
























     

 

 

 

 
 

རྩོམ་སྒྲིག་པའི་གཏམ། 
 

   དེ་ཡང་དོན་གྱི་ ན་པ་གླིང་བཞིའི་ཁྱོན་ལས་བ ལ་ཞིང་འཛམ་གླིང་ས་ཡི་ ངི་པོ་གངས་རིའ་ི ེང་བ་བ ར་

བའི་ ོས་དཀར་འཁྲི་ཤིང་གསོས་པའི་ ལ་ ོངས་འདིར།  བ ལ་བཟང་སངས་ ས་ ོང་གི་གཙ་བོ་ མ་མཁྱེན་

ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ཀུན་ལས་ མ་པར་ ལ་བས་སེམས་ཅན་གྱི་ ད་དང་ ོ་ཡི་ ེ་ ག་ཇི་ ་བ་ གས་ཀྱིས་

འ ལ་བར་དགོངས་ཏེ།  ོས་གཞི་བོན་གྱི་ ོ་མོ་བ ད་ཁྲི་བཞི་ ོང་ལས་གང་གའི་ ང་གི་ ལ་གྲངས་དང་མཉམ་

པའི་གླེགས་བམ་གྲངས་ཀྱིས་མི་ལང་བ།  ཉེ་ ས་བ ད་དང་ ད་འཁོར་བ ་ག མ་གྱིས་ལེགས་པར་བ ས་ཤིང་

གཏན་ལ་བབ་པ་དང་།  ག ང་གི་ ོན་པ་ ་ཆོ་ ེམ་ ག་གི་ཞབས་ལ་ག གས་པའི་འཛམ་གླིང་མཁས་པ་ ན་

ག་དང་ལོ་ ཱ་བ་ཆེན་པོ་བཞི་ཡིས་རང་རང་གི་ ད་ ་བ ར་ནས་ཁྱབ་གདལ་ ་བཏང་བ་ལས།  ཞང་བོད་ཀྱི་

ོངས་འདིར་བ ན་པ་ ་ ི་བར་ག མ་ ་དར་ ད་ཅི་རིགས་ ང་བས།  གངས་ ོངས་འདིར་ད་བ གས་ ོན་

པའི་བཀའ་ལ་གླེགས་བམ་བ ་དང་བ ད་ ་ ག་དང་བཀའ་བ ེན་ལ་གླེགས་བམ་ མ་བ ་བ ན་ ་ ག་བ ན་ 
འགྲོའི་དཔལ་ ་བ གས་ཡོད་པ་ཡིན། 

   མཛད་འ ིན་ཀུན་ལས་ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན་ནི།  ག ང་རབ་གཅེས་འཛིན་དང་བ ་གཉེར་

དར་ ེལ་བཅས་ཀྱི་དོན་དེ་ལགས་ ིར།  ང་ཚ་ ེས་འཛིན་ ེང་བ་སེར་པོའི་ ་ ་བ ེག་པ༼ད ོད་ ན་མཆོད་

པའི་མེ་ཏོག༽གི་འབོད་ ་གསར་བའི་ ས་ཀྱི་ ་རེངས་ཐོག་མ་མདོ་ཁམས་ ད་ནས་ཤར་ཏེ།  འཛམ་གླིང་ ་

ཕིབས་སེར་པོའི་རང་མདངས་ ་གཉིས་མེད་གཅིག་འ ེས་སམ་འོད་ལ་འོད་ཐིམ་ ་ ལ་འ ོས་ཏེ་དགོས་ངེས་

ག མ་ ན་གྱི་ཉི་མ་ མ་པོ་དེ་ཡང་ཡན་ལག་བཞི་ ན་མི་ཡི་མགོན་ ་འཆར་བའི་བཀྲ་ཤིས་དགེ་ལེགས་ཀྱི་ ེན་

འ ེལ་བཟང་པོ་ ་འགིྲགས་ཤིང་ ལ་གཤེན་བ ན་པར་ ི་ འི་ཞབས་འདེགས་ཀིྱ་ ་བའི་ས་བོན་ ་ ིན་ བ་

པར་ ང་ན་ མ་པའི་འ ན་པ་མ ངས་ ན་དང་བཅས་ཏེ།     ི་ ལ་ གས་བ ེད་གཙང་མའི་དག་ཞིང་ནས་ ་ 
འ ལ་པིར་ ག་ ོན་པོའི་སོ་ཁ་དང་བ ོངས་ཏེ་ ད་པ་དགེའོ།  ། 

 



     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   དཀར་  ཆག    
           ཞང་བོད་གཏམ་གླེང་།  

བོད་ཆེན་པོའི་མདོ་ཁམས་ ད་ ་བོན་བ ན་དར་བའི་ ལ་མདོ་ཙམ་བཤད་པ། 
བོན་བརྒྱ་དགེ་ལེགས་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚ། (1) 

ཞང་ ང་གི་ཤསེ་རིག་དང་ག ང་ ང་བོན་ ོར་གླངེ་བ། 
འགོ་བ་བསྟན་འཛིན་འབྲུག་གྲགས། (8) 

བཀྲ་ཤསི་པའི་ གས་བ ད་ཇི་ ར་ ང་ ལ་བཤད་པ། 
གཙང་ཚྭ་གཡུང་དྲུང་གཙུག་ཕུད། (13) 

ིད་པའི་བོན་གྱི་ལེ ་ཡིག་ལས་ ང་ ན་ཞེས་པའི་གོ་དོན་དང་ ེད་ལས་རགས་ད དོ། 
སྔོན་འཛིན་ངག་དབང་རྒྱ་མཚ། (16) 

ོན་པ་གཤེན་རབ་ ས་ བས་ཀྱི་ཤསེ་རིག་གི་ བ་ ངོས་བཤད་པ། 
ནོར་བུ་ཚ་རིང་། (20) 

བོད་ཀྱི་ ་རིས་ ་ ལ་གྱི་ རོ་གླེང་བ། 
ཤ་བོ་ཁྱི་ཐར། (31) 

བོད་ཀྱི་ ་ ལ་རམི་ ང་ལ་ཞང་ ད་ཀྱསི་མིང་བཏགས་ཡོད་པའི་ རོ་ལ་ ན་ཙམ་ད ད་པ། 
རྒན་གྱའི་གཡུང་དྲུང་སྐྱབས། (37) 

 

                     བོན་བསྟན་དཔྱོད་གླེང་། 
 ོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཁྲི་མཐའ་སལེ་གྱི་དོན་འགྲལེ།  

དཔོན་སློབ་བསྟན་འཛིན་རྣམ་དག (43) 
ག ང་ ང་བནོ་གྱི་ བ་མཐའི་ མ་བཞག 

ཁྱུང་དཀར་འགྱུར་མེད་ཤེས་རབ། (49) 
སེ་བ འི་བོན་དགོན་དང་འ ེལ་བའི་ཁྲི་ཀའི་གནས་ཀྱི་བཀདོ་པ་ ང་ཙམ་གླེང་བ།  

ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་པ་འབྲུག་གྲགས། (55) 
ཞང་ ང་མསེ་པའོི་ ན་མིན་གྱི་ ག་ཆ་སིལ་ ན་གླངེ་བ། 

ཁྲི་བདེ་མཆོག (58) 
མཁན་ཆེན་ཉི་མ་བ ན་འཛིན་གྱི་རང་ མ་ལས་འ ོས་པའི་ད ད་པ། 

དོན་གྲུབ་ལྷ་རྒྱལ། (60) 
ག ང་ ང་བོན་གྱ་ིརིག་གནས་ཁྲདོ་ཀྱི་འཆམ་མ ན་བསམ་ ོ་དང་དསེ་བོད་ཀྱི་ ་ིཚགས་ 
ལ་ཐེབས་པའི་ ས་པའི་ རོ་རགས་ཙམ་གླེང་བ། 

འབྲུག་མོ་སྐྱིད། (66) 
ག ང་ ང་བནོ་གྱི་བཀའ་བ ེན་འ ར་གྱི་གླེགས་བམ་ཁག་གི་ ང་འཕེལ་ལ་ད ད་ཞིབ་
ས་པའི་ཟིན་ སི། 

ཀུན་དགའ་ཡེ་ཤེས། (73)  
 

 
 

 

འབྱུང་ལྡན༣༠༡ 

འབྱུང་ལོ་༡༨༠༢༧ 

 

སྤྱིའི་དེབ་གྲངས་བདུན་པ། 

 
གཙ་གཉེར་སྡེ་ཁག 

རེབ་གངོ་བོན་བ ་དགོན། 
 

གཙ་སྒྲིག་ཀྲུའུ་རེན། 

བ ན་པ་དར་ ས། 
 

རྩོམ་སྒྲིག་པ། 

བ ན་པའི་ཉི་མ། 
 

ལག་བསྟར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། 

ཁྲི་བསདོ་བ ན། 
 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    གནའ་རཙོམ་འོས་སྦྱོར།

་མ་ལི་ འི་ཞལ་གདམས། 
པཎ་ཆེན་ལི་ཤུ་སྟག་རིང་། (85) 

ོ་གཏད་བ ་ ག་གི་ ། 
སྦ་སར་པཎྚི་ཏ་ཀུན་བཟང་རྒྱལ་མཚན། (88) 

ན་ཚིག་ཁུ་ ག་མགྲིན་ ། 
ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན། (90) 

འབེལ་གཏམ་ཀེ་ཏ་ཀའི་ ེང་མཛས། 
སློབ་དཔོན་བསྐལ་བཟང་དར་རྒྱས། (92) 

 
                  གཙང་གཤེན་བཞད་སྒྲ།

ན་ཚིག་དད་ག མ་གཡོ་བའི་ བས་ ེང་། 
རྩེ་ཞིག་ཚང་ཤེས་རབ་བསྟན་པའི་ཟླ་བ། (93) 

ིང་ཁོང་གི་རེ་བ། 
གདོང་བཙུན་རྒྱ་ཐར། (98) 

ཞང་བོད་ཀྱི་གཟི་དཔལ་ག ་རལ་ངོམས་པའི་གངས་སེང་། 
རེབ་གོང་བ་དོན་གྲུབ་རྒྱལ། (100) 

བོན་ཀླགོ་པ་པོ་ནི་བོད་ཀླགོ་པའང་ཡིན། 
སེང་རྡོར། (102) 

 
                       གསོ་རིག་གླེང་བརྗོད།

འ མ་བཞི་དང་ ད་བཞི་གཉིས་ལས་གཏོ་བཅོས་དང་ ན་བཅསོ་ ང་འ ེལ་ ་བ་དང་
དེའི་ཕན་ ས་གླངེ་བ། 

སྐྱང་སྤྲུལ་དྲི་མེད་འོད་ཟེར། (103) 
གསོ་རགི་ ད་བཞིའི་འ ང་ཁུངས་དངོས་ལ་ད ད་པ།  

ཆབ་འགག་བཀྲ་ཤིས་ཚ་རིང་། (109) 
 

                  ཕྱོགས་ལྷུང་དགག་བཞག

བོན་གྱི་ ་ ོད་ལས་འ སོ་པའི་ ོགས་ ོང་ ོར་ལ་བ ོད་པ། 
དྲང་སྲོང་རྣམ་རྒྱལ། (115) 

བདེན་པར་ ་བའ་ིགཏམ་ག ར་གནས་དགྱསེ་པའི་མཆོད་ ནི། 
མཁར་ནག་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚ། (119) 

གསལ་བཤད་ཚངས་པའི་ཐགི་རསི། 
བྱ་འཕུར་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚ། (125) 

 
 

 
 

 

འབྱུང་ལྡན༣༠༡ 

འབྱུང་ལོ་༡༨༠༢༧ 

 

སྤྱིའི་དེབ་གྲངས་བདུན་པ། 
 

 

རྩོམ་སྒྲིག་ཨུ་ཡོན། 

་ ས་ག ང་ ང་ཉི་མ། 
ེ་ག ང་ག ང་ ང་། 
ཁྲི་ཀ་བ་ ་མ། 

རེབ་གངོ་ནམ་མཁའ། 
ཤར་ ངེ་བསམ་གཏན། 
བོན་བ འི་ནམ་མཁའ། 

ཁྲི་ ོ་ ེ། 
ང་པོ་ ལ་བཟང་ ོ་གྲོས། 

ཁྲི་བ ན་དར། 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

འབྱུང་ལྡན༣༠༡ 

འབྱུང་ལོ་༡༨༠༢༧ 

 

སྤྱིའི་དེབ་གྲངས་བདུན་པ། 

 
རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། 

黄南州民族寄宿制学校

索南扎西 

སྦྲགས་ཨང་། 
811300 

འབྲེལ་གཏུག་ཁ་པར། 
13897033651 

13997433811 

གློག་ཀླད་ཡིག་ཟམ། 
teseganzhu@yahoo.com.cn 

དྲ་གནས། 
www.himalayabon.com 

                        རང་མོས་གླེང་སྟེགས། 
འ ར་ གོ་གི་གནས་ ལ་ལ་གཟེངས་བ ོད། 

དགེ་བཤེས་གཡུང་དྲུང་བསྟན་རྒྱལ། (131) 
ག ང་ ང་བ ན་པའི་གོད་ཆག་ལས་འ སོ་པའི་གསལ་གདབ་རིག་པའི་མེ་ཆར། 

ཁྲི་གཡུང་དྲུང་། (133) 
བལ་ ལ་གློ་བའི་ ལ་ ར་ ངོ་ནས་ཐོན་པའི་གསང་བའི་བནོ་གཏརེ་ རོ། 

ནག་རུ་དགེ་བཤེས་དགེ་ལེགས་སྦྱིན་པ། (135) 
 

                 ཆ་འཕྲིན་བརྒྱུད་བསྒྲགས། 
རེབ་གོང་བོན་བ ་དགོན་ ་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་བཀྲ་ཤིས་ ོ་མང་མཆོད་ ེན་ཆེན་བཞེངས་པ།  

(141) 
༼ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན༽ ་ཚིགས་དངོས་ ་ཤར་གཏོང་ ས་པ།  

 (142) 
་སར་ཞང་བོད་བགོྲ་གེླང་འ ་འཛམས་ ང་བ།  

 (12) 
བས་ ེ་བོན་བ ་མཆོག་གིས་མང་ ོང་ ོང་ ོར་ནས་བཀའ་དབང་གནང་བ།  

(36) 
བོན་པོའི་དཔེ་ ིང་ ་བ ་ ག་གསར་ ེད་ ང་བའི་གནས་ ལ།  

(48) 
ལ་ ིའི་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འ ག་ཚགས་ཐེངས་༡༢ཅ་ན་ཏའི་ཝན་ཁོ་ ར་ནས་འཚགས་པ།  

 (107) 
༼གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད༽མི་རིགས་དཔེ་ ན་ཁང་གིས་པར་ ་བ ན་པ།  

 (118) 
༧ བས་ ེ་ ལ་བ་ ན་རི་བའི་མཁན་དཔོན་ ོབ་ ང་གཤེན་བ ན་དར་ ས་གླིང་ ་ཆིབས་བ ར་བ ངས་པ།  

(མ ན་ཤོག་ནང་མ།) 
བས་ ེ་བོན་བ ་རིན་པོ་ཆེ་འཁོར་དང་བཅས་པ་གོང་མོ་གུར་ཁང་ ་ཕེབས་པ།  

 (མ ན་ཤོག་ནང་མ།) 
བས་ ེ་བོན་བ ་མཆོག་གི་ཞབས་ཀྱི་པ ྨོ་ཁམས་ ོགས་ཤར་ འི་ ལ་ ་ཆིབས་བ ར་གནང་བ།  

(མ ན་ཤོག་ནང་མ།) 
བོན་བ ་ག ང་ ང་ ན་ བ་ཀྱི་ཡང་ ིད་ ན་ བ་དཔལ་ཆེན་ ་མཚ་མཆོག་ཁིྲར་མངའ་གསོལ་མཛད་པ།  

(མ ན་ཤོག་ནང་མ།) 
ང་གོ་བོད་བ ད་མཐོ་རིམ་ནང་བ ན་ ོབ་གིླང་ ་བོན་གིྱ་རབ་འ མས་ ོབ་མ་ཉེར་ ་བ ་ལེན་གནང་བ།  

 (མ ན་ཤོག་ནང་མ།) 
༼ག ང་ ང་བོན་འཛིན་ ོང་མཉམ་འ ེལ་མ ན་ཚགས༽ཀྱི་ཚགས་འ ་ཐེངས་དང་པོ་འཚགས་པ།  

( བ་ཤོག་ཤོག་ནང་མ།) 
ག ང་ ང་བོན་གིྱ་བགོྲ་གེླང་ཐེངས་བ ་གཅིག་པ་༧དཔལ་གཤེན་བ ན་ ན་རིའི་གིླང་ ་འཚགས་པ།  

( བ་ཤོག་ཤོག་ནང་མ།) 
ང་ ལ་ ོན་ ལ་ ་ ང་ནོར་འཁིྱལ་གིླང་ ་ ན་ བ་ཆེན་མོའི་མཛད་ ོ་ ་ཆེན་བ ས་པ།  

( བ་ཤོག་ཤོག་ནང་མ།) 
༼ག ང་ ང་བོན་འཛིན་ ོང་མཉམ་འ ེལ་མ ན་ཚགས༽ཀྱི་ ན་ལས་ཚགས་འ ་འཚགས་པ།  

( བ་ཤོག་ཤོག་ནང་མ།) 
ཐེངས་ག མ་པའི༼ག ང་ ང་བོན་འཛིན་ ོང་ ན་ཚགས༽ཀིྱ་ཚགས་འ ་འཚགས་པ།  

( བ་ཤོག་ཤོག་ནང་མ།) 
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བོན་བརྒྱ་དགེ་ལེགས་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚ། 

 
དང་པོ་མཚ་ ོན་ ོགས་འདརི་ ས་ནམ་ཞིག་ན་བོན་

བ ན་ཇི་ ར་དར་བ་ཡིན་ཞེ་ན།  མཁས་པ་ཆེན་པོ་ ་སར་ ་
མ་ནམ་མཁའ་དབང་ ག་གི་ མ་ཐར་འ ོ་ཅན་ལས།  ན་
པའི་བ གས་པ་གླངི་གྲགས་ནང་ན་ཡང་།  མོ་དང་གེ་སར་
་བའི་ ལ་ཁམས་ན།  །ཁྲི་གཤགོ་ ལ་མོའི་མཚ་མོ་ཡོད་ཅེས་

ག ངས།  །དེ་ རི་ ོགས་འདརི་ཁྲ་ིགཤོག་ ལ་མའོི་མཚ།  ། 
ཡོད་ ིར་ ོགས་འདི་གེ་སར་ མོ་ ལ་ཡིན།  །དངེ་སང་ ས་
ན་ཨ་མདོའི་ ལ་ ་གྲགས།  །ཞེས་དང་།  གེ་སར་ མོ་གྱི་ ལ་
ཁམས་འདི་དག་ཀྱང་།  །མ་དག་མཐའ་འཁོབ་ ལ་ཞིག་མ་
ཡིན་ཏ།ེ ། ོན་ནས་ད་ འི་བར་ ་རིག་འཛནི་དང་། །ལོ་པཎ་
མང་པོ་ ོན་ནས་ཞབས་ཀྱིས་བཅག  །བོན་བ ན་ ན་རིང་
དར་བའི་ཞིང་ཁམས་ཡིན།  །ཞེས་ག ངས་པས།  དང་པོ་
བདག་ཅག་གི་ ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ཀུན་ལས་ མ་པར་
ལ་བ་མཆོག་གི་ ས་ཀྱི་གཙ་བོ་ག ང་སབོ་ ོན་པ་ ་ཆོ་ ེམ་ 
ག་དེ་ཉིད་ག ང་གི་བ ན་པའི་ད ར་ ོན་ནས།  བོན་
འཁོར་བ ོར་བའི་ ས་ ་ཤེས་རབ་ ལ་ ་ ིན་པའི་འཁོར་ 

 

གྲངས་མང་པོ་ ནོ་པའི་ནང་ནས།  ཁྱད་པར་ ་འཕགས་པའི་ 
འཛམ་གླིང་མཁས་པ་ ན་ ག་ ང་བ་ནི།  གས་གཟིགས་ལ་
མཁས་པ་ད ་ཚ་ ་ཧེ་དང་།  གུ་ ་ ་ ར་ཡ་དང་།  ག ང་ 
ང་ ོ་གསལ་ག མ།  ་གར་ལ་མཁས་པ་ ་བདག་ གས་

གྲོལ།  ་ནག་ལ་མཁས་པ་ལེགས་བཏང་ ང་པོ།  ོམ་ལ་
མཁས་པ་གསེར་ཐོག་ ེ་འ མས་ཏེ་ ག་ཡིན།  དེ་དག་ལས་
ོམ་གསེར་ཐོག་ ེ་འ མས་ནི་མཚ་ ོན་ ོགས་འདིར་ ོན་

ནས་བནོ་གྱི་བ ན་པ་ ེལ་བ་ཡིན།  ས་ནི་ལོ་ཚགིས་གསལ་
བོར་མི་ངསེ་ཀྱང་།  ག ང་འཚབ་ཆེན་པོའི་ ོབ་མ་ཡིན་པས་
ག ང་བ ན་གྱི་ད འམ་ ོད།  ོབ་དཔོན་ ན་པས་ ན་
ག་གི་ཞབས་ཀྱིས་ཟིན་པས།  བོད་ ལ་ཏིང་ཁྲི་བཙད་པོ་

དགུང་ལོ་ང་བཞིའི་ བས་ ་ཆེན་ ན་པ་འ ངས་པ་སོགས་
ཀྱིས་ ས་རགས་ཙམ་ཤེས་ བ་ལ།  ོམ་མཁས་པ་ཡང་ ོང་
ང་ ན་པ་ཚ་དབང་གུ་ ་པ ྨ་སོགས་ཀྱི་ ་ཚ་བཞིན་འཆི་

མེད་ག ང་ ང་གི་ ་བ སེ་པ་ནི་ ོས་མ་དགོས་སོ།  ། 
རི་གངས་ཅན་བདོ་ཀྱི་ ལ་ ་ག ང་ ང་བནོ་བ ན་ 

 བོན་བརྒྱ་དགེ་ལེགས་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚ། ལོག་ ་ ན་འ ིན་གནང་བའི་ག ར་གནས་པ།  ད་ ་ ང་བ ད་ ལ་གཤེན་བ ན་པའི་ མ་བཞག་ ས་ ོས་ ེད་ ས་ ་བ གས། 
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ཐོག་མར་དར་བ་ནི།  ོན་པ་གཤེན་རབ་དགུང་ལོ་ཉི་ འི་
ས་ ོང་པོ་བོན་རིར་ ོན་ནས་བོད་ཀྱི་བོན་པོ་ མས་ལ་ ་ 

བོན་གྱི་ ང་གནང་།  མ་འོངས་པ་ན་འ ས་ འི་བོན་དར་
བའི་ གས་ ོན་གནང་།  དེའི་བཀའ་ ིན་གིྱས་ ་བོན་ཤེས་
འི་གནས་བ ་གཉིས་ལ་མཁས་པའི་ཡོན་ཏན་པ་མང་ ་
ང་བ་ནི་གཉའ་ཁྲའིི་ ོན་ཡིན་ལ།  འ ས་ འི་བོན་ནི་གཉའ་ 

ཁྲིའི་ད ་ ར་གཤེན་ནམ་མཁའ་ ང་བ་མདོག་ཅན་ ོན་ནས་ 
གསང་ གས་ཀྱ་ིབ ན་པ་ ལེ་བའ།ོ  །དརེ་མ་ཟད་མད་ོའ ལ་ 
བའི་བ ན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་ བས་དེ་ཙམ་ན་མདོ་ ད་མཚ་
ོན་ གོས་འདིར་དར་བ་ཡིན་ཏ།ེ  བོད་ ལ་ག མ་པ་ཏིང་

ཁྲི་བཙད་པོ་དགུང་ལོ་ང་བ ན་བཞེས་ བས།  བོད་ཀྱི་མཁན་
པོ་ ་ཟི་གསལ་བཟང་ཁངོ་ཉདི་འ ལ་བའི་བ ན་པ་ལ་གནདོ་ 
འཚ་འ ང་བར་དགོངས་ནས།  མ་འོངས་པར་འ ལ་བ ན་
གསོ་བའི་ཆེད་ ་མཚ་ ོན་ཁྲི་ཀའི་ ལ་ ་ ་རི་དེ ་ག མ་
གྱི་ ག་ ག་ ་འགོག་པར་བ གས་པ་ནི།  མཁས་པ་ ་མ་
མས་ཀྱི་ག ངས་ ར་མཁན་ཆེན་ཉི་མ་སོགས་ཀྱིས་བ ན་

འ ང་དང་བ ན་ ིས་ ་བཀོད་པ་ ར་རོ།  །དེའི་ ོན་ ་
བོན་གྱི་མཁན་རབས་བཞིའམ་ ་ཙམ་སོང་བས་ན།  བོད་ཀྱི་
མཁན་རབས་དང་པོ་ནི་མདོ་ཁམས་ད ར་མོ་ཐང་ ་ ་
འ ངས་པའི་ཀ་ འི་ག ག་ ད་ ལ་བ་ཡིན་ལ།  དེ་དང་
གཉའ་ཁྲི་བཙད་པོ་གཉསི་གང་ ་མི་ཤེས་པ་ ར་འ ག་ཀྱང་།  
མཁན་ཆེན་ ་ཟིའི་ ོན་གྱི་བོད་ཀྱི་ཐོག་མའི་མཁན་རབས་དེ་
དག་བོད་ ལ་དང་པོ་དང་གཉིས་ཀའི་ བས་ཡིན་པ་གསལ་
བོར་ཤེས་ བ་ལ།  ཀ་ འི་མཁན་པོའི་བ གས་གནས་ཀྱང་
འ ལ་བ་བ ད་པའི་ ་ མ་ལས།  ག་དཀར་ ེ་མཐོར་ མོ་
ལ་གནས།  །ཞེས་ག ངས་པ་དེ།  ཁ་ཅིག་མཚ་ ོན་གྱི་ ག་
དཀར་ ེལ་ ོང་ཡིན་ཟེར་བ་དང་།  ཁ་ཅིག་ ་ཟི་འགོག་པར་
བ གས་གནས་ཀྱ་ི ག་དཀར་ ེ་འ ས་ཡིན་ཟེར།  ཁ་ཅིག་ ་
ས་ ོགས་ཀྱི་པཎ་ཆེན་ལི་ འི་ བ་གནས་ ག་དཀར་ ེ་ ོང་
ཡིན་ཟེར་བ་སགོས་ཡི་གེ་ལས་མ་མཐངོ་ཀྱང་མཁས་པའ་ིག ང་ 
ན་མང་པོ་ཞིག་ཐོས་ ོང་།  གང་ ར་ཡང་འ ངས་ ལ་

གསལ་བས་ ོགས་འདིར་བ ན་པ་ ེལ་ཞིང་ད ས་གཙང་
ོགས་ ་ ོན་ནས་གནས་ ེ་ཆེན་པོ་བ ད་བ གས།  མཁན་

བ ད་ཀྱང་མང་ ་ ོན་པ་འ ལ་བའི་ བས་ ་བཤད་པ་ ར་ 
རོ།  །དསེ་ན་གནམ་གྱི་ཁྲི་བ ན་ བས།  ོམ་གསེར་ཐོག་ ེ་
འ མས་དང་།  ཀ་ འི་ག ག་ ད་ ལ་བ་དང་།  མཁན་
ཆེན་ ་ཟི་གསལ་བཟང་སོགས་ཀྱིས་མཚ་ ོན་ ོགས་འདིར་
བ ན་པ་ ལེ་བ་ནི་གསལ་བོར་ཤེས་ བ་བ།ོ  ། 

ཡང་ལོ་པཎ་གཤནེ་བ ད་ནང་གི་ ོམ་གཤནེ་ མ་པ་
ེ་རིང་ ོགས་འདིར་ ོན་ནས་བོན་བ ན་ ེལ་བ་ཡིན་ཏེ།  
་སར་ནམ་མཁའ་དབང་ ག་གི་ག ང་ལས།  རིག་འཛིན་ལོ་

པཎ་བ ད་ཀྱི་ཡ་གྱལ་མཆོག  ། ོམ་གཤེན་ མ་པ་ ེ་རིང་
ཞེས་གྲགས་པ།  །གེ་སར་ ོམ་གྱི་ ལ་ཁམས་འདིར་འ ངས་
ནས།  ། ོགས་བ ་ཀུན་ ་ ་ ད་ལོ་ ཱ་བ ར།  །ག ང་ ང་
བོན་གྱི་བ ན་པ་ ས་པར་ ས།  །ཞེས་ག ངས་པ་དང་།  དེ་
ནས་ག ང་གི་བ ན་པའི་དཀིྱལ་ ད་ །  །གཤེན་རབ་ ོན་
པ་དངསོ་ ་ཞལ་བ གས་ ས།  །གཏད་གཉེར་བཀའ་ཡི་ ོབ་
མ་བ ་ག མ་གྱ།ི  །ནང་ཚན་གཤེན་ཆེན་ཁ་ ེ་ ་ཡ་ཡང་།  ། 
ོམ་ ལ་གེ་སར་ ལ་པོའི་ ལ་སར་འ ངས།  །གླིང་ ེ་གེ་

ཁོད་འ མ་ཞེས་མཚན་ ་གསོལ།  །བ ད་ ེ་འགྲན་དེ་ཡ་
བོའི་ ས་བ ེད་པའི།  ། ེགས་པའི་ད ་ ོང་བཅོ་བ ད་
ཐབས་ཀྱིས་བཤིགས།  ། ་ག ང་མཆོད་ ེན་བ ན་པ་ ེལ་
ཞེས་གྲགས།  ། ོད་ ད་ཀུན་ན་ས་ཡི་མིག་ནོན་པའི།  །རང་
ང་མཆདོ་ ེན་ཕལ་ཆརེ་འདི་ ས་དར།  །ཞསེ་ག ངས་པར་

བ གས་ན།  གེ་སར་ ལ་པོ་ཡང་ ས་ ་མོ་བ ན་པ་ ་དར་
གྱི་རིང་ ོན་པ་ཡིན་ནམ་ མ་ ེ།  རབ་ ང་དང་པོ་ གས་
བས་དགུང་ལོ་ཉེར་བ ན་ཡིན་ཟེར་བའི་གིླང་གེ་སར་དང་

འདི་གཉསི་གཅགི་གམ་ད ད་པར་ འོ།  །ཆེས་ ་མརོ་བ ན་
པ་དར་བའི་ གས་མཚན་གསལ་བོ་ ེད་དམ་ཞེ་ན།  ཨ་མདོའ་ི 
མས་པ་འ མ་གླིང་(ཀོང་ཙ་འ ལ་ ལ་གྱིས་བཞེངས་པའི་བོན་

གིྱ་ ་ ་ཆེན་པོ་དེ།  ིས་ ་རབ་ ང་བ ན་པའི་ནང་ ་མ་ཀུན་དགའ་ 

་བས་བན་དེའི་ མས་ ་ ་བ ར་ཨེ་ བ་བ ས་པ་ཡིན)དང་།  ཡ་
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ཟིའི་མཆོད་ ེན་དཀར་པོ་དང་།  ཁྲི་ཀའི་ ་དཀར་པོ་དང་།  
རེབ་གོང་ ་ ན་པའི་ བ་གནས་སོགས་བ གས་པས་ཤེས་
སོ།  །ཡང་ ོམ་གཤེན་ མ་པའི་དངོས་ ོབ་ ོམ་ཀ ་ ་ ོ་
དང་།  མེ་ཉག་ནམ་ར་ ེ་དགུ་སོགས་ཀྱང་ གོས་འདིར་ ནོ་
པ་དང་།  མ་པའི་མཁས་པ་ ་ ་ ་ ར་ཡའི་ བོ་མ་ མ་
པ་ ་ ངས་གསལ་ཏིང་དང་།  མ་པ་ལི་ ོ་ཧ་ར།  མེ་ཉག་
ེ་ཚ་མཁར་ ་ མས་ཀྱང་མཚ་ ནོ་ ོགས་ ་ ནོ་པ་ནི།  ན་ 

པའི་བ གས་ ང་ལས།  མ་པ་ལི་ ོ་ཧ་ར་དང་།  ཞང་ ང་
ེལ་ཆེན་ ་ ར་དང་།  སེ་བོན་ཀ ་ ་ ོ་ མས།  ཧོར་གྱི་
ལ་ ་འགྲོ་ བས།  པོམ་རའི་གངས་ཀྱི་གཡས་ ོགས་ ་བོན་

གཏེར་ ས་ ལ་བཤད་པ་དེ་གྲ་ིགུམ་གྱིས་བ ན་པ་ལ་འཚ་བའ་ི 
བས་ཡིན་ཏེ།  ད ས་ན་ བ་ཀྱང་མཐའ་ནས་དར།  །ཞེས་

པའི་དགསོ་པ་ལ་དགོངས་ནས།  པཎ་ བ་དེ་ མས་ཀྱིས་མཚ་
ོན་ ོགས་ ་བ ན་པ་ ེལ་བ་ཡིན་ནོ།  །ཡང་མ་ ད་ལས་

བཤད་པའི་ བ་ཆེན་བ ་ འི་ནང་གི་ བ་ཆེན་ཉི་མ་འོད་
གསལ་ནི་ ་ ལ་ ་གླིང་ ་བ གས་ཞེས་པའང་།  ་ཆེན་
པོམ་རའི་ ོགས་གཉིས་ ་ ་ ང་གཉིས་འབབ་པའི་ཉེ་འགྲམ་ 
གངས་འདབས་ཀིྱ་གནས་ཆེན་ མས་ ་བ གས་པ་ཡིན།  
བ་ཆེན་འདི་དང་མ་ ད་ཀིྱ་ ལ་འ ོར་བ་ཆེན་པོ་དག་
ག་དཀར་ ལེ་ ོང་ ་བ གས་ནས།  མ་ ད་གསང་མཆགོ་

གི་ ོ་ནས་ ོགས་རིམ་ ལ་ ་བཏོན་ཏེ་ ོམ་པས་ བ་པ་ཐབོ།  
དེ་ ིར་ ེལ་ ོང་མ་ ད་ཀྱི་ བ་གནས་ཡིན་པས།  གཡོན་
བ ོར་ ་འགྲོ་དགོས་ཏེ་ངན་འགྲོ་ནས་བདེ་འགྲོར་བགྲོད་པའི་ 
ེན་འ ལེ་འགྲགིས་པ་སགོས་མཐོང་ཆོས་ ་ ར་བའ།ོ  ། 

ཡང་ ན་ ག་གི་ཞབས་ཀྱིས་ཟིན་པའི་ ་ཆེན་ ན་པ་
ནམ་མཁའ་ནི་མདོ་ ད་རེབ་གོང་ ་ ོན་ནས་གོང་མོ་གུར་
ཁང་ ་བ གས།  དེ་དང་ཉེ་བའི་ཨ་བ་ངོས་བཟང་ཞེས་པར་
དགོན་ ེ་བཏབས(ད་ ་དགོན་ ལ་གྱི་དངོས་པོ་མཐོང་ ་ཡོད)།  
མ ན་གྱི་ཐང་ལ་སེ་བ ་བོན་ཐང་ཞེས་ ་བཏགས།  ེས་ ་
སེ་བ ་ཟརེ་བའི་ ེ་ཆགས།  ོབ་ ད་ ོགས་ ་མཆེད་དེ་ ་
རི་དཀར་པོའི་ ་བའི་གཡོན་ ར་ ་དབལ་མོ་གནས་ཞེས་

པའི་དགནོ་ ེ་ཆགས།  སི་ ་ ད་ ར་ཆགས་ནས་བ་མོའི་
གནས་ཞསེ་ ་འབདོ།  ད་ འང་དགོན་ ལ་གྱི་ས་འགོ་ནས་
ོ་ཆས་དང་ ་མ།  ཟངས་ གས་ར་གན་སོགས་ལས་ བ་

པའི་ ་བ ན་ཆག་རོ་ མ་ ་སོགས་མང་ ་ ེད་ ོང་།  མེ་
འཇིག་ ང་བར་མངོན་ཏེ་ཤིང་ ངོ་སོལ་བ་མང་པོ་ཡོད།  དེ་
ར་ ང་ ོགས་ ང་བོ་ལ་ཁ་ན་བོན་གྱི་དར་ ིང་[ ིང་]དགོན་ 

པ་དང་ཧོར་ནག་ན་གནམ་ ེང་དགོན་པ(དེ་གཉིས་ཀིྱ་དགོན་

ལ་ད་ ་གསལ་བར་འ ག)།  ཤར་ ོགས་ཀྱི་ ི་ཚང་མཁར་
ཞོལ་ན་ ི་དགོན(ད་ ་དགོན་ ལ་ལ་ ར་ཆགས་ཟེར)།  དེའི་ ོ་
ོགས་ན་དཀོན་མོ་ཉིན་དགོན།  རི་བོ་ ་ ང་གི་མ ན་ན་

དགོན་ཁུལ།  བ་ཀིྱ་མཐའ་ ག་ན་ གས་འཆང་ག ་ ོག་
གི་ བ་གནས་སོགས་མང་ ་ཡོད།  དེ་ མས་བ ན་པ་ ་
དར་གྱི་རིང་ཡིན་ལ་དགོན་ ལ་མི་ཤེས་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད།  
དེ་ལས་ཀྱང་གནམ་ ེང་དགོན་པ་ནི།  རབ་ ང་བ ་ག མ་
པའི་ནང་དགེ་ གས་པའི་དགནོ་ ེ་ཧརོ་ནག་བཀྲ་ཤསི་འཁྱལི་ 
དང་ ོགས་གཅིག་ ་བ ས་ནས་འཇིག་པ་ཡིན།  ་ག ང་
གས་ ེན་ མས་རབ་ ང་བ ་ ག་པའི་ས་ཁྱི་ལོའི་བར་

བོན་པོ་ མས་མཇལ་ཆོག་པར་ཡོད།  གཞན་དག་ནི་ཆགས་
་བར་མ་ཟད་འཇིག་ཀྱང་ཆེས་ འོ།  །དེས་ན་ ོགས་འདིའི་
་པོམ་རའི་གངས་ཀྱི་རི་ ད་དང་།  ངས་མཚ་ ོན་མོ་

དང་།  ་མཚ་དཀར་མོའི་གཡས་གཡོན་མ ན་ བ།  ་ ་
འབབ་པའི་ཤར་ ་ོ བ་ ང་ཀུན་ ་ག ང་ ང་བོན་གྱ་ིབ ན་ 
པ་དར་བ་ཡིན་ནོ།  ། ལ་པོ་ཁྲི་ ེ་བཙན་གྱི་བ ང་གཞིའི་
དོན་ ་ ོང་ ང་མ ་ཆེན་གྱསི་བ ན་བསང་ཆེན་མོ་ག ངས་ 
པའི་ནང་ ་མདོ་ ད་ཀྱི་ ལ་ས་ མས་ཀྱི་མིང་ ོས་པ་ལ།  
ེ་འ ས་རི་སགོས་ ེ་འབལ་མང་ག མ།  ནི་པོ་ར་ིསོགས་

ཁྲི་ཀ་གཡང་ ང་ར་ག མ།  ་ མོ་ར་ག མ་ཞེས་པ་ ་ཆེན་
པོམ་ར་དང་།  གེ་སར་ ོམ་དང་ར་ ་ ང་དགོན་སོགས་
དང་།  གཉན་ཕོ་བ་སོགས་ཀ་ ་ཉིན་ ིབ།  སེ་ཀུ་ ་ ང་
སོགས་དགུ་ཉིན་ ིབ་ཅསེ་བཤད་པ་དེ་དག་གི་ས་གནས་ཀུན་
་དགོན་ ེ་དང་ བ་ ེ་མང་ ་ཡོད་པའི་ ེན་གིྱས།  ད་ ་



                                    ཞང་བོད་གཏམ་གླེང་། 
 

 

4 

ར་ ་དང་ཉེ་བའི་ ་ འི་ ད་ ོད་ ད་ ་རི་ ག་མཐོན་པོ་
ེ་ནས་ཐག་པ་ད ང་ནས་ ག་ ག་ ་འགྲོ་བ་མ་གཏོགས་

བགྲོད་དཀའ་བའ་ིནང་ །  ནོ་པ་གཤེན་རབ་ཀྱསི་ག ངས་
པའི་བཀའ་ཁམས་ཆེན་པོ་བ ད་སོགས་ མ་ཤེར་ ིན་གྱི་
གླེགས་བམ་གསེར་ ིས་དང་ད ལ་ ིས་ ་ཁལ་མང་པོ་
ལོངས་པ་མངོན་ མ་ ་མཐངོ་ཞངི་ལག་ ་སནོ་པའང་ ང་ 
ཙམ་རེ་ཡོད་ལ།  ཆེན་པོ་ཞིག་ལེན་མི་ ས་པ་ནི་མར་འཕང་
ན་ ་ འི་ནང་ཡིན་པ་དང་།  ཡར་ ངས་ན་མི་ ིང་ ོབས་
ཆེ་ཞིང་ ས་ ལ་ཅན་ཐག་པར་འཁྲིལ་ནས་འོང་དགོས་པས་
ཤིན་ ་དཀའ་ །ེ  དེས་ན་དེ་འ ་མང་པོ་ཞིག་དང་པརོ་ ག་
ག་དེ་ལ་འཇོག་མཁན་ ་ཡིན་ཞེ་ན་ད ད་པར་ ་བའི་

གནས་སོ།  །གཞན་དངོས་ ས་གསེར་ མ་མཆདོ་ཆ་སགོས་མི་
འགའ་རེའི་ལག་ ་ཐོན་པ་ད་ ་གནའ་ ས་རིན་གོང་ཆེ་བས་ 
དཔལ་འ རོ་དོན་ ་གཉེར་ནས་ཉོ་ཚང་ ེད་པ་དང་།  ལ་ལ་
རིག་གནས་ལོ་ ས་དོན་ ་གཉེར་ནས་ཞིབ་འ ག་ ེད་ ལ་
་ ར་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་མི་ལོ་ ོང་ ག་འགའ་རེའི་ ནོ་ 

ཡིན་པས་བ ན་པ་ ་དར་གྱི་རིང་ཡིན་པ་ སོ་མ་དགསོ་ས།ོ ། 
ོབ་དཔོན་རིན་པ་ོཆ་ེཔཎ་ཆེན་ལི་ ས་འ ང་འ ར་

གྱི་ ང་བ ན་གནང་བ་ལས་ཀྱང་།  བོད་ ལ་ ོ་ གོས་ནགས་ 
ཚལ་ནས།  ། ང་གི་ ་མཚ་ ན་ཆད་ལ།  ། ལ་ ་ཆེན་པོ་
ཉེར་གཅགི་དང་།  ། ་འ ལ་ ོན་པ་བ ་ ག་དང་།  །འགྲོ་
དོན་མཛད་པ་ ངོ་ ག་དང་།  །ཉམས་ལེན་ ས་པ་ཁྲི་འ མ་
འ ང་།  །ཞེས་དང་།  མཁའ་འགྲོ་ཅོ་ཟ་ཁྱོད་ཉིད་ཀྱ།ི  ། ་ ལ་
མཁའ་འགྲོ་བཅོ་བ ད་དང་།  །ག ང་ ལ་མཁའ་འགྲོ་བ ་
ག མ་དང་།  ། གས་ ལ་མདོ་ཁམས་ཞིག་མོ་སོགས།  །མཁའ་ 
འགྲོ་བ ན་བཅས་འ ང་ངསེ་ཡིན།  །ཞེས་ག ངས་པས།  ོགས་ 
འདིར་བ ན་པ་འཛིན་པའི་ ེས་ཆེན་མང་ ་ ོན་པ་ནི་དངོས་ 
གས་གང་ ང་ལས་ ོགས་ བ་བོ།  །ཁྱད་པར་ ས་ ་མོ་

བ ན་པ་ ་དར་གྱི་རིང་ལ་ ལ་མདོ་ ད་ ་གསང་བ་ གས་
ཀྱི་བ ན་པ་དབལ་རམ་འ མ་ག མ་དར་བ་ནི་ ང་ ར་
གྲགས་ལ།  དེ་ཡང་བ ན་པ་འཛིན་པའི་ ེས་མཆོག་གང་

དང་གང་ ས་ནམ་གྱི་ཚ་ ོན་ཞེ་ན།  འ མ་རམ་རོལ་བའི་
བ ད་ཁུངས་ཀྱི་ ོན་པ་ ལ་ ་ཤསེ་རབ་ ་འ མ་ལས།  མ་
སངས་ བ་པ་ ན་བ ན་ལ་བ ད་ནས་གཤེན་ཆེན་དེ་དག་
གིས་ཉམས་ ་ ངས་ནས་ཚའི་རིག་འཛིན་བ ེས།  བ ན་
འགྲོར་འཚ་བའི་ག ལ་ ་མ་ ངས་པ་ མས་ བ་པའི་ ལ་
གྱིས་བ ལ།  ཡི་དམ་ ་དང་ད ེར་མེད་པར་ ར།  དེ་ལ་
དབལ་བོན་ ག་ ་མེ་འབར་གྱིས་ ས།  དེ་ནས་གཤེན་ཆེན་
བ་པ་དགུ་བ ད་ལ་གནང་ཞེས་པས།  འ མ་རམ་རོལ་བའི་

མངའ་བདག་མཚ་བཙ་ ོག་ག མ་ནི།  མཚ་མི་ བ་པ་ད ་
ལ་མཚ་བོན་ད ་དཀར་དང་།  བཙ་བོན་གྱེར་ཆེན་ ག་

དཀར་དང་།  ོག་གཙ་ གས་མཁན་གྲགས་པ་སགོས་ ོན་པ་
འ མ་རམ་ ་བ ད་ལས་གསལ་ཏེ།  ་ འི་བདག་ཉིད་མཚ་
བོན་ད ་དཀར་དང་།  །རམ་ཆེན་ཐོག་འབེབས་གཙ་བོན་
ག་དཀར་དང་།  །དབལ་ཚགས་མངགས་བ ད་ ོག་བོན་

མ ་ཆེན་ལ།  །ཞསེ་ག ངས་པ་དེ་ཡིན་ནོ།  །དེ་དག་གི་བ ད་
འཛིན་རམི་པར་ ནོ་པ་ན།ི  ་སར་རིན་པོ་ཆསེ།  གཞན་ཡང་
དབལ་རམ་བ ད་པ་འཛིན་པའི་གཤེན།  ། ་བོ་རེ་ ན་ ས་
ཐང་ ར་མིག་དང་།  ། ས་པའི་གཤེན་བོན་དགུ་བ ད་ལ་
སོགས་པས།  ། གོས་འདརི་ ནི་ བས་ཆར་གྱསི་རབ་བ ན་
ཞིང་།  །མ ་ ལ་ བ་པའི་ གས་ཀྱིས་བཀངས་པར་ ས།  ། 
ཞེས་ག ངས་པ་ ར།  བ་ཆེན་ ་བོ་རེ་ ན་ཞེས་པ་དེ་ཉིད་
ཁྲི་ཀ་ ིན་པོའི་རི་ལ་བ གས་ནས་དབལ་རམ་ བ་པ་མཛད།  
ིན་པོ་དམ་ལ་བཏགས་ནས་བཀའ་དམ་བ ང་བར་ཁས་
ངས་པ་ ་བ ད་ལས་གསལ།  དེའི་བ ད་འཛིན་ནི་ བ་

ཆེན་ ས་ཐང་ ་མིག་ཡིན་ཏེ།  ོགས་འདིར་གནས་ངེས་མེད་
་བ གས་ནས་ བ་པ་ཐབོ།  མ ་ ོབས་ ནི་ བས་ ས་པ་

བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་བ ད་ ནི་ ན་ ་བཀོལ།  བ ན་ལ་
ལོག་པར་ ་བའི་ ེ་མངོན་ དོ་ ག་པོའི་ལས་ཀྱསི་ཚར་བཅད།   
ོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དེའི་བ ད་འཛིན་གཙ་བོ་ནི།  མ ་ ིན་

མེ་འབར་ བ་ཆེན་ ར་མིག་ཅེས་པ་དེ་ཡིན་ལ།  ་ཚ་ ོད་
ལ་ ོགས་མེད་བས་མཐའི་རི་ངོགས་ ་ བ་པའི་ ལ་མཚན་
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བ ང་བས་ཚའི་རིག་འཛིན་བ ེས།  ད་ ག་གི་དགོངས་
དོན་ཇི་ ་བ་བཞིན་ ་འ མ་རམ་རོལ་བ་ ག་པའི་ ་ ་
བ ནེ་པས་ཡི་དམ་ ་དང་ད ེར་མེད་ ་ ར།  ་ཚ་ ད་ལ་
ཁྲི་རལ་བ་ཅན་གྱི་ ས་ ་ཁྲི་ཀ་ ིན་པོའི་རིའི་ བ་ ་ ང་དང་ 
ཉེ་བའི་ ག་ ག་ ་བ གས་ བས།  མེ་ཉག་ ལ་པོ་ ོན་
འཁོར་འགའ་རེ་བཅས་རི་ གས་བཤོར་ ་ ོན།  ཤ་བ་ཞིག་
ོས་ནས་ ་ ག་ ་ བ་ཆེན་གྱི་ ་མ ན་ ་ཉལ།  ལ་པོ་

དཔོན་གཡོག་ ག་ ག་ ོ་ ང་ ་ ེབ་ནས་མདའ་འཕང་བས་ 
་བ་མ་སོད།  བ་གཤེན་ གས་ཁྲོས་པའི་ ལ་གིྱས་དབལ་
ར་མཁའ་ལ་ ར་བས་རི་ ང་དེ་དག་ ་མེ་འབར།  ལ་པོ་

འཁོར་བཅས་ ག་ ེ་ ག་འཚལ་བཟོད་གསོལ་ ལ།  མཆོད་
ཡོན་འ ེལ་བར་ཐ་ཚིག་བགོས།  ད་ེནས་བ ང་ བ་གནས་དེ་
ལ་མེ་ལོང་ ག་དཀར་ཅེས་ ་འབོད།  ཅེས་ ་སར་རིན་པོ་
ཆེས་གསལ་བར་ག ངས་ལ།  དབལ་རམ་ བ་གནས་ ིན་
ཅན་ ་ངེས་པས་ད་ འང་བོན་པོ་ མས་ཀྱིས་གནས་མཇལ་
ིན་ བས་ ་བཞནི་པའ།ོ  །གང་ག་ིབ ད་འཛིན་ན།ི  བསེ་

བོན་ཤེལ་ ན་དང་།  ་དགུ་ ད་དང་།  ་ ོན་ ལ་འབར་
མས།  ་ཁྲ་ི ོ་ ་ ོན་ནས་བ ན་པ་ ེལ་བར་བཤད་པའང་ 
ོགས་འདི་ཡིན་ཏེ།  བསེ་དང་ ་ཞེས་པའི་ག ང་ ད་ཀྱང་
ོགས་འདིར་མཆདེ་ནས།  ་ཡི་ག ང་ ད་ལ་རེ་ཞིག་ཉམས་ 

གུད་ ང་བའི་ ེན་གྱིས་ ་ ་ ི་གཉིས་ ་ ང་བས་ ་ ི་མ་
ལ་ ་སར་བཏགས་པ་ད་ ་ ེ་མིང་ ་འབོད་ལ་ ེ་ཁྲི་ཀ་བ་
་སར་ ་མའི་འ ངས་ ལ་ཡིན་ནོ།  ། 

དེ་ ེས་ ོབ་དཔོན་འོད་འབར་ ོམ་ཆེན་ཞེས་ ོས་རི་
ངད་ ན་ ་བ གས་ནས་ བ་པ་ཐོབ་པ་དའེི་ བོ་མ་མང་ ་
ཡོད་པའི་ནང་ནས་དབལ་རམ་འ མ་པའི་བ ད་འཛིན་གཙ་
བོ་ནི།  མེ་ ི་ ོན་པ་ཤེས་རབ་གྲགས་པ་ཡིན་ལ།  ཁངོ་ནི་རི་
བོ་ ོང་འ ས་དགོན་པར་བ གས་ནས་དབང་ཆེན་འ མ་པ་
་ འི་ ་ཚགས་མངོན་ མ་ ་ བ།  དབལ་ཆེན་ཁྲག་འ ང་ 

རོལ་བའི་ ར་བཞེངས་ནས་བ ད་ ིན་ད ིངས་ ་བ ལ།  
གསང་ བ་གཏན་ལ་ཕབས།  ེས་ ་གནམ་ ་ཆེན་པོ་ ང་

མར་བ ོས།  ཚ་ཡི་རིག་འཛིན་བ ེས་ནས་མི་ལོ་བ ་ ག་ ་
མར་བ གས།  བོད་ ལ་དར་མའི་རིང་ལ་ ་བ་དམག་མི་
བ ་ ག་གི་ གོ་ ོབ་པའི་དོན་ ་ད ་ ནི་པ་བཏང་བ་ལམ་
ཁྲིད་སོགས་ ་ག ངས་པ་དེ་ཡིན་ནོ།  །དེ་ཡང་གཞན་ ེ་ ག་
དོག་གིས་ག ངས་པ་ ་མས་ ལ་པ་ོལ་ ན་ ་ ལ་ཏ།ེ  མདོ་
ད་ན་ ་མ་མེ་ ི་བ་ ་བས་ཁྱདེ་ལ་མངནོ་ དོ་ཀྱི་ལས་མཛད་ 

བཞིན་ཡོད་ཅསེ་ཡང་ཡང་བ ད་པ་ན།  དམག་གི་ ་བ་བ ་
ལ་བཀའ་བབས་ནས།  ད ་དང་ཡན་ལག་དངོས་ ་འདིར་
ཐོན་དགསོ།  མ་ ས་ན་ ོག་ཆད་ཡདོ་ཅེས་བ གས།  དེ་ ར་
བཙལ་བས་མདོ་གམ་ ད་ ་ ེད།  དམག་མི་བ ས་མཚན་
གྱིས་ཇི་ ར་ ས་ཀྱང་མ་ཆོད།  དེ་ནས་གསོལ་བ་བཏབས་ཏེ་
ངེད་ མས་ཀྱི་ ོག་འདོར་དགོས་ཞེས་ ས་ཚ།  ེ་ ་བལ་
གྱིས་ཆོད་ཅིག་ཅེས་ག ངས་ནས་ ིང་ ེ་ཆེན་པོས་ ོན་ལམ་
དང་བཅས་ཏེ་ད ་དང་ཡན་ལག་ ིན་ནོ།  །དེ་ཡང་འདོད་
པའི་ ེན་ཅན་གྱི་ ལ་འ ོར་བས་རིམ་གཉིས་ལམ་གྱིས་ ་ ས་ 
བ་ན།  བ ེན་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱསི་བ ང་བའི་ ེན་ ་ ས་ལ་ཅི་

