
 
 

ོན་ ་འ ོ་བའི་གཏམ།   
 
 

 - 1 -

 

 

 

 ༼གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད༽ཅེས་པའི་ 
དཔེ་ཚགས་ ི་འགོ་བ དོ།   

 
གངས་ ི་དབལ་སོ་ར་བས་བ ོར་བའི་ཁ་བའི་ ོངས་འདིར།  གངས་ཏི་སེ་ད ིལ་ ིང་ ་ ར་བའི་

ལ་ ་དེ་གནའ་ ་མོ་ནས་བ ང་ ེ་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་ ད་ ི་ཤེས་རིག་གི་ བ་ཁོངས་དེའི་ ེ་གནས་ ་ ར་

ཡོད།  ཤེས་རིག་དེའི་ ་བ་ནི་ག ང་ ང་བོན་ ི་ཤེས་རིག་འདི་ཡིན་པས།  དེ་ ་འགོ་གངས་ལ་ ག་པ་

བཞིན་བོད་ ི་གནའ་རབས་ཤེས་རིག་ཐམས་ཅད་ ི་ ་བ་ཡིན།  དེའི་ ་མཚན་ལ་བ ེན་ནས།  བོད་མི་

རིགས་ ི་བསམ་ ོའི་ལོ་ ས་དང་།  ཡ་ཐོག་ཤེས་རིག་གི་འཕེལ་རབས།  རང་ ང་ཁམས་ ི་ངོས་འཛན་

བཅས་ལ་ཞིབ་འ ག་ ེད་ ས་ག ང་ ང་བོན་ ི་ཤེས་རིག་གི་རིན་ཐང་གཞལ་ ་མེད་པའི་ ་ཆ་འདི་ མས་ 
མ་གཏོགས་གཞན་ལ་འཚལ་ ་མདེ་དོ།  །   

གོང་ ས་ ི་ ན་ ན་ཤེས་རིག་མ་ཟད།  ལས་ ་འ ས།  ཚ་ ་ །ི  ངོ་ཉིད།  ིང་ ེ།  ོག་ བོ་པ།  

བདེན་པར་ ་བ།  གནས་ གས་ཟབ་མོ་མཆགོ་ ་ ི་བ།  ཆགོ་ཤེས།  བག་ཡོད།  ིན་པ་ལ་སོགས་ནང་བའི་

བ ན་པའི་གཞི་ འི་ ་བ་འདི་ མས་ ་མོ་ནས་ ་གར་རགི་གནས་ ི་ ང་ ་ ར་པའི་ མ་ཟེ་ཆོས་ གས་

མས་ལ་ཡོངས་ བ་ ་དར་ཡོད་པ་ནི་འཇར་མན་ ི་མཁས་པ་ གས་ཅན་མ་ཁི་སི་ཝེ་པོར་ལ་སོགས་པའ་ི ་ 

གར་རིག་གནས་ཞིབ་འ ག་པ་ གས་ཅན་ མས་ ི་ག ང་ ོས་ ་ ང་ ར་ གས་པ་དང་།  དེ་ཡང་ ་

གར་བ་ཕལ་ཆརེ་ ི་ ོ་ངོར་གོང་ ས་ མ་ཟེའི་ཆསོ་ གས་ ི་ ་ བ་མང་པོ་ཞགི་གི་འ ང་ ངས་ནི་གངས་

ཏི་སེ་ཡིན་པས།  དེང་སང་ ་གར་བ་ མས་གངས་ ོར་ ་མཚམས་མི་ཆད་པར་ ནོ་པའི་ ་མཚན་ཡང་དེ་

ལ་ ག འོ་ན་ བས་དེར་ལས་ ་འ ས་དང་ཚ་ ་ ི་བསམ་གཏན་ ོམ་པ་ལ་སོགས་པའི་ ་ བ་གལ་

འགངས་ཆནེ་པོ་ མས་གངས་ཏི་སེ་ནས་ ང་བ་ཡིན་ན་དེ་དང་གནའ་རབས་ག ང་ ང་བོན་ ི་ཤེས་རགི་གཉསི་ 

ཀའི་བར་ ་འ ེལ་བ་དམ་པོ་ཡོད་ ིད་པ་གདོན་མི་ཟ།  དོན་དངོས་ ེང་ ་གར་འཕགས་ ལ་ ི་ཆོས་

དང་རིག་གནས་གཉིས་ཀའི་མ་ལག་གཙ་ ས་ ་གངས་ཏི་སེའི་ཤསེ་རིག་ཡོད་པར་གཏན་ཚགས་གང་མང་འ ནེ་ 

་ཡོད་ལ།   དསེ་ ང་ག ང་ ང་བོན་ ི་ཤསེ་རགི་འདིའི་རནི་ཐང་མངོན་ མ་ ་བ ན་ཡོད།   



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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དེང་སང་མི་རིགས་རང་གཞན་གང་ཡིན་ ང་།  བོད་ ི་ཆོས་ གས་ རོ་བཤད་ ས་ ོན་པ་ཤ ་ བ་

པའི་བ ན་པ་གཅིག་ ་མ་གཏོགས་ ེང་ ་མེད་པ་དང་། བོད་ ི་རིག་གནས་དང་ལོ་ ས་ལ་ཞིབ་འ ག་

ེད་ ས་ བ་བ ན་པའི་ཡིག་ཆ་གཅིག་ ་ལ་བ ེན་ནས་བདོ་མི་རགིས་ལ་ངོས་འཛན་ དེ་པའི་ གས་ ལོ་

ཞིག་ཆགས་ཡོད།  དོན་ཐོག་ །  ཆསོ་ ི་བ ན་པ་བདོ་ ་ཕེབས་ནས་ལོ་ངོ་ ོང་ ག་གཅགི་དང་ མ་བ ་མ་

གཏོགས་འ ངས་མེད་ལ།  དའེི་ཡར་ ོན་ ི་ལོ་ ས་ བ་འ ར་ སི་རངི་བ་དེར་བོན་གཅིག་ ་མ་གཏགོས་

མེད་པར་མ་ཟད།  དེའི་ ིས་ ་ཡང་ད་རེག་བར་ ་བན་བོན་མཉམ་ ་དར་ཡོད་པས།  བོད་མི་རིགས་ལ་

ཞིབ་འ ག་དང་ངེས་ཤེས་ཡང་དག་པ་ཞིག་འ ོང་དགོས་ན།  ་མ་ག ང་ ང་བོན་དང་ ི་མ་དམ་པའི་

ཆོས་གཉསི་ཀའི་ལོ་ ས་དང་ཡིག་ཆ་ལ་བ ནེ་དགསོ་པ་ལས།  དེའི་ནང་གི་གཅགི་ལ་བ ེན་ནས་ཞབི་འ ག་

