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༄༅།། ཞང་ ང་ ད་ །  ཐ།  ྦ ཀེཐ ཱ ཱེ།ཱ   ཐོ་ཡེ་དེ་ ་ཤེལ་ཞི་ཏན་ ་ད་དོད་ཅི།  

སཾ ྀ་ཏའི་ ད་ །  ཡ་མན་ ་མ་ཏི་ ་ ་ན་མ།  ་ཤའི་ ད་ །  ཧ་པང་རིལ་ཏི་ཏང་ཞེ་མ་ཧམ།  

བོད་ ད་ །  ཐེག་པའི་རིམ་པ་མངོན་ ་བཤད་པའི་མདོ་ ད་ཅེས་ ་བ།  ོན་པ་ ན་ ་བཟང་

པོ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  །འོག་མིན་བོན་ཉིད་ད ིངས་ ི་གནས་ཆེན་ན།  །གཤེན་ ་འོད་དཀར་

ོན་མཆོག་བ གས་པ་དེས།  །ཡེ་ཤེས་ཡོངས་ ལ་ ་ཡི་འཁོར་ མས་ལ།  །ཐེག་པ་རིམ་ ོགས་

བཤད་མདོ་བ ན་པ་འདི།  ། ས་བཞི་མཉམ་པ་ཉིད་ ི་ ས་ན་བ གས།  །མཚན་མ་ ་ཡི་ག ང་

མས་མི་མངའ་བར།   །དགོངས་པ་དོན་ ོགས་ག ང་གིས་འཇལ་བར་ ད།   ། བས་དང་པོའོ།།  །། 
༈ དེ་ལ་ཐེག་པ་རིམ་པ་མཐའ་དག་ ན།  །བ ས་ཏེ་བཤད་ན་ མ་པ་གཉིས་ ་འ ས།  ། 

ི་བ་ ་ ེགས་པ་དང་ནང་བ་གཤེན་རབ་པ།  ། ་ ེགས་ ་བ་བ ས་ན་ མ་པ་གཉིས།  ། ོན་

འ ང་ ེང་གི་ ་ ལ་ གས་པ་དང་།  ། ེས་འ ག་འོག་ནི་མི་ ལ་ གས་པའོ།  ། ོན་ ང་ ེང་

་ གས་པའི་ལོག་ ་ནི།  ། ་ ་ ང་ ོང་ཤེས་དགའ་རབ་ ན་དེས།  །སེམས་ཅན་ཚ་འཕོས་

ག གས་མི་ལེན་པ་གཅིག  །ཁོ་ཡི་མངོན་པར་ཤེས་པས་བ ག་མཐོང་ ེ།  །གཏན་ ོགས་འཁོར་

མོ་དེ་ལ་འདི་ ད་ ས།  ། ེ་གཏན་ ོགས་བཟང་མོ་ ལ་ ོད་འཁོར་དང་བཅས།  །མ་ཤི་བར་ ་

དགའ་མ ་བ ེ་མཛད་ཅིག  །ཤི་ནས་དེ་ཡི་ ོད་ ལ་མ་ལགས་ཏེ།  ། ས་བ གས་ཐལ་བ་བཞིན་

་སོང་བས་ན།  ། ར་འཚ་བ་ནི་ག་ལ་འ ར་ཏེ་དེ་ལ་ཡང་།  །སེམས་དེ་ཐེར་ ག་མི་འ ར་ ས་

ན་ཆད།  །དེ་ ད་ཟེར་བ་དེ་ལ་ལོག་པར་བ ང་།  ། ེས་འ ག་འོག་ ་ གས་པའི་ལོག་ ་ནི།  ། 
མང་པོ་གཉིས་ ་བ ས་པས་གཞན་ ་ཞིབ་པར་བཤད།  །ནང་པ་གཤེན་རབ་ཐེག་པ་བ ས་ན་

གཉིས།  ། ་དང་འ ས་ ་གཉིས་ ་བཤད་པ་ཡིན།  ། ་ཡི་ཐེག་པ་དེ་ལ་ མ་པ་གཉིས།  །ཐེག་པ་

ཆེན་པོ་དང་ནི་ ང་ ན་ནོ།  །འ ས་ འི་ཐེག་པ་ལ་ཡང་གཉིས་ཡིན་ཏེ།  ། ི་བ་དང་ནི་ནང་བ་

གཉིས་ ་བཤད།  །དེ་ལ་ ི་ནང་གསང་བའི་ཐེག་པ་ག མ་ཞེས་ །  །ཐེག་པ་ ང་ ན་ལ་ནི་ མ་

པ་གཉིས།  ། ་མི་གཞན་བ ེན་ཐེག་པ་དང་།  །རང་ ོགས་གཤེན་རབ་ཐེག་པའོ།  །ཐེག་པ་ཆེན་

པོ་ལ་ཡང་ མ་པ་གཉིས།  ། གས་ ེ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དང་།  །ག ང་ ང་སེམས་
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དཔའི་ཐེག་པ་ ོས་མེད་དོ།  །འ ས་ ་ གས་ ིའི་ཐེག་པ་གཉིས་ཡིན་ཏེ།  ། ་བ་གཙང་ ོད་ཡེ་

བོན་ཐེག་པ་དང་།  ། མ་པ་ ན་ ན་མངོན་ཤེས་ཐེག་པའོ།  །གསང་ གས་ནང་གི་ཐེག་པ་

ག མ་ཡིན་ཏེ།  །དངོས་བ ེད་ གས་ ེ་རོལ་བའི་ཐེག་པ་དང་།  །ཤིན་ ་དོན་ ན་ ན་ ོགས་

ཐེག་པ་དང་།  །ཡེ་ནས་ ོགས་ཆེན་ཡང་ ེ་ ་ན་མེད་པའོ།  །དེ་ནས་ཐེག་པ་ ན་ལ་ ི་དོན་

བ ན་ ིས་བ ན།  ། ོགས་པའི་ ་བ་དང་ནི་བ ང་བའི་དམ་ཚག་དང་།  ། ོམ་པའི་རིམ་པ་

དང་ནི་ བ་པའི་ཐབས་དག་དང་།  ། ོད་པའི་ ིན་ལས་དང་ནི་ བ་པའི་འ ས་ ་དང་།  །གོང་

འོག་ཐེག་པའི་ལ་བ ལ་ཤན་ད ེའོ།  ། བས་གཉིས་པའོ།།  །།   
༈ དེ་ལ་ ་མི་གཞན་བ ེན་ཐེག་པ་ནི།  །དངོས་པོ་ ་ཚགས་ ང་བ་བདེན་པར་ ོག  ། 

ལ་སེམས་མི་འ ེད་འདི་ཁ་ ་ ར་ཤེས།  །དགེ་ ོད་བོན་ ོད་ ས་བཟང་མ་ ས་བ ང་།  ། 
གོང་མ་ལ་སེམས་རང་གི་བ བ་ ་བ ོམ།  ། ས་ངག་ཡིད་ག མ་ངན་ ང་བ ོག་ ེ་བ བ།  ། 
དགེ་བ་རང་གི་དོན་ ོད་ ིག་ ོད་ ོང་།  ། ག་བ ལ་ལས་བསོག་འཇིག་ ེན་འདི་ཡང་ ོད།  ། 
ཁམས་ག མ་གོང་འོག་འཕར་བ་དེ་ཡི་འ ས།  །ཐོབ་པར་ངེས་པ་ཡིན་ཏེ་དམན་པར་ལོག་ ད་

ན༑  ༑ངན་སོང་འོག་ནས་འོག་འཕར་ད ལ་བའི་འ ས།  །ཐེག་པ་དེ་ལ་མ་ངེས་གཉིས་ ་བཤད།  ། 
བས་ག མ་པའོ།།  །།   

༈ རང་ ོགས་གཤེན་རབ་ཐེག་པའི་འདོད་ག ང་ནི།  ། ི་ ལ་དངོས་པོ་མེད་དེ་ནང་ཤེས་

་དང་འ ས།  ། ག་ཆད་གཉིས་ ོལ་ ལ་སེམས་དོན་དམ་ ོབ།  །དགེ་ ོད་མ་ཉམས་ ིམས་

ཆེན་ད ་པོ་བ ང་།  །དེ་དོན་འ ་འཛ་ ན་ ང་མཚན་མ་ ི་ ལ་འགོག  །ཡེ་ཤེས་ཆ་ཡིས་

ཁམས་ག མ་ཉོན་མོངས་འཇོམས།  ། ེན་འ ེལ་ ར་ ོད་རོ་ལ་ ོག་ ེ་བ །  །དེ་ཡི་ ོ་ནས་བོན་

ཉིད་ཟབ་ ོགས་བ བ།  །རང་ ོགས་འབའ་ཞིག་རང་དོན་དེ་ཉིད་ །  ། ་འ ལ་ ་འགའི་ ོ་

ནས་འ ོ་དོན་ཤས་ཙམ་ ོད།  ། ་འ ལ་ཆེར་ ོད་ཤེས་རབ་མ ོགས་ཆེན་ཐོབ།  ། ོགས་ ོད་

ོམ་ལམ་ ན་ ིས་ ད་པར་འཕགས།  ། བས་བཞི་བའོ།།  །། 
༈ གས་ ེ་ཆེན་པོ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་ནི།  །གཏན་ཚགས་ཆེན་པོའི་ ོར་བ་ མ་པ་

བཞིས།  ། ི་ནང་ལོག་ན་མེད་པས་ག ང་འཛན་ ལ་བའི་སེམས།  །ཉམས་ ོང་ཤེས་པའི་ མ་པ་

འ ག་བཅས་བ །  ། ོམ་པ་ ས་ངག་ཡིད་ག མ་ ོ་ནས་བ ང་།  །གསལ་ལ་རིག་པ་ཉམས་ ་
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ོང་པ་ ེ།  ། མ་རིག་དེ་དམིགས་ཤེས་པ་དེ་ཙམ་ ོམ།  །ལམ་ ་ ད་པས་ཡེ་ཤེས་བསོད་ནམས་

ོགས།  །བདག་གཞན་གཉིས་དོན་ གས་ ེའི་ གས་ ིས་ ོད།  །ཡེ་ཤེས་ ེ་མེད་ ན་ ་འོད་ ི་

ས༑  ༑དེ་ལས་ཐོབ་པའི་ ད་པར་ མ་པ་བ ན།  ། ོགས་ ོད་ཡེ་ཤེས་བ ོན་འ ས་ཐབས་ཆེན་

པོ༑   ༑འ ས་ ་ ིན་ལས་དེ་ཙམ་ ད་པར་འཕགས།   ། བས་ ་བའོ།།  །། 
༈ ག ང་ ང་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་ ོས་མེད་ནི།  །དོན་ ་ ད་པར་བཞག་པའི་ཚད་མ་

ཡིས།  །དོན་དམ་ ན་ ོབ་གཉིས་འཇལ་ཤེས་པ་དེས།  །བོན་ མས་བདག་མེད་ ོས་དང་ ལ་

བར་བ །  ། ོས་ལ་གནོད་ ེད་ཚད་མས་དེ་སེམས་བ ོག  ། ོ་ག མ་ཟོལ་སོགས་མེད་པས་ ོམ་

ིམས་དམ་པོར་ ང་།  །ག ང་ཆ་ཅིར་མ་ བ་པས་འཛན་ཆ་ཅིར་མི་ ོགས།  །བོན་ མས་རང་

བཞིན་མེད་པས་མ་ཡེངས་གསལ་བར་བ ོམ།  །ཕ་རོལ་ ིན་བ འི་ས་བ ་རིམ་ ིས་བ ོད།  ། 
བདག་གཞན་གཉིས་དོན་ གས་ ེ་ཆེན་པོ་ ོད།  །ག ང་ ང་ ་ འི་ཡེ་ཤེས་འོད་ ན་པས།  ། 
་བ་ ོམ་པ་ བ་ཐབས་ ད་པར་འཕགས།   ། བས་ ག་པའོ།།  །།   

༈ འ ས་ ར་འཇོག་པའི་ ་མཚན་ མ་པ་བཞི།  ། ར་ ་ཐོབ་ ེད་ མ་པ་གཡར་ལམ་

ེད།  །མ་ཡིན་བཏགས་ནས་བ ོམ་དང་དེ་ཉིད་རང་ལ་ ོད།  །དེ་ ིར་འ ས་ འི་ཐེག་པ་ཞེས་

འོ།  ། ་བ་གཙང་ ོད་ཡེ་བོན་ཐེག་པ་ནི།  །གཏན་ཚགས་དང་བཅས་དག་པའི་བོན་ཉིད་ །  ། 
ོ་ག མ་ལས་ ་ིདམ་ཚག་ མ་བ ན་ ང་།  ། ན་ ོབ་བཏགས་པའི་ ་ག གས་ཆེན་པོ་བ ོམ།  ། 

གཟའ་ ར་ ས་ཚགས་གཙང་ ་ ས་དང་ཡོ་ ད་བ ེན།  །འཛབ་ ངས་ཚང་བས་ཐབས་ ན་

བ་པའི་དོན།  །རང་དང་དེ་ ོབས་དག་གིས་དེ་ ོད་ཅིང་།  །ཡས་ གས་མ ན་བཅས་ ེར་ ིན་

གཞན་དོན་ ོད།  །ག ང་ ང་འཛན་པའི་ས་ཆེན་ཡང་དག་སེམས་ཤེས་ཐོབ།  ། ེན་དང་ལས་

དང་བ བ་པ་འ ས་ ་ །  ། ད་པར་ མ་པ་ ་དང་ ན་པ་ཡིན།  ། བས་བ ན་པའོ།།  །། 
༈ མ་པ་ ན་ ན་མངོན་ཤེས་ཐགེ་པ་ནི།  །མཚན་མའི་དངོས་པོ་དག་ལ་ཚད་མས་བ ག  ། 

མཚན་མ་མེད་པའི་བོན་ཉིད་ ོགས་པ་ཡི།  ། ིན་ བས་རོལ་བའི་མཚན་མ་ ་ ་བ །  ། ི་དང་

ད་པར་གཉིས་ ི་དམ་ཚག་བ ང་།  །མངོན་པར་ ི་མེད་བདལ་པ་ཆེན་པོ་ཡི།  །ག ང་ ང་ ེ་

མཆེད་ཆེན་པོ་ མ་ ་བ ོམ།  །ཡོ་ ད་ ས་དང་ཏིང་འཛན་གཉིས་འཚགས་ལས།  །དེ་ བ་ ག་

་བཞི་ཡི་དངོས་ བ་ཐོབ།  ། ིན་ལས་བཞིས་ ང་གཉིས་དོན་ ོགས་པར་ ོད།  ། གས་ ེ་གར་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ཆེན་ཚ་འདས་གཞན་དོན་ ོད།  །ག ང་ ང་བདེར་གཤེགས་ས་བ ་གཉིས་པ་ཐོབ།  ། ་ ོམ་

ོད་འ ས་འཐོབ་ འི་ ད་པར་འཕགས།  །དེ་ ར་ མ་པ་ ་ཡིས་ལ་བཅད་ཤན་ད ེའོ།  ། 
བས་བ ད་པའོ།།  །། 

༈ གསང་ གས་འ ས་ ་དག་གི་ཐེག་པ་ནི།  ། ེན་ ་ ིས་འ ང་ ོད་པ་ ་བ་མཉམ་

ཉིད་དང་།  །འ ས་ ་རང་གཞན་འ ང་བ་ མ་པ་བཞི།  ། ི་དང་ནང་ཞེས་ ད་པར་ མ་པར་

བཞག  །དངོས་བ ེད་ གས་ ེ་རོལ་བའི་ཐེག་པ་ནི།  །དོན་དམ་ ན་ ོབ་བདེན་པ་གཉིས་མེད་

ི༑  ༑ ག་པའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མཉམ་པ་ཉིད།  །དམ་ཚག་ ོ་ག མ་ ངས་མེད་མ་ཉམས་  

ང་།  །ཏིང་འཛན་རིམ་པ་བཞི་ ་ག མ་ ོ་ནས།  །བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ ་ཡི་ད ིལ་འཁོར་

བ ོམ།  ། ོགས་པ་དང་ནི་ཏིང་ངེ་འཛན་ ོ་ནས།  ། ་ག ང་ གས་ ི་དངོས་ བ་ཐོབ་པར་

བ བ།  ། ིན་ལས་ མ་བཞི་ ོར་ ོལ་གཉིས་པོ་ཡིས།  །བདག་དོན་གཞན་དོན་ ན་ མ་ཚགས་

པར་ ེད།  །ཚ་འདས་ གས་ ེས་བ ང་ནས་འ ས་ ར་ ོར།  །ཡི་གེ་འཁོར་ལོ་ཚགས་ཆེན་ས་

ཡང་ནོན།  ། གས་ ེ་ལ་སོགས་ མ་པ་ ན་ ན་པར།  །ཐེག་ཆེན་ ི་པ་ལས་ནི་ ད་པར་བ ན་

ིས་འཕགས།  ། ་བ་ ོད་པ་དབང་དམ་ ིན་ལས་དང་།  ། བ་ཐབས་ད ིལ་འཁོར་འ ས་ ་

ལ་མ ན་ ོར།  །གནས་ བས་ཐེག་པ་དེ་ལས་ ད་པར་ཆེ།  ། བས་ད ་པའོ།།  །། 
༈ ཤིན་ ་དོན་ ན་ ན་ ོགས་ཐེག་པ་ནི།  ། ་ནི་དག་པའི་ད ིངས་ཆེན་ནས།  །འ ས་

་ཡེ་ཤེས་ད ིལ་འཁོར་ཤར།  །ཡེ་ནས་ ན་ བ་འ ས་མ་ ས།  །བདག་ཉིད་ཡབ་ མ་ ས་

བཅས་ ོགས།  །དམ་ཚག་ ལ་ལ་ ོར་བ་དང་།  །དེ་ལ་ ིང་ ེ་འ ང་གཉིས་མེད།  །བོན་ཉིད་ཐ་

མི་དད་པར་བ ང་།  །ད ིལ་འཁོར་ ག་ ་མ་ ས་ ན།  ། ་ ེན་མ་ཡིན་ ོགས་ ལ་བ ོམ།  ། 
འབད་ ོལ་དག་གིས་ བ་མི་དགོས།  །ཡིན་པ་ཡིན་པར་ངོ་ཤེས་ན།  །མཚ་ལ་གཟིངས་འ ོའི་ ལ་

བཞིན་ བ།  ། ོད་པ་ ེད་ ོད་ ་ཚགས་ ན།  །གང་ཡང་མ་འགག་ ན་ལ་ ོགས།  །འ ས་ ་

ཐོབ་པའི་རང་བཞིན་ནི།  །ཡེ་ཤེས་ ་ན་མེད་པའི་ས་ཆེན་ནོན།  །འོག་མ་དེ་ལས་ ད་པར་

འཕགས་པའི་ ལ།  ། ་ ོད་ ོམ་པའི་ ལ་ ིས་ ད་པར་འཕགས།  །འབད་ ོལ་ ་ ེན་ཚགས་

ལ་རག་མ་ ས།  ། ་མཚ་ཆེན་པོའི་ ་བཞིན་ གས་ ིས་འ ོ།  ། ོལ་མེད་ ན་ བ་ཡེ་ཤེས་

ད ིངས་དང་ ན།  ། བས་བ ་པའོ།།  །། 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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༈ ཡེ་ནས་ ོགས་ཆེན་ཡང་ ེ་ ་མེད་ཐེག་པ་ནི།  །གཞི་ཉིད་ཀ་དག་ཆེན་པོ་ལ།  ། ན་

བ་ངང་ ན་གཏན་ཚགས་ ིས།  །རང་བཞིན་རོལ་བ་ངོ་བོ་ཉིད།  །ཀ་དག་ ན་ བ་དངོས་མི་

བདེན།  །ཐ་ ད་དེར་བཏགས་མི་འགལ་ཙམ།  །ཇི་བཞིན་ཉིད་ ི་ ེ་མཆེད་བ །  །གཅིག་ ་ ན་

བ་མེད་པ་དང་།  །རང་བཞིན་གནས་དག་ཡེ་བ ང་དམ།  །མ་བཅོས་ཇི་བཞིན་དེ་བཞིན་པ།  ། 
གཞན་ནས་བཙལ་མེད་ ན་ ིས་ བ།  ། གས་ ེ་ ོགས་དང་རིས་མེད་པའི།  ། ོད་པ་ ང་དོར་

མེད་པའོ།  །ད ེར་མེད་ག ང་ ང་ཐིག་ལེ་ཡི།  །ས་ཆེན་འ ས་ ་དེར་ ོགས་ཡིན།  ། ་ ོད་

འ ས་ ་ ད་པར་འཕགས།  །ཏིང་འཛན་ ལ་ ིས་ཡོངས་ ང་འཕགས།  །གཏན་ཚགས་ཆེན་

པོས་དེ་བཞིན་འཕགས།  །དེ་ ་ ་ཡི་ཐེག་པ་དེ།  །ཇི་བཞིན་ངང་ ་ ོགས་ན་ ་ ོམ་འ ས་ ་

གཅིག  །ཡེ་ནས་ཡོངས་ ོགས་ད་གཟོད་བཙལ་ ་མེད།  །མཐའ་ད ས་མེད་པས་ཡེ་བདལ་ཆེན་

པོ་ཡིན།  ། ི་ནང་མེད་པས་ཡེ་ཤེས་ཟང་ཐལ་ཡིན།  ། ོན་ཡོན་མེད་པས་ ན་ ིས་ བ་པ་ཡིན།  ། 
ག ང་འཛན་མེད་པས་དམིགས་དང་ ལ་བ་ཡིན།  །དགག་ བ་མེད་པའི་ ོལ་སེམས་ ལ་བ་

ཡིན།  །དེ་ ར་གནས་པའི་ཡང་ ེ་ ་མེད་ལ།  །ཐེག་པ་འོག་མ་ མས་ ིས་འདི་ ད་ ས།  ། ང་

བའི་བོན་ མས་སེམས་ལ་མ་གཏོགས་པ།  །གཅིག་ ང་མ་མཆིས་དེ་ལས་ཇི་ ར་འཕགས།  །ཡང་

དག་ཉིད་ ིས་མ་ བ་ ད་པར་འཕགས།  །དོན་དམ་ ན་ ོབ་བདེན་འ ལ་ངང་ལ་གནས།  ། ལ་ 
སེམས་དངོས་པོར་མ་ བ་བོན་ཉིད་ལས།  །མ་ ང་མ་ ེས་དེ་ལས་ཇི་ ར་འཕགས།  ། ན་ ོབ་

ལ་སེམས་གཉིས་འདོད་དེ་མ་ཡིན་པར་འཕགས།  །ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་དམ་ཚག་ མ་གཉིས་

ལས།  །དཔོན་གཡོག་ ལ་བཅས་དངོས་ བ་ ན་འ ང་བའི།  །དེ་ལས་འཕགས་པའི་ ་ ོད་ཇི་

ར་ལགས།  །གཉིས་མེད་མ་ཤེས་རེས་འཇོག་དེ་མེད་འཕགས།  ། ་བ་རང་རིག་ ོ་ནས་ ོད་པ་

ང་དོར་མེད།  ། ་བ་མཉམ་ ོགས་ ོད་པ་ཡོངས་ ་གཞོལ།  །ཅི་ ེས་ ག་ འི་ཚགས་ལས་ཇི་

ར་འཕགས།  །དམིགས་མེད་བཞིན་ ་འ ་ཤེས་དེ་མ་ ལ།  །མཚན་མའི་ ོགས་པ་ ་ཚགས་དེ་

མེད་འཕགས།  ། ་འ ས་ད ིངས་ལས་ཡེ་ཤེས་ད ིལ་འཁོར་ཤར།  །འ ོ་འ ་ ོལ་ བ་ ོག་

པས་མི་གཡོ་ ེ།  །ཡོན་ཏན་ཡེ་ནས་དེ་ བ་ཇི་ ར་འཕགས།  །ད ིལ་འཁོར་འཇོག་ ིར་ ོལ་བའི་

སེམས་མ་ ལ།  ། ་འ ས་ཁས་ ངས་ ིར་ན་ ོལ་བ་ ག་གིས་ཟིན།  ། ོལ་མེད་ད ིངས་ ་མ་

ད་ ད་པར་འཕགས།  །དེ་ ིར་ཡིན་ལ་ཡིན་པར་འཇོག་མ་ཤེས།  །ཐེག་པ་འོག་མ་ ོལ་བའི་
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ནད་ ིས་ཟིན།  །འདི་དོན་ ོལ་ ལ་ཐེག་པའི་ཡང་ ེ་ཡིན་པར་བཤད།  ། ོན་པའི་ ལ་པོ་གཤེན་

་འོད་དཀར་ ིས།  །ཐེག་པ་བསམ་ཡས་ མ་པ་ད ་ ་བ ས།  །མ་ངེས་གཅིག་གཉིས་གནས་

ང་ད ་ ་ ེས།  །གོང་མ་ལ་བཅད་འོག་མ་ཤན་ད ེ་བའི།  །ལ་ཤན་ཐེག་པའི་བོན་མདོ་བཤད་

དེ་བ ོལ།  །དགོངས་པ་བ ་ཡིས་ ལ་པའི་ ་ལ་བ གས།  །འཛམ་ ིང་ ི་ཡི་འཁོར་ལོ་འཇིག་

ེན་ །  །ང་ཡི་ཐེག་ཆེན་ག ང་ ང་བོན་བ ན་མཆོག  ། ས་ཤིང་འཕེལ་ཏེ་མི་ བ་ ལ་མཚན་

གས།  །ཐེག་པའི་རིམ་པ་བཤད་པའི་མདོ་ ད་འདི།  །གཤེན་ ་འོད་དཀར་ ོན་པ་ང་ཡིས་

བ གས།  །ཐེག་པའི་རིམ་པ་མངོན་ ་བ ན་པའི་མདོ་ ད་ བས་བ ་གཅིག་པ་ ོགས་སོ།།  །། 
བདག་འ ་བཻ་རོ་ཙ་ན་ཡསི།  དཀའ་བ་ གོ་དང་བ ོས་པའི་ག ང་ ང་བནོ་ཆནེ་བ ར།  མངའ་བདག་ ེ་

ལ་གཏད་དེ་ནམ་ཞགི་གཏེར་ ་བཞག  ད ས་ ་ིབསམ་ཡས་ ་ིཡང་དབེན་ཡརེ་བའི་ ོང་ལ་ ས་སོ།  ། ང་ཡ་ེསགི་  

་དེ་ ལ་ ང་ཡེ་ ང་ཅལ་ ་ིས་ཏེ་ཡ་ཨག་ཐཾ།  བ ་ཤསི་པར་ཤོག 
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༄༅།། ཐགེ་པའི་རིམ་པ་མངོན་ ་བཤད་པའི་མདོ་ ད་ ་ི 
འ ེལ་བ་བ གས་ས།ོ། 

 
 
 
 
 
 
 
 

མ་མ ེན་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ ི་བཀའ།  
བན་ ེ་མི་ག མ་ ི་གཏེར་མ།ྷ   
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༄༅།། ཞང་ ང་ ད་ །  ཡ ཾ ཾ ཾ །  ཀཔརབབ།  ་གར་ ད་ །  ཡན་ ་མ་ ་ ་

ཏན་ ་ཏི་ཀ་ན་མ།  ་ཤའི་ ད་ །  ཧ་པང་རིལ་ཞེ་མ་ཧོན་པི་ ་རིལ་སི་ཧ།  བོད་ ད་ །  ཐེག་

པ་རིམ་པ་གཏན་ལ་དབབ་པའི་མདོ་ ད་བཤད་པའི་འ ེལ་བ་ཞསེ་ ་བ།  ོན་པ(ཡ་ེ ་ིམའོི)གཤནེ་ 
་འོད་དཀར་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  །ཐེག་པའི་རིམ་པ་བཤད་པའི་མདོ་ ད་བཀའི་འ ེལ་བ་འདི་

ལ༑  ན་ མ་ཚགས་པ་ ས་བཤད།  གང་ཞེ་ན།  གནས་ ན་ མ་ཚགས་པ་དང་།  ོན་པ་དང་།  

འཁོར་དང་།  བ ན་པ་དང་།  ས་ ན་ མ་འཚགས་པའོ།  །དེ་ལ་གནས་ནི།  འཇིག་ ེན་  ི
( ིའ་ི སོ)ཁམས་འཛམ་ ་ ིང་གི་ད ས།  ་རི་ ང་ཐོའི་ ེ་མ(ོ ད་པར)འོ།  ། ོན་པ་ནི(ཡེ་ ི་མ)ོ 
ན་ ་བཟང་པོའི་ གས་ ི་རོལ་བ་ལས་རང་ཤར་བས། (འ ོ་དོན་ །) ལ་བའི་ ་གཤེན་རབ་མི་

བོ(འ ོ་དོན་མཛད་པ)འོ།  །འཁོར་ན(བདནེ་པ་ ོགས་རེ་མཐངོ་བ) ་མའིི་བོན་པོ་ ད་པར་ཅན་ ལ་པ་

དང་ ན་པ(ཡེ་ཤེས་ ོགས་རེ་མངའ་བ) མས་སོ།  །བ ན་པ་ནི( ་ ེགས་དང་བ )ཐེག་པ་རིམ་པར་

མངོན་ ་བཤད་པའི་མདོ་ ད་འདི་ཉིད་དོ།  ། ས་ནི( ག་གི་ལ)ོད ིད་ ་ར་བའི་ཚས་བ ན་ནས།  

ཉི་ ་ ་བ ད་ ི་བར་ འོ།  །དེ་ ་ འི་ཚ( ིང་བཞིའོ) ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ལ།  འི་བོན་པོ 
(འཁརོ་ སི་ ་བ་ ལ་ཏེ་ ངེ་བ ང་པའོ) ་བོ་ ་ ས་དང་།  ལི་ཤོ་ཐང་པོ་དང་།  ེ་ཐན་འ ལ་པོ་

ཆེ་དང་།  མ་བ ན་དེ་ག མ་ ིས།  བ ོར་བ་དང་ ་ ག་ལན་ ོང་ ས་ནས།  ་ ས་ ི་མེ་

ཏོག་མན་དྷ་ར་བ་ལ་སོགས་མཆོད་པ་ ་ཚགས་པས་མཆོད་དེ།  ོན་པའི་མ ན་ ་འ ག་ ེ།  

ས་མོ་བ གས་ཐལ་མོ་ ར་ནས།  ཚག་མ ན་པར་འདི་ ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ།  ། ེ།  ོན་པའི་

མཆོག་ ར་ ལ་པའི་ །  ཡེ་མ ེན་མངོན་ཤསེ་མཆོག་ ་ ར་པའ(ི ནོ་པའ་ིཡནོ་ཏན་བ དོ་པ)མངའ་ 
བདག་ལགས།  འཇིག་ ེན་ (དོན་ ས)བོན་ ན་རིང་ ་གནས་པར་ ་བ་དང་།  མི་ མས་ ི 
(དགསོ་ཆདེ)མ་རིག་པ་བསལ་ཞིང་བོན་ ི་བདེན་པ(ཡེ་ཤེས)མཐོང་བར་ ་བའི་ ིར།  ཐེག་པ་རིམ་

པ་གཏན་ལ་དབབ་པའི(མི་བ ་བ)ཚད་མ་བཤད་པའི་མདོ་ ད་མ་ནོར་བའི་དོན་ ས་པར་བཤད་

་གསོལ།  ཞེས་ ས་པས།  ོན་པས་ཞལ་འ མ་པར་མཛད་དེ།  གས་ ི་ ོང་ནས་ཡེ་ཤེས་ མ་

པ་ འི་འོད་ཟེར( གས་ཁ་དགོ་ )ཉི་མ་ ར་ ོས་ཏེ།  འོད་ཟེར་དེ་དག་གི་ ེ་མོ་ལ་མེ་ཏོག་པ ྨ་ཁ་
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དོག་ ན་ མ་ཚགས་པ་རེའི་ ིང་པོ་ལ།  གཤེན་རབ་འོད་ ན་ ི་ ་རེ་རེ་མངོན་པར་ ལ་ཏེ།  

ོགས་བ འི་འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་ ་གང་བར་མཛད་དོ།  །དེ་ ར་མཛད་

པས་སེམས་ཅན་རིགས་ ི་ཁམས་ཐམས་ཅད(འཁོར་བ་ལས)ཡོངས་ ་ ོལ་ཞིང་ཐར་བར་མཛད་དོ།  ། 
དེ་ནས་འོད་ཟེར་དང་།  མེ་ཏོག་དང་།  ལ་པའི་ ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ ར་འ ས་ཏེ།  ཉིད་ལ་

ཐིམ་པར་མཛད་དོ།  །དེ་ ར་མཛད་ནས་འཁོར་ ་འ ས་པ་ མས་ལ་བཀའ་ ལ་པ།  ་རབས་

མ་ག མ་ལ་སོགས་ཏེ།  འཁོར་ ་འ ས་པ་ ེད་ མས་ཉོན་ཅིག  ེ་གཅིག་པའི་ཡིད་ ིས་ ་

བའི་དབང་པོ་ ་ལ་ ག་ཅིག  ངས་ཐེག་པའི་རིམ་པ་གཏན་ལ་དབབ་པའི་ཚད་མ་ ས་པར་

བཤད་དོ།  །དེ་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།  ོན་འདས་པའི་ ས(བ ལ་པ་འདིའ་ིགངོ་མ)བ ལ་པ་ ོགས་ ན་

ཞེས་ ་བ་ལ།  ང་ མ་ཟེའི་ ལ་བེ་ན་ ་ཏ་ ་བ་ན།  ཡབ་ མ་ཟེ་བདེ་མཆོག་ག ང་ ང་།  མ་

མ་ཟེ་མོ་བདེ་བ་ མ་ཞེས་ ་བ་དེ་གཉིས་ ི་ ས་ །  མ་ཟེ་ ེ ་ ོ་ ན་གཤེན་ ས་ ་བར་

ེས་ནས་ཡོད་པའི་ ས་ན།  ད ིད་ ་ར་བའི་ཉའི་ བ་མོ་ ི་ལམ་ །  འོད་ ི་འཁོར་ལོ་དཀར་

པོ(ཁམས་ག མ་མ་རིག་པའི་འཁོར་ལོ་ཡེ་ཤེས་ ་གསལ་བའི་ གས)གཅིག་གི་ ེ་བ་ལ།  མི་དཀར་པོ(རང་

རིག་ཡེ་ཤེས་ འི་རོལ་བ་ ང་བ་ ེ)འོད་ཟེར་ མ་པ་ ་འ ོ་བ་གཅིག་ན་རེ།  ེ ་ ེད(ཁོངས་བ ན་

པའི་ ལ)འདི་ནས་ཚ་འཕོས་ནས།  འཛམ་ ་ ིང་གི་ ིང་པོར་ ་འ ངས་ཏེ།  ག ང་ ང་བོན་

ི་བ ན་པ་འ ག་པར་འ ར་བས།  དེའི་ཚ་ག ང་ ང་བོན་ ི་དོན་ ས་པར་ཤོད་ཅིག  ཅེས་

ང་བ ན་པའི་ ིར་རོ།  །དེ་ཡང་འོད་ ི་མི་དེ་ནི་ ོན་པ་གཤེན་ ་འོད་དཀར་ཡིན་ནོ།  །ང་ནི་

དེའི་ གས་ ི་ ལ་བར་ ིན་ ིས་ ོབས་པ་ཡིན་ནོ།  །མིར་ ེ་བ་དང་ ང་བ ན་པ་ནི་འདི་ ར་

ང་བ་ཡིན་ནོ།  ། 
 

༼ དང་པ།ོ  ངེ་གཞའི་ིའ ལེ་བ་བ ན་པ། ༽ 
 

དེ་ལ་ཐེག་པའི་རིམ་པར་བཤད་པའི་མདོ་ ད་འ ལ་ ི་མེ་ལོང་ད ་ ོར་འདི་ལ།  དོན་

བཞི་ཡིས་བ ན་ཏེ།  གང་ཞེ་ན།  ེང་གཞི་དང་།  ེང་བ ང་བ་དང་།  དགོས་འ ེལ་དང་།  

མདོ་ ད་ ི་དོན་ནོ།  ། ིང་གཞི་ལ་ ན་ མ་ཚགས་པ་ ས་བཤད་དེ།  གནས་ནི་འོག་མིན་བོན་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ཉིད་ད ིངས་ ི་གནས་ཆེན་ན།  ཞེས་ ་ ེ།  འོག་མིན་ལ་ག མ་ ེ།  འཇིག་ ེན་གནས་ ི་འོག་

མིན་ནི( ན་ ི་ ེང་ ་ ར་པ)གནམ་ ི་ ་གནས་སོ།  །གསང་བའི་འོག་མིན་ནི( ན་ མ་ཚགས་པ་ ་

ཚང་བ) མ་ ི་མཁའ་ད ིངས་ མ་པར་དག་པའོ།  །དོན་ ི་འོག་མིན་ནི(བོན་ཐམས་ཅད་ ན་ ་ི ར་

ར་ཅིང་ ས་ཐེབས་པ)སེམས་ཉིད་ད ེར་མེད་པའི་ ོང་ངོ་།  །དེ་ལས་འདི་ནི( བས་ ི་གནས)དོན་ ི་

འོག་མིན་ནོ།  །སེམས་ཉིད་དེ་འཁོར་བ་དང་ ་ངན་ལས་འདས་པའི་བོན་ཐམས་ཅད་ ི་འ ང་

གནས་ ་ ར་ཅིང་།  ས་ག མ་འ ་འ ལ་མེད་པར་དེ་ལ་གནས་པའི་ ིར(སེམས་ ི་བོན་ཉིད)བོན་ 
ི་ད ིངས་སོ།  །བདེ་བར་གཤེགས་པ་ ོགས་པའི་ ་བ གས་ཤིང་།  ལ་ ་དང་།  འཁོར་

ཐམས་ཅད(ག ལ་ )བ གས་པའི་ ིར་གནས་སོ།  ། ་ཡོངས་ ་མ་ཆད་ཅིང་( ོགས་བ ་ག ལ་ འི་

ང་ངོར་ ན་ལ) བ་བདལ་ཆེན་པོར་ ར་པའི་ ིར་ཆེན་པོའོ།  །དེ་ལ་ ་བ གས་ཤེ་ན།  གཤེན་ ་

འོད་དཀར་ ོན་མཆོག་བ གས་པ་དེས།  ཞེས་ ་ ེ།  ོན་པས་བཤད་པ་ ེ།  རང་རིག་པའི་ཡེ་

ཤེས་མཐའ་ད ས་མེད་པར་བདལ་པའི་ ལ( ོགས་པ་ཆེན་པོ)མ་འགག་པར་གསལ་བའི་ ིར་གཤེན་ 
ཞེས་ འོ།  །དེས་ ན་ལ་རང་གི་དོན་གསལ་བར་མཛད་དེ་འ ལ་བའི་ ིར་ འོ།  །རང་རིག་ཡེ་

ཤེས་རང་ ང་གི་ ལ་མ་འགག་པར་ཤར་ཏེ།  ཡེ་ཤེས་ ་ལ་ ིབ་པ་ཡེ་ནས་ ལ་བའི་ ིར་འོད་

དཀར་རོ།  །བོན་ ི་མདོ་ མས་འ ས་ ་ཡང་ ེར(ཐེག་པ་རིམ་པ་མཐའ་དག་གི་ བ་མཐའ) ོན་

པའི་ ིར་ ོན་པའི་མཆོག་གོ  །དེ་ ར་བ གས་པ་དེས་ཅི་མཛད་ཅེ་ན།  ཡེ་ཤེས་ཡོངས་ ལ་ ་

ཡི་འཁོར་ མས་ལ།  ཞེས་ ་ ེ།  ཉིད་ ི་ གས་ ེ་རོལ་བ་མངོན་ ་ ང་བའི་འཁོར་ནི་ཡེ་ཤེས་

ལ་མ་འགགས་པར་ཤར་བ།  རང་བཞིན་གཉིས་ ་མེད་པའི་འཁོར་ནི(མཁའ་འ ིང་དཀར་པོ་ལ་

སོགས)ད ིངས་ ི་ ་ འོ།  །དེ་དག་གི་ གས་ ེ་ ལ་མ་འགག་པ་ནི།  ཡོངས་ ་ ལ་པའི་ འི་

འཁོར་ ལ་ཚབ་ ེས་ འི་ ོན་པ་ག མ་མོ།  །དེ་དག་གི་འཁོར་ ་ ར་པ།  རིག་པ་ ད་པར་

ཅན་ (ིསེང་གེ་ཟབ་མ་ོལ་སགོས)ག ང་ ང་སེམས་དཔའ་ མས་སོ།  །དེ་དག་ལ་ཅི་ ོན་ཞེ་ན།  ཐེག་

པ་རིམ་ ོགས་བཤད་མདོ་བ ན་པ་འདི།  ཞེས་ ་ ེ།  ཐེག་པ་རིམ་པ་གོང་འོག་མ་ནོར་བར་

བ ལ་ཏེ།  དེ་དག་གི་དོན་ ོགས་པ་ཆེན་པོར་འ ས་ལ།  དག་པར་བ ན་པའི་ཚད་མ་འདི་

བཤད་པའོ།  ། 
ས་ནམ་ ི་ཚ་བཤད་ཅེ་ན།  ས་བཞི་མཉམ་པ་ཉིད་ ི་ ས་ན་བ གས།  ཞེས་ ་ ེ།  



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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འདས་པ་དང་།  ད་ ་བ་དང་།  མ་འོངས་པ་དང་།  མ་ངེས་པ་དང་བཞི་ཡང་།  སེམས་ཉིད་ལ་

་ ི་མེད་པར་གནས་པའི་ ས་ཉིད་ན་བ གས་པའོ།  །འོ་ན་ ོགས་ ་ལ་ ་ གས་པའི་ག ང་

་མཚན་མས་ ོན་ནམ་ཞེ་ན།  མཚན་མ་ འི་ག ང་ མས་མི་མངའ་བར།  ཞེས་ ་ ེ།  དངོས་

་ ་ གས་ནས་ ་བས་ཐོས་པ་ ་ ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།  །འོ་ན་ཇི་ ར་ ོན་ཞེ་ན།  དགོངས་པ་དོན་

ོགས་ག ང་གིས་འཇལ་བར་ ད།  ཞེས་ ་ ེ།  དགོངས་པ་གསལ་བའི་ཡེ་ཤེས་གོ་བ ་ ད་པ་

དེ་ལ་ནི།  བ ོད་ ་དོན་ ི་ག ང་ཞེས་ ་ ེ།  དེས་གོ་ཞིང་ ོགས་ངེས་པར་དོན་ ི་ངོ་བོ་སེམས་

ལ་གཉིས་མེད་ ་ ད་པའོ།  ། བས་དང་པོ་ ེང་གཞིའི་འ ེལ་བའོ།།  །།   
 

༼ གཉིས་པ།  ངེ་བ ང་གི་འ ལེ་བ་བ ན་པ། ༽ 
 
༈ ད་ནི་ ེང་བ ང་བའི་འ ེལ་བ་བཤད་དེ།  དེ་ལ་ བས་འདིར་ ོན་པའི་མ ན་བ ་

ནས།  བཤད་པར་དམ་བཅའ་ནས་ ེང་བ ང་བའོ།  །དེ་ལ་ཞེས་ ་བ་ནི།  གོང་ ་དགོངས་པ་

བ ོད་ འི་ག ང་གིས་བ འ་ ོད་པའི་དོན་དེ་ལ་འོག་ནས་ ས་པར་བཤད་པའོ།  །དེ་ནི་ཐེག་

པའི་རིམ་པ་བསམ་ ིས་མི་ བ་པར་ཡང་བཤད།  ཇི་ ིད་འ ་ཤེས་ཡདོ་ ི་བར་ །  དེ་ ིད་ ི་

ཐེག་པའི་ ངས་ལ་ ག་མཐའ་མེད་པར་ཡང་བཤད།  ཉོན་མོངས་པ་བ ད་ ི་བཞི་ ོང་འ ལ་

བའི་གཉེན་པོར་བོན་ ི་ ོ་མོ་བ ད་ ི་བཞི་ ོང་ ་ཡང་ངས་བཤད་ན།  དེ་དག་ཐམས་ཅད་

རེས་ཤིག་བ ས་ན་ མ་པ་གཉིས་ ་འ ས་ཏེ།  ི་བ་ ་ ེགས་པ་དང་།  ནང་བ་གཤེན་རབ་

པའོ།  །དེ་ལ་ ི་པ་ ་ ེགས་ ི་ ་བའི་ གས་ མ་པ་གཉིས་ ་གནས་ཏེ།  ོན་འ ང་ ེང་ ་

ལ་ ་ གས་པའི་ལོག་ ་དང་།  ེས་འ ག་འོག་མི་ ལ་ ་ གས་པའི་ལོག་ འོ།  ། ོན་

འ ང་གི་ལོག་ ་ནི།  གང་ལས་འ ལ་ན།  མ་ ་ ་ག མ་ འི་གནས་ན།  འི་ ་ ང་ ོང་

ཤེས་དགའ་རབ་ ན་ཞེས་ ་བ་ཞིག་ཡོད་པ།  དེའི་མངོན་པར་ཤེས་པས་སེམས་ཅན་གཅིག་ཚ་

འཕོས་ནས།  ིས་ག གས་མི་ལེན་པར་བ གས་ནས་སོང་བ་ཁོས་མཐོང་ ེ།  ཁོའི་སེམས་ལ་

སེམས་ཅན་ ན་དེ་བཞིན་ ་འ ོ་བ་མནོ་ ེ།  འཁོར་དང་ ང་མ་ལ་འདི་ ད་ཅེས་ ས་སོ།  ། ེ་

གཏན་ ོགས་བཟང་མོ་ ལ་ ེད་འཁོར་དང་བཅས།  མ་ཤི་བར་ ་དགའ་མ ་ཚམས་མཛད་ཅིག  



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ཤི་ན་དེ་ཡི་ ོད་ ལ་མ་ལགས་ཏེ།  ས་བ གས་ཐལ་བ་བཞིན་ ་སོང་བས་ན།  ར་འཚ་བ་ནི་

ག་ལ་འ ར་ཏེ་དེ་ལ་ཡང་།  སེམས་དེ་ཐེར་ ག་མི་འ ར་ ས་ ན་ཆད།  དེ་ ད་ཟེར་བས་

སེམས་ཅན་འ ལ་བ(འཁོར་དང་ ང་མ) ེ་གཉིས་ ་བདེན་པར་བ ང་ ེ།  འ ར་ཏེ་ཞེས་ ་བ་

ཡན་ཆད་དང་།  ས་ ན་ཆད་ཅེས་ ་བ་དེ་ལ་ཆད་པར་བ ང་།  སེམས་དེ་ཐེར་ ག་མི་འ ར་

་བ་ལ་ ག་པར་བ ང་།  དེ་ལ་ཡང་ཞེས་ ་བར་ ་བ་བསམ་ ིས་མི་ བ་པར་ ལ་ཏེ།  འ ལ་

བའི་ཁམས་བསམ་ ིས་མི་ བ་པར་ ང་བའོ།  ། ེས་འ ག་གི་ལོག་ ་ནི(མི་ ལ་ གས་པའི་ ་

ེགས)མང་པོར་བཤད་ནའང་གཉིས་ ་འ ས་སོ།  །དེ་ཡང་ ག་པ་ ེ་ད   ཆད་པ་ ེ་ག མ་ ་

བ་མཐའ་འཁོད་ནས།  དེ་ ན་འ ིན་པའི་ཚད་མ་ནི།  གཞན་ (གཏན་ཚགས་ཐིགས་པ་ལས)ཞིབ་

པར་འདིར་ ས་པར་མ་བ ོལ་ལོ།  །ནང་པ་གཤེན་རབ་ཐེག་པ་བ ས་ན་ མ་པ་གཉིས་ ་

འ ས་ཏེ།  འི་ཐེག་པ་དང་འ ས་ འི་ཐེག་པའོ།  ། འི་ཐེག་པ་ལ་ མ་པ་གཉིས་ ་བཤད་དེ།  

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དང་།  ང་ ན་ནོ།  །འ ས་ འི་ཐེག་པ་ལ་ མ་པ་གཉིས་ཏེ།  ི་བ་དང་ནང་

བའོ།  །མཚན་ཉིད་ འི་ཐེག་པ་ལ་ ི་ཞེས་ འོ།  ། གས་ ི་བའི་ཐེག་པ་ལ་ནང་ཞེས་ འོ།  །ནང་

པའི་ཐེག་པ་ལ་གསང་བ་ཞེས་ འོ།  ། ི་ནང་གསང་བའི་ཐེག་པ་ཞེས་དེ་ལ་ འོ།  །དེ་ལ་ ་

མཚན་ཉིད་ ི་ཐེག་པ་ ང་ ན་ལ་ མ་པ་གཉིས་ཏེ།  ་མི་གཞན་བ ེན་ ི་ཐེག་པ་དང་།  རང་

ོགས་གཤེན་རབ་ ི་ཐེག་པའོ།  །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལའང་ མ་པ་གཉིས་ཏེ།  གས་ ེ་སེམས་

དཔའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དང་།  ག ང་ ང་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་ ོས་མེད་དོ།  །འ ས་ ་ གས་ ི་

བའི་ཐེག་པ་ལ་ མ་པ་གཉིས་ཏེ།  ་བ་གཙང་ ོད་ཡེ་བོན་ ི་ཐེག་པ་དང་།  མ་པ་ ན་ ན་

མངོན་ཤེས་ ི་ཐེག་པའོ།  །འ ས་ ་གསང་ གས་ནང་གི་ཐེག་པ་ལ་ མ་པ་ག མ་ ེ།  དངོས་

བ ེད་ གས་ ེ་རོལ་བའི་ཐེག་པ་དང་།  ཤིན་ ་དོན་ ན་ ན་ ོགས་ ི་ཐེག་པ་དང་།  ཡེ་ནས་

ོགས་ཆེན་ཡང་ ེ་ ་ན་མེད་པའི་ཐེག་པའོ།  ། ེང་བ ང་པའི་ བས་ཏེ་གཉིས་པའི་མདོ་འ ེལ་

བཤད་པའོ།།  །། 
 
 
 



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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༼ ག མ་པ།  དགསོ་འ ལེ་ ི་འ ལེ་བ་བ ན་པ། ༽ 
 

༈ ད་ནི་དགོས་འ ེལ་བཤད་པར་ ་ ེ།  དེ་ལ་དོན་ ་ ེ།  བ ོད་ ་དང་།  ོད་ ེད་

དང་།  དགོས་པ་དང་།  དགོས་པའི་དགོས་པ་དང་།  འ ེལ་བའོ།  །དེ་ལ་གང་ཐེག་པ་རང་རང་

གིས་འདོད་པའི་ བ་མཐའ་ཇི་ ་བ་དེ་ནི་བ ོད་ འོ།  །དེའི་དོན་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་བཀའ་

ཚག་དང་ཡི་གེར་ ང་བ་ནི་ ོད་ ེད་དོ།  །དེ་གཉིས་དོན་གཉིས་མེད་ ་གནས་པ་ནི་བདག་ཉདི་

གཅིག་པའི་འ ེལ་བའོ།  །བ ོད་ ་མཚན་པར་ ེད་པ་ལས་ ོད་ ེད་ ང་བས་ན།  དེ་ལས་ ང་

བའོ།  །ཡང་ན་བ ོད་ ་དོན་ ི་ཚད་མ་དང་།  ོད་ ེད་ འི་ཚད་མ་གཉིས་སོ།  །དོན་མཚན་

པར་ ེད་པ་ལས་ ་ ང་ཞིང་།  ་ཡིས་དོན་གཏན་ལ་འབེབས་པར་ ེད་པ།  ཐབས་དང་ཐབས་

ལས་ ང་བའི་འ ེལ་བའོ།  །གཞན་ཡང་གང་དང་གང་དོན་ཡོད་ངེས་པ་དེ་ནི་བ ོད་ ་ལ།  དེ་

ོན་པར་ ེད་པའི་ ་དེ་ ོད་ ེད་དོ།  །དོན་ཐམས་ཅད་ ་དེ་ལས་ ང་བའི་འ ེལ་བའོ།  །གང་

དང་གང་གི་དོན་ ོགས་དེ་དང་དེ་ནི་དགོས་པའོ།  །དེས་ཐེག་པ་རང་རང་གི་འ ས་ ་ཐོབ་པ་དེ་

ནི༑  དགོས་པའི་དགོས་པའོ།  །དེ་ནི་མདོ་ ད་རིན་པོ་ཆེ་ ེང་བའི་དགོས་འ ེལ་བཤད་པའི་

འ ེལ་པའོ།  །ད་ནི་མདོ་ ད་ཉིད་ ས་པར་བཤད་དེ།  དེ་ལ་ ་མི་གཞན་བ ེན་པའི་ཐེག་པ་

འདི་ལ་གཉིས་ ་འདོད་དེ།  ཡང་དག་པ་ལ་ ོགས་པ་དང་།  འ ལ་བ་ལ་ ོགས་པའོ།  །དེ་

གཉིས་ཀ་ལ་ ི་དོན་བ ན་རེ་བཤད་དེ།  གང་ཞེ་ན།  ོགས་པའི་ ་བ་དང་།  བ ང་བའི་དམ་

ཚག་དང་།  ོམ་པའི་རིམ་པ་དང་།  བ་པའི་ཐབས་དང་།  ོད་པའི་འ ིན་ལས་དང་།  བ་

པའི་འ ས་ ་དང་།  དེ་གཉིས་ ི་ ད་པར་རོ།  །དེ་ལ་ཡང་དག་པ་ལ་ ོགས་པ་དང་།  འ ལ་བ་

ལ་ ོགས་པ་གཉིས་ ་བ་མ ན་ཏེ།  ི་ནང་འཇིག་ ེན་བོན་བ ད(བདག་གཞན་ག ང་འཛན་ཡོད་

མེད་ ིད་ ག)ལ་ཞེན་པའི་དངོས་པོ་འདི་དག  འདི་ཁོ་ན་ ར་ ་བདེན་པར་ ོགས་ཏེ་ ལ་སེམས་

སམ་ ི་ནང་ ་ཡང་འ ེད་མ་ཤེས་ཏེ།  རང་ ད་པར་ཤེས་པའོ།  །དེ་ལས་ཡང་དག་པའི་བ ང་

བའི་དམ་ཚག་ནི།  ཉ་ ོང་ལ་སོགས་པའི་ ས་བཟང་པོར་བ ངས་ཏེ།  དེའི་ ས་ ་དགེ་བ་

ལ( ོག་འདོན་ ་ ག་སོགས) ོགས་ཤིང་བོན་ ོད་བཟང་པོ་བ ང་བའོ།  ། ོམ་པའི་རིམ་པ་ནི།  ་

མི་ ད་པར་ཅན་ ི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ ོམ་པའོ། །(ལ་ལ)ཡི་དམ་ ི་ འམ་མི་ ོག་པ་ཙམ(རང་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ད་པ་ ན་ཆད་ ) ོམ་པ་ཡང་ཡོད་དོ།  ། བ་པའི་ཐབས་ནི།  ས་ངག་ཡིད་ག མ་གནས་ངན་

ལེན་ལས་བ ོག་ ེ།  ཉོན་མོངས་པ་དེ་ཙམ་ ངས་ནས་བ བ་པའོ།  ། ོད་པའི་འ ིན་ལས་ནི།  

དགེ་བ་ ་མོ་རང་གི་དོན་ལ་ ོད་ཅིང་ ིག་ ོད་ ང་བའོ།  །དེ་ ར་ ོད་པས།  བ་པའི་འ ས་

་ནི།  རང་བས་མཐོ་བའི་བདེ་ ིད་དང་ ན་པ་ ་ འམ།  བོན་ ོད་པའི་གཤེན་རབ་བམ།  

འ ིང་གི་ ་མ་ཡིན་ནམ།  འི་གནས་སམ།  ིད་པའི་ ་ེམོ་མན་ཆད་ཐོབ་པའོ།  ། ་མི་འ ལ་

བའི་བ ང་བའི་དམ་ཚག་ནི།  འཇིག་ ེན་འདི་ཡི་ངན་པར་ གས་པའི་ ོད་པ་ཐམས་ཅད་

བ ང་བའོ།  ། ོམ་པའི་རིམ་པ་ནི།  རང་བས་མཐོ་ཞིང་བཙན་པ་དེའི་ ེས་ ེགས་པར་སེམས་

ཤིང་།  རང་གང་དང་གང་འདོད་པའི་དོན་དེ་ ོམ་པའོ།  ། བ་པའི་ཐབས་ནི།  གང་འདོད་པའི་

དོན་དེ་ཉིད་བ བ་པའི་ཐབས་ ་ཚགས་སོ།  ། ོད་པའི་འ ིན་ལས་ནི།  ག་བ ལ་ ་ཚགས་ཏེ།  

ཞིང་ ་ ིམ་ཐབས་ ་ འོ།  །འཐབ་པ་དང་།  ོག་གཅོད་པ་དང་།  ་བ་དང་།  ན་ལ་སོགས་

པའོ།  །མི་དགེ་བ་ ་ཚགས་པ་ཡང་འདིའི་དོན་ ་ ོད་པའོ།  །དེ་ ར་ ོད་པས།  བ་པའི་འ ས་

་ནི།  རང་བས་དམའ་ཞིང་ ག་བ ལ་བའི་མིའམ།  ད་འ ོ་ ོལ་སོང་ངམ།  ཡི་ གས་སམ།  

ད ལ་བའི་ཁམས་སོ།  །དེ་གཉིས་ ི་ ད་པར་ནི།  ལས་དགེ་བ་ལ་ ོད་པའི་མཐོ་རིས་དང་ཐར་

པ་ཐོབ་པར་ ེད་པ་དང་།  ལས་ ིག་པ་ ོད་པས་ངན་སོང་དང་ད ལ་བར་ ོད་པའོ།  །དེས་ན་

ཐེག་པ་དེ་ལ་མ་ངེས་ཡས་མར་གཉིས་ ་བཤད་པའོ།  ། ལ་ ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ངས།  ། ་མི་

གཞན་བ ནེ་ཐེག་པ་འདི།  །གཏན་ལ་དབབ་པའི་བཀའ་འ ེལ་བཤད།  །འཁོར་ ི་གཤེན་རབས་

སེམས་ལ་ཞོག  ། ་མི་གཞན་བ ེན་ ི་ཐེག་པ་གཏན་ལ་དབབ་པའི་མདོ་ ད་ ི་འ ེལ་པའོ།།  །།   
 

༼ བཞ་ིབ།  མད་ོ ད་ ི་འ ལེ་བ་ ས་པར་བ ན་པ། ༽ 
 
༈ ོན་པ་གཤེན་ ་འོད་དཀར་ལ་ ག་འཚལ་ལ།ོ  ། ལ་ ་གཤནེ་རབ་མི་བོ་དེ།  འཛམ་ ་ 

ིང་གི་ ིང་པོ་ ་རི་ ང་ཐོའི་ ེ་མོ་ན་བ གས་པའི་ཚ།  འཁོར་ ི་ནང་ནས་ ་བོན་ མ་ག མ་

ིས།  འདི་ ད་ཅེས་ ས་སོ།  ། ེ་ཡེ་མ ེན་ ལ་པའི་ ལ་པོ།  ནོ་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ལགས།  

རང་ ོགས་གཤེན་རབ་ ི་ཐེག་པ་ཞེས་བ ི་བ་ཅི་ ་ ་ལགས།  དེ་གཏན་ལ་དབབ་པའི་ཚད་མ་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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རིག་ཤེས་ ི་མདོ་ ད་བཤད་ ་གསོལ།  ཞེས་ ས་པས།  ོན་པ་གཤེན་རབ་ ིས་བཀའ་ ལ་པ།  

ཉོན་ཅིག་ ངས་ཤིག་འཁོར་ ི་གཤེན་རབ་ མས།  ངས་མདོ་ ད་རིན་པོ་ཆེ་ཡི་ཚད་མ་ ས་པར་

བཤད་པར་ འོ།  །དེ་ལ་རང་ ོགས་གཤེན་རབ་ ི་ཐེག་པ་འདི་ལ་ ི་དོན་བ ན་ཏེ།  གང་ཞེ་ན།  

ོགས་པའི་ ་བ་དང་།  བ ང་བའི་ ིམས་དང་།  ོམ་པའི་རིམ་པ་དང་།  བ བ་པའི་ཐབས་

དང་།  ོད་པའི་འ ིན་ལས་དང་།  བ་པའི་འ ས་ ་དང་།  འོག་མའི་ཐེག་པ་ལས་ ད་འདོན་

པའོ།  །དེ་ལས་འདི་ལ་ག ང་མི་མ ན་པ་གཉིས་ཡོད་དེ།  ི་རོལ་ ི་དོན་ཡང་དག་ ་འདོད་པ་

དང་།  ི་རོལ་ ི་དངོས་པོ་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་འདོད་པའོ།  ། ི་རོལ་ ི་དངོས་པོ་ཡང་དག་ ་

འདོད་པ་ལ་གཉིས་ཏེ།  མ་བཅས་ ས་ ་མེད་པར་འདོད་པ་དང་།  མ་མེད་ ས་ ་ཡོད་

པར་འདོད་པའོ།  ། ིར་དེ་གཉིས་ཀའི་ ་བ་ནི།  ི་དང་ནང་ ་འདོད་དེ།  དེ་གཉིས་ཀའི་དོན་

དམ་ ི་ཆ་དང་།  ན་ ོབ་ ི་ཆར་འདོད་པའོ།  །དེ་ལ་ནང་གི་ཤེས་པའི་དོན་དམ་པ་ནི།  མ་

པར་ཤེས་པའི་ཚགས་ ག(ཉོན་མོངས་པ་ཅན་ ་ིཡིད་དང་ ན་གཞི་མི་ )ཐ་དད་ ་འདོད་ཅིང་།  སེམས་ 
ལས་ ང་བའི་ཚར་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཐ་དད་ ་འདོད་དེ།  །དེ་ཡང་ ལ་ ི་ མ་པ་མེད་པར་

ལ་དངོས་ ་འཛན་པར་འདོད་པའོ།  །དེ་ཡང་ ད་ཅིག་མའོ།  །ནང་ ན་ ོབ་ནི།  མ་པར་

ཤེས་པའི་ཚགས་ ག་གི་ཤེས་པའི་ ན་དེའོ།  ། ི་ ལ་ ི་ ན་ ོབ་ནི།  འ ས་པ་རགས་པ་གོང་

འི་ མ་པ་འདི་དག་གོ  ། ིའི་ ལ་ ི་དོན་དམ་པ་ནི།  ་བའི་དངོས་པོ་ཙམ(བ ང་ ་ ང་བ་ལ་

མི་ཟནི་པ)ཟབ་མོ་དེ་ལ་ཟེར་རོ།  ། ་བ་ཟབ་མོ་དེ་དོན་དམ་ལ་འདོད་ གས་ལ་མ་མ ན་ཏེ།  མ་

མེད་པས་ནི་གཞན་རིག་མཚན་མ་མེད་པར་འདོད་དེ།  གཅེར་མཐོང་ ་འདོད་དོ།  ། ལ་དང་

སེམས་ ས་མཉམ་ ག་ ད་ ་འདོད་དེ།  དཔེར་ན་ གས་ ས་ཉ་འཛན་པ་དང་འ འོ།  ། ་བ་

ཟབ་མོ་དེ་ནི་ད ས་ན་གནས་པ་ལ་མཐའ་ན་གནས་པ་དེས་བ ོར་བའི་ ལ་ ་གནས་ཏེ།  དེ་

ཡང་བར་དང་བཅས་པའོ།  །དཔེར་ན་གཡག་ འམ་ནེ ་གསེང་བཞིན་ནོ།  །འོ་ན་མི་ ེས་སམ་ཞེ་

ན༑  འཛན་ ེད་ ི་ ང་གིས་བ ང་བར་འདོད་དོ།  ། མ་བཅས་པས་ནི་གཞན་རིག་མཚན་མ་

དང་བཅས་པར་འདོད་དེ།  འ ས་པར་ ང་བ་འདི་ལ་ཕགས་ན(རགས་པའ་ིགོང་ ) མ་པ་འཇགོ་

མཁན་ ི་ ་བ་ཟབ་མོ་གཅིག་ཡོད་དེ།  དེ་ཡང་མ་འ ར་ལ་བར་ཡང་མེད་པར་འདོད་དེ།  དཔེར་ 
ན་ཆག་པར་ བ་བ མས་པ་བཞིན་ནོ།  ། ལ་དང་སེམས་ལ་འ ེལ་བ་ཡོད་མེད་ལ་མ་མ ན་པ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ནི༑  མ་མེད་པས་ནི་གོང་ ར་འ ེལ་བ་མེད་དེ།  མཐོང་ཐོས་པར་འདོད་དོ།  །གཤེན་རབ་ མ་

བཅས་པས་ནི།  འ ེལ་བ་ཡོད་དེ།  ཤེས་པ་ནི་ མ་པར་བཞག་ ་ ལ་ནི་ མ་པར་འཇོག་ ེད་དེ།  

མ་པར་བཞག་འཇོག་གི་ ་འ ས་ཏེ།  ་འ ས་ ི་འ ེལ་བ་ཡོད་ ད་དོ།  །གཞི་ ་ ས་ ་

ཡོད་མེད་ལ་མ་མ ན་ཏེ།  གཞི་ ་ནི།  ང་བ་ག གས་ ི་གཞི། (ཐོག་པ་དང་བཅས་པ་བ ་བཞི།) 

གཙ་བོ་སེམས་ ི་གཞི། (དོན་ ི་ང་ོབ་ོརང་ ོབས་ ི་རིགས་ཚགས་བ ད།) འཁོར་སེམས་ལས་ ང་བའི་

གཞི། (དོན་ ི་ ད་པར་རང་ ོབས་རིགས་པ་ ་བ ་ ་གཅིག) ན་པ་མ་ཡིན་པའི་འ ་ ེད་ ི་གཞི། 

(ག གས་སེམས་སེམས་ ང་ག མ་ ི་ བས་ལ་བཏགས་པ་བ འམ་ཉེར་ག མ།) རང་བཞིན་འ ས་མ་ ས་

ི་གཞིའོ། (ནམ་མཁའ་སེམས་ཉིད་འགོག་པ་གཉིས་དང་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་བཞི།) །དེ་ ་ ་ཆད་ ི་ཉ་

བཞིན་ ས་ ་ བ་པར་འདོད་པ(སོ་སོར་ ེ་ ག་ ་ ་བས་ནི་གཞི་ ་ ་ཆར་ ས་སོ་སོར་ཡོད་པར་འདོད) 
མ་མེད་པའོ།  ། (མདོ་ ེ་པས་ནི་ག གས་སེམས་སེམས་འ ང་ག མ་ས་ོསོར་ ས་ ་ བ་ལ་གཞན་ནི་དའེི་ བས་ 

ལ་བཏགས་པའམ་དེ་དག་གི་ད ིངས་ཡིན་པས་ ས་ ་མ་ བ་པར་འདོད་དོ།  །མཛད་དང་ཆ་མ ན་པས་སོ།) 
མ་བཅས་པས་ནི་གཞི་ ་པོ་དེ་ ས་ ་མ་ བ་པར་བཏགས་པ་ཙམ་འདོད་དེ།  དེ་ ་མཚ་འ ག་ 

པ་ ་བའམ་ནམ་མཁའ་ལ་ ིན་དེངས་པ་ ར་ ་རང་བཞིན་མེད་པར་འདོད་པའོ།  །ཁ་དོག་

ད ིབས་ ས་ ་ བ་པར་འདོད་པ་ མ་མེད་པའོ།  ། ས་ ་མ་ བ་པར་འདོད་པ་ མ་བཅས་

པའོ།  ། ི་རོལ་ ི་དོན་ཡང་དག་ ་འདོད་པའི་གཤེན་རབ་ ི་ བ་མཐའ་ ་བའོ།  ། ི་རོལ་ ི་

དོན་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་འདོད་པའི་གཤེན་རབ་ལ་གཉིས་ཏེ།  ནེ་ཙ་ ར་མང་པོ་ ན་ཅིག་ ་

འཚགས་ནས་ ོད་པ་དང་།  བསེ་ ་ ར་གཅིག་ ར་གནས་པ་ལ་དགའ་བའོ།  ། བ་མཐའ་ ་བ་

ནི༑  ི་རོལ་དནོ་ ི་དངོས་པོ( ་བ་ཟབ་མོ་དང་འ ས་པ་རགས་པ་གཉིས་ཀ)ཁས་མི་ལེན་ཏེ་མི་འདོད་

པའོ།  །(དེ་གཉསི) ན་ ོབ་ཙམ་ ང་བ་མི་འགེགས་པའོ།  །དོན་དམ་པར་ནང་འཛན་ ེད་ ི་ཤེས་

པ་ཡང་དག་ ་ཡོད་པར་འདོད་པའོ།  །སེམས་ཡང་དག་དེ་ཡང་ཤེས་པ་རང་ག ང་འཛན་ ་

འདོད་དེ།  ཤེས་པ་ ད་ཅིག་མ་ ་མ་ནི་ག ང་ཆ།  ཤེས་པ་ ད་ཅིག་མ་ ི་མ་ནི་འཛན་ཆའོ།  །དེ་

ཡང་ ་འ ས་ ་འདོད་དེ།  ཤེས་པ་ ད་ཅིག་མ་ ་མ་ནི་ །  ི་མ་ནི་འ ས་ འོ།  ། ་བ་དེ་

ར་འདོད་དོ།  །བ ང་བའི་ ིམས་ནི།  ས་ངག་ཡིད་ག མ་ ི་ ོ་ནས་ ིམས་དགེ་ ོད་བཟང་

པོ་ད ་བ ང་ ེ།  གང་ཞེ་ན།  ས་ ིས་ ོག་གཅོད་པ་དང་།  མ་ ིན་པ་ལེན་པ་དང་།  མི་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ཚངས་པར་ ོད་པའོ།  །ངག་གིས་ངག་འ ལ་བ་དང་།  ཚག་ བ་མོ་དང་།  དོན་དང་མ་འ ེལ་

བའི་ཚག་གོ  །ཡིད་ ིས་མནར་སེམས་དང་།  མ[དངན]སེམས་དང་།  ལོག་པར་ ་བ་ ོང་

བའོ།  །དེ་ད ་བ ང་ ེ།  ས་བཟང་པོའི་ཚ་ ད་པར་ ་བ ང་ཞིང་།  ས་ ིས་བ ོར་བ་དང་

་ ག་ ེད།  ངག་གིས་མདོ་ ོས་དང་བཀའ་བ གས།  ཡིད་ ིས་ཚད་མེད་པ་བཞི་སེམས།  དེ་

ར་ ད་ཅིང་བ ང་བའོ།  ། ོམ་པའི་རིམ་པ་ནི།  ིའི་ ལ་དང་མཚན་མ( ་བ་ ་ལས་འགོག་ ེ་

དེའི་འ ེའོ) ན་འགོག་ ེ།  རང་གིས་མཐོང་བའི་དོན(ཤར་བ་གང་ཡིན་པ)ལ་མ་ཡེངས་པར་ ོམས་

པར་འ ག་ ེ།  ོགས་ཤིང་གནས་སོ།  ། བ་པའི་ཐབས་ནི།  ི་རོལ་ ི་དོན་ཡང་དག་ ་འདོད་

པ་དང་།  འ ལ་བར་འདོད་པ་གཉིས་མ་མ ན་ཏེ།  ི་རོལ་ཡང་དག་ ་འདོད་པ་བས་ནི།  

བདེན་པ་བཞི་ལ་ཡེ་ཤེས་བ ་ ག་ ་ ས་ཏེ་བ བ་པའོ།  །དེ་ཡང་ཉོན་མོངས་ ི་བདེན་པ་ ་

གཞི་དངོས་དང་བཅས་པ་ནི།  །འཁོར་བའི་ ་འ ས་དོར་ ་ཐབས་དང་བཅས་པའོ།  ། མ་

བཅད་ ི་བདེན་པ་བ ོད་ ེད་དང་བཅས་པ་ནི།  ་ངན་ལས་འདས་པའི་ ་འ ས་ ང་ ་

ཐབས་དང་བཅས་པར་འདོད་པའོ།  །དེ་ ར་བདེན་པ་བཞི་ལ་བོན་བ ་ ག་ནི།  ཉོན་མོངས་ལ་

མི་ ག་པ།  ཉོན་མོངས་པ།  ོང་པ།  བདག་མེད་པའོ།  །གཞི་དངོས་ལ་ །  གཞི་དངོས་ཉིད།  

རབ་ ་བ ེད་པ།  ེན་ ི་ མ་པའོ།  །བ ོད་ ེད།  རིག་པ།  བ བ་པ།  ངེས་པར་འ ིན་

པའོ།  ། མ་བཅད།  ཞི་བ།  ་ནོམ་པ།  ངེས་པར་འ ང་བའོ།  །དེ་ ར་ ད་ཅིག་མ་བ ་ ག་པ་

ཡེ་ཤེས་བ ་ ག་གོ  །དེ་དག་བ ས་ན་ཡེ་ཤེས་ཆེ་འ ིང་ ང་ མ་པ་ག མ་ ེ།  དེས་འདོད་

ཁམས་ ི་ཉོན་མོངས་པ་ཆེ་འ ིང་ ང་ མ་པ་ག མ་འཇོམས་ཏེ།  ཡེ་ཤེས་ ང་ ན་ ིས་ཉོན་

མོངས་ཆེན་པོ་འཇོམས།  ཡེ་ཤེས་འ ིང་གིས་ཉོན་མོངས་པ་འ ིང་འཇོམས།  ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོས་

ཉོན་མོངས་པ་ ང་ ་བག་ལ་ཉལ་བ་འཇོམས་སོ།  །འོ་ན་ག གས་ཁམས་དང་།  ག གས་མེད་

པའི་ཉོན་མོངས་ནམ་ ང་ཞེ་ན།  འ ས་ ་ཐོབ་པའི་ ས་ན་ ོང་པའོ།  ། ི་རོལ་འ ལ་བར་

འདོད་པའི་ལམ་ནི།  ེན་འ ེལ་བ ་གཉིས་ གས་ལས་བ ོག་པ་ཡིན་ཏེ།  གས་ལས་འ ང་བ་

ཉམས་ ་མི་ལེན་པ་ཅིའི་ ིར་ན།  གས་ལས་འ ང་བ་ནི་འཁོར་བའི་ ་དང་འ ས་ ་ཡིན་

པས།  ང་ ་ཐབས་དང་བཅས་པར་འདོད་དེ།  དེ་ཅི་ ར་ཡིན་ཞེ་ན།  དེ་རིག་པའི་ ེན་ ིས་

འ ་ ེད་ ང་།  འ ་ ེད་ ི་ ེན་ ིས་ མ་པར་ཤེས་པ།  དེའི་ ེན་ ིས་མིང་དང་ག གས།  ེ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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མཆེད་ ག  རེག་པ།  ཚར་བ།  ེད་པ།  ལེན་པ།  ིད་པ།  ེ་བ།  ་ཤི  འ ང་བའོ།  ། གས་

ལས་བ ོག་པ་ནི།  ་ངན་ལས་འདས་པའི་ ་འ ས་ ང་ ་ཐབས་དང་བཅས་པ་ཡིན་ནོ།  །དེ་

ཇི་ ར་ཞེ་ན།  ར་ ོད་ ་ ིན་ཏེ་བ གས་པ།  ཀེང་ ས་ ི་རི་རབ་ ང་པོ་འདི་ཅི་ལས་ ང་

བ གས་པས།  ཤི་བ་ལས་ ང་བར་རིག  ཤི་བ་ཅི་ལས་ ང་ན་ ས་པ་ལས་ ང་ ས་པ་ཅི་ལས་

ང་ན།  མཐར་མ་རིག་པ་ལ་ ག་ ེ།  མ་རིག་པ་ཁོ་ན་ ང་བའོ།  །དེའི་ ིར་བ བ་པ་ཐབས་ ི་

ལམ་མ།ོ  ། ིའི་ ེན་འ ེལ་བ ་གཉིས་ནི།  འ ང་བ་ ་ ས་ ི་འ ར་བ་དང་ ག  ་བ།  ོང་

༑  ཡལ་ག  ལོ་མ།  མེ་ཏོག  འ ས་ ་ཡིན་ཏེ།  དེ་ནི་མི་འདོད་དོ།  །དེ་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།  ཁོས་ ི་

རོལ་ག ང་བའི་ ལ་ ངས་པའི་ ིར་རོ།  ། ོད་པའི་འ ིན་ལས་ནི།  ི་རོལ་ཡང་དག་པར་

འདོད་པ་ མས་རང་དོན་འབའ་ཞིག་ ོད་པ་ ེ།  གཞན་དོན་ ོད་མི་ ས་སོ་ ི་རོལ་འ ལ་

བ་ནི།  ་འ ལ་ ་འགའ་ཙམ་ ི་ ོ་ནས་འ ོ་དོན་ཤས་འགའ་ ོད་ ང་།  དེ་ཡང་རང་དོན་

འབའ་ཞིག་ ་ ོད་པའོ།  །ཐོབ་པའི་འ ས་ ་ནི།  ་འ ལ་ཆེར་ ོད་དང་།  ཤེས་རབ་མ ོགས་

ཆེན་དང་།  ཡིད་བཞིན་བདེ་མཆོག་གི་ས་ཐོབ་པའོ།  །ཡང་ན་ཉོན་མོངས་པའི་ ེ་མཆེད་ ིན་ཅི་

ལོག་ཐམས་ཅད་ ིས་མི་ གས་པའི་ས་ཞེས་ ་བ་དེའི་འ ས་ ་ཐོབ་ ད།  འ ས་ ་ ང་བཞི་

ཡ་བ ད་ནི།  ད་ཅིག་མ་བཅོ་ ་ལ་ ན་ ་ གས་པའི་ །  བ ་ ག་འ ས་ ར་ ིན་ཏེ་ལན་

ཅིག་ ིར་བ ནོ་པའི་ །  འདོད་ཁམས་ ི་ཉོན་མོངས་ག མ་བཅོམ་པ་ ིར།  བ ོན་པའི་འ ས་

་ ེ།  མི་ ོག་པའི་ འོ།  །ག གས་ཁམས་ ི་ཉོན་མོངས་བཅོམ་པས་ ིར་མི་ ོག་པའི་འ ས་ འོ།  ། 
ག གས་མེད་ ི་ཉོན་མོངས་བཅོམ་པས་ ་བ ད་བཅོམ་པའི་འ ས་ འོ།  ། ད་པར་ནི་གཉིས་

ཏེ་ ་མི་གཞན་བ ེན་ ི་ཐེག་པ་ལས་ ད་འདོན་པ་དང་།  ་ ེགས་པ་ལས་ ད་འདོན་པའོ།  ། 
དེ་ལ་ ་མི་གཞན་བ ེན་ ི་ཐེག་པ་ལས་ ད་འདོན་པ་ནི་རེས་ཤིག་ ་ ེ།  ་བ་དང་།  

ོད་པ་དང་།  ོམ་པ་དང་།  བ་ཐབས་དང་།  འ ས་ ་ལས་ ད་འདོན་པའོ།  །དེ་ལ་ ་མི་

གཞན་བ ེན་པའི་ཐེག་པ་བས་ནི།  ་བ་གང་ཡང་མ་ཤེས་ཏེ།  ོལ་མེད་པ་ ན་པའི་ཤེས་པས་

འདི་ཁོ་ན་ ར་བདེན་པ་ངེས་པར་ ེད་དོ།  །རང་ ོགས་གཤེན་རབ་ ི་ཐེག་པས་ནི་ ི་དང་ནང་

དོན་དམ་དང་ ན་ ོབ་ ་ ེ་ནས་ ་འ ས་དང་བདེན་པ་གཉིས་ ་ ོགས་པས་འཕགས་སོ།  ། 
ོད་པའི་འ ིན་ལས་ནི།  ་མིའི་དགེ་བ་ལ་ ོགས་པ་ཙམ་ལས་མེད་དེ།  འདིས་རང་དོན་ ་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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འ ལ་ཡ་མ་ ང་གི་ ོ་ནས་གཞན་ ི་དོན་ ་འགའ་ཡང་རང་དོན་ ་ ེད་ ས་པའོ།  །བ ོམ་

པའི་རིམ་པ་ནི།  དེས་ ་མི་ ད་པར་ ི་གོ་འཕང་ཐོབ་པ་ཙམ་ལས་མེད་དེ་འདིས་མཚན་མ་

འགོག་ ེ།  རང་གིས་མཐོང་བའི་དོན་ལ་ ོམས་པར་འ ག་གོ  ། བ་པའི་ཐབས་ནི།  དེས་ ས་

ངག་ཡིད་ག མ་གནས་ངན་ལེན་ལས་བ ོག་ ེ།  ཉོན་མོངས་པ་དེ་ཙམ་ ོང་པར་འདོད་པ་ལས་

མེད་དེ།  འདིས་བདེན་པ་བཞི་ལ་བོན་བ ་ ག་ ་ ས་ནས་བ བ་པའམ།  ེན་འ ེལ་བ ་

གཉིས་ གས་ལས་བ ོག་པར་བ བ་པའོ།  །ཐོབ་པའི་འ ས་ ་ནི།  དེས་ཇི་ ར་ ོད་ ང་འཇིག་

ེན་ལས་འཕགས་མི་ ས་ཏེ།  འདིས་འཇིག་ ེན་ལས་འདས་པའི་འ ས་ ་ཐོབ་པའོ།  །དེ་དག་

ནི་ ་མི་གཞན་ ེན་ ི་ཐེག་པ་ལས་ ད་འདོན་པའོ།  ། ་ ེགས་པ་ལས་ ད་འདོན་པ་ན(ིགཏན་

ཚགས་ཐིགས་པ་ ར)གཉིས་ཏེ།  ག་པ་ལས་ ད་འདོན་པ་དང་།  ཆད་པ་ལས་ ད་འདོན་པ་ ེ།  

དེ་ནི་ ་བ་ལས་ ད་འདོན་པའོ།  །གཞན་ཡང་འ ས་ ས་ཐམས་ཅད་ ི་མདོ་མི་ ག་པ།  ཟག་

པ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ ི་མདོ་ ག་བ ལ་བ།  ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐམས་ཅད་ ི་མདོ་

ཞི་བ།  བོན་ཐམས་ཅད་ ི་མདོ་བདག་མེད་པའོ།  །བོན་ གས་ ག་ ་བཞིའི་ ོ་ནས་ ད་འདོན་

པ་དང་།  བ ེན་པ་ ་མཆོད་ གས་ ི་ ོ་ནས་ ད་འདོན་པ་དང་།  ང་ ལ་ བ་ གས་ ི་ ོ་

ནས་ ད་འདོན་པ་དང་།  ཐོབ་ ལ་འ ས་ འི་ ོ་ནས་ ད་འདོན་པ་དང་།  ོད་པའི་ ོ་ནས་

ད་འདོན་པ་དང་།  དེ་དག་ཡོད་དེ།  དེ་ནི་ ི་བ་ ་ ེགས་པ་དང་ནང་བ་གཤེན་རབ་པའི་ ད་

པར་ མ་པར་བཞག་པའི་ཚད་མར་ཤེས་པར་ འོ།  ། ོན་པ་ ་བའི་སེང་གེ་ངས།  །འཇིག་ ེན་

འཛམ་ ིང་མི་ ལ་ །  །ཚད་མ་འ ལ་ ི་མེ་ལོང་བ གས།  །བོན་ མས་ ན་ ི་གཏིང་ ག་པ།  ། 
འཁོར་ ི་གཤེན་རབ་སེམས་ལ་ཞོག  །དེ་ ར་བཤད་པ་དེ་ནི་རང་ ོགས་གཤེན་ ི་ཐེག་པ་ ང་

ན་བཤད་པའི་མདོ་ ད་ ི་འ ེལ་བའོ།།  །། 
༈ ོན་པའི་ ལ་པོ་གཤེན་ ་འོད་དཀར་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  ། ལ་ ་གཤེན་རབ་མི་ ལ་

ི༑  ་རི་ ང་ཐོའི་ ེ་ན་བ གས་པའི་ཚ།  ་བོན་ མ་ག མ་ ིས་འདི་ ད་ཅེས་གསོལ་ལོ།  ། 
ེ་ ེ་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ལགས།  གས་ ེ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བ ི་བའི་དོན་ཇི་

ར་ལགས།  དེ་གཏན་ལ་དབབ་པའི་ཚད་མ་གང་ལགས་པ་དེ་བཤད་ ་གསོལ།  ཞེས་ ས་པས།  

ོན་པ་གཤེན་རབ་ ིས་བཀའ་ ལ་པ།  ་རབས་ མ་ག མ་ལ་སོགས་ཏེ།  །འཁོར་ ་འ ས་པ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ེད་ མས་ ང་།  ། ེ་གཅིག་པ་ཡི་ཡིད་ ིས་ཉོན།  །ང་ཡིས་ ས་པར་བཤད་པར་ །  །དེ་ལ་

གས་ ེ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་ལ་དོན་བ ན་ཏེ།  གང་ཞེ་ན།  ོགས་པའི་ ་བ་དང་།  བ ང་

བའི་ ིམས་དང་།  བ ོམ་པའི་རིམ་པ་དང་།  བ་པའི་ཐབས་དང་།  ོད་པའི་འ ིན་ལས་དང་།  

བ་པའི་འ ས་ ་དང་།  ཐེག་པ་འོག་མ་ལས་ ད་འདོན་པའོ།  །དེ་ལས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདི་ལ།  

ག ང་ གས་གཉིས་ ་འདོད་དེ།  ཤེས་པའི་ ེ་མཆེད་ཡང་དག་ ་འདོད་པ་དང་།  །ཤེས་པའ་ི

ེ་མཆེད་འ ལ་བར་འདོད་པའོ།  །དེ་ལ་ ེ་མཆེད་ཡང་དག་ ་འདོད་པ་ལ་ གས་གཉིས་ཏེ།  ེ་ 
མཆེད་ ་ཚགས་གཅིག་ ་བདེན་པ་ ་འ ས་དང་བཅས་པ་དང་།  ་འ ས་མེད་པའི་ ེ་མཆེད་

དོ༑  ༑ ེ་མཆེད་འ ལ་བར་འདོད་པ་ལ་གཉིས་ཏེ།  ེ་མཆེད་མཐའ་དག་འ ལ་བར་འདོད་པ་

དང་།  ོགས་གཅིག་འ ལ་བར་འདོད་པའོ།  །དེ་བཞི་ནི་གཞན་མཐའ་དག་མ ན་པ་ལ་ ་བ་

ོགས་རེ་ཙམ་མ་མ ན་པས་བཞི་ ་ ེ་བའོ།  །དེ་ལ་ག ང་ ང་སེམས་དཔའ་ལ་སོགས་པས་

མཚན་ཉིད་ག མ་ ་བཞེད་དེ།  །ག མ་ནི།  ན་བཏགས་དང་།  གཞན་དབང་དང་།  ཡོངས་ ་

བ་པོ།  ། ན་བཏགས་ལ་གཉིས་ཏེ།  ག ང་བ་དང་།  འཛན་པའོ།  །ག ང་བ་ནི་ ོ་བཏགས་ ི་

ངོ་བོར་ཡོད་དེ།  ི་དོན་ ་ཡོད་པའི་ ིར་རོ།  །ནང་འཛན་པ་ནི།  ལ་ ི་མིང་གིས་ ལ་ཅན་ལ་

བཏགས་པ་ ེ།  ོ་འདོགས་ ི་ངོ་བོར་ བ་པའི་ ིར་རོ།  །གཞན་དབང་ནི་ མ་པར་ ོག་པའི་

ཤེས་པ་ ེ།  ་ ེན་གཞན་ ི་དབང་གིས་ ས་ ་ བ་པའི་ ིར་རོ།  །ཡོངས་ ་ བ་པ་ནི་གཉིས་

ཏེ༑  མི་འ ར་བའི་ཡོངས་ ་ བ་པ་ནི་ ོང་ཉིད་དོ།  ། ིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ཡོངས་ ་ བ་པ་ནི་

མི་ ོག་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་རིག་པའོ།  ། ན་བཏགས་ནི་ ོ་བཏགས་ ི་ངོ་བོར་ བ་པའོ།  །གཞན་ 
དབང་ནི་ མ་ ོག་གི་ངོ་བོ་ཡིན་ནོ།  །ཡོངས་ ་ བ་པ་ནི་དོན་དམ་ ་ བ།  ོག་པ་ཡང་མི་

ོག་པར་ བ་པའོ།  །ཞེས་སོ།  ། 
དེ་ལ་ ིར་གཏན་ཚགས་ཆེན་པོའི་ ོར་བ་བཞི་ཡོད་པ་ལས།  ཡོད་པ་མ་ཡིན་ལ་དོན་ ་

ང་བ་རང་བཞིན་ ི་གཏན་ཚགས་ནི།  ང་བ་ཉམས་ ་ ོང་བ་བོན་ཅན།  མ་རིག་གི་ཤེས་པ་

ཙམ་ཡིན་ཏེ།  ཡོད་པ་མ་ཡིན་ལ་དོན་ ་ ང་བའི་ ིར་རོ།  །དཔེར་ན་ ང་ལ་སེར་པོར་མཐོང་བ་

བཞིན་ནོ།  ། ི་རོལ་ ི་དོན་ལ་གནོད་པ་གཏོང་བ་གཅིག་དང་ ་ ལ་ནི།  ཤེས་པ་ལས་མ་

གཏོགས་པའི་ ི་རོལ་ ི་དོན་བོན་ཅན།  ཡང་དག་པར་མེད་དེ།  གཅིག་དང་ ་མ་དང་ ལ་བའི་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ིར།  རི་བོང་གི་ ་བཞིན་ནོ།  །རིག་པའི་གཏན་ཚགས་དང་ ན་ཅིག་དམིགས་པར་ངེས་པའི་

གཏན་ཚགས་ནི།  ཡང་དག་པ་དང་།  འ ལ་བ་གཉིས་མ་མ ན་ཏེ།  ེ་མཆེད་ཡང་དག་པས་

བཀོད་ན།  ེ་མཆེད་ ་ཚགས་དང་ཤེས་རིག་གཉིས་ཀ་བོན་ཅན།  ཤེས་པ་ལས་གཞན་མ་ཡིན་ཏེ།  

ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ ན་ཅིག་དམིགས་པར་ངེས་པའི་ ིར།  ཡང་ ེ་མཆེད་དང་ཤེས་པ་གཉིས་ཀ་བོན་

ཅན།  ཤེས་པ་རིག་བཅས་ལས་མི་གཞན་ཏེ།  རིག་པར་ ེད་པ་གཅིག་གིས་རང་ལས་ཐ་དད་ ་མ་

དམིགས་པའི་ ིར་རོ།  ། ེ་མཆེད་འ ལ་བ་བ་ན་རེ།  ེ་མཆེད་ཁ་དོག་ ་ཚགས་གཅིག་ ་བོན་

ཅན།  ཤེས་རིག་ལས་གཞན་པ་མེད་དེ་ཐ་དད་ ི་འ ེལ་བ་མེད་ལ་ ན་གཅིག་པ་ངེས་པའི་ ིར་

རོ༑  ༑ཡང་ཁ་དོག་ ་ཚགས་ ི་ ེ་མཆེད་གཅིག་ ་བོན་ཅན།  ཤེས་རིག་ལས་མི་གཞན་ཏེ།  རིག་

པར་ ེད་པ་གཅིག་གིས་གཞན་ལ་མ་དམིགས་པའི་ ིར།  ཡང་དག་གིས་དམ་བཅའ་ལ་མ་ཡིན་

དགག་ ེད་འ ལ་བ་དམ་བཅའ་མེད་དགག་ ེད་དོ།  །དེ་ ར་ ེ་མཆེད་ཡང་དག་པ་ན་རེ།  ཁ་

དོག་ད ིབས་ ི་ ེ་མཆེད་ ་ཚགས་མེད།  ་ཚགས་ ་ ང་བ་ཤེས་པའི་ ེ་མཆེད་ཡིན་ཏེ།  དེ་

ཤེས་པ་ངོ་བོར་བདེན།  དེ་ཡང་ཁ་དོག་ ་ཚགས་ ་ ང་བའི་ཤེས་པའི་ ེ་མཆེད་དང་ཤེས་པ་

རང་གི་ངོ་བོ་བདག་ཉིད་གཅིག་པའི་འ ེལ་བར་འདོད་དེ།  གཞན་དབང་ ་འདོད་དོ།  ། ེ་

མཆེད་འ ལ་བ་བ་ན་རེ།  ཁ་དོག་ད ིབས་ ི་ ེ་མཆེད་ ་ཚགས་ ་ ང་བ་འདི་ ན་པར་

འདོད།  ན་བཏགས་ ་འདོད།  དེ་ཉིད་དང་གཞན་ ་བ ོད་ ་མེད་པར་འདོད་དེ།  ེ་མཆེད་

དང་ཤེས་པ་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་འ ེལ་བ་མེད་པར་འདོད་དོ།  །དེ་ལ་དེ་ཉིད་དང་གཞན་ ་བ ོད་

་མེད་པ་ནི་གཞན་དབང་དངོས་པོ་ ས་ བ་གཉིས་ལ་མི་བ ི།  ན་བཏགས་གཏན་མེད་

གཉིས་ལ་མི་བ ི་གཞན་དབང་གཅིག་དང་།  ན་བཏགས་གཅིག་གཉིས་ལ་བ ི་བའོ།  །དེ་ལ་

དཔེར་ན།  རི་བོང་གི་ ་འདི་ མ་པ་དེ་ཉིད་ ང་མ་ཡིན་ལ།  མ་པ་ལས་གཞན་ནའང་བ ོད་

་མེད་དེ།  རི་བོང་གི་ ་གཏན་ནས་མེད་པ་དེ་བཞིན་ ་ཁ་དོག་ད ིབས་ ི་ ེ་མཆེད་ ་ཚགས་

པ་འདི།  ཤེས་པ་རང་གི་ངོ་བོ་དེ་གཉིས་མེད་དེ་དེ་ཉིད་ ང་མ་ཡིན་ལ།  དེ་ལས་གཞན་ན་བ ོད་

་མེད་དེ།  ་ཚགས་ ་ ང་བ་ ན་བཏགས་ ་འདོད་པའོ།  །དེ་ལ་ཤེས་པའི་ ེ་མཆེད་མཐའ་

དག་འ ལ་བ་བ་ན་རེ།  ་ཚགས་ ་ ང་བ་ཤེས་པ་འ ལ་བའམ་ ན་པ་ཡིན་ལ།  ཤེས་པ་

གཉིས་མེད་དེ་ས་བ ད་མན་ཆད་ ་བདེ་ ག་ ་ ང་བ་ཡིན་ཏེ།  ལེགས་པའི་ ོ་ ོས་ཡན་ཆད་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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་བདེ་ ག་ཁ་དོག་ ང་མེད་དེ།  རང་རིག་གིས་ཤེས་པ་ཙམ་ ོང་བ་ཙམ་ཡོད་དེ།  དེ་ཡང་ ་

འ ས་དང་བཅས་པའོ།  །དེ་ལ་ཤེས་པ་རང་ ང་བ་ཞེས་ཐ་ ད་ ེད་དོ།  ། ེ་མཆེད་ ོགས་

གཅིག་འ ལ་བར་འདོད་པ་བ་ན་རེ།  ཤེས་པའི་ ེ་མཆེད་དེ་ལ་གཉིས་ཏེ།  བ ག་པ་དང་།  རེག་

པའོ།  །དེ་ལ་བ ག་པ་ཁ་དོག་ད ིབས་ ི་ ེ་མཆེད་ ན་ཏེ།  ཤེས་རིག་རང་གི་ངོ་བོ་དེ་བདེ་ ག་

་ ང་བ་མི་ ོ་བ་ཡིན་ཏེ།  སངས་ ས་པ་ན་དེ་ཡང་ཡོད་པའོ།  །དེ་ཡང་ ་འ ས་དང་བཅས་

པའོ།  །ཁ་དོག་ ་ ང་བའི་ཤེས་པའི་ ེ་མཆེད་དེ་ལ།  གནས་ བས་ མ་པར་མི་ ོག་པ་ཞེས་

འོ།  །ཤེས་པ་རང་གི་ངོ་བོ་རིག་པ་གཉིས་མེད་དེ་ལ་རང་བཞིན་ མ་པར་དག་པ་ཞེས་ འོ།  ། 
དེའི་ ིར་ཁ་དོག་ ་ཚགས་ ་ ང་བ་ཤེས་པའི་ ེ་མཆེད་འདི།  མ་རིག་པ་ལ་ ང་བར་འདོད་

དོ༑  ༑དེ་ལ་མ་རིག་པ་དེ་སེལ་བའི་ ས་ །  བསལ་ ་དང་སེལ་ ེད་ཡེ་ཤེས་སོ།  ། ང་ ་མ་རིག་

པས་བ དེ་པའི་ཉོན་མོངས་པ་ལ་ག མ་ ེ།  ་མའི་ཆ་དང་།  ད་ ་བ་དང་།  མ་འོངས་པའི་

ཆའོ།  །གཉེན་པོ་ཡེ་ཤེས་ལ་ ་མ་དང་།  ད་ ་བ་དང་།  མ་འོངས་པའི་ཆའོ།  །དེ་ལ་གཉེན་པོས་

ང་ ་སེལ་པའི་ ས་ །  ཡེ་ཤེས་ ་མས་ཉོན་མོངས་པ་ ་མ་ ང་ངམ།  ད་ ་བས་ད་ ་བ་ ང་

ངམ།  མ་འོངས་པས་མ་འོངས་པ་ ང་།  གལ་ཏེ་ཡེ་ཤེས་ ོན་མས་ཉོན་མོངས་པ་ད་ ་བ་ ང་

ངམ།  ད་ ་བས་ ོན་མ་ ང་ ས་པ་ལ།  ཡེ་ཤེས་ ོན་མས་ཉོན་མོངས་པ་ ོན་མ་ ང་།  ད་ ར་

ིས་ད་ ར་མ་འོངས་པའི་མ་འོངས་པ་ ང་ཞེ་ན།  དེ་མ་ཡིན་ཏེ་ ས་མཉམ་པོ་རང་གི་ངོ་བོ་མ་

བ་པ་མཉམ་པོ་ལ།  ཕན་གདགས་ ་འདོགས་ ེད་དང་།  གནོད་ ་གནོད་ ེད་མེད་པའི་ ིར་

རོ༑  ༑ཡང་ཡེ་ཤེས་ ོན་མས་ཉོན་མོངས་པ་ད་ ་བ་ ང་ཞེ་ན།  མ་ཡིན་ཏེ།  ོང་ ེད་ཡེ་ཤེས་

ཡོད་ཙམ་ན།  ང་ ་ཉོན་མོངས་པ་མེད་དེ།  དཔེར་ན་ད ར་ ི་ ་དང་ད ན་ ི་ཞིང་བཞིན་

ནོ༑  ༑འོ་ན་ཇི་ ར་ ང་ཞེ་ན།  ་ལ་གནོད་པ་ ས་པའི་འ ས་ ་ ས་པ་ ང་ ་སོང་བ་ ེ།  

དཔེར་ན་ ་བའི་ ང་བོ་ཆེན་པོའི་ནང་ ་མེ་ ང་ ས་ ང་ ་བ་ ན་མེར་འ ར་བཞིན་ནོ།  ། ན་ 
ཅིག་གནས་པའི་ཡེ་ཤེས་ ེས་ཙམ་ན་ཉོན་མོངས་པ་འགག་པའོ།  །དེས་ན་ཁ་དོག་ད ིབས་ ི་ ེ་

མཆེད་མི་བདེན་པའོ།  །ཤེས་པའི་ ེ་མཆེད་ ་ཚགས་གཅིག་ ་བདེན་པ་ ་འ ས་དང་བཅས་

པའི་འདོད་པ་ནི།  ང་བའི་ངོ་བོ་ལ་ཁ་དོག་དང་།  ད ིབས་དང་།  མ་པར་རིག་ ེད་ ་མར་

ང་ལ།  དེ་བཞིན་ ་བདེ་བ་དང་ ག་བ ལ་དང་།  འཇམ་ བ་དང་།  ང་ ོ་དང་བཏང་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ོམས་ ་མར་ ང་ཡང་།  རིག་པ་ཚད་མའི་ངོ་བོ་དེ་ལ་ ན་གཅིག་ ་བདེན་པ་ ེ།  གཉིས་ ་

ད ེར་མེད་པའོ།  །དཔེར་ན་ཟ་འོག་ ིང་བའི་ ད་ །  ཤེལ་ ོང་ཡོངས་ ་དག་པ་གཅིག་བཞག་

ན༑  ཁ་དོག་ ་མར་ ང་ཡང་བདེན་པར་ཤེལ་ ོང་ ་བདེན་པ་ ར་རོ།  །ཤེས་རིག་དེ་ཡང་ ་

འ ས་ ་འདོད་དེ།  ་འ ས་དེས་འདས་པ་ལ་མི་བ ི།  ་ ེན་ ིས་ ་བ་ ས་ཟིན་པའི་ ིར་

རོ༑  ༑མ་འོངས་པ་ལ་མི་བ ི།  རང་གི་ངོ་བོ་མ་ཐོབ་པའི་ ིར་རོ།  །ད་ ་བ་ལ་མི་བ ི་ ེ།  དེ་

ཡང་།  ས་མཉམ་པོ་ལ་མི་བ ི།  ས་ཐ་དད་པ་ལ་བ ི་ ེ་དེ་ཡང་རང་ལས་གཞན་པ་མི་ ག་

པ༑  ་མ་ཞིག་པ།  ་བསགས་པ་ལས།  འ ས་ ་ ི་བསགས་པ་ ེ་བའོ།  །དཔེར་ན་ ང་འགོ་

དང་ ང་ག ག་ ་ འོ།  ། ་འ ས་མེད་པའི་ ེ་མཆེད་པའི་འདོད་པ་ནི།  བདེན་པ་གཉིས་ལ་

ོས་པ་ ེ།  ན་ ོབ་ལ་ ོས་པའི་ཆ་ལ།  ཁ་དོག་དང་།  ད ིབས་དང་།  རིག་ ེད་ ་ཚགས་ ང་

ཡོད།  བདེ་ ག་ཚ་ ང་བཏང་ ོམས་ ་ཚགས་ ང་ཡོད།  དགག་ བ་ཕན་གནོད་དང་།  ོལ་

ི་ ོལ་དང་།  བཟང་ངན་དང་།  ཆེ་ ང་དང་།  རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ཡོད་ ད།  དོན་དམ་ལ་

ོས་ན་དེ་དག་མེད་དོ་ ད།  འོ་ན་གཏན་མེད་དམ་ཞེ་ན།  ཤེས་པ་ཙམ་ ོང་བ་ཙམ་ཞིག་ཡོད་དེ།  

དེ་ ་འ ས་ ་བ ོད་ ་མེད་པའོ།  །དེ་ ་ འི་ཤེས་པ་དེ་ཡོད་པར་ཅིས་མངོན་ཞེ་ན།  དོན་རང་

རིག་པའི་མངོན་ མ་ ིས་ བ་ལ།  ཐ་ ད་ ེས་ ་དཔག་པ་ཡིས་ བ་ ེ།  ཉམས་ ོང་གི་ཤེས་

རིག་བོན་ཅན།  གསལ་བ་གཉིས་མེད་ཡིན་ཏེ།  གསལ་ ེད་གཞན་ལ་མ་ ོས་པའི་ ིར་རོ།  །དཔེར་ 
ན་མར་མེ་ ང་གིས་མ་བ ོད་པ་བཞིན་ནོ།  །དེ་ ར་ ་འ ས་ ིས་ ོང་པའི་ཤེས་པ་རང་རིག་

གཉིས་མེད་ ་འདོད་པའོ།  །དེ་དག་ནི་ གས་ ེ་སེམས་དཔའི་ ་བ་གཏན་ལ་དབབ་པའོ།།  །། 
༈ བ་པ་ ང་ ན་ ི་ཐེག་པ་རབ་ད ེ་ལས།  དམ་ཚག་ གས་ ེའི་ ོམ་པ་ཉི་ ་བ ང་།  

ཞེས་སོ།  །བ ང་བའི་ ིམས་ནི།  ས་ངག་ཡིད་ག མ་ ི་ ོ་ནས་ངན་པ་བ ོག་ ེ།  ས་བཟང་

པོ་ལ་དགེ་ ོད་བ ང་བའོ།  ། ོམ་པའི་རིམ་པ་ནི།  མ་རིག་གི་ཤེས་པ་གསལ་ལ་ཉམས་ ་ ོང་

བ་དེ་ཙམ་ལ་སེམས་གཏད་ནས།  དེ་ མ་ ་དམིགས་ཏེ།  ོམ་པ་ཉིད་དེ་ཙམ་ཉིད་ལ་ཡང་མི་

གནས་པར་ཕར་འཇོག་བའོ།  ། བ་པའི་ཐབས་ནི།  ལམ་ ་བ བ་ ེ།  གང་ཞེ་ན།  ཚགས་ལམ་

དང་།  ོར་བའི་ལམ་དང་།  མཐོང་བའི་ལམ་དང་།  ོམ་པའི་ལམ་དང་།  མཐར་ ིན་པའི་ལམ་

མོ༑  ༑དེ་ལས་ལམ་བཞི་ནི་མཚན་ཉིད་པ་ཞེས་ ་ ེ།  བ ོད་ ་ཡོད་པའི་ ིར།  མཐར་ ིན་པའི་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ལམ་ནི་བཏགས་པ་བ་ ེ།  འ ས་ ་ཉིད་ལ་ལམ་ ་བཏགས་པའོ།  །དེ་ལ་ལམ་ ་ལ་ག ང་ ང་

གས་ ེ་ ོགས་ ི་བོན་ མ་ ་ ་བ ན་ ་ ོགས་ཏེ།  ན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་བཞི་ནི།  ས་

དང་།  ཚར་བ་དང་།  སེམས་དང་།  བོན་ ན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པའོ།  །ཡང་དག་པར་ ང་བ་

བཞི་ནི།  མི་དགེ་བ་ ེས་པ་ ང་བ་དང་།  མ་ ེས་པ་མི་བ ེད་པ་དང་།  དགེ་བ་མ་ ེས་པ་

བ ེད་པ་དང་།  ་ན་མེད་པ་བ ང་བའོ།  ། ་འ ལ་ ི་ ང་བ་བཞི་ནི།  འ ན་པ་དང་བ ོན་

འ ས་དང་།  སེམས་དཔའ་དང་ ོད་པའོ།  །བོན་བ ་གཉིས་པོ་དེ་ཚགས་ལམ་ ་ ོགས་

པའོ།  ། ོར་ལམ་ ་བོན་བ ་ ོགས་ཏེ།  དབང་པོ་ ་ནི།  དད་པ་དང་བ ོན་འ ས་དང་།  ན་

པ་དང་།  ཏིང་ངེ་འཛན་དང་ཤེས་རབ་ ི་དབང་པོའོ།  ། ོབས་ ་ནི་དེ་ཉིད་དོ།  །མཐོང་ལམ་ ་

ག ང་ ང་གི་ཡན་ལག་བ ན་ ོགས་ཏེ།  ན་པ་ཡང་དག་དང་བོན་ མ་པར་འ ེད་པ་ཡང་

དག་དང་།  བ ོན་འ ས་ཡང་དག་དང་།  དགའ་བ་ཡང་དག་དང་།  ཤིན་ ་ ང་བ་ཡང་དག་

དང་།  ཏིང་ངེ་འཛན་ཡང་དག་དང་།  བཏང་ ོམས་ཡང་དག་ག ང་ ང་གི་ཡན་ལག་གོ  ། ོམ་

པའི་ལམ་ ་ཤེས་རབ་ ི་ལམ་ཡན་ལག་བ ད་ ོགས་ཏེ།  ཡང་དག་པའི་ ་བ་དང་།  ོགས་པ་

དང་།  ངག་དང་།  ལས་ ི་མཐའ་དང་།  འཚལ་བ་དང་ ོལ་བ་དང་།  ན་པ་དང་།  ཡང་དག་

པའི་ཏིང་ངེ་འཛན་ནོ།  །དེ་ ར་ལམ་ ་ལ་བཞི་པོ་དེས་ བ་ ་བ ོད་པའོ།  ། ོད་པའི་འ ིན་

ལས་ནི།  བདག་གཞན་གཉིས་ཀའི་དོན་ གས་ ེ་ཆེན་པོས་ ོགས་པར་ ོད་པའོ།  ། བ་པའི་

འ ས་ ་ནི།  བ ་གཅིག་ག ང་ ང་ ་ ་ཞེས་ ང་ །  ་ག མ་ ན་ བ་ ་ཐོབ་པའོ།  །དེ་

ལ་ ་ག མ་ནི།  བོན་ ི་ ་དང་།  ོགས་པའི་ ་དང་།  ལ་པའི་ ་དང་ག མ་མོ།  །དེ་ག མ་

སངས་ ས་ ི་ས་ན་དངོས་ ་གཅིག་ལོག་པ་ག མ་ ང་ཐང་ངེ་ཡོད་དམ།  དེ་ཉིད་དང་གཞན་

་བ ོད་ ་མེད་པར་ཡོད་དམ།  ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ ལ་ ིས་ཐ་དད་པར་ཡོད་ཅེ་ན།  དང་པོ་ ར་

ན་མི་འཐད་དེ་ ་ག མ་པོ་དངོས་པོར་འ ར་ཏེ།  དངོས་ ་གཅིག་ལས་གཅིག་ལོག་པ་ག མ་

ཡོད་པའི་ ིར་ཏེ།  དཔེར་ན་འ ལ་བ་ལས་ ང་བའི་བེམ་པོ་འདི་ ་ འོ།  །གཏན་ཚགས་མ་ བ་

བོ་ཞེ་ན།  ཁས་ ངས་གཏན་ཚགས་ ་བཏང་པས་མི་འ བ་མི་ ིད་དོ།  །དངོས་ ་གཅིག་ལས་

གཅིག་ལོག་པ་ག མ་ཡོད་ ང་།  བེམ་པོར་མ་སོང་ན་ཅི་ ོ་ ེ་ བ་པ་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན།  འ ལ་

བ་ལ་ ང་བའི་བེམ་པོ་འདི་ལ་ ་ག མ་ཡིན་ཞེས་འགོ་བ ེ་བའོ།  །གཉིས་པ་ ར་ན་ ་ག མ་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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གཏན་མེད་ ་འ ར་ཏེ།  དེ་ཉིད་དང་གཞན་ ་བ ོད་ ་མེད་པའི་ ིར་རོ།  །དཔེར་ན་ནམ་

མཁའི་མེ་ཏོག་བཞིན་ནོ།  །དེ་ཉིད་གཞན་ ་བ ོད་ ་མེད་ ང་ ་ག མ་ཡོད་ན་ཅི་ ོ་ ེ་ བ་

པ་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན།  དེ་ཉིད་དང་གཞན་ ་བ ོད་ ་མེད་པའི་ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་ ང་ཡོད་ཅེས་

འོ།  །ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ ལ་ ིས་ཐ་དད་པར་ཡོད་ཅེ་ན།  འོ་ན་བོན་ ་གཅིག་གམ།  ོགས་ ར་

གཅིག་གམ།  ལ་ ར་གཅིག  བོན་ ི་ ་མཚན་ཉདི་ཅིར་ཡང་མི་ ང་བ་ཞིག་ལ་འདོད་པ་ཡིན་

ཞིང་ ོགས་པའི་ འི་མཚན་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ ན་ བ་ ི་རོལ་བ་ལ་ཟེར་ཞིང་།  ལ་ ་དངོས་ ་

ང་བའི་ག གས་ཅན་ལ་ཟེར་ཙམ་ན།  བོན་ ི་ ར་གཅིག་ན།  ་གཉིས་པོ་གཏན་མི་ ང་བར་

འ ར་ཏེ།  ོང་པ་ཉིད་ ་གཅིག་པའི་ ིར་རོ།  ། ོགས་པའི་ ར་གཅིག་ན།  བོན་ ི་ ་མཚན་

བཅས་ ་འ ར་ཏེ།  ོགས་ ་ཡེ་ཤེས་ ི་རོལ་བར་གཅིག་པའི་ ིར།  ལ་པའི་ ར་གཅིག་ན་ ་

གཉིས་པོ་ག གས་ཅན་དངོས་ཡོད་ ་འ ར་ཏེ།  ག གས་ ར་གཅིག་པའི་ ིར་རོ།  །འོ་ན་ཅི་

ར་ཡིན་ཞེ་ན།  དོན་ ི་ངོ་བོ་ཉིད་བོན་ ར་གནས་པ་ལ།  དེའི་ཡེ་ཤེས་རོལ་བ་ ོགས་ ར་ཤར་

བ་ཡིན་ཏེ།  དཔེར་ན་ཉི་མ་དང་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་བཞིན་ནོ།  །དེའི་ ལ་པ་ག གས་ཅན་ ར་

ང་གིས་འ ོ་དོན་ ེད་དེ།  ཉི་ཟེར་གནམ་ལ་ཤར་ཡང་འོད་ ིས་ས་ལ་དོན་ ེད་པ་ ་ འོ།  །དེ་

ནི་འ ས་ འོ།  །རང་ ོགས་གཤེན་རབ་ ི་ཐེག་པ་འོག་མ་བ་ལས་ ད་པར་བ ན་ཡོད་དེ།  གང་

ཞེ་ན།  ་བ་དང་།  འ ིན་ལས་དང་།  ཡེ་ཤེས་དང་།  བ ོན་འ ས་དང་།  ཐབས་དང་།  འ ས་

་དང་།  བ བ་པའོ།  །དེ་ལས་ ་བའི་ ད་པར་ལ།  དང་པོ་ ི་ ལ་ ི་དངོས་པོ་བདེན་པར་

འདོད་པ་ལ།  གནོད་ ེད་ ི་ཚད་མ་བཞི་ཡོད་པ་ལས།  དང་པོ་འ ེལ་བའི་ ོབས་ ིས་གནོད་པ་

ནི༑  ེད་ སི་འདོད་པའི་ ི་རོལ་ ི་དངོས་པོ་ཡང་དག་ ་དནོ་དམ་ ་འདོད་པ(ག ང་བའ་ི ལ)དེ་ 
མཐོང་ནས་ཡོད(ཐོས་ ོང་རགིས་འ ེའོ)དམ།  མ་མཐོང་བར་ཡང་ཡོད།  མ་མཐོང་བར་ཡོད་དོ་ཞེ་

ན༑  འོ་ན་རི་བོང་གི་ ་ཡང་ཡོད་པར་འ ར་ཏེ།  མ་མཐོང་བར་ཡོད་པའི་ ིར་རོ།  ། ་ ེགས་ ི་

བདག་བཞིན་ནོ།  །གལ་ཏེ་མཐོང་ནས་ཡོད་དོ་ཞེ་ན།  འ ེལ་བ་ཡོད་ནས་མཐོང་ངམ།  མེད་ནས་

མཐོང་།  འ ེལ་བ་མེད་ ང་མཐོང་ངོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་མིག་གི་ མ་པར་ཤེས་པས་ ང་ ་ཐོས་པར་

འ ར་ཏེ།  འ ེལ་བ་མེད་ ང་མཐོང་བའི་ ིར་རོ།  །དེ་ ར་མ་ཡིན་ཏེ།  ་ ལ་མ་ཡིན་པས་མི་

ཐོས་ལ།  ག གས་ ལ་ཡིན་པས་མཐོང་ངོ་ཞེ་ན།  འོ་ན( )གཅིག་ ལ་མ་ཡིན་པ་བཞིན་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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(ག གས)།  གཅིག་ ང་ ལ་མ་ཡིན་པར་འ ར་ཏེ། ( ལ་ཤེས་ལ་མ ངས་པར།) འ ེལ་བ་མེད་པར་

འ ་བའི་ ིར་རོ།  །གལ་ཏེ་འ ེལ་བ་ཡོད་ནས་མཐོང་ངོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་བདག་ཉིད་གཅིག་གམ།  

དེ་ལས་ ང་།  གལ་ཏེ་བདག་ཉིད་གཅིག་གོ་ཞེ་ན།  བེམ་པོ་དང་བདག་ཉིད་གཅིག་པའི་ ིར།  

ཤེས་པ་ཡང་བེམ་པོར་འ ར་རོ།  །ཡང་ན་བེམ་པོ་ཡང་(འདོད་ན་ ལ་སེམས་ཐ་མི་དད་པ་ཡང་འདོད་

ིས་མ ན་པའི་ཤེས་པ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་ ི་རོལ་ ི་དོན་ཡོད་མ་ཟེར་ཞིག)རིག་པར་འ ར་ཏེ།  བདག་

ཉིད་གཅིག་པའི་ ིར་རོ།  །གལ་ཏེ་དེ་ལས་ ང་ངོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་ ས་མཉམ་པོ་ལས་ ང་ངམ།  

ས་ཐ་དད་པ་ལས་ ང་།  ས་མཉམ་པོ་ལས་ ང་ངོ་ཞེ་ན།  དེ་ལ་ཕན་བཏགས་ནས་ ང་ངམ།  

མ་བཏགས་པར་ཡང་ ང་།  གལ་ཏེ་ཕན་མ་བཏགས་པར་ ་འ ས་ ་ ང་ངོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་ ས་

ང་ ང་པོ་ཆེ་ལ་ ་འ ས་ ་འ ར་ལ།  མེ་ལས་ ང་ ་ ེ་བར་འ ར་ཏེ།  ཕན་མ་བཏགས་

པས་ ང་ ་འ ས་ ་སོང་བའི་ ིར་རོ།  །ཕན་བཏགས་ནས་ ་འ ས་ ་སོང་ངོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་

འ ས་ ་ བ་པ་གཅིག་ལ་ཕན་བཏགས་སམ།  མ་ བ་པ་གཅིག་ལ་ཕན་བཏགས།  མ་ བ་པ་

གཅིག་ལ་ཕན་བཏགས་སོ་ཞེ་ན།  ས་མཉམ་པོར་འདོད་པ་ཉམས་སོ། (ཡང་ན་འ ས་ ་མ་ བ་པའ་ི

ིར་མཐོང་ནས་ཡོད་པའི་ ་བའི་དམ་བཅའ་ཉམས་སོ།) ། བ་པ་ཞིག་ལ་ཕན་བཏགས་སོ་ཞེ་ན།  ཕན་

བཏགས་པ་ལ་ ག་པ་མེད་པར་འ ར་ཏེ།  བ་ཟིན་པ་ལ་ཡང་ཕན་འདོགས་དགོས་པའི་ ིར་

རོ༑  ༑ བ་པ་ལ་ བ་པར་ ོན་ ་འ ར་རོ།  ། ས་མཉམ་པོ་ལ་ ལ་དང་ཤེས་པ་གཉིས་ཀ་

འ ས་ ར་འདོད་དེ།  དཔེར་ན་མ ང་ ིམ་བཞིན་ནོ།  །ཞེ་ན།  ས་མཉམ་པའི་མ ང་ ིམ་

གཉིས་གཅིག་ལ་གཅིག་ཕན་གདགས་པ་ནི་མེད་དོ།  །འ ས་ ་ཙག་གེ་བ་གཉིས་འ ག་པའི་ ིར་

རོ༑  ༑ ི་མ་གཅིག་ལ་ཕན་བཏགས་པ་ཡིན་ཏེ།  ས་མཉམ་པོ་ལ་ཕན་བཏགས་པའི་དཔེ་རང་མ་

བ་པའི་ ིར་རོ།  །དེ་བཞིན་ ་དནོ་ལ་ཡང་ ་འ ས་ ་མ་ བ་བོ།  །གལ་ཏེ་ ས་ཐ་དད་པ་ལ་

་འ ས་ ི་འ ེལ་བ( ིར་ག ང་འཛན་ལས་ ས་མཉམ་དགོས་པ་ལས)འདོད་དོ་ཞེ་ན།  ས་ཐ་དད་

པར་འདོད་པའི་ གས་ ི་ འི( མ་པ)ཡོད་པའི་ ས་ ་འ ས་ (ཤེས་པ་མ་ ེས་ཏེ)མེད་ལ།  འ ས་

་ཤེས་པ་ ེས་པའི་ ས་ན་ འི( མ་པ)འགག་པ་མ་ཡིན་ནམ།  དེ་ ར་ཡིན་ཙམ་ན།  འ ས་

(ཤེས་པ) ེས་པའི་ ས་ན་ འི་ མ་པ་འགག(དེ་ཡོད་མེད་ ས་མཉམ་ ་སངོ་བས)པའི་ ིར།  མཐོང་

ནས་ཡོད་ ་བ་ཉམས་སོ།  །གལ་ཏེ་ ་འགག་ ང་དེས་བཞག་པའི་ མ་པ་མཐོང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ན༑  མ་པ( ་འ ས་བཞག་པའི)དེ་ནི་ཤེས་པ(ཉིད་ལ་ མ་པར་ ང་)ལ་ཡོད་ ི།  ི་རོལ་ ལ་ ི་ མ་

པ་མ་ཡིན་ཏེ།  དཔེར་ན་ ་བ་གཉིས་ (ཤེས་པ་ཉིད་འ ལ་བས་མེད་ ང་) ང་བའི་ཤེས་པ་བཞིན་

ནོ༑  ༑དེ་ ར་འ ེལ་བ་མེད་པའི་ ིར།  རང་ལ་མ་གཏོགས་པའི་ ི་རོལ་ ི་དོན་ཡོད་པར་མ་ བ་

པའོ།  །ཚད་མ་ ི་རོལ་ ི་དོན་ མ་པ་ ང་མི་ ང་གི་ ོ་ནས་དགག་པ་ནི།  ོད་འདོད་པའི་ ི་

རོལ་ ི་དོན་ཡང་དག་ ་ཡོད་ཅེས་ ་བ་དེ།  མཐོང་ནས་ཡོད་དམ།  མ་མཐོང་བར་ཡང་ཡོད།  

མ་མཐོང་བར་ཡོད་ཅེ་ན།  གོང་ ་བ ན་པའི་ ོན་བཏང་ངོ་།  །གལ་ཏེ་མཐོང་ནས་ཡོད་དོ་ཞེ་ན།  

མ་པར་ ང་ནས་མཐོང་ངམ།  མི་ ང་བར་ཡང་མཐོང་།  མ་ི ང་བར་ཡང་མཐོང་ཞེ་ན།  ོད་

ཇི་ ད་འདོད་པའི་དོན་དེ།  གཏན་མ་མཐོང་བར་འ ར་ཏེ།  མ་པ་མི་ ང་བའི་ ིར།  རི་བོང་

གི་ ་བཞིན་ནོ།  །གལ་ཏེ་ མ་པ་ ང་ནས་མཐོང་བར་ཡོད་དོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་ཁ་དོག་ལ་སོགས་

པའི་ མ་པ་དེ་ ལ་ ི་ མ་པ་ཡིན་ནམ།  ཤེས་པའི་ མ་པ་ཡིན།  ལ་ ི་ མ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།  

ལ་དང་ཤེས་པ་བདག་ཉིད་གཅིག་པ་མ་ཡིན་ནམ།  བདག་ཉིད་གཅིག་ན་དེ་འགག་པ་བཞིན་

་ མ་པ་ཡང་འགག་པར་འ ར་ཏེ།  བདག་ཉིད་གཅིག་པའི་ ིར་རོ།  །དཔེར་ན་མེ་འགགས་ན་

ཚ་བ་འགགས་པ་བཞིན་ནོ།  །གལ་ཏེ་དེ་ལས་ ང་ན་ལས་ ་འ ས་ ི་ གས་ ིས་ཐ་དད་ ་

འདོད་པ་མ་ཡིན་ནམ།  ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།  འ ས་ ་ ེས་པའི་ ས་ ་ ་འགགས་པས།  དེའི་ མ་པ་

ང་ནས་མཐོང་བར་འདོད་པ་ཉམས་སོ།  །གལ་ཏེ་ མ་པ་ངོ་ཤེས་པའི་ མ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།  

སེམས་ལས་མ་གཏོགས་པའི་ ི་རོལ་ ི་དོན་ཡོད་པས་ ང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ་བ་ཉམས་སོ།  ། ི་

རོལ་ ི་དངོས་པོ་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་འདོད་པའི་གཤེན་རབ་ ི་འདོད་པ་ལ་གནོད་ ེད་ ི་ཚད་ 
མ་ནི།  ོད་ ི་དེ་ ར་འདོད་པའི་ནང་གི་ཤེས་པ་འཛན་ ེད་དེ།  དོན་དམ་པར་མེད་དེ།  ཁོ་ན་

རེ༑  ི་ ལ་ ི་ག ང་ཆ་མེད་ ང་དེ་འཛན་པའི་སེམས་ཡོད་ན་ཅི་ ོ་ ེ།  བ་པ་མ་ བ་བོ་ཞེ་

ན༑  འོ་ན་འགལ་ལམ་མ་ངེས།  མ་ངེས་ཞེ་ན།  འོ་ན་དངོས་ ི་མ་ངེས་སམ།  ཐེ་ཚམ་ཟ།  དངོས་

ི་མ་ངེས་ཏེ།  དཔེར་ན་ ་བ་གཉིས་མེད་ ང་།  ་བ་གཉིས་ ་འཛན་པའི་ཤེས་པ་ ེ་བ་བཞིན་

ནོ༑  ༑ཞེ་ན།  འོ་ན་ཤེས་པ་འ ལ་བ་ ེའམ།  མ་འ ལ་བ་ ེ།  འ ལ་བ་ ེའོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་ཤེས་པ་

དོན་དམ་ཡིན་པར་འདོད་པ་ཉམས་ཏེ།  འ ལ་ནས་ ེ་བའི་ ིར་རོ།  །གལ་ཏེ་མ་འ ལ་བ་ ེའོ་

ཞེ་ན།  འོ་ན་ ་བ་གཉིས་ ་ ང་བ་མ་འ ལ་བར་འ ར་ཏེ།  མ་འ ལ་བར་ ེ་བའི་ ིར་རོ།  ། 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ཐལ་བ་འདོད་ན་དབང་པོའི་མངོན་ མ་ ིས་གསལ་ལོ།  །དེ་ནི་ ་བའི་ ད་པར་རོ།  །འ ིན་

ལས་ནི།  རང་ ོགས་གཤེན་རབ་པས།  རང་དོན་ལས་ ོད་མི་ ས་ཏེ།  འདིས་རང་དོན་གཞན་

དོན་གཉིས་ཀ་ ེད་དེ།  སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ི་དོན་ལ་བཏང་ ོམས་ ་མཛད་པའོ།  །ཡེ་ཤེས་

ནི༑  དེས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དང་།  བོན་ ི་བདག་མེད་ ོགས་གཅིག་ལས་མ་ ོགས་ཏེ།  

འདིས་བདག་མེད་གཉིས་ཀ་ ོགས་པའོ།  །བ ོན་འ ས་ན།ི  དེས་བ ལ་པ་ ངས་མེད་པ་བ ན་

ནས་འ ས་ ་ཐོབ་ ེ། (དེའང་ཚགས་ལམ་ལ་གཅགི  རོ་ལམ་ལ་བཞ།ི  མཐངོ་ ོམ་གཉསི་ལ་ ངས་མདེ་ར་ེ

རེར་ཚགས་བསགས་པའོ།) འདིས་ ་ནས་ཐོབ་པའོ། ( ་ན་ིལམ་ ་ར་ེར་ེལ་ ངས་རེ་རའེོ།) །ཐབས་ནི།  

དེས་རང་གི་ཤེས་རབ་ ོགས་གཅིག་གི་ཐབས་ལས་མེད་དོ།  །འདི་ལ་ཤེས་རབ་ཆེན་པོ(རང་ག་ི ་བ) 
དང་ ིང་ ེ་ཆེན་པོ(གཞན་དོན་མཛད་པའོ)གཉིས་ ི་ཐབས་མངའ་བའོ།  །འ ས་ ་ནི།  དེས་ཤེས་

རབ་མ ོགས་ཆེན(ལ་སོགས་ག མ)ཙམ་ལས་མེད་དེ།  འདིས་ ན་ ་འོད་ ི་ ་ག མ་ཐོབ་པའོ།  ། 
བ བ་པ་ནི།  འདིས་ལམ་ ་ལ་བོན་ མ་ ་ ་བ ན་ ོགས་པར་བ བ་ ེ།  དེ་ལ་དེ་མེད་པའི་

ིར།  ད་པར་ ་འཕགས་པའོ།  །དེ་ ར་ ད་པར་ མ་པ་བ ན་ ི་ ོ་ནས་ཐེག་པ་ཆེ་ ང་

བཞག་པའོ།  ། ལ་ ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ངས།  ། གས་ ེ་སེམས་དཔའི་ཐེག་ཆེན་ ི།  །དོན་དང་

གཏན་ཚགས་ཚད་མ་བཤད།  །འཁོར་ ི་གཤེན་རབ་སེམས་ལ་ཆོངས།  ། ི་རབས་ ལ་པའི་

གཤེན་ལ་གདམས།  ། ལ་མཚན་ གས་ཤིག་ག ང་ ང་ ེལ།  །དེ་དག་ནི་ གས་ ེ་སེམས་

དཔའི་ཐེག་པ་གཏན་ལ་དབབ་པའི་མདོ་ ད་ ི་འ ེལ་པའོ།།  །།   
༈ ོན་པའི་ ལ་པོ་གཤེན་ ་འོད་དཀར་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  ། ལ་པའི་ ་གཤེན་རབ་མི་

བོ་ནི།  ་རི་ ང་ཐོའི་ ེ་མོར་བ གས་པའི་ཚ།  ་བོན་ མ་ག མ་ ིས་འདི་ ད་ ས།  ེ་ ོན་

པ་ གས་ ེ་ཆེན་པོ་ ལ་པའི་ །  ག ང་ ང་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་ ོས་མེད་ཅེས་བ ི་བ་ཇི་ ར་ 
ལགས།  དོན་ ི་ མ་ ངས་ཅི་ཙམ་མཆིས།  །གཏན་ལ་དབབ་པའི་ཚད་མ་གང་།  །ཞེས་ ས།  

གཤེན་ ིས་བཀའ་ ལ་བ།  ་བོན་ མ་ག མ་ལ་སོགས་ཏེ།  འཁོར་ ་འ ས་པའི་ཚགས་ མས་

ཉོན་ ི།  མདོ་ ད་རིན་ཆེན་ ས་པར་བཤད།  འ ར་བ་དང་(འ ལ་བས་ གོ་པས)མཚན་མ་མེད་

པའི་ ིར་ག ང་ ང་།  དེ་ལ་སེམས(བ ན་པའི) ོབས་ ་ ར་པའི་ ིར་སེམས་དཔའ།  མཐའ་

བ ད་ལས་ ོལ་བའི་ ིར་ ོས་མེད་དོ།  །ཐེག་པ་འདི་ལ་ ི་དོན་བ ན་ ་བཤད་དེ།  ོགས་པའི་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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་བ་དང་།  བ ང་བའི་དམ་ཚག  ོམ་པའི་རིམ་པ་དང་།  བ་པའི་ཐབས་དང་།  ོད་པའི་

འ ིན་ལས་དང་།  བ་པའི་འ ས་ ་དང་།  འོག་མ་ལས་ ད་འདོན་པའོ།  །དེ་ལ་ ིར་ག ང་

ང་སེམས་དཔའི་ཐེག་པའི་ གས་ ིས།  བདེན་པ་གཉིས་ ་ཁས་ལེན་ཏེ་གང་ཞེ་ན།  དོན་དམ་

པའི་བདེན་པ་དང་།  ན་ ོབ་ ི་བདེན་པའོ།  །དེ་ལ་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ལ་གཉིས་ཏེ།  

ཟབ་མོ་གཏམ་ ི་དོན་དམ་དང་།  འཇིག་ ེན་ གས་ ེའི་དོན་དམ་མོ།  ། ན་ ོབ་ལ་གཉིས་ཏེ།  

བ ་བར་མ་ངེས་པའི་ ན་ ོབ་དང་།  བ ་བར་ངེས་པའི་ ན་ ོབ་བོ།  །དེ་ལ་ཟབ་མོ་གཏམ་ ི་

དོན་དམ་ཞེས་ ་བ་གང་ཞེ་ན།  ོས་པའི་མཚན་མ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་ ་ཆད་པས།  ེ་འགག་

དང་ ལ་ཏེ་ནམ་མཁའ་ ར་གནས་པ།  ཇི་ ར་ཡང་མ་ བ་པ།  དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་

ཞི་བ།  དེ་ཡང་ཞི་བ་ཙམ་ལ་ཡང་མི་གནས་པའི་ཡེ་ཤེས་སོ།  །འཇིག་ ེན་ གས་ ེ་ ་བའི་དོན་

དམ་གང་ཡིན་ཞེ་ན།  རིག་པའི་ཤེས་པ་ ལ་དང་ ལ་ཅན་ ་བཅས་པའོ།  །རིག་ཤེས་ཡོངས་

གཅོད་མེད་པ་བོན་ཅན།  དོན་ཅན་ཡིན་ཏེ། (དམ་བཅའ།)  ོས་པ(གཏན་ཚགས)གཅདོ་པ་ལ་བ ་བ་

མེད་པའི་ ིར་རོ།  །དེ་ ར་རིག་པ་ཤེས་པའི་ ལ་ ོས་ ལ་ལོ།  །དེ་དོན་དམ་ཡིན་ཏེ།  རིགས་

པས་ ང་མི་གནོད་ལ།  ཤེས་པ་གང་གིའང་ ལ་ ་མ་ ར་པའི་ ིར་རོ།  །དེ་ལ་ ན་ ོབ་ ིའི་

མཚན་ཉིད་གང་ཞེ་ན།  ང་བ་ཇི་ ་བ་ ལ་དང་ ལ་ཅན་ ་བཅས་པའོ།  །དེ་ཡང་ ོག་པ་ཡོད་

ང་མེད་ ང་ཡོངས་གཅོད་ ེད་པའི་ཤེས་པ་དེ་ནི་འ ལ་བའི་ཤེས་པའོ།  །དེའི་ ལ་ ང་བ་

འདིའོ།  །དེ་ལ་ ལ་འདི་ ན་ ོབ་ཡིན་ཏེ།  རིག་པའི་ཚད་མས་གནོད་པའི་ ིར་རོ།  །ཡང་འ ལ་

བའི་ཤེས་པ་བོན་ཅན།  ན་ ོབ་ཡིན་ཏེ།  ོས་པ་གཅོད་ལ་བ ་བའི་ ིར་རོ།  །དེ་ལ་ ན་ ོབ་

ི་བདེན་པ་དང་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་གཉིས།  མཚན་ཉིད་གཅིག་གམ་ཐ་དད་ཡིན་ཞེ་ན།  དེ་

ལ་ཐ་དད་པ་མེ་ ་ ་ ་མ་ཡིན་ཏེ།  གལ་ཏེ་ཡིན་ན་དོན་དམ་པས་ ན་ ོབ་ ི་མཚན་མ་ཟིལ་

ིས་མི་གནོན་པར་འ ར་རོ།  །འདོད་ན་སངས་ ས་ལ་མཚན་མ་དང་དངོས་ ་ཡོད་པར་འ ར་

ཏེ༑  ཐ་དད་པའི་ ིར་རོ།  །ཡང་ཐ་དད་ན་ ན་ ོབ་ ་དགེ་བའི་བོན་ ོད་ ས་པ་དང་།  ལམ་

ོམ་པ་ཐམས་ཅད་དོན་མེད་པར་འ ར་ཏེ། (ཅིའ་ི རི།) ཐ་དད་པའི་ ིར་རོ།  །ཐོབ་ ་དོན་དམ་

ཡིན་པས།  ན་ ོབ་ལ་བོན་ ོད་པས་དོན་དམ་ལ་མི་ཕན་པར་འ ར་ཏེ།  ཐ་དད་པའི་ ིར་

རོ༑  ༑མཚན་ཉིད་གཅིག་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ།  གལ་ཏེ་ཡིན་ན།  ན་ ོབ་ ི་དངོས་པོ་ ོགས་པས།  



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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དོན་དམ་ ོགས་པར་འ ར་ཏེ།  གཅིག་པའི་ ིར་རོ།  །ཡང་ན་སངས་ ས་ས་ན་ ན་ ོབ་དངོས་

་ཡོད་པར་འ ར་ཏེ།  གཅིག་པའི་ ིར་རོ།  ། 
དེ་ལ་ ན་ ོབ་ ི་བདེན་པ་ལ་ག མ་ ེ།  ་འ ག་པའི་ ་མཚན་ངེས་པའི་ཚག་དང་།  

ད ེ་བ་དང་།  རང་གི་མཚན་ཉིད་དོ།  །དེ་ལ་ངེས་ཚག་ནི།  ང་ལ་བ ག་མི་བཟོད་པའི་ ིར་

དང་།  བ ་བའི་ ིར་རོ།  །ད ེ་བ་ནི་གཉིས་ཏེ་གོང་ ་བཤད་ཟིན་ཏོ།  རང་གི་མཚན་ཉིད་ནི།  

རེས་ཤིག་པའི་ཚད་མས་མ་ བ་ཅིང་རེས་ཤིག་པའི་དོན་ ེད་ ས་པ་ནི།  བ ་བར་མ་ངེས་པའོ།  ། 
རེ་ཞིག་པའི་ཚད་མས་མ་ བ་ཅིང་དོན་ ེད་ ས་པས་ ོང་པ་ནི།  བ ་བར་ངེས་པའི་ ན་ ོབ་

བོ༑  ༑ཡང་ ་ ེན་ལ་བ ེན་ནས་ ེས(ཤོག་ ་བཟང་བོ)པ་དང་།  བ ག་པས( ་དང་བ་ ང་བ གས་

ང་མིན)དབེན་པ་དང་།  མ ན་པར(ཀ་པ་ལི་ ) ང་བ་དང་།  དོན་ ེད(བོན་ ངོས) ས་པ་ནི་བ ་

བར་མ་ངེས་པའོ།  །དེ་ལས་བ ོག་པ་ནི(དེ་བཞི་མེད་པ)བ ་བར་ངེས་པའོ།  །ཡང་ན་མི་དང་།  

ལས( ་ ོར)དང་།  (ཟངས)དང་།  མཚན་ཉིད(མ ིན་པ་ ་བ་ ོ་ རི་བ)དང་ ན་པ་དང་།  དེ་ལས་

བ ོག་པའོ།  །དེ་ལ་བ ་བར་མ་ངེས་པའི་ ན་ ོབ་ལ་གཉིས་ཏེ།  ོག་པ་དང་བཅས་པའི་ཤེས་

པ(མེ་དང་ ་བ་ ་ ) ལ་དང་ ལ་ཅན་དོན་ གས་ཅན་དང་།  ོག་པ་མེད་པའི་ཤེས་པ་ ལ་

དང་ ལ་ཅན་ ་བཅས་པའོ།  །བ ་བར་ངེས་པའི་ ན་ ོབ་ལ་གཉིས་ཏེ།  ང་བ་དོན་ ེད་མི་

ས་པ་དང་། ( ིག་ ་ལ་ ་ ་མཐངོ་ ་ །) ང་ཡང་མི་ ང་ལ་དནོ་ ེད་ ང་མི་ ས་པའ(ིར་ིབངོ་གི་ 
་མ་ོགཤམ་ ་ ་ ེགས་བདག་ ་ ) ན་ ོབ་བོ།  །དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ལ་ག མ།  ་མཚན་ངེས་

པའི་ཚག་དང་།  ད ེ་བ་དང་།  རང་གི་མཚན་ཉིད་དོ།  །ངེས་ཚག་ནི་སངས་ ས་ ི་ ོད་ ལ་

དམ་པ་ཡིན་པའི་ ིར་དང་།  རིགས་པས་ བ་ཅིང་ཚད་མས་མི་གནོད་ ིར་དང་།  (དོན་དེ)གང་

ལ་དམིགས་ན་ བ་པ་དག་ཅིང་ཡེ་ཤེས་བ ེད་ལ་ ས་ཅན་ ོལ་བའི་ ེན་ ེད་པའི་ ིར་རོ།  །ད ེ་ 
བ་གཉིས་གོང་ ་བཤད་ཟིན་ཏོ།  །མཚན་ཉིད་ནི་གཉིས་ཏེ།  ོས་པའི་ ོགས་གཅིག་དང་ ལ་བ་

ནི་འཇིག་ ེན་ གས་ ེའི་དོན་དམ་མོ།  ། ོས་པའི་ ོགས་མཐའ་དག་དང་ ལ་བ་ནི་ཟབ་མོ་

གཏམ་ ི་དོན་དམ་མོ།  །དེ་ལ་དོན་ ་ ད་པར་ མ་པར་བཞག་པའི་ཚད་མས།  མཚན་མའི་

ོས་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་ ་བཅད་ནས།  དོན་དམ་པའི་བདེན་པར་གཏན་ལ་འབེབས་ཏེ།  ་

གང་ཞེ་ན།  བོན་ཅན་ ི་དོན་དང་།  དགག་ འི་དོན་དང་།  བ བ་ འི་དོན་དང་།  གཏན་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ཚགས་ ི་དོན་དང་།  དཔེའི་དོན་ནོ།  །དེ་ལ་བོན་ཅན་ལ་བཞི་ ེ།  མ ན་པ་དཔེ་ཡི་བོན་ཅན་

དང་།  མི་མ ན་པ་དཔེའི་བོན་ཅན་དང་།  བས་ ་བབ་པའི་བོན་ཅན་དང་།  ོད་གཞིའི་བོན་

ཅན་ནོ།  །དེ་ལ་བོན་ཅན་ ིའི་མཚན་ཉིད།  གང་བོན་ ི་ ེན་ ེད་པ་དེའོ།  །མ ན་པ་ ེ་བ བ་

འི་བོན་དང་ ན་པའོ།  །མི་མ ན་པ་བ བ་ འི་བོན་དང་མི་ ན་པའོ།  ། ོད་གཞིའི་བོན་ཅན་

གཉིས་ཏེ།  གས་པ་བོན་ཅན་དང་།  བ གས་པ་བོན་ཅན་ནོ།  །དེ་ལ་ གས་པ་ནི་ ོལ་ ི་ ོལ་

གཉིས་ཀ་ལ་མ ན་པར་ ང་བའི་ཚད་མས( ོལ་བ་ནི་ བ་ དེ་ཡང་དག་བ དོ་པར་ཁས་ལེན་པ།  ་ི དོ་

ནི་ ན་འ ིན་ཡང་དག་བ དོ་པར་ཁས་ལནེ་པའོ།  ། ་ིབ་ནང་བ་ལ་མ ན་ ང་ ་ བ་པའི་ མ་པ་ ་ འོ) བ་

པ་གཅིག་ལ་ འོ།  །བ གས་པ་ནི་མི་ ང་བ་ ང་བར་ ས་ནས་འཇོག་པ་ ེ།  མ ན་ ང་ ་

ཚད་མས( ་ གེས་ ་ིབདག་དང་སངས་ ས་ ་ིབདག་མེད་ ་ འོ)མ་ བ་པ་ལ་ འོ།  ། གས་ལས་ བ་

ང་ ིད་དོ།  །དགག་ འི་དོན་ལ་གཉིས་ཏེ།  རོལ་བ་ ེ་མཆེད་ ར་ ང་བའི་འདོད་པ་དང་།  

མཚན་མ་ ན་ ལ་ཅིར་མི་ ང་བའི་འདོད་པའོ།  །དེ་གཉིས་ ི་འདོད་པ་ནི།  ཟབ་མོ་གཏམ་ ི་

དོན་དམ་ལ་མ ན་ནོ།  །དེ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ བས་ །  བ གས་པ་བོན་ཅན་ ་བཞག་

ནས་བ གས་པ་འགེགས་པར་མ ན།  ང་བ་བོན་ཅན་ ་བཞག་ནས་བ གས་པར་འགེགས་

པར་མ ན་ཏེ།  ང་བ་བོན་ཅན་ ་བཞག་ནས་ ང་བ་འགེགས་པ་ལ་མ་མ ན་ཏེ།  རོལ་བ་ ེ་

མཆེད་ ི་ གས་ ིས་ ང་བ་བོན་ཅན་ལ་གཏན་ཚགས་གཅིག་དང་ ་ ལ་ ིས།  ཡང་དག་གི་

ོས་པ་བཅད་ནས་ གས་ལ་ ེ་མཆེད་ ་མ་ ན་ ་ཡོངས་ ་གཅོད་ཅིང་བ བ་པའོ།  །མཚན་

མ་ ན་ ལ་ཅིར་མི་ ང་ལ་གཉིས་ཏེ།  མཚན་མ་འགེགས་པ་དང་།  མཚན་མ་ གས་ ང་ངོ་།  ། 
མཚན་མ་ ན་ ལ་ཅིར་མི་གནས་ ི་གོ་བ་ནི།  ང་བ་ལ་རིགས་པས་ད ད་ན་ མ་པར་བཅད་

པ་ཙམ་ལ་ཐ་ ད་བཏགས་ཏེ།  ། ོས་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་ ་ ལ་བའི་ ིར་རོ།  །རིག་པའི་ངོ་ན་

ཡོངས་གཅོད་མི་གནས་ཏེ།  ཡོངས་ ་བཅད་ན་ཡང་དག་པར་འ ར་བའི་ ིར་རོ།  །དེ་ལ་མཚན་

མ་ གས་ ང་གིས་འདོད་པའི་དགག་ ་ལ་གཉིས་ཏེ།  ལམ་ ི་དགག་ ་དང་།  རིགས་པའི་

དགག་ འོ།  །དེ་ལ་ལམ་ ི་དགག་ ་ནི་ ད་འགལ་ ིས་འགེགས།  རིགས་པའི་དགག་ ་ནི་

དངོས་འགལ་ ིས་འགེགས་སོ།  །དེ་ལ་ ིར་ཁམས་ག མ་ན་གནས་པའི་ཤེས་ ་ཐམས་ཅད་ ོ་

བཏགས་པ་ཡིན་ལ།  ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ ོ་འདོགས་པ་ཡིན་ཏེ།  དེས་ན་ ོ་འདོགས་ཡིན་པས།  



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ན་དགག་ ་ཡིན་ནོ།  །ཡིན་པ་ལ་དེ་ ར་ ོགས་ན།  ོག་པས་ ོག་པ་འགེགས།  ོས་པས་ ོས་

པ་གཅོད།  བཟང་ ོག་གིས་ངན་ ོག་འགེགས་ཏེ།  དཔེར་ན་ ག་གིས་ ག་བ ས་པ་དང་

འ འོ།  །དེ་ལ་ལམ་དང་རིགས་པའི་དགག་ ་གཉིས་ ་ ང་ངོ་།  །དེ་ལ་ཐ་ ད་ནི་དགག་ ་

དང་།  དགག་ འི་རིགས་འགེགས་ ེད་དང་།  འགེགས་ ེད་ ི་རིགས་འགེགས་ ེད་གཉིས་སོ།  ། 
དེ་ལ་ ེ་མཆེད་དང་ཅིར་མི་གནས་གཉིས་ཀའི་ གས་ ིས།  མ་པར་གཅད་པ་ཙམ་ ི་དགག་ ་

གང་ཡིན་ཞེ་ན།  དོན་དམ་ཟབ་མོའི་བདེན་པ་ལ་དགག་ བ་གཉིས་ཀ་མེད་དེ།  བོན་ཉིད་ངོ་

ཤེས་པར་ ེད་པ་ཙམ་མོ།  ། ན་ ོབ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ བས་ ་ ང་བ་མི་འགེགས་པ་

དང་།  ཚད་མ་དེས་ མ་གཅོད་ཡོངས་གཅོད་གཉིས་ཀ་ ེད་དོ།  །དོན་དམ་གཏན་ལ་འབེབས་

པའི་ བས་ །  མ་པར་བཅད་པ་ཙམ་ལས་ཡོངས་ ་གཅོད་པ་མི་ ེད་དོ།  །མི་མ ན་པའི་ ་

ནི༑  མཚན་མ་ གས་ ང་གི་ གས་ ིས།  དོན་དམ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ བས་ །  དེའི་ 
ཚད་མས་ ང་བ་ ང་ཚད་ ང་མི་འགེགས།  ང་བ་ཡང་དག་གི་རང་བཞིན་ ་བ་ཙམ་ཡང་མི་

འགེགས།  ང་བ་ ་མ་ཙམ་ཡང་མི་འགེགས་པའོ།  །འོ་ན་གང་འགེགས་ཞེ་ན།  ང་བ་ལས་གོང་

བ ལ་པའི་བ ག་པའི་ ག་པའམ།  ང་པ་རིག་ངོར་ཡོད་པའམ།  ཡང་དག་ ་ཡོད་པ་དེ་

འགེགས་པས་སོ།  །དེས་ན་ཚད་མ་དངོས་ ིས་འགལ་བས་འགེགས་པའོ།  ། ང་བ་ཚད་མ་ ད་

འགལ་ ིས་འགེགས་ཏེ།  ལམ་ ི་དགག་ ་ཡིས་འགེགས་པའི་འདོད་པ་ནི།  ང་བ་ལ་གཅིག་

དང་ ་ ལ་ ི་རང་བཞིན་མེད་པར་གཏན་ལ་འབེབས་ཏེ།  རང་བཞིན་མེད་པར་གོ་བས་རང་

བཞིན་ ་འཛན་པའི་ ོ་ ོག  དེ་ལོག་པས་རང་ ་ལ་མི་ཆགས།  གཞན་ ་ལ་མི་ ང་།  དེ་གཉིས་

མེད་ ་ ོགས་པས་གཏི་ ག་མེད།  དེ་མེད་པས་ ག་ག མ་ ོག  དེ་ལོག་པས་འཁོར་བ་ ད་

ག མ་ ་མི་ ེ།  དེར་མ་ ེས་པས་མི་ ས་ངན་པ་མི་ཐོབ།  དེ་མ་ཐོབ་པས་མིག་ལ་སོགས་པའི་

དབང་པོ་ ་ངན་པ་ལོག  དེ་མ་ ང་བས་ མ་ཤེས་ངན་པ་མེད།  དེ་མེད་པས་ ང་བ་བ ་ཅག་

གེ་བ་འདི་གང་ལ་ ང་ ེ་མི་ ང་།  དེར་ མ་པར་མི་ ོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ ེ།  ཡེ་ཤེས་དེས་རིག་

ཤེས་ལ་སོགས་པ་ ན(ཐ་ ད་ ན་ཡེ་ཤསེ་ ་བ ེག)ཡེ་ཤེས་ཉིད་ ་བ ར་རོ། །   
མཚན་མ་འགེགས་པའི་ གས་ ིས།  དོན་དམ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ བས་ །  དེའི་

ཚད་མས་ ང་བ་ ང་ཚད་དང་།  ་མ་དང་།  ང་བ་ཡང་དག་ ་འདོད་པ་ལ་སོགས་པ་ ན་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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འགེགས་སོ།  །ཚད་མ་ཚད་མ་རང་གི་ངོ་ལ་ ོས་པར་སོང་བས།  ཚད་མ་རང་གིས་འགེགས་སོ།  ། 
ཚད་མ་དེས་ ང་མེད་དགག་ མ་བཅད་འབའ་ཞིག་ ེད་པ་ལས།  ཡོངས་གཅོད་མི་ ེད་དོ།  ། 
ཡང་མཚན་མ་འགེགས་པ་དང་ གས་ ང་གི་གོ་བ་ནི།  དཔེར་ན་ ང་དཀར་པོ་ལ་སེར་པོར་

འཛན་པའི་ཤེས་པ་དེ།  འ ལ་བའི་ ས་ན་སེར་པོར་ ང་ངམ་མི་ ང་ཞེ་ན།  ང་ཞེས་སོ།  །སེར་

པོར་ཡོད་དམ་མེད་ཅེ་ན་མེད་ཅེས་སོ།  །དེ་བཞིན་ ་རིག་པའི་ཤེས་པ་ལ་ ང་བ་ ང་ངམ་ཞེ་ན་

ང་ངོ་།  །ཡོད་དམ་ཞེ་ན་མེད་དོ།  ། གས་ ང་བ་ནི་རིག་པའི་ཤེས་པ་ལ་ ང་བ་ ང་ངམ་མི་

ང་ཞེ་ན།  ཡང་དག་ ་མི་ ང་ལ་ ་མར་ ང་ཞེས་ འོ།  །ཚད་མ་ལ་ ང་བ་ ང་མི་ ང་ལ་

ཡང་འཇོག་གོ  །བ བ་ འི་དོན་ལ་གཉིས་ཏེ།  རང་བཞིན་མེད་པའི་དོན་བ བ་དང་།  ཐ་ ད་

བ བ་པའོ།  །དེ་གཉིས་ ི་གོ་བ་ནི།  དོན་ ི་ ོ་འདོགས་དང་མ་འ ེལ་བ་འ ེལ་བར་ ེད་པ་

དོན་བ བ་པའོ།  །ཐ་ ད་ ི་ ོ་འདོགས་དང་མ་འ ེལ་བ་འ ེལ་བར་ ེད་པ་དོན་བ བ་པའོ།  ། 
དེ་ལ་ ོས་མེད་ ི་རང་བཞིན་མེད་པའི་དོན་བ བ་པ་ནི།  ོས་པ་འགེགས་ཏེ།  གཏན་ཚགས་

ཆེན་པོ་ ག་གིས་འགེགས་པ་ ེ།  ོས་པའི་ ་ལ་གནོད་པ་གཏོང་བ་ག ང་ ང་གཟེར་ཆེན་

དང་།  ེན་འ ེལ་ཆེན་པོ་དང་།  ོས་པ་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་གནོད་པ་གཏོང་བ་གཅིག་དང་ ་ ལ་

དང་།  འ ས་ ་ལ་གནོད་པ་གཏོང་པ་ཡོད་མེད་ ེ་བ་དགག་པའོ།  །དེ་ ར་དོན་དང་ཐ་ ད་

བ བ་པའོ།  །དོན་ བ་ན་ཐ་ ད་བ བ་ཅི་དགོས་ མ་ན།  ཐ་ ད་མ་ཐོགས་པའི་ ིར་ཏེ།  

གཅིག་དང་ ་མ་དང་ ལ་ཡང་རང་བཞིན་ཡདོ་དམ་ མ་པའི་ ་ོའདོགས་དེ་གཅདོ་པ་ ེ།  གཅིག་ 
དང་ ་མ་དང་ ལ་བའི་ ིར་རོ།  །རང་བཞིན་མེད་པའི་ཐ་ ད་བ བ་པའོ།  །དཔེར་ན་ ོ་ལ་

འ ག་ལ་འ ར་ ་ ན་ ོབ་ ང་ ད་པ་མིན་ནམ་ མ་པ་ལ།  མཚན་ཉིད་དེ་ག མ་དང་ ན་

པས་ ད་པ་ཡིན་ཞེས་ཐ་ ད་ངེས་པར་བ བ་པའོ།  །གཏན་ཚགས་ ི་དོན་ལ་གཉིས་ཏེ།  གཏན་

ཚགས་ ི་ ོགས་དང་།  བ་པ་བ བ་པའོ།  །དེ་ལ་གཅིག་དང་ ་ ལ་ ི་གཏན་ཚགས་ཅིས་ བ་

ཅེ་ན།  ེས་ ་དཔག་པས་འ བ་ ེ།  གཅིག་དང་ ལ་བ་ནི་རང་བཞིན་འགལ་བ་དམིགས་པས་

འ བ་ལ།  ་མ་དང་ ལ་བའི་གཏན་ཚགས་ནི་ བ་ ེད་མ་དམིགས་པས་བ བ་པའོ།  །དེ་ལ་

གཅིག་དང་ ་མ་དང་ ལ་བར་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན།  ང་བ་ཉམས་ ་ ོང་བ་འདི་བོན་ཅན།  ཡང་

དག་པའི་གཅིག་ ་མེད་དེ།  ཆ་ ་མར་དམིགས་པའི་ ིར་རོ།  ། ས་པ་ལ།  ིར་ བ་ ེད་ ི་ ོ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ནས་ བ་ ་དགག་ ་བ བ་པ་ལ།  བ་ ་ ་མའི་ ོ་ནས་ བ་ ེད་གཅིག་དགག་ ་མི་བ བ་

པོ་ཞེ་ན།  གཅིག་དང་ ་མ་ལ་ བ་ ་ བ་ ེད་ཡིན་པའི་ ་དང་།  མ་ཡིན་པའི་ ་གཅིག་ཡོད་

དེ༑  ༑ཡིན་པའི་ ་ནི་ ང་ གས་ ི་གཅིག་དང་ ་མ་ བ་ ་ བ་ ེད་ཡིན་ཏེ།  ང་ གས་ ི་

གཅིག་ལོག་ན།  ང་ གས་ ི་ ་མ་ཡང་ ོག  ཡང་དག་པའི་གཅིག་དང་ ་མ་ བ་ ་ བ་ ེད་

ཡིན་ཏེ།  ེས་ ་འ ོ་ ོག་ངེས་པའི་ ིར་རོ།  །དེའི་ ོ་ནས་མི་འགེགས་སོ།  ། བ་ ་ བ་ ེད་མ་

ཡིན་པའི་ ་ནི།  ཡང་དག་པའི་གཅིག་དང་ ང་ གས་ ི་ ་མ་ བ་ ་ བ་ ེད་མ་ཡིན་ཏེ་འགལ་ 
ལོ༑  ༑ཡང་དག་པའི་གཅིག་ལོག་ ང་ ང་ གས་ ི་ ་མ་མི་ ོག་གོ  ། ང་ གས་ ི་གཅིག་དང་

ཡང་དག་པའི་ ་མ་ བ་ ་ བ་ ེད་མ་ཡིན་ཏེ།  ང་ གས་ ི་གཅིག་ལོག་ ང་ཡང་དག་པའི་

་མ་མི་ ོག་ ེ་འགལ་ལོ།  །དེས་ན་ ང་ གས་ ི་གཅིག་གིས་ཡང་དག་པའི་ ་མ་མི་ཁེགས་

སོ༑  ༑ ང་ གས་ ི་ ་མས་ཡང་དག་གི་གཅིག་དགག་གོ  །ཡང་ཆ་མེད་ ི་གཅིག་དང་ ་མ་

དང་ ལ་པ་མངོན་ མ་ ིས་ བ།  ང་ གས་ ི་གཅིག་དང་ ་མ་དང་ ལ་བ་ནི།  ེས་དཔག་

གིས་ བ་བོ།  ། བ་པ་ཅིས་འ བ་ཅེ་ན།  ོག་པ་ལ་མངོན་ མ་ ིས་ བ་ ེ།  ེས་ ་འ ་ོབའི་

བ་པ་ནི།  ཡང་དག་པའི་གཅིག་དང་ ་མ་དང་ ལ་བ་ བ་ །  ཡང་དག་པའི་རང་བཞིན་

མེད་པ་ བ་ ེད་དེ།  རང་བཞིན་མེད་པ་ལོག་ན་གཅིག་དང་ ་མ་དང་ ལ་བ་ ོག་གོ  །དེ་ལས་

ོག་པ་ཡང་དག་པའི་གཅིག་དང་ ་མ་ བ་ ེད།  ཡང་དག་པའི་རང་བཞིན་ བ་ །  ཡང་དག་

པའི་གཅིག་དང་ ་མ་ལོག་ན་རང་བཞིན་ ོག་གོ  །དཔེར་ན་མེ་དང་ ་བ་ ་ འམ།  མངོན་

མ་ མ་པ་ ་ ་བ བ་བོ།  །དཔེའི་དོན་ལ་གཉིས་ཏེ།  གཞན་ ི་འདོད་པ་དགག་པ་དང་།  

རང་གི་ག ང་ གས་བ བ་པའོ།  །དེ་ལ་དང་པོ་རང་ ོགས་གཤནེ་རབ་ ི་ཐེག་པ་བ་ན་རེ།  འ ང་ 
བ་དང་དེ་ལས་ ར་པའི་ག གས།  གདམས་པ་གཅིག་ཡོད་དེ། (དམ་བཅའ།) ག གས་བ ན་ཡིན་

་བའི་དཔེ་མ་ བ་བོ་ཞེས་ཟེར་རོ།  །དེ་དགག་ ེད་ ི་ཚད་མ་ནི།  མེ་ལོང་གི་ནང་ན་ ང་བའི་

ག གས་འདི་བོན་ཅན།  འ ང་བ་དང་དེ་ལས་ ར་པའི་ག གས་གདམས་པ་གཅིག་མ་ཡིན་ཏེ།  

ག གས་ཅན་ཐོགས་པ་དང་བཅས་པ་གཉིས་འ ག་པ་གཅིག་ ་འགལ་བའི་ ིར་རོ།  །གཞན་ཡང་ 
་ ེགས་གཞོན་ ་དབང་པོ་ན་རེ།  ད་འདི་ཉིད་ཕ་གིར་སོང་བ་མ་ཡིན་ཏེ།  (དམ་བཅའ།)  

ག གས་བ ན་ཡིན་ ་བའི་དཔེ་མ་ བ་བོ་ཞེས་ཟེར་རོ།  །དེ་འགེགས་ ེད་ནི།  མེ་ལོང་ནང་ན་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ང་བའི་ག གས་བ ན་བོན་ཅན།  ད་འདི་ཉིད་ཕ་གིར་སོང་བ་མ་ཡིན་ཏེ།  ཕན་ ན་ མ་པ་

འགལ་བའི་ ིར་རོ།  །གཞན་ཡང་ གས་ ེ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་བ་ན་རེ།  དཔེ་མི་ བ་ ེ།  རང་

གི་སེམས་ཉིད་ག གས་བ ན་ ་ ང་བ་ཡིན་ཟེར་རོ།  །དེ་འགེགས་ ེད་ནི་ག ང་ ང་གཟེར་

ཆེན་ ི་ བས་ ་འཆད་པར་འ ར་རོ།  །དེས་ན་རང་གི་འདོད་པ་ག གས་བ ན་ ་བ བ་པའོ།  ། 
དེ་ནི་དོན་ ་ ད་པར་ མ་པར་བཞག་པའོ། ། 

ད་ནི་ ོས་པ་དང་ ལ་བ་རང་བཞིན་མེད་པའི་དོན།  ེ་འགག་གི་ ོང་བ།  མཚན་མ་

ལས་ ོལ་བའི་དོན་ཡང་དག་པ་དེ།  བ་པར་ ེད་པའི་གཏན་ཚགས་ཆེན་པོ་ མས་བཀོད་དེ།  

ག ང་ ང་གཟེར་ཆེན་ ི་ཚད་མ་འགོད་པ་ནི།  ང་བ་ཉམས་ ་ ོང་བའམ་དེར་འཛན་ ི་ཤེས་

པ་བོན་ཅན།  ཡང་དག་པའི་ ་འ ས་ ་མེད་དེ།  རང་ལས་ ེ་བ་ལ་སོགས་ ེ་བ་ ་བཞི་དང་

ལ་བའི་ ིར་རོ།  །དཔེར་ན་རི་བོང་གི་ ་བཞིན་ནོ།  །གཏན་ཚགས་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་ ་

འ ས་དེ་རང་ལས་ ེའམ།  གཞན་ལས་ ེའམ།  གཉིས་ཀ་ལས་ ེའམ།  ་མེད་པ་ལས་ ེ།  གལ་

ཏེ་རང་ལས་ ེའོ་ཞེ་ན།  རང་ བ་པ་ལས་ ེའམ།  མ་ བ་པ་ལས་ ེ།  རང་མ་ བ་པ་ལས་ ེ་ཞེ་

ན༑  རི་བོང་གི་ ་ལས་ ེ་བར་འ ར་ཏེ།  མ་ བ་པ་ལས་ ང་ ེ་བའི་ ིར་རོ།  །འདོད་ན་མངོན་

མ་ ིས་བསལ་ལོ།  །རང་ བ་པ་ལས་ ེའོ་ཞེ་ན།  ེ་བ་ལས་ ག་པར་མེད་པར་འ ར་ཏེ། (ཅིའི་

ིར་ན།) རང་ བ་པ་ལས་ ང་ ེ་དགོས་པའི་ ིར། (འདོད་ན་བསལ་ལོ།) ཡང་རང་ བ་པ་བོན་ཅན།  

་འ ས་ ་མི་འཐད་དེ། (དམ་བཅའ།) ་འ ས་ ི་མཚན་ཉིད་དང་མི་ ན་པའི་ ིར་རོ།  །གལ་

ཏེ་ ོ་ ར་བ་ལས་ ེའོ་ཞེ་ན།  ོ་ ར་བ་བོན་ཅན།  ་འ ས་ ་མི་འཐད་དེ།  ་འ ས་ ི་

མཚན་ཉིད་དང་མི་ ན་པའི་ ིར་རོ།  །གལ་ཏེ་ ན་ནོ་ཞེ་ན།  མ་ཡིན་ཏེ།  དེ་ ་ ེན་ལ་ ེན་

དགོས་སམ་མི་དགོས།  གལ་ཏེ་མི་དགོས་ན་རང་ལས་ ེ་བ་ཉམས་སོ།  །དགོས་ན་ཡང་ན་ ས་

གཅིག་ ་ ེ་བར་འ ར་ལ།  ཡང་གཏན་མི་ ེ་བར་འ ར་ཏེ།  ོ་ ར་པ་ལས་ ེ་བའི་ ིར་

རོ༑  ༑གཞན་ལས་ ེའོ་ཞེ་ན།  གཞན་ ག་པ་ལས་ ེའམ།  མི་ ག་པ་ལས་ ེ།  ག་པ་ལས་ ེ་ཞེ་

ན༑  ག་པ་བོན་ཅན།  ཡང་དག་པའི་དངོས་པོ་མེད་དེ།  དོན་ ེད་ ས་པས་ ོང་པའི་ ིར་རོ།  ། 
དཔེར་ན་མོ་གཤམ་ ི་ ་བཞིན་ནོ།  །གཏན་ཚགས་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན།  རིམ་ ིས་དོན་ ེད་དམ།  

གཅིག་ཆར་དོན་ ེད།  རིམ་ ིས་དོན་ ེད་ན།  ག་པའི་མཚན་ཉིད་ཉམས་ཤིང་མི་ ག་པར་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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འ ར་ཏེ།  རེས་འགའ་བར་སོང་བའི་ ིར་རོ།  །གཅིག་ཆར་དོན་ ེད་ན།  སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ས་གཅིག་ལ་ ེ་ཤི་ ེད་པའམ།  ་ ང་གི་ ས་ ་ ན་པོར་སོང་བར་འ ར་ཏེ།  གཅིག་ཆར་

དོན་ ེད་པའི་ ིར་རོ། ( བ་པ་མ་ བ་ན་མངནོ་ མ་ ིས་བསལ།  ཡང་རི་བོང་ག་ི ས་མགོ་ཅན་ ེ།) །མི་

ག་པ་ལས་ ེ་ཞེ་ན།  འདས་པ་ལས་ ེའམ།  མ་འོངས་པ་ལས་ ེའམ།  ད་ ་བ་ལས་ ེ།  འདས་

པ་ལས་ ེ་ཞེ་ན།  མ་ཡིན་ཏེ།  འདས་པ་བོན་ཅན།  ་འ ས་ ་མི་འཐད་དེ། (དམ་བཅའ།) ་ ནེ་

ིས་ ་བ་ ས་ཟིན་པའི་ ིར་རོ།  །མ་འོངས་པ་ལས་མི་ ེ་ ེ།  རང་གི་ངོ་བོ་མ་ཐོབ་པའི་ ིར་

རོ༑  ༑ད་ ་བ་ལས་ ེའོ་ཞེ་ན།  ས་མཉམ་པོ་ལས་ ེའམ།  ས་ཐ་དད་པ་ལས་ ེ།  ས་མཉམ་

པོ་ལས་ ེའོ་ཞེ་ན།  རང་གི་ངོ་བོ་ བ་པ་ ས་མཉམ་ལས་ ེའམ།  མ་ བ་པ་ ས་མཉམ་ལས་ ེ།  

རང་གི་ངོ་བོ་ བ་པ་ ས་མཉམ་ལས་ ་འ ས་ ་མི་འཐད་དེ། (དམ་བཅའ།  གཏན་ཚགས།) ཕན་

གདག་ ་འདོགས་ ེད་མེད་པའི་ ིར་རོ།  །དཔེར་ན་ ་ ་གཡས་གཡོན་བཞིན་ནོ།  །རང་གི་ངོ་

བོ་མ་ བ་པ་ ས་མཉམ་ལ་ཡང་ ་འ ས་ ་མི་འཐད་དེ། (དམ་བཅའ།) རང་ག་ིངོ་བོ་མ་ཐོབ་པའི་

ིར་རོ།  །དཔེར་ན་རི་བོང་གི་ ་དང་།  མོ་གཤམ་ ི་ ་བཞིན་ནོ།  ། ས་ཐ་དད་པ་ལས་ ེ་ ེ།  

རང་ལས་གཞན་པ་དེ་ཡང་མི་ ག་པ།  དེ་ཡང་མ་ཞིག་པའི་ ་ ར་བསགས་པ་ལས།  ཤེས་པ་

དོན་དམ་ ི་བསགས་པ་ ེའོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་བར་ ་ཆོད་པ་ལས་ ེའམ།  མ་ཆོད་པ་ལས་ ེ།  གལ་

ཏེ་བར་ ་མ་ཆོད་པ་ལས་ ེའོ་ཞེ་ན།  ས་མཉམ་ ་འ ར་རོ།  །བར་ ་ཆོད་པ་ལས་ ེ་ན།  

གཞན་ ས་ ིས་བར་ ་ཆོད་པ་ལས་ ེའམ།  རང་ ས་ ིས་བར་ ་ཆོད་པ་ལས་ ེ།  གལ་ཏེ་

གཞན་ ས་ ིས་བར་ ་ཆོད་པ་ལས་ ེའོ་ཞེ་ན།  འདས་པ་ལས་ ེ་བར་འ ར་ཏེ།  ་མ་དང་ ི་

མའི་བར་ ་ ད་ཅིག་མ་གཅིག་ལ་གཞན་གཅིག་གིས་ཆོད་པའི་ ིར་རོ།  །གལ་ཏེ་རང་ ས་ ིས་

བར་ ་ཆོད་པ་ལས་ ེའོ་ཞེ་ན།  རང་ ས་ ོགས་ ི་ ོགས་གཅིག་གིས་ཆོད་དམ།  རང་ ས་

ོགས་ ི་ ོགས་མཐའ་དག་གིས་ཆོད།  ོགས་མཐའ་དག་གིས་ཆོད་ན།  འདས་པ་ལས་ ེ་བར་

འ ར་ཏེ།  ོགས་མཐའ་དག་གིས་ཆོད་པའི་ ིར་རོ།  །རང་ ས་ ོགས་ ི་ ོགས་མཐའ་དག་

གིས་ཆོད་ ང་།  འདས་པ་ལས་ ེ་བར་མི་འ ར་ཏེ།  བ་པ་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་ ་ ེགས་

པའི་དོན་ ེད་ ས་པས་ ོང་ཡང་།  ཡང་དག་པའི་དངོས་པོར་ཡོད་པ་ཡང་བདེན་ ིས་མགོ་བ ེ།  

ཞེས་ འོ།  །རང་ ས་ ོགས་གཅིག་གིས་ཆོད་ན།  ་མ་ལ་ཡང་ཆོད་པ་དང་མ་ཆོད་པ་གཉིས།  



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ཤེས་པ་ ི་མ་ལ་ཡང་གཉིས་འ ང་བས།  ད་ཅིག་མ་ཆ་ཤས་དང་བཅས་པར་འ ར་རོ།  །གལ་

ཏེ་གཉིས་ཀ་ལས་ ེའོ་ཞེ་ན།  མ་ཡིན་ཏེ།  རང་གཞན་གཉིས་ཀ་ལས་ ེ་བ་ཁེགས་ཙམ་ན།  དེ་

གཉིས་ཀ་ལས་བ ེན་ནས་ ེ་བ་མི་འཐད་པར་འ ར་རོ།  །དེས་ན་ ེ་ ག་ ོག་ན་ ི་ ོག་གོ  ། 
གལ་ཏེ་ ་མེད་པ་ལས་ ེ་ ེ།  ་ ེགས་ ང་འཕེན་པ་ན་རེ།  ན་མ་ མ་པ་ལ་ ་མེད་དེ་ མ་

པར་ ང་།  དེ་བཞིན་ ་ཚར་མའི་ ེ་མོ་ ོ་བ་དང་།  ་ འི་ ོ་ལ་བ ་བའི་ ་མེད་དེ་བ ་བར་

ང་།  དེ་བཞིན་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ ་མེད་པ་ལས་ ང་ངོ་ཞ་ེན།  དོན་དམ་པའི་དབང་ ་

ས་ནས་ཟེར་རམ།  ན་ ོབ་ ི་དབང་ ་ ས་ནས་ཟེར།  དང་པོ་ ར་ན།  ན་མ་ལ་སོགས་པ་

དཔེའི་དངོས་པོ་རང་མེད་པ་ །  ་མེད་པ་ལས་ ེ་བ་ཅི་ལ་ ིད་དེ་མི་འཐད་དོ།  །གཉིས་པ་

ར་ན།  དཔེར་མ་ བ་ ེ།  ཚར་མ་དང་ ན་མ་རང་རེའི་ ་ལ་ ེན་ནས་ ེའོ།  །དེས་ན་ ་

འ ས་ལ་ ེ་བ་ ་བཞིས་ བ།  ེ་བ་ ་བཞི་ལོག་ན་ཡང་དག་པའི་ ་འ ས་ ོག་གོ  །དཔེར་ན་

མེ་ལོག་ན་ ་བ་ ོག་པའམ།  ཤིང་ཙམ་ལོག་ན་ཤ་པ་ ོག་པ་བཞིན་ནོ།  ། ་བཞི་ ེ་འགོག་གི་

གཏན་ཚགས་དགོད་པ་ནི།  ི་དང་ནང་ན་གནས་པའི་ ལ་སེམས་བོན་ཅན།  ཡང་དག་པའི་ ་

འ ས་ ་མེད་དེ། (དམ་བཅའ།) ེ་བ་ ་བཞི་དང་ ལ་བའི་ ིར་རོ།  །དཔེར་ན་མོ་གཤམ་ ི་ ་

བཞིན་ནོ།  །གཏན་ཚགས་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་ ་ ་མས་འ ས་ ་ ་མ་བ ེད་དམ།  ་

གཅིག་གིས་འ ས་ ་གཅིག་བ ེད་དམ།  ་ ་མས་འ ས་ ་གཅིག་བ ེད་དམ།  ་གཅིག་གིས་

འ ས་ ་ ་མ་བ ེད།  གལ་ཏེ་ ་ ་མས་འ ས་ ་གཅིག་བ ེད་དེ།  ་མ་ནི་ ་ ེན་བཞིས་

མིག་གི་ མ་ཤེས་གཅིག་བ ེད་དོ་ཞེ་ན།  མ་ཡིན་ཏེ།  ་མས་གཅིག་བ ེད་པ་བོན་ཅན།  ་

འ ས་ ་མི་འཐད་དེ།  ེས་ ་འ ོ་ ོག་མ་ངེས་པའི་ ིར་རོ།  ། ་གཅིག་གིས་འ ས་ ་ ་མ་

བ ེད་དེ།  ་གཅིག་ནི་མིག་གི་དབང་པོ།  འ ས་ ་ ་མ་ནི་དབང་པོའི་རིགས་འ །  དེའི་ མ་

ཤེས་བ ེད་དོ་ཞེ་ན།  དེ་ཡང་ ེས་ ་འ ོ་ ོག་མེད་པའི་ ིར་ ་འ ས་ ་མི་འཐད་དོ།  ། ་ ་

མས་འ ས་ ་ ་མ་བ ེད་དེ།  མིག་དང་།  ག གས་དང་།  མ་པ་དང་།  ཡིད་ལ་ ེད་པ་བཞིས།  

མིག་གིས་ག གས་ལ་འཛན་ ས་ ་བ ེད།  ག གས་ ིས་ མ་པ་ཅི་འ ་བར་བ ེད།  མ་པས་

ཡིད་ལ་ ེད་པར་བ ེད།  ཡིད་ལ་ ེད་པས།  རིགས་འ ར་བ ེད།  ཅེ་ན།  མི་འཐད་དེ།  ་ ་མ་

འཚགས་ ིས་འ ས་ ་རེ་རེ་བ ེད་དམ།  ་ངོ་ ལ་རེས་འ ས་ ་ངོ་ ལ་རེ་བ ེད།  འཚགས་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ནས་བ ེད་ན་ ་མས་གཅིག་བ ེད་པའི་ ་ ་འ ར་ལ།  ངོ་ ལ་རེས་བ ེད་ན་གཅིག་གིས་

གཅིག་བ ེད་པའི་ ་ ་འ ར་རོ།  །གལ་ཏེ་གཅིག་གིས་འ ས་ ་གཅིག་བ ེད་དོ།  །ཞེ་ན།  ་

གཅིག་པོ་དེ་ ག་པ་གཅིག་གམ།  མི་ ག་པ་གཅིག་གིས་བ ེད།  གལ་ཏེ་ ག་པས་བ ེད་དོ།  །ཞེ་

ན༑  མ་ཡིན་ཏེ།  རིམ་དང་གཅིག་ཆར་ ིས་དོན་ ེད་ ས་པའི་ ོང་པས་ ག་པ་མེད།  གཞི་དེ་

མེད་ཙམ་ན་དེས་བ ེད་པའི་འ ས་ ་མེད་དོ།  །མི་ ག་པ་ལས་བ ེད་དོ་ཞེ་ན།  མི་འཐད་པ་

ག ང་ ང་གཟརེ་ཆེན་ ི་ བས་ ་བཤད་དོ།  །གཞན་ཡང་ ་གཅིག་ ེ།  དབང་པོས་འ ས་ ་

གཅིག་བ ེད་པའི་ ས་ །  དབང་པོས་རིགས་འ ར་བ ེད་དམ།  མ་ཤེས་བ ེད།  རིགས་

འ ར་བ ེད་དོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་ ད་ཅིག་གཉིས་པ་ལ་འ ོ་བ་ཐམས་ཅད་འོན་ལོང་ ན་ཆད་པར་

འ ར་ཏེ།  དེ་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།  དབང་པོ་རིགས་འ ར་བ ེད་པའི་ ིར་རོ།  ། མ་ཤེས་བ ེད་དེ་

དབང་པོའི་རིགས་འ ་མི་བ ེད་དོ་ཞེ་ན།  ཤེས་པ་ ན་ཆད་ ་འ ར་རོ།  །དེས་ན་དངོས་པོ་ལ་

་འ ས་ ིས་ བ།  ་འ ས་ལ་གཅིག་དང་ ་མས་ བ།  མ ན་པའི་ ་འ ས་གཉིས།  མི་

མ ན་པའི་ ་འ ས་གཉིས་ཏེ།  ་བཞི་དང་ ལ་བས་ཡང་དག་པའི་ ་འ ས་ ོག  ། ེན་

འ ེལ་ཆེན་པོའི་གཏན་ཚགས་དགོད་པ་ནི།  ང་བ་ཉམས་ ་ ོང་བ་འདི་དག་བོན་ཅན།  ཡང་

དག་པའི་ ་འ ས་ ་རང་བཞིན་མེད་དེ།  དམ་བཅའ།  རེས་ཤིག་པའི་ ེན་འ ེལ་ ་ ང་བའི་

ིར་རོ།  །དཔེར་ན་མར་མེ་བཞིན་ནོ།  །གཏན་ཚགས་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་ཡང་དག་ ་ཡོད་

དམ།  ཡོད་ན་གཅིག་ ་ཡོད་དམ་ ་མར་ཡོད།  ཡང་ན་ ེས་ནས་ཡོད་དམ།  མ་ ེས་པར་ཡོད།  

ས་པས་འ བ་བོ།  །མ ན་པའི་ ོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པས་འགལ་བའི་ ོན་མེད་ལ།  མི་མ ན་

པའི་ ོགས་ལ་མ་ བ་པས།  མ་ངེས་པའི་ ོན་མེད་དོ། ། 
དེས་ན་ཡང་དག་པའི་ ་འ ས་ཡོད་ན།  རེས་ཤིག་པའི་ ེན་འ ེལ་ ་ ང་ ་མི་བ བ།  

རེས་ཤིག་ ་ ང་ན་ཡང་དག་ཡིན་ ་མི་འདོད་དོ།  །གལ་ཏེ་འདོད་དོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་ ག་པ་དང་

མི་ ག་པ་ཡང་མི་འགལ་ཞེས་ འོ།  །གལ་ཏེ་ ེན་འ ེལ་ནི་དངོས་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་ལ།  དངོས་

མེད་རང་བཞིན་མེད་པ་དང་ ེན་འ ེལ་འགལ་ལོ་ཞེ་ན།  དངོས་པོ་ཡོད་པ་ལ་འགལ་ལམ།  མེད་

པ་ལ་འགལ།  དངོས་པོ་ཡོད་པ་དང་ ེན་འ ེལ་ ་ ང་བ་མི་འགལ་ཏེ།  འགལ་བ་མ་ བ་པས་

སོ༑  ༑མེད་པ་ལ་ ེན་འ ེལ་མི་འགལ་ཏེ།  མེད་པ་ལ་ ེན་འ ེལ་མི་ ང་བས་སོ།  །ཡོད་པ་ ེ་བ་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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དགག་པ་དང་།  མེད་པ་ ེ་བ་དགག་པ་ནི།  དེ་ལ་འ ས་ ་གཅིག་བ ེད་པའི་ ས་ ་ཡོད་པ་

ེའམ་མེད་པ་ ེ།  མེད་པ་ ེ་ན་འ ས་ ་ཡོད་པ་འདི་བོན་ཅན།  མེད་པའི་བོན་དང་མི་ ན་ཏེ།  

ཕན་ ན་ མ་པ་འགལ་བའི་ ིར།  དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ལ་ག གས་ཅན་མི་ ན་པ་བཞིན་ནོ།  ། 
གལ་ཏེ་ཡོད་པ་ ེའོ་ཞེ་ན།  ཡོད་པ་འདི་བོན་ཅན་ ་འ ས་ ་མི་འཐད(དམ་བཅའ)དེ།  ་འ ས་

གཞན་ ིས་ ད་པར་ ་ ས་བའི་ ིར་རོ།  །དེས་ན་འ ས་ ་ཡོད་ ་མི་འདོད་དོ།  །གཅིག་དང་

་ ལ་ ི་གཏན་ཚགས་འགོད་པ་ནི།  ང་བ་ཉམས་ ་ ོང་བ་བོན་ཅན།  དངོས་པོ་ཡང་དག་

པར( ་བ་ཟབ་མ)ོམེད་དེ། (དམ་བཅའ།) ཡང་དག་གི་གཅིག་དང་ ་མ་ ལ་པའི་ ིར་རོ།  །དཔེར་ན་

ག གས་བ ན་བཞིན་ནོ།  །གཏན་ཚགས་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་ཡང་དག་པའི་གཅིག་ ་ཡོད་

དམ།  ་མར་ཡོད།  གལ་ཏེ་གཅིག་ ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན།  ང་བ་ཉམས་ ་ ོང་བ་བོན་ཅན། ཡང་

དག་པའི་གཅིག་ ་མེད་དེ། (དམ་བཅའ།) ཆ་ ་མར་དམིགས་པའི་ ིར་རོ།  །དཔེར་ན་ ར་མ་

བཞིན་ནོ།  །གཏན་ཚགས་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན།  འོ་ན( ེང་འོག་ལ་སོགས) ོགས་ཆ་ ག་གི་ ་བ་གཅིག་

པོ་ལ་འ ར་རམ་མ་འ ར།  (ད ས་ ི་ཅིག་ཆར་ །  ད ས་ ི་ ་བ་གཅིག་པོ་ལ་འ ར་རམ་མ་འ ར།) 

འ ར་ན་ཆ་ ག་ ་འ ར་ཏེ།  ོགས་ཆ་ ག་གིས་འ ར་བའི་ ིར་རོ།  །གལ་ཏེ་ ོགས་ཆ་ ག་

གིས་མ་འ ར་ཏེ།  ཐམས་ཅད་ད ས་ ( ག་པོ་ཐམས་ཅད་དེ་ལ༴)ཐིམ་མོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་གོང་ ་

ཐམས་ཅད་ ལ་ ་མོའ(ིའ ས་པ་རག་པ༴)ཚད་ཙམ་ ་འ ར་ཏེ། (འདོད་ན་མངནོ་ མ་བསལ།) ཐམས་

ཅད་ད ས་ ི་དངོས་པོ་དེ་ལ་ཐིམ་པའི་ ིར་རོ།  །གལ་ཏེ་ ི་རོལ་ ི་དངོས་པོ་ ་མར་ཡོད་དོ་ཞེ་

ན༑  ་མ་འདི་བོན་ཅན།  ཡང་དག་པའི( བ་ དེ་ལགོ་པས) ་མར་མེད་དེ།  ཡང་དག་པའ(ི བ་ ་

ོག)གཅིག་མ་ དེ་པའི་ ིར་རོ།  །དེས་ན་ཡང་དག་པའི་གཅིག་དང་ ་མ་དང་ ལ་བའི་གཏན་

ཚགས(དཔེར་ན་ ོགས་འདིར་ཤིང་ཙམ་ལོག་ན་ཤ་པ་མི་ ོག་པའི་ཐབས་མེད)འ བ་བོ།  །དེ་ བ་པས་ ི་

རོལ་དོན་ ི་དངོས་པོ(གཅིག་དང་ ་མ་དང་ ལ་བའི༴)ཡང་དག་པར་མེད་དེ།  །གཅིག་དང་ ་མ་

དང་ ལ་ཡང་ ི་རོལ་ ི་དོན་ཡང་དག་པར་ཡོད་ན་ཅི་ ོ་ ེ་ བ་པ་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན།  གཅིག་

དང་ ་མ་དང་ ལ་བའི་རི་བོང་གི་ ་ཡང་ཡོད་ འོ།  །དེ་ ར་ ོས་པ་ཐམས་ཅད་ཆོད་པའི་

དོན་ནི་ ་བ་ཞེས་ འོ།  །བ ང་བའི་དམ་ཚག་ནི།  ས་ ི་ ོ་ནས་ ིག་པ་མི་ ེད་པ་དང་།  ངག་

གི་ ོ་ནས་འ ལ་བ་མི་ ་བ་དང་།  ཡིད་ ི་ ོ་ནས་མངན་སེམས་མི་གཏོང་བ་དང་།  ས་ངག་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ཡིད་ ིས་ལས་ མ་པ་ག མ་ ས་བཟང་པོ་ལ( ་ ག་ ོག་འདོན་ཉ་ ོང་ ོག་ ེ)བ ང་བའོ།  ། ོམ་

པའི་རིམ་པ་ནི།  དེ་ ར་བོན་ཐམས་ཅད་ལ་ ོས་པ་ཆོད་ནས་རང་བཞིན་མེད་པས།  ག ང་ཆ་

ཅིར་ཡང་མ་ བ་པས་འཛན་ཆ་ཅིར་ཡང་མི་ ོག་ ེ།  མ་པར་མི་ ོག་པ་ནམ་མཁའ་ ར་གནས་ 
པ་དེ་ལ།  ོལ་བ་ ོད་ལ་བོན་ཇི་བཞིན་པའི་དོན་ལ་ ོ་དེ་བཞིན་པར་བཞག་ ེ།  ཅིར་ཡང་མི་

ོག་པའི་དོན་ལ་རིག་པ་མ་གཡོས་པར་ཡེངས་པ་མེད་པར་གསལ་བར་གནས་པར་ འོ།  །དེ་

ཡང་མི་སེམས་སོ་ མ་ན་ཡང་ ོག་པ་ཡིན་པས།  དེ་ཉིད་ ་མི་དམིགས་པར་གནས་པར་ འོ།  ། 
འོ་ན་དེ་ ར་མཉམ་པ་ལ་བཞག་པའ་ི ས་ ་རང་ ང་ངམ་མི་ ང་།  ང་ན་རང་རིག་གི་དངོས་

པོར་འ ར་ཏེ།  རང་ ང་བའི་ ིར་རོ།  །མི་ ང་ན་ཤེས་པར་མི་འ ར་ཏེ།  མི་ ང་བའི་ ིར་རོ་

ཞེ་ན།  ཤེས་པའི་དངོས་པོ་གཅིག་ལ་རང་ ང་ལ།  ོམ་པའི་མཚན་མ་ནས་རང་ ་ཡང་མི་ ང་

ངོ་༑  ༑ ོས་པ་བཅད་པ་ཙམ་ལ་གནས་པ་དེ་ཁོ་ན་ ོམ་པ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ།  ། བ་པའི་ཐབས་ནི།  

་མེད་ མ་པ་བ ་ ོད་པའི་འ ས་ ་ས་བ ་རིམ་ ིས་བ ོད་དེ།  ིན་པ་ལ་ མ་པ་ག མ་ ེ།  

ཟང་ཟིང་དང་(གཏོང་བ་ཆེན་པ)ོ བས་དང་( ེན་དང་བར་ཆད)བོན་ ི་ ིན་པའོ། ( ོང་དོན་རང་གི) །དེ་ 
ག མ་ ོད་པས་ས་དང་པོ་རབ་ ་དགའ་བ་ནོན་པའོ།  ། ལ་ ིམས་ལ་ མ་པ་ག མ་ ེ།  ོམ་

པ་དང་(མཐོང་བའི་བོན་ལ་སེམས་གནས་པ་དང་)དགེ་བ་བོན་ ད་པ་དང་( ལ་སེམས་ ད་ན་མེད་པར་བོན་ 

བ བ)སེམས་ཅན་དོན་ ེད་པའི་ ལ་ ིམས( མས་དང་ ིང་ ེ)སོ།  །དེ་ག མ་ ད་པས་ས་གཉིས་

པ་ ི་མ་མེད་པའི་ས་ནོན་པའོ།  །བཟོད་པ་ལ་ མ་པ་ག མ་ ེ།  ག་བ ལ་དང་ ་ལེན་པ་དང་

(འདདོ་པ་མདེ་པ་ཐར་པའ་ི རི་དཔག་ ་མདེ་པ)། གཞན་ ི་གནོད་པ་ལ(གནོད་པར་ ས་ན་དེས་མ་ངསེ་པར་

རང་གིས་ངསེ་པ)ཅི་མི་ མ་པ་དང་།  བོན་ལ(རང་དང་ འིི་མཚན་ཉདི་བ གས་ནས་འ ས་ ་དང་ ལ་ ད་

པར་ཅན་ཡོངས་ ་ ས་པའ)ོངེས་པར་སེམས་པའི་བཟོད་པའོ།  །དེ་ག མ་ ོད་པས་ས་ག མ་པ་འོད་

་འ ོ་བ་ནོན་པའོ།  །བ ོན་འ ས་ལ་ མ་པ་ག མ་ ེ།  གོ་ཆ་དང་(སེམས་ཅན་ ་ིདནོ་དཔག་ ་

མེད་པའ)ི ོར་བ་དང་(ཕ་རལོ་ ་ ནི་པ་གཞན)།  ཡོངས་ (བ ལ་པ་ ངས་མདེ་པ་ག མ་ ་མ་ིདགེ་བ་དང་

མ་འ ེལ་བ)མཐར་ ིན་པའི་བ ོན་འ ས་སོ།  །དེ་ག མ་ ོད་པས་ས་བཞི་བ་འོད་ ན་འབར་བ་

ནོན་པའོ།  །བསམ་གཏན་ལ་ མ་པ་ག མ་ ེ།  ཡོན་ཏན་མངོན་པར་བ བ་པ(འ ས་ ་ཉདི་དང་) 

མི་གཡོ་བ་དང་། (ཚད་མེད་གཞན་ ི།) དབང་འ ོར་བ་ཅན་ ི(སེམས་དཔའི་ ་འ ལ)བསམ་གཏན་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ནོ༑  ༑དེ་ག མ་ ོད་པས་ས་ ་བ་ཉེས་པ་ མ་པར་ ང་བ་ནོན་པའོ།  །ཤེས་རབ་ལ་ མ་པ་

ག མ་ ེ།  ཐོས་པ( ་འཛན་པ)དང་།  བསམ་པ(དོན་འཛན་པ)དང་།  ོམ་པའི་ཤེས་རབ( ་དོན་

འ ེལ་བར་འཛན་པ)བོ།  །དེ་ག མ་ ོད་པས་ས་ ག་པ་མངོན་པར་དགའ་བར་ ར་པ་ནོན་པའོ།  ། 
ཐབས་ལ་ མ་པ་ག མ་ ེ།  རང་གི་ ོན་ ང་བ་དང་(ཉོན་མོངས་པ་ཆེད་ )།  སེམས་ཅན་འ ག་

པར་ ེད་པ་དང་(འཁོར་བ་མ་ ོང་ལ་དནོ་ལ)།  ར་ ་ག ང་ ང་ ོགས་པའི་ཐབས་སོ། །(ཡེ་ཤེས་

འདོད་པ་བ ོན་པ།) དེ་ག མ་ ོད་པས་ས་བ ན་པ་མི་གཡོ་ ོལ་ ལ་ནོན་པའོ།  ། ོན་ལམ་ལ་ མ་

པ་ག མ་ ེ།  རང་གི་ཚགས་དང་འ ེལ་བ( མ་ ལོ་ ི་ ོན་ལམ)དང་།  སེམས་ཅན་དོན་དང་ ེས་

་འ ེལ་བ་དང་( ེ་བ་ ནི་པ)།  སངས་ ས་ ི་ཞིང་ཡོངས་ ་དག་པ(བོན་ཐམས་ཅད་ བ་པ་ ནོ་པ) 

ོན་ལམ་མོ།  །དེ་ག མ་ ོད་པས་ས་བ ད་པ་ལེགས་པའི་ ོ་ ོས་ནོན་པའོ།  ། ོབས་ལ་ མ་པ་

ག མ་ ེ།  དགེ་བའི(རང་) ོབས་ལས་མི་ ོག་པ་དང་།  ཉོན་མོངས་པ(མི་མ ན་པའི) ོང་བར་

ེད་པ་དང་། (ལོག་པའ)ིབ ད་དང་གཞན་ ིས་མི་ གས་པར་ ེད་པའོ།  །དེ་ག མ་ ོད་པས་ས་

ད ་པ་བོན་དོན་ ོགས་པས་མི་འ ར་བ་ནོན་པའོ།  །ཡེ་ཤེས་ལ་ མ་པ་ག མ་ ེ།  མ་པར་མི་

ོག་པ(ཉོན་མོངས་པ)དང་།  མ་པར་ ོག་པ་ ན(ཉོན་མོངས་པ)མཉམ་པ་ཉིད་ ་མ ེན་པ(བོན་

ཉིད)དང་།  ཐབས་ཐམས་ཅད་ལས་ ོག་ (རིག་པའ་ི ་ེམཆེད)མ་ ར་པའོ།  །དེ་ག མ་ ོད་པས་ས་

བ ་བ་བོན་བསམ་ཡས་ མ་པར་བཀོད་པ་ནོན་པའོ།  །དེ་ལ་ག མ་པོ་དེ་དག་ ིན་པ་ ་ ར་

འ ག་པས།  ་ན་མེད་པར་མི་འ ག་ ེ།  ཐབས་ ིས་མ་ཟིན་པའ(ིཕ་རལོ་ ་ ིན་པས) ིར་རོ་ཞེ་

ན༑  ིན་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ལ་སེམས་ཇི་བཞིན་པའི(བོན་ཉིད་མ་བཅསོ་པ)ངང་ཉིད་ཡོངས་ ་

ོགས་པར་ ས་ཏེ།  སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བཏང་ ོམས་བདལ་པ་ཆེན་པོར་ ོམ་ནས(མཉམ་

པ་ཉིད)།  བདག་དང་གཞན་ ་མི་འ ེད་པར་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རིག་པས(གང་ལའང་)དམིགས་གཏད་

དང་ ལ་བའི་སེམས་རབ་ ་ ས་པ་ནི།  ིན་པ་ལ་སོགས་པ་བ ་པོ་དེ་ མས་ ་ན་མེད་པ་ཞེས་

པར་ འོ།  །ཐབས་ ི་ཡབ་ ི( ་བའི)དེས་ཟིན་པ་ནི།  མ་ ་བོ་ ན་ལ་ཤེས(ཕ་རོལ་ ་ ིན་པས)པར་ 

འོ།  །དེའི་ ིར་ཕ་རོལ་ ིན་པ་ཞེས་ འོ།  །ས་ མས་དང་ ་ན་མེད་པའི་གནས་ བས་དེ་ལ་

ཤེས་པ་བ ་ཡང་ ོགས་ཏེ། ( ་བ།) བོན་ཤེས་པ་དང་།  ེས་ ་ ོགས་པ(མཐོང་ལམ)ཤེས་པ་དང་།  

གཞན་ (ི ོམ་ལམ)སེམས་ཤེས་པ་དང་།  ན་ ོབ་ ་ཚགས་ཤེས་པ་དང་།  (དེའ་ི མ་པ་ ་ེམཆེད།) 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ཟག་བཅས( ང་བ)ཤེས་པ་དང་།  གཞི་དངོས(བ ན་ ང་བ)ཤེས་པ་དང་།  མ་བཅད(ཉོན་མོངས་

པ)ཤེས་པ་དང་།  བ ོད་ ེད(མང་བ)ོཤེས་པ་དང་།  ཟག་པ་ཟད་པ(འ ས་ ་དང་ཟག་པ་བ་ག མ) 

ཤེས་པ་དང་། ( ིས།) མི་ ེ་བ་ཤེས་པའོ།  །དེ་དག་ནི་བ བ་པའི་ཐབས་དང་དེའི་ ལ་ ་ཤསེ་པར་

འོ།  ། ོད་པའི་འ ིན་ལས་ནི།  གས་ ེ་ཆེན་པོ་ ོལ་པའི་ ོད་པས།  བདག་དོན་དང་(འདིར་

གཞན་དོན་ ་བས་དང་ ད་འ ེད་པ་ཡང་ ེད་དོ)གཞན་དོན་གཉིས་ཀ་ ན་ མ་ཚགས་པར་ ོད་པའོ།  ། 
བ་པའི་འ ས་ ་ནི། ( ་ག མ་ ན་ བ་ ེ་མཐར་ ིན་པའི་འ ས་ འོ།) ག ང་ ང་ ་ ་ཡེ་ཤེས་

འོད་ ན་ ི་ས་ནོན་པའོ།  །དེ་ཡང་མི་ ོག་པ་དང་།  ེས་ལ་ཐོབ་པ་གཉིས་ ་ཤེས་པར་ ་ཏེ།  

མི་ ོག་པ་ནི(འདི་ན་ི མོ་པའ་ིགནས་ བས་ལམ་ ་ ར་པའི་འ ས་ ་ཡནི་ཏ་ེམཐར་ ིན) ང་བ་མེད་པའི་

ཡེ་ཤེས་ཡིན་ཏེ་ནམ་མཁའི་ད ིལ་ ར་ ་ ོགས་པའོ།  ། ེས་ལ་ཐོབ་པ་ནི་ ང་བ་དང་བཅས་པ་

ཡིན་ཏེ།  ་མའི་དཔེ་བ ད་ ར་ ོགས་སོ།  །འོ་ན་མི་ ོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ ི་ངོ་ན་རང་རིག་གི་

ཤེས་པ་ཡོད་དམ་མེད།  ཡོད་ན་རང་རིག་གི་ཤེས་པ་དེ་དོན་དམ་པར་འ ར་ཏེ།  རིགས་པས་

བ་པའི་ ིར་དང་།  རིགས་པ་དེས་ བ་པ་ལ་གཞན་ ིས་མི་གནོད་པའི་ ིར་རོ།  །མེད་ན་ ོས་

པ་ ན་ཆད་པས།  ོས་པ་མི་ཆོད་དོ་ཞེ་ན།  རང་རིག་གི་ཤེས་པ་ཐ་ ད་པའི་ངོ་བོ་ན་ཡོད་པས།  

ཤེས་པ་ ན་ཆད་པའི་ ིར།  ོས་པ་མི་ཆོད་པའི་ངེས་པ་མེད་ལ།  དོན་དམ་པར་མི་འ ར་ཏེ།  

མི་ ོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ ི་ངོ་ན་རང་རིག་ ་མི་གནས་པའི་ ིར་རོ།  །འོག་མ་ལས་ ད་འདོན་ལ་ནི་

ག མ་ ེ།  ་བ་དང་།  ོམ་པ་དང་།  བ་ཐབས་སོ།  །དེ་ལ་དང་པོ་ ་བའི་ ད་པར་ནི།  

གས་ ེ་སེམས་དཔའི་ཐགེ་པ་ན།ི  ་ཚགས་ ་ ང་བ་ཐམས་ཅད་ཤེས་པའི་ ེ་མཆེད( མ་པ)ཡིན། 
ཤེས་པ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་ ི་རོལ་ ི་དངོས་པོ་གང་ཡང་མེད་དེ།  ཐམས་ཅད་སེམས་ ་འ ས་

པ་ལ་སེམས་དེ་ཡང་དག་པར་བདེན་ནོ་ཟེར་རོ།  །འདིས་ནི་ཤེས་པ་ཙམ་ ་ཡང་མི་འདོད་དེ།  རང་ 
བཞིན་མེད་པའི་དོན་ནོ།  །ཤེས་པ་རང་རིག་ཡང་དག་ ་འདོད་པ་དེ་ལ་འགེགས་ ེད་ ི་ཚད་མ་

འདི་དག་གོ  ། ོད་ཅི་ ར་འདོད་པའི་ཤེས་པ་རང་རིག་དེ། (བོན་ཅན།) དངོས་པོ(གཤིས)ལ་མི་

བདེན་ཏེ། (དམ་བཅའ།) བ་ ེད་མེད་ལ་གནོད་ ེད་ཡོད་པའི་ ིར་རོ།  ། བ་ ེད་མེད་པར་མ་

བ་བོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་མངོན་ མ་ ིས་ བ་བམ།  ེས་དཔག་གིས་ བ་བམ།  ཤིན་ ་ ོག་ ར་

འཇལ་བ་ ང་གིས་ བ།  མངོན་ མ་ ིས་ བ་བོ་ཞེ་ན།  ར་རོལ་མཐོང་བའི་མངོན་ མ་ ིས་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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བ་བམ།  ཕ་རོལ་མཐོང་བའི་མངོན་ མ་ ིས་ བ།  དང་པོ་ ར་ན་མ་ཡིན་ཏེ།  ཤེས་པ(ད་ ང་) 

དོན་དམ་དེ་ཉམས་ ་མ་ ོང་པའི་ ིར་རོ།  །དེ་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། (མ་ ངོ་བ་རང་༴) དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མ་

མཐོང་པའི་ ིར་རོ།  །གལ་ཏེ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མཐོང་ན།  བདེན་པ་མཐོང་བར་འ ར་ཏེ།  དེ་ཁོ་ན་

ཉིད(བདནེ་པ)མཐོང་བའི་ ིར་རོ།  །འདོད་ན་འབད་པ་མེད་པར་ ོལ་བར་འ ར་རོ། (མངོན་ མ་

ིས་བསལ་ལ་ཡང་ན།)  །ཕ་རོལ་མཐོང་བས་མི་འ བ་ ེ།  དེ་ ར་ ལ་འ ོར་མངོན་ མ་ ད་ལ 

ཤེས་པའི༴)མ་ ེས་པའི་ ིར་རོ།  །གཏན་ཚགས་མ་ བ་ན།  མཐོང་ལམ( ལ་འ ོར་མངོན་ མ་ཤེས་

ད་ལ་ཡདོ་ན) ེས་པར་འ ར་ཏེ།  དེ་མ་ ེས་པ་དེ(དོན༴)བ བ་ ་མི་བ བ་ ེ།  དཔེར་ན་རི་བོང་

་མེད་པས་དེས་ ག་པ་མེད་པ་བཞིན་ནོ།  ། ེས་དཔག་གིས( གས་མེད་ན་གཞལ་ ་མི་བ བ)མི་

བ བ་ ེ།  ེས་དཔག་ནི་ གས་དང་འ ེལ་བ་ཞིག་དགོས་པ་ལས།  དཔེར་ན་མེ་ ད་བཞིན།  

ེད་ ི་རང་རིག་དོན་དམ་ལ་ གས་མི་ ང་བའི་ ིར་རོ།  ། ང་ནི་འདམ་ ི་ ར་པ་དང་འ ་ 
ེ་གར་ ང་ ང་ ་འོང་བར་རིགས་པའི་ བ་ ེན་མེད་པར་ཡིད་མི་ཆེས་སོ།  །ཡང་ན་དོན་དམ་

པར་མངོན་ མ་ཉིད་མ་ བ་བའི་ ིར་མངོན་ མ་ ིས་མི་འ བ་བོ།  ། ེས་དཔག་གིས་ ང་མི་

འ བ་ ེ།  དོན་དམ་གཏན་ཚགས་ལ་སོགས་པ་རང་མ་ བ་པའི་ ིར་རོ།  །གནོད་ ེད( གས་ ར་

ི་མ༴)ཡོད་པར་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན།  ག ང་ ང་གཟེར་ཆེན་ ིས་གནོད་ ེད་དེ་གོང་ ་བཤད་ཟིན་

ཏོ༑  ༑ཤེས་པའི་ ེ་མཆེད་ཡང་དག་ ་འདོད་པ་ལ་ ོན་ནི།  དཀར་དམར་བདེ་ ག་རེག་ ་ ་

ཚགས་ ་ ང་བའི་ཤེས་པའི་ མ་པ་འདི།  དངོས་པོ་ཡང་དག་པའི་གནས་ གས(དོན) ང་ཡིན།  

ཡིན་པ་ ར་ཤེས་ ང་ཤེས།  ཤེས་པ་ ར་ ང་ཡང་ ང་།  ང་བ་ ར་ངེས་ ང་ངེས།  བདེན་པ་

མཐོང་བར་འ ར་ཏེ།  དེ་ ར་ངེས་པའི་ ིར་རོ།  །འདོད་ན་མི་ ོལ་བ་ཅི་ ེ།  ཡང་མངོན་ མ་

ིས་བསལ་ལོ།  །ཡང་ཁ་དོག་དང་བདེ་ ག་ ་ཚགས་ ་ ང་བའི་ཤེས་པ་བོན་ཅན།  ཡང་དག་

པའི་གནས་ གས་ ང་མ་ཡིན་ཏེ།  (དམ་བཅའ།)  གཅིག་དང་ ་མ་དང་ ལ་བའི་ ིར་རོ།  ། བ་

པ་དང་གཏན་ཚགས་བ བ་པ་ནི་གོང་ ་བཤད་ཟིན་ཏོ།  །ཤེས་པའི་ ེ་མཆེད་འ ལ་བར་འདོད་

པ་ལ་ ོན་ནོ།  །དེའི་ གས་ ིས་ཁ་དོག་དང་།  ད ིབས་དང་།  རེག་ ་ ང་བའི་ཤེས་པའི་ ེ་

མཆེད་ ་གསལ་བ་ཉམས་ ་ ོང་བ་འདི་ ན་པར་འདོད་པའོ།  །ཤེས་པ་རང་གི་ངོ་བོ་གཉིས་

མེད་དེ་ནི་བདེན་པར་འདོད་དོ།  །དེས་ན་འ ལ་བའོ།  །དེ་ལ་ ིར་མཚན་ཉིད་དང་ ན་པ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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གཅིག་ལ་གནོད་པ་ ིད་ཕན་ཆད་མཚན་ཉིད་དང་ ན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་གནོད་པ་ ིད་པ་མ་

ཡིན་ནམ།  ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།  ཁ་དོག་ ་ཚགས་ ང་བ་ཤེས་པའི་ ེ་མཆེད་ ན་པ་བཞིན་ ་ཤེས་པ་

རང་གི་ངོ་བོ་གཉིས་མེད་དེ་ཡང་ ན་པར་འ ར་ཏེ།  མཚན་ཉིད་དང་ ན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་

གནོད་པ་ ིད་པའི་ ིར་རོ།  ། བ་པ་དང་གཏན་ཚགས་ ང་ བ་བོ།  །འདོད་ན་གཉིས་མེད་ ་

བདེན་ ་བའི་དམ་བཅའ་ ད།  ཡང་ན་ ོད་ ི་ཤེས་པ་དོན་དམ་དེ་དང་།  སངས་ ས་ ི་རང་

རིག་ལ་ ད་ཡོད་དམ་མེད།  མེད་ན་འབད་པ་ལ་དོན་མེད་པར་འ ར་ཏེ།  (ཡང་ན་འབད་མ་ིདགོས་

པར་ ོལ་བར་འ ར་རོ།)  ད་མེད་པའི་ ིར་རོ།  ། ད་ཡོད་དེ།  ད་ ་བའི་ཤེས་པ་ནི་གནས་ བས་

ིབ་པ་དང་བཅས་ཡིན་ལ།  སངས་ ས་ནི་ ིབ་པ་མེད་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་ད་ ་

བའི་ཤེས་པ་གཉིས་མེད་དེ་དང་།  ཁ་དོག་བདེ་ ག་གི་ མ་པ་ལ་འ ལེ་བ་ཡདོ་དམ་མེད།  འ ེལ་ 
བ་མེད་ན།  ཁ་དོག་བདེ་ ག་གི་ མ་པ་ ་ཚགས་ ་ ང་བའི་ཤེས་པའི་ ེ་མཆེད་དེ།  ང་བ་

ངེས་པ་མེད་པར་ཐལ།  འདོད་ཅེ་ན།  འ ལ་ཚད་རང་ ་ཡང་མེད་པར་འ ར་ཏེ།  (འདོད་ན་

གསལ།) འ ེལ་བ་མེད(ཅིའི་ ིར)པའི་ ིར་རོ།  །འ ེལ་བ་ཡོད་ན།  བདག་ཉིད་གཅིག་གམ།  དེ་ལས་

ང་།  དེ་ལས་ ང་ན་ཁ་དོག་གི་ ེ་མཆེད་བདེན་པ(འ ོ་བ)དང་།  ཤེས་པ་ ན་པར(འ ོ་བར) 

འ ར་རོ།  །བདག་ཉིད་གཅིག་ན།  ེ་མཆེད་ ་ཚགས་བདེན་པར་འ ར་རོ།  །ཡང་ན་ཉམས་ ་

ོང་བ་ཙམ་ ་ བ་ ི།  དེ་དོན་དམ་ ་ བ་ ེད་མེད་དེ།  ས་པར་གོང་ ་བཤད་དོ།  །དེ་ ར་

་བ་ལ་ ད་ ང་བས།  ོམ་པ་ལ་ ད་མི་འ ང་བའི་ཐབས་མེད་དེ།  ་བ་ཅི་ ར་མཐོང་བ་

བཞིན་ ་ ོམ་པའི་ ིར་རོ།  །དེ་ནི་ མ་པར( ་བ)རིག་པའི་ ེ་མཆེད་ཙམ་ལ།  ོལ( ོམ་པ)བས་

མི་འ ར་པར་ཆེད་ ་དམིགས་ནས་ ོམ་ ེ།  འདིས་ནི་རང་བཞིན་མེད་པའི་དོན་ཅི་བཞིན་པ་ལ།  

ོ་དེ་བཞིན་པའི་ ོལ་བ་མེད་པར་ ི་ན་སོ་མ་རང་བབས་ ་འཇོག་ ེ།  གང་ལ་ཡང་གཏད་མི་

འཆའ་བའི་ ིར།  ོམ་པའི་ ད་པར་རོ།  ། བ་པའི་ཐབས་ལ་ ད་ཡོད་དེ།  གས་ ེ་སེམས་

དཔའ་ནི་ལམ་ ་ལ(ག ང་ ང་ གོས་ ི་བོན་སོ་བ ན)བ བ་པས་ཚགས་གཉིས་ ོགས་པར་འདོད་དེ། 
འདིས་ནི་འདི་ཉདི་ ་ན་མེད་པ་བ ས་ས་བ ་རམི་ ིས་བ ོད་པའོ།  །དེ་ ར་ བ་ཐབས་ལ་ ད་ 
ང་བས།  འ ས་ ་ལ་ཡང་ ད་མེད་པ་མ་ཡིན་ནོ།  ། ལ་ ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ངས།  །ག ང་

ང་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་ ོས་མེད་ ི།  བ་མཐའ་འགལ་དགག་ཚད་མ་བཤད།  །གཏན་ཚགས་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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བ་པའི་བོན་ཆེན་འདི།  ། ལ་ ན་གཤེན་རབ་ མས་ ིས་ ང་།  །དོན་འདི་མ་ནོར་ ོགས་པར་

ཤོག  །འཁོར་ཚགས་ ེད་ ིས་སེམས་ལ་ཆོངས།  །ཞེས་བཀའ་ ལ་པས།  འཁོར་ མས་ཐམས་

ཅད་ ེས་ ་ཡི་རང་པར་ ར་ཏོ།  །དེ་ ར་ག ང་ ང་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་ ོས་མེད་གཏན་ལ་

དབབ་པའི་མདོ་ ད་ ི་འ ེལ་བའོ།།  །། ་ ་སིག   ི་ཡ་ཡ།   

༈ ོན་པ་ ན་ ་བཟང་པོ་གཤེན་ ་འོད་དཀར་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  ། ོན་པ་གཤེན་རབ་

ལ་པའི་ །  །འཇིག་ ེན་འཛམ་ ིང་ ིང་པོ་ཡི།  ། ་རི་ ང་ཐོའི་ ེ་ན་བ གས།  །དེ་ཚ་ ་བོ་

་ ས་དང་།  །ལི་ཤོ་ མ་དང་ ེ་ཐན་སོགས།  ། ་དང་མི་ཡི་གཤེན་ ིས་བ ོར།  ། མ་ག མ་ ་

ཡིས་འདི་ ད་ ས།  ། ེ་ཧོ་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ལགས།  །འ ས་ ་ གས་ ི་ཐེག་པ་ལ།  །འ ས་

ར་འཇོག་པའི་ ་མཚན་ཅི་ ར་ལགས།  ། ་བ་གཙང་ ོད་ཡེ་བོན་ཐེག་པ་ལ།  །དོན་ ི་རིམ་པ་

བ་མཐའ་དགོད་པའི་ག ང་།  །བདག་ཅག་འཁོར་ལ་ ས་པར་བཤད་ ་གསོལ།  །དེ་ ད་

གསོལ་བ་གསན་ནས་ ང་།  ། ོན་པ་ ལ་ ས་བཀའ་ ལ་པ།  །ཉོན་ཅིག་འཁོར་འ ས་གཤེན་ ི་

ཚགས།  །ང་ཡིས་མདོ་ ད་རིན་པོ་ཆེ།  །མ་ནོར་ ས་པར་བཤད་པར་ །  །དེ་ལ་འ ས་ འི་ཐེག་

པར་འཇོག་པའི་ ་མཚན་རེས་ཤིག་ མ་པ་བཞི་ ེ།  གང་ཞེ་ན།  འ ས་ ་ ར་ ་ཐོབ་པར་ ེད་

པ་དང་།  འ ས་ འི་ མ་པ་དེ་གཡར་ནས་ལམ་ ་ ེད་པ་དང་།  མ་ཡིན་པ་ལ་བཏགས་ནས་

ོམ་པ་དང་།  འ ས་ ་ཉིད་ལ་ ོད་པའོ།  །དང་པོ་ནི་གཅོད་པ་ཙམ་ ་འ ་ཡང་ ོན་པོས་ ར་

་ཆོད་པ་དང་འ ་ ེ།  འ ས་ ་ཐོབ་པ་ཙམ་ ་འ ་ཡང་འདིས་ནི་འ ས་ ་ ར་ ་ཐོབ་པར་

ེད་དེ།  ཚ་གཅགི་ཁོ་ན་ལ་སངས་ ས་ ི་ཆེ་བ་ ང་དོར་མེད་པའི་ ་ག ང་ ང་ ་ ་ཐོབ་པའོ།  ། 
འི་ཐེག་པ་བས་བ ལ་པ་ ངས་མེད་པ་ འམ་བ ན་ལས་འ ས་ ་མི་ཐོབ་ ེ།  འ ས་ ་ཉིད་

ལ་ཉེ་རིང་དང་མཐོ་དམན་ཡོད་པས་འ ས་ འི་ཐེག་པ་ཞེས་ འོ།  །གཉིས་པ་ནི་སངས་ ས་ ི་

ཡོན་ཏན་ཡེ་ཤེས( ་དང་ ་མོའི་ད ིལ་འཁོར)རོལ་བའི་ ེ་མཆེད་གཡར་ནས་ལམ་ ་ ེད་པ་ ེ།  ཕ་

རོལ་ ིན( ི་བ་དང་ནང་བའ་ི ད་པར)པ( ནི་པ) ་ ་ཉིད(ག གས་ )ི ་དང་ ་མོར་ ོམ་པ་ ེ།  ཐབས་ 
ི་ ིས་ཆེན་པོས།  བ ང་ནས་ མ་པ་དེས་བ ོད་པས་འ ས་ འི་ཐེག་པ་ཞེས་ འོ།  །ག མ་པ་

ནི་ ང་པོ་ཁམས(༡༨)དང་ ེ་མཆེད(༡༥)འ ས་ ་མ་ཡིན་པ་ལ་ ་དང་ ་མོའི(འདིར་ནང་པ་དང་ ི་

བའི་ ད་པར)ད ིལ་འཁོར་འ ས་ ་ཡིན་པར་བ གས་ནས( ོགས་པ་གནས་འ ར)བ ོམ་པས་འ ས་ 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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འི་ཐེག་པ་ཞེས་ ་ ེ།  དཔེར་ན་ ོ་ངའི་ ི་མར་ ་བ ར་བས་མར་ ི་ ་བ་ ེད་ ས་པ་དང་

འ འོ།  །བཞི་བ་ནི། ( ིའི་ ད་པར།) ལན་གཅིག་ཐོབ་པར་ ་བའི་འ ས་ ་དེ་ཉིད་ལ( འི་ད ལི་

འཁོར་ ་ )ལམ་ ་ ེད་པ་ ེ།  དེ་ཡང་ ་དང་འ ས་ ་ཡེ་ནས་ད ེར་མེད་ཅིང་ ་ ི་མེད་པས།  

འ ས་ ་ཉིད་ལ་ལམ་ ་ ར་ནས་ལམ་ ོགས་པ་དང་།  འ ས་ ་ཐོབ་པ་ ས་གཅིག་མཉམ་

པོར་ ོར་བའོ།  །དེས་ (མཚན་ཉིད་དང་)འ ས( ་ གས་ ི) ི་ ད་པར་ མ་པར་བཞག་པའི་

འ ེལ་བ(བཤད་པ)འོ།  །དེ་ལ་འ ས་ ་ གས་ ི་ཐེག་པའི་ ེ་ ག་ ་བ་གཙང་ ོད་ཡེ་བོན་ ི་

ཐེག་པ་འདི་ལ།  ི་དོན་བ ན་ཏེ།  གང་ཞེ་ན།  ོགས་པའི་ ་བ་དང་།  བ ང་བའི་ ིམས་དང་།  

ོམ་པའི་རིམ་པ་དང་།  བ་པའི་ཐབས་དང་།  ོད་པའི་འ ིན་ལས་དང་།  བ་པའི་འ ས་ ་

དང་།  ཐེག་པ་འོག་མ་ལས་ ད་འདོན་པའོ།  །དེ་ལ་དང་པོ་ ོགས་པའི་ ་བ་ནི།  ི་ནང་མཚན་

ཉིད་འཛན་པའི་བོན་ ་ཚགས་ ་ ང་བ།  ་འ ས་དང་བཅས་པ་འདི་དག་ཐམས་ཅད(ཤེས་ ་

དེ་ལ་ཤེས་རིག་རང་རང་གི་ས་ནས)རང་ས་ནས་བ གས་པས།  དངོས་པོ་ཅིར་ཡང་མ་ བ་ཅིང་ མ་

པར་ ོག་པས་དབེན་པར་འ ག་ ེ། (ཉོན་མངོས།) མ་རིག་པའི་ ེ་མཆེད་ ིས་ ོང་པའི་བོན་ཉིད།  

ཡང་དག་པ(དེ་ཉིད) ི་མ་དང་ ལ་བ་ ་བའོ།  །བ ང་བའི་དམ་ཚག་ནི་བ ན་བ ང་ ེ།  སེམས་

ིས་ མ་པར་མི་ ོག་པ་དང་ འི་ ་ལ་གནས་སོ།  །ངག་གིས་འཛབ་དང་བ ོད་པ་ལ་འ ག་

པའོ། ། ས་ ིས་ ོག་གཅོད་པ་དང་མ་ ིན་པར་ལེན་པ་བ ང་བའོ། (མི་ཚངས་ ོད་དང་ ང་

སེམས།) ། ོམ་པའི་རིམ་པ་ནི། ( ང་ ན་རབ་ད ་ེལས། ོམ་པ་ནི། བོན་ཉིད་ མ་པར་དག་པའི་ག གས་ 

བ ན་ཆེན་པོ་ག མ་ལ་ཤེས་པ་མ་ཡེངས་པར་བ ོམ་ ེ། ག ང་འཛན་ཤིན་ ་ ་བའོ་ཞེས་སོ།) དོན་དམ་པར 
(གོང་གི་ ་བ)དག་པའི་བོན་ཉིད་ ོམ་ལ།  ན་ ོབ་ ( ང་བ་ལ་ཤེས་པས)བ གས་པ་ འི་ག གས་

བ ན་ཆེན་པོ་ ོམ་པའོ།  ། བ་པའི་ཐབས་ནི།  གཟའ་དང་།  ར་མ་དང་།  ས་ཚད་བཟང་པོ་

ལ་ ས་དང་གཙང་ འི་ ོ་ནས་ ས་དང་ཡོ་ ད་མ་ཉམས་པ(ཚང་བ )ལ་བ ེན་ནས།  འཛབ་

ངས་ཚང་པར་ ་ ེ།  (མཚན་མ་ཐབོ་པ།)  ཐབས་དེ་ ར་བ བ་པའོ།  །དེ་ཡང་ག ང་བ(ཡེ་ཤསེ་

སེམས་དཔའ)དང་འཛན་པའི(དམ་ཚག་སམེས་དཔའ)ཏིང་ངེ་འཛན་ ་གནས་པའོ།  ། ོད་པའི་འ ིན་

ལས་ནི།  ོབས་ མ་པ་ག མ་ ིས་རང་གཞན་གཉིས་ཀའི་དོན་ ོད་དེ།  གང་ཞེ་ན།  ་བའི་

ོབས་དང་།  བ་ཐབས་ ི་ ོབས་དང་།  གས་ ེའི་ ོབས་སོ།  ། ་བ་ན།ི  ( ་ི ས་ནང་ ་སམེས་
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ཡེ་ཤསེ།) དག་པ་ག མ་ ི་བོན་ཉིད་དེ།  རང་ཡང་ཉམས་ ་ལེན་པ་གཞན་ལ་ཡང་(དོན་དམ) ནོ་

པའོ།  ། བ་ཐབས་ནི་རང་དོན་དང་གཞན་དོན་གཉིས་ཀ་མཐར་ ིན་པར་ ེད་པའོ།  ། གས་ ེ་

ནི་ཡས་ གས(གཏོ་ད ད་མ ན་པའི་འ ས་ ་དང་བག་ཤས་ཤིང་དང་ ་དང་ )ལ་སོགས་ཏེ།  དེ་དང་

མ ན་པར(འཇིག་ ེན་ )ི ་འ ེ་ལ་བ ོས་པས།  མི་གསོན་པོ་ མས་ ི་ ག་བ ལ(ན་ཚ་ཤི་ཆད)སེལ་ 
ལ༑  ་འ ེ་ག གས་མེད་ མས་ ང་( ིན་པས)ཚམས་ཤིང་ ས་པར་མ ་བས་ན།  གས་ ེའི་

ོད་པའོ།  ། བ་པའི་འ ས་ ་ནི།  བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ས་བ ་གཉིས་ལས་ག ང་ ང་འོད་

ི་ས་ཞེས་ ་བ་ ེ།  ས་བཞི་བ་མན་ཆད་ཐོབ་པའོ།  །(ཤ་འབལ་ ་ ད་ལས།  བད་ེབར་གཤགེས་པའ་ི

ས་བ ་གཉསི་ནི།  ན་ ་འོད་ ི་ས་ཆེན་དང་།  བ ད་ ི་འོད་དང་།  ནམ་མཁའ་འདོ་ ་ིས་ཆེན་དང་།  ག ང་

ང་འོད་དང་།  རནི་ཆནེ་འོད་དང་།  པ ྨ་འོད་དང་།  ལས་ ི་འོད་ ི་ས་ཆེན་དང་།  དཔེ་མདེ་འདོ་དང་།  དཔ་ེ

ན་ ི་ས་ཆེན་དང་།  ཤེས་རབ་འོད་དང་།  ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་འོད་དང་།  རང་རིག་འོད་ ི་ས་ཆེན་ནོ།  །ཞསེ་

སོ།)  ད་པར་ནི་ག ང་ ང་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་ལས་ ད་པར་ མ་པ་ ་ཡོད་དེ།  གང་ཞེ་ན།  

་བ་དང་།  ེན་དང་།  ལས་དང་།  བ་ཐབས་དང་།  འ ས་ འོ།  །དེ་ལ་ ་བ་ནི།  དག་པ་

ག མ་ ི་བོན་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ ིབ་མེད་དང་།  རང་བཞིན་མེད་པ་ ེ(འོག་མ་ལ་མེད)ཚད་མས( ན་

འ ིན)བཤད་དོ།  ། ེན་ནི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ ་འོག་མ་བ་ལ་མེད་པའོ།  །ལས་ནི་ ས་དང་།  

གཙང་ ་དང་གཟའ་དང་ ས་ཚགས་འོག་མ་བ་ལ་མེད་དོ།  ། བ་ཐབས་ནི་འཛབ་དང་( ས་དང་

ཡོ་ ད་ གས་དང་ཏིང་འཛན)དངོས་ བ་འ ་བ་འོག་མ་བ་ལ་མེད་དོ།  །འ ས་ ་ནི་ག ང་ ང་

འོད་ ི་ས་འོག་མ་བས་མི་ཐོབ་པའོ།  ། ལ་ ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ངས།  ། ་བ་གཙང་ ོད་ཡེ་བོན་

ི༑  ༑འ ས་ ་ཐེག་ཆེན་གཏན་ལ་དབབ།  །འཁོར་འ ས་གཤེན་ ི་སེམས་ལ་ཆོངས།  ། ་བ་

གཙང་ ོད་ཡེ་བོན་ ི་ཐེག་པའི་མདོ་ ད་ ི་འ ེལ་པའོ།།  །།   
༈ ན་ ་བཟང་པོ་གཤེན་ ་འོད་དཀར་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  །གཤེན་རབ་མི་བོ་ ལ་པའི་

༑  ༑ ་རི་ ང་ཐོའི་ ེ་ན་བ གས།  །དེ་ཚ་འཁོར་ ི་ ་བོན་ ིས།  ། ོན་པའི་གཙ་ལ་འདི་ ད་

ས།  ། ཻ་ཡེ་མ ེན་ ོན་མ་ལགས།  །འ ས་ ་ གས་ ི་རིམ་པ་ལ།  ། མ་པ་ ན་ ན་མངོན་

ཤེས་ ི།  །ཐེག་པའི་དོན་བཤད་ཅི་ ར་ལགས།  །དེ་ ད་གསོལ་བ་གསན་ནས་ ང་།  །གཤེན་ 

རབ་ ོན་པས་བཀའ་ ལ་པ།  ། ་བོན་ མ་ག མ་ལ་སོགས་ཏེ།  །འཁོར་འ ས་གཤེན་རབ་ ེ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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གཅིག་ཉོན།  །ང་ཡིས་ཐེག་ཆེན་དོན་ ས་བཤད།  །དེ་ལ་ མ་པ་ ན་ ན་མངོན་ཤེས་ ི་ཐེག་པ་

ལ་ ིར་དོན་བ ན་ཏེ།  གང་ཞེ་ན།  ོགས་པའི་ ་བ་དང་།  བ ང་བའི་དམ་ཚག་དང་།  ོམ་

པའི་རིམ་པ་དང་།  བ་པའི་ཐབས་དང་།  ོད་པའི་འ ིན་ལས་དང་།  བ་པའི་འ ས་ ་ 
དང་།  ཐེག་པ་འོག་མ་ལས་ ད་འདོན་པའོ།  །དེ་ལ་དང་པོ་ ོགས་པའི་ ་བ་ནི།  ོད་བ ད་ ་

ཚགས་ ་ ང་བའི(བོན)མཚན་མ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས(བ ག་ད ད)དང་ཏིང་ངེ་འཛན་

ིས་དབང་བ ར་ཏེ།  རང་རིག་པ་དང་ ལ་འ ོར་ ི(མངོན་ མ)ཚད་མས་བ གས་པས་ལོག་པའི་ 
མ་རིག་པ་ཉོན་མོངས(བ གས་ མོ་ ིས)པའི་ ོག་པ་མཚན་མ་དང་ ལ་བའི( ོགས་པ)བོན་ཉིད་ ོག་ 
མེད་ ་ ོགས་ཏེ།  དེའི་རོལ་བའི་ ེ་མཆེད་ཤར་བའི་ ིན་ བས།  འི་ ་ ག་ ་བཞི་དང་ ན་

པའི་ཡང་དག་པའི་མཚན་མར་ ང་བའོ།  །དེ་ ར་ ་བའོ།  །བ ང་བའི་དམ་ཚག་ནི།  ིར་

གས་ ི་དམ་ཚག་ ན་བ ང་ལ།  ད་པར་ ་ཡི་དམ་ ི་ (བ ོམ་པ)དང་།  དཔོན་གསས(བ ར་

བ)དང་།  གས(བ ་བ)དང་།  ག་ ས(བཅའ་བ)བ ང་བའོ།  ། ོམ་པའི་རིམ་པ་ནི་ག ང་ ང་

གི་ ེ་མཆེད་ཆེན་པོ་ ་ ོམ་ ེ།  ་ ག་ ་ལས་ག ང་ ང་གི་ ེ་མཆེད་དང་།  ག ང་ཡིག་འ ་

ལས་དང་།  གས་ ག་མཚན་ལས་དང་།  གདན་པ ྨ་ལས་དང་།  ན་འོད་ཟེར་ལས་སོ།  །དེ་ལ་

དམ་ཚག(མི་གཏངོ་བ)དང་། (བཅའ་བ།)  ལས་དང་། (མི་འདའ་བ།)  བོན་དང་།  ་ ག་ ་ཆེན་པོ་དེ་

བཞི་ ོགས་པར་ ོམ་པའོ།  ། བ་པའི་ཐབས་ནི།  ས་དང་།  ཡོ་ ད་དང་།  གས་དང་།  ཏིང་

ངེ་འཛན་གཉིས་ཀ་འཚགས་པ་ལས་ ག་ ་བཞིའི་བ བ་པས་དངོས་ བ(གོང་ ར)ཐོབ་པའོ།  ། 
ོད་པའི་འ ིན་ལས་ནི།  ཞི་བ་དང་།  ས་པ་དང་།  དབང་དང་།  མངོན་ ོད་བཞིས་བདག་

གཞན་གཉིས་ཀའི་དོན་མཐར་ ིན་པར་ ོད་པའོ།  །ཡང་གཞན་དོན་ ་ གས་ ེ་ཆེན་པོས(འ ར་ 

དཀར་ མས་འད་ིལས་འ ང་)ཚ་འདས་ ི་ ིབ་པ་ ོང་ ེ།  འ ས་ ་ཐོབ་པར་ ེད་པའི་ཐབས།  ི་

འ ར་ མས་ ང་ ོད་པའོ།  ། བ་པའི་འ ས་ ་ནི་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ས་རིན་ཆེན་འོད་

ཡན་ཆད་ནས།  རང་རིག་འོད་ ི་ས་མན་ཆད་ཐོབ་པའོ།  །འོག་མ་ལས་ ད་འདོན་པ་ནི་གཉིས་ཏེ།   
འི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལས་ ད་འདོན་པ་དང་།  འ ས་ ་ གས་ ི་ཐེག་པ་འོག་མ་ལས་ ད་འདོན་ 

པའོ།  ། འི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལས་ ད་འདོན་པའི་ཚད་མ་དང་གཏན་ཚགས་ནི་བཤད་ཟིན་ཏོ།  ། 
་བ་གཙང་ ོད་ཡེ་བོན་ ི་ཐེག་པ་ལས་ ད་འདོན་པ་ནི་རེས་ཤིག་བཞི་ ེ།  ་བ་དང་།  



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ོད་པ་དང་།  ོམ་པ་དང་།  འ ས་ འོ།  །དེ་ལ་ ་བ་ནི།  དེ་ལ་དག་པ་ག མ་ ི་བོན་ཉིད་ཙམ་

