ་ ང་གཉིས་པའི་ ་ཡོས་

ལོར་གཡས་ ་ཤངས་ ི་མགོ་བོར་མར་ཞི་གསེར་ ི་ ལ་པོའི་ག ང་ ད་ ་ གས་པའི་མང་ཝེར་ 

ི་བོན་པོ་ཐོ་ལེ་ གས་ ི་ ས་ ་འ ངས།  ་ ར་ ལ་ ི་ཉི་མ་ལ་ ེས་པས་མཚན་ཡང་ ལ་

ལེགས་ ་བ་བཏགས།  ད ང་ལོ་ཉི་ ་ ་གཅིག་གི་བར་ ་ འི་བོན་ལ་ ོ་ ངས་པས་མོ་ ིས་

ན་ གས་ མས་ལ་མངའ་བ ེམས་སོ།  །དེ་ནས་ ོབ་དཔོན་ ་བ་ ང་པ་ལས་དགེ་བ ེན་

ངས།  ི་ ནོ་ཤེས་རབ་ གས་ལས་དབང་བཞི་ ས།  མཁས་པར་ གས་པའི་ ་མ་ ེ ་དཔལ་

ཆེན་ལས་གཙང་ག ག་ ངས།  བཀའ་ ོ་ ང་གི་བོན་ལ་ཐོས་བསམ་ ངས།  ད་པར་ ་ ན་

ི་མཁན་པོ་བ་གམ་པ( མ་ ནོ་ ལ་ ་ཡནི)ལས་ ང་ ོང་གཅིག་ ོགས་ ་མཛད།  དོན་ ོགས་ ི་

་མ་གཙང་པ་སེ( ོམ་ཆེན་འབར་བ)བོ་ལས་དགོངས་པའི་ཉམས་ ས།  ོབ་དཔོན་ག ག་གཤེན་

ལ་བའི་ ེས་ ་འཛན་ནས་གདན་གཅིག་པ་མཛད།  ོང་ནག་གི་ཐེམ་པ་ ངས།  མཚན་ ི་

གཉིད་ ངས།  རི་ ོད་དང་ ར་ ོད་སོགས་ལ་དཀའ་བ་ ་མར་ ད།  རེས་ཤིག་ན་ཞལ་རས་ལ་

ཤ་རོ་དང་ ་ ར་མང་པོར་ ང་བས།  མོ་ ིས་མཁན་ ིས་ན་རེ།  མཛ་ཡིན་པར་འ ་བས་ ག་

གས་ལ་འབད་ཟེར།  ་མའི་ཞལ་ནས་མི་ཚ་ ད་ཙམ་འདི་ལ་ནད་གདོན་ལ་དམིགས་ནས་

གས་ ང་ ེད་མི་ཁོམས།  མཛ་ཁོ་རང་ནམ་འོང་ན་ཤོག་ག ངས་ཏེ་དགོངས་པ་ལ་བ གས་

པས།  ཞལ་རས་ཐམས་ཅད་ཟ་ ་ ་ ་ ས་ནས་ ོམ་མཐེ་བོང་ཙམ་ཞིག་ཤངས་ནས་ ང་བས།  

ིང་ ེ་དཔག་ ་མེད་པ་ཞིག་ ེས་པས་ ་ཁམས་མི་བདེ་བའི་ ན་ལས་ ོལ།  ་མའི་ཞལ་ནས་

ནད་གདོན་སོགས་ལ་ཞེ་ ང་གི་ ོ་ནས་ ག་ གས་ཅི་ཙམ་བ ང་བ་ལས།  མི་ ོག་པའི་སེམས་

དལ་གཅིག་ ོམ་པས་ ིན་ བས་དེ་རང་ཆེ་འ ག་ག ངས།  དེ་ནས་མཚ་ཉ་ ོང་ ིང་ ་ མ་

དག་གི་ བ་པ་མཛད་པས་ ིན་ བས་དངོས་ ་ ང༌།  འོ་ཅག་ མས་ ིས་ བ་པ་དང་དཀའ་

བ་མི་ ས།  བོན་ ོ་གཏེར་འདི་འ འི་ བ་ཐག་ཉེ་བ་ཁོ་བ་ལ་ཡོད་ན་ བ་ཐོབ་ ི་ ང་པ་གང་ 

བ་གདའ་ག ངས་ ད་དོ།  །དེ་ ར་སངས་ ས་ ན་གོང་བ་ནི།  མས་དང་ ིང་ ེས་ ད་ ན་

ཅིང་མི་ ོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ལས་ ་ ང་བས་མཛ་སོགས་ནད་ག ག་པ་ཅན་སོས་པ་དང༌།  ོན་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ལམ་ཐེབས་པའི་ག ང་ ང་སེམས་དཔའ་ཡིན་པས་མི་ནད་དང་ གས་ནད་ ན་གཅོད་པ་དང༌།  

་འ ལ་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པས་ ་ ོད་རི་ གས་ལ་སོགས་མང་ ་ ལ་པ་དང༌།  ་ཞལ་མངོན་ 

་གཟིགས་པས་མཁའ་འ ོ་མ་དཀར་མོ་ ན་གཅིག་གིས་ཨ་དཀར་ཞི་གཅོད་ ི་གདམས་པ།  ཐོ་

རངས་བ ན་ ི་རིང་ལ་ ན་ ་བ ད་པ་སོགས་ ི་ མ་ཐར་དཔག་ ་མེད་པར་མངའོ།  ། 

དེ་ ར་ཐབས་དང་ ་འ ལ་འ ན་ ་དང་ ལ་བའི་འ ོ་མགོན་མར་ ོན་རིན་པོ་ཆེ་ནི་

བདེར་གཤེགས་ ི་ ལ་པ་ཞིག་འ ོ་བའི་དོན་ ་ ང་བར་ལགས་སོ།  །དམ་པ་འདི་དང་ས་ ་

པ ྚི་ཏ།  གཡོར་པོ་མེ་དཔལ།  ལ་ ་ ང་བོན་ ་གཉན་ མས་ ས་མ ངས་ཟེར།  སངས་ ས་

ན་གོང་བའི་ གས་ ས་དམ་པ་བར་ཐང་ཞང་ ོན་ ན་ བ་ ལ་པོ་ཡིན་ཏེ།  འ ངས་ ལ་ 

ད ས་གཙང་གཉིས་ ི་ས་མཚམས་ཁ་རག་ ོ་ ང་གི་ བ་ ོགས་བར་ཐང་ ེ་ ོད་ ་ཞང་ ང་

གི་བོན་ ད་ཅིག་ལ་ ་འ ངས།  འ ངས་པའི་ཚ་ ི་བོར་ཐལ་མོ་ ར་ནས་མངལ་ ི་ ་མ་ ལ་

གོས་ ི་ ལ་མཛད་ནས་བ མས།  ་ ང་ཟད་བ ེད་ཚ་ ་ ང་འ ལ་ ིད་ལ་སོགས་ འི་བོན་

མངའ་བ ེམས།  དེ་ནས་ཐེག་ཆེན་ ི་ལས་འ ོ་སད་ཅིང་ཐེག་པ་དམན་པའི་ཚགས་ལ་ ོ་བ་ ེས་

ཏེ་ངེས་འ ང་ ོ་ཞིག་ནང་ནས་ཤར་ག ངས།  དེ་ནས་སངས་ ས་ ན་གོང་བའི་ ན་པ་ཐོས་

ནས་གཙང་ ོད་ ་མཇལ་ ་ ིན་ཏེ་ཟབ་མོའི་གདམས་ངག་གསན།  མཁས་པ་དཔལ་ཆེན་ ་

འཁོར་དང་བཅས་པ་བར་ཐང་ ་ཕེབས་པས་ཞང་གིས་ཞབས་ཏོག་ ས་ཏེ་ད ན་ཅིག་ལ་འཆད་

ཉན་མཛད།  དེ་ནས་ཐོས་བསམ་ ་ ེ་ ་མའི་ ག་ ི་ལ་འ ོ་དགོངས་ ང་ ་ ེ་མ་མཉེས་ནས་

བཞག་ཟེར་རོ།  ། ་ ོན་སེང་གེ་འོད་ལས་གསང་ གས་གསན།  ད ང་ལོ་ཉེར་བ ན་བཞེས་

ས་འ ོ་མགོན་མར་ ོན་དང༌།  གཤེན་ག ང་ཆེན་པ་གཉིས་མཁན་ ོབ་མཛད་དེ་བ ེན་པར་

ོགས།  དེ་ནས་བ ང་ ི་ ་ ལ་ ིམས་ མ་པར་དག  ནང་ ་ཡེ་ཤེས་ ན་ཆད་མེད།  ན་

པའི་ གས་པ་ ོགས་མེད་ནས་ ིར་བས།  ད ས་གཙང་ཁམས་ག མ་ ི་མཁས་བ ན་བཟང་

པོའི་ཤེས་རབ་ཅན་ཐམས་ཅད་འ ་ནས་བ ན་པའི་ ལ་མཚན་བཞིན་ ་བ ར་བའོ།  ། 

དེ་ ར་ ་མ་ཞང་རིན་པོ་ཆེ་ནི་ ང་ ིད་ལ་བཀའ་བཙན་ཞིང་ ེ་འ ོ་ མས་ ི་དོན་ ས་ 

པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ།  གས་ ི་མཆིལ་མ་བཏབ་པས་ ོན་པ་ ལ་བ་དང༌།  ཞལ་ནས་ཞི་བར་ ར་

ཅིག་ཙམ་བ ོད་པས་ཐོག་སེར་དང་ནད་ཡམས་ཆད་པ་དང༌།  ་ལ་གཏོར་མ་ ིན་པས་ཆར་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ཆེན་པོ་འབབ་པ་དང༌།  མཁའ་ལ་ ིགས་མ བ་བ ན་པས་ཁ་བ་དང་ ང་དམར་ཆོད་པ་སོགས་

ི་ བ་ གས་དཔག་མེད་མངའོ།  །མདོར་ན་ གས་སེམས་མཚན་ཉིད་ ི་ ོལ་འཛན་ནོ།  ། ོ་

ོས་དང་ ོབས་པ་འ ན་ ་ ལ་བའི་ ེས་ ་ཡིན་ནོ།  ། ེས་འཛན་ ི་ ོབ་མའང་ མ་ ོན་ ་

འ མ་ལ་སོགས་མང་ ་ ོན་ནོ།  །དེ་ཙམ་ན་ ོད་ན་ཡང་ ོན་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན་ཡང་

ད ས་གཙང་ ་ཕེབས་ཏེ་ ་ས་བཟང་རི་ཤར་ལ་ ས།  ་ ད་དཔལ་ཆེན་ལ་ ལ།  དབང་བཞི་

ཞང་ ོན་ལ་ ས་པའི་ལོ་ ས་མཐོང་བས་དམ་པ་འདི་ མས་ ས་མཉམ་ཡིན་འ ག་གོ  ། ོབ་

དཔོན་ཞང་གིས་མདོ་ གས་ ི་བ ན་པ་ཕོག་པའི་ ོད་ ན་ མ་ ོན་ ་རིན་པོ་ཆེ་ཡིན།  ིར་

མ་བྷའི་རིགས་ལ་ མ་ ོན་ ལ་ ་སོགས་དགེ་བཤེས་མཁས་བ ན་ ན་པ་ཟམ་མ་ཆད་པར་

ོན་ཅིང༌།  ད་པར་ ་ ང་བ ན་ཆེན་མོ་ལས།  ད ས་གཙང་གཉིས་ ི་ ་མཚམས་ །  ། ིག་

པ་ ་འཛངས་འ ་བ་ །  ། བ་མཐའ་གཉིས་འཛན་ ལ་བའི་ །  །བ ན་པ་ ་ཞེས་ ་བར་

འ ང༌།  །ཞེས་ ང་ གས་ ི་ ེས་ ་དེ་ནི།  ལ་ད ས་ ་ ིད་ཤོད་ ་ མ་བྷ་གཞོན་ ་ ལ་

མཚན་ཞེས་ ་བོང་ཤིན་ ་རིང་བ་ཞིག་ཡོད་པས།  ་ གས་ ་ ་མ་ མ་རིང་མ་འབོད་པ་དེའི་

ས་ཡིན།  ད ང་ལོ་བ ད་ནས་ལས་བཟང་གི་མ ་བ ས་པས་ ོ་ ོས་ ི་ ལ་ ོགས།  ོམ་

རང་བབས་ ་མ ེན།  ་ས་ཡེར་པའི་ ག་ནས་ ་རིས་ ོངས།  དན་འཕགས་ ི་ ོབ་དཔོན་

ལས་ ོབ་གཉེར་མཛད།  བར་ཐང་ཞང་ ོན་ལས་ཐོས་བསམ་ ི་ ོ་འདོགས་གཅོད་ནས་བ ེན་

ོགས་ ས།  གཙང་གི་མཚ་ཉ་ ན་གོང་ ་འ ོ་མགོན་མར་ ོན་མཇལ་ ་ ིན་པས་གཟིམ་ཁང་

ོག་ ར་ཞིག་ནས་ཞལ་མཇལ།  ་ཡོངས་ ོགས་མཐོང་ན་ཅི་མ་ ང་ མ་པས།  དེ་ ་མའི་

གས་ལ་ཤར་ནས་ནང་ ་བོས།  ཡ་བ ན་ ང་ཁོ་རེ་མི་ ན་ལ་བ ་ ་འ ག་ན་ད་ ོས་ག ངས། 

གདམས་ངག་མང་ ་ ས་པས་ གས་ ེ་དང་ ིན་ བས་ ིས་ཟིན་ནས་ ོགས་ ོལ་ ས་མཉམ་

་ ར།  ཐོས་བསམ་ ོམ་ག མ་མཐའ་ ་ ིན་ཏེ་ ་དང་མཁའ་འ ོའི་ཞལ་གཟིགས།  མི་མ་

ཡིན་དམ་ལ་ཐོགས་ནས་ ན་མོང་གི་ བ་ གས་ ་མར་བཞག  བ ན་པའི་ ེས་འཛན་འ ོ་

མགོན་ ོ་ ོས་སོགས་དམ་པ་མང་ ་ ང༌།  ད ང་ལོ་བ ན་ ་ ་བ ད་བཞེས་ཏེ་ ་ཡལ།  ་

ངན་ལ་འདས་ ེས་གང་ཟག་ ལ་པ་ཅན་ ས་ ་མ་དངོས་ ་མཇལ་ནས་ ིན་ བས་ ས་པ་དང༌། 

་ ག་འཚལ་བ་སོགས་ ི་ མ་ཐར་མང་ ་འ ག་གོ །དེ་ ར་མཁས་པ་ མས་ ིས་ ང་ལ་རིག་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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པས་ད ེ་ནས་མཛད་པའི་བཀའ་བ ེན་དང༌།  ོ་ ང་མདོ་ག མ་ནས་ཐོན་པའ་ིཟབ་མོའི་གཏེར་ 

དང༌།  གང་ཟག་ ན་ནས་ ན་ ་བ ད་པའི་ ན་བ ད་སོགས།  བཤད་ བ་གསང་སེམས་ ན་

ི་ ེ་ ོད་ ི་ ་བོ་འ ས་པའི་ ་མཚ་མཚན་ ན་ ོ་ ོས་ ལ་མཚན་ལ་ ག་ཅིང༌།  དམ་པ་

འདི་ནི།  གཡརོ་པོའི་ས་ཆར་འ་ཞའི་ག ང་ལས་འ ངས།  གཡོར་མེའི་ ལ་པ་ མ་ཟེའི་མཚན་

གས་འཛན།  ཞེས་ ང་གིས་ཟིན་ཅིང༌།  ོན་ལམ་དབང་གིས་ ན་ བ་དབེན་ས་ཁའི་ ལ་

ཐེབས་ ་ ར།  ལས་བཟང་མ ་ལས་ ལ་ ་ད ིལ་ ོན་ ང་ ོད་དང༌།  ་ ོན་གོང་འོག་

མས་དང་མཇལ་ནས་གདམས་ངག་ཐོབ།  ་ཚའི་ཚད་ ང་ ག་ ་ ་ ག་ ་བ གས་ནས།  

བཀའ་བབ་ ི་ ་ཆེན་རང་ ོལ་འ ལ་བ་ ལ་མཚན་སོགས་མང་ ་ ང་ངོ༌།  ། 

དེ་ནས་མཁས་བ ན་ ལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ ས་ཙམ་ན་ ་ ོན་ ་ ལ་བ་ ལ་ ིམས་ ལ་

མཚན་ ིས་འཆད་ ོད་ ོམ་པ་མང་ ་མཛད་ཅིང༌།  ཐེག་འ ེལ་མེ་ལོང་ད ་ ོར་ ི་བཤད་

ོལ་བཏོད།  ཁོང་འ ངས་ ལ་ ལ་རོང་ ་ཆེན་ ི་ ོགས་ ་རང་ ོལ་ ་བའི་ ་མ་བཟང་པོ་

ཞིག་ ོངས་པའི་ག ང་བ ེག་ ལ་ ་ད ན་ ་འ ིང་པོའི་ ང་ལ་མེ་ཏོག་ངོ་མཚར་ཅན་བ ན་

འ ངས་པས་ ེས་ ེང་བ ན་ལ་བ ན་འཛན་བཟང་པོ་རེ་འ ང་ཟེར་བའི་ ེན་འ ེལ་འ ིག  

ིར་ལོ་ ་མ་དེའི་མཆེད་ ་གེ་ཁོད་འབོད་པའི་ཤེས་རབ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་པས་དའེི་ ས་ ་འ ངས།   

གཞོན་ འི་ ས་ནས་གཞན་དང་མི་འ ་བའི་ གས།  ཤིག་ལ་ ་དང་ ོ་སེན་ཡོད་པ་དང༌།  ོ་

མ་ལ་ཁ་མིག་དོད་པ་དང༌།  ་དཀར་ནག་ལ་ ་ ་དང་ཁོང་གསེང་ཡོད་པ་མཐོང་ ད་དོ།  ། ང་ 

ཟད་ནར་སོན་ཚ་ཤེས་རབ་ ི་ ོབས་ ས།  ད ས་གཙང་ ོགས་ ་ཕེབས་ཏེ་ ོད་ ང་ཤེར་

བཟང་དང༌།  དར་ ིངས་ ི་ ོབ་དཔོན་བསོད་རིན་སོགས་ལས་ ེ་ ོད་མཐའ་དག་ལ་ ོ་ ངས་

པས་འཆད་པ་དང༌།  ོད་པ་དང༌།  ོམ་པ་ ན་ལ་མི་འཇིགས་པའི་ ོ་ ོས་ཐོབ།  ག ང་ ོམ་

མས་ལན་གཉིས་རེ་མཛད་པས་ ་ ོམ་ མས་ བ།  ི་ ོམ་ མས་དར་བའོ།  །གཡས་ ་

དབེན་ས་ཁར་ཕེབས་ནས་མཁས་བ ན་ ལ་བ་ལས་བོན་ ན་རེ་ཙམ་གསན།  ག ང་ཚག་གི་

ོས་ ེང་མཛད་ བས་ བ་པ་མ་ བ་མང་ཙམ་ག ངས་པར་བ ེན།  མཚན་ཉིད་པ་ མས་

ིས་ ོན་པ་ བ་པ་མ་ བ་ཅེས་འབོད་དོ།  །དེ་ལ་ གས་མ་མཉེས་ནས་ ་ས་ ེ་མོ་བཟང་རི་ལ་

ོན་ནས་ མ་ ོན་བཟང་པོའི་དཔལ་ ི་ ང་ ་བ ེན་པར་ ོགས།  ལ་ ིམས་ མ་པར་དག་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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པ་ལ་གཅེས་ ས་མཛད།  རེ་ཤིག་ན་ ོགས་ཆེན་ཡང་ ེའི་དཔེ་ཆ་ཞིག་གཟིགས་ནས།  ང་བོན་