ས་ན་དའེི་འ ས་ ་ཆ་མི་ཚང་བ་དང་ཐ་ན་ གོས་ ་ ང་བའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་ །ེ  ་ཆེ་ཞིང་གཏིང་ཟབ་

པའི་ག ང་ ང་བོན་ ི་ཤསེ་རགི་ནི་བོད་རང་གི་མསེ་པོའི་ ལ་བཞག་རིག་གནས་ ་ཆེན་དང་། ཞང་བོད་

ི་ཤེས་རགི་དང་ལོ་ ས་ཟམ་མ་ཆད་པ་དེའི་ ་ཡིན་པས་སོ།  །  

དེ་བས་ག ང་ ང་བོན་ ི་ཤེས་རིག་གི་ ོལ་ ན་དེའི་རིན་ཐང་ལ་ངོས་འཛན་ཡང་དག་པ་ཞིག་འ ང་ 
བའི་རེ་འ ན་དང་། དེ་ལས་གལ་འགངས་ཆེ་བ་ནི་བོད་མི་རིགས་རང་གི་ ོལ་ ན་ ་ཆེན་པོ་འདི་འཛན་

ོང་ ེལ་ག མ་ ིས་ ་ ོང་བའི་དགོས་པ་དེ་ལ་དམིགས་ནས། མདོ་ ད་བསང་ ་ ོང་གི་ ེ་ཞིག་དགོན་ 

པ་ནས༼གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རགི་མཛད༽ཟརེ་བའི་དཔེ་ཚགས་འདི་འཚལ་ ད་དང་པར་ ན་ དེ་པའི་

འགོ་བ གས་པ་དང་། འ ལེ་ཡོད་ ི་དགོན་ཁག་དང་མཁས་པ་ ན་གཞོན་མང་པོ་ཞིག་གིས་ ོབས་ གས་

ཡོད་ ་ ལ་ གས་ ོས་འབད་འ ངས་ཅི་རིགས་གནངས་པར་ ིང་ཐག་པ་ནས་ གས་ ེ་ཆེ་ །  དེ་ཡང་

བོད་མི་རགིས་ ི་ཤེས་རགི་འདི་རང་ས་བོད་ ི་ ལ་ནས་ཡར་ ས་གངོ་འཕེལ་ ་འ ོ་བར་མ་ཟད།  འཛམ་

ིང་ཤེས་རིག་གི་དགའ་ཚལ་ འང་གཟི་མདངས་མི་དམན་པའི་གནས་ ་བ ན་པའི་མ ན་ ེན་ ་འ ོ་བའི་ 
ོན་འ ན་དང་བཅས། ང་ད ང་མི་རིགས་ བོ་ ་ཆེན་མོའི་བོད་རིག་པའི་ བོ་ ིང་གི་དགེ་ ན་ཆནེ་མོ་

ོང་ རོ་ཚ་རངི་ཐར་ནས་ ི་ལོ༢༠༡༠ལའོི་ ༢ཚས༡ལ་པེ་ཅིན་ ་ ར་བ་དགེ །   
 

 
 
 



 
 

ོན་ ་འ ོ་བའི་གཏམ།   
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ོན་ ་འ ་ོབའི་གཏམ།   
 

ོ་ མ་ད ེལ་ཡངས་ ི་རིག་པ་ ་མོས་ཅི་ ར་ད ད་ ང་བདེན་པའི་ཡིན་ གས་ ི་རིན་ཐང་ ག་ ་ 
ཞིབ་པའི་ག ང་ ང་བོན་དང་དེ་འ ེལ་རིག་གནས་ ི་ མ་ ངས་ ན་ མ་ཚགས་པ་ནི།  བ ོད་ ་ཟབ་

ཅིང་ནང་དོན་ ་ཆེ་ལ་ ས་ ན་རིང་བའི་ལོ་ ས་ ི་དོན་ ིང་གལ་ཆེན་ ན་པར་མ་ཚད།  འཛམ་ ིང་གོ་

ལ་ མ་པོའི་ ེང་གི་མི་རིགས་གཞན་དག་ལ་ཡང་ངོ་གནོང་མི་དགོས་པས།  རབ་འ མས་ག ག་ལག་ ་མཚའི་ 
དཔལ་ཡོན་ ི་ ་ ོད་རིག་པའི་བང་མཛད་བ ལ་བའི་བར་ ད་ ང་འཛད་མཐའ་མེད་པ་ཞིག་ ེ།  ང་ཚ་

བོད་པ་རང་གི་ ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་རིག་ལོ་ ས་ ལ་མའི་ཉིང་བ ད་གོང་ ་གཅིག་ ་འ ས་པའི་ཤེས་ 
འི་ ་མཚ་ཟབ་ཅིང་བ ངི་བའི་ མ་ ན་ངོ་བོ་མཆགོ་བདེན་ ི་ ིང་པོ་འ ིལ་ཡོད། 

དེ་ཡང་ ངས་ ན་བོད་ ི་ཡིག་ཚང་ཚད་ ན་དག་ལས་མཐངོ་བ་ ར་ན་ཞང་བོད་གངས་ ི་ར་བའི་

ོངས་ཆནེ་པོ་འདིར་གནའ་རབས་ལོ་ངོ་ ི་ ག་གི་གངོ་རོལ་ནས།  འཇིག་ ེན་ཁམས་ ི་ཕན་བདེའི་གཞི་ ་

གཞན་ཕན་ ག་བསམ་དང་དགེ་བ འི་དཔལ་ཡོན་ ་ན་འབར་བའི་ ས་རབས་ ་ ེབས་ཤིང་།  ོགས་

དང་རིས་ ་མ་ཆད་པའི་ ེ་ད ་ཡོད་དོ་ཅོག་གི་མ་འ ིས་པའི་མཛའ་བཤེས་ཆེན་པོ།  མ་མ ེན་ ོན་པ་

ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་གཤེན་རབ་མི་བོ་ ན་ལས་ མ་པར་ ལ་བ་དེ་ཉིད་ད ་རིགས་ ལ་