ལས་མེད་དེ།  འདིས་བོན་ཐམས་ཅད་ལ་མཚན་མ་མེད་པར་ ོགས་ཏེ།  དེའི་ ིན་ བས་ ང་

འི་ད ིལ་འཁོར་ ་ ་བའོ།  ། ོད་པ་ནི་དེ་ལ་ ོབས་ག མ་ལས་མེད་དེ།  འདི་ལ་འ ིན་ལས་

བཞི་དང་།  ཚ་འདས་ ི་ ིབ་པ་ ོང་བའི་འ ོ་དོན་མཐར་ ིན་པའོ།  ། ོམ་པ་ནི་དེས་དོན་དམ་

ན་ ོབ་ཙམ་ ་ ་ ོམ་ ེ།  འདིས་ག ང་ ང་གི་ ེ་མཆེད་ཆེན་པོ་ ་ ོམ་པའོ།  །འ ས་ ་ནི་

དེས་ས་བཞི་མན་ཆད་ལས་མ་ནོན་ལ།  འདིས་ས་ ་བ་ནས་བ ་གཉིས་པ་མན་ཆད་ནོན་པའོ།  ། 
གཤེན་རབ་ ོན་པའི་སེང་གེ་ངས།  །མངོན་ཤེས་ཐེག་པའི་དོན་མཆོག་བཤད།  ། ་རབས་ མ་

ག མ་སེམས་ལ་ཞོག  ། ི་རབས་ ན་ ོགས་ ས་པར་ཤོག  །དེ་ ར་ མ་པ་ ན་ ན་མངོན་

ཤེས་ ི།  །ཐེག་པའི་མདོ་ ད་ ི་འ ེལ་བའོ།།  །། 

༈ ན་ ་བཟང་པོ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  ། ོན་པ་གཤེན་རབ་ ལ་བའི་ །  ། ་རི་ ང་ཐོའི་

ེར་བ གས་ཚ།  ། ་བོན་མི་གཤེན་འཁོར་ ིས་བ ོར།  །དེ་ཚ་ མ་ག མ་འ ལ་ ིས་ ས།  ། ཻ་

ཧོ་ ོན་མཆོག་ གས་ ེ་ཅན།  །འ ས་ ་གསང་ གས་ནང་པ་ཡི།  ། ད་པར་ མ་བཞག་ཅི་ ར་

ལགས།  །དངོས་བ ེད་ གས་ ེ་རོལ་བ་ཡི།  །ཐེག་པའི་དོན་མཆོག་བཤད་ ་གསོལ།  །དེ་ ད་

གསོལ་པ་གསན་ནས་ ང་།  །གཤེན་རབ་ ོན་པས་བཀའ་ ལ་པ།  །འཁོར་ ི་ མ་ག མ་འ ལ་

ེད་ཉོན།  །གསང་ གས་དོན་མཆོག་ངས་བཤད་དོ།  །དེ་ལ་གསང་ གས་ ི་ནང་གི་ ད་པར་

མ་པར་བཞག་པ་ནི།  མ་པ་བཞི་ ེ།  གང་ཞེ་ན།  ་བ་དང་།  ་དང་ ོད་པ་དང་།  འ ས་

འོ།  །དེ་ལ་ ་བ་ནི།  ི་བས(ཤེས་ ེད) ལ་དང་ ལ་ཅན་ ་བ ས་ཏ།ེ  ཤསེ་པས་ ལ་ལ་ཕར་

བཏགས་པའོ།  །ནང་བས་ནི་ ་ ལ་ ོད་ ལ་དང་ ལ་བ་ ེ།  ི་ནང་གཉིས་ ་མེད་དེ།  ལ་

དང་ ལ་ཅན་གཉིས་ཏེ།  ཤེས་ ་ཤེས་ ེད་གཉིས་ ་མི་འ ེད་དེ།  མཉམ་པ་ཉིད་ ི་བདག་ཉིད་

ཆེན་པོར་ ོགས་པའོ།  ། ་ནི་ ི་བས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ ེ་བོའི་ ལ་ ་དམིགས་ཏེ།  དེ་ལ་

མཆོད་ཅིང་བ ོད་པས་དེ་མཉེས་ནས།  བདག་དམ་ཚག་སེམས་དཔའ་ལ་དངོས་ བ་དང་འ ས་

་ ར་གསོལ་བ་ ེ།  གཞན་ལ་རེ་བ་ལས་མ་ཤེས་སོ།  །ནང་པས་ནི་ ་དང་ ་མའོི་ད ིལ་འཁོར་

སེམས་དཔའ་ག མ་བ ེགས་པ།  བདག་ཉིད་ལས་མི་གཞན་པ་ཡིན་པར་ ོམ་ ེ།  མཆོད་པ་ལ་

སོགས་པས་བདག་ཉིད་ཆེན་པོར་མཆོད་ནས།  དངོས་ བ་དང་འ ས་ ་གཞན་པ་ནས་མི་འཚལ་ 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ཏེ༑  བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་ད ིལ་འཁོར་ལས་ ང་བའ།ོ  ། དོ་པ་ན།ི  ་ིབས(བ ད་ ་ི ་ རོ་ ལོ) 

དམ་ ས་ ད་པར་ཅན་ ི་ཐབས་ལ་ ོད་མི་ ས་ཏེ།  གཙང་ ་འབའ་ཞིག་ལ་ ོད་པའོ།  །འདིས་

ོད་པ་ ོར་ ོལ་ལ་སོགས་པའི་ཐབས་ ད་པར་ཅན།  དམ་ ས་ ད་པར་ཅན་ལ་གཙང་ ེ་མེད་

པར་འཇོལ་ཉོག་ ་ ོད་པའོ།  །འ ས་ ་ནི།  ི་བས་གཞན་ནས( ར་གསོལ་བ་ ེ)ཐོབ་པར་

འདོད།  འདིས་རང་ལས་ཐོབ་པར་འདོད་པ་ཡང་ ད་ཡིན་ལ།  ི་བས་ས་བ ་གཉིས་པ་ལས་མི་

ནོན་ལ།  འདིས་ ་ན་མེད་པའི་ས་ག མ་ནོན་པའོ།  །དེ་དག་ནི་གསང་ གས་ ི་ནང་གི་ ད་

པར་ མ་པར་བཞག་པའི་ཚད་མར་རིག་པར་ འོ།  །དེ་ལས་ནང་དངོས་ ེད་ གས་ ེ་རོལ་བའི་

ཐེག་པ་འདི་ལ་དོན་བ ན་ཏེ།  ོགས་པའི་ ་བ་དང་།  བ ང་བའི་དམ་ཚག་དང་།  ོམ་པའི་

རིམ་པ་དང་།  བ་པའི་ཐབས་དང་།  ོད་པའི་འ ིན་ལས་དང་།  བ་པའི་འ ས་ ་དང་།  

འོག་མ་ལས་ ད་འདོན་པའོ།  །དེ་ལ་ ་བ་ནི་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་།  ད ིངས་དང་ཡེ་ཤེས།  

དོན་དམ་ ན་ ོབ།  གཉིས་ ་མེད་པའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོར་འདོད་དེ།  སེམས་ཉིད་རང་རིག་

པ་ཐམས་ཅད་ ལ་མ་འགག་པར་ ང་བ་ནི་ཐབས།  དེ་ཉིད་ངོས་སམ་ ོགས་ ིས་ ོང་པ་ནི།  

ཤེས་རབ།  དེ་ལས་བོན་ ་ཚགས་པ་ཐམས་ཅད་ ི་གཞི་ བ་ ེ་འ ང་བས་ན་ད ིངས།  དེས་

བོན་ཐམས་ཅད་ཡེ་ནས་ཉིད་ ་ཤེས་ཤིང་ ིབ་པ་ཡེ་ནས་ ལ་བས་ཡེ་ཤེས།  དཀོར་བ ན་ ན་

ིས་ བ་པས་དོན་དམ།  ཡེ་ཤེས་ ི་ ང་བ་ ་དང་ ་མོའི་ད ིལ་འཁོར་ཤར་བས་ ན་ ོབ།  

དེ་ ར་ཐ་ ད་ ་བཏགས་པ་ཐམས་ཅད་རང་གི་སེམས་ཉིད་ལས་མི་གཞན་པས་བདག་ཉིད་ཆེན་ 
པོ་ཞེས་ འོ།  །གཞན་ཡང་དེའི་ཆ་ནས་དོན་དམ་ མ་པ་ག མ་ ་འདོད་དེ།  རང་བཞིན་དོན་

དམ་པ་དང་།  ཡེ་ཤེས་དོན་དམ་པ་དང་།  འ ས་ ་དོན་དམ་པའོ།  །དེ་ལ་དང་པོ་ནི་འཁོར་བ་

དང་ ་ངན་ལས་འདས་པའི་བོན་ ་ཚགས་ ་འ ག་པ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཡེ་ནས་སེམས་ཉིད་ 
ཅི་བཞིན་མ་བཅསོ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་པའོ།  །གཉིས་པ་ནི་དེ་ ར་ཡིན་པར་ ས་ཤེས་ཞེ་ན།  བོན་ 
ཐམས་ཅད་རང་གིས་ ང་ཤེས་ལ་བོན་ཉིད་སེམས་ཉིད་ ིས་ ང་ད་ེ ར་ཡིན་པ་ལ་ཡིན་པར་ཤེས་ 
པའོ།  །དེའི་ ིར་རང་རིག་པ་ ང་ བ་ ི་སེམས་ཞེས་ འོ།  །ག མ་པ་ནི།  དེ་ ར་ཡིན་པ་ལ་

ཡིན་པར་ཤེས་ཙམ་ན་ ང་བ་དང་ག གས་ཐམས་ཅད་ ་ ོང་པ་དང་ ་ཐམས་ཅད་ག ང་།  

གཉིས་མེད་དང་ ན་ ོག་གི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ གས།  དེ་ ར་ ་ག ང་ གས་མི་བཟད་པ་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ན་ ི་འཁོར་ལོ་ཡེ་ནས་ ན་ ིས་ བ་པའོ།  །གཞན་ཡང་དེའི་ཆ་ནས་ ག་པའི་བདེན་པ་ མ་

པ་ག མ་ ་ཡང་འདོད་དེ།  ག་པའི་ ན་ ོབ་དང་།  ག་པའི་དོན་དམ་དང་།  ག་པའི་

ད ེར་མེད་དོ།  །དེ་ལ་ཐེག་པ་གཞན་ལས་དོན་དམ་ ད་པར་ ་འཕགས་ཏེ།  ག་པར་འཇོག་

པའི་ ་མཚན་ནི།  ཐེག་པ་གཞན་ནི་དོན་དམ་ཞེས་ ་བ།  རང་བཞིན་མེད་པ་ ོས་པ་དང་ ལ་

བ་མི་ ོག་པ་འབའ་ཞིག་ ་འདོད་དེ།  གསང་ གས་འདིའི་ གས་ ིས་དོན་དམ་པ་ནི་སེམས་

ཉིད་རང་བཞིན་མ་བཅོས་པ།  ཅིར་ཡང་མ་ བ་མི་ ང་བ་མ་ཡིན།  ཅི་ཡང་མ་ཡིན་པ་ཉིད་

བོན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ ི་ངོ་བོ་ཉིད་ ་རང་ ང་བ།  དཔེར་ན་ཉི་མ་ལ་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་ ་ ང་

བ་བཞིན་ནོ།  །དེའི་ཆ་ནས་དཀོར་བ ན་ ན་ ིས་ བ་པ་ཉིད་དོ།  །དེའི་ ིར་ ད་པར་ ་

འཕགས་པའོ།  ། ན་ ོབ་ ག་པར་འཇོག་པའི་ ་མཚན་ནི།  ཐེག་པ་འོག་མ་བས་ ་བར་མི་

བདེན་པ་རེས་ཤིག་གི་ཚད་མས་ བ་པ།  རེས་ཤིག་གི་དོན་ ེད་ ས་པ་ཙམ།  མདོར་ན་ ང་ ིད་

འདི་དག་ ན་ ོབ་ ེ།  འ ལ་བར་འདོད་པ་ལས་གསང་ གས་འདིའི་བཞེད་ ིས་ ན་ ོབ་ ་

ང་ ིད་འདི་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ ི་རོལ་བ་རང་ ང་ཡིན་པས།  ་དང་ ་མོའི་ད ིལ་འཁོར་ ་ཡེ་

ནས(མ་བ ལ་བ)མཉམ་པར་ ོགས་པར་བཞེད་དེ།  དེའི་ངང་ལས་འཁོར་བ་མེད་པར་འདོད་དོ།  ། 
དེ་ལ་བ ལ་བ།  འོ་ན་ད་ ར་འཁོར་བ་འ ག་པས་མངོན་ མ་ ་འགལ་ལོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་བ ག་

པའི་མགོ་བ ེ་ ེ།  ེད་ གས་ ེ་སེམས་དཔའི་དང་།  ག ང་ ང་སེམས་དཔའི་ གས་ ིས།  

བོན་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པ་དང་སེམས་རིག་པ་ཙམ་ཡིན་ཞེས་པ་དེ་ཡང་།  ད་ ར་བོན་

ཐམས་ཅད་ལ་ག གས་དངོས་ ་ བ་པ་དང་།  རང་བཞིན་ཡོད་པར་འ ག་པས།  ོད་ ི་

འདོད་ག ང་གཏིང་ནས་ཉམས་པར་འ ར་ཞེས་མ ངས་སོ།  །ཡང་ ེད་གསང་ གས་ནང་པས་

ཡེ་ནས་སངས་ ས་ཡིན་ཞེས་པ་འདི་མངནོ་ མ་དང་འགལ་ལོ།  །ཞེ་ན།  ེད་ གས་ ེ་སེམས་

དཔའ་བས་རིག་པ་ཙམ།  སེམས་ཙམ་ཤེས་པ་ཙམ་ཞེས་པ་དང་།  ག ང་ ང་སེམས་དཔས་རང་

བཞིན་མེད་པ་ ོང་པ་ཡིན་ཞེས་པ་དེ་ཡང་མངོན་ མ་དང་འགལ་ལོ།  །ཅིའི་ ིར་འགལ་ཞེ་ན།  

དེ་ཡང་ཅིའི་ ིར་འགལ།  ད་ ར་སངས་ ས་པར་འ ག་པའི་ ིར་ཞེ་ན།  ེད་ ི་ཡང་ད་ ར་

ག གས་མེད་པ་དང་།  རང་བཞིན་མེད་པར་མི་འ ག་པའི་ ིར་ཞེས་མ ངས་སོ།  །འོ་ན་ཡེ་

སངས་ ས་ན་ལམ་བ ན་ཅིང་བ བ་པ་ལ་དོན་མེད་པར་འ ར་རོ་ཞེ་ན།  མ་ཡིན་ཏེ་མ་ ོགས་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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པ་ ོགས་པར་ ་དགོས་པས་ལམ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དོ། (འོ་ན་ དེ་ ་ིཤསེ་པ་ཡནི་པ་ད་ེདང་ ོང་བ་ཡིན་

པ་ད་ེས་ོསའོི་ ེ་བསོ་མ་ གོས་པའི་ རི། དེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ ས་སོ།) །འོ་ན་ནི་སངས་ ས་ ་མ་ ོགས་

པའི་ ིར།  ཡེ་སངས་ ས་མ་ཡིན་པར་འ ར་རོ་ཞེ་ན།  གཏན་ཚགས་དེ་ལ་མ་ངེས་པའི་ ོན་

གས་ཏེ། (འོ་ན་ ེད་ ་ིཡེ་ཤེས་པ་ཡིན་པ་དང་།) རང་བཞིན་ཡེ་ཅི་བཞིན་པའི་སངས་ ས( ོན་པ་ཡནི་

པ་དེ་སོ་སོ་ ེ་བོས་མ་ ོགས་པའི་ ིར།  ཡིན་པར་ཐལ་ ས་ལ་མགོ་བ ེ)ཡིན་ཡང་།  དེ་མ་ ོགས་པ་ ོགས་ 
པར་ ་དགོས་ཏེ།  དཔེར་ན་ ལ་པོའི་ ་ ་ ལ་པོར་མ་ ོགས་བཞིན་ ་ ལ་པོ་མ་ཡིན་པ་བཞིན་ 
ནོ༑  ༑དེས་ནི་ ག་པའི་ ན་ ོབ་བཤད་པའོ།  །ད ེར་མེད་ ག་པར་འཇོག་པའི་ ་མཚན་ནི།  

འོག་མ་བས་བདེན་གཉིས་ ོགས་རེ་ཙམ་ལས་མ་ཤེས་ཏེ།  འདིས་ནི་ཅི་ཡང་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཅིར་

ཡང་ ང་།  ཅིར་ཡང་ ང་བ་ཉིད་ཅི་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ།  སོ་སོ་ཐ་དད་ ི་མཚན་ཉིད་དང་མི་ ན་

པའི་ ིར་རོ།  ། ོགས་ ་མི་ ་བའ(ིབདེན་པས་ གོ་ བ་ ི་གནད་ཀས་སོ) ད་པར་འཕགས་སོ།  །ག ང་ 
ང་སེམས་དཔའ་བ་ཡང་གཉིས་མེད་ ་ འོ་ཞེ་ན།  ེད་ ི་དེ་ཐ་ ད་ ་བདེན་པ་གཉིས་མེད་

་བཤད་པ་ཡོད་ ིད་ ང་།  མཐར་ ག་གི་ ་བར་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ ོས་ ལ་རང་བཞིན་ 
མེད་པར་འདོད་པ་ཡིན་ཏེ།  གཉིས་མེད་ལ་འགལ་བ་འ ས་པའི་ ིར་དང་།  ང་བ་ ོན་ ་

བ ས་ནས་ ོག་པ་གཉེན་པོས་འགེགས་པའི་ ིར་རོ།  །དེ་ ར་ ་བས་ ད་པར་ ་འཕགས་སོ།  ། 
བ ང་བའི་དམ་ཚག་ནི།  ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་དམ་ཚག་བ ང་ ེ།  ་བ་ནི་མཉམ་པ་ཉིད་ལ་

གནས་པ་དང་།  ཡི་དམ་ ི་ ་ ོམ་པ་དང་།  དེའི་འཛབ་དང་ ག་ ་ ན་ ་ ངས་པ་དང་།  

བོན་གསང་ གས་ ོད་པ་ལ་ ་གཅིག་པ་ ར་བ ེ་བ་དང་།  ་ ོད་ ིང་པོ་གཞན་ལ་མི་བ གས་ 

པའོ།  །ཡན་ལག་ ་ ག་ ་དང་།  དམ་ ས་ ་དང་།  ོར་ ོལ་ལ་སོགས་པ་ལ(མི་ ང་ ོད་ ནི) 

ཐབས་ ིས་ཟིན་པར་ འོ།  །བ ོམ་པའི་རིམ་པ་ནི།  དེ་ ར་ ་བ་མཉམ་པ་ཉིད་ ་ ོགས་ནས་

དེའི་ངང་ལ་ ོ་མི་གཡོ་བར་དེ་ཅི་བཞིན་པའི་དོན་ལ་དེ་བཞིན་པར་བཞག་ ེ།  མཚན་མ་ཐམས་

ཅད་འགེགས་ ང་མི་འགེགས་ལ།  ེས་ ་ཡང་མི་འ ེང་བར་བ ོམ་པའོ།  ། བ་པའི་ཐབས་ནི།  

དམ་ ས་ ད་པར་ཅན་ཡོ་ ད་ མ་པ་ ་ལ་སོགས་པས་ཏིང་འཛན་ མ་པ་ ག་ག(ིདེ་བཞིན་ཉིད་

ན་ ་ ང་ཡེ་ཤེས་ ་མ་ འི་ ག་ ་གཅིག་པ) ོ་ནས་ ོལ་བའི་ལམ་ ་བ བ་པ( ོས་པ)དང་།  མ་ 

(ཚགས་ ག)མཚན་དང་ ན་པ་ལ་བ ེན་ནས( དོ) ་དང་ཐིག་ལེ(བ ད་ཡ་ེནས་དག་པར)ཡེ་ཤེས་ ི་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ད ིལ་འཁོར་ ་གསལ་བར་ ་ ེ་ཐབས་ ི་ལམ་ ་བ བ་པའོ།  ། ོད་པའི་འ ིན་ལསནི།  ཞི་
ས་དབང་ ག་མངོན་ ོད་དང་བཞིས་བདག་གཞན་ ི་དོན་ ོད་ཅིང་།  ོར་བ་དང་(བདག་གཞན) 

ོལ་བས་ ང་གཉིས་དོན་ ོགས་པར་མཛད་པའོ།  །དེ་ཡང་ཐབས་ ི་ ོད་པ་ ད་པར་ཅན་ནོ།  ། 
གཞན་ཡང་ཚ་འདས་ ི་མི་དགེ་ ིབ་པ་ ངས་ནས་འ ས་ (འ ར་ནག་པོ་ མས་འདིའི་ བས་ ་འ ང་། 

འ ར་དཀར་ནག་ལ་ཟབ་མི་ཟབ་ཡདོ)ལ་ ོར་ཏེ།  གས་ ེ་ཆེན་པོས་གཞན་དོན་མཛད་པ་ ེ།  ནང་

འ ར(གནས་ཆགོ་ ང་འདིར་འ ང་) མས་སོ།  །ཐོབ་པའི་འ ས་ ་ནི་ ་ན་མེད་པའི་ས་ག མ་ ི་

ཐ་མ་ཡི་གེ་འཁོར་ལོ་ཚགས་ཆེན་ ི་ས་ཞེས་ ང་ །  ད ིངས་ ི་ ་ འི་མཚན་ཡོངས་ ་ ོགས་

པའི་ས་ཞེས་ ་བ་དེ་ནོན་པའོ། ། 

ཐེག་པ་འོག་མ་ལས་ ད་འདོན་པ་ནི་བ ད་དེ།  ་བ་དང་ ོད་པ་དང་དབང་དང་དམ་  

ཚག་དང་འ ིན་ལས་དང་ བ་ཐབས་དང་།  ད ིལ་འཁོར་དང་འ ས་ འོ།  །དེ་ཡང་ ་བ་དང་

ོད་པ་དང་འ ས་ ་ནི་གོང་ ་བཤད་པ་ཉིད་དོ།  །དབང་ནི་ ི་ ས་ལ་བ ེན་པ་དང་།  ནང་

བ ད་ ིའི་རོ་ལ་བ ེན་པ་དང་།  གསང་བ་མཚན་ ན་ ི་ མ་ལ་བ ེན་པ་ ེ།  དེ་ག མ་ གས་ 
ི་བ་ལ་མེད་པའི་ རི་རོ།  །དམ་ཚག་ནི་ ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་དམ་ཚག་དམ་ ས་ལ་ ོད་པ་ ི་

བ་ལ་མེད་པའི་ ིར་རོ།  །འ ིན་ལས་ནི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་ད ིལ་འཁོར་ལ་མཆོད་པ་འ ལ་

བ་དང་ ོལ་བ་ ད་པར་ཅན(ད ་བགེགས་ཞར་ལ།  འ ས་ ར་ཞར་ལ།  ཐབས་ཆེ་བ) ི་བ་ལ་མེད་ 
པའི་ ིར་རོ།  ། བ་ཐབས་ནི།  ན་མོང་(གསོད་གསོ་གཟིར་གནོན་དབབ་གཅོད་ཆོ་འ ལ།  བ ད་ ི་

ར་པ་དེ་ ན་མོང་)དང་མཆོག་གི་དངོས་ བ་ ང་འ ག་ ་ བ་པའི་ཐབས་ལམ་གཉིས་པོ་ ི་བ་ལ་ 
མེད་པའི་ ིར་རོ།  །ད ིལ་འཁོར( ་དང་ ་མོ)ནི་ ི་ནང་ ོད་བ ད་མ་ ངས་གནས་ ་དག་པ་

ི་བ་ལ་མེད་པའི་ ིར་རོ།  །དེ་དག་ནི་དངོས་བ ེད་ གས་ ེ་རོལ་བའི་ཐེག་པ་བཤད་པའི་འ ེལ་ 
བར་རིག་པར་ འོ།  །སག་ཏི་པི་ཏི( ོན་པ) ་ ་ཞེ།  ཙ་ལ་ཅི་ (བ ན་པ)ཟེ་ ་ཐར།  མ་ཤམ་ཡེ་

ཅངས(འཁརོ༴)ཝ་ཞེ་ ཾ།  པི་ ་ལེ་ཤོ(གདམས་པ) ་ ་སིག   
ན་ ་བཟང་པོ་ངང་ཉིད་ཡོངས་ ་དག་པ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  ། ལ་པའི་ ་འ ོ་བ་

འ ལ་བའི་ ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་དེ།  འཛམ་ ་ ིང་གི་ ིང་པོ་ ་རི་ ང་ཐོའི་ ེ་ལ་ག ང་

ང་བོན་ ི་འཁོར་ལོ་བ ོར་ཞིང་།  འཁོར་ ་དང་མིའི་བོན་པོ་ མས་ ིས་བ ོར་ནས་བ གས་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
   

 - 56 -

པའི་ཚ།  ་རབས་ མ་ག མ་ ིས་འདི་ ད་ཅེས་གསོལ་ལོ།  ། ེ་ཧོ་ཡེ་མ ེན་འ ལ་ ི་མངའ་

བདག་ལགས།  ཤིན་ ་དོན་ ན་ ན་ ོགས་ ི་ཐེག་པ་ཞེས་ ་བ།  འ ས་ ་ གས་ ི་བོན་དེའི་

དོན་ཇི་ ར་ལགས།  བདག་ཅག་འཁོར་ ་འ ས་པ་ མས་ལ་ ས་པར་བཤད་ ་གསོལ།  ཞེས་

ས་པས།  ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོས་འཀའ་ ལ་པ།  ། ་རབས་ མ་ག མ་ལ་སོགས་ཏེ།  ། 

འཁོར་ ་འ ས་པའི་ཚགས་ཉོན་ཅིག  །ང་ཡིས་ཐེག་པའི་འ ས་ ་ཡི།  །ཡང་དག་པ་ཡི་མདོ་

ད་བཤད།  །དེ་ལ་ཤིན་ ་དོན་ ན་ ན་ ོགས་ ི་ཐེག་པ་ལ་དོན་བ ན་ཏེ།  གང་ཞེ་ན།  

ོགས་པའི་ ་བ་དང་།  བ ང་བའི་དམ་ཚག་དང་།  བ ོམ་པའི་རིམ་པ་དང་།  བ་པའི་ཐབས་

དང་།  ོད་པའི་འ ིན་ལས་དང་།  བ་པའི་འ ས་ ་དང་།  འོག་མ་ལས་ ད་འདོན་པའོ།  །དེ་

ལ་ ོགས་པའི་ ་བ་ནི།  སེམས་ ི་བོན་ཉིད་ཡེ་ནས་ ིབ་པ་མི་མངའ་བ་དང་ཅིར་ཡང་མ་ བ་

པ་ལས་ཅིར་ཡང་འ ང་བ་དེ་ནི་ ་དག་པའི་ད ིངས་སོ།  །དེའི་ངང་ལས་ཡེ་ཤེས་རོལ་བའི་ ེ་

མཆེད་རང་ ང་ ་ཤར་བ་ནི།  འ ས་ ་ཡེ་ཤེས་ ི་ད ིལ་འཁོར།  དེ་ ར་ཡང་ ་སེམས་ཉིད་

ི་ད ིངས་དེ།  ཡེ་ནས་མ་ ེས་ཏེ་རང་བཞིན་མི་དམིགས་པ་ལས་འ ས་ ་ཇི་ ར་ཡང་མ་འགག་ 
པའི་རོལ་བར་རང་ ང་ ེ།  ད ིལ་འཁོར་དང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རང་ལ་ཡེ་ནས་གནས་པ་

ལས་མ་གཏོགས་པ་བ ེད་ཅིང་བཙལ་མི་དགོས་ཏེ།  དེ་དག་ ང་གདོད་ནས་འ ས་མ་ ས།  ཡེ་

ནས་ ན་ ིས་ བ་པའི་བདག་ཉིད་ ་གནས་པའོ།  །དེ་ལ(འོག་མ་བས་བ ལ་བ)བ གས་པ་ ད་

དག་པའི་ད ིངས་ནས་འ ས་ ་ཡེ་ཤེས་ ི་ད ིལ་འཁོར་ ང་བར་འདོད་པ་ ེ།  ་དག་པའི་

ད ིངས་དེ། (བནོ་ཅན།) ོང་པ་ཡིན་ཙམ་ན། (གཏན་ཚགས།) དེ་བཞིན་ཉིད་ ི་ཏིང་ངེ་འཛན་ ི་ ་

་འ ར་རོ།  །ཡེ་ཤེས་ ི་ད ིལ་འཁོར་འ ང་བ་ ེ། (བོན་ཅན།) ན་ ་ ང་གི་ཏིང་ངེ་འཛན་ ི་

་ ་འ ར་ཏེ།  དངོས་བ ེད་ གས་ ེ་རོལ་བའི་ཐེག་པ་དང་ ད་མེད་པར་འ ར་རོ།  །གཞན་

ཡང་ ་དང་འ ས་ ་ཁས་ ངས་པའི་ ིར།  ཤེས་པའི་ ེ་མཆེད་ ་ཚགས་གཅིག་ ་བདེན་པ་

དང་ ད་མེད་པར་འ ར་རོ།  །ཞེ་ན་མ་ཡིན་ཏེ།  ངའི་ ་དག་པའི་ད ིངས་དེ་དང་འ ས་ ་ཡེ་

ཤེས་ ི་ད ིལ་འཁོར་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ ལ་ ིས་ཐ་དད་ ་ ང་བ་ཡིན(དེས་ན་ ན་ བ་ཅེས་ ) 

ཏེ༑  དཔེར་ན་ཉི་མའི་ ིང་པོ་དང་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་ ་ འོ།  ། ོད་ ི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་།  ན་

་ ང་ནི།  དངོས་པོ་ཐ་དད་པ་གཅིག་ལས་གཅིག་གཡོས་པ་ཡིན་ཏེ།  དེ་བཞིན་ཉིད་ ོང་པ་དེ་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ན་ ་ ང་མ་ཡིན།  ན་ ་ ང་མཚན་མ་ ་ཚགས་པ་ ེ།  དེ་བཞིན་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ།  དཔེར་

ན་བ ིགས་པ་དང་རེ་ ེ་ ་ འོ། (དེས་ན་ ན་ ིས་མ་ བ།) །གལ་ཏེ་དངོས་པོ་ཐ་དད་མ་ཡིན་ཏེ།  

གཅིག་པ་ཡིན་ན།  བ ེད་པའི་རིམ་པ་ཉམས་ཏེ།  ོགས་རིམ་ ་འ ར་རོ། (ཁ་ོན་རེ།) །ལམ་གཅགི་

ཆར་བའི་དབང་ ་འདོད་དོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་ལམ་རིམ་ ེས་པ་གཏན་མེད་པར་འ ར་ཏེ།  དེ་ན་

དེས་མི་མ ངས་སོ།  ། ོད་ཤེས་པའི་ ེ་མཆེད་མེད་པའི་ གས་ ིས།  ཉམས་ ་ ོང་བའི་ཤེས་པ་

ད་ཅིག་མ་ ་ ི་ལ།  ་འ ས་དངོས་ ་ ེ་བའམ་ཡོད་པར་འདོད་དེ།  ངའི་སེམས་ཉིད་ ི་

ད ིངས་དེ།  ན་འ ང་བའི་ ངས་པར་འ ར་བའི་ ིར་རོ།  ། ་ཞེས་ཐ་ ད་ ་བཏགས་པ་

ཡིན་ལ།  སེམས་ཉིད་ ི་ བས་སམ་རོལ་བ་ འི་ད ིལ་འཁོར་ཡེ་ཤེས་ ི་ ེ་མཆེད་ ་ཚགས་ ་

རང་ཤར་བའི་ ིར།  འ ས་ ་ཞེས་ཐ་ ད་ ་བཏགས་པ་ཡིན་ཏེ།  ོད་ ི་ ་འ ས་བཞིན་ ་

རང་ ད་པར་དངོས་ ་ཡོད་པར་མི་འདོད་དོ།  །འོ་ན་སེམས་ཉིད་ ན་འ ང་གི་ད ིངས་དང་།  

ཡེ་ཤེས་རོལ་བའི་ད ིལ་འཁོར་དེ་ལ།  ་འ ས་ ི་ཐ་ ད་འ ག་གོ་ཞེ་ན།  ན་ ི་གཞིར་

འ ག་པའི་ ིར།  ཐ་ ད་ ་ ་ཞེས་ འོ།  །དེ་ལས་འ ང་བའི་ ིར།  འ ས་ ་ཞེས་ ་ ེ།  མི་

འགལ་བར་འ ག་གོ  །གཞན་ཡང་ག ང་ ང་སེམས་དཔའི་ཐགེ་པ་ན་རེ།  དག་པའི་ད ིངས་

ད(ེབོན་ཅན)དོན་དམ་ ་འ ར་ཏེ། (དམ་བཅའ །) ོང་པ་ཉིད་ ིབ་པ་མེད་པར་འ ག་པའི་ ིར་

རོ༑  ༑ཡེ་ཤེས་ ི་ད ིལ་འཁོར་དེ(བོན་ཅན) ན་ ོབ་ ་འ ར་ཏེ།  (དམ་བཅའ།)  མཚན་མ་དང་

བཅས་པར་འ ག་པའི་ ིར་རོ་ཞེ་ན(དེ་ ར་ན)མ་ཡིན་ཏེ།  ེད་ ི་ ན་ ོབ( ེན་ལ་ ོས་པ་ལ་སོགས) 

མཚན་ཉིད་བཞི་དང་ ན་པ་དང་།  དོན་དམ་ ོས་པ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་བ་དེ་གཉིས(དོན་དམ་

ན་ ོབ)གཅིག་ལས་གཅིག་འ ང་ཞིང་ངོ་བོ་གཉིས་མེད་ ་ཁས་ལེན་མི་ ས་ཏེ།  གལ་ཏེ་གཉིས་

མེད་ ་ཁས་ལེན་ན།  ན་ ོབ་ ི་དངོས་པོ་ ོགས་པས།  དོན་དམ་ ོགས་པར་འ ར་ཏེ།  

གཅིག་པའི་ ིར་རོ།  །འདོད་ན་མངོན་ མ་ ིས་བསལ་ལོ།  །ངའི་དག་པའི་ད ིངས་དང་ཡེ་ཤེས་

ི་ད ིལ་འཁོར་དེ་གཉིས( ེད་ ི་དེ་བཞིན)དངོས་པོ་ ས་ ་ བ་པ་གཅིག་ལས་གཅིག་ལོག་པ་མ་

ཡིན་ཏེ།  ངོ་བོ་གཅིག་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ།  ད ིངས་ཡེ་ཤེས་ ་ ང་།  ཡེ་ཤེས་ཉིད་ད ིངས་ ་གནས་

པའི་ ིར་རོ།  །དེ་ནི་ ོགས་པའི་ ་བའོ།  །བ ང་བའི་དམ་ཚག་ནི།  བཞི་བ ང་ ེ།  དམ་ཚག་

ལ་ལ་ ོར་བ་དང་།  ིང་ ེ་འ ང་བ་དང་།  གས་ ེའི་ ལ་དང་།  བོན་ཉིད་ཐ་མི་དད་པར་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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བ ང་བ་ ེ།  དང་པོ་ནི་ ལ་ ི་དངོས་པོ་ འི་ཐེག་པ་ ར་མི་ ང་བའོ།  །གཉིས་པ་ནི།  ིང་ ེ་

ོགས་རིས་མེད་པས་ག ལ་ ་མཐར་ ིན་པའོ།  །ག མ་པ་ནི།  ས་ལ་གནས་པའི་ག ང་ ང་

སེམས་དཔའ་ནས་རབ་ ་ད ལ་བའི་ཁམས་ཡན་ཆད་གང་བ ལ་བར་འོས་པ་དེ་དང་།  བཞི་བ་

ནི༑  བོན་ཉིད་ ི་དགོངས་པ་ཅི་བཞིན་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་འ ེད་པ་མེད་པར་ ོར་བའོ།  །བ ོམ་

པའི་རིམ་པ་ནི།  ་བའི་དོན་ ོགས་པ(འི་ ་བ)དེ་ཉིད་ ི་ ེས་ ་དེའི་ངང་ལ་འཇོག་པའོ།  ། འི་

ད ིལ་འཁོར་དང་།  ག་ ་ཆེན་པོ(ཡིག་འ )གང་བ ོམ་ཡང་། ( གས་ ིས།) ་དང་ ེན་ ིས་མི་

བ ེད་དེ། (ཤེས་པ་བག་ལ་ཉལ་ཡོད་པས་འདིའ་ིགནས་ བས་ན་ག ལ་ ར་འདོད།) ནམ་མཁའ་ ངས་པའི་

ད ིངས་ནས་ཉི་ ་ཤར་བ་ ར།  ོགས་ ལ(རང་འ ང་) ་ ོམ་པའོ།  ། བ་པའི་ཐབས་ནི།  འབད་ 
ོལ་ ི(འོག་མ་བ་ ར) ་ ེན་ ན་ མ་ཚགས་པས་འ ས་ ་ཐོབ་པ་ ར།  བ བ་མི་དགོས་ཏེ།  

ཡེ་ནས་ཡིན་པ་ལ་ཡིན་པར་ངོ་ཤེས་པ་ཙམ་ ིས་ ་མཚ་ཆེན་པོ་ལ་གཟིངས་བ ོད་པ་བཞིན་ ་

གས་ ིས་འ བ་པའོ།  ། ོད་པའི་འ ིན་ལས་ནི།  དོན་དེ་ལ་གནས་པའི་ ས་ན་ ེད་ ོད་གང་

ཡང་མ་འགག་པ་ ེ།  ཅི་ལ་ཡང་ཉམ་ང་མེད་པར་ ག་པར་ ོད་པའོ།  ། བ་པའི་འ ས་ ་ནི།  

་ན་མེད་པའི་ས་ག མ་ཡོད་པ་ལ།  ས་གཉིས་པ་ཡེ་ཤེས་ ་ན་མེད་པའི་ས་ཞེས་ ་བ་དེ་ནོན་

པའོ།  །འོག་མ་ལས་ ད་འདོན་པ་ནི་ མ་པ་ ་ཡོད་དེ།  གང་ཞེ་ན།  ་བ་དང་དམ་ཚག་དང་

བ ོམ་པ་དང་ ོད་པ་དང་འ ས་ འོ།  །དང་པོ་ནི་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་ ་མེད་པའི་

བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཞེས་ ་ ེ།  རང་རིག་པ་ ང་ བ་ ི་སེམས(ཤེས་རབ)དང་དེའི་ ལ(ཐབས)མ་

འགག་པའོ།  ། ་བ་དེ་ཡང་མཐོང་ལམ་ ེས་ཙམ་ན།  དེ་ ར་ ོགས་པ་ཡིན་ ད།  འདིས་ནི་ ང་

ིད་ཐམས་ཅད་ཡེ་ནས་མ་འགགས་པར་བདལ་བ་ནི་ཡབ་ ང་བ་ཆེན་པོ།  དེ་ཙམ་ཉིད་ ི་ ས་

ན་རང་རང་གི་ས་ནས་ ོང་པ་ཉིད་ ་འ ག་པ་ནི་ མ་ད ིངས་ ག་ཆེན་མོ།  དེ་ ར་ ང་ ོང་

ངོས་རེར་ ་ཆད་པ་མེད་དེ།  ད ེར་མེད་ ་འ ག་པ་ནི་ ས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཡིན་ ད།  འོ་ན་

ོད་ ི་ཡབ་ ང་བ་ཆེན་པོ་དང་།  ངའི་ཐབས་ལ་ ད་མི་འ ག  མ་ད ིངས་ ག་ཆེན་མོ་དང་

ངའི་གཉིས་མེད་ལ་ ད་མི་འ ག་གོ་ཞེ་ན།  མ་ཡིན་ཏེ།  ེད་ནི་ཤེས་རབ་རང་རིག་གི་སེམས་དེ་

ོང་པར་འདོད།  ཐབས་དེའི་ ལ་དེ་མཚན་མ་དངོས་ ང་ ་འདོད།  དེའི་ ིར་ཤེས་རབ་ ོང་

པའི་མཐས་རེག་ ་ཐལ།  དེས་ན་གཉིས་མེད་མེད་དེ།  ཉི་ཚ་བའི་གཉིས་མེད་ ་ཐལ་ འོ།  །ངའི་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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མ་དག་པའི་ད ིངས་ ག་དེ་ ོང་པ་ཉིད་ ི་རང་བཞིན་ ་འ ག  ོང་པའི་མཐས་མ་རེག  

ཡབ་ ང་བ་ཆེན་པོ་དེ་ཡེ་ཤེས་ ི་རོལ་བ་རང་ ང་བར་འ ག་ ང་བའི་མཐས་མ་རེག  དེ་གཉིས་ 
དངོས་པོ་ཐ་དད་ ་ཞེན་པ་མེད་པས་གཉིས་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོར་འ ག་ ེ་ཉི་ཚ་བའི་མཐས་མ་

རེག་པའོ།  །དེ་ནི་ ་བའི་ ད་པར་རོ།  །ཡང་ ེད་ ི་ ་བ་དེ་མཐོང་ལམ་ ེས་ ས་ན་ཡོད་པ་

ལས།  དེ་མ་ཡིན་པར་མེད་དེ།  ངའི་ ་བའི་གདེང་ནི་ཡེ་ ི་ནས་ཡོད་པའི་ ིར་ ོལ་བ་མེད་

པའོ།  ། ེད་ ི་དེ་ ོལ་བ་དང་བཅས་པའི་ ་བར་འ ར་ཏེ།  (དམ་བཅའ།)  མཐོང་ལམ་ ེས་པའི་

ས་ན་ཡོད་པའི་ ིར་རོ།  །དམ་ཚག་ནི་འོག་མ་བས་ ་བ་དང་ཡན་ལག་ལས་བ ང་མ་ ས་ཏེ།  

འདིས་ནི་ ད་པར་ ི་དམ་ཚག་བཞི་བ ང་བའོ།  །བ ོམ་པ་ནི་འོག་མ་བས་ ས་ ི་གདང་ ་

ར་རིམ་པར་བ ོམ་ནས།  ་ ེན་ལས་འ ས་ ར་ ང་བའི་ ན་ཅིག་ ོམ་པའི་ ིར་དམན་ཏེ།  

འདིས་ནི་འབད་ ོལ་ ིས་མི་བ བ་ཅིང་རིམ་པ་མི་བ ོམ་ ེ།  ོགས་པ་ངོ་ཤེས་པ་ཙམ་ ིས།  ་

མཚའི་ ་བཞིན་ གས་ ིས་འ ོ་བའོ།  ། ་ཡང་ ་ ེན་ ོལ་བས་མི་བ བ་ ེ།  ད ིངས་ནས་ཉི་

་ཤར་བ་བཞིན་གསལ་བའི་ ིར་རོ།  ། ོད་པ་ནི་འོག་མ་བས་འ ིན་ལས་བཞི་དང་ ོར་ ོལ་

དང་འ ར་ ོང་ཙམ་ ེ།  འདིས་ནི་ ེད་ ོད་གང་ཡང་མ་བཀག་པར་ ག་པར་ ོད་པའོ།  །འ ས་ 
་ནི་འོག་མ་བས་ས་ག མ་ ི་ཐ་མ་ཡི་གེ་འཁོར་ལོ་ལས་མ་ནོན་ཏེ།  འདིས་བར་པ་ཡེ་ཤེས་ ་ན་

མེད་པའི་ས་ནོན་པའོ།  །དེ་ནི་ ད་པར་རོ།  །དེ་དག་ནི་ཤིན་ ་དོན་ ན་ ན་ ོགས་ ི་ཐེག་པ་

མངོན་པར་བཤད་པའི་མདོ་ ད་ ི་འ ེལ་བའོ།  །( ོན་པ།)  ེ་ཡོང་ས་ཅི་ཏ་ ་ ང་།  ར་ ི་

པ(བ ན་པ)དེ་པ་ཤ་ན།  (འཁརོ་ལ་གདམས་པ།)   ་ལེ་ ར་ཨེ་ཏིང་ཡ།  ཝ་ཅོ་ཟེ( ི་རབས་ལ་གདམས་

པ)ཞེ་ཆམ་ཤམ་ མ།   

ོན་པའི་མཆོག་རང་ ང་ངོ་བོ་ཉིད་ ི་ །  ཡེ་ཤེས་ཡོངས་ ་ ལ་པའི་ །  ོན་པ་གཤེན་ 

རབ་མི་བོ་ཉིད།  ོའི་འཛམ་ ་ ིང་གི་ ིང་པོ།  ལ་གཤེན་ ི་འ ང་གནས།  ་རི་ ང་ཐོ་ ང་

དམན་ ི་ ེ་མོ།  ིད་པ་རང་འ ང་གི་གནས་ཁང་ན།  ་དང་མིའི་གཤེན་རབ་ ད་པར་ཅན་

མས་ལ།  ག ང་ ང་བོན་ཉིད་སེམས་ ི་འཁོར་ལོ་བ ོར་ ིན་བ གས་སོ།  །དེ་ཚའི་ ་བོ་ ་

ས་དང་།  ལི་ཤོ་ཐང་པོ་དང་།  ེ་ཐན་འ ལ་པོ་ཆེ་དང་།  མ་ག མ་འ ལ་ ི་གཤེན་ག མ་

ིས།  ོར་བ་དང་ ་ ག་ལན་ ོང་ ་ ས་ཏེ།  ་ ས་ ི་མཆོད་པ་ ་ཚགས་ ིས་མཆོད་ནས་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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མ ན་ ་འ ག་ ེ།  ས་བ གས་ཐལ་ ར་ཏེ།  ངག་མ ན་པར་འདི་ ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ།  ། ེ་

ཧོ་ ོན་མཆོག་ ལ་པའི་ །  ། ་བའི་སེང་གེ་ཡེ་ཤེས་འ ལ།  །ཡེ་ནས་ ོགས་ཆེན་ཡང་ ེ་ཡི།  ། ་

ན་མེད་པའི་ཐེག་པ་ལ།  །དོན་ ི་གདིང་རིམ་ཇི་ ར་ལགས།  །བདག་གིས་མི་འཚལ་བཤད་ ་

གསོལ།  །དེ་ ད་གསོལ་པ་གསན་ནས་ ང་།  །གཤེན་རབ་ ོན་པས་བཀའ་ ལ་པ།  ། མ་ག མ་

འ ལ་བ ན་ལ་སོགས་ཏེ།  །འཁོར་ཚགས་མ་ཡེངས་སེམས་ ིས་ཉོན།  ། ་བའི་སེང་གེ་ ོན་པ་

ངས།  །ཡང་ ེ་ ་མེད་ ས་པར་བཤད།  དེ་ལ་ཡེ་ནས་ ོགས་ཆེན་ཡང་ ེ་ ་ན་མེད་པའི་ཐེག་པ་

འདི་ལ་ ི་དོན་བ ན་ ་བཤད་དེ།  གང་ཞེ་ན།  ོགས་པའི་ ་བ་དང་།  བ ང་བའི་དམ་ཚག་

དང་།  བ ོམ་པའི་རིམ་པ་དང་།  བ་པའི་ཐབས་དང་།  ོད་པའི་འ ིན་ལས་དང་།  བ་པའི་

འ ས་ ་དང་།  ཐེག་པ་འོག་མ་ལས་ ད་འདོན་པའོ། (བ ན་པ་ོའདི་ཡང་འོག་མ་བ་དང་ ་ོབ ན་པ་

ཙམ་ལས་དོན་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་གཅིག་གོ) །དེ་ལ་ ོགས་པའི་ ་བ་ནི།  མ་པ་ག མ་ ེ།  ཀ་དག་དང་།  

ན་ བ་དང་།  ཅི་བཞིན་ཉིད་ ི་ ེ་མཆེད་དོ།  །དེ་ལ་ཀ་དག་དང་།  ན་ བ་ནི་གཞི་ཡིན་པ་

ཙམ་ ་མི་འགལ་ཏེ།  བ་མཐའ་དངོས་ ་འདོད་ན་ནི། (ཡང་དག་པར་བདནེ་པ།) དེ་མི་བདེན་པའོ། 
(འ ལ་བ།) ། བ་མཐར་ཡང་ཐ་ ད་ ་བཏགས་པ( ོགས་རེ་ཙམ་ལ)ཙམ་ ་མི་འགེགས་ཏེ།  དངོས་

་བདེན་པར་འདོད་ན་ནི(དེ་ཁ་ོན་ ར་ཡང་དག་པར་གཞན་བཀག་ན)དེ་འ ལ་བས་འགེགས་སོ། ། 
དེ་ལ་དང་པོ་ཀ་དག་ ་འདོད་པ(འི་ ་བའམ་ བ་མཐའ)གཏན་ལ་དབབ་པ་ནི།  ཀ་དག་ ( ི་ 

ནང་ ོད་བ ད)འདོད་པའི་ གས་ ིས། ( ་དང་ཡེ་ཤསེ་ད་ེདག) འཁོར་བ་དང་ ་ངན་ལས་འདས་

པའི་བོན་ཐམས་ཅད།  ཡེ་ཤེས་རང་གསལ་བར( ིབ་གཡགོ་མེད་པ)འདོད་དེ།  ཡེ་ཤེས་རང་གསལ་

ི་ ིང་པོ་དེ་ལས་མ་གཏོགས་པ་ནི་གང་ཡང་མེད་དོ།  །དེ་ཡང་གཞི་ངོ་བོ་ཤེས་ འི་གནས་ཐབས་ 
དེ་ལ།  མ་རིག་པས་ ་ ངས་པའི་ ན་པའི་ ེ་མཆེད་ལ་འ ལ་བ་འདི་དག་གཏན་མེད་པར་

འདོད་དོ།  །དེ་ཡང་དཔེར་ན་རིན་པོ་ཆེའི་ ིང་ན་ ོ་བ་བཙལ་ ིས་མི་ ེད་པའམ་ ་བའི་ད ིལ་

ན་ ན་པ་ངང་གིས་མེད་པའམ།  ཉི་མའི་ ིང་པོ་ལ་བསེར་ ་རང་བཞིན་ ིས་མེད་པ་ ་ འོ།  ། 
དེ་ ར་ཐམས་ཅད་རང་རིག་ཡེ་ཤེས་རང་གསལ་བ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་བོན་ནི་འགའ་ཙམ་ཡང་ 
མེད་པར་འདོད་པའོ།  །དེ་ལ་འོ་ན་ད་ ་བའི་འ ལ་བ་འདི་གང་ལས་ ང་ ས་པ་ལ།  འདི་མ་

རིག་པ་ལས་ ང་།  མ་རིག་པ་གང་ལས་ ང་ན།  དེའི་ ོན་མ་ལས་ ང་ ེ(དེ་དའེ་ི ོན་མ་ལས་ ང་) 



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ག་མེད་ ་ ེའོ།  །དེ་གཉིས་ཐ་དད་དེ་གཅིག(ཡེ་ཤསེ)ལས་གཅིག(མ་རིག)ལོག་པར་འདོད་དོ།  །དེ་

ལ་ ོན་བ ོད་པའི་ཚད་མ་བཏང་པ(མི་བདནེ་པ་ ན་འ ིན)ནི།  མ་རིག་པའི་ངོས་ན་ཡེ་ཤེས་གཏན་

མེད།  ཡེ་ཤེས་ ི་ངོས་ན་མ་རིག་པ་གཏན་མེད་དེ།  དེ་གཉིས་གཅིག་ལས་གཅིག་ལོག་པ་ ང་ ་

གཡས་གཡོན་འ ་བ་གཉིས་ ང་ཐང་ངེ་ཡོད་ན།  འ ོ་བ་སེམས་ ད་གཉིས་འཆང་ ་འ ར་ཏེ།  

མ་རིག་པ་དང་ཡེ་ཤེས་གཅིག་ལས་གཅིག་ལོག་པ་གཉིས་ཡོད་པའི་ ིར་རོ།  །འདོད་ན(གསང་ གས་ 

ི་ ང་མཐའ་དག་གིས་ ང་གསལ)འབད་པ་ལ་དོན་མེད་དེ་གཏན་མི་ ོལ་བར་འ ར་རོ།  །དེ་ ར་

མ་ཡིན་ཏེ་དེ་གཉིས་ ་མེད་དེ་རང་གི་སེམས་ཡང་དག་པའི་དོན་ལ་ཡེ་ཤེས་ཟངས་ཐལ་ཡིན་ཏེ།  

དེ་མ་ ོགས་ཙམ་ན།  མ་རིག་པ་ཡིན་པས་འ ལ་བར་ ང་ ེ།  དེ་ལ་སོ་སོར་ ོགས་པའི་ཤེས་

རབ་ ིས་ ་བ་ ོགས་པར་ ས་ཏེ།  དེ་བ ོམ་ན་རང་གི་སེམས་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ ་འཆར་རོ་ཞེ་ན།  

འོ་ན་ཀ་དག་མ་ཡིན་པར་འ ར་ཏེ།  མ་རིག་པ་དང་ཡེ་ཤེས་ངོ་བོ་གཅིག་པའི་ ིར་རོ།  །ཡང་ན་

ཡེ་ཤེས་གསར་ ེ་ ་འ ར་ཏེ།  ོགས་ཙམ་ན་མ་རིག་པ་ལས་ཡེ་ཤེས་གཟོད་ཅིག་ ེ་ཡིན་འ ག་

པའི་ ིར་རོ།  །འདོད་ན་རང་ ང་གི་ཡེ་ཤེས་ཀ་དག་མ་ཡིན་པར(གཞན་འ ང་དང་)འ ར་རོ།  ། 
ཡང་མ་རིག་པས་ ་ ངས་པའི་འ ལ་བ་འདི་མ་ཡིན་ཏེ།  དེ་ལས་ལོག་ན་ཡེ་ཤེས་ཞིག་ཡོད་དོ་

ཞེ་ན།  ད་ ར་ ི་ མ་པར་ཤེས་པའི་ཚགས་བ ད་ལ་སོགས་པའི་སེམས་དང་།  སེམས་ལས་ ང་

བའི་ ་བ ་ ་གཅིག་པོ་མིན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཞིག་ལོག་ན་ཡོད་པར་ཅིས་ བ་ ེ།  བ་ ེད་ཐོངས་

འོ།  །དེ་རང་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་དེ་དག་ནི་འ ལ་བ་ལ་ ང་བ་ཡིན་ཏེ་གོང་གི་དམ་

བཅའ་ཉམས་སོ།  །ཡང་ན་གསང་ གས་ནང་བར་མི་འ ར་ཏེ།  ནང་བ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་ཉིད་

ངེས་པའི་ལམ་ ་ ས་ནས།  འ ས་ ་ཐོབ་པ་ཡིན་པ་ལ།  ོད་དེ་ ོང་བའི་ལམ་ ་ ེད་པའི་

ིར་རོ།  །ཡང་ན་གཞི་ཡེ་ཤེས་ཟང་ཐལ་ཁོ་ན་ལས།  མ་རིག་པས་ ་ ངས་པའི་འ ལ་བའི་གཞི་

ལ་གཏན་མེད་ན།  འ ལ་བ་གཏན་མི་ ང་བར་འ ར་ཏེ།  (དམ་བཅའ།)  གཞི་ལ་མ་ བ་པའི་

ིར་རོ།  །དཔེར་ན་རི་བོང་གི་ ་བཞིན་ནོ།  །གཏན་ཚགས་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན་ཁས་ ངས་ གས་ ་

བཀོད་པས་མི་འ བ་མི་ ིད་དོ།  །གཞི་ལ་མ་ བ་ ང་འ ལ་བ་ ང་ན་ཅི་ ོ་ ེ་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན།  

འོ་ན་ནི་གཞི་ལ་མ་ བ་པའི་རི་བོང་གི་ ་ཡང་ཡོད་ཅེས་ འོ།  །དེ་ཅི་འ ་བར་ཡོད་ཅེ་ན།  འོ་

ན་གཞི་ལ་མ་ བ་པའི་འ ལ་བ་ཡང་ཅི་འ ་བར་ ང་།  འདི་ཁོ་ན་ ར་ ང་ཞེ་ན།  འདི་གཞི་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ལ་ བ་པར་ ང་བ་ཡིན་ འོ།  །ཡང་འ ལ་བ་ ་མེད་ ་འ ར་ཏེ། (དམ་བཅའ།) གཞི་ལ་མ་ བ་

པའི་ ིར་རོ།  །འདོད་ན་གཏན་མི་ ང་བར་འ ར་ཏེ།  ་མེད་པའི་ ིར་རོ།  །དཔེར་ན་མོ་གཤམ་

ི་ ་བཞིན་ནོ། ( བ་པ་འག་ོབ ེ།) །ཡང་གཞི་ལ་མ་ བ་ ང་འ ལ་ན།  ད་དག་པའི་སངས་ ས་

ང་འ ལ་བར་འ ར་ཏེ།  གཞི་ལ་མེད་ ང་འ ལ་བའི་ ིར།  འདོད་ན་སངས་ ས་མ་ཡིན་

པར་ཡང་བོན་ཐམས་ཅད་གཏན་ནས་འ ལ་བར་འ ར་རོ།  །ཡང་ན་མ་རིག་པ་དང་ཡེ་ཤེས་གཉིས་ 
པོ་གཅིག་ལས་གཅིག་ལོག་ ེ་ཐ་དད་ན་འབད་པ་ལ་དོན་མེད་དེ།  གཏན་ ་མི་ ོལ་བར་འ ར་

ཏེ༑  འ ལ་བ་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་པོ་ཐ་དད་པའི་ ིར་རོ།  །ཡང་ན་ ོན་པས་བ ན་པ་ག ངས་

པ་ལ་དགོས་པ་མེད་པར་འ ར་ཏེ།  ཐ་དད་པའི་ ིར་རོ།  །འདོད་ན་བསལ་ལོ།  །དེ་ ར་ཀ་དག་

ཡང་དག་པའི་ ་བའམ་ བ་མཐའ་མ་ཡིན་ཏེ།  ཡང་དག་པར་འདོད་ན་འ ལ་བ་ ེ།  དེ་ ར་

ན་ད ང་བའོ།  ། ན་ བ་ ི་འདོད་པ་ནི།  བོན་ཉིད་རིག་པ་ ང་ བ་ ི་སེམས་ལ་འཁོར་བ་

དང་ ་ངན་ལས་འདས་པའི་བོན་ཐམས་ཅད་འདི་ཁོ་ན་ ར་ ན་ ིས་ བ་པར་འདོད་པའོ། (མ་

གཡོས་མ་འ ལ་བ།) །དེ་ལ་ག ང་ གས་གཉིས་ཏེ།  བོན་ཉིད་ ན་ བ་པ་དང་།  བོན་ཅན་ ན་

བ་པའོ།  །དེ་གཉིས་ ི་གོ་བ་ནི།  བོན་ཉིད་པ་ན་རེ།  བོན་ཉིད་གཉིས་མེད་རང་རིག་པའི་ ིང་

པོ་དེ་ལ་འཁོར་འདས་ ི་བོན་ཐམས་ཅད་མ་བཙལ་ ན་ ིས་ བ་པའོ།  །དེ་ལ་ཡང་ ོན་ཅན་

ོན་མེད་དང་ཁོ་ན་ ོན་ཅན་དང་ ོན་མེད་ ་འདོད་དེ།  བོན་ཉིད་འདི་ ་ཡང་ཡིན་ ་བ་ལ་

སོགས་པ་ནི་ ོན་མེད་དོ།  ། ་འདི་བོན་ཉིད་ཡང་ཡིན་ ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ ོན་ཅན་ནོ།  །བོན་ 
ཉིད་ཁོ་ན་ ་ ོན་མེད་དོ།  ། ་ཁོ་ན་བོན་ཉིད་ ོན་ཅན་ནོ།  །དེ་ ར་ ན་ བ་པ་ན་རེ།  བོན་

ཉིད་ལ་རིལ་ ན་ ིས་ བ་པ་ཨ་ཅང་ཡང་ཆེས་པ་ལ་དེའི་ཐོག་ ་བོན་ཅན་ ོ་ ་ ་གཅིག་ལ་ཡང་ 
རིལ་ ན་ ིས་ བ་པར་འདོད་དེ་དེ་བས་ཁམ་ཆེའོ།  །དེ་ལ་དེ་གཉིས་མི་བདེན་པར་ ན་ད ང་

བའི་ཚད་མ་ནི།  བོན་ཉིད་རིག་པའི་ ང་ ང་སེམས་གཉིས་མེད་རིག་པའི་ ིང་པོ་དེ་ལ་བོན་ཅན་ 
འདི་ཁོ་ན་ ར་ ན་ ིས་ བ་པར་འདོད་ན།  དེ་ བ་མཐའ(ཡང་དག་པའི་ ་བ)མ་ཡིན་ནམ།  ཡིན་ 
ཙམ་ན་བོན་ཅན་དང་བོན་ཉིད་གཅིག་གམ་ཐ་དད།  གཅིག་ན་བོན་ཅན་རང་ ད་པའམ་འ ་

ས་ཡིན་པ་བཞིན་ །  བོན་ཉིད་ ང་འ ས་ ས་རང་ ད་པར་འ ར་ལ།  འདོད་ན་བོན་ཉིད་

མ་ཡིན་པར་འ ར་ཏེ་གཅིག་པའི་ ིར་རོ།  །ཐ་དད་ན་ ན་ བ་མིན་པར་འ ར་ཏེ།  ཐ་དད་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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པའི་ ིར་རོ།  །ཐ་དད་ ང་ ན་ ིས་ བ་ན་ཅི་ ོ་ ེ་ བ་པ་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་ནི་ ་ཡང་

ཤིང་ལས་ བ་པར་འ ར་ཏེ།  (འདོད་ན་མངོན་ མ་ སི་གསལ།)  དངོས་པོ་ཐ་དད་ ང་ བ་པའི་

ིར་རོ།  །ཡང་ན་བོན་ཅན་ ན་ བ་ལ་ ོན་བཏང་བའི་ཚད་མ་ནི།  བོན་ཅན་ཀ་བ་ ་ ་ཞིག་

ལ་ཐམས་ཅད་ ན་ ིས་ བ་ན།  ེད་ ི་དེ་ བ་མཐའ(ཡང་དག་པའི་ ་བ)མ་ཡིན་ནམ།  ཡིན་

ཙམ་ན།  བ་མཐའ་ལ་བོན་ཅན་ཀ་བ་ ་ ་གཅིག་པོ་དེ་རང་ བ་བམ་མ་ བ།  བ་ན་ བ་

པར་ཅིས་ བ་ ེ།  བ་ ེད་ཐོངས་ཤིག་ཅེས་ འོ།  །ཡང་ན་བོན་ཉིད་མ་ཡིན་པར་འ ར་ཏེ།  

བོན་ཅན་ ན་བཏགས་འ ས་ ས་ བ་པའི་ ིར་རོ།  །མ་ བ་བོ་ཞེ་ན།  བོན་ཅན་རང་མ་ བ་

པ་དེ་ལ་ ན་ ིས་ བ་ ་ག་ན་ཡོད་དེ།  དཔེར་ན་རི་བོང་གི་ ་མ་ བ་པར་དེ་ལ་ཁ་དོག་དང་

ད ིབས་དང་ཚད་གཞལ་ ་མེད་པ་བཞིན་ནོ།  །ཡང་ན་བོན་ཅན་ ོ་ ་ ་ཞིག་རང་གཅིག་ལ་

གཅིག་ བ་བམ་མ་ བ།  བ་བོ་ཞེ་ན་མངོན་ མ་ ིས་བསལ་ལ།  མ་ བ་བོ་ཞེ་ན་ ན་ བ་

ཉམས་པར་འ ར་རོ།  །དེ་ ར་ ན་ད ང་བས་མི་བདེན་པའོ།  །ཡང་དེ་གཉིས་ ི་ གས་ ིས་མ་

འ ེས་ལ་ཡོངས་ ་ ོགས་པ་ནི།  བོན་ཉིད་ ན་ བ་པ་ན་རེ།  མ་འ ེས་ཏེ་བོན་ཅན་རང་རང་

གི་མཚན་ཉིད་ (མེས་ཚ་ ས་གཤེར་ས་ ་ ང་གཡ)ོམ་འ ེས་ཏེ།  ་ཚགས་ ་མར་ ང་།  དཔེར་ན་

་ ང་གཅིག་གི་ཁ་ ་མི་ ་ ་ག མ་ ིན་ན།  མ་འ ེས་ག མ་པོ་རང་རེའི་ཁ་དོག་དང་ད ིབས་ 
སོ་སོར་གསལ།  དེ་དག་ ་ ང་ ་ ོགས་པ་དང་འ འོ་ ད་དེ།  དེ་ལ་ ོན་བ ོད་པའི་ཚད་མ་

ནི༑  འོ་ན་བོན་ཅན་ མ་པ་ ་ ་གཅིག་གི་ ང་ཆ་ཞེས་ ་བ་དེ།  མ་པ་དེ་ཉིད་ ི་ ོང་ཆ་ལ་

ོགས་སམ་མ་ ོགས།  ོགས་ན་མ་འ ེས་པར་མི་འ ར་ཏེ།  ང་ ོང་གཅིག་ལ་གཅིག་ ོགས་

པའི་ ིར་རོ།  །འདོད་ན་མ་འ ེས་པར་མི་འ ར་ཏེ།  ང་ ོང་གཅིག་པའི་ ིར་རོ།  །ཡང་དེ་

གཉིས་གཅིག་ལ་མ་ ོགས་ན་མ་འ ེས་པར་འ ར་བས།  ཡོངས་ ་ ོགས་པ་མེད་དོ།  །ཡང་མ་

ོགས་ན་བོན་ཅན་གཅིག་ལ་ ང་ ོང་ད ེར་མེད་བ ིར་མི་འདོད་པར་འ ར་ཏེ།  མ་ ོགས་

པའི་ ིར་རོ།  །འདོད་ན་ཡོངས་ ་ ོགས་པ་ཡིན་ཟེར་ནས་རང་ཚག་གིས( ང་ ངོ་ད ེར་མདེ་བ རི་

འདོད་པའི་ ང་གསི་ ང་གསལ)བསལ་ལོ།  །བོན་ཅན་ ན་ བ་ནི་བོན་ཉིད་ལ་མ་འ ེས་པར་ཡོངས་

་ ོགས་པར་ཨ་ཅང་ཡང་ཆེས་ཏེ།  བོན་ཅན་ མ་པ་ ་ ་ཞིག་ལ་ཡང་ཐམས་ཅད་མ་འ ེས་པ་

ལ་ཡོངས་ ་ ོགས་ཟེར་ཏེ་ཁམ་ཆེའོ།  །དེ་ལ་མི་བདེན་པར་ ན་ད ང་བའི་ཚད་མ་ནི། ( ་ ང་ལ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ོགས་སམ་མ་ ོགས།  ོགས་ན་འ སེ་པར་ཐལ།)  འོ་ན་བོན་ཅན་ ོ་རི་ ང་རི་ལ་ ོགས་སམ་མ་ ོགས།  

ོགས་ན་མ་འ ེས་པ་མེད།  མ་ ོགས་ན་ཡོངས་ ་ ོགས་པ་མེད།  དེས་ན་གཅིག་ཡོད་ན་གཅིག་

མེད་དེ་མི་འཐད་དོ།  །ཡང་དེ་གཉིས་ ི་ ང་ ོང་ད ེར་མེད་ནི་ ང་བ་འདི་ཉིད་ ང་བདོ་ཙམ་

ན་ ོང་པ་ཉིད་དོ།  །དེ་ཉིད་ ོང་བདོ་ཙམ་ན་ ང་བ་མི་འགོག་ ེ།  འདི་ ར་ ང་བ་ཉིད་ ོང་

པ༑  ོང་པ་ཉིད་ ང་བ་ ེ།  དེ་གཉིས་ ས་གཅིག་ཆོད་ལ་ད ེར་མེད་ཅེས་ཟེར་རོ།  །དེ་མི་

བདེན་པར་ ན་ད ང་བའི་ཚད་མ་ནི།  ང་བ་ཉིད་ ོང་པ།  ོང་པ་ཉིད་ ང་བ་ཡིན་ན་ ང་

བ་འདི་ནི་འཇིག་པར་འ ག་ན།  ི་ ོད་མེ་བ ན་ ་གཅིག་གིས་འཇིག  ནང་བ ད་ ེ་ ་ན་

འཆིས་འཇིག་ ེ།  འདི་ཞིག་ཙམ་ན་ ོང་པ་ཡང་འཇིག་པར་འ ར་ཏེ།  ང་ ོང་ད ེར་མེད་

པའི་ ིར།  འདོད་ན་བོན་ཉིད་འ ས་ ས་ ་འ ར་རོ།  །ཡང་ན་བོན་ཉིད་མི་འཇིག་པ་བཞིན་ ་

ང་བ་འདི་ཡང་མི་འཇིག་པར་འ ར་རོ།  །ཡང་དེ་གཉིས་ ི་ གས་ ིས་འདི་ ར་ ང་བ་འདི་

ཡེ་ཤེས་ ི་རོལ་བར་ཤར་བ་ཡིན་ཞེས་ ་བ་ལ།  ེན་ལ་ ོས་ནས་ཤར་རམ་མ་ ོས་པར་ཤར་ ས་

པ་ལ།  ེན་ལ་ ོས་ནས་ཤར་ན་རང་ ང་གི་ཡེ་ཤེས་མ་ཡིན་པས་མ་ ོས་པར་ཤར་བར་འདོད་

དོ༑  ༑དེ་ལ་མི་བདེན་པར་ ན་ད ང་བ་ནི།  དེ་ ར་བདེན་ན་འཁརོ་བ་ངེས་ཅན་ཁོ་ནར་འ ར་

ལ༑  ཡང་ན་འཁོར་བ་ངེས་མེད་ཁོ་ནར་འ ར་ཏེ།  ཡེ་ཤེས་ ེན་ལ་མ་ ོས་པར་འཁོར་བར(འདདོ་

ན་མངོན་ མ་ ིས་བ་གསལ་ཏེ་ལ་ལ་ངེས་མེད་ ་འ ག་ལ།  ལ་ལ་ངེས་ཅན་ ་འ ག་པས་སོ)རང་ཤར་བའི་ 
ིར་རོ།  །ཡང་ ད་དག་པའི་སངས་ ས་ ང་(འདོད་ན་སངས་ ས་མིན་པར་འ ར་ཏེ)འཁོར་བར་

འ ར་ཏེ།  ་ ེན་ལ་མ་ ོས་པར་ཡང་ཤར་པའི་ ིར་རོ།  །ཡང་དེ་གཉིས་ ི་ གས་ ིས་ཡེ་ཤེས་

དངོས་ཡིན་དང་ བ་ཡིན་གཉིས་ལས།  བ་པ་རང་མ་ཡིན་ཏེ།  ཡེ་ཤེས་དངོས་རང་ཡིན་པར་

འདོད་དོ།  །དེ་མི་བདེན་པར་ ན་ད ང་བ་ནི།  འོ་ན་ཡེ་ཤེས་དེ་འ ས་ ས་ ་འ ར་ཏེ།  

འདིའི་དངོས་རང་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པའི་ ིར་རོ།  །ཡང་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མཐོང་ལམ(འདདོ་

ན་མ་ སེ་པར་མངནོ་ མ་ སི་གསལ) ེ་བར་འ ར་ཏེ།  འདི་དངོས་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པའི་ ིར་རོ།  །ཡང་

ན་འབད་པ་མེད་པར་ ོལ་བར་འ ར་ཏེ།  ང་བ་འདི་དངོས་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པའི་ ིར་རོ།  །འདི་

ར་ ང་བ་དངོས་པོ་སངས་ ས་ ི་ས་ན་དངོས་ ་ཡོད་པར་འ ར་ཏེ།  ཡེ་ཤེས་ཡིན་པའི་ ིར་

རོ༑  ༑འདོད་ན་ ན་བཏགས་ ་འ ར་རོ།  །ཡང་ན་འདི་དངོས་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པར་ཅིས་ བ་ཅེས་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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འོ།  ། ང་གིས་ བ་བོ་ཞེ་ན།  ང་འདམ་ ི་ ར་པ་དང་འ ་ ེ།  གར་ ང་(བོན་ཉིད)བར་འོང་

བ་ལ་རིགས་པའི་ བ་ ེན་མེད་པར་ཡིད་མི་ཆེས་སོ།  །ཡང་འདི་ ར་ ང་བའི་ ོད་བ ད་འདི་

་དང་ ་མོའི་རང་བཞིན་ནམ།  ངོ་བོ་ཡིན་ ས་པ་ལས།  དེ་གཉིས་ ི་ གས་ནི་ངོ་བོ་རང་ཡིན་

པར་འདོད་དེ།  ག གས་ ི་ ང་པོ་ཉིད(ཞི་བ)མཁའ་འ ིང་དཀར་པོའམ། ( ས་པ།) གསས་ (ེ ོ་

བོ)འབར་བ་ ོང་ངེ་ཡོད་ཟེར་རོ།  །དེ་ ན་ད ང་བ་ནི།  འོ་ན་ ་ ེགས་ ངས་ཅན་པའི་མ་དག་

འཇིམ་པའི་ཚགས་ཉོ་རེ་འ ག་ཙམ་ན།  མ་པ་ ོ་ ོང་ངེ་ཡོད་ཅེས(འདི་ཡང་བདེན) འོ།  །དེ་

མངོན་ མ་ ིས་བསལ་ཞེ་ན།  འོ་ན་ ོད་ ི་མཁའ་འ ིང་དཀར་པོ་ཡང་མངོན་ མ་ ིས་བསལ་

ལོ༑  ༑ང་ཡིས་བ ོམ་པའི་ ས་ན་མཁའ་འ ིང་ ་ ང་ངོ་ཞེ་ན།  འདི་ཡང་ ས་པའི་ ས་ན་ མ་

པར་ ང་ཞེས་ འོ།  ། ས་པས་ ང་བའི་ ིར་མ་དག་པའི་ ས་ན་ མ་པར་ཡོད་མ་ཟེར་ཅིག་ཅེ་

ན༑  འོ་ན་ ོད་ ི་ཡང་བ ོམ་པའི་ ས་ན་ ང་བའི་ ིར་ག གས་ ི་ ང་པོ་མཁའ་འ ིང་དངོས་ 
ཡིན་མ་ཟེར་ཅིག  ཅེས་ འོ།  །དེས་ན་ཀ་དག་ ན་ བ་ངོ་བོ་ཉིད་ལ( བ་མཐའ་ཡང་དག་པ)མི་

བདེན་ཏེ།  གཞི་ཙམ་ ་གནས་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་དོ། །   
འོ་ན་ ་བའི་ གས་ཡང་དག་པ(བདེན་པ་དེ)ཅི་ ར་ཡིན་ཞེ་ན།  འདི་ ར་འདདོ་དེ།  དགག་ 

བ་གང་ཡང་མི་ ེད་པའི་བོན་ཉིད་དེ།  ལ་ ི་མཚན་མའི་ མ་པ་འདིས་གནོད་པ་མ་ ས་

པས་རང་ ོགས་ག ང་ ང་གི་ཐེག་པ་ཀ་དག་ ར་མི་ ོང་།  ཕན་པ་མ་ ས་པས་ གས་ ེ་

སེམས་དཔའ་ནས་གསང་ གས་ ི་ནང་ ན་ བ་ ར་མི་ བ་བོ།  །ཡང་དག་པར་མེད་པས་སོ་

སོ་ ་མི་གཞན་བ ེན་ ི་ཐེག་པ་ ར་མི་ཞེན།  རང་བཞིན་ ་ལས་མ་ ང་།  ེན་ ིས་མ་བ ེད།  

དངོས་པོར་མ་ བ་པས།  ེ་བ་མེད་པའི་རང་བཞིན།  དམིགས་འཛན་མེད་ལ་རང་རིག་པས།  

རང་རིག་འོད་གསལ་ ི་རང་བཞིན།  ངོ་བོ་ཉིད་ ག་ཆད་ ི་མཐས་མ་རེག་པས།  གཉིས་ ་མེད་

པའི་རང་བཞིན།  ོང་ ད་ ིས་མི་འ ར་ཞེན་པས་མི་བ ོག་པས།  བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རང་

བཞིན།  བོན་ཉིད་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་རང་བཞིན་ ན་ ིས་ བ་པས།  འ ས་ ་གཞན་ནས་མི་

འ ང་བའི་རང་བཞིན།  ེ་མེད་འོད་གསལ་ ི་ བས་ནམ་མཁའ་ལ་ཉི་མ་ཤར་བ་ ར་ ང་བས།  

གར་ཡང་མི་འགག་པའི་རང་བཞིན།  དོན་དང་ཐ་ ད་ ་ཚགས་མ་ ང་བའི་ ོན་རོལ་ན་གནས་

པས།  ཡང་མེས་ཆེན་པོར་བ གས་པའི་རང་བཞིན།  རང་བཞིན་བ ན་ ་གནས་པའི་བོན་ཉིད།  



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ཅི་བཞིན་ཉིད་ ི་ ེ་མཆེད།  ག ང་ ང་གི་ ིང་པོར་འ ངས་ལ་སངས་ ས་ མ་པོས་མ་མཛད་

པ༑  སེམས་ཅན་ ིན་པོས་མ་བཅོས་པ།  འཁོར་འ ས་གཉིས་ ིས་མ་རེག་པ་འ ང་བས་མ་

བ ད་པ།  ག་ཆད་གཉིས་ ི་མཐས་མ་རེག་པ།  ན་རིག་ཅི་བཞིན་གནས་པའི་ ེའོ།  །དེ་ ་

འི་དོན་དེ།  སེམས་ཅན་ ན་ལ་ཡེ་ནས་ཡོད་པས།  ཡོད་པ་དེ་མ་ཤེས་ཏེ།  དེའི་ ིར་ན་ཡེ་ཤེས་

མ་ཡིན་ཏེ།  དཔེར་ན་མིག་མཁན་མ་ ེད་པས།  མིག་གི་དབང་པོ་མ་ཉམས་ ང་ ེན་ ིས་ལོང་

བར་སོང་བ་དང་འ འོ།  །དེ་ཡང་ཇི་ ར་ཡིན་ཞེ་ན།  རང་བཞིན་ ེ་བ་མེད་པ་ལ་ ེ་བར་འཛན་

པའི་ལོག་པའི་ཤེས་པ་བ ག་པས།  ་ ེན་ ་སོང་།  ངོ་བོ་གཉིས་ ་མེད་པ་ལ།  གཉིས་ ་

འཛན་པའི་ལོག་པའི་ཤེས་པ་བ ས་པས་ ོང་དང་ལེན་པ་དང་ལེན་སོགས་ ་སོང་།  མཚན་ཉིད་

རང་གསལ་བ་ལ།  གཞན་གསལ་ ་འཛན་པའི་ལོག་པའི་ཤེས་པ་བ ས་པས།  མ ངས་པ་དེ་མ་

ཐག་ ེན་ ་སོང་།  དངོས་མེད་ ི་ ས་ཡེ་ཤེས་ ི་ ེ་མཆེད་ཡིན་པ་ལ།  ལོག་འཛན་ ི་ཤེས་པས་

ོ་ ་བཏགས་པས།  བདག་པོ་ ེན་ ་སོང་།  ིའི་ ལ་ལ་དམིགས་གཏད་ ར་མེད་པ་ལ།  

དམིགས་འཛན་ ི་ལོག་ཤེས་བ ས་ནས།  དམིགས་པའི་ ེན་ ་སོང་།  གནས་ བས་ ི་ ེན་བཞི་

དང་།   ལེན་སོགས་ ིས་འ ལ་བས་འཁོར་བའོ། ། 
དེ་ཡང་སེམས་ཉིད་ཇི་བཞིན་པ་དེ་ ་ ེན་ ིས་མ་བ ེད་ཅིང་།  ཅི་ ར་ཡང་མ་ཡིན་པ་

ལ་མ་ཡིན་པར་མ་ཤེས་ཏེ།  དེ་ཉིད་ ི་ ད་ཅིག་མ་དེ་ཡང་མ་རིག་པར་ ང་།  དེར་མེད་པའི་

རང་བཞིན་ལ་ཡོད་པར(ལོག་པར་ གོ་པ་འ ང་བས)བ ང་།  དེར་ ེན་བཞིར་འ ལ།  དེའི་ ིར་ན་

སེམས་ ི་བོན་ཉིད་ཅི་བཞིན་པ་དེ་ ན་གཞིར་སོང་ ེ།  འཁོར་བའི་ (དང་) ེན(འ ས་ ) ས་

པའོ།  །འ ལ(པས)འཁོར(བ)དེའི་འ ས་ ་ནི་འ ོ་ ག་ག(ི ལ་དང་ ལ་ཅན་ན)ོསེམས་ཅན་ནོ།  །ངོ་

བོ་ནི་ག ང་འཛན་རང་ས་ནས་མི་མ ན་པའོ།  །དཔེ་ནི་ཐག་པ་ལ་ ལ་ ་མཐོང་བ་དང་འ འོ།  ། 
ཉེས་ ོན་ནི་ ག་བ ལ་ཞིང་བདེན་པའི་ལམ་དང་ ལ་བའོ།  །ལས་ནི་ཆགས་ ང་(ཡང་དག་ ་

བ ང་ནས) མ་པ་ ་ལ་དངོས་པོར་ ོད་པའོ།  །དེ་ ར་འ ལ་བ་དེ་རང་བཞིན་ ིས་ ང་ཞིང་།  

དོན་དེ་ཉིད་རང་བཞིན་ ིས་ ོགས་པར་ ་བའི་ཐབས་ནི།  དེ་ཉིད(འ ལ་ ལ་ཡིན་ ལ) ར་བཤད་ 
པ་ཡང་ཐབས་ ་སོང་བ་ཡིན་ཏེ།  འདི་ ར་གདམས་ངག་གི་ཚད་མའོ།  །དེ་ ར་འ ལ་བ་དེ་

བོན་ཅན།  ཡང་དག་པའི་ ིང་པོ་ཡིན་ཏེ།  སེམས་ ི་རང་བཞིན་ ེ་བ་མེད་པའི་ ིར་རོ།  །དཔེར་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ན་ནམ་མཁའ་བཞིན་ནོ།  །གཏན་ཚགས་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན།  སེམས་ ི་རང་བཞིན་ལ་ ེ་ཤི་ཡོད་

པར་འ ར་རོ།  །འདོད་ཅེ་ན།  སེམས་ཉིད(ཡང་ན་གསང་ གས་ ི་ ང་གིས་གསལ)མ་ཡིན་པར་འ ར་

ཏེ༑  ེ་ཤི་ཡོད་པའི་ ིར་རོ།  །ཡང་ན(ཤེས་པའི་ ས་ན)ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ ན་ཆད་པར་ཡང་འ ར་ 
རོ༑  ༑ ་ ེགས་ཆད་པར་ཡང་འ ར་རོ། ( ེ་བའི་ ས་ན་ཤེས་པ་གསར་ སེ་ ་འ ར།) །སེམས་ཉིད་ ི་

རང་བཞིན་ ོགས་པས་ ེ་ཤི་ལས་མི་ཐར་བར་འ ར་རོ།  །འདོད་ན་ ད་དག་པའི་སངས་ ས 
(འདི་ནི་རང་བཞིན་ ེ་བ་མེད་པའི་གཏན་ཚགས་སོ)གཤེན་ ་འོད་དཀར་ལ་ཡང་ ེ་ཤི་དངོས་ ་ཡོད་

པར་འ ར་རོ།  །ཡང་འ ལ་བ་བོན་ཅན།  སེམས་ཉིད་ཡང་དག་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ།  སེམས་ཉིད་ ི་

རོལ་བ་མི་འགག་པར་འ ག་པའི་ ིར་རོ།  །དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ལ་ཉི་ ་གཟའ་ ར་ཤར་བ་

བཞིན་ནོ།  །གཏན་ཚགས་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་སེམས་ ན་ཆད་ ་འ ར་ཏེ།  རོལ་བ་འགགས་

པའི་ ིར་རོ།  །འདོད་ན་དེ་ ར་ ང་ཚར་ ་ཚགས་ ་འ ག་པ་མངོན་ མ་ ིས་བསལ་ལོ།  ། ་

ེགས( ན་ཆད་ན)ཆད་པར་ཡང་འ ར་རོ།  །ཡང་སེམས་ ན་མི་འཆད་དེ།  རེས་འགའ་བར་

འ ག་པའི་ ིར་རོ།  །དཔེར་ན་ས་བོན་དང་ ་ ་བཞིན་ནོ།  །གཏན་ཚགས་མངོན་ མ་ ིས་

འ བ་བོ།  ། བ་པ་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན།  ས་བོན་མ་ཞིག་མ་ཆོད་ ང་།  ་ ་ ོན་པོ་མི་ཡོང་ན་ཅི་ 
ོ་ ེ་ བ་པ་མ་ བ་བོ་ འོ།  །དེ་མངོན་ མ་ ིས་བསལ་ལོ་ཞེ་ན།  དེ་ཡང་ ེས་ ་དཔག་པས་

བསལ་ལ་མངོན་ མ་ ིས་ ང་གསལ་ལོ།  །དེས་ན་སེམས་ ི་རོལ་བ་མི་འགེགས་སོ། ། 
ཡང་འ ལ་བ་བོན་ཅན།  བོན་ཉདི་ཅི་བཞིན་མ་ཡིན་ཏེ།  དེ་ ར་ ོ་ངོ་བོར(གོང་མ)ཉིད་

་ ོལ་ནས་འ ག་པའི་ ིར་རོ།  །དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ལ་ ིན་ ངས་པ་བཞིན།  གཏན་ཚགས་

ནི་གོང་མ་ཉིད་ ིས་འ བ་བོ།  ། ོ་ངོ་བོ་ཉིད་ ་ ོལ་ཡང་འ ལ་བ་བོན་ཉིད(རང་བཞིན)མ་ཡིན 
(རོལ་བ་འགག་མེད་ ི་གཏན་ཚགས་ཞསེ་ འ)ོན་ཅི་ ོ་ ེ་ བ་བ་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་ནམ་མཁའ་ལ་

ིན་ ངས་ ང་ཉི་ ་ ིབ་མི་ ས་ན་ཅི་ ོ་ ེ་ བ་པ་མ་ བ་ འོ།  །དེ་མངོན་ མ་ ིས་བསལ་

ཞེ་ན།  དེ་ཡང་མངོན་ མ་ ིས་བསལ་ཏེ།  ོ་ཤེས་པ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་འ ལ་བ་མེད་པའི་

ིར་རོ།  ། ེས་ ་དཔག་པས་ ང་བསལ་ཏེ།  ས་པ་ཡིན་ ང་མི་ ག་པ་མ་ཡིན་ན་ཅི་ ོའོ། (དེ་

ནི་ ་ོང་ོབ་ོཉདི་ ་ ོལ་བའ་ིགཏན་ཚགས་ཞེས་ འོ།) །དེ་ག མ་ནི་རང་བཞིན་ ེ་བ་མེད་པ་དང་།  རོལ་

བ་འགག་པ་མེད་པ་དང་།  ོ་ངོ་བོ་ཉིད་ ་ ོལ་བའི་གཏན་ཚགས་ག མ་ ིས་གཏན་ལ་ཕབ་ ེ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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བ ན་པའོ།  །གཞན་ཡང་ ་ ེན་བཞི་པོ་དེ།  ན་བཏགས་ཡིན་ཏེ།  དེ་མེད་ལ་དེར་འཛན་ཡིན་

པའི་ ིར་རོ།  །དཔེར་ན་ ང་ལ་སེར་པོར་མཐོང་བ་བཞིན་ནོ།  །གཏན་ཚགས་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན།  

འོ་ན་ ོད་ ི་ག ང་བ་དེ་ཡང་དག་ ་ཐལ།  ཡོད་པ་ལ་ག ང་བའི་ ིར་རོ།  །འདོད་ན་མི་བ ་

བར་འ ར་རོ།  ། ེ་འཇིག་མེད་པར་འ ར་ཏེ།  ཡང་དག་པ་ཡིན་པའི་ ིར།  དེ་མེད་ལ་དེར་

འཛན་ ང་ ན་བཏགས་ ་མ་སོང་ན་ཅི་ ོ་ ེ་ བ་པ་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་ ང་ལ་སེར་པོར་

མཐོང་བ་འདི་ཡང་མ་འ ལ་བར་འ ར་ཞེས་ འོ།  །གཞན་ཡང་ བ་ ེད་ ་ ་ ེན་བཞི་འ ས་

ས་ ིས།  བ བ་ ་བོན་ཉིད་འ ས་མ་ ས་མི་ཐོབ་ ེ། (དམ་བཅའ།) ཕན་ ན་དམིགས་པ་འགལ་

བའི་ ིར་རོ།  །ཡང་ ེས་ ་འ ོ་བའི་གཏན་ཚགས་ལོག་པས།  མི་མ ན་པའི་འགལ་བ་བ ས་

པར་འ ར་རོ།  །ཁོ་ན་རེ།  བ བ་ ་བོན་ ་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་དེ།  ས་མ་ ེད་ ེན་ ིས་མི་

བ བ་ ེ།  རང་གི་ངོ་བོ་ཅིར་ཡང་མ་ བ་ན།  ཤེས་པ་ ད་ཅིག་གི་ ལ་ ་ ར་རམ་མ་ ར།  

ལ་ ་མ་ ར་ན་མ་ བ་པར་ཅིས་མངོན།  ཡང་ན་གཏན་མེད་ ་ཡང་འ ར་ཏེ།  ཤེས་པའི་

ལ་ ་མ་ ར་པའི་ ིར་རོ།  ། ར་ན་ ལ་གང་གི་ ལ་ ་ ར།  གལ་ཏེ་ཡིད་ ི་ མ་པར་ཤེས་

པའི་ ལ་ ་འ ར་རོ་ཞེ་ན།  ཡིད་ ི་ མ་པར་ཤེས་པ་ ད་ཅིག་མས་རང་གི་ངོ་བོ་མ་ བ།  ོ་

འི་ མ་པར་ཤེས་པ་ལ་དམིགས་པའི་ཚ་གཅིག་ ་ཡང་མ་ བ།  ་བ་ཟབ་མོ་གཅིག་ལ་དམིགས་ 

པའི་ཚ་ བ་བོ་ཞེ་ན།  གཅིག་ ང་ ོགས་ཆས་མ་ བ། (གཅགི་དང་ ་མ་ བ་ ་ བ་ ེད་ཡིན་པའི་ ་

ཡང་ཡདོ་དེ།)  བ་ ེད་གཅིག་མ་ བ་ན།  བ་ ་ ་མ་ཡང་མི་ བ།  ལ་ཡང་གནས་ བས་

ཙམ་ལ་མིང་ ་བཏགས་པས་ཡང་དག་པར་མ་ བ།  དེས་ན་གཏན་ཚགས་གང་གིས་གཏན་ལ་

འབེབས།  གཏན་ཚགས་སོ་སོ་བ་ཞིག་གིས་གཏན་ལ་འབེབས་སམ།  དེ་ཉིད་ ིས་དེ་ཉིད་འབེབས།  

གལ་ཏེ་སོ་སོ་བས་འབེབས་ན།  འ ེལ་བ་ངེས་པ་མེད་པས་དབབ་ ་མི་བ བ་ ེ།  དཔེར་ན་མིག་

གིས་ ་གཏན་ལ་དབབ་ ་མི་འདོད་པ་བཞིན་ནོ།  །དེ་ཉིད་ ིས་དེ་ཉིད་འབེབས་ན།  གཏན་ལ་

འབེབས་པ་ལ་ ག་པ་མེད་པར་འ ར་ལ།  བ་པ་ལ་བ བ་པའི་ ོན་ ་ཡང་འ ར་རོ་ཞེ་ན།  

གོང་མའི(རང་བཞིན་ ེ་མེད་ལ་སོགས)གཏན་ཚགས་ག མ་པོས་ཕེབས་སོ།  །ཡང་འདི་ ད་ །  ང་

ཚད་མའི་ ལ་པོའི་ གས་ ིས་ ་མཆོག་གི་མདོ་རིས་ ་ ར་ཚད་དེ།  ིའི་ ང་ གས་ལོག་པའི་

ཤེས་པས་དེ་མེད་ལ་དེར་འཛན་ཏེ།  བོན་ ་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་ལ་མིང་ཙམ་ལས་དངོས་ ་མ་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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བ་པས།  ོང་ ད་ཞེན་པའི་ ོག་ད ོད་གང་ཡང་མི་ ེད་དེ།  ཡང་དག་མ་ཡིན་པས་མ་ཞེན་

པའི་གཏན་ཚགས་ ིས་ ་མི་གཞན་བ ེན་ ིས་བ ག་པའི་དོན་གཏན་ལ་མ་ཕབ་པར་གཏན་ལ་

ཕབ་པ་དང་།  གནོད་པ་མ་ ས་པས་མི་ ང་བའི་གཏན་ཚགས་ ིས་རང་ ོགས་གཤེན་རབ་

དང་།  ག ང་ ང་སེམས་དཔའི་དངོས་པོ་ ོས་བཞག་ ེ།  གཏན་ལ་མ་ཕབ་པར་གཏན་ལ་ཕབ་

པ་དང་།  ཕན་པ་མ་ ས་པས་མ་ བ་པའི་གཏན་ཚགས་ ིས།  གས་ ེ་སེམས་དཔའ་དང་།  

གས་ ི་བ་ ེ་གཉིས།  ནང་པ་ཀ་དག་ ན་ བ་མན་ཆད་ ེ་ག མ།  དངོས་པོ་ཡང་དག་པའི་

ོས་བཞག་པ།  གཏན་ལ་མ་ཕབ་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།  །དེ་ ར་ ོ་འདོགས་ཆོད་པའི་ཚད་མ།  

མ་ ོག་གསི་ཡེ་ནས་མ་བ ད་པ།  རང་བཞིན་ ི་བོན་ འི་ ལ་དེ་ ན་ལ་ བ་པའོ།  །དེ་ཉིད་

ི་ ིར་ཅི་བཞིན་མ་བཅོས་པའི་དོན་དེ།  འཁོར་འདས་ ན་ ི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་ ེ།  ངོ་བོས་མ་

རེག་པར་ཡོད(འཁོར་འདས་ )ིཔའོ།  །ཡེ་ཤེས་དེས་ ན་ ི་རང་བཞིན་ལ་ བ་པ་ ེ།  དངོས་རང་

མ་ཡིན་པའོ།  །རིལ་དེ་ཁོ་ནའི་རང་བཞིན་ལ་མ་གཏོགས་པ་གཞན་ ི་ ་མི་འ ག་པས།  (བོན་

མས།)  རང་རང་གི་མཚན་ཉིད་མ་འ ེས་པར་ཡེ་ནས་དེ་ལ་གནས་པའོ།  །དེ་ལ་ ོགས་ཞེས་ཐ་

ད་ ་བཏགས་པའོ།  །གལ་ཏེ་ཡེ་ཤེས་དངོས་ཡིན་པའམ།  བོན་ཐམས་ཅད་ ི་ངོ་བོ་ཡིན་པའམ།  

ཐ་དད་ ་མ་འ ེས་པ་གཅིག་ ་ཡོངས་ ་ ོགས་པ་ཡིན་ནོ།  །ཟེར་པ་དག་ ང་ན།  ན་ད ང་

བའི་ཚད་མ་ནི་གོང་ ་བཤད་ཟིན་ཏོ།  །དེ་ ར་བཤད་པའི་དོན་དེ་ ་བ་ཞེས་ འོ། ། 
བ ང་བའི་དམ་ཚག་ནི།  བདག་ཉིད(ཡེ་ནས་བ ང་ ་ ང་ དེ་མ་ིདམགིས)གཅིག་ ར་གནས་

པ་དང་།  གང་ཡང་མ་བཀག་ ན་ ིས་ བ་པ་དང་།  བ ང་བའི་ངོས་འཛན་ ོགས་ཆ་ཅན་ ་

མེད་པ་དང་།  རང་བཞིན་ཉིད་ ིས་བ ང་བ་ཁོ་ནར(ཡེ་ནས)གནས་པ་དང་།  ཡེ་ནས་བ ང་བ་

མེད་པའི་ ལ་ ིས་བ ང་བ་ ེ།  ོགས་ཆ་ཅན་ ་མི་འཛན(འ ལ་བ)པའོ།  །བ ོམ་པའི་རིམ་

པ(གོང་མའི་དོན)ནི།  བོན་ཉིད་མ་བཅོས་ཅི་བཞིན་པ་ལ་སེམས་ཉིད་མ་བཅོས་པ་དེ་བཞིན་པ།  

གཞན་ནས་བཙལ་བ་མེད་པར་རང་བབས་ ་འཇོག་ ེ།  བར་ ་ ོན་དང་ ང་ཚར་དང་།  རང་

ཉམས་ ི་ ོད་ གས(ཅི་ ང་ཡང་དེ)ལས་མི་བ ེད་དེ།  མན་ངག( ོམ་ཐབས་ ི་ཐིག་ལེ) ོན་མའམ།  

སེམས་ཉིད་མངོན་ ་ ོན་པ་ལས་ཤེས་པར་ འོ།  ། བ་པའི་ཐབས(འ ས་ ་ཐ་ ད)གཞན་ནས་

བཙལ་བ་མེད་དེ་རང་ལ་ ན་ ིས་ བ་པའོ།  །དེ་ཡང་ཙན་དན་ ི་འ ས་ ་ ར་ཡོན་ཏན་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ཐམས་ཅད་རང་ལས་འ ང་ཞིང་།  (ཡེ་ནས།)  ོགས་པའི་དོན་ཉམས་ ་ ོང་བ་ལ་ཐ་ ད་ ་

བ བ་པའི་ཐབས་ཞེས་ འོ།  ། ོད་པའི་འ ིན་ལས་ནི།  གས་ ེ་ཆེན་པོ(ང་བདག) ོགས་རིས་

མེད་པར་བདལ་ཞིང་ བ་པས་གང་ལ་ཡང་(ཅི་ལ་ཡང་མི་ཆགས) ང་དོར་མེད་པར་ ོད་པའོ།  ། 

བདལ་ བ་ཆེན་པོ་དེ་ནི་ ན་ ་བཟང་པོའི་ ོད་པ་ཞེས་ འོ།  །ཡང་ན་ ོག་གཅོད་པ་དང་།  མ་

ིན་པར་ལེན་པ་དང་།  འདོད་པ་ལོག་པར་གཡེམ་པ་དང་།  ན་ ་ ་བ་དང་བཞི་པོ་དེ་ལ།  

གནང་བ་དང་དགག་པ་གཉིས་གཉིས་ཡོད་དེ།  གང་ཞེ་ན།  དམ་ཚག་ ོམ་པ་བ ང་།  ལ་པོའི་

་མོའ(ིདཔོན་གསས་མཉསེ་པའ་ི ) ་བ ང་།  ( ད་མདེ་ ོ་ག་ཅན།)  བདག་པོ་ཅན་དགག  མ་རིག་

འ ལ་བས(དམན་པ) ོག་གཅོད་པ་དགག  བ ལ་བའི་ཞིང་བ ་དཔོན་གསས་ ི་ ་ད ་བ ལ།  

གཞན་ ས་ཅན་ ི་ ོག་དགག  ཐབས་དང་ ན་ན་གནང་།  སེར་ ་ཅན་ཡི་ གས་བ ང་བ་ལ་

གནང་།  གཞན་ ི་ ས་དག་ལ་ཨ་ཅང་ཆེས།  རང་གི་ ས་ ང་ ར་མི་གནང་།  བ ིད་ ང་གི་

ན་གནང་།  གཞན་དགག་བདེན་པར་ ་ཞིང་ཚག་མི་འ ར་བ་གནང་།  དེ་ ར་འ ས་ ་ ིན་

པའི་ ོད་པ་ ེ།  ག ལ་ ་ཐ་མལ་པའི་དབང་ངོ་།  ། བ་པའི་འ ས་ ་ནི།  ད ེར་མེད(དོན་ ་ིངོ་

བོ་ཉིད་ ན་གཅིག)ག ང་ ང་ཐིག་ལེའི་ས་ཞེས་ ་ ེ།  ག ལ་ འི་ ང་བ་ལ་ས་ཐམས་ཅད་ ི་

ཡང་ ེ་དེ་ནོན་པ་ཉིད་ཁོ་ནའོ།  །འོག་མ་ལས་ ད་འདོན་པ་ནི་རེས་ཤིག་ ་ ེ།  ་བ་དང་ ོད་

པ་དང་འ ས་ ་དང་ཏིང་ངེ་འཛན་ ི་ ལ་དང་གཏན་ཚགས་ཆེན་པོའོ།  །དེ་ལ་ ་བ་ནི།  ཀ་

དག་དང་ ན་ བ་དང་ཇི་བཞིན་ཉིད་ ི་ ེ་མཆེད་དེ།  ཡང་དག་ ེ་ག མ་འོག་མ་པ(ཤིན་ ་དོན་

ན་ ན་ ོགས)ལ་མེད་པའོ།  ། ོད་པ་ནི་ གས་ ེ་བདལ་པ་ ང་དོར་མེད་པ་དང་།  གནང་

བཀག་གི་ ོད་པ་འོག་མ་ལ་མེད་དེ།  ེད་ ོད་ ལ་བར་སོང་བའོ།  །འ ས་ ་ནི་ད ེར་མེད་

ག ང་ ང་ཐིག་ལེའི་ས(གཞན་ན་མི་བཙལ)རང་ལ་ ན་ བ་ ི་ ོགས་པ(ཡེ་ནས་གནས)འོག་མ་བ་ལ་ 
མེད་དེ།  ཡེ་ཤེས་ ་ན་མེད་པའི་ས( ན་བཞིན་འ ོ་བར་འདོད)ནོན་པར་འདོད་པའོ།  །ཏིང་ངེ་

འཛན་ ི་ ལ་ནི། (རང་ལ།) ན་ ིས་ བ་པའི་ཡེ་ནས་ ོགས་པ་དེ་འོག་མ་བ་ལ་མེད་དེ།  གས་

ིས་འ ོ་བར་འདོད་པའོ།  །གཏན་ཚགས་ནི།  རང་བཞིན་ ེ་མེད་དང་རོལ་བ་འགག་མེད་དང་།  

ོ་ངོ་བོ་ཉིད་ ་ ོལ་བ་འོག་མ་བ་ལ་མེད་པའི་ ིར།  ད་པར་འཕགས་པའོ།  །དེ་ ་ འི་ཐེག་

པ་དེ་ལ།  སེམས་ཉིད(གཞན་ནས་ ང་ ོགས་པར་ ་བ་མེད་ལ་འདི་ ར་ ང་བ་ཡང་ཡིན་པ་དེ)ཇི་བཞིན་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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པའི་གཤིས་དེ་ ོགས་ན།  དེ་ཉིད་ལས་ ་བ་དང་།  ོམ་པ་དང་།  འ ས་ ་ཞེས( ་མཚ་ ་

བཞིན) ད་ནས་བཙལ་ ་མེད་དེ།  ཡེ་ནས་གཅིག་ (ག མ་པ་ོདེ་ཐ་དད་ ་མདེ་པའི་རང་ཉདི) ོགས་

པ་ ེ།  ཐེག་པ་འོག་མ་བ་ ར(འ ས་ )ད་གཟོད་ ོལ་བས་བ བ་མི་དགོས་པའོ།  །དེ་ ་ འི་དོན་

ད(ེབོན་ཅན་གཏན་ཚག་ས)ལ་མཐའ་དང་ད ས་གཉིས་ ་བ ང་ ་མེད་དེ། (དམ་བཅའ།) ཡེ་བདལ་

ཆེན་པོ་ཞེས་ འོ།  །དེ་ལ་བ ག་པ།  འོ་ན་ཅིར་ཡང་བ ང་ ་མདེ་ན།  ་ ེགས་ ལ་བར་ཐལ་

ལོ་ཞེ་ན།  མ་ཡིན་ཏེ།  (གཏན་ཚགས།)  ི་དང་ནང་གཉིས་ ་ད ེར་མེད་པའི་ ིར་ཡེ་ཤེས་ཟངས་

ཐལ་ལོ། (བ བ་ །)  ། ་ ེགས་ ལ་བ་བས(ག ང་ ་མདེ་པའི་ ོང་ཙམ་ཤསེ་ཏ)ེཡེ་ཤེས་ཟངས་ཐལ་མ་

ོགས་ཤིང་ ི་ནང་གཉིས་མེད་མ་ཤེས་པའི་ ིར་རོ།  །དེ་ ་ འི་དོན་དེ་བོན་ཅན།  (གཉིས་མདེ་ཡེ་

ཤེས་ ོང་ཉདི་འདདོ་པ་དེ།)  ན་ ིས་ བ་པ་ཡིན་ཏེ།  ོན་ཡོན་གཉིས་ ་མེད་པའི་ ིར་རོ།  དེ་ ་

འི་དོན་དེ་བོན་ཅན།  དམིགས་གཏད་དང་ ལ་བ་ཡིན་ཏེ།  ག ང་འཛན་གཉིས་ ་མེད་པའི 

(གཏན་ཚགས) ིར་རོ།  །དེ་ ་ འི་དོན་དེ་བོན་ཅན་ ན་ ིས་ བ་པ་ཡིན་ཏེ།  ོན་ཡོན་གཉིས་ ་

མེད་པའི་ ིར་རོ།  །དེ་ ་ འི་དོན་དེ་བོན་ཅན།  དམིགས་གཏད་དང་ ལ་བ་ཡིན་ཏེ།  ག ང་

འཛན་གཉིས་མེད་པའི་ ིར་རོ།  །ཡང་དེ་ ་ འི་དོན་དེ་བོན་ཅན།  བ ལ་བའི་སེམས་དང་ ལ་

བ་ཡིན་ཏེ།  དགག་ བ་གཉིས་ ་མེད་པའི་ ིར་རོ།  །ཡང་དེ་ ་ འི་དོན་དེ་བོན་ཅན།  ཇི་

བཞིན་ཉིད་ ི་ ེ་མཆེད་ཡིན་ཏེ།  ཅི་ཡང་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཅིར་ཡང་ ང་བའི་ ིར་རོ།  །དཔེར་ན་

ནམ་མཁའ་ལ་འ ང་བ་བཞི་ཤར་བ་ ་ འོ།  །དེ་ ་ འི་ཡེ་ནས་ ོགས་ཆེན་ཡང་ ེ་ ་ན་མེད་

པའི་ཐེག་པ་དེ་ལ།  ཐེག་པ་འོག་མ་བ་ མས་ ིས་བ ལ་བ་ལས།  དང་པོ་ གས་ ེ་སེམས་དཔའི་

ཐེག་པ་ཆེན་པོས་འདི་ ད་ཅེས་ ས་སོ།  །བོན་ ་ཚགས་པ་ཐམས་ཅད་སེམས་ ་འ ས་ལ།  

སེམས་ལས་མ་གཏོགས་པའི་ ལ་ ད་ན་མེད་ཅིང་།  ་ཚགས་ ་ ང་བ་ཐམས་ཅད་ཤེས་པའི་

ེ་མཆེད་དམ་ མ་པ་ཡིན་ཏེ།  སེམས་དེ་ ་འ ས་ ིས་ ོང་པའི་དངོས་པོ་ཡང་དག་པ་ཡིན་ཏེ།  

མ་པར་རིག་པའི་སེམས་གསལ་བ་གཉིས་མེད་ཅེས་ ་ ེ།  དེ་ ར་ཁོ་བོ་བདག་ཅག་ ང་འདོད་

ན༑  དེ་ ར་མ་ཡིན་པའི་ ་བ་ཅིས་འཕགས་ཏེ།  དེ་ལས་ ད་པར་ཅན་ནི་མེད་དོ་ཞེ་ན།  ེད་ནི་

ི་ནང་ཐམས་ཅད་སེམས་ (ནན་ སི) ོལ་པས་ ད་ལ།  བ ས་པའི་སེམས་དེ་དངོས་པོ( བ་པར་

ཡོད་པ)ཡང་དག་ ་འདོད་དེ།  སེམས་ ི་རང་བཞིན(དངསོ་ ) ས་ ་ཡོད་པར་མཐོང་བས་འ ལ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ཏེ༑  (དམ་བཅའ།)  དེས་ན་ ོད་ ིས་འདོད་པའི་སེམས་དེ་བོན་ཅན།  འ ལ་བ་ཡནི་ཏེ།  དངསོ་པོ་

ཡང་དག་གི་ ས་ ་མཐོང་བའི(གཏན་ཚགས་ཁས་ ངས་ ་གཏང་བས་མི་འ བ་མི་ དི་ད)ོ ིར།  དཔེར་

ན་ཐོ་ཡོར་ལ་མིར་མཐོང་བའམ།  ིག་ ་ལ་ ར་མཐོང་བ་བཞིན་ནོ།  །དངོས་པོ་ཡང་དག་ ་

མཐོང་ཡང་སེམས་འ ལ་བར་མ་སོང་ན་ཅི་ ོ་ ེ་ བ་པ་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་ ིག་ ་ལ་ ར་

མཐོང་བས་ ང་མ་འ ལ་ན་ཅི་ ོ་ ེ་ཞེས་ འོ།  །ང་ནི་སེམས་ཉིད( ོགས་པ་ཆནེ་པའོ)ིདེ་དམིགས་

་མེད་པ་ཅིར་ཡང་མ་ བ་པའི་རང་བཞིན།  གདོད་ནས་དག་ཅིང་འོད་གསལ་བ།  ོག་ད ོད་

ཐམས་ཅད་ལས་འདས་ཏེ།  ཅི་ཡང་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཅིར་ཡང་ ང་བའོ།  །དེས་ན་ངས་འདོད་

པའི་སེམས་ཉིད་དེ་བོན་ཅན།  ཡང་དག་མ་འ ལ་བ་ཡིན་ཏེ།  ང་ ོང་ ་འ ག་པ་ལ་ ང་

ོང་གི་མཐས་མ་རེག་པའི་ ིར་རོ། (ཁས་ ངས་གཏན་ཚགས་ ་གཏང་བས་མི་འ བ་མི་ དི་དོ།) །དཔེར་

ན་ མ་པ་ལ་ མ་པར་ཤེས་པ་བཞིན་ནོ།  ། བ་པ་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་ མ་པ་ལ་ མ་པ་ཉིད་

་མཐོང་བའི་ཤེས་པ་དེ་ཡང་འ ལ་བ་ཡིན་ཞེས་ འོ།  །ག ང་ ང་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་ ོས་

མེད་པས་ ིས་པ།  བོན་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་དང་ ན་ ོབ་ ་འ ས་ཏེ།  དེ་ཡང་ ན་ ོབ་ ་

ནང་གི་སེམས་དང་།  ིའི་ ལ་ ་ཚགས་ ་ ང་བ་ནི་མ་བ ག་ན་ཉམས་དགའ་བ་ཙམ་ ་ ང་

བས།  བ ག་ན་བ ག་མི་བཟོད་པ་ཞེས་ འོ།  །དོན་དམ་ལ་ ི་ནང་གི་དངོས་པོ་ ་ཚགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཡེ་ནས་དག་ཅིང་།  ་འ ས་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་བ།  དང་པོ་མ་ ེས་པ།  མཐར་མི་

འགག་པ་ ལ་སེམས་གཉིས་ཀ་དངོས་པོར་ བ་པ་མེད་དེ།  རང་བཞིན་ ོང་པ་ཉིད་འ ས་

མ་ ས་པ།  མཚན་མ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་བ།  དངོས་པོ་ཉིད་ནམ་མཁའ་ ར་གནས་པ།  ་

བསམ་བ ོད་པའི་ ལ་ལས་འདས་པ།  དེ་ ་ འི་བོན་ཉིད་ལས་ནི།  ད་པར་འཕགས་པའི་ ་

བ་ནི་གང་ཡང་མེད་དོ་ཞེ་ན།  ོད་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་ནམ་མཁའ་ ར་གནས་པར་ཁས་ ངས་ནས།  

དོན་དམ་ ན་ ོབ་གཉིས་ ་བཟང་ངན་ ་འདོད་པས།  ནམ་མཁའ་ནི་མཉམ་པ་ཉིད་ ་ ན་

ཤོང་བ་ཡིན་ཙམ་ན།  ེད་ལ་མི་མཉམ་པ་དང་མ་ཤོང་བ་ ང་བས།  དཔེ་ལ་ཡང་ ོན་ གས།  

དེས་དོན་ལ་ཡང་ ོན་ གས་སོ།  །ངས་ནི་དོན་དམ་ ན་ ོབ་གཉིས་ ་མི་འ ེད་དེ།  དེས་ན་

བཟང་ངན་དང་( ད་པར)ཆེ་ ང་མེད་པའོ།  །ཡང་ན་ ེད་ ན་ ོབ་ ་ ལ་སེམས་གཉིས་ ་

འ ེད་པར་འདོད་དེ།  ངས་ནི་ ན་ ོབ་རང་ ་ཡང་ ལ་སེམས་གཉིས་ ( ད་པར)མི་འ ེད་དོ།  ། 



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
 
 

 - 73 -

ཡང་ན་ ེད་ ིས་ཅིས་ ང་བདེན་པ་གཉིས་ཁས་ ངས་དགོས་ཏེ།  ངས་ནི་བདེན་པ་གཉིས་ ་ 
( ད་པར)མི་འ ེད་པས་སོ།  །ཁོ་ན་རེ།  ངས་ཟབ་མོ་གཏམ་ ི་དོན་དམ་ཞེས་ ་བ་ ོང་པ་ཉིད་དེ་

ལ༑  བདེན་པ་གཉིས་ ་ཡང་མི་འདོད་དོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་ ོད་ ི་དེ་ཉི་ཚ་བའི་ ོང་བར་འ ར་ལ།  

ཡང་ན་ ་ ེགས་ ལ་བར་འ ར་ཏེ།  རང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་མེད་པའི་ ིར་རོ།  །རང་རིག་ཡོད་

དོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་ གས་ ེ་སེམས་དཔར(ཡང་ན་གསང་ གས་པས་ག ང་ ང་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་ ོས་

མེད་ ན་ད ང་གི་ཚད་མས་ ང་ཁེགས་སོ)འ ར་ཏེ།  རང་རིག་ཡོད་པའི་ ིར་རོ།  །དེས་ནི་དེས་མི་

ེབས་སོ།  །ཡང་ མ་པ་ ན་ ན་མངོན་ཤེས་ ི་ཐེག་པ་བས་ ོད་པ།  དངོས་པོ་ ་ཚགས་ ་

ང་བ་མཚན་མའི་བོན་འདི་དག་ལ་ཚད་མས(ཡང་དག་པའི་ཤེས་པས་ཕར)བ གས་པས( ང་བ་

དངོས་ )དེར་འཛན་ ི་སེམས་དེ་ལོག་ ེ།  མཚན་མ་མེད་པར་འ ག་པ་ལ།  དེ་དག་གཉིས་ ་

མེད་པ་ཡིན་ཡང་།  ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་དང་།  དམ་ཚག་སེམས་དཔར་ ེ་ ེ།  དཔོན་གཡོག་གི་

ལ་ ིས་དངོས་ བ་དང་འ ས་ ་ ་དོན་ ་གསོལ་ཞིང་(དངོས་ བ་འ ས་ )དེ་མ་ཐོབ་ ི་བར་

་བཀའ་ ང་ ར་བ བ་ ེ།  ཐོབ་པར་ ེད་པ་དེ་ལས་ ད་པར་འཕགས་པ་ནི་མེད་དོ་ཞེ་ན།  

ོད་ ིས་འདོད་པའི་གཉིས་མེད་དེ་བོན་ཅན།  གཉིས་མེད་མ་ཡིན་ཏེ། ( ་ཚགས།) ོགས་ ་དང་

(རིགས་ཤེས) ོགས་མཁན་གཉིས་འ ང་བའི་ ིར་རོ།  །དཔེར་ན་ ང་ ་གཡས་གཡོན(ཐ་དད)བཞིན་ 
ནོ༑  ༑ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་དང་དམ་ཚག་སེམས་དཔའ་གཉིས་ ་ ེས་ནས་དཔོན་གཡོག་གི་ ལ་ 
་བ ་བའི་ ིར་རོ།  །   

གཏན་ཚགས་ནི་ཁས་ ངས་ཉིད་བཏང་བས་འ བ་བོ།  ། ོགས་ ་དང་ ོགས་མཁན་

གཉིས་ ང་ཡང་གཉིས་མེད་ཡིན་ན་ཅི་ ོ་ ེ་ བ་པ་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་ ང་ ་གཡས་གཡོན་ 
གཉིས་ ང་གཅིག་ཅེས་ འོ།  ། ེད་ ིས་དེ་མངོན་ མ་ ིས་བསལ་ཞེ་ན།  ེད་ ི་དེ་ཡང་རང་

དམ་ཚག་གིས་བསལ་ལོ།  །ཡང་ ེད་ ིས་ བ་པའི་འ ས་ ་དེ་བོན་ཅན།  བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མ་

ཡིན་ཏེ།  གཞན་དབང་ ་འ ར་ཏེ། (དམ་བཅའ།) རེས་འཇོག་གི་ ོན་ལམ་ ིས་འཐོབ་ ་གཞན་

( བ་པ་གཏན་ཚགས་རང་ཚག་གིས་འ བ་བོ)རག་ལས་པའི་ ིར་རོ།  །དཔེར་ན་ ་ ེན་མ་ཚང་ན་

འ ས་ ་མི་ཡོང་བ་བཞིན་ནོ།  །ང་ནི་དེ་ ར་གཉིས་ ་མི་ ེད་དེ་ཡེ་ནས་བོན་ཐམས་ཅད་མཉམ་ 
པ་ཉིད་ ་ བ་བདལ་ཆེན་པོར་ ན་ ིས་ བ་པ་ ེ།  ནམ་མཁའ་ ར་ ན་ལ་ བ་ཅིང་ ན་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ཤོང་བ་དང་།  ག ང་ ང་ ར་ ེ་འཇིག་མེད་པ་དང་།  ཙན་དན་ ི་འ ས་ ་ ར་ཡོན་ཏན་

ན་ ིས་ བ་པ་ ེ།  ེད་ ར་ཆེད་ ་ ས་པའི(གཉིས་མེད་ལ་གཉིས་འཛན་ ི་ཤེས་པས) ོག་པ་ཡེ་

ནས་ ལ་བའོ།  །དངོས་བ ེད་ གས་ ེ་རོལ་བའི་ཐེག་པ་བས་ ོད་པ།  ིར་བོན་རིལ་མཉམ་པ་

ཉིད་ ི་བདག་ཉིད(མཉམ་ཉིད)ཆེན་པོར་གནས་ལ།  དེ་གཉིས་ ་མེད་པར(སེམས་དང་) ོགས་ཙམ་

ན༑  ལ་ ི་ མ་པ་ཅིར་ ང་ཞིང་།  སེམས་ ི་ ོག་པ་གང་ ེས་ ང་།  འི་ད ིལ་འཁོར་དང་།  

ག་ ར་མ་ ར་པ་གང་ཡང་མེད་དེ།  དེ་ལ་ཚགས་གཉིས(མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ ི་ཚགས།  ག་ ་

བསོད་ནམས་ ི་ཚགས)ཡེ་ནས་ ོགས་ཤིང་གདོད་ནས་དག་པའི་རང་བཞིན་དེ་ལ།  ཐབས་ ི་ཆོ་

འ ལ་ ་དང་ ག་ ར་བ ན་ཏེ།  ཉི་མ་དང་འོད་ཟེར་འ ་འ ལ་མེད་པ་ ་ འམ།  ་ འམ་

མེ་ལོང་གི་ག གས་བ ན་ནམ།  འཇའ་ཚན་ནམ་ ་མ་ ་ ར་གནས་ཏེ།  དེ་ ོགས་པའི་ ས་ན་

ོད་པ་ ང་དོར་མེད་པ་ལ།  མཉམ་པས་ ང་(དེ་ལ)ཡོངས་ ་གཞོལ་ཏེ།  ོད་པ(དེ་ལ་ཅིར་ཡང་) 

མ་གཡོས་མ་བཀག་པར་ ོད་པ་ལས།  ད་པར་ ་ ར་པའི་ ་ ོད་ནི་གང་ཡང་མེད་པར་ངེས་

སོ༑  ༑ ེད་ནི་ ་ ོད་ངོ་བོ་ཉིད་ ིས་དག་ཅིང་རང་བཞིན་དམིགས་ ་མེད་པ་བཞིན་ །  མཚན་

མ་ ་ཚགས་དང་མ་ ལ་བའི་འ ་ཤེས་འཛན་པའི་ ོག་པ་ཡོད་དེ།  དེས་ན་རང་བཞིན་དམིགས་

་མེད་པ་དེ་ཡང་དམིགས་པ་ཅན་ ་འ ར་རོ།  །ཡང་ ེད་ ི་རང་བཞིན་དག་ཅིང་དམིགས་ ་

མེད་པ་དེ་བོན་ཅན།  མ་དག་ཅིང་དམིགས་པ་ཅན་ ་འ ར་ཏེ། (དམ་བཅའ།) མཚན་མ་ ་ཚགས་

དང་མ་ ལ་བའི་འ ་ཤེས་ ིས་འཛན་པའི་ ོག་པ་ཡོད་པའི་ ིར་རོ།  །དཔེར་ན་བོང་ ས་སེང་

ད་བ གས་ ང་སེང་གེར་མི་འ ོ་བ་བཞིན་ནོ།  །གཏན་ཚགས་ནི་ཐབས་ ི་ཆོ་འ ལ་ལ་སོགས་

པ་ཡོད་པར་བ ང་བས་འ བ་བོ།  །ཡང་ ེད་ ི་འདོད་པ་དེ་བོན་ཅན།  ོང་བ་ ་ཆད་ ི་ ་ ་

འ ར་ཏེ། (དམ་བཅའ།) རང་བཞིན་མེད་པའི་ ིར་རོ།  །དཔེར་ན་རི་བོང་གི་ ་བཞིན་ནོ།  །ཡང་

ོད་ ི་འདོད་པ་དེ་བོན་ཅན།  མཚན་མ་དངོས་ཡོད་ ི་ ་ ་འ ར་ཏེ། (དམ་བཅའ།) ང་བ་

ཡང་དག་ ་བ གས་པའི་ ིར་རོ།  །དཔེར་ན་ཉི་མ་ ིན་ ིས་བ ིབས་པ་བཞིན་ནོ།  ། གས་ནི་

ང་ ོང་གཉིས་ ་ཁས་ ངས་པས་ བ་བོ། ( ང་ ོང་གཉིས་ །) ། བ་པ་མགོ་བ ེས་སོ། (བོང་ ་

དང་སེ ེ་ལྒ །)  །གཞན་ཡང་ ོད་ ི་འདོད་པ་དེ་བོན་ཅན།  ོལ་བའི་མཚན་མ་ཅན་ ་འ ར་ཏེ།  

ོད་པ་མི་ ད་ ་མི་ ང་བའི་ ིར་རོ།  །དེ་ ར་ ་ ོད།  ( ེད་ལ།)  ལོ་བ་ཅན་ ་ཡོད་པ་ལས།  



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ང་ནི་ ་བ་མེད་བའི་ག ང་ ང་ ་གནས་ཏེ།  བོན་རིལ་ ི་རང་བཞིན་ཡེ་ནས་ཅི་བཞིན་ཉིད་ ི་

ིང་པོ་ཡིན་ཏེ།  ིང་པོ་དེ་ལ་ ོལ་བ་དང་ཡེ་ནས་ ལ་བའི་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོ་ཞེས་ ་ ེ།  ེད་

ོད་ཐམས་ཅད་དང་ ་ཡང་མི་ལེན་འགེགས་ ང་མི་འགེགས་ཏེ།  དེ་ ར་ཆེད་ ་གང་ཡང་མི་

བ བ་བོ།  །དེས་ན་ང་ཡི་འདོད་པ་བོན་ཅན།  ོལ་ ལ་ ི་ ིང་པོ་ཇི་བཞིན་ཉིད་ཡིན་ཏེ།  ེད་

ོད་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་ ་འཇོག་པའི་ ིར་རོ།  །ཡང་ང་ཡི་འདོད་པ་དེ་བོན་ཅན།  བདལ་

པ་ཆེན་པོའི་ཐིག་ལེ་ཡིན་ཏེ།  ན་ལ་ བ་པ་ངོས་བ ང་དང་ ལ་བའི་ ིར་རོ།  །དཔེར་ན་ཏིལ་

འ ་ལ་མར་ ིས་ བ་པ་བཞིན་ནོ།  །དེ་དག་ ང་རང་བཞིན་ ་འདོད་པའོ།  །དེས་ན་ ད་པར་

་འཕགས་པའོ། ། 
ཤིན་ ་དོན་ ན་ ན་ ོགས་ ི་ཐེག་པ་བས་ ོད་པ།  ་བ་ནི་བོན་ཉིད་ཡོངས་ ་དག་

པའི་ད ིངས་ཇི་ ར་ཡང་མ་ཡིན་པ་ལས།  ཡེ་ཤེས་ ི་རོལ་བ་ ་ཚགས་ ི་ད ིལ་འཁོར་ ་རང་

ང་ ེ།  དེ་ཡང་ ་ལས་མི་ ེས་པ་ལས་འ ས་ ་མ་བཀག་པར་རང་ ང་ ེ།  དེ་ ་ འི་དོན་ལ་

ོལ་ བ་ ི་མི་ ོག་པས་མ་ིགཡོ་ ེ།  ཡོན་ཏན་རིལ་ཡེ་ནས་ ན་ ིས་ བ་པར་རང་འ ང་བ་ ེ།  

་འ ས་ཡེ་ནས་གཉིས་ ་མེད་པའི་བདག་ཉིད་ ་གནས་པ་ལས་ ད་པར་འཕགས་པའི་ ་བ་

ནི་མེད་དོ།  །ཞེ་ན།  ེད་ནི(ད ིངས་དང་ཡ་ེཤསེ) ་ ལ་དང་ ལ་བར་བ ན་ཡང་མ་ ལ་ཏ།ེ  ་

དག་པའི་ད ིངས་ནས་འ ས་ ་ཡེ་ཤེས་ ི་ད ིལ་འཁོར་ ང་བར་འདོད་པའི་ ིར་རོ།  །དེ་ ར་

་བ་ཡོད་པའི(འོག་མ་བ) ིར།  ེད་པ་པོ་ཡོད་ལ།  དེས་ན་ ོལ་བ་ཡོད་པའི་ ིར་རོ།  །ཏིང་ངེ་

འཛན་ ལ་ ་མེད་པའི་མཐར་མ་ ིན་པའི་ ོ་ནས། ( ་འ ས་ ང་ ངོ་།) མ་པར་འ ེད་པའི་

ོལ་བ་དང་། ( ང་བ་ལ།) ཁ་དོག་ ངས་ ི་ ོལ་བ་དང་། ( ང་བ་ ངོ་པ།) ཡབ་ མ་ ་འ ས་ ི་

ོལ་བ་དང་།  ོ་ ག་དམིགས་པའི( ོགས་ ་ ོགས་ དེ) ོལ་བ་དང་།  ད་པར་འ ེད་པའི( ་

ལ) ོལ་བ་དང་། ( ་ལ།) མཆོད་པས་མཐོང་བའི་ ོལ་བ་ཡོད་དེ།  བོན་ཇི་བཞིན་མའི་ངང་ཉིད་ལ་

ངས་ ་བ ང་ ་མེད་པ་ལ།  གཅིག་དང་ ་ ལ་ ི་ཏིང་འཛན་མ་ཤེས་ཏེ།  ངས་ཚགས་ ་

བཅད་ནས་འཇོག་པ་དང་།  ་བ་མེད་པའི་བོན་ཉིད་ལ་གཡོ་ཞིང་བ ོད་པ་དང་།  ོག་ཅིང་

ད ོད་པ་མེད་ ང་།  ེད་རང་ལ་འཛན་པ་ཡོད་པའི་ ིར་རོ།  ། ་དང་ ་མོར་བ ང་ ེ།  གཙ་

དང་འཁོར་ ི་མིང་( ་མདོག་ ག་མཚན)དང་།  མཚན་མ་སོ་སོར་གསལ་བ་ཡིན་ནོ།  །དེ་ཉིད་ ི་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ིར་དངོས་བ ེད་ གས་ ེ་རོལ་བ་ ར་མ་སོང་ཡང་།  ད ིལ་འཁོར་དགོད་ཅིང་འཇོག་པའི་

ིར་ ོལ་པའི་སེམས་དང་མ་ ལ་ཏེ།  ོལ་བ་མེད་པའི་ད ིངས་ ་མ་ ད་པས།  ོགས་པ་ཆེན་

པོ་ཡང་ ེ་ ་ན་མེད་པའི་དོན་དང་འགལ་ལོ།  །དེས་ན་ ེད་ ིས་ཇི་ ད་འདོད་པའི་ ོལ་ ལ་

དེ་བོན་ཅན།  ོལ་བ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ།  ་ ེན་ཁས་ ངས་ཏེ་ ོལ་བ་ ག་གིས་ཟིན་པའི་

ིར་རོ།  །ཡང་ ོད་ ི་བདེན་པའི་དོན་དེ་བོན་ཅན།  ན་བཏགས་ཡིན་ཏེ།  ངོ་བོ་ཉིད་ ི་རང་

བཞིན་ལ་མཚན་མ་མེད་ ང་ ེད་རང་གིས(འ ས་ ་ཡེ་ཤེས་ ི་ད ིལ་འཁོར)མཚན་མ་ ་ཚགས་ ་

བ ང་བའི་ ིར་རོ།  །དེ་ ར་ ོགས་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཐེག་པ་འོག་མ་གང་གིས་ ང་མ་ ེགས་ཏེ།  

གཞི་ཇི་བཞིན་ཉིད་ ི་ ེ་མཆེད་དེ་ལ་དངོས་ ་དེ་བཞིན་པར་མ་ ོགས་ཏེ།  རང་རང་གིས་

འདོད་པའི་བདེན་པ་རེ་བ ང་ནས་དེར་ ོ་བ ས་པས་འ ལ་བ་ཞེས་ འོ། (ཐགེ་པ་ད ་བོ།) །དེ་

ཡང་ག ང་ ང་སེམས་དཔའ་ ོས་མེད་པའི་འདོད་པ་ཡང་།  ར་མ་དག་པ་ལ་ ིས་ ོལ་བས་

དག་པ་དང་།  ང་ ་ཉོན་མོངས་པ་དང་།  ོང་ ེད་ཡེ་ཤེས་དང་།  འ ས་ ་དེ་མ་ཐོབ་པ་ལ་

བ བས་པས་ཐོབ་པ་དང་།  ས་དང་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་ལ་རིམ་པར་བ ོད་པ་ལ་སོགས་པ་ ོལ་བ་

་ཚགས་དང་བཅས་ཏེ།  དེས་ན་ ེད་ ི་འདོད་པ་དེ་བོན་ཅན།  འ ལ་བ་ ིན་ཅི་ལོག་ ་

འ ར་ཏེ།  ཡིན་པར་བོར་ནས་མ་ཡིན་པ་ ེད་པའི་ ིར།  དཔེར་ན་མི་ངན(ལགས་ད་ེཟརེ་ནས་ཅི་

ངན་ ེད)ལ་ ོས་བཏབ་པ་བཞིན་ནོ།  །གཏན་ཚགས་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན།  དེ་བཞིན་ཉིད་ ི་དོན་དེ་

ལ་ ང་ ་ ོང་ ེད་པར་ ེད་འདོད་པའི་ ིར་རོ།  ། ང་ ་ ོང་ ེད་ལ་སོགས་པ་ ན་ ོབ་ ་

ཡོད་དོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་དངོས་པོའི་གནས་ གས་དེ།  གཉིས་པར་འ ར(འདོད་ན་གསལ)ཏེ།  བདེན་

པ་གཉིས་གཅིག་ཆར་བདེན་མཉམ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ།  ། ན་ ོབ་དངོས་པོ་ལ་མི་བདེན་ནོ།  །ཞེ་

ན༑  འོ་ན་མི་བདེན་པའི་ ང་ ་དང་།  ང་ ེད་དང་ལམ་རིམ་པར་བ ོད་པས་ཅི་ཕན་ནོ།  །དེ་

ཇི་བཞིན་པར་འ ག་གོ  །ཞེ་ན།  མི་བདེན་པ་ ོད་པས་བདེན་པར་འ ག་ ་མི་བ བ་བོ།  ། མ་

པ་འགལ་བའི་ ིར་ཏེ།  དཔེར་ན་ཚ་རེག་དང་ ང་རེག་བཞིན་ནོ།  །ཡང་ན་ག ང་ ང་སེམས་

དཔའི་ག ང་ མ་པ་ཐམས་ཅད་ ་ཉམས་ཤིང་།  ོགས་པ་ཆེན་པོའི་ག ང་ བ་པར་ཡང་

འ ར་རོ།  །དངོས་བ ེད་ གས་ ེ་རོལ་བའི་ཐེག་པས་ ང་ཡིན་པར་འཇོག་མ་ཤསེ་ཏེ།  དེ་ཇི་

ར་ན་ ་བ་མཉམ་པ་ཉིད་ ོགས་པར་ ་བའི་ ིར།  ོད་པ་ཡང་མཉམ་པ་ཉིད་ ོད་དགོས་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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པར་འདོད་དེ།  དེས་ན་ ེད་ ི་ཅི་བཞིན་ཉིད་ཡང་དག་པ་དེ་བོན་ཅན།  གཉིས་འཛན་ ིས་ཤེས་

པར་འ ར་ཏེ།  ་ ོད་ ང་ ་འཛམ་དགོས་པའི་ ིར་རོ།  །དཔེར་ན་ ་མ་དང་ ་མ་མཁན་ ་

འོ།  ། ་ ོད་འཛམ་དགོས་ ང་གཉིས་འཛན་ ི་ཤེས་པར་མ་སོང་ན་ཅི་ ོ་ ེ་ བ་པ་མ་ བ་བོ་

ཞེ་ན།  འོ་ན་ ་མ་དང་ ་མ་མཁན་ཡོད་ ང་(འོ་ན་ ་མ་ལ་ ང་བ་དང་ ་མ་མཁན་གཅགི་ ་ཐལ་ འ)ོ 

་མ་མི་ ང་ན་ཅི་ ོ་ ེ་ བ་པ་མ་ བ་བོ(མངོན་ མ་ ིས་བསལ) འོ།  ། ་མ་དང་ ་མ་མཁན་ཡོད་ 
ཕན་ཆད་ ་མ(འོ་ན་ ་ ོད་འཛམ་དགོས་པ་དེ་གཉིས་འཛན་མི་ཤེས་པར་མ་སོང་བ་ཡང་)མངོན་ མ་ ིས་

བསལ།  མི་ ང་མི་ ིད་དོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་ ་ ོད་འཛམ་དགོས་ཕན་ཆད་གཉིས་འཛན་ ི་ཤེས་

པར་མི་འ ོ་མི་ ིད་དོ།  །དེས་ན་དེས་ ང་མ་ཤེས་སོ།  །ཤིན་ ་དོན་ ན་ ན་ ོགས་ ི་ཐེག་

པས་ ང་ཡིན་པ་ལ་ཡིན་པར་འཇོག་མ་ ས་ཏེ།  དེ་ཅི་ ར་ན་ ་བའི་དོན་ཡང་དག་པར་མཉམ་

པ་ཉིད་དེ་འ ིས་པའམ་གོམས་པར་ ་བའི་ ིར་བོན་ཅན་ཇི་བཞིན་པ་ལ་ ོ་དེ་བཞིན་པ་བ ེད་ 

[འཇོག]པ་མེད་པར་ནན་ ིས་བ ོམས[བ ོམས]ནས་མི་འ ར་བར་འཇོག་ ེ།  དེས་ན་ ེད་ ི་

མཉམ་ཉིད་དེ་བོན་ཅན།  ོགས་རིས་ཅན་ ་སོང་ ེ།  བོན་ཇི་བཞིན་པ་དང་ ོ་དེ་བཞིན་པ་ ེས་

་འ ེང་པ་གཉིས་ ་འ ག་པའི་ ིར་རོ།  །ཞེས་ ས་ཏེ་དེས་ ང་མ་ཤེས་སོ།  །འོན་ ང་བ ག་

པའི་ཚད་མས་བ ལ་བ།  དེ་ ར་ཐེག་པ་འོག་མ་བ་ མས་ ིས་ཡིན་པ་ལ་ཡིན་པར་འཇོག་མ་

ཤེས་པས།  གང་ཡིན་པའི་ ་བའི་ གས་དེ་ཉིད་ལ་ ད་མི་འ ག་གོ་ཞེ་ན།  ད་པར་མེད་པ་མ་

ཡིན་ཏེ།  འོག་མ་བས་ནི།  (ག ང་ ང་སེམས་དཔའ་བས།)  དོན་དམ་ ར་བདེན་ལ་ ན་ བོ་ ར་མ་ི

བདེན་པའམ།  (དངསོ་བ ེད་ གས་ ་ེརལོ་བ་ལས།)  ཤེས་རབ་ ོང་པ་ནི་དོན་དམ་ལ་ཐབས་ ི་རོལ་

བ་ནི་ ན་ ོབ་བམ།  (ཤིན་ ་དོན་ ན་པས)  དག་པའི་ད ིངས་ནི་ ོང་བ་ལ་ཡེ་ཤེས་ ི་ད ིལ་

འཁོར་ནི་ ང་བ་ ེ།  དེ་ ར་འདོད་དེ།  དེས་ན(དང་པོ)ཉི་ཚ་བའི་ ོང་ཉིད་ ་འ ོ་བའམ།  ང་

ོང་ ་ཆད་ (གཉིས་པ)འ ོ་བའམ། (ག མ་པ།) གཉིས་འཛན་ ི་སེམས་ ད་ཁས་ ངས་ཏེ་ ང་

ོང་གི་མཐར་ ར་པའོ།  །དེ་དག་ནི་ ོགས་པ་ཆེན་པོས་ཡས་བ ས་པའི་ ོན་ནོ།  །འདི་ནི་ ན་

ཡིན་གང་ཡང་མ་ཡིན་པས།  ེན(གདདོ)གང་ལ་ཡང་མི་འཆའ།  ་གར་ཡང་མ་ཆད་ད ས་ ་

བ ག་ ་གང་ཡང་མེད་པའོ།  །དེ་ཉིད་ ི་ ིར་ན་ཐེག་པ་འོག་མ་བ་ ན་རང་རང་ ོལ་བའི་

ནད་ ིས་ཟིན་ནས་འ ལ་བའོ།  །འདི་ནི་ཇི་བཞིན་གནས་པའི་དོན་མངོན་པར་གནས་པ་ཉིད་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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དོ༑  ༑དེས་ན་ཐ་ ད་ ་ཐེག་པའི་ཡང་ ེ་ཞེས་པའོ།  །དེ་ཡན་ཆད་ནི་ད ས་ ི་རིམ་པ་མ་ནོར་

བར་བཤད་པའི་འ ེལ་པ་འདི་ཉིད་ ་རིག་པར་ འོ།  །ད་ནི་འདི་ནས་མར་ནི་བཤད་པའི་མདོ་

དོན་བ ་པ་ ེ།  སེམས་ཉིད་མངོན་ ་ ོན་པའི་ ོན་པ་ནི།  ལས་ ་འ ས་ ི་བོན་ ོན་པ་ལས་

ད་པར་ ་འཕགས་པའི་ ིར་ན།  ོན་པའི་ ལ་པོ་ཞེས་ འོ།  །དེ་ ་ཡིན་ཞེ་ན།  གཤེན་ ་

འོད་དཀར་ ིས་ཞེས་ འོ།  །དེས་གང་བཤད་ཅེ་ན།  ཐེག་པ་བསམ་ཡས་ མ་པ་ད ་ ་བ ས།  

མ་ངེས་གཅིག་གཉིས་གནས་ ང་ད ་ ་ ེས།  ཞེས་ ས་ཏེ།  ིར་ཐེག་པ་ལ་ ངས་མ་ངེས་ཏེ།  

ངས་ལ་ ག་མཐའ་མེད་པའམ།  བསམ་ ིས་མི་ བ་པར་བཤད་ ང་།  ཐེག་པ་ ་འ ས་

གཉིས་ ་ཡང་བཤད།  ི་ནང་གསང་བ་ག མ་ ་ཡང་བཤད།  ་འ ས་གཉིས་ཆེ་ ང་གཉིས་

ཏེ་བཞིར་ཡང་བཤད།  ཐེག་པ་ཡང་ ེ་གཅིག་ ་ཡང་བཤད་ན།  ང་ ་བཤད་ ང་ བས་

འདིར་ད ་ ་ ེས།  མང་ ་བཤད་ ང་ད ་ ་བ ས་ནས་བཤད་པའོ།  །དེ་རང་(ད ་བོ)ཅི་ ར་

བཤད་ཅེ་ན།  གོང་མ་གོང་མ་ མས་ནི་ལ་བ ལ་ཅིང་།  འོག་མ་འོག་མ་ མས་ནི་ཤན་ད ེ་བའི་

ལ་ ་བཤད་དོ།  །ལ་ཤན་དེ་ཡང་ཐེག་པ་མཐའ་དག་གི་བོན་ ི་མདོ་དང་ ིང་པོ་འ ས་པར་

བཤད་དེ།  འདིར་ ས་པར་བ ོལ་བའོ།  །དེ་ཅི་ ར་བཤད་ཅེ་ན།  དགོངས་པ་བ ་ཡི་ག ང་

གིས་བཤད་པའོ།  ། ་ལ་བཤད་ཅེ་ན།  ལ་པའི་ ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ང་ལ་བཤད་དེ།  གོ་ངེས་

པར་བ གས་པའོ།  །དེ་ཅིའི་ ིར་བཤད་ཅེ་ན།  ོ་འཛམ་ ་ ིང་བ ན་པའི་འཁོར་ལོ་ ི་ ངས་

ིའི་ ལ་འདིར།  ོན་པ་གཤེན་ ་འོད་དཀར་ ི་བ ན་པའི་མཆོག  ཐེག་པ་ཆེ་ ང་གི་དོན་

ག ང་ ང་བོན་འདི་ ས་པར་འཕེལ་ཏེ།  མི་ བ་པའི་ ལ་མཚན་ག ག་པར་ ་བའི་ ིར་

བཤད་དོ།  །དེ་རང་གང་ཡིན་ན་ཞེ་ན།  ཐེག་པ་རིམ་པ་བཤད་པའི་མདོ་ ད་འདིའོ།  ། ོན་པ་

གཤེན་ ་འོད་དཀར་ང་ཡིས་བ གས་ཞེས་ ་ ེ།   བས་བ ་གཅིག་པ་བཤད་པའོ།།  །། 
 

ལ་ ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ངས།  ། 

ཡང་ ེ་ ་མེད་ ོགས་ཆེན་ཐེག་པའི་མདོ།  ། 

རི་ཡི་ ལ་པོ་ ་ ་ ང་ཐོའི་ ེར།  ། 

འ ལ་བོན་ ་རབས་ མ་ག མ་ལ་སོགས་ཏེ།  ། 



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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འཁོར་ ི་གཤེན་རབ་རིགས་ཅན་ མས་ལ་བཤད།  ། 

མདོ་ ད་འ ེལ་བ་ཚད་མའི་ ལ་པོ་འདི།  ། 

མི་འ ལ་མི་བ ་སེམས་ ི་ད ིལ་ ་ཆོངས།  ། 

བོན་ ི་བ ན་པ་ ས་ཤིང་འཕེལ་བར་འ ར།  ། 
 

ཐེག་པར་རམི་པ་བཤད་པའ་ིམདོ་ ད་ ི་འ ེལ་པ་འ ལ་ ི་མ་ེལངོ་ད ་ ོར་ཞེས་ ་བ་དགེའོ། །ད ས་

ར་ཏེ།  ་ ་ །  ེ་ཝ་པོ་ད་ེ །  ཀ་ར་ཡ་ེ ང་ཞལ།  པ་ི ་ ེམ་ཟ་ ་ལེ།  ང་པོ་ཡ་ེཤངོ་།  ལི་ཐརེ་པི་ ་ཤངས་སོ།  

ཙ་ ་ད་ེལ་ེ མ་སགས།  པ་ི ་དེ་ལེ།  པི་ ་ཡེངས་སོ།  ཟ་ལ་ཡོག་མ་ལ་ནམ།  པ་སི་ར་ཡེ་སནི།  ་ད་ེལ་ཉངས་ས།ོ  

མ་ མ་པ་ལེ་དེ།  ་ ར་ཡ་ ངས།  ོགས་ར་ཙམ་ཅངས་སོ།  ཤལ་ད་ེ ་ཡ།  ་ ་ཟལེ་ཟངས་སོ།  ་ི ་ི ་རི་

ཐངས་སོ།  ཡེ་ཝངས་སོ།  ་ིཅངས་ས།ོ  ཤེས་ ངས་སོ།  ཧ་ ་ིམངས་སོ།  ར་ིཅ་ ི་ཟངས་སོ།  ་ ་སིགས་སོ།  བོ་

དཔོན་བ་ཻར་ོཙ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལགས་སོ།  །བསམ་ཡས་ཡརེ་པ་ ོང་ནས།  གཙང་བའི་བན་དྷ་ེམ་ིག མ་ ིས་

བཏོན།  མད་ོ དོ་ ི་ ང་ ོན་འོད་འབར་ལ་དངསོ་ བ་བབས་པ་ལགས་སོ།  །དེ་ནས་ ེར་ ནོ་ལ་རིམ་པར་བབས།  

དེས་ཞང་ ནོ་བསདོ་རནི་ལ་བ ད།  དེ་ལ་ ་ ནོ་ ལ་ ལ་ ིས་ ས།  དེས་ ན་གོང་འ ལ་བ་རནི་པོ་ཆེ་ལ་བ ད།  

དེ་གཉསི་ལ་ བོ་དཔོན་ཤསེ་རབ་ཡེ་ཤསེ་ སི་ ས།  ད་ེལ་བ ན་ ང་རིན་ཆེན་ ལ་མཚན་ སི་ཚག་དནོ་མ་འ གས་ 
པར་ ས་ཏེ་དར་ར།ོ  །དགེའོ།  །འཇགི་ ེན་ག མ་མགོན་ད ་ ས་ཉ་ིམ་དེས།  །རིམ་ད ་ཐེག་པའི་གནད་ ོན་ཟརེ་

ེང་འདི།  །གང་ ་ ང་བའ་ིཞངི་ཁམས་རབ་འ མས་ན།  ། ལ་ ན་ ་ོཡི་པད་ཚལ་ ས་པར་ ས།  །བ ན་འདི་

བར་ བས་ ལ་ དོ་ཡབི་པའི་ བས།  །ཤར་ འ་ི ནོ་པའི་ གས་བ དེ་མིར་ཕོས་ ངས།  །བ ན་པ་མ་ི བ་དར་

ས་ ན་གནས་ ིར།  ། ལ་ཚབ་མཆོག་གིས་པར་ ིས་འ ལ་འདི་བ བས།  །དེ་ཡི་དགེ་བའི་བསོད་ནམས་གང་

མཆིས་པས།  །འ ོ་བའི་དཔལ་དང་ ལ་བ ན་ ས་ ེད་ཤོག  །   
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༄༅།། ་ གེས་ ི་ བ་མཐའ་ཚར་གཅོད་གཏན་ཚགས་ཐགིས་པའི་ 
རིགས་པ་ ་བའི་མདོ་འ ེལ་བ གས་སོ།། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

་ ོན་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར།   
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དོན་གཉིས་ བ་པ་མ་ ས་བ ེད་པའི་དབང་།  ། 

ཚད་མེད་ གས་ ེའི་འོད་དཀར་རབ་ ས་ཤིང་།  ། 

འ ོ་ལ་ཕན་བདེའི་དགའ་ ོན་འ ེད་མཛད་པ།  ། 

ོན་པ་མ ངས་མེད་དེ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  ། 
 

ཕ་རོལ་ཡང་དག་ལམ་ལ་ག ག་པའི་ ིར།  ། 

་ངན་ཡང་དག་རིགས་པས་ ོག་ ེད་པ།  ། 

་ ེགས་ཚར་གཅོད་གཏན་ཚགས་ཐེག་པའི་མདོ།  ། 

རིགས་པ་དག་གིས་གཏན་ལ་དབབ་པར་ །  །  

 
ཐོག་མར་མཚན་བ ར་ཞིང་བཤད་པ་ལ།  མཚན་ ི་ མ་ ངས་ནི།  ཞང་ ང་གི་ ད་ །  

ྑིཐཊ ཐེཊཱ ཨཁཽའཽསཽ།  ་གར་ ད་ །  ཏིར་ཏི་ཀ་སི་ཏེ་ཧེ་ ་ ་ ་ན་མ།  ་ཤའི་ ད་ །  

ཧི་པང་རིལ་ཏི་ཏང་སེང་ཞི་མ་ཧམ།  བོད་ ད་ །  ་ ེགས་ ི་ བ་མཐའ་གཏན་ལ་དབབ་

པའི་གཏན་ཚགས་ཐིགས་པའི་མདོ་ ད་ཅེས་ འོ།  །མཚན་བ ར་བ་ལ་ཏིར་ཏི་ཀ་ནི་ ་ ེགས་

སོ༑  ༑སི་ཏི་ནི་ བ་མཐའོ།  །ཧི་ ་ནི་གཏན་ཚགས་སོ།  ། ་ ་ནི་མདོའོ།  །ན་མ་ནི་ཞེས་ ་

བའོ།  ། ་ཤའི་ ད་བོད་ ད་ ་བ ར་བ་ནི།  ཧི་པང་ཞེས་པ་ནི་ ་ ེགས་སོ།  །རིལ་ཏི་ནི་ བ་

མཐའོ།  །ཏང་སེང་ཞི་མ་ཧམ་ཞེས་པ་ནི་མདོ་ ད་ཅེས་པའོ།  །ཡང་ན་ཧི་པང་ཞེས་པ་ནི་ ་

ེགས་སོ།  །རིལ་ཏི་ཞེས་པ་ནི་ བ་མཐའོ།  །ཏང་སེང་ཞི་ནི་གཏན་ཚགས་སོ།  །མ་ཧམ་ཞེས་པ་ནི་

མདོ་ ད་དོ།  །མཚན་བཤད་པ་ནི།  ་ ེགས་ཞེས་པའི་ ་དོན་ནི་འོག་ནས་འ ང་ལ།  བ་

མཐའ་ཞེས་པ་ནི།  རང་རང་གི་འདོད་པའི་དོན་ནོ།  །རིག་པས་ བ་པར་འདོད་ཅིང་མཐའ་ནི་

རང་གི་འདོད་པ་མཐར་ ག་པའོ།  །གཏན་ལ་དབབ་པ་ནི།  འདོད་ ལ་ ས་པར་བ ན་ནས་མི་

འཐད་པ་རིགས་པས་གཏན་ལ་དབབ་པའོ།  །གཏན་ཚགས་ཐིགས་པ་ཞེས་པ་ནི།  གཞན་ ི་ བ་
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མཐའ་མི་འཐད་པར་ བ་པའི་གཏན་ཚགས་ འི་ཐིགས་པའི་ཚད་ཙམ་ ང་ ་ཙམ་ཞིག་ ོན་

ཅེས་པའི་གཏན་ཚགས་སོ།  །མདོ་ ད་ཅེས་པ་ནི།  །མདོར་བ ས་ན་རིགས་པ་ ན་ཆགས་ ་

བ ན་ཅེས་ འོ།  ། ད་ཅེས་པའི་དོན་ནི་ ད་ཆགས་སོ།  །ཡེ་མ ེན་ཞེས་པ་ནི།  །ཡེ་ནས་གནས་

པའི་དོན་ ོང་པ་ཉིད་མ ེན་པས་ན་ཡེ་མ ེན་ནོ།  ། ོང་ཉིད་ ོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ལས་ ག་པ་

གཞན་མེད་པས་ན་ ་མེད་དོ།  ། ལ་པོས་རང་གི་མངའ་འོག་ལ་དབང་བ ར་བ་ ར།  །དངོས་

པོ་ཇི་ ་བ་དང་ཇི་ ེད་པའི་དོན་མ་ ས་པ་མ ེན་པས་དེ་ལ་དབང་ ར་བའི་ ིར།  ། ལ་པོ་

དང་འ ་བས་ན་ ལ་པོ་ཞེས་ འོ།  །རང་རིག་ཅེས་པ་ནི།  །ཇི་ ་ཇི་ ེད་ ི་དོན་ ི་ཙམ་ཤེས་པ་

མིན་ ི་མངོན་ མ་ ་ཉམས་ ་ ོང་བའི་ ལ་ ིས་རིག་པས་ན་རང་རིག་གོ  །དེ་ལ་ ག་འཚལ་

ལོ་ཞེས་པ་ནི་གོ་ འོ།  །མདོ་ ད་འདི་གནས་གང་ ་བ ན་པ་གང་གིས་བཤད་པ་དེ་ཇི་ ་ ་

ས་གང་གི་ཚ་བཤད་ ལ་ཇི་ ་ ་གང་བཤད་པའོ།  །གནས་གང་ ་བ ན་ཞེ་ན།  མ་དག་པ་

དབེན་པས་ན་གཙང་རིགས་བོན་ ི་རིགས་མཐའ་ཡས་པ་བ གས་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་འ ་ 
བ་ན་བ གས་ནས་བཤད་དོ།  །གང་གིས་བཤད་ཅེ་ན།  ོན་པའི་མཆོག་གཤེན་རབ་ ིའོ།  །དེ་ཇི་

་ ་ཞེ་ན།  ཚད་མེད་པའི་ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་ གས་ ེ་ཆེན་པོ་དང་ ན་པའོ།  ། ས་གང་

གི་ཚ་བཤད་ཅེ་ན།  ནང་པ་དང་ ་ ེགས་པ་གཉིས་ ོད་པ་ཆེན་པོ་ ང་བ་དེའི་ཚ་བཤད་དོ།  ། 
ལ་ཇི་ ་ ་བཤད་ཅེ་ན།  རང་ ད་པ་མིན་པར་ གས་ ེ་ལས་ ལ་པའི་འཁོར་ཚགས་ ིས་

བ ོར་བའི་ ལ་བ ན་ནས་བཤད་དོ།  །གང་བཤད་ཅེ་ན།  གཏན་ཚགས་ཐིགས་པའི་མདོ་ ད་

འདའིོ།  །གཏན་ཚགས་ཐིགས་པའི་མདོ་འདི་དང་པོ་ཇི་ ར་ ང་བའི་ལོ་ ས་ ི་དོན་བཤད་པར་

་ ེ།  ་ ེགས་ ི་ ོན་པ་བ ་གཉིས་ ིས་ ག་ཆད་ ི་ བ་པའི་མཐའ་རང་རང་གི་འདོད་པ་

གཞན་བཤད་པ་དགག་པའི་ ིར་ ་ག ངས་སོ།  ། ་ ེགས་ ི་ ོན་པ་བ ་གཉིས་ ི་ ལ་དང་

མིང་དང་ བ་པའི་མཐའ་ཇི་ ་ ་ཞེ་ན།  ཐོག་མར་གང་ཚ་གསལ་བར་བ ནཔ་ནི།  ེ་མ་ལ་

ག ང་ ང་ ་མིག་བ ད་ ་ ་གཉིས་ ི་འགོ་བོ་བོད་དང་ཞང་ ང་གི་མཚམས་ ི་ ལ་ཆེན་པོ་

ཞིག་ །  ནང་བ་གཤེན་རབ་པ་དང་ ི་བ་ ་ ེགས་པ་ལ་ ོད་པ་ཆེས་ཆེ་བར་ ང་བའི་ཚ་

ག ངས་སོ།  །གནས་གང་ ་ག ང་ཞེ་ན།  གང་ ་ག ངས་པའི་གནས་བ ན་པ་ནི།  ་ ེགས་

ི་ ལ་ན་ ་ ེགས་ ི་ ་མཚ་མེར་བ་དོའི་ད ས་ན།  ་ ེགས་ ི་ ་རི་དབང་ཆེན་ ག་ནག་
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ཁ་ཞེས་པ་ན།  ་ ེགས་ ི་ ་ཤིང་ཡལ་ག་ ར་ ་གཡོ་བ་ན་ག ར་ཟ་ཞིང་།  ང་གིས་བ ོད་

པ་ན་ ེམ་ ེམ་ ེད་པའི་ ེད་ཚལ་དང་ ན་པའི་ ག་ ེ་ན།  ་ ེགས་པ་རང་གི་གཙང་རིགས་

ི་གཞལ་ཡས་ཁང་དག་ ་བ གས་ནས་ག ངས་སོ།  །ཆ་ གས་ཇི་ ར་གནས་པས་ག ང་ཞེ་ན།  

གཤེན་རབ་ གས་ ེ་ཆེན་པོ་དང་ ན་པ་དེ་ཉིད་ ིས།  ཆ་མ ན་ ིས་འ ལ་བའི་དགོས་ཆེད་ །  

་ ེགས་ ི་ ོན་པ་ལོ་བ ་ ག་ལོན་པའི་ན་ཚད་ཅན་ ི་ཤ་རི་ར་ཙ་ཞེས་ ་བར་ ལ་ཅིང་།  

གས་ ེས་ ལ་པའི་འཁོར་ཚགས་ མས་ ང་དེ་བཞིན་ ་ ་ ེགས་ ི་འཁོར་ ་ ལ་པའོ།  ། 
གང་ག་ི ིར་ ་གང་བཤད་ཅེ་ན།  བཤད་ཅེས་པ་བཤད་པའི་གཞིའོ།  །གང་བཤད་ཅེ་ན།  གཏན་

ཚགས་ཐིགས་པའི་མདོ་འདིའོ།  །གང་གི་ ིར་ ་བཤད་ཅེ་ན།  ་ ེགས་ཤ་རི་ར་ཙས་བ ན་པའི་

བ་མཐའ་དེ་དག་ ས་པར་བཤད་ནས་རིགས་པས་ ན་ད ང་བར་ ་བའི་ ིར་ འོ།  ། ན་

ད ང་བར་ ་བ་ བ་མཐའ་ལ།  ཐོག་མར་མདོར་བ ན་པ་ནི།  ་ ེགས་ཤ་རི་ར་ཙའི་ ལ་དེ་

ར་གནས་པའི་ བ་པའི་མཐའ་བཤད་པ་ལ།  ས་པར་ ེ་ན་ མ་བ ་ ག་ ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ།  

ང་པོ་དང་པོ་བཞི་ལ་ ་ ར་ ེ་བ་ནི།  ག གས་ ང་ལ་མིག་དབང་ནས་ ས་དབང་བར་ ི་

དབང་ག གས་ །  དེ་བཞིན་ ་མིག་ཚར་ནས་ ས་ཚར་བར་ ི་ཚར་ ང་ །  མིག་ཤེས་ ་ ར་

པའི་འ ་ཤེས་ནས་ ས་ཤེས་ ་ ར་པའི་འ ་ཤེས་ ི་བར་འ ་ཤེས་ ི་ ང་པོ་ །  མིག་ཤེས་ ་

ར་པའི་འ ་ ེད་ནས་ ས་ཤེས་ ་ ར་པའི་འ ་ ེད་ ི་བར་འ ་ ེད་ ི་ ང་པོ་ ར་ ེ་བས་

ཉི་ འོ།  །དེ་རེ་རེ་ལའང་ག གས(མིག་དབང་མཆན)བདག་ཡིན་པར་ ་བ་དང་།  ག གས(མིག་

དབང་མཆན)བདག་དང་ ན་པར་ ་བ་དང་།  བདག་ག གས(མིག་དབང་མཆན)ལ་གནས་པར་

་བ་དང་།  ག གས(མིག་དབང་མཆན)ལ་བདག་གནས་པར་ ་བ་དང་།  ག གས(མིག་དབང་མཆན) 

བདག་གིར་ཡནི་པར་ ་བ་ ེ།  ་པོ་འདི་ ང་པོ་ ག་མ་གཞན་ག མ་ལའང་བདག་དང་།  བདག་ 
གིར་འཛན་ ལ་ ར་བཞིན་ ར་བས་བ ར་འ ར་རོ།  ། མ་པར་ཤེས་པའི་ ང་པོ་ལ་མིག་སོགས་ 
ོ་ ་ ་བའི་ད ེ་བས་ འོ།  །དེ་ལ་བདག་གིར་འཛན་པ་མ་གཏོགས་པ་ ག་མ་བཞི་བཞི་ ར་

བས་ཉི་ འོ།  །དེ་ཐམས་ཅད་ ིལ་བས་བ ་དང་ཉི་ འོ།  །དེ་ཡང་འདས་པའི་ ལ( ང་པོ་མཆན) 

ལ་ ་བ་བ ་ཉི་ །  མ་འོངས་པའི་ ལ( ང་པོ་མཆན)ལ་ ་བ་བ ་ཉི་ །  ད་ ་བའི་ ལ( ང་པ་ོ

མཆན)ལ་ ་བ་བ ་ཉི་ ་ ེ་ མ་བ ་ ག་ འོ།  ། ་བ་ མབ ་ ག་ ་དེ་བ ས་ན།  ད ་བ ་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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་ད ར་འ ས་ལ་དེ་བདེན་པའི་དོན་ཅན་ ་འདོད་དོ།  ། ་བ་ད ་བ ་ ་ད ་འདོད་ ལ་ཇི་

ར་ཡིན་ཞེ་ན།  དེ་ཡང་ད ེ་གཞི་ག གས་ ང་།  སེམས་ ང་གི་ ང་པོ།  མ་པར་ཤེས་པའི་

ང་པོ་དང་ག མ་ལས།  ག གས་ ང་ ་ ེ་མིག་ལས་སོགས་པའི་དབང་པོ་ འོ།  །སེམས་ ང་

ལ་ཡང་ ་ ེ།  དབང་པོ་ ་ལ་བ ེན་པའི་ད ེ་བས་ འོ།  ། མ་པར་ཤེས་པ་ ་གཅིག་ ་བ ས་

པས་དངོས་པོ་བ ་གཅིག་གོ  །དང་པོ་བ ་ལ།  བདག་ག གས(མིག་མཆན)ལ་གནས་པར་ ་བ་

དང་།  ག གས(མིག་མཆན)ལ་བདག་གནས་པར་ ་བ་དང་།  ག གས(མིག་མཆན)ཡིན་པར་ ་བ་

དང་ག མ་མོ།  །ག མ་པོ་དེ་ ར་བཞིན་དངོས་པོའམ་ ང་བོ་བ ་བོ་རེ་རེ་ལ་ ར་བས་ མ་ འོ།  ། 

མ་པར་ཤེས་པ་ལ་བདག་གིར་ ་བ་མ་གཏོགས་པ་ག མ་ ར་ཏེ།  བདག་ག གས( མ་ཤེས་མཆན) 

ཡིན་པར་ ་བ་དང་།  བདག་ག གས( མ་ཤེས་མཆན)དང་ ན་པར་ ་བ་དང་།  ག གས( མ་

ཤེས་མཆན)བདག་དང་ ན་པར་ ་བའོ།  །དེ་དག་ ས་ག མ་ ར་བས།  འདས་པའི་ ལ་ལམ་

ང་པོ་ལ་ ་བ་ མ་ ་ ་ག མ།  མ་འོངས་པའི་ ང་པོ་ལ་ ་བ་ མ་ ་ ་ག མ།  ད་ ་བ་ལ་

་བ་ མ་ ་ ་ག མ་ ེ་ད ་བ ་ ་ད འོ།  །དེ་ལ་ཡང་ ར་བ ་ན་ ག་ ་ ་གཉིས་སོ།  ། ་

བ་ ག་ ་ ་གཉིས་ ་འ ར་ ལ་ནི།  ང་པོ་ལ་བདག་ ་ ་བ་སོགས་བཞི་བཞིར་ ེ་བས་ཉི་

འོ།  །དེ་དག་ལ་ ས་ག མ་ ི་ད ེ་བས་ ག་ ་ཐམ་པའོ།  ། ་བ་ ག་ཆད་ ་ ་བ་གཉིས་

བ ན་པས་ ག་ ་ ་གཉིས་སོ།  །དེ་ལས་ ར་བ ས་པས་ཉི་ ་ ེ།  ང་པོ་ ་ལ་བདག་ ་ ་ 
བ་སོགས་བཞི་བཞིར་ ེ་བས་འཇིག་ ་ཉི་ འོ།  །དེ་ལས་ ར་བ ས་པས་ ང་མ་བ ན་ ི་ ་བ་

བ ་བཞི་ ེ།  བདག་དང་འཇིག་ ེན་ ག་པར་ ་བ་དང་།  མ་ི ག་པ་དང་།  གཉིས་ཀ་དང་

གཉིས་མ་ཡིན་པར་ ་བ་ ེ་བཞི་དང་།  བདག་དང་འཇིག་ ེན་མཐའ་དང་ ན་པ་དང་མི་ ན་

པ་དང་གཉིས་ཀ་དང་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པར་ ་བ་བཞི་དང་།  དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ ོང་ཕན་

ཆད་འ ང་བ་དང་མི་འ ང་བ་དང་གཉིས་ཀ་དང་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པར་ ་བ་ ེ་བཞི་དང་།  

ས་ ོག་གཅིག་ ་ ་བ་དང་དེ་གཉིས་ ས་ཐ་དད་ ་ ་བའོ།  །དེ་ ར་བ ས་ན་ ་བ་བ ་

གཉིས་ ་འ ས་སོ།  །བ ་གཉིས་གང་ཞེ་ན།  གོང་ན་བཤད་པའི་ ག་ ་ ེ་ད ་དང་ཆད་ ་ ེ་

ག མ་མོ།  །དེ་ལས་བ ས་པའི་ ་བ་ ་ནི།  འཇིག་ཚགས་ལ་ ་བ་ལས་སོགས་པ་ ེ་མཛད་ལས་

ང་བ་ ར་རོ།  ། ི་རོལ་བའི་ བ་མཐའ་ ས་པར་བཤད་པ་ཡང་བ ས་ན་ ག་ ་དང་ཆད་ ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
   

 - 86 -

མ་པ་གཉིས་སོ།  ། ི་རོལ་བའི་ བ་མཐའ་འདིར་བཤད་པའི་ནང་ ་མ་འ ས་པ་གང་ཡང་

མེད་དེ།  ི་རོལ་བའི་ བ་མཐའ་ ན་ ི་ ིང་པོ་འདིར་བཤད་པའི་ ་བ་བ ་གཉིས་པོར་འ ས་

པའི་ ིར་རོ།  ། ི་རོལ་བའི་ བ་མཐའ་ནི་བ ་གཉིས་པོ་འདིར་འ ས་པའི་ ིར།  དེ་བཤད་པར་

འོ།  །བ ་གཉིས་པོ་དེ་གང་ཞེ་ན།  བ་མཐའ་ ་བའི་གང་ཟག་གནས་སའི་ ལ་བ ན་པ་ནི།  

ེ་མ་ག ང་ ང་ ་ ལ་ཞེས་ ་བ་ན།  ཞེས་པས་ནི་གནས་བ ན་ཏོ།  ། ེ་ ག་སེར་ ་ཞེས་ ་བ་༷
ནི་ བ་མཐའ་ ་བའོ།  །དེའི་བཞེད་ག ང་ཞེས་ ་བས་ནི་ བ་མཐའ་བ ན་ཏོ།  །དང་ཞེས་ ་

བ་ནི་ཚག་ ི་མ་ ད་པའི་ཚག་གོ  །འོག་མ་ མས་ ི་བཤད་ ལ་ཡང་འདི་ ར་ ་ ར་རོ།  ། ལ་

ནི་ ་ ང་འོད་ ན་འོད་ ལ་ཞེས་ འོ།  ། ོན་པ་ནི་ ལ་དེ་ན་གནས་པའི་གཞོན་ ་ ངས་ཅན་

ཞེས་ འོ།  །དེའི་བཞེད་ག ང་ཞེས་ ་བས་ནི་ བ་མཐའ་བ ན་ཏོ།  ། ལ་ནི་འབར་བ་ག ་ ང་

བདེ་ ལ་ཞེས་ འོ།  ། ོན་པ་ནི་དེ་ན་གནས་པའི་ ང་ ོང་གོས་མེད་ཅེས་པ་ ེ།  གཅེར་ ར་

གནས་པ་དེའོ།  །དེའི་བཞེད་ག ང་ཞེས་པས་ནི་ བ་མཐའ་བ ན་ཏོ།  ། ལ་ནི་འ ར་ ་པ་ ་

བཟང་ ལ་ཞེས་པའོ།  ། ོན་པ་ནི་ཡེ་མ ེན་ ོས་མཁན་ཞེས་པ་ ེ།  ཤསེ་ ་མཐའ་ཡས་པ་ཤེས་

པར་འདོད་པས་ན་ཡེ་མ ེན་དང་།  བཟོའི་རིག་ ེད་ལ་མཁས་པས་ན་ ོས་མཁན་ནོ།  །བཞེད་

ག ང་ནི་ བ་མཐའོ།  ། ལ་ནི་ཙན་དན་ ི་ ིང་པོའི་གཤེན་ ལ་ཞེས་ ་ ེ།  ཙན་དན་ ལ་ ི་

ིང་པོ་ཅན་ ེ་བའི་གནས་སོ།  ། ོན་པ་ནི་ ་ ས་ ན་ ོན་ཞེས་པ་ ེ་ ་མཁན་ ི་ ས་ཡིན་པས་ 
་ ས།  ཤེས་ ་ ན་ ོན་པར་འདོད་པས་ ན་ ོན་ནོ།  །བཞེད་ག ང་ནི་ བ་མཐའོ།  ། ལ་ནི་

་མཚའི་ བས་ ི་ནོར་ ིང་ཞེས་པ་ ེ།  ་མཚའི་དབའ་ བས་གཡོ་བ་དང་།  རིན་པོ་ཆེ་ ་

ཚགས་འ ང་བས་ན་ནོར་ ིང་ཞེས་པའོ།  ། ོན་པ་ནི་གང་ཟག་བདེན་ བ་ ་ ོན་པས་ན་བདེན་ 

ོན་པའོ།  །བཞེད་ག ང་ནི་ བ་མཐའོ།  ། ལ་ནི་ ག་པོའི་ཆ་ གས་ ིས་ ིན་པོ་འ ལ་བའི་

གང་ཟག་གི་གནས་ཡིན་པས་ན་ ག་ ལ་ཞེས་ འོ།  ། ོན་པ་ནི་ ་ཚགས་ བས་ ོན་ཞེས་པ་ ེ།  

་ཚགས་ ་ ང་བ་འདི་དག་ ་མཚའི་དབའ་ བས་བཞིན་སེམས་ ི་ཆོ་འ ལ་ ་ ོན་པས་ན་

བས་ ོན་པའོ།  །བཞེད་ག ང་ནི་ བ་མཐའོ།  ། ལ་ནི་མདངས་གསང་བའི་མེ་ཏོག་ ི་ཤོ་ཞེས་

་བ་ ེ་བའི་གནས་ཡིན་པས་ན་ ི་ཤོ་མེ་ཏོག་མདངས་ ལ་ཞེས་ འོ།  ། ོན་པ་ནི་བདག་ཉིད་ཆེ་

བ ན་ནོ།  །བཞེད་ག ང་ནི་དེའི་ བ་མཐའོ།  ། ལ་ནི་རི་ག ང་ ང་བ ེགས་པ་ ་ ར་ཡོད་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ཅིང་ནགས་ཚལ་ ་མས་བ ན་པས་ན་གསས་ ལ་ འོ།  ། ོན་པ་ནི་གསང་ ེད་ ལ་ ་གང་

ཟག་ ག་མི་ ག་གང་ འང་བ ོད་ ་མེད་པར་འདོད་པ་དེའོ།  །བཞེད་ག ང་ནི་ བ་མཐའོ།  ། 
ལ་ནི་འགིར་ལི་ ི་ ་ ་ ག་ཅེས་ ་ ེ།  ི་ ་ནི་ ་གར་ ་ནག་པོ་ཡིན་ལ།  ོབ་དཔོན་ ་

འགིར་ལི་ཞེས་ ་བ་བ གས་པའི་གནས་ཏེ།  ་ནག་པོ་བ གས་པའི་གནས་སོ།  ། ོན་པ་ནི་ ལ་

ཆེན་ ེས་འ ག་ ེ།  ལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་ལ་གཏན་ ི་ ར་བ ང་ནས་དེའི་ ེས་ ་འ ག་པར་

འདོད་པས་ན་ ེས་འ ག་གོ  །བཞེད་ག ང་ཞེས་པ་ནི་ བ་མཐའོ།  ། ལ་ནི་མ་ཚ་ ར་ཚང་

ག་ ག་ ེ།  ག་ཚང་ནི་ ག་ ་མ་ཡོད་པའི་གནས་སོ།  ། ར་ ག་ནི་ ལ་ ར་མ་བ ་བ་ ་

འི་ ག་ན་ཡོད་པ་ ེ།  ག་པ་དེའི་མིང་ནི་མ་ཚ་ཞེས་ འོ།  ། ོན་པ་ནི་ ན་ཆེན་ཉི་མའོ།  ། 
བཞེད་ག ང་ནི་ བ་མཐའོ།  ། ལ་ནི་མ་ ང་བའི་ ་ ིན་ ་མ་གནས་པས་ན་ངན་ཆེན།  ན་

་མ་ཡོད་པའི་ནགས་ ི་ ང་པ་ཡིན་པས་ན་ནགས་ ི་ ན་ ང་ངོ་།  ། ོན་པ་ནི་ ང་ ོང་ ལ་

ཆེན་ཞེས་པའོ།  །བཞེད་ག ང་ནི་ བ་མཐའོ།  ། བ་མཐའ་བ ་གཉིས་པོ་འདི་ནི་ ་ ེགས་ ི་

བོན་ ི་ ིང་པོ་ ེ།  མཁས་པ་བ ་གཉིས་ ི་བཞེད་ག ང་འདི་ མས་གང་ཟག་རང་རང་གི་དོན་

བདེན་པའི་དོན་ཅན་ ི་ ལ་ ་བ ན་ནས་ ོགས་ ་མར་གཏན་ལ་འབེབས་སོ།  །ཞེས་ག ངས་

པས།  ཞེས་པ་ནི།  ོན་པ་བ ་གཉིས་ ི་བཞེད་ག ང་ག ངས་པའོ།  ། ོན་པ་བ ་གཉིས་ ི་

བཞེད་ག ང་སོ་སོར་མ་འ ེས་པར་བ ན་པས།  ་ ེགས་གཞོན་ ་རབ་དགའ་ཞེས་ ་བ་ཤིན་

་དགའ་ནས།  དེས་ ོན་པ་ལ་བ ོར་བ་དང་ ་ ག་ལན་ ོང་ ་ ེ།  ་ ས་ ི་མཆོད་པ་མི་

འ ་བ་ ་ཚགས་པ་ ལ་ནས།  བ ོད་པ་དང་ ་བ་འོག་ནས་འ ང་བ་འདི་ ད་ཅེས་གསོལ་ཏེ།  

ེ་ཧོ།  ཨེ་མ་ཧོ།  ཞེས་པ་ ེ།  ཚག་ ང་གཉིས་ ོས་པ་ནི་རབ་ ་དགའ་བ་དང་ཤིན་ ་དགའ་

བའི་ཚག་གོ  །རང་གི་ ོན་པ་ཤ་རི་ར་ཙར་ ལ་ནས།  ཤ་རི་ར་ཙ་ ོན་པའི་མཆོག་ཅེས་བ ོད།  

་བ་ནི་ཤེས་རབ་ ི་བོན་ལས་ཆེས་ཆེ་བར་ ད་པར་ ་ ང་བའི་ ་ ེགས་ ི་ ་བ་བདེན་པའི་

བོན་ཉིད་ལས།  མཁས་པ་བ ་གཉིས་ ི་ བ་མཐའ་དང་།  བ་མཐའ་བ ན་པའི་བཞེད་ག ང་

ས་པར་བཤད་ ་གསོལ།  ཞེས་སོ།  །གཞོན་ ་རབ་དགས་དེ་ ད་གསོལ་པས།  འི་ ་བ་སད་

ནས་ ང་།  ོན་པ་མཆོག་གིས་གཞོན་ ་རབ་དགར་ལན་བཀའ་ ལ་པ།  ་བ་པོ་ ོ་བ་ ེད་

པའི་དོན་ ་རིགས་ཤེས་ ི་མཆོག་ལ་ ེས་པ་ ལ་པའི་ ་ ོད་ཉོན་ཅིག  བདེན་པའི་ བ་མཐའ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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བ ་གཉིས་པོ།  བ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ ི་ ིང་པོ།  ་ ར་ཡང་ཡང་ཡིད་ལ་ ་བའི་བཅོ་བ ད་

ཡིན་པའི་ ིར།  དེ་དག་ ས་པར་ངས་བཤད་དོ།  །ཅེས་ག ངས་སོ།  ། ོན་པ་བ ་གཉིས་ ི་

བཞེད་ག ང་ལས།  སེར་ འི་ ལ་ ི་ ེ་ ག་ལ་གནས་པའི་ ེ་ ག་པས་འདི་ ར་བཞེད་དེ།  

བ་མཐའ་བ ན་པའི་ ་ཚག་ནི།  ས་དང་ཡོན་ཏན་ལས་དང་ ི།  ། ེ་ ག་འ ་བ་ ག་ ་

འདོད།  །ཅེས་ག ངས་པའི་དོན་ནི།  དང་པོ་ ས་ལ།  ག་པ་ཉིད་ ི་ ས་ལ་ད ་ ེ།  ས་དང་ 
་དང་མེ་དང་ ང་དང་བདག་དང་ ས་དང་ ོགས་དང་ཡིད་དང་ནམ་མཁའོ།  །དེའི་ག ང་

འགའ་ཞིག་ལས་ནི།  དང་པོ་འ ང་བ་བཞི་ནི་མི་ ག་པའི་ ས།  ི་མ་ ་ནི་ ག་པའི་ ས་ ་

ཡང་བཤད་དོ།  །དེ་ལ་དང་པོ་འ ང་བ་བཞི་ལ་ ས་ངེས་པ་ནི།  སའི་ཡན་ལག་ཅན་ ི་ ས་ མ་

གོང་ ོགས་ཆ་མེད་པའི་ ག་པ་གཅིག་གིས་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ལ་ བ་པར་འདོད་དོ།  །དེ་

ཡང་ཇི་ ར་ཞེ་ན།  ལ་རེ་རེ་བ་ མས་ནི་ཡན་ལག་ཡིན་ལ།  ་རབ་ཆ་མེད་གཉིས་འ ས་པ་ལ།  

གཉིས་འ ས་ཡན་ལག་ཅན་ ི་ ས་ ་འདོད་ལ།  དེ་བཞིན་ ་བཞི་འ ས་པ་ལ།  བཞི་འ ས་

ཡན་ལག་ཅན་ ི་ ས།  དེ་བཞིན་ ་བ ད་འ ས་དང་བ ་ ག་འ ས་དང་ མ་ ་ ་གཉིས་

འ ས་དང་།  ག་ ་ ་བཞ་ིའ ས་པ་ལས་སོགས་པ་ ས་ ི་འ ེང་བ་འཚགས་པ་ལ་འ ས་པ་

རགས་པ་འ བ་པར་འདོད་དོ།  །ཆ་མེད་དེ་ཡང་མངོན་ མ་ཚད་མས་ བ་པར་འདོད་དེ།  སའི་

ས་ཇི་ ར་ ོམ་པའི་ ལ་དང་།  ཚད་མས་ བ་ ལ་ཇི་ ར་བ ན་པ་དེ་བཞིན་ ་ ་དང་མེ་

ལས་སོགས་པ་གཞན་ལའང་ ར་རོ།  །ས་ལས་གཞན་པའི་ ས་ ག་མ་བ ད་ལའང་།  ས་ ག་

ས་ ་ བ་པ་དེ་བཞིན་ ་ཤེས་པར་ འོ།  ། ས་ད ་པོ་ནི་ ེན་ཡིན་ལ།  ཡོན་ཏན་ཉེར་བཞི་ནི་

དེ་ལ་བ ེན་པ་ཡིན་ཏེ།  དཔེར་ན་ས་གཞི་ནི་ ེན་ཡིན་ལ།  ི་ཤིང་ནགས་ཚལ་ནི་དེ་ལ་བ ེན་པ་

བཞིན་ནོ།  ། ་ཚག་ལ་ཡོན་ཏན་ཞེས་པའི་ ས་ལ་བ ེན་པའི་ཡོན་ཏན་ཉི་ ་ ་བཞི་ ེ།  ག གས་ 
དང་ ་དང་ ི་དང་རོ་རེག་ ་ ེ་ ལ་དང་།  མིག་གི་ ོ་དང་ ་བའི་ ོ་དང་ འི་ ོ་དང་ ེ་ཡི་

ོ་དང་ ས་ ི་ ོ་ ེ་ ལ་ཅན་ ི་དབང་པོའི་ ོ་ ་དང་།  གཅིག་དང་གཉིས་ལས་སོགས་པའི་

ངས་དང་།  ཆེ་ ང་ནི་བོངས་ཚད་དང་།  རང་རང་དང་ཐ་དད་པ་ནི་སོ་སོ་བ་དང་།  ོགས་

གཅིག་ ་འ ས་པ་ནི་འ ད་པ་དང་།  ིས་ཐ་དད་ ་ ེས་པ་ནི་ ེར་བ་དང་།  གཞན་དང་

གཞན་མ་ཡིན་པ་གཉིས་ནི་ཐ་དད་དོ།  །བད་ེབ་དང་ ག་བ ལ་གཉིས་ནི་ཚར་བ་བདེ་ ག་གོ  ། 



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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འདོད་པ་དང་ ང་བ་གཉིས་ནི་ཡིད་ ་འོང་བ་དང་ཡིད་ ་མི་འོང་བའོ།  །བོན་དང་བོན་མ་

ཡིན་པ་གཉིས་ནི་དེ་དག་དང་གཅིག་གོ  །འ ་བ་ནི་ཐག་རིང་བ་ནས་ཉེ་བ་ལ་འོང་བའོ།  ། ་

བའི་ གས་ནི་ ེས་ འི་ ོབས་སོ།  །འབད་པའི་དོན་ནི་ལས་ལ་འ ག་པའི་ ས་ ི་ ོལ་བའོ།  ། 
ཡོན་ཏན་བ ན་ཟིན་ཏོ།  ། ་ཚག་གི་ལས་ཞེས་བ ན་པའི་ལས་ལ་ ག་ ེ།  ས་ ི་དངོས་པོ་

ེན་ལ་འདེགས་པ་དང་།  ས་ལ་འཇོག་པ་དང་།  བ ང་བ་དང་བ མ་པ་གཉིས་ནི་ལག་པ་

བ ང་བ མ་མོ།  །འ ག་པ་ནི་གནས་གཅིག་ ་འ ག་པའོ།  །འ ོ་བ་ནི་གཞན་ ་འ ོ་བའོ།  ། 
་ཚག་ཡིན་བ ན་པའི་ ི་ཞེས་པའི་ ི་ལ་གཉིས་ཏེ།  བ་པའི་ ི་དང་།  ཉི་ཚ་བའི་ ིའོ།  །དེ་ལ་

བ་པའི་ ི་ནི་ ི་ཆེན་པོ་ ེ།  ཤེས་ ་དང་གཞལ་ ་ ་ ་ ེ།  ི་ཁོ་ན་ཡིན་ ི་ ེ་ ག་མིན་

པའོ།  །ཉེ་ཚ་བའི་ ི་ནི་ ི་ ང་ ་ ེ།  དཔེར་ན་དངོས་པོ་ནི་ཤེས་ ་ལ་ ོས་ཏེ་ ེ་ ག་ཡིན་ ི་ ི་

མ་ཡིན་ལ།  བེམ་པོ་དང་རིག་པ་ལ་ ོས་ཏེ་ ི་ཡིན་པ་ ་ འོ།  ། ་ཚག་གིས་ ེ་ ག་ཅེས་བ ན་

པ་ལ་གཉིས།  ཡན་ལག་ཅན་དང་ཡན་ལག་གོ  །ཡན་ལག་ཅན་ནི་ ག་པའི་ ལ་ ་རབ་ལ་

བ ེན་པ་རགས་པ་ ་ འོ།  །ཡན་ལག་ནི་ ལ་གཉིས་འ ས་ཡན་ཆད་མི་ ག་པར་འདོད་པས་

དེ་ལ་བ ེན་པའི་ཆ་ཤས་སོ།  ། ་ཚག་གི་འ ་བ་ཞེས་བ ན་པ་ལ་གཉིས་ཏེ།  དེ་དག་འ ་བ་ ེ་

འ ས་ ་བོན་ཅན།  དེ་དང་དེའི་བདག་ཉིད་ ་འ ་བ་ །ེ  འ ས་ འི་ ལ་སོ་སོ་བ་དེ་དག་

རགས་པ་གཅིག་གི་བདག་ཉིད་ ་འ ་བའི་ ིར།  ཡང་དེ་དག་འ ་བ་ནི།  མ་ ་ ལ་མ་སོ་སོ་

བ་དེ་དག་ ་ འོ།  །དེ་དང་དེའི་བདག་ཉིད་ ་འ ་ ལ་ནི།  ལ་མ་སོ་སོ་བ་དེ་དག་ མ་ ་

གཅིག་ ་འ ་བ་ ་ འོ།  །གང་འ ས་པ་ ལ་མ་རེ་རེ་བ་དང་།  གང་ ་འ ས་པ་ མ་པ་ ལ་

མ་གཉིས་པོ་ ལ་གཅིག་ ་འ ་བའོ།  །འ ས་ འི་ཡན་ལག་དང་འ ས་པའི་ཡན་ལག་དང་འ ས་ 
པའི་ཡན་ལག་ཅན་དེ་ཡང་འ ་བའི་མཚན་ཉིད་ ི་འ ེལ་བ་ཡིས་ ེལ་བར་འདོད་དེ།  དཔེར་ན།  

འ ས་ འི་ཤིང་སོ་སོ་བ་གཉིས་ ོགས་གཅིག་ ་ ོར་བ་ནི།  ཤིང་སོ་སོ་བ་དེ་དང་ཤིང་ ར་བ་

གཉིས་ ོར་བར་ ེད་པའི་བར་ ི་ ིན་ ་ འོ།  །དེ་ཡང་ ས་དང་ཡོན་ཏན་ལས་སོགས་པ་ཐམས་ 
ཅད་ ི་ ར་དབང་ ག་འདོད་པ་ཉིད་དོ།  །གཞོན་ ་ ངས་ཅན་ ིས་འདི་ ར་བཞེད་དེ།  རལ་

པ་ ིའམ་ག ག་བཅིངས་ཏེ།  །དེ་ཙམ་ཉི་ ་ ར་ཤེས་ནས།  ། ོལ་འ ར་འདི་ལ་ཐེ་ཚམ་མེད།  ། 

དབང་ ག་ཉིད་ ་ཐར་པ་ཐོབ།  །ཅེས་ ་བའི་དོན་མདོར་བ ན་པ་ནི།  རལ་པ་ ི་བ་ ེ་མགོ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
   

 - 90 -

མ་ ་ ས་པའམ་ ི་བོའི་ག ག་ ་བཅིངས་ཏེ་ཙག་ཙག་པོར་ ས་པའི་ཆ་ གས་གང་གིས་ ས་

ང་ ང་།  དེ་ཙམ་ཉི་ ་ ་ ་ཤེས་ན་ ོལ་བར་འ ར་བ་འདི་ལ་ཐེ་ཚམ་མེད་དེ།  དབང་ ག་

ཉིད་ ་ཐར་པ་ཐོབ་པའི་ ིར།  ཞེས་པའོ།  ། ས་པར་བཤད་པ་ནི།  འདོད་ཆགས་ལ་ ིང་ ོབས་

ཞེས་པའི་བ ་འདོགས་པ་དང་།  ཞེ་ ང་ལ་ ལ་དང་གཏི་ ག་ལ་ ན་པར་འདོད་པ་ ེ།  ག མ་ 
པོ་ཆ་མཉམ་པ་ལ།  མ ངས་པར་ ར་པའི་གཙ་བོ་ཞེས་ ་བའམ།  རང་བཞིན་ ག་པ་ཞེས་ ་བ་

ཞིག་ཡོད་པ་དེ།  འ ས་ ་ལ་ མ་འ ར་ཞེས་ ་བའི་ཐ་ ད་ ས་ནས་ མ་འ ར་ཐམས་ཅད་

ི་ ེད་པ་པོར་འདོད་དེ།  རང་བཞིན་དང་ མ་འ ར་གཉིས་ ་ ས་ནས་རང་བཞིན་ནི་ ་དང་

མ་འ ར་ནི་འ ས་ ར་འདོད་པའི་ ིར།  དེ་ལ་རང་བཞིན་ནི་གཙ་བོ་ཞེས་ ་བ་དེ་ཉིད་ལ་

འདོད་དོ།  །ཡང་བདག་ཅེས་ ་བ་འདོད་དེ།  དེ་ནི་སེམས་དང་སེམས་ལས་ ང་བའི་ ིར་གནས་

ཤིང་།  ེ་ ག་མ་ ེ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ བ་པར་འདོད་དེ།  དེའི་མཚན་ཉིད་དམ་མིང་ཤེས་རིག་

དང་ ེས་ ་ཞེས་ འོ།  །དེ་འ འི་བདག་གམ་ ེས་ ་དེ།  ལས་ ེད་པ་པོ་ནི་མ་ཡིན་ལ།  ག གས་

སོགས་ལ་ལོངས་ ོད་པའི་ཟ་བ་པོ་ཡིན་པ་དང་།  རང་བཞིན་ ག་པ་ཆ་མེད་གཅིག་ ་གཅིག་ ེ།  

དེ་ ་ ་དེ་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་རང་ཆས་ ་ཡོད་པ་ཁོ་ནའོ།  །དེའི་ ལ་ནི་གང་ཇི་ ར་

འདོད་ཅེ་ན།  ཚར་བ་བདེ་ ག་བཏང་ ོམས་ག མ་ ེ་ ལ་ ི་བོན་བེམ་པོར་འདོད་དོ།  །བདག་

ནི་སེམས་དང་སེམས་ ང་སོ་སོར་མ་ ེ་བར་ ིར་གནས་ཤིང་།  འ ག་པའི་ མ་པར་ཤེས་པ་སོ་

སོར་ངེས་པ་ལ་ནི་བེམ་པོར་འདོད་དོ།  །འདི་ལ་ ོ་དོན་ ི་མེ་ལོང་ཞེས་ ་ ེ།  མེ་ལོང་ལ་ག གས་

བ ན་འཆར་བ་བཞིན་ ་ ལ་ ི་ག གས་བ ན་འཆར་བའི་ ིར།  དེ་ཡང་མེ་ལོང་ངོས་གཉིས་

པ་དང་འ ་བར་ཡོད་པའོ།  །དེས་ན་གཙ་བོ་ ེ་བདག་གིས་ ལ་ལ་ལོངས་ ོད་པའི་གོ་བ་ཡང་།  

ཚགས་ ག་གི་ཤེས་པ་མེ་ལོང་ངོས་གཉིས་པ་དང་འ ་བ་དེ་ལ།  ི་ ལ་ ི་ག གས་བ ན་ཤར་

ནང་གཙ་བོའི་ག གས་བ ན་ཤར་ཏེ།  ག གས་བ ན་དེ་གཉིས་འ ེས་ཙམ་ན།  གཙ་བོས་ ལ་

ལ་ལོངས་ ོད་པར་འདོད་དོ།  །དེ་ ་ འི་གཙ་བོ་ཡོད་པར་གང་གིས་ཤེས་ཞེ་ན།  དེ་ ་ འི་གཙ་

བོ་དེ་ གས་མེད་ན་མི་གསལ་བས།  དེ་བས་ན་ཤེས་ ེད་ ི་ གས་བ ན་པ་ནི།  གཙ་བོ་དེ་ལས་

ཆེན་པོ་ ང་ཟད་ཙམ་དང་།  འ ར་བ་ ང་ཟད་ཙམ་ ེའོ།  །དངོས་ ་མངོན་འ ར་ ་གསལ་བ་

མེད་པས་ ང་ཟད་ཙམ་ཞེས་ འོ།  །ལས་ཆེན་པོ་ལས་གང་ ེ་ཞེ་ན།  ལས་ཆེན་པོ་ ང་ཟད་ཙམ་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ལས་ང་ ལ་ཤིན་ ་གསལ་བ་ ེའོ།  །མངོན་ ་ཡོད་པས་ཤིན་ ་གསལ་བ་ཞེས་ འོ།  །ང་ ལ་

ཤིན་ ་གསལ་བ་དེ་ལ་ག མ་ ེ།  ང་ ལ་ག མ་ལས་ མ་པར་འ ར་བ་ལས་ ར་པའི་ང་ ལ་

དང་།  ག་བ ལ་ལས་ ར་པའི་ང་ ལ་དང་།  འ ང་བ་ལས་ ར་པའི་ང་ ལ་དང་ག མ།  ང་

ལ་གང་དག་རང་བཞིན་ག མ་ལས་ ིང་ ོབས་ཤས་ཆེ་བར་ ར་པའི་ང་ ལ་ལས་ནི།  དབང་

པོ་བ ་གཅིག་འ ང་ ེ།  མིག་དང་ ་བ་དང་ ་དང་ ེ་དང་ ས་དང་ཡིད་དང་ངག་དང་ ང་

པ་དང་ལག་པ་དང་འཕོངས་དང་འདོམས་ ི་དབང་པོ་ཞེས་ འོ།  །ང་ ལ་ག མ་ ི་ནང་ནས་

འ ང་བ་ལས་ ར་པའི་ང་ ལ་ཡིན་ཞིང་།  རང་བཞིན་ག མ་ལས་ ན་པ་ཤས་ཆེ་བའི་ང་ ལ་

ལས་ནི་དེ་ཙམ་ ་འ ང་ ེ།  ག གས་དེ་ཙམ་དང་ ་དེ་ཙམ་དང་ ི་དེ་ཙམ་དང་རོ་དེ་ཙམ་

དང་རེག་དེ་ཙམ་མོ།  །དེ་ཙམ་ཞེས་པའི་ ་ ོས་པ་ནི།  ེ་ ག་སོ་སོར་ངེས་པ་མི་འཛན་པར་

ག གས་ཙམ་ཞིག་ ེ་ཞེས་པའི་དོན་ནོ།  །རང་བཞིན་ག མ་ལས་ ག་བ ལ་ལམ་ ལ་ཤས་ཆེ་

བར་ ར་པའི་ང་ ལ་ལས་ནི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ ་འ ང་ ེ།  སའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དང་ ་དང་མེ་དང་

ང་ནམ་མཁའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དོ།  །ནམ་མཁའ་ནི་ ས་ ི་ ་ག་ནམ་མཁར་འདོད་དོ།  །ག གས་

ི་ངོ་བོ་མེའི་ཡོན་ཏན་ནོ།  ། འི་ངོ་བོ་ནི་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ནོ།  ། ིའི་ངོ་བོ་ནི་སའི་ཡོན་ཏན་

ནོ༑  ༑རོའི་ངོ་བོ་ནི་ འི་ཡོན་ཏན་ནོ།  །རེག་ འི་ངོ་བོ་ནི་ ང་གི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པའོ།  །གཙ་བོ་

ནི་རང་བཞིན་ཁོ་ན་ཡིན་ལ་ མ་པར་འ ར་བ་མིན་ཏེ།  དེ་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།  གཙ་བོ་ནི་ ་གང་

ལས་ ང་མ་ ེས་པའི་ ིར་རོ།  །ཆེན་པོ་དང་ང་ ལ་དང་དེ་ཙམ་ ་ ེ།  དེ་བ ན་ནི་རང་བཞིན་

དང་ མ་འ ར་གཉིས་ཀ་ཡིན་ནོ།  །དེ་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།  ་མ་ལ་ ོས་ཏེ་འ ས་ ་ཡིན་པས་ན་

མ་འ ར་ཡིན་ལ།  ི་མ་ལ་ ོས་ཏེ་ ་ཡིན་པས་ན་རང་བཞིན་ཡིན་ནོ།  །འ ང་པ་ ་བ་དང་།  

དབང་པོ་བ ་གཅིག་ནི་ མ་འ ར་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ།  །བདག་གམ་ ེས་ ་ནི་རང་བཞིན་དང་ མ་

འ ར་གང་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།  །དེ་ ར་དབང་ ག་ནག་པོའི་ ད་ལས།  ་བའི་རང་བཞིན་ མ་

པར་འ ར་མིན་ལ།  ཆེན་པོ་སོགས་བ ན་རང་བཞིན་ མ་འ ར་ཞིང་།  བ ་ ག་པོ་ནི་ མ་

འ ར་ཁོ་ན་ ེ།  ེས་ ་རང་བཞིན་མ་ཡིན་ མ་འ ར་མིན།  ཞེས་པས་ བ་བོ།  །དེ་ ར་ན་རང་

བཞིན་ནམ་གཙ་བོ།  ེས་ འམ་བདག  ཆེན་པོ་དང་ང་ ལ་དང་།  དབང་པོ་བ ་གཅིག་དང་།  

དེ་ཙམ་ ་དང་།  དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ ་དང་བཅས་པ་ནི་ མ་ ངས་ཉི་ ་ ་ ་ཞེས་ ་བ་ཡིན་ན།ོ  ། 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ང་ ོང་གོས་མེད་ནི་གོས་མེད་པས་ན་གཅེར་ ་པ་ཞེས་ ་བས་འདི་ ར་བཞེད་དེ།  

ཚག་གི་དོན་ ིལ་དེ་ཁོ་ན།  །བ ་ག མ་ ིང་པོ་ཡང་དག་བཤད།  །ཅེས་པའི་དོན་ནི།  ཚག་གི་དེ་

ཁོ་ན་ཉིད་བ ་ག མ་ ེ།  བ ་ག མ་པོ་གང་ཞེ་ན།  ཟས་གཅོད་པ་ ོས་ ི་དཀའ་ བ་དང་།  

ས་ངག་ཡིད་ག མ་ ོམ་པ་དང་།  འ ལ་འཁོར་ ིས་ ས་བཅིངས་པ་དང་།  ཉོན་མོངས་པ་

དགག་པ་དང་།  ོག་ ེ་ ང་དགག་པ་དང་།  ཟག་པ་དགག་པ་དང་།  ིག་པ་དགག་པ་དང་།  

ལ་སོ་སོ་བ་ལ་ མ་པར་ ོག་པ་གཡོ་བ་ངེས་པར་དགག་པ་དང་།  ོག་མིན་པ་དང་།  དགེ་

ིག་གི་ལས་དང་།  ོལ་བ་དང་།  བསོད་ནམས་དང་།  ཐར་པ་ཞེས་ ་ ེ།  བ ་ག མ་པོ་དེ་

དག་ ང་མ་འ ེས་ལ།  མཚན་ཉིད་གཅིག་པར་འདོད་དོ།  །དཔེར་ན་ མ་པར་ཤེས་པའི་ ང་པོ་

ནི་བདག་ ་འཛན་ལ།  ག གས་སོགས་ ང་པོ་གཞན་ལ་བདག་གིར་འཛན་པའོ།  །ཕལ་ཆེར་

ཞེས་པའི་ ས་རེས་འགའ་ མ་ཤེས་ལ་ཡང་བདག་གིར་འཛན་ཅིང་།  རེས་འགའ་ནི་དམིགས་

བསལ་མེད་པར་ ་ཆར་ལ་བདག་ ་འཛན་ཅེས་པའོ།  །ཡེ་ནས་གནས་པའི་དངོས་པོའི་གནས་

ལ་མ ེན་པར་འདོད་པས་ན་ཡེ་མ ེན་ནོ།  །ཁང་པ་ལས་སོགས་པའི་ ོས་ ེད་པས་ན་ ོས་

མཁན་ནོ།  །དེས་འདི་ ར་བཞེད་དེ།  དེ་ཉིད་བ ་ ག་དབང་ ག་ །  ། ་ཡི་དོན་ ་ངས་

བཤད་དོ།  །ཞེས་ག ངས་པའི་དོན་ ས་པར་བཤད་པ་ནི།  དབང་ ག་གིས་ ས་པ།  དབང་ ག་

གི་རང་བཞིན་ལས་ བ་པའི་ཚག་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བ ་ ག་ཡོན་ཏན་ ་འདོད་དེ།  དེ་ཡང་

བདེན་པ་ཁོ་ནར་ཡོད་པར་འདོད་པས་སོ།  །ཚག་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བ ་ ག་གང་ཞེ་ན།  ཚད་མས་

ོགས་པར་ ་བའི་གཞལ་ ་དང་།  ཚད་མིན་ ི་ཐེ་ཚམ་དང་།  སེལ་ ེད་ ི་ཚད་མ་དང་།  

གཞལ་ ་ ོགས་པའི་དགོས་པ་དང་།  དམ་བཅའ་གཏན་ལ་འབེབ་པའི་དཔེ་དང་།  ོལ་བ་རང་

གིས་འདོད་པའི་ བ་པའི་མཐའ་དང་།  བ་མཐའ་ བ་པར་ ེད་པའི་ཆ་ཤས་ཏེ་ བ་ ེད་ ི་

ཡན་ལག་དང་།  གཏན་ཚགས་ལ་བ ེན་ནས་ ལ་ ོགས་པས་ ོག་གེ་བ་དང་།  གས་ ིས་

གཏན་ལ་དབབ་པ་བ བ་ ་ ེ་ ་མི་ ག་པ་ ་ ་དང་།  ་ ོལ་ ི་ ོལ་ཕན་ ན་ ོད་པ་དང་།  

ཐལ་འ ར་ ིས་ ི་ ོལ་ ན་འ ིན་པ་དང་།  ོལ་བས་ ས་པ་ལ་ ིན་ཅི་ལོག་ ་ ོལ་བ་དང་།  

་ ར་ ང་བ་ནི་གཏན་ཚགས་ ར་ ང་ ེ།  བ བ་ ་ཤེས་པར་ ེད་པའི་ ་ནི་གཏན་ཚགས་

ཡིན་ལ།  འདིས་བ བ་ ་ཤེས་པར་ ེད་མི་ ས་པས་གཏན་ཚགས་ ར་ ང་ངོ་།  །དཔེར་ན་ ་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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མི་ ག་ ེ་ཤེས་ ་ཡིན་པའི་ ིར།   ཞེས་པ་ ་ འོ།  ། 

ཚག་དོར་ནི་ཕ་རོལ་པོའི་ལན་ ི་ཚག་དེ་ ་བར་མི་འ ག་པར་ ་ཐབས་ ིས་འགོག་པའོ།  ། 
ག་ཆོད་ནི་ ན་འ ིན་ ར་ ང་ ེ་གཞན་ ི་ ་ ེགས་པས་བཏགས་པའི་མང་ངོ་།  །ཆད་པའི་

གནས་ཞེས་ ་བ་ནི་ ན་འ ིན་ ར་ ང་ ་བ་ཆད་པ་བཅད་པར་ ་བའི་གནས་ ་ ར་པ་ལ་

བ ོད་དོ།  ། ་མཁན་ ི་ ས་པོ་ ན་ ིས་ ོན་པར་འདོད་པས་ན་ ་ ས་ ན་ ོན་ནོ།  །དེས་

འདི་ ར་བཞེད་དེ།  །བདེན་དོན་ འམ་དབང་ ག་ལ།  །དེས་ ས་ ་ཚགས་འ བ་ ེད་པས།  ། 

མཆོད་པ་ལེགས་དང་དེ་ ོག་ན།  །མཐོ་རིས་ངན་སོང་ ེད་པར་ངེས།  ཞེས་པའི་དོན་ནི།  བདེན་

པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ ི་ ེད་པ་པོ་ནི་ འམ་དབང་ ག་ཡིན་ལ།  ི་ནང་ ་ཚགས་ ་ ང་བ་ནི་

དེས་ ས་པ་ ེ།  འདིས་ཐམས་ཅད་ བ་པར་ ེད་པས་དེ་མཆོད་པ་ལེགས་ན་མཐོ་རིས་དང་།  དེ་

ལ་ ོག་པ་མཆོད་པ་ཉེས་ན་ངན་སོང་ ་འཕེན་པར་ ེད་པར་ངེས་སོ།  །བོན་ཐམས་ཅད་ ི་ ེད་

པ་པོ་ནི་ འམ་དབང་ ག་ཡིན་ཏེ།  འདིའི་རང་བཞིན་ནི་མི་འ ར་བའི་ག ང་ ང་ཞེས་ ་ ེ་

ག་པ་ཁོ་ནའོ།  ། ི་ནང་ ོད་བ ད་ ་ཚགས་ ང་པ་ཡན་ལག་དང་།  ཡན་ལག་ཅན་འདི་དག་

ཐམས་ཅད་དེས་ ས་པ་ ེ།  ས་པའི་བོན་འདི་ མས་མི་ ག་པའོ།  །དེས་ན་ འམ་དབང་ ག་

མཆོད་ལེགས་ཏེ།  མ ་ན་མཐོ་རིས་ ་ཡང་དབང་ ག་དེས་གཏོང་ལ།  མཆོད་ཉེས་ཏེ་མ་མ ་ན་

ངན་སོང་ ་ཡང་དབང་ ག་དེས་གཏོང་པའི་ ིར།  དེ་མ ་བར་ ས་པས་ཆོག་པའོ།  །དེ་དག་

ང་ཁོས་ཆེད་ ་འབད་ ོལ་ ིས་ བ་མི་དགོས་ཏེ།  རང་བཞིན་ནམ་ གས་ ིས་ཇི་ ར་བསམ་

ཡང་འ བ་པའོ།  ། 
གང་ཟག་བདེན་ ོན་འདི་ ར་བཞེད།  །དངོས་པོ་བ ོད་ ་མེད་པའོ།  །རང་བཞིན་གང་

ཟག་རང་བཞིན་ ག་པའོ།  །ཞེས་པའི་དོན་ནི།  གང་ཟག་བདེན་ བ་ ་ ོན་པས་ན་གང་ཟག་

བདེན་ ོན་ཞེས་ འོ།  །དེས་འདི་ ར་བཞེད་དེ།  ང་པོ་དང་དེ་ཉིད་དང་གཞན་ ་བ ོད་ ་

མེད་པའི་གང་ཟག་གི་དངོས་པོ་རང་བཞིན་ ག་པའོ།  ། ེ་འ ོ་ཐམས་ཅད་ ི་ ིང་པོ་ལ་གང་

ཟག་ ག་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་ཡོད་དེ།  གང་ཟག་དེ་ནི་ ོད་ ེད་ ི་ ས་ཡོད་པར་བ ོད་ ་མི་

བ བ་ལ་མེད་པར་ཡང་བ ོད་ ་མི་བ བ་ ེ།  རང་བཞིན་ ག་པ་ཁོ་ནའོ།  །བ ོད་ ་མེད་པའི་

གང་ཟག་དེའི་ཡོན་ཏན་ནི།  ི་ནང་ ོད་བ ད་ ་ཚགས་ ་ ང་བའི་བོན་འདི་དག་ཐམས་ཅད་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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དོ༑  ༑བ ོད་ ་མེད་པའི་གང་ཟག་དེས་ ི་ནང་ ོད་བ ད་ ་ཚགས་ ་ ང་བ་འདི་དག་ལ་

དབང་ ར་ཞིང་མངའ་མཛད་པའི་ ིར་དབང་ ག་ཅེས་ འོ།  །དེ་ ་ ་ནི་ཡང་དག་པའི་དོན་

ཞེས་འདོད་དོ།  །  
་ཚགས་ བས་ ོན་འདི་ ར་བཞེད།  །རིག་ ེད་ ་ཡི་རང་བཞིན་ ག  །གསལ་བའི་

རོལ་བ་ཅིར་ཡང་འ ར།  །ཞེས་པ།  ་ཚགས་ ་ ང་བ་བ ོད་པར་ ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་

རིག་ ེད་ ི་ འི་ བས་ཏེ།  རིག་ ེད་ ་ི འི་ མ་འ ར་རོ།  །ཞེས་འདོད་པས་ ་ཚགས་ བས་

ོན་པ་ཞེས་བ ོད་དོ།  །དེས་འདི་ ར་བཞེད་དེ།  རིག་ ེད་ ི་ འི་རང་བཞིན་ནི་ ག་པ་ཡིན་

ལ༑  ་ཚགས་ ་གསལ་བའི་བ ོད་ འི་རོལ་བ་ཅིར་ཡང་བ ར་ཞིང་དོན་ ་ཚགས་བ ོད་ཅེས་

པའི་དོན་ནོ།  །དེའི་དོན་ ས་པར་བཤད་པ་ནི།  ད་ ར་ ི་ངག་ ་བ ོད་པ་གསལ་བ་འདི་ངག་

ནི་རིག་ ེད་ ི་ འི་གནས་ བས་ཞེས་ ་ ེ།  མི་ ག་པར་འ ར་བ་དང་བཅས་པའོ།  །འདི་ནི་

གསལ་བའི་དངོས་པོ་ཅིར་ཡང་འ ར་ཞེས་པའི་དོན་ནོ།  ། ་དེའི་རང་བཞིན་རིག་ ེད་ ི་ཚག་

ག་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་ཡོད་དེ།  ཡོད་པའི་ཤེས་ ེད་ ི་ གས་ནི།  ག་པའི་ཚག་དེ་མེད་ན་

གས་བཏབ་པས་ ངས་འ ར་ཞི་བ་ལས་སོགས་པའི་ ས་མ འམ།  ཚག་མི་དགའ་ ས་ན་མི་

དགའ་བའི་འ ་ཤེས་ ེ་བའམ།  བཟང་པོ་བ ོད་ན་དགའ་བའི་སེམས་ལས་ ང་བ་ལས་སོགས་

པ་མི་འོང་བར་རིགས་པ་ལས།  ད་ ་དེ་འོང་གི་འ ག་པའི་ ིར།  འདི་ནི་རིག་ ེད་ ི་ཚག་ ག་

པ་ཡོད་པའི་འ ས་ འི་གཏན་ཚགས་ ་འདོད་དོ།  །རིག་ ེད་ ི་ཚག་དེའི་རང་བཞིན་ ག་པ་

ེ༑  ག ང་ ང་མི་འ ར་བ་ཞེས་སོ་ཐེར་ ག་ ན་ ་གནས་པ་ཞིག་འ ས་ འི་ གས་ ིས་

ཡོད་ངེས་པའོ།  ། ངས་འ ར་ཞི་བའི་ ས་མ ་ལས་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ ང་རང་བཞིན་ ག་

པ་དེས་ ས་པ་ ེ།   དེ་ནི་ཡང་དག་པ་ཁོ་ནར་ བ་པའི་ བ་མཐའོ།  ། 
བདག་ཉིད་ཆེ་བ ན་འདི་ ར་བཞེད།  །བདག་ནི་ ག་ལ་གནས་ བས་འ ར།  །སེམས་

ཅན་ ིང་པོ་ང་ཉིད་ནི།  ། ་བཅག་ ེ ་འ ར་ཅི་བཞིན་ནོ།  །ཞེས་པ།  གནས་ བས་ ི་བོན་ ་

ཚགས་ ་ ང་བ་འདི་དག་བདག་ ག་པ་ཞིག་གིས་ ས་པར་འདོད་པས་ན་བདག་ཉིད་ཆེ་བ ན་ 
ནོ༑  ༑དེས་འདི་ ར་བཞེད་དེ།  བདག་ནི་རང་བཞིན་ ག་པ་ཡིན་ལ་ ་ཚགས་ ་ ང་བ་འདི་

དག་ནི་དེའི་གནས་ བས་འ ར་བ་དང་བཅས་པའོ།  །དཔེར་ན་གསེར་ནི་རང་བཞིན་ཡིན་ལ།  



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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མགར་བས་ ་བཞི་དང་ནར་མོ་ལས་སོགས་པར་བ ར་པ་ནི་གསེར་དེའི་གནས་ བས་སོ།  །རང་

བཞིན་ ག་པ་དང་གནས་ བས་མི་ ག་པ་ཡང་ ལ་དེ་ ་ འོ།  །ངའམ་བདག་ཅེས་ ་བ་འདི་

ཉིད་ནི་སེམས་ཅན་ ི་ ིང་པོའི་ ལ་ ་ཡོད་ལ།  འཆི་འཕོ་བའི་ཚ་ན་ ་མ་ཆག་ན་ འི་ནང་གི་

ེ ་གནས་གཞན་ ་འ ར་བ་ཇི་བཞིན་ནོ།  །ཞེས་པའི་དོན་ནི།  ངའམ་བདག་དེ་གནས་གང་ན་

ཡོད་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ི་ ིང་གི་ད ིལ་ན་ཡོད་དོ།  །མིང་གང་ཡིན་ན།  བདག་ ག་པ་

ཞེས་ འོ།  །ཆེ་ ང་བོངས་ཚད་ཅི་ཙམ་ཡོད་ཅེ་ན།  ས་ཆེ་བ་ལེན་པའི་གནས་ བས་འགའ་

ཞིག་ ་ཆེ་ ེ།  ཆ་ེབར་འ ར་བའི་ཚ་ན་ཐེབ་ ང་ཙམ་མོ།  ། ས་ ང་བ་ལེན་པའི་གནས་ བས་

འགའ་ཞིག་ ་ ང་ ེ།  ང་བའི་ ས་ན་ ངས་ཀར་ཙམ་ཞིག་ཡོད་དོ།  །འདིས་ནི་ཆེ་ ང་གི་

ཚད་བ ན་ཏོ།  །ཁ་དོག་བ ན་པ་ནི།  ཁ་དོག་ཇི་ ་ ་ཞིག་ཡོད་ན།  དཀར་ལ་འཚར་བ་ཞིག་

ཡོད་དོ།  །རང་བཞིན་ཇི་ ་ ་ཞིག་ཡོད་ན།  མ་ལ་འ ིལ་བ་ཤེལ་ ོང་ཡོངས་ ་དག་པའི་རང་

བཞིན་ ་ ་ཞིག་ཡོད་དོ།  །མཚན་ཉིད་ཇི་ ་ ་ཞིག་ཡོད་ན།  ཡན་ལག་ཆ་ཤས་མེད་པ་ མ་རིལ་

ི་རགས་པའི་དངོས་པོ་ཆ་ཤས་མེད་པ་ཞིག་ཡོད་དོ།  །དེའི་ལས་བ ན་པ་ནི།  བདག་ ག་པ་

དེས་ཡོན་ཏན་གང་ ས་ན་གནས་ བས་ ི་བོན་ ་ཚགས་ ་ ང་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ ས་

པའོ།  ། ས་པ་འདི་དག་མི་ ག་པའོ།  །རང་བཞིན་བདག་ནི་ ག་པའོ།  །འཆི་འཕོ་བའི་ཚ་ན་ཇི་

ར་འ ོ་བའི་ ལ་བ ན་པ་ནི།  །འོ་ན་སེམས་ཅན་དེ་ཤི་བའི་ ས་ ་བདག་དེ་ཡང་འཆིའམ་ཞེ་

ན་མི་འཆི་ ེ།  ས་ཤ་ ག་འ ས་པའི་ ང་པོ་འདི་ལ་གནས་ཤིང་འཇིག་པ་འོང་ཡང་།  ས་

ཞིག་པའི་ཚ་བདག་ནི་མི་འཇིག་ ེ།  བདག་ནི་ ག་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ལས་སེམས་ཅན་ ི་ ས་གསར་

པ་ཞིག་གི་ནང་ ་འཕོས་ནས་དེར་གནས་པའི་ རི།  དེའང་དཔེར་ན།  ་མ་ཞིག་གི་ནང་ ་ ི ་

ཞིག་བ ག་ ེ་བཞག་ན།  ་མའི་རང་བཞིན་དེ་ཉིད་ གས་པ་དང་ཆར་པས་ག ངས་ཏེ་ཆག་

པའི་ཚ།  ེ ་དེ་འ ར་ནས་ ་མ་གསར་པ་ཞིག་གི་ནང་ ་འ ོ་བ་དང་འ འོ།  །དེ་ ་ འི་

བདག་ ག་པ་དེ་ནི་བདེན་པ་ཡང་དག་པའོ།  །ཞེས་འདོད་དོ།  །   
   བ ོད་མེད་གསང་པས་འདི་ ར་བཞེད།  ། ི་རོལ་ ལ་ མས་གང་ཡང་མེད།  ། ་ཚགས་

ང་བ་སེམས་ ་འ ས།  ། ་གཅིག་ཚངས་པ་མཆོག་བདེ་ ག  །རིག་པའི་ ལ་པོ་ ་མཐའ་

ཡས། །ཞེས་པ།  བ ོད་ ་མེད་པའི་གང་ཟག་གསང་བའི་ ལ་ ་ཡོད་པར་འདོད་པས་ན་བ ོད་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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མེད་གསང་བ་ ེ།  དེས་འདི་ ར་བཞེད་དེ།  སེམས་ལས་ལོགས་ ་ ར་པའི་ ི་རོལ་ ི་ ལ་

མས་ནི་བདེན་པར་ བ་པ་གང་ཡང་མེད་དོ།  །འོ་ན་ག གས་ ་སོགས་ ་ཚགས་ ་ ང་བ་

འདི་ཅི་ཞེ་ན།  ་ཚགས་ ་ ང་བ་སེམས་ ་འ ས་སོ།  །ཐམས་ཅད་སེམས་གཅིག་ ་བ་གཅིག་

་གནས་པས་ ་གཅིག་གོ  །དེ་ཉོན་མོངས་པ་ལས་ ོལ་བ་ན་ཐར་པ་ཐོབ་པས་ན་ཚངས་པའི་

མཆོག་བདེ་བ་ཐོབ་ ེ།  རང་བཞིན་ ག་པའོ།  །རིག་པའི་ ལ་པོ་འདིས་ ་འཐའ་ཡས་པའི་བོན་

ཐམས་ཅད་ལ་ བ་པོ་ཞེས་ག ངས་པའི་དོན་ནི།  ི་དང་ནང་ཁམས་ག མ་ ་ཚགས་ ་ ང་བ་

འདི་དག་ ང་སེམས་ལོག་ཤིན་ ་ ་མ་ཆད་པའི་ ིའི་ ལ་ ་ ར་པའི་བེམ་པོར་ བ་པ་མེད་དེ།  

ཐམས་ཅད་སེམས་ ་འ ས་པས་སོ།  །སེམས་འདི་རང་བཞིན་ ང་ ག་པ་ཡིན་ཏེ།  སེམས་ ི་

རང་བཞིན་དེ་ནི་རིག་པའི་ ལ་པོ་ཞེས་ ་ ེ།  དེས་བོན་ཐམས་ཅད་ལ་ བ་ཅིང་ ས་ཐེབ་པས་

སོ༑  ༑སེམས་ལས་མ་གཏོགས་པའི་བོན་གཞན་མེད་དེ།  སེམས་དེ་ཡང་ཁམས་ག མ་ ི་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་གཅིག་ལས་མེད་པའི་ ིར་ཏེ།  སེམས་གཅིག་ ་དེ་ཆགས་སོགས་ཉོན་

མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ ོལ་ཞིང་ཚངས་པ་ ེ་གདོད་མ་ནས་དག་པའོ།  །འདིའི་རང་བཞིན་ནི་

ག་པའོ།  །གནས་ བས་ ི་སེམས་རེས་འགའ་དགའ་བ་དང་།  རེས་འགའ་མི་དགའ་བ་དང་།  

རེས་འགའ་བར་མར་གནས་པ་དང་།  རེས་འགའ་ག གས་འཛན་པ་དང་།  རེས་འགའ་ ་

འཛན་པ་སོགས་ ི་སེམས་ ད་ཅིག་མ་འདི་ནི་མི་ ག་པའོ།  །ཁམས་ག མ་ ི་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ལ་སེམས་གཅིག་ལས་མེད་པ་དང་ ག་པའི་རང་བཞིན་ ི་སེམས་དང་མི་ ག་པའི་རང་བཞིན་ 
ི་སེམས་གཉིས་ཁས་ལེན་པ་ནི་ནང་འགལ་ཡིན་པར་མངོན་ནོ།  །དེ་ ་ འི་སེམས་ ི་དོན་དེ་

ོགས་ན་འཁོར་བ་ལས་ ོལ་བར་ངེས་སོ།  །དེ་ ་ འི་སེམས་ ི་རང་བཞིན་ ི་ བ་ ེད་ ི་ཚད་

མ་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན།  དེ་ ་ འི་སེམས་ ི་རང་བཞིན་ཉོན་མོངས་པས་དག་ཅིང་ ག་པ་དེ་དག་ བ་

ེད་ ི་ཚད་མ་ནི།  རང་ ད་ལ་ཡོད་པའི་རིག་པ་མངོན་ མ་ ི་ཚད་མས་ གས་ལས་ བ་ ེ།  

ཇི་ ར་ བ་ན་ད་ ར་ ི་ནང་ནི་ཤེས་པ་རེས་འགའ་དགའ་མི་དགའ་ ེས་པ་ཉམས་ ་ ོང་བ་

འདི་ནི།  ད་ཅིག་རེ་རེ་ནས་གཞན་ ་འ ར་བས་མི་ ག་པར་དངོས་ ་ བ་བོ།  །མི་ ག་པ་དེ་

ལས་ ོག་ནས་དེ་དག་དང་པོ་འ ང་པའི་ ་བ་ ོང་བའི་རང་བཞིན་ ག་པ་ཡོད་ངེས་སོ།  །ཞེས་

ཤེས་པས་ ོགས་པའམ་ ོ་ལ་གོ་བ་ ེས་པ་དེ་ཉིད་དེའི་ བ་ ེད་ ི་ཚད་མ་ཡིན་ནོ།  །སེམས་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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གཅིག་ ་བའི་རང་བཞིན་ ག་པ་དེ་མེད་ན་གསལ་བ་མི་ ག་པ་དེ་ཡང་མི་འ ང་ ེ།  དཔེར་ན་

མེ་མེད་ན་ ད་པ་མི་འ ང་བ་བཞིན་ནོ།  །ཡང་ན་ བ་ ེད་ ི་ཚད་མ་གཞན་བ ན་པ་ནི།  ནང་

་གསལ་བར་ཉམས་ ་ ོང་བ་བོན་ཅན།  རང་བཞིན་ ག་པ་ཡིན་ཏེ།  གསལ་ ེད་ ི་ ་དང་

འ ས་ ་གཞན་ལ་མི་ ོས་པར་གསལ་བའི་ ིར།  ཞེས་པའོ།  །དངོས་ ི་དོན་ནི།  རང་ ད་ ི་

རིག་པ་མངོན་ མ་ ིས་ བ་ལ།  རང་བཞིན་ གས་པའི་ཐ་ ད་ནི་ ེས་ ་དཔག་པས་ བ་པའ།ོ  ། 
དེ་ལ་ ་མ་ནི་རང་རིག་མངོན་ མ་ ིས་ བ་པར་བ ན་ལ།  ི་མ་ནི་ ེས་ ་དཔག་པས་ བ་

པའི་ ལ་བ ན་ཏོ།  ། 
   ལ་ཆེན་ ེས་འ ག་བཞེད་ག ང་ནི།  །སངས་ ས་གཤེན་རབ་མིང་ཡང་མེད།  །དེ་མེད་

ིར་ན་དེས་ག ངས་མེད།  །དེ་ བ་བོན་ ོམ་ཡོད་མི་ ིད།  །ཡོད་ ང་ཐོབ་པ་གཏན་མི་ ིད།  ། 

ཅེས་པ།  ཁོ་ན་རེ།  ངས་ ོགས་ ན་ མ་ཚགས་པའི་སངས་ ས་གཤེན་རབ་ཅེས་ ་བའི་མིང་

ཡང་མེད།  དེ་མེད་པའི་ ིར་ན་དེས་ག ངས་པའི་བོན་ཡང་མེད།  དེ་མེད་པས་ན་ཐར་པ་བ བ་

པའི་ ིར་ ་བ ོམ་པར་ ་བའི་བོན་མི་ ིད་དོ།  །ཅེས་པའི་དོན་ ས་པར་བཤད་ན།  དང་པོ་ཁོ་

ན་རེ།  ནང་བ་གཤེན་རབ་པའི་ ི་མོ་སངས་ ས་ཞེས་ ་བ་གཏན་ནས་མེད་དེ།  དེ་ཡང་སངས་

ས་ཞེས་ ་བའི་ ་མཚན་ནི།  ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ ངས་པའམ་ ངས་ཏེ་སངས་པ་ཡིན་

ལ༑  དེའི་ ིར་ཡེ་ཤེས་ ན་ མ་ཚགས་པ་རབ་ ་ ས་པ་ཡིན་ཏེ།  ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་མ་

ངས་ན།  ཡེ་ཤེས་ ན་ མ་ཚགས་པ་མི་ ས།  ངས་ ོགས་ ན་ མ་ཚགས་པ་མེད་པ་དེས་ན་

སངས་ ས་མི་འ བ་ ེ།  དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ལ་ ིན་མ་ ངས་ན་ཉི་མ་མི་འ ང་བ་བཞིན་

ནོ༑  ༑ཅིའི་ ིར་ཉོན་མོངས་པ་ ངས་པ་མི་ ིད།  ཅེ་ན།  ངས་ ོགས་ ན་ མ་ཚགས་པ་མི་

ིད་པ་དེའི་ ིར་རོ།  ། བ་ ེད་ནི་འདི་ ར་ཡིན་ཏེ།  དང་པོ་ འི་ ས་ན་ཡོད་པའི་ཉོན་མོངས་

པ་བོན་ཅན།  ོང་ ་མི་བ བ་ ེ།  སེམས་ ི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ ིར་རོ།  །དཔེར་ན་སོལ་བའི་

ནག་པོ་བཞིན་ནོ།  །གཏན་ཚགས་ནི་རང་གི་ ད་ ི་རིག་པས་འ བ་བོ།  ། བ་པ་མ་ བ་ནི།  

སོལ་བ་ ིས་པས་ ང་ནག་པོ་དང་ ལ་ནས་དཀར་བ་ཉིད་ ་འ ར་རོ།  །ཡང་ན་ཉོན་མོངས་པ་

ོང་ ་མི་ ང་བའི་ བ་ ེད་ནི།  ོང་བའི་གཉེན་པོ་མེད་པའི་ ིར་དང་།  ཡང་ན་ཉོན་མོངས་

པ་ ག་པ་ཡིན་པའི་ ིར་དང་།  ོང་བའི་ཐབས་མེད་པའི་ ིར་རོ།  །ཞེས་ ་བས་ནི་ བ་ ེད་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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གཞན་ཡང་ཡོད་པར་ ད་དོ།  ། ོང་བའི་ཐབས་མེད་པ་ཡང་།  དཔེར་ན་རིའི་ ལ་པོ་རི་རབ་

བ་ ་ ར་བར་ བ་པར་ ེད་པ་ལ་ ང་པ་ཞ་བ་བཞིན་ནོ།  །ཉོན་མོངས་པ་ ོང་མི་ ས་པའི་

་མཚན་གོང་ ་བ ན་པ་དེས་ན།  སངས་ ས་མེད་པས་དེས་ག ངས་པའི་བོན་མེད།  དེ་མེད་

པས་ བ་པའི་གཤེན་རབ་མེད་པ་ཁོ་ནའོ།  །དེས་ན་ནང་པ་གཤེན་རབ་པའི་བོན་ ོམ་ མས་

ིས་ཇི་ ར་ ོམ་ཡང་སེམས་ལས་ ་ ང་བའི་གོམས་པ་འ ང་བ་ཙམ་ ིད་ ི།  ད་པར་ཅན་

མཐར་ ག་པའི་སངས་ ས་མི་འཐོབ་བོ།  །དཔེར་ན་ ་ ེས་མཆོངས་པའི་ ལ་ ང་བ་ན་ ང་

ཟད་འ ང་བ་ ིད་ ང་མཐའ་མེད་ ་འཕེལ་བ་མི་ ིད་པ་བཞིན་ནོ།  །སངས་ ས་མི་ཐོབ་པ་དེ་

ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།  འཐོབ་ འི་སངས་ ས་དེ་མེད་པའི་ ིར་རོ།  །འཐོབ་ འི་སངས་ ས་ཡོད་ནའང་ 
མི་འཐོབ་ ེ།  ཐོབ་པའི་ཐབས་མེད་པའི་ ིར།  གལ་ཏེ་སེམས་ལ་ཏིང་འཛན་ ོམ་པས་ཐོབ་ཅེ་ན།  

སེམས་ལ་ཏིང་འཛན་ ོམ་པས་ ང་མི་འཐོབ་ ེ།  དཔེར་ན་ ་ཅི་ཙམ་བ ོལ་ཡང་ཚ་བ་ལས་མེ་

་འ ོ་མི་ ིད་པ་བཞིན་ནོ།  །ཡང་དག་པར་ད་ེདག་མེད་ངེས་པའོ།  །ཞེས་འདོད་དོ། ། 
ན་ཆེན་ཉི་མའི་བཞེད་ག ང་ནི།  །ས་བོན་ ་འ ས་དགེ་ ིག་མེད།  །དེ་མེད་ ིར་ན་

རང་སོར་གནས།  །དཔེར་ན་ས་བོན་འ ས་ ་བཞིན།  །ཞེས་པ།  ཁོ་ན་རེ།  ངན་སོང་ ་འ ོ་བའི་

ས་བོན་ ་ ིག་པ་ཡང་མེད།  འ ས་ ་ངན་སོང་ཡང་མེད།  མཐོ་རིས་ ་འ ོ་བའི་ས་བོན་ ་

དགེ་བ་ཡང་མེད་འ ས་ ་མཐོ་རིས་ ང་མེད།  ་དགེ་ ིག་གི་འ ས་ ་མཐོ་རིས་དང་ངན་

སོང་དེ་དག་མེད་པའི་ ིར་ན།  ད་ འི་ཤེས་པ་ད་ ར་ཇི་ ར་ ང་བ་བཞིན་ ་རང་སོར་གནས་

སོ༑  ༑དཔེར་ན་ས་བོན་དང་འ ས་ ་ ་ ་བཞིན་ནོ།  །ཞེས་པའི་དོན་ ས་པར་བཤད་ན།  ཁོ་ན་

རེ༑  མཐོ་རིས་དང་ངན་སོང་གི་དང་པོའི་ ་བ་ལས་ ་འ ས་མེད་དེ།  ཡོད་ན་ ང་ ་ ང་བ་

ལ་མ་དམིགས་པའི་ ིར་རོ།  །དཔེར་ན་ མ་པ་དག་པའི་ས་ ོགས་ན་ ང་ ང་གི་ མ་པ་མེད་པ་

བཞིན་ནོ།  །འདི་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚགས་ ིས་འགོག་གོ  །ཞེས་མ་དམིགས་པའི་གཏན་

ཚགས་ ིས་ལས་ ་འ ས་མེད་པར་ བ་པར་ ེད་དོ།  །ལས་ ་འ ས་དེ་མེད་པས།  ལས་དགེ་

ིག་ ང་མེད།  དེ་མེད་པས་མཐོ་རིས་དང་ངན་སོང་ ་འ ོ་བ་ཡང་མེད་དོ།  །འོ་ན་ད་ ་མཐོ་

རིས་མིའི་ ས་ཐོབ་པ་དང་།  ད་འ ོ་ལས་སོགས་པ་ངན་སོང་གི་ ས་ཐོབ་པ་འདི་དག་མངོན་

མ་ ་མཐོང་བ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན།  ད་ ར་ ས་མཐོ་དམན་ ་ བ་པ་དེ་ནི།  ཚ་ ་མའི་ལས་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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དགེ་ ིག་གི་ ས་པས་ད་ ར་ ས་བཟང་ངན་ཐོབ་པ་མིན་ཏེ།  ཐོག་མ་ཉིད་ནས་རང་རང་གི་ས་

བོན་ལས་ ང་བ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ།  །དཔེར་ན་ནས་ ི་ས་བོན་ལས་ནས་འ ང་བ་བཞིན་ནོ།  ། 
དེས་ན་ད་ ར་ཡང་མི་ཤི་བ་མི་རང་ ་ ེ་ལ།  གས་ཤི་བ་ གས་རང་ ་ ེའོ།  །ཤི་བ་ཞེས་ ་བ་

ནི་གནས་ བས་མི་མངོན་པ་ཙམ་མོ།  །ལས་དགེ་ ིག་གིས་མཐོ་རིས་ངན་སོང་ ་འ ོ་བ་མི་ ིད་

དོ༑  ༑དེ་ ིད་ན་ས་བོན་ནས་བཏབ་པ་ལས་འ ས་ ་ ་བོ་ ེ་བར་རིགས་སོ།  །འདོད་དོ་ མ་ན།  

དེ་ ར་འདོད་པ་ལ་མངོན་ མ་ ིས་གནོད་པ་དསེ་ན།  མཐོ་རིས་ན་ལས་ ིག་པས་ངན་སོང་ ་

འ ོ་བ་མེད་ལ།  ངན་སོང་ན་ལས་དགེ་བའི་ ས་འ ས་ ་མཐོ་རིས་ ་ ེ་བ་ཡང་མེད་ངེས་སོ།  ། 
ང་སོང་ ལ་ཆེན་བཞེད་ག ང་ནི།  ། ་ ིའི་ཚ་ཡོད་ཇི་ལ་ ིད།  །ཁ་ ེ་དབང་ ེགས་