འདི་དང་འ ད་ ི།  ན་སོ་དར་བའི་ ས་འ ད་ན་ད་ཙམ་འ ར་ ས་པ་ཡོང་ག ངས་ནས་དེའི་

་དགོངས་རང་ལ་ གས་གཏད།  ིས་འ ོག་ས་ཞིག་ ་ ོམ་ ་མཛད་པའི་ ས།  ཤ་ ི་མང་

པོས་དེད་པའི་ཚ་ ག་གདེངས་ནས་ ་ ོད་ཅིག་གི་མ ོགས་ ལ་ཙམ་ ་འ ར་སོང་བ་ གས་ ི་ 

མང་པོས་མཐོང་ ད་དོ།  །ཉིད་ ི་ཞལ་ ོབ་ ་ ར་པ་ ན་མ ེན་ཤེར་འོད་དང༌།  ཤེས་རབ་ ོ་

ོས་སོགས་མང་ ་ ོན་ཅིང༌།  རོང་ ོན་ ་ ལ་མཚན་ཟེར་བའི་ཆོས་ ོགས་ལ་ གས་ཆེ་བ་

དེའང་ ་ ོན་ ི་ ོབ་ ད་ཡིན་ནོ།  །དེ་ ར་མཁས་བ ན་བཟང་ག མ་དང་ ན་པའི་ ོབ་

དཔོན་དེ་ནི་འདི་ ང་ ོས་བཏང་གི་ ་ ལ་བ།  གཏད་མེད་རང་ ོལ་ ི་ ང་ བ་སེམས་དཔའ།  

དཀའ་ བ་དོན་དང་ ན་པའི་ ང་ ོང་ཡིན་ཏེ།  ་ཡལ་ ས་བབ་ ་ནང་ན།  ཡང་ ེ་ ོང་

ཆེན་པོད་ ང་གཅིག་དང༌།  ཧོས་ ་གཅིག་ལས་གཞན་ཅི་ཡང་མི་འ ག་པས།  དེ་ལ་གཟིགས་

ནས།  ་ ལ་ཟེར་ན་ང་འ ་བ་ཞིག་དགོས་པ་ཡིན་ག ངས་ནས་ ་ཡལ།  དེ་ ས་ད ན་ ང་

ཡིན་ཡང་ས་ ་ཐམས་ཅད་ ོད།   རི་ ང་ ན་ལ་མེ་ཏོག་ ས་པ་སོགས་ ི་ གས་ ང་ངོ༌།  ། 

འདི་ཙམ་ན་གཏེར་ ོན་ ་ ་ ོན་ ེས་ ་ནག་ ང་ཕོར་ནས་གཏེར་ ེད་ཅིང༌།  ད་ ་

་ར་ ལ་འ ོར་ ིས་པོམ་རའི་གཏེར་ ོ་འ ེད།  མོན་བོན་ཧ་ར་ཅི་པར་ ི་ མ་འ ལ་ ེ་གནས་ 

བ ་ ག་ ་མ་ལ་མ་བ ིབ་པར་གཟིགས་པའི་ གོས་ ན་རི་བ་འ ག་གསས་ སི་གནས་ཆེན་བོན་ 

རིའི་ ོ་འ ེད།  ལ་ ་ ོ་གཉེར་ ལ་མཚན་ལ་ ན་བ ད་ ི་བཀའ་བབ།  ཁོད་པོ་ ོ་ ོས་

ཐོགས་མེད་ ི་ ་ཞབས་ ག་གི་གཏེར་ཐོན་པ་སོགས་ག ང་ ང་གི་བོན་མ་བཀག་ གས་ ིས་

བ ོལ་ནས་ ོད་ ད་ ན་ ་དར་ཞིང་ ས་པའོ།  །དེའི་ནང་ནས་ ང་ གས་མཚན་གཉིས་ཀའི་

བ ན་པ་ ན་ བ་དབེན་ས་ཁ་དང༌།  འ ན་གནས་བཟང་པོའི་རི།  འཇད་ ི་དར་ ིངས།  ་

ཡི་རི་ཞིང༌།  ་ཡི་ ོ་ ག  ང་པོའི་གདན་ས་དཔལ་ ི་འ ོང་ ོང་སོགས་ཡ་བཞིའི་ ་ས་

མས་ལ་དར་བའོ།  །འདི་ བས་དབེན་ས་ཁའི་ ོབ་དཔོན་མཁས་ བ་རིན་ཆེན་ ོ་ ོས་ཡིན།  

ཁོང་དབེན་ས་ཁའི་ཞོལ་ ་ ་ཤའི་ཚ་བོ་ཞིག་ ་འ ངས།  མཚན་ ན་ མ་ ལ་ཀ་རའི་ གས་

བ ད་ ངས་ནས་ ེ་ ོད་ ན་ལ་ ོ་ ངས།  འཕེན་ ལ་ན་ལེན་ ར་རོང་ ོན་ཤེས་ ་ ན་རིག་

ལས་ད ་ཚད་ལ་སོགས་ག ང་ གས་ ན་ ི་ ོ་འདོགས་གཅོད།  མདོ་ ོད་ ད་ ན་ ་འཆད་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ཉན་ ི་འཁོར་ལོ་ ་ཆེན་པོར་བ ོར།  བ ན་པ་བཞག་པའི་ ོད་ ན་ ན་མ ེན་ ེ་མཉམ་མེད་

ཤེས་རབ་ ལ་མཚན་སོགས་དམ་པ་མང་ ་ ང༌།  ་ཚའི་ཚད་ ང་ད ང་ལོ་ ག་ ་ ་བཞི་

བ གས་པར་གདའོ།  །   

དེ་ནས་རབ་ ང་ ག་པའི་མེ་ ེལ་ལོར་ ལ་རོང་ ་ཆེན་ ི་ ོགས་ ་ཡབ་ ་ ལ་དང༌།  

མ་རིན་ཆེན་ ན་གཉིས་ལ་ཤེས་རབ་ ་བའི་སེང་གེ་མི་ཡི་ཟོལ་ ་བ ན་པའི་མཉམ་མེད་ཆེན་

པོ་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན་འ ངས།  ང་ནས་ ་དང་ ང་མས་བ ེ་བ་དང༌།  མས་དང་ ིང་ ེ་

མངའ་བ་ཞིག་ཡོད་ལ།  ིས་པའི་ ས་ ་བཙའ་ ི་མ་ཐེང་བའི་ ེན་ ིས་ཤིང་ ར་ཞིག་གིས་

ན་ཡ་གཅིག་ཞར་བར་ ས་ ད་དོ།  ། ་ ང་ཟད་ ས་ཚ་འཇིག་ ེན་ལ་ ོ་བ་ ེས་ནས་ད ས་

གཙང་ ་ཕེབས།  ་ས་དབེན་ས་ཁ་མཛད།  མཁས་ བ་རིན་ཆེན་ ོ་ ོས་ ི་ཞབས་ ་བ ད་

ནས་ ི་ནང་གསང་བའི་དབང་ ང་གསན།  ཐོས་བསམ་ ོམ་པའི་ ོ་འདོགས་གཅོད།  མཁན་པོ་

ལ་ ིམས་ཡེ་ཤེས་ལས་བ ེན་པར་ ོགས་ཏེ་ ང་ ོང་མཛད།  རེས་འགའ་དབེན་ས་ཁའི་ ར་

བཤད་ ི་ཡོངས་འཛན་མཛད་ནས་འཆད་ཉན་ ེལ།  རེས་འགའ་གསང་ ག་སོགས་ ་ ོམ་ བ་

མཛད།  ས་ལན་གཅིག་ན་ མ་ ིས་དམ་ལ་དགོངས་ནས་ ལ་རོང་ ་ ིར་ཕེབས།  དེའི་ཚ་

ལོག་པའི་ངན་ གས་སོགས་ ིས་ ེན་ ས་ནས་དབེན་ས་ཁའི་བ ན་པ་ ོགས།  ་མ་ཡར་

ཕེབས་ནས་མཁར་ འི་གསང་ ག་ ་ ན་རིང་ཙམ་བ གས་པས་དབེན་ས་ཁའི་ ་ཚགས་ ོགས་ 

གཞན་དག་ ་སོང་བ་འགའ་འ ་ནས་རི་ ོད་ཅིག་བ བ་ན་ཟེར་བའི་ ོས་བ མས་པས།  ་ ་

བ ་བ ོར་ཙམ་ཁམས་ཆེན་ན་ར་ལ་ ་ཐེར་ བ་ནས་ད ར་ལོ་གཅིག་ ་བ གས།  གནས་དེར་

ེན་འ ེལ་བ གས་པས་ ན་རིའི་ ལ་ ་ གས་ ི་ མས་ ིས་ ་ ་དང་ ང་ ད།  གཎ་ཌིའི་

་སོགས་ལན་རེ་གཉིས་ཐོས་པས་དགོན་པ་ཞིག་གི་ལས་འ ོ་འ ག་ཟེར།  བ་པ་པོ་ཞིག་འ ག་

པའང་སོང་ ད་དོ།  །དེ་ནས་ ོབ་དཔོན་གཙ་འཁོར་ མས་ ན་རིར་ ོན་ནས་ཞག་གཅིག་

བ གས་པས་ཉེ་གནས་ཞིག་གི་ ི་ལམ་ །  གནས་དེར་ ོན་ཤིང་ལོ་འ ས་ ན་པ་ཞིག་ ེས་ནས།  

ན་ ིས་འ ས་ ་ལ་ལོངས་ ་ ོད་པར་ ིས་པས་ ་ ོབ་ཐམས་ཅད་ ི་འ ན་ཐག་བཅད་དེ་

རབ་ ང་བ ན་པའི་ཤིང་ ་ལོར།  མཉམ་མེད་ ་མ་ད ང་ལོ་ཞེ་ད ར་བཞེས་པའི་ ས་རི་ ོད་

ི་ ང་གཞི་འདིང༌།  ད ས་གཙང་ཁམས་ག མ་ ི་ ་ ོབ་འ ་ནས་ ལ་ ིམས་ མ་པར་དག་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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པའི་གཞི་ གས།  ོན་དབེན་ས་ཁའི་ ོབ་དཔོན་འགའ་ཞིག་ད ར་གནས་ལ་ཕེབས་ ས་བ ་

ཤིས་ ན་རི་ཞེས་འབོད་པའི་མིང་ཡང་དེ་རང་སོར་བཞག་གནང་བར་ག ངས།  གནས་དེར་

བཤད་པ་བོན་ ི་འཁོར་ལོ་མཛད་པས་ ལ་ཚབ་རིན་ཆེན་ ལ་མཚན།  མངའ་རིས་བསོད་

ནམས་ ལ་མཚན།  ་ ོན་ཤེས་རབ་སེང་གེ་སོགས་གཞན་དོན་ ས་པའི་ ོབ་མ་མང་ཙམ་ ོན།  

བ་པ་ ོམ་ ི་འཁོར་ལོ་མཛད་པས་གཏོར་མ་ལ་ཟིལ་ཐིགས་འབེབས་པ་དང༌།  ་ ས་ལ་འཇའ་ 

ཚན་འ ལ་བ་སོགས་ ང་ཡང༌།  ེ་ཉིད་ནི་དམན་ས་འབའ་ཞིག་ལ་བ གས་ནས།  ་ཞལ་

གཟིགས་སམ་ ས་ ང་མ་གཟིགས།  ཉམས་ ོགས་འ ངས་སམ་ ས་ ང་མ་འ ངས།  བ་

གས་ཐོན་ནམ་ ས་ ང་མ་ཐོན་ག ངས་པ་མ་གཏོགས་རང་ཁེངས་དང་ ལ་འཆོས་ ད་ནས་

མི་མངའ་བའི་ ེས་ ་ཡིན་ནོ།  །གཞན་དོན་ ་མཁས་ བ་ ོབ་དཔོན་བཅོ་བ ད་ ི་ཁས་ལེན་

དང་མ ན་པར་ གས་མཚན་ ན་ལ་ཏི་ཀ་དང་གསལ་ ེད་མ་མཛད་པ་ཆེར་མེད་དོ།  །ད ང་

ལོ་ ག་ ར་བཞེས་པའི་ཤིང་ ག་ལོར་ ལ་ཚབ་རིན་ཆེན་ ལ་མཚན་ལ་གདན་ས་གཏད་ནས་

་ ་ངན་ལ་འདས་སོ།  །འདི་ཙམ་ན་བཀའ་གདམས་པའི་དགེ་བཤེས་ཆེན་པོ་ཙང་ཁ་པ།  ད ་

གཤེན་ཉི་མ་ ལ་མཚན།  ལ་ ་ ོ་ ན་ ིང་པོ་ མས་ ས་མཉམ་ཙམ་མོ།  །མཉམ་མེད་ ་

མའི་ ེས་འཛན་མཁན་རབས་ཇི་ ེད་ཅིག་ ོན་འ ག་ ང༌།  ལ་ཐེབས་བསོད་ནམས་ག ང་

ང་དང༌།  མཁས་ བ་ག ང་ ང་ ལ་ ིམས་སོགས་ནི་ ང་རིག་ ལ་བཞིན་ ་ ་བའི་བཤེས་

གཉེན་ཡིན་འ ག་གོ  །   

མཉམ་མེད་འ ངས་ལོ་ནས་ལོ་བཞི་ཙམ་འདས་པའི་ གས་ ི་ལོར་ ིམ་ཤོད་ ་ ལ་ ་

ོ་ ན་ ིང་པོ་ཞེས་ ིགས་ ས་བ ན་འ ོའི་ག ང་བ་སེལ་ཞིང་ཡོན་ཏན་ ི་ ད་པར་ངོ་མཚར་ 

ཕ་མཐའ་ཡས་པས་མཆོག་ ལ་དེ་ལ་ ན་བ ད་བོན་ ི་གཏེར་མཛད་བ ོལ།  ག ང་ ང་བོན་

ལ་བཀའ་ ིན་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ།  །ཁོང་གི་ ན་བ ད་མཛད་མདོ་ ས་པ་ ོ་གཏེར་ ི་ཐེམ་ ང་ལ་

འ ག་པས།  རིག་འཛན་མཁའ་ ོའི་ ིན་ལས་ ི་ ོ་མ་འགག་པ་ཡིན་པས་ ིས་ ལ་ ་འདི་ལ་

ན་བ ད་ ་བབ་པ་ཨེ་ཡིན་ མ་མོ།  ། ་ཚའི་ ོད་ལ་གཏེར་ ིང་གི་བ ་བ་ ་ ར་མཛད་

ཅིང༌།  ད་ལ་གཤིན་ ེ་གཤེད་དམར་སོགས་ ི་ གས་གསར་མའི་ད ་བ ེས་པར་ལགས་སོ།  ། 

དེ་ནས་ཤེལ་ཞིག་ག ང་ ང་ ལ་པོ་འམ།  གསང་མཚན་མི་ཤིག་ ོ་ ེར་འབོད་པ་དེ་ལ་ ན་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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བ ད་མང་པོའི་བཀའ་བབ་ནས་གསང་ གས་གསར་མ་དར།  དེ་ལ་ བ་མཐའ་རང་ ང་ གས་ 

པ་མེད་ ང༌།  ིས་རབ་ ང་བ ་གཉིས་པའི་ གས་འ ག་ལོར་ཤར་ འི་ ོངས་ ་མཁས་དབང་ 

ན་ ོལ་ གས་པ་དཔལ་ ི་ཡོན་ཏན་ཞེས་ ་བ་དེ་ཉིད་འ ངས།  དེ་ཡང་ ལ་ ་ ོ་ ན་ཁ་

ང་ལས།  ན་པའི་ ལ་པ་ ེས་མཆོག་ཅིག  ། ོ་ ད་ ང་པོ་རོང་ ་འ ངས།  །འ ོ་དོན་

མཐའ་འཁོབ་ མས་ ་འ ང༌།  །གནས་ཆེན་གཏེར་ ི་ ོ་ཡང་འ ེད།  །ཅེས་ག ངས་ཤིང༌།  

དེའི་འ ངས་ལོ་ནས་ལོ་ ར་འདས་པའི་ཤིང་ ་ལོར།  གཏེར་ ོན་སངས་ ས་ ིང་པ་འ ངས་

ནས་ཟབ་གཏེར་ཅི་རིགས་ཐོན།  ཁོང་ མ་གཉིས་ ིན་ལས་ ི་ད ང་བ ིགས་ནས་ ལ་རོང་དཔོན་ 

ཁག་འགའ་དང་མཆོད་ཡོན་འ ེལ།  གས་གསར་མའི་ཆོ་ག་དང་ ག་ལེན་མང་ ་མཛད་ནས་

མདོ་ ད་ ི་ ོངས་དེར་ ང་ཟད་དར།  འོན་ ང་མཁས་དབང་ ན་ ོལ་ གས་པ་ནི་ ི་ ང་

རིག་གཉིས་ལ་མ ེན་རབ་ ས་ཤིང༌།  ནང་གསང་སེམས་ལས་ ་ ང་བའི་གང་ཟག་ཡིན་ཞིང༌།  

ད་པར་ ི་ ིན་ལས་ ད་ ་ ང་བ་ནི་བ ན་པ་ ི་དར་ ི་བོན་ མས་མདོ་འ མ་ ད་མཛད་

བཞིར་ ེས་ནས་བཀའ་འ ར་ ི་བ ིགས་ ང་མཛད་དེ་ ལ་རོང་བ ན་ ིན་འགའ་ལ་ ར་ ་

བཀོད་པར་བ ལ་བ་ནི་བ ན་པའི་ལམ་ ོལ་བཟང་པོར་བཏོད་པས་བཀའ་ ིན་ཆེ་བའོ།  ། ིས་

བཀའ་འ ར་ ི་བ ིགས་ ང་མཛད་པ་འགའ་མཆིས་ ང་གོང་མའི་ ེས་ ོས་ ོ་ནས་མཛད་ ང་ 

་མ་བ མ་གཞིར་བཞག་ ེ།  དེ་ལ་དགག་ བ་ ོད་ ང་ལ་སོགས་ ེད་པ་ནི་མཁས་འདོད་དང་

བབ་ཆོལ་ ི་ ་བར་སེམས་སོ།  །དེ་དག་ནས་ན་རེ།  ེ་མ་ཉི་ ི་ ་ ན་ ི་འ མ་གཏེར་དང་

ན་བ ད་སོགས་ནས་ ོན་དང་མ་འ ོན་ཐེ་ཚམ་ ་ ས་འ ག་པར།  གཏེར་ ི་ཐེམ་ ང་ལ་

བ གས་ན་ ོ་གཏེར་ ་འགག་སོང་བའི་ ས་ ་འ ག་པས་ཁོ་བོས་མ་འ ོན་པར་འདོད་དོ།  ། 

ཡང་པད་འ ང་ནི་ ོན་དབལ་བོན་ཆེན་པོས་བགེགས་ ིན་བ ལ་བའི་འ ོ་ ས་པ་དེ་དག་གི་

ེས་མཐར་ བ་པ་ནི།  ད་འ ེལ་ལས་མ་བ ན་པས་ག ་ མ་ ི་གཏམ་ ་ཟད་དོ།  །དེ་ བས་

་མི་མངོན་ཕག་ནས་གནོད་པར་ ེད་པའི་འ ེ་ཞེས་པ་ནི།  ན་ ེས་དང་ ན་བ གས་ ིས་

བ ས་པའི་མ་རིག་པ་ ་རགས་མ་གཏོགས་འ ེ་ཡན་འགའ་བ་གཞན་མེད་པས།  དཔེར་ན་ ་

འ ེ་ད ེར་མི་ ེད་པའི་ངན་སེམས་འདི་འ ་ནི་ཐེག་ཆེན་ལ་གོམས་ ོབས་ ང་ཞིང༌།  དག་ ང་

ོགས་འཛན་ ི་ ོན་ ་བ འོ།  ། 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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འོ་ན་ ར་བོན་ཆོས་དར་ བ་ བས་ ་བོན་གཤེན་ མས་དང་འགལ་འ ་ཆེ་བས་དེང་

ས་ ང་ལོག་པར་ ་ མ་ནས།  བས་དེར་བདག་ཅག་ མས་ ི་གོང་ན་གནས་པའི་རིག་འཛན་ 

མཁས་པ་མི་བཞི་དང་མ ་ཆེན་གཤེན་ད ་ལ་སོགས་མཁས་ཤིང་ བ་པ་ཐོབ་པ་མང་ ་བ གས་ 

པས་དགག་ བ་དང་ད ་ ར་འཛན་ན་དེ་དག་གིས་མཛད་ ིས་མ་གནང་བ་ནི་ག ལ་ ་ད ི་

ང་དང༌།  དག་ ང་ ོགས་མེད་མཛད་ནས་བཞག་པའོ།  །   

འདིར་གསར་མ་ཞེས་པའི་ཐ་ ད་ནི་ ིར་ ོན་པ་གཅིག་གི་བ ན་པ་ལ་གནས་པ་ཡིན་

པས་ལོག་ ོག་དང་ ོ་ ར་ ར་མི་ ང་ཡང༌།  དོན་ནི་པད་འ ང་དང་བན་ཆོས་བ ར་བཅོས་

ས་པའི་བན་བོན་འདབ་འ ེས་ ་ ར་པ་ མས་ལ་འབོད་དོ།  །དེ་ལ་ད ད་ན་ ་ ོ་ནས་བོན་

ཞིག་གིས་ཐོན་པའི་ ོགས་ཆེན་གསེར་ ར་དང༌།  ཡབ་ ས་བ ད་ ིལ་སོགས་ལས་པད་འ ང་

དངོས་ ་ ང་ཞིང༌།  ཟང་ཟང་དང་ ང་ཕོར་གཏེར་ལས་ ོགས་ཙམ་ གས་པས་དགག་ བ་

དཀའ་བ་དང༌།  བོན་ཆོས་འདབ་འ ེས་འདི་ཡང་ ར་བ ན་པ་དར་ བ་ ི་ ས་ ་རང་རེའི་

བོན་ ོ་ཇི་ ེད་ཅིག་ཆོས་ ་སོང་ལ།  ིས་རང་ ེའི་ ོབ་དཔོན་ གས་ཆེ་བ་ མས་ ིས་ཆོས་ ི་

ེ་ ོད་ལ་ ངས་པའི་ མ་ཐར་མཐའ་ ས་པར་མཐོང་བས་ ོད་ ངས་དཀའ་འོ།  །འོན་ ང་

མདོ་ གས་ ག་ལེན་ ི་རིགས་ལ་ བ་མཐའི་རང་ ང་འཛན་པ་མ་གཏོགས་གསར་བོན་དང་

ལ་ གས་ངན་པ་མི་བ ེ་བ་ ས་ན་ བ་ ོ་ཞིང་ ིན་ཆེ་བ་ཡིན་ ིས།  དགེ་ ོང་ མས་ ིས་

བ་མཐའི་ཆགས་ ང་གིས་ ོན་མེད་ ོན་ ་བ ང༌།  ོད་མེད་ ོད་གཞིར་ ོང་བ་ནི་ཐར་ལམ་

འཇིག་པའི་ ་ཡིན་པས་ཤིན་ ་ཅོལ་ ང་ངོ༌།  །དེ་ ར་གསར་ ོགས་ལ་ ང་རིག་ ་བ་མཁས་

བ་ ན་ ོལ་ གས་པ་ཡིན་ཏེ།  ཁོང་གིས་མཛད་པའི་ལེགས་བཤད་ མས་ ོ་དམན་གོ་བདེ་

ཞིང་ལམ་ ོར་འ ད་ ེད་ཕན་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་ ང༌།  ང་འ ེན་ཕལ་ཆེ་བ་བན་བོན་བ ེས་ཏེ་

ོ་ ན་ མས་ ིས་བ མ་གཞི་འ ་ ོང་ཚ་ ང་གི་ཡིད་ ོན་དཀའ་བ་དང༌།  གདམས་ ོར་

མས་ ོགས་པ་ཆེན་པོ་ཞང་ ང་ ན་བ ད་དང༌།  ེ་རི་ ོད་པ་ཡབ་ ས་ ་ ་ལས་ ག་པར་

མི་འ ག་ཅིང༌།  ཟབ་གདམས་དེ་དག་ མས་ཁ་གསལ་འཇག་བདེར་བ ས་པ་ཡིན་འ ག་ ང༌།  

ོན་ཆད་གངས་རིའི་ ོད་འདིར་ གས་པ་མེད་ག ངས་པའི་ཟོལ་བ ོད་དང༌།  གསང་གདམས་

ཁ་ཅིག་ ་བ་གའི་ ོང་ ་མངོན་སངས་ ས་པའི་ཐར་ལམ་ཡོད་ན་ ང༌།  རིག་མ་མཐོང་ནས་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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དགའ་བ་བ ེད་པའི་ ས་རབ་དགའི་ས་ཐོབ་ག ངས་པ་འདི་མི་འཇེབས་ཏེ།  བ་པ་ཕོ་མོ་ཕལ་