ཡང་གནོད་མི་དགོས་པར་འདོད་ ས་དེ་ ིན་པ་བཏང་བ་ཡིན་ 
པར་འདོད་ད།ོ  །དམ་པ་དའེི་ ་ཚ་ ོད་ཀྱི་དངོས་ ོབ་བ ད་
འཛིན་གྱི་དཔོན་གསས་ཆེན་པོ་ནི།  འ མ་རམ་ ་བ ད་ལས།  
ོབ་དཔོན་མཁས་པ་འ ོམ་ ོན་གྱིས།  ། ན་རི་ ང་ ེ་དགོན་ 

པ་ །  །ཞེས་པ་དེ་ཡིན་ལ།  བ་གནས་དེ་ཡང་ཁ་ཅིག་གཙང་
གི་ ་ཐོབ་ ལ་ ན་རི་ཡིན་ནམ་ཟརེ་བ་དང་།  ཁ་ཅིག་ ང་
པོ་རི་ ེ་ ག་ཡིན་ནམ་ཟེར་བ་ངག་ ན་ ་ཡོད་ཀྱང་དེ་དག་
མ་ཡིན་ཏ།ེ  རབེ་གོང་ ོད་ཀྱི་ ོགས་འདརི་འ ངོ་ ེ་ག ་ ེ་
ང་ ེ་ག མ་དང་ ན་རི་ཞེས་མཐོ་ལ་བ དི་ཆགས་པའི་རི་
ད་མཚམས་མ་ཆད་པར་ ན་ཅིག་ ་ཡོད་པ་འདི་ཡིན་ལ།  

དམ་པ་དེ་ མས་ཀྱི་ གས་བ ེད་ལས།  ད་ ་ཡང་ ན་རི་
དགོན་ ེ་འདི་དང་ ོང་ཆེ་ ང་གི་གདན་ས་ མས་ ང་ངོ་།  ། 

བོད་ ལ་དར་མའི་ བས།  བ་ཐོབ་ མ་ག མ་ཐོག་
མར་རབེ་གོང་ ོད་ ་ ོན་པའི་ས་ཆ་ཡང་འདི་ཡིན་ལ།  རེབ་
གོང་ ད་ན་ བ་ཆེན་ ན་པ་ནམ་མཁའ།  ོད་ན་ག ང་
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ངེས་ བ་པ་ཉི་མ་འཛིན་དང་།  གས་འཆང་ག ་ ོག་སོགས་ 
ས་པའི་ ལ་འ ོར་གིྱ་ ལ་བ ང་ནས་རིན་པོ་ཆེ་ ི་ ངས་
ོར་ག མ་དང་དབལ་རམ་འ མ་ག མ་གྱི་ བ་པ་མཛད་

ནས་ བ་པ་བ ེས་པ་མང་ ་ ང་ངོ་།  །ཡང་བ ད་བ ང་
ལས།  ོབ་དཔོན་ ་མ་ ོན་ ོམ་གྱིས།  །ཁྲི་ཀ་ ོད་ཀྱི་ཡང་
དབེན་ །  །ཞེས་པ་དེ་ཡང་ ་བ ད་གསོལ་འདེབས་ལས།  
གནས་ གས་མངནོ་ ར་ ནོ་ མོ་ཨ་བཟང་དང་།  །ཞེས་པ་
དེ་ཉིད་ཡིན་ཏེ།  ཁོང་ནི་འ ོམ་ ོན་ གས་ཆེན་གྱི་ཞབས་
བ ནེ་ནས་ཁྲི་ཀའི་ ལ་ས་ ག་དཀར་མཆདེ་ག མ་གྱི་ ་རི་
ེ་མོ་ག མ་ཅན་གྱི་མ ན་ ་དབེན་གནས་ ག་ ག་ ་བ གས།  

དབལ་རམ་ བ་པ་མཛད་ནས་ བ་པ་བ ེས།  ིས་ འང་
བ་གནས་དརེ་ ས་བཟང་སོགས་ ་ ་གཤང་དང་ ་ཆའི་
་གྲགས་པ་ཐསོ་ བ་ཅསེ།  ་སར་རིན་པོ་ཆེས་ག ངས་པ།  

གཞན་ཡང་ཁྲི་ཀ་ ོད་ཀྱི་ཡང་དབནེ་ །  ། ལ་ས་ ག་དཀར་
གཉན་པོའི་མ ན་ངོས་ན།  ། ས་བཟང་ ་དང་ ་ཆའི་ ་
གྲགས་པ།  ། ག་ ག་ཁྱད་འཕགས་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་ཡང་།  ། 
དབལ་རམ་ བ་པ་ཐོབ་པའི་ བ་གནས་ཡིན།  །ཞེས་སོ།  ། 
དེའི་ ད་འཛིན་གྱི་ ོབ་དཔོན་ ་མ་ ང་ད ས་པ་ནི་གངས་
ཏི་སེའི་རི་ཁྲདོ་ ་བ གས་ལ།  དེའ་ི ོབ་མ་ ་མ་ ངས་ ོན་
ཆེན་པོ་ནི།  མི་ ན་ ག་དམར་དགོན་པ་ ་བ གས་ཞེས་
པའང་ཙང་ཁའི་མགོན་པོ་ ག་ནག་དང་ཉེ་བའི་ ག་ ་ ང་
གི་དགོན་ ེ་ ་བ གས་པ་ཡིན་ལ།  ་མ་མེ་ ི་བའི་བ གས་
གནས་རི་བོ་ ངོ་འ ས་དགོན་པའ་ི ་ལག་ ་ ར་བའི་ ོང་
ཆེ་ ང་གི་ ོང་ ང་ངམ་ ོན་ ང་ཞེས་ ་གྲགས་པ་ནི་དགོན་ 
ེ་འདི་ཡིན་ཏེ།  ས་མིང་ལ་བོན་ ོང་ནང་ཞེས་ ་འབོད་པ་

དེར་ ང་མ་བ བས།  ིན་ལས་ ན་རིང་ ་ ས།  ཆགས་ ་
བ་བ ན་པ་ ་དར་གྱི་རིང་ཡིན་ལ།  འཇིག་འ ི་བ་རབ་ ང་
ག་པའི་ནང་བར་ ་གནས་ཤིང་།  དེ་ནས་གནས་ སོ་ཏེ་ ་

བའམ་ ་ཡེ་གནས་མགོ་ཞེས་པར་ ོན་ ང་དགོན་ཞེས་མིང་
མ་བོར།  ལ་མ་ ོང་ཙམ་ ་གནས་ལ་བ ད་འཛནི་ནི་མང་
ེ།  དོ་ཤར་ ་ག མ་གྱི་བནོ་ ེ་མཐའ་དག་ཡིན་ན།ོ  །དེ་ནས་

་བ ད་ལས།  ོབ་དཔོན་རོང་ ོན་མ ་ ལ་གྱིས།  ག་
གླང་པོ་ཁྲོས་པའི་ཁ་ནང་ ་ བ་པ་མཛད།  ཅེས་པའང་།  རེབ་ 
གོང་རོང་བོའི་ ོགས་ ་ ོན་ནས་ ་ ང་ ག་ལ་བ གས་པའི་ 
་མ་ ངས་ ནོ་ཆེན་མོའི་ཞབས་བ ནེ།  རོང་བའོི་དགུ་ འི་
ད་ ད་དགུ་རོང་གི་ ང་མགོ་ན་ ག་རི་གླང་ཆེན་ ་ཞགས་ 

གྱེན་ལ་བ ེས་པ་ ་ འི་དངོས་ ་བ གས་ནས་འ མ་རམ་
རོལ་བའི་བ ེད་ ོགས་མཐར་ ིན།  གསང་ གས་ ི་དང་
ཁྱད་པར་དབལ་རམ་འ མ་པའ་ིབ ན་པ་མི་ཉམས་པར་གནས་ 
པའི་ གས་ ོན་གནང་།  དེའི་བཀའ་ ིན་གྱིས་རེབ་གོང་
ོགས་འདིར་ བ་ཐོབ་ མ་ག མ་ ོན་པ་དང་དེའི་ག ང་
ད་དང་ ོབ་ ད་མང་ ་ ནོ་ནས་ད་ འི་བར་འ མ་རམ་

རོལ་བའི་ བ་ ད་ཀྱི་ ོལ་མ་ཉམས་པར་གནས་པའོ།  ། 
རོང་ ོན་ བ་པ་མཆོག་གི་ ོབ་མ་ནི།  ོབ་དཔོན་

ཤར་ ་ཨ་ ང་ཡིན།  ཁོང་ནི་ཡར་ ་ཤམ་པོ་ནས་བ གས།  
དེའི་བ ད་འཛིན་ནི་ ོབ་དཔོན་ ་ཆའི་འོད་འབར་དང་།  
དཔག་ ོན་ཚ་མགོན་ མ་པ་གཉིས་ཡིན་ལ་ཁྲི་ཀ་ ིན་པོའི་
རི་ ེ་ ་བ གས་ནས་འ མ་རམ་ བ་པའི་ ལ་མཚན་བ གས་ 
པ་བ ད་བ ང་ལས་ག ངས།  དའེི་བ ད་འཛིན་ ོམ་ ནོ་
དབང་གྲགས་དང་ཙང་ཚའི་ ོན་པ་གཤེན་ ལ་ཁྲོ་འ མ་
མས་ཀྱང་ཁྲི་ཀའི་ ལ་ ་ ོན་ནས་བ ན་པ་ ེལ་བར་མ་

ཟད།  ཙང་ཚའི་ག ང་ ད་ཀྱང་ ོང་ཆེ་དང་ ེ་ཞགི་གི་ནང་
་ཙང་ཚ་ཟེར་བའི་ཁྱིམ་ ད་ཆེན་པོའི་ ལ་འཛིན་ད་ འི་

བར་ ་གནས་སོ།  །དེ་ནས་བདོ་ ལ་དར་མའི་རིང་མེ་ ི་ ོན་
པ་བཀྲོང་བའི་ བས་དེར།  དམ་པ་ ང་གི་ག ང་ལ་ ོན་
པའི་ བ་པའི་འཁོར་ ར་ཆེན་པོ་ ི་ ིང་འཁོར་ལོས་ ར་
ལ་དང་།  ངོ་མོ་ཡེ་ཤེས་མཚ་ ལ་དང་།  ང་པོ་ ང་དཀར་

ཚངས་པ་ག མ( ་མཆེད་ཡིན་པར་གྲགས)ད ས་ནས་མདོ་ ད་
རེབ་གངོ་ ་ ནོ།  དེ་ཡང་དགོངས་གཞི་ནི།  བོ་དཔནོ་ ན་
པ་ནམ་མཁའ་སགོས་ བ་ཆནེ་གངོ་མ་དེ་དག་གསི་ ར་ཞབས་ 
ཀྱིས་བཅགས་ཤིང་ ིན་གིྱས་བ བས་པའི་ ལ་འདིར་བ ན་
པ་འ གས་པར་དགོངས།  ཁྱད་པར་དབལ་རམ་འ མ་པ་
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དང་ཁྲོ་བོ་དབང་ཆེན།  ཡི་དམ་དབལ་གསས་སོགས་ བ་ ད་
ཀྱི་བ ན་པ་ ན་རིང་ ་གནས་ཤིང་འཕེལ་བའི་ ིར་ག ང་
ད་དང་ ོབ་ ད་ ོགས་ ་ ལེ་བ་ཡིན།  དེ་ཡང་ཐོག་མར་

རེབ་གོང་ ོད་ཀྱི་སའི་ཆར་འབལ་ཚའི་ ང་བ་ཟེར་བར་
བ གས་པ་ན།  ང་མདོར་བཙན་ ོང་ཆེན་པོ་མཐོང་རེག་
ག་གསི་གསདོ་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དསེ་ ས་ཅན་ མས་ལ་གནདོ་ 
ཅིང་འཚ་བ་ལ་ག གས་མེད་པའི་མི་མ་ཡིན་ཞིག་གིས་འདི་
དག་གཅོད་པར་ ་ཞེས་གསོལ་བ་བཏབས་པར།  ནེ་འ ེལ་
འགྲིགས་ན་ལས་དེ་ བ་དགོས་དགོངས་པའི་ བས།  སོ་ནག་
ཨ་ ེ་ཉག་གའི་ ་མོ་ ལ་མོ་ མས་ཟེར་བ་ལོ་བ ་ ག་ཅན་
མཁའ་འགྲོའི་མཚན་ གས་ཚང་བ་དེས་ཞིང་ཁར་སོ་ནམ་
ེད་པའི་ ོ་ལ་བ ང་བའི་འོ་མ་ཞིག་ཡོད་པ་ཁྱེར་ནས་ བ་
ཆེན་ མ་པ་ག མ་ལ་ ངས་པས་ ེན་འ ལེ་ལེགས་པོ་ ང་
བས་ གས་དགྱེས།  གོང་གི་ལས་དེ་ བ་ ར་དབལ་རམ་
འ མ་པའི་བ ེད་རིམ་ལ་ གས་ཏེ་བཙན་གྱི་ ོང་བོ་དེ་ཟན་
གྱི་གཏོར་མས་ ད་ནས་བཅད།  ་བ ད་བཙན་ག མ་དམ་
ལ་བཏགས་ནས་ ལ་ ོགས་ ་ཕན་བདེ་ ་ཆེར་མཛད།  བཙན་ 
ོང་ཚར་ཤིང་ལ་ ་དང་།  ར་ ་མང་པོ་དང་ཡི་དམ་ བ་

པའི་ ག་ ་སོགས་བཞེངས་པས།  བ ད་འཛིན་གྱི་ བ་
གཤེན་ ར་ཐོགས་ ོང་འ ནོ་པའི་ ེན་འ ལེ་འགྲགིས་པར་
བཤད་ལ།  བ ན་ ིན་གྱི་ཐོག་མར་ ར་བའི་མཁའ་འགྲོའི་
མཚན་ གས་ཚང་བ་ཉག་གའི་ ལ་མོ་ མས་ལ་ཁྱོད་ཀྱི་ ་
ད་ལ་བོན་ ེ་བ ་ ག་ ་འཕེལ་ཞིང་།  ས་འདི་གར་གཞི་

འཛིན་ ས་ཞེས་ཞལ་གཡང་ ང་བ ན་དང་བཅས་གནང་བ་
ས་ ་ ིན་པ་ནི་བོན་བ ་ཞེས་པའི་ ེ་ཆགས་པ་ཡིན་ལ།  

དེ་ཡང་ གས་འཆང་རིག་འཛིན་འ ས་པ་ ་མཚ་བོན་མང་
ར་ཐགོས་ ོང་ག་ིག ང་ ི་དང་ བ་ ེ་སོ་སོའི་བཅའ་ཡིག་

ཆེན་མོ་ མས་ལས་ག ངས་པ།  ཕ་ བ་ཐོབ་ མ་ག མ་

ད ས་ནས་ཆས་ཏེ།  ། ལ་མདོ་ ད་རེབ་གོང་གསེར་མོ་
ོངས་འདིར།  །བོན་བ ན་པ་འ གས་ ིར་དགོངས་ནས་
ོན་ཏེ།  །ས་འབལ་ཚའི་ ང་མདོ་ཉག་དམར་ ་ན།  །བཙན་

གྱི་ ོང་བོ་ཡོད་པ་ཟན་གྱི་གཏོར་མས་བཅད་དེ།  ། ་བཙན་
དམ་ལ་བཏགས་ནས་ ལ་ཁམས་བདེ་ལ་བཀོད་མཛད།  ། བ་
ད་བ ན་པའི་ ལོ་ཆེན་ད་ འི་བར་ ་གནས་ས།ོ  །ཞེས་པ་

ནི་ལོ་ ས་ཚད་མ་ཡིན་ཏེ།  མཁས་པའི་དབང་པོ་ ་སར་ནམ་
མཁའ་དབང་ ག་གི་ མ་ཐར་འ ོ་ཅན་ལས།  དེ་ནས་བོད་
དང་ ང་ ང་ ལ་ཁམས་ནས།  །གཤེན་བ ན་ཉི་མ་ བ་
རིར་ཆས་པའི་ཚ།  །བོན་ མས་ཐམས་ཅད་གཏེར་གྱི་ ་ཡིས་
བཏབས།  །གཤེན་ཆེན་འགའ་ཞིག་མཁའ་ ོད་ཞིང་ ་གཤེགས།  ། 
གཤེན་ ན་ཕལ་ཆེར་ གས་དམ་གང་བདེར་བ གས།  །དེ་
ས་དབལ་རམ་འ མ་པའི་བོན་ ོར་ལ།  ། བ་པ་བ ེས་

པའི་གཤནེ་ཆེན་ མ་པ་ག མ།  །མདོ་ ད་རབེ་གངོ་གསརེ་
མོ་ ོངས་ ་ཕབེས།  ། བ་པའི་ གས་དང་ ་འ ལ་མང་པོ་
བ ན།  །ག གས་ཅན་ག གས་མེད་འགོྲ་བ་མང་པོ་ཞིག  ། 
བོན་གྱི་ག ལ་ ར་བཀོད་ནས་བ ན་པ་ ེལ།  །རེབ་གོང་
ལ་ ་བཀའ་ གས་མང་ ་བཞག  །ཁྱད་པར་ག ག་པ་

བཙན་གྱི་ ་ཤིང་གཅགི  ། བ་ཐོབ་ག མ་གྱསི་ཟན་གྱ་ིགཏོར་
མས་བཅད།  །ག ག་པའི་ཤིང་ལ་ བ་ ནེ་ ར་ ་དང་།  ། 
བ་ ་ལ་སོགས་མཁོ་བའི་ཡོ་ ད་བཟོས།  །གཤེན་ཆེན་ཆེ་བ་
ི་ ིང་འཁོར་ལོ་དང་།  །འ ིང་པོ་ངོ་མོ་ཡེ་ཤེས་མཚ་ ལ་

མཚན།  ། ང་བ་ ང་དཀར་ཚང་བ་ཞེས་ ་གྲགས།  །དེ་དག་
བོན་དང་ ས་ཀྱི་ ད་འཛིན་པའ།ི  །བོན་ ེ་ ི་ ང་ངོ་ག མ་
ཞེས་ ་ཆགས།  །དེ་དང་དེ་ལས་གྱསེ་པའི་གཤེན་ ེ་ནི།  །གླིང་
་དར་གྲོང་ཞོ་འོང་འགུར་ ང་སོགས།  །དབལ་རམ་བ ད་

འཛིན་གཤནེ་ ེ་མང་ ་ཆགས།  །ཞེས་ག ངས་པ་ ར་ར།ོ  ། 



                                    ཞང་བོད་གཏམ་གླེང་། 
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༡༽ ཞང་ཞུང་གི་ཤེས་རིག་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་སྐོར། 
ཞང་ ང་ནི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དང་།  ལ་རབས་ལོ་

ས།  ཆོས་ གས།  མི་རིགས་ཀྱི་ ལོ་ ན་སོགས་ཆསེ་གཞི་ ་
ཆེ་ལ་ ན་ མ་ཚགས་པའི་བོད་རིག་པའི་ཕ་ ལ་དང་།  ང་
་མི་རིགས་གཙས་འཛམ་གླིང་ཤར་གླིང་ ལ་ཁབ་ཁག་གི་

ཤེས་རགི་ལོ་ ས་ལ་འ ེལ་བ་དམ་ཟབ་ ན་པའི་གནའ་ ལ་
གྲགས་ཅན་ཞིག་ཡིན།  ཞང་ ང་གི་ཤེས་རིག་ནི་ལོ་ ས་ཀྱི་
ས་ ན་རིང་ལ།  ད ད་གཞིར་རིན་ཐང་ ན་པའི་འཛམ་

གླིང་ཤེས་རིག་ནརོ་ འི་བང་མཛད་ནང་གི་གལ་ཆའེི་ བ་ཆ་
ཞིག་ཡིན་ཀྱང་།  དེ་ ོན་ ས་རབས་རིམ་ ང་ནང་དར་གུད་
དང་འ ར་ ོག  འགོག་ ེན་ ་ཚགས་ཀྱི་ ེན་པས་འཛམ་
གླིང་ ལ་ ་ཁག་ལ་ཁྱབ་ ་དང་མི་རིགས་ཁག་གིས་ཤེས་
ོགས་ ་ཆེར་ ང་ བ་མདེ།  ཡིན་ན་ཡང་།  ས་རབས་ཉི་
་བའི་ ས་མ ག་ནས་བ ང་ བ་ ོགས་པའི་ ལ་ཁབ་ཁག་ 

གཙས་ ི་ ལ་ ལ་ཁབ་ཁག་གི་མཁས་པ་ ་མས་ཞང་ ང་
གི་ཤེས་རགི་ལོ་ ས་ལ་མཐངོ་ཆེན་བ སི་ཏེ་ཞིབ་འ ག་དང་།  
 བགྲོ་གླེང་།  འ ས་ཇེ་ཚང་།  ད ད་བ ར་ ་ཆེར་གནང་
བའི་ བ་འ ས་ལ་བ ེན་དེང་ བས་ ལ་ ིའི་བོད་རིག་པའི་ 
གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ཁྲོད་ ་ཞང་ ང་གི་ཤེས་རིག་ལོ་ ས་ལ་མཐོང་ 
ཇེ་ཆེ་དང་།  མཚན་ ན་ཇེ་མཐོར་སོང་བའི་ བས་ཀྱིས་ ི་
ལ་ ལ་ ་ཁག་ལ་ གས་ ེན་ ་ཆེར་ཐེབས་ཡོད།  འོན་ 

 

ཀྱང་རང་ ལ་ལ་ཆ་མཚན་ན།  ནརོ་ ་རང་ལ་ཡོད་ ས་ནརོ་
འི་ནརོ་ཉམས་མ་ཆོད་པའི་ ལ་ །  ཞང་ ང་གི་ཤེས་རགི་

ལོ་ ས་ལ་མཐོང་ཆེན་དང་།  ཞིབ་འ ག་ ་ ར་ཧ་ཅང་གི་
ེས་ ས་ ་ ར་ཡོད་ཀྱང་།  རིང་མིན་ ལ་ ིའི་ གས་ ེན་

དང་།  ས་བབས་ཀྱི་བ ལ་མ།  ི་ཚགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་
བཅས་ལ་བ ེན་རང་ ལ་ལ་ཞང་ ང་གི་ཤེས་རིག་ལོ་ ས་
ཞིབ་འ ག་གི་ ོ་མོ་འ ེད་དེ་འོད་ ོང་འ ོ་བའི་ཞང་ ང་
གི་ལོ་ ས་རིག་གནས་ལ་མི་ཀུན་ཡིད་ ོན་གུས་བཀུར་དང་།  
ལ་ ིའི་རང་བཞིན་ ན་པའི་ཞིབ་འ ག་གི་ ས་རབས་

གསར་པ་ཞིག་ ་ ེབས་ངེས་རེད། 
ང་ ་མི་རིགས་ཀྱི་ལོ་ ས་ཐོག་ཞང་ ང་ནི་བོད་མི་ 

རིགས་ཀྱི་ལོ་ ས་ཀྱི་འགོ་བོ་དང་།  ཤེས་རགི་གི་ཕ་ ལ།  ཆསོ་
གས་ཀྱི་འ ང་ཁུངས།  ོལ་ ན་གྱི་ ་བར་ ར་ཡོད་པར་
མ་ཚད་ཁྱིམ་མཚས་ ་དཀར་ནག་དང་བལ་ ལ་ཨ་རབ་པའི་
ལ་ ་ཁག་ལ་འ ེལ་བ་ངསེ་ཅན་ཞིག་ ན་ཡོད།  བནོ་གྱི་ལོ་
ས་ལ་གཞིགས་ན།  ཞང་ ང་གི་ས་ཁྱོན་གཙ་བརོ་ཞང་ ང་
གས་པ་ ག་གཟིགས་འོལ་མོ་ ང་རིང་དང་།  ཞང་ ང་

བར་བ་ཨ་རབ་པའི་ ང་པ།  ཞང་ ང་ ོ་པའི་ ེ་དངེ་ བས་
་གར་དང་བལ་ ལ་གྱི་ས་ཆ་མང་དག་ཞིག་དང་།  བོད་
ོངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་དང་ནག་ ་ས་ཁུལ་ཆབ་མདོ་ས་

ཁུལ་སོགས་ཡིན།  གནའ་བོའི་ ས་ ་ཞང་ ང་ ལ་ཁབ་ལ་ 
 འགོ་བ་བསྟན་འཛིན་འབྲུག་གྲགས།  ན་རིའི་ཐོབ་ ལ་གསར་བའི་དགེ་བཤེས།  ད་ ་ཞང་ ང་རིག་གནས་ ི་དོན་ཞིབ་འ ག་དར་ ེལ་གནང་ ས། 
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ལ་ཁམས་མི་འ ་བ་ ག་ ་དང་།  ེ་བ་ཁྲི་ཚ་བ ད་ ་
ག་ཙམ་དང་གྲགས་ཆ་ེབ་ཞང་ ང་གི་ ལ་རབས་བཅ་ོབ ད་ 

དང་།  ས་ཁྱོན་གིྱ་ ེ་བ་གངས་རིན་པོ་ཆེ་བ ིས་པའི་ཤར་ན་
དེང་གི་ཟི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་ཨ་མདོ་ཤར་ཁོག་ཟིང་ ་ ོང་ཡན་
དང་།  ང་ན་དེང་གི་སོག་པོ་ ི་ནང་ ན་དང་།  བ་ན་
དེང་གི་ཁ་ཆེ་ཀ་ཤི་མེར་མན་ཆད་དང་།  ོ་ན་ ་གར་དང་
བལ་ ལ་ ན་ལ་ ར་ཞང་ ང་གི་ ལ་ཁམས་ཡིན།   

ཞང་ ང་གི་ཆོས་ གས་ནི།  འཛམ་གླིང་མི་རིགས་
ཡོངས་ཀྱི་ཆསོ་ གས་ནང་ནས་ལོ་ ས་རངི་ཤོས་དང་།  བོད་
བ ད་ནང་བ ན་གྱི་ཆོས་ གས་དང་ཤོས་ག ང་ ང་བོན་
ནམ་བོན་པོའི་ཆསོ་ གས་དེ་རདེ།  ཞང་ ང་གི་ ད་ཡིག་ནི་
བོད་ཀྱི་ ད་ཡིག་གི་འ ང་གཞི་ཞང་ ང་ ར་ཆེན་དང་ ར་
ང་གཉིས་ཡིན་ལ།  བ ་ ོད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ནི་ཕོ་མོ་མ་ནིང་

གི་ གས་སོགས་མི་བ ི་བར་གཙ་བོར་འ ང་བ་ཆེན་པོ་ ་ཡི་
ཁམས་ཀྱི་ ོ་ནས་བ ི་བའི་ ོལ་ཞགི་ཡོད།  ཞང་ ང་གི་ཤེས་
རིག་ནི་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཤེས་རིག་གི་ ་བར་ ར་པའི་བཟོ་
རིག་པ་དང་།  ་རིག་པ།  གསོ་བ་རིག་པ།  ི་རགི་པ།  ནང་
རིག་པ་བཅས་རིག་པའི་གནས་ཆེན་ ་པོ་འདི་དག་ལོ་ ས་ཀྱི་
ན་རིང་ཞིང་།  ག ང་ གས་ མ་གཞག་ཆ་ཚང་བ།  ་ཆེ་

གཏིང་ཟབ་དང་ ན་མིན་གིྱ་ཁྱད་ཆོས་མངོན་པར་གསལ་བ་
བཅས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ལོ་ ས་ཐོག་བ བ་ཐབས་ ལ་
བའི་གོ་གནས་འགངས་ཆནེ་ཟིན་ཡོད།  
   ཞང་ ང་གི་ ོལ་ ན་རིག་གནས་ནི་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་
ོལ་ ན་རགི་གནས་དང་ད ེ་བ་་གཉིས་ ་མ་མཆསི་ཏེ་དཔརེ་ 

ན་ཞང་བོད་ཀྱི་ ལ་ ་གནའ་བོའི་ ས་ནས་ད་བར་མི་ མས་ 
ལ་ ོག་ ར་གྱི་ ་བ་གང་ཞིག་ཐག་གཅོད་ བ་མིན་གྱི་དཀའ་ 
ངལ་འ ད་ཚ་མ་འོངས་ ོན་དཔག་གམ་ ོག་ ར་གསལ་ ོན་ 
གྱི་རིག་པ་མོ་ཡི་རིག་ག ང་ལ་བ ེན་པ་དང་།  དེ་བཞིན་ ི་
འ ང་བ་ཤིང་མེ་ས་ གས་ ་ ་དང་།  ནང་གི་འགྲ་ོབ་མི་ཡི་
ཤ་ཁྲག་ ོད་ད གས་སེམས་དང་ །  གསང་བའི་ ོག་ ས་
དབང་ ང་ ་དང་ ་བཅས་ཕན་ ན་ ོས་བཅས་ཀྱི་ ོ་ནས་

ལེགས་ཉེས་གསལ་ ོན་གིྱ་རིག་པ་འ ང་ ིས་ཀྱི་རིག་ག ང་
ལ་བ ེན་པ་དང་།  འགྲོ་བ་མི་དང་མི་མ་ཡིན་གྱི་སེམས་ཅན་
ག ག་པ་ཅན་གཉིས་དབར་ཕན་ ན་མི་མ ན་པའི་འགལ་
ེན་གྱི་གནོད་འཚ་ ོག་ཐབས་དང་།  མ ན་ ེན་གྱི་ ོང་

གྲོགས་མཛད་ རི་ཞི་བདེ་མ ན་ རོ་གཏོ་བཅསོ་ཀྱི་རགི་ག ང་ 
ལ་བ ེན་པ་དང་།  མི་གཙས་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་ག གས་གཞི་
བདེ་ཐང་དང་།  ནད་སེལ་ ན་བཅོས་ཀྱི་ལག་ལེན་གསོ་བ་
རིག་པ་ལ་བ ནེ་པ།  རི་འགྲོ་བ་མི་ཡི་ ས་ཁམས་བདེ་ ང་།  
དཀར་ ོགས་ཀིྱ་ ་ མས་ གས་དམ་བ ང་ཞིང་ ི་ནང་
ོད་བ ད་ཀྱི་འབག་བཙག་ཉམས་གྲིབ་མི་གཙང་བའི་ཉེས་
ོན་སེལ་ ེད་ལ་ ས་བསང་གི་ལག་ལེན་ ེད་པ་སོགས་མོ་
ིས་གཏོ་ད ད་ ས་བསང་དང་།  ཁྱད་པར་ ་འགྲོ་བ་མི་ཡི་

ཚ་བསོད་དབང་ཐང་དར་ཞིང་ཅི་བསམ་དོན་འ བ་ཀྱི་གྲོགས་ 
ེད་པའི་རི་གསོལ་ ང་ ་སོགས་ཀྱི་ལོ་ ས་ཀྱི་ཁུངས་བ ན་

ལ།  ོལ་ ན་གྱ་ིརིན་ཐང་ ན་པ།  ར་ཞང་ ང་གི་ ལ་
ནས་དར་བ་ནས་བ ང་ད་བར་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ ོལ་ ན་
རིག་གནས་འདི་དག་ ་ལམ་ གས་དང་ ོ་ལག་བ ད་ཀྱི་
ལ་ ་ ི་ཚགས་ ན་མོང་ལ་མེད་ ་མི་ ང་བའི་དགོས་

མཁོའ་ིཆ་ ནེ་ཞགི་ ་ ར་ཡོད་ལ།  ོན་པ་གཤེན་རབ་ཀྱསི་
ཀྱང་ ི་ཚགས་ཀྱི་དགོས་པ་ ་མཚན་དེ་དག་ལ་དམིགས་ཏེ་
དང་ཐོག་འཇིག་ ེན་ཀུན་ ོབ་ཀྱི་བོན་ནམ་ ་ཡི་ཐེག་པ་
བ ན་དགསོ་པའི་གནད་དེ་ལ་ ག་པའོ།  །  

༢༽ ཆོས་ལུགས་དད་མོས་སྐོར། 
   འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་འཇིག་ ེན་ཐོག་གནས་ ོད་ ེད་
བས་སོ་སོའི་སེམས་ནང་དད་པའམ་ཡིད་ཆེས་ ་སའི་ ལ་

ཞིག་དགསོ་པ་ངསེ་ཅན་ཡིན་ལ།  ཡིད་ཆེས་ ་སའི་ ལ་དང་
རང་ཉིད་གཉིས་དབར་སོ་སོའི་འཚ་བ་དང་བསམ་ ོའི་བ ེ་
ག ང་སོགས་ཀྱི་ ེན་པས་ཕན་ ན་ཁ་ ལ་ཐབས་མེད་པ་
ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།  སོ་སོས་ཡིད་ཆེས་ ་སའི་ ལ་དེ་ལའང་
ཆོས་དང་ཆབ་ དི།  ཚན་རིག་སགོས་གང་ ང་ཞགི་ལ་ཡིད་
ཆེས་ ེད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་དེ་ག མ་ནང་ཕན་ ན་ ་བ་མ ན་
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ས་ཡོད་ལ་མི་མ ན་པའི་ གོས་ ་མའང་ཡོད་ད།ེ  དཔརེ་ན་
དངོས་གཙ་ ་བ་དང་སེམས་གཙ་ ་བའི་ ་བ་ ་ ་རེད།  
དངོས་གཙ་ ་བས་ ི་དངོས་ཐོག་བདེན་འཚལ་དང་།  སམེས་
གཙ་ ་བས་ནང་སེམས་ཐོག་བདེན་འཚལ་ ེད་པའི་ གས་
གཉིས་ཀིྱ་ ་བ་མི་འ ་ས་དེ་དངོས་གཙ་ ར་ན་མིའི་རིགས་
ཀྱི་ ི་ཚགས་ཀྱི་ ་ ོད་དེ་ཇེ་བཟང་ ་འགྲོ་བར་ ་བ་དང་།  
སེམས་གཙ་ ར་ན་ཇེ་ངན་ ་འགྲོ་བར་ ་བ་ ་ ་རེད།  
གས་དེ་གཉིས་ཀའི་ ་བ་ལ་ ་མཚན་དང་བདེན་པ་ཡོད་

དེ་དངོས་གཙ་ ་བས་ཚན་རིག་གི་ ་བ་གཞིར་འཛིན་ཏེ་
འཛམ་གླིང་ ིལ་བོར་དངོས་པོའི་དཔལ་ཡོན་ ན་ཚགས་ལག་
ེས་ ་མེད་བཞག་པའི་ བ་འ ས་ལ་བ ེན་གནའ་བོའི་ ས་ 

དང་བ ར་ན་དེང་ བས་ཁོྱན་ཡོངས་ ི་དངོས་པོའི་ཆ་ ེན་
སོ་སོའི་འདོད་ ོ་ཚིམ་པ་ཞགི་བ ན་ཡོད་ཀྱང་དོན་དམ་པའི་
བདེ་ ིད་དེ་ ི་དངོས་པོའི་ཆ་ ེན་མིན་ལ།  ནང་སེམས་ཀྱི་
བདེ་ ིད་དེ་ཡིན་མོད།  དོན་དངོས་དེང་ བས་དོན་དམ་
པའི་བདེ་ ིད་དང་འགྲོ་བ་མའིི་རགིས་གཉསི་ཀྱི་བར་ཐག་ཇེ་
རིང་ ་སངོ་ ེ་འཛམ་གླིང་ ིལ་པརོ་ཆེ་བ་ ལ་ཁབ་དང་ ང་
བ་མ་ི རེ་ཡན་ཕན་ ན་འགྲན་ ོད་དང་རང་ ལ་གཞན་ཕམ།   
འ ག་དོག་ ོད་འཛིང་།  རང་གཅེས་གཞན་དོར་སོགས་ཀྱི་
མི་ཚ་ ོད་དགོས་པའི་ ས་རབས་ལ་ ི་ཚན་རགི་དང་དཔལ་
འ ོར་འཕེལ་ ས་ཇི་ ར་སོང་ཡང་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་སེམས་
ལ་བདེ་ ིད་དངོས་དེ་ ོད་མི་ བ་པ་དེ་ ར་རེད།  སེམས་
གཙ་ ་བའི་ནང་ནས་ག ང་ ང་བོན་ གས་འཛིན་པ་ མས་ 
ཀྱིས་འདི་ ར་འདོད་དེ་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ཀྱི་ཞལ་ནས་“ཆོག་ 
ཤེས་དམ་པ་ཚད་ཅིག་མ་ཟིན་ན།  །འཇིག་ ེན་གསརེ་ ་སོང་
ཡང་ངོམས་ ས་མེད།  །རང་གི་སམེས་ནི་རང་གསི་འ ལ།  ། 
ཉོན་མོངས་ ེས་ ་སེམས་མ་གཏོང་།  །”ཞེས་པ་ ར་གྱི་འདོད་ 
ང་ཆོག་ཤེས་དང་།  ཀུན་ཕན་སེམས་བཟང་།  གལ་ ིད་

ཉོན་མོངས་ ེས་འདེད་ ས་ན་རང་ ག་རང་ཉོ་ཡིན་པའི་ ་
ལ་གཞརི་འཛནི་ཏེ་གནམ་འོག་གི་འགྲོ་བ་ཚང་མ་ཕན་ ན་

ཞི་བདེ་དང་འ ་མཉམ།  རང་དརོ་གཞན་གཅསེ་བདག་གཞན་ 

གཉིས་མདེ་ཀྱི་བསམ་ ོ་སོགས།  ནང་བསམ་པའི་དཔལ་ཡོན་
ན་ཚགས་དེ་ལངོས་ ་ དོ་དེ་ ི་འཇིག་ ེན་གྱི་འདོད་ཡོན་

ལ་མི་ཆགས་པར་ནང་སེམས་ཀྱི་བདེན་དོན་མཐར་ ག་ལ་ ་
བར་འཛནི་ཏེ་འགྲ་ོབ་མིའི་རིགས་ཀྱི་སེམས་ལ་བད་ེ དི་བ ན་ 
་དེ་གཙ་བོར་འཛིན་ ་དེ་རེད།  དེས་ན་ ི་དངོས་པོའི་

འཕེལ་ ས་ལ་མཐའ་མེད་པས་མ ན་ ེན་ལའང་མཐའ་མེད།  
ནང་སེམས་ཀྱི་ ས་ ལ་ལའང་མཐའ་མེད་ཀྱང་སམེས་ཀྱ་ིབདེན་ 
དོན་མཐར་ ག་ལ་མཐའ་ཡོད།  འཛམ་གིླང་མི་ཀུན་དངོས་
སེམས་གཉསི་ཀྱི་ ་བ་གང་ ང་ལ་ཡིད་ཆེས་ དེ་ཀྱང་ཆོས་ལ་
ཡིད་ཆེས་ དེ་མནི་ཅི་རིགས་ཡོད།   
   ཆོས་ གས་ནི་ཆེས་ ས་ ན་རིང་པོའི་ ས་ནས་མི་
རབས་ནས་མི་རབས་བར་བ ད་དེ་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཀྱི་ ི་
ཚགས་དང་བསམ་ ོའི་འཚ་བ་ལ་མདེ་ ་མི་ ང་བའི་དགོས་
མཁོའི་ཆ་ ེན་ཞིག་རེད།  དཔརེ་ན་དངེ་གི་སའི་གོ་ལའི་འཛམ་ 
གླིང་ ིལ་བོར་མི་གྲངས་ ང་ ར་ ག་ ་ ག་ཙམ་ཡོད་པ་
དེ་ཆོས་ལ་དད་མཁན་དང་མི་དད་མཁན་གཉསི་ཀྱི་ནང་ནས་
ཆོས་ལ་དད་མཁན་མང་བ་ ་ ་རདེ།  རི་འཛམ་གླིང་ཐོག་
ལ་ཆོས་ གས་མི་འ ་བ་ ོང་ ག་ཁ་ཤས་ཡོད་ཀྱང་འཛམ་
གླིང་ཡོངས་ལ་ གས་ ེན་ཆེ་ཤོས་དང་གྲགས་ཆེ་བ་འཛམ་
གླིང་ཆོས་ གས་ཆེན་པོ་ག མ་ཞསེ་ཡེ་ འི་ཆོས་ གས་དང་།  
ཁ་ཆེའི་ཆསོ་ གས།  ནང་པའི་ཆོས་ གས་ག མ་དེ་ ལ་ ིའི་
རང་བཞིན་ ན་པའི་ཆོས་ གས་ཁག་ག མ་དེ་ཡིན།  ཆོས་
གས་ཆེན་པོ་ག མ་གྱི་ནང་ཚན་ནང་པའི་ཆོས་ གས་ལའང་ 

འཛམ་གིླང་ཐོག་གྲགས་ཆེ་བ་བོད་བ ད་ནང་བ ན་ཆོས་
གས་དང་།  ་བ ད་ནང་བ ན་ཆོས་ གས།  ོ་བ ད་

ནང་བ ན་ཆོས་ གས་བཅས་བ ད་པ་ཁག་ག མ་ཡོད་པ་
དེ་ ིར་མཆོག་ག མ་ བས་གནས་ ་ཁས་ལནེ་པ་དང་།  ེ་
བ་ ་ ི་དང་ལས་ ་འ ས་ལ་ཡིད་ཆེས།  དགེ་ བ་ ིག་ ངོ་
སོགས་ ོད་པའི་ཆ་ནས་ནང་པའི་ བ་མཐའ་ཀུན་མ ན་ལ།  
་བའི་ཆ་ནས་དམིགས་ ལ་གཅིག་ལ་འཛིན་ ངས་ཐ་དད་

ཀྱི་ ོ་ནས་གོ་བ་ལེན་ ངས་དང་ གས་སོ་སོའི་ ་མ་ མས་



  
 

 

11

ཀྱི་དགོངས་པ་དང་ ག་ལེན་སོགས་བ ད་པ་སོ་སོའི་ནང་
ཚན་ལའང་ བ་མཐའ་ ་མར་གྱེས་ཡོད།  དེར་བ ེན་བོད་
བ ད་ནང་བ ན་ལའང་ བ་མཐའ་ ་མར་ཡོད་ཀྱང་འདིར་
བོད་བ ད་ནང་བ ན་གྱི་ བ་མཐའ་ཐོག་མ་ག ང་ ང་བོན་ 
གྱི་ ོར་གཟིགས་པ་པོ་ ་ཉིད་ལ་ཞབས་ འི་ ལ་ ་ལེགས་
ེས་ ་འ ལ་ ་དེ་ཡིན་ནོ།  །  
༣༽ བོན་གྱི་བརྡ་རྟགས་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་སྐོར། 

ིར་འཛམ་ ་གླིང་ལ་ཆོས་ ིད་གང་ཡིན་ ང་ གས་
སོ་སོའི་མཚན་ གས་རེ་ཡོད་པ་བཞིན་ ་བནོ་གྱི་རངི་ གས་
འཛིན་མཁན་ མས་ཀྱི་བ ་ གས་ལ་“ག ང་ ང་ཆག་ཤིང་” 
ཟེར་བ་དེ་རདེ།  ག ང་ ང་ཆག་ཤིང་གི་གོ་དོན་ནི།  ག ང༵་
ནི་ ་བ་དོན་དམ་བོན་ཉིད་ ེ་མེད་ཀྱི་དོན་དང་།  ༵ང་ནི་
ོད་པ་ཀུན་ བོ་བོན་ཅན་འགག་མེད་ཀྱི་དོན།  ག༵་ནི་ལོག་
འི་གཉའ་བ་གཅོག་པའམ་ལོག་ ་ཟིལ་གནོན་གྱི་དོན་དང་།  

ཤིང་ནི་ཐར་ལམ་ ང་པརོ་བཀྲི་བའ་ི ང་ཤིང་ངམ་ཐར་པའི་
ལམ་ ོན་གྱི་དོན་བཅས་རེད།  ད བིས་ག གས་ནི་ཆག་ཤིང་
གི་ ་གཉིས་ལ་ག ང་ ང་རེ་དང་།  བར་གྱི་ མ་བཞོགས་
དང་ག མ་ ན་དགོས་པ་དེ་ག ང་ ང་བནོ་གྱི་མདོ་ གས་
སེམས་ག མ་གིྱ་མཚན་དོན་ཡིན་ཏེ་ག ང་ ང་གཉིས་ཀྱིས་
མདོ་ གས་གཉསི་མཚན་ལ་བར་གྱི་ མ་བཞགོས་ཀྱསི་སེམས་
ེ་ ་མེད་ ོགས་པ་ཆེན་པོ་མཚན་པའོ། །ག ང་ ང་བོན་ 

འཁོར་གྱི་རི་མོ་འདིས་ ིད་པའི་གོ་ལ་དང་ཉི་ ་གཟའ་ ར་
འཁོར་བགྲོད་སོགས་བཅོས་མ་མ་ཡིན་པའི་རང་བཞིན་ ིད་
པའི་འཁོར་འགྲོས་མཐའ་དག་བོན་འཁོར་གྱི་ ལ་ ་ཡོད་
པས་ན་ག ང་ ང་བོན་འཁོར་འདི་རང་ ང་གོ་ལའི་འཁོར་
འགྲོས་དང་།  ཤེས་ འི་གནས་ གས།  འཇིག་ ེན་གྱི་རང་
འགྲོས།  རང་བཞནི་ ིད་པའི་ གས་དང་མ ན་པ་ཞིག་ཡིན་
པ་མཚན་གྱི་ཡོད་ལ།  ག་ ་བཀྲ་ཤིས་པའི་བ ་ གས་དང་
མི་གཡོ་མ་ིའ ར་བའི་དོན་དང་།  ད ིངས་དང་ཡེ་ཤསེ།  ཀུན་ 
ོབ་དང་དོན་དམ།  ཐབས་དང་ཤེས་རབ།  ེ་འགག་གཉསི་
མེད་སོགས་གོ་དནོ་ཁྱབ་ ་ཆེ་བས་མདོར་ན་འཁོར་འདས་ཀྱི་

ཤེས་ ་ཐམས་ཅད་ག ང་ ང་ལ་མ་འ ས་པ་མེད་ བས་
ག ང་ ང་གིས་བོན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་ཅིང་བོན་ཐམས་
ཅད་ཀྱང་ག ང་ ང་ལ་འ ས་ ལ།  མདོ་གཟེར་མིག་ལས་
ག ངས་ས།ོ  ། ནོ་པ་གཤནེ་རབ་མི་བསོ་ ོལ་ སེ་པའི་བ ན་ 
པ་ལ་མདོ་ གས་ ང་འ ེལ་ཐེག་ཆེན་ག ང་ ང་བོན་གྱི་
བ ན་པ་ཟེར་ལ།  ཁོང་གིས་བ ན་པའི་ག ང་ ང་བོན་ནི་
འགྲོ་བ་མི་གཙས་སེམས་ཅན་ཚང་མའི་འགལ་ ེན་གྱི་བར་ཆོད་ 
ཞི་ ེད་དང་།  མ ན་ ེན་གྱི་བསམ་དོན་འ བ་ དེ།  འདི་
ི་གཉསི་ཀྱི་ ག་བ ལ་སལེ་ ེད་དང་བདེ་བ་ ན་ དེ།  གནས་ 
བས་དང་མཐར་ ག་གི་ཕན་བདེའ་ིཡོན་ཏན་བཟང་པོ་ བ་ 
ེད་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་ ་ ་ ་ཞགི་ཡིན་ལ།  ཉམས་ ་ལེན་
འི་ག ང་ གས་ཀྱི་ཆ་ནས་མདོ་ གས་སེམས་ག མ་གྱི་ག ང་ 
གས་ཆ་ཚང་དང་།  བ བ་ ་མཐར་ ག་ ་ག མ་སངས་
ས།  བ་ ེད་ ་ ོམ་ དོ་ག མ་ནི་ ་བའི་ ལ་པོ་ ོགས་

ཆེན་དང་།  ོམ་པའི་ ལ་པོ་གསང་ གས།  ོད་པའི་ ལ་
པོ་འ ལ་བ་བཅས་གཞི་ལམ་འ ས་ག མ་ཆ་ཚང་བའི་སངས་ 
ས་ཀྱི་བ ན་པ་ མ་དག་ཞགི་གོ  །ག ང་ ང་བོན་ལ་ནང་

གསསེ་ད ེ་ན་ ིར་ཐེག་པ་རམི་དགུ།  ོ་བཞི་མཛད་ །  ི་
ནང་གསང་ག མ།  བནོ་ ོ་བ ད་ཁྲི་བཞི་ ངོ་སགོས་ ་ཆེར་
བ ན་ཡོད་ཀྱང་།  མཐར་ ག་ཉམས་ ་ལནེ་ ་མདོ་ གས་
སེམས་ག མ་བ ན་ཏེ།  མདོ་འ ས་ལས།  “འ ལ་བ་གསང་
གས་ ་བ་ག མ།  །མཐའ་མར་ཉམས་ ་ལནེ་ ་ཡིན།  །” 

ཞེས་ག ངས་པ་ ར་ག ལ་ ་དབང་ ོན་ ོ་རབ་ མས་ལ་
ཉམས་ལེན་གཙ་བོ་གོྲལ་ལམ་གཙ་བོར་བ ན་པ་ ོགས་ཆེན་
དང་།  དབང་པོ་འ ིང་ལ་བ ར་ལམ་གཙ་བོར་བ ན་པ་
གསང་ གས།  དབང་ ལ་ མས་ལ་ ོང་ལམ་གཙ་བོར་
བ ན་པ་མདོ་ ེ་བཅས་ག ལ་ ་དབང་པོ་རབ་འ ིང་ཐ་
ག མ་གྱི་འ ག་ ོར་ག ང་ ང་བོན་གྱི་འ ས་དོན་མདོ་
གས་སེམས་ག མ་དེ་ ག་བ ལ་ ལ་འདོད་དང་བདེ་བ་
ན་འདོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚང་མའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་

བགོ་ ལ་ ་ལོངས་ ་ ོད་ ་བ ན་ཡོད།  ཡིན་ན་ཡང་།  



                                    ཞང་བོད་གཏམ་གླེང་། 
 

 

12 

ག ང་ ང་བནོ་གྱི་བ ན་པ་རནི་པོ་ཆེ་འཇགི་ ེན་གྱི་ཁམས་
་གནས་རིང་ལངོས་ ་ དོ་ འི་གོ་ བས་ཡོད་མདེ་དང་ཕན་ 

བདེ་ བ་ ེད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཤེས་དང་མི་ཤེས།  འཆད་ཉན་
ོམ་ བ་ ས་དང་མི་ ས།  དོན་གཉེར་ ེད་དང་མི་ ེད།  

དལ་འ རོ་གྱི་མི་ ས་རནི་ཆེན་ ད་ཟོས་གཏོང་དང་མི་གཏོང་།   
དོན་དངསོ་ཉམས་ལེན་ ེད་དང་མི་ ེད་དེ་སོ་སོ་རང་ཉིད་ལ་
རགས་ལས་པ་མ་གཏོགས་གཞན་ ་ཞིག་ལ་ཁག་གཡར་ས་མེད།   
ད་ལན་ཐབོ་དཀའ་བ་དལ་འ རོ་གྱི་མི་ ས་རིན་ཆནེ་དེ་ཐོབ།  
འ ད་དཀའ་བ་སངས་ ས་ཀྱི་བ ན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་འ ད།   
མཇལ་དཀའ་བ་སོ་སོའི་ ་བའི་ ་མ་དང་མཇལ།  ཐོས་དཀའ་ 
བ་ག ང་ ང་བོན་གིྱ་གདམས་ངག་དེ་ཐོས་ བས་ ོམ་ བ་
ཉམས་ལེན་གོ་ བས་དམ་འཛིན་མ་ ས་ན།  ལས་ ོན་དང་
གོ་ བས་མེད་པའི་ ས་ ་བསམ་ནའང་ ོང་བསམ་ཡིན།  
དེས་ན་རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ག་བ ལ་ ལ་
འདོད་དང་བདེ་བ་ ན་འདོད་ཤ་ ག་ཡིན་མོད།  དོན་ལ་
བདེ་བ་འདོད་ཀྱང་བདེ་བའི་ ་དགེ་བ་ བ་མི་ཤེས།  ག་
བ ལ་མི་འདོད་ཀྱང་དེའི་ ་མི་དགེ་བ་ གས་ལ་ བ་ ་དེ་
ག ང་ ང་བོན་གྱི་ ིང་དོན་ཡང་དག་མ་ཤེས་པའི་ གས་

ཡིན།  ས་དང་ མ་པ་ཀུན་ །  ོན་པ་གཤེན་རབ་ཀྱིས་
“རང་གི་སེམས་ནི་རང་གིས་འ ལ།  །ཉོན་མོངས་ ེས་ ་
སེམས་མ་གཏོང་།  །”ཞེས་ཁོང་གསི་བོན་ག ངས་ཚད་ ་བ་
ཀུན་གིྱ་ ོན་འགྲོ་མི་ མས་བསམ་པ་བཟང་པོ་བ ེད་ཐབས་
དང་རང་སེམས་ལས་ ་ ང་ཐབས།  རང་ ད་ཀྱི་ཉནོ་མོངས་
ཞི་ཐབས་འབའ་ཞིག་ ་ག ངས་པ་མ་ཚད་དཔེ་དོན་གྱི་ ོ་
ནས་བོན་བ ན་ ལ་ལའང་ནད་པ་དང་འ ་བའི་འགྲོ་བ་རང་ 
ཉིད་ལ།  ནད་དང་འ ་བའི་ཉོན་མོངས་ ་ཚགས་ཀྱི་ ག་
བ ལ་ ོང་བ་ལ།  ན་པ་དང་འ ་བའི་ ནོ་པ་གཤེན་རབ་
ཀྱིས་ མས་དང་ ིང་ ེ།  ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཆེན་པོའི་ ོ་
ནས་མིའི་རང་ ད་ཀྱི་ཉོན་མོངས་ཞི་ཐབས་དང་།  རང་སེམས་ 
ལས་ ་ ང་ཐབས་ཀྱི་བ ད་ ི་ ན་དང་འ ་བའི་གདམས་
ངག་ག ང་ ང་གི་བོན་རིན་པོ་ཆེ་དེ་བ ན་པ་ཡིན་ཏེ་ག ག་ 
ལག་དཔལ་འ མ་དཀར་པོ་ལས།  “ ིར་ན་ ོན་པས་བོན་
བཤད་པ།  །ནད་པ་དག་གི་ནད་ མས་ལ།  ། ན་པས་ ན་
ིན་ཇི་ ་བར།  ། ོ་བཞནི་ཕན་ ེད་འཆད་པ་ཡིན།  །”ཞེས་

ག ངས་པ་བཅས་སོ།  །

 
 

 