ལས་འདི་འ ང་།  །དེ་ཞིག་མེ་ཤི་ཐལ་བ་འ །  །ཞེས་པ།  ང་སོང་ ལ་ཆེན་པ་ན་རེ།  ཚ་ ་མ་

དང་ཚ་ ི་མ་ཡོད་ཅེས་ ་བ་ནི་ཅི་ལ་ ིད་དེ་མི་ ིད་དོ།  །འོ་ན་ད་ འི་མཐོ་དམན་དང་ལེགས་

ཉེས་འདི་དག་ཅི་ལས་ ང་ཞེ་ན།  ད་ ར་ ི་མིའི་ ས་དང་ ད་འ ོའི་ ས་ ་ ང་བ་དང་།  

ིད་ ག་ ་ ང་བ་འདི་དག་ནི་རང་རང་གི་ཁ་ ེ་དབང་ ེགས་ལས་འ ང་ངོ་།  །དེའི་དོན་ནི་

ཚ་འདིའི་ བས་ལེགས་ཉེས་ཙམ་ལས་ ང་ཞེས་དོན་ནོ།  །ད་ ར་ ི་ ས་དེ་ཞིག་ནས་ ེ་བ་ལེན་

པ་མེད་དེ།  མེ་ཤི་བའི་འོག་རོལ་ ་ཐལ་བ་ ང་གིས་ ེར་བ་དང་འ འོ།  །ཞེས་པའི་དོན་ནི།  ཁོ་ 
ན་རེ།  ཚ་ ་མ་ནས་ ེ་བ་འདིར་འོང་བ་མེད།  ཚ་འདི་ནས་ ེ་བ་ ི་མར་འ ོ་བ་མེད་དེ།  ེ་བ་ 
་ ི་ཡོད་པ་ ད་ཟེར་བ་ནི་དོན་མེད་པའི་ ིན་ཅི་ལོག་གི་ ོག་པས་ ན་བཏགས་པ་ཡིན་པའི་

ིར་རོ།  །འོ་ན་ད་ ར་ ི་ ེ་བ་མཐོ་དམན་བདེ་ ག་ ་ཚགས་ ་ ང་བ་འདི་ཅི་ལས་ ང་ཞེ་ན།  

འདི་དག་ཐམས་ཅད་ ་མེད་པ་ལས་ ང་བ་ཡིན་ཏེ།  དེ་ཡང་ ས་འདི་འ ང་ ོག་པ་ ེ།  འ ང་ 
བ་མངོན་འ ར་བའི་ ས་མ ་ལས་ ོ་ ར་ཏེ་གསར་ ་ བ་བོ།  །དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ལ་

འ ག་གི་ ་ ག་ཟེར་བ་ན་ཤ་མོང་ཐོལ་ ིས་གསར་ ་འོང་བ་དང་འ ་ ེ།  ཁ་ ེ་དབང་ ེགས་

ལས་ ང་བའོ།  །དེ་ཡང་ས་གཞི་ལ་ག གས་དང་ ི་རོ་བ ེན་པ་བཞིན་ ་ ས་ ི་འ ང་བ་ལ་

ཤེས་པ་བ ེན་པ་དེ་ས་གཞི་ལ་ ི་ཤིང་ནགས་ཚལ་བ ེན་པ་བཞིན་ནོ།  ། ས་ཞིག་ཙམ་ན་ཤེས་པ་

ཡང་ཞིག་ལ་ ེན་མེད་ན་བ ེན་པ་མེད་པའི་ ིར་རོ།  །དེས་ན་ ེ་བ་ ་ ི་མེད་དེ།  དེ་ཡང་ཤེས་

པ་རང་བཞིན་མེད་པ་ནམ་མཁའི་བག་ལ་ཞ་ ེ་དེ་ལ་ཐིམ་མོ།  ། ས་ཤ་ ག་འ ས་པ་འ ང་བའི་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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བག་ལ་ཞ་ ེ་དེ་ལ་ཐིམ་པས་ཚ་ ་ ི་གཏན་ནས་མེད་དོ།  །དཔེར་ན་ཤ་པ་དང་སེང་ ེང་དང་

ག་པ་ལས་སོགས་པའི་ཤིང་ ་མང་པོ་ ངས་ལ་མེ་བཏང་ ེ་བ ེག་པའི་ཐལ་བ་ ང་ལ་བ ར་ན། 
ིས་ཐལ་བ་དེ་ མས་འཚགས་ནས་ཤིང་ ད་ཤིང་རང་རང་གི་ཐལ་བ་འདི་ཡིན་ནོ་ཞེས་ངོས་བ ང་ 
་ཡོད་པ་ ིད་དམ་ ེ་མི་ ིད་པ་དེ་དང་འ འོ།  །དེས་ན་ ེ་བ་ ་ ི་མེད་པ་ངེས་པ་ཁོ་ན་འོ་

ཞེས་འདོད་དོ།  །དེ་དག་གིས་ནི་ ག་ ་བ ་དང་ཆད་ ་བ་གཉིས་ ི་བཞེད་ག ང་སོ་སོར་

བཀོད་དེ།  འདི་དག་དགག་པར་ ་བའི་ ོགས་ ་མའོ།  ། ལ་པའི་ ་ ེགས་པ་དང་ ་ ེགས་

རང་ ད་པའི་འཁོར་ མས་ལ་ ་ ེགས་ ི་ ོན་པ་བ ་གཉིས་ ི་བཞེད་ ལ་གོང་ ་ཇི་ ེད་

བཤད་པ་དེ་ ད་ཅེས་ག ངས་པས།  ལ་པའི་འཁོར་ མས་ནི་ ོགས་ ་མ་བཀོད་དེ་ ན་

འ ིན་ ི་རིགས་པ་ག ངས་པར་འ ར་བ་ ོགས་ནས་དགའ་བའི་ངང་ ལ་ཅན་ ་འ ར་རོ།  ། 
་ ེགས་རང་ ད་པ་ མས་ནི་ ་ ེགས་ ི་ ོན་པ་ མས་ ི་བཞེད་ ལ་ཇི་ ་བ་བཞིན་ ་

ག ངས་སོ་ མ་ ་བསམ་པས་ན་ཤིན་ ་ཡང་དགའ་བར་ ར་ནས་ ོན་པ་ལ་དང་བའི་མདངས་ 
ང་ནས་ངག་ ོགས་གཅིག་ ་མ ན་པར་ ོན་པ་ལ་འདི་ ད་ཅེས་བ ོད་དོ།  །ཧི་ཧི་ཨེ་མ་ཧོ།  

ོན་པ་མཆོག་ ོགས་ཆེན་གཏིང་ ང་ངོ་མཚར་ཆེ།  གཤེན་རབ་བོན་ལས་ ང་བའི་ ་ ེགས་

བོན་མཆོག་དངོས་ བ་ཐོབ།  ཅེས་བ ོད་དོ།  །ཧི་ཧི་ཞེས་ ་བ་ནི་དགའ་བའི་ཚག་གོ  །ཨེ་མ་ཧོ།  

ཞེས་ ་བ་ནི་ངོ་མཚར་བའོ།  ། ོན་པ་མཆོག་ཅེས་ ་བ་ནི་ ་ ེགས་ ི་ ོན་པ་བ ་གཉིས་པོ་

ཐམས་ཅད་ ི་ བ་མཐའ་ གས་ ་ ད་པས་ ོན་པའི་མཆོག་གོ  ། ོགས་ཆེན་ཞེས་པ་ བ་

མཐའི་བོན་ཐམས་ཅད་ ི་ ིང་པོའོ།  །གཏིང་ ང་ཞེས་པ་ནི།  བ་མཐའི་ ིང་པོའི་དོན་བཤད་

དོ་ཅེས་པའོ།  །ངོ་མཚར་ཆེ་ཞེས་པ་ནི་དགའ་བའི་ཚག་གོ  །གཤེན་རབ་ ིས་ག ངས་པའི་བོན་

ལས་ཆེས་ཆེར་བར་ ད་ ་ ང་བའི་ ་ ེགས་ ི་བོན་མཆོག་ལ་མངའ་བ ེས་པས་ན་དངོས་ བ་ 
ཐོབ་ཅེས་བ ོད་དོ།  །དེ་དག་ནི་བ ོད་པའི་མཆོད་པ་ ལ་བའོ།  ། ས་ ི་མཆོད་པ་འ ལ་བ་ནི་

་ ས་ ི་མེ་ཏོག་དང་བ ག་ ོས་ལས་སོགས་པ་ ་ཚགས་པ་ ལ་ལོ་ཞེས་པའོ།  ། 
ོན་པ་ གས་ ེ་ཆེན་པོའི་གཤེན་རབ་ ིས་ ་ ེགས་རང་རང་གི་ བ་པའི་མཐའི་ཆ་རང་ 

རང་གི་འདོད་པ་དང་མ ན་པར་བ ན་པས་ ིན་ཅི་ལོག་ ་ ེགས་ ི་ བ་མཐའ་ ོགས་ ་མའི་ 
ལ་ ་བཤད་པའོ།  །དགོས་པ་ཅིའི་ ིར་བཤད་ཅེ་ན།  ་ ེགས་པ་འ ལ་ཞིང་ བ་མཐའ་ ན་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ང་བར་ ་བའི་ ིར་ ་བཤད་པའོ།  ། ་ ེགས་ ི་ བ་མཐའ་བཤད་ཟིན་པ་དེའི་ ེས་ལ།  དེ་

ནས་གཤེན་རབ་ གས་ ེ་ཆེན་པོ་ཤིན་ ་འཇིགས་པའི་ད ་ ོང་ ག་ ོང་གི་ ོ་བོ་ཆེན་པོ་ ལ་

ཏེ་འོག་ནས་ ང་བས་འདི་ ད་ཅེས་སོ།  །དགོས་པ་ཅིའི་ ིར་ ལ་པ་མཛད་ཅེ་ན།  ་ ེགས་

པའི་ བ་མཐའ་ཚར་གཅོད་པའི་ ིར་ ་ཚད་མ་ག ངས་པའི་དོན་ འོ།  །ཇི་ ད་ག ངས་ཤེ་ན།  

ཨེ་མ་ཞེས་ངོ་མཚར་བའི་ཚག་གིས་འཁོར་ ་འ ས་པ་ མས་ལ་བཀའ་ ལ་པ།  ང་ཡིས་བ ན་

པའི་ཚད་མ་འདི།  མ་ཡེངས་ ེ་གཅིག་པའི་ཡིད་ ིས་སེམས་ལ་ཆོངས་ཞེས་པ་ ེ་མི་བ ེད་པར་

ིས་ལ་ ངས་ཞེས་པའི་དོན་ནོ།  །ཡང་དག་པའི་དོན་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་དོན་རིག་པའི་

ཐབས་ཚད་མའི་མཆོག་ ོན་པའི་མདོ་ ད་འདི་བཤད་དོ།  །བཤད་ཅེས་པ་ནི་བཤད་པར་དམ་

བཅའ་བའོ།  ། 
  རིག་པའི་མདོ་ ད་འདི་བཤད་པ་ལ་ ི་ཡི་དོན་དང་།  ག ང་གི་དོན་ནོ།  །དང་པོ་ག ལ་

་ ེས་ ་འཛན་པའི་ཐབས་ནི་གཉིས་ཏེ།  ཡང་དག་པའི་དོན་གཞན་ ིས་ཁོང་ ་ ད་པའི་དོན་

་རང་ ད་ ི་གཏན་ཚགས་དང་།  གཞན་ ི་ལོག་ ོག་དགག་པའི་དོན་ ་ ན་འ ིན་ ི་ཐལ་

འ ར་རོ།  །དང་པོ་རང་ ད་ ི་གཏན་ཚགས་ལ་ ོར་བ་འགོད་ ལ་ནི།  ག གས་ ི་ ང་པོ་བོན་

ཅན།  མི་ ག་པ་ཡིན་ཏེ།  ས་པ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ།  །སངས་ ས་ ིས་ག ལ་ ་ ེས་ ་བ ང་

བའི་དོན་ ་བཀའ་ གས་ ི་ ག་ ་བཞི་ག ངས་ཏེ།  འ ས་ ས་ཐམས་ཅད་ནི་མི་ ག་པའོ།  ། 
ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་ ག་བ ལ་བའོ།  །བོན་ཐམས་ཅད་ནི་ ོང་ཞིང་བདག་མེད་

པའོ།  ། ་ངན་ལས་འདས་པ་ མས་ནི་ཞི་ཞིང་བདེ་བའོ།  །ཞེས་ག ངས།  དེ་ཡང་ཚག་དང་པོས་

ནི་ ག་པར་འཛན་པ་བ ོག་ནས་ ་ ེགས་པས་མི་ ག་པ་ ོགས་པར་ ་བའི་དོན་ ་ག ངས་སོ།  ། 
ཚག་གཉིས་པས་ནི་འཁོར་བ་ཐམས་ཅད་ ག་བ ལ་ ི་མཚན་ཉིད་ཅན་ ་ ོགས་ནས་འཁོར་བ་

ལ་ངེས་པར་འ ང་བའི་ ོ་བ ེད་པའི་དོན་ འོ།  །ཚག་ག མ་པས་ནི་འཁོར་བ་ཐམས་ཅད་ ི་

་བ་བདག་ ་འཛན་པ་བ ོག་ནས་བདག་མེད་ ོགས་པའི་ཤེས་རབ་བ ེད་པའི་དོན་ འོ།  ། 
ཚག་བཞི་བས་ནི་འཐོབ་ ་ ་ངན་ལས་འདས་པའི་བོན་བ ན་ནས་ཐར་པ་ཐོབ་འདོད་ ི་ ོ་

བ ེད་པའི་དོན་ ་ག ངས་སོ།  །བཀའ་ གས་བཞི་པོ་རིགས་པས་གཏན་འབེབས་པ་ལ།  ཐོག་

མར་འ ས་ ས་ཐམས་ཅད་མི་ ག་པར་བ ན་པའི་ཚད་མ་བ ན་ཏེ།  འདི་ལ་ ོར་བའམ་འགོད་ 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ལ་ནི།  ག གས་ ི་ ང་པོ་བོན་ཅན།  མི་ ག་པ་ཡིན་ཏེ།  ས་པ་ཡིན་པའི་ ིར།  དཔེར་ན་

ཚར་ ང་ལས་སོགས་པ་བཞིན་ནོ།  །ཞེས་ ་བ་ ་ འོ།  ། 
གས་ ི་ ོར་བ་འདི་ལ་དོན་ ་ ེ།  ོད་གཞིའི་དོན་དང་།  དགག་ འི་དོན་དང་།  བ་

པར་ ་བའི་དོན་དང་།  གས་ ི་དོན་དང་།  དཔེའི་དོན་ནོ།  །དེ་ ར་ཡང་ཐེག་རིམ་ ི་ག ང་

ལས།  དོན་ ་ མ་པར་བཞག་པའི་ཚད་མ་ཡིས།  ཞེས་དང་།  འ ེལ་པ་ལས།  ་གང་ཞེ་ན།  

བོན་ཅན་ ི་དོན་དང་།  དགག་ འི་དོན་དང་།  བ བ་ འི་དོན་དང་།  གཏན་ཚགས་ ི་དོན་

དང་།  དཔེའི་དོན་ནོ།  །བོན་ཅན་ ི་དོན་ལའང་ག མ་ ེ།  མ ན་པ་དཔེའི་བོན་ཅན་དང་།  མི་

མ ན་པ་དཔེའི་བོན་ཅན་དང་།  ོད་གཞི་བོན་ཅན་ནོ།  །བོན་ཅན་ ི་ཡི་མཚན་ཉིད་ནི།  ོག་

པའི་ ད་པར་སོ་སོའི་ ེན་ ེད་པ་ ེ།  དཔེར་ན་ ོད་གཞི་ ་ ་ ་ཞིག་ལ།  ་མིན་པ་ལས་ ོག་

པའི་ ད་པར་དང་།  མི་ ག་པ་མིན་པ་ལས་ ོག་པའི་ ད་པར་དང་།  ས་པ་མིན་པ་ལས་ ོག་

པའི་ ད་པར་ ་མ་བ ེན་པས་ན།  ་ལ་ ོག་པ་ ་མའི་ ེན་ ་བ ོད་པ་ ་ འོ།  །མ ན་པ་

དཔེའི་བོན་ཅན་ནི།  ག གས་བོན་ཅན།  མི་ ག་ ེ་ ས་པ་ཡིན་པའི་ ིར།  དཔེར་ན་ ོག་བཞིན།  

ཞེས་བཀོད་པའི་ཚ་ན།  ོག་ནི་མ ན་དཔེ་ཡིན་ཏེ།  ོད་གཞི་ལ་གཏན་ལ་དབབ་པའི་བ བ་

འི་དོན་མི་ ག་པ་དང་ ན་པས་མི་ ག་པ་དང་གཏན་ཚགས་འ ས་ ས་གཉིས་ ི་འ ེལ་བ་

གཏན་ལ་དབབ་པའི་གཞིར་ ར་པ་ཡིན་པའི་ ིར།  མི་མ ན་པ་དཔེ་ཡི་བོན་ཅན་ནི།  ོར་བ་

ར་བཞིན་ལ།  དཔེར་ན་འ ས་མ་ ས་ ི་ནམ་མཁའ་བཞིན།  ཞེས་བཀོད་པའི་ཚ།  འ ས་མ་

ས་ ི་ནམ་མཁའ་མི་མ ན་དཔེ་ཡིན་ཏེ།  ོད་གཞ་ིདང་ནམ་མཁའ་གཉིས་ བ་པའི་ ་བའི་

དོན་དང་མི་མ ན་པར་གནས་པ་གང་ཞིག  གས་ ོག་པའི་གཞིར་ ར་པ་ཡིན་པའི་ ིར།  ོད་

གཞིའི་བོན་ཅན་ལ་གཉིས་ཏེ།  གས་པའི་བོན་ཅན་དང་།  བཏགས་པའི་བོན་ཅན་ནོ།  ། གས་

པའི་བོན་ཅན་ནི།  ་ ོལ་ ི་ ོལ་གཉིས་ཀ་ལ་མ ན་པར་ ང་ཞིང་གཉིས་ཀའི་ཚད་མས་ བ་

པ་ ེ།  ་ ག་པ་དང་མི་ ག་པ་ཡིན་མིན་ ོད་པའི་ཚ།  ོད་གཞིའི་ ་ནི་གཉིས་ཀ་ལ་མ ན་

ང་ ་ བ་པ་ ་ འོ།  ། ་ ོལ་གང་ཞེ་ན།  ཐོག་མར་རང་གི་ བ་མཐའ་ཚད་མས་ བ་པ་

བཞག་ནས་དེའི་ བ་ ེད་དགོད་པར་ ེད་པའི་གང་ཟག་གོ  ། ི་ ོལ་གང་ཞེ་ན།  ་ ོལ་ ི་དམ་

བཅའ་དང་གཏན་ཚགས་ལ་ ོན་ ོད་པར་ ེད་པའི་གང་ཟག་གོ  །བཏགས་པའི་བོན་ཅན་ནི།  



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ོལ་པ་གཉིས་ཀ་ལ་མ ན་པར་མི་ ང་ཡང་ ོ་མ ན་ ས་ནས་འདི་ ོད་གཞིར་འཇོག་གོ  །ཞེས་

ང་བར་ ས་ནས་འཇོག་པའོ།  །མ ན་ ང་ ་ཚད་མས་མ་ བ་པས་ན་བཏགས་པ་ཞེས་ འོ།  ། 
དགག་ འི་དོན་ནི།  ོད་གཞི་ལ་ གས་ ིས་དགག་པར་ ་བ་དེ་ནི་དགག་ ་ ེ།  དཔེར་ན་ ས་

པས་ག གས་མི་ ག་པ་ བ་པའི་ཚ།  ག་པ་ག གས་ ི་ ེང་ ་དགག་པར་ ་བའི་བོན་ཡིན་

པ་ ་ འོ།  །བ བ་ འི་དོན་ནི།  བོན་ཅན་ག གས་ ི་ ེང་ ་མི་ ག་པ་བ བ་པར་ ་བ་ ་

འོ།  །གཏན་ཚགས་ ི་དོན་ནི།  ག གས་མི་ ག་པར་ བ་པ་ལ་ ས་པ་གཏན་ཚགས་ ་བཀོད་

པ་ ་ འོ།  ། གས་ལ་ ད་པར་ག མ་ ན་དགོས་ཏེ།  ོད་གཞི་བོན་ཅན་ བ་པ།  གས་

བ བ་ འི་བོན་ལ་འ ེལ་བས་ ེས་ ་འ ོ་བ་དང་ ོག་པ་ངེས་པའོ།  ། གས་ནི་བ བ་ འི་བོན་

ལ་འ ེལ་དགོས་ཏེ།  ག ང་འདིར་ཡང་།  གས་ ིས་དོན་ལ་འ ེལ་བ་དགོས་ཏེ།  ཞེས་ག ངས་

པའི་ ིར།  ེས་ ་འ ོ་བའི་ བ་པ་ཡང་དགོས་ཏེ།  ཐེག་རིམ་ལས།  ེས་ ་འ ོ་བའི་ བ་པ་ནི།  

ཡང་དག་པའི་གཅིག་དང་ ་མ་དང་ ལ་བ་ བ་ །  ཡང་དག་པའི་རང་བཞིན་མེད་པ་ བ་

ེད་དོ་ཞེས་ག ངས།  ོག་པའི་ བ་པ་ཡང་དགོས་ཏེ།  རང་བཞིན་མེད་པ་ ོག་ན་གཅིག་དང་

་མ་དང་ ལ་བ་ ོག་གོ་ཞེས་ག ངས།  བ་ ་ནི་འ ེལ་བ་ཡིན་ལ།  བ་ ེད་ནི་འ ེལ་ ལ་

ཡིན་ཏེ།  ཐེག་རིམ་ལས།  ཡང་དག་པའི་གཅིག་དང་ ་མ་ནི་ བ་ ེད།  ཡང་དག་པའི་རང་

བཞིན་མེད་པ་ བ་ །  ཡང་དག་པའི་གཅིག་དང་ ་མ་ ོག་ན་ཡང་དག་པའི་རང་བཞིན་ ོག་

གོ  ༑དཔེར་ན་མེ་དང་ ་བ་ ་ འོ།  །ཞེས་པ་ ེ།  འདིས་ གས་ལ་ བ་ ེད་དང་འ ེལ་བ་དགོས་

པར་བ ན་ཏོ།  །གཏན་ཚགས་ ི་དོན་ ་གང་གིས་བ ན་ཅེ་ན།  ཐེག་རིམ་ ི་ ་བ་ལས།  དོན་

་ མ་པར་བཞག་པའི་ཚད་མ་ཡིས།  ཞེས་དང་།  དེའི་འ ེལ་ལས།  བོན་ཅན་ ི་དོན་དང་

དགག་ འི་དོན་དང་།  བ བ་ འི་དོན་དང་།  གཏན་ཚགས་ ི་དོན་དང་ འོ།  །དེ་ལ་བོན་ཅན་

ལ་བཞི་ ེ།  བོན་ཅན་ ི་ཙམ་པ་དང་།  མ ན་པ་དཔེའི་བོན་ཅན་དང་།  མི་མ ན་པ་དཔེའི་

བོན་ཅན་དང་།  ོད་གཞིའི་བོན་ཅན་ནོ།  །དེ་ལ་བོན་ཅན་ ི་ཡི་མཚན་ཉིད་ནི།  གང་བོན་ ི་

ེན་ ེད་པ་དེའོ།  །མ ན་དཔེ་ནི།  བ བ་ འི་བོན་དང་ ན་པའོ།  །མི་མ ན་དཔེ་ནི།  བ བ་

འི་བོན་དང་མི་ ན་པའོ།  ། ོད་གཞིའི་བོན་ཅན་ལ་གཉིས་ཏེ།  གས་པའི་བོན་ཅན་དང་།  

བཏགས་པའི་བོན་ཅན་ནོ།  །དེ་ལ་ གས་པ་ནི།  ་ ོལ་ ི་ ོལ་གཉིས་ཀ་ལ་མ ན་དཔེ་ནི།  



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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བ བ་པའི་བོན་དང་མི་ ན་པའོ།  ། ོད་གཞིའི་བོན་ཅན་ལ་གཉིས་ཏེ།  གས་པའི་བོན་ཅན་

དང་བཏགས་པའི་བོན་ཅན་ནོ།  །དེ་ལ་ གས་པ་ནི།  ་ ོལ་ ི་ ོལ་གཉིས་ཀ་ལ་མ ན་པར་

ང་བའི་ཚད་མས་ བ་པ་ཞིག་ལ་ འོ།  །བཏགས་པ་ནི་མི་ ང་བར་ ས་ནས་འཇོག་པ་ ེ།  

མ ན་ ང་ ་ཚད་མས་མ་ བ་པ་ལ་ འོ།  །ཞེས་སོ།  །གཏན་ཚགས་ཡང་དག་ལ།  མི་མ ན་

ོགས་ལ་ ོག་པ་དང་།  མ ན་ ོགས་ལ་ ེས་ ་འ ོ་བའི་ ལ་གཉིས་དང་།  ོད་གཞི་ལ་ བ་

པ་དང་།  ད་པར་ག མ་ ན་ཞིག་དགོས་པར་བ ན་ཏེ།  དེ་ལས་གཞན་པའི་གཏན་ཚགས་

བར་འགལ་མ་ངེས་པར་འ ར་རོ།  །དེ་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།  མི་མ ན་ ོགས་ལ་གཏན་ཚགས་ གས་

པའི་ ིར།  ཞེས་ག ང་འདི་ཉིད་ལས་འ ང་ངོ་།  ། ེས་དཔག་གིས་གཞལ་ ་འཇལ་བ་ལ་ གས་

ད་པར་ མ་ ན་དགོས་པར་བ ན་ཏེ།  དེ་ནི་ གས་ ད་པར་ཅན་ལ་བ ེན་ནས་ ེ་བ་ཡིན་

ཏེ་ཞེས་པའོ།  ། གས་ཡང་དག་ ིའི་མཚན་ཉིད་ནི།  ོག་འ ར་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཐབས་

སམ་ ོག་ ་ ར་པའི་བ བ་ ་ཤེས་པར་ ེད་པའི་ ་གང་ཟག་གི་ ེས་དཔག་ལས་སོགས་པའི་

ད་པར་ག མ་ཚང་བའོ།  །ད ེ་ན་ག མ་ ེ།  རང་བཞིན་དང་།  འ ས་ ་དང་།  མ་དམིགས་

པའི་གཏན་ཚགས་སོ།  །དང་པོ་ནི།  ག གས་ ི་ ང་པོ་བོན་ཅན།  མི་ ག་པ་ཡནི་ཏེ།  འ ས་

ས་ཡིན་པའི་ ིར།  དཔེར་ན་ཤེས་པ་བཞིན།  ཞེས་པ་ ་ འོ།  །འདི་ནི་འ ས་ ས་ཐམས་ཅད་

མི་ ག་ཅེས་ག ང་པའི་དོན་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།  །ཉེར་ལེན་ ི་ག གས་ ང་སོགས་བོན་ཅན།  

ག་བ ལ་ ི་བདེན་པ་ཡིན་ཏེ།  ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་པའི་ ིར།  འདོད་ཆགས་ལས་

སོགས་པའི་ཉོན་མོངས་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་པ་ ེ།  འདི་བཀའ་ གས་ ི་ ག་བ ་ལས།  ཟག་པ་

དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་ ག་བ ལ་བའོ་ཞེས་པའི་དོན་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།  །འ ས་ འི་

གཏན་ཚགས་ནི།  ་ ན་ ི་ལ་ལ་བོན་ཅན།  མེ་ཡོད་དེ།  ་བ་ཡོད་པའི་ ིར།  དཔེར་ན་ ་

ན་ ི་ཚང་མང་བཞིན།  ཞེས་པ་དང་།  ཐང་འདི་ན་བོན་ཅན།  ་ཡོད་དེ།  ་ ར་ ིང་ཞིང་

འ ་བའི་ ིར།  དཔེར་ན་ ་ ར་ ིང་བའི་ ིང་ ་བཞིན་ནོ།  །ཞེས་དང་།  ར་ ་མི་འབོ་བར་

ིལ་ལེར་གནས་པའི་མཚ་འདི་བོན་ཅན།  འོག་གཞི་དང་ ན་ཏེ།  མི་འབོ་བར་ ིལ་ལེར་གནས་

པའི་མཚ་ཡིན་པའི་ ིར།  དཔེར་ན་ ིང་ ་བཞིན།  ཞེས་དང་།  ་ ་དང་ ན་པའི་ད ས་ ི་

ཞིང་ན་བོན་ཅན།  ས་བོན་ཡོད་དེ།  ་ ་ཡོད་པའི་ ིར།  དཔེར་ན་ཤར་ ི་ཞིང་བཞིན་ན།ོ  ། 



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ཞེས་དང་།  ་ ང་ ེས་མ་ཐག་པ་བོན་ཅན།  རིག་པ་ ་མ་ ོན་ ་སོང་བ་ཡིན་ཏེ།  ད གས་ ི་

ནང་ ་ ་བ་དམིགས་པའམ་ ་ ང་ ེས་མ་ཐག་པ་ཡིན་པའི་ ིར།  དཔེར་ན་ད་ འི་རིག་པ་

བཞིན།  ཞེས་ ་བ་ ་ ་ ེ།  འདི་ནི་ད་ ར་ ི་ ག་བ ལ་ ི་ ང་པོ་འདི་ ་མའི་ལས་དང་ཉོན་

མོངས་པ་འ ས་ ར་ བ་པས།  ཟག་པ་དང་བཅས་པ་འདི་ནི་ ག་བ ལ་བའོ་ཞེས་པའི་དོན་

གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།  །འ མ་ལས་སོགས་པའི་འ ས་ འི་ གས་ལས་ ་མ་སངས་ ས་ཡོད་པར་

གཏན་ལ་འབེབ་པ་ནི།  ཤེས་ ་བོན་ཅན།  ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་སངས་ ས་ཡོད་དེ།  འ མ་

ལས་སོགས་པའི་འ ས་ ་ ད་པར་ཅན་འདི་དག་དམིགས་པའི་ ིར།  འདི་ནི་བཀའ་ གས་

བཞི་ལས་ ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་ཞི་བའོ་ཞེས་པའི་དོན་ བ་པའོ།  །དགག་པའི་

གཏན་ཚགས་ནི།  ཉེར་ལེན་ ི་ ང་པོ་ ་པོ་བོན་ཅན།  བདག་མེད་ཡིན་ཏེ།  བདག་ཡོད་ན་ཚད་

མས་དམིགས་ ་ ང་བ་ལ་བདག་ཡོད་པར་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་ ིར།  དཔེར་ན་ མ་པ་

དག་པའི་ས་ ོགས་ན་ མ་པ་མེད་པ་བཞིན་ནོ།  །འདི་ནི་བཀའ་ གས་ ི་ ག་ ་བཞི་ལས།  

བོན་ཐམས་ཅད་ནི་ ོང་ཞིང་བདག་མེད་པའོ་ཞེས་པའི་དོན་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།  ། 
གཏན་ཚགས་ ིར་བ ན་ཟིན་ནས།  སོ་སོའི་ད ེ་བ་ ་དོན་དང་བཅས་པ་བ ན་པ་ནི།  

བ བ་ འི་བོན་དང་རང་བཞིན་གཅིག་པ་ གས་ ་བཀོད་པ་ནི་རང་བཞིན་ ི་ གས་ཡང་དག་

དཔེར་ན་ ་མི་ ག་པར་ བ་པ་ལ་ ས་པ་ གས་ ་བཀོད་པའི་ཚ་ན།  མི་ ག་པའི་རང་བཞིན་

ཅན་ ི་ ས་པ་ གས་ ་སོང་བ་ ་ འོ།  །རང་བཞིན་ ི་གཏན་ཚགས་ཐམས་ཅད་ལ་བ བ་

པར་ ་བའི་བོན་ ི་ ད་པར་དང་རང་བཞིན་གཅིག་པ་ཁོ་ན་དགོས་ཏེ།  དཔེར་ན་མེ་དང་ཚ་བ་

བཞིན་ནོ།  །འ ས་ འི་གཏན་ཚགས་ནི།  ོད་གཞི་ལ་བ བ་པར་ ་བའི་བོན་ལ་དེ་ ང་ ་

འ ེལ་བའི་ ོབས་ ིས་བ བ་ ་གོ་བར་ ེད་ལ་ ོག་པའི་ ད་པར་ མ་ ན་ནོ།  ། ད་པར་

ག མ་ནི།  ོགས་ལ་ བ་པ་དང་།  ེས་ ་འ ོ་བ་དང་།  ོག་པ་ངེས་པའོ།  །ད ེ་ན་ག མ་ ེ།  

འི་རང་ ོག་ བ་པའི་འ ས་ གས།  འི་ ད་པར་ བ་པའི་འ ས་ གས།  ་ ོན་སོང་ བ་

པའི་འ ས་ གས་སོ།  །དང་པོ་ནི།  ་ ན་ ི་ལ་ལ་བོན་ཅན།  མེ་ཡོད་དེ།  ་བ་ཡོད་པའི་ ིར།  

ཞེས་པ་ ་ །  གཉིས་པ་ནི།  ་བ་བོན་ཅན།  ད་ཤིང་ལས་གཞན་པའི་ ོད་ ི་ ་ཡོད་དེ། 
ད་ཤིང་ལས་གཞན་པའི་ ོད་ ི་ ་མེད་ན་ ོད་མི་ ེ་ཞིང་རེས་འགའ་ ེ་བའི་ ིར།  ག མ་པ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ནི༑  ཤེས་ ་བོན་ཅན།  ོན་འ ང་བའི་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཡོད་དེ།  འ མ་ལས་སོགས་པའི་

འ ས་ ་ ད་པར་ཅན་འ ག་པའི་ ིར་རོ།  །ཞེས་པ་དང་།  ནམ་མཁའི་ ་བ་བོན་ཅན།  རང་ ་

མེ་ ོན་ ་སོང་བ་ཡིན་ཏེ།  ་བ་ཡིན་པའི་ ིར།  དཔེར་ན་ད་ ར་ ི་ ་བ་བཞིན་ནོ།  ། ་ ང་

ེས་མ་ཐག་པའི་རིག་པ་བོན་ཅན།  རིག་པ་ ་མ་ ོན་ ་སོང་བ་ཡིན་ཏེ།  རིག་པ་ཡིན་པའི་ ིར།  

དཔེར་ན་ད་ ར་ ི་རིག་པ་འདི་བཞིན་ནོ།  །ཞེས་པ་ ་ འོ།  །དགག་པའི་གཏན་ཚགས་ནི།  

དོན་ལ་མེད་པ་ལ་ཡོད་པར་ ོ་འདོགས་པའི་ལོག་ ོག་སེལ་བའི་དོན་ ་ག ངས་ཏེ།  ད ེ་ན་

ག མ་ ེ།  འ ེལ་ ལ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚགས་དང་།  རང་བཞིན་ལ་དམིགས་པའི་གཏན་

ཚགས་དང་།  འགལ་ ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚགས་སོ།  །དང་པོ་ནི།  འ ེལ་ ལ་བཀག་ནས་

འ ེལ་བ་པོ་འགོག་པར་ ེད་ལ་ ོག་པའི་ ད་པར་ག མ་ཚང་བའོ།  །དེ་ལ་གཉིས་ཏེ།  ་མ་

དམིགས་པ་དང་།  བ་ ེད་མ་དམིགས་པའོ།  །དང་པོ་ནི།  ་མཚ་འདིར་བོན་ཅན།  ་བ་ 
མེད་དེ།  མེ་མེད་པའི་ ིར།  ཞེས་པ་ ་ འོ།  །གཉིས་པ་ནི།  ས་ ོགས་འདི་ན་བོན་ཅན།  ཤ་པ་

མེད་དེ།  ཤིང་མེད་པའི་ ིར།  ཞེས་པ་ ་ འོ།  །དང་པོ་ ་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚགས་ཡིན་ཏེ།  

་བཀག་ནས་འ ས་ ་འགོག་པ་ལ་ ོག་པའི་ ད་པར་ག མ་ཚང་བ་ཡིན་པའི་ ིར།  གཉིས་པ་

ནི་ བ་ ེད་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚགས་ཡིན་ཏེ།  ི་བཀག་ནས་ ེ་ ག་འགོག་པ་ལ་ ོག་པའི་

ད་པར་ག མ་ཚང་བ་ཡིན་པའི་ ིར།  རང་བཞིན་མ་དམིགས་པ་ནི།  ང་པོ་ ་བོན་ཅན།  

གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པ་ཡིན་ཏེ།  གང་ཟག་ག་ིབདག་ ་ཚད་མས་མ་དམགིས་པའི་ རི།  དཔེར་ 
ན་རི་བོང་གི་ ་བཞིན་ནོ།  །ཞེས་པ་ ་ འོ།  །མཚན་ ་དགག་ ་ལ་མཚན་ཉིད་བཀག་པས་རང་

བཞིན་མ་དམིགས་པ་ ་ འོ།  །འགལ་ ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚགས་ལ་གཉིས་ཏེ།  ཕན་ ན་

ང་འགལ་དང་ ན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ལ་བ ེན་པའི་གཏན་ཚགས་སོ།  །དང་པོ་ནི།  དར་

ོན་པོ་འདི་བོན་ཅན།  ཙམ་པ་ཁ་མ་ཡིན་ཏེ།  ོན་པོ་ཡིན་པའི་ ིར།  ཞེས་པ་དང་།  མེ་ཏོག་

དམར་པོ་འདི་བོན་ཅན།  ད་ཁའི་མེ་ཏོག་མ་ཡིན་ཏེ།  དམར་པོ་ཡིན་པའི་ ིར་ བ་ ེ་ ད་

ཁའི་མེ་ཏོག་སེར་པོ་ཡིན་པའི་ ིར་མཚན་མོ་འབར་བའི་མེ་འདི་བོན་ཅན།  ཀེང་ ་ཀ་མ་ཡིན་ཏེ།  

ཚ་ཞིང་ ེག་པ་ཡིན་པའི་ ིར།  ཞེས་ ་བ་ ་ འོ།  །གཉིས་པ་ནི།  མེས་ བ་པར་ནོན་པའི་ད ས་

ི་ ོགས་འདི་ན་བོན་ཅན།  ང་རེག་མེད་དེ།  མེ་ ོབས་ ན་ ིས་ བ་པར་ནོན་པའི་ ིར་ཞེས་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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དང་།  དེ་བོན་ཅན།  བ་མོའི་རེག་པ་མེད་དེ།  གས་ ར་བཞིན།  ཡང་ཙན་དན་ ི་མེ་ ོབས་

ཆེན་པོས་ བ་པར་ནོན་པའི་ད ས་ ི་ས་ ོགས་འདི་ན་བོན་ཅན།  ང་རེག་ ོབས་ཆེན་མེད་དེ།  

ཙན་དན་ ི་མེས་ བ་པར་ནོན་པའི་ ིར།  ཞེས་ ་བ་དང་།  མཐོང་ལམ་ ེས་མ་ཐག་པའི་

འཕགས་པ་བོན་ཅན།  ོད་ལ་བདག་འཛན་མེད་དེ།  བདག་མེད་ གོས་པའི་ཤསེ་རབ་ ་ིངོ་བོ་

ེས་པའི་ ིར།  ཞེས་པ་དང་།  ིང་ ེ་ཆེན་པོ་ ད་ལ་དངོས་ ་ ན་བཞིན་པའི་སེམས་དཔའ་

བོན་ཅན།  ོད་ལ་ཞེ་ ང་མངོན་འ ར་བ་མེད་དེ།  ིང་ ེ་ཆེན་པོ་ ད་ ན་ཡིན་པའི་ ིར།  

ཞེས་པ་དང་།  ས་ ོགས་འདི་ན་བོན་ཅན།  ན་པ་མེད་དེ།  ང་བ་ཉེ་བར་གནས་པའི་ ིར།  

ཞེས་ ་བ་ ་ འོ།  །གཏན་ཚགས་ཡང་དག་བཤད་ཟིན་ཏོ།  ། 
གཏན་ཚགས་ཡང་དག་གི་མི་མ ན་ ོགས་གཏན་ཚགས་ ར་ ང་ལ་ཡང་ག མ་ ེ།  

ོད་གཞི་ལ་མ་ བ་པ་དང་།  ོག་པ་མ་ངེས་དང་།  ེས་འ ོ་ ིན་ཅི་ལོག་ ་ངེས་པའོ།  །དང་

པོ་ནི།  ་མི་ ག་པར་ བ་པ་ལ་མིག་ཤེས་ ི་བ ང་ ་ གས་ ་བཀོད་པ་ ་ ་ ེ།  གས་ ་

བཀོད་ ་ ོད་གཞི་ལ་མ་ བ་པའི་ ིར།  ོག་ལ་མ་ངེས་པ་ནི།  ་མི་ ག་པས་ བ་ལ་ཤེས་ ་

གས་ ་བཀོད་པ་ ་ ་ ེ།  གས་ ་བཀོད་པའི་ཤེས་ ་མི་མ ན་ ོགས་ ག་པ་ལ་ གས་པས་ 
མི་མ ན་ ོགས་ ོག་པར་མ་ བ་པའི་ ིར།  ེས་འ ོ་ ིན་ཅི་ལོག་ ་ངེས་པ་ནི།  ་ ག་པར་

བ་ལ་ ས་པ་ གས་ ་བཀོད་པ་ ་ ་ ེ།  ས་པ་དང་ ག་པ་འགལ་པའི་ ིར་དང་།  ས་

པས་མི་མ ན་ ོགས་མི་ ག་པ་ལ་ བ་ཅིང་མ ན་ ོགས་ ག་པ་ལ་མེད་པའི་ ིར།  ོ་ ོན་

ཅན་ ི་ གས་ནི།  གས་ ི་ངོ་བོ་ལ་ཐེ་ཚམ་ཟ་བའི་ ོན་ཅན་ནི།  ངས་པའམ་ ་བ་ཡིན་མིན་

ཐེ་ཚམ་ཟ་བཞིན་ །  ལ་འདི་ན་བོན་ཅན།  མེ་ཡོད་དེ།  ་བ་ཡོད་པའི་ ིར།  ཞེས་པ་ ་ འོ།  ། 
གཞི་ གས་འ ེལ་བ་ལ་ཐེ་ཚམ་ཟ་བའི་ ོན་ཅན་ནི།  ་ འི་ ་གང་ན་ ག  ཐེ་ཚམ་ཟ་བཞིན་

༑  རི་ ལ་ད ས་མའི་འདི་ན་བོན་ཅན།  ་ ་ཡོད་དེ།  ་ ས་ ་ ོག་པའི་ ིར།  ཞེས་པ་ ་

འོ།  ། ེས་འ ོ་ལ་ཐེ་ཚམ་ཟ་བ་ནི།  ེས་ ་ཕ་རོལ་པོ་འདི་བོན་ཅན།  འ ོ་ མ་པའི་ ོ་ཡོད་དེ།  

ངག་ནས་འ ོའོ་ཞེས་ ་བའི་ ིར།  ཞེས་པ་ ་ འོ།  ། ོག་པ་ལ་ཐེ་ཚམ་ཟ་བ་ནི།  དེ་བོན་ཅན།  

འ ོ་ མ་པ་མེད་དེ།  ངག་ནས་འ ོ་མི་ ་བའི་ ིར།  ཞེས་པ་ ་ འོ།  །གཞན་ཡང་མདོར་ན་

ཚད་མས་གཞལ་བར་ ་བ་ལ་ མ་པ་ག མ་ ེ།  གཞལ་ ་མངོན་ ར་དང་།  གཞལ་ ་ ང་ཟད་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ོག་ ར་དང་།  གཞལ་ ་ཤིན་ ་ ོག་ ར་རོ།  །འཇལ་ ེད་ ི་ཚད་མ་ལ་ཡང་ མ་པ་ག མ་ ེ།  

མངོན་ མ་ཚད་མ་དང་།  ེས་དཔག་ཚད་མ་དང་།  ང་ཚད་མའོ།  །དེ་ཡང་མངོན་ མ་ཚད་

མས་ནི་གཞལ་ ་མངོན་ ར་ ོགས་ལ།  ེས་དཔག་ཚད་མས་ནི་གཞལ་ ་ ང་ཟད་ ོག་ ར་

ོགས་ཏེ།  ང་ཚད་མས་ནི་གཞལ་ ་ཤིན་ ་ ོག་ ར་ ོགས་པར་འ ར་རོ།  ། གས་ཡང་དག་

ནི་གཞལ་ ་ ོག་འ ར་ ོགས་པའི་ འོ།  ། ང་ མ་དག་ནི་གཞལ་ ་ཤིན་ ་ ོག་འ ར་ ོགས་

པའི་ འོ།  ། 
ིའི་དོན་བཤད་ཟིན་ནས།  ག ང་གི་དོན་བ ན་པ་ནི།  དང་པོ་ ེ་ ག་པས་ ག་པའི་

ས་ད ་ ་འདོད་པ་དང་།  ངས་ཅན་པས་ ག་ ས་ཉི་ ་ ་ ་ ་འདོད་པ་དང་།  ང་ ོང་

གོས་མེད་པས་ཚག་གི་དོན་བ ་ ག་ ག་པར་འདོད་པ་དང་།  ོས་མཁན་ ིས་ འི་དོན་ཡང་

དག་པར་ཏེ་དབང་ ག་ ག་པར་འདོད་པ་དང་།  ་ ས་ ིས་དབང་ ག་ ག་པའི་ ས་ ་

བ་པར་འདོད་པ་དང་།  གང་ཟག་བདེན་ ོན་ ིས་གང་ཟག་ ག་པར་འདོད་པ་དང་།  ་

ཚགས་ བས་ ོན་པས་རིག་ ེད་ ི་ ་ ག་པར་འདོད་པ་དང་།  བདག་ཉིད་ཆེ་བ ན་ ིས་

བདག་ ག་པར་འདོད་པ་དང་།  བ ོད་མེད་གསང་བ་པས་སེམས་ ི་རང་བཞིན་ ག་པར་

འདོད་པ་ ེ།  དེ་དག་ནི་ ག་ ་ ེ་ད འོ།  །ཡང་ ེས་འ ག་པས་བོན་བཀའ་དང་སངས་ ས་

མེད་པར་འདོད་པ།  ན་ཆེན་པས་ལས་ ་འ ས་མེད་པར་འདོད་པ།  ལ་ཆེན་པས་ཚ་ ་ ི་

མེད་པར་འདོད་པ་ ེ།  དེ་དག་ནི་ཆད་ ་ ེ་ག མ་མོ།  །དེ་དག་འགོག་པ་ལ།  དང་པོ་ ག་ ་

འགོག་པ་ནི།  ི་རོལ་བ་ ག་པར་ ་བ་ ོད་ མས་ ི་འདོད་པའི་ ག་པའི་རང་བཞིན་དེ་དངོས་ 
པོའི་བོན་ ་ཡོད་དམ་མེད།  ཅེས་འ ིའོ།  །ལན་ ་དངོས་པོའི་བོན་ ་མེད་དོ་ཞེ་ན།  ོགས་ ་

མ་བཀོད་པའི་ བས་ ་ཅི་བཤད་པ་རང་གི་འདོད་པའི་ ག་པ་དེ་བོན་ཅན།  ཡང་དག་པར་

བ་པའི་ ག་པར་མེད་དེ།  དངོས་པོའི་བོན་ ་མ་ བ་པའི་ ིར།  དཔེར་ན་ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་

བཞིན་ནོ།  །བོན་ཅན་ལ་ གས་པའི་བོན་ཅན་དང་།  བཏགས་པའི་བོན་ཅན་གཉིས་ལས་འདིར་

ནི་བཏགས་པའི་བོན་ཅན་ཏེ།  ་ ེགས་པ་རང་གི་ཁས་ ངས་པ་ ོད་གཞིར་བཞག་པའི་ ིར།  

གས་ ང་ཕ་རོལ་པོ་རང་ཉིད་ ིས་ཁས་ ངས་པའོ།  །འདོད་ ང་རང་ཉིད་ ིས་མི་ ས་ཏེ།  

རང་གིས་ཡང་དག་པར་ བ་པའི་ ག་པའི་དངོས་པོར་འདོད་པ་དང་འགལ་བའོ།  ། གས་དང་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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གསལ་བའི་ ོག་ ོགས་ཁས་ ངས་པའི་ ིར་ན།  གས་དང་གསལ་བ་ལ་ལེན་མི་ཐེབ་པས།  བ་ 
པ་ལ་ལེན་འདེབས་ ལ་ནི།  དངོས་པོར་མེད་ ང་ ག་པར་ཡོད་ན་ཅི་ ོ་ ེ་ བ་པ་མ་ བ་པོ་ཞེ་

ན༑  འོ་ན་ནི་ ོགས་ ་ཁོང་ ་ ད་པའི་ཚག་གོ  །དངོས་པོར་མ་ བ་པའི་ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་

ང་ཡོད་པར་འ ར་རོ་ཞེས་ འོ།  །གལ་ཏེ་ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་དངོས་པོར་མེད་ ང་ཡོད་པར་

འ ར་ཞེ་ན།  འོ་ན་ ོད་འདོད་པའི་ ག་པ་དེ་དག་ ང་དོན་དམ་པར་ཡོད་པར་མི་འ ར་ཏེ།  

དངོས་པོར་མེད་པའི་ ིར།  དངོས་པོར་མེད་ ང་ཡོད་དོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་དང་

མ ངས་བཞིན་ ་ ེད་འདོད་པའི་ཡང་དག་པའི་ ག་དངོས་པོ་ཡོད་ལ།  ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་

དངོས་པོར་མེད་པའི་གཏན་ཚགས་ ི་ ད་པར་ ོས་ཤིག  ཡང་དག་པར་ཡོད་མེད་ ི་ ད་པར་

ང་མི་ ེད་དེ།  དངོས་པོར་མེད་པར་མ ངས་པའི་ ིར་རོ།  །གཏན་ཚགས་ཕ་རོལ་པོས་ཁས་

ངས་ཏེ།  གཉིས་ཀ་དངོས་པོར་མེད་པར་ཁས་ ངས་པའི་ ིར་ཏེ།  དངོས་པོའི་བོན་ ་མེད་དོ་

ཞེས་ཁས་ ངས་པའི་ ིར་རོ།  ། 
འདི་དག་ནི་མཐའ་ད ད་པ་ཙམ་མོ་ཞེས་འདོད་པ་བ ན་པ་ནི།  ག་པའི་ ས་ད ་

དང་བདག་དང་གཙ་བོ་སོགས་ ི་ ག་པ་དེ་ མས་དངོས་པོའི་བོན་ ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་

དངོས་པོའི་བོན་ ི་གོ་བ་དོན་ ེད་ ས་པ་མིན་ནམ།  ཞེས་འ ི་བར་ འོ།  །དེ་ཡང་དོན་ནི་

འ ས་ ་ཡིན་ལ།  ེད་པ་ནི་བ ེད་པའོ།  ། ས་པ་ནི་ ེད་ ས་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་པས།  དངོས་

པོའི་བོན་ ི་གོ་བ་དོན་ ེད་ ས་པ་ཡིན་ནམ་ ེ་ཡང་ན་མིན་པར་འདོད་དགོས་ལ།  དང་པོ་ ར་

འདོད་པ་ཡིན་ན་ནི།  དོན་ ེད་ ས་པ་ལ་ ་འ ས་རིམ་ ིས་བ ེད་པ་དང་།  དངོས་འ ས་

གཅིག་ཅར་ ིས་བ ེད་པས་ བ་ ེ།  འ ས་ ་བ ེད་ ལ་ནི་གཉིས་པོ་དེ་ལས་མ་འདས་པའི་

ིར།  འདིས་ནི་ ེས་འ ོ་བ ན་ཏོ།  །བདག་དང་གཙ་བོ་སོགས་ ི་ ག་པ་ མས་བོན་ཅན།  

རིམ་དང་གཅིག་ཆར་ ིས་དོན་ ེད་ ས་པར་ཐལ།  དོན་ ེད་ ས་པའི་ ིར།  ཞེས་པའོ།  །གཉིས་

པ་ ར་ན།  གལ་ཏེ་དོན་ ེད་ ས་པར་འདོད་མོད་ ི།  རིམ་དང་གཅིག་ཆར་ ི་དོན་ ེད་ ས་

པར་མི་འདོད་དོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་དོན་ ེད་ ས་པ་ ོག་པར་ཐལ།  རིམ་དང་གཅིག་ཅར་དོན་ ེད་

ས་པ་ ོག་པའི་ ིར་རོ།  །འདོད་ན།  དངོས་པོའི་བོན་ ོག་པར་ཐལ།  དོན་ ེད་ ས་པ་ ོག་

པའི་ ིར།  འདོད་ན།  རང་བཞིན་ ིས་ བ་པའི་ ག་པ་ ོག་པར་ཐལ།  དངོས་པོའི་བོན་དེ་ ོག་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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པའི་ ིར།  དེ་ལ་ བ་པ་ཡོད་དེ།  བ་ ེད་དངོས་པོའི་བོན་ ོག་ན་ བ་ ་རང་བཞིན་ ིས་ བ་

པའི་ ག་པ་མི་ ོག་པའི་ཐབས་མེད་པའི་ ིར་ཏེ།  དཔེར་ན་ཤིང་མེད་ ི་ས་ ོགས་འདིར་ཤིང་

ཙམ་མི་ ོག་པའི་ཐབས་མེད་པ་བཞིན་ནོ།  །འདིས་ནི་ བ་མེད་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚགས་

བ ན་ཏེ།  ས་ ོགས་འདི་ན་བོན་ཅན།  ཤ་པ་མེད་དེ།  ཤིང་མེད་པའི་ ིར།  ཞེས་པ་ ་ ་ ེ།  

འདི་ནི་ བ་ ེད་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚགས་ཡིན་ཏེ།  བ་ ེད་ཤིང་བཀག་པའི་གཏན་

ཚགས་བཀོད་ནས།  ོད་གཞི་ལ་ བ་ ་ཤིང་གི་ ེ་ ག་ཤ་པ་འགོག་པ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ།  །དོན་

ེད་ ས་པ་ ོག་ན་དངོས་པོ་ ོག་པས་སོ།  །དེས་ན་ ེད་ ི་ཁས་ ངས་པའི་ ག་པ་དེ་བོན་ཅན།  

ཡང་དག་པའི་དངོས་པོར་མེད་པར་ཐལ།  དོན་ ེད་ ས་པ་མཐའ་དག་གིས་ ོངས་པའི་ ིར།  

དཔེར་ན་རི་བོང་གི་ ་བཞིན་ནོ།  །འདིར་ནི་རང་ ད་ ི་གཏན་ཚགས་བ ན་ནས།  གལ་ཏེ་ 
རང་ ད་ ི་གཏན་ཚགས་ལ་ ོད་གཞི་ ོལ་པ་གཉིས་ཀ་ལ་ཚད་མས་ བ་དགོས་པ་ཡིན་ནམ་ཞེ་

ན༑  བ་པའི་གཏན་ཚགས་ལ་ ོད་གཞི་གཉིས་ཀ་ལ་ཚད་མས་ བ་དགོས་པ་ཡིན་ ི།  དགག་

གས་ལ་ དོ་གཞི་ ོལ་བ་གཉིས་ཀ་ལ་ཚད་མས་ བ་མི་དགོས་པས་འདིར་དགག་ གས་ ི་དབང་ 
་ ས་ནས་ ོད་གཞི་ ོལ་བ་གཉིས་ཀ་ལ་མ་ བ་ ང་ ོན་མེད་དོ།  །མ ན་དཔེ་ཡང་ ོལ་བ་

གཉིས་ཀས་དངོས་པོར་མ་ བ་པར་ ོགས་པས་ན།  དཔེ་མི་འཐད་པའི་ངེས་པ་མེད་དོ།  ། ོད་

གཞི་ལ་དོན་ ེད་ ས་པ་མཐའ་དག་གིས་ ོང་པའི་ ིར།  ཞེས་པའི་གཏན་ཚགས་མ་ བ་ཅེ་ན།  

ག་པ་མཐའ་གཅོད་ ི་རིག་པ་ཉིད་ ིས་ བ་པར་ ་ ེ།  འོ་ན་ ེད་ ིས་རང་བཞིན་ ིས་ བ་

པར་ཁས་ ངས་པའི་ ག་པ་དེ་ མས་ ིས་རིམ་ ིས་དོན་ ེད་དམ།  གཅིག་ཅར་ ིས་དོན་ ེད་

ཅེས་བ གས་སོ།  །དེ་ལ་རིམ་ ིས་དོན་ ེད་དོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་ ས་པ་རིམ་ཅན་ ་བ ེད་ནས་

འ ས་ ་རིམ་ཅན་ ་བ ེད་པར་ཐལ།  རིམ་ ིས་དོན་ ེད་པའི་ ིར།  འདོད་ན།  ག་པའི་

མཚན་ཉིད་ཉམས་ཤིང་མི་ ག་པར་འ ར་བ་ཐལ།  ས་པ་ ད་ཅིག་རེ་རེ་བཞིན་ ་ཡོངས་ ་

མི་འ ་བར་འ ར་ནས་རིམ་ ིས་དོན་ ེད་པའི་ ིར།  དཔེར་ན་ས་བོན་ ིས་ ་ ་བ ེད་པ་ན་

ས་པ་གོང་ནས་གོང་ ་ ད་པར་ ་ཡོངས་ ་འ ར་བ་ལ་ ོས་ནས་ ་ ་བ ེད་དགོས་པ་

བཞིན་ནོ།  །གཞན་ཡང་རིམ་ ིས་དོན་ ེད་པའི་དོན་ནི།  འ ས་ ་རིམ་ཅན་ ་བ ེད་པ་ཡིན་

པས།  འ ས་ ་ ་མ་བ ེད་པའི་ ས་ །  ི་མ་ ི་མ་ མས་ ང་བ ེད་ན་ནི།  འ ས་ ་ ་ ི་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ཐམས་ཅད་ ས་གཅིག་ ་བ ེད་པས།  རིམ་ ིས་དོན་ ེད་པར་འདོད་པ་ཉམས་སོ།  །གལ་ཏེ་

འ ས་ ་ ་མ་བ ེད་པའི་ ས་ ་ ི་མ་ མས་མི་བ ེད་ན།  འོ་ན་ ི་མ་བ ེད་པའི་ཚ་ ་མ་

བ ེད་པའི་ ས་པ་གཞན(གོང་ ་མཆན) ་འ ར་རམ་མི་འ ར།  མི་འ ར་ན་ ིས་ ང་འ ས་ ་

བ ེད་མི་ ས་པར་ཐལ།  ར་བ ེད་ ས་པ་ལ་ ས་པ་གཞན(གོང་ ་མཆན) ་མེད་པའི་ ིར་

རོ༑  ༑གལ་ཏེ་ ར་ལས་ ས་པ་གཞན(གོང་ ་མཆན) ་འ ར་ན།  ག་པ་ཡིན་པ་ཉམས་སོ།  ། ར་

ི་ ི་བ་གཉིས་པ་ ར།  གཅིག་ཆར་ ་དོན་ ེད་དོ་ཞེ་ན།  གཅགི་ཆར་ ་དོན་ དེ་པའ་ིདོན་ན།ི  

འ ས་ ་ཐམས་ཅད་ ས་གཅིག་ ་བ ེད་པ་ཡིན་པས།  ་ ང་གི་ ས་ ་ ད་པོར་སོང་བར་

ཐལ་བའམ།  ས་བོན་ ི་ ས་ ་ ་ ་ཡོད་པར་ཐལ་བ་དང་།  ་ འི་ ས་ ་འ ས་ ་ལོ་ཐོག་

ཡོད་པར་ཐལ་བར་འ ར་ལ།  ཡང་ན་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ེ་བའི་ཚ་ཐམས་ཅད་ ས་

གཅིག་ཆར་ ་ ེ་བའམ།  འཆི་བའི་ཚ་ན་ཡང་ཐམས་ཅད་ ས་གཅིག་ཅར་ ་འཆི་བར་ཐལ་བར་

འ ར་ཏེ།  ས་གཅིག་ཆར་ ་དོན་ ེད་ ས་པའི་ ིར།  གལ་ཏེ་དོན་ ེད་ ས་པས་ ོང་ཡང་།  

ག་པའི་དངོས་པོར་ཡོད་ན་ཅི་ ོ་ ེ་ བ་པ་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་ནི་དོན་ ེད་ ས་པས་ ོང་

པའི་རི་བོང་གི་ ་ཡང་ཡོད་ཅེས་ འོ།  །དེར་མ་ཟད་ ེད་ ིས་ཡང་དག་པར་འདོད་པ་དེ་ནི།  

དོན་ ེད་ ས་པས་ ོང་པའི་ ིར་ཏེ།  རིམ་དང་གཅིག་ཆར་ ིས་དོན་ ེད་ ས་པས་ ོང་པའི་

ིར་རོ།  །དེས་ན་དངོས་པོར་མེད་དེ།  དོན་ ེད་ ས་པས་ ོང་པའི་ ིར་རོ།  ། ོགས་ ་མ་ན་རེ།  

རིམ་ ིས་དོན་ ེད་ ས་པས་ ོང་པའི་ ིར་ ་བའི་གཏན་ཚགས་མ་ བ་ ེ།  ཁས་ལེན་པ་ནི།  

ཡང་དག་པའི་དངོས་པོར་མེད་པར་ཐལ།  དོན་ ེད་ ས་པས་ ོང་པའི་ ིར།  ཞེས་པའི་རིག་པ་

འདིས་ ག་པ་དེ་ མས་ཡང་དག་པའི་དངོས་པོར་འདོད་པ་ལ་གནོད་པས་ན།  དེས་ན་ ར་ ི་

་བའི་ཁས་ ངས་ ་མ་ཡང་དག་པའི་དངོས་པོར་ཡོད་ཅེས་ ་བའི་གཏན་ཚགས་མ་ བ་བོ།  ། 
གལ་ཏེ་རང་བཞིན་ ག་པ་དེས་གནས་ བས་མི་ ག་པ་ལ་རིམ་ ིས་དོན་ ེད་པར་འདོད་དོ།  ། 
ཇི་ ར་དོན་ ེད་ཅེ་ན།  འཇིམ་པའི་རང་བཞིན་ ག་པ་དེས་གནས་ བས་ ་ མ་པའི་ད ིབས་

ལ་ཕན་གདགས་པ་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན།  ག་པས་མི་ ག་པ་ལ་ཕན་པ་ལ་ཕན་གདགས་པ་དེ་ ར་

འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏེ།  འདི་ ར་འཇིམ་པའི་རང་བཞིན་ ག་པ་དེ་དང་།  གནས་ བས་ མ་པའི་

རང་བཞིན་མི་ ག་པ་གཉིས་གཅིག་གམ་ཐ་དད་ཅེས་བ ག་གོ  །གལ་ཏེ་གཅིག་གོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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རང་བཞིན་ ག་པ་བཞིན་ ་གནས་ བས་ ང་ ག་པར་ཐལ་བར་འ ར་ཏེ།  རང་བཞིན་དང་

གནས་ བས་གཅིག་ཡིན་པའི་ ིར།  ཡང་ན་གནས་ བས་མི་ ག་པ་བཞིན་ ་རང་བཞིན་ཡང་

མི་ ག་པར་འ ར་ཏེ།  དེ་གཉིས་གཅིག་ཡིན་པའི་ ིར་རོ།  །གལ་ཏེ་ཀ་བ་དང་ མ་པ་བཞིན་ ་

དོན་ཐ་དད་དོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་རང་བཞིན་ ག་པ་དེས་གནས་ བས་མི་ ག་པ་ལ་དོན་ ེད་མི་

བ བ་པར་འ ར་ཏེ།  ག་པ་ནི་འ ས་ ་བ ེད་པ་ལས་འ ེལ་མེད་དོན་གཞན་ཡིན་པའི་ ིར་

རོ༑  ༑འདི་ནི་གཅིག་དང་ཐ་དད་གཉིས་ ིས་བ གས་པ་འགོག་པ་གཅིག་དང་ ་ ལ་ ི་རིག་

པའོ།  །གལ་ཏེ་ ག་པ་ནི་མི་ ག་པ་ལས་དོན་ཐ་དད་ ང་ ག་པས་དོན་ ེད་བ བ་ན་ཅི་ ོ་ ེ།  

བ་པ་མ་ངེས་སོ་ཞེ་ན།  ་ ག་པ་ལས་འ ས་ ་མི་ ག་པ་ ེ་ན།  འོ་ན་ ་ལས་ ང་ ང་པོ་ཆེ་

ེ་བར་ཐལ་བར་འ ར་རོ།  །གལ་ཏེ་ ་ལས་ ང་པོ་ཆེ་མི་ ེ་བར་ཐལ།  ང་པོ་ལས་ ་ ེ་བར་

མ་འ ར་པའི་ ིར།  ཞེ་ན།  འོ་ན་ ག་པས་ ང་མི་ ག་པ་མི་ ེད་པར་ཐལ།  རང་བཞིན་ ག་

པ་ལས་གནས་ བས་མི་ ག་པ་ ེ་བར་མི་འ ར་པའི་ ིར།  ཡང་ན།  ་ ེགས་པ་ ོད་ ིས་

འདོད་པའི་བདག་དང་གཙ་བོ་ལས་སོགས་པའི་ ག་པའི་ ས་ ་འདོད་པ་དེ་བོན་ཅན།  ཡང་

དག་པར་ ས་ ་ བ་པར་འདོད་པ་མི་འཐད་དེ།  དེ་ལ་ བ་ ེད་མེད་ལ་གནོན་ ེད་ཡོད་པའི་

ིར་རོ།  །གལ་ཏེ་ བ་ ེད་མེད་པའི་གཏན་ཚགས་མ་ བ་ ེ།  བ་ ེད་ཡོད་པར་འདོད་དོ།  ། 
ཞེ་ན།  འོ་ན་ནི་ཚད་མ་ག མ་ལས་གཞལ་ ་མངོན་ ར་འཇལ་བ་མངོན་ མ་ ིས་འ བ་བམ།  

ོག་ ར་འཇལ་བ་ ེས་ ་དཔག་པས་འ བ་བམ།  ཤིན་ ་ ོག་ ར་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་

ང་གིས་འ བ་ཅེས་བ ག་གོ  །གལ་ཏེ་མངོན་ མ་ ིས་འ བ་བོ་ཞེ་ན།  མངོན་ མ་ནི་སོ་སོ་

ེ་བོའི་མངོན་ མ་དང་།  འཕགས་པའི་མངོན་ མ་གཉིས་ ་ངེས་པ་ལས།  ར་རོལ་མཐོང་

བའི་སོ་ ེའི་མངོན་ མ་ ིས་འ བ་བམ།  ཕ་རོལ་མཐོང་བའི་འཕགས་པའི་མངོན་ མ་ ིས་

འ བ་ཅེས་བ ག་གོ  །གལ་ཏེ་ ར་རོལ་མཐོང་བའི་སོ་ ེའི་མངོན་ མ་ ིས་འ བ་བོ་ཞེ་ན།  

ར་རོལ་མཐོང་བའི་མངོན་ མ་ ིས་དེ་མི་འ བ་པར་ཐལ།  ར་རོལ་མཐོང་བའི་མངོན་ མ་

ིས་དེ་ བ་ན་ ར་རོལ་མཐོང་བས་ཉམས་ ་ ོང་བའི་ ལ་ ིས་རིག་དགོས་པ་ལ།  རང་བཞིན་

ག་པ་དེ་ ར་རོལ་མཐོང་བས་ཉམས་ ་མ་ ོང་བའི་ ིར་རོ།  །དེ་ཅིའི་ ིར་ཞེས་ཉམས་ ་ ོང་

བ་མིན་ཞེ་ན།  ོད་ ིས་རང་བཞིན་ ག་པ་དེ།  དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ ི་དོན་ ་འདོད་པ་གང་ཞིག  སོ་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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སོ་ ེ་བོས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མངོན་ མ་ ིས་མ་མཐོང་བའི་ ིར་རོ།  །གལ་ཏེ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མངོན་

མ་ ་མཐོང་ཞེ་ན།  འོ་ན་སོ་སོ་ ེ་བོས་བདེན་པ་མངོན་ མ་ ་མཐོང་པར་ཐལ།  དེས་དེ་ཁོ་ན་

ཉིད་མངོན་ མ་ ་མཐོང་བའི་ ིར།  འདོད་ན།  དེས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མཐོང་བར་འདོད་པ་མངོན་

མ་ ིས་གསལ་ལོ།  །ཇི་ ར་ན།  དེས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མ་མཐོང་བ་མངོན་ མ་ ིས་ བ་པའི་ ིར་

ན༑  མཐོང་བར་འདོད་པ་མངོན་ མ་ ིས་བཀག་གོ  །ཞེས་པའི་དོན་ནོ།  །ཡང་ན་སོ་སོ་ ེ་བོ་

ལམ་ལ་འབད་པ་མེད་པར་ཡང་ ོལ་བར་ཐལ་བར་འ ར་རོ།  །དེ་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།  ལམ་མ་ ོམ་

པའི་སོ་སོ་ ེ་བོ་ཐ་མལ་པས་ ང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མངོན་ མ་ ིས་མཐོང་བའི་ ིར་རོ།  ། 
   ཡང་གལ་ཏེ་གཞལ་ ་མངོན་ ར་རིག་པའི་ གས་ལས།  མངོན་འ ར་བ་མངོན་ མ་

ིས་ གས་ལས་ བ་བོ་ཞེ་ན་ ་ ེགས་པ་ ེད་རང་གི་ ག་པའི་རང་བཞིན་འཛན་ ེད་ ི་ཤེས་

པ་འ ལ་བ་དེས།  དངོས་པོ་མི་ ག་པ་ལས་ ོག་པའི་ ག་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་ཡོད་པར་སེམས་

པ་དེ་ནི་ཚད་མ་མིན་ ི་ཡིད་ ེད་ ི་ཤེས་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ།  དེས་ཡང་དག་པའི་དངོས་

པོ་མི་འ བ་པའི་ ིར་རོ།  །གལ་ཏེ་ཕ་རོལ་མཐོང་བའི་མངོན་ མ་ ིས་ བ་བོ་ཞེ་ན།  ཕ་རོལ་

མཐོང་བའི་མངོན་ མ་ ིས་དེ་མི་འ བ་པར་ཐལ།  ཕ་རོལ་མཐོང་བའི་མངོན་ མ་ ིས་དེ་ བ་

དང་མི་ བ་ ོད་ ིས་མི་ཤེས་པའི་ ིར་རོ།  །རེ་ཞིག་ ོལ་བ་རང་གི་ བ་མཐའ་རང་གི་ཚད་མས་

བ་ནས་འཇོག་པ་ནི་ ོལ་བ་ མས་ ི་ ི་ གས་ཡིན་ལ།  ོད་ ིས་འདོད་པའི་ཡང་དག་པའི་

ག་པའི་དངོས་པོ་དེ་ནི་རང་གི་ཚད་མས་མ་ བ་ ེ།  ར་རོལ་མཐོང་བའི་མངོན་ མ་མ་ བ་

པར་བ ན་ཟིན་པའི་ ིར་རོ།  །ཕ་རོལ་མཐོང་བའི་མངོན་ མ་ ོད་ ི་མངོན་ མ་དེས་ ང་མི་

འ བ་ ེ།  ད་ ་ ལ་འ ོར་མངོན་ མ་ ི་ཤེས་པ་ ོད་ ི་ ད་ལ་མ་ ེས་པའི་ ིར།  སོ་སོ་ ེ་བོ་

ན་ ི་ ལ་འ ོར་མངོན་ མ་ ིས་ ང་མ་ བ་ ེ།  སོ་སོ་ ེ་བོ་ ན་ལ་ ལ་འ ོར་མངོན་ མ་

མ་ ེས་པའི་ ིར་རོ།  །གཏན་ཚགས་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་སེམས་ཅན་ ན་ལ་མཐོང་ལམ་ ེས་

པར་འ ར་ཏེ།  སོ་ ེ་ ན་ལ་ ལ་འ ོར་མངོན་ མ་ ེས་པའི་ ིར་ཏེ།  གཏན་ཚགས་མ་ བ་པ་

དེའི་ ིར།  དེས་ན་སོ་སོ་ ེ་བོའི་ ད་ ི་ ལ་འ ོར་མངོན་ མ་དེས་ ོད་ ི་ཡང་དག་པའི་ ག་

པའི་དངོས་པོ་དེ་འ བ་ ་མི་བ བ་ ེ།  སོ་སོ་ ེ་བོའི་ ད་ལ་ ལ་འ ོར་མངོན་ མ་མ་ ེས་

པའི་ ིར་རོ།  །དཔེར་ན་རི་བོང་གི་ ་མེད་པས་དེས་ ག་པ་མི་ ིད་པ་བཞིན་ནོ།  །གལ་ཏེ་སོ་སོ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ེ་བོའི་ ད་ལ་འཕགས་པའི་མངོན་ མ་མེད་པས་དེས་མི་འ བ་ ང་།  འཕགས་པའི་ ལ་

འ ོར་མངོན་ མ་ ིས་འ བ་བོ་ཞེ་ན།  འཕགས་པའི་ ལ་འ ོར་མངོན་ མ་ ེད་ ི་ཚད་མས་

འ བ་བམ་མི་འ བ་གལ་ཏེ་འ བ་བོ་ཞེ་ན།  ོད་ ིས་ ག་པའི་རང་བཞིན་འཇལ་བའི་ ལ་

འ ོར་ བ་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ།  དེ་ལ་ བ་ ེད་མེད་པའི་ ིར་རོ།  །ཚད་མས་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན།  

ལ་འ ོར་མངོན་ མ་དེ་རང་གི་ཚད་མས་མ་ བ་ན།  རང་གི་དམ་བཅའ་ བ་ ེད་ ་འཛན་

པ་མི་རིགས་སོ།  །གལ་ཏེ་ ་ ེགས་པ་རང་གིས་འདོད་པའི་རང་བཞིན་ ག་པ་དེ།  ེས་ ་

དཔག་པས་འ བ་བོ་ཞེ་ན།  ེས་ ་དཔག་པ་དེས་ ང་དེ་མ་ བ་ ེ།  རང་བཞིན་ ག་པ་དེ་

བ་ ེད་ ི་ གས་ཡང་དག་མེད་པའི་ ིར་རོ།  ། བ་པ་ཡོད་དེ།  ེས་དཔག་དེ་ནི་ གས་ ད་

པར་བ ེན་ནས་ ེ་བ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ།  ། གས་ཞེས་ ོན་པ་ནི།  ིར་ གས་ལ་བ ེན་དགོས་

པར་བ ན་ཏོ།  ། ད་པར་ཅན་ཞེས་ ོན་པ་ནི།  ེས་དཔག་ནི་ གས་ཡང་དག་ལ་བ ེན་ནས་ ེ་

དགོས་པར་བ ན་ཏོ།  །གཏན་ཚགས་ ར་ ང་ཡང་།  གས་ཙམ་ཞིག་ཡིན་མོད་ ིས་ ལ་

ག མ་ཚང་བའི་ གས་མིན་པས་ གས་ ད་པར་ཅན་མིན་ནོ།  ། གས་ ད་པར་ཅན་ཞེས་ ོས་

པའི་དོན་ནི།  ོད་གཞི་ལ་ བ་པ་དང་།  མ ན་ ོགས་ལ་ ེས་ ་འ ོ་བ་དང་།  མི་མ ན་

ོགས་ལ་ ོག་པ་ག མ་ཚང་བའོ།  ། ོད་ ི་རང་བཞིན་ ག་པ་དེ་ ེས་དཔག་གིས་མི་འ བ་ ེ།  

ོད་ ི་རང་བཞིན་ ག་པ་ལ་ ད་པར་ག མ་ ན་ ི་ གས་མི་ ང་བའི་ ིར།  བ་པ་ཡོད་དེ།  

གས་ཙམ་ཞིག་ཡིན་མོད་ ིས་ ལ་ག མ་ཚང་བའི་ གས་མིན་པས་ གས་ ད་པར་ཅན་མིན་

ནོ༑  ༑ གས་ ད་པར་ཅན་ཞེས་ ོས་པའི་དོན་ནི།  ོད་གཞི་ལ་ བ་པ་དང་།  མ ན་ ོགས་ལ་

ེས་ ་འ ོ་བ་དང་།  མི་མ ན་ ོགས་ལ་ ོག་པ་ག མ་ཚང་བའོ།  ། ོད་ ི་རང་བཞིན་ ག་པ་

དེ་ ེས་དཔག་གིས་མི་འ བ་ ེ།  ོད་ ི་རང་བཞིན་ ག་པ་ལ་ ད་པར་ག མ་ ན་ ི་ གས་

མི་ ང་བའི་ ིར།  བ་པ་ཡོད་དེ།  གས་ ད་པར་ཅན་མེད་ན་ ེས་དཔག་གི་གཞལ་ ་གཞལ་

་མི་བ བ་པའི་ ིར་ཏེ།  ེས་དཔག་དེ་ནི་ གས་ ད་པར་ཅན་ མ་ ན་ལ་བ ེན་ནས་ ེ་བ་

ཡིན་པའི་ ིར།  གས་ ད་པར་ཅན་ཞེས་ ོས་པ་ནི།  ེས་དཔག་དེ་ གས་ ད་པར་ མ་ ན་

དགོས་པར་བ ན་པས།  འགལ་བ་དང་མ་ངེས་པ་དང་མ་ བ་པའི་གཏན་ཚགས་ནི་ ེས་དཔག་

གི་ ེན་མེད་པར་ གས་ལས་བ ན་ཏོ།  ། གས་ཡོད་དེ།  བདག་ ག་པ་སོགས་ཡོད་པའི་ གས་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ནི་གནས་ བས་ ིད་ ག་དང་ལེགས་ཉེས་དང་འ ས་ ་མི་འ ་བ་ ་ཚགས་པ་འདི་དག་ཡིན་

ནོ༑  ༑ གས་འགོད་ ལ་ནི།  འཇིག་ ེན་འདི་ན་བོན་ཅན།  བདག་ ག་པ་སོགས་ ི་དངོས་པོ་

ཡོད་དེ།  འ ས་ ་མི་ ག་པ་ ་ཚགས་ཡིན་པའི་ ིར།  ཞེས་པ་ ་ འོ།  །གནས་ བས་མི་ ག་

པའི་རང་བཞིན་ ག་པར་འ བ་པ་མ་ཡིན་ཏེ།  དོན་ གས་ལ་འ ེལ་བ་དགོས་པ་གང་ཞིག  

ོད་ ི་འདོད་པའི་རང་བཞིན་ ག་དངོས་དང་།  གནས་ བས་མི་ ག་པ་ལ་དེ་ ང་གི་འ ེལ་

བ་མེད་པའི་ ིར་དང་།  ཕན་ ན་ མ་པ་འགལ་བས།  བདག་གཅིག་གི་འ ེལ་བ་མེད་པའི་ ིར་

དང་།  བདག་དང་དེ་ ང་གི་འ ེལ་བ་མེད་པས་ ེས་ ་འ ོ་ ོག་ངེས་པ་མེད་པའི་ ིར།  དེ་

ར་མིན་ན་ གས་ཡང་དག་ ་མི་འ ར་ཏེ།  གས་ ི་དོན་ལ་ནི།  ོད་གཞི་ལ་འ ེལ་བའི་

བ་པར་ ་བའི་བོན་དང་འ ེལ་བ་ བ་དགོས་པའི་ ིར།  འ ེལ་བ་ནི་གཉིས་ཏེ།  བདག་

གཅིག་གི་འ ེལ་བ་དང་།  དེ་ ང་གི་འ ེལ་བའོ།  །བདག་གཅིག་གི་འ ེལ་བ་ནི།  ས་པ་དང་

མི་ ག་པའི་འ ེལ་བ་ ་ ་དང་།  དོན་ ེད་ ས་པ་དང་དངོས་པོ་ ་ ་མཚན་མཚན་ ི་འ ེལ་

བ་དང་།  ཤ་པ་དང་ཤིང་ ་ ་ ི་དང་ ེ་ ག་གི་འ ེལ་བ་ མས་སོ།  །བདག་གཅིག་འ ེལ་ནི་

ད་པར་ག མ་དང་ ན་པ་ ེ།  དོན་ལ་བདག་གཅིག་དང་འ ེལ་ ལ་མེད་ན་མི་འ ང་བ་ནི།  

མི་ ག་པ་མེད་ན་ ས་པ་མི་འ ང་བ་ ་ ་དང་།  ཤིང་མེད་ན་ཤ་པ་མེད་པ་ ་ ་ ི་མེད་ན་ ེ་

ག་མེད་པ་དང་།  དོན་ ེད་ ས་པ་མེད་ན་དངོས་པོ་མེད་པ་ ་ ་ནི།  མཚན་ཉིད་མེད་ན་

མཚན་ ་མེད་པ་ མས་སོ།  །དེ་ ང་གི་འ ེལ་བ་ནི།  མེ་དང་ ་བ་འ ེལ་བ་དང་།  ས་བོན་དང་

་ འི་འ ེལ་བ་དང་།  འཇིམ་པ་དང་ ་ མ་ ི་འ ེལ་བ་དང་།  མ་ ་དང་བལ་ ི་འ ེལ་བ་

དང་།  ཤིང་ཏོག་དང་ཤིང་གི་འ ེལ་བ་དང་།  ཕ་དང་ ་ཡི་འ ེལ་བ་དང་།  ཚགས་ལམ་ལས་

སོགས་པའི་ལམ་ ་པོ་ ི་མ་ ི་མ་ མས་ ་མ་ ་མ་ལ་འ ེལ་བ་ ་ འོ།  །དེ་ ང་གི་འ ེལ་བ་ནི་

ད་པར་གཉིས་ ན་ཏེ།  ོག་པའི་ངོར་ ས་ཐ་དད་པ་དང་།  འ ེལ་ ལ་ ་མེད་ན་འ ས་ ་

མི་འ ང་བའོ།  །འ ེལ་བ་ནི།  གས་ ིས་བ བ་ ་གོ་བར་ ེད་པའི་ ་བ་ ེ།  འ ེལ་བ་མེད་ན།  

མ ན་ ོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པའི་ ེས་འ ོ་མེད་ལ།  མི་མ ན་ ོགས་ལ་མེད་པར་ངེས་པའི་ ོག་

པ་ཡང་མེད་པའི་ ིར་རོ།  །གལ་ཏེ་ ་ ེགས་པ་རང་གི་འདོད་པའི་རང་བཞིན་ ག་པ་དེ་ ང་

གིས་འ བ་ཅེ་ན།  ིར་ ང་ནི་འདམ་ ི་ ར་པ་དང་འ ་བ་གར་ ང་ ང་ ་འོང་ ེ།  རིག་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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པའི་ བ་བ ེན་མེད་ན་ཡིད་མི་ཆེས་པ།  ོས་ ་ ེགས་པ་ ོད་ ི་ ིན་ཅི་ལོག་གི་ ང་དེ་ཤིན་

་འ ལ་བའི་ ིར་ན་ ིས་ཤིན་ ་ ང་ངོ་།  །ཡང་ན་ ོད་ ི་རང་བཞིན་ ག་པ་དེ་དོན་དམ་

པར་ བ་པར་འདོད་པ་ཡིན་ལ།  དོན་དམ་པར་ནི་ཚད་མ་དེས་མི་འ བ་ ེ།  སེམས་ ི་བོན་ ་

གཏོགས་པའི་མངོན་ མ་དང་ ེས་དཔག་རང་ཉིད་ ང་དོན་དམ་པར་མ་ བ་པའི་ ིར།  རང་

བཞིན་ ག་པ་སོགས་ བ་ ་ཡོད་པར་འདོད་པ་ལ།  བ་ ེད་མེད་པའི་རིག་པ་བ ན་ཟིན་ཏོ།  ། 
གལ་ཏེ་གནོད་ ེད་ཡོད་དོ་ཞེས་པའི་གཏན་ཚགས་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན།  བ ག་པ་མཐའ་གཅོད་ ི་

རིག་པས་ བ་ ེ།  ཇི་ ར་ བ་ཟེར་ན།  གང་ ་ ོད་ ི་རང་བཞིན་ ག་པ་དེ་དངོས་པོའི་བོན་

་ཡོད་དམ་མེད་།  ཡོད་ན་དོན་ ེད་ ས་པར་འ ར་ནས་རིམ་དང་གཅིག་ཆར་ ིས་དོན་ ེད་

པར་འ ར་རོ།  །རིམ་དང་གཅིག་ཆར་ ིས་དོན་ ེད་པར་ ར་ན་མི་ ག་པ་ཉིད་ ་ཐལ་བར་

འ ར་རོ།  །དེ་འདོད་ན་ ག་པར་འདོད་པ་ཉམས་སོ།  །གལ་ཏེ་དངོས་པོའི་བོན་ ་མེད་ན་ནི།  

ག་དངོས་ ་འདོད་པ་འགལ་ལོ།  །ཡང་ན་གཞན་ ི་ ོད་པ་དངོས་ ་བ ོག་ནས།  རང་ ོགས་

གས་ལས་འ བ་པར་ ོན་པ་ལ།  དང་པོ་ ོད་པ་འགོད་པ་ནི།  ་ ེགས་ ག་ ་བ་ མས་ ིས་

ས་པ།  རང་བཞིན་ ག་པ་དེ་ ག་པའི་བདག་གཙ་བོ་ ས་སོགས་བོན་ཅན་ ་བཞག་ནས་ ག་

པ་དེ་ཉིད་འགོག་པའི་ ས་ །  བོན་ཅན་དང་།  དགག་ ་ལ་ ོག་པ་དང་བཅས་པའི་ཐ་དད་

ཡོད་དམ་མེད།  ཡོད་ན་དགག་ ་ བ་པར་ ར་བས་མི་ཁེགས་སོ།  །གལ་ཏེ་ ོག་པ་ཐ་དད་ཙམ་

ཡང་མེད་ན་ནི།  ོད་གཞི་བོན་ཅན་ལ།  དོན་ ེད་ ས་པས་ ོང་པའི་ ིར།  ཞེས་པའི་གཏན་

ཚགས་ གས་སམ་མ་ གས།  གལ་ཏེ་གཏན་ཚགས་ གས་ན་ནི།  དགག་ ་དེ་བོན་ཅན་ ག་པ་

དེ་ཡང་ཡིན་ལ།  བོན་ཅན་ ག་པ་དེ་དགག་ ་ཡང་ཡིན་ཞིང་།  དགག་ ་དེ་ ོད་གཞི་ཡིན་པས་

དགག་ ་དེ་མ ན་ ོགས་ཡིན་པས།  དེ་ལ་གཏན་ཚགས་ གས་ན།  གཏན་ཚགས་དེ་འགལ་

བའམ་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚགས་ ་འ ར་རོ།  །དེ་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།  གཏན་ཚགས་མི་མ ན་

ོགས་ལ་ གས་པའི་ ིར།  དེ་ཡང་གཏན་ཚགས་རིལ་པོ་མི་མ ན་ ོགས་ལ་ གས་ན་འགལ་

གས་ ་འ ར་ལ།  གོས་གཅིག་ཙམ་ གས་ན་མ་ངེས་པའི་ གས་ ་འ ར་རོ།  །གལ་ཏེ་ ག་

པའམ་ ོད་གཞི་ལ་གཏན་ཚགས་མ་ གས་ན།  བོན་ཅན་ལ་གཏན་ཚགས་མ་ གས་པས་ན།  མ་

བ་པའི་གཏན་ཚགས་ ་འ ར་རོ་ཞེས་པ་ ེ།  མདོར་ན་བོན་ཅན་དང་དགག་ ་གཉིས་ ོག་པ་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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གཅིག་ཡིན་ན།  བོན་ཅན་ལ་ ག་པ་དགག་པའི་ཚ་ ག་པའི་བོན་ཅན་ཁེགས་ན།  གས་བོན་

ཅན་ལ་མ་ བ་པར་འ ར་ལ།  ག་པ་ ག་པའི་བོན་ཅན་མ་ཁེགས་ན་ནི།  གས་ ིས་དགག་

་མི་ཁེགས་པར་འ ར་རོ་ཞེ་ན།  དེ་ ར་མ་ཡིན་ཏེ།  དགག་ འི་ ག་པ་དེ་བོན་ཅན་ལ་ཡོད་

པར་ བ་པ་མིན་ ི་ མ་པར་བཅད་པ་ཙམ་ ་ བ་ཅིང་།  གཏན་ཚགས་ ང་བོན་ཅན་ལ་ ག་

པ་ མ་པར་བཅད་པ་ཙམ་ ་ བ་ལ།  བོན་ཅན་ཡང་དག་པའི་དངོས་པོར་ བ་པ་ ་ ་ལ་མ་

གས་པས་ ོན་མེད་དོ།  །ཞེས་པའོ།  །ཡང་གཞན་ ིས་ ོད་པ་ ས་པ།  རང་བཞིན་ ག་པ་དེ་

བོན་ཅན་ ་བཞག་ན།  ག་པ་དེ་འགོག་པའི་ ས་ ་ ག་པ་དེ་ཚད་མས་ བ་བམ་མ་ བ་གལ་

ཏེ་ཚད་མས་ བ་ན་ནི།  ཚད་མ་གཅིག་གིས་ བ་པ་ཚད་མ་གཞན་ ིས་དགག་ ་མི་བ བ་ ེ།  

གལ་ཏེ་བ བ་ན་ནི་ཚད་མས་བཅད་པའི་ ལ་མཐའ་གཅགི་ ་ངསེ་པ་མེད་པས་འདི་ནི་འདི་ཡནི་ 
ནོ་ཞེས་ངོས་བ ང་ ་མེད་པའི་ ོན་ཅན་ ་འ ར་རོ།  །གལ་ཏེ་ ག་པ་ཚད་མས་མ་ བ་ན་ནི།  

དགག་ འི་ ག་པ་མེད་པས་བོན་ཅན་ཐམས་ཅད་མ་ བ་པའི་ ོན་ ་འ ར་ཏེ།  ག་པ་བོན་

ཅན་ ་བཞག་པའི་ ིར་རོ་ཞེ་ན།  རང་བཞིན་ ག་པ་བོན་ཅན་ ་བཞག་པ་ནི།  གཞན་ ི་ཁས་

ངས་བོན་ཅན་ ་བཞག་པ་ཡིན་ལ།  བོན་ཅན་ ་བཞག་པའི་ཚ་ན་ཡོད་པར་ བ་པ་མིན་ ི།  

བོན་ཅན་ ག་པར་ཡོད་པ་འགོག་པས་ན་ ོན་མེད་དེ།  དེ་ལ་དོན་ ེད་ ས་ ོང་གི་ གས་ ིས་

བོན་ཅན་རང་བཞིན་ ག་པ་དེ་འགོག་པ་དེ་ལ།  བོན་ཅན་ ག་པའི་དངོས་པོ་དེ་དངོས་ ་ཚད་

མ་གང་གིས་ ང་མ་ བ་པས་དགག་པ་འཐད་ལ།  བོན་ཅན་ ག་པ་ལ་ ོག་པའི་ཤེས་པ་རང་

རིག་པའི་མངོན་ མ་ ིས་ ོང་པའི་ ལ་ལ།  བོན་ཅན་ ི་དོན་ ི་ གས་ལས་འ བ་ཅེས་ ་ ེ།  

ག་པ་ཞེས་པའི་ ་ལས་ ང་བའི་ ག་པའི་དོན་ ི་དགག་གཞིར་བ ང་བ་དེས་ན།  བོན་ཅན་

དེ་ལ་ ག་པ་དགག་ ་བ བ་བོ།  །དོན་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ།  རང་བཞིན་ ག་པ་བོན་ཅན་ ་བཞག་

ནས།  ག་པ་འགོག་པའི་ ས་ །  ག་པའི་དོན་ ི་ནི་བོན་ཅན་་ཡིན་ལ།  དོན་ ་ི ལ་ཅན་

ིས་ ོགས་པས།  ག་པའི་རང་བཞིན་མངོན་པར་ཞེན་པའི་ ་བའི་རང་བཞིན་ ག་པ་དེ་ཉིད་

འགོག་པ་ཡིན་ནོ།  །བོན་ཅན་ ་སོང་བའི་རང་བཞིན་ ག་པའི་དོན་ ི་དེ།  དོན་ ེད་ ས་པས་

ོང་པའི་ ིར་ན།  བོན་ཅན་ལ་གཏན་ཚགས་ གས་པ་ཡང་འཐད་ལ།  དོན་ ེད་ ས་པས་ ོང་

པའི་གཏན་ཚགས་དེ་ཉིད་ ག་པའི་དངོས་པོ་དང་འགལ་པའི་ ིར།  མི་མ ན་ ོགས་ལ་ ོག་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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པར་ཡང་ བ་བོ།  །རང་བཞིན་ ག་པ་ལ་ བ་ ེད་མེད་ཅིང་གནོད་ ེད་ཡོད་པ་དེའི་ ིར།  ཡང་

དག་པའི་དངོས་པོའི་གནས་ ལ་ལ་རང་བཞིན་ ག་པ་ཞེས་པའི་ད ེ་བ་མེད་པར་ངེས་པའི་ ིར་ 
ན༑  ཡང་དག་པའི་དངོས་པོའི་གནས་ ལ་ལ་རང་བཞིན་ ག་པའི་ད ེ་བ་མེད་པར་ངེས་པའི་

ིར་ན།  ཡོད་པར་དམ་བཅའ་བར་མི་རིགས་སོ།  །དེ་དག་གིས་ ག་པར་ ་བའི་ བ་མཐའ་

བཀག་ཟིན་ཏོ།  ། 
ག་པར་ ་བའི་བཞེད་ག ང་བཀགས་པ་ལས་གཞན་ཆད་པར་ ་བའི་བཞེད་ག ང་རིགས་ 

པས་འགོག་པ་ནི་ ་ ེགས་མེད་པར་ ་བ་དག་གིས།  ལས་ ་འ ས་དང་།  དགེ་ ིག་དང་།  ཚ་

་ ི་དང་།  སངས་ ས་དང་དེས་ག ངས་པའི་བོན་དང་།  དེ་སོགས་མེད་པར་འདོད་པ་དེ་དག་

ནི་མེད་པ་ཁོ་ན་མ་ཡིན་ཏེ།  ཞེས་པ་མདོར་ནས།  བ་ ེད་ ས་པར་བ ན་པ་ནི།  ཡོན་ཏན་

ད་པར་ཅན་དང་ ན་པའི་སངས་ ས་ བ་ ེད་ ི་ཚད་མ་ནི་གཉིས་ཏེ།  སངས་ ས་ ར་ ང་

ཟིན་ཡོད་པར་དཔག་པའི་གཏན་ཚགས་དང་།  ིས་འ ང་བ་ཡོད་པར་དཔག་པའི་གཏན་

ཚགས་སོ།  །སངས་ ས་ ར་ ང་ཟིན་པ་ནི་འ ས་ འི་གཏན་ཚགས་ ིས་ཡོད་པར་དཔོག་ ེ།  

འ ས་ འི་གཏན་ཚགས་གང་ཞེ་ན།  ཡོན་ཏན་ ད་པར་ཅན་ ་ིསངས་ ས་མེད་པར་འདོད་པ་

དག་གི་ངོར་གཏན་ཚགས་འགོད་པ་ནི།  ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་བོན་ཅན།  ངས་ ོགས་ ན་

ཚགས་ ི་སངས་ ས་ཡོད་དེ།  བ ོད་པ་ མ་པར་དག་པའི་ངག་འ མ་ལས་སོགས་པའི་འ ས་

་ ད་པར་ཅན་འདི་དག་ཡོད་པའི་ ིར།  དཔེར་ན་ ་བ་ཡོད་ན་མེ་ཡོད་པ་བཞིན་ནོ།  ། ི་ ོལ་

མེད་པར་ ་བའི་ངོར་ ོད་གཞི་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་མ་ བ་པས་ ད་པར་ལ་ཤེས་འདོད་མེད་

དོ་ཞེ་ན།  ོད་གཞི་འདི་འཇོག་གོ་ཞེས་ ོ་མ ན་ ས་ན་ ོད་པས་ན་ ོན་མེད་དོ།  །ཡང་ན་ ་

ོན་སོང་ བ་པའི་འ ས་ གས་ཡང་དག་དགོད་དེ།  འ མ་ལས་སོགས་པ་བོན་ཅན།  ཐམས་

ཅད་མ ེན་པའི་སངས་ ས་ཡོད་དེ།  ཤེས་ ་མཐའ་ཡས་པ་བ ན་པ་ལ་བ ་བ་མེད་པའི་ངག་

འ ས་ ་ ད་པར་ཅན་ ་ཚད་མས་དམིགས་པའི་ ིར།  དཔེར་ན་ ་བ་དམིགས་པས་ན་ ེད་

ེད་ ི་མེ་ བ་པ་བཞིན་ནོ།  ། བ་པ་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་བོན་ཅན་ ་བ་འ ག་ ང་མེ་མེད་

པར་ཐལ་ལོ།  །དེ་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།  ཤེས་ ་མཐའ་ཡས་པ་བ ན་པའི་གང་ཟག་ ད་པར་ཅན་དེ་

དམིགས་ ང་སངས་ ས་མེད་པ་ཡང་ཅིའི་ ིར་ཞེས་ འོ།  །འ མ་ལས་སོགས་པ་དམིགས་ ང་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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སངས་ ས་ཡོད་པ་མ་མཐོང་བ་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།  འོ་ན་ལ་ལ་ ་བ་མཐོང་ཡང་མེ་མ་མཐོང་བ་

ཡོད་པའི་ ིར།  གལ་ཏེ་མེ་ནི་ ིས་མཐོང་བར་འ ར་རོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་སངས་ ས་ ང་ ིས་མཐོང་

བར་འ ར་རོ།  །གལ་ཏེ་ལ་ལ་ ་བ་མཐོང་བའི་ཐབས་ཡོད་ལ།  སངས་ ས་མཐོང་བའི་ཐབས་

མེད་པ་ཇི་ ར་མི་མ ངས་པ་ཡིན་ཞེས་དང་།  ལ་ལ་མེ་མཐོང་བའི་ཐབས་གང་ཡིན་སོང་།  ལ་ལ་

ིན་པས་མཐོང་ངོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་སངས་ ས་ ང་ཡང་དག་པའི་དོན་ ོམ་པས་མཐོང་ངོ་།  །དེས་

ན་སངས་ ས་ཡོད་ངེས་ཞེས་ འོ།  ། 
སངས་ ས་ ིས་འ ང་བར་དམིགས་པ་ངེས་པ་ནི།  རང་བཞིན་ ི་གཏན་ཚགས་ ིས་ཏེ།  

དོན་དམ་ ོམ་པའི་གཤེན་རབ་ ི་ཤེས་པ་བོན་ཅན།  ོད་ལས་ ངས་ ོགས་ ི་ཡོན་ཏན་ ད་

པར་ཅན་ ི་སངས་ ས་འ ང་ངེས་ཏེ།  ེན་བ ེན་པ་ལ་ཡང་དག་པའི་དོན་གོམས་པ་ ད་པར་

ཅན་ ་རང་གི་ངང་གིས་འ ར་པའི་ ིར།  ལ་གང་དང་གང་གི་བག་ཆགས་ཤིན་ ་གོམས་པས་

ལ་གསལ་བར་ ང་བ་བཞིན་ནོ།  ། ་ལས་འ ས་ ་འ ང་བའི་ ལ་ནི།  དཔེར་ན་ས་བོན་ ་

དང་འ ས་ ་ ་ ་བཞིན་ནོ།  །གཏན་ཚགས་ནི།  གོམས་པ་རང་གི་ངང་གིས་ ད་པར་ ་འ ར་

བ་ནི་རང་རིག་གིས་འ བ་བོ།  ། ེན་བ ེན་པ་ནི།  ་ ང་ ེས་མ་ཐག་པ་ལ།  རིག་པ་ ་མ་ ོན་

་སོང་བར་ བ་པའི་འདི་ཡི་ གས་ལ།  ད གས་ ི་ནང་ ་ ་བའི་ ིར་རོ།  །རིག་པ་ཡིན་པའི་

ིར།  དཔེར་ན་ད་ འི་ཤེས་པ་བཞིན།  ཞེས་སོ།  །གཉིད་སད་མ་ཐག་པའི་རིག་པ་བཞིན་ནོ།  ། 
རིག་པའི་ཡ་མཐའ་ ག་མེད་ ་འ བ་ལ།  ད་པོ་འཆི་ཁ་མའི་སེམས་ ི་རིག་པ་ལ།  རིག་པ་ ི་

མར་ཉིང་མཚམས་ ོར་ཏེ།  ཆགས་བཅས་ ི་རིག་པ་ཡིན་པའི་ ིར།  དཔེར་ན་ད་ འི་ཤེས་པ་

བཞིན་ནོ།  །དཔེར་ན་གཉིད་ཁ་མའི་ཤེས་པ་བཞིན།  ད་པོ་ ི་མ་བ ེད་ངེས་ ་ བ་པས།  རིག་

པའི་ ི་མཐའ་ ག་མེད་ ་འ བ་བོ།  །རིག་པའི་ཡ་མཐའ་དང་ ི་མཐའ་ ག་མེད་ ་བ བས་

པས།  རིག་པ་ ན་མི་འཆད་པ་འ བ་ཅིང་།  རིག་པ་ ན་མི་འཆད་པར་ བ་པས།  ཏིང་ངེ་

འཛན་ ོམ་པའི་ ེན་བ ེན་པ་ལ་གོམས་པའི་གཏན་ཚགས་ ང་ བ་བོ།  ། ན་མི་འཆད་པར་

བ་པས་ ེན་བ ན་པ་ཞེས་པའི་དོན་ཡང་ བ་བོ།  ། བ་པ་ངེས་པར་བ ན་པ་ནི་ ེ་ ས་ན་

འཆིའི་ ོན་ ིས་མི་འ ར་བའི་འཆི་མེད་ག ང་ ང་གོ་འཕང་ཚ་འདི་ལ་མ་ཐོབ་ ང་།  དོན་

དམ་ ོང་པ་ཉིད་ ི་དོན་ ོམ་པས་ ེ་བ་ ི་མ་ལ་ཐོབ་ངེས་སོ།  ། 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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དེ་ལ་གཞན་ ི་ ོད་པ་འགོད་པ་ནི།  ེན་བ ེན་པ་ལ་གོམས་པ་ ད་པར་ཅན་ ་འ ར་

ཡང་སངས་ ས་ཐོབ་པས་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་ ན་ཅིག་ ེད་པའི་ ེན་ ་དང་ ད་དང་ ོད་

དང་ ེས་ འི་ ོལ་བ་སོགས་དང་།  ཉེར་བར་ལེན་པའི་ ་ས་བོན་མ་ཞིག་པ་ ེ་མ་ ལ་བ་ལ་

ེན་ ོན་ ་སོང་ཡང་ ་ ་ ོན་པོ་མི་འ ང་བར་ཐལ་པར་འ ར་རོ།  །གལ་ཏེ་མི་མ ངས་ཏེ་

་ ེན་ལས་ ་ ་འ ང་བ་ཐ་མལ་པའི་མངོན་ མ་ ིས་མཐོང་ལ།  དོན་དམ་ ོམ་པའི་གཤེན་

རབ་ལས་སངས་ ས་འ ང་བ་ཐ་མལ་པའི་མངོན་ མ་ ིས་མ་མཐོང་ངོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་ ོད་ ་

ེགས་པའི་ ་ ོད་ལས་ ང་འ ས་ ་དང་དབང་ ག་སོགས་འ ང་བ་མི་འཐད་པར་ཐལ།  

ོད་ ི་ ་ ོད་དེ་ལས་འ ས་ ་དབང་ ག་སོགས་འ ང་བ་ཐ་མལ་པའི་མངོན་ མ་ ིས་མ་

མཐོང་བའི་ ིར་རོ།  །ཐ་མལ་པས་མ་མཐོང་ཡང་ ལ་འ ོར་ཐོབ་པས་མཐོང་ངོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་

དོན་དམ་ ོམ་པའི་གཤེན་རབ་ལས་སངས་ ས་འ ང་བ་ཐ་མལ་པས་མ་མཐོང་ཡང་།  ལ་

འ ོར་མངོན་ མ་ཐོབ་པས་མཐོང་ངོ་།  །དོན་དམ་ ོམ་པའི་གཤེན་རབ་ལས་སངས་ ས་འ ང་

བ་ཐལ།  སངས་ ས་ཐོབ་པར་བ ན་པ་ལ་ ོད་པ་ཐམས་ཅད་མི་འཐད་པའི་ ིར།  དེས་ན་དོན་

དམ་ ོམ་པའི་གཤེན་རབ་པས་ཉོན་མོངས་པ་ཡོངས་ ་དག་པའི་སངས་ ས་ཐོབ་པར་ངེས་སོ།  ། 
གལ་ཏེ་སོལ་བ་དང་ནག་པོ་སོ་སོར་འ ལ་ ་མི་ ང་བ་བཞིན་ །  སེམས་ཅན་ཉོན་མོངས་པ་

ཡང་སོ་སོར་འ ལ་ ་མི་ ང་བས།  ཉོན་མོངས་པ་ཡོངས་ ་དག་པའི་སངས་ ས་མེད་དོ་ཞེ་ན།  

འོ་ན་འདོད་ཆགས་མངོན་ ར་དང་ ན་པའི་གང་ཟག་ལ་ཞེ་ ང་ ེ་བ་མེད་པར་ཐལ།  འདོད་

ཆགས་ནམ་ཡང་སོ་སོར་འ ལ་ ་མི་ ང་བའི་ ིར་ཞེས་དང་།  ཡང་ཞེ་ ང་མངོན་ ར་དང་

ན་པའི་གང་ཟག་ལ་འདོད་ཆགས་ནམ་ཡང་ ེ་མི་ ིད་པར་ཐལ།  ཞེ་ ང་ནམ་ཡང་འ ལ་ ་

མི་ ང་པའི་ ིར།  གཉིས་ཀ་ ན་ཅིག་ ་ ེའོ་ཞེ་ན།  མི་འཐད་དེ།  སེམས་ཡིད་ ་འོང་བའི་ མ་

པ་ཅན་ ་ ེས་པའི་ཚ་ན་ཡིད་ ་མི་འོང་བའི་ མ་པ་ཅན་ ་ ེས་པ་འགལ་བའི་ ིར། ཡང་ཆད་

་བཀག་པ་ལ་ ོད་ ངས་དང་བཅས་ཏེ་བ ན་པ་ནི།  དགེ་བའི་ལས་ལ་མཐོ་རིས་ཐོབ་པ་དང་།  

མི་དགེ་བའི་ལས་ལས་ངན་སོང་འ ང་བ་སོགས་ ི་ལས་ ་འ ས་མེད་པར་འདོད་པ་ནི་འཐད་

པ་མ་ཡིན་ཏེ།  འཇིག་ ེན་འདིར་བོན་ཅན།  དགེ་བའི་ལས་དེ་དག་གིས་མཐོ་རིས་དང་།  ིག་

པའི་ལས་དེ་དག་གིས་ངན་སོང་ཐོབ་པར་ངེས་ཏེ།  ལས་ ་འ ས་མི་བ ་བའི་རིགས་པ་མཐོ་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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བའི་ ིར།  རིགས་པ་གང་ཞེ་ན།  འདི་ ར་ ི་ཤེས་པ་ལ་ཡང་ལས་བདེ་ ག་སོགས་ ི་ ་འ ས་

མི་བ ་བར་འ ག་པའི་ ིར།  འདི་ ར་ ི་ ་འ ས་མི་བ ་བར་ བ་ན།  ཚ་ ་ ིའི་ ་འ ས་

ང་མི་བ ་བར་ བ་ ེ།  ་བ་གཅིག་མེ་ལས་ ེ་བར་ བ་པ་ན།  ་བ་གཞན་ཐམས་ཅད་ ང་

མེ་ལས་ ེ་བར་འ བ་པ་བཞིན་ནོ།  །ད་ ་བའི་ཤེས་པ་ལ་བདེ་ ག་གི་ ་འ ས་མི་བ ་བར་

བ་པ་འ ག་ ང་།  ལས་དགེ་ ིག་གིས་མཐོ་རིས་ངན་སོང་ཐོབ་ངེས་པས་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན།  འོ་

ན་ས་བོན་མ་ཞིག་མ་ ལ་བ་ ོན་ ་སོང་ཞིང་།  འགལ་ ེན་ ིས་བར་ ་མ་ཆོད་ ང་།  ་ ་

ོན་པོ་མི་འོང་བར་ཐལ་བར་ འོ།  །ཡང་ན་ད་ ར་ ི་ཤེས་པ་ལ་ཡང་བདེ་ ག་དང་དགའ་མི་

དགའ་མི་འོང་བར་ཐལ་བར་འ ར་རོ།  །དེ་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།  ི་མ་ལ་ལས་དགེ་ ིག་གིས་མཐོ་

རིས་དང་ངན་སོང་མི་ཐོབ་པ་དེའི་ ིར།  གལ་ཏེ་ལས་དགེ་ ིག་གིས་མཐོ་རིས་དང་ངན་སོང་མི་

ཐོབ་པའི་ ་མཚན་གང་ཞེ་ན།  དེ་དག་ཐོབ་པ་མ་མཐོང་པའི་ ིར་ཞེ་ན།  ཐ་མལ་པས་མ་མཐོང་

བའི་ ིར་ཞེས་ འམ།  མངོན་ཤེས་དང་ ན་པས་མ་མཐོང་བའི་ ིར་ཞེས་ །  དང་པོ་ ར་ན།  

ོད་ ི་འདོད་པའི་དབང་ ག་སོགས་ ང་མེད་པར་ཐལ།  ཐ་མལ་པས་མ་མཐོང་བའི་ ིར་

རོ༑  ༑གཉིས་པ་ ར་ན།  གཏན་ཚགས་མ་ བ་ ེ།  ཕ་རོལ་མཐོང་བའི་མངོན་ མ་ ིས་འ བ་

པའི་ ིར་རོ།  །གལ་ཏེ་ད་ ་བའི་ཤེས་པ་རང་སོའི་གཤིས་ཏེ་རང་འབབ་ ི་གནས་ ལ་ལ་མཐོ་

རིས་ངན་སོང་དང་བདེ་ ག་དང་དགའ་མི་དགའ་མེད་དེ།  ཤེས་པ་རང་འབབ་ ི་གནས་ ལ་ལ་

བདེ་ ག་དང་དགའ་མི་དགའ་མེད་པར་མཐོང་བའི་ ིར་རོ།  །འོ་ན་བདེ་ ག་སོགས་གང་ལས་

འ ང་ མ་ན།  ཕ་རོལ་གཞན་ ིས་དགག་ བ་སོགས་ ི་ ེན་ལ་ ོས་ནས་བདེ་ ག་སོགས་དེ་

ལས་འ ང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་ངའི་ གས་ལ་ཡང་ཤེས་པ་རང་སོའི་གཤིས་སམ་གནས་ ལ་

ལ་མཐོ་རིས་དང་ངན་སོང་མེད་དེ།  གནས་ ལ་ལ་ཐམས་ཅད་ ོང་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ ིར་རོ།  ། 
འོན་ ང་ཐ་ ད་ ་ལས་དགེ་ ིག་གི་ ེན་ལ་ ོས་ན་མཐོ་རིས་དང་ངན་སོང་དེ་ ར་འ ང་བ་

ཡིན་ནོ་ཞེས་ འོ།  །ཕ་རོལ་པོ་གཞན་ ིས་ ོད་པ་ ས་པ།  ཤེས་པ་རང་སོའི་གཤིས་ལ་མཐོ་རིས་

དང་ངན་སོང་གི་གཞི་མ་ བ་པའི་ ིར།  ལས་དགེ་ ིག་ ོད་ ང་མཐོ་རིས་དང་ངན་སོང་མི་

ཐོབ་པར་འ ར་ཏེ།  དཔེར་ན་ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་གཞི་མ་ བ་པའི་ ིར་ན།  མེ་ཏོག་མེད་ ང་

དེའི་བདག་ ང་མེད་པ་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན།  ོགས་ ་མ་ཁོང་ ་ ད་པའི་ཚག་གི་ཞེས་ ོས་ནས།  



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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འོ་ན་ ོད་ ི་ཤེས་པ་རང་སོའི་གཤིས་ལ་བདེ་ ག་གི་ལས་གཞི་མ་ བ་ཐལ།  གཞན་ ི་ ེན་ ིས་

ང་བདེ་ ག་མི་འ ང་བའི་ ིར།  དཔེར་ན་རི་བོང་གི་མགོ་ལ་ ་གཞི་མ་ བ་པས་ ་བཏགས་

ང་མེད་པ་བཞིན་ནོ།  ། 
སངས་ ས་ངེས་ ་ བ་པའི་གཏན་ཚགས་ ར་བ ན་པ་ལས་ཡང་ན་བོན་ཅན་དང་ བ་

ེད་ ི་གཏན་ཚགས་གཉིས་ཡོད་པ་དེ་ལས།  དོན་དམ་ ོམ་པའི་ཤེས་རབ་བོན་ཅན་ ་བ ང་

ནས།  སངས་ ས་ཐོབ་ངེས་བ བ་ འི་བོན་ ་བ ང་ངོ་།  །གཏན་ཚགས་ནི།  ེན་བ ེན་པ་ལ་

གོམས་པའི་བག་ཆགས་ ་མ ན་ ་སོག་པའི་ ིར།  ཞེས་འགོད་པར་ འོ།  ། ེན་བ ེན་པ་ཞེས་

པ་ནི།  ཏིང་ངེ་འཛན་ ོམ་པའི་ ེན་རིག་པ་ཡིན་ལ།  བ ེན་པ་ ན་མི་འཆད་པ་ལ་ འོ།  ། 
གཏན་ནས་མི་འཇིག་པའི་ ག་པར་འདོད་པ་ནི་མིན་ནོ།  །དཔེར་ན་ ་ ང་འདི་ནི་ ག་ ་

འབབ་བོ་ཞེས་པ་བཞིན་ནོ།  །གོམས་པའི་བག་ཆགས་ཞེས་པ་ལ།  གོམས་པ་ནི་ཡང་ཡང་ཡིད་ལ་

ེད་པའོ།  །བག་ཆགས་ནི་ཡང་ཡང་ཡིད་ལ་ ས་པས་སེམས་དེའི་ མ་པ་ཅན་ ་ ེའོ།  །དཔེར་

ན་ཉིན་པར་ཟས་ཡང་ཡང་ཡིད་ལ་ ས་པས་མཚན་མོ་ཡང་དེའི་ མ་པ་ ང་བ་བཞིན་ནོ།  ། ན་

མ ན་ ིས་སོག་ཅེས་པ་ནི།  ོ་ ་མས་ ོང་ཉིད་ ོམ་པ་ ར་ ོ་ ི་མས་ ང་ ོང་ཉིད་ ོམ་ན་ ་

མ་དང་ ི་མའི་ ོ་ཡི་ མ་པ་མ ན་པའོ།  །བག་ཆགས་སོག་པ་པོ་ནི་སེམས་ལ་ ལ་དེའི་ མ་པ་

ཡང་ ོམ་པའོ།  །མདོར་ན་ ོ་ ་མས་ག གས་སོགས་ཡིད་ལ་ ེད་པ་ ར་ ོ་ ི་མས་ ང་ ་མ་

དང་མ ན་པར་བག་ཆགས་བསོག་པ་ནི།  བག་ཆགས་ ་མ ན་ ་བསོག་ཅེས་པའི་དོན་ནོ།  ། 
གལ་ཏེ་ ེན་བ ེན་པ་ལ་གོམས་པ་རང་གི་ངང་གིས་ ད་པར་ ་འ ར་པའི་ ོ་ནས་ ོང་ཉིད་

ོམ་ཡང་ ད་ལ་སངས་ ས་འ ང་ ་ ང་བས་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་མེ་ ་མ་ལས་ ང་ ་

མ ན་ ་ིཚ་བ་ ི་མ་མི་འ ང་བར་ཐལ་པར་འ ར་རོ།  །གལ་ཏེ་མེ་ ་མ་ལས་ ་མ ན་ ི་ཚ་བ་

ི་མ་འ ང་ཡང་།  ོང་ཉིད་ ོམ་པའི་ ོ་ལས་སངས་ ས་འ ང་བ་མིན་ནོ་ཞེ་ན།  དེ་ལས་

གཏན་ཚགས་ཅི་ཡོད་ ོས་ཤིག  ོང་ཉིད་ ོམ་པ་ལ་སངས་ ས་འ ང་བ་མ་དམིགས་པའི་ ིར་

ཞེ་ན།  ཐ་མལ་པས་མ་དམིགས་པ་ཙམ་ ིས་ནི་སངས་ ས་མི་འ ང་བ་མི་འ བ་ལ།  ལ་འ ོར་

བའི་ཤེས་པས་མ་ བ་ཅེས་པ་ནི་བཀག་ཟིན་ཏོ།  ། 
གཞན་ཡང་ཚ་ ་མ་ཡོད་པ་ནི་ ་ ོན་སོང་གི་འ ས་ འི་གཏན་ཚགས་ ིས་འ བ་ལ།  



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ཚ་ ི་མ་འ ང་ ང་ནི་རང་བཞིན་ ི་གཏན་ཚགས་ ིས་འ བ་བོ།  །དང་པོ་ ་ ོན་སོང་ བ་

པའི་འ ས་ གས་ནི།  ད་ ར་ ི་མིའི་ ེ་གནས་ལེན་པ་ ་ འི་ ེ་གནས་ ི་དང་པོ་ བ་མ་ཐག་

པའི་ ས་དང་སེམས་དང་ངག་ག མ་བོན་ཅན།  དེ་ལ་ ེ་བར་ ེད་པའི་ཤེས་པ་ ི་མ་དེ་ ་ ་དེ་

ོན་ ་སོང་ ེ།  ད གས་ ི་ནང་ ་ ་བ་དང་བཅས་པའི་ ིར།  དཔེར་ན།  ད་ ར་ ི་ ་ ་ ོན་

པོ་འདི་བོན་ཅན།  ས་བོན་ ་མ་ ོན་ ་སོང་བ་ཡིན་ཏེ།  ་ ་ཡིན་པའི་ ིར།  ཞེས་པ་ ་

འོ།  །ད གས་ ི་ནང་ ་ ་ཡང་ཤེས་པ་ ་མ་ ོན་ ་སོང་བས་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་ ་ ་

ོན་པོར་འ ག་ ང་ས་བོན་མ་ཞིག་མ་ ལ་བ་ ོན་ ་མ་སོང་བར་ཐལ་ལོ།  །འདི་ ་ ོན་སོང་

གི་རིག་པས་ ོད་གཞི་དང་མ ན་དཔེ་འགོ་ ོམས་ ི་རིགས་པའམ་མ ངས་པ་བ ེ་བའི་རིག་

པའོ།  །དོན་དམ་ ོམ་པའི་གཤེན་རབ་ལས་སངས་ ས་འ ང་བར་ བ་པའི་རིག་པ་ཐམས་ཅད་

ལ་ ོད་པ་ཐམས་ཅད་མི་འཐད་དོ།  །དོན་དམ་ ོམ་པའི་གཤེན་རབ་ལས་ཉོན་མོངས་ཡོངས་ ་

དག་པའི་སངས་ ས་ཐོབ་པར་ངེས་སོ།  །གལ་ཏེ་སོལ་བའི་ནག་པོ་བཞིན་ ་ཉོན་མོངས་པ་དང་

སེམས་འ ལ་ ་མི་ ང་ངོ་ཞེ་ན།  མི་འཐད་དེ།  ཉོན་མོངས་སེམས་ལས་ ང་བས་ཉོན་མོངས་པ་

སེམས་དང་ ལ་ ་ ང་བར་རིག་པས་འ བ་པའི་ ིར་རོ།  །ཅི་ ར་འ བ་ཅེ་ན།  ཞེ་ ང་གི་

གཉེན་པོར་ མས་པ་ ོམ་པས་ཞེ་ ང་མངོན་འ ར་བ་ཞི་བར་མཐོང་བའི་ ིར།  ཤེས་ འི་ ལ་

གང་དང་གང་ལ་ ོངས་པ་དེ་དག་ལ།  བོན་ཉན་པས་ ལ་དེ་ལ་ ོངས་པ་ ོག་པར་མཐོང་བའི་

ིར།  མི་ ་ ་གང་ལ་ཆགས་པའི་ ལ་དེ་ཉིད་ལ་ ིས་ ེན་འགའ་ཞིག་གིས་འདོད་ཆགས་ ོག་

ནས་ཞེ་ ང་ ེ་བའི་ ིར།  རིག་པ་གཞན་ཡང་ཉོན་མོངས་པ་ ོག་ ་མི་ ང་ཞེས་པ་འདི་ཅི།  

ཉོན་མོངས་པ་ ག་པས་ན་ ང་ ་མི་ ང་ངམ།  ་མེད་ ་འ ང་བས་ ང་ ་མི་ ང་ངམ།  

གཉེན་པོ་མེད་པས་ ང་ ་མི་ ང་ངམ་ཞེས་བ གས།  ད་ ར་ ག་པས་ ང་ ་མི་ ང་ཞེ་ན།  

མི་འཐད་དེ།  ཉོན་མོངས་པ་ མས་འ ར་བའི་བོན་ཅན་ ་མཐོང་བའི་ ིར།  ་མེད་ ་འ ང་

བ་ཡང་མི་འཐད་དེ།  ་ཚགས་ ངས་ཚང་ན་ ེ་ལ་མ་ཚང་ན་མི་ ེ་བར་མཐོང་བའི་ ིར།  

གཉེན་པོ་མེད་པ་ཡང་མི་འཐད་དེ།  བདག་མེད་ ོགས་པའི་ཤེས་རབ་ ིས་བདག་འཛན་བཅོམ་

ནས་ཉོན་མོངས་པ་ལས་ ོག་པའི་ ིར།  ད གས་ ི་ནང་ ་ ་བ་དང་བཅས་ན་ཡང་ཤེས་པ་ ་

མ་ ོན་ ་སོང་བས་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་སེམས་ ིས་མ་ཟིན་པའི་ཁ་ཡར་བའི་ ོ་ལས་སོགས་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ི་འ ང་བ་འ ས་པ་ལས་ ང་ད གས་ ི་ནང་ ་ ་བ་འདི་ཡོད་པར་འ ར་ཏེ།  ་ཤེས་པ་ ་

མ་ ོན་ ་སོང་བ་མེད་པའི་ ིར།  འདི་ནི་ ་ཤེས་པ་ ོན་ ་སོང་མ་སོང་ ད་པར་མེད་པ་ལ་

ད གས་ ི་ནང་ ་ ་མི་ འི་ ད་པར་གང་ལས་ ེད་པར་འ ར་ཞེས་པའི་དོན་ནོ།  །གལ་ཏེ་

ཤེས་པ་ ོན་ ་མ་སོང་ཡང་ ས་ལ་བ ེན་ནས་ད གས་ ི་ནང་ ་ འོ་ཞེ་ན།  ཤེས་པ་མེད་ན་

ས་འབའ་ཞིག་ལས་ ེ་བ་མི་འཐད་དོ།  །འདི་ཅི་ ར་ཤེས་པར་ ་ཞེ་ན།  ཤེས་པ་མེད་ ང་ ས་

འབའ་ཞིག་ལས་ ེ་ན།  ཤི་བའི་ ས་ལའང་ད གས་ ི་ནང་ ་ ་བ་འ ང་བར་འ ར་རོ།  ། 
ད གས་ ི་ནང་ ་ ་བ་ལ་ཤེས་པ་ ་མ་ ོན་ ་སོང་བས་ བ་པ་དེས་ན་ ེས་མ་ཐག་ད གས་

ི་ནང་ ་ ་བ་ལ་ཤེས་པ་ ་མ་ཡོད་ཅེས་ འོ།  །འདི་ནི་རིག་པའི་ཕ་མཐའ་ ག་མེད་ ་ བ་

པའི་རིག་པའོ།   །རིག་པ་འདི་ལ་བ ེན་ནས་ ེ་བ་ ་ ི་ཡོད་པར་ངེས་སོ།  ། 
ེ་བ་ ི་མ་ བ་པའི་རིག་པ་ནི།  ད་པོ་འཆི་ཁ་མའི་སེམས་ ི་མཐའ་མའི་འཆི་སེམས་དེ་

བོན་ཅན།  ད་ ར་ ི་སེམས་འདི་འགགས་པའི་ ི་མ་ལ་ཤེས་པ་ཞིག་གི་ ་ ེད་ད།ེ  རང་རིགས་

ལས་གཞན་ལ་ ོས་མེད་ ་འ ང་བའི་ཡིད་ ི་ མ་པར་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ ིར།  འོ་ན་ ་བའི་

ད་ཅིག་དང་པོ་ལ་ཡང་རང་གི་རིགས་འ འི་ ད་ཅིག་ ་མ་ ོན་ ་སོང་བ་ཐལ།  ་བ་ཙམ་

ཡིན་པའི་ ིར་ཞེ་ན།  ་བ་ནི་རང་རིག་ལས་གཞན་ལ་ ོས་མེད་ ་འ ང་བ་མིན་པས་སོ།  །རང་

རིག་ལས་གཞན་ ོས་མེད་ ་ ང་བ་ཞེས་པའི་ ད་པར་བ་ ར་བ་མེད་ན་ བ་པ་མི་མ ངས་སོ།  ། 
ཞེས་མངོན་ མ་ ིས་འ བ་བོ།  །ཡང་ཡིད་སེམས་ཡིན་ཡང་ཤེས་པ་ ི་མའི་ ་ ེད་པས་མ་ བ་

བོ་ཞེ་ན།  ་མཚན་མ ངས་པའི་འགོ་ ོམས་ ི་ལན་ནི།  འོ་ན་ད་ ར་ ི་ཡིད་ ི་ཤེས་པ་ ་མ་

ས་ ང་ ི་མ་མི་ ེ་བར་ཐལ་བར་འ ར་རོ།  །ད་ ར་ ི་ཤེས་པ་ ་མ་ལས་ ི་མ་ ེ་བ་མཐོང་

བས།  འཆི་ཁ་མའི་སེམས་ལ་ཡང་ཡིད་སེམས་ ི་མ་འ ང་ ེ།  ཡིད་སེམས་དེ་གཉིས་ལས་ ད་

པར་མེད་པའི་ ིར།  གལ་ཏེ་ཡིད་སེམས་ ་མ ངས་ ང་སེམས་ ི་མ་བ ེད་མི་བ ེད་ ི་ ད་

པར་ཡོད་ཅེ་ན།  འོ་ན་ ་བར་མ ངས་ ང་མེ་ལས་ ེ་མི་ ེའི་ ད་པར་ཡོད་ཅེས་མ ངས་པར་

བ ེའོ།  ། ེ་བ་ ི་མ་ཡོད་པ་རིག་པས་ བ་པ་ངེས་ན།  ེ་བ་ ི་མ་ཡོད་ངེས་སོ་ཞེས་ འོ།  །དེས་

ག་ཆད་ ་ ་བའི་དགག་ ་བ ན་ཟིན་ཏོ།  ། 
གཤེན་རབ་ཐམས་ཅད་ ི་མཆོག་ ་ ར་པས་ན་གཤེན་རབ།  ཁམས་ག མ་ ི་སེམས་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ཅན་ཐམས་ཅད་ ག་བ ལ་ལས་ ོབས་པར་ ེད་པའི་ གས་ ེ་ཆེན་པོ་དང་ ན་པས།  ག་

པར་ ་བ་དང་།  ཆད་པར་ ་བའི་ ་ ེགས་ ི་ ོན་པ་བ ་གཉིས་ ི་ བ་མཐའ་ ན་འ ིན་

པའི་རིག་པ་གོང་ ་བ ན་པ་དེ་ ད་ཅེས་ག ངས་སོ།  །ཡང་ ོན་པའི་ ལ་པོ་གཤེན་རབ་ ིས་

་ ེགས་ ི་ ོན་པ་ཤ་རི་ར་ཙར་ ལ་པ་བ ས་ནས་རང་ཉིད་ ི་ག གས་ ི་ ་ཅི་ ་བ་བཞིན་

ལ་པའི་ངོར་ ང་བར་མཛད་ནས།  ཡང་འོག་ནས་འ ང་བ་འདི་ ད་ཅེས་ག ངས་སོ།  ། ་

ེགས་ཞེས་པའི་ ་དོན་ནི།  ་བ་ངན་པའི་ ་ལ་ ེགས་བཅས་པས་ན་ ་ ེགས་པའོ།  །འཁོར་

བའི་ ་མཚའི་ ་ ེགས་བཅས་པས་ན་ ་ ེགས་པའོ།  །མ་རིག་འ ལ་བའི་ ་ལ་ ེགས་བཅས་

པས་ན་ ་ ེགས་པའོ།  །ཞེས་ག ངས་སོ།  །ཇི་ ར་ན་ ་བ་ངན་པ་ཡིན་ཞེ་ན།  ཡང་དག་པ་ཡང་

མིན་ལ།  གནས་ གས་ ང་མིན་པས།  ཡང་དག་པའི་གནས་ གས་དེ་ལས་ ོ་ ིན་ཅི་ལོག་ ་

ར་པ་བདག་གཉིས་འཛན་པའི་ ་བའོ།  །ང་བདག་ ་ ་བ་དེ་ ོགས་པར་ ས་ནས།  བདག་ ་

་བ་དེ་ཉིད་ ོམ་པ་དང་།  ་བ་དེ་དང་མ ན་པའི་ ་ ེགས་ ི་ ོད་པ་ ་འབལ་བ་དང་མེ་ ་

བ ེན་པ་ལས་སོགས་ལ་ ོད་ ང་།  ིར་འཇིག་ ེན་དང་ ེ་ ག་ ་ངན་སོང་གི་གཞི་ལས་མི་

གཡོ་བ་དང་མི་འཕགས་པ་དང་མི་འདའ་བའོ།  ། ་ ེགས་ ི་ ་བ་འདི་ནི་ ་ལ་ ག་པར་

འཛན་པ་བཞིན་ ་འ ལ་བའོ།  ། ིག་ ་ལ་ ར་འཛན་པ་བཞིན་ ་བ ་བའོ།  །ཡང་དག་པའི་

དོན་མ་ཤེས་ཤིང་མ་ ོགས་པས་ཡང་དག་པའི་དོན་ལ་མ་ངེས་པའོ།  ། ་ ེགས་པའི་ ོ་ཡི་ བ་

མཐའ་འདི་ནི་ ིན་ཅི་ལོག་གིས་ ན་ ་བཏགས་པའོ།  ། ་ཤིང་བཞིན་ ་ ིང་པོ་མེད་པའོ།  ། ་

ེགས་ ི་ ་བ་འདི་ལ་ ོད་འཁོར་ ་འ ས་པ་ མས་ ིས་བདེན་པར་མ་འཛན་ལ་ ོས་ངེས་

པར་ ངས་ཤིག  ཅེས་ ོན་པས་ག ངས་པས།  ལ་པའི་འཁོར་ཐམས་ཅད་ནི་ཤིན་ ་དགའ་

བའི་ ོ་ནས་བཞིན་མདངས་དང་ ན་པར་ ར་ཏེ།  ་ ེགས་ ི་འཁོར་པ་ཐམས་ཅད་ནི་བ ལ་

ཞིང་གན་ ལ་ ་འ ེལ་ནས།  ་ཞིང་ངག་གིས་ ེ་ གས་འདོན་ཏེ་ ས་ས་ལ་བ ེབས་ཤིང་རང་

རང་གི་ ་ལག་པས་འབལ་ལོ།  །དེ་ ར་ ས་པ་དེས་ན་ ་ ེགས་ ི་ ོན་པ་ ན་ ང་ཞིག་ལ་

ཁད་པར་ ར་ཏོ།  ། ་ ེགས་ ི་ཆ་ ད་འཛན་པ་ཐམས་ཅད་ ང་གཤེན་རབ་ ི་ བ་པའི་

མཐའ་བ ང་ནས་མངའ་འོག་རང་ ་འ ས་སོ།  ། ་ ེགས་ ི་ ོག་གེ་ ་བ་མཁན་ཐམས་ཅད་

ཡང་དག་པའི་རིག་པས་ ན་ ང་བར་ ར་ཏེ།  ནང་པ་གཤེན་རབ་པའི་ ོན་པ་གཞན་ ི་ ོགས་
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ལས་ མ་པར་ ལ་བའི་མཚན་མ་ལས་ ལ་མཚན་ཞེས་བ ོད་པ་བཞིན་ ་ གས་པར་ ར་ཏོ།  ། 
འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་དག་པའི་ ་བ་བ ེད་ནས།  མངོན་པར་མཐོ་བ་དང་།  

ངེས་པར་ལེགས་པའི་བདེ་བ་ལ་རབ་ ་བཀོད་དོ།  ། ་ ེགས་ཚར་གཅོད་གཏན་ཚགས་ ་མཚ་

ཆེན་པོ་ལས་ ་ཡི་ཐིགས་པ་ཙམ་ཞིག་ག ངས་པའི་མདོ་ ད་ཅེས་ ་བ་ ོགས་སོ།  ། ་ཤོ་ཧེ་ཏམ་

་ཁ་ ོ་ལེ་ ང་ཞེ་ ང་།  ཞེས་ལོ་ ཱ་བ་གང་གིས་བ ར་ཞེ་ན།  བཻ་རོ་ཙ་ནས་བ ར་རོ།  ། ལ་པོ་

གང་ལ་གཏད་ཅེ་ན་མངའ་བདག་ ེ་ལ་གཏད་པའོ།  །དེ་ལ་གཙང་གི་བན་དྷེ་འ ི་རིང་ ང་པོ་

མ་པ་ག མ་ ིས་བཏོན་ནོ།  །དེ་ནས་མདོ་ ོད་ ི་ ང་ ོན་འོད་འབར་ལ་དངོས་ བ་ ་

བབས་པ་ལེགས་སོ།  ། 
 

བདེར་གཤེགས་ག ང་མཆོག་མཆོག་ ་ཟབ་པའི་ ལ། ། 

ལ་བཞིན་ ོན་པ་ ོན་པའི་ག ང་རབ་དོན། ། 

དོན་བཞིན་རབ་བཤད་བཤད་པའི་དགེ་ཚགས་ ན། ། 

ན་ ་བཟང་པོའི་ཐོབ་ ་ཐོབ་ ིར་བ ོ། ། 

 
བ ོ་བའི་དགེ་འ ས་ ་མེད་ ང་ བ་ ། ། 

་མའི་འ ོ་བས་བདེར་གཤེགས་ཐོབ་ ར་ཅིག ། 

མང་ ་ཐོས་པའི་ ་འཛན་ ན་ ག་ཅིང་། ། 

ད་ ང་ ོབས་པའི་ ོག་འ ེང་རབ་ ་འ ག ། 

 
ལེགས་བཤད་ ིན་ ི་ ་ ་མངོན་མཐོ་བས། །   

དགེ་བའི་ལོ་ཏོག་ མ་པར་ ས་ ར་ཅིག ། 

བ ་ ོད་དག་གི་ཕོ་ཉ་འདིར་ གས་པས། ། 

བདག་ ོའི་ ིན་ད ང་ ་ ་གར་ ི་རོལ། ། 
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 - 127 -

ལེགས་བཤད་ངག་གི་བ ད་ ི་ཐོབ་འདོད་པ། ། 

མཁས་མང་ ་གཏེར་གནས་འདིར་བ ོད་པར་རིགས། ། 

ན་མ ེན་ངག་གི་དབང་པོ་འ ོག་ ེད་པ། ། 

་བའི་དབང་པོས་ཡོངས་ ་བ ལ་བས་ན། ། 

 
འ ར་བའི་འདབ་གཤོག་ ར་ ་བ ོད་ན་ལེགས། ། 

་བའི་དབང་པོ་ཤེས་ ་ ན་རིག་གིས། ། 

གནས་ ་བ ོད་པར་མཛད་པ་ ལ་པ་བཟང་། ། 

ཡངས་པའི་འདབ་གཤོག་ ར་ ་འ ར་བ་རིགས། ། 

 
མཁས་པའི་མ ན་ས་ག ག་ལག་ཁང་བཟང་ནས། ། 
བཟང་པོའི་ཚས་ ངས་ ན་པའི་ ས་ ི་ཚ། ། 

ལ་བའི་ཡི་གེ་ ན་ཚགས་བ ་ཤིས་བདེ། ། 

བ ན་པར་ངོ་ལོག་ ོལ་བ་ཚར་གཅདོ་ཤོག ། 

 
གང་གི་ ིན་ལས་འོད་དཀར་འཛན་པ་ཡིས། ། 
ིགས་མའི་ ས་འདིར་ལས་འ ོ་སད་ནས་ ང་། ། 

ེ་ ོད་ ན་ལ་མཁས་པར་བ བ་པ་དང་། ། 

བཀའ་དང་ ང་བཞིན་ ད་པར་ ས་ན་ལེགས། ། 
 

   ཞེས་ ་ ེགས་ ་ི བ་མཐའ་ཚར་གཅོད་པའི་གཏན་ཚགས་ཐགིས་པའི་འ ེལ་བ་ ོ་ངར་རིག་པའི་ཐོག་ཆེན་

འད་ིན།ི  ་རིགས་ ི་ ོན་པ་ཤསེ་རབ་འོད་ཟརེ་ སི་མཁས་མང་ ་མའི་འ ་གནས་བཟང་པོའ་ིརི་ལ་ ར་བ་དགེའ།ོ ། 
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དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
 
 

 - 129 -

 
 
 
 
 

༄༅།། ཇི་བཞིན་ཉདི་ ་ི ེ་མཆེད་ལ་ ོད་ ངོ་ ་བའི་ 
སེང་གེ་ཞསེ་ ་བ་བ གས་སོ།། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

མ་མ ེན་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ ི་བཀའ།   
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༄༅།། ཾ ྰཾ ྰ ྴ ཨ ྦ ྦ།  ོན་པའི་ ལ་པོ་གཤེན་ ་འོད་དཀར་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  ། 

་རི་ ང་ཐོའི་ ེ་མོ་ན།  ། ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་དེ།  ། ་མི་གཤེན་རབ་འཁོར་ ིས་བ ོར།  ། 
དེ་ཚ་ ་རབས་ མ་ག མ་ ིས།  །ངག་མ ན་ཚག་ ་འདི་ ད་གསོལ།  ། ེ་ ོན་པའི་ ོན་མ་

ལ་པའི་ །  །མ་རིག་ལིང་ཏོག་བསལ་བའི་ ིར།  །ཇི་བཞིན་ཉིད་ ི་ ེ་མཆེད་ལ།  ། ོད་པའི་

ོན་ ོང་ཅི་ ར་ལགས།  །དེ་ ད་གསོལ་པ་གསན་ནས་ ང་།  ། ོན་མཆོག་ ོན་མས་བཀའ་ ལ་

པ༑  ༑ ་རབས་ མ་ག མ་ལ་སོགས་ཏེ།  །འཁོར་འ ས་གཤེན་ ི་ཚགས་ མས་ཉོན།  །ང་ཡིས་

ོད་པའི་ ོན་ ོང་འདི།  །མེ་ལོང་ད ་བ ོར་ ེས་འ ང་བཤད།  ། ེད་ ིས་འདི་ཡི་མདོ་ ོགས་

ལ༑  ༑ ིར་ ོལ་ ོམ་པ་ ན་ ངས་ཤིག  །དེ་ལ་ ོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཆེན་པོར་ ར་པ།  ཇི་

བཞིན་ཉིད་ ི་ ེ་མཆེད་ ་དམ་འཆའ་ན།  ་དོན་ལ་ ོད་པ་འ གས་པ་པོ་ ིར་ ོལ་བ་ན་རེ།  

ོད་ ི་ ེ་མཆེད་ཅེས་ ་བ་དེ།  ་འ ག་པའི་ ་མཚན་ཅི་ ར་ཡིན་ཞེ་ན།  ང་ཡི་འདོད་པའི་

དོན་ ི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡང་དག་པ་ནི།  འི་ ་མཚན་གང་ཡང་བ ོད་ ་མེད་ལ།  ་ཚགས་ ོ་ཡང་

ཅི་ ར་ཡང་གདགས་ ་བ བ་བོ།  རེ་ཞིག་ཇི་བཞིན་ཉིད་ ི་ ེ་མཆེད་ཅེས་ ་བའི་གོ་བ་ནི།  མ་

བཅོས་མ་ ས་པའི་རང་བཞིན་ནམ།  ངོ་བོ་ཉིད་གར་ཡང་བ ོད་ ་མེད་པ་ལས།  རོལ་བ་ ་

ཚགས་གཉིས་བ ས་ ི་བོན་རོལ་ ལ་ ་ཡང་ ང་ ེ།  དེ་ཡང་ཡེ་ཤེས་ ི་ ང་བ་ཁོ་ནའོ།  །དེ་

ཙམ་ལ་འདོགས་པའོ།  །དེ་ལ་ ོད་ ི་དེ་ ར་ཡིན་ན།  ཇི་བཞིན་ཉིད་མ་བཅོས་པའི་བོན་ཉིད་དེ་

དང་ནི།  ེ་མཆེད་ ་ཚགས་པའི་བོན་དེ་གཉིས།  ངོ་བོ་གཅིག་གམ་ཐ་དད་དམ་དེ་ཉིད་དང་

གཞན་ ་བ ོད་ ་མེད་པ་ཡིན་ནམ།  འ ེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ནམ།  མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེ་ན།  

ངོ་བོ་གཅིག་གོ  །འོ་ན་ ེ་མཆེད་བཟང་ ོག་དང་ངན་ ོག་ལ་ ་ཚགས་ ་ ང་བ་བཞིན་ །  ཇི་

བཞིན་ཉིད་མ་བཅོས་པའི་བོན་འདི་ ོག་བཅས་ ི་ཤེས་པ་མཚན་མ་ཅན་ ་ཐལ།  ཅི་ ིར་ན་ངོ་

བོ་གཅིག་པའི་ ིར་རོ།  །འདོད་ཐོག་ན་ཇི་བཞིན་ཉིད་ཉམས་སོ་ཞེ་ན།  དེ་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་

ང་ཇི་བཞིན་ཉིད་དེ་ ོག་བཅས་མཚན་མར་མ་སོང་ན་ཅི་ ོ་ བ་པ་མ་ བ་ ེ།  དཔེར་ན་ ་

དང་ ་བ་ངོ་བོ་གཅིག་ ང་ ་བ་ ་ ་མ་ ར་པ་བཞིན་ནོ།  ། ས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ།  འི་ནང་གི་ ་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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བ་ ར་མ་སོང་ཟེར་རམ།  གནམ་ ི་ ་བ་ ར་མ་སོང་ཟེར།  དང་པོ་ ར་ན་མངོན་ མ་ ིས་

བསལ།  གཉིས་པ་ ར་ན་ངོ་བོ་རང་ཡང་མི་གཅིག་ ེ་ཐ་དད་དོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་ངའི་ཇི་བཞིན་ཉིད་

དོན་དམ་པར་ ོག་བཅས་ ་ཐལ་ཟེར་རམ།  ང་བ་ ང་ཚད་ ་ ོག་བཅས་ ་ཐལ་ཟེར།  དང་

པོ་ ར་ན་ཅི་ ིར་ཏེ།  ོད་གཞི་དང་ ལ་ཏེ་རང་མ་ བ་བོ།  ། ང་བ་ ང་ཚད་ ་ཐལ་བ་ནི་

འདོད་ཐོག་ ེ།   དོན་དམ་པར་ ོག་པ་རང་མ་ བ་ཅིང་རོལ་བ་གར་ཡང་མ་འགགས་པས་སོ།  །   
ཁོ་ན་རེ་ ེ་མཆེད་མཚན་མའི་དངོས་པོ་ ་ཚགས་པ་འདི་བོན་ཅན།  ེ་འཇིག་དང་ ལ་

དམ་བཅའ་བའི་དོན་དངོས་མེད་ ་ཐལ།  །ཇི་བཞིན་ཉིད་དང་ཐ་མི་དད་པའི་གཏན་ཚགས་ ིས་

ིར།  དཔེར་ན་འ ས་མ་ ས་པ་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན་ཡང་དག་པའི་དོན་ལ་དངོས་པོ་ ེ་འཇིག་དང་

ལ་བར་ཟེར་རམ།  ང་བ་ ང་ཚད་ ་ཐལ་ཟེར།  དེ་ ར་ན་ཅིའི་ ིར་དེ་ ང་བ་ ང་ཚད་ ་

ཇི་བཞིན་དང་དངོས་པོ་ ་ཚགས་ཐ་དད་དོ།  །ཡང་དག་པའི་དོན་ལ་ཐལ་ཟེར་ན་འདོད་ཐོག་ ེ།  

ཡ་ཐ་ ལ་བའི་ད ིལ་འཁོར་ནས།  མ་ཐ་ད ལ་བའི་གདར་ལ་ ག་པ་ཡན་ཆད་ ང་ཇི་བཞིན་

ཉིད་ ི་ངང་ལས་མི་གཞན་པའོ།  །ངས་ངོ་བོ་གཅིག་པ་ཡང་དག་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་ཁས་ ངས་

པ་ཡིན་ནོ།  །འོ་ན་ད་ ་ ེ་འཇིག་འ ག་པས་མངོན་ མ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན།  ེ་འཇིག་དེ་ནི་

ང་ གས་དངོས་པོའི་བོན་ལ་འ ག་ ེ།  ཡང་དག་དངོས་མེད་ ི་བོན་ལ་མེད་དོ།  །དཔེར་ན་

ས་དང་སེམས་བཞིན་ནོ་ འོ།  །དངོས་པོ་ ་ཚགས་ ི་མཚན་མ་དངོས་མེད་ཇི་བཞིན་པ་ལ་

གནས་ཕན་ཆད།  དངོས་པོ་ ེ་འཇིག་ ེད་པ་བཞིན་ ་དངོས་མེད་ ང་།  ེ་འཇིག་ ེད་པ་མི་

འ ོ་མི་ ིད་དོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་ ས་ལ་ཤེས་པ་གནས་ཕན་ཆད།  ས་ ི་ ང་པོ་ ེ་མཆེད་ ང་ ོང་

ལེན་ ེད་པ་བཞིན་ །  སེམས་གསལ་བ་དེ་ཡང་འཆི་བར་ཐལ།  ཡང་སེམས་ལ་ ེ་ཤི་མེད་པ་

བཞིན་ །  ས་ལ་ ེ་ཤི་མེད་པར་ཐལ་ འོ།  །དེ་ ར་མགོ་ ེས་ལ་ངོ་བོ་གཅིག་པ་བ བ་བོ།  །དེ་

ར་དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་གཅིག་ ེ།  ད་ ར་ ི་ཐ་ ད་བཟང་ ོགས་འ ག་ཚད་དམ།  ང་བ་

ང་ཚད་ཐ་དད་པའོ།  །འོ་ན་ད་ ར་ ི་དངོས་པོའི་བོན་མཚན་མ་དང་བཅས་པ་འདི་དག་

གཏན་མི་ ོལ་ཏེ་རང་ ད་པར་ཐལ།  ཅིའི་ ིར་ན་ཐ་དད་པའི་ ིར་རོ།  །འདོད་ཐོག་ན་འབད་

པ་ལ་དོན་མེད་པར་ཐལ་ཞེ་ན།  ོག་བཅས་ ི་ཤེས་ངོ་ལ་མི་ ོལ་བར་ཐལ་ཟེར་རམ།  ཡང་དག་

པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་མི་ ོལ་བར་ཐལ་ཟེར།  དང་པོ་ ར་འདོད་ཐོག་ ེ།  ོག་པས་ ོག་པ་ ོལ་ ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ཅི་ལ་ག བ།  ཡང་ན་ ོག་བཅས་ ི་ཤེས་པའི་ངོ་བོ་ཡང་དག་པའི་དོན་གཏན་ལ་མི་འབེབ་ ེ།  

འདོད་ཐོག་གོ  །གཉིས་པ་ ར་ན།  ཅིའི་ ིར་ཏེ་ཐ་དད་ ་ཁས་མ་ ངས་སོ།  །དེ་ཉིད་དང་

གཞན་ ་བ ོད་ ་མེད་པ་ཡང་ཡིན་ཏེ།  ེ་མཆེད་ ་ཚགས་པ་འདི་བོན་ཅན།  ངོ་བོ་ཉིད་ལ་མི་

དམིགས་ཏེ།  ཇི་བཞིན་ཉིད་ ང་མེད་ལ།  དེ་ལས་གཞན་ ་བ ོད་ ་མེད་པའི་ ིར་རོ།  ། ས་པ་

ལ་འོ་ན་ ེ་མཆེད་ ་ཚགས་ད་ ར་ ང་གིན་འ ག་པས་མངོན་ མ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན།  ང་

ཚད་ ་འགལ་ལམ།  ཡང་དག་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་འགལ།  ང་ཚད་ ་འགལ་ལོ་ཞེ་ན།  ང་ཚད་

་མི་འགལ་ཏེ་མ ན་ནོ།  །ཡང་དག་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་འགལ་ལོ་ཞེ་ན།  ཅིའི་ ིར་ཏེ་ ང་ཡང་

མེད་པའི་ ེ་མཆེད་ཉིད་ ང་བ་ཡིན་ཏེ།  རང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པས་ ང་བ་དངོས་ ་བ བ་

་མེད་དེ།   མི་འགལ་ལོ།  ། 
ཁོ་ན་རེ་ཇི་བཞིན་ཉིད་དེ་གཏན་མེད་ ་ཐལ།  ང་བ་འདི་ཉིད་ ང་མིན་ལ་ ང་བ་ལས་

གཞན་ན་ཡང་བ ོད་ ་མེད་པའི་ ིར་རོ་ཞེ་ན།  ཡང་དག་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་གཏན་མེད་ ་ཐལ་

ཟེར་རམ།  ོག་བཅས་ ི་ཤེས་པ་གཏན་མེད་ ་ཐལ་ཟེར།  དེ་ ར་ན།  འདོད་ཐོག་གོ  །དང་པོ་

ར་ཅི་ ིར་ཏེ།  ོ་ཡི་ ོད་ ལ་རང་ ་ཡང་མ་ ར་བའོ།  །ཇི་བཞིན་ཉིད་དང་ ེ་མཆེད་གཉིས་

ནི་འ ེལ་བ་ཡོད་པ་ཡང་ཡིན་མེད་པ་ཡང་ཡིན་ནོ།  །མེད་དེ་ ང་ གས་ཤེས་པ་འ ག་ཚད་ ་

དངོས་པོ་ ་ཚགས་ལས་མི་ ང་བ་དེ་ཉིད་ ོག་བཅས་ ་བ ང་བས་དེ་ བ་པའི་ ིར་རོ།  །ཡང་

དག་པའི་དོན་ལ་རིལ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཉིད་ལས་མ་གཡོས་ཤིང་།  མི་གཞན་པའི་ ིར་བདག་ཉིད་

གཅིག་པའི་འ ེལ་བ་ཡང་ཡོད་པའོ།  །ཐིག་ལེ་ཆེན་པོ་དེ་ཡི་ ལ་ལམ་རོལ་བའི་ ེ་མཆེད་ཡིན་

པའི་ ིར།  དེ་ལས་ ང་བའི་འ ེལ་བ་ཡང་ཡོད་པའོ།  །གཞན་ཡང་ ིར་ ོལ་བ་ན་རེ།  ོད་ ི་

འདོད་པའི་ཇི་བཞིན་ཉིད་དེ་བོན་ཅན།  ཡང་དག་པར་མེད་དེ་ བ་ ེད་མེད་པའི་ ིར་རོ་ཞེ་ན།  

གཏན་ཚགས་མ་ བ་བོ་ འོ།  །འོ་ན་ ོད་ ི་དེ་བཞིན་ཉིད་དེ་ཅིས་བ བ་ ེ་ བ་ ེད་ཐོངས་

དང་ཞེ་ན།  ངའི་མངོན་ མ་ ིས་ བ་ལ།  ེས་དཔག་གིས་ ང་ བ།  ང་གིས་ ང་ བ་བོ་

འོ།  །མངནོ་ མ་ ིས་ བ་ན།  ར་རོལ་མཐངོ་བའི་མངོན་ མ་ ིས་ བ་བམ།  ཕ་རོལ་མཐངོ་

བའི་མངོན་ མ་ ིས་ བ་ཅེ་ན།   ར་རོལ་མཐོང་བས་ ང་ བ་ འོ།  ། 
ཁོ་ན་རེ།  དེས་མི་བ བ་ ེ།  ཇི་བཞིན་ཉིད་ཡང་དག་པ་དེ་ད་ ང་ཉམས་ ་མ་ ོང་བའི་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ིར་རོ་ཞེ་ན།  སོ་སོ་ ེ་བོའི་ཤེས་པས་ཉམས་ ་མ་ ོང་ཟེར་རམ།  ང་ བ་མཐས་ ོ་བ ར་བའི་

ཤེས་པས་ཉམས་ ་མ་ ོང་བའི་ ིར་རོ་ཟེར།  དང་པོ་ ར་ན་འདོད་ཐོག་ ེ།  དེས་ཉམས་ ་མ་

ོང་ཡང་ཡོད་ན་ཅི་ ོ།  གཉིས་པ་ ར་ན་གཏན་ཚགས་མ་ བ་བོ་ འོ།  །འོ་ན་བདེན་པ་མཐོང་

བར་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན།  ང་ བ་མཐས་ ོ་བ ར་བའི་ཤེས་པ་ལ།  བོན་ཐམས་ཅད་ཇི་བཞིན་ཉིད་ཡེ་

ནས་ ན་ ་བཟང་པོའི་ངོ་བོ་ཉིད་ ་འ ག་པས་འདོད་ཐོག་གོ  །དེས་ན་ ར་རོལ་མཐོང་བས་

ང་ བ་བོ།  །ངའི་འདོད་པ་ཕ་རོལ་མཐོང་བའི་མངོན་ མ་ ིས་ བ་བོ་ འོ།  །ཁོ་ན་རེ།  དེས་

བ བ་ ་མི་བ བ་ ེ།  ད་ ར་ ལ་འ ོར་ ི་མངོན་ མ་ཤེས་པའི་ ད་ལ་མ་ ེས་པའི་ ིར་རོ་

ཞེ་ན།  གཏན་ཚགས་མ་ བ་ འོ།  །འོ་ན་མཐོང་ལམ་ ེས་པར་འ ར་རོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་ ལ་

འ ོར་ ི་མངོན་ མ་གཏན་མེད་པར་ཐལ།  ཅིའི་ ིར་ན་དེ་ཤེས་པའི་ ད་ལ་མི་ ེ་བའི་ ིར་

རོ༑  ༑ ས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ།  ལ་འ ོར་ ི་མངོན་ མ་ཤེས་པ་ལ་ ེ་བ་ཡིན་ཏེ།  དེ་ ར་འོ་ ོལ་

བདག་གི་ཤེས་པ་ལ་ད་ ང་མ་ ེས་སོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་ད་ ་བའི་ཤེས་པ་ལ་ ལ་འ ོར་ ི་མངོན་

མ་ ི་གཞི་ཡོད་ནས་ ེའམ།  མེད་ ང་ ེ།  མེད་ ང་ ེའོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་མོ་གཤམ་ལས་ ང་ ་

ེ་བར་ཐལ།  ཅིའི་ ིར་ན་གཞི་ ེད་པར་ཡང་ ེ་བའི་ ིར་རོ།  །འདོད་ཐོག་ན་བསལ།  དེ་ ར་ན་

མ་ཡིན་ཏེ།  ཤེས་པའི་ ད་ལ་དེའི་གཞི་ཡོད་ནས་ ེ་ ེ།  མ་བ ོམ་པར་མི་ ང་།  བ ོམས་ནས་

ེའོ།  །དཔེར་ན་འོ་མ་ལ་མར་ ི་གཞི་ཡོད་དེ།  མ་ད ོགས་པར་མི་ ང་ད ོགས་ན་མར་ ་འོང་

བ་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན།  འ་ོན་ཇི་བཞིན་ཡང་དག་པ་དེའམ་ ན་པ་ཤེས་པའི་ ད་ལ་གཞི་ཡོད་དེ་མ་

ོགས་པར་མི་ ང་ ོགས་པའི་ ས་ན་ ང་ངོ་།  །ཡང་ན་ ལ་འ ོར་ ི་མངོན་ མ་ ེས་པའི་

ཤེས་པ་དེས་གཏན་ལ་འབེབས་ཏེ་ བ་པའོ།  །དེ་ ར་མངོན་ མ་ ིས་ ང་ བ་བོ།  ། ེས་ ་

དཔག་པས་ ང་ བ་ ེ།  ངའི་ཇི་བཞིན་པའི་བོན་ཉིད་དེ་བོན་ཅན།  ཡང་དག་པར་ཡོད་དེ་དམ་

བཅའ།  ང་དང་མན་ངག་ ད་པར་ཅན་དམགིས་པའི་ ིར་རོ།  །དཔེར་ན་མ་ེདང་ ་བ་བཞནི་

ནོ༑  ༑ ང་དང་མན་ངག་ ད་པར་ཅན་དམིགས་ ང་ཡང་དག་པར་མེད་ན་ཅི་ ོ་ བ་པ་མ་ བ་ 
བོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་ ་བ་ཡོད་ ང་མེ་མེད་ན་ཅི་ ོ་ བ་པ་མ་ བ་ འ།ོ  ། ་བ་ཡོད་ན་མེ་མེད་པ་

གཏན་མི་ ིད་དོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་ ང་དང་མན་ངག་ ད་པར་ཅན་འ ག་ན་ཇི་བཞིན་ཉིད་ཡང་

དག་པ་མེད་པར་གཏན་མི་ ིད་དོ།  ། ེད་ ི་ ང་དང་མན་ངག་ ད་པར་ཅན་ཡིན་མིན་ཐེ་ཚམ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ཟ་ ེ།  གཏན་ཚགས་མ་ བ་པའོ།  །དེས་ན་ ོད་ ི་དེ་མི་བ བ་བོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་ཡོན་ཏན་ ད་

པར་ཅན་ ིས་གཤེན་རབ་ཆད་པར་ ་བ་ ན་འ ིན་པའི་ བས་ །  འ ས་ ་གཏན་ཚགས་

དགོས་པ་མེད་པར་འདོད་པ་བོན་ཅན།  བ ོད་མེད་ཡོངས་ ་དག་པའི་གཤེན་རབ་ ད་པར་

ཅན་ཡོད་དེ་དམ་བཅའ།  བཀའ་མདོ་ ད་བ ོད་པ་ཡོངས་ ་དག་པ་ཡོད་པའི་ ིར།  ་བ་དེ་

ལ་བ ེན་ནས་ ིབ་པ་ཟད་པའི་གཤེན་རབ་འ ང་བར་ངེས་ཏེ་ ་བ་འདི་ཡང་མི་བ བ་བོ།  །དེ་

བ བ་བོ་ཞེ་ན།  དེའི་ཡང་བ བ་བོ་ཞེས་ །  འདོད་ཐོག་ན་ ་ ེགས་པ་བདེན་པར་འ ར་རོ།  ། 
ཡང་ན་བསལ་ལོ།  །དེས་ན་ ེས་ ་དཔག་པས་ ང་ བ་བོ།  ། ང་གིས་ ང་ བ་བོ།  ། ོན་པ་

གཤེན་ ་འོད་དཀར་ ིས་ ་བ་ཉིད་ནས་ ས་པར་ག ངས་སོ།  །དེས་ན་ཡང་དག་པར་ བ་

ེད་ཚད་མས་ བ་ངེས་པའོ།  ། 

གཞན་ཡང་ཁོ་ན་རེ་ ོད་ ི་ཇི་བཞིན་ཉིད་དེ།  ཤེས་ཤིང་རིག་པའི་བདག་ཉིད་ཡིན་ནམ་

མིན།  མིན་ན་བེམ་པོར་ཐལ།  ཡིན་ན་ཤེས་རིག་འོད་གསལ་དེ་ ོགས་མཐའ་དག་ཤེས་པ་ཞིག་

ཡིན་ནམ།  ོགས་གཅིག་ཤེས་པ་ཡིན།  ོགས་གཅིག་ཤེས་ན།  ཤེས་པ་ ོགས་རིས་ཅན་ ་ཐལ།  

ོགས་གཅིག་ལས་མ་ཆོད་པའི་ ིར་རོ།  །དེས་ན་ཤེས་རིག་མཐའ་ད ས་མེད་པར་གདལ་ཞིང་

འོད་གསལ་བ་མ་ཡིན་ནམ།  དེ་ ར་ཡིན་ཙམ་ན།  དེ་ ག་གམ་མི་ ག  མི་ ག་ན་འ ས་ ས་ ་

ཐལ།  ཡང་ན་ ས་པར་ཐལ།  ཅིའི་ ིར་ན་མི་ ག་པའི་ ིར་རོ།  །འདོད་ཐོག་ན་རང་འ ང་གི་

ཡེ་ཤེས་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  དེ་མི་ཤིགས་པའི་ག ང་ ང་ ག་པ་ཆེན་པོའི་བདག་ཉིད་མ་ཡིན་

ནམ།  དེ་ ར་ཡིན་ནོ།  །འོ་ན་ ེ་མཆེད་ ་ཚགས་པ་འདི་ཡང་དག་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་བདེན་པ་ཡིན་

ནམ།  ན་པ་ཡིན།  བདེན་པ་ཡིན་ན་མཚན་མ་ཅན་ ་འ ར་རོ།  །ཅིའི་ ིར་ན་ ེ་མཆེད་ཡང་

དག་པར་བདེན་པའི་ ིར་རོ།  །འདོད་ཐོག་ན་བསལ།  དེས་ན་ཡང་དག་པར་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་ ེ་

མཆེད་ ་ཚགས་པ་འདི་ ན་པ་མི་ ག་པ་ཡིན་ནོ།  །དེ་ ར་ཡིན་པས་ན།  དེ་ཡང་དག་པའི་ངོ་

བོ་ཉིད་ཡིན་ལ་བདེན་ཚད་ །  ངའི་ ་ ེགས་རིག་ ེད་ ི་མཐའ་གསང་ ་བའི་ ེ་བ་འདི་དག་

ཐམས་ཅད་སེམས་ཡིན་ནམ།  སེམས་ལས་མ་གཏོགས་པའི་བོན་གཞན་མེད་དེ།  སེམས་གཅིག་

ལས་མེད་གཅིག་པོ་དེ་རིག་པའི་ ལ་པོ་ཞེས་ ་ ེ།  ་དང་མཐའ་ཡས་པའོ།  །དེ་ཉིད་ཉོན་

མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཚངས་མཆོག་ ་བདེ་བའི་རང་བཞིན་ ག་པ་ ེ།  དེས་ ས་པའི་གནས་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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བས་ ི་བོན་འདི་མི་ ག་པའོ།  །དེ་ཡང་ཇི་བཞིན་ཉིད་ ི་གནས་ གས་ ་ཐལ་ཏེ།  ཡང་དག་

པར་བདེན་ནོ་ཞེ་ན།  དེ་གནས་ གས་མ་ཡིན་ཏེ།  ཅིའི་ ིར་ཞེས་ འོ།  །འོ་ན་དེ་ཡང་གནས་

གས་མ་ཡིན་ཏེ།  ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།  །འོ་ན་ ོད་ ི་སེམས་ ག་པ་དེ་བོན་ཅན།  ཡང་དག་པའི་

དངོས་པོར་མེད་དེ།  དོན་ ེད་ ས་པ་མཐའ་དག་གིས་ ོང་པའི་ ིར།  དཔེར་ན་རི་བོང་ ་

བཞིན་ནོ།  །ཁོ་ན་རེ་ཇི་བཞིན་ཉིད་ད་ེཡང་བོན་ཅན།  ཡང་དག་པའི་དངོས་པོ་ལ་མེད་དེ།  དོན་

ེད་ ས་པ་མཐའ་དག་གིས་ ོང་པའི་ ིར།  དཔེར་ན་མོ་གཤམ་ ི་ ་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན།  གཏན་

ཚགས་མ་ བ་བོ་ །  འོ་ན་ངའི་གཏན་ཚགས་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་རིམ་ ིས་དོན་ ེད་དམ་

གཅིག་ཆར་ ིས་ ེད་ འོ།  ། ོད་ ི་ཡང་རིམ་ ིས་ ེད་དམ་གཅིག་ཆར་ ེད།  ངའི་མ་བཅོས་

པའི་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོ་དངོས་མེད་ ན་ བ་སེམས་ཉིད་ ི།  རང་བཞིན་བོན་ ི་ད ིངས་ངོ་བོ་ཉིད་

དེ་ལ་དོན་ ་བ་དང་ ེད་པ་མེད་དེ།  བོན་རིལ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ ན་ ིས་ ོགས་པས།  ེ་མཆེད་

་ཚགས་འདི་ཡང་མ་འགགས་ལ་མི་འཛན་པར་ ་བ་དང་ ེད་པ་དང་ ེད་པ་ཐམས་ཅད་མ་

འགགས་ལ་མི་འཛན་པ་ཉིད་དོ།  ། 

དེའི་ ིར་ཡང་དག་པའི་རང་བཞིན་དེ་ལ་དོན་ ེད་ ས་པས་ ོང་པའི་ ིར་ ་བའི་བ ག་ 
པ་མི་འ ག་གོ  །དེས་གཏན་ཚགས་མ་ བ་བོ།  ། ན་ ོབ་ ང་ཚད་ ་དོན་ ེད་ན་ཡང་ ེད།  

མི་ ེད་ན་ཡང་མི་ ེད།  ོན་ཡོད་ན་ཡང་ཡོད།  མེད་ན་ཡང་མེད་དེ་འ ལ་བའོ།  ། ོད་ ི་

སེམས་ཐེར་ ག་གི་ ག་པ་དངོས་པོའི་བོན་དེ་ལ་དོན་ ེད་ ས་པའི་ ོང་པའི་ གས་འ ག་གོ  ། 
དེ་འ ག་ན་དངོས་པོའི་བོན་མི་འ བ།  དེ་མ་ བ་པས་རང་བཞིན་ ག་པ་མི་འ བ་བོ།  །དེའི་

ིར་དོན་ ེད་ ས་མི་ ས་ ི་བ ག་པ་འ ག་གོ  །དེའི་ ིར་རིམ་ ིས་དོན་ ེད་ན་རེས་འགའ་

བར་སོང་བས་ ག་པའི་མཚན་ཉིད་ཉམས་ཏེ་མི་ ག་པར་ཐལ།  གཅིག་ཆར་དོན་ ེད་ན་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ ས་གཅིག་ལ་ ེ་བའམ་འཆི་བར་ཐལ།  འདོད་ཐོག་ན་མངོན་ མ་ ིས་བསལ་

ལོ༑  ༑ཅིའི་ ིར་ན་ ས་གཅིག་ལ་དོན་ ེད་པའི་ ིར་རོ།  །ཡང་ན་རང་བཞནི་ ག་པ་དེ་དང་།  

གནས་ བས་མི་ ག་པ་དེ་གཅིག་གམ་ཐ་དད་ འོ།  །འོ་ ོད་ ི་ཇི་བཞིན་ཉིད་དང་ ེ་མཆེད་

གཅིག་གམ་ཐ་དད་ཅེ་ན།  ཡང་དག་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་གཅིག་གམ་ཐ་དད་ཟེར་རམ།  ང་བ་

ང་ཚད་ ་གཅིག་གམ་ཐ་དད་ཟེར་ ་བའོ།  །ངའི་ཡང་དག་པའི་དོན་ལ་གཅིག་གམ་ཐ་དད་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ཟེར་རམ།  ང་ཚད་ ་གཅིག་གམ་ཐ་དད་ཟེར་ཞེ་ན།  ཡང་དག་པའི་དོན་ལ་གཅིག་གམ་ཐ་

དད་ འོ།  །འོ་ན་ ོད་ ི་ཡང་དག་པའི་དོན་ལ་གཅིག་གམ་ཐ་དད་ཅེ་ན།  ངོ་བོ་གཅིག་ འོ།  ། 
ངའི་ཡང་ངོ་བོ་གཅིག་གོ་ཞེ་ན།  རང་བཞིན་ ག་པ་ལ་ ར་གཅིག་གམ།  མི་ ག་པ་ལ་ཕར་

གཅིག་ འོ།  ། ོད་ ི་ཡང་ཅི་བཞིན་ཉིད་ལ་ ར་གཅིག་གམ།  ེ་མཆེད་ལ་ཕར་གཅིག་ཅེ་ན།  

ངའི་ཇི་བཞིན་ཉིད་ལ་ ར་གཅིག་ འོ།  །ངའི་ ག་པ་ལ་ ར་གཅིག་གོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་གནས་

བས་ ང་ ག་པར་ཐལ།  ཅིའི་ ིར་ན་རང་བཞིན་ ག་པ་ལ་ ར་གཅིག་པའི་ ིར་རོ།  །འདོད་ 
ཐོག་ན་མངནོ་ མ་ ིས་བསལ་ འོ།  །འོ་ན་ ེ་མཆེད་ ན་ ང་ཇ་ིབཞིན་ཉིད་ ་གོ་ཞེ་ན།  འདདོ་ 
ཐོག་ ེ།  ངའི་ བ་མཐའ་ལ་བོན་ཐམས་ཅད་ཇི་བཞིན་ཉིད་ ་བདེན་པར་ཁས་ ངས་པའི་ ིར་

རོ༑  ༑འོ་ན་ ེ་མཆེད་ ་ཚགས་ན་ ང་གིན་འ ག་པའི་ ིར།  འགེགས་སམ་ཞེ་ན།  དེ་ནི་འ ལ་

བ་ལ་ ང་བ་ཙམ་ ་མི་འགེགས་སོ།  །ངའི་ཡང་རང་བཞིན་ ་ ན་ ག་པ་འདདོ་ཐོག་ཅེ་ན།  འོ་

གོང་ ་དངོས་པོའི་བོན་མི་ ག་པ་ཉིད་ཁས་ ངས་པས།  ་བའི་དམ་བཅའ་ཤོར་རོ།  །དེས་ན་

ོན་དེས་མགོ་མི་བ ེའོ།  ། 
ཡང་ན་ཁོ་ན་རེ།  ོད་ ི་ཇི་བཞིན་ཉིད་དེ་ཅིར་ཡང་བ ང་ ་མེད་ལ།  ེ་མཆེད་ ་

ཚགས་ ོ་ ར་བའི་ ོག་པ་ལས་ ང་བས།  ་ ེགས་ཆད་ འི་བོན་ཐམས་ཅད་ ོ་ ར་བ་ ་

མེད་པ་ལས་ ང་བ་ཡིན་ཏེ།  ཅི་ཡང་མེད་པ་འདི།  ཡང་བདེན་པར་ཐལ་ཞེ་ན།  ོད་ ི་ཇི་ཡང་

མེད་པ་དེ་ལ་ཤེས་རིག་ཡོད་དམ་མེད།  ཡོད་ན་ཡོད་པའི་ ་ ་ཐལ།  ཤེས་ཤིང་རིག་པ་ཡོད་པའི་

ིར།  མེད་དོ་ཞེ་ན།  ངའི་ཡེ་ཤེས་རང་རིག་འདོ་གསལ་བའི་རང་བཞིན་ ་གནས་ཏེ།  དེ་ཉིད་ལ་

ངོས་སམ་ ོགས་སམ་རིས་ ་མེད་པས་ ོང་པ་ཉིད་ཅེས་ འོ།  །དེ་ ར་རང་ཡེ་ཤེས་མཚན་མ་

ལས་འདས་པ་དེ་ལས་ ན་ ང་བས་ན།  དོན་དམ་པར་ ་ ེན་མེད་ཅེས་ འོ།  ། ན་ ོབ་ ང་

ཚད་ཙམ་ ་ ་ ེན་མི་འགོགས་སོ།  ། ོད་ ང་རིལ་ཡང་བཀག་ ེ་བོན་ཐམས་ཅད་ ་ ེན་ ོ་

ར་ཁས་ ངས་པས་ ར་འདེབས་ཞེས་ འོ།  །ཅི་ཡང་མེད་པ་དེ་ཡང་བེམ་པོར་ཐལ་ལོ།  །ཅིའི་

ིར་ན་ཤེས་རིག་མེད་པའི་ ིར་རོ།  །འདོད་ཐོག་ན།  དེའི་ ིར་འོད་གསལ་ ི་ ིང་པོ་ལ་ ོད་

ིས་བེམ་པོ་ཅི་ཡང་མ་བ ོ་ཞིག་ཅེས་ འོ།  །རིག་པའི་འཁོར་ལོ་ཞེས་ ་བ་ ་ཤོ་ཧེ།  བཻ་རོ་ཙ་

ནས་བ ར་བའོ།  །མངའ་བདག་ ེ་ལ་གདམས་པ།  ཡེར་པའི་ ོང་ལ་ ས་ ས་པས།  ོགས་
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སོ༑  ༑ཨིཐི།  ་ ་ །  བདག་འ ་བཻ་རོ་ཙ་ན་ཡསི།  །མཁས་པ་ ན་ ི་ གས་ ས་པས།  །བནོ་ཆོས་མན་ངག་

བདག་ལ་བབས།  །གསང་བའི་བ ན་པ་བདག་ལ་བབས།  ། ིང་པོ་ངེས་པ་བདག་ལ་བབས།  །མན་ངག་ ན་ ི་

དབང་ ག་བདག  །ངེས་པའི་དོན་དེ་ ོགས་པའི་མ ས།  །ཁམས་ག མ་ ་མ་ ་ ར་ཤེས།  །བ ན་པའི་ ལ་པོ་

ག ང་ ང་བོན།  །དམ་པའི་ ིང་པོ་དམ་པའི་ཆོས།  །བཀའ་ཡི་མདོ་ ད་ གས་ ི་ ོམ།  །གཅེས་པའི་མན་ངག་

གསང་བའི་གཏེར།  ། ལ་པོ་ལས་ཅན་ ོད་ལ་གཏད།  །ད ང་ ་གཤེགས་ན་གཏེར་ ་ ོས།  །ནམ་ཞིག་འཕལེ་ནས་

ག ང་ ང་ ས།  །བོན་ ི་བ ན་པ་འ གས་པར་ངསེ།  །ད ས་ ི་བསམ་ཡས་ ་སའ་ིཡང་དབེན་ཡེར་པའི་ ངོ་།  

ག་དམར་ལ་གཏརེ་ ་ ས་སོ།  ། ལ་པའོི་ ་དཔ་ེའད་ིགཏརེ་ ་ི ངི་པོ་ཡིན་པར་བཤད།  ཨིཐི།  ེ་ཝངས་ས་ོདེ་

ང་།  ཀ་ར་ཡེ་ཅངོ་ཞལ།  བིས་ ་ མེ་ ་ ་ལེ།  འ གས་ས་ོཡེ་ཤོང་།  ལི་ཐེར་པི་ ་ཤངས་ས།ོ  ཙ་ ་ཏ་ེལ་ེ མ་

སགས།  སི་ ་ཡངེས་སོ །  ལ་ཡགོ་མ་ལ་ནམ།  ས་སི་ཧ་ཡེ་སིན།  ད་ལ་ཉངོས་སོ།  མ་ མ་བ་ཡ་ིཏི།  ་ ར་ཡ་

ངས།  ོག་ར་ཙམ་ཅས་སོ།  ཤལ་ད་ེ ་པ།  ་ ་ཟེལ་ཟངས་སོ།  ་ི ་ིས་ིརི་ཐས་སོ།  ཡ་ེཝངས་སོ།  ཀ་ིཅངས་སོ།  

ཤོ་ ངས་ ོ།  ཧ་ ་ིམངས་སོ།  ཏི་པ་ཟངས་སོ།  ་ ང་སགིས་ ོ།        
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༄༅།། དོ་ ོང་ ་བའ་ིསེང་གེའི་མཆན་འ ལེ་ ང་དནོ་རབ་གསལ་ 
ོན་མེ་ཞསེ་ ་བ་བ གས།   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
དཔོན་ ོབ་བ ན་འཛན་ མ་དག 
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༄༅།། མ་འ ེན་ ག་པའི་ ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  ། 

 

གང་ཞིག་གང་ལ་མོས་པའི་ཡིད་ ེས་ཙ།  ། 
གང་ལ་མངའ་བའི་ ག་ ིབ་ཚང་ཚང་ནགས།  །  
ེག་པའི་ཤེས་རབ་མེ་ཡི་བ ལ་བ ེད་མགོན།  ། 
ལ་བ་ ས་དང་བཅས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  ། 

 
མ་འ ེན་གང་གི་ གས་བ ེད་ ིང་པོའི་མཐིལ།  ། 

ཉམ་ཐག་འ ོ་ མས་ཞི་བདེའི་གནས་ ེད་ཆེད།  ། 
དེ་ནི་བཀའ་འཁོར་བ ལ་ལས་ཐབས་གཞན་ ོངས།  ། 
ལ་དེས་ཐེག་མདོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་ ར་མཐོང་།  ། 

 
་ཆེའི་ག ང་དོན་ ་ལམ་ཡངས་པའི་མཐའ།  ། 

བདག་ ་ོ ི འི་འ ེན་ ེད་ ལ་མིན་ཡང་།  ། 
མགོན་པོ་ ་མའི་འཇམ་མཉེན་ ག་གི་བ ས།  ། 
བ ན་པའི་ ེས་ ་ ར་བ ོས་ཙམ་ཞིག་བ ི།  ། 
 
འབད་པ་གང་ལ་ནོམས་པ་མཆིས་ ིད་ཚ།  ། 
ཡལ་བར་མ་དོར་ ོངས་ཞེས་ ེད་བ ལ་ན།  ། 
ིད་མཐའི་བར་ ་ ེ་ད འི་ བས་གནས་ །  ། 
ས་མཛད་མ་བ ད་ མ་ ལ་ཚགས་ལ་འ ད།  ། 
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དེ་ ར་ ོགས་བ ོད་ ང་ ་ཞིག་ ོན་ ་བཏང་ནས་ཐེག་རིམ་མངོན་ ་བཤད་པའི་མདོ་ 

ད་ ི་ཆ་ལག་ཇི་བཞིན་ཉིད་ ི་ ེ་མཆེད་ ི་ ོད་ ོང་ ལ་བས་བཀའ་བ ལ་བ་འདིའི་མཆན་

འ ེལ་ཞིག་འ ལ་བར་འདོད་པས་འདི་ལ།  ད་ག ང་འ ག་དང་ག མ།  དང་པོ་ ད་ལ་

བཀའ་ ད་འདི་དག་འ ང་བའི་ ངས་ལོངས་ ོད་ ོགས་པའི་ ་ལ་ ག་འཚལ་བ་དང་།  ན་

མ་འཚགས་པ་ ་དང་ ན་པའི་ ེང་གཞིའི་ཁོག་ད བ་པ་དང་།  ེང་བ ང་བ་དང་།  ེང་

གཞི་བཤད་པའོ།  །དང་པོ་ནི།  ོན་པའི་ ལ་པོ་སོགས་སོ།  །གཉིས་པ་གནས་ ན་ མ་འཚགས་

པ་ ་རི་ ང་ཐོའི་ ེ་མོ།  ོན་པ་ ན་ མ་ཚགས་པ་ ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ།  འཁོར་ ན་ མ་

ཚགས་པ་ ་མི་གཤེན་རབ།  ས་ ན་ མ་ཚགས་པ་དེ་ཚ་ཞེས་པས་ ོན་འཁོར་འཛམས་པའི་

ས་ བས་དེའོ།  །བཀའ་ ན་ མ་ཚགས་པ་ནི།  ེང་བ ང་དང་ ེང་གཞིའི་ བས་ནས་འ ང་

བ་དེའོ།  །ག མ་པ་ནི།  ་རབས་ མ་ག མ་ ིས་སོགས་ནས་ཅི་ ར་ལགས་ཞེས་པའི་བར་རོ།  ། 
བཞི་བ་ནི།  དེ་ ད་གསོལ་པ་སོགས་ནས་ ན་ ངས་ཤིག  །ཅེས་པའི་བར་རོ།  །བཞི་བ་དེ་ལ་

ག མ་ ེ།  མཉན་པར་བ ལ་བ་དང་།  དམ་བཅའ་བ་དང་།  གདམས་པའོ།  །དང་པོ་ནི།   
འཁོར་འ ས་གཤེན་ ི་ཚགས་ མས་ཉོན།  སོགས་དང་།  གཉིས་པ་ནི།  ང་ཡི་ ོད་པའི་ ོན་

ོང་འདི།  སོགས་ནས་ ེས་འ ང་བཤད།  ཅེས་པའི་བར་རོ།  །དེ་ཡང་མེ་ལོང་ད ་ ོར་ལས།  

ཡེ་ནས་ ོགས་ཆེན་ཡོངས་ ེ་ ་མེད་ཐེག་པ་ནི།  ཞེས་པ་ནས།  འདི་དོན་ ོལ་ ལ་ཐེག་པའི་

ཡང་ ེ་ཡིན་པར་བཤད།   ཞེས་དང་།   དེ་ནི་གང་གི་ ེས་ ་འ ང་ ལ་ ི་ག ང་དེ་བ ན།   
དེ་ ར་ ེས་ ་འ ང་ ེ་བཤད་པའི་དགོས་པ་ནི།  ག ང་དེ་ལས་ཇི་བཞིན་ཉིད་ ི་དོན་

ལ་དགག་བཞག་ ོང་ག མ་ ི་ མ་བཞག་ཞིབ་ ་འཆད་པ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་ཡང་ བས་དེར་ག ང་ 
གཞན་དང་བ ན་པའི་བཤད་འ ེལ་བ ས་ནས་བཤད་པ་ལས་དོན་འདི་དམིགས་ ིས་བཀར་ནས་ 
ས་པར་བཤད་པ་བཞག་པ་ཡནི་ལ།  བཞག་པའི་དགོས་པ་ཡང་ ར་ ན་འཆད་པར་འདོད་དོ།  ། 

ག ང་ ་ཐེག་མདོ་དེ་ཡི་བ ོད་ ་ཇི་བཞིན་ཉིད་ལ་དགག་བཞག་ ོང་ག མ་ ལ་ ་བཏོན་ནས་ 
བཤད་པ་ཡིན།   

ག མ་པ་ནི།  ེད་ ི་འདི་ཡི་མདོ་ ོགས་ལ།  ིར་ ོལ་ ོད་པ་ ན་ ངས་ཤིག་ཅེས་ ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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འཁོར་ མས་ལ་ག ང་འདི་ཡི་མདོ་ ེ་ཇི་བཞིན་ཉིད་ ལ་བཞནི་ ་ ོགས་པར་ སི་ཞེས་གདམས།   
དེ་ནས་ ི་རོལ་ ི་ ོལ་བའི་ ོད་པ་ ན་ ངས་ཤིག་ཅེས་པ་ བས་འདི་དང་གཞན་ ་ཡང་ ོལ་

བ་རང་གིས་དམ་བཅའ་པའི་དོན་ངེས་པའི་ ེས་ ་ ི་ ོལ་ ི་ ོད་པ་ ན་ད ང་བ་ལས་རང་གི་

བ་མཐའི་དོན་ལ་ངེས་པ་མ་ ེད་པར་ ི་ ོལ་ ན་ད ང་བ་མི་འོས་པར་ག ངས་པ་ཡིན་པའི་

ིར།   འདི་ཡན་ ིས་ ོན་འ ོའི་ བས་མདོ་བ ས་ཙམ་ཞིག་ ས་ནས།   
གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ག ང་གི་དོན་ལ་ ི་ ོལ་ ིས་ ི་བ་བཀོད་པ།  དེའི་ལན་བཤད་པའོ།  ། 

དང་པོ་ནི།  ོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཆེན་པོར་ ར་པ།  ཇི་བཞིན་ཉིད་ ི་ ེ་མཆེད་ ་དམ་འཆའ་

ན༑  ་དོན་ལ་ ོད་པ་འ ག་པ་པོ་ ི་ ོལ་བ་ན་རེ།  ོད་ ི་ ེ་མཆེད་ཅེས་ ་བ་དེ་ ་འ ག་

པའི་ ་མཚན་ཅི་ ར་ཡིན་ཞེ་ན།  ཞེས་པའི་ ི་ ོལ་ ིས་ ི་བ་དང་།  ལན་ལ་ང་ཡི་འདོད་པའི་

སོགས་ནས།  དེ་ཙམ་ལ་འདོགས་པའོ།  །ཞེས་པའི་བར་ ིས་ཡོངས་ ེ་ ་མེད་ཐེག་པའི་ ་བ་

འདོད་ ལ་ཞིབ་ ་བཤད་པ་དང་ ེ་མཆེད་ཅེས་པའི་གོ་དོན་བཅས་བཤད་པ་ཡིན།  ཇི་བཞིན་

ཉིད་དེ་ ོད་ ེད་ ི་ ་ཡིས་དངོས་ ལ་ ་བ ང་ནས་བ ོད་མི་ ས་པས་ན་ ་བསམ་བ ོད་མེད་ 
ཅེས་དང་།  ་ཚགས་ ོ་ཡངས་ཅི་ ར་ཡང་གདགས་ ་བ བ་བོ།  །ཞེས་ཐེག་པ་གཞན་དང་ ོ་

བ ན་པའི་མིང་ ་ཚགས་ཤིག་བཏགས་པ་ཡང་དགག་པ་མེད་ཅངི་གདགས་ ་ ང་ ེ།  ་མ ན་ 
དོན་དཔག་ཅེས་ག ངས་པ་ ར་རོ།  །   

ཇི་ ར་བཏགས་པའི་མིང་གིས་ཇི་བཞིན་ཉིད་ལ་ ོ་ ོགས་པའི་ཐབས་ ོན་ ེད་ཙམ་ལས་

དོན་ ི་ངོ་བོ་ ོ་ ལ་ ་འཆར་བར་ ོན་མི་ ས་པའི་ ིར་ཏེ།  ཇི་བཞིན་ཉིད་ ོ་ཡི་ ལ་ལས་

འདས་པ་ཡིན་པའི་ ིར།  ཇི་ ར་དམ་བཅས་པའི་ཇི་བཞིན་ཉིད་དེ།  ོད་ ེད་ ི་ ་དང་ ོག་

པའི་ ལ་ ་ ས་ཏེ་ ་ ེད་མི་འ ག་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་པ་དང་།  དེ་བཞིན་ ་ ོག་གི་

ལ་ ་བ ང་ནས་ཡོད་མེད་ ག་དངོས་དག་དང་མ་དག་གང་ཡང་བ ོད་ ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན།  

གཞི་དེ་ཡི་རོལ་བའམ་ ལ་ ་འཁོར་བ་དང་ ང་འདས་གཉིས་ ིས་བ ས་པའི་བོན་ ་ཚགས་

ང་ ང་བ་ཡིན་ལ།  ། ང་བ་དེ་ མས་ཐམས་ཅད་གཞི་གནས་ གས་རང་འ ང་ཡེ་ཤེས་ ི་

བདག་ཉིད་ཅན་ཁོ་ནར་ ང་བའ།ོ  །དེ་ ར་ ང་ཡང་ཡེ་ཤེས་ ི་བདག་ཉིད་ཅན་ཡིན་པར་ ོགས་ 
པའི་ངེས་པ་མེད་དེ།  ལ་ལ་འ ལ་བའི་ཤེས་པ་དང་ལོག་ཤེས་ ་མ་ཡོད་པའི་ ིར།  ། བས་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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འདིའི་ ོགས་ ་དེ་ངོ་བོ་གཅིག་ན་གཅིག་ ་འདོད་མཁན་ཞིག་ཡོད་དགོས་པར་འ ག་ན།  དེ་

ར་ ་མཁན་ ་རབས་ ི་ཡིག་ཆ་འགར་དེ་ ར་ ་བ་རང་ ེ་གཤེན་རབ་པ་འགའ་ ང་ ལ་

འ ག་ ང་།  དེ་ཡི་ཁས་ ངས་ ི་དོན་གསལ་བ་ཞིག་གནས་ བས་ ་མ་ཐོན།  རང་ ེ་དངོས་ ་

བ་ མས་ངོ་བོ་གཅིག་ན་གཅིག་ ་མི་འ ར་ཏེ།  ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ ོག་པ་ཐ་དད་པའི་ ལ་ ་མ་

ོས་ ང་།  རང་ངོས་ནས་ བ་པའི་ངོ་བོ་གཅིག་ན་གཅིག་ ་འ ར་དགོས་པའི་རིགས་པས་ བ་

པ་ཡིན་ཡང་དེ་དངོས་ ་བ་རང་གི་ བ་མཐའ་མ་ཡིན་པས།  གཞན་ལ་དེ་ ར་ ི་ བ་མཐའ་

བ ང་ནས་དགག་པ་ཡི་ ས་པ་མངོན།   
དེས་ན་ལན་གཅིག་ ི་རོལ་བའི་ བ་མཐའ་ ་བ་ཞིག་གིས་དགག་པ་ ས་པའི་དབང་ ་

ས་ཏེ་འ ེལ་ན།  ་མེད་པས་རང་གི་ ་བའི་ མ་བཞག་ཞིབ་ ་བཤད་པ་དེ་ལ།  ི་ ོལ་དེས་

ི་བ་ལ།  ཇི་བཞིན་ཉིད་དང་ ེ་མཆེད་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་གམ།  ཐ་དད་དམ།  གཞན་ ་བ ོད་

་མེད་པ་ཞིག་ ་མདོད་དམ།  དེ་གཉིས་འ ེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ནམ།  འ ེལ་བ་མེད་པ་

ཞིག་ཡིན་ཞེས་ ིས་པ།  ལན་དང་པོ་ཇི་བཞིན་ཉིད་དང་ ེ་མཆེད་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ ོག་པ་

ཐ་དད་ཡིན་པ་ཁས་ ངས་ཏེ།  འོག་ ་ བ་མེད་ ི་ལན་བཏབ་པས་ཤེས་སོ།  ། ི་ ོལ་དེའི་ཞེ་

འདོད་ལ་ངོ་བོ་གཅིག་ཡིན་ན་ ས་ཐ་དད་མེད་པའི་གཅིག་ཡིན་དགོས་པར་འདོད་ནས།  བ ལ་

བ༑  ཇི་བཞིན་ཉིད་བོན་ཅན།  ོག་བཅས་ ི་ཤེས་པ་མཚན་མ་ཅན་ཡིན་པར་ཐལ།  ོག་པ་ ་

ཚགས་དང་ངོ་བོ་གཅིག་ཡིན་པའི་ ིར།  འདོད་ན་ཇི་བཞིན་ཉིད་མ་བཅོས་ ་མ་ ས་པའི་རང་

བཞིན་ ་འདོད་པ་ཉམས་པ་དང་།  བཅོས་པ་དང་ ས་པ་ཐམས་ཅད་ཇི་བཞིན་ཉིད་ལ་མི་འ ག་ 
པ་འདོད་པ་ཉམས་པའི་ ིར།  ཟེར་ན།  མ་ བ་ཏེ།  དེ་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་ ང་ ོག་བཅས་

མཚན་མར་འ ར་མི་དགོས་ཏེ།  དཔེར་ན་ ་དང་ ་ ་ངོ་བོ་གཅིག་ ང་།  ་བ་ ་ ་གཅིག་ ་

མ་ ར་པ་བཞིན་ནོ།  ། ས་པ་ལ།  ཁོ་ན་རེ།  ་ནང་གི་ ་བ་ ་ ་མ་སོང་ཟེར་རམ།  གནམ་ ི་

་བ་ ར་མ་སོང་ཟེར།  དང་པོ་ ར་ན་མངོན་ མ་ ིས་བསལ།  གཉིས་པ་ ར་ན་ངོ་བོ་རང་

ཡང་མི་གཅིག་ ེ་ཐ་དད་དོ་ཞེ་ན།  ཞེས་པའི་དགག་པ་དེ་གནད་ ་མ་སོང་ ེ་ཤིན་ ་རགས་པའི་ 
ད ད་ ལ་ ་ ང་བས་ལན་བཞག  དཔེ་ཡི་དོན་ནི།  ་ཡི་ ་ག གས་ ་དང་ངོ་བོ་གཅིག་ ང་

་དང་ ་ ་ ོག་པ་ཐ་དད་མེད་པའི་གཅིག་ ་མ་ ར་ཏེ།  ོག་པ་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ ིར།  ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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འཛན་ ོག་པའི་ངོར་ ་ག གས་ ི་དོན་ ི་མི་འཆར་བ་དང་།  ་ ་འཛན་པའི་ ོག་ངོར་ ་ཡི་

དོན་ ི་མི་འཆར་བས་ ོག་པ་ཐ་དད་དོ།  །   

གཞན་ཡང་ ར་ ི་ ོལ་བར་ ི་བ།  ོག་བཅས་ ི་མཚན་མ་ཅན་ ་འ ར་བའི་དགག་

པ་ ས་པ་དེ་དོན་དམ་པར་ ོག་བཅས་ཐལ་ཟེར་རམ།  ང་བ་ ང་ཚད་ ་ ོག་བཅས་ ་ཐལ་

ཟེར།  དང་པོ་ ར་ན་དོན་དམ་ཇི་བཞིན་ཉིད་ ོག་པའི་ ལ་ ་མ་ བ་པས་ཐལ་བ་དེས་གནོད་

པ་མི་འ ག་གོ  ། ང་བ་ ང་ཚད་ ་ ོག་བཅས་ ་ཐལ་བར་འདོད་དེ།  ེས་དཔག་ཚད་མའི་

ལ་ ་ ར་པ་འདོད་དོ།  །དོན་དམ་པ་ ེ་ཇི་བཞིན་ཉིད་དེ་ ོག་པའི་ ལ་ལས་འདས་པ་དང་།  

དེ་ཡི་རོལ་བ་འགག་པ་མེད་པས་ ག་དངོས་འཁོར་འདས་དག་དང་མ་དག་སོགས་ཅི་ཡང་འཆར་ 
བས་སོ།  །རོལ་བ་འཆར་བའི་ ལ་ནི་ ་ཡི་ནང་ ་ ་ག གས་ཤར་བའི་ ་ག གས་ ་ལས་མ་

འདས་ ང་ མ་པ་འགགས་མེད་ཤར་བ་བཞིན།  ང་ ིད་ཐམས་ཅད་གཞི་གསལ་ ོང་ ང་

འ ག་གི་བདག་ཉིད་ཡིན་བཞིན་ ་ མ་པ་དག་དང་མ་དག་འགགས་མེད་ ་ཤར་བས་ན་ ང་

ིད་ཐམས་ཅད་ ོང་པའི་རང་ག གས་ ་ཤར་བ་ཞེས་པའི་ཐ་ ད་འཇོག་གོ  ། 

ཁོ་ན་རེ།  ེ་མཆེད་མཚན་མའི་དངོས་པོ་ ་ཚགས་པ་འདི་བོན་ཅན།  ེ་འཇིག་དང་ ལ་

བའི་དངོས་མེད་ཡིན་པར་ཐལ།  ཇི་བཞིན་ཉིད་དང་ཐ་མི་དད་པའི་ ིར།  དཔེར་ན་འ ས་མ་

ས་པ་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན།  ར་ ོལ་བ་དེ་ལ་ ི་བ།  གནས་ གས་ཡང་དག་པའི་དོན་ལ་དངོས་པོ་

ེ་འཇིག་དང་ ལ་བ་ཐལ།  ཟེར་བ་ཡིན་ནམ།  ང་བ་ ང་ཚད་ ་དངོས་པོ་ ེ་འཇིག་དང་ ལ་

བ་ཐལ་ཟེར།  དང་པོ་གནས་ གས་ཡང་དག་པའི་དོན་ལ་བསམ་ནས།  དེ་དངོས་པོ་ ེ་འཇིག་

དང་ ལ་བར་ཐལ་ཟེར་ན།  ཤིན་ ་འདོད་དོ།  །ཡ་ཐ་ ལ་བའི་ད ིལ་འཁོར་ནས་མ་ཐ་ད ལ་

བའི་གདར་ལ་ ག་པ་ཡན་ཆད་ ི་བོན་ཐམས་ཅད་ཇི་བཞིན་ཉིད་ ི་བདག་ཉིད་ལས་མི་གཞན་

པ་དང་།  ཇི་བཞིན་ཉིད་ནི་ ེ་འཇིག་མེད་པ་ཁས་ ངས།  ད་ེ ར་ ང་ ིད་ ི་བོན་ཐམས་ཅད་

ཇི་བཞིན་ཉིད་དང་ངོ་བོ་གཅིག་པར་ཁས་ ངས་པ་དེ་བོན་ཐམས་ཅད་ཇི་བཞིན་ཉིད་ ི་བདག་

ཉིད་ཡིན་པ་ལ་བསམས་ནས་ངོ་བོ་གཅིག་པར་ཁས་ ངས་པ་མ་གཏོགས་ ང་བ་ཐམས་ཅད་ ི་

རང་བཞིན་ཕར་ཡིན་ ར་ཡིན་ ་ ་ཁས་མ་ ངས་སོ།  །ཁོ་ན་རེ།  ད་ ་ ང་བ་ལ་ ེ་འཇིག་

འ ག་པ་དངོས་ ་མཐོང་བས་མངོན་ མ་དང་འགལ་ལོ།  །ཟེར་བས།  ཁོས་ད་ ང་ངོ་བོ་གཅིག་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ན་ ོག་པ་གཅིག་ ་འ ར་དགོས་པར་བསམས་ནས་བ ལ་བ་ཡིན་འ ག་པས།  ེ་འཇིག་ཐམས་ 
ཅད་ ང་ གས་དངོས་པོའི་བོན་ལ་ཡོད་ཅིང་།  ཡང་དག་གནས་ གས་ཇི་བཞིན་ཉིད་ལ་ ེ་

འཇིག་མེད་དོ།  །     
གཞན་ཡང་ངོ་བོ་གཅིག་ན་གཅིག་ ་འ ར་མི་དགོས་ཏེ།  གསོན་པོའི་ ས་སེམས་བཞིན་

ནོ༑  ༑ ས་པ་ལ།  ཁོ་ན་རེ།  དངོས་པོ་ ་ཚགས་དངོས་མེད་ཇི་བཞིན་པ་ལ་གནས་ཕན་ཆད།  

དངོས་པོ་ ེ་འཇིག་ ེད་པ་བཞིན་ ་དངོས་མེད་ ང་ ེ་འཇིག་ ེད་པ་མི་འ ོ་མི་ ིད་དོ་ཞེ་ན།  

འོ་ན་ ས་ལ་ཤེས་པ་གནས་ཕན་ཆད།  ས་ ི་ ང་པོ་ཁམས་དང་ ེ་མཆེད་ ང་ ོང་ལེན་ ེད་

པ་བཞིན་ །  སེམས་གསལ་བ་དེ་ཡང་འཆི་བར་ཐལ།  དེ་ ས་ ི་ ང་པོ་ལ་གནས་པའི་ ིར།  

དེར་ཐལ།  དེ་ ས་ལ་བ ེན་པའི་ ིར་ཏེ།  དེ་གསོན་པོའི་ ས་ཡིན་པའི་ ིར།  གཞན་ཡང་

སེམས་ལ་ ེ་ཤི་མེད་པ་བཞིན་ །  ས་ལ་ ེ་ཤི་མེད་པ་ཐལ་ འོ།  །ཞེས་པའི་ཞེ་འདོད་ ི་དགག་

པ་ནི།  སེམས་ ན་ ི་ཐོག་མཐའ་མེད་པ་བཞིན།  ས་ ན་ ི་ཐོག་མཐའ་མེད་པར་ཐལ།  

སེམས་དེ་ ས་ལ་གནས་པའི་ ིར།  བ་པ་ཁས་ ངས་པ་དེའི་ ིར།  འདོད་མི་ ས་ཏེ་ ས་ ི་ ེ་

འཇིག་མངོན་ མ་ ་མཐོང་བའི་ ིར།   སེམས་ ན་ཐོག་མཐའ་མེད་པ་ཡང་འཆད་པར་འ ར་རོ།  ། 
རིགས་པའི་ ལ་དེ་ མས་ ིས་ ང་བ་དང་ ོང་པ་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ ོག་པ་ཐ་དད་

པའི་ ལ་བ ན་པའི་ ིར།  ག ང་འདི་ལས་དེ་མགོ་བ ེས་ལ་ངོ་བོ་གཅིག་པ་བ བ་བོ།  །དེ་ ར་

དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་གཅིག་ ེ།  ད་ ར་ ི་ཐ་ ད་བཟང་ ོགས་འ ག་ཚད་དམ།  ང་བ་ ང་

ཚད་ ་ཐ་དད་པའོ།  །ཞེས་པའི་དོན་ ང་ ོང་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ ོག་པ་ཐ་དད་པའི་ ལ་ག ངས་

ནས་དེ་ ར་བ བས་པའོ།  ། 
ར་ཡང་རང་གིས་དེ་ ར་དམ་བཅས་པ་ལ།  ཁོ་ན་རེ།  འོ་ན་ད་ ར་ ི་དངོས་པོའི་བོན་  

མཚན་མ་དང་བཅས་པ་འདི་དག་གཏན་ནས་མི་ ོལ་ཏེ་རང་ ད་པར་ཐལ།  ཅིའི་ ིར་ན་ཐ་

དད་པའི་ ིར་རོ།  །འདོད་ཐོག་ན།  འབད་པ་ལ་དོན་མེད་པར་ཐལ་ཞེ་ན།  ཞསེ་ ི་ ོལ་བ་དེས་

རང་ གས་ ང་ ོང་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ ོག་པ་ཐ་དད་ཡིན་ཞེས་དམ་བཅས་པ་དེ་ལ།  མི་ ོལ་བར་

ཐལ་བ་དང་།  རང་ ད་པར་ཐལ་བ་གཉིས་འཕངས་ནས།  བ་ ེད་ཐ་དད་པའི་ ིར།  ཞེས་

གས་ ་བཀོད་པ་དེ་ཡི་དང་པོ་ ོལ་བའི་ ལ་བཤད།  རང་ ད་པར་ཐལ་བའི་དོན་བཤད།  ཐ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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དད་པའི་དོན་བཅས་བཤད་ནས།  འབད་པ་དོན་མེད་ ་འ ར་ ལ་ ིས་དགག་པ་ལ།  དང་པོ་

ོལ་བའི་ ལ་ནི།  ནམ་མཁའ་འ ལ་མཛད་ ི་འ ེལ་ལས།  འ ོ་ ག་ ག་བ ལ་ ི་དངོས་

གཞི་ཇི་བཞིན་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན།  དེ་གཅིག་ ་ཡིན་ ་མེད་དེ།  ོགས་འཛན་གང་ཡང་

མེད་དོ།  ། ོགས་འཛན་མ་ ངས་པའི་གནད་ཀས།  ་ ེགས་ ི་ ས་ན་ ག་ཆད་གཉིས་ ི་

དངོས་གཞི་བ་དང་།  ནང་བ་གཤེན་རབ་པ་ལ་མི་ ག་པ་དང་།  ག་བ ལ་བ་དང་ ོང་པ་

དང་།  བདག་མེད་པ་ལས་སོགས་པའི་དངོས་གཞི་ཇི་བཞིན་པ་དང་།  དེ་གཉིས་ཀའི་དངོས་གཞི་

བ་ཡང་ཡིན་ཏེ།  ང་བ་འ ན་བཟོད་ཐད་ཀར་བདེན་པས་སོ།  །གཉིས་མེད་ ི་དངོས་གཞི་བ་

ཡང་ཡིན་ཏེ།  ངོ་བོ་ད ེར་མེད་པས།  ཇི་ ར་ ས་ ང་མཐའ་བཞི་རང་ཤར།  མཐའ་བཞི་ ་

ཡན།  མཐའ་བཞི་བདེ་བདལ།  ཇི་བཞིན་ཉིད་ ན་ བ་ ོགས་མེད་ ི་ ོང་ ་ ོལ་བས་ན།  ་

ེགས་ ང་ ་ ེགས་ ག་ཆད་ ི་གནས་ ་ ོལ་ལོ།  །ཞེས་ག ངས་པ་ ར།  ཀ་བའི་ངོ་བོ་ཇི་

བཞིན་ཉིད་ཡིན་པ་དང་།  ཀ་མིན་ ི་ངོ་བོ་ཡང་ཇི་བཞིན་ ི་བདག་ཉིད་ཡིན་པ་དང་།  དེ་གཉིས་

ཀའི་བདག་ཉིད་ཇི་བཞིན་ཉིད་དང་།  དེ་གཉིས་མ་ཡིན་པའི་བདག་ཉིད་ ང་ཇི་བཞིན་ཉིད་

ལས་མ་འདས་པས།  ཀ་བ་མཐའ་བཞི་ ་ ོལ་ ི་ ལ་བཤད་པ་དེས་བོན་གཞན་ མས་ལ་འ ེས་

ཤེས་པར་ ེད་ནས།  ང་བ་ཐམས་ཅད་ ོང་པའི་རང་ག གས་ ་ཤར་བ་ཡིན་པར་བ ན།  དེ་

ར་བཤད་པས་ཀ་བ་མེད་པ་དང་།  ལས་འ ས་མེད་པ།  ་འ ས་མེད་པ་སོགས་ ་བཤད་པའི་

དོན་མ་ཡིན་ནོ།  ། 
ཚལ་འདི་ལ་རང་ ོལ་དང་།  མཐའ་ ོལ།  གཅེར་ ོལ་སོགས་ ི་ཐ་ ད་ཇི་ ར་ ས་ ང་

ོང་ ལ་གཅིག་གོ  ། ོང་པ་དེ་ཡང་ཇི་བཞིན་ཉིད་ལས་གཞན་ ོང་པའི་དོན་གང་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།  ། 
གཉིས་པ་རང་ ད་པ་ཞེས་པའི་ཚག་ཙམ་འ ་ཡང་།  འདིར་བཤད་པའི་རང་ ད་ ་

བ་པ་ངོས་འཛན་ ལ་ནི།  རང་རིག་ཡེ་ཤེས་སམ་ཇི་བཞིན་ཉིད་ལས་མ་གཡོས་པར་གནས་པའི་

ངང་ལས།  ལ་ ་འོད་ཟེར་ག མ་ ི་ ང་བ་རང་ ང་ ་ཤར་མ་ཐག་ ལ་ཅན་ ི་ཤེས་རིག་

ཅིག་ ན་ ་ཤར་བ་དེའི་ངོར་ ང་ ལ་དང་།  དེས་འཛན་ ལ་གཉིས་ལས།  དང་པོ་ཇི་ ར་

ཤར་བའི་ ལ་ ི་ མ་པ་དེ་ མས་རང་གི་འཆར་གཞི་དེ་ལས་ ར་ཤར་བར་ ང་བ་དེས་ ེན་ ས། 
གཉིས་པ་འཛན་ ལ་ནི།  ལ་ ང་དེ་ མས་ ལ་ཐོག་ནས་ བ་པར་ངང་གིས་ཞེན་པས་ཞེན་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ངས་ ི་ ལ་ད་ེརང་ ད་པར་ བ་པའི་དོན་ ་འདོད་དོ།  །ག མ་པ་ཐ་དད་པའི་ ལ་ལ།  ལ་ 
རང་གི་ཐོག་ནས་ བ་པའི་ཐ་དད་པའི་ ལ་གཅིག་དང་།  ཕར་བཏགས་པའི་མིང་སོ་སོར་ཡོད་

པའི་ཐ་དད་ ལ་གཉིས་ཡོད་པས།  ཕར་བཏགས་པ་ཙམ་མིན་ན་ ར་རང་གི་ངོས་ནས་ཡོད་པ་

ཡིན་དགོས་པས།  རང་གི་ངོས་ནས་ བ་པ་དེ་རང་རང་གི་གཤིས་ གས་སམ་གནས་ གས་ཡིན་

པས།  དེ་ནི་ ོལ་བ་ཞེས་སོགས་ མ་པ་གཞན་ ་འ ར་བ་མི་ ང་བའི་ ིར།  དེར་ཐལ།  གནས་

ལ་དང་ ང་ ལ་རང་གི་ངོས་ནས་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ།  དེ་ ར་ཐ་དད་ ་ཁས་ ངས་

སོ༑  ༑ ོལ་བ་ཞེས་གནས་ གས་ ོགས་པས་ ང་བས་མི་བ ་ཞིང་དེ་ཡི་ ེས་ ་མི་འ ེང་བའོ།  ། 
དེ་ ར་ ོགས་པ་དང་ ོང་བ་འ ང་ ིར་ག ང་ལ་ཐོབ་བསམ་དང་ ོམ་པ་དང་ བ་པ་

དགོས་པ་ཡིན་ལ།  གནས་ གས་བདེན་པ་ ོགས་ནས་ ིབ་པ་དག་པར་མི་ ས་ན་འབད་བ ོན་

བ་པ་ ེད་པ་དོན་མེད་ ་འ ར་ཞེས་བཀག་པ་ཡིན་འ ག་ ང་།  ་ ོལ་ ི་དམ་བཅའ་ལ་ངོ་

བོ་གཅིག་ལ་ ོག་པ་ཐ་དད་ཡིན་པར་ཁས་ ངས་ཟིན་པས།  ཐ་དད་ན་མི་ ོལ་བར་ཐལ་བའི་

ཐལ་བ་འཕངས་པས་གནོད་པ་ཅི་ལ་འ ག་ མ།  ི་ ོལ་དེས་གོང་ ་དངོས་པོའི་བོན་མཚན་མ་

དང་བཅས་པ་འདི་དག་གཏན་ནས་མི་ ོལ་ཏེ་རང་ ད་པར་ཐལ་བའི་ཐལ་བ་འཕངས་པ་ལ།  

་ ལོ་དེས་ ར་ ིས་པ།  ོག་བཅས་ ི་ཤེས་ངོ་ལ་མི་ ོལ་བར་ཐལ་ཟེར་རམ།  ཡང་དག་པའི་

ངོ་བོ་ཉིད་ལ་མི་ ོལ་བར་ཐལ་ཟེར།  དང་པོ་ ར་ན་འདོད་ཐོག་ ེ།  ཞེས་ ོག་པའི་ངོར་གནས་

གས་ཇི་བཞིན་ཉིད་འཆར་བ་མི་ ང་ ེ།  གནས་ གས་ཇི་བཞིན་ཉིད་ ོག་ ལ་ལས་འདས་པ་

ཡིན་པའི་ ིར།  དེས་ན་ ོག་ཚགས་ ི་ངོ་བོའི་གནས་ གས་ཇི་བཞིན་ཉིད་ ོག་པས་འཇལ་མི་

ས་པས་ན།  ོག་པས་ ོག་པ་ ོལ་ཅི་ལ་བ བ།  ཅེས་སོ།  །ཡང་ན་ ོག་བཅས་ ི་ཤེས་ངོར་

ཡང་དག་པའི་དོན་གཏན་ལ་མི་འབེབ་ ེ།  འདོད་ཐོག་གོ  །ཅེས་པའི་དོན་ཡང་ཇི་བཞིན་ཉིད་ ོ་

ལ་ལ་འདས་པ་ཡིན་པའི་དོན་ནོ།  །གཉིས་པ་ ར་ན།  ཅིའི་ ིར་ ་ཐ་དད་ ་ཁས་མ་ ངས་

སོ༑  ༑ཞེས་པའི་གསལ་ ོང་ངོ་བོ་ཐ་དད་ ་ཁས་མ་ ངས་པས།  ོང་པ་རང་གསལ་ ི་ ིང་

པོའམ་གནས་ གས་རང་རིག་ཡེ་ཤེས་ལས་མ་འདས་པས་ན་ངོ་བོ་ཉིད་ལས་མི་ ོལ་བར་ཐལ་བའི་ 
གནོད་པ་ཅི་ལ་འ ག་གོ  །དེ་ཡན་ཆད་ཇི་བཞིན་ཉིད་དང་ ེ་མཆེད་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་གམ་ཐ་

དད་པའི་ ི་བའི་ལན་ནོ།  ། 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ི་བ་ག མ་པ་དེ་ཉིད་དང་གཞན་ ་བ ོད་ ་མེད་པའི་ ི་བའི་ལན་ནི།  དེ་ཉིད་དང་

གཞན་ ་བ ོད་ ་མེད་པ་ཡང་ཡིན་ཏེ།  ེ་མཆེད་ ་ཚགས་པ་འདི་བོན་ཅན།  ངོ་བོ་ཉིད་ལས་

མི་དམིགས་ཏེ།  ཇི་བཞིན་ཉིད་ ང་མེད་ལ་དེ་ལས་གཞན་ ་བ ོད་ ་མེད་པའི་ ིར་རོ།  ། ས་

པ་ལ།  འདི་ ར་ ས་པའི་དོན་ནི་ ེ་མཆེད་ ་ཚགས་འདི་ མས་ ི་ངོ་བོ་ཇི་བཞིན་ཉིད་ཡིན་

ཡང་།  གཞི་ངོ་བོ་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ།  ལ་ཤར་ ི་རོལ་བ་ཤར་བ་ཡིན་པའི་ ིར།  འདི་ མས་ངོ་བོ་

ཉིད་ ི་བདག་ཉིད་ལས་གཞན་ ་ཡང་བ ོད་ ་མེད་པའི་ ིར།  ཁོ་ན་རེ།  འོ་ན་ ེ་མཆེད་ ་

ཚགས་ད་ ར་ ང་གིན་འ ག་པས་མངོན་ མ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན།  ཞེས་པའི་ཁོས་ ེ་མཆེད་ ་

ཚགས་ཇི་བཞིན་ཉིད་ ི་བདག་ཉིད་ཡིན་ན།  འ ོ་བ་ ན་མོང་ ་ ང་མི་ ང་བ་ཡིན་འ ག་

ཅིང་ ེ་མཆེད་ ་ཚགས་པ་འདི་ད་ ་འ ོ་བ་ མས་ལ་ ན་མོང་ ་ ང་གིན་འ ག་པས།  མངོན་ 
མ་དང་འགལ་ལོ་ མ་ནས་བ ལ་བར་མངོན།  ོལ་བས་ ི་ ོལ་དེ་ལ་ ི་བ།  ོས་ ང་བ་ ང་

ཚད་ ་འགལ་ཟེར་བ་ཡིན་ནམ།  ཡང་དག་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་འགལ་ཟེར།  ང་ཚད་ ་འགལ་

ལོ་ཟེར་ན།  ང་ཚད་ ་མི་འགལ་ཏེ།  ཇི་བཞིན་ཉིད་དང་ ང་བ་ངོ་བོ་གཅིག་ ང་ ང་བ་

ཁེགས་མི་དགོས་པས་ ང་བ་ ན་མོང་ ་ ང་བ་མ ན་ནོ།  །   
ཡང་དག་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་འགལ་ལོ་ཞེ་ན།  དེ་ཡང་མི་འགལ་ཏེ།  ང་བ་ མས་ ང་

བཞིན་ངོ་བོ་ ོང་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་དང་།  ོང་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་བཞིན་ ་ ང་བ་  

ཡིན་པ་མི་འགལ་བའི་ ིར་ན།  ོང་པའི་ག གས་ ་མ་ ་ ་བ ོད་པ་ཡིན།  ་མཚན་འདི་ལ་

བ ེན་ནས་ ང་བ་ མས་རང་བཞིན་ ིས་མ་ བ་པ་དང་།  རང་བཞིན་ ིས་ བ་ན་ གས་དང་

་མཚན་ ིས་ ང་བ་གང་ཡང་བ བ་མི་ ས་པའི་ ིར་རོ།  །དེས་ན་གནས་ གས་ཡང་དག་གི་

ངོས་ནས་གང་ལ་འགལ་བ་མི་འདོད་དོ།  ། 
ཡང་ཁོ་ན་རེ།  ོད་ ི་གནས་ གས་ཇི་བཞིན་ཉིད་དེ་གཏན་མེད་ཡིན་པར་ཐལ།  ང་བ་

འདི་ཉིད་ ང་མིན་ལ།  ང་བ་ལས་གཞན་ ་ཡང་བ ོད་ ་མེད་པའི་ ིར་རོ་ཞེ་ན།  ཁོ་ལ་ ར་

ི་བ།  ཡང་དག་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་གཏན་མེད་ཐལ་ཟེར་རམ།  ོག་བཅས་ ི་ཤེས་པ་ལ་གཏན་

མེད་ ་ཐལ་ཟེར།  ོག་བཅས་ ི་ཤེས་པ་ལ་གཏན་མེད་ ་ཐལ་ཟེར་བ་ཡིན་ན་འདོད་དེ།  ངོ་བོ་

ཇི་བཞིན་ཉིད་དེ་ ོག་པའི་ ལ་ལས་འདས་པ་ཡིན་པའི་ ིར།  དང་པོ་ ར་ན་ཡང་དག་པའི་ངོ་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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བོ་ཉིད་ ོ་ ལ་ ་ ར་པའི་ཤེས་ ་མ་ཡིན་ཡང་།   རང་རིག་ཡེ་ཤེས་ ིས་ ོགས་པས་ཡོད་པའོ།  །   
བཞི་བ་འ ེལ་བ་ཡོད་མེད་ ི་བ ག་པ།  ོད་ ོང་ལས།  ཇི་བཞིན་ཉིད་དང་།  ེ་མཆེད་

གཉིས་ནི་འ ེལ་བ་ཡོད་པ་ཡང་ཡིན་མེད་པ་ཡང་ཡིན་ནོ།  །མེད་དེ་ ང་ གས་ཤེས་པ་འ ག་

ཚད་ ་དངོས་པོ་ ་ཚགས་ལས་མི་ ང་བ་དེ་ཉདི་ ོག་བཅས་ ་བ ང་བས་དེ་ བ་པའི་ ིར་རོ།  ། 
ཞེས་པ་ ང་ གས་ ེ་མཆེད་ ི་བོན་ལ་ ོས་ཏེ་དེ་གཉིས་འ ེལ་བ་མེད་པར་འདོད་དེ།  ང་

གས་ ེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་ ོག་བཅས་ཏེ་ ོག་པའི་ ལ་ ་ བ་པ་ལ།  ཇི་བཞིན་ཉིད་ནི་ ོག་

ལ་ལས་འདས་པས་ ོ་ ོག་པའི་ངོར་འ ེལ་བ་འཇོག་ ་མདེ་པས་འ ེལ་བ་མེད་པར་འདོད་དོ།  ། 

ཡང་དག་པའི་དོན་ཞེས་ཇི་བཞིན་ཉིད་ལ་ ོས་ན་འཁོར་འདས་ ོད་བ ད་ཐམས་ཅད་ཇི་ 
བཞིན་ཉིད་ ི་བདག་ཉིད་ལས་མ་གཡོས་ཤིང་མི་གཞན་པའི་ ིར།  ཇི་བཞིན་ཉིད་དང་ ེ་མཆེད་

གཉིས་བདག་ཉིད་གཅིག་པའི་འ ེལ་བ་ཡོད་པར་འདོད་དོ།  །གཞི་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་དེ་ཡི་

ལ་ལམ་རོལ་བ་ཤར་བ་མ་ཡིན་པའི་ ེ་མཆེད་མ་ི ིད་པས་ ེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་གཞི་ཐིག་ལེ་ཉག་ 
དང་དེ་ལས་ ང་བའི་འ ེལ་བ་ཡོད་པ་ ་ ར་འདོད།  འོན་ ང་ ལ་ཐམས་ཅད་གཞི་དང་དེ་

ལས་ ང་བའི་འ ེལ་བ་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་མེད་དེ།  གཞི་ཇི་བཞིན་ཉིད་ ིས་ ེ་མཆེད་ལ་ཕན་

བཏགས་ནས་ ེ་མཆེད་ ང་བ་མ་ཡིན་པའི་ ིར།  དེར་ཐལ།  ཇི་བཞིན་ཉིད་དངོས་པོ་དང་ ་མ་

ཡིན་པའི་ ིར།   
བས་འདིར་ ེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་གཞི་ལས་ ང་བའི་ཐ་ ད་ དེ་པའི་ ལ་ན།ི  ེ་མཆེད་ 

ཐམས་ཅད་གཞི་ལ་བ ེན་ནས་ ང་ཞེས་ ་ ེན་ ི་ ལ་ ་བ ེན་པ་མ་ཡིན་ཡང་གཞི་ཙམ་ ས་

པ་ལ་བ ེན་ནས་ ང་བའོ།  །དེས་ན་བ ེན་པའི་ ལ་ལ་ ་ ེན་ ་ ས་ནས་བ ེན་པའི་ ལ་

གཅིག་དང་།  བདག་ཉིད་གཅིག་པའི་ ལ་ ་བ ེན་ ལ་བཅས་གཉིས་ ་འདོད་དགོས་པར་

མངོན།  །ཡང་ ི་ ོལ་བ་དེས་ན་རེ།  ོད་ ི་འདོད་པའི་ཇི་བཞིན་ཉིད་དེ་བོན་ཅན།  ཡང་དག་

པར་མེད་དེ།  བ་ ེད་མེད་པའི་ ིར།  ཞེ་ན།  ཁོ་ཡི་ཞེ་འདོད་ལ།  ཇི་བཞིན་ཉིད་ ོ་ཡི་ ལ་ ་

མ་ ར་ན།  དེ་ ོས་རིག་པར་ ་བ་མ་ཡིན།  དེ་མ་ཡིན་ན་ཤེས་ ་མ་ཡིན།  དེ་མ་ཡིན་ན་ཡོད་པ་

མ་ཡིན།  དེ་མ་ཡིན་ན་ ེས་དཔག་ཚད་མས་ ོགས་ ་མ་ཡིན།  དེ་མ་ཡིན་ན་ ོད་ཡོད་པར་ བ་

ེད་ ི་ གས་ཡང་དག་མི་ ེད་པའི་ ིར་ མ་ནས་བ ད་པར་གོ  །དེ་ གས་མ་ བ་ ེ།  ཡོད་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ན་ བ་ ེད་ཐོངས་དང་ཞེ་ན།  ངའི་མངོན་ མ་ ིས་ བ།  ེས་དཔག་གིས་ ང་ བ།  ང་ 
གིས་ ང་ བ་ འོ།  །   

ཁོ་ན་རེ།  མངོན་ མ་ ིས་ བ་ན།  ར་རོལ་མཐོང་བའི་མངོན་ མ་ ིས་ བ་བམ།  ཕ་

རོལ་མཐོང་བའི་མངོན་ མ་ ིས་ བ་ཅེ་ན།  ར་རོལ་མཐོང་བས་ ང་ བ་ འོ།  །ཁོ་ན་རེ།  

དེས་མི་བ བ་ ེ།  དེ་བཞིན་ཉིད་ཡང་དག་པ་དེ་ད་ ང་ཉམས་ ་མ་ ོང་བའི་ ིར་རོ་ཞེ་ན།  

ར་ ་ིབ།  སོ་སོའི་ ེ་བོའི་ཤེས་པས་ཉམས་ ་མ་ ོང་ཟེར་རམ།  ང་ བ་མཐས་ ོ་བ ར་བའི་

ཤེས་པས་ཉམས་ ་མ་ ོང་བའི་ ིར་རོ་ཟེར།  དང་པོ་ ར་ན་འདོད་ཐོག་ ེ།  དེས་ཉམས་ ་མ་

ོང་ཡང་ཡོད་ན་ཅི་ ོ།  གཉིས་པ་ ར་ན་གཏན་ཚགས་མ་ བ་བོ་ །  ཁོ་ན་རེ།  འོ་ན་བདེན་པ་

མཐོང་བར་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན།  ང་ བ་མཐས་ ོ་བ ར་བའི་ཤེས་པ་ལ།  བོན་ཐམས་ཅད་ཇི་བཞིན་

ཉིད་ཡེ་ནས་ ན་ ་བཟང་པོའི་ངོ་བོ་ཉིད་ ་འ ག་པས་འདོད་ཐོག་གོ  ། བ་མཐས་ ོ་བ ར་

བའི་ཤེས་པ་ལ།  ཞེས་པའ་ིཤེས་པ་དེ་གསལ་རིག་ཅིག་ལ་འདོད་ན།  གལ་མདོ་ལས།  རང་རིག་

ཉིད་ ང་དངོས་པོ་མེད།  དངོས་མེད་ཉིད་ ང་རང་རིག་པས།  ོག་བཅས་ ་མ་ཆད་པའི་ ིར།  

གསལ་བ་ཉིད་ན་མི་ ོག་ ེ།  མི་ ོག་པ་ཉིད་རང་རིག་གསལ།  གཉིས་ ་ད ེར་མེད་ཉག་གཅིག་

མ༑  གཞན་ནས་མ་ཡིན་བ ལ་མེད་པར།  རང་རིག་ལས་ནི་ཉམས་ ་ ོང་།  ཞེས་དང་།  འ ིང་

པོ་སོར་བཞག་ལས།  ོང་པའི་ངོ་བོ་གསལ་བར་གནས།  གསལ་བའི་ངོ་བོ་ ོང་པར་གནས།  ོང་

གསལ་ད ེར་མེད་ ི་ཡོན་ཏན་འ ར་མེད་ ་གནས་ཞེས་དང་།  དབལ་མོ་ལས་ཐིག་ལས།  དེ་ལ་

ོན་པའི་ ན་ ིས་གཟིགས།  ལ་དང་ ལ་ཅན་མ་ཡིན་ཏེ།  དཔེར་ན་མེ་ལོང་ནང་ ་ཡང་།  

ག གས་ ི་ མ་པ་འཆར་ ས་ །  ག གས་ད ིབས་ལེགས་ཉེས་ཇི་ ་བ།  གསལ་བར་ ར་ ང་

ོག་པ་མེད།  དེ་བཞིན་ ོན་པས་ ལ་ཅན་ཉིད།  གཟིགས་པར་ ར་པ་མ་ཡིན་ཡང་།  ཞེས་

ག ངས་པ་ ར་ན།  ཇི་བཞིན་ཉིད་ ོགས་པའི་རང་རིག་ཡེ་ཤེས་དེ་ ོང་པ་གསལ་བའི་བདག་

ཉིད་ཅན་ཞིག་ལས།  ལ་ཅན་གསལ་རིག་གི་བདག་ཉིད་དངོས་པོ་ཅན་ཞིག་མིན་པ་ག ང་ ་

མས་བ ན་པ་ལ་ཞིབ་ ་གཟིགས་པར་མཛད།   

འདིར་བཤད་པའི་ བ་མཐས་ ོ་བ ར་བའི་ཤེས་པ་དེ་ཇི་བཞིན་ཉིད་ ན་ ་བཟང་པོའི་

ངོ་བོ་ཉིད་ ་མཇལ་མཁན་དེ་ཡིན་དགོས་འ ག་པས་དེ་ ར་ན།  ཤེས་པ་ཞེས་པའི་དགོངས་གཞི་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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རང་རིག་ལས་གཞན་ཡོང་ས་མེད་པར་གོ  །རང་གི་ ་བ་མཐའ་བཞི་ ་ ོལ་ ོ་ཡི་ ལ་ལས་

འདས་པ།  དགག་ བ་ ི་ ོགས་ ་མ་ ང་བ།  བདེན་པ་གཉིས་ ་ཁས་ལེན་མེད་པ།  ལས་

འ ས་དངོས་ ས་བ ་མེད་ ོང་ག གས་ ་འདོད་པ།  ཁ་ ིར་བ ས་ ི་ཤེས་རིག་འ ལ་ཤེས་

་འདོད་པ།  ིབ་པ་གཉིས་གཞི་མེད་ ོགས་པས་ ང་པ།  ལ་འདི་ མས་ལ་ཞིབ་ ་ད ད་ན་

ོགས་པ་ཆེན་པོའི་ ན་མིན་ ི་ བ་མཐའི་འདོད་མཚམས་ ་མའི་ ོ་མཐོང་བར་འ ག་ ང་

འདིར་དེ་ཙམ་མོ།  །དེས་ན་ ར་རོལ་མཐོང་བ་སོ་སོའི་ ེ་བོས་ ང་ བ་བོ།  །ངས་འདོད་པའི་ཇི་

བཞིན་དེ་ཕ་རོལ་མཐོང་བའི་མངོན་ མ་ ིས་ བ་བོ་ འོ།  །ཁོ་ན་རེ།  དེས་ བ་ ་མི་བ བ་ ེ།  

ད་ ་ ལ་འ ོར་ ི་མངོན་ མ་ཤེས་པའི་ ད་ལ་མ་ ེས་པའི་ ིར་རོ་ཞེ་ན།  གཏན་ཚགས་མ་

བ་ འོ།  །དེའི་དོན་ནི་ད་ ་ ལ་འ ོར་མངོན་ མ་ ེས་པ་ཡོད་པར་ཐལ།  ད་ ་ཐེག་ཆེན་

ལམ་ ་ལ་གནས་པའི་ག ང་ ང་སེམས་དཔའ་ཡོད་པའི་ ིར།  དེར་ཐལ།  ས་དང་ལམ་ལ་

གནས་པའི་ག ང་ ང་སེམས་དཔའ་ མས་ལ་དགོངས་གསོལ་ ་བའི་ཚག་དོན་མ ན་ཡོད་

པའི་ ིར།   ཁོ་ན་རེ།   འོ་ན་མཐོང་ལམ་ ེས་པར་འ ར་རོ་ཞེ་ན།   ཤིན་ ་འདོད་དོ།  །   
་མཚན་ས་དང་ལམ་ལ་གནས་པའི་ག ང་ ང་སེམས་དཔའ་ ་མ་ ལ་བའི་བ ན་པ་

འཛན་བ ང་ ེལ་བ་པོ་དང་།  སེམས་ཅན་ ི་དོན་མཛད་པ་པོ་ཡོད་པའི་ ིར།  དེ་ ར་འགོག་

མཁན་ ི་ ི་ ོལ་དེ་ལ།  འོ་ན་ ལ་འ ོར་ ི་མངོན་ མ་གཏན་ནས་མེད་པར་ཐལ།  དེ་ཤེས་

པའི་ ད་ལ་མི་ ེ་བའི་ ིར་རོ།  ། ས་པ་ལ།  དེའི་དོན་ནི་ ལ་འ ོར་མངོན་ མ་ ེས་ན་ཤེས་

པའི་ ད་ ་ ེ་དགོས་པ་གང་ཞིག  དེ་ཤེས་པའི་ ད་ལ་མ་ ེས་པ་ ོགས་ ས་ཁས་མ་ ངས་

ང་རང་གི་འདོད་པས་བཞག་པ་དེའི་ ིར།  ཁོ་ན་རེ།  ལ་འ ོར་མངོན་ མ་ཤེས་ ད་ལ་ ེ་ 
བ་ཡིན་ཡང་།  དེ་ ར་འོ་ ོལ་བདག་གི་ཤེས་པ་ལ་ད་ ང་མ་ ེས་སོ་ཞེ་ན།  འོ་ ོལ་ ི་ཤེས་ ད་

ལ་ ལ་འ ོར་མངོན་ མ་ད་ ང་མ་ ེས་ ང་ ལ་འ ོར་མངོན་ མ་ཤེས་ ད་ལ་མ་ ེས་པས་

མ་ བ་པའི་ ིར།  དེར་ཐལ།  འོ་ ོལ་ལ་མེད་ན་མེད་པས་མ་ བ་པ་དང་།  འོ་ ོལ་ ིས་མ་ཤེས་

ན་མ་ཤེས་པས་མ་ བ་པའི་ ིར།  ར་ཡང་ ི་ ོལ་དེ་ལ་ ི་བ།  ལ་འ ོར་མངོན་ མ་ཤེས་པ་

ལ་ ེ་བ་ཡིན་ན།  ད་ ་བའི་ཤེས་པ་ལ་ ལ་འ ོར་མངོན་ མ་ ི་གཞི་ཡོད་ནས་ ེའམ།  མེད་

ང་ ེ།  མེད་ ང་ ེ་བའོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་མོ་གཤམ་ལས་ ང་ ་ ེ་བར་ཐལ།  ཅིའི་ ིར་ན།  གཞི་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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མེད་པ་ཡང་ ེ་བའི་ ིར་རོ།  །འདོད་ཐོག་ན་བསལ།  དེ་ ར་མ་ཡིན་ཏེ།  ཤེས་པའི་ ད་ལ་དེའི་

གཞི་ཡོད་ནས་ ེ་ ེ།  མ་བ ོམ་པར་མི་ ང་།  བ ོམས་ནས་ ེའོ།  །དཔེར་ན་འོ་མ་ལ་མར་ ི་

གཞི་ཡོད་དེ་མ་ད ོགས་པར་མི་ ང་།  ད ོགས་ན་མར་ ་འོང་བ་བཞིན་ནོ།  །ཞེ་ན།  འོ་ན་ཇི་

བཞིན་ཡང་དག་པ་དེའང་ ན་པ་ཤེས་པའི་ ད་ལ་གཞི་ཡོད་དེ།  མ་ ོགས་པར་མི་ ང་།  ོགས་ 
པའི་ ས་ན་ ང་ངོ་།  །ཡང་ན་ ལ་འ ོར་ ི་མངོན་ མ་ ེས་པའི་ཤེས་པ་དེས་གཏན་ལ་འབེབ་