ཆེར་ལ་དེ་འ འི་དགའ་སེམས་ཙམ་འཆར་ ་ ང་བས།  ས་ཐོབ་ ིས་ ལ་ཁམས་གང་བའི་ ོན་

་འ ར་རོ།  །དེ་ ར་ས་ལམ་ ི་རིགས་ལ་འགལ་འ ་མང་ངོ༌།  །གཞན་ཡང་ གས་གསར་མ་ལ་

བ ེན་ནས་རང་ ང་གང་ཤར་ ི་ ན་ ་ ེར་ཏེ་ཁས་ལེན་དང་འཇོག་མཚམས་མེད་པའི་གང་

ཟག་རེ་ལ་ བ་མཐའ་རེ་འ ག་པ་ནི་བ ན་པ་བབ་ཅོལ་ ་འ ོ་བའི་ ོན་ཡང་མཐོང་ངོ༌།  ། ལ་

་ ན་ ོལ་ གས་པའི་ ང་ཙམ་ལ་ ལ་རོང་ ་ ལ་ ང་གི་ག ང་ལ་ ན་པའི་ ལ་པ་ནང་སོ་

ག ང་ ང་ཡེ་ཤེས་ ་བ་ ང༌།  དེའི་ ེས་འཛན་ག ང་ ང་བ ན་འཛན།  དེའི་ ེས་འཛན་ཡེ་

ཤེས་ ིང་པོ་སོགས་ ིས་ ོམ་ བ་ ི་ ོལ་འཛན་ནས་བཀའ་གདམས་ཨ་ ིད་ ིས་མདོ་ ད་དགེ་

ོང་མང་པོའི་ལམ་ ་ ངས་འ ག   

རབ་ ང་ད ་བའི་ ་ཕག་ལོར་ ་ ར་ཉི་མ་འོད་ཟེར་འ ངས།  ོམ་ ད་ ི་ ོལ་ ང་

ཟད་ ད་པ་ཀོང་པོ་ ་ ོང་ ོམ་དང་འ ལ་ཞིག་ མས་ལ་བ ད།  ིས་གཏེར་ ོན་སངས་ ས་ ིང་ 

པའི་ ིན་ལས་ ི་ ལ་པ་ ང་ ོང་མི་འ ར་ ལ་མཚན་ ིས་ ོམ་ ད་དེ་དག་འཛན་ནས་ ེལ།  

དེང་ ས་ ང་པོ་ ་དཀའ་ བ་ཉི་མ་ ལ་མཚན་ ི་ ོམ་ བ་ མས་ ང་དེ་དག་གི་ ད་ཡིན་ན།ོ  །   

རབ་ ང་བ ་ག མ་པའི་མེ་འ ག་ལོར་མདོ་ ད་ ང་ཞིག་གི་ག ང་ལས་རིག་འཛན་

ེར་མི་ཉི་འོད་ ི་ ང་བ ན་འ ན་ ལ་ ་བ་ ལ་མཚན་དེ་ཉིད་འ ངས།  ་ ང་ཟད་ ས་

ཚ་ད ས་གཙང་ལ་ཕེབས་ཏེ་ད ་ ོན་ཤེས་རབ་དགོངས་ ལ་ལས་ ི་ནང་གསང་བའི་གདམས་

ངག་འབོག  ་བ ར་ ེད་མོས་ཚལ་ ་ཐོས་བསམ་ ི་ ོ་འདོགས་གཅོད།  ས་ འི་ག ག་ལག་

ཁང་ ་ ང་རིག་གི་ ད་གསང་བ གས།  འ གི་མཚམས་མཐའ་དཀར་ ག་ ་བ ེན་ བ་མཛད་ 
པས་ཉམས་ ོགས་ ད་པར་ཅན་འ ངས།  ད ང་ལོ་སོ་ད ར་བཞེས་པའི་རབ་ཡིད་ཤིང་ ་
ལོར་ མ་ ལ་ ན་ གས་ ིང་གི་གཞི་འདིང༌།  དེ་ནས་ད ་མ་འ ལ་མཛད་སོགས་ ི་བཤད་
ོལ་ གས་པས་ ིགས་ ས་ ི་བ ན་པའི་གསལ་ ེད་དམ་པ་ཡིན་ནོ།  ། ེས་ ་འདི་ནི་ ང་

རིག་ ལ་ ་ ིན་པའི་ ན་དབང༌།  མཐར་ ག་ ོང་ ོམ་ ོགས་པའི་ ལ་འ ོར་པ།  ང་བ་
ན་ ་ བ་པའི་གང་ཟག  ཚད་ ན་ ང་ཞིག་གི་མཁན་པོ་དེ་ཉིད་ཡིན་ནོ།  །འདི་ བས་ ང་

རིག་གི་ གས་འཛན་པ་འགའ་ཡང་ ང་ ེ།  དར་ ིངས་ ་མཁས་དབང་ཤིའ་ལ་དྷ་ཛ།  མདོ་
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ད་ ་ ང་ ལ་ ་ལ་ཝེར་ཞི།  མཁན་པོ་ཉི་རི་ཤེལ་ཞིན་ མས་ ིས་བ ན་པའི་གསལ་ ེད་
མཛད་པ་ མས་དག་ ང་གི་ ལ་ཡིན་ ང༌།  ད ད་ན་ ལ་ ་ ན་ ོལ་ གས་པའི་ ེས་ ོས་
འབའ་ཞིག་འ ག་པ་མ་ཟད་བ ན་ ིས་ ི་རིགས་ མས་ཞལ་མི་མ ན་པས་བ མ་གཞི་ ང་
བའི་ཡིད་བ ན་མི་འ ག་གོ  ། 

རབ་ ང་བ ་བཞི་བའི་ ་ ལ་ལོར་མདོ་ ད་ ་ ེ ་བ་གོར་ག ང་ལ་གཤེན་གསང་བ་
འ ས་པའི་ མ་འ ལ།  མཚན་བ ོད་པར་དཀའ་བའི་གཏེར་ཆེན།  རིག་པ་འཛན་པ་བདེ་ཆེན་
ིང་པ་ཞེས་ ི་ནང་གསང་བའི་མཚན་ ི་ མ་ ངས་ཇི་ ེད་འཛན་པ་དེ་ཉིད་འ ངས།  དམ་པ་

འདི་ནི་ གས་ ེ་དང་ ིན་ བས།  ོ་ ོས་དང་ ོབས་པ་གང་ཡང་གཞན་ ིང་མི་འཇོག་པའི་
གང་ཟག་ཡིན་ཏེ།  ོན་གནས་ ེས་ ་ ན་པ་དང༌།  མཁའ་ ོད་ ི་ཚགས་ ལ་ ་གཤེགས་པ་
དང༌།  ས་འོག་གི་གཏེར་ལ་ ོད་པ་དང༌།  མི་མ་ཡིན་ ི་ཞབས་ཏོག་ ་བ་སོགས་ ན་མོང་མ་
ཡིན་པའི་ ིན་ལས་འ ན་པའི་ ་དང་ ལ་བ་ཡིན་ནོ།  །ཁོང་ལ་ ད་པར་ཅན་ ི་ ་མ་ ་ཡོད་
དེ༑  གསང་སེམས་ངོ་ ོད་ ི་ཟབ་གདམས་མ་ ས་པ་ བ་དབང་ག ང་ ང་ ན་ཚགས་ནས་
གནང༌།  ་ ་ ་ ེ ་ནས་བ ད་པའི་གཏེར་ ིང་ཐམས་ཅད་མཁན་པོ་ཉི་མ་བ ན་འཛན་དང་
ང་པོའི་ གས་འཆང་ ག་ ག་ཅན་གཉིས་ནས་བ ད།  ལ་ ་ མ་བཞི་ནས་བ ད་པའི་

གསང་ གས་གསར་མའི་གདམས་ ོར་མཆོག་ ལ་བ ན་འཛན་ ལ་ ིམས་དང༌།  ལ་ ས་
བ ན་པ་དབང་ ལ་ ང་ནས་བ ད།  བཀའ་ ིན་ཅན་དེས་མདོ་ གས་ག ངས་ག མ་ ི་
བཀའ་ ང་མན་ངག་ཐམས་ཅད་ མ་པ་གང་ ོས་ ི་ ལ་ ་བདག་ལ་བ ལ་བའོ།  །   

 
ས་པ།           ལ་ག མ་མཚན་ཆའི་འཁོར་ལོས་བ ད་ ེའི་ག ལ།  ། 

ཕམ་མཛད་རིག་པའི་ས་ ང་ ་ཡི་བཤེས།  ། 
མཚན་ ན་ཡོངས་ ་ གས་པའི་བཀའ་ ིན་ཅན།  ། 
བ ད་ ན་ ་མ་དད་པའི་ཡིད་མཁར་མཆོད།  ། 
 
ོ་ག མ་ལང་ཚ་ཉོན་མོངས་ ས་ ོས་ནས།  ། 

བག་མེད་ ག་ འི་ ་ཞགས་རིང་ ་བ ང༌།  ། 
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ཕན་བདེའི་པད་ ་ལག་པས་འཇོམས་པའི་ ོན།  ། 

གང་མཆིས་མི་ཡི་གདོང་ ་ཡོངས་ལ་བཟོད།  ། 

 

ངོ་མཚར་ ང་རིག་ ་ཡི་གཞལ་མེད་ཁང༌།  ། 

ིད་འ ོར་མ་ ས་ ངས་འ འི་ལེགས་བཤད་འདིས།  ། 

ོ་ ོས་འདོད་ འི་ད ལ་བའི་ལེགས་ ིས་ མས།  ། 

ཟད་མེད་རིན་ཆེན་འཚ་བས་ཅིས་མི་ གས།  །   

ཞེས་པ་ནི་བར་ བས་ ི་ངལ་གསོའོ། ། 

 

ད་ནི་བ ན་པ་བཅོས་དང་མ་བཅོས་ ི་ད ེ་བ་ནི།  མཛད་ལས།  བཀའ་ནི་ཚད་མར་

འཛན་པ་ལ།  །མ་བཅོས་མ་བ ད་མཚན་ཉིད་འཛན།  །ཞེས་ག ངས་པ་ ར་ ོན་ཚ་ ོན་པ་

གཤེན་རབ་ ི་བཀའ་ལ་བ ད་ ི་བ ་ཚག་དང༌།  ིན་ ི་ལོག་ཚག་སོགས་ ིས་འཆོས་ ལ་ ་

མར་ ས་ ང་ ོན་ ་མ་ གས་པ་ནི་སངས་ ས་ ི་ ིན་ལས་ཡིན་ལ།  དེ་ནས་ ི་ མ་བཙད་

པོའི་ ས་གསང་ གས་ ི་བོན་ལ་བཅོས་བ ད་མང་ ་སོང་བས་ ིན་ བས་ཆ་གཅིག་དེ་ནས་ ི་

ཟེར།  དེ་ཡང་བཅོས་ ་བ་ ་མི་སམ་བྷོ་ཊས་བོན་ ི་ཡི་གེ་བཅོས་ཏེ་ ོན་ཆད་བོད་ལ་ཡི་གེ་མེད་

ཟེར་བའི་ ར་བ་བཏབ།  ་འ མ་ནང་ནས་ག ངས་ཆེན་དང་ ་ ་བཅོས་པར་བཤད།  ིས་

བོན་ཆོས་དར་ བ་ ི་ བས་ ་བི་མ་ལ་མི་ ་དང༌།  པ ྨ་སམ་བྷ་བས་ ོགས་ཆེན་བ གས་པ་

ོར་ག མ་ཆོས་ ་བ ར།  དེ་ལ་བ ེན་ནས་ བ་པ་ཐོབ་པ་མང་ ་ ང༌།  མངོན་པར་རོལ་པའི་

ད་ ེ་གསང་འ ས་དང་བདེ་མཆོག་སོགས་ ་བཅོས།  ཞི་ ོ་དང་ ར་པ་དག་ ང་ ་ ང་འ ་

བས་བཅོས་པར་མངོན།  ཀོང་ཙས་མཛད་པའི་མོ་ ིས་གཏོ་ག མ་ ི་ ོར་ཡང་མང་ ་བཅོས།  

བཻ་རོ་ཙ་ནས་ ན་འ མ་དཀར་ནག་ ་ག མ་བཅོས་ཏེ་ ད་བཞིར་བ ར།  ང་ ོང་དང༌།  

ར་ནིས།  ེས་སམ་སོགས་ནི་བཀའ་ གས་ ་བཞག་ཟེར།  ལོ་ ཱ་བ་ ་ཅོག་གཉིས་ ིས་རིག་པ་

ེ་འ མ་བ ར་ཡང་ ོགས་ མ་ཞང་ ད་མ་ ོལ་བས་ ང་འཕགས་ ིས་བ ར་རོགས་ ས་ ང་ 

ཟེར།  དོན་ ་ ོང་ ག་བ ་པ་ལ་ ་དཔེ་མེད་པས་བོན་འཆོས་པའི་ གས་སོ།  །བ ན་པ་ ི་
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དར་ ི་ཁོངས་འདིར་ ེ་འ ག་དང༌།  གཉནེ་ ོན་སོགས་ ི་བོན་ ད་མང་པོ་ཆོས་ ་སོང་ལ།  ་

ཚ་དང༌།  ང་ ོད།  བོན་ཞིག་སོགས་ལ་ནི་བོན་ཆོས་གཉིས་ ི་གཏེར་ཡོད་པ་ཤེས་དགོས་སོ།  ། 

་མ་གཤེན་ ིས་ ོ་གཏེར་ཐོན་པ་ མས།  ིས་ཅོག་ལ་ག ་ ིད་ ིས་ཁམས་ཆེན་ལ་ ོ་བ ་

ས།  དེ་བཞིན་ ་ ོབ་མ་ མས་ ིས་ཞི་བ་ལ་ཞི་ ང༌།  ོ་བོ་ལ་ ོ་ ང༌།  མ་དག་ལ་ མ་

ང་སོགས་བོན་ཐམས་ཅད་ཚང་ ས་ ི་འོ་མ་བཞིན་ ་བ ད་པ་ལ།  དབང་ ན་ ་ཡས་ལེགས་

པོས་བཅོས་བ ད་མ་མཛད་པའི་ གས་ ེས།  ེ ་ ོན་ ོམ་གཉིས་ ིས་ ་ཡི་གཏེར་དཔེ་ལ་

ག གས་ནས་ཐེ་ཚམ་ ི་དག་གཤེར་ ས་པས་དེང་ ས་བཀའ་ ོ་གཏེར་ ིན་ བས་མ་ཡལ་བར་

ོད་ ་ཡོད་པ་འདི་དེའི་བཀའ་ ིན་ཡིན་འ ག་གོ  ། ང་ ོན་བ ོན་ ས་སེང་གེས་བདལ་

འ མ་དང་ ི་མེད་འ མ་གཉིས་ ི་འ ེས་ལ་ ོ་བ ་ ས་ ང་ཟེར།  བ་ཐོབ་འོན་ ོམ་ ག་

པའི་ ག་ ་ ང་ བ་ ག་གི་གཏེར་འ ོར་ ར་པའི་ཤོག་སེར་འགའ་ཞིག་ ང་བ་ མས་དོན་

ལ་གཏེར་ཡིན་ཡང་ བ་ཐོབ་རང་གིས་ཐོན་པ་མིན་ཞེས་ གས།  དམ་པ་རང་ ོལ་ ི་ ན་བ ད་

མས་ཤར་པ་ ལ་འ ོར་ལ་བཀའ་བབ།  ིས་ཤར་པ་རང་གི་ ན་བ ད་ཡིན་ ར་མཛད་པའི་ ི་ 

མེད་མཆོག་ ང་སོགས་ནི་དགོངས་པ་ ོང་བ ོལ་ ི་ཚག་ཡིན་པས་ ན་བ ད་དང་ ད་མདེ་དོ།  །   

དེང་ ས་ ་ཤའི་རིང་ གས་འདི་ལའང་མཚན་ ན་འ་ཞ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ ིས་མཛད་

པའི་ ག་ལེན་ ིང་པ་དང༌།  ལེགས་བཤད་གསལ་ ེད་རིགས་འཆབ་ནས།  རང་གིས་མཛད་ ང་

དང་རིང་ གས་ཡིན་ཟེར་བའི་བཅོས་མ་མང་ ་འ ག་ ང་རེ་ཞིག་ ེད་དོ།  །གཞན་ཡང་མདོ་

ད་ ི་ ོངས་ ་གཏེར་དང་ ན་བ ད་གསར་ ་ ང་བ་འགའ་ཡོད་པ་ མས་བཀའ་ ོ་ ང་

གི་གཏེར་དང༌།  ན་བ ད་གོང་མ་ ་ ར་ཚད་དང་མི་ ན་ནའང༌།  ིན་ ིས་བ བས་པའི་

གཏེར་ ན་དང༌།  ེས་ ་ ན་པའི་ ན་བ ད་ཙམ་ཡིན་ ར་ ེད་པ་ནི་དག་ ང་ ང་པའི་

ཐབས་ལགས་སོ།  །དེ་ནས་བཤེས་གཉེན་དོན་དང་ ན་མི་ ན་ ི་ ད་པར་ནི།  ོན་ཚ་ ལ་བ་

གཤེན་ ི་ ས་ ་བ ད་ ེ་དགའ་རབ་དབང་ ག་དང༌།  བ་པ་ལག་རིང་སོགས་ནས་གང་ཟག་

བཟང་ངན་ ང་ཞིང༌།  དེ་ནས་གསང་འ ས་ ག་ལ་ནས་བ ང་ ོང་ ང་ ན་པ་ཡན་ ་བཤེས་

གཉེན་དོན་དང་ ན་ལ།  བས་ ་ཐར་པ་ནག་པོ་མཉམ་ཉིད་ ི་ ིས་མ་ཟིན་ནས་ ོར་ ོལ་

རང་ཁ་མ་ ད་པས་མ་ མ་བ ད་ ་ ེས།  གཏོ་ ་ལག་ངན་ ས་ ེད་ ི་ཕ་མ་བསད་པས་ ེ་བ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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་བ ར་ལས་ ི་ ག་བ ལ་ ོང༌།  ེར་ཙ་ ར་མེད་ ་ན་མེད་པའི་ལམ་ལ་གོལ་བས་ ིན་ན་ཡ་

གར་ ེས།  ་ཡི་ ང་ ོང་འཆི་ཁའི་ ོན་ལམ་ལོག་པས་གཟའ་བ ད་ ་ ེས།  ལེགས་པའི་ཀ ་

དམ་པའི་ཆོས་ལ་མཁས་ ང་ ོབ་དཔོན་ལ་ལོག་པར་བ ས་པས་བེ་ཐེལ་ ་ ེས།  བོད་ ལ་རིམ་

ཅན་དོན་དང་ ན་པ་ཡིན་ཡང་ཐེ ་རང་མང་ ་ཝེར་རོའི་ ལ་པ་ ི་ མ་དང༌།  ང་ ོགས་

ིན་པོ་འཕགས་ ེས་ ལ་པ་ ི་ ོང༌།  ་ ེགས་དར་མ་ར་ཙའི་ ལ་པ་ ་ བ་བཙད་པོ།  ག་

ིན་ནག་པོའི་ ལ་པ་ ང་དར་མ་བཅས་ ིད་པ་ ད་ ི་ཁ་ ང་ནས་བཤད་ལ།  ང་འགའ་

ཞིག་ནས་ ི་ ོང་ ེ་བཙན་ ལ་བའི་ མ་ ལ་ཡིན་ཡང་ གས་ལ་གདོན་ གས་པས་ ་བ ད་

འ ེས་མར་བཤད་དོ།  ། ིས་ ལ་ ་ ་དགའ་དང་ ེར་མི་ཉི་འོད་ལ་སོགས་གཏེར་ ི་ ོ་འ ེད་

མས་དང༌།  ་ ་ ་ ེ ་ལ་སོགས་བཀའ་བབ་ ི་ ལ་ཐེབས་ མས་ནི།  ་བ་ཡས་ བ།  ོད་

པ་མས་འཛགས།  ིང་ ེ་ཆེན་པོའི་གཞི་བ ང༌།  ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་བ ་ལ་ ོད་དེ།  བ བ་

ག མ་ཡོན་ཏན་དོན་དང་ ན་པ་ མས་ནི་སངས་ ས་གཅིག་ཙམ་མ་ཡིན་ ་མ་ལ་བ ེན་བ ར་ 

ས་པའི་བསོད་ནམས་ ིན་པ་ཡིན་པས།  ལ་པའི་ ་ ར་འ ོ་བ་མི་འ ལ་ནའང་ལས་བཟང་

དད་ ན་མང་པོའི་ལམ་ ་ ང་བར་ག ངས་སོ།  །དེ་ལས་ ོག་པའི་ཆེ་ཐབས་དང་གོམས་ ོམ་

ས་འ ོ་བ་བ ་ཞིང༌།  རང་ཁེངས་དང་ཆགས་ ང་གིས་བ ན་པ་ད གས་པ་དང༌།  མཁས་

འདོད་དང༌།  ལ་འཆོས་ ིས་ ང་རིག་འཛན་པ་སོགས་ནི་དོན་དང་མི་ ན་པར་ ོབ་དཔོན་ལི་

ས་ག ངས་སོ།  །   

གཉིས་པ་གཞན་ གས་ ི་བ ན་པ་ བ་པ་བ ོལ་ ལ་ནི།  ལ་པོ་ ང་དར་མས་ད ས་

གཙང་གི་བ ན་པ་བ བས་པའི་ཚ་དཔལ་ཆེན་ ་བོ་རིའི་ ོམ་ ་ནས་གཙང་པ་རབ་གསལ།  

ོགས་ ང་མདའོི་གཡོ་དགེ་འ ང༌།  གཡོར་ དོ་ ི་དམར་བན་ ་ ་ནེ་དང་ག མ་ ིས་འ ལ་ 

བ་མངོན་ ི་ཆོས་ཚན་ མས་གདན་ ངས་ནས་མདོ་ ད་ ་ ོན།  ་ཆེན་པོ་དགོངས་པ་རབ་

གསལ་ལས་རབ་ ་ ང༌།  ་ཆེན་མཁན་ ོབ་དང༌།  གོ་རོང་སེང་གེ་ གས་པ་ མས་ལ་འ ལ་

བ་དང༌།  མངོན་པ་དང༌།  ཕར་ ིན་ མས་བ བ།  བཻ་རོ་ཙ་ནའི་དངོས་ ོབ་ ལ་ཚབ་ག ་ ་

ིང་པོ་ལས་ ོགས་པ་ཆེན་པོའི་ ོམ་ ས།  དན་ཏིག་ཤེལ་ ི་ཡང་དགོན་ ་ བ་པ་མཛད་པས་

་ཞལ་གཟིགས།  ཡང་ལོ་ ོན་ ོ་ ེ་དབང་ ག  ་མེས་ ལ་ ིམས་ཤེར་རབ།  རག་ཤི་ ལ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ིམས་འ ང་གནས།  མ་པ་ཡེ་ཤེས་ ོ་ ོས་སོགས་ད ས་གཙང་མི་བ ་ཁམས་ ་ ོན་ཏེ་ ་