་སར་ཞང་བོད་བགོྲ་གེླང་འ ་འཛམས་ ང་བ། 
 

༢༠༡༠ལོའི་ ་བ་༨ཚས་༧ཉིན་ ་སར་གནའ་བོའི་ཞང་ ང་གི་ལོ་ ས་དང་། བོད་གནའ་བོའི་ཤསེ་རགི་ལོ་ ས་ རོ་
ི་ ལ་གྱི་མཁས་པ་དང་། བོད་ ་བ གས་པའི་བོན་གྱི་ཆེད་ལས་ཞིབ་འ ག་པ་དང་དའེི་ ོར་ལ་ གས་ ང་དཀར་བའི་ ་
ལ་སགོས་མི་ ་མང་ཙམ་འ ས་ནས།  བསམ་ ལ་བ ེ་རསེ་དང་ཉམས་ ངོ་ ེལ་རེས། ལོ་ ས་དཀའ་གནད་འགའ་ཞིག་

ཉམས་ཞིབ་ ེད་ ོགས་སོགས་བགྲོ་གླེང་གནང་ཞིང་། ག་ ་ཞང་ ང་གི་ཤེས་རིག་ལོ་ ས་ལ་ ར་ལས་ ག་པའི་ཞིབ་
འ ག་མི་ ་བ དེ་བ ངི་དང་། ཞིབ་འ ག་གི་ལམ་ གོས་དེ་འཛམ་གླིང་ལ་ཁ་ ོགས་ཏེ་གཏིང་ཟབ་དང་འ ར་ཐནོ་གྱི་
ས་པ་ ་ཆེར་ཐོན་ཐབས་ཀྱི་ ་བ་ལེགས་པོ་ཡོང་ཐབས་ལ་འབད་བ ོན་ ེད་དགོས་ ལ་བཅས་ཚགས་མི་ མས་ཀྱིས་

དགོངས་འཆར་ཟབ་མོ་གནང་། 
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གཙང་ཚྭ་དགེ་བཤེས་གཡུང་དྲུང་གཙུག་ཕུད།   

དེ་ཡང་ གས་བ ད་ནི་བོད་མི་རིགས་ཀྱིས་ཁ་དགེ་
བཀྲ་ཤསི་ཡོང་བའི་མཚན་ གས་གཙིགས་ཆེ་ཤོས་ཤིག་འཛིན་
གྱི་ཡོད་པ་ནི།  ཆོས་ གས་ཀྱི་ ་བ་ཡོད་མེད་ལ་མ་ ོས་པར་
བོད་ཀྱི་ ོལ་ ན་རིག་གནས་ལ་དགའ་ཞེན་ཡོད་རིགས་ཚང་
མ་གཅིག་ ར་ཡིན།  བཀྲ་ཤིས་པའི་ གས་བ ད་འདི་ཆེ་ས་
དགོན་གྱི་ག ག་ལག་ཁང་དང་ ་ཁང་ཆེ་ ང་རིགས་ཀུན་
དང་ ་ ང་ ་ཤག་མགྲོན་ཁང་བཅས་དང་།  ལ་པོའི་ཕོ་
ང་།  ིར་བཏང་གྲོང་པའི་ ོད་ཁང་།  ཁྲམིས་ དི་ ེ་ཚན་

གྱི་ཚགས་ཁང་།  ོ་ ིད་ཁང་།  གཞན་རས་གུར་བཅས་ཚང་
མའི་ ི་ནང་གང་སར་རི་མོའི་ལམ་དང་།  ་ཆ་ ་ཚགས་
ཀྱིས་ བ་པའི་ད ིབས་ག གས་ལས་ བ་པ་བཤམས་ ིག་
ེད་ཀྱིན་ཡོད།  དེ་ཡང་སེར་ ་ཀུན་གྱིས་བཀྲ་ཤིས་པའི་ གས་ 

བ ད་པོ་རེ་རེས་ ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མཚན་དོན་རེ་ཡོད་
པ་ཤེས་མནི་ལ་མ་ ོས་པར།  རི་ གས་བ ད་དེ་ ལ་ ས་
གནས་ བས་ཀུན་དང་།  ་བ་ཆེ་ ང་།  ི་ ེར།  མི་ཆོས་
དང་།  ་ཆོས་གང་ཡིན་ཡང་ཁ་དགེ་བཀྲ་ཤིས་ཡོང་བའི་ 
མཚན་དོན་ཡིན་པ་ལ་ཐེ་ཚམ་མེད་པ་ཕ་ཚ་ ་རབས་ནས་ 

བཞག་པའི་བག་ཆགས་བ ན་པོའི་ ེས་འགྲོ་ ེད་ཀིྱ་ཡོད་པ་
ོས་མདེ་རེད།  ད་ེ ར་ ེད་དགསོ་དོན་ནི།  ཚད་ ན་གྱི་ལོ་ 
ན་དང་མ་འ ེལ་བར་གནའ་བོའི་མི་ མས་ཀིྱས་ ་མཚན་

མེད་པར་ ོངས་པའི་མོས་ ོགས་ཙམ་གྱིས་མི་ཡི་འཚ་བའི་
ནང་ ན་ཆགས་ ་གནས་པ་ཤིག་མ་ཡིན་པར།  ཁུངས་ ན་
ལོ་ ས་དང་འ ེལ་བའི་བོད་ཀྱི་ ོལ་ ས་རིག་གནས་ཀྱི་ ་
བ འི་མེ་ཏོག་བཞད་པའི་ ེད་ཚལ་ ་མཛས་ ག་ མ་པར་
བཀྲ་བའི་མེ་ཏོག་ ྤལ་ཞིག་དང་གཉིས་ ་མ་མཆསི།   

བོད་ཀྱི་ ན་མིན་ཆོས་དང་རིག་གནས་ ོལ་ ན་བཟང་ 
པོ་ཀུན་གྱི་མསེ་པོ་ནི་བོན་ ནོ་གཤནེ་རབ་མཆོག་ཡིན་པས་ད་
ལན་ གས་བ ད་འདི་ཡང་བཀྲ་ཤིས་པའི་མཚན་ གས་ ་
ཇི་ ར་ ར་ ལ་ཡང་བོན་ ོན་གཤེན་རབ་མཆོག་གི་མཛད་
མ་ལས་བཀྲ་ཤསི་པའི་ ་མོ་བ ད་ཀྱིས་ ནོ་པ་ལ་བཀྲ་ཤསི་

གསོལ་བའི་རིམ་པ་ ར་དང་མཁན་ཆེན་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེས་
མཛད་པའི་ མས་མའི་ ན་མཆོད་ ྤལ་དཀར་པོའི་ ེང་
བའི་ནང་གི་རིམ་པ་ཡང་དེ་དང་མ ན་པར་བཀོད་འ ག་ 
པས་དེ་གཉིས་ ར་འགོད་པར་ །  དེ་ཡང་བཀྲ་ཤིས་པའི་

གཙང་ཚྭ་གཡུང་དྲུང་གཙུག་ཕུད།  ན་རིའི་ཐོབ་ ལ་གསར་བའི་དགེ་བཤེས།  ད་ ་ ང་གོའི་བོད་བ ད་ནང་བ ན་ བོ་གིླང་གི་དགེ་ ན་ཆེན་མོ། 
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གས་བ ད་འདི་ ས་རབས་ཀྱི་དབང་ ་ ས་ན་ ི་ལོའི་
ོན་གྱི་ ས་རབས་བོན་ ོན་གཤེན་རབ་ཀྱི་ ་ ས་ནས་དར་

ཡོད།  བོན་ ོན་གཤེན་རབ་མཆོག་ ི་ལོའི་ ོན་ ས་རབས་
གང་ཞིག་ལ་ ོན་ཡོད་པ་དེང་ ས་ཚན་རིག་ཞིབ་འ ག་པ་ 
མས་ཀྱིས་ཁས་ལེན་ལ་གཞིག་ནའང་མ་མཐའ་ ོན་པ་བཅོམ་ 
ན་འདས་མ་འ ངས་བའི་ ོན་ ་ ོན་ཡོད་པ་ཡིན།  བོན་

ག ང་ ལ་མའི་དགོངས་དོན་ ར་ལོ་ངོ་ཁྲི་ ག་ ོན་ནས་
ོན་ཡོད་པ་གསལ་པོ་ག ང་ཡོད།  བས་འདིར་མདོ་ ི་མེད་

དང་མཁན་ཆེན་ཉི་མས་མཛད་པའི་ མས་མའི་ ན་མཆོད་
ྤལ་དཀར་པའོ་ི ེང་བ་ ར་འགདོ་པར་ །   

༡༽ སྐྱོན་བྲལ་གྱི་པདྨ་ནི། 
གཤེན་རབ་དགུང་ལོ་ འི་ཐོག་ནམ་མཁར་འ ར་ནས་ 

་གནས་ག ང་ ང་གསལ་ ེད་གླིང་ ་ག ང་ ང་གསལ་ ་
ཡོད་ཁམས་ཀྱི་ ད་ག ངས་ཏེ་ ་ལ་བོན་འཁོར་ ོར་ བས།  
་མོ་པ ྨ་མས་མེ་ཏོག་པ ྨའི་མདངས་ ལ་ཏེ་གདན་ལ་པ ྨ་
་ འི་འཁོར་བའི་ཉེས་ ོན་དང་ ལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་གསོལ།  

དེ་ནས་པ ྨ་འདི་ཉིད་གདན་ལ་ཉེས་ ོན་ ལ་ཞིང་ ་ཚ་
འཇིག་ ལ་ཞབས་པད་བ ལ་བ ར་བ ན་པའི་མཚན་ གས་ 
ཞིག་ ་ ར་བ་ཡནི།   

༢༽ བཅུད་ལྡན་གྱི་བུམ་པ་ནི།   
གཤེན་རབ་དགུང་ལོ་སོ་ ག་ཐགོ་ ་གནས་ནས་མར་

བབས་ཏེ་རི་རབ་ཀྱི་ ེ་མོར་ ོན་ཏེ་ ག་ས་ལ་བ བས་པས།  
ས་ཡི་ད ས་ནས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ ་མོ་ མ་པ་མས་གསེར་གྱི་
མ་པ་བ ད་ ན་ཞིག་ ལ་ཏེ་ ནོ་པའི་མགུལ་ལ་ མ་པའི་

བཀྲ་ཤིས་གསོལ་བས།  ོན་པའི་ ་ ས་གསེར་མདངས་ ་
ར་ཏེ་ག ང་ ང་དག་པ་ འི་ ད་བཤད།  དེ་ནས་ མ་པ་

འདི་ཉིད་མགུལ་ལ་འདོད་དགུ་འ ང་བའི་བང་མཛད་ ར་
བཀྲ་ཤསི་པའི་མཚན་ གས་ཤིག་ ་ ར་བ་ཡིན།   

༣༽ བཀྲ་ཤིས་པའི་གསེར་ཉ་ནི།   
གཤེན་རབ་དགུང་ལོ་སོ་བ ན་ཐོག་རི་བ ན་ཁ་ ་

ོན་ཏེ་ག ང་ ང་ཁྱིམ་བ ན་མི་ཡི་ནང་ ་ག ང་ ང་ ད་

་ ང་བའི་ ད་ག ངས།  ཉ་ཅན་ ་མོས་དེ་ ས་གསརེ་ཉ་
ང་གཅིག་ ལ་ནས་ ག་ལ་གསརེ་ཉ་ ་ ་མཉནེ་ཞངི་བདེ་

བའི་བཀྲ་ཤིས་གསོལ་བས་གསེར་ཉ་འདི་ཉིད་ ག་མཉེན་
ཞིང་བདེ་བར་ཡོང་བའི་བཀྲ་ཤིས་གསོལ་བའི་མཚན་ གས་
ཞིག་ ་ཆགས་པ་ཡིན།   

༤༽ མིནུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་ནི།   
གཤེན་གྱི་དགུང་ལོ་སོ་བ ད་ཐོག་ཟད་མཚམས་མེ་

ཏོག་གླིང་ ་བ ད་ ེ་ཁྱབ་པ་སོགས་རབ་ ་ ང་ ེ་ག ང་
ང་ཕལ་ཆེན་འ ལ་བའི་ ད་བཤད་ཚ།  ་མོ་ ལ་མཚན་

མས་བ ད་ལས་ མ་པར་ ལ་བའི་ ལ་མཚན་བ གས་ཏེ།  
་མི་མ ན་ ོགས་མཐའ་དག་གི་ག ལ་ལས་ ལ་བའི་བཀྲ་

ཤིས་གསོལ་བས།  དེ་ནས་ ལ་མཚན་འདི་ཉིད་མི་མ ན་
ོགས་ལས་ ལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་པའི་མཚན་ གས་ཞིག་ ་

ཆགས་པ་རེད།   
༥༽ འགག་མེད་ཀྱི་དུང་ནི།  

བོན་ ནོ་གཤེན་རབ་མཆོག་དགུང་ལོ་ཞེ་གཅིག་ཐགོ་
གསས་མཁར་ཁྲི་ ོན་ ལ་བཞད་ཀྱི་ནང་ ་ག ང་ ང་ཁྲི་
ོན་ ལ་བའི་ ད་བཤད་ནས་བོན་ ས་འཇིག་ ེན་ཁྱབ་

པར་ ར་ བས།  ་མོ་ ང་ཅན་མས་ག ང་ལ་འགག་པ་
མེད་པར་བཀྲ་ཤིས་པའི་ཆེད་ ་ ང་དཀར་གཡས་འཁྱིལ་
ཞིག་ ལ་ཏེ་ག ང་ལ་འགག་མེད་ཚངས་ད ངས་ ག་ འི་
བཀྲ་ཤིས་གསོལ་བ་ནས་བ ང་ ང་དཀར་འདི་ཉིད་ག ང་
ལ་འགག་པ་མེད་པའི་བཀྲ་ཤིས་པའི་མཚན་ གས་ཞིག་ ་
ར་པ་ཡིན།   

༦༽ ཕུན་ཚགས་ཀྱི་དཔལ་བེའུ་ནི། 
བོན་ ོན་གཤེན་རབ་མཆོག་དགུང་ལོ་ཞེ་གཉིས་ཐོག་

གསས་ཁང་ཁོལ་མ་ནེ ་ ང་ ་ག ང་ ང་ཁོང་མ་དག་པའི་
ད་འཆད་ བས་ གས་ཉིད་གཡོ་བ་མེད་པ་ཡེ་ཤེས་ ་ཡི་
མ་པ་རབ་ ་བཀྲ་བའི་ཚ།  ་མོ་དཔལ་བེ ་མས་དཔལ་

བེ ་ཞིག་ ལ་ནས་ གས་ལ་གཡོ་བ་མེད་པའི་བཀྲ་ཤིས་
གསོལ་བས།  དེ་ནས་བ ང་དཔལ་བེ ་འདི་ཉིད་ གས་ལ་
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ག་བ ལ་དང་གཡོ་འ ལ་མེད་པར་བཀྲ་ཤིས་པའི་མཚན་
གས་ཞགི་ ་ ར་པ་ཡིན།   

༧༽ དབང་བསྒྱུར་གྱི་འཁོར་ལོ་ནི།  
བོན་ ོན་གཤེན་རབ་མཆོག་དགུང་ལོ་ཞེ་ག མ་ཐོག་

ཕོ་གིླང་མོ་གླིང་གཉིས་ཀྱི་བར་མཚམས་མཆོད་ ེན་ཆེན་པོའི་
ང་ ་ལས་འ ས་མངོན་ ོན་ ིད་པའི་འཁོར་ལོ་སོགས་

མངོན་པའི་བོན་འཁོར་ ོར་ བས།  ་མོ་འཁོར་ལོ་མས་
འཁོར་ལོ་ཞིག་ ལ་ནས་ཞབས་ལ་ཐོགས་ཆགས་མེད་པར་
གསེར་གྱི་འཁོར་ལོས་བཀྲ་ཤིས་གསོལ་བས་དེ་ནས་བ ང་
འཁོར་ལོ་འདི་ཉིད་ཞབས་ལ་ཐོགས་ཆགས་མེད་པའི་བཀྲ་
ཤིས་པའི་མཚན་ ེད་ཞིག་ ་ ར་པ་ཡིན།   

༨༽ སྐྱོབ་པའི་གདུགས་ནི། 
བོན་ ོན་གཤེན་རབ་མཆོག་དགུང་ལོ་ཞེ་དགུའི་ཐོག་

མི་གཡོ་བསམ་གཏན་གིླང་ ་གཡེང་བའི་ཚགས་ ང་དབེན་
པའི་གནས་བ ེན་ཏེ།  ཚིག་བོར་དནོ་ལ་བ མོས་ཏེ་གཞི་ལམ་
འ ས་ འི་བོན་ མས་གཏན་ལ་ཕབས་ནས་ ོམ་པའི་ཐོག་
བར།  ་མོ་ག གས་ཅན་མས་ད ་ཡི་མཁའ་ལ་ག གས་ བ་
ཏེ་ད ་ག གས་ ར་ཀུན་གྱི་ ་ན་མཐོ་བའི་བཀྲ་ཤསི་གསལོ་
བ་ནས་ག གས་འདི་ཉིད་ད ་འཕང་དགུང་དང་མཉམ་པར་
བཀྲ་ཤསི་པའི་མཚན་ ེད་ཞིག་ ་ ར་པ་ཡིན།   

དེ་ཡང་གོ་རིམ་ གི་ ལ་ལ་མི་མ ན་འགའ་ཞགི་ ང་
བ་ནི།  དཔེར་ན་བོན་དཔེ་ ས་པ་ཀུན་ ང་ ར་ན།  དང་པོ་
མི་ བ་པའི་ ལ་མཚན།  གཉིས་པ་ ོབ་པའི་ག གས་ཆེན།  
ག མ་པ་བ ད་ ན་ མ་པ།  བཞ་ིབ་ ན་ཚགས་དཔལ་བེ །  
་བ་བཀྲ་ཤིས་གསེར་ཉ།  ག་པ་ ་ ལ་ ང་ཆེན།  བ ན་

པ་དབང་བ ར་འཁོར་ལོ།  བ ད་པ་ ོན་ ལ་པ ྨ་ཞེས་
མཚན་ ་ ལ་མཚན་དེ་ ་ བ་པ་མདེ་པ་མི་མ ན་པའི་ གོས་ 
ལས་ ལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་པའི་མཚན་ ེད་དང་།  ག གས་ནི་
ད ་ཉོན་མོངས་ཀྱི་ཚ་ག ང་སེལ་ཞིང་ ས་ག མ་ ག་ ་
ིད་ཞི་ཀུན་གྱི་ ་ ་མཐོ་བའི་བཀྲ་ཤིས་པའི་མཚན་ ེད་

དང་།  མ་པ་ནི་མགུལ་ལ་ཚངས་ད ངས་ ག་ འི་བ ད་
ན་ཤིང་ ན་པའི་ ་ཆེན་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པར་བཀྲ་ཤིས་པའི་

མཚན་ ེད་དང་།  དཔལ་བེ ་ནི་ གས་འ ལ་བ་མེད་པ་
ངས་ ོགས་ ན་ མ་ཚགས་པར་བཀྲ་ཤིས་པའི་མཚན་ ེད་

དང་།  གསེར་ཉ་ནི་ ག་ ་འ ལ་ཉམས་ང་མེད་ཅིང་མི་
འཇིགས་ ོབས་དང་ ན་པར་བཀྲ་ཤིས་པའི་མཚན་ དེ་དང་། 
ང་ཆེན་ནི་ག ང་མ་འགག་ཀུན་གྲགས་ཐོགས་མེད་ ང་ ིད་ 

ཟིལ་གིྱས་ནོན་པར་བཀྲ་ཤིས་པའི་མཚན་ ེད་དང་།  འཁོར་
ལོ་ནི་ཞབས་ ་འ ལ་ཐོགས་མེད་ཞིང་ཀུན་དབང་བ ར་བར་ 
བཀྲ་ཤིས་པའི་མཚན་ ེད་དང་།  པད་མ་ནི་གདན་ ི་མེད་
ོན་ ལ་བཀྲ་ལ་གསལ་བར་བཀྲ་ཤིས་པའི་མཚན་ ེད་ ་ད ་ 

ནས་མར་བཀྲ་ཤིས་གསོལ་བ་ ར་མཛད་འ ག  དེ་ ར་བཀྲ་
ཤིས་པའི་ གས་བ ད་འདི་ཞང་བོད་རང་གི་ ན་མོང་མ་
ཡིན་པའི་ ོལ་ ན་གྱི་རིག་གནས་མི་རིགས་གཞན་ལ་ངོམ་
རིན་ཆོག་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་ཁྱིམ་མཚས་གཞན་ནས་གཡར་
བ་ ་ ་མིན་པ་ཡིད་ཆེས་ བ་པའོ།  །ཡང་ ་ནག་སོགས་
ལ་ ་གཞན་ལ་དར་ཡོད་པ་ནི་དཔེར་ན་ ་ནག་གསི་བཟོས་

པའི་ཞལ་དཀར་སོགས་ལ་བཀྲ་ཤིས་པའི་ གས་བ ད་ཀྱི་རི་
མོ་ ག་ ལོ་ཡོད་པ་ ར་རོ།  །   

 
ོལ་ ན་རིག་པའི་ གས་བཟང་འདི།  ། 
ོལ་ ན་བཟང་པའོི་མི་རིགས་ཀྱི།  ། 
ོལ་ ན་ཡ་རབས་མཚན་ ེད་ །  ། 
ོལ་ ན་ལམ་ནས་ངེས་ཤསེ་ཐབོ།  ། 



                                 ཞང་བོད་གཏམ་གླེང་། 
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སྲིད་པའི་བོན་གྱི་ལེའུ་ཡིག་ལས་དྲང་རྒན་ཞེས་པའི་གོ་དོན་དང་བྱེད་ལས་རགས་དཔྱོད། 
 

སྔོན་འཛིན་ངག་དབང་རྒྱ་མཚ། 
 

ིར་མདོ་ ད་ ོ་ ད་ཀྱི་ས་ཆ་དག་ ་ ིད་པའི་ ད་བོན་ 
གྱི་ཆོ་ག་ ེལ་བའི་གང་ཟག་ལ་ལེ ་དང་།  དའེི་འདནོ་ཆ་ལ་
ལེ ་ཡིག་གམ་ལེ འི་ཡིག་ཆ་དང་།  ལེ ་པོ་ཏི་ཞེས་བཏགས་
ཡོད།  ལེ འི་ཡིག་ཆ་ལ་མདོ་ ད་བབ་བཟོ་ས་ཆར་ལེ ་ཡིག་
གམ་ལེ འི་ཡི་གེ་དང་།  ག་ཁམས་སོགས་ ་ལེ ་པོ་ཏི།  ཐེ་
བརོ་བ ན་ཡིག་དང་།  ་ཉག་ ་ ང་ ན་ཞསེ་ །  ལེ ་ཡིག་ 
ལ་ ་ིལ་ཁྱབ་པའི་གཏན་འཁལེ་གྱི་མངི་ཞགི་མདེ།  བ ན་ཡིག་ 
ཟེར་བ་ནི་ལེ ་ཡིག་ཁྲོད་ ་ ལ་ས་གཉན་བ ན་དང་པོང་ར་
ན་བ ན།  ་བ ན།  མདའ་བ ན།  ་ ང་སོགས་བ ན་

དང་འ ལེ་བའི་ཡི་གེ་མང་བས་དེ་ ར་བཏགས་པ་ཡིན་ ང་།  
ལེ ་ཡིག་ ་ད་ ང་སལེ་དང་།  གཏོ་མདསོ་ རོ་ ས་པར་ཡོད་ 
པས་བ ན་ཡགི་ཞསེ་བཏགས་ན་དེ་དག་གི་ནང་དོན་མཚན་མི་ 
བ།  ལེ ་ཡིག་ ་ེ ག་ཙམ་ལས་ནང་དནོ་ཁ་ཚང་ ནོ་མི་ ས།   
ཡང་ལེ ་ཡིག་ལ་ ང་ ན་ཞེས་བཏགས་པའི་ ་མཚན་ནི།  
ིད་པའི་ག ་པོ་ མ་ག མ་གྱི་ཡ་གྱལ་ ང་ ན་གཉན་གྱི་

ག ་བོ་ཞེས།  ལེ ་ཡིག་ ་ ང་ ན་ ོར་གྱི་ཆོ་ག་ ག་ལེན་
ས་པར་ཡོད།  ལེ ་དག་ཀྱང་ ས་ ན་ ང་ ན་ཞེས་པའི་
ཡིག་ཆ་ ག་ལནེ་ ེད་བཞིན་ཡོད་པས་མངི་དེ་ ར་བཏགས།  
ང་ ན་ཞསེ་པའི་ཆོ་ག་ ང་ ང་དེ་མཚན་པ་ལས་ ིར་ཁྱབ་

མེད།  རི་ལེ ་འདནོ་ཆ་འདི་རགིས་གྲངས་མང་ལ་ནང་དོན་ 
ོག་འཛིང་ཆེ་ ེ་ད ེ་བ་འ ེད་དཀའ།  ལེ ་སོ་སའོི་ལག་ ་

རིགས་མི་མ ན་པའི་ཡིག་ཆ་རེ་ཡོད་པས།  ཚད་མར་འཛིན་
པའི་ཡིག་ཆ་ཞགི་མེད་ ང་།  ད་ཡོད་དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་
ལ་ ས་ནས་ད ད་ན།  ང་ ན་ཞེས་པར་ ང་མཁན་དང་། 

 

ཅང་ ན་སོགས་འ ི་ ལ་མི་འ ་བ་ ་མ་མཆསི།  ད་ེདང་མདོ་ 
ད་འཕན་ ་སོགས་ཀྱི་ ད་ ་དར་བའི་ ང་ ན་ཨ་ ་ཞེས་ 

པའི་གནའ་གཏམ་དང་འ ེལ་བ་ངསེ་ཅན་ཡོད་པར་ ང་།  དེ་ 
ཡང་ཁ་ ན་ ་ ི་ ་ ག་པའི་མི་ལ་ ང་ ན་ཨ་ ་འ ངས།  
ོན་པས་ཆསོ་ ེལ།  ཨ་ ས་འཇགི་ ེན་ ེལ་ཟརེ།  ང་ ན་

ཨ་ ་ནི་རིག་པ་ཤནི་ ་མཚར་བའི་མི་ཞིག་ཡིན།  ཁངོ་ལ་ ་
ན་ ན་ཞིག་ སེ་པ།  དེ་ལ་འཇགི་ ེན་ ངོ་བའི་ཐབས་ ་

ཚགས་ ོན་པའི་གནའ་གཏམ་མང་བོ་ད་ འི་བར་ འང་འཕན་ 
་དང་ ག་ཁམས་སོགས་བདོ་ཁམས་ ་དར་ཁྱབ་ཡོད།  གདོད་ 

མའི་བོན་གྱི་ ེད་ལས་ལ་ཡར་ ན་གྱི་ ་མཆདོ་པ་དང་།  བར་ 
ཁྱིམ་གྱི་ཐབས་འདནོ་པ།  མར་འ ་ེ ནི་གྱི་མགོ་མནནོ་པ་བཅས་ 
ལས་ཁྱིམ་གྱི་ཐབས་འདོན་པ་ཟེར་བ་དང་འ ེལ་བ་ངེས་ཅན་
ཡོད།  ལེ ་ཡིག་ཁྲོད་ཀྱི་ ང་ ན་ནི་གཉན་གིྱ་ག ་བོ་ ེ་རི་
གཉན་ཕན་ ན་བར་མི་མ ན་པའི་ ོད་ ང་ ང་ཚ་བ མ་
པའི་ག ་བོ་ཡིན།  ག ་བཞི་དཔང་བ ད་ཀྱི་ཁོངས་ ་འ །  
དེ་ཡང་ ང་ ན་གྱི་ག ང་སགོས་ལས་མང་ ་འཆད་ཡོད་པས་ 
ོགས་བ ས་ ང་ཟད་ ེད་ནས་ད ད་པར་ །  དེ་ཡང་དགེ་

བཤསེ་ ལ་བཟང་དར་ ས་ཀྱསི་བ མས་པའི་ ་དཀར་བ ན་ 
པའི་ལོ་ ས་འ ེང་མཛས་ ལ་བཟང་མགུལ་ ན་ །  ོང་
བཙན་གོང་རལོ་གྱ་ིབོད་ལ་ཡི་གེ་ཡོད་པའི་ བ་ དེ་ ་ ལ་བོ་ 
ཐང་གེའི་ལོ་ ས་དང་ཅང་ ན་ཨ་ ས་ ས་པའི་བ ན་བཅསོ་ 
སོགས་ ངས་ཡོད།  ཤར་བ་ཐགོས་མདེ་ཀྱསི་བོད་ཀྱི་རགི་གནས་ 
གསར་བཤད་ མ་ཟན་ ི་ནོར་ ་ ིད་པའི་ཅང་ ན་བ ན་
བཅོས་ཞེས་ ད་ ིག་ ས་ཡོད་པ་ལ་བ ས་ན།  ཅང་ ན་ 
 ངག་དབང་རྒྱ་མཚ། ད་ ་ཀན་ ་གཙས་མི་རིགས་དགེ་འོས་ ོབ་གིླང་ ་དགེ་ ན་གིྱ་ ་བ་གཉེར་བཞིན་ཡོད།  
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ཞེས་པ་ཁྱབ་ ་ཆེ་བ་ གས་ཀྱིས་ གོས།   
༡༽ དྲང་རྒན་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་ཀྱི་གོ་དོན་རགས་བཤད། 

ང་ ན་ཞསེ་པའ་ིཐ་ ད་གྱི་གོ་དནོ་ནི་ ནོ་གྱི་ཡིག་ཆ་ 
དང་ཚིག་མཛད་སགོས་ ་འགྲེལ་བཤད་ཡོད་པ་མ་མཐངོ་།  ང་ 
ན་གྱི་ དེ་ལས་དང་ཚིག་ངསོ་ནས་ད ད་ན།  ང་ཞེས་པ་
ོ་ག ར་བོར་གནས་ཏེ་ཡོ་བ ང་མདེ་པ་དང་།  ན་ཞེས་པ་

ཉམས་ ོང་ཐད་ནས་ ོ་ ང་ཟད་ ན་པ་ཆ་ནས་དེ་ ར་བཏགས།   
ིད་པའི་བོན་གྱི་ཡིག་ཆ་ལས་ ང་ ན་ནི་གཉན་གྱི་ག ་བོ་ཡིན།   
ིར་ག ་བོ་ནི་ ོད་གླེང་བར་འ མ་ ེད་མཁན་ཡིན།  ཅིས་

ཀྱང་ ང་བོ་དང་ག ་བོ་གནས་དགོས་པས་མངི་དེ་ ར་བཏགས།   
ང་ ན་ཞེས་པའི་ཐ་ ད་དེ་ ང་མཁན་ འང་འ ི་བཞནི་ཡོད་ 

པས་ ང་མོ་ ེད་མཁན་ཞསེ་ཚགི་ངསོ་ནས་དེ་ ར་གོ་བ་ ངས་ 
ནའང་ཆོག  ན་དང་མཁན་གཉིས་བདག་པོའི་ ་ལ་འ ག  
གཞན་ཡང་ ང་ ན་ལ་ཅང་ ན།  ང་མཁན།  ཅང་ ན་ཨ་ 
་ཞེས་འ ི་ ལོ་ཡང་ཡོད་ ང་།  མདོ་ ད་ཐེ་བོ་སགོས་ ་ ང་ 

དེ་ཅང་ཞསེ་འདནོ་ ོལ་ཡོད་པ་ལ་བ ས་ན།  ཅང་ ན་ཞེས་
པ་དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་འདོན་ ལོ་ཙམ་ཨ་ེཡིན་ མ།  ཤར་བ་ཐོགས་ 
མེད་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་གསར་བཤད་ མ་ཟན་ ི་ནོར་གྱི་ 
ར་མཆན་ ་ཅང་ཞེས་པ་ལ་དག་ཡིག་གསར་བ ིགས་ལས་ཅི་ 

ཡང་ཤེས་པ་ཞསེ་པའི་ཚིག་བ ས་པ་ཞསེ་ ང་ལ།  བདོ་ ་ཚིག་ 
མཛད་ཆེན་མོར་ཅི་ཡང་ཤེས་པ་ཚིག་བ ས་ན་ཅང་ཤེས་ ་འབོད་ 
ཅིང་དརེ་མངོན་ཤསེ་ཀྱ་ིགོ་དནོ་ཡོད་ ལ་གསལ་བ་དང་།  ན་ 
ཞེས་པ་ལ་ ོན་ ་ ེས་པ་དང་ལས་ལ་འ ལ་ ་བ་བཅས་ཀྱི་
དོན་ཡོད་ ལ་བོད་ ་ཚིག་མཛད་ཆེན་མོར་གསལ་ཡང་།  འདིར་ 
སེ་པའི་ལ་ོགྲངས་ ན་ན་ ན་ ་མདེ།  མ་རགི་ཤསེ་པ་ ན་ 
ན་ ན་པ་ཡནི་ཞསེ་པ་ ར་ ་ིམའི་ མ་རགི་ཤསེ་པ་གཙ་ ས་ 
པའི་ཉམས་ ོང་ཅན་ ན་པོ་ལོ་མཐོ་བར་ག ོ །   

༢༽ དྲང་རྒན་གྱི་སྐྱེ་རྒྱུད་བཤད་པ། 
དམངས་ཁྲོད་ ་བཀྲམ་པའི་ དི་པའི་བོན་གྱི་ཡིག་ཆ་

ལས་ ང་ ན་གྱི་ ོར་ལས་དེའི་ ེ་ ད་བཤད་པ་དཔེར་ན།  
ིད་པའི་ ང་ ན་ཤན་འ ེད་ལས་ད་ནི་ ང་མཁན་ ེ་ ད་

བཤད།  ང་ ན་གཉན་གྱ་ིག ་བོ་ཡིན།  ཡབ་ནི་ ི་ ལ་ད ་ 

སེར་ཡིན།  མ་ནི་དགུ་ མ་འ ལ་མོ་ཡིན།  ས་ནི་མི་ མ་
དཀར་པོ་ཡིན།  ད་ེནི་ ་འ ་ེམི་དང་ག མ།  བར་ལ་མ་ིམ ན་ 
ག ་བོ་མཛད།  ཞེས་དང་།  མི་ མ་དཀར་བོ་ཞསེ་པ་ནི་ ང་
ན་ཡིན།  ང་ ན་མི་ མ་དཀར་བོ་ཞསེ་འབདོ་ ོལ་ཡོད།  
་འ ེ་མི་ག མ་བར་ལ་མི་མ ན་པ་ ང་ཚ་ག ་ དེ་མཁན་

ཡིན།  ཡང་དེ་ལས་ ེ་ ད་བཤད་ན་དཔང་རེ་མཐོ།  གྲོལ་ གས་ 
བཤད་ན་ ོ་རེ་བདེ།  ཞེས་དང་།  ཡང་ ང་ ན་ལས་དང་པོ་
གསས་ ོའ་ག འ་མཁན་དང་།  ིད་པའི་ ང་མཁན་དེ་དང་
གཉསི།  དང་པོ་ དི་པ་ཅི་ ར་ ིད།  དི་ ད[ ད]བཤད་ན་ 
པམ་རངེ་མཐོའ[དཔང་རེ་མཐ]ོ། གྲོལ་ འ[ ག]བཤད་ནས་
་ ོན་ཟའ།  དང་བོ་གླིང་བཞི་ ལ་བོ་དང་།  ོ་བཞི་ མ་མོ་
ལ་བ་ལ།  དི་པའི་ ང་ ན་ ་ ལ་དང་།  ོའ་གཉན་ ང་ 
ན་ འ[བ ད]བ ་འགྲོལ།  ཉི་མ་ཤར་གིས་ ལ་བོ་དང་།  

གཉེན[གཉན]གིས་ མ་མོ་ ལ་བ་ལེས[ལས]།  འི་ ང་ ན་ 
ལ[བ ད]བ ་དང་།  ག འི་ཝང་འང་ འ[བ ད]བ ་འགྲོལ།   
བ་གསི་ ང་ ན་ ལ་བ [བ ད་ ]དང་།  གཏོད་ མ་ཤསེ་ 

པའི་མ་དང་ ལ་པ་ལ།  མཆོང་གསི་ ང་ ན་ ལ་བ [བ ད་
]གྲོལ།  ང་ ན་གསས་ ོའ་དེ་ མས་གིས།  གནམ་ས་ཙམ་

གིས་ཤོང་མོ་ཡོད།  ་མདོའ་ཙམ་གསི་ ར་ལ་ཡོགས།  ད ར་
ན[དགུན]ཙམ་གིས་ ལ་བ་ཡོད།  ་ ང་ཙམ་གསི་ ་ ད་

ཡོད།  ཉི་ ་ཙམ་གསི་ ན་ད ིག་ཡོད།  ཞེས་པ་དེ་ལས་ ང་
ན་གྱི་ ེད་ ད་བཤད་ བས་ཡབ་ ི་ ལ་ད ་སེར་དང་ མ་ 

དགུ་ མ་འ ལ་མོ་ལས་ ང་བ་བཤད་ཀྱང་།  དེ་དང་གོང་ ་
བཤད་པའི་གླིང་བཞི་ ལ་བོ་དང་ ོ་བཞི་ མ་མོ་ ལ་བ་ལས་
ང་བ་བཤད་པ་མི་མ ན་པས།  ས་ཆ་སོ་སོའི་བཤད་ ལ་མི་འ ་ 

བ་ཡིན་ནམ།  ཡང་ན་མངི་གི་ མ་གྲངས་ཙམ་ཡིན་པ་མི་ཤེས་ས།ོ  ། 
༣༽ དྲང་རྒན་གྱི་རིགས་བཤད་པ། 

ལེ ་ཡིག་ ་ཚགས་ ་ ང་ ན་གྱི་རིགས་མང་བོ་ཞགི་
བགར་ཡོད།  ིད་པའི་ ང་ ན་ཤན་འ ེད་ལས་ འི་ ང་
མཁན་མ ་ཆེན་དང༌།  གཉན་གྱི་ ང་མཁན་ ་གསས་དང༌།  
འི་ ང་མཁན་དཀར་ ནོ་དང༌།  གཟའི་ ང་མཁན་མགི་མང་ 

དང༌།  གཏོད་ཀྱ་ི ང་མཁན་ བོས་ཆེན་དང༌།  ས་བདག་ ང་ 
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མཁན་ད ་དཀར་དང༌།  ད འི་ ང་མཁན་ཐོད་དཀར་དང༌།   
བཙན་གྱི་ ང་མཁན་ གས་འགྲོགས་སོགས།  དེ་རིང་ ང་མཁན་ 
གཉནེ་པ་ོབ ན།  ཞེས་པ་ལས་གཉན་ ་གཟའ་གཏོད་ས་བདག་ 
ད ་བཙན་སགོས་ཀྱི་ ང་མཁན་ཡདོ་པ་དང་།  ཡང་ ང་ ན་ 
ལས་ཀྱརེ་གནམ་གིས་ ང་ ན་ཉི་ ་གཉིས།  སེལ་བོན་ཁ་བོ་
བདག་དང་ག མ།  ི་ཚིག་གཅིག་གིས་ཡར་ལ་ཉ།ེ  ང་གིས་
བཟོའི་ ན་ད གི་ཡིས།  པར་ ང་ ང་ ན་འ ག་ ང་གཉསི།   
སིལ་བནོ་ཁོ་བོ་བདག་དང་གཉིས།  ི་ཚིག་གཅིག་གསི་ཡར་
ལ་ཉེ།  པར་ ང་ཡང་བའི་ ང་ ན་ཡིན།  སའི་ ང་ ན་ ་
གླང་གཉསི།  སལི་བོན་ཁོ་བ་ོབདག་དང་ག མ།  ི་ཚགི་གཅིག་ 
གིས་ཡར་ལ་ཉ།ེ  ས་གཞི་གནས་པའི་ ང་ ན་ཡིན།  ཞེས་པ་
ལས་གནམ་གིས་ ང་ ན་ཉི་ ་དང་པར་ ང་ ང་ ན་འ ག་ 
ང་།  སའི་ ང་ ན་ ་གླང་གཉསི་སགོས་བཤད་ཡོད་ལ།  ཀར་ 

ཡང་མ་སོང་འདི་ན་ཡོད།  ིའི་ ང་ ན་ ི་མ་གོས།  ཤེང་[ཤིང་] 
གིས་ ང་ ན་ འི་མ་བཅད།  འ་ི ང་ ན་འཇའིི་མ་ ོགས།  
འི་ ང་ ན་ ལ་ ་མ་ ང་།  [ ]བ་ད ིག་གསི་ ང་ ན་ 

ཡིན།  ཉན་པ་ ་གསས་ ང་ ན་དང་།  ལོ་པ་ ་རངེ་[ལག་ 
རིང་] ང་ ན་དང་།  ཀུན་ཤེང་[ཤསེ] ལ་བོ་ ང་ ན་དང་།  
ིད་པའི་ ང་ ན་དེ་ མས་གསི།  ཀར་ནག་ཙམ་ཙང་[གཙང་ 

གཙག]འ ེས་བའི་ག འ་དང་ ང་[དཔང་]ལ་གཤེགས་ ་གསོལ། 
ཞེས་པ་ལས་ ང་ ན་གྱི་རགིས་ ་ཚགས་ ེ་ཡོད།  ང་ ན་
བསའེི་ བ་པ་ཅན།  འི་ ་མཚན་ གས་ན་ མས།  ང་
ན་ཉི་མ་ ན་ ནོ་དེ།  ག་གསི་ཕོ་ གས་ གས་ན་ མས།  

ཡག་ཀར་ཐོགས་པའི་ག འ་དང་ ང་[དཔང་]ལ་ ནོ།  ན་ 
ན་ཡེ་ཤེས་ ལ་པ་ཅན།  ཀུན་ཤངེ་ ང་ ན་ མས་གསས་

ཅན།  ི་ནད་ གས་ནད་ ར་བའི།  ང་ ན་ ི་ ག་འདབ་
མ་ཅན།  ཤ་ ོན་ ང་ གས་ གས་ན་ མས།  ང་གསི་རེང་
ང་ ར་བའི།  ང་ ན་ ངོ་ག མ་ ོན་གནོན་ཅན།  ་ལ་

ཤེས[ཤེལ]གིས་ བ་པ་གནང་།  ་བོ་ག ང་བཞི་ གོས་པའི།  
ང་ ན་གནམ་ གས་ཀྱགས་ཕགས་ཅན།  རིན་ཆནེ་ ་ག མ་ 

གོང་མཚན་མནན།  དགྲ་མཚན་གཟས་ལ་མི་འ གས་པའ།ི  ང་ 
ན་ ་འ ལ་ ངོ་པོ་ཆེ།  གས་གིས་པན་ཀླེང་རིབ་ཙམ་ཅིག  

ས་ད ི་ ོ་གཉན་ ར་པའི།  ང་ ན་ཐབས་དང་ ་འ ལ་
ཅན།  ་ ་ཀར་བོ་གཡབ་དར་ གས།  ང་ ན་ ངོ་ག མ་
ཁྱབ་པ་ཅན།  ་ལ་ ོས་མཚན་ མས་དགུའི་ ན།  རང་མཚན་ 
རང་ལ་མི་འ ག་པའ།ི  རང་ ་རང་གིས་མི་གསལོ་བའི།  ང་ 
ན་ཝེར་མ་བསམ་ བ་ད།ེ  ག་གིས་ཆག་ཤངེ་[ཤངི་] ག་

ན་ མས།  པང་ནི་ ོག[གློག]དང་ ང་འཁོར་འགྱོགས[མགྱོགས]།   
དགྲ་ལག་ མས་ལ་ ན་ལ་རེང་བར་གྱིས།  ན་ ན་ཕོད་བ་
གསེར་ ་ཅན།  ག་ན་གནམ་ གས་ཁྱིད་པ་ མས།  ཐི ་
རང་འ ལ་བའ།ི  ང་ ན་ཀུན་ཤསེ་ ོད[ ངོ་]འ ས་དེས།  
བསའེི་བདནེ་ཀར་ གས་ན་ མས།  དགྲའི་ ལ་གསལོ་ཕམ་
པ་དང་།  བདག་གིས་ ལ་སགོ་ ལ་པར་ཀྱསི།  ང་ ན་ ལ་ 
གིས་ བོ་པ་ཅན།  ྩ་གཡག་ཀར་བོ་ ོང་ལ་འཕངེ་།  ང་ ན་ 
་པོ་ ་ཡོད་ད།ེ  པ་དན་དམར་པ་ོ ག་ མས།  ཞསེ་དང་།  
ང་ ན་གྱི་རིགས་ ་ཚགས་བཤད་ཡོད་དོ།  ། 

༤༽ དྲང་རྒན་གྱི་བྱེད་ལས་བཤད་པ། 
དེ་ཡང་ དི་པའི་ ང་མཁན་ཤན་འ ེད་ཞསེ་པའི་ཡིག་ 

ཆ་ལས་ ་འ ེ་ཤན་འ ེད་ ང་མཁན་མཁས།  དཀར་ནག་
ཤན་འ ེད་ ང་མཁན་མཁས།  དགྲ་ཟིན་ཤན་འ ེད་ ང་མཁན་ 
མཁས།  གཙང་ གོས་ཤན་འ ེད་ ང་མཁན་མཁས།  ཞསེ་པ་
དེ་ལས་ ང་ ན་གྱི་ ེད་ལས་གཙ་བོ་ནི་ ་འ ེ་ཤན་འ ེད་
དང་།  དཀར་ནག་ཤན་འ དེ།  དགྲ་ཟིན་ཤན་འ ེད།  གཙང་ 
ོགས་ཤན་འ ེད་སོགས་ལ་མཁས་པ་ཞིག་ཡིན།  ཡང་དེ་ལས་ 
་མི་ ལ་བའི་ ང་མཁན་མཛད།  དགྲ་ཁམས་ཕམ་པའི་ ང་ 

མཁན་མཛད།  ་འ ེ་འ ལ་བའི་ ང་མཁན་མཛད།  ལ་
བསེན་འ ལ་བའི་ ང་མཁན་མཛད།  འ ེ་གདནོ་འ ལ་བའི་ 
ང་མཁན་མཛད།  དར་ ི་འ ལ་བའ་ི ང་མཁན་མཛད།  ང་ 
ི་འ ལ་བའི་ ང་མཁན་མཛད།  ལ་འགོང་འ ལ་བའི་
ང་མཁན་མཛད།  ཐེ ་རང་འ ལ་བའི་ ང་མཁན་མཛད།  

མོ་འ ེ་འ ལ་བའི་ ང་མཁན་མཛད།  གདོ་འ ེ་འ ལ་བའི་
ང་མཁན་མཛད།  ཀོད་ ི་འ ལ་བའི་ ང་མཁན་མཛད།  
ང་འ ེ་འ ལ་བའི་ ང་མཁན་མཛད།  ལ་འ ེ་འ ལ་

བའི་ ང་མཁན་མཛད།  ད་ཁ་བ ོགས་པའི་ ང་མཁན་
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མཛད།  ར་ཁ་བ ོགས་པའི་ ང་མཁན་མཛད།  ཡམ་ཁ་
བ ོགས་པའི་ ང་མཁན་མཛད།  བ ད་ད ང་འ ལ་བའི་
ང་མཁན་མཛད།  ་གདོན་འ ལ་བའི་ ང་མཁན་མཛད།  

སད་སརེ་བ ོགས་པའི་ ང་མཁན་མཛད།  ཞསེ་དང་།  གོང་
་བཤད་པ་ ར་ ང་ ན་ནི་ ་ ལ་ ་འ ག་མཁན།  དགྲ་

ཁམས་ཕམ་པར་མཛད་མཁན།  འ ་ེ ིན་ ་ཚགས་འ ལ་བ་
དང་གནོད་པ་ཞི་བ།  ད་ཁ་དང་ ར་ཁ།  སརེ་སད་སོགས་
ོག་མཁས་པའི་ ས་མ ་ཅན་ཞིག་ཡིན།   

༥༽ དྲང་རྒན་བརྔན་པའི་ཡོན་ཏན་བཤད་པ། 
ིད་པའི་བོན་གྱི་ཡིག་ཆ་ ང་ ན་ལས་ཡ་ ་དཀར་མའོི་ 

ོན་མི་ཐབོ།  ་མི་ ལ་ལོ་ངར་ཁམས་ཕམ།  དེ་ཡང་ ང་
མཁན་གཉན་གྱི་མ །  དགྲའ་བོ་ ་ ་ཆོས་ལ་ཕབོ།  རང་གི་
་ འི་མགོན་ བས་མཛད།  ཡང་ ང་མཁན་བ ན་པ་ཀར་
ིད་ན།  ་དང་ ིན་གཉསི་འཐབ་པའི་ཚ།  འི་དམགས་ལ་

ཁྲི་ཚ་གཅགི ིན་དམག་ ེ་བ་ ང་ ར་གཅགི ་ མས་ཀུན་ 
གྱི་ ང་མཁན་བ ན།  གསས་བསང་གླའི་ ་བ་ཙམ།  བསང་
ནས་ ནོ་མོ་འ །  བ ད་ ི་ཆང་ ད་མཆོད་པ་བཤམ།  ན་
ན་ཐམས་ཅད་ ན་ ང་བ ན།  ཞསེ་དང་།  ཡང་ ང་མཁན་ 

བ ན་པའི་ཡོན་ཏན་གྱིས།  ་ མས་ ལ་བའི་ ང་མཁན་མཛད།   
དགྲ་ ་ིཕམ་པའི་ ང་མཁན་མཛད།  ཞསེ་དང་།  ་ ིན་ཐབ་ 
པའི་ཚ་ ་མིས་ ང་ ན་བ ན་པས་ ་ ལ་ ིན་ཕམ་པའི་མཐའ་ 
འ ས་ལས་ ང་མཁན་བ ན་པའ་ིཡོན་ཏན་བ ན་ཡོད་དོ།  ། 
ཡང་ ང་མཁན་མ ་ཆནེ་གཉན་པོ་བ ན།  ་འ ེ་གཉསི་ཀྱ་ི 
ཤན་ཡང་ །ེ  དཀར་ནག་གཉིས་ཀྱི་ཤན་ཡང་ །ེ  དག་ེ ིགས་
གཉསི་ཀྱི་ཤན་ཡང་ ེ།  དགྲ་ཟིན་གཉསི་ཀྱི་ཤན་ཡང་ ེ།  གཙང་ 
དམེ་གཉསི་ཀྱི་ཤན་ཡང་ །ེ  ཡང་ ང་མཁན་བ ན་པའི་མ ་ 
ོབས་ཀྱི།  དགྲའ་བོ་ ་ ་གྲངོས་འཆིང་གཅགི  རང་གི་ ་
འི་ཁ་འཛནི་མཛད།  ཞསེ་དང་།  ཡང་ ང་ ན་ལས་ཀྱརེ་
ང་ ོན་མཐོའ་བའི་ ་འགང་ན།  ཉི་ ་ ག་གཅགི་འ ེན་

བ་ལ།  ་ཙ་ ེ་ ངེ་[མིང་ ིང་] ་ཡོད་པ།  ས་ཀྱང་ ི་ཤེས་
ང་ ན་གཉནེ་པ་ོཁྱེད་ཀྱསི་ཤསེ།  ཙན་དན་ གས་པ་ོམཚང་ 

མས་ན།  ག་པ་ཐོང་པ་འ གས་པ་ལ།  མཆདེ་པར་གང་ ོ་ 
གང་ ལ་བ།  ས་ཀྱང་མི་ཤསེ་ ང་ ན་གཉནེ་པོ་ཁྱེད་ཀྱིས་
ཤེས།  གང་ ན་ཀར་གསི་ ལ་འདབ་ན།  འ་པོ་ ་བ ་ར་
ཡ་ན།  ར་ལ་ ་ ངས་ཡོད་པ་དརེ།  ས་ཀྱང་མི་ཤེས་ ང་ ན་ 
གཉེན་པོ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས།  གསེར་མ་ ནོ་འདབ་ན།  ཀར་གཤོགས་ 
འ ོ་ ་ར་ཡ་ན།  གང་ ་གང་ ོངས་ཡོད་པ་དེས།  ས་ཀྱང་མི་ 
ཤེས་ ང་ ན་གཉནེ་པོ་ཁྱེད་ཀྱསི་ཤསེ།  གནམ་གིའ་ ག་རེང་ 
[རིང་]དང་སའི་ཤ་ཟན་གཉིས།  འི་ ང་ལོ་ལ།  གང་མང་གང་ 
གས་ཡོད་པ་ལ།  ས་ཀྱང་མི་ཤསེ་ ང་ ན་གཉནེ་པོ་ཁྱེད་

ཀྱིས་ཤསེ།  དེ་པ་ ང་ ན་གཉན་པོ་གནམ།  བོད་ཀྱིས་ ང་
ལ་ཆ་པ་དང་།  ་ཀྱིས་ཡས་ལ་ཆད་པ་ལ།  ང་ ན་ཁྱེད་ཀྱསི་ 
གསལ་ ་གསོལ།  ཞསེ་པ་ལས་ ང་ ན་ནི་ ས་ཀྱང་མི་ཤེས་
པ་ཐམས་ཅད་ཤསེ་པ།  མི་ཤསེ་པའ་ིརིགས་མེད་ཞིག་ཡིན་ ལ་ 
གསལ་བོ་བ ན་ཡོད་པ་དེ་ལས་བ ན་པའི་ཡོན་ཏན་གསལ་ལོ།  ། 

༦༽ དཔྱད་འབྲས། 
ཐོག་མར་ ང་ ན་ཞེས་པ་ནི་དམངས་ཁྲདོ་ཀྱི་བར་ཁྱམི་ 

གྱི་ཐབས་འདོན་མཁན་ཏེ།  འཁོར་བ་ ོང་བའི་ཐབས་འདོན་
མཁན་ཡིན།  ང་ ེ ་བོན་ག མ་གྱི་ ང་གི་ ོར་ཡིན།  ང་
ནི་ ལ་ ིད་ ངོ་ཐབས་དང་འཁརོ་བ་ ོང་ ལ་སོགས་ ང་གི་ 
ོ་ནས་བཤད་པ་ །ེ  གཙ་བོ་མི་ མས་ཀྱི་ ོ་ ོ་འ དེ་ ེད་ཡིན།   

བར་ ་ ང་ ན་ཞེས་པ་ནི་ ང་ ན་གཉན་གྱི་ག ་བོ་ །ེ  ག ་ 
བཞི་དཔང་བ ད་ཀྱི་ཁོངས་ ་འ ས་ཏེ།  ང་བོ་དང་ག ་བོ་ 
གནས་ཏེ་གཉན་བར་གྱི་འ མ་འགྲིག་ ེད་མཁན་ཡིན།  ཐ་མར་ 
ང་ ན་ནི་ ་འ ེ་ཤན་འ ེད་དང་།  དཀར་ནག་ཤན་འ ེད།   