ེ་ བ་པའོ།  །དེ་ ར་མངོན་ མ་ ིས་ ང་ བ་བོ།  །ཞེས་སོགས་ ིས་ཇི་བཞིན་ཉིད་མངོན་ མ་

ིས་ བ་པར་བ ན་པ་ཡིན་ཡང་།  མངོན་ མ་དེ་ ོག་པ་དང་ ལ་བའི་ཤེས་རིག་དང་།  མ་

འ ལ་བའི་ཤསེ་རིག་སོགས་གསལ་ཞིང་རིག་པ་ཞིག་ལ་འདདོ་ན་ ར་ ི་ཁས་ ངས་པའི་དོན་དང་ 
འགལ་ལ།  མི་འདོད་ན་འདིར་ ལ་འ ོར་མངོན་ མ་དང་མཐོང་ལམ་ ེས་པར་འ ར་བ་

སོགས་ ི་དགག་པ་དང་ལན་ ས་པས་ ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ མ་བཤད་མ་ ང་བས་རང་ གས་ 
ཇི་ ར་འཆད་།  མ་ ད་ལས་ ང་མངོན་ མ་ ེད་པོ་བ།  ཙམ་པོ་བ།  མངོན་ མ་མཐར་ ག་

དང་ག མ་ ་ག ངས་པ་སོགས་ ི་དོན་ལ་ད ད་པ་ཤིན་ ་ཞིབ་པར་དགོས་པར་འ ག 
མདོར་ན་རང་ གས་ ི་མངོན་ མ་ནི་དོན་ ི་དང་མ་འ ེས་པ་ ལ་དང་ ལ་ཅན་ ི་

མ་པས་མི་འ ག་པ།  ོང་པ་རང་གསལ་ ི་ ིང་པོ་ཅན་ཞིག་ ་འདོད་དོ།  །འོ་ན་གོང་གི་ 
ོད་པ་དང་ལན་དེ་ མས་ཅིའི་ ིར་ ས་པ་ཡིན་ཞེ་ན།  དེ་ཡང་མི་ ང་བ་མེད་དེ།  ཐེག་འ ེལ་

ལས།  ་མ ན་དོན་དཔག་གི་གཏན་ཚགས་ཞེས་པ་དང་།  མ བ་མོས་ ་བ་མཚན་པ་སོགས་

བ ་ལ་བ ེན་པའི་ ལ་ ་ཤེས་པ་གལ་ཆེ་བས་སོ།  ། 
དམ་བཅའ་གཉིས་པ་ ེས་དཔག་གིས་ བ་པ་ ས་པས།  ངའི་ཇ་ིབཞིན་པའི་བོན་ཉིད་དེ་

བོན་ཅན།  ཡང་དག་པར་ཡོད་དེ།  དམ་བཅའ།  ང་དང་མན་ངག་ ད་པར་ཅན་དམིགས་ ིར་

རོ༑  ༑དཔེར་ན་མེ་དང་ ་བ་བཞིན་ནོ།  །ཞེས་ ས་པས།  ཁོ་ན་རེ།  ང་དང་མན་ངག་ ད་པར་

ཅན་དམིགས་ ང་ཡང་དག་པར་མེད་ན་ཅི་ ོ་ ེ།  བ་པ་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན།  དེ་ལ།  འོ་ན་ ་བ་

ཡོད་ ང་མེ་མེད་ན་ཅི་ ོ་ ེ།  བ་པ་མ་ བ་ འོ།  །ཞེས་ བ་མ ངས་ ས་པས།  ཁོ་ན་རེ།  ་

བ་ཡོད་ན་མེ་མེད་པ་གཏན་ནས་མི་ ིད་ཅེ་ན།  འོ་ན་ཞེས་པས།  ངས་ ང་ཇི་བཞིན་ཉིད་བ ོད་

་ ེད་པའི་ ང་དང་མན་ངག་ ད་པར་ཅན་འ ག་ན་ཇི་བཞིན་ཉིད་ཡང་དག་པར་མེད་པ་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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གཏན་ནས་མི་ ིད་དོ་ ས་པས།  ཁོ་ན་རེ།  ོད་ ི་ ང་དང་མན་ངག་ ད་པར་ཅན་ཡིན་མིན་

ཐེ་ཚམ་ཟ་ ེ།  གཏན་ཚགས་མ་ བ་བོ།  །དེས་ན་ ོད་ ི་ཇི་བཞིན་ཉིད་ ེས་དཔག་གིས་ བ་མི་

བ བ་བོ་ཞེ་ན།  གཤེན་རབ་ ི་ ང་དང་མན་ངག་བོན་ཅན།  ད་པར་ཅན་ཡིན་ཏེ།  ད ད་

ག མ་ ིས་དག་པ་ཡིན་པའི་ ིར།  མ་ བ་ན།  དེར་ཐལ།  མཐོང་བ་མངོན་འ ར་ ོན་པ་ལ་

མངོན་ མ་ཚད་མས་གནོད་པ་མེད་པ་དང་།  མ་མཐོང་ ོག་ ར་ ོན་པ་ལ་ ེས་དཔག་ཚད་

མས་གནོད་པ་མེད་པ།  ཤིན་ ་ ོག་ ར་ ོན་པ་ལ་ཡིད་ཆེས་ ེས་དཔག་ཚད་མས་གནོད་པ་

མེད་པ་ཡིན་པའི་ ིར།   
དང་པོ་དེར་ཐལ།  ག་གིས་འཆི་བར་ ེད་པ་དང་།  ན་ ིས་གསོ་བར་ ེད་པ་ག ངས་

པ་དེ་ ར་ ་མཐོང་བའི་ ིར།  །གཉིས་པ་ནི།  ོན་ཤིང་ མ་པ་ ས་བཞིས་བ ར་བ་དང་།  རང་

ག གས་ ས་ ད་དར་ ས་འ ར་བ་ མས།  དངོས་པོའི་ ོབས་ལ་ གས་པའི་ གས་ ིས་

བ བས།  དེ་ལ་ཐེ་ཚམ་ གས་པའི་གནས་མི་མངའ།  ག མ་པ་ནི།  ལ་ ་མས་དེ་ མས་ ིས་

མི་བ ་བར་མཐོང་བ་དང་།  དེ་ ར་ག ངས་པའི་ ང་ མས་ཉེས་པ་ཟད་པའི་ ེས་ འི་ག ང་

ཡིན་པར་ཤེས་པ་སོགས་ལ་དཔག་ ེ།  ག ང་ལས།  ཉེས་པ་ཟད་པས་ ན་ ི་ཚག  ་བ་མི་

འ ར་ ་མེད་ ིར།  ཞེས་དང་།  ཉེས་ཟད་ ང་ ་ཤེས་པར་ །  ཞེས་པ་དང་།  བ བ་པའི་ ལ་

ནི༑  བཟོད་པ་ ོམས་ཤིག་ག གས་བཟང་འཐོབ།  ཅེས་པའི་ ང་བོན་ཅན།  རང་གི་བ ན་ འི་

དོན་ལ་མི་བ ་ ེ།  ད ད་ག མ་ ིས་དག་པའི་ ང་ཡིན་པའི་ ིར།  ཞེས་པའི་ གས་ ིས་

བ བ་བོ།  །འོ་ན་ཞེས་པས་ ར་ ི་ ོལ་དེས་ ང་དང་མན་ངག་ ད་པར་ཅན་ཡིན་མིན་ཐེ་ཚམ་

ཟ་བ་དེ་ལ།  ར་ཐེག་འ ེལ་ ི་ཆ་ལག་གཏན་ཚགས་ཐེག་པའི་མདོ་ལས་ཡོན་ཏན་ ད་པར་

ཅན་ ི་གཤེན་རབ་ ིས་ ག་ཆད་ ི་ ་བ་ ན་འ ིན་པའི་ བས་ །  འ ས་ གས་ཡང་དག་

དང་།  རང་བཞིན་ ི་ གས་ཡང་དག་དང་།  མ་དམིགས་པའི་ གས་ཡང་དག་སོགས་ ིས་

ོགས་ འི་ལོག་ ོག་བཀག་མ་ བ་པར་ཐལ་བ་དང་།  དེ་ ར་བཀོད་ནས་ ་ ེགས་ ི་ལོག་ ་

ན་ ངས་པ་སོགས་ལ་དགོས་པ་མེད་པར་ཐལ་ལོ།  །དེ་ ར་ ་བའི་ལོག་ ་ཅན་གང་ལ།  ོ་

ར་ ི་ ལ་ལས་འདས་པའི་གཤེན་རབ་ ད་པར་ཅན་བོན་ཅན།  ོད་ ད་པར་ཅན་ ་འཇོག་

ེད་ཡོད་དེ།  གས་ ད་ ི་མ ེན་པར་ ོ་ ར་ ི་ ིབ་པ་དག་པ་ཡིན་པའི་ ིར།  དེར་ཐལ།  



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ོད་ ངས་ ོགས་མཐར་ ག་ཡིན་པའི་ ིར།  ིབ་པ་ཤེས་ ད་ ི་གཤིས་ལ་ གས་པ་མ་ཡིན་

པའི་ ིར།  ོ་ ར་ ི་ ིབ་པ་བོན་ཅན།  འདག་ ་ ང་ ེ།  ོད་ ོང་ ེད་ ི་གཉེན་པོ་ ོབས་

ཆེན་ཡོད་པའི་ ིར།   
གནས་ གས་བདག་མེད་ ོགས་པའི་ཤེས་རབ་བོན་ཅན།  ོད་མཐའ་མེད་ ་འཕེལ་ ང་

ེ༑  ེན་བ ེན་པ་གོམས་ཟིན་འབད་པ་ ར་མ་ལ་ ོས་མི་དགོས་པར་ངང་གིས་ ེ་བ་སེམས་ ི་

ཡོན་ཏན་ཡིན་པའི་ ིར།  ཡང་ད ད་ག མ་ ིས་དག་པའི་ ང་བོན་ཅན།  རང་ ་ ིབ་ཟད་ ི་

གཤེནརབ་ ོན་ ་སོང་ ེ།  ད ད་ག མ་ ིས་དག་པའི་ ང་ཡིན་པའི་ ིར།  གོང་གི་ ག་ཆད་

ན་འ ིན་ ི་གཏན་ཚགས་དགོས་མེད་ ་འདོད་ན།  དེ་ ར་ ་བའི་ ་ ེགས་པའི་ བ་མཐའ་

བདེན་པར་འ ར་རོ།  །   
གཞན་ ་ན་གོང་གི་རིགས་པའི་ཚགས་ མས་ ིས་ལོག་ ོག་ མས་བསལ་ལོ།  །དེ་ ར་

བཤད་པའི་དོན་ ིས་ ེས་དཔག་ཚད་མས་ བ་པའི་ ལ་ལོ།  །ག མ་པ་ཇི་བཞིན་ཉིད་ཡོད་པར་

ང་གིས་བ བ་པའི་ ལ།  ོན་པ་གཤེན་ ་འོད་དཀར་ ིས་ཐེག་རིམ་ ི་ ་བ་ཉིད་ནས་ ས་

པར་ག ངས་སོ།  །འདིར་ ང་འ ེན་མི་དགོས་པར།  ལེ ་འདི་ཉིད་ ང་ཐེག་མདོའི་ཆ་ལག་

ཡིན་པའི་སོ།  །དེ་ མས་ ིས་ཇི་བཞིན་ཉིད་ཡོད་པ་མངོན་ མ་དང་ ེས་དཔག་ ང་ཚད་མ་

དང་བཅས་པས་བ བས་སོ། ། 
གཞན་ཡང་རང་གཞན་ ི་ བ་མཐའ་ ་བ་འགའ་ཞིག་གིས།  ོད་ ི་ཇི་བཞིན་ཉིད་དེ།  

ཤེས་ཤིང་རིག་པའི་བདག་ཉིད་ཡིན་ནམ་མིན།  མིན་ན་བེམ་པོར་ཐལ།  ཡིན་ན་ཤེས་རིག་འོད་  

གསལ་དེ་ ོགས་མཐའ་དག་ཤེས་པ་ཞིག་ཡིན་ནམ།  ོགས་གཅིག་ཤེས་པ་ཡིན།  ོགས་གཅིག་

ཤེས་ན།  ཤེས་པ་ ོགས་རིས་ཅན་ ་ཐལ།  ོགས་གཅིག་ལས་མ་ཆོད་པའི་ ིར་རོ།  །ཞེས་པའི་ ི་

ོལ་དེས་གཞི་ བ་ན་ ག་དངོས་གཉིས་ ་འ ས།  དངོས་པོ་བེམ་ཤེས་གཉིས་ ་འ ་བར་

འདོད་མཁན་ཞིག་གིས།  གནས་ གས་ཇི་བཞིན་ཉིད་ ་ ་བའི་ ོགས་ཆེན་པ་དེ་ལ།  ོད་ ི་

བ་མཐའི་གནས་ གས་ཇི་བཞིན་ཉིད་དེ།  ཤེས་པ་གསལ་རིག་གི་བདག་ཉིད་ཅན་ཞིག་ཡིན་

ནམ་མིན།  མནི་ན།  དེ་བོན་ཅན།  བེམ་པོར་ཐལ།  དངོས་པོ་གང་ཞིག་ཤེས་རིག་མ་ཡིན་པའི་

ིར།  ཟརེ་ན་ལན་ འོ།  །ཡིན་ན།  ཤེས་རིག་གསལ་བ་དེ་ ལ་ ི་ ོགས་མཐའ་དག་ཤེས་པ་ཞིག་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ཡིན་ནམ།  ོགས་གཅིག་ཤེས་པ་ཡིན།  ོགས་གཅིག་ཤེས་པ་ཡིན་ན།  དེ་བོན་ཅན་ཤེས་པ་

ོགས་རིས་ཅན་ ་ཐལ།   ོགས་གཅིག་ལས་མ་ཆོད་པའི་ ིར་རོ།  ། 
དེས་ན་ཤེས་རིག་མཐའ་ད ས་མེད་པར་གདལ་ཞིང་འོད་གསལ་བ་མ་ཡིན་ནམ།  དེ་ ར་

ཡིན་ཙམ་ན།  དེ་ ག་གམ་མི་ ག  མི་ ག་ན་འ ས་ ས་ ་ཐལ།  ཡང་ན་ ས་པར་ཐལ།  ཅིའི་  

ིར་ན།  མི་ ག་པའི་ ིར་རོ།  །འདོད་ན།  རང་འ ང་གི་ཡེ་ཤེས་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  དེ་མི་ཤིག་

པའི་ག ང་ ང་ ག་པ་ཆེན་པོའི་བདག་ཉིད་མ་ཡིན་ནམ།  དེ་ ར་ཡིན་ནོ།  །ཞེས་པ་དེ་ ར་

ཡིན་པའི་ ིར།  གས་ཁས།  མདོར་ན་གང་གི་ཇི་བཞིན་ཉིད་དེ་ཤེས་པ་གསལ་རིག་ཡིན་ནམ་

མིན་ ི་ ི་བའི་ལམ་ ་མིན།  མིན་ན་བེམ་པོར་ཐལ།  དངོས་པོ་གང་ཞིག  ཤེས་རིག་མ་ཡིན་པའི་

ིར་ ི།  མ་ བ།  ཇི་བཞིན་ཉིད་དེ་ ོང་པ་རང་གསལ་ཞིག་ལས་གཞན་ ི་བ་དེའི་ ོགས་གང་ ་

ཁས་ལེན་མེད་པའི་ ིར།   གོང་ ་ཡང་མང་བོ་ ས་ཟིན་པའི་ ིར།   
་ ེགས་ ི་རིག་ ེད་ ི་ བ་མཐའ་ ་བ་ཁ་ཅིག་ན་རེ།  འོ་ན་ ེ་མཆེད་ ་ཚགས་པ་

འདི་ཡང་དག་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ ་བདེན་པ་ཡིན་ནམ།  ན་པ་ཡིན།  བདེན་པ་ཡིན་ན་མཚན་མ་

ཅན་ ་འ ར་རོ།  །ཅིའི་ ིར་ན་ ེ་མཆེད་ཡང་དག་པར་བདེན་པའི་ ིར་རོ།  །འདོད་ཐོག་ན་

བསལ།  དེས་ན་ཡང་དག་པ་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་ ེ་མཆེད་ ་ཚགས་པ་འདི་ ན་པ་མི་ ག་པ་ཡིན་

ནོ༑  ༑ཞེས་པ་འདི་ མས་གཤེན་རབ་པས་ བ་མཐའི་འདོད་ ལ་བཀོད་པ་ཡིན་ལ།  དེ་ ར་

ཡིན་པས་ན་དེ་ཡང་དག་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་ལ་བདེན་ཚད་ །  ཞེས་སོགས་ ི་དོན་མདོར་

བ ས་ན།  ཤེས་ ་ཐམས་ཅད་ ི་གནས་ གས་ངོ་བོ་ཉིད་དང་།  ལ་ཤར་ ི་རོལ་བ་ ེ་མཆེད་

་ཚགས་ཤར་བ་གཉིས་འགལ་བ་མེད་པ་ ང་བཞིན་ ་ ོང་།  ོང་བཞིན་ ་ ང་བ་གཉིས།  

དཔེར་ན་ ་དང་ ་ ་བཞིན་ནོ། ། 
དེ་ ར་ཡིན་ན་རིག་ ེད་པའི་ བ་མཐའ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་སེམས་ཡིན་ལ།  སེམས་

ལས་མ་གཏོགས་པའི་བོན་གཞན་མེད་དོ།  །སེམས་ ང་གཅིག་ལས་མེད་ཅིང་།  གཅིག་པོ་དེ་ལ་

རིག་པའི་ ལ་པོ་ཞེས་ །  དེ་ཡི་རང་བཞིན་ ་དང་མཐའ་ཡས་པའོ།  །དེ་ཉིད་ཉོན་མོངས་པ་

ཐམས་ཅད་ཚངས།  མཆོག་ ་བདེ་བའི་རང་བཞིན་ ག་པ་ ེ།  ཞེས་པས་རིག་པའི་ངོ་བོའམ་

རང་བཞིན་དང་།  རིག་པའི་ ལ་པོ་དེས་ ས་པའི་གནས་ བས་ ི་བོན་འདི་ནི་མི་ ག་པའོ།  ། 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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དེ་ མས་ ིས་རིག་ ེད་པའི་འདོད་ ལ་ ི་ ་བ་བཤད་པའོ།  །ཁོ་ན་རེ།  ངའི་རིག་པའི་ ལ་པོ་

དེ་དང་།  ོད་ ི་ཇི་བཞིན་ ི་གནས་ གས་གཉིས་ལ་ ད་པར་མི་འ ག་པས་ངའི་རིག་པའི་

ལ་པོ་འདི་ཡང་དག་པར་བདེན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།  ོད་ ི་རིག་པའི་ ལ་པོ་དེ་གནས་ གས་ ་

་མི་ ས་སོ་ ས་པས།  ོད་ ི་ཇི་བཞིན་ཉིད་ ང་གནས་ གས་ ་ ་མི་ ས་པར་མ ངས་སོ་

ཞེ་ན།  འོ་ན་ ོད་ ི་སེམས་ ག་པ་དེ་བོན་ཅན།  ཡང་དག་པའི་དངོས་པོར་མེད་དེ།  དོན་ ེད་

ས་པ་མཐའ་དག་གིས་ ོང་པའི་ ིར།  དཔེར་ན་རི་བོང་ ་བཞིན་ནོ།  ། ས་པས།  ཁོ་ན་རེ།  

ོད་ ི་ཇི་བཞིན་ཉིད་དེ་བོན་ཅན།  ཡང་དག་པའི་དངོས་པོར་མེད་དེ།  དོན་ ེད་ ས་པ་མཐའ་

དག་གིས་ ོང་པའི་ ིར།  དཔེར་ན་མོ་གཤམ་ ི་ ་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན།  གཏན་ཚགས་མ་ བ་བོ།  ། 
ས་པས་ཁོས་ ང་ གས་མ་ བ་ ི་ལན་ ས་པ་ ན་མགོ་བ ེས་ ང་ ོད་ ི་སེམས་དང་དེ་ ག་ 

པ་དང་སེམས་གཅིག་ལས་མེད་པར་ཁས་ ངས་པས།  སེམས་དེ་གསལ་ཞིང་རིག་པ་ཞིག་ ་

འདོད་ན།  དང་པོ་གསལ་བ་ནི་རང་གི་ ལ་གང་ཡིན་དེ་གསལ་བ་དང་།  གང་ལ་གསལ་ན་ ལ་

ཅན་ ི་ཤེས་པ་དེ་ལ་གསལ།  ལ་ལ་དོན་ ི་དང་མ་འ ེས་པར་རང་མཚན་གསལ་ ལ་གཅིག་

དང་།  དོན་ ི་ཙམ་ཞིག་གསལ་ ལ་གཉིས་ལས།  དང་པོ་ནི་ ོག་མེད་ ི་ཤེས་པ་དང་།  ི་མ་ནི་

ོག་པ་ཡིན།  ོག་ལ་གསལ་ ལ་དོན་ ི་ཙམ་གསལ་བ་འ ་ཡང་།  འཛན་ ངས་ལ་དོན་ཙམ་

འཛན་པའི་ ོག་པ་ཀ་འཛན་ ོག་པ་དང་།  མ་འཛན་ ོག་པ་ ་ འོ།  །ཀ་འཛན་ ོག་པ་དེས་

ཀ་བ་ལ་དམིགས་ ང་འཛན་ ངས་ཀ་བ་དེ་ ལ་རང་གི་ངོས་ནས་ བ་པའམ་ཡོད་པར་འཛན་

པའི་ ོག་པ་གཅིག་དང་གཉིས་ཡོད་པས་དང་པོ་དེ་ ོ་འ ལ་ཡང་ལོག་ཤེས་མིན་ལ།  ི་མ་དེ་

བོན་ ི་བདག་འཛན་ ་འདོད།  དེ་བཞིན་ཐམས་ཅད་ལ་མ ངས་སོ།  །སེམས་གཅིག་ལས་མེད་

པར་འདོད་པའི་དོན་ཆ་ཤས་མེད་པར་འདོད་ན།  དེས་ན་ ོད་རང་གི་ ད་ ི་ཞེ་ ང་བོན་ཅན།  

སེམས་ཡིན་པར་ཐལ།  ཡོད་པའི་ ིར།  འདོད་ན།  དེ་བོན་ཅན།  ཉོན་མོངས་ཚངས་པ་ཡིན་པར་

ཐལ།  ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ ིར།  ོད་ ི་ ག་བ ལ་བོན་ཅན།  བདེ་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་པར་ཐལ།  

སེམས་ ི་བདག་ཉིད་ཡིན་པའི་ ིར།  དེར་ཐལ།  ཡོད་པ་ཡིན་པའི་ ིར།  ག་བ ལ་ ད་ ན་

ི་གང་ཟག་བོན་ཅན།  ོད་དགའ་བའི་ ས་ ད་ཅིག་ཙམ་མེད་པར་ཐལ།  ོད་སེམས་དང་

གཅིག་ཡིན་པའི་ ིར།  བ་ ེ་སེམས་འ ར་མེད་ ག་པ་ཡིན།  དེ་ ག་བ ལ་ ི་རང་བཞིན་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ཡིན་པའི་ ིར།  ོད་ ད་ ི་ ག་བ ལ་བོན་ཅན།  ོད་ ་མཐའ་མེད་པ་ཡིན་པར་ཐལ།  

སེམས་ཡིན་པའི་ ིར།  ཡང་ ག་བ ལ་བོན་ཅན།  མཆོག་ ་བདེ་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་པར་ཐལ།  

སེམས་ཡིན་པའི་ ིར།  དེར་ཐལ།  ཡོད་པ་ཡིན་པའི་ ིར།  ཡང་དགའ་ནས་ ོད་པའི་སེམས་ཅན་

དང་།  ག་ནས་ ་བའི་སེམས་ཅན་གཉིས་ཀ་བོན་ཅན།  སེམས་ ི་རང་བཞིན་ཡིན་པར་ཐལ།  

ཡོད་པ་ཡིན་པའི་ ིར།  འདོད་ན་གཉིས་ཀའི་རང་བཞིན་ ་མི་ ང་བས་གང་ ་ཁས་ལེན།  སོ་

སོར་འདོད་ན་སེམས་གཅིག་ ་འདོད་པ་ཉམས།  གཉིས་ཀར་འདོད་ན་མངོན་ མ་དང་འགལ་ལོ།  ། 
གཞན་ཡང་སེམས་ ི་རང་བཞིན་ ག་པ་ མ་འ ར་གནས་ བས་ མས་འ ར་བར་འདོད་ 

ན༑  མ་འ ར་གནས་ བས་ ི་བོན་ མས་ ལ་ ི་ངོ་བོ་རང་ནས་སེམས་དང་གཅིག་ ་སོང་

བ་ལས་ཕར་བཏགས་པ་ཙམ་དང་།  མིང་ཙམ་དང་།  ོས་བཏགས་ཙམ་ ་བཞག་པ་སོགས་

གཏན་ནས་མི་ ང་བ་ཡིན་ཏེ།  དེའི་ ལ་ཁོའི་ བ་མཐའ་ལ་མ་ བ།  མ་ཟད་བཏགས་པ་ཙམ་

་ཡོད་པ་སོགས་ཡིན་ན་ ་ ེད་ ི་ལས་འཇོག་ ་མེད་པར་འ ར།   
གཞན་ཡང་རང་ ེ་ཐེག་པ་འོག་མ་བ་ མས་ ིས་ ང་ མ་རིག་གི་ཤེས་པ་ཡིན་ཕན་ཆད་

རང་གི་ ལ་ལ་འ ག་དགོས་པར་འདོད་ཅིང་།  དེ་ ར་ན་རང་གི་ ལ་དེ་ཡོད་མེད་གང་ཡིན་

ཡང་ ལ་དེའི་ ེས་ ་ཤེས་པ་དེ་གཡོ་བའམ་འ ག་དགོས་པར་འདོད།  དེ་ ར་ཤེས་པ་ ལ་ལ་

གཡོ་བའམ་འ ག་ཕན་ཆད་ཁ་ ིར་བ ས།  དེ་བ ས་ན་རང་ས་འཛན་པའི་དོན་ ོར་བ་ཡིན་

ནོ༑  ༑རིག་ ེད་ ་བའི་ཤེས་རིག་གིས་རིམ་ ིས་དོན་ ེད་དང་གཅིག་ཆར་ ་དོན་ ེད་པ་སོགས་

མགོ་བ ེ་བ་གང་ ས་པ་དེ་ མས་ཁོའི་ ོགས་ ་ ོགས་ཆེན་ ི་དོན་ཡིད་ལ་མ་ཤར་ཞིང་མིང་

ཙམ་དང་ཚག་ཙམ་ ི་ མ་པ་ལ་བ གས་ནས་ ས་པ་ཡིན་ཏེ།  ོགས་ཆེན་ ི་ཇི་བཞིན་ཉིད་ ི་

ེ་མཆདེ་དེ་ ོང་པ་རང་གསལ་ ི་བདག་ཉིད་ཅན་ཞིག་ལས།  གསལ་རིག་གི་ཤེས་པ་ཁ་ ལ་ལ་

ོགས་པ་ཞིག་མི་འདོད་པས་འདི་མགོ་བ ེ་ ེད་པ་ཅོལ་ ང་ཞིག་གོ  །དེ་ ར་ཡིན་པ་ནི།  འདི་

ཉིད་ལས།  ངའི་མ་བཅོས་པའི་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོ་དངོས་མེད་ ན་ བ་སེམས་ཉིད་ ི་རང་བཞིན་

བོན་ ི་ད ིངས་ངོ་བོ་ཉིད་དེ་ལ་དོན་ ་བ་དང་ ེད་པ་མེད་དེ།  བོན་རིལ་བདེ་བ་ཆེན་པོར་ ན་

ིས་ ོགས་པས།  ེ་མཆེད་ ་ཚགས་འདི་ཡང་མ་འགགས་ལ་མི་འཛན་པར།  ་བ་དང་ ེད་པ་

ཐམས་ཅད་མ་འགགས་ལ་མི་འཛན་པ་ཉིད་དོ།  །དེའི་ ིར་ཡང་དག་པའི་རང་བཞིན་དེ་ལ་དོན་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ེད་ ས་པས་ ོང་པའི་ ིར།  ་བའི་བ ག་པ་མི་འ ག་གོ  །མི་འ ག་པའི་ ལ་ནི།  གོང་ ་

ཡང་ ས་ཟིན་མོད་ ང་།  ཤེས་རིག་གི་ ལ་ ་ ར་པ་ཡིན་ན།  ལ་དེ་ཡིས་རིམ་ ིས་དོན་ ེད་

དམ་གཅིག་ཆར་ ་དོན་ ེད་བ ག་ ས་མོད་ ང་།  ཤེས་རིག་གི་ ལ་ ་མ་ ར་པ་ཞིག་རིམ་

དང་གཅིག་ཆར་སོགས་ ི་དོན་ ེད་ ལ་བ ག་པ་ ེད་པོ་མེད་པའི་ ིར།  དེ་ མས་ ིས་ བ་

མེད་ ི་ཐལ་ལན་ ོས་ཏེ་བཤད་པའོ།  ། ན་ ོབ་ ང་ཚད་ ་དོན་ ེད་ན་ཡང་ ེད།  མ་ི ེད་ན་

ཡང་མི་ ེད།  ོན་ཡོད་ན་ཡང་ཡོད།  མེད་ན་ཡང་མེད་དེ་འ ལ་བའོ།  །ཞེས་པ།  ང་ཚད་ ་

མ་རིག་གི་ ལ་དང་ ལ་ཅན་གང་ ང་གིས་བ ས་པ་ཡིན་ན།  ོ་ཁ་ ིར་བ ས་ཞིག་གི་ ལ་

་ ས་པ་ཡིན་ཕན་ཆད་འ ལ་བ་ཡིན་ཏེ།  མ་རིག་པས་བ ད་པ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ།  །འདི་ཡི་

འ ལ་ ལ་ནི།  ན་ ེས་ ི་མ་རིག་པའི་འ ལ་ ལ་རང་ ལ་ ་འོད་ཟེར་ག མ་ཤར་མ་ཐག་

ཤེས་རིག་དེ་ ལ་ལ་ཁ་ ོགས་པ་ལས་འ ོས་ཏེ་ ང་བས་ཤེས་སོ།  ། 
རིག་ ེད་པ་ ོད་ ི་འདོད་པ་ ར་ ི་སེམས་ཐེར་ ག་གི་ ག་པ་དངོས་པོའི་བོན་དེ་ལ་

དོན་ ེད་ ས་པས་ ོང་པའི་ གས་འ ག་གོ  །དེ་འ ག་ན་དངོས་པོའི་བོན་མི་འ བ།  དེ་མ་

བ་པས།  རང་བཞིན་ ག་པ་མི་འ བ་བོ།  །དེའི་ ིར་དོན་ ེད་ ས་མི་ ས་ ི་བ ག་པ་འ ག་

གོ  ༑དེའི་ ིར་རིམ་ ིས་དོན་ ེད་ན་རེས་འགའ་བ་སོང་བས་ ག་པའི་མཚན་ཉིད་ཉམས་ཏེ་མི་

ག་པར་ཐལ།  ཅིག་ཆར་དོན་ ེད་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ས་གཅིག་ལ་ ེ་བའམ་འཆི་བར་

ཐལ།  འདོད་ཐོག་ན་མངོན་ མ་ ིས་བསལ་ལོ།  །ཅིའི་ ིར་ན།  ས་གཅིག་ལ་དོན་ དེ་པའི་

ིར་རོ།  ། 
ཡང་ན་ཞེས་རིགས་འ ེས་ ིས་བ ག་པ་ ེད་པའི་ ལ་གཞན་ །  ི་ ོལ་དེ་ལ་ ི་བ།  

ོད་ ིས་འདོད་པའི་སེམས་ ི་རང་བཞིན་ ག་པ་དེ་དང་།  གནས་ བས་མི་ ག་པའི་སེམས་དེ་

གཅིག་གམ་ཐ་དད་ འོ།  །ཞེས་ ིས་པས།  ཁོས་ ར་ ་ ོལ་ལ།  འོ་ན་ ོད་ ི་ཇི་བཞིན་ཉིད་

དང་ ེ་མཆེད་གཅིག་གམ་ཐ་དད་ཅེ་ན།  ར་ཁོ་ལ་ ི་བ།  ཡང་དག་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་གཅིག་

གམ་ཐ་དད་ཟེར་རམ།  ང་བ་ ང་ཚད་ ་གཅིག་གམ་ཐ་དད་ཟེར་ ་བའོ།  །ཞེས་ ིས་པས།  

ཁོས་ ར།  ངའི་ཡང་དག་པའི་དོན་ལ་གཅིག་གམ་ཐ་དད་ཟེར་རམ།  ང་ཚད་ ་གཅིག་གམ་ཐ་

དད་ཟེར།  ཞེ་ན།  ཡང་དག་པའི་དོན་ལ་གཅིག་གམ་ཐ་དད་ཅེས་ ིས་པ་ཡིན།  ས་པས།  ར་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ོད་ ི་ཡང་དག་པའི་དོན་ལ་གཅིག་གམ་ཐ་དད་ཅེ་ན།  ངས་ ེ་མཆེད་ མས་ངོ་བོ་ཇི་བཞིན་

ཉིད་དང་ངོ་བོ་གཅིག་ འོ།  །ཞེས་ ས་པས།  ཁོ་ན་རེ།  ངས་ ང་དེ་ནི་ངོ་བོ་གཅིག་གོ་ཞེ་ན།  

རང་བཞིན་ ག་པ་ལ་ ར་གཅིག་གམ།  མི་ ག་པ་ལ་ཕར་གཅིག་ འོ།  །ཁོ་ན་རེ།  ོད་ ིས་

ང་ཇི་བཞིན་ཉིད་ལ་ ར་གཅིག་གམ།  ེ་མཆེད་ལ་ཕར་གཅིག་ཅེ་ན།  ངས་ཇི་བཞིན་ཉདི་ལ་

ར་གཅིག་ འོ་ ས་པས།  ཁོས་ ང་ ག་པ་ལ་ ར་གཅིག་གོ་ཞེ་ན།  དེ་ལ་འོ་ན་གནས་ བས་

མི་ ག་པ་ མས་བོན་ཅན།  ག་པ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།  རང་བཞིན་ ག་ལ་ ར་

གཅིག་པའི་ ིར།  འདོད་ན།  མངོན་ མ་ ིས་བསལ་ འོ་ ས་པས།  ཁོས་ ར།  འོ་ན་ ེ་མཆེད་

ན་ ང་ཇི་བཞིན་ཉིད་ ་ཐལ་ཞེ་ན།  འདོད་ཐོག་ ེ།  ངའི་ བ་མཐའ་ལ་བོན་ཐམས་ཅད་ཇི་

བཞིན་ཉིད་ ་བདེན་པར་ཁས་ ངས་པའི་ ིར་རོ།  །ཁོ་ན་རེ།  འོ་ན་ ེ་མཆེད་ ་ཚགས་ ང་

གིན་འ ག་པའི་ ིར།  འགེགས་སམ་ཞེ་ན།  དེ་ནི་འ ལ་བ་ལ་ ང་བ་ཙམ་ ་མི་འགེགས་སོ།  ། 
ཞེས་པས་ ང་བ་ མས་ ང་ ལ་ནི།  རང་གཤིས་གནས་ གས་ ོང་གསལ་ ི་ངང་ནས་མ་

གཡོས་པར་ ང་བ་ མས་འགེགས་མེད་ ་ ང་བའི་ཚ།  གང་ལ་ ང་ན་གཞི་ ོང་གསལ་ ི་ངང་

་ ང་བ་ཡིན་པ་དེ་ལ་མ་རིག་པ་དང་ མ་རིག་གང་གིས་འཛན་པ་མ་ གས་ན།  ང་བ་དེ་ལ་

་མ་ ་ འི་ ང་ ལ་དང་།  དག་ ང་ཟེར་ཡང་ ང་བ།  ལ་རིག་གི་ཤེས་པ་ ོག་པ་དང་ ོག་

མེད་གང་དག་གིས་འཛན་པ་ གས་ན་མ་དག་པའི་ ང་བ་ཡིན་པ་འཇོག་གོ་ མ།  འོ་ན་དབང་

ཤེས་ ལ་ མས་བཅོས་མི་དགོས།  ག ངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ།  མ་དག་པ་ཡིན་པའི་ ིར།  

ཟེར་ན།  དེའི་ ལ་ལ་དགག་ བ་གང་ཡང་མི་དགོས་པའི་དོན་ཡིན་ ི་དབང་ཤེས་ ིས་གནས་

གས་མཐོང་བའི་དོན་མ་ཡིན་ནོ།  །ཁོ་ན་རེ།  ངའི་ཡང་རང་བཞིན་ ་ ན་ ག་པ་འདོད་ཐོག  

ཅེ་ན།  གོང་ ་དངོས་པོའི་བོན་མི་ ག་པར་ཉིད་ཁས་ ངས་པས།  ་བའི་དམ་བཅའ་ཤོར་རོ།  ། 
དེས་ན་ ོན་དེས་མགོ་མི་བ ེའོ།  ། 

གཞན་ཡང་སེམས་ ག་པར་ཁས་ ངས་ནས་གནས་ བས་མི་ ག་པར་འདོད་ ལ་ལ་

བ གས་པ་མང་ ་ ས་ཏེ་དགག་པ་ མས་གོང་ ་སོང་བས་ཤེས་སོ།  །དེ་ ར་སེམས་ ག་པར་

འདོད་པའི་སེམས་དང་ཇི་བཞིན་ཉིད་གཉིས་མི་མ ངས་པའི་ བ་ ེད་མང་ ་བཀོད་ནས་མགོ་

བ ེ་མི་ ས་པར་བ ན་པའོ།  །ཡང་ ོགས་ ་ ་བ་དེས།  ན་རེ།  ོད་ ི་ཇི་བཞིན་ཉིད་དེ་ཅི་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
   

 - 160 -

ཡང་བ ང་ ་མེད་ལ།  ེ་མཆེད་ ་ཚགས་ ོ་ ར་བའི་ ོག་པ་ལས་ ང་བས།  ་ ེགས་ཆད་ ་

བས་བོན་ཐམས་ཅད་ ོ་ ར་བ་ ་མེད་པ་ལས་ ང་བ་ཡིན་ཏེ།  ཞེས་པའི་ཅིར་ཡང་མེད་པར་ ་

བའི་ ་བ་ཅི་ཡང་མེད་པ་དེ་བདེན་པར་ཐལ།  ཞེ་ན།  ོད་ ི་ཅི་ཡང་མེད་པ་དེ་ཤེས་རིག་གིས་

ཅི་ཡང་མེད་པར་བ ང་ནས་ཡོད་པས་ ོས་ཞེན་ ལ་ ་ ས།  ངའི་ཇི་བཞིན་ཉིད་དེ་ ོའི་ ལ་

ལས་འདས་པར་ལན་ ་མར་ ས་པས་དེ་གཉིས་ག་ལ་མ ངས།  ངའི་ཡེ་ཤེས་རང་རིག་འོད་

གསལ་བའི་རང་བཞིན་ ་གནས་ཏེ།  དེ་ཉིད་ལ་ངོས་སམ་ ོགས་སམ་རིས་ ་མེད་པས་ ོང་པ་

ཉིད་ཅེས་ འོ།  །དེ་ ར་རང་འ ང་ཡེ་ཤེས་མཚན་མ་ལས་འདས་པ་དེ་ལས་ ན་འ ང་བས་ན།  

དོན་དམ་པར་ ་ ེན་མེད་ཅེས་ འོ།  ། ན་ ོབ་ ང་ཚད་ཙམ་ ་ ་ ེན་མི་འགོགས་སོ།  །ཞེས་

པ་གཞི་གསལ་ ོང་ ང་འ ག་གི་གནས་ གས་དང་མ་ ལ་བའི་ངང་ནས་ ང་བ་ མས་ ་ལས་ 
་ག གས་ཤར་བ་ ར་ ང་ལ།  ང་བཞིན་ ་རང་རང་གི་ ་ ེན་ ེན་འ ེལ་ལ་བ ེན་པ་མི་

འགེགས་པས་ན།  ང་བཞིན་མི་བ ་ངེས་པའི་ ེན་འ ེལ་ལ་བ ེན་པའོ།  །དོན་དམ་པར་ བ་

པའི་ ་ ེན་མེད་དེ།  ོང་པ་ཉིད་ ི་བདག་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་ ་ ེན་མེད་པའི་ ིར།  དཔེར་ན་

་ ་ ་ལས་མ་འདས་པ་བཞིན་ ་ ང་བ་ མས་ ོང་གསལ་ལས་མ་གཡོས།  ་ ་ ིན་དང་ ་

ངས་དང་ཐལ་འ བ་གཡོ་འ ལ་སོགས་དང་འོད་ ང་གསལ་འ ིབ་འགགས་པ་མདེ་པར་ ེད་ 
པ་བཞིན་ ་ ང་བ་ མས་རང་རང་གི་ ་ ེན་ལ་བ ེན་ནས་ ་ ེད་ ་འ ས་ ་འ ང་ངོ་།  ། 
ངོ་བོ་ ོང་པ་ཉིད་ལས་མ་འདས་ཤིང་ ང་ ལ་ ་འ ས་ ་ ེད་འགག་པ་མེད་པས་ན་ ་མ་ ་ 
འི་དོན་ ་གོ  ། 

་ ེགས་ཆད་ ་བས།  ང་བ་ མས་ ེས་དབང་གིས་ ོ་ ར་ ་ ང་བ་མ་ཡིན་པར་

རང་རང་གི་ ་ ེན་ལ་བ ེན་ནས་ ང་བ་མི་འདོད་དོ།  །དེས་ན་ ་ ེན་ ེན་འ ེལ་ཁས་མི་

ལེན་པས་ན་ ར་འདེབས་ཞེས་ འོ།  །ཁས་ལེན་ ོགས་གཅིག་ནས་ཡོད་ན་བེམ་ཤེས་གང་ ང་ ་

ཁས་ལེན་པས་དེ་ ར་ན་ ོད་ ི་ཅི་ཡང་མེད་པ་དེ་ཡང་བེམ་པོར་ཐལ།  དེ་ཅིའི་ ིར་ན་ཤེས་

རིག་མེད་པའི་ ིར།  ཞེས་པ་ ོལ་བའི་ཁས་ ངས་དང་བ ན་པའོ།  །དེ་ ་ འི་ ་ ེན་ལ་བ ེན་

ནས།   གནས་ གས་འོད་གསལ་ ི་ ིང་པོ་ལ་ ོད་ ིས་བེམ་པོ་ཅི་ཡང་མ་བ ོ་ཞིག་ཅེས་ འོ།  ། 
ཞེས་གནས་ གས་འོད་གསལ་ ི་ ིང་པོ་ལ།  ོད་ སི་འདོད་པའི་བེམ་པོ་དང་ ག་ཆད་ ་ི ་བ་སོགས་ ི་
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ོགས་ན་མདེ་པ་དང་།  འདོ་གསལ་ ི་ ངི་པོ་ཤེས་རགི་གི་ ལ་ ་ཡང་མ་ ར་ན་འད་ི ར་ཞསེ་པའི་ཚག་གསི་ཇ་ི

ར་མགོ་བ ེ་བར་ ས།  ཚག་ཙམ་ཞིག་གི་བ ་ལ་བ ེན་པའི་དགག་ བ་ ིས་མ་རིག་པ་ ང་ནས་འ ིན་ག་ལ་

ས།  ད་དོན་ ད་པར་ཅན་ ་ིའ ལེ་བ་ཡིན་པས་ན།  ང་འདི་ལ་རིག་པའི་འཁརོ་ལོ་ཞེས་ ་བ་ ་ཤ་ོཧེ།  ི་ 
མ་ཚག་ག མ་ ་ིདནོ་ན་ིཅ་ིཡིན་མ་ཤསེ་སོ། ། 

 
ཅི་ ར་དཀའ་བའི་ཚག་གི་ །  །   
འ ོལ་བའི་ མ་ད ོད་མཚན་དབེན་ཡང་།  ། 
ལ་འདིར་དད་པའི་ ང་ ་ཞིག  ། 
ན་རིང་བ ས་པའི་མ ་ལས་སོ།  ། 

 
འདི་ནི་དོན་ལོག་ཉེས་པའི་ཆ།  ། 
མ་འ ེན་ཡེ་ཤེས་ ན་ ར་བཤགས།  ། 
མ་དཀར་ ང་བ་མཆིས་སོ་ཅོག  ། 

འ ོ་ ན་ ང་ བ་ ་ ་བ ོ།  ། 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
   

 - 162 -
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༄༅།། ཐགེ་རིམ་ མ་པར་བཤད་པའི་མདོ་ ད་ ི་འ ེལ་བ་ 
མ་འ ེད་འ ལ་ ི་ ་ེམིག་ཅེས་ ་བ་ 

བ གས་སོ།། 
 
 
 
 
 
 
 
 

མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན། 
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ལ་བཟང་ མས་ལ་ཐེག་ ོ་ མས་ ོན་ཞིང་།  ། 
བ ལ་པ་ཇི་བཞིན་ ན་ ་དགེ་བ ེད་པའི།  ། 
བཟང་པོའི་འ ིན་ལས་མངའ་བའི་ ོན་མཆོག་དང་།  ། 
བ ན་འཛན་མཆོད་འོས་ མས་ལ་ ས་ ག་འཚལ།  ། 
 
བསམ་ཡས་འ ིན་ལས་མཛད་པའི་དགོངས་དོན་ནི།  ། 
ཇི་བཞིན་ ོགས་པ་ ར་མཐོང་ ལ་མིན་ཡང་།  ། 
དད་མོས་གཞི་བ ང་བསམ་དག་འཁོར་ལོ་ཡིས།  ། 
ང་ཟད་གོ་བའི་གོ་དོན་ ི་ག གས་འགོད།  ། 

 
ང་ ིད་མཁའ་ལ་ཉི་ ་རབ་གསལ་ཡང་།  ། 
ན་ཁང་ནང་ ་ ོན་མེ་བ གས་པ་བཞིན།  ། 
ང་རིག་ ན་ ན་མཁས་ མས་མི་བ ལ་ཡང་།  ། 
ོ་ ང་ཁོང་དགེ་འདི་ལ་གསན་པར་འོས།  ། 

 
འདིར་ཐེག་ ོ་ མས་ ི་མདོ་དོན་མ་འ ེས་པར་སོ་སོར་བ ན་ནས།  ཡང་དག་པའི་

གས་ ོགས་ཆེན་ལ་ ིལ་བའི་ག ང་དོན་ཟབ་མོ་འདི་ལ་ག མ་ ེ།  ཚག་དོན་དང་།  དགོས་

དོན་དང་།  བ ས་དོན་ནོ།  །དང་པོ་ལ་ག མ་ ེ།  འ ག་ ོའི་ཡན་ལག་ ད་ ི་དོན་དང་།  

འ ག་ ལ་ ི་ངོ་བོ་ག ང་དང་།  འ ར་ ལ་ ི་ ད་པར་ག ང་གི་དོན་ནོ།  །དང་པོ་ལ་གཉིས་

ཏེ༑  ཐ་ ད་ ོགས་ ེད་མཚན་ ི་དོན་དང་།  ིན་བ བས་ ད་ ེད་ ག་གོ  །དང་པོ་མཚན་ལ་

གཉིས་ཏེ།   མཚན་བ ར་བ་དང་།   བཤད་པའོ།  ། 
དང་པོ་ལ་ག མ་ ེ།  ཞང་ ང་དང་།  ་གར་དང་།  ་ཤའི་ ད་བ ར་བའོ།  །དང་པོ་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ནི་ཞང་ ང་ ད་ །  ཐོ་ཡེ་དེ་ ་ཤེལ་ཞི་ཏན་ ་ད་དོད་ཅི།  ཞེས་པ།  ཐོ་ཡེ་ཐེག་པའམ་བོན་ ོ།  

དེ་ ་རིམ་པ།  ཤེལ་ཞི་གསལ་བར་བཤད་པ།  ཏན་ ་མདོ་ ད།  ད་དོད་ཅི་ཞེས་ ་བའོ།  །གཉིས་

པ་ལ།  ་གར་ ད་ །  ཡ་མན་ ་མ་ཏི་ ་ ་ན་མ།  ཞེས་པ།  ཡ་མན་ཐེག་པ།  ་མ་ཏི་རིམ་

པར་བཤད་པ།  ་ ་མདོ་ ད་དོ།  །ན་མ་ཞེས་ ་བའོ།  །ག མ་པ་ལ།  ་ཤའི་ ད་ །  ཧ་པང་

རིལ་ཏི་ཏང་སེང་ཞེ་མ་ཧམ།  ཞེས་པ།  ཧ་པང་ཐེག་པ།  རིལ་ཏི་རིམ་པ།  ཏང་སེང་བཤད་པ།  ཞེ་

མ་ཧམ་ཞེས་ ་བའོ།  །ཞེས་ ོན་ ི་མཁས་པའི་བཞེད་བཀོད་པས།  ོ་ ན་ མས་ ི་ད ད་

གཞིའོ།  ། 
གཉིས་པ་ལ།  བོད་ ད་ །  ཐེག་པ་རིམ་པ་མངོན་ ་བཤད་པའི་མདོ་ ད་ཅེས་ འོ།  ། 

ཞེས་པ།  ཐེག་པའི་ ་ནི་འདེགས་པར་ ེད་པའོ།  །ངོ་བོ་ནི།  ཤེས་རབ་དང་ ིང་ ེ་ལས་སོགས་

ོས་ ད་པར་རོ།  །རིམ་པ་ནི་གོང་འོག་གི་མཐོ་དམན་དང་།  ི་ནང་གི་ཟབ་ཞན་ལས་སོགས་ ི་

ད་པར་རོ།  །མངོན་ ་བཤད་པ་ནི།  གབ་པ་དང་ ོག་ ་ ར་པའི་དོན།  ལ་པ་བཞིན་ ་

གསལ་བར་ ོན་པའི་ འོ།  །མདོ་ ད་ནི་གལ་འགགས་སམ།  མཚན་ཉིད་དང་གསང་ གས་

འ ས་པའོ།  །ཐ་ ད་མ་ནོར་བ་དང་།  ང་ ངས་ ོགས་པའི་ཡན་ལག་བ ན་ཏེ།  ཞང་ ང་ 
གི་ ད་ལས་སོགས་བཞིའི་ ོ་ནས་བ ན་པའི་ ིར་རོ།  ། 

གཉིས་པ་ ག་ལ།  ལ་གང་ལ་བཙལ་ན།  ོན་པ་ ན་ ་བཟང་པོ་ལའོ།  །འ ་དོན་འོག་

་གསལ་ལ།  གང་གིས་བཙལ་ན།  ོན་འ ང་གི་ ས་ །  དཔའ་བོ་གསས་ ེས་འ ག་དང་

བཅས་པའོ།  །ད་ ་འདིར་འ ག་གི་ ལ་ ན་ལས་སོགས་སོ།  །གང་གི་ ིར་ན།  ི་ནང་གསང་

བའི་བར་ཆོད་ཞི་ཞིང་།  ོན་པའི་ ་ག ང་ གས་ཡོན་ཏན་འ ིན་ལས་ལས་སོགས་ཐོབ་པའི་

ིར་ འོ།  ། ལ་ཇི་ ར་བཙལ་ན།  ས་ ི་ ག་བ ིད་ཡན་ལག་ ་ཆར་བ ད།  །ངག་གི་ ག་

བ ིས་ ོ་བའི་ད ངས་སང་སང་།  །ཡིད་ ི་ ག་བ ིས་དགའ་རབ་མཆོག་ ་བ ེད།  །ཅེས་

སོགས་བཞིན་ནོ།  །ཅིའི་ ིར་ ག་འཚལ་ལོ་ཞེས་བ ོད་ན།  ཉེས་པ་ ན་ ག་ཅིང་།  དགོས་པ་ ་

བའི་ ་ ེ།  ་ ད་ལས།  ཉེས་པ་ ན་ ག་ག ང་ ང་ ་ ་འཚལ།  །ཞེས་སོགས་ག ངས་པ་

བཞིན་ནོ།  ། ིན་བ བས་ ད་ ེད་ ི་ཡན་ལག་བ ན་ཏེ།  ན་བཟང་ལ་ ག་འཚལ་བར་

བ ན་པའ་ི ིར་རོ།  །དེ་ཡང་ ན་བཟང་ནི།  བདེར་གཤེགས་གཅིག་འ བ་ ལ་བ་ ན་འ བ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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པའི་ངོ་བོ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ།   །འ ག་པ་མཐར་ ིན་ ི་ཡན་ལག་སོགས་ལ་དོན་འ ེས་སོ།  ། 
གཉིས་པ་ལ་ག མ།  ང་ ངས་ ི་ཁོག་ད བ།  ་བའི་མདོ་བ ང་།  དེ་ཉིད་ ས་པར་

བཤད་པའོ།  །དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ།  དང་པོ་དང་།  བས་ ངས་ ིས་མདོ་བ ་བའོ།  །དང་པོ་ནི།  

གནས་གང་ ་ག ངས་ན།  འོག་མིན་བོན་ ི་ད ིངས་ ི་གནས་ཆེན་ན་ག ངས།  ོན་པ་གང་

གིས་ག ངས་ན།  གཤེན་ ་འོད་དཀར་ ོན་མཆོག་བ གས་པ་དེས་ག ངས་སོ།  །འཁོར་གང་ལ་

ག ངས་ན།  ཡེ་ཤེས་ཡོངས་ ལ་ འི་འཁོར་ མས་ལ་ག ངས་སོ།  །བོན་གང་ག ངས་ན།  ཐེག་

པ་རིམ་ ོགས་བཤད་མདོ་བ ན་པ་འདི་ག ངས་སོ།  ། ས་ནམ་ག ངས་ན།  ས་བཞི་མཉམ་

པ་ཉིད་ ི་ ས་ན་བ གས་ཤིང་ག ངས་སོ།  ། ལ་ཇི་ ར་ག ངས་ན།  མཚན་མ་ འི་ག ང་

མས་མི་མངའ་བར།  དགོངས་པ་དོན་ ོགས་ག ང་གིས་མཇལ་བར་ ད་ཅིང་ག ངས་སོ།  ། 
ཞེས་ འོ།  །གནས་ ན་ཚགས་ལས་སོགས་ནི།  འོག་མིན་བོན་ ི་གནས་ཆེན་ལ་སོགས་ལ་

ག ངས་པས་འ བ་བོ།  །དེ་ལ་ ང་ཟད་ ོས་ན།  འོག་མིན་ལ་ཡང་ག མ་ ེ།  འཇིག་ ེན་

གནས་ ི་འོག་མིན་ནི།  གནམ་ ི་ ་གནས་སོ།  ། ི་གནས་ ི་ ར་ ར་པའི་དོན་ ིས་སོ།  ། 
གསང་བའི་འོག་མིན་ནི་ མ་ ི་མཁའ་ མ་པར་དག་པའོ།  ། ོགས་པ་དང་ཏིང་འཛན་ལས་

སོགས་ ིས་ ར་ ར་པའི་དོན་ ིས་སོ།  །དོན་ ི་འོག་མིན་ནི་སེམས་ཉིད་ད ེར་མེད་པའི་ ོང་

ངོ་༑  ༑ཅིའི་ ིར་ན།  དེ་ཉིད་དོན་བོན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ ི་ ིང་པོ་དང་ ར་ ར་པའི་ ིར་རོ།  ། 
སེམས་ཉིད་དེ་འཁོར་བ་དང་ ་ངན་ལས་འདས་པའི་བོན་ཐམས་ཅད་ ི་འ ང་གནས་ ་ ར་ཞིང་། 
ས་ག མ་ ་འ ་འ ལ་མེད་པར་དེ་ལ་གནས་པའི་ ིར།  བོན་ ི་ད ིངས་སོ།  །བདེ་བར་

གཤེགས་པ་ ོགས་པའི་ ་བ གས་ཤིང་ ལ་ ་དང་འཁོར་ཐམས་ཅད་བ གས་པའི་ ིར་གནས་

སོ༑  ༑ ་ཡོངས་ ་མ་ཆད་ཅིང་ བ་བདལ་ཆེན་པོར་ ར་པའི་ ིར།  ཆེན་པོའོ།  ། ོན་པ་ལ།  

རང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་མཐའ་ད ས་མེད་པར་བདལ་བའི་ ལ་མ་འགགས་པར་གསལ་བའི་ ིར་

གཤེན་ཞེས་ འོ།  །དེས་ ན་ལ་རང་རང་གི་དོན་གསལ་བར་མཛད་དེ་འ ས་པའི་ ིར།  ་ཞེས་

འོ།  །རང་རིག་ཡེ་ཤེས་རང་འ ང་གི་ ལ་མ་འགགས་པ་ཤར་ཏེ།  ཡེ་ཤེས་ ་ལ་ ིབ་པ་ཡེ་ནས་

ལ་བའི་ ིར།  འོད་དཀར་རོ།  བོན་ ི་མདོ་ མས་འ ས་ ་ཡང་ ེར་ ོན་པའི་ ིར།  ོན་པའི་

མཆོག་ཅེས་ འོ།  ། ོང་པ་ཉིད་ ི་ཡེ་ཤེས་ལས་སོགས་ནི།  གདགས་མེད་ ི་ ན་བཟང་ཉིད་ ི།  



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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གས་ ེ་རོལ་བ་མངོན་ ་ ང་བའི་འཁོར་ཡིན་ཏེ།  དེའི་ ལ་མ་འགགས་པ་མངོན་ ་ཤར་བའི་

འཁོར་ཡིན་པའི་ ིར་རོ།  ། ན་ ང་ལ་སོགས་ད ིངས་ ི་ ་ ་ནི།  ན་བཟང་གི་རང་བཞིན་

གཉིས་ ་མེད་པའི་འཁོར་ཡིན་ཏེ།  དེ་ལས་རང་བཞིན་ཡེ་ནས་ད ེར་མེད་པའི་འཁོར་ཡིན་པའི་

ིར་རོ།  །དེ་ན་ིབོན་ ་ལས་ གོས་ ་ཤར་བའ་ི ལ་ལོ།  ། ོགས་ ་ལ་ ལ་ ་འཆར་བའི་ ལ་ནི།  

ད ིངས་ ི་ ་ ་དེ་དག་གི་ གས་ ེའི་ ལ་མ་འགགས་པ།  ཡོངས་ ་ ལ་པ་ འི་འཁོར་ནི།  

ལ་ཚབ་ ེས་ ་ ོན་པ་ག མ་མོ།  །གཏོ་ ལ་དང་།  གཤེན་རབ་དང་།  མེ་ ོན་ལ་སོགས་

སངས་ ས་ ོང་ ་གཉིས་ནི།  ན་བཟང་གི་ཡོངས་ ་ ལ་ འི་འཁོར་ཡིན་ཏེ།  ེ་འཕགས་ལ་

སོགས་གང་འ ལ་ ་ ལ་ ར་ ོན་པའི་འཁོར་ཡིན་པའི་ ིར་རོ།  ། ལ་ ་དེ་དག་གི་འཁོར་ ་

ར་བ་རིག་པ་ ད་པར་ཅན་ ི་ག ང་ ང་སེམས་དཔའ་ མས་ནི།  ་བོ་ ་ ས་དང་།  ལི་ཤོ་

ཐང་པོ་དང་།  ེ་ཐན་འ ལ་ཆེན་ལ་སོགས་སོ།  །དེ་དག་ལ།  དད་པ་དང་ ན་པའི་ཉན་འཁོར།  

ོབས་པ་ཅན་ ི་ ་འཁོར།  ོ་གསལ་ ི་བ ད་འཁོར་འ ས་སོ།  །བ ན་པ་བ ང་བའི་འཁོར་

ནི༑  དཔལ་མགོན་ ང་མ་ མས་སོ།  །ཆེ་བ་འ ིན་པའི་འཁོར་ནི།  དོས་འ གས་བ ད་རིགས་

སོ༑  ༑ གས་ ེ་མཉམ་ ོམས་ ི་འཁོར་ནི།  རིགས་ ག་སེམས་ཅན་ ན་ནོ།  །ཐེག་པའི་རིམ་པ་

མས་ ི་མདོ་དོན་དང་ངེས་དོན་ ོགས་པ་ཆེན་པོར་ལ་བཅད་ནས་བཤད་པའི་མདོ་ ད་གསལ་

བར་བ ན་པས་ན།  ཐེག་པ་རིམ་ ོགས་བཤད་མདོ་བ ན་པ་འདི་ཞེས་ འོ།  །འདས་པ་དང་།  

ད་ ་བ་དང་།  མ་འོངས་པ་དང་།  མ་ངེས་པ་དང་བཞི་ཡང་།  སེམས་ཉིད་ལ་ ་ ི་མེད་པར་

མཉམ་པ་ཉིད་ལ་གནས་པའི་ ས་ཉིད་ན་བ ག་པའི་ ིར།  ས་བཞི་མཉམ་པ་ཉིད་ ི་ ས་ན་

བ གས་ཞེས་ འོ།  ། ས་མ་ངེས་པ་ནི།  ་འཚགས་ཤིང་གགས་མདེ་ན་འ ང་བ་དང་།  ཡོད་ན་

མི་འ ང་བ་ག ངས་ ང་།  ལོ་ ་ལ་སོགས་ ་རགས་ཇི་ ེད་བ ད་པའི་ འོ།  །དངོས་ ་ ར་

གས་ནས་ཕལ་ ི་ ་དབང་གིས་ཐོས་པ་ ་ ་མ་ཡིན་པའི་ ིར།  མཚན་མ་ འི་ག ང་ མས་

མི་མངའ་བར་ཞེས་ འོ།  །དགོངས་པ་ཟབ་མོ་བ ོད་ ་མ་ ས་པར་གསལ་བར་ ོགས་པའི་ ོ་

ནས།  གོ་ཞིང་ ོགས་ངེས་པར།  དོན་ ི་ངོ་བོ་སེམས་ལ་གཉིས་མེད་ ་ ད་པའི་ ིར།  དགོངས་

པ་དོན་ ོགས་ག ང་གིས་མཇལ་བར་ ད་ཅེས་ འོ།  །དགོངས་པ་གསལ་བའི་ཡེ་ཤེས་གོ་བ ་

ད་པ་དེ་ལ་ནི།  བ ོད་ ་དོན་ ི་ག ང་ཞེས་ འོ་ག ངས་སོ།  །དེ་ལ་ནི་ ལ་བ་དགོངས་པའི་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ད་ཅེས་ ང་ འོ།  །གཞན་ཡང་ ིན་བ བས་དང་།  ཏིང་འཛན་དང་།  ཚག་ ་ག ང་པ་ལས་

སོགས་ ི་ མ་ད ེ་ གས་ལ་བ ན་ཏེ།   འ ེལ་བཞིན་ནོ།  །   
གཉིས་པ་ བས་ ངས་ ི་མདོ་བ ་བ་ནི།  བས་དང་པོའོ།  །ཞེས་པ་ ང་ ངས་ལ་ཡིད་

ཆེས་པར་ ེད་པའི་ཡན་ལག་བ ན་ཏེ།  ད་པར་ ག་གི་ ོ་ནས་ ེང་གཞི་ ན་ཚགས་བ ན་

པའི་ ིར་རོ།  །   
གཉིས་པ་ ་བའི་མདོ་བ ང་བ་ལ་ག མ།  མདོར་བ ན་པ་དང་།  ས་པར་བཤད་པ་

དང་།  བས་ ངས་ ིས་མདོ་བ ་བའོ།  །དང་པོ་ལ།  བ ོད་ ་དོན་ ི་ག ང་བ་དེ་ལ།  ཐེག་

པའི་རིམ་པ་ མས་ཇི་ ར་བཤད་ཅེ་ན།  བ ས་ ལ་ ི་ ོ་ནས་བཤད་ན།  ི་བའི་ཐེག་པ་དང་

ནང་བའི་ཐེག་པ་གཉིས་ ་འ ས་པར་བཤད་པའི་ ིར།  དེ་ལ་ཐེག་པ་རིམ་པ་མཐའ་དག་ ན།  ། 
བ ས་ཏེ་བཤད་ན་ མ་པ་གཉིས་ ་འ ས།  ། ི་བ་ ་ ེགས་པ་དང་ནང་པ་གཤེན་རབ་བོ།  ། 
ཞེས་ འོ།  །དེ་ལ་རང་རང་གི་ ་ ོད་ལས་སོགས་ལ།  གང་ཞིག་འདེགས་པར་ ེད་པའི་ ིར།  

ཐེག་པ་ཞེས་ འོ།  །དཔེར་ན་ཀ་ག ང་བཞིན་ནོ།  །ཆ་ལག་ལས་ ང་།  འདི་འདེགས་པ་དང་།  

འདིས་འདེགས་པའི་ ིར་ག ངས་སོ།  །ཐེག་པའི་དནོ་ནི་ ོ་ ོབས་ ི་ ད་པར་རོ།  །དེ་ནི་ ིང་

ེ་དང་ཤེས་རབ་ཆེ་ ང་ལས་སོགས་སོ།  ། ལ་ ི་ ོ་ནས་ཐེག་པ་རིམ་པ་བསམ་ ིས་མི་ བ་པར་

ཡང་བཤད་དེ།  ེན་དང་།  མོས་པ་དང་།  བ་ ་ལ་ ོས་པའི་ཐེག་རིམ་བསམ་འདས་ག ངས་

པའི་ ིར།  ོན་པའི་བཀའ་ཡང་བསམ་ལས་འདས་ཞེས་སོགས་བཞིན་ནོ།  །རིགས་ ི་ ོ་ནས།  ཇི་

ིད་འ ་ཤེས་ཡོད་ ི་བར་ །  དེ་ ིད་ཐེག་པའི་ ངས་ལ་ ག་མཐའ་མེད་པར་ཡང་བཤད་དེ།  

ེ་འཕགས་ ི་ ོ་རིག་མཐའ་དག་ལ་ ོས་པའི།  ཐེག་པ་བསམ་འདས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ།  ། ང་ 
འི་གཉེན་པོ་ལ་ ོས་ཏེ།  ཐེག་པ་མཐའ་དག་ག ངས་ཏེ།  ཉོན་མོངས་པ་བ ད་ ི་བཞི་ ོང་གི་

གཉེན་པོར།  བོན་ ོ་བ ད་ ི་བཞི་ ོང་ལས་སོགས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ།  །ཐེག་པ་མཆོག་དམན་ 
ལ་འ ག་ ོག་ཤེས་པའི་ ིར།   ི་བ་དང་ནང་བའི་ཐེག་པ་གཉིས་ ་བ ས་ཏེ་བཤད་པའོ།  །   

གཉིས་པ་ ས་བཤད་ལ་གཉིས་ཏེ།  ི་བ་དང་།  ནང་བའི་ཐེག་པའོ།  །དང་པོ་ལ་གཉིས་

ཏེ༑  མདོར་བ ན་དང་།  ས་བཤད་དོ།  །དང་པོ་ནི།  ་ ེགས་ ི་ཐེག་པའི་དོན་ནི།  གང་ཟག་

གི་བདག་ ་ལ་སོགས་ ི་ ད་པར་ ་ ས་པའི།  ་ ོད་ ིན་ཅི་ལོག་ལ་འདེགས་པར་ ེད་པའི་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ཐབས་སོ།  །དེ་ལས་ ོག་པར་ཤེས་པའི་ཆེད་ །  ་ ེགས་ ི་ ་བ་དེ་བ ས་ན་ མ་པ་གཉིས་ ི་

ོ་ནས་བཤད་པའོ།  ། ་དོན་ནི།  ་བ་ངན་པའི་ ་ལ་ གས་ཤིང་།  འཁོར་བའི་ ་མཚ་ལ་

ེགས་བཅས་པས་ན་ ་ ེགས་ཞེས་ག ངས་སོ།  །ཐེག་པ་དེ་ལ་གནས་པའམ་ ོགས་པའི་གང་

ཟག་ནི་ ་ ེགས་པའོ།  །གཉིས་པ་གང་ཞེ་ན།  ོན་འ ང་ ེང་ ་ ལ་ ་ གས་པ་དང་།  ེས་

འ ག་འོག་མི་ ལ་ ་ གས་པའོ།   །ཞེས་ག ངས་སོ།  ། 
གཉིས་པ་ལ་གཉིས།  ོན་འ ང་ ོལ་ གས་དང་།  ེས་འ ག་གི་ ིད་ ལ་ལོ།  །དང་ 

པོ་ནི།  ོན་འ ང་ ེང་ ་ གས་པའི་ལོག་ ་ནི།  གང་ཞེ་ན།  གང་ཆེ་འ ལ་ན་ ོན་འ ང་གི་

ས་འ ལ་ལོ།  །གནས་གང་ ་འ ལ་ན།  མ་ ་ ་ག མ་ འི་གནས་ན་འ ལ་ལོ།  །གང་ཟག་

གང་འ ལ་ན།  ་ ་ ང་ ོང་ཤེས་དགའ་རབ་ ན་ནོ།  །ཇི་ ར་འ ལ་ན།  སེམས་ཅན་ཚ་

འཕོས་ག གས་མི་ལེན་པ་གཅིག  ཁོ་ཡི་མངོན་པར་ཤེས་པས་བ ག་མཐོང་ ེ།  གཏན་འ ོགས་

འཁོར་མོ་དེ་ལ་འདི་ ད་ ས།  མངོན་པར་ཤེས་པ་ནི་ཟག་བཅས་སོ།  ། ོག་པ་ནི་ ག་ཆད་

གཉིས་ ་འ ལ་ལོ།  །ཚགས་བཅད་ ་ ས་པ་ནི།  ེ་གཏན་ ོགས་བཟང་མོ་ ལ་ ོད་འཁོར་

དང་བཅས།  །མ་ཤིའི་བར་ ་དགའ་ད ་བ ེ་མཛད་ཅིག  །ཤི་ནས་དེ་ཡི་ ོད་ ལ་མ་ལགས་

ཏེ༑  ༑ ས་བ ག་ཐལ་བ་བཞིན་ ་སོང་བས་ན།  ། ར་འཚ་བ་ནི་ག་ལ་འ ར་ཏེ་དེ་ལ་ཡང་།  

སེམས་དེ་ཐེར་ ག་མི་འ ར་ ས་ ན་ཆད།  །དེ་ ད་ཟེར་བ་དེ་ལ་ལོག་པར་བ ང་།  །བ ང་

ལ་ནི།  འ ར་ཏེ་ཞེས་པ་ཡན་ཆད་དང་།  ས་ ན་ཆད་ཅེས་པ་དེ་ལ་ཆད་པར་བ ང་།  

སེམས་དེ་ཐེར་ ག་མི་འ ར་ ་བ་ལ་ ག་པར་བ ང་།  དེ་ལ་ཡང་ཞེས་ ་བ་ལས་ ་བ་བསམ་

ིས་མི་ བ་པར་ ལ་ཏེ།  འ ལ་བའི་ཁམས་བསམ་ ིས་མི་ བ་པ་ ང་བའོ།  །ཚ་འཕོས་

ག གས་མི་ལེན་པ་ནི།  ལ་ལས་ག གས་མེད་ཁམས་ ་ ེ་བ་ཡིན་ཞེས་དང་།  ལ་ལས་གཉིས་ 
མེད་ ོགས་པའི་ད ་བཅོམ་ཡིན་ག ངས་པ།   གཉིས་ཀ་ཐོས་པས།   བ ག་ འོ།  ། 

གཉིས་པ་ ེས་འ ག་གི་ ལ་ནི།  ང་ ོང་ ེས་འ ག་འོག་མིའི་ ལ་ ་ གས་པའི་ལོག་

་ནི།  ་ལོག་ མ་བ ་ ག་ ་ལ་སོགས་མང་པོར་བཤད་ན་ཡང་ ག་ཆད་གཉིས་ ་འ ས་སོ།  ། 
ག་པ་ ེ་ད ་དང་།  ཆད་པ་ ེ་ག མ་ ་ བ་མཐའ་བཀོད་ནས།  དེ་ ན་འ ིན་པའི་ཚད་མ་

ནི༑  གཏན་ཚགས་ཐེག་པ་ལ་སོགས་གཞན་ ་ ས་པར་བཤད་པའི་ ིར།  ེས་འ ག་འོག་ ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
   

 - 170 -

གས་པའི་ལོག་ ་ནི།  མང་པོ་གཉིས་ ་བ ས་པར་གཞན་ ་ཞིབ་པར་བཤད་ཅེས་ འོ།  ། 
བདག་འ ར་བ་མེད་པར་འདོད་པས་ ད་པར་ ་ ས་པའི་ ིན་ཅི་ལོག་གི་ ་ ོད་ལ་འགའ་ཞིག་ 
འདེགས་པའི་ ོབས་ནི།  ག་ འི་ཐེག་པའི་དོན་ནོ།  །ཆད་ འི་ཐེག་པའི་དོན་ནི།  ེ་བ་ ་ ི་

ལ་སོགས་མེད་པར་འདོད་པས་ ད་པར་ ་ ས་པའི་ ིན་ཅི་ལོག་གི་ ་ ོད་ལ་གང་ཞིག་འདེགས་ 
པར་ ེད་པའི་ ོབས་སོ།  །ཐེག་པ་དེ་གཉིས་ལ་གནས་པའམ་ ོགས་པའི་གང་ཟག་ནི།  ག་ ་བ་

དང་།  ཆད་ ་བའོ།  །གོལ་སའི་ ་ ོད་ ང་ ར་བ ན་ཏེ།  དེ་ཉིད་ ི་བའི་ཐེག་པ་ མ་པ་

གཉིས་ ི་ ོ་ནས་བ ན་པའི་ ིར་རོ།  ། 
གཉིས་པ་ནང་པ་གཤེན་རབ་ ི་ཐེག་པ་ལ་གཉིས་ཏེ།  ད་གཞི་དང་།  ད་པར་རོ།  ། 

དང་པོ་ལ་ག མ་ ེ།  ་བ་དང་།  ཡན་ལག་དང་།  ཉིང་ལག་གི་ ོ་ནས་བ ན་པའོ།  །དང་པོ་ནི།  

་ ོད་ཡང་དག་ལ་ ོགས་པའི་ནང་པ་གཤེན་རབ་ ི་ཐེག་པ་མཐའ་དག་ ང་།  བདེ་ ག་ ་

ོགས་པའི་ ིར་ །  འི་ཐེག་པ་དང་།  འ ས་ འི་ཐེག་པ་གཉིས་ ་བ ས་ཏེ་བཤད་པའི་ ིར།  

ནང་བ་གཤེན་རབ་ཐེག་པ་བ ས་ན་གཉིས།  ་དང་འ ས་ ་གཉིས་ ་བཤད་པ་ཡིན།  ཞེས་

འོ།  །དེ་ཡང་ ་ ོད་ཡང་དག་ལ་འགའ་ཞིག་འདེགས་ ེད་ ི་ ོབས་ནི།  ནང་བ་གཤེན་རབ་

ི་ཐེག་པའི་དོན་ནོ།  །དེ་ཉིད་གཙ་ཆེར་མ ན་ ེན་ལམ་ ་ ེད་པས་ ད་པར་ ེད་པ་ནི།  འི་

ཐེག་པའི་དོན་ནོ།  །དེ་ཉིད་གཙ་བོར་ཐོབ་ འི་ མ་པ་ལམ་ ་ ེད་པས་ ད་པར་ ་ ེད་པ་ནི།  

འ ས་ འི་ཐེག་པའི་དོན་ནོ།  ། 
གཉསི་པ་ནི།  འི་ཐེག་པ་ཉེ་བར་འ ེད་པའི་ ིར་ །  ་མཚན་ཉིད་ ི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་

དང་།  ་མཚན་ཉིད་ ི་ཐེག་པ་ ང་ ་གཉིས་ ་ ེ་ ེ་བཤད་པའི་ ིར།  འི་ཐེག་པ་དེ་ལ་ མ་

པ་གཉིས།  །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དང་ནི་ ང་ འོ།  །ཞེས་ འོ།  །དེ་ཡང་ཡེ་ ིའི་ལ་བ ་ལས།  ཐེག་

པའི་ངོ་བོ་བ ན་པ་ནི།  །ཤེས་རབ་དང་ནི་ ིང་ ེ་ཡིན།  །དོན་གཉིས་ཆེ་ན་ཐེག་པ་ཆེ།  །དོན་

གཉིས་ ང་ན་ཐེག་པ་ ང་།  །ཞེས་ག ངས་སོ།  །མཚན་ཉིད་ ི་ ་ ོད་ཡང་དག་ལ་འགའ་ཞིག་

འདེགས་ ེད་ ི་ ོབས།  གཙ་བོར་བདག་དོན་ལ་དམིགས་པ་ ད་པར་ ་ ས་པ་ནི།  འི་ཐེག་

པ་ཆེན་པོའི་དོན་ནོ།  །འ ས་ ་གསང་ གས་ ི་ཐེག་པ་ཉེ་བར་ ོགས་པའི་ཆེད་ །  གསང་

གས་ ིའི་ཐེག་པ་དང་།  ནང་གི་ཐེག་པ་གཉིས་ ་ ེ་ ེ་བཤད་པའི་ ིར།  འ ས་ འི་ཐེག་པ་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ལ་ཡང་གཉིས་ཡིན་ཏེ།  ། ི་བ་དང་ནི་ནང་བ་གཉིས་ ་བཤད།  །ཅེས་ག ངས་སོ།  །གསང་ གས་

ི་ ་ ོད་ཡང་དག་ལ་འགའ་ཞིག་འདེགས་ ེད་ ི་ ོབས།  གཙ་བོར་གཙང་ ་ལ་སོགས་ལམ་ ་

ེད་པས་ ད་པར་ ་ ས་པ་ནི།  གསང་ གས་ ིའི་ཐེག་པའི་དོན་ནོ།  །དེ་ཉིད་གཙ་བོར་བ ལ་

གས་ ི་ ོད་པ་ལམ་ ་ ེད་པས་ ད་པར་ ་ ས་པ་ནི།  གསང་ གས་ནང་གི་ཐེག་པའི་དོན་

ནོ༑  ༑དེ་ལ་ ི་ནང་གསང་བའི་ཐེག་པ་ག མ་ཞེས་ ་བར་འ ེད་པའི་ ལ་ནི།  འ ེལ་ལས།  

མཚན་ཉིད་ འི་ཐེག་པ་ལ་ ི་ཞེས་ འོ།  ། གས་ ིའི་ཐེག་པ་ལ་ནང་ཞེས་ འ།ོ  །ནང་གི་ཐེག་པ་

ལ་གསང་བ་ཞེས་ འོ།  །ཞེས་ག ངས་སོ།  །ཡང་དག་གི་ ་ ོད་ལ་འགའ་ཞིག་འདེགས་ ེད་ ི་

ོབས།  གཙ་བོར་ཉོན་མོངས་ ོང་བའི་ ད་པར་ ་ ས་པ་ནི།  ིའི་ཐེག་པའི་དོན་ནོ།  །དེ་ཉིད་

གཙ་བོར་ཉོན་མོངས་བ ར་བའི་ ད་པར་ ་ ས་པ་ནི།  ནང་གི་ཐེག་པའི་དོན་ནོ།  །དེ་ཉིད་

གཙ་བོར་ཉོན་མོངས་ ོལ་ལམ་ ་ ེད་པས་ ད་པར་ ་ ས་པ་ནི།  གསང་བའི་ཐེག་པའི་དོན་

ནོ༑  ༑དེའི་ ིར།  ག ང་ གས་དང་ཐེག་ ོ་རེ་རེ་ལ་ཡང་།  ཐེག་པ་ ི་ནང་གསང་བའི་དགོངས་

དོན་སོ་སོར་རིག་པར་ འོ།  ། 
ག མ་པ་ཉིང་ལག་གི་ ོ་ནས་བ ན་པ་ལ་གཉིས།  ་དང་འ ས་ འི་ཐེག་པའོ།  །དང་

པོ་ལ་གཉིས།  ཐེག་པ་ ང་ ་དང་།  ཆེན་པོའོ།  །དང་པོ་ནི།  ་མཚན་ཉིད་ ི་ཐེག་པ་ ང་ ་ལ་

ནི་ མ་པ་གཉིས་ ་ ེ་བ་ནི།  ་མི་གཞན་བ ེན་ ི་ཐེག་པ་དང་།  རང་ ོགས་གཤེན་རབ་ ི་

ཐེག་པའོ།  །གང་གིས་ ིར་ན།  དེའི་ ང་འ ིང་ལ་སོགས་ ད་པར་འ ེད་པའི་ ིར་རོ།  །ཡང་

དག་གི་ ་ ོད་ལ་འགའ་ཞིག་འདེགས་ ེད་ ི་ ོབས།  མ་ ོད་ ི་ ་ ོད་ལས་དམན་པས་ ད་

པར་ ་ ས་པ་ནི།  གཞན་བ ེན་ ི་ཐེག་པའི་དོན་ནོ།  ། མ་ ོད་ལས་དམན་པའི་ཡང་དག་གི་

་ ོད་ལ་འགའ་ཞིག་འདེགས་ ེད་ ི་ ོབས།  ང་བའི་ལས་ ི་ ད་པར་ ་ ས་པ་ནི།  འ ལ་

བ་ལ་ ོགས་པའི་ཐེག་པའི་དོན་ནོ།  །དེ་ཉིད་མཐོ་རིས་འ བ་པའི་ལས་ ི་ ད་པར་ ་ ས་པ་ནི།  

ཡང་དག་ལ་ ོགས་པའི་ཐེག་པའི་དོན་ནོ།  ། ་ ེགས་དང་གཞན་བ ེན་ཐེག་པ་གཅིག་ ་ ད་

པ་ཡང་ ང་ངོ་།  །གཙ་བོར་ག ང་འཛན་ ི་ ་བ་གང་ ང་དོན་དམ་ ་འདོད་པའི་ཡང་དག་

གི་ ་ ོད་ལ་འགའ་ཞིག་འདེགས་ ེད་ ི་ ོབས་ནི།  རང་ ོགས་ ི་ཐེག་པའི་དོན་ནོ།  །དེ་ཡང་

མ་ ོད་རང་ ོགས་ལ་བ ད་པའི་ག ང་གི་ ོ་ནས་སོ།  །གཙ་བོར་ག ང་འཛན་ ི་ ་བ་དོན་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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དམ་ ་གོང་བཞིན་དང་།  དེ་ཉིད་ཤེས་དོན་འ ེལ་མེད་ ་འདོད་པ་དང་།  འ ེལ་ཡོད་ ་

འདོད་པའི་ ད་པར་ ་ ས་པ་ནི།  རིམ་པ་བཞིན་ །  མ་ ོད་པ་དང་།  མ་མེད་པ་དང་།  

མ་བཅས་པའི་ཐེག་པའི་དོན་ནོ།  །གཙ་བོར་འཛན་པའི་ ་བ་དོན་དམ་ ་འདོད་པས་ཡང་

དག་ལ་སོགས་གོང་བཞིན་དང་།  དེ་ཉིད་ ོ་ཤས་དང་ང་ ལ་ ང་བ་དང་།  དེ་ཉིད་ཆེ་བས་ ད་

པར་ ་ ས་པ་ནི།  རང་ ོགས་དང་།  ནེ་ཙ་ ་ ་དང་།  བསེ་ ་ ་ འི་ཐེག་པའི་དོན་ནོ།  ། ་

མཚན་ཉིད་ ི་ཐགེ་པ་ཆེན་པོའི་ ོ་སོ་སོར་འ ེད་པའི་ ིར།  ཐགེ་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་ མ་པ་གཉསི་ 
་བཤད་པ་ནི།  གས་ ེ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དང་།  ག ང་ ང་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་

ོས་མེད་དོ།  །མཚན་ཉིད་ ི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ ་ ོད་ཡང་དག་ལ་འགའ་ཞིག་འདེགས་ ེད་ ི་

ོབས།  གཙ་བོར་ག ང་འཛན་གཉིས་མེད་ ི་སེམས་མཐའ་ ག་ ་འདོད་པས་ ད་པར་ ་

ས་པ་དང་།  ོས་ ལ་མཐའ་ ག་ ་འདོད་པས་ ད་པར་ ་ ས་པ་ནི།  རིམ་པ་བཞིན་ །  

གས་ ེ་སེམས་དཔའ་དང་།  ག ང་ ང་སེམས་དཔའི་ཐེག་པའི་དོན་ནོ།  །འ ས་ ་གསང་

གས་ ི་ ིའི་ཐེག་པ་ མ་པར་འ ེད་པའི་ ིར།  མ་ད ེ་ཇི་ ར་ཡིན་ཞེ་ན།  འ ས་ ་གསང་

གས་ ི་ ིའི་ཐེག་པ་གཉིས་ཡིན་ཏེ།  ་བ་གཙང་ ོད་ཡེ་བོན་ཐེག་པ་དང་།  མ་པ་ ན་ ན་

མངོན་ཤེས་ཐེག་པའོ།  །ཞེས་ག ངས་སོ།  །གསང་ གས་ ིའི་ ་ ོད་ཡང་དག་ལ་འགའ་ཞིག་

འདེགས་ ེད་ ི་ ོབས།  གཙ་བོར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ ེ་བོར་འདོད་པ་དང་།  ོགས་པོར་

འདོད་པའི་ ད་པར་ ་ ས་པ་ནི།  རིམ་པ་བཞིན་ །  ་བ་གཙང་ ོད་དང་།  མངོན་ཤེས་ ི་

ཐེག་པའི་དོན་ནོ།  །དེ་བཞིན་ ་འ ས་ ་གསང་ གས་ནང་གི་ཐེག་པ་དང་།  མ་པ་ག མ་ལ་

སོགས་ ི་ ོ་ནས་བ ན་པ་ནི།  འ ས་ ་གསང་ གས་ནང་གི་ཐེག་པ་ག མ་ཡིན་ཏེ།  དངོས་

བ ེད་ གས་ ེ་རོལ་བའི་ཐེག་པ་དང་།  ཤིན་ ་དོན་ ན་ ན་ ོགས་ཐེག་པ་དང་།  ཡེ་ནས་

ོགས་ཆེན་ཡང་ ེ་ ་མེད་ཐེག་པའོ།  །ཞེས་ག ངས་སོ།  །འ ས་ ་གསང་ གས་ནང་གི་ ་ ོད་

ཡང་དག་ལ་འགའ་ཞིག་འདེགས་ ེད་ ི་ ོབས།  གཙ་བོར་བ ེད་རིམ་དང་།  ོགས་རིམ་དང་།  

ོལ་ ལ་ལམ་ ་ ེད་པའི་ ད་པར་ ་ ས་པ་ནི།  རིམ་པ་བཞིན་ །  དངོས་བ ེད་དང་།  དོན་

ན་དང་།  ོགས་ཆེན་ ི་ཐེག་པའི་དོན་ནོ།  །གལ་ཏེ།  མ་ ོད་རང་ ོགས་ ་བ ་བ་མི་

རིགས་པར་ཐལ།  དེ་ལ་འཛན་པ་དོན་དམ་ ་འདོད་མི་འདོད་ལ་སོགས་ ི་ ད་པར་ཡོད་པའི་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ིར་ཞེ་ན།  དེ་གཉིས་ཐེག་པ་ ང་ ་ལ་བ ་བ་ཡང་མི་རིགས་པར་ཐལ་ལོ།  །དེས་ན་ ་ ོད་ལ་

སོགས་མི་མ ན་པ་ ་མ་ཡོད་པ་ལ་སོགས་ ིས་བ ་བར་ཟད་དོ་ག ངས་པ་བཞིན་ནོ།  །དེས་

གཞན་ལ་ཡང་འ ེའོ།  ། 
དེ་ ར་ ད་གཞིའི་ མ་ད ེའི་འོག་ ་ ད་པར་བ ན་པ་ལ་གཉིས་ཏེ།  མདོར་བ ན་

དང་།  ས་བཤད་དོ།  །དང་པོ་ནི།  གོང་ ་བཤད་པའི་ཐེག་པ་དེ་དག་གི་ ད་པར་སོ་སོར་

ོགས་པའི་ཆེད་ །  ཐེག་པ་ ན་ལ་ ་བ་ལ་སོགས་བ ན་བ ན་ ིས་བ ན་པའི་ ིར།  དེ་དག་

ཐེག་པ་ ན་ལ་ ི་དོན་བ ན་ ིས་བ ན་ག ངས་སོ།  ། 
གཉིས་པ་ནི།  ོགས་པའི་ ་བ་དང་ནི་བ ང་བའི་དམ་ཚག་དང་།  ཞེས་པ།  དེ་ལ་ ་བ་

ནི༑  རང་རང་གི་ བ་མཐའ་ ོགས་པའི་གདེང་ངམ་འཛན་ ངས་ཏེ།  ཡེ་ ིའི་ལ་བ ་ལས།  ་

བའི་ངེས་ཚག་བ ན་པ་ནི།  །ཡང་དག་ཤེས་ འི་ངོ་བོ་དེ།  ། བ་པའི་མཐར་ ར་ ་བའོ།  །ཞེས་

སོ༑  ༑དམ་ཚག་ནི་བ ང་ ་བ ང་བ་ལས་མི་འདའ་བའི་གོ་བའོ།  ། ོམ་པའི་རིམ་པ་དང་ནི་

བ བ་པའི་ཐབས་དག་དང་།  ཞེས་པ།  ོམ་པ་ནི།  ་བའི་དོན་ལ་སེམས་གནས་ཤིང་གོམས་

པའི་ ད་པར་རོ།  ། བ་ཐབས་ནི་ལམ་ ི་བ ེད་འ ིན་དང་།  བོགས་འདོན་ ད་པར་ཅན་ནོ།  ། 
ོད་པའི་འ ིན་ལས་དང་ནི་ བ་པའི་འ ས་ ་དང་།  ཞེས་པ།  འ ིན་ལས་ནི་གཞན་དོན་ལ་

སོགས་ ི་ ་བ་ ེད་ ལ་ལོ།  །འ ས་ ་ནི་དོན་ ་གཉེར་ ་ ེད་ཅིང་ཐོབ་པའོ།  །གོང་འོག་ཐེག་

པའི་ལ་བ ལ་ཤན་ད ེ་བའོ།  །ཞེས་པ།  ཐེག་པ་གོང་མ་གོང་མ་ མས།  འོག་མ་འོག་མ་ལས་

ད་འདོན་ཞིང་།   འོག་མའི་ཉེས་ ོན་བསལ་བར་བ ན་པའོ།  །    
ག མ་པ་ བས་ ངས་ ི་མདོ་བ ་བ་ནི།  བས་གཉིས་པའོ།  །ཞེས་པ།  བས་གཉིས་

པས་ ི་ནང་གི་ཐེག་ ོ་ མ་ད ེ་དངོས་ ་བ ན་ནས།  འ ག་ ལ་ ི་མདོ་བ ་བ་ནི།  ི་བ་ནི།  

ག་ཆད་ ི་ ་ ོད་ལ་སོགས་ ི་ ོ་ནས་འ ག་ལ།  ནང་བ་ཡང་རང་རང་གི་འ ག་ ོ་མ་ནོར་

བར་འ ག་ ེ།  བ་པ་ ང་ ན་ ི་ཐེག་པའི་རབ་ད ེ་ལས།  དེ་ལ་ ་མི་གཞན་བ ེན་ནི་མ་

ངེས་ ོད་པའི་ ོ་ནས་འ ག་གོ  །རང་ ོགས་གཤེན་རབ་ནི་བདེན་པ་དང་ ེན་འ ེལ་ ི་ ོ་ནས་

འ ག་གོ  ། གས་ ེ་སེམས་དཔའ་ནི་མཚན་ཉིད་ག མ་ ི་ ོ་ནས་འ ག་གོ  །ག ང་ ང་

སེམས་དཔའ་ནི་བདེན་པ་གཉིས་ ི་ ོ་ནས་འ ག་གོ  ། ་བ་གཙང་ ོད་ནི་དག་པ་གཉིས་ ི་ ོ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
   

 - 174 -

ནས་འ ག་གོ  ། མ་པ་ ན་ ན་ནི་འ ོར་པ་གཉིས་ ི་ ོ་ནས་འ ག་གོ  །དངོས་བ ེད་ གས་

ེ་རོལ་བ་ནི་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ ི་ ོ་ནས་འ ག་གོ  །ཤིན་ ་དོན་ ན་ ན་ ོགས་ནི་ད ིངས་ 
དང་ཡེ་ཤེས་ ི་ ོ་ནས་འ ག་གོ  ། ོགས་པ་ཆེན་པོ་ནི་ ོགས་རིས་མེད་པའི་ ོ་ནས་འ ག་གོ  ། 
ཞེས་ག ངས་སོ།  །   

དེ་ ར་ ་བས་མདོའི་བ ང་བའི་འོག་ ་དེ་ཉིད་ ས་པར་བཤད་པ་ལ་ག མ་ ེ།  ་

མཚན་ཉིད་ ི་ཐེག་པ་དང་།  འ ས་ ་ གས་ ི་ཐེག་པ་ ས་པར་བཤད་པ་དང་།  བཤད་དོན་

གདམས་པས་མདོ་བ ་བའོ།  །དང་པོ་ལ་གཉིས།  ཐེག་པ་ ང་ ན་དང་ཆེན་པོའོ།  །དང་པོ་ལ་

གཉིས།  ་མི་གཞན་བ ེན་དང་།  རང་ ོགས་གཤེན་རབ་ ི་ཐེག་པ་བཤད་པའོ།  །དང་པོ་ལ་

ག མ་ ེ།   མདོར་བ ན།   ས་བཤད།   མདོ་བ ་བའོ།  ། 
དང་པོ་ནི།  དེ་ ་མི་གཞན་བ ེན་ཐེག་པ་ནི།  ཞེས་པ།  རང་གོམས་ ོགས་ ང་བས་ནང་

ན་ངེས་ཤེས་ ི་གདེང་ལ་སོགས་བ ེད་མི་ ས་ཤིང་།  ་མི་ལ་སོགས་གཞན་ ི་ ོན་པའི་བ ་ལ་

བ ེན་ནས།  ང་ བ་ལ་སོགས་འ བ་ཅིང་ཐོབ་པའི་གཤེན་རབ་ཡིན་པའི་ ིར་ན།  ་མི་

གཞན་བ ེན་ཞེས་ ་ ེ།  ལ་བ འི་བམ་པོ་ལས།  ོན་པའི་ག ང་ལ་རག་ལས་པས།  །གཞན་

བ ེན་མིང་གི་ངེས་ཚག་ཡིན།  །ག ངས་པས་སོ།  །ཐེག་པ་དེ་ཉིད་ལམ་དམན་པ་ལ་སོགས་ ི་

ོན་ཡོན་ཤེས་པའི་ ིར།   ་བ་ལ་སོགས་ ད་པར་བ ན་ ི་ ོ་ནས་བ ན་པའོ།  ། 
གཉིས་པ་ལ་བ ན་ཏེ།  ོགས་པའི་ ་བ་དང་།  བ ང་བའི་དམ་ཚག་དང་།  ོམ་པའི་

རིམ་པ་དང་།  བ་པའི་ཐབས་དང་།  ོད་པའི་འ ིན་ལས་དང་།  བ་པའི་འ ས་ ་དང་།  

གོང་འོག་གི་ཤན་འ ེད་དོ།  །དང་པོ་ནི།  དངོས་པོ་ ་ཚགས་ ང་བ་བདེན་པར་ ོག  །ཅེས་པ།  

ཡང་དག་ལ་ ོགས་པ་དང་།  འ ལ་བ་ལ་ ོགས་པའི་ ་མི་གཞན་བ ེན་པ་གཉིས་ ་བ་མ ན་

ཏེ༑  ི་ནང་འཇིག་ ེན་བོན་བ ད་ལ་ཞེན་པའི་དངོས་པོ་ ་ཚགས་པའི་ ང་བ་འདི་དག་ཕལ་

པ་ལ་ ང་བ་ ར་ ་བདེན་པར་ ོག་ ེ།  ལ་སེམས་མི་འ ེད་འདི་ཁ་ ར་ ་ཤེས།  ཞེས་པ།  

ལ་སེམས་སམ་ ི་ནང་ ་ཡང་འ ེད་མ་ཤེས་ཏེ།  རང་ ད་པར་འདི་ཁོ་ན་ ར་ངེས་པར་ཤེས་

པའོ།  །འཇིག་ ེན་ ི་བོན་བ ད་ནི།  བདག་གཞན་གཉིས།  ཡོད་མེད་གཉིས།  ག ང་འཛན་

གཉིས།   བདེ་ ག་གཉིས་སོ།   ། ོད་འ ས་ལ་སོགས་ནི་སོ་སོར་འ ེད་དོ།  །   



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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གཉིས་པ་བ ང་བའི་དམ་ཚག་ནི།  དགེ་ ོར་བོན་ ོད་ ས་བཟང་མ་ ས་བ ང་།  ཞེས་

པ༑  ཡང་དག་ལ་ ོགས་པའི་བ ང་བའི་དམ་ཚག་ནི།  ཉ་ ོང་ལ་སོགས་པའི་ ས་བཟང་ མས་

ལ་བ ང་ ེ།  དེའི་ ས་ ་དགེ་བ་ལ་ ོགས་ཤིང་།  ཉ་ ོམ་ལ་སོགས་བོན་ ོད་བཟང་པོ་ཅི་

རིགས་བ ང་བའོ།  །འ ལ་བ་ལ་ ོགས་པའི་བ ང་བའི་དམ་ཚག་ནི།  འཇིག་ ེན་འདི་ཡི་ངན་

པར་ གས་པའི་ ོད་པ་ཐམས་ཅད་ཅི་རིགས་བ ང་བའོ།  །དེ་ནི་དམེ་ ིག་ལ་སོགས་སོ།  །   
ག མ་པ་བ ོམ་པའི་རིམ་པ་ནི།  གོང་མ་ལ་སེམས་རང་གི་བ བ་ ་བ ོམ།  །ཞེས་པ།  

ཡང་དག་གིས་ནི།  ་མི་ ད་པར་ཅན་ ི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བ ོམ་པའོ།  །ཡི་དམ་ ི་ འམ་མི་

ོག་པ་ཙམ་བ ོམ་པ་ཡང་ཡོད་དོ།  །འ ལ་བ་ལ་ ོགས་པས་ནི།  རང་བས་མཐོ་ཞིང་བ ན་པའི་

ེས་བ ག་པར་སེམས་ཤིང་རང་གང་དང་གང་འདོད་པའི་དོན་དེ་བ ོམ་པའོ།  །དེ་ནི་ནོར་ ས་

ལ་སོགས་སོ།  །   
བཞི་བ་ བ་ཐབས་ནི།  ས་ངག་ཡིད་ག མ་ངན་ ངས་བ ོག་ ེ་བ བ།  །ཅེས་པ།  ཡང་

དག་གིས་ ས་ངག་ཡིད་ག མ་གནས་ངན་ལེན་ལས་བ ོག་ ེ།  གནས་ངན་ལེན་ ིས་ཉོན་མོངས་ 
པ་དང་ ིག་ ོད་ཅི་རིག་ཙམ་ ངས་ནས་དགེ་ ོད་བ བ་པའོ།  །འ ལ་བས་ནི།  རང་གང་

འདོད་པའི་དོན་དེ་ བ་པའི་ཐབས་དགེ་ ིག་ ་ཚགས་ ིས་བ བ་པའོ།  ། 
་བ་ ོད་པའི་འ ིན་ལས་ནི།  དགེ་བ་རང་གི་དོན་ ོད་ ིག་ ོད་ ོང་།  །ཞེས་པ།  ཡང་

དག་གིས།  དགེ་བ་ ་མོ་རང་གི་དོན་ ་ ོད་ཅིང་ ིག་ ོད་ ང་བའོ།  །འ ལ་བ་བས་ནི།  ག་

བ ལ་ལ་སོགས་འཇིག་ ེན་འདི་ཡང་ ོད།  །ཅེས་པ།  ག་བ ལ་ ་ཚགས་ཏེ།  ཞིང་ ་དང་

ིམ་ཐབ་ ་ །  འཐབ་པ་དང་།  ོག་གཅདོ་པ་དང་།  ་བ་དང་ ན་ལ་སོགས་པ།  མི་དགེ་བ་

་ཚགས་ ང་འཇིག་ ེན་འདི་ཡི་དོན་ ་ ོད་པའོ།  ། 
ག་པ་ བ་པའི་འ ས་ ་ནི།  ཁམས་ག མ་གོང་འོག་འཕར་བ་དེའི་འ ས།  །ཐོབ་པར་

ངེས་པ་ཡིན་ཏེ་དམན་པར་ལོག་ ོད་ན།  །ངན་སོང་འོག་ནས་འོག་འཕར་ད ལ་བའི་འ ས།  ། 
ཞེས་པ།  ཡང་དག་གིས་ ིད་ ེ་མན་ཆད་ ི་ཁམས་ག མ་ ི་འོག་མ་ནས་གོང་འཕར་ཐོབ་ལ།  དེ་ 
ལས་ ང་དངོས་ ་འཕར་བ་མེད་དེ་ཡེ་ཤེས་ ི་ཚགས་བསགས་པ་མེད་པའི་ ིར་རོ།  །བ ད་ན་

མ་ངེས་སོ།  །འ ེལ་ལས།  བ་པའི་འ ས་ ་ནི།  རང་བས་མཐོ་བའི་བདེ་ ིད་ ན་པ་ ་ འམ།  



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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བོན་ ོད་པའི་གཤེན་རབ་བམ།  འ ིང་གི་ ་མ་ཡིན་ནམ།  འི་གནས་སམ།  ིད་པའི་ ེ་མོ་

མན་ཆད་ཐོབ་པའོ།  །དེ་ཡང་ཐ་མས་མི་དང་།  འ ིང་ ་མིན།  རབ་ ི་ ་གནས་དང་ ར་

རོ༑  ༑འ ལ་བས་ནི།  རང་བས་དམན་ཞིང་ ག་བ ལ་བའི་མིའམ།  ོལ་སོང་ངམ།  ཡི་ གས་

སམ།   ད ལ་བའི་ཁམས་ ་ ིག་ལས་ཆེ་འ ིང་ ང་བས་ ིན་པར་འ ར་རོ།  །   
བ ན་པ་ ད་པར་ནི།  ཐེག་པ་དེ་ལ་མ་ངེས་གཉིས་ ་བཤད།  །ཅེས་པ།  ་མི་གཞན་

བ ེན་ ི་ཐེག་པ་དེ་ལ།  ོད་འ ས་ལ་སོགས་གཅིག་ ་མ་ངེས་པས།  ལས་དགེ་བ་ ད་པས་མཐོ་

རིས་དང་ཐར་བ་ཐོབ་པར་ ེད་པ་དང་།  ལས་ ིག་པ་ ད་པས་ངན་སོང་དང་ད ལ་བར་ ང་

པར་ ེད་པ་གཉིས་ ་བཤད་པའོ།  །དགེ་ ིག་ ང་ ང་བ ན་ཏེ།  འདི་ཡི་འ ས་ ་ལ་སོགས་

བ ན་པའི་ ིར་རོ།  །ག མ་པ་ནི།  བས་ག མ་པའོ།  །ལས་ ་འ ས་ ི་མཆོག་དམན་སོ་སོར་

བ ན་པ་ ེ།   གཞན་བ ེན་ ིས་ ོད་འ ས་སོ་སོར་བ ན་པའི་ ིར་རོ།  །   
དེ་ ར་ ་མི་གཞན་བ ེན་ ི་ཐེག་པ་བ ན་པའི་འོག་ །  རང་ ོགས་གཤེན་རབ་ ི་

ཐེག་པ་བ ན་པ་ལ་ག མ།  མདོར་ ས་བ ་བའོ།  །དང་པོ་ནི།  རང་ ོགས་གཤེན་རབ་ཐེག་

པའི་འདོད་ག ང་ནི།  །ཞེས་པ།  མ་ ོད་དང་རང་ ོགས་ ན་ཅིག་བ ེབས་པ་ནི།  གཉིས་ཀས་

རང་དོན་གཙ་ཆེར་ ོད་པ་དང་།  གཉིས་ཀས་རང་གིས་ ོགས་པས་ནང་གི་ངེས་ཤེས་ ིས་གདེང་

ཐོབ་པས།  གཞན་ ི་བ ་གཙ་མི་ཆེ་བར་ཡོད་པ་ལ་སོགས་ ་ ོད་མ ན་པ་འགའ་ཞིག་གི་

བ ས་པའོ།  །གཞན་བ ེན་དེ་དང་མི་ ན་ནོ།  །འོན་ ང་དེ་གཉིས་ཐེག་པ་ཆེ་ ང་སོ་སོ་ ེ།  ་

ོད་ཆེ་ ང་ཡོད་པའི་ ིར་རོ།  །འ ེལ་ལས།  འདི་ལ་ག ང་ གས་མི་མ ན་པ་གཉིས་ཡོད་དེ།  

ི་རོལ་ ི་དངོས་པོ་ཡང་དག་ ་ཡོད་པར་འདོད་པ་དང་།  ི་རོལ་ ི་དངོས་པོ་ཡང་དག་མ་

ཡིན་པར་འདོད་པའོ།  ། ི་རོལ་ ི་དངོས་པོ་ཡང་དག་ ་ཡོད་པར་འདོད་པ་ལ་གཉིས།  མ་

བཅས་ ས་ ་མེད་པར་འདོད་པ་དང་།  མ་མེད་ ས་ ་ཡོད་པར་འདོད་པའོ།  །ཞེས་པ།  ི་

རོལ་ཡང་དག་ ་འདོད་པ་ནི་ མ་ ོད་པའོ།  །ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་འདོད་པ་ནི་རང་ ོགས་

པའོ།  །དེ་གཉིས་ ི་ ་དོན་ནི།  ང་དོན་ལ་སོགས་ཉན་ཤིང་ཐོས་པའི་ ོ་ནས་ཉན་ཐོས་དང་།  

ཐོབ་པའི་དོན་ ི་ མ་བཞག་ མ་པར་ ོད་པ་དང་བ གས་པའི་ ོ་ནས།  མ་ ོད་པ་ཞེས་

དང་།  ོབ་དཔོན་ལ་མི་ ོས་པར་རང་འ ང་གི་ཞི་བདེ་ ད་ལ་ ེ་ཞིང་།  རང་གི་ ོགས་པའི་ ོ་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ནས་རང་ ོགས་ཞེས་ ་ག ངས་སོ།  །ལ་བ ་ལས་ནི།  ོན་པ་གཞན་ལ་མི་ ོས་པར།  །གོམས་

པའི་མ ་ཡིས་རང་སངས་ ས།  །བ བ་པས་འ ས་ ་ཐོབ་འདོད་པ།  །རང་ ོགས་མིང་གི་ངེས་

ཚག་ཡིན།  །ག ངས་སོ།  ། མ་ ོད་པ་ལ་གཉིས་ཏེ།  ེ་ ག་ ་ ་བ་དང་།  མདོ་ ེ་པའོ།  །ལ་

བ ་ལས།  མདོ་ ེ་ ེ་ ག་ མ་གཉིས་འདོད།  །ཅེས་དང་།  ེ་མདོ་ མ་གཉིས་དེ་ ད་ །  ཞེས་

ག ངས་སོ།  །གཞན་དག་ནི་ ེ་ ག་པའི་ བ་མཐའ་དང་ཆ་མ ན་མང་བར་ ་བ་དང་།  རང་

གི་ ོགས་པའི་འདོད་དོན་ ེ་ ག་ ་ ་བས་དང་།  མདོ་ ེའི་ ེས་ ་འ ང་བས་ན།  ེ་ ག་ ་

་བ་དང་།  མདོ་ ེ་བ་ཞེས་འཆད་པ་ཐོས་སོ།  །རང་ ོགས་ལ་ཡང་གཉིས་ཏེ།  ནེ་ཙ་ ར་ ་

འཚགས་ནས་ ོད་པ་དང་།  བསེ་ ་ ར་ ་གཅིག་ ར་གནས་པ་གཉིས་སོ།  །ལ་བ འི་རང་

ོགས་བཤད་པ་ལས།  ནེ་ཙ་བསེ་ ་ ་ ར་གནས།  །ཞེས་སོ།  །དེ་ཡང་དབང་པོ་ ལ་ཞིང་ཡོན་

ཏན་ ང་པས།  ནེ་ཙ་ ར་ ན་ ་འ ོགས་པ་དང་།  དབང་པོ་ ོ་ཞིང་ཡོན་ཏན་ཆེ་བས།  བསེ་

་ ར་རང་ཉིད་གཅིག་ ར་གནས་པའི་ ོ་ཤས་ཅན་ནོ།  །ཞེས་བཤད་དོ།  །   
གཉིས་པ་ ས་བཤད་ལ་བ ན་ ི་དང་པོ་ ་བ་ནི།  ི་ ལ་དངོས་པོ་མེད་དེ་ནང་ཤེས་ ་

དང་འ ས།  ། ག་ཆད་གཉིས་ ོལ་ ལ་སེམས་དོན་དམ་ ོབ།  །ཅེས་པ་ལ་གཉིས་ཏེ།  མ་ ོད་

པ་དང་།  རང་ ོགས་པའི་བཞེད་ གས་སོ།  །དང་པོ་ལ་བཞི།  བདེན་དངོས་ ི་འདོད་ གས།  

དོན་ཤེས་ ི་བཞག་འཇོག  དོན་ཤེས་ ི་འ ེལ་བ་ཡོད་མེད།  གཞི་ ་ ས་ ་ཡོད་མེད་དོ།  །དང་

པོ་ནི།  ག་ཆད་གཉིས་ ོལ་ ལ་སེམས་དོན་དམ་ ོབ།  ཅེས་པ།  ་ ེགས་ ི་ ག་ཆད་གཉིས་

ི་ ་བ་ལ་སོགས་ལས་ ོལ་ཏེ།  ི་ནང་གི་ ལ་ཤེས་ལ་སོགས་ལ།  བདེན་གཉིས་ ང་འ ེལ་

འདོད་པའི་ ིར་ཏེ།  ི་ནང་གི་དོན་དམ་དང་ ན་ ོབ་ ་འདོད་པའི་ ིར་རོ།  །ཡང་གང་ཟག་

གི་བདག་མེད་འདོད་པའི་ ིར་ཏེ།  ི་ནང་གི་རགས་པ་ ན་ ོབ་ ་ ་བའི་ ིར་རོ།  །ཇི་ ར་ན།  

ི་ནང་ ་འདོད་དེ།  དེ་གཉིས་ཀའི་དོན་དམ་ ི་ཆ་དང་ ན་ ོབ་ ི་ཆར་འདོད་པའོ།  །དེ་ལ་

ནང་གི་དོན་དམ་ནི་ཤེས་པ་ ད་ཅིག་མའོ།  ། ན་ ོབ་ནི་ཤེས་པའི་ ན་ནོ།  ། ིའི་དོན་དམ་ནི་

ལ་ ན་ནོ།  ། ན་ ོབ་ནི་འ ས་པ་རགས་པའོ།  །   
གཉིས་པ་དོན་ཤེས་ ི་བཞག་འཇོག་ལ།  འ ེལ་ལས།  ་བ་ཟབ་མོ་དེ་དོན་དམ་ ་ཡོད་

གས་ལ་མ་མ ན་ཏེ།  མ་མེད་པས་གཞན་རིག་མཚན་མ་མེད་པར་འདོད་དེ།  གཅེར་མཐོང་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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་འདོད་དོ།  ། ལ་སེམས་ ས་མཉམ་ ག་འ ད་ ་འདོད་དེ།  དཔེར་ན་ གས་ ས་ཉ་འཛན་

པ་དང་འ འོ།  ། ་བ་ཟབ་མོ་དེ་ད ས་ལ་གནས་པ་ལ་མཐའ་ན་གནས་པ་དེ་ཡིས་བ ོར་བའི་

ལ་ ་གནས་ཏེ།  དེ་ཡང་བར་དང་བཅས་པའོ།  །དཔེར་ན་གཡག་ ་དང་ནེ ་གསིང་བཞིན་

ནོ༑  ༑འོ་ན་མི་ ེས་སམ་ཞེ་ན།  ལས་སམ་འཛན་ ེད་ ི་ ང་གིས་བ ང་པར་འདོད་དེ།  མ་

བཅས་པས་ནི།  གཞན་རིག་མཚན་མ་དང་བཅས་པར་འདོད་དེ།  གོང་ ་ལ་སོགས་འ ས་པར་

ང་བ་འདི་ལ།  ཕག་ན་ མ་པར་འཇོག་མཁན་ ི་ ་བ་ཟབ་མོ་གཅིག་ཡོད་དེ།  དེ་ཡང་འ ར་

ཡང་མ་འ ར་ལ་བར་ཡང་མེད་པར་འདོད་དེ།  དཔེར་ན་ཚག་པར་ཁ་བ མ་པ་བཞིན་ནོ།  ། 
འ ར་ན་འ ར་མ་འ ར་ཆ་གཉིས་ ་འ ར་ལ།  བར་ཡོད་ན་ ང་ ན་ ི་ ལ་ཆ་ ག་ ་

འ ར་བའི་ ིར་རོ།  །དེའི་ ིར་མདོ་ ེ་པས་ནི།  ཤེས་པ་ལ་ ང་བའི་ ལ་ ་ནི།  དབང་པོ་ལ་

རང་འ འི་ མ་པ་གཏོད་པ་ཡིན་ ི།  ི་རོལ་ ི་དོན་ནི་དབང་པོར་ ང་བ་འདི་ཡི་ཕག་ན་ཡོད་

དེ་དོན་ ོག་ན་མོའོ།  །དེས་ན་ཤེས་པས།  དོན་ ི་ མ་པ་ཙམ་རིག་གི་དོན་དངོས་ ་རིག་པ་མེད་

པ་འདོད་ལ།  ེ་ ག་ ་ ་བས་ནི།  དོན་དངོས་ ་རིག་པར་འདོད་ལ།  ཤེས་པ་རང་གིས་རང་

རིག་པ་ནི་མེད་དེ།  རང་ལ་རིག་ ་རིག་ ེད་ཆ་གཉིས་མེད་པའི་ ིར་རོ།  །དཔེར་ན་རལ་ ི་རང་

གིས་རང་མི་ཆོད་པ་བཞིན་ནོ།  །ཞེས་འདོད་དོ།  ། 
ག མ་པ་དོན་ཤེས་ ི་འ ེལ་བ་ཡོད་མེད་ལ།  ལ་དང་སེམས་ལ་འ ེལ་བ་ཡོད་མེད་ལ་

མ་མ ན་ཏེ།  མ་མེད་པས་ནི།  གང་ ར་འ ེལ་བ་མེད་པར་འདོད་དེ།  མཐོང་ཐོས་པར་

འདོད་དོ།  ། མ་བཅས་པ་ནི།  འ ེལ་བ་ཡོད་དེ།  ཤེས་པ་ནི་ མ་པར་བཞག་ །  ལ་ནི་ མ་

པར་འཇོག་ ེད་དེ།  ་འ ས་ ི་འ ེལ་བ་ཡོད་པར་འདོད་དོ།  །དེ་ཡང་ ལ་ ི་རང་འ འི་

མ་པ་དབང་པོ་ལ་མ་བཞག་པར་ཤེས་པ་ ེ་ན།  མིག་ཤེས་ ི་ ་ཐོས་པ་ལ་སོགས་ ་འ ར་རོ།  ། 
དེས་ན་ ་ ག་དང་ ེན་བཞི་ཁས་ལེན་ནོ།  ། 

བཞི་བ་གཞི་ ་ ས་ ་ཡདོ་མེད་ལ།  གཞི་ ་ནི།  ང་བ་ག གས་ ི་གཞི།  གཙ་བོ་སེམས་ 
ི་གཞི།  འཁོར་སེམས་ལས་ ང་བའི་གཞི།  ན་པ་མ་ཡིན་པའི་འ ་ ེད་ ི་གཞི།  རང་བཞིན་

འ ས་མ་ ས་ ་ིགཞིའོ།  །དེ་ ་ ་ཆད་ ི་ཉ་བཞིན་ ས་ ་ བ་པར་འདོད་པ་ མ་མེད་པའ།ོ  ། 
མ་བཅས་པས་ནི་གཞི་ ་པོ་དེ་ ས་ ་མ་ བ་པར་བཏགས་པ་ཙམ་འདོད་དེ།  དེ་ ་མཚ་ལ་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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འ ག་པ་ ་བའམ།  ནམ་མཁའ་ལ་ ིན་ ངས་པ་ ར་ ་རང་བཞིན་མེད་པར་འདོད་པའོ།  ། 
ཁ་དོག་ད ིབས་ ས་ ་ བ་པར་འདོད་པ་ མ་མེད་པའོ།  ། ས་ ་མ་ བ་པར་འདོད་པ་ མ་

བཅས་པའོ།  ། ི་རོལ་ ི་དོན་ཡང་དག་ ་འདོད་པའི་གཤེན་རབ་ ི་ བ་མཐའི་ ་བའོ།  ། ི་

རོལ་ ི་དོན་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་འདོད་པའི་གཤེན་རབ་ལ་གཉིས་ཏེ།  ནེ་ཙ་ ར་མང་པོ་ ན་

ཅིག་ ་འཚགས་ནས་ ོད་པ་དང་།  བསེ་ ་ ར་གཅིག་ ར་གནས་པ་ལ་དགའ་བའོ།  ། བ་

མཐའ་ ་བ་ནི་ ི་རོལ་དོན་ ི་དངོས་པོ་ཁས་མི་ལེན་ཏེ་མི་འདོད་པའོ།  ། ན་ ོབ་ཙམ་ ་མི་

འགེགས་པའོ།  །དོན་དམ་པར་ནང་འཛན་ ེད་ ི་ཤེས་པ་ཡང་དག་ ་ཡོད་པར་འདོད་པའོ།  ། 
སེམས་ཡང་དག་དེ་ཡང་ཤེས་པ་རང་ནང་ག ང་འཛན་ ་འདོད་དེ།  ཤེས་པ་ ད་ཅིག་མ་ ་མ་

ནི་ག ང་ཆ།  ཤེས་པ་ ད་ཅིག་མ་ ི་མ་ནི་འཛན་ཆའོ།  །དེ་ཡང་ ་འ ས་ ་འདོད་དེ།  ཤེས་པ་

ད་ཅིག་མ་ ་མ་ནི་ །  ི་མ་ནི་འ ས་ འོ།  ། ་བ་དེ་ ར་འདོད་དོ།  །བ ང་བའི་ ིམས་ནི།  

ས་ངག་ཡིད་ག མ་ ི་ ོ་ནས་ ིམས་དགེ་ ོད་བཟང་པོ་ད ་བ ང་ ེ།  གང་ཞེ་ན།  ས་ ིས་

ོག་གཅོད་པ་དང་།  མ་ ིན་པར་ལེན་པ་དང་།  མི་ཚངས་པར་ ོད་པའོ།  །ངག་གིས་ངག་

འ ལ་བ་དང་།  ཚག་ བ་མོ་དང་།  དོན་དང་མ་འ ེལ་བའི་ཚག་གོ  །ཡིད་ ིས་མནར་སེམས་

དང་།  མ[དངན]སེམས་དང་།  ལོག་པར་ ་བ་ ང་བའོ།  །དེ་ད ་བ ང་ ེ།  ས་བཟང་པོའི་

ཚ་ ད་པར་ ་བ ང་ཞིང་།  ས་ ིས་བ ོར་བ་དང་ ་ ག་ ེད།  ངག་གིས་མདོ་ ོས་དང་

བཀའ་བ གས།  ཡིད་ ིས་ཚད་མེད་པ་བཞི་སེམས།  དེ་ ར་ ད་ཅིང་བ ང་བའོ།  ། ོམ་པའི་

རིམ་པ་ནི།  ིའི་ ལ་དང་མཚན་མ་ ན་འགོག་ ེ།  རང་གིས་མཐོང་བའི་དོན་ལ་མ་ཡེངས་པར་

ོམས་པར་འ ག་ ེ།  ོགས་ཤིང་གནས་སོ།  ། བ་པའི་ཐབས་ནི།  ི་རོལ་ ི་དོན་ཡང་དག་ ་

འདོད་པ་དང་།  འ ལ་བར་འདོད་པ་གཉིས་མི་མ ན་ཏེ།  ི་རོལ་ཡང་དག་ ་འདོད་པ་དང་

བས་ནི།  བདེན་པ་བཞི་ལ་ཡེ་ཤེས་བ ་ ག་ ་ ས་ཏེ་བ བ་པའོ།  །དེ་ཡང་ཉོན་མོངས་ ི་

བདེན་པ་ ་གཞི་དངོས་དང་བཅས་པ་ནི།  འཁོར་བའི་ ་འ ས་དོར་ ་ཐབས་དང་བཅས་པའོ།  ། 
མ་བཅད་ ི་བདེན་པ་བ ོད་ ེད་དང་བཅས་པ་ནི།  ་ངན་ལས་འདས་པའི་ ་འ ས་ ང་ ་

ཐབས་དང་བཅས་པ་འདོད་པའོ།  །དེ་ ར་བདེན་པ་བཞི་ལ་བོན་བ ་ ག་ནི།  ཉོན་མོངས་པ་ལ།  

མི་ ག་པ།  ཉོན་མོངས།  ོང་པ།  བདག་མེད་པའོ།  །གཞི་དངོས་ལ།  །  གཞི་དངོས་ཉིད། 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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རབ་ ་བ ེད་པ་དང་།  ེན་ ི་ མ་པའོ།  །བ ོད་ ེད།  རིག་པ།  བ བ་པ།  ངེས་པར་འ ིན་

པའོ།  ། མ་བཅད།  ཞི་བ།  ་ནོམ་པ།  ངེས་པར་འ ང་བའོ།  །དེ་ ར་ ད་ཅིག་མ་བ ་ ག་ 
ལ་ཡེ་ཤེས་བ ་ ག་གོ  །དེ་དག་བ ས་ན་ཡེ་ཤེས་ཆེ་འ ིང་ ང་ མ་པ་ག མ་ ེ།  དེས་འདོད་

པའི་ཁམས་ ི་ཉོན་མོངས་ཆེ་འ ིང་ ང་ མ་པ་ག མ་འཇོམས་ཏེ།  ཡེ་ཤེས་ ང་ ་ཡིས་ཉོན་

མོངས་ཆེན་པོ་འཇོམས།  ཡེ་ཤེས་འ ིང་གིས་ཉོན་མོངས་པ་འ ིང་འཇོམས།  ཡ་ེཤེས་ཆེན་པོས་

ཉོན་མོངས་པ་ ང་ ་བག་ལ་ཉལ་འཇོམས།  འོ་ན་ག གས་ཁམས་དང་།  ག གས་མེད་པའི་

ཉོན་མོངས་ནམ་ ང་ཞེ་ན།  འ ས་ ་ཐོབ་པའི་ ས་ན་ ང་བའོ།  ། ི་རོལ་འ ལ་བར་འདོད་

པའི་ལམ་ནི།  ེན་འ ེལ་བ ་གཉིས་ གས་ལས་བ ོག་པ་ཡིན་ཏེ།  གས་ལས་འ ང་བ་ཉམས་

་མི་ལེན་པ་ཅིའི་ ིར་ན།  གས་ལས་འ ང་བ་ནི་འཁོར་བའི་ ་དང་འ ས་ ་ཡིན་པས།  ང་

་ཐབས་དང་བཅས་པར་འདོད་དེ།  དེ་ཇི་ ར་ཡིན་ཞེ་ན།  མ་རིག་པའི་ ེན་ ིས་འ ་ ེད་

འ ང་།  འ ་ ེད་ ི་ ེན་ ིས་ མ་པར་ཤེས་པ།  དེའི་ ེན་ ིས་མིང་དང་ག གས།  ེ་མཆེད་

ག  རེག་པ།  ཚར་བ།  ེད་པ།  ལེན་པ།  ིད་པ།  ེ་བ།  ་ཤི་འ ང་བའོ།  ། གས་ལས་ 
བ ོག་པ་ནི།  ་ངན་ལས་འདས་པའི་ ་འ ས་ ང་ ་ཐབས་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ།  དེ་ཇི་ 
ར་ཞེ་ན།  ར་ ོད་ ་ ིན་ཏེ་བ གས་པས།  ཀེང་ ས་ ི་རི་རབ་ ང་པོ་འདི་ཅི་ལས་ ང་

བ གས་པས།  ཤི་བ་ལས་ ང་བར་རིག  ཤི་བ་ཅི་ལས་ ང་ན་ ས་པ་ལས་ ང་།  ས་པ་ཅི་ 
ལས་ ང་ན་མཐའ་མ་རིག་པ་ལ་ ག་ །ེ  མ་རིག་པ་ཁོ་ན་ ང་བའོ།  །དེའི་ ིར་ བ་པ་ཐབས་ 
ི་ལམ་མོ།  ། ིའི་ ེན་འ ེལ་བ ་གཉིས་ནི།  འ ང་བ་ ་ ས་ ི་འ ར་བ་དང་ ག  ་བ།  

ོང་བོ།  ཡལ་ག  ལོ་མ།  མེ་ཏོག  འ ས་ ་ཡིན་ཏེ།  དེ་ནི་མི་འདོད་དོ།  །དེ་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།  

ཁོས་ ི་རོལ་ག ང་བའི་ ལ་ ངས་པའི་ ིར་རོ།  ། ོད་པའི་འ ིན་ལས་ནི།  ི་རོལ་ཡང་དག་

འདོད་པ་ མས་རང་དོན་འབའ་ཞིག་ ོད་པ་ ེ།  གཞན་དོན་ ོད་མི་ ས་སོ།  ། ི་རོལ་འ ལ་བ་

ནི༑  ་འ ལ་ ་འགའ་ཙམ་ ི་ ོ་ནས་འ ོ་དོན་ཤས་འགའ་ ོད་ ང་།  དེ་ཡང་རང་དོན་

འབའ་ཞིག་ ་ ོད་པའོ།  །ཐོབ་པའི་འ ས་ ་ནི།  ་འ ལ་ཆེ་ ོད་དང་།  ཤེས་རབ་མ ོགས་

ཆེན་དང་།  ཡིད་བཞིན་བདེ་མཆོག་གི་ས་ཐོབ་པའོ།  །ཡང་ན་ཉོན་མོངས་པའི་ ེ་མཆེད་ ིན་ཅི་

ལོག་ཐམས་ཅད་ ིས་མི་ གས་པའི་ས་ཞེས་ ་བ་དེའི་འ ས་ ་ཐོབ་ ད།  འ ས་ ་ ང་བཞི་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ཡ་བ ད་ནི།  ད་ཅིག་མ་བཅོ་ ་ལ་ ན་ ་ གས་པའི་ །  བ ་ ག་འ ས་ ར་ ིན་ཏེ་ལན་

ཅིག་ ིར་བ ོན་པའི་ །  འདོད་ཁམས་ ི་ཉོན་མོངས་ག མ་བཅོམ་པས།  ིར་བ ོན་པའི་

འ ས་ ་ ེ།  མི་ ོག་པའི་ འོ།  །ག གས་ཁམས་ ི་ཉོན་མོངས་བཅོམ་པས་ ིར་མི་ ོག་པའི་

འ ས་ འོ།  །ག གས་མེད་ ི་ཉོན་མོངས་བཅོམ་པས་བ ད་བཅོམ་པའི་འ ས་ འོ།  །ཞེས་སོ།  ། 
ད་པར་ནི་གཉིས་ཏེ་ ་མི་གཞན་བ ེན་ ི་ཐེག་པ་ལས་ ད་འདོན་པ་དང་།  ་ ེགས་པ་ལས་

ད་འདོན་པའོ།  །དེ་ལ་ ་མི་གཞན་བ ེན་ ི་ཐེག་པ་ལས་ ད་འདོན་པ་ནི་རེ་ཞིག་ ་ ེ།  ་

བ་དང་།  ོད་པ་དང་།  ོམ་པ་དང་།  བ་ཐབས་དང་།  འ ས་ ་ལས་ ད་པར་འདོན་

པའོ།  །དེ་ལ་ ་མི་གཞན་བ ེན་པའི་ཐེག་པས་ནི།  ་བ་གང་ཡང་མ་ཤེས་ཏེ།  ོལ་མེད་པ་ ན་

པའི་ཤེས་པས་འདི་ཁོ་ན་ ར་བདེན་པ་ངེས་པར་ ེད་དོ།  །རང་ ོགས་གཤེན་རབ་ ི་ཐེག་པས་

ནི་ ི་དང་ནང་དོན་དམ་དང་ ན་ ོབ་ ་ ེ་ནས་ ་འ ས་དང་བདེན་པ་གཉིས་ ་ ོགས་པས་

འཕགས་སོ།  ། ོད་པའི་འ ིན་ལས་ནི།  ་མིས་དགེ་བ་ལ་ ོགས་པ་ཙམ་ལས་མེད་དེ།  འདིས་

རང་དོན་ ་འ ལ་ཡ་མ་ ང་གི་ ོ་ནས་གཞན་ ི་དོན་ ་འགའ་ཡང་རང་དོན་ ་ ེད་ ས་པས་

སོ༑  ༑བ ོམ་པའི་རིམ་པ་ནི།  དེས་ ་མིས་ ད་པར་ ི་གོ་འཕང་ཙམ་ལས་མེད་དེ།  འདིས་

མཚན་མ་འགོག་ ེ།  རང་གིས་མཐོང་བའི་དོན་ལ་ ོམས་པར་འ ག་གོ  ། བ་ཐབས་ནི།  དེས་

ས་ངག་ཡིད་ག མ་གནས་ངན་ལེན་ལས་བ ོག་ ེ།  ཉོན་མོངས་པ་དེ་ཙམ་ ངས་པར་འདོད་

པ་ལས་མེད་དེ།  འདིས་བདེན་པ་བཞི་ལ་བོན་བ ་ ག་ ་ ས་ནས་བ བ་པའམ།  ེན་འ ེལ་

གས་ལས་བ ོག་པར་བ བ་པའོ།  །ཐོབ་པའི་འ ས་ ་ནི།  དེས་ཇི་ ར་ ད་ ང་འཇིག་ ེན་

ལས་འཕགས་མི་ ས་ཏེ།  འདིས་འཇིག་ ེན་ལས་འདས་པའི་འ ས་ ་ཐོབ་བོ།  །དེ་དག་ནི་ ་ 
མི་གཞན་བ ེན་ ི་ཐེག་པ་ལས་ ད་འདོན་པའོ།  ། ་ ེགས་པ་ལས་ ད་འདོན་པ་ལ་གཉིས་ཏེ།  

ག་པ་ལས་ ད་འདོན་པ་དང་།  ཆད་པ་ལས་ ད་འདོན་པ་ ེ།  དེ་ནི་ ་བ་ལས་ ད་འདོན་

པའོ།  །གཞན་ཡང་འ ས་ ས་ཐམས་ཅད་ ི་མདོ་མི་ ག་པ།  ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་

ི་མདོ་ ག་བ ལ་བའོ།  ། ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐམས་ཅད་ ི་མདོ་ཞི་བ།  བོན་ཐམས་ཅད་ ི་

མདོ་བདག་མེད་པ་ ེ།  བོན་ གས་ ག་ ་བཞིའི་ ོ་ནས་ ད་པར་འདོན་པ་དང་།  བ ེན་པ་ 
་མཆོད་ གས་ ི་ ོ་ནས་ ད་འདོན་པ་དང་།  ང་ ལ་ བ་ གས་ ི་ ོ་ནས་ ད་འདོན་པ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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དང་།  ཐོབ་ ལ་འ ས་ འི་ ོ་ནས་ ད་འདོན་པ་དང་།  ོད་པའི་ ོ་ནས་ ད་འདོན་པ་དང་།  

དེ་དག་ཡོད་དེ་དེ་ནི་ ི་བ་ ་ ེགས་པ་དང་ནང་བ་གཤེན་རབ་པའི་ ད་པར་ མ་པར་བཞག་

པའི་ཚད་མར་ཤེས་པར་ འོ།  ། ོན་པ་ ་བའི་སེང་གེ་ངས།  །འཇིག་ ེན་འཛམ་ ིང་མི་ ལ་

༑  ༑ཚད་མ་འ ལ་ ི་མེ་ལོང་བ གས།  །བོན་ མས་ ན་ ི་གཏིང་ ག་པ།  །འཁོར་ ི་གཤེན་

རབ་སེམས་ལ་ཞོགས།  །དེ་ ར་བཤད་པ་དེ་ནི་རང་ ོགས་གཤེན་རབ་ ི་ཐེག་པ་ ང་ ན་བཤད་ 
པའི་མདོ་ ད་ ི་འ ེལ་བའོ།  ། 

ོན་པ་ ན་ ་བཟང་པ་ོགཤེན་ ་འོད་དཀར་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  ། ལ་ ་གཤེན་རབ་མི་

ལ་ ི།  ་རི་ ང་ཐོའི་ ེ་ན་བ གས་པའི་ཚ།  ་བོན་ མ་ག མ་ ིས་འདི་ ད་ཅེས་གསོལ་

ཏོ༑  ༑ ཻ་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ལགས།  གས་ ེ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བ ི་བའི་དོན་ 
ཇི་ ར་ལགས།  དེ་གཏན་ལ་དབབ་པའི་ཚད་མ་གང་ལགས་པ་དེ་བཤད་ ་གསོལ།  ཞེས་ ས་

པས།  ོན་པ་གཤེན་རབ་ ིས་བཀའ་ ལ་པ།  ་རབས་ མ་ག མ་ལ་སོགས་ཏེ།  །འཁོར་ ་

འ ས་པ་ ེད་ མས་ ང་།  ། ེ་གཅིག་དད་པའི་ཡིད་ ིས་ཉོན།  །ང་ཡིས་ ས་པར་བཤད་པར་

༑  ༑དེ་ལ་ གས་ ེ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་ལ་དོན་བ ན་ཏེ།  གང་ཞེ་ན།  ོགས་པའི་ ་བ་དང་།  

བ ང་བའི་ ིམས་དང་།  བ ོམ་པའི་རིམ་པ་དང་།  བ་པའི་ཐབས་དང་།  ོད་པའི་འ ིན་

ལས་དང་།  བ་པའི་འ ས་ ་དང་།  ཐེག་པ་འོག་མ་ལས་ ད་འདོན་པའོ།  །དེ་ལས་ཐེག་པ་

ཆེན་པོ་འདི་ལ།  ག ང་ གས་གཉིས་ ་འདོད་དེ།  ཤེས་པའི་ ེ་མཆེད་ཡང་དག་ ་འདོད་པ་

དང་།  ཤེས་པའི་ ེ་མཆེད་འ ལ་བར་འདོད་པའོ།  །དེ་ལ་ ེ་མཆེད་ཡང་དག་ ་འདོད་པ་ལ་

གས་གཉིས་ཏེ།  ེ་མཆེད་ ་ཚགས་གཅིག་ ་བདེན་པ་ ་འ ས་དང་བཅས་པ་དང་།  ་

འ ས་མེད་པའི་ ེ་མཆེད་དོ།  ། ེ་མཆེད་འ ལ་བར་འདོད་པ་ལ་ཡང་གཉིས་ཏེ།  ེ་མཆེད་

མཐའ་དག་འ ལ་བར་འདོད་པ་དང་།  ོགས་གཅིག་འ ལ་བར་འདོད་པའོ།  །དེ་བཞི་ནི་

གཞན་མཐའ་དག་མ ན་པ་ལ།  ་བའི་ ོགས་རེ་ཙམ་མི་མ ན་པས་བཞི་ ་ ེ་བའོ།  །ཞེས་པ།  

ཡང་དག་པ་བས་ནི་ ལ་ ི་ ེ་མཆེད་གཞན་དབང་ ་འདོད།  འ ལ་བ་བས་ནི་ ན་བ གས་ ་

འདོད་དོ།  །ཡང་ ེ་མཆེད་ ་ཚགས་གཅིག་ ་བདེན་པ་ ་འ ས་དང་བཅས་པས་ནི།  ལ་ ི་

ེ་མཆེད་ ་ཚགས་ཤེས་པ་གཅིག་གི་ངོ་བོར་བདེན་པར་འདོད་ལ།  ་འ ས་མེད་པས་ནི།  དོན་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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དམ་པར་ ེ་མཆེད་མེད་པར་འདོད་དོ།  ། ོགས་གཅིག་འ ལ་བ་བས་ནི།  རེག་པ་བདེ་ ག་གི་ ེ་

མཆེད་ ང་བའི་ཤེས་པ་བདེན་པར་འདོད།  མཐའ་དག་འ ལ་བ་བས་ནི།  བ ག་པ་ཁ་དོག་

དང་།  རེག་པ་བདེ་ ག་གི་ ེ་མཆེད་གཉིས་ཀ་ ན་པར་འདོད་དོ།  །རང་རིག་ཙམ་ནི་བཞི་ཀས་

ཡོངས་ བ་ ་འདོད་པའོ།  །དེ་དག་གི་དོན་བཤད་པ་ལ་ག མ་ ེ།  ག ང་འཛན་གང་ལ་ ལ་

གཞིའི་ ད་པར་མཚན་ཉིད་ག མ།  གང་ ིར་ ལ་བའི་ ད་པར་གཏན་ཚགས་བཞི།  གང་ ལ་

བའི་ ད་པར་གཉིས་མེད་ ི་ཤེས་པའི་གནས་ གས་སོ།  །དང་པོ་ལ་ག མ།  ངོ་བོ།  །མཚན་ཉིད།  

ད ེ་བའོ།  །དང་པོ་ནི་ཆ་ལག་ལས།  དེ་ལ་ག ང་ ང་སེམས་དཔའ་ལ་སོགས་མཚན་ཉིད་ག མ་

་ཡང་བཞེད་དེ།  ག མ་ནི།  ན་བ གས་དང་།  གཞན་དབང་དང་།  ཡོངས་ ་ བ་པའོ།  ། 
ཞེས་པ།  གས་ ེ་སེམས་དཔའི་བཞེད་ལ།  ི་རོལ་དོན་ལ་མེད་པར་ཡོད་པར་ ོས་བཏགས་

ཡིན་པའི་ ིར་ ན་བ གས་ ་འདོད།  ནང་ཁམས་ག མ་ ི་སེམས་དང་སེམས་འ ང་ནི།  ་

ེན་བཞི་ལ་རགས་ལས་པའི་ ིར་གཞན་དབང་ ་འདོད།  རང་རིག་རང་གསལ་ ོ་གང་གིས་མི་

འ ར་བས་ཡོངས་ བ་ ་འདོད་དོ།  ། 
གཉིས་པ་མཚན་ཉིད་ནི།  ཆ་ལག་ལས།  ན་བ གས་ནི་ ོས་བཏགས་ ི་ངོ་བོར་ བ་

པའོ།  །གཞན་དབང་ནི་ མ་ ོག་གི་ངོ་བོ་ཡིན་པའོ།  །ཡོངས་ ་ བ་པ་ནི་དོན་དམ་ ་ བ།  

ོག་པ་ཡང་མི་ ོག་པར་ བ་པའོ།   །ཞེས་སོ།  ། 
ག མ་པ་ད ེ་བ་ནི།  ཆ་ལག་ལས།  ན་བ གས་ལ་གཉིས་ཏེ།  ག ང་བ་དང་འཛན་

པའོ།  །ག ང་བ་ནི་ ོས་བཏགས་ ི་ངོ་བོར་ཡོད་དེ།  ི་དོན་ ་ཡོད་པའི་ ིར་རོ།  །ནང་འཛན་

པ་ནི་ ལ་ ི་མིང་གིས་ ལ་ཅན་ལ་བཏགས་པ་ ེ།  ོས་འདོགས་ ི་ངོ་བོར་ཡོད་པའི་ ིར་རོ།  ། 
ཞེས་དང་།  མཚན་ཉིད་ག མ་ ི་རབ་ད ེ་ལས།  ང་བའི་ ན་བ གས་ནི་ག ང་འཛན་ཆ་

གཉིས་སོ།  །མི་ ང་བའི་ ན་བ གས་ནི།  རི་བོང་གི་ ་དང་།  མོ་གཤམ་ ི་ ་དང་།  ནམ་

མཁའི་མེ་ཏོག་དང་།  ་ ེགས་ ི་བདག་དང་།  འཕན་ ལ་ ོ་བའི་ ལ་ ་རབ་བོ།  །ཞེས་སོ།  ། 
ག ང་འཛན་ཆ་གཉིས་ལ་ མ་ ངས་དང་མ ན་པའི་ ན་བ གས་ཟེར་རོ།  །རི་བོང་ ་དང་ ་

ེགས་ ི་བདག་ལ་ནི།  མཚན་ཉིད་ཡོངས་ ་ཆད་པའི་ ན་བ གས་ཟེར་རོ།  །ཆ་ལག་ལས།  

གཞན་དབང་ནི་ མ་པར་ ོག་པའི་ཤེས་པ་ ེ།  ་ ེན་གཞན་ ི་དབང་གིས་ ས་ བ་པའི་ ིར་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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རོ༑  ༑མཚན་ཉིད་ག མ་ ི་རབ་ད ེ་ལས།  གཞན་དབང་ལ་གཉིས་ཏེ།  བ ེད་པའི་གཞན་

དབང་དང་།  ོས་པའི་གཞན་དབང་ངོ་།  །དང་པོ་ནི།  ཁམས་ག མ་ ི་སེམས་དང་སེམས་ལས་

ང་བའི་བོན།  ་ ེན་ ིས་བ ེད་པའོ།  ། ོས་པ་ནི།  རིང་ ང་ཆེ་ ང་ལ་སོགས་ཕན་ ན་ ོས་

འཇོག་ མས་ཏེ།  གཞན་དབང་བཏགས་པའོ།  །ཆ་ལག་ལས།  ཡོངས་ ་ བ་པ་ནི་གཉིས་ཏེ།  

འ ར་བ་མེད་པའི་ཡོངས་ ་ བ་པ་ནི་ ོང་པ་ཉིད་དོ།  ། ིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ཡོངས་ ་ བ་པ་

ནི༑  མི་ ོག་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་རིག་པའོ།  ། ་མཚན་ནི་ ིན་ཅི་ལོག་དང་མ་ལོག་པ་གཉིས་

ལས།  ི་མ་ཡོངས་ བ་བོ།  །དང་པོ་ལ་ ོས་བཏགས་དང་འདོགས་ ེད་གཉིས་ལས།  ན་

བ གས་གཞན་དབང་རིམ་བཞིན་ནོ།  །འ ེད་དོན་སོགས་ལོགས་ ་འཆད་དོ།  །གཉིས་པ་ ལ་

ེད་ ི་གཏན་ཚགས་བཞི་ནི།  གཏན་ཚགས་ཆེན་པོ་ ོར་བ་ མ་པ་བཞི།  ། ི་ནང་ལོག་ན་མེད་

དེ་ག ང་འཛན་ ལ་བའི་སེམས།  །ཉམས་ ོང་ཤེས་པའི་ མ་པ་ ན[འ ག]བཅས་བ །  །ཞེས་

པ༑  རང་བཞིན་ ི་གཏན་ཚགས།  གནོད་ ེད་ ི་གཏན་ཚགས།  ན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ ི་

གཏན་ཚགས།  རིག་པའི་གཏན་ཚགས་སོ།  །དེ་ཡང་འ ེལ་ལས།  གས་ ེ་སེམས་དཔའི་ གས་

ལ་ ིར་གཏན་ཚགས་ཆེན་པོ་ ོར་བ་བཞི་ཡོད་པ་ལ།  ཡོད་པ་མ་ཡིན་ལ་དོན་ ་ ང་བ་རང་

བཞིན་ ི་གཏན་ཚགས་ནི།  ང་བ་ཉམས་ ་ ོང་བ་བོན་ཅན།  མ་རིག་གི་ཤེས་པ་ཙམ་ཡིན་

ཏེ༑  ཡོད་པ་མ་ཡིན་ལ་དོན་ ་ ང་བའི་ ིར་རོ།  །དཔེར་ན་ ང་ལ་སེར་པོར་མཐོང་བ་བཞིན་

ནོ༑  ༑ ི་རོལ་ ི་དོན་ལ་གནོད་པ་གཏོང་བ་གཅིག་དང་ ་ ལ་ནི།  ཤེས་པ་ལ་མ་གཏོགས་པའི་

ི་རོལ་ ི་དོན་བོན་ཅན།  ཡང་དག་པར་མེད་དེ།  ཡང་དག་པའི་གཅིག་དང་ ་མ་དང་ ལ་

བའི་ ིར་རོ།  །རི་བོང་གི་ ་བཞིན་ནོ།  ། ན་ཅིག་དམིགས་པའི་གཏན་ཚགས་དང་།  རིག་པའི་

གཏན་ཚགས་ནི།  ཡང་དག་པ་བ་དང་།  འ ལ་བ་བ་གཉིས་མ་མ ན་ཏེ།  ེ་མཆེད་ཡང་དག་པ་

བས་བཀོད་ན།  ེ་མཆེད་ ་ཚགས་དང་ཤེས་རིག་གཉིས་ཀ་བོན་ཅན།  ཤེས་པ་ལས་གཞན་མ་

ཡིན་ཏེ།  ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ ན་གཅིག་དམིགས་པ་ངེས་པའི་ ིར་རོ།  །དེ་ཡང་ ེ་མཆེད་ ་ཚགས་

ནི་ ིའི་ མ་པའོ།  །ཤེས་རིག་ནི་ནང་གི་ ོང་བའོ།  ། ོན་པོའི་ མ་པ་ཉིད་ ོན་འཛན་ཤེས་པ་

ཡིན་ལ།  ོན་པོའི་ཤེས་པ་ཉིད་ ོན་པོའི་ མ་པ་ཤར་བར་འདོད་དོ།  །ཡང་ ེ་མཆེད་དང་ཤེས་

པ་གཉིས་ཀ་བོན་ཅན།  ཤེས་པ་རིག་བཅས་ལས་མི་གཞན་ཏེ།  རིག་པར་ ེད་པ་གཅིག་གིས་རང་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ལས་ཐ་དད་ ་མ་དམིགས་པའི་ ིར་རོ།  ། ེ་མཆེད་འ ལ་བ་བ་ན་རེ།  ེ་མཆེད་ཁ་དོག་ ་

ཚགས་གཅིག་ ་བོན་ཅན།  ཤེས་རིག་ལས་གཞན་པ་མེད་དེ།  ཐ་དད་ ི་འ ེལ་བ་མེད་ལ་ ན་

ཅིག་དམིགས་པར་ངེས་པའི་ ིར་རོ།  །ཡང་ཁ་དོག་ ་ཚགས་ ི་ ེ་མཆེད་གཅིག་ ་བོན་ཅན།  

ཤེས་རིག་ལས་མི་གཞན་ཏེ།  རིག་པར་ ེད་པ་གཅིག་གིས་གཞན་ ་མི་དམིགས་པའི་ ིར་རོ།  ། 
ཡང་དག་གི་དམ་བཅའ་ལ་མ་ཡིན་དགག་ ེད།  འ ལ་བའི་དམ་བཅའ་ལ་མེད་དགག་ ེད་དོ།  ། 
ག མ་པ་ ལ་བ་གཉིས་མེད་ ི་ཤེས་པའི་གནས་ གས་ནི།  འ ེལ་ལས།  དེ་ ར་ ེ་མཆེད་ཡང་

དག་པ་བ་ན་རེ།  ཁ་དོག་ད ིབས་ ི་ ེ་མཆེད་ ་ཚགས་མེད།  ་ཚགས་ ་ ང་བ་ཤེས་པའི་ ེ་

མཆེད་ཡིན་ཏེ།  དེ་ཤེས་པའི་ངོ་བོར་བདེན།  དེ་ཡང་ཁ་དོག་ ་ཚགས་ ་ ང་བའི་ཤེས་པའི་ ེ་

མཆེད་དང་།  ཤེས་པ་རང་གི་ངོ་བོར་བདག་ཉིད་གཅིག་པའི་འ ེལ་བར་འདོད་དེ།  གཞན་

དབང་ ་འདོད་དོ།  ། ེ་མཆེད་འ ལ་བ་བ་ན་རེ།  ཁ་དོག་ད ིབས་ ི་ ེ་མཆེད་ ་ཚགས་ ་

ང་བ་འདི་ ན་པར་འདོད་དེ།  ན་བ གས་ ་འདོད་དོ།  །དེ་ཉིད་དང་གཞན་ ་བ ོད་ ་

མེད་པར་འདོད་དེ།  ེ་མཆེད་དང་ཤེས་པ་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་འ ེལ་བ་མེད་པར་འདོད་དོ།  །དཔེར་ 
ན་རི་བོང་གི་ ་འདི།  མ་པ་དེ་ཉིད་ ང་མ་ཡིན་ལ།  མ་པ་ལས་གཞན་ ་ཡང་བ ོད་ ་མེད་

དེ༑  རི་བོང་གི་ ་གཏན་ན་མེད་པ་དེ་བཞིན་ །  ཁ་དོག་ད ིབས་ ི་ ེ་མཆེད་ ་ཚགས་འདི།  

ཤེས་པ་རང་གི་ངོ་བོ་དེ་ཉིད་ ང་མ་ཡིན་ལ།  དེ་ལས་ ང་གཞན་ན་བ ོད་ ་མེད་དེ།  ་ཚགས་

་ ང་བ་ ན་བ གས་ ་འདོད་པའོ།  །དེ་ལ་ཤེས་པའི་ ེ་མཆེད་མཐའ་དག་འ ལ་བར་འདོད་

པ་ན་རེ།  ་ཚགས་ ་ ང་བའི་ཤེས་པའི་ ེ་མཆེད།  འ ལ་བའམ་ ན་པ་ཡིན་ལ།  ཤེས་པ་

གཉིས་མེད་དེ་ལ།  ས་བ ད་མན་ཆད་ ་བདེ་ ག་ ་ ང་བ་ཡིན་ཏེ།  ལེགས་པའི་ ོ་ ོས་ཡན་

ཆད་ །  བདེ་ ག་དང་ཁ་དོག་ ་ཚགས་མེད་ལ།  རང་གི་ཤེས་པ་ ོང་བ་ཙམ་ཡོད་དེ།  དེ་ཡང་

་འ ས་དང་བཅས་པའོ།  །དེ་ལ་ཤེས་པ་རང་ ང་པ་ཞེས་ཐ་ ད་ ེད་དོ།  ། ེ་མཆེད་ ོགས་

གཅིག་འ ལ་བར་འདོད་པ་ན་རེ།  ཤེས་པའི་ ེ་མཆེད་ལ་གཉིས་ཏེ།  བ ག་པ་དང་།  རེག་

པའོ།  །དེ་ལ་བ ག་པ་ཁ་དོག་ད ིབས་ ི་ ེ་མཆེད་ ན་ལ།  ཤེས་རིག་རང་གི་ངོ་བོ་དེ་བདེ་ ག་

་ ང་བ་མི་ ོ་བ་ཡིན་ཏེ།  སངས་ ས་ས་ན་ཡང་དེ་ཡོད་པའོ།  །དེ་ཡང་ ་འ ས་དང་བཅས་

པའོ།  །ཁ་དོག་ ་ཚགས་ ་ ང་བ་ཤེས་པའི་ ེ་མཆེད་དེ་ལ།  གནས་ བས་ མ་པར་ ོག་པ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ཞེས་ འོ།  །ཤེས་པ་རང་གི་ངོ་བོ་རིག་པ་གཉིས་མདེ་དེ་ལ་རང་བཞིན་ མ་པར་དག་པ་ཞེས་ འོ།  ། 
དེའི་ ིར་ཁ་དོག་ ་ཚགས་ ་ ང་བ་ཤེས་པའི་ ེ་མཆེད་འདི།  མ་རིག་པ་ལ་ ང་བར་འདོད་དོ།  ། 
དེ་ལ་མ་རིག་པ་དེ་སེལ་བའི་ ས་ ་བསལ་ ་དང་སེལ་ ེད་ཡེ་ཤེས་སོ།  ། ང་ ་མ་རིག་པས་

བ ེད་པའི་ཉོན་མོངས་པ་ལ་ག མ་ ེ།  ་མ་དང་།  ད་ ་བ་དང་།  མ་འོངས་པའི་ཆའོ། ། 
གཉེན་པོ་ཡེ་ཤེས་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ།  །ཡེ་ཤེས་ ིས་ཉོན་མོངས་ཇི་ ར་ ང་ཞེ་ན།  ས་མཉམ་

ལ་ཕན་གདགས་ ་འདོགས་ ེད་དང་།  གནོད་ ་གནོད་ ེད་མ་ བ་པའི་ ིར་དང་།  ཐ་དད་ལ།  

གནོད་ ་ བ་ ས་གནོད་ ེད་མ་ བ་པའི་ ིར།  ང་བ་མིན་ལ།  ་ལ་གནོད་པ་ ས་པས་

འ ས་ ་ ས་པ་ ང་ ་སོང་བའི་ ོ་ནས་ ང་ ེ།  དཔེར་ན་ ་བའི་ ང་པོ་ཆེན་པོའི་ནང་ །  

མེ་ ང་ ས་ ་བ་ ན་མེར་འ ར་བ་བཞིན་ །  ན་ཅིག་མི་གནས་པའི་ཡེ་ཤེས་ ེས་ཙམ་ན།  

ཉོན་མོངས་འགགས་པར་འདོད་དོ།  །དེས་ན་ཁ་དོག་ད ིབས་ ི་ ེ་མཆེད་མི་བདེན་པར་འདོད་

དོ༑  ༑ཤེས་པའི་ ེ་མཆེད་ ་ཚགས་གཅིག་ ་བདེན་པ་ ་འ ས་དང་བཅས་པའི་འདོད་པ་ནི།  

ང་བའི་ངོ་བོ་ལ་ཁ་དོག་དང་ད ིབས་དང་།  མ་པར་རིག་ ེད་ ་མར་ ང་ལ།  དེ་བཞིན་ ་

བདེ་ ག་འཇམ་ བ་ ང་ ོ་ལ་སོགས་དང་།  བཏང་ ོམས་ ་མར་ ང་ཡང་།  རིག་པ་ཚད་

མའི་ངོ་བོ་ལ་ ན་གཅིག་ ་བདེན་པ་ ེ།  གཉིས་ ་ད ེར་མེད་པའོ།  །དཔེར་ན་ཟ་འོག་གི་ ིང་

པའི་ ད་ ་ཤེལ་ ོང་ཡོངས་ ་དག་པ་གཅིག་བཞག་ན།  ཁ་དོག་ ་མར་ ང་ཡང་བདེན་པ་

ཤེལ་ ོང་ ་བདེན་པ་ ར་རོ།  །ཤེས་རིག་དེ་ཡང་ ་འ ས་ ་འདོད་དེ།  ་འ ས་དེ་ཡང་

འདས་པ་ལ་མི་བ ི་ ེ།  ་ ེན་ ི་ ་བ་ ས་ཟིན་པའི་ ིར།  མ་འོངས་པ་ལ་མི་བ ི་ ེ།  རང་གི་

ངོ་བོ་མ་ཐོབ་པའི་ ིར་རོ།  །ད་ ་བ་ལ་བ ི་ ེ།  དེ་ཡང་ ས་མཉམ་པ་ལ་མི་བ ི།  ས་ཐ་དད་

པ་ལ་བ ི་བ་ ེ།  དེ་ཡང་རང་ལས་གཞན་པ།  ་མ་ཞིག་པ་ ་བསགས་པ་ལས།  འ ས་ ་ ི་

བསགས་པ་ ེ་བའོ།  །དཔེར་ན་ ང་མགོ་དང་ ང་ག ག་ ་ འོ།  །ཞེས་འདོད་དོ།  ། ་འ ས་

མེད་པའི་ ེ་མཆེད་པའི་འདོད་པ་ནི།  བདེན་པ་གཉིས་ལ་ ོས་པ་ ེ།  ན་ ོབ་ ་ ོས་པའི་ཆ་

ལ༑  ཁ་དོག་དང་ད ིབས་དང་རིག་ ེད་ ་ཚགས་ ང་ཡོད།  བདེ་ ག་ལ་སོགས་ཚ་ ང་བཏང་

ོམས་ ་ཚགས་ ང་ཡོད།  དགག་ བ་ ་ ོལ་ ི་ ོལ།  བཟང་ངན་ཆེ་ ང་རང་གཞན་ཐམས་

ཅད་ཡོད་ ད།  དོན་དམ་ལ་ ོས་ན་དེ་དག་མེད་དོ་ ད།  འོ་ན་གཏན་ནས་མེད་དམ་ཞེ་ན།  



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ཤེས་པ་ཙམ་ ོང་པ་ཙམ་ཞིག་ཡོད་དོ།  །དེ་ཡང་ ་དང་འ ས་ ་བ ོད་ ་མེད་པའོ།  །དེ་ ་

འི་ཤེས་པ་དེ་ཡོད་པར་ཅིས་མངོན་ཞེ་ན།  དོན་རང་རིག་མངོན་ མ་ ིས་ བ་ལ།  ཐ་ ད་

ེས་ ་དཔག་པས་བ བ་ ེ།  ཉམས་ ོང་ཤེས་རིག་བོན་ཅན།  གསལ་བ་གཉིས་མེད་ཡིན་ཏེ།  

གསལ་ ེད་གཞན་ལ་མི་ ོས་པའི་ ིར།  མར་མེ་ ང་གིས་མ་བ ོད་པ་ ར་རོ།  །དེ་ ར་ ་

འ ས་ ི་ ོང་པའི་ཤེས་པ་རང་རིག་གཉིས་མེད་ ་འདོད་པའོ།  །མདོར་ན།  ན་བ གས་

ག མ་ནི།  ི་རོལ་ ི་དོན་དང་།  མེད་པ་གསལ་ ང་དང་།  ོག་པ་ལོག་ཤེས་ ི་ཞེན་ ལ་ལོ།  ། 
སངས་ ས་ས་ན་བདེ་ ག་ ང་བའི་ཤེས་པ་ཡོད་པ་ནི།  འ ོ་ལ་ ིང་ ེའི་མཆི་མ་ཤོར་བ་ ་

འོ།  །ཞེས་ག ངས་པ་ནི་བ ག་ འོ།  །གཞན་དབང་ག མ་ནི།  ི་དོན་ ང་གི་ཤེས་པ་དང་།  

ནང་བདེ་ ག་ ང་བའི་ཤེས་པ་དང་།  མངོན་ མ་ ང་ལ་མ་ངེས་པའོ།  །ཡོངས་ བ་ནི།  ོང་

ཉིད་ལ་སོགས་པའོ།  ། 
གཉིས་པ་བ ང་པའི་དམ་ཚག་ནི།  ོམ་པ་ ས་ངག་ཡིད་ག མ་ ོ་ནས་བ ང་།  ཞེས་པ།  

འ ེལ་ལས།  ས་ངག་ཡིད་ག མ་ ི་ ོ་ནས་ངན་པ་བ ོག་ ེ།  ས་བཟང་པོ་ལ་དགེ་ ོད་

བ ང་བའོ།  །ཞེས་པ།  ཤས་ཆེར་གོང་བཞིན་ནོ།  ། བ་པ་ ང་ ན་ ི་ཐེག་པའི་རབ་ད ེ་ལས།  

དམ་ཚག་ གས་ ེའི་ ོམ་པ་ཉི་ ་བ ང་ ེ་ཞེས་སོགས་ནི་གཞན་ ་འཆད་དོ།  ། 
ག མ་པ་ ོམ་པའི་རིམ་པ་ནི།  གསལ་ལ་རིག་པ་ཉམས་ ་ ོང་བ་ ེ།  ། མ་རིག་དེ་

དམིགས་ཤེས་པ་དེ་ཙམ་བ ོམ།  ཞེས་པ་འ ེལ་བ་ ང་ ན།  མ་རིག་གི་ཤེས་པ་དེ་ཙམ་ལ་

སེམས་གཏད་ནས།  དེ་ མ་ ་དམིགས་ཏེ།  ོམ་པ་ཉིད་དེ་ཙམ་ལ་ཡང་མི་གནས་པར་ཕར་

འཇོག་གོ་ཞེས་ག ངས་པ་བཞིན་ནོ།  ། 
བཞི་བ་ བ་པའི་ཐབས་ནི།  ལམ་ ་ ོད་པས་ཡེ་ཤེས་བསོད་ནམས་ ོགས།  །ཞེས་པ།  

ལམ་ ི་མི་ ོག་པས་ཡེ་ཤེས་ ི་ཚགས་དང་།  ེས་ཐོབ་ ིས་བསོད་ནམས་ ི་ཚགས་ ོགས་

པའོ།  །འ ེལ་ལས་ནི།  བ་པའི་ཐབས་ལམ་ ་བ བ་ ེ་གང་ཞེ་ན།  ཚགས་ ི་ལམ་དང་།  ོར་

བའི་ལམ་དང་།  མཐོང་བའི་ལམ་དང་།  བ ོམ་པའི་ལམ་དང་།  མཐར་ ིན་པའི་ལམ་མོ།  །དེ་

ལས་ལམ་བཞི་ནི་མཚན་ཉིད་པ་ཞེས་ ་ ེ་བ ོད་ ་ཡོད་པའི་ ིར་རོ།  །མཐར་ ིན་པའི་ལམ་ནི་

བཏགས་པ་ ེ།  འ ས་ ་ཉིད་ལ་ལམ་ ་བཏགས་པའོ།  །དེ་ལ་ལམ་ ་ག ང་ ང་ གས་ ེ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ོགས་ ི་བོན་ མ་ ་ ་བ ན་ ོགས་ཏེ།  ན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་བཞི་ནི།  ས་དང་།  ཚར་བ།  

སེམས་དང་།  བོན་ ན་པར་ཉེ་བར་བཞག་པའོ།  །ཡང་དག་པར་ ང་བ་བཞི་ནི།  མི་དགེ་བ་ ེ་

བ་ ང་པ་དང་།  མ་ ེས་པ་མི་བ ེད་པ་དང་།  དགེ་བ་མ་ ེས་པ་བ ེད་པ་དང་།  ་མེད་

བ ང་བའོ།  ། ་འ ལ་ ི་ ང་པ་བཞི་ནི།  འ ན་པ་དང་།  བ ོན་འ ས་དང་།  སེམས་དཔའ་

དང་།  ོད་པའོ།  །བོན་བ ་གཉིས་པོ་དེ་ཚགས་ལམ་ ་ ོགས་པའོ།  ། ོར་ལམ་ ་བོན་བ ་

ོགས་ཏེ།  དབང་པོ་ ་ནི།  དད་པ་དང་།  བ ོན་འ ས་དང་།  ན་པ་དང་།  ཏིང་འཛན་དང་།  

ཤེས་རབ་ ི་དབང་པོའོ།  ། ོབས་ ་ནི་དེ་ཉིད་དོ།  །མཐོང་ལམ་ ་ག ང་ ང་གི་ཡན་ལག་

བ ན་ ོགས་ཏེ།  ན་པ་དང་།  བོན་ མ་འ ེད་དང་།  བ ོན་འ ས་དང་།  དགའ་བ་དང་།  

ཤིན་ ་ ངས་པ་དང་།  ཏིང་ངེ་འཛན་དང་།  བཏང་ ོམས་ཡང་དག་ག ང་ ང་གི་ཡན་ལག་

གོ  ༑ ོམ་ལམ་ ་གཤེན་རབ་ ི་ལམ་ཡན་ལག་བ ད་ ོགས་ཏེ།  ཡང་དག་པའི་ ་བ་དང་།  

ོགས་པ་དང་།  ངག་དང་།  ལས་ ི་མཐའ་དང་།  འཚ་བ་དང་།  ོལ་བ་དང་།  ན་པ་དང་།  

ཡང་དག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛན་ནོ།  །དེ་ ར་ལམ་ ་ལ་བཞི་པོ་དེས་བ བ་ཅིང་བ ོད་པའོ།  ། 
་བ་ ོད་པའི་ ིན་ལས་ནི།  བདག་གཞན་གཉིས་དོན་ གས་ ེའི་ གས་ ིས་ ོད།  །ཅེས་ 

པ༑  འ ེལ་ལས།  བདག་གཞན་གཉིས་ཀ་ཡི་དོན་ གས་ ེ་ཆེན་པོ་ ོགས་པར་ ོད་དོ།  །ལ་བ ་

ལས།  ཚད་མེད་ མ་པ་བཞི་དང་ནི།  །བ ་བ་ མ་བཞིས་དོན་མཛད་ནས།  །དེས་ན་ ོད་པ་

ད་པར་འཕགས།  །ཞེས་སོ།  ། ིན་པའི་གཡབ་མོས་ལེགས་བོས་ཏེ།  ། ན་པར་ ་བའི་གཏམ་

ས་ནས།  །དོན་ཡོད་ ོད་པས་བག་ཕབ་ ེ།  །དོན་མ ན་ ོ་ ོས་ངེས་པར་གདབ།  །ཅེས་དང་།  

བ་ཐབས་མདོ་ལས།  ིན་པ་དང་།  ན་པར་ ་བ་དང་།  དོན་ ོད་པ་དང་།  དོན་དང་མ ན་པའོ།  ། 
ག་པ་ བ་པའི་འ ས་ ་ནི།  ཡེ་ཤེས་ ེ་མཆེད་ ན་ ་འོད་ ི་ས།  །ཞེས་པ་འ ེལ་ལས།  

བ ་གཅིག་ག ང་ ང་ ་ ་ཞེས་ ང་ །  ན་ ་འོད་ ི་ས་ཞེས་ ་བ།  ་ག མ་ ན་ བ་

ཐོབ་པའོ།  ། ་ག མ་ ི་འཆར་ ལ་ནི།  དོན་ ི་ངོ་བོ་ཉིད་བོན་ ར་གནས་པ་ལ།  དེའི་ཡེ་ཤེས་

རོལ་བར་ ོགས་ ར་ཤར་བ་ཡིན་ཏེ།  ཉི་མ་དང་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་བཞིན་ནོ།  །དེའི་ ལ་པ་

ག གས་ཅན་ ར་ ང་གི་འ ོ་དོན་ ེད་དེ།  ཉི་ཟེར་གནམ་ལ་ཤར་ཡང་འོད་ ིས་ས་ལ་དོན་

ེད་པ་ ་ འོ། ། 



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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བ ན་པ་འོག་མ་ལས་ ད་འདོན་ནི།  དེ་ལས་ཐོབ་པའི་ ད་པར་ མ་པ་བ ན།  ། ོགས་

ོད་ཡེ་ཤེས་བ ོན་འ ས་ཐབས་ཆེན་པོ།  །འ ས་ ་འ ིན་ལས་དེ་ཙམ་ ད་པར་འཕགས།  །ཞེས་ 
པ་འ ེལ་ལས།  རང་ ོགས་གཤེན་རབ་ ི་ཐེག་པ་འོག་མ་ལས་ ད་པར་བ ན་ཡོད་དེ།  གང་ཞེ་

ན༑  ་བ་དང་།  འ ིན་ལས་དང་།  ཡེ་ཤེས་དང་།  བ ོན་འ ས་དང་།  ཐབས་དང་།  འ ས་ 
་དང་།  བ བ་པའོ།  །དེ་ལ་ ་བའི་ ད་འདོན་ལ་གཉིས་ཏེ།  ི་རོལ་ཡང་དག་ ་འདོད་པ་

དང་།  འ ལ་བར་འདོད་པ་ལ་ ད་འདོན་པའོ།  །དང་པོ་ལ་ཡང་འ ེལ་བ་ཡོད་མེད་གཉིས།  

ང་མི་ ང་གཉིས་ཏེ་གནོད་ ེད་ ི་ཚད་མ་བཞིའོ།  །དེ་ལ་ ོད་འདོད་པའི་དངོས་པོ་ཡང་དག་

ེ༑  མཐོང་ན་ཡོད་དམ་མ་མཐོང་བར་ཡོད།  གཉིས་པ་ ར་ན།  རི་བོང་གི་ ་སོགས་ཡོད་པར་

འ ར་ཞེས་སོགས་དང་མ ངས་སོ།  །དང་པོ་ལ།  འ ེལ་མེད་མཐོང་ན།  མིག་གིས་ག གས་

མཐོང་སོགས་འ ར་བར་མ ངས་ལ།  ཡོད་ན།  བདག་གཅིག་ན།  བེམ་པོ་རིག་པ་དང་།  རིག་པ་

བེམ་པོར་འ ར་བ་སོགས་གནོད་དོ།  །དེ་ ང་ལ་ ས་མཉམ་དང་ཐ་དད་ལ་སོགས་ ིས་གནོད་

དེ་ ས་པར་འ ེལ་བཞིན་ནོ།  ། མ་པ་མི་ ང་མཐོང་བ་གོང་བཞིན་ལ།  ང་ན་ ལ་ཤེས་དང་

བདག་གཅིག་དེ་འ ང་ལ་སོགས་ ི་བ ག་པ་འ ེལ་བཞིན་ནོ།  །གཉིས་པ་འ ལ་བར་འདོད་པ་

དགག་པ་ནི།  ཤེས་པ་འ ལ་བར་ ེས་སམ།  མ་འ ལ་བར་ ེ།  དང་པོ་ ར་ན།  ཤེས་པ་བདེན་

པ་ཉམས་ལ།  གཉིས་པ་ ར་ན།  ་བ་གཉིས་ ང་ལ་སོགས་མ་འ ལ་བར་འ ར་ཏེ།  ས་པར་

འ ེལ་བཞིན་ནོ།  །འ ིན་ལས་ནི།  རང་ ོགས་གཤེན་རབ་པས་རང་དོན་ལས་ ོད་མི་ ས་ཏེ།  

འདིས་རང་དོན་དང་གཞན་དོན་གཉིས་ཀ་ ེད་དེ།  སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ི་དོན་ལ་བཏང་

ོམས་ ་མཛད་པའོ།  །ཡེ་ཤེས་ནི་དེས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དང་།  བོན་ ི་བདག་མེད་ ོགས་

གཅིག་ལས་མ་ ོགས་ཏེ།  འདིས་བདག་མེད་གཉིས་ཀ་ ོགས་པའོ།  །བ ོན་འ ས་ནི་དེས་བ ལ་

པ་ ངས་མེད་བ ན་ནས་འ ས་ ་ཐོབ་ ེ།  འདིས་ ་ནས་ཐོབ་པའོ།  ། ོས་མེད་ ིས་ག མ་ན་

ཐོབ་པར་བཤད་དོ།  །ཐབས་ནི།  དེ་ལ་རང་གི་ཤེས་རབ་ ོགས་གཅིག་གི་ཐབས་ལས་མེད་དེ།  

འདི་ལ་ཤེས་རབ་ཆེན་པོ་དང་།  ིང་ ེ་ཆེན་པོའི་ཐབས་མངའ་བའོ།  །བོན་ ི་བདག་མེད་མཐའ་

དང་གཞན་དོན་མཛད་པས་སོ།  །འ ས་ ་ནི།  དེས་ཤེས་རབ་མ ོགས་ཆེན་ལ་སོགས་ག མ་

ཙམ་ལས་མེད་དེ།  འདིས་ ན་ ་འོད་ ི་ ་ག མ་ཐོབ་པའོ།  ། བ་ཐབས་ནི།  འདིས་ལམ་ ་ལ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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བོན་སོ་བ ན་ ོགས་པར་བ བ་ ེ།  དེ་ལ་དེ་མེད་པའི་ ིར་རོ།  །དེ་ ར་ ད་པར་ མ་པ་

བ ན་ ིས་ཐེག་པ་ཆེ་ ང་ ་བཞག་པ་ཡང་ག ངས་སོ།  །ག མ་པ་ནི།  བས་ ་བའོ།  ། གས་

ེ་སེམས་དཔའི་ཐེག་ ོ་ལ་འ ག་ ལ་བ ན་པ་ནི།  ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རིགས་ཅན་ལ་སོགས་ ི་

དོན་ནོ།  ། 
དེ་ ར་ གས་ ེ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་བཤད་ནས།  ག ང་ ང་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་

བཤད་པ་ལ་ག མ་ ེ།  མདོ།  ས།  བ ་བའོ།  །ག ང་ ང་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་ ོས་མེད་ནི།  

ཞེས་པ།  འ ེལ་ལས།  འ ར་བ་དང་མཚན་མ་མེད་པའི་ ིར་ན་ག ང་ ང་།  དེ་ལ་སེམས་

ོབས་ ་ ར་བའི་ ིར་སེམས་དཔའ།  མཐའ་བ ད་ལས་ ོལ་བའི་ ིར་ ོས་མེད་དོ།  །ག ངས་

སོ༑  ༑མཐའ་བ ད་ནི།  ཡོད་མེད་ ང་ ོང་ ག་ཆད་ ེ་འགག་གི་མཐའོ།  །དེ་ལ་ད ེ་ན་རོལ་བ་

ེ་མཆེད་ ར་ ང་དང་།  །མཚན་མ་ ན་ ལ་ཅིར་མི་གནས་སོ།  །དང་པོ་ནི།  གཅིག་དང་ ་

ལ་ལ་སོགས་ ི་ གས་ ིས།  ང་བ་ལ་ཡང་དག་ག་ི ོས་པ་གཅོད་པའི་ཚ།  གས་ལ་ ེ་མཆེད་

་མ་ ན་ ་བ བ་པའི་རང་ ད་ ི་དམ་བཅའ་བཀོད་པའོ།  །གཉིས་པ་ནི།  དེ་ཚ་ མ་པར་

གཅད་པ་ཙམ་ ི་ཐལ་འ ར་བ ོད་ ི་དམ་བཅའ་མི་ ེད་པའོ།  །འདི་གཉིས་ལ་རང་ ད་པ་

དང་ཐལ་འ ར་བ་ཡང་ཟེར་རོ།  །མཚན་མ་ ན་ ལ་ལ་གཉིས་ཏེ།  མཚན་མ་འགེགས་པ་དང་།  

མཚན་མ་ གས་ ང་ངོ་།  །ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་ ར་ ང་བ་འགེགས་པ་དང་།  ་མ་ ར་ ང་

ཡང་ ང་ལ་བདེན་པ་མེད་པར་འདོད་པ་གཉིས་ལས་རིམ་བཞིན་ ེ་བའོ།  །   
གཉིས་པ་ ས་བཤད་ལ་བ ན་ ི།  དང་པོ་ ་བ་ནི།  དོན་ ་ ད་པར་བཞག་པའི་ཚད་

མ་ཡིས།  ། ན་ ོབ་དོན་དམ་གཉིས་འཇལ་ཤེས་པ་དེས།  །བོན་ མས་བདག་མེད་ ོས་དང་ ལ་

བར་བ །  ། ོས་ལ་གནོད་ ེད་ཚད་མས་དེ་སེམས་བ ོག  །ཅེས་པ་ལ་གཉིས་ཏེ།  གཏན་ལ་

དབབ་ ་བདེན་པ་གཉིས།  གཏན་ལ་དབབ་ ་བདེན་པ་གཉིས།  གཏན་ལ་འབེབ་ ེད་དོན་

འོ།  །དང་པོ་ནི་འ ེལ་ལས།  ག ང་ ང་སེམས་དཔའི་ གས་ ིས།  བདེན་པ་གཉིས་ ་ཁས་

ལེན་ཏེ།  དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་དང་།  ན་ ོབ་ ི་བདེན་པའོ།  །ཞེས་པ་དོན་དམ་ ི་བདནེ་

པ་ལ་ད ེ་ན།  ཟབ་མོ་གཏམ་ ི་དོན་དམ་དང་།  འཇིག་ ེན་ གས་ ེའི་དོན་དམ་མོ།  །དང་པོ་

ནི་སངས་ ས་འཕགས་པའི་ཇི་ ་བ་ ོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་།  དེའི་ ལ་ ོས་ ལ་ལོ།  །གཉིས་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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པ་ནི།  རིག་པའི་ཤེས་པ་ ལ་དང་ ལ་ཅན་དང་བཅས་པའོ།  །ངེས་ཚག་ནི།  སངས་ ས་ ི་ ོད་

ལ་དམ་པ་ཡིན་པའི་ ིར་དང་།  རིག་པས་ བ་ཅིང་ཚད་མས་མི་གནོད་པའི་ ིར་དང་།  གང་

ལ་དམིགས་ན་ ིབ་པ་དག་ཅིང་ཡེ་ཤེས་ ེ་ལ།  ས་ཅན་བ ོལ་བའི་ ེན་ ེད་པའི་ ིར།  རིམ་པ་

བཞིན་ ་ཟབ་མོའི་དང་།  འཇིག་ ེན་ གས་དང་།  བདེན་པ་ཞེས་སོགས་བ ོད་དོ།  །དོན་ནི་

ོས་པའི་ ོགས་གཅིག་ ལ་བ་ནི།  འཇིག་ ེན་དང་།  མཐའ་དག་དང་ ལ་བ་ནི་ཟབ་མོའི་དོན་

དམ་མོ།  །དེ་ནི་ལམ་དང་འ ས་ ་ཡི་ཡེ་ཤེས་ ི་ ལ་ལ་འཆར་ ལ་ལ་སོགས་སོ།  །དེ་ཡང་ ང་

མེད་ ི་ཡེ་ཤེས་ལ་སོགས་སོ།  །གཞན་ཡང་ཐོབ་པའི་དོན་དམ་ནི་ ང་འདས་དང་།  བ བ་པའི་

དོན་དམ་ལམ་དང་།  དོན་ ི་དོན་དམ་ནི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཅེས་ ང་བཤད་ལ།  གཞན་ཡང་རང་

བཞིན་དོན་དམ་པ།  ཡེ་ཤེས་དོན་དམ།  འ ས་ ་དོན་དམ་ལ་སོགས་བཤད་པ་ནི།  དོན་གཅིག་

གོ  ༑ ན་ ོབ་ལ་གཉིས་ཏེ།  བ ་བར་མ་ངེས་པའི་ ན་ ོབ་དང་།  བ ་བར་ངེས་པའི་ ན་ ོབ་

བོ༑  ༑བ ་བར་མ་ངེས་པའི་ ན་ ོབ་ལ།  ོག་པ་དོན་མ ན་ ི་ཤེས་པ་ ལ་དང་ ལ་ཅན་དང་

བཅས་པ་དང་།  ོག་པ་མེད་པའི་དབང་ཤེས་ལ་སོགས་དོན་མ ན་ ལ་དང་ ལ་ཅན་དང་

བཅས་པ་གཉིས་ ་ད ེའོ།  །བ ་བར་ངེས་པ་ལ་ཡང་།  ིག་ ་ལ་ ར་ ང་ལ་སོགས་ ང་ལ་

དོན་ ེད་མི་ ས་པ་དང་།  གང་ཟག་གི་བདག་ལ་སོགས་ ང་ཡང་མི་ ང་ལ་དོན་ ེད་ ང་མི་

ས་པ་གཉིས་ ་བཤད་དོ།  །ངེས་ཚག་ནི།  ལ་ནི་ ང་ཡང་བ གས་མི་བཟོད་པའི་ ིར་དང་།  

ལ་ཅན་ནི་དོན་ལ་བ ་བའི་ ིར་ ན་ ོབ་ཅེས་ འོ།  ། 
དེ་ལ་ ན་ ོབ་ ི་ཡི་ངོས་བ ང་ནི།  ང་བ་ཇི་ ་བ་ ལ་དང་ ལ་ཅན་དང་བཅས་པའོ།  ། 

དེ་ཡང་ ོག་པ་ཡོད་ ང་མེད་ ང་ཡོངས་གཅོད་ ེད་པའི་ཤེས་པ་དེ་ནི་འ ལ་བའི་ཤེས་པའ།ོ  །དེའི་ 
ལ་ལ་ ང་པ་འདིའོ།  །གཞན་ཡང་ ེས་ཐོབ་ ི་ ང་བ་ལ་ནི།  ལ་འ ོར་པའི་ ན་ ོབ་དང་།  

མ་ ངས་མ་ཡིན་པའི་ ན་ ོབ་དང་།  དག་པ་ ན་ ོབ་ཅེས་བཤད་ལ།  ར་མཐོང་གི་འཆར་

ལ་ལ་ནི།  འཇིག་ ེན་པའི་དང་ མ་ ངས་པའི་དང་།  མ་དག་པའི་ ན་ ོབ་ཅེས་ ང་འཆད་

དོ༑  ༑ད ེ་དོན་ལ་སོགས་ མ་བཞག་ ས་པ་ནི་འ ེལ་བ་སོགས་བཞིན་ནོ།  ། 
གཉིས་པ་གཏན་ལ་འབེབས་ ེད་ལ་གཉིས།  དོན་ ་ ད་པར་ ི་དང་།  ེ་ ག་གཏན་

ཚགས་ མས་འགོད་པའོ།  །དང་པོ་ནི་འ ེལ་ལས།  དེ་ལ་དོན་ ་ ད་པར་བཞག་པའི་ཚད་མས།  



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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མཚན་མའི་ ོས་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་ ་བཅད་ནས།  དོན་དམ་བདེན་པ་གཏན་ལ་འབེབས་ཏེ།  

་གང་ཞེ་ན།  བོན་ཅན་ ི་དོན་དང་།  དགག་ འི་དོན་དང་།  བ བ་ འི་དོན་དང་།  གཏན་

ཚགས་ ི་དོན་དང་།  དཔེའི་དོན་ནོ།  །དེ་ལ་བོན་ཅན་ ི་དོན་ལ་བཞི་ ེ།  མ ན་པ་དཔེའི་བོན་

ཅན།  མི་མ ན་པ་དཔེའི་བོན་ཅན།  བས་ ་མ་བབ་པའི་བོན་ཅན།  ོད་པ་གཞིའི་བོན་ཅན།  

དེ་ལ་བོན་ཅན་ ིའི་མཚན་ཉིད་ནི།  གང་བོན་ ི་ ེན་ ེད་པ་དེའོ།  མ ན་པ་ནི་བ བ་ འི་

བོན་དང་ ན་པའོ།  །མི་མ ན་པ་ནི་བ བ་ འི་བོན་དང་མི་ ན་པའོ།  །མི་ ག་པ་ལ་ ོས་ཏེ།  

་དང་ནམ་མཁའ་ ་ འོ།  ། ོད་གཞི་བོན་ཅན་ལ་གཉིས་ཏེ།  གས་པ་བོན་ཅན་དང་།  

བཏགས་པ་བོན་ཅན་ནོ།  ། གས་པ་ནི་ ོལ་ ི་ ོལ་གཉིས་ཀ་ལ་མ ན་པར་ ང་བའི་ཚད་མས་

བ་པ་གཅིག་ལ་ འོ།  །ནང་བ་ ི་བ་གཉིས་ཀ་ལ་ ོས་ཏེ་ ་ ་ འོ།  །བཏགས་པ་ནི་མི་ ང་བ་

ལ་ ང་བར་ ས་ནས་འཇོག་པ་ ེ།  མ ན་ ང་ ་ཚད་མས་མ་ བ་པ་ལ་ འོ།  ། གས་ལ་

འ བ་ ང་ ིད་ཅེས་པ།  ི་བ་ལ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ ་ འོ།  ། བས་ ་མ་བབ་པའི་བོན་

ཅན་ནི།  བོན་ཅན་དང་བོན་ཉིད་གཉིས་ ་ གས་པའི་ཡ་བོའོ་ག ང་མོད།  མ་འ ེལ་བ་དང་།  

དོན་གཞན་ ི་བོན་ཅན་ལ་སོགས་སོ།  །དགག་ འི་དོན་ལ་གཉིས་ཏེ།  རོལ་བ་ ེ་མཆེད་ ར་ ང་

བའི་འདོད་པ་དང་།  མཚན་མ་ ན་ ལ་ཅིར་མི་གནས་ ི་འདོད་པའོ།  །དེ་གཉིས་ ི་འདོད་པ་

ནི༑  ཟབ་མོའི་གཏམ་ ི་དོན་དམ་ལ་མ ན་ནོ།  །དེ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ བས་ །  བ གས་

པ་བོན་ཅན་ ་བཞག་ནས་བ གས་པ་འགེགས་པར་མ ན།  ང་བ་བོན་ཅན་ ་བཞག་ནས་

བ གས་པ་འགེགས་པར་མ ན་ནོ།  ། ང་བ་བོན་ཅན་ ་བཞག་ནས་ ང་བ་འགེགས་པ་ལ་མ་

མ ན་ཏེ།  རོལ་བ་ ེ་མཆེད་ ར་ ང་གི་ གས་ ིས།  ང་བ་བོན་ཅན་ལ་གཏན་ཚགས་གཅིག་

དང་ ་ ལ་ ིས་ཡང་དག་གི་ ོས་པ་བཅད་ནས།  གས་ལ་ ེ་མཆེད་ ་མ་ ན་ ་ཡོངས་ ་

གཅོད་ཅིང་བ བ་བོ།  །མཚན་མ་ ན་ ལ་ཅིར་མི་གནས་ལ་གཉིས་ཏེ།  མཚན་མ་འགེགས་པ་

དང་།  མཚན་མ་ གས་ ང་ངོ་།  །མཚན་མ་ ན་ ལ་ཅིར་མི་གནས་ ི་གོ་བ་ནི།  ང་བ་ལ་

རིགས་པས་ད ད་ན།  མ་པར་གཅད་པ་ཙམ་ལ་ཐ་ ད་བཏགས་ཏེ།  ོས་པ་ཐམས་ཅད་

ཡོངས་ ་ ལ་བའི་ ིར་རོ།  །རིག་པའི་ངོ་ན་ཡོངས་གཅོད་ ་མི་གནས་ཏེ།  ཡོངས་ ་གཅོད་ན་

ཡང་དག་པར་འ ར་བའི་ ིར་རོ།  །དེ་ལ་མཚན་མ་ གས་ ང་གི་འདོད་པའི་དགག་ ་ལ་གཉིས་ 



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ཏེ༑  ལམ་ ི་དགག་ ་དང་།  རིགས་པའི་དགག་ འོ།  །དེ་ལ་ལམ་ ི་དགག་ ་ནི་ ད་འགལ་

ིས་འགེགས།  རིགས་པའི་དགག་ ་ནི་དངོས་འགལ་ ིས་འགོགས་སོ།  །དེ་ལ་ ིར་ཁམས་ག མ་

ན་གནས་པའི་ཤེས་ ་ཐམས་ཅད་ ོས་བཏགས་ཡིན་ལ།  ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ ོས་འདོགས་པ་

ཡིན་པས།  དེས་ན་ ོས་བཏགས་འདོགས་ཡིན་པའི་ ིར།  ན་དགག་ འོ།  །ཡིན་པ་ལ་དེ་ ར་

ོགས་པས།  ོག་པས་ ོག་པ་འགེགས།  ོས་པས་ ོས་པ་གཅོད།  བཟང་ ོག་གིས་ངན་ ོག་

འགེགས་ཏེ།  དཔེར་ན་ ག་གིས་ ག་བ ་བ་དང་འ འོ།  །དེ་ལ་ལམ་དང་རིགས་པའི་དགག་ ་

གཉིས་ ་འ ང་ངོ་།  །དེ་ལ་ཐ་ ད་ནི།  དགག་ འི་རིགས་འགེགས་ ེད་དང་།  འགེགས་ ེད་ ི་

རིགས་འགེགས་ ེད་གཉིས་སོ།  །འོ་ན་དེ་ལ་ ེ་མཆེད་དང་ཅིར་མི་གནས་གཉིས་ཀའི་ གས་ ིས།  

མ་པར་གཅད་པ་ཙམ་ ི་དགག་ ་གང་ཡིན་ཞེ་ན།  དོན་དམ་ཟབ་མོའི་བདེན་པ་ལ།  །དགག་

བ་གཉིས་ཀ་མེད་དེ།  བོན་ཉིད་ངོ་ཤེས་པར་ ེད་པ་ཙམ་མོ།  ། ན་ ོབ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་

བས་ །  ང་བ་མི་འགེགས་པ་དང་།  ཚད་མ་དེས་ མ་གཅོད་དང་ཡོངས་ ་གཅོད་གཉིས་ཀ་

ེད་དོ།  །དོན་དམ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ བས་ །  མ་པར་གཅད་པ་ཙམ་ལས་ཡོངས་

གཅོད་མི་ ེད་དོ།  །མི་མ ན་པའི་ ་ནི།  མཚན་མ་ གས་ ང་གི་ གས་ ི།  དོན་དམ་གཏན་ལ་

འབེབས་པའི་ བས་ །  དེའི་ཚད་མས་ ང་བ་ ང་ཚད་ ང་མི་འགེགས།  ང་བ་ཡང་དག་

པའི་རང་བཞིན་ ་བ་ཙམ་ཡང་མི་འགེགས།  ང་བ་ ་མ་ཙམ་ཡང་མི་འགེགས།  འོ་ན་གང་

འགེགས་ཞེ་ན།  ང་བ་ལ་གོང་བ ལ་བའི་བཏགས་པའམ།  ང་བ་རིགས་ངོར་ཡོད་པའམ།  

ཡང་དག་ ་ཡོད་པ་དེ་འགེགས་སོ།  །དེ་ནི་ཚད་མ་དངོས་ ི་འགལ་བ་འགེགས་སོ།  །དེ་ནི་རིགས་

པའི་དགག་ འོ།  ། ང་བ་ཚད་མ་བ ད་འགལ་ ི་འགེགས་ཏེ།  ཞེས་པ།  ལམ་ ི་དགག་ ་

འགེགས་པའི་འདོད་པ་ནི།  ང་བར་གཅིག་དང་ ་ ལ་ ིས་རང་བཞིན་མེད་པར་གཏན་ལ་

འབེབས་ཏེ།  རང་བཞིན་མེད་པར་གོ་བས་རང་བཞིན་ ་འཛན་པའི་ ོ་ ོག  དེ་ ོག་པས་རང་

་ལ་མི་ཆགས།  གཞན་ ་ལ་མི་ ང་།  དེ་གཉིས་གཉིས་མེད་ ་ཤེས་པས་གཏི་ ག་མེད།  དེ་

མེད་པས་ ག་ག མ་ ོག  དེ་ ོག་པས་འཁོར་བ་ ད་ག མ་ ་མི་ ེ།  དེར་མ་ ེས་པས་མི་ ས་

ངན་པ་མི་ཐོབ།  དེ་མ་ཐོབ་པར་མིག་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོ་ ་ངན་པ་ ོག  དེ་མ་ ང་བས་

མ་ཤེས་ངན་པ་མེད།  དེ་མེད་པས་ ང་བ་བ ་ཅག་གེ་བ་འདི་གང་ལ་ ང་ ེ་མི་ ང་ ེ།  དེར་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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མ་པར་མི་ ོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ ེ།  ཡེ་ཤེས་དེས་རིགས་ཤེས་ལ་སོགས་པ་ ན་ཡེ་ཤེས་ཉིད་ ་བ ར་ 
བའོ།  །མཚན་མ་འགེགས་པའི་ གས་ ིས།  དོན་དམ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ བས་ །  དེའི་

ཚད་མས་ ང་བ་ ང་ཚད་དང་།  ་མ་དང་།  ང་བ་ཡང་དག་ ་འདོད་པ་ལ་སོགས་ ན་

འགེགས་སོ།  །ཚད་མ་ཚད་མ་རང་གི་ངོ་བོར་ ོས་པར་སོང་བས།  ཚད་མ་ཚད་མ་རང་གིས་

འགེགས་སོ།  །ཚད་མ་དེས་ ང་།  མེད་དགག་ མ་བཅད་འབའ་ཞིག་ ེད་པ་ལས་ཡོངས་གཅོད་

མི་ ེད་དོ།  །ཡང་མཚན་མ་འགེགས་པ་དང་ གས་ ང་གི་གོ་བ་ནི།  དཔེར་ན་ ང་དཀར་པོ་ལ་

སེར་པོ་འཛན་པའི་ཤེས་པ་དེ་འ ལ་བའི་ ས་ལ།  སེར་པོ་ ང་ངམ་མི་ ང་ཞེ་ན།  ང་ཞེས་

སོ༑  ༑སེར་པོ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན།  མེད་དོ་ཞེས་སོ།  །དེ་བཞིན་ ་རིག་པའི་ཤེས་པ་ལ།  ང་བ་ ང་

ངམ་མི་ ང་ཞེ་ན་ ང་ངོ་།  །ཡོད་དམ་ཞེ་ན་མེད་དོ།  ། གས་ ང་བས་ནི།  རིག་པའི་ཤེས་པ་ལ་

ང་བ་ ང་ངམ་མི་ ང་ཞེ་ན།  ཡང་དག་ ་མི་ ང་ལ་ ་མར་ ང་ཞེས་སོ།  །ཚད་མ་ལ་ ང་བ་

ང་མི་ ང་ལ་ཡང་འཇོག་གོ  །དེ་ཡང་ ང་བ་དང་ ་མར་ ང་ལ་སོགས་ ོགས་གཅིག་ ་

འཇོག་པ་དང་།  མེད་པ་ ོགས་གཅིག་ ་འཇོག་པ་ནི།  བཞེད་དོན་གཉིས་ ི་ ོ་ནས་ ོ་ ན་

མས་ ིས་ད ད་ འོ།  །ག མ་པ་བ བ་ འི་དོན་ལ་གཉིས།  རང་བཞིན་མེད་པའི་དོན་བ བ་

པ་དང་།  ཐ་ ད་བ བ་པའོ།  །ཞེས་འ ེལ་ལས་ག ངས་པ་ནི།  དོན་ བ་ན་ཐ་ ད་ བ་མ་

དགོས་སམ་ཞེ་ན།  ོལ་བ་དང་ག ལ་ འི་དབང་པོ་ལ་ ོས་པ་ ེ།  ས་པ་འ ེལ་ལ་སོགས་

བཞིན་ནོ།  །དེ་ལ་ ོས་མེད་ ི་རང་བཞིན་མེད་པའི་དོན་བ བ་པ་ནི་ ོས་པ་འགེགས་པ་ ེ།  གང་ 
གིས་ན།  གཏན་ཚགས་ཆེན་པོ་ ག་གིས་འགེགས་སོ།  །གང་ཞེ་ན།  ོས་པའི་ ་ལ་གནོད་པ་

གཏོང་བ་ག ང་ ང་གཟེར་ཆེན་དང་།  ེན་འ ེལ་ཆེན་པོ་དང་།  ངོ་བོ་ལ་གནོད་པ་གཏོང་བ་

གཅིག་དང་ ་ ལ་དང་།  འ ས་ ་ལ་གནོད་པ་གཏོང་བ་ཡོད་མེད་ ེ་འགོག་དང་།  ་བཞི་ ེ་

འགོག་ལ་གཅིག་བ ེད་པ་དང་ ་མ་བ ེད་པ་འགོག་པ་གཉིས་ ་ ེ་བའོ།  །དེ་ཡང་བོན་དང་

བོན་ཅན་ ི་ཚགས་དོན་ལ་ནི།  བ བ་ འི་མིང་དངོས་དང་།  ཡ་ ལ་གཉིས་ལ་བཏགས་ནས་

འ ག་གོ  ། ས་པར་འ ེལ་ལ་སོགས་བཞིན་ནོ།  །བཞི་བ་ནི།  གཏན་ཚགས་ ི་ ོགས་དང་།  

བ་པ་བ བ་པའོ།  །དེ་ལ་གཅིག་ ་ ལ་ ི་གཏན་ཚགས་ཅིས་འ བ་ཅེ་ན།  ེས་དཔག་གིས་

འ བ་ ེ།  གཅིག་དང་ ལ་བ་ནི་རང་བཞིན་འགལ་བ་དམིགས་པས་འ བ་ལ།  ་མ་དང་ ལ་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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བ་ནི་ བ་ ེད་མ་དམིགས་པར་འ བ་བོ།  ། ས་པར་འ ེལ་ལ་སོགས་བཞིན་ནོ།  ། བ་པ་ཅིས་

འ བ་ཞེ་ན།  ོག་པ་མངོན་ མ་ ིས་འ བ་ ེ།  ེས་ ་འ ོ་བའི་ བ་པ་ནི།  ཡང་དག་པའི་

གཅིག་དང་ ་མ་དང་ ལ་བ་ བ་ །  ཡང་དག་པའི་རང་བཞིན་མེད་པ་ བ་ ེད་ ེ།  རང་

བཞིན་མེད་པ་ ོག་ན་གཅིག་དང་ ་མ་དང་ ལ་བ་ ོག  དེ་ལས་བ ོག་པ།  ཡང་དག་པའི་

གཅིག་དང་ ་མ་ བ་ ེད།  ཡང་དག་པའི་རང་བཞིན་ བ་ །  ཡང་དག་པའི་གཅིག་དང་ ་མ་

ོག་ན་རང་བཞིན་ ོག་གོ  །དཔེར་ན་མེ་དང་ ་བ་ ་ འམ།  མངོན་ མ་ ི་ མ་པ་ ་ ་ལ་

བ བ་པ་འ ེལ་ལ་སོགས་བཞིན་ནོ།  ། 
་བ་ནི་འ ེལ་ལས།  དཔེའི་དོན་ལ་གཉིས་ཏེ།  གཞན་ ི་འདོད་པ་དགག་པ་དང་།  རང་

གི་ག ང་ གས་བ བ་པའོ་ཞེས་པའི་དོན་ནི།  མེ་ལོང་གི་ནང་ན་ ང་བའི་ག གས་བ ན་བོན་

ཅན།  འ ང་བ་དང་དེ་ལས་ ར་བའི་ག གས་གདམས་པ་གཅིག་མ་ཡིན་ཏེ།  ག གས་ཅན་

ཐོགས་པ་དང་བཅས་པ་གཉིས་འ ག་ས་གཅིག་ ་འགལ་བའི་ ིར་རོ།  །ཞེས་པས་ནི་རང་ ོགས་

པའི་འདོད་པ་ཁེགས་སོ།  ། ད་འདི་ཉིད་ཕ་གིར་སོང་པ་མ་ཡིན་ཏེ།  ཕན་ ན་ མ་པ་འགལ་

བའི་ ིར་རོ།  །ཞེས་པ་ནི།  ་ ེགས་གཞོན་ ་དབང་པོ་ཁེགས་སོ།  །ཡང་དག་པའི་ ་འ ས་ ་

མེད་པའི་ ིར་ལ་སོགས་ ིས་རང་གི་སེམས་ཉིད་ག གས་བ ན་ ་ ང་བ་མ་ཡིན་ཏེ།  ལ་སོགས་

ག ང་ ང་གཟེར་ཆེན་ ི་ བས་བཞིན་ནོ།  །ཞེས་པས་ གས་ ེ་སེམས་དཔའ་ལ་སོགས་ཁེགས་

སོ༑  ༑དེས་ན་རང་གི་འདོད་པ་ནི་ག གས་བ ན་ ་བ བ་པོ་ག ངས་སོ།  །དེ་ནི་བདེན་མེད་ ི་

དཔེའོ།  །གཞན་ཡང་ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་བཞིན་གཏན་ནས་མེད་པ་དང་།  མོ་གཤམ་ ི་ ་བཞིན་

ེ་བ་མེད་པ་དང་།  མར་མེ་བཞིན་རེ་འགའ་བ་དང་།  ར་མ་བཞིན་ཐ་དད་པ་དང་།  ་ ་

གཡས་གཡོན་བཞིན་གཅིག་ལ་གཅིག་མི་ཕན་པ་དང་།  རི་བོང་གི་ ་དང་མོ་གཤམ་ ི་ ་བཞིན་

ཕན་བཏགས་འདོགས་མེད་པ་དང་།  གཏན་ནས་མ་ བ་པའོ།  །དེ་དག་ལ་སོགས་སོ་སོར་ ར་

བའོ།  །གཉིས་པ་གཏན་ཚགས་འགོད་པ་ལ།  འ ེལ་ལས།  ད་ནི་ ོས་པ་དང་ ལ་བ་རང་བཞིན་

མེད་པའི་དོན།  ེ་འགག་གིས་ ོང་པ་མཚན་མ་ལས་ ོལ་བའི་དོན།  ཡང་དག་པ་དེ་བ བ་པར་

ེད་པའི་གཏན་ཚགས་ཆེན་པོ་ མས་འགོད་དེ།  ག ང་ ང་གཟེར་ཆེན་ ི་གཏན་ཚགས་འགོད་

པ་ནི།  ང་བ་ཉམས་ ་ ོང་བའམ་དེ་འཛན་ ི་ཤེས་པ་བོན་ཅན།  ཡང་དག་པའི་ ་འ ས་ ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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མེད་དེ།  རང་ལས་ ེ་བ་ལ་སོགས་ ེ་བའི་ ་བཞི་དང་ ལ་བའི་ ིར།  དཔེར་ན་རི་བོང་གི་ ་

བཞིན་ནོ།  ། ས་པར་འ ེལ་ལ་སོགས་བཞིན་ནོ།  ། ་བཞི་ ེ་འགོག་གི་གཏན་ཚགས་བཤད་པ་ནི།  

ི་དང་ནང་ན་གནས་པའི་ ལ་སེམས་བོན་ཅན།  ཡང་དག་པའི་ ་འ ས་ ་མེད་དེ།  ེ་བའི་

་བཞི་དང་ ལ་བའི་ ིར་རོ།  །དཔེར་ན་མོ་གཤམ་ ི་ ་བཞིན་ནོ།  ། ེན་འ ེལ་ཆེན་པོའི་

གཏན་ཚགས་འགོད་པ་ནི།  ང་བ་ཉམས་ ་ ོང་བ་ ེ་འདི་དག་བོན་ཅན།  ཡང་དག་པའི་ ེན་

འ ེལ་ལམ།  ཡང་དག་པའི་ ་འ ས་ འི་རང་བཞིན་མེད་དེ།  རེས་ཤིག་པའི་ ེན་འ ེལ་ ་

ང་པའི་ ིར་རོ།  །དཔེར་ན་མར་མེ་བཞིན་ནོ།  །ཡོད་མེད་ ེ་འགོག་གི་གཏན་ཚགས་འགོད་པ་

ནི༑  འ ས་ ་ ེ་བའི་ ས་ ་ཡོད་པ་ ེའམ་མེད་པ་ ེ།  མེད་པ་ ེ་ན།  འ ས་ ་ཡོད་པ་འདི་

མེད་པའི་བོན་དང་མི་ ན་ཏེ།  ཕན་ ན་ མ་པ་འགལ་བའི་ ིར་རོ།  །དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ལ་

ག གས་ཅན་མི་ ན་པ་བཞིན་ནོ།  །གལ་ཏེ་ཡོད་པ་ ེ་ན།  ཡོད་པ་འདི་བོན་ཅན།  ་འ ས་མི་

འཐད་དེ།  ་འ ས་གཞན་ ི་ ད་པར་ ར་མེད་པའི་ ིར་རོ།  །དེས་ན་འ ས་ ་ཡོད་ ་མི་

འདོད་དོ།  །གཅིག་དང་ ་ ལ་ ི་གཏན་ཚགས་འགོད་པ་ནི།  ི་རོལ་ ི་དོན་ ང་བ་ཉམས་ ་

ོང་བ་བོན་ཅན།  ཤེས་པ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་ ི་རོལ་ ི་དངོས་པོ་ཡང་དག་པར་མེད་དེ།  

ཡང་དག་པའི་གཅིག་དང་ ་མ་དང་ ལ་བའི་ ིར་རོ།  །དཔེར་ན་ག གས་བ ན་བཞིན་ནོ།  ། 
ས་པར་འ ེལ་སོགས་བཞིན་ནོ།  ། 

གཉིས་པ་བ ང་བའི་དམ་ཚག་ནི།  ོ་ག མ་ཟོལ་སོགས་མེད་པར་ ོམ་ ིམས་དམ་པོར་

ང་།  ཞེས་པ།  འ ེལ་ལས།  ས་ ི་ ོ་ནས་ ིག་པ་མི་ ེད་པ་དང་།  ངག་གི་ ོ་ནས་འ ལ་

བར་མི་ ་བ་དང་།  ཡིད་ ི་ ོ་ནས་དངན་སེམས་མི་གཏོང་བ་དང་།  ས་ངག་ཡིད་ ིས་ལས་

མ་པ་ག མ་ ས་བཟང་པོ་ལ་བ ང་བའོ།  །ཞེས་སོགས་རིག་པར་ འོ།  ། 
ག མ་པ་བ ོམ་པའི་རིམ་པ་ནི།  །ག ང་ཆ་ཅིར་མ་ བ་པས་འཛན་ཆ་ཅིར་མི་ ོག་བོན་

མས་རང་བཞིན་མེད་པ་མ་ཡེངས་གསལ་བར་ ོམ།  ཞེས་པ།  འ ེལ་ལས།  དེ་ ར་བོན་ཐམས་

ཅད་ལ་ ོས་པ་ཆོད་ནས་རང་བཞིན་མེད་པས་ག ང་ཆ་ཅིར་མ་ བ་པས་འཛན་ཆ་ཅིར་ཡང་མི་

ོག་ ེ།  མ་པར་མི་ ོག་པ་ནམ་མཁའ་ ར་གནས་པ་དེ་ལ་ ོལ་བ་ ོད་ནས་ཇི་བཞིན་པའི་

དོན་ལ་ ོ་དེ་བཞིན་པར་བཞག་ ེ།  ཅི་ཡང་མི་ ོག་པའི་དོན་ལ།  རིག་པ་མ་གཡོས་པར་ཡེངས་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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པ་མེད་པར་གསལ་བར་གནས་པར་ འོ།  །དེ་ཡང་མི་སེམས་སམ་ མ་ན་ཡང་ ོག་པ་ཡིན་པས།  

དེ་ཉིད་ ་མི་དམིགས་པར་གནས་པར་ འོ།  །འོ་ན་དེ་ ར་མཉམ་པ་ལ་བཞག་པའི་ ས་ ་རང་

ང་ངམ་མི་ ང་།  ང་ན་རང་རིག་གི་དངོས་པོར་འ ར་ཏེ།  རང་ ང་བའི་ ིར་རོ།  །མི་ ང་

ན་ཤེས་པར་མི་འ ར་ཏེ།  མི་ ང་བའི་ ིར་རོ་ཞེ་ན།  ཤེས་པའི་དངོས་པོ་གཅིག་ལ་རང་ ང་ལ་

ོམ་པའི་མཚན་མ་ནས་རང་ ་ཡང་མི་ ང་ ེ།  ོས་པ་བཅད་པ་ཙམ་ལ་གནས་པ་དེ་ཁོ་ན་ ོམ་

པའི་ ིར་རོ།  ། ས་པ་གཞན་ འོ།  ། 
བཞི་བ་ནི།  ཕ་རོལ་ ིན་བ འི་ས་བ ་རིམ་ ིས་བ ོད།  །ཅེས་པ་འ ེལ་ལས།  བ་

ཐབས་ནི།  ་ན་མེད་པ་ མ་པ་བ ་ ད་པས་འ ས་ ་ས་བ ་རིམ་ ིས་བ ོད་དོ།  །ཞེས་

སོགས་ནི།  བོན་ བས་ཟང་ཟིང་གི་ ིན་པ་ག མ་ ད་པས།  ས་དང་པོ་རབ་ ་དགའ་བ་ནོན་

པའོ།  །དེ་ ར་བ ས་པ་ནི།  ལ་ ིམས་ག མ་ ིས་གཉིས་པ་ ི་མ་མེད་པ་དང་།  བཟོད་པ་

ག མ་ ིས་ག མ་པ་འོད་ ་འ ོ་བ་དང་།  བ ོན་འ ས་ག མ་ ིས་བཞི་བ་འོད་ ན་འབར་ 
བ་དང་།  བསམ་གཏན་ག མ་ ིས་ ་བ་ཉེས་པ་ མ་པར་ ང་བ་དང་།  ཤེས་རབ་ག མ་ ིས་

ག་པ་མངོན་པར་དགའ་བ་དང་།  ཐབས་ག མ་ ིས་བ ན་པ་མི་གཡོ་ ོལ་ ལ་དང་།  ོན་

ལམ་ག མ་ ིས་བ ད་པ་ལེགས་པའི་ ོ་ ོས་དང་།  ོབས་ག མ་ ིས་ད ་པ་དོན་ ོགས་པ་མི་

འ ར་བ་དང་།  ཡེ་ཤེས་ག མ་ ིས་བ ་པ་བསམ་ཡས་ མ་པར་བཀོད་པ་ནོན་པའོ།  ། ིན་པ་

དང་ ་མེད་ ི་ ད་པར་ནི།  དེ་དག་ ིན་པ་ ་ ་འ ག་གི  ་ན་མེད་པར་མི་འ ག་ ེ།  

ཐབས་ ིས་མ་ཟིན་པའི་ ིར་རོ་ཞེ་ན།  ིན་པ་ལ་སོགས་དེ་དག་ལ།  སེམས་ཇི་བཞིན་པའི་ངང་

ཉིད་ཡོངས་ ་ ོགས་པར་ ་ ེ།  སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བཏང་ ོམས་བདལ་པ་ཆེན་པོར་

བ ོམ་ནས་བདག་དང་གཞན་ ་མི་འ ེད་པར།  དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རིག་པའི་དམིགས་གཏད་དང་

ལ་བའི་སེམས་རབ་ ་ ས་པ་ནི།  ིན་པ་ལ་སོགས་བ ་པོ་དེ་ མས་ ་ན་མེད་པ་ཞེས་ འོ།  ། 
ཐབས་ ིས་ཕབ་ ིས་ཟིན་པ་དེ་ནི།  མ་ ་པོ་ ན་ལ་ཤེས་པར་ འོ།  །ས་ མས་ ི་ ་དོན་ནི།  

བོན་ཉིད་གསར་མཐོང་གི་དགའ་བ་ལ་སོགས་ ི་ ེན་ ེད་པའི་ ོ་ནས་རབ་ ་དགའ་བའི་ས་ཞེས་ 
འོ།  །དེ་བཞིན་ །  འཆལ་བའི་ ི་མ་མེད་པས་ ལ་ ིམས་ ི་ ི་མ་མེད་པ་དང་།  བཟོད་པའི་

འོད་ཟེར་རབ་ ་འ ོ་བས་ ང་ཚར་བ ེགས་པ་ཡིས།  འོད་ ་འ ོ་བ་དང་།  བ ོན་འ ས་ ི་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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འོད་ ན་འབར་བས་བཏང་ ོམས་འཇོམས་པས།  འོད་ ན་འབར་བ་དང་།  བསམ་གཏན་ ི་

ས་པས་ མ་གཡེང་གི་ཉེས་པ་ ་བ་ནས་ ང་ཞིང་ མ་པར་ ང་བའི་ཉེས་ ང་ མ་པར་ ང་

བ་དང་།  དོན་གསལ་མངོན་པར་དགའ་བའི་ཤེས་རབ་ ིས་མངོན་པར་དགའ་བ་དང་།  གཡོ་

ོལ་ ལ་བའི་ཐབས་ ིས་མི་གཡོ་ ོལ་ ལ་དང་།  ལེགས་པར་འ ང་བའི་ ོ་ ོས་དང་འ ེལ་

བའི་ ོན་ལམ་ ིས་ལེགས་པའི་ ོ་ ོས་དང་།  ོགས་པའི་དོན་ལ་གཞན་ ིས་མི་འ ར་བའི་

ོབས་ ིས་དོན་ ོགས་པ་མི་འ ར་བ་དང་།  སངས་ ས་དང་འ ་བའི་ཡེ་ཤེས་དང་འ ིན་ལས་

ི་ ེན་ ས་པ་ན།  བོན་བསམ་ཡས་ མ་པར་བཀོད་པ་ཞེས་ འོ།  ། བ་པ་ ང་ ན་ ི་ཐེག་

པའི་རབ་ད ེ་ལས།  ིན་པ་དང་ ལ་ ིམས་བཟོད་པ་ག མ་ལ་བ ོན་འ ས་ ིས་ ོགས་ ས་

པས།  བསོད་ནམས་ལ།  གཞན་ ག་ལ་བ ོན་འ ས་ ིས་ ོགས་ ས་པས་ཡེ་ཤེས་ ི་ཚགས་

ོགས་ ང་ག ངས་སོ།  །ས་ མས་དང་ ་ན་མེད་པའི་ བས་དེ་ལ།  ཤེས་པ་བ ་ཡང་ ོགས་ཏེ།  

བོན་ཤེས་པ་དང་ ེས་ ་ ོགས་པ་ཤེས་པ་དང་།  གཞན་ ི་སེམས་ཤེས་པ་དང་།  ན་ ོབ་ ་

ཚགས་ཤེས་པ་དང་།  ཟག་བཅས་ཤེས་པ་དང་།  གཞི་དངོས་ཤེས་པ་དང་།  མ་བཅད་ཤེས་པ་

དང་།  བ ོད་ ེད་ཤེས་པ་དང་།  ཟག་པ་ཟད་པར་ཤེས་པ་དང་།  མི་ ེ་བ་ཤེས་པའོ།  །ཞེས་པ་ནི།  

དང་པོ་གཉིས་ནི་མཉམ་ ེས་ལ་སོགས་སོ།  །དེ་ནས་གཉིས་ནི་མངོན་ཤེས་ལ་སོགས་སོ།  །དེ་ནས་

བཞི་ནི་བདེན་བཞི་ཤེས་པ་ལ་སོགས་སོ།  །དེ་ནས་གཉིས་ནི་ད ་བཅོམ་ ི་མངོན་ཤེས་ལ་སོགས་

སོ་ག ང་ ེ་ལམ་ ི་ ལ་ལོ།  ། 
་བ་ནི།  བདག་གཞན་གཉིས་དོན་ གས་ ེ་ཆེན་པོས་ ོད།  །ཅེས་པ་འ ེལ་ལས།  གས་ 

ེ་ཆེན་པོ་ ོལ་བའི་ ོད་པས།  བདག་དང་གཞན་དོན་གཉིས་ཀ་ ན་ མ་འཚགས་པར་ ོད་

པའོ།  །ག ང་ ེ་ཚད་མེད་བཞི་དང་བ ་བ་བཞིའི་དངོས་གཞིར་འ ག་པ་ལ་སོགས་གོང་ ་

གས་ ེ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་བཞིན་ནོ།  ། 
ག་པ་ནི།  ག ང་ ང་ ་ ་ཡེ་ཤེས་འོད་ ན་ས།  །ཞེས་པ་འ ེལ་ལས།  བ་པའི་འ ས་

་ནི།  ག ང་ ང་ ་ ་ཡེ་ཤེས་འོད་ ན་ ི་ས་ཞེས་ ་བ་ནོན་པའོ།  །ཞེས་སོ།  །དེ་ཡང་ག ང་

ང་ནི་འཕེལ་འ ིབ་དང་འ ར་བ་ལ་སོགས་མེད་པའོ།  །ཡེ་ཤེས་ ི་རོལ་བ་ཡོངས་ ་ ས་པས་

ན༑  ཡེ་ཤེས་འོད་ ན་ ི་ས་ཞེས་ ེན་ ི་ ོ་ནས་བ ོད་པའོ།  །ཡེ་ཤེས་དེ་ལ་ཡང་མི་ ོག་པ་དང་།  



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ེས་ལ་ཐོབ་པ་གཉིས་ ་ཤེས་པར་ ་ ེ་མི་ ོག་པ་ནི་ ང་བ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ཏེ།  ནམ་

མཁའི་ད ིལ་ ར་ ོགས་སོ།  ། ེས་ལ་ཐོབ་པ་ནི་ ང་བ་དང་བཅས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཏེ་ ་མའི་དཔེ་

བ ད་ ར་ ོགས་སོ།  །འོ་ན་མི་ ོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ ི་ངོ་ན་རང་རིག་གི་ཤེས་པ་ཡོད་དམ་མེད།  

ཡོད་ན་རང་རིག་ཤེས་པ་དེ་དོན་དམ་པར་འ ར་ཏེ་རིག་པས་ བ་པའི་ ིར་དང་།  རིག་པ་དེས་

བ་པ་ལ་གཞན་ ིས་མི་གནོད་པའི་ ིར་རོ།  །མེད་ན་ཤེས་པ་ ན་ཆད་པས་ ོས་པ་མི་ཆོད་དོ་

ཞེ་ན།  རང་རིག་ཤེས་པ་ཐ་ ད་པའི་ངོ་ན་ཡོད་པས་ཤེས་པ་ ན་ཆད་པའི་ ིར།  ོས་པ་མི་ཆོད་

པའི་ཉེས་པ་མེད་ལ་དོན་དམ་པར་མི་འ ར་ཏེ།  མི་ ོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ ི་ངོ་ན་རང་རིག་ ་མི་

གནས་པའི་ ིར་རོ།  །མི་ ོག་པ་དང་ ེས་ཐོབ་གཉིས་ ང་དངོས་ ོགས་དང་ གས་ ོགས་ཏེ།  

ེས་ཐོབ་ ིས་བོན་ཅན་ ་མ་ ་ ར་དངོས་ ་ ོགས་ན།  མི་ ོག་པས་བོན་ད ིངས་ནམ་མཁའ་

་ ་ གས་ལ་ ོགས་པས་ ས་དང་ ོ་ ས་གཅིག་པའོ།  །ཞེས་པ་ནི་བ ག་ འོ།  །གཞན་ཡང་

ཁམས་བ ད་ལས་བཤད་པའི་ ོགས་པ་ཆེན་པོའི་ ་བ་ལ་སོགས་ཡོངས་ ་ ོགས་ཏེ་གཞན་ ་

ས་པར་འཆད་དོ།  ། 
བ ན་པ་འོག་མ་ལས་ ད་འདོན་པ་ནི།  ་བ་བ ོམ་པ་ བ་ཐབས་ ད་པར་འཕགས།  ། 

ཞེས་པ་འ ེལ་ལས།  འོག་མ་ལས་ ད་འདོན་པ་ག མ་ ེ།  ་བ་དང་ ོམ་པ་དང་ བ་པའི་

ཐབས་སོ།  །དང་པོ་ ་བའི་ ད་པར་ནི།  གས་ ེ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པས་ནི།  ་ཚགས་ ་ ང་

བ་ཐམས་ཅད་ཤེས་པའི་ ེ་མཆེད་ཡིན།  ཤེས་པ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་ ི་རོལ་ ི་དངོས་པོ་གང་

ཡང་མེད་དེ་ཐམས་ཅད་སེམས་ ་འ ས་ལ་སེམས་དེ་ཡང་དག་པར་བདེན་ཟེར་རོ།  །འདིས་ནི་

ཤེས་པ་ཙམ་ ་ཡང་མི་འདོད་དེ་རང་བཞིན་མེད་པའི་དོན་ནོ།  །ཤེས་པ་རང་རིག་ཡང་དག་ ་

འདོད་ལ་འགོགས་ ེད་ ི་ཚད་མ་ནི་འ ེལ་ལ་སོགས་བཞིན་ནོ།  །མདོར་ན་ ིར་མཚན་ཉིད་དང་

ན་པ་གཅིག་ལ་གནོད་པ་ ིད་ཕན་ཆད་མཚན་ཉིད་དང་ ན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་གནོད་པ་ ིད་

པ་མ་ཡིན་ནམ།  མ་ཡིན་ན་ བ་ ེད་མེད་པའི་ ིར།  ཡིན་ཞེ་ན།  ཤེས་པ་རང་གི་ངོ་བོ་གཉིས་

མེད་དེ་ཡང་ ན་པར་ཐལ།  ཁ་དོག་ ་ཚགས་ ་ ང་བ་ཤེས་པའི་ ེ་མཆེད་ ་ ང་བ་ ན་པའི་

ིར་རོ།  །ཞེས་སོ།  །དེ་ཡང་བདེན་པ་འགེགས་པའི་ ོ་ནས་ ི་བའོ།  །དེ་ ར་ ་བ་ལ་ ད་ ང་

བས་ ོམ་པ་ལ་ ད་མི་འ ང་བའི་ཐབས་མེད་དེ་ ་བ་ཇི་ ར་མཐོང་བཞིན་ ོམ་པའི་ ིར་རོ།  ། 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ཞེས་འ ེལ་ལས་ག ངས་སོ།  །དེ་ཡང་དེས་ནི་ མ་པར་རིག་པའི་ ེ་མཆེད་ཙམ་ལ།  ོལ་བས་མི་

འ ར་བའི་ཆེད་ ་དམིགས་ནས་བ ོམ་ ེ་འདིས་ནི་རང་བཞིན་མེད་པའི་དོན་ཇི་བཞིན་པ་ལ།  

ོ་དེ་བཞིན་ ོལ་བ་མེད་པར་སོ་མ་རང་བབས་ ་འཇོག་ ེ་གང་ལ་ཡང་ ེན་མི་འཆའ་བའི་ ིར་

རོ༑  ༑ བ་པའི་ཐབས་ལ་ ད་ཡོད་དེ།  གས་ ེ་སེམས་དཔའ་ནི་ལམ་ ་བ བ་པས་ཚགས་

གཉིས་ ོགས་པར་འདོད་དེ།  འདིས་ནི་ ་ན་མེད་པ་བ ས་ས་བ ་རིམ་ ིས་བ ོད་པའོ།  །དེ་

ར་ བ་པའི་ཐབས་ལ་ ད་ ང་བས་འ ས་ ་ལ་ཡང་ ད་མེད་པ་མ་ཡིན་ནོ།  །ཞེས་པ་ནི།  

འ ས་ ་ ར་ ་ཐོབ་པ་དང་མི་ཐོབ་པ་ལ་སོགས་ ིས་ ད་པར་ཡོད་པའི་ ིར་རོ།  །མཁས་པ་ལ་

ལས་ནི།  ོས་མེད་པ་ནི།  ཚགས་ལམ་ལ་ས་དང་པོ་མཐོང་ལམ་ལ་བ ན་པ་ལ་སོགས་ ་བཤད་

པ་དང་།  ཡེ་ཤེས་ ང་ཏིལ་མར་ ི་ ངས་ ིགས་ལས་ ས་པའི་མར་མེ་བཞིན་ ད་ཡོད་པར་

ག ངས་ཏེ།  ོ་ ན་ མས་ ིས་བ ག་ འོ།  །ག མ་པ་ནི་ བས་ ག་པའོ།  །ཐེག་ཆེན་ད ་

མའི་ མ་བཞག་བ ན་ཏེ།  ོས་མེད་ ི་ཐེག་པའི་ ་བ་སོགས་བ ན་ ིས་ ད་པར་བ ན་པའི་

ིར་རོ།  ། 
དེ་ ར་ ་མཚན་ཉིད་ ི་ཐེག་པ་གཏན་ལ་དབབ་ནས་འ ས་ ་གསང་ གས་ ི་ཐེག་པ་

བ ན་པ་ལ་གཉིས་ཏེ།  ིར་བ ན་པ་དང་།  ེ་ ག་ ་བཤད་པའོ།  །དང་པོ་ནི།  འ ས་ ར་

འཇོག་པའི་ ་མཚན་ མ་པ་བཞི།  ། ར་ ་ཐོབ་ ེད་ མ་པ་གཡར་ལམ་ ེད།  །མ་ཡིན་བཏགས་

ནས་ ོམ་དང་དེ་ཉིད་རང་ལས་ ོད།  །དེའི་ ིར་འ ས་ འི་ཐེག་པ་ཞེས་ འོ།  །ཞེས་པ་འ ེལ་

ལས།  དེ་ལ་འ ས་ འི་ཐེག་པར་འཇོག་པའི་ ་མཚན་ནི།  རེས་ཤིག་ མ་པ་བཞི་ ེ།  གང་ཞེ་ན་

འ ས་ ་ ར་ ་འཐོབ་པར་ ེད་པ་དང་།  འ ས་ འི་ མ་པ་དེ་གཡར་ནས་ལམ་ ་ ེད་པ་

དང་།  མ་ཡིན་པ་ལ་བཏགས་ནས་བ ོམ་པ་དང་།  འ ས་ ་ཉིད་ལ་ ོད་པའོ།  །འ ས་ ་ ར་

་ཐོབ་ ེད་ནི།  གཅོད་པ་ཙམ་འ ་ཡང་ ོན་པོས་ ར་ ་ཆོད་པ་དང་འ འོ།  །འ ས་ ་ཐོབ་

པ་ཙམ་ ་འ ་ཡང་འདིས་འ ས་ ་ ར་ ་ཐོབ་པར་ ེད་དེ།  ཚ་གཅིག་ཁོ་ན་ལ་སངས་ ས་ ི་

ཆེ་བ་ ང་དོར་མེད་པའི་ ་ག ང་ ང་ ་ ་ཐོབ་པའོ།  ། འི་ཐེག་པ་བས་བ ལ་པ་ ངས་མེད་

པ་ འམ་བ ན་ལ་སོགས་ལས་འ ས་ ་མི་འཐོབ་ ེ།  འ ས་ ་ཉིད་ལ་ཉེ་རིང་དང་མཐོ་དམན་

ཡོད་པས།  འ ས་ འི་ཐེག་པ་ཞེས་ འོ།  །འ ས་ འི་ མ་པ་གཡར་ནས་ལམ་ ་ ེད་པ་ནི།  



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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འི་ཐེག་པས་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་ཁོ་ན་ལ་ ོད་པ་ ་ ་མ་ཡིན་པར་དེ་ཉིད་ ་དང་ ་མོའི་ད ིལ་ 
འཁོར་ ་བ ོམ་པ་ ེ།  ཐབས་ ི་ ི་ཆེན་པོས་བ ང་ནས་ མ་པ་དེས་བ ོད་པས་འ ས་ འི་

ཐེག་པ་ཞེས་ འོ།  །མ་ཡིན་བཏགས་ནས་བ ོམ་པ་ནི།  ང་པོ་ཁམས་དང་ ེ་མཆེད་ ་དང་ ་

མོའི་ད ིལ་འཁོར་ལ་སོགས་འ ས་ ་མ་ཡིན་པ་ལ་ ་དང་ ་མོའི་ད ིལ་འཁོར་ལ་སོགས་འ ས་ 
་ཡིན་པར་བཏགས་ནས་ ོམ་པས་འ ས་ འི་ཐེག་པ་ཞེས་ ་ ེ།  དཔེར་ན་ ོ་ངའི་ ི་མར་ ་

བ ར་བས་མར་ ི་ ་བ་ ེད་ ས་པ་དང་འ འོ།  །འ ས་ ་ཉིད་ལ་ ོད་པ་ནི་ལན་གཅིག་ཐོབ་

པར་ ་བ་དེ་ཉིད་ལམ་ ་ ེད་པ་ ེ།  དེ་ཡང་ ་དང་འ ས་ ་ཡེ་ནས་ད ེར་མེད་ཅིང་ ་ ི་

མེད་པས་འ ས་ ་ཉིད་ལ་ལམ་ ་ ར་ནས།  ལམ་ ོགས་པ་དང་འ ས་ ་ཐོབ་པ་ ས་གཅིག་

མཉམ་པོར་ ོར་བའོ།  །གཞན་ཡང་ མ་པ་ ན་ ན་མི་ཚ་བ ན་དང་།  དངོས་བ ེད་ ་དང་

ོགས་ཆེན་གཅིག་གི་འ ས་ ་སངས་ ས་ཐོབ་པར་བཤད་པ་ནི།  ང་དོན་དང་དགོངས་པ་

ཅན་ལ་སོགས་ཡིན་ཏེ་གཞན་ ་འཆད་དོ།  ། ་འ ས་ ི་ཐེག་པའི་ ད་པར་བ ན་ཏེ་དེ་ མ་པ་

བཞིའི་ ོ་ནས་བ ན་པའི་ ིར་རོ།  །དེ་ ར་འ ས་ འི་ཐེག་པའི་ ི་དོན་ མ་པར་བཞག་ནས།  

ེ་ ག་སོ་སོའི་དོན་ལ་གཉིས་ཏེ།  གསང་ གས་ ི་དང་།  ནང་གི་ཐེག་པའོ།  །དང་པོ་ལ་གཉིས་

ཏེ༑  ་བ་གཙང་ ོད་དང་།  མ་པ་ ན་ ན་ནོ།  །དང་པོ་ལ་ག མ།  མདོ།  ས།  བ ་བའོ།  ། 
དང་པོ་ནི།  ་བ་གཙང་ ོད་ཡེ་བོན་ཐེག་པ་ནི།  །ཞེས་པ།  ོད་པ་ མ་པར་དག་པ་ ་རིགས་ ་

མ་ ར།  གཙང་ ་གཙ་བོར་ ོད་པས་ ་བ་གཙང་ ོད་ཅེས་ ་ ེ།  ོད་པའི་ ོ་ནས་བ ོད་

པའོ།  །ཡེ་བོན་ནི་ ་བའི་ ོ་ནས་འདོགས་པ་ ེ།  ཡེ་ནས་ མ་པར་དག་པའི་བོན་ཉིད་ལ་སོགས་

ལ་ ་བའི་ ོ་ནས་སོ།  །ལ་བ ་ལས་ནི།  ོད་པ་དགེ་ ོད་མས་ཡར་འཛགས།  ། ་བ་འ ལ་མེད་

ཡས་མར་ད བ།  །གཙང་ ོད་མིང་གི་ངེས་ཚག་ཡིན།  །ཞེས་ག ངས་སོ།  ། 
གཉིས་པ་ལ།  བ ན་ ི་དང་པོ་ ་བ་ནི།  གཏན་ཚགས་དང་བཅས་དག་པའི་བོན་ཉིད་ །  

ཞེས་པ་འ ེལ་ལས།  ི་ནང་མཚན་ཉིད་འཛན་པའི་བོན་ ་ཚགས་ ་ ང་བ་ ་འ ས་དང་

བཅས་པ་ཐམས་ཅད་རང་ས་ནས་བ ག་པས།  དངོས་པོ་ཅིར་ཡང་མ་ བ་ཅིང་ མ་པར་ ོག་

པས་དབེན་པར་འ ག་ ེ།  མ་རིག་པའི་ ེ་མཆེད་ ིས་ ོང་པའི་བོན་ཉིད་ཡང་དག་པ་ ི་མ་

དང་ ལ་བར་ ་བའོ།  །དེ་ཡང་གཏན་ཚགས་ནི་གདེང་ཅན་ ིས་ ོགས་པ་ལ་སོགས་སོ།  ། མ་
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པར་ ོག་པ་མ་རིག་པས་ ོང་པ་ནི།  དེའི་ ལ་ལས་འདས་པའོ།  ། ང་ ན་ ི་རབ་ད ེ་ལས།  རི་

མཐོ་བ་དང་ཞེ་ ང་ནི།  ། གས་ ི་ ་ ་དག་པར་ འོ།  །རི་འཇམ་པ་དང་གཏི་ ག་ནི།  ། ་ཡི་

་ ་དག་པར་ འོ།  །རི་ བ་པ་དང་འདོད་ཆགས་ནི།  ག ང་གི་ ་ ་དག་པའོ།  ། ་དེ་དག་ 
ེ་བོ་དང་རང་ཉིད་ཁོལ་པོའི་ ལ་ ་ འོ།  །ཞེས་སོགས་ག ངས་སོ།  ། 

གཉིས་པ་ནི།  ོ་ག མ་ལས་ ི་དམ་ཚག་ མ་བ ན་ ང་།  །ཞེས་པ།  འ ེལ་ལས་ ང་

བའི་དམ་ཚག་ནི་བ ན་བ ང་ ེ།  སེམས་ ིས་ མ་པར་མི་ ོག་པ་དང་།  འི་ ་ལ་གནས་སོ།  ། 
ངག་གིས་འཛབ་དང་བ ོད་པ་ལ་འ ག་པ་དང་།  ས་ ིས་མི་ཚངས་པ་དང་ ོག་གཅོད་པ་

དང་མ་ ིན་པ་ལེན་པ་བ ང་བའོ།  །ཞེས་ག ངས་སོ།  །དེ་ལས་ ོས་པ་གཞན་ ་འཆད་དོ།  ། 
ག མ་པ་ནི།  ན་ ོབ་བཏགས་པའི་ག གས་བ ན་ཆེན་པོ་ ོམ།  །ཞེས་པ།  འ ེལ་ལས།  

དོན་དམ་པར་དག་པའི་བོན་ཉིད་ ོམ་ལ།  ན་ ོབ་ ་བཏགས་པ་ འི་ག གས་བ ན་ཆེན་པོ་  

ོམ་པའོ།  ། ང་ ན་ ི་རབ་ད ེ་ལས།  ོམ་པ་ནི་བོན་ཉིད་ མ་པར་དག་པའི་ག གས་བ ན་

ཆེན་པོ་ག མ་ལ་ཤེས་པ་མ་ཡེངས་པར་ ོམ་ ེ།  ག ང་འཛན་ཤནི་ ་ ་བའོ།  །ཞེས་ག ངས་སོ།  ། 
བཞི་བ་ནི།  གཟའ་ ར་ ས་ཚགས་གཙང་ ་ ས་དང་ཡོ་ ད་ ེན།  །འཛབ་ ངས་ཚང་

བས་ཐབས་ ན་བ བ་པའི་དོན།  །ཞེས་པས།  འ ེལ་ལས།  བ་པའི་ཐབས་ནི།  གཟའ་དང་

ར་མ་དང་ ས་ཚད་བཟང་པོ་ལ་ ས་དང་གཙང་ འི་ ོ་ནས།  ས་དང་ཡོ་ ད་མ་ཉམས་པ་

ལ་བ ེན་ནས།  འཛབ་ ངས་ཚང་བར་ ས་ཏེ།  ཐབས་དེ་ ར་བ བ་པའོ།  །དེ་ཡང་ག ང་པ་

དང་འཛན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛན་ལ་གནས་པའོ།  །དེ་ནི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ལ་སོགས་བ བ་ ར་

ག ང་བ་ལ་སོགས་སོ། ། 
་བ་ནི།  རང་དང་དེ་ ོབས་དག་གི་དོན་ ོད་ཅིང་།  །ཡས་ གས་མ ན་བཅས་ ེར་