ཆེན་དཔོན་ ོབ་ ི་ཞབས་ ་བ ད་ནས་རབ་ ་ ང༌།  འ ལ་བ་དང་མངོན་པའི་ ེ་ ོད་ལ་

མཁས་པར་ ངས་ནས།  ར་ད ས་གཙང་ ་ཕེབས་ཏེ་དགེ་འ ན་ ི་ ེ་བ གས།  བ ན་པའི་

མེ་རོ་དེ་ནས་སོས་ཏེ་དེ་ཡན་ཆད་ལ་ ་འ ར་ ིང་མ་ཞེས་ འོ།  །   

དེ་ནས་འ ོག་མི་ལོ་ ཱ་བ་ ་གར་ ་ ོན།  ཤན་ཏི་པའི་ ང་ ་ ད་ག མ་སོགས་ ངས།  

བ་ཆེན་དཔའ་བོ་ ོ་ ེ་ལས་ ག་ ་ཆེན་པོ་གསན་ནས་ ར་བོད་ ་ ོན་ཏེ་ག ག་ ་ ང་གི་

དགོན་པར་བ གས།  ེ་མར་པ་ལོ་ ཱ་ཡང་དེར་ག གས་ནས་ ་གར་ ་ ོན་ཟེར།  དེ་ནས་ ོབ་

དཔོན་ག་ཡ་དྷ་ར་བོད་ ་ ན་ ངས་ནས་ལམ་འ ས་འཆད།  སེ་ ོན་ ན་རིག་དང༌།  ཞང་

ོན་ཆོས་འབར།  ས་ཆེན་ ན་ ིང་སོགས་ལ་བ ད་ནས་དར་བའོ།  །ས་ཆེན་ ི་ ས་ ེ་བ ན་

བསོད་ནམས་ ེ་མོ།  མཁན་ཆེན་ གས་པ་ ལ་མཚན།  དཔལ་ཆེན་འོད་པོ།  ན་དགའ་འབར་

མས་སོ།  །འོད་པོའི་ ས་ས་ ་པཎ་ ི་ཏ་དང༌།  ང་ཚ་བསོད་ནམས་ ལ་གཉིས།  ང་ཚའི་

ས་འ ོ་མགོན་འཕགས་པ་དང༌།  ོབ་དཔོན་ཡེ་འ ང་སོགས་ ང༌།  ས་ ་པ ྚི་ཏ་པཎ་ཆེན་

་ ི་ལས་བ ེན་པར་ ོགས་པས་ཆོས་ ི་འ ལ་བ་ ོད་ གས་ ང་དེ་ནས་དར།  རིག་པའི་

གནས་ ་ལ་མཁས་པར་ ངས་པས་ ན་ གས་ཆེན་པོར་ཐོབ།  ིས་ཧོར་ ི་ ལ་པོས་ ་ ལ་ ་

ན་ ངས་ནས་དེར་འདའོ།  ། 

དེའི་ ིན་ལས་ ི་ ན་ལ་བ ེན་ནས་སེ་ཆེན་ ལ་པོ་དང་ ་མ་འཕགས་པ་གཉིས་

མཆོད་ཡོན་འ ེལ་ཏེ་བོད་ཁམས་ས་ ས་ཁ་ལོ་བ ར་བའི་ ས་ཞིག་ ང་ ང༌།  ཧོར་དང་ས་

་ ང་བ ིགས་ནས་འ ི་ ང་གི་དགོན་ ེ་མང་པོ་བཅོམ་པར་འ ག  དེ་དག་གིས་ཆོ་ག་དང་

ག་ལེན་མཛད་པ་ མས་ས་ ིང་པ་ཟེར།  ོབ་དཔོན་ཡེ་འ ང་གི་ ས་ ད་ས་བཟང་ ན་

དགའ་བཟང་པོས་ངོར་དགོན་བཏབ།  ལམ་འ ས་སོགས་ལ་འཆད་ཉན་ ི་ ོལ་བཏོད།  དེའི་

ག་ལེན་དང་གསལ་ ེད་རིགས་ལ་ས་གསར་པ་ཟེར།  ཆོས་ ན་དེ་དག་ལས་ ེས་པའི་ཚར་

ཆེན་ཡབ་ ས་ ི་གསལ་ ེད་ ་མ་ཞིག་མཛད་པ་ མས་ལ་ཚར་ གས་ཟེར།  ཡང་བོད་ ི་ ལ་

པོའི་ག ང་ ད་ ་ ་མ་ ང་ བ་འོད་ ིས་ཇོ་བོ་ ེ་དཔལ་ ན་ཨ་ཏི་ཤ་ ན་ ངས།  ཆོས་

མས་ཡང་དག་པར་ བ་པའི་ ོལ་བ གས།  ་ ོག་འ ོམ་ག མ་ལ་སོགས་པའི་དགེ་བའི་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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བཤེས་གཉེན་མང་པོ་ ིན་པར་མཛད།  དེའི་ནང་ནས་ ན་རས་གཟིགས་ ི་ ལ་པ་འ ོམ་

ོན་ཆེན་པོས་ ་ ེང་གི་དགོན་པ་བཏབ།   བཀའ་གདམས་པའི་ཆོས་ ན་དེ་ནས་དར་རོ།  ། 

ེ་མར་པ་ལོ་ ཱ་ ་གར་ ་ ོན་ནས་ བ་ཐོབ་བ ་ག མ་ཙམ་ལ་ག གས་ཏེ་ཤིན་ ་ཟབ་ 

པའི་ཆོས་མང་པོ་གསན་ནས་ ོ་ ོ་བོ་ ང་ ་བ གས།  ོབ་མ་ ང་ཐང་གི་མི་ལ་རས་པ་སོགས་

ོགས་ ན་ བ་པ་ཐོབ་པས་ ལ་ཁམས་གང་བར་ ང༌།  དེ་ཙམ་ན་མཉམ་མེད་ གས་པོ་རིན་

པོ་ཆེས་བཀའ་གདམས་ ི་ཆོས་འགའ་གསན་ནས་དགེ་ ོང་མཛད།  ེ་བ ན་མི་ལའི་ ང་ ་ ་

རོའི་ཆོས་ ག་གསན་ཏེ།  རི་བོ་ཤ ྟི་ གས་ལ་ ོམ་པའི་ བ་ ེ་བ གས་ནས་བ གས་པས་

གས་པོ་བཀའ་བ ད་ཅེས་ ་བ་ ང༌།  དེ་ལ་བཀའ་བབ་ ི་ ོབ་མ་བཞིར་ ང་བའི་ནང་ནས།  

ེ་ ས་ག མ་མ ེན་པས་མ ར་ འི་གདན་ས་བཏབ།  དེའི་ ་ ེས་ བ་ཆེན་ཀ ་པཀྵི་ནི་ ་

འ ལ་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པས་ཧོར་ ི་ ལ་པོ་དང་མཆོད་ཡོན་འ ེལ་ཏེ་ཆེ་བའི་ཡིག་ཚང་ ང༌།   

དེ་ནས་ཆོས་ ེ་རང་ ང་ ོ་ ེ་ནས་ཀ ་བཀའ་བ ད་དར་བའོ།  །བདེར་བཤེགས་ཕག་མོ་ བ་

པས་འ ི་ ང་འཇིག་ ེན་མགོན་པོ་སོགས་ལ་བ ད་པ་ནི་འ ི་ ང་བཀའ་བ ད་ ་ཟེར།  །ཡང་

་གར་ ི་ བ་ཐོབ་ཕ་དམ་པ་བོད་ ་ལན་ག མ་ ོན་ནས་ཞི་ ེད་ ི་གདམས་པ་ལན་ག མ་

འཆད་དེ།  དང་པོ་ནི་ཞང་ ང་ ིང་ཁ་བ་དང༌།  ོ་ཚང་འ ག་ ་སོགས་ལ་བ ད་ནས་དར་

བའོ།  །བར་པ་ནི་ ་པོ་ ོ་ག མ་ལ་བ ད།  ི་མ་ནི་ ོགས་བཞིའི་ ོབ་ཆེན་བཞི་དང༌།  མ་ཅིག་

ལབ་ ོན་སོགས་ལ་བ ད་ནས་དར་རོ།  །ཡང་མཁས་ བ་ ང་པོ་ ལ་འ ོར་ ་གར་ ་ ོན་

ནས་ནེ་ འི་ཆོས་ ག་ལ་སོགས་ཟབ་གདམས་མང་པོ་ ོག་ ོགས་པ་རིན་ཆེན་བ ོན་འ ས་སོགས་ 

ལ་བ ད་པ་ནི་ཤངས་པ་བཀའ་བ ད་ཟེར།  པཎ་ཆེན་ནགས་ ི་རིན་ཆེན་ནས་འ ག་པ་ ལ་

དབང་ཆོས་ ེ་སོགས་ལ་བ ད་པ་ནི་འ ག་པ་བཀའ་བ ད་དེ།  མདོར་ན་བཀའ་བ ད་ཡ་བཞི་

ང་བ ད་སོགས་ནང་གི་ད ེ་བ་མང་ ་ ང་ངོ་།  །   

ོབ་དཔོན་པ ྨས་ག བས་སངས་ ས་ཡེ་ཤེས་སོགས་ལ་བ ད་པའི་ ོགས་པ་ཆེན་པོའི་

ོར་ལ་ ིང་མ་པ་བཀའ་མ་ཟེར།  མངའ་བདག་ཉང་རལ་དང༌།  ་ ་ཆོས་དབང་སོགས་ ིས་

ཐོན་པའི་ ོ་གཏེར་དང༌།  རིག་འཛན་ ོད་ ེམ་སོགས་ ིས་ཐོན་པའི་ ང་གཏེར་ མས་ལ་ ིང་

མ་པ་གཏེར་མ་ཟེར།  དེ་ཡང་གཏེར་ ོན་ ིང་པ་བ ད་ལ་སོགས་ ི་གཏེར་ཆོས་ ངས་མང་བར་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ང་བ་ མས་ནི་བ ན་ཞབས་གཏེར་ ིས་ ོང་བ་ཡིན་ཟེར།  ིས་དགེ་ ོང་ ོང་ཆེན་རབ་འ མས་ 

ལ་ ོམ་ ང་གི་ཤེས་རབ་ ས་ནས་མཛད་བ ན་སོགས་མཛད།  དེའི་ ་ ེང་ཞིག་ ་རིག་འཛན་

འཇིགས་མེད་ ིང་པས་ཟབ་གཏེར་འགའ་ཞིག་ཐོན་པ་ མས་ལ་དེང་ ས་ ིང་ཐིག་ཅེས་འབོད་

ང་དོན་ ་ ོགས་ཆེན་རང་ཡིན་ནོ།  །   

ཡང་ཇོ་བོ་ ེའི་ ོབ་མ་ ོག་ལེགས་པའི་ཤེས་རབ་ ིས་གསང་ འི་དགོན་པ་བཏབ།  དེའི་

དབོན་པོ་ལོ་ ཱ་བ་ ོ་ ན་ཤེས་རབ་སོགས་ ོབ་ཚགས་གནམ་ ི་ ར་མ་བཞིན་ ང་ནས།  ད ་

ཚད་དང༌།  འ ལ་མངོན།  ཕར་ ིན་སོགས་ལ་འཆད་ ོད་ ོམ་པའི་ གས་ ོལ་ ལ་བཞིན་ ་

གས་ནས་ཆེས་དར་བའང་ ང་འ ག  ཁ་ཅིག་ན་རེ།  ཆོས་ ི་བ ོ་ ེང་ ེད་པའི་ ས་ཐལ་མོ་

བ བ་པ་དང༌།  ་ཅོ་འདོན་པ་དང༌།  ཕན་ ན་ ག་པ་སོགས་ནི་ ིས་དར་བ་ཡིན་ ི།  ར་

གོང་ ་བོད་གང་ འང་ ེད་ ོལ་མེད་ཟེར་བ་ནི།  ཐོས་པ་དང་ ལ་བ་ མས་ ི་ ན་གཏམ་ཡིན་ 

ན་མ་གཏོགས།  ོན་འཕགས་ ལ་ ི་ ོབ་དཔོན་ ན་ ག་མཆོག་གཉིས་སོགས་ ིས་ཕས་ ི་

ོལ་བ་འཇོམས་པའི་ ས་ ི་ ལ་ ི་མ་མེད་པར་ཡིན་འ ག་གོ  ། ོག་ལོ་ ཱ་བའི་བཤད་ ད་ལ་

བ ེན་ནས་རེད་མདའ་བ་གཞོན་ ་ ོ་ ོས་དང༌།  གཡག་ ག་དཔལ་བ་ མ་གཉིས་ ི་ ས་ ་

བཀའ་གཞི་བཞི་དང་རབ་འ མས་ ི་ ་བ ོར་ ་བའི་ ོལ་ ང༌།  གཡག་ ག་གི་ ོབ་མ་རོང་

ོན་ཆོས་ ེ་ནས་མཚན་ཉིད་ ི་འཆད་ཉན་ས་ འི་ ོགས་ ་དར།  །རེད་མདའ་བའི་ ོབ་མ་

ཆོས་ ེ་ ོ་བཟང་ གས་པའམ།  ཤར་ ལ་བ་ཙང་ཁ་པ་ཞེས་ ་བ་དེ་ ོན།  ཆོས་ ེ་འདི་བས་

མཁས་ཤིང་ བ་པར་བ ེམས་པའི་གང་ཟག་མང་ ་བ ེན་ནས་ཐོས་བསམ་ ོམ་ག མ་ ལ་བཞནི་ 

་ ངས།  ང་བའི་ཤེས་རབ་དང་ ག་པའི་ ས་ ིན་ ིས་བ བས་ནས་ད ་མའི་ ་བ་ ད་

པར་ཅན་ ོགས་ཟེར་རོ།  །འཆད་ ོད་ ོམ་ག མ་མང་ ་མཛད་ནས་རི་བོ་དགའ་ ན་ ི་དགོན་

པ་བཏབ།  ལ་ཚབ་ ེ་དང༌།  མཁས་ བ་ ེ་སོགས་ ེས་ཆེན་མང་ ་ ིན།  འཇམ་ད ངས་ཆོས་

ེས་འ ས་ ངས།  མས་ཆེན་ཆོས་ ེས་སེ་ར་སོགས་ ི་འ ་གནས་ ང་བཏབ།  དེ་ ར་ ེ་

ཡབ་ ས་ག མ་ནས་རི་བོ་དགའ་ ན་ ི་བ ན་ ོལ་ གས་ཏེ་ས་ཆེན་པོ་འདིའི་ ་མཚ་ལ་ ག་

གི་བར་ ་ བ་པར་ ང་ངོ༌།  ། ས་ ིས་ ་དབང་ ག་ཆེན་པོ་ ད་བ ད་ ི་བདག་ཉིད་ ལ་

མཆོག་ ་བ་ངག་དབང་ ོ་བཟང་ ་མཚའི་ ས་ ་ ་བོད་ཧོར་ག མ་ ིན་ལས་ ི་ད ང་བ ིགས་ 



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ནས་ གས་གཉིས་ ི་མངའ་ཐང་ད ང་ ་བཏེགས་པ་འདི་བཞིན་ནོ།  །དེའི་ཞབས་པད་མི་དབང་ 

སངས་ ས་ ་མཚས་བ ར་ནས་བཻ ་དཀར་ ནོ་སོགས་ ིས་དང་ ན་ ི་བ ན་བཅོས་མང་ཙམ་ 

མཛད་པ་ མས།  བོད་ཁམས་ ན་ ་དར་ཆེ་ཞིང་ཕན་ཐོགས་པར་ ར་པས་དེང་ ས་ ན་ ིས་

མས་ ི་ ི་མོར་ ེད་པ་འདིའོ།  ། ར་ ་མ་འཕགས་པའི་ ོགས་ ་ ས་པའི་མགར་ཆེན་ཡེ་

ཤེས་བཟང་པོའི་ ད་ལས་མདོ་ ད་ ་ས་ ོང་ཞིག་ ང་བས་དེ་ལ་བ ེན་ནས་ས་ འི་ཆོས་ ན་

མདོ་ ད་ ་ ང་ཟད་དར་ལ་ད ས་གཙང་ ་ཆེར་མ་དར་བ་ཡིན་ནོ།  །བཀའ་བ ད་ མས་ ི་

བ ན་པ་ ིར་འཕེལ་འ ིབ་ཆེ་བར་ཡིན་ཡང༌།  ཀ ་བཀའ་བ ད་འདི་ ང་ཟད་དར་ཆེ་ཞིང༌།  

ིས་ ་དེའི་བ ན་པའི་ ར་ ོང་ ་ ར་ མས་མགོན་ཆོས་ ི་འ ང་གནས་ཞེས་མཁས་བ ན་

བཟང་ག མ་ ན་པ་ཞིག་ ང༌།  དེ་ནས་དེའི་བ ན་པ་དང༌།  ག ག་ལག་རིག་པའི་གནས་

སོགས་ ང་ ང་ཟད་དར་འ ག་གོ  ། ིང་མའི་ ོགས་དེར་གཏེར་ཁ་རེ་ལ་ཆོས་ གས་རེ་ ང་བ་

བཞིན་ ་ནང་གི་ད ེ་བ་མང་ཡང༌།  བ ་ན་གཏེར་གསར་ ིང་གཉིས་ ་འ ་ ེ།  གཏེར་གསར་

ནི་ ལ་མཆོག་ ་བའི་ ས་ཙམ་ན་ཨོ་ ན་གཏེར་བདག་ ིང་པས་ཐོན་ལ།  དེའི་གསལ་ ེད་ལོ་

ཆེན་དྷ ་ ིས་མཛད་དེ།  དེ་ནས་དེང་ ས་ ི་བར་ ་གཏེར་གསར་འགའ་ཡང་ཐོན་ཞིང་ཆོས་

ན་ཡང་ ང་ཟད་དར་བའོ།  ། 

བཞི་བ་ཞར་ ང་བ ན་པའི་གནས་ཚད་བ ན་པ་ལ་གཉིས།  རང་ གས་དང༌།  གཞན་

གས་སོ།  །དང་པོ་ནི།  བདག་ཅག་ མས་ ི་ ོན་པ་ མ་མ ེན་ ལ་བ་གཤེན་རབ་ ི་བ ན་པ་

འདི་མི་ལོ་ ི་ཚ་ག མ་ ི་ ན་ ་གནས་ཞེས་པ།  གཤེན་རབ་ཤིང་ ི་ལ་ ་འ ངས་ནས་མཛད་

པ་བ ་གཉིས་ ི་ ལ་བ ན་ཏེ་གཤེན་ལོ་བ ད་ ་ ་གཉིས།  མི་ལོ་བ ད་ ོང་ཉིས་བ ་འདས་

པའི་ ས་ ་ ་ངན་ལ་འདས།  དེ་ ིན་མི་ལོ་ ོང་དང་བ ད་བ ་འདས་པའི་ ་ཡོས་ལ་ འི་

འ ལ་བ་མི་ལོ་ ི་གཅིག་ ོགས་པའོ།  ། ི་ལོ་ཤིང་ཕོ་འ ག་གི་ལོར་ག ང་སོབ་ ་ཆོ་ ོན་ནས་

ག ང་བ ན་ ི་ད ་ གས།  དེའི་བ ན་པའི་ ར་ ོང་ ་ག ག་ལག་ ་བཞི་དང་གསང་ གས་

ི་བ ན་པ་དར་ནས་དེང་ ས་ ི་བར་ ་མི་ལོ་བ ད་ ོང་ཙམ་སོང་ཞིང༌།  ད་ ིན་མི་ལོ་ཉིས་

ོང་ཙམ་སོང་ན་ག ང་གི་བ ན་པ་མི་ལོ་ ི་གཅིག་ ོགས་པའོ།  །དེས་ན་དེང་ བས་ག ང་བ ན་ 

ི་ ད་ཆ་ཙམ་ཡིན་པར་ ང་གིས་ བ་བོ།  །དེ་ནས་ གས་ ི་བ ན་པ་མི་ལོ་ ི་གཅིག་འ ང་ ེ།  



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ཞི་བ་ མས་པ།  ས་པ་ ོམས་ ེད།  དབང་ ན་ག ག་ ད།  ག་པོ་མ ་ ོབས་དང་ ིན་ལས་