དགྲ་ཟིན་ཤན་འ དེ།  གཙང་ ོགས་ཤན་འ ེད་སོགས་ལ་མཁས་ 
པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།  ་ ལ་ ་འ ག་མཁན།  དགྲ་ཁམས་
ཕམ་པར་མཛད་མཁན།  འ ེ་ ིན་ ་ཚགས་འ ལ་བ་དང་གནོད་ 
པ་ཞི་བ།  ད་ཁ་དང་ ར་ཁ།  སརེ་སད་སོགས་ ོག་མཁས་
པའི་ ས་མ ་ཅན་ཞིག་ཡིན།  གཞན་ཡང་ ང་ ན་གྱི་ཆོ་ག་
སོགས་ཤིན་ ་ ས་པས་ཡིག་ཚགས་དོགས་ནས་མ་བཀོད་ད།ོ  ། 



                                 ཞང་བོད་གཏམ་གླེང་། 
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ནོ་པ་གཤེན་རབ་ ས་ བས་ ི་ཤེས་རིག་གི་ བ་ ངོས་བཤད་པ།   

 
ནོར་བུ་ཚ་རིང༌།  

 

   ལོ་ མ་ ོང་བ ད་བ འི①གོང་ནས་ ང་བའི་ཞང་ ང་ཤེས་རིག་ ེ། དེའི་མཚན་ ེད་ག ང་ ང་བོན་གིྱ་རིག་གནས་དེ་དག་ནི་བ ོད་ འི་
ནང་དོན་ཐད་ནས་ ིས་དང་ ན།  བཟོ་རིག་པ།  གནམ་རིག་པ།  མཚན་ཉིད་རིག་པ།  སེམས་ཁམས་རིག་པ།  ལོ་ ས།  ་ ལ།  གནའ་བོའི་དམངས་
ོལ།  ས་ཁམས་རིག་པ།  ོག་ཆགས་ཀྱི་ ོར་སོགས་ཤེས་ ་ཀུན་འ ས་ཀྱི་བང་མཛད་ ་ ར་ ར་འ ག་པས་ ་ཆེ་ལ་གཏིང་ཟབ་པ།  རིགས་ད ་ེ

མང་ལ་ མ་གྲངས་འབོར་ཆེ་བ།  ཁྱབ་ ་ཆེ་ལ་དོན་ ག་པ་ ེ།  མདོར་ན་འཇིག་ ེན་དང་འཇིག་ ེན་ལས་འདས་པའི་བསམ་ ོ་ ན་ མ་ཚགས་
པས་བོད་གནའ་བོའི་ཤེས་རིག་གི་ ོགས་ནས་ཞིབ་འ ག་གི་རིན་ཐང་དང་ ོལ་ ན་རིག་གནས་ ད་འཛིན་དར་ ེལ་ ེད་པའི་ ོགས་ནས་དོན་ ིང་
ན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ ོས་ཅི་དགོས།  དེས་ན་བོན་གིྱ་རིག་ག ང་མ་མཐོང་པ་ མས་བོད་རང་གི་གནའ་བོའི་ཤེས་རིག་དེ་ཇི་འ ་ཟབ་ ལ་ཤེས་དཀའ་

པས་ཕངས་ནའང༌།  དེང་གི་ད ོད་ ན་པ་མི་ ང་བ་ཞིག་གིས་བོན་གིྱ་རིག་གནས་དེ་ མས་ ་ཆེ་ལ་གཏིང་ཟབ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ ོགས་ཏེ།  འཛམ་
གིླང་ན་ ད་ ་ ང་བའི་ཤེས་རིག་དེ་འ ་ཞིག་ ས་ བས་དེའི་ ི་ཚགས་འཕེལ་ ས་དང་རིག་གནས་ཀིྱ་ ་ཚད་གང་གི་ཐད་ནས་ཀྱང་མཐོ་ ང་
འདིར་དར་ཐབས་མེད་པར་འདོད་པའམ་དེ་ལ་དོགས་པ་ཟ་བཞིན་ཡོད་པས།  འདིར་དེའི་ཐད་ནས་རགས་ཙམ་ད ད་ན།   

 

ོན་པ་གཤེན་རབ་ཀིྱས་འཇིག་ ེན་དང་འཇིག་ ེན་
ལས་འདས་པའི་བནོ་གཏིང་ཟབ་ཅངི་ ་ཆེ་བ(བོད་ཀིྱ་རིག་པའི་

གནས་མཐའ་དག་ནང་ ་འ )དེ་འ ་ཞིག་ག ངས་ བ་པ་ནི་
བས་དེའི་ཞང་ ང་གི་ ི་ཚགས་དེའང་ཤེས་རིག་དང་ ན་

པའི་ ི་ཚགས་ཤིག་ལ་འཕེལ་ཡོད་པའི་ ང་གཞིར་རག་ལས་
ཡོད་པ་རེད།  ནོ་པ་གཤནེ་རབ་ཀྱི་མཛད་ མ་ལས་གཤེན་
རབ་འཇིག་ ེན་ ་གཟིགས་ཚད་ ་དང་དགོངས་ཚད་ ་དང་ 
བཅས་ ོན་པར་གྲགས་པའང་འཁརོ་བའི་འཆངི་བ་ལས་གྲོལ་
ཅིང་ མ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་གང་ཞིག་ཡིན་ཀྱང་འཇིག་
ེན་གྱི་ཆོས་ཉིད་དང་ ི་ཚགས་ཀྱི་འཕེལ་ ས།  ད་ ང་བསམ་ 
ོ་དང་གོམས་ ོལ་སོགས་ལ་བ ན་དགོས་ ལ་དེ་མཚན་པ་

ལས།  ད་འགྲོའ་ི ་ལ་པི་ ང་གི་དཔེ་ ར་མ་ཡིན་པར་ མ་
མོ།  །དེས་ན་གཤནེ་རབ་ཀྱསི་ བས་དེར་བོན་དེ་དག་ག ང་
བ་མིན་ང་ཚས་ཞང་ ང་གནས་པའི་ ལ་ཏེ་ ིར་གླིང་ཆེན་ 

 
 

ཨ་ཤེ་ཡ་དང་ སོ་ ་ཁྱམི་མཚས་ ལ་ཁབ།  ཁྱད་པར་ ་གངས་ 
རིས་བ རོ་བའི་མཐོ་ ང་གི་ ལ་ཁམས་ལ་ཤསེ་རགི་ག་ཚད་
ཅིག་དར་ཡོད་པར་བ ག་ཞིབ་ ་ ་ནི་གལ་ཆེན་ཞིག་ ་
འཁུམས་ཏེ།  མིའི་རིགས་ཀྱི་ཤེས་རིག་ནི་ཡར་མར་ ་ ན་
མ ད་དང་གཡས་གཡོན་ ་ཤན་ གས་ ས་ནས་འཕལེ་ ས་
་ཡོང་བ་ནི་ཆསོ་ཉིད་ཡིན་པས་ས།ོ  ། 

1. ཕྱིའི་རྒྱབ་ལྗོངས་བཤད་པ། 
འདིར་གཙ་བོ་ཁྱིམ་མཚས་ ལ་ཁབ་ ་དཀར་ནག་གཉིས་ 

ཀྱི་གནའ་བོའི་ཤསེ་རིག་དང་འ ལེ་ཡོད་གླིང་ཆེན་ཨ་ཤེ་ཡའི་
གནའ་བོའི་ཤེས་རགི་ མས་དགསོ་དབང་གསི་རགས་ཙམ་གླངེ་ན། 

༡༽ གནའ་བོའ་ིཧྭ་ཞའི་ཤེས་རིག 
་ཞ་ཞེས་པ་ནི་ འི་གནའ་བོའི་འབོད་ ལོ་ཡིན་ལ།  

གནའ་ ས་ ོག་ཞིབ་ ོག་འདོན་གྱིས་ཞིབ་འ ག་ ས་པ་ ར་ 
ན།  ་ འི་ད ས་ ད་དང་ ད་ ད་ས་ཁུལ་ །  ོ་ཆས་ 

 
 ནོར་བུ་ཚ་རིང༌།  ༼བོད་ཀིྱ་ ོབ་གསོ༽ ོམ་ ིག་ཁང་གི་ ་ཆེན་པ་དང་གཙ་ ིག་པའི་འགན་འཁུར་ ས་ ་བ གས།
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ོད་པའི་ ས་རབས་གསར་བའི་ བས་ཀྱི་ད ང་ ོ་རགི་གནས་ 
(仰韶文化)དང་ ང་ ན་རིག་གནས(龙山文化) ད་པས་ ་ ་ 
ནི་ ང་ ་མ་ིརགིས་དང་དེའི་རགི་གནས་ཀྱི་འ ང་གནས་ཡིན་ 
ཞེས་བཤད།  ་ཞའི་ཤེས་རིག་ལ་ ས་ཚད་ཀྱི་ ེང་ ་བཤད་
ོལ་མང་ཡང༌།  ིར་བཏང་ ་གོང་ ་བ ོད་པའི་རིག་གནས་ 

གཉིས་གཞི་འཛནི་པ་རེད།   
ད ང་ ོ་རིག་གནས་ནི1921ལོར་ ེད་པ་དང༌།  དེའི་

ལོ་ཚིགས་ནི་ཕལ་ཆེར་ ི་ལ་ོ ནོ་གྱི་ལ5ོ000ནས་ལ3ོ000བར་ཡིན།  
དེས་གདོད་མའི་ཞིང་ལས་ཀྱི་མ་ ད་ ས་ ད་ཀྱི་ ི་ཚགས་
མཚན་པ་རེད།  ང་ ན་རིག་གནས་ན1ི928ལོར་ ེད་པ་དང༌།  
ད་ལ་ ག་གི་བར་ ་ཕལ་ཆརེ་ལ4ོ350ནས་ལ3ོ950ཡོད།  དེ་ནི་
ཞིང་ལས་དང་ལག་ཤེས་བཟོ་ལས།  བཟོ་བཀོད་ལས་རིགས།  
ཟངས་བ ་ལས་རགིས་སགོས་ལ་འཕལེ་ ས་མངོན་གསལ་ ང་ 
བའམ་ཡང་ན་མགོ་བ མས་པར་མཚན་པའི་ ན་གཡོག་ ི་
ཚགས་ཤིག་ཡིན།  ང་ ན་རིག་གནས་ནི་ ང་གོར་ལི་ཆས་
རིག་གནས་ ང་ བ་ཀྱི་ ས་ བས་ཡིན།  བས་འདིའི་ཞིང་
ལས་དང་ གས་ལས་ནི་ད ང་ ོ་རིག་གནས་དང་བ ར་ན་
འཕེལ་ ས་ཆེན་པོ་ ང་ཡོད་ད།ེ  ཐོན་ ེད་ཡོ་ ད་ཀྱི་གྲངས་
ཀ་དང་རིགས་ཤིན་ ་མང་ལ།  དེའི་ ས་ ་མོ་འདེབས་པ་
སོགས་ཀྱང་ ་ཆརེ་དར་ཡོད་ ད།   

ི་ལོ་ ོན་གྱི་ ས་རབས21པར་ ན་གཡོག་ལམ་ གས་ 
ཀྱི་ ལ་ཁབ་དང་པོ་ ེ་ཞ་ ལ་རབས་བ གས་ ེས།  འི་ ན་ 
གཡོག་ལམ་ གས་དེ་ལོ་ངོ་1600བ ད་པ་རེད།  ན་ཆི ་དང་ 
ཀྲན་གོའི་ ས་ ་ བ་མཐའ་ ་མང་ ང་ཞངི༌།  ས་ བས་
དེ་དག་ ་ ས་བ ོས་ཡི་གེ་ ང་ནས་ད་བར་ ་ ་ཡགི་ལ་ལོ་
མ་ ོང་ ག་གི་ལོ་ ས་ཡོད་པར་བཤད།  འི་མཁས་པ་ལ་

ལས་ ་ཡིག་ནི་ད་བར་ ་ལ6ོ000 ག་ཡོད་པའི་པན་ཕོ་ད ང་
ོ་རིག་གནས་ ་ཁུངས་འདེད་ཀྱང༌།  ཉེ་བའི་ལོ་འགར་མཁས་ 

པ་འགའ་རེས་ཡང་བ ར་ཞིབ་འ ག་ ས་པས།  པན་ཕོའི་
མཚན་ གས་དང་དེའི་ སེ་ ་ ང་བའི་ ན་ ང་ཏ་བིན་ཁིའི་ 
རིག་གནས(大汶口文化) ས་མ ག་གི་ ་ཆས་ ེང་བཀོད་པའི་

མཚན་ གས་དེ་ མས་ ་ཡིག་གི་ ང་ བ་ལ་འ ལེ་བ་མེད་
པ་དང༌།  ་ཡིག་ནི་དོན་ངོ་མ་ ི་ལོ་ ོན་གྱི་ཨང་ མ་ ོང་
ལོའི་ ས་དཀྱིལ་ ་ ང་བར་འདདོ།   
   ི་ལོ་ ོན་གྱི476ལོར་ ན་གཡོག་ལམ་ གས་མ ག་ ལི་ 
ནས་ ི་ལོ་ ོན་གྱ4ི75ལོར་བཀས་བཀོད་ ད་འཛནི་གྱ་ི ི་ཚགས་ 
་ གས་པ་རེད།  ི་ལོ་ ོན་གྱི221ལོར་གོང་མ་ཆིན་ ི་ཧོང་

གིས་ ལ་ཁབ་ ག་གཅགི་ ར་ ས་པས།  སེ་ ་ལོ་ ོང་ ག་ 
གཉིས་ ག་ལ་ ན་མ ད་ ང་པའི་བཀས་བཀདོ་ ད་འཛིན་
ལ་རབས་ཀྱི་ ེར་གཅོད་རིང་ གས་ཏེ་ ང་ད ང་གཅིག་
ད་ཀྱི་དབང་ཆ་བ གས་པ་རེད།   

ང་གསོ་ ས་ ན་རིང་བོའ་ིལོ་ ས་ཀྱི་འཕེལ་ ས་ཁྲོད་ 
་འོད་ ངོ་འ ོ་བའི་ཤསེ་རིག་བ ན་ཡོད་པ་དང༌།  དེ་ལས་

ཤོག་ ་བཟོ་བ་དང་པར་ ན་ལག་ ལ།  མེ་ ས།  གོས་ ནོ་
འཁོར་ལོ་བཅས་གསར་གཏོད་ ས་པ་དེས་འཛམ་གླིང་ཤེས་
རིག་གི་འཕེལ་ ས་ལའང་ གས་ ེན་ཟབ་མོ་ཐབེས་པ་རེད།   

༢༽ གནའ་བོའ་ིཧིམ་རྡུའི་ཤེས་རིག 
གནའ་བོའི་ཧིམ་ འི་ཤེས་རིག་ནི་ ་བོ་སི ་དང་ ་

བོ་གང་གཱ་གཉིས་ཀྱི་འགྲམ་ནས་དར་འཕལེ་ ང་བ་རེད།  ་
བོ་སི འི་འ ང་ཁུངས་ནི་རི་བོ་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་ ད་ཀྱི་གངས་ 
རི་ཁེ་ལ་སིའི་ཤར་ ོགས་ཡིན་ལ།  དེ་ནི་འཛམ་གིླང་ ེང་གི་
ཆེས་རངི་བའི་ ་བོ་ཁྲདོ་ཀྱི་གཅགི་ཡིན།  ་བོ་གང་གཱའི་འ ང་ 
ཁུངས་ནི་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་ ད་ཡིན་ལ།  གནའ་ ་མོ་ནས་ཧིམ་ 
འི་ཆོས་པ་ མས་ཀྱིས་མཆོད་བཀུར་ དེ་པ་རདེ།   

1922ལོར།  མི་ མས་ཀྱིས་ཧ་ ཱ་ ཱའི་ས་ཁུལ་ ་ ཱ་ཧིན་ཙ་
འི་ ལ་ ེས་ ེད།  ལ་ ེས་འདི་དག་ནི་ཧིམ་ ་གཙང་ྷ

པོའི་འབབ་ ད་ ་གནས་པས་ཧིམ་ ་གཙང་པོའི་ཤེས་རིག་
ཟེར་ཞིང༌།  ན་ ན་ “ཧ་ ཱ་ ཱ་རགི་གནས”ཀྱང་ཟེར།  དའེི་
ལོ་ཚིགས་ནི་ཕལ་ཆེར་ ི་ལོ་ ོན་གྱི་ ས་རབས3པའི་ ས་དཀྱིལ་ 
ཏེ་ ི་ལོ་ ོན་གྱི2300ལོ་ནས་ ི་ལོ་ ོན་གྱི1750ལོའི་བར་ཡིན།  
(བ ག་ད ད་ ས་པ་ ར་ན་ ལ་ ེས་དེ་ཐོག་མར་ལོ་ ོང་ ག་ འི་

ོན་ནམ་ཐ་ན་དེ་བས་ཀྱང་ ་མོ་ཞིག་ནས་ ན་མགོ་བ གས་པར་བཤད།) 



                                 ཞང་བོད་གཏམ་གླེང་། 
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་བ་ོསི འི་ཤསེ་རིག་གི་ ས་ བས་དེར་མི་ མས་ཀྱསི་ 
ཟངས་དང་ལི་ཆས་ཀྱི་མཚན་ཆ་བཟོ་ བ་པ་དང༌།  ཐནོ་ ེད་
་འགུལ་གཙ་བོ་ནི་ཞིང་ལས་ཡིན།  ཞིང་ལས་ཡོ་ ད་ལ་ ་

རེ་རིང་བ་དང་ད ིབས་ ང་ ང་གི་མ ་ཏོ་དང་འ ་བའི་ལི་
བཟོས་ ོ་མ་དང་ཟོར་བ་སོགས་ཡོད།  གས་རགིས་བཙ་ ངས་
དང་ ང་བཟོ།  ཚ་ལ་མ ད་ ོར་ ེད་པ་སོགས་ཀྱི་ལག་ ལ་
ཡང་ ་ཚད་ ང་མཐོན་པརོ་བ བེས་ཡོད་པ་དང༌།  ་བཟོ་
ལས་རགིས་དང་འཁལ་འཐག་ལས་རགིས་ཀྱང་འཕལེ་ ས་ཆནེ་ 
པོ་ ང་ཡོད།  ས་འོག་ནས་ ད་པའི་ཐམ་ཀ་འབོར་ཆེན་གྱི་
ེང་ ་ཡི་གེ་དང་རི་མོ་བ ོས་ཡོད།  དེའི་ ེང་ནས་ ་གར་

ལ་གནའ་ ས་ནས་ཡི་གེ་ཡོད་པ་གསལ་བཤད་ ས།   
   ཧ་ ཱ་ ཱ་ནས་ ད་པའི་གྲངོ་ཁྱེར་གྱི་ ལ་ ེས་ལ་བ ས་ 
ན།  འཆར་གཞི་དང་བཟོ་ ན་གང་གི་ཐད་ནས་ཀྱང་ ་ཚད་
ཤིན་ ་མཐོན་པོར་ ེབས་ཡོད་པར་བཤད།  ཕལ་ཆེར་ ི་ལོ་
ོན་གྱི1750ལོའི་ ེས་ནས་ཧིམ་ ་ ་བོའི་ཤེས་རིག་དེ་རིམ་

བཞནི་ཉམས་ ད་ ་སངོ་བ་རདེ།  ཧ་ ཱ་ ཱ་རགི་གནས་ཉམས་ 
ད་ ་ ར་ ེས་ཧིམ་ འི་ བ་ ང་ནས་ ོལ་འོངས་པའི་

འ ོག་པའི་མི་རིགས་ ཱ་ལེ་ཨན་གིྱ་མི་ མས་ཕལ་ཆེར་ ི་ལོ་
ོན་གྱི2000ལོ་ཡས་མས་ ་ཧིམ་ འི་ བ་ ང་ ་ཡོང་ནས་

རིམ་བཞིན་ ོ་ ོགས་ ་ ་བ ེད།  དེའི་ ེས་ནས་བགྲང་ ་
མེད་པའི་འཐབ་འ ག་དང་མི་རིགས་གཞན་པས་ཡང་ཡང་
ོལ་བས་གནའ་རབས་ཀིྱ་ ལ་ཁབ་འདི་ཉིད་སིལ་ ར་ཐོར་

ཞིང་ལོ་ ས་ཀིྱ་ ་ ན་ནང་ ལ་རབས་མི་ ང་བ་ཞིག་ཆག་
འཇིག་ ང་ལ།  དེའི་ནང་ ་ ་ འི་ ལ་རབས་ནི་གནའ་
བོའི་ ་གར་ན་ཆསེ་ བོས་ ན་གྱི་ ལ་རབས་ཤགི་ཡིན་ཞིང༌།  
རང་རེ་ལ་གསལ་ཆ་ཆེ་བའི་ ལ་བོ་ ་ངན་མེད་ཀྱང་ ལ་རབས་ 
འདིའི་ནང་ ་ ནོ་པ་རེད།   

མདོར་ན་གནའ་བོའི་ ་གར་ནི་ ོམ་རིག་དང་མཚན་
ཉིད་རིག་པ།  རང་ ང་ཚན་རིག་སོགས་ཀྱི་ ོགས་ནས་མིའི་
རིགས་ཀྱི་ཤེས་རིག་ལ་ཁྱད་ ་འཕགས་པའི་ ས་ ེས་བཞག་
ཡོད་པ་དཔརེ་ན“0”ནས“10”བར་གྱི་གྲངས་ གས་གསར་གཏོད་ 

ས་པ་ །ེ  ད་ ་འཛམ་གླིང་གསི་ ོད་པའི་གྲངས་ ིས་ལེན་
ཐབས་ཨ་རབ་ཀྱི་གྲངས་ཀ་འདི་དོན་དམ་པར་ ་གར་ནས་ ང་ 
བ་ཡིན་ཞངི་ སེ་ནས་ཨ་རབ་ལ་དར་ཏེ་ས་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པ་རེད།   
སངས་ ས་ཆོས་ གས་ཀྱང་ ི་ལོ་ ོན་གྱི་ ས་རབས་ ག་པའི་ 
ནང་ ང་ཞིང་ད་ ་འཛམ་གླངི་གི་ཆོས་ གས་ཆེན་པོ་ག མ་
ཁྲོད་ཀྱི་གཅགི་ ་ ར་ཡོད་པ་ ་ ་རེད།   

༣༽ ཆུ་གཉིས་ཤེས་རིག 
ཱ་ ་ལང་ཤེས་རིག་ལ་ ་གཉིས་ཤེས་རིག་ཀྱང་ཟརེ་ཞིང༌།   

དེའི་འ ང་ ལ་ནི་ ་བོ་ཏེ་ཀུ་ལི་སི་དང་ ་བོ་ ག་ ྥ་ར་ཐེ་
གཉིས་བར་ ་གནས་པའི་སི་མེར་ཞེས་པའི་ས་ཁུལ་ཡིན།  
གནའ་བའོི་ཞི་ལའི་མི་ མས་ཀྱིས་ ་བོ་གཉསི་འབབ་པའི་ས་
ཁུལ་དེར“མེ་སོ་ ་ཏ་ ་ཡ”ཞེས་ཟེར་ལ།  མེ་སོ་ ་ཏ་ ་ཡ་དེ་
ཁག་གཉསི་ ་ད ་ེ །ེ  ོ་ གོས་ལ་ ཱ་ ་ལང་ཉི་ཡ་ཟརེ་ཞངི༌།   
ང་ ོགས་ལ་ཡ་ ྥི་ཟེར།  དེ་གཉིས་ནི་དེང་གི་ད ི་ལ་ཁུ་ ི་

མ ན་ ལ་ཁབ་ཀྱི་མངའ་ཁངོས་ཡིན།   
་གཉིས་ཤེས་རིག་གི་ ས་རབས་ ་གནས་པའི་ཆེས་

་བའི་ ོད་མི་ནི་སི་མེར་གྱི་མི་ཡིན།  ཁོ་ཚ་ ི་ལོ་ ོན་གྱི་ལོ་ 
4000 ོན་ ་གནས་འདིར་ཡོང་པས་ས་དེའི་ཤེས་རིག་ཐོག་མ་
ནི་ཁོ་ཚས་བ ན་པ་རེད།  ེས་ ་ཨ་ཁ་ཏེ་མི་དང་ ་ཱ ་ལང་
མི།  ཡ་ ྥི་མ།ི  ཀ་ལེ་ཏེ་མི་ མས་ཀྱསི་སི་མརེ་གྱི་མི་ མས་ཀྱསི་ 
བ ན་པའི་ བ་འ ས་དེ་ ན་འཛནི་དང་འཕལེ་ ས་ ་བཏང་ 
ཞིང༌།  དེའི་ཁྲདོ་ ་ ཱ་ ་ལང་མིའི་ བ་འ ས་ཆསེ་ཆ་ེ བས།  
་གཉིས་ཤེས་རགི་ལ་ ཱ་ ་ལང་ཤསེ་རིག་ཀྱང་ཟེར།   

་གཉིས་ཤེས་རིག་ནི་ ང་ ་ ེ།  དཔེར་ན་ཧ་སོ་ ་
རིག་གནས་ ས་མ ག་གི་ས་མར་ར་རིག་གནས་ཀྱི་ལོ་ཚིགས་
ནི་ཕལ་ཆེར་ ི་ལོ་ ོན་གྱི་ལོ་ ོང་ ག་ ག་ནས་ལོ་ ོང་ ག་
འི་བར་ཡིན།  ས་མར་རའི་ ལ་ སེ་ན1ི911ལོར་འཇར་མན་

གྱི་མཁས་པE·ཧི་ཚིར་ཏ(ེ1879�1948) ་བས་ ེད་པ་རེད།  རིག་ 
གནས་ ལ་ ེས་དེའི་ཁྱད་ཆསོ་ནི་གྲོང་ ེའི་གཞི་ཁྱནོ་ཆེ་ཞིང་
ན་མོང་མིན་པའི་ས་ཕག་གིས་བ ན་པའི་བཟོ་ ན་དང་ ོན་ 

ཐོན་གྱི་ ་འ ནེ་ ིག་བཀོད་ མས་ཡིན།  ལག་ཤསེ་བཟོ་ལས་
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ཀྱང་ཤིན་ ་དར་ ས་ཆེ་ཞངི༌།  ཚན་མདོག་ ན་པའི་ ་ཆས་
ལག་ ལ་མཐོ་ཞངི་དེའི་ ས་ ་ཟངས་ཆས་ཀྱང་ ང་ཡོད།   

ི་ལོ་ ོན་གྱ4ི000ལོ་ནས་ ི་ལོ་ ོན་གྱི2250ལོའི་བར་གྱ་ི
ས་ བས་དེ་ནི་ ་གཉིས་ཤེས་རིག་གི་ཡང་ ེ་ཡིན།  ི་ལོ་
ོན་གྱི་ མ་ ོང་ ་བ འི་ལོ་ཡས་མས་ ་ ་གཉིས་ ད་ ད་
་འཚ་བའི་སི་མརེ་གྱི་མི་ མས་ཀྱསི་མཚན་དོན་དང་བ ན་

དོན་བ ་ གས་ཀྱི་འ ་ག གས་ཡི་གེ་གསར་གཏདོ་ ས།  ཡི་
གེ་དེ་དག་ནི་མང་ཤོས་སོ་ཕག་དང་ ོ།  འདམ་གྱིས་བཟོས་
པའི་པང་ལེབ་ ེང་ ་བ ོས་ཤིང་ཡིག་ག གས་ཀྱི་ད ིབས་
ཁྱི ་དང་འ ་པས་ཡོངས་གྲགས་ ་ཁྱི ་ད ིབས་ཡི་གེ་ཟེར།  
ཡི་གེ་དེ་ ང་བ་ནས་བ ང་ ་གཉིས་འབབ་ ལ་དེ་ལོ་ ས་
ས་རབས་ ་ གས་པ་རདེ།   

ི་ལོ་ ོན་གྱ3ི000ལོ་ནས་ཁྱི ་ད བིས་ཡི་ག་ེདསེ་འཛམ་ 
གླིང་ན་ཆེས་ ་བའི་ལོ་ ས་ ན་ངག« ར་ཀཱ་མེ་ ི»ཞེས་པ་དེ་ 
བ མས་ བ་ ས་ཡོད།  རང་ ང་ཚན་རིག་གི་ ོགས་ནས་སི་
མེར་མི་ མས་ཀིྱས་གནའ་ ིས་ཤིག་གསར་གཏོད་ ས་ཤིང༌།  
ཁོ་ཚས་ ་བའི་འཕེལ་འགྲབི་ལ་ཚད་བ ང་ ེ་ལོ་གཅིག་ ་བ་
བ ་གཉསི་ ་བགསོ་ཤིང་བ ོམས་པས་ཉི་མ354ཡོད་པ་དང༌།  
ས་ཚད་གཅིག་ ར་མ60ལ་བགོས་པ་དང༌།  ཉི་མ7གཟའ་

འཁོར་གཅིག་ལ་གཏན་འཁལེ་ ས།  གནའ་བོའི་ ཱ་ ་ལང་ ེ་
མེ་སོ་ ་ཏ་ ་ཡའི་གྲངས་རིག་དང་གྲངས་ ི་ཤིན་ ་དར་ ས་ 
ཆེ་ ེ།  ཕལ་ཆརེ་ ི་ལོ་ ོན་གྱི་ལོ་ཆགི་ ོང་བ ད་བ འི་ ས་
ནས་ ཱ་ ་ལང་མསི་གྲངས10དང་གྲངས16དང་གྲངས60སོགས་
ཀྱི་གནས་ ར་ཐབས་གསར་གཏོད་ ས་པ་མ་ཟད།  ་གཅིག་
ཐེངས་གཉིས་ཀྱི་མཉམ་ འང་འགྲེལ་ བ།  ཁོ་ཚས་ ོར་ད ིབས་ 
དེ་ཏོ 360ལ་བགོས་ཤིངπནི་གྲངས་ཀ3ལ་ཉེ་བ་ ོགས་ཡོད།  
ཁོ་ཚས་དེ་ ་ འི་གྲངས་རིག་ གོས་ཀྱི་ ི་ཐབས་མང་པོ་ཞིག་
ཁོང་ ་ ད་ཡོད།   

བཟོ་ ན་ལག་ ལ་གྱི་ ོགས་ནས་ ཱ་ ་ལང་མསི་ ི་ལོ་
ོན་གྱི་ལོ་ མ་ ངོ་ནས་བ ང་མཆདོ་ ེན་བ ིགས་པ་དང༌།  

གནའ་བོའི་ ཱ་ ་ལང་གི་བར་ ང་གི་མེ་ཏོག་གླིང་ཀ་དེ་ནི་

ན་གྲགས་ཆེ་བའི་འཛམ་གླངི་གི་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་གཟིགས་
ོངས་བ ན་ཁྲདོ་ཀྱི་གཅིག་ཡིན།  ི་ལོ་ ོན་གྱ2ི170ལོ་ནས་
ི་ལོ་ ོན་གྱི2006ལོར་ ་ཨར་གྱི་སོ་མེར་མིས་ ལ་རབས་

ག མ་པ་བ གས་ཏེ་འཛམ་གླིང་ན་ཡི་གེས་ བ་པའི་ཁྲིམས་
ག ང་དང་པོ་ ེ« ་ཨར་ ་ ་ཁྲིམས་ག ང»ཞེས་པ་དེ་
གཏན་འཁལེ་ ས།   

ི་ལོ་ ོན་གྱི་ ས་རབས་བ ་དགུའི་ནང་ཨ་མོ ་ལེ་
མིས་སི་མེར་མིས་བ གས་པའི་ ་ཨར་ ལ་རབས་ག མ་
པ་དེ་བཅམོས་ཏེ་ ཱ་ ་ལང་ ལ་བའོི་ ལ་ཁབ་བ གས།  ི་
ལོ་ ོན་གྱ1ི792ལོར་ ལ་རབས་ ག་པ་ཧན་ ་ར་པ(ི ི་ལོ་ ོན་

གིྱ1792ནས་ ོན་གིྱ1750ལོ) ལ་སར་བཀོད།  ལ་པོ་འདིས་སི་
མེར་མི་དང་ཨ་ཁ་ཏེ་མི་ མས་དབང་ ་བ ས་ཏེ་མེ་སོ་ ་ཏ་
་ཡ་བདེ་ཐང་གཅིག་ ར་ ས།  ལོ་ ས་ ་དེ་ལ་ ཱ་ ་ལང་
ལ་བོའི་ ལ་ཁབ་ཅེས་གྲགས།  (ཕལ་ཆེར་ ི་ལོ་ ོན་གིྱ1894ནས་

ོན་གིྱ1595ལོ) ས་ བས་དེར་ཁྱབ་བ གས་ ས་པའི«ཧན་ ་
ར་པི་ཁྲམིས་ག ང་»ཞེས་པ་དེ་ནི་གནའ་བའོི་གླངི་ཆནེ་ཨ་ཤེ་ཡའི་ 
བ་ གོས་ན་འ ས་ ང་ཚང་བའི་ཁྲམིས་ག ང་དང་པོ་ཡིན།   

ི་ལོ་ ོན་གྱ6ི05ལོར་ ཱ་ ་ལང་ ལ་བོའི་ ལ་ཁབ་གསར་ 
བ་དསེ་ ཱ་ ྥི་མངའ་འགོ་ ་བ ག  མཐར་ ི་ལ་ོ ནོ་གྱ5ི38ལོར་ 
ད ི་ལང་མཐོ་ ང་ ་ཡོད་པའི་པར་ ག་གསི་དབང་ ་བ ས་ 
པ་ནས་གནའ་བོའ་ི ་གཉསི་ཤསེ་རགི་གི་ ན་ཡང་ཆད་པ་རདེ།   

2. ནང་གི་རྒྱབ་ལྗོངས་བཤད་པ། 
1977ལོར་ཆབ་མདོའི་ཨར་འདམ་བཟོ་ འི་ནང་ ་ས་ ་
ི་ ་བཞི་མ་ཁྲི1ཡོད་པའི་གནའ་བོའི་མཁར་ ལ་ཅིག་ ོག་

ཐོན་ ང་བ་རེད།  དེ་ནི་ཡོངས་ ་གྲགས་པའི་ཁ་ བ་རིག་
གནས་ཀྱི་ ལ་ སེ་རེད།  ཁ་ བ་ཅེས་པ་ནི་ཆབ་མདོའི་ བ་
ོའི་ ོགས་ཀྱི་ ི་ལེ12ན་ཡོད་པའི་ཁ་ བ་གྲོང་ ེའི་ཉེ་ས་ན་

ཡོད་པས་མངི་དེ་ ར་ཐགོས།  དེའ་ི ི་ལོ་ནས་གནའ་ ས་ གོ་ 
ཞིབ་མི་ ས་ལོ་ངོ་གཉིས་རིང་ལ་ཚན་རིག་གིས་ ོག་འདོན་
དང་ ོག་ཞབི་ ས་པས།  ཁང་ ལ28 ད།  ཁང་པ་ད་ེདག་ནི་
་ཆ་ ོ་ཡིན་པ་དང་ས་ཐོག་གི་ཁང་པའི་ད ིབས་ ་བཞི་དང་ 
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་བཞི་ནར་མོ་ཡིན་ཞངི༌།  ཁང་པ་ཁག་ཅགི་ དེ་ས་ ག་ཡིན་ 
པ་དང་དེ་དག་གི་ད ིབས་ནི་ ོར་མོ་དང་ ་བཞི་ཡིན་ཀྱང༌།  
ཁང་པའི་ཞབས་ རོ་མོ་ཡིན།  དེ་ས་ ག་ཡིན་པའི་ཁང་པ་
ཆེན་པོ་ཞིག་གི་དཀྱིལ་ ་ཀ་ ང་ཡོད་པར་བ ས་ན་ཕལ་ཆེར་ 
དེ་ནི་བ ེགས་རིམ་ཅན་གྱི་བཟོ་ ན་ཞིག་ཡིན་ཞེས་གནའ་ད ད་ 
པས་འདོད་ལ།  ཁང་པ་མང་ཤོས་ཀྱི་ཐང་ལ་ ་བ ེས་པའི་
འདམ་ གེ་གི་ས་བཏིང་ཡོད།  ཡང་ཁང་པ་ལ་ལ་ཞགི་གི་ཐང་
ལ་ཤིང་ ོང་རིམ་པ་གཅིག་ནས་ཉིས་བ ེགས་ཤིག་ཡོད་པར་
བ ས་ན་དེའང་ཁང་བ ེགས་ཤིག་བ ིབས་སོང་བ་ཨེ་ཡིན་
མ་ལ།  ཁང་པའི་དཀྱིལ་ ་ད བིས་ ་བཞི་དང་ ོར་མའོི་

ཐབ་ཀ་ཡང་ཡོད།  བཟོ་ ན་དེ་དག་ལས་གཞན་ད་ ང་ ོ་
བཟོས་ལག་ཆ6000 ག་ ད་པ་དང་ ས་བཟོས་ཡོ་ ད366དང༌།  
འ ་རིགས་ལ་མ་ ོས་ལོ་ཏོག་མང་པོ་ ད།  གཞན་ ་ཆས་
ཆག་ མ་ཡང་ཡོད།  ོའི་ ་རེ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཀྱང་ ད་ལ།  
འཛམ་གླངི་གི་གནའ་ད ད་ ་བ་ མས་ཀྱསི་ད་ེནི་ཆསོ་ གས་ 
ཀྱི་ ་འགུལ་ ེལ་བའི་ཆེས་མཐོའི་དབང་ཆའི་མཚན་ ེད་ཡིན་ 
པར་འདདོ།  ཁ་ བ་ཀྱི་མཁར་ ལ་འདིའ་ི ས་ ན་ནི་ལོ་ ོང་ 
ག་ ་ནས་བཞི་བར་ཡིན་པ་གསལ་ཐག་བཅད་ཡདོ།②     

ང་ཚས་མགི་གི་མཐོང་ ་དེ་ཆབ་མདོའི་ཁ་ བ་ནས་ སོ་ 
ཏེ་ ིར་མཚ་བོད་མཐོ་ ང་འདིར་བ ས་ཚ།  ལ་ ལ་གྱི་ཨ་
ཆེན་གངས་ བ་དང་དམར་ འི་འགྲམ་གྱི་གཞོང་ས་ནས་ཀྱང་ 
ལོ་ཁྲི་གཅིག་ ོན་གྱི་གནའ་བོའི་རགི་གནས་ཀྱི་ ལ་ ེས་ ེད།  
བས་དེར་ཁོ་ཚས་ ོག་ཆགས་འཚས་ཏེ་ གས་ལས་ཐོན་ ེད་ 

གཉརེ་བཞནི་ཡོད།  ་འདམ་གཞོང་སའི་ཐ་ལི་ཐ་ཧ(塔里塔哈) 

ནས་ ད་པའི་རིག་དངོས་ཀྱིས་ལོ3000 ོན་ ་གནས་འདིར་
གས་ལས་ཐནོ་ དེ་འཕེལ་ ས་ཆནེ་པོ་ ང་ཡོད་པ་ར་ ོད་
ས།  དཔེར་ན་ ེ ་འ མ་ཐང་ ་བོ་ནོ་ ་ཧོ(诺木洪河)འགྲམ་ 
་གྱང་དང་ཤངི་ཆས་བ ན་པའི་ཁང་པ11ཡོད་པ་ ེ།  ད ིབས་ 
་བཞི་དང་ མ་པོ་ཡོད་པ་ མས་གྲལ་བ གིས་ནས་ཡོད་ཅངི༌།  

དེ་དང་མི་རིང་བའི་སར་ གས་ར་ཞིག་ཡོད་པ་དང་དེའི་ ོ་ནི་
ཤིང་ཆ་ཡིན་ལ།  ནང་ ་ ག་དང་ནོར།  ་མངོ༌།  ་སོགས་

ཡོད།  དེའ་ི ་ ར་ན་ ་ ས་པ་དང་ ོ།  ཟངས་ཡིན་པའི་ཐོན་ 
ེད་ལག་ཆ་ ་ཚགས་བཞག་ཡོད།  ས་རའི་ནང་ ་ཤིང་ ་

འཁོར་ལོ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཀྱང་ཡོད།  ཁྱིམ་དེའི་ནང་ ་མཚན་
རིས་མཛས་ཤངི་ད བིས་ལགེས་པའི་ ་ཆས་བཤམས་ཡོད་པ་
དང༌།  མིག་གིས་མཐོང་ས་ཞིག་ན་ ་བཟོས་ནོར་ག གས་
ཤིག་ཀྱང་ཡོད།  གས་ར་དེའི་བདག་པོ་ནི་ཕོ་མོ་ ན་གཞོན་
་ཡིན་ཀྱང་མཚན་དང་ ན་པའི་བལ་ཐགས་ ་བ་གྱོན་ཡོད་

ཅིང༌།  དེ་དག་གི་མདོག་ནི་སེར་པོ་དང་སེར་ནག་གཙ་ཡིན་
ཞིང༌།  མདགོ་ནག་པོ་དང་དམར་པོ།  ནག་པོ།  ནོ་པོ།  ་
མདོག་གི་ ང་ཐགི་ མས་བ སེ་མ་ཡིན་པ་དང༌།  ་རགས་
ནི་མདོག་དང་ ན་པ་དང་ མ་གོ་ མ་གྱོན་པ།  ད་མེད་
མས་ཀྱསི་ ོ་དང་ ས་པ།  སོ་དང་ཉ་ ིས་ ོག་གསི་བཟོས་

པའི་ ན་ཆ་འདོག་པ་དང༌།  ོ་བཟོས་འཁོར་ལོས་ ད་པ་
ཐེགས་པ་དང་ཕོ་ མས་ཀྱསི་ ད་པ་འཁལ་པ་རེད།③ 

ཡང་1923ལོར་མཚ་ ོན་ཙང་ཁའི་ ལ་གྱི་ཁ་ཡོག་ནས་
ེད་པའི་ཁ་ཡོག་རིག་གནས་ཁོྲད་ཀྱི་ལི་ཆས་ ོར་ལ།  གློ་གྲི་

དང་ཟོར་བ།  མ ང་ ོད།  མ ང༌།  ་རེ།  ིལ་ །  མདའ་
མགོ་དང་མེ་ལངོ་སོགས་ཡོད།  ན་ཆའི་ ོར་ལ་ ་ཏིག་དང་
ག །  ་ཀླད།  གཡང་ཊི་སོགས་ཡོད།  གཞན་ ོ་ཆས་ཀྱི་ཐོན་
ེད་ལག་ཆ་དང་འ ་རགིས།  ་ནརོ་ ག་ག མ་སགོས་ གོ་

ཆགས་ཀྱི་ཏོ་མ་དང༌།  མཚན་མདོག་ད ིག་པའི་ ་ཆས་ཀྱི་
ེང་ ་ ར་ག མ་དང་ བས་རིས།  ་བ།  ོག་ཆགས་ཀྱི་

རིས་དང་ཉིས་ཐིག་གི་གཟེ་རིས་སོགས་ ིས་ཡོད།  ཁ་ཡོག་
རིག་གནས་ནི་ད་ འི་བར་ལ3ོ000ནས4000གྱི་ལོ་ ས་ཡོད།④ 

གོང་གི་གནའ་བའོི་རིག་གནས་ཀྱི་ ལ་ ེས་ལས་མཚ་
བོད་མཐ་ོ ང་འད་ིཡང་ ལ་ཁམས་གཞན་དང་འ ་བར་འགྲོ་ 
བ་མའིི་རགིས་ ང་བ་ནས་རང་ ང་ཁམས་ཀྱི་འཐབ་ དོ་ཁྲདོ་ 
ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་ ོ་གྲསོ་ལ་བ ནེ་ནས་ ི་ཚགས་ཀྱི་འཕལེ་ ས་ 
དང་འཚམ་པའི་རིག་གནས་གསར་ ན་ ས་ཡོད་པ་མཚན།  
འདིར་ང་ཚས་ཤསེ་དགོས་པ་ཞིག་ལ་གོང་གི་ཁ་ བ་རགི་གནས་ 
སོགས་ཀྱིས་མཚན་པའི་གནའ་ ལ་དེ་དག་ནི་ད་ནས་ཡར་
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བ ིས་ན་ལོ་ ོང་ ག་ ་ཡས་མས་ཤིག་ལས་མ་འདས་ཤིང༌།  
དེ་ནི་ ིར་བོད་ཁམས་ལ་མཚན་ན་ས་ཁུལ་འགའ་རེའི་རིག་
གནས་མཚན་པ་མ་གཏོགས་ཡོངས་ཁྱབ་ཤེས་རིག་གི་ ་ཚད་
དེ་ཡིན་པའི་ངེས་པ་མ་མཆིས་ཏེ།  ས་ཁུལ་གཞན་དག་ ོར་
ཞིག(དཔེར་ན་ཞང་ ང་) ས་ ན་ད་ེལས་ཀྱང་ ་ཞིང་ཤེས་རགི་ 
གི་ཚད་མཐནོ་པོ་མིན་པའང་ ས་ཀྱང་བ དོ་དཀའ་བ་རེད།  
བས་འགར་ ས་ བས་གཅིག་དང་མངའ་ཁོངས་གཅིག་

ཡིན་པའི་ ལ་དང་གྲོང་གི་བར་རིག་གནས་ཀྱི་ཧེ་བག་ཆེན་
པོ་བ གས་པའང་མཐོང་ཆསོ་ ་ ང་ངོ༌།  །དེ་ ར་ ་མཁས་
པ་ ེ ས་མཛད་པའི« ་བོད་ཀྱི་ཆསོ་འ ང་ ས་པ»ལས་ཀྱང་།  
“དང་པོ་གནོད་ ནི་ནག་པོ་ཞསེ་ ་བ་ ང་ ེ།  ། ལ་གྱི་མིང་
ཡང་བཟང་ ལ་ ན་མེད་ ་བར་བཏགས།  །ལག་ཆར་མདའ་
ག ་འཕེན་པ་དེ་ནས་ ང༌།  །གཉིས་པ་རེ་ ེ་མགོ་གཡག་
བ ད་ཀྱིས་ ས།  ། ལ་གྱི་མིང་ཡང་བ ད་ ལ་གླིང་དགུ་
ཟེར།  ། ་རེ་དགྲ་ ་ ས་དེར་ལག་ཆར་ ང༌།  །ག མ་པ་
གཉའ་རངི་ ག་མེད་ ིན་གྱིས་ ས།  ། ལ་གྱི་མངི་ཡང་ནག་
པོ་དགུ་ ལ་ཟེར།  །ལག་ཆར་ ནི་མོ་ ང་དང་ ོགས་གཉསི་
ང༌།  །བཞི་བ་དམར་འཇམ་ཞསེ་ ་ ་ཡིས་ ས།  ། ལ་གྱི་

མིང་ན་ི ་ ལ་གུང་ཐང་ཟརེ།  །ལག་ཆ་ཁ་ཊཾ་ ེ་ག མ་དེ་ནས་ 
ང༌།  ། ་བ་ ་དབང་ ས་ངམ་ ང་ཅང་ ང་ཟེར།  །ལག་ཆ་

མ ང་ལ་ ེད་པ་དེ་ནས་ ང༌།  ། ག་པ་འ ེས་ ས་དབང་
ལིང་ཏང་ལིང་ཏང་ཟེར།  །ལག་ཆར་ ག་པ་ ོག་ཅན་དེ་ནས་
ང༌།  །བ ན་པ་མ་སངས་ ན་དགུའི་དབང་ ས་ཏེ།  ། ལ་

གྱི་མིང་ནི་བདོ་ཁམས་ག ང་ ག་ཟེར།  །ལག་ཆར་དོར་རལ་
བ་ ང་དེ་ནས་ ང༌།  །བ ད་པ་ ས་དབང་ ས་བདོ་ཁམས་ 

གླིང་དགུར་བཏགས།  །དགུ་པ་མི་མ་ཡིན་གྱི་དབང་ ས་ཏེ།  ། 
ལ་གྱི་མིང་ནི་ངམ་ ལ་ནག་པརོ་བཏགས།  །བ ་པ་ཟ་རིད་
ན་ ག་དག་གིས་དབང་ ས་ཏེ།  ། ལ་གྱི་མིང་ལ་ ོང་ ེ་

བཅོ་བ ད་ཟེར།  །བ ་གཅིག་ ལ་ ན་བ ་གཉིས་དབང་
ས་ ད།  །ཀུན་གྱི་ཐ་མར་སིལ་མ་བཞི་བ ་ ས།  ། ལ་གྱི་

མིང་ནི་བཟང་ ལ་གྱད་ ་བཏགས།  །”ཞེས་དབང་མཛད་

བ འི་ བས་དའེི་ལག་ཆར་མདའ་གུ་དང་ ་རེ་དགྲ་ །  ནི་ 
མོ་ ང་དང་ ོགས།  ཁ་ཊཾ་ ེ་ག མ།  མ ང༌།  ག་པ་ ོག་
ཅན།  དོར་རལ་ བ་ ང་སོགས་ཡོད་པ་དེའི་ ེང་ནས་ཀྱང་
བས་དེའི་ ི་ཚགས་ཀྱི་འཕལེ་ ས་མཚན་ བ་པ་རདེ།  འནོ་

ཀྱང་དཔའ་བོ་ག ག་ ེང་གིས་དབང་མཛད་བ འ་ི ེས་ནས་
ད་གཟོད་འགྲོ་བ་མི་ ང་ ལ་ག ངས་པ་ན་ིཚན་རིག་དང་ བ་ 
འགལ་ ་སོང་ཡོད་ ལ་གངོ་ནས་བཤད་ཟནི་པ་ ར་རོ།  །དནོ་ 
་བོད་ཀྱི་ ལ་ཁམས་འདི་ན་འགྲོ་བ་མི་ཡོད་ནས“བ ད”དང་ 

“གནོད་ ིན”ལ་སགོས་ཀྱིས་དབང་ ས་པ་མ་གཏགོས་མི་མེད་ན་ 
“གནོད་ ིན”དང་“འ ”ེསོགས་མི་མ་ཡིན་ལ་མདའ་གཞི་དང་ 
་རེ་དགྲ་ ་སོགས་དར་བའང་འགལ།  དེ་བཞིན་ ་དཔལ་
ལ་གྱི«ག ང་ ང་བནོ་གྱི་བ ན་འ ང་ གོས་བ ས»⑤ལས་ 

ཀྱང་“བོད་ ལ་མ་སང་ ན་དགུས་དབང་ ས་ཏ།ེ  ། ལ་མིང་
བོད་ཁམས་ག ང་ ག་ཅེས་ ་གྲགས།  ། ་ གས་མདའ་
མ ང་མཚན་ཆ་བ ེ་བ་དང༌།  །བཞོན་པ་ཞནོ་དང་དངོས་པོ་
ཉོ་ཚང་ ང༌།  །དེ་ ེས་ཟ་རམ་ སེ་ ག་གསི་དབང་ ས།  ། ལ་ 
མིང་བོད་ ལ་ ངོ་ ེ་བཅོ་བ ད་ཅེས།  ། ་ གས་མགོ་ ན་
་ཆ་འདོགས་པ་དང༌།  ། ་གར་རོལ་ ེད་དགའ་ ོན་ ེད་

པ་ ང༌།  །དེ་ ེས་ ལ་ ན་བ ་གཉིས་དབང་ ས་ཏེ།  ། ལ་
མིང་བོད་ ལ་ ་ཁ་ཆེ་བ ད་ཅེས།  ། ་ གས་ ག་དང་ཞེ་
ས་ ེད་པ་དང༌།  ། ར་གིྱ་ ང་གཏམ་ ིས་མིས་བཤད་པ་
ང༌།  །དེ་ སེ་དེར་གྱསེ་ ལ་ ན་སིལ་མ་ན།ི  །བཞི་བ འི་

བར་འཕེལ་བོད་ཁམས་གླིང་དགུ་ཞེས།  ། ་ གས་བོན་ལ་
བས་གསོལ་ཐར་བ་བ བ།  ། ་ ེན་བ ེགས་ཤིང་ ེན་

ག མ་བཞེངས་པ་ ང༌།  ། ས་རབས་དེ་བཞིའི་རིང་ལ་རིམ་
བཞིན་ །  ། གས་རིགས་ དེ་ཅིང་ ོ་བཟོ་ཤིང་གཅོད་ཤེས།  ། 
་ ེག་ཐག་ཚམ་ཞིང་འདབེས་སོགས་ཤེས་ ས།  །འ ོག་དང་
ལ་པ་ཞེས་པའི་ ིད་པ་ ང༌།  །དེ་ནས་ ་ ལ་བཙན་པོས་

དབང་མཛད་དེ།  ། ེ་ལ་ ་བ་གཉའ་ཁྲི་བཙད་པོ་དང༌།  ། ལ་ 
ལ་ ་བ་ཡར་ ང་སོག་ཁ་ཞསེ།  ། ལ་གྱི་མིང་ནི་བོད་ ལ་ ་
བཞིར་གྲགས།  །”ཞེས་ག ངས་པ་འདི་དག་ང་ཚས་གོང་གི་



                                 ཞང་བོད་གཏམ་གླེང་། 
 

 

26 

གནའ་ ས་ ོག་ཞིབ་ ས་པའི་རིག་གནས་དང་གོ་བ ར་ཚ་
ལོ་ ངོ་ ག་ག མ་ནས་ འི་ནང་ ་མཚ་བོད་མཐོ་ ང་འདརི་ 
ཞིང་ གས་ལས་ཐོན་ ེད་དར་ཞིང་བཟོ་ ན་གྱི་ ོགས་ནས་
ཀྱང་བ ེགས་རིམ་ཅན་གྱི་ ོད་ཁང་ ན་ བ་པ།  མདའ་
མ ང་སགོས་ གས་ཆས་ ་ཚགས་བཟོ་བ།  དངོས་པ་ོཉོ་ཚང་
སོགས་ ས་ཏེ་ཚང་ལས་དར་བ།  ་མཆོད་གནམ་མཆདོ་སོགས་ 
་འགུལ་འ ་མནི་ ་ཚགས་ ལེ་ཏེ་ཆོས་ གས་དར་བ།  ་

གར་རོལ་ ེད་རི་མོ་ ་ ེན་སོགས་ ་ ལ་དར་ཏེ་ཤེས་རིག་
གི་ ས་ བས་ཤིག་ ་འཕེལ་ཡོད་པ་མཚན།  བོད་ཀྱི་ལོ་ ས་
ལས་བཤད་པའི་ ལ་ ན་སིལ་མ་བ ་གཉིས་དང་བཞི་བ ་
ཡང་འདིའི་ བས་ཡིན་པ་མངོན།  དེས་ན་ལོ་ ་ ོང་གི་ ོན་
ནས་ ི་ལ་དབང་བའི་ལམ་ གས་དེ་ ་ཐོར་ ་སོང་ ེ་གཅིག་
གིས་གཅིག་ལ་དབང་ ར་བའི་གྲལ་རིམ་ ི་ཚགས་ཏེ་ ན་གཡོག་ 
ལམ་ གས་ ང་བ་དང་མཉམ་ ་ ལ་ཁབ་ཀྱང་ ང་བ་རེད།  
“དེ་འོག་བ ལ་བར་ཞང་ ང་བོད་དང་ཁམས།  །སོ་སོར་རིམ་
ེ་མི་ མས་ལས་རིམ་ཤེས།  །”⑥ཞེས་པ་དང་ ང་ཧོང་གི་