ིན་གཞན་དོན་ ོད།  །ཅེས་པ།  འ ེལ་ལས།  ོབས་ མ་པ་ག མ་ ིས་རང་གཞན་གཉིས་ཀའི་

དོན་ ོད་དེ།  གང་ཞེ་ན།  ་བའི་ ོབས་དང་།  བ་ཐབས་ ི་ ོབས།  གས་ ེའི་ ོབས་

སོ༑  ༑ ་བ་ནི་དག་པ་ག མ་ ི་བོན་ཉིད་དེ་རང་གིས་ ང་ཉམས་ ་ལེན་ལ་གཞན་ལ་ཡང་ ོན་

པའོ།  ། བ་ཐབས་ནི་རང་དོན་དང་གཞན་དོན་གཉིས་ཀ་མཐར་ ིན་པར་ ེད་པའོ།  ། གས་ ེ་

ནི་ཡས་དང་ གས་ལ་སོགས་ཏེ་དེ་དང་མ ན་པར་ ་འ ེ་ལ་བ ོས་པས།  མི་གསོན་པོ་ མས་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ི་ ག་བ ལ་སེལ་ལ་ ་འ ེ་ག གས་མེད་ མས་ ང་ཚམ་ཞིང་ ས་པར་མ ་བས་ན་ གས་

ེའི་ ོད་པའོ།  ། 
ག་པ་ནི།  ག ང་ ང་འཛན་པའི་ས་ཆེན་ཡང་དག་སེམས་ཤེས་ཐོབ།  །ཅེས་པ།  འ ེལ་

ལས།  བ་པའི་འ ས་ ་ནི་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ས་བ ་གཉིས་ལས།  ག ང་ ང་འོད་ ི་ས་

ཞེས་ ་ ེ།  ས་བཞི་བ་མན་ཆད་ཐོབ་པའོ།  །ཤ་འབལ་ ་ ད་ལས།  བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ས་

བ ་གཉིས་ནི།  ན་ ་འོད་ ི་ས་ཆེན་དང་།  བ ད་ ི་འོད་དང་།  ནམ་མཁའ་འོད་དང་།  

ག ང་ ང་འོད་དང་།  རིན་ཆེན་འོད་དང་།  པད་མ་འོད་དང་།  ལས་ ི་འོད་དང་།  དཔེ་མེད་

འོད་དང་།  དཔེ་ ན་འོད་དང་།  ཤེས་རབ་འོད་དང་།  ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་འོད་དང་།  རང་

རིག་འོད་ ི་ས་ཆེན་ནོ།  །ཞེས་ག ངས་སོ།  །དེ་ལ་ ན་ ་འོད་ནི་ཉི་ ་ ར་ ན་ལ་ ང་བའི་ །  

བ ད་ ི་འོད་ནི་མོས་པ་ ་ཚགས་ ་གོ་བའི་ག ང་།  ནམ་མཁའ་འོད་ནི་ ན་ བ་ ་མ་ཆད་

པའི་ གས་ཏེ་ ་ག ང་ གས་ ི་ ལ་ག མ་ལས་ ེ་བའོ།  །ག ང་ ང་འོད་ལ་སོགས་བཞི་ནི་

་འ ར་བ་མེད་པ།  ཡོན་ཏན་དགོས་འདོད་འ ང་བ།  ག ང་བོན་ ོ་ ས་པ།  འ ནི་ལས་

ཐོགས་པ་མེད་པ་ལ་སོགས་ལས་ ེ་བའོ།  །ཚད་མེད་བཞི་དཔེ་མེད་གཏོང་བ་དང་།  ད་ ་ ང་

བའི་མཚན་དཔེ་ ན་པས་དཔེ་མེད་འོད་དང་།  དཔེ་ ན་འོད་གཉིས་ནི།  བ ེ་བ་དང་ཡོན་ཏན་

ལས་ ེ་བའོ།  །སོ་སོར་འ ེད་པའི་ཤེས་རབ་དང་འ ིན་ལས་ ོ་བ འི་ཚགས་ཐམས་ཅད་མ ེན་

པས་དང་།  ར་མཉམ་ཉིད་རང་རིག་གི་ངང་ལ་བ གས་པས་ཤེས་རབ་འོད་དང་།  ཐམས་ཅད་

མ ེན་པའི་འོད་དང་རང་རིག་འོད་ག མ་ནི་མ ེན་པ་དང་།  ོ་བ་དང་།  བ ་བ་ལ་ ེ་

བའོ།  ། མ་བཞག་འོག་ ་འཆད་དོ།  ། 
བ ན་པ་ནི།  ེན་དང་ལས་དང་བ བ་པ་འ ས་ ་ །  ། ད་པར་ མ་པ་ ་དང་ ན་

པ་ཡིན།  །ཞེས་པ་འ ེལ་ལས།  ད་པར་ནི་ག ང་ ང་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་ལས་ ད་པར་ ་

ཡོད་དོ།  །གང་ཞེ་ན།  ་བ་དང་།  ེན་དང་།  ལས་དང་།  བ་ཐབས་དང་།  འ ས་ འོ།  །དེ་

ལ་ ་བ་ནི།  དག་པ་ག མ་ ི་བོན་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ ིབ་མེད་དང་རང་བཞིན་མེད་པ་དེ་ཚད་མ་

བཤད་ཟིན་ཏོ།  ། ེན་ནི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ ་འོག་མ་བ་ལ་མེད་པའོ།  །ལས་ནི་ ས་དང་

གཙང་ ་གཟའ་དང་ ས་ཚགས་འོག་མ་བ་ལ་མེད་དོ།  ། བ་པ་ནི་འཛབ་དང་དངོས་ བ་འ ་
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 - 204 -

བ་ལ་སོགས་འོག་མ་བ་ལ་མེད་དོ།  །འ ས་ ་ནི་ག ང་ ང་འདོ་ ི་ས་འོག་མ་ནས་མི་ཐོབ་པའོ།  ། 
འོ་ན་འཕན་ ལ་བ་ མས་ལ།  འཛབ་དང་དངོས་ བ་འ ་བ་དང་སེམས་དཔའ་ མ་གཉིས་ ་

་མེད་ན།  མཆོད་གཏོར་ལ་སོགས་ ང་མེད་དམ་ཞེ་ན།  མེད་པ་ ེ།  དེ་ནི་གསང་ གས་ ི་ ན་

མོང་མ་ཡིན་པའི་བོན་ཏེ།  ་བ་གཙང་ ོད་སོགས་ ་འ འོ།  །འོ་ན་ཚགས་ཇི་ ར་བསོག་ཅེ་ན།  

ལ་ ིམས་ཏིང་འཛན་ཤེས་རབ་ ང་པ་ ེ།  །བ ེན་བ བ་ལ་ ོས་པ་མེད་པའོ།  །དེ་ ར་མིན་

ན་ ངས་མེད་ག མ་ ་འགོར་དོན་མེད་པའོ།  །ག ངས་པ་ནི་བ ག་པར་ འོ།  །འོན་ ང་ཤེས་

ན་བ ེན་བ བ་ལ་བ ོན་པར་མཛད་ཅེས་པའོ།  །ག མ་པ་ནི་ བས་བ ན་པའོ།  ། ་ ོད་

ང་འ ེལ་ མ་དག་གཏན་ལ་དབབ་ ེ།  གཙང་ ོད་ ི་ ་བ་ལ་སོགས་ ད་པར་བ ན་བ ན་

པས་སོ།  ། 
དེ་ ར་ ་བ་གཙང་ ོད་ཡེ་བོན་ ི་ཐེག་པ་བ ན་ནས།  མ་པ་ ན་ ན་མངོན་ཤེས་ ི་

ཐེག་པ་ལ་ག མ་ ེ།  མདོ།  ས།  བ ་བའོ།  དང་པོ་ནི།  མ་པ་ ན་ ན་མངོན་ཤེས་ཐེག་པ་

ནི༑  ༑ཞེས་པ།  །ཞི་ ས་དབང་ ག་གི་ མ་པ་ ན་མངའ་བས་ མ་པ་ ན་ ན་ཞེས་ག ངས་

པའམ།  ལ་མ་ ར་ན་ཐབས་ཤེས་དང་བ ེད་ ོགས་ ང་འ ག་ལ་སོགས་ ལ་མ་ཡང་དག་

པའི་དོན་ ན་མངའ་བའམ་འ ོར་བ་ནས།  ལ་མ་ ན་ ན་དང་།  ལ་འ ོར་ ི་ཚད་མས་

མཚན་མ་དང་ ལ་བའི་བོན་ཉིད་ལ་སོགས་མངོན་ མ་ ་ ོགས་པ་ན་མངོན་ཤེས་ཞེས་ འོ།  །ལ་ 
བ ་ལས།  འ ིན་ལས་རིགས་བཞི་ ལ་པོ་ཡི།  །ཡང་དག་དེ་ཉིད་ ལ་མ་ལ།  །རང་གི་ ས་ངག་

ཡིད་ག མ་ ོར།  །གཞན་དོན་ ་ལག་ ད་པར་ ེད།  ། ལ་མ་མིང་གི་ངེས་ཚག་ཡིན།  །ཞེས་

ག ངས་སོ།  ། 
གཉིས་པ་ལ་བ ན་ ི་དང་པོ་ ་བ་ནི།  མཚན་མའི་དངོས་པོ་དག་ལ་ཚད་མས་བ ག  

མཚན་མ་མེད་པའི་བོན་ཉིད་ ོགས་པ་ཡི།  ། ིན་བ བས་རོལ་བའི་མཚན་མ་ ་ ་བ །  །ཞེས་

པའི་འ ེལ་ལས།  ོགས་པའི་ ་བ་ ོད་བ ད་ ་ཚགས་ ་ ང་བའི་མཚན་མ་འདི་དག་ཐམས་

ཅད་ལ།  སེམས་དང་ཏིང་ངེ་འཛན་ ིས་དབང་བ ར་ཏེ།  རང་རིག་པ་དང་ ལ་འ ོར་ ི་ཚད་

མས་བ ག་པས་ལོག་པའི་མ་རིག་པ་དང་ཉོན་མོངས་པའི་མཚན་མ་དང་ ལ་བའི་བོན་ ོག་མེད་ 
་ ོགས་ཏེ།  དེའི་རོལ་བའམ་ ེ་མཆེད་ཤར་བའི་ ིན་བ བས་ འི་ ་ ག་ ་བཞི་དང་ ན་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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པའི་ཡང་དག་པའི་མཚན་མ་ ང་བའོ།  །དེ་ ར་ ་བའོ།  །ག ངས་སོ།  ། ང་ ན་ ི་རབ་ད ེ་

ལས།  མ་པ་ ན་ ན་མངོན་ཤེས་ ི་ ོགས་པའི་ ་བ་ནི།  རང་གི་སེམས་ ིས་བོན་ཐམས་ཅད་

ལ་མཚན་མ་མེད་པར་ ོགས་པའི་ ིན་བ བས་ལས་ ང་བའི་ འི་ད ིལ་འཁོར་འཇིག་ ེན་ ར་ 
གནས་པ་ ོགས་ ི་ ལ་ ་ ་བའོ།  །ག ངས་སོ།  ། ག་ ་བཞི་ནི་ ་ ན་གདན་འོད་ཟེར་དང་

བཞིར་འཆད་དོ།  ། 
གཉིས་པ་ནི།  ི་དང་ ད་པར་གཉིས་ ི་དམ་ཚག་བ ང་།  །ཞེས་པ།  འ ེལ་ལས།  

བ ང་བའི་དམ་ཚག་ནི།  ིར་ གས་ ི་དམ་ཚག་ ན་བ ང་ལ།  ད་པར་ ་ཡི་དམ་ ི་ ་

དང་།  དཔོན་གསས་དང་།  གས་དང་།  ག་ ས་བ ང་བའོ།  །ཞེས་པ།  ཡི་དམ་དང་དཔོན་

གསས་ནི་ཡིད་ ིས་བ ོམ་པ་ལ་སོགས་དང་།  གས་ངག་དང་།  ག་ ་ ས་ཏེ་ ས་ངག་ཡིད་

ག མ་ ིས་དམ་ཚག་ ད་པར་ ་བ ང་བའོ།  ། 
ག མ་པ་ནི།  མངོན་པར་ ི་མེད་ཡེ་ཤེས་བདལ་བ་ཡི།  །ག ང་ ང་ ེ་མཆེད་ཆེན་པོ་

མ་ ་བ ོམ།  །ཞེས་པ་འ ེལ་ལས།  ག ང་ ང་གི་ ེ་མཆེད་ མ་པ་ ་བ ོམ་ ེ།  ་ ག་ ་

ལས་ག ང་ ང་གི་ ེ་མཆེད་དང་།  ག ང་ཡིག་འ ་ལས་དང་།  གས་ ག་མཚན་ལས་དང་།  

གདན་པ ྨ་ལས་དང་།  ན་འོད་ཟེར་ལས་ག ང་ ང་གི་ ེ་མཆེད་དང་།  དེ་ལ་དམ་ཚག་དང་།  

ལས་དང་།  བོན་དང་།  ་ ག་ ་ཆེན་པོ་བཞི་བ ོམ་པའོ།  །དེ་ཡང་སེམས་དཔའ་ག མ་ལ་

ག་ ་ལ་སོགས་བཞི་ ོགས་ཡིན་པར་སེམས་སོ།  ། 
བཞི་བ་ནི།  ཡོ་ ད་ ས་དང་ཏིང་འཛན་གཉིས་འཚགས་ལས།  །དེ་བ བ་ ག་ ་བཞི་ཡི་

དངོས་ བ་ཐོབ།  །ཅེས་པ།  འ ེལ་ལས།  བ་པའི་ཐབས་ནི།  ས་དང་ཡོ་ ད་དང་ གས་དང་

ཏིང་འཛན་གཉིས་ཀ་འཚགས་པ་ལས།  ག་ ་བཞིའི་ བ་པས་དངོས་ བ་ཐོབ་པའོ།  །ཞེས་

ག ངས་པ་བཞིན་ནོ།  །   
་བ་ནི།  འ ིན་ལས་བཞིས་ ང་གཉིས་དོན་ ོགས་པར་ ོད།  །ཅེས་པ།  འ ེལ་ལས།  

ོད་པའི་འ ིན་ལས་ནི།  ཞི་བ་དང་།  ས་པ་དང་།  དབང་དང་།  མངོན་ ོད་བཞིས་བདག་

གཞན་གཉིས་ཀའི་དོན་མཐར་ ིན་པར་ ོད་པའོ།  །ག ངས་སོ།  །མཆོད་གཏོར་ ི་འ ེལ་ལས།  

ས་མིན་འཆི་དང་གནོད་པ་དང་།  ། ག་བ ལ་ད ་དང་བགེགས་ཞི་བས།  །ཞི་བའི་ལས་ ང་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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དེ་ལ་གདགས།  །ཚ་དང་ལོངས་ ོད་གཟི་ ིན་དང་།  །གསེར་དང་ད ིག་དང་འ ས་ མས་

ན།  །ཐམས་ཅད་ ས་པར་ ེད་པས་ན།  ། ས་པའི་ལས་ཞེས་དེ་ལ་གདགས།  ། ་དང་ ་མིན་

མི་ མས་དང་།  །འ ོ་བ་རིགས་ ག་ཐམས་ཅད་ ན།  ། ན་བཞིན་ ི་ནས་འ ང་བས་ན།  ། 
དབང་གི་ལས་ཞསེ་དེ་ལ་གདགས།  །བ ད་དང་ ིན་པོ་ད ་དང་བགེགས།  །གཤིན་ ེ་ནག་པོ་ལ་

སོགས་པ།  །ཐམས་ཅད་ ག་པོས་ཚར་གཅོད་པས།  ། ག་པོའི་ལས་ཞེས་དེ་ལ་གདགས།  །ཞེས་

ག ངས་སོ།  ། གས་ ེ་གར་ཆེན་ཚ་འདས་གཞན་དོན་ ོད།  །ཅེས་པ།  ཡང་གཞན་དོན་ ་

གས་ ེ་ཆེན་པོས་ཚ་འདས་ ི་ ིབ་པ་ ང་ ེ།  འ ས་ ་ཐོབ་པར་ ེད་པའི་ཐབས།  ི་འ ར་

མས་ ང་ ོད་པའོ།  །ཞེས་པ།  གསང་ གས་ ིའི་འ ར་ ོམ་ མས་ཏེ་གཏོ་ ་ཕོ་ ོང་ལ་

སོགས་སོ།  ། 
ག་པ་ནི།  ག ང་ ང་བདེར་གཤེགས་ས་བ ་གཉིས་པ་ཐོབ།  །ཅེས་པ།  འ ེལ་ལས།  

བ་པའི་འ ས་ ་ནི།  གཙང་ ོད་ལས་འཕགས་པའི་ ོ་ནས་བ ན་ཏེ།  རིན་ཆེན་འོད་ཡན་

ཆད་དང་རང་རིག་འོད་མན་ཆད་ཐོབ་པའོ།  །ག ངས་པ་བཞིན་ནོ།  །དེ་དག་གི་ད ེ་བཤད་

གཙང་ ོད་ ་བཤད་ཟིན་ཏོ།  ། 
བ ན་པ་ནི།  ་ ོད་ ོམ་འ ས་ཐོབ་ ས་ ད་པར་འཕགས།  །དེ་ ར་ མ་པ་ ་ཡིས་

ལ་བཅད་ཤན་ ེའོ།  །ཞེས་པ་འ ེལ་ལས།  འོག་མ་ལས་ ད་འདོན་པ་ནི།  འི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་

ལས་ ད་འདོན་པ་དང་།  འ ས་ ་ གས་ ི་ཐེག་པ་འོག་མ་ལས་ ད་འདོན་པའོ།  ། འི་ཐེག་

པ་ཆེན་པོ་ལས་ ད་འདོན་པའི་ཚད་མ་དང་གཏན་ཚགས་ནི་བཤད་ཟིན་ཏོ།  །ཞེས་པ་གོང་བཞིན་ 
ནོ༑  ༑གཉིས་པ་ ་བ་གཙང་ ོད་ ི་ཐེག་པ་ལས་ ད་འདོན་པ་ནི་རེས་ཤིག་བཞི་ ེ།  ་བ་དང་།  

ོད་པ་དང་།  ོམ་པ་དང་།  འ ས་ འོ།  །དེ་ལ་ ་བ་ནི་འོག་མ་ལ་དག་པའི་བོན་ཉིད་ག མ་

ཙམ་ལས་མེད་དེ།  འདིས་བོན་ཐམས་ཅད་མཚན་མ་མེད་པ་ ོགས་པ་ ེ།  དེའི་ ིན་ བས་ འི་

ད ིལ་འཁོར་ ་ ་བའོ།  ། ོད་པ་ནི་དེ་ལ་ ོབས་ག མ་ལས་མེད་དེ་འདི་ལ་འ ིན་ལས་བཞི་

དང་ཚ་འདས་ ི་ ིབ་པ་ ང་བའི་འ ོ་དོན་མཐར་ ིན་པའོ།  ། ོམ་པ་ནི།  འོག་མ་བས་དོན་

དམ་ ན་ ོབ་ཙམ་ ་བ ོམ་ ེ།  འདིས་ག ང་ ང་གི་ ེ་མཆེད་ཆེན་པོ་ ་བ ོམ་པའོ།  །འ ས་

་ནི་འོག་མ་བས་ས་བཞི་མན་ཆོད་ལས་མི་ནོན་ཏེ།  འདིས་ ་བ་ནས་བ ་གཉིས་པ་མན་ཆད་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ནོན་པའོ།  །དེ་ནི་གཙང་ ོད་ལས་ ག་པའི་ས་ ོས་པའོ།  །ག མ་པ་ནི།  བས་བ ད་པའོ།  ། ་

ོད་ ང་འ ེལ་ ིས་གཞན་དོན་བ བ་པའི་ཡན་ལག་བ ན་ཏེ།  མངོན་ཤེས་ ི་ཐེག་པའི་ ་བ་

ལ་སོགས་ ེ་ ེ་བཤད་པའི་ ིར་རོ།  ། 
དེ་ ར་གསང་ གས་ ི་ཡི་ཐེག་པ་བཤད་ནས་གསང་ གས་ནང་གི་ཐེག་པ་ལ་གཉིས་ཏེ།  

ིར་བ ན་དང་།  ེ་ ག་སོ་སོའི་དོན་ནོ།  །དང་པོ་ནི།  གསང་ གས་འ ས་ ་དག་གི་ཐེག་པ་

ལ༑  ༑ ེན་ ་ ིས་འ ང་ ོད་པ་ ་བ་མཉམ་ཉིད་དང་།  །འ ས་ ་རང་འ ང་གཞན་འ ང་

མ་པ་བཞིས།  ། ི་དང་ནང་ཞེས་ ད་པར་ མ་པར་བཞག  །ཅེས་པ་གསང་ གས་ ི་ ་དོན་ནི།  

ོད་མེད་ལ་གསང་བར་འོས་ཤིང་།  ོད་ ན་ལ་གདམས་པར་བ གས་པས་ན་གསང་ གས་

ཞེས་ ་ ེ།  ཡེ་ ི་ལས།  ོར་ ོལ་གང་ ང་ཐབས་ ི་ཞིང་།  ། ན་ ོལ་ཡོངས་གཅོད་ཤེས་རབ་

ལ།  ། ང་ ིད་ ན་ ་དེས་ ོལ་བས།  །གསང་ ིར་ ན་ ་དེ་མི་འགལ།  །མ་གོ་ལོག་ ་ཅན་ལ་

གསང་།  །ལས་ཅན་དོན་མི་གཏོང་ལ་བ གས།  །གསང་ གས་ཞེས་ ་ གས་པ་ཡིན།  །ཞེས་

ག ངས་སོ།  །འ ེལ་ལས་དེ་ལ་གསང་ གས་ ི་ནང་གི་ ད་པར་ མ་པར་བཞག་པ་ནི་ མ་པ་

བཞི་ ེ།  གང་ཞེ་ན།  ་བ་དང་།  ་དང་།  ོད་པ་དང་།  འ ས་ འོ།  །དེ་ལ་ ་བ་ནི།  ི་ 
བས་ ལ་དང་ ལ་ཅན་ ་ ་ ེ།  ཤེས་པས་ ལ་ལ་ཕར་བཏགས་པས་ས།ོ  །ནང་བས་ནི་ ་ ལ་

ོད་ ལ་དང་ ལ་བ་ ེ།  ི་ནང་གཉིས་ ་མེད།  ལ་དང་ ལ་ཅན་གཉིས་ ་མེད།  ཤེས་ ་

ཤེས་ ེད་གཉིས་ ་མི་འ ེད་དེ་མཉམ་པ་ཉིད་ ི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོར་ ོགས་པའོ།  ། ་ནི་ ི་

བས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ ེ་བོ་ལ་སོགས་ ི་ ལ་ ་དམིགས་ཏེ།  དེ་ལ་མཆོད་པས་དེ་མཉེས་

ནས།  བདག་དམ་ཚག་སེམས་དཔའ་ལ་དངོས་ བ་དང་འ ས་ ་ ར་གསོལ་བ་ ེ།  གཞན་ལ་

རེ་བ་ལས་མ་ཤེས་སོ།  །ནང་བས་ནི།  ་དང་ ་མོའི་ད ིལ་འཁོར་སེམས་དཔའ་ག མ་བ ེགས་

བདག་ཉིད་ལས་མི་གཞན་པ་ཡིན་པ་ལ་ཡིན་པར་ ོམ་ ེ།  མཆོད་པ་ལ་སོགས་པ་བདག་ཉིད་

ཆེན་པོར་མཆོད་ནས་དངོས་ བ་དང་འ ས་ ་གཞན་ནས་མི་འཚལ་ཏེ།  བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་

ད ིལ་འཁོར་ལས་ ང་བའོ།  ། ོད་པ་ནི་ ི་བས་དམ་ ས་ ད་པར་ཅན་ ི་ཐབས་ལ་ ོད་མི་

ས་ཏེ།  གཙང་ ་འབའ་ཞིག་ལ་ ོད་པའོ།  །འདིས་ ོད་པ་ ོར་ ོལ་ལ་སོགས་པའི་ཐབས་ ད་

པར་ཅན་དང་།  དམ་ ས་ ད་པར་ཅན་ལ་གཙང་ ེ་མེད་པར་འཛལ་ཉོག་ ་ ོད་པའོ།  །འ ས་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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་ནི་ ི་བས་གཞན་ནས་ཐོབ་པར་འདོད་ལ།  ནང་བས་རང་ལས་ཐོབ་པར་འདོད་པ་ཡང་ ད་

ཡིན་ལ་ ི་བས་ས་བ ་གཉིས་ལས་མི་ནོན་ལ།  འདིས་ ་ན་མེད་པའི་ས་ག མ་ནོན་པའོ།  །དེ་

དག་ནི་གསང་ གས་ ི་ནང་གི་ ད་པར་ མ་པར་བཞག་པའོ།  ། 
གཉིས་པ་ ེ་ ག་སོ་སོའི་དོན་ལ་ག མ་ ེ།  དངོས་བ ེད་དང་།  དོན་ ན་དང་།  ོགས་

ཆེན་ནོ།  །དང་པོ་ལ་ག མ།  མདོར་དང་།  ས་དང་།  བ ་བའོ།  །དང་པོ་ནི།  དངོས་བ ེད་

གས་ ེ་རོལ་བའི་ཐེག་པ་ནི།  །ཞེས་པ།  དངོས་བ ེད་ ི་ ་དོན་ནི།  གཙ་བོར་ཐབས་ཤེས་དང་

ཡབ་ མ་ ང་འ ག་གི་ ོ་ནས་ཐིག་ལེ་དང་།  ཡིག་འ ་དང་།  ག་མཚན་ལ་སོགས་ལས།  ་  

ལ་སོགས་དངོས་ ་བ ེད་པས་ན་དངོས་བ ེད་དང་།  གཞན་དོན་ ་ ་ ོད་ བས་ཅན་མ་

འགག་པར་ ོད་པས་ན་ གས་ ེ་དང་།  ོར་ ོལ་ལ་སོགས་ ི་ཐབས་ ད་པར་ཅན་ལ་རོལ་

བས་ན་རོལ་བ་ཞེས་ འོ།  །ཡབ་ མ་ གས་ ེ་ཐབས་ ིས་རོལ་བར་མཛད་པའི་ ག་པ་ ང་

བ་སེམས་ ི་ཐིག་ལེ་ལ་སོགས་ལས་གཙ་འཁོར་བ ེད་པའི་དོན་ཡང་རིག་པར་ འོ།  ། 
གཉིས་པ་ལ་བ ན་ ི་དང་པོ་ ་བ་ནི།  དོན་དམ་ ན་ ོབ་གཉིས་མེད་ ི།  ག་པའི་

བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མཉམ་པ་ཉིད།  །ཅེས་པ་ལ་ག མ་ ེ།  དཀོར་བ ན་ ན་ བ་དང་དོན་དམ་

མ་ག མ་དང་།  ག་པའི་བདེན་ག མ་མོ།  །དང་པོ་ནི།  འ ེལ་ལས།  ཐབས་དང་ཤེས་རབ།  

ད ིངས་དང་ཡེ་ཤེས།  དོན་དམ་དང་ ན་ ོབ།  གཉིས་ ་མེད་པའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོར་འདོད་

དེ་སེམས་ཉིད་རང་རིག་པ་ཐམས་ཅད་ ལ་མ་འགག་པར་ ང་བ་ནི་ཐབས།  སེམས་ངོས་སམ་

ོགས་ ིས་ ོང་པ་ནི་ཤེས་རབ།  དེ་ལ་བོན་ ་ཚགས་ཐམས་ཅད་ ི་གཞི་ བ་པས་ན་ད ིངས།  

དེས་བོན་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཉིད་ ་ཤེས་ཤིང་ བ་པ་ཡེ་ནས་ ལ་བས་ཡེ་ཤེས།  དཀོར་བ ན་ངོ་བོ་

ཉིད་ ིས་ བ་པས་དོན་དམ།  ཡེ་ཤེས་ ི་ ང་བ་ ་དང་ ་མོའི་ད ིལ་འཁོར་ ་ཤར་བས་ ན་

ོབ།  དེ་ ར་ཐ་ ད་ ་བཏགས་པ་ཐམས་ཅད་རང་གི་སེམས་ཉིད་ལས་མི་གཞན་པས་བདག་

ཉིད་ཆེན་པོ་ཞེས་ འོ།  །ག ངས་སོ།  །ཡེ་ ི་ལས།  ་དང་ག ང་དང་ གས་དང་ནི།  །ཡོན་ཏན་

དང་ནི་འ ིན་ལས་དང་།  །གཉིས་ ་མེད་དང་བདག་ཉིད་ཆེ།  །དེ་བ ན་ ོགས་པའི་འ ས་ ་

ཆེ༑  ༑ཞསེ་ ང་བཤད་དོ།  །གཉིས་པ་དོན་དམ་ མ་ག མ་ནི།  འ ེལ་ལས།  གཞན་ཡང་དེའི་ཆ་

ནས་དོན་དམ་ མ་པ་ག མ་ ་འདོད་དེ།  རང་བཞིན་དོན་དམ་པ་དང་།  ཡེ་ཤེས་དོན་དམ་པ་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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དང་།  འ ས་ ་དོན་དམ་པའོ།  །དེ་ལ་དང་པོ་ནི་འཁོར་བ་དང་ ་ངན་ལས་འདས་པའི་བོན་ ་

ཚགས་ ་འ ག་པ་ཐམས་ཅད་སེམས་ཉིད་ཇི་བཞནི་མ་བཅོས་པའ་ིངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་པས་སོ།  །གཉིས་ 
པ་ནི་དེ་ ར་ཡིན་པ་ ས་ཤེས་ཤེ་ན།  བོན་ཐམས་ཅད་རང་གིས་ ང་ཤེས་ལ་བོན་ཉིད་སེམས་

ཉིད་ ིས་ ང་དེ་ ར་ཡིན་པ་ལ་ཡིན་པར་ཤེས་སོ།  །དེའི་ ིར་རིག་པ་ ང་ བ་ ི་སེམས་ཞེས་

འོ།  །ག མ་པ་ནི་དེ་ ར་ཡིན་པ་ལ་ཡིན་པར་ཤེས་ཙམ་ན།  ང་བ་དང་ག གས་ཐམས་ཅད་

༑  ོང་པ་དང་ ་ཐམས་ཅད་ག ང་།  གཉིས་མེད་དང་ ན་ ོག་ཐམས་ཅད་ གས།  དེ་ ར་

་ག ང་ གས་མི་ཟད་ ན་ ི་འཁོར་ལོ་ཡེ་ནས་ ན་ ིས་ བ་པའོ།  །བོན་ཐམས་ཅད་རང་

གིས་ ང་ཤེས་པ་ནི།  རང་རིག་ཉིད་བོན་ཐམས་ཅད་ ་ཤར་བས་སོ།  །ཞེས་སོགས་ ི་བ ག་གོ  ། 
ག མ་པ་ ག་པའི་བདེན་པ་ག མ་ནི།  འ ལེ་ལས།  གཞན་ཡང་དེའི་ཆ་ནས་ ག་པའི་བདེན་

པ་ག མ་ ་ཡང་འདོད་དེ།  ག་པའི་ ན་ ོབ་དང་།  ག་པའི་དོན་དམ་དང་།  ག་པའི་

ད ེར་མེད་དོ།  །དེ་ལ་ག ང་ ང་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་ལ་སོགས་ལས།  དོན་དམ་ ད་པར་ ་

འཕགས་ཏེ་ ག་པར་འཇོག་པའི་ ་མཚན་ནི།  ཐེག་པ་གཞན་ ི་དོན་དམ་ཞེས་ ་བའོ།  །རང་

བཞིན་མེད་པ་ ོས་པ་དང་ ལ་བ་མི་ ོག་པ་འབའ་ཞིག་ ་འདོད་དེ་གསང་ གས་འདི་ཡི་ གས་ 
ི་དོན་དམ་པ་ནི།  སེམས་ཉིད་རང་བཞིན་མ་བཅོས་པ་ཅིར་ཡང་མ་ བ་པ་མེད་པ་མ་ཡིན་པ།  

ཅིར་ཡང་མ་ཡིན་པ་བོན་ཐམས་ཅད་ ི་ངོ་བོ་ཉིད་ ་རང་ ང་བ་དཔེར་ན་ཉི་མ་ཉིད་འོད་ཟེར་

་ ང་བ་ ་ འོ།  །དེའི་ཆ་ལ་དཀོར་བ ན་ ན་ ིས་ བ་པ་ཉིད་དོ།  །དེའི་ ིར་ ད་པར་ ་

འཕགས་པའོ།  ། ན་ ོབ་ ག་པར་འཇོག་པའི་ ་མཚན་ནི་ཐེག་པ་འོག་མས་བ ་བར་མི་བདེན་

པ༑  རེས་ཤིག་པའི་ཚད་མས་ བ་པ་རེས་ཤིག་གི་དོན་ ེད་ ས་པ་ཙམ་མོ།  །མདོར་ན་ ང་ ིད་

འདི་དག་ ན་ ོབ་ ེ།  འ ལ་བར་འདོད་པ་ལ་གསང་ གས་འདི་ཡི་བཞེད་ ིས་ ན་ ོབ་ ་

ང་ ིད་འདི་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ ི་རོལ་བ་རང་ ང་བ་ཡིན་པས།  ་དང་ ་མོའི་ད ིལ་འཁོར་ ་ཡེ་

ནས་མཉམ་པར་ ོགས་པར་བཞེད་དེ།  དེའི་ངང་ལ་འཁོར་བ་མེད་པར་བཞེད་དོ།  །དེ་ལ་ག ང་

ང་སེམས་དཔའ་དང་ གས་ ེ་སེམས་དཔའ་ལ་སོགས་ ིས་བ ལ་བ།  འོ་ན་ད་ ་འཁོར་བ་

འ ག་པས་མངོན་ མ་ ་འགལ་ཞེ་ན།  བ ག་པ་མགོ་བ ེ་ ེ།  འོ་ན་ དེ་ག ང་ ང་སེམས་

དཔའ་དང་།  གས་ ེ་སེམས་དཔའི་འདོད་ག ང་ཉམས་པར་ཐལ།  ག གས་དངོས་ ་ བ་པ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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དང་རང་བཞིན་ཡོད་པའི་ ིར།  གས་མགོ་བ ེའོ།  །ཡང་ ེད་གསང་ གས་ནང་བས་ཡེ་ནས་

སངས་ ས་ ་བ་མངོན་ མ་ ་འགལ་ཏེ་ད་ ་སངས་མ་ ས་པར་འ ག་པའི་ ིར་ཞེ་ན།  ེད་

སེམས་དཔའ་ མ་གཉིས་ ིས་རིག་པ་ཙམ་ཤེས་པ་ཙམ་ ་བ་དང་།  རང་བཞིན་མེད་པ་ ོང་པ་

ཡིན་ ་བ་དེ་མངོན་ མ་དང་འགལ་བར་ཐལ།  ད་ ་ག གས་མེད་པ་དང་རང་བཞིན་མེད་པར་

མི་འ ག་པའི་ ིར།  ཞེས་མགོ་བ ེའོ།  །འོ་ན་ལམ་བ ན་པ་དང་བ བ་པ་དོན་མེད་པར་ཐལ།  

ཡེ་ནས་སངས་ ས་པའི་ ིར་ཞེ་ན།  རང་བཞིན་མེད་པ་བ ན་པ་དང་བ ོམ་པ་ལ་སོགས་དོན་

མེད་པར་ཐལ།  ཡེ་ནས་རང་བཞིན་མེད་པའི་ ིར་རོ།  །དེ་ནི་མ་ ོགས་པ་ ོགས་པའི་ ིར་དགོས་

སོ་ཞེ་ན།  འདིར་ཡང་མ ངས་སོ།  །ཡེ་ནས་སངས་ ས་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  སངས་ ས་ ་མ་

ོགས་པའི་ ིར་ཞེ་ན།  གཏན་ཚགས་དེ་ལ་མ་ངེས་པའི་ ོན་ གས་ཏེ་རང་བཞིན་ཡེ་ཇི་བཞིན་

མའི་སངས་ ས་ཡིན་ཡང་དེ་མ་ ོགས་པ་ ོགས་པར་ ་དགོས་ཏེ།  དཔེར་ན་ ལ་པོའི་ ་ ་

ལ་ ར་མ་ ོགས་པ་བཞིན་ནོ།  །ཞེས་པ།  ོན་ ལ་ ་འཐོམ་པ་ ི་མི་དབང་ཅན་མཚན་མཁན་

ིས་ མས་ཏེ།  ཚན་ ིས་བསང་ནས་ ལ་སར་བཏོན་པ་བཞིན་ནོ།  །ད ེར་མེད་ ག་པར་

འཇོག་པའི་ ་མཚན་ནི།  འོག་མ་བས་བདེན་པ་གཉིས་ ི་ ོགས་རེ་ཙམ་ལས་མ་ཤེས་ཏེ།  གསང་

གས་འདིས་ནི་ཅིར་ཡང་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཅིར་ཡང་ ང་།  ཅིར་ཡང་ ང་བ་ཉིད་ཅིར་ཡང་མ་

ཡིན་ཏེ།  སོ་སོ་ཐ་དད་ ི་མཚན་ཉིད་དང་མི་ ན་པའི་ ོགས་ ་མི་ ་བའི་ ིར་ ད་པར་

འཕགས་པའོ།  །ག ང་ ང་སེམས་དཔས་ ང་གཉིས་མེད་ ་ འོ་ཞེ་ན།  ོད་ ི་ཐ་ ད་ ་

གཉིས་མེད་ ་བཤད་པ་ཡོད་ ིད་ ང་།  མཐར་ ག་གི་ ་བ་དེ་ ར་མིན་ཏེ་དོན་དམ་བདེན་པ་

ོས་ ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་རང་ ་འདོད་པ་ ེ།  གཉིས་མེད་ལ་འགལ་བ་འ ས་པའི་ ིར་

དང་།  ང་བ་ ོན་ ་བ ས་ནས་ ོག་པ་གཉེན་པོས་འགེགས་པའི་ ིར་རོ།  །ཞེས་སོགས་ ིས་

བ ག་གོ  །ཡེ་ ི་ལས་ ང་།  དང་པོ་བདེན་པ་ མ་གཉིས་སོ།  ། ོགས་རེ་ཙམ་ལས་གཉིས་མེད་

དེ༑  ༑འདི་ཉིད་ ་བ་སེམས་ཉིད་ ི།  ། མ་ ལ་མ་འགག་པ་ཡི་ཆ།  །དངོས་མེད་ ོང་ཉིད་རང་

བཞིན་གཉིས།   །གཅིག་ཆོད་ ས་ནི་ད ེར་མེད་པའོ།   །ཞེས་ག ངས་སོ།   ། 
གཉིས་པ་ནི།  དམ་ཚག་ ོ་ག མ་ ངས་མེད་མ་ཉམས་བ ང་།  །ཞེས་པ་འ ེལ་ལས།  

བ ང་བའི་དམ་ཚག་ནི་ ་བ་ཡན་ལག་གི་དམ་ཚག་བ ང་ ེ།  ་བ་ནི།  མཉམ་པ་ཉིད་ལ་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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གནས་པ་དང་ཡི་དམ་ ི་ ་བ ོམ་པ་དང་།  དེའི་འཛབ་དང་ ག་ ་ ན་ ་ ངས་པ་དང་།  

བོན་གསང་ གས་ ོད་པ་ལ་ ་གཅིག་པ་ ར་བ ེ་བ་དང་།  ་ ོད་བ ང་པོ་གཞན་ལ་མི་

བ ག་པའོ།  །ཡན་ལག་ ་ ག་ ་དང་།  དམ་ ས་ ་དང་ ོར་ ོལ་ལ་སོགས་ཐབས་ ིས་ཟིན་

པར་ འོ།  །དེ་ལས་ ེས་པའི་ ངས་མེད་ནི།  སོ་སོའི་བ ད་བཞིན་ཏེ་གཅིག་ ་ངེས་པ་མེད་

དོ༑  ༑བསེན་ བ་ལས།  འ མ་དང་བཞི་ ི་བཞི་ ོང་དང་།  བ ན་བ ་བ ན་ ་ ་ག མ་ཡོད་

ལ་སོགས་སོ་སོར་བཤད་པ་ ར་རོ།  ། ་དོན་ནི་དམ་ ་བ ང་བ་ཚག་གི་ ོ་ནས་ཁས་ ངས་པ་

ལ་སོགས་ ི་ ིར་ན་དམ་ཚག་བ ང་ཞེས་ འོ།  །ཐ་ཚག་བཅས་པ་ཇི་བཞིན་ ་ག ངས་པ་བཞིན་ 
ནོ༑  ༑ མ་བཞག་གཞན་ ་ ས་པར་འཆད་དོ།  ། 

ག མ་པ་ཏིང་འཛན་རིམ་པ་བཞི་ ་ག མ་ ོ་ནས།  །བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ ་ཡི་ད ིལ་

འཁོར་བ ོམ།  །ཞེས་པ་འ ེལ་ལས།  དེ་ ར་ ་བ་མཉམ་པ་ཉིད་ ་ ོགས་ནས་ ོ་མི་གཡོ་བར་

་བ་ཇི་བཞིན་པའི་དོན་ལ།  ོ་དེ་བཞིན་པར་བཞག་ ེ་མཚན་མ་ཐམས་ཅད་བཀག་ ང་མི་

འགེགས་ལ་ ེས་ ་ཡང་མི་འ ང་བར་ ོམ་པའོ།  །ཞེས་པ།  ཏིང་འཛན་ ས་བ ས་ལ་སོགས་ ི་

རིམ་པ་བཞི་དང་ ་དང་ག མ་ ི་ ོ་ནས་ ག་པའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་ངང་ལ་ཞི་ ོ་ལ་སོགས་

འི་ད ིལ་འཁོར་ ོགས་པར་བ ོམ་པའོ།  །དེ་ལ་ ་ནི།  ཅི་ཡང་མ་ཡིན་པ་དང་དེ་བཞིན་ཉིད་

དང་།  ན་ ་ ང་དང་ ་དང་ཡོངས་ ་ ོགས་པའོ།  །བཞི་བ་ནི།  དེ་བཞིན་ ན་ ང་ ་དང་

ཡོངས་ ོགས་སོ།  །ག མ་པ་ནི་དེ་བཞིན་ ན་ ང་ འོ།  ། ོམ་ ལ་སོ་སོའི་ ད་ ང་བཞིན་ནོ།  །   
བཞི་བ་ནི།  ོགས་པ་དང་ནི་ཏིང་ངེ་འཛན་ ོ་ནས།  ། ་ག ང་ གས་ ི་དངོས་ བ་

ཐོབ་པར་བ བ།  ཅེས་པ་འ ེལ་ལས།  བ་ཐབས་ནི་དམ་ ས་ ད་པར་ཅན།  ཡོ་ ད་ མ་པ་

་ལ་སོགས་པ་ཏིང་འཛན་ མ་པ་ ག་གི་ ོ་ནས་ ོལ་བའི་ལམ་ ་བ བ་པ་དང་།  མ་མཚན་

དང་ ན་པ་ལ་བ ེན་ནས་ ་དང་ཐིག་ལེ་ཡེ་ཤེས་ ི་ད ིལ་འཁོར་ ་གསལ་བར་ ས་ཏེ་ཐབས་

ི་ལམ་ ་བ བ་པའོ།  །ཞེས་པ་ལ་གཉིས་ཏེ།  བ ེད་རིམ་གཙ་ཆེ་ཐབས་དང་།  ོགས་རིམ་གཙ་

ཆེ་ཤེས་རབ་ ི་ལམ་མོ།  །དེ་ལ་ཤེས་རབ་ནི།  ི་ ང་ ོང་ ང་འ ག་དང་ནང་རིག་ ོང་ད ེར་

མེད་ ་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ ོགས་ཤིང་ ོལ་བའི་ལམ་བ བ་པའོ།  །ཐམས་ནི་གསང་བ་

བདེ་ ོང་ ང་འ ག་གི་ལམ་ ེ།  བདག་ ས་དང་གཞན་ ས་ལ་སོགས་ལ་བ ེན་ནས་ ི་ ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ང་།  ནང་ཐིག་ལེ།  གསང་བ་འ ་བའི་ མ་ ོག་ལ་སོགས་ཡེ་ཤེས་ ི་ད ིལ་འཁོར་ ་བ ར་

ནས་ཐབས་ ི་ལམ་ ་བ བ་པའོ།  ། ས་པར་རང་རང་གི་ ད་བཞིན་ནོ།  །ཏིང་འཛན་ མ་པ་

ག་ནི།  ་ ད་ལས།  དོན་ ི་ཏིང་ངེ་འཛན་ ་འ ལ་ ག  ཡེ་ཤེས་ཏིང་ངེ་འཛན་ག མ་ ་

གནས་ག ངས་པ་ ར་ན།  ཞི་ ོ་ལ་དེ་བཞིན་ ན་ ང་ ་རེ་རེ་ ེ་ ག་གོ  །ཡང་ན་འ ོ་འ ་

ག་ ེ།  རིན་པོ་ཆེ་གཏེར་ ིམ་དང་།  ་ ་ ད་དང་།  གས་ ེའི་ གས་ ་དང་།  བ ད་ འིི་

ན་མེད་དང་།  གནམ་ གས་ ན་མ་དང་།  བ་ཐག་གཟེངས་བའི་འ ོ་འ འོ།  །ཞེས་ ་ ད་

ལས་ག ངས་སོ།  ། 
་བ་ནི།  འ ིན་ལས་ མ་བཞི་ ོར་ ོལ་གཉིས་པོ་ཡིས།  །བདག་དོན་གཞན་དོན་ ན་

མ་འཚགས་པར་ ེད།  །ཅེས་པ་འ ེལ་ལས།  ོད་པའི་འ ིན་ལས་ནི།  ཞི་ ས་དབང་ ག་

མངོན་ ོད་དང་བཞིས་བདག་དང་གཞན་དོན་ ོད་ཅིང་ ོར་བ་དང་ ོལ་བ་གཉིས་ ིས་ ང་།  

གཉིས་དོན་ ོགས་པར་མཛད་དོ།  །དེ་ཡང་ཐབས་ ི་ ོད་པ་ ད་པར་ཅན་ནོ།  །ཞེས་ག ངས་པ་

བཞིན་ནོ།  །ཚ་འདས་ གས་ ེས་བ ང་ནས་འ ས་ ་ ོར།  །ཞེས་པ།  གཞན་ཡང་ཚ་འདས་ ི་

མི་དེ་ ིབ་པ་ ང་ནས་འ ས་ ་ལ་ ོར་ཏེ།  གས་ ེ་ཆེན་པོས་གཞན་དོན་མཛད་པ་ ེ།  ནང་

འ ར་ མས་སོ།  །ཞེས་པ་ནི།  གསང་ གས་ནང་དང་གསང་འ ར་ མས་ཏེ་ཨ་ ག་དང་ཉི་

ཟེར་ཞགས་པ་ལ་སོགས་སོ།  ། 
ག་པ་ནི།  ཡི་གེ་འཁོར་ལོ་ཚགས་ཆེན་ས་ཡང་ནོན།  །ཞེས་པ་འ ེལ་ལས།  ཐོབ་པའི་

འ ས་ ་ནི་ ་ན་མེད་པའི་ས་ག མ་ ི་ཐ་མ།  ཡི་གེ་འཁོར་ལོ་ཚགས་ཆེན་ ི་ས་ཞེས་ ་ ེ།  

ད ིངས་ ི་ ་ འི་མཚན་ཡོངས་ ་ ོགས་པའི་ས་ཞེས་ ་བ་དེ་ནོན་པའོ།  །ཞེས་པ།  ཡི་གེ་ ་

མས་བོན་ ོ་བ ད་ ི་བཞི་ ོང་ལ་སོགས་ ི་འཁོར་ལོ་ ོར་བའི་ ེན་ ེད་པས་དེ་ ད་བ ོད་དེ་

མཛད་པ་འ ིན་ལས་ ིས་ ད་པར་ ་ ས་པའོ།  །ད ིངས་ ི་ ་ ་ནི་མ་པང་དང་ ན་ ང་ལ་

སོགས་ ི་མཚན་དཔེ་ཡོངས་ ་ ོགས་པ་ ེ།   ེན་ འི་ ད་པར་ ་ ས་པའོ།  ། 
བ ན་པ་ནི།  གས་ ེ་ལ་སོགས་ མ་པ་ ན་ ན་པར།  ཐེག་ཆེན་ ི་བ་ལས་ནི་ ད་

པར་བ ན་ ིས་འཕགས།  ཞེས་པ།  གས་ ེ་སེམས་དཔའ་ལ་སོགས་མཚན་ཉིད་ ི་ཐེག་པ་

དང་།  མ་པ་ ན་ ན་ལ་སོགས་ གས་ ི་བ་ལས་ ད་པར་བ ན་ ིས་འཕགས་ཏེ།  གང་ཞེ་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ན༑  ༑ ་བ་ ོད་པ་དབང་དམ་འ ིན་ལས་དང་།  ། བ་ཐབས་ད ིལ་འཁོར་འ ས་ ་ ལ་

མ ན་ ོར།  །གནས་ བས་ཐེག་པ་དེ་ལས་ ད་པར་ཆེ།  །ཞེས་པ་འ ེལ་ལས།  ཐེག་པ་འོག་མ་

ལས་ ད་འདོན་པ་ནི་བ ད་དེ།  ་བ་དང་།  ོད་པ་དང་།  དབང་དང་།  དམ་ཚག་དང་།  

འ ིན་ལས་དང་།  བ་ཐབས་དང་།  ད ིལ་འཁོར་དང་འ ས་ འོ།  །དེ་ལ་ ་བ་དང་།  ོད་ 
པ་དང་འ ས་ ་ནི་གོང་ ་བཤད་པ་ཉིད་དོ།  །དབང་ནི་ ི་ ས་ལ་བ ེན་པ་དང་།  ནང་བ ད་

ི་རོ་ལ་བ ེན་པ་དང་།  གསང་བ་མཚན་ ན་ ི་ མ་ལ་བ ེན་པ་ ེ།  དེ་ག མ་ གས་ ི་པ་ལ་

མེད་པའི་ ིར་རོ།  །དེ་ཡང་དེ་ག མ་འཛམ་པའོ།  །དམ་ཚག་ནི།  ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་དམ་

ས་ལ་ ོད་པ་ ི་བ་མེད་པའི་ ིར་རོ།  །འ ིན་ལས་ནི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་ད ིལ་འཁོར་ལ་

མཆོད་པ་འ ལ་བ་དང་།  ོར་བ་ ད་པར་ཅན་ ི་བ་ལ་མེད་པའི་ ིར་རོ།  །དེ་ཡང་ ོར་བ་ནི།  

ད ིངས་ཤེས་ད ེར་མེད་ ོགས་པ་ལ་སོགས་སོ།  ། ོལ་བ་ནི་ ང་པོ་ ་ ་ལ་བ ལ་བ་དང་།  

ག་ ་ཡེ་ཤེས་ ར་བ ལ་བ་ལ་སོགས་སོ།  ། བ་ཐབས་ནི།  ན་མོང་དང་མཆོག་ ང་འ ག་ ་

བ་པའི་ཐབས་ལམ་གཉིས་ ི་བ་ལ་མེད་པའི་ ིར་རོ།  །གང་ཞེ་ན་ ན་མོང་གི་ བ་ཐབས་ནི།  

གསད་གསོ་དང་།  དབབ་བཅད།  གནན་གཟིར།  ཆོ་འ ལ་གཏོར་བ ོག་དང་།  བ ད་ ི་ལ་

སོགས་ ི་བ་ལ་མེད་པའོ།  །ད ིལ་འཁོར་ ི་ནང་ ོད་བ ད་མ་ ངས་གནས་ ་དག་པ་ ི་བ་ལ་

མེད་པའི་ ིར་རོ།  །ག མ་པ་ནི།  བས་ད ་པའོ།  །གསང་ གས་ཟབ་མོའི་ ་ ོད་ལ་སོགས་

བ ན་ཏེ།  དངོས་བ ེད་ གས་ ེ་རོལ་བའི་ ་བ་ལ་སོགས་ ད་པར་ མ་པ་བ ན་བ ན་པའི་

ིར་རོ།  ། 
དེ་ ར་དངོས་བ ེད་ ི་ཐེག་པ་གཏན་ལ་དབབ་ནས་ཤིན་ ་དོན་ ན་ ི་ཐེག་པ་ལ་ག མ་ 

ེ༑  མདོར།  ས།  བ ་བའོ།  །དང་པོ་ནི།  ཤིན་ ་དོན་ ན་ ན་ ོགས་ཐེག་པ་ནི།  །ཞེས་པ།  

ད ིངས་ཤེས་གཉིས་མེད་ལ་སོགས་གནས་ གས་ཤིན་ ་གསལ་བའི་དགོངས་པ་འ ལ་མེད་ ི་

དོན་དང་ ན་པས་ན་ཤིན་ ་དོན་ ན་དང་།  ད ིངས་ནས་ཡེ་ཤེས་ ི་ད ིལ་འཁོར་ལ་སོགས་

སམ།  ཉི་ ་ཤར་བ་ ར་ ོགས་ ལ་ ་བ ོམ་པའམ།  མཚན་མ་ ན་མཚན་མེད་ ི་ད ིངས་ ་

ོགས་པར་འདོད་པས་ན་ ན་ ོགས་ཞེས་ འོ།  །ལ་བ ་ལས།  བ ེད་རིམ་ ོགས་པར་ ས་

འདེབས་ཤིང་།  །འ ལ་མེད་རོལ་བ་ཆེན་པོ་ །  །དོན་ ན་མངི་ག་ིངེས་ཚག་ཡིན།  །ག ངས་ས།ོ  ། 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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གཉིས་པ་ལ་བ ན་ ི་དང་པོ་ ་བ་ལ་གཉིས་ཏེ།  ད ིངས་ཤེས་ ན་ བ་དང་།  བདག་

ཉིད་ཡབ་ མ་ ས་བཅས་སོ།  །དང་པོ་ནི།  ་ནི་དག་པའི་ད ིངས་ཆེན་ནས།  །འ ས་ ་ཡེ་

ཤེས་ད ིལ་འཁོར་ཤར།  །ཡེ་ནས་ ན་ བ་འ ས་མ་ ས།  །ཞེས་པ་འ ེལ་ལས།  སེམས་ ི་བོན་

ཉིད་ཡེ་ནས་ ིབ་པ་མི་མངའ་བའི་ངང་ཅིར་ཡང་མ་ བ་པ་ལས།  ཅིར་ཡང་འ ང་བ་དེ་ནི།  ་

དག་པའི་ད ིངས་སོ།  །དེའི་ངང་ལས་ཡེ་ཤེས་རོལ་བའི་ ེ་མཆེད་རང་ ང་ ་ཤར་བ་ནི་འ ས་

་ཡེ་ཤེས་ད ིལ་འཁོར་རོ།  །དེ་ ར་ཡང་ ་སེམས་ཉིད་ ི་ད ིངས་དེ།  ཡེ་ནས་མ་ ེས་ཏེ་རང་

བཞིན་མི་དམིགས་པ་ལས།  འ ས་ ་ཅིར་ཡང་རོལ་བ་མ་འགགས་པའི་རོལ་བ་རང་ ང་ ེ།  

ད ིལ་འཁོར་དང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རང་ལ་ཡེ་ནས་གནས་པ་ལ་མ་གཏོགས་པ།  བ ེད་ཅིང་

ོལ་མི་དགོས་ཏེ།  དེ་དག་ ང་གདོད་ནས་འ ས་མ་ ས་ཏེ་ཡེ་ནས་ ན་ ིས་ བ་པའི་བདག་

ཉིད་ ་གནས་པའོ།  །དེ་ལ་དངོས་བ ེད་ ིས་ ོལ་བས།  དངོས་བ ེད་ ི་ཐེག་པ་དང་ ད་མེད་

པར་ཐལ།  ་ད ིངས་དང་འ ས་ ་ཡེ་ཤེས་ད ིལ་འཁོར་གཉིས།  དེ་བཞིན་ཉིད་དང་ ན་ ་

ང་གཉིས་ལ་ ད་པར་མེད་པའི་ ིར་ཏེ།  རིམ་པ་བཞིན།  ་ད ིངས་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་།  

འ ས་ ་ཡེ་ཤེས་ ན་ ་ ང་དང་ ད་པར་མེད་པའི་ ིར་ཏེ།  ོང་པ་ཉིད་དང་ ་ཚགས་ ང་

བའི་ ིར་རོ་ཞེ་ན།  ་དག་པའི་ད ིངས་དང་འ ས་ ་ཡེ་ཤེས་ ི་ད ིལ་འཁོར་གཉིས་ངོ་བོ་

གཅིག་པའི་ ིར་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་ ན་ ་ ང་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་པ་ཐལ།  དེས་ན་དེ་གཉིས་

ད་པར་མེད་པ་མི་འ ར་རོ།  ། ལ་བ བ་པ་ནི།  ད ིངས་དང་ཡེ་ཤེས་ ི་ད ིལ་འཁོར་གཉིས་

ནི་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ ལ་ ིས་ཐ་དད་ ང་བའི་ ིར་རོ།  །ཉི་མའི་ ིང་པོ་འོད་ཟེར་ ་ ང་བ་

བཞིན་ནོ།  །དེ་བཞིན་ཉིད་དང་ ན་ ་ ང་ནི་དངོས་པོ་ཐ་དད་གཅིག་ལས་གཅིག་ལོག་པ་ཡིན་

པའི་ ིར་ཏེ།  དེ་བཞིན་ཉིད་ ོང་པ་ཉིད་དེ་ ན་ ་ ང་མ་ཡིན།  ན་ ་ ང་མཚན་མ་ ་

ཚགས་པ་དེ་དེ་བཞིན་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ།  དཔེར་ན་རེ་བ་དང་ ིག་པ་ ་ འོ།  །གལ་ཏེ་

དངོས་པོ་ཐ་དད་མ་ཡིན་ཏེ་གཅིག་པ་ཡིན་ནོ།  །ཞེ་ན།  འོ་ན་ ོད་ ི་དེ་བ ེད་པའི་རིམ་པ་

ཉམས་ཏེ་ ོགས་རིམ་ ་ཐལ་ལོ།  །དེ་བཞིན་ཉིད་དང་ ན་ ་ ང་གཅིག་པའི་ ིར་རོ།  །བསལ་

བ་དངོས་བ ེད་ལ་སོང་ངོ་།  །གལ་ཏེ་ལམ་གཅིག་ཆར་བའི་དབང་ ་འདོད་དོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་རིམ་

ེས་པ་མེད་པར་ཐལ།  །དེ་བཞིན་དང་ ན་ ང་གཅིག་ཆར་པའི་ལམ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ།  །བསལ་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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བ་ཏིང་འཛན་རིམ་པ་བཞི་ ་ག མ་ ོ་ལ་སོགས་ལ་སོང་ངོ་།  །མ་ བ་ན།  གཅིག་ཆར་བའི་

དབང་ ་འདོད་སོགས་ཉམས་སོ།  །ཡང་ཤེས་པའི་ ེ་མཆེད་ ་ཚགས་གཅིག་ ་བདེན་པ་འདོད་

པའི་བ ལ་བ།  ་དང་འ ས་ ་ཁས་ ངས་པ་ ད་པར་མེད་པའི་ ིར།  ཤེས་པའི་ ེ་མཆེད་ ་

ཚགས་གཅིག་ ་བདེན་པར་འདོད་པ་དང་ ད་པར་མེད་པར་ཐལ་ཞེ་ན།  འོ་ན་ ོད་ ིས་ཉམས་

་ ོང་བའི་ཤེས་པ་ ད་ཅིག་ ་ ི་ལ་ ་འ ས་དངོས་ ་ ེ་བའམ།  ཡོད་པར་འདོད་པ་མ་ཡིན་

པར་ཐལ།  ད ིངས་དང་ཡེ་ཤེས་དེ་ ར་མི་འདོད་པའི་ ིར་རོ།  ། བ་པ་ ་འ ས་ ད་མེད་ལ་

སོགས་ལ་སངོ་ངོ་།  །བསལ་བ་ཁས་ ངས་སོ།  ། གས་ ི་ ལ་ནི།  ངའི་སེམས་ཉིད་ ི་ད ིངས་ 
དེ་ ན་འ ང་བའི་ ངས་ ་ ར་བའི་ ིར་རོ།  ། ་ཞེས་ཐ་ ད་བཏགས་པ་ཡིན་ལ།  སེམས་ཉིད་

ི་ བས་སམ་རོལ་བ་ འི་ད ིལ་འཁོར་ཡེ་ཤེས་ ི་ ེ་མཆེད་ ་ཚགས་ ་རང་ཤར་བའི་ ིར།   
འ ས་ ་ཞེས་ཐ་ ད་བཏགས་པ་ཙམ་ ིས་ ་འ ས་དངོས་ ་མི་འདོད་དོ།  །འོ་ན་

ད ིངས་དང་ཡེ་ཤེས་དེ་ལ་ ་འ ས་ ི་ཐ་ ད་འ ག་གམ་ཞེ་ན།  ཐ་ ད་ཙམ་མི་འགལ་བར་

འ ག་ ེ།  ན་ ི་གཞིར་འ ག་པའི་ རི་ད ིངས་ལ་ཐ་ ད་ ་ ་ཞེས་ འོ།  །དེ་ལས་ ང་བའི་

ིར་ཡེ་ཤེས་ལ་ཐ་ ད་ ་འ ས་ ་ཞེས་ འོ།  །ག ང་ ང་སེམས་དཔའ་བ་ན་རེ།  དག་པའི་

ད ིངས་དེ་དོན་དམ་ཡིན་ཏེ།  ོང་པ་ཉིད་ ིབ་པ་མེད་པ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ།  །ཡེ་ཤེས་ ི་ད ིལ་

འཁོར་དེ་ ན་ ོབ་ཡིན་ཏེ།  མཚན་མ་དང་བཅས་པའི་ ིར་རོ།  །དེ་ ར་ད ིངས་ཤེས་དང་།  

དོན་དམ་ ན་ ོབ་གཉིས་ལ་ ད་པར་མེད་པའི་ ིར་རོ།  །ག ང་ ང་སེམས་དཔའ་དང་ ད་

པར་མེད་པར་ཐལ་ཞེ་ན།  མ་ཡིན་ཏེ།  ོད་ ི་ ན་ ོབ་མཚན་ཉིད་བཞི་དང་ ན་པ་དང་།  

དོན་དམ་ ོས་པ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་བ་དེ་གཉིས་གཅིག་ལས་གཅིག་ ང་ཞིང་།  ངོ་བོ་གཉིས་

མེད་ ་ཁས་ལེན་མི་ ས་ཏེ་ངེད་ ི་ད ིངས་དེ་ ར་ཁས་ལེན་ ས་པའི་ ིར་རོ།  ། བ་པ་ ད་

པར་མེད་སོགས་སོ།  །གལ་ཏེ་གཉིས་མེད་ ་ཁས་ལེན་ནོ་ཞེ་ན།  དེ་གཉིས་གཅིག་པར་ཐལ་

ལོ༑  ༑འདོད་ན་ ན་ ོབ་ ོགས་པས་དོན་ ོགས་པས་ བ་པར་ཐལ་ཏེ།  དེ་གཉིས་གཅིག་པའི་

ིར་རོ།  །འདོད་ན་སོ་ ེ་དེར་འ ར་རོ།  །ཡང་སངས་ ས་ ིས་ན་ ན་ ོབ་དངོས་ ་ཡོད་པར་

ཐལ་ལོ།  །དེའི་གཅིག་ལས་གཅིག་ ང་ཞིང་།  ངོ་བོ་གཉིས་མེད་པའི་ ལ་ནི།  ད ིངས་དང་ཡེ་

ཤེས་གཉིས།  དངོས་པོ་ ས་ ་ བ་པ་གཅིག་ལས་གཅིག་ལོག་པ་མ་ཡིན་ཞིང་།  །ངོ་བོ་གཅིག་པ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ཉིད་ཡིན་ཏེ་ད ིངས་ཡེ་ཤེས་ ་ ང་།  ཡེ་ཤེས་ད ིངས་ ་གནས་པའི་ ིར་རོ།  །ཞེས་སོགས་ 
ིས་བ ག་གོ  །གཉིས་པ་ནི།  བདག་ཉིད་ཡབ་ མ་ ས་བཅས་ ོགས།  །ཞེས་པ་འ ེལ་ལས།  

ང་ ིད་ཐམས་ཅད་ཡེ་ནས་མ་བཀག་པར་བ ལ་པ་ནི།  ཡབ་ ང་བ་ཆེན་པོའོ།  །དེ་ཙམ་ཉིད་

ི་ ས་ན་རང་རང་གི་ས་ན་ ོང་པ་ཉིད་ ་འ ག་པ་ནི།  མ་ད ིངས་ ག་ཆེན་མོ།  དེ་ ར་

ང་ ོང་ངོས་རེ་ ་ཆད་པ་མེད་དེ་ད ེར་མེད་ ་འ ག་པ་ནི།  ས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཡིན་

ག ངས་སོ།  ། 
གཉིས་པ་ནི།  དམ་ཚག་ ལ་ལ་ ོར་བ་དང་།  །དེ་ལ་ ིང་ ེ་འ ང་གཉིས་མེད།  །བོན་

ཉིད་ཐ་མི་དད་པར་བ ང་།  །ཞེས་པ་འ ེལ་ལས།  དམ་ཚག་ནི་བཞི་བ ང་ ེ།  ལ་ལ་ ོར་བ་

དང་།  ིང་ ེ་འ ང་བ་དང་།  གས་ ེའི་ ལ་དང་།  བོན་ཉིད་ཐ་མི་དད་པར་བ ང་ ེ།  དང་

པོ་ནི།  ལ་ ི་དངོས་པོ་ འི་ཐེག་པ་ག ང་ ང་སེམས་དཔའ་ ར་མི་ ང་བའོ།  །གཉིས་པ་ནི།  

ིང་ ེ་ ོགས་རིས་མེད་པས་ག ལ་ ་མཐར་ ིན་པའོ།  །ག མ་པ་ནི།  ས་ལ་གནས་པའི་ག ང་

ང་སེམས་དཔའ་ནས།  རབ་ ་ད ལ་བའི་ཁམས་ཡན་ཆད་གང་འོས་པ་དེའོ།  །བཞི་བ་ནི།  

ཉིད་ ི་དགོངས་པ་ཇི་བཞིན་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་འ ེད་པ་མེད་པར་ ོར་བའོ།  །དེ་ཡང་བར་པ་

གཉིས་ ོགས་གཅིག་ ་བ ད་པར་རིགས་སོ།  ། 
ག མ་པ་ནི།  ད ིལ་འཁོར་ ག་ ་མ་ ས་ ན།  ། ་ ེན་མ་ཡིན་ ོགས་ ལ་བ ོམ།  ། 

ཞེས་པ་འ ེལ་ལས།  ་བའི་དོན་ ོགས་པ་དེ་ཉིད་ ིས་ ེས་ ་དེའི་ངང་ལ་འཇོག་པའོ།  ། འི་

ད ིལ་འཁོར་དང་ ག་ ་ཆེན་པོ་གང་ ོམ་ཡང་ ་དང་ ེན་ ིས་མི་བ ེད་དེ།  ནམ་མཁའ་

ངས་པའི་ད ིངས་ནས་ཉི་ ་ཤར་བ་ ར།   ོགས་ ལ་རང་འ ང་ ་བ ོམ་པའོ།  ། 
བཞི་བ་ནི།  འབད་ ོལ་དག་གིས་བ བ་མི་དགོས།  །ཡིན་ལ་ཡིན་པར་ངོ་ཤེས་ན།  །མཚ་

ལ་གཟིངས་འ ོས་ ལ་ཉིད་བ བ།  །ཅེས་པ་འ ེལ་ལས།  བ་ཐབས་ནི།  འབད་ ོལ་ ་ ེན་

ན་ མ་འཚགས་པས་འ ས་ ་ཐོབ་པ་ ར་བ བ་མི་དགོས་ཏེ།  ཡེ་ནས་ཡིན་པ་ལ་ཡིན་པར་

ངོ་ཤེས་པ་ཙམ་ ིས་ ་མཚ་ཆེན་པོ་ལ་གཟིངས་བ ོད་པ་བཞིན་ ་ གས་ ིས་འ ོ་བའོ།  །ཞེས་

ག ངས་སོ།  ། 
་བ་ནི།  ོད་པ་ ་ ེད་ ་ཚགས་ ན།  །གང་ཡང་མ་འགགས་ ག་པར་ ོད།  །ཅེས་པ་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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འ ེལ་ལས།  ོད་པའི་འ ིན་ལས་ནི།  དོན་དེ་ལ་གནས་པའི་ ས་ན།  ེད་ ོད་གང་ཡང་མི་

བཀག་ ེ།  ཅི་ལ་ཡང་ཉམ་ང་བ་མེད་པར་ ག་པར་ ོད་པའོ།  །ག ངས་སོ། ། 
ག་པ་ནི།  འ ས་ ་ཐོབ་པའི་རང་བཞིན་ནི།  །ཡེ་ཤེས་ ་མེད་ས་ཆེན་ནོན།  །ཞེས་པ་

འ ེལ་ལས།  བ་པའི་འ ས་ ་ནི།  ་ན་མེད་པའི་ས་ག མ་ཡོད་པ་ལ།  ས་གཉིས་པ་ཡེ་ཤེས་

་མེད་ས་ཞེས་ ་བ་དེ་ནོན་པའོ།  །ཞེས་པ།  མ ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ ་ན་མེད་པ་གོང་མར་ ར་པ་

མས་ ི་ ེན་ ེད་པའི་ ོ་ནས་ཡེ་ཤེས་ ་མེད་ས་ཞེས་ ་ ེ།  ོགས་པའི་ ད་པར་ ་ ས་

པའོ།  །བསོད་ནམས་དང་།  ཡེ་ཤེས་དང་།  ཚགས་གཉིས་ད ེར་མེད་ ི་ ོ་ནས་རིམ་པ་བཞིན་ ེ་

བའི་ ་ན་མེད་པའི་ས་ག མ་འཆད་པ་ནི་འོག་ ་གསལ་ལོ།  ། 
བ ན་པ་ནི།  འོག་མ་དེ་ལས་ ད་པར་འཕགས་པའི་ ལ།  ། ་ ོད་ བ་པའི་ ལ་ ིས་

ད་པར་འཕགས།  །འབད་ ོལ་ ་ ེན་འཚགས་ལ་རག་མ་ལས།  ། ་མཚ་ཆེན་པོའི་ ་བཞིན་

གས་ ིས་འ ོ།  ། ོལ་མེད་ ན་ བ་ཡེ་ཤེས་ད ིངས་དང་ ན།  །ཞེས་པ་འ ེལ་ལས།  འོག་མ་

ལས་ ད་པར་ མ་པ་ ་ཡོད་དེ།  གང་ཞེ་ན།  ་བ་དང་།  དམ་ཚག་དང་།  ོམ་པ་དང་།  ོད་

པ་དང་།  འ ས་ འོ།  །དང་པོ་ནི།  དངོས་བ ེད་པ་ན་རེ།  ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་ ་མེད་

པའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཞེས་ ་ ེ།  རང་རིག་ ང་ བ་ ི་སེམས་དང་དེའི་ ལ་མ་འགག་པའོ།  ། 
་བ་དེ་ཡང་མཐོང་ལམ་ ེས་ཙམ་ན།  དེ་ ར་ ོགས་པ་ཡིན་ ད་དོ།  །དེས་བ ལ་བ།  ོད་

ིས་ཡབ་ ང་བ་ཆེན་པོ་དང་།  ངའི་ཐབས་ལ་ ད་མི་འ ག  མ་ད ིངས་ ག་ཆེན་མོ་དང་།  

ངའི་ཤེས་རབ་ལ་ ད་མི་འ ག  ས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང་།  ངའི་གཉིས་མེད་ལ་ ད་མི་འ ག་

པའི་ ིར་རོ།  །དངོས་བ ེད་དང་ ད་མེད་པར་ཐལ་ཞེ་ན།  ད་མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ།  མཐས་རེག་

པ་དང་མ་རེག་པའི་ ད་པར་ལ་སོགས་ཡོད་པའི་ ིར་རོ།  །ཅི་ ར་ཞེ་ན།  ོད་ ི་ཤེས་རབ་དེ་

ོང་པའི་མཐས་རེག་ ་ཐལ།  ཤེས་རབ་རང་རིག་གི་སེམས་དེ་ ོང་པར་འདོད་པའི་ ིར་རོ།  ། 
ཐབས་དེ་ ང་བ་ ་ཆད་ ི་མཐས་རེག་ ་ཐལ།  ཐབས་དེའི་ ལ་དེ་དངོས་ ང་ ་འདོད་པའི་

ིར་རོ།  །གཉིས་མེད་དེ་ཉི་ཚ་བའི་མཐས་རེག་ ་ཐལ།  ཐབས་ཤེས་གཉིས་ ང་ ོང་གི་མཐས་

རེག་ཡནི་པའི་ ིར་རོ།  །ངའི་ མ་དག་པའི་ད ིངས་ ག་དེ་ ོང་པའི་རང་བཞིན་ ་འ ག་ ང་

ོང་པའི་མཐས་མ་རེག་ ེ།  ་ཚགས་ ་ ང་བའི་ ིར་རོ།  །ཡབ་ ང་བ་ཆེན་པོ་དེ་ ང་བའི་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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རང་བཞིན་ ་འ ག་ ང་ ང་བའི་མཐས་མ་རེག་ ེ།  རང་ས་ན་ ོང་པའི་ ིར་རོ།  ། ས་བདེ་

བ་ཆེན་པོ་དེ།  ང་ ོང་ཉི་ཚ་བའི་མཐས་མ་རེག་ ེ།  ཡབ་ མ་གཉིས་ ང་ ོང་གི་མཐས་མ་

རེག་པའི་ ིར་རོ།  །དེ་ནི་རང་རང་གི་འདོད་ ལ་ ིས་རང་རང་གི་ ་བ་དཔག་པའོ།  །ཡང་ ོད་

ི་ ་བ་དེ་ ོལ་བ་དང་བཅས་པར་ཐལ།  མཐོང་ལམ་ ེས་ན་ཡོད་ལ།  མ་ ེས་ན་མེད་པའི་ ིར་

རོ༑  ༑ངའི་ ་བ་དེ་ ོལ་བ་དང་ ལ་བ་ཡིན་ཏེ།  ཡེ་ ི་མོ་ནས་ཡོད་པའི་ ིར་རོ།  །དེས་ན་ ོལ་

བ་དང་བཅས་མ་བཅས་ལ་སོགས་ ིས་ ད་པར་ཡོད་དོ།  །དེ་དག་ནི་གཞི་ལ་ ོད་པ་མ་ཡིན་

ཞིང་།  རང་རང་གི་འདོད་པ་ལ་བ ག་པའོ།  །དམ་ཚག་ ད་པར་འཕགས་པ་ནི།  འོག་མ་བས་

་བ་དང་ཡན་ལག་གི་དམ་ཚག་ལས་བ ང་མི་ ས་ཏེ།  འདིས་ ད་པར་ ི་དམ་ཚག་བཞི་

བ ང་ ས་པའི་ ིར་རོ།  ། ོམ་པ་ ད་པར་འཕགས་པ་ནི།  འོག་མ་བས་ ས་ ི་ ང་ ་ ར་

རིམ་པར་བ ོམ་ནས།  ་ ེན་ལས་འ ས་ ་ ང་བའི་ ་གཅགི་ ོམ་པའི་ ིར་དམན་ཏེ།  འདསི་ 
ནི་འབད་ ོལ་ ིས་མི་ བ་རིམ་པས་མི་བ ོམ་ཏེ།  ོགས་པའམ་ང་ོཤེས་པ་ཙམ་ ིས་ ་མཚའི་

་བཞིན་ གས་ ིས་འ ོ་བའོ།  ། ་ཡང་ ་ ེན་དང་ ོལ་བས་མི་བ བ་ ེ།  ད ིངས་ནས་ཉི་ ་

ཤར་བ་བཞིན་གསལ་བའི་ ིར་རོ།  ། ོད་པ་ ད་པར་འཕགས་པ་ནི།  འོག་མ་ལ་འ ིན་ལས་བཞི་

དང་ ོར་ ོལ་དང་འ ར་ ོང་ཙམ་ལས་མེད་དེ།  འདིས་ནི་ ེད་ ོད་གང་ཡང་མ་བཀག་པར་

ག་པར་ ོད་པའོ།  །འ ས་ ་ ད་པར་འཕགས་པ་ནི།  འོག་མ་བས།  ་ན་མེད་པའི་ས་ག མ་

ི་ཐ་མ་ཡི་གེ་འཁོར་ལོ་ལས་མི་ནོན་ཏེ།  འདིས་བར་པ་ཡེ་ཤེས་ ་ན་མེད་པའི་ས་ནོན་པའོ།  ། 
ཞེས་སོགས་ ས་པར་གཞན་ ་གསལ་ལོ།  །ག མ་པ་བ ་བ་ནི།  བས་བ ་པའོ།  ། གས་

འ ང་ག ག་མའི་ལམ་བ ན་ཏེ།  ཤིན་ ་དོན་ ན་ ི་ ་ ོད་ལ་སོགས་ ད་པར་བ ན་བ ན་

པའི་ ིར་རོ།   །   
དེ་ ར་ཤིན་ ་དོན་ ན་ ན་ ོབ་ ི་ཐེག་པ་བ ན་ནས་ ོགས་ཆེན་ ་མེད་ ི་ཐེག་པ་

བ ན་པ་ལ་ག མ་ ེ།  མདོར།  ས།  བ ་བའོ།  །དང་པོ་ནི།  ཡེ་ནས་ ོགས་ཆེན་ཡང་ ེ་ ་

མེད་ཐེག་པ་ནི།  ཞེས་པ།  འཁོར་འདས་ལ་སོགས་ཡེ་ནས་བོན་ ར་ ོགས་པར་ ོགས་པས།  ་

བ་དང་བ ོམ་པ་སོགས་ནི།  གཞན་ལས་ ད་པར་འཕགས་པས་ན་ཆེན་པོ།  མཆོག་ ་ ར་པས་

ན་ཡང་ ེ།  གོང་ན་མེད་པས་ན་ ་མེད།  དེ་ལ་ ོད་ཅིང་བ ོམ་པ་ནི།  གོང་སར་ ིན་ཞིང་ ་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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མེད་ཐོབ་པར་ ེད་པས་ན་ཐེག་པ་ཞེས་ འོ།   །དེ་ཉིད་ ད་པར་ མ་པ་བ ན་ ིས་བ ན་པའོ།  ། 
གཉིས་པ་ལ་ག མ།  མ་ད ེ།  བ ས་དོན།  དོགས་བསལ་ལོ།  །དང་པོ་ལ་བ ན་ ི།  

དང་པོ་ ོགས་པའི་ ་བ་ནི།  །གཞི་ཉིད་ཀ་དག་ཆེན་པོ་ལ།  ། ན་ བ་ངང་ ན་གཏན་ཚགས་

ིས།  །རང་བཞིན་རོལ་བ་ངོ་བོ་ཉིད།  །ཀ་དག་ ན་ བ་དངོས་མི་བདེན།  ཐ་ ད་དེར་བཏགས་

མི་འགལ་ཙམ།  །ཇི་བཞིན་ཉིད་ ི་ ེ་མཆེད་ །  །ཞེས་པ་འ ེལ་ལས།  དེ་ལ་ཀ་དག་ ན་ བ་ནི་

གཞི་ཡིན་པ་ཙམ་ ་མི་འགལ་ཏེ།  བ་མཐའ་དངོས་ ་འདོད་ན་ནི་དེ་མི་བདེན་པའོ།  ། བ་

མཐར་ཡང་ཐ་ ད་ ་བཏགས་པ་ཙམ་ ་མི་འགེགས་ཏེ།  དངོས་ ་བདེན་པར་འདོན་ན་ནི།  དེ་

ནི་འ ལ་བས་འགེགས་སོ།  །ག ངས་སོ།  །དེ་ཡང་གཞི་ཉིད་ ི་རང་བཞིན་ཀ་དག་ཅེས་བ ོད་དེ།  

སེམས་ ི་ ི་མ་ ང་ ་ ང་བའི་ ིར་རོ།  ། འི་ ོག་མ་དང་།  གསེར་ ི་གཡའ་དང་།  ནམ་

མཁའི་ ིན་བཞིན་ནོ།  །ཀ་དག་མིན་ན་ ི་མ་ ང་ ་མི་ ང་ ེ།  དཔེར་ན་སོལ་བའི་ནག་པོ་

བཞིན་ནོ།  །གཞིའི་རོལ་བ་འགག་མདེ་ཡིན་ཏེ།  གཞི་ལས་འཁོར་བ་འགག་མེད་ ་ཤར་ཞིང་བོན་

་ ལ་མེད་ ་གནས་པའི་ ིར་རོ།  །མར་མེའི་འོད་དང་ཉི་མའི་ཟེར་དང་ནོར་ འི་ཡོན་ཏན་

བཞིན་ནོ།  །གལ་ཏེ་གཞི་ལ་བོན་ ་ ན་ བ་མ་ཡིན་ན།  སེམས་ཅན་ ིས་བོན་ ་བ བ་ ང་མི་

འ བ་ ེ།  ་དང་ ེ་མ་ལས་མར་མི་འ ང་བ་བཞིན་ནོ།  ། ་དང་ཡེ་ཤེས་ལ་སོགས་དེས་འ ེའོ།  

གལ་ཏེ་བོན་ ་གསར་ བ་ལ་སོགས་ཡིན་ན།  དེ་ཉིད་མི་ ག་པ་དང་འ ས་ ས་ལ་སོགས་ ་

འ ར་རོ།  །གལ་ཏེ་དངོས་ ་བདེན་པར་ བ་ན།  རིགས་པས་མི་གནོད་ཅིང་ ག་དངོས་ ་ལ་

སོགས་ ་འ ར་རོ།  །ལ་ལས་ནི་འཁོར་བ་ ་མེད་ ་ཐལ།  གཞི་ཀ་དག་ ་བདེན་པའི་ ིར།  

ལས་འ ས་ ད་མེད་ ་ཐལ།  གཞི་ ན་ བ་ ་བདེན་པའི་ ིར་རོ།  །ཞེས་སོགས་ག ངས་པ་ནི་

བ ག་ འོ།  ། ་བའི་ ད་ལས་ནི།  ཅི་ཡང་མ་ཡིན་ཅིར་ཡང་གསལ།  །ཞེས་ག ངས་སོ།  །གབ་ 
པ་ལས།  མ་ ོག་མི་མངའ་ཅིར་ཡང་གསལ།  །ཞེས་དང་།  ན་ ད་ལས།  འོད་གསལ་ ོང་ 
པ་བཅོས་བ ད་མེད།  །ལ་སོགས་ག ངས་སོ།  །ཞེས་སོགས་ ི་ ང་དོན་རིག་པར་ འོ།  །གཞན་

ཡང་གཞི་ཇི་བཞིན་ཉིད་ ི་ ེ་མཆེད་དེ།  ཡེ་ནས་ ན་ ིས་ བ་པ་ཡིན་ཏེ།  འཁོར་འདས་གཉིས་

་མ་ ེས་པའི་ ོན་རོལ་ ་ཡོད་པའི་ ིར།  སངས་ ས་ མ་པོས་མ་མཛད་དེ།  ཆེ་བའི་ཡོན་ 
ཏན་མ་ཤར་བའི་གོང་ན་ཡོད་པའི་ ིར་རོ།  །སེམས་ཅན་ ིན་པོས་མ་བཅོས་ཏེ།  འ ལ་བའི་ 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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བག་ཆགས་མ་ ང་བའི་གོང་ ་ཡོད་པའི་ ིར་རོ།  །འ ང་བ་ ་ལ་རག་མ་ལས་པ་ཡིན་ཏེ།  ་

དང་ ེན་ ིས་མ་བ ེད་པའི་ ིར་རོ།  །དེ་དག་ལ་སོགས་ ི་ ིར་ན།  ཀ་ནས་དག་ཅིང་ ན་ ིས་

བ་པར་བ ོད་དོ།  །འ ས་མ་ ས་ ི་ནམ་མཁའ་བཞིན།  གསལ་ ོང་ད ེར་མེད་ ི་ངོ་བོ་ ་

གནས་པའོ།  །དེ་ནི་ངོ་བོའི་ངོས་བ ང་ ལ་ ར་ཙམ་བ ོད་པའོ།  ། མ་ད ེ་ལ་ཡེ་ ི་བཤད་

བ ད་ནས།  གཞི་ ན་ བ་དང་ཡོད་ངེས་པ།  ངེས་པ་དོན་ ི་དངོས་གཞི་བ།  ཅིར་ཡང་ཁས་

ལེན་ ་བ བ་པ་དང་།  ཅིར་ཡང་བ ར་ ་བ བ་པ་དང་།  ་ཚགས་ ་འདོད་པ་དང་།  ཀ་

དག་ལ་སོགས་བ ན་ ་ཡང་བཤད་དོ།  །ལ་ལ་ནས་ཀ་དག་དང་།  ན་ བ་དང་།  ང་མ་

བ ན་དང་ག མ་ ་ཡང་བཤད།  ལ་ལ་ནས་ངང་དང་རང་བཞིན་བདག་ཉིད་ག མ་ ་ཡང་

བཤད།  ལ་ལ་ནས་ཀ་དག་དང་ ན་ བ་གཉིས་ ་ཡང་བ ས་ཏེ་བཤད།  ལ་ལ་ནས་ ང་ བ་

སེམས་ ་བ ས་ཏེ་བཤད།  ལ་ལ་ནས་ ན་གཞི་རིག་པ་གཉིས་ ་ཡང་བཤད་དོ།  །གཞན་ཡང་ 
མ་ ་ ལ་ག མ་ད ིངས་དང་ཡེ་ཤེས་མཁའ་ ོང་ད ིངས་ག མ་ལ་སོགས་ ་མར་བཤད་ ང་

དོན་ ་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་མའོ།  ། 
ག ང་འདིར་ནི་ མ་པ་ག མ་ ་ག ང་ ེ།  ཀ་དག་དང་།  ན་ བ་དང་ཇི་བཞིན་ཉིད་

ི་ ེ་མཆེད་དོ།  །དང་པོ་ཀ་དག་གི་ གས་བ ོད་པ་ནི།  ཀ་དག་པའི་ གས་ ིས་འཁོར་བ་དང་

་ངན་ལས་འདས་པའི་བོན་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་རང་གསལ་བར་འདོད་དེ།  ཡེ་ཤེས་འོད་གསལ་

བའི་ ིང་པོ་དེ་ལས་མ་གཏོགས་པ་ནི་གང་ཡང་མེད་དོ།  །དེ་ཡང་གཞི་དངོས་པོ་གཤིས་ ི་གནས་

ཐབས་དེ་ལ་མ་རིག་པས་ ་ ངས་པའི་ ན་པའི་ ེ་མཆེད་འ ལ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་གཏན་ 
ནས་མེད་པར་འདོད་དེ།  དཔེར་ན་རིན་པོ་ཆེའི་ ིང་ན་ ོ་བ་བཙལ་ ིས་མི་ ེད་པའམ།  ་བའི་

ད ིལ་ན་ ན་པ་ངང་གིས་མེད་པའམ།  ཉི་མའི་ ིང་པོ་ལ་བསེར་ ་རང་བཞིན་ ིས་མེད་པ་ ་

འོ།  །དེ་ ར་ཐམས་ཅད་རང་རིག་གི་ཡེ་ཤེས་རང་གསལ་བ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་བོན་ནི་འགའ་ 
ཙམ་ཡང་མེད་པར་འདོད་པའོ།  །འོ་ན་ད་ འི་འ ལ་བ་འདི་གང་ལས་ ང་ ས་པས།  འདི་མ་

རིག་པ་ལས་ ང་དེ་དེའི་ ོན་མ་ལས་ ང་ ེ།  ག་མེད་ ་ ེལ་ལོ།  །དེ་གཉིས་ཐ་དད་གཅིག་

ལས་གཅིག་ལོག་པར་འདོད་དེ།  དེ་ལ་ ོན་བ ོད་པའི་ཚད་མ་ནི།  འ ོ་ལ་སེམས་ ད་གཉིས་

འཆང་ ་ཐལ།  མ་རིག་པ་དང་ཡེ་ཤེས་གཅིག་ལས་གཅིག་ལོག་པ་གཉིས་ཡོད་པའི་ ིར་རོ།  ། 



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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འདོད་ན་གཏན་ནས་ ོལ་བར་མི་འ ར་ཏེ།  དེའི་ ིར་རོ།  །དེས་ན་འབད་པ་དོན་མེད་ ་ཐལ་

ལོ༑  ༑ བ་པ་མེད་ན་རི་བོང་ ་ལ་སོགས་མགོ་མ ངས་བ ེའོ།  །དེ་ཡང་སེམས་ཅན་ ི་ ད་ ི་

ད་ འི་འ ལ་བ་དང་མ་རིག་པ་དང་ཡེ་ཤེས་ལ་སོགས་ ་ ར་རོ།  །གཞན་ཡང་འ ལ་བ་གཞི་

ལ་མ་ བ་པར་ཐལ།  གཞི་ཡེ་ཤེས་ཟང་ཐལ་ཁོ་ན་ལ།  མ་རིག་པས་ ་ ངས་པའི་འ ལ་བ་འདི་

གཞི་ལ་གཏན་མེད་པའི་ ིར་རོ།  །རི་བོང་གི་ ་བཞིན་ནོ།  ། ས་པ་ནི་འ ེལ་ལ་སོགས་བཞིན་

ནོ༑  ༑འོན་ ང་ཀ་དག་པས།  འི་རང་བཞིན་ས་དང་ ོག་མས་གོས་ན་དེ་དང་འ ལ་ཡང་མི་

ང་ལ།  དེས་མ་གོས་པས་ན་འ ལ་ ་ ང་བ་བཞིན།  གཞི་ ི་མས་ཡེ་ནས་མ་གོས་པ་ན།  ི་ 
མ་འ ལ་ ་ ང་ཞིང་སེམས་ཅན་ ི་བོན་ ་ཐོབ་པར་འདོད་པ་ཡང་རིག་པར་ འོ།  ། ོག་

ོགས་ཀ་དག་མ་ཡིན་ན་ ི་མ་སེམས་ ི་རང་བཞིན་ ་འ ར་བ་དང་།  ངས་མི་ ང་བ་སོལ་

བའི་ནག་པོ་བཞིན་ནོ།  །ལ་སོགས་ ིས་ལན་གདབ་པའི་དོན་ཡང་ཐ་ ད་ ་རིག་པར་ འོ།  ཡང་

གསང་ གས་ནང་པ་མ་ཡིན་པར་འ ར་ཏེ།  ཉོན་མོངས་པ་ ངས་པའི་ ིར་རོ།  །ཞེས་སོགས་  

ཁོང་ ་ ད་པར་ འོ།  །དེ་ཡང་ཀ་དག་གི་རང་བཞིན་ཙམ་ ་འདོད་པའོ།  །ཀ་དག་གི་ངོ་བོར་  

འདོད་ན་ ོན་ཅན་ནོ།   །ལ་ལས་བཞེད་དོ།   ། ན་ བ་ ི་འདོད་པ་ནི།  ། 
བོན་ཉིད་རིག་པ་ ང་ བ་ ི་སེམས་ལ་འཁོར་བ་དང་ ་ངན་ལས་འདས་པའི་བོན་ཐམས་ 

ཅད་འདི་ཁོ་ན་ ར་ ན་ ིས་ བ་པར་འདོད་པའོ།  །དེ་ལ་ག ང་ གས་གཉིས་ཏེ་བོན་ཉིད་

ན་ བ་དང་།  བོན་ཅན་ ན་ བ་བོ།  །དེ་གཉིས་ ི་གོ་བ་ནི།  བོན་ཉིད་པ་ན་རེ།  བོན་ཉིད་

གཉིས་མེད་རང་རིག་གི་ ིང་པོ་དེ་ལ་འཁོར་འདས་ ི་བོན་ཐམས་ཅད་མ་བཙལ་ ན་ ིས་ བ་

པའོ།  །དེ་ལ་ཡང་ ོན་ཅན་ ོན་མེད་དང་ཁོ་ན་ ོན་ཅན་ ོན་མེད་ ་འདོད་དེ།  བོན་ཉིད་འདི་

་ཡང་ཡིན་ལ་སོགས་ ོན་མེད་དོ།  ། ་འདི་བོན་ཉིད་ཡང་ཡིན་ལ་སོགས་པ་ ོན་ཅན་ནོ།  །བོན་

ཉིད་ཁོ་ན་ ་ ོན་མེད།  ་ཁོ་ན་བོན་ཉིད་ ོན་ཅན་ནོ།  །དེ་ ར་འདོད་དོ།  །བོན་ཅན་ ན་ བ་

ནི༑  བོན་ཉིད་ལ་རིལ་ ན་ ིས་ བ་པ་ཧ་ཅང་ཡང་ཆེས་པ་ལ།  དེའི་ཐོག་ ་བོན་ཅན་ ོ་ ་ ་

གཅིག་ལ་ཡང་རིལ་ ན་ ིས་ བ་པར་འདོད་དེ།  དེ་བས་ཁམ་ཆེའོ།  །ཞེས་པ།  དེ་ཡང་ ོགས་ 
མ་ ོགས་ ི་ ད་པར་ ིས་འཁོར་འདས་དང་དབང་པོའི་ ོན་ཡོན་ ིས་ ན་ ང་ལ་སོགས་དང་། 
དབང་འ ོར་ཅན་ ིས་གང་ ར་ བ་པས་འ བ་བཞིན་འདོད་པའི་ ལ།  བོན་ཉིད་དང་བོན་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ཅན་ ན་ བ་ལ་ ར་བ་མཐོང་ངོ་།  །དེ་ ན་འ ིན་པ་ནི།  བོན་ཅན་དང་བོན་ཉིད་གཉིས་

གཅིག་གམ་ཐ་དད།  གཅིག་ན།  བོན་ཅན་འ ས་ ས་ཡིན་པ་བཞིན་ ་བོན་ཉིད་ ང་འ ས་

ས་ ་ཐལ།  ཐ་དད་ན་ ན་ བ་མ་ཡིན་པར་འ ར་རོ།  ། བ་པ་མེད་ན་ ་ཡང་ཤིང་ལ་ བ་

པར་མ ངས་པ་བ ེའོ།  །དེ་ནི་བོན་ཉིད་པའི་ལན་ནོ།  །བོན་ཅན་པའི་ ན་འ ིན་ནི།  བོན་ 
ཅན་ཀ་བ་ ་ ་དེ་ བ་བམ་མ་ བ།  དང་པོ་ ར་ན་དེ་བོན་ཉིད་ ན་ ིས་ བ་པ་མ་ཡིན་པར་

འ ར་ཏེ།  བོན་ཅན་ ན་བ གས་ ་ བ་པའི་ ིར་རོ།  །གཉིས་པ་ ར་ན།  རིལ་ ན་ ིས་ བ་

པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  བོན་ཅན་རང་མ་ བ་པའི་ ིར་རོ།  །རི་བོང་ ་བཞིན་ནོ།  །དེ་གཉིས་ལ་

ན་འ ིན་པའི་ ལ་ལ།  མ་འ ེས་ན་ཡོངས་ ་ ོགས་པ་དང་།  ཡོངས་ ་ ོགས་ན་མ་འ ེས་

པར་འགལ་བ་སོགས་ ི་རིགས་དང་།  ོགས་ན་གཅིག་ ་འ ར་བ་དང་།  ེན་ལ་ ོས་ན་རང་

འ ང་ཡེ་ཤེས་མ་ཡིན་པ་དང་།  མ་ ོས་པར་ཤར་ན་སངས་ ས་འཁོར་བར་ ང་བའི་རིགས་

དང་།  ང་པོ་ ་དངོས་དང་འདག་པ་ མ་པ་དངོས་ ་ཡོད་པ་མ ངས་པ་བ ེ་བ་ལ་སོགས་

རིག་པར་ འོ།  །དེས་ན་ཀ་དག་ ན་ བ་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་མི་བདེན་ཏེ།  གཞི་ཙམ་ ་གནས་པ་ལ་

འགལ་བ་མེད་དོ།  ། 
ཇི་བཞིན་ཉིད་ ི་ ེ་མཆེད་ ་འདོད་པའི་ གས་ནི།  འོ་ན་ ་བའི་མཐར་ ག་ཡང་དག་

པ་དེ་ཇི་ ར་ཡིན་ཞེ་ན།  དགག་ བ་གང་ཡང་མི་ ེད་པའི་བོན་ཉིད་དེ་ ལ་ ི་མཚན་མའི་ མ་

པ་འདིས།  གནོད་པ་མ་ ས་པས།  རང་ ོགས་ག ང་ ང་གི་ཐེག་པ་ཀ་དག་ ར་མི་ ོང་།  ཕན་

པ་མ་ ས་པས།  གས་ ེ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་ནས་གསང་ གས་ ི་ནང་ ན་ བ་ ར་མི་

བ བ།  ཡང་དག་པར་མེད་པས་སོ་སོ་ ་མི་གཞན་བ ེན་ ི་ཐེག་པ་ ར་མི་ཞེན།  རང་བཞིན་ ་

ལས་མ་ ང་ ེན་ ིས་མ་བ ེད་དངོས་པོར་མ་ བ་པས་ ེ་བ་མེད་པའི་རང་བཞིན།  དམིགས་

འཛན་མེད་ལ་རང་རིག་པས་རང་རིག་འོད་གསལ་ ི་རང་བཞིན།  ངོ་བོ་ཉིད་ ག་ཆད་ ི་མཐས་

མ་རེག་པས་གཉིས་ ་མེད་པའི་རང་བཞིན།  ོང་ ད་ ིས་མི་འ ར་ཞེན་པས་མི་བ ད་པས་

བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན།  བོན་ཉིད་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་རང་བཞིན་ ན་ ིས་ བ་པས་

འ ལ་བ་གཞན་ནས་མི་འ ང་བའི་རང་བཞིན།  ེ་མེད་འོད་གསལ་ ི་ བས་ནམ་མཁའ་ལ་ཉི་

མ་ཤར་བ་ ར་འ ང་བས་གར་ཡང་མ་བཀག་པའི་རང་བཞིན།  དོན་དང་ཐ་ ད་ཐམས་ཅད་ 



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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མ་ ང་བའི་ ོན་རོལ་ན་གནས་པས་ཡང་མེས་ཆེན་པོར་བ གས་པའི་རང་བཞིན།  རང་བཞིན་

བ ན་ ་གནས་པའི་བོན་ཉིད་ཇི་བཞིན་ཉིད་ ི་ ེ་མཆེད།  ག ང་ ང་གི་ ིང་པོར་འ ངས་ལ་

སངས་ ས་ མ་པོས་མ་མཛད་པ་སེམས་ཅན་ ིན་པོས་མ་བཅོས་པ་འཁོར་འདས་གཉིས་ ིས་མ་

རེག་པ།  འ ང་བས་མ་བ ད་པ་ ག་ཆད་ ི་མཐས་མ་རེག་པ་ ན་རིག་ཇི་བཞིན་གནས་པའི་

ེ་བོའོ།  །དེ་ལས་སེམས་ཅན་ཇི་ ར་འ ལ་ཞེ་ན།  དེ་ ་ འི་དོན་དེ་སེམས་ཅན་ ན་ལ་ཡེ་ནས་

ཡོད་པ་ལ་ཡོད་པར་མ་ཤེས་ཏེ།  དེའི་ ིར་ཡེ་ཤེས་མ་ཡིན་ཏེ།  དཔེར་ན་མིག་མཁན་མ་ ེད་པས་

མིག་གི་དབང་པོ་མ་ཉམས་ ང་ ེན་ ིས་ལོང་བར་སོང་བ་དང་འ འོ།  །དེ་ ར་ཅི་ཡང་མ་ཡིན་

པ་ལ་མ་ཡིན་པར་མ་ཤེས་ཏེ།  དེ་ཉིད་ ི་ ད་ཅིག་མ་དེ་མ་རིག་པར་ ང་དེར་མེད་པའི་རང་

བཞིན་ལ་ཡོད་པར་བ ང་།  དེས་ ེན་བཞིར་འ ལ།  དེའི་ ིར་ན་སེམས་ ི་བོན་ཉིད་ཇི་བཞིན་

མ་དེ་ ན་གཞིར་སོང་ ེ།  འཁོར་བའི་ ་ ེན་ ས་པའོ།  །འ ལ་འཁོར་དེའི་འ ས་ ་ནི་འ ོ་

ག་གི་སེམས་ཅན་ནོ།  །ངོ་བོ་ནི་ག ང་འཛན་རང་ས་ན་མི་མ ན་པའོ།  །དཔེ་ནི་ཐག་པ་ལ་  

ལ་ ་མཐོང་བ་དང་འ འོ།  །ཉེས་ ོན་ནི་ ག་བ ལ་ཞིང་བདེན་པའི་ལམ་དང་ ལ་བའོ།  ། 
ལས་ནི་ཆགས་ ང་ མ་པ་ ་ལ་དངོས་པོར་ ོད་པའོ།  ། ོལ་བའི་ཐབས་ནི།  དེ་ ར་འ ལ་བ་

དེ་རང་བཞིན་ ིས་ ོང་ཞིང་།  དོན་དེ་ཉིད་ ོགས་པར་ ་བའི་ཐབས་ནི།  དེ་ཉིད་ ར་བཤད་པ་

ཡང་ཐབས་ ་སོང་བ་ཡིན་ཏེ།  འདི་ ར་གདམས་ངག་གི་ཚད་མའོ།  ། ོགས་པ་ཆེན་པོ་འདི་

ཉིད་ ི་ གས་ ིས་འ ལ་བ་ནི།  ཡང་དག་པའི་ ིང་པོ་ཡིན་ཏེ།  སེམས་ ི་རང་བཞིན་ ེ་བ་

མེད་པ་ཡིན་པའི་ ིར།  ནམ་མཁའ་བཞིན་ནོ།  །སེམས་ཉིད་ཡང་དག་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ།  སེམས་ 
ི་རོལ་བ་མི་འགག་པ་འ ག་པའི་ ིར།  དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ལ་ཉི་ ་གཟའ་ ར་ཤར་བ་

བཞིན་ནོ།  །བོན་ཉིད་ཇི་བཞིན་མ་ཡིན་ཏེ།  དེ་ ར་ ོ་ངོ་བོ་ཉིད་ ་ ོལ་ནས་འ ག་པའི་ ིར།  

དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ལ་ ིན་ ངས་པ་བཞིན་ནོ།  །གཞན་ཡང་ ེན་བཞི་དེ་ ན་བ ག་ཡིན་ཏེ།  

དེ་མེད་ལ་དེར་འཛན་པ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ།  །དཔེར་ན་ ང་ལ་སེར་པོར་མཐོང་བ་བཞིན་ནོ།  །དེ་

དག་གིས་ནི་བ བ་ ་བོན་ ་ཐིག་ལ་ེཉག་གཅིག་དེ།  རང་བཞིན་ ེ་བ་མེད་པ།  རོལ་བ་འགག་

པ་མེད་པ།  ོ་ངོ་བོ་ཉིད་ ་ ོལ་བའི་གཏན་ཚགས་ག མ་པོས་གཏན་ལ་དབབ་པའོ།  །ཡང་

འདི་ ད་ །  ང་ཚད་མའི་ ལ་པོའི་ གས་ ིས་ ་མཆོག་གི་མདོ་རིས་ ར་ཚད་དེ།  ིའི་ ང་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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བ གས་ལོག་པའི་ཤེས་པས།  དེ་མ་ཡིན་པ་དེར་འཛན་པ་ ེ།  བོན་ ་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་མ་

མིང་ཙམ་ལས་དངོས་ ་མ་ བ་པས།  ོང་ ད་ཞེན་པའི་ ོག་ད ོད་དང་གང་ཡང་མི་ ེད་དེ།  

ཡང་དག་མ་ཡིན་པའི་མི་ཞེན་པས་གཏན་ཚགས་ ིས།  ་མི་གཞན་བ ེན་ ི་བ ག་པ་ཡིས།  

དོན་གཏན་ལ་མ་ཕབ་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང་།  གནོད་པ་མ་ ས་ ང་མི་ ོང་བའི་གཏན་

ཚགས་ ིས།  རང་ ོགས་གཤེན་རབ་དང་།  ག ང་ ང་སེམས་དཔས་དངོས་པོ་ ོས་བཞག་ ེ།  

དོན་གཏན་ལ་མ་ཕབ་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང་།  ཕན་པ་མ་ ས་པས་མི་ བ་པའི་གཏན་

ཚགས་ ིས།  གས་ ེ་སེམས་དཔའ་དང་།  གས་ ི་བ་ ེ་གཉིས་དང་།  ནང་བ་ཀ་དག་ ན་

བ་མན་ཆོད་ ེ་ག མ།  དངོས་པོ་ཡང་དག་པའི་ ོས་བཞག་པས།  གཏན་ལ་མ་ཕབ་པར་

གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།  །དེ་ ར་ ོས་འདོགས་ཆོད་པའི་ཚད་མ།  མ་ ོག་གིས་ཡེ་ནས་མ་བ ད་པ།  

རང་བཞིན་ ི་བོན་ འི་ ལ་དེས་ ན་ལ་ བ་པའོ།  །དེ་ཉིད་ ི་ ིར་ན།  ཇི་བཞིན་ཉིད་མ་

བཅོས་པའི་དོན་ཏེ།  འཁོར་འདས་ ན་ ི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་ ེ།  ངོ་བོ་མ་རེག་པར་ཡོད་

པའོ།  །ཡེ་ཤེས་དེ་ ན་ ི་རང་བཞིན་ལ་ བ་པ་དེ་དངོས་རང་མ་ཡིན་པའོ།  །རིལ་དེ་ཁོ་ནའི་

རང་བཞིན་ལ་མ་གཏོགས་པ་གཞན་ ི་ ་མི་འ ག་པས།  རང་རང་གི་མཚན་ཉིད་མ་འ ེས་པར་

དེ་ལ་གནས་པའོ།  །དེ་ལ་ ོགས་ཞེས་ཐ་ ད་གདགས་པའོ།  །གལ་ཏེ་ཡེ་ཤེས་དངོས་མིན་པའམ།  

བོན་ཐམས་ཅད་ ི་ངོ་བོ་ཉིད་མིན་པའམ།  ཐ་དད་ ་མ་འ ེས་ལ།  གཅིག་ ་ཡོངས་ ་ ོགས་

པ་ཡིན་ནོ་ཟེར་བ་དག་ ང་ན།  ན་ད ང་ནི་གོང་བཞིན་ནོ།  ། ོགས་ཆེན་ ི་ ་བ་བ ན་ཏེ།  

ཀ་དག་དང་།  ན་ བ་དང་།  ཇི་བཞིན་ཉིད་ ི་ ེ་མཆེད་དང་ག མ་ ི་ ོ་ནས་བ ན་པའི་

ིར་རོ།  །   
གཉིས་པ་བ ང་བའི་དམ་ཚག་ནི།  གཅིག་ ་ ན་ བ་མེད་པ་དང་།  །རང་བཞིན་གནས་

དང་ཡེ་བ ང་དམ།  །ཞེས་པ།  བོན་ ་ཐིག་ལེ་ཉག་ཅིག་མའི་དོན་ལས་མི་འདའ་བ་ ེ།  དེ་ནི་

བ ང་ ་མེད་པ་དང་།  བདག་གཞན་ལ་སོགས་མེད་པའི་ ིར་ན།  གཅིག་ ་དང་།  ཡེ་ནས་ ན་

ིས་ བ་པས་ན།  ན་ བ་དང་།  ོང་ལེན་དང་།  དགག་ བ་དང་།  འགལ་དོགས་དང་།  

ོགས་རིགས་ ི་མཚན་མ་ལ་སོགས་མེད་པས་ན།  མེད་པ་དང་ཞེས་ འོ།  །བོན་ཉིད་ ི་ངང་ལ་

ས་ ན་ ་རང་བཞིན་ གས་ ིས་མི་གཡོ་བར་གནས་པས།  རང་བཞིན་གནས་དང་།  ཡེ་ནས་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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བ ང་ ་དང་ ང་ ེད་དང་ ལ་བ།  འགལ་ ་དོགས་པ་མེད་པའི་དོན་ ོགས་པས།  ཡེ་བ ང་

དམ་ཞེས་ འོ།  །འ ེལ་ལས་ ང་།  བདག་ཉིད་གཅིག་ ར་གནས་པ་དང་།  གང་ཡང་མ་བཀག་

ན་ ིས་ བ་པ་དང་།  བ ང་བའི་ངོས་འཛན་ ོགས་ཆ་ཅན་ ་མེད་པ་དང་།  རང་བཞིན་ ིས་

བ ང་པ་ཁོ་ན་གནས་པ་དང་།  ཡེ་ནས་བ ང་བ་མེད་པའི་ ལ་ ིས་བ ང་བ་ ེ།  ོགས་ཆ་

ཅན་ ་མི་འཛན་པའོ།  །ཞེས་ག ངས་སོ།  ། 
ག མ་པ་ ོམ་པའི་རིམ་པ་ནི།  མ་བཅོས་ཇི་བཞིན་དེ་བཞིན་པ།  །ཞེས་པ་འ ེལ་ལས།  

བོན་ཉིད་མ་བཅོས་པ་ཇི་བཞིན་པ་ལ།  སེམས་ཉིད་མ་བཅོས་པ་དེ་བཞིན་པ།  གཞན་ན་བཙལ་བ་

མེད་པ་རང་བབས་ ་འཇོག་ ེ།  བར་ ་ ོན་དང་ ང་ཚར་དང་།  རང་ཉམས་ ི་ ོད་ གས་ལ་

མ་བ ོད་པར་མན་ངག་ཐིག་ལེ་ ོན་མའམ།  སེམས་ཉིད་མངོན་ ་ ོན་པ་ལས་ཤེས་པར་ ་

ག ངས་པ་བཞིན་ནོ།  ། 
བཞི་བ་ བ་པའི་ཐབས་ནི།  གཞན་ནས་བཙལ་མེད་ ན་ ིས་ བ།  །ཅེས་པ་འ ེལ་ལས།  

བ་པའི་ཐབས་ནི།  གཞན་ལས་བཙལ་བ་མེད་དེ་རང་ལ་ ན་ ིས་ བ་པའོ།  །དེ་ཡང་ཙན་དན་

ི་འ ས་ ་ ར་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རང་ལ་འ ང་ཞིང་ ོགས་པའི་དོན་ཉམས་ ་ ོང་བ་ལ།  

ཐ་ ད་ ་བ བ་པའི་ཐབས་ཞསེ་ འོ།  །ག ངས་པ་བཞིན་ནོ།  ། 
་བ་ ོད་པའི་འ ིན་ལས་ནི།  གས་ ེ་ ོགས་དང་རིས་མེད་པས།  ། ོད་པ་ ང་དོར་

མེད་པའོ།  །ཞེས་པ་འ ེལ་ལས།  ོད་པའི་འ ིན་ལས་ནི།  གས་ ེ་ཆེན་པོ་ ོགས་རིས་མེད་

པར་བདལ་ཞིང་ བ་པས།  གང་ལ་ཡང་ ར་དོར་མེད་པར་ ོད་པའོ།  །བདལ་ བ་ཆེན་པོ་དེ་ནི་

ན་ ་བཟང་པོའི་ ོད་པ་ཞེས་ འོ།  །ཞེས་སོགས་ག ངས་པ་བཞིན་ནོ།  ། 
ག་པ་ བ་པའི་འ ས་ ་ནི།  ད ེར་མེད་ག ང་ ང་ཐིག་ལེ་ཡི།  །ས་ཆེན་འ ས་ ་

དེར་ ོགས་ཡིན།  །ཞེས་པ་འ ེལ་ལས།  བ་པའི་འ ས་ ་ནི།  ད ེར་མེད་ག ང་ ང་གི་ཐིག་

ལེའི་ས་ཞེས་ ་ ེ།  ག ལ་ འི་ ང་བ་ལ་ས་ཐམས་ཅད་ ི་ཡང་ ེ་དེ་ནོན་པ་དེ་ཉིད་ཁོ་ནའོ།  ། 
ག ངས་སོ།  །དེ་ནི་ཚགས་གཉིས་ད ེར་མེད་ ི་མཐར་ ག་པའོ།  ། ་ན་མེད་པའི་ས་དང་།  བདེ་

བར་གཤེགས་པའི་ས་ཡི་ ད་པར་གང་ཞེ་ན།  བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ས་ནི།  ི་ ད་ ི་འ ས་ 
་ ངས་ ོགས་མཐར་ ག་ཙམ་ལ།  ་ན་མེད་པའི་ས་ནི།  གསང་ གས་ནང་གི་ལམ་ལ་ ངས་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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པའི་འ ས་ །  ིན་བ བས་དང་མ ་ ོབས་ ་ན་མེད་པའོ།  །མཁས་པ་དག་གིས་ག ངས་པ་

ནི༑   བ ག་པར་ འོ།  ། 
བ ན་པ་འོག་མ་ལས་ ད་འདོན་པ་ནི།  ་ ོད་འ ས་ ་ ད་པར་འཕགས།  །ཏིང་

འཛན་ ལ་ ིས་ཡོངས་ ང་འཕགས།  །གཏན་ཚགས་ཆེན་པོས་དེ་བཞིན་འཕགས།  །ཞེས་པ་

འ ེལ་ལས།  འོག་མ་ལས་ ད་འདོན་པ་ནི་རེས་ཤོག་ ་ ེ།  ་བ་དང་།  ོད་པ་དང་།  འ ས་

་དང་།  ཏིང་ངེ་འཛན་ ི་ ལ་དང་།  གཏན་ཚགས་ཆེན་པོའོ།  །དེ་ལ་ ་བ་ནི།  ཀ་དག་དང་།  

ན་ བ་དང་།  ཇི་བཞིན་ཉིད་ ི་ ེ་མཆེད་དོ།  །ཡང་དག་དེ་ག མ་འོག་མ་བ་ལ་མེད་པའོ།  ། 
ོད་པ་ནི།  གས་ ེ་བདལ་པ་ ང་དོར་མེད་པ་དང་།  གནང་དགག་ ོད་པ་འོག་མར་མེད་པ་

ེ༑  ེད་ ོད་ ལ་བར་སོང་པའོ།  །འ ས་ ་ནི།  ད ེར་མེད་ག ང་ ང་ཐིག་ལེའི་ས་རང་ལ་

ན་ ིས་ བ་པ་འོག་མ་བ་ལ་མེད་དེ།  ཡེ་ཤེས་ ་ན་མེད་པའི་ས་ནོན་པར་འདོད་པའོ།  །ཏིང་

ངེ་འཛན་ ི་ ལ་ནི།  ན་ ིས་ བ་པ་ཡེ་ནས་ ོགས་པ་དེ།  འོག་མ་བ་ལ་མེད་དེ།  གས་ ིས་

འ ོ་བར་འདོད་པས་སོ།  །གཏན་ཚགས་ནི་རང་བཞིན་ ེ་བ་མེད་པ་དང་།  རོལ་བ་འགག་པ་

མེད་པ་དང་།  ོ་ངོ་བོ་ཉིད་ ་ ོལ་བ།  འོག་མ་བ་ལ་མེད་པའི་ ིར་ ད་པར་འཕགས་པའོ།  །   
གཉིས་པ་བ ས་དོན་ནི།  དེ་ ་ འི་ཐེག་པ་དེ།  ཇི་བཞིན་ངང་ ་ ོགས་ན་ ་བ ོམ་

འ ས་ ་གཅིག  །ཡེ་ནས་ཡོངས་ ོགས་ད་གཟོད་བཙལ་ ་མེད།  །ཅེས་པ་འ ེལ་ལས།  དེ་ ་

འི་ཐེག་པ་དེ་ལ།  སེམས་ཉིད་ཇི་བཞིན་པའི་ངང་གཤིས་དེ་ ོགས་ན།  དེ་ཉིད་ལས་ ་བ་དང་

བ ོམ་པ་དང་འ ས་ ་ཞེས་ ད་ནས་བཙལ་ ་མེད་དེ།  ཡེ་ནས་གཅིག་ ་ ོགས་ཏེ།  ཐེག་པ་

འོག་མ་ ར།  ད་གཟོད་ ོལ་བས་བ བ་མི་དགོས་པའོ།  །གལ་ཏེ།  ཇི་བཞིན་ཉིད་བོན་ཉིད་དང་།  

ེ་མཆེད་ ་ཚགས་བོན་ཅན་གཉིས།  ངོ་བོ་གཅིག་གམ།  ཐ་དད་དམ།  དེ་ཉིད་དང་གཞན་ ་

བ ོད་ ་མེད་པ་གང་ཡིན།  དང་པོ་ ར་ན།  ཇི་བཞིན་ཉིད་ ོག་བཅས་མཚན་མ་ཅན་ ་ཐལ།  

ེ་མཆེད་ ་ཚགས་དེ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ།  །གཉིས་པ་ ར་ན།  ད ེར་མེད་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  ངོ་

བོ་ཐ་དད་པའི་ ིར་རོ།  །ག མ་པ་ ར་ན།  ེ་མཆེད་ ་ཚགས་གཏན་ནས་མ་ བ་པར་ཐལ།  ཞེ་

ན༑  དང་པོའི་ ོན་མེད་དེ།  དོན་དམ་པར་ཐལ་ཞེ་ན།  བ་པས་ ོང་ལ།  ཐ་ ད་ ་ཐལ་ཞེ་ན།  

འདོད་པའོ།  །གཉིས་པ་ནི་མི་འདོད་དོ།  །ག མ་པའི་ ོན་མེད་དེ།  དོན་དམ་པར་འདོད་ལ།  



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ན་ ོབ་ ་ བ་པས་ ོང་ག ངས་པ་ནི་བ ག་ འོ།  །མཐའ་ད ས་མེད་པས་བདལ་བ་ཆེན་པོ་

ཡིན།  །ཞེས་འ ེལ་ལས།  དེ་ ་ འི་དོན་དེ་ལ།  མཐའ་ད ས་གཉིས་ ་བ ང་ ་མེད་པས་ཡེ་

བདལ་ཆེན་པོ་ཞེས་ འོ།  །དེ་ཡང་མཐའ་ད ས་ཐ་དད་གཉིས་ ་བ ང་ ་མེད་པར་ ོགས་པའི་

་བ ོམ་ཡིན་པའི་ ིར་ཞེས་སོགས་ ར་རོ།  །དེ་ལ་བ ག་པ་ཅི་ཡང་བ ང་ ་མེད་ན་ ་ ེགས་

ལ་བར་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན་མ་ཡིན་ཏེ།  ི་ནང་མེད་པར་ཡེ་ཤེས་ཟངས་ཐལ་ཡིན།  །ཞེས་པ།  ི་ནང་

གཉིས་ ་ད ེར་མེད་པའི་ ིར་ཡེ་ཤེས་ཟངས་ཐལ་ལོ།  ། ་ ེགས་པས་དེ་ཉིད་མ་ཤེས་པའོ།  ། 
ོན་ཡོན་མེད་པས་ ན་ ིས་ བ་པ་ཡིན།  །ཞེས་པ་འ ེལ་ལས།  ན་ ིས་ བ་པ་ཡིན་ཏེ།  ོན་

ཡོན་གཉིས་ ་མེད་པའི་ ིར་རོ།  །ག ང་འཛན་མེད་པས་དམིགས་དང་ ལ་བ་ཡིན།  །ཞེས་པ་

ཡང་།  དམིགས་གཏད་དང་ ལ་བ་ཡིན་ཏེ།  ག ང་འཛན་གཉིས་མེད་པའི་ ིར་རོ།  །ག ངས་

སོ༑  ༑དགག་ བ་མེད་པས་ ོལ་སེམས་ ལ་བ་ཡིན།  །ཞེས་པ་ཡང་།  ོལ་བའི་སེམས་དང་ ལ་  

བ་ཡིན་ཏེ།  དགག་ བ་གཉིས་མེད་པའི་ ིར་རོ།  །ག ངས་སོ།  །ཡང་དེ་ ་ ་དེ་བོན་ཅན།  ཇི་

བཞིན་ཉིད་ ི་ ེ་མཆེད་ཡིན་ཏེ།  ཅི་ཡང་མ་ཡིན་པ་ལ་ཅི་ཡང་ ང་བའི་ ིར་རོ།  །དཔེར་ན་ནམ་

མཁའ་ལ་འ ང་བ་བཞི་ཤར་བ་ ་ འོ།  ། 
ག མ་པ་དོགས་སེལ་ལ་ག མ།  མདོར་བ ན།  ས་བཤད།  བ ་བའོ།  །དང་པོ་ནི།  དེ་

ར་གནས་པའི་ཡང་ ེ་ ་མེད་ལ།  །ཐེག་པ་འོག་མ་ མས་ ིས་འདི་ ད་ ས།  །ཞེས་པ་འ ེལ་

ལས།  དེ་ ་ འི་ཡེ་ནས་ ོགས་ཆེན་ཡང་ ེ་ ་ན་མེད་པའི་ཐེག་པ་དེ་ལ།  ཐེག་པ་འོག་མ་ མས་

ིས་བ ལ་བ་ལ།  ག ངས་སོ།  །འདི་ ད་ཅེས་ ས་ ར་རོ།  ། 
གཉིས་པ་ ས་བཤད་ལ།  ང་བའི་བོན་ མས་སེམས་ལ་མ་གཏོགས་པ།  །གཅིག་ ང་མ་

མཆིས་དེ་ལས་ཇི་ ར་འཕགས།  །ཞེས་པ་འ ེལ་ལས།  དང་པོ་ གས་ ེ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་

ཆེན་པོས་འདི་ ད་ཅེས་ ས་སོ།  ། ང་བའི་བོན་ ་ཚགས་ཐམས་ཅད་སེམས་ ་འ ས་ལ།  སེམས་ 
ལས་མ་གཏོགས་པའི་ ལ་ ད་ན་མེད་ཅིང་།  ་ཚགས་ ་ ང་བ་ཐམས་ཅད་ཤེས་པའི་ ེ་མཆེད་ 
དམ་ མ་པར་ ང་བ་ཡིན་ལ།  སེམས་ཉིད་དེ་ ་འ ས་ ིས་ ོང་པའི་དངོས་པོ་ཡང་དག་པ་

ཡིན་ཏེ།  མ་པ་རིག་པའི་སེམས་གསལ་བ་གཉིས་མེད་ཅེས་ ་ ེ།  དེ་ ར་ཁོ་བོ་དག་ ང་

འདོད་ན།  དེ་ ར་མ་ཡིན་པའི་ ་བས་ཅིས་འཕགས་ཏེ།  དེ་ལས་ ད་པར་ཅན་ནི་མེད་དོ་ཞེ་ན།  



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ོད་ནི་ ི་ནང་ཐམས་ཅད་སེམས་ ་ ོལ་བས་བ ད་ལ།  བ ས་པའི་སེམས་དེ་དངོས་པོ་ཡང་

དག་ ་འདོད་དེ།  སེམས་ ི་རང་བཞིན་ ས་ ་ཡོད་པར་མཐོང་བས་འ ལ་བ་དེ།  ོད་འདོད་

པའི་སེམས་དེ་བོན་ཅན།  འ ལ་བ་ཡིན་ཏེ།  དངོས་པོ་ཡང་དག་ ས་ ་མཐོང་བའི་ ིར།  

དཔེར་ན་ཐོ་ཡོར་ལ་མི་མཐོང་བའམ།  ིག་ ་ལ་ ར་མཐོང་བ་བཞིན་ནོ།  ། བ་པ་མེད་ན།  

ིག་ ་ལ་ ར་མཐོང་བའི་ ོ་མ་འ ལ་བར་མ ངས་པ་ག ངས་སོ།  །ཡང་དག་མ་ བ་ངེས་

པས་ ད་པར་འཕགས།  །ཞསེ་པ་ཡང་།  ངས་ནི་སེམས་ཉིད་དེ་དམིགས་ ་མེད་པ་ཅི་ཡང་མ་

བ་པའི་རང་བཞིན།  གདོད་ནས་དག་ཅིང་འོད་གསལ་བ།  ོག་ད ོད་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་

ཏེ༑  ཅི་ཡང་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཅི་ཡང་ ང་བའོ།  །དེས་ན་ངས་འདོད་པའི་སེམས་ཉིད་དེ་བོན་ཅན།  

ཡང་དག་མ་འ ལ་བ་ཡིན་ཏེ།  ང་ ོང་ ་འ ག་ལ་ ང་ ོང་གི་མཐས་མ་རེག་པའི་ ིར་རོ།  ། 
དཔེར་ན་ མ་པ་ལ་ མ་པར་ཤེས་པ་བཞིན་ནོ།  ། བ་པ་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་ མ་པ་ལ་ མ་

པ་ཉིད་ ་མཐོང་བའི་ཤེས་པ་དེ་ཡང་འ ལ་བ་ཡིན།   ཞེས་མ ངས་པ་ག ངས་སོ།  ། 
དོན་དམ་ ན་ ོབ་བདེན་འ ལ་ངང་ ་གནས།  ། ལ་སེམས་དངོས་པོར་མ་ བ་བོན་

ཉིད་ལས།  །མ་ ང་མ་ ེས་དེ་ལས་ཇི་ ར་འཕགས།  །ཞེས་པ་འ ེལ་ལས།  ག ང་ ང་སེམས་

དཔའི་ཐེག་པ་ ོས་མེད་པས་ ིས་པ།  བོན་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་དང་ ན་ ོབ་ ་འ ས་ཏེ།  དེ་

ཡང་ ན་ ོབ་ །  ནང་གི་སེམས་དང་ ི་ཡི་ ལ་ ་ཚགས་ ་ ང་བ་ནི།  མ་བ གས་ན་ཉམས་

དགའ་བ་ཙམ་ ་ ང་བས།  བ གས་ན་བ གས་མི་བཟོད་ཅེས་ །  དོན་དམ་ལ་ ི་ནང་དངོས་

པོ་ ་ཚགས་པ་ཐམས་ཅད་ཡེ་ནས་དག་ཅིང་།  ་འ ས་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་བ།  དང་པོ་མ་

ེས་པ་མཐར་མི་འགག་པ།  ལ་སེམས་གཉིས་ཀ་དངོས་པོར་ བ་པ་མེད་དེ།  རང་བཞིན་ ོང་

པ་ཉིད་འ ས་མ་ ས་པ།  མཚན་མ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་བ།  དངོས་པོ་ཉིད་ནམ་མཁའ་ ར་

གནས་པ།  ་བསམ་བ ོད་པའི་ ལ་ལས་འདས་པ་དེ་ ་ འི་བོན་ཉིད་ལས་ནི།  ད་པར་

འཕགས་པའི་ ་བ་ནི་གང་ཡང་མེད་དོ་ཞེ་ན།  ོད་ནི་ངོ་བོ་ཉིད།  ནམ་མཁའ་ ར་གནས་པ་

ཁས་ ངས་ནས།  དོན་དམ་ ན་ ོབ་གཉིས་ ་འ ེད་དེ་བཟང་ངན་ ་འདོད་པས།  ནམ་མཁའ་

ནི་མཉམ་པ་ཉིད་ ན་ཤོང་བ་ཡིན་ཙམ་ན།  ོད་མི་མཉམ་པ་དང་མ་ཤོང་བ་ ང་བས།  དཔེ་ལ་

ཡང་ ོན་ གས་ལ།  དཔེ་དོན་ལ་ཡང་ ོན་ གས་སོ།  ། ན་ ོབ་ ལ་སེམས་གཉིས་འདོད་དེ་མ་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ཡིན་པར་འཕགས།  ཞེས་པ་ཡང་།  ང་ནི་དོན་དམ་དང་ ན་ ོབ་གཉིས་ ་མི་འ ེད་དེ།  དེས་ན་

བཟང་ངན་དང་ཆེ་ ང་མེད་པའོ།  །ཡང་ན་ ོད་ ན་ ོབ་ ་ ལ་སེམས་གཉིས་ ་འ ེད་པར་

འདོད་དེ།  ང་ནི་ ན་ ོབ་རང་ ་ཡང་ ལ་སེམས་གཉིས་ ་མི་འ ེད་དོ།  །ཡང་ན།  ོད་ ིས་

ཅིས་ ང་བདེན་པ་གཉིས་ཁས་ ངས་དགོས་ཏེ།  ང་ནི་བདེན་པ་གཉིས་ ་མི་འ ེད་པས་སོ།  །ཁོ་

ན་རེ།  ངས་ཟབ་མོ་གཏམ་ ི་དོན་དམ་ཞེས་ ་བ་ ོང་པ་ཉིད་དེ་ལ།  བདེན་པ་གཉིས་ ་ཡང་མི་

འདོད་དོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་ ོད་ ི་དེ་ཉི་ཚ་བའི་ ོང་ ར་འ ར་ལ།  ་ ེགས་ ལ་པར་འ ར་ཏེ།  

རང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་མེད་པའི་ ིར་རོ།  །རང་རིག་ཡོད་དོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་ གས་ ེ་སེམས་དཔར་

འ ར་ཏེ།   རང་རིག་དོན་དམ་པར་ཡོད་པའི་ ིར་རོ།   །དེས་ན་དེས་ ང་མ་ ེབས་སོ།  ། 
ཡེ་ཤེས་དམ་ཚག་སེམས་དཔའ་ མ་གཉིས་ལས།  །དཔོན་གཡོག་ ལ་བཅས་དངོས་ བ་

ན་འ ང་བས།  །དེ་ལས་འཕགས་པའི་ ་ ོད་ཇི་ ར་ལགས།  །ཞེས་པ་འ ེལ་ལས།  ཡང་ མ་

པ་ ན་ ན་མངོན་ཤེས་ ི་ཐེག་པ་བས་ ོད་པ།  དངོས་པོ་ ་ཚགས་ ་ ང་བ་མཚན་མའི་བོན་

འདི་དག་ལ་ཚད་མས་བ ག་པས།  དེར་འཛན་པའི་སེམས་དེ་ལོག་ ེ།  མཚན་མ་མེད་པར་

འ ག་ལ།  དེ་དག་གཉིས་ ་མེད་པ་ཡིན་ཡང་།  ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་དང་།  དམ་ཚག་སེམས་

དཔར་ ེ་ ེ།  དཔོན་གཡོག་གི་ ལ་ ིས།  དངོས་ བ་དང་འ ས་ ་ ་དོན་ ་གསོལ་ཞིང་།  དེ་

མ་ཐོབ་ ི་བར་ ་བཀའ་ ང་ ར་བ བ་ ེ།  ཐོབ་པར་ ེད་པ་དེ་ལས་ ད་པར་འཕགས་པ་ནི་

མེད་དོ་ཞེ་ན།  ོད་ ི་འདོད་པའི་གཉིས་མེད་དེ་བོན་ཅན།  གཉིས་མེད་མ་ཡིན་ཏེ།  བ ག་ ་

དང་བ ག་མཁན་གཉིས་ ་ ང་བའི་ ིར་རོ།  ། ང་ ་གཡས་གཡོན་བཞིན་ནོ།  །ཡེ་ཤེས་སེམས་

དཔའ་དང་དམ་ཚག་སེམས་དཔའ་གཉིས་ ་ ེ་ནས།  དཔོན་གཡོག་གི་ ལ་ ་ ་བའི་ ིར་རོ།  ། 
བ་པ་མ་ བ་ཅེ་ན།  ང་ ་གཡས་གཡོན་གཉིས་ ང་གཅིག་ ་མ ངས་སོ་ག ངས་སོ།  །ཡང་

ོད་ ི་ བ་པའི་འ ས་ ་དེ་བོན་ཅན།  བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མ་ཡིན་ཞིང་གཞན་དབང་ ་འ ར་

ཏེ༑  རེས་འཇོག་གི་ ོན་ལམ་ ིས་ཐོབ་ ་གཞན་ ་རག་ལས་པའི་ ིར་རོ།  །དཔེར་ན་ ་ ེན་མ་

ཚང་ན་འ ས་ ་མི་ཡོང་བ་བཞིན་ནོ།  །གཉིས་མེད་མ་ཤེས་རེས་འཇོག་དེ་མེད་འཕགས།  །ཞེས་

པ་ཡང་ང་ནི་དེ་ ར་གཉིས་ ་མི་འ ེད་དེ།  ཡེ་ནས་བོན་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་ །  བདལ་

བ་ཆེན་པོར་ ན་ ིས་ བ་པ་ ེ།  ནམ་མཁའ་ ར་ ན་ལ་ བ་ཅིང་ ན་ཤོང་བ་དང་།  ག ང་ 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ང་ ར་ ེ་འཇིག་མེད་པ་དང་།  ཙན་དན་ ི་འ ས་ ་ ར་ཡོན་ཏན་ ན་ ིས་ བ་པ་ ེ།  

ོད་ ར་ཆེད་ ་ ས་པའི་ ོག་པ་ཡེ་ནས་ ལ་བའོ།  །མདོར་ན་ ་མེད་ ི་ཐེག་པ་ལ།  གཉིས་

མེད་མ་ཤེས་ཞིང་རེས་འཇོག་གི་ ོན་ལམ་ ི་ ོག་པ་ལ་སོགས་མེད་པའོ།  ། 
་བ་རང་རིག་ ོ་ནས་ ོད་པ་ ང་དོར་མེད།  ། ་བ་མཉམ་ ོགས་ ོད་པ་ཡོངས་ ་

གཞོལ།  །ཅི་ ེས་ ག་ འི་ཚགས་ལས་ཇི་ ར་འཕགས།  །ཞེས་པ་ཡང་།  དངོས་བ ེད་ གས་ ེ་

རོལ་བ་བས་ ོད་པ།  ིར་བོན་རིལ་མཉམ་པ་ཉིད་ ི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོར་གནས་པ་དེ།  གཉིས་

་མེད་པར་ ོགས་ཙམ་ན།  ལ་ ི་ མ་པ་ཅི་ ང་ཞིང་།  སེམས་ ི་ ོག་པ་གང་ ེས་ ང་།  

འི་ད ིལ་འཁོར་དང་ ག་ ར་མ་ ར་པ་གང་ཡང་མེད་དེ།  དེ་ལ་ཚགས་གཉིས་ཡེ་ནས་

ོགས་ཤིང་།  གདོད་ནས་དག་པའི་རང་བཞིན་དེ་ལ།  ཐབས་ ི་ཆོ་འ ལ་ ་དང་ ག་ ར་

བ ན་ཏེ།  ཉི་མ་དང་ཟེར་འ ་འ ལ་མེད་པ་ ་ འམ།  ་ འམ།  མེ་ལོང་གི་ག གས་བ ན་

ནམ།  འཇའ་ཚན་ནམ།  ་མ་ ་ ར་གནས་ཏེ།  དེ་ ོགས་པའ་ི ས་ན་ ོད་པ་ ང་དོར་མེད་ 
པ་ལ།  མཉམ་པས་ ང་ཡོངས་ ་གཞོལ་ཏེ།  ོད་པ་མ་གཡོས་མ་འགག་པར་ ོད་པ་ལས།  ད་

པར་ ་ ར་པའི་ ་ ོད་ནི་གང་ཡང་མེད་པར་ངེས་སོ་ཞེ་ན།  ོད་ནི་ ་ ོད་ངོ་བོ་ཉིད་ ིས་

དག་ཅིང་།  རང་བཞིན་དམིགས་ ་མེད་པ་བཞིན་ །  མཚན་མ་ ་ཚགས་དང་མ་ ལ་བའི་འ ་

ཤེས་ ི་འཛན་པའི་ ོག་པ་ཡོད་དེ།  དེས་ན་རང་བཞིན་དམིགས་ ་མེད་པ་དེ་ཡང་དམིགས་པ་

ཅན་ ་འ ར་རོ།  །ཡང་ ོད་ ི་རང་བཞིན་དག་ཅིང་དམིགས་ ་མེད་པ་དེ་བོན་ཅན།  མ་དག་

ཅིང་དམིགས་པ་ཅན་ ་འ ར་ཏེ།  མཚན་མ་ ་ཚགས་དང་མ་ ལ་བའི་འ ་ཤེས་འཛན་པའི་

ོག་པ་ཡོད་པའི་ ིར་རོ།  །དཔེར་ན་བོང་ ས་སེང་གེའི་ ད་བ གས་ ང་སེང་གེར་མི་འ ོ་བ་

བཞིན་ནོ།  །གཏན་ཚགས་ནི་ཆོ་འ ལ་ལ་སོགས་ཡོད་པར་བ ང་བས་འ བ་བོ།  །ཡང་ ོད་ ི་

འདོད་པ་དེ་བོན་ཅན།  ོང་པ་ ་ཆད་ ི་ ་ ་འ ར་ཏེ།  རང་བཞིན་མེད་པའི་ ིར་རོ།  །རི་

བོང་གི་ ་བཞིན་ནོ།  །མཚན་མ་དངོས་ཡོད་ ི་ ་ ་འ ར་ཏེ།  ང་བ་ཡང་དག་ ་བ ག་པའི་

ིར་རོ།  །དཔེར་ན་ཉི་མ་ ིན་ ིས་ ིབ་པ་བཞིན་ནོ།  ། གས་ནི་ ང་ ོང་གཉིས་ ་ཁས་ ངས་

པས་འ བ་བོ།  །གཞན་ཡང་ ོལ་བའི་མཚན་མ་ཅན་ ་འ ར་ཏེ།  ོད་པ་མི་ ོད་ ་མི་ ང་

བའི་ ིར་རོ།  །དམིགས་མེད་བཞིན་ ་འ ་ཤེས་དེ་མ་ ལ།  །ཞེས་པ།  དམིགས་མེད་ཁས་ལེན་པ་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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བཞིན།  དམིགས་པ་དང་བཅས་པའི་འ ་ཤེས་ ི་ ོ་དང་མ་ ལ་ཏེ།  ་ ོད་ ོལ་བ་ཅན་ལ་  

སོགས་ ི་ ོ་དང་མ་ ལ་བའི་ ིར་རོ།  །མཚན་མའི་ ོག་པ་ ་ཚགས་དེ་མེད་འཕགས།  །ཞེས་པ་

འ ེལ་ལས།  དེ་ ར་ ་ ོད་ ོལ་བ་ཅན་ ་ཡོད་པ་ལས།  ང་ནི་ ་བ་མེད་པའི་ག ང་ ང་ ་

གནས་ཏེ།  བོན་རིལ་ ི་རང་བཞིན་ཡེ་ནས་ཇི་བཞིན་ཉིད་ ི་ ིང་པོ་ཡིན་ཏེ།  ིང་པོ་དེ་ལ་ ོལ་

བ་དང་ཡེ་ནས་ ལ་བའི་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོ་ཞེས་ ་ ེ།  ེད་ ོད་ཐམས་ཅད་དང་ ་ཡང་མི་ལེན་

དགག་ ང་མི་དགག་ ེ།  དེ་ ར་ཆེད་ ་གང་ ་ཡང་མི་བ བ་པའོ།  །དེས་ན་ང་ཡི་འདོད་པ་དེ་

བོན་ཅན།  ོལ་ ལ་ ི་ ིང་པོ་ཇི་བཞིན་ཉིད་ཡིན་ཏེ།  ེད་ ོད་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་ ་

འཇོག་པའི་ ིར་རོ།  །བདལ་པ་ཆེན་པོའི་ཐིག་ལེ་ཡིན་ཏེ།  ན་ལ་ བ་པ་ངོས་བ ང་དང་ ལ་

བའི་ ིར་རོ།  །དཔེར་ན་ཏིལ་འ ་ལ་མར་ ིས་ བ་པ་བཞིན་ནོ།  །དེ་དག་ ང་རང་བཞིན་ ་

འདོད་པའོ།  །དེས་ན་ ད་པར་ ་འཕགས་པའོ།  ། 
་འ ས་ད ིངས་ནས་ཡེ་ཤེས་ད ིལ་འཁོར་ཤར།  །འ ོ་འ ་ ོལ་བ བ་ ོག་པས་མི་

གཡོ་ ེ།  །ཡོན་ཏན་ཡེ་ནས་དེ་ བ་ཇི་ ར་འཕགས།  །ཞེས་པ་འ ེལ་ལས།  ཤིན་ ་དོན་ ན་

ན་ ོགས་ ི་ཐེག་པ་བས་ ོད་པ།  ་བ་ནི།  བོན་ཉིད་ཡོངས་ ་དག་པའི་ད ིངས་ཇི་ ར་

ཡང་མ་ཡིན་པ་ལས།  ཡེ་ཤེས་ ི་རོལ་བ་ ་ཚགས་ད ིལ་འཁོར་ ་རང་ ང་ ེ།  དེ་ཡང་ ་ལས་

མ་ ེས་པ་ལས་འ ས་ ་མ་བཀག་པར་ ང་ ེ།  དེ་ ་ འི་དོན་ལ་ ོལ་བ བ་ ་ི ོག་པ་མི་གཡོ་

ེ༑  ཡོན་ཏན་རིལ་ཡེ་ནས་ ན་ ིས་ བ་པར་རང་འ ང་བ་ ེ།  ་འ ས་ཡེ་ནས་གཉིས་ ་

མེད་པའི་བདག་ཉིད་ ་གནས་པ་ལ་ ད་པར་ ་འཕགས་པ་ནི་མེད་དོ་ཞེ་ན།  ོད་ནི་ ་ ོལ་

དང་ ལ་བར་ ོན་ཡང་མ་ ལ་ཏེ།  ་དག་པའི་ད ིངས་ནས་འ ས་ ་ཡེ་ཤེས་ ི་ད ིལ་འཁོར་

རང་ ང་བར་འདོད་པའི་ ིར་རོ།  །དེ་ ར་ཡང་ ་བ་ཡོད་པའི་ ིར་ ེད་པ་པོ་ཡོད་ལ།  དེས་ན་

ོལ་བ་ཡོད་པའི་ ིར་རོ།  །ཏིང་ངེ་འཛན་བཙལ་ ་མེད་པའི་མཐར་མ་ ིན་པའ་ི ོ་ནས།  མ་

པར་འ ེད་པའི་ ོལ་བ་དང་།  ཁ་དོག་ ངས་ ི་ ོལ་བ་དང་།  ཡབ་ མ་ ་འ ས་ ི་ ོལ་བ་

དང་།  ོ་ གས་དམིགས་པའི་ ོལ་བ་དང་།  ད་པར་འ ེད་པའི་ ོལ་བ་དང་།  མཆོད་པར་

མཐོང་བའི་ ོལ་བ་ཡོད་དེ།  བོན་ཇི་བཞིན་མའི་ངང་ཉིད་ལ་ ངས་ ་བ ང་ ་མེད་པ་ལ།  

གཅིག་དང་ ་མ་དང་ ལ་བའི་ཏིང་འཛན་མ་ཤེས་ཏེ།  ངས་ཚགས་ ་བཅད་ནས་འཇོག་པ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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དང་།  ་བ་མེད་པའི་བོན་ཉིད་ལས་གཡོ་ཞིང་བ ོད་པ་དང་།  ོག་ཅིང་ད ོད་པ་མེད་ ང་།  

ོད་རང་ལ་འཛན་པ་ཡོད་པའི་ ིར།  ་དང་ ་མོར་བ ང་ ེ།  གཙ་བོ་དང་འཁོར་ ི་མཚན་

མ་སོ་སོར་གསལ་བ་ཡིན་ནོ།  །ད ིལ་འཁོར་འཇོག་ ིར་ ོལ་བའི་སེམས་མ་ ལ།  ། ་འ ས་ཁས་

ངས་ ིར་ན་ ོལ་བ་ ག་གིས་ཟིན།  །ཞེས་པ།  གོང་ ་བཤད་པ་དེ་ཉིད་ ི་ ིར།  དངོས་བ ེད་

གས་ ེ་རོལ་བ་ ར་མ་སོང་ཡང་།  ད ིལ་འཁོར་འགོད་ཅིང་འཇོག་པའི་ ིར།  ོལ་བའི་

བསམ་པ་དང་མ་ ལ་ཏེ།  བཙལ་མེད་ད ིངས་ ་མ་ ད་ ད་པར་འཕགས།  །ཞེས་པ་ཡང་།  

བཙལ་བ་མེད་པའི་ད ིངས་ ་མ་ ད་པས།  ོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ ེ་ ་ན་མེད་པའི་དོན་དང་

འགལ་ལོ།  །དེས་ན་ ོད་ ིས་ཇི་ ད་འདོད་པའི་ ོལ་ ལ་དེ་བོན་ཅན།  ོལ་བ་དང་བཅས་པ་

ཡིན་ཏེ།  ་ ེན་ཁས་ ངས་ཏེ།  ོལ་བ་ ག་གིས་ཟིན་བའི་ ིར་རོ།  །ཡང་ ོད་ ིས་བདེན་པའི་

དོན་དེ་བོན་ཅན།  ན་བ གས་ཡིན་ཏེ།  ངོ་བོ་ཉིད་ ི་རང་བཞིན་ལ་མཚན་མ་མེད་ ང་།  ོད་

རང་གིས་མཚན་མ་ ་ཚགས་ ་བ ང་པའི་ ིར་རོ།  །དེ་ ར་ ོགས་པ་ཆེན་པོ་ལ།  ཐེག་པ་འོག་

མ་གང་གིས་ ང་མ་ ེགས་ཏེ།  གཞི་ཇི་བཞིན་ཉིད་ ི་ ེ་མཆེད་དེ་ལ།  དངོས་ ་དེ་བཞིན་པར་

མ་ ོགས་ཏེ།  རང་རང་གི་འདོད་པའི་བདེན་པ་རེ་བ ང་ནས།  ོས་བ གས་པས་འ ལ་བ་

ཞེས་ འོ།  ། 
ག མ་པ་མདོར་བ ་བ་ནི།  དེ་ ིར་ཡིན་ལ་ཡིན་པར་འཇོག་མ་ཤེས།  །ཐེག་པ་འོག་མ་

ོལ་བའི་ནད་ ིས་ཟིན།  །ཞེས་པ་འ ེལ་ལས།  དེ་ཡང་ག ང་ ང་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་ ོས་

མེད་པའི་འདོད་པ་ཡང་།  ར་མ་དག་པ་ལ་ ིས་ ོལ་བས་དག་པ་དང་།  ང་ ་ཉོན་མོངས་པ་

དང་།  ོང་ ེད་ཡེ་ཤེས་དང་།  འ ས་ ་དེ་མ་ཐོབ་པ་ལ་བ བ་པས་ཐོབ་པ་དང་།  ས་དང་ཕ་

རོལ་ ་ ིན་པ་ལ་རིམ་པར་བ ོད་པ་ལ་སོགས་པ་ ོལ་བ་ ་ཚགས་དང་བཅས་པ་ ེ།  དེས་ན་

ོད་ ི་འདོད་པ་དེ་བོན་ཅན།  འ ལ་བ་ ིན་ཅི་ལོག་ ་འ ར་ཏེ།  ཡིན་པ་བོར་ནས་མ་ཡིན་པ་

ེད་པའི་ ིར་རོ།  །དཔེར་ན་མི་ངན་པ་ལ་ ོས་བཏབ་པ་བཞིན་ནོ།  །གཏན་ཚགས་མ་ བ་བོ་ཞེ་

ན༑  ཇི་བཞིན་ཉིད་ ི་དོན་ལ་ ང་ ་ ོང་ ེད་ ེད་པར་ ོད་འདོད་པའི་ ིར་རོ།  ། ང་ ་ ོང་

ེད་ལ་སོགས་པ་ ན་ ོབ་ ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན།  དངོས་པོའི་གནས་ གས་དེ་ངོ་གཉིས་པར་འ ར་

ཏེ༑  བདེན་པ་གཉིས་ཆར་བདེན་པར་མཉམ་པའི་ ིར་རོ།  ། ན་ ོབ་དངོས་པོ་ལ་མི་བདེན་ཞེ་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ན༑  འོ་ན་མི་བདེན་པའི་ ང་ ་ ོང་ ེད་དང་།  ལམ་རིམ་པས་བ ོད་པ་ཇི་ ར་ཕན་ ས་པས།  

དེ་ཇི་བཞིན་པར་འ ག་གོ་ཞེ་ན།  མི་བདེན་པར་ ད་པས་བདེན་པར་འ ག་ ་མི་བ བ་ ེ།  ། 
མ་པ་འགལ་བའི་ ིར་ཏེ།  དཔེར་ན་ཚ་རེག་ ང་རེག་བཞིན་ནོ།  །ཡང་ན་ག ང་ ང་སེམས་

དཔའི་ག ང་ མ་པ་ཐམས་ཅད་ ་ཉམས་ཤངི་།  ོགས་པ་ཆེན་པོའི་ག ང་ བ་པར་འ ར་རོ།  ། 
འོག་མ་ མས་དེའི་ གས་ལ་བ ན་པའོ།  ། 

དངོས་བ ེད་ གས་ ེ་རོལ་བའི་ཐེག་པས་ ང་ཡིན་པར་འཇོག་མ་ཤེས་ཏེ།  དེ་ཇི་ ར་

ན༑  ་བ་མཉམ་པ་ཉདི་ ོགས་པའི་ ིར།  ོད་པ་ཡང་མཉམ་པ་ཉིད་ ོད་དགོས་པར་འདོད་དེ།  

ཡང་ ོད་ ི་ཇི་བཞིན་ཡང་དག་པར་འདོད་པ་དེ་བོན་ཅན།  གཉིས་འཛན་ ི་ཤེས་པར་འ ར་ཏེ།  

་ ོད་ ང་འཛམས་དགོས་པའི་ ིར།  དཔེར་ན་ ་མ་དང་ ་མ་མཁན་ ་ འོ།  ། བ་པ་མ་

བ་བོ་ཞེ་ན།  ་མ་དང་ ་མ་མཁན་ཡོད་ ང་ ་མ་མི་ ང་ཞེས་སོགས་ ི་མ ངས་པ་ག ངས་

སོ༑  ༑ ི་བ་ ེ་གཉིས་ གས་ལ་བ ན་ནོ།  ། 
ཤིན་ ་དོན་ ན་ ན་ ོགས་ ི་ཐེག་པས་ ང་།  ཡིན་པ་ལ་ཡིན་པར་འཇོག་མ་ ས་ཏེ།  

་བའི་དོན་ཡང་དག་པར་མཉམ་པ་ཉིད་དེ།  འ ིས་པའམ་གོམས་པར་ ་བའི་ ིར།  བོན་ཇི་

བཞིན་པ་ལ་ ོ་དེ་བཞིན་པ་བ ེད[པ་མེད]པར།  ནན་ ིས་བ མས་ནས་མི་འ ར་པར་འཇོག་ ེ།  

དེས་ན་ ོད་ ི་མཉམ་ཉིད་དེ་བོན་ཅན།  ོགས་རིས་ཅན་ ་སོང་ ེ།  བོན་ཇི་བཞིན་པ་དང་ ོ་

དེ་བཞིན་པ་ ེས་ ་འ ང་བ་འ ག་པའི་ ིར་རོ།  །ཞེས་ ་ ེ།  དེས་ ང་མ་ཤེས་སོ།  །འོན་ ང་

བ ག་པའི་ཚད་མས་བ ལ་བ།  དེ་ ར་ཐེག་པ་འོག་མ་ མས་ ིས།  ཡིན་པ་ལ་ཡིན་པར་འཇོག་

མ་ཤེས་པར་འ ག་པ་ལས།  གང་ཡིན་པའི་ ་བའི་ གས་དེ་ཉིད་རང་ལ་ ད་པར་མི་འ ག་གོ་

ཞེ་ན།  ད་པར་མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ།  འོག་མ་བས་ནི།  དོན་དམ་ ར་བདེན་པ་ལ།  ན་ ོབ་ 
ར་མི་བདེན་ནམ།  ཤེས་རབ་ ོང་པ་ནི་དོན་དམ་ལ།  ཐབས་ ི་རོལ་བ་ནི་ ན་ ོབ་བམ།  དག་

པའི་ད ིངས་ནི་ ོང་པ་ལ།  ཡེ་ཤེས་ད ིལ་འཁོར་ནི་ ང་བ་ ེ།  དེ་ ར་འདོད་དེ།  དེས་ན་ཉི་

ཚ་བའི་ ོང་ཉིད་ ་འ ོ་བའམ།  ང་ ོང་ ་ཆད་ ་འ ོ་བའམ།  གཉིས་འཛན་ ི་སེམས་

བ ད་ཁས་ ངས་ཏེ།  ང་ ོང་གི་མཐར་ ར་པའོ།  །དེ་དག་ནི་ ོགས་པ་ཆེན་པོས་ཡས་བ ས་

པའི་ ོན་ནོ།  །ག ངས་སོ།  །དེས་ན་གབ་པ་ལས།  ལེགས་སོ་ ན་ ིས་ བ་པ་ ོན་དང་ ལ་བ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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མ་ཡིན་ཏེ།  བདེན་པའི་དོན་རེ་ ན་ལ་འ ང་བར་གཅད་ག ངས་པ་དང་།  ་ ད་ལས།  རང་

རང་ ་བ་ གས་ ིས་ ་ལ་ཞོན།  །འཁོར་བའི་ས་ལས་ཡང་གངོ་གནས་ ་འདགེས།  །བཏེག་ནས་

ཐེག་པའི་ཡང་གོང་གནས་ ་ ེབས།  །ག ངས་པའི་དོན་ལ་སོགས་རིག་པར་ འོ།  །འདི་དོན་

ཐེག་པའི་ཡང་ ེ་ཡིན་པར་བཤད།  །ཅེས་པ་འ ེལ་ལས།  འདི་ནི་ ན་ཡིན་གང་ཡང་མ་ཡིན་

པས།  ེན་གང་ལ་ཡང་མི་འཆའ།  ་གར་ཡང་མ་ཆད།  ད ས་ ་བ ག་ ་གང་ཡང་མེད་

པའོ།  །དེ་ནི་ངོས་བ ང་དང་ ལ་བའོ།  །ཞེས་སོགས་སོ།  །འདི་ཇི་བཞིན་གནས་པའི་དོན་ལ་

མངོན་པར་གནས་པ་ཉིད་དོ།   །དེས་ན་ཐ་ ད་ ་ཐེག་པའི་ཡང་ ེ་ཞེས་ འོ།  ། 
ག མ་པ་བཤད་དོན་གདམས་པས་མདོ་བ ་བ་ལ་གཉིས་ཏེ།  དངོས་དང་།  བས་ ི་

ངས་སོ།  །དང་པོ་ནི།  འདི་ནས་མར་ནི་བཤད་པའི་མདོ་དོན་གཏད་པ་ལ་སོགས་ ོན་ཏེ།  གང་

བཤད་ན།  ོན་པའི་ ལ་པོ་གཤེན་ ་འོད་དཀར་ ིས།  །ཐེག་པ་བསམ་ཡས་ མ་པ་ད ་ ་

བ ས།  །མ་ངེས་གཅིག་གཉིས་གནས་ ང་ད ་ ་ ེས།  །གོང་མ་ལ་བཅད་འོག་མ་ཤན་ད ེ་

བའི།  །ལ་ཤན་ཐེག་པའི་བོན་མདོར་བཤད་དེ་བ ོལ་བ་ཉིད་བཤད་དོ།  །དེ་ཡང་འ ེལ་ལས།  

སེམས་ཉིད་མངོན་ ་ ོན་པའི་ ོན་པ་ནི།  ལས་ ་འ ས་ ི་བོན་ ོན་པ་ལས་ ད་པར་ ་

འཕགས་པའི་ ིར་ན།  ོན་པའི་ ལ་པོ་ཞེས་ འོ།  །དེ་ ་ཡིན་ཞེ་ན།  གཤེན་ ་འོད་དཀར་ ིས་

ཞེས་ འོ།  །དེས་གང་བཤད་ན།  ཐེག་པ་བསམ་ཡས་ མ་པ་ད ་ ་བ ས།  མ་ངེས་གཅིག་

གཉིས་གནས་ ང་ད ་ ་ ེས།  ཞེས་ ་ ེ།  ིར་ཐེག་པ་ལ་ ངས་མ་ངེས་ཏེ།  ངས་ལ་ ག་

མཐའ་མདེ་པའམ།  བསམ་ ིས་མི་ བ་པར་ཡང་བཤད།  ཐགེ་པ་ ་འ ས་གཉིས་ ་ཡང་བཤད།  

ི་ནང་གསང་བ་ག མ་ ་ཡང་བཤད།  ་འ ས་གཉིས་ཆེ་ ང་གཉིས་ཏེ་བཞིར་ཡང་བཤད།  

ཐེག་པ་ཡང་ ེ་གཅིག་ ་ཡང་བཤད་ན།  ང་ ་བཤད་ ང་ བས་འདིར་ད ་ ་ ེས།  མང་ ་

བཤད་ ང་ད ་ ་བ ས་ནས་བཤད་པའོ།  །དེ་རང་ཇི་ ར་བཤད་ཅེ་ན།  གོང་མ་གོང་མ་ མས་

ནི་ལ་བ ལ་ཞིང་།  འོག་མ་འོག་མ་ མས་ནི་ཤན་ ེ་བའི་ ལ་ ་བཤད་པའོ།  །ལ་ཤན་དེ་ཡང་

ཐེག་པ་མཐའ་དག་གི་བོན་ ི་མདོ་དང་ ིང་པོར་འ ས་པར་བཤད་ད།ེ  འདིར་ ས་པར་བ ོལ་

བའོ།  །དེ་ཇི་ ར་བཤད་ཅེ་ན།  དགོངས་པ་བ ་ཡི་ག ང་གིས་བཤད་པའོ།  ། ་ལ་བཤད་ཅེ་ན།  

ལ་པའི་ ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ལ་བཤད་དེ།  གོ་ངེས་པར་བ ག་པའོ།  །དེ་ཅིའི་ ིར་བཤད་ཅེ་ན།  



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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འཛམ་ ིང་ ི་ཡི་འཁོར་ལོ་འཇིག་ ེན་ །  ང་ཡི་ཐེག་ཆེན་ག ང་ ང་བོན་བ ན་མཆོག  ། ས་

ཤིང་འཕེལ་ཏེ་མི་ བ་ ལ་མཚན་ གས་པའི་ ིར་ ་བཤད་དོ།  །དེ་ཡང་འ ེལ་ལས།  ོ་འཛམ་

་ ིང་བ ན་པའི་འཁོར་ལོ་ ི་ཡི་ ལ་འདིར།  ོན་པ་གཤེན་ ་འོད་དཀར་ ི་བ ན་པའི་

མཆོག  ཐེག་པ་ཆེ་ ང་གི་དོན།  ག ང་ ང་གི་བོན་འདི་ ས་པར་འཕེལ་ཏེ།  མི་ བ་པའི་ ལ་

མཚན་ གས་པར་ ་བའི་ ིར་བཤད་དོ།  ། ང་དོན་ལས་ནི།  བ ན་པའི་མཆོག་ ་ ར་བ།  

ག ང་ ང་གི་བོན་ལ་ ོད་པར་ ར་ཅིག  ག ངས་པ་བཞིན་ནོ།  །དེ་རང་གང་ཡིན་ཞེ་ན།  ཐེག་

པ་རིམ་པར་བཤད་པའི་མདོ་ ད་འདིའོ།  །གང་གིས་ག ངས་ན།  གཤེན་ ་འོད་དཀར་ ོན་པ་

ང་ཡིས་བ གས་ཞེས་ ་ ེ།  ཞེས་ག ངས་སོ།  །གཉིས་པ་ནི།  བས་བ ་གཅིག་པའོ།  །འདིས་ནི་

ཐེག་པ་མཐའ་དག་གི་མདོ་དང་ ིང་པོ་ ོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ ེ་ ་ན་མེད་པའི་ཐེག་པར་འ ས་

པར་བཤད་པའོ།  ། 
ག མ་པ་འ ར་ ལ་ ི་ ད་པར་ག ང་གི་དོན་ནི།  ལོ་པཎ་གང་གིས་བ ར་ན།  བདག་

འ ་བ་གོར་བཻ་རོ་ཙ་ན་ཡིས་ཞེས་པ་བོན་ཆོས་ ན་ག མ་ ་གར་ནས་བོད་ ་བ ར་བའི་བཻ་རོ་

ཙ་ནས་བ ར་བའོ།  །ཇི་ ར་ན།  དཀའ་བས་ ོག་དང་བ ོས་པའི་ ོ་ནས།  ག ང་ ང་བོན་

ཆེན་འདི་ཉིད་ ི་བ ོར་ལ་སོགས་བ ར་བའོ།  །བ ན་པ་དར་ བ་ ས་ ་མངའ་བདག་ ེ་ལ་

གཏད་དོ།  ། ས་ནམ་ཞིག་འ ོ་ལ་ཕན་འདོགས་ཡོང་བས།  གཏེར་ ་ ས་སོ་ཞེས་གདམས་

སོ༑  ༑ ལ་པོ་དང་ལག་ ེལ་ ི་ ལ་ ིས།  ད ས་བསམ་ཡས་ ི་ཡང་དབེན་ཡེར་བའི་ ག་ལ་

ས་པའོ།  །དེ་ནས་རིང་པོ་གཅིག་ནས།  ལས་དང་ གས་ ེ་ ོན་ལམ་ ི་དབང་གིས།  འ ི་རིང་

ང་པོ་ མ་པ་ག མ་ ིས་གཏེར་ནས་གདན་ ངས་ནས།  མདོ་ ོད་ ང་མོ་ཆེའི་ ང་ ོན་འོད་

འབར་ལ་དངོས་ བ་ ་བབས་པའོ།   །དེ་ནས་འཕེལ་ཞིང་ ས་པའོ།  ། 
གཉིས་པ་དགོས་དོན་ནི།  འ ེལ་ལས།  ད་ནི་དགོས་འ ེལ་བཤད་པར་ ་ ེ།  དེ་ལ་དོན་

་ ེ།  བ ོད་ ་དང་།  ོད་ ེད་དང་།  དགོས་པ་དང་།  དགོས་པའི་དགོས་པ་དང་།  འ ེལ་

བའོ།  །དེ་ལ་ཐེག་པ་རང་རེའི་འདོད་པའི་ བ་མཐའ་ཇི་ ་བ་དེ་ནི་བ ོད་ འོ།  །དེའི་དོན་

གཏན་ལ་འབེབས་པའི་བཀའ་ཚག་དང་ཡི་གེ་ ང་བ་ནི་ ོད་ ེད་དོ།  །དེ་གཉིས་དོན་གཉིས་

མེད་ ་གནས་པ་ནི།  བདག་ཉིད་གཅིག་པའི་འ ེལ་བའོ།  །བ ོད་ ་མཚན་པར་ ེད་པ་ལས་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
   

 - 236 -

ོད་ ེད་ ་ ང་བས་ན་དེ་ལས་ ང་བའོ།  །དོན་མཚན་པར་ ེད་པ་ལས་ ་ ང་ཞིང་ ་ཡིས་

དོན་གཏན་ལ་འབེབས་པར་ ེད་པས་ན།  ཐབས་དང་ཐབས་ལས་ ང་པའི་འ ེལ་བའོ།  །གཞན་

ཡང་གང་དང་གང་དོན་ཡོད་ངེས་པ་དེ་ནི་བ ོད་ ་ལ།  དེ་ ོན་པར་ ེད་པའི་ ་དེ་ ོད་ ེད་

དོ༑  ༑དོན་ཐམས་ཅད་ ་དེ་ལས་ ང་བ་འ ེལ་བའོ།  །གང་དང་གང་གི་དོན་ ོགས་པ་དེ་ནི་

དགོས་པའོ།  །དེས་ཐེག་པ་རང་རང་གི་འ ས་ ་ཐོབ་པ་ནི་དགོས་པའི་དགོས་པའོ།  །ཞེས་

ག ངས་པ་ལ་ག མ་ ེ།  ིར་ངག་ཙམ་ལ་ཡོད་པའི་དགོས་འ ེལ་དང་།  ེ་ ག་ ་དགོས་

འ ེལ་ ི་ངག་ལ་ཡོད་པའི་དགོས་འ ེལ་དང་།  ད་པར་ ་ག ང་འདི་ལ་ཡོད་པའི་དགོས་

འ ེལ་ལོ།  །དང་པོ་ནི།  ངག་གང་གིས་བ ན་པ་བ ོད་ ་ ེ།  མེ་ ་ འོ།  །དེ་བ ོད་པའི་ངག་

སོགས་ནི་ ོད་ ེད་དེ།  མེ་ཞེས་པའི་མིང་ ་ འོ།  །དེ་ ོགས་པ་དགོས་པ་ ེ།  མེ་གར་ཡོད་

ོགས་པ་ ་ འོ།  ། ེས་ འི་དོན་ བ་པ་ནི་དགོས་པའི་དགོས་པ་ ེ།  ང་རེག་སེལ་བ་ ་

འོ།  །ཉིང་དགོས་ཞེས་ ང་ལ་ལ་ནས་བཤད་དོ།  །དེས་ན་ཉིང་དགོས་དགོས་པ་ལས་ ང་།  

དགོས་པ་ ོད་ ེད་ལས་ ང་།   དེ་བ ོད་ ་ལས་ ང་བ་ནི་འ ེལ་བའོ།  ། 
གཉིས་པ་ནི།  དགོས་པ་ལ་སོགས་ ་ནི་བ ོད་ །  དེ་བ ོད་པའི་ག ང་ཚག་ལ་སོགས་ནི་

ོད་ ེད།  དགོས་སོགས་ ོགས་པ་ནི་དགོས་པ།  ོགས་ ན་ག ང་ལ་འ ག་པ་ནི་ཉིང་དགོས་

སོ༑  ༑ཉིང་དགོས་དགོས་པ་ལས་ ང་།  དེ་བཞིན་དགོས་པ་ ོད་ ེད་།  ོད་ ེད་བ ོད་ ་ལས་

ང་བ་ནི་འ ེལ་བའོ།  ། 
ག མ་པ་ལ་གཉིས།  ི་དང་།  ེ་ ག་གོ  །དང་པོ་ནི།  ཐེག་ད འི་ ་བ་ལ་སོགས་ནི་

བ ོད་ འོ།  །དེ་ ོན་པའི་ག ང་འདི་ ོད་ ེད་དོ།  །ཐེག་པ་རང་རང་གི་ བ་མཐའ་ལ་སོགས་

ོགས་ཤིང་དེ་ལ་འ ག་པ་ནི་དགོས་པའོ།  །རང་རང་གི་འ ས་ ་ཐོབ་པ་ཉིང་དགོས་སོ།  །གོང་

བཞིན་ཉིང་དགོས་དགོས་པ་ལས་ ང་།  དེ་ ོད་ ེད་ལས་ ང་།  དེ་བ ོད་ ་ལས་ ང་བ་ནི་

འ ེལ་བའོ།  །འ ེལ་བཞིན་ ་བདག་གཅིག་པ་དང་།  ཐབས་དང་ཐབས་ལས་ ང་བའི་འ ེལ་

བ་ཡང་དེ་ག མ་ཀར་ ར་བར་ འོ།  ། 
གཉིས་པ་ནི།  ཞང་ ང་དང་ ་གར་དང་ ་ཤ་ག མ་ ིས་ ོས་པའི་དགོས་པ་ནི།  བ ན་

པའི་འ ང་གནས་ ད་པར་ཅན་ག མ་ ་ གས་པའི་བོན་ ་ཤེས་པ་ལ་སོགས་ ིས།  ག ང་ལ་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ཡིད་ཆེས་བ ེད་པ་ལ་སོགས་ ི་ཆེད་ འོ།  །བོད་ ད་ ི་དགོས་པ་ནི།  བོད་ ི་ ོ་ངོར་གོ་ ་བར་

བ ར་བས།  བོད་ ིས་ཉེ་བར་ ོགས་སོགས་ ི་ཆེད་དོ།  ། ད་ག མ་དང་བོད་ ད་གཉིས་ཀར་

ོས་པའི་དགོས་པ་ནི།  ད་ག མ་མི་གོ་བ་ལས་གོ་བ་རང་ ད་ ་བ ར་བས།  ལོ་པཎ་ ིན་

ཅན་ ་ ོགས་པ་ལ་སོགས་ ི་ཆེད་དོ།  ། ད་པར་མཚན་ ི་དགོས་པ་ནི།  ག ང་ལ་ཐ་ ད་ ་

འ ག་བདེ་བ་ལ་སོགས་ ི་ཆེད་དོ།  །མིང་ལས་དོན་ ོགས་པ་ལ་སོགས་ ི་ ོ་བ ེད་པའི་ ིར་

རོ༑  ༑ ག་འཚལ་བའི་དགོས་པ་ནི།  ག ང་ལ་འ ག་པ་མཐར་ ིན་པ་ལ་སོགས་ ི་ཆེད་ཡོད་དེ།  

གས་ ེའི་ བས་འོག་ ་ ད་ཅིང་།  མ་འ ེད་ ི་ཤེས་རབ་ལ་སོགས་བ ེད་པའི་ ིར་རོ།  ། 
ང་ ངས་ ི་དགོས་པ་ནི།  བ ན་པ་གཞན་ལས་ ད་པར་ ་འཕགས་པ་ཤེས་པ་ལ་སོགས་ ི་

ཆེད་ཡོད་དོ།  །ཆེ་བ་ ག་གི་ ོ་ནས་གཞན་ལས་འཕགས་པར་བ ན་པའི་ ིར་རོ།  །དེ་ལས་ཇི་

ར་བ ད་པའི་ ལ་ནི།  འོལ་མོ་ ང་རིང་ །  ོན་པ་གཤེན་རབ་ ིས།  ་བོ་ ་ ས་དང་། 
ལི་ཤོ་ཐང་པོ་དང་།  ེ་ཐན་འ ལ་པོ་ཆེ་ ེ།  མ་བ ན་ མ་ག མ་ལ་བཤད་དོ།  །དེས་ཞང་

ང་གི་ ལ་ ི་གར་ ང་ ངས་པ་ལ་དངོས་ བ་ ་བབས།  དེ་ནས་ ་གར་གསལ་འོད་ག ང་

ང་གིས།  ་གར་ ་ ེར་ནས་དར་ལ།  དེ་ནས་ ་གར་ ི་བོན་པོ་ཁ་ ང་ཤ་དང་།  ཁ་ཆེའི་ 
བོན་པོ་ ་མེ་རི་ཅན་ལ་སོགས་ལ་བ ད།  ཁ་ ང་ཤ་དང་།  ་མེ་རི་ཅན་ལ་སོགས་ལ་ ོབ་

དཔོན་བཻ་རོ་ཙ་ནས་ ས་ནས་བོད་ ་བ ར་བས།  མཁས་པ་ཉི་ ས་ ད་ནས་དར་རོ།  །བར་ ་

བ ན་པ་དར་ བ་རེས་མོས་ ང་བས།  ན་པ་ནམ་མཁའ།  གཅོ་ཟ་བོན་མོ།  ལ་པོ་ ི་ ོང་

ག མ་ ིས།  བསམ་ཡས་ཡེར་པའི་ ོང་ལ་ ས།  དེ་ལས་ ང་པའི་བན་དྷེ་འ ི་རིང་།  ང་པོ།  

མདོ་ ོན་འོད་འབར་ལ་དངོས་ བ་ ་བབས།  དེས་ ེར་ ོན་ལ་བ ད།  དེས་ ང་ ོན་ ་

གཉན་ལ་བ ད་དོ།  ། ིས་ཚ་དབང་གིས་གསར་མ་དངོས་ ་གནང་བའི་ ེ་ལ་ཡང་གཏོགས་ཞེས།  

ོན་ ི་མཁས་པ་ མས་ ིས་ག ངས་པའི་ ེས་ ་འ ང་ངོ་།  ། ་གཉན་ལས་ ང་ ོན་འཁོར་

ལོ་ ལ་པོ།  དེས་ ང་ ོན་དབང་ བ།  དེས་འ་ཞ་ ོ་ ོས་དང་།  ང་ ོན་ ལ་བ་ལ་བ ད།   
འ་ཞས་ ་ ོན་འ ལ་བ་དང་།  དེས་ ལ་བ་ལ་བ ད།  ཡང་ ང་ ོན་ ལ་བས་ ་ ལ་བ་ལ་

བ ད་ནས།  བསོད་ ོ་ལ་སོགས་ལ་བ ད་པའི།  རིན་ཆེན་ ོ་ ོས་ ིས་ ང་དཔེ་ཐོབ་ ང་ཐོབ་

ི་ ལ་ ་གནང་།  ད་པར་ ་ ེར་ ོན་ནས་རིམ་བཞིན་བ ད་ནས།  ཞང་ ོན་བསོད་རིན་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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དང་།   དེས་བསོད་དཔལ་དང་།   དེས་བསོད་ ལ་བ་ལ་བ ད་པ་ལ།   ས་པའོ།  ། 
་བའི་མདོ་བ ང་བའི་དགོས་པ་ནི།  བདེ་ ག་ ་ ོགས་པ་ལ་སོགས་ ི་ཆེད་དེ།  ཉན་

པ་པོའི་ཉན་ ་བ་དང་།  འཆད་པ་པོའི་འཆད་བདེ་བ་ལ་སོགས་བ ན་པའི་ ིར་རོ།  །ཡང་ན་ ་

བ་དང་ཡན་ལག་མ་འ ག་པ་བ ན་པས་སོ།  ། ི་བ་ ་ ེགས་ ི་ཐེག་པ་བ ན་པ་ནི།  ལམ་ལོག་

ང་ ར་ཤེས་སོགས་ ི་དགོས་པ་ཡོད་དེ།  ང་ ངས་ ེས་འ ག་གཉིས་ ི་ ོ་ནས་གོལ་ལམ་

ང་ ར་བ ན་པའི་ ིར་རོ།  །ནང་བ་གཤེན་རབ་ ི་ཐེག་པ་བ ན་པ་ནི།  ཡང་དག་པའི་ལམ་

ལ་འ ག་ ོག་བདེ་སོགས་ ི་ཆེད་དེ།  ད་གཞི་ ད་པར་གཉིས་ ི་ ོ་ནས་ལམ་ལ་འ ག་ ོག་

བ ན་པའི་ ིར་རོ།  ། 
ས་བཤད་ ི་དགོས་པ་ནི།  ོས་པ་ལ་དགའ་བ་ལ་སོགས་ ི་དོན་འ བ་པ་ལ་སོགས་ ི་

དགོས་པ་ཡོད་དེ།  ་མཚན་ཉིད་དང་།  འ ས་ ་གསང་ གས་དང་།  བཤད་དོན་གདམ་པ་

ག མ་ ིས།  བ ོད་ འི་དོན་ ེ་ ེ་བ ན་པའི་ ིར་རོ།  །དེ་ཡང་ཐེག་པ་འོག་མ་ མས་བ ན་ 
པ་ནི།  ཐེག་པ་རང་རང་ལ་འ ག་ ོག་བདེ་སོགས་ ི་དགོས་པ་ཡོད་དེ།  རང་རང་གི་ བ་

མཐའ་བ ན་པའི་ ིར་རོ།  །དམ་ཚག་བ ན་པ་ནི།  རང་རང་གི་བ ང་ ་བ ང་བ་ལ་མི་འདའ་

བའི་དགོས་ཆེད་ཡོད་དེ།  རང་རང་གི་ ང་དོར་ ི་དོན་སོ་སོར་བ ན་པའི་ ིར་རོ།  ། ོམ་པ་

བ ན་པ་ནི།  རང་རང་གི་ ་བའི་དོན་ལ་གོམས་སོགས་ ི་ ད་པར་བ་ཡིན་ཏེ།  རང་རང་གི་ ་

བའི་དོན་ལ་སེམས་གནས་པ་ལ་སོགས་བ ན་པའི་ ིར་རོ།  ། བ་ཐབས་བ ན་པའི་དགོས་པ་ནི།  

རང་རང་གི་ལམ་ ི་བོགས་ཐོན་ལ་སོགས་ ི་ཆེད་ཡོད་དེ།  རང་རང་གི་ལམ་ ི་ཡན་ལག་ལ་

སོགས་བ ན་པའི་ ིར་རོ།  ། ོད་པ་བ ན་པའི་དགོས་པ་ནི།  རང་རང་གི་ ་ ེད་ ི་ ལ་མ་

ནོར་བ་ལ་སོགས་ ི་ཆེད་ཡོད་དེ།  རང་རང་གི་གཞན་དོན་ ི་ ་ ེད་ལ་སོགས་མ་འ ེས་པ་

བ ན་པའི་ ིར་རོ།  །འ ས་ ་བ ན་པའི་དགོས་པ་ནི།  རང་རང་གི་ལམ་ ད་མི་ཟ་བར་ ོགས་

སོགས་ ི་ཆེད་ཡོད་དེ།  རང་རང་གི་དོན་ ་གཉེར་ ་ ེད་ཅིང་ཐོབ་པར་ངེས་པ་བ ན་པའི་

ིར་རོ།  ། ད་པར་བ ན་པའི་དགོས་པ་ནི།  གོང་མ་ལ་ ོ་བ་བ ེད་ཅིང་།  འོག་མའི་ ི་མ་

བསལ་བའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ།  །ཐེག་པ་གོང་མ་གོང་མ་ མས།  ཐེག་པ་འོག་མ་འོག་མ་ལས་ ད་

འདོན་ཞིང་།  འོག་མ་ལ་ ན་འ ིན་བ ན་པའི་ ིར་རོ།  །ཡང་ ེ་ ་མེད་བ ན་པའི་དགོས་པ་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ནི༑  ཉེ་ལམ་མ་ནོར་བ་ལ་འ ག་སོགས་ ི་ཆེད་ཡོད་དེ།  ཐེག་པའི་མཐར་ ག་མ་ནོར་བ་བ ན་

པའི་ ིར་རོ།  །བཤད་དོན་གདམས་པའི་དགོས་པ་ནི།  གཏང་བཞག་གི་ཚད་མ་ནོར་བ་ལ་སོགས་

ི་ཆེད་ཡོད་དེ།  ཐེག་པའི་ ོ་བ ་ལ་སོགས་སོ་སོར་བ ན་པའི་ ིར་རོ།  ། བས་ ངས་བ ན་

པའི་དགོས་པ་ནི།  བ ོད་ ་ ོད་ ེད་ ི་གོ་རིམ་ ོགས་སོགས་ ི་ཆེད་ཡོད་དེ།  ། བས་ ི་རིམ་

པ་ལ་ ངས་ ིས་གཟེར་བཏབ་པའི་ ིར་རོ།  །འ ར་ ལ་ ི་ ད་པར་བ ན་པའི་དགོས་པ་ནི།  

བ ད་པའི་ ང་མ་ བ་པ་ ོགས་སོགས་ ི་ཆེད་ཡིན་ཏེ།  གང་བ ར་བ་དང་།  གང་གིས་བ ར་

བའི་དོན་ལ་སོགས་བ ན་པའི་ ིར་རོ།  ། 
ག མ་པ་བ ས་དོན་ལ་གཉིས་ཏེ།  དོན་དང་གོ་རིམ་མོ།  །དང་པོ་ལ་ཡང་།  ཐོག་མར་

མཚན་ ི་དོན་ལ་ག མ།  མཚན་ཉིད་དང་།  མཚན་གཞི་དང་།  ངེས་ཚག་གོ  །དང་པོ་ནི།  

ག ང་འདི་ཡི་ངོ་བོ་ཉིད་ ི་ ་ གས།  ག ང་འདི་ཡི་མཚན་ ི་མཚན་ཉིད་དོ།  །མཛད་ལས་

ང་།  ཉིད་ ི་ ་ གས་མཚན་ཉིད་འཛན།  །ག ངས་པས་སོ།  །གཉིས་པ་ལ་ ་ ེ།  གང་ལས་

ད ེ་བའི་གཞི་དང་།  གང་ད ེ་བའི་ངོ་བོ་དང་།  གང་གིས་འ ེད་པའི་ ་མཚན།  ཇི་ ར་ད ེ་

བའི་དོན་དང་།  ཇི་ ེད་ད ེ་བའི་ ངས་ངེས་སོ།  །དང་པོ་ནི་ག ང་འདི་ཡི་མཚན་ཙམ་མོ།  ། 
གཉིས་པ་ནི་ག ང་འདི་ཡི་མཚན་ ་བཀོད་པའི་ཞང་ ང་དང་།  ་གར་དང་།  ་ཤ་དང་།  

བོད་ ད་དང་བཞིའོ།  །ག མ་པ་ནི་འ ར་ ་ག མ་དང་།  འ ར་པ་གཅིག་གི་ ོ་ནས་འ ེད་

དོ༑  ༑བཞི་བ་ནི།  ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ ོག་པ་ཐ་དད་དོ།  ། ་བ་ནི།  ་མཚན་ལ་ ོས་པའི་ ོ་ནས་

ངེས་པ་ཙམ་མོ།  ། 
ག མ་པ་ངེས་ཚག་ནི།  གཞན་དང་མ་འ ེས་པར་ ེད་པའི་མཚན་མ་ཡིན་པའི་ ིར།  

མཚན་ཞེས་ ་ ེ།  དེ་ལ་ཡང་དངོས་མིང་དང་བཏགས་མིང་གཉིས་ལ།  དང་པོར་ཡང་འདོད་པ་

ཡོད་མོད་ ང་།  ཡོངས་ གས་དང་མ ན་པར་བཏགས་མིང་ངོ་།  །དེ་ལ་ཡང་འ ་བ་ ་མཚན་

ཅན་དང་།  འ ེལ་བ་ ་མཚན་ཅན་ ིས་བཏགས་མིང་གཉིས་ལས་འོག་མའོ།  །དེ་ལ་ཡང་བ ོད་

་དོན་དང་།  ོད་ ེད་ ི་ ངས་དང་།  གནས་དང་།  ོན་པ་དང་།  འཁོར་དང་།  ས་དང་།  

དཔེ་ལ་སོགས་ལ་བཏགས་པ་ལ་སོགས་ཡོད་པ་ལ།   འདི་བ དོ་ འི་དོན་ ི་ ོ་ནས་བཏགས་པའོ།  ། 
ད་ ག་གི་དོན་ལ་ཡང་ག མ་ ེ།  མཚན་ཉིད་དང་།  མཚན་གཞི་དང་།  ངེས་ཚག་གོ  ། 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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དང་པོ་ནི།  ལ་ལ་ ས་པས་འ ན་པའི་ ད་པར་ ་ ས་པའི་དགེ་བ་དེ་ ག་གི་མཚན་ཉིད་

དོ༑  ༑གཉིས་པ་ལ།  གང་ལས་ད ེ་བའི་གཞི་ནི་ ག་ཙམ་མོ།  །གང་ད ེ་བའི་ངོ་བོ་ནི།  ས་དང་། 
 ངག་དང་།  ཡིད་ ིས་ ག་ག མ་མོ།  །གང་གིས་འ ེད་པའི་ ་མཚན་ནི།  འཚལ་མཁན་ ི་ ས་

ངག་ཡིད་ག མ་ལས་ ེ་བའོ།  །ཇི་ ར་ད ེ་བའི་དོན་ནི།  དངོས་པོ་ཐ་དད་དོ།  །ཇི་ ེད་ད ེ་

བའི་ ངས་ནི།  ོ་ག མ་ ི་ ི་མ་ག མ་ ག་ཅིང་ ང་བར་ ེད་པ་ལ་ ོས་ཏེ་ངེས་པའོ།  །འོན་

ང་གབ་འ ེལ་ལས།  ེ་འགག་མེད་པ་ཡེ་ཤེས་ ི་ ག་ལ་སོགས་ག ངས་པའི་དོན་ཡང་རིག་

པར་ འོ།  །འདིར་ཕལ་ཆེར་དང་བ ན་པའོ།  །ག མ་པ་ངེས་ཚག་ནི།  ཉེས་པ་མ་ ས་ ་བ་ནས་

ང་ཞིང་ ག་པས་ན་ ག་ཅེས་ ་ལ།  ཡོན་ཏན་མ་ ས་གནང་ཞིང་ཐོབ་དགོས་དོན་ལ་ ེད་

པས་ན་འཚལ་ལོ་ཞེས་བ ོད་དོ།  ། ང་ ངས་ལ་ཡང་ག མ་ ེ།  མཚན་ཉིད།  མཚན་གཞི།  ངེས་

ཚག་གོ  །དང་པོ་ལ།  ང་ ངས་ ོན་པར་ ེད་པའི་ག ང་ ད་པར་ཅན་དེ།  ེང་གཞིའམ།  

བས་འདི་ཡི་ཁོག་ད བ་ ི་མཚན་ཉིད།  རིགས་མི་མ ན་ལས་འ ེད་པ་ཙམ་ ི་ ོ་ནས་འཇོག་

པའོ།  །གཉིས་པ་ལ།  གང་ལས་ད ེ་བའི་གཞི་ནི།  ཁོག་ད བ་ཙམ་མོ།  །གང་ད ེ་བའི་ངོ་བོ་ནི།  

གནས་དང་།  ོན་པ་དང་།  འཁོར་དང་།  བཀའ་དང་།  ས་དང་།  ག ངས་ ལ་དང་ ག་

གོ  ༑གང་གིས་འ ེད་པའི་ ་མཚན་ནི།  ོན་པའི་ ད་པར་ལ་སོགས་ ད་འཕགས་ ག་གི་ ོ་

ནས་ད ེ་བའོ།  །ཇི་ ར་ད ེ་བའི་དོན་ནི།  ཐེག་ཆེན་ ར་ན་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ ོག་པ་ཐ་དད་དོ།  ། 
འོག་མ་ ར་ན་ངོ་བོ་གཅིག་དང་ཐ་དད་ཅི་རིགས་ ་ཡོད་དོ།  །ཇི་ ེད་ད ེ་བའི་ ངས་ནི།  ོན་

པས་ག ངས་པའི་ ང་གིས་ངེས་པའོ།  ། 
ག མ་པ་ངེས་ཚག་ནི།  གནས་དང་ ོན་པ་ལ་སོགས་ ི་ ོ་ནས།  བཤད་པར་ ་བའི་ཁོག་

ད བ་བ ོད་པར་ ེད་པས་ན་ཁོག་ད བ་ཅེས་ འོ།  །དཔེར་ན་ཐིག་ཆེན་བཏབ་པ་བཞིན་ནོ།  ། 
ཡང་ན་བ ོད་ ་ ོད་པར་ ེད་པའི་བཤད་གཞི་འགོད་པས་ན་དེ་ ད་བ ོད་པའོ།  ། 

་བའི་མདོ་བ ང་བ་ལ་ཡང་།  མཚན་ཉིད་དང་།  མཚན་གཞི་དང་།  ངེས་ཚག་གོ  །དང་

པོ་ནི།  ཡན་ལག་གི་ ེས་གཞིར་བ ན་པའི་ག ང་ བས་དེ།  བས་འདིར་ ་བའི་མདོ་བ ང་

བའི་མཚན་ཉིད་དོ།   ། བས་འོག་མ་ མས་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་ འོ།  ། 
གཉིས་པ་ལ།  གང་ལས་ད ེ་བའི་གཞི་ནི།  ་བའི་མདོ་བ ང་བ་ཙམ་མོ།  །གང་ད ེ་བའི་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ངོ་བོ་ལ་གཉིས་ཏེ།  ི་དང་།  ེ་ ག་གོ  །དང་པོ་ནི།  ི་བ་དང་།  ནང་བའི་ཐེག་པའོ།  །གང་

གིས་འ ེད་པའི་ ་མཚན་ནི།  ི་ནང་གི་ ་ ོད་གཉིས་ ི་ ོ་ནས་ད ེའོ།  །ཇི་ ར་ད ེ་བའི་

དོན་ནི།  དངོས་པོ་ཐ་དད་དོ།  །ཇི་ ེད་ད ེ་བའི་ ངས་ནི།  ནང་དོན་རིག་པའི་འ ག་ ོ་ཡིན་

མིན་ལ་སོགས་ ིས་ངེས་པའོ།  ། 
གཉིས་པ་ ེ་ ག་ནང་པའི་ཐེག་པའི་ མ་ད ེ་ལ།  གང་ལས་ད ེ་བའི་གཞི་ནི།  གཤེན་

རབ་པའི་ཐེག་པ་ཙམ་མོ།  །གང་ད ་ེབའི་ངོ་བོ་ ་མཚན་ཉིད་དང་།  འ ས་ ་གསང་ གས་ ི་

ཐེག་པ་གཉིས་སོ།  །གང་གིས་འ ེད་པའི་ ་མཚན་ནི།  ོགས་པའི་སངས་ ས་ ས་རིང་མོ་ལས་

ཐོབ་པ་དང་།  ཉེ་བར་ཐོབ་པར་ ེད་པ་ལས་རིམ་བཞིན་ ེ་བའོ།  །འོན་ ང་ ར་ ་ཐོབ་ ེད་

མ་པ་གཡར་ལམ་ ེད།  མ་ཡིན་བཏགས་ན་ ོམ་དང་དེ་ཉིད་རང་ལ་ ོད།  །ཅེས་ག ངས་པ་

བཞིན་ནོ།  །ཇི་ ར་ད ེ་བའི་དོན་ནི།  དངོས་པོ་ཐ་དད་དོ།  ། ངས་ནི་ ང་གི་ངེས་པའོ།  ། 
མཚན་ཉིད་ ི་ཐེག་པ་ཡང་།  ཐེག་པ་ ང་ ་དང་།  ཐེག་པ་ཆེན་པོ་གཉིས་ ་ད ེ་བའི་ ་མཚན་

ནི༑  གཙ་བོ་བདག་དོན་ལ་དམིགས་པ་དང་།  གཙ་བོ་གཞན་དོན་ལ་དམིགས་པ་ལ་སོགས་ ིས་

ངེས་སོ།  །ཐེག་པ་ ང་ ་ལ་ཡང་།  ་མི་གཞན་བ ེན་དང་།  རང་ ོགས་གཉིས་ ་ ེ་བའི་ ་

མཚན་ནི།  རང་གིས་ ོགས་པས་རང་གི་ལམ་འ ས་ལ་ངེས་ཤེས་དངོས་ ་འ ེན་མི་ ས་པ་

དང་།  ས་པ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་ ེའོ།  ། ་མཚན་དང་ ངས་ངེས་གོང་བཞིན་ནོ།  ། ་མི་

གཞན་བ ེན་ལ་ཡང་།  འ ས་ ་མཐོ་རིས་ཐོབ་པ་དང་མི་ཐོབ་པ་ལ་སོགས་ལས།  རིམ་པ་བཞིན་

༑  ཡང་དག་དང་འ ལ་བ་ལ་ ོགས་པ་གཉིས་ ་ ེའོ།  །ཡང་ན་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་མ་

ོགས་པ་དང་།  ོགས་པ་ལས་རིམ་བཞིན་ ེ།  ག ངས་སོ།  །ད ེ་དོན་དངོས་པོ་ཐ་དད་དོ།  ། 
ངས་ངེས་ ་མཚན་ ིས་ གས་ལ་ངེས་སོ།  །རང་ ོགས་ལ་ཡང་བ ང་བའི་བདག་མེད་མ་

ོགས་པ་དང་།  ོགས་པ་ལ་སོགས་ལས་རིམ་པ་བཞིན།  མ་ ོད་དང་།  རང་ ོགས་དངོས་

གཉིས་ ་ ེ།  ད ེ་དོན་དངོས་པོ་ཐ་དད་དོ།  ། ངས་ ་མཚན་ ིས་ གས་ལས་ངེས་སོ།  ། མ་

ོད་ལ་ཡང་།  དོན་ཤེས་འ ེལ་མེད་ ་འདོད་པ་དང་།  འ ལེ་ཡོད་ ་འདོད་པ་ལས་རིམ་པ་

བཞིན་ །  མ་མེད་པ་དང་།  མ་བཅས་པ་གཉིས་ ་ད ེའོ།  །ད ེ་དོན་དངོས་པོ་ཐ་དད་

དོ༑  ༑ ངས་ ང་སོགས་ ིས་ངེས་སོ།  །རང་ ོགས་ལ་ཡང་ ོ་ཤས་ ང་བ་དང་།  ཆེ་བ་ལ་སོགས་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ིས་རིམ་པ་བཞིན་ །  ནེ་ཙ་ ་ ་དང་བསེ་ ་ ་ ་གཉིས་ ་ ེའོ།  །ད ེ་དོན་དངོས་པོ་ཐ་དད་

དོ༑  ༑ ངས་ ་མཚན་ལ་སོགས་ ིས་ངེས་སོ།  ། 

མཚན་ཉིད་ ི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་།  གཙ་བོར་ག ང་འཛན་གཉིས་མེད་ ི་ཤེས་པ་

དོན་དམ་ ་འདོད་པ་དང་།  ོས་ ལ་དོན་དམ་ ་འདོད་པ་ལ་སོགས་ལས་རིམ་བཞིན་ །  

གས་ ེ་སེམས་དཔའ་དང་ག ང་ ང་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་གཉིས་ ་ ེ་བའོ།  །གསང་ གས་

ི་ཐེག་པ་ལ་ཡང་།  གཙ་བོར་གཙང་ ་ལ་སོགས་ལམ་ ་ ེད་པ་དང་།  བ ལ་ གས་ ི་ ོད་པ་

ལམ་ ་ ེད་པ་ལ་སོགས་ལས་རིམ་བཞིན་ །  ི་དང་ནང་གི་ཐེག་པ་གཉིས་ ་ ེའོ།  །ད ེ་དོན་

ནི་དངོས་པོ་ཐ་དད་དོ།  ། ངས་ནི་ ང་སོགས་ ིས་ངེས་པའོ།  །གསང་ གས་ ི་ཡི་ཐེག་པ་ལ་

ཡང་།  གཙ་བོར་འ ིན་ལས་བཞི་ཀ་མ་ ོགས་པ་དང་ ོགས་པ་ལས་སོགས་ལ་རིམ་པ་བཞིན་ །  

་བ་གཙང་ ོད་དང་།  མ་པ་ ན་ ན་གཉིས་ ་ ེའོ།  །ཡང་ན་གཙ་བོར་ཡེ་ཤེས་སེམས་

དཔའ་ ེ་བོ་དང་ ོགས་ ི་ ལ་ ་འདོད་པ་ཡིན་ག ངས་སོ།  །ད ེ་དོན་ནི་དངོས་པོ་ཐ་དད་

དོ༑  ༑ ངས་ ང་སོགས་ ིས་ངེས་སོ།  །གསང་ གས་ནང་གི་ཐེག་པ་ལ་ཡང་།  གཙ་བོར་བ ེད་

རིམ་དང་ ོགས་རིམ་དང་ ོལ་ ལ་ལམ་ ་ ེད་པ་ག མ་ལས་རིམ་བཞིན་ །  དངོས་བ ེད་

དང་།  དོན་ ན་དང་།  ོགས་ཆེན་ག མ་ ་ ེའོ།  །ད ེ་དོན་དངོས་པོ་ཐ་དད་དོ།  ། ངས་ ་

མཚན་ལ་སོགས་ ི་ གས་ ིས་ངེས་སོ།  །དེ་དག་རེ་རེ་ལ་ཡང་།  བ་མཐའི་འཛན་ ངས་དང་།  

བ ང་ འི་བ ང་བ་དང་།  ་དོན་ལ་སེམས་གནས་པ་དང་།  ལམ་ ི་བ ེད་འ ིན་པ་དང་།  

་བ་ ེད་ ལ་དང་།  ས་པའི་དོན་ ེད་པ་དང་།  གོང་མར་ ོ་བ་བ ེད་ཅིང་འོག་མའི་ ོན་

བསལ་བ་ལ་སོགས་ལས་རིམ་པ་བཞིན་ ་།  ་བ་ལ་སོགས་བ ན་བ ན་ ་ ེ་བའོ།  །ད ེ་དོན་

ོགས་ཆེན་ ར་ན་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ ོག་པ་ཐ་དད་དོ།  །འོག་མ་ ན་ ར་ན་ངོ་བོ་གཅིག་དང་ཐ་

དད་དང་དངོས་པོ་ཐ་དད་ཅི་རིགས་ ་ཡོད་དོ།  ། ངས་ནི་ ང་གིས་ངེས་པའོ།  ། 
ག མ་པ་ངེས་ཚག་ལ།  ་ ེགས་ ི་ངེས་ཚག་ནི།  ་བ་ངན་པའི་ ་ལ་ གས་ནས།  ། 

འཁོར་བའི་ ་མཚ་ལ་ ེགས་བཅས་པས་ན་ ་ ེགས་ཞེས་ འོ།  །ནང་དོན་རིག་པ་ལ་འ ག་ཅིང་ 
བ ེ་བ་ ན་ མ་འཚགས་པས་གཤེན།  མ ེན་པ་ ན་ མ་འཚགས་པས་ན་རབ་ཞེས་ འོ།  །མདོ་ 
ལས་ནི།  བོན་ཉིད་ད ིངས་ ་སེམས་ཉིད་བདལ་བས་ན་གཤེན།  །འ ོ་བའི་དོན་ལ་ ལ་ནས་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ོན་པས་ན་རབ།  །ཅེས་ག ངས་སོ།  །སངས་ ས་ཞེས་པ་ ར་ན།  ངས་པ་ ན་ མ་ཚགས་

པས་ན་སངས།   ོགས་པ་ ན་ མ་ཚགས་པས་ ས་ཅེས་ འོ།  ། 
་བའི་ངེས་ཚག་ནི།  མདོའམ་འགག་གམ་འ ས་པ་མ་ནོར་བ་ལ་འ ག་པར་ ེད་པས་

ན༑  ་བའི་མདོ་བ ང་ཞེས་ འོ།  ། ས་བཤད་ལ་ཡང་།  དང་པོ་ ་ ེགས་ ི་ཐེག་པ་ལ་ཡང་

ག མ་ ེ།  མཚན་ཉིད་དང་།  མཚན་གཞི་དང་།  ངེས་ཚག་གོ  །དང་པོ་ ག་ཆད་གང་ ང་ལ་

ཞེན་ ོ་གང་ཞིག  ཡང་དག་གི་ ་བ་ལས་ ིན་ཅི་ལོག་ ་ ོགས་པས་ ད་པར་ ་ ས་པ།  དེ་ ་

ེགས་ ི་ཐེག་པའི་མཚན་ཉིད་དོ།  །གཉིས་པ་མཚན་གཞི་ལ།  ད ེ་གཞི་ ་ ེགས་ ི་ཐེག་པ་

ཙམ་མོ།  །ད ེ་ངོ་ནི།  ག་ ་དང་།  ཆད་ ་གཉིས་སོ།  ། ་མཚན་ནི།  ག་དངོས་ཡོད་པ་དང་།  

ལས་འ ས་མེད་པར་ཞེན་པ་ལ་སོགས་ལས་ ེ་བའོ།  །ད ེ་དོན་དངོས་པོ་ཐ་དད་དོ།  ། ངས་ནི་

ཡོད་མེད་མཐར་འཛན་ལ་སོགས་ ིས་ངེས་པའོ།  །དེ་ལས་ ེས་པའི་ ་ལོག་ མ་བ ་ ག་ ་

དང་།  དེ་བ ས་པ་ ག་པ་ ེ་ད ་དང་།  ཆད་པ་ ེ་ག མ་ ིས་ད ེ་བ་ལ་སོགས་ ་བ ན་

ནོ༑   ༑ག མ་པ་ངེས་ཚག་གོང་ ་བ ོད་ཟིན་ནོ།  ། 
གཉིས་པ་ནང་པ་གཤེན་རབ་ ི་ཐེག་པ་ལ་ད འི་དང་པོ་ ་མི་གཞན་བ ེན་ལ་གཉིས།  

་བ་དང་།  ཡན་ལག་གི་དོན་ནོ།  །དང་པོ་ག མ།  མཚན་ཉདི་དང་།  མཚན་གཞི་དང་།  ངེས་

ཚག་གོ  །དང་པོ་མཚན་ཉིད་ནི།  ཡང་དག་གི་ ་ ོད་ལ་འདེགས་ ེད་ ི་ ོ་ ོབས་དང་།  མ་

ོད་ ི་ ་ ོད་ལས་དམན་པ་གཞི་མ ན་པ་དེ།  ་མི་གཞན་བ ེན་ ི་ཐེག་པའི་མཚན་ཉིད་

དོ༑  ༑གཉིས་པ་མཚན་གཞི་ལ།  གང་ལས་ད ེ་བའི་གཞི་ནི།  ་མི་གཞན་བ ེན་ ི་ཐེག་པ་ཙམ་

མོ༑  ༑གང་ད ེ་བའི་ངོ་བོ་ནི།  ཡང་དག་ལ་ ོགས་པ་དང་།  འ ལ་བ་ལ་ ོགས་པའི་ཐེག་པ་

གཉིས།  ་མཚན་ལ་སོགས་གོང་བཞིན་ནོ།  །ག མ་པ་ ་དོན་ནི།  ་མིའི་ ོན་པ་གཞན་གཙ་

བོར་ ོན[བ ེན]དགོས་པའི་ ོ་ནས།   ་མི་གཞན་བ ེན་ཞེས་ འོ།  ། 
གཉིས་པ་ཡན་ལག་གི་དོན་ལ་ག མ་ ེ།  མཚན་ཉིད་དང་།  མཚན་གཞི་དང་།  ངེས་ཚག་

གོ  ༑དང་པོ་ལ།  ་མི་གཞན་བ ེན་ ི་ བ་མཐའི་འཛན་ ངས་དེ།  དེའི་ ་བའི་མཚན་ཉིད།  

དེ་བཞིན་ །  དེའི་བ ང་ ་བ ང་བ་ལ་མི་འདའ་བའི་དགེ་བ་དེ།  དེའི་དམ་ཚག་གི་མཚན་

ཉིད།  དེའི་ ་དོན་ལ་སེམས་གནས་ ལ་དེ།  དའེི་བ ོམ་པའི་མཚན་ཉིད།  དེའི་ལམ་ ི་བོགས་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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འདོན་ ི་ ལ་དེ།  དེའི་ བ་ཐབས་ ི་མཚན་ཉིད།  དེའི་ ་བ་ ེད་ ལ་དེའི་ ོད་པའི་མཚན་

ཉིད།  དེའི་ཐོབ་ ར་འ ར་པ་དེའི་འ ས་ འི་མཚན་ཉིད།  དེའི་ཡོན་ཏན་ ི་ ད་པར་དེ།  དེ་

འོག་མ་ལས་ཤན་ད ེ་བའི་མཚན་ཉིད་དོ།  ། 
གཞན་ལ་དེ་བཞིན་འ ེས་སོ།  །གཉིས་པ་མཚན་གཞི་ལ།  ད ེ་གཞི་གཞན་བ ེན་ ི་ཐེག་

པའོ།  །ད ེ་ངོ་ནི།  ་མི་གཞན་བ ེན་ ི་ ་བ་དང་།  དམ་ཚག་དང་།  ོམ་པ་དང་།  བ་

ཐབས་དང་།  ོད་པ་དང་།  འ ས་ ་དང་།  འོག་མ་ལས་ཤན་ ེ་བའོ།  །གང་གིས་འ ེད་པའི་

་མཚན་ནི།  གཞི་ ོགས་པ་ལ་སོགས་ལ་ ོས་ཏེ་ ་བ།  བ ང་ ་ ང་པ་ལ་སོགས་ལ་ ོས་ཏེ་

དམ་ཚག  ་དོན་གོམས་ ེད་ལ་སོགས་ལ་ ོས་ཏེ་ ོམ་པ།  དགེ་བ་འཕེལ་ ེད་ལ་སོགས་ལ་ ོས་

ཏེ་ བ་ཐབས།  གཞན་དོན་ བ་པ་ལ་སོགས་ལ་ ོས་ཏེ་ ོད་པ།  ཐོབ་ འི་རང་བཞིན་ལ་ ོས་ཏེ་

འ ས་ །  ཡོན་ཏན་ ི་ ད་པར་ལ་སོགས་ལ་ ོས་ཏེ་འོག་མ་ལས་ཤན་ ེ་བའོ།  །དེས་གཞན་

ན་ལ་འ ེས་སོ།  །ད ེ་དོན་ནི།  ི་རིགས་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ ོག་པ་ཐ་དད་དོ།  ། ེ་ ག་དངོས་པོ་

ཐ་དད་ལ་སོགས་ཅི་རིགས་ ་ཡོད་དོ།  ། ངས་ ང་སོགས་ ིས་ངེས་པའོ།  ། 
ེ་ ག་ ་ཡང་དག་དང་འ ལ་བ་ལ་ ོགས་པ་གཉིས་ ་བ་ནི་མ ན་ལ།  ོད་འ ས་ལ་

སོགས་སོ་སོར་འ ེད་དོ།  ། ོད་པ་ནི་དགེ་བ་ལ་ ོད་པ་དང་།  ིག་པ་ལ་ ོད་པའོ།  །འ ས་ ་ནི་

མཐོ་རིས་དང་ངན་སོང་གཉིས་སོ།  །དམ་ཚག་དང་།  ོམ་པ་དང་།  བ་ཐབས་ ི་ད ེ་བ་ གས་

ལ་གསལ་ལོ།  །ཤན་ ེ་བ་ལ།  ག་ཆད་གཉིས་ཀ་ལས་འཕགས་ ལ་གཉིས་ཡོད་དེ།  སངས་ ས་

པའི་ བ་མཐའ་ལ་ གས་པའི་ ིར་རོ།  །ག མ་པ་ངེས་ཚག་ནི།  བ་མཐའ་ལ་སོགས་ལ་ ་ 
བས་ན་ ་བ་ཞེས་དང་།  བ བ་ ་བ ང་བ་ལ་སོགས་ལས་མི་འདའ་བས་ན་དམ་ཚག་ཅེས་དང་།  

དམིགས་པ་ལ་སེམས་གནས་པས་ན་ ོམ་པ་ཞེས་དང་།  དོན་བ བ་པར་ ེད་པའི་ལས་ཡིན་པས་

ན་ བ་ཐབས་ཞེས་དང་།  ་བ་ ོད་པས་ན་ ོད་པ་ཞེས་དང་།  ་ལས་ བ་པས་ན་ བ་པའི་

འ ས་ ་ཞེས་ འོ།   །གཞན་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ།  ། 
གཉིས་པ་ མ་ ོད་ལ་གཉིས་ཏེ།  ་བའི་དོན་དང་།  ཡན་ལག་གི་དོན་ནོ།  །དང་པོ་ལ་

ག མ་ ེ།  མཚན་ཉིད་དང་།  མཚན་གཞི་དང་།  ངེས་ཚག་གོ  །དང་པོ་ནི།  ་ ོད་ཡང་དག་ལ་

འདེགས་ ེད་ ི་ ོ་ ོབས་དང་།  གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ ོགས་ཤིང་བོན་ ི་བདག་མེད་མ་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ོགས་པ་གཞི་མ ན་པའོ།  །གཉིས་པ་ལ།  ད ེ་གཞི་ནི་ མ་ ོད་ ི་ཐེག་པའོ།  །ད ེ་ངོ་ནི།  མ་

མེད་དང་།  མ་བཅས་ ི་ཐེག་པ་གཉིས།  ་མཚན་ནི་དོན་ཤེས་ ི་འ ེལ་བ་ཡོད་མེད་ ་

འདོད་པ་ལ་སོགས་ ི་ ེ་བའོ།  །ད ེ་དོན་ནི་ ི་རིགས་གཅིག་ལ་དངོས་པོ་ཐ་དད་དོ།  ། ངས་ནི་

ང་གིས་ངེས་སོ།  །ག མ་པ་ངེས་ཚག་ནི།  ཐོས་པའི་དོན་ལ་ མ་པར་ ོད་པས་ན།  མ་ ོད་

ཞེས་ འོ།  ། ང་དོན་ལ་སོགས་ཉན་ཞིང་ཐོས་པའི་ ོ་ནས་ཉན་ཐོས་ཞེས་ ་ ེ་གོང་ ་བཤད་ཟིན་ 
ནོ༑  ༑གཉིས་པ་ཡན་ལག་བ ན་ ི་ མ་བཞག་གོང་བཞིན་ ་དོན་འ ེས་ ་ཤེས་པར་ འོ།  །   

རང་ ོགས་པ་ལ་གཉིས་ཏེ།  ་བ་དང་།  ཡན་ལག་གི་དོན་ནོ།  །དང་པོ་ལ་ག མ།  

མཚན་ཉིད།  མཚན་གཞི།  ངེས་ཚག་གོ  །དང་པོ་ནི།  ་ ོད་ཡང་དག་ལ་འདེགས་ ེད་ ི་ ོ་

ོབས་དང་།  ག ང་བ་བོན་ ི་བདག་མེད་ ོགས་ཤིང་།  འཛན་པ་བོན་ ི་བདག་མེད་མ་ ོགས་

པ་གཞི་མ ན་པའོ།  །གཉིས་པ་ལ་ད ེ་གཞི་ནི།  རང་ ོགས་ ི་ཐེག་པའོ།  །ད ེ་ངོ་ནི་ནེ་ཙ་ ་ ་

དང་།  བསེ་ ་ ་ འི་ཐེག་པ་གཉིས་སོ།  ། ་མཚན་ནི་དབང་པོ་ ོ་ ལ་ལ་སོགས་ ིས་ ེ་བའོ།  ། 
ད ེ་དོན་ནི་ ི་རིགས་གཅིག་ལ་ ེ་ ག་གི་དངོས་པོ་ཐ་དད་པའོ།  ། ངས་ནི་ ་མཚན་ལ་སོགས་

ིས་ངེས་པའོ།  །ག མ་པ་ངེས་ཚག་ནི།  རང་གི་ ོགས་པས་རང་གི་ལམ་འ ས་ལ་སོགས་ལ་ངེས་

ཤེས་དངོས་ ་འ ེན་ ས་པའི་ ོ་ནས་རང་ ོགས་ཞེས་ འོ།  །གཉིས་པ་ཡན་ལག་གི་དོན་ནི་

གོང་བཞིན་ནོ།  ། 
གས་ ེ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་ལ་ཡང་གཉིས་ཏེ།  ་བ་དང་།  ཡན་ལག་གི་དོན་ནོ།  ། 

དང་པོ་ལ་ག མ་ ེ།  མཚན་ཉིད།  མཚན་གཞི།  ངེས་ཚག་གོ  །དང་པོ་ནི།  མཚན་ཉིད་ ི་ཐེག་

པ་ཆེན་པོའི་ ་ ོད་ལ་འདེགས་ ེད་ ི་ ོ་ ོབས་དང་།  ག ང་འཛན་གཉིས་མེད་ ི་སེམས་དོན་

དམ་ ་འདོད་པ་གཞི་མ ན་པའོ།  །གཉིས་པ་ད ེ་གཞི་ནི།  གས་ ེ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་ཙམ་

མོ༑  ༑ད ེ་ངོ་ནི།  ཤེས་པའི་ ེ་མཆེད་ཡང་དག་དང་།  འ ལ་བར་འདོད་པའོ།  ། ་མཚན་ནི།  ། 
ཤེས་པའི་ ེ་མཆེད་གཞན་དབང་ ་འདོད་པ་དང་།  ན་བ གས་ ་འདོད་པ་ལ་སོགས་ལ་རིམ་

བཞིན་ ་ ེ་བའོ།  །ད ེ་དོན་ནི།  ིར་རིགས་གཅིག་ལ་ ེ་ ག་དངོས་པོ་ཐ་དད་དོ།  ། ངས་ངེས་

ནི་ ང་གིས་ངེས་པ་ཙམ་མོ།  །ག མ་པ་ངེས་ཚག་ནི།  གཞན་ལ་ གས་ ེ་ཆེན་པོ་དང་ ན་ཞིང་

བོན་ཐམས་ཅད་སེམས་ ་ ་བས་ན།  གས་ ེ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་ཞེས་ འོ།  །ཡང་དག་ལ་ 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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་འ ས་དང་བཅས་པ་དང་།  ་འ ས་མེད་པའི་འདོད་པ་གཉིས་ ་ ེ་བ་དང་།  འ ལ་བ་ལ་

ཡང་ ོགས་གཅིག་དང་།  མཐའ་དག་འ ལ་བར་འདོད་པའི་ད ེ་བ་ནི་གོང་ ་བཤད་པ་བཞིན་

ནོ༑  ༑གཉིས་པ་ཡན་ལག་གི་དོན་གོང་བཞིན་ནོ།  ། 
ག ང་ ང་སེམས་དཔའ་ལ་ཡང་གཉིས་ཏེ།  ་བ་དང་།  ཡན་ལག་གོ  །དང་པོ་ལ་ག མ།  

མཚན་ཉིད།  མཚན་གཞི།  ངེས་ཚག་གོ  །དང་པོ་ནི།  མཚན་ཉིད་ ི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ ་ ོད་ལ་

འདེགས་ ེད་ ི་ ོ་ ོབས་དང་།  ོས་ ལ་དོན་དམ་ ་འདོད་པ་གཞི་མ ན་པའོ།  །གཉིས་པ་

ད ེ་གཞི་ནི།  ག ང་ ང་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་ཙམ་མོ།  །ད ེ་ངོ་ནི།  རོལ་བ་ ེ་མཆེད་ ར་ ང་

གི་འདོད་པ་དང་།  མཚན་མ་ ན་ ལ་ཅིར་མི་ ང་གི་འདོད་པའོ།  ། ་མཚན་ནི།  མཐར་ ག་

གཅོད་ ེད་ ི་ གས་ ིས་ཡང་དག་གི་ ོས་པ་གཅོད་ནས།  གས་ལ་ ེ་མཆེད་ ་མ་ ན་ ་

བ བ་པའི་རང་ ད་ ི་དམ་བཅའ་འགོད་པ་དང་།  མི་འགོད་པ་ལ་སོགས་ལས་རིམ་བཞིན་ ེ་

བའོ།  །ད ེ་དོན་ནི།  ི་རིགས་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ ེ་ ག་དངོས་པོ་ཐ་དད་དོ།  ། ངས་ནི་ ང་གིས་

ངེས་པ་ཙམ་མོ།  །ག མ་པ་ངེས་ཚག་ནི།  འ ར་བ་དང་མཚན་མ་མེད་པའི་ ིར་ན་ག ང་ ང་།  

དེ་ལ་སེམས་ ོབས་ ་ ར་པས་ན་སེམས་དཔའ།  མཐའ་བ ད་ལས་ ོལ་བས་ན་ ོས་མེད་དོ།  ། 
ཞེས་ག ངས་སོ།  །མཚན་མ་ ན་ ལ་བ་ལ་ཡང་།  མཚན་མ་འགེགས་པ་དང་།  མཚན་མ་ གས་

ང་གཉིས་ནི།  ང་བ་མཐའ་དག་འགེགས་པ་དང་།  ་མ་ ར་ ང་ཡང་བདེན་མེད་ ་འདོད་

པ་གཉིས་ལ་སོགས་ལས་རིམ་བཞིན་ ེ་བའོ།  །གཉིས་པ་ཡན་ལག་གི་དོན་ནི་གོང་བཞིན་ནོ།  ། 
་བ་གཙང་ ོད་ལ་གཉིས།  ་བ་དང་།  ཡན་ལག་གོ  དང་པོ་ལ་ག མ་ ེ།  མཚན་ཉིད།  

མཚན་གཞི།  ངེས་ཚག་གོ  །དང་པོ་མཚན་ཉིད་ནི།  གསང་ གས་ ི་ཡི་ ་ དོ་ལ་འདེགས་ ེད་

ི་ ོ་ ོབས་དང་།  ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ ེ་བོར་ ་བ་གཞི་མ ན་པའོ།  །གཉིས་པ་ལ་ད ེ་བ་ལ་

སོགས་འ ེལ་ལས་མ་ ང་པས་རེས་ཤིག་མ་ ིས་སོ།  །ག མ་པ་ངེས་ཚག་ནི།  ས་དང་གཙང་ ་

གཙར་ ེད་པའི་ ོ་ནས་ ་བ་གཙང་ ོད་བ ོད་པའོ།   །གཉིས་པ་ཡན་ལག་གི་དོན་གོང་བཞིན་ནོ།  ། 
མ་པ་ ན་ ན་ལ་ཡང་གཉིས་ཏེ།  ་བ་དང་ཡན་ལག་གོ  །དང་པོ་ལ་ག མ་ ེ།  མཚན་ 

ཉིད།  མཚན་གཞི།  ངེས་ཚག་གོ  །དང་པོ་མཚན་ཉིད་ནི།  གསངས་ གས་ ི་ཡི་ ་ ོད་ལ་

འདེགས་ ེད་ ི་ ོ་ ོབས་དང་།  ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ ོགས་ལ་སོགས་ ི་ ལ་ ་ ་བའི་གཞི་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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མ ན་པའོ།  །གཉིས་པ་འ ེལ་ལས་མ་ ང་པས་རེས་ཤིག་མ་ ིས་སོ།  །ག མ་པ་ངེས་ཚག་ནི།  

འ ིན་ལས་བཞི་ཀའི་ མ་པ་ ན་ ན་པས་ན་ མ་པ་ ན་ ན་ཞེས་ འོ།  ། ས་པ་གོང་བཞིན་

ནོ༑  ༑གཉིས་པ་ཡན་ལག་གི་དོན་འ ེལ་ ིས་ཤེས་སོ།  ། 
དངོས་བ ེད་ལ་གཉིས་ཏེ།  ་བ་དང་།  ཡན་ལག་གི་དོན་ནོ།  །དང་པོ་ལ་ག མ་ ེ།  

དང་པོ་མཚན་ཉིད་ནི།  གསང་ གས་ནང་གི་ ་ ོད་ལ་འདེགས་ ེད་ ི་ ོ་ ོབས་དང་།  གཙ་

བོར་བ ེད་རིམ་ལམ་ ་ ེད་པ་གཞི་མ ན་པའོ།  །གཉིས་པ་ལ་འ ེལ་ལས་ད ེ་བ་མ་ག ངས་

པ་བཞིན་རེས་ཤིག་བཞག་གོ  །ག མ་པ་ངེས་ཚག་ནི།  ང་པོ་ལ་སོགས་ ་དངོས་ ་བ ེད་པས་

ན་དངོས་བ ེད་ཅེས་ འོ།  ། ས་པར་འ ་དོན་བཞིན་ནོ།  །གཉིས་པ་ཡན་ལག་གི་དོན་འ ེས་

ནས་ ང་ངོ་།  ། 
ཤིན་ ་དོན་ ན་པ་གཉིས།  ་བ་དང་།  ཡན་ལག་གོ  །དང་པོ་ག མ་ ི་དང་པོ་མཚན་

ཉིད་ནི།  །གསང་ གས་ནང་གི་ ་ ོད་ལ་འདེགས་ ེད་ ི་ ོ་ ོབས་དང་།  གཙ་བོ་ ོགས་རིམ་

ལམ་ ་ ེད་པ་གཞི་མ ན་པའོ།  །གཉིས་པ་ནི་གོང་བཞིན་ ་མ་ ིས་སོ།  །ག མ་པ་ངསེ་ཚག་ནི།  

གནས་ གས་ ི་དགོངས་པ་ཤིན་ ་གསལ་བའི་དོན་ ན་པས་ཐམས་ཅད་ ོགས་ ལ་ ་བ ོམ་

པས་ན།  ཤིན་ ་དོན་ ན་ ན་ ོགས་ཞེས་ འོ།  །གཉིས་པ་ཡན་ལག་གོང་བཞིན་ནོ།  ། 
ོགས་ཆེན་ལ་གཉིས།  ་བ་དང་།  ཡན་ལག་གི་དོན་ནོ།  །དང་པོ་ལ་ག མ་ ི་དང་པོ་

མཚན་ཉིད་ནི།  གསང་ གས་ནང་གི་ ་ ོད་ལ་འདེགས་ ེད་ ི་ ོ་ ོབས་དང་།  གཙ་བོ་ ོལ་

ལ་ལམ་ ་ ེད་པ་གཞི་མ ན་པའོ།  །གཉིས་པ་མཚན་གཞི་ལ།  ད ེ་གཞི་ནི་ ོགས་ཆེན་ ི་

ཐེག་པའོ།  །ད ེ་ངོ་ནི།  ཀ་དག་དང་།  ན་ བ་དང་།  ཇི་བཞིན་ཉིད་ ི་ ེ་མཆེད་ ི་ཐེག་

པའོ།  །གང་གིས་འ ེད་པའི་ ་མཚན་ནི།  གཞིའི་རང་བཞིན་དང་།  མ་པ་དང་།  ད ེར་མེད་

ི་ཆ་གཙ་བོར་ལམ་ ་ ེད་པ་ལ་སོགས་ལས་རིམ་བཞིན་ ་ ེ་བའོ།  །ད ེ་དོན་ནི་ ི་རིགས་

གཅིག་ལ།  ེ་ ག་དངོས་པོ་ཐ་དད་པའོ།  ། ངས་ནི་ ལ་བའི་ ང་གིས་ངེས་པ་ཙམ་མོ།  ། 
ག མ་པ་ངེས་ཚག་ནི།  བོན་ཐམས་ཅད་བོན་ ར་ ོགས་པར་ ་བས་ན།  ོགས་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་

འོ།  ། ས་པར་འ ་དོན་བཞིན་ནོ།  །གཉིས་པ་ཡན་ལག་གི་དོན་ནི།  གཞན་བ ེན་ བས་ ་

བ ོད་པའི་དོན་འ ེས་སོ།  ། 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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བཤད་དོན་གདམས་པ་ལ་ག མ།  དང་པོ་མཚན་ཉིད་ནི།  མན་ངག་ ི་རབས་ལ་ ེས་ 
་གནང་ ལ་ ི་ག ངས་ ད་པར་ཅན་ནོ།  །གཉིས་པ་མཚན་གཞི་ནི།  དགོས་ཆེད་ལས་སོགས་

སོ༑  ༑ག མ་པ་ངེས་ཚག་ནི་རང་གིས་ ོགས་ཤིང་བཤད་པའི་དོན།  ི་རབས་ལ་མི་ བ་ཉམས་

་ལེན་པར་གདམས་པས་ན།  བཤད་དོན་གདམ་པ་ཞེས་ འོ།  །དེ་ལས་སོགས་ ས་པར་གཞན་

་བ འོ།  །གཉིས་པ་གོ་རིམ་ལས།  ཐོག་མར་འ ག་ ོའི་ ིར་ ་མཚན་བ ན།  དེའི་འོག་ ་

འ ག་པའི་བར་ཆད་ཞི་བ་ལས་སོགས་ ི་ ིར་ ་ ག་བ ན་པ་ནི་འ ག་ ལ་ ི་རིམ་པའོ།  །དེ་

ར་འ ག་ ོ་ ོན་ ་བ ན་པ་ནི་ ོན་འ ོ་དང་།  དེའི་འོག་ ་ག ང་དོན་བ ན་པ་ནི།  དངོས་ 
གཞི་དང་།  དེའི་འོག་ ་འ ར་ ལ་བ ན་པ་ནི།  ེས་ ི་ ་བའི་རིམ་པའོ།  །དངོས་གཞི་ལ་

ཡང་ཁོག་ད བ་ ་བ་དང་།  མདོ་བ ང་ཡན་ལག་དང་།  ས་བཤད་ཉིང་ལག་གམ།  བ ས་པ།  

འ ིང་པོ།  ས་པའི་རིམ་པའོ།  །ཐེག་པའི་རིམ་པ་ནི།  འོག་མ་འོག་མ་ནས་གོང་མ་གོང་མར་

བ ོད་ ལ་ ི་རིམ་པའོ།  །དེ་ཡང་མཐར་ ག་ ་མེད་ལ་བ ད་པའོ།  །ཡན་ལག་བ ན་བ ན་ ི་

རིམ་པ་ནི།  ང་གིས་ངེས་པ་ཙམ་མོ།  །དེ་ཡི་ ེས་ ་བཤད་དོན་གདམས་པ་ནི།  ི་རབས་དང་

གཞན་དོན་བ བ་ ལ་ ི་རིམ་པའོ།  ། 
 

ང་རིགས་མཚ་ལས་ནོར་ འི་ཚགས་ ང་ནས།  ། 
ཤེས་འདོད་དོན་ ིར་རིན་ཆེན་གཏེར་འདི་ ངས།  ། 
རང་གཞན་མ་རིག་ད ལ་འཕོངས་སེལ་བར་ཤོག  ། 
དོན་འགལ་ ིད་ན་ བས་ ལ་གཉེན་ལ་བཤགས།  ། 
དགེ་དེས་འ ོ་ ན་ ་མེད་འཐོབ་ ིར་བ ོ།  ། 
འདིར་འ ག་མི་མ ན་ ོགས་ལས་རབ་ ལ་ཤོག  ། 
 

ཐེག་པ་རིམ་པ་མངནོ་ ་བཤད་པའི་མདོ་ ད་ ི་དོན་ མ་འ དེ་འ ལ་ ི་ ་ེམིག་འདི་ནི།  ཤསེ་རབ་ ལ་

མཚན་ སི་བ ་ཤསི་ ན་རིའ་ི དོ་ ་ ར་བ་དགེའོ། ། 

 



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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༄༅།། གས་ ེ་སེམས་དཔའི་ གས་ ི་མཚན་ཉིད་ག མ་ ི་ 
མ་བཞག་ག་ ར་ཐགིས་པ་ཞེས་ ་བ་ 

བ གས་སོ།། 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

དཔོན་ ོབ་སངས་ ས་བ ན་འཛན། 
   
 
 
 
 

 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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་ཆེ་ཟབ་པའི་བཀའ་གསང་འཁོར་ལོ་གང་། ། 

ོན་པའི་བདག་ཉིད་ ིན་ཆེན་ ་མ་མཆོག ། 

ང་ཆེན་བར་ ་བོན་ཉིད་འཁོར་ལོ་ ། ། 

བ གས་ནས་ གས་ ེས་འདོར་མེད་ ོངས་ཤིག་ ེ། ། 
 

ཤིན་ ་ཟབ་བ ིང་ག ང་གི་དོན། ། 

ངན་ ོག་དག་གིས་བ ད་མཐོང་ནས། ། 

ིང་ནས་མ་བཟོད་ ལ་དག་ནི། ། 
འདི་ ར་ཡིན་ཞེས་བཤད་ ིན་ཉོན། ། 

 

གས་ ེ་སེམས་དཔའི་ གས་ ི་མཚན་ཉིད་ག མ་ ི་ མ་པར་བཞག་པ་ལ།  ིར་བ ན་ 
པ་དང་།  ེ་ ག་ ་བཤད་པ་དང་།  མདོ་བ ་བའོ།  །དང་པ་ོལ།  འ ེལ་མེ་ལོང་ད ་ ོར་ལས།  

དེ་ལ་ག ང་ ང་སེམས་དཔའ་ལ་སོགས་མཚན་ཉིད་ག མ་ ་བཞེད་དེ།  ག མ་ནི།  ན་

བཏགས།  གཞན་དབང་།  ཡོངས་ བ་བོ།  །ཞེས་དང་།  གལ་མདོ་ངེས་པའི་གཏན་ཚགས་ལས།  

ན་བཏགས།  གཞན་དབང་།  རང་དབང་།  ག མ་ཞེས་ག ངས།  དང་པོར་ ན་བཏགས་ ི་

མཚན་ཉིད་ནི།  རང་འཛན་ ོག་པས་ ོ་བཏགས་པ་ཙམ་དེའོ།  །དེར་མ་ཟད་ག ང་འདི་དག་

གིས་དངོས་བ ན་ ི་བ ན་ འི་གཙ་བོར་ ས་ནས་བ ན་པའི་ ན་བཏགས་ ི་དོན་ནི།  རང་

འདོགས་ ེད་བོན་ ི་བདག་འཛན་ ིས་ ོ་བཏགས་པ་ཙམ་དེ།  དེ་ཡིན་ཏེ་མེ་ལོང་ལས།  ན་

བཏགས་ནི་ ོ་བཏགས་ ི་ངོ་བོར་ བ་བའོ།  །ཞེས་དང་།  གལ་མདོ་ལས།  མེད་ལ་ཡོད་པར་ ོ་

བཏགས་ ན་བཏགས་སོ།  །ཞེས་ག ངས་པས་སོ།  ། 

གཉིས་པ་གཞན་དབང་གི་མཚན་ཉིད་ནི།  ་ ེན་གཞན་ ི་དབང་གིས་ ས་ ་ བ་པ་དེ། 
གཞན་དབང་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ།  མེ་ལོང་ལས།  གཞན་དབང་ནི་ མ་པར་ ོག་པའི་ཤེས་པ་

ེ༑  ་ ེན་གཞན་ ི་དབང་གསི་ ས་ ་ བ་པའི་ ིར།  ཞེས་དང་།  གལ་མདོ་ལས།  གཞན་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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དབང་ ་དང་ ེན་ལས་ བ་པས་ཡོད།  །ཅེས་དང་།  ེ་རིན་པོ་ཆེས་ ང་།  ་ ེན་གཞན་ལ་

རག་ལས་པས་གཞན་དབང་ ་འདོད།   ཅེས་ག ངས་པས་སོ།  ། 

ག མ་པ་ལ།  མ་པར་མི་ ོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ ི་དམིགས་པ་མཐར་ ག་དེ།  ཡོངས་ བ་ ི་

མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ།  མེ་ལོང་ལས།  ཡོངས་ ་ བ་པ་ནི་དོན་དམ་ ་ བ།  ོག་པ་ཡང་མི་ ོག་

པར་ བ་པའོ།  །ཞེས་དང་།  གལ་མདོ་ལས།  རང་དབང་མངོན་ཐོབ་འ ར་བ་མེད་པར་ཡོད།  

ཅེས་ག ངས་པའི་ ིར།  འོ་ན(མཁན་ཆནེ་ཉི་མ་རནི་པ་ོཆསེ)ཤེར་ ིན་ ི་ མ་བཤད་ལས།  དེ་ག མ་

ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ག མ་ཞེས་ ང་ གས་ཏེ་དོན་གཅིག་ཅེས་ག ང་པ་ཇི་ ར་ཡིན་ཞེ་ན།  ན་

བཏགས་དང་།  མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་དོན་གཅིག  གཞན་དབང་དང་།  ེ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་

མེད་པ་དོན་གཅིག  ཡོངས་ བ་དང་།  དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་དོན་གཅིག  ཅེས་པའི་

དོན་ཡིན་པའི་ ིར།   

དེ་ཡང་ ལ་ཇི་ ར་ཡིན་ཞེ་ན།  ན་བཏགས་བོན་ཅན།  ོད་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་

མེད་པ་ཡིན་ཏེ།  རང་འདོགས་ ེད་ ི་བ ་དང་ཐ་ ད་ ིས་ མ་པར་བཞག་པ་ཙམ་ཡིན་པར་

ིར་ཏེ།  གལ་མདོ་ལས།  ན་བཏགས་བ འ་དང་ཐ་ ད་ཡིན་པས་མེད།  །ཅེས་ག ངས་པས་

སོ༑  ༑གཞན་དབང་བོན་ཅན།  ོད་ ེ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཡིན་ཏེ།  ོད་རང་དང་ངོ་བོ་ཐ་  

དད་པའི་ ་དང་ ེན་གཞན་ ིས་ ོབས་ ིས་བ ེད་ཅིང་རང་དང་ངོ་བོ་གཅིག་པའི་ ་ལས་རང་ 
དབང་ ་མ་ ེས་པའི་ ིར་ཏེ།  དེ་ཉིད་ལས།  གཞན་དབང་ ེ་བའ་ི ་ཅན་ཡནི་པས་མདེ།  ཅེས་

ག ངས་པས་སོ།  །ཡངོས་ བ་བོན་ཅན།  ོད་དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཡིན་ཏེ།  རང་

ཉིད་དོན་དམ་པ་ཡིན་ཞིང་བོན་ ི་བདག་གི་ངོ་བོས་ ོང་པ་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ།  གལ་མདོ་ལས།  

རང་དབང་ངོ་བོ་ ོང་པ་ཡིན་པས་མེད།  ཅེས་ག ངས་པས་སོ།  །འོ་ན་དེ་ག མ་དཔེ་ཇི་ ར་

ཡིན་ཞེ་ན།  ན་བཏགས་ ི་དཔེ་ལ།  ཐོ་ཡོར་ལ་བཏགས་པའི་མི་དང་།  གཞན་དབང་གི་དཔེ་ལ་

་མ་དང་།  ཡོངས་ བ་ ི་དཔེ་ལ་འ ས་མ་ ས་ ི་ནམ་མཁའི་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ།  གལ་མདོ་

ལས།   དཔེར་ན་ཐོ་ཡོར་ ་མ་ནམ་མཁའ་བཞིན།   ཞེས་དཔེ་ག མ་རིམ་པར་བ ན་པའི་ ིར།   

དེ་ག མ་དཔེ་དེ་ མས་མ ངས་ ལ་ནི།  ན་བཏགས་ཐོ་ཡོར་ ི་མི་དང་འ ་ ེ།  ཐོ་

ཡོར་ ི་མི་དེ་རང་འདོགས་ ེད་ ི་ ོག་པས་ཐོ་ཡོར་ལ་མིར་བཏགས་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་མི་རང་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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མཚན་པ་མ་ བ་པ་བཞིན་ །  ན་བཏགས་དེ་ཡང་རང་འདོགས་ ེད་ ི་ ོག་པས་རང་ཉིད་