མ་པ་བཞིས་འ ོ་བ་འ ལ་ལོ་ག ངས།  དེ་ནས་འ ོ་བ་ མས་ཚ་ཚད་ ང་རིམ་ ིས་ ི་ནས་མ་

འོངས་བ ་ལ་ ག་པའི་ ས་ད་ འི་ ོན་པའི་བ ན་པ་ ོགས་པའོ།  །   

གཉིས་པ་ནི།  བཅོམ་ ན་འདས་ ི་བ ན་པའི་གནས་ཚད་མ་ིལོ་ ོང་ ག་ ར་ག ངས་

པས།  དེ་ཡང་ བ་པ་རང་ཉིད་མི་ལོ་བ ད་ ་ ་གཉིས་བ གས་ཤིང༌།  བོན་ གས་ ་མི་ལོ་བ ད་

བ ་དང་ཉི་ ་བ གས་ ང་ཟརེ།  བ་དབང་ ་ངན་འདས་ ེས་ནས་བ ན་པའི་གནས་ 

ཚད་བ ི་དགསོ་ཏེ།  དེ་ཡང་འ ས་ འི་ ས་ ི་ ་བ ་ ག་ག མ།  བ་པའི་ ས་ ི་ ་བ ་ ག་

ག མ།  ང་གི་ ས་ ི་ ་བ ་ ག་ག མ།  གས་ཙམ་འཛན་པའི་ ས་ ་བ ་ ག་གཅིག་བཅས་

ཏེ།  འ ས་ འི་ ས་ནི་ཉན་རང་ ང་སེམས་ མས་ ིས་ད ་བཅོམ་པའི་འ ས་ ་མངོན་ ་ ེད་

པ་དང༌།  བ་པའི་ ས་ནི་བ ེན་དང་ བ་པའི་ ོབས་ ིས་ བ་ ལ་ཐོགས་མདེ་ ོགས་པ་དང༌།  

ང་གི་ ས་ནི་འཆད་ཉན་ ེལ་ག མ་ ི་བ ན་པ་དར་ལ།  གས་ཙམ་འཛན་པའི་ ས་ ་ ོད་

ལ་མ་མདེ་ཅིང་རབ་ ང་གི་ གས་ཙམ་འཛན་པའོ།  །འོ་ན་དངེ་གི་ ས་གང་ཞེ་ན།  བ་པ་ ་

ངན་འདས་ནས་མི་ལོ་ཉིས་ ོང་བ ད་བ ་ ག་ཙམ་སོང་བས་ ང་གི་ ས་ལ་ཟནི་པར་མངོན་

ནོ།  །འོན་ ང་ ས་འཁོར་ ར་ན་རིགས་ ན་ ལ་པོ་ཉི་ ་ ་ འི་ ན་ ་གནས་ལ།  བ ན་པའི་

མཐའ་མི་ ལ་ ་བ ས་ཏེ་ཤར་ ་མེ་ གས་ཙམ་ཞིག་གནས།  ད་ེནས་རིགས་ ན་ ག་པོ་འཁོར་ལོ་

ོན་ནས་ ་ ོ་ཐམས་ཅད་འཇམོས།  ར་ཡང་ ོགས་ ན་ ང་ ་འ ང་བར་བཤད་དོ།  །   

 

ས་པ།           བ ན་གཉིས་རིན་ཆེན་ག གས་དཀར་ ེ་ འི་མགོན།  ། 

ན་མཆགོ་ལོ་པཎ་ ོམ་པ་འ ོ་ཚགས་ ི།  ། 

ི་བོར་ ོན་ལམ་ གས་ ིས་ལེགས་བ ོར་བས།  ། 

ན་ཕན་ ང་བ་ ོགས་ ན་དཔལ་ལ་འ ན།  ། 

 

རབ་ ན་བ ན་འ ང་ཟོལ་མདེ་ ི་ཟའི་ །  ། 

ཐོས་བསམ་ལང་ཚ་ཁོང་ནས་དགདོ་པའི་མདངས།  ། 



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ཐར་འདོད་ ས་ ི་གཉིད་ལས་ ོང་ ེད་པའི།  ། 

ལེགས་བཤད་འདི་ནི་ཚངས་པའི་ ་མོའི་གཏམ།  ། 

 

ང་རིག་པད་མའི་ ིང་ལས་ཉེར་འཕོས་པའི།  ། 

གསལ་ ེད་ ྚ་རི་ཀའི་ ེང་བ་གང༌།  ། 

ད ོད་ ན་ ལ་ག མ་མཚན་ ིས་རབ་གཅོད་ནས།  ། 

ལ་བཟང་མ ལ་ ི་ ན་ ་ཁོ་བོས་ ར།  །   

ཞེས་པ་ནི་བར་ བས་ ི་ངལ་གསོའོ། ། 

 

༼ མ་འངོས་བ ལ་པ་འ བི་ ལ་བ ན་པ། ༽ 

 

་བ་མ་འོངས་བ ལ་པའི་འཕེལ་འ ིབ་བ ན་པ་ལ་གཉིས།  ཚ་ལོ་བ ་པའི་ མ་བཤད་

དང༌།  འཕེལ་འ ིབ་དངོས་སོ།  །དང་པོ་ནི་ ེ་ ་ མས་ཚ་ལོ་དཔག་མེད་ནས་མར་རིམ་ ིས་ ི་

ནས་བ ་ལ་ཟིན།  དེ་ཡང་དེང་ ས་ ་བ ་ཁ་རལ་ལ་ ག་ཅིང་དེ་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཇེ་རགས་

་སོང་བས་ཚ་དང་བསོད་ནམས་ཐམས་ཅད་རིམ་ ིས་ ིས་ནས་མཐའ་མ་ཚ་ལོ་བ ་ལ་ ག  

དེའི་ ས་ ་ནས་དང་འ ས་སོགས་ ོལ་ ང་གི་འ ས་ ་མེད་ཅིང༌།  ་དང་ ་རམ་སོགས་རོ་

ན་ ི་ཟས་ མས་ཆད་དེ།  ཤིང་ཏོག་བ ད་མེད་ ི་ཁ་ཟས་ ེད།  ཞེ་ ང་ ོ་ག མ་ཆེར་ ས་

པས་བསད་གཅོད་དང་བ ང་བ ེག་འབའ་ཞིག་ ་ ེད།  ིས་པ་ནངས་ ེས་ བ་ནས་འ ོ།  ་

མོ་ ་བ་ ་ནས་ ོང༌།  ཚ་ལོ་བ ར་ བ་པའི་ ོན་ལམ་འདེབས།  དེ་ ས་འ ོ་བ་འ ལ་བའི་

ོན་པ་ མས་ ན་ཐང་མ་མེ་ ོན་ ིས་མཛད་པའོ།  །དེའི་བ ན་པ་མི་ལོ་ད ་བ འི་ ན་ ་

གནས་ག ངས་སོ།  །   

གཉིས་པ་ལ་གཉིས།  འཕེལ་ ལ་དང༌།  འ ིབ་ ལ་ལོ།  །དང་པོ་ནི་ཚ་ལོ་བ ་པའི་ཐ་

མར་འ ོ་བ་ མས་ལ་ ག་བ ལ་ ི་འ ོད་པ་ ེ་ཞིང༌།  དེ་ཡང་ཚ་ ང་བ་དང་བསོད་ནམས་

ང་བ་སོགས་ ི་ ་ ོག་གཅོད་ལ་སོགས་མི་དགེ་བ་ཡིན་པར་ཤེས་ནས་ ོག་གཅོད་ ངས་པས་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ཚ་ལོ་ཉི་ ར་འཕེལ།  དེ་བཞིན་ ་འདོད་ལོག་ ་ ན་སོགས་ ངས་པས་ཚ་ ་བ ་དང༌།  བ ་

སོགས་ནས་བ ད་ ིའི་བར་ ་རིམ་བཞིན་ ་འཕེལ་ལོ།  །ཡར་འཕེལ་ ི་ ས་ ་འ ོ་བ་འ ལ་

བའི་ ོན་པ་མི་འ ང་ཞིང་འཁརོ་ལོ་བ ར་བའི་ ལ་པོ་འ ང་བ་ཡིན་ནོ།  །འདི་ ས་རང་ གོས་ 

གཤེན་རབ་པ་འ ང་ ེ།  རིགས་ཅན་གང་ཞིག་གིས་འཁོར་བའི་གནས་ གས་ ེན་འ ེལ་བ ་

གཉིས་ ི་རང་བཞིན་མཐོང་ཞིང༌།  དེའི་ ་མ་རིག་པ་དང་ ག་བ ལ་ལས་བ ེད་པར་གོ་བས་

གཞན་ལ་མ་བ ེན་པར་རང་ ོབས་ ིས་ངེས་འ ང་འ ངས་ཏེ་ཤེས་རབ་དང་ཏིང་འཛན་ཐོབ།  

དེ་ལ་ ན་རིང་ ་ ོམ་པས་ ན་མོང་གི་ བ་ གས་མངའ་ཞིང༌།  དེའི་བ ་ལ་བ ེན་ནས་རིགས་ 

ཅན་འགའ་ཞིག་རང་ལམ་ ་འགོད་པར་ ེད་དོ།   །དེ་ཡང་རང་ ལ་ མས་ནི་བསེ་ ་ ་ ་གཅིག་ 

ར་དཀའ་བ་ བ་པ་དང༌།   ནེ་ཙ་ ་ ་མང་ ་འཚགས་པའི་རིགས་གཉིས་ ་འདོད་དོ།  །   

གཉིས་པ་ནི།  ད་ འི་བ ལ་པ་འདི་ལ་ཆགས་གནས་འཇིག་ ོང་བཞི་ ེ།  བར་བ ལ་ཉི་

འི་ ན་ ་ཆགས།  ཉི་ ར་འཇིག་ནས་ ོངས་བ ལ་ཉི་ ་ ེ་བ ལ་ཆེན་བ ད་ འོ།  །བར་

བ ལ་ཞེས་པ་ནི་མི་ མས་ཚ་ལོ་དཔག་མེད་ནས་བ ་པའི་བར་ ི་ ན་ལ་ཡིན་ཏེ།  དེ་འ ་བ་

བ ད་ ་ལ་བ ལ་ཆེན་གཅིག་གོ  །ཡ་ཐོག་རིང་པོ་ནི་ཚ་ལོ་མར་འ ིབ་ ི་ཐོག་མ་ནས་བ ི་ལ།  

མ་ཐོག་ ང་ ་ནི་ཡར་འཕེལ་ ི་ཐོག་མ་ནས་བ ི།  བར་ ི་ ག་པ་ནི་ཡར་འཕེལ་དང༌།  མར་

འ ིབ་ལན་ ངས་བཅོ་བ ད་ ི་བར་ལ་བར་ ི་ ག་པ་བཅོ་བ ད་ ་བ ིའོ།  །འོ་ན་དེང་ ས་

བ ལ་པ་འདི་གང་ཞེ་ན།  ཡ་ཐོག་རིང་པོར་འདོད་པ་ཡོད་ ང༌།  བ གས་ན་བར་ ི་ ག་པར་

ཡིན་པ་འ འོ།  །དེ་དག་གི་ཚ་ལོ་ ི་ གས་ནི་ལོ་ཉིས་བ ་རེ་ན་ལོ་རེ་ ི་བར་བཤད་ ང༌།  ཞག་

ཆད་ ་ ག་ ི་བ ན་ ེད་ན་ལོ་ མ་བ ་རེ་ལ་ ི་བར་འདོད་ ང་ ང་ངོ༌།  ། ག་པ་ མས་ལ་

འཇིག་བ ལ་དངོས་ ་མི་འ ང་ཡང་ནད་ ག་མཚན་ ིས་མཐོ་བཅད་ ར་བ ལ་ ེད་དོ།  །དེ་

ར་འཕེལ་འ ིབ་ ི་ ག་པ་བཅོ་བ ད་ ོགས་ནས་འཇིག་པའི་བ ལ་པ་འ ང་ ེ།  དེ་ཡང་

སེམས་ཅན་ ི་ལས་ཟད།  འ ང་བའི་མ ་ཉམས་པས།  དང་པོ་ནང་བ ད་ ི་སེམས་ཅན་ ོངས།  

དེ་ནས་ ི་ ོད་ ི་འཇིག་ ེན་ཞིག  འཇིག་ ོང་གི་འོག་ད ལ་བའི་ཞིང་ཁམས་ནས་ གས་ཏེ་

ངན་སོང་ག མ་པོ་རིམ་ ིས་ཟད།  དེ་ཡང་ནད་ ག་མཚན་ག མ་ ི་བ ལ་པ་འ ང་ ེ།  དང་

པོ་ནད་ ི་བ ལ་པ་ནི།  འ ་བ་ མ་བཞི་འ གས་ནས་མི་ནད་ལང་ད ་ཞེས།  བལ་ནད་དང༌།  



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ོག་པ་དང༌།  གག་པ་དང༌།  ་གཟེར་དང༌།  འ མ་ ་དང༌།  གཡོན་པ་དང༌།  མཛ་དང༌།  ་

བ[ བ]དང༌།  མ ིས་པ་དང་ད ས་སེམས་ཅན་ཕལ་ཆེར་འཇོམས་ལ།  ོན་ མས་བ ེའི་

སེམས་དང་ ོན་ལམ་ ིས་མཚམས་ ར་ནས་ ན་ ི་ ིན་པ་ ེད་པ་ མས་ལ་མི་ གས་པར་

བཤད་དོ།  །   

དེའི་ ེས་ ་ ་གེའི་བ ལ་པ་འ ང་ ེ་གནམ་ལ་ཆར་མེད་པས་ས་ལ་འ ་དང་ ི་ཏོག་

མི་ ིན།  གས་ ི་ཤེད་འགབ་ཆད་པས་རང་གི་ ་བསགས་ནས་གོས་ ེད།  བཙའ་སད་སེར་

ག མ་ ིས་འ ་རིགས་བཅོམ་ནས་ ་གེ་རིགས་ག མ་འ ང་ ེ།  དང་པོ་ ་གེ་ ེད་ ེད་ཅེས་པ་

རང་གི་འཚ་བ་ ང་ཟད་ཡོད་པ་ མས་ ིས་འདི་ལས་ ག་པ་ ང་ ས་ཟ་དགོས་ཟེར་ནས་ ེད།  

དེའི་ ད་ ་འཆི་བའོ།  ། ་གེ་ ར་མ་འཚ་ནི་ཟངས་མོ་ཆེའི་ནང་ ་ནས་འ ་ག མ་བཞི་ཙམ་

བཙས་ནས་ ་བ་བ ང༌།  ར་མས་ ངས་ནས་ ་ལ་ ོམ་པར་ ེད་དོ།  ། ་གེ་ཟ་ ེད་པ་ནི་ཕ་

མེས་ ི་ ར་ ོད་ ོག་ ེ་ ོན་ མ་ཟན་ ི་ ས་པ་ཡིན་ཟེར་ནས་ ་བ་བ ང༌།  ཚགས་མ་ཟ་བར་

ེད་དོ།  །འདི་ ས་ ིན་ ིན་པ་ ོན་སོང་ཅན་ ི་གང་ཟག་ མས་གདོང་ ་འཕོའོ།  །   

དེའི་ ེས་ ་མཚན་ ི་བ ལ་པ་འ ང་ ེ།  ནམ་མཁའ་ནས་རལ་ ི་དང༌།  ཤ་འབལ་

དང༌།  ་རེ་དང༌།  མ ང་ ང་ལ་སོགས་མཚན་ ་ཚགས་ ི་ཆར་འབབ་ལ།  ས་གཞི་ལའང་ ི་

ར་ ་འ ངས་ནས་ཐམས་ཅད་གཅོད་ཅིང་བ ག་པར་ ེད་དོ།  ། ག་བ ལ་འདིའི་གོང་ ་

བཟོད་པའི་གོ་ཆ་བ ེན་པ་ མས་འཕོའོ།  །དེ་ ར་ནད་ ག་མཚན་ག མ་ནི་བར་བ ལ་ག མ་

ི་ ན་ ་འ ང་ལ།  ད ལ་བ་ནས་གཞན་འ ལ་ ི་ ་མན་ཆད་ནང་བ ད་ ི་སེམས་ཅན་

གཅིག་ ང་མ་ ས་པ་ ོངས་པར་ ེད་དོ།  །   

དེ་ནས་ ི་ ོད་ ི་འཇིག་ ེན་ཞིག་པའི་འགོ་བ མ་ ེ།  དང་པོ་གནམ་ལ་གསེར་ ི་ཉི་མ་

བ ན་རིམ་ ིས་འཆར་ཞིང་དེ་དག་ཚ་འ ར་ཇེ་ཆེར་སོང་བས།  དང་པོས་ ང་སོ་ཁལ་ཁོལ་ཚག  

གཉིས་པས་ ི་ཤིང་ནགས་ཚལ་ཚག  ག མ་པས་ ིང་ཀ་དང་ ་མིག་ ེམ།  བཞི་བས་རི་ ག་

ཐམས་ཅད་ཚག  ་བས་ ་བོ་ཐམས་ཅད་ ེམ།  ག་པས་ ་མཚ་ཆེན་པོ་ ེམ།  བ ན་པས་

ད ས་ ི་རི་རབ་དང༌།  རིན་ཆེན་ ང་མའི་ ིང་བཅས་མེ་འབར་ནས་བསམ་གཏན་དང་པོ་མན་

ཆད་བ ེག་པའོ།  །   
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དེ་ནས་ ང་འ ར་ཇེ་ཆེར་ ར་པའི་ ་བ་ད ་ཤར་ནས་ ་ ང་འབབ་ ེ།  དང་པོ་ནམ་

མཁའ་བསིལ་ལ་ ངས།  དེ་ནས་ ང་ཆར་ཟིམ་ ་འབབ།  དེ་ནས་ཆར་ ན་མི་ཆད་པར་འབབ།  

དེ་ནས་མདའ་ ག་ཙམ་ ་འབབ།  དེ་ནས་གཉའ་ཤིང་ཙམ་ ་འབབ།  དེ་ནས་ཤིང་ འི་འཕང་

ལོ་ཙམ་ ་འབབ།  དེ་ནས་འོག་གཞི་ཐམས་ཅད་ ས་གང༌།  དེ་ནས་ནམ་མཁའ་ཐམས་ཅད་ ས་

གང༌།  ཐ་མར་བསམ་གཏན་གཉིས་པ་མན་ཆད་ ་ཡིས་ཁེངས་ཏེ་ ལ་ཞིང་ གས་པར་ ེད་དོ།  ། 

དེ་ ར་མེ་དང་ ་ཡི་བ ལ་པ་ནི་བར་བ ལ་བཞི་རེའི་ ན་ ་འ ང་ངོ༌།  ། 

དེ་ནས་བར་བ ལ་ད ་ལ་ ང་གིས་འཇིག་ ེ།  དང་པོ་ ང་དམར་བ།  འ ིལ་བ།  

འ བས་པ་ག མ་ ིས་ ང་ ིད་ཐམས་ཅད་ད གས་ཤིང་བར་ ་ ང་ ་བ།  དཀར་བ།  འ ོ་

བ་དང་ག མ་ ིས་ཐམས་ཅད་འ ད་ལ།  ཐ་མ་ ང་ ོ་བ་ ི་བ་ངད་པ་ག མ་ ིས་བསམ་གཏན་ 

ག མ་པ་མན་ཆད་ནས་འོག་གཞ་ི ང་གི་ད ིལ་འཁོར་ཡན་ཆད་ ི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ ་རབས་ 

ི་ ལ་ ་བཤིག་ནས།  ག་ ར་ ིས་བ ོད་པ་བཞིན་ ་ཐམས་ཅད་གཏོར་ཞིང་བ ག་པར་ ེད་

དོ༑  ༑དེའི་ ས་འཁོར་བ་དོང་ནས་ གས་ཏེ་ད ལ་བའི་སེམས་ཅན་ཡན་ཆད་ ི་ལས་དང་བག་

ཆགས་ཟད་ནས་ཐར་པ་ཐོབ་པ་ ེ།  མདོ་ལས།  དེའི་ཚ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ག་བ ལ་

བ ད་དང་འ ་འཛ་བ ་ ག་ལས་ཐར་པར་འ ར་རོ།  །ཞེས་ག ངས་སོ།  །འོ་ན་བསམ་གཏན་

བཞི་བ་ཡན་ཆད་མི་འཇིག་པ་ཅིའི་ ིར་ན།  དེ་ མས་ལ་དགའ་བདེ་མེ།  ོག་ད ོད་ །  གཡོ་

འ ལ་ ང་ ་ འི་ ོན་དང་ ལ་བས་འཇིག་བ ལ་ག མ་པོ་མི་འ ང་ཡང་དོན་ལ་ ག་པ་མེད་ 

དེ༑  རང་རང་ག་ིཚ་ཚད་ ོགས་པ་དང་རང་ ས་གཞལ་ཡས་དང་བཅས་པ་ཡལ་ནས་འཇིག་པའོ།  ། 

དེ་ ར་འཇིག་བ ལ་ ོགས་ནས་ ོངས་པའི་བ ལ་པ་ཞེས་ ་བ་ ེ་འོག་གི་ནམ་མཁའ་ མས་

འ ེལ་ནས་ཅི་ཡང་མེད་པ་ ོང་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ ་བར་བ ལ་ཉི་ འི་ ན་ ་འ ང་བ་ཡིན་ 

ནོ༑  ༑དེ་ནས་ ར་ཡང་སངས་ ས་ ི་ གས་ ེ་དང་སེམས་ཅན་ ི་ལས་འ ོ་མ ད་ནས་ ི་ ོད་

ང་གི་ད ིལ་འཁོར་ནས་མས་ཡར་ཆགས་ལ།  ནང་བ ད་བསམ་གཏན་བཞི་བ་ནས་ཡས་མར་

ོལ་བ་སོགས་བར་བ ལ་ཉི་ འི་ ན་ ་ཆགས་པ་ ེ།  མདོ་ལས།  འཁོར་བ་འདི་ནི་བ་ འི་མཚ་

དང་འ །  ། ་མ་འ ིན་ན་ ི་མ་ཁད་ ི་ཆགས།  །ཞེས་སོགས་ག ངས་སོ།  །དེ་ ར་ ོང་ག མ་

འཇིག་ ེན་མཉམ་ ་ཆགས་པ་དང༌།  མཉམ་ ་གནས་པ་དང༌།  མཉམ་ ་འཇིག་པའི་ ང་
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བ བས་ཟིན་ལ།  མི་འཇེད་པའི་འཇིག་ ེན་གཞན་དག་ནི།  ལ་ལ་ཆགས་ལ་ཁད།  ལ་ལ་འཇིག་