བོའི་ ལ་ ས་ ་ ་ཡི་ ེས་པ་མི་ ་བཞེས་ཏེ་མཛད་ཆེན་བ ་གཉིས་ ི་ ོ་ནས་བོན་ ོ་བ ད་ ི་བཞི་ ོང་

་བ ན།  དེ་ ེས་འཛམ་ ིང་ ིད་པའི་ ེ་བ་ཞང་ ང་ ོ་ ག་བར་ག མ་ ན་ ་མཁས་ བ་གཉིས་འཛམས་ 

ི་ ེས་ ་གསརེ་རིའི་ ེང་བ་ ར་ ོན་ནས།  ལ་བའི་བཀའ་ ི་མ་མེད་པ་མདོ་འ མ་ ད་མཛད་སོགས་ ི་

དགོངས་དནོ་ད ད་ བོས་ ང་རགིས་ཚད་མས་ལགེས་པར་བ ལ་བས་བཀའ་བ ནེ་རི་བོའ་ིགཏོས་དང་འ ན་ 

པ་བ མས་གནང་མཛད་པ་ནི་ ོང་ག མ་གསེར་ སི་བཀང་བ་ལས་ ང་གཞལ་བར་དཀའ་བའི་བཀའ་ ིན་ 

ི་གནས་ ་ ིའ།ོ  ། 

ིབས་ ོང་གི་ཟིལ་ གས་འབར་བའི་ལོ་ ས་ ི་འཁོར་ལོ་མ ན་ནས་མ ན་ ་བ ོད་པ་དང་བ ན།  



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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གཤེན་ཆེན་པོ་ནམ་མཁའ་ ང་བ་མདོག་ཅན་མཆོག་ཉིད་བོད་ ལ་གཉའ་ ི་བཙན་པོའི་ད ་ཡི་མཆོད་གནས་ 

་ཞབས་འཁོད་ཅིང་ ལ་གཤེན་བ ན་པ་མཉམ་ཆགས་ ི་གཏན་ཚགས་རིང་མོའི་ ོ་འཕར་ཡངས་པོར་ ེ་

ེས།  བོད་ ལ་ ་ ི་བཙན་པོའི་མཁས་མཛངས་ སི་ ལ་བ ན་ ེལ་བའི་ བས་ཆེན་འ ིན་ལས་ ་ཆགས་

་བ ངས་ཏེ།  ག ང་ ང་བོན་ ི་བ ན་པའི་ ིང་པོ་མདོ་ གས་ ོགས་ཆེན་དང་བཅས་པ་བཤད་དང་

བ་པའི་ ོ་ནས་དར་ཞིང་ ས་པར་མཛད་པ་ནི།  གངས་ ོངས་རགི་གནས་ ི་ ལ་ ་ཆེན་པོར་ཤ་དང་ ས་

པའི་ ང་གསེང་ན་ ིང་ ེ་དང་དགེ་སེམས་ ན་ ེས་ ་མངའ་བའི་གནའ་བོའི་མི་རིགས་འདི་ཡི་བསོད་ནམས་ 

ི་བགོ་ ལ་ལེགས་པོ་ཞིག་དང་།  འོད་ ོང་འབར་བའི་ཤེས་རིག་གི་ བ་ ོངས་ ར་ལས་ ན་ མ་ཚགས་

པར་བ ན་པའི་ལ་ོ ས་ ི་ཚ་ གོ་གསོན་པོ་ཞགི་གོ  །   

བར་ བས་ཤགི་ན་ ི་ཚགས་གསར་བའི་འ ་ཤསེ་དང་འགགོ་ ནེ་ ་ཚགས་ སི་ གས་ ནེ་འགོ  ཞང་ 

བོད་ཤེས་རིག་གི་གཞིས་ ིམ་བོན་ ི་བ ན་པའི་བཀའ་ ོལ་ མ་ཟད་མར་མེ་ ལ་ ་ ར་ ང་ལོ་ ས་ཐོག་

གཏན་ བ་ ་མ་སོང་བ་ནི་ ོན་པའི་ གས་ ེས་འ ོ་ལ་ ེས་ ་ཆགས་པ་ཡིན་ལ།  ཉ་ེརབས་བོན་ ི་བཤད་

ན་ བ་མཐའི་བཤད་ ོལ་དང་ བ་ ད་ཟབ་དོན་དམར་ ིད་ ་འདེབས་པའི་རིང་ གས་འཛན་པ་ད ིད་ 

ས་ ི་ ང་གཞནོ་འ ས་པ་ནང་བཞིན་ལོ་རེ་ནས་ལོ་རེར་འཕལེ་ ས་དང་ཡར་ ན་ ན་ཆགས་ ་འ ོ་ ས་ 

ཐོག  འཛམ་ ིང་ཤར་ བ་ ི་མཁས་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་བོན་ལ་དོ་ ང་དང་ཞིབ་འ ག་ ་ཆེར་ ེལ་བའི་

བས་ ེང་མཁའ་ ་འ ར་བཞིན་མི་རིགས་ ི་རིག་གནས་འདི་ལ་བདེན་པ་མཉམ་གནས་དང་། ཞི་བདེ་

འཆམ་མ ན་བཅས་ ི་རིན་ཐང་ ན་པར་བ ོད་བཞིན་པ་ནི་བོད་ ི་ཆོས་རིག་ལོ་ ས་ ོགས་ཡོངས་ནས་

འ ས་ཚང་ཅན་ ་འ ོ་བར་བ ་ཤིས་པའི་ ོན་འ ོའི་ ་རངེས་གསར་བ་ཞིག་ ང་ཡནི།   

དེ་ ར་ ང་རམི་ ་ི ངས་བ ན་ཞངི་ཤེས་རབ་ཆེན་པོའ་ིགཏེར་ ་ ར་བའ་ིག ང་ ང་བནོ་ནི།  སེམས་ 

ཅན་ ི་ ོ་དང་འ ་ཤེས་ ི་ ེས་ ་ ེད་པས་ མ་ ངས་ད ེ་ ལ་ལ་བོན་ ོ་བ ད་ ི་བཞི་ ོང་སོགས་ ་ ོས་ 