གདག་གཞིའི་གཞན་དབང་ལ་ ོ་བཏགས་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ ིས་མ་ བ་པའི་ 
ིར།  གཞན་དབང་ ་མ་དང་འ ་ ེ།  ་མ་མཁན་ ིས་ ེ ་ཤིང་ ་ ང་ ་ ལ་པའི་ ས་ །  

ེ ་ཤིང་ ་ ང་ ་ ང་ཡང་ ་ ང་དངོས་མ་ བ་པ་བཞིན་ །  གཞན་དབང་ཡང་ ན་བཏགས་ 
ི་ངོ་བོར་ ང་ཡང་དེར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ ིས་མ་ བ་པའི་ ིར།  མ་པ་གཅིག་ ་ན།  ་མ་

དེ་ཉིད་ གས་དང་ ས་ ི་ ས་པས་བ ེད་པ་ཡིན་པ་བཞིན་ །  གཞན་དབང་དེ་ཡང་ཉེར་ལེན་

ི་ ་དང་ ན་ཅིག་ ེད་པའི་ ེན་གཉིས་ ིས་ ས་པས་བ ེད་པ་ཡིན་པའི་ ིར།  ཡོངས་ བ་

ནམ་མཁའ་དང་འ ་ ེ།  ནམ་མཁའ་ཐོག་པའི་རེག་ ་བཀག་ཅིང་ ོགས་ ན་ལ་ བ་པ་བཞིན་

༑  ཡོངས་ བ་ ང་བོན་ ི་བདག་ མ་པར་བཀག་ཅིང་བོན་ཅན་ ན་ལ་ བ་པའི་ ིར།  ན་

བཏགས་བ འ་དང་ཐ་ ད་ ིས་བཞག་པར་ག ང་པའི་བ འ་དང་ཐ་ ད་ཇི་ ་ ་ཞིག་ལ་གོ་

དགོས་ཞེ་ན།  རང་རང་ ོད་ ེད་ ི་མིང་དང་འདོགས་ ེད་ ོག་པ་ལ་གོ་དགོས་པ་ མ་པ་ཞེས་

པའི་ ་དང་།  མ་འཛན་ ོག་པ་ ་ འི་ ལ་ཅིག་དང་།  འཇིག་ ེན་ ི་བ འ་མ་ གས་པ་གོ་

དགོས་པའི་ ལ་ཅིག་དང་གཉིས་ཡོད་པའི་ ིར།  ལ་ ་མའི་དབང་ ་ ས་པའི་བ འ་དང་ཐ་

ད་ ིས་ ན་བཏགས་ཐམས་ཅད་འཇོག་ ས་པས་ བ།  དེ་ ར་འཇོག་ ས་པའི་ ལ་ཡང་།  

མ་པ་དེ་ཉིད་ མ་པ་ཞེས་པའི་ ་འ ག་པའི་འ ག་གཞི་ཡིན་པ་ ན་བཏགས་ཡིན་ཞིང་དེ་ མ་ 
པ་ཞེས་པའི་ ་ མ་པ་ལ་དངོས་མིང་ ་འ ག་པ་ཙམ་ ིས་འ བ་པའི་ ིར་ཏེ།  མ་པ་ཞེས་

པའི་ ་འ ག་ཡིན་མིན་ མ་པ་ཞེས་པའི་ ་རང་ཉིད་ལ་དངོས་མིང་ ་འ ག་མི་འ ག་ལ་ ་བ་

མ་གཏོགས་ ལ་གཞན་མེད་པའི་གནད་ ིས་ཡིན་པའི་ ིར།  མ་པ་ མ་འཛན་ ོག་པའི་ཞེན་

གཞིར་ཡིན་པ་ཡང་ ན་བཏགས་ཡིན་ཞིང་།  མ་པ་ལ་ མ་འཛན་ ོག་པས་དངོས་ ་ཞེན་པས་

ན་ མ་པ་རང་ཉིད་ མ་འཛན་ ོག་པའི་ཞེན་གཞིར་ཡིན་པར་ ར་པའི་ ིར་ཏེ།  མ་འཛན་

ོག་པའི་ཞེན་ ལ་ཡིན་མིན་ མ་འཛན་ ོག་པས་རང་ཉིད་ལ་དངོས་ ་ཞེན་མི་ཞེན་ལ་ག གས་ 
པ་མ་གཏོགས་འ བ་པའི་ ལ་གཞན་མེད་པའི་ ིར།  དེ་ ར་ ན་བཏགས་ མས་ལ་བ འ་

དང་ཐ་ ད་ ིས་འཇོག་ ལ་ཤེས་པར་ ོས་ཤིག  གས་ ི་མའི་དབང་ ་ ས་པའི་བ འ་དང་

ཐ་ ད་ ིས་ ན་བཏགས་ཐམས་ཅད་འཇོག་ ས་པས་ བ་བམ་ཞེ་ན།  མ་ བ་ ེ།  གང་ཟག་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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གིས་བདག་མེད་དང་།  ་ ག་ ོང་དང་།  ཐར་པ་སོགས་དེས་འཇོག་མི་ ས་ཏེ།  དེ་ མས་ ང་

ཟད་ ོག་ ར་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ།  དེ་ མས་དངོས་ ོབས་ ེས་དཔག་ཚད་མར་སོང་བའི་གཞལ་

་ཡིན་པའི་ ིར།  ན་བཏགས་ལ་ད ེ་ན།  ང་བའི་ ན་བཏགས་དང་།  མི་ ང་བའི་ ན་

བཏགས་གཉིས།  ོ་བཏགས་ཙམ་ ་ཚད་མས་ བ་པ་དེས།  ང་བའི་ ན་བཏགས་ ི་དོན།  དེ་

དང་ མ་ ངས་པའི་ ན་བཏགས་དོན་གཅིག  མཚན་གཞི་ནི།  ོང་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་ ག་པ་

གང་ཡིན་པ་ མས་སོ།  ། ང་བའི་ ན་བཏགས་ལ་ཡང་དངོས་བཏགས་མ་ ེ་བའི་ ོ་ནས་ད ེ་

ན༑  བ ང་བའི་ ན་བཏགས་དང་།  འཛན་པའི་ ན་བཏགས་གཉིས་ཡོད་དེ།  རབ་ད ེ་ལས།  

ང་བའི་ ན་བཏགས་ནི་ག ང་འཛན་ཆ་གཉིས་སོ།  །ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར།  དང་པོ་ནི།  

གདག་གཞིའི་གཞན་དབང་ལ་རང་འདོགས་ ེད་ ི་ ོག་པས་ ི་རོལ་དོན་ ་ བ་པ་སོགས་ ོ་

བཏགས་པའི་ ན་བཏགས་དངོས་གནས་པ་ མས་ལ་ ་ ེ།  འ ེལ་མེ་ལོང་ལས།  ག ང་བ་ནི་

་བཏགས་པའི་ངོ་བོར་ཡོད་ད་ེ ི་རོལ་དོན་ ་ཡོད་པའི་ ིར།  ཞེས་ག ངས་པས་སོ།  །གཉིས་པ་

ནི༑  ན་བཏགས་འདོགས་ ེད་ ི་ ོག་པ་ མས་ལ།  ོ་བཏགས་པའི་ ན་བཏགས་དེ་ཉིད་ ོ་

འདོགས་ ེད་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ ལ་ ི་མིང་གིས་ ལ་ཅན་ལ་ ན་བཏགས་ཞེས་བཏགས་པ་མ་

གཏོགས་ ན་བཏགས་དངོས་མ་ཡིན་ཏེ།  དེ་ཉིད་ལས།  ནང་འཛན་པ་ནི་ ལ་ ི་མིང་གིས་ ལ་

ཅན་ལ་བཏགས་པ་ ེ།  ོ་འདོགས་ ི་ངོ་བོར་ཡོད་པའི་ ིར།  ཞེས་ག ངས་པས་སོ།  ། ོག་པ་

མས་ལ་ ན་བཏགས་ཞེས་བཏགས་པའི་ ད་པར་ག མ་ཚང་ ལ་ཤེས་པར་ འོ།  ། ོ་བཏགས་

ཙམ་མ་གཏོགས་ཚད་མས་མ་དམིགས་པ་དེ།  མི་ ང་བའི་ ན་བཏགས་ ི་དོན།  དེ་དང་མཚན་

ཉིད་ཡོངས་ཆད་ ི་ ན་བཏགས་དང་གནད་གཅིག  དེ་ནི་རབ་ད ེ་ལས།  མི་ ང་བའི་ ན་

བཏགས་རི་བོང་གི་ ་དང་།  མོ་གཤམ་ ི་ ་དང་།  ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་དང་།  ་ ེགས་ ི་

བདག་དང་།  འཕན་ ལ་ ོ་བའི་ ལ་ ་རབ་བོ།  །ཞེས་ག ངས་པ་ ར་མེད་ངེས་ མས་སོ།  ། 

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  ན་བཏགས་ ི་འཇོག་ ལ་དེ་ ར་ཡིན་པའི་མི་འཐད་པར་ཐལ།  ན་

མ ེན་ཉི་མས་ཤེར་ ིན་ མ་བཤད་ལས།  དང་པོ་ནི།  ག གས་སོགས་དོན་ ་ ་ །  གཉིས་པ་

ནི༑  དོན་ ང་གི་ཤེས་པ་ ་ ་ཡིན་ཏེ།  ཞེས་དང་།  ཡོངས་འཛན་ཆེན་པོས་ ང་།  ག གས་ ་

ི་རོ་རེག་བོན་ལ།  བ ང་བ་ ི་དོན་ ི་ ན་བཏགས་དང་།  ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འཛན་པ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ནང་ཤེས་ ི་ ན་བཏགས།  ཞེས་ག ངས་པ་གང་ཞིག  དེ་ ར་ན་ ོད་ ི་ གས་དེ་འཇིག་པའི་

ིར་ཞེ་ན།  བཤད་པར་ ་ ེ།  པཎ་ བ་ མ་གཉིས་ ིས་དེ་ ར་ག ངས་པ་ནི།  མཚན་ཉིད་

ག མ་ ི་རབ་ད ེ་ལས།  ང་བའི་ ན་བཏགས་ནི་ག ང་འཛན་ཆ་གཉིས་སོ།  །ཞེས་དང་།  མེ་

ལོང་ལས།  ན་བཏགས་གཉིས་ཏེ་ག ང་བ་དང་འཛན་པའོ།  །ཞེས་དང་།  གལ་མདོ་ལས།  ང་

བ་བོན་ཅན་ག ང་འཛན་གཉིས་ ་ ང་།  །ཞེས་ག ངས་པ་ལ་བ ེན་པ་ཡིན་ལ།  ང་དེ་ མས་

ི་དགོངས་དོན་ནི་ ར་བཤད་ཟིན་ ང་།  དགོས་པའི་དབང་གིས་ ར་ཡང་དམིགས་ ིས་བཤད་ 
ན༑  ག གས་ག གས་ཞེས་པའི་ ་འ ག་པའི་འ ག་གཞི་དང་།  ག གས་ ི་རོལ་དོན་ ་ བ་

པ་ ་ ་ ན་བཏགས་འདོགས་པའི་གཞི་གཞན་དབང་ག གས་ ་ ི་རོ་རེག་བོན་སོགས་ལ་ ི་

དོན་ ་ བ་པ་སོགས་ ོ་བཏགས་པའི་ ན་བཏགས་ མས་ལ་ག ང་བ་ ི་དོན་ ི་ ན་བཏགས་

ཞེས་བ ོད་པ་མ་གཏོགས་གདག་གཞིའི་ག གས་སོགས་གཞན་དབང་རང་མཚན་པ་ མས་ལ་

ག ང་བ་མ་ཡིན་ཏེ།  མེ་ལོང་ལས།  བ ང་བ་ནི།  ོ་བཏགས་ ི་ངོ་བོར་ཡོད་དེ།  ི་དོན་ ་ཡོད་

པའི་ ིར།  ཞེས་བ ང་བའི་ ན་བཏགས་ ོ་བཏགས་ཙམ་ཡིན་པ་དང་དེ་ཡང་གཙ་བོར་ ི་དོན་

ཡོད་པར་ ོ་བཏགས་པ་ཡིན་པར་གསལ་པར་ག ངས་པའི་ ིར།  ནང་འཛན་པའི་ ན་བཏགས་

ཞེས་པ་ཡང་།  ན་བཏགས་འདོགས་ ེད་ ི་ ོག་པ་ མས་ལ་ ོ་འདོགས་ ེད་ཡིན་པའི་ ་

མཚན་ ིས་འཛན་པའི་ ན་བཏགས་ཞེས་ ལ་ ི་མིང་གིས་ ལ་ཅན་ལ་བཏགས་པ་མ་གཏོགས་

ན་བཏགས་དངོས་མ་ཡིན་པའི་ ལ་ནི།  སངས་ ས་རང་གི་དགོངས་པ་རང་ཉིད་ ིས་བ ོལ་

ཏེ་ནང་འཛན་པ་ནི་ ལ་ ི་མིང་གིས་ ལ་ཅན་ལ་བཏགས་པ་ ེ་ ོ་འདོགས་ ི་ངོ་བོར་ཡོད་པའི་ 
ིར་རོ།  །ཞེས་ ་མཚན་དང་བཅས་ཏེ་གསལ་བར་འ ེལ་མེ་ལོང་ལས་ག ངས་པའི་ ིར།  དེ་

ར་མ་ཡིན་ན།  གལ་མདོ་ལས།  ན་བཏགས་བ འ་དང་ཐ་ ད་ཡིན་པས་མེད་ཅེས།  བ འ་

དང་ཐ་ ད་ ིས་བཞག་པའི་ ་མཚན་ ིས།  ན་བཏགས་རང་མཚན་ ིས་མ་ བ་པར་བ བ་

པ་དང་།  ན་བཏགས་རང་གི་མཚན་ཉདི་ ིས་ བ་པར་འཛན་པ་ ོ་འདོགས་ ་ི ་བར་ག ངས་ 
པ་དང་འགལ་བ་དང་།  ན་བཏགས་དང་གཞན་དབང་མི་འགལ་བར་ཐལ་བ་དང་།  ག གས་

སོགས་ ོ་བཏགས་ཙམ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་དང་།  དེ་ ར་ན་ག གས་སོགས་དངོས་མེད་ ་ཐལ་བ་

དང་།  ་ ེན་ལས་ ེས་པའི་ ་མཚན་ ིས་ ས་ ་ བ་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་བ་དང་།  ན་ 



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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བཏགས་རང་མཚན་ ་མེད་པར་ བ་པའི་རིག་པ་ མས་ ིས་ ང་གནོད་པའི་ ིར།   

གཞན་དབང་ལ་དངོས་བཏགས་མ་ ེ་བའི་ ོ་ནས་ད ེ་ན་གཉིས་ཡོད་དེ།  རབ་ད ེ་ལས།  

གཞན་དབང་ལ་གཉིས་ཏེ།  བ ེད་པའི་གཞན་དབང་དང་ ོས་པ་གཞན་དབང་ངོ་།  །ཞེས་དང་།  

གལ་མདོ་ལས།  གཞན་དབང་གཉིས་ཏེ་བ ེད་དང་ ོས་པ་གཉིས།  །ཞེས་ག ངས།  བ ེད་པ་

གཞན་དབང་དང་།  གཞན་དབང་གཉིས་དོན་གཅིག  མཚན་གཞི་ནི།  ་ ེན་ལས་ ེས་པའི་

དངོས་པོ་གང་ཡིན་པ་ མས་སོ།  ། ལ་དེ་ ར་ཡིན་པ་ནི།  གལ་མདོ་ལས།  བ ེད་པ་སེམས་ཅན་

་དང་ ེན་ ིས་བ ེད།  ཅེས་དང་།  རབ་ད ེ་ལས།  ཁམས་ག མ་ ི་སེམས་ཅན་སེམས་དང་

སེམས་ལས་ ང་བའི་བོན་ ་ ེན་ ིས་བ ེད་པའོ།  །ཞེས་དང་།  ཆ་ལག་ལས།  གཞན་དབང་ནི།  

མ་པར་ ོག་པའི་ཤེས་པ་ ེ།  ་ ེན་གཞན་ ི་དབང་གིས་ ས་ ་ བ་པའི་ ིར།  ཞེས་

ག ངས་པས་སོ།  །དེ་ལ་ད ེ་ན།  དག་པའི་གཞན་དབང་དང་།  མ་དག་གཞན་དབང་གཉིས།  

དེ་གཉིས་ ི་དོན་ལ།  ཟག་པས་མ་བ ད་པའི་དངོས་པོ་དང་།  དེས་བ ད་པའི་དངོས་པོ་གཉིས་

ལ་ག ང་བ་ཡོད་ ང་།  ན་མ ེན་ཉི་མས།  འཕགས་ ད་ ི་ ེས་ཐོབ་ ་ ་དག་པའི་གཞན་

དབང་ཞེས་ག ང་པ་གང་ཞིག  དེ་ཟག་བཅས་ ་བཞག་དགོས་པས།  དེས་ན་ ང་ཞིག་ཨ་ེའཐད་

མ་ ེ་ད ད་པར་ ་བའོ།  ། 
འོ་ན་ ོད་རང་ཇི་ ར་འདོད་ཅེ་ན།  ན་བ གས་ ི་ ིབ་པ་དག་པའི་འཕགས་ ད་ ི་

ཡོན་ཏན་ ་ ར་པའི་དངོས་པོ་དང་།  དེ་ལས་གཞན་པའི་དངོས་པོ་གཉིས་ལ་ ས་ན་འཐད་པར་ 
སེམས་ཏེ།  གཞན་དབང་གང་ལ་ ང་ ་གང་གིས་དག་མ་དག་འཇོག་པའི་ ང་ ་ནི།  མཐོང་

ང་གིས་བ ས་པའི་ ིབ་པ་ལ་ ་བ་མ་གཏོགས།  ཤེས་ ིབ་དང་།  ཉོན་ ིབ་སོགས་ལ་མི་འཐད་

དེ༑  ཉན་ཐོས་ ོམ་ལམ་པའི་ ད་ ི་མཉམ་བཞག་ ་ ར་པའི་མ ེན་པ་དང་།  ེས་ཐོབ་ ་

ར་པའི་མ ེན་པ་དེ་གཉིས་དག་པའི་གཞན་དབང་གང་ཞིག  ང་ ་དེ་གཉིས་གང་གིས་ ང་

དག་པར་འཇགོ་མི་ ས་པའི་ ིར།   
ཁོ་ན་རེ།  ོན་མེད་དེ་ཉོན་མོངས་མངོན་ ར་ ་ཡོད་མེད་ལ་ ་ཆོག་པའི་ ིར་ཞེ་ན།  གཉིད་ 

འ ག་པོ་ལོག་བཞིན་པ་དང་།  ན་མེད་ ་བ ལ་བཞིན་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན།  དག་པའི་

གཞན་དབང་ཡིན་པས་ བ་པར་ཐལ།  དེ་ལ་ཉོན་མོངས་མངོན་ ར་བ་མེད་པའི་ ིར།  ོས་པ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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གཞན་དབང་དང་།  འ ས་མ་ ས་པའི་ ེན་འ ེལ་དང་གནད་གཅིག  དེ་ལས་ད ེ་ན།  སོ་སོར་

བ ག་འགོག་དང་།  སོ་སོར་བ ག་མིན་ ི་འགོག་པ་དང་།  ནམ་མཁའ་དང་།  དེ་བཞིན་ཉིད་

དང་བཞི་ཡོད་དེ།  གལ་མདོ་ལས།  ོས་པའི་གཞན་དབང་ཞེས་ ་འ ས་མ་ ས་བཞི་ཡང་།  སོ་

སོར་བ ག་དང་མ་བ ག་ནམ་མཁའ་དེ་བཞིན་ཉིད།  ཅེས་ག ངས་པས་སོ།  །དེ་བཞི་ཡང་

གཞན་དབང་བཏགས་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་དངོས་མ་ཡིན་ཏེ།  ཐེག་འ ེལ་ལས།  ཕན་ ན་ ོས་

འཇོག་ མས་ཏེ།  གཞན་དབང་བཏགས་པ་བའོ།  །ཞེས་ག ངས་པས་སོ།  །ཡོངས་ བ་ལ་ཡང་

དངོས་བཏགས་ ི་ མ་ད ེ་ངེས་པའི་ཆེད་ ་ད ེ་བ་བཤད་ན།  འ ར་མེད་ཡོངས་ བ་དང་།  

ིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ཡོངས་ བ་གཉིས་ཏེ།  གལ་མདོ་ལས།  རང་དབང་གཉིས་ཏེ་མི་འ ར་

ཡང་དག་གཉིས།  ཞེས་ག ངས།  དང་པོ་ནི་ག ང་འཛན་ ས་གཞན་ ིས་ ོང་པའི་ ོང་ཉིད་

དང་དོན་གཅིག་ ེ།  ཆ་ལག་ལས།  འ ར་བ་མེད་པའི་ཡོངས་ བ་ནི་ ོང་ཉིད་དོ།  །ཞེས་

ག ངས་པས་སོ།  །གཉིས་པ་ནི་ ོང་ཉིད་མངོན་ མ་ ་ ོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་དོན་གཅིག་ ེ།  

དེ་ཉིད་ལས།  ིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ཡོངས་ ་ བ་པ་ནི།  མི་ ོག་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་རིག་པའོ།  ། 
ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར།  ིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ཡངོས་ བ་ནི་ ལ་ ི་མིང་གིས་ ལ་ཅན་ལ་བཏགས་ 
པ་མ་གཏོགས་ཡོངས་ བ་དངོས་མ་ཡིན་ཏེ།  ོང་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་ ིར་དང་།  ་ལས་ ེས་

པའི་ ིར།  ལ་དེ་ ར་ཡིན་པ་ག་ལས་ཤེས་ཞེ་ན།  ང་འདི་དག་གིས་ ་ ིར་ག ངས་པའི་དོན་

མས་ ང་བ ིག་ ེ་དགོངས་པ་ ང་ན།  ཡོངས་ བ་ནི་ག ང་འཛན་ ས་ཐ་དད་ ིས་ ོང་

པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཡིན་པ་དང་།  ོ་བཏགས་ཙམ་མིན་པར་དོན་དམ་པར་ བ་པ་དང་།  ་

ེན་ལས་མ་ ེས་པ་དང་།  མི་འགག་ཅིང་འ ར་མེད་ ག་པ་དང་།  ཐོབ་པའམ་ ོགས་ འི་

མཆོག་ཡིན་པ་ ེ།  ད་པར་ ་ ན་ཞིག་དགོས་པར་བ ན་པའི་ ིར་ཏེ།  གཏན་ཚགས་ངེས་

པའི་གལ་མདོ་ལས།  ག ང་འཛན་མ་ཡིན་ ་ ེན་གཉིས་མེད་དག་ཅེས་དང་།  རང་དབང་

ག ང་དང་འཛན་པའི་ ས་ལས་འདས།  ཞེས་དང་།  མེད་ལ་ཡོད་པར་ ོ་བཏགས་ ན་བཏགས་

ཏེ༑  ས་ ེད་གཞན་དབང་དེས་ད ེན་རང་དབང་ བ།  ཅེས་དང་།  རང་དབང་མངནོ་ཐོབ་

འ ར་བ་མེད་པས་ཡོད།  ཅེས་དང་།  རང་དབང་ཐོབ་པ་མཆོག་ཡིན་ཐོབ་ འི་ ིར།  ཞེས་

ག ངས་པའི་ ིར།  འོ་ན་མཚན་ཉིད་ག མ་པོ་དོན་དམ་པར་ཡོད་མེད་ཇི་ ར་ཞེ་ན།  ན་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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བཏགས་དོན་དམ་ ་མེད་ཅིང་།  གཞན་གཉིས་དོན་དམ་ ་ཡོད་པར་འདོད་ཅིང་།  དོན་དམ་ལ་

ཡང་ ལ་གཉིས་ཤེས་དགོས་ཏེ།  ོག་པས་བཏགས་ཙམ་མིན་པར་དོན་རང་གི་གནས་ ལ་ ི་

དབང་གིས་ཡོད་པ་ལ་དོན་དམ་པ་ཞེས་ ་བའི་ ལ་གཅིག་དང་།  དེ་དང་རང་གི་མཚན་ཉིད་

ིས་ བ་པ་དང་།  རང་མཚན་ ིས་ བ་པ་དང་གནད་གཅིག་ ང་།  འདི་ཡི་རང་མཚན་དང་།  

ཚད་མའི་ག ང་ལས་དངོས་པོ་དང་དོན་གཅགི་ ་ ས་པའི་རང་མཚན་དང་མི་མ ན་ནོ།  །མཉམ་ 
བཞག་ཟག་མེད་ ི་ཡེ་ཤེས་དམ་པའི་ ལ་ ་ བ་པ་ལ་དོན་དམ་ཞེས་ ་བའི་ ལ་གཅིག་དང་

གཉིས་ཡོད་ཅིང་།  གཞན་དབང་ནི་འཇོག་ ལ་དང་པོའི་དབང་ ་ ས་པའི་དོན་དམ་པར་ཡོད་

དེ༑  དེ་ ར་མེད་ན།  གཞན་དབང་ ན་བཏགས་གདག་པའི་གཞི་ཡིན་པར་མི་འ ར་ཏེ།  གདག་ 
པའི་གཞི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ ིས་མ་ བ་པའི་ ིར།  །དེར་མ་ཟད་ཡོངས་ བ་ ང་དོན་དམ་ ་

བ་པར་མི་འ ར་ཏེ།  ཡོངས་ བ་ ི་ ེན་ ོང་གཞིའི་བོན་ཅན་འ ས་ ས་ ི་དངོས་པོ་དོན་

དམ་པར་མེད་པས།  དེར་བ ེན་པའི་འ ་མ་ ས་ ི་ ོང་ཉིད་དེ་ཡང་དོན་དམ་ ་ བ་པར་མི་

འ ར་ཏེ།  ཇི་ ད་ །  འ ས་ ས་རབ་ ་མ་ བ་པས།  འ ས་མ་ ས་པ་ཇི་ ར་འ བ།  ཅེས་

ག ངས་པ་དང་མ ངས་པའི་ ིར།   
སེམས་དཔའ་ ོས་མེད་པ་དག་གིས།  བོན་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་མ་ བ་པར་འདོད་

པ་ལ།  ན་བཏགས་ མས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ ིས་སམ་དོན་དམ་ ་མེད་པ་བདེན་མོད།  དངོས་ 
པོ་ མས་དོན་དམ་ ་མེད་ན།  ལས་འ ས་དང་བདེ་ ག་སོགས་འཁོར་འདས་ ི་ མ་བཞག་

གང་ཡང་ ་ ་མེད་པ་རི་བོང་ ་ཡི་གཉེར་མ་བ ང་བ་ ར་སོང་ནས་བ ར་འདེབས་འབའ་

ཞིག་ ་འ ར་རོ།  །གལ་ཏེ་ས་བོན་ ་ ་རང་ཉིད་ ི་ངོས་ནས་ ་ ་ ེད་པའི་ ས་པ་ཡོད་ནས་

རང་འ ས་དེ་བ ེད་པས་ ོན་དེ་ ར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ།  །ཞེ་ན།  དེ་ཇི་ ར་རང་མཚན་ ིས་

མེད་པར་འ ར་ཏེ་དོན་དམ་ ་ཡོད་པའི་དོན་ཁས་ ངས་ནས་མིང་ལ་མི་འདོད་པ་ཙམ་ ་ཟད་

དོ༑  ༑ཅི་ ེ་དེ་ ོས་ ོམ་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་ ་རང་ཉིད་ ི་ངོས་ནས་རང་འ ས་བ ེད་པའི་ ས་

པ་མེད་པར་འདོད་ན།  ར་བ ན་པའི་ ོན་ མས་ ོང་བར་མི་ ས་སོ།  །ཞེས་ གས་འདིས་

གཞན་དབང་དོན་དམ་པར་ བ་པར་ ལ་ ་བཏོན་ཏེ་ བ་པར་ ེད་དོ།  །དེ་ཡང་ཆ་ལག་ལས།  

་ ེན་གཞན་ ིས་དབང་གིས་ ས་ ་ བ་པ་ཞེས།  ་ ེན་ལས་ ེས་པའི་ ་མཚན་ ིས་ ས་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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་ བ་པར་ག ངས་པ་ནི།  གནད་འདི་ ་ ་ལ་དགོངས་ནས་ག ང་པ་ཡིན་ནོ།  །གཞན་དབང་

ནི་འཇོག་ ལ་གཉིས་པའི་དབང་ ་ ས་པའི་དོན་དམ་ ་མེད་དེ།  དོན་དམ་བདེན་པ་མ་ཡིན་

པའི་ ིར་ཏེ།  ོང་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་ ིར།  དེས་ན་དོན་དམ་ ་ཡོད་ན་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་

པས་མ་ བ་པའི་ མ་ད ེ་ཤེས་པར་ འོ།  །ཡོངས་ བ་ནི་འཇོག་ ལ་གཉིས་ཀའི་དབང་ ་ ས་

པའི་དོན་དམ་ ་ཡོད་དེ།  རང་མཚན་ ིས་ བ་པའི་ ིར་དང་།  མ་དག་ལམ་ ི་དམིགས་པ་

མཐར་ ག་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ།   བོན་ ི་བདག་བཀའ་བའི་ ོང་ཉིད་ཡིན་པའི་ ིར།   
གཉིས་པ་གཞི་ལ་ ར་ཏེ་ ེ་ ག་ ་བཤད་པ་ལ།  ག གས་ནས་ མ་མ ེན་བར་ ི་བོན་

ཐམས་ཅད་ ི་ ེང་ ་མཚན་ཉིད་ག མ་ག མ་རེ་བཞག་ ་ཡོད་པའི་ ལ་ནི།  མདོ་ལས།  བོན་

ཐམས་ཅད་མཚན་ཉིད་ག མ་ ་གཏན་ལ་དབབ་ ེ་ཞེས་སོགས་ག ངས་པས་སོ།  །དེ་ཡང་འ ས་ 
ས་ ི་ ེང་ ་འཇོག་ ལ།  འ ས་མ་ ས་ ི་བོན་ མས་ ི་ ེང་ ་འཇོག་ ལ་ལོ།  །དང་པོ་ནི།  

ག གས་ ་ ་ལ་མཚན་ཏེ་བཤད་ན།  ག གས་ ི་ ེང་གི་ ན་བཏགས།  གཞན་དབང་།  ཡོངས་

བ་ག མ་ལས།  ག གས་ ི་ ེང་ ་རང་འཛན་ ོག་པས་བཏགས་ཙམ་ ེ།  ག གས་ ི་ ེང་གི་

ན་བཏགས་ ི་མཚན་ཉིད།  ག གས་ ི་ ེང་ ་བོན་ ི་བདག་འཛན་ ིས་ ོ་བཏགས་པ་ཙམ་

ལ༑  ག ང་ མས་ ིས་ག གས་ ི་ ེང་ ་བ ན་ འི་གཙ་བོར་ ས་ནས་བ ན་པའི་ ན་བཏགས་ 
ི་གོ་དོན་ནོ།  །ག གས་ ི་ ན་བཏགས་ལ་ད ེ་ན།  དེ་ཡི་ ེང་གི་ ང་བའི་ ན་བཏགས་དང་།  

མི་ ང་བའི་ ན་བཏགས་གཉིས།  དང་པོ་ནི།  ག གས་ ི་ ེང་ ་རང་འཛན་ ོག་པས་བཏགས་

ཙམ་ ི་བོན་དེ།  དང་པོའི་ངོ་བོ་དང་།  དེ་དང་ག གས་ ི་ ེང་གི་ མ་ ངས་པའི་ ན་བཏགས་ 
དོན་གཅིག  མཚན་གཞི་ནི།  ག གས་ག གས་ཞེས་པའི་ ་འ ག་པའི་འ ག་གཞི།  ག གས་

ག གས་འཛན་ ོག་པའི་ཞེན་གཞི།  ག གས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དང་།  ག གས་ཤེས་ ་

ཡིན་པ་དང་།  ག གས་ ལ་ཡིན་པ་སོགས་ ལ་ བ་མཉམ་ཐམས་ཅད་ལ་རིགས་འ ེས་པ་དང་།  

ག གས་ ི་ ོག་པ་དང་།  དེ་དང་ཐ་མི་དད་དང་།  དེ་དང་ཐ་དད་དང་།  དེ་ ིབ་པ་ཡིན་པ་

དང་།  ག གས་ ི་དོན་ ི་སོགས་གཞི་ག གས་ལ་བཏགས་ཙམ་ ི་ ག་པ་མཐའ་དག་གོ ། 
ག གས་ལ་རང་འཛན་ ོག་པས་བཏགས་ ང་ཚད་མས་མ་དམིགས་པ་དེ་གཉིས་པའི་གོ་དོན་ནོ།  ། 

དེ་ལ་ག གས་ ི་ ེང་གི་མཚན་ཉིད་ཡོངས་ཆད་ ི་ ན་བཏགས་ཡང་ཟེར།  དེ་ཡི་མཚན་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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གཞི་ནི།  ག གས་ག གས་ཞེས་པའི་ ་འ ག་པའི་འ ག་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ ིས་ བ་པ།  

ག གས་ག གས་འཛན་ ོག་པའི་ཞེན་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ ིས་ བ་པ།  ག གས་དང་

ག གས་འཛན་ཚད་མ་ ས་གཞན་ ་ བ་པ།  ག གས་ ི་དོན་ ་ བ་པ།  ག གས་ ི་ ེང་གི་

ང་བའི་ ན་བཏགས་ མས་ལ་རང་མཚན་ ིས་ བ་པ་ ར་ཚད་དང་།  ག གས་ ག་པ་དང་།  

ག གས་ ི་ ེང་གི་བདག་གཉིས་ ་ འོ།  ། 

གཉིས་པ་ལ།  ག གས་དང་ ོགས་དཀའ་ ་མེད་པར་ ས་གཅིག་ ་ བ་པ་དེ།  ག གས་

ི་གཞན་དབང་གི་མཚན་ཉིད་ག ང་བ་དེའམ།  ཡང་ན་ག ང་དོན་དང་བ ན་ན་ག གས་ ི་

ཡོངས་ བ་ ི་ ོང་གཞིའི་བོན་ཅན་ ་ ར་པའི་ ས་ བ་དེ་འཇོག  མཚན་གཞི་ནི།  ག གས་

དང་ག གས་འཛན་ཚད་མ།  ག གས་འཛན་དབང་པོའི་མངོན་ མ་ཚད་མ།  ག གས་འཛན་

མངོན་ མ་ཚད་མ།  དེ་ཉམས་ ་ ོང་བའི་རང་རིག  ག གས་འཛན་ མ་མ ེན་ ་ འོ།  ། 
ག མ་པ་ལ།  ག གས་ ི་ ེང་གི་ མ་པར་མི་ ོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ ི་དམིགས་པ་མཐར་ ག་ 

དེ༑  ག གས་ ི་ ེང་གི་ཡོངས་ བ་ ི་དོན།  མཚན་གཞི་ནི།  ག གས་ག གས་ཞེས་པའི་ ་

འ ག་པའི་འ ག་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ ིས་མ་ བ་པ།  ག གས་དང་ག གས་འཛན་ཚད་

མ་ ས་གཞན་ ིས་ ོང་པ།  ག གས་ ི་རོལ་དོན་ ་ བ་པས་ ོང་པ།  ག གས་ག གས་འཛན་

ོག་པའི་ཞེན་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ ི་ བ་པས་ ོང་པ།  ག གས་ ི་བོན་ཉིད།  ག གས་

ི་ ོང་ཉིད།  ཅེས་པ་ ་ ་ མས་སོ།  །དེ་ལས་གཞན་པའི་འ ས་ ས་ མས་དེས་མཚན་ཏེ་

དཔོག་པར་ ོས་ཤིག  འ ས་མ་ ས་ མས་ལ་དེ་ག མ་འཇོག་ ལ་ ང་མི་འ ་བས།  གཞི་ནམ་

མཁའ་ལ་མཚན་ཏེ་བཤད་ན།  ནམ་མཁའི་ ེང་ ་རང་འཛན་ ོག་པས་བཏགས་ཙམ་དེ།  ནམ་

མཁའ་ ེང་གི་ ན་བཏགས་ ི་དོན་ ོག  མཚན་གཞི་ནི།  ར་བཞིན་རིགས་འ ེས་ ེང་།  ནམ་

མཁའ་ནམ་མཁའ་ཞེས་པའི་ ་འ ག་པའི་འ ག་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ ིས་ བ་པ་སོགས་

དང་།  ནམ་མཁའ་རང་ཉིད་ ང་ནམ་མཁའི་ ེང་གི་ ན་བཏགས་ ་འདོད་པར་ ་དགོས་ཏེ།  

དེ་དེ་ཡི་ ེང་ ་ཡོད་པའི་བོན་གང་ཞིག  གཞན་དབང་དང་ཡོངས་ བ་གང་ ང་ཡིན་པར་མི་

འཐད་པའི་ ིར།  དང་པོ་དེར་ཐལ།  དེ་ནམ་མཁའི་ ེང་ ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན།  གཞན་གང་གི་

ེང་ ་ཡོད་པར་མི་འཐད་པས་མེད་ངེས་ ་འ ར་བའི་ ིར།  གཉིས་པ་དེར་ཐལ།  དེ་དངོས་པོ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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མ་ཡིན་པའི་ ིར་དང་།  དོན་དམ་བདེན་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར།  ནམ་མཁའི་ ེང་གི་ ན་བཏགས་

ི་ མ་ད ེ་ཡང་ ར་བཞིན་རིགས་བ ེས་པས་ཤེས་ ས་སོ།  །ནམ་མཁའ་དང་ ོགས་དཀའ་ ་

མེད་པར་ངོ་བོ་གཅིག་ ་ བ་པའི་ཤེས་པ་དེ།  ནམ་མཁའི་གཞན་དབང་གི་མཚན་ཉིད་ག ང་པ་

ར་རམ།  ཡང་ན་ནམ་མཁའི་ ེང་གི་ཡོངས་ བ་ ི་ ོང་གཞིའི་བོན་ཅན་ ་ ར་པའི་ ས་ བ་

དེ༑  ནམ་མཁའི་གཞན་དབང་གི་མཚན་ཉིད།  མཚན་གཞི་ནི།  ནམ་མཁའ་འཛན་པའི་ཚད་མ།  

ནམ་མཁའ་འཛན་པའི་མངོན་ མ་ལ་སོགས་པ་ མས་སོ།  །ནམ་མཁའི་ ེང་ ་ མ་དག་ལམ་ ི་

དམིགས་པ་མཐར་ ག་དེ།  ནམ་མཁའི་ ེང་གི་ཡོངས་ བ་ ི་མཚན་ཉིད།  མཚན་གཞི་ནི།  ནམ་

མཁའ་འཛན་པའི་ཚད་མ་ནམ་མཁའ་འཛན་པའི་ཚད་མ་ཞེས་པའི་ ་འ ག་པའི་འ ག་གཞིར་

རང་གི་མཚན་ཉིད་ ིས་ བ་པས་ ོང་པ།  ནམ་མཁའི་བོན་ཉིད་ནམ་མཁའི་དེ་བཞིན་ཉིད།  

ནམ་མཁའ་ནམ་མཁའ་འཛན་པའི་ ོག་པའི་ཞེན་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ ིས་ བ་པས་ ོང་

པ་ལ་སོགས་པ་ མས་སོ།  ། 
ཁ་ཅིག  ནམ་མཁའ་དང་ནམ་མཁའ་འཛན་པའི་ཚད་མ་ ས་གཞན་ ིས་ ོང་པ་ནམ་

མཁའི་ཡོངས་ བ་ ་འདོད་པ་མི་འཐད་དེ།  དེ་མདོ་ ེ་པས་ ོགས་པའི་ ིར།  དེར་ཐལ།  དེས་

ནམ་མཁའ་ ས་ ་མ་ བ་པར་ ོགས་པའི་ ིར་ཏེ།  དེས་ནམ་མཁའ་དང་ངོ་བོར་ ེས་པ་མ་

ཡིན་པར་ ོགས་པའི་ ིར།  འོ་ན་ ན་བཏགས་གང་རང་གི་མཚན་ཉིད་ ིས་ བ་པས་ ོང་པ་

ཡོངས་ བ་ ་འཇོག་པའི་ ན་བཏགས་དེ་གང་།  དེ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ ིས་ བ་པ་འགོག་པའི་

གནོད་ ེད་དང་།  དེ་ ར་མ་ བ་པར་བ བ་པའི་ བ་ ེད་ ི་རིག་པ་ཇི་ ར་ཡོད་པ་ཡིན་ཞེ་ན།  

དང་པོ་ནི་གོང་ ་འ ེལ་མེ་ལོང་དང་།  གལ་མདོ་གཉིས་ ི་ ན་བཏགས་ ོན་པའི་ག ང་གིས་

བ ན་ འི་གཙ་བོར་ ར་པའི་ ན་བཏགས་རང་འདོགས་ ེད་བོན་ ི་བདག་འཛན་ ིས་ ོ་

བཏགས་པའི་ ན་བཏགས་ཏེ།  ག གས་ག གས་ཞེས་པའི་ ་འ ག་པའི་འ ག་གཞིར་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ ིས་ བ་པ་དང་།  ག གས་ ི་རོལ་དོན་ ་ བ་པ་ ་ ་ མས་སོ།  །གཉིས་པ་ནི།  

ཐེག་རིམ་ ་བར་གཏན་ཚགས་ཆེན་པོ་ ོར་བ་ མ་པ་བཞི་ཞེས་དང་།  འ ེལ་མེ་ལོང་ལས་ ང་།  

རང་བཞིན་ ི་གཏན་ཚགས།  གནོད་ ེད་ ི་གཏན་ཚགས།  ན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ ི་གཏན་

ཚགས།  རིག་པའི་གཏན་ཚགས།  བཞིར་ག ངས།  གཏན་ཚགས།  སིལ་ ་ག མ་ཡང་རིག་པས་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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འ བ་པ་ཡིན་ནོ།  ། ང་ཟད་གོ་བདེ་བའི་དབང་ ་ ས་ན།  སིལ་ འི་གཏན་ཚགས་ ོན་ ་

འཆད་ཅིང་།   གཏན་ཚགས་ཆེན་པོ་བཞི་ ེས་ ་འཆད་དོ།  ། 
དང་པོ་ལ་ག མ་ལས།  དང་པོ་ནི།  ད་གཞི་ ེ་ ག་པ་ལ་མཚན་ན།  ག ང་འདེགས་ ི་

དོན་ ེད་ ས་པ་བོན་ཅན།  ོད་ལ་ཀ་བ་ཞེས་བ འ་མ་ ོར་བའི་གང་ཟག་གིས་ ོད་མཐོང་

ཙམ་ཉིད་ནས་འདི་ཀ་བའོ་ མ་པའི་སོ་ ེ་བ་ཡོད་པར་ཐལ།  ོད་ཀ་བ་ཞེས་པའི་ ་འ ག་པའི་

འ ག་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ ིས་ བ་པའི་ ིར།  ཐལ་འ ར་འདི་འཕེན་སའི་གཙ་བོ་ནི་ ་

ཡི་ཐེག་པ་ ང་ ་བ་ མ་ ོད་ མ་མེད་པ་དང་།  མ་བཅས་པ་གཉིས་ ིས་དངོས་པོ་གང་ཡིན་

རང་ཞེས་བ ོད་པའི་ ་ཡི་འ ག་གཞིར་དོན་དམ་མམ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ ིས་ བ་པ་ཁས་

ལེན་པ་དང་།  ི་རོལ་དོན་ ་ བ་པ་སོགས་ཁས་ལེན་པས་དེ་ མས་ལ་འཕེན་པ་ཡིན་ནོ།  །འོ་

ན་ཐལ་འ ར་དེ་ཡི་ བ་པ་ཡོད་ གས་ཇི་ ་ ར་ཡིན་ཞེ་ན།  དེ་ནི་ག ང་འདེགས་ ི་དོན་ ེད་

ས་པ་དེ་ཀ་བ་ཞེས་པའི་ ་འ ག་པའི་འ ག་གཞིར་རང་གིས་མཚན་ཉིད་ ིས་ བ་པ་ཡིན་ན་

ནི༑  ཀ་བ་ཞེས་པའི་ ་དང་དེ་ ར་བ ོད་འདོད་ ི་ ན་ ོང་གི་ ོག་པས་བཞག་པའི་དབང་

གིས་ག ང་འདགེས་ ི་དོན་ ེད་ ས་པ་དེ་ཀ་བ་ཞེས་པའི་ ་འ ག་པའི་འ ག་གཞི་ ་སོང་པའམ་ 
ར་པ་མིན་པར།  ག ང་འདེགས་ ི་དོན་ ེད་ ས་པ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ ི་དབང་གིས་ཀ་བ་

ཞེས་པའི་ ་འ ག་པའི་འ ག་སའམ་འ ག་གཞི་ ་ ར་པ་ཡིན་དགོས་པའི་ ིར།  དེ་ ར་ཡིན་

མོད་དེས་ཅི་འ ར་ཞེ་ན།  རིགས་པའི་ལམ་ལ་མཁས་པ་ མས་ལ་དེ་འ ་དོགས་པ་ ེ་དོན་མེད་

ང་།  དེ་ ར་དོགས་པ་ ེ་བའི་རིགས་ལམ་ལ་གོམས་ བས་ཞན་པ་རང་འ ་འགའ་ལ་བཤད་

ན༑  གང་གིས་འ ག་པའི་འ ག་གཞི་ ་ ར་པ་དང་།  གང་འ ག་གཞི་ ་ ར་པ་དང་།  ལ་

ཇི་ ར་འ ག་གཞི་ ་ ར་པ་དང་ག མ།  ད་ེཡང་གང་གིས་འ ག་པ་ཀ་བ་ཞེས་པའི་ ་ཡི་ཞེན་

པའི་བ ོད་ ར་སོང་བའི་ ོ་ནས་དེ་ཡི་འ ག་གཞིར་འཇོག་ཅིང་།  དེ་ཡི་ཞེན་པའི་བ ོད་ ་

ཡིན་ན་ནི།  ཀ་བ་ཞེས་པའི་ ས་ ལ་ལ་ཞེན་པ་མེད་ ང་དེ་བ ོད་འདོད་ ི་ ན་ ོང་གི་ ོག་

པ་དེས་ཞེན་ ལ་ ་ ས་པ་ཞིག་ནི་ངེས་པར་དགོས་སོ།  ། 
དེ་ ར་ན་གང་གིས་འ ག་གཞིར་འ ོ་སའི་འ ག་པ་པོ་དེ་ལ་ ་དང་ ོག་པ་གཉིས་ཡོད་

དོ༑  ༑གང་འ ག་གཞི་ཡནི་པ་ག ང་འདེགས་ ི་དོན་ ེད་ ས་པ་དེ་ ལ་ཇི་ ར་ཀ་བ་ཞེས་པའི་ 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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་ཡི་འ ག་གཞིར་འ ོ་ ལ་ལ།  ལ་ཅན་མིང་བ འི་དབང་གིས་དེ་ཡི་འ ག་གཞིར་ ར་ ལ་

ཅིག་དང་།  ལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ ིས་དེ་ཡི་འ ག་གཞིར་ ར་ ལ་ཅིག་དང་གཉིས་ལས་

མེད་ཅིང་།  ལ་ ་མ་མ་ཡིན་ན།  ག ང་འདགེས་ ི་དོན་ ེད་ ས་པ་རང་གི་གནས་ ལ་ལམ་

རང་གི་མཚན་ཉིད་ ིས་ཀ་བ་ཞེས་པའི་ ་དང་དེ་བ ོད་འདོད་ ན་ ོང་གི་ ོག་པ་གཉིས་པོ་འ ག་ 
པའི་འ ག་སའམ་འ ག་གཞི་ ་ ར་པ་མ་གཏོགས་ཀ་བ་ཞེས་པའི་མིང་དང་དེ་ ན་ ོང་གི་

ོག་པ་སོགས་ལ་བ ེན་ནས་དེ་ ར་ ར་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར།  དེས་ན་ཀ་བ་ཞེས་བ འ་ ར་བ་

ལ་མ་ ོས་པར་ག ང་འདེགས་ ི་དོན་ ེད་ ས་པ་མཐོང་ཙམ་ཉིད་ནས་འདི་ཀ་བའོ་ མ་པའི་

ོ་ ེ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ།  ། 

མདོར་བ ་ན།  ལ་གཞན་ལ་མ་བ ེན་པར་ག ང་འདེགས་ ི་དོན་ ེད་ ས་པ་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ ིས་ ོག་པས་འདི་ཀ་བའོ་ མ་པའི་ ལ་ ་ ར་པའི་ ིར།  དེ་ ར་ མ་པའི་ ལ་

་ ར་ ང་ད་ ང་ཀ་འཛན་ ོག་པ་ ེ་བ་མེད་ན།  ཀ་འཛན་ ོག་པ་ ས་ནམ་ཡང་ ེ་བ་མི་

ིད་པར་འ ར་རོ།  །འདི་ལ་རིགས་པའི་ ང་མང་ ་ ེལ་ཡང་ ོབས་ ང་།  ལེགས་པར་ད ད་

ན་གོང་ ་བ ན་པའི་རིགས་པས་གནད་ ན་ ོལ་བར་འ ར་ཞིང་།  ད ོད་པ་མེད་པ་ མས་ལ་

ཇི་ ར་བ ན་ཡང་ ོ་ ས་པར་མ་མཐོང་ན་གནས་ བས་དེ་ཙམ་མོ།  ། ་བའི་ཐལ་འ ར་དེས་

འཕང་པའི་རང་ ད་ ི་ གས་ཡང་དག་ནི།  ག ང་འདེགས་ ི་དོན་ ེད་ ས་པ་བོན་ཅན།  

ོད་ཀ་བ་ཞེས་པའི་ ་འ ག་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ ིས་མ་ བ་ ེ།  ོད་ལ་ཀ་བ་ཞེས་

བ འ་མ་ ར་བའི་གང་ཟག་གིས་ ོད་མཐོང་ཙམ་ཉིད་ནས་འདི་ཀ་བའོ་ མ་པའི་ ོ་ ེ་བ་མེད་

པའི་ ིར།   དཔེར་ན་ མ་པ་བཞིན་ནོ།  ། 
གཉིས་པ་ནི།  སེང་གེ་བོན་ཅན།  ོད་གཅིག་ཉིད་ ད་ཐ་དད་པ་ ་མར་ བ་པར་ཐལ།  

ོད་སེང་གེ་ཞེས་པའི་ ་དང་།  གཅན་གཟན་ ི་ ལ་པོ་ཞེས་པའི་ ་དང་།  གདོང་ ་བ་ཞེས་

པའི་ ་དང་།  ེ་རལ་ཅན་ཞེས་པའི་ ་ ་མར་འ ག་པའི་འ ག་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་

ིས་ བ་པའི་ ིར།  ཐལ་འ ར་འདི་ཡི་ བ་པ་ཡོད་ གས་ནི།  སེང་གེ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ ིས།  

སེང་གེ་ཞེས་པ་དང་།  གཅན་གཟན་ ི་ ལ་པོ་ཞེས་དང་།  གདོང་ ་བ་ཞེས་དང་།  ེ་རལ་ཅན་

ཞེས་སོགས་ ་ ་མར་འ ག་པའི་འ ག་གཞིར་ ར་པ་མ་གཏོགས་འདོགས་ ེད་ ི་བ ་དང་ཐ་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ད་ ི་དབང་གིས་དེ་ ར་ ར་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར།  དེས་ན་འ ག་ ེད་ ི་ ་ མས་ངོ་བོ་སོ་སོ་

ཡོད་པ་ ར།  སེང་གེ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ ིས་ ་དེ་ མས་འ ག་པའི་འ ག་གཞི་ ་ ར་པས།  

འ ག་པ་པོའི་ ངས་མ ངས་ ་སེང་གེ་གཅིག་ཉིད་ལ་འ ག་གཞི་དེ་ མས་ཡིན་པ་ ་མར་རང་ 
གི་མཚན་ཉིད་ ིས་སོ་སོར་ བ་པར་འ ར་རོ།  །ཁོ་ན་རེ།  སེང་གེ་རང་ཉིད་རང་མཚན་ ིས་ ་

དེ་ མས་འ ག་པའི་འ ག་གཞིར་ ར་པ་ཡིན་ཡང་།  སེང་གེ་རང་ཉིད་རང་མཚན་ ིས་སོ་སོར་

བ་པར་ཅི་ལ་འ ར་ཞེ་ན།  གོང་ ་བཤད་པ་ ར་གང་གིས་འ ག་པའི་འ ག་པ་པོ་ མས་ལ་

་ ོག་གཉིས་རེར་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།  ། 

དེ་ཡང་སེང་གེ་ཞེས་ ་བ ོད་པ་ན།  ་འཛན་ ་ཤེས་ལ་སེང་གེ་ཞེས་ཐོས་པ་མ་གཏོགས་

གཅན་གཟན་ ལ་པོ་ཞེས་སོགས་ ་ཐོས་པ་མེད་ལ།  དེ་བཞིན་ ་སེང་གེ་ཞེས་པའི་ ་ལ་བ ེན་

ཏེ་ ེས་པའི་ ོག་པ་ཡང་སེང་གེ་ ་ཞེན་པ་ཙམ་མ་གཏོགས།  གཅན་གཟན་ ལ་པོ་སོགས་ ་ཞེན་ 
པ་ནི་མེད་ཅིང་།  གཅན་གཟན་ ལ་པོ་ཞེས་པའི་ ་ཡི་ ེས་ ་ ེས་པའི་ ོག་པ་དེས་ ང་གཅན་

གཟན་ ལ་པོ་ ་ཞེན་པ་མ་གཏོགས་སེང་གེ་སོགས་ ་ཞེན་པ་མེད་དེ།  དེ་ ར་ ་དེ་ མས་ ི་

ེས་ ་ ེས་པའི་ ོག་པ་ མས་ལ་ཞེན་ ལ་སོ་སོར་འ ང་བ་བཞིན་ །  སེང་གེ་རང་ཉིད་ ང་

རང་གི་མཚན་ཉིད་ ིས་སེང་གེ་ཞེས་པའི་ ་དང་ ོག་པ་འ ག་པའི་འ ག་གཞི་ ་ ར་ཅིང་ ་

ོ་དེ་ཡི་ངོར་གཅན་གཟན་ ལ་པོ་སོགས་ ་ ར་པ་མིན་པ་དང་།  ཡང་སེང་གེ་རང་མཚན་ ིས་

གཅན་གཟན་ ལ་པོ་ཞེས་པའི་ ་ ོ་འ ག་པའི་འ ག་གཞི་ ་ ར་ཅིང་དེ་ཡི་ངོར་སེང་གེ་སོགས་ 
་ ར་པ་མིན་ཞིང་།  དེ་ ར་སེང་གེ་རང་མཚན་ ིས་སེང་གེར་ ར་ལ་གཅན་གཟན་ ལ་པོ་

སོགས་ ་མིན་པ་དང་།  གཅན་གཟན་ ལ་པོར་ ར་ལ་སེང་གེ་སོགས་ ་མིན་པ་དང་།  གདོང་

་བར་ ར་ལ་སེང་གེ་སོགས་ ་མིན་པ་དང་།  ེ་རལ་ཅན་ ་ ར་ལ་གདོང་ ་སོགས་ ་ ར་

པ་མིན་པར་ བ་པའི་ ིར།  སེང་གེ་གཅིག་ཉིད་ ད་ཐ་དད་པ་ ་མར་མི་འདོད་བཞིན་ ་ཁས་

ལེན་དགོས་པར་འ ར་བ་ཡིན་ནོ།  །དེས་ན་ ོད་ལ་ ོན་དེ་ ོལ་བའི་ བས་ག་ལ་ཡོད།  འོ་ན་དེ་

་ འི་ ོན་དེ་ ོད་རང་ལ་ཡང་འ ག་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན།  ོན་རང་ལ་མི་འ ག་པའི་ ་

མཚན་ནི།  སེང་གེ་ཉིད་ ་དེ་ མས་འ ག་པའི་འ ག་གཞིར་ཡིན་ཡང་།  དེ་ ར་ཡིན་པ་

འདོགས་ ེད་ ་ ོའི་དབང་གིས་ ར་པ་མ་གཏོགས་སེང་གེ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ ིས་དེ་ ར་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ར་པ་ཁས་མི་ལེན་པ་ལ་ ག་པ་ཡིན་ནོ།  །ཐལ་འ ར་དེ་ཡི་ ོག་དོན་རང་ ད་ ི་ གས་ཡང་

དག་ནི།  སེང་གེ་བོན་ཅན།  ོད་སེང་གེ་ཞེས་པའི་ ་དང་།  གཅན་གཟན་ ལ་པོ་ཞེས་པའི་ ་

དང་།  གདོང་ ་བ་ཞེས་པའི་ ་དང་།  ེ་རལ་ཅན་ཞེས་ ་ ་མར་འ ག་པའི་འ ག་གཞིར་

རང་གི་མཚན་ཉིད་ ིས་མ་ བ་ ེ།  ོད་གཅིག་ཉིད་ ད་ཐ་དད་པ་ ་མར་ བ་པ་མ་ཡིན་པའི་

ིར།   དཔེར་ན་ ིས་པའི་སེང་ག གས་བཞིན།   
ག མ་པ་ནི།  བ ་ ིན་ཐང་བཟང་ག ག་ན་སོགས་ ལ་པོ་ ན་བོན་ཅན།  གཅིག་ཡིན་

པར་ཐལ།  ོད་ མས་ ལ་པོ་ཞེས་པའི་ འམ་མིང་གཅིག་འ ག་པའི་འ ག་གཞིར་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ ིས་ བ་པའི་ ིར།  འདི་ཡི་ བ་པ་ཡོད་ ལ་གོང་མའི་ ལ་ལ་དཔག་ནས་ཤེས་ ས་

མོད་ ང་།  ར་ཙམ་ནི།  ལ་པོ་ཞེས་པའི་ ་བ ོད་པ་ན་ ལ་པོའི་ ོག་པ་ཙམ་བ ོད་པ་མ་

གཏོགས་པ་དམིགས་ ིས་བཀར་ཏེ་ ེ་ ག་སོ་སོར་བ ོད་པ་མེད་ཅིང་མིང་དེ་ལ་ ེན་ཏེ་ ེས་

པའི་ ོག་པ་ལའང་ ལ་པོ་ཙམ་ ི་དོན་ ི་ཤར་བའི་ ོ་ནས་ ལ་པོའི་ ོག་པ་ཙམ་ལ་ཞེན་པ་མ་

གཏོགས།  ད་པར་ ་ ེས་ནས་ ་ ་གང་གི་ ལ་པོ་ ་ཞེན་པ་མེད་དོ།  ། ལ་པོ་ ན་དེ་ ་

འི་ ་ ོ་འ ག་པའི་འ ག་གཞི་ ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ ིས་ བ་པ་ལ་ ད་པར་མེད་པའི་ ིར།  

ལ་པོ་ ན་ ོག་པ་གཅིག་ ་འ ར་བ་ཡིན་ནོ།  ། ོན་དེ་ མས་འ ག་པའི་ ་མཚན་འ ག་

གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ ིས་ བ་པར་ཁས་ ང་པ་ལ་ ག་པར་ཤེས་དགོས་སོ།  ། 
ཐལ་བའི་ ོག་དོན་ ི་ གས་ནི།  བ ་ ིན་ཐང་བཟང་ག ག་ན་སོགས་ ལ་པོ་ ན་བོན་

ཅན།  ོད་ མས་ ལ་པོ་ཞེན་པའི་མིང་གཅིག་འ ག་པའི་འ ག་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་

ིས་མ་ བ་ ེ།  ོད་ མས་ ོག་པ་གཅིག་མ་ཡིན་པའི་ ིར།  དཔེར་ན་ཀ་ མ་བཞིན།  གཉིས་

པ་ཆེན་པོའི་གཏན་ཚགས་བཞི་ནི།  ཐེག་འ ེལ་ལས།  ཡོད་པ་མ་ཡིན་ལ་དོན་ ་ ང་བ་རང་

བཞིན་ ི་གཏན་ཚགས་ནི།  ང་བ་ཉམས་ ་ ོང་བ་བོན་ཅན།  མ་རིག་གི་ཤེས་པ་ཙམ་ཡིན་

ཏེ༑  ཡོད་པ་མ་ཡིན་ལ་དོན་ ་ ང་བའི་ ིར།  དཔེར་ན་ ང་ལ་སེར་པོ་མཐོང་བ་བཞིན་ནོ།  ། ི་

རོལ་ ི་དོན་ལ་གནོད་པ་གཏོང་བ་གཅིག་དང་ ་ ལ་ནི།  ཤེས་པ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་ ི་རོལ་

ི་དོན་བོན་ཅན།  ཡང་དག་པར་མེད་དེ།  ཡང་དག་པའི་གཅིག་དང་ ་མ་ ལ་བའི་ ིར་རོ།  ། 
རི་བོང་གི་ ་བཞིན་ནོ།  ། ན་ཅིག་དམིགས་པའི་གཏན་ཚགས་དང་རིག་པའི་གཏན་ཚགས་ནི།  



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ཡང་དག་པ་བ་དང་།  འ ལ་བ་བ་གཉིས་མ་མ ན་ཏེ།  ེ་མཆེད་ཡང་དག་པས་བཀོད་ན།  ེ་

མཆེད་ ་ཚགས་དང་ཤེས་རིག་གཉིས་ཀ་བོན་ཅན།  ཤེས་པ་ལས་གཞན་མ་ཡིན་ཏེ།  ངོ་བོ་གཅིག་

ལ་ ན་ཅིག་དམིགས་པ་ངེས་པའི་ ིར་རོ།  །དེ་ཡང་ ེ་མཆེད་ ་ཚགས་ནི་ ི་ཡི་ མ་པའོ།  །ཤེས་

རིག་ནི་ནང་གི་ ོང་བའོ།  ། ོན་པོའི་ མ་པ་ཉིད་ ོ་འཛན་ཤེས་པ་ཡིན་ལ།  ོན་འཛན་ཤེས་པ་

ཉིད་ ོན་པོའི་ མ་པ་ཤར་བར་འདོད་དོ།  །ཡང་ ེ་མཆེད་དང་ཤེས་པ་གཉིས་ཀ་བོན་ཅན།  ཤེས་

པ་རིག་བཅས་ལས་མི་གཞན་ཏེ།  རིག་པར་ ེད་པ་གཅིག་གིས་རང་ལས་ཐ་དད་ ་མ་དམིགས་

པའི་ ིར་རོ།  ། 
ེ་མཆེད་འ ལ་བ་བས་ན་རེ།  ེ་མཆེད་ཁ་དོག་ ་ཚགས་གཅིག་ ་བོན་ཅན།  ཤེས་རིག་

ལས་གཞན་པ་མེད་དེ།  ཐ་དད་ ི་འ ེལ་བ་མེད་ལ་ ན་ཅིག་དམིགས་པ་ངེས་པའི་ ིར།  ཡང་

ཁ་དོག་ ་ཚགས་ ི་ ེ་མཆེད་གཅིག་ ་བོན་ཅན།  ཤེས་རིག་ལས་མི་གཞན་ཏེ།  རིག་པར་ ེད་པ་

གཅིག་གིས་གཞན་ ་མ་དམིགས་པའི་ ིར་རོ།  །ཡང་དག་གི་དམ་བཅའ་ལ་མ་ཡིན་དགག་ ེད།  

འ ལ་བའི་དམ་བཅའ་ལ་མེད་དགག་ ེད་དོ།  །ཞེས་ག ངས།  དེ་ མས་ནི་ཤིན་ ་གལ་གནད་

ཆེ་ལ།  གཏིང་ཟབ་པས་ ོགས་དཀའ་བར་འ ག་པས་ཞིབ་ ་བཤད་དགོས་མོད་ ང་།  མང་

བས་འཇིགས་ནས་གཏན་ཚགས་གཞན་ག མ་བཞག་ནས་ ན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ ི་གཏན་ཚགས་ 
གཅིག་ ་ ང་ཙམ་བཤད་ན།  ོན་པོ་དང་ ོ་འཛན་དབང་མངོན་ཚད་མ་བོན་ཅན།  ས་

གཞན་ ིས་ ོང་ ེ།  ན་ཅིག་དམིགས་པ་ངེས་པའི་ ིར།  མ ན་དཔེ་ ་བ་གཉིས་ ང་གི་

དབང་ཤེས་བཞིན།  མི་མ ན་དཔེ་ ོ་སེར་གཉིས་བཞིན།  གས་དེ་ཡི་ ལ་ མས་འ བ་ ལ་

ཡོད་དེ།  ོན་པོ་ནི་ ོ་འཛན་དབང་མངོན་ ིས་འ བ་པ་ཡིན་ནོ།  ། གས་འདི་ཡི་ ིར་མངོན་

མ་ ི་འཇོག་ ལ་ཡོད་དེ།  ོག་པ་དང་ ལ་ཞིང་བག་ཆགས་བ ན་འ ང་གི་རིག་པ་དེ།  

མངོན་ མ་ ི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་ ིར།  བག་ཆགས་བ ན་པོ་ཡིན་པའི་དོན་ཡང་རང་བགོ་

ེད་ ོ་དོན་མ ན་ ིས་བགོས་པའི་བག་ཆགས་ལ་འདོད།  གས་འདི་ཡི་དམིགས་ ེན་ ི་

འཇོག་ ལ་ཡང་།  ོ་འཛན་མིག་ཤེས་ ོན་པོའི་ མ་པ་ཅན་ ་གཙ་བོར་དངོས་ ་ ེད་ ེད་དེ།  

ོ་འཛན་མིག་ཤེས་ ི་དམིགས་ ེན་ ི་མཚན་ཉིད།  མཚན་གཞི་ནི།  ོ་འཛན་མིག་ཤེས་ ི་ ་

ལོགས་ ་ ང་བའི་བག་ཆགས་དང་།  ོ་འཛན་མིག་ཤེས་ ི་དེ་མ་ཐག་ ེན་ ་ ར་པའི་ཤེས་པ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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དང་ ས་མཉམ་པའི་ ོན་པོ་ ་ འོ།  །བོན་ཅན་ ི་ཡ་ཅིག་ ོ་འཛན་དབང་མངོན་ནི་དེ་ཉམས་

་ ོང་བའི་རང་རིག་གིས་ བ་པ་ཡིན་ནོ།  ། 
རང་རིག་ཡོད་པར་བ བ་ ལ་ཡང་།  དཔེར་ན་ ོན་མེས་ནི་ ས་ཅིག་ཆར་ ་རང་དང་

ཀ་བ་སོགས་གཞན་གསལ་བ་དང་།  ཀ་བའོ་ཞེས་བ ོད་པ་ནའང་ ས་རང་ལ་དམིགས་པ་དང་།  

བ ོད་དོན་ཀ་བ་ལ་དམིགས་པ་གཉིས་ ེད་པར་ ེད་པ་ ར།  ོ་འཛན་མིག་ཤེས་ ་ ་ཅིག་

ེས་པ་ནའང་།  ལ་ ོན་པོ་ལ་རིག་པ་དང་ ལ་ཅན་ ོ་འཛན་རིག་པ་གཉིས་ ་ཡོད་ཅིང་ ི་

མ་རང་རིག་ཡིན་ནོ།  །དེ་མི་འདོད་ན།  ོ་འཛན་བོན་ཅན།  ས་ ིས་ ན་པ་མེད་པར་ཐལ་

རང་ ས་ ་ ོང་ ེད་མེད་པའི་ ིར།  བ་ཏེ་ ན་པ་ ོང་བ་ལ་ ོས་པའི་ ིར།  དེས་འཕང་པའི་

ོག་དོན་ ི་ གས་ནི།  ོ་འཛན་བོན་ཅན།  ོང་ ེད་ཡོད་དེ།  ས་ ིས་ ན་པ་ཡོད་པའི་ ིར།  

དཔེར་ན་ ོན་པོ་བཞིན།  ཁོ་ན་རེ།  ོ་འཛན་ལ་ ོང་ ེད་ཡོད་ ང་རང་རིག་ཡོད་མི་དགོས་ཞེ་

ན༑  འོ་ན་དེ་འ ་བའི་ ོ་འཛན་ ོང་ ེད་ ི་ཤེས་པ་དེ།  ོ་འཛན་དང་ངོ་བོ་ཐ་དད་དམ་

གཅིག་པ་གང་།  དང་པོར་ ར་ན།  དེ་ ོ་འཛན་རང་དང་ ས་མཉམ་མམ་མི་མཉམ།  དང་པོ་

ར་ན།  ོ་འཛན་རང་ ས་ ་རང་དང་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའི་ཤེས་པས་རང་ཉིད་ ོང་ན།  ོང་

ེད་ཤེས་པ་དེ་ལའང་འཇལ་ ེད་དོན་གཞན་དགོས་སམ་མི་དགོས།  མི་དགོས་ན་ ོ་འཛན་ལ་

ཡང་མི་དགོས་པར་འ ར་ཞིང་།  དགོས་ན་དེ་ལ་ ོང་ ེད་ ི་ཤེས་པ་དོན་གཞན་དགོས་པས་

ག་པ་མེད་པར་འ ར་རོ།  ། ག་མེད་ ་ ར་ན་ནི།  ་བའི་ ོ་འཛན་ ོང་བ་མི་འ བ་པའི་

ོན་ཡོད་དོ།  །གཉིས་པ་ ས་མི་མཉམ་པའི་ ོ་འཛན་ ད་ཅིག་གཉིས་པ་སོགས་ ན་ ི་མས་

ོན་འཛན་ ད་ཅིག་དང་པོ་སོགས་ ་མ་ མས་ ོང་བ་ཡིན་ན།  ོ་འཛན་ ད་ཅིག་གཉིས་པ་

སོགས་ ན་ ི་མ་ མས་བོན་ཅན།  ལ་ ོན་པོ་ལ་འ ག་ཅིང་འཛན་པ་མིན་པར་ཐལ།  རང་གི་

ན་ ་མའི་ཤེས་པ་དེ་ག ང་དནོ་ ་ ས་ནས་དེ་ཉིད་འཛན་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ།  ། བ་ 
ེ་ཉེ་བའི་ག ང་དོན་བོར་ནས་རིང་བའི་ ལ་ལ་འ ག་དོན་མེད་པའི་ ིར།  ཁོ་ན་རེ།  ོ་འཛན་

ད་ཅིག་དང་པོ་འཇལ་བའི་ ོ་འཛན་ མ་ཤེས་ ི་མ་དང་ ལ་ ོན་པོ་འཇལ་བའི་ ོ་འཛན་ མ་ 
ཤེས་གཉིས་ ས་གཅིག་ ་ ེ་བས་ ོན་མེད་དོ་ཞེ་ན།  གང་ཟག་གཅིག་གི་ ད་ལས་མིག་གི་ མ་

ཤེས་རིགས་མ ན་ ས་ཐ་དད་ ་མར་ཅིག་ཅར་ ་ ེ་བར་འ ར་རོ།  །དེ་འདོད་ན།  འ ོ་ལ་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
 
 

 - 267 -

ཤེས་ ད་གཉིས་འཆང་མི་ ིད་ག ངས་པ་དང་འགལ་བར་འ ར་རོ།  ། ོན་དེ་ ོང་བར་འདོད་

ནས་ ོ་འཛན་ ད་ཅིག་གཉིས་པ་སོགས་ ིས་ ས་རིམ་པར་ ོ་འཛན་ ད་ཅིག་དང་པོ་ ོན་ ་

འཇལ་དེ་ནས་ ལ་ ོན་པོ་ལ་འ ག་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།  ོ་འཛན་དབང་མངོན་བོན་ཅན།  ལ་

ོན་པོ་ལ་ ་བཞིན་པའི་ ས་ན་ ོན་པོ་མཐོང་བ་དང་མི་མཐོང་བར་རིམ་ཅན་ ་འ ང་བར་

ཐལ།  འདོད་པའི་ ིར།  ་བའི་ ི་བ་གཉིས་པ་ ར་ ོ་འཛན་དང་ངོ་བོ་གཅིག་པའི་ཤེས་པས་

ོང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།  རང་རིག་གི་དོན་ཁས་ ངས་ནས་མིང་ཙམ་ལ་ ང་བར་ཟད་དོ།  ། 
མདོར་བ ་ན།  ལ་ ོན་པོ་དང་དེ་ཡི་ ལ་ཅན་གཉིས་ཀ་ ས་ ིས་ ་ ན་པ་ ེས་པའི་

གས་ལས།  ར་ ོན་པོ་མཐོང་བའི་ཚ་ ལ་ ོན་པོ་ ོང་བ་དང་ ལ་ཅན་ ོ་འཛན་ ོང་བ་

ཡོད་པར་དཔོག་པར་ ེད་དོ།  །ཞེས་མདོ་སེམས་གཉིས་དང་རང་ ད་པ་ཁ་ཅིག་སོགས་རང་རིག་

འདོད་པའི་ བ་མཐའ་ ་བ་ མས་ ིས་བཞེད་དོ།  ། གས་དེ་ཡི་ ོགས་བོན་ ན་ཅིག་དམིགས་

ངེས་ ི་དོན་ཇི་ ར་ཞེ་ན།  ན་ཅིག་ཅེས་པ་ནི་ ས་གཅིག་པ་དང་།  དམིགས་པ་ཞེས་པ་ ོགས་

པ་དང་།  ངེས་པ་ཞེས་པ་ བ་པ་ཡིན་ཞིང་།  དེ་ཡང་ ོན་པོ་འཇལ་བའི་དབང་མངོན་དང་།  ོ་

འཛན་འཇལ་བའི་ ོ་གཉིས་ བ་མཉམ་ བ་བདེ་ ས་གཅིག་ཡིན་པ་ ས་ནམ་ཡང་འ ལ་མི་

ིད་པ་རང་རིག་མངོན་ མ་ཚད་མས་ བ་པ་ལ་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ།  །ཞིབ་ ་བཤད་ན་ ོན་པོ་

དང་ ོ་འཛན་དབང་མངོན་གཉིས་ ན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ།  ོན་

པོ་དམིགས་པའི་ ས་ ི་ ོན་པོ་འཇལ་བའི་ ོ་དང་ བ་མཉམ་ བ་བདེ་ ས་གཅིག་པའི་ ོ་ཡིན་ 
ན༑  ོ་འཛན་དབང་མངོན་འཇལ་ ེད་ ི་རིག་པ་དང་དེ་ཡིན་པའི་ བ་པ་དང་།  ོ་འཛན་

དབང་མངོན་དམིགས་ ས་ ི་དེ་འཇལ་ ེད་ ི་རིག་པ་དང་ བ་མཉམ་ བ་བདེ་ ས་གཅིག་པའི་ 
ོ་ཡིན་ན།  ོན་པོ་ ོགས་ ེད་ ི་རིག་པ་དང་དེ་ཡིན་པས་ བ་པ་ ོ་འཛན་དབང་མངོན་ཉམས་ 
་ ོང་བའི་རང་རིག་གིས་དམིགས་པ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ ིར།  འོ་ན་ ས་གཅིག་དང་།  བ་བདེ་

ས་གཅིག་དང་།  ད་མཉམ་ བ་བདེ་ ས་གཅིག་དང་།  ལ་ ས་རང་བཞིན་གང་ལ་ ོས་ཏེ་

བ་བདེ་ ས་གཅིག་སོགས་ཇི་ ར་ཞེ་ན།  དེ་ཡང་ ིར་ ས་གཅིག་ཅེས་པ་ནི།  ངོ་བོར་གཅིག་ ་

ེས་པའམ།  ངོ་བོ་གཅིག་པའི་འ ས་ ས་ལ་འཇོག  བ་བདེ་ ས་གཅིག་ཅེས་པ་ནི།  བ་པ་ 
ེ་བ་དང་།  བདེ་བ་གནས་འཇིག་གཉིས་ཏེ།  ེ་གནས་འཇིག་པ་ ན་ཅིག་པའི་ ས་གཅིག་
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མས་སོ།  ། བ་མཉམ་ བ་བདེ་ ས་གཅིག་ཅེས་པ་ནི།  མེ་ཏོག་གི་མདངས་དང་རེག་ ་ ར་

ཡོད་ བ་མཉམ་ ་ ར་བའི་ བ་བདེ་ ས་གཅིག་ མས་སོ།  ། 
ལ་ ས་རང་བཞིན་གང་ལ་ ོས་ཏེ་ བ་བདེ་ ས་གཅིག་ཅེས་པ་ནི།  དཔེར་ན་ ས་མི་

ག་ ་ ར་མཚན་ན།  ལ་ཞེས་པ་ནི།  ས་པ་ག ང་ ལ་ ་ ེད་པའི་རིག་པ་དང་།  མི་ ག་

པ་ག ང་ ལ་ ེད་པའི་རིག་པ་དོན་གཅིག་པ་དང་།  ས་ཞེས་པ།  ས་པ་ བ་པའི་ ས་དང་།  

མི་ ག་པ་ བ་པའི་ ས་དོན་གཅིག་པ་དང་རང་བཞིན་ནོ།  ། ས་པ་དང་རང་བཞིན་གཅིག་པ་

དང་།  མི་ ག་པ་དང་རང་བཞིན་གཅིག་པ་དོན་གཅིག་པའི་ ོ་ནས་ བ་བདེ་ ས་གཅིག་ཡིན་

པ་ ་ འོ།  ། ་བའི་ གས་ ི་ བ་པ་ཡོད་ ལ་ལ།  ོག་ བ་བ བ་ ལ་ནི།  ོ་སེར་གཉིས་བོན་

ཅན།  ན་ཅིག་དམིགས་ངེས་མ་ཡིན་ཏེ།  ས་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ ིར།  དཔེར་ན་ཀ་ མ་གཉིས་

བཞིན།  ེས་ བ་ཡོད་ ལ་ནི།  ན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཡིན་ན་ ས་ཐ་དད་མེད་པའི་ བ་ ེ།  

ས་ཐ་དད་ལ་ ན་ཅིག་དམིགས་ངེས་མི་ ིད་པའི་ ིར།  ོར་བ་དེ་ཡི་བ བ་ ་ ོན་པོ་དང་ ོ་

འཛན་དབང་མངོན་ ས་གཞན་ ་ བ་པས་ ོང་པ་ ོགས་པ་ནི།  གས་ ེ་སེམས་དཔའི་

གས་ ི་བོན་ ི་བདག་མེད་ ་མོ་ ོགས་པ་ཡིན་ནོ།  །དེ་འ འི་ ི་རོལ་དོན་ ་ བ་པས་ ོང་

པའི་ ོང་ཉིད་ལ་གོམས་པ་བ ེད་པ་ནི།  དེང་ ས་ཕལ་ཆེར་ ་མེད་ ོགས་པ་ཆེན་པོའི་ ་བ་ ་

ོམས་ནས་ མ་ ོག་བཙན་འཛན་ ི་ ོམ་ལས་ཆེས་ཆེར་འཕགས་པ་ཡིན་ཏེ།  ལ་བས་ག ངས་ 
པའི་ ང་གི་དགོངས་དོན་ ་ཡི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ ་བ་ཡིན་པའི་ ིར།   

ག མ་པ་མདོ་བ ་བ་ནི།  རང་འཛན་ཤེས་པའི་ ལ་ ་ ར་པ་ལ།  རང་གི་མཚན་ཉིད་

ིས་མ་ བ་པ་དང་།  བ་པ་གཉསི་ལས།  ་མ་ ན་བཏགས་དང་།  རང་གི་མཚན་ཉིད་ ིས་

བ་པ་དེ་ལའང་།  མ་པར་མི་ ོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ ི་དམིགས་པ་མཐར་ ག་ ་མ་ བ་པ་དང་།  

བ་པ་གཉིས་ལས།  ་མ་གཞན་དབང་དང་།  ི་མ་ཡོངས་ བ་ ་ མ་པར་བཞག་པ་ཡིན་

ནོ༑  ༑འདིར་བཤད་པའི་རིགས་པ་ཆ་ ་མོ་ནས་ ོགས་ན་ ོ་ ོས་ ི་ ོ་ ་མ་འ ེད་པའི་གནད་

ཡོད་པར་ཤེས་ནས་ ང་ཟད་བཤད་པ་ཡིན་ ང་།  ཁོ་བོའི་ ོ་ཡི་རང་ ོབས་ ིས་མ་ཡིན་ཏེ།  ལ་ 
བའི་བཀའ་དང་དེ་ ས་ ི་བཀའ་བ ེན་དང་།  ངོ་བོ་ ལ་བ་དང་མཉམ་ཞིང་བཀའ་ ིན་ ལ་

བ་ལས་ ང་ ག་པའི་ ིན་ཆེན་ ་མ་ ་མའི་ག ང་ལ་བ ེན་ཏེ་བཀོད་པ་རེས་ཤིག་ ོགས་སོ།  ། 
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ཕན་དང་བདེ་བ་ ན་ ི་འ ང་གནས་མཆོག  ། 

ལ་བ ན་ཉིན་ ེད་གཞོན་ འི་ད ིལ་འཁོར་འ མ།  ། 

ཡིད་ཅན་བསོད་ནམས་མཁའ་ལ་ ག་འཆར་ཞིང་།  ། 

བཤད་ བ་འོད་འ མ་ ོགས་ ན་ ས་པར་ཤོག  །   

 

ཅེས་པ་འདི་ནི་ ོབ་གཉེར་བ་འགའ་ཡིས་བ ལ་ངོར་རིས་མེད་ ི་ བ་མཐའ་ ན་ལ་ཡོངས་ ་འ ན་པའི་

བ ན་པ་སངས་ ས་བ ན་འཛན་ ིས་དཔལ་གཤེན་བ ན་བ ་ཤིས་ ན་རིའི་དགོན་ ་ ར་བའི་དགེ་དེས་ མ་

འ ེན་ ལ་བའི་བ ན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ ོགས་ ས་གནས་ བས་ ན་ལ་དར་ཞིང་ ས་ལ་ ན་རངི་ ་གནས་པའི་ ར་ 
ར་ཅིག  བནོ་ ནི་འཛད་མདེ་ ལེ་བའི་ ེད་པ་ོནི།  ། མ་དཀར་ལེགས་ ིན་ ་དབང་ཆོས་འཕེལ་དང་།  ། ང་

བ ན་བ ན་ ན་ ན་དགནོ་ཕན་དགེ་བཅས།  །བ ན་འ ་ོཡོངས་ ི་དོན་ ་བ ན་པའ་ིདགསེ།  ། ལ་བ ན་ཟ་

འོག་མཛས་པའ་ི ལ་མཚན་ཆརེ།  །བཤད་ བ་ནརོ་ འ་ིཏོག་ཆེན་འབར་བཞིན་ །  །མ་ི བ་ ིད་ག མ་ཡངོས་ ི་

ེ་མ་ོ །  །མངནོ་པར་མཐ་ོཞངི་ ག་ ་བ ན་པར་ཤོག  །བཀའ་ ནི་འཁརོ་མེད་མཐའ་ཡས་མ་ ན་ མས།  །ཐེག་

ཆེན་ག ང་ཤིང་ ང་ བ་སེམས་བ དེ་ནས།  ། ང་བ ར་ ོལ་བའི་ལམ་མཆོག་མཐར་ ིན་ཏེ།  ། ་ག མ་མཆོག་

གི་ ལ་ས་ ར་ཟིན་ཤོག  ། བ ་ཤསི་ཞལ་ ོ།  དགའེོ།  །   
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༄༅།། ད ་མ་བདནེ་གཉིས་ ི་ག ང་བ གས་པ་ 
ལེགས་ས།ོ། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

མེ་ ོན་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར། 
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༄༅།། གང་གི་ གས་བ ེས་ཉེར་བ ང་ནས།  ། ོས་མཐའ་འཇིག་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  ། 

དངོས་པོར་འཛན་པའི་ནད་སེལ་བའི།  །བདེན་པ་ མ་གཉིས་འདིར་གསལ་ །  ། ི་ནང་ ོད་

བ ད་འཁོར་འདས་བོན།  །འདི་ ར་ ང་བའི་བོན་ མས་ ན།  །བདེན་པ་གཉིས་ ་ མ་པར་

གནས།  །ཤིན་ ་གཅིག་མིན་ཐ་དད་མིན།  ། ོག་པས་ ས་མིན་ ོགས་པ་ཡི།  །ཤེས་པ་གཉིས་

ོས་ མ་པར་ད ེ།  །འ ལ་པ་ཐམས་ཅད་ ན་ ོབ་ལ།  །དེ་ཡིས་དབེན་པ་དོན་དམ་ཉིད།  ། ིས་

པ་སོ་སོའི་ ེ་བོ་ལ།  ། ་ཚགས་ ང་ཞིང་བདེན་པར་ཞེན།  །དམ་པས་ ེས་ཤེས་ ང་བ་ མས།  ། 
་མ་བཞིན་ ་ ན་པར་ ོགས།  །སངས་ ས་དམ་པའི་མཉམ་བཞག་ལ།  ། ོས་མེད་ཅི་ཡང་

མཐོང་མི་འ ར།  །མིག་ ོན་ཅན་ལ་མིག་ཡོར་ ང་།  །དག་པ་ཉིད་ལ་གཏན་མ་ བ།  ། ང་ལ་

བདེན་དང་བདེན་མེད་དང་།  ། ང་འཛན་མེད་བཞིན་འདིར་ཤེས་ ིས།  །ཤེས་རབ་ ན་ལ་མ་

རིག་པའི།  །བདག་གཞན་འཛན་པའི་ནད་ ོན་ ིས།  །ཅིར་ཡང་ ང་འ ར་ ོན་དེ་དག  ། 
སངས་པས་དེ་ མས་ མ་པར་ཆད།  ། ན་ ་བ ག་པས་ ིབ་པར་ ེད།  །མཚན་མའི་དངོས་

པོས་བདེན་པ་འོ།  །དོན་ཡིན་དམ་པ་ཡིན་པ་འམ།  །དམ་པ་ མས་ ི་ ལ་ཡིན་ལ།  །ག ང་ ང་

ོང་ ་བདེན་པས་ན།  །དམ་པའི་དོན་ ི་བདེན་པ་འོ།  ། ན་ ོབ་ད ེ་བ་གཉིས་ ་འདོད།  ། 
དག་པ་དང་ནི་མ་དག་པ་འོ།  ། ་ཚགས་ག ང་འཛན་འཁོར་བའི་བོན།  ། ང་བཞིན་བདེན་

མཐོང་འ ིབ་པར་ ེད།  ། ང་བ་ ི་ལམ་ ་མ་བཞིན།  །དེར་མཐོང་དོན་ལ་འ ིབ་མི་འ ར།  ། 
མ་དག་ ན་ ོབ་ མ་གཉིས་ཏེ།  །ལོག་པ་དང་ནི་ཡང་དག་གོ  །མིག་ ོན་ཅན་ལ་མིག་ཡོར་

སོགས།  །དབང་པོ་ ལ་ལ་ ོན་ ན་པ།  ། ོན་མེད་ལ་ ོས་ལོག་པར་བཞག  ། ལ་དང་དབང་པོ་

མ་བ ད་པས།  །འཇིག་ ེན་པ་ཡིས་གང་བ ང་བ།  །དེ་ནི་ཡང་དག་ ན་ ོབ་ཡིན།  །དོན་དམ་

ོས་པ་ མས་དང་ ལ།  །ཅིར་ཡང་ བ་པ་མེད་པ་ལ།  ། ངས་དང་ད ེ་བ་ མ་པར་ཆད།  ། 
ངས་དང་མ ན་པའི་དཔེ་དག་དང་།  །མཚན་པའི་ཚག་གིས་ག ལ་ ་ཡི།  །བསམ་པ་དང་ ར་

ོན་པས་ག ངས།  ། ན་ ོབ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད་ནི།  །ཡོད་པ་མ་ཡིན་དོན་ ང་བའོ།  །དོན་

དམ་མཚན་ཉིད་ མ་པར་ཆད།  །འོན་ ང་ ོས་པ་ མས་དང་ ལ།  །འཁོར་བ་ ན་ ོབ་བདེན་

པ་ལ།  །ཡང་དག་རིགས་པས་འ ིབ་མི་འ ར།  ། ན་ ོབ་ ན་པར་ ང་ ིར་རོ།  ། བ་ན་མི་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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གནོད་ ང་འདས་འ ར།  །མ་བ ག་ཉམས་དགའ་ ར་ ང་བ།  །བ ག་ན་རིགས་པས་ ངས་

མི་བཟོད།  ། ན་ ོབ་ ིས་པའི་ཤེས་ངོ་ལ།  ། ོས་ཏེ་ མ་པར་བཞག་པས་ན།  །གང་ལ་བདེན་

ན་ བ་ཚད་ལ།  ། བ་ ེད་རིག་པའི་ཐ་ ད་གདགས།  །དོན་ ེད་ ས་དང་མི་ ས་སོགས།  ། 
ན་ ོབ་ད ེ་བའི་ ད་པར་འདོད།  ། ེ་བ་མེད་དང་ ་མར་མ ངས།  །བ ག་ན་ ད་པར་ཡོད་

མ་ཡིན།  །འཁོར་བའི་བོན་ མས་ ན་ ོབ་དང་།  ། ་མ་ ་ ར་ ོན་པས་ག ངས།  །དོན་དམ་

བ བ་ ་ མ་པར་ཆད།  །དེ་ལ་ བ་ ེད་ཇི་ ར་ཡོད།  ། ན་ ོབ་བ ག་པས་མ་ ེད་པར།  །དེ་

ཡི་ བ་ ེད་ཐ་ ད་གདགས།  །བོན་ མས་ ེ་བ་མེད་པར་ནི།  །ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་ ོན་པས་

ག ངས།  །འ ས་ ་ཡོད་པ་ ེ་མི་རིགས།  །རང་ ་ བ་ ིར་ མ་པ་བཞིན།  །མེད་པ་རི་བོང་ ་

བཞིན་ནོ།  །གཉིས་ཀ་ལས་ ང་ ེ་བ་མིན།  །གང་ཞིག་བདག་ལས་མི་ ེ་ ེ།  །རང་གི་བདག་ཉིད་

བ་ ིར་རོ།  །ཡོད་པ་ ེ་བ་དོན་མེད་དང་།  ། ངས་མེད་ ེ་བས་ ག་མེད་འ ར།  །གཞན་ལས་

ེ་ན་ མ་ ་ལས།  ། མ་པ་ ེ་འ ར་གཞན་ཡིན་ ིར།  །དེ་ ་དེ་ལས་ ེ་འདོད་ན།  །དེ་ཡི་ ད་

པར་གང་ཡིན་བ ོད།  །དེ་ཉིད་མངོན་ ་ ང་ཞེ་ན།  །དེ་དག་བདེན་པར་གང་གིས་ངེས།  །དེ་

ིར་གཉིས་ཀ་དག་ལས་ ང་།  ། ེ་བ་ནམ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན།  ། ག་ལས་ ེ་བར་རིགས་མིན་ཏེ།  ། 
རིམ་དང་ཅིག་ཆར་དོན་ ེད་ ོང་།  །མི་ ག་འདས་དང་མ་འོངས་མིན།  །ད་ ་ ་འ ས་ ས་

མཉམ་འ ར།  ། ་མེད་ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་ལས།  །གང་ཞིག་ ེ་བ་ཇི་ ར་ཡོད།  །འ ས་ ་

གཞན་ལ་མི་ ོས་ ིར།  ། ག་ ་ཡོད་པའམ་མེད་པར་འ ར།  །གལ་ཏེ་ ་ ེན་འཚགས་པ་

ལས།  ། ེ་ན་འ ས་ ་ཡོད་པ་འམ།  །དེ་ ིར་མི་བ ེད་དམིགས་པར་འ ར།  ། མ་པ་ནང་གི་ ་

བཞིན་ནོ།  །འ ས་ ་མེད་ན་ཇི་ ར་བ ེད།  །འཚགས་པ་ ེ་མའི་མར་བཞིན་ནོ།  །གལ་ཏེ་ ་

འ ས་གཅིག་ཉིད་ན།  །བ ེད་ ་ ེད་ ེད་གཅིག་ ་འ ར།  །ཐ་དད་ ་དང་ ་མིན་མ ངས།  ། 
ཕན་ ན་ ོས་པ་མེད་པའི་ ིར།  །འ ས་ ་ ་ལ་མི་ ོས་འ ར།  །ཀ་བ་དང་ནི་ མ་པ་བཞིན།  ། 
ག ང་བའི་ ལ་དང་འཛན་པའི་ཡིད།  ། ི་ནང་གཉིས་ ་ ་ལ་སོགས།  །ཐམས་ཅད་ ོང་པ་ཉིད་

་ནི།  ། ོགས་པའི་སངས་ ས་ མས་ ིས་ག ངས།  ། ང་པོ་ཁམས་དང་ ེ་མཆེད་དག  །གཅིག་

དང་ ་ ལ་རང་བཞིན་མེད།  །ག གས་ ི་ ང་པོ་བཅོ་ ས་ ོན།  །དེ་བཞིན་ ་མའི་ཆ་ཤས་

ིས།  །ཡང་དག་བདེན་པའི་གཅིག་མ་ི ེད།  །དེ་མེད་ ་མར་ཇི་ ར་འ བ།  །ག གས་ཅན་གོང་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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་ ོལ་ ་དང་།  ། ོགས་ཆས་ ེ་བས་ ་རབ་ ལ།  ། ོགས་བ འི་ ལ་ ིས་ད ས་ ལ་ལ།  ། 
བ ས་ན་གཞན་ལ་བ ་བ་ནི།  །དེ་ཉིད་ཡིན་ནམ་གཞན་ ་འདོད།  །ཡིན་ན་གོང་ ་ཇི་ ར་

འ བ།  །གལ་ཏེ་གཞན་ ་འདོད་པ་ན།  །ཆ་ཤས་མེད་པར་ག་ལ་འ བ།  །དངོས་པོར་ཡོད་དེ་

དམིགས་ ིར་ན།  །དེ་ ་འ ང་བ་ ་འ བ་དགོས།  །འ ང་ ང་ ་ ོས་ཆ་ཤས་ ིས།  ། ་མེད་

འ ས་ ་ཇི་ ར་ཡོད།  །དངོས་པོ་ མས་ ི་རང་བཞིན་ནི།  ། ན་ ་བ ག་ན་འགའ་མི་ ེད།  ། 
ག ང་བའི་ ལ་ནི་གཅིག་ཉིད་ལ།  །འཛན་པ་ཐ་དད་ ེ་ ིར་རོ།  །ག གས་ཅན་མ་ཡིན་ ས་

ག མ་ཆ།  །འ ར་ཞིང་མི་ ག་ ད་ཅིག་མ།  ། ད་ཅིག་ད ས་དང་ ་མ་གཉིས།  ། ས་ ིས་བར་

་མ་ཆོད་ན།  ། ས་ག མ་ཐམས་ཅད་གཅིག་སོགས་འ ར།  ། ོགས་གཅིག་ཆ་ཤས་ཅན་ ་

འ ར།  ། ་ ི་བ ས་པས་ད ས་ཉིད་ ང་།  །ཐ་དད་འ ར་ཞིང་ ས་གཅིག་ན།  ། ་ ི་གཉིས་

ང་གཅིག་ ་འ ར།  ། ད་ཅིག་ཐོག་མཐའ་ད ས་ཆས་ ོང་།  །དངོས་པོ་མཚན་མ་ཐམས་ཅད་

དང་།  །ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་མོ་གཤམ་ །  ། ད་པར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ།  །འགའ་ཡང་ བ་པ་མེད་

ིར་རོ།  །དངོས་པོ་ མས་ནི་ ང་ཞིང་ གས།  །མེ་ཡིས་ཚ་ཞིང་ ེག་སོགས་བཞིན།  ། ིས་པ་

སེམས་ ོངས་ ིག་ ་དང་།  །མི་གཙང་གཙང་སོགས་ ང་ གས་མ ངས།  །བོན་ མས་ཅིར་

ཡང་མ་ བ་ན།  ། ོགས་ ེད་རིག་པ་ཇི་ ར་འ བ།  ། ད་ཤིང་མེ་ཡིས་ ེག་ ེད་ཅིང་།  །མེ་དེ་

ཉིད་ ང་རང་ཤི་ཡིན།  །དེ་ ར་དངོས་ ན་ མས་བཀག་ནས།  །དངོས་མེད་ཡོངས་ ་བ བ་

མིན་ཏེ།  ། ང་བའི་དངོས་པོ་མ་ ེད་པས།  ། ོང་ཉིད་ ེད་པ་ག་ལ་འ ར།  །འདི་ ར་ ང་བའི་

དངོས་པོ་ ན།  ། ་ ེན་ ེན་འ ེལ་ ོབས་ལས་ ང་།  །མ་བ ག་འ ལ་པའི་ ང་བ་ཡིན།  ། ་ི

ལམ་ ་དང་ ང་པོ་བཞིན།  ། ན་པའི་ ང་བ་ཡོངས་དོར་ནས།  །དེ་དག་ ར་འདེབས་ཆད་ ་

ཉིད།  །ག གས་སོགས་ངོ་བོ་ མ་ ངས་དང་།  །ཇི་ ེད་ཡོངས་ ་བ ན་པ་ནི།  །དེས་འ ལ་བ་

ཡི་གང་ཟག་ལ(མ་ཡིག་གཞན་ །  དཔེ་ཡསི་ག ལ་ འི་གང་ཟག་ལ།  ཞེས་ ང་)།  །རིམ་ ིས་ ང་ ིར་

ོན་པས་ག ངས།  །ཤེས་རབ་ཐབས་ ིས་མ་ཟིན་པ།  །ཐབས་ ང་དེ་བཞིན་དེས་མི་འ བ།  ། 
ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ ང་འ ེལ་ན།  །ཡང་དག་འ བ་པས་ཉམས་ ་ ངས།  ། ན་ ོབ་ ་

འ ས་བདེ་ ག་སོགས།  །རང་བཞིན་མ་ བ་ ན་པར་ ང་།  ། ི་ལམ་ ང་བ་དེ་བཞིན་ནོ།  །དེ་

ིར་དེ་དག་དགག་མི་རིགས།  །དགེ་དང་ ིག་པའི་ལས་ མས་ ིས།  །ངན་འ ོ་བདེ་འ ོ་ཐར་བ་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ཡི༑  ༑བདེ་ ག་འ ས་ ་ངེས་པར་ ེད།  ། ག་ ་ ོང་ཞིང་ ོང་བར་ །  ། མས་དང་ ིང་ ེ་

ཆེན་པོ་ནི།  ། ན་ ི་གཞིར་ ར་བ ོམ་པར་ །  །འདི་ ར་ ང་བ་ཐམས་ཅད་ནི།  ། ི་ལམ་ ་མ་

ར་ ོགས་ །  །དོན་དམ་བསམ་བ ོད་ ལ་མིན་ ང་།  །བ ་དང་ཚག་གིས་དེ་མཚན་ ོན།  ། 
མ བ་ ིད་ ་བ་ ་ ་འོ།  །དེ་ལ་མ་བ ེན་ ོགས་མི་འ ར།  །བསམ་མེད་བ ོད་མེད་དཔེ་མེད་

པ༑  ༑བ ར་མེད་ ོག་པའི་ ལ་མིན་ཏེ།  །ཅིར་ཡང་མཐོང་བ་མེད་པ་ལ།  །དེ་ཉིད་མཐོང་ཞེས་

ཐ་ ད་གདགས།  །གང་ལ་ཞེན་པའི་དངོས་པོ་འམ།  ། ོ་ལ་ ང་བ་ མ་བཅད་ཅིང་།  །ཅི་ཡང་མ་

ཡིན་པ་ཉིད་ལ།  །དོན་དམ་བ ོམ་ཞེས་ཐ་ ད་གདགས།  ། ན་ ོབ་ ི་ལམ་ ་མ་ ར།  །དགེ་

བའི་ལས་ མས་ ོད་པ་ཡིས།  །བསོད་ནམས་ཚགས་ནི་ ོགས་པ་ལས།  །གཞན་དོན་ག གས་ ་

མ་གཉིས་འ ང་།  །དོན་དམ་ནམ་མཁའ་བཞིན་ ་ནི།  །མཚན་མ་མེད་པ་གསལ་ ོགས་

པས།  །ཡེ་ཤེས་ཚགས་ནི་ ོགས་པ་ལས།  །རང་དོན་བོན་ ི་ ་ཐོབ་བོ།  །སངས་ ས་དངོས་ནི་

བོན་ ི་ །  ། ོས་པ་ཉེར་ཞི་ཁོ་ནར་གནས།  །ག གས་ ་ག ལ་ འི་ ང་བ་ཡིན།  །རང་གི་ངོ་

བོར་ བ་པ་མེད།  །གལ་ཏེ་གཉིས་འཛན་མཚན་བཅས་ན།  །མ་རིག་ལས་ ང་འ ལ་པར་

འ ར།  །བོན་ ་ ོང་ཉིད་མཁའ་འ ་ལ།  ། མ་ ོག་འབད་ ལོ་མི་མངའ་ཡང་།  ། ོན་ཚ་གཞན་ 
དོན་ གས་བ ེད་ཅིང་།  །ཚགས་བསགས་ ོན་ལམ་དག་པ་དང་།  །སེམས་ཅན་ག ལ་ ར་ ར་

པ་ཡི།  །ལས་བསགས་པ་ཡི་ ོབས་གཉིས་ ིས།  །དག་དང་མ་དག་འཁོར་ མས་ལ།  །ལངོས་ ་ ལ་ 
་ ང་བར་འ ར།  ། ོབས་དང་མཚན་དཔེ་སོགས་ ན་པས།  །མོས་བཞིན་ཤེས་ ་ ོང་སོགས་

ང་།  ། ་ག ང་ གས་ ི་ མ་ ལ་དང་།  །གང་ལ་ཅི་འ ལ་དེ་བཞིན་ །  །མོས་བཞིན་ ེ་ ོད་

བཤད་སོགས་ ང་།  །ཡིད་བཞིན་ནོར་ ་ ་ ་བཞིན།  །དེ་ ར་ཅིར་ཡང་མ་ བ་ཅིང་།  །ག ལ་

འི་ ོག་པས་བཞག་ ་ཟད།  །ཤེས་རབ་ ིང་ ེ་འཁོར་འདས་ལ།  །མི་གནས་ ག་དང་ཆད་ ོན་

མེད།  ། ང་དང་ ་མའི་བཀར་བ ེན་ནས།  །རགིས་པས་ མ་ད ད་བདེན་གཉསི་བཀོད།  །ནོངས་ 
མཆིས་མ ནེ་ ན་བཟོད་པར་གསོལ།  །དགེ་བས་འ ོ་ མས་ཐར་ ར་ཅིག  །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ད ་ 
མ་བདེན་གཉིས་གསལ་བར་ ེད་པའི་ཚགས་ ་བཅད་པ་ ག་ ་པ་ ོགས་སོ།།  །། ེ་བ ན་མེ་ ནོ་

ཤེས་རབ་ཟརེ་ཞེས་ ་བས་ཡར་འ གོ་དར་མ་ ང་ ་བ མས་པས་བ ན་འ ོའི་དཔལ་ ་ ར་ཅིག  
 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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༄༅།། ཐགེ་པ་ཆེན་པོ་ད ་མའི་རང་འ ལེ་གསལ་ ེད་ ནོ་མ་ 

ལེགས་པར་བཤད་པ་ཞསེ་ ་བ་བ གས། 
 

ཤེས་རབ་མེ་ཡིས་ ིད་པའི་དངོས་པོ་ ེག  ། 
ཐམས་ཅད་མ ེན་མཆོག་ད ་མའི་ལམ་ ོན་པ།  ། 
དེ་ག ང་གསལ་ ེད་ ་མ་དམ་པ་ལ།  ། 
ས་པས་ ག་འཚལ་དང་བས་ བས་གསོལ་ནས།  ། 

 
ཟབ་མོས་འཇིག་པ་ ེ་བོའི་ཡིད་ ན་དག  ། 
བསལ་ནས་དེ་ཉིད་ངེས་པར་ ོགས་ འི་ ིར།  ། 
བདེན་གཉིས་གསལ་བར་ ེད་པའི་འ ེལ་བ་འདི།  ། 
ོབ་མས་བ ལ་ ིར་བདག་གིས་བཤད་པར་ །  ། 

 
སེམས་ཅན་འ ེན་པའི་ཐབས་ ོན་ ེད་བསམ་ ིས་མི་ བ་པ་ལ།  བཀའ་དང་བ ེན་

པ་གཉིས་ ་འ ས་ཞེས་སོགས་ ི་ལོ་ ས་ ི་དང་མ ན་ནོ།  །འདི་ལ་ ི་དོན་ག མ་ལ།  དང་

པོ་མཆོད་པར་བ ོད་ཅིང་བཤད་པར་དམ་བཅའ་ལ(མཆོད་པར་བ ོད་ཅིང་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ།  

བཤད་ ི་ག ང་དངོས།  མ ག་བཟདོ་གསོལ་ག མ)།  གང་གི་ གས་བ ེས་ཉེར་བ ང་ནས།  ། ོས་མཐའ་ 
འཇིག་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  །ཞེས་པ།  འདིས་མཆོད་པར་བ ོད་པ་ ོན་ཏེ།  སངས་ ས་སམ་དམ་

པ་གང་གི་ གས་བ ེ་བས་སེམས་ཅན་ལ་ཉེ་བར་བ ང་ནས་ཤེས་རབ་ ི་མ་མེད་པའི་ ོགས་པ་

བ ེད་པས་ཡོད་མེད་ ང་ ོང་ ག་ཆད་ ེ་འགག་ལ་སོགས་པའི་ ོས་མཐའ་ཐམས་ཅད་མངོན་

པར་ཞེན་པའི།  གདོན་ཆེན་པོ་བསལ་ཞིང་བཤིག་པར་མཛད་པ་ལ།  ོ་ག མ་ ས་པས་ ག་

འཚལ་ཞིང་མཆོད་པར་བ ོད་དེ་ བས་ ་གསོལ་ནས།  བཀའ་བ ེན་བ མ་པར་ འོ།  །དེའི་

དགོངས[དགོས]པ་ལ་བཞི་ ེ།  གང་ལ་འ ག་པའི་དགེ་བའི་བར་ཆད་ ེད་པ་ མས་ཁོང་གི་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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གས་ ེས་ཞི་བ་དང་།  རང་ ད་ལ་ཚགས་བསགས་པ་དང་།  ོན་ ང་ ོམ་པ་པོ་ མས་དང་

ེས་ ་མ ན་པ་དང་།  བ མས་པའི་ ོན་འ ོ་ཡན་ལག་ ད་པར་ཅན་ ོན་ ་སངོ་བ་སོགས་སོ།  ། 
དངོས་པོ་འཛན་པའི་ནད་སེལ་བའི།  །བདེན་པ་ མ་གཉིས་འདིར་གསལ་ །  །ཞེས་པ་བཤད་

པར་དམ་བཅའ་ ོན་ཏེ་སེམས་ཅན་ མས་ ི་བདག་གཞན་ག ང་འཛན་ མ་པ་ ་ཚགས་ལ་

མངོན་པར་ཞེན་པའི་དངོས་འཛན་ ི་གཅོང་ ིང་གི་ནད་ཆེན་པོས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ག ང་

བ་བསལ་བའི་ ིར།  ན་ ོབ་དང་དནོ་དམ་པའི་བདེན་པ་གཉིས་གནས་ གས་ཇི་ ་བ་བཞིན་

༑  ས་ཉེ་བ་འདི་ཉིད་ ་ ན་པ་ལ་ ོན་མེ་བཏེག་པ་བཞིན་གསལ་བར་ འོ།  །ཅེས་བཤད་

པར་དམ་བཅས་པའོ།  །དེ་ལའང་དགོས་པ་བཞི་ ེ།  ལ་ ད་པར་ཅན་ལ་ བས་འ ོ་མོས་ ས་

ས་ཏེ།  དཔང་པོར་བཞག་ནས་དམ་བཅས་པས།  དམ་བཅའ་བ ོན་འ ས་ ི་ ག་ཡིན་པས་

བ མ་པ་མཐར་ ིན་ཏེ།  ལེ་ལོའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་།  དགེ་བ་དང་ལེན་ ི་ ལ་ ིམས་ ་

འ ར་བས་ཚགས་ཆེ་བ་དང་།  ོན་ ང་ མས་དང་ ེས་ ་མ ན་པའོ།  ། ོམ་པ་པོས་ ོན་

འ ོའི་ཡན་ལག་ ད་པར་ཅན་ ོན་ ་བཏང་ནས་བ མས་པའི་ ོམ་པ་པོ་ ད་པར་ཅན་ ་

ཤེས་པའོ།  །   
གཉིས་པ་བཤད་པར་ ་བའི་ག ང་དངོས་ལ་ག མ་ལས། (ཤེས་པར་ ་བ།  ཉམས་ ་ ང་

གས།  ཉམས་ ་ ང་བའ་ིའ ས་ །) དང་པོ་ཤེས་པར་ ་བ་ ོན་ཏེ།  དེ་ལ་བཞི་ལ།  ད ེ་གཞ།ི  ད ་ེ

དོན་ནི།  ི་ནང་ ོད་བ ད་འཁོར་འདས་ ན།  །འདི་ ར་ ང་བའི་བོན་ མས་ལ།  །ཞེས་པ།  

འདིས་ད ེ་གཞི་ ོན་ཏེ།  ིའི་བོན་བེམ་པོ་ ར་ ང་བ་དང་།  ནང་གི་བོན་ཤེས་རིག་ ར་གསལ་

བ་དང་།  ི་ ོད་འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་བསམ་ ིས་མི་ བ་པ་ལ།  ནང་བ ད་སེམས་ཅན་ ི་དེ་

ེད་ ིས་ བ་པ་ མས་ཏེ།  འཁོར་བའི་འ ེས་ལ་ག ང་སོ་ ས་ན་ག གས་ནས་ ་ཤིའི་བར།  

ས་ ར་ཁམས་ག མ་ས་ད །  ང་པོ་ ར་ན་ཟག་བཅས།  ང་འདས་འ ེས་ ་ག ང་སོ་ ས་

ན༑  ིན་པ་ནས་ ་མེད་འ ས་ འི་བར།  ས་ ར་ན་འཕགས་པའི་ས་བ ་དང་ ན་ ་འོད་ ི་

ས༑  ང་པོ་ ར་ན་ཟག་པ་མེད་པའི་ ང་པོ་མ་ ས་ ད་པའི་ ན་ནོ།  །འདི་ ར་ ང་བ་ཤེས་

་ ི་ ིལ་བ་ ེ།  འཁོར་བའམ་ ང་འདས་མཚན་བཅས་མཚན་མེད་ལ་སོགས་གང་ ང་རེ་

གཞིར་མི་འཇོག་ ེ།  བདེན་པ་གཉིས་མི་བདེན་པས་སོ།  །མདོ་ལས་འདི་ ར་ ང་བའི་བོན་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ཐམས་ཅད་ག ངས།  སོ་སོའི་ཁམས་ནས་ག ང་ ང་གི་བོན་ཐམས་ཅད་ག ངས།  བདེན་པ་

གཉིས་ ་ མ་པར་གནས།  །ཞེས་པ།  ད ེ་དོན་ལ་ག མ་ཡོད་པའི་དང་པོ་ད ེ་དོན་དངོས་ཡིན་

ཏེ༑  བ ན་པར་ ་བའི་དོན་ཐམས་ཅད་བདེན་པ་གཉིས་ ་འ ས་པས་དེ་བ ོད་པར་ ེད་པའི་

ཚག་ཐམས་ཅད་ ང་བདེན་པ་གཉིས་ ་ཤེས་པར་ ་ ེ།  དེ་ཡང་ ན་ ོབ་ལ་དོན་དམ་རང་

བཞིན་ ི་གནས་པས་ ང་ ་འ ེལ་བའོ།  །ཤིན་ ་གཅིག་མིན་ཐ་དད་མིན།  ོག་པའི་ ས་མིན།  

ཞེས་པ།  གཉིས་པ་དགག་ ་ ོན་ཏེ།  དང་པོ་ཟན་དང་བཞེས་པ་ ར་ཤིན་ ་གཅིག་པ་ལ་ད ེ་

བ་མེད་པར་འདོད་ན་ ོན་བཞི་ ེ།  དང་པོ་སེམས་ཅན་ མས་འབད་པ་མེད་པ་ ོལ་བར་ ་ ེ།  

ན་ ོབ་ ལ་ ་ ས་པ་དེ་ནི་དོན་དམ་ཡིན་པས་སོ།  །དོན་དམ་ནི་གང་གིས་མཐོང་ན་ ས་

ཅན་ མས་ ི་ ིབ་པ་ཟད་པར་ ེད་པའི་ ེན་ཡིན་པའོ།  ། 
གཉིས་པ་ཐ་དད་ ི་རབ་ ་ད ེ་བ་མེད་པར་ཐལ་ཏེ།  ན་ ོབ་དང་དོན་དམ་ཤིན་ ་

གཅིག་པས་སོ།  །དོན་དམ་ཅི་ཡང་མ་ བ་པ་དེ་ལ་ནི།  ང་པོ་ ་དང་ཁམས་བཅོ་བ ད་ལ་

སོགས་པ་དེ་ད ེ་བ་མེད་པའོ།  །ག མ་པ་ ན་ ོབ་ ན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་ཤེས་པའི་དམིགས་

ལ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ཏེ།  དོན་དམ་དང་གཅིག་པས་སོ།  །དོན་དམ་ནི་འདོད་པ་ལ་སོགས་པའི་

ལ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ།  །བཞི་བ་མཐོང་བ་དང་ཐོས་པའི་འོག་ ་དོན་དམ་པ་མི་འཚལ་བར་

ཐལ་ཏེ།  ཤིན་ ་གཅིག་པའི་ ིར་རོ།  །ག གས་ ་ལ་སོགས་པ་ ལ་ ་ ས་ལ་སོགས་ ན་ཀ་

དོན་དམ་ ལ་ ་སོང་པས་སོ།  །གཉིས་པ་ མ་པ་དང་ཀ་བ་ཤིན་ ་ཐ་དད་པ་ལ་སོང་ནའང་

ཉེས་པ་བཞི་ཡོད་དེ།  དང་པོ་བོན་ཉིད་ ་མི་འཐད་དེ།  བདེན་པ་གཉིས་པོ་དེ་དངོས་པོ་ཐ་དད་

པའི་ ིར་རོ།  །བོན་ཅན་ཀ་བའི་བོན་ཉིད་ ་ མ་པ་མི་འོང་བ་བཞིན་ནོ།  །གཉིས་པ་ ས་གཅིག་

་སོ་སོར་ བ་པར་ཐལ་ཏེ།  ངོ་བོ་ཐ་དད་པའི་ ིར་རོ།  །དཔེར་ན་ ང་ ་གཡས་གཡོན་བཞིན་

ནོ༑  ༑ག མ་པ་དོན་དམ་ ོམ་པའི་ ོམ་ཆེན་ ིས་ ན་ ོབ་ ི་མཚན་མ་ཟིལ་ ིས་མི་ནོན་པར་

ཐལ་ཏེ།  ཤིན་ ་ཐ་དད་པའི་ ིར་རོ།  །ཀ་བ་གོམས་པར་ ས་ ང་ མ་པ་མི་འ ར་བ་བཞིན་

ནོ༑  ༑བཞི་བ་ ན་ ོབ་ཉེ་བར་ཞི་བ་ཙམ་དོན་དམ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ཏེ།  ངོ་བོ་ཐ་དད་བཞིན་ ་

ཡོད་པས་སོ།  །དཔེར་ན་ཀ་བ་མེད་པ་ཙམ་ མ་པའི་དོན་མ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ།  ། ན་ ོབ་ ི་

ོས་པ་ཞི་བ་ལས་མ་གཏོགས་པར་དོན་དམ་ཞེས་གཞན་ཞིག་ བ་པར་ ང་ལས་ ང་མ་བཤད་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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དེ༑  དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ ོགས་པའི་ ས་ན་ ན་ ོབ་ ི་བདེན་པ་དང་དོན་དམ་པའི་བདེན་ 
པ་གཉིས་ ་མེད་དོ།  །གཉིས་ ་ ར་མེད་དེ་སོ་སོར་མ་ཡིན་ཐ་མི་དད་དོ།  །ག ངས་པས་སོ།  ། 
ག མ་པ་ ས་པ་དང་མི་ ག་པ་ ར་ ོག་པས་ ས་པའི་ཐ་དད་ ང་མ་ཡིན་ཏེ།  དཔེར་ན་ ས་

པ་དང་།  མི་ ག་པ་ཕན་ ན་མི་འདོར་བ་བཞིན་མི་ ོག་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་པ་ ས་པའི་ ས་ ་

ཡང་ཉོན་མོངས་ ན་ ོབ་དང་ ན་པར་འ ར་པས་སོ།  །དེས་ན།  ོག་པ་ཡི།  །ཤེས་པ་གཉིས་

ོས་ མ་པར་ད ེ།  །ཞེས་པ།  ག མ་པ་འདོད་པས་བཞག་པ་ ོན་ཏེ་གང་ཟག་གི་ ོག་པ་ལ་

སོགས་པའི་ཤེས་པ་ལ་ ོས་ནས་ ན་ ོབ་ ་བཞག་ལ།  སངས་ ས་ ི་ ོགས་པ་ཡང་དག་པ་

ལ་ ོས་ནས་དོན་དམ་ ་བཞག་པའོ།  །རིག་པའི་ ེས་ ་འ ང་ནས་གཅིག་པ་བཀག་པ་ཙམ་

ིས་ད ེ་དོན་ མས་ མ་པ་རི་བོང་གི་ ་བཞིན་ ་དེ་ཉིད་དང་གཞན་ ་བ ོད་པ་མ་ ེད་པའོ།  ། 
གཉིས་པ་ངོ་བོ་ངེས་ཚག་ནི།  འ ལ་པ་ཐམས་ཅད་ ན་ ོབ་ལ།  །དེ་ཡི་དབེན་པ་དོན་དམ་ཉིད།  ། 
ཅེས་པ།  ངོ་བོ་ལ་བཞིའི་གཏན་ནས་མེད་པས་གཟིགས་ ལ་ ར།  མདོར་བ ན་པ་ཡིན་ཏེ།  གང་

ཟག་སོ་སོའི་ ེ་བོ་ལ་ག ང་འཛན་ཅིར་ཡང་ མ་པ་ཚགས་ ་ ང་བ་ནི་ ན་ ོབ་ལ།  ཡང་དག་

པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ ི་དགོངས་པའི་སེམས་དང་སེམས་ལས་འ ང་བའི་ ་གཏན་ལ་

སོགས་པ་འ ལ་པ་མེད་པ་ནི་དོན་དམ་པའོ།  ། ིས་པ་སོ་སོའི་ ེ་བོ་ལ།  ། ་ཚགས་ ང་ཞིང་

བདེན་པར་ཞེན།  །དམ་པའི་ ེས་ཤེས་ ང་བ་ མས།  ། ་མ་བཞིན་ ་ ན་པར་ ོགས།  །སངས་

ས་དམ་པའི་མཉམ་བཞག་ལ།  ། ོས་མེད་ཅིར་ཡང་མཐོང་མི་འ ར།  །ཞེས་པ།  གཉིས་པ་ངོ་བོ་

ས་པར་ ོན་ཏེ།  ེན་ ི་གང་ཟག་དོན་ལ་ཤན་མ་ད ེ་ཞིང་ཐ་དད་འཛན་པ།  ད་ཡང་དག་

པའི་དོན་ ིས་ མ་པར་མ་ ས་པ་ལ་ག ང་བ་དང་འཛན་པ་མ་གཉེན་ འི་ ང་བ་ ལ་ཞིང་

ས་ ི་ ང་བ་ལ་ལེགས་ ་ ང་ཞིང་དེ་ལ་ཡང་དག་པའམ་བདེན་པ་ངེས་པར་འཛན་ཅིང་ཞེན་

པ་དང་།  འ ག་འ ེལ་ལས།  དེ་ལ་སོ་སོ་ ེ་བོ་ མས་ ི་དོན་དམ་པ་གང་ཡིན་པ་དེའི་འཕགས་

པའི་ ང་བ་བཅས་པའི་ ོད་ ལ་ མས་ ི་ ན་ ོབ་ཙམ་ཡིན་ལ།  དེའི་རང་བཞིན་ ོང་པ་ཉིད་

གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེ་ མས་ ི་དོན་དམ་པ་ཡིན་པའོ།  །ཞེས་ག ངས་སོ།  ། ེན་གང་ཟག་ ོགས་

པ་དང་ ན་པའི་དམ་པའི་འཕགས་པའི་ ེས་ཐོབ་ ི་ཤེས་པ་ལ་ ང་བ་ཙམ་ཡོད་ ི་བདེན་པར་

ཞེན་པ་ནི་མེད་དེ།  དཔེར་ན།  ་མ་ ི་ལམ་ལ་སོགས་པ་དང་ ད་པར་ ང་ཟད་ཙམ་ཡང་མེད་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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དོ༑  ༑བདེན་པས་ ོང་པའི་ ང་བ་ཙམ་སོ་སོ་ ོགས་པ་དང་།  སངས་ ས་ ི་དགོངས་པ་དང་

འཕགས་པའི་མཉམ་བཞག་གི་དགོངས་པ་ལ་ག ང་འཛན་ལ་སོགས་པའི་ ོས་པ་ མ་པར་ཆད་

ཅིང་ཅིར་ཡང་མཐོང་བར་མི་འ ར་ཏེ།  དམིགས་ ་ འི་ ེ་མོ་བ ར་གཤགས་པའི་ཆ་ཙམ་ཡང་

མེད་པའོ།  །དཔེར་ན་ ང་མ ིས་བད་ཀན་ལ་གནས་པའི་ནད་འ ག་པས་རབ་རིབ་ ིས་མིག་

བ ད་པ་ མས་ལ་རབ་རིབ་དང་ཡར་ཡོར་ ་ཤད་གཟེངས་པ་དང་།  ་ ་ ོན་དམར་ལ་སོགས་ 
་ ་ཚགས་ ང་ལ།  མིག་དག་པ་ནད་ ི་ ོན་ལ་སོགས་མེད་པ་ལ་ནི་ཅིར་ཡང་ བ་པ་མེད་དེ།  

མིག་ ོན་ཅན་ལ་མགི་ཡོར་ ང་།  །དག་པ་ཉིད་ལ་གཏན་མ་ བ།  ། ང་ལ་བདེན་དང་བདེན་པ་

དང་།  ། ང་འཛན་མེད་བཞིན་འདིར་ཤེས་ ིས།  །ཞེས་པ།  ག མ་པ་དཔེས་མཚན་པ་ ོན་ཏེ།  

དེ་ཡང་ ་མོའམ་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་ཡོད་མ་ ོང་པའོ།  །དེ་ཡང་མིག་ནད་ཅན་ལ་རབ་རིབ་ཡར་

ཡོར་ ང་བ་དེ་བདེན་པར་ཞེན་པ་ལ་ཆས་པ་ལ་མིག་དག་པ་གཅིག་གི་གམ་ ་ ང་བ་ལ་ ིས་པས་ 
ོད་རང་གི་མིག་འ ལ་པ་ཡིན།  ནམ་མཁའ་ལ་ཅིར་ཡང་མ་ བ་བོ་ཞེས་བ ན་པས།  མེད་པ་

ཤེས་ ང་མིག་ནད་མ་བསལ་བས་ ང་བ་ ོག་ ་མ་བ བ་ ེ།  ང་ཡང་བདེན་པར་ཞེན་པ་

མེད་པ་དང་།  ན་ལ་སོགས་པའི་ ེན་འ ེལ་ ིས་མིག་གི་ནད་དང་ ོན་སངས་པས་རབ་རིབ་

ལ་སོགས་པ་སངས་པ་བཞིན་ །  ང་ལ་ཞེན་པ་དང་བཅས་པ་ནི་སོ་སོ་ ེ་བོ་ཁམས་ག མ་

སེམས་ཅན་ལ་གནས་ལ།  དེ་ད ་མའི་མན་ངག་བ ན་པས་ ང་བ་ཙམ་ཡོད་ ི་བདེན་པར་ཞེན་

པ་མེད་པ་ནི་གདམས་ངག[གང་ཟག]དམ་པ་ མས་ ི་ ེས་ཐོབ་ ི་ཤེས་པ་ཡིན་ལ།  ང་བ་ཡང་

མེད་ཞེན་པ་ཡང་མེད་པ་ནི་སངས་ ས་ ི་དགོངས་པ་དང་འཕགས་པའི་མཉམ་བཞག་ཡིན་ནོ།  ། 
ཤེས་རབ་ ན་ལ་མ་རིག་པས།  །བདག་གཞན་འཛན་པའི་ནད་ ོན་ ིས།  །ཅིར་ཡང་ ང་

འ ར་ ོན་དེ་དག  །སངས་པས་དེ་ མས་ མ་པར་ཆད།  །ཅེས་པ།  བཞི་བ་ ེན་གང་གིས་

བཞག་པ་ ོན་ཏེ།  ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ ི་རབ་ ་ ར་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གསལ་བའི་ ན་ མ་པར་

དག་པ་དེ་ལ།  ཡང་དག་པའི་དོན་མ་རིག་ཅིང་འ ལ་པས་བདག་དང་གཞན་ ་འཛན་པ་ལ་

སོགས་ཉོན་མོངས་པ་བ ད་ ི་བཞི་ ོང་གི་ནད་ ི་གཉེན་པོའི་ ང་བ་ལ་སོགས་ཅིར་ཡང་ མ་

པ་ ་ཚགས་ ་ ང་བར་འ ར་རོ།  །ཤེས་རབ་ ི་ ན་དེ་དག་གསལ་བ་ ོན་མེད་ ་ ོགས་ན།  

མ་རིག་པའི་བདག་གཞན་ ་འཛན་པ་ལ་སོགས་སངས་པས།  ཉོན་མངོས་པ་ལ་སོགས་ཅིར་ཡང་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ང་བ་དེ་ མས་བར་ཆད་པར་འ ར་རོ།  །ངེས་ཚག་ལ་གཉིས་ལ།  ན་ ་བ གས་པས་ ིབ་

པར་ ེད།  །མཚན་མ་དངོས་པོར་བདེན་པ་འོ།  ། ན་ ོབ་ ི་ངེས་ཚག་ཡིན་ཏེ།  ན་ ི་ ་ལས་

ངས་ནས་མང་པོའི་སོ་སོ་ཐ་དད་ཏེ།  དེ་ ར་བ ག་ཅིང་བ ང་བས།  ཡང་དག་པའི་དོན་ལ་

ིབ་ཅིང་ ན་པ་ལ།  བདེན་པར་འཛན་པའོ།  །མདོ་ལེ ་བ ད་པ་ལས་ ང་ ངས་ཏེ།  མཚན་

མ་ ་བ་ཡིད་ལ་ ེད་པའམ།  དངོས་པོ་རགས་པ་དབང་པོ་གཞན་ ིས་ ལ་ ་ ེད་པ་ ེན་འ ེལ་ 
ི་ཆེ་བས་མི་བ ་བ་རང་རང་གི་ངོ་བོར་བདེན་པའོ།  །དོན་ཡིན་དམ་པ་ཡིན་པའམ།  །དམ་པ་

མས་ ི་ ལ་ཡིན་ལ།  །ག ང་ ང་ ོང་ ་བདེན་པས་ན།  །དམ་པའི་དོན་ ི་བདེན་པའོ།  ། 
ཞེས་པ།  དོན་དམ་ ི་ངེས་ཚག་ཡིན་ཏེ།  ཡང་དག་པ་དེ་དོན་ཡང་ཡིན་ལ་དམ་པ་ཡང་ཡིན་པས་

གཞི་མ ན་ ་ ་བའམ་སངས་ ས་དང་འཕགས་པ་ མས་ ི་དམ་པར་ ་བའམ་དོན་ ་གཉེར་

་ མས་ ི་ནང་ནས་དམ་པ་ཡིན་པའོ།  །མདོ་ ངས་ ་ ངས་ན་འ ར་བ་མེད་ཅིང་འགལ་

དོགས་མེད་པར་བདེན་པའོ།  །ཡང་ན་དོན་དམ་ ེ་མདོ་ལས།  དམ་པའི་དོན་ ་ ོང་བས་

ོང་།  །ཞེས་ག ངས་སོ།  །དམ་པ་ནི་སངས་ ས་ཐེག་ཆེན་འཕགས་པ་ མས་ལ་ ་ལ།  དེའི་དོན་

ཡིན་ཏེ་ ིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ཡང་དག་པར་བདེན་པ་ལ་ འོ།  །བདེན་པ་གཉིས་ ི་ ་བཤད་

པའམ་མིང་གི་དོན་ནོ། །  
ག མ་པ་ད ེ་བའི་མཚན་ཉིད་ལ།  ད ེ་བ་གཉིས་ལས།  ན་ ོབ་ ི་ད ེ་བ་ནི།  ན་

ོབ་ད ེ་བ་གཉིས་ ་འདོད།  ཅེས་པ།  ན་ ོབ་བདེན་པའི་ད ེ་བ་ལ་ག མ་ལས།  དང་པོ་

ངས་ ི་ད ེ་བ་ཡིན་ཏེ།  ན་ ོབ་ལ་ ིར་བསམ་ ིས་མི་ བ་ ང་བ ས་ན་གཉིས་ ་ད ེ་

ཞེས་པའོ།  །དག་པ་དང་ནི་མ་དག་པའོ།  །ཞེས་པ།  གཉིས་པ་མིང་གི་ ེ་ ག་ ་ ས་པ་ཡིན་ཏེ།  

གཉིས་པོ་གང་ཡིན་ན་དག་པ་དང་མ་དག་པའོ་ཞེས་ལན་འདེབས་པའོ།  ། ་ཚགས་ག ང་འཛན་

འཁོར་བའི་བོན།  ། ང་བཞིན་བདེན་མཐོང་འ ིབ་པར་ ེད།  ། ང་བ་ ་མ་ ི་ལམ་བཞིན།  །དེ་

མཐོང་དོན་ལ་འ ིབ་མི་འ ར།  །ཞེས་པ།  ག མ་པ་ ེ་ ག་སོ་སོའི་དོན་ཡིན་ཏེ།  རིགས་ ག་གི་

མཐོང་ ང་ ོགས་ཚད་བསམ་ ིས་མི་ བ་པ་འཁོར་བའི་དངོས་པོ་ ང་བ་བཞིན་བདེན་པར་ཞེན་ 
ཅིང་མཐོང་བས།  དཔེར་ན་ཉི་མ་ ིན་ ིས་བ ིབ་པ་བཞིན་ཡང་དག་པའི་དོན་ལ་འ ིབ་པར་

ེད་པས་མ་དག་པ་ཡིན་ཏེ།  མཛད་ལས།  མ་པར་མ་དག་སེམས་ཅན་ ི།  །ལས་དང་ ོད་པ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ཡིན་པར་ ོན།  །ག ངས་པས་སོ།  །འཕགས་པས་བདེན་པས་ ོང་པའི་ ང་བ་ཙམ་པོ་ ི་ལམ་ལ་

སོགས་པ་ ་མའི་དཔེ་བ ད་དང་ ད་པར་ ང་ཟད་ ང་མེད་པར་ ོགས་ལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མཐོང་ 
བའི་གེགས་ ་མ་ ར་པས་མི་འ ིབ་བོ།  །མདོ་ལས།  གནམ་རིམ་པ་གཅིག་གི་ ེང་ ་དམིགས་

པའི་དད་པ་ ེ་ཙམ་ན།  ི་ག ང་པའི་ ལ་ ོད་བ ད་དང་།  ནང་འཛན་པར་ ེད་པའི་སེམས་

ཤེས་པ་གཉིས་འ ལ་བའི་དབང་གིས་མིག་གི་ ི་གོར་བཞིན་ ་ཡོད་པར་མཐོང་།  ག ངས་པས།  

མིག་ཡོར་ ་ འོ།  །གནམ་རིམ་པ་གཉིས་ ི་ ེང་ ་མི་དམིགས་པའི་ཤེས་རབ་ ེས་ཏེ་འཁོར་བ་

ལ་ཐོག་མ་མེད་པའི་ ས་ནས་དགེ་ ིག་ཅི་ ས་པ་ཤེས་པ་གསལ་བས་ ོགས་པས་ ་མ་ཉིད་ ་

གསལ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའོ།  །ག མ་པ།  ་བ།  ད ་པ།  བ ་བ་ལ་ཡང་བཤད་དོ།  །མཛད་

ལས།  མ་པར་དག་པ་ཤེས་རབ་ ིས།  །ལས་དང་ ོད་པ་ཡིན་པར་ ོན།  །ཞེས་པའོ།  །མ་དག་

ན་ ོབ་ལ་ཡང་ག མ་ལ།  མ་དག་ ན་ ོབ་ མ་གཉིས་ཞེས་པ།  དང་པོ་ ངས་ ི་ད ེ་བ་

ཡིན་ཏེ།  ིར་མང་ཡང་འདིར་གཉིས་ ་ད ེ་ཞེས་པའོ།  །ལོག་པ་དང་ནི་ཡང་དག་གོ  །ཞེས་པས།  

གཉིས་པ་མིང་གི་ ེ་ ག་ ་ ས་པ་ཡིན་ཏེ།  ་མཚན་འོག་མ་ནས་འཆད་དོ།  ། 
མིག་ ོན་ཅན་ལ་མིག་ཡོར་སོགས།  །དབང་པོ་ ལ་ལ་ ོན་ ན་པ།  ། ོན་མེད་ལ་ ོས་

ལོག་པར་བཞག  ། ལ་དང་དབང་པོ་མ་ ད་པས།  །འཇིག་ ེན་པ་ཡི་གང་བ ང་བ།  །དེ་ནི་

ཡང་དག་ ན་ ོབ་ཡིན།  །ཅེས་པ།  ག མ་པ་ ེ་ ག་སོ་སོའི་དོན་ཡིན་ཏེ།  དེ་ཡང་རིག་པའི་

ེས་ ་འ ེང་ནས་ ལ་ཅན་ཤེས་པའི་ ོ་ནས་ ེ་བ་དང་།  ལ་པའི་ ོ་ནས་ ེ་བ་གཉིས་ཏེ།  

དབང་པོ་ ག་གནོད་པ་དང་བཅས་པའི་ ལ་དང་ ལ་ཅན་ ི་ལོག་པའི་ ན་ ོབ་ལ།  གནོད་

པ་མེད་པའི་ ལ་དང་།  ལ་ཅན་ནི་ཡང་དག་པའི་ ན་ ོབ་བོ།  །དེ་ལ་གནོད་པ་བཅས་པ་ནི་

ལ་འ ལ་པར་འཛན་པའི་ ་ ེ།  གནོད་པ་དབང་པོ་ལ་ཡོད་པ་དང་།  ལ་ལ་ཡོད་པ་གཉིས་

ལས།  དྷ་ ་ར་ཟོས་པ་དང་མིག་གཟེར་དང་།  བད་ཀན་ ི་རབ་རིབ་ ི་ནད་དང་།  ང་ལངས་

པ་ལ་སོགས་པ་ནི་དབང་པོ་ལ་ཡོད་པའོ།  ། ་ ངས་པ་དང་མེ་ལོང་གཡའ་དག་པ་དང་།  ག་

ག་ ོང་བ་དང་ཉི་མ་ ངས་པ་ ང་གསག་འཛམ་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་ ི་རོལ་ ་ ལ་ལ་ཡདོ་པའ།ོ  ། 
ཡིད་ ི་འ ལ་པའི་ ་ནི།  ན་དང་ གས་དང་ བ་མཐའ་ངན་པའི་ ེས་ ་དཔག་པ་ ར་ ང་

བ་ནི་ ལ་ལོ།  ། ི་ལམ་ནི་དབང་པོ་ལ་ཡོད་པའོ།  །དེ་ ་ འི་འ ལ་པ་གནོད་པ་དེ་དག་གི་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ོབས་ ིས་ ང་སེར་པོ་ ང་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་ལོག་པའི་ ན་ ོབ་བོ།  །དེ་ ་ འི་གནོད་པ་

འ ལ་བ་མེད་པའི་དབང་པོའི་ག ང་བ་གང་ཡིན་པ་ནི་ཡང་དག་པའི་ ན་ ོབ་བོ།  །དོན་དམ་

ོས་པ་ མས་དང་ ལ།  །ཅིར་ཡང་ བ་པ་མེད་པ་ལ།  ། ངས་དང་ད ེ་བ་ མ་པར་འཆད།  ། 
ཅེས་པ།  དང་པོ་དོན་དམ་ལ་ད ེར་མེད་པ་ཡིན་ཏེ།  དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ལ་གཅིག་དང་ ་

མ་ལ་སོགས་ལ་ ངས་ ི་ ོས་པ་ཐམས་ཅད་ ལ་ཞིང་།  གཞི་ཅིར་ཡང་མ་ བ་པས་གཅིག་དང་

གཉིས་སོགས་ ིས་ ངས་ ་བ ང་བའམ་ཐ་དད་ ་ད ེ་བའི་ མ་པ་ཆད་དོ།  ། མ་གཅོད་ད ེ་

བ་བཀག་ནས།  ཡོངས་གཅོད་ད ་ེབ་མེད་པར་ བ་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།  ། 
ངས་དང་མ ན་པའི་དཔེ་དག་དང་།  །མཚན་པའི་ཚག་གིས་ག ལ་ ་ཡི།  །བསམ་པ་

དང་ ར་ ོན་པས་ག ངས།  །ཞེས་པ།  གཉིས་པ་ མ་ ངས་ ང་དོན་ ་བ ན་པ་ཡིན་ཏེ།  

གོང་ ར་ད ེར་མེད་ན་སོ་སོའི་ཁམས་ནས་ ིན་པའི་ ་མེད་ལ་སོགས་དོན་དམ་པར་ག ངས་པ་ 
ལ༑  མདོ་ལས་དོན་དམ་པའི་དཔེ་ནམ་མཁའ་ལ་བཞག་པ་དང་།  མ་ ངས་དོན་དམ་པའི་

བདེན་པ་དང་།  དེ་མ་ཡིན་པ་གཉིས་ ་འདོད་པ་དང་།  ེ་བ་མེད་པ་དང་།  རང་བཞིན་མེད་པ་

ལ་སོགས་བཤད་པས་སོ།  །ཞེ་ན།  དེ་ནི་ག ལ་ ་ ངས་པའི་དོན་ཡནི་ཏེ།  མ བ་མོའི་ ེ་མོ་ལ་

་བ་མེད་ ང་།  ིས་པ་ལ་མཚན་ནས་བ ན་པ་དང་འ འོ།  །གབ་པ་ནས་དོན་ལ་གདགས་ ་

མེད་དེ་ཚག་ལ་གདགས་ ་ཡོད་ཅེས་པ་ལ་སོགས་ག ངས་པའམ།  ན་ཐག་ནས།  ཚག་དང་ཡི་

གེ་ ད་ ་ཡོད་པར་ག ངས་ཏེ།  ཞེས་ག ངས་སོགས་ཏེ་སངས་ ས་ ིས་སེམས་ཅན་ ང་དོན་

་དོན་དམ་པའི་ ད་ ོན་པ་ཡིན་ཏེ།  དོན་ ་ ན་ ོབ་བོ།  ། ོད་ ི་ཇོ་བོ་གང་ཡིན་པ་དེ་ངའི་

གཡོག་པོ་ཡིན་ ་བ་ ་ འོ།  །མཚན་ཉིད་ལ་གཉིས་ལས་ ན་ ོབ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད་ནི།  ། 
ཡོད་པ་མ་ཡིན་དོན་ ང་བའོ།  །ཞེས་པ།  ན་ ོབ་ ི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ།  ཡང་དག་པ་བདེན་

པའམ་ བ་པ་མ་ཡིན་པ་ ན་པའམ་འ ལ་པའི་དོན་ ང་བའོ།  །ཞེས་ འོ།  །དོན་དམ་མཚན་

ཉིད་ མ་པར་ཆད།  །འོན་ ང་ ོས་པ་ མས་དང་ ལ།  །ཞེས་པ།  གཉིས་པ་དོན་དམ་ ི་མཚན་

ཉིད་ཡིན་ཏེ།  དོན་དམ་པ་ལ་མཚན་གཞི་དང་མཚན་ཉིད་དང་།  མཚན་མེད་ལ་སོགས་ ོས་པར་

འ ར་བས་བཞག་ ་མེད་པའོ།  །འོན་ ང་ག ལ་ ་ལ་མཚན་པ་ཙམ་ ོས་པའི་མཐའ་ཐམས་

ཅད་ ལ་བ་ཡིན་ཞེས་པ་ཙམ་མོ།  །   



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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བཞི་བ་ བ་ ེད་ལ་ག མ་ལས།  དང་པོ་ ན་ ོབ་ བ་ ེད་ལ་བཞི་ ེ།  འཁོར་བ་ ན་

ོབ་བདེན་པ་ལ།  །ཡང་དག་རིག་པས་འ བ་མི་འ ར།  ། ན་ ོབ་ ན་པའི་ ང་ ིར་རོ།  ། བ་

ན་མི་གནོད་ ང་འདས་འ ར།  །མ་བ གས་ཉམས་དགའི་ ར་ ང་ལ།  །བ གས་ན་རིག་པ་ ང་

མི་བཟོད།  །ཅེས་པ།  དང་པོ་དངོས་པོ་ ོབས་ གས་ ི་རིག་པས་བ བ་ ་མེད་པར་ ོན་ཏེ།  

ེན་འ ེལ་བ ་གཉིས་ཁམས་ག མ་འཁོར་བ་འ ོ་བ་རིགས་ ག་ ་ཚགས་པ་འདི།  ཐོག་མ་

དང་མཐའ་མ་དང་།  ད་ ་བ་ལས་སོགས་པ་འདི་ ་ ་གཅིག་ཡིན་ཞེས་པ་ཅན་ ་རིག་པས་

ཚད་མར་བ བ་པ་མི་ ས་ཏེ།  མི་བདེན་པ་ ང་བ་འ ལ་བའི་ལོག་པར་ ང་བའི་ ིར་རོ། ། 
དཔེ་ ོག་ ་མ་ལ་བཟོད་ ེད་པའི་གནས་མེད་པ་བཞིན་ནོ།  །གལ་ཏེ་རིག་པས་འ བ་ན་རིག་

པས་མི་གནོད་པ་དགོས།  དེ་ ར་ ་མ་རིག་ བ་ ན་པ་དོན་དམ་ ་ཐལ་ལོ།  །འདོད་ཞེ་ན་

དངོས་འགལ་ཡིན་ཏེ།  ནག་པོ་ལ་དཀར་ཞེས་པ་ ་ འོ།  །འ ལ་པའི་ངོ་གང་ལ་བདག་གཞན་

ནོར་ ས་ལ་སོགས་རིག་པས་མ་བ ག་ན་བདེན་བདེན་འ ་བས་ཉམས་དགའ་བ་ ར་ ང་ཡང་། 
རིག་པས་བ ག་ན་བ ག་མི་བཟོད་ད ད་མི་བཟོད་དེ་བདེན་པར་ བ་པ་ ལ་ ་རབ་ཙམ་ཡང་

མེད་དོ།  ། 
ན་ ོབ་ ིས་པའི་ཤེས་ངོ་ལ།  ། ོས་ཏེ་ མ་པར་བཞག་པས་ན།  །གང་ལ་བདེན་པ་ བ་

ཚད་ལ།  ། བ་ ེད་རིག་པས་ཐ་ ད་གདགས།  །ཞེས་པ།  གཉིས་པ་ བ་ ེད་ ི་རིག་པ་ངོས་

བ ང་བ་ཡིན་ཏེ།  རིག་པས་མི་འ བ་ན་ཡང་དག་པའི་ ན་ ོབ་དང་།  ལོག་པའི་ ན་ ོབ་

རིག་པས་འཇོག་པ་འགལ་ཞེ་ན།  དེ་ནི་འཇིག་ ེན་པའི་ཐ་ ད་ཤེས་ངོ་ན་ ོས་ནས་བཞག་པ་

ཡིན་ཏེ།  རིག་པས་བཞག་པ་མ་ཡིན་ཏེ།  ། ན་ ོབ་འཇིག་ ེན་པ་ལ་འ ི།  །ཞེས་ འོ།  །དབང་

པོ་ ག་གནོད་པ་དང་བཅས་པའི་ ལ་དང་ ལ་ཅན་དེའི་འཇིག་ ེན་པས་ཡང་དག་པར་འཛན་

པ་མེད་པའི་ ིར་ལོག་པའི་ ན་ ོབ་ཅེས་ ་ལ།  གནོད་པ་མེད་པའི་ ལ་དང་ ལ་ཅན་ནི།  འཇིག་ 
ེན་པ་ཉིད་ ི་བདེན་པར་ཞེན་པས་ཡང་དག་པའི་ ན་ ོབ་ཅེས་ འོ།  །དེ་ ར་ཡང་དག་དང་

ལོག་པའི་ད ེ་བ་ ས་པ་དེ་ཡང་འཇིག་ ེན་པ་ཉིད་ལ་ ོས་ནས་བཞག་པར་ཟད་ ིས།  ད ་མ་

པ་ལ་ ོས་ནས་དེ་ཉིད་ ད་པར་ ང་ཟད་ ང་མེད་དེ།  གཉིས་ཀ་ཡང་མཉམ་པོར་ ན་པའོ།  ། 
འཇིག་ ེན་པ་ཉིད་ལ་ ོས་ནས་ ན་ ོབ་ད ེ་བ་བཞག་པའི་དགོས་པ་ཡང་འཇིག་ ེན་པ་ མས་ 



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ག གས་བ ན་ ི་ ལ་ནི་ལོག་པར་བ ང་ནས་ཆགས་ ང་ལ་སོགས་པའི་ ལ་མ་ཡིན་ལ།  དངོས་ 
ི་ ལ་ནི་ཡང་དག་པར་བ ང་ནས་ཆགས་ ང་གི་ ལ་ ་ ེད་པ་དེ་ལ་ལོག་པའི་ ན་ ོབ་དེ་དཔེ་ 
ས་ན་དེ་གཉིས་ལ་ ད་པར་ ང་ཟད་ ང་མེད་དེ།  མི་བདེན་པ་ ན་པ་འ ལ་པའི་ ང་བ་

ཡིན་ནོ།  །ཞེས་བ ན་པས་ཐམས་ཅད་ ་མའི་དཔེ་བ ད་དང་ ད་མེད་པར་ ོགས་པར་ འོ།  ། 
དེ་ ར་ ོགས་ན་དག་པ་འཇིག་ ེན་པའི་ ན་ ོབ་ ོགས་པའོ།  །མ་དག་པའི་ ན་ ོབ་ལ་བ ེན་ 
ནས་དག་པའི་ ན་ ོབ་ ོགས་པ་ ེད་པ་དེ་ ེན་ནས་དོན་དམ་ ོགས་པར་ ེད་པའོ།  ། 

དོན་ ེད་ ས་དང་མི་ ས་སོགས།  ། ན་ ོབ་ད ེ་བའི་ ད་པར་འདོད།  ། ེ་བ་མེད་

དང་ ་མར་མ ངས།  །བ ག་ན་ ད་པར་ཡོད་མ་ཡིན།  །ཞེས་པ།  ག མ་པ་གཞན་ ི་འདོད་པ་

བཀག་པ་ ོན་ཏེ།  ཁ་ཅིག་ན་རེ།  ་ ེན་ལས་ ེས།  མ ན་པར་ ང་།  དོན་ ེད་ ས།  བ ག་

ན་དབེན།  དེ་ ར་མཚན་ཉིད་བཞི་དང་ ན་པ་ཡང་དག་པའི་ ན་ ོབ་ཡིན་ལ།  དེ་བཞི་མི་

ན་པ་ལོག་པའི་ ན་ ོབ་ཡིན་ཟེར་ཏེ།  དེ་ནོར་བས་གཉིས་ཀ་ལ་མཉམ་པར་ ན་ཏེ།  དཔེར་ན་

་ ་དེ་ཡང་ ་ ངས་པ་དང་མཁའ་ ་ ིན་ཚགས་མེད་པའི་ ་ ེན་ལས་ ེས།  མིག་ ོན་མེད་

པ་ མས་ལ་མ ན་པར་ ང་།  དེར་ ང་གི་ཤེས་པར་ ེ་བའི་དོན་ ེད་ ས།  རིག་པས་བ ག་ན་

རང་བཞིན་མེད་པས་ ་བས་དབེན་པའོ།  །ཁ་ཅིག་ ང་བ་དང་མ ན་པའི་དོན་ ེད་ ས་པ་ཡང་ 
དག་པའི་ ན་ ོབ་ཡིན་ལ།  དོན་ ེད་མི་ ས་པ་ལོག་པའི་ ན་ ོབ་ ེ་དངོས་ ི་ ས་གཤེར་

ཞིང་ ན་པ་ལ་སོགས་པའི་དོན་ ེད་ ས་ལ།  ིག་ ་ལ་ ར་ ང་ཡང་ འི་དོན་ ེད་མི་ ས་སོ་

ཞེ་ན།  འོ་ན་ ་ཆེ་ ང་གཉིས་ཀ་ ར་ ང་ཏེ་ ་ཆེ་བས་དོན་ ེད་ ང་བས་མི་ ས་པ་དེ་གཉིས་

ཡང་དག་པ་དང་ལོག་པར་ཐལ་ལོ།  །དེ་ལ་ ་ཆེ་བར་ ང་བས་ཆེ་བའི་དོན་ ེད་ ས་ལ།  ང་

བས་ ང་དེ་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་ ིག་ ་ལ་ ར་ ང་བས་ ིག་ འི་ ་རབ་ ི་དོན་ ེད་ ས་

དེ༑  འབབ་པ་དང་ཆད་པ་དང་ ང་བ་ལ་སོགས་ ང་ངོ་།  །དེ་བཞིན་ ་སོལ་བའི་མེ་དང་སོག་

མའི་མེའམ།  མི་བཟོ་བོ་གཉིས་མཁས་མི་མཁས་སོགས་ལ་ ོར།  ོགས་ཐམས་ཅད་ནས་དོན་ ེད་

ས་པ་དངོས་ ི་ ་ལ་ཡང་མེད་ལ།  དེར་ ང་གི་ཤེས་པ་བ ེད་པ་ ིག་ འི་ ་ལ་ཡང་ཡདོ་དོ།  ། 
ཁ་ཅིག་འ ལ་པ་ ེན་ལ་ ོས་དགོས་པ་ཡང་དག་པ་ ན་ ོབ།  འ ལ་པའི་ ེན་ལ་ ོས་མི་

དགོས་པ་རང་ལོག་ ་འ ོ་བ་ལོག་པ་ ན་ ོབ་ཟེར་ཏེ།  ན་ ོབ་ ེ་འགག་གཉིས་ཀ་ ེན་ལ་མི་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ོས་པ་གང་ཡང་མེད་དེ།  ཁ་ཅིག  འཁོར་བ་ཐོག་མེད་ནས་འ ལ་བ་འ ེལ་ཆགས་ ་གནས་པ་

ཡང་དག་ ན་ ོབ།  འ ལ་བ་ ན་ཆད་ཅིང་སོང་བ་ལ་ལོག་པ་ ན་ ོབ་ཟེར་ཏེ།  འ ལ་པ་ ་

ཚགས་ ་ ེ་བ་ལ་གཅིག་ ན་ ་གནས་པ་མི་འ ང་ངོ་།  །ཁ་ཅིག་གིས།  ི་ལམ་ལ་སོགས་དཔེ་

ོས་པའི་ ན་ ོབ།  དོན་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་དེ་ ར་ ོན་ཅིང་ ོགས་པ་ཡང་དག་ ན་

ོབ་ཡིན་ཟེར་ཏེ།  དེ་དཔེ་དོན་འགལ་བར་འ ར་རོ།  །ཐམས་ཅད་ ེས་པར་ཅིར་ཡང་འ བ་པ་

མེད་པ་ཡང་མཉམ་ལ་ ན་པའི་ ང་བ་བདེན་པས་ ོང་པར་ཡང་ ད་མེད་པའོ།  །རིག་པས་

བ ག་ན་ ན་ ོབ་ད ེ་བ་མི་མཐོང་ངོ་།  །ཁ་ཅིག  ོར་ལམ་མན་ཆད་ལ་ ང་བ་ཐམས་ཅད་

ལོག་པའི་ ན་ ོབ་ཡིན།  ས་དང་པོ་ནས་བ ་པ་མན་ཆད་ ི་ ེས་ཐོབ་ལ་ ང་བ་ཡང་དག་པའི་

ན་ ོབ་ཡིན།  མཉམ་པར་བཞག་པ་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ཡིན་ག ངས་སོ།  ། 
འཁོར་བའི་བོན་ མས་ ན་ ོབ་དང་།  ། ་མ་ ་ ་ ོན་པས་ག ངས།  །ཞེས་པ།  བཞི་

པ་ ང་གིས་ བ་པ་ཡིན་ཏེ།  སོ་སོའི་ཁམས་ནས་ག གས་ ི་བོན་ལ་ ོད་པ་ནི།  འཁོར་བ་ལ་

གནས་ཏེ་ ན་ ོབ་ ི་བདེན་པའོ།  །ཞེས་པ་ལ་སོགས་ག ངས་པས་མ་དག་པ་འཇིག་ ེན་ ི་

ན་ ོབ་ཡིན་ནོ།  །མདོ་ལེ ་བཅོ་ ་པ་ལས།  འདི་ ར་ ང་བའི་བོན་ཐམས་ཅད་ ན་ ོབ་ ་

ིན་དང་ན་ ན་དང་གཞའ་ཚན་ ་ ར་ག ངས་པས།  དག་པ་འཇིག་ ེན་ ན་ ོབ་བོ།  །   
གཉིས་པ་དོན་དམ་ བ་ ེད་ལ་ག མ་ལས།  དོན་དམ་བ བ་ ་ མ་པར་ཆད།  །དེ་ལ་

བ་ ེད་ཇི་ ར་ཡོད།  །ཅེས་པ།  དང་པོ་དོན་དམ་པར་ བ་ ེད་མེད་པ་ཡིན་ཏེ།  དོན་དམ་

པར་འདི་ཞེས་ངེས་པ་ བ་པའི་བ བ་ འམ་ཁས་ལེན་ཞེན་འདོད་ཅིར་ཡང་མེད་པས་ བ་ ེད་

ི་རིག་པ་དང་གཏན་ཚགས་ལ་སོགས་པ་བ ོད་ ་མེད་དེ་ཇི་ ར་ཡོད་ཅེས་ ོང་ཚག་གོ  །གཉིས་ 
པ་ ང་དོན་ བ་ ེད་གང་ལ་ ་བ་ལ་གཉིས་ལས།  ན་ ོབ་བ ག་པས་མ་ ེད་ལ།  །དེ་ནི་ བ་

ེད་ཐ་ ད་གདགས།  །ཞེས་པ།  དང་པོ་མདོར་བ ན་པ་ཡིན་ཏེ།  ག ལ་ ་གང་ལ་ཡང་མཚན་

པས་ ིར།  ན་ ོབ་རིག་པས་བ ག་ད ད་བཙལ་བས།  ལ་ ་རབ་ཙམ་ ་ཡང་མ་ བ་

པའམ་མེད་པ་ཙམ་ལ།  དོན་དམ་ བ་ ེད་ ི་ཐ་ ད་གདགས་པའོ།  །གཉིས་པ་ ས་པར་བཤད་

པ་ལ་ འི་དང་པོ་ ེ་བ་བདེན་པ་མ་ བ་པ་གཉིས་ལས།  བོན་ མས་ ེ་བ་མེད་པ་ནི།  །ཐམས་

ཅད་མ ེན་པའི་ ོན་པས་ག ངས།  །ཞེས་པ།  དང་པོ་ ང་གིས་ བ་པ་ཡིན་ཏེ།  ིད་པའི་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ཁམས་ནས།  བོན་ཐམས་ཅད་ ེ་བ་མེད་པར་གདོད་ནས་དག་པས་ཡོངས་ ་ ིད་པའི་ཁམས་ ེ་

བ་མེད་པ་གདོད་ནས་དག་པའོ་ཞེས་པའམ།  མདོ་ལས།  ེ་བ་མེད་ལས་ཐམས་ཅད་ ེས།  ། ེས་

ཙམ་ཉིད་ནས་ ེ་བ་མེད།  །ཅེས་པ་ལ་སོགས་པ་འཁོར་འདས་ ི་བོན་ཐམས་ཅད་ ེ་བ་མེད་པར་

སངས་ ས་ ལ་པའི་ ས་ག ངས་པའོ།  ། 
གཉིས་པ་རིག་པས་ བ་པ་ལ་བཞི་ལས།  འ ས་ ་ཡོད་པ་ ེ་མི་རིགས།  །རང་ ་ བ་

ིར་ མ་པ་བཞིན།  །མེད་པ་རི་བོང་ ་བཞིན་ནོ།  །གཉིས་ཀ་ལས་ ང་ ེ་བ་མིན།  །ཞེས་པ།  

དང་པོ་འ ས་ ་ལ་བ ག་པ་ཡིན་ཏེ།  ེ་བ་འགོག་པ་འདི་རིག་པའི་ ེས་ ་འ ང་ནས་བཤད་

པ་ཡིན་ཏེ།  ་ས་བོན་ ་བོ་ལ་འ ས་ ་ ་ ་ ོན་པོར་ཡོད་པར་འདོད་ན།  ད་གཟོད་ ེ་བར་མི་

རིགས་ཏེ་འ ས་ ་རང་གི་ངོ་བོ་ བ་ཟིན་པའི་ ིར་རོ།  །དམ་བཅའ་གཏན་ཚགས་གཉིས་ཀ་ཕ་

རོལ་ ི་ཁས་ ང་གིས་འ བ་པ།  བ་པ་ བ་པའི་དཔེ་མ ན་ ི་ མ་པ་བཞིན་ནོ།  ། ་ལ་

འ ས་ ་མེད་པར་འདོད་ན།  ེ་བར་མི་རིགས་ཏེ་མེད་པའི་ ིར་རོ།  །དཔེར་ན་རི་བོང་ ་

བཞིན་ནོ།  ། ་ལ་འ ས་ ་ཡོད་མེད་གཉིས་ཀ་ལས་ ེ་བ་མིན་ཏེ།  ཡོད་པ་གོང་ ་བཀག  མེད་

པ་ཡང་གོང་ ་བཀག་པས།  གཉིས་ཀ་འཛམ་པ་ཡང་ གས་ལ་ཁེགས་པའོ།  །གཉིས་པ་ ་ལས་

བ ག་པ་ལ་གཉིས་ལས། ( ་ཡོད་མདེ་གཉསི་ལས།) ་ཡོད་པ་ལས་ ེ་བ་འགག་པ་བ ན།  དེ་ལ་

གཉིས་ལས། (རང་གཞན་དང་།  ག་མ་ི ག)  དང་པོ་རང་གཞན་ལས་ ེ་བ་འགག་པ་ ོན་ཏེ།  དེ་ལ་

ག མ་ལས།  གང་ཞིག་བདག་ལས་མི་ ེ་ ེ།  །རང་གི་བདག་ཉིད་ བ་ ིར་རོ།  །ཡོད་པ་ ེ་བ་

དོན་མེད་དང་།  ། ངས་མེད་ ེ་བས་ ག་མེད་འ ར།  །ཞེས་པ།  དང་པོ་རང་ལས་ ེ་བ་དགག་

པ་ཡིན་ཏེ།  ་ས་བོན་ ་བོ་བདག་ཉིད་ལས་མི་ ེ་ ེ།  ས་བོན་རང་གི་རང་ཉིད་ ་ བ་ཟིན་པའི་

ིར་རོ།  །མ ན་ ི་ མ་པ་བཞིན་ནོ།  ། བ་ ང་ ེའོ་ཞེ་ན།  རང་གི་ངོ་བོ་ཡོད་པ་བཞིན་ ་ ེ་

བས་དོན་མེད་པ་དང་།  རང་ལས་རང་ཡང་ཡང་ ་ ངས་མེད་པར་ ེ་བས་ ག་མེད་པར་འ ར་ 
རོ༑  ༑བོན་ཅན་ཁ་ ོར་ནས།  འ ས་ ་ ་ ་ ོན་པོ་བོན་ཅན།  གང་ཞིག་ ་བདག་ ་ ་ ོན་པོ་

ཉིད་ལས་མི་ ེ་ཏེ་དམ་བཅའ།  འ ས་ ་ ་ ་ ོན་པོ་ཉིད་ ི་བདག་ཉིད་ ་ བ་ཟིན་པའི་ ིར་

རོ༑  ༑ཞེས་གཏན་ཚགས་སོ།  །གལ་ཏེ་ ་ ་ ོན་པོ་ བ་ཟིན་ཡང་ ེའོ་ཞེ་ན།  ཡོད་པ་ལས་ ག་

པར་ ེ་བ་དོན་མེད་པ་དང་།  ཡང་རང་ལས་རང་ཡང་ཡང་ ་ ངས་ལས་འདས་པ་ ེ་དགོས་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
   

 - 288 -

པས་ ག་པ་མེད་པར་འ ར་རོ།  ། 
གཞན་ལས་ ེས་ན་ མ་ ་ལས།  ། མ་པ་ ེ་འ ར་གཞན་ཡིན་ ིར།  །དེ་ ་དེ་ལས་ ེ་

འདོད་ན།  །དེ་ཡི་ ད་པར་གང་ཡིན་བ ོད།  །དེ་ཉིད་མངོན་ ་ ང་ཞེ་ན།  །དེ་དག་བདེན་པ་

གང་གིས་ངེས།  །ཞེས་པ།  གཉིས་པ་གཞན་ལས་ ེ་བ་དགག་པ་ ོན་ཏེ།  ་དེ་འ ས་ ་ལས་

གཞན་ ་ ར་པ་ལས་ ེའོ་ཞེས་ཕ་རོལ་པའི་འདོད་པ་ ར་ ང་ངོ་།  །འོ་ན་ ་ མ་ ་ལས་ ང་

འ ས་ ་ མ་པ་ ེ་བར་ཐལ་ཏེ།  མ་ ་ཡང་གཞན་ཡིན་པའི་ ིར་རོ།  །དེ་ལ་ ་གཞན་ཐམས་

ཅད་ལས་མི་ ེ་ ེ།  རང་གཅིག་དང་རང་གི་རིགས་མ ན་ ི་ ་ལས་ ེ་ ེ།  ་མའི་འཇིམ་པ་

ལས་ ་མཁན་ ི་ ་ མ་འབོད་ཅེས་ཕ་རོལ་ ི་བསམ་པའོ།  །དེ་ལ་ ་གཞན་ཡིན་པར་མཉམ་པ་

ལས་ མ་ ་ལས་ ་ མ་མི་ ེས་པར་ ས་འདི་ལ་ ་ མ་ ེས་པའི་ ད་པར་གང་ཡིན་ ོད་ཅིག་

ཅེས་ ི་བ་བཀོད་པའོ།  །དེའི་ ད་པར་བ ོད་ཅིང་དགོས་པ་མ ན་ ང་ ་ བ་པ་ཐམས་ཅད་

མངོན་ ་ ང་ངོ་ཞེ་ན།  མ ན་པར་ ང་བ་དེ་ཉིད་ ན་ ོབ་ཡིན་པས་བདེན་པའི་ངོར་མེད།  

ད་ ང་བདེན་ ན་ཁ་ ས་པ་ ི་པ་ཡིན།  དེ་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་མི་བདེན་པར་མཐོང་བའོ།  ། 
དེ་ ིར་གཉིས་ཀ་དག་ལས་ ང་།  ། ེ་བ་ནམ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན།  །ཞེས་པ།  ག མ་པ་རང་

གཞན་གཉིས་འཚགས་པ་ལས་ ེ་བ་དགག་པ་ ོན་ཏེ།  གོང་ ་རང་ལས་ ེ་བ་དང་གཞན་ལས་

ེ་བ་གཉིས་ཀ་ཁེགས་པ་དཔེ་རང་གཞན་གཉིས་ཀ་འཚགས་པ་ལས་ ེ་བའི་ངོ་བོའམ་ ས་འགལ་ 
ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ།  །གཉིས་པ་ ག་མི་ ག་ལས་ ེ་བ་དགག་པ་ལ་གཉིས་ལས།  ག་ལས་ ེ་

བ་རིགས་མིན་ཏེ།  །རིམ་དང་ཅིག་ཆར་དོན་ ེད་ ོང་།  །ཞེས་པས།  དང་པོ་ ག་པ་ ེ་བ་དགག་

པ་ ོན་ཏེ།  ་གང་ཞིག་ ག་པ་ལས་ ེ་བ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ།  རིམ་དང་ཅིག་ཆར་ ི་འ ས་ ་

བ ེད་པའི་དོན་ ེད་ ས་པ་ ོང་པའི་ ིར་རོ།  །གཏན་ཚགས་མ་ བ་ ེ་དོན་ ེད་དེ་རིམ་ ིས་

དོན་ ེད་དོ་ཞེ་ན།  འ ས་ ་ད་ ་བ་བ ེད་ ས་པས་ ིས་ ང་བ ེད་པའི་ ས་པ་དེ་ད་ ར་

ཡོད་དམ་མེད་ཡོད་ན་ད་ ་ཉིད་ ་བ ེད་པ་འ ར།  མེད་ན་ད་ ་མེད་པའི་ ིས་ན་འ ང་བ་

ག་པ་ཉམས་སོ།  །ཅིག་ཆར་ ི་འ ས་ ་བ ེད་པའི་དོན་ ེད་ན།  ད་ ་ཉིད་ ་འ ས་ ་ ས་

གཅིག་ ་བ ེད་པའི་ ས་པ་དེ་ ིས་ཡོད་དམ་མེད།  ཡོད་ན་ ིས་ ང་བ ེད་དེ་རིམ་པ་ཅན་ ་

ཐལ།  མེད་ན་ ར་ཡོད་ ིས་མེད་འ ར་བ་ཅན་ ག་པ་ཉམས་སོ།  །མི་ ག་འདས་དང་མ་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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འོངས་མིན།  །ད་ ་ ་འ ས་ ས་མཉམ་འ ར།  །ཞེས་པ།  གཉིས་པ་མི་ ག་པ་ལས་ ེ་བ་དགག་

པ་ ོན་ཏེ།  ་མི་ ག་པ་ལས་འ ས་ ་བ ེད་དོ་ཞེ་ན།  འདས་པ་ ེད་ན་ འི་ངོ་བོ་འགག་ནས་

མེད།  མ་འོངས་པ་ལས་ ེ་ན་མ་ ེས་པས་ ་མེད།  ད་ ་བ་ལས་ ེ་ན་ ་འ ས་ ས་མཉམ་པར་

འ ར་ཏེ།  བ ེད་ ་ ེད་ ེད་མེད་དེ་ ང་ ་གཡས་གཡོན་བཞིན་ནོ།  ། 
་མེད་ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་ལས།  །གང་ཞིག་ ེ་བ་ཇི་ ར་ཡོད།  །འ ས་ ་གཞན་ལ་མི་

ོས་ ིར།  ། ག་ ་ཡོད་པའམ་མེད་པར་འ ར།  །ཞེས་པ།  གཉིས་པ་ ་མེད་པ་ལས་ ེ་བ་དགག་

པ་ ོན་ཏེ།  ་མེད་པ་ལ་འ ས་ ་ ེའོ་ཞེ་ན།  ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་གམ་རི་བོང་གི་ ་ལ་སོགས་

པའི་ ་ ས་པས་འ ས་ ་གང་ན་ ེས་ཅི་ ར་ཡོད་མེད་པའོ།  །ཞེས་ འོ།  །གལ་ཏེ་ཡོད་ན་

འ ས་ ་ ་ ེན་ལ་རག་མ་ལས་པ་དེ་མི་ ོས་པའི་ ིར་རོ།  ། ག་ ་ཡོད་པའི་མེད་པར་འ ར་

རོ༑  ༑དངོས་པོ་ མས་ནི་རེས་འགའ་མ་ ང་བ་ལ་ ོས་པའི་ལས་ཡིན་ནོ།  །གལ་ཏེ་ ་ ེན་

འཚགས་པ་ལས།  ། ེ་ན་འ ས་ ་ཡོད་པ་འམ།  །དེ་ ིར་མི་ ེ་དམིགས་པར་འ ར།  ། མ་པའི་

ནང་གི་ ་བཞིན་ནོ།  །འ ས་ ་མེད་ན་ཇི་ ར་ ེ།  །འཚགས་པ་ ེ་མའི་མར་བཞིན་ནོ།  །ཞེས་པ།  

ག མ་པ་ ་ ེན་འཚགས་པ་ལ་བ ག་པ་ ོན་ཏེ།  ་ཙམ་པོ།  ་ཁ་ཡར་བ།  ་འཚགས་པ།  ་

ས་པ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ ་བ་ཡོད་པ་ལ།  གལ་ཏེའམ་བ ་ལ་ན་གཞན་ཞིག་ ་ ེན་འཚགས་པ་

ཞིང་དང་ས་བོན་ ་ ད་ད ིད་ ོ་ད ོལ་ཐེབས་པ་ལས།  འ ས་ ་ ་ ་ ོན་པོ་ ེད་དོ་ཞེ་ན།  

་ ེན་འཚགས་པ་དེ་ལ་འ ས་ ་ཡོད་ནས་ ེད་དམ་མེད་ ང་བ ེད།  ཡོད་ནས་ ེད་ན་ཡོད་

པའི་ ིར་མི་ ེད་པར་འ ར་རོ།  །དོན་མེད་པ་དང་ ག་པ་མེད་པའི་ ོན་གོང་ ་བཤད་དོ།  ། 
ཡང་ན་ཡོད་པའི་ ིར་དམིགས་པར་འ ར་ཏེ་མངོན་ ་ ང་དགོས་པ་ལ་མི་ ང་ངོ་།  །དེ་གཉིས་

ཀའི་མ ན་དཔེ་ མ་པའི་ནང་ ་ ་ བ་ཟིན་པ་བཞིན་ནོ།  ། ་ ེན་འཚགས་པ་ལ་འ ས་ ་

མེད་ན་ཅི་ ར་ ེད་དེ།  ོང་ཚག་མི་ ེས་པར་ཐལ་མེད་པའི་ ིར་རོ།  །ས་བོན་དང་ཞིང་ལ་

སོགས་ ་མ་རེ་རེ་ལ་འ ས་ ་མེད་ན་འཚགས་པ་ལས་ ང་འ ས་ ་མི་ ེད་དེ།  ེ་མ་རེ་རེ་ལ་

མར་མེད་པས་འཚགས་པ་ལ་ཡང་མི་འ ང་བ་བཞིན་ནོ།  །འཚགས་པ་ལས་འ ས་ ་ ེས་པ་

བཞིན་ ེའོ་ཞེ་ན།  ེ་བཞིན་འ ལ་ ང་ཡིན།  མིག་ནད་ཅན་ ི་རབ་རིབ་བཞིན་ནོ།  ། 
གལ་ཏེ་ ་འ ས་གཅིག་ཉིད་ན།  །བ ེད་ ་ ེད་ ེད་གཅིག་ ་འ ར།  །ཐ་དད་ ་དང་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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་མིན་མ ངས།  །ཕན་ ན་ ོས་པ་མེད་པའི་ ིར།  །འ ས་ ་ ་ལ་མི་ ོས་འ ར།  །ཀ་བ་དང་

ནི་ མ་པ་བཞིན།  །ཞེས་པ།  བཞི་པ་ ་གཅིག་དང་ཐ་དད་བ ག་པ་ ོན་ཏེ།  གལ་ཏེ་ ོག་པ་

སེལ་བ།  ་དང་འ ས་ ་གཉིས་ཟན་དང་བཞེས་པ་བཞིན་ ་ཤིན་ ་གཅིག་ན་བ ེད་པར་ ་

བའི་འ ས་ ་དང་།  ེད་པར་ ེད་པའི་ ་གཉིས་ ས་ལ་ ་ ི་མེད་ངོ་བོ་ཐ་དད་མེད་པར་

གཅིག་ ་ ར།  ་ཐ་དད་དང་།  ་ཡིན་པ་དང་།  ་མ་ཡིན་པ་ཡང་མ ངས་པར་འ ར་ཏེ།  

ཐ་དད་པར་མཉམ་པའི་ ིར་རོ།  །དེ་ ར་ན་ ་དང་ ་མ་ཡིན་པ་གཉིས་ ང་།  ཕན་ ན་བ ེད་

་ ེད་ ེད་ ོས་པ་མེད་ལ།  ་མ་ཡིན་པ་ལས་འ ས་ ་བ ེད་པ་ཡང་ ་ལས་ ོས་པ་མེད་པས་

འ ས་ ་བ ེད་པ་ ་ལ་རག་མ་ལས་ཏེ་མི་ ོས་པར་འ ར་རོ།  ། མ་པ་བ ེད་པ་ཀ་བ་ལ་མི་

ོས་བཞིན་ནོ།  །དེ་ ར་ ེ་བ་འགོག་པ་འདི་རིག་པའི་ ེས་ ་འ ང་པ་ཡིན་ཏེ།  དེ་ཡང་བོན་

ཅན་དང་གཏན་ཚགས་ལ་སོགས་པ་ཕ་རོལ་པོའི་ཁས་ ངས་པ་ལ་བ ེན་ཏེ།  ཁོ་ཅག་ལ་ནི་འདོད་ 
པ་མེད་དོ།  །གཉིས་པ་དངོས་པོ་བདེན་པ་མ་ བ་པ་ལ་གཉིས་ལས།  ག ང་པའི་ ལ་དང་འཛན་

པའི་ཡིད།  ། ི་ནང་གཉིས་ ་ ་ལ་སོགས།  །ཐམས་ཅད་ ོང་པ་ཉིད་ ་ནི།  ། ོགས་པའི་སངས་

ས་ མས་ ིས་ག ངས།  །ཞེས་པ།  དང་པོ་ ང་གིས་བ བ་པ་ ོན་ཏེ།  ོང་པའི་ཁམས་ནས་

ི་ག ང་བར་ ་བའི་ ལ་ཐམས་ཅད་ ི་ ོང་པ་ཉིད་ ་ཤེས་ན།  ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ 
ི་འ ས་ ་དེ་ནི་ཐོབ་པོ་འཐོབ་པར་འ ར་རོ།  ། ་བ་ལ་སོགས་དང་།  བོན་ཐམས་ཅད་ ོང་

ཞིང་བདག་མེད་པ་ལ་སོགས་མང་ངོ་།  ། 
གཉིས་པ་རིག་པ་ལ་ ་ལས།  ང་པོ་ཁམས་དང་ ེ་མཆེད་དག  །གཅིག་དང་ ་ ལ་རང་

བཞིན་མེད།  །ག གས་ ི་ ང་པོ་བཅོ་ ས་ ོན།  །དེ་བཞིན་ ་མའི་ཆ་ཤས་ ིས།  །ཡང་དག་

བདེན་པ་གཅིག་མ་ ེད།  །དེ་མེད་ ་མ་ཇི་ ར་འ བ།  །ཅེས་པ།  དང་པོ་ ངས་ ི་བ ག་པ་

ོན་ཏེ།  ང་པོ་ ་ཁམས་བཅོ་བ ད་ ེ་མཆེད་བ ་གཉིས་ལ་སོགས་པ་གཅིག་དང་ ་མ་ ལ་

བའི་ ིར་ན་ཡང་དག་པའི་རང་བཞིན་མེད་པའོ།  །གལ་ཏེ་གཅིག་ ་བདེན་ནོ་ཞེ་ན།  གང་

གཅིག་ ་འདོད་པ་དེ་ལ་ ་མའི་ཆ་ཤས་ ང་བས་གཅིག་ ་མ་ བ་པའོ།  ། ་མ་བདེན་ནོ་ཞེ་ན།  

གཅིག་མ་ བ་པ་ ་མར་མི་ ེད་དེ།  ་མའི་ བ་ ེད་གཅིག་ཡིན་པའོ།  །གཅིག་ བ་ན་དེ་

བསགས་པས་ ་མ་འ བ་པ་ལས།  གཅིག་མེད་པས་ ་མ་མི་ ེད་དོ།  །ཡང་ན་ ་མ་ལ་ ་མའི་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
 
 

 - 291 -

ཆ་ཤས་ཅན་ ི་མཐའ་དངོས་མེད་ཡིན་པས་ ་མར་ བ་པ་མེད་དོ།  །སངས་ ས་ ི་ག གས་ ི་

ང་པོ་ལ་བཅོ་ ་དེ་རེ་རེ་ལ་ཡང་ ་ ་ལ་སོགས་པ་བ ན་པ་དང་།  བོན་ཐམས་ཅད་ལ་ ངས་

བ ན་པ་ཡང་ཆ་ཤས་ཅན་ ི་མཐའ་དངོས་མེད་ཅིར་ཡང་ བ་པ་མེད་པ་ལ་དགོངས་ནས་

ག ངས་པའོ།  ། 
གཉིས་པ་ ོགས་ ི་བ ག་པ་ལ་གཉིས་ལས།  ག གས་ཅན་གོང་ ་ ོལ་ ་དང་།  ། ོགས་

ཆས་ ེ་བས་ ་རབ་ ལ།  །ཞེས་པ།  དང་པོ་རགས་པ་བཤིག་པ་ ོན་ཏེ།  འདོད་ཁམས་པ་གཅིག་

ཞེན་ཆགས་ཆེ་བ་ལས།  ་མ་ ལ་ ི་གོང་ ་ཆས་བཤིག་ལ།  །རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ ི་མ་རིག་ ོངས་

པ་ ངས།  །ག གས་ཁམས་མི་ ག་ ་མ་ ལ་ ི་ ོལ་ ་ལ།  ། ན་བ ག་མ་རིག་སོ་སོར་ད ེ་བ་

གས་ ་ ང་།  །ག གས་མེད་མི་ ག་ ་མ་ ལ་ ི་ ེ་མ་ལས།  །མི་ཆགས་གཉིས་མེད་ ས་མ ་

བསམ་གཏན་གཡོ་འ ག་ ང་།  །ག ངས་པས།  ག གས་ཅན་རི་རབ་ལ་སོགས་གོང་ འི་དངོས་

པོ་དེ་ལ་ ོགས་བཞི་མཚམས་བཞི་ ེང་འོག་གཉིས་ ིས་ཆ་བ ར་འ ར་རོ།  །དེ་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཆ་

བ ར་འ ར་བས་ ོལ་ ་ཞེས་ འོ།  །དེ་ལ་ཡང་གོང་ ར་ཆས་བཤིག་པ་ ེ་བའོ།  །དེ་ཡང་ཆས་

གཞིག་པས་ག གས་ཅན་ ་བས།  རི་རབ་ ི་ཚད་ ལ་ ་རབ་ལ་ ག་དེ་མཛད་ལས་མཛད་དོ།  ། 
དེ་ཡང་གང་ཟག་ལམ་པ་བ་ལ་ཆགས་ ང་ ེ་བའི་ད ་གཉེན་ལ་སོགས་པའི་ག གས་ ་ བ་པ་

མེད་པར་ཤེས་པར་ འོ།  ། ལ་ ་རབ་ཆ་ཤས་མེད་པ་ལ་དོན་དམ་པར་ བ་པ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན།  

གཉིས་པ་ ་བ་བཤིག་པ་ ལ་ ་རབ་ཆ་ཤས་ཅན་ ་ ོན་ཏེ།  ང་ཅོག་བཞག་མ་ནས།  ལ་ ་

རབ་ལ་བཞི་བ ་ ་ད ར་བགོས་པའི་ཆ་ཙམ་མེད་ག ངས་སོ།  །གབ་འ ེལ་དང་ག ང་རབ་

ལས།  ལ་ ་རབ་ལས་ མ་བ ་ ག་ ་ ་བཞིར་བགོས་པའི་ཆར[མེད]ག ངས་སོ།  །རིག་པས་

ཆ་ཤས་ བ་པ་ལ།  ། ོགས་བ འི་ ལ་ ིས་ད ས་ ལ་ལ།  །བ ས་ན་གཞན་ལ་ ་བ་ནི།  །དེ་

ཉིད་ཡིན་ནམ་གཞན་ ་འདོད།  །ཡིན་ན་གོང་ ་ཇི་ ར་འ བ།  །གལ་ཏེ་གཞན་ ་འདོད་པ་

ན༑  ༑ཆ་ཤས་མེད་པར་ག་ལ་འ བ།  །ཅེས་པ།  ོགས་བ འི་ ལ་ ིས་ད ས་ ི་ ལ་ལ་ ར་

བའི་བ ས་ན་ད ས་ ི་ ལ་དེ་ཆ་བ ར་འ ར་རོ།  ། ལ་བ ་པོ་ ་བའི་མ་ ོར་པའི་གོང་ ་

གཅིག་པ།  གོང་ ་རགས་པ་ ལ་ ་རབ་ ་འ ར་རོ།  ། ོགས་བ འི་ ལ་ ིས་ད ས་ ལ་ལ།  ། 
བ ས་ན་ད ས་ ལ་ཆ་བ ར་འ ར་རོ།  །བ ་པོ་ ་ འི་གོང་ ་ནི།  །གོང་ ་ ་རབ་ ལ་ ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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འ ར།  །ཞེས་པ་ནི་ད ས་ ལ་ལ་ཆ་བ ས་བཤིག་པའོ།  །ཡང་ན་མཐའ་ ལ་བཤིག་པར་ ོགས་

བ འི་ ལ་ལ་ཤར་ ོགས་ ི་ ལ་ ིས་ད ས་ ི་ ལ་ལ་ ར་རམ།  ས་ནས་གཞན་ལ་ འམ་

ར་བ་ན།  ད ས་ ལ་ལ་ ་བའི་ ོགས་དེ་ཉིད་ ིས་ ་དང་ ར་རམ།  དེ་མ་ཡིན་པར་གཞན་

་འདོད་ཅེས་ ི་བ་བཀོད་པའོ།  །དང་པོ་དེ་ ར་ན་གོང་ ་དངོས་པོ་ཇི་ ར་འ བ་པས་གོང་ ་

ལ་ ་རབ་ ་འ ར་རོ།  །གལ་ཏེ་མ་ཡིན་པའི་ ོགས་གཞན་ ི་ ་བའམ་ ོར་ན་ཆ་ཤས་མེད་

པར་མི་འ བ་ ེ་ཆ་བ ར་འ ར་རོ།  ། ང་ ོགས་ལ་སོགས་པའི་ ལ་ཡང་དེར་འ ེས་སོ།  །ཡང་

ན་ ོགས་ཆ་ ག་གི་བཤིག་པ་ཡང་གོང་ ར་བཀོད།   
ག མ་པ་ འི་བ ག་པ་ལས་ ང་།  དངོས་པོ་ཡོད་དེ་དམིགས་ ིར་ན།  །ཞེས་པ།  དང་པོ་

དངོས་ ་པའི་འདོད་པ་བཀོད་པ་ཡིན་ཏེ།  དང་པོ་ ་རགས་མ་གཉེན་ འི་ ང་བ་ ལ་ཞིང་

ས་ ི་ ང་བ་ལ་སོགས་འདི་བོན་ཅན།  དོན་དམ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ་དམ་བཅའ།  མངོན་ ་ ང་

ཞིང་དམིགས་པའི་ ིར་ཞེ་ན།  གཏན་ཚགས་སོ།  །དེ་ ་འ ང་བ་ ་ བ་དགོས།  །འ ང་ ང་ ་

ོས་ཆ་ཤས་ ིས།  ། ་མེད་འ ས་ ་ཇི་ ར་ཡོད།  །ཅེས་པ།  གཉིས་པ་དགག་པ་ ོན་ཏེ།  གང་

ཡང་ ང་པའི་དངོས་པོ་འ བ་པ་ལ།  དེའི་ ་འ ང་བ་ ་འ བ་པ་ལས་འ ང་བ་རེ་རེ་ལ་ཡང་

འ ང་ ང་ ་ འི་ཆ་ཤས་ ི་འ བ་པ་མེད་དེ།  ནམ་མཁའ་ཡེ་ནས་དངོས་མེད་ ོང་པ་ཡིན་པ་

ལ༑  འ ང་བ་བཞི་ཡང་མཛད་ལས།  འ ང་བ་ ་ ་བཤད་དོ།  ། ང་གི་ཁམས་ལ་ ་བ ན་པ།  ། 
ཡང་ཞིང་གཡོ་བ་ ང་གི་ ང་།  །འདེགས་ ེད་ ོད་འབེབས་ ང་གི་མེ།  །བསིལ་ཞིང་ ངས་པ་

ང་གི་ །  །ཐེག་ཆེན་འཁོར་ལོ་ ང་གི་ས།  །མི་ ང་དངོས་མེད་ ང་ནམ་མཁའ་འོ།  །ཞེས་པ་ལ་

སོགས།  མེ་ལ་དངོས་མེད་འོད་ ི་ནམ་མཁའ་འོ།  ། ་ལ་ ་ ང་ མ་དང་ནམ་མཁའི་ ལ།  །ས་

ལ་ ལ་ ན་མི་ ང་ནམ་མཁའ་འོ།  །ག ངས་སོ།  །དེ་ ར་ཉི་ ་ ེ་བས་དེ་རེ་རེ་ལ་ཡང་ ་ ས་

རིམ་ ིས་བཤིག་པས།  ་འ ང་བ་ ་མ་ བ་པས་དེའི་འ ས་ འི་དངོས་པོ་དམིགས་པ་མེད་

དོ༑  ༑དངོས་པོ་ མས་ ི་རང་བཞིན་ནི།  ། ན་ ་བ ག་ན་འགའ་མི་ ེད།  །ག ང་བའི་ ལ་ནི་

གཅིག་ཉིད་ལ།  །འཛན་པ་ཐ་དད་ ེད་ ིར་རོ།  །ཞེས་པ།  བཞི་པ་འགལ་བ་འ ས་པའི་བ ག་པ་

ོན་ཏེ།  ང་གབ་པའི་དེ་ ོགས་མ་ ོགས་ ད་པར་ཆེ་བའི་འ ེལ་ནས་ ང་བ་བ ་ ག་ནས་

བཤད་པའོ།  །རིག་པའི་ད ་གཉེན་ནོར་ ས་ལ་སོགས་ལ་དངོས་པོ་ མས་ ི་རང་བཞིན་ནི་ཡང་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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དག་པར་ བ་པ་མེད་དེ།  ན་ ་བ ག་ན་གཅིག་ ་མ་ བ་ ེ་གཅིག་ ལ་གཅིག་གིས་ ང་

བའི་ ིར་རོ།  །དེ་ ར་ན་ག ང་བའི་ ལ་བཙན་ ག་ ་ ་འཛན་པ་ ་ ་ལ་ཟས་ཕལ་བ་ལ་ ག  

ིང་ ང་ཅན་ནམ་ ོག་པ་ཅན་ལ་ ན་ ་ ེ་བའི་ ིར་རོ།  །བོན་ཅན་ཁ་ ོས་ནས་ ད་མེད་

གཅིག་ལ་མ་དང་ ིང་མོ་ ་མོ་ཚ་མོ་ལ་སོགས་ ་མཐོང་པ་དེ།  གཅིག་བདེན་གཅིག་གིས་མི་ ེར་

བའོ།  །དེ་ ར་ན་དངོས་པོ་གང་ལ་ཡང་ངེས་པར་བདེན་པ་ འི་ ེ་མོ་བ ར་གཤགས་པའི་ཆ་

ཙམ་ བ་པ་མེད་དོ།  ། 
་བ་ ས་ ི་བ ག་པ་ལ་ག མ་ལས།  ག གས་ཅན་མ་ཡིན་ ས་ག མ་ཆས།  །འ ར་

ཞིང་མི་ ག་ ད་ཅིག་མ།  །ཞེས་པ།  དང་པོ་རགས་པ་ ིར་བ ན་ཏེ།  འ ང་བ་བཞི་བ ས་ ི་

དངོས་པོ་རགས་པའི་ག གས་ཅན་ མས་ནི་ ོགས་ ི་ཆའམ།  འི་ཆས་འཇིག་ན།  ོགས་སམ།  

འི་བ ག་པ་མི་མ ངས་པའི་ག གས་ཅན་ཡིན་པའི་ ས་ལ་ནི་རང་བཞིན་ཡོད་དམ་ཞེ་ན།  དེ་

ཡང་ ས་ ི་ཆས་བཤིག་པས་རང་བཞིན་མ་ བ་བོ།  ། ས་ག མ་ ི་ཆ་འདས་པ་དང་མ་འོངས་

པའོ།  །འ ར་བས་གཅིག་ ེ་གཅིག་འགག་གཅིག་ ་མི་གནས་པས་ ག་པར་ བ་པ་མེད་པའོ།  ། 
སངས་ ས་ ི་ལ་ོ ་ཞག་ ངས་སོགས་ག ངས་པ་ཡང་ ས་ ི་མི་ ག་པར་ ོན་པའོ།  ། ས་ག མ་ 
ོན་པས་ཡང་ཆ་ཤས་ ་ ོན་ལ།  གབ་པའི་འ ེལ་བ་ནས།  ་མཚའི་ ིང་གི་ནོར་ ་ལ་སོགས་

ང་ ད་ཅིག་ལས་གཞིག་ནས་ ་མའི་རང་བཞིན་ ་ ང་།  མ་དག་ནས།  མེ་ ་ས་ ང་ ད་

ཅིག་མ་ ་བ་ལ་སོགས་ག ངས་སོ།  ། ས་ ི་མཐའ་ ད་ཅིག་མ་ལ་ ག་ ེ་མཛད་ནས་བཤད་

པའོ།  ། ་བ་ ོགས་པའི་ ད་ཅིག་མའི་རགས་པའམ་མི་ ག་པ་ ོན་པའོ།  ། ས་མཐའི་ ད་ཅིག་

མའི་ ་བའི་མི་ ག་པ་ ོན་པའོ།  ། ད་ཅིག་མ་དོན་དམ་པ་ཡང་དག་པ་ཡོད་ཅེ་ན།  ད་ཅིག་

ད ས་དང་ ་མ་གཉིས།  ། ས་ ི་བར་ ་མ་ཆོད་ན།  ། ས་ག མ་ཐམས་ཅད་གཅིག་སོགས་

འ ར།  ། ོགས་གཅིག་ཆ་ཤས་ཅན་ ་འ ར།  །ཞེས་པ།  གཉིས་པ་ ་བ་ ེ་ ག་ ད་ཅིག་མ་ཆ་

ཤས་ཅན་ ་ ོན་ཏེ།  ད་ཅིག་མ་ཆ་ཤས་གཉིས་ ི་བ ག་པར་འདས་པ་མ་ བ་ ེ།  ད་ཅིག་

མ་ད ས་མའི་ངོ་བོ་ཡོད་པ་དེ་དང་ ོན་མ་དེའི་ ོན་ ་སོང་བ།  དེ་གཉིས་ ་ ིའམ་ ེ་བ་དང་

འགག་པའི་ ས་ ི་བར་ ་མ་ཆོད་དེ་ ་ ིའམ་ ེ་བ་དང་འགག་པ་མེད་ན་ཞེའོ།  །དེ་ ར་འོག་

གི་ ས་ག མ་ཞེས་པ་ ང་ ེ།  ད ས་དང་ ་མ་དང་དེའི་ ་མ་ག མ་ཡང་ ས་གཅིག་ ་འ ར་ 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ཏེ༑  ེ་འགག་གི་ ས་ ི་བར་ ་མ་ཆོད་པའི་ ིར་རོ།  །དེ་ ར་ན་སོགས་ཁོངས་ ་བ ་བ་ ས་

ཐམས་ཅད་ ང་གཅིག་ ་འ ར་ཏེ་གོང་མས་འ ེས།  དེ་ ར་ ེ་འགག་གི་བར་ ་མ་ཆོད་ན་

བ ལ་པ་དང་པོའི་ ད་ཅིག་མ་ད་ ་ཡོད་པའམ།  ་ ི་ ས་ ི་བར་ ་མ་ཆོད་ན་བ ལ་པ་ཆེན་

པོ་ཡང་ ད་ཅིག་གི་ཚད་ ་འ ར་རོ།  །གལ་ཏེ་ ེ་འགག་གམ་ ་ ིའི་བར་ ་ཆོད་ན་ ེ་བའི་ཆ་

དང་འགག་པའི་ཆ་ཤས་ཅན་ ་འ ར་རོ།  །དེ་ ར་ན།  འདས་པ་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་ བ་པ་

མེད་དོ།  །ལོ་ ་ཞག་སོགས་བ ན་པ་ཡང་།  ། ེ་དང་འགག་པའི་རང་བཞིན་ ིས།  །འ ར་དང་

མི་ ག་རང་བཞིན་མེད།  ། ས་མཐའི་ ད་ཅིག་ ག་པ་མེད།  ། ད་ཅིག་ ་ ིའི་ མ་གཉིས་ལ།  ། 
འགག་དང་མ་ བ་མ་དམིགས་ན།  ། ་མ་ཡང་ ་ ག་པར་འ ར།  །དེ་བཞིན་མ་འོངས་ མས་

ག་པར་འ ར།  དེ་ ར་ཐོག་མའི་ ད་ཅིག་དེ།  །ད་ ར་ཡོད་པའམ་བ ལ་ཆེན་ཡང་།  ། ད་

ཅིག་མ་ཡི་ཚད་ ་འ ར་རོ།  །འགག་པ་མ་ བ་དམིགས་ ག་མེད།  །ཅེས་པ་ནི་བ ས་པའི་

ཚགས་ ་བཅད་པའམ།  ། ་ ི་ ས་པ་ད ས་ཉིད་ ང་།  །ཐ་དད་འ ར་ཞིང་ ས་གཅིག་ན།  ། 
་ ི་གཉིས་ ང་གཅིག་ ་འ ར།  ། ད་ཅིག་ཐོག་མཐའ་ད ས་ཆས་ ོང་།  །ཞེས་པ།  ག མ་པ་

ད་ཅིག་མ་རང་གི་ངོ་བོ་བདེན་པར་མ་ བ་པ་ ད་ཅིག་མ་ཆ་ག མ་ ི་བ ག་པར་ ོན་ཏེ།  

ད་ཅིག་མ་ད ས་མ་དེ་ལ་ ོན་ལོག་དང་ ིན་ལོག་གཉིས་ ི་རེས་མོས་ ་ ་ན་ད ས་མ་དེ་

ཡང་།  ོན་མ་དང་།  ི་མ་གཉིས་དང་།  ད་ ་ག མ་ ་འ ར་རོ།  །དེ་ ་ན་ ོན་མ་འགག་

ནས་མེད།  ི་མ་ ེས་པ་མེད།  ད་ ་བའོ།  །དེ་ ར་ན་ད་ ་བ་ཡང་ཆ་ག མ་ ་འ ར་ཏེ་ཆ་

ཤས་ཅན་ ི་མཐའ་དངོས་མེད་ཡིན་པའོ།  ། ད་ཅིག་མ་ད ས་དེ་ལ་ ་ ི་གཉིས་ ིས་ ས་

གཅིག་ ་ ་ན་ ད་ཅིག་མ་ ་ ི་གཉིས་གཅིག་ ་འ ར་ཏེ་ ་བའི་ ོགས་གཅིག་པའི་ རི་རོ།  ། 
ཞེས་པ།  དེ་ ར་ན་ ད་ཅིག་ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་ད ས་མ་ག མ་ ་འ ར་རོ།  །དེའི་ ིར་ད་ ་

བ་རང་གི་ངོ་བོ་མ་ བ་པའོ།  །འདས་པ་དང་ད་ ་བ་བདེན་པར་ བ་པ་ཡོད་པར་ཁེགས་པས་

མ་འོངས་པ་དང་ད་གཟོད་ ེ་བ་ཡང་ གས་ལ་ཁེགས་སོ།  ། 
དངོས་པོ་མཚན་མ་ཐམས་ཅད་དང་།  །ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་མོ་གཤམ་ །  ། ད་པར་ཡོད་

པ་མ་ཡིན་ཏེ།  །འགའ་ཡང་ བ་པ་མེད་ ིར་རོ།  །ཞེས་པ།  ག མ་པ་དངོས་ཅན་དངོས་མེད་

མཉམ་པར་ཏེ།  དེ་ ར་ ན་ ོབ་ཞེས་ ་བ་ཡང་དག་པར་ན་ ར་ཡོད་མ་ ོང་།  ིས་ནས་ ང་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ཡོད་མི་ ིད་ད་ ་ཡང་ཡོད་པ་ལ་མི་གནས་ཙམ་ན་ག གས་ ་སོགས་ལ་ཡོད་པར་འཛན་པའི་

དངོས་པོ་དང་།  ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་མོ་གཤམ་ ི་ ་ལ་སོགས་མི་ ིད་པར་འཛན་པ་ མས་དང་

ད་པར་ ང་ཟད་ ང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ།  གཉིས་ཀ་མ་ ེས་ཤིང་རང་གི་ངོ་བོ་ བ་པ་ཅིར་

ཡང་མེད་པའི་ ིར་རོ།  །ག ང་རབ་ནས།  ནམ་མཁའ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་དངོས་པོ་མེད་པས།  ནམ་

མཁའ་རིན་པོ་ཆ་ེལ་འགག་པ་མདེ་པའི་ ང་རིན་པོ་ཆེ་ལ་འགག་པ་མེད་པ་ལ་སགོས་ག ངས་སོ།  ། 
དེ་ ར་ན་རི་བོང་གི་ ་དང་གཡག་གི་ ་ཡང་མཉམ་ ེ་དེ་ལ།  ཁ་ཅིག་ན་རེ།  ཡོད་ན་ཡོད་

མཉམ་མེད་ན་མེད་མཉམ།  །དོན་ ེད་ ས་མི་ ས་ལ་སོགས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པར་འདོད་དེ།  

དེས་དཔེ་དོན་རང་ཡང་ ོར་མ་ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ།  གཡག་གི་ ་ཡང་ཡོད་པ་བཞིན།  རི་བོང་གི་ ་

ཡང་ཡོད་པར་བ བས་པས་དངོས་འཛན་ ོག་པ་ལ་ཕན་པ་མེད་ ར་ལ་ ོགས་ ་འ ོ།  དངོས་

པོར་ ་བའི་ བ་མཐའ་འམ་ ་ ེགས་ ག་ ་དང་འ འོ།  །གཡག་ ས་བ བ་ན་ན་བའི་དོན་

ེད་ ས་ཏེ་རི་བོང་གི་ ས་མི་ན་བའི་དོན་ ེད་ ས་ཟེར་ཏེ།  ནད་བཞ་ིབ ་ ་བཞི་གང་ཡང་མི་

ན་བར་མི་ ས་སོ།  །ཁ་ཅིག་དོན་དམ་བོན་ མས་ ི་བོན་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་མཉམ་ཟེར་ཏེ།  

བདེན་པ་གཉིས་ཀས་བོན་ཉིད་ཡིན་ཏེ་ ད་པར་མེད་དོ།  །ཁ་ཅིག་རིག་ཤེས་ལ་མཉམ་ཟེར་ཏེ་

དངོས་པོ་ལ་མི་མཉམ་ན་དེ་ ར་ ོགས་པར་རང་འ ལ་པ་ཡིན།  ཁ་ཅིག་ ོགས་པ་མངོན་ ར་

་ ར་པ་ལ་མཉམ་ཟེར་ཏེ།  དེ་ཙམ་ལ་མཉམ་པ་མེད་ན་འཁོར་བ་ལས་རིང་ ་འ ོགས་པ་ལ་ ་

འ ེལ་གང་གི་མི་ཕན་ཏེ།  ན་ ོབ་དངོས་པོ་བ ང་བ་ལ་ལས་དང་ཉོན་མོངས་གསོག་ཅིང་

འཁོར་བ་ལ་འ མ་པའོ།  །འོ་ན་གང་ལ་མཉམ་ན་བདེན་པ་གཉིས་ཆར་ ་མཉམ།  བོན་ཉིད་

རང་བཞིན་གཤིས་དང་།  རིག་ངོ་དང་།  ོག་པ་མངོན་འ ར་དང་ག མ་ཆར་མཉམ།  ན་

ོབ་ ི་ངང་ངམ་གཤིས་ལ་མཉམ་པའི་རིག་ངོ་ལ་མཉམ་པར་ ོགས་པ་དངོས་འཛན་འདོགས།  

དེ་ཉིད་མངོན་ ་ ར་པའོ།  ། ན་ ོབ་རང་གི་ ས་ཐམས་ཅད་ ་མཉམ་ ས་ནས་སོ་སོ་ ེ་བོ་ལ་

ཡང་མཉམ་པ་ཡོད་པར་འ ར་དེ་གང་ན་ཡོད།  ཁ་ཅིག་དོན་དམ་ལ་ ོས་པ་ཡིན།  ན་ ོབ་ལ་

ཡོད་མེད་ ི་དངོས་པོ་ག་ན་མཉམ་ཟེར་ཏེ།  དོན་དམ་ཡོད་མེད་ལ་སོགས་པ་མཉམ་ ེ་གང་ཟག་

ལམ་པ་ཅི་ལ་ཕན།  དོན་དམ་པ་བ བ་ ་མེད་མཉམ་མི་མཉམ་ལས་འདས་པའོ།  ། ོབ་མའི་མ་

གོ་བ་ལ་ ིས་པ་ལ་ ིས་པས་གཏམ་ ད་དང་འ འོ།  །བོན་ཐམས་ཅད་ ི་ལམ་ ་མ་ ་ ར་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ག ངས་པས་དངོས་ ི་གཡག་ ་དང་ ི་ལམ་ ི་གཡག་ ་གཉིས་ལ་ ད་མེད་ ི་ལམ་ ི་གཡག་

་དང་རི་བོང་གི་ ་ལ་ ད་མེད་དེ་མཉམ་པས་རིག་པ་བ ན་པའོ།  །འོ་ན་དེ་ ར་དངོས་པོ་

ཡོད་མེད་ ་ ང་བས་མི་མཉམ་པ་འ ག་པ་ཟེར་ན།  འ ལ་པའི་ངོ་གང་ལ་དངོས་པོ་ཡོད་མེད་

་ ང་བས་ངོ་བོ་མ་ བ་པ་ལ་ཕན་གནོད་ཅི་ཡང་མེད།  དེ་ ར་མེད་མི་བདེན་པ་ལ་སོགས་

ག ངས་པ་དེ་ ན་ཡང་དངོས་པོར་ཞེན་པ་ ོག་ ིར་ཡིན་ ི་དོན་ཡོད་པ་བཀག་པས།  མེད་པ་

་བ་འདོད་ ་མེད།  ང་ ོང་ལ་སེར་པོར་མ་ བ།  མ་ བ་ ་བ་རང་ཡང་མ་ བ་པའོ།  །   
བཞི་བ་བ བ་ ་ལ་མ ངས་པ་གཉིས་ལས།  དངོས་པོ་ མས་ནི་ ང་ཞིང་ གས།  །མེ་ཡི་

ཚ་ཞིང་བ ེགས་སོགས་བཞིན།  །ཞེས་པ།  དང་པོ་བ བ་ ་ ོན་ཏེ།  ག གས་སོགས་ ི་དངོས་པོ་

ཡང་དག་པར་ཡོད་དེ་མངོན་ ་ ང་ཞིང་ཡོངས་ ་ གས་པའི་ ིར།  དཔེར་མེས་ཚ་ཞིང་བ ེགས་ 
པ་ ས་གཤེར་ཞིང་ ན་པ་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན།  ། ིས་པ་སེམས་ ོངས་ ིག་ ར་དང་།  །མི་གཙང་

གཙང་སོགས་ ང་ གས་མ ངས།  །ཞེས་པ།  གཉིས་པ་མ ངས་པ་ ོན་ཏེ།  དོན་ལ་ཤེད་མ་ ེ་

པའི་ ིས་པ་ཤེས་རབ་ ི་མིག་མེད་པ་སེམས་ ོངས་ཤིང་འ ལ་པ་མེད་པ་ལ་ཡོད་པར་འཛན་པ་

ིག་ འམ་མིག་ཡོར་དང་འ ་ ེ་མངོན་ མ་ ན་པའོ།  །མི་གཙང་བ་ལ་གཙང་པར་ གས་པ་

ི་བའི་འ ་ ར་དང་འ ་ ེ།  གས་པ་ཚད་མར་འདོད་པ་ཡང་བདེན་པ་མེད་དོ།  །དེ་ ར་

ང་ གས་ཡང་མ་ བ་བའོ།  །བོན་ མས་ཅིར་ཡང་མ་ བ་ན།  ། ོགས་ ེད་རིག་པ་ཇི་ ར་

འ བ།  ། ད་ཤིང་མེ་ཡིས་ ེག་ ེད་ཅིང་།  །མེ་དེ་ཉིད་ ང་རང་ཤི་བཞིན།  །ཞེས་པ།  ་བ་

ོགས་ ེད་ ི་རིག་པ་མ་ བ་པ་ ོན་ཏེ།  ན་ ོབ་བཤིག་ཅིང་མ་ བ་པར་ ེད་པ་དེ་ཉིད་དོན་

དམ་ཡིན་ནམ་ ན་ ོབ་ཡིན།  དོན་དམ་ཡིན་ན།  བ བ་ ་ བ་ ེད་ཁས་ལེན་མེད་པ་དང་

འགལ།  ན་ ོབ་ཡིན་ན་ ན་ ོབ་མ་ཡིན་པས་བཤིག་ ེད་ ི་ ང་རིག་མ་ བ་པས་ ན་ ོབ་

མི་ཤིགས་སོ་ཞེ་ན།  མ་ཡིན་ཏེ་འཁོར་འདས་ ི་བོན་ཐམས་ཅད་ཅིར་ཡང་མ་ བ་པ་མེད་པར་

གོང་ ་བ ན་པས་ ིར་ ེ་ ག་ལ་ བ་ཙམ་ན།  ོགས་ ེད་ ི་རིག་པ་ཡང་དག་པར་འ བ་པ་

མེད་དེ་མི་འ བ།  འོན་ ང་ ན་ བོ་བ ེན་པའི་རིག་པས་ ན་ ོབ་འཇིག་ ེ།  དཔེར་ན་ཤིང་

གཉིས་འཐབ་པ་ལས་མེ་འ ང་ནས་མེ་འབར་བ་ཡང་ཤིང་གིས་ ེད་ལ་ཤིང་འཚག་པར་མེས་ ེད་ 
དོ༑  ༑ཤིང་ཟད་པས་མེ་ཡང་ཤི་ ེ་ ་ཟད་ ེན་ཟད་དོ།  ། ན་ ོབ་ ིས་ ན་ ོབ་འཇིག་ ེ།  



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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དངོས་པོ་ཟད་པས་ ོགས་ ེད་ ང་ཟད་པའོ།  །དེ་ ར་དངོས་ ན་ མས་བཀག་ནས།  །དངོས་

མེད་ཡོངས་ ་བ བ་མིན་ཏེ།  ། ང་བའི་དངོས་པོ་མ་ ེད་པ།  ། ོང་ཉིད་ ེད་པ་ག་ལ་འ ར།  ། 
ཞེས་པ། (དོན་དམ་ བ་ ེད་ ་བའ།ི) ག མ་པ་ ན་ ོབ་བཀག་ནས་དོན་དམ་མི་ བ་པར་ ོན་ཏེ།  

གོང་ ་དངོས་པོ་དང་མཚན་མ་ཐམས་ཅད་ བ་པ་མེད་པར་ མས་བཀག་ནས།  དེའི་ ལ་ ་

དངོས་མེད་ཞེས་ ་བའི་དོན་དམ་པར་ཡོངས་ ་བ བ་པ་མ་ཡིན་ཏེ།  དོན་དམ་པ་ལ་བ བ་ ་

ཁས་ལེན་མེད་པའོ།  །དེ་ ར་ མ་གཅོད་དགག་པ་དང་བཅས་པ་ལ་ཡོངས་གཅོད་བ བ་ ་མེད་

པའོ།  །དེ་ཡང་ ན་ ོབ་ ང་བའི་དངོས་པོ་ ལ་ཙམ་ཡང་མ་ ེད་པར་ ོང་པའི་དངོས་པོ་ཡང་

མི་ ེད་དེ་ ང་ ོང་ ོས་འཇོག་ཡིན་པའོ།  །དཔེར་ན་རིང་པོ་དང་ ང་ ར་ ་ འོ།  ། ན་ ོབ་

ི་བདེན་པ་ ལ་ ིས་ཟད་པ་ལ་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ཞེས་ཐ་ ད་ཙམ་མོ།  །འོ་ན་བདེན་པ་

གཉིས་ཀ་ བ་པ་མེད་ན་ཆད་ ་ཡིན་ནོ།  །ཞེ་ན།  མ་ཡིན་ཏེ།  ར་ཡོད་པ་ ིས་མེད་པར་འདོད་

ན་ཆད་ འམ་ཡོད་པ་ཆད་པ་ཡིན་པ་ལ།  བདེན་པ་གཉིས་ཀ་ཡོད་མ་ ོང་པས།  ཆད་ ་མེད་

དོ༑  ༑དཔེར་ན་ ང་པ་གཅིག་ན་མར་ ་འབབ་པའི་འ ོ་ལ་མེད་ན་ ་ཆད་པ་ཡིན་པ་ལ།  ་

འབབ་མ་ ོང་ན་ཆད་ ་མེད་པའི་ཆད་པའི་ཐ་ ད་མེད་པ་བཞིན་ནོ།  །དེ་ ར་ཡེ་ནས་ཡོད་མ་

ོང་བས་ ན་ཆད་ ་མེད་འ ལ་པ་ཆད་ཞེས་གདགས་ ་ ང་ངོ་།  །ཡེ་ནས་མི་འདོད་པ་ཆད་

་ཡིན་ཡེ་ནས་འདོད་པ་ ག་ ་ཡིན།  ད་པར་ ང་ཟད་ ང་མེད་དོ།  །   
  ག མ་པ་ཞོར་འ ང་ ན་ ོབ་ ི་འ ག་ ལ་ལ་གཉིས་ལས།  འདི་ ར་ ང་བའི་དངོས་

པོ་ མས།  ། ་ ེན་ ེན་འ ེལ་ ོབས་ལས་ ང་།  །མ་བ ག་འ ལ་བའི་ ང་བ་ཡིན།  ། ི་ལམ་

་དང་ ང་པོ་བཞིན།  ། ན་པའི་ ང་བ་ཡོངས་དོར་ནས།  །དེ་དག་ ར་འདེབས་ཆད་ ་ཉིད།  ། 
ཅེས་པ།  དང་པོ་ ན་ ོབ་ཙམ་པོ་མི་དགག་པ་ ོན་ཏེ།  ན་ ོབ་ཡང་དག་པར་ བ་པ་མེད་ན་

སོ་སོ་མ་གཉེན་ འི་ ང་བ་ལ་སོགས་དངོས་པོ་འདི་ མས་འ ང་བ་མི་རིགས་སོ་ཞེ་ན།  ་ ེན་

ེན་འ ེལ་འཚགས་པའི་ ས་པ་ལ་འ ང་བ་ཡིན་ཏེ།  ང་ནས་ ་མ ན་འ ང་བའི་ ིད་པ་

ག ངས་སོ།  །ཤེས་རབ་ ི་མ་མེད་པའི་མ་བ གས་པས་མེད་པ་ལ་ཡོད་པར་འཛན་པའི་འ ལ་

བ་ལ་བདེན་པ་ ང་བ་ཡིན་ནོ།  །དཔེར་ན་ ི་ལམ་ལ་ ་དང་ ང་པོ་ ང་བ་དེ་ཉིད་ ི་ ས་ན་

མི་བདེན་སེམས་པ་མེད་ལ་གཉིད་སད་ན་མི་བདེན་པ་ཤེས་པ་ ར་བདེན་པ་མཐོང་ན་མི་བདེན་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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པར་ཤེས་པའོ།  །འོ་ན་མ་རིག་པ་ལ་འ ལ་འཁོར་ ན་པའི་བ ་བ་འདི་དག་ལ་གཉེན་པོ་མི་

དགོས་པར་རང་ཞི་ ་འ ོ་བའི་ ེན་འ ེལ་ ན་ཆད་མེད་པར་ ག་མེད་ ་འ ོ་བའི་ ོན་མེད་

དོ༑  ༑ཞེ་ན།  ་ ེན་ལོག་དང་མ་ལོག་ལ།  ། ན་ ོབ་ཆད་དང་མི་ཆད་འ ར།  །ཞེས་པ་ ེ།  ་

ེན་ཡོད་ན་ ་མ་ལོག་པ་མི་འ ར་ལ།  མེད་ན་ ན་ ོབ་ ་ཡང་འ ང་བར་མི་འ ར་པའོ།  །དེ་

ར་ན་ ན་ ོབ་ ི་ ང་བ་ཙམ་པོ་ཡིན་པའོ།  །འ ལ་པ་ལ་ཡང་མི་ ང་ལ་ ན་ ོབ་ཙམ་པོ་

ཡང་ ང་ཞིང་མི་འདོད་ན་ལས་དགེ་ ིག་དང་འ ས་ ་བདེ་ ག་ལ་སོགས་པ་ཡང་མེད་པར་

འ ར་ཏེ།  ར་པ་འདེབས་པའི་ཆད་ ་བའམ།  ལས་འ ས་ཡང་དག་པར་མ་ བ་ ང་ ན་

ོབ་ཙམ་ ་ ང་བ་ ི་ལམ་ ི་བདེ་ ག་བཞིན་ནོ།  །ཚགས་གཉིས་ ི་ ་ ེན་ ིས་ ་དང་ཡེ་

ཤེས་ ི་ ང་བ་ཐམས་ཅད་འ བ་པའོ།  །འོ་ན་སངས་ ས་འ ས་ ས་ ་འ ར་རོ་ཞེ་ན་མ་ཡིན་

ཏེ༑  ང་ འི་ ིབ་པ་ཡོད་ཚད་ ་ ོང་ ེད་ ི་ཡེ་ཤེས་ཡོད།  ང་ འི་ མ་ ོག་ ན་ཆད་ཙམ་

ན་ ོང་ ེད་ཡེ་ཤེས་ ་ཡང་མིང་གདགས་ ་མེད་དེ་ ོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་བའོ།  །ག གས་ 
སོགས་ངོ་བོ་ མ་ ངས་དང་།  །ཇི་ ེད་ཡོངས་ ་བ ན་པ་ནི།  །དེ་ཡི་འ ལ་བའི་གང་ཟག་ལ།  ། 
རིམ་ ིས་ ང་ ིར་ ོན་པས་ག ངས།  །ཞེས་སོ།  ། 

གཉིས་པ་ ན་ ོབ་བ ན་པའི་དགོས་པ་ ོན་ཏེ།  འཁོར་འདས་ ི་བོན་ཐམས་ཅད་ ན་

ོབ་ཅེས་ ་བ་ཅིར་ཡང་ བ་པ་མེད་ན།  ག གས་དང་ཚར་བ་ལ་སོགས་པའི་འཁོར་འདས་ ི་

བོན་ལ་ངོ་བོ་ མ་ ངས་དང་མཚན་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ཇི་ ེད་ཅིག་ཡོད་པ་སངས་ ས་ ི་བཀའ་

ང་ནས་ཡོངས་ ་བ ན་ནས་འ ག་པ་ཅི་ཞེ་ན།  དེ་དག་ཐམས་ཅད་སེམས་ཅན་ ངས་པའི་

དོན་ཡིན་ཏེ།  དངོས་པོ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པའི་གང་ཟག་གི་ ོ་དང་ ར་ནས་མ ན་པའི་མོས་

པས་ ངས་ནས་ ིས་པ་ ར།  ོབ་པ་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་ཏེ།  ཁད་དང་རིམ་ ིས་ ང་ནས་ངེས་

དོན་ནམ་དོན་དམ་ ོགས་པར་ ་བའི་ ིར་ག ངས་པའོ།  ། ན་ ོབ་དེ་ཁོ་ན་ ར་ཡང་དག་

པར་བདེན་ནས་ག ངས་པ་མ་ཡིན་ནོ།  །བདེན་པ་གཉིས་བ ན་ནས་དབབ་པའམ་ཤེས་པར་ ་

བ་བ ན་པའོ།  །   
དོན་གཉིས་པ་བདེན་པ་གཉིས་ཉམས་ ་ ང་ གས་ལ་ག མ་ལས།  །ཤེས་རབ་ཐབས་

ིས་མ་ཟིན་པ།  །ཐབས་ ང་དེ་བཞིན་དེས་མི་འ བ།  །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ ང་འ ེལ་བ།  



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ཡང་དག་འ བ་པར་ཉམས་ ་ ངས།  །ཞེས་དང་།  དང་པོ་བདེན་གཉིས་ ང་འ ེལ་ ་དགོས་

པ་ ོན་ཏེ།  མདོ་ལེ ་བ ད་པ་ནས་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ ང་ ་འ ེལ་བ་དགོས།  ཤེས་རབ་

ཐབས་ ིས་མ་ཟནི་པ་དང་ཐབས་ཤེས་རབ་ ིས་མ་ཟིན་ན་ཞེས་པ་ལ་སོགས་ག ངས་པས་ན།  ཤེས་ 
རབ་ ང་པ་ ོང་པ་ ོགས་གཅིག་པ་དང་།  ཐབས་ ང་པ་མཚན་མ་ ོགས་གཅིག་པས་སངས་

ས་མི་འ བ་ ེ་མཁའ་ ིང་གི་གཤོག་པ་གཉིས་འཛམས་པས་ནམ་མཁའི་ལམ་ཆོད།  གཅིག་

ཆད་པས་ནམ་མཁའ་མི་ཆོད་པ་བཞིན་ནོ།  །མ་འགག་པའི་ཐབས་དང་རང་བཞིན་མེད་པའི་ཤེས་

རབ་ ང་ ་འ ེལ་ན་ཐར་པའི་ལམ་ཆོད་ཅངི་ ང་ བ་འ ས་ ་འ བ་ ེ་མཁའ་ ིང་གི་གཤོག་ 
པ་གཉིས་འཛམས་པས་ནམ་མཁའི་ལམ་ཆོད་ནས་གར་བ ོད་སར་ ིན་པ་བཞིན་ནོ།  །ཤེས་རབ་

དང་ཐབས་གང་ཞེ་ན།  ཤེས་རབ་ནི་ཤེས་རབ་ ི་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་ཡིན་ལ།  ཐབས་ནི་ཐབས་ ི་

ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་གཞན་ལ་སོགས་པའོ།  ། 
གཉིས་པ་ ན་ ོབ་ཉམས་ ་ ང་ གས་ལ་བཞི་ལས།  ན་ ོབ་ ་འ ས་བདེ་ ག་སོགས།  ། 

རང་བཞིན་མ་ བ་ ན་པ་ ང་།  ། ི་ལམ་ ང་བ་དེ་བཞིན་ནོ།  །དེ་ ིར་དེ་དག་དགག་མི་རིགས།  ། 
ཞེས་པ།  དང་པོ་ ན་ ོབ་ ་ ས་མི་བ ་བར་ ོན་ཏེ།  ན་ ོབ་མཚན་མ་དངོས་པོ་ལས་དགེ་

བ་དང་ ིག་པའི་ ་ལས་འ ས་ ་བདེ་བ་དང་ ག་བ ལ་བ་དང་མི་མ ན་པ་ མ་པ་ ་ཚགས་

ི་འ ས་ ་དེ་བཞིན་ ་ངེས་པར་བ ེད་པས་ ་ལ་ཐེ་ཚམ་མི་ཟ་ཞིང་ངེས་པར་བ ེད་པར་ ེད་

པའོ།  །དེ་ཡང་དོན་དམ་པ་ཡང་དག་པ་ན་ཐམས་ཅད་ལ་རང་བཞིན་མེད་པས་རང་གི་ངོ་བོ་ བ་ 
པ་མེད་དེ་བདེན་པས་ ོང་པའི་ ང་བ་ཙམ་པོ་ཡིན་པའོ།  །མ་ བ་ན་ ང་བ་མི་རིགས་སོ་ཞེ་ན།  

ོང་བའི་ བ་པར་དཔེར་ན་ ི་ལམ་ལ་བདེ་བ་དང་ ག་བ ལ་ལ་སོགས་པའི་ ང་བ་ ་ཚགས་པ་ 
ལས་ ང་ཡང་ བ་པ་ ལ་ ་རབ་ཙམ་ཡང་མེད་དོ།  །དེའི་ ིར་ན་ལས་དང་ལས་ ི་འ ས་ ་

དང་ ོན་ ་སོང་བས་འ ས་ ་ ིར་བ ེད་པ་ལ་སོགས་པ་དགག་པར་མི་ ་ ེ།  དེ་དག་བཀག་

ན་ནི་ ར་པ་འདེབས་པའི་ཆད་པར་ ་བར་འ ར་རོ།  །དེའི་ ིར་ལས་འ ས་ལ་ངེས་པར་ཡིད་

ཆེས་པར་ འོ།  །དགེ་དང་ ིག་པའི་ལས་ མས་ ིས།  །ངན་འ ོ་བདེ་འ ོ་ཐར་པ་ཡི།  །བདེ་ ག་

འ ས་ ་ངེས་པར་བ ེད།  ། ག་ ་ ང་དང་ ོད་པར་ །  །ཞེས་པ།  གཉིས་པ་དགེ་ ིག་ ང་

ང་ ་བ་ ོན་ཏེ།  དགེ་བ ་ལ་སོགས་པ་ མ་པར་དཀར་བའི་ལས་ ི་བདེ་འ ོ་མཐོ་རིས་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ག མ་ཐོབ་ ེ།  བདེ་བ་ ན་ མ་ཚགས་པའི་འ ས་ ་བ ེད་པར་ཐེ་ཚམ་མེད་དེ་ངེས་པར་

འོ།  །མི་དགེ་བ་བ ་ལ་སོགས་པའི་ མ་པར་གནས་པའི་ལས་ ིས་ངན་འ ོ་ངན་སོང་ག མ་

ཐོབ་ ེ།  ག་བ ལ་ མ་པ་ ་ཚགས་ཉམས་ ་ ོང་བའི་འ ས་ ་བ ེད་དེ་ཐེ་ཚམ་མེད་དེ་

ངེས་པར་ འོ།  །དེ་ ར་ན་ལས་གཅིག་ ་ངེས་པར་དཀར་བ་ མས་ནི་འ ས་ ་ཡང་གཅིག་ ་

ངེས་པར་དཀར་བར་འ ར་རོ།  །ལས་གཅིག་ ་ནག་པ་ མས་ནི་ མ་པར་ ིན་པ་ཡང་གཅིག་

་ངེས་པར་ནག་པར་འ ར་རོ།  །ལས་འ ེས་མ་ མས་ནི་འ ས་ ་ཡང་འ ེས་པར་འ ར་རོ།  ། 
ལས་དགེ་ ིག་གི་གོ་དོན་དང་འ ས་ ་བདེ་ ག་གི་བཤད་པར་ཇི་ ར་རོ།  །དེ་ ར་ངེས་པར་

ེས་པས་ཉིན་མཚན་ལ་སོགས་ ས་ ན་ ་ ིག་པའི་ལས་གང་ཡིན་པ་ནི་ ་བའི་ ་བ་ནས་ ག་

བཞིན་ ་ ང་བར་ འོ།  །དགེ་བ་གང་ཡིན་པ་ནི་ ་བའི་ ་བ་ནས་ ན་བཞནི་ ་ ང་བར་ འ།ོ  ། 
དེ་ ར་ ོགས་ཆེན་ཁ་འ མས་ལ་ཐལ་བར་མི་འ ར་ཏེ་ མ་ ིན་ ་བ་ནས་འཛམ་པས་སོ།  ། 

ག མ་པ་ནི།  མས་དང་ ིང་ ེ་ཆེན་པོ་ནི།  ། ན་ ི་གཞི་ ར་བ ོམ་པར་ །  །ཞེས་

པ༑  ༑ མས་པ་དང་ ིང་ ེ་ ོམ་པར་ ོན་ཏེ།  སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་འ ད་པར་

འོ་བསམ་པའི་ མས་པ་ ོམ་པས་སེམས་ཅན་ལ་བ གས་པས་ཐམས་ཅད་ ག་བ ལ་བར་འ ག་ 
པས་ ག་བ ལ་དང་ ལ་བའི་ ིང་ ེ་ ོམས།  དེའི་ ན་ཅི་རིང་ ་དགའ་བའི་དགའ་བ་དང་།  

ོགས་རིས་ ་མི་དམིགས་པའི་བཏང་ ོམས་ཏེ་ཚད་མེད་བཞི་པོ་འདི་ཐེག་ཆེན་ ན་ ི་གཞི་མ་

ཡིན་ཏེ།  མདོ་ལས།  གཞི་ ིང་ ེ་ཆེན་པོ་ལ་ལོངས་ཤིག་ག ངས་པས།  ཤིན་ ་གལ་ཆེ་བས་ ་

བོའི་ ན་བཞིན་མ་ཡེངས་པར་བ ོམ་པར་ འོ།  །དེ་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མ ན་ ོགས་

་ཤེས་པ་དང་།  རང་ལ་ ར་ནས་གཞན་ལ་ཤེས་པ་ ི་དང་མ ན་ནོ།  །དེ་ ར་ ོགས་རིས་མེད་

པའི་ཤེས་པ་རང་བས་གཞན་གཅེས་ ེ་བར་འ ར་རོ།  །འདི་ ར་ ང་བ་ཐམས་ཅད་ནི།  ། ི་

ལམ་ ་མ་ ར་ ོགས་ །  །ཞེས་པ།  བཞི་བ་ ང་བ་ ་མ་ ར་ ་བ་ ོན་ཏེ།  མ་གཉེན་ འི་ ང་

བ་ ལ་ཞིང་ ས་ ི་ ང་བ་ཚགས་ ག་ ལ་དང་བཅས་པ་མི་ནོར་གཏམ་ག མ་ལ་སོགས་འཁོར་ 
འདས་ ི་བོན་ཐམས་ཅད་མེད་བཞིན་ ་ ང་ལ།  ང་བཞིན་ ་མི་བདེན་པ་ ་མའ་ིདཔེ་བ ད་

ར་ ་ ོགས་པར་ ་ ེ་བདེན་པས་ ོང་པའི་ ང་བ་ཙམ་མོ།  ། ་མའི་དཔེ་བ ད་ ི་བཤད་པ་

ིར་འ ེའོ།  །དེ་ ར་ན་ཆགས་ ང་གི་ ོ་ ོག་པར་འ ར་རོ།  ། 



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ག མ་པ་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ཉམས་ ་ ང་ གས་ལ་ག མ་ལས།  དོན་དམ་བསམ་

བ ོད་ ལ་མིན་ ང་།  །བ འ་དང་ཚག་གིས་དེ་མཚན་ ོན།  །མ བ་ ིད་ ་བ་ ་ ་འོ།  །དེ་ལ་

མ་བ ེན་ ོགས་མི་འ ར།  །ཞེས་པ།  དང་པོ་མཚན་ གས་ ོན་ཏེ།  དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་དེ་

ཤེས་བ ོད་ཐམས་ཅད་ ི་ ལ་ ་མ་ ར་བས་བསམ་པའི་ ོ་ ལ་ལས་འདས།  བ ོད་པ་ཚག་གི་

ལ་ལས་འདས་ ང་ ོགས་པར་ ་བའི་ཐབས་ ་འདས་པ་དེ་ཉིད་བ འམ་ཚག་གིས་དེ་ཉིད་

མཚན་ནས་ ོན་ནམ།  ོ་ཚག་དང་འ ེལ་བ་མེད་ན་ ོགས་པ་མི་ ས་སམ་ཞེ་ན་ ས་ཏེ།  

དཔེར་ན་དཔག་ཚད་བཞི་ ི་ན་ཡོད་པའི་ ་བ་དང་མ བ་མོ་ལ་འ ེལ་བ་མེད་ ང་ ིས་ ་ ང་

བས་ ་བ་མ་མཐོང་བ་ལ་མི་ཆེ་བས་མཚན་ནས་བ ན་པས་མཐོང་བ་བཞིན་ནོ།  །བ འ་དང་

ཚག་ལ་བ ེན་ནས་མ་བ ན་ན་ ོགས་པར་མི་འ ར་ཏེ་སངས་ ས་དང་ལམ་ཆད་པར་འ ར་རོ།  ། 
བསམ་མེད་བ ོད་མེད་དཔེ་མེད་པ།  །བ ར་མེད་ ོགས་པའི་ ལ་མིན་ཏེ།  །ཅིར་ཡང་མཐོང་བ་

མེད་པ་ལ།  །དེ་ཉིད་མཐོང་ཞེས་ཐ་ ད་གདགས།  །ཅེས་པ།  གཉིས་པ་ ོགས་ གས་ ོན་ཏེ།  

དོན་དམ་པ་དེ་ནི་བསམ་ ་མེད་དེ་ ོའི་ ལ་མ་ཡིན།  བ ོད་ ་མེད་དེ་ཚག་གི་ ལ་མ་ཡིན།  

དཔེ་མེད་དཔེའི་མཚན་པའི་ ལ་མ་ཡིན།  བ ར་མེད་དེ་དབང་པོའི་ ལ་མ་ཡིན།  བ ག་ ་

མེད་དེ་ཤེས་པའི་ ལ་མ་ཡིན།  དེ་ ར་འདི་ཞེས་ ་བ་ཅི་ ་ ་ཡང་མཐོང་བ་མེད་པ་དེ་ཉིད་

དོན་དམ་མཐོང་ཞེས་ཐ་ ད་གདགས་ཏེ།  གང་ ་ཡང་མ་མཐོང་བ་དེ་ཉིད་མཐོང་བའོ་ཞེས་

པའམ།  དོན་དམ་ཞེས་པ་ཡང་མིང་ཙམ་བ ་ཙམ་ཐ་ ད་ཙམ་མོ།  །གང་ལ་ཞེན་པའི་དངོས་པོ་

འམ།  ། ོ་ལ་ ང་བ་ མ་བཅད་ནས།  །ཅི་ཡང་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ལ།  །དོན་དམ་ ོམ་ཞེས་ཐ་ ད་

གདགས།  །ཞེས་པ།   ག མ་པ་ ོམ་ གས་ ོན་ཏེ།  སེམས་ཅན་ མས་ལ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་

བག་ཆགས་མཚན་མ་བ ས་པས་གང་གི་དངོས་པོ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པའམ་རང་གི་རང་བཞིན་

ི་མཚན་མ་ ་མའི་ ེན་འ ལ་བའི་ ོ་ལ་ཅི་ ང་ཐམས་ཅད་བཅད་ཅིང་གསལ་ཏེ་ཅི་ཡང་མ་

ཡིན་པར་ཡིད་ལ་ཅི་ཡང་མི་ ེད་ ེན་ཅི་ལ་ཡང་མི་འཆའ་པ་ལ་ཉམས་ ་མི་ལེན་པའི་ ལ་ ིས་

ལེན་ཏེ།  བ ོམ་ ་མེད་པའི་ ལ་ ིས་ ོམ་ཞེས་ཐ་ ད་བཏགས་པ་ཙམ་མོ།  ། 
དོན་ག མ་པ་བདེན་པ་གཉིས་ཉམས་ ་ ངས་པའི་འ ས་ ་འདི་སངས་ ས་ ི་ མ་

བཞག་བ ན་པ་ལ་བཞི་ལས།  ། ན་ ོབ་ ི་ལམ་ ་མ་ ར།  །དགེ་བའི་ལས་ མས་ ད་པ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ཡིས།  །བསོད་ནམས་ཚགས་ནི་ ོགས་པ་ལས།  །གཞན་དོན་ ོགས་ ་ མ་གཉིས་འ ང་།  །དོན་

དམ་ནམ་མཁའ་བཞིན་ ་ནི།  །མཚན་མ་མེད་པར་གསལ་ ོགས་པས།  །ཡེ་ཤེས་ཚགས་ནི་ ོགས་

པ་ལས།  །རང་དོན་བོན་ ི་ ་ཐོབ་པ་འོ།  །ཞེས་པ།  དང་པོ་འ ས་ ་ ་ག མ་ ི་ཐོབ་ གས་

ོན་ཏེ།  བ་པ་པོའི་བདེན་པར་ཞེན་པ་མེད་པས་ ན་ ོབ་ནག་པོའི་ ིག་པའི་ལས་ ོད་ ང་

ེ༑  དཀར་པོ་དགེ་བ་ ན་ ོབ་ ི་ལམ་ ་མ་ ་ འི་ ོས་བདེན་པར་ཞེན་པ་མེད་པའི་ ིན་པ་

དང་ ལ་ ིམས་ལ་སོགས་ ེས་ཐོབ་ ི་ ས་ ་དགེ་བའི་ལས་ མས་ ོད་པས།  ས་ ་ཉོན་

མོངས་པའི་ ིབ་པ་ ང་ཞིང་བསོད་ནམས་ ི་ཚགས་ཡོངས་ ་ ོགས་པ་ལས་འ ས་ ་ཡི་ ད་

པར་འ ོ་བ་གཞན་ ི་དོན་ ས་པའི་ལོངས་ ོད་ ོགས་པའི་ ་དང་ ལ་པའི་ ་འ ང་བར་

འ ར་རོ།  །མཉམ་བཞག་གི་ ས་ ་དོན་དམ་པ་ ོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་བ་ནམ་མཁའ་ ་