ལ་ཁད།  ལ་ལ་ཆགས་བཞིན་པ།  ལ་ལ་འཇིག་ཟིན་པ།  ལ་ལ་ཆགས་ཟིན་པ།  ལ་ལ་གནས་པ།  ལ་

ལ་ ོངས་པ་སོགས་ཕ་རོལ་གཟིགས་པ་ མས་ ི་དགོངས་ ལ་ལས།  ར་མཐོང་གི་བསམ་ ིས་

མི་ བ་ ེ།  མདོ་ ན་ལས།  གནས་རིགས་ ང་མི་འ ་མི་གཅིག་དཔག་མེད་ ེ་བ་ ངས་འདས་

གཟིགས།  ཞེས་ག ངས་པ་བཞིན་ནོ།  །འདིར་ ི་རོལ་པ་ཁ་ཅིག་གིས།  ནམ་ཞིག་འཁོར་བ་ ོངས་

པའི་ ས་ ་ཐམས་ཅད་འཚང་ ་ན།  ད་ ་ལམ་ ད་ལ་བ ེན་པ་དོན་མེད་ཡིན་ཟེར་ན།  ཁོ་ན་

རེ༑  དེ་ནི་འ ོ་བ་ ི་བཙན་ ི་ ེས་དབང་ཡིན་ལ།  ད་ ་ཚགས་གཉིས་བསགས།  ིབ་གཉིས་

ངས་ནས་བདག་དོན་ ་བོན་ །  གཞན་དོན་ ་ ོགས་ །  འ ོ་དོན་ ་ ལ་ ར་ ེད་པ་ནི་

སངས་ ས་ ི་ཡོན་ཏན་ ོན་ ་འཆར་ཟིན་པའོ།  །དེ་ ར་བ ལ་བཟང་པ ྨ་ ོང་ ན་ ི་ཐ་

ད་ནི་དང་པོ་ཆགས་པའི་ ས་གསེར་ ི་པ ྨ་ ོང་དང་ ན་པ་ཞིག་འ ངས་པས་གཙང་མའི་ ་ 

མས་ངོ་མཚར་ ེས་ཏེ་སངས་ ས་ ོང་ ་བ ད་འ ང་བར་བ གས་པ་མདོ་འ ས་ནས་བཤད་ 

ཅིང༌།  དེ་དག་གི་བ ན་པའི་ ང་ ངས་བཤད་པ་འདིས།  རིག་པ་དང་མ་རིག་པའི་ཤན་འ ེད་

ལ་བཞིན་ ་ ས་པས་ནོར་ ་ཀེ་ཏ་ཀ་དང་བོན་མ ངས།  དེ་ཡང་མདོ་འ མ་ ད་མཛད་ལ་

སོགས་བཀའ་ ང་ ི་མ་མེད་པ་ ན་ལས་བ ས་ཤིང༌།  གཏེར་འ ང་དང་ཁ་ ང་རིགས་ལ་ ན་

རིང་ ་བ ག  ་རབས་པའི་འ ངས་རབས་མང་པོ་ཞིག་ ང་མིག་ལམ་ ་བ ར།  གཞན་ ེའི་

ཆོས་འ ང་འགའ་དང་བ ན་ ིས་ ་ ི་ ་མ་ཞིག་འ ག་པ་ མས་ལ་ ོ་ ོས་བ གས་ཏེ།  དེ་

དག་ ང་ཟད་ད ད་པ་དང་བཅས་ཏེ་རབ་ ང་བཅོ་ ་བའི་དམར་སེར་ཞེས་པ་མེ་ ལ་ལོར་ལེགས་ 

པར་བཀོད་ བ་བོ།  །   

ས་པ།   

ཟབ་ཅིང་ ་ཆེ་ཤེས་ འི་ ་གཏེར་ ་མེད་ནམ་མཁའི་ ོང་ཡངས་པོར།  ། 

ཐོས་བསམ་ ་གཟིངས་ཉི་ འི་འ ལ་ ང་ ོགས་ ་མ་ ངས་ཁ་ལོ་བས།  ། 

ལེགས་པར་ ངས་པའི་ཚག་དོན་རབ་བ ིང་ཀེ་ཏ་ཀ་ཡི་མ ལ་ ན་འདིས།  ། 

དོན་དང་དོན་མེད་ མ་འ ེད་ ོ་ ོས་ཟད་མེད་ ང་བ་ ས་པར་འ ར།  ། 
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ས་ག མ་ཤེས་ འི་ མ་བཞག་མ་ཤེས་ན།  ། 

བོན་ མས་ལོང་བའི་ལག་གི་མེ་ལོང་བཞིན།  ། 

ཇི་ ར་མཁས་ ང་ ོགས་སངས་ ས་ ི་ཞལ།  ། 

ཐར་འདོད་ཕལ་ ིས་བ ལ་པར་མཐོང་མི་འ ར།  ། 

 

ལ་འདི་རང་དོན་ཀོར་ཙའི་འ ་འཛ་དང༌།  ། 

མཁས་པར་འདོད་དང་གཞན་ ི་ལད་མོ་སོགས།  ། 

ཅོལ་ ང་ ོངས་པའི་ཆ་ གས་རབ་ ངས་ནས།  ། 

ཡིན་ གས་ཇི་བཞིན་ག ་བོར་བདག་གིས་ ས།  ། 

 

བ ན་པའི་བོན་དང་དོན་ ན་གཤེན་ མས་ ི།  ། 

མ་པར་ཐར་ལ་དད་པའི་གཅེས་ ས་ །  ། 

ལེགས་བཤད་ ན་ ི་ ིང་པོ་བ ས་པ་འདི།  ། 

ལམ་ གས་ ོ་ ན་ཡོངས་ ི་ངལ་གསོའི་གནས།  ། 

 

ལ་དང་དེ་ ས་མ ེན་རབ་འོད་དཀར་ཅན།  ། 

གངས་རིའི་ ོད་འདིར་ལན་བ ་ཤར་ན་ཡང༌།  ། 

ད་ ང་ ས་ ིས་ག ང་བའི་ ོངས་པ་འགའ།  ། 

ིང་ལ་ ན་པས་ནོན་པ་ ་ཡིས་བསལ།  ། 

 

ལ་བའི་བ ན་ལ་ ི་ ་ ེལ་བ་དང༌།  ། 

བ ན་འཛན་གཤེན་ལ་ཕན་པའི་ ོས་འདེབས་ ི།  ། 

ལེགས་བཤད་ ད་ ང་གསེར་ ི་ཤིང་ ་འདིས།  ། 

འ ོ་ ན་མ ེན་གཉིས་ ང་བ་ ས་ ར་ཅིག  ། 



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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བ ན་པའི་ཤན་འ ེད་བ ན་འ ང་ག་ ར་ཐིགས།  ། 

མ་ ོགས་ ོ་ཡི་ཚང་ཚང་ ས་པའི་ ོད།  ། 

ཕན་ ེད་བ ད་ ིའི་ཟེར་འ ོའི་བསོད་ནམས་གང༌།  ། 

ག་ག མ་རིམས་ནད་སེལ་བའི་བཤེས་ ར་ཅིག  ། 

 

བཀའ་དང་དགོངས་འ ེལ་ ི་མེད་པ ྨའི་ ིང༌།  ། 

ོག་ད ོད་ ོ་ཡིས་མ་ཟིན་ནོངས་འགལ་རིགས།  ། 

ཚ་རབས་བསགས་པའི་ ིབ་དང་ ན་ཅིག་ །  ། 

ན་མ ེན་འ ོ་བའི་ ་མའི་ ན་ ར་བཟོད།  ། 

 

ལེགས་ ས་འདིས་མཚན་ ས་ག མ་ མ་པར་དཀར།  ། 

འཛད་མེད་བསམ་འཕེལ་དབང་གི་ ལ་པོ་ ར།  ། 

ཡིད་ཅན་འདོད་ ་འཇོ་བའི་གཏེར་ ར་ནས།  ། 

ིད་ག མ་བ ན་པའི་ ན་ ་འབར་བར་ཤོག  ། 

 

ཅེས་པ་བ ན་འ ང་རིག་པའི་ཤན་འ ེད་ནོར་ ་ཀེ་ཏ་ཀའི་དོ་ཤལ་ཞེས་ ་བ་འདི་ནི་འ ལ་ངག་བདེན་

པའི་བོན་ལ་ཐོས་པ་དང༌།  བསམ་པ་དང༌།  ོམ་པའི་དོན་གཉེར་ ང་ཟད་མངའ་བ།  གཡས་ ་གཙང་གི་འ ་

གནས་དཔལ་གཤེན་བ ན་རབ་ལེགས་ག ང་ ང་ ིང་གི་འ ་རིགས་ ི་ ོབ་དཔོན་མཁས་ བ་ ང་ ོགས་ ་

མཚའམ་མིང་གཞན་ཚངས་ ས་ངག་གི་ ་བ།  ད ོད་ ན་ ་ཡི་བཤེས་གཉེན་ ིས་ཡངས་པའི་ ལ་ཁམས་ མས་ ་ 

རེག་ཟགི་བ མས་པས་ ན་ལ་དར་ཞངི་ཕན་བདེའ་ིདགའ་ ོན་འཕལེ་བའ་ི ར་ ར་ཅགི   ཐ་ཚན་ ་ ག་ ར་རོ། །  

 

 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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པར་ ང་ ནོ་ཚག 
 

་ག མ་ ན་ བ་ ོན་པ་ ོགས་སངས་ ས།  ། 
ཚད་ག མ་ ང་ ོགས་འ ལ་ངག་ག ང་ ང་བོན།  ། 
ས་ག མ་ ང་ ོགས་གཤེན་རབ་སེམས་དཔའི་ ེ།  ། 
མཆོག་ག མ་རིན་ཆེན་ ེང་བ་གཏན་ ི་ བས།  ། 
ཐེག་མཆོག་གངས་རིར་ག ་རལ་ཤིགས་སེ་འ ིང༌།  ། 
ང་རིགས་སེང་གེའི་ངར་ ད་ཐེངས་གཅིག་གིས།  ། 

ཕས་ ོལ་ ང་ཆེན་ ོང་གི་ཁེངས་འ ོག་པའི།  ། 
ན་མ ེན་མཉམ་མེད་ ་མས་དགེ་ལེགས་ ོལ།  ། 

བ ལ་བཟང་འ ེན་པ་མཁའ་ ིང་དབང་པོ་ཡི།  ། 
མདོ་ གས་གཤོག་ ང་དཀར་པོའི་འ ར་ གས་ ིས།  ། 
ན་ བ་ ང་བའི་མཛད་འ ིན་ ་མའི་ཆ།  ། 

ལེགས་བཤད་ ོན་པའི་ཚལ་ན་ མ་པར་ངོམས།  ། 
རིམ་པ་དང་པོའི་བཀའ་འཁོར་ལས་འ ོས་པའི།  ། 
རིག་པའི་གནས་ ་ཐེག་ད འི་ ་ ོད་སོགས།  ། 
ཕན་ ན་མ་འ ེས་བ ་ ིན་རི་མོ་བཞིན།  ། 
དོན་གཉིས་ ོགས་པའི་ཡོན་ཏན་བ ོད་ལས་འདས།  ། 
ཞང་བོད་མཁས་བཞིའི་ གས་བ ད་ ་ ང་བ །  ། 
ཟབ་དོན་ ང་རིགས་ བས་ ེང་གཡོ་བཞིན་ །  ། 
རིང་ ་བ ལ་བའི་བཤད་ བ་ ་མཚ་ཆེར།  ། 
གཞོལ་ཞིང་འབབ་པའི་ ེན་འ ེལ་དཔག་པར་དཀའ།  ། 
ེ་ད འི་ ོ་ལ་ཉར་བའི་བག་ཆགས་ ན།  ། 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ཅིག་ཅར་སེལ་བའི་ ང་གསལ་ ོན་མེའི་མཆོག  ། 
མེ་ ོན་བཀའ་བ ེན་ ེ་ ་ཞེས་ གས་པའི།  ། 
ག ང་ གས་གསེར་ ི་ཉི་མས་ ིང་བཞི་གསལ།  ། 
གཡས་ འི་གཙང་ན་ ན་པའི་ གས་ཆེ་བ།  ། 
བོན་ ི་ ན་ ན་འ ོ་མགོན་ ོ་ ོས་ ི།  ། 
མ ེན་རབ་ཡེ་ཤེས་ ལ་ཆེན་ ོགས་པ་ཡིས།  ། 
གབ་མཛད་ས་ག མ་མི་ བ་ཏོག་ ་བཀོད།  ། 
མཁས་པ་ ེ ་ཡི་ ་སེང་བ ་ག མ་ ི།  ། 
ཟབ་དོན་མདོ་ གས་ ང་རིག་ད ར་ འི་ །  ། 
དལ་ ིས་བ ང་བའི་མཁས་མཆོག་དགའ་ ོན་ ིས།  ། 
ལེགས་བཤད་ ིན་ ི་མ་ེཏོག་ ན་ ་འཐོར།  ། 
ལ་བ་གཉིས་པའི་མ ེན་ད ོད་ནམ་མཁའ་ལས།  ། 

འ ལ་ ོན་ མ་ འི་ཉི་འོད་འབར་བའི་གཟིས།  ། 
ལ་ ན་ཏིང་འཛན་ལས་བ ངས་བཤད་ བ་ ི།  ། 

ཐོས་བསམ་ནོར་ འི་ ོ་འཕར་ཡངས་པོར་ ེས།  ། 
མཁས་པའི་ ་མཆོག་ཉི་མ་བ ན་འཛན་སོགས།  ། 
མཁན་རབས་གསེར་ ེང་ གས་བ ད་ལས་འ ངས་པའི།  ། 
མཚན་ཉིད་ ེ་ འི་ ་གཏེར་ བས་ ེང་ ེར།  ། 
རིག་འ ལ་ནོར་ འི་མཆོད་ ིན་ཟད་མེད་ ོ།  ། 
ལ་བ་ ས་བཅས་གསང་བའི་མན་ངག་མཆོག  ། 
ོགས་ཆེན་ ེ་ག མ་ ན་ ད་ ོར་བཞི་ཞེས།  ། 
ོམ་རིམ་ཉམས་ ོགས་བོགས་འདོན་གེགས་སེལ་བཅས།  ། 
རང་ཞལ་ ེན་ ོན་གདམས་པའི་ ལ་བོར་ངེས།  ། 
རིག་པའི་སེང་ཆེན་མཁའ་ལ་གཞའ་ཚན་ ི།  ། 
འོད་དེངས་འཇའ་ ས་ཉེར་བཞའིི་ གས་དགངོས་བ ད།  ། 



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
 
 

  ‐ 561 ‐

ེགས་ཆོད་ཐོད་ ལ་ལམ་ ི་ ོག་བ ང་བའི།  ། 
མན་ངག་བ ད་ ིའི་ ིང་པོ་གསེར་ལས་ ིན།  ། 
་བའི་ཡང་ ེ་ཞིག་ཆེན་བཅོ་བ ད་ །  ། 
གས་པའི་ག ང་ ང་ ་ འི་ཏིང་འཛན་ ིས།  ། 

བོན་བ ན་རབ་འཕེལ་ ས་པའི་ ིན་ལས་ཅན།  ། 
ིང་འདིའི་མཚན་ ན་ ིད་པ་ག མ་ལས་བ ལ།  ། 

གངས་དཀར་ཏི་སེ་ ན་པ་འཛམ་ ིང་གི  ། 
ན་ ་ངོམ་པའི་བོན་ག ང་དལ་འབབ་ ན།  ། 
་རིག་མཛད་ ་འ ིལ་བའི་དཔལ་ཡོན་ ིས།  ། 

ཕན་བདེ་ བས་ ེང་ཟེགས་མ་མཁའ་ལ་འཐོར།  ། 
ལེགས་ལེགས་མཁས་མང་ ོས་དང་བ ན་པ་ཡིས།  ། 
གང་གང་བདམས་པའི་ ེགས་བམ་ཉེར་ འི་ ངས།  ། 
ར་ ར་མཛད་འ ིན་འ ས་ ་ཐོགས་མེད་ །  ། 

མང་མང་དཔེ་ཚགས་ ེ་ཞིག་དགོན་ ་ ེལ།  ། 

་བ་པོ་ནི་མཁས་པ་མ་ཡིན་ ང༌།  ། 
ལ་ ས་བ ན་དོན་ བས་ཆེན་འ ིན་ལས་ལ།  ། 
ོན་པའི་ ན་ཚག་མཚན་མོའི་ངལ་བསོས་ བས།  ། 
་མཆོག་ ་བའི་སེང་གེའི་ ན་གསོ་ཡིན།  ། 
ལ་འདིར་འབད་པའི་དགེ་འ ས་གང་མཆིས་པ།  ། 

བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚགས་ ི་ ར་ ར་ཏེ།  ། 

བ ན་འ ོའི་འ ིན་ལས་ བས་ཆེན་ ོད་པ་ཡིས།  ། 
མ་མ ེན་ ་བཞིའི་གོ་འཕང་ ར་ཐོབ་ཤོག  ། 

 

ཅེས་པ་འད་ིན་ིམད་ོ ད་ ་ ལ་ ང་ཞིག་དགནོ་ ི་ བོ་ ར་ ི་མིང་ཙམ་འཛན་པ་ནམ་མཁའ་ ལ་ ིམས་

ིས་ ིས་པ་དགེ་བར་ ར་ཅིག 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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བ ིགས་ སེ་ ི་གཏམ། 
 

ག་བསམ་ ི་རང་མདངས་དཀར་པོ་བ ལ་མེ་བ ན་ ིས་ ང་ ་བར་མ་ ས་པའི་ ིད་

པ་ས་ཆགས་ ི་ ེ་བ་ ེ། འཛམ་ ིང་གངས་ ལ་ཏི་སེ་ནི་ཞང་བོད་ནང་བ ན་ག ང་ ང་བོན་

ི་ཚད་མཐོའི་དགོངས་ ིང་མཚན་པའི་རང་ ང་གི་ གས་མཚན་ལོ་ ས་དང་ ན་པར་མངོན་

ལ༑  ་བོ་ མ་བཞིའི་བ ར་ ན་ལས་འ མ་པའི་ཤེས་རིག་གི་ཟེགས་མ་རེ་རེ།  ས་རབས་ ི་

བས་ ེང་དང་བ ོངས་ཏེ་གོ་ལ་ ིལ་བོའི་ཕ་མཐའ་ ་བ ལ་བ་དེ་ཡིས།  མིའི་རིགས་ ི་ཤེས་

རིག་དང་ལོ་ ས་ ི་འགོ་ ངས་ནི་ ིང་འདི་ནས་བ མས་ཤིང་གནས་འདི་ནས་ ོགས་ ་མཆེད་ 

པར་དོན་མ ན་གཏན་ཚགས་མང་ ་འ ེན་ ་ཡོད།  རི་བོ་གངས་ཅན་པའི་ས་ ེས་ ོ་ ེས་ ི་

ཤེས་རིག་འོད་ ་འཚར་བ་འདི་ཉིད་ལོ་ ས་ ི་ ན་རིང་ལ་ནང་དོན་ཧ་ཅང་ ན་ མ་ཚགས་པས། 

གཞན་ལ་ངོམ་ན་ལ་ འི་ ོབས་པ་ ས་ལ།  འཛམ་ ིང་ཤེས་རིག་དང་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇག་

གི་མཁའ་ད ིངས་ །  གཟི་བ ིད་འབར་བའི་རིན་ཐང་གཞལ་ ་མེད་པ་ཤེས་ ན་ ན་ལ་མིག་

མཐོང་ལག་ཟིན་ ་ ར་ཡོད། 

དེ་ཡང་ ི་ལོ་ ོན་ ི་ལོ་ངོ་ཆིག་ ི་བཞི་ ོང་ ག་གི་ ་རོལ་ །  ིང་ ེ་ཆེན་པོ་གཞན་

དབང་གི་ ོབས་ལས།  མ་མ ེན་ ོན་པ་གཤེན་རབ་འཁོར་མཚན་ ན་ ེ ་བཞི་དང་བཅས་

པ་ཞང་བོད་ ི་ ལ་འདིར་ཞབས་ ིས་བཅགས་ཤིང་ ིན་ ིས་བ བས་ཏེ་ག ལ་ འི་ཚགས་ ེས་ 

་བ ང་ཞིང་།  དེ་དང་ ན་ ་ལོ་ ས་ ི་བ ར་ ན་རིང་མོའི་ ོད།  རང་ཅག་གི་མེས་པོ་དག་

གིས་ ངས་ ག་དང་ ལ་ ་ལས་བ ན་པའི་འོད་ ོང་འབར་བའི་ཤེས་རིག་ ན་ཚགས་ཤིག་ ་

རབས་ཚ་ ད་ཚར་བཞག་ཡོད་ལ།  དེང་འདིར་ང་ཚས་ཤེས་རིག་དེ་ ན་འཛན་དང་དར་ ེལ་

གང་ལེགས་ ེད་ ་ནི།  རང་མི་རིགས་ས་ ང་ཆེན་པོ་འདིའི་ ེང་ ན་རིང་ ་འཚ་བར་ཐད་

ཀར་འ ེལ་བ་ཡོད་པའི་དོན་དག་གལ་ཆེན་ནང་གི་གཙགས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།  འཛམ་



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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ིང་ཤེས་རིག་བང་མཛད་ལ་མཚན་ནའང་ ་ན་མེད་པའི་ལེགས་ ེས་ཤིག་རེད།   

ཉེ་ཆར་ ང་ད ང་མི་རིགས་ ོབ་ ་ཆེན་མོའི་ ོབ་དཔོན་ཆེན་མོ་ ོང་ ོར་ཚ་རིང་ཐར་

ལགས་དང་།  ཁོ་བོ་ཅག་གི་ བས་ ེ་དམ་པ་ ེ་ཞིག་ཚང་༧ཤེས་རབ་བ ན་པའི་ ་བ་མཆོག་

གཉིས་ ིས་ ག་བསམ་དང་ གས་འ ན་ ི་དར་དཀར་རིང་མོ་མཁའ་ ་བ ངས་ཏེ།  ༼གངས་

ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད༽དཔེ་ཚགས་ཆེན་མོ་ལེགས་ ིག་དང་པར་ ན་ ་ འི་ལས་འགོ་