པ་ ་ཆེ་ཡང་།  ར་ེཞིག་ད ས་གཏརེ་ལས་ ང་བའི་ཐེག་རིམ་ ར་ ་བཀོད་ན།  ཇི་ ད་ །  ནང་བ་གཤེན་

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

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

ནང་བ་གཉིས་ ་བཤད།  །དེ་ལ་ ་ིནང་གསང་བའི་ཐེག་པ་ག མ།  །ཞེས་ག ངས་པ་ ར།  ་མི་གཞན་

བ ེན་ ི་ཐེག་པ།  རང་ ོགས་གཤེན་རབ་ ི་ཐེག་པ་དང་།  གས་ ེ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ།  ག ང་



 
 

ོན་ ་འ ོ་བའི་གཏམ།   
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ང་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་ ོས་མེད་པ།  ་བ་གཙང་ ོད་ཡེ་བོན་ཐེག་པ།  མ་པ་ ན་ ན་མངོན་ཤེས་ཐེག་

པ༑  དངོས་བ ེད་ གས་ ེ་རོལ་བའི་ཐེག་པ།  ཤིན་ ་དོན་ ན་ ན་ ོགས་ཐེག་པ།  ོགས་ཆེན་ཡང་ ེ་ ་

མེད་ཐེག་པ་བཅས་ཐེག་པ་རིམ་པ་ད ་ ་འ ་ལ།  ོ་ བོས་ སི་འད་ིའདེགས་ཅིང་ཐགེ་པའམ་མཐར་ ག་

གི་འ ས་ ་རང་ས་ལ་འདེགས་པར་གོ་བས་ན་ཐེག་པ་ཞེས་པ་འགན་འ ི་གཙང་བཞེས་ ་ི ིང་ ོབས་མཚན་ 

པའི་བསམ་ ོའི་ བོས་སེམས་འབའ་ཞིག་གི་དོན་ ིང་དང་ ན་པར་ངསེ།   

དེ་དག་ ང་བ ན་པའ་ིཆ་ལག་རགི་པའི་གནས་ཆནེ་ ་ ་ ད་པའི་མངནོ་མཐོའི་རང་ལམ་འཇགི་ ནེ་ 

ཕན་བདེ་ བ་པའ་ི ིད་བོན་ཏེ་ ་ཐེག་གི་ ོར་ ད།  བ ོད་ ་གཏིང་ཟབ་པ་ ོགས་པའི་བོན་དང་ ོད་ ེད་

་ཆེ་བ་ ང་གི་བོན་གཉིས་ ་ད ེ་ལ།  ནང་དོན་ ི་ ེང་ནས་མདོ་ གས་ ང་འ ེལ་ ི་བ ན་པ་ཞེས་བ ོད།   

ཐབས་ཤེས་སམ་ ་ོ ོབས་ ི་ཆ་ནས་ཐེག་པ་ཆེ་ ང་ ་འ ེད་ལ།  བོན་ཉམས་ ་ལནེ་པར་བ ན་པའི་ཆངིས་

ཆེན་པོ་ག མ་ལས།  མདོ་ལམ་ནི་ཉོན་མོངས་ ོངས་པའི་ ོ་ནས་ལམ་ལ་འ ག་ཅིང་ལམ་ ི་གནད་གསང་

འ མ་ ི་བ ན་དོན་ཤེས་རབ་ ི་ངོ་བོ་ཡང་དག་པའི་ ་བས་ ོང་དགོས་ ིར།  ་བའི་གདངས་ནི་ད ་

མ་བདནེ་གཉསི་དང་ མས་འ མ།  ཤེར་ ནི་ ི་དངསོ་བ ན་ ངོ་ཉིད་ ི་དགངོས་པ་མེད་དགག་ །ེ  བདག་ 

མེད་གཉསི་སོགས་ ོས་པའི་མཐའ་བ ད་དང་ ལ་བར་ གོས་ལ།  བདེན་ བ་དང་དནོ་ད ོད་ ི་དགག་ ་

ཐ་ ད་ ་ཡང་མི་འདདོ་པ་ནི་ག ང་ ང་སམེས་དཔའ་ སོ་མདེ་པ་ཚད་མ་ ན་ ལ་ཅརི་མི་གནས་པའི་བ ན་ 

དོན་ཡིན་ནོ།  །ལམ་ ི་དགག་ ་བདག་མེད་གཉིས་ ོང་ཉིད་དང་འ ེལ་བའི་ ེད་འཇོག་གི་ཏིང་ངེ་འཛན་ 

ི་ མ་ད ེ་ཞིབ་ ་བ ལ་ཞངི་ལམ་ ་ས་བ འི་ ོ་ནས་མདོ་ ེའི་བ ན་དོན་ཏིང་ངེ་འཛན་ ི་ངོ་བོ་ ང་ བ་ 

ི་སེམས་ མ་པ་གཉིས་ལ་བ ེན་ནས་ མ་མ ེན་མངོན་ ་ ེད་ལ།  ལམ་ ི་གཞི་ ེན་འ ལ་བའི་བ ན་

དོན་ ལ་ མིས་ ི་ངོ་བོ་ངསེ་འ ང་གི་ ོ་དང་འ ལེ་ནས་སོ་ཐར་རགིས་བ ད་སགོས་ ི་དགག་བཞག་ ལ་

བཞིན་ ེད་པ་མཐའ་གཉིས་ ་མ་ ང་བའི་ ོ་ནས་ ོད་པ་གཞན་འཚ་དང་ ལ་བའི་ངང་ ོང་ཉིད་ ིང་ ེ་

ང་ ་འ ག་པ་ནི་མདོ་ལམ་ ི་བ ན་པའི་ ི་ཁགོ་ཡིན་ནོ།  ། 

ཉོན་མོངས་བ ར་བའི་ ོ་ནས་ལམ་ལ་འ ག་པ་གསང་ གས་ཡེ་གཤེན་ཆེན་པོ་ཤིན་ ་དནོ་ ན་ ན་ 

ོགས་ཐེག་པའི་ ་བ་ནི།  ན་པ་གསང་ བ་ ིད་ཡིག་ ོར་སོགས་རིག་འཛན་མཁའ་འ ོའི་བོན་ ོར་ མས་ 

ི་དགོངས་པ་ ར་དོན་དམ་པར་སེམས་ཉིད་ ོས་ ལ་འོད་གསལ་ ི་གནས་ གས་ ོང་པ་རང་གསལ་ ི་

ིང་པོ་དེ་ལ།  ན་ ོབ་ ་ཡེ་ཤེས་ ི་ད ིལ་འཁོར་མ་འགག་འ ང་ ང་གི་ ལ་ ་ཡོད་པ་ལ་ཡོད་པར་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ངོ་ཤེས་ཤིང་།  ལམ་ ི་ ་བ་ཏིང་འཛན་ག མ་ ིས་ འི་ ལ་འ ོར་ ོམ་པའི་བ ེད་རིམ་དང་།  ་ ང་ཐིག་ 