གཏེར་ཡིག་ལས།  “ ལ་ ན་ ལ་ ལ་ན།  མཁར་ ་རེ་རེ་ན་
གན་ །ེ  ལ་ ན་བགྱདི་པ་དང༌།  ལ་ ན་གྱི་ ནོ་པོ་བགྱདི་ 
པའི་རབས་ལ།  །ཞང་ ང་ངར་པའི་ ེ་བོ་ལིག་ ་ ར།  ། ནོ་
པོ་ ང་བོ་ར་སངས་ ེ་དང༌།  ངོ་ལོམ་མ་ཙ་གཉསི།  །”ཞེས་
འ ང་བ་འདི་དག་གིས་ཞང་ ང་དང་བོད་གཉིས་རང་བཙན་ 
གྱི་ ལ་ཁབ་གཉསི་ ་ཆགས་ཡོད་པ་གསལ་བཤད་ ས།  དེའི་
ེས་ནས་ཞང་ ང་གི་ ོབས་ གས་རིམ་བཞིན་ཇེ་ཆེར་སོང་
ེ་བོད་ལས་ཀྱང་ ོབས་འ ོར་མངའ་ཐང་ཆེ་བ་ནི་མཁས་དབང་ 
ང་དཀར་གིྱ་ཞལ་ནས“ བས་དེར( ལ་ ན་བ ་གཉིས་དང་

སིལ་མ་བཞི་བ འི་ བས)བོད་ཀིྱ་ས་གནས་ཡོངས་ལ་ཞང་ ང་
ོ་ ག་བར་ག མ་ཞེས་མདོ་ ད་ཀྱི་ ོགས་ལ་ ོ་དང༌།  ད ས་ 

གཙང་གི་ ོགས་ལ་བར།  མངའ་རིས་ལ་ གས་ཀྱི་ ོགས་ལ་
ག་ཅེས་ཟེར་བ་ཡིན་པར་བཤད་པས།  བས་དེར་བོད་ཀྱི་
ལ་པོ་ཞེས་མི་ཟེར་བར་ཞང་ ང་གི་ ལ་པོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནི།  
བས་དེའི་བོད་ ་ིལ་དབང་བའི་ ལ་པོ་ནི་ཞང་ ང་གི་ ལ་

་གནས་པའི་དབང་གིས་མིང་དེ་ ར་ཐོགས་པ་ཡིན་ཅིང༌།  
ལ་རབས་གང་ཡིན་ཀྱང་རང་ཉིད་ཀྱི་དབང་འོག་ ་འ ས་

ཟིན་པའི་ ལ་དེ་ལ་ ལ་པོ་རང་ཉདི་གནས་སའི་ ལ་དེས་ ི་
མིང་ ས་པ་དང༌།  རང་ཉིད་ཀྱི་དབང་འོག་ ་འ ས་མེད་
པའི་ ལ་དེ་ལ་ ལ་སོ་སོའི་མིང་འབོད་པ་དེ་འ འི་དཔེ་མང་ 
པོ་ཡོད་པས།  བཙན་པོའི་ ལ་རབས་ཀྱསི་བདོ་ད ས་གཙང་
སོགས་དབང་ ་མ་འ ས་གོང་ ་བོད་ འིི་མིང་ལ་ཞང་ ང་
གི་ ལ་ཞེས་འབོད་པ་དང༌།  བཙན་པོའི་ ལ་རབས་ཀྱིས་
ཞང་ ང་དབང་ ་འ ས་ ེས་ཞང་ ང་ ལ་པོ་རང་ཉིད་
གནས་སའི་ ལ་ཙམ་ལ་ཞང་ ང་གི་ ལ་ཞེས་འབོད་པ་ཡིན།”⑦ 

ཞེས་ག ངས་པ་འདིས་ བས་དེའི་ཞང་ ང་གི་ བོས་ གས་
ཆེ་བ་མཚན།  གཤེན་རབ་ཞང་ ང་ ་ ོན་པའི་ བས་ནས་
་ ་ཐོབ་པའི་ ལ་པོ་བཅོ་བ ད་ མས་རིམ་པར་ ང་ནས་

དེ་དག་གི་རིང་ ་ཞང་ ང་གི་ཡིག་ ན་དང་དེ་ནས་ ར་
ཆེན་དང་ ར་ ང་གི་ཡི་གེ་སོགས་ ང་ནས་རིག་གནས་ཆསོ་
གས་དང་ཐོན་ ེད་དཔལ་འ ོར་སོགས་ཀྱི་ ོགས་ནས་ ་
ག་ ་གོང་འཕེལ་ ་སོང་ཡོད་པ་བོན་གིྱ་ལོ་ ས་ལ་བ ས་

ན་གསལ།  དེའི་ ས་ ་ཞང་ ང་ན་ ོགས་ ོགས་ ་གྲོང་
ཁྱེར་དང་མཁར་ཡང་མང་ ་ཡོད་པར་བཤད་ད།ེ  “ཞང་ ང་
གི་ ལ་ས་གྲགས་ཆེ་བ་ད ས་ ོགས་ ་མཁར་བཞི་དང༌།  
ོགས་ཀྱི་ ོང་བཞིའོ།  །མཁར་བཞི་ནི།  ང་ ང་ད ལ་

མཁར།  ་ ངི་ ག་ལ་མཁར།  ེ་ཤང་ ི་བ་མཁར།  མ་པང་
ོས་མོ་མཁར།  གཞན་ཡང་གད་ཀྱི་ ི་བ་མཁར་ན།ི  བས་
ོན་གྱི་ཁྲོ་འགྲེལ་ ེབ59མཁར་ འི་ནང་ཚན་གད་ཀྱི་ ི་བ་

མཁར་ཟེར་བ་གཡག་དང་ ང་གི་ཐདོ་པ་བ་གམ་ ་བཏགས་
པ་དེ་ ་རིག་འཛནི་ཀུན་ཚགས་ཏེ་ཞེས་དང༌།  ཁ་ ག་འདམ་
མཁར།  གུ་གེ་ ་ ེང་མཁར།  ང་གི་ར་བཞི་མཁར།  དེ་
སོགས་མཁར་གཞན་ཡང་མང་ ་ཡདོ་པར་བཤད།  ོགས་ཀྱི་
ོང་བཞི་ནི།  ང་ར་ ང་ཆེན་ ོང༌།  སེ་རབི་འ ག་མོ་ ོང༌།  
་ཐོག་སེང་གེ་ ོང༌།  མང་ ལ་ ག་མོ་ ོང༌།  གཞན་ཡང་
ིལ་ཏི་ ང་ ོང་སོགས་མང་ཞིག་ཡོད་ ད་ད།ོ  །”⑧ 
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བཟོ་རིག་གི་ ོར་ནས་ཞང་ ང་ལ་ ོན་ནས་ལག་ ལ་
་ཚགས་ཤིག་དར་ཡོད་ཀྱང༌།  ོན་པ་གཤེན་རབ་ཀྱིས་དེ་

དག་གི་ ང་གཞའིི་ ེང་གསར་གཏོད་ཀྱིས་ག ང་ གས་དང་
བཅས་གཏན་ལ་ཕབ་ཡོད་ད།ེ  «མདོ་ ི་མེད»ལས།  “བཟོ་ལ་
མ་པ་ ་ཡིན་ཏ།ེ  ། ་ཞངི་ བ་དང་གཞོག་ཅངི་ ངས།  ། 

བ ་ཞིང་ ག་དང་བ ང་ཞིང་འཐར།  ། ི་ཞིང་བཀོད་དང་
མ་པ་ །  །”ཞེས་ག ངས་པ་ ར་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ཀིྱས་

བཟོ་རགི་གི་ད ེ་བ་དང་དེ་དག་གི་ག ང་ གས་འ མ་ག མ་ 
ཞེས་པ«བ ལ་བ་ ང་ ིད་འཁོར་ལོའི་འ མ» « ིད་པ་
མི ་ ད་ཀྱི་འ མ» «འ ང་བ་ཆགས་གནས་འཇགི་ ོང་གི་
འ མ»དང་ག མ་ག ངས་ཡོད་པ་དང༌།  དེ་ མས་ཁོང་གི་
ོབ་མ་བཟོ་ ལ་གར་མ་ལི་ཤོ་ལ་གཏད།  དེ་ལ་ ོབ་མ་མཁས་ 

པ་ ག་ ནོ་པ་ན།ི  བཟོ་ལ་མཁས་པ་བཟོ་ ེ་ ་དབང༌།  བ་
ལ་མཁས་པ་ ་འ ལ་དབང་ ག  ག་ལ་མཁས་པ་ ག་ཐོག་
པ་སངས།  མགར་ལ་མཁས་པ་མགར་ ་ ག་པ།  ་ལ་མཁས་ 
པ་ ་ ས་པ ྨ།  ིས་ལ་མཁས་པ་ཡི་གེ་ ིས་ ང་ ེ་ ག་ཡིན་ 
པར་ག ངས།  དའེི་ཐད་ལ་མཁས་དབང་ ང་དཀར་ ོ་བཟང་ 
འ ིན་ལས་མཆགོ་གི་ཞལ་ནས་ཀྱང༌།  “བོད་ཀྱི་འཇམི་བཟོའི་
ལག་ ལ་ནི་ ི་ལོའི་གོང་གི་ལོ་ཉིས་བ ་ ག་གི་ ོན་ནས་དར་ 
ཟིན་པ་དཔརེ་ན།  ལ་བོ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོའི་ ས་ ་བོན་
ཤེས་པ་ཅན་བ ་གཉིས་ཀྱི་ནང་ཚན་ ིང་ཤེས་ཤ་བ་ཟེར་བ་དེས་ 
འཇིམ་པ་ལ་མི་དང་ ོག་ཆགས་ ་ཚགས་ཀྱི་ག གས་འགྲོས་
ེད་ཤསེ་པ་ལོ་ ས་ཁག་གི་ནང་གསལ”⑨ཞེས་པ་དང༌།  གསོ་

བ་རིག་པའི་ ོགས་ནས་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ཀྱིས་གསོ་རིག་བ ད་ 
ི་ ན་གྱི་མདོ་དགུ་ཞེས་པ་ག ངས་ཤིང༌།  དེ་ནི«བ ད་ ི་
་ ་ག ང་ཆནེ་མདོ» «བ ད་ ་ིའཁོར་ལོ་ཆནེ་པའོི་མདོ» 

«བ ད་ ི་བང་མཛད་འ མ་བཞིའི་མདོ» «བ ད་ ི་ཡིད་
བཞནི་ནརོ་ འི་མདོ» «བ ད་ ི་གཟའ་ ་བཅསོ་ཐབས་མདོ» 
«བ ད་ ི་དམར་ ང་ཐེམ་ ང་མད»ོ «བ ད་ ི་དཔག་བསམ་ 
ོན་ཤིང་མདོ» «བ ད་ ི་གདམས་ངག་འ ལ་གྱི་མདོ»དང་

དགུ་ཡིན་ལ།  “ད་ ་ ནི་ལས་འཕལེ་བཞིན་དངསོ་ ་བ གས་ 

པ་ན་ིབ ད་ ི་བང་མཛད་འ མ་བཞི་ཞསེ་ཡོངས་ ་གྲགས་པ་ 
འདི་ཡིན་ཏེ།  དེ་ཡང་གསོ་རིག་ ་བ་ གས་འ མ་ནམ་མཁའ་ 
ོན་པོ་ལེ ་བ ན།  ག་བ ལ་ཞི་མཛད་གསོ་ དེ་ ན་འ མ་ 

དཀར་པོ་ལེ ་སོ་གཅིག ག་བ ལ་ཞི་ཞི་ ེད་གསོ་ཐབས་
ད ད་འ མ་ཁྲ་བོ་ལེ ་ མ་ །  ག་བ ལ་ཞི་བ་གསོ་ འི་
ནད་འ མ་ནག་པ་ོལེ ་ག ་བ ་ ་ག མ་བཅས་ག ངས་པས་ 
འཁོར་ ོབ་མ་མང་ ་ཡོད་ལ།  གཙ་བོ་ ས་ད ད་ ་ཁྲི་ཤེས་
དང༌།  འི་ ང་ ོང་མངནོ་པར་ཤེས་པ་དང༌།  བདེན་པར་
་བ་དང༌།  རགི་པར་ ་བ་དང༌།  ངེས་པར་ ་པ་དང༌།  ཡིད་ 

ལས་ ལ་བ་དང༌།  ཡིད་ལས་ ང་བ་དང༌།  ཡིད་ལས་ ེས་པ་
དང་ཡིད་ལས་ བ་པ་སོགས་ ང་ ོང་ཆེན་པོ་བ ད་ མས་
ལ་གཉེར་ ་གཏད་པ་གནང་ངོ༌།  །”⑩ 

གཞན་ཡང་བ བ་ཁྲིམས་དང་མཚན་ཉིད་རིག་པ་སགོས་ 
ཀྱི་ག ང་ གས་ ང་བ་བཅས་ཀྱི་ ངེ་ནས་ཞང་ ང་ ལ་ཁབ་ 
དེས་ བས་དརེ་གངས་ཏི་སའེི་མ ན་དང་ ་བོ་བཞ་ིའ ས་ཀྱི་ 
མགོ་དང་མཚ་མ་ཕམ་གྱི་འགྲམ་ ་ཤེས་རིག་གི་ཤོག་ ེ་གསར་ 
བ་ཞིག་ སི་ཡོད་པ་མཚན།   

3. སྡོམ་ཚིག་བཀོད་པ། 
ང་ཚ་མི་ཕལ་མོ་ཆེ་ཞིག་གསི་གཉའ་ཁྲའིི་ ནོ་ཏེ་ལ་ོ ངོ་ 

ག་ག མ་ནས་བཞིའི་ ས་ ་ག ང་ ང་བོན་གྱི་མཚན་པའི་ 
ཞང་ ང་ལ་ཤསེ་རིག་མཐནོ་པོ་ཞགི་དར་ཡོད་ཟེར་ན་ ར་མི་
འགྲོ་བ་ཞགི་འ ག་ཀྱང༌།  ང་ཚས་གོང་ནས་ཞང་ ང་གནས་
པའི་གླིང་ ེ་ རི་གླིང་ཆེན་ཨ་ཤེ་ཡའི་ཤེས་རགི་གི་ཡང་ ེ་ ་
གཉིས་ཤེས་རིག་དང་ ོས་ ་ཞང་ ང་ཁྱིམ་མཚས་ ལ་ཁབ་
་གར་ནག་གཉསི་ཀྱི་ཤེས་རིག་ག་ཚད་ཡིན་པའི་ རོ་རགས་

བ ས་ཤིག་ངོ་ ོད་ ས་པ་ མས་དང་བ ར་ན་གཏན་ནས་
མི་ ིད་པ་ཞིག་ཀྱང་མིན་པའི་ངསེ་ཤེས་འ ངོས་ བ་པ་ཡིན།  
ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་ ར་མིག་ ར་ ལ་ ིའི་རིག་ག ང་
་བའི་ཁག་ ་ཡངོས་གྲགས་ ་གནའ་བའོི་ཤསེ་རགི་གི་འ ང་ 
ལ་ ར་བཤད་དེ།  «འཛམ་གླངི་ཤེས་རགི་གི་ལོ་ ས»(ཨ་མེ་

རི་ཁའི་ ེ་ལེན་མེ་ཁུ་ཀོ་ ) ར་ན།  དེ་དག་ནི་གནའ་བའོི་ ཱ་ ་
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ལང་( ་གཉིས་ཤེས་རིག་ཀྱང་ཟེར།  ི་ལོ་ ོན་གིྱ་ལོ4000ནས་ ི་ལོ་

ོན་གིྱ་ལོ2250བར་ཡིན)དང་གནའ་བའོི་ཨེ་ཅིབ( ི་ལོ་ ོན་གིྱ་ལོ3500 

ནས་ ི་ལོ་ ོན་གིྱ་ལོ600)།  གནའ་བོའི་ ་གར( ི་ལོ་ ོན་གིྱ་ལོ2000)།   
གནའ་བའོི་ ང་ག(ོ ི་ལོ་ ོན་གིྱ་ལོ2000)།  གནའ་བའོི་ཞི་ལ( ི་

ལོ་ ོན་གིྱ་ལོ800ནས་ ི་ལོ་ ོན་གིྱ་ལོ146)།  འདི་ནི་འཛམ་གླིང་ན་
ཡོངས་ཁྱབ་ ་ཁས་ལེན་པའི་བཤད་ ལ་ཅིག་ཡིན།  དེའི་
ཁྲོད་ ང་གོ་རང་ཉིད་ཀྱིས་དོན་དམ་པར་ལོ་ ོང་ ག་བཞི་དང་ 
བ ན་ ་དོན་བ ད་ཀྱི་ཤསེ་རིག་གི་ལོ་ ས་ཡོད་པར་བཤད།  
ཡང་གནའ་བའོི་ཨེ་ཅིབ་དང་གནའ་བོའི་ ཱ་ ་ལང༌།  གནའ་
བོའི་ ་གར།  གནའ་བོའི་ ང་གོ་བཅས་ལ་གནའ་བའོི་ཤེས་རགི་ 
གི་ ལ་ཁབ་ཆེན་པོ་བཞིར་ཡང་གྲགས།  གནའ་བོའི་ཨེ་ཅིབ་ཤེས་ 
རིག་ནི་གླངི་ཆེན་ཨ་ ྥེ་རི་ཁར་གཏོགས་པས་འདརི་མ་ ོས་སོ།  ། 

དེ་ ར་གནའ་བོའི་ཤེས་རིག་གི་ ལ་ཁབ་དེ་དག་ནི་
ད་ནས་ཡར་བ སི་ན་ལོ་བ ན་ ངོ་ནས་བཞི་ ངོ་གི་ ོན་ ་
ོ་ཆས་གསར་མའི་ ས་རབས་ནས་ལི་ཆས་ དོ་པའི་ ས་རབས་ 
་ གས་ཤིང༌།  དེ་ནས་རམི་པར་ གས་ཆས་ དོ་པའི་ ས་

རབས་ ་ གས་ཡདོ་པ་རེད།  ལོ་ ་ ོང་ ་བ འི་ ས་ནས་
ཡི་གེ་ཡང་གསར་གཏོད་ ས་ཡོད་པ་རེད།  དེས་ན་ལོ་ མ་
ོང་བ ད་བ ར་ཞང་ ང་ཤེས་རིག་ཀྱང་དར་ ས་ཡོད་པར་ 

བཤད་པ་འདི་ལོ་ ས་འཕེལ་ ས་ཀྱི་འགྲོས་དང་མི་མ ན་པ་
ཞིག་མིན་པ་བོད་ཁམས་ཀྱི་གནའ་ ས་ ོག་ཞིབ་ལས་ཀྱང་ར་
ོད་ ས་ཡོད་པ་ ར་རདེ།  ཡིད་ཕངས་པ་ཞིག་ལ་ཞང་ ང་

ཤེས་རགི་དེ་མ་མཐའ་ཡང་གནའ་ ས་ གོ་ཞིབ་ཀྱི་ གོས་ནས་ 
ད་བར་ ་ ང་ ང་ད ལ་མཁར་མ་གཏོགས་ཀུན་གྱི་མིག་གི་
ག ང་ ལ་ ་ ར་པ་ཞིག་ཤིན་ ་དཀོན་འ ག་མོད།  འནོ་
ཀྱང་གནའ་ ལ་མ་ ེད་པའི་ ངེ་ནས་དའེི་ཤསེ་རགི་མེད་པས་ 
མ་ངེས་ཏེ།  སེ་ནས་ ེད་མི་ ིད་པའི་ངསེ་པའང་མ་མཆིས་
སོ།  །གཞན་ ་ན་གནའ་བའོི་ ང་གོའི་ཤེས་རིག་ ད་གོང་གི་
གནའ་བའོི་ཤེས་རིག་ ལ་ཁབ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ ན་ད་
་ཆད་འ ག་པ་བཞིན།  ཞང་ ང་ཤེས་རིག་ཀྱང་དངོས་པོའི་ 

རིག་གནས་ གོས་ནས་ཕལ་ཆེར་ ན་ཆད་འ ག་ཀྱང་དངོས་

པོ་མ་ཡིན་པའི་རགི་གནས་ ོགས་ནས་ མ་པ་བདོ་ ་འ ར་
ནས་ཧ་ལམ་ཉག་ཙམ་ཞིག་ ན་འཛིན་ ས་ཡོང་བ་ཡིན་ཞེས་
བཤད་ཀྱང་མི་ཆགོ་ ་མེད་ མ།   

ིར་ཤེས་རིག་ཅེས་པ་ནི་མིའི་རིགས་དངོས་པོ་དང་བསམ་ 
ོ།  ི་ཚགས་ བ་ ལ་ ོགས་ནས་ཡར་ཐོན་ཡོང་བའི་ མ་

པ་ཞིག་ལ་ཟེར།  ལོ་ ས་འཕེལ་རིམ་འདིའི་ངོ་བོ་ནི་གདོད་
མའི་ ས་ ད་ཀྱི་ལམ་ གས་ཉམས་ ད་ ་ཐརོ་ ་སངོ་བ་དང༌།   
དངོས་པོའི་ཐོན་ དེ་དང་བསམ་པའི་ཐོན་ ེད་གཉིས་ ་ཚད་ 
ངེས་ཅན་ཞགི་ལ་ཐོན་པའ་ི ང་གཞའིི་ ངེ་གྲལ་རམི་ ི་ཚགས་ 
་ གས་ཏེ་ ལ་ཁབ་ཀྱི་ ་འ གས་བ ན་པ་དེ་ཡིན།  ཤསེ་

རིག་ ང་བའ་ི ནོ་འགྲོའ་ིཆ་ ེན་ནི་ཐོན་ ེད་ ས་ གས་གངོ་ 
་འཕེལ་བ་དང་ ི་ཚགས་ཀྱི་ ་ནརོ་འཕར་ཏེ།  གདོད་མའི་
ི་ལ་དབང་བའི་ལམ་ གས་དེ་ རེ་ལ་དབང་བའི་ལམ་ གས་ 

ཀྱི་ཐོན་ དེ་ མ་པ་དང་ ན་གཡགོ་ལམ་ གས་ཀྱི་ ི་ཚགས་
་འ ར་བ་ཞིག་རེད།   

   གནའ་ ས་ ོག་ཞིབ་རིག་པའི་ ོགས་ནས་ཤེས་རིག་
གི་ ས་ བས་ ་ ེབས་ཡོད་མེད་ལ་བ ག་ བས་དེའི་མངོན་ 
གས་ལ་བཤད་ ལ་མི་མ ན་ཡང་གཙ་བོ་གྲངོ་ཁྱརེ་དང་ཡི་

གེ  གས་བ འི་ལག་ ལ།  གུས་ ོལ་ ན་པ་བཅས་ཡིན།  
དེའི་ཁྲོད་ ་གྲོང་ཁྱེར་ནི་ཆབ་ ིད(ཕོ་ ང་དང་དཔོན་ ང་ངམ་

་ ང་གིས་མཚན)དང་དཔལ་འ རོ(ལག་ཤེས་བཟོ་ལས་དང་ཚང་

ལས)།  རིག་གནས(ཆོས་ གས་ཀྱང་འ ས)བཅས་ཀྱི་ ེ་གནས་
ཡིན།  མངནོ་ གས་འདསི་འ ་མཉམ་ཡིན་པའི་ ས་ ད་ ི་
ཚགས་ད་ེགྲལ་རིམ་ཡོད་པའི་ ལ་ཁབ་ ི་ཚགས་ ་འ ར་བའི་ 
ལོ་ ས་ཀྱི་ ོག་མཚམས་དེ་མཚན་པ་རེད།  མཁས་པ་ལ་ལས་
ཤེས་རགི་ ང་བའི་ཁྲོད་ ་གྲོང་ཁྱརེ་གྱིས་ ས་པ་གལ་ཆནེ་ཐོན་ 
པ་དེ་གཙིགས་ ་བ ང་ ེ།  ཤེས་རིག་གི་ ས་ བས་མགོ་
བ མས་པ་དརེ་གྲངོ་ཁྱརེ་གསར་བ ་ེཡང་ཟརེ།  ད་ེནི་ ོ་ཆས་ 
གསར་མའི་ ས་ བས་ཀྱི་ཞིང་ལས་གསར་བ ེའི་ ེས་ ་ ང་ 
བའི་མིའི་རིགས་ཀྱ་ི ི་ཚགས་ཡང་བ ར་ ས་རབས་ད ེ་བའི་ 
དོན་ ེན་ཐེངས་ཤིག་ཡིན་པར་འདོད།  དེས་ན་ང་ཚས་ ་
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དོན་འདིའི་ ེང་ནས་ཞང་ ང་ཤེས་རིག་ལ་བ ས་ཚ།  ཞང་
ང་འོལ་མོ་ ང་རིང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་བཀོད་པ་ནི་ག ང་ ང་དགུ་ 

བ ེགས་རའིི་ཤར་ན་ ོན་པ་གཤེན་རབ་བ གས་པའི་གནས་
གསས་ཁང་ཤམ་པོ་ ་ ེ་དང་ ོ་ན་ ལ་ས་བར་བོ་སོ་བ ད།  
བ་ན་གསས་ཁང་ཁྲི་ ོན་ ལ་བཞད།  ང་ན་གསས་ཁང་

ཁོལ་མ་ནེ ་ ང་ཡོད་ ལ་བཤད་པ་དེ་ལས་དཔེར་ན་ ལ་
ས་བར་བོ་སོ་བ ད་དེ་འདི་ ར་ སི་ཡོད་དེ།  “ ོ་ན་ ལ་ས་
བར་བོ་སོ་བ ད་ ་བ་རནི་པོ་ཆེ་ ་བ ད་ལས་ བ་པ།  རནི་
པོ་ཆེའི་ཁ་པད་ག འི་ཡ་གད།  གསེར་གྱི་ ་འདབ།  རིན་པོ་
ཆེ་ ་ འི་ ན་འ ང་འ ལ་བ།  ངེ་ ་ ོགས་བཞི་མཚམས་
བ ད་ ་སོ་ཕག་གི་མཁར་མཐོ་བའི་ད ས་ ་ ་མཁར་ག ་
ེ་ཅན་ ར་བཞི་ལོགས་བ ད་ལ་ ོ་བ ད་ཅོག་དང་བཅས་པ།   

ཀེ ་ཚང་ ོང་དང་ ་བ ་གསལ་བ།  དེ་ནི་གཤེན་རབ་ཀྱི་
ཡབ་ ལ་བོན་དང༌།  མ་ ལ་བཞེད་མའི་བ གས་གནས་
ཏེ་ ོན་པ་ཉིད་འ ངས་གནས་ཀྱང་ཡིན་ནོ།  །”⑾ཞེས་ ིས་
ཤིང༌།  “ ལ་ས་ཆེན་པོ་བཞི་ཡང་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་རེ་རེའི་
ད ས་ ་ གས་རི་དཔག་ཚད་བཞི་རེས་བ ོར་བའི་ནང་ ་ཕོ་ 
ང་ ་བཞིའི་ལགོས་རེ་ལ་ ང་གྲགས་བཞི་བཞི་ཡོད་པ་ལ་ངོ་

མཚར་གྱི་བཀོད་པ་བསམ་གྱསི་མི་ཁྱབ་པ་གསལ་བ།  དེ་དག་
གི་མཚམས་བཞི་ན་རིན་པོ་ཆེ་ལས་ བ་པའི་རང་ ང་གི་མཆདོ་ 
ེན་བཞ།ི  ལགོས་རེ་ལ་ ང་གྲགས་གཉིས་ར།ེ  གས་རི་དཔག་ 

ཚད་ག མ་གྱསི་བ རོ་བའི་མཐར་གྲངོ་ཁྱརེ་ཆེན་པོ་རེ་རེ་ཡོད་ 
པ།  ད་ེདག་ག་ི ་ིརིམ་ ་རིན་པོ་ཆའེི་ ་བ་ ་ཀུན་ནས་ ་བཞི་ 
པ།  ལོགས་བཞི་ལ་དཔག་ཚད་བ ་རེ་ཡོད་པས་བ ོར་པའོ།  ། 
ར་བ་ ི་མའི་ ོ་བཞི་ན་ ལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞིས་ ོ་ ང་ནས་གནས་ 
སོ།  །”⑿ཞེས་གྲངོ་ཁྱེར་ག ག་ལག་གི་བཟོ་ ན་དང་བཀོད་པ་
ཤིན་ ་ངོ་མཚར་བ་ཞིག་ཡིན་པ་གསལ།  དེ་ནི་གཏམ་ ད་
ཙམ་ལས་ཡིད་མི་ཆེས་ཟེར་ན།  འོ་ན་གནའ་བོའི་ ཱ་ ་ལང་
གི་ ལ་བོ་ཉི་ ་ ཱ་ཉི་ས་ཡིས་ཕལ་ཆེར་ད་ནས་ཡར་ ིས་ན་ལོ་ 
ོང་ ག་ འི་ ས་ནས་ཁོས་རང་གི་བ ན་མོར་བཞེངས་པའི་ 

བར་ ང་གི་མེ་ཏོག་གླངི་ཀ་དེ་ནི་འཛམ་གླིང་གི་ང་ོམཚར་ཞིང་ 

དཔེ་མི་ ིད་པའི་གནས་བ ན་ཁྲོད་ཀྱི་གཅིག་ཡིན་པ་དེའང་འདི་ 
དང་འ ་བས་ཡིད་མི་ཆསེ་ཟེར་ན་ཤནི་ ་ཕངས།  དསེ་ན་ ལ་ 
ཁམས་གཞན་ མས་ལ་ཤེས་རིག་གང་འ ་དར་ བ་པ་ཞིག་ཞང་ 
ང་ལའང་དེ་འ ་ཞིག་དར་དགསོ་པ་མི་འ ག་ནའང་ཞང་
ང་ལ་དེ་འ ་ཞགི་དར་མི་ བ་པའི་ངེས་པའང་མ་མཆིས།   

གཞན་ཞང་ ང་གི་ཡི་གེ་ནི་བོན་གྱ་ི ོབ་དཔོན་བ ན་
འཛིན་ མ་དག་གི་ཞལ་ནས“གཞན་ཡང་ཞང་ ང་ ག་ཡིག་
ཅེས་པའང་ཡོད་པའི་དཔེ་རསི་ཀྱི་ ན་ཡོད་པ་ན།ི  ར་ཞང་
ང་སད་ནེ་ག ས་བོད་ ལ་གྲི་གུམ་གྱི་ ས་ ་ ་ནག་ ང་

ཕརོ་ ་བནོ་གཏེར་ ་ ས་ ས་ཞང་ ང་གི་ ག་ཡིག་དང་བདོ་ 
ཡིག་འ ེས་མར་དར་གྱི་ཐོག་ ་ ིས་པ་ ིས་ཉིད་ཀྱི་ ལ་ ་གུ་ 
་ ོན་ སེ་གཏེར་ཐོན་པ་དེ་ཁོང་གི་གཏེར་ བོ་གཉལ་ ོན་

གཞོན་ ་འ མ་གྱསི་གཏེར་དཔེའི་ཐགོ་ནས་དཔེ་བ ས་པ་ཡིན་ 
ཏེ།”ཞེས་ག ངས་ཏེ་ཞང་ ང་ག་ི ག་ཡིག་དེ་གཏརེ་དཔེ་དར་ 
དཀར་གྱི་ངོས་ལས་གཞོན་ ་འ མ་གྱིས་བ ས་པའི་དཔེ་དེ་
ཉིད་ ་མ་ག ང་ ང་ ིང་པོས་ ིས་པ་ཁོང་གི་ག ང་ ོམ་ ་
ཇི་བཞིན་བཀོད་ཡོད་པ་དང༌།  “གཞན་ཡང་ཞང་ ང་ལིག་མནི་ 
འི་ ག་ཐམ་ ན་རིའི་ ་ ང་གི་ ིས་ ད་ ་ཡོད་པ་འདིའི་

ངོས་ ་ཡང་ཞང་ ང་གི་ཡི་གེ་གསལ་བར་འ ག་ཅངི༌།”⒀ཞེས་ 
ཐམ་ཀ་དེའི་ ེང་གི་ཡི་གེའང་ཇི་བཞིན་དཔེ་རིས་ ་བཀོད་ཡོད་ 
པ་འདི་དག་གིས་ཞང་ ང་གི་ཡི་གེ་ཡོད་པ་ར་ དོ་ ས།   

བཟོ་རིག་གི་ ོགས་ནས་ ོན་པ་གཤནེ་རབ་ ་ ས་ ་
བཞེངས་པའི་ ོན་ ་ ི་མེད་ཤལེ་གྱི་ ་དང་བནོ་གྱི་ བོ་དཔོན་ 
ོང་ ང་མ ་ཆེན( ི་ལོ་ ོན་གིྱ976ལོར་འ ངས)གྱིས་བཞེངས་

པའི་ ནོ་པ་ ་ཁལོ་མ་ ་བ་ཟངས་ ་ གས་མ་ད་ ་ ་བ་ན་
བ གས་པ⒁དེས་ནི་ བས་དེའི་ལག་ ལ་མཚན་པ་རེད།   

གཞན་ཞང་ ང་ལ་གུས་ ོལ་ ན་ ལ་ཡང་བསམ་པའི་ 
རིག་གནས་དེ་འ ་ ན་ མ་ཚགས་པ་ཞགི་དར་བའི་ ེན་དང་ 
ཁྱད་པར་ ་འ ལ་ཁྲིམས་ཏེ་ཆོས་ གས་ཀྱི་གཞི་བཏིང་བའི་
ེན་གྱིས་མི་ མས་ཀྱི་ ་ ོད་ཀྱང་ངང་གིས་ཞི་ཞིང་ ལ་བར་
ར་པ་དང་གུས་པ་ ན་པ་རེད།  གཞན་ ་ན་བོན་གྱི་རིག་



                                 ཞང་བོད་གཏམ་གླེང་། 
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གནས་དེ་དག་གང་ལ་ ང་བ་ ེད་ཀྱང་བ ང་ འི་ ང་ ་རེ་
དང་ཐེག་པ་རེ་ལ་ཁྲིམས་རེ་ཡོད་པས་ཀུན་གྱསི་དེ་བ ི་དགོས་
ཏེ།  བོ་དཔོན་བ ན་འཛནི་ མ་དག་གིས«བཟོ་རགི་གསལ་
བའི་ ན»⒂ལས“དེ་ནས་ཤེས་ ་རིག་པའི་གནས་གང་ལ་ ང་ 
བ་དང༌།  ངས་ནས་ ོད་པའི་ བས་སོགས་གང་ ་ཡང༌།  དོ་ 
ལམ་ཀུན་ ོང་སགོས་ཀྱ་ིཁྲམིས་ ལ་བཞིན་བ ང་དགསོ་ལ།  དེ་ 
མ་བ ངས་ན་ཇི་ ར་རང་གི་ཤསེ་ ་ ོགས་པའི་ཡོན་ཏན་གྱི་
ིན་ཆནེ་པརོ་མི་འ ར་བ་དང༌།  ད་ཟསོ་ ་འ ར་བ་སོགས་ 

ཀྱི་ ོན་ ་མ་འ ང་བའི་ རི་ཏ”ེཞེས་ག ངས་པ་ ར་མི་ མས་ 
ཀྱི་ ་ དོ་ལ་དངསོ་ གས་གང་ ང་ནས་ཚད་བཀག་ཐེབས་ཏེ་ 
ཡ་རབས་ལ་གུས་ཤངི་བ དོ་པ་དང་མ་རབས་ཀྱི་ ོད་པ་ཐ་དག་ 
དགག་ཅིང་ ངས་པས་ཤསེ་རགི་དང་ ན་པར་ ར་ཡོད་པ་རེད།   
དེས་ན“གདོད་མའི་རིག་གནས་ནི་ མ་ཚན་ཞགི་མ་ཡིན་པར་
དེ་ནི་བ ན་ཞིང་ཆ་ཚང་བའི་དངསོ་པོ་ཞིག་རེད །”⒃ཅེས་པ་ 
ར་ཞང་ ང་ལ་ཤེས་རིག་དེ་ ་ ་ཞིག་དར་ བ་པའང་གློ་

ར་ ་གནམ་ནས་ ང་བ་ཞིག་མ་ཡིན་པར་གངོ་ནས་གནའ་
ས་ གོ་ཞབི་ཀྱི་རིག་གནས་ལས་ ང་བ་ ར་ ི་ཚགས་འཕལེ་ 
ས་ཀྱི་ ང་གཞི་གོང་མ་གོང་མར་བ ེན་ནས་ ི་ཚགས་ཤསེ་

རིག་ ི་མ་ ི་མ་དག་འ ང་བ་ཡིན་ཏེ།  “རིག་གནས་ནི་ཕན་
ན་འ ལེ་བའི་ ིལ་ག གས་ཤིག་ཡིན་ལ།  ན་རིང་བ་དང་
་འ ེལ་གྱི་རང་བཞིན་ནི་དེའི་འབར་ ་ཐནོ་པའི་ཁྱད་ཆོས་

ཡིན།  མིའི་རིགས་ཀྱི་ ོ་གྲོས་ལས་བ ན་པའི་ ལ་ ་ ང་བའི་ 
ནང་དོན(དཔེར་ན་མཚན་ཉིད་རིག་པ་དང་ ་ ལ་དང་ཚན་ ལ་ ་ ) 

འདི་ནི་ གོ་ཆགས་དང་མི་འ ་བའི་ཁྱད་ཡིན་ཏེ།  ཚན་རིག་
འ ས་པའི་མིའི་རིགས་རིག་གནས་ཀྱི་འཕེལ་ ས་ཀྱང་གདོད་
མའི་ ས་རབས་ ་ཁུངས་འདེད་ ས་ཆོག་པ་རེད།”⒄དེར་བ ེན་ 
ཞང་ ང་ཤེས་རིག་དེ་ནི་ ་ ེན་མེད་པར་ཁ་ ོང་ནང་ ་ཚིག་ 
ོང་གླེང་བ་ཞིག་གཏན་ནས་མ་ཡིན་པར་དེ་ནི་ བས་དེ་ ི་

ཚགས་ཀྱི་འགོྲས་དང་མ ན་ལ་ ི་ཚགས་འཕེལ་ ས་ཀྱི་ཐོན་
དངོས་ཤགི་ཀྱང་ཡིན་ནོ།  ། 

 

མཆན།  
① ོན་པ་གཤེན་རབ་ ོན་ནས་ག ང་ ང་གི་བོན་ག ངས་པའི་ ས་ལ་ངོས་འཛིན་ ལ་མང་ཡང་འདིར་ནམ་མཁའི་ནོར་ ས་ལོ་ མ་ ོང་ 

   བ ད་བ ་ཡིན་ ལ་ག ངས་པ་དེར་འཐད་ ན་ ་འདོད།   
②  石硕  著 《西藏文明东向发展史》  ［M］  四川人民出版社。1994 

③ 黎宗华  李延恺 著《安多藏族史略》 ［M］ 青海民族出版社。1992，8 

④ 陈光国  著《青海藏族史》 ［M］ 青海民族出版社。1997，5 

⑤ ⑥ དཔལ་ ལ།  《ག ང་ ང་བོན་གིྱ་བ ན་འ ང་ ོགས་བ ས》 ［M］ བོད་ ོངས་མི་དམངས་དཔེ་ ན་ཁང༌།  1988.11 

⑦ ⑨  ང་དཀར་ ོ་བཟང་འ ིན་ལས།  《 ང་དཀར་ཚིག་མཛད་ཆེན་མོ》 ［M］ ང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་ ན་ཁང༌།  P1763 P895 

⑧ ⒀  ོབ་དཔོན་བ ན་འཛིན་ མ་དག 《 ་རབས་བོད་ཀིྱ་ ང་བ་བ ོད་པའི་འབེལ་གཏམ་ ང་གི་ ིང་བོ》 ［M］ ཁིྲ་བ ན་ནོར་ ་ ེའི་ 
   དཔེ་མཛད་ཁང༌།  2005 

⑩  བོན་བ ་དགེ་ལེགས་ ན་ བ་ ་མཚ།  བོན་ གས་དང་འ ེལ་ནས་བོད་ཀིྱ་རིག་གནས་ཀྱི་ཐོག་མའི་ ང་ཁུངས་ལ་ད ད་པ།  《མཁས་ 
   དབང་བོན་བ ་རིན་པོ་ཆེའི་བ ན་ ིས་དང་ད ད་ ོམ་ ོགས་བ ིགས》［M］ ཀན་ ་མི་རིགས་དཔེ་ ན་ཁང༌།  2009.1 

⑾ ⑿  ཤར་ ་བཀྲ་ཤིས་ ལ་མཚན།  《ལེགས་བཤད་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་མཛད》 ［M］ མི་རིགས་དཔེ་ ན་ཁང༌།  1987.9 

⒁  བོན་བ ་དགེ་ལེགས་ ན་ བ་ ་མཚ།  《ངས་ ེས་རབས་ མས་ཀྱིས་བོད་ཀིྱ་རིག་གནས་འཛིན་ ོང་ ེལ་ག མ་ བ་པའི་ ོན་ལམ་ 
   འདེབས》《བོད་ཀིྱ་ ོབ་གསོ》 ［J］ 2010.1 

⒂  ོབ་དཔོན་བ ན་འཛིན་ མ་དག 《བཟོ་རིག་གསལ་བའི་ ན》 

⒃ ［德］奥斯瓦尔德·斯宾勒《西方的没落》，转引自庄锡昌、顾晓呜等主编《维视野中的文化理论》 ［M］浙江人民出版社。1988 
⒄ 高福进  著《太阳崇拜与太阳神话棗一种原始文化的世界性透视》 ［M］ 上海人民出版社。2002，3 



 
 
 
 

 

31

 
 
 

                               

 
ཤ་བོ་ཁྱི་ཐར།   

 
བོད་ཀྱི་ ་རིས་ ་ ལ་ནི་དོན་གཉེར་ ེས་འཛིན་བཟོ་རིག་པའི་ ེ་ ག་ཅིག་ཡིན་པས་ན།  ཐོག་མར་བོད་ཀྱི་བཟོ་རིག་པའི་ ང་འཕེལ་

དང་འ ེལ་ནས་གནའ་བོའི་ ག་བ ོས་རི་མོ་དང༌།  བོད་གདོད་མའི་ ་རིས་ ་ ལ།  བོད་བ ད་ནང་བ ན་གྱི་ ་རིས་ ་ ལ་བཅས་ཀྱི་ ང་
འཕེལ་ ོར་ཏེ་ཡ་ཐོག་གདོད་མའི་ ས་རབས་དང་།  གནའ་བོའི་ག ང་ ང་བོན་གྱི་ ས་རབས།  ཆོས་ ན་བཙན་པོའི་ ས་རབས།  ཉེ་བའི་
ས་རབས་བཅས་ད ེ་མཚམས་བཞིའི་ ེང་ནས་གླེང་ ོང་བ་ལ།   

 
༡༽  ཡ་ཐོག་གདོད་མའི་དུས་རབས། 

དེ་ཡང་བདོ་ཀྱི་ ་རསི་ནི་རིག་གནས་ཆེ་བ་ འི་ཡ་གྱལ་ 
བཟོ་རིག་པའི་ཁོངས་ ་གཏོགས་ལ།  བཟོ་རིག་པ་ནི་དང་
པོར་འགྲོ་བ་མསི་རང་ ང་ཁམས་ཀྱི་ཉི་མའི་ཚ་བ་དང༌།  ཁ་
ཆར་ ་ ག་གྲང་ ང་སོགས་ཀིྱ་གནོད་འཚ་ལས་གཡོལ་ ིར་
ཆར་ བོ་དང༌།  གད་ བིས།  ག་ ག  ི་ཤིང་གི་ ིལ་ ་
ཙམ་བཙལ་བཟོ་ཤེས་པ་ནས་ཕན་ ན་ལ་འ ིན་བ ་གཏོང་
བ་དང་མི་བ ེད་པའི་ གས་ ་ ོ་དང་ཤིང་སོགས་ཀྱི་ ེང་ ་
རི་མོ་བ ོ་བ།  མཛས་པའི་ཆེད་ ་ ས་དང་གདོང་ལ་མཚལ་
དང་ས་དཀར་གྱི་རི་མོ་འ ི་བ།  ོ་དང་ ས་པའི་ ན་ཆ་
འདོགས་པ།  རིམ་བཞིན་ཤེས་པ་ཇེ་གསལ་དང་ལག་པ་ཇེ་
བདེར་ ར་ཏེ་ ང་བ་ཞིག་ཡིན་ངེས་ན་མ་མཐའ་ཡང་ལོ་ཁྲི་
ག་གི་ ནོ་ནས་བོད་ཀྱི་ལག་ཤེས་བཟོ་རིག་དང་ ག་བ ོས་

རི་མོ་སོགས་ ི་བའི་ ོལ་ཡོད་པར་འདོད།  དེ་ནས་རིམ་གྱསི་
ལོ་ངོ་ ོང་ ག་མང་བོ་བ ད་དེ་བོད་ཀྱི་མངའ་མཛད་བ ་
དང་ ལ་ ན་སལི་མ་བ ་གཉིས་ཀྱི་ ས་ །  གཅན་གཟན་
ག མ་པོ་དང་ ི་དགྲས་ ར་གནོད་ ེད་པར་ ོལ་ལན་ ོད་
ཤེས་པར་མཚན་ཆ་མདའ་ག ་དང༌།  ་ར།ེ  དགྲ་ །  མ ང༌།   
 

གྲི།  ཞགས་པ།  ར་ཆ།  གོ་ཆ།  བ་ ང༌།  ཁ་ཏཾ་ ེ་ག མ་
སོགས་ ་ཤིང་དང་ ས་པ།  ོ་དང་ཟངས་ གས་ཀྱི་རིམ་
པར་བཟོ་ཤེས་པའ་ིལག་ ལ་དེ་ ང་བ་དང༌།  ག་པར་ ་ ་
སའི་ཉེ་འདབས་ ་གོང་གི་ས་འོག་ནས་ ེད་པའི་ ་ ་ལས་
བ་པའི་ ེལ་ག གས་འ ར་ཐོན་ཅན་དང༌།  ཆབ་མདོའི་

མཁར་རོའི་ས་འོག་ནས་ཐོན་པའི་ ་ཆས་དེ་ཚར་འཇམ་ཤ་དོད་ 
ཅིང་ ས་དག་པ།  ས་ཚན་དམར་པོ་དང་སརེ་པ།ོ  ཐལ་མདོག  
ནག་པོ་བཅས་ ག་པའི་ ེང་ ་འཐག་རིས་དང༌།  ལབེ་ཤད་
རི་མོ།  ཚར་ཅན་རི་མོ་སོགས་ཀྱི་བ ོས་རསི་ཡོད་པའི་གནའ་
ས་དེ་དག་དང༌།  ད་ ང་དེར་ ་ ོ་དང་གཡང་ཊ།ི  ས་པ་

སོགས་ཡིན་པའི་ ་ལོང་དང༌།  ་གཟེར།  མགུལ་ ན།  ངེ་
རིལ་བཅས་ཀྱི་ ན་ཆས་ཡོད་པ་དག་ཕལ་ཆེ་བ་བཟོ་བཀོད་
མཛས་ཤངི་ ས་ཀ་ལེགས་པོ་མཆསི་ཞསེ་གནའ་ ས་ གོ་ད ོད་ 
ཆེད་མཁས་པ་ མས་ཀྱིས་ད ད་འཇོག་ ས་པའི་ ོམ་ཚིག་
འཁོད་ཡོད་པར་གཞིགས་ན།  བས་དེར་རི་མོ་འ ི་བ་ཁོ་
ནར་མ་ཟད་ཚན་མདགོ་ ་ཚགས་ཀྱང་བདེ་ ོད་དང་ལག་ལེན་ 
ེད་ཀྱིན་ཡོད་པ་ ོགས་ ས་པས་བོད་མིར་མཛས་ད ོད་ཀྱི་
་བ་ཡང་ བ་ཡོད་པ་ཞརོ་ ་ཤསེ་ བ།  གནའ་ ས་དེ་ མས་ 

 
ཤ་བོ་ཁྱི་ཐར། མཚ་ ོན་ ་ ོ་ཁུལ་མི་རིགས་དགེ་ཐོན་ ོབ་ ར་དགེ་ ན་གིྱ་ ་བ་གཉེར་བཞིན་མཆིས།  



                                 ཞང་བོད་གཏམ་གླེང་། 
 

 

32 

ལ་གནའ་ ས་ ོག་ད ོད་མི་ ས་ཕལ་ཆེར་ལོ་ངོ་བཞི་ ོང་
ནས་ ་ ངོ་གི་ལོ་ ས་ཡོད་པ་བདནེ་དཔང་ ས་ཡདོ།   

ི་ལོ་༡༩༩༠ལོར་བོད་ ོངས་གཞིས་ ེའི་དིང་རི་ ོང་
ཁོངས་ནས་ ེད་པའི་གནའ་བོའི་ ག་བ ོས་རི་མོ་ ་ཡི་ག གས་ 
རིས་དེ་ཕལ་ཆེར་མི་ལོ་ཁྲིའི་ཡར་ ོན་ཏེ་ ོ་ཆས་ ིང་མའི་ བས་ 
ཀྱི་རི་མོར་ངོས་འཛིན་གནང་ཡོད།  ཡང་ ོད་མངའ་རིས་ནས་ 
བཙལ་སོན་ ང་བའི་ ག་བ ོས་རི་མོ་དེར།  གདདོ་མའ་ིབོད་
མི་ མས་ཀྱསི་རང་ ང་ཁམས་ལ་འ ་ཤེས་ཡོད་པར་སེམས་ཏེ་ 
མི་ མས་ལ་གནོད་པ་ ེད་པའི་རིགས་ལ་འ ེ་དང་མ ན་ ེན་ 
བ་མཁན་གྱི་རིགས་ལ་ ་དང་ ང་མར་བ ིས་ཏེ་གསོལ་མཆོད་ 

དང་དད་མོས་ ེད་པ་དང༌།  འ ེར་ ོག་ ར་དང་གཏོ་འཕེན་ 
ེད་པའི་ མ་པ་ ང་ཡོད་པ་ལས་ བས་དརེ་ཡ་ཐགོ་ ིད་པའི་ 

(བོན་ཡང་དག་མིན)བོན་ཆོས་ཀྱི་ནང་དོན་དར་མགོ་ གས་ཡོད་ 
པ་དང༌།  རི་མོའི་དཀྱིལ་ ་ ་ ོད་མང་པོ་མཆོད་ཆས་ ་གྲལ་ 
བ ར་བ ིགས་ཡོད་པ་ལས་ བས་དའེི་འཚ་བའི་ཁྲོད་མི་ མས་ 
ཀྱིས་ ་ཆས་ ོད་བཞིན་ཡོད་པ་ཡང་ཤེས་ བ།  རི་མོ་དེ་ནི་
ོ་ཆས་ ངི་མའི་ བས་ཀྱི་ ག་བ སོ་རི་མོ་ལས་འ ི་ ངས་

དང་ནང་དནོ་ཐད་ ང་འཕོ་འ ར་ ང་ ེ་གདདོ་མའི་བོན་
ཆོས་ཀྱི་ནང་དོན་མཚན་པའི་བོད་ཀྱི་ ་རིས་འ ི་ ོལ་གྱི་ ་
གུ་ཡང་ཐོག་མར་ བས་དེ་ག་ནས་འ ས་མགོ་ གས་ཡོད་པ་
དེ་ ོགས་ བ།   མདོར་ན།  གོང་གི་དངོས་ཡོད་ལོ་ ས་དང་ 
གནའ་བོའི་ ག་བ ོས་རི་མོ་དེ་དག་གིས་བོད་ཀྱི་ ལ་འདི་
ཡང་འཛམ་གླིང་གི་ ལ་ ་གཞན་དང་འ ་བར་འགྲོ་བ་མི་
ང་བ་ནས་རགི་པ་བཟོའི་ ེ་ ག་ ་རིས་དེ་གནའ་བོའི་ ག་

བ ོས་རི་མོའི་ ང་གཞི་ལས་རིམ་བཞིན་འཚར་ལོངས་དང་
ཡར་ ས་ ང་བ་ཡིན་པ་ར་ དོ་ ས་ཡོད་དོ།  ། 

༢༽ གནའ་བོའ་ིགཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་དུས་རབས། 
རིག་གནས་དང་རིག་ག ང་ཚན་ཁག་གང་ཞིག་ཡིན་

ང་ ི་ཚགས་ཀྱི་གནས་བབ་ངསེ་ཅན་ཞགི་གི་ནང་འཚ་གནས་ 
ེད་པའི་མིའི་རིགས་ཀྱི་འཚ་བའི་དགོས་མཁོ་ལས་ ང་ ེ།  རམི་ 

བཞིན་འ ས་ ོ་ཇེ་ཚང་དང་འཕལེ་ ས་ཀྱི་ལམ་ ་ གས་པ་

ནི་ ན་མོང་གི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པ་ ར།  བོད་ཀྱི་ ་རིས་ ་
ལ་ཡང་དང་པརོ་གནའ་བོའི་ ག་བ སོ་རི་མོ་དང་ཡ་ཐོག་
ིད་པའི་ ་རིས་ལས་འཕེལ་ ས་ ང་ ེ་རིམ་བཞིན་ ས་

རབས་མང་པོ་བ ད་མཐར།  ི་ལོ་ ོན་གྱི་ ས་རབས་( ི་ལོ་

༡༩༡༧)ཉི་ ་བའི་ནང་བནོ་གྱི་ ནོ་པ་གཤནེ་རབ་མཆགོ་གངས་ 
ཅན་ ོངས་ ་ ོན་ཏེ།  ཁོང་གིས་ ར་ཡོད་ ིད་པའི་བོན( བ་ 

མཐའི་ག ང་ གས་མེད་པ་དང་ཡང་དག་མིན་པའི་བོན)ལ་ལེགས་
བཅསོ་དང་འདརོ་ལེན་ ས་ཏེ་ ིག་ ོང་དགེ་ བ་དང༌།  བདག་ 
པས་གཞན་གཅེས་པའི་བསམ་ ོའི་ག ང་ གས་ཀྱི་མ་ལག་ཆ་ 
ཚང་ ན་པའི་བདོ་ཀྱི་ནང་བ ན་གྱི་ཐོག་མ་ག ང་ ང་བོན་
དང་རིག་པའི་གནས་ ་གསར་གཏོད་གནང༌།  ད་ེལས་ཤེས་
་ཐམས་ཅད་འ ་བར་བཤད་པའི་བཟོ་རིག་ག ང་ གས་