བ ས་ཤིང་།  ལས་དོན་ ི་འགན་གཙ་བོ་ ེ་ཞིག་ག ང་ ང་བོན་བ ན་འཕེལ་ ས་ ིང་གི་ ་

བ ན་ མས་ལ་བ ོན།  ལས་དོན་འདི་ ེ་ཞིག་དགོན་པར་མཚན་ནའང་རང་གི་འཁོས་ཀ་དང་

བ ན་ཏེ་ཤེས་ ན་མི་ ་བ ེད་བ ིང་དང་།  རང་མི་རིགས་ ི་རིག་གནས་དར་ ེལ་དང་ ན་

འཛན་ ི་ཐད་ལ་དགེ་ ་ ་མེད་ བ་པའི་ལས་དོན་གལ་འགངས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་པར་བ ེན།  

ིང་ ོབས་དང་ ོབས་པ་ཆེ་ ་བ ེད་དེ་ ་བ་ལེགས་ལམ་དང་མཐའ་ཡངོས་ ་འ ལོ་བར་མ ན་ 

འཇག་ ས་ཐོག  ི་ལོ༢༠༠༧ ༡༢ཚས༡༣ཉིན་མདོ་ད ས་ཁམས་ག མ་ནས་བོན་ ི་ ེས་ཆེན་

མ་ ་ ག་ ེ་ཞིག་དགོན་ ་གདན་ ངས་ཏེ།  དཔེ་ཚགས་ ིག་ ངས་དང་ནང་དོན་གཏན་

འབེབས་ཐད་ལ་ཞིབ་འཇག་དང་ ོས་བ ར་ཞིབ་མོ་མཛད་ཐོག  ེས་སོར༼གངས་ཏི་སེ་བོན་

ག ང་རིག་མཛད༽ ི་དཔེ་ཚགས་འདི་ཉིད་བོན་ ི་བཤད་ བ་ ི་ཡི་གཅིག་ ར་ ི་ཚད་ ན་ ོབ་ 

དེབ་ ་ འི་ཐད་ལའང་ ོགས་སོ་སོ་ནས་ཕེབས་པའི་མཁས་པ་དག་གིས་རེ་འ ན་དང་གདེང་

འཇོག་གང་མང་ ས་ཁར།  ༼གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད༽ ི་དཔེ་ཚགས་པར་ ན་ ་

་ནི།  རང་མི་རིགས་ ི་ཤེས་རིག་ ལ་མ་ ོག་འདོན་དང་ ར་ ོབ།  ད་འཛན།  དར་ ེལ་

སོགས་ལ་ངེས་པར་མཁོ་བའི་བགོ་ ལ་བཟང་བོར་ ིན་འ ག་ཅེས་ཡི་རང་དང་བ གས་བ ོད་

ི་མེ་ཏོག་མང་ ་གཏོར།   

ལས་དོན་འདི་མཇག་ ོགས་ལ་ཉེ་བའི་ ས་འདིར།  ང་ཚས་འདས་ཟིན་པར་ ིར་མིག་

དང་འ ང་འ ར་ལ་ ང་ ་ལེགས་པོ་ཞིག་ ས་ཚ།  ེ་ཞིག་དགོན་ ིས་གཙ་འགན་གཉེར་

བའི༼གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད༽དཔེ་ཚགས་ཆེན་མོ་ལེགས་ ིག་དང་པར་ ན་ ི་ ་

བཞག་ལ།  ོགས་སོ་སོའི་མཁས་པ་མང་བོས་མ བ་ ོན་དང་དགོན་ ེ་ ་མས་ བ་ ོར།  ཁ་ཞེ་

གཉིས་མེད་ ི་ ོགས་པོ་ཤ་ཞེན་ཅན་དག་གིས་བ ོན་པའི་ ལ་ ་མང་ ་བསགས་ཡོད་པ་ ེ།  མདོ་ 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ད་རེབ་གོང་བོན་བ ་དགོན་དང་ ི་ཀ་ ང་མོ་དགོན།  ི་ཀ་སེ་བ ་བོན་མང་།  མཚ་ ོན་

པོའི་ ང་དཀར་དགོན།  ཐེ་བོའི་གཙ་ཚང་དགོན།  མཛད་དགེ་ ང་ཚང་དགོན།  མདའ་ཆེན་

དཀར་མོ་རི་ ོད།  ཟིང་ ་ ང་ཚང་དགོན་བཅས་ནས་ བ་ ོར་མཛད་པ་དང་།  མི་ ེར་ ི་ ེང་

ནས་གཉའ་ ོ་ ོས་ ལ་མཚན།  སེ་བ ་བོན་མང་ ང་ཡིག་པ་བསོད་ནམས།  ས་ཁའི་ ོ་ ན།  

ོགས་ ན་ ན་ ོལ་ ་མཚ།  ཐེ་བོ་ལེགས་བཤད་ ་མཚ།  དགེ་བཤེས་འཇམ་ད ངས་བ ོན་

འ ས།  དགེ་བཤེས་ ི་ག ག་ མ་ ལ།  གདོང་བ ན་ ་ཐར།  དགེ་བཤེས་ཤེས་རབ་ ་མཚ།  

རིན་ ངས་ ལ་བ ན།  གདངོ་བསོད་བ །  ངི་ འི་དོན་ བ་ ལ།  དཔོན་ཚང་འ མ་ མས་

ལ།  བོན་བ འི་ཚ་ བ་ ལ་སོགས་དཔེ་ཚགས་ ི་ལས་ཀར་ གས་ ོང་ལ།  བོན་ ོ་གཙ་ ིག་

པ་དགེ་བཤེས་ཆོས་འཁོར་ཚང་ཉི་མ་འོད་ཟེར་ལགས་དང་ ི་ག ང་ ང་གཉིས་ནས་ ང་ ག་

བསམ་ཟོལ་མེད་ ིས་དོལ་པོ་ མ་ ལ་དགོན་པའི་ག ང་རབ་ཉམས་གསོ་ཁང་གི་མ་ ི་དཀོན་

པོའི་རིགས་ མས་མཁོ་འདོན་དང་བ ད་བ ར་ ི་ བ་ ོར་ཅི་རིགས་གནང་།  ་བ ན་ཤར་

ེང་བསམ་གཏན་ ་མཚ་དང་ ེ་ག ང་བཟོད་པ་གཉིས་ ིས་དཔེ་ཚགས་ ི་ མ་ ང་གཟབ་

ནན་ ིས་ ིས་གནང་མཛད་ཅིང་།  དེ་མིན་ ན་ངག་དབང་ ་མཚ་དང་ག ང་ ང་ བས་ ིས་

ོག་ ད་ལག་ ལ་ ི་ཐད་ནས་རམ་འདེགས་དང་བདག་ ནེ་གང་ལེགས་གནང་ཡོད། 

ད་པར་ ་ལས་དོན་འདིའི་ཐོག་མཐའ་བར་ག མ་ལ་ཁོ་བོ་ཅག་དང་ ན་ ་ད ང་བ་

མཉམ་གཤིབ་ སི་འགན་འ ི་ ་ིམོ་ ག་ ་བཞེས་པའི་མཁན་པོ་ ལ་ ིམས་བ ན་པ་འ ག་ གས་ 

དང་།  ང་ཆེ་བསོད་ནམས་ག ང་ ང་།  ་ིབསོད་བ ན་བཅས་ ི་བཀའ་ ིན་ང་ཚའི་སེམས་

ཁོང་ན་ཉི་འོད་ ར་ ོད་ ིས་བ ས་ཡོད་ལ།  ཁོ་ཚས་ག ང་ ང་བོན་ལ་བཅངས་པའི་བ ན་

པའི་ ི་ ་དང་རང་མི་རིགས་ ི་རིག་གནས་དར་ ེལ་ལ་བ ང་བའི་ཤ་ཞེན་ ི་ ག་བསམ་དཀར་ 

པོ༑  ༼གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད༽དཔེ་ཚགས་ཆེན་མོ་ལེགས་ ིག་གི་ལོ་ ས་ ི་ བ་

ོངས་ ་ ་ཏིག་ ར་འོད་ ་འཚར་བཞིན་འ ག  

རང་དགོན་ ེ་ཞགི་ག ང་ ང་བོན་བ ན་འཕལེ་ ས་ ིང་གི་ལས་ ་ ན་ ས་ སི་དཀའ་ 

ད་ ག་ ས་དང་ ག་བསམ་ ངས་མའི་ གས་འ ར་འོག  ལོ་ངོ་ག མ་ལ་ཉེ་བའི་རིང་ ་ ་

བ ན་ ལ་བཟང་ ་མཚས༼གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད༽ག ང་ བ་ཁང་གི་འགན་གཙ་ 



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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དང་ ་ ངས་ཤིང་།  བ ན་འཛན་ག ང་ ང་གིས་ཡིག་དངོས་མཁོ་འདོན་ ི་ ་བཞག་ལེགས་

པར་བ བས་པ།  ཤེས་རབ་དཔལ་ཆེན་ ིས་ ོག་ ད་དོ་དམ་དང་བ ར་དཔར་ལས་འགན་གཉརེ་ 

བ༑  ལ་ ིམས་ ོ་ ོས་ནས་ད ལ་འཛན་ལས་འགན་ ར་བ།  ོ་ ོས་ ལ་མཚན་ ིས་ ིས་

གཉེར་བའི་འགན་དང་ ་ ངས་པ།  གཞན་དགེ་ལེགས་ ་མཚ་དང་ ལ་བཟང་ཤེས་རབ།  རིན་ 

ཆེན་ ོ་ ོས།  ལ་ ིམས་བ ན་འཛན།  བ ན་འཛན་ ་མཚ།  བ ན་འཛན་ གས་པ་སོགས་ 

ལོ་ན་ ང་ཡང་ ིང་ ོབས་དང་ ས་ཞེན་ ི་མེ་ད ང་ཆེ་ ་ ར་ཏེ།  བ ན་པའི་དོན་ལ་ ག་

བསམ་ ོན་མོ་ཞིག་དང་སེམས་འ ལ་ཟབ་མོ་ཞིག་ངང་གིས་བ ངས་ཁར།  ཁོ་ཚའི་ག ང་ ང་

ལ་ ོ་དཀར་བའི་མི་གཤིས་གཙང་མ་དེས༼གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད༽དཔེ་ཚགས་ཆེན་

མོ་ལེགས་ ིག་གི་ ་བཞག་ལ།  ནམ་ཡང་ ེང་རིན་ཡོད་པའི་ལ་ ་དང་གཟི་བ ིད་ ིས་བ ས་

པའི་ ས་ ེས་ཡིད་ ་འོང་བ་ཞིག་བཞག་ཡོད།   

གཞན་མི་རིགས་དཔེ་ ན་ཁང་གི་བོད་ཡིག་པར་ ན་ ེ་ཁག་གི་འགོ་གཙ་ ་ཞབས་ཚ་རིང་ 

ལ་ལགས་དང་།  ལས་ ོགས་ ན་ ས་ནས་ལས་དོན་འདིར་ གས་བ ེ་བའི་ ེས་ ་བ ང་ ེ་

བ་ ོར་ཚད་མེད་གནང་བ་དང་།  དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཤེས་ ན་པ་གང་མང་ཞིག་གིས་ལས་

དོན་འདིར་གདེང་འཇོག་དང་ ལ་ ོང་གི་གཏམ་ ་ཚགས་ ་ཚགས་དང་ཡིག་ཟམ་བ ད་ནས་

ལ་བ་དེས།  ང་ཚས་འགན་འ ི་གཙང་མ་དེ་དང་བདེན་དོན་ ལ་མ་དེའི་ཆེད་ ་མི་ཚ་ གས་

བསམ་ ི་ ོབས་པ་དང་སེམས་ གས།   ོ་བ་སོགས་ ར་ལས་ཆེ་ཆེར་ ས་ ་བ ག 

 འོན་ ང་བ ན་པ་འཕེལ་འ ིབ་ ི་ ེན་ ིས་དཔེ་ ན་ཁ་ཤས་ ང་ལ་དཀོན་པོར་ ར་བ་ 

མ་ཟད།  མ་ཡིག་ཕལ་ཆེ་བ་ད ་མེད་ལག་ ིས་ཁོ་ན་ལས་མེད་ཁར་ ིས་བ བ་དང་བཅོས་ ད་

མང་ ་འ ག་པ་དང་།  གཞན་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་དག་ ིག་ཉམས་ ོང་ཞན་པ་སོགས་ ེན་ཅི་རིགས་

ི་དབང་གིས།  དཔེ་ཚགས་ ིག་ ངས་དང་དག་བཅོས་སོགས་ ི་ཐད་ལ་མི་འདང་ས་དང་ནོར་

འ ག་མི་ ང་བ་ཞིག་ཡོད་ ིད་པས།  ཤེས་ ན་ ོག་པ་པོ་ཡོངས་ལ་ ིང་ཐག་པ་ནས་དགོངས་

འགལ་མེད་པར་ ་བ་དང་ཆབས་ཅིག  ེས་སོར་ ས་པ་ཡོད་ཚ་ ་མ ད་ནས་དག་བཅོས་དང་

ཡོ་བ ིང་གང་ལེགས་ ེད་ངེས་ཡིན་ཞེས་ འོ།  ། 

བས་འདི་དང་བ ན་ཏེ་ ེགས་བམ་སོ་སོའི་ནང་དོན་མདོར་བ ས་དང་ ང་ ངས་ལོ་ ས་ 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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སོགས་མཚམས་ ོར་ ན་ ་ ེད་འོས་ ང་།  ཡིག་ཚགས་མང་བར་དོགས་ནས༼གངས་ཏི་སེ་བོན་

ག ང་རིག་མཛད༽དཔེ་ཚགས་ཆེན་མོ་ལེགས་ བ་ ི་ ན་ ེན་ཟིན་ཐོ་ཞེས་པའི་ཚན་ ན་དེབ་

གཅིག་ ར་ ་བཀོད་དེ།  དཔེ་ཚགས་ ི་ ེགས་བམ་སོ་སོའི་ནང་དོན་གནད་བ ས་དང་ལས་

རིགས་འ ་མིན་ ེང་གི་བོད་ ི་ ོབ་གསོ་བ་མང་པོས་གནང་བའི་ཤིས་ཚག་དང་གདེང་འཇོག་གཏམ་ 

ང་།   ལས་ཀའི་བ ད་རིམ་ཞིབ་ ་སོགས་ ན་ ང་གཡོ་བའི་དགའ་ ོན་ ་ ེལ་ཡོད།   

༼གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད༽དཔར་ཐེངས་དང་པོའི་པར་ ་ ིག་པ་དང་དག་

བཅོས་ ེད་པ།  པར་ ན་འ ེམ་ ེལ་བཅས་ ི་མ་ ར་ ིན་བདག་ཆེན་མོ་ལེ་ཉིན་ཐེབས་ད ལ་

ཚགས་པས་ ག་བསམ་ཟོལ་མེད་ ིས་བོན་ ིན་བ ད་ ིའི་དངོས་ བ་ཆར་ ་བ ིལ་ཏེ།  འཛམ་ 

ིང་རིམ་པའི་དཔེ་མཛད་ཁང་ ་མ་དང་བོད་ ི་རིག་གནས་ཞིབ་འཇག་ ེ་ཁག  ནང་བ ན་

མ ན་ཚགས།  ོབ་ཆེན་ཁག་དང་།  ནང་བ ན་ ོབ་ ིང་།  བོན་ ི་དགོན་ ེ་སོ་སོར་འ ེམ་

ེལ་ ་འཆར་ཡོད་པའི༼གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད༽དཔེ་ཚགས་འདི་ཉིད།  བོན་ ི་ལོ་

ས་ཟིན་ཐོའི་ནང་གི་དཔེ་ཚགས་གལ་ཆེན་པོར་འ ག་པས།  ེ་ཞིག་དགོན་པས་བོན་ ི་ ོབ་

གཉེར་བ་མང་པོའི་ཚབ་ ས་ཏེ།  གང་དེས་མི་རིགས་མ ན་ ིལ་དང་ཤེས་རིག་དར་ ེལ་ ི་ ་

བར་རོགས་ ོར་མཛད་པར་ ིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་ ིན་ཆེ་ ་བ་དང་།  དེ་མ ངས་ཚ་རིང་ནད་ 

མདེ་བསམ་དོན་ ན་ བ་འ ང་བའི་ ོན་ལམ་ ི་མ་མེད་པའི་མཚམས་ ོར་བཅས། 

 

མདོ་ ད་ ་ེཞིག་ག ང་ ང་བོན་བ ན་འཕེལ་ ས་ ིང་དང་ 

༼གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རགི་མཛད༽དཔེ་ ིག་ཚན་ ང་ནས། 

ི་ལོ༢༠༠༩ ༡ཚས༡༣དག་ེབར། 

 

 

 

 

 



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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༼གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད༽དཔེ་ཚགས་ ིའི་དཀར་ཆག 
 

 

༼ དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར། ༽ 

༡༽མདོ་འ ས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ ད་བཀའ་ཚད་མ།………………… མ་མ ེན་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ ི་བཀའ། 

༢༽བ གས་པ་རནི་ཆེན་ ིང་ གས།…………………………………… ་ཆེན་ ན་པ་ནམ་མཁའ། 

༣༽བ ན་འ ང་དར་ ས་གསལ་ ནོ།………………………………… ་ ནོ་བ ན་ ལ་བཟང་པོ། 

༤༽ ེང་གཞི་བ ན་པའི་འ ང་ ངས།………………………………… ང་པོ་ ་ོ སོ་ ལ་མཚན། 

༥༽བ ན་འ ང་རིག་པའི་ཤན་འ ེད།…………………………………མཁས་ བ་ ང་ ོགས་ ་མཚ། 

༼ དེབ་གཉིས་པ།  བ ་དག་ ་ ོར་ ི་ ོར། ༽ 

༡༽བ ་ ོད་ཉི་ ་བ ན་པའི་ག ང་།……………………………གཤེན་མཁས་ ལ་ ིམས་ ལ་མཚན།  

༢༽བ ་ ོད་ཉི་ ་བ ན་པའི་རང་འ ེལ།…………………………གཤེན་མཁས་ ལ་ ིམས་ ལ་མཚན།  

༣༽དག་ཡིག་རནི་ཆེན་གཏེམ་ མི།………………………………… ་སར་ ན་བཟང་ ལ་མཚན། 

༤༽བ ་དག་འབེལ་གཏམ་ཉི་འོད་གཞོན་ །……………………………མཁན་ཆེན་ཉི་མ་བ ན་འཛན། 

༥༽འབེལ་གཏམ་ཉི་འོད་གཞནོ་ འི་འ ེལ་བ།………………………དཔནོ་ བོ་ ལ་ ིམས་ ལ་མཚན། 

༦༽ཞང་བདོ་ ི་ ་བ ེབས་ ང་བ ས།……………………………………… ་ཡས་ཉ་ིམ་ གས་པ། 

༼ དེབ་ག མ་པ།  ན་ངག་མངོན་བ ོད་ ི་ ོར། ༽ 

༡༽ ན་ངག་ ན་ག མ་གསལ་བའ་ིམེ་ལོང་།…………………………གཙང་གཤེན་ ན་ངག་མཁན་པོ། 

༢༽ ན་ངག་ ན་ག མ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་གི་འ ེལ་བ།…………………… ན་ ོལ་འཇའ་ཚན་ ངི་པོ། 

༣༽ ན་ངག་རིན་ཆེན་ ེ་མིག……………………………………དཔནོ་ ོབ་ ལ་ ིམས་ ལ་མཚན། 

༤༽ ན་ངག་གཙང་གཤེན་དགོངས་ ན།………………………… ལ་ ིམས་བ ན་པའི་ ལ་མཚན། 

༥༽མངོན་བ ོད་ ི་བ ན་བཅོས་ལེགས་པར་བཤད་པ།………………གཤེན་མཁས་ ལ་ ིམས་ ལ་མཚན།  



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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༼ དེབ་བཞི་བ།  བཟོ་རིག་དང་ ིས་ ི་ ོར། ༽ 

༡༽བདེར་གཤེགས་ ་ག ང་ ་ག གས་གཉིས་ ི་ཐིག་ །…………………མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན།  

༢༽མཚན་མ་ ལ་ཚན་གསལ་ ེད་འ ལ་ ི་མེ་ལོང་།……………………མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན།  

༣༽བཟོ་རིག་གསལ་བའི་ ན།……………………………………དཔོན་ བོ་བ ན་འཛན་ མ་དག 

༤༽བདེར་གཤེགས་ གས་ ནེ་ ག་མཚན་ ི་ངོས་འཛན།…………………དཔོན་ བོ་བ ན་འཛན་ མ་དག 

༥༽བདེར་གཤེགས་མཆོད་ ེན་ཆ་བ ད་ ི་ཐིག་ །………………………དཔོན་ ོབ་ ན་བཟང་ ོ་ ོས། 

 ༦༽བཟོ་རིག་རབ་གསལ་ཉི་མ།………………………………………… ང་ ལ་ ི་མེད་འོད་ཟེར། 

༧༽རིས་མེད་བ ན་ ིས་ཡིད་ ི་ ན་སེལ།………………………………བོན་བ ་དག་ེལགེས་ ་མཚ། 

༨༽ ར་ སི་ངོ་མཚར་འོད་ཟརེ་འ མ་ ན།……………………………མཁན་ཆནེ་ཉ་ིམ་བ ན་འཛན། 

༩༽ ང་ དི་གསལ་བའི་མེ་ལངོ་དང་འ ས་ ིས།………………………མཁས་ བ་ ང་ ོགས་ ་མཚ། 

༼ དེབ་ ་བ།  གསོ་རིག་འ མ་བཞི། ༽ 

༡༽གསོ་རིག་འ མ་བཞ།ི…………………………………… མ་མ ནེ་ ོན་པ་གཤནེ་རབ་ ི་བཀའ། 

ད ད་ ་ ་ིཤསེ་ སི་བ ས། 

༼ དེབ་ ག་པ།  བ ས་ཚད་ ོ་ གས་ ི་ ོར། ༽ 

༡༽ ན་མོང་བ ས་ འི་ མ་བཞག…………………………………མཁན་ཆནེ་ཉི་མ་བ ན་འཛན། 

༢༽ཚད་མའི་ ངི་བོ་དེ་ཁོ་ན་ཉདི་ ན་ལས་བ ས་པ།……………………འ ོ་མགནོ་ ་ོ སོ་ ལ་མཚན། 

༣༽ཚད་མ་ མ་འ ེད་འ ལ་ ི་ ོན་མ།……………………………མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན། 
༤༽ཚད་མ་ མ་འ དེ་འ ལ་ ི་ ནོ་མའི་འ ལེ་བ།……………………མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན།  