ག མ་ ་ིངོ་བོ་མ་བཅསོ་ཐབས་ སི་ བ་པ་ གོས་རིམ་བདེ་ ངོ་ ན་ཅགི་ སེ་པའི་ཡེ་ཤསེ་མངནོ་ ་ ར་ནས། 

བ ེན་ བ་ལས་ ི་ཡན་ལག་སོགས་ལ་དབང་འ ོར་ཞིང་འ ིན་ལས་ མ་བཞི་གང་ལ་ཉམ་ང་དང་ཐོགས་ 

གས་མེད་པར་འ ག་ ས་པ་དང་།  གས་ ེ་ ོབས་ ིས་བདག་ ད་ ོལ་ཞིང་གཞན་ ད་ ིན་པར་མཛད་ 

པའི་འབད་མེད་ ན་ བ་ ི་འ ས་ གས་ ན་ མ་ཚགས་པ་འཐོབ་པར་ ེད་པ་ ེ།  ང་ལས།  གསང་

གས་ཟབ་མོ་བ ར་བའི་ལམ།  ། ག་ ་ཡེ་ཤེས་གནས་འ ར་ཡིན།  ། ་དང་ཞིང་ཁམས་ ང་འ ེལ་ཡིན།  ། 

ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ད ེར་མེད་ཡིན།  ། ་དང་འ ས་ ་ ང་འ ག་ཡིན།  །ཞེས་འ ང་བ་ ར་ཐབས་ཤསེ་

ད རེ་མེད་བདེ་ ངོ་ ང་འ ག་ཆནེ་པོས་གསང་ གས་ ི་དོན་ལགེས་པར་ ོན་ན།ོ  ། 

ཉོན་མོངས་རང་ ོལ་ ་ཤསེ་པའི་ ོ་ནས་ལམ་ལ་འ ག་པ་ ་མེད་ གོས་པ་ཆནེ་པའོི་ ་བའི་ ངས་

ནི༑  བ གས་པ་ ོར་ག མ་དང་ཡེ་ ི་མཐའ་སེལ།  ཞང་ ང་ ན་ ད་བཀའ་ ད་ ོར་བཞི་སོགས་ ི་

བ ན་དོན་ ར་ ་བའི་མཐར་ ག་སེམས་ལས་འདས་པའི་གཞིའི་གནས་ གས་ ི་ངོ་བོ་ ོང་ངོས་དནོ་དམ་

ི་ཆ་ནས་རང་བཞནི་ཀ་དག་ཡིན་ལ།  ོམ་པའི་མཐར་ ག་ད ིངས་དང་ཡེ་ཤེས་གཉསི་ ་མེད་པའི་གསལ་

ོང་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་གི་ ོང་ ་འཁོར་འདས་ལམ་ག མ་ ི་ཤེས་ ་དང་ལམ་ ་ས་བ འི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ 

ཅད་རིག་ ལ་ ་ ོགས་པའི་ཆ་ནས་ མ་པ་ ན་ བ་ཡིན།  ོད་པའི་མཐར་ ག་ ང་དོར་ ེད་ ོལ་དང་

ལ་བའི་མ་བཅསོ་ཡེ་ ོལ་ ི་ངོ་བོ་རནི་ཆནེ་གསརེ་ ིང་ ་ ིན་པ་ ་ འ་ིཆ་ནས་ཡེ་ཤསེ་ གོས་མདེ་ ་འདོད་ 

ཅིང་།  དེའང་ ་མེད་ ོགས་པ་ཆེན་པོའི་ ་བའི་མཚན་གཞི་ནི་གསལ་བ་ཡང་ཡིན་ལ།  ོང་བ་ཡང་ཡིན།  

རང་འ ང་ཡང་ཡིན་ལ།  རང་རིག་ ང་ཡིན་པ་སོགས་ ན་ཡིན་གང་ཡང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ ེ།  མཚན་ཉིད་

མཐའ་ ལ།  ་བསམ་བ ོད་འདས།  རིག་ ོང་ ེན་འཆར་དང་བཅས་པ་ མས་སོ།  །མདོར་ན་ ང་བ ར་

ོལ་ག མ་ ི་ ོ་ནས་ ང་ བ་ བ་པའི་ ལ་འདི་ནི།  ཞང་བོད་ ི་ བ་ཐོབ་བ ད་ ་དང་གཤེན་རབ་

གས་ ི་ལས་དཔོན་ ་ཆེན་ ན་པ་ནམ་མཁའ།  གཤེན་ ེར་ ་ད ིལ།  ་ ་ ་ ེ །  དམ་པ་ཡབ་ ས།  

གཡས་ འི་ ོན་པ་བཅོ་བ ད་གཙས་གངས་ཅན་ཚད་མའི་མགོན་པོ་ ན་མ ེན་ ལ་བ་གཉསི་པ་ ེ་མཉམ་

མེད་ ་མ་སོགས་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ མས་ ི་རིང་ གས་ ད་ ་ ང་བའོ།  ། 

ད་པར་ཐེག་པ་སོ་སོའི་ ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རང་ གས་ ི་ ་བའི་འཛན་མཚམས་དང་།  ོམ་པའི་ 

ངོ་བ།ོ  མོ་པའི་དམགིས་ མ།  བ་པའི་ཐབས་ལམ།  དོ་པའི་འ ིན་ལས།  མཐར་ ནི་འ ས་ །  གཞན་ 



 
 

ོན་ ་འ ོ་བའི་གཏམ།   
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ལས་ ད་འདོན་པ་སོགས།  དཔེ་དོན་གཏན་ཚགས་ ་ཆེན་པོའི་ལམ་ནས་དགག་བཞག་ ོང་ག མ་དང་

བཅས་ད ད་ག མ་ཚད་མ་ཡང་དག་གིས་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ག ང་ གས་ལ་མདོ་ ོགས་ །  ས་ལམ།  