ཀྱི་ ོར་ལ«བཟོ་རགི་འ མ་ ེ་བ ལ་བ་ ང་ ིད་འཁརོ་ལོའི་
འ མ»དང༌།  « ིད་པ་མི ་ ད་ཀྱི་འ མ»དང་།  «འ ང་
བ་ཆགས་གནས་འཇིག་ ོང་གི་འ མ»ག མ་བ ན་ཏེ་ ོབ་
མ་བཟོ་ ལ་གར་མ་ལི་ཤོ་ལ་གཏད།  དེར་ བོ་མ་འཚམ་བཟོ་
ལ་མཁས་པ་བཟོ་ ་ེ ་དབང༌།  ཤངི་བཟོ་ལ་མཁས་པ་ ་འ ལ་ 
དབང་ ག  ག་ལ་མཁས་པ་ ་ ས་པད་མ།  སི་ལ་མཁས་
པ་ཡི་གེ་འ ལ་ ང་སོགས་བོད་ཀྱི་བཟོ་རིག་མཁས་པ་མང་པོ་
ོན་ཏེ།  ལ་ ་ལག་འོ་མའི་གིླང་ ་བོད་ཀྱི་བཟོ་བོ་ མས་

ཀྱིས་གསས་ཁང་དཀར་ནག་བཀྲ་གསལ་སོགས་བཞེངས་ཤིང་
དེ་དག་ཀྱང་ཁང་ ོང་མིན་པར་ནང་ ་ ེབས་རསི་དང་ཐང་
ག་འ ར་བཟོའི་ ་ ་ཇི་ ེད་ཅིག་བཞེངས་ཡོད་པ་ནི་ ར་
བ ས་ལེབ་མཐོང་རེད།  ག་པར་ ་ ་ ལ་གཉའ་ཁྲི་དང་
་ཁྲིའི་ བས་བོད་ཁམས་ ་བཞིར་བོན་གྱི་འ ་གནས་སོ་

བ ན་དང་ ་མཁར་ མ་ ་ ་ ང་བཞེངས་ཤིང༌།  ཕོ་ ང་
མ་ ་ ་ ང་གི་ ེབས་རིས་ ་ ལ་པོ་ཁྲིར་གསོལ་བའི་ མ་

པ་དང་ཁངོ་གི་མཛད་ མ་རི་མོར་ ིས་ཡོད་པའི་ རོ་བོད་ཀྱི་
ལོ་ ས་དེབ་ཐེར་ཕལ་མོ་ཆེར་གྲགས། ་ ལ་སོ་གཅིག་པ་
གནམ་རི་ ོང་བཙན་གྱིས་ཀྱང་ཐོག་མར་ཕོ་ ང་ཁྲི་བ ེགས་
འ མ་ག གས་བཞེངས་པ་དང༌།  དེ་ནས་བཙན་པའོི་མངའ་
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ཐང་ ོགས་བཞིར་བ དེ་དེ་བ གས་གནས་སོགས་ཡར་ ང་
གཙང་བོའི་ ང་ གོས་ ་ སོ་ཤིང་ཕོ་ ང་ མས་པ་མི་འ ར་ 
གླིང་བཞེངས་པ་དེར་ ོང་བཙན་ མ་པོ་ ་འ ངས་པ་ཡིན་
ཞེས་ལོ་ ས་ཀུན་ལ་གསལ་བའི་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་དེ་དག་བོད་
མི་རང་ཉདི་ཀྱི་ ོ་བཟོ་དང་ཤིང་བཟོ།  གས་བཟོ།  རི་མོ་བ་
སོགས་བཟོ་ ལ་མཁས་པ་དག་གི་ ོ་གྲོས་ཀྱི་ ལ་ལ་བ ེན་
ནས་བཞེངས་པ་མ་གཏོགས་ ལ་ཁམས་གཞན་དང་མི་རིགས་
གཞན་གྱི་ཡོན་ཏན་ཁོ་ནར་བ ེན་པ་མ་ཡིན་པ་གསལ་ཡང༌།  
ཁ་ཅིག་གིས་བོད་ཀྱི་ ་རིས་འདི་ ་གར་དང་བལ་བོའི་བཟོ་
ལ་ལད་མོ་ ས་ཏེ་ ོང་བཙན་དང་ཁྲི་ ོང་གི་ བས་ ང་བར་
འདོད་པ་ནི་ ོན་གྱི་ལོ་ ས་དངོས་ལ་མི་གཟིགས་མི་ད ོད་
པར་རང་དམན་གཞན་མཆོག་གི་ ་བའི་ གས་ ེན་ཆེས་
གས་པ་འགའ་རེས་ ང་ ལ་ ་ ས་པ་ཁོ་ནའ།ོ  ། 

དེ་ལ་ཡང་ ་བར་ ་བ་འདི་ཡོད་ད།ེ  གངས་རིའི་ ོངས་ 
འདརི་བོད་བ ད་ནང་བ ན་གྱ་ི ་རསི་མ་དར་བའ་ིཡར་ ོན་ 
་གནའ་བོའི་ ག་བ སོ་རི་མོ་དང་ཡ་ཐོག་ ིད་པའི་ ་རིས།  

བོད་གདོད་མའི་ ་རིས་ཀྱི་ ོར་ ང་ཡོད་པ་ ོན་གྱི་ལོ་ ས་
དང་གནའ་ ས་ ོ་ཆས་སོགས་ཀྱིས་བདེན་དཔང་ བ་པ་གོང་ 
་བཀོད་ཟིན་ལ།  དེ་ཙམ་ ་མ་ཟད།  ད་ ་ཀུན་གྱ་ིམཐོང་
ང་ ་ ར་བའི་ལོ་ ས་ཀྱི་དན་ གས་ལ་བོད་བཙན་པོའི་

མཁར་གྱི་ཐོག་མ་ མ་ ་ ་མཁར་དང༌།  གནའ་རབས་བོད་
ཀྱི་ལོ་ ས་ མས་ ་ ་ ལ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པ་ོནས་ ོང་བཙན་ 
གྱི་བར་ཆབ་ དི་ ང་ ེ ་བནོ་ག མ་གྱིས་བ ངས་ཞསེ་གྲགས་ 
པའི་ ེ འི་རི་མསོ་མཚན།  ེ འི་རི་མོ་ནི་ བས་དེའི་ ལ་
ོན་ མས་ཀྱསི་ དི་ཀྱི་དོན་ཆེན་ མས་ ེ ་ར་ིམོའི་ལམ་ནས་ 
ོན་པ་དང་ ེ འ་ི ེང་ནས་གྲོས་མོལ་ ས་ཏེ་ ལ་ ིད་བ ངས་ 
ོལ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་ནས་ ེ ་རི་མོ་དར་ཁྱབ་ ང་བར་མངོན་ 

ཏེ།  ཕོ་ ང་པོ་ ་ལའི་ནང་གི་ ོ་འ རོ་ ་ ེ ་རི་མོ་གླང་ཆེན་ 
དང་ ག  ེལ།  ེ་བ ན་མི་ལའི་ ང་བ ན་བཅས་ ིས་ཡོད་ 
པ་དེ་དག་གི་མཚན་དོན་ན།ི  ་རབས་དཔནོ་རགིས་ མས་
ཀྱིས་ཆོས་ ིད་ཀྱི་ལས་ཀ་མཛད་ ས་གླང་ཆེན་ ར་བ ན་

ཅིང༌།  ་ ག་བཞིན་ངར་བ།  ེ ་བཞིན་ ང་ ང་འཛམས་
པ་དང༌།  མཐར་ ེ་བ ན་མི་ལ་རི་ཁྲོད་འགྲིམས་པ་བཞིན་
ཆོས་ ིད་གཙང་མས་འགྲོ་དོན་ ངོ་བའི་བ ་ཐབས་ ས་ཡོད་ 
པ་ལས།  ེ ་རི་མོ་དེ་བོད་བཙན་པོའི་ཐོག་མ་གཉའ་ཁྲི་ནས་
ས་རབས་བ ་གཅིག་པ་དང་དེའི་མན་གྱི་བར་དར་ཡོད་པ་དེ་ 

འ ས་ཀྱང་ར་ དོ་ བ་བ།ོ  །   
མདོར་ན།  ་ ལ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་ནས་ ལ་རབས་ 

སོ་གཅིག་པ་གནམ་རི་ ོང་བཙན་བར་བོད་ཁམས་ཡོངས་ལ་བོན་ 
ཆོས་དར་ ས་ཆེ་བའི་ ང་ཡིན་པས་བོད་རང་སའི་ས་ སེ་ ོ་
ེས་བོད་གདདོ་མའི་ ་རསི་སམ་ག ང་ ང་བནོ་གྱི་ ་རིས་
་ ལ་དེ་བོད་བ ད་ནང་བ ན་གྱི་ ་རིས་ ་ ལ་མ་ ང་

བའི་ལོ་ ོང་ ག་གི་གོང་ ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བ ོད་ནའང་
ཀུན་གྱི་ ོ་ངོར་མི་བདེ་བ་མེད་པར་འདོད་དེ།  བོད་བཙན་
པོའི་ ལ་ཁབ་དང་འ ེལ་བའི་ཁྱམི་མཚས་ ལ་ཁབ་ ་ནག་
གི་ ལ་པོ་ཐོག་མ་ཞ་ ལ་རབས་ གས་པ་ནས་བོད་བཙན་
པོའི་ཐོག་མ་གཉའ་ཁྲིའི་བར་ལོ་ངོ་ ོང་ ག་ ག་གི་ཧེ་བག་
ཡོད་པ་དང་།  ་ནག་གི་ ས་བ ོས་ཡི་གེ་ ང་བ་ནས་ཐོན་
མིས་མཛད་པར་གྲགས་པའི་བདོ་ཀྱི་ཡི་གེ་ ང་བའི་བར་ཕལ་
ཆེར་ལོ་ངོ་ ོང་གཉིས་ ག་གི་བར་ཁྱད་ ང་ཡོད།  ིར་ན་ ་
ནག་གི་ ལ་ཁམས་གནའ་ ་མོ་ནས་འ ས་ ོད་རང་བཞིན་
དང་བོད་ཁ་འཐོར་རང་བཞིན་ཡིན་པ་ཙམ་ལས་དཔལ་འ ོར་ 
དང་རགི་གནས་ཀྱ་ིདར་ ས་ཐད་ ང་ཁྱད་པར་ཡདོ་པ་བདནེ་ 
ིད་ཀྱང་དེ་འ འི་ཁྱད་ཆེར་མེད་པ་ནི་གོང་གི་བོད་ཀྱི་བཟོ་

རིག་དང་ ་རསི་ ང་འཕལེ་གྱི་ལོ་ ས་དག་ལས་ཤསེ་ ས་ས།ོ  ། 
༣༽  ཆོས་ལྡན་བཙན་པོའ་ིདུས་རབས། 

ཆོས་ ལ་ ོང་བཙན་ མ་པོའི་ བས་ ་གར་སངས་
ས་ཆོས་ གས་ཀྱི་བསམ་ ོ་དེ་ བས་དེའི་ ི་ཚགས་དཔལ་

འ ོར་གྱི་འཕེལ་ ས་དང་དབང་བ ར་གྲལ་རིམ་གྱི་ཆབ་ ིད་ 
ལམ་ གས་ཐད་དགོས་མཁོ་ ང་བས་བོད་ ་སངས་ ས་ཆོས་ 
གས་ཐགོ་མར་དར་མགོ་ གས་ཤིང༌།  དེ་ནས་བདོ་ཀྱི་རིག་

གནས་ ི་དང༌།  ཁྱད་པར་ ་བདོ་ཀྱི་ ིས་འ ར་རི་མོའི་ནང་



                                 ཞང་བོད་གཏམ་གླེང་། 
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མཐའ་བཞིའི་མི་རིགས་ཀྱི་ལེགས་ཆ་བ ་ལེན་ ེད་པར་ ི་
ོགས་ལ་འ ལེ་ཟམ་བ གས་ཏེ་ འིི་རིག་གནས་ནང་འ ེན་
ས་པ་རེད།  བས་དརེ་བལ་བཟས་ར་ས་འ ལ་ ང་ག ག་

ལག་ཁང་བཞེངས་ཤིང༌།  ་བཟས་ར་མོ་ཆེ་ག ག་ལག་ཁང་
ག་བཏབ་པ་ནས་ ་བལ་བོད་ག མ་གིྱ་རི་མོ་ཕན་ ན་

འ ེལ་ ག་ ང་བའི་ཁརོ་ ག་བཟང་བོ་ཞིག་བ ན་པ་དང༌།  
ས་དེ་ནས་ ས་རབས་བ ་ག མ་པའི་ ས་དཀྱིལ་བར་བགྲང་ 
་ ག་བ ་ཙམ་རིང་གཞི་བོད་ གས་ལ་ ་དཀར་ནག་བལ་

བོ་ག མ་གྱི་བཟོ་ ལ་ ིང་བོས་ ར་བ ན་ཏེ་བདོ་རསི་ ་ར་
་ཆེན་གྱི་ གས་དང་བོད་ ་བལ་ག མ་འ ེས་མའི་ ིས་འ ར་ 
་ ལ་དར་ཁྱབ་ཆེན་པོ་ ང་བས་ར་ས་འ ལ་ ང་དང༌།  ་
ག་ར་མོ་ཆེ།  ཕ་ོ ང་པོ་ ་ལ།  ཁྲ་འ ག་ག ག་ལག་ཁང་

སོགས་ ་ ེན་དང་བ ེན་པ་གང་མང་བཞངེས་པར་མཛད།   
་ ལ་ཁྲི་ ོང་ ེ་བཙན་གྱི་རིང་བསམ་ཡས་ག ག་

ལག་ཁང་བཞེངས་ཤིང་ནང་གི་ ་ ེན་ལ་ བས་དེའི་ཆོས་
ིད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང༌།  དབང་བ ར་གྲལ་རམི་དང་ ལ་

པོའི་ གས་དགོངས་ ར་ ་ ་བོད་ གས་ ་བགྱི་བར་གཏན་ 
ལ་ཕབ་ ེ་གཞི་བོན་གྱི་ ་ ་ལ་ ན་ ་དཀར་ནག་བལ་བོའི་
གས་ཀྱསི་ ར་བ ན་ཏེ་བལ་བོའི་ ་ ་དང་ཁད་ཉེ་བ་ཞིག་

འ ི་བཞེངས་མཛད་པས་ཡོངས་གྲགས་ ་བོད་བ ད་ནང་
བ ན་གྱི་ ་རིས་ ་ ལ་མཚམས་འདི་ནས་དར་མགོ་ གས་
པར་འདོད་པ་ཡིན།  བཙན་པོ་འདི་ ི་ཡོང་ ་གར་གྱི་ཆོས་
གས་ལ་དད་ཞནེ་ཆེ་བས་བདོ་རང་གི་ས་ སེ་ ོ་ སེ་ཀྱི་ནང་ 

བ ན་ཆསོ་ གས་ག ང་ ང་བོན་གྱ་ིརིག་ག ང་མང་པོ་ཞགི་ 
ཆོས་ ་བ ར་བ་དང་ཁ་ཤས་ཤིག་མེད་བ གས་ ་བཏང་ ེ།  
བོད་ཁམས་ཀུན་གྱིས་བོན་ལ་ ོད་མི་ཆོག་པའི་བཀའ་ཁྲིམས་
ཀྱིས་ག ན་པ་ནས་ ོན་རབས་བཙན་པོའི་ བས་ཀྱི་ལོ་ ས་
ཡིག་ཚང་སོགས་དེང་མི་གསལ་བའང་གནད་དེ་ལ་ ག་པར་
མ་ཟད།  ་རབས་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ ི་དང་ ེན་ག མ་ལ་
གནོད་ ནོ་ཚབས་ཆེན་བཟོས་པ་དེ་ནི་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་གྱོང་
གུད་ཙམ་མནི་པར་འཛམ་གླིང་རགི་གནས་ཀྱི་གྱོང་གུད་ཆེན་

པོ་ཞིག་རདེ།   
བས་དེ་ནས་བོད་ཁམས་ཡོངས་ ་རང་དམན་གཞན་

མཆོག་གི་ ་བའི་ཤན་ གས་ མ་གྱིས་སམི་པ་ ར་གང་སར་
ཁྱབ་པས།  ཆསོ་ དི་དང་ ི་ཚགས་གང་ ང་གི་གནནོ་ གས་
འ ་མིན་འོག་ག ར་གནས་ལོ་ ས་ ་བ་ ོན་ ོན་ ན་དབང་ 
མས་ཀྱིས་ཀྱང་ ང་བདེན་གྱི་ལོ་ ས་དངོས་མ་དེ་ གས་

བ ན་དང་ཚིག་ ར་ཙམ་ལས་མ་གཏོགས་བ ོད་དབང་མེད་
པར་དགུན་གིྱ་ཁུ་ ག་ ་ ར་ ར་བ་ནི་ ར་གིྱ་ལོ་ ས་དེབ་
ཐེར་དག་ལ་གཟིགས་ན་ཤསེ་ བ་ལ།  བཙན་པོ་ ནོ་མ་ མས་ 
ཀྱི་ ་རིང་ལ་ ག་ གས་ཀྱསི་དམག་དོན་གཙར་ ས་ཏེ་ ལ་
ཁམས་ ོང་བཞིན་ཡོད་ཀྱང༌།  བཙན་པོ་ཁྲི་ ངོ་ ེ་བཙན་གྱི་
་ཚ་ ད་ནས་ དི་ལས་ཆསོ་གཙ་བརོ་བ ང་བའི་ལམ་ གས་ 

ཀྱི་ གས་ ེན་གྱསི་བོད་བཙན་པོ་ ་ ས་དར་མ་བཀྲོངས་པ་
དང༌།  དེ་ནས་བདོ་ཁམས་སིལ་བར་འཐོར་ཏེ་ལོ་ངོ་བ ་ ག་
རིང་འབངས་གྱནེ་ལོག་ ང་ནས་བདོ་ཀྱི་ ི་ཚགས་ ལི་བོ་ཟང་ 
ཟིང་ ་ ར་པས།  བོད་ཀྱི་ཆསོ་ གས་དང༌།  ཆབ་ དི།  དཔལ་ 
འ རོ།  དམག་དནོ།  རིག་གནས།  ་ ལ་སགོས་ཉམས་ ད་
་སོང་ཞིང༌།  ག་པར་ ་མེས་པོ་ མས་ཀྱི་ ིས་འ ར་ ་
ལ་གྱི་ ེན་མཆོག་ལ་ཆགས་འཇིག་ཚབས་ཆེན་ཐེབས་པས་

བཙན་པོའི་ བས་ཀྱི་ ལ་བཞག་གཅེས་ནོར་གང་མང་ཞིག་
དེང་ བས་མཐོང་ ་མེད་པའང་གནད་དེ་ལ་ ག་གོ  །   

མདོར་ན།  ཆོས་ ན་བཙན་པོའི་ བས་ ་གར་གྱི་ཆོས་ 
གས་བདོ་ ་དར་བ་ནས་བན་བནོ་དང་ ་སརེ་བར་གྱི་འགལ་ 

བ་ཇེ་ ག་ ་སོང་ ེ་བོད་ཁམས་སིལ་ ར་འཐརོ་བས།  བོད་
ཀྱི་རིག་གནས་དང་ ལ་བཞག་གནའ་ ེན་ཕལ་ཆེར་མདེ་བ ག་ 
་བཏང་པ་དང༌།  སངས་ ས་ཀྱི་བ ན་པ་རིན་པོ་ཆེ་མིང་

ཙམ་ལས་མེད་པར་ ས་ཏེ་ག ག་ལག་ཁང་ མས་ ་ཚར་ ང་ 
ེས་ཤིང་ཝ་ཁྱིའི་ཚང་བཅས་པ།  བཤས་ར་དང་ ད་ཁང་ ས་ 

པ་སོགས་ ར་གྱི་ལོ་ ས་ ་གསལ་བ་དེ་དག་ག་ིའ ང་ ེན་ནི་ 
ཆོས་ ལ་རིམ་ ནོ་དང་བསམ་ཡས་མཁན་པོ་ ་ ང་དཔལ་
ོར་གྱསི་བོད་ ལ་ ་བཞག་པའི་མཛད་ སེ་ཁོ་ནའོ།  ། 
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༤༽  ཉེ་བའི་དུས་རབས། 
ིར་འཇིག་ ེན་ཆོས་ ིད་ཀྱི་དར་ ད་ཟོ་ ན་བཞིན་

འཁརོ་བ་ན་ིཆསོ་ཉིད་ ་ བ་ཡོད་པ་ ར་བདོ་ཁམས་སིལ་ ར་ 
ཐོར་བ་དེས་ ས་རབས་ ོན་མའི་དགོན་པ་དང་ ེན་ག མ་
མེད་བ ག་ ་བཏང་པས་བ ན་པ་ ི་དར་གྱི་ ས་ ་བོད་ཀྱི་
དགོན་ ེ་ཁག་གི་ ེན་ག མ་ ར་གསོ་ ་བར་བོད་ཀྱི་ ་རིས་
པ་ མས་ལ་རང་རང་གི་པརི་ ལ་ངོམ་པའི་ཁོར་ ག་བཟང་
བོ་ཞིག་བ ན་པ་རེད།   

བ ན་པ་ ི་དར་ བས་ནང་ཆསོ་ ་གར་ལ་དར་ནས་
འཕེལ་ ས་གངས་ ོངས་ ་སོང་ཟརེ་བ་ ར།  བདོ་སིལ་བའི་
ི་ཚགས་ནང་བོད་ཁམས་གཅིག་ ར་གྱི་མགོ་བདག་མེད་པས་ 
་མ་དང་ཡོན་ཏན་པར་བ ི་མཐངོ་ཆེ་བའི་ ས་རབས་གསར་ 

བ་ཞིག་ཆགས་ བས།  འཇིག་ ནེ་ཁ་དཔརེ།  ང་བ་རེ་ལ་
ཆ་ གས་རེ་དང༌།  ་མ་རེ་ལ་ཆསོ་ གས་རེ།  ཞསེ་གྲགས་པ་
བཞིན་ས་དགེ་བཀའ་ ིང་དང་ཞི་ ེད་ཇོ་ནང་བ་སགོས་ཆསོ་
གས་ བ་མཐའ་མི་འ ་བ་མང་ ་ ང་ ེ།  བ་མཐའ་

དང་ བ་མཐའི་བར་ ་ག ང་ གས་ ེན་བཞེངས་མག་ོ གས་ 
ཏེ་འགྲན་ ོང་གི་ ོ་མོ་ཆེར་ ེས་པ་ནས་བོད་ཀྱི་བཟོ་རིག་ལག་ 
ལ་ ི་དང་ ་རསི་ ་ ལ་གྱི་ ་གཞག་ ར་བས་འཕལེ་ ས་
ང་བ་དང༌།  བ་མཐའི་བར་གྱི་ ོད་གླེང་གིས་བོད་ཀྱི་ ི་

ཚགས་ལ་ཕན་གནོད་མི་འ ་བ་དང་ཤན་ གས་མི་འ ་བ་
རེ་ཡང་བཞག་པ་རེད།  ག་པར་ ་ ས་རབས་བ ་ག མ་
པའི་ ས་དཀྱིལ་ཙམ་ལ་ ོ་ཁ་ཡར་ ོད་ ་འ ངས་པའི་ ལ་
་ ི ་ ང་བ་མཆོག་བོད་ ོད་ ད་བར་ག མ་གྱི་དགོན་པ་

དང་ ་ཁང༌།  གནས་ ིང་སོགས་ ་ངལ་བར་མ་འཛམ་པར་
ར་ཡོད་བོད་ཀྱི་རི་མོའི་ ངི་བ ད་ལེན་པར་གནས་ལ་ངེས་

པ་མེད་པ་ ི ་ཞིག་དང་འ ་བར་གང་སར་ཕེབས་ བས་
མཚན་ལའང་ ི ་ ང་བ་ཞསེ་ཐོགས་པ་དང༌།  དེ་ ར་བདོ་
ཀྱི་ ིས་ ན་གཞིར་བཞག་ཐོག་མི་རིགས་གཞན་གྱི་རི་མོས་
ར་བ ན་ཏེ་རང་གི་ མ་ད ོད་དང་ ག་ ལ་ལ་བ ེན་

ནས་ ི ་ ང་ གས་གསར་གཏདོ་མཛད།  དེ་ནི་བ ན་པ་ ི་

དར་ བས་ ་རང་ ་ བ་པའི་བོད་ གས་ཀྱི་ ན་མོང་མ་
ཡིན་པའི་ ་རིས་འ ི་ ོལ་ཞིག་ཐོག་མར་ ང་བ་དང༌།  ་
རིས་མཁན་པོའི་མངི་ཐོག་མར་ཐོགས་མཁན་ཡང་ ལ་ ་ ི ་ 
ང་བ་མཆོག་ཉིད་ཡིན།  ཕག་ འི་ ིད་འཛིན་རིམ་ ོན་
མས་ཀྱི་ ས་ ་བོད་ཀྱི་རགི་གནས་ ི་ ར་ལས་འཕེལ་ ས་
་སོང་བ་དང་བ ན་ནས་ ས་རབས་བཅོ་ ་བའི་ ས་དཀྱིལ་ 
་མཐོ་བོད་ཀྱི་ ལ་ཁམས་འདརི་ ན་གྲགས་རབ་ ་འབར་བ་ 

པིར་དབང་ ན་ ་དོན་ བ་ ་མཚས་ ོལ་བཏོད་པའི་ ན་ ིང་ 
གས་དང༌།  གཙང་པ་ཆསོ་ད ིངས་ ་མཚས་ ོལ་བཏོད་པའི་ 
ན་གསར་ གས་དང༌།  མཁྱེན་བ ེ་ཆེན་མསོ་ ལོ་བཏདོ་པའི་ 

མཁྱེན་ གས་དང༌།  ས་རབས་བ ་ ག་པའི་ནང་ ལ་ ་
ནམ་མཁའ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱསི་ ོལ་བཏོད་པའི་ ར་ གས་བཅས་
རི་མོའ་ི བ་མཐའ་མི་འ ་བ་མང་ ་ ང་བར་མ་ཟད།  གངས་ 
རིའི་ ོངས་ ་པིར་དབང་མཁན་པོ་ མས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ ིས་
འ ར་ ་ ལ་འཛིན་ ོང་ ེལ་ག མ་གྱི་ཆར་ལག་ ེས་མི་དམན་ 
པ་རེ་བཞག་ཡོད་དོ།  །   
   ག་པར་ ་པརི་དབང་ ན་ ་དནོ་ བ་ ་མཚས་ བོ་ 
མ་ མས་ལ་ཁྲིད་གནང་བདེ་བ་དང་བོད་ཀྱི་ ་རིས་འ ི་ ལོ་
གཅིག་མ ན་ཡོང་བའི་ ད་ ་ ར་མེད་ཐིག་ «བདེ་བར་
གཤགེས་པའི་ ་ག གས་ཀྱི་ཆ་ཚད་ཡིད་བཞནི་ནརོ་ »གསར་ 
ོམ་མཛད་པ་ནས་ ས་རབས་ཉི་ ་བའི་ལོ་རབས་ ག་ འི་

བར་ལོ་ངོ་ ་བ ་ ག་གི་རིང་ ན་ཐང་ གས་དེ་གངས་
ོངས་ ་འཕེལ་ ས་ཆེན་པོ་ ང་བར་མངོན།  ས་རབས་ཉི་
་བའི་ལོ་རབས་ ག་ ་བའི་ནང་རིག་གནས་གསར་བ ེའི་

ལོ་བ འི་གོད་ཆག་ཁྲོད་བདོ་ཀྱི་རགི་གནས་ ི་དང་དགོན་པ་
དང་ ེན་ག མ་ལ་ཆགས་འཇིག་ཚབས་ཆེན་ཐེབས་ཏེ་ཡིད་
ོ་བའི་གནས་ ་ ར་ཀྱང༌།  ས་རབས་ཉི་ ་བའ་ིལོ་རབས་ 

བ ད་ ་བར་ཡང་དག་པའི་ ིད་ ས་ཀྱ་ིཉི་གཞནོ་བདོ་ཁམས་ 
ཡོངས་ ་འ ོས་པ་དང་ ན་ཆསོ་ གས་དང་དགོན་པ་ ེན་
ག མ་ ར་གསོ་དང་བ ར་བཞེངས་ ེད་པའི་ཁོྲད་བོད་ཀྱི་
་རིས་དེ་ཡང་བ ར་འཕེལ་ ས་ཀྱི་ལམ་ ་ གས་པ་དང༌།  
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ག་ ་བཅོས་བ ར་ ོ་འ ེད་ཀིྱ་ ིད་ ས་དོན་འཁྱོལ་ ང་
བ་ནས་བོད་ཀྱི་ ་རིས་ ་ ལ་དེ་ ར་ ང་མ་ ོང་བའི་བར་
བ ལ་གྱི་ ས་རབས་ ་ བེས་ཏེ་ ལ་ནང་དང་ ལ་ ིར་ཁ་
ོགས་པ་ནས་ ར་བས་འཕལེ་ ས་ཆནེ་པ་ོ ང་བ་ཡནི།  དངེ་ 
བས་འཛམ་གླིང་གི་ ལ་ཁབ་དང་ས་ཁུལ་མང་པསོ་བོད་ཀྱི་
་རིས་ ་ ལ་ལ་ཞིབ་འ ག་དང་དོ་ ང་གདེང་འཇོག་ཆེན་

པོ་ ེད་བཞིན་ཡོད་པ་འདི་ཡང་གནའ་དེང་གི་ ་ ལ་མཁན་
པོ་རིམ་ ོན་གྱི་ ད་ ང་གི་མཛད་ ེས་མིན་ཞེས་ ས་ཀྱང་
བ ནོ་མི་ ས་སོ།  །   

མདོར་ན།  གངས་རིའི་ ོངས་ ་ ོ་ཆས་གསར་ ིང་
གི་ ས་ ་གནའ་བོའི་ ག་བ སོ་ར་ིམོ་དང་ཡ་ཐོག་ དི་པའི་
་རིས་ཀྱི་འ ི་ ལོ་ ང་བ།  ི་ལོ་ ོན་གྱི་ ས་རབས་ཉི་ འི་

ནང་ག ང་ ང་བནོ་གྱི་ནང་དནོ་དང་འ ལེ་བའི་བདོ་གདདོ་ 
མའི་ ་རིས་ ་ ལ་ཐགོ་མར་ ང་བ།  ས་རབས་བ ན་པའི་ 
ས་དཀྱལི་ ་བལ་ གས་ཀྱི་ སི་ ན་བོད་ ་དར་བ།  ས་

རབས་བ ད་པ་ཁྲི་ ོང་ ེ ་བཙན་གྱི་ བས་བོད་བ ད་ནང་ 
བ ན་ ་རིས་ ་ ལ་གྱི་ད ་ཐོག་མར་བ ེས་པ།  ས་རབས་ 
བ ་ག མ་པའི་ ས་དཀྱལི་ ་རང་ ་ བ་པའི་བོད་ཀྱི་ ་རསི་ 
ི ་ ང་ གས་ཀྱི་ བ་མཐའ་ཐགོ་མར་ ང་བ།  ས་རབས་

བཅོ་ ་བར་ ན་མཁྱེན་ ར་ གས་ཀྱི་རི་མོའི་ བ་མཐའ་མི་
འ ་བ་ ང་བའི་ཁྲོད་ཀྱི་ ན་ གས་ཀིྱ་ ིས་ ན་དེ་དེང་གི་
བར་མ་ཉམས་པར་བོད་ཁམས་ ་དར་ཤོས་ཆེ་བ།  ས་རབས་ 
ཉི་ ་བའི་ནང་ བ་ ོགས་དངོས་ ིས་རི་མོའི་ལེགས་ཆ་དེ་
མཁས་དབང་དགེ་ཆོས་དང་ཨ་མདོ་ མས་པ་གཉིས་ཀྱིས་བོད་ 
ཀྱི་ ིས་ཐང་ ེང་ནང་འ ེན་ ས་ཏེ་ལོ་ ས་མི་ ་དང་ ་ ་
སོགས་བཞེངས་པར་ བ་ ོགས་དང་བོད་ གས་ ང་འ ེལ་
གྱི་འ ི་ ལོ་ཆགས་པ་སགོས་ལས།  བདོ་ཀྱི་ ་རསི་ ་ ལ་དེ་
ལོ་ངོ་ ོང་ ག་མང་པོའི་གངོ་རོལ་ནས་ ས་རབས་མ་ིའ ་བ་
དང་ཁོར་ ག་མི་འ ་བའི་ནང་འཕེལ་ ས་ ང་བ་ཡིན་པ་
དེ་ཤེས་པར་ ས་སོ།  །   

 
 

 
བས་ ེ་བོན་བ ་མཆོག་གིས་མང་ ོང་ ོང་ ོར་ནས་བཀའ་དབང་གནང་བ། 

 

བོད་ གས་ ག་ལོའི་ ་༦ཚས་༡༩ནས་༢༡བར་༧ བས་ ེ་ ་མ་བནོ་བ ་རནི་པོ་ཆེ་མཆོག་མང་ ངོ་ ངོ་ ོར་ནས་
གདན་འ ེན་ ས་ཏེ་ག ང་ ང་གསང་ གས་བ ད་འ ལ་འབར་བའི་གླིང་ ་ ར་ ིག་འ ལ་བ་འཛིན་པའི་ ེ་དང་། 
གས་འཆང་གསོ་དཀར་ཅན་གྱི་ །ེ དེ་མིན་ ོང་ ོར་དང་། དཔནོ་ཚང་། མར་ནང་། ་སིན། བོན་བ ་འ ོག བནོ་ རོ། 

འ ོག་ འི་ཤ་ ་སོགས་ནས་ཡོང་བའི་བོན་བན་ བ་མཐའ་ ་མའི་དད་ ན་ ོང་ ག་ ག་ལ་ཀུན་བཟང་ ལ་བ་འ ས་
པའི་དབང་ གས་ ེ་ ིན་ད ང་གི་ ་གོན་ ས་ཤངི་། ིན་འབབེ་ཀྱི་ བས་ ་དཔལ་ ན་ ་མ་རིན་པ་ོཆེའ་ི གས་ ེ་ཡིས་
ལ་ ན་ མས་ལ་ ིན་ བས་ གས་པའི་མངོན་ གས་ ། ནམ་མཁའ་ལ་འཇའ་ཚན་གྱི་གུར་ཁང་རིམ་པ་ག མ་ཤར་ནས་

ངོ་མཚར་ ས་ཀྱསི་ཡིད་སེམས་གཡོ་བར་ ས། ཚས་༢༠ཉིན་ཀུན་བཟང་ ལ་བ་འ ས་པའི་དབང་གི་དངོས་གཞི་དང་གཞན་
ོགས་ཆནེ་ ོན་འགྲོ་ ི་མེད་ ན་ ེས་དང་། ིང་པ་ོ མ་ག མ། ག་ ་ ་གྲི་དམར་པ།ོ ་སེང་དཀར་པ་ོགཅགི་ བ། ག་

རི་རོང་གི་མ་མང་བ ལ་བ་སགོས་ཀྱ་ི ང་གནངས། ཚས་༢༡ཉིན་མ་ ིའ་ིཚ་དབང་གནང་ཞིང་ཆོས་དང་འཇིག་ ེན་ཀུན་ལ་
ན་པའི་ཞལ་ཏ་མང་པོ་མཛད་ནས་དད་ ན་ མས་ལ་བོན་ ིན་གྱསི་ཚིམས་པར་མཛད་དེ་མཐར་ ིན་པའོ། །  
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བོད་ཀྱི་སྤུ་རྒྱལ་རིམ་བྱུང་ལ་ཞང་སྐད་ཀྱིས་མིང་བཏགས་ཡོད་པའི་སྐོར་ལ་ 

ཕྲན་ཙམ་དཔྱད་པ། 
 

རྒན་གྱའི་གཡུང་དྲུང་སྐྱབས།   
 

ནང་དནོ་གནད་བ ས།  ་ ལ་ཐོག་མ་གཉའ་ཁྲི་བ ན་པོ་ནས་མཐའ་མ་ ་ མ་བ ན་པོའི་བར་གིྱ་ ལ་བོ་ མས་ལ་ཞང་ ང་གི་ ད་ཀིྱས་
མིང་བཏགས་ཡོད་པ་དང༌།  འདོགས་དགོས་བའི་ ་མཚན།  ཞང་ ང་གི་ཐ་ ད་དེ་དག་བོད་ ད་ ་བ ར་ན་དོན་ཅི་ཡིན་པའི་ཐད་ཀིྱ་གནད་དོན་
འགའ་གསལ་བཤད་ ེད་ །   

བ ་ཆད་གཙ་བ།ོ  ཞང་ ད།  བོད་ ད།  ལ་བོའི་མཚན།   

 
གླེང་གཞི། 

       ཞང་ ང་གི་རིག་གནས་ནི་ལོ་ ས་ཀྱི་ ན་ཧ་ཅང་རངི་ལ།  
གནའ་བོའི་ ས་ ་མདོ་ད ས་མཐོ་ ང་གི་ ལ་ཁམས་མང་
བོ་ཞིག་ཀྱང་ཞང་ ང་གི་མངའ་ཁོངས་སམ་ཞང་ ང་རིག་
གནས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ ་ ད་ཡོད་པས།  ལ་ཁམས་དེ་གར་
གནས་བའི་མི་རིགས་གང་ཞིག་ཡིན་ཀྱང༌།  ་བ་དང་འ ་
ཤེས།  བསམ་ ོ་གང་ཅིའི་ཐད་ལ་རིག་གནས་དེ་ཉིད་ཀྱི་ གས་ 
ེན་གཏིང་ཟབ་མོ་ཐེབས་ཡོད་པ་བ ོད་མ་དགོས།  དེ་བཞིན་

བོད་མི་རིགས་ཀྱང་གནས་ གས་དེ་ལས་མ་འགོང་ ེ།  ཧ་ལམ་ 
བོད་ ལ་ཁྲི་ ོང་ ེ་བ ན་གྱི་བར་ ་ཞང་ ང་རིག་གནས་ཀྱི་
དབང་བ ར་འོག་ནས་འཚ་ ོད་ ས་པས།  ཞང་ ང་རིག་
གནས་ཀྱི་བག་ཆགས་ཤ་ ས་བའི་ ང་ལ་ ག་ཡོད་པ་ ི་རལོ་
ལ་གྱི་ཆོས་ཉིད་ཅིག་རེད།  ་ ེན་དེ་དག་གི་དབང་གིས་

བོད་ ལ་ཐོག་མ་གཉའ་ཁྲི་བ ན་པོ་ནས་ ་ མ་བ ན་བར་
གྱི་ ་ ལ་རིམ་ ང་ལ་ཞང་ ད་ཀྱསི་མིང་བཏགས་ཡོད་མོད།  
ེས་ ་ ས་ཀྱི་བ ར་ ན་གྱི་ཁྲོད་ནས་ ལ་པོ་རེ་འགའི་ཞང་
ད་ཀྱིས་བཏགས་པའི་ཐོག་མའི་མིང་དེ་བ ར་ནས་གཏམ་
ད་ལ་ ར་བའི་མིང་གསར་བ་རེ་བཏགས་པའམ།  ཡང་ན་ 

ལ་བོ་ མས་ཀྱི་མིང་ཞང་ ད་ཡནི་ བས་ཞང་ ད་ ར་གོ་
བ་མ་ ངས་ན་བོད་ ད་ ར་དོན་གོ་ ་མེད་པས།  ལོ་ ས་
་བ་འགའ་རེས་བོད་ ད་ཀྱི་ ེང་ནས་ཅི་འདོད་བཞིན་གོ་

བདརེ་བ ར་ཏེ་དནོ་དངོས་ཀྱི་ལོ་ ས་ལ་ ོག་ ་བཟོ་བཞིན་
པ་དང༌།  ཅོལ་ ང་ ོགས་རེས་ཅན་འགའ་རེས་བསམ་གཟེ་
ནས་ཞང་ ད་ཀྱི་མིང་དེ་མི་བཀོལ་བར་ སེ་བཏགས་ཀྱི་མིང་
བཀོལ་ཏེ་ལོ་ ས་ལ་མགོ་ ོག་ཅི་རགིས་བཟོ་བཞིན་པ་སོགས་
ཀྱིས་བདོ་རང་གི་ལོ་ ས་ཀྱི་ ི་ཁོག་ལ་ ད་ ནོ་ ་ཚགས་ ག་ 
བཞིན་པར་དམིགས་ཏེ།  བདག་གིས་བོན་གྱི་ཡིག་ ིང་དང་
ོགས་རེས་ཀྱིས་མ་བ ད་པའི་ལོ་ ས་ཀྱི་དེབ་ཐེར་འགའ་རེར་ 

ཁོངས་བཅོལ་ཏེ།  ་ ལ་རིམ་ ང་ལ་ཞང་ ད་ཀྱིས་མིང་
བཏགས་ཡོད་པའ་ི ོར་ལ་ ན་ཙམ་ད ད་པར་ ོའ།ོ  ། 

ས་བཅད་དང་པོ།  སྤུ་རྒྱལ་རིམ་བྱུང་ལ་མིང་འདོགས་ 
མཁན་སུ་ཡིན་ལ་དཔྱད་པ། 

༡༽  སྤུ་རྒྱལ་རིམ་པའི་སྐུ་གཤེན་བཤད་པ། 
   « མ་འ ེད་འ ལ་གྱི་ ེ་མིག»ལས།①“གནམ་རི་ ོང་བཙན་ 
ཡན་ཆད་ །  ལ་རབས་ མ་བ ་ ་ག མ་ལ།  ཆབ་ ིད་
འཛིན་པའི་ ལ་བོ་ར།ེ  འ ེན་པའ་ི ་གཤེན་རེ།  ད་བ ར་ 

གཡུང་དྲུང་སྐྱབས།  ད་ ་ཀན་ ་ཀན་ ོ་ཁུལ་ ང་བ གས་ཁང་ ་གསར་འགོད་པའི་ ་བ་གཉེར་བཞིན་མཆིས།



                                 ཞང་བོད་གཏམ་གླེང་། 
 

 

38 

བའི་ལོ་པཎ་ར།ེ”ཞསེ་དང༌།  «བ གས་ ང་»ལས།②“དེ་ཡན་
ཆད་ ་བོད་འདི་ན་བོན་མིན་པ་མེད་ལ།  དེ་ ད་པའི་ཡོན་
ཏན་གྱིས་ ེ་ ་ན་མངའ་ཐང་མཐོ།  འབངས་འོག་ན་བདེ་
ིད་ ན།”ཞེས་པས།  ཁྲི་ ངོ་བ ན་ཡན་ཆད་ ་བདོ་ཁམས་

ཡོངས་ ོགས་ ་ཞང་ ང་རིག་གནས་ལས་རིག་གནས་གཞན་
པ་མེད་ལ།  ས་ ེས་ ོ་ ེས་ཀྱི་རིག་གནས་འདི་ཁོ་ནས་ ལ་
ཁམས་འད་ིན་འཚ་བཞནི་པའ་ིབདོ་མི་རགིས་ཀྱི་བསམ་ ོ་དང་ 
འ ་ཤེས།  ་བ་སོགས་གསར་བཞངེས་ དེ་བཞནི་པ་གསལ་
བོར་མཚན་ཡོད།  དེ་བས་ བས་ད་ེ ས་ ་བདོ་མི་རགིས་ཀྱི་
གས་ ོལ་དང་དད་མོས།  བེད་ ོད་ཚང་མ་ཞང་ ང་རིག་

གནས་ནང་བཞནི་གོམས་ཡོད་པ་ཆསོ་ཉིད་ ་ བ་པས།  ར་
ལ་བཙན་པ་ོརིམ་ ང་ལ་མིང་འདོགས་པའང་ཞང་ ད་དང་ 
་གཤེན་ མས་ལ་ཐད་ཀར་འ ལེ་བ་ཡོད།  རི་བཙན་པོ་

ཁྲི་ ོང་ ེ་བ ན་གྱི་ ས་ ་བོན་ཆོས་ ་ཆེར་བ བས་ཀྱང༌།  
བོན་གྱི་ ་གཤེན་འ ེན་པའི་ ོལ་དེ་ ་ ལ་མཐའ་མ་ ་ མ་ 
བ ན་གྱི་བར་ ་ ན་བཅད་མེད་དེ།  གཉའ་ཁིྲ་བཙན་པོར་
་ ང་གི་གཤེན་པོ་གཉསི་ ང་བ་ ེ།  མཚ་མི་ད ་ ལ་དང་

གཅོ ་ ག་དཀར་གཉིས་སོ།  ། ་ཁྲི་བཙན་པོའི་ ་གཤེན་
གཅོ ་ལན་ཆས་མཛད།  དངི་ཁྲི་བཙན་པོའི་ ་གཤེན་གཅོ ་
ིན་དཀར་གྱིས་མཛད།  སོ་ཁྲི་བཙན་པོའི་ ་གཤེན་གཅོ ་

འོད་དཀར་གྱིས་མཛད།  དར་ཁྲི་བཙན་པོའི་ ་གཤེན་མཚ་
མི་ ང་ ན།  གས་ཁྲི་བཙན་པའོི་ ་གཤནེ་དག་པ་མི་ཆེན།  
བི་ཁྲི་བཙན་པོའ་ི ་གཤནེ་གཅོ ་ཞལ་དཀར།  གྲི་ མ་བཙན་ 

པོའི་ ་གཤེན་ཕ་བ་མཚ་གཅོ།  ་ ེ་གུང་ ལ་གྱི་ ་གཤེན་
ཞང་ ང་ཚའི་ ལ་པོ།  ཨ་ཤོ་ལེགས་ཀྱི་ ་གཤེན་ཞང་ ང་
མཁས་པ་ཉི་ །  དེ་ཤོ་ལེགས་ཀྱི་ ་གཤེན་འཛི་བོན་ཁོད་གེ།  
ཐི་ཤོ་ལེགས་ཀྱི་ ་གཤེན་གཅོ་བ ད་ཀྱི་མ ད་བཀྲོལ།  གུ་ ་
ལེགས་ཀྱི་ ་གཤནེ་མཚས་པ་གནམ་འ ལ།  འ ང་ཞི་ལེགས་
ཀྱི་ ་གཤེན་ཡེ་གཤེན་བ ད་འ ལ།  ཨི་ཤོ་ལགེས་ཀྱི་ ་གཤནེ་ 
འཛི་བོན་ཁ་ཏོར།  ཟིན་ནམ་ཟིན་ ེའི་ ་གཤེན་ཞང་ ང་
ག ང་ ང་ ལ་བོ།  ེ་འ ལ་ནམ་ ང་བཙན་གྱི་ ་གཤེན་

ཞང་ ང་མཚ་མི་ཀུན་ ང༌།  སེ་ ོལ་གནམ་ ེའི་ ་གཤེན་
ཞང་ ང་དནོ་ གོས་ ལ་བོ།  སེ་ ོལ་བོ་ འེི་ ་གཤེན་ཞང་
ང་ཨ་པོ་ག ག་ ད།  ེ་ ོལ་ནམ་གྱི་ ་ག་ཤེན་ཞང་ ང་

ཨ་ལ་དམ་ཅི།  ་ེ ོལ་པོའི་ ་གཤནེ་ཞང་ ང་ད་ར་མ་ཧ་ཏི།  
ེ་ ལ་པོའི་ ་གཤེན་ཞང་ ང་ད་པ་ཧ་ཏི།  ེ་ ིན་བཙན་

གྱི་ ་གཤེན་ཞང་ ང་ ་ལ་མ་ཧོ།  ལ་ཏོ་རེ་ལོང་བཙན་གྱི་
་གཤེན་ཞང་ ང་ཏ་ར་ལ་ཧ་རི་ཏི།  ཁིྲ་བཙན་ནམ་དང་ཁྲི་
་ད ང་བཙན།  ཁིྲ་ཐོག་ ེ་བཙན་འདི་ག མ་གྱི་ ་གཤེན་

ཞང་ ང་ ་ལ་ཧ་ ལ་གྱིས་མཛད།  ་ཐོ་ཐོ་རི་ ན་བཙན་
གྱི་ ་གཤེན་གཅོ ་བོན་པོ་གཡང་ ེས།  ཚའི་བོན་པོ་འ ས་
ོང༌།  འ ིའི་བོན་པོ་ཤོ་ ི་ག མ་གྱསི་ ས།  ཁྲི་གཉན་བ ང་

བཙན་གྱི་ ་གཤེན་ཁུའི་བོན་པོ་མ་ ་ལེགས་པ།  འ ོང་ ན་
ེ ་བཙན་གྱི་ ་གཤེན་ཁུའི་བོན་མང་ ེ་ལོད་པོ།  ག་གུ་
ན་གཟིགས་ཀྱི་ ་གཤེན་ར་སངས་ཁྲི་ནེ་ཁོད།  གནམ་རི་
ོང་བཙན་གྱི་ ་གཤེན་གཅའོི་བནོ་པོ་ཁྲི་ ང་གྲགས་པ།  ཁྲི་
ོང་བ ན་གྱི་ ་གཤནེ་གཅོ་བོན་གནམ་ལ་ སེ་དང་ མ་བནོ་ 
ལ་དབང༌།  དགུང་ ོང་དགུང་བཙན་གྱི་ ་གཤེན་ཞང་ ང་ 
ང་ ར།  མང་ ོང་མང་བཙན་གྱི་ ་གཤནེ་ ང་པོ་ ག་ །  
ང་ ོང་འ ལ་གྱ་ི ་གཤེན་ ེ་ནེ་གུ།③  ཁྲི་ ེ་ག ག་བ ན་

གྱི་ ་གཤེན་ངན་ལམ་ ་ཁོང༌།  ཁྲི་ ང་ ེ་བཙན་གྱི་ ་གཤེན་ 
ེ་ནེ་གུ་དང་བེ་ཤོད་ཀྲམ་མོ།  ་ནེ་བཙན་པོའི་ ་གཤེན།④  

་ མ་བཙན་པོའི་ ་གཤེན།⑤  ཁྲི་ ེ་ ོང་བཙན་ནམ་ ་
ཏིག་བཙན་པོའི་ ་གཤེན།⑥  ཁྲི་ག ག་ ེ་བཙན་ནམ་རལ་བ་
ཅན་གྱི་ ་གཤེན་ ང་པོ་ ག་ ་ ན་ ག་དང་ཞང་ ང་བོན་ 
པོ་ ན་ཏང་ ལ་བ།  ་ མ་བ ན་གྱི་ ་གཤེན་ ང་ང་དཔལ་ 
གྱི་ཡོན་ཏན་གྱིས་ ས་པ་སོགས་ ར་ ལ་རིམ་ ོན་ཚང་མར་
་གཤེན་རེ་ཡོད་ལ་ ་གཤེན་ཚང་མ་ཞང་ ང་ནས་གདན་

འ ེན་དགསོ་པ་བོད་ཀྱི་དབེ་ཐརེ་ཁག་ན་གསལ་ལ་ བས་དེ་
ས་ ་ ་གཤེན་ མས་ཀྱསི་ ལ་བོའི་ ་ འི་ལས་འགན་ཅི་

རིགས་གཉརེ་བཞནི་པའི་མི་ཚད་མཚམས་རེར་ ལ་བའོི་ ིད་
ལའང་ཐེ་གཏོགས་ ེད་བཞིན་པ་དེབ་ཐེར་ཁག་ ་གསལ་ཏེ།  
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«ལེགས་བཤད་རནི་པོ་ཆེའི་གཏརེ་མཛད»ལས།⑦“ད་ ་ ལ་
གཤེན་དོ་མཉམ་པ་ཙམ་གདའ་ ེ།  ས་དབོན་ མས་ཀྱི་ ་ 
རིང་ལ་ ལ་ ིད་བོན་པསོ་ཁྱརེ་བར་འཆིའ”ོཞེས་པ་ཡིས། ས་ 
བས་དེའི་ ་གཤནེ་ མས་ཀྱི་ ་ན་མཐོ་བའི་གོ་གནས་དང་

ཞང་ ང་རིག་གནས་ཀྱི་གནས་བབས་གསལ་བརོ་ ོགས་ ས། 
༢༽  རྒྱལ་བོ་དང་སྐུ་གཤེན་ཚའི་འབྲེལ་བ་བཤད་པ། 
« མ་འ ེད་འ ལ་གྱི་ ེ་མགི»ལས།  “ཆབ་ དི་འཛནི་ 

པའི་ ལ་བོ་ར།ེ  འ ེན་པའི་ ་གཤེན་ར”ེཞེས་པ་འདི་གཙ་བོ་
་ ལ་ཐགོ་མ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་ནས་བཙན་པོ་ཁྲི་ ོང་བ ན་ 

གྱི་བར་ ་བཤད་བཞིན་ཡོད་ནའང༌།  ལ་བོ་རེ་ལ་ ་གཤེན་
རེ་ཡོད་པ་ ་ ལ་མཐའ་མ་ཁྲི་དར་མ་ ་དམ་བ ན་གྱི་བར་
་ཡོད་པ་ ར་བཤད་ཟིན།  “གཤེན་པོ”ཞེས་པ་ནི་ཞང་ ད་

དེ་བོད་ ད་ ར་ན་“ ་མ་”ཞེས་བའི་དོན་ཡིན།  དེས་ན་ ་
གཤེན་ཞེས་པ་ལས་ ་ཞེས་པ་ ལ་བོའི་ ་ལ་གོ་བ་དང་གཤེན་ 
ཞེས་པ་ ་མ་ཡིན་པས།  ལ་བོའི་ ་ འམ་ད ་ ་ཞེས་པའི་
དོན་ཡིན་ལ།  གཙ་བོ་ ལ་པོར་ལགེས་ཉསེ་གང་ ང་གི་དོན་
ེན་ཡོད་ཚ་རིམ་གྲོ་བ བ་པ་དང་ ལ་བོའི་ ་ཚ་བར་ཆད་

དང་གེགས་ ེན་ཅ་ིརིགས་དང་འ ལ་ཚ་འགལ་ ནེ་ རི་བ ོག་ 
པ།  ལ་པོ་ལ་ཆསེ་ཐོག་མའི་མཚན་གསོལ་བ་སགོས་ཀྱི་ལས་
འགན་གཉརེ་གྱི་ཡོད་དེ།  « ང་དཀར་ཚགི་མཛད་ཆནེ་མ》ོ
ལས།⑧  “ ལ་བའོི་རིམ་གྲོ་ ེད་མཁན་གྱི་བནོ་པོ་ མས་ལ་ཞེ་
སའི་ཚིག་གིས་འབོད་པའི་ཚ་ ་གཤེན་དང་ ་བོན་ཟེར”ཞེས་
པ་དང༌། «བོན་ཆོས་དར་ བ་ཀྱི་ལོ་ ས་བ གས་པ་རིན་ཆེན་
གླིང་གྲགས»ལས།⑨  “དང་པོ་མིང་གི་ཡིག་ཚང་གནང་བ་ནི།  
ལ་བོའི་ ་འཚ་བས་ན་ ་གཤེན་ ་མཚན་གསོལ།”ཞེས་པ།  