༥༽ཚད་བ ས་ཤསེ་ ་ ན་གསལ།…………………………………མཉམ་མདེ་ཤསེ་རབ་ ལ་མཚན། 

༦༽ཚད་མའི་ཐལ་ ེང་།……………………………………………དཔནོ་ བོ་ མ་དག་འདོ་ཟརེ། 

༧༽གཏན་ཚགས་ གས་རིག་གི་ མ་བཤད།……………………………དཔནོ་ བོ་ཡནོ་ཏན་ ་མཚ། 

༼ དེབ་བ ན་པ།  ང་ བ་ལམ་རིམ་ ོ་ ོང་གི་ ོར། ༽ 

༡༽ ང་དོན་ ན་སེལ་ ནོ་མ།………………………………………… ་ཆེན་ ན་པ་ནམ་མཁའ། 

༢༽ ང་ བ་ བ་ཐབས་ ི་བོན་ཚགས་ ་བཅད་པ་ མ་བ ་ཉི་ ་བ།…………མེ་ ནོ་ཤསེ་རབ་འདོ་ཟརེ། 



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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༣༽ལམ་རམི་ མ་བ ་ཉི་ ་བའི་ མ་བཤད།………………………གཤནེ་ ནོ་ནམ་མཁའ་ ལ་མཚན། 

༤༽ལེགས་བཤད་ལམ་རིམ་རིན་ཆནེ་ ས་ལམ།…………………………… ང་ ནོ་བ ན་པའ་ིཉི་མ། 

༥༽ལེགས་བཤད་ལམ་རིམ་རིན་ཆནེ་ཐེམ་ ས་ ི་འ ེལ་བ།……………ཡོངས་འཛན་བ ན་འཛན་ཡེ་ཤེས། 

༼ དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། ༽ 

༡༽ཐེག་པའི་རིམ་པ་མངོན་ ་བཤད་པའི་མདོ་ ད།…………………… ན་བཟང་གཤེན་ ་འོད་དཀར། 

༢༽ཐེག་རིམ་མངནོ་ ་བཤད་པའི་མདོ་ ད་ ི་འ ལེ་བ།………… མ་མ ནེ་ ོན་པ་གཤནེ་རབ་ ི་བཀའ། 

བན་ ེ་མི་ག མ་ ་ིགཏེྷ ར་མ། 

༣༽ ་ ེགས་ཚར་གཅོད་གཏན་ཚགས་ཐིག་མདོའི་འ ེལ་བ།…………………… ་ ནོ་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར། 

༤༽ཇི་བཞིན་ཉིད་ ི་ ེ་མཆེད་ལ་ དོ་ ོང་ ་བའི་སེང་གེ…………… མ་མ ེན་ ནོ་པ་གཤེན་རབ་ ི་བཀའ། 

༥༽མཆན་འ ལེ་ ང་དོན་རབ་གསལ་ ནོ་མེ།………………………དཔོན་ བོ་བ ན་འཛན་ མ་དག 

༦༽ཐེག་རམི་ མ་བཤད་མདོ་ ད་ ི་འ ེལ་བ།………………………མཉམ་མདེ་ཤསེ་རབ་ ལ་མཚན། 

༧༽ གས་ ེ་སེམས་དཔའི་ གས་ ི་མཚན་ཉིད་ག མ་ ི་ མ་བཞག………དཔོན་ ོབ་སངས་ ས་བ ན་འཛན། 

༨༽ད ་མ་བདེན་གཉིས་ ི་ག ང་།………………………………………མེ་ ོན་ཤསེ་རབ་འདོ་ཟེར། 

༩༽ད ་མ་བདེན་གཉིས་ ི་འ ེལ་བ།………………………………མཉམ་མདེ་ཤསེ་རབ་ ལ་མཚན། 

༡༠༽ཟབ་མོ་ ོང་བ་ཉིད་གསལ་ ེད་ མ་བཤད།……………………མཁས་ བ་ ལ་མཚན་མཆོག་ལེགས། 

༡༡༽ད ་མའི་ཟིན་ ིས།………………………………………དཔོན་ ོབ་སངས་ ས་བ ན་འཛན། 

༡༢༽ཡང་དག་ ་བའི་ ོག་ ོགས་མ་རིག་ངོས་འཛན་ཟིན་ ིས།………………དཔོན་ བོ་བ ན་འཛན་ མ་དག 

༼ དེབ་ད ་བ།  ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ས་ལམ་ ི་ ོར། ༽ 

༡༽ མས་མ་འ མ་ །……………………………………… མ་མ ནེ་ ོན་པ་གཤནེ་རབ་ ི་བཀའ། 

ོ་ཚང་འ ག་ འི་གཏེར་མ། 

༢༽ མས་མ་འ མ་ འི་བཀའ་འ ེལ།……………………………………རོང་ ནོ་ཤེས་ ་ ན་རིག 

༣༽ཐེག་ཆེན་ས་ལམ་ ི་རིམ་པ་འ ལ་ ི་ ེ་མིག…………………………འ ོ་མགོན་ ོ་ ོས་ ལ་མཚན།  

༤༽གཞི་ལམ་ མ་འ ེད་ ི་རང་འ ེལ།……………………………… ་ ོན་ ལ་ ིམས་ ལ་མཚན། 

༥༽ས་ལམ་འ ལ་ ི་ ོན་མའི་ག ང་།………………………………མཉམ་མདེ་ཤསེ་རབ་ ལ་མཚན། 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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༦༽ས་ལམ་འ ལ་ ི་ ོན་མའི་འ ལེ་བ།……………………………མཉམ་མདེ་ཤསེ་རབ་ ལ་མཚན། 

༧༽ཐར་ལམ་གསལ་ ོན་ཉི་མའི་འདོ་ཟེར།……………………………མཉམ་མདེ་ཤསེ་རབ་ ལ་མཚན། 

༨༽བསམ་ག གས་བ ད་ ི་ མ་བཤད་རིན་ཆེན་ ེང་བ།………………… བོ་ ར་ནམ་མཁའ་ ལ་ མིས། 

༩༽ གས་འ ས་བ ད་ ི་ མ་བཤད་ ་ཏིག་རིན་ཆནེ་ ེང་བ།……………… ོབ་ ར་ནམ་མཁའ་ ལ་ ིམས། 

༼ དེབ་བ ་བ།  ཤེར་ ིན་ ་ མ་ ི་ ོར། ༽ 

༡༽ ད་པ་ཚགས་ ་བཅད་པ།……………………………… མ་མ ནེ་ ོན་པ་གཤནེ་རབ་ ི་བཀའ། 

ལ་ ་གཉན་འཐངི་ག་ིགཏརེ་མ། 

༢༽ ད་འ ེལ་གསལ་ ནོ།………………………………………མཉམ་མདེ་ཤསེ་རབ་ ལ་མཚན། 

༣༽ཤེར་ ནི་མངནོ་ ོགས་ལམ་རམི་ཆེན་མ།ོ……………………… ེ ་མཁས་ ལ་ ིམས་དཔལ་ཆེན། 

༤༽ཁམས་ཆེན་པོ་བ ད་དང་མཚན་ དེ་ཞེ་ འི་ མ་བཞག………………དཔོན་ ོབ་བ ན་འཛན་ མ་དག 

༼ དེབ་བ ་གཅིག་པ།  ཤེར་ ིན་ ི་ མ་ ི་ ོར། ༽ 

༡༽ཤེར་ ིན་མངནོ་ ོགས་ལམ་ ི་ བས་དང་པོ།………………………མཁན་ཆནེ་ཉ་ིམ་བ ན་འཛན། 

༢༽ཤེར་ ིན་མངནོ་ ོགས་ལམ་ ི་ བས་གཉསི་པ།……………………དཔོན་ ོབ་ མ་དག་འོད་ཟེར།  

༣༽ཤེར་ ནི་མངནོ་ ོགས་ལམ་ ི་ བས་ག མ་པ།………………………དཔནོ་ ོབ་ མ་དག་འོད་ཟེར། 

༤༽ཤེར་ ིན་མངནོ་ ོགས་ལམ་ ི་ བས་བཞི་བ།………………………དཔོན་ བོ་ མ་དག་འོད་ཟརེ། 

༥༽ཤེར་ ནི་མངནོ་ ོགས་ལམ་ ི་ བས་ ་བ།…………………………དཔནོ་ བོ་ མ་དག་འདོ་ཟརེ། 

༦༽ཤེར་ ིན་མངནོ་ ོགས་ལམ་ ི་ བས་ ག་པ།………………………དཔནོ་ བོ་ མ་དག་འོད་ཟརེ། 

༧༽ཤེར་ ིན་མངནོ་ ོགས་ལམ་ ི་ བས་བ ན་པ།……………………དཔོན་ ོབ་ མ་དག་འོད་ཟེར། 

༨༽ཤེར་ ནི་མངོན་ གོས་ལམ་ ི་ བས་བ ད་པ།…………………………དཔོན་ བོ་ མ་དག་འོད་ཟེར། 

༼ དེབ་བ ་གཉིས་པ།  ང་ དི་མཛད་ གས་ ི་ ོར། ༽ 

༡༽ དི་པའི་མཛད་ གས་ ི་ག ང་།…………………………… མ་མ ེན་ ནོ་པ་གཤེན་རབ་ ི་བཀའ།  

༢༽ ང་མཚན་ཉདི་ ིད་པའི་མཛད་ གས་ ི་འ ལེ་བ།…………………འ ོ་མགོན་ ་ོ སོ་ ལ་མཚན། 

༣༽ ང་ ིད་མཛད་ གས་ ི་འ ེལ་བ་འ ལ་ ི་ ོན་མ།…………………མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན།  

༤༽ ན་ལས་བ ས་པ་ ིད་པའི་མཛད་ གས་ ི་ག ང་།…………………… ་ ནོ་ ལ་ མིས་ ལ་མཚན།   



 
 

དེབ་དང་པོ།  ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར།   
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༥༽ དི་པའི་མཛད་ གས་ ི་ ་བ མོས་ ལ་བ ན་གསལ་བའི་ ན།………དཔོན་ བོ་བ ན་འཛན་ མ་དག  

༼ དེབ་བ ་ག མ་པ།  འ ལ་བ་ ས་བ ས་ ི་ ོར། ༽ 

༡༽ ཱ་ག་ཡངས་མ་ ན་འ ང་ད ིངས་དག་ ད།………………… མ་མ ེན་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ ི་བཀའ།   

༢༽འ ལ་བ་མདརོ་བ ས་ ི་ག ང་།……………………………………མེ་ ནོ་ཤསེ་རབ་འདོ་ཟརེ།   

༣༽འ ལ་བ་མདརོ་བ ས་ ི་འ ེལ་བ།………………………………མཉམ་མདེ་ཤསེ་རབ་ ལ་མཚན།  

༤༽འ ལ་བ་ ན་ལས་བ ས་པའི་ག ང་།………………………………མེ་ ནོ་ཤསེ་རབ་འདོ་ཟརེ།  

༥༽འ ལ་བའི་བ བ་ ་གསལ་བར་ ེད་པའི་འ ེལ་བ།…………………མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན།   

༦༽འ ལ་བའི་ལས་ཆོག་རནི་ཆེན་ཐེམ་ ས།…………………………མཉམ་མདེ་ཤསེ་རབ་ ལ་མཚན།  

༧༽ མ་དག་འ ལ་བའི་ མ་བཤད་ནོར་ འི་ ེང་བ།……………………མཁན་ཆེན་ཉི་མ་བ ན་འཛན།  

༨༽སོ་སོར་ཐར་བའི་ ་བ ོམས་ ལ་བ ན་གསལ་བའི་ ན།……………དཔོན་ ོབ་བ ན་འཛན་ མ་དག  

༼ དེབ་བ ་བཞི་བ།  ེ་ ོད་མཛད་ ་འ ེལ། ༽ 

༡༽ ེ་ དོ་རིན་པོ་ཆེ་མཛད་ཡིད་བཞིན་འ ང་བའི་གཏརེ།……………………ཤར་ ་བ ་ཤིས་ ལ་མཚན།   

༢༽ ེ་ ོད་རིན་པོ་ཆེ་མཛད་ ི་འ ེལ་བ་ཉི་ འི་ ིན་ ི་ ར་ཁང་།……………ཤར་ ་བ ་ཤིས་ ལ་མཚན། 

༼ དེབ་བཅོ་ ་བ།  ི་ ངས་བསེན་ བ་ ི་ ོར། ༽ 

༡༽གསས་མཁར་ ི་ ངས་གསང་བ་བསེན་ བ་ ི་ ད།…………………… ོན་པ་འཆི་མེད་ག ག་ ད།  

༢༽ ་ ད་གསང་བ་བསེན་ བ་ ི་འ ེལ་བ།……………………………འ ོ་མགོན་ ོ་ ོས་ ལ་མཚན།   

༼ དེབ་བ ་ ག་པ།  གསང་ གས་ ད་ ག་གི་ ོར། ༽ 

༡༽ ོ་གཏེར་ ོ་བ་ོ ད་ ག………………………………………… ོན་པ་འཆི་མེད་ག ག་ ད། 

མགར་ནག་ཇོ་ ས་ ི་གཏེར་མ།  

༢༽གསང་དོན་ མ་འ ེད་འ ལ་ ི་ ོན་མ།…………………………མཉམ་མདེ་ཤསེ་རབ་ ལ་མཚན།  

༣༽གསང་དོན་ མ་འ ེད་ ི་འ ལེ་བ།…………………………… ང་ ོབ་ ལ་ མིས་ ལ་མཚན།  

༤༽གསང་བའི་དམ་ཚག་གི་ མ་ད ེ་གསལ་བ་འདོ་ ི་ ན།……………མཉམ་མདེ་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན།  

༼ དེབ་བ ་བ ན་པ།  གསང་ གས་བཀའ་འ ེལ་ ི་ ོར། ༽ 

༡༽གསང་ གས་ ི་ མ་པར་བཤད་པའི་བཀའ་འ ེལ།…………………དཔོན་ ོབ་བ ན་འཛན་ མ་དག 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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༢༽མཆོད་ ིན་གཏོར་མའི་ མ་བཤད།………………………………… ན་ ོལ་འཇའ་ཚན་ ངི་པོ། 

༣༽གཅོད་ ི་དམགིས་ ིད་རིག་འཛན་ཞལ་ ང་།………………………… ེ་ཞགི་ ལ་བ་ ལ་ ིམས། 

༼ དེབ་བཅོ་བ ད་པ།  གསང་ གས་མ་ ད་ ི་ ོར། ༽ 

༡༽མ་ ད་ གས་ ེ་ཉི་མ་གཞི་ཡེ་སངས་ ས་པའི་ ད།……………… མ་མ ནེ་ ནོ་པ་གཤེན་རབ་ ་ིབཀའ། 

གཏེར་ ནོ་ ་ ་ ནོ་ འེི་གཏེར་མ། 

༢༽མ་ ད་ གས་ ེ་ཉི་མ་ལམ་མངོན་སངས་ ས་པའི་ ད།………… མ་མ ེན་ ནོ་པ་གཤེན་རབ་ ི་བཀའ། 

གཏེར་ ནོ་ ་ ་ ནོ་ འེི་གཏེར་མ། 

༣༽མ་ ད་ གས་ ེ་ཉི་མ་འ ས་ ་ ོགས་སངས་ ས་པའི་ ད།………… མ་མ ེན་ ནོ་པ་གཤེན་རབ་ ི་བཀའ། 

གཏེར་ ནོ་ ་ ་ ནོ་ འེི་གཏེར་མ། 

༤༽འ ེལ་ ི་ད ་འཆད།……………………………………………ད ལ་ ོན་བ ན་པ་གཞནོ་ ། 

༥༽གཞི་ཡེ་སངས་ ས་པའི་ ད་འ ེལ།……………………………… ལ་གཤེན་མི་ ས་བསམ་ལེགས། 

༦༽ལམ་མངནོ་སངས་ ས་པའི་ ད་འ ེལ།………………………… ལ་གཤནེ་མ་ི ས་བསམ་ལགེས། 

༧༽འ ས་ ་ ོགས་སངས་ ས་པའ་ི ད་འ ེལ།…………………………ཤར་ ་བ ་ཤིས་ ལ་མཚན།  

༨༽མ་ ད་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེའི་མཆན་འ ེལ།……………………………དཔོན་ ོབ་བ ན་འཛན་ མ་དག 

༩༽བར་དོའི་ མ་བཤད་གསལ་བཤད་ ོན་མ།ེ………………………དཔོན་ ོབ་བ ན་འཛན་ མ་དག 

༼ དེབ་བ ་ད ་བ།  ོགས་ཆེན་ཚད་མའི་ ོར། ༽ 

༡༽མན་ངག་ ང་གི་ཚད་མ་ ་འ ེལ་གཉིས།………………………………འཛམ་ ིང་མཁས་པ་མི་བཞི། 

༢༽ ོད་ ངས་ ་བའི་སེང་གེ………………………………… མ་མ ེན་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ ི་བཀའ། 

༣༽ ོད་ ངས་ ་བའི་སངེ་གེའི་མཆན་འ ེལ།………………………དཔནོ་ ོབ་བ ན་འཛན་ མ་དག 

༤༽བོན་ཐམས་ཅད་ ི་ཡང་མཛད་ མ་འ དེ་འ ལ་ ི་ ེ་མིག……………… ་ཆནེ་ ན་པ་ནམ་མཁའ། 

༥༽བོན་ཐམས་ཅད་ ི་ཡང་ ིང་གཏན་ཚགས་ངེས་པའི་གལ་མདོ།……………… ་ ར་ཤ་རི་ད ་ཆེན། 

༦༽གཏན་ཚགས་གལ་མདོ་རིག་པའི་ཚད་མ།………………………………པཎ་ཆནེ་ལི་ ་ ག་རིང་། 

༧༽ཐེག་པ་ཆེ་ ང་གོང་འོག་ མ་པར་འ ེད་པའི་གལ་མདོ།………………འ ོ་མགནོ་ ་ོ སོ་ ལ་མཚན། 

༨༽ཤ་རིའི་གལ་མདོའི་ མ་བཤད།…………………………………དཔོན་ བོ་བ ན་འཛན་ མ་དག 
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༩༽དོགས་སེལ་འགའ་ཞིག་ ེང་བའི་ལེ །……………………………དཔོན་ ོབ་བ ན་འཛན་ མ་དག 

༡༠༽ངེས་དོན་ནམ་མཁའ་འ ལ་མཛད།………………………………… ་ཆེན་ ན་པ་ནམ་མཁའ། 

༼ དེབ་ཉི་ ་བ།  ོགས་ཆེན་མན་ངག་བཀའ་བ ེན་ ི་ ོར། ༽ 

༡༽ཨ་ ིད་ ན་མཚམས་བ ད་དམ་བ ་བ་ ར་བཀདོ།…………………… མ་ ན་གཡོར་པ་ོམ་ེདཔལ། 

༢༽ཨ་ ིད་ ན་མཚམས་བཅོ་ ་བ་མ་ ་བཅས་བ གས།…………………… ་ཆེན་ ལ་བ་ག ང་ ང་། 

༣༽གེགས་སེལ་ ན་སེལ་ ནོ་མེ།……………………………………འ ོ་མགོན་ ་ོ སོ་ ལ་མཚན། 

༤༽ཉམས་ ད་ ལ་བའི་ ག་ ིད།……………………………………… ་ཆེན་ ལ་བ་ག ང་ ང་། 

༼ དེབ་ཉེར་གཅིག་པ།  ོགས་ཆེན་ ་ག མ་རང་ཤར། ༽ 

༡༽ ོགས་ཆེན་ ་ག མ་རང་ཤར།………………………………………ཤར་ ་བ ་ཤིས་ ལ་མཚན།  

༼ དེབ་ཉེར་གཉིས་པ།  ང་སེམས་གབ་པའི་ ་འ ེལ། ༽ 

༡༽ ང་སེམས་གབ་པ་ད ་ ོར།……………………………… མ་མ ནེ་ ོན་པ་གཤནེ་རབ་ ི་བཀའ། 

གཤེན་ཆནེ་ ་དགའི་གཏེར་མ། 

༢༽ ང་སེམས་གབ་འ ེལ་ ་ཆེར་བཤད་པ།……………………………འཛམ་ ངི་མཁས་པ་མ་ིབཞི། 

༣༽ ང་སམེས་གབ་འ ེལ་རིག་པའི་ ་མཚ།……………………………… ་ཆེན་ ན་པ་ནམ་མཁའ། 

༤༽ ང་སེམས་གབ་པའི་ས་བཅད།…………………………………མཉམ་མདེ་ཤསེ་རབ་ ལ་མཚན། 

༥༽ ང་སམེས་གབ་འ ེལ་ཉི་མའི་ད ིལ་འཁརོ།………………………མཉམ་མདེ་ཤསེ་རབ་ ལ་མཚན། 

༼ དེབ་ཉེར་ག མ་པ།  ོགས་ཆེན་ཡང་ ེ་ ོང་ཆེན། ༽ 

༡༽ ོགས་ཆེན་ཡང་ ེ་ ོང་ཆནེ།…………………………………………པཎ་ཆནེ་ལི་ ་ ག་རིང་། 

༼ དེབ་ཉེར་བཞི་བ།  ོགས་ཆེན་ ན་ ད་བཀའ་ ད་ ོར་བཞི། ༽  

༡༽ ན་ ད་བཀའ་ ད་ རོ་བཞི།…………………………… མ་མ ནེ་ ོན་པ་གཤནེ་རབ་ ི་བཀའ། 

 ༼དེབ་ཉེར་ ་བ།  ོགས་ཆེན་ཡེ་ ི་མཐའ་སེལ། ༽ 

༡༽ ོགས་ཆེན་ཡེ་ ི་མཐའ་སེལ།…………………………… མ་མ ནེ་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ ི་བཀའ། 

 