ཤེར་ ིན།  ད ་མ།  འ ལ་བ།  མཛད་བཅས་ག ང་ཆེན་ཁག་ ་མ་དང་།  གསང་ གས་ ི་གསང་ཆེན་ ད་

ེ་བཞིའི་ མ་བཞག་ལ་བཀའ་འ ེལ་གསལ་ ེད།  གསང་དོན་ མ་འ ེད།  ི་ ངས་ ་ ད་བསེན་ བ།   

ོགས་རིམ་མ་ ད་ གས་ ེ་ཉི་མ་བཅས་དང་།  ོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ ོང་མན་ངག་ག མ་ ི་ད ིངས་

རིག་ ེན་པར་ ོན་པའི་ག ང་ལ་ཐེག་རིམ།  ང་སེམས་གབ་པ།  བ གས་པ་ ོར་ག མ།  ཡེ་ ི་མཐའ་

སེལ།  ཞང་ ང་ ན་ ད་བཀའ་ ད་ ོར་བཞི་དང་བཅས་པ་རང་རེ་མེས་པོའི་ ལ་བཞག་འགངས་ཆེན་

གསརེ་ ན་ ན་པོའི་གཏསོ་དང་མཉམ་པར་འཛད་ ་མེད་པ་དག་ན།ི  མི་རིགས་རང་གི་བསམ་ ོའི་འ ང་

ངས་དང་།  ོད་པའི་ཚད་གཞི།  ཤེས་རིག་ ག་ ན་བཅས་ཡིན་པ་མ་ཟད།  འཁོར་བའི་ ་མཚར་ ག་

བ ལ་ག མ་ ིས་མནར་བའི་འ ོ་བ་གང་ཞིག་མངོན་མཐོ་བདེ་འ ོ་ ་མིའི་བདེ་བ་དང་།  ངེས་ལེགས་

ཐར་བ་དང་ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་གོ་འཕང་བ བ་པའི་གང་ཟག་གི་ལམ་ ི་འ ིད་ ་མ ན་ ེན་ཚང་

ལ་མ་ནོར་བའི་གནས་དམ་པར་འ མས་པས་སོ།  །དེ་བས་ ི་དང་ནང་གིས་བ ས་པའི་འཇིག་ ེན་ཁམས་

ཆེན་པོའི་ ་དངོས་ ་རགས་ ན་ ི་གསང་བའི་གནས་ གས་ ི་རང་བཞིན་དང་ཕན་གནོད་ངོ་བོའི་དེ་ཉིད་

ེན་པར་ ོན་པའི་ནང་བ ན་ཚན་རིག་ཞིབ་འ ག་ག་ིའ ས་ ་ ་ན་མདེ་པ་དོན་ སི་ བ་ཡོད།   

ི་ཚགས་འཕེལ་ ས་དང་འ ོ་བ་མིའི་རིགས་ ི་རིག་གནས་ ན་ མ་ཇེ་ཚགས་ ་འ ོ་བའི་ བས་

འདིར།  བོད་རིག་པའི་ཉིང་བ ད་ཟབ་མོ་འདི་ན།ི  འ ོ་བའི་ ་ ོད་ཁ་ལོ་ ེན་ ་འདགེས་པའི་ ི་ནོར་དམ་

པར་བ ད་བ གས་དང་ ན་གནས་ ི་ཐབས་ལམ་གལ་ཆེན་ ་མཐོང་ ེ་དོ་ ང་དང་གཙགས་ཆེན་མཛད་

པ་ལ།  ན་མཐངོ་གི་ ང་ ལ་མངོན་གསལ་ཞིག་ལེགས་ ིར།  ག ང་ ང་བནོ་ ི་ག ང་ གས་ཚད་མའི་

་ ོད་ ོམ་པའི་ ོར་ལ་རང་དོན་ ་ཐོས་བསམ་ ོམ་པ་དང་།  གཞན་དོན་ ་འཆད་ ོད་ ོམ་ག མ་ ེད་

པའི་བོན་ ི་དགོན་ ེ་ ི་དང་བཤད་ བ་ ོབ་གཉེར་ ི་འ ིན་ལས་ ོང་མཁན་ ་ཆེའི་ ོག་པ་པོ་ མས་ལ་

ོབ་ ོང་ དེ་པའ་ི ོབ་དབེ་དང་།  ག ང་ཆེན་པོ་ མས་ལ་ཞབི་འ ག་གཏིང་ཟབ་ དེ་འདོད་ ི་ ལ་ འིི་

བོད་རིག་པའི་མཁས་པ་ མས་ལ་ད ད་གཞིའི་ ་ཆ་གལ་ཆེན་རིག་པའི་ ེས་ ་འདེགས་པ་དང་།  ག་

པར་འཛམ་ ིང་ ེ་ད འི་རིག་ག ང་ནོར་ འི་མཛད་ཆེན་ ི་ ོད།  ཤེས་རབ་ཟབ་མོའི་འོད་ ོང་ མ་པར་

འ ོ་བའི་ཞང་བོད་ཤེས་རིག་གི་ནོར་ ་ ིང་བ་འདི་ཉིད་ལ་གཅེས་ ས་དང་ ང་ ོབ་ ེད་པའི་ལོ་ ས་ ི་འོས་ 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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འགན་གཙང་མ་ ག་ ་ ངས་ཏེ།  ག ང་ ང་བོན་ ི་མདོ་ གས་ག ང་བ འི་ཉིང་བ ད༼གངས་ཏི་སེ་

བོན་ག ང་རིག་མཛད༽ཆེན་མོ་དཔེ་དེབ་ཉེར་ འི་བདག་ཉིད་ཅན་དེ་ཉིད་ ིམས་མ ན་ཚད་ ན་ ི་པར་

་བ ན་ཏེ་ད་ ་ ོག་མཁན་ ི་ ོང་མང་པོའི་ ན་ ར་བ ར་ བ་ ང་བ་ནི་བསོད་ནམས་དང་ ེན་འ ེལ་ 

ན་ བ་མངོན་ གས་ ་ཤར་བར་སེམས་སོ།  ། 

དེ་ཡང་རང་རིགས་ལ་ ག་བསམ་དཀར་བའི་རིགས་མ ན་ ི་ ེ ་ག ང་ ང་ཞིག་དང་།  ད ང་

འ ག་པོའི་མེས་པའོི་རིག་གནས་ ི་ བ་ ོངས་ལ་ ང་བདེན་ ི་གནས་ གས་བ ོད་པའི་ཨ་མའི་ ་ ོད་ཅིག    