«ཞང་བོད་ལོ་ ས་ཏི་སེའི་འོད»ལས།⑩  “ ིར་བཏང་བོད་ཀྱི་
ལ་བོ་ མས་ལ་ ལ་བོའི་ ་འཚ་བའི་གཤེན་པོ་རེ་དང༌།  
བས་འགར་ ལ་བོའི་ག ང་ ད་ ོབས་པའི་ཕ་བ་རེ་བཅས་ 
འི་མཆདོ་གནས་བོན་པོ་རེའམ་གཉསི་རེ་ ང་ཡོད་པ་དེ་དག་ 

བཀའ་བགྲསོ་ཏེ།  བཙན་པོ་ ས་ མས་ཚན་ ས་ནས་ ངས་
ེས་ ་གནའ་ གས་དང་མ ན་པའི་མཚན་རེ་གསོལ་བའི་

ོལ་ གས་ཡོད”ཞེས་པ།  «བ ན་པའི་ མ་བཤད་དར་ ས་
གསལ་བའི་ ནོ་མ»ེལས།⑾“ ་གཤེན་ཕ་བ་གཙ་གཅོའ།ི  མཚན་ 
ཡང་གྲི་ མ་བཙན་པོར་བཏགས།”ཞེས་པ།  «ལེགས་བཤད་
རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་མཛད»ལས།⑿  “གཤེན་གཅོ་ ན་མཚ་
མགྲོན་ཞེས་པ་ལ་བ ན་པས།  འདི་བོད་ཀྱི་ ེ་བོར་འོས་སོ་
ཞེས་ག ངས་ཏ་ེཚན་ ས་ ས་ཏེ་མའིི་ ེ་གཉའ་ཁྲ་ིབཙད་པརོ་ 
མཚན་གསོལ་ནས་བོད་ཀྱི་ ལ་སར་ ང་ངོ་”ཞེས་པ་སགོས་ལས་ 
་གཤེན་ཚ་དང་ ལ་བོའི་བར་ ་འ ེལ་བ་དམ་ཟབ་ཅན་

ཡོད་ལ།  ལ་བོ་ ་ཡིན་ཀྱང་མིང་ཐོག་མ་འདགོས་མཁན་དེ་
་གཤེན་ཚ་ཡིན་པ་གསལ་བརོ་བ ན་ཡོད།  གས་ ལོ་ ིང་

བ་དེ་ད་ འི་ ས་ ་ང་ཚའི་ཚ་བའི་ནང་ འང་མ་ཉམས་པར་ 
གནས་ཡོད་དེ།  ིས་པ་ཞིག་ ེས་ཚ་དེར་མིང་རང་བསམ་
རང་འདདོ་ ར་གཏན་ནས་མི་འདོགས་པར།  ཁྱམི་ ད་དམ་
ཚ་ཁག་གིས་དད་པའི་ ་མ་ཞིག་ལ་ བས་ ་བཅོལ་ཏེ་མིང་
གདགས་ ་འཇགོ་པའང་གནའ་ ལོ་ ིང་བ་མ་ཉམས་པ་རེད།   
ས་ བས་དེར་ ལ་བ་ོཚས་ཀྱང་ ་གཤེན་ མས་ལ་དད་པ་

དང་གོང་བཀུར།  ་གཤེགས་ ས་ཀྱང་ ་བའི་ ་མར་བ ེན་
པ་བོད་ཀྱི་དེབ་ཐེར་ཁག་ན་གསལ་ཏེ།  « ལ་རབས་བོན་གིྱ་
འ ང་གནས»ལས།  “ཆབ་ ིད་འཛིན་པའི་ ལ་བོ་རེ་རེའི་
རིང་ལ་ ་ ང་གི་གཤནེ་ར།ེ  འ ནེ་པའི་བནོ་ར”ེཞསེ་པ་དང༌།   
« ན་རའིི་ཡོངས་འཛནི་བ ན་འཛནི་ མ་དག་རནི་པོའི་ཆའེི་ 
ག ང་འ མ»ལས།⒀ “བོད་ ལ་རེ་རེའི་ ་རིང་ལ་ ་ ོག་ཚ་
བའི་བོན་གཤེན་ མས་ལ་གཙིགས་ཆེན་པོ་འཇོག་པའི་ ོལ་
ཡོད་པ་ལ་ ལ་བོ་ཁྲི་ ོང་ ེ་བཙན་མ་མཉེས”ཞེས་པ་སོགས་
ཀྱིས་བནོ་གཤེན་ མས་ཀྱི་གནས་བབས་དང་ ལ་གཤེན་བར་
གྱི་འ ེལ་བ་གསལ་བོར་ གོས་ ས་སོ། ། 
ས་བཅད་གཉིས་པ།  སྤུ་རྒྱལ་རིམ་བྱུང་གི་མིང་ལ་དཔྱད་པ། 
༡༽ སྤུ་རྒྱལ་རིམ་བྱུང་གི་མིང་ལས“བརྩན”དང་“བཙན” 

ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་ལ་དཔྱད་པ། 
རིག་གནས་གང་ཞིག་ཡིན་ཀྱང་ ས་ཀྱི་བ ར་ ན་

ཁྲོད་ནས་འ ར་ ོག་ཅི་རིགས་འ ང་ངེས་བ་ ན་མོང་གི་
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གཤིས་ གས་ཞིག་ཡིན།  དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་ ་ ལ་རིམ་ ང་
གི་མིང་གི་ ེས་ཀྱི་“བ ན”ནམ་“བཙན”ཞེས་པའི་ཐ་ ད་
འདིརའང་ ས་ཀྱི་བ ར་ ན་ནམ་མི་ཐོག་མིས་བ ེ་བའི་ ས་ 
ན་རིང་པོའི་ཁྲོད་ནས་འ ར་ ོག་ ང་ དི་པ་ཧ་ཅང་གནས་ 
གས་དང་མ ན་པ་ཞིག་རདེ་དེ།  དེང་གསི་ ས་ ་ ་ ལ་

ཚའི་མིང་གི་ ེས་ཀྱི་བཙན་ཞེས་པའི་ཐ་ ད་དེ་ ལ་བོའི་དོན་ 
ལ་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད་མོད།  “བཙན”ཞེས་པའི་ཐ་ ད་དེའི་
ཐོག་མའི་འ ང་ཁུངས“བ ན”ལས་རིམ་འ ར་ ང་བ་ཡིན་
དེ།  དཔེར་ན།  ཁྲི་ ོང་བ ན་དང་ཁྲི་ ོང་ ེ་བ ན་སོགས་
ཀྱི་མིང་གི་མ ག་གི་ཐ་ ད་དེ་དེང་ ས་ཁྲི་ ོང་བཙན་དང་
ཁྲི་ ོང་ ེ་བཙན་ལ་འ ར་ཡོད་པ་དེ་དག་གསི་གསལ་བཤད་
ེད་ བ།  དེས་ན“བ ན”ཞེས་བའི་ཐ་ ད་དེའི་ཐོག་མའི་

དོན་བ ན་པོའམ་འ ར་བ་མེད་པ།  བ ན་ཞིང་བ ིང་བ་
བཅས་ཀྱི་དོན་ལ་འ ག་ ེ།  ས་ ན་གྱི་ཁ་ ད་ཀྱི་ནང་ ་
“འཁེན་ས་དེ་བ ན་མོ་ཞིག་ཨེ་རེད”ཞེས་པ་ནི་འཁེན་ས་དེ་
བ ན་པོ་ཞིག་ཨེ་རེད་དང༌།  “མཁར་ ོང་བ ན་མོ”ཞེས་པ་
མཐའ་བཞིའི་དམག་གིས་ ལོ་ཀྱང་གཏོར་བའམ་གཞམོ་པར་
དཀའ་བའི་མཁར་ ོང་བ ན་མོ་ལ་གོ  །«བོད་བཙན་པོའི་
བས་ཀྱི་གནའ་ ོམ་གཅེས་བ ས»ལས།  གནམ་རི་ ོང་

བཙན་ལ་མཚན་གསོལ་ བས།⒁  “ཆབ་ ིད་གནམ་བས་མཐ།ོ  ། 
ད ་ ོག་རི་བས་བ ན།  །”ཞེས་པ་དང༌།  «བ ན་པའི་ མ་
བཤད་དར་ ས་གསལ་བའི་ ོན»ལས།⒂  “ ོན་པས་ག ངས་ 
པ་དེ་བ ན་པར་ ར་བས་ན་བཀའ”བ དོ་ཡོད་པ་སགོས་ལ་
གཞིགས་ན་བ ན་ཞེས་བ་དེ་ནི་བོད་ཀྱི་བ ་ ིང་ཞིག་ ེ་དེའི་
ཐོག་མའི་དནོ་ནི་བ ན་པོའམ་འ ར་བ་མེད་པར་འ ག་བདེན་ 
དཔང་ ེད་ བ།  དེའི་ བས་ཀྱསི་“བ ན”ཞེས་བའི་ཐ་ ད་
དེ་“བཙན”ལ་བ ར་བ་དང༌།  “བཙན”ཞེས་བའི་ཐ་ ད་དེ་
ལ་བའི་དོན་ལ་ ར་ན་དོན་དང་བ ་ ོད་གང་ཐད་ནས་

གཞིགས་ཀྱང་ནོར་འ ལ་ཆེན་པོ་ཡོད་དེ།  ཐོག་མར་དོན་གྱི་
ེང་ནས་ཁྲ་ི ངོ་ ན་དང་གུང་ ངོ་གུང་ ན་གཉསི་ལ་མཚན་ 

ནའང༌།  ན་ཞསེ་པ་དེ་བཙན་ལ་བ ར་ཅིང་ ལ་བའོི་དོན་

ལ་གོ་བ་ ངས་ཏེ།  ཁྲི་ ོང་ ལ་བོ་དང་གུང་ ོང་གུང་ ལ་
བོ་ཞསེ་བར་འདདོ་པ་ནི་ནརོ་འ ལ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ།  ་མཚན་ 
ནི་བོད་ཀྱི་ ་ ལ་རིམ་ ང་གི་མིང་ཞང་ ད་ཀྱིས་བཏགས་ཡོད་ 
པས།  ོན་ལ་ཁྲི་ ོང་དང་གུང་ ངོ་གུང་ཞསེ་བའི་ཞང་ཚིག་
དེ་དག་བདོ་ ད་ལ་བ ར་ན་དནོ་ཅི་ཡིན་པ་དང༌།  དེ་ནས་
⒃བ ན་ཞསེ་པ་དེ་བོད་ཀྱི་བ ་ ངི་བ་ ར་བ ན་པོའི་དོན་
ལ་གོ་བ་ ངས་ཏེ་ ར་ན་ཧ་ཅང་འགིྲག་པ་རེད།  དེ་ནས་བོད་ 
ཀྱི་ ད་ཆའི་བ ་ ོད་ཀྱི་འགྲོས་དང་འགལ་ཡོད་ གས་ ན་
ཙམ་བཤད་ན།  གོང་གི་ཁྲི་ ོང་བ ན་དང་གུང་ ོང་གུང་
བ ན་ ར“བ ན”དེ་“བཙན”ལ་བ ར་ཅིང་ ལ་བོའི་དོན་
ལ་གོ་བ་ ངས་ཏེ་ཁྲི་ ོང་ ལ་བོ་དང་གུང་ ོང་གུང་ ལ་བོ་
ཞེས་པར་འདདོ་པ་ནི་བདོ་ ད་ཀྱི་བ ོད་ གས་ ར་ན།  ལ་ 
བོ་ཁྲི་ ོང་དང་ ལ་བོ་གུང་ ོང་གུང་ཞེས་བ ོད་པ་ལས་གོང་
ར་ཁྲི་ ངོ་ ལ་བོ་དང་གུང་ ོང་གུང་ ལ་བོ་ཞེས་བ ོད་པ་

ནི་ནོར་འ ལ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ།  དཔེར་ན།  ེ་དཔོན་བཀྲ་
ཤིས་དང་དགེ་ ན་ ོ་ ེ་ཞེས་བ ོད་པ་ལས།  བཀྲ་ཤིས་ ེ་
དཔནོ་དང་ ོ་ ེ་དགེ་ ན་ཞསེ་བ དོ་པ་ནི་ ད་རིགས་གཞན་ 
གྱི་ ད་ ནོ་ གས་པ་རདེ་ མ།  དེ་ ར་ཆགོ་ ེ་ ེ་དགེ་ ལ་
བོ་དང་གཙང་པ་ ལ་བོ་ཞསེ་བཤད་ ོལ་ཡོད་ཟེར་ན།  དེ་ནི་
ཁ་ ད་ ང་ ང་ལས་དག་ཆ་ ར་ན་ ེ་དགེའི་ ལ་བོ་དང་
གཙང་པའི་ ལ་བོ་ཞེས་བར་ ་འ ེལ་ ་ གས་ཏེ་མ་ ིས་ན་
དོན་གྱི་ ངེ་ནས་ནོར་འ ལ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་སམོས་དང་ཤེས།  
བཙན་ཞེས་བའི་ཐ་ ད་དེའི་ཐོག་མའི་དོན་ ན་ལས་འ ར་
བ་ལས་ ལ་བོའི་དོན་མིན་པ་ ང་ཧོང་ཡིག་ ིང་ལས་ཀྱང་
གསལ་བོར་ཤེས་ཏེ།  ང་ཧོང་བོད་ཀྱི་ལོ་ ས་ཡིག་ ིང་ན།  
「PI579」⒄“བཙན་པོ་ཁྲི་ ོང་ ན”ཞེས་པ་དང༌།  «བོད་
བཙན་པོའི་ བས་ཀྱི་གནའ་ མོ་གཅེས་བ ས»ལས།  ཁྲི་ ོང་
ེ་བཙན་གྱི་ཚན་པར“བཙན་པོ་ཁྲི་ ོང་ ེ་བ ན”ཞེས་བ དོ་

ཡོད་པ་སོགས་ལས།  ན་ཞེས་བ་དེའི་ཐོག་མའི་དནོ་ ལ་བོ་
མིན་པ་བདེན་དཔང་ དེ་ བ་ ེ།  གལ་ཏེ་ ལ་བའོི་དོན་ལ་
འ ག་ན“ ལ་བོ་ཁྲི་ ོང་ ལ་བོ”དང་“ ལ་བོ་ཁྲི་ ོང་ ེ་ ལ་ 
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བ”ོཞེས་གོ་བ་ལེན་དགོས་པས།  དེ་ ར་འབདོ་པ་ནི་གད་མོའི་
གནས་སོ།  །  
༢༽  སྤུ་རྒྱལ་རིམ་བྱུང་གི་མིང་དེ་དེང་དུས་བོད་སྐད་ཀྱི་ 
ལུགས་སུ་བྱས་ན་དོན་ཅི་ལ་འཇུག་པར་བཤད་པ། 
་ ལ་བཙན་པོ་སོ་སརོ་ཞང་ ང་གི་ ད་ལས་ ངས་

པའི་མཚན་གསོལ་བ་དེ་ལ་ ིར་བཏང་ཚིག་ངོས་ནས་བ ས་
ན་གོ་དོན་གང་མེད་པར་ཡ་མཚན་ ་ ར་ ང་ཡང༌།  དོན་
དངོས་ ་དེ་ལ་གོ་དོན་ ་ཆེ་ཞིང་གཏིང་ཟབ་ ན་པ་ ོས་མ་
དགོས།  ་མཚན་ཅི་ཟེར་ན།  རི་འགྲོ་བ་མའིི་རིགས་ཡོངས་
དང༌།  ག་དོན་ ་བོད་མི་མཆོག་དམན་ ་འ ་ཞིག་ཡིན་
ང་རང་གི་མིང་ལ་གོ་དོན་རེ་ཡོད།  མིང་འདོགས་མཁན་

གང་འ ་ཞིག་ཡིན་ ང་མནོ་བསམ་ལེགས་པར་བཏང་ནས་
བཀྲ་ཤིས་པ་དང་དགེ་མཚན་ ན་པའི་མིང་འདོགས་པ་ལས་
གོ་དོན་ཅི་ཡང་མེད་པའི་མིང་འདོགས་ ོལ་ ་བ་ནས་མེད།  
ས་ཀྱི་བ ར་ ན་གྱི་ཁྲོད་ནས་ ་ ལ་རིམ་ ང་གི་མིང་ལ་

གཏམ་ ད་ལ་ ར་བའི་མངི་དང༌།  ཡང་ན་མཁས་པ་ལ་ལས་
ལ་བོ་ཚའི་མིང་ མས་ཞང་ ད་ཡིན་པར་བསམ་གཞིགས་

མ་ ས་པར།  ཚིག་ངོས་ལ་བ ས་ན་དོན་ལ་གོ་བ་མེད་པར་
བ ེན་རང་འདོད་བཞིན་བོད་ ད་ ར་གོ་བདེར་བ ར་བ་
སོགས་ཀྱི་ ོག་ ་ཅི་རིགས་བཟོས་ཡོད་དེ།  གཉའ་ཁྲི་བཙན་
པོ་ལ་མཚན་ནའང༌།  ང་ཧོང་ཡིག་ ིང་ལས“ཉག་ཁྲི་བཙན་
པ”ོདང༌།  བན་བོན་གྱི་ ལ་རབས་ཕལ་ཆེ་བའི་ནང་ “གཉའ་ 
ཁྲི་བཙན་པོ།”  ལོ་ ས་ཁ་ཤས་ནང་“ ་ཁྲི།”  ཀོང་པོ་དེ་མོ་
ཁུལ་གྱི་ ག་བ ོས་ཡིག་ ིང་ལས“ཉ་ཁྲི་བཙན་པོ”ཞེས་འ ་
མིན་ ་ཚགས་ ིས་འ ག་ཀྱང༌།  བདག་གིས་འདིར་ ལ་བོ་
མས་ཀྱི་མིང་གཙ་བོ«ལེགས་བཤད་རིན་པོ་ཆའེི་གཏརེ་མཛད» 

དང༌།  «བ ན་པའི་ མ་བཤད་དར་ ས་གསལ་བའི་ ོན་
མེ»།  «ཞང་བདོ་ལོ་ ས་ཏེ་སའེི་འདོ»།  ང་ ང་ཡིག་ ིང་
བཅས་ལ་ཁུངས་བཅོལ་ཏེ་ ིས་པ་ཡིན།  དེ་ན་ཞང་ ང་གི་
ད་ལས་ཁྲི་ཞེས་པ་སངས་ ས་དང་ ང་སེམས།  ་དང་
འི་ གས་ཀིྱ་དོན་ལ་འ ག ེ ་ནི་ཤེས་རབ་དང་ ོ་གོྲས།  

ཤེས་རགི་སགོས་ཀྱ་ིདོན།  ་ཞསེ་པ་ཀུན་ཁྱབ་དང་ནམ་མཁའ།   
ོང་ནི་ཐོགས་པ་མེད་པ་དང་ ང་པོ།  མཛངས་པ་སོགས་ཀྱི་

དོན་ལ་འ ག  དངི་ཞེས་པ་ཀློང་གི་དོན།  དར་ཞསེ་པ་ལེགས་
པའི་དོན་དང་མ ན་པ་སགོས་ཞང་ ད་ཀྱི་མིང་དེ་དག་བཀོལ་ 
ཏེ་ ་ ལ་རིམ་ ང་ལ་མིང་བཏགས་ཡོད་པ་དེ་དག་དེང་ ས་ 
ཀྱི་བོད་ ར་འགྲལེ་ན།⒆ 

གནམ་གྱི་ཁྲི་བདུན། 
ཞང་ ང་གི་ ད།  བོད་ ད།   
གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ།  ་གཅིག་བདག་ཉིད་བ ན་པ།ོ   
་ཁྲི་བཙན་པོ།  ཀུན་ཁྱབ་བདག་ཉིད་བ ན་པ།ོ   

དིང་ཁྲི་བཙན་པ།ོ  ཀློང་ གས་བ ན་པོ།   
མེར་ཁྲི་བཙན་པོ།  དངསོ་ བ་བ ན་པོ།   
གདགས་ཁྲི་བཙན་པོ།  གས་དགངོས་བ ན་པ།ོ   
ིབས་ཁྲི་བཙན་པ།ོ  མཁྱེན་རབ་བ ན་པོ།   

བར་གྱི་སྟེང་གཉིས། 
གྲི་གུམ་བཙན་པ།ོ  བཀྲ་ཤསི་བ ན་པོ།   
་ ེ་གུང་ ལ།  གངས་ཅན་མཁྱནེ་པ་ཀུན་འཛམས།   

ས་ཡི་ལེགས་དྲུག 
ཨ་ཤོ་ལེགས།  ག ང་ད ངས་མཆགོ 

དེ་ཤོ་ལེགས།  བད་ེབ་མཆོག 

ཐི་ཤོ་ལེགས།  རབ་གསལ་མཆོག 

གུ་ མ་ལགེས།  ཡོན་ཏན་མཆོག 

འ ོང་ཞི་ལེགས།  འཇའ་ཚན་མཆོག 

ཨི་ཤོ་ལེགས།  ན་གྲགས་མཆོག 

ཁྲི་སྲོང་རྩན་ནས་ཁྲི་དར་མ་འུ་དུམ་བཙན་གྱི་བར།⒇ 

ཁྲི་ ོང་ ན།  གས་མཛངས་བ ན་པོ།   
གུང་ ངོ་གུང་བཙན།  ནམ་མཁའ་ ར་ གས་ ་ཆེ་ལ་མཛངས་ 
པའི་རང་གཤསི་ནམ་མཁའ་ ར་བ ན་པའི་དོན་ན།ོ  ། 
མང་ ོན་མང་ ན།  ་འོད་དམར་ ན་ བ།  འདོ་དམར་
ན་ བ་བ ན་པོ།   

ཁྲི་འ ས་ ོང༌།  ་ ན་ཚགས་ གས་མཛངས།   



                                 ཞང་བོད་གཏམ་གླེང་། 
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ཁྲི་ ེ་ག ག་བ ན།  གས་ཉིད་མཁྱེན་མཆོག་འ ར་མེད།   
ཁྲི་ ོང་ ེ ་བཙན།  ་མཛངས་མཁྱེན་རབ་བ ན་པ།ོ   
་ནེ་བཙན་པོ།  ནམ་མཁའ་བ ན་པོ།   
་ མ་བཙན་པོ།  མཁའ་ཀློང་བ ན་པོ།   

ཁྲི་ ེ་ ོང་བཙན།  མཆོག་མཁྱེན་བ ན་པ།ོ   
ཁྲི་ག ག་ ེ་བཙན།  གས་མཆགོ་མཁྱེན་རབ་བ ན་པོ།   
་ མ་བཙན།  གསང་ མ་བ ན་པོ།   

འི་ ེ་བ ད་དང་བར་གྱི་བཙན་ །  ན་ མ་ཚགས་ 
པའི་བོན་ ལ་བཞི་བཅས་ཀྱི་ ོགས་ནས་ཡིད་ ོན་ ང་བའི་
ཡིག་ཆ་ཚད་ ན་རེ་ད་ ་ལག་སོན་མ་ ང་བས་གནས་ བས་
བཏང་ མོས་ ་བཞག་པའ།ོ  ། 

ཆབ་ ིད་ཀྱི་ཐད་ནས་ ལ་བོ་ཁྲི་ ོང་ ན་གྱི་ ས་ནས་ 
ཞང་ ང་ ལ་རབས་ཕལ་ཆརེ་ཆབ་འོག་ ་བཀུག་མདོ་ཀྱང་།  
རིག་གནས་ཀིྱ་ཐད་ནས་ ལ་བོ་ཁིྲ་ ོང་ ེ་བཙན་གིྱ་བར་ ་
ས་ སེ་ ོ་ སེ་ཀྱི་ཞང་ ང་རིག་གནས་ཀྱསི་བདོ་ཁམས་ཡོངས་ 
ལ་དབང་བ ར་བ་ ང་མ་ཉམས་པས།  གནའ་བོའི་རིག་གནས་ 
དེས་ ་ ལ་རིམ་ ང་གི་ཆབ་ ིད་དང་དཔལ་འ ོར།  རིག་
གནས།  དམག་དནོ་བཅས་ལ་ ས་ ེས་ ་ ག་བཞག་ཡོད་པ་

དང་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ ས་པའི་ ང་ལའང་ཞང་ ང་རིག་གནས་ 
ཀྱི་བག་ཆགས་ཁབ་ ར་ ག་ཡོད་པ་ ོས་མི་དགོས་མོད།  དེང་ 
བས་ཞང་ ང་རིག་གནས་ལ་ཆ་ ས་དང་འ ེལ་འ ིས་ ེད་ 

མཁན་ཧ་ཅང་ ང་ལ།  མ་མཐར་ ་ ལ་རིམ་ ང་གི་མིང་
དེའང་ཞང་ ད་ཡིན་པར་བསམ་ ་ོམི་གཏོང་བའི་ཁར།  ཚིག་
ངོས་ནས་གོ་བ་ལནོ་ ་མེད་པས་ན་རང་འདདོ་བཞནི་བཅོས་
བ ར་དང་གོ་བདརེ་ཕབ་ ེ་ལོ་ ས་དངསོ་ལ་ གོ་ ་ཅི་རགིས་ 
བཟོ་བཞིན་པར་དམིགས་ཏེ།  ཞང་ ད་ཀྱིས་བཏགས་ཡོད་
པའི་ ་ ལ་རིམ་ ང་གི་མིང་ཏེ་དེང་ ས་ཀྱི་བོད་ ད་ ར་
འགྲེལ་ན་དནོ་ཅི་ཡིན་པར་བན་བནོ་གྱི་དེབ་ཐརེ་ རོ་ཞིག་ལ་
ཁུངས་བཅོལ་ཏེ་ ན་ཙམ་ད ད་ཁུལ་ ས་དོན།  ་ ལ་རིམ་
ང་གི་མིང་དེ་བདོ་ ད་ལ་བ ར་ཚ་དོན་གྱི་ག་ོབ་ ན་མངོ་མ་ 

ཡིན་པ་ཡོད་པའི་ཁར་མིང་དེ་དག་གི་ ེང་ནས་ བས་དེའི་རིག་ 
གནས་ཀྱི་ བ་ ོངས་དང་མི་ མས་ཀྱི་སེམས་ཁམས།  དད་
མོས།  འ ་ཤསེ།  ི་ཚགས་ཀྱི་གནས་བབས།  ས་ བས་དའེི་
ཞང་ ང་རིག་གནས་ཀྱི་གོ་གནས་སོགས་ལ་ངེས་ཤེས་གསར་
བ་འ ོང་བའི་ ིར་རོ།  །  

 
ཟུར་ལྟའི་ཡིག་ཆ།   

《 ོགས་པ་ཆེན་པོ་ཞང་ ང་ ན་ ད་བཀའ་ ད་ ོར་བཞིའི་ག ང་པོད།》   ཞང་བོད་ཤེས་རིག་པར་ ིག་ ེ་གནས་ཁང་གིས་བ ིགས།  2005.12 

《ཞང་བོད་ལོ་ ས་ཏི་སེའི་འོད།》ནམ་མཁའི་ནོར་ །  ང་གོའི་བོད་ཀིྱ་ཤེས་རིག་དཔེ་ ན་ཁང༌།  1996.5 

《ལེགས་བཤད་རིན་པོའི་ཆེའི་གཏེར་མཛད།》ཤར་ ་བཀྲ་ཤིས་ ལ་མཚན།  མི་རིགས་དཔེ་ ན་ཁང༌།  1985.9 

《བ ན་པའི་ མ་བཤད་དར་ ས་གསལ་བའི་ ོན་མེ།》 ་བ ན་ ལ་བཟང་པོ།  ང་གོའི་བོད་ཀིྱ་ཤེས་རིག་དཔེ་ ན་ཁང༌།  1991.12 

《བོད་བཙན་པོའི་ བས་ཀྱི་གནའ་ ོམ་གཅེས་བ ས།》 གོ་ ལ་གྲགས་པ་འ ང་གནས།  མི་རིགས་དཔེ་ ན་ཁང༌།  2001.6    

《བོད་ཀིྱ་ཡིག་ ིང་ཞིབ་འ ག》  ཁ་ ང་བཀྲ་ཤིས་ཚ་རིང་སོགས།  མི་རིགས་དཔེ་ ན་ཁང༌།  2003.6 

《 ན་རིའི་ཡོངས་འཛིན་ ོབ་དཔོན་བ ན་འཛིན་ མ་དག་རིན་པོ་ཆེའི་ག ང་འ མ།》  ོབ་དཔོན་བ ན་འཛིན་ མ་དག  ཁིྲ་བ ན་ནོར་ ་

ེའི་དཔེ་མཛད་ཁང༌།  2005.1 

《ཞང་བོད་ ད་གཉིས་ཤན་ ར་མིང་མཛད་ ང་ ་།》ཐེ་བོ་ལེགས་བཤད་ ་མཚས་བ ིགས།  2008 

《བོན་ ོ།》འདོན་ཐེངས་བ ་བཞི་བ།  2001 

《བོན་ ོ།》འདོན་ཐེངས་བཞི་བ།  1990 
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རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཁྲི་མཐའ་སེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ། 

 

དཔོན་སློབ་བསྟན་འཛིན་རྣམ་དག 

མཆོང་ ང་ཉི་ ་ ་ ་ཡོད་པ་ལས།  དགོས་འདོད་གསལ་ ེད་བཤད་གཞིའི་མཆངོ་ལ་ ོན་དངསོ་ སེ་ག མ་ལས།  དངསོ་
གཞིའི་ག ང་ལ་ལེ ་བ ་གཅིག་ཡོད་པ།  འདི་ཉདི་ལས།  དེ་ལ་ཚགི་དོན་དང་པོ་ གོས་ཏེ་ཨ་ཐ་མ་ ང་།  མ་ གོས་ཏ་ེསེམས་
ཅན་མ་ ང་བའི་ ོན་རལོ་ན།  གཞི་དངོས་པོ་གཤསི་དོན་གྱི་འ ག་ ལ་ཇི་ ར་གནས་པ་ན།ི  རི་ཁྱད་པར་ཡང་ ེ་ གོས་ཆེན་
ཀུན་གྱི་ གས་ཀྱ།ི  འདོད་ གས་བ ན་ལས་མི་འདའ་ །ེ  གཞི་ ན་ བ་ ་འདོད་པའི་ གས་དང་།  མ་ངསེ་པར་འདོད་པའི་
གས་དང་།  ངསེ་པ་དོན་གྱི་དངསོ་གཞི་བར་འདདོ་པའི་ གས་དང་།  ཅརི་ཡང་བ ར་ ་བ བ་པར་འདོད་པའི་ གས་དང་།  

ཅིར་ཡང་ཁས་ ང་ ་བ བ་པའི་ གས་དང་།  གཞ་ི ་ཚགས་ ་འདདོ་པའི་ གས་དང་།  གཞི་ཀ་དག་ ་འདོད་པའི་ གས་དང་
བ ན་ལས་མི་འདའ་བའ།ོ  །ཞསེ་དང་།  དེ་ལ་འདདོ་པ་གཉསི་ཏེ།  བ་མཐའི་གང་ཟག་གིས་ནི་འདི་དག་བ ན་ལས་བ ལ་བ་
དང་།  ལན་ ན་འ ིན་པ་དང་།  རང་འདདོ་བ བ་པ་དང་།  རིགས་པ་བཞི་ ོར་ ་གཏན་ལ་ཕབ་པས།  ཤེས་ ་ཐམས་ཅད་
གཏན་ལ་ཕབ་པར་འདོད་དོ།  །ཞསེ་དང་།  དེ་ ར་ཡིན་གྱིས་ཀྱང་འདིར་བཤད་པའི་ སོ་མ་ཉམས་པར་ ་བའི་ ིར།  གཞི་ ན་
བ་ལས་སོགས་པར་གཏན་ལ་འབབེ་པར་འདོད་པ་འདི་དག་ན།ི  གོ་གེའི་གང་ཟག་གི་ ོད་ ལ་མ་ཡནི་ཏེ།  ཞསེ་དང་།  གཞི་
ན་ བ་ལས་སགོས་འདི་དག་ གོ་གེའི་ དོ་ ལ་མ་ཡིན་ཏེ།  ཞེས་ ོགས་པ་ཆེན་པའོི་གཞི་ ན་ བ་དང་ཀ་དག་སོགས་ཀྱི་ཡོན་
ཏན་ ན་པ་འདི་དག་གི་ ལ་ཇི་བཞིན་ ོག་གེ་བ་ཞེས་ ོ་རིག་གི་ཚད་མ་དང་ཚད་མིན་གྱི་ མ་བཞག་ལ་ གས་བཅོལ་ཏེ་ བ་
མཐའ་ ་བ་ མས་ཀྱི་ ོ་དང་ཚད་མའི་ ལ་ ་མ་ ར་ཏེ།  ོགས་ཆནེ་གྱི་གཞི་འདི་ ོ་ལས་འདས་པ་ཡནི་པའི་ རི།  །དེ་ཡང་ ོ་
འདས་ཞསེ་རང་ཉིད་ ོ་རགི་མིན་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པ།  ོ་རགི་དག་དང་མ་དག་འ ལ་དང་མ་འ ལ་ ་བ་དང་རགས་པ་གང་གི་
ལ་ ་མ་ ར་པར་འདོད་པའི་ ིར།  །དེ་ ར་འདོད་པའི་ ོགས་ལ་ཚད་མ་བ་འམ་ ོག་གེ་བས།  དེ་ ར་ ོགས་ཆནེ་གྱི་གཞི་དེ་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དང་།  ཤསེ་ ་མ་ཡིན་པ་དང་།  དགག་ བ་གང་ཡང་མ་ཡིན་པ་དང་།  དེ་བ བ་ན་ བི་པ་གཉསི་དག་མི་ ས་
པ་དང་།  ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཐབོ་མི་ ིད་པ་དང་།  སོ་བཏགས་པ་མ་ཡིན་པས་བདེན་ བ་དང་།  རང་བཞིན་གྱསི་ བ་པ་
དང་།  ལ་དེ་གང་ཟག་ཐ་མལ་བས་ཀྱང་ གོས་པ་དང་།  ན་མེད་བ ལ་བའི་ བས་དང་།  བསམ་མདེ་ཡེངས་པའི་ བས་དང་།  
གཉིད་ལས་སད་མ་ཐག་དང་།  ལས་ ེད་ངལ་བ ོ་བའི་ བས་སོགས་ ་ ོགས་ཆེན་གྱི་གནས་ གས་ གོས་པར་ཐལ་བ་སགོས་ ་
ཚགས་པའི་ མ་ ོག་བ ངས་ནས་དགག་པ་ དེ་མདོ།  དེ་ མས་ཀྱསི་དགག་ ལ་ཇི་ ར་ ས་ཀྱང་།  ོགས་ འི་འདདོ་པ་མ་
མཐོང་བར་ ་ ི་ཙམ་གོ་བ་ལ་དགག་པ་ ས་པ་ ེ།  རིམ་བཞིན་རང་ གས་འཆད་ད།ོ  །དང་པོ་ག ང་ལས་ ན་ བ་ ་འདོད་པ་
ནི་ ོན་ཅན་ཏེ།  ཞེས་གཞི་ ན་ བ་ ་འདདོ་པ་ ནོ་ཅན་ ་འ ར་ ལ་ནི།  ག ང་གིས་དགག་ ལ་ ར་ན།  གཞི་ལ་གང་ ན་ 

དཔོན་སློབ་བསྟན་འཛིན་རྣམ་དག   ག ང་ ང་བོན་བཤད་ བ་བ ན་པའི་ ོག་ཤིང་༧ བས་ ེ་ ན་རི་བའི་ཡོངས་འཛིན་རིན་པོ་ཆེ་ལགས། 



                                 བོན་བ ན་གླེང་བ ོད། 
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གྱིས་ བ་པ་དེ་ཉདི་ མ་པ་མི་གསལ་ཡང་ བ་པར་འདོད་ད།ེ  ་ ན་གྱིས་ བ་པའི་ ས་ན་འ ས་ ་མ་ བ་པ།  དཔེར་ན་འོ་མ་
ལ་མར་ ན་གྱིས་ བ་པ་དང་འ འོ།  །ཞེ་ན།  ཞེས་པས་དཔེ་དེ་ཡི་འདོད་ ལ་ལ།  འོ་མའི་ ས་ ་མར་མི་མངོན་ཡང་མར་འ བ་
ེད་ཀྱི་ ་ ས་གྲངས་ཚང་ བ་པ་དང་འ འ།ོ  །ཞསེ་ཟེར།  དེ་ལ་ ལོ་བས་ ན་ བ་འདོད་ ལ་དེ་བཞིན་ ་འ ས་ ་མར་ ན་

གྱིས་ བ་བམ་མ་ བ།  བ་ན་འ ས་ ་ ར་སོང་བས་འ ས་ ་ལ་དགོས་པ་མེད་པས།  ཞེས་འ ས་ ་ ་ལ་ བ་ཟིན་ན་འ ས་
་འ བ་པའི་ ིར་ཞོ་དཀྲོག་པ་སོགས་ཀྱི་འབད་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་པ་ཐལ།  འོ་མ་ལ་མར་ བ་ཟིན་པའ་ི ིར་ཏེ།  འ ས་ ་ ་
ས་ ་ བ་ཟིན་པའི་ རི།  དཔེ་དེ་བཞིན་ ་འ ས་ ་སངས་ ས་གཞི་ལ་ བ་ཟིན་ན།  སངས་ ས་ བ་པའི་གཞི་ ད་ ན་གྱ་ི

གང་ཟག་འ ལ་པ་བ་དེ་སངས་ ས་རང་ལ་ བ་བཞིན་ ་འ ལ་པ་ཐལ་བ་དང་།  སངས་ ས་འ བ་པའི་ཆེད་ ་ཐོས་བསམ་
ོམ་པ་ ེད་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་པར་འ ར་བ་སོགས་བདག་ ེ་ཁས་ལནེ་པའི་ བ་མཐའ་ ་བ་བཞིན་ན།ོ  །འ ས་ ་ ་ ས་ ་མ་
བ་ན།  ན་ བ་ཀྱི་དནོ་ཁྱོད་རང་གསི་འདོད་པ་ ར་མ་ བ་པས།  གོང་ ་གཞི་ ན་ བ་ ་འདོད་པའི་ཁས་ ངས་ཉམས་

སོ།  །ཡང་ཁོ་ན་རེ།  ་ཡི་ ས་ ་འ ས་ འི་ ་ ས་གྲངས་ཚང་ བ་ཀྱང་།  འ ས་ ་ནི་མ་ བ་བོ།  ཞེ་ན།  གཞི་ལ་ ན་གྱིས་ བ་
པའི་ གོས་གཅིག་དང་།  ན་གྱསི་མ་ བ་པའི་ གོས་གཅགི་དང་གཉིས་ ་འ ར་བས།  ན་གྱིས་ བ་པའི་ ོགས་དེ་མ་ བ་
པའི་ ོགས་ ་འ ར་ན་གཞི་འ ར་བ་ཅན་ཞེས་རེས་འཇོག་པ་ ་ཐལ་བ་དང་།  མ་འ ར་ན་གང་ཟག་གཅིག་གི་ ད་ལ་གཞི་
གཉིས་ ་ཡོད་པར་ཐལ་བ་དང་།  དེས་གཞི་ ན་གྱསི་ བ་པར་འདོད་ཚ་འ ར་མདེ་བདག་ ེ་བ་ ར་དང་།  མ་ བ་ཚ་མདེ་པར་
་བ་ ་འ ར་ཏ།ེ  གཞི་ལ་མ་ བ་ན་མེད་དགསོ་པར་འདོད་དགོས་སོ།  །ཡང་ཁོ་ན་རེ།  གཞི་ལ་བོན་ཐམས་ཅད་ ན་གྱིས་ བ་

པས་གང་ཡང་མི་ ོ་ །ེ  ཁས་ ངས་ ་ ང་ མ་ན།  གཞན་དབང་ངམ་དངོས་པོ་རང་མཚན་དོན་དམ་བདེན་པ་ མས་གཅིག་ ་
འདོད་པའི་དངསོ་ ་བའི་ བ་མཐའ་དང་ཁྱད་པར་མི་ ེད་ད།ེ  ན་གྱིས་ བ་པའི་དནོ་རང་ངསོ་ནས་ བ་པར་འདདོ་པའི་ ིར།  
གཞི་ ན་ བ་ཀྱི་དོན་དེ་ ར་བདེན་ བ་ ་འདོད་ན།  ལས་ ་འ ས་ཁས་མི་ལེན་ན་མངོན་ མ་ལ་བ ོན་པས་ ང་རིགས་ཀྱིས་
གནོད་པ་དང་ཕལ་པ་བསམ་ཤེས་ཀྱིས་ཀྱང་ ་འབེབ་པར་འ ར།  ཁས་ལེན་ན་བདེན་པར་ བ་པའི་དབང་ ་ ས་ཏེ་ ེ་འཇིག་
གང་ཡང་མི་ ང་བའི་ རི།  འདི་སགོས་ ས་པར་ ོ་ ང་ངོ་།  ། ོགས་ཆེན་རང་ གས་ཀྱིས་ ན་ བ་ཀྱི་དོན་དེ་ ར་མི་འདོད་དེ།  
གཞི་རང་གི་ངོས་ནས་རང་འ ས་ཀྱ་ི ་ ས་ཐོགས་མདེ་དང་།  འ ས་ ་དང་འཁརོ་བ་དང་ ང་འདས་སོགས་གང་ཡང་ བ་པ་
མེད་པས་ཀ་དག་ཡིན།  གཞི་དེ་ཡིས་ཕན་བཏགས་དེ་འ ས་ ་བ ེད་པ་དང་།  གནདོ་པ་ ས་ཏེ་དགག་པ་ ེད་པ་སགོས་གང་
ཡང་མ་ ས་པར་གཞི་དེ་ལ་བ ེན་ནས་ ལ་ཤར་གིྱ་རོལ་པ་ལ་འཁོར་བ་དང་ ང་འདས་ལས་འ ས་ཐམས་ཅད་ཤར་ ང་བར་
འདོད།  ཇི་ ར་ཤར་ཡང་གཞི་དེ་ནི་འཁོར་བ་དང་ ང་འདས་གང་གི་ངོ་བོར་མ་ བ།  གང་གི་ ོགས་ ་མ་ ང་བས་ ང་མ་
བ ན་པ་ཟེར།  གཞི་མ་ངེས་པར་འདོད་པ་འདི་ཡང་ ོན་ཅན་ཏེ་ཕ་རོལ་པོས་ངེས་མེད་ ་ཁས་ ངས་པའི་དོན་ནི།  གཞི་ ོ་
འདས་ཏེ་བསམ་བ ོད་ལས་འདས་པ་ཡིན་ན།  དེ་ ་དང་ གོ་པས་འཇལ་ ལ་མ་ཡནི་དགོས།  དེ་མ་ཡིན་ན་མིང་བ ས་བཞག་
ེ་དོན་གོ་ངསེ་མི་འ ང་།  དེ་མ་ ང་ན་མིང་དང་བ ་ཡི་ ལ་མ་ཡིན།  དེ་མ་ཡིན་ན་གང་བཏགས་པ་དེ་དང་གང་བསམ་པ་དེ་

དག་གཞི་ཡིན་པའི་ངེས་པ་མི་འ ག་གོ་ མ།  དེ་དག་ག ང་གསི་དགག་པ་ན།ི  མིང་གིས་མ་ངསེ་སམ།  དོན་གྱསི་མ་ངསེ།  མངི་
གིས་མ་ངསེ་ན་བནོ་ལ་དགསོ་པ་མདེ་ལ།  དེ་ཅི་ཡི་ རི་ན།  བོན་ཐམས་ཅད་མིང་ཡིན་པའི་ ིར་རོ།  །ཞསེ་ངེས་མེད་དགག་པ་ ེད་
ལ་དེ་ ར།  བནོ་གྱི་དོན་ ོགས་པ་ནི་མིང་གི་བ ད་ནས་དནོ་ལ་གོ་ ོགས་འ ང་དགསོ་པ་ན།ི  མདོ་ལས་ག ངས་སོ་ལ་འཛིན་

ཤེས་པ།  གདགས་ ོ་ལ་མིང་ཐགོས་པ།  གོ་ལམ་ལ་དནོ་ ེད་པ།  ཞསེ་དང་།  མ་ གོས་སེམས་ཅན་ཚགི་གིས་མ་ཁྲདི་ན།  ། ན་པའི་
མ བ་ག ག་དེས་ཀྱང་བ ་མི་འ ོད།  །ཅེས་པ་ ར་མིང་གི་བ ་ལ་བ ེན་ནས་དོན་ལ་ངེས་པ་ ེད་དགོས་པས་མིང་ལ་ངེས་པ་
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མེད་ན་དོན་ལ་ངསེ་པ་མི་ དེ།  དེ་མ་ ེད་ན་བནོ་ལ་ཐོས་བསམ་ ོམ་པ་ ེད་པའི་དགསོ་པ་མེད་པའི་ རི།  ོགས་ཆནེ་གྱི་ག ང་
མས་ལས་གཞི་ ་དང་ གོ་པའི་ ལ་མ་ཡིན་པར་བཤད་པ་དང་།  འདིར་མངི་ལ་དགོས་པ་ཡོད་པར་བཤད་པ་ནི།  ག ང་གི་

དོན་ནི།  གནས་ གས་ ོ་ལས་འདས་པ་ཡིན་པས་ ་ ོག་གི་ ལ་ ་ ེད་མི་ ས་པའི་དོན་དང་།  འདརི་མིང་ལ་དགོས་པ་ཡོད་
པར་བཤད་པ་ནི།  མིང་དང་ཚིག་གསི་བ ་མཚན་པ་ལ་མ་བ ནེ་པར་གང་ཟག་ཕལ་པ་གནས་ གས་ཇི་བཞིན་ གོས་འདདོ་ཅན་
གྱིས་ ོགས་ཐབས་མེད་པའི་ ིར།  དེས་ན་ གོས་པ་ཆེན་པོའི་ ད་ ེ་མཐའ་ཡས་པ་བ གས་པ་དང་།  ་ ོག་གསི་གནས་ གས་
ཇི་བཞིན་མི་ ོགས་ཀྱང་བ ་མཚན་པའི་དཔེ་ནི།  འདི་ནས་དཔརེ་ན་ཞང་ ང་ཁ་རག་ད ལ་མཁར་མི་མཐོང་བའི་མི་ལ།  དེའི་
ལོ་ ས་ཞབི་པར་བཤད་ཀྱང་ཐག་ཆོད་པར་མི་ ེ་བར།  དེ་ ར་ཡིན་གྱི་ ོས་པ་ཆོད་ཙམ་ལས་མི་ ེའོ།  །དེ་ཡང་རང་གསི་ཉམས་ི ་
མ་ ངས་པར་ཚིག་གིས་གཞི་ལམ་གཏན་ལ་འབབེ་པ་ནི།  ཁ་རག་ད ལ་མཁར་མ་མཐོང་བར་ལོ་ ས་བཤད་པ་དང་འ འོ།  །དེར་
འགྲོ་བའི་ལམ་ངོ་ཤེས་པར་ ས་ནས།  ལམ་ ་ གས་ནས་ ནི་པས།  དེར་བ ོལ་བའི་ ས་ན་ལོ་ ས་བཤད་མི་དགསོ་པ།  ོགས་
ཤིང་ཁོང་ ་ ད་པ་དང་འ འོ།  །ཞེས་དང་།  མ བ་ཁྲིད་ ་བ་ ་ འོ།  །ཞསེ་སགོས་སོ།  །དོན་གྱསི་ངསེ་པ་མེད་ན།  དནོ་བོན་
ཉིད་ལས་མིང་འཁོར་བར་སངོ་བས་ན།  དོན་མེ་ལས་ ་འ ང་བ་ཐལ།  མངནོ་ མ་དགག་ ་མི་བ བ་བ།ོ  །ཞསེ་པས་དགག་ ལ་
དེ་ ར་ན།  ཕ་རལོ་པོའི་ཞེ་འདོད་ལ་དོན་བནོ་ཉིད་དེ་གཞི་ཡིན་དགསོ།  གཞི་ ་བ དོ་ལས་འདས་པ་ཡིན་ན།  དེ་ ར་གཞི་འདི་
དང་འདི་འ འོ་ཞེས་ངེས་པ་ ེ་བའི་ཐབས་མེད་པས་ད་ ང་གཞི་འདི་ ོང་པ་དང་གསལ་བ་སོགས་གང་ཐསོ་ཐམས་ཅད་ཡིན་པར་
འདོད་ན།  གང་ ན་ ན་ ་ ར་པས་དོན་གཞི་བོན་ཉིད་ ་ ་བཞིན་མིང་དང་བ ོད་པ་དང་ ན་པ་ཐམས་ཅད་མ་དག་པ་འཁོར་
བའི་རང་བཞནི་ཡིན་པ་དང་ཁྱད་མེད་ ་འ ག་བསམ་པའ།ོ  །དེ་ལ་འདིས་དགག་པ་ནི།  དོན་མེ་ལས་ ་འ ང་བ་ཐལ།  ཁྱོད་
ཀྱིས་མངནོ་ མ་ ་ བ་པ་ལ་དགག་ ་མི་བ བ་པས།  དེ་བཞིན་ ་གཞི་བོན་ཉདི་ལས་མིང་དང་ཤེས་རིག་འཁརོ་བས་བ ས་པ་
ཐམས་ཅད་གཞའི་ི ་ལས་འ ང་ ང་བ་ཐལ།  ཅིའི་ ིར་ན་མངི་ལས་དོན་ལ་ངསེ་པ་མདེ་པའི་ རི།  ཁོ་ན་རེ།  མེ་ལས་ ་འ ང་
བ་མི་འགལ་ཏེ།  མིང་ཡིན་པའི་ རི།  དེ་བཞནི་ ་བོན་ཉིད་ལས་མ་དག་པ་འཁོར་བའི་བོན་ཐམས་ཅད་འ ང་བ་ཡང་འདོད་ད།ེ  
མིང་ཡིན་པའི་ རི།  དེ་ལ་འགོ་བ འེི་རིགས་པ་ན།ི  དནོ་མེ་ལས་ ་མི་ ེ་བ་དང་།  བོན་ཉིད་ལས་མ་དག་པ་འཁརོ་བའི་བོན་
ཐམས་ཅད་འ ང་མི་ ང་ །ེ  མིང་ཡིན་པའི་ རི།  ཞེས་འཕངས་ས།ོ  །དོན་ནི་གཞི་ ོ་རིག་གི་ ལ་ ་མ་ བ་ན་གང་ཡང་ངེས་
ེད་མི་འ ག་བསམ་པས་ལན་ནོ།  །ཡང་མིང་དང་དོན་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ངསེ་མདེ་ཅིག་འདདོ་ན་ནི།  ཁ་ཅགི་གིས།  མངི་

དང་དོན་གང་ ང་ ་ཁས་ ངས་ན་གནོད་པ་མཐངོ་ནས།  དེ་གང་ཡང་མ་ཡིན་པ་གང་ ་མ་ངེས་པ་ཞགི་འདོད་པ་ཡིན་ནོ་ཟེར་
ན།  གོང་གི་ ོན་ མས་ ོངས་མི་ ས་པ་དང་།  གཞན་མིང་དོན་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ ང་ག མ་པ་ཞིག་ ་ཁས་ ངས་པས་
ོན་ཅན་ནོ།  །རང་ གས་ནི།  ོན་དེ་ མས་གང་གསི་མི་གོས་པ་ །ེ  འདི་ནི་མིང་དནོ་གང་ ་ཡང་མི་ དེ་པས།  ཡེ་ནས་མ་ ེས་

པའི་བནོ་ཉིད་ལ།  ད་ ེ་མི་ དི་པའ་ིགཞིའོ།  །ཞསེ་པ།  འདི་ཞསེ་རང་ གས་ གོས་ཆནེ་གྱི་གཞི་འདི་ ོ་ གོ་གི་ ལ་ ་ ེད་པའི་
མིང་དང་དོན་གང་ ་ཡང་ཁས་མི་ལེན་པས་མི་ ེད་པ་དང་།  ཐོག་མེད་ནས་གཞི་ཡི་གནས་ གས་བོན་ཉིད་ ེ་མེད་ ་བསམ་
བ ོད་མེད་ཡིན་པ་ལ།  ད་གསར་ ་གཞི་འདི་ཉིད་ ེ་བ་མི་ ིད་པ་ ེ།  ་དང་ ེན་གང་ལ་ཡང་གཞི་འདི་མི་བ ེན་པའི་ ིར།  
ཡང་ཁ་ཅིག་གསི་གཞི་འདི་ངསེ་པ་དོན་གྱི་དངསོ་གཞི་བར་འདོད་ན་ནི།  དེ་ལ་ གོས་ནས་ངསེ་པར་འདདོ་དམ།  མ་ ོགས་ཀྱང་
ངེས་པར་འདདོ།  ཅེས་ སི་པས།  ཁོ་ན་རེ།  གོས་ནས་ངསེ་པར་འདདོ་ཅེ་ན།  ཁའོི་ཞེ་འདོད་ཀྱི་ གོས་ཞསེ་པས་ ོགས་ དེ་ ོ་
རིག་ ་འདོད་པས།  དེ་ ར་ན་ཁྱདོ་ཀྱིས་འདོད་པའི་གཞི་དེ་བནོ་ཅན།  ོགས་ཆེན་གྱི་གཞིར་མི་ ང་ ེ།  གཞི་ལ་ ོགས་ ་དང་ི

ོགས་ ེད་ཀྱི་ མ་པ་གཉསི་ ་ སེ་པའི་ ིར་ཏེ།  ོ་རིག་གི་ ལ་ ་འདོད་པའི་ རི།  དེས་ན་ཁྱདོ་ཀྱིས་འདོད་པའི་གཞི་དེ་ཐེག་
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པ་འོག་མ་ ར་གཞི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ ལ་དང་།  འཁརོ་བ་དང་ ང་འདས་ ང་ ་དང་ ངོ་ ེད་ཐབོ་ ་དང་ཐོབ་ དེ་སགོས་ ེ་རིས་
་བཅད་པ་བཞིན་གྱི་འདོད་ ལ་ མས་ ངོ་བ་མི་ ས་པའི་ ིར།  ཁྱདོ་ཀྱིས་དེ་ ར་ཁས་ ངས་པའི་ རི།  ཡང་ཁོ་ན་ར།ེ  དེ་ ་
འི་ ནོ་མི་འ ག་ ེ།  ོགས་དང་མ་ ོགས་ལ་མི་ སོ་པར་ངེས་པ་ཡིན་ནོ།  །ཞེ་ན།  དེ་ནི་ཤིན་ ་ ན་གཏམ་ ེ།  ངེས་པའ་ིདོན་