་མཚན་མ་དང་དངོས་པོ་དབེན་པ་གསལ་བ་ ིབ་གཡོགས་དང་ ལ་བར་ ོགས་པས།  གང་

ཟག་གི་ཤེས་ འི་ ིབ་པ་ ང་ཞིང་ཡེ་ཤེས་ ི་ཚགས་ཡོངས་ ་ ོགས་པས།  འི་ ད་པར་དེ་ ་

ས་འ ས་ ་རང་གི་དོན་ ་ཉེས་ ོན་དང་ ལ་བ་བོན་ ི་ ་ཉིད་ཐོབ་པར་འ ར་རོ།  །སངས་

ས་དངོས་ནི་བོན་ ི་ །  ། ོས་པ་ཉེར་ཞི་ཁོ་ནར་གནས།  །ག གས་ ་ག ལ་ འི་ ང་བ་ཡིན།  ། 
རང་གི་ངོ་བོར་ བ་པ་མེད།  །གལ་ཏེ་གཉིས་འཛན་མཚན་བཅས་ན།  །མ་རིག་ལས་ ང་འ ལ་

པར་འ ར།  །ཞེས་པ།  གཉིས་པ་སངས་ ས་རང་གི་ངོ་བོ་ ོན་ཏེ།  དོན་དམ་པའི་སངས་ ས་ནི་

འ ལ་པ་ཐམས་ཅད་སངས་ཤིང་འ ལ་པ་མེད་པའི་དོན་ ས་ལ།  ཡོད་མེད་ ག་ཆད་ལ་སོགས་

པའི་ ོས་པ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་ཞིང་ཅི་ཡང་ བ་པ་མེད་དེ་བོན་ ི་ ་ཉིད་ཡིན་ཏེ།  ངེས་པར་ 
དོན་ ིས་སངས་ ས་སོ།  །ག གས་ ི་ ་ཞིང་ཁམས་ མ་པར་དག་པ་ལ་གཙ་ལ་འཁོར་ ིས་

བ ོར་བ་དང་ ལ་པའི་ ་ཅི་ཡང་ ང་བ་ནི་ག ལ་ ་ལས་དག་པའི་ ང་བ་ཡིན་ཏེ།  །རང་ ད་

པའི་ག གས་ ་ངོ་བོ་ བ་པ་ནི་ཡེ་མེད་དོ།  །ག གས་ ་ནི་ ང་དོན་ནམ་ ན་ ོབ་ ི་སངས་

ས་ཡིན་ཏེ།  མདོ་ལས།  ག གས་ ་ ན་ ོབ་དངོས་ ་བ ན།  །དམ་པའི་དོན་ ་ ོན་པས་

ོང་།  །ཞེས་པ་དང་།  ། ་མདོག་ ག་མཚན་གདན་ ི་བ ན་པ་ཡང་།  །ངེས་པས་དོན་ ་བ ན་

པ་མ་ཡིན་པས།  །ག ངས་སོ།  ། ོས་ ོན་གལ་ཏེའམ་བ ་ལ་ན་ག གས་ ་གཉིས་ནི་འ ལ་ ེད།  

ག ང་ ང་སེམས་དཔའ་དང་ཁམས་ག མ་ ི་སེམས་ཅན་ག ལ་ ་ ེ།  འ ལ་བར་ ེད་པ་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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དང་འ ལ་བར་ ་བ་གཉིས་ ་འཛན་པའི་ མ་ ོག་དང་བདག་གཞན་གཉིས་ ་འཛན་པའི་

མཚན་མ་ག གས་ ་གཉིས་ལ་ཡོད་ན་ ་མ་རིག་པ་ལས་ ང་བའི་འ ལ་པའི་སེམས་ཅན་ མས་ 
དང་ ད་མེད་པར་འ ར་རོ།  །   

ག མ་པ་འ ོ་བའི་དོན་མཛད་ གས་ལ་ག མ་ལ།  བོན་ ་ ོང་ཉིད་མཁའ་འ ་ལ།  ། 
མ་ ོག་འབད་ ོལ་མི་མངའ་ཡང་།  ། ོན་ཚ་གཞན་དོན་ གས་བ ེད་ཅིང་།  །ཚགས་བསགས་

ོན་ལམ་དག་པ་དང་།  །གང་ཟག་ག ལ་ ར་ ར་བ་ཡི།  །ལས་བསགས་པ་ཡི་ ོབས་གཉིས་

ིས།  །ཞེས་པ།  དང་པོ་འ ོ་དོན་གང་གིས་མཛད་པ་ ོན་ཏེ།  དོན་དམ་པའི་སངས་ ས་བོན་ ི་

་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ ོང་པ་ཉིད་ ི་རང་བཞིན་ནམ་མཁའ་ ་ ་ ེ།  དེ་ལ་འ ོ་བ་སེམས་ཅན་ ི་

དོན་ འོ།  ། མ་པའི་ མ་པར་ ོག་པ་ ལ་ ་རབ་ཙམ་ཡང་མེད་ཅིང་འ ོ་བའི་དོན་ ེད་པའི་

ོལ་ བ་ ང་ ་ལ་ ེ་མོ་བ ར་གཤགས་པའི་ཆ་ཙམ་མི་མངའ།  འོ་ན་ག གས་ ་གཉིས་ ང་

བ་ཅི་ ར་འ ང་ཞེ་ན།  དང་པོ་སེམས་ཅན་ ི་ ས་ ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་ལ་ ང་ བ་མཆོག་

་ གས་བ ེད་དེ།  བདག་སེམས་ཅན་ ི་དོན་ ་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ ི་འ ས་ ་ཐོབ་པར་

འོ་ མ་ ་ གས་བ ེད་ནས།  དགེ་བའི་ ་བ་ བས་པོ་ཆེ་ ད་ཅིང་ཚགས་བསགས་ ིབ་པ་

ངས།  བདག་སེམས་ཅན་ ི་དོན་ ་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག  །སངས་ ས་

ཐོབ་ནས་འ ོ་བ་སེམས་ཅན་ ི་དོན་ཡིད་བཞིན་ནོར་ ་རིན་པོ་ཆེའམ་དཔག་བསམ་ ི་ཤིང་ ་

་ ེད་པར་ ར་ཅིག  ཅེས་ ོན་ལམ་བཏབས་པའི་ ོབས་དང་།  སེམས་ཅན་ལས་ ིས་ལོངས་

འི་ག ལ་ ར་འ ར་བའི་ལས་བཟང་བོ་བསགས་པ་དང་།  ལ་ ་ཡང་དེ་བཞིན་ ་དད་པ་

དང་མོས་པ་ལ་སོགས་པའི་ ོབས་ཡིན་ཏེ།  དེ་ ར་ན་ལས་དང་ གས་ ེའི་ ོབས་གཉིས་འཛམ་

པའོ།  །དག་དང་མ་དག་འཁོར་ མས་ལ།  །ལོངས་ ་ ལ་ ་ ང་བར་འ ར།  ། ོབས་དང་

མཚན་དཔེ་སོགས་ ན་པས།  །མོས་བཞིན་ཤེས་ ་ ོང་སོགས་ ང་།  ། ་ག ང་ གས་ ི་ མ་

ལ་དང་།  །གང་ལ་ཅི་འ ལ་དེ་བཞིན་ །  །མོས་ཤིང་ ེ་ ོད་བཤད་སོགས་ ང་།  །ཡིད་བཞིན་

ནོར་ ་ ་ ་བཞིན།  །ཞེས་པ།  གཉིས་པ་ ལ་ཇི་ ར་མཛད་པ་ ོན་ཏེ།  གོང་ ར་ ོབས་གཉིས་

འཛམ་པས།  དག་པའི་འཁོར་ས་བ འི་འཕགས་པ་ མས་ལ་ལོངས་ ོད་ ོགས་པའི་ འི་ ང་

བ་འ ང་ ེ།  མི་འཇིགས་པའི་ ོབས་ཆེན་པོ་བ ་ག མ་དང་།  མཚན་བཟང་པོ་ མ་ ་ ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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གཉིས་དང་།  དཔེ་ ད་བཟང་པོ་བ ད་ ་དང་།  ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་ ིན་ལས་

དང་།  མ ེན་ ོད་ངོ་མཚར་ཅན་དང་ ན་པའི་ས་དང་པོ་ལ་སོགས་འཕགས་པ་ མས་ ི་མོས་

པ་ཇི་བཞིན་ ་བ ན་ནས་ཤེས་ འི་ ིབ་པ་ ང་ཞིང་ཡེ་ཤེས་ ི་ཚགས་ ོགས་པར་ ེད་དོ།  ། 
དེ་ཡང་ཚག་དང་ཡི་གེ་ནི་ ལ་ ་རབ་ཙམ་ཡང་མེད་དེ་ཏིང་ངེ་འཛན་ ི་ ོ་ནས་བོན་

ོན་ཅིང་ གས་ ེ་ ིན་ བས་ ི་ ོ་ནས་འ ལ་བའོ།  །མ་དག་པའི་འཁོར་ཁམས་ག མ་ ི་

སེམས་ཅན་ལ་ ལ་ འི་ ང་བ་འ ང་ ེ་ འི་ མ་འ ལ་ ིམ་པ་དང་རབ་ ང་ཞི་བ་ ོ་བོ་དང་

འ ོ་བ་རིགས་ ག་གི་ག གས་ལ་སོགས་པར་ ང་བ་དང་།  ག ང་གི་ མ་འ ལ་ ་ལ་ འི་

ད་ ་ ོན་ཅིང་ ་མ་ཡིན་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་དེ་ ར་ ་ ོན་པ་དང་ཐེག་པ་རིམ་པ་ ང་དོན་

ངེས་དོན་ ི་བོན་ ོ་བ ད་ ི་བཞི་ ོང་ ོན་པ་དང་།  གས་ ི་ མ་འ ལ་འ ིན་ལས་བཞི་

དང་ཏིང་ངེ་འཛན་ ི་ ོ་མང་པོ་དང་འོད་ཟེར་ ་ི ོ་བ ་དང་ཐབས་ ་འ ལ་ ་ཚགས་ ོན་ཞིང་། 
འཛམ་ ིང་ ེ་བ་ ག་བ ར་ ལ་ ་ ེ་བ་ ག་བ ་དང་འ ོ་བ་རིགས་ ག་ལ་འ ལ་བ་གཤེན་

ག་ལ་སོགས་པ་གང་ལ་ཅི་འ ལ་ ་ ོན་ཞིང་།  སེམས་ཅན་སོ་སོ་རང་རང་གི་མོས་པ་བཞིན་ ་

ེ་ ོད་ ང་ག མ་ཡ་ ག་པ་ལ་སོགས་པ་བཤད་པར་ ང་ངོ་།  །ད་ ་ག ང་གི་བ ན་པར་ ང་

ཞིང་འཛམ་པ་ མས་ ང་ལས་དང་ གས་ ེ་གཉིས་ ི་ ས་མ ་ཡིན་པའོ།  །དེ་ཡང་སེམས་ཅན་

ི་དགོས་འདོད་རེ་བ་ཡིད་བཞིན་ ོང་བ་ནི་ཡིད་བཞིན་ ི་ནོར་ ་རིན་ཆེན་ ་ ་ལ།  ང་ལ་

རང་བཞིན་མེད་པ་ནི་ ་ནང་གི་ ་བ་ ་ འོ།  །མཚན་དཔེ་ནས་བཤད་དེ་ཡང་བོན་ ི་ ་ཉིད་

ག གས་ ་ཉིད་ ར་ ང་བ་ཡིན་ཏེ།  སངས་ ས་ལ་ ོག་པ་མི་མངའ་ཡང་འ ོ་བའི་དོན་ལ་མ་

འགག་པར་མཛད་པ་ནི་གཏེར་ ་ ས་པའི་ཤོག་ ིལ་ ་ འོ།  །ནམ་མཁའ་ལ་མདའ་འཕངས་པ་

་ ་ཡིན་ཏེ།  དང་པོ་སེམས་ཅན་ ི་ ས་ ་ གས་བ ེད་པ་དང་ ོན་ལམ་ལ་སོགས་པའི་མ འོ།  ། 
དེ་ཡང་མདོ་ལེ ་བ ་ ག་པ་ནས།  བདག་ ང་ ེ་བ་ ངས་མེད་བ ད།  །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་

དང་།  འ་ཞ་གསང་ བ་ ི་གཏམ་ ད་ལ་སོགས་པས་ཤེས་སོ།  །   
དེ་ ར་ཅི་ཡང་མ་ བ་ ི།  །ག ལ་ འི་ ོག་པས་བཞག་ ་ཟད།  །ཅེས་པ།  ག མ་པ་

ཡིན་ ལ་ ང་ ལ་ ོན་ཏེ།  ངེས་པར་ན་སངས་ ས་འདི་ཞེས་ ་བའི་ ་དང་ཡེ་ཤེས་དང་།  

ད ིབས་དང་ཁ་དོག་ལ་སོགས་པ་ཅི་ ་ ་ཡང་ བ་པ་མེད་པ་ལ།  ག གས་ ་ག ལ་ ་ལ་ ང་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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བ་ཙམ་ལ།  འདི་ནི་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་གང་ལ་གང་

འ ལ་ ་ ོན་པ་ལ་སོགས་པ་དང་ ན་པ་ཡིན་ནོ།  །ཞེས་ག ལ་ ་ ོག་པས་ཕར་ཞེན་ནས་

བཞག་ ེ་རང་ ད་ལས་ བ་པར་འདོད་པའོ།  །ཡང་དག་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ མ་པར་ ོག་

པ་མེད་པ་ ང་ ་མ་ནས་ག ངས་དང་འཁོར་ མས་ལ་ག གས་ ་གཉིས་ ིས་ ང་ ལ་ ང་ ་ 
མ་ནས་བཤད་པས་ཤེས་སོ།  །ཤེས་རབ་ ིང་ ེས་འཁོར་འདས་ལ།  །མི་གནས་ ག་དང་ཆད་ ོན་

མེད།  །ཅེས་པ།  བཞི་བ་ཉེས་ ོན་ ིས་མ་གོས་པར་ ོན་ཏེ།  ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་

ས་དེ་ཤེས་རབ་ཆེན་པོ་དང་ ན་པས་འདི་ ར་ ང་བ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པར་མ ེན་ 
པའི་འཁོར་བ་ལ་མི་གནས་ཏེ་ ག་པའི་ ོན་ ིས་མ་གོས།  ིང་ ེ་ཆེན་པོ་དང་ ན་པས་སེམས་

ཅན་ལ་ག གས་ ་གཉིས་ ི་ ང་བ་ཤར་ཞིང་འ ང་ ེ།  གས་ ེ་ ན་མི་ཆད་པས་ ་ངན་

ལས་འདས་པའི་མཐའ་ལ་མི་གནས་ཏེ་ཆད་པའི་ཉེས་པས་མ་གོས།  དེ་ ར་བོན་ ི་ ་ཉིད་

ག གས་ ་གཉིས་ ར་ ང་ལ།  ག གས་ ་གཉིས་ ང་བོན་ ་ཉིད་ཡིན་ཏེ་འ ས་ ་ ་ག མ་

ད ེར་མེད་ཅེས་ འོ།  །   
མ ག་བཟོད་པར་གསོལ་བ་དང་བ ོ་བ་ ོན་ལམ་བ ན་པ་གཉིས་ལས།  ང་དང་ ་

མའི་བཀར་བ ེན་ནས།  །རིག་པས་ མ་ད ད་བདེན་གཉིས་བཀོད།  །ནོངས་མཆིས་མ ེན་ ན་

བཟོད་པར་གསོལ།  །ཞེས་པ།  དང་པོ་བཟོད་པར་གསོལ་བ་ ོན་ཏེ།  སངས་ ས་ ི་ ང་ལ་

གཙར་མདོ་ ོ་གཏེར་ཁམས་བ ད་གཞན་མ་ མས་ལ་ཡང་བ ེན་པའོ།  ། ་མའི་བཀའ་གཙ་

བོར་རི་ ོད་པ་དགོངས་མཛད་ཆེན་པོ་དང་གཞན་མ་ མས་ལ་ཡང་བ ེན་ནོ།  །རང་གིས་ཐོས་

བསམ་ ོམ་ ངས་པའི་རིག་པས་ མ་པར་བ གས་ཤིང་ད ད་ནས།  དོན་དམ་པ་དང་ ན་

ོབ་བདེན་པ་གཉིས་ཅི་ ་བ་བཞིན་གསལ་བར་ ེད་པར་འདོད་པའི་ཡི་གེ་བཀོད་དེ།  དོན་ལོག་

པ་དང་།  ག ང་ ེབ་ཉེས་པ་ལོག་པ་ མས་ ་མ་དང་སངས་ ས་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་དང་།  

གང་ཟག་མ ེན་པ་དང་ ན་པ་ མས་ལ་བཟོད་པར་གསལོ་ལོ།  །ཞེས་ཉེས་པ་བཤགས་པའོ།  ། 
འོན་ ང་གཞན་དག་ ོ་ ར་འདེབས་ཤིང་ཉེས་པ་བ ོད་ན་བདེན་ཚག་ ད་ ་གསོད་པའང་

གཞན་ ིས་བཤགས་ ང་མི་ཉན་པར།  ོས་པའི་གཞན་ལ་འཚག་པ་དང་།  ཞེས་པའི་ཉེས་པ་

ང་བའི་ཉེས་པ་དེས།  །དེ་ཉིད་ལས་འ ང་བར་འ ར་རོ།  །དེ་ ར་བཤགས་པ་དགོས་པ་ལ་
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བཞི་ ེ།  ོམ་པ་པོ་ཚད་དང་མི་ ན་པས་དོན་ལོག་པ་དང་།  ག ང་བ ེབས་མ་ལེགས་པ་ལོག་

པའི་ ོན་ ིས་འ ོ་བ་གཞན་དོན་མི་ ས་ཤིང་རང་ལ་ཉེས་པས་གོས་ན་ཡར་བཤགས་པ་ ལ་བས་ 
རང་ལ་ ིག་ ིབ་ ིས་གོས་པ་མི་འ ར་བ་དང་།  གོས་པ་བསལ་ཏེ་ཉེས་པ་བཤགས་པས་རང་གི་

ོམས་པ་དང་མངོན་པའི་ང་ ལ་ ི་ ི་མས་མི་གོས་པ་དང་ ོན་ ང་གི་ ོམ་པ་པོ་ མས་དང་

ེས་ ་མ ན་པ་དང་།  མ ག་བ ་བར་འོས་པས་བ ས་པས་ ོམ་པ་པོ་གང་ཟག་ ད་པར་ཅན་

་གོ་བའོ།  ། 
དགེ་བས་འ ོ་ མས་ཐར་ ར་ཅིག  །ཅེས་པ།  གཉིས་པ་བ ོ་བ་ ོན་ཏེ།  སེམས་བ ེད་

དག་པས་ ན་ནས་བ ངས་ནས་ ས་ ི་ ོལ་བ་དང་།  དཀའ་བ་ ད་ནས་ག ང་བ ེབས་པ་

དང་།  དེ་ལ་བ ེབས་པའི་འ ི་ ོག་ཉན་བཤད་ལ་སོགས་པའི་དགེ་བའི་ ་བ་ཅི་མཆིས་པ་དེས་

འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་ མས་བདེན་པ་གཉིས་ ི་དོན་ ོགས་ཐར་པ་ཐོབ་པར་འ ར་རོ།  །ཞེས་

པའོ།  །དེ་ ར་བ ོ་བ་ལ་ཡང་དགོས་པ་བཞི་ ེ།  དགེ་བ་དེ་དག་སེམས་ཅན་ ི་དོན་ ་བ ོས་

པས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་དགེ་བར་འ ར་བ་དང་།  བ ོ་བ་ མ་པར་དག་པ་ ས་ཐེབས་པས་མི་

འཛད་ཅིང་ ་ཆེ་བ་དང་།  ོན་ ང་ ོམ་པ་པོ་ མས་དང་ ེས་ ་མ ན་པ་དང་།  མ ག་བ ོ་

བ་འོས་པས་བ ས་པས་ ོམ་པ་པོ་ ད་པར་ཅན་ ་གོ་བའོ།  །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ནི།  དབང་པོ་ཡང་

རབ་ ི་ཐེག་ ང་ཡིན་པས་སོ།  །ད ་མ་ནི་མདོ་ནས་བཤད་དེ།  ོས་པའི་མཐའ་ མས་ཡོངས་ ་

ཞི་བས་ད ་མ་ཞེས་པའི་ཐ་ ད་ཙམ་མོ།  །དེ་ཡང་བདེན་པ་གཉིས་ལ་བ ེན་ནས་བ ན་པས།  

མ་པར་བཞག་པའོ།  ། ན་ ོབ་དང་དོན་དམ་པ་ལ་ ོངས་པའི་ཡིད་ ི་ ན་པ་ལ་ ོན་མེ་

བཏེགས་པ་བཞིན་གསལ་བར་ ེད་པའོ།  །འདི་ལ་ག ང་ཚད་ཚག་བཞི་ཚགས་ ་བཅད་པ་ ག་

འོ།  །ཚག་ ང་ཉིས་བ ་དང་བཞི་བ འོ།  ། 

གང་ཞིག་ སོ་ ལ་མཁའ་ལ་ཤར་བའི་ གས།  ། 
བདེན་གཉིས་ཇི་བཞིན་མ ེན་པའི་ད ིལ་འཁོར་ཅན།  ། 
རི་ ོད་ ་མཚ་ ོ་གསལ་པད་མོའི་ཚགས།  ། 
ཁ་འ ེད་ ན་པ་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་ ིས།  ། 

བདེན་གཉིས་གསལ་བར་ ེད་པའི་འ ེལ་བ་འདིར།  ། 
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གཞོན་ ་ ་མས་གསོལ་བཏབས་ངོར་ ས་པས།  ། 
དོན་ནོར་རིག་འ ལ་ ང་འགལ་ཅི་མཆིས་པ།  ། 
ཡང་དག་དོན་བ ང་ མས་ལ་བཟོད་པར་གསོལ།  ། 
 
ཚགས་བསགས་ཡ་རབས་འགའ་ཡི་ ོད་ ལ་ལས།  ། 
གཞན་ མས་ ན་གསན་ཆེ་ཡང་ ོགས་ ལ་མིན།  ། 
འདི་བཀོད་བདག་ལ་དགེ་བ་ཅི་མཆིས་དེས།  ། 
འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་ཐར་པ་འ ོངས་པར་ཤོག  ། 
 

ད ་མ་བདནེ་གཉསི་ཞསེ་ ་བའ་ིའ ལེ་པ།  གཤེན་ ི་ ང་ ངོ་ཡར་འ གོ་མེ་ ནོ་ཤེས་རབ་འདོ་ཟརེ་ ིས་

དགེ་ ོར་ ་ི ན་མཚམས་ ་བ བེས་པ་ གོས་སོ། ། 
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༄༅།། ཐགེ་པ་ཆེན་པོ་ད ་མ་བདནེ་གཉསི་ ་ི 
འ ེལ་བ་བ གས་ས།ོ། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན། 
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ཟབ་མོ་ ོང་ཉིད་མཁའ་ལ་ མ་རོལ་ཞིང་།  ། 
ཚད་མེད་ གས་ ེའི་ཚ་ཟེར་རབ་ ས་པས།  ། 
ག ལ་ འི་ ོ་ཡི་ ན་ ག་སེལ་མཛད་པ།  ། 
མི་མཆོག་ ་མའི་ཞབས་ལ་ ི་བོས་འ ད།  ། 
 
ཟབ་མོའི་དོན་ ོགས་མེ་ ོན་ཆེན་པོ་ཡིས།  ། 
ཟབ་མོའི་དོན་ མས་བ ས་ཏེ་བཤད་པ་ཡི།  ། 
ཟབ་དོན་ ིང་པོ་བདེན་གཉིས་སེང་གེའི་ད ངས།  ། 
གོ་བ་ ་ ིར་གསལ་ ེད་ ན་འདི་ ར།  ། 
 

དེ་ལ་འཆད་ཉན་ ི་དགེ་བ་ལམ་ ་ ོང་བའི་ ིར་འཆད་ཉན་ ི་གཉེར་བ ོད་པ་དང་།  

བཤད་ ་བོན་ ི་རང་བཞིན་གཏན་ལ་དབབ་པ་དང་།  བཤད་ གས་ག ང་དང་བ ན་ཏེ་ ས་

པར་བཤད་པ་དང་ག མ་ལ།  དང་པོ་གཉིས་ ི་དང་བ ན་ལ།  ག ང་འདི་ལ་ག མ་ ེ།  མཆོད་

པར་བ ོད་ཅིང་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་དང་།  བཤད་པར་ ་བའི་ག ང་དངོས་དང་།  མ ག་ 
བཟོད་པར་གསོལ་ཞིང་བ ོ་བའོ།  །དང་པོ་ལ་གཉིས།  མཆོད་པར་བ ོད་པ་དང་།  བཤད་པར་

དམ་བཅའ་བའོ།  །དང་པོ་ནི།  གང་གི་ གས་བ ེས་ཉེར་བ ང་ནས།  ། ོས་མཐའ་འཇིག་ལ་

ག་འཚལ་ལོ།  །ཞེས་པ་ ལ་དང་ ལ་ ས་ ་མ་དམ་པ་གང་གི་ གས་བ ེ་བ་ཆེན་པོས་ག ལ་

་ཉེ་བར་ གས་ ེས་བ ང་ནས་ ོས་པ་མཐར་འཛན་ ི་ ོ་འཇིག་ཅིང་སེལ་བར་མཛད་པ་ མས་ 
བོན་ཅན།  ོད་ལ་ ས་ངག་ཡིད་ག མ་ ས་པའི་ ོ་ནས་ ག་འཚལ་བ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ།  

ོད་ལ་ ག་འཚལ་བ་དེས།  གནས་ བས་ ་ ི་ནང་གི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་།  མཐར་ ག་ ་

གཉིས་ ང་འ ག་ཐོབ་པ་ལ་སོགས་ ི་ཆེད་ཡིན་པས་སོ།  །ཞེས་བཏང་ ོམས་ཅན་ ི་ཚག་དང་།  

མང་དགོས་ཅན་ལ་རིགས་འ ེའོ།  །གཉིས་པ་ནི།  དངོས་པོར་འཛན་པའི་ནད་སེལ་བའི།  །བདེན་

པ་ མ་གཉིས་འདིར་གསལ་ །  །ཞེས་པ།  ག ང་ ོམ་པ་པོ་བོན་ཅན།  བདེན་པའི་དངོས་པོར་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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འཛན་པའི་ ོ་ཡི་ནད་སེལ་བར་ ེད་པའི།  ན་ ོབ་ ི་བདེན་པ་དང་དོན་དམ་ ི་བདེན་པ་

གཉིས་ བས་འདིར་གསལ་བར་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ།  བ མས་པའི་

དགེ་བ་ ལ་ ིམས་ ་འ ར་བ་ལ་སོགས་ ི་ཆེད་ཡིན་པའི་ ིར་རོ།  ། 
བཤད་པར་ ་བའི་ག ང་དངོས་ལ་ག མ་ ེ།  ཤེས་པར་ ་བ་དང་།  ཉམས་ ་ ང་

གས་དང་།  ཉམས་ ་ ང་བའི་འ ས་ འོ།  །དང་པོ་ལ་བཞི་ ེ།  ད ེ་གཞི་ད ེ་དོན་དང་།  ངོ་

བོ་ངེས་ཚག་དང་།  ད ེ་བ་མཚན་ཉིད་དང་།  བ་ ེད་དོ།  །དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ།  ད ེ་གཞི་

དང་ད ེ་དོན་ནོ།  །དང་པོ་ནི།  ི་ནང་ ོད་བ ད་འཁོར་འདས་ ན།  །འདི་ ར་ ང་བའི་བོན་

མས་ ན།  །ཞེས་པས།  ཤེས་པས་མ་ཟིན་པ་ ིའི་བོན་དང་།  ཤེས་པས་ཟིན་པ་ནང་གི་བོན་

དང་།  ེན་ ི་ ོད་ ི་འཇིག་ ེན་དང་།  བ ེན་པ་ནང་བ ད་ ི་སེམས་ཅན་དང་།  ག གས་

སོགས་འཁོར་བའི་བོན་དང་།  ིན་སོགས་ ང་འདས་ ི་བོན་དང་།  འདི་ ར་ ང་བའི་ག ང་

འཛན་ ི་བོན་ མས་ ན་བོན་ཅན།  ོད་བདེན་པ་གཉིས་ ི་ད ེ་གཞིར་འཇོག་པ་ལ་ ་མཚན་

ཡོད་དེ།  ོད་རང་རང་གི་ ན་ ོབ་དང་།  དོན་དམ་གཉིས་ ི་གཞི་ཡིན་པའི་ ིར་རོ།  །དཔེར་

ན་ མ་པ་བཞིན་ནོ།  །གཉིས་པ་ལ་ག མ་ ེ།  ད ེ་དོན་དངོས་དང་།  དགག་ ་དང་།  འདོད་

པས་བཞག་པའོ།  །དང་པོ་ནི།  བདེན་པ་གཉིས་ ་ མ་པར་གནས།  །ཞེས་པས།  ད ེ་ངོ་ནི།  ན་

ོབ་ ི་བདེན་པ་དང་།  དོན་དམ་ ི་བདེན་པ་གཉིས་ཏེ།  བོན་ཐམས་ཅད་ ན་ ོབ་ ི་བདེན་

པ་དང་།  དོན་དམ་ ི་བདེན་པ་གཉིས་ ་ མ་པར་གནས་པའི།  དེ་བ བ་པ་ནི།  བོན་ཐམས་

ཅད་བོན་ཅན།  ོད་ ན་ ོབ་ ི་བདེན་པ་དང་།  དོན་དམ་ ི་བདེན་པ་གཉིས་ ་ མ་པར་

གནས་ཏེ།  ོད་ ི་གནས་ གས་དེ་ ང་ ོང་གཉིས་མེད་ཡིན་པའི་ ིར།  དཔེར་ན་ ་ ་བཞིན་

ནོ༑  ༑གཉིས་པ་ནི།  ཤིན་ ་གཅིག་མིན་ཐ་དད་མིན།  ། ོག་པས་ ས་མིན།  ཞེས་པ་ནི།  ན་

ོབ་དང་དོན་དམ་ཤིན་ ་གཅིག་ཅེ་ན།  ཤེས་ ་བོན་ཅན།  སོ་སོའི་ ེ་བོ་ མས་ ིས་དོན་དམ་

མངོན་ མ་ ་ ོགས་པར་འ ར་ཏེ།  ན་ ོབ་དང་དོན་དམ་ཤིན་ ་གཅིག་པའི་ ིར།  ཞེས་

དང་།  ཤིན་ ་གཅིག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  སོ་སོའི་ ེ་བོས་དོན་དམ་མངོན་ མ་ ་མ་ ོགས་

པའི་ ིར།  ཡང་ཤེས་ ་བོན་ཅན།  དོན་དམ་ ི་བདེན་པ་ ོགས་པ་ལ་ཐོས་བསམ་ ོམ་ག མ་ ི་

ཤེས་རབ་མི་དགོས་པར་ཐལ།  ཤིན་ ་གཅིག་པའི་ ིར།  གཅིག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  དོན་དམ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ི་བདེན་པ་ ོགས་པ་ལ་ཐོས་བསམ་ ོམ་ག མ་ ི་ཤེས་རབ་དགོས་པའི་ ིར།  ཡང་ཤེས་ ་བོན་

ཅན།  ན་ ོབ་ ི་བདེན་པ་འདི་ལ་གཅིག་དང་ ་མའི་ མ་ད ེ་མེད་པར་ཐལ།  གཅིག་པའི་

ིར།  ཤིན་ ་གཅིག་པ་མ་ཡིན་ཏེ།  ན་ ོབ་ ི་བདེན་པ་འདི་ལ་གཅིག་དང་ ་མའི་ མ་ད ེ་

ཡོད་པའོ།  །ཡང་དོན་དམ་པ་བོན་ཅན།  ོད་མངོན་ མ་ ་ ོགས་ཤིང་གོམས་པ་ ལ་ ་ ིན་

པའི་ ད་ལ་ཉོན་མོངས་ ེ་བར་འ ར་ཏེ།  ོད་ ན་ ོབ་དང་ཤིན་ ་གཅིག་པའི་ ིར་རོ།  ། 
ཡང་དེ་བོན་ཅན།  ོད་ ན་ ོབ་དང་ཤིན་ ་གཅིག་པ་མ་ཡིན་ཏེ།  ོད་མངོན་ མ་ ་ ོགས་

ཤིང་གོམས་པ་ ལ་ ་ ིན་པའི་ ད་ལ་ཉོན་མོངས་མི་ ེ་བའི་ ིར།  ཞེས་རང་ ད་བཞི་དང་

ཐལ་འ ར་བཞིའོ།  ། ན་ ོབ་དང་དོན་དམ་ཤིན་ ་ཐ་དད་དོ་ཞེ་ན།  ཤེས་ ་བོན་ཅན།  དོན་

དམ་མངོན་ མ་ ་ ོགས་པའི་འཕགས་པས་ ན་ ོབ་ ི་ ང་བ་འདི་ལ་བདེན་འཛན་ ི་ ོ་

འདོགས་གཅོད་མི་ ས་པར་ཐལ།  ན་ ོབ་དང་དོན་དམ་ཤིན་ ་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ ིར་རོ།  ། 
ཐ་དད་མ་ཡིན་ཏེ།  དོན་དམ་མངོན་ མ་ ་ ོགས་པའི་འཕགས་པས་ ན་ ོབ་ ི་ ང་བ་འདི་

ལ་བདེན་འཛན་ ི་ ོ་འདོགས་གཅོད་ ས་པའི་ ིར་རོ།  །ཡང་ཤེས་ ་བོན་ཅན།  དོན་དམ་ ི་

བདེན་པ་འདི་ ན་ ོབ་ ི་ ང་བ་འདི་ཡི་བོན་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ།  ཤིན་ ་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་

ཏེ༑  དོན་དམ་ ི་བདེན་པ་འདི་ ན་ ོབ་ ི་ ང་བ་འདིའི་བོན་ཉིད་ཡིན་པའི་ ིར།  ཡང་ཤེས་

་བོན་ཅན།  ོགས་པའི་སངས་ ས་ ི་ གས་ ད་ལ་ཉོན་མོངས་དང་ཡེ་ཤེས་ཅིག་ཆར་ ་ ེ་

བར་ཐལ།  ཤིན་ ་ཐ་དད་ཡིན་ནོ།  །ཤིན་ ་ཐ་དད་མ་ཡིན་ཏེ།  ོགས་པའི་སངས་ ས་ ི་

གས་ ད་ལ་ཉོན་མོངས་དང་ཡེ་ཤེས་ཅིག་ཆར་ ་མི་ ེ་བའི་ ིར་རོ།  །ཡང་ ན་ ོབ་ ི་ ང་

བ་འདི་ ོང་ཉིད་ ་ ོགས་པ་འདི་ཀ་དོན་དམ་བདེན་པ་མ་ཡིན་པར་ ར་ཏེ།  ཤིན་ ་ཐ་དད་

པའི་ ིར་རོ།  །ཤིན་ ་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་ཏེ།  ན་ ོབ་ ི་ ང་བ་འདི་ ོང་ཉིད་ ་ ོགས་པ་

འདི་ཀ་དོན་དམ་ ི་བདེན་པ་ གོས་པ་ཡིན་པའི་ ིར།  ཞེས་རང་ ད་ ི་བཞི་དང་ཐལ་འ ར་

ི་བཞིའོ།  །ཞེས་ ོན་ ི་མཁས་པས་བཞེད་དོ།  ། ན་ ོབ་དང་དོན་དམ་གཉིས།  ས་པ་དང་མི་

ག་པ་ ར།  ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ ོག་པ་ཐ་དད་པ་ཡིན་ཞེ་ན།  ཤེས་ ་བོན་ཅན།  དོན་དམ་ ི་ངོ་བོ་

འདི་ཞེས་ ་ བ་པར་ཐལ།  ན་ ོབ་དང་དོན་དམ་ངོ་བོ་གཅིག་ཡིན་པའི་ ིར།  གས་ཁས་

ང་འདོད་ན།  ཤེས་ ་བོན་ཅན།  བདེན་པའི་དངོས་པོར་ བ་པར་ཐལ།  འདོད་པ་དེའི་ ིར།  



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ོག་པ་ ོག་བཏགས་ཡིན་ལ།  ོག་གེ་བ་ མས་ ི་ གས་ཡིན་ཞིང་།  དོན་དམ་ ོགས་པའི་

དངོས་ ལ་ ་འ ར་རོ།  །གཞན་མི་ ོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ ལ་ ་ ིན་པའི་ ད་ཉོན་མོངས་དང་

བཅས་པར་ཐལ།  ན་ ོབ་དང་དོན་དམ་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ ོག་པ་ཐ་དད་ཡིན་པས་སོ།  །དཔེར་

ན་ མ་པའི་ ས་མི་ ག་བཞིན་ནོ།  ། 
ག མ་པ་འདོད་པ་བཞག་པ་ནི།  ོགས་པ་ཡི།  ཤེས་པ་གཉིས་ ོས་ མ་པར་ད ེ།  །ཞེས་

པ་ནི།  ཤེས་ ་བོན་ཅན།  ོགས་མཁན་ ་ིཤེས་པ་གཉིས་ལ་ ོས་ཏེ་ ན་ ོབ་ ི་བདེན་པ་དང་།  

དོན་དམ་ ི་བདེན་པ་གཉིས་ ་ མ་པར་ད ེ་བ་ལ་ ་མཚན་ཡོད་དེ།  གང་ཟག་གི་ ོག་པ་ལ་

སོགས།  གནས་ གས་མ་ ོགས་པའི་ཤེས་པའི་མཐོང་ ལ་ལ་ ན་ ོབ་ ི་བདེན་པ་དང་།  ཇི་ ་

བ་ ོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་སོགས་གནས་ གས་ ོགས་པའི་ཤེས་པའི་མཐོང་ ལ་ལ་དོན་དམ་ ི་

བདེན་པར་ མ་པར་བཞག་པའི་ ིར་རོ།  །དཔེར་ན་ཐག་པ་ ལ་ ་ ང་བ་ལ།  ལ་ ་མ་ བ་

པ་བཞིན་ནོ།  །གཉིས་པ་ངོ་བོ་ངེས་ཚག་ལ་གཉིས་ཏེ།  ངོ་བོ་དང་ངསེ་ཚག་གོ   །དང་པོ་ལ་བཞི་

ེ༑  མདོར་བ ན་དང་།  ས་བཤད་དང་།  དཔེར་མཚན་པ་དང་།  ེན་གང་གིས་བཞག་

པའོ།  །དང་པོ་ནི།  འ ལ་པ་ཐམས་ཅད་ ན་ ོབ་ལ།  །དེ་ཡི་དབེན་པ་དོན་དམ་ཉིད།  །ཅེས་

པས།  གནས་ གས་ལ་འ ལ་པའི་ཤེས་པ་ལ་ ང་ ལ་ཐམས་ཅད་བོན་ཅན།  ོད་ ན་ ོབ་

ཡིན་ཏེ།  ོད་རིག་པས་བ ག་མི་བཟོད་པའི་བོན་ཡིན་པའི་ ིར།  དཔེར་ན་ ིག་ ་ ར་ ང་བ་

བཞིན་ནོ།  །འ ལ་པ་དེའི་དབེན་པའི་སངས་ ས་ ི་ཡེ་ཤསེ་ལ་འཆར་ ལ་ཐམས་ཅད་བོན་ཅན།  

དོན་དམ་ཡིན་ཏེ།  ཤེས་ འི་གནས་ གས་ཡིན་པའི་ ིར།  བོན་ཉིད་བཞིན་ནོ།  ། 
གཉིས་པ་ ས་བཤད་ནི།  ིས་པ་སོ་སོའི་ ེ་བོ་ལ།  ། ་ཚགས་ ང་ཞིང་བདེན་པར་

ཞེན།  །དམ་པའི་ ེས་ཤེས་ ང་བ་ མས།  ། ་མ་བཞིན་ ་ ན་པར་ ོགས།  །སངས་ ས་དམ་

པའི་མཉམ་བཞག་ལ།  ། ོས་མེད་ཅིར་ཡང་མཐོང་མི་འ ར།  །ཅེས་པ་ནི།  ཤེས་རབ་ ི་ ོབས་

མེད་པས་ན་ ིས་པ།  ཉོན་མོངས་དང་ལས་ངན་ ིས་དབང་མེད་ཐ་དད་ ་ ེ་དགོས་པས་ན་སོ་

སོའི་ ེ་བོ།  ིས་པ་སོ་སོའི་ ེ་བོ་བོན་ཅན།  ོད་ལ་ག ང་འཛན་ ི་ ང་བ་ ་ཚགས་ཐ་དད་ ་

ང་བ་ ེ།  ོད་ག ང་འཛན་ ི་ ང་བ་ ་ཚགས་ཐ་དད་ ་ ང་བར་བདེན་པར་ཞེན་པའི་

ིར།  དེར་ཐལ།  ོད་གནས་ གས་མ་ ོགས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ ིར།  ལམ་མ་ གས་ ི་བ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ལང་བཞིན་ནོ།  །གང་ཟག་དམ་པ་ག ང་ ང་སེམས་དཔའ་ མས་བོན་ཅན།  ོད་ ེས་ཐོབ་ལ་

ང་བ་ ་ཚགས་ མས་ ་མའི་ ་ ང་བཞིན་ ་ ན་པར་ ོགས་ཏེ།  ོད་གནས་ གས་མངོན་

མ་ ་ ོགས་པའི་ལམ་པ་ཡིན་པའི་ ིར།  ་མར་རིག་པའི་མི་བཞིན་ནོ།  །སངས་ ས་ ི་ཡེ་

ཤེས་དང་།  གང་ཟག་དམ་པ་ག ང་ ང་སེམས་དཔའི་མཉམ་བཞག་གི་ཡེ་ཤེས་བོན་ཅན།  ོད་

ག ང་འཛན་ཐ་དད་ ི་ ང་བ་ ་ཚགས་ ི་ ོས་པ་ཅིར་ཡང་མཐོང་བར་མི་འ ར་ཏེ།  ོད་

ག ང་འཛན་ ི་ ོས་པ་མེད་པ་མངོན་ མ་ ་གཟིགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པའི་ ིར།  མིག་དག་

པའི་མིག་ཡོར་བཞིན་ནོ།  །ཤེས་ འི་གནས་ གས་ལ་ག ང་འཛན་ ི་ ོས་པ་མ་ བ་པས་ན་

དོན་དང་མ ན་ནོ།  ། 
ག མ་པ་དཔེས་མཚན་པ་ནི།  མིག་ ོན་ཅན་ལ་མིག་ཡོར་ ང་།  །དག་པ་ཉིད་ལ་གཏན་

མ་ བ།  ། ང་ལ་བདེན་དང་བདེན་མེད་དང་།  ། ང་འཛན་མེད་བཞིན་འདིར་ཤེས་ ིས།  །ཞེས་

པ་ནི།  དཔེར་ན་བད་ཀན་ལ་སོགས་ ི་མིག་ ོན་ཅན་ལ་མིག་ཡོར་ ང་ཡང་།  མིག་དག་པ་ཉིད་

ལ་མིག་ཡོར་གཏན་ནས་མ་ བ་པ་བཞིན་སོ་ ེ་ལ་ག ང་འཛན་ ི་ ོས་པ་ ་ཚགས་ ང་ལ་བདེན་ 
པར་ཞེན་ ང་།  སངས་ ས་དང་དམ་པའི་མཉམ་བཞག་གི་ཡེ་ཤེས་ལ།  ག ང་འཛན་ ི་ ོས་པ་

ཅིར་ཡང་མི་ ང་པ་དང་བདེན་འཛན་མེད་པའོ།  །མིག་ ོན་ཕལ་ཆེར་དག་པས།  མིག་ཡོར་ཕལ་

ཆེར་དག་པ་བཞིན་ནོ།  །དམ་པའི་ ེས་ཐོབ་ ི་ཡེ་ཤེས་ལ་ ང་བ་ མས་ ང་ལ་བདེན་ཞེན་མེད་

པར་ ོགས་པ་ཡང་ཁོང་ ་ ད་པར་ འོ།  །ཤེས་ ་བོན་ཅན།  དཔེ་ཡི་ ོ་ནས་ ོགས་ཚད་བ ན་

པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ།  དཔེ་ལ་བ ེན་ནས་ ོགས་ འི་ ད་པར་ ོགས་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ ིར།  

ཚང་བང་དང་།  ལ་མེ་བཞིན་ནོ།  ། 
བཞི་བ་ ེན་གང་གིས་བཞག་པ་ནི།  ཤེས་རབ་ཅན་ལ་མ་རིག་པའི།  །བདག་གཞན་འཛན་

པའི་ནད་ ོན་ ིས།  །ཅིར་ཡང་ ང་འ ར་ ོན་དེ་དག  །སངས་པས་དེ་ མས་ མ་པར་ཆད།  ། 
ཅེས་པས།  ིས་པ་སོ་སོའི་ ེ་བོ་བོན་ཅན།  ོད་ ི་ངོ་བོར་ག ང་འཛན་ ི་ ོས་པ་ཅིར་ཡང་

ང་བར་འ ར་ཏེ།  ན་ ེས་ ི་མ་རིག་པ་དང་ ན་བ ག་གི་ ོས།  བདག་དང་གཞན་ ་

འཛན་པ་ལ་སོགས་ ིས།  ོད་ ི་ཤེས་རབ་ ི་ ན་ ིབ་པའི་ ིར།  ལིང་ཐོག་བཞིན་ནོ།  །སངས་

ས་འཕགས་པ་བོན་ཅན།  ོད་ ི་ཡེ་ཤེས་ལ་ག ང་འཛན་ ི་ ོས་པ་ མ་པར་ཆད་ཅིང་མེད་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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དེ༑  ོད་ ི་ ད་ལ་མ་རིག་པ་དང་བདག་འཛན་ ི་རིགས་ཐམས་ཅད་སངས་ཤིང་དག་པའི་

ིར།  ིན་མེད་ ི་ཉི་མ་བཞིན་ནོ།  ། 
གཉིས་པ་ངེས་ཚག་ལ་གཉིས་ཏེ།  ན་ ོབ་དང་དོན་དམ་ ི་ངེས་ཚག་གོ  །དང་པོ་ནི།  

ན་ ་བ ག་པས་ ིབ་པར་ ེད།  །མཚན་མའི་དངོས་པོས་བདེན་པ་འོ།  །ཞེས་པ་ནི།  མ་དག་

ན་ ོབ་ ིས་བ ས་པ་ལ་སོགས་ ི་ཆ་ ན་བོན་ཅན།  ོད་ལ་ ན་ ོབ་ ི་བདེན་པ་ཞེས་

བ ོད་དེ།  ོད་མི་བདེན་བ ་བ་དང་།  བདེན་འཛན་ཅན་ལ་བདེན་པར་ ང་བར་གཞི་མ ན་

པ་ཡིན་པའི་ ིར།  ོད་མི་བདེན་ཞིང་བ ་བར་ཐལ།  ོད་གནས་ གས་ལ་ ིབ་པར་ ེད་པ་

ཡིན་པའི་ ིར།  ོད་ ན་ ་བ ག་པའི་ ོ་ལ་ ང་ ལ་ཡིན་པའི་ ིར།  ི་ལམ་ ི་ ང་བ་

བཞིན་ནོ།  ། ན་བ ག་གི་ ོ་ནི།  དེ་མིན་ལ་དེར་འཛན་ ི་ ོའོ།  །གཉིས་པ་དོན་དམ་ ི་ངེས་

ཚག་ནི།  དོན་ཡིན་དམ་པ་ཡིན་པ་འམ།  །དམ་པ་ མས་ ི་ ལ་ཡིན་ལ།  །ག ང་ ང་ ོང་ ་

བདེན་པས་ན།  །དམ་པའི་དོན་ ི་བདེན་པ་འོ།  །ཞེས་པ་ནི།  བོན་ཉིད་དང་ད ིངས་ཉིད་ ི་ཆ་

མས་ལ་དོན་དམ་བདེན་པ་ཞེས་ ་ ེ།  གནས་ གས་ ི་དོན་དང་།  ོགས་ འི་དམ་པ་དང་

འཆར་ ལ་དང་མ ན་པ་གཞི་མ ན་པའོ།  །དེ་ནི་གཞི་མ ན་ ི་ ག་ འོ།  །ཡང་ན་དམ་པ་ནི་

ཡེ་ཤེས་ ལ་ ་ ིན་པ་ཉིད་ལ།  དོན་ནི་ཡེ་ཤེས་ ི་ ོགས་ འི་དོན་ཡིན་ལ།  ོགས་ ལ་ ར་

རིག་པ་ལ་སོགས་ ིས་མི་གནོད་པས་བདེན་པ་ ེ།  གཞི་ཐ་དད་ ི་ ག་ འོ།  །ག ང་ ང་ ོང་

་བདེན་པས་ན།  །དམ་པའི་དོན་ ི་བདེན་པའོ།  །མདོ་ལས་ག ངས་སོ།  ། ོང་ཉིད་ ོས་ ལ་ལ་

འ ར་བ་དང་།  མཚན་མ་མེད་པ་དང་མ་ཤོང་བ་མེད་པ་ ར།  དེ་ལ་རིག་པ་ལ་སོགས་ ིས་མི་

གནོད་པས་དེ་ ད་བ ོད་དོ།  ། 
ག མ་པ་ད ེ་བ་མཚན་ཉིད་ལ་གཉིས་ཏེ།  ད ེ་བ་དང་།  མཚན་ཉིད་དོ།  །དང་པོ་ལ་

གཉིས་ཏེ།  ན་ ོབ་ ི་ད ེ་བ་དང་།  དོན་དམ་ ི་ད ེ་བའོ།  །དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ།  ན་ ོབ་

ི་ད ེ་བ་ ིར་བ ན་པ་དང་།  མ་དག་ ན་ ོབ་ ི་ད ེ་བ་ ེ་ ག་ ་བ ན་པའོ།  །དང་པོ་ལ་

ག མ་ ེ།  ངས་ ི་ད ེ་བ་དང་།  མིང་གི་ད ེ་བ་ ེ་ ག་ ་ ས་པ་དང་།  ེ་ ག་སོ་སོའི་དོན་

བ ན་པའོ།  །དང་པོ་ནི།  ན་ ོབ་བདེན་པ་གཉིས་ ་འདོད།  །ཅེས་པ།  ན་ ོབ་བདེན་པ་ལ་

ད ེ་ན་གཉིས་ཏེ།  །ཞེས་ འོ།  །གཉིས་པ་ནི།  དག་པ་དང་ནི་མ་དག་པའོ།  །ཞེས་པ་གང་ཞེ་ན་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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དག་པ་ ན་ ོབ་དང་།  མ་དག་ ན་ ོབ་གཉིས་སོ།  །ཞེས་ འོ།  །ག མ་པ་ནི།  ་ཚགས་ག ང་

འཛན་འཁོར་བའི་བོན།  ། ང་བཞིན་བདེན་མཐོང་འ ིབ་པར་ ེད།  །ཅེས་པ་ག ང་འཛན་ ི་

ང་བ་ ་ཚགས་འཁོར་བ་པ་ལ་ ང་བའི་བོན་ མས་བོན་ཅན།  ོད་མ་དག་ ན་ ོབ་ཡིན་ཏེ།  

ོད་ ང་བ་ ར་བདེན་པར་ཞེན་པ་དང་།  གནས་ གས་ ོགས་པ་ལ་འ ིབ་པར་ ེད་པའི་ ན་

ོབ་ཡིན་པའི་ ིར།  ང་བ་ ི་ལམ་ ་མ་བཞིན།  །དེར་མཐོང་དོན་ལ་འ ིབ་མི་འ ར།  །ཅེས་

པ་ས་བ འི་ ེས་ཐོབ་ ི་ཡེ་ཤེས་ ི་ལམ་དང་ ་མ་ ར་ ན་པར་འཆར་བའི་ ང་བ་ མས་བོན་

ཅན།  དག་པ་ ན་ ོབ་ཡིན་ཏེ།  གནས་ གས་ ི་དནོ་ ོགས་པ་ལ་མི་ ིབ་པའི་ ན་ ོབ་ཡིན་

པའི་ ིར།  དེར་ཐལ།  ང་བ་བདེན་པས་ ོང་ཞིང་ ན་པར་མཐོང་བའི་ ན་ ོབ་ཡིན་པའི་

ིར།  གཉིས་པ་མ་དག་ ན་ ོབ་ ི་ད ེ་བ་ ེ་ ག་ ་བཤད་པ་ལ་ག མ།  ངས་ ི་ད ེ་བ་

དང་།  མིང་གི་ད ེ་བ་ ེ་ ག་ ་ ས་པ་དང་།  ེ་ ག་སོ་སོའི་དོན་བ ན་པའོ།  །དང་པོ་ནི།  མ་

དག་ ན་ ོབ་ མ་གཉིས་ཏེ།  །ཞེས་པ།  མ་དག་ ན་ ོབ་ལ་ད ེ་ན་གཉིས་ཏེ།  །ཞེས་ འོ།  ། 
གཉིས་པ་ནི།  ལོག་པ་དང་ནི་ཡང་དག་གོ  །ཞེས་པ་གང་ཞེ་ན།  ལོག་པ་ ན་ ོབ་དང་།  ཡང་

དག་ ན་ ོབ་གཉིས་སོ།  །ག མ་པ་ནི།  མིག་ ོན་ཅན་ལ་མིག་ཡོར་སོགས།  །དབང་པོ་ ལ་ལ་

ོན་ ན་པ།  ། ོན་མེད་ལ་ ོས་ལོག་པར་བཞག  །ཅེས་པ།  མིག་ ོན་ཅན་ལ་མིག་ཡོར་ལ་སོགས་

དབང་པོ་ལ་ ོན་ གས་པའི་ ང་བ་དང་།  ིག་ ་ལ་ ར་ ང་བ་ལ་སོགས་ ལ་ལ་ ོན་ གས་

པའི་དབང་གི་ ང་ ལ་ མས་བོན་ཅན།  ོད་དབང་པོ་དང་ ལ་ལ་ ོན་མེད་པའི་གང་ཟག་ལ་

ོས་ཏེ་ལོག་པ་ ན་ ོབ་ ་ མ་པར་བཞག་ ེ།  ོད་དབང་པོ་དང་ ལ་ལ་ ོན་མེད་པའི་གང་

ཟག་གི་ངོར།  ང་བ་ ར་མི་བདེན་པ།  གཞི་མ ན་པ་ཡིན་པའི་ ིར།  མདང་ མ་ ི་ལམ་

བཞིན་ནོ།  ། ལ་དང་དབང་པོ་མ་བ ད་པས།  །འཇིག་ ེན་པ་ཡིས་གང་བ ང་བ།  །དེ་ནི་ཡང་

དག་ ན་ ོབ་ཡིན།  །ཞེས་པ།  ལ་དང་དབང་པོ་ ོན་ ིས་མ་བ ད་པའི་འཇིག་ ེན་པས།  ས་

གཤེར་ཞིང་ ན་པ་ལ་ ར་བ ང་བ་དང་།  ཚ་ཞིང་ ེག་པ་ལ་མེར་བ ང་བ་དང་།  གངས་རི་

དཀར་པོར་བ ང་བ་ མས་བོན་ཅན།  ོད་འཇིག་ ེན་པ་མ་འ ལ་པ་ལ་ ོས་ཏེ་ཡང་དག་ ན་

ོབ་ཡིན་ཏེ།  ོད་ ན་ ོབ་དང་འཇིག་ ེན་པ་མ་འ ལ་པ་ལ་ ང་བ་ ར་བདེན་པའི་ ིར།  

ཞིང་དང་ ་ ད་བཞིན་ནོ།  ། 



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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གཉིས་པ་དོན་དམ་ ི་ད ེ་བ་ལ་གཉིས་ཏེ།  དོན་དམ་ལ་ད ེ་བ་མེད་པ་དང་།  མ་

ངས་ ང་དོན་ ་བ ན་པའོ།  །དང་པོ་ནི།  དོན་དམ་ ོས་པ་ མས་དང་ ལ།  །ཅིར་ཡང་ བ་

པ་མེད་པ་ལ།  ། ངས་དང་ད ེ་བ་ མ་པར་ཆད།  །ཅེས་པ།  དོན་དམ་བོན་ཅན།  ོད་ལ་དོན་

ལ་ད ེ་བ་མེད་དེ།  ོད་གཅིག་དང་གཉིས་ལ་སོགས་ ་མ་ བ་པའི་ ིར་ཏེ།  ོད་གཅིག་དང་

གཉིས་ལ་སོགས་ ི་ ོས་པ་ མས་དང་ ལ་བ་ཡིན་པའི་ ིར།  རི་བོང་གི་ ་བཞིན་ནོ།  །གཉིས་

པ་ མ་ ངས་ ང་དོན་ ་བ ན་པ་ནི།  ངས་དང་མ ན་པའི་དཔེ་དག་དང་།  །མཚན་པའི་

ཚག་གིས་ག ལ་ ་ཡི།  །བསམ་པ་དང་ ར་ ོན་པས་ག ངས།  ཞེས་པ།  ཤེས་ ་བོན་ཅན།  ཟབ་

མོ་གཏམ་ ི་དོན་དམ་དང་།  འཇིག་ ེན་ གས་ ེའི་དོན་དམ་དང་།  ོང་ཉིད་བཅོ་བ ད་

དང་།  ག ང་ ང་ད ིངས་ད ་ལ་སོགས་དོན་དམ་ ི་ ངས་དང་།  དཔེ་ཐམས་ཅད་ནམ་

མཁའ་ལ་བ ་ཞེས་དོན་དམ་ ི་དཔེ་དང་།  ནམ་མཁའི་ངང་ ལ་ཅན་ཞེས་ ་བར་སེམས་ཅན་

མས་ལ་བོན་ ོན་ཅེས་སོགས།  དོན་དམ་མཚན་པའི་ཚག་ མས་ ོན་པས་ག ངས་པ་ལ་དགོས་ 
པ་ཡོད་དེ།  ག ལ་ འི་བསམ་པ་དང་ ར་ནས་ ང་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ ིར།  ཚད་པ་ཅན་ལ་

ག་ ར་གཏང་བ་བཞིན་ནོ།  །གང་ལ་གང་འ ལ་ ་ ོན་དགོས་པའོ།  ། ན་ ོབ་ ་མས་ ིད་

ནས་ངེས་པའི་དོན་བ ན་པ་ཞེས་ག ངས་སོ།  ། 
གཉིས་པ་མཚན་ཉིད་ལ་གཉིས་ཏེ།  ན་ ོབ་ ི་མཚན་ཉིད་དང་།  དོན་དམ་ ི་མཚན་

ཉིད་དོ།  །དང་པོ་ནི།  ། ན་ ོབ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད་ནི།  །ཡོད་པ་མ་ཡིན་དོན་ ང་བའོ།  ། 
ཞེས་པ།  ཐ་ ད་ ་ ན་ ོབ་ ི་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད་གང་ཞེ་ན།  ཡང་དག་པར་ཡོད་པ་མ་

ཡནི་པའམ་བདེན་པར་ བ་པ་མ་ཡིན་པར་ ན་པའམ་འ ལ་པའི་དོན་ ་ ང་བ་དེ།  ན་ ོབ་

ི་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད་དོ།  །ཞེས་ག ངས་སོ།  །ཡང་ན་བདེན་པར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཞིང་

བདེན་པའི་དོན་ ར་ ང་བ་དེ།  ན་ ོབ་ ི་མཚན་ཉིད་དོ་ཞེས་ འོ།  །གཉིས་པ་དོན་དམ་ ི་

མཚན་ཉིད་ནི།  དོན་དམ་མཚན་ཉིད་ མ་པར་ཆད།  །འོན་ ང་ ོས་པ་ མས་དང་ ལ།  །ཞེས་

པ༑  དོན་དམ་ལ་མཚན་ཉིད་མེད་དེ་ མ་པར་ཆད།  དོན་དམ་དེ་མཚན་མཚན་དེ་ལ་སོགས་ ི་

ོས་པ་དང་ ལ་བའི་ ིར་རོ།  །འོན་ ང་ཐ་ ད་དང་མ་ ལ་བའི་ངོར།  ོས་པ་ མས་དང་

ལ་བ་དེ།  དོན་དམ་ ི་མཚན་ཉིད་ ་བཞག་གོ  །ཞེས་ འོ།  ། 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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བཞི་བ་ བ་ ེད་ལ་ག མ་ ེ།  ན་ ོབ་ ི་ བ་ ེད་དང་།  དོན་དམ་ ི་ བ་ ེད་དང་།  

ཞར་ ང་ ན་ ོབ་ ི་འ ག་ ལ་ལོ།  །དང་པོ་ལ་བཞི་ ེ།  དངོས་པོ་ ོབས་ གས་ ི་རིགས་པས་

བ བ་ ་མེད་པ་དང་།  བ་ ེད་ ི་རིགས་པ་དངོས་བ ང་བ་དང་།  གཞན་ ི་འདོད་པ་དགག་

པ་དང་།  ང་གིས་ བ་པའོ།  །དང་པོ་ནི།  འཁོར་བ་ ན་ ོབ་བདེན་པ་ལ།  །ཡང་དག་རིགས་

པས་འ བ་མི་འ ར།  ། ན་ ོབ་ ན་པར་ ང་ ིར་རོ།  ། བ་ན་མི་གནོད་ ང་འདས་འ ར།  ། 
མ་བ ག་ཉམས་དགའི་ ར་ ང་ལ།  །བ ག་ན་རིགས་པས་ ངས་མི་བཟོད།  །ཅེས་པ།  འཁོར་

བ་ ན་ ོབ་ ི་ ང་བ་བོན་ཅན།  དོ་བདེན་པར་ བ་པར་བ བ་པ་ལ།  ཡང་དག་པའི་རིགས་

པ་མེད་དེ།  ོད་བདེན་པར་ཡང་དག་པའི་རིགས་པས་མི་འ བ་པའི་ ིར།  གས་མ་ བ་ན།  

ཤེས་ ་བོན་ཅན།  འཁོར་བ་ ན་ ོབ་ ི་ ང་བ་བདེན་པར་ བ་པ་ལ་ཡང་དག་པའི་རིགས་

པས་མི་གནོད་པར་ཐལ།  འཁོར་བ་ ན་ ོབ་ ི་ ང་བ་བདེན་པར་ཡང་དག་པའི་རིགས་པས་

བ་པའི་ ིར།  འདོད་ན་ཤེས་ ་བོན་ཅན།  འཁོར་བའི་སོ་ ེས་གནས་ གས་མངོན་ མ་ ་

མཐོང་བར་ཐལ།  འདོད་པ་དེའི་ ིར།  འདོད་ན་ཤེས་ ་བོན་ཅན།  སོ་སོའི་ ེ་བོ་ མས་འཁོར་

བ་ལས་ཐར་ཞིང་ ང་འདས་ ི་ས་ནོན་པའི་འཕགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ།  འདོད་པ་དེའི་ ིར།  དེ་

ནས་འཁོར་བ་ ན་ ོབ་ ི་ ང་བ་འདི།  རིགས་པས་མ་བ ག་ན་ཉམས་དགའ་བ་དང་ཕན་ ེད་

དང་གནོད་ ེད་ ར་ ང་ལ།  རིག་པས་བ ག་ན་རིགས་པའི་ ངས་དང་ ས་པ་མི་བཟོད་པ་

ཁོང་ ་ ད་པར་ འོ།  །གཉིས་པ་ བ་ ེད་ ི་རིགས་པ་དངོས་བ ང་བ་ནི།  ན་ ོབ་ ིས་པའི་

ཤེས་ངོ་ལ།  ། ོས་ཏེ་ མ་པར་བཞག་པས་ན།  །གང་ལ་བདེན་ ན་ བ་ཚད་ལ།  ། བ་ ེད་རིག་

པའི་ཐ་ ད་གདགས།  །ཞེས་པ།  ན་ ོབ་ ི་ བ་ ེད་ལ་སོགས་ ་ཐ་ ད་གདགས་ཏེ།  འདི་

ར་གཤེར་ཞིང་བ ན་པ་ལ་ ར་ ང་བ་བོན་ཅན།  ོད་ལ་ཡང་དག་ ན་ ོབ་ཅེས་ཐ་ ད་

གདགས་ཏེ།  ོད་ ན་ ོབ་དང་འཇིག་ ེན་ཐ་ ད་པའི་ ོ་མ་འ ལ་བའི་ཤེས་ངོར་བདེན་པར་

བ་པ་གཞི་མ ན་པ་ཡིན་པའི་ ིར།  ིག་ ་ལ་ ར་ ང་བོན་ཅན།  ོད་ལ་ལོག་པ་ ན་ ོབ་

ི་ཐ་ ད་གདགས་ཏེ།  ོད་ ན་ ོབ་དང་འཇིག་ ེན་ཐ་ ད་པའི་ ོ་མ་འ ལ་བའི་ཤེས་ངོར་

ན་པར་ ང་བ་གཞི་མ ན་པ་ཡིན་པའི་ ིར།  ཞེས་ འོ།  །ག མ་པ་ནི།  དོན་ ེད་ ས་དང་མི་

ས་སོགས།  ། ན་ ོབ་ད ེ་བའི་ ད་པར་འདོད།  ། ེ་བ་མེད་དང་ ་མར་མ ངས།  བ ག་ན་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ད་པར་ཡོད་མ་ཡིན།  །ཞེས་པ།  ཁ་ཅིག་ན་རེ།  དོན་ ེད་ ས་པ་དང་།  ་ ེན་ལས་ ེས་པ་

དང་།  མ ན་པར་ ང་བ་དང་།  བ ག་ན་དབེན་པ་དང་མཚན་ཉིད་བཞི་དང་ ན་པ་ནི་ཡང་

དག་ ན་ ོབ་ཡིན་ལ།  དོན་ ེད་མི་ ས་པ་ལ་སོགས་གོང་གི་མཚན་ཉིད་བཞི་དང་མི་ ན་པ་ནི་

ལོག་པ་ ན་ ོབ་ཡིན་ཞེས་ད ེ་བའི་ ད་པར་དེ་ ར་འདོད་པ་ལ།  ཤེས་ ་བོན་ཅན།  གཤེར་

ཞིང་བ ན་པ་ལ་ ར་ ང་བ་དང་།  ིག་ ་ ར་ ང་བ་གཉིས་ལ།  ཡང་དག་ ན་ ོབ་དང་

ལོག་པ་ ན་ ོབ་ཡིན་མིན་ ི་ད ེ་བ་དང་ མ་བཞག་མི་འཐད་པར་ཐལ།  དེ་གཉིས་ལ་རིགས་

པས་བ ག་ན་དོན་ ེད་ ས་མི་ ས་ལ་སོགས་ ི་ ད་པར་མེད་པའི་ ིར།  བ་པ་བ ིག་དེར་

ཐལ།  དོན་དམ་པར་ ེ་བ་མེད་པ་དང་ཐ་ ད་ ་ ་མར་མ ངས་པའི་ ིར།  ཞེས་གཞན་ལ་

རིགས་འ ེའོ།  །བཞི་བ་ནི།  འཁོར་བའི་བོན་ མས་ ན་ ོབ་དང་།  ། ་མ་ ་ ར་ ོན་པས་

ག ངས།  །ཞེས་པ།  འཁོར་བའི་བོན་ མས་ ན་ ོབ་ཡིན་པར་ ོན་པས་ག ངས་ཏེ།  ག གས་

ི་བོན་ལ་ ོད་པ་ནི།  འཁོར་བར་གནས་ཏེ་ ན་ ོབ་ ི་བདེན་པའོ།  །ཞེས་སོགས་སོ་སོའི་ཁམས་

ལས་ག ངས་སོ།  ། ་མ་ ་ ར་ ོན་པས་ག ངས་ཏེ།  འདི་ ར་ ང་བའི་བོན་ མས་ཐམས་

ཅད་ ན་ ོབ་ ་ ིན་དང་ན་ ན་གཞའ་ཚན་ ་ འོ།  །ཞེས་མདོ་ལས་ག ངས་སོ།  ། 
གཉིས་པ་དོན་དམ་ ི་ བ་ ེད་ལ་ག མ་ ེ།  དོན་དམ་ལ་བ བ་ ་ བ་ ེད་མེད་པ་

དང་།  ང་དོན་ ་ བ་ ེད་གང་ལ་ ་བ་དང་།  ན་ ོབ་བཀག་ནས་དོན་དམ་མི་བ བ་

པའོ།  །དང་པོ་ནི།  དོན་དམ་ བ་ ེད་ མ་པར་ཆད།  །དེ་ལ་ བ་ ེད་ཇི་ ར་ཡོད།  །ཅེས་པ་ནི།  

མ་པར་ཆད་ནི་མེད་པ་འོ།  །ཅི་ ར་ཡོད་ ང་མེད་ཅེས་པའི་མཐའ་ཚག་གོ  །དཔེར་ན་འདི་

ར་དོན་དམ་བོན་ཅན།  ོད་ལ་ བ་ ེད་མེད་དེ།  ོད་འདི་ཞེས་ ་བ བ་ ་མ་ཡིན་པའི་ ིར།  

ཞེས་སོ།  །གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ཏེ།  མདོར་བ ན་དང་།  ས་བཤད་དོ།  །དང་པོ་ནི།  ན་ ོབ་

བ ག་པས་མ་ ེད་པ།  །དེ་ཡི་ བ་ ེད་ཐ་ ད་གདགས།  །ཞེས་པ།  ན་ ོབ་རིགས་པས་བ ག་

ན་འདི་ཞེས་མ་ བ་པའམ་མ་ ེད་པ་དེ།  དོན་དམ་མམ་ ོང་ཉིད་ ི་ བ་ ེད་ ་ཐ་ ད་གདགས་ 
ཞེས་ ་ ེ།  ན་ ོབ་རིགས་པས་བ གས་ན་འདི་ཞེས་མ་ བ་པ་བོན་ཅན།  ོད་ལ་དོན་དམ་ ི་

བ་ ེད་ ་ཐ་ ད་གདགས་པ་ལ་ ་མཚན་ཡོད་དེ།  ོད་དོན་དམ་ ོགས་འདོད་ ི་ངོར་དོན་

དམ་ ོགས་པའི་ བ་ ེད་ ་ ང་བའི་ ིར།  ཞེས་ འོ།  ། 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
   

 - 320 -

གཉིས་པ་ལ་ ་ ེ།  ེ་བ་བདེན་པར་མ་ བ་པར་བ བ་པ་དང་།  དངོས་པོར་བདེན་པར་

མ་ བ་པ་བ བ་པ་དང་།  དངོས་ཅན་དང་དངོས་མེད་མཉམ་པར་བ བ་པ་དང་།  བ བ་ ་

དང་མ ངས་པར་བ བ་པ་དང་།  ོགས་ ེད་ ི་རིག་པ་མ་ བ་པར་བ བ་པའོ།  །དང་པོ་ལ་

གཉིས།  ང་གིས་བ བ་པ་དང་།  རིགས་པས་བ བ་པའོ།  །དང་པོ་ནི།  བོན་ མས་ ེ་བ་མེད་

པར་ནི།  །ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་ ོན་པས་ག ངས།  །ཞེས་པ།  བོན་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་

ེ་བ་མེད་པར་ ོན་པས་ག ངས་ཏེ།  མདོ་ལས།  ེས་ཙམ་ཉིད་ན་ ེ་བ་མེད་ཅེས་དང་།  འ མ་

ལས།  བོན་ཐམས་ཅད་ ེ་བ་མེད་པར་གདོད་ནས་དག་པས།  ཡོངས་ ་ ིད་པའི་ཁམས་ ེ་བ་

མེད་པར་གདོད་ནས་དག་པའོ།  །ཞེས་ག ངས་སོ།  །འ ས་ ་ མས་བོན་ཅན།  ོད་དོན་དམ་

པར་ ེ་བ་མེད་དེ།  ོད་ཡོད་པ་ ེ་བ་ཡང་མིན།  ོད་མེད་པ་ ེ་བ་ཡང་མིན།  ོད་ཡོད་མེད་

གཉིས་ཀ་ ེ་བ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ ིར།  གས་དང་པོ་མ་ བ་ན་འ ས་ ་བོན་ཅན།  ོད་ཡོད་

པ་ ེ་བ་ཡང་མིན་པར་ཐལ།  ོད་ཡོད་པ་ ེ་མི་དགོས་པའི་ ིར།  མ་པ་ བ་ཟིན་པ་བཞིན་

ནོ༑  ༑མེད་པ་ ེ་ཞེ་ན།  འ ས་ ་བོན་ཅན།  ོད་མེད་པ་མི་ ེ་བར་ཐལ།  ོད་མེད་པ་ ེན་ལ་

མི་ ོས་པའི་ ིར།  རི་བོང་གི་ ་བཞིན་ནོ།  །ཡོད་མེད་གཉིས་ཀ་ ེའོ་ཞེ་ན།  འ ས་ ་བོན་ཅན།  

ོད་ཡོད་མེད་གཉིས་ཀ་མི་ ེ་བར་ཐལ།  ོད་ཡོད་པ་ཡང་མི་ ེ་མེད་པ་ཡང་མི་ ེ་བའི་ ིར།  

ཞེས་ འོ།  ། 
གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ཏེ།  ་ཡོད་པ་ལས་ ེ་བ་དགག་པ་དང་།  ་མེད་པ་ལས་ ེ་བ་དགག་

པའོ།  །དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ།  རང་བཞིན་ལས་ ེ་བ་དགག་པ་དང་།  ག་མི་ ག་ལས་ ེ་བ་

དགག་པའོ།  །དང་པོ་ལ་ག མ་ ེ།  རང་ལས་ ེ་བ་དགག་པ་དང་།  གཞན་ལས་ ེ་བ་དགག་པ་

དང་།  རང་གཞན་ཚགས་པ་ལས་ ེ་བ་དགག་པའོ།  །དང་པོ་ནི།  གང་ཞིག་བདག་ལས་མི་ ེ་

ེ༑  ༑རང་གི་བདག་ཉིད་ བ་ ིར་རོ།  །ཡོད་པ་ ེ་བ་དོན་མེད་དང་།  ། ངས་མེད་ ེ་བས་ ག་

མེད་འ ར།  །ཅེས་པ།  ག གས་སོགས་རང་རང་ལས་ ེའོ་ཞེ་ན།  གང་ཞིག་ག གས་སོགས་བོན་

ཅན།  ོད་ ོད་རང་ལས་ ེ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ཏེ།  ོད་ ོད་ལས་ ེ་མི་དགོས་པའི་ ིར་ཏེ།  

དོ་ བ་ཟིན་པའི་ ིར།  ོད་ ོད་ལས་ ེ་བ་ཉམས་ཞེས་ འོ།  །གཞན་ཡང་ ོད་ ོད་ལས་ ེ་བ་

དོན་མེད་ ་ཐལ།  ོད་ཡོད་པ་ ེ་མི་དགོས་པའི་ ིར།  མ་ བ་ན།  ོད་ ོད་ལས་ ེ་བ་ ད་དེ།  



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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གཞན་ཡང་ ོད་ལས་ ོད་ ང་མེད་ ་ ེ་བར་ཐལ།  ོད་ ོད་ལས་ ེ་བའི་ ིར།  འདོད་ན་ ོད་

ེ་བ་ལ་ ག་མེད་ ་འ ར་རོ།  །གཉིས་པ་ནི།  གཞན་ལས་ ེ་ན་ མ་ ་ལས།  ། མ་པ་ ེ་འ ར་

གཞན་ཡིན་ ིར།  །དེ་ ་དེ་ལས་ ེ་འདོད་ན།  །དེ་ཡི་ ད་པར་གང་ཡིན་བ ོད།  །དེ་ཉིད་མངོན་

་ ང་ཞེ་ན།  །དེ་དག་བདེན་པར་གང་གིས་ངེས།  །ཞེས་པ།  ག གས་སོགས་ ་གཞན་ལས་ ེའོ་

ཞེ་ན།  འོ་ན་ མ་ ་ལས་ མ་པ་ ེ་བར་འ ར་བ་དང་མ ངས་པ་ ེ།  མ་ ་དེ་ མ་པ་ལས་

གཞན་ཡིན་པས་སོ།  །ཁོ་ན་རེ།  མ་ ་ལས་ མ་པ་མི་ ེ་ཡང་།  རང་ ་འཇིམ་པ་ལས་ ེ་བ་

བཞིན་ནོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་ མ་ ་ལས་ མ་པ་མི་ ེ་བ་དང་།  འཇིམ་པ་ལས་ མ་པ་ ེ་བའི་ ད་

པར་གང་ཡིན།  དེའི་ ་མཚན་ ོད་ཅིག་ འོ།  །ཁོ་ན་རེ།  དེ་ཉིད་འཇིག་ ེན་པ་ལ་མངོན་ མ་

་ ང་ངོ་ཞེ་ན།  དེ་དག་ལ་མངོན་ མ་ ་ ང་བ་བདེན་པར་གང་གིས་ངེས་ཏེ་ངེས་པ་མེད་དེ།  

འཇིག་ ེན་པ་ནི་འ ལ་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་སོ།  །དཔེར་ན་མི་གཙང་བ་ལ་གཙང་བར་

འཛན་པའ་ིའ ་ ར་བཞིན་ནོ།  ། 
ག མ་པ་རང་གཞན་འཚགས་པ་ལས་ ེ་བ་དགག་པ་ནི།  དེ་ ིར་གཉིས་ཀ་དག་ལས་ ང་།  ། 

ེ་བ་གང་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན།  །ཞེས་པ།  ག གས་སོགས་བོན་ཅན།  ོད་རང་གཞན་གཉིས་ཀ་

ལས་ ེ་བ་མ་ཡིན་ཏེ།  ོད་རང་ལས་ ང་མི་ ེ།  གཞན་ལས་ ང་མི་ ེ་བའི་ ིར་རོ།  །གཉིས་པ་

ག་མི་ ག་ལས་ ེ་བ་དགག་པ་ནི།  ག་ལས་ ེ་བ་རིགས་མིན་ཏེ།  རིམ་དང་ཅིག་ཆར་དོན་

ེད་ ོང་།  ག གས་སོགས་བོན་ཅན།  ོད་ ག་པ་ལས་ ེ་བ་མ་ཡིན་ཏེ།  ག་པས་ ོད་བ ེད་

མི་ ས་པའི་ ིར།  དེར་ཐལ།  ག་པས་ ོད་རིམ་ ་ཡང་བ ེད་མི་ ས།  ཅིག་ཆར་ ་ཡང་

བ ེད་མི་ ས་པའི་ ིར།  དེར་ཐལ།  ག་པ་དོན་ ེད་ ས་ ོང་ཡིན་པའི་ ིར།  མི་ ག་འདས་

དང་མ་འོངས་མིན།  །ད་ ་ ་འ ས་ ས་མཉམ་འ ར།  །ཅེས་པ།  ག གས་སོགས་བོན་ཅན།  

ོད་མི་ ག་པ་ལ་ ེ་བ་མ་ཡིན་ཏེ།  ོད་འདས་པ་ལས་ ང་ ེ་བ་མ་ཡིན།  ད་ ་ལས་ ང་ ེ་བ་

མ་ཡིན་པའི་ ིར།  ོད་འདས་པ་ལས་ ེ་བ་མ་ཡིན་ཏེ།  འདས་པ་འགག་ཟིན་པའི་ ིར།  ོད་མ་

འོངས་པ་ལས་ ེ་བ་མ་ཡིན་ཏེ།  མ་འོངས་པ་རང་གི་ངོ་བོ་ཐོབ་ཟིན་པའི་ ིར།  ོད་ད་ ་བ་ལས་

ེ་བ་མ་ཡིན་ཏེ།  ོད་ད་ ་བ་དང་ ས་མཉམ་ཡིན་པའི་ ིར།  བ་པ་མེད་ན།  ་འ ས་ ས་

མཉམ་ཡིན་པར་འ ར་རོ།  །དེ་དག་ནི་བོན་ཅན་རང་རང་ལ་ ོས་པའི་འདས་པ་ལ་སོགས་ཡིན་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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པར་ཤེས་པར་ འོ།  ། 
གཉིས་པ་ ་མེད་པ་ལས་ ེ་བ་དགག་པ་ནི།  ་མེད་ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་ལས།  །གང་ཞིག་

ེ་བ་ཅི་ ར་ཡོད།  །ཅེས་པ་ནི།  ག གས་སོགས་ ་མེད་པ་ལ་ ེའོ་ཞེ་ན།  ག གས་སོགས་ ་མེད་

པ་ལས་ ེ་བ་མ་ཡིན་ཏེ།  ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་ལས་འ ས་ ་གང་ཞིག་ ེ་བ་མེད་པ་བཞིན་ནོ།  ། 
འ ས་ ་གཞན་ལ་མི་ ོས་ ིར།  ། ག་ ་ཡོད་པའམ་མེད་པར་འ ར།  །ཅེས་པ།  གཞན་ཡང་

ག གས་སོགས་འ ས་ འི་ཆ་ མས་བོན་ཅན།  ེན་གཞན་ལ་མི་ ོས་པར་ཐལ།  མེད་པ་ལས་

ེ་བའི་ ིར།  འདོད་ན།  ག་ ་ཡོད་པའམ།  ག་ ་མེད་པ་གང་ ང་ཡིན་པར་ཐལ།  འདོད་

པ་དེའི་ ིར།  འདོད་ན་ ག་པར་འ ར་རོ།  ། 
ག མ་པ་ ་ ེན་འཚགས་པ་ལ་བ ག་པ་ནི།  གལ་ཏེ་ ་ ེན་འཚགས་པ་ལས།  ། ེ་ན་

འ ས་ ་ཡོད་པ་འམ།  །དེ་ ིར་མི་ ེ་དམིགས་པ་འ ར།  ། མ་པ་ནང་གི་ ་བཞིན་ནོ།  །འ ས་

་མེད་ན་ཇི་ ར་ ེ།  །འཚགས་པ་ ེ་མའི་མར་བཞིན་ནོ།  །ཞེས་པ།  གལ་ཏེ་ ་ ེན་འཚགས་པ་

ལས་ག གས་སོགས་འ ས་ ་ ེའོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་ ་ ེན་འཚགས་པ་ལ་འ ས་ ་ཡོད་དམ་མེད།  

དང་པོ་ ར་ན།  འ ས་ ་བོན་ཅན།  ་ ེན་འཚགས་པ་ལས་ ོད་ བ་ཟིན་པར་འ ར་ཏེ།  ་

ེན་འཚགས་པ་ལ་ ོད་ཡོད་པའི་ ིར།  འདོད་ན།  འ ས་ ་བོན་ཅན།  ་ ེན་འཚགས་པ་

ལས་ ོད་ ེ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  ་ ེན་འཚགས་པ་ལས་ ོད་ བ་ཟིན་པའི་ ིར།  མ་པ་ནང་

གི་ ་ བ་ཟིན་པ་བཞིན་ནོ།  །གཉིས་པ་ ར་ན།  ཤེས་ ་བོན་ཅན།  ་ ེན་འཚགས་པ་ལས་

འ ས་ ་མི་ ེ་བར་ཐལ།  ་ ེན་འཚགས་པ་ལས་འ ས་ ་མེད་པའི་ ིར།  ེ་མ་འཚགས་པ་

ལས་མར་མི་འ ང་བ་བཞིན་ནོ།  ། 
བཞི་བ་ནི།  གལ་ཏེ་ ་འ ས་གཅིག་ཉིད་ན།  །བ ེད་ ་ ེད་ ེད་གཅིག་ ་འ ར།  །ཐ་

དད་ ་དང་ ་མིན་མ ངས།  །ཕན་ ན་ ོས་པ་མེད་པའི་ ིར།  །འ ས་ ་ ་ལ་མི་ ོས་འ ར།  ། 
ཀ་བ་དང་ནི་ མ་པ་བཞིན།  །ཞེས་པ།  གལ་ཏེ་དོན་དམ་པར་ ེ་བ་ཡོད་ན།  ་འ ས་ ས་

གཅིག་ཡིན་ནམ།  ས་ཐ་དད་ཡིན།  དང་པོ་ ར་ན།  བ ེད་ ་འ ས་ ་དང་ ེད་ ེད་ ་

གཉིས་གཅིག་ ་འ ར་ལ།  འདོད་ན།  ་འ ས་དང་བ ེད་ ་ ེད་ ེད་ཡིན་པ་ཉམས་སོ།  ། 
གཉིས་པ་ ར་ན།  ་ཡིན་པ་དང་ ་མ་ཡིན་པ་གཉིས་ཀ་ ེད་ ེད་མ་ཡིན་པར་མ ངས་ས།ོ  ། 



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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་འ ས་ ས་ཐ་དད་ཡིན་པས་སོ།  །འདོད་ན།  ་འ ས་ཕན་ ན་ ོས་པ་མེད་པར་འ ར།  

འདོད་པ་དེའི་ ིར་རོ།  །འདོད་ན་འ ས་ ་ ་ལ་མི་ ོས་པར་འ ར་རོ།  །འདོད་པ་དེའི་ ིར།  

ཀ་བ་ ེ་བ་ མ་པ་ལ་མི་ ོས་པ་བཞིན་ནོ།  །གཉིས་པ་དངོས་པོ་བདེན་པར་མ་ བ་པར་བ བ་

པ་ལ་གཉིས་ཏེ།  ང་གིས་བ བ་པ་དང་།  རིགས་པ་བ བ་པའོ།  །དང་པོ་ནི།  ག ང་བའི་ ལ་

དང་འཛན་པའི་ཡིད།  ། ི་ནང་གཉིས་ ་ ་ལ་སོགས།  །ཐམས་ཅད་ ོང་པ་ཉིད་ ་ནི།  ། ོགས་

པའི་སངས་ ས་ མས་ ིས་ག ངས།  །ཞེས་པ།  བ ང་བ་ ི་ཡི་བོན་ ་ ་བ་དང་།  འཛན་པ་

ནང་གི་བོན་ ་ ་བ་ལ་སོགས།  བོན་ཐམས་ཅད་ ོང་པ་ཉིད་ ་ནི་ ོགས་པའི་སངས་ ས་

མས་ ིས་ག ངས་ཏེ།  ི་ ོང་པ་ཉིད་ནང་ ོང་པ་ཉིད་བོན་ཐམས་ཅད་ ོང་པ་ཉིད་ཅེས་

སོགས།  འ མ་ལ་སོགས་ལས་ག ངས་སོ།  ། 
གཉིས་པ་ལ་ ་ ེ།  ངས་ ིས་བ ག་པ་དང་།  ོགས་ ིས་བ ག་པ་དང་།  ས་བ ག་

པ་དང་།  འགལ་བ་འ ས་པས་བ ག་པ་དང་།  ས་ ིས་བ ག་པའོ།  །དང་པོ་ནི།  ང་པོ་

ཁམས་དང་ ེ་མཆེད་དག  །གཅིག་དང་ ་ ལ་རང་བཞིན་མེད།  །ག གས་ ི་ ང་པོ་བཅོ་ ་

ོན།  །དེ་བཞིན་ ་མའི་ཆ་ཤས་ ིས།  །ཡང་དག་བདེན་པ་གཅིག་མི་ ེད།  །དེ་མེད་ ་མ་ཇི་ ར་

འ བ།  །ཅེས་པ་ནི།  ང་པོ་ཁམས་དང་ ེ་མཆེད་ མས་བོན་ཅན།  ོད་བདེན་པའི་རང་བཞིན་

མེད་དེ།  ོད་བདེན་པ་གཅིག་དང་ ་མ་ ལ་བའི་ ིར།  དེར་ཐལ།  ་མའི་ཆ་ཤས་ཅན་ཡིན་

པའི་ ིར།  ར་ཚགས་བཞིན་ནོ།  །དེ་ཡང་ག གས་ ི་ ང་པོ་ནི་ ་ལ་སོགས་དང་།  ེ་མཆདེ་ནི་

བ ་གཉིས་དང་།  ཁམས་ནི་བཅོ་བ ད་ལ་སོགས་ ི་ཆ་ཤས་ཅན་ཡིན་པས་སོ།  །མཛད་སོགས་

ནས་བཤད་དོ།  །དེ་བཞིན་ ་ཡང་ག གས་ ི་ ང་པོ་བོན་ཅན།  ཡང་དག་པར་བདེན་པར་

བདེན་པ་གཅིག་ ་མ་ ེད་དེ།  ་མའི་ཆ་ཤས་ཅན་ཡིན་པས་སོ།  །ཡང་ག གས་ ི་ ང་པོ་བོན་

ཅན།  བདེན་པ་ ་མར་མ་ བ་ ེ།  བདེན་པ་གཅིག་ ་མ་ བ་པའི་ ིར་རོ།  ། 
གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ཏེ།  རགས་པ་བཤིག་པ་དང་།  ་བ་བཤིག་པའོ།  །དང་པོ་ནི།  

ག གས་ཅན་གོང་ ་ ོལ་ ་དང་།  ། ོགས་ཆས་ ེ་བས་ ་རབ་ ལ།  །ཞེས་པ་ནི།  ག གས་ཅན་

ལ་སོགས་པ་ མས་བོན་ཅན།  ོད་བདེན་པར་མེད་དེ།  ོད་བདེན་པའི་གཅིག་དང་ ་མ་ ལ་

བའི་ ིར།  བདེན་པའི་གཅིག་ ་མ་ བ་པའི་ ལ་ནི།  ག གས་ཅན་གོང་ ་ནི་ ོལ་ ་ ་མ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
   

 - 324 -

དང་།  ོལ་ ་ནི་ ོགས་ཆ་དང་ ེ་མ་ ་མའི་ཆ་ཤས་ཅན་ཡིན་པའི་ ིར།  གཉིས་པ་ནི།  ོགས་

བ འི་ ལ་ སི་ད ས་ ལ་ལ།  ། ས་ན་གཞན་ ་བ ་བ་ནི།  །དེ་ཉིད་ཡིན་ནམ་གཞན་ ་འདོད།  ། 
ཡིན་ན་གོང་ ་ཇི་ ར་ བ།  །གལ་ཏེ་གཞན་ ་འདོད་པ་ན།  །ཆ་ཤས་མེད་པར་ག་ལ་འ བ།  ། 
ཅེས་པ་ནི།  གལ་ཏེ་ ལ་བདེན་པའི་ཆ་མེད་ ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན།  ལ་ ན་ལས་རགས་པ་ ོམ་པའི་

ཚ༑  ོགས་བ འི་ ལ་ ིས་ད ས་ ལ་ལ་བ ོར་བ།  ད ས་ ལ་ ིས་ཤར་ ོགས་ ི་ ལ་ལ་ ་

ཞིང་གཞན་ ི་ ལ་ ན་ལ་ཡང་ ་བས་ན།  ཤར་ ལ་ལ་ ་བ་དེའི་ ོགས་ ིས་ ་བ་ཡིན་ནམ།  

དེ་མིན་པ་གཞན་ ་ི ོགས་གཅིག་གིས་ ་བར་འདོད།  ཅེས་འ ིའོ།  །དང་པོ་ ར་ཡིན་ན།  ཤེས་

་བོན་ཅན།  ལ་ ན་ ་མ་འ ས་པའི་གོང་ ་དང་ ོལ་ ་ལ་སོགས་འ བ་མི་ ིད་པར་ཐལ།  

འདོད་པ་དེའི་ ིར་རོ།  །གཉིས་པ་ ར་ན།  ཤེས་ ་བོན་ཅན།  ལ་ ན་ ་མའི་ཆ་ཤས་ཅན་

ཡིན་པར་ཐལ།  འདོད་པ་དེའི་ ིར།  ཞེས་ འོ།  ། 
ག མ་པ་ འི་བ ག་པ་ལ་གཉིས་ཏེ།  དངོས་པོར་ ་བའི་འདོད་པ་འགོད་པ་དང་།  དེ་

ཉིད་འགོགས་པའོ།  །དང་པོ་ནི།  དངོས་པོར་ཡོད་དེ་དམིགས་ ིར་ན།  །ཞེས་པ།  ག གས་ ་ལ་

སོགས་འདི་ མས་བདེན་པའི་དངོས་པོར་ཡོད་དེ་ཚད་མས་དམིགས་པའི་ ིར་ཞེས་ འོ།  །གཉིས་ 
པ་ནི།  དེ་ ་འ ང་བ་ ་ བ་དགོས།  །འ ང་ ང་ ་ ོས་ཆ་ཤས་ ིས།  ། ་མེད་འ ས་ ་ཇི་

ར་ཡོད།  །ཅེས་པ།  ཤེས་ ་བོན་ཅན།  དེ་ ར་ཡིན་ན།  ་འ ང་བ་ ་བདེན་པའི་དངོས་པོར་

འ བ་ ེ།  ག གས་ ་ལ་སོགས་བདེན་པའི་དངོས་པོར་ བ་པའི་ ིར།  ཞེས་ཐལ་འ ར་ ི་ ོ་

ནས་དགག་པའོ།  །ཡང་ན།  ཤེས་ ་བོན་ཅན།  ག གས་ ་ལ་སོགས་འ ས་ འི་ག གས་ མས་

བདེན་པའི་དངོས་པོར་མ་ བ་པར་ཐལ།  དེ་ མས་ ི་ ་འ ང་བ་ ་བདེན་པའི་དངོས་པོར་

མེད་དེ་མ་ བ་པའི་ ིར།  ཤེས་ ་བོན་ཅན།  འ ང་བ་ ་བདེན་པའི་དངོས་པོར་མ་ བ་ ེ།  

འ ང་བ་རེ་རེ་ཡང་འ ང་ ང་ ་ འི་ཆ་ཤས་ཅན་ཡིན་པའི་ ིར།  མཛད་ནས།  ང་གི་ཁམས་

ལ་ ་བ ན་པ།  །ལ་སོགས་ག ངས་སོ།  ། 
བཞི་བ་འགལ་བ་འ ས་པས་བ ག་པ་ནི།  དངོས་པོ་ མས་ ི་རང་བཞིན་ནི།  ། ན་ ་

བ གས་ན་འགའ་མི་ ེད།  །ག ང་བའི་ ལ་ནི་གཅིག་ཉིད་ལ།  །འཛན་པ་ཐ་དད་ ེ་ ིར་རོ།  ། 
ཞེས་པ།  ཤེས་ ་བོན་ཅན།  དངོས་པོར་ ང་བ་ མས་ ི་རང་བཞིན་རིག་པའི་ཆ་ ན་ནས་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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བ གས་ན་བདེན་པར་ བ་པ་འགའ་ཡང་མི་ ེད་དེ།  ག ང་བའི་ ལ་ ས་གཅིག་ལ་ཡང་

འཛན་ ངས་མི་མ ན་པའི་ ོ་ཐ་དད་ ་ ེ་བའི་ ིར།  ་ ིན་ནམ།  བཙན་ ག་བཞིན་ནོ།  ། 
་པ་ལ་ག མ་ ེ།  རགས་པ་ ིར་བ ན་པ་དང་།  ་བ་ ེ་ ག་ ་བ ན་པ་དང་།  རང་

གི་ངོ་བོ་བདེན་པར་མ་ བ་པར་བ བ་པའོ།  །དང་པོ་ནི།  ག གས་ཅན་མ་ཡིན་ ས་ག མ་ཆ།  ། 
འ ར་ཅིང་མི་ ག་ ད་ཅིག་མ།  །ཞེས་པ།  ག གས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་དངོས་པོ་ལོ་ ་ལ་སོགས་

མས་བོན་ཅན།  བདེན་པའི་དངོས་པོར་མེད་དེ།  འདས་པ་དང་།  ད་ ་བ་དང་།  མ་འོངས་

པའི་ཆ་དང་བཅས་པའི་ ིར་དང་།  ད་ཅིག་ ་མའི་ཆ་ཤས་ཅན་ཡིན་པའི་ ིར་རོ།  །གཉིས་པ་

ནི༑  ད་ཅིག་ད ས་དང་ ་མ་གཉིས།  ། ས་ ི་བར་ ་མ་ཆོད་ན།  ། ས་ག མ་ཐམས་ཅད་

གཅིག་ ་འ ར།  ། ོགས་གཅིག་ཆ་ཤས་ཅན་ ་འ ར།  །ཅེས་པ།  ད་ཅིག་མ་ཆ་མེད་ ི་བདེན་

བ་ཡིན་ཞེ་ན།  ད་ཅིག་མས་ ་ ོམ་པའི་ཚ།  ད་ཅིག་མ་ད ས་མ་དང་ ་མ་གཉིས་ལ་

ད ས་མ་ ེ་བའི་ ོགས་ ི་ ས་དང་།  ་མ་འགག་པའི་ ོགས་ ི་ ས་ ི་བར་མ་ཆོད་དམ་ཆོད།  

ཅེས་འ ིའོ།  །དང་པོ་ ར་ན།  ད་ཅིག་མ་འདས་པ་དང་ད་ ་བ་དང་མ་འོངས་པ་ མས་ ས་

གཅིག་ ་ ེ་བར་ཐལ་ལོ།  །འདོད་ན།  ཚ་ལོ་དཔག་མེད་ ི་ ས་དང་།  བ ་པའི་ ས་དང་།  

ཆགས་པ་དང་གནས་པའི་ ས་ མས་ ས་གཅགི་ལ་སོགས་པར་འ ར་ཏེ་ཧ་ཅང་ཐལ་ལོ།  །གཉསི་ 
པ་ ར་ན།  ཤེས་ ་བོན་ཅན།  ད་ཅིག་མ་ཆ་མེད་ ི་བདེན་འ བ་མ་ཡིན་ཏེ།  འདོད་པ་དེའི་

ིར་རོ།  །ག མ་པ་ནི།  ་ ི་ ས་པས་ད ས་ཉིད་ ང་།  །ཐ་དད་འ ར་ཞིང་ ས་གཅིག་ན།  ། 
་ ི་གཉིས་ ང་གཅིག་ ་འ ར།  །ཞེས་པ།  ད་ཅིག་རང་ཆ་མེད་ ི་བདེན་པའི་ཡང་དག་ ་

ཡོད་ཅེ་ན།  ད་ཅིག་ ་ ི་ མས་འ ེལ་ ས།  ད་ཅིག་ ་ ི་གཉིས་ད ས་མ་དེ་ལ་ ས་གཅིག་

་ འམ།  ས་ཐ་དད་པར་ ་ཞེས་འ ིའོ།  །གཉིས་པ་ ར་ན།  ད་ཅིག་མ་ ས་ཐ་དད་ ི་ཆ་

དང་བཅས་པར་ཐལ།  འདོད་པ་དེའི་ ིར།  འདོད་ན་ཆ་མེད་ ི་བདེན་པ་ཉམས་སོ།  །དང་པོ་

ར་ན།  ད་ཅིག་མ་ ་མ་དང་ ི་མ་གཉིས་ ད་ཅིག་མ་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ།  འདོད་པ་དེའི་

ིར།  འདོད་ན།  འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་ལ་སོགས་ ད་ཅིག་ ་འ ར་ཏེ་ཧ་ཅང་ཐལ་ལོ།  ། 
ག མ་པ་དངོས་ཅན་དང་དངོས་མེད་མཉམ་པར་བ བ་པ་ནི།  དངོས་པོ་མཚན་མ་ཐམས་ 

ཅད་དང་།  །ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་མོ་གཤམ་ །  ། ད་པར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ།  །འགའ་ཡང་ བ་པ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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མེད་ ིར་རོ།  །ཞེས་པ།  དངོས་པོ་མཚན་མ་ ང་བའི་བོན་ཐམས་ཅད་དང་།  ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་

དང་།  མོ་གཤམ་ ི་ ་ལ་སོགས་ མས་བོན་ཅན།  ོད་བདེན་པར་ བ་མ་ བ་ ི་ ད་པར་མེད་

དེ༑  ོད་བདེན་པ་འགའ་ཡང་མ་ བ་པའི་ ིར་རོ།  །ཐག་ འི་ ེང་ ་ ལ་ བ་མ་ ོང་བ་

བཞིན་ནོ།  ། 
བཞི་བ་ལ་གཉིས་ཏེ།  བ བ་ ་དང་།  མ ངས་པར་བ བ་པའོ།  །དང་པོ་ནི།  དངོས་པོ་

མས་ནི་ ང་ཞིང་ གས།  །མེ་ཡིས་ཚ་ཞིང་བ ེག་སོགས་བཞིན།  །ཞེས་པ།  གལ་ཏེ་གོང་གི་ ད་

པར་མེད་པ་དེ་མི་འ བ་ ེ།  ག གས་སོགས་དངོས་པོ་ མས་ནི་མངོན་ ་ ང་ཞིང་ཡོངས་ལ་

དངོས་པོར་ གས་ལ།  ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་དེ་ ར་མ་ཡིན་པའི་ ིར།  དཔེར་ན་མེས་ཚ་

བ་དང་ ས་ ན་པ་དང་ ོམ་སེལ་ ས་པ་ལ་སོགས་བཞིན་ནོ།  །ཞེས་ འོ།  །གཉིས་པ་ནི།  ིས་

པ་སེམས་ ོངས་ ིག་ ་དང་།  །མི་གཙང་གཙང་སོགས་ ང་ གས་མ ངས།  །ཞེས་པ།  ཤེས་ ་

བོན་ཅན།  ིས་པ་སོ་ ེ་ མས་ལ།  ག གས་སོགས་དངོས་པོ་ མས་མངོན་ མ་ ་ ང་ཞིང་

ཡོངས་ ་ གས་པས།  ག གས་སོགས་བདེན་པར་བ བ་མི་ ས་ཏེ།  ིས་པ་ མས་ ི་སེམས་

གཏི་ ག་ ོངས་པ་ལ་སོགས་ ིས་བ ད་པའི་ ིར།  དཔེར་ན།  རི་ གས་ལ་ ིག་ ར་ ་ ང་བ་

དང་།  འ ་ ར་ལ་མི་གཙང་བ་གཙང་བར་ ང་བ་ལ་སོགས་དང་།  ིས་པ་ལ་མངོན་ མ་ ་

ང་ཞིང་ཡོངས་ ་ གས་པར་མ ངས་པས་སོ།  ། 
་བ་ ོགས་ ེད་ ི་རིགས་པ་མ་ བ་པ་ནི།  བོན་ མས་ཅིར་ཡང་མ་ བ་ན།  ། ོགས་

ེད་རིག་པ་ཇི་ ར་ བ།  ། ད་ཤིང་མེ་ཡིས་ ེག་ ེད་ཅིང་།  །མེ་དེ་ཉིད་ ང་རང་ཤི་བཞིན།  ། 
ཞེས་པ་ནི།  ཤེས་ ་བོན་ཅན།  ོང་ཉིད་ ོགས་ ེད་ ི་རིག་པ་ མས་བདེན་པར་མ་ བ་ ེ།  

བོན་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་མ་ བ་པའི་ ིར།  ཞེས་ བ་ ེད་མ་དམིགས་པའོ།  ། ོགས་ ལ་ནི།  

དཔེར་ན་ ད་ཤིང་ཟད་པ་ན་མེ་ཡང་རང་ཤིར་འ ོ་བ་བཞིན།  རིག་པས་བོན་ མས་ ོང་ཉིད་

་ ོགས་པ་ལ་བ ེན་ནས།  རིག་པ་ཉིད་ ང་ ོང་ཉིད་ ་ ོགས་སོ།  །ག མ་པ་ ན་ ོབ་བཀག་

ནས་དོན་དམ་མི་བ བ་པ་ནི།  དེ་ ར་དངོས་ ན་ མས་བཀག་ནས།  །དངོས་མེད་ཡོངས་ ་

བ བ་མིན་ཏེ།  ། ང་བའི་དངོས་པོ་མ་ ེད་པས།  ། ོང་ཉིད་ ེད་པར་ག་ལ་འ ར།  །ཅེས་པ།  

གོང་ ་བཤད་པ་དེ་ ར་དངོས་པོར་བ ས་པ་ མས་བདེན་པར་ བ་པ་བཀག་ནས།  དངོས་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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མེད་ ོང་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ཡོངས་གཅོད་དང་བདེན་པར་ བ་པར་བ བ་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ།  འདི་

ར།  ཤེས་ ་བོན་ཅན།  ོང་ཉིད་ མས་བདེན་པར་ བ་པ་རིག་པས་མི་ ེད་དེ།  ང་བའི་

དངོས་པོ་ མས་བདེན་པར་ བ་པ་རིག་པས་མ་ ེད་པའི་ ིར་རོ།  ། 
ག མ་པ་ཞོར་ ང་ ན་ ོབ་ ི་འ ག་ ལ་ལ་གཉིས་ཏེ།  ན་ ོབ་ཙམ་པོ་བ་མི་དགག་

པ་དང་།  ན་ ོབ་བ ན་པའི་དགོས་པའོ།  །དང་པོ་ནི།  འདི་ ར་ ང་བའི་དངོས་པོ་ ན།  ། ་

ེན་ ེན་འ ེལ་ ོབས་ལས་ ང་།  །མ་ ོགས་འ ལ་པའི་ ང་བ་ཡིན།  ། ི་ལམ་ ་དང་ ང་པོ་

བཞིན།  ། ན་པའི་ ང་བ་ཡོངས་དོར་ནས།  །དེ་དག་ ར་འདེབས་ཆད་ ་ཉིད།  །ཅེས་པ།  བོན་

མས་རིག་ངོར་ཅིར་ཡང་མ་ བ་ན།  མ་གཉེན་ ་ ལ་ཞིང་ ས་ལ་སོགས་འདི་ ར་ ང་བའི་

དངོས་པོ་ མས་ ང་མ་ བ་པར་རིག་གོ་ཞེ་ན།  འདི་ ར་ ང་བའི་དངོས་པོ་ མས་ནི་དགེ་

ིག་ལ་སོགས་ ི་ ་ ེན་མ ན་པའི་ ེན་འ ེལ་ལས་ ང་ ེ།  དེ་ཡང་རིག་པས་མ་བ གས་པར་

འ ལ་པའི་ ོ་ལ་བདེན་པར་ ང་བ་ཡིན་ལ།  དོན་ལ་བདེན་པར་ བ་པ་མེད་དེ།  དཔེར་ན་ ི་

ལམ་ལ་ ་དང་ ང་པོ་ལ་སོགས་བདེན་པར་ ང་ཡང་།  དོན་ལ་མ་ བ་པ་བཞིན་ནོ།  ། ེན་

འ ེལ་ ི་ ོབས་ལས་ ང་བའི་ ན་ ང་ནི་མི་དགག་ ེ།  ང་བའི་ ལ་ལ་སོགས་དགག་པ་དང་། 
ལས་འ ས་དགག་པར་འ ར་བས།  མེད་པའི་ ར་པ་འདེབས་པ་དང་།  ཆད་པར་ ་བ་དང་

མ ན་པས་སོ།  །གཉིས་པ་ནི།  ག གས་སོགས་ངོ་བོ་ མ་ ངས་དང་།  །ཇི་ ེད་ཡོངས་ ་བ ན་

པ་ནི།  །དཔེ་ཡི་ག ལ་ འི་གང་ཟག་ལ།  །རིམ་ ིས་ ང་ ིར་ ོན་པས་ག ངས།  །ཞེས་པ།  

ག གས་སོགས་འཁོར་འདས་ ི་བོན་ ི་ངོ་བོ་དང་ མ་ ངས་དང་།  མཚན་ཉདི་དང་ད ེ་བ་དང་ 
དཔེ་ལ་སོགས་ཇི་ ེད་ ་བ ན་པ་ མས་བོན་ཅན།  ོད་ ོན་པས་ག ངས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡདོ་

དེ༑  ོད་ ིས་ག ལ་བའི་གང་ཟག་ མས་ ན་ ོབ་ ་རིམ་ ིས་ ིད་ནས།  དོན་དམ་ ་ ང་

བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ ིར།  ན་ ོབ་ ་མས་ ིད་ནས་ངེས་པའི་དོན་བ ན་པ་ཞེས་ག ངས་སོ།  ། 
གཉིས་པ་ཉམས་ ་ ང་ གས་ལ་ག མ་ ེ།  བདེན་གཉིས་ ང་འ ེལ་ ་དགོས་པ་དང་།  

ན་ ོབ་ཉམས་ ་ལེན་ གས་དང་།  དོན་དམ་ཉམས་ ་ལེན་ གས་སོ།  །དང་པོ་ནི།  ཤེས་རབ་

ཐབས་ ིས་མ་ཟིན་པ།  །ཐབས་ ང་དེ་བཞིན་དེས་མི་འ བ།  །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ ང་འ ེལ་

ན༑  ༑ཡང་དག་འ བ་པས་ཉམས་ ་ ངས།  །ཞེས་པ།  ཤེས་རབ་ ང་ ོང་པ་ ོགས་གཅིག་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ཁོ་ནའི་དགེ་བས་ ང་།  ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་མི་འ བ།  ཐབས་ ང་པ་དང་

མཚན་མ་ ོགས་གཅིག་ཁོ་ནས་ ང་དེ་བཞིན་ཏེ།  མཁའ་ ིང་གི་གཤོག་པ་ ོགས་གཅིག་ཉམས་

པ་བཞིན་ནོ།  །ཐེག་ཆེན་ ི་ལམ་པ་བོན་ཅན།  ོད་ ར་ ་ཡང་དག་པའི་སངས་ ས་ཐོབ་པར་

འ ར་ཏེ།  ོད་ ི་ཐབས་ཤེས་ ང་འ ེལ་ ི་དགེ་བ་ཉམས་ ་ ང་བའི་ ིར།  ཐབས་ཕ་རོལ་

ིན་བ ་ཡང་འདིར་བ ན་ཏོ།  ། 
གཉིས་པ་ལ་བཞི་ ེ།  ན་ ོབ་ ་ ས་མི་བ ་བ་དང་།  དགེ་ ིག་ ང་ ང་ ་བ་དང་།  

མས་དང་ ིང་ ེ་བ ོམ་པ་དང་།  ང་བ་ ་མར་ ་བའོ།  །དང་པོ་ནི།  ན་ ོབ་ ་འ ས་

བདེ་ ག་སོགས།  །རང་བཞིན་མ་ བ་ ན་པར་ ང་།  ། ི་ལམ་ ང་བ་དེ་བཞིན་ནོ།  །དེ་ ིར་དེ་

དག་དགག་མི་རིགས།  །ཞེས་པ་ནི།  ཐར་པ་དོན་གཉེར་ ི་ ེས་ ་བོན་ཅན།  ན་ ོབ་ ་ ་

དགེ་བ་ལས་འ ས་ ་བདེ་བ་འ ང་བ་དང་།  མི་དགེ་བ་ལས་འ ས་ ་ ག་བ ལ་འ ང་བ་

འདི་དགག་པར་མི་རིགས་ཏེ།  རང་བཞིན་ ི་བདེན་པར་མ་ བ་ ང་ ན་པར་ ང་པའི་ ིར།  

དཔེར་ན་ ི་ལམ་ ི་བདེ་ ག་གི་ ང་བ་བཞིན་ནོ།  །གཉིས་པ་ནི།  དགེ་དང་ ིག་པའི་ལས་

མས་ ིས།  །ངན་འ ོ་བདེ་འ ོ་ཐར་བ་ཡི།  །བདེ་ ག་འ ས་ ་ངེས་པར་བ ེད།  ། ག་ ་ ོང་

ཞིང་ ད་པར་ འོ།  །ཞེས་པ་ནི།  ཤེས་ ་བོན་ཅན།  ཐར་བ་དོན་གཉེར་ ི་ ེས་ ས་ ིག་པའི་

ལས་ མས་ ན་ ་ ང་དགོས་ཏེ།  ིག་པའི་ལས་ མས་ནི་ངན་འ ོ་དང་འཁོར་བའི་ ག་

བ ལ་ངེས་པར་ ེད་ ེད་ཡིན་པའི་ ིར།  དགེ་བའི་ལས་ མས་ ན་ ་ ོད་དགོས་ཏེ།  དགེ་

བའི་ལས་ མས་བདེ་འ ོ་དང་ཐར་བ་བདེ་བའི་འ ས་ ་ངེས་པར་ ེད་ ེད་ཡིན་པའི་ ིར།  ོད་ 
པ་ནི་མས་འཛགས་ཞེས་པའི་དོན་ཡང་འདི་ཉིད་དོ།  །ག མ་པ་ནི།  མས་དང་ ིང་ ེ་ཆེན་པོ་

ནི༑  ༑ ན་ ི་གཞིར་ ར་བ ོམ་པར་ འོ།  །ཞེས་པ།  སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་འ ད་

འདོད་ ི་ མས་པ་དང་།  ག་བ ལ་དང་འ ལ་འདོད་ ི་ ིང་ ེ་ཆེན་པོ་བོན་ཅན།  ོད་ཐེག་

ཆེན་ ི་ལམ་པའི་བ ོམ་པར་ ་བ་ཡིན་ཏེ།  ོད་ཐེག་ཆེན་ ིས་ལམ་ཐམས་ཅད་ ི་དང་རང་

བཞིན་ཡིན་པའི་ ིར།  གཞི་ ིང་ ེ་ཆེན་པོ་ལ་ལོངས་ཤིག་ ་བའི་དོན་ནོ།  །བཞི་པ་ནི།  འདི་

ར་ ང་བ་ཐམས་ཅད་ནི།  ། ི་ལམ་ ་མ་ ར་ ོགས་ འོ།  །ཞེས་པ།  འདི་ ར་ ང་བའི་དངོས་

པོ་ མས་བོན་ཅན།  ོད་ཐེག་ཆེན་ ི་ལམ་པའི་ ེས་ཐོབ་ །  ི་ལམ་ལ་སོགས་ ་མའི་དཔེ་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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བ ད་ ར་ ང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པར་བ ོམ་ ་ཡིན་ཏེ།  ོད་ ང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པའི་

དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ ིར།   
ག མ་པ་དོན་དམ་ཉམས་ ་ ངས་ གས་ལ་ག མ་ ེ།  མཚན་ གས་དང་།  ོགས་

གས་དང་།  ོམ་ གས་སོ།  །དང་པོ་ནི།  དོན་དམ་བསམ་བ ོད་ ལ་མིན་ ང་།  །བ ་དང་

ཚག་གིས་དེ་མཚན་ ོན།  །མ བ་ ིད་ ་བ་ ་ ་འོ།  །དེ་ལ་མ་བ ེན་ ོགས་མི་འ ར།  །ཅེས་པ།  

ཤེས་ ་བོན་ཅན།  དོན་དམ་དེ་བསམ་པ་དང་ ོག་པ་དང་ ས་དངོས་བ ོད་པའི་ ལ་མིན་ ང་། 
བ ་ཚག་གི་ ོ་ནས་བ ན་པ་ལ་དགསོ་པ་ཡོད་དེ།  ག ལ་ ་ ོ་དམན་ ིས་བ ་དང་ཚག་ལ་མ་

བ ེན་པར་དོན་དམ་དེ་ ོགས་མི་ ས་པའི་ ིར།  དཔེར་ན་མ བ་མོས་ ིད་ན་ ་བ་ལ་སོགས་

པ་ ོགས་པ་བཞིན་ནོ།  །གཉིས་པ་ནི།  བསམ་མེད་བ ོད་མེད་དཔེ་མེད་པ།  །བ ར་མེད་ ོག་

པའི་ ལ་མིན་ཏེ།  །ཅིར་ཡང་མཐོང་བ་མེད་པ་ལ།  །དེ་ཉིད་མཐོང་ཞེས་ཐ་ ད་གདགས།  །ཞེས་

པ༑  ཐེག་ཆེན་མཐོང་ལམ་པ་བོན་ཅན།  ོད་ལ་དོན་དམ་མམ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མཐོང་ཞེས་ཐ་ ད་

གདགས་ཏེ།  ོད་ཤེས་ འི་གནས་ གས་བསམ་ ་མེད་པ་དཔེ་ལས་འདས་པ་བ ར་མེད་པ་

ོག་པའི་ ལ་ལས་འདས་པ་མངོན་ མ་ ་ ོགས་པའི་ ིར་རོ།  །ག མ་པ་ནི།  གང་ལ་ཞེན་པའི་

དངོས་པོ་འམ།  ། ོ་ལ་ ང་བ་ མ་བཅད་ཅིང་།  །ཅི་ཡང་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ལ།  །དོན་དམ་བ ོམ་

ཞེས་ཐ་ ད་གདགས།  །ཞེས་པ།  ཐེག་ཆེན་ ི་ ོར་ལམ་པ་བོན་ཅན།  ོད་ལ་དོན་དམ་བ ོམ་

ཞེས་ཐ་ ད་གདགས་ཏེ།  ོད་མཉམ་གཞག་གི་ ས་ ་ ོ་ལ་བདེན་པ་དང་དངོས་པོར་ཞེན་པ་

ལ་སོགས་ མ་པར་བཅད་ཅིང་།  གནས་ གས་ ོས་ ལ་ཅིར་ཡང་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ལ་ ེ་གཅིག་

་གནས་པའི་ ེས་ ་ཡིན་པའི་ ིར།  ་བ་ནི་ཡས་ བ་ཅེས་པའི་དོན་འདིའོ།  ། 
ག མ་པ་ཉམས་ ་ ངས་པའི་འ ས་ ་ལ་བཞི་ ེ།  འ ས་ ་ ་ག མ་ ི་ཐོབ་ གས་

དང་།  སངས་ ས་རང་གི་ངོ་བོ་དང་།  འ ོ་བའི་དོན་མཛད་ ལ་དང་།  ཉེས་ ོན་ ིས་མ་གོས་

པའོ།  །དང་པོ་ནི།  ན་ ོབ་ ི་ལམ་ ་མ་ ར།  །དགེ་བའི་ལས་ མས་ ོད་པ་ཡིས།  །བསོད་

ནམས་ཚགས་ནི་ ོགས་པ་ལས།  །གཞན་དོན་ག གས་ ་ མ་གཉིས་འ ང་།  །ཞེས་པ།  ོན་པ་

གཤེན་རབ་བོན་ཅན།  ོད་ ོབ་ལམ་ལ་ ན་ ོབ་ ་ ི་ལམ་ལ་སོགས་ ་མའི་དཔེ་བ ད་ ར་

༑  ིན་པ་དང་ ལ་ ིམས་ལ་སོགས་དགེ་བའི་ལས་ མས་ ང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པར་ ོད་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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པ་ཡིན་ཏེ།  ོད་བསོད་ནམས་ ི་ཚགས་ ོགས་པར་ ས་པའི་འཕགས་པ་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ།  

གཞན་དོན་ ན་ ོབ་ ི་སངས་ ས་ག གས་ ་ མ་གཉིས་ཐོབ་པའི་འཕགས་པ་ཡིན་པའི་ ིར།  

དོན་དམ་ནམ་མཁའ་བཞིན་ ་ནི།  །མཚན་མ་མེད་པར་གསལ་ ོགས་པའི།  །ཡེ་ཤེས་ཚགས་ནི་

ོགས་པ་ལས།  །རང་དོན་བོན་ ི་ ་ཐོབ་པའོ།  །ཞེས་པ་ནི།  ོན་པ་སངས་ ས་བོན་ཅན།  ོད་

ོབ་ལམ་ ་དོན་དམ་ ི་ ད་པར་ནམ་མཁའ་བཞིན་ ་ སོ་པའི་མཚན་མ་མེད་པར་གསལ་བར་ 
ོགས་པ་ཡིན་ཏེ།  ོད་ཡེ་ཤེས་ ི་ཚགས་ ོགས་པར་ ས་པའི་འཕགས་པ་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ།  

ོད་རང་དོན་དམ་པའི་ ་ཐོབ་པའི་འཕགས་པ་ ལ་ ིན་ཡིན་པའི་ ིར།  ཞེས་ འོ།  ། 
གཉིས་པ་ནི།  སངས་ ས་དངོས་ནི་བོན་ ི་ །  ། ོས་པ་ཉེར་ཞི་ཁོ་ནར་གནས།  །ག གས་

་ག ལ་ འི་ ང་བ་ཡིན།  །རང་གི་ངོ་བོར་ བ་པ་མེད།  །གལ་ཏེ་གཉིས་འཛན་མཚན་བཅས་

ན༑  ༑མ་རིག་ལས་ ང་འ ལ་པར་འ ར།  །ཅེས་པ།  སངས་ ས་དངོས་སམ་གནས་ གས་ན་ི

བོན་ ི་ ་ ོས་པའི་མཚན་མ་དང་ ལ་བ་ཡིན་ཏེ།  མཁའ་ ་བཞིན་ནོ།  །ལོངས་ ོད་ ོགས་པའི་

་དང་ཅིར་ཡང་ ལ་པའི་ འི་ག ལ་ ་འ ལ་ ེད་གཉིས་འཛན་ ི་ ོལ་བཅས་ནི།  ག ལ་

འི་ ོ་ལ་ ང་བ་ཡིན་ ི།  སངས་ ས་ངང་རང་ ད་པར་ བ་པ་མེད་དོ།  ། ་ འི་ག གས་

བ ན་བཞིན་ནོ།  །གལ་ཏེ་དེ་ ར་ན་གཞན་དོན་མི་མཛད་པར་འ ར་ཞེ་ན།  དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ།  

སངས་ ས་དེ་མ་རིག་པ་ལས་ ང་བའི་འ ལ་པ་དང་བཅས་པར་འ ར་ཏེ།  སངས་ ས་དེ་ག ལ་ 
་འ ལ་ ེད་གཉིས་འཛན་ ི་ ོལ་བ་དང་བཅས་པའི་ ིར་རོ།  །འདོད་པར་མི་ ས་ཏེ།  སངས་

ས་དེ་ཉེས་པ་དང་མ་རིག་པའི་ ི་མ་མ་ ས་པ་ ལ་བའི་ ིར་རོ།  །ག མ་པ་ལ་ག མ་ ེ།  གང་

གི་ ོབས་ ིས་མཛད་པ་དང་།  ལ་ཇི་ ར་མཛད་པ་དང་།  ཡིན་ ལ་ ང་ ལ་ལོ།  །དང་པོ་ནི།  

བོན་ ་ ོང་ཉིད་མཁའ་འ ་ལ།  ། མ་ ོག་འབད་ ོལ་མི་མངའ་ཡང་།  ། ོན་ཚ་གཞན་དོན་

གས་བ ེད་ཅིང་།  །ཚགས་བསགས་ ོན་ལམ་དག་པ་དང་།  །སེམས་ཅན་ག ལ་ ར་ ར་པ་

ཡི༑  ༑ལས་བཟང་བསགས་པའི་ ོབས་གཉིས་ ིས།  །དག་དང་མ་དག་འཁོར་ མས་ལ།  །ལོངས་

་ ལ་ ་ ང་བར་འ ར།  །ཅེས་པ།  བོན་ ་ ོང་པ་ཉིད་ནམ་མཁའ་དང་འ ་བའི་ངང་ལས་

མི་གཡོ་ཞིང་ མ་ ོག་འབད་ ོལ་མི་མངའ་བའི་ ོན་པ་སངས་ ས་བོན་ཅན།  ོད་འ ོ་དོན་

ན་ བ་ ་མཛད་པ་ཡིན་ཏེ།  ོད་ ོན་ཚ་ ོབ་ལམ་ ་གཞན་དོན་ ང་ བ་མཆོག་ ་སེམས་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
 
 

 - 331 -

བ ེད་པ་དང་།  བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ ི་ཚགས་བསགས་པ་དང་།  འ ོ་བ་འ ེན་པའི་ ོན་

ལམ་ མ་དག་བཏབ་པའི་ཉེར་ལེན་དང་།  སེམས་ཅན་ག ལ་ ར་ ར་པ་ མས་ ིས་ལས་

བཟང་པོ་བསགས་པའི་ ེན་འཛམ་པའི་ ོབས་ ིས།  དག་པའི་འཁོར་ག ང་ ང་སེམས་དཔའ་

མས་ལ་ལོངས་ ོད་ ོགས་པའི་ ར་ ང་ལ།  མ་དག་པའི་འཁོར་སོ་ ེ་ མས་ལ་ཅིར་ཡང་ ལ་

པའི་ ར་ ང་པའི་ ིར།  ནམ་མཁའ་ཉིད་ཞག་མིག་དང་ ་ ར་ ི་མིག་ལ་ ན་ནག་འཆར་བ་

བཞིན་ནོ།  ། 
གཉིས་པ་ནི།  ོབས་དང་མཚན་དཔེ་སོགས་ ན་པས།  །མོས་བཞིན་ཤེས་ ་ ོང་སོགས་

ང་།  །ཞེས་པ།  ོབས་བ ་ག མ་དང་མཚན་བཟང་པོ་ མ་ ་ ་གཉིས་དང་དཔེ་ ད་བཟང་

པོ་ ་གཉིས་ལ་སོགས་ ི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ ན་པའི་ ོགས་ ་བོན་ཅན།  ོད་ག ང་

ང་སེམས་དཔའ་ མས་ཅི་ ར་མོས་པ་བཞིན་ ་ཤེས་ འི་ ིབ་པ་ ོང་ ེད་ལ་སོགས་ ་ ང་

བའི་ ིར།  ་ག ང་ གས་ ི་ མ་ ལ་དང་།  །གང་ལ་ཅི་འ ལ་དེ་བཞིན་ །  །མོས་བཞིན་ ེ་

ོད་བཤད་སོགས་ ང་།  །ཞེས་པ།  འི་ མ་ ལ་ ེ་བ་ ག་བ ་ལ་སོགས་དང་ག ང་གི་ མ་

ལ་བ ད་ ི་བཞི་ ོང་ལ་སོགས་དང་།  གས་ ི་ མ་ ལ་ ག་ ་རེ་གཅིག་ལ་སོགས་དང་

ན་པའི་ཅིར་ཡང་ ལ་ ་བོན་ཅན།  ོད་ ིས་སོ་སོ་ ེ་བོ་ལ་སོགས་ ི་དོན་མཛད་པ་ཡིན་ཏེ།  

ོད་ ིས་སོ་སོ་ ེ་བོ་གང་ལ་འཚམས་པའི་འ ལ་ཐབས་ ་མས།  ཅི་ ར་མོས་པ་བཞིན་ །  དཀའ་ 
ད་ ི་ ེ་དང་།  ་འ ར་ ི་ ེ་དང་།  གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་ ེའི་བོན་ མས།  དབང་པོའི་

ོད་རབ་འ ིང་ཐ་མ་ལ་བཤད་པ་ལ་སོགས་མཛད་པ་བ ་གཉིས་དང་ ིན་ལས་ མ་བཞིའི་ ལ་ 
བ ན་པར་ ང་བའི་ ིར།  ཡིད་བཞིན་ནོར་ ་ ་ ་བཞིན།  །ཞེས་པ།  དཔེར་ན་ཡིད་བཞིན་ ི་

ནོར་ ་ལ་འབད་ ོལ་ ི་ ོག་པ་མེད་ ང་།  །ག ལ་ འི་ཡིད་ སི་ཇི་ ར་འདོད་པ་བཞིན་ ོན་

ལམ་ཐམས་ཅད་འ བ་པ་དང་།  མཁའ་ ་ལ་འབད་ ོལ་མེད་ ང་ ་ ་ ་མ་འཆར་བར་ ེད་

པ་བཞིན་ནོ།  །ག མ་པ་ནི།  དེ་ ར་ཅིར་ཡང་མ་ བ་ཅིང་།  །ག ལ་ འི་ ོག་པས་བཞག་ ་

ཟད།  །ཅེས་པ་ནི།  གོང་ ་བཤད་པ་དེ་ ར།  སངས་ ས་རང་གི་ངོར་ག ལ་ ་འ ལ་ ེད་ ི་

ོག་པ་ཅིར་ཡང་མ་ བ་ ང་།  ག ལ་ ་དག་མ་དག་གི་ ོག་ངོར་ག ལ་ ་འ ལ་ ེད་ ་

འཆར་བ་ཙམ་ཡིན་པ་ཁོང་ ་ ད་པར་ འོ།  ། 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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བཞི་བ་ཉེས་ ོན་ ིས་མ་གོས་པ་ནི།  ཤེས་རབ་ ིང་ ེ་འཁོར་འདས་ལ།  །མི་གནས་ ག་

དང་ཆད་ ོན་མེད།  །ཅེས་པ།  ོན་པ་སངས་ ས་བོན་ཅན།  ིད་པ་འཁོར་བའི་མཐའ་ལ་མི་

གནས་ཏེ།  ཤེས་རབ་ཆེན་པོ་ ལ་ ་ ིན་པ་དང་ ན་པའི་འཕགས་པ་ཡིན་པའི་ ིར།  ོན་པ་

སངས་ ས་བོན་ཅན།  ཞི་བ་ ་ངན་ལས་འདས་པའི་མཐར་མི་གནས་ཏེ།  ིང་ ེ་ཆེན་པོ་ ལ་ ་

ིན་པ་དང་ ན་པའི་འཕགས་པ་ཡིན་པའི་ ིར།  ོན་པ་སངས་ ས་བོན་ཅན།  ག་ཆད་ལ་

སོགས་ ི་མཚན་མའི་མཐའ་ལ་མི་གནས་ཏེ།  ཤེས་རབ་དང་ ིང་ ེ་ཆེན་པོའི་ ོད་པ་ཆེན་པོའི་

ལ་ ་ ིན་པ་དང་ ན་པའི་འཕགས་པ་ཡིན་པའི་ ིར།  ཞེས་ འོ།  ། 
ག མ་པ་བཟོད་པར་གསོལ་ཞིང་བ ོ་བ་ལ་གཉིས་ཏེ།  བཟོད་པར་གསོལ་བ་དང་བ ོ་

བའོ།  །དང་པོ་ནི།  ང་དང་ ་མའི་བཀར་བ ེན་ནས།  །རིགས་པས་ མ་ད ད་བདེན་གཉིས་

བཀོད།  །ནོངས་མཆིས་མ ེན་ ན་བཟོད་པར་གསོལ།  །ཞེས་པ།  སངས་ ས་ ི་ ང་དང་ ་མའི་

བཀའ་ལ་བ ེན་ཅིང་།  རིགས་པས་ ལ་མར་ད ད་ནས་བདེན་གཉིས་གསལ་བར་ ོན་པའི་

ག ང་འདི་ ོམ་པ་པོ་བོན་ཅན།  ོད་ ོན་ ི་ ོམ་པ་པོ་ མས་དང་ ལ་མ ན་པ་ཡིན་ཏེ།  

ོད་ཉེས་པ་མི་དགེ་བ་མ ེན་ ན་མཁས་པ་ མས་ལ་བཤགས་པའི་ ོམ་པ་པོ་ཡིན་པའི་ ིར།  

གཉིས་པ་ནི།  དགེ་བས་འ ོ་ མས་ཐར་ ར་ཅིག  །ཅེས་པ།  ག ང་འདི་བ མས་པའི་དགེ་བ་མི་

འཛད་ཅིང་ ་ཆེ་བར་འ ར་ཏེ།  ོད་ག ང་འདི་བ མས་པའི་དགེ་བ་ མས་ཐར་བ་འཐོབ་

པའི་ ིར་ ་བ ོས་པའི་ ིར་རོ།  །ཞེས་ འོ།  ། 
དེ་ ར་བཤད་པ་ མས་ ིས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ད ་མའི་ མ་པར་བཞག་པ་བདེན་པ་གཉིས་ 

གསལ་བར་ ེད་པའི་ཚགས་ ་བཅད་པ་ ག་ ་པ་ ོགས་སོ།  །ཞེས་ ་ ེ།  ཐེག་པ་ཆེ་ ང་གི་

ནང་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་དང་།  མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་བས་ད ་མ་ཞེས་ཐ་ ད་

གདགས་སོ།  ། མ་པར་བཞག་པ་ནི་དེའི་ གས་ ི་ བ་མཐའ་འམ་བཞེད་དོན་བ ན་པ་དང་།  

གཞི་བདེན་གཉིས་ ང་འ ེལ་ ་གཏན་ལ་ཕབས་ནས།  ལམ་ཐབས་ཤེས་ ང་འ ེལ་ ་ཉམས་ ་

ངས་པས།  འ ས་ ་ ་གཉིས་ ང་འ ེལ་ཐོབ་པའི་ཐབས་གསལ་བར་ ོན་པའི་ག ང་འདི་ལ།  

ཚག་བར་བ ན་ལ་ཤད་བར་གཅིག  ཤད་བར་བཞི་ལ་ཚགས་བཅད་གཅིག་ ་བ ིས་པས་ ག་

་ཡོད་པ་ ོགས་སོ་ཞེས་པ།  ཚག་ ོགས་པ་ནི་ ད་ག ང་མ ག་ག མ་ཚང་བའོ།  །དོན་ ོགས་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
 
 

 - 333 -

པ་ནི་གཞི་ལམ་འ ས་ག མ་ཚང་བར་ ོན་པའི་ ོབས་ ིས་ག ལ་ ་ལམ་དང་འ ས་ ་ལ་ ར་ 
་འཁོད་པར་ ེད་པའོ།  ། 

 
དེ་ ར་ཚགས་བཅད་ ག་ ་པའི།  ། 
དགོངས་དོན་འདི་ ར་བཤད་པ་ལ།  ། 
དོན་དང་འགལ་ན་བཤགས་པར་བ ིད།  ། 
དགེ་བས་འ ོ་ མས་ ོལ་བར་ཤོག  །  

 
ཅེས་པའི་ ལ་འདི་ནི་གཤེན་ ི་ ང་ ོང་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན་ ིས་ཕན་ ེད་ ན་རིའི་ ོད་ ་ ར་བ་

དགེའོ། །  
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༄༅།། ཟབ་མོ་ ོང་པ་ཉིད་ ི་དེ་ཁོ་ན་རབ་ ་གསལ་བར་ ེད་པའ་ི 
མ་བཤད་ ལ་ ན་ སེ་འཛན་ཞསེ་ 

་བ་བ གས་སོ།། 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

མཁས་ བ་ ལ་མཚན་མཆོག་ལེགས། 
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༄༅།། དཔལ་ ན་ ་མ་དམ་པ་དམིགས་པ་མེད་པའི་ གས་ ེ་ཆེན་པོ་དང་ ན་པའི་

ཞབས་ལ་ ས་པས་ ག་འཚལ་ལོ།  །གང་ཞིག་ ིད་དང་ཞི་བར་ ོགས་ ོལ་བ།  ། ན་ལ་མཁའ་

ར་ བ་པའི་ གས་ ེ་ཡིས།  ། ད་འ ང་ ེན་འ ེལ་ཟབ་མོའི་ལམ་ ོན་པ།  །མཉམ་མེད་

གཤེན་ ལ་ཞབས་ལ་ ས་ ག་འཚལ།  །བ ན་པའི་ ེས་འ ག་བ བ་ག མ་ནོར་ ིས་ ག  ། 

ར་བཅས་འ ོ་བ་འ ེན་པའི་དཔལ་ ་ཤར།  །ཕན་བདེའི་ ་ ད་ ས་པའི་བསིལ་ཟེར་ཅན།  ། 

དགོངས་མཛད་འ ལ་བ་འཛན་པ་ ལ་ ར་ཅིག  །མ ེན་པའི་འདབ་ ས་ གས་ ེའི་ཟེ ་འ ་

མཛས།  །ག ང་རབ་བ ད་འཛན་འ ིན་ལས་ ི་བ ང་ཅན།  ། ལ་བཟང་ ང་ ག་ ན་ མས་

ཉེར་འཚའི་གཞི།  །མེ་ ོན་ག ལ་ འི་གཉེན་ ར་དེ་ལ་འ ད།  །གནས་ག མ་ཤེས་ འི་མཁའ་

ལ་ཐོགས་མེད་ །  །མཐར་འཛན་ ིན་ ི་ཚགས་ ན་ཉེར་ཞི་བ།  །ཡོངས་འཛན་ཤེས་ ་ ན་རིག་

ས་ག མ་ན།  །གསལ་བའི་འོད་དཀར་འཛན་པས་བདག་ ོངས་ཤིག  །མཐའ་ཡས་འ ོ་བའི་མིག་

་ ར་པ་ཡི།  ། མ་དག་ ེན་འ ང་ཟབ་མོའི་ལམ་བཟང་འདི།  །ག ར་གནས་དོན་གཉེར་ ོ་

ན་ ོབ་མ་ལ།  །བ ེ་བའི་སེམས་ ིས་ ་མའི་ ིན་ལས་བཤད།  །དེ་ལ་འདིར་གང་བཤད་པར་

་བའི་བོན་ནི།  ཁམས་བ ད་ ོང་ ག་བ ་པ་ལ་སོགས་ངེས་དོན་ ི་ག ང་རབ་ མས་ ི་

དགོངས་པ་ ིན་ཅི་མ་ལོག་པ།  གཏན་ལ་འབེབས་པར་ ེད་པ་ད ་མ་བདེན་གཉིས་ཡིན་ལ།  དེ་

འཆད་པར་ ེད་པ་ལ།  ཟབ་མོ་ ོང་པ་ཉིད་ཚལ་བར་རིགས་པའི་ ་མཚན།  ཟབ་མོ་ ོང་པ་ཉིད་

ལ་མོས་པའི་ཕན་ཡོན།  ཟབ་མོ་ ོང་པ་ཉིད་གང་ལ་བཤད་པའི་ ོད།  ཟབ་མོ་ ོང་པ་ཉིད་བདེན་

པ་གཉིས་ ི་ ོ་ནས་ ིན་ཅི་མ་ལོག་པར་བཤད་པ་དང་བཞིའོ།  ། 

དང་པོ་ཟབ་མོ་ ོང་པ་ཉིད་ཚལ་བར་རིགས་པའི་ ་མཚན་ནི།  ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་

མ ེན་པ་ཐོབ་པར་འདོད་པའི་གང་ཟག་གིས་ ས་དང་ ོག་ལ་ཡང་མི་བ ་བར།  ཟབ་མོ་ ོང་

པ་ཉིད་ ི་དོན་ཚལ་བ་ལ་བ ོན་པར་ ེད་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ།  ཞི་གནས་སོགས་བ ལ་པའམ་

བ ལ་པ་ལས་ ག་པར་བ ོམས་པར་ ས་ ང་།  ཉོན་མོངས་པ་མངོན་ ར་མགོ་ནོན་པ་ཙམ་ ་

ཟད་ ི།  ཉོན་མོངས་པ་ ་བ་ ངས་ནས་འ ིན་མི་ ས།  ོང་ཉིད་ ོགས་པའི་ཤེས་རབ་ ིས་
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ཉོན་མོངས་པ་ ་བ་ ངས་ནས་འ ིན་ ས་པའི་ ིར།  གཉིས་པ་ཟབ་མོ་ ོང་པ་ཉིད་ལ་མོས་

པའི་ཕན་ཡོན་ནི།  ཟབ་མོ་ ོང་པ་ཉིད་ལ་མོས་པ་ལ་ཕན་ཡོན་ ད་པར་ཅན་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ།  

ཟབ་མོ་ ོང་པ་ཉིད་ལ་མོས་པ་ཙམ་ ིས་ཐར་པའི་ས་བོན་འཇོག་ ས་ཤིང་།  ཤེས་རབ་ ི་ཕ་རོལ་

་ ིན་པ་གང་གི་ ་ལམ་ ་ གས་པ་ལ་ཡང་ཚགས་ ད་པར་ཅན་བསགས་དགོས་པའི་ ིར།  

ག མ་པ་ཟབ་མོ་ ོང་པ་ཉིད་གང་ལ་བཤད་པའི་ ོད་ནི།  ཟབ་མོ་ ོང་པ་ཉིད་དེ་ ོད་གང་ཡང་

ང་བ་ལ་བ ན་པར་ ་བ་མ་ཡིན་ཏེ།  ཟབ་མོ་ ོང་པ་ཉིད་དེ་ ོང་ཉིད་ ི་གཏམ།  ིན་ཅི་མ་

ལོག་པ་ཐོས་པ་ལས་ནང་ ་སེམས་ལ་དགའ་བ་ཡང་དང་ཡང་ ་འ ང་ཞིང་།  དགའ་བ་དེས་

ངས་པའི་ ོ་ནས་མཆི་མ་འ ག་ ས་པ་དང་།  ས་ ི་བ་ ་ལ་སོགས་པ་གཡོ་བའི་ ོད་ ན་ ི་

གང་ཟག་ཁོ་ན་ལ་བ ན་པར་ ་བ་ཡིན་པའི་ ིར།  བཞི་བ།  ཟབ་མོ་ ོང་པ་ཉིད་བདེན་པ་

གཉིས་ ི་ ོ་ནས་ ིན་ཅི་མ་ལོག་པར་བཤད་པ་ལ།  མཆོད་པར་བ ོད་ཅིང་བཤད་པར་དམ་

བཅའ་བ་དང་།  བཤད་པར་ ་བའི་ག ང་དངོས་དང་།  མ ག་བཟོད་པར་གསོལ་ཅིང་བ ོ་བ་

བ ན་པའོ།  ། 

དང་པོ་ལ་གཉིས།  མཆོད་པར་བ ོད་པ་དང་།  བཤད་པར་དམ་བཅའ་བའོ།  །དང་པོ་

མཆོད་པར་བ ོད་པ་ལ།  ིའི་དོན་དང་།  ག ང་གི་དོན་ནོ།  །དང་པོ་ ིའི་དོན་ལ།  བ ེ་བའི་

ཡོན་ཏན་ངོས་བ ང་བ་དང་།  མ ེན་པའི་ཡོན་ཏན་ངོས་བ ང་བའོ།  །དང་པོ་ནི།  བ ེ་བའི་

ིང་ ེ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་ མ་པ་ག མ་ ེ།  སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པའི་ ིང་ ེ་དང་།  བོན་ལ་

དམིགས་པའི་ ིང་ ེ་དང་།  དམིགས་པ་མེད་པའི་ ིང་ ེ་དང་ མ་པ་ག མ་མོ།  །སེམས་ཅན་ལ་

དམིགས་པའི་ ིང་ ེ་ནི།  དམིགས་ ལ་སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་ནས་ ག་བ ལ་དང་ ལ་བར་

འདོད་པའི་ མ་པ་ཅན་ ི་ ོའོ།  །བོན་ལ་དམིགས་པའི་ ིང་ ེ་ནི།  མི་ ག་པ་དང་།  ག་

བ ལ་བས་ ད་པར་ ་ ས་པའི་སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་ནས།  ག་བ ལ་དང་ ལ་བར་འདོད་

པའི་ མ་པ་ཅན་ ི་ ོའོ།  དམིགས་པ་མེད་པའི་ ིང་ ེ་ནི།  རང་བཞིན་མེད་པས་ ད་པར་ ་

ས་པའི་སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་ནས།  ག་བ ལ་དང་ ལ་བར་འདོད་པའི་ མ་པ་ཅན་ ི་

ོའོ།  ། ིང་ ེ་ག མ་ ི་ས་མཚམས་ལ།  ཉན་རང་གི་བོན་ ི་བདག་མེད་མ་ ོགས་པར་འདོད་

པའི་ གས་ ར་ན།  ིང་ ེ་དང་པོ་ནི་སོ་སོའི་ ེ་བོ།  གཉིས་པ་ནི་ཉན་རང་འཕགས་པ།  ག མ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
   

 - 338 -

པ་ནི་ཐེག་ཆེན་འཕགས་པའི་ ད་ལ་ཡོད་ལ།  ཉན་རང་གི་བོན་ ི་བདག་མེད་ ོགས་པ་ ར་ན།  

ིང་ ེ་ག མ་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ ོག་པ་ཐ་དད་པ་ཡིན་ནོ།  ། 

གཉིས་པ་མ ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ངོས་བ ང་བ་ལ།  ཇི་ ེད་པ་ ོགས་པའི་ཤེས་རབ་དང་།  

ཅི་ ་ ོགས་པའི་ཤེས་རབ་གཉིས་སོ།  །དང་པོ་ནི།  ན་ ོབ་བདེན་པ་ ོགས་པའི་ཤེས་རབ་ མ་

པ་གཉིས་སོ།  །གཉིས་པ་ནི།  ོས་པའི་མཐའ་བ ད་དང་ ལ་བའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ ོགས་པའི་ཤེས་

རབ་ ེ།  འདི་ལ་ཡང་ ོས་པའི་མཐའ་དང་ ལ་བའི་ ལ་དང་ཤེས་རབ་ངོས་བ ང་བའོ།  །དང་

པོ་ལ་ ོས་པའི་མཐའ་བ ད་ནི།  ཡོད་མེད་གཉིས།  ང་ ོང་གཉིས།  ག་ཆད་གཉིས།  ེ་

འགག་གཉིས་སོ།  །མཐའ་དང་ ལ་བའི་ ལ་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རེ།  ག གས་ནས་ མ་མ ེན་ ི་བར་

ི་བོན་ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་ཡོད་པའི་མཐའ་དང་ ལ།  མེད་པ་མ་ཡིན་པས་མེད་པའི་

མཐའ་དང་ ལ་བས།  ཡོད་མིན་མེད་མིན་ ི་དོན་དེ་ད ་མའི་ལམ་ཡིན་ནོ།  །འོ་ན་ཡོད་མེད་ལ་

ོན་ཅི་ཡོད་ཅེས་ སི་པས།  གལ་ཏེ་ག གས་ནས་ མ་མ ེན་བར་ ི་བོན་ཉིད་ཡོད་པ་དང་མེད་

པར་ཁས་ལེན་ན།  ག གས་ནས་ མ་མ ེན་ ི་བར་ ི་བོན་ཉིད་བོན་ཅན།  །ཡོད་པའི་མཐའ་

དང་ ལ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཡོད་པའི་ ིར།  མེད་པའི་མཐའ་དང་ ལ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  

མེད་པའི་ ིར།  གཞན་ཡང་ཤེས་ ་བོན་ཅན།  དམིགས་ཤེས་དེ་ཚད་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  ག གས་

ནས་ མ་མ ེན་ ི་བར་ ི་བོན་ཉིད་གཞལ་ ་ཡིན་པའི་ ིར།  དེ་འདོད་ན།  འཕགས་པའི་ལམ་

ལ་དགོས་པ་མེད་པར་ཐལ།  དམིགས་ཤེས་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ ིར།  ཞེས་སོགས་ ་བ་ ེད་དོ།  །དེ་

ནི་མི་འཐད་དེ།  ག གས་ནས་ མ་མ ེན་ ི་བར་ ི་བོན་ཉིད་བོན་ཅན།  ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་

མཐའ་དང་ ལ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར།  མེད་པ་མིན་པའི་མཐའ་དང་

ལ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  མེད་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར།  གཞན་ཡང་ཤེས་ ་བོན་ཅན།  སངས་ ས་

ལ་ཡོད་པར་འཛན་པའི་ ོ་དེ་ཡོད་པ་མཐར་འཛན་ ི་ ོ་ཡིན་པར་ཐལ།  ག གས་ནས་ མ་

མ ེན་ ི་བར་ ི་བོན་ཉིད་ཡོད་པར་འཛན་པའི་ ོ་དེ་ཡོད་པ་མཐའ་འཛན་ ི་ ་ོཡིན་པའི་ ིར།  

གས་ཁས་ ང་།  དེ་འདོད་ན།  སངས་ ས་ལ་ཡོན་ཏན་ཡོད་པར་འཛན་པའི་ ོ་དེ་ལོག་ཤེས་

ཡིན་པར་ཐལ།  འདོད་པ་དེའི་ ིར།  དེ་འདོད་ན།  སངས་ ས་ལ་ཡོན་ཏན་ ང་ཟད་ ང་མེད་

པར་ཐལ།  སངས་ ས་ལ་ཡོན་ཏན་ཡོད་པར་འཛན་པའི་ ོ་དེ་ལོག་ཤེས་ཡིན་པའི་ ིར།  འོ་ན་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
 
 

 - 339 -

མཐའ་དང་ ལ་བའི་ ལ་ཇི་ ར་ཡིན་ཞེ་ན།  ག གས་ནས་ མ་མ ེན་ ི་བར་ ི་བོན་ཉིད་དོན་

དམ་པར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་ཡོད་པའི་མཐའ་དང་ ལ།  ཐ་ ད་ཙམ་ ་ཡོད་པས་མེད་པའི་

མཐའ་དང་ ལ་བ་ ེ།  ཇི་ ད་ །  འདས་པའི་དངོས་པོ་ མ་པ་ཐམས་ཅད་ ་མེད་པ་མ་ཡིན་

ཏེ༑  ན་པར་ ་བ་ཡིན་པའི་ ིར་དང་།  དེའི་འ ས་ ་མཐོང་བའི་ ིར་དང་།  རང་གི་ངོ་བོ་

ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ།  ག་པ་ཉིད་ ་ཐལ་བའི་ ིར་རོ།  །ཞེས་པ་དང་།  ན་ ོབ་ ས་ན་

ཐམས་ཅད་ཡོད།  །དམ་པའི་དོན་ ་ཡོད་མ་ཡིན།  །ཞེས་ག ངས་པ་ ར་རོ།  ། 

གཉིས་པ་ཤེས་རབ་ལ་ག མ་ ེ།  གང་ཟག་རང་བཞིན་ ིས་མེད་པར་ ོགས་པའི་གང་

ཟག་བདག་མེད་ ོགས་པའི་ཤེས་རབ་དང་།  ག ང་བ་ ི་རོལ་ ི་དོན་རང་བཞིན་ ིས་མེད་པར་

ོགས་པའི་ག ང་བ་བོན་ ི་བདག་མེད་ ོགས་པའི་ཤེས་རབ་དང་།  མ་པར་ཤེས་པ་རང་

བཞིན་ ིས་མེད་པར་ ོགས་པའི་ཤེས་རབ་ མས་སོ།  །ག ང་གི་དོན་ནི།  །གང་གི་ གས་བ ེས་

ཉེར་བ ང་ནས།  ། ོས་མཐའ་འཇིག་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  །ཞེས་པ།  ག་འཚལ་ལོ་ཞེས་བཤད་

པའི་གཞིར་ ིས།  ལ་གང་ལ་ ག་འཚལ་ན་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའ་ིསངས་ ས་གང་ཞིག  ། 

སེམས་ཅན་ མས་ལ་ གས་བ ེ་བ་ཆེན་པོས་སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པའི་ ིང་ ེ་དང་།  བོན་ལ་

དམིགས་པའི་ ིང་ ེ་དང་།  དམིགས་པ་མེད་པའི་ ིང་ ེ་ག མ་ ིས་ ས་ཉེ་བར་བ ང་ནས།  

ག གས་སོགས་ ི་ནང་གི་དངོས་པོ་ མས་རང་བཞིན་ ིས་ བ་པར་འཛན་པའི་ ག་པར་ ་བ་

དང་།  ར་རང་བཞིན་ ིས་ བ་པ་ ིས་རང་བཞིན་ ིས་མ་ བ་པར་འཛན་པའི་ཆད་པར་ ་

བའམ།  ལས་འ ས་ལ་སོགས་པ་ཐ་ ད་ཙམ་ ་ཡང་མེད་པར་འཛན་པའི་ཆད་པར་ ་བའི་

གཉེན་པོར།  ག གས་སོགས་ ི་ནང་གི་དངོས་པོ་ མས་དོན་དམ་པར་མེད་པས་ཡོད་པ་དང་

ག་པ་དང་ ང་བའི་མཐའ་དང་ ལ།  ག གས་སོགས་ ི་ནང་གི་དངོས་པོ་ མས་ ན་ ོབ་ ་

ཡོད་པས་མེད་པ་དང་ཆད་པ་དང་ ོང་པའི་མཐའ་དང་ ལ།  ག གས་སོགས་ ི་ནང་གི་དངོས་

པོ་ མས་དོན་དམ་པར་ ེ་འགག་མི་ ེད་ཅིང་ ན་ ོབ་ ་ ེ་འགག་ ེད་པས་ ེ་འགག་གི་མཐའ་ 

དང་ ལ་བར་ ོགས་པས།  ོས་པའི་མཐའ་བ ད་འཇིག་པར་ ེད་པ་ད ་མའི་ལམ་དེ་རང་

གིས་བ ེས་ནས་ག ལ་ ་གཞན་ ེས་ ་འཛན་པར་ ེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  ། 

གང་ཟག་གང་གིས་ ག་འཚལ་ན་ཡར་མེ་བ་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་ ིས་ ག་འཚལ།  ས་ནམ་ ི་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ཚ་ ག་འཚལ་ན་ག ང་འདི་ ོམ་པའི་ཐོག་མར་ ག་འཚལ།  དགོས་པ་ཅིའི་ ིར་ ག་འཚལ་ན།  

དགོས་པ་ མ་པ་བཞིའི་ ིར་ ་ ག་འཚལ།  དགོས་པ་བཞི་གང་ཞེ་ན།  བར་ཆད་ ི་བགེགས་ཉེ་

བར་ཞི་བའི་དགོས་པ།  བསོད་ནམས་ ི་ཚགས་ ོགས་པའི་དགོས་པ།  ོན་ ང་གི་ ོབ་དཔོན་

ི་ ེས་ ་མ ན་པའི་དགོས་པ།  ོམ་ ི་ ོན་འ ོ་ ོན་ ་བཏང་ནས་བ མས་པས་རང་ ོམ་པ་

པོ་ཚད་ ན་ ་གོ་བའི་དགོས་པའོ།  །ངག་དོན་ ་ ིལ་ན་ ་མ་ཡར་མེ་བ་བོན་ཅན།  ོད་ ིས་

ག ང་འདི་ ོམ་པའི་ཐོག་མར་ ལ་ ད་པར་ཅན་ལ་ ག་འཚལ་བ་ཡིན་ཏེ།  ོད་ ིས་ག ང་

འདི་ ོམ་པའི་ཐོག་མར་མ ེན་བ ེའི་ཡོན་ཏན་གཉིས་དང་ ན་པའི་ ོན་པ་སངས་ ས་ལ་ ག་

འཚལ་བའི་ ིར།   

གཉིས་པ་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་ནི།  དངོས་པོར་འཛན་པའི་ནད་སེལ་བ།  །བདེན་པ་

མ་གཉིས་འདིར་གསལ་ །  །ཞེས་པ།  གསལ་བར་ ་ཞེས་པ་བཤད་པའི་གཞིར་ ིས།  གང་

གསལ་བར་ ་ན།  ན་ ོབ་ ི་བདེན་པ་དང་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་གཉིས་གསལ་བར་ །  གང་ 

་གསལ་བར་ ་ན་ བས་འདིར་གསལ་བར་ །  ལ་ཅི་ ར་ ་གསལ་བར་ ་ན།  ན་པ་ལ་

ོན་མེ་བཏེགས་པ་བཞིན་ ་གསལ་བར་ །  དགོས་པ་ཅིའི་ ིར་ ་གསལ་བར་ ་ན་ག ལ་ ་

མས་ ི་དངོས་པོར་འཛན་པའི་གཅོང་ ིང་གི་ནད་སེལ་བའི་ ིར་ ་གསལ་བར་ །  དངོས་

པོར་འཛན་པ་ལ་གཉིས་ཏེ།  འདོགས་གཞི་ ང་པོ་ ་ལ་བཏགས་ནས་བཞག་པའི་རང་བཞིན་

ིས་ བ་པར་འཛན་པའི་གང་ཟག་གི་བདག་ ་འཛན་པ་དང་།  ག གས་ལ་སོགས་པའི་བོན་

མས་རང་བཞིན་ ིས་ བ་པར་འཛན་པའི་བོན་ ི་བདག་ ་འཛན་པ་དང་གཉིས་ཡོད་པའི་

ིར།  བདག་འཛན་ ི་གཉནེ་པོར་བདག་མེད་གཉིས་བ ོམ་དགོས་པ་ཡིན།  གང་ཟག་གི་བདག་

འཛན་ ི་གཉེན་པོར་འདོགས་གཞི་ ང་པོ་ ་ལ་བཏགས་ནས་གཞི་གང་རང་བཞིན་ ིས་མ་ བ་

པར་ ོགས་པའི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ ོགས་པའི་ཤེས་རབ་དང་།  བོན་ ི་བདག་འཛན་ ི་

གཉེན་པོར་ག གས་ལ་སོགས་པའི་བོན་ མས་རང་བཞིན་ ིས་མ་ བ་པར་ ོགས་པའི་བོན་ ི་

བདག་མེད་ ོགས་པའི་ཤེས་རབ་དང་གཉིས་བ ོམ་དགོས་པའི་ ིར།  ངག་དོན་ ་ ིལ་ན།  ་

མ་ཡར་མེ་བས་བདེན་པ་གཉིས་ བས་འདིར་གསལ་བར་བཤད་པ་བོན་ཅན།  ོད་ལ་དགོས་པ་

ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ།  ོད་ལ་ག ལ་ ་ མས་ ི་དངོས་པོར་འཛན་པའི་ནད་སེལ་བའི་དགོས་པ་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ཡོད་པའི་ ིར།  གཉིས་པ་བཤད་པར་ ་བའི་ག ང་དངོས་ལ་ ི་ཡི་དོན་དང་།  ག ང་གི་དོན་

ནོ༑  ༑དང་པོ་ལ།  དེ་ལ་འདིར་ད ་མ་ཞེས་ ་བའི་དོན་ནི།  ག་ཆད་ ི་མཐའ་དང་ ལ་བ་

ཡིན་ལ།  བ་མཐའ་ ་བ་བཞི་ཀས་ ང་།  ག་ཆད་ ི་མཐའ་དང་ ལ་བ་ད ་མའི་དོན་ཞལ་

ིས་བཞེས་ཏེ།  ོན་པ་སངས་ ས་ ིས་ ག་ཆད་ ངས་ནས།  ད ་མའི་ལམ་ལ་བ གས་པ་

མཛད་པས་དེའི་ ེས་ ་འ ག་པར་འདོད་པའི་ ིར་རོ།  ། བ་མཐའ་ ་བ་བཞི་པོའི་ ག་ཆད་

ོང་ ལ་ ི་ མ་བཞག་མཛད་པ་ལ་ཡང་གཉིས་ཏེ།  གང་ཟག་ལ་ ག་ཆད་ ོང་ ལ་དང་།  

བོན་ལ་ ག་ཆད་ ོང་ ལ་ལོ།  །དང་པོ་གང་ཟག་ལ་ ག་ཆད་ ོང་ ལ་ལ།  བ་མཐའ་ ་བ་

བཞི་ཀའི་བཞེད་ལ།  གང་ཟག་དེ་ ག་ཆད་ ི་མཐའ་དང་ ལ་བ་ཡིན་ཏེ།  ེ་གནས་གཅིག་ ་

ེ་བ་ལེན་པས་ཆད་པ་མ་ཡིན།  འཆི་འཕོ་བའི་རིམ་པ་ཡོད་པས་ ག་པ་ཡང་མ་ཡིན།  ལས་ ི་

མ་ ིན་ ོང་བ་པོའི་གང་ཟག་ཡོད་པས་ཆད་པ་ཡང་མ་ཡིན།  གཞན་ ིས་བཏགས་པའི་གང་

ཟག་གིས་ ོང་པས་ ག་པ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ ིར།  ཞེས་བཞེད་པའོ།  ། 

གཉིས་པ་བོན་ལ་ ག་ཆད་ ོང་ ལ་ལ།  ཉན་ཐོས་ ེ་གཉིས་སེམས་ཙམ་པ་དང་ག མ་

མ ན་པའི་ གས་དང་།  ད ་མའི་ གས་གཉིས་སོ།  །དང་པོ་ལ་ཡང་།  ིར་ ་འ ས་ལ་ ག་

ཆད་ ོང་ ལ་དང་།  ལས་འ ས་ལ་ ག་ཆད་ ོང་ ལ་ལོ།  །དང་པོ་ནི།  འི་འ ག་ཐོག་ ་

འ ས་ ་འ ང་བའི་ ིར་ཆད་པ་མ་ཡིན།  འ ས་ ་ ེས་པའི་ཚ་ ་འགག་པས་ ག་པ་ཡང་མ་

ཡིན།  ཞེས་ག མ་ཀ་བཞེད་ཅིང་།  དེའི་ ེང་ ་སེམས་ཙམ་པས་ ན་བཏགས་རང་བཞིན་ ིས་

མེད་པས་ ག་པ་མ་ཡིན།  གཞན་དབང་དང་ཡོངས་ བ་བདེན་པར་ཡོད་པས་ཆད་པ་མ་ཡིན།  

ཞེས་བཞེད་དོ།  །གཉིས་པ་ལས་འ ས་ལ་ ག་ཆད་ ོང་ ལ་ལ།  ལས་ ས་མ་ཐག་འགག་པས་

ག་པ་མ་ཡིན་ཞེས་ ག་ ོན་ ོང་ ལ་ག མ་ཀ་མ ན་ལ།  ཆད་ ོན་ ོང་ ལ་ལ་མི་མ ན་ཏེ།  

ེ་ ག་ ་ ་བས།  ལས་ ས་པ་ན།  ་ལོན་ ི་དཔར་ ་དང་འ ་བའི་ལས་ ི་ ད་མི་ཟ་ཞེས་ ་

བ་ ེ་བས།  དེས་མ་འོངས་པ་ན་ མ་པར་ ིན་པ་འ ིན་པས་ཆད་པ་མ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་རོ།  །འདི་

ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ ི་དགོངས་པ་ཡང་ཡིན་ཏེ།  ས་ཅན་ མས་ ི་ལས་ མས་ 

ནི༑  ༑བ ལ་པ་བ ར་ཡང་ ད་མི་ཟ།  །ཚགས་ཞིང་ ས་ལ་བབ་པ་ན།  །འ ས་ ་ཉིད་ ་ ིན་

པར་འ ར།  །ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར་ཞེས་སོ།  །མདོ་ ེ་པས།  ལས་ ས་པས་ན་སེམས་ ད་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ཡོངས་ ་འ ར་བའི་ ད་པར་ཞེས་ ་བ།  ེ་བ་དེ་ལ་ མ་ ིན་ ེ་བར་འདོད་ ི།  ེ་ ག་ ་ ་

བ་ ར་ ད་མི་ཟ་ ན་པ་ནི་འ ་ ེད་ ས་ བ་མི་འདོད་དོ།  །སེམས་ཙམ་པས་ལས་འགག་

བཞིན་པའི་ ས་ །  ན་གཞི་ལ་འགག་པར་བཞག་ནས།  དེ་ཉིད་ ེན་ ིས་གསོས་བཏབ་པ་

ལས་ མ་ ིན་འ ང་བས་ཆད་པ་མ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་རོ།  ། བ་མཐའ་ ་བ་ག མ་པོ་འདི་དག་

གིས་ ག་ཆད་ ི་ ོང་ ལ་ ེད་པ་ཙམ་ ་ཟད་མོད།  ག་ཆད་ ི་ ོན་ལས་ ོལ་བ་མ་ཡིན་ཏེ།  

དངོས་པོར་རང་བཞིན་ ིས་ཡོད་པར་ཁས་ ངས་པའི་ ིར་རོ།  །རང་བཞིན་ ིས་ཡོད་ན་མི་

འ ར་བས་ ག་པར་འ ར་ལ།  དེ་ཉིད་འགག་པས་ན་ཆད་པར་འ ར་ཏེ་ ར་རང་བཞིན་ ིས་

ཡོད་པར་འགག་པ་ལ་ཆད་པར་བཤད་པའི་ ིར་ཏེ།  ཇི་ ད་ །  གང་ཟག་རང་བཞིན་ ིས་ཡོད་

པ༑  ༑དེ་ནི་མེད་པ་མིན་པས་ ག  ། ོན་འ ར་ད་ ར་མེད་ཅེས་པས།  །དེས་ན་ཆད་པར་ཐལ་

བར་འ ར།  །ཞེས་པ་དང་།  །དངོས་པོར་ཡོད་པར་ཁས་ ངས་ན།  ། ག་དང་ཆད་པར་ ་བ་

ནི༑  ༑ཐལ་བར་འ ར་ཏེ་དངོས་དེ་ནི།  ། ག་དང་མི་ ག་འ ར་ ིར་རོ།  །ཞེས་ག ངས་ས།ོ  ། 

ད ་མ་པས་བོན་ལ་ ག་ཆད་ ོང་ ལ།  ན་ ོབ་ ་ ག་ཆད་ ོང་ ལ།  དོན་དམ་ ་

ག་ཆད་ ོང་ ལ།  བདེན་གཉིས་ཕན་ ན་ལ་ ོས་ནས་ ག་ཆད་ ོང་ ལ་དང་ག མ་མོ།  ། 

དང་པོ་ནི།  འི་ ེས་ ་འ ས་ ་འ ང་བ་དང་།  ་ ོག་ན་འ ས་ ་ ོག་པའི་ ིར།  ན་

ོབ་ ་ ག་ཆད་དང་ ལ་བའོ།  །གཉིས་པ་དོན་དམ་ལ་ ག་ཆད་ ོང་ ལ་ནི།  དོན་དམ་པར་

བོན་ཉིད་ ག་ཆད་ ི་མཐའ་དང་ ལ་བ་ཡིན་ཏེ།  འཁོར་འདས་ ི་བོན་ཉིད་དོན་དམ་ བ་པ་

མེད་པའ་ི ིར།  ག མ་པ་ནི།  དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་ ག་པ་མ་ཡིན།  ན་ ོབ་ ་

མེད་པ་མ་ཡིན་པས་ཆད་པ་མ་ཡིན།  བདེན་གཉིས་ཕན་ ན་ལ་ ོས་ནས་ ག་ཆད་ ི་མཐའ་

དང་ ལ་བའོ།  །ཞེས་ག ངས་སོ།  །ག ང་གི་དོན་ལ།  གཞི་ད ་མ་བདེན་གཉིས་ ང་འ ག  

ལམ་ད ་མ་ཐབས་ཤེས་ ང་འ ག  འ ས་ ་ད ་མ་ ་གཉིས་ ང་འ ག་གོ  །དང་པོ་ལ་ ིའི་

དོན་དང་།  ག ང་གི་དོན་ནོ།  །དང་པོ་ལ་བདེན་གཉིས་ནི་གཞི་ཡིན་ཏེ།  ཐོས་བསམ་ ིས་ ོ་

འདོགས་གཅོད་པར་ ་བའི་ ིར་དང་།  ལམ་ ིས་ ང་འདི་ལ་དམིགས་ནས་ཉོན་མོངས་པ་རིམ་

ིས་ ང་བའི་ ིར་རོ།  ། 

བདེན་གཉིས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལ་ག མ་ ེ།  ད ེ་གཞི།  ད ེ་ངོས།  སོ་སོའི་ མ་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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གཞག་གོ  །ད ེ་གཞི་ནི་ཤེས་ ་ཙམ་ལ།  ེན་འ ེལ་ཙམ་ལས་མཐོང་ ལ་གཉིས་ཡོད་པའི་ད ེ་

བས།  བདེན་པར་བཞག་པའི་ ིར།  ཤེས་ ་ཙམ་ལ་ ེན་འ ེལ་ད ེ་གཞིར་རིགས་སོ།  །གཉིས་པ་

ད ེ་བ་ནི།  ན་ ོབ་ ི་བདེན་པ་དང་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་གཉིས་སོ།  །སོ་སོའི་ མ་བཞག་

ལ་བདེན་གཉིས་ ི་ ་དོན།  མཚན་ཉིད།  ད ེ་བའོ།  ། ་དོན་ལ།  ན་ ོབ་ ི་ ་དོན་དང་།  

དོན་དམ་ ི་ ་དོན་གཉིས་སོ།  །དང་པོ་ལ་ ལ་ཅན་ ི་ ན་ ོབ་ནི།  གནས་ ལ་ ི་དོན་མཐོང་

བར་ ིབས་པས་ ན་ ོབ་ ེ།  གཏི་ ག་རང་བཞིན་ ིབ་ ིར་ ན་ ོབ་ ེ།  །ཞེས་པ་དང་།  ག ང་ 

འདི་ནས་ ང་།  ན་ ་བ གས་པས་ ིབ་པར་ ེད།  །ཅེས་ག ངས་པ་ ར་རོ།  ། ལ་ ལ་ཅན་

གཉིས་ཀའི་ ན་མོང་གི་ ་དོན་ནི།  ཕན་ ན་ ོས་ནས་ ོས་བཞག་པ་ཙམ་ཡིན་པས་ ན་ ོབ།  

བ ་དང་།  བཏགས་པ་དང་།  ཐ་ ད་ཙམ་ཡིན་པས་ ན་ ོབ་ཅེས་ འོ།  །དེ་ཡང་བ ་ཞེས་པ་

ནི༑  ངག་གི་ཐ་ ད་ཡིན་ལ།  བ གས་པ་ནི་ ལ་དང་ ལ་ཅན་གཉིས་ཀའི་དབང་ ་ ས་སོ།  ། 

གཉིས་པ་དོན་དམ་ ི་ ་དོན་ནི།  དོན་དང་།  དམ་པ་དང་།  བདེན་པ་ག མ་ནི་གཞི་མ ན་

ིས་བ ས་པར་འདོད་པས།  ོང་པ་ཉིད་ལ་དོན་དང་དམ་པ་བདེན་པ་ག མ་ཀར་བཤད་དོ།  ། 

འདིར་ ོང་པ་ཉིད་བདེན་པར་བཤད་པ་ཡང་ཐ་ ད་པའི་ ོས་ ེད་ ལ་ལ་ ོས་ནས་བཞག་པ་

ཡིན་ ི།  ཡང་དག་པར་ནི་མ་ཡིན་ནོ།  །ཇི་ ད་ །  ་ངན་འདས་པ་བདེན་གཅིག་པོ།  ། ལ་བ་

མས་ ིས་གང་ག ངས་པ།  །དེ་ཚ་ ག་མ་ ོག་མ་ཡིན།  །མཁས་པ་ ་ཞིག་ ོགས་མི་ ེད།  ། 

ཅེས་ག ངས་པའི་དགོངས་པ་ཡང་འདི་ཉིད་དོ།  །ཡང་ན་བདེན་པའི་ ་དོན་གཉིས་ལ་འ ག་ ེ།  

མི་བ ་བ་ལ་བདེན་པའི་ ་བ ོད་པ་དང་།  གནས་ ལ་ལ་བདེན་པའི་ ་བ ོད་པའོ།  ། ོང་པ་

ཉིད་ལ་བདེན་པའི་ ་བ ོད་པ་ནི།  དང་པོའི་དབང་ ་ ས་པས་དགག་ ་མ་ཡིན་ལ།  དགར་

ར་བ ང་བ་ ི་མའི་དབང་ ་ ས་སོ།  །གཉིས་པ་བདེན་གཉིས་ ི་མཚན་ཉིད་ནི།  ཐ་ ད་

ད ོད་ ེད་ ི་ཚད་མ་དེ་ ོད་ལ་ཐ་ ད་ད ོད་ ེད་ ི་ཚད་མར་སོང་བ་དེ་ ོད་ ན་ ོབ་བདེན་

པ་ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད།  དོན་དམ་ད ོད་ ེད་ ི་ཚད་མ་དེ་ ོད་ལ་དོན་དམ་ད ོད་ ེད་ ི་

ཚད་མར་སོང་བ་དེ་ ོད་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད་དོ།  ། 

ག མ་པ་ད ེ་བ་ལ་ ན་ ོབ་ ི་ད ེ་བ་དང་།  དོན་དམ་ ི་ད ེ་བའོ།  །དང་པོ་ནི།  ན་

ོབ་ལ་ཡང་འཇིག་ ེན་པ་ལ་ ོས་ནས་ཡང་དག་ ན་ ོབ་དང་།  ལོག་པའི་ ན་ ོབ་བདེན་པ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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གཉིས་ ་བཞག་ ེ།  ང་བ་འདི་ལ་འཇིག་ ེན་པས་ཡང་དག་པ་དང་ལོག་པའི་ཐ་ ད་གཉིས་

་ ེད་པར་མཐོང་བའི་ ིར།  ལོག་པའི་ ན་ ོབ་བདེན་པ་ཞེས་བཞག་ ་མི་ ང་ ེ།  ལོག་པ་

ཡིན་ན་བདེན་པ་ཡིན་པ་དང་འགལ་བའི་ ིར་ཞེ་ན།  འོ་ན་ ན་ ོབ་བདེན་པ་ཞེས་པའི་ མ་

བཞག་ ང་ ར་མི་ ང་བར་ཐལ།  ན་ ོབ་ཡིན་ན་བདེན་པ་ཡིན་པ་དང་འགལ་བའི་ ིར་རོ།  ། 

གས་ བ་ཁས་ ང་།  དེས་ན་ ན་ ོབ་ནི་རིག་པའམ་འཕགས་པའམ་འཕགས་པའི་ ེས་ཐོབ་

ལ་ ོས་ནས་བཞག་པ་ཡནི་ལ།  བདེན་པ་ནི་བདེན་འཛན་ཅན་ ི་ ོ་ངོར་བཞག་པའི་ ིར།  ོ་སོ་

སོ་ལ་ ོས་ན་ ན་ ོབ་བདེན་པ་ཞེས་བ ོད་ ི།  གཞི་མ ན་ ི་ ལ་ ི་འཇོག་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།  ། 

ོ་ལ་ ང་ ལ་ལ་ ོས་ནས་ ན་ ོབ་ ི་བདེན་པ་ཞེས་བ ོད་དེ།  མཐོང་བ་ ན་པ་མེད་པར་

ག ངས།  མཐོང་བ་ ན་པ་ཡང་ མ་པ་གཉིས་ ་འདོད་དེ།  དབང་པོ་གསལ་དང་དབང་པོ་

ོན་ ན་ནོ།  ། ོན་མེད་དབང་ཞེན་ མས་ ི་ཤེས་པ་ནི།  །དབང་པོ་ལེགས་ ར་ཅིག་ཤོས་ལོག་

པར་འདོད།  །ཅེས་ག ངས་སོ།  །མཐོང་བ་ ན་པའི་ ལ་ཐམས་ཅད་ ན་ ོབ་བདེན་པར་

བ ང་ནས།  ཡང་ལོག་གཉིས་ ་ ེ་བར་མངོན་ནོ།  །འཇིག་ ེན་ ི་ ན་ ོབ་བདེན་པ་གཉིས་ལ་

ཡང་ ད་པར་ཡོད་དེ།  ཇི་ ད་ །  འཇིག་ ེན་ ི་ ན་ ོབ་བདེན་པ་ཞེས་ག ངས་ན།  འཇིག་

ེན་མ་ཡིན་པའི་ ན་ ོབ་ ང་ཡོད་དམ་ཞེ་ན་ཡོད་དེ།  མིག་སེར་དང་རབ་རིབ་ལ་སོགས་པས་

ད གས་པ་གང་ཡིན་པ་ཞེས་ག ངས་པ་ ར་རོ།  །ཡང་ཇི་ ད་ །  གང་ཟག་གི་ ན་ ོབ་ ་

ཡང་ ན་པ་དེ་ནི་ ན་ ོབ་ ི་བདེན་པ་མ་ཡིན་ནོ།  །ཞེས་ག ངས་པ་ནི།  ཡང་དག་ ན་ ོབ་ ་ི

བདེན་པ་མ་ཡིན་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་ཞིང་།  འཇིག་ ེན་ ི་ ན་ ོབ་བདེན་པ་ཞེས་ག ངས་པ་

དང་།  ཡང་དག་ ན་ ོབ་དོན་གཅིག་པར་མངོན་ནོ།  །ལོག་པའི་ ན་ ོབ་ལ་ཡང་ ང་ལོག་

ན་ ོབ་དང་།  བཏགས་ལོག་ ན་ ོབ་གཉིས་སོ།  ། ང་ལོག་ ན་ ོབ་ནི་ ིག་ ་ལ་སོགས་པ་

ལ་ ར་བཏགས་པ་དང་།  བཏགས་ལོག་ ན་ ོབ་ནི།  བདག་དང་གཙ་བོ་ལ་སོགས་པར་བཏགས་ 

པའོ།  །དང་པོ་ནི།  འ ལ་ འི་དབང་གིས་ལོག་པར་ ང་བ་ལ་བ ེན་ནས་ཐ་མལ་པས་ ང་།  

ང་བ་ ར་བདེན་པར་མི་འཛན་པའི་ ིར།  ང་ལོག་ ན་ ོབ་ཅེས་ ་བའོ།  །གཉིས་པ་ནི།  

བ་མཐའ་ལ་ གས་པ་ཁོ་ན་ལ་ ོ་བཏགས་པའི་ ིར།  བཏགས་ལོག་ ན་ ོབ་ཅེས་ འོ།  །ཡང་

དག་ལ་ཡང་ ལ་ ལ་ཅན་གཉིས་གཉིས་ ་ཡོད་ཅིང་།  ལོག་པ་ལ་ཡང་ ལ་ ལ་ཅན་གཉིས་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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གཉིས་ ་ ེའོ།  །ཁ་ཅིག་ན་རེ།  ལ་ལ་ལོག་པར་བཞག་པ་ཡིན་ ི།  ལ་ཅན་ནི་ཤེས་པ་ཡིན་

པས་དོན་ ེད་ ས་པའི་ ིར།  ཡང་དག་ཡིན་ ི་ལོག་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ།  །འོ་ན་བདེན་

འཛན་ ང་ཤེས་པ་ཡིན་པས་ཡང་དག་པར་འ ར་ ི།  ལོག་པའི་ཐ་ ད་ ེད་པར་ཅི་ ར་འ ར།  

དངོས་པོ་ཡིན་མིན་ ི་ཆ་ནས།  ཡང་ལོག་གི་ཐ་ ད་ ེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ།  ག་འཛན་སོགས་

དངོས་པོར་ བ་པ་ལ་ཡང་།  ིན་ཅི་ལོག་གི་ཐ་ ད་ ེད་པ་མཐོང་བའི་ ིར།  འ ལ་ ་བ ད་

པའི་དབང་གིས་ ིག་ ་ལ་ ར་ ང་བ་ ིན་ཅི་ལོག་ ་ ང་བ་དང་།  ོས་ ང་ ང་བ་ ར་

འཛན་པའི་ ིར།  ལ་ ལ་ཅན་གཉིས་ཀ་ལོག་པའི་ཐ་ ད་ ེད་ཅིང་འཇིག་ ེན་ན་ཡང་།  ལ་

དང་ ལ་ཅན་མ་ལོག་ཅེས་པའི་ཐ་ ད་ ེད་པ་མེད་ལ།  མིག་འ ལ་ན་ ང་སེར་པོ་མཐོང་།  ཞེས་ 

གཉིས་ཀ་ལོག་པའི་ཐ་ ད་ ེད་པ་ཡིན་ནོ།  །འཇིག་ ེན་པས་གང་བ ་བ་ལ་ལོག་པ་དང་།  མི་

བ ་བ་ལ་ཡང་དག་གི་ཐ་ ད་ ེད་ལ།  ། ིག་ ར་ ར་འཛན་ ི་ ོའི་ ེས་ ་འ ང་བས།  མངོན་ 

པར་འདོད་པའི་དོན་མི་ཐོབ་པས་བ ་བའི་ ིར།  ལོག་པའི་ཐ་ ད་ ེད་པས་ ལ་ ལ་ཅན་

གཉིས་ཀ་ལོག་པར་བཞག་པའོ།  །གལ་ཏེ་ཡང་དག་ ན་ ོབ་དང་ལོག་པའི་ ན་ ོབ་ ི་བདེན་

པ་ཞེས་ག ངས་པས།  ཡང་དག་དང་བདེན་པ་ལ་ ད་པར་མེད་ན་འདོད་ཅིང་།  ཡོད་ན་ཇི་ ་

་ལོག་པའི་ ན་ ོབ་ ི་ ར་ ་ ོས་པའི་བདེན་པ་གཉིས་ལ་ཡང་ ད་པར་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན།  ཡང་

ལོག་གཉིས་ མ་པར་ད ོད་པའི་ ེས་ ་ ོ་གཞན་ནམ།  འཇིག་ ེན་པས་བ ་བ་དང་མི་བ ་

བར་མཐོང་བའི་ ེ་ ག་ལ།  ཡང་ལོག་གི་ཐ་ ད་བཞག་པ་ཡིན་ལ།  བདེན་པ་ནི་བདེན་པར་

ང་བའི་ ོ་དེ་ཉིད་ ི་ངོས་ནས་བཞག་པ་ཡིན་ཏེ།  དེ་ ོ་ལ་ ོས་གཉིས་ཆར་བདེན་པ་ ེ།  ཞེས་

པ་ ར་རོ།  །ཡང་དག་ ན་ ོབ་ལ་ཡང་ ན་ ོབ་བདེན་པ་དང་ ན་ ོབ་གཉིས་ད ེ་ ེ།  དང་

པོ་ལ་སོ་སོའི་ ེ་བོའི་ ན་ ོབ་དང་ ི་མ་ལ་འཕགས་པའི་ ན་ ོབ་ཅེས་ འོ།  །འོ་ན་ ན་ ོབ་

དེ་བདེན་གཉིས་གང་གི་ནང་ ་འ །  དོན་དམ་བདེན་པར་མི་འཐད་དེ།  ན་ ོབ་བདེན་པ་

ཡིན་པའི་ ིར།  ན་ ོབ་བདེན་པར་འ ་ན་ལོགས་ ་བཞག་པ་དོན་མེད་པར་འ ར་རོ་ཞེ་ན་

སོ་སོའི་ ེ་བོ་ལ་ ང་བ་ ར་བདེན་ཞེན་དང་བཅས་པའི་ ིར།  དེའི་ངོར་ ན་ ོབ་བདེན་པ་

ཞེས་བ ོད་ལ།  འཕགས་པ་ལ་བདེན་ཞེན་མེད་པའི་ ིར།  ན་ ོབ་ཙམ་ཞེས་ འོ།  ། 

གཉིས་པ་དོན་དམ་ ི་ད ེ་བ་ལ།  དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ནི་ནམ་མཁའ་ ར་ ན་ ་རོ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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གཅིག་པའི་ ིར།  ངོ་བོའི་ ོ་ནས་རིགས་མི་འ ་བའི་ད ེ་བ་མེད་ལ།  ོག་པའི་ ོ་ནས་ ོང་ཉིད་

བཅོ་བ ད་ལ་སོགས་པར་ད ེ་བའོ།  །ག ང་གི་དོན་ལ།  བདེན་པ་གཉིས་ ི་ད ེ་གཞི།  ད ེ་

དོན།  ངོ་བོ།  ངེས་ཚག  ད ེ་བ།  མཚན་ཉིད།  བ་ ེད་ ི་རིག་པའོ།  །དང་པོ་ལ།  བདེན་པ་

གཉིས་ ི་ད ེ་གཞི་དང་།  ད ེ་དོན་ནོ།  །དང་པོ་ལ།  ིའི་དོན་དང་།  ག ང་དོན་ནོ།  །དང་པོ་

ལ༑  རང་ གས་བཞག་པ་དང་།  གཞན་ ི་ གས་དགག་པ་དང་།  དེ་མི་འཐད་པར་བ ན་

པའོ།  །དང་པོ་ནི།  ེན་ཅིང་འ ེལ་བར་འ ང་བ་ཙམ་མམ་ཤེས་ ་ཙམ་བདེན་པ་གཉིས་ ི་

ད ེར་གཞིར་འཇོག་རིགས་ཏེ་ཤེས་ ་ལ་བདེན་པ་གཉིས་ ་ ངས་ངེས་པའི་ ིར།  དེར་ཐལ།  

ཤེས་ ་ལ་བདེན་པ་གཉིས་ལས་མང་མི་དགོས་ཤིང་།  ང་ན་མི་འ ་བ་ཡིན་པའི་ ིར་དང་།  ཇི་

ད་ །  ཤེས་པར་ ་བ་ཡང་འདི་གཉིས་ཁོ་ནར་ཟད་དོ།  །ཞེས་ ་བཤད་པའི་ ིར།  གཉིས་པ་ལ།  

གཞན་ ི་འདོད་པ་བ ོད་པ་དང་དེ་དགག་པའོ།  །དང་པོ་ནི།  ཁ་ཅིག་ན་རེ།  དོན་དམ་པའི་

བདེན་པ་དེ་ཤེས་ ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  དོན་དམ་བདེན་པ་དེ་ ོ་དང་ཚག་གི་ ལ་མ་ཡིན་པའི་

ིར།  དེར་ཐལ།  ་བསམ་ཚག་ལས་འདས་ཏེ་བ ོད་ ་མེད།  །ཅེས་སོགས་ག ངས་པའི་ ིར།  

ེན་འ ེལ་ཡང་བདེན་པ་གཉིས་ ི་ད ེ་གཞི་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་དེ་

ེན་འ ེལ་མ་ཡིན་པའི་ ིར།  དེར་ཐལ།  དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་དེ་རང་གི་ ་ ེན་ལས་མ་

ེས་པའི་ ིར།  ཞེས་ཟེར་ན།  གཉིས་པ།  དེ་མི་འཐད་དེ།  ཤེས་ ་བོན་ཅན།  ཡང་དག་པར་

ོགས་པའི་སངས་ ས་ ིས་བདེན་པ་གཉིས་པོ་དེ་མི་མ ེན་བཞིན་ ་བ ན་པར་ཐལ།  ཡང་

དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ ིས་བདེན་པ་གཉིས་པོ་བ ན་པ་གང་ཞིག་སངས་ ས་ ི་ཡེ་

ཤེས་དེས་བདེན་པ་གཉིས་མི་མ ནེ་པའི་ ིར།  གས་ ་མ་ ར་མ་ བ་ན།  དེར་ཐལ།  ཇི་ ད་

༑  བདེན་གཉིས་དོ་ ་མ་མཉམ་ན་ག ང་ ང་གི་བོན་མ་ཡིན་ཞེས་པ་དང་།  ན་ ོབ་མཚན་

མར་ ང་བ་ ེ།  །དམ་པའི་དོན་ ་ ོང་པས་ ོང་།  །ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར།  ི་མ་ ར་མ་ བ་

ན༑  དོན་དམ་བདེན་པ་ཤེས་ ་མ་ཡིན་པར་འགལ་ལ།  ོགས་གཉིས་པ་ཡང་མི་འཐད་དེ།  ཤེས་

་བོན་ཅན།  དོན་དམ་བདེན་པ་དེ་རང་གི་འ ེལ་ ལ་ལ་ ོས་པའི་ ིར།  གཞན་ཡང་ ང་

སེམས་ཚགས་ལམ་པ་དེས་ ོང་ཉིད་ཐོས་བསམ་ ི་ ོ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ།  ང་སེམས་ ོམ་ལམ་

པས་ ོང་ཉིད་བ ོམ་ ང་གི་ ོ་ནས་དོན་ ིའི་ ལ་ ིས་ ོགས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  དོན་དམ་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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བདེན་པ་ཤེས་ ་མ་ཡིན་པའི་ ིར།  གཞན་ཡང་བོན་ མས་ ི་གནས་ གས་ ོགས་པས་འཁོར་

བ་ལས་ ོལ་མི་ ིད་པར་ཐལ།  དོན་དམ་བདེན་པ་དེ་ཤེས་ ་མ་ཡིན་པའི་ ིར།  དེ་འདོད་ན།  

ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་དོན་མཐོང་ངམ་ཐོབ་པས་འཁོར་བ་ལས་ ོལ་མི་ ིད་པར་ཐལ།  འདོད་པ་དེའི་

ིར།  འོ་ན་ ་བསམ་ཚག་ལས་འདས་ཏེ་བ ོད་ ་མེད་ཅེས་པའི་དོན་དེ་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན།  སོ་སོའི་

ེ་བོ་ཐ་མལ་པས་དོན་དམ་པ་ཚག་ ་བ ོད་པའམ་ ོས་བསམ་པ་ཙམ་ ིས་མངོན་ མ་ ་མི་

ོགས་པ་ལ་དགོངས་པའམ་ ོང་ཉིད་མངོན་ མ་ ་ ོགས་པའི་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་ཡེ་

ཤེས་ ི་དོན་དམ་བདེན་པ་གཉིས་ ང་དང་བཅས་པའི་ ོ་ནས་མ་གཞལ་བ་ལ་དགོངས་སོ།  །དེ་

ར་མ་ཡིན་པར་དོན་དམ་བདེན་པར་ ོ་དང་ཚག་གི་ ལ་ ་མི་འདོད་པ་མི་འཐད་དེ།  དོན་

དམ་བདེན་པ་ ོ་དང་ཚག་གི་ ལ་ཡིན་པའི་ ིར།  དེ་ཡིན་པར་ཐལ།  ་བ་ཡས་ བ་ ི་དོན་དེ་

ོ་དང་ཚག་གི་ ལ་ཡིན་པའ་ི ིར།  དེ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཚག་བཞི་ཚགས་ ་བཅད་པ་གཅིག  ། 

ོགས་ ང་རབ་མཆོག་ ལ་བ་ཡིན།  །ཞེས་སོགས་ག ངས་པའི་ག ང་དོན་རིག་པའི་ ོབས་ ིས་ 

བ་པའི་ ིར།  མཐའ་གཉིས་ ང་བའི་ ་གཏེར་ལ་གནས་ཏེ།  །གདེང་ཅན་དབང་པོས་སངས་

ས་རིང་ གས་འཛན།  །ཁོ་བོའི་ ང་རིགས་འབར་བའི་གཟི་བ ིད་ལ།  །ཕས་ ོལ་འདབ་བཟང་

ོང་གིས་འགོང་མི་ ས།  ཞེས་པ་ནི་བར་ བས་ ི་ཚགས་ ་བཅད་པའོ།  ། 

གཉིས་པ་ག ང་གི་དོན་ནི།  ི་ནང་ ོད་བ ད་འཁོར་འདས་ ན།  །འདི་ ར་ ང་བའི་

བོན་ མས་ལ།  །བདེན་པ་གཉིས་ ་ མ་པར་གནས།  །ཞེས་པ།  ི་ག ང་བའི་ ལ་དང་།  ནང་

འཛན་པའི་ཤེས་པ་དང་།  ོད་ ི་འཇིག་ ེན་དང་།  བ ད་ ི་སེམས་ཅན་དང་།  འཁོར་བ་

དང་།  ་ངན་ལས་འདས་པ་ ན།  འདི་ ར་ ང་བ་བ ེན་ཅིང་འ ེལ་པར་འ ང་བའི་བོན་

མས་ལ།  བདེན་པ་གཉིས་ ་ ང་འ ག་ ་ མ་པར་གནས་ཏེ།  ང་ ལ་ལ་ཡོད་པའི་ཆ་དང་

གནས་ ལ་ལ་མེད་པའི་ཆ་གཉིས་ ་ཡོད་པའི་ ིར།  ཡང་ན་ ང་ ལ་ག ང་ ལ་ཞེན་ ལ་

འ ག་ ལ་ཏེ་ ལ་ ིས་བ ས་པའི་ ི་ག ང་བའི་ ལ་དང་།  གཙ་བོ་ མ་པར་ཤེས་པ་ཚགས་

བ ད་འཁོར་སེམས་ ང་ ་བ ་ ་གཅིག་གིས་བ ས་པའི་ནང་འཛན་པའི་ཤེས་པ་དང་།  འཇིག་ 

པའི་རང་བཞིན་གཅིག་ལ་གཅིག་བ ེན་པའི་ ོད་ ི་འཇིག་ ེན་དང་།  ཁམས་ག མ་ ིས་བ ས་ 

པའི་བ ད་ ི་སེམས་ཅན་དང་།  ག་བ ལ་དང་ ན་འ ང་གིས་བ ས་པའི་འཁོར་བ་དང་།  



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
   

 - 348 -

འགོག་ལམ་ ིས་བ ས་པའི་ ་ངན་ལས་འདས་པ་ ན་ཏེ།  འདི་ ར་ ང་བ་ ེན་ཅིང་འ ེལ་

པར་འ ང་བའི་བོན་ མས་ལ་བདེན་པ་གཉིས་ ང་འ ག་ ་ མ་པར་གནས་པ་ཏེ།  ན་ ོབ་

་ཡོད་པའི་ཆ་དང་དོན་དམ་ ་མེད་པའི་ཆ་གཉིས་ ་ཡོད་པའི་ ིར།  ངག་དོན་ ་ ིལ་ན།  

ཤེས་ ་བོན་ཅན།  ེན་འ ེལ་དེ་ལ་བདེན་པ་གཉིས་ ་ ངས་ངེས་པ་ཡིན་ཏེ།  ེན་འ ེལ་དེ་

ལ་ཐ་ ད་ད ོད་ ེད་ ི་ཚད་མའི་ ེད་དོན་དང་།  མཐར་ ག་ད ོད་པའི་རིག་ཤེས་ ི་ ེད་

དོན་དང་ མ་པ་གཉིས་ཡོད་པའི་ ིར།   

ད ེ་དོན་ལ།  ིའི་དོན་དང་།  ག ང་གི་དོན་ མ་པ་གཉིས།  ིའི་དོན་ནི།  བདེན་པ་

གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་གམ།  བདེན་པ་གཉིས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་ཡིན།  བདེན་པ་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་

ལ་ ོག་པ་ཐ་དད་པ་ཡིན་ཞེ་ན།  ་མ་འདི་ཡི་བཞེད་ལ།  ན་ ོབ་ ོགས་ན་དོན་དམ་ ོགས་

པར་ཐལ་བ་ལ་སོགས་པའི་ ོན་འ ག་པས་བདེན་པ་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་མ་ཡིན།  བདེན་པ་

གཉིས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་ཡིན་ན་ ོང་ཉིད་ ོགས་པའི་ཤེས་རབ་ ིས་ ན་ ོབ་ ི་མཚན་མ་ཟིལ་ ིས་ 

མི་གནོན་པ་ལ་སོགས་ ོན་བཞི་ཡོད་པས་བདེན་པ་གཉིས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན།  བདེན་གཉིས་ 

ངོ་བོ་མི་གཅིག་པས་བདེན་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ ོག་པ་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་ཏེ།  འོ་ན་ཅི་ཡིན་ཞེ་

ན༑  གཅིག་པ་དགག་པའི་ཐ་དད་ཙམ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་སོ།  །དེ་ལ་གཞན་ ིས་ ོན་འདི་ ར་

བ ོད་དེ།  ཤེས་ ་བོན་ཅན།  མ་པ་མངོན་ མ་ ་ ོགས་ནས་ མ་པའི་བདག་མེད་མངོན་

མ་ ་ ོགས་དགོས་པ་ཡིན་པར་ཐལ།  མ་པ་དང་ མ་པའི་བདག་མེད་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་

ཡིན་པའི་ ིར།  ཁས་ ངས།  གས་མ་ བ་ན་ མ་པ་བོན་ཅན།  ོད་དང་ ོད་ ི་བདག་མེད་

གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ།  ོད་ཡོད་ངེས་ཡིན་པའི་ ིར།  ་བར་འདོད་ན།  མ་པ་

མངོན་ མ་ ་ ོགས་པའི་ ར་མཐོང་བོན་ཅན།  མ་པའི་བདག་མེད་མངོན་ མ་ ོགས་པར་

ཐལ།  མ་པ་མངོན་ ་ ོགས་པའི་ ིར།  དེ་འདོད་ན།  ཤེས་ ་བོན་ཅན།  ར་མཐོང་ཡང་ཡིན་

འཕགས་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མ ན་ཡོད་པར་ཐལ།  མ་པ་མངོན་ མ་ ་ ོགས་པའི་ ར་

མཐོང་ངམ་ མ་པའི་བདག་མེད་མངོན་ མ་ ་ ོགས་པའི་ ིར།  གཞན་ཡང་ འི་ ས་པ་ ོགས་ 

ན་ འི་མི་ ག་མ་ ོགས་པས་མ་ བ་པར་ཐལ།  འི་ ེང་གི་ ས་པ་མི་ ག་པ་གཉིས་ངོ་བོ་

གཅིག་ཡིན་པའི་ ིར།  དེ་འདོད་ན་ ས་པའི་ གས་ ིས་ ་མི་ ག་པར་བ བ་དགོས་ ི་ ི་ ོལ་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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བོན་ཅན།  འི་མི་ ག་པ་ ོགས་པར་ཐལ།  འི་ ས་པ་ ོགས་པའི་ ིར།  དེ་འདོད་ན།  ོད་

ི་ངོར་ ་མི་ ག་པར་བ བ་དགོས་ ི་ གས་དང་ ེས་དཔག་འ ག་པ་ལ་དོན་མེད་པར་ཐལ།  

ོད་ ི་ འི་ ེང་གི་མི་ ག་པ་ ོགས་པའི་ ིར།  གཞན་ཡང་བདེན་གཉིས་གང་ ང་གཅིག་ངོ་བོ་

བ་པར་ཐལ།  བདེན་གཉིས་གཅིག་པ་དགག་པའི་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ ིར།  ཞེས་སོགས་ ི་ ོན་

བ ོད་པར་ ེད་དོ།  ། ་མ་འདི་ཡི་བཞེད་ ི་འདི་ ར་ག ངས་ཏེ།  ཤེས་ ་བོན་ཅན།  བདེན་

གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  འཁོར་འདས་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་མ་ཡིན་པའི་ ིར།  དེར་

ཐལ།  ང་གཉེན་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་མ་ཡིན་པའི་ ིར།  ཞེས་ག ངས།  འོ་ན་དོན་ལ་གང་

གནས་ཞེ་ན།  ག ང་འདི་ན་འཆད་པའི་ བས་ །  ་ ེན་ཆེན་པོས་ག ངས་པ་ ར་ ི་ མ་

གཞག་ ེད་ལ།  ིའི་བབ་ལ་ནི།  ེ་ ོད་ ི་དོན་ལ་ ོ་ ོས་ ི་ ང་བ་མཐའ་དག་ ས་པའི་ ་མ་

འོད་གསལ་ ལ་མཚན་ ི་བཞེད་པ་བཞིན།  བདེན་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ ོག་པ་ཐ་དད་པར་

འདོད་པའི་ མ་གཞག་ལེགས་པར་མངོན་ནོ།  །ཡང་གཡོར་པོ་དཔོན་དད་པ་ན་རེ།  ན་ ོབ་

བདེན་པ་ ོགས་ནས་དོན་དམ་ ོགས་པར་ཐལ་བ་ལ་སོགས་ ོན་འ ག་པས་བདེན་གཉིས་ངོ་བོ་

གཅིག་ ང་མ་ཡིན་ནོ།  །བདེན་གཉིས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་ཡང་མ་ཡིན།  ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ ོག་པ་ཐ་

དད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།  །བདེན་གཉིས་ད ེ་བ་ ར་མེད་ཡིན་ཞེས་ཟེར་རོ།  །དེ་ནི་འཐད་པར་

མཐོང་ ེ།  ན་ ོབ་བདེན་པ་ ོགས་ནས་དོན་དམ་བདེན་པ་ ོགས་དགོས་པར་ཐལ།  བདེན་

གཉིས་ད ེར་མེད་ཡིན་པའི་ ིར།   

གཉིས་པ་ག ང་དོན་ལ།  དགག་ ་དང་།  འདོད་པ་བཞག་པའོ།  །དང་པོ་ནི།  ཤིན་ ་

གཅིག་མིན་ཐ་དད་མིན།  ོག་པ་ ས་མིན་ཞེས་སོ།  །དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ།  ང་བ་ ེན་ཅིང་འ ེལ་

པར་འ ང་བ་དེ་ལ་བདེན་པ་གཉིས་ ་ད ེར་ཡོད་ན་བདེན་པ་གཉིས་ཤིན་ ་གཅིག་པ་ཡིན་ནམ་ 

བདེན་པ་གཉིས་ཐ་དད་པ་ཡིན་ནམ།  བདེན་པ་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ ོག་པ་ཐ་དད་པ་ཡིན་ཞེ་

ན༑  ཤེས་ ་བོན་ཅན།  བདེན་པ་གཉིས་ཤིན་ ་གཅིག་མ་ཡིན་ཏེ།  བདེན་པ་གཉིས་ཤིན་ ་

གཅིག་ཡིན་པ་ལ་གནོད་ ེད་ ི་རིག་པ་བཞི་ཡོད་པའི་ ིར།  བཞི་གང་ཞེ་ན།  ན་ ོབ་བདེན་

པ་མངོན་ མ་ ་ ོགས་ནས་དོན་དམ་བདེན་པ་མངོན་ མ་ ་ ོགས་པས་ བ་པར་ཐལ།  བདེན་ 

པ་གཉིས་ཤིན་ ་གཅིག་པའི་ ིར།  དེ་འདོད་ན།  ཤེས་ ་བོན་ཅན།  སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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འབད་མེད་ ་ ོལ་བར་ཐལ།  སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ི་ ན་ ོབ་བདེན་པ་ ོགས་པ་གང་ཞིག  

ན་ ོབ་བདེན་པ་མངོན་ མ་ ་ ོགས་ན་དོན་དམ་བདེན་པ་ ོགས་པས་ བ་པའི་ ིར།  ན་

ོབ་ ན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་དམིགས་པ་ཡིན་པ་བཞིན་ ་དོན་དམ་ཡང་ ན་ནས་ཉོན་མོངས་

པའི་དམིགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ།  བདེན་པ་གཉིས་ཤིན་ ་གཅིག་ཡིན་པའི་ ིར།  ན་ ོབ་ལ་

ང་པོ་ ་ལ་སོགས་པའི་ད ེ་བ་ཡོད་པ་བཞིན་ ་དོན་དམ་ལ་ཡང་ ང་པོ་ ་ལ་སོགས་པའི་ད ེ་ 

བ་ཡོད་པར་ཐལ།  བདེན་པ་གཉིས་ཤིན་ ་གཅིག་ཡིན་པའི་ ིར།  ག གས་མཐོང་བ་དང་ ་

ཐོས་པ་དེའི་འོག་ ་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ཚལ་མི་དགོས་པར་ཐལ།  བདེན་པ་གཉིས་ཤིན་ ་

གཅིག་ཡིན་པའི་ ིར།  ཤེས་ ་བོན་ཅན།  བདེན་པ་གཉིས་ཤིན་ ་ཐ་དད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ།  

བདེན་པ་གཉིས་ཤིན་ ་ཐ་དད་པ་ཡིན་པ་ལ་གནོད་ ེད་ ི་རིག་པ་བཞི་ཡོད་པའི་ ིར།  བཞི་

གང་ཞེ་ན་ཤེས་ ་བོན་ཅན།  བདེན་པ་གཉིས་བོན་ཅན་དང་བོན་ཉིད་ ་མི་འཐད་པར་ཐལ།  

བདེན་པ་གཉིས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་ཡིན་པའི་ ིར།  བདེན་པ་གཉིས་ངོ་བོ་སོ་སོར་ བ་པར་ཐལ།  

བདེན་པ་གཉིས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའི་ ིར།  ོང་ཉིད་ ོགས་པའི་ཤེས་རབ་ ིས་ ན་ ོབ་ ི་མཚན་

མ་ཟིལ་ ིས་མི་གནོན་པར་ཐལ།  བདེན་པ་གཉིས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའི་ ིར།  ན་ ོབ་རང་བཞིན་

ིས་མ་ བ་པ་དེ།  དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  བདེན་པ་གཉིས་ངོ་བོ་ཐ་དད་

ཡིན་པའི་ ིར།  ཐེག་རིམ་ལས།  ན་ ོབ་བདེན་པ་དང་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་གཉིས་མཚན་

ཉིད་གཅིག་ཡིན་ནམ་ཐ་དད་པ་ཡིན་ཞེ་ན།  ཐ་དད་པ་མེ་ ་ ་ ་མ་ཡིན་ཏེ།  གལ་ཏེ་ཡིན་ན་

དོན་དམ་ ི་བདེན་པ་ ོགས་པས་ ན་ ོབ་ ི་བདེན་པ་ཟིལ་ ིས་མི་ནོན་པར་འ ར་རོ།  །གཅིག་ 

པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ་གལ་ཏེ་ཡིན་ན་ ན་ ོབ་བདེན་པ་ ོགས་པས་དོན་དམ་ ོགས་པར་འ ར་རོ།  ། 

བདནེ་པ་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ ོག་པ་ཐ་དད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་ མ་ 

པར་མི་ ོག་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ལ་དོན་དམ་བདེན་པ་མངོན་ ་ ང་བའི་ཚ་ན།  ན་ ོབ་བདེན་པ་

མེད་པའི་ ིར།  འདོད་པ་བཞག་པ་ནི།  ོག་པ་ཡི།  ཤེས་པ་གཉིས་ ོས་ མ་པར་ད ེ།  །ཞེས་པ།  

དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ།  ཤེས་ ་བོན་ཅན།  འདི་ ར་ ང་བའི་བོན་ མས་ལ།  །བདེན་པ་གཉིས་ ་ མ་

པར་གནས།  །ཞེས་འདི་ ར་ ང་བ་ ེན་ཅིང་འ ེལ་བར་འ ང་བའི་བོན་ མས་ལ་བདེན་པ་

གཉིས་ ་ད ེར་མི་འཐད་པར་ཐལ།  བདེན་པ་གཉིས་ཤིན་ ་གཅིག་པ་ཡང་མ་ཡནི།  བདེན་པ་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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གཉིས་ཤིན་ ་ཐ་དད་པ་ཡང་མ་ཡིན།  བདེན་པ་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ ོག་པ་ཐ་དད་ ང་

མ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ་ཞེ་ན།  ཤེས་ ་བོན་ཅན།  བདེན་པ་གཉིས་ཤིན་ ་གཅིག་པ་ཡང་མ་ཡིན།  

བདེན་པ་གཉིས་ཤིན་ ་ཐ་དད་པ་ཡང་མ་ཡིན།  བདེན་པ་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ ོག་པ་ཐ་དད་

པའང་མ་ཡིན་ ང་།  ང་བ་ ེན་ཅིང་འ ེལ་བར་འ ང་བའི་བོན་ མས་ལ་བདེན་པ་གཉིས་ ་

ད ེ་དགོས་པ་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ།  ན་ ོབ་བདེན་པ་འཇལ་ ེད་ ི་ ོག་པའི་ཤེས་པ་དང་།  དོན་ 

དམ་བདེན་པ་འཇལ་ ེད་ ི་ཤེས་པ་གཉིས་ལ་ ོས་ནས།  ང་བ་ ེན་ཅིང་འ ེལ་བར་འ ང་བ་

དེ་ལ་བདེན་པ་གཉིས་ ་ད ེ་བ་ཡིན་པའི་ ིར།  ངོ་བོ་ངེས་ཚག་ལ།  ངོ་བོ་དང་།  ངེས་ཚག་གོ  ། 

ངོ་བོ་ལ་མདོར་བ ན་པ་དང་།  ས་པར་བཤད་པ་དང་།  དཔེས་མཚན་པ་དང་།  ེན་

གང་གིས་བཞག་པའོ།  །མདོར་བ ན་ནི།  འ ལ་པ་ཐམས་ཅད་ ན་ ོབ་ལ།  །དེ་ཡིས་དབེན་པ་

དོན་དམ་ཉིད།  །ཅེས་པ།  ག གས་སོགས་བདེན་པར་འཛན་པ་འ ལ་པའི་ཤེས་པ་དང་།  དེའི་

ལ་ག གས་སོགས་ཐམས་ཅད་བོན་ཅན།  ོད་ ན་ ོབ་བདེན་པ་ཡིན་ཏེ།  ཐ་ ད་ད ོད་ ེད་

ི་ཚད་མ་དེ་ ོད་ལ་ ོས་ཏེ་ཐ་ ད་ད ོད་ ེད་ ི་ཚད་མར་སོང་བའི་ ོ་ནས།  ོད་ཐ་ ད་

ད ོད་ ེད་ ི་ཚད་མའི་གཞལ་ ་ཡིན་པའི་ ིར།  འ ལ་པ་དེས་དབེན་པ་མ་འ ལ་བ་འཕགས་

པའི་མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་ ི་ ལ་ ་ ར་པའི་ག གས་སོགས་རང་བཞིན་ ིས་མེད་པ་བོན་ཅན།  

ོད་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་ཏེ་དོན་དམ་ད ོད་ ེད་ ི་ཚད་མ་དེ་ ོད་ལ་ ོས་ཏེ་དོན་དམ་ད དོ་ 

ེད་ ི་ཚད་མར་སོང་བའི་ ོ་ནས་ ོད་དོན་དམ་ད ོད་ ེད་ ི་ཚད་མའི་གཞལ་ ་ཡིན་པའི་ ིར། 

ས་པར་བཤད་པ་ལ།  ན་ ོབ་ ི་ངོ་བོ་ ས་པར་བཤད་པ་དང་།  དོན་དམ་ ི་ངོ་བོ་ ས་པར་

བཤད་པའོ།  ། ན་ ོབ་ ི་ངོ་བོ་ ས་པར་བཤད་པ་ནི།  ། ིས་པ་སོ་སོའི་ ེ་བོ་ལ།  ། ་ཚགས་ ང་

ཞིང་བདེན་པར་ཞེན།  །དམ་པའི་ ེས་ཤེས་ ང་བ་ མས།  ། ་མ་བཞིན་ ་ ན་པར་ ོགས།  ། 

ཞེས་པ།  ན་ ོབ་བདེན་པ་བོན་ཅན།  མ་པ་གཉིས་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ།  མ་དག་པའི་ ན་ ོབ་

དང་དག་པའི་ ན་ ོབ་གཉིས་ཡོད་པའི་ ིར།  མ་དག་ ན་ ོབ་གང་ཞེ་ན།  འཕགས་པའི་ ས་

ང་བའི་ཤེས་རབ་ ི་ ན་དང་མི་ ན་པའི་ ིས་པ་སོ་སོའི་ ེ་བོ་བོན་ཅན།  ོད་ལ་ ང་བའི་

ན་ ོབ་དེ་མ་དག་ ན་ ོབ་ཡིན་ཏེ།  ོད་ག ང་འཛན་ ་ཚགས་ ་ ང་ཞིང་ ང་བ་ ར་

བདེན་པར་ཞེན་པའི་སོ་སོའི་ ེ་བོ་ཡིན་པའི་ ིར།  དཔེར་ན་མིག་བ ད་པའི་ ད་མོ་བ་ལ་ ་མ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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མཁན་ ིས་ ལ་པའི་ ་ ང་ ་ ང་བ་དང་ཞེན་པ་གཉིས་ཀ་ཡོད་པ་བཞིན་ནོ།  །དག་པའི་ ན་

ོབ་དེ་གང་ཞེ་ན།  དག་པ་ས་བ ད་ལ་གནས་པའི་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་དེ་བོན་ཅན།  ོད་ ི་

ེས་ཐོབ་ལ་ ང་བའི་ ན་ ོབ་དེ་དག་པའི་ ན་ ོབ་ཡིན་ཏེ།  ོད་ ི་ ེས་ཐོབ་ ི་ཤེས་པར་

ང་བ་ མས་ ་མ་བཞིན་ ན་པར་ ོགས་པ་གང་ཞིག  ོད་དག་པ་སར་གནས་ ི་ ང་ བ་

སེམས་དཔའ་ཡིན་པའི་ ིར།  དཔེར་ན་ ་མ་མཁན་ ིས་ ལ་པའི་ ་ ང་དེ་ ་ ང་ ་ ང་བ་

ཡོད་ ང་ཞེན་པ་མེད་པ་བཞིན་ནོ།  ། 

དོན་དམ་ ི་ངོ་བོ་ ས་པར་བཤད་པ་ན།ི  སངས་ ས་དམ་པའི་མཉམ་གཞག་ལ།  ། ོས་

མེད་ཅིར་ཡང་མཐོང་མི་འ ར།  །ཞེས་པ།  ཤེས་ ་བོན་ཅན།  ོས་པ་མེད་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དེ་

དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་ཏེ།  སངས་ ས་ཅི་ ་བ་མ ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་།  དམ་པ་ཐེག་ཆེན་

འཕགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ།  ོས་པ་མེད་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དེ་གཉིས་ ང་ བ་པའི་ ལ་ ིས་ ང་

ཞིང་གཉིས་ ང་དང་བཅས་པའི་ ལ་ ིས་ཅིར་ཡང་མཐོང་བར་མི་འ ར་བའི་ ིར།  དཔེར་ན་

མིག་མ་བ ད་པའི་ ད་མོ་བ་ལ་ ་མ་མཁན་ ིས་ ལ་པའི་ ་ ང་དེ་ ་ ང་ ་ ང་བ་དང་

ཞེན་པ་གཉིས་ཀ་མེད་པ་བཞིན་ནོ།  །དཔེས་མཚན་པ་ནི།  མིག་ ོན་ཅན་ལ་མིག་ཡོར་ ང་།  ། 

དག་པ་ཉིད་ལ་གཏན་མ་ བ།  ། ང་ལ་བདེན་དང་བདེན་མེད་དང་།  ། ང་འཛན་མེད་བཞིན་

འདིར་ཤེས་ ིས།  །ཞེས་པ།  བད་ཀན་ལ་སོགས་པའི་ ོན་ གས་པའི་མིག་ ོན་ཅན་ལ་མིག་ཡོར་

ལ་སོགས་ ང་ཞིང་།  མིག་དག་པ་ཉིད་ལ་མིག་ཡོར་ལ་སོགས་པ་ ང་བ་གཏན་ནས་མ་ བ་པས་

མིག་ཡོར་ ང་བ།  བདེན་པར་ཞེན་པ་དང་།  ང་ལ་བདེན་པར་ཞེན་པ་མེད་པ་དང་ ང་བ་

ཡང་མེད།  འཛན་པ་ཡང་མེད་པའི་ ལ་ག མ་ཡོད་པ་བཞིན་ །  སོ་སོའི་ ེ་བོ་ལ་བདེན་པར་

ང་བ་དང་ཞེན་པ་གཉིས་ཀ་ཡོད་པ་དང་འཕགས་པའི་ ེས་ཐོབ་ལ་བདེན་པར་ ང་བ་ཡོད་ ང་ 

ཞེན་པ་མེད་པ་དང་།  སངས་ ས་དང་འཕགས་པའི་མཉམ་བཞག་ལ་ ང་བ་དང་འཛན་པ་

གཉིས་ཀ་མེད་པས་དོན་ ི་ བས་འདིར་ཡང་ཤེས་པར་ ིས།  ངག་དོན་ ་ ིལ་ན  །སོ་སོའི་ ེ་བོ་

ལ་བདེན་པར་ ང་བ་དང་།  ཞེན་པ་གཉིས་ཀ་ཡོད་པ་དང་།  འཕགས་པའི་ ེས་ཐོབ་ལ་ ང་བ་

ཡོད་ ང་ཞེན་པ་མེད་པ་དང་།  སངས་ ས་འཕགས་པའི་མཉམ་བཞག་ལ་ ང་བ་དང་ཞེན་པ་

གཉིས་ཀ་མེད་པ་བོན་ཅན།  ེད་དཔེའི་ ོ་ནས་ཤེས་པར་ ་བ་ཡིན་ཏེ།  ེད་མིག་ཡོར་ ི་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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དཔེའི་ ོ་ནས་ཤེས་པར་ ་བ་ཡིན་པའི་ ིར།  ེན་གང་གིས་བཞག་པ་ནི།  ཤེས་རབ་ ན་ལ་མ་

རིག་པ།  །བདག་གཞན་འཛན་པའི་ནད་ ོན་ ིས།  །ཅིར་ཡང་ ང་འ ར་ ོན་དེ་དག  །སངས་

པས་དེ་ མས་ མ་པར་ཆད།  །ཅེས་པ།  སོ་སོའི་ ེ་བོ་ཐ་མལ་པ་ མས་བོན་ཅན།  བདག་དང་

གཞན་ ་འཛན་པའི་ནད་ ོན་ཅན་ ིས་ཆགས་ ང་ལ་སོགས་པའི་ ོན་ཅི་ཡང་ ོད་ ི་ ད་ལ་

ང་བར་འ ར་ཏེ།  བདག་མེད་ ོགས་པའི་ཤེས་རབ་ ི་ ན་ ེ་བ་ལ་གེགས་ ེད་པའི་མ་རིག་

པ་ ོབས་ ན་ ད་ལ་ཡོད་པའི་ ེས་ ་ཡིན་པའི་ ིར།  འཕགས་པའི་གང་ཟག་བོན་ཅན།  ོད་

ི་ ད་ལ་ཆགས་ ང་ལ་སོགས་པའི་ ོན་ མ་པར་ཆད་པ་ཡིན་ཏེ།  ོད་ ི་ ད་ལ་ཆགས་ ང་

གི་ ་མ་རིག་པ་དང་བདག་འཛན་ལ་སོགས་པའི་ ོན་དེ་དག་སངས་པའི་ ིར།  ངག་དོན་ ་

ིལ་ན།  སོ་སོའི་ ེ་བོ་ཐ་མལ་པ་བོན་ཅན།  ོད་ ི་ ད་ལ་ཆགས་ ང་ལ་སོགས་པ་འ ང་བར་

འ ར་ཏེ།  ོད་ ི་ ད་ལ་ཆགས་ ང་གི་ ་ ོབས་ ན་ཡོད་པའི་ ིར།  འཕགས་པའི་གང་ཟག་

བོན་ཅན།  ོད་ ི་ ད་ལ་ཆགས་ ང་འ ང་བར་མི་འ ར་ཏེ།  ོད་ ི་ ད་ལ་ཆགས་ ང་གི་

་མེད་པའི་ ིར།   

ངེས་ཚག་བཤད་པ་ལ།  ན་ ོབ་ ི་ངེས་ཚག་དང་།  དོན་དམ་ ི་ངེས་ཚག་བཤད་པའོ།  ། 

ན་ ོབ་ ི་ངེས་ཚག་བཤད་པ་ནི།  ན་ ་བ གས་པས་ ིབ་པར་ ེད།  །མཚན་མ་དངོས་པོར་

བདེན་པ་འོ།  །ཞེས་པ།  ི་ནང་གི་དངོས་པོ་ མས་ལ་ ་ཚགས་ ན་ ་བདེན་པར་བཏགས་པས་

གནས་ གས་ ི་དོན་མཐོང་བ་ལ་ ིབ་པར་ ེད་པའི་བདེན་འཛན་ ན་ ེས་ ི་ངོ་བོར་མཚན་མ་ 

་བ་དང་དངོས་པོ་རགས་པ་ མས་བདེན་ཞིང་མི་བ ་བས་ན་ ན་ ོབ་ ི་བདེན་པ་ཡིན་པའོ།  ། 

ཡང་ན་ ན་ཞེས་ ་ཚགས་པའི་དོན།  ོབ་ཅེས་ ་བ་ ན་པའི་དོན།  བདེན་པ་ནི་མ་རིག་པའི་

ངོར་བདེན་པས་ན་ ན་ ོབ་ ི་བདེན་པ་ཞེས་ འོ།  །དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ།  ི་ནང་གི་དངོས་པོ་ མས་

བོན་ཅན།  ན་ ོབ་ ་བདེན་པར་ཐལ།  ན་ ོབ་བདེན་པ་ཡིན་པའི་ ིར།  ཞེ་ན།  ི་ནང་གི་

དངོས་པོ་ མས་རང་བཞིན་ ིས་མེད་པ་བོན་ཅན།  དོན་དམ་ ་བདེན་པར་ཐལ།  དོན་དམ་

བདེན་པའི་ཡིན་པའི་ ིར་རོ།  །ཞེས་བ ོད་པར་ འོ།  །ངག་དོན་ ་ ིལ་ན་ མ་པ་བོན་ཅན།  

ོད་ལ་ ན་ ོབ་ ི་ ་བཤད་ཚང་བ་ཡིན་ཏེ།  ོད་མ་རིག་པའི་ངོར་བདེན་པའི་དངོས་པོ་ཡིན་

པའི་ ིར།  དོན་དམ་ ི་ངེས་ཚག་ནི།  དོན་ཡིན་དམ་པ་ཡིན་པ་འམ།  །དམ་པ་ མས་ ི་ ལ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ཡིན་ལ།  །ག ང་ ང་ ོང་ ་བདེན་པས་ན།  །དམ་པའི་དོན་ ི་བདེན་པ་འོ།  །ཞེས་པ།  ོས་པ་

དང་ ལ་བའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གནས་ གས་ ི་དོན་ཡིན་ཏེ།  དོན་ ་གཉེར་ ་ མས་ ི་ནང་ནས་

མཆོག་ ་ ར་པས་དམ་པ་ཡིན་པའམ།  དམ་པ་སངས་ ས་དང་ག ང་ ང་སེམས་དཔའ་ མས་ 

ི་ཅི་ ་བ་མ ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ ི་ ལ་ཡིན་པས་ན་དམ་པ་ཡིན་ལ།  མི་འ ར་ག ང་ ང་གི་ ོང་ 

་མི་བ ་ཞིང་བདེན་པས་ན་དམ་པའི་དོན་ ི་བདེན་པ་ཞེས་ འོ།  །ཡང་ ོས་པ་དང་ ལ་བའི་

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དོན་དམ་པ་ཅི་ ་བ་མ ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ ི་ངོར་མི་བ ་ཞིང་བདེན་པས་ན་དོན་དམ་ 

པའི་བདེན་པ་ཞེས་ འོ།  །ངག་དོན་ ་ ིལ་ན།  མ་པ་རང་བཞིན་ ིས་མེད་པ་བོན་ཅན།  ོད་

ལ་དོན་དམ་ ི་ ་བཤད་ཚང་བ་ཡིན་ཏེ།  ོད་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ ི་ ལ་ ་

ར་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡིན་པའི་ ིར།   

ད ེ་བ་མཚན་ཉིད་ལ།  ད ེ་བ་དང་།  མཚན་ཉིད་དོ།  །ད ེ་བ་ལ།  ན་ ོབ་ ི་ད ེ་བ་

དང་།  དོན་དམ་ ི་ད ེ་བའོ།  ། ན་ ོབ་ ི་ད ེ་བ་ལ་ ིར་བ ན་པ་དང་།  མ་དག་ ན་ ོབ་ ི་

ད ེ་བ་ ེ་ ག་ ་བ ན་པའོ།  ། ན་ ོབ་ ི་ད ེ་བ་གཉིས་ ིར་བ ན་པ་ནི།  ། ན་ ོབ་ད ེ་བ་

གཉིས་ ་འདོད།  །དག་པ་དང་ནི་མ་དག་པའོ།  ། ་ཚགས་ག ང་འཛན་འཁོར་བའི་བོན།  ། ང་

བཞིན་བདེན་མཐོང་འ ིབ་པར་ ེད།  ། ང་བ་ ི་ལམ་ ་མ་བཞིན།  །དེ་མཐོང་དོན་ལ་འ ིབ་མི་

འ ར།  །ཞེས་པ།  ན་ ོབ་བདེན་པ་བོན་ཅན།  ོད་ལ་ མ་པ་གཉིས་ ་འདོད་པ་ཡིན་ཏེ།  

ོད་ལ་ ང་པོ་ ་ལ་སོགས་པ་ ་ཚགས་པའི་ག ང་འཛན་འཁརོ་བའི་བོན་ མས་ལ་ ང་བ་བཞིན་ 

་བདེན་པར་ཞེན་པས།  བདེན་པ་ ོང་ཉིད་ ི་དོན་མཐོང་བ་ལ་འ ིབ་པར་ ེད་པའི་མ་དག་

ན་ ོབ་དང་།  ང་བ་ ི་ལམ་ ་མ་བཞིན་ ་ ོགས་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ ི་དོན་མཐོང་བ་ལ་འ ིབ་ 

པར་མི་འ ར་བའི་དག་པའི་ ན་ ོབ་དང་གཉིས་ཡོད་པའི་ ིར།  མ་དག་ ན་ ོབ་ ེ་ ག་ ་

བ ན་པ་ནི།  །མ་དག་ ན་ ོབ་ མ་གཉིས་ཏེ།  །ལོག་པ་དང་ནི་ཡང་དག་གོ  །མིག་ ོན་ཅན་ལ་

མིག་ཡོར་སོགས།  །དབང་པོ་ ལ་ལ་ ོན་ ན་པ།  ། ོན་མེད་ལ་ ོས་ལོག་པར་བཞག  ། ལ་དང་

དབང་པོ་མ་བ ད་པའི།  །འཇིག་ ེན་པ་ཡིས་གང་བ ང་བ།  །དེ་ནི་ཡང་དག་ ན་ ོབ་ཡིན།  ། 

ཞེས་པ།  །མ་དག་ ན་ ོབ་བོན་ཅན།  ོད་ལ་ མ་པ་གཉིས་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ།  ོད་ལ་ལོག་པའི་

ན་ ོབ་དང་།  ཡང་དག་པའི་ ན་ ོབ་གཉིས་ཡོད་པའི་ ིར།  དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན།  དབང་པོ་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ལ་ ོན་ ན་པའི་ ོ་ན་མིག་ ོན་ཅན་ལ་ ང་བའི་མིག་ཡོར་སོགས་བོན་ཅན།  དབང་པོ་ ོན་

མེད་ལ་ ོས་ནས་ལོག་པའི་ ན་ ོབ་ ་བཞག་པ་ཡིན་ཏེ།  དབང་པོ་ ོན་མེད་ལ་ ོས་ན་ ང་

ཞིང་ ང་བ་ ར་དོན་ ེད་མི་ ས་པའི་ ན་ ོབ་ཡིན་པའི་ ིར།  ལ་དང་དབང་པོ་མ་བ ད་

པའི་འཇིག་ ེན་པའི་མངོན་ མ་ཚད་མ་གང་བ ང་བའི་ག གས་སོགས་བོན་ཅན།  དབང་པོ་

ོན་ཅན་ལ་ ོས་ཏེ་ཡང་དག་ ན་ ོབ་ཡིན་ཞིང་།  དབང་པོ་ ོན་ཅན་ལ་ ོས་ནས་ ང་ཞིང་

ང་བ་ ར་དོན་ ེད་ ས་པའི་ ན་ ོབ་ཡིན་ ིར།   

དོན་དམ་ ི་ད ེ་བ་ལ།  དོན་དམ་ལ་ད ེར་མེད་པ་དང་།  མ་ ངས་དོན་དམ་ ་

བ ན་པའོ།  །དོན་དམ་ལ་ད ེར་མེད་པ་ནི།  དོན་དམ་ ོས་པ་ མས་དང་ ལ།  །ཅིར་ཡང་ བ་

པ་མེད་པ་ལ།  ། ངས་དང་ད ེ་བ་ མ་པར་ཆད།  །ཅསེ་པ།  དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ།  ཤེས་ ་བོན་ཅན།  དནོ་ 

དམ་བདེན་པ་མངོན་ ་ ོགས་པའི་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ ི་ངོར་དོན་དམ་བདེན་ 

པ་དེ་ལ་ མ་ ངས་མ་ཡིན་པའི་དོན་ལ་སོགས་པའི་ད ེ་བ་ ེད་རིགས་པར་ཐལ།  ཐ་ ད་པའི་

མཚན་མའི་ངོར་ ན་ ོབ་བདེན་པ་དེ་ལ་དག་པའི་ ན་ ོབ་ལ་སོགས་པའི་ད ེ་བ་ ེད་རིགས་

པའི་ ིར།  དེ་ལ་ བ་པ་ཡོད་པ་ ེ།  ོགས་པའི་ཤེས་རབ་གཉིས་ ོས་ མ་པར་ད ེ།  །ཞེས་ཚད་

མ་གཉིས་ལ་ ོས་ནས་བདེན་པ་གཉིས་ ི་ མ་གཞག་ ེད་པར་ག ངས་པའི་ ིར་ཞེ་ན།  དོན་

དམ་བདེན་པ་མངོན་ མ་ ་ ོགས་པའི་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་བོན་ཅན།  ོད་ ི་

ངོར་ མ་ ངས་པའི་དོན་དམ་དང་ མ་ ངས་མ་ཡིན་པའི་དོན་དམ་ལ་སོགས་པའི་ མ་ ངས་

དང་ད ེ་བ་ མ་པར་ཆད་པ་ཡིན་ཏེ།  ོས་པ་ མས་དང་ ལ་བའི་དོན་དམ་བདེན་པ་དེ་ ོད་

ི་ངོར་གཉིས་ ང་དང་བཅས་པའི་ ལ་ ི་ཅིར་ཡང་ བ་པ་མེད་ཅིང་།  གཉིས་ ང་ བ་པའི་

ལ་ ིས་ ང་བའི་ ིར།   

མ་ ངས་དོན་དམ་ ་བ ན་པ་ནི།  ངས་དང་མ ན་པའི་དཔེ་དག་དང་།  །མཚན་

པའི་ཚག་གིས་ག ལ་ ་ཡི།  །བསམ་པ་དང་ ར་ ོན་པས་ག ངས།  །ཞེས་པ།  དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ།  

ཤེས་ ་བོན་ཅན།  དོན་དམ་བདེན་པ་ལ་ ོང་ཉིད་བཅོ་བ ད་ལ་སོགས་པའི་ད ེ་བར་ག ངས་

པ་མི་འཐད་པར་ཐལ།  དོན་དམ་མངོན་ ་ ོགས་པའི་འཕགས་པའི་མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་ ི་

ངོར་དོན་དམ་བདེན་པ་མེད་པའི་ ིར་རོ་ཞེ་ན།  དོན་དམ་བདེན་པ་མངོན་ག མ་ ་ ོགས་པའི་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ཡེ་ཤེས་ ི་ངོར་དོན་དམ་བདེན་པ་ལ་ད ེ་བ་མེད་ ང་།  དོན་དམ་བདེན་པ་ལ་ ོང་ཉིད་བཅོ་

བ ད་ལ་སོགས་པའི་ ངས་དང་།  མ ན་པའི་དཔེ་ནམ་མཁའ་ལ་བཞག་པ་དག  དོན་དམ་

བདེན་པ་མཚན་པའི་ག ལ་ འི་བསམ་པ་དང་ ར་ནས་ ོན་པས་ ང་དོན་ ་ག ངས་པའི་ ིར། 

མཚན་ཉིད་ལ་ ན་ ོབ་ ི་མཚན་ཉིད་དང་།  དོན་དམ་ ི་མཚན་ཉིད་དོ།  ། ན་ ོབ་

བདེན་པའི་མཚན་ཉིད་ནི།  །ཡོད་པ་མ་ཡིན་དོན་ ང་བའོ།  །ཞེས་པ།  ཡང་དག་པར་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་ཞིང་ ན་པའི་ ང་བ་དེ་བོན་ཅན།  ོད་ ན་ ོབ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ།  ོད་

ན་ ོབ་བདེན་པའི་འཇོག་ ེད་ཡིན་པའི་ ིར།  དོན་དམ་ ི་མཚན་ཉིད་ནི།  དོན་དམ་མཚན་

ཉིད་ མ་པར་ཆད།  །འོན་ ང་ ོས་པ་ མས་དང་ ལ།  །ཞེས་པ།  དོན་དམ་བདེན་པ་བོན་ཅན།  

རང་ཉིད་མངོན་ མ་ ་ ོགས་པའི་ཚད་མའི་ངོར་མཚན་ཉིད་ མ་པར་ཆད་པ་ཡིན་ཏེ།  རང་

ཉིད་མངོན་ མ་ ་ ོགས་པ་མཚན་མའི་ངོར་མཚན་མཚན་ ི་ ོས་པ་ མས་ལས་ལོག་པའི་ ིར།  ། 

འོན་ ང་ ང་དོན་དང་བ ན་ནས་དོན་དམ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད་བ ན་པ་ནི།  ོས་པ་ མས་ 

དང་ ལ་བའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དེ་བོན་ཅན།  དོན་དམ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ།  །དོན་དམ་

བདེན་པའི་འཇོག་ ེད་ཡིན་པའི་ ིར།  བ་ ེད་ ི་རིག་པ་ལ།  ན་ ོབ་ བ་ ེད་ ི་རིག་པ་

དང་།  དོན་དམ་བདེན་པ་ བ་ ེད་ ི་རིག་པ་དང་།  ཞོར་ ང་ ན་ ོབ་འ ག་ ལ་ལོ།  ། 

ན་ ོབ་ བ་ ེད་ ི་རིག་པ་ལ་དངོས་པོ་ ོབས་ གས་ ི་རིག་པས་བ བ་ ་མེད་པ་དང་། 

བ་ ེད་ ི་རིག་པ་ངོས་བ ང་བ་དང་།  གཞན་ ི་འདོད་པ་དགག་པ་དང་།  ང་གིས་ བ་

པའོ།  །དངོས་པོ་ ོབས་ གས་ ི་རིག་པས་བ བ་ ་མེད་པ་ནི།  འཁོར་བ་ ན་ ོབ་བདེན་པ་

ལ༑  ༑ཡང་དག་རིག་པས་འ བ་མི་འ ར།  ། ན་ ོབ་ ན་པར་ ང་ ིར་རོ།  ། བ་ན་མི་གནོད་

ང་འདས་འ ར།  །མ་བ གས་ཉམས་དགའ་ ར་ ང་བ།  །བ གས་ན་རིག་པས་ ངས་མི་

བཟོད།  །ཅེས་པ།  ཤེས་ ་བོན་ཅན།  ཡང་དག་པའི་རིག་པས་འཁོར་བ་ ན་ ོབ་བདེན་པ་ལ་

བ གས་ཤིང་ད ད་པའི་ཚ་ན་འཁོར་བ་དེ་འ བ་པར་མི་འ ར་བར་ཐལ།  ན་ ོབ་ཐམས་

ཅད་ ན་པར་ ང་བའི་ ིར།  གལ་ཏེ་ཡང་དག་པའི་རིག་པས་བ བ་བོ་ཞེ་ན།  འཁོར་བ་བོན་

ཅན།  ང་འདས་དོན་དམ་ ་འ ར་བར་ཐལ།  ཡང་དག་པའི་རིག་པས་ བ་ཅིང་མི་གནོད་

པའི་ ིར།  ཤེས་ ་བོན་ཅན།  ན་ ོབ་ཐམས་ཅད་ ན་པ་ཡིན་ཏེ།  མ་གཉེན་ འི་ ང་བ།  



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ལ་ཞིང་ ས་ ི་ ང་བ་ལ་སོགས་པའི་ ན་ ོབ་ཐམས་ཅད་མ་བ གས་མ་ད ད་པའི་ཚ་ན།  