མི་རགིས་ ི་ བོ་གསའོི་ལས་དོན་ལ་ལ་ འི་ ་ ར་བཅིང་བའི་ ངི་ ོབས་ ི་ མ་ཤསེ་གསོན་པོ་ཞིག་གི་མཚན་ 

ེད་ །  ཁོ་བོ་ཅག་གི་རང་ ས་ ལ་ ར་བ ེ་བའི་དཔེ་ཚགས་འདི་ལ་ནང་དོན་བདམས་གསེས་དང་ ིག་

ངས་ཉམས་ ངོ་གི་ཐད་ལ་བཀདོ་པ་འསོ་འཚམས་ ང་མདེ་ས་དང་།  ག ང་ ་ ིའི་གོ་རིམ་འཛལ་བ།  དཔེ་ 

ིག་གི་གོ་རིམ་མི་འདང་བ།  དག་བཅོས་ཐད་ག ང་གི་དགོངས་དོན་མ་ ོགས་པ་དང་ལོག་པར་ ོག་པ།  

ཡིག་ ོན་དང་ཆད་ ག་སོགས་ ོན་དང་བཅོས་ཉེས་ཅི་རིགས་ཡོད་ངེས་པས།  ནོངས་པ་གང་མཆིས་ བས་

གནས་ ལ་མཆོག་གནས་བཞིའི་ ན་ ར་ ིང་ནས་བཤགས་ཤིང་།  ཤེས་རབ་ ི་མ ེན་ ་ཡངས་པའི་ ོག་

པ་པོ་ མས་ལ་ ོ་ག མ་ ས་པས་བཟོད་པར་གསོལ་ལ།ོ  །དགེ་བས་མདོ་ གས་བཤད་ བ་ ི་བ ན་པ་རནི་

པོ་ཆེ་འ ོ་ ག་བདེ་ ིད་ ི་དཔལ་ ་ཇི་ ིད་བ ལ་བའི་མཐར་ཡང་དར་ཞིང་ ས་ལ།  གངས་ ོངས་རིག་

གནས་ ན་འཛན་དང་དར་ ེལ་ ར་ བོ་ ི་ཆ་ཐམས་ཅད་ཡར་ངའོི་ ་ ར་ ས་པའི་ ་ ་ ར་ཅིག་  །   

 

ཞེས་པ་འད་ིཡང་རབ་ ང་བ ་བ ན་པའི་ས་ ང་ ་ིལོ༢༠༠༩ལོའི་བདོ་ ༨ཚས༡༥བཟང་པོར་འཛམ་ ངི་

གནས་ ི་ ལ་པོ་གངས་ར་ིམཚ་ག མ་ ི་གཡས་ཞོལ།   ཞང་ ང་ ང་ ང་ད ལ་མཁར་ ལ་བ་མཉེས་པའི་དགའ་ཚལ་ ་

ེ་ཞགི་ཚང་༧ཤསེ་རབ་བ ན་པའ་ི ་བར་འབདོ་པས་ ར་བ་ཛ་ཡན་ །   

 
 
 
 
 



 
 

ོན་ ་འ ོ་བའི་གཏམ།   
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དག་ གི་གསལ་བཤད། 
 

དེ་ཡང་༼གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད༽ཅསེ་པའི་དཔེ་དེབ་ཉེར་ འི་བདག་ཉིད་ཅན་འདི་ན།ི  

བདག་ཅག་གི་ ོན་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ ི་ གས་གསང་དཔལ་བེ ་ 

ནས་འ ངས་ཤིང་།  ང་གི་ཚམས་བར་ནས་བཏོན་པས་བཀའ་ ་ཆེ་ཞིང་ ང་ ངས་ ིས་མི་ཟིན་པ་མང་

ཡང་།  དེ་དག་ལས་ག ལ་ འི་ ོ་དང་འཚམས་པའི་དབང་གིས་མདོ་འ མ་ ད་མཛད་ ་ི ེགས་བམ་ ་མ་

ལས་མཁོ་གལ་ ་ ངས་ཤིང་།  འ ེལ་མཛད་འཛམ་ ིང་མཁས་པ་ ན་ ག་དང་།  ་ ར་མཁས་པ་མི་བཞི།  

རིག་འཛན་ལོ་པཎ་གཤེན་བ ད།  བོན་ཆེན་མཁས་པ་ཉི་ །  ོལ་འཛན་ ་ ་ ་ ེ །  གཡས་ འི་ ོན་པ་

བཅོ་བ ད།  ལ་བ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་མཁན་ ོབ་མཁས་ བ་ཉིས་ ན་ ི་ ེས་ཆེན་ཇི་ ེད་ ི་

མ ེན་དགངོས་ཡ་ེཤེས་ ི་ ལ་ལས་བཏོན་པའི་བཀའ་བ ེན་ ་མ་ ོགས་ ་བ ས་ཏེ་དཔེ་ ིག་ ས་པ་ཡིན། 

ས་རབས་ ི་འཕོ་འ ར་དང་ ི་ནང་ ་ ེན་ ་མའི་དབང་གིས་བོན་ ི་ག ང་རབ་ཐ་དག་ཉམས་

དམས་ ་སོང་བ་ཤིན་ ་ཚབས་ཆེན་ ་འ ག་པས།  ང་ཚས་དག་ ིག་གི་ཐད་ནས་འོལ་ཚད་དང་རང་བཟོས་

མ་ ད་པར།  ན་ ིས་གཙགས་ཆེ་བའི་དཔེ་ ན་ མས་དང་གོ་བ ར་ཡང་ཡང་བ ིས་པ་ཡིན་ལ།  དཔརེ་

ན་དེབ་དང་པོའི་མདོ་འ ས་པ་རིན་པོ་ཆེ་ནི།  བོད་ ོངས་བོད་ཡིག་དཔེ་ ིང་དཔེ་ ན་ཁང་ནས་བ ན་པའི་ 

བཀའ་འ ར་མ་ ི་གཞི་བ ང་ ས་ཐོག   དོལ་པོ་ མ་ ལ་དགོན་པའི་ག ང་རབ་ཉམས་གསོ་ཁང་གི་དཔེ་

ིང་དང་ཞིབ་བ ར་ ས།  ེང་གཞི་བ ན་པའི་འ ང་ ངས་ནི།  བོན་ ི་བཀའ་བ ེན་ཆེན་མོ་ལས་ཞལ་

ེས་ཤིང་།  བ ་ཤིས་ ན་རིའི་དཔ་ེམཛད་ཁང་གི་དཔེ་ ིང་ ིས་མ་དང་དོལ་པོ་དགོན་པའི་དཔེ་ ན་བཅས་ 

ལ་བ ར།  དར་ ས་གསལ་ ོན་ནི་ ང་གོ་བོད་རིག་པའི་དཔེ་ ན་ཁང་གི་པར་ ་གཞིར་ ིག་ ས་ཤིང་།  

ང་ཞིག་ ་འོབས་ ་ ང་གི་དཔེ་ཆ་དང་།  ཀ་ ལ་བསོད་རིན་ཚང་གི་དཔེ་ ིས་ ིང་བ།  དོལ་པོ་དགོན་

པའི་དཔེ་ ན་བཅས་ལ་བ ར་བ་འདིས་མཚན་དཔེ་ཚགས་མ་ ི་ག མ་བཞི་ཙམ་ལ་ནན་ཏན་ ིས་དཔེ་བ ར་ 

ས་ཏེ།  ཆད་པ་གསབ་ཅིང་ ག་མ་དོར་ ལ་ ས་པ་ལས་གཞན།  བ ོལ་དཀའ་བའི་ཚག་ ོར་དང་ཞང་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ད་བ ་ ིང་གི་ ོར་ མས་མ་བཅསོ་རང་སོར་བཞག་པ་ཡིན། 

དཔེ་ཚགས་དག་ ིག་གི་ ག་ ོལ་གཞིར་བ ང་ ེ།  མིང་ཚག་ནོར་བའམ་དོགས་གཞི་ཅན་ ་ མ་

པའི་ཡི་གེ་ མས་དག་བཅོས་ ས་ཏེ་ གས[  ]འདིའི་ནང་ ་བ ད་པ་དང་།   ོམ་པ་པོའི་མཆན་ མས་

གས(  )འདིའི་ནང་བཞག་ ེ་ཡི་གེ་ ང་ཟད་ ང་བར་བཟོས་ཡོད་ལ།  དམིགས་བསལ་དཔེ་ ིག་ཚ་ ང་

གིས་ ར་མཆན་བཏབ་པ་ལ་ ིག་པ་པོའི་མཆན་ཞེས་གསལ་བཤད་ ས་ཡོད།  གོང་གསལ་ ི་ཡི་གེ་འ ་

མ ངས་ཅན་ལ་ གས༴འདི་དང་།  མ་ ི་མི་གསལ་བ་དང་ཚག་མཚམས་ཆད་ངེས་པ་དག་ལ་ གས□□□□འདིས་ 

མཚན་ཙམ་ ས་ཡོད་པ་མ་ཟད།  ིར་མཚན་དོན་ ི་ བས་ ་ཡང་།  གཤེན་རབ་ ོན་པའི་མཚན་ ར་རབ་

ལ་ས་མཐའ་དོར་བ་ ་བཤད་ ་ཡོད་ ི།  ེས་འ ག་གཤེན་རབས་ག ང་ ང་སེམས་དཔར་ས་མཐའ་འཇོག་

ོལ་དང་།  ིད་པའི་མཛད་ གས་ལ་ས་མཐའ་ཡོད་མེད་ཅི་རིགས་ ་ ིས་པ།  བཀའ་ ད་དང་ ན་ ད་

སོགས་ལ་མཁས་པ་ ་ ིའི་བས་འ ལ་འཇོག་མནི་ ད་ཆེ་བས།   མ་ ིའི་བཀོད་པ་ཇི་ ར་ ང་བ་དེ་བཞིན་

བཅསོ་ ད་མ་ གས་པར་སརོ་བཞག་ ས་ཡོད།   

བ ་ ་ག ང་ལས་གསལ་བའི་མིང་ཚག་གི་ བས་ལས།  ཀ་དག་ལ་དཀའ་དག་དང་།  ཁོང་ ོ་ལ་

ཁོང་འ །ོ  འགག་མེད་ལ་འགགས་མེད།  ོ་འདགོས་ལ་ སོ་འདགོས།  ཅིག་ཆར་ལ་ཆགི་ཆར།  དམ་བཏགས་ 

ལ་དམ་བ གས།  ེ་མིག་ལ་ ེ་དམིག  ག ང་འཛན་ལ་བ ང་འཛན།  རགིས་ ག་ལ་རིས་ ག་སོགས་འ ི་

ལ་མི་འ ་བ་ ་མ་ ང་བ་འདི་ཙམ་ ིས་འ ས་པར་བ ན་ཅིང་།  དེབ་ ིག་གི་གོ་རིམ་ནི།  གདན་ འི་

མཁས་པ་ མས་ ིས་གཏན་འཁེལ་ ས་པའི་དཀར་ཆག་ ར་གཞིར་བ ང་ཡང་།  ཐེག་རིམ་དང་ད ་མ་གཉི་ 

ཀ་གཞི་གཅིག་ ་བ ས་པ།  དེབ་ཚད་ ི་ བ་མ ག་དང་བ ན་ནས་བཀོད་པ་ ་ འང་ཡོད།  བཀའ་མ་

དང་ ད་འ ེལ་ ི་དཔེ་མཚམས་ལ་ལར་དགོས་ངེས་ཅན་ ི་གཏེར་ཡིག་དང་ ར་ ང་འགའ་རེ་ ང་ཡང་།  

ོག་ ད་ ི་དབང་གིས་གཏགས་ ིག་ ེད་དཀའ་བས་ཇི་བཞིན་ ོ་མ་ཐོགས་པར་བཏང་ ོམས་ ་བཞག་ཡོད་ 

པས་ ོ་ག ་བོར་གནས་པ་ ན་ སི་ གས་ལ་ངསེ་པར་མཛད་ཅིག་  ། 

 
༼གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རགི་མཛད༽དཔེ་ ིག་ཁང་ ་ 

ལ་ ིམས་བ ན་པ་འ ག་ གས་ སི།  
 