ཉམས་དགའ་བར་ ང་ན་ཡང་།  རིག་པས་བ གས་ན་ ངས་མི་བཟོད་པའི་ ིར།  བ་ ེད་ ི་

རིག་པ་ངོས་བ ང་བ་ནི།  ན་ ོབ་ ིས་པའི་ཤེས་ངོ་ལ།  ། ོས་ཏེ་ མ་པར་གཞག་པས་ན།  ། 

གང་ལ་བདེན་ ན་ བ་ཚད་ལ།  ། བ་ ེད་རིག་པར་ཐ་ ད་གདགས།  །ཞེས་པ།  སོ་སོའི་ ེ་བོ་

གང་ལ་བདེན་པ་དང་།  ན་པར་ བ་ཚད་ལ་ ོས་ནས་ ང་ཞིང་ ང་བ་ ར་དོན་ ེད་ ས་

པའི་ ན་ ོབ་དེ།  མ་པ་ལ་སོགས་ཡང་དག་ ན་ ོབ་ཡིན་པར་ བ་ ེད་ ི་རིག་པར་ཐ་ ད་

གདགས།  ང་ཞིང་ ང་བ་ ར་དོན་ ེད་མི་ ས་པའི་ ན་ ོབ་དེ་ ་ནང་གི་ ་བའི་ག གས་

བ ན་ལ་སོགས་པ་ལོག་པའི་ ན་ ོབ་ཡིན་པར་ བ་ ེད་རིག་པར་ཐ་ ད་གདགས་ཏེ།  ན་

ོབ་གཉིས་པོ་དེ་ ིས་པ་སོ་སོའི་ ེ་བོ་ཁོ་ནའི་ཤེས་ངོ་ལ་ ོས་ཏེ་ མ་པར་གཞག་པའི་ ིར།  གཞན་ 

ི་འདོད་པ་དགག་པ་ནི།  དོན་ ེད་ ས་མི་ ས་ལ་སོགས།  ། ན་ ོབ་ད ེ་བའི་ ད་པར་འདོད།  ། 

ེ་བ་མེད་དང་ ་མ་མ ངས།  །བ གས་ན་ ད་པར་ཡོད་མ་ཡིན།  །ཞེས་པ།  དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ།  

ན་ ོབ་ ིས་པའི་ཤེས་ངོ་ལ།  ། ོས་ཏེ་ མས་པར་བཞག་པ་ན།  །ཞེས་ ིས་པ་སོ་སོའི་ ེ་བོ་ཁོ་

ན་ལ་ ོས་ནས་ ན་ ོབ་དེ་ལ་ཡང་ལོག་གཉིས་ ་འ ེད་མི་འཐད་པར་ཐལ།  ད ་མ་རང་ གས་ 

ལ་ཡང་ ང་ཞིང་ ང་བ་ ར་དོན་ ེད་ ས་པའི་ ན་ ོབ་དེ་ལ་ཡང་དག་ ན་ ོབ་དང་།  ང་

ཞིང་ ང་བ་ ར་དོན་ ེད་མི་ ས་པའི་ ན་ ོབ་དེ་ལ་ལོག་པའི་ ན་ ོབ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ན་ ོབ་

ི་ད ེ་བ་ཡང་ལོག་གཉིས་ ི་ ད་པར་དེ་ ར་ ་འདོད་པའི་ ིར།  ཞ་ེན་དེ་དགག་པ་ནི།  ཤེས་

་བོན་ཅན།  ད ་མ་རང་ གས་ལ་ ན་ ོབ་དེ་ལ་ ང་ཞིང་ ང་བ་ ར་དོན་ ེད་ ས་མི་ ས་

ལ་སོགས་པའི་ ད་པར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  ད ་མ་རང་ གས་ལ་ ན་ ོབ་གཉིས་པོ་དེ་

གནས་ ལ་ལ་ ེ་བ་མེད་པ་དང་།  ། ང་ ལ་ ་མ་ ་ ར་ཡོད་པར་མ ངས་པའི་ ིར།  ང་

གིས་བ བ་པ་ནི།  འཁོར་བའི་བོན་ མས་ ན་ ོབ་དང་།  ། ་མ་ ་ ར་ ོན་པས་ག ངས།  ། 

ཞེས་པ།  ཤེས་ ་བོན་ཅན།  དག་པའི་ ན་ ོབ་དང་མ་དག་པའི་ ན་ ོབ་གཉིས་ ང་ལས་

ག ངས་པ་ཡིན་ཏེ།  ག གས་ལ་སོགས་པའི་འཁོར་བའི་བོན་ མས་ལ་བདེན་པར་ཞེན་པ་མ་

དག་ ན་ ོབ་དང་།  ་མ་ ི་ལམ་ ་ ར་ ང་བའི་འཕགས་པའི་ ེས་ཐོབ་ ི་ ང་བ་དེ་དག་

པའི་ ན་ ོབ་ཡིན་པར་ ོན་པས་ག ངས་པའི་ ིར།  དེ་ཡིན་པར་ཐལ།  ག གས་ལ་ ོད་པ་ནི་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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འཁོར་བ་ལ་གནས་པ་ ེ་ ན་ ོབ་བདེན་པ་ལ་སོགས་པ་དང་།  འདི་ ར་ ི་ ང་བ་ མས་ ིན་

དང་ན་ ན་གཞའ་ཚན་ ་ ར་བདེན་ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར།   

དོན་དམ་ བ་ ེད་ ི་རིག་པ་ལ་དོན་ལ་བ བ་ ་ བ་ ེད་མེད་པ་དང་།  ང་དོན་ ་

བ བ་ ་གང་ལ་ ེད་པ་དང་།  ན་ ོབ་བཀག་ནས་དོན་དམ་མི་བ བ་པའོ།  དོན་དམ་ལ།  

བ བ་ ་ བ་ ེད་མེད་པ་ནི།  །དོན་དམ་བ བ་ ་ མ་པར་ཆད།  །དེ་ལ་ བ་ ེད་ཅི་ ར་

ཡོད།  །ཅེས་པ།  དོན་དམ་བདེན་པ་བོན་ཅན།  རང་ཉིད་མངོན་ མ་ ་ ོགས་པའི་ཚད་མའི་

ངོར་ ོད་ བ་ ེད་ ི་གཏན་ཚགས་དང་དཔེ་ལ་སོགས་ཇི་ ར་ཡོད་དེ་མེད་པར་ཐལ།  རང་ཉིད་

མངོན་ མ་ ོགས་པའི་ཚད་མ་ ོད་བ བ་ ་ལ་སོགས་པའི་ ོས་པ་ མ་པར་ཆད་པའི་ ིར།  ང་ 

དོན་ ་ བ་ ེད་གང་ལ་ ་བ་ལ།  མདོར་བ ན་པ་དང་།  ས་པར་བཤད་པའོ།  །མདོར་བ ན་

ནི༑  ན་ ོབ་བ གས་པས་མ་ ེད་པས།  །དེ་ཡི་ བ་ ེད་ཐ་ ད་གདགས།  །ཞེས་པ།  ཤེས་ ་

བོན་ཅན།  ན་ ོབ་རིག་པས་བ གས་ཤིང་ད ད་པས་མ་ ེད་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དེ་ལ་དོན་དམ་ 

བདེན་པ་དེའི་ བ་ ེད་ ་ཐ་ ད་ ་གདགས་ཏེ།  ན་ ོབ་རང་བཞིན་ ིས་མེད་པ་དེ་དོན་

དམ་བདེན་པ་ཡིན་པའི་ ིར།  ས་པར་བཤད་པ་ལ།  ེ་བ་བདེན་པར་མ་ བ་པ་དང་།  དངོས་

པོར་བདེན་པར་མ་ བ་པ་དང་།  དངོས་ཅན་དང་དངོས་མེད་མཉམ་པ་དང་།  བ བ་ ་དང་

མ ངས་པ་དང་།  ོགས་ ེད་ ི་རིག་པ་མ་ བ་པའོ།  ། ེ་བ་བདེན་པར་མ་ བ་པ་ལ།  ང་

དང་རིག་པ་གཉིས།  ང་གིས་བ བ་པ་ནི།  བོན་ མས་ ེ་བ་མེད་པ་ནི།  །ཐམས་ཅད་མ ེན་

པའི་ ོན་པས་ག ངས།  །ཞེས་པ།  ཤེས་ ་བོན་ཅན།  དོན་དམ་བདེན་པ་དེ་ ང་ལས་ག ངས་

པ་ཡིན་ཏེ།  འཁོར་འདས་བོན་ མས་རང་བཞིན་ ིས་ ེ་བ་མེད་པར་ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་

ོན་པས་ག ངས་ཤིང་།  ག ངས་པ་ ར་རིག་པས་ བ་པའི་ ིར།  དེ་ལ་ བ་པ་ཡོད་དེ།  

འཁོར་འདས་ ི་བོན་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་ ིས་ ེ་བ་མེད་པ་དེ་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པའི་

ིར།  འཁོར་འདས་ ི་བོན་ མས་རང་བཞིན་ ིས་ ེ་བ་མེད་པར་ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་ ོན་

པས་ག ངས་ཤིང་ག ངས་པ་ ར་རིག་པས་ བ་པར་ཐལ།  བོན་ཉིད་ ེ་བ་མེད་པ་གདོད་ནས་

ཡོངས་ ་དག་པས་ ིད་པའི་ཁམས་ ེ་བ་མེད་པར་གདོད་ནས་ཡོངས་ ་དག་པའོ།  །ཞེས་སོགས་

དང་།  ེ་བ་མེད་ལས་ ེ་བའི་ཆོ་འ ལ་འ ང་།  །ཞེས་དང་།  ེ་བ་མེད་ཅེས་པའི་ ང་དོན་རིག་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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པས་འ བ་པའི་ ིར།  རིག་པས་བ བ་པ་ལ།  འ ས་ ་ལ་བ གས་ནས་ ེ་བ་བདེན་པར་མ་

བ་པ་དང་།  ་ལ་བ གས་ནས་ ེ་བ་བདེན་པར་མ་ བ་པ་དང་།  ་ ེན་ཚགས་པ་ལ་

བ གས་ནས་ ེ་བ་བདེན་པར་མ་ བ་པ་དང་།  ་འ ས་གཅིག་གམ་ཐ་དད་ལ་བ གས་ནས་

ེ་བ་བདེན་པར་མ་ བ་པའོ།  །འ ས་ ་ལ་བ གས་ནས་ ེ་བ་བདེན་པར་མ་ བ་པ་ནི།  འ ས་ 

་ཡོད་པར་ ེ་མི་རིགས།  །རང་ ་ བ་ ིར་ མ་པ་བཞིན།  །མེད་པ་རི་བོང་ ་བཞིན་ནོ།  ། 

གཉིས་ཀ་ལས་ ང་ ེ་མ་ཡིན།  །ཞེས་པ།  ་ ་བོན་ཅན།  དོན་དམ་པར་མི་ ེ་ ེ།  འི་ ས་ན་

ཡོད་པར་ཡང་མི་ ེ་བའི་ ིར།  ཡོད་པར་མི་ ེ་བར་བ གས་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན།  འི་ ས་ན་ཡོད་

པའི་འ ས་ ་ ་ ་བོན་ཅན།  གསར་ ་ ེ་མི་རིགས་པར་ཐལ།  འི་ ས་ན་ ་དང་རང་བཞིན་

གཅིག་པའི་ ལ་ ་ བ་ཟིན་པའི་ ིར།  དཔེར་ན་ ་ མ་ ་ བ་ཟིན་ནས་གསར་ ་བ བ་མི་

དགོས་པ་བཞིན་ནོ།  ། འི་ ས་ན་མེད་པ་ལས་མི་ ེ་བ་ གས་མ་ བ་པོ་ཞེ་ན།  ་ ་བོན་ཅན།  

དོན་དམ་པར་མི་ ེ་བར་ཐལ།  འི་ ས་ན་མེད་པའི་ ིར།  དཔེར་ན་རི་བོང་ ་དེ་ འི་ ས་ན་

མེད་པས་རང་ ད་མི་ ེ་བ་བཞིན་ནོ།  ། ་ ་བོན་ཅན།  འི་ ས་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་གཉིས་ཀ་

ལས་ ང་ ེ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  འི་ ས་ན་ཡོད་པ་ཡིན་ན་མེད་པ་དང་འགལ།  འི་

ས་ན་མེད་པ་ཡིན་ན་ཡོད་པ་ཡིན་པ་དང་འགལ་བའི་ ིར།  ་ལ་བ གས་ནས་ ེ་བ་བདེན་

པར་མ་ བ་པ་ལ།  ་ཡོད་པ་ལས་ ེ་བ་དགག་པ་དང་།  ་མེད་པ་ལས་ ེ་བ་དགག་པའོ།  ། ་

ཡོད་པ་ལས་ ེ་བ་དགག་པ་ལ།  རང་བཞིན་ལས་ ེ་བ་དགག་པ་དང་།  ག་མི་ ག་ལས་ ེ་བ་

དགག་པའོ།  །རང་བཞིན་ལས་ ེ་བ་དགག་པ་ལ།  རང་ལས་ ེ་བ་དགག་པ་དང་།  གཞན་ལས་ ེ་

བ་དགག་པ་དང་།  རང་གཞན་གཉིས་ཀ་ལས་ ེ་བ་དགག་པའོ།  །རང་ལས་ ེ་བ་དགག་པ་ལ།  

ོགས་ ་བ ོད་པ་དང་།  དེ་དགག་པའོ།  ། ོགས་ ་བ ོད་པ་ནི།  བདག་ལས་ ེ་བ་གང་གིས་

འདོད་ན།  ་ ེགས་ ང་འཕེན་པའི་འདོད་དོ།  ། ལ་ཇི་ ར་ ་འདོད་ན།  ས་བོན་ ་བོའི་ ས་

ན༑  ་ ་ ོན་པོ་དེ་མངོན་པར་མི་གསལ་བའི་ ལ་ ིས་ཡོད་པ་ ་ ད་ལ་སོགས་པའི་ ེན་ ིས་

གསལ་བར་ ས་པ་ཙམ་ལས་ས་བོན་ ི་ ་ ་བ ེད་ཅེས་པའི་ཐ་ ད་འདོགས་པས་ ི་ནང་གི་

དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་བདག་ལས་ ེ་བ་དཔེ་དེ་བཞིན་ནོ།  །ཞེས་དེ་ ར་ ་འདོད་དེ།  དེ་དགག་

པ་ནི།  གང་ཞིག་བདག་ལས་མི་ ེ་ ེ།  །རང་གི་བདག་ཉིད་ བ་ ིར་རོ།  །ཡོད་པ་ ེ་བ་དོན་མེད་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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དང་།  ། ངས་མེད་ ེ་བ་ ག་མེད་འ ར།  །ཞེས་པ།  ་ ་ ོན་པོ་གང་ཞིག་བོན་ཅན།  རང་གི་

བདག་ཉིད་ ་ ར་པའི་ས་བོན་ལས་མ་ ེ་བར་ཐལ།  རང་གི་བདག་ཉིད་ ར་པའི་ས་བོན་ ་

བོའི་ ས་ན་ བ་ཟིན་པའི་ ིར།  གས་གསལ་གཉིས་ཁས་ ང་ངོ་།  །ཉེས་པ་གཞན་ཡང་བོན་

ཅན།  ར་ཡང་ ེ་བ་དོན་མེད་པར་ཐལ།  རང་གི་ འི་ ས་ནས་ ོགས་ཟིན་པ་དེའི་ ིར།  དེ་ལ་

ཁོ་ན་རེ།  བ་པར་མེད་དེ་རང་གི་ འི་ ས་ན་ ོགས་པར་ཡོད་ ང་ ེ་དགོས་སོ་ཞེ་ན།  ་ ་

བོན་ཅན།  ོད་ ངས་མེད་ ་ཡང་།  ེ་བའི་ ོ་ནས་ ག་མེད་ ་འ ར་བར་ཐལ།  རང་གི་ འི་

ས་ན་ ོགས་པར་ཡོད་ ང་ ར་ཡང་ ེ་དགོས་པའི་ ིར།  གཞན་ལས་ ེ་བ་དགག་པ་ལ།  ོགས་ 

་བ ོད་པ་དང་།  དེ་དགག་པའོ།  ། 

ོགས་ ་བ ོད་པ་ནི།  གཞན་ལས་ ེ་བ་དེ་གང་གིས་འདོད་ན།  རང་ ེ་དངོས་པོར་ ་

བ་ མས་ ིས་འདོད།  ལ་ཇི་ ར་ ་འདོད་ན།  ས་བོན་དང་ ་ ་གཉིས་པོ་དེ་རང་བཞིན་

ིས་ བ་པས།  གཞན་ཡང་ཡིན་བ ེད་ ་ ེད་ ེད་ ང་ཡིན་པར་བཞིན་ ་ ི་ནང་གི་དངོས་པོ་

མས་ ལ་དེ་ ར་ ་འདོད་པས་གཞན་ལས་ ེ་བ་ཡིན་ནོ།  །ཞེས་དེ་ ར་ ་འདོད་དེ།  དེ་

དགག་པ་ནི།  གཞན་ལས་ ེ་བ་ མ་ ་ལས།  ། མ་པ་ ེ་འ ར་གཞན་ཡིན་ ིར།  །དེ་ ་དེ་ལས་

ེ་འདོད་ན།  །དེ་ཡི་ ད་པར་གང་ཡིན་བ ོད།  །དེ་ཉིད་མངོན་ ་ ང་ཞེ་ན།  །དེ་དག་བདེན་པ་

གང་གིས་ངེས།  །ཞེས་པ།  ས་ ག་གཉིས་བོན་ཅན།  ངོ་བོ་ཉིད་ ིས་ བ་པའི་གཞན་ཡིན་པར་

ཐལ།  རང་གཞན་ ིས་ བ་པའ་ིགཞན་ཡིན་པའི་ ིར།  དེ་འདོད་ན།  ས་ ག་གཉིས་བོན་ཅན།  

རང་དབང་ཐོབ་པའི་གཞན་ཡིན་པར་ཐལ།  ངོ་བོ་ཉིད་ ིས་ བ་པའི་གཞན་ཡིན་པའི་ ིར།  དེ་

འདོད་ན།  ས་ ག་གཉིས་བོན་ཅན།  གས་ བ་ ི་གཞན་ཡིན་པར་ཐལ།  རང་དབང་ཐོབ་པའི་

གཞན་ཡིན་པའི་ ིར།  དེ་འདོད་ན།  ས་ ག་གཉིས་བོན་ཅན།  ཕན་ ན་ ོས་མེད་ ི་གཞན་

ཡིན་པར་ཐལ།  གས་ བ་ ི་གཞན་ཡིན་པའི་ ིར།  དེ་འདོད་ན།  ས་ ག་གཉིས་བོན་ཅན།  

འ ེལ་མེད་དོན་གཞན་ཡིན་པར་ཐལ།  ཕན་ ན་ ོས་མེད་ ི་གཞན་ཡིན་པའི་ ིར།  དེ་འདོད་

ན༑  ས་ ག་གཉིས་བོན་ཅན།  བ ེད་ ་ ེད་ ེད་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  འ ེལ་མེད་དོན་གཞན་

ཡིན་པའི་ ིར།  དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ།  ས་ ག་གཉིས་པོ་འ ེལ་མེད་གཞན་ཡིན་ ང་བ ེད་ ་ ེད་

ེད་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།  འོ་ན་ མ་ ་ལས་ མ་པ་ ེ་བར་འ ར་བ་ཐལ།  མ་ མ་གཉིས་པོ་དེ་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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འ ེལ་མེད་དོན་གཞན་ཡིན་པའི་ ིར།  དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ།  གཞན་ལས་ ེ་བ་ཡོད་ ང་ མ་ ་ལས་

མ་པ་ ེ་བར་ཐལ་བའི་ ོན་དེ་མི་འ ག་ ེ།  ་ མ་དེ་ མ་ ་ལས་མི་ ེ་ཞིང་ ་ མ་དེའི་ ་

འཇིམ་པ་དེ་ལས་ ེ་བར་འདོད་པའི་ ིར་རོ་ཞེ་ན།  ་ མ་དེ་ མ་ ་ལས་མི་ ེ་ཞིང་འཇིམ་པ་

ལས་ ེ་བ་བདེན་པ་དེའི་ ད་པར་གང་ཡིན་ ོད་ཅིག་ ིས་པས།  ཡང་ཁོ་ན་རེ་ ་ མ་བོན་ཅན།  

མ་ ་ལས་མི་ ེ་ཞིང་འཇིམ་པ་ལས་ ེ་ཞིང་འཇིམ་པ་ལས་ ེ་བ་ལས་ ེ་བ་དེ་ཉིད་ཡིན་པར་

མངོན་ མ་ ་ ང་བའི་ ིར་ཞེ་ན།  ཤེས་ ་བོན་ཅན།  མ་ ་ལས་མི་ ེ་ཞིང་འཇིམ་པ་ལས་ ེ་

བ་མངོན་ མ་ ་ ང་བ་དེ།  ་ མ་དེ་ལ་ མ་ ་ལས་མི་ ེ་ཞིང་འཇིམ་པ་ལས་ ེ་ཞིང་འཇིམ་

པ་ལས་ ེ་བ་བདེན་པར་ བ་པའི་ བ་ ེད་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  མངོན་ མ་ ་ ང་བ་

དེ་དག་བདེན་པར་ཡོད་པར་ཚད་མ་གང་གིས་ངེས་ཏེ།  མ་ངེས་པར་མངོན་ མ་ ་ ང་བ་དེ་

དག་ ན་པའི་ ིར།  རང་གཞན་གཉིས་ཀ་ལས་ ེ་བ་དགག་པ་ལ་ཡང་།  ོགས་ ་བ ོད་པ་

དང་།  དེ་དགག་པའོ།  ། ོགས་ ་བ ོད་པ་ནི།  རང་གཞན་གཉིས་ཀ་ལས་ ེ་བ་དེ་གང་ཟག་གིས་

འདོད་ན།  ་ ེགས་གཅེར་ ་བས་འདོད་དོ།  ། ལ་ཇི་ ར་ ་འདོད་ན།  ་ མ་འཇིམ་པ་ལས་

ེ་བའི་ཆ་ནས་བདག་ལས་ ེ་བ་དང་ ་མཁན་དང་འཁོར་ལོ་ལས་ ེ་བའི་ཆ་ནས་གཞན་ལས་

ང་ཡིན་པས།  ད་ ར་ ི་ ེ་བ་འདི་ཚ་ ་མའི་ ོག་ལས་ ེ་བའི་ཆ་ནས་བདག་ལས་ ེ་བ་དང་།  

ཚ་འདི་ཡི་ཕ་མ་ལས་ ེ་བའི་ཆ་ནས་གཞན་ལས་ ེ་བ་ཞེས་དེ་ ར་ ་འདོད་དོ།  །དེ་དགག་པ་ནི།  

དེ་ ིར་གཉིས་ཀ་དག་ལས་ ང་།  ། ེ་བ་ནམ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན།  །ཞེས་པ།  ཤེས་ ་བོན་ཅན།  

བདག་གཞན་གཉིས་ཀ་དག་ལས་ ེ་བ་ནམ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  བདག་ལས་ ང་ ེ་

བ་རིག་པས་ཁེགས་ལ་གཞན་ལས་ ང་ ེ་བ་རིག་པས་ཁེགས་པའི་ ིར།  དཔེར་ན་ ེ་མ་རེ་རེ་བ་

ལ་མར་མེད་པས་ ེ་མ་ཚགས་པ་ལ་མར་མེད་པ་བཞིན་ནོ།  ། ག་པ་དང་མི་ ག་པ་ལ་ ེ་བ་དགག་ 

པ་ནི།  ག་ལས་ ེ་བ་རིགས་མིན་ཏེ།  །རིམ་དང་ཅིག་ཆར་དོན་ ེད་ ོངས།  །མི་ ག་འདས་

དང་མ་འོངས་མིན།  །ད་ ་ ་འ ས་ ས་མཉམ་འ ར།  །ཞེས་པ།  ི་ནང་དངོས་པོ་ མས་བོན་

ཅན།  དོན་དམ་པར་མི་ ེ་ ེ།  ་ ག་པ་ལས་ ང་མི་ ེ་བའི་ ིར།  གས་མ་ བ་ ེ།  ག་པ་

ལས་ ེའོ་ཞེ་ན།  ག་པ་བོན་ཅན།  ོད་ལས་འ ས་ ་ ེ་བ་རིགས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  ོད་

རིམ་དང་ཅིག་ཆར་ ིས་དོན་ ེད་ ས་པས་ ོངས་པའི་ ིར།  དཔེར་ན་འ ས་མ་ ས་ ི་ནམ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
   

 - 362 -

མཁའ་ ར་རོ།  ། གས་མ་ བ་ ེ།  ག་པས་རིམ་ ིས་དོན་ ེད་ ས་སོ་ཞེ་ན།  ཤེས་ ་བོན་ཅན།  

ག་པས་རིམ་ ིས་འ ས་ ་ ེ་བའི་དོན་ ེད་མི་ ས་པར་ཐལ།  ག་པས་མ་འོངས་པའི་ ས་

ན་འ ས་ ་བ ེད་པའི་ ས་པ་དེ།  ད་ ར་ ི་ ས་ན་ཡོད་པ་ཅིག་ཆར་ ིས་འ ས་ ་ ེད་པར་

འ ར་ཞིང་།  ད་ ར་ ི་ ས་ན་ ག་པ་ཡིན་པར་འགལ་བའི་ ིར།  ཅིག་ཆར་ ི་འ ས་ ་བ ེད་

པའི་དོན་ ེད་ ས་སོ་ཞེ་ན།  ཤེས་ ་བོན་ཅན།  ི་ནང་གི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ ས་ཅིག་ཆར་

་འ ང་བ་འ ར་བར་ཐལ།  ག་པས་འ ས་ ་ཐམས་ཅད་ ས་གཅིག་ ་ ེད་པའི་ ིར།  དེ་

འདོད་ན།  ཤེས་ ་བོན་ཅན།  ེ་འཆི་གཉིས་ ང་ ས་ཅིག་ཆར་ ་འ ང་བར་ཐལ།  གས་མ་

བ་བོ།  །མི་ ག་པ་ལས་ ེའོ་ཞེ་ན།  ཤེས་ ་བོན་ཅན།  ་མི་ ག་པ་ལས་ ང་འ ས་ ་ ི་ནང་

གི་དངོས་པོ་ མས་ ེ་བ་བདེན་པ་ཡོད་པ་མིན་པའི་ ིར།  ་འདས་པ་ལས་འ ས་ ་ ི་ནང་གི་

དངོས་པོ་ མས་ ེ་བ་བདེན་པར་ཡོད་པ་མ་ཡིན།  ་མ་འོངས་པ་ལས་ ང་འ ས་ ་ ི་ནང་གི་

དངོས་པོ་ མས་ ེ་བ་བདེན་པར་ཡོད་པ་མ་ཡིན།  ་ད་ ་བ་ལས་ ང་འ ས་ ་ ི་ནང་གི་

དངོས་པོ་ མས་ ེ་བ་བདེན་པར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར།  འདས་པ་ལས་ ང་འ ས་ ་ ི་

ནང་གི་དངོས་པོ་ མས་ ེ་བ་བདེན་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  འདས་པ་འགགས་ཟིན་པའི་

ིར།  མ་འོངས་པ་ལས་འ ས་ ་ ི་ནང་གི་དངོས་པོ་ མས་ ེ་བ་བདེན་པར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

པར་ཐལ།  མ་འོངས་པ་ལས་མ་ ོམ་པའི་ ིར།  ད་ ་བ་ལས་འ ས་ ་ ི་ནང་གི་དངོས་པོ་

མས་ ེ་བ་བདེན་པར་ཡོད་པར་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  ད་ ་བ་ལས་འ ས་ ་ ི་ནང་གི་དངོས་པོ་

མས་ ེ་ན་མེ་ ད་ལ་སོགས་པའི་ ་འ ས་ཐམས་ཅད་ ས་མཉམ་ ་ ར་པའི་ ོན་ཡོད་པའི་

ིར།  ་མེད་པ་ ེ་བ་དགག་པ་ལ་ཡང་།  ོགས་ ་བ ོད་པ་དང་།  དེ་དགག་པའོ།  ། ོགས་ ་

བ ོད་པ་ན།ི  ་མེད་ ་ ེ་བ་དེ་གང་ཟག་གང་གིས་འདོད་ན་མ་ ེགས་ ང་འཕེན་པས་འདོད་

དོ༑  ༑ ལ་ཇི་ ར་ ་འདོད་ན།  ཚར་མ་ ེ་མོ་ ོ་བ་དང་།  པ ྨ་འཇམ་པ་དང་།  ་ འི་ ོ་བ ་

བ་སོགས་ཐམས་ཅད་ ་ ེད་པ་པོའི་ ེས་ ་མི་དམིགས་པ་ ་མེད་པ་བཞིན་ །  ི་ནང་གི་

དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ ་མེད་ ་ ེ་བ་ཡིན་ཞེས་དེ་ ར་ ་འདོད་དོ།  །དེ་དགག་པ་ནི།  ་མེད་

ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་ལ།  །གང་ཞིག་ ེ་བ་ཅི་ ར་ཡོད།  །འ ས་ ་གཞན་ལ་མི་ ོས་ ིར།  ། ག་ ་

ཡོད་པའམ་མེད་པར་འ ར།  །ཞེས་པ།  འ ས་ ་ ི་ནང་གི་དངོས་པོ་ མས་བོན་ཅན།  ོད་ ེ་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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བ་ཅི་ ར་ཡོད་དེ་མེད་པར་ཐལ།  ོད་ ེད་ ེད་ ི་ ་མེད་པའི་ ིར།  དཔེར་ན་ནམ་མཁའི་མེ་

ཏོག་ལ་ ེད་ ེད་ ི་ ་མེད་པ་བཞིན་ནོ།  །གནོད་ ེད་ ི་རིག་པ་གཞན་ཡང་འ ས་ ་ ི་ནང་

གི་དངོས་པོ་ མས་བོན་ཅན།  ས་ ག་ ་ཡོད་པའམ་ཡང་ན་མེད་པར་འ ར་བར་ཐལ།  ་

ེན་གཞན་ལ་མི་ ོས་པར་ ེ་བའི་ ིར།  ་ ེན་ཚགས་པ་ལ་བ གས་ནས་ ེ་བ་བདེན་པར་མ་

བ་པ་ནི།  གལ་ཏེ་ ་ ེན་ཚགས་པ་ལས།  ། ེ་ན་འ ས་ ་ཡོད་པ་འམ།  །དེ་ ིར་མི་ ེ་དམིགས་

པར་འ ར།  ། མ་པའི་ནང་གི་ ་བཞིན་ནོ།  །འ ས་ ་མེད་ན་ཅི་ ར་ ེ།  །ཚགས་པ་ ེ་མའི་

མར་བཞིན་ནོ།  །ཞེས་པ།  གལ་ཏེ་ས་བོན་དང་ ་ ད་ལ་སོགས་པའི་ ་ ེན་ཚགས་པ་ལས་

འ ས་ ་ ་ ་ ེ་བ་བདེན་པར་ བ་བོ་ཞེ་ན།  ས་བོན་དང་ ་ ད་ལ་སོགས་པའི་ ས་ན་འ ས་

་ ་ ་ཡོད་པ་ཞིག་ ེའམ་མེད་པ་ཞིག་ ེ།  ཡོད་པ་ ེའོ་ཞེ་ན།  འ ས་ ་ ་ ་ཡོད་པ་དེ་བོན་

ཅན།  ས་བོན་དང་ ་ ད་ལ་སོགས་པས་གསར་ ་མི་ ེད་ཅིང་།  ས་བོན་དང་ ་ ད་ལ་སོགས་

པའི་ ས་ན་མངོན་ མ་ ་དམིགས་པར་འ ར་པར་ཐལ།  ས་བོན་དང་ ་ ད་ལ་སོགས་པའི་

ས་ན་ཡོད་པ་དེའི་ ིར།  དཔེར་ན་ མ་པའི་ནང་ ་ བ་ཟིན་ན་གསར་ ་བ བ་མི་དགོས་པ་

བཞིན་ནོ།  །མེད་པ་ ེའོ་ཞེ་ན།  འ ས་ ་ ་ ་བོན་ཅན།  མེད་ངེས་པར་ཡིན་པར་ཐལ།  ས་བོན་

དང་ ་ ད་ལ་སོགས་པའི་ ས་ན་མེད་པར་ བ་པའི་ ིར།  དེ་འདོད་ན་འ ས་ ་ ་ ་བོན་

ཅན།  ས་བོན་དང་ ་ ད་ལ་སོགས་པ་ལས་ཅི་ ར་ ེ་ ེ་མི་ ེ་བར་ཐལ།  མེད་ངེས་ཡིན་པའི་

ིར།  དཔེར་ན་ ེ་མ་ལ་མར་མེད་པས།  ེ་མ་ཚགས་པ་ལ་མར་མེད་ངེས་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ།  ། ་

འ ས་གཅིག་གམ་ཐ་དད་ལ་བ གས་ནས་ ེ་བ་མ་ བ་པ་ནི།  གལ་ཏེ་ ་འ ས་གཅིག་ཉིད་ན།  ། 

བ ེད་ ་ ེད་ ེད་གཅིག་ ་འ ར།  །ཐ་དད་ ་དང་ ་མིན་མ ངས།  །ཕན་ ན་ ོས་པ་མེད་

པའི་ ིར།  །འ ས་ ་ ་ལ་མི་ ོས་འ ར།  །ཀ་བ་དང་ནི་ མ་པ་བཞིན།  །ཞེས་པ།  ་འ ས་

གཉིས་བོན་ཅན།  རང་བཞིན་ ིས་མ་ བ་པར་ཐལ།  རང་བཞིན་ ིས་གཅིག་ ་ཡང་མ་ བ་

པའི་ ིར།  གས་མ་ བ་ ེ།  རང་བཞིན་ ིས་མ་ བ་པ་གཅིག་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།  ཤེས་ ་བོན་ཅན།  

བ ེད་ ་དང་ ེད་ ེད་མིང་གཉིས་ ང་གཅིག་ ་འ ར་བར་ཐལ།  ་འ ས་ཐམས་ཅད་རང་

བཞིན་ ིས་ བ་པ་གཅིག་ཡིན་པའི་ ིར།  རང་བཞིན་ ིས་ བ་པའི་ཐ་དད་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།  ཤེས་

་བོན་ཅན།  ་མེ་ལས་འ ས་ ་ ་བ་ ེ་བཞིན།  ་མ་ཡིན་པ་ ་ལས་ ང་འ ས་ ་ ེ་བ་དེ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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མ ངས་པ་ཡིན་པར་ཐལ།  ་འ ས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་ ིས་ བ་པའི་ཐ་དད་པ་ཡིན་པའི་ ིར།   

གཉིས་པ་གཞན་ཡང་འ ས་ ་ ་བ་བོན་ཅན།  ོད་ ེ་བ་ ་ལ་མི་ ོས་པར་ཐལ།  ོད་

དང་མེ་གཉིས་རང་བཞིན་ ིས་ བ་པའི་ཐ་དད་ཡིན་པ་ནི་གང་ཞིག  །རང་བཞིན་ ིས་མ་ བ་

པའི་ཐ་དད་པ་གཉིས།  ཕན་ ན་ ོས་པ་མེད་པའི་ ིར།  དཔེར་ན་ཀ་བ་དང་ མ་པ་བཞིན་ནོ།  ། 

དངོས་པོ་བདེན་པར་མ་ བ་པ་ལ།  ང་དང་རིག་པའོ།  ། ང་ནི།  ག ང་བའི་ ལ་དང་འཛན་

པའི་ཡིད།  ། ི་ནང་གཉིས་ ་ ་ལ་སོགས།  །ཐམས་ཅད་ ོང་པ་ཉིད་ ་ནི།  ། ོགས་པའ་ིསངས་

ས་ མས་ ིས་ག ངས།  །ཞེས་སོ།  །ཤེས་ ་བོན་ཅན།  ི་ནང་གི་དངོས་པོ་ མས་རང་བཞིན་

ིས་མ་ བ་ ེ་ ི་ག ང་བའི་ ལ་དང་།  ནང་འཛན་པའི་ཡིད་དང་།  ི་ནང་གཉིས་ ་ ་བའི་

ོག་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་ ིས་ ོང་པ་ཉིད་ ་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ མས་

ིས་ག ངས་ཤིང་ག ངས་པ་ ར་རིག་པས་ བ་པའི་ ིར།  རིག་པ་ལ་ །  ངས་ ིས་བ གས་

པ་དང་།  ོགས་ ིས་བ གས་པ་དང་།  ས་བ གས་པ་དང་།  འགལ་བ་འ ས་པས་བ གས་

པ་དང་།  ས་ ིས་བ གས་པ་དང་ འོ།  ། 

ངས་ ིས་བ གས་པ་ལ།  ི་དོན་དང་།  ག ང་དོན་ནོ།  ། ི་དོན་ལ་གཅིག་དང་ ་ ལ་

ི་ གས་བཀོད་པ་དང་ ལ་བ བ་པའོ།  །གཅིག་དང་ ་ ལ་ ི་ གས་བཀོད་པ་ནི།  ས་ ག་

བོན་ཅན།  བདེན་པར་མེད་དེ།  བདེན་པའི་གཅིག་དང་ ་མ་ ལ་བའི་ ིར།  དཔེར་ན་ག གས་

བ ན་བཞིན་ནོ།  ། ལ་བ བ་པ་ལ།  གཏན་ཚགས་བ བ་པ་དང་ བ་པ་བ བ་པའོ།  །གཏན་

ཚགས་བ བ་པ་ལ།  བདེན་པའི་ ་ ལ་ ་བ བ་པ་དང་།  བདེན་པའི་གཅིག་ ལ་ ་བ བ་

པའོ།  །བདེན་པའི་ ་ ལ་ ་བ བ་པ་ནི།  ་ ་བོན་ཅན།  བདེན་པའི་ ་མར་མ་ བ་པར་ཐལ།  

བདེན་པའི་གཅིག་མེད་པའི་ ིར།  དེ་ལ་ བ་པ་ཡོད་དེ།  གཅིག་མེད་ ་མ་མེད་པའི་ ིར།  །ཞེས་

ག ངས་པའི་ ིར།  གཞན་ཡང་ ་ ་བོན་ཅན།  བདེན་པའི་ ་མར་མ་ བ་པར་ཐལ།  རང་གི་

བདག་ཉིད་གཅིག་ ་ ང་བའི་ ིར།  བདེན་པའི་གཅིག་ ལ་ ་བ བ་པ་ནི།  ་ ་བོན་ཅན།  

བདེན་པ་གཅིག་ ་མ་ བ་པར་ཐལ།  རང་གི་ཆ་ཤས་ ་མ་དང་བཅས་པའི་ ིར།  དེ་ལ་ བ་པ་

ཡོད་དེ།  བདེན་པའི་གཅིག་ ་ བ་པ་ཡང་ཡིན།  ཆ་ ་མ་དང་བཅས་པའི་གཞི་མ ན་པ་དེ་ལ་

གནོད་ ེད་ ི་ཚད་མ་ཡོད་པའི་ ིར།  དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ།  གས་མ་ བ་ ེ།  ་ ་བོན་ཅན།  གཅིག་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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་བདེན་པ་ཡང་མ་ཡིན་རང་གི་ཆ་ཤས་ ་མ་དང་བཅས་པ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ ིར་ཞེ་ན།  རང་

གི་ཆ་ཤས་ ་མ་དང་ཐ་དད་ ་བདེན་ཏེ།  རང་གི་ཆ་ཤས་ ་མ་ བ་པ་བདེན་ནོ་ཞེ་ན།  ་ ་

བོན་ཅན།  རང་གི་ཆ་ཤས་ ་མ་དང་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ།  རང་གི་ཆ་ཤས་ ་མ་དང་གཅིག་ ་

བདེན་པའི་ ིར།  དེ་ལ་ བ་པ་ཡོད་དེ།  བདེན་པར་ བ་ན་ ང་བ་ ར་ ་བ བ་དགོས་པའི་

ིར།  ་ ་རང་གི་ཆ་ཤས་ ་མ་དང་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ་བར་འདོད་ན།  ་ ་བོན་ཅན།  ་

མ་ཡིན་པར་ཐལ།  རང་གི་ཆ་ཤས་ ་མ་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་ ིར།  ་ འི་ཆ་ཤས་ ་མ་བོན་

ཅན།  གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ།  ་ ་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་ ིར།  གཞན་ཡང་ ་ ་བོན་ཅན།  ་

འི་ཉེ་བར་ ང་ ར་ཡིན་པར་ཐལ།  ་ ་དང་ཆ་ཤས་ ་མ་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་ ིར།  ་

འི་ཆ་ཤས་ ་མ་བོན་ཅན།  ་ འི་ཆ་ཤས་ ་མ་ཉེ་བར་ལེན་པ་པོ་ཡིན་པར་ ་མ།  ་ ་དང་

གཅིག་ཡིན་པའི་ ིར།  ་ ་དེ་ཆ་ཤས་ ་མ་དང་ཐ་དད་ ་བདེན་ནོ་ཞེ་ན།  རང་གི་ཆ་ཤས་ ་

མ་ལ་མི་ ོས་པར་ཐལ།  རང་གི་ཆ་ཤས་ ་མ་དང་ཐ་དད་ ་བདེན་པའི་ ིར།  རང་གི་ཆ་ཤས་

་མ་ལ་མི་ ོས་པར་ཐལ་བར་འདོད་ན།  ་ ་བོན་ཅན།  རང་གི་ཆ་ཤས་ ་མ་ལ་མ་འ ེལ་

བར་ཐལ།  རང་གི་ཆ་ཤས་ ་མ་ལ་མི་ ོས་པའི་ ིར།  འདོད་ན།  ་ ་བོན་ཅན།  རང་གི་ཆ་

ཤས་ ་མའི་ཆ་དང་ཆ་ཅན་ ་མི་ ང་བར་ཐལ།  རང་གི་ཆ་ཤས་ ་མ་དང་མ་འ ེལ་བའི་ ིར།  

བ་པ་བ བ་པ་ལ།  བ་པ་དངོས་དང་།  མ ན་དཔེ་དོགས་གཅོད་ མ་པ་གཉིས།  བ་པ་

དངོས་ནི།  ཤེས་ ་བོན་ཅན།  ་ ་དེ་བདེན་པའི་གཅིག་ ་ཡང་མ་ བ་བདེན་པའི་ ་མར་ཡང་ 

མ་ བ་ན།  བདེན་པར་མ་ བ་པ་ཡོད་དེ།  བདེན་པར་ བ་ན་བདེན་པའི་གཅིག་དང་ ་མ་གང་ 

ང་ ་ བ་དགོས་པའི་ ིར།  དེ་ཡིན་པར་ཐལ།  གཅིག་དང་ ་མ་ཕན་ ན་ ངས་པ་ལ་བ ེན་

པའི་དངོས་འགལ་བའི་ ིར།  དཔེར་ན་ག གས་ཅན་ག གས་བ ན་མ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ།  ། 

མ ན་དཔེ་དོགས་གཅོད་ནི།  མེ་ལོང་ནང་གི་ག གས་བ ན་དེ་བདེན་པའི་གཅིག་ ་

གས་ ི་ ་ ་བདེན་མེད་ ་བ བ་པའི་མ ན་དཔེ་ཡང་དག་ཡིན།  ི་ ོལ་ ི་ ོགས་པའི་ཚ་

ན་མངོན་ མ་ ིས་ ོགས་སམ་ ེས་དཔག་གིས་ ོགས།  མངོན་ མ་ ིས་ ོགས་ན་ ི་ ོལ་དེ་

འཕགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ།  ོང་ཉིད་མངོན་ མ་ ་ ོགས་པའི་ ིར།  ེས་དཔག་གིས་ ོགས་པ་

དཔེ་ ག་མེད་ ་འ ར་རོ།  །ཞེ་ན།  ེས་དཔག་གིས་ ོགས་ ང་དཔེ་ ག་མེད་ ་མི་འ ར་ཏེ།  



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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འདི་ ར་མེ་ལོང་ནང་གི་ག གས་བ ན་བོན་ཅན།  བདེན་པར་མེད་དེ།  དངོས་པོར་ཡང་མི་

བདེན་དངོས་མེད་ ་ཡང་མི་བདེན་པའི་ ིར།  དཔེར་ན་ནམ་མཁའི་པ ྨ་བཞིན།  ག ང་གི་དོན་

ནི༑  ང་པོ་ཁམས་དང་ ེ་མཆེད་དག  །གཅིག་དང་ ་ ལ་རང་བཞིན་མེད།  །ག གས་ ི་ ང་

པོ་བཅོ་ ་ ོན།  །དེ་བཞིན་ ་མའི་ཆ་ཤས་ ིས།  །ཡང་དག་བདེན་པ་གཅིག་མི་ ེད།  །དེ་མེད་ ་

མ་ཇི་ ར་འ བ།  །ཅེས་པ།  ང་པོ་ཁམས་དང་ ེ་མཆེད་དག་བོན་ཅན།  རང་བཞིན་ ིས་མདེ་

དེ༑  བདེན་པ་གཅིག་དང་ ་མ་དང་ ལ་བའི་ ིར།  དཔེར་ན་མེ་ལོང་གི་ག གས་བ ན་བཞིན་

ནོ༑  ༑ གས་མ་ བ་ ེ།  བདེན་པ་གཅིག་ ་ བ་ཅེ་ན།  ག གས་ ི་ ང་པོ་བོན་ཅན།  བདེན་པ་

གཅིག་ ་མ་ བ་ ེ་ འི་ག གས་བཞི་འ ས་ འི་ག གས་བ ་ མ་པར་རིག་ ེད་མ་ཡིན་པའི་

ག གས་ ེ་ཆ་ཤས་བཅོ་ འི་ ོ་ནས་ ེ་བའི་ ིར།  ང་པོ་ ག་མ་བཞི་ཁམས་བཅོ་བ ད་ ེ་

མཆེད་བ ་གཉིས་ མས་བོན་ཅན།  ཡང་དག་བདེན་པ་གཅིག་པ་མི་ ེད་དེ་ག གས་ ི་ ང་པོ་

དེ་བཞིན་ ་མའི་ཆ་ཤས་ ིས་ ེ་བའི་ ིར།  བདེན་པའི་ ་མ་མ་ བ་པར་ཐལ།  བདེན་པ་གཅིག་

མེད་པ་དེའི་ ིར།  ོགས་ ིས་བ གས་པ་ལ།  རགས་པ་བཤིག་པ་དང་།  ་བ་བཤིག་པའོ།  ། 

རགས་པ་གཤིག་པ་ནི།  ག གས་ཅན་གོང་ ་ ོལ་ ་དང་།  ོགས་ཆས་ ེ་བས་ ་རབ་ ལ།  ། 

ཞེས་པ།  ག གས་ཅན་གོང་ ་བོན་ཅན།  བདེན་པར་མེད་དེ།  ོགས་བཞི་མཚམས་བཞི་ ེང་

འོག་གཉིས་ཏེ་ཆ་ཤས་བ ར་ ེ་བའི་ ིར།  ག གས་ཅན་ ོལ་ ་བོན་ཅན།  བདེན་པར་མེད་དེ་

ོགས་བཞི་མཚམས་བཞི་ ེང་འོག་གཉིས་ཏེ་ཆ་ཤས་བ ར་ ེ་བའི་ ིར།  ག གས་ཅན་ ེ་མ་

བོན་ཅན།  བདེན་པར་མེད་དེ།  ོགས་བཞི་མཚམས་བཞི་ ེང་འོག་གཉིས་ཏེ་ཆ་ཤས་བ ར་ ེ་

བའི་ ིར།  ་རགས་ ི་ ལ་བོན་ཅན།  བདེན་པར་མེད་དེ།  ོགས་བཞི་མཚམས་བཞི་ ེང་འོག་

གཉིས་ཏེ་བ ར་ད ེ་རིགས་པའི་ ིར།  ་བ་ ེ་ ག་ ་བ ན་པ་ནི།  ོགས་བ ་ ལ་ ིས་

ད ས་ ལ་ལ།  །བ ས་ནས་གཞན་ལ་བ ་བ་ན།  །དེ་ཉིད་ཡིན་ནམ་གཞན་ ་འདོད།  །ཡིན་ན་

གོང་ ་ཇི་ ར་འ བ།  །གལ་ཏེ་གཞན་ ་འདོད་པས་ན།  །ཆ་ཤས་མེད་པར་ག་ལ་འ བ།  །ཅེས་

པ༑  ོགས་བ འི་ ལ་ ིས་ད ས་ ལ་ལ་ ར་ཞིང་བ ས་ནས།  ོགས་གཞན་ལ་བ ་བ་ཡིན་

ནམ།  ་བ་གཅིག་པ་དེ་ཉིད་ཡིན་ནམ་དེ་ཉིད་མ་ཡིན་པ་གཞན་ ་འདོད།  དེ་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེ་

ན༑  ་རབ་ ི་ ལ་ཅི་ཙམ་བསགས་ ང་གོང་ ་ཇི་ ར་འ བ་མི་འ བ་པར་ཐལ།  ོགས་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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བ འི་ ལ་ ིས་ད ས་ ལ་ལ་ ་བའི་ ་བ་གཅིག་ཡིན་པའི་ ིར།  གལ་ཏེ་དེ་ཉིད་མ་ཡིན་པ་

གཞན་ ་འདོད་དོ་ཞེ་ན།  ོགས་བ འི་ད ས་ ལ་བོན་ཅན།  ཆ་ཤས་མེད་པར་ག་ལ་ བ་ ེ་

མ་ བ་པར་ཐལ།  ོགས་བ འི་ ལ་ ིས་ད ས་ ལ་ལ་ ་བ་ཐ་དད་དང་བཅས་པའི་ ིར།  

ས་བ གས་པ་ལ།  དངོས་པོར་ ་བའི་འདོད་པ་བཀོད་པ་ནི།  དངོས་པོ་ཡོད་དེ་དམིགས་ ིར་

ན༑  ༑ཞེས་པ།  དངོས་པོར་ ་བ་ མས་ན་རེ།  ི་ནང་གི་དངོས་པོ་ མས་བོན་ཅན།  ཡང་དག་

པར་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ།  མངོན་ མ་ ་དམིགས་པའི་ ིར་ཞེ་ན།  དེ་དགག་པ་ནི།  དེ་ ་འ ང་བ་

ར་ བ་དགོས།  །འ ང་ ང་ ་ ོས་ཆ་ཤས་ ིས།  ། ་མེད་འ ས་ ་ཇི་ ར་ཡོད།  །ཅེས་པ།  

ཤེས་ ་བོན་ཅན།  ི་ནང་གི་དངོས་པོ་ མས་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  ི་ནང་གི་དངོས་

པོ་ མས་ཡང་དག་པ་ཡིན་ན།  དེའི་ ་འ ང་བ་ ་རང་བཞིན་ ིས་ བ་དགོས་པ་ལ།  འ ང་

བ་ ་རང་བཞིན་ ིས་མ་ བ་པའི་ ིར།  གས་མ་ བ་ཞེ་ན།  འ ང་བ་ ་བོན་ཅན།  རང་

བཞིན་ ིས་མ་ བ་པར་ཐལ།  འ ང་ ང་ ་ ་ ོས་པའི་ཆ་ཤས་ ིས་ ེ་བའི་ ིར།  དེ་ནས་

འ ས་ ་ ི་ནང་གི་དངོས་པོ་ མས་ཡང་དག་པར་ཅི་ ར་ཡོད་དེ་མེད་པར་ཐལ།  དེ་ཡང་འ ང་ 

བ་ ་ཡང་དག་པར་མེད་པའི་ ིར།  འགལ་བ་འ ས་པས་བ གས་པ་ནི།  དངོས་པོ་ མས་ ི་

རང་བཞིན་ནི།  ། ན་ ་བ གས་ན་འགའ་མི་ ེད།  །ག ང་བའི་ ལ་ནི་གཅིག་ཉིད་ལ།  །འཛན་

པ་ཐ་དད་ ེ་ ིར་རོ།  །ཞེས་པ།  འདི་ ར་ ང་བ་ ི་ནང་གི་དངོས་པོ་ མས་ ི་རང་བཞིན་བོན་

ཅན།  བདེན་པར་མེད་དེ།  རིག་པས་ ན་ ་བ གས་ན་འགའ་ཡང་མི་ ེད་པའི་ ིར།  དེར་ཐལ།  

ག ང་བའི་ ལ་བཙན་ ག་ ་ ་གཅིག་ཉིད་ལ་མི་ཕལ་པས་ ག་དང་གག་ ོག་ཅན་ ིས་ ན་

དང་ ་ ས་ཟས་ ་མཐོང་བ་ལ་སོགས་འཛན་པ་ཐ་དད་པ་ ེ་བའི་ ིར་དང་།  ག ང་བའི་ ལ་

འི་དངོས་པོ་གཅིག་ཉིད་ལ་འ ོ་བ་རིས་ ག་ལ།  འཛན་པ་ཐ་དད་པ་ ག་ ེ་བའི་ ིར།   

ས་ ིས་བ གས་པ་ལ།  རགས་པ་ ིར་བ ན་པ་དང་།  ་བ་ ེ་ ག་ ་བ ན་པ་དང་།  

ད་ཅིག་མ་རང་གི་ངོ་བོ་མ་ བ་པའོ།  །རགས་པ་ ིར་བ ན་པ་ནི།  ག གས་ཅན་མ་ཡིན་ ས་

ག མ་ཆ།  །འ ར་ཞིང་མི་ ག་ ད་ཅིག་མ།  །ཞེས་པ།  ག གས་ཅན་རང་བཞིན་ ིས་མ་ བ་

ང་ག གས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ མ་པར་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་རང་བཞིན་ བ་པོ་ཞེ་ན།  ག གས་

མ་ཡིན་པ་བོན་ཅན།  རང་བཞིན་ ིས་མ་ བ་ ེ།  འདས་པ་མ་འོངས་ད་ ་ག མ་ ི་ཆ་ཤས་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ིས་ ེ་བ་འ ར་ཞིང་མི་ ག་པ་དང་ ད་ཅིག་མ་ཡིན་པའི་ ིར།  ་བ་ ེ་ ག་ ་བ ན་པ་ ེ།  

ད་ཅིག་ད ས་དང་ ་མ་གཉིས།  ། ས་ ི་བར་ ་མི་ཆོད་ན།  ། ས་ག མ་ཐམས་ཅད་གཅིག་

སོགས་འ ར།  ། ོགས་གཅིག་ཆ་ཤས་ཅན་ ་འ ར།  །ཞེས་པ།  ད་ཅིག་མ་ད ་མ་ད་ ་བ་

དང་།  ་མ་འདས་པ་གཉིས་ ས་ ིས་བར་ ་ཆོད་དམ་མི་ཆོད།  ས་ ིས་བར་ ་མི་ཆོད་དོ་ཞེ་

ན༑  ཤེས་ ་བོན་ཅན།  ཐམས་ཅད་གཅིག་སོགས་ ་འ ར་ལ།  ད་ཅིག་མ་ད ་མ་ད་ ་བ་

དང་ ་མ་འདས་པ་གཉིས་ ས་ ིས་བར་ ་མི་ཆོད་པའི་ ིར།  ོགས་གཅིག་ ས་ ིས་བར་ ་

ཆོད་དོ་ཞེ་ན།  ད་ཅིག་བོན་ཅན།  ཆ་ཤས་ཅན་ ་འ ར་བར་ཐལ།  ོགས་གཅིག་ ས་ ིས་

བར་ ་ཆོད་པའི་ ིར།  ད་ཅིག་རང་གི་ངོ་བོར་བདེན་པར་མ་ བ་པ་ནི།  ། ་འ ི་ ས་པས་

ད ས་ཉིད་ ང་།  །ཐ་དད་འ ར་ཞིང་ ས་གཅིག་ན།  ། ་འ ི་གཉིས་ ང་གཅིག་ ་འ ར།  ། 

ད་ཅིག་ཐོག་མཐའ་ད ་ཆས་ ོང་།  །ཞེས་པ།  ད་ཅིག་མ་ད ་མ་དེ་ལ་ ་འ ི་གཉིས་ ིས་

བ ས་པའི་ཚ་ན་རེས་མོས་ ་བ ་འམ།  ས་གཅིག་ ་བ །  རེས་མོས་ ་ འོ་ཞེ་ན།  ཤེས་ ་

བོན་ཅན།  ད་ཅིག་མ་ད ་མ་ཉིད་ ང་ཆ་ཤས་ཐ་དད་པ་ཅན་ ་འ ར་བར་ཐལ།  ད་ཅིག་

མ་ད ་མ་དེ་ལ་ ་འ ི་གཉིས་ ིས་རེས་མོས་ ་བའི་ ིར།  ས་གཅིག་ ་ འོ་ཞེ་ན།  ཤེས་ ་

བོན་ཅན།  ད་ཅིག་མ་ ་འ ི་གཉིས་ ང་གཅིག་ ་འ ར་ལ།  ད་ཅིག་མ་ད ་མ་དེ་ལ་ ་ ི་

གཉིས་ ིས་ ས་གཅིག་ ་ ་བའི་ ིར།  དེས་ན་ ད་ཅིག་བོན་ཅན།  རང་བཞིན་ ིས་ ོང་ ེ་

ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་དང་ད ས་ ི་ཆ་ཤས་དང་ག མ་ ་བཅས་པའི་ ིར།  དངོས་ཅན་དང་དངོས་

མེད་མཉམ་པ་ནི།  དངོས་པོ་མཚན་མ་ཐམས་ཅད་དང་།  །ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་མོ་གཤམ་ །  ། 

ད་པར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ།  །འགའ་ཡང་ བ་པ་མེད་ ིར་རོ།  །ཞེས་པ།  དངོས་པོར་མཚན་མ་

ང་བ་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་དང་མོ་གཤམ་ ི་ ་ མས་ལ་བདེན་པར་ བ་མ་ བ་ ི་

ད་པར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ།  བདེན་པར་ བ་པ་འགའ་ཡང་མེད་པའི་ ིར།  བ བ་ ་དང་

མ ངས་པ་ལ།  བ བ་ ་ནི།  དངོས་པོ་ མས་ནི་ ང་ཞིང་ གས།  །མེ་ཡིས་ཚ་ཞིང་ ེག་སོགས་

བཞིན།  །ཞེས་པ།  དངོས་པོར་ ་བ་ མས་ན་རེ།  ི་ནང་གི་དངོས་པོ་བོན་ཅན།  ཡང་དག་པར་

ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ།  མངོན་ མ་ ་ ང་ཞིང་ གས་པའི་ ིར།  དཔེར་ན་མེས་བ ེག་པའི་དོན་ ེད་

ས་པ་སོགས་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན།  མ ངས་པ་ནི།  ིས་པ་སེམས་ ོངས་ ིག་ ་དང་།  །མི་གཙང་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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གཙང་སོགས་ ང་ གས་མ ངས།  །ཞེས་པ།  ཤེས་ ་བོན་ཅན།  མངོན་ མ་ ་ ང་ཞིང་ གས་

པའི་ གས་ ིས་བདེན་པར་ཡོད་པར་བ བ་མི་ ས་པར་ཐལ།  ིས་པ་སེམས་ ོངས་པས་ ིག་

་ ར་འཛན་ ང་བ་ལ་སོགས་དང་།  འ ་ ར་ ིས་མི་གཙང་བ་ལ་གཙང་བར་འཛན་པ་ལ་

སོགས་པ་དང་ ང་ གས་མ ངས་པའི་ ིར།  ོགས་ ེད་ ི་རིག་པ་མ་ བ་པ་ནི།  བོན་ མས་

ཅི་ཡང་མ་ བ་ན།  ། ོགས་ ེད་རིག་པ་ཅི་ ར་འ བ།  ། ད་ཤིང་མེ་ཡིས་ ེག་ ེད་ཅིང་།  །མེ་

དེ་ཉིད་ ང་རང་ཤི་བཞིན།  །ཞེས་པ།  དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ།  ི་ནང་གི་དངསོ་པོ་ མས་བདེན་མེད་ ་

གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ད ་མའི་རིག་པ་དེ་བདེན་པར་ བ་བོ་ཞེ་ན།  ཤེས་ ་བོན་ཅན།  ི་ནང་

གི་དངོས་པོ་ མས་ལ་ ོགས་པར་ ེད་པའི་ད ་མའི་རིག་པ་དེ་བདེན་པར་ཇི་ ར་ བ་ ེ་མ་

བ་པར་ཐལ།  དོན་དམ་པར་བོན་ མས་ཅི་ཡང་མ་ བ་ ིར།  དཔེར་ན་ ད་ཤིང་མེས་ ེག་

པར་ ེད་ཅིང་ ད་ཤིང་ཟད་པའི་ཚ་ན་མེ་དེ་ཉིད་ ང་རང་ཤི་ལ་སོང་བ་བཞིན་ནོ།  ། 

ན་ ོབ་བཀག་ན་དོན་དམ་མི་འ བ་པ་ནི།  དེ་ ར་དངོས་ ན་ མས་བཀག་ན།  ། 

དངོས་མེད་ཡོངས་ ་འ བ་མི་འ ར།  ། ང་བས་དངོས་པོ་མ་ ེད་པས།  ། ོང་ཉིད་ ེད་པ་ག་

ལ་འ ར།  །ཞེས་པ།  གང་ ་བཤད་པ་དེ་ ར་ ི་ནང་གི་དངོས་པོ་ མས་མངོན་ མ་ ིས་ བ་

པ་ མས་བཀག་ནས།  དངོས་མེད་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་རང་བཞིན་ ིས་ བ་པ་ཡོངས་ ་

བ བ་པ་མ་ཡིན་ཏེ།  ང་བའི་དངོས་པོ་རང་བཞིན་ ིས་ བ་པ་མ་ ེད་པར་ ོང་ཉིད་རང་

བཞིན་ ིས་ བ་པ་ ེད་པར་ག་ལ་འ ར་ཏེ།  མི་འ ར་བའི་ ིར།  དེ་ཡིན་པར་ཐལ།  ང་ ོང་

གཉིས་ ང་ ་འ ག་པ་ཡིན་པའི་ ིར།  ཞར་འ ང་ ན་ ོབ་འ ག་ ལ་ལ།  ན་ ོབ་ཙམ་པོ་

བ་མི་དགག་པ་དང་།  ན་ ོབ་བ ན་པའི་དགོས་པའོ།  ། ན་ ོབ་ཙམ་པོ་མི་དགག་པ་ནི།  

འདི་ ར་ ང་བའི་དངོས་པོ་ ན།  ། ་ ེན་ ེན་འ ེལ་ ོབས་ལས་ ང་།  །མ་བ གས་འ ལ་པ་

ང་བ་ཡིན།  ། ི་ལམ་ ་དང་ ང་པོ་བཞིན།  ། ན་པར་ ང་བ་ཡོངས་དོར་ནས།  །དེ་དག་ ར་

འདེབས་ཆད་ ་ཉིད།  །ཅེས་པ།  འདི་ ར་ ང་བ་ ི་ནང་དངོས་པོ་ ན་བོན་ཅན།  མ་བ གས་

འ ལ་པའི་ ང་བ་ཙམ་ཡིན་ ི་རིག་པས་བ གས་ཤིང་ད ད་པའི་ཚ་ན་བདེན་པར་མ་ བ་ ེ།  

་ ེན་ ེན་འ ེལ་ ི་ ོབས་ལས་ ང་བའི་ ིར།  དཔེར་ན་ ི་ལམ་ ི་ ་དང་ ང་པོ་ཆེ་བཞིན་

ནོ༑  ༑ཤེས་ ་བོན་ཅན།  ི་ནང་གི་དངོས་པོ་ མས་ ན་ ོབ་ཙམ་ ་ཡོད་དེ་ ན་པའི་ ང་བ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ཡོངས་ ་དོར་ནས་ ི་ནང་གི་དངོས་པོ་ མས་ ན་ ོབ་ཙམ་ ་ཡང་མེད་དོ།  །ཞེས་ ར་པ་འདེབས་ 

ན་ཆད་པར་ ་བ་ཉིད་ ་འ ར་བའི་ ོན་ཡོད་པའི་ ིར།  ན་ ོབ་ ་བ ན་པའི་དགོས་པ་ནི།  

ག གས་སོགས་ངོ་བོ་ མ་ ངས་དང་།  །ཇི་ ེད་ཡོངས་ ་བ ན་པ་ནི།  །དེས་འ ལ་བ་ཡི་གང་

ཟག་ལ།  །རིམ་ ིས་ ང་ ིར་ ོན་པས་ག ངས།  །ཞེས་པ།  དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ།  ག གས་ནས་ མ་

མ ེན་ ི་བར་ ི་བོན་ཉིད་རང་བཞིན་ ིས་མ་ བ་ན།  དེ་དག་གི་མཚན་ཉིད་དང་།  ད ེ་བ་ལ་

སོགས་ ེད་པ་འགལ་ལོ་ཞེ་ན།  ཤེས་ ་བོན་ཅན།  ག གས་ནས་ མ་མ ེན་ ི་བར་ ི་བོན་ཉིད་

རང་བཞིན་ ིས་མ་ བ་ ང་དེ་དག་མཚན་ཉིད་དང་ ེ་བ་ལ་སོགས་པ་ག ངས་པ་ནི་མི་འགལ་

ཏེ༑  ག གས་དང་ཚར་བ་ལ་སོགས་པའི་ངོ་བོ་དང་ མ་ ངས་ཇི་ ེད་པ་ཡོངས་ ་བ ན་པ་ནི།   

ང་དོན་དེས་འ ལ་བའི་གང་ཟག་ངེས་དོན་ལ་རིམ་ ིས་ ང་བའི་ ིར་ ་ ོན་པས་ག ངས་

པའི་ ིར་རོ།  ། 

ལམ་ད ་མ་ཐབས་ཤེས་ ང་འ ག་ལ།  ི་དོན་དང་།  ག ང་དོན་ནོ།  །དངོས་གཞི་ནི།  

བསམ་ ོར་གཉིས་ཏེ་བསམ་པ་དམིགས་པའི་དོན་ ོར་བས་བ བ་པ་ལམ་ ི་ ་བ་ཐམས་ཅད་

བ ས་པའི་ ིར་རོ།  །དེ་ལ་བསམ་པ་ནི།  སེམས་བ ེད་པ་ཡིན་ལ།  དེ་དང་པོ་ ོན་ ་འ ོ་དགོས་

ཏེ༑  དང་པོ་ ང་ བ་ཐོབ་པར་ ེད་པའི་ཐབས་ལ་འ ག་པའི་ ོ་ཡིན་པའི་ ིར།  གཉིས་པ་ ོར་

བ་ནི།  ལམ་ ི་ངོ་བོ་བ བ་པ་ག མ་ ེ།  ལ་ ིམས་ལ་གནས་པས་ཏིང་ངེ་འཛན་བ བ་ ེ་ཤེས་

རབ་ ེ་ནས་ ིབ་པ་མཐའ་དག་ ངས་པ་དང་།  ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་འ ེན་པར་ ེད་པའི་ ིར།  

དང་པོ་ ལ་ ིམས་ལ་ཡང་སོ་སོ་ཐར་པ་དང་ ང་སེམས་ ི་ ོམ་པ་གཉིས་ཡོད་པར།  སོ་ཐར་

ིས་ ས་ངག་གི་ཉེས་ ོད་སེལ་བ།  ང་སེམས་ ི་ ོམ་པས་ཡིད་ ི་ཉེས་ ོད་སེལ་བའི་ ིར།  

གཉིས་པ་ཏིང་འཛན་ ི་བ བ་པ་ནི།  རེག་མཐོང་མཚན་མ་གཉིས་དང་ ན་པའི་བདེ་གསལ་མི་

ོག་པའི་ཞི་གནས་ཡིན་ལ།  ག མ་པ་ཤེས་རབ་ ི་བ བ་པ་མཚན་ཉིད་པ་ནི།  ོང་ཉིད་ ོགས་

པའི་ ག་མཐོང་ངོ་།  །འདི་གཉིས་ ི་ ་དོན་ནི།  མ་པར་གཡེང་བ་ཞི་ནས་དམིགས་པ་ལ་ ན་

ཆགས་ ་གནས་པ་ལ་ཞི་གནས་ཞེས་བ ོད་པ་དང་།  ལ་མཐོང་ ལ་ ི་ ས་པ་གཞན་ལས་

ག་པས་ ག་མཐོང་ཞེས་བ ོད་པའོ།  །ག ང་གི་དོན་ལ།  བདེན་གཉིས་ ིས་ ང་ ་འ ག་

པའི་དངོས་པོ་ནི།  ཤེས་རབ་ཐབས་ ིས་མ་ཟིན་པ།  །ཐབས་ ང་དེ་བཞིན་དེས་མི་འ བ།  ། 



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ ང་འ ེལ་ན།  །ཡང་དག་འ བ་པས་ཉམས་ ་ ང་།  །ཞེས་པ།  ོང་ཉིད་

ོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཐབས་ ིང་ ེ་ལ་སོགས་པས་མ་ཟིན་པ་དེས་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ 

ས་མི་ཐོབ་ཅིང་།  ཐབས་ ང་དེ་བཞིན་ ་ ོང་པའི་ཤེས་རབ་ ིས་མ་ཟིན་པ་དེས་ཡང་དག་

པའི་སངས་ ས་ བ་པར་མི་འ ར་ཏེ།  ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་ཡ་ ལ་བའི་ ིར།  དཔེར་

ན་མཁའ་ ིང་གི་གཤོག་པ་གཡས་གཡོན་གཉིས་བཞིན་ནོ།  །ཤེས་ ་བོན་ཅན།  མ་མ ེན་དོན་

གཉེར་ ི་ ེས་ ས་ཐབས་ཤེས་ ང་འ ེལ་ ་ཉམས་ ་ ང་བར་ ་དགོས་ཏེ།  ཐབས་ ིང་ ེ་ལ་

སོགས་པ་དང་ ོང་ཉིད་ ོགས་པའི་ཤེས་རབ་གཉིས་ ང་ ་འ ེལ་པར་ཉམས་ ་ ང་ན།  ཡང་

དག་པའི་ ང་ བ་འ བ་པར་འ ར་བའི་ ིར།  ན་ ོབ་ཉམས་ ་ ང་ གས་ལ།  ན་ ོབ་

་ལས་ ་འ ས་མི་བ ་བ་དང་།  དགེ་ ིག་ ང་ ང་ ་བ་དང་།  མས་དང་ ིང་ ེ་བ ོམ་པ་

དང་།  ང་བ་ ་མར་བ ་བའོ།  ། 

ན་ ོབ་ ་ ་འ ས་མི་བ ་བ་ནི།  ན་ ོབ་ ་འ ས་བདེ་ ག་སོགས།  །རང་བཞིན་

མ་ བ་ ན་པར་ ང་།  ། ི་ལམ་ ང་བ་དེ་བཞིན་ནོ།  །ཞེས་པ།  ན་ ོབ་ ་ལས་ ་འ ས་མི་

བ ་བ་ཡིན་ཏེ།  ན་ ོབ་ ་ ་དགེ་ ིག་ ད་པ་ལས་འ ས་ ་བདེ་ ག་འ ང་བ་ལ་སོགས་

རང་བཞིན་ ིས་མ་ བ་ ང་ ན་པར་ ང་བའི་ ིར།  དཔེར་ན་ ི་ལམ་ ི་ ང་བ་དེ་བཞིན་ནོ།  ། 

དེ་ ་དགེ་ ིག་ ད་པ་ལས་འ ས་ ་བདེ་ ག་འ ང་བ་བོན་ཅན།  ན་ ོབ་ཙམ་ ་ཡོད་པར་

དགག་པར་མི་རིགས།  ན་ ོབ་ཙམ་ ་ཡོད་པ་དེའི་ ིར།  དགེ་ ིག་ ང་ ང་ ་བ་ནི།  །དགེ་

དང་ ིག་པའི་ལས་ མས་ ིས།  །བདེ་འ ོ་ངན་འ ོ་ཐར་བ་ཡི།  །བདེ་ ག་འ ས་ ་ངེས་པར་

བ ེད།  ། ག་ ་ ང་དང་ ད་པར་ །  །ཞེས་པ།  དགེ་བའི་ལས་ལམ་བ ་བོ་བོན་ཅན།  ག་ ་

ད་པར་ ་བ་ཡིན་ཏེ།  བདེ་འ ོ་དང་ཐར་པར་འ ར་བའི་འ ས་ ་ངེས་པར་བ ེད་པའི་ ིར།  

ིག་པའི་ལས་ལམ་བ ་པོ་བོན་ཅན།  ག་ ་ ང་བར་ ་བ་ཡིན་ཏེ།  ངན་འ ོ་དང་ ག་བ ལ་

་ ར་པའི་འ ས་ ་ངེས་པར་བ ེད་པའི་ ིར།  མས་དང་ ིང་ ེ་བ ོམ་པ་ལ།  མས་དང་

ིང་ ེ་ཆེན་པོ་ནི།  ། ན་ ི་གཞིར་ ར་བ ོམ་པར་ །  །ཞེས་པ།  སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་

དང་ ན་པར་འདོད་པའི་ མས་པ་དང་།  སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ག་བ ལ་དང་ ལ་བར་

འདོད་པའི་ ིང་ ེ་ཆེན་པོ་བོན་ཅན།  མ་མ ནེ་དོན་གཉེར་ ི་ ེས་ ས་བ ོམ་པར་ ་བ་ཡིན་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ཏེ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཡོན་ཏན་ ི་གཞིར་ ར་པ་ཡིན་པའི་ ིར།  ང་བ་ ་མར་བ ་བ་ནི།  འདི་

ར་ ང་བ་ཐམས་ཅད་ནི།  ། ི་ལམ་ ་མ་ ར་ ོགས་ །  །ཞེས་པ།  ད ་གཉེན་ལ་སོགས་པ་

འདི་ ར་ ང་བ་ མས་ ི་ལམ་དང་ ་མ་ ་ ར་ ོགས་པར་ ་དགོས་ཏེ།  བདེན་པར་མེད་

བཞིན་ ང་བའི་ ིར།   

དོན་དེ་ཉམས་ ་ ང་ གས་ལ།  མཚན་ གས་དང་།  ོགས་ གས་དང་།  བ ོམ་ གས་

སོ༑  ༑མཚན་ གས་ནི།  དོན་དམ་བསམ་བ ོད་ ལ་མིན་ ང་།  །བ ་དང་ཚག་གིས་དེ་མཚན་

ོན།  །མ བ་ ིད་ ་བ་ ་ ་འོ།  །དེ་ལ་མ་བ ེན་ ོགས་མི་འ ར།  །ཞེས་པ།  དོན་དམ་པའི་

བདེན་པ་བསམ་བ ོད་ ི་ ལ་མ་ཡིན་ ང་།  བ ་དང་ཚག་གིས་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་དེ་

མཚན་ནས་བ ན་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ།  བ ་དང་ཚག་དེ་ལ་མི་བ ེན་པར་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་

དེ་ ོགས་པར་མ་ིའ ར་བའི་ ིར།  དཔེར་ན་ ིས་པ་ལ་མ བ་མོས་ ིད་ནས་ ་བ་ ོན་པ་ ་ འོ།  ། 

དེ་ ོགས་ གས་ནི།  །བསམ་མེད་བ ོད་མེད་དཔེ་མེད་པ།  ། ར་མེད་ ོགས་པའི་ ལ་མིན་ཏེ།  ། 

ཅི་ཡང་མཐོང་བ་མེད་པ་ལ།  །དེ་ཉིད་མཐོང་ཞེས་ཐ་ ད་གདགས།  །ཞེས་པ།  དོན་དམ་བདནེ་

པ་བོན་ཅན།  བསམ་ ་མེད་པ་ཞེས་བ ོད་པའི་ ་མཚན་ཡོད་དེ།  ོས་བསམ་པ་ཙམ་ ིས་

མངོན་ མ་ ་མི་ ོགས་པའི་ ིར།   དོན་དམ་བདེན་པ་བོན་ཅན།  བ ོད་ ་མེད་པ་ཞེས་བ ོད་

པའི་ ་མཚན་ཡོད་དེ།  ཚག་ ་བ ོད་པ་ཙམ་ ིས་མངོན་ མ་ ་མི་ ོགས་པའི་ ིར།  དོན་དམ་

བདེན་པ་བོན་ཅན།  དཔེ་མེད་པ་ཞེས་བ ོད་པའི་ ་མཚན་ཡོད་དེ།  དཔེས་མཚན་པ་ཙམ་ ིས་

མངོན་ མ་ ་མི་ ོགས་པའི་ ིར།  དོན་དམ་བདེན་པ་བོན་ཅན།  བ ར་མེད་པ་ཞེས་བ ོད་

པའི་ ་མཚན་ཡོད་དེ།  དབང་པོར་མངོན་ མ་པའི་ ལ་མ་ཡིན་པའི་ ིར།  དོན་དམ་བདེན་པ་

བོན་ཅན།  ོག་པའི་ ལ་མ་ཡིན་ཞེས་བ ོད་པའི་ ་མཚན་ཡོད་དེ།  ོག་པའི་ ལ་ལས་འདས་

པའི་གནས་ གས་ཡིན་པའི་ ིར།  ཤེས་ ་བོན་ཅན།  ན་ ོབ་དོན་དམ་པར་ཅི་ཡང་མཐོང་བ་

མེད་པའི་གནས་ ལ་མཐོང་བ་ལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ ི་དོན་མཐོང་ཞེས་ཐ་ ད་གདགས་ ་ ང་ ེ།  

ན་ ོབ་དོན་དམ་པར་ཅིར་ཡང་མ་ བ་པ་དེ་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པའི་ ིར།  ོམ་ གས་

ནི༑  ༑གང་ལ་ཞེན་པའི་དངོས་པོ་འམ།  ། ོ་ལ་ ང་བ་ མ་བཅད་ནས།  །ཅི་ཡང་མ་ཡིན་པ་ཉིད་

ལ༑  ༑དོན་དམ་ ོམ་ཞེས་ཐ་ ད་གདགས།  །ཞེས་པ།  ལ་གང་ལ་ཞེན་པའི་དངོས་པོའམ་ ོ་ལ་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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བདེན་པར་ ང་བ་ མས་ མ་པར་བཅད་ནས་ ོས་པའི་མཚན་མ་ཅིར་ཡང་མ་ཡིན་པའི་དེ་ཁོ་ན་ 

ཉིད་ལ་མཉམ་པར་གཞག་པའི་དོན་ ོམ་ཞེས་ཐ་ ད་གདགས་ཏེ།  ོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་

བའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དེ་དོན་དམ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་ ིར་རོ།  ། 

འ ས་ ་ད ་མ་ ་གཉིས་ ང་འ ག་འཆད་པ་ལ་ ི་དོན་དང་།  ག ང་དོན་ནོ།  །དང་

པོ་ལ་ག མ་ ེ།  ེན་ །  བ ེན་པ་ཡེ་ཤེས།  མཛད་པའི་ ིན་ལས་ མས་ཏེ།  སངས་ ས་ ི་ས་

མ་ ས་པ་འདི་ག མ་ ིས་བ ས་པའི་ ིར་རོ།  །དེ་ ར་ན་བོན་ ི་ ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པས་

ིད་པ་འཁོར་བའི་མཐའ་ལ་མི་གནས་ལ།  ག གས་ ས་མཛད་པ་ ིན་ལས་ ི་ ོ་ནས་ག ལ་

འི་དོན་བ བ་པའི་ ིར།  ཞི་བ་ ་ངན་ལས་འདས་པའི་མཐའ་ལ་མི་གནས་པས་འ ས་ ་ད ་

མ་ ་གཉིས་ ང་འ ག་ ་བ བ་པ་ཡིན་ནོ།  །བདེན་པ་གཉིས་ ི་ ི་དོན་འདི་ནི།  ་མ་དམ་པ་

གང་གི་བཞེད་པ་བཀོད་པ་ཡིན་ཞེ་ན།  ལེགས་ག ང་འ ལ་བ་གངས་རིའི་ ོ་ན་ཕ་རོལ་ ིན་

པའི་ ོབས་ ས་ཤིང་།  །ཟབ་མངོན་རོལ་པ་ མ་གཡོས་རིག་པས་ཕས་ ོལ་ ང་པོའི་ ོབས་

འཇོམས་པ།  ། ོང་ཉིད་སེང་གེའི་ ་ཡསི་དངོས་པོར་ ་བའི་ཝ་ཚགས་མཐའ་དག་ ན།  ། ག་

མཛད་ ་བའི་སེང་གེ་མ ངས་མེད་རོང་ ོན་ཆེན་པོའི་ལེགས་བཤད་ཡིན།  །ག ང་གི་དོན་ལ་

འ ས་ ་ ་ག མ་ ི་ཐོབ་ གས་དང་།  སངས་ ས་རང་གི་ངོ་བོ་དང་།  འ ོ་བའི་དོན་མཛད་

གས་དང་།  ཉེས་ ོན་ ིས་མ་གོས་པའོ།  །འ ས་ ་ ་ག མ་ ི་ཐོབ་ གས་ནི།  ན་ ོབ་ ི་

ལམ་ ་མ་ ར།  །དགེ་བའི་ལས་ མས་ ད་པ་ཡིས།  །བསོད་ནམས་ཚགས་ནི་ ོགས་པ་ལས།  ། 

གཞན་དོན་ག གས་ ་ མ་གཉིས་འ ང་།  །དོན་དམ་ནམ་མཁའ་བཞིན་ ་ནི།  །མཚན་མ་མེད་

པར་གསལ་ ོགས་པས།  །ཡ་ེཤེས་ཚགས་ནི་ ོགས་པ་ལས།  །རང་དོན་བོན་ ི་ ་ཐོབ་བོ།  །ཞེས་

པ༑  ཤེས་ ་བོན་ཅན།  ་ག མ་པོ་དེ་ ་མེད་པ་དང་མི་མ ན་ཞིང་ ་ལས་ ང་བ་ཡིན་ཏེ།  

ན་ ོབ་བདེན་པ་ཉམས་ ་ལེན་པའི་ ལ།  ི་ལམ་དང་ ་མ་ ར་ ིན་པ་ལ་སོགས་དགེ་བའི་

ལས་ མས་ ད་པས་བསོད་ནམས་ཚགས་ ོགས་པ་ལས།  གཞན་དོན་ག གས་ ་ མ་པ་གཉིས་

འ ང་ལ་དོན་དམ་བདེན་པ་ཉམས་ ་ལེན་པའི་ ལ།  ནམ་མཁའ་བཞིན་མཚན་མ་མེད་པར་

ཤེས་རབ་ ི་གསལ་བར་ ོགས་པས་ཡེ་ཤེས་ ི་ཚགས་ ོགས་པ་ལས།  རང་དོན་ ེ་བ་མེད་པ་

བོན་ ི་ ་ཐོབ་པའི་ ིར།  སངས་ ས་རང་གི་ངོ་བོ་ནི།  སངས་ ས་དངོས་ནི་བོན་ ི་ །  ། ོས་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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པ་ཉེར་ཞི་ཁོ་ནར་གནས།  །ག གས་ ་ག ལ་ འི་ ང་བ་ཡིན།  །རང་གི་ངོ་བོར་ བ་པ་མེད།  ། 

གལ་ཏེ་གཉིས་འཛན་མཚན་བཅས་ན།  །མ་རིག་ལས་ ང་འ ལ་པར་འ ར།  །ཞེས་པ།  ད ིངས་

རང་བཞིན་ མ་པར་དག་པ་ལ།  ང་ ་ ོ་ ར་ ི་ ི་མ་མཐའ་དག་ ལ་བས་ ད་པར་ ས་

པའི་བོན་ ི་ ་དེ་བོན་ཅན།  དོན་དམ་པའི་སངས་ ས་དངོས་ཡིན་ཏེ།  ོས་པའི་མཚན་མ་ཉེ་

བར་ཞི་བ་ཁོ་ནར་གནས་པའི་འགོག་བདེན་མཐར་ ག་ཡིན་པའི་ ིར།  སངས་ ས་ ི་ག གས་

་གཉིས་བོན་ཅན།  དོན་དམ་པའི་སངས་ ས་རང་གི་ངོ་བོར་ བ་པ་མེད་དེ།  ག ལ་ ་ལས་

དག་པ་ མ་པ་ ག་གི་ ང་བར་ ན་ ོབ་པའི་སངས་ ས་ཡིན་པའི་ ིར།  གལ་ཏེ་ག གས་ ་

གཉིས་པོ་དེ་དོན་དམ་པའི་སངས་ ས་རང་གི་ངོ་བོར་ བ་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།  ཤེས་ ་བོན་ཅན།  

ག གས་ ་གཉིས་པོ་དེ་ག ལ་ ་འ ལ་ ེད་ ི་གཉིས་འཛན་ ི་མཚན་མ་དང་བཅས་པ་ཡིན་

པར་ཐལ།  ག གས་ ་གཉིས་པོ་དེ་དོན་དམ་པའི་སངས་ ས་རང་གི་ངོ་བོར་ བ་པ་མེད་པའི་

ིར།  དེ་འདོད་ན།  ཤེས་ ་བོན་ཅན།  ག གས་ ་གཉིས་པོ་དེ་ ་མ་རིག་པ་ལས་ ང་བའི་

འ ལ་པ་ཅན་ ་འ ར་བར་ཐལ།  ག གས་ ་གཉིས་པོ་དེ་ག ལ་ ་འ ལ་ ེད་ ི་གཉིས་

འཛན་ ི་མཚན་མ་དང་བཅས་པ་ཡིན་པའི་ ིར།   

འ ོ་བའི་དོན་མཛད་ གས་ལ།  གང་གི་ ོབས་ ིས་མཛད་པ་དང་།  ལ་ཇི་ ར་ ་

མཛད་པ་དང་།  ཡིན་ ལ་དང་ ང་ ལ་ལོ།  །གང་གི་ ོབས་ ིས་མཛད་པ་ནི།  བོན་ ་ ོང་

ཉིད་མཁའ་འ ་ལ།  ། མ་ ོག་འབད་ ོལ་མི་མངའ་ཡང་།  ། ོན་ཚ་གཞན་དོན་ གས་བ ེད་

ཅིང་།  །ཚགས་བསགས་ ོན་ལམ་དག་པ་དང་།  །སེམས་ཅན་ག ལ་ ར་ ར་པ་ཡི།  །ལས་

བསགས་པ་ཡི་ ོབས་གཉིས་ ིས།  །ཞེས་སོ།  །དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ།  སངས་ ས་ལ་ མ་ ོག་དང་འབད་

ོལ་མི་མངའ་ན།  གཞན་དོན་ ེད་པ་འགལ་ལོ་ཞེ་ན།  སངས་ ས་ལ་འབད་ ོལ་དང་ མ་ ོག་

མེད་ ང་གཞན་དོན་ ེད་པ་མི་འགལ་ཏེ།  བོན་ ་ ོང་ཉིད་ནམ་མཁའ་དང་འ ་བ་ལ་ མ་

ོག་གི་འབད་ ོལ་མི་མངའ་ཡང་ ོན་ཚ་ ོབ་པའི་ལམ་ ི་གནས་ བས་ ་གཞན་དོན་ ་ གས་ 

བ ེད་པ་དང་།  ཚགས་གཉིས་བསགས་ཤིང་ ོན་ལམ་ མ་པར་དག་པ་བཏབས་པ་དང་།  སེམས་ 

ཅན་ག ལ་ ར་ ར་པ་ མས་ ི་སངས་ ས་དང་འ ད་པའི་ལས་བསགས་པའི་ ོབས་གཉིས་

ིས་གཞན་དོན་མཛད་པའི་ ིར།  ལ་ཇི་ ར་ ་མཛད་པ་ནི།  དག་དང་མ་དག་འཁོར་ མས་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ལ༑  ༑ལོངས་ ་ ལ་ ་ ང་བར་འ ར།  ། ོབས་དང་མཚན་དཔེ་སོགས་ ན་པའི།  །མོས་བཞིན་

ཤེས་ ་ ད་སོགས་ ང་།  ། ་ག ང་ གས་ ི་ མ་འ ལ་དང་།  །གང་ལ་ཅི་འ ལ་དེ་བཞིན་

༑  ༑མོས་བཞིན་ ེ་ ོད་བཤད་སོགས་ ང་།  །ཡིད་བཞིན་ནོར་ ་ ་ ་བཞིན།  །ཞེས་པ།  ཤེས་

་བོན་ཅན།  དག་པའི་འཁོར་ས་བ འི་ག ང་ ང་སེམས་དཔའ་ མས་ལ་ལོངས་ ོད་ ོགས་

པའི་ ར་ ང་བ་དང་།  མ་དག་པའི་འཁོར་སོ་སོའི་ ེ་བོ་ མས་ལ་ ལ་པའི་ ར་ ང་བར་འ ར་ 

བ་དང་།  ས་བ འི་ག ང་ ང་སེམས་དཔའ་ མས་ལ་ལོངས་ ོད་ ོགས་པའི་ ་དེ་ ོབས་བ ་

ག མ་དང་།  མཚན་དཔེ་ལ་སོགས་དང་ ན་པའི་ ོ་ནས་ག ལ་ འི་མོས་པ་བཞིན་ ་ཤེས་ འི་

ིབ་པ་ ོང་བ་སོགས་ ི་བོན་ ོན་པར་ ང་ལ།  སོ་སོའི་ ེ་བོ་ མས་ལ་ ལ་པའི་ ་དེ་ ་ག ང་

གས་ ི་ མ་འ ལ་དང་།  གང་ལ་ཅི་འ ལ་ ི་བོན་ ོན་པའི་ ོ་ནས་ག ལ་ འི་མོས་པ་བཞིན་ 

་ ེ་ ོད་ག མ་བཤད་པ་སོགས་ ི་ ་བ་ ེད་པར་ ང་བའི་ ིར།  དཔེར་ན་ཡིད་བཞིན་ ི་ནོར་ 

་རིན་པོ་ཆེ་དང་ ་ནང་གི་ ་བ་བཞིན་ནོ།  །ཡིན་ ལ་དང་ ང་ ལ་ནི།  དེ་ ར་ཅི་ཡང་མ་

བ་ ི།  །ག ལ་ འི་ ོག་པས་བཞག་ ་ཟད།  །ཅེས་པ།  ག གས་ ་གཉིས་ ིས་ག ལ་ ་

འ ལ་བ་ལ་སོགས་དོན་དམ་པར་མ་ བ་ ེ།  གང་ ་བཤད་པ་དེ་ ར་ག གས་ ་ག ལ་ ་

འ ལ་ ེད་ལ་སོགས་པའི་དོན་དམ་པར་ཅི་ཡང་མ་ བ་ ི།  ག ལ་ འི་ ོག་པས་བཏགས་ནས་

བཞག་པ་ཙམ་ ་ཟད་པའི་ ིར།  ཉེས་ ོན་ ིས་མ་གོས་པ་ནི།  ཤེས་རབ་ ིང་ ེས་འཁོར་འདས་

ལ༑  ༑མི་གནས་ ག་དང་ཆད་ ོན་མེད།  །ཅེས་པ།  ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་བོན་

ཅན།  ོད་ལ་ ད་ལ་ ག་པ་དང་ཆད་པ་ལ་སོགས་པའི་ ོན་ ིས་གོས་པ་མེད་དེ་ ོད་ ི་ ད་ ི་ 

ཤེས་རབ་དེས་འཁོར་བ་རང་བཞིན་མེད་པར་ ོགས་པས་འཁོར་བའི་མཐའ་ལ་མི་གནས།  ིང་

ེས་གཞན་དོན་མཛད་པས་ཞི་བ་ ་ངན་ལ་འདས་པའི་མཐའ་ལ་མི་གནས་པའི་ ིར།   

མ ག་གི་དོན་ལ་བཟོད་པར་གསོལ་བ་དང་།  བ ོ་བ་ ོན་ལམ་བཏབ་པའོ།  །བཟོད་པར་

གསོལ་བ་ནི།  ང་དང་ ་མའི་བཀར་བ ེན་ནས།  །རིག་པས་ མ་ད ད་བདེན་གཉིས་བཀོད།  ། 

ནོངས་མཆིས་མ ེན་ ན་བཟོད་པར་གསོལ།  །ཞེས་པ།  ་མ་ཡར་མེ་བ་བོན་ཅན།  མདོ་ ོ་

གཏེར་ལ་སོགས་པའི་སངས་ ས་ ི་ ང་དང་།  དམ་པ་རི་ ོད་པ་ལ་སོགས་པའི་ ་མའི་བཀའ་

ལ་བ ེན་ཅིང་།  རང་གི་ཡང་རིག་པས་ མ་པར་ད ད་ནས་བདེན་གཉིས་གསལ་བར་ ེད་པའི་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ག ང་འདི་བཀོད་པ་ལ།  ཚག་བ ེབས་ཉེས་པ་དང་།  དོན་འགལ་བ་ལ་སོགས་པའི་ནོངས་པ་

མཆིས་ན།  མ ེན་པ་དང་ ན་པ་ མས་ལ་བཟོད་པར་གསོལ་ལོ།  །ཞེས་བཟོད་གསོལ་ ེད་པར་

རིགས་ཏེ།  དེ་ ར་ ས་པས་རང་གི་ ད་ལ་ང་ ལ་ ི་ཉེས་ ོན་ ིས་གོས་པར་མི་འ ར་བ་ལ་

སོགས་པའི་དགོས་པ་བཞི་ཡོད་པའི་ ིར།  བ ོ་བ་ ོན་ལམ་བཏབ་པ་ནི།  དགེ་བས་འ ོ་ མས་

ཐར་ ར་ཅིག  །ཅེས་པ།  ་མ་ཡར་མེ་བས་བདེན་གཉིས་གསལ་བར་ ེད་པའི་ག ང་འདི་

བ མས་པའི་དགེ་བ་བོན་ཅན།  འ ོ་བ་སེམས་ཅན་ མས་ ི་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མ ེན་

པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག  ཅེས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ི་དོན་ ་བ ོ་བར་རིགས་ཏེ།  

བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ག ང་རབ་ ི་དགོངས་འ ེལ་ ད་པར་ཅན་བ མས་པ་ལས་ ང་བའི་ ིར། 

ཚགས་ ་བཅད་པ་ ག་ ་པའི་འ ེལ་པ་ ོགས་སོ།།   །། 

 

 
ལ་བའི་བ ན་ལ་ཉིད་ ི་དགོངས་པ་བཞིན།  ། 

འ ལ་མེད་ ་བ་མེ་ ོན་ཤེར་འོད་པ།  ། 
དེ་ཡི་བཞེད་ག ང་རབ་དཀར་ ན་ འི་ཚལ།  །ྷ  
ཅི་བཞིན་འ ེད་མཁས་ ལ་མཚན་མཆོག་ལེགས་ཡིན།  ། 
 
མ་དག་འཕགས་པའི་མིག་དང་མི་ ན་ཡང་།  ། 

ལོང་བས་རིན་ཆེན་གཏེར་ཁ་འ ེད་པ་ ར།  ། 
ལ་དང་ ལ་བའི་ ས་ ི་ ིན་ བས་ ིས།  ། 

ཤེར་ ིན་ཟབ་མོའི་ལམ་འདི་ཁོ་བོས་ ེད།  ། 
 
འདི་ལ་གང་ཞིག་ཐེ་ཚམ་ཟོས་པས་ ང་།  ། 
ིད་པ་ ལ་པོར་འ ར་ཞེས་ག ངས་པས་ན།  ། 
ོ་ ར་མེད་པར་ཇི་བཞིན་ལེགས་ ོགས་པའི།  ། 
ེས་ ་དེ་ཡང་ཅི་ ིར་ ལ་བཟང་མིན།  ། 



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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གང་གིས་འདི་འ འི་ ལ་ལ་དད་པ་དང་།  ། 

ཟབ་མོ་ ོང་ཉིད་གཞན་ལ་འདོམས་ ེད་པའི།  ། 

ེས་མཆོག་དེ་འ ་མཐོང་ངམ་ཐོས་ན་ཡང་།  ། 

བདག་ནི་ཟོལ་མེད་དད་པའི་ ་ལོང་གཡོ།  ། 

 

མ་ད ོད་ཡངས་པའི་ ་ཆེན་ལ་བ ེན་ནས།  ། 

ད ་མའི་ག ང་ གས་ ་མཚའི་མཐར་སོན་ཏེ།  ། 

ལེགས་བཤད་ཡིད་བཞིན་ནོར་ ་མང་ ངས་ནས།  ། 

ལ་བཟང་དགའ་བ་བ ེད་ ིར་འ ེལ་འདི་ ས།  ། 

 

འདིར་འབད་དགེ་བས་མཐའ་ཡས་འ ོ་བ་ ན།  ། 

་ཚགས་ ་བའི་འཐིབས་སོ་ལས་ ོལ་ནས།  ། 

ལ་བས་བ གས་པའི་ལམ་ལ་རབ་ གས་ཏེ།  ། 

ིད་དང་ཞི་བའ་ིམཐའ་ལས་ ོལ་བར་ཤོག  ། 

 

བདག་ ང་འདི་ནས་ཚ་རབས་ཐམས་ཅད་ །  ། 

ངེས་འ ང་ མ་དག་ ིམས་ལ་བ ེན་བཅས་ཏེ།  ། 

ལམ་བཟང་འདི་དང་ནམ་ཡང་མི་འ ལ་ཞིང་།  ། 

བཤེས་གཉེན་དམ་པས་ ེས་ ་འཛན་པར་ཤོག  །  

 

ཟབ་མོ་ ོང་པ་ཉིད་ ི་དེ་ཁོ་ན་ཉདི་རབ་ ་གསལ་བར་ དེ་པའི།  མ་བཤད་ ལ་ ན་ སེ་འཛན་ཞེས་ ་

བ་འདི་ནི།  ས་ག མ་ ི་སངས་ ས་ཐམས་ཅད་ ི་མ ེན་བ ་ེགཅིག་ ་བ ས་པའི་བདག་ཉིད་རོང་ ངོ་ཤེས་ ་

ན་རིག་དང་།  ག ང་བ ་ ་བ་དཔལ་ ན་སེང་གེ་ལ་སོགས་པ།  ེས་ ་དམ་པ་ མས་ ི་ཞབས་ ལ་ ི་བོར་

ལེན་ཞིང་བདེ་བར་གཤེགས་པའ་ིག ང་རབ་མཐའ་དག་གི་དགོངས་དོན་ ི་མ་མདེ་པའ་ིརགི་འ ེད་པ་ལ།  ཕས་ ་ི
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ོལ་བས་མ་ི ་ིབའ་ི ོ་ ོས་ ་ི བོས་པ་ཅན།  མང་ ་ཐསོ་པའི་བ ན་པ་ ལ་མཚན་མཆོག་ལགེས་ ིས།  ་ེ ་བའི་

སེང་གེ་ ར་ཞོག་པ་ནས་བ ང་ ེ།  མཉམ་མེད་བ་ཐང་ཞང་ ོན་དང་།  འ ོ་མགོན་ མ་ ོན་ ་འ མ་ཡན་ཆད་

ི་མཁས་ བ་ ་མའི་ཞབས་ ལ་བཞག་པའི་གནས་མཆོག  དཔལ་ ན་བཟང་པོའི་རི་ལ་ ར་བ་འདིས་ ང་ ལ་

བའི་བ ན་པ་རིན་པོ་ཆ་ེ གོས་ ན་དར་ཞངི་ ས་ལ་ ན་རིང་ ་གནས་པར་ ར་ཅགི་   །   
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༄༅།། ད ་མའི་ཟིན་ སི། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

དཔོན་ ོབ་སངས་ ས་བ ན་འཛན།   
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༄༅།། ད ་མ་ཐལ་རང་གི་དགག་ ་ལ།  དགེ་ ན་པས་བཞེད་ ལ་ལ།  ིར་ལམ་དང་

རིགས་པའི་དགག་ ་གཉིས།  དང་པོ་ནི་ཉོན་ཤེས་ ི་ ིབ་པ་བདེན་འཛན་ ི་ ོ་དང་།  གཉིས་པ་

ནི་བདེན་ བ་ ་ ོག་པ་ ེ།  ལམ་ ི་དགག་ ་ནི་ཤེས་ ་ལ་ཡོད་པ་ཞིག་དགོས་ཏེ།  ཤེས་ ་ལ་

མེད་ན་སེམས་ཅན་ མས་འ ལ་བ་མི་རིགས་པས་སོ།  །རིགས་པའི་དགག་ ་ནི་ཤེས་ ་ལ་མེད་

པ་ཞིག་དགོས་ཏེ།  ཡོད་ན་འགོག་མི་ ས་པའི་ ིར་རོ།  །ཞེས་འདོད་དོ།  །བོན་རང་ གས་ལ་

ད ་མ་མཚན་མ་ གས་ ང་གི་ བས་ ་རིགས་པའི་དགག་ ་ཡིན་ན་མེད་པས་ བ་པར་ཁས་

ལེན་ ང་ཡང་མཐར་ ག་མཚན་མ་ ན་འགོག་ བས་ ་རིག་ངོར་ ང་བའང་དགག་ ར་ ེད་

པས་རིགས་པའི་དགག་ ་དང་ཡོད་པའི་གཞི་མ ན་ཡོད་དགོས་པར་འདོད་དགོས་སོ།  །དེ་ཡང་

བདེན་ བ་དང་དོན་དམ་པར་ བ་པ་དང་དོན་ ི་ ོད་ གས་ ི་ངོས་ནས་ བ་པ་སོགས་དོན་

ད ོད་ ི་དགག་ ་མཐར་ ག་ཡིན་པས་ཤེས་ ་ལ་མེད་དགོས་ལ།  ས་ ་ བ་པ་དང་རང་

ངོས་ནས་ བ་པ་དང་རང་གི་མཚན་ཉིད་ ིས་ བ་པ་དང་རང་དབང་ ་ བ་པ་ མས་དོན་ད ོད་ 
ི་དགག་ ་ཡིན་ཡང་དགག་ འི་མཐར་ ག་མིན་པས་ཤེས་ ་ལ་ཡོད་པར་བཞེད་ལ།  དེ་ཡང་

དགག་ ་མཐར་ ག་ནི་ཐ་ ད་ ་ཡང་མེད་པ་དང་།  ིར་དགག་ ་ནི་ཐ་ ད་ ་ཡོད་པར་གོ་

དགོས་སོ།  །ཞེས་ད་ འི་གདན་ས་གོང་འོག་གི་མཁས་པ་ མས་ ི་ག ང་ ན་མ་ནོར་བའོ།  །དེ་

ཡང་རིགས་པའི་དགག་ ་ལ་ཐལ་རང་གཉིས་ ིའི་དབང་ ་ ས་ན་ ང་བ་དང་བ གས་པ་གཉིས་ 
གང་འགོག་ཅེ་ན།  ང་བ་ཙམ་ནི་དགག་ ་མིན་ཏེ།  ང་བ་འགོག་པའི་ད ་མ་པ་མེད་ཅེས་

ཟེར་བ་ ར།  ང་ཙམ་ནི་མ་རིག་པའི་དབང་གིས་བག་ཆགས་ཡོད་རིགས་མིག་ ོན་ཅན་ ི་རབ་

རིབ་བཞིན་ ་དབང་མེད་ ་ ང་ལ།  དེ་ཡང་མ ན་པར་ ང་བའི་ ང་ ལ་དང་།  རང་ངོ་ལ་

ང་ཙམ་ནི་རིགས་པས་བཀག་ ང་འགོག་མི་ ས་པས་ལམ་ ི་དགག་ ་ཡིན་ལ།  བདེན་པས་

ད་པར་ ་མ་ ས་པའི་ ང་ཙམ་ནི་འགོག་ ང་མི་དགོས་ཏེ་འ ལ་པའི་ཉེས་པ་ ང་བ་ཙམ་

ལས་ ང་བ་མིན་པའི་ ིར་རོ།  །དེ་ཙམ་ནི་འགོག་ ང་མི་ ང་ ེ།  ལས་འ ས་ ི་གཞི་མེད་པས་

ཆད་ ར་འ ར་པའི་ ིར་རོ།  །དེས་ན་བ གས་པ་ཁོ་ན་འགོག་དགོས་ཏེ།  བདེན་ བ་ཁས་ལེན་
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པའི་ད ་མ་པ་མེད་ཅེས་ཟེར་བ་ ར་ ི་གཞི་བདེན་ བ་ ་རགས་ཐམས་ཅད་འགོག་དགོས་ལ། 
དེ་ཡང་དགེ་ ན་པས་འདི་ ར་འདོད་དེ།  ད ་མ་བའི་དགག་ ་བདེན་འཛན་དེ་ ་རགས་

གཉིས་ ་ཡོད་དོ།  །རགས་པ་ནི་ བ་མཐའ་ ་བས་བཏགས་པའི་བདག་གཉིས་ ་ ་ ེ།  རང་

ད་པས་ནི་ ོ་གནོད་མེད་ལ་ ང་བའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མ་ཡིན་པའི་དོན་ ི་ ོད་ གས་ ི་

ངོས་ན་ བ་པར་འཛན་པ་བདེན་འཛན་ ་འདོད་པ་ཡིན་ཞིང་དེ་ཉིད་རང་ ད་པའི་ གས་ ི་

བདེན་ཚད་ ང་ཡིན་ལ།  དེ་ལས་གཞན་ ོས་བཏགས་པ་ལ་ ོས་ནས་རང་ངོས་ནས་ བ་པ་ནི་

ཐ་ ད་ཚད་མས་འཇོག་ ལ་ཡིན་པས་དགག་ ་མིན་པར་འདོད་དོ།  ། ་བ་ནི་ཐལ་འ ར་བས་

བོན་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང་ཐ་ ད་ ་ཡང་།  ོས་བཏགས་པ་ཙམ་མིན་པའི་རང་ངོས་ནས་ ར་

བ་པ་དེ་བདེན་འཛན་ཡིན་པར་བཞེད་ཅིང་དེ་ཉིད་ཐལ་འ ར་བའི་ གས་ ི་བདེན་ཚད་ ང་

ཡིན་པས་དེ་ཉིད་དོན་དམ་དང་།  ཐ་ ད་གཉིས་ཀའི་ངོར་འགོག་དགོས་སོ།  །དེ་ལས་གཞན་

འཇིག་ ེན་ན་ གས་པའི་དབང་གིས་བ གས་པའི་ ེན་འ ེལ་ ི་ ང་བ་ཐལ་རང་གཉིས་ཀའི་

དོན་དམ་ད ོད་པའི་ གས་ ིས་འགོག་ ར་མི་བཞེད་དོ།  །དེ་ཡང་རང་ ད་པས་ཐ་ ད་ ་རང་ 
ངོས་ནས་ བ་པར་འདོད་ཅིང་དོན་ད ོད་ ིས་བདེན་ བ་ལས་མི་འགོག་ ང་།  ཐལ་འ ར་

བས་ཐ་ ད་ ་རང་ངོས་ནས་ བ་པར་མི་བཞེད་ཅིང་དོན་ད ོད་ ིས་དགག་ ར་ ེད་ ང་ ང་ 
བ་ནི་དོན་ད ོད་ ིས་མི་འགོག་ ེ་ཆད་ ར་འ ར་རོ།  །འོ་ན་ ོས་བཏགས་པས་རང་ངོས་ནས་

བ་པ་དེ་ཉིད་རང་ ད་པས་ཐ་ ད་ ་མི་འགོག་པར་འདོད་ན།  བདེན་འཛན་ ་མོ་ ས་པས་

ཐལ་འ ར་བ་ལས་ ་བ་དམན་ནམ་ཞེ་ན།  དོན་དམ་པར་དོན་ ི་ ོད་ གས་ ི་ངོས་ནས་མེད་

པར་འདོད་པས་ཐལ་འ ར་བ་དང་གནད་མ ན་ཞིང་དོན་དམ་པར་ ་བ་ལ་མཐོ་དམན་ ་མི་

བཞེད་དོ།  །འོན་ ང་ཐ་ ད་འཇོག་ ལ་ཐལ་རང་གཉིས་ ང་ཟད་མི་འ ་པས་དེའི་ངོས་ནས་

ད་པར་ ང་ཡོད་དོ།  ། 
ན་ ོབ་ཐ་ ད་འཇོག་ ལ་ལ།  ོས་བཏགས་པ་ལ་ ོས་ནས་རང་ངོས་ནས་ བ་པ་རང་

ད་པའི་ཐ་ ད་འཇོག་ ལ་ཏེ་བཏགས་དོན་བཙལ་ནས་རང་ངོས་ནས་ བ་པ་ཞིག་མ་ ེད་ན་ཐ་ 
ད་ཚད་མ་འཇོག་ཐབས་མེད་ མ་ནས་ཐལ་འ ར་བ་ ར་ཐ་ ད་གཞན་ངོས་ལ་མི་ ེལ་བར་

རིགས་པས་ད ད་ནས་འཚལ་ཞིང་དེ་ཉིད་དངོས་ ོབས་ཚད་མའམ་རང་ ད་ ི་གཏན་ཚགས་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ལ་བ ེན་ནས་ཡོངས་གཅོད་ ་ཁས་ལེན་ཞིང་དེ་ལ་བ ེན་ནས་ ངས་གཉེན་སོགས་རང་ གས་

་བ བ་ ར་འདོད་དོ།  །ཐལ་འ ར་བས་ ང་བ་ཐམས་ཅད་ ོས་བཏགས་པའི་མིང་ ང་ཙམ་

ལས་རང་ངོས་ནས་ བ་པ་ཐ་ ད་ ་ཡང་མི་བཞེད་པས་དེ་བ བ་པའི་ཆེད་ ་རང་ ད་ ི་གཏན་ 
ཚགས་ཁས་ལེན་ ང་མེད་ལ།  འོན་ ང་ ན་ ོབ་ ི་ ང་བ་མིང་ ང་བཏགས་ཡོད་ཙམ་ ི་

ེང་ནས་ ན་ ོབ་བ ་མེད་ ་འཇོག་ཆོག་ཅིང་།  དེ་ཡང་བ ་བ་མེད་པ་ནི་ཚད་མས་ བ་པ་

ཡིན་པས་ཐལ་འ ར་རང་ གས་ལའང་ཐ་ ད་ཚད་ བ་ ་བཞེད་པས་ད ་མ་ཐལ་འ ར་བའི་

ཐ་ ད་ཡིན་ཚད་གཞན་ངོར་ ེལ་མི་དགོས་པར་རང་ གས་ ་འཇོག་ ང་བར་བཞེད་དོ།  །དགག་ 
་འཇོག་ ལ་བོན་ ་དར་ གས་ ར་ན།  ད ་མ་ཐལ་རང་ལ་དགག་ འི་ ད་མེད་པར་འདོད་

པས།  བདེན་པར་ བ་པ་སོགས་རགས་པ་དང་།  རང་ངོས་ནས་ བ་པ་སོགས་ ་བ་དང་བཅས་

ཐལ་རང་གཉིས་ཀས་དོན་ད ོད་ ི་དགག་ ་ཡིན་དགོས་ལ།  རང་ ད་པས་རང་ངོས་ནས་ བ་

པ་དོན་ད ོད་ ི་དགག་ ར་མི་འདོད་ན་དངོས་ ་བ་དང་གཅིག་ ་འ ར་བས་མི་འཐད་པར་

ག ངས།  ེ་ ག་ ་ ོ་གནོད་མེད་ལ་ ང་བའི་དབང་གིས་བཞག་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ ལ་རང་

གི་ ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ ོད་ གས་ ི་ངོས་ནས་ བ་པར་འཛན་པ་དོན་ད ོད་ ི་དགག་ ་མཐར་ 
ག་ཡིན་པའི་ ད་པར་ཙམ་ཡོད་དེ།  བདེན་ བ་དང་ཡང་དག་པར་ བ་པ་སོགས་ ང་དེ་

དང་འ འོ།  །དེ་དག་ལས་ ོག་པའི་ ལ་ ིས་ཡོད་པ་དེ་ག གས་སོགས་ཐ་ ད་ ་ཡོད་པའི་

ལ་ཡིན་དགོས་སོ།  །དགེ་ ན་པས་མིང་བ ས་བཞག་པ་ཙམ་མིན་པའི་ཡོད་པ་དེ།  ཐལ་འ ར་

གས་ ི་དགག་ ་མཐར་ ག་ཡིན་ཟེར་ཡང་།  མི་འཐད་དེ།  མིང་བ ས་བཞག་ཙམ་མིན་པ་

ལས་ ོག་པའི་ ལ་ ིས་ཡོད་པ་དེ་ཐ་ ད་ ི་ཡོད་ ལ་ཡིན་དགོས་ ང་དེ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ། 
ན་ ོབ་ཐ་ ད་ ་ཡོད་པ་དེ་བཏགས་དོན་བཙལ་ནས་ ེད་དགོས་པའི་བོན་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ། 

གཞི་ བ་པར་འདདོ་དགོས་པའི་ ིར།  མི་འདོད་ན་ཐ་ ད་གཞི་མ་ བ་པར་འདོད་དགོས་སོ།  ། 
འོན་ ང་གཞི་ བ་ན་བདག་ཡིན་པས་ བ་པར་འདིར་མི་འདོད་དོ།  །དེ་ ར་ན་ཐལ་རང་གཉིས་ 
ིས་ ན་ ོབ་ཐ་ ད་འཇོག་ ལ་ལ་ ད་ཡོད་དོ།  །རང་ ད་པས་ ལ་རང་ངོས་ནས་ བ་པར་

འདོད་མི་ ང་ཡང་ཐ་ ད་གཞན་ངོས་ནས་མི་འཇོག་པར་རང་ གས་ ་ཁས་ ངས་པའི་ ོ་ནས་ 
ཚད་མས་འ བ་པར་འདོད་ཅིང་གཏན་ཚགས་རང་ ད་ ེད་ལ།  ཐལ་འ ར་བས་གཞན་ལ་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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གས་པའི་ ོ་ནས་ ེན་ཉིད་འད་ིཔ་ཙམ་ ི་ ེས་ ་འ ངས་ནས་མ་བ གས་མ་ད ད་པར་འཇགོ་ 
ཅིང་།  དེའི་ངོར་གཞན་ གས་ ི་ཚད་མ་ཡང་ཁས་ལེན་ཞིང་གཏན་ཚགས་རང་ ད་ ང་ཡོད་

མོད།  དོན་དམ་ད ོད་ བས་མིན་པས་འགལ་བ་མེད་དོ།  །དེས་ན་ད ་མ་ཐལ་འ ར་བའི་ ན་

ོབ་ཐ་ ད་འཇགོ་ ལ་ནི་འཇིག་ ེན་གཞན་ངོར་མ་བ གས་མ་ད ད་པའི་ཐ་ ད་དམ་ ནེ་ཉིད་ 
འདི་པ་ཙམ་ ི་ ེས་ ་འ ངས་ནས་འཇོག་གོ  ། 

དེ་ཡང་འཇིག་ ེན་པ་ཞེས་པ་འཇིག་ ེན་ཐ་མལ་པས་ཟོ་འ ང་སོགས་དང་ ལ་འ ོར་

འཇིག་ ེན་ ིས་བ གས་པའི་ ང་གཉེན་སོགས་གཞན་ངོར་ གས་པའི་ཐ་ ད་ཚད་མ་དང་

མ ན་པར།  ཁས་ལེན་པའི་དོན་ཏེ།  གཞན་ངོས་ནས་བཞག་པའི་ཐ་ ད་ ི་ ང་ ལ་དེས་

བསགས་ ོང་གི་ ེན་ ་ ང་བར་དགོངས་ནས་བཞག་ལ།  ཐ་ ད་རང་ གས་ ་ཁས་ལེན་པའི་

ོ་ནས་བ བ་ ར་ཁས་ལེན་ན་ ན་ ོབ་ཐ་ ད་ ི་ ང་བ་ཐམས་ཅད་འ ལ་ ང་ཡིན་ཞིང་། 
དོན་ལ་ བ་མ་ ོང་བས་བ བ་མ་དགོས་ཤིང་།  གལ་ཏེ་ ར་ཡང་བ བ་ན་ད་ེཉིད་བདེན་འཛན་ 
་མོར་འ ར་བས་མི་འཐད་པར་དགོངས་སོ།  །དེ་ཡང་རང་ ད་པས་ཐ་ ད་རང་ངོས་ནས་

འཇོག་ཅེས་པ་ཐ་ ད་གང་བཞག་ ང་བཏགས་དོན་བཙལ་ན་རང་གིས་ ེད་པའམ་རང་ གས་

ཁས་ལེན་པའི་ ོ་ནས་རང་ ད་ ི་ གས་འགོད་པ་དང་།  ཐལ་འ ར་བའི་གཞན་ངོས་ནས་

འཇོག་པ་ཞེས་པ་རང་ གས་ ་བ བ་ ་མ་ བ་པས་གཞན་ ི་ ེས་ ་ ོས་ཏེ་གཞན་ གས་ ི་

ཚད་མའི་རིགས་པ་དང་མ ན་པར་ ས་པས་ཆོག་པའི་དོན་ནོ།  །ཐལ་འ ར་བས་ཐ་ ད་བ བ་

ཚ་རང་ ད་ ི་ གས་ ོར་ཡང་ཆོག་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཞེད་དོ།  །དེ་ཡང་བཏགས་དོན་བཙལ་ནས་ 
ེད་པ་ནི་ཐ་ ད་གཞི་ བ་ ི་དོན་ཡིན་པས་འདོད་ཆོག་ལ།  རང་ངོས་ནས་ བ་པ་ནི་བདེན་

བ་ ་མོ་ཡིན་པས་དེ་གཉིས་ ད་ཡོད་དོ།  །ཐལ་འ ར་བ་ལ་མཚན་མ་ ན་འགེགས་པ་དང་།  

མཚན་མ་ གས་ ང་གཉིས།  དང་པོ་ནི་དོན་དམ་ད ོད་པའི་རིགས་ངོར་ ང་བ་འདི་ཉིད་ ང་

བ་ ང་བས་ ོང་པར་འདོད་པ་ ེ།  ད་ ་རང་རེ་སོ་ ེའི་ བས་ ་མ་རིག་པས་བ ད་པའི་

དབང་གིས་ ང་ཚད་ཐམས་ཅད་བདེན་ བ་ ་ ང་བས་ ང་བ་དང་བདེན་ བ་གཉིས་ཐ་དད་

་མི་འཆར་པས་ད་ འི་ ང་བ་འདི་ལས།  གཞན་པའི་ གས་ ིས་དགག་ ་ཞིག་མེད་ལ།  དེའི་

དབང་གིས་དོན་དམ་ད ོད་པའི་རིགས་ངོར་ ང་བ་ ང་བས་ ོང་བཞེད་པའོ།  །འོ་ན་གོང་ ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ང་བ་ཙམ་མི་འགོག་ཞེས་པ་དང་མི་འགལ་ལམ་ མ་ན།  ང་བ་མི་འགོག་ཅེས་པ་དོན་ད ོད་

ངོར་ ང་བ་ཙམ་ཡང་འགོག་ན་ཡང་།  ན་ ོབ་ཐ་ ད་ ི་དབང་ ་ ས་ནས་ ལ་འ ོར་པ་

རང་ངོས་ནས་བཞག་པའི་བདེན་མེད་ ིས་ ད་པར་ ་ ས་པའི་ ོང་ག གས་དང་།  གཞན་

ངོས་ནས་བདེན་མེད་དང་བདེན་ བ་གཉིས་ ིས་ ད་པར་ ་མ་ ས་པའི་ གས་པ་ཙམ་ ིས་

བཞག་པའི་ ེན་ཉིད་འདི་བ་ཙམ་ ིས་ ང་བ་མི་འགོག་པའི་དོན་ནོ།  །དེས་ན་དོན་དམ་པར་

ང་བ་མེད་ ང་བདེན་གཉིས་སོ་སོའི་དབང་ ་ ས་ནས་ ན་ ོབ་ ་ ང་བ་མི་འགོག་པར་

འདོད་པ་ལ་ ོན་མེད་དོ།  །འོ་ན་ ང་བ་ཐམས་ཅད་བདེན་ ང་ལས་མེད་པར་བཤད་པ་དང་མི་

འགལ་ལམ་ཞེ་ན།  མི་འགལ་ཏེ།  ད་ ་རང་རེ་སོ་ ེས་ལ་ ང་བ་རང་ངོས་ ་ ང་བའི་ཆ་ནི་

བདེན་ ང་ལས་མ་འདས་ ང་།  ད ་མའི་ ་བ་ ོགས་པའི་ངོར་བདེན་མེད་ ་ ང་བ་དང་།  

གཞན་ ིས་བཏགས་པའི་འཇིག་ ེན་ ི་ ན་ ོབ་ཙམ་ནི་བདེན་པ་ཡིན་མིན་གཉིས་ ིས་མ་བ ས་ 
པ་ཡིན་ལ།  དེས་ན་སོ་ ེས་རང་ངོར་ ང་བའི་ ང་བ་ཡིན་ན་བདེན་ ང་མིན་པ་མེད་པས་ བ་

ང་།  ིར་ ང་བ་ཡིན་ན་བདེན་ ང་ཡིན་པས་མ་ བ་ཅེས་འདོད་དགོས་པ་ཡིན་པས་འགལ་

བ་མེད་དོ།  །དེ་ལ་དགོངས་ནས་ ་རབས་ ི་མཁས་པ་འ ོ་མགོན་ ོ་ ོས་སོགས་ ིས་ ང་བ་

དང་བདེན་པ་ ང་བ་དགག་ ར་མི་ ེད་པར་དེ་གཉིས་ ི་ཚགས་དོན་དགག་ ར་བཞེད་དེ་ལ་

སོགས་ཡིན་ནོ།  །དེ་ ར་ན་ ང་བ་འདི་བཞིན་ ོང་པར་འདོད་ ང་ཆད་ ར་འ ར་བའི་ ོན་

མེད་དེ།  དོན་དམ་ད ོད་པའི་རིགས་ངོར་ ང་བ་ཁེགས་ ང་ཐ་ ད་འཇོག་ཚ་མ་བ གས་མ་

ད ད་པའི་ངོར་འཇིག་ ེན་ ི་ ེས་ ་འ ང་པའི་ཐ་ ད་ཙམ་ ིས་ལམ་ལ་འ ག་པའི་ ེན་ ས་ 
པས་ཆོག་པའི་ ིར།  འདི་ ིང་ གས་ ི་ད ་མ་འཆད་ ལ་དང་མ ན་པས་ ་བ་ཟབ་པ་ཡིན་

ལ༑  འདིའི་ གས་ ་ ང་བ་ཐམས་ཅད་འ ལ་ཤེས་ཡིན་ཞིང་སད་ ིའི་ ་ ང་གཉིས་ལ་དོན་

ིས་འ ལ་ ང་ཡིན་པར་ ད་མེད་པས་འ ལ་ ང་ཡིན་པར་འདོད་བཞིན་ད་ ང་ཐ་ ད་ཚད་

བ་ཅེས་ག ངས་ ོལ་མེད་དོ།  ། 
གཉིས་པ་མཚན་མ་ གས་ ང་བའི་ གས་ ི་འ ལ་པའི་ ་བ་བདེན་ བ་ལས་ ང་བ་

ལས་ ང་བ་ལས་ ང་བ་མིན་པས།  དོན་དམ་ད ོད་པའི་ གས་ ིས་ ང་བ་ཡང་དག་གི་ ོས་

པ་གཅོད་པའི་ཚ།  བདེན་པ་དེ་ཉིད་དགག་ ར་འདོད་དོ།  །གལ་ཏེ་ ང་བ་ཙམ་དེ་ཡང་བཀག་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ན་ཆད་ ར་འ ར་རོ་ཞེས་འདོད་དོ།  །འོ་ན་ ང་བ་དེ་མི་འགོག་པར་བཞག་ནས་དེའི་ ེང་གི་

བདེན་ བ་ཅེས་པའི་ ོ་ངོའི་དགག་ ་ ་ ི་ཙམ་འགོག་ན་ ་དེ་གཡག་གིས་ ོང་ཞེས་པ་ ་ ་

ལས་ ང་བ་ལ་ཕན་གནོད་མ་ ས་པས་མི་འཐད་ མ་ན།  ིར་ ང་བ་ཙམ་ལ་དགག་ ར་འདོད་ 
ན་ ོང་པའི་རང་ ལ་ ེན་འ ེལ་ལ་གནོད་པས་ ང་ཙམ་མི་འགོག་ ང་།  བདེན་པ་འགོག་ཅེས་

ང་བ་མ་ཡིན་པའི་བདེན་པ་ཡན་གར་བ་ལ་གོ་མི་ ང་ ེ།  བདེན་པ་དེ་ ང་བ་ལ་བ ེན་ནས་

ེ་བའི་བདེན་འཛན་འགོག་ཚ་ ང་གཞི་ཡང་ཁེགས་པས་ ང་བ་དང་བདེན་པ་གཉིས་ཚགས་ ་

ཁེགས་པ་ཡིན་ནོ།  །འོ་ན་བདེན་པ་ཁེགས་ ང་ ང་བ་མ་བཀག་པའི་མཚན་མ་ གས་ ང་གི་མི་

འགེག་པ་དེ་གང་ཞིག་ཅེ་ན།  དོན་དམ་ད ོད་པའི་ གས་ ིས་བདེན་པར་བ ང་བའི་ ང་བ་

འགོགས་ ང་།  བདེན་པར་མ་བ ང་བའི་ ང་བ་ཙམ་དོན་ད ོད་ ིས་མི་འགོག་ཅིང་།  དེ་ཉིད་

ེན་འ ང་གི་ ང་བ་ཡིན་པས་བཀག་ན་ལམ་ ི་ ེན་མེད་པས་ ོང་ཉིད་ ེན་འ ེལ་ ་འཆར་

བའི་ངེས་ཤེས་མི་ ེ་བས་བདེན་པ་ལས་ ང་བ་མི་འགགས་པས་དགོས་ཆེད་ཆེ་བ་ཡིན་པའི་ ིར་

ཏེ༑  འདི་ནི་དགེ་ ན་ ིས་ད ་མ་འཆད་ ལ་དང་ ོགས་འ ་བས་ཐབས་ ང་ ོགས་ལ་ངེས་

པ་ ེར་ ལ་ཆེ་བས་ ་ ོད་ ང་འ ེལ་ ི་དོན་ལེགས་པ་ཡིན་ནོ།  །འདིའི་ གས་ལ་ ལ་རང་

ངོས་ནས་ བ་པ་ཐ་ ད་ ་ཡང་མི་བཞེད་པས་ ལ་ངོས་ནས་ཐ་ ད་ཚད་ བ་མི་འོང་ཡང་།  

ོ་ལ་ ང་བའི་ཆ་ནས་རང་མཚན་ ་ ང་ཞིང་དེ་ཡང་ཐ་ ད་ ་མི་བ ་བ་ ར།  ང་བས་དེའི་

ངོར་རེ་ཞིག་ཐ་ ད་ཚད་ བ་འདོད་ ང་མི་ ང་བ་མེད་དེ་ཚ་ཞིང་བ ེགས་ན་མེ་ཡིན་པའི་ ་

མཚན་ ིས་མི་བ ་བ་བཞིན་ནོ་ཞེས་བདག་གི་ ་མས་ག ངས་སོ།  །འོན་ ང་ གས་འདིར་ ང་

བ་དང་བདེན་པའི་ཉེས་ཚགས་འགེགས་ནས་མཚན་མ་ ན་འགེགས་དང་མ ངས་སོ་ཞེ་ན།  མི་

མ ངས་ཏེ།  ་མ་ནི་ད་ འི་སོ་ ེས་ ིས་ ང་བ་ཐམས་ཅད་འ ལ་ ང་ཡིན་པའི་ ་མཚན་

ིས་ གས་ ི་དགག་ ར་བཞེད་ལ།  ི་མ་ནི་ ང་བ་ཙམ་མིན་པར་བདེན་པའི་ ད་པར་ ་

ས་པའི་ ང་བ་ཉིད་དགག་ ར་བཞེད་པའི་ ད་ཡོད་ལ།  དོན་ ་གནད་གཅིག་ ེ།  སོ་ ེས་

ང་བ་ཐམས་ཅད་བདེན་ ང་ཡིན་པས་གཉིས་ཀ་ཁེགས་ལ།  བདེན་པ་འགོག་པས་ ང་ ང་བ་

ལས་ཡན་གར་ ་མི་འཆར་བས་གཉིས་ཀ་ཁེགས་སོ།  །དེ་ཡང་ ེ་མདོའི་ གས་ ིས་ ལ་རང་

ངོས་ནས་མ་ བ་ན་ཐ་ ད་འཇོག་མི་ཤེས་པས་གཞི་ བ་ན་བདག་ཡིན་པས་ བ་ཟེར་བས་བོན་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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བདག་མེད་མི་འདོད།  ད ་མ་ཐལ་རང་ལ་དགེ་ ན་པས་རང་ ད་པས་ ོས་བཏགས་པ་ལ་མ་

ོས་པའི་དོན་ ི་ ོད་ གས་ ི་བདེན་འཛན་ཁེགས་ ང་།  ོས་བཏགས་པའི་ ོ་ནས་རང་ངོས་

ནས་ བ་པ་ཞིག་མེད་ན་ཐ་ ད་འཇོག་ཐབས་མེད་ མ་ནས་ཐ་ ད་འཇོག་ ས་བཏགས་དོན་

བཙལ་ནས་ཚད་མས་ ེད་དགོས་པར་བསམ་ནས་ ན་ ོབ་ཡོངས་གཅོད་ ་རིགས་པས་བ བ་

ནས་རང་ ད་ ་ི གས་འགདོ་ད།ོ  །ཐལ་འ ར་བས་རང་ ད་པའི་ ོས་བཏགས་པ་ལས་ ང་བའ་ི 
རང་ངོས་ནས་ བ་པར་འདོད་པའང་།  རང་ངོས་ནས་བ བ་ ར་འདོད་ན་དེ་ཉིད་བདེན་འཛན་ 
་མོར་གོ་བས་དེ་ཡང་མི་འདོད་ཅིང་།  བཏགས་དོན་བཙལ་ན་ཅི་ཡང་མི་ ེད་པས་རང་ངོས་

ནས་ཐ་ ད་འཇོག་ ལ་མ་ ང་བས་བ བ་ ར་མེད་ཅིང་དེ་མེད་ན་ བ་ ེད་ ི་རང་ ད་ ི་

གས་ ང་མེད་ལ།  འོན་ ང་ ང་བ་རང་ངོས་ནས་མ་ བ་ ང་ ང་བ་དོན་ད ོད་ ིས་མི་

འགོགས་པས་ ང་ཙམ་ ན་ ོབ་ ་ཡོད་པར་རང་ གས་ ་འདོད་དགོས་པར་བཞེད་དོ།  །བོན་

་དར་ གས་ ་ཐལ་རང་གཉིས་ ི་ ན་ ོབ་འཇོག་ ལ་ལ་རང་ངོས་ནས་ བ་པ་ཐལ་རང་

གཉིས་ཀས་ཁས་ལེན་པ་མི་འ ་ཡང་།  རང་ ད་པས་ཐ་ ད་རང་ གས་ ་བ བ་ ར་ ེད་ཅིང་། 
ཐལ་འ ར་བས་ ན་ ོབ་ཐ་ ད་བ བ་ཚ་རང་ གས་ ་བ བ་ ་མི་ ེད་པར་གཞན་ གས་ ི་

ོ་ནས་བ བ་པའི་ མ་བཞག་ ེད་ལ།  དེ་ཡང་རང་ ད་པས་ ོད་གཞིའི་བོན་ཅན་རང་ གས་

་ཁས་ ངས་ནས།  བོན་ཅན་མ ན་པར་ ང་བ་ལ་བ ེན་ནས་རང་ ད་ ི་ ོར་ངག་འགོད་

ཅིང་།  ཐལ་འ ར་པས་བོན་ཅན་རང་ གས་ ་མི་བ བ་པར་གཞན་ལ་ གས་པའམ།  འཇིག་

ེན་པ་དང་མ ན་པར་མ་ད ད་པའི་ ོ་ནས་ ང་ ལ་དེ་བོན་ཅན་ ་བཞག་ནས་ཐ་ ད་ཚད་

མ་དང་མ ན་པར་རང་ ད་ ི་ གས་ ར་ནས་ས་ལམ་སོགས་ ི་ མ་བཞག་ ེད་དོ།  ། 
དེ་ཡང་རང་ ད་པས་དོན་དམ་ད ོད་ཚ་བོན་ཅན་རང་ གས་ ་ཁས་ ངས་ནས་ ི་

ོལ་དང་མ ན་པར་བོན་ཅན་མ ན་ ང་ ་ བ་པའི་ ེང་ ་ ོང་ཉིད་བ བ་ ར་ ས་ནས་

གཏན་ཚགས་རང་ ད་ ོར་བས་རང་ ད་པ་དང་།  ཐལ་འ ར་བས་དོན་དམ་ད ོད་ཚ་བོན་

ཅན་རང་ལ་མ་ བ་པས་ ི་ ོལ་དང་མ ན་ ང་ ་ བ་པ་མི་འོང་བས་གཞན་ གས་ ི་བོན་

ཅན་དེའི་ ེང་ནས་བདེན་མེད་ ི་ མ་བཅད་ ེད་ཅིང་ཐལ་ངག་འགོད་པ་ལས་རང་ ད་ ི་

གས་ ོར་མེད་དེ།  དེའི་གནད་ནི་དོན་དམ་ད ོད་ཚ་ད ་མ་པ་རང་ལ་བོན་ཅན་ཚད་མས་མ་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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བ་པས་མ ན་ ང་ ་མ་ བ་པའི་ ིར་རོ།  །ཞེས་བཞེད་དོ།  །འོ་ན་ ན་ ོབ་འཇིག་ ེན་པའི་

ེས་ ་འ ང་ནས་འཇིག་ ེན་པས་ས་ལམ་ ང་གཉེན་སོགས་མི་ཤེས་པས་མི་རིགས་ མ་ན།  ཐ་

ད་འཇོག་ཚ་མ་བ གས་མ་ད ད་པར་ ་འདི་ལས་འ ས་ ་འདི་འ ང་ཙམ་ ་ ོགས་པ་ ར་ 
ལ་ངོས་ནས་དེ་ ར་འཇོག་པའི་དོན་ཡིན་ ིས།  ོ་ངོས་ནས་འཇིག་ ེན་ཕལ་བ་དང་།  ལ་

འ ོར་འཇིག་ ེན་ ི་ བ་མཐའི་གང་ཟག་གིས་བཏགས་པའི་ ོ་ ོན་ ིས་བཞག་པ་ མས་མི་

འདོད་པ་མ་གཏོགས་ས་ལམ་དང་ ང་གཉེན་སོགས་རང་ངོས་ནས་རང་ ད་ ིས་བ བ་ ར་མི་

འདོད་ ང་།  ཐ་ ད་ ་གཞན་ གས་ ི་གཏན་ཚགས་ཁས་ལེན་པས་ཐ་ ད་ཚད་མ་དང་མ ན་ 
པར་དེའི་ ོ་ནས་འཇོག་གོ  །གཞན་ གས་ ི་དབང་ ་ ས་ན་རེ་ཞིག་ ི་དོན་དང་ཐ་ ད་ཚད་

བ་དང་ ན་གཞི་དང་རང་རིག་སོགས་ཐ་ ད་ཚད་མས་མི་གནདོ་པ་ མས་གཏན་ནས་ཁས་ལནེ་ 
མི་ ང་བའི་ ་མཚན་ཡང་མེད་དེ།  དེ་ལ་ ི་རོལ་པའི་བདག་ ་ ་ཁས་ ངས་ནས་རིགས་པས་

གནོད་པའི་ ོན་མེད་པའི་ ིར་རོ། (ཁ) །གསར་མས་ ན་གཞི་ཐལ་ གས་ལ་ཁས་ལེན་ན།  ང་

བ་བག་ཆགས་ ི་ མ་པ་ལས་ ི་དོན་མེད་པར་འདོད་དགོས་པས་མི་འཐད་ཟེར།  ན་གཞི་ ང་

དོན་ ་ག ངས་པ་ཡོད་ ང་ ང་ཁམས་སོགས་ ན་ ོབ་ཐམས་ཅད་ ང་དོན་ཡིན་མཉམ་ཡིན་

པས།  དེ་ལས་ ན་གཞི་ ར་ ་ ང་ནས་ ང་དོན་ཡིན་པར་གང་ན་ཡང་མེད་ཅེས་ས་ ་སོགས་

ིས་འདོད།  དེས་ན་ ན་གཞི་སེམས་ཙམ་ གས་བདེན་ བ་ ་ ་མི་འདོད་མ་གཏོགས་ ན་

གཞི་བདེན་མེད་ཙམ་ཐ་ ད་བདེན་པ་ཡིན་པས་ཐལ་འ ར་པས་འདོད་དགོས་པར་བོན་ གས་

ལའང་ ང་ངོ་།  །མདོ་ ེ་ལས།  གང་ཟག་དང་ ང་པོ་སོགས་ཡང་དག་ ན་ ོབ་ཐ་ ད་ ་

བ ན་པ་ མས་ནི་དེ་ ར་འདོད་ཆོག་ཅིང་།  དེ་དག་རང་བཞིན་ ི་ཡོད་པ་དང་།  དོན་དམ་

བ བ་པའི་ ལ་ ིས་ཡོད་པར་ ོན་པ་ཡོད་ན་དངོས་ལ་གནོད་ ེད་ཡོད་པས་དེ་ ར་ཁས་མི་

ལེན་ནོ།  །འ ོ་མགོན་ ི་ས་ལམ་ལས།  དེ་ཡང་ལམ་ ི་དགག་ ་ ད་འགལ་ ་འགོགས་ཏེ།  ང་

བ་རང་བཞིན་མེད་པར་བ བ་པས་ ག་ག མ་ ག་ ་སོགས་ ོག་ཅིང་།  དེ་ལོག་པས་ལམ་ ི་

ང་ ་ ོག་པར་འགོགས་ལ།  རིགས་པའི་དགག་ ་ ང་བ་རིགས་ངོར་ཡོད་པའི་བདེན་ངོས་

ཡང་དག་ ་ཡོད་པ་འགེག་མོད་ ིས།  ཐ་ ད་ཙམ་ ་ཡང་བདེན་དངོས་ ་ བ་པ་མེད་ལ།  

དེས་ན་ ང་བ་དང་བདེན་དངོས་ ི་འཚགས་དོན་གཉིས་ཀ་དེ་དགག་ ་ཡིན་པས་བདེན་དངོས་ 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ཙམ་ ང་བ་མི་འགོག་གོ  །ག ངས་སོ།  ། ང་བ་ ང་བ་བཀག་ན་ བ་ཆེ་ ེ།  བདེན་པའི་ ད་

པར་ ་མ་ ས་པས་ ང་བ་ཡང་བཀག་ན་ཐ་ ད་གཏད་མེད་ ་འ ར་བའི་ ིར།  བདེན་པ་ ང་ 
བ་བཀག་ན་ བ་ ང་ ེ་ ང་གཞི་བོན་ཅན་མི་ཁེགས་ན་དགག་ ་ ་མོ་ ས་པའི་ ིར།  དེས་ན་

ང་བ་དང་བདེན་པའི་ཚགས་དོན་དེ་འགེགས་ཏེ།  སོ་ ེས་ལ་ ང་ཚད་འ ལ་ ང་ལས་མེད་ལ།  

འ ལ་ ང་ཡིན་ན་ ང་གཞི་བཅས་པ་ ོང་དགོས་པས།  དེང་སང་ ང་བ་མི་འགོག་བདེན་པ་

འགོག  ཟེར་ནས་བོན་ཅན་ ལ་ ་འཇོག་པ་ནི་མི་འཐད་ག ངས།  དགེ་ ན་པས་བདེན་པ་ཙམ་

བཀག་ནས་བདེན་པར་འདོགས་གཞི་དེ་མི་འགོག་པར་འདོད་པ་ནི་མི་ལེགས་ཏེ་ ་གཡག་གིས་

ོང་བ་ ར་གཞན་ ོང་ ་འ ར་བའི་ ིར།  འཛན་མཚམས་ནི་བདེན་པའི་ ད་པར་ ་ ས་

པའི་ ང་བ་དང་བདེན་པ་གཉིས་ཀ་འགོགས།  དེས་ ད་པར་ ་མ་ ས་པའི་ ང་བ་ནི་ཐ་ ད་

ི་ ན་ ོབ་འཇོག་ ལ་ཏེ་མ་ད ད་པའི་ངོར་འཇོག་ ་དེ་ཡིན་པས་མི་འགོག་ལ་རང་ངོར་བ བ་ 
་ཡང་མི་འདོད་དོ།  །  
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༄༅།། ཐགེ་རིམ་ ི་ སེ་ ་འ ངས་ནས་ཡང་དག་ ་བའ་ི ོག་ ོགས་ 
མ་རིག་ངསོ་འཛན་ ི་ཟིན་ ིས།   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

དཔོན་ ོབ་བ ན་འཛན་ མ་དག 
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ིབ་པའི་ ིན་ཚགས་འ ག་པོ་ ངས་པའི་ ེས།  ། 
མ ེན་གཉིས་ཉི་ འི་འོད་མདངས་མངོན་གསལ་བ།  ། 
ཇི་ ར་ བ་པ་གང་གི་བ ལ་ གས་ལ།  ། 
ིང་ནས་དད་དེ་ ལ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  ། 

 
འ ོ་བ་ཕལ་ཆེར་བཟའ་བ ང་ལས་ ིས་ ེལ།  ། 
མཁས་ ིར་འ ིང་ མས་བོན་བ ད་ལས་ ིས་ ེལ།  ། 
ོགས་ ན་མང་རབ་ ོ་བཟོའི་ ོམ་ ིས་ ེལ།  ། 
ི་མེད་བ ན་པ་ཞོར་ལ་ཉམས་འདི་ ོ།  ། 

 
མགོ་ ེས་ནག་དང་ཚམས་དཀར་ ོ་ ས་ནས།  ། 
དེ་ཉིད་ ོག་གི་བར་ ་ ལ་བ ན་ལ།  ། 
དད་བ ོན་འ ན་པའི་གཏིང་ནས་ག ང་བ་ཡི།  ། 
བསམ་དང་ ོར་བས་བ བས་གང་བ ན་འ ོའི་དཔལ།  ། 
 
ཚ་རབས་ནས་ ་བསོད་ནམས་མང་བསགས་མ ས།  ། 
ལ་ ན་ ི་ག གས་མཚན་ ན་བཤེས་ ིས་བ ང་།  ། 
ོངས་ཆེན་ ་བས་བཅིང་པ་གཅོད་པའི་མཚན།  ། 

ཟབ་མོ་ཡང་དག་ ་བ་མཐོང་ལ་ ོ།  །   
 

དེ་ལ་འཁོར་བ་མཐའ་མེད་ ་འ མས་ ག་བ ལ་ཚད་མེད་ ་ ངས་པའི་ ་བ་ལས་དང་ 
ཉོན་མོངས་པ་ལ་ ག  ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་ མས་ ས་ ང་དབང་མེད་ ་བགོས་པ་མ་ཡིན་
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པར་རང་རང་གིས་བསགས་པ་ཡིན་ལ།  དེ་ཡི་ ་བ་རང་གི་ ད་ ི་མ་རིག་པ་ལས་ ང་།  དེ་

ངས་ནས་འ ིན་ ས་ན་ལས་ཉོན་ ིས་ ག་བ ལ་མི་བ ེད་དེ།  དེ་ ེད་ ེད་ ི་ ་ ོག་པའི་

ིར།  དེ་ ར་མ་རིག་པ་ ངས་ནས་འ ིན་པའི་ཐབས་ ་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ ིས་བོན་ ོ་

དང་ཐེག་པ་ཇི་ ེད་ག ངས་པ་ཡིན་ནོ།  །དེ་ལས་མདོ་དང་ གས་དང་ ོགས་ཆེན་ག མ་ ི་

ག ང་དང་བ ན་ཏེ་མ་རིག་པ་ངོས་འཛན་པ་ནི་ཤནི་ ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན།  དེ་ཡང་མཐའ་གཅིག་

་མ་ངེས་ཏེ།  ཐེག་པ་སོ་སོའི་དབང་གིས་ངོས་འཛན་ ལ་ ་རགས་ ་མ་ ང་།  དེ་ཡི་ ོག་

ོགས་ནས་ ་བ་ལ་ཡང་རགས་ཞིབ་ ་མ་ ང་།  བས་འདིར་རང་གིས་ཇི་ ར་ ས་ཚད་ ིས་

མ་རིག་པ་ངོས་འཛན་ ི་ཡི་གེ་འ ི་བར་འདོད་པས།  ་མི་གཞན་བ ེན་ ི་ བས་ །   
དང་པོ་ཐེག་འ ེལ་ལས།  ི་ནང་འཇིག་ ེན་བོན་བ ད་ལ་ཞེན་པ་འདི་དག་འདི་ཁོ་ན་

ར་ ་བདེན་པར་ ོག་ ེ།  ཞེས་པས།  འདི་ཁོ་ན་ ར་ ་བདེན་པར་ ོག་པའི་ ལ་ནི།  འ ོ་བ་

རང་རང་གི་ ང་ ལ་ ་ཤར་བའི་རང་གི་ག གས་དང་ ང་ཁམས།  ལ་ ང་གང་ཤར་ཐམས་

ཅད་ཇི་ ར་ ང་བ་དེ་དག་ ང་ ལ་དེ་བཞིན་ ་ བ་པར་ཞེན་པ་ཡིན།  དེ་ཡང་དཔེར་ན།  མེ་

མཐོང་བའི་ཚ་མཐོང་ འི་མེ་དེ་མཐོང་ས་དེ་ཁར་ བ་པ་ལ་ཐེ་ཚམ་མེད།  བ་ ལ་ཡང་ཁ་དོག་

དང་གཡོ་འ ལ་ཚ་ ེག་ཇི་ ར་ ང་བའི་ ལ་ ེང་ ་ཡོད་པ་དང་།  དེ་མེ་རང་གི་རང་བཞིན་

ཡིན་པར་ཚག་གིས་བ ོད་ ངས་ཤེས་མིན་ལ་མ་ ོས་པར་ ོག་པས་ཞེན་ ངས་སེམས་ཅན་ཐམས་ 
ཅད་ལ་ཡོད་པ་མ ངས་པ་ཡིན།  དེ་ཡི་ཞེན་ ངས་དེ་ ལ་ ་ ར་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མ ངས།  

ར་རང་ལ་ཁ་ ོགས་ཏེ་བ ས་ན།  ང་མགོ་ནའོ་ མ་ནས་ཞེན་ ོ་དེ་ཡི་དམིགས་པ་མགོ་ལ་

དམིགས་ཏེ་ཞེན་ ངས་ང་དེ་ ེན་མེད་ཡན་ག་རང་དབང་ཅན་རང་ གས་ བ་པ་ཞིག་ ་ངང་

གིས་ཞེན་པའི་ ལ་བ ་དང་ཐ་ ད་ཤེས་མིན་ལ་མ་ ོས་པར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ི་འཛན་

ངས་མ ངས།  འདི་ ར་ ི་ཞེན་ ངས་ མས་ ་མི་གཞན་བ ེན་པས་དོན་ ི་ཡིན་ གས་

དང་བདེན་པར་ བ་པ་དང་།  དེར་འཛན་ ི་ ོ་ མས་ ང་དོན་མ ན་དང་།  ཚད་མ་ ་

འཛན་ཞངི་འ ལ་པ་དང་ལོག་པ་སོགས་ ་མི་འཛན་ནོ།  ། 
གཤེན་རབ་ མ་ ོད་པ་ མས་ ིས་བདེན་པ་བཞི་ལས་བ མས་པའི་ཐར་འཁོར་ ི་འ ང་ 

ོག་དང་།  ེན་འ ེལ་བ ་གཉིས་ལས་བ མས་པའི་ཐར་འཁོར་ ི་འ ང་ ོག་བ ི་བའི་ ལ་
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གཉིས་ཡོད་ ང་།  བདེན་བཞིའི་ནང་ཚན་ ག་བ ལ་བདེན་པའི་ ་བའམ།  བདག་མེད་པའི་

ོག་ ོགས་ ི་བདག་དང་དེ་འཛན་པའི་ ོག་པ།  ེན་འ ེལ་བ ་གཉིས་ ི་ཐོག་མའི་མ་རིག་པ་

དེ་ཡི་འཛན་ ངས་ ི་ ལ་དེ་དང་།  དེ་འཛན་པའི་ ོག་པ་དེ་ མས་ལ་ངོས་འཛན་ ངས་ ་

རགས་གང་ཡང་མེད་པས་དེ་ཡི་ ལ་ནི།  སོ་སོ་ ེ་བོའི་ཤེས་པ་ལ་ ང་ ལ་ལམ་ཤར་ ངས་ལ་

གང་ ང་གང་ཤར་ཐམས་ཅད་ ང་ འི་ ལ་དེ་ཇི་ ར་ ང་བའི་ ལ་རང་གི་ངོས་ནས་སམ་

ལ་རང་གི་ ེང་ནས་ཡོད་པར་ ང་བ་ཡིན་ཏེ།  དཔེར་ན་མེ་ཡི་ཁ་དོག་འཛན་པའི་མིག་ཤེས་ལ་

དམར་སེར་ལམ་མེ་བ་ཞིག་ ང་གཞི་དེ་ཁར་ བ་པ་ཞིག་ལས།  དམར་སེར་ལམ་མེ་བའི་ ་ ེན་

ེད་པོའི་ ་བ་གང་ལ་ ོས་པ་མེད་པར་འཆར་བ་དང་།  དེ་ ར་ཤར་ཡང་སོ་ ེའི་དབང་ཤེས་

ིས་ཁ་དོག་དམར་སེར་ལམ་མེ་བ་ཙམ་ཞིག་འཛན་ལ།  དམར་སེར་དེ་ ་ ེན་ ེན་ཅིང་འ ེལ་

བ་ལ་ ོས་མེད་ ་ ང་ཡང་ ོས་མེད་ ་མི་འཛན་ནོ།  །ཁ་དོག་དམར་སེར་ ང་བ་ ར་ ་འཛན་ 
པའི་ཞེན་རིག་དེ་ཁ་དོག་དམར་སེར་ལ་དམིགས་པའི་བདེན་འཛན་དེ་ད ་མ་བའི་ གས་ ི་བོན་ 
ི་བདག་འཛན་ཡིན་ལ་ མ་ ོད་པ་ མས་ལ་ ོ་དོན་མ ན་ཡིན་ནོ།  ། མ་ ོད་པའི་འདོད་

ལ་ ི་གང་ཟག་གི་བདག་འཛན་ནི།  སོ་སོ་ ེ་བོའི་ ད་ ི་ངར་འཛན་ ི་ཞེན་ ོའི་དམིགས་པ་

རང་གི་ ང་པོའི་ཆ་གང་ ང་ལ་དམིགས་ནས་ང་རང་དབང་བའམ་རང་ གས་ བ་པ་ཞིག་ ་

ངང་གིས་འཛན་པ་ཡིན་ལ།  འཛན་ ངས་དེའི་ ལ་དེ་ ་ ེན་གང་ལ་ ོས་པ་མེད་པར་ ོ་དེ་ལ་

ང་བ་དང་།  ང་བ་དེ་བཞིན་ཞནེ་པའི་ ལ་དེ་བ ་དང་ཐ་ ད་གང་ལ་མ་ ོས་པ་དང་།  བ ་ 
དང་ཐ་ ད་ཤེས་མིན་ལ་མ་ ོས་པ་སེམས་ཅན་ ན་ལ་རང་ཆས་ ་ཡོད་པ་མ ངས་སོ།  །ད་ ང་

གཞི་ལ་ ར་ནས་ ོ་དེའི་འཛན་ ངས་ལ་བ ག་ན།  ངའོ་ མ་པ་ཙམ་ངོས་ཟིན་པ་ཙམ་ ིས་ངེས་ 
པ་ཞིག་མི་འོང་བས།  ཚག་རང་གི་མཚང་ལ་ཕོག་པ་ཞིག་ ང་བའམ།  གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཞིག་

ང་ ས་ ི་ངར་འཛན་ ི་ ོ་ཡི་འཛན་ ངས་ལ་བ ག་གོ  ། 
དེ་ཡང་ ོ་དེ་དང་ ས་མཉམ་ ་ ་ ེད་མེད་ ང་།  ངར་འཛན་ ི་ ོ་ ེས་ ེས་ ་ ིར་

བ ས་ ས་པས།  ང་དེ་ ་ ེན་གང་ལ་མ་ ོས་པར་དམ་ ང་ངེར་འཛན་པ་དང་འཛན་ འི་ང་

དེ་ ལ་ ས་ ་ ེན་གང་གིས་ ད་པར་མ་ ས་པ་ཞིག་ ་མཐོང་།  དེ་ ར་འཛན་པའི་ཞེན་ ོ་

དེ་གང་ཟག་གི་བདག་འཛན་དང་འཇིག་ ་ཡང་དེ་ཡིན་ནོ།  ། ་ཐ་དད་པའི་གང་ཟག་ལ་དམིགས་ 



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ནས་དེ་རང་དབང་བ་འཛན་པའི་ཞེན་ ོ་དེ་ཡང་གང་ཟག་གི་བདག་འཛན་ཡིན་ལ་འཇིག་ ་མིན། 
དེ་འ འི་འཛན་ ངས་ ི་ ལ་ ི་ང་དེ་ཡོད་ན།  གང་ཟག་རང་རང་གི་ ང་པོའི་ཡ་ ལ་རེ་རེ་

ནས་ཡིན་ལ།  གང་ཟག་གཅིག་མི་ ིད་པར་འ ར།  ང་པོའི་ཆ་ མས་བསལ་བའི་ ེས་ ་ཡོད་

ན་བདག་ ང་འ ེལ་མེད་ ་འ ར།  ད ིབས་དང་ཚགས་པ་རེ་རེ་ནས་ཡིན་ན།  འ ས་པའི་

ས་ ་གང་ཟག་དེ་ཡོད་ལ།  ོལ་བའི་ ས་གང་ཟག་ ོག་པར་འ ར་རོ།  །དེ་ ་ འི་ཞེན་ ོའི་

ཞེན་ ལ་ ན་ ང་ན་བདག་འཛན་ ོག་པ་དང་།  དེ་ ོག་པས་ལས་ཉོན་ ངས།  འགོག་བདེན་

འཐོབ་པར་འདོད་དོ།  །བདག་འཛན་ ི་ཞེན་ ལ་ ི་ང་ ོག་ ང་གང་ཟག་ ོག་མི་དགོས་པའི་

གང་ཟག་དེ་བཏགས་པ་ཙམ་ ི་གང་ཟག་ཡིན་ནོ།  །དེ་ཡང་རང་ངོས་ནས་ བ་པ་ཡིན་པས་ད ་

མ་དང་མི་འ འོ།  ། 
གས་ ེ་སེམས་དཔའ་བས་གང་ཟག་གི་བདག་འཛན་ངོས་འཛན་ ལ་དེ་དང་མ ངས་

ང་།  བོན་ ི་བདག་འཛན་ངོས་འཛན་ ལ་ནི།  ཐེག་འ ེལ་ལས།  དེ་བཞི་ནི་གཞན་མཐའ་

དག་མ ན་པ་ལ།  །ཞེས་དང་།  ི་དོན་ ་ཡོད་པའི་ ིར་རོ།  །ཞེས་ག ངས་པའི་གཞན་མཐའ་

དག་མ ན་ས་དེ་རང་ གས་ ི་ ་བ་ལ་གོ་ ་ཡིན་པས།  དེ་ཇི་ ར་ཡིན་ མ་ན།  ་བ་དེ་ཡི་

དགག་ འི་གཙ་བོ་ནི།  མཚན་ཉིད་ག མ་ ི་ མ་བཞག་ག་ ར་ཐིགས་པ་ལས།  རང་འདོགས་

ེད་བོན་ ི་བདག་འཛན་ ིས་ ོ་བཏགས་པ་ཙམ་དེ།  ཞེས་དང་།  ཡང་དེ་ཉིད་ལས།  ག གས་

དང་ག གས་འཛན་ཚད་མ་ ས་གཞན་ ་ བ་པ།  ག གས་ ི་རོལ་དོན་ ་ བ་པ།  ཞེས་

སོགས་ག ངས།  ག ང་དེ་ མས་ ིས་བ ན་པའི་ ི་རོལ་དོན་ ་ བ་པ་དེ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཅི་

འ ་ཞིག་ཡོང་ ་ཡིན།  ད་ ་རང་རེའི་ཤེས་ ལ་ན་ངོས་ཅི་འ ་ཞིག་འཛན་ ་ཡིན་ མ་ན།  སོ་

སོ་ ེ་བོ་ཕལ་པའི་ཡིད་ ི་ཤེས་པ་དང་།  དབང་ཤེས་ མས་ ི་ངོར་ ལ་ ི་ མ་པ་འཆར་ ལ་ལ།  

ལ་གང་ཡིན་དེ་ཉིད་ ལ་རང་གི་ངོས་ནས་ ར་ ལ་ཅན་ ི་ཤེས་པ་དེ་ལ་ཤར་བ་ཡིན་པ་ ་ ་

ཞིག་འཆར་ཏེ།  དཔེར་ན།  ཁ་དོག་དཀར་པོ་འཛན་པའི་མིག་ཤེས་ ིས་ཁ་དོག་དཀར་པོ་འཛན་

པའི་ཚ།  དང་པོ་ཁ་དོག་དཀར་པོ་དེ་ཤེས་པ་དེ་ལ་ ང་།  ང་ ལ་ཡང་ཁ་དོག་དཀར་པོ་དེ་ཁ་

དོག་དཀར་པོ་རང་གི་ ེང་ནས་ ར་ ང་བ་ ་ ་འཆར་བ་དེ་ལ་ ང་ཆད་ ་ ང་བ་ཟེར།  ང་

ཆད་ ི་དོན་ནི་ཁ་དོག་དཀར་པོ་དེ་དཀར་པོ་རང་གི་ ེང་ནས་ བ་པར་ ང་བ་ལ་ཟེར།  དཀར་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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པོ་དེ་དཀར་པོ་རང་གི་ ེང་ནས་ བ་ན་རང་འཛན་ཤེས་པ་དང་ ས་ཐ་དད་ ་ ར་དགོས།  དེ་

ར་ ར་ན་ ི་དོན་ ་ བ་པའི་དོན་དེ་ཡིན།  དེ་ ར་ ང་སའི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་འ ལ་ཤེས་

དང་།  ང་བ་དེ་ ར་ཞེན་པའི་ ོ་ ོག་དེ་བོན་ ི་བདག་འཛན་ཡིན་ནོ།  །དཀར་པོ་དཀར་པོ་

རང་གི་ངོས་ནས་ བ་ན་ཅི་ ོན་ མ་ན།  དཀར་པོའི་མདངས་ ་ ང་བ་དེ་ལ་དཀར་པོ་ཞེས་

པའི་མིང་དེ་ཁ་དོག་དཀར་པོའི་དངོས་མིང་དང་།  དེ་ཡི་མིང་དེ་དཀར་པོའི་དངོས་མིང་ཡིན་

མིན་དཀར་པོའི་མདངས་ ་ ང་བ་དེ་དཀར་པོ་ ་དངོས་ ་གོ་ བ་མིན་ལ་བ ་བ་མ་གཏོགས་

ལ་གཞན་གང་ཡང་མེད་པས།  དེ་ ར་གོ་བ་དེ་དཀར་པོའི་མདངས་ ་ ང་བ་ལ་དཀར་པོ་

ཞེས་པའི་མིང་དེ་དངོས་མིང་ ་འ ག་པའི་དོན་དང་།  དེ་ ར་འ ག་པ་དེ་ཕར་ ་ ོག་གིས་མ་

བཞག་པར་དཀར་པོ་རང་གི་རང་བཞིན་ ིས་ གས་པ་ཡིན་དགོས་ཏེ་དཀར་པོ་དེ་དཀར་པོ་རང་ 
གི་ངོས་ནས་ ར་ བ་པས་སོ།  །དེ་ ར་ བ་ན་བ ་དང་ཐ་ ད་ལ་མ་ ང་བའི་གང་ཟག་གིས་

དོན་གང་ཞིག་མཐོང་ཙམ་ཉིད་ནས་འདིའོ་ མ་ ེ།  བ ་འ ོད་དགོས་པར་འ ར་བས།  བ ་

དང་ཐ་ ད་ལ་ ོང་པ་ ེད་པ་དོན་མེད་ ་འ ར་རོ།  །འོ་ན་དཀར་པོ་དཀར་པོ་རང་གི་ངོས་ནས་ 
བ་པས་ ོང་པའམ།  དེ་རང་གི་ངོས་ནས་མ་ བ་ན་དཀར་པོ་མེད་པར་འ ར་རོ་ མ་ན།  དེ་

ར་མི་འ ར་ཏེ།  གས་འདིས་དཀར་པོ་ ང་ཆད་ ་ ང་བ་ ར་ ་ཡོད་མེད་བ གས་པ་ ེད་

པ་ཡིན་ ི་དཀར་པོ་ཡོད་མེད་ ི་ད ད་པ་ ེད་ ི་མེད་པས་དཀར་པོ་མེད་པར་ཅི་ལ་འ ར།  འོ་

ན་ ང་ཆད་ ་ ང་བ་ ར་ ི་དཀར་པོས་ ོང་ཡང་དཀར་པོ་ཡོད་ ལ་ཇི་ ར་ཞེ་ན།  དཀར་པོ་

འཛན་པའི་མིག་ཤེས་དང་དཀར་པོ་གཉིས་རང་ ་བག་ཆགས་གཅིག་སད་པ་ལས་ ང་བའི་ བ་

བདེ་ ས་གཅིག་ ་ ར་པའི་དཀར་པོའོ།  །དེས་ན་རང་འཛན་ཤེས་པ་དང་བདག་ཉིད་གཅིག་

པར་འདོད་དོ།  །དཀར་པོ་དང་དཀར་པོ་འཛན་པའི་མིག་ཤེས་གཉིས(ག ང་འཛན་ ས་ཐ་དད་པའི) 
ལ་དང་ ལ་ཅན་མི་འཐད་པ་དང་།  དེ་གཉིས་ ་འ ས་ ང་མིན་ནོ།  །དཀར་པོ་དཀར་པོར་

ང་ཆད་ ་ ང་བ་ ར་ ིས་ ོང་པ་དེ་ གས་ ེ་སེམས་དཔའི་དོན་དམ་བདེན་པ་དང་།  ཡོངས་ 
བ་ཡིན་ནོ།  །ད་ ང་ ི་དོན་ ་ བ་ན་གནོད་ ེད་ ི་རིགས་པ་དང་།  ི་དོན་མ་ བ་པ་ བ་

ེད་ ི་རིགས་པའི་ ལ་ མས་མཚན་ཉིད་ག མ་ ི་ མ་བཞག་ག་ ར་ཐིགས་པ་ལས་ ོགས་པར་ 
མཛད།  གས་འདིའི་ ོང་ཉིད་ལ་ངེས་པ་ ེད་ན་ ོ་འདོགས་ ི་ ོ་ཉོན་མོངས་ ག་ ་སོགས་ ི་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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འཛན་ ངས་ ི་ཞེན་ ལ་ ན་ ང་།  ཞེན་ ལ་ ིས་ ོངས་པར་ ོགས་བཞིན་དོན་དེར་ཞེན་

འཛན་ ི་ ོ་དེ་དོན་དང་མི་མ ན་པས་ལོག་ཤེས་ཡིན་པར་གོ་བཞིན་ ོགས་ ན་གང་དག་ལོག་

ཤེས་ ིས་མི་བ ་བ་ཚད་མ་ཤེས་པའི་ཕན་ཡོན་ ་གོ  །གལ་ཏེ་འདི་ ར་དོགས་ན།  ི་དོན་ ་

བ་ན་བ ་དང་ཐ་ ད་ལ་ ོང་དོན་མེད་པ་དང་།  ལས་འ ས་ ི་ མ་བཞག་འཇིག་པ་དང་།  

མིང་གཅིག་དོན་གཞན་ཐམས་ཅད་གཅིག་ ་འ ར་བ་དང་།  དོན་གཅིག་ལ་མིང་ ོག་ ་མ་

ཅན་ མས་དོན་ ་མར་འ ར་བ་སོགས་ ི་ ོན་ ་འ ར་ ལ་བ བས་འ ག་ ང་།  སོ་སོ་

ེ་བོས་དེའི་ ལ་ལ་ མ་ ོག་ གས་མ་ ངས་པ་ མས་ ིས་ ་ ེད་གང་ཡང་འགག་མེད་ ་ ེད་ 
པ་མཐོང་བ་འདི་ལ་ ོད་ ི་ཅི་ ་ཟེར་ན།  དེ་ཡི་ ་མཚན་ནི།  བོན་གང་ཡིན་ ི་གནས་ གས་ ི་

དོན་ ིས་ ོང་པ་ཡིན་པ་དེ།  བོན་གང་ཡནི་ ི་རང་བཞིན་ཡནི་ ི་དེ་ཡི་ ལ་ གོས་དང་མ་ ོགས་ 
པ་གང་ལ་མི་ ོས་པའི་ ིར།  ང་ ལ་ ི་དོན་ ་ བ་པ་ ང་བ་དེས་དོན་ ི་རང་བཞིན་ལ་

བ ིབས་མི་ ས་པས་སོ་སོ་ ེ་བོ་ཤེས་ འི་གནས་ གས་ལ་ ོ་ཁ་མ་ ོགས་པ་ མས་ ི་ ་ ེད་

ལས་འ ས་མ་བཀག་པ་ཡིན་པ་དང་།  ང་ ལ་ ི་དོན་ ་ ང་བའི་ཉོན་མོངས་བ ེད་པ་ཡིན་

པས་འཁོར་བར་འཁོར་བའི་ ལ་གསལ་བར་བ ན་པས་ན།  དངོས་པོའི་གནས་ ལ་ ི་དོན་ ིས་

ོང་ཞིང་ ང་ ལ་ ི་དོན་ ་ ང་བས་ན།  གནས་ ང་མི་མ ན་པས་ན་སེམས་ཅན་ལ་ ོས་

པས་ ་མ་ ་ ་ཡིན་པའི་ ལ་ལོ།  ། གས་འདི་ཡི་འདོད་པའི་གང་ཟག་དངོས་པོ་ཡིན་པས་

གཞན་དབང་དང་།  རང་བཞིན་ སི་ བ་པར་འདོད་པ་དང་།  གང་ཟག་གི་མཚན་གཞི་མཐར་

ག་ ན་གཞི་འཇོག་དགོས་པ་སོགས་དང་།  ཡོད་པའི་ ན་བཏགས་ཤེས་ ་གཞལ་ ་སོགས་

དང་།  ཀ་བའི་ ོག་པ་སོགས་ ོག་པས་བཏགས་པའི་ ན་བཏགས་ མས་རང་མཚན་ ིས་མ་

བ་པར་འདོད་ ང་ད ་མ་པས་འཇོག་ ལ་ ར་ན་རང་བཞིན་ ིས་ བ་པར་འདོད་དོ།  །ཁོ་ 
ན་རེ་དེ་མི་འཐད་དེ།  མཚན་ཉིད་ག མ་ ི་ མ་བཞག་ལས།  སེམས་དཔའ་ ོས་མེད་པ་དག་

གིས།  བོན་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་མ་ བ་པར་འདོད་པ་ལ་ ན་བཏགས་ མས་རང་གི་མཚན་ 
ཉིད་ ིས་སམ་དོན་དམ་ ་མེད་པ་བདེན་མོད་ཞེས་ གས་ ེ་སེམས་དཔའ་བས་ ང་ ལ་ལ།  

དོན་དམ་ ་མེད་ཅེས་པའི་ཚག་མ ངས་པ་ཙམ་ལ་བ ེན་ནས་བདེན་པ་ཁས་ ངས་ ང་།  ད ་

མས་ཁས་ ངས་པའི་དགག་ འི་ཚད་རིག་ནས་ གས་ ེ་སེམས་དཔས་བདེན་པ་ཁས་ལེན་པ་མི་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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འཐད་དེ།  ད ་མའི་དགག་ ་རང་བཞིན་ ིས་ བ་པ་དངོས་དང་དངོས་མེད་ཐམས་ཅད་ ི་

ེང་ ་ཁེགས་པ་ལ་ ་རགས་གང་ཡང་མི་ ེད་པའི་ ིར།  དེ་ཇི་ ར་ཞེ་ན།  གས་ ེ་སེམས་

དཔའ་བས་ཤེས་ ་ ོ་བཏགས་ ་འདོད་ ང་།  ོས་བཏགས་པའི་ངོ་བོའམ་རང་བཞིན་དེ་ ེན་

ཅིང་འ ེལ་བའི་རང་བཞིན་ལས་འདས་པ།  རང་གི་ངོ་བོས་ བ་པར་ངང་གིས་ཞེན་པ་ཡིན་པས།  

ཞེན་ ལ་དེ་ ར་ བ་པ་དེ་ད ་མའི་དགག་ ་ཡིན་ནོ།  ། ལ་དེ་དངོས་མེད་ཐམས་ཅད་ལ་ ར་

ཤེས་པར་ །  གཞན་ཡང་ གས་ ེ་སེམས་དཔའི་ གས་ལ་ཡོངས་ བ་དང་།  ཡོད་པའི་ ན་

བཏགས་ཐམས་ཅད་གདགས་པའི་གཞི་གཞན་དབང་རང་མཚན་ ིས་མ་ བ་ན་དེ་ལ་བཏགས་

པའི་བོན་དེ་ཤེས་ ར་མི་འ བ་པའི་དཔེ་རི་བོང་ ་ཡི་གཉེར་མ་བ ང་བ་ ར་འ ར་འ ོ་བར་

འདོད་པས།  རང་གི་གདགས་གཞི་རང་མཚན་ ིས་ བ་པ་ལ་བཏགས་པ་ཤེས་ ར་འ བ་ བ་

པས་ཡོངས་ བ་དང་།  གཞལ་ ་སོགས་ བ་པར་འདོད།  ལར་ཤེས་ ་དང་གཞལ་ ་སོགས་

གཞན་དབང་ལ་ ོས་བཏགས་པས་ ན་བཏགས་དང་དེ་རང་མཚན་ ིས་མ་ བ།  གཞན་དབང་

གི་ ེང་ ་ག གས་སོགས་ ི་དོན་བཀག་པ་ཡོངས་ བ་དང་དེ་རང་མཚན་ ིས་ བ་པ་ཡིན་ལབ་ 
ང་།  གཞན་དབང་གི་ ེང་ ་ཤེས་ ་བཏགས་པ་དང་ ི་དོན་ ིས་ ོང་པ་བཏགས་པ་གཉིས་

ལ་ ད་ཅི་ཡོད།  ཁོ་ན་རེ་འདོགས་ ེད་ ོ་ཡི་ ད་ཡོད་དེ་ མ་དག་ལམ་ ི་དམིགས་པར་ ར་མ་

ར་ཡིན་ཟེར་ན།  མ་དག་ལམ་ཞེས་འཕགས་ ད་ ི་མཉམ་བཞག་ལ་མ་ ག་བར་གཉིས་ ོང་

གི་ ོང་ཉིད་ལ་དོན་ད ོད་ ི་ཚད་མ་དང་།  དེ་ལ་གོམས་པ་སོགས་ ི་ ལ་ ི་ ོང་ཉིད་དེ་རང་

མཚན་ ིས་ བ་པ་དང་།  ཤེས་ ་སོགས་ ན་བཏགས་རང་མཚན་ ིས་མ་ བ་པའི་ ་མཚན་ཅི་

ཡིན།  གཞན་དབང་གི་གནས་ གས་ཡིན་པ་སོགས་བ ང་ན་གཞན་དབང་ཤེས་ ་ཡིན་པ་སོགས་ 
ལ་ ས་ ང་འགོག་མི་ ས་པའི་ ིར།  གཞན་ཡང་ ོས་བཏགས་པ་དེ་ཉིད་ ོག་པའམ་འདོགས་

ེད་དེ་ཉིད་ཉོན་མོངས་ ི་གཉེན་པོར་འ ོ་མི་འ ོ་སོགས་ལ་བསམ་ན།  འདིར་དེ་ཡི་བ གས་པ་

མིན་ཏེ།  འདིར་ ོས་འདོགས་ ལ་དང་བཏགས་པ་དེ་ཉིད་རང་མཚན་ ིས་ བ་པ་དང་མ་ བ་

པའི་ ད་པར་འ ེད་པའི་ ་མཚན་ལ་ད ད་པ་ཡིན་ནོ།  །འོན་ ང་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དེ་

ན་བཏགས་དང་།  དེ་བ ོམས་ན་ཉོན་མོངས་ ི་གཉེན་པོར་འ ོ་བ་ཁས་ལེན་དགོས་སོ།  །   
ག ང་ ང་སེམས་དཔའ་ ོས་མེད་པའི་ གས་ ི་མ་རིག་པ་ངོས་འཛན་ ལ་ནི།  ཐེག་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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འ ེལ་ལས།  ོས་པའི་མཚན་མ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་ ་ཆད་པའི།  ེ་འགག་དང་ ལ་བ་ནམ་

མཁའ་ ར་གནས་པ།  ཅི་ ར་ཡང་མ་ བ་པ།  དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་བ།  ཡང་ཞི་བ་

ཙམ་ལ་ཡང་མི་གནས་པའི་ཡེ་ཤེས་སོ།  །ཞེས་དང་།  ད ་མ་བདེན་གཉིས་ ི་རང་འ ེལ་ལས།  

དེ་ལ་ཡང་དག་པའི་བདེན་པ་ངེས་པར་འཛན་ཅིང་ཞེན་པ་དང་།  ཞེས་དང་།  ད ་མའི་ཟིན་

ིས་ལས།  ་བ་ནི་ཐལ་འ ར་བས་བོན་གང་ཞིག་ཡིན་ ང་ཐ་ ད་ ་ཡང་།  ོས་བཏགས་པ་

ཙམ་མ་ཡིན་པའི་རང་ངོས་ནས་ ར་ བ་པར་འཛན་པ་དེ་བདེན་འཛན་ཡིན་པ་བཞེད་ཅིང་། 
དེ་ཡི་འཛན་ ངས་ ི་ ལ་དེ་ཉིད་ཐལ་འ ར་བའི་ གས་ ི་བདེན་ཚད་ ང་ཡིན་པས་དེ་ཉིད་

དོན་དམ་དང་།  ཐ་ ད་གཉིས་ཀའི་ངོར་འགོག་དགོས་སོ།  །ཞེས་དང་།  དེ་ ར་ ི་ག ང་ཚག་

མས་བ གས་པ་ཙམ་ ིས་ཕན་ ས་ ང་བས་ནད་ཐོག་ ་མེ་བཙའ་བཞག་པ་ ་ ་ཞིག་དགོས་ 
པས།  ཁ་རང་ལ་ ོགས་ནས་ད ད་དེ་འཛན་ ངས་ཅི་ ་ ་ཞིག་འཛན་པའི་ཤེས་པ་དེ་མ་རིག་

པ་བདག་འཛན་ཡིན་ མ་ན།  ཀ་འཛན་མིག་ཤེས་ ིས་ཀ་བ་འཛན་པའི་ཚ།  ག ང་འདེགས་ ི་

དོན་ ེད་པ་དེ་མིག་ཤེས་ལ་ ང་།  ང་ ལ་ག ང་འདེགས་ ི་དོན་ ེད་པ་དེ་ ང་གཞི་ཁོ་རང་

གི་ངོས་ནས་ ར་ བ་པ་ ་ ་ཞིག་ལས།  ་ ོག་གང་གིས་ཕར་བཞག་པ་དང་།  ག ང་འདེགས་

དེ་ཉིད་ ་ ེན་སོགས་ལ་བ ེན་ནས་ བ་པ་སོགས་མི་ ང་བ་འདི་སོ་སོ་ ེ་བོ་ ན་མོང་གི་ ང་

ལ་ཡིན་མོད།  ང་ ལ་དེ་ ར་ ་འཛན་པའི་ཞེན་འཛན་ ི་ ོག་པ་དེ་བདེན་འཛན་ ི་མ་

རིག་པ་ཡིན་པས།  དེ་ལ་ ས་མཉམ་ ་འཛན་པའི་ཤེས་པས་དེ་ངོས་འཛན་ ལ་མེད་ ང་ཞེན་

འཛན་དེ་ལ་ ེས་ནས་ ི་བ ས་ ས་པས་ངེས་པ་ཞིག་འཆར།  ད་ ང་དེ་བཞིན་ ་རང་ལ་ ར་

ཁ་ ོགས་ནས་ང་འཛན་པའི་ཞེན་འཛན་དེ་ལ་ ི་བ ས་ ས་པའི་ང་རང་ངོས་ནས་ བ་པའི་

འཆར་ ལ་ཡང་དེ་དང་འ འོ།  ། 
གཞན་ཡང་སོ་ ེའི་ ད་ ི་ ོག་པ་དམིགས་བསལ་བ་དེ་ མས་མ་གཏོགས་ཐམས་ཅད་

བདེན་འཛན་མ་ཡིན་པར།  ཀ་བ་དང་བདག(ང་ཙམ)སོགས་ལ་དམིགས་ནས་མ་བ གས་མ་ད ད་ 
པར་ཀ་བ་དང་བདག་སོགས་འཛན་པ་ཡོད་པས་དེ་ནི་ཐ་ ད་པའི་ ོ་དེ་བདེན་འཛན་མིན་ནོ།  ། 
ལ་ཀ་བ་དང་བདག་སོགས་འཛན་ ངས་དང་པོའི་དབང་ ་ ས་པའི་ ལ་ལ་དམིགས་ནས་

ཆགས་ ང་སོགས་ ེ་བ་ཡིན་ལ།  དེ་ ར་འཛན་པའི་ ོ་དེ་ལོག་ཤེས་དང་དེ་ཡི་འཛན་ ངས་ ི་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ལ་དེ་རིགས་པའི་དགག་ ་ཡང་ཡིན།  འཛན་ ངས་གཉིས་པའི་དབང་ ་ ས་ཏེ་ཤེས་ ་དང་

ཐར་འཁོར་ཐམས་ཅད་དེས་བཞག་པ་ཡིན་ནོ།  །འཛན་ ངས་དང་པོའི་དབང་ ་ ས་པའི་ ལ་

དེ་ཡོད་ན་ ་ ེན་ ེན་འ ེལ་གང་ལ་ ོས་མེད་ ་ཡོད་དགོས་པ་དང་།  དེ་ ར་ཡོད་ན་ཐར་

འཁོར་ ི་ མ་བཞག་གང་ཡང་འཇོག་ ་མེད་པར་འ ར་བ་ཤེས་དགོས་སོ།  ། ལ་འདི་ལ་ཚག་

ི་ཙམ་ཞིག་ལ་གོ་བ་ཆགས་པ་དང་།  ཚག་ མས་ ེས་ ོས་ཤེས་པ་ཙམ་ ིས་ས་ཆོད་ཆེན་པོ་མི་

ཡོང་བས།  རང་གི་ ད་ཐོག་ནས་ངེས་པའི་གོ་བ་ཞིག་ ེ་དགོས།  དེ་ ེས་པ་ཡིན་ན་ད ་མའི་

བདེན་མེད་ བ་ ེད་ ི་རིགས་པ་ མས་ལ་དགའ་བ་དང་དད་པ་ ེ་བ་དང་།  ངེས་ཤེས་འ ོང་

བ་དང་ད ་མའི་གདམས་ངག་དང་།  ད ་མའི་ ོབ་དཔོན་ མས་ལ་ ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མོས་

པ་ ེ་བར་འ ར།  དེ་ ར་ ི་དགག་ ་རང་ངོས་ནས་ བ་པར་འགོག་ ལ་ལ།  ཀ་བ་གཞིར་

བ ང་ནས་དེ་རང་ངོས་ནས་ བ་པ་ཡིན་ན་ ་ ེན་ལ་མ་ ོས་པ་དང་།  ེ་འཇིག་མི་ ང་བ་

སོགས་ ི་ ོན་འཕེན་ནས་འགོག་པའི་ ལ་གཅིག་དང་།  མ ན་ ི་ཀ་བ་འདི་ཉིད་ད་ ་ཇི་ ར་

ང་བ་བཞིན་ ་ བ་པ་ཡིན་ན་ ་ ེན་ ེན་འ ེལ་ལ་མ་ ོས་པའི་གནོད་པ་འཕེན་པའི་ ལ་

གཅིག་དང་གཉིས་ཡོད་ ང་།  ་མའི་ ལ་དེ་ཡང་དོན་ ་ ི་མ་ ར་མ་ཡིན་ན་ ་གཡག་གིས་

ོང་པ་ ་ ་དོན་གཞན་ཞིག་གཞན་ཐོག་ ་ ོང་པ་གཞན་ ོང་ ་འ ར་བར་ག ངས་པ་མེད་

དོ༑  ༑གལ་ཏེ་ཁོ་ན་རེ།  འདི་ མ་ ་སེམས་ན་མ ན་ ི་ཀ་བ་འདི་ ར་ ང་བ་ ར་ ིས་ ོང་ན་

ག ང་མ་འདེགས་པའི་ ་བ་ ེད་པ་འགལ།  འདི་ལ་ཀ་བ་འཛན་པའི་ཚད་མ་ཡང་ཚད་མ་མིན་

པར་འ ར་བ་སོགས་ ི་དོགས་པ་ཟ་ན་ཞབི་ ་འདི་ ར་བསམ་དགོས་ཏེ།  རང་རེའི་ ང་བཞིན་

པའི་ཀ་བ་འདི་ ང་བ་དང་ ང་ ལ་འདི་བཞིན་ ་ བ་ན་ཞེས་ད ད་པ་ཡིན་ ི།  ཀ་བ་ཡོད་

མེད་ ི་བ གས་པ་ ས་མེད་མོད།  ང་ ལ་ ལ་རང་གི་ངོས་ནས་ ར་ བ་པ་ ང་བས་དེ་ལ་

རིགས་པ་འདི་ཚས་གནོད་པ་ཡིན་ ང་།  ཕར་བཏགས་པའི་ཀ་བ་ལ་རིགས་པ་འདི་ཚས་ཅི་ལ་

གནོད།  ཡང་ད ་མ་རང་ ད་པའི་འདོད་ ལ་ལ།  ལ་ཇི་ ར་ ང་བ་ ང་བ་ ར་ ་ བ་ན།  

ེ་འགག་ ་ ེད་ ་ ེན་སོགས་ལ་མི་ ོས་པར་འ ར་བ་བདེན་མོད།  ཕར་གདགས་གཞིའི་ ེན་

འ ེལ་ལ་བཏགས་པ་དེ་ཉིད་ཇི་ ར་བཏགས་པ་ ར་ ་ ལ་རང་གི་ངོས་ནས་ བ་པ་མེད་ན་ ེ་

འགག་ ་ ེད་འ ང་འ ག་གང་ཡང་ངེས་པར་ ེད་ ་མེད་པར་འ ར།  དེ་ ར་ ར་ན་ལས་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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འ ས་ཐར་འཁོར་ཐམས་ཅད་འཇོག་ ་མེད་པར་རི་བོང་ ་ཡི་ཚད་འཇལ་ ས་པ་ ར་འ ར་

བས་བཏགས་པ་ཙམ་དེ་ངེས་པར་ ལ་ ེང་ནས་ཡོད་དགོས་པ་དེ་རང་བཞིན་ ིས་ བ་པ་དང་

རང་མཚན་ ིས་ བ་པ་སོགས་ ི་དོན་དང་།  དོན་དམ་པ་རང་མཚན་དང་རང་བཞིན་ ིས་མ་

བ་པའི་ ད་པར་ ེད་དོ།  །དེ་ ར་ད ་མ་པའི་དགག་ ་ལ་ ་རགས་གཉིས་ ་ ས་ནས་ཕར་

བཏགས་པ་ཙམ་དེ་ ལ་ ེང་ནས་ བ་པ་དེ་དགག་ ་རགས་པ་དང་།  ལ་རང་གི་ ེང་ན་

བཏགས་པ་ཙམ་དང་མ་བཏགས་པ་གང་ཡིན་ཡང་རང་གི་ངོས་ནས་ ར་ བ་པ་དགག་ ་ ་མོ་

ཡིན་པས་ད ་མ་ཐལ་འ ར་བས་རང་ངོས་ནས་ བ་པ་དང་རང་མཚན་ ིས་ བ་པ་དོན་དམ་

པར་རང་མཚན་ ིས་ བ་པ་སོགས་ལ་ ད་པར་མེད་པ་དགག་ ར་བཞེད་དོ།  །བོན་རང་ གས་

ི་ད ་མ་ག ང་ ང་སེམས་དཔའ་ ོས་མེད་པའི་ གས་ལ་རོལ་པ་ ེ་མཆེད་ ར་ ང་བའི་ད ་ 
མ་དང་།  མཚན་མ་ ན་ ལ་ཅིར་མི་ ང་བ་ཞེས་པ་གཉིས་དང་།  དེ་ལ་ནང་གསེས་ ་གཉིས་ཏེ།  

མཚན་མ་འགེགས་པ་བ་དང་།  མཚན་མ་ གས་ ང་གཉིས།  འདི་ མས་ ི་དགག་ ་ངོས་

འཛན་ ལ་དང་དགག་ ་འགེགས་ ལ་སོགས་བདག་གི་ ་མ་ ་བའི་སེང་གེ་ཡོངས་འཛན་སངས་ 
ས་བ ན་འཛན་ ི་ཞལ་ ་ནས་ད ་མའི་ཟིན་ ིས་མཛད་གནང་བ་བཞིན་བ ་བར་ འོ།  །འོན་ 
ང་རོལ་པ་ ེ་མཆེད་པ་དང་མཚན་མ་ ན་ ལ་བ་གཉིས་ད ་མ་ཐལ་རང་གི་ བ་མཐར་ ར་

བ་ནི་བོན་རང་ གས་ ི་ཡིག་ཆ་ ངས་མའི་ གས་ལ་ག གས་ནས་ཡིན་མིན་གང་ ར་ཡང་།  

དེང་ ས་བོད་གངས་ཅན་ ་ཡོངས་ ་ གས་པའི་ ལ་ མས་ ོགས་པའི་ཆེད་ ་བཀོད་པ་ཡིན་

པར་མངོན།  འོན་ ང་བ ག་གོ  །རོལ་པ་ ེ་མཆེད་པ་དང་།  མཚན་མ་ ན་ ལ་གཉིས་ ི་ ་

བའི་འདོད་ ལ་ཐལ་རང་དང་མ ངས་པའི་ཆ་འགའ་ཞིག་ ང་བས་དེ་དང་མིང་དོན་གང་ས་ནས་ 
མ ངས་དགོས་པའི་ ་མཚན་ཡང་ ོས་ ང་ངོ་།  །ཐལ་རང་གི་ཐ་ ད་ནི་ ་གར་ ་ ན་ ག་

མཆོག་གཉིས་སོགས་ ི་ ས་ ་བཞག་པར་འདོད་མོད།  དེའི་ ེས་ ་བོད་ ་དེའི་ཐ་ ད་ ི་ཤན་

བ་མཐའ་དང་ གས་ ོལ་ མས་ཕན་ ན་བ ེས་པ་དང་འ ེས་པ་ཇི་ ེད་ ང་བ་མངོན།  

ག ང་ ང་བོན་ ི་རང་ གས་ཐེག་ཆེན་ད ་མ་ལ་ཤེས་རབ་ ི་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་ཁམས་བ ད་

ོང་ ག་བ ་པ་ ས་འ ིང་བ ས་པའི་ཚགས་ ིས་དངོས་བ ན་བ ན་ འི་གཙ་བོར་ ས་ནས་ 
བ ན་པའི་ཟབ་མོ་ད ་མའི་ ་བ་དང་།  ཐེག་ཆེན་ཡེ་གཤེན་པའི་ གས་ ི་ཟབ་མོ་ད ་མའི་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
   

 - 400 -

ོང་པ་ཉིད་གཉིས་ ་འཆད་ ལ་ཡོད་པའི་དང་པོ་ནི།  ེ་བ ན་ཡར་མེ་བའི་ད ་མ་བདེན་

གཉིས་ ་འ ེལ་སོགས་ལ་བ ེན་ནས་ག ང་འ ེལ་ཇི་ ེད་འཕེལ་བ་ ར་ལ།  འདིར་ ི་མ་

འདིའི་ ལ་ག ང་གི་ ང་བཞག   དེ་ཡི་དོན་རིག་པའི་ ོ་ཙམ་ཞིག་འཆད་པར་འདོད།   
ན་གསལ་ མས་མའི་འ མ་ ་ལས།  ཡེ་ནས་ ང་ཞིང་ ིད་པ་ཐམས་ཅད་ཡེ་གཤེན་ ི་

དགོངས་པ་ཡིན་ཏེ།  བ ག་ན་གཞན་གང་ཡང་མེད་པའི་ ིར་རོ།  །བ ག་པའི་གནས་གཉིས་ཏེ།  

ལ་དང་ཤེས་པའོ།  ། ལ་ལ་བ ག་ན་འདི་ ་ ེ།  ། ན་ ོབ་ ང་བ་ཧམ་ཧམ་པ།  ། མ་པར་

ད ད་ན་བདེན་མེད་དེ།  །དངོས་ མས་ ག་པའི་ ིང་པོ་ཅན།  །དེ་ ་མ་ ིད་ད་མི་འ ང་།  ། 
དཔེར་ན་མིག་ཡོར་ ་ ་ཡིན།  །ཞེས་དང་།  རོང་ ོང་ཤེས་ ་ ན་རིག་གི་ མས་མ་འ མ་ འི་

བཀའ་འ ེལ་ལས།  ཡེ་གཤེན་ མས་ ི་ ་དོན་ནི།  ཡེ་ནི་ ང་ཞིང་ ིད་པ་ཐམས་ཅད།  གཤེན་

ནི་དེའི་དོན་ ོགས་པའོ།  །རིག་པས་བ ག་ན་ ང་ཞིང་ ིད་པའི་དངོས་པོ་གང་ཡང་མི་ ེད་དོ།  ། 
དཔེར་ན་མིག་ཡོར་ ་ འོ།  །ཞེས་ག ངས།  དེ་ཡི་ བས་ ་རིག་པས་བ ག་ཅེས་པའི་རིག་པ་དེ་

གས་འདིས་དོན་དམ་ད ོད་པའི་རིགས་ཤེས་ཡིན་ལ།  རིག་པ་དེའི་ ེད་དོན་ལ་ ང་ ིད་ ི་

དངོས་པོ་གང་ཡང་མེད་དོ།  །ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།  རིག་པ་དེ་བདེན་པར་ བ་པ་ལ་གནོད་ ེད་དང་།  

བདེན་མེད་ ོགས་ ེད་ཡིན་པས་རིག་པ་དེས་ ེད་པ་ཞེས་གང་བཙལ་ ་དེ་ ོགས་ན་བདེན་ བ་ 
ཡོད་པར་འ ར།  དེ་ ར་ན་མ་རིག་པ་ ན་ ང་ནས་ཐར་པ་བ བ་པ་དོན་མེད་ ་འ ར་བའི་

ིར།  དེས་ན་ ང་ ིད་བདེན་པར་ བ་པ་གང་ཡང་མེད་དོ།  །ཞེས་སོ།  །དཔེ་མིག་ཡོར་ཞེས་རང་

གི་ ས་ ི་ ིབ་མ་ལ་འདོད་ ལ་གཅིག་དང་།  མིག་བཙར་ ས་ ི་གོར་ཞེས་ཁ་དོག་ ་ཚགས་

ིས་བ ོར་བའི་འོད་ཀོར་དེ་ལ་འདོད་ ལ་གཅིག་བཅས་ཡོད་པས།  གང་ ར་ ས་ ང་ཇི་ ར་

ང་བ་ ར་ ་ བ་པས་ ོང་པ་ཤེས་ ་བས།  ང་ ིད་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་ ་ ང་བ་ ར་ ་

བ་པས་ ོང་པ་ག ངས་པ་ཡིན་པའི་ ིར།  འ མ་ལས།  ལ་ལ་བ ག་ན་སོགས་ཚག་ ་ ེ།  

དོན་དམ་ད ོད་ ེད་ ི་རིགས་ཤེས་ ིས་བ ག་ན་བདེན་པར་ བ་པ་གང་ཡང་མེད་དེ་ཞེས་དམ་ 
བཅས།  ཅིའི་ ིར་མེད་ན།  དངོས་ མས་ཞེས་ཡོད་པའ་ིབོན་ ག་བ ན་རང་གཞིན་ ིས་ བ་པ་

དེ་ ་མ་ ིད་ད་ ིས་ ང་འ ང་མི་ ིད་ཅེས་ ་མཚན་ ་བཀོད།  ད་ ང་ ི་ནས་འཆད་དོ།  ། 
དངོས་ ་བས།  ཇི་ ར་ ལ་ མས་ ང་བ་ ར་ ་མ་ བ་ན།  ལས་འ ས་དང་ ་ ེད་ཅི་ ར་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ེད་ མ་ན།  ལན་ ་ ན་ ོབ་ཅེས་ ང་བ་ མས་ཧམ་ཧམ་ཞེས་མ་བ ག་མ་ད ད་འཇིག་ ེན་

པས་བ ང་བ་ ར་ ་ཡོད་པར་འགག་མདེ་ ་ ང་བ་ལ་ཧམ་ཧམ་པ་དང་།  ང་བ་ ར་ ་ད ད་ 
ན་མ་ བ་པ་མིག་ཡོར་ ་ འོ།  ། མ་ད ོད་ཤེས་རབ་ ི་མིག་ཅེས་བདེན་མེད་ ོགས་པའི་ཤེས་

རབ་ ི་མིག་ཡོད་ན་ཞེས་དེ་ ་ འི་ཤེས་རབ་ ད་ལ་ ེས་པ་ཡིན་ན།  འཁོར་འདས་ ོད་བ ད་

ཐམས་ཅད་བདེན་པས་ ོང་པ་མ་ཡིན་པ།  བདེན་པའི་ཆ་ཤས་ཙམ་དང་།  ཆ་ཙམ་བ ེན་པའི་

གཞི་བཅས་དངོས་པོ་ཞེས་བདེན་པར་ བ་པ་ང་ཞེས།  བདེན་མེད་ ོགས་པའི་ཤེས་རབ་དེས་མ་

མཐོང་བའམ་མ་ ོགས་པའོ།  །དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ ་ ་ཞེས།  ནམ་འཛན་ ོག་པའི་ངོར་ནམ་

མཁའ་ཐོག་རེག་བཀག་པའི་ཆ་ཙམ་ཞིག་ཡིན་པ་བཞིན།  དོན་ད ོད་ ི་ངོར་ མ་བཅད་ཁོ་ནར་

མཐོང་བའོ།  །འ མ་ལས་ཡོངས་ ་དག་པ་ཞེས་སོགས་ཚག་བཞི་ནི།  དོན་ད ོད་ ི་ ོ་དེས་ ོ་

འདོགས་གཅད་ ་བདེན་འཛན་དེ་དམིགས་པ་དང་ མ་པ་ཅི་ ་ ་ལ་བ ེན་ནས་མ་དག་པའི་

འ ལ་བ་ ང་བ་ཡིན་ མ་ན།  མེད་པ་ལ་ཡོད་པར་མཐོང་བའི་ ོ་དེ་ནི་འ ལ་པ་དང་པོའི་

བདེན་ ང་དང་།  རང་ལ་རང་བཞིན་ ང་བ་ཤར་ཞེས་པའི་འ ལ་པ་གཉིས་པ་བདེན་འཛན་

བ ན།  འ མ་འ ེལ་ལས།  དེ་ལ་འ ལ་པ་དང་པོ་ མས་ ི་དོན་ནི།  མེ་ལོང་གི་ནང་ ་

ག གས་བ ན་ཇི་ ་བ་བཞིན་ ་ ང་བ་མཐོང་བ་ནི།  འ ལ་པ་དང་པོ་ ེ།  ེས་ ་མེ་ལོང་གི་

ནང་ ་ཡོད་པར་ཞེན་པ་ནི།  འ ལ་པ་གཉིས་པའོ།  །ཡང་ ་ནང་ ་ག གས་བ ན་ཤར་བའི་ཚ་

་ནང་ ་ ་བ་ཡོད་པར་ ང་བ་ནི།  འ ལ་པ་དང་པོའོ།  ། ་ནང་ ་ ་བ་མེད་ ང་ཡོད་པར་

ཞེན་པ་ནི།  འ ལ་པ་གཉིས་པའི་དཔེའོ།  །མེད་པ་ཡོད་པར་མཐོང་བ་དང་གཅིག  མཐོང་བ་

ར་ ་ཞེན་པ་གཉསི་པ་ ེ།  འ ལ་པ་གཉིས་བ ེགས་ཟེར་བའི་དོན་སོ་སོ་ ེ་བོ་ མས་ ིས་ས་

དང་།  མེ་དང་།  ་དང་།  ང་ མས་རང་ལ་རང་བཞིན་ ང་བ་ཤར།  ་བ་པོ་རང་ལ་ངོ་བོ་

དང་རང་བཞནི་དང་གནས་ ལ་ལ་ཡོད་པ་ ར་ ང་བ་ཤར།  དཔེར་ན་མེ་ཡི་རང་བཞིན་ཚ་བའ།ོ  ། 
་ཡི་རང་བཞིན་གཤེར་བའོ།  །ས་ཡི་རང་བཞིན་ ་བའོ།  ། ང་གི་རང་བཞིན་གཡོ་བ་ ེ།  བདེན་

འཛན་ ིས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བ ད་པའི་བདེན་འཛན་ ིས་བདག་པའི་མ ས།  ལ་ ི་རང་

བཞིན་ཡོད་པ་ ར་ ་ ང་།  རང་བཞིན་ཡོད་པ་ ར་ ང་ཡང་།  གནས་ ལ་ལམ།  བ གས་

ལ་ལམ།  འ ག་ ལ་ལ་མེད་པར་དཔེ་ཡི་ ོ་ནས་ཤེས་པར་ ་བ་དང་།  རིག་པའི་ ོ་ནས་ཤེས་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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པར་ ་བའོ།  །ཞེས་ག ངས།  དེ་ མས་ ིས་ཡེ་གཤེན་ད ་མ་པའི་ གས་ ི་བདེན་འཛན་ངོས་

འཛན་ ལ་དཔེ་དང་བཅས་བ ན་པ་ ེ།  གོང་ ར་དཔེ་མེ་ལོང་དང་ ་སོགས་ ི་ནང་ ་ ད་

ི་ག གས་བ ན་ ང་བའི་ཚ།  ་བ་པོའི་དབང་ཤེས་ ི་ངོར་ ད་དེ་ ད་ངོ་མ་ ང་བ་ལས་

གཞན་བཅོས་པ་དང་ ན་པ་སོགས་གང་ཡང་མི་ ང་བ་དེ་བཞིན་སོ་སོ་ ེ་བོ་ མས་ལ་ ལ་ ི་ 
མཚན་དང་རང་མཚན་གང་ ང་ཐམས་ཅད་ ལ་དེ་ངོ་མ་ཡིན་པར་ ང་བས་ ང་ཆ་ལ་འ ལ་

པའོ།  ། ང་བ་ ར་ ་ ལ་དེ་ ལ་རང་གི་ངོས་ནས་སམ།  ལ་དེ་ཇི་ ར་ ང་བ་དེ་བཞིན་ ་

ལ་ ེང་ནས་ཡིན་པར་འཛན་པའི་ཞེན་ ོ་དེ་བདེན་འཛན་ ི་མ་རིག་པའོ།  །འོན་ ང་མེ་ལོང་

ནང་ ་ ད་ག གས་ ང་བ་དང་ ད་ག གས་ ་ཞེན་ ོ་གཉིས་འ ལ་པ་ཡིན་ཡང་མ་རིག་པ་

མ་ཡིན་ནོ།  །མེ་ལོང་ནང་གི་ ད་ག གས་ ད་ག གས་ ིས་ ོང་པར་ ོགས་ ང་མེ་ལོང་དང་

ད་ག གས་རང་མཚན་ ིས་ བ་པར་འཛན་པའི་བདེན་འཛན་མི་ ོག་པའི་ ིར།  མདོར་ན་སོ་

སོ་ ེ་བོ་ལ་ ང་བའི་ ོད་བ ད་འ ོ་ ག་ མས་གང་ ང་བའི་ ང་བ་དེ་ ལ་རང་གི་ངོ་བོའམ་

རང་བཞིན།  གནས་ གས་ཡིན་པ་ལས་གཞན་ ་ངོ་བོ་དང་རང་བཞིན་གང་ཡང་ཡོད་པར་མི་

སེམས་སོ།  །མེ་འཛན་པའི་ ོག་པ་ལ་མེ་དེ་རང་མཚན་ ིས་ བ་པར་ ང་ཡང་འཛན་ ངས་ལ་

མེ་ཙམ་ལས་མེ་རང་མཚན་ ིས་ བ་པར་མི་འཛན་པས་མེ་འཛན་ ོག་པ་བདེན་འཛན་ ི་མ་རིག་ 
པ་མ་ཡིན་ནོ།  །གཞན་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་ཤེས་དགོས་སོ།  །དེ་ ར་ ལ་ མས་རང་མཚན་ ིས་

བ་ན་ཅི་ ེ་ མ་ན།  ལ་རང་མཚན་ ིས་ བ་ན།  ལ་ད་ ་ཇི་ ར་ ང་བ་དེ་ ང་བ་ ར་

་ བ་པ་དེ་ ལ་དེའི་ངོ་བོ་ཡིན།  དཔེར་ན་མེ་འབར་བཞིན་པའི་ ང་བ་དེ་ ར་འབར་བཞིན་

པའི་ངོ་བོ་ཡིན་དགོས།  དེ་ ར་ན་མེ་མི་འབར་བ་འ ར་མི་ ང་བ་ཐལ།  འབར་བ་དེ་མེ་ཡི་ངོ་

བོ་ཡིན་པ་གང་ཞིག  མེ་ཡི་ངོ་བོ་མེ་ཡི་གནས་ གས་ཡིན་པས་གནས་ གས་ལ་འ ར་བ་མི་ ིད་

པའི་ ིར།  དེ་བཞིན་ ་བདེན་པར་ བ་ན་ལས་འ ས་དང་ ེ་འཇིག་ཐམས་ཅད་འཇོག་མི་ ས་

པར་འ ར་བས་ཧ་ཅང་ཐལ་ལོ།  །རོང་ ོན་ཆེན་པོ་ཤེས་ ་ ན་རིག་གི་འ མ་འ ེལ་ལས།  

འ ག་ ལ་ལ་མེད་པར་དཔེ་ཡི་ ོ་ནས་ཤེས་པར་ ་བ་དང་།  རིགས་པའི་ ོ་ནས་ཤེས་པར་ ་

བའོ།  །དཔེ་ཡི་ ོ་ནས་བ ན་པ་ནི།  ི་ལམ་ ི་ ང་བ་དང་།  ་མའི་ ང་བ་དང་།  ིག་ འི་

ང་བ་དང་།  ག གས་བ ན་ ི་ ང་བ་དང་།  གཞའ་ཚན་ ི་ ང་བ་དང་།  འ ལ་པའི་ ང་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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བ་དང་།  ི་ཟའི་ ོང་ ེར་ ི་ ང་བ་དང་།  ལ་པའི་ ང་བ་ མས་ ི་དཔེ་ཤེས་པར་ ་ ེ།  དེ་

དག་ ང་བ་ཙམ་ ་ཟད་ ི།  ངོ་བོ་མེད་པ་བཞིན་ ་ ོ་ལ་གང་ ང་བ་ཐམས་ཅད་ ང་།  ང་

ལ་རང་བཞིན་མེད་པར་ཤེས་པར་ འོ།  །དེ་དག་དཔེ་གཅིག་ལ་མཚན་ན།  ་མ་མཁན་ ིས་ ལ་

པའི་ ་ ང་ ་ ང་བ་ནི།  ་ ང་ཇི་ ་བ་བཞིན་ ་ ང་ཡང་།  ་ ང་གཞན་མེད་པ་དང་།  

ིག་ ་ལ་ ་ཇི་ ་བ་བཞིན་ ་ ང་ཡང་།  ་ཐིགས་པ་ཙམ་མེད་པ་དང་།  འཇའ་ཁ་དོག་བ ་

བར་ ང་ཡང་བ ང་ ་མེད་པ་དང་།  མེ་ལོང་གི་ག གས་བ ན་ ང་བ་ཡང་།  གཞན་གཏན་

ནས་མེད་པས་ཏེ།  དཔེ་དེ་དག་ལ་བ ེན་ནས་ ང་བའི་ ས་ནས་གནས་ ལ་ལ་གཏན་ནས་མེད་

པ་ཤེས་པར་ འོ།  །དཔེ་དེ་དག་གང་ ་མཐངོ་བ་ལ་ ོར་ནས་ཡང་དང་ཡང་ ་ཤེས་པར་ འོ།  ། 
གཅིག་དང་ ་ ལ་ ི་རིགས་པ།  ཡོད་མེད་ ེ་འགོག་དང་།  ་བཞི་ ེ་ ལ་དང་།  ག ང་ ང་

གཟེར་ཆེན་དང་།  ེན་འ ེལ་ ི་ གས་ལ་བ ེན་ནས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་ ་ཤེས་པར་ འོ།  ། 
རིགས་པ་འདི་དག་ནི་ཐེག་རིམ་ལས་ཤིན་ ་ ས་པར་བ ན་པ་ལ་བ ་བར་ འོ།  ། 

མདོར་ན་བ ང་བར་ ང་བའི་ ལ་དང་།  ལ་ཅན་འཛན་པར་ ང་བའི་ ོ་ ེ།  ག ང་

འཛན་ཐམས་ཅད་གོང་ ་བ ན་པའི་དཔེ་དང་།  རིགས་པ་ལ་བ ེན་ནས་ཐམས་ཅད་བདེན་

མེད་ ་ ོགས་པའི་ཤེས་རབ་ནི་ ་བའོ།  །ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར།  དངོས་པོར་ ་བ་ མས་ ི་

དོགས་པ་བ ་བ་ནི།  གོང་ ་བདེན་པར་མེད་པའི་དཔེ་དོན་ གས་སོགས་ཇི་ ེད་བ ན་ ་ཟིན་

ང་མ་གོ་ནས།  ར་ལ་ཁོ་ན་རེ།  །ག གས་དང་བེམ་རིག་ ་རབ་ ལ།  །དངོས་ མས་བ ོན་

པར་མི་ ས་ ིར།  ། ག་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་ཞེ་ན།  །ཞེས་དངོས་ ་བའི་འདོད་པའི་མཐའ་

ག མ་ ེ།  ག གས་ ི་ ང་མཐའ།  ས་ ི་ ང་མཐའ།  ཡི་གེའི་ ང་མཐའ་སོགས་དང་།  ིར་

དངོས་པོ་ མས་རང་མཚན་ ིས་ བ་ ེ།  ་ ེད་ ་འ ས་ མས་ ང་བ་ ར་ ་ བ་པ་ལ།  

ོད་ད ་མ་བ་ མས་ ིས་ལས་འ ས་དང་ ་ ེད་ ་འ ས་ཐར་འཁོར་སོགས་ངེས་པར་ ོང་

བཞིན་ ་བ ོན་འདེང་མི་ ས་པས།  ག་པའི་རང་བཞིན་ནམ་བདེན་པར་ བ་པ་ཡིན་པའི་

ིར།  ཞེ་ན།  དེའི་ལན་ནི།  རོང་ ོན་ ི་འ མ་འ ེལ་ལས།  ོད་རང་གི་འ ལ་པའི་ མ་པར་

ོག་པའི་བ ང་བ་ཙམ་ ་ཟད་ ི།  བདེན་པ་མེད་པ་དཔེར་ན་ག གས་བ ན་ ་ འོ།  །འ མ་

ི་ལན་ནི།  ེད་རང་འ ལ་པའི་ མ་ ོག་ ེ།  །དཔེར་ན་ ་བ ན་ ་ ་ཡིན།  །ཞེས་ག ངས།  



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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དངོས་ ་བ་ ོད་རང་གི་འ ལ་ ོས་ ལ་ མས་རང་ངོས་ནས་ བ་པས་ ་འ ས་འཐད་དོ།  ། 
ཞེས་ ས་པ་ཙམ་ལས་ ལ་ མས་རང་ངོས་ནས་ བ་པ་ལ་གནོད་པ་དང་མ་ བ་པ་ བ་ ེད་ ི་

དཔེ་དང་ གས་སོགས་ ་མ་བ ན་པ་ལས་ཤེས་པར་ འོ།  །འ མ་ལས།  ཞེས་ ི་རོལ་ ི་ ལ་

བཀག་ནས།  གཤེན་ ི་དགོངས་པ་བ ན་པ་ལ་གཉིས་ཏེ།  དང་པོ་སེམས་ ོ་ཡིན་པར་བ ན་པ་

དང་།  དེའི་མཐའ་གཤེན་ ི་དགོངས་པ་ལས་མེད་པར་བ ན་པའོ།  །རོང་ ོན་ ི་འ མ་འ ེལ་

ལས།  དོན་ ་ ང་བ་འདི་དག་ཤེས་པ་ལས་ལོགས་ ་ བ་པ་མེད་དོ།  །ཤེས་པ་ཉིད་ ང་རིགས་

པས་ མ་པར་ད ད་པ་ན།  དོན་ ་མེད་དོ་ཅེས་སོ།  །དོན་དམ་པ་གཉིས་ཀ་ག ང་འཛན་མེད་

པར་ཁོང་ ་ ད་པར་ འོ།  །དོན་དམ་པར་ག ང་བ་དང་འཛན་པ་གཉིས་ཀ་མ་ བ་པས་བདེན་ 
པ་བ ོད་ ་མེད་པར་རིག  དོན་དམ་པར་ ོང་ཉིད་ཉག་གཅིག་གོ  །བདལ་འ མ་ལས།  མ་

བཅོས་པའི་ཐིག་ལེ་གཅིག་ལ་བཞག་པར་ འོ།  །ཞེས་པའི་དོན་ཡང་དེ་དག་གོ  །མ་བཅོས་པའི་

ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་ནི་ ོང་ཉིད་དོ།  །ཞེས་སོགས་འ མ་དོན་ཡེ་གཤེན་ ི་དགོངས་པ་ ལ་དང་

ལ་ཅན་ ི་ཤེས་པ་གཉིས་ཀ་རང་བཞིན་ ིས་ བ་པས་ ོང་པར་ཡིན་པ་ལ་འ ེལ་མཛད་དོ།  ། 
འ མ་ལས།  །སེམས་དང་སེམས་ ང་ ་ཚགས་པ།  །རང་བཞིན་ ་མ་ཅིར་ ང་ཡང་།  །ངོ་བོ་

གཅིག་ལས་མ་མཆིས་པ།  །དངོས་པོ་མ་ བ་ཐིག་ལེ་གཅིག  །ཞེས་པ།  གོང་ ་ ལ་ མས་མཚན་

གཞིར་བ ང་ནས་རང་བཞིན་མ་ བ་པ་གཏན་ལ་ཕབ།  དེའི་འོག་ ་ ར་ས་བཅད་ ་བཤད་པ་

ར་ཤེས་པ་མཚན་གཞིར་བ ང་ནས་དེ་རང་བཞིན་མེད་པ་བ ན་པ་ ེ།  སེམས་དང་སེམས་

འ ང་ཇི་ ེད་ ང་བ་ མས་ ི་ངོ་བོ་བདེན་མེད་དམ་རང་བཞིན་མེད་པ་ལས་གཞན་ ་ ར་པ་

མི་ ིད་པས།  དེ་ མས་ ི་ངོ་བོ་རང་བཞིན་ ིས་ བ་པས་ ོང་པ་ལས་གཞན་དངོས་པོའམ་

བདེན་པར་མ་ བ་པས་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་གི་ཐ་ ད་བཏགས་སོ།  །འདི་ མས་ ིས་བདེན་པར་

ང་ཞེན་གཉིས་ལས་བདེན་པར་ ང་བ་ ར་ ་ བ་པས་ ོང་པ་བཀག་པའི་དོན་དང་།  ར་

ཡང་འ མ་ལས།  །མ་ ོགས་འ ལ་པའི་ ོ་ཅན་ ིས།  ། ོག་པ་རབ་རིབ་ཅི་མཐོང་ཡང་།  ། 
བ ག་ན་ ིང་པོ་གཞན་མེད་དེ།  །འ ལ་ ལ་དེ་ཉིད་དོན་དམ་ཡིན།  །ཞེས་པ་སོ་སོ་ ེ་བོ་ལ་

ང་བའི་ ང་བ་ མས་བདེན་ བ་ ་ ང་བ་ཡིན་ཡང་།  དོན་ད ོད་ ིས་བ ག་ན་ ིང་པོའམ་

ེད་དོན་མི་ ིད་པས།  དེ་ནི་དོན་དམ་བདེན་པའམ་ ོང་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ།  །དེ་ ར་ ལ་དང་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་རང་གི་ངོ་བོས་ ོང་ན།  ལས་འ ས་ཐར་འཁོར་ ི་འཇོག་ ལ་ག ང་ ང་

སེམས་དཔའ་ ོས་མེད་པ་ ར་ ་ ོག་གིས་ཕར་བཏགས་པ་ཙམ་ ི་ ེང་ནས་སམ།  འཇིག་ ེན་

པའི་ངོར་མ་བཏགས་མ་ད ད་པའི་ ལ་དེ་ཙམ་ ིས་འཇོག་པ་གང་ཡིན་ཞེ་ན།  འ མ་ལས།  ཡེ་

ནས་གནས་པའི་སེམས་ཉིད་དེ།  །ཤེས་ ་ མ་པར་ད ད་ད ད་ནས།  །ཤེས་པ་ལས་ནི་གཞན་

ཡོད་མིན།  །གཞན་མེད་ ིར་ན་ཉག་གཅིག་ ེ།  །དེ་ནི་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་སོ།  །དེས་ནི་ཐམས་ཅད་

སེམས་ ་བ ན་པ་འོ།  །ཞེས་པ།  རང་མཚན་ ིས་ བ་པ་དང་།  རང་ངོས་ནས་ བ་པ།  བདེན་

པར་ བ་པ་ མས་ ལ་རང་གི་ངོས་ནས་མ་ བ་པ་དང་།  བ ་དང་ཐ་ ད་བཏགས་པ་ཙམ་དེ་

ཡང་རང་མཚན་དང་རང་ངོས་ནས་མ་ བ་པ་ཁས་ལེན་ནོ།  །འོ་ན་ཡེ་གཤེན་པས་ལས་འ ས་

དང་ཐར་འཁོར་ ི་ མ་བཞག་ཁས་ལེན་དགོས་ན་ཇི་ ར་འཇོག་ཅེ་ན།  འ མ་ ི་དོན་ནི།  ཡེ་

ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་ཡོད།  སེམས་དེ་དོན་ད ོད་ ི་རིགས་པས་དཔེ་ གས་

གང་གི་ ོ་ནས་ད ད་ ང་རང་ངོས་ནས་ བ་པ་ཞིག་མ་ ེད།  དེ་ ར་བ གས་ཚ་མ་ ེད་པ་དེ་

དོན་ད ོད་ ི་རིགས་པའི་ངོར་བདེན་ བ་མ་ ེད་པ་ཡིན་ ི་དོན་གང་མ་ ེད་ཅེས་པ་མ་ཡིན་

པས།  ཡོད་པའི་ཤེས་ ་ཐམས་ཅད་སེམས་ཉིད་ཅེས་སེམས་བདེན་ ོང་དང་བདག་ཉིད་གཅིག་

་ ར་པའམ་བག་ཆགས་སད་ ོབས་ལས་ཤེས་པ་རང་རང་གི་ ལ་དང་ ས་མཉམ་ ་ ང་

ཞིང་ ང་བ་ཙམ་ལས།  ཕར་གདགས་གཞི་ལ་བཏགས་པ་དང་།  ལ་རང་གི་ངོས་ནས་ བ་པ་

སོགས་གང་ཡང་ཁས་མི་ལེན་ནོ།  །ཁ་ཅིག་གིས་འདི་ ར་ མ་ན།  འདི་པའི་ཁས་ལེན་ ི་ ་བ་

གས་ ེ་སེམས་དཔའ་བ་དང་ ད་མེད་པར་མཚན་ཉིད་ག མ་ ི་ ོ་ནས་ཤེས་ ་ཐམས་ཅད་

འཇོག་ ང་ མ་ན།  དེ་དང་ཆ་འགའ་མ ངས་ ང་ མ་པ་ ན་ནས་མི་མ ངས་ཏེ།  ལ་དང་

ལ་ཅན་ ་འ ས་ ་མི་འདོད་ཅིང་།  ལ་ཤེས་བདག་ཉིད་གཅིག་པ་དང་།  མ་ཤེས་ཚགས་

བ ད་རང་མཚན་ ིས་ བ་པ་ཁས་མི་ལེན་ཞིང་།  རང་རིག་ ང་ཁས་ ངས་ན་ཆོག་ མ་ ེ།  

མཁན་ཆེན་ཉི་མའི་ཕར་ ིན་ བས་དང་པོའི་ མ་བཤད་ལས།  ི་དོན་མེད་ཅིང་བོན་ཐམས་

ཅད་སེམས་ཙམ་ ་ ོན་པའི་མདོ་དེ།  གས་ ེ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་དང་།  །ཡེ་གཤེན་པ་ལ་

ངེས་དོན་དང་།  །ཞེས་དང་།  མས་མ་ ་ ད་ལས།  མ་ཤེས་བ ད་ལས་ ལ་པ་ཡི།  །ཡེ་

གཤེན་ ་མོ་དེ་ལ་ནི།  །ཞེས་དང་།  ཡང་དེ་ཉིད་ལས།  མ་ཤེས་ཚགས་བ ད་མེ་ཏོག་གསལ།  ། 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར།  འོ་ན་ཡེ་གཤེན་པས་རང་མཚན་ ིས་མ་ བ་པ་དང་ གས་ ེ་སེམས་

དཔའ་ ར་མཚན་ཉིད་ག མ་ཁས་མི་ལེན་པ་འདི་ འི་ ལ་དེ་ ོད་རང་གི་ ོག་བཟོ་ལས།  ང་

རིགས་ མ་དག་གང་ལས་མ་ ང་ མ་ན།  ང་ནི་གོང་ ་ ངས་པ་ལས་ཤེས་པར་ ིས།  ད ་

མའི་ཟིན་ ིས་ལས།  དེས་ན་ ན་གཞི་སེམས་ཙམ་ གས་ ་ ་བདེན་ བ་མི་འདོད་མ་གཏོགས་

ན་གཞི་བདེན་མེད་ཙམ་ཐ་ ད་བདེན་པ་ཡིན་པས་ཐལ་འ ར་བས་འདོད་དགོས་པ་བོན་ གས་ 
ལའང་ ང་ངོ་།  །དེ་དག་རང་བཞིན་ ིས་ཡོད་པ་དང་དོན་དམ་ བ་པའི་ ལ་ ིས་ཡོད་པར་

ོན་པ་ཡོད་ན་དངོས་ལ་གནོད་ ེད་ཡོད་པས་དེ་དག་ཁས་མི་ལེན་ནོ།  །ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར།  

འོ་ན་ཡེ་གཤེན་པའི་ཐ་ ད་འཇོག་ ལ་ཇི་ ར་ ེད་ མ་ན།  ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་རང་འཛན་

ཤེས་པ་དང་བདག་ཉིད་གཅིག་པ་དང་།  དེ་ ར་བདག་ཉིད་གཅིག་པ་རང་རིག་གིས་ བ་པ་

དང་།  ན་ ོབ་ལ་གནས་ བས་ ་བདེན་པ་དང་བ ་བ་གཉིས་ཡོད་པས་ ད་ཇི་ ར་འ ེད་

ཅེ་ན།  དེ་ནི་རང་ ་བག་ཆགས་བ ན་པ་དང་མི་བ ན་པ་ལས་ ང་བར་འདོད་པས།  དེ་ ར་

ན་ གས་ ེ་སེམས་དཔའ་ ར་ག ང་འཛན་ ས་གཞན་ ིས་ ོང་པ་དེ་ཡང་འདི་ཡི་ ོང་ཉིད་

འདོད་དགོས་སོ་ མ་ན།  ག ང་འཛན་གཉིས་ ོང་འདི་ཡི་ ོང་ཉིད་ ་ཁས་ལེན་དགོས་པའི་ ་

མཚན་ཡང་མ་མཐོང་ངོ་།  །རང་མཚན་ ིས་ བ་པ་དང་རང་ངོས་ནས་ བ་པ་བདེན་པར་ བ་

པ་སོགས་ ིས་ ོང་པའི་ ལ་ ་ག ང་འཛན་གཉིས་ ོང་གི་བོན་མ་བ གས་མ་ད ད་པའི་ ེན་

འ ེལ་ ི་ ང་བ་ཙམ་ ་ཡོད་པའི་ ེང་ནས་ལས་འ ས་དང་ཐར་འཁོར་ ི་ མ་གཞག་ ེད་

པའི་ ིར་ཏེ།  ད ་མའི་ཟིན་ ིས་ལས།  མིང་བ ས་བཞག་ཙམ་མིན་པ་ལས་ ོག་པའི་ ལ་ ིས་

ཡོད་པ་དེ་ཐ་ ད་ ི་ཡོད་ ལ་ཡིན་དགོས་ ང་དེ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ།  ན་ ོབ་ཐ་ ད་ ་

ཡོད་པ་དེ་བཏགས་དོན་བཙལ་ནས་ ེད་དགོས་པའི་བོན་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ།  གཞི་ བ་པར་

འདོད་དགོས་པའི་ ིར།  མི་འདོད་ན་ཐ་ ད་གཞི་མ་ བ་པར་འདོད་དགོས་སོ།  །འོན་ ང་གཞི་

བ་ན་བདག་ཡིན་པས་ བ་པ་འདིར་མི་འདོད་དོ།  །ཞེས་དང་།  ཡང་དེ་ཉིད་ལས།  བདེན་པར་

མ་བ ང་བའི་ ང་བ་ཙམ་དོན་ད ོད་ ིས་མི་འགོག་ཅིང་།  དེ་ཉིད་ ེན་འ ང་གི་ ང་བ་ཡིན་

པས་བཀག་ན་ལམ་ ི་ ེན་མེད་པས་ ོང་ཉིད་ ེན་འ ེལ་ ་འཆར་བའི་ངེས་ཤེས་མི་ ེ་བས་

བདེན་པ་ལས་ ང་བ་མི་འགོགས་པས་དགོས་ཆེད་ཆེ་བ་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ།  ཞེས་དང་།  ཡང་དེ་



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ཉིད་ལས།  གཞན་ གས་ ི་དབང་ ་ ས་ན་རེ་ཞིག་ ི་དོན་དང་ཐ་ ད་ཚད་ བ་དང་ ན་

གཞི་དང་རང་རིག་སོགས་ཐ་ ད་ཚད་མས་མི་གནོད་པ་ མས་གཏན་ནས་ཁས་ལེན་མི་ ང་

བའི་ ་མཚན་ཡང་མེད་དེ།  དེ་ལ་ ི་རོལ་པའི་བདག་ ་ ་ཁས་ ངས་ན་རིགས་པས་གནོད་

པས།  འདིར་དེ་ཡི་ ོན་མེད་པའི་ ིར་ཏེ།  ོན་པའི་ ང་ཚད་མ་ལས་ག ངས་པའི་ ིར་དང་།  

བ་མཐར་ ་བའི་འཇིག་ ེན་ཕལ་ཆེ་བ་ལ་ གས་པའི་ ིར།  ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར།  འ མ་

ལས་སེམས་ཡེ་གཤེན་ལས་མེད་པར་བ ན་པ་ནི་ཞེས་ག ངས་པའི་ཡེ་གཤེན་དེ་རང་ངོས་ནས་

བ་པས་ ོང་པའི་ཤེས་ ་སེམས་དང་ངོ་བོ་གཅིག་པར་ ར་པ་དེ་ཡིན་ཞིང་།  མ་ ོགས་པའི་ ོ་

དང་ལས་དང་།  ལོག་པར་ ོག་པའི་ ོ་དང་།  ཐེ་ཚམ་ ི་ ོ་དང་ ང་མ་བ ན་པ་ལ་སོགས་ ་

བ་གང་ ས་ ང་།  གནས་ གས་ཡེ་གཤེན་ ི་དགོངས་པ་འདི་ལས་གཞན་བདེན་པར་ཞེན་པའི་

ལ་ངེས་པ་དང་བདེན་པ་གང་ཡང་མེད་པའི་ ིར།  གལ་ཏེ་ཡེ་གཤེན་ ི་དགོངས་པ་ལས་འདས་ 
པའི་བདེན་འཛན་ ི་ ེས་ ་འ ང་བའི་ལག་ ེས་ ་ངན་སོང་ག མ་དང་།  མཐོ་རིས་ག མ་

སོགས་གང་ ང་ ་ ེ་ཞིང་།  དེ་ མས་ ི་ ་ ོད་གང་ ས་ ི་ ིང་པོའམ་འ ས་ ་ཁམས་ག མ་ 
ི་གནས་ ་ཟོ་ འི་ ན་དང་ཤིང་ འི་འཕང་ལོ་ ར་འཁོར་བའོ།  །དེ་དག་ལས་ ོག་པའི་གནས་ 
གས་མཐར་ ག་འ ར་མེད་བདེ་ཆེན་རང་ ད་ལ་ཐོབ་པར་འདོད་ན་ཡེ་གཤེན་ ི་དགོངས་པ་

གནས་ གས་མཐའ་ ལ་ལ་མཉམ་པར་ཞོག་དང་།  ཚད་མེད་ ི་ཡོན་ཏན་ ་ཆེ་བ་བ ན་ཞིང་

མི་འ ར་བ་འ ལ་ ིབ་ཡོངས་ ་དག་པ་ཐོབ་པ་འདི་ནི།  སེམས་ཅན་ ི་གནས་ གས་ ོགས་པ་

མཐར་ ིན་པ་འདི་སེམས་ཅན་ ིས་བ བས་པའི་འ ས་ ་མཐར་ ག་པ་ཡིན་ལ།  འདི་ལས་

འདས་ཏེ་གནས་ གས་ཤིག་གཞན་ ་འ ོ་ས་མེད་པའི་ ིར།  འ མ་ལས་།  དང་པོ་ཡེ་གཤེན་ ་

ང་བ་ཐམས་ཅད་བ བས་པའོ།  །ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར།  ལ་འདི་ མས་རིགས་པས་ ང་

བ་པ་ཡིན་ཏེ།  ཡེ་གཤེན་པས་ ལ་བའི་ མ་ས་ ིག་ཨེར་སངས་ལ་རང་གི་ ་བ་རིགས་པས་

བ་པའི་ ལ་ ིས་བ ོད་པ་ ལ་བ།  མས་འ མ་ལས།  མི་གཡོ་ནམ་མཁའི་རང་བཞིན་

ཅན།  །སོགས་ནས་ཚག་བཞི་བ ་ཞེ་བ ད་ ིས་ཡེ་གཤེན་ ི་ ་བ་མཐའ་ ལ་བདེན་མེད་ བ་

ེད་གཅིག་ ་ ལ།  ཡོད་མེད་ ེ་འགོག་ ་བཞི་ ེ་འགོག  ེན་འ ེལ་ཆེན་པོའི་གཏན་ཚགས་

བཅས་ཞེས་པར་བ ན་ནས་བ ོད་པ་ ལ།  འ མ་ལས།  ང་བར་ བ་པ་བདེན་མེད་དེ།  །ཞེས་
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བདེན་མེད་ ་དམ་བཅས།  རང་གཞན་སོགས་ནས་ཚག་བ ན་ ིས་ ་བཞི་ ེ་འགོག་གི་ གས་

དང་།  འ ས་ ་ཡོད་མེད་སོགས་ནས་ཚགས་བཅད་བཞིས་ཡོད་མེད་ ེ་འགོག་བ ན།  ་མ་

འ ས་པས་སོགས་ཚགས་བཅད་བ ་ཡིས་གཅིག་ ་ ལ་ ི་གཏན་ཚགས་བ ན།  དོན་དམ་མི་

བདེན་ཞེས་སོགས་ཚགས་བཅད་འ ོ་མས་ ེན་འ ེལ་ཆེན་པོའི་གཏན་ཚགས་སོགས་བ ན་ནས་

བདེན་མེད་བ བ་པའི་ ིར།  དེ་ཡང་ཡེ་གཤེན་ ི་འ མ་ ི་ངོས་ནས་བ ོད་པ་ཡིན་ཏེ།  འ མ་

ལས།  དེ་ ད་ཡེ་གཤེན་ མས་ ིས་བ ོད་དོ་ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར།  འདི་ཡི་འ ོ་ནས་ གས་

སེམས་ ི་ག ང་དོན་ ར་ ི་མ་རིག་ངོས་འཛན་ཞིག་འ ི་ཐོན་ཚ་འོས་པ་ཞིག་ཡིན་ཡང་།  ག ང་ 
ཆེན་ མས་ལས་གསལ་བར་བ གས་པ་ལ་བསོད་ནམས་བཟང་པོའི་ ན་ད ས་མངའ་བ་མཆིས་

ཚ་དེར་མཇལ་ ་ཡིན་གཤིས་ད་ལན་འདིར་ ར་ ་བཀོད་ འི་ངལ་བ་བཞག་གོ  ། 
 
རང་ག ང་ཟབ་ ིད་ ན་ ོས་ཚན་རིས་གང་།  ། 
གཞན་རིགས་འཁར་བར་བ ེན་པ་བ ེས་པོའི་ ས།  ། 
འ ེན་ ེད་ ལ་ ་མ་ ར་བཅད་ ར་བ གས།  ། 
་ ས་མིར་ ོན་ ་མས་ལམ་འདི་ ེས།  ། 

 
འོན་ ང་ཞིང་འདིར་བ བ་ ་ཆེས་བ ོགས་པས།  ། 
ལ་འདིར་ ན་ད ས་གཡོ་ ས་དབེན་མོད་ ང་།  ། 

རང་དོན་བ ན་ཞབས་བཏེགས་པའི་བསོད་ནམས་ལ།  ། 
གང་དག་ ག་དོག་འཕེལ་ ེན་མི་འ ར་ མ།  ། 
 
ད ་ ལ་གཤེན་ ི་བ ན་མཆོག་འདོད་འ ང་ད ིག  ། 
ཇི་ཙམ་ ོན་ཡང་འ ིབ་པ་མི་མངའ་བཞིན།  ། 
ོ་ཆེན་ མ་ད ོད་ ན་རས་གསལ་ ོན་ཚ།  ། 

ཇི་ ར་བ བས་འདིས་བཞིན་རས་འ མ་པར་ ེད།  ། 



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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ལ་འདི་རང་ ོབས་རིག་པས་ད ད་ བ་མིན།  ། 
ཡོངས་འཛན་ ་བའི་དབང་པོ་གང་ མས་ ིས།  ། 
བ ན་པའི་འ ག་ངོགས་ལ་ གས་འ ག་མེད་ མ།  ། 
གལ་ཏེ་དོན་ལོག་ཉེས་ཚགས་ག གས་བསལ་ལོ།  ། 
 

འདི་སོགས་ མ་དཀར་བ ད་ ིའི་ཆབ།  ། 
ཡིད་ཅན་ མ་རའི་ ོན་ ང་ཚ།  ། 
ཕན་བདེའི་ ་ ེས་འ མ་བཞད་ཅིང་།  ། 
ངས་ ོགས་ཟེ ་འ ་ ས་ ར་ཅིག  །  

 
རང་ག ང་ཟབ་མོ་ མས་ལ་འཆད་ སོ་གང་ ས་ དེ་པའི་རངི་ ་ ་དང་ ་མའི་ ིན་ བས་མི་དམན་པ་

ཐོབ་པར་བ ེན་ནས་ག ང་ག་ིདོན་ཟནི་ སི་ ་ ་ིབ ན་ནོར་ འི་ ེར་བ ན་འཛན་ མ་དག་གིས་ ིས།   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
   

 - 410 -
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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།  ། 
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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།  ། 
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ེ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་འ ག་

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་
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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་ 

འ ག་ 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་འ ག་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་མ ག་ ོ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་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོ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་འ ག་ ེ་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་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོ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་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོ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་ ་ིགཏརེ་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་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོ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།………………………དཔོན་ བོ་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 



 
 

དེབ་བ ད་པ།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། 
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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། 

 

 