གོ་ན།  ཡང་ན་ གོས་པ་དང་།  ཡང་ན་མ་ ོགས་པར་ངེས་པ་མ་ཡིན་པར་ངསེ་ ལ་མི་འ ང་ལ།  རང་ཚིག་ ་ ི་འགལ་བ་ཡིན་
པའི་ རི།  དེ་ ་ འི་ ན་པོའི་རིགས་ལ།  ཚད་ ན་གྱི་རིགས་པ་ ་བ་འཁོར་བར་གནས་པ་དང་།  ང་འདས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཅན་
དང་།  ི་བ་དང་ནང་བ་སོགས་གང་གིས་ཀྱང་དགག་པ་ ེད་པའི་ ོགས་ ར་མི་ ང་ ེ།  རིགས་པའི་ མ་བཞག་ཁོས་མི་ཤེས་
པའི་ རི།  རང་ གས་ གོས་ཆནེ་གྱི་གཞི་འད།ི  གོས་པར་ ས་ཀྱང་ངོ་བོ་རང་གསལ་རང་དག  མ་ གོས་ ས་ཀྱང་ ོང་པའི་
རང་བཞིན་ལ་བཅོས་བ ར་གང་ཡང་མི་འ ག་པས།  གསལ་ ོང་གཉིས་མེད་ཀ་དག་གི་རང་བཞིན་ལས་འ ར་བ་མེད་
པའོ།  །ཡང་གཞི་ཅརི་ཡང་བ ར་ ་བ བ་པར་འདདོ་པ་ཡང་ ོན་ཅན་ཏེ།  ཞེས་པས།  དེ་ ར་འདོད་པའི་ ལ་ནི།  གཞི་འདི་
འཁོར་བ་དང་ ང་འདས་གཉིས་ཀའི་གཞི་ ་འདདོ་པས།  གཞི་གཅིག་ལ་འ ོས་ཏེ།  འཁརོ་བའི་གཞི་ཡིན་བཞིན་ ་ ང་འདས་
ཀྱི་གཞི་མི་ ང་ལ།  ང་འདས་ཀྱི་གཞི་ཡིན་བཞིན་ ་འཁོར་བའི་གཞི་མི་ ང་བས།  དེས་ན་གཞི་ཡི་ ེན་གྱ་ིགང་ཟག་དེ་འཁརོ་བ་
པ་ཡིན་ཚ་ཁོའི་གཞི་དེ་འཁོར་བའི་གཞི་དང་།  གང་ཟག་དེ་ནམ་ཞིག་ ང་འདས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ ན་པའི་ ས་ཁོའི་གཞི་དེ་ ང་
འདས་ཀྱི་གཞི་ཡིན་དགོས་པས་ན།  གཞི་ཅརི་ཡང་བ ར་ ་བ བ་པར་འདོད་དོ་ མ།  དེ་དགག་པ་ནི་ག ང་གིས་དགག་པ་དང་།  
རིགས་པས་དགག་པ་གཉསི་ལས།  ག ང་གསི་དགག་པ་ནི།  ག་པར་བ ར་ ་བ བ་བམ།  མི་ ག་ཀྱང་བ ར་ ་བ བ་ཅེས་
ིས་པའི་ལན་ །  ཁོས་ ག་པར་བ ར་ ་བ བ་ཅ་ེན།  ཁྱདོ་ཀྱིས་གཞི་དེ་ ག་པར་ཁས་ ངས་པས།  ག་པའི་དོན་ནི་འ ར་

མེད་དང་།  བ ར་ ་བ བ་པའི་དམ་བཅའ་ཉམས་སོ།  །གལ་ཏེ་ཁོ་ན་རེ།  མི་ ག་ཀྱང་བ ར་ ་བ བ་པར་འདདོ་ན།  མི་ ག་
པ་དེ་ཡོད་པའི་ས་མེད་པས་ཞེས།  མ་ི ག་པའི་དངོས་པོ་གང་ཡིན་པ་དེ་རང་ངསོ་ནས་ ག་བ ན་ ་ཡོད་པའི་སའམ་ བ་པ་ཞིག་
མེད་པས།  ག་བ ན་ ་མདེ་པའི་བོན་དེ་ ེས་ནས་ཡོད་དམ་མ་ སེ་ཀྱང་ཡོད།  ཅསེ་སོགས་ཀྱི་བ ད་པའི་ ལ་དེ་ ིར་ ེ་བའི་
་བཞི་འགོག་ ལ་ཙམ་ལས།  དམིགས་བསལ་ ་གཞི་དང་འ ེལ་བའི་ད ད་ ལ་ཞིག་མ་མངནོ་པས་ག ང་ ར་གཟགིས་ད ད་

ཆེད་ ་བཞག  །གཉིས་པ་རིགས་པས་དགག་པ་ན།ི  གང་ཟག་གཅིག་གི་ ད་ཀྱི་གཞི་འདི།  གང་ཟག་ མས་པ་ཞེས་པ་ ་ ་ཞགི་ལ་
མཚན་ན།  མས་པ་འཁརོ་བ་པ་ཡིན་ཚ་ཁོའི་གཞི་འཁོར་བའི་གཞི་དང་།  ནམ་ཞགི་ མས་པ་ ང་འདས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཅན་ ་
ར་ ས་ཁོའི་གཞི་དེ་ ང་འདས་ཀྱི་གཞི་ཡིན་དགོས་ན།  ཁོའི་གཞི་འདི་བ ར་ ་ ང་བའི་འ ར་བ་ཅན་ཞིག་གོ་ མ་པའི་
ོགས་པ་ཟ་བའི་ ལ་ལོ།  །དེ་ལ་དགག་པ་ན།ི  མས་པའི་གཞི་འདི་ རི་འཁརོ་འདས་གཉིས་ཀའི་གཞི་དང་།  མས་པ་འཁོར་བ་

པ་ཡིན་ ས་འཁརོ་བའི་གཞི་དང་།  ཁོ་ ང་འདས་ཀྱ་ིཡོན་ཏན་ ན་ཚ་ ང་འདས་ཀྱི་གཞི་ཡིན་ཀྱང་།  གོས་པ་དའེི་ ནོ་མེད་དེ།  
མས་པའི་གཞི་ངོས་ནས་འཁརོ་བ་དང་ ང་འདས་གང་གིས་བ ེན་ན་ཡང་འ ར་བ་གཏན་ནས་མ་སངོ་ ེ།  དཔརེ་ན།  མཁའ་

ཡི་ཉི་མ་འོད་འབར་བ་ལ།  འོག་ ་ ིན་དང་ ང་འ བ་ཇི་ ར་གཡོས་ཀྱང་ཉི་མའི་འདོ་རང་ངསོ་ནས་ ི་གང་མདེ་ཅིང་།  སར་
གནས་འགྲོ་བའི་ངོར་ཉི་འདོ་གསལ་བ་དང་མི་གསལ་བ་ཇི་ དེ་འ ར་བ་འདི་ཉི་མའི་ངོས་ནས་མ་ཡིན་པ་ ་མཁན་གྱི་ངསོ་ནས་
ཡིན་པ་བཞནི།  མས་པའི་གཞི་ཡི་ངོས་ནས་འཁརོ་འདས་གང་གསི་བ ནེ་ནམ་ཡང་འ ར་བ་མེད་ལ།  ེན་ ེད་འཁོར་བ་དང་
ང་འདས་ཀྱི་ ོ་ནས་དེ་ཡི་གཞི་སོ་སོར་བ ོད་པ་ནི།  ེན་ ེད་དམ་རོལ་པའི་ངོས་ནས་གཞི་ལ་མིང་དེ་ ར་བཏགས་པ་མ་

གཏོགས་གཞི་རང་གི་ངོས་ནས་འ ར་བ་མེད་པས།  ཕ་རོལ་པོའི་ གོས་པ་དེས་གནོད་པ་མེད་པའི་ ིར།  ོགས་ཆནེ་རང་ གས་
ནི།  འདི་ནི་ ག་པ་མ་ཡིན་པས་ན་ ོང་པ་ངོས་བ ང་ ་མེད་པས་སོ།  །མི་ ག་པ་མ་ཡིན་པས་ཤེས་རིག་རང་ངོ་ལ་གསལ་
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ལོ།  །ཞེས་པས།  ག་པ་མ་ཡིན་པས་ན་ཞེས།  གཞི་རང་འ ང་ཡེ་ཤསེ་ ག་པ་མ་ཡིན་ཏེ།  མི་འཇིག་པའི་བོན་མ་ཡིན་པའི་ ིར།  
དེར་ཐལ།  མི་འཇིག་པ་ ོ་ཡི་ ལ་ ་ ས་ཏེ་མི་འཇགི་པ་བཞག་པ་ལས་འོས་མདེ།  གཞི་ནི་ ོ་ཡི་ ལ་ ་མ་ ར་པས།  ཁྱདོ་ ག་
པ་ཡིན་པ་ཤསེ་ དེ་མེད་པའི་ རི།  ཁྱོད་ ག་པ་ཤསེ་ ེད་མེད་བཞིན་ ་ ག་པ་ཡིན་པ་འཇོག་ དེ་མེད་པའི་ རི།  གཞན་ཡང་
གཞི་འདི་ ག་པས་ ོང་པ་ཡིན་པ་ཡང་ ོ་ཡིས་ངསོ་བ ང་བ་མི་ ིད་པའི་ རི།  གཞི་ ་ོའདས་ཡིན་པའ་ི ིར།  ོ་ཡི་ ལ་མིན་པ་
ལ་ ག་མི་ ག་གི་ཐ་ ད་འཇོག་ས་མེད་པའི་ ིར།  ཤསེ་རིག་རང་ངོ་ན་གསལ་ལོ་ཞེས་པ།  ཤསེ་རིག་གི་ངོ་བ་ོརང་རིག་རང་འ ང་
ཡེ་ཤེས་རང་ལ་རང་གསལ་བའ།ོ  །ཡང་ན་གཞི་ཅརི་ཡང་ཁས་ ང་ ་བ བ་པ་ཡང་ ནོ་ཅན་ཏེ།  ཞསེ་པས་ཇི་ ར་ཁས་ ངས་ན་
ོན་ཅན་ ་འ ར་བའི་ ལ་ནི།  ཁོ་ན་རེ།  གོས་ཆེན་གྱི་གཞི་འདི་ ོ་རིག་གི་ ལ་ལས་འདས་པ་ཡིན་ན།  གཞི་དེ་ ོ་ཚད་མའི་
ལ་ལས་འདས་དགོས་པ་དང་།  དེ་འདས་ན་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་དང་།  ག་དངོས་དགག་ བ་འགལ་འ ེལ་ཐམས་ཅད་ ོ་

ཡིས་གཞལ་ཏེ་བཞག་པ་དང་།  ང་བ་དང་མ་ི ང་བ་ཐམས་ཅད་ ོ་རིག་གསི་བཞག་པ་ལས་མེད་ལ།  ་ོརིག་ཚད་མའི་ ལ་མ་
ཡིན་ན་མེད་ངསེ་ལས་ཡོད་མི་ ང་།  དསེ་ན་ ོགས་ཆེན་གྱི་གཞི་འདི་མེད་ངེས་ ་ཁས་ལེན་མི་བ བ་ ེ།  ང་དང་མན་ངག་ ་
མས་ཡོད་པར་ག ངས་པ་དང་འགལ།  ཡོད་པར་ཁས་ ངས་ན་ ོ་རིག་གི་ཚད་མས་མ་ བ།  དསེ་ན་གཞི་འདི་འདི་ཞེས་ངསོ་
བ ང་མེད་པ་ཅིར་ཡང་ཁས་ ངས་ ང་ མ་མོ།  །དེ་ལ་ག ང་གསི་དགག་པ་ན།ི  ཡོད་ནས་ཁས་ལེན་ནམ།  མདེ་ཀྱང་ཁས་ལེན།  
ཡོད་ན་ ག་པར་ཡོད་ན་ཅིར་ཡང་ཁས་ ངས་པའི་དམ་བཅའ་ཉམས།  ཞསེ་པས།  གཞི་གཅིག་ ག་པར་ཁས་ ངས་པའི་ སེ་ ་
དེ་ཉིད་ཅརི་ཡང་ཁས་ ངས་ན་ ར་གྱི་དམ་བཅའ་ཉམས།  མེད་ཀྱང་ཁས་ལེན་ན།  མོ་གཤམ་ལས་ ་ ེ་བ་ལས་སགོས་པའི་རགིས་
པས་གནོད་ད།ོ  །ཡོད་མེད་མ་ཡིན་པར་འདོད་ན་ཡང་ཤེས་ ་ལ་ བ་ཀྱིས་ གོས་སོ།  །ཞེས་སགོས་ཀྱསི་དགག་པ་དང་།  མདོར་ན་
འདི་ ར་གྱི་ ོགས་ ་གང་གིས་ གོས་ཆེན་གྱི་གཞི་ཡི་དོན་ལ་ཐོས་བསམ་གྱི་འབད་པ་གཏིང་ ག་པ་ཞགི་མ་ བ།  མཚན་ ན་གྱི་
ོབ་དཔོན་ཞགི་དང་མ་འ ད།  རང་གི་ ོ་ཚད་ཀྱིས་ ོགས་ཆེན་ག ང་ལ་ཀློག་འདོན་ ང་ཙམ་ ས་པས་ཚིག་རསེ་འགའ་ ོ་ལ་
ང་བ་ལ་བ གས་ནས་བསམ་པའི་ ོ་བཏགས་ཙམ་མོ།  །རང་ གས་ནི།  ག ང་ལས།  འདི་ནི་ཡོད་པ་དངོས་པརོ་མ་ བ་པས་ ་

མཚན་གཏན་ལ་མི་ཕབ།  མེད་པ་ ལ་མ་ཆད་པས་གསལ་ཟེར་ཡང་རགི་པའི་ངོ་ལ་ཤར་བའོ།  །ཞེས་པ་ གོས་པ་ཆནེ་པའོི་ ་བ་
འདི་ནི་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་ཡོད་ ལ་ཚད་མས་དམིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ།  ོ་ཡི་ ལ་ལས་འདས་པ་ཡིན་པའི་ ིར།  གས་དང་གཏན་
ཚིགས་ཀྱི་ ་མཚན་ལ་བ ེན་ནས་ ེས་དཔག་ཚད་མས་ཀྱང་གཏན་ལ་མི་ཕབ་ ེ།  འདི་ ོ་ཡི་ ལ་ལས་འདས་པ་ཡིན་པའི་ ིར།  
ོགས་པ་ཆེན་པོའི་ ་བ་འམ་གཞི་འདི་མེད་པ་དང་ ལ་བར་འ ར་ཏེ།  ོས་མ་དམིགས་པའི་ ིར་ ་ཡང་།  འདིར་ ོས་མ་

དམིགས་ན་མེད་པས་མ་ཁྱབ་ །ེ  གཞི་འདི་འཁརོ་བ་དང་ ང་འདས་ཀུན་གྱི་གཞིར་ ར་པས་ཡོད་པར་འདོད་དགསོ་པའི་ ིར།  
གཞི་འདི་ ོ་ཡི་ ལ་མ་ཡིན་ཡང་ཡོད་པའི་ ལ་ནི་གསལ་བ་འམ་རང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོར་ཤར་བ་ཡནི་པའི་ རི།  དའེི་ངོར་
ཤར་བ་ནི་ཚད་མ་ ེ།  མི་བ ་བ་ཡིན་པའི་ རི། ཡང་གཞི་ ་ཚགས་ ་འདོད་པ་ནི།  ཞསེ་པའི་ གོས་གཞི་ནི།  གཞི་ལས་ ལ་ ་
ཤར་བའི་བོན།  ག་པ་དང་དངསོ་པ།ོ  དགག་པ་དང་ བ་པ།  ཡོད་པ་དང་མདེ་པ།  འཁོར་བ་དང་ ང་འདས་སོགས་ཤར་བ་
མས་གཞི་དེ་ལས་མ་འདས།  གཞི་ཡི་བདག་ཉདི་ཡིན།  གཞི་ཡི་ངང་ ་གྲོལ་བ་ཤ་ ག་ཡིན་ན།  ཀ་བའི་བདག་ཉིད་ཀྱི་གཞི་དེ་
མ་པའི་བདག་ཉིད་ཀྱི་གཞི་དེ་མ་ཡིན་ཏེ།  གཞི་ཆ་མེད་གཅིག་གསི་ཁྱབ་པ་ཁས་མི་ལནེ་པས།  ཀ་བའི་རང་བཞིན་གྱི་གཞི་དང་
མ་པའི་རང་བཞིན་གྱི་གཞི་སོ་སོར་ཡོད་པ་བཞིན།  རོལ་པའི་ ལ་གྱི་བོན་ ་ཚགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས།  གཞི་དེ་ཡང་ ་

ཚགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག་གོ་ མ་མ།ོ  །དེ་ལ་ག ང་གསི་དགག་པ་ནི།  ང་བ་ལ་འདོད་དམ།  ཤེས་པ་ལ་འདོད།  ཅེས་
ིས་པས།  ཕ་རལོ་པོས།  ང་བ་ལ་འདོད་ཟེར་ན།  ང་བ་ ང་ ལ་མི་འ ་བ་བཞནི་ །  སགོས་ནས་ཟེར་བ་དང་ཁྱད་མེད་ 
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དོ།  །ཞེས་པའི་བར་དང་།  ཤསེ་པ་ལ་འདོད་ན།  ཤེས་པ་ ད་ཅིག་ལ་མི་འ ་བ་བ ་འ ར་བ་བཞནི་ ་སོགས་ནས་གྲལོ་བར་
འ ར་རོ།  །ཞསེ་པའི་བར་ར།ོ  ། གོས་ཆེན་རང་ གས་ གས་ཀྱི་གཞི་དེ་ལ་དེ་ འི་ ནོ་མེད་ ལ་ན།ི  ག ང་ལས།  འད་ིནི་ངོ་བོ་
གང་ ་ཡང་མ་ བ་པས།  ངོ་བོ་མཚན་གཞི་དང་ ལ་བ་ལ།  རང་བཞིན་རང་ཐོག་ནས་གྲོལ་བས་ ང་ ང་གང་ ་ཡང་མ་ བ་
པའོ།  །འདི་ནི་ཞེས་གནས་ གས་རང་འ ང་ཡེ་ཤེས་ཀིྱ་ངོ་བོ་འདི་འ ་ཞེས་ ོ་ཡི་ ལ་ ་མ་ བ་པས་གཞི་དེ་ ོ་ཡི་ ལ་ ་ ེད་
ནས་འདི་འ འ།ོ  །ཞསེ་མཚན་པའི་མཚན་གཞི་དང་ ལ་བའོ།  །གཞི་རང་འ ང་ཡེ་ཤསེ་རང་གི་ངོ་བོ་མཐའ་བཞི་ ་གྲོལ།  རང་
གསལ་རང་གོྲལ་རང་ཤར་གྱི་བདག་ཉིད་ཅན་ལ་ ང་ ་དང་ ང་ འི་ཐ་ ད་དང་ ལ་བའོ།  །ཀ་བ་དང་ མ་པ་སོགས་རེ་རེ་
ནས་གཞི་ཡི་བདག་ཉིད་ཡིན་ཡང་།  ཀ་ མ་སོགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཕར་ཡིན་ ར་ཡིན་མི་དགོས་ཏེ།  མཁའ་ཡི་ཉི་མ་གཅིག་ག་ིལན་
ཀ་ མས་ ་ ོད་བ ར་ཤར་བའི་ ་ ོད་ཀྱི་ལན་ཀ་ མས་ཕར་ཡིན་ ར་ཡིན་མ་ཡིན་པ་བཞིན་ཆ་མེད་ཀྱི་ ོན་མེད་དོ།  །ད་ེ ར་
ག་པོ་དེ་ ོན་ཅན་ ་ངོས་བ ང་ ེ་བ ན་ནས།  ད་ ོན་མདེ་རང་ག ང་བ བ་པ་བ ན་པ་ན།ི  ག ང་ཆེན་ མས་ནས་བ ན་

པ་ལ་གོམས་འ ིས་ ས་ན་གོ་ ོབས་དང་ཁ་གསལ་བར་འ ག་པས་དེར་ཐོས་བསམ་གོམས་པ་ལ་བ ོན་པར་མཛད།  གང་ཟག་
ཕལ་པས་ཇི་ ར་གསལ་བཤད་ ས་ཀྱང་ ས་མེད་མི་ཡིས་ལམ་ ས་བཤད་པ་ ར་ ་འ ར་བར་འ ག་པས་བཤད་པ་མི་ འོ།  ། 

འདི་ནི་ བ་ ོགས་ཀིྱ་ ོབ་མ་ཁག་ལ་ག ང་འདི་ཡི་འགེྲལ་བཤད་ཁྲིད་ ས་པའི་ བས་གསལ་བར་ཞིབ་ཁིྲད་ ེད་པ་ལ་དཀའ་བར་མཐོང་

བས་ ར་མཆན་ ་ ན་རི་བ་བ ན་ མ་པས་འཇར་མེན་ ་ ིས།   

 

 

བོན་པོའི་དཔེ་ ིང་ ་བ ་ ག་གསར་ ེད་ ང་བའི་གནས་ ལ། 

ི་ལོ་༢༠༡༠ ་བ་༧པའི་ཚས་༡༤ཉནི་བོད་ཀྱི་ཉམས་ཞིབ་ ་ (TibetanReview.net)ནང་འཁོད་གསལ། ཉེ་ཆར་གནའ་
བོའི་བདོ་ཀྱི་དཔེ་ ིང་དཀར་ཆག་ ིག་མཁན་ཉམས་ཞིབ་ཚགས་པ་ནས་ལོང་ནན་ཀན་ ་ཞིང་ཆནེ་ །  གནའ་བོའི་བོད་ཀྱི་བོན་
པོའི་དཔེ་ཆ་ལག་ ིས་ཅན་པོད་གྲངས་ ་བ ་ ག་ ེད་སོན་ ང་འ ག གནས་ ལ་འདིས་བ ོད་གསལ་ ར་ན་ད་ལན་དཔེ་
ེད་འདི་ནི་ཤིན་ ་རིན་ཐང་ཆེ་ལ་བོད་ཀྱི་ལོ་ ས་ ེང་ཆེས་གལ་ཆེན་ཡིན་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་ ལ་འཁོད་ཡོད་འ ག   དེ་གའི་

དགེ་འ ན་པ་ མས་པས་ག ང་བ་ ར་ན་དཔེ་ ིང་དེའི་ནང་གི་བ ོད་ ་ནི་གནའ་བོའི་བོད་ཀྱི་ཆོ་གའི་ལག་ལེན་དང༌།  བོད་
མིའི་ལོ་ ས།  གམོས་གཤསི་བཅས་ཀྱི་ ོར་ཡིན་པ་དང༌།  ཡིག་ཆ་དེ་དག་ནི་རནི་ཐང་ཆེ་ལ།  ཆསེ་དཀནོ་པའི་ ས་རབས་བར་
མའི་བོད་ཀྱི་ ད་ཡིག་དང༌བོན་གྱི་ ་ བ།  ན།  ིས།  ཡི་གེའི་ག གས་རསི་ རོ་ལ་ ོབ་ ངོ་ ་ འི་ ་ཆ་གལ་ཆེན་ཡིན་པ་
འགྲེལ་བ ོད་ ས་གནང་འ ག ནོ་ ན་ཧངོ་ནས་བོན་དཔེ་ཁ་ཤས་ ེད་པའི་ ེས། ད་ལན་གྱི་ཀན་ ་ཞིང་ཆེན་ནང་བནོ་པོའི་
དཔེ་ཆ་ ེད་པ་འདི་གྲངས་འབོར་ཆེ་ལ་ཤིན་ ་ནས་གཅེས་ ོང་ཡག་པོ་ ེད་བཞིན་ཡོད་ ལ་དང་།  དཔེ་ ིང་གི་ཡི་གེ་ མས་
བོད་ཀྱི་ ངོ་ཡིག་ ར་ སི་ཡོད་པ་དང་། ཡིག་ག གས་ མས་ནི་ཤནི་ ་མངོན་གསལ་དོད་ལ། ཧ་ལམ་མདང་དགངོ་ སི་ཡོད་པ་
དང་འ །  དཔེ་ཆའི་ནང་གི་རི་མོ་ མས་ད་ ང་ཚན་མདངས་གསལ་བ་དང་ བེ་མ་ མས་ཁམས་གཙང་ཞིང་གནའ་ ངི་ ་ཆ་
གང་ཞིག་ལ་ ས་ ོས་མདེ་པ་ཞགི་ཡོད་པ་ཡང་ སི་འ ག དཔེ་ཆ་དེ་དག་གི་ ོམ་འགྲསོ། ཚིག་བེད་ དོ་ ེད་ ངས། ཤོག་ འི་ ་
ཆ་དང་དེ་མིན་ མ་པ་གཞན་ངོས་མང་པོ་ནས་བསམ་ན་དཔེ་ཆ་དེ་དག་ ས་རབས་དགུ་བ་ནས་བ ་གཅིག་ བས་ཀྱི་ལག་ ིས་
ཡིན་པ་ཡིད་ཆེས་གནང་ ས་ཡིན་པ་འཁོད་ཡོད། 
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དང་པོ།  སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ཆེའི་མཛད་རྣམ་གྱི་སྐོར། 
དང་པ།ོ  དེ་ལ་འདིར་ག ང་ ང་གི་བོན་རནི་པོ་ཆའེི་ ང་བ་མདོ་ཙམ་བ ོད་ཅིང་།  ཤིན་ ་བ ས་ཏེ་ཞལ་ཐང་བ ་ ག་

བཞི་ ག་གི་ཁོངས་ ་དངོས་བ ན་གྱི་རིམ་པ་དཀར་ཆག་ཐོ་འགོད་ཙམ་ ་ ི་བ་ལ།  ཐོག་མར་གངས་ཅན་བོད་ ་ ལ་བའི་བ ན་ 
པ་གསར་བ ན་ དེ་མཁན་ན།ི  བ ་པའི་ ནོ་པ་གཤེན་རབ་ཀུན་ལས་ མ་པར་ ལ་བ་མཆོག་ཉིད་ད ་རིགས་ ལ་པའོི་ ས་ ་
་འ ངས།  མཚན་མཁན་གྱིས་བ གས་ནས།  བ ་བའི་མགོན་པོ་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ཀུན་ལས་ མ་པར་ ལ་བ་ཞེས་མཚན་

གསོལ།   ཆེ་ ་ཡངོས་ཀྱསི་ག ག་ ་བཀུར་བ་སགོས།   ་ ེ་བ་བཞེས་པའི་ ལ་བ ན་པའོ།  །   
གཉིས་པ།  རིམ་བཞིན་བ ན་པ་ ེལ་བ་ཞེས།  ལ་བའི་ལོ་མཛད་བ ་གཉིས་ཀིྱ་ནང་ ་ཐེག་པ་རིམ་དགུ་ག ངས་པས།  

དང་པོ་རགི་པའི་གནས་ ་ལས་ཀྱང་།  ཐོག་མར་བཟོ་རིག་པ་གཏན་ལ་ཕབ་ ེ།  ག ག་ལག་ཁང་དང་།  སངས་ ས་ཀྱི་ ་ག གས་
དང་།  ག ང་རབ་དང་།  མཆོད་ ནེ་སོགས་བཞངེས་པའི་ ལོ་བཏོད།  རིག་པའི་གནས་ཆེན་པོ་དར་ ལེ་མཛད།  ་ ང་འ ལ་
ིད་བཞི་ འི་ཐགེ་པ་དང་།  དགེ་ ང་ཨ་ཡེ་བཞི་འ ས་ འི་ཐེག་པ།  ་མེད་ཡང་ ེའི་ཐེག་པ་བཅས་ཐགེ་པ་རིམ་པ་དགུ་གཏན་

ལ་ཕབ།  འཛམ་གླངི་ ོ་མཐའ་ ས་ ལ་མགོ་བོར་གསས་ཁང་བ་རབ་ཡོངས་འ ལ་བཞངེས་ནས་དཔལ་དབང་ ན་ ས་ཀྱི་འཁརོ་
ལོའི་ ད་ལེ ་ ངོ་ ག་བ ད་དང་ ན་པ།  ཞི་ ས་དབང་ ག་གི་ལས་བཞིར་ག ང་ཤིང་།  སངས་ ས་ཀྱི་བ ན་པ་རནི་པོ་ཆེ་
རབ་ ་བ ན་པའ་ི ང་གཞི་མཛད་དོ།  །   

ག མ་པ།  འགྲོ་འ ལ་གྱི་མཛད་པ་ཞེས་ འི་གནས་ མས་ནས་འོད་ཟརེ་ སོ་ཏེ།  ེ་བ་ ག་བ འི་ཞིང་ །  ལ་ ་ ེ་བ་
ག་བ །  རིགས་ ག་འ ལ་བའི་ བ་པ་ ག  གླངི་བཞི་འ ལ་བའི་གཤེན་བཞི།  གཡེན་ཁམས་འ ལ་བའི་གཤནེ་ ལ་སོ་ག མ་

སོགས་དཔག་མེད་ ་ ལ།  གཏོ་ ེ་ཁྲི་ཐང་གི་ ས་ ིག་ཅན་གཏོ་ ་ ང་བའི་«མད»ོ། «ངན་སངོ་ བི་ ོང་»གི་ཆ་ོག་ག ངས།  
ལ་པོ་ཁྲི་ཤངི་དབང་ ལ་འ ེན་པའི་ རི།  « ོང་ ད་ཀུན་རིག་ མ་ ང་ ལ་པོའི་ཆོ་ག»ག ངས།  གཞན་ཡང་ག ལ་དཀའ་

བའི་འགྲོ་བ་གྲངས་ལས་འདས་པ་ཞིག་ཐར་བར་ ང་བའ།ོ  །   
བཞི་བ།  མ་པར་འ ེན་པའི་མཛད་པ་ཞསེ།  ལ་པོ་ཡིད་བཞནི་འ ང་བའི་ ས།  དང་བ་ཡིད་རངས་ལ།  ་ ལ་གྱ་ི

ས་མོ་འགུ་ལིང་མ་བ ན་མོར་ ངས་པ་ཆགས་པས་ཡིད་རབ་ ་ག ངས་ནས་ལས་ངན་ ་མ་བསགས་པའི་མཐར།  ཚ་དེ་ཉིད་
ལ་ནད་ཀྱསི་ཉེན་པའི་ ག་བ ལ་བསལ་ རི་« ན་སལེ་ ོན་མའེི་ཆོ་ག»ག ངས་ཏ།ེ  ཧསོ་ ལ་གྱི་དནོ་མཛད།  ག་ དེ་ཧ་ལ་ 
 ཁྱུང་དཀར་འགྱུར་མེད་ཤེས་རབ། འཛམ་གིླང་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འ ག་པ་མཁས་ཆེན་དང་མདོ་ ད་ ང་བ ད་ག ང་ ང་བོན་གིྱ་བ ན་པའི་ད ་འཛིན་ལགས། 
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ར་ཙ་དང་།  གུ་ཝརེ་ར་ཙ་སོགས་བདེ་ལམ་ ་བཀདོ།  འཁརོ་ལ་ོརབ་དགའི་ ལ་སར་«ཀུན་བཟང་ ལ་བ་ ་མཚའི་ཆོ་ག»ག ངས།   
་བ།  ཁབ་བཞསེ་པའི་མཛད་པ་ཞེས།  ཧསོ་ཟ་ ལ་མེད་དང་།  དཔོ་ཟ་ཐང་མོ།  ་ མ་མེ་ལོང་།  ཚངས་ ོད་ ལ་ ན།  

་མོ་འོད་ ན།  ་ཟ་གུང་ ག  གསས་ཟ་ངང་རིང་།  ་ཟ་འ ལ་ ར།  ཀོང་ཟ་ཁྲི་ མ་སོགས་དགསོ་པ་ ་མ་དང་ ན་པར་
ཐབས་མཁས་ཀྱིས་ཁབ་ ་བཞེས་པའ།ོ  །   

ག་པ།  ས་ ལ་བའི་མཛད་པ་ ེ།  གཏོ་ཐབས་ མ་བ ་ ག་ འི་བདག་པོ་ ས་གཏོ་ ་འ མ་སངས།  གསོ་རིག་འ ང་
གནས་ ལ་ ས་ད ད་ ་ཁྲི་ཤེས།  མངོན་པའི་མངའ་བདག་ ང་འ ེན་གསལ་བ།  གས་ ད་བདག་པོ་ ད་འ ེན་ ོན་མ།  
ག ང་བ ན་མངའ་བདག་ ་ཆོ་ མེ་ ག  ་ ོམ་ ོད་ཆེན་འོལ་ ག་ཐང་པ།ོ  ད ་དབང་ག ང་འཛནི་ག ང་ ང་དབང་ ན།  
་སེང་འ ལ་གྱི་ ་ ང་སགོས་ ས་ཆེན་ མས་རིམ་བཞིན་འ ངས་པའོ།  །   

བ ན་པ།  ིག་ཅན་མི་དགུ་ ང་བའི་དོན་ །  «མདོ་ག ང་ ང་ཀློང་ ས་ཆོ་ག»ག ངས་ནས།  འགྲོ་བ་གྲངས་ལས་
འདས་པ་ཞིག་ཐར་བར་ ང་ །ེ   དཔོ་ ལ་འབར་བའི་ ོན་མ་ཅན་གྱི་དོན་རབ་ ་ བ་པར་མཛད་པའོ།  །   

བ ད་པ།  བ ད་ཁྱབ་པ་སོགས་ཀྱིས་ཆོ་འ ལ་མང་ ་བ ན་ཏེ་ལགོ་ བ་ ས་པ་རེ་རེ་བཞནི་ཚར་བཅད་དེ།  གཏན་ ་
བ་པ་མེད་པའི་ག ང་ ང་ག་ིབོན་རིན་པོ་ཆེ་ ་བ ན་དར་ ས་འ ང་བའི་ ེན་འ ེལ་ ན་ མ་ཚགས་པ་ ང་བས་བ ད་ལས་
མ་པར་ ལ་བའི་མཛད་པ་མཐར་ ིན་ཏ།ོ  །   

དགུ་བ།  ེས་བཞག་གི་མཛད་པ་ ེ་གསས་ཁང་པ ་ྨགླིང་ཆེན་དང་།  གསས་མཁར་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབར།  གསས་ཁང་
བཀྲ་གསལ་ ་མཚ་སོགས་ཀྱི་ཀུན་དགའ་ར་བར་ ་ག གས།  ག ང་རབ།  ་ག ང་མཆོད་ ེན་མང་པོ་བ གས་ ་གསོལ་ཏེ་རབ་
གནས་མཛད་པ་སོགས་བ ན་པ་ སེ་ ་བཞག་པར་མཛད་པའོ།  །   

བ ་བ།  རབ་ ་ ང་བའི་མཛད་པ་ །ེ  ནོ་པ་ཉདི་མཆོད་ ནེ་ མ་དག་དཀར་པའོི་ ང་ ་རབ་ ་ ང་།  ན་བཟའ་
གོས་ ག་མནབས།  རནི་ཆེན་ ས་ ་བ མས།  ང་ ོང་ལེགས་ ན་ ལ་བའི་མ ན་ །  དགེ་ ོང་གི་ ི་ ལ་ མ་བ ་ ག་ །  
ནང་ཁྲིམས་ཉིས་བ ་ ་བ ་ མས་ ོགས་པར་བཞསེ།  ནོ་པ་ཁྲི་ག གས་ ལ་བ་ཞསེ་ ་གསལོ།   

བ ་གཅགི་པ།  དགོན་ ེ་མཛད་དེ།  ་ ེལ་མི་ག མ་གྱི་འཚ་བ་ཆ་ཤས་ཙམ་ལ་བ ནེ་ནས་དཀའ་ བ་ལོ་དགུར་མཛད།  
བ ད་བཞི་བཅོམ་ནས་སངས་ ས་པའི་ ལ་བ ན།  འ ལ་བ་ཕོ་གླིང་དང་།  མོ་གླིང་གཉིས་ ་ ེ་ནས་དགོན་ ེ་མཛད།  བོན་ ེ་
བ ད་ཁྲི་བཞི་ ངོ་མཐའ་དག་དནོ་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་ ་བ ས། «མདོ།» «འ མ།» « ད།» «མཛད»བཞའིི་དགངོས་དོན་
འཁོར་ མས་ལ་ ་ཆེར་ག ངས་ནས་བོན་གྱི་འཁོར་ལོ་ ་ཆེར་བ ོར།  ད་འཁོར་བ ་ག མ་ལ་བཀའ་ཐམས་ཅད་«མདོ་ ེ» 
དང་།  «འ མ་ །ེ»  « ད་ །ེ»  «མཛད་ »ེབཞི་ ་བ ས་ཏེ།  བདག་གིར་བགྱིད་དགསོ་པའི་ རོ་ལ།  «བཀའ་གཉརེ་གཏད་ཀྱི་
མད»ོག ངས་ས།ོ  །   

བ ་གཉསི་པ།  ་ངན་ལས་འདས་པའི་མཛད་པ་ ེ།  ག ལ་ ་ ག་འཛིན་ཅན་ མས་ ན་ད ང་བའི་ རི་ག གས་ འི་
བཀོད་པ་ད ངིས་ ་བ ས་པའི་ ལ་བ ན།  ་ག ང་ཡིད་བཞིན་ནརོ་ ་ལ།  ག ང་མཇལ་མཆོད་འ ལ་གྱི་རིམ་པ་ ་ཆེར་ ོས།  
ག ང་ ངོ་ལ།  བདེ་གཤགེས་ ོང་གི་དཀྱིལ་འཁརོ་བཞེངས།  ག ང་ ང་ཀློང་ ས་ཀྱསི་ཁོག་ད བ།  ི་ནང་གསང་བའ་ིའ ིན་
ལས་ཀྱི་ག ང་བ ང་།  ཀུན་རིག་ལས་བཞི་ ན་ འི་ ིན་ གེ་གསི་མཐར་ད ང་བར་མཛད་ནས།  ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་རང་འབར་གྱསི་
གས་ལ་ཞེན།  གས་ གས་ ན་ག མ་ལས་ ོན་པའི་ཀུན་རིག་ ་ཚགས་དང་།  བདེ་གཤེགས་གཙ་བཞིའི་ ་བ ན་མང་ ་

བབ།  རིང་བ ེལ་ཆེ་ ང་ ་མ་ལས་ ་ག ང་མཆོད་ ེན་གྲངས་མང་བཞེངས།  ཚམས་ལ་ ང་དཀར་གཡས་འཁྱིལ་ ང་བ་ད་
འང་མཇལ་ ་ཡོད་དོ།  །དེ་ནས་འཁོར་ མས་ཀྱིས་ ོན་པའི་བཀའ་ མས་ ེ་ཚན་བཞིར་བ ས་ཏེ་ ར་ག ངས་པ་བཞིན་



  
 

 

51

བདག་གཉེར་མཛད་པའི་བཀའ་ ིན་གྱིས་བ ན་པ་ ན་རིང་ ་གནས་སོ།  །དེ་དག་ནི་མཛད་པ་བ ་གཉིས་ཀྱི་ཞལ་ཐང་ལས་
གསལ་ལ།ོ  །བ ན་ ིས་བཞེད་པ་མི་མ ན་པ་མང་ཡང་།  ོན་པ་ ་ངན་ལས་འདས་ནས་མི་ལོ་བཞི་ ོང་བ ད་བ ་ས་ོགཉིས་
འདོད་པའི་ གས་སོ།  ། 

བ ་ག མ་པ།  བ ན་པ་ སེ་ ་བཞག་པ་ལ།  ནོ་པ་ཉིད་ལངོས་ ར་བཞེངས་ཏེ་ མ་པར་ ལ་བ་ ་བའི་ ་བ ་དང་
བཅས་པ་དངསོ་ ་ ོན་ནས་དཔལ་མགོན་བ ་ འི་བདག་པོ་ ་ཆེན་གཅེན་ ་མགི་དགུས་ མ་མཁྱེན་ ལ་བའི་བ ན་པ་བ ང་
བར་ཁས་ ང་བའ།ོ  །   

ོན་པའི་ ེས་ ་ ལ་ཚབ་ ་ཆོ་ མེ་ ག་ ནོ་ནས་དེའི་ བོ་མ་འཛམ་གླིང་མཛས་པར་ ེད་པའ་ི ན་མཆོག་ ག་ ོན་ཏེ་
བ ན་པ་ གོས་ཀུན་ ་དར་ ས་མཛད་པ་ཡིན་ན།ོ  ། 

གཉིས་པ།  ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་གསུམ་གྱི་ཁྱད་ཆོས། 
ོན་པ་གཤེན་རབ་ཀྱི་བ ན་པ་འདི་ལ་གནས་པའི་ ་ ོམ་ དོ་ག མ་གྱི་ཁྱད་པར་ནི།  ིར་ནང་བ་སངས་ ས་པའི་ བ་

མཐའ་ ་བ་ཡིན་ན་ ག་ ་བཞི་ཁས་ལེན་དགོས་པས།  འ ས་ ས་ཐམས་ཅད་མི་ ག་པ།  ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་ ག་བ ལ་བ།  
་ངན་ལས་འདས་པ་ཞི་བ།  བོན་ཐམས་ཅད་ ོང་ཞིང་བདག་མེད་པ་ཞེས།  ་བ་བཀའ་ གས་ཀྱི་ ག་ ་བཞི་ན།ི  ནང་བ་སངས་
ས་པ་ཀུན་གྱི་ ི་ གས་ཡིན་པས།  མཆགོ་ག མ་ བས་ ལ་ ་འཛནི་པ་དང་།  ་བ་དེ་དག་ལ་ཡིད་ཆེས་ཤིང་།  ོམ་པ་མདོ་
གས་སེམས་ག མ་གྱི་ལམ་ནས།  ོང་ཉིད་དང་བ ེད་ ོགས་ མོ་པ་ནི་རབ་ཡིན་ལ།  མ་མཐའ་ཡང་ངསེ་འ ང་གིས་ཀུན་ནས་

བ ངས་ཏེ།  བས་འགྲོ་དང་སེམས་བ ེད་ཡལ་བར་མི་གཏོང་ཞིང་།  ོད་པ་ ིག་ དོ་དང་མ་འ སེ་པར་དགེ་བ་ཁ་ོནར་འབད་
པ་ཞིག་དགོས་སོ།  །   

དེ་ཡང་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ཀྱིས་ག ངས་པའི་«མད»ོལས།  ་བ་ནི་ཡས་ བ་ཅིག  ོད་པ་ནི་མས་འཛགས་ཤིག  གཞི་ ིང་
ེ་ཆེན་པོ་ལ་ལོངས་ཤིག  ཐབས་ཕ་རོལ་ ིན་ ག་ལ་ ོད་ཅིག་ཅེས་འཁོར་ མས་ལ་ག ངས་པ་ ར།  ་བ་ནི།  ག ལ་ འི་ཁྱད་

པར་ལས།  མདོ་ ར།  བ་མཐའ་གོང་འོག་དང་།  གས་ ར་ ད་ ེ་གོང་འགོ་གི་རིམ་པ་ ང་བས།  བ་མཐའ་འགོ་མ་ལ་
གཤེན་རབ་ མ་ ོད་པ་དང་།  རང་ ོགས་གཤེན་རབ་པ་གཉིས།  གོང་མ་ལ།  གས་ ེ་སེམས་དཔའ་སེམས་ཙམ་པ་དང་།  
ག ང་ ང་སམེས་དཔའ་ སོ་མདེ་པ་གཉསི་ཏེ་བཞི་ ང་བས།  རེ་རེ་ལ་ ་བའི་ཁྱད་པར་ཡོད་ལ།  སོ་མེད་པ་ནི་ད ་མ་བ་ཡིན་
པས།  མདོ་ གས་ ་བ་ མ་པར་དག་པའམ།  ཆསེ་མཐོ་བའི་ ་བ་ །ེ  ་བ་ཡས་ བ་ཅསེ་པ་དེ་ལ་ག ངས།  དེ་ཉིད་ ོགས་པའི་
ཐབས་ལ།  བདག་མེད་ མ་གཉསི་ལ་གཏན་ལ་ཕབ་དགོས་པས།  ནོ་པ་ཉིད་ཀྱསི་«འ མ་ཤརེ་ ིན»།  «ཁམས་ཆེན་ ངོ་ ག་
བ ་པ»སོགས་འ མ་ ེ་པོ་ཏི་མང་པོ་ག ངས་པ་ནི།  བདག་གཉིས་རང་བཞིན་གྱིས་ བ་པ་ ལ་ཙམ་ཡང་མེད་པ་ཁོ་ནའི་དོན་
ཡིན།  ོམ་པ་ནི།  གཞི་ ངི་ ེ་ཆེན་པོ་དང་མ་ ལ་བར་ཚགས་གསགོ་པ་དང་འ ལེ་ནས།  བདག་མེད་ ོགས་པའི་ངསེ་ཤསེ་དེའི་
ན་བ ངས་ནས་ ོམ་པས་ས་ལམ་རིམ་པར་བགྲོད་དེ་འཚང་ ་བ་ཡིན།  ོད་པ་ནི།  དེ་དག་མཐར་ ིན་པའི་དོན་ །  གཞི་

སེམས་བ དེ་ཀྱསི་བ ང་ཐབས་ཕ་རལོ་ ་ ིན་པ་བ ་ལ་ ོབ་དགོས་ཤངི་།  དེ་ཡང་ མོ་པ་འོག་མ་སོ་ཐར་གྱི་ ོམ་པ་ལ།  དགེ་
བ ནེ་གྱི་གཏན་ཁྲིམས་ ་ །  གཙང་ག ག་གི་ མོ་པ་ཉེར་ །  བ ེན་ ོགས་ཀྱི་ཉསི་བ ་ ་བ ་སགོས་དང་།  ང་ བ་སམེས་
དཔའི་ ོམ་པ་ལ།  གས་ ེ་སེམས་དཔའི་ གས་ཀྱི་ ང་ ོམ་ཉི་ ་བ།  ོས་མེད་ གས་ཀྱི་བ ་ ་དགུ་བ་སོགས་བ བ་པའི་
གནས་མཐའ་དག་འོག་མ་མི་འདོར་བར།  གོང་མ་རིམ་བཞིན་ ་བ བ་པ་ལ།  ལ་ ས་ ང་ བ་སེམས་དཔའི་ ོད་པ་ བས་
ཆེན་ཞེས་བ ོད་ལ།  ོད་པ་མས་འཛགས་ཞེས་པའ་ིདོན་དེ་ཡིན་ནོ།  །ཐེག་ཆནེ་ ན་མངོ་མ་ཡིན་པ་ གས་ ར་གྱི་ ་ ོམ་ ོད་པ་
ནི།  གང་ཟག་དབང་པོ་རབ་འ ིང་གི་ཁྱད་པར་གྱིས་ ད་ ེ་བཞི་ཡོད་པ་རེ་རེ་ལ་ ་ ོམ་ ོད་པ་དམ་ཚིག་འ ས་ ་སོགས་ཀྱི་
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ཁྱད་པར་ཡོད་པ་ནི།  ད་ཀྱི་ག ང་ཆེན་མོ་ མས་ལས་ཞིབ་ ་ཤེས་དགོས་པ་མ་གཏོགས་འདརི་ཡི་གེ་མང་དོགས།   
དེ་ཡང་ག ང་ཆེན་མོ་ནི།  ་བ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དོན་ « ང་ཆེན་ག ང་ ང་གསང་བའི་ ད»ག ངས།  དེ་བཞིན་

ོམ་དོན་ «གསང་བ་དགུ་འཕར»།  ོད་པའི་དོན་ « ་འ ལ་ ་བ»། དམ་ཚིག་གི་དནོ་ «འགུ་ཡ་ ོག་འཛིན»།  འ ིན་ལས་
དོན་ «ལས་ཀྱི་ཐགི་ལ»ེ།  འ ས་ འི་དོན་ «ཐབས་ཀྱི་ཞགས་པ» ེ།  གསང་ ད་ཆནེ་པ་ོ ག་ ནོ་པས་ག ངས་པ་བནོ་གྱ«ིབཀའ་ 
འ ར»ཁྲོད་ ་བ གས་པ་དང་།  གཞན་ ་ ད་དང་།  ཡན་ལག་གི་ ད་དང་།  ཉིང་ལག་གི་ ད་ ་མ་ཡོད་ལ་ ད་ཀྱི་དགོངས་
འགྲེལ་ཀྱང་།  ཞང་བོད་པཎ་ བ་ ་མས་མང་ ་ག ངས་པ་ཡོད་དོ།  །དེ་དག་ཀྱང་ཕལ་ཆེར་ བ་མཐའ་གཞན་དང་ ན་མོང་ ་
ར་བ་མང་ན་ཡང་།  ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ ་ ོམ་ ོད་ག མ་ནི།  ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ ེ་མོ།  ་མེད་ ད་ཀིྱ་མཐར་ ག  

རང་བཞིན་འོད་གསལ་ གོས་པ་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་ ད་ ་ ང་བ།  ཚ་ ས་གཅིག་ལ་འཇའ་ ས་འཕོ་བ་ཆེན་པའོི་ ་མངོན་ ་
ེད་པ་ཞང་ ང་ ན་བ ད་ ་ །  བཀའ་མ་ཁོ་ན།  གཏེར་ འང་མ་སོང་བ།  ཨ་ གོས་ ན་ག མ་གྱི་ ་མ་བ ད་པ་ མས་

ཀྱིས་ཉམས་ ་ ངས་ནས་ད་ འི་བར་ བ་བ ད་ཀྱི་ ོལ་མ་ཉམས་པར་བ གས་པ་ན།ི  ་ ོམ་ དོ་ག མ་ལ་གང་ཟག་གི་འདོད་
ོས་མ་བ ད་ ོག་གེ་བས་ད ོད་པས་མ་བཅསོ་པ་ཀུན་ ་བཟང་པའོི་ གས་དགོངས་ཀྱ་ིཡང་བ ད་ཁོ་ནའོ།  ། 

གསུམ་པ།  གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་སྐྱབས་གནས་ཀྱི་སྐོར། 
བ་མཐའ་འདརི་ གས་པ་ མས་ཐོག་མར་འ ག་ ོ་ བས་འགྲོ་ཁོ་ནས་ དེ་ལ།  དེ་ཡང་ ི་མདོ་ གས་ བས་ ལ་གཙ་

བོ་སངས་ ས་བོན་དང་སེམས་དཔའ་ག མ་དང་།  དཀར་པོ་ མ་ ོར་གྱི་ ང་ ར།  ་མ་སངས་ ས་བོན་སེམས་དཔའ་ ེ།  
བས་གནས་དཀོན་མཆོག་བཞི་ཡོད་ལ།  ནང་ གས་ གས་ ར།  ་མ།  ཡི་དམ།  མཁའ་འགྲོ་ག མ་ ེ།  ིན་ བས་དང་།  

དངོས་ བ་དང་།  འ ནི་ལས་ཀྱི་ ་བའམ་འ ང་གནས་ཡིན་པས་ ་བ་ག མ་ཞསེ་བ དོ་དོ།  །   
་མ་ནི།  ཚགས་ཞིང་ཞལ་ཐང་ ར།  ོན་པ་ཀུན་ ་བཟང་པོ་ནས།  ཚད་མདེ་འོད་ ན།  འ ལ་གཤནེ་ ང་ ན།  བཟའ་

ཟ་རིང་བ ན།  འཆི་མེད་ག ག་ ད།  གསང་བ་འ ས་པ་ མས་ལ་དགོངས་བ ད་ ་མ་ཆེ་ ག་ཟེར།  དེ་ནས་ ག་ ་མེ་འབར།  
ཡོངས་ ་དག་པ།  མི་ ས་བསམ་ལགེས།  ཡེ་ཤསེ་ ིང་པོ།  ང་བ་མདགོ་ཅན།  ་ཁྲི་བཙན་པོ་ མས་ ནོ། 

བཞི་བ།  གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བསྟན་པ་ཇི་ལྟར་དར་ཚུལ། 
བོད་ ལ་ཐོག་མ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོའི་ བས་ ་གཤེན་ནམ་འཁའ་ ང་བ་མདོག་ཅན་ད འི་མཆོད་གནས་ཀྱི་ ་མར་བཀུར་ 

ཞིང་།  གཉའ་ཁྲའིི་ ས་ ་ཁྲི་བཙན་པོ་ནི་ ལ་པོ་ཡང་ཡིན་ལ་ ་མ་ཡང་ཡིན་ཏེ།  ་ཁྲ་ིཡན་ལ་གོང་མ་ཆ་ེ ག་ཅེས་ ི་ ངས་ ་
མ་བ ད་པའི་གཙ་བོར་ ེད།  དེ་ནས་ཧ་ར་ཅི་པར་རམ་ཡེ་ཤེས་ ་མ་སོགས་ག ང་བ ད་བ ་ག མ།  མཁས་པ་མི་བཞ།ི  ལོ་པཎ་
གཤེན་བ ད།  བནོ་ཆེན་བཞི་བ །  ན་པ་ཡབ་ ས་སོགས་ཞང་བདོ་ཀྱི་པཎ་ བ་དགུ་བ ་རམི་པར་ ོན་པ་ནི།  གཉའ་ཁྲི་ནས་
ཁྲི་ ོང་གི་བར་ ་ ལ་པོའི་ཆབ་ དི་དང་།  བནོ་གྱི་བ ན་པ་གཉསི་མཉམ་ ་ ང་བ་ལ།  ལ་གཤེན་བ ན་པ་མཉམ་དར་ཞེས་
་གྲགས།   

དེ་ཡང་བོད་ཀྱི་ ལ་པོ་རེ་རེ་ལ།  ་བ ང་བའི་གཤེན་ཆེན་རེ་རེ།  དབང་ ང་ཁིྲད་མན་ངག་དང་བཅས་པ་གནང་བའི་
ད ་ ་རེ་རེ་ཡོད་པ་ནི།  བ ན་འ ང་ མས་ལས་ཤསེ་ལ་འདརི་མ་ སི།  དེ་ལས་ཀྱང་གནམ་གྱི་ཁྲི་བ ན་གྱིས་བནོ་རནི་པོ་ཆེ་ ི་
ངས་ ོར་ག མ་ཉམས་ ་ ངས་ནས།  ཡི་དམ་ ་དང་ད རེ་མེད་ ་ ར་ཏེ།  གདོས་བཅས་ཀྱི་ ང་པོ་ ག་མེད་ ་སངས་ ས་

པ་ཡོད་ལ།  ཁྲི་བ ན་ལ་བང་སོ་མདེ་པར་གནམ་ ་བཏབ་ཅསེ་པའི་ཐ་ ད་ཆགས།  གྲི་གུམ་གྱསི་བོན་བ ན་བ བས་ནས་བོན་
ལོག་པ་དར་བར་ ས་ཀྱང་ ན་མ་རིང་།  ལོ་བ ་ག མ་ནས་ ་དེ་གུང་ ལ་གྱིས་ ིད་བ ང་ནས་ག ང་ ད་བ ་ག མ་གྱི་བ ན་ 
པ་དར་བར་མཛད།  བོད་ ལ་ཉརེ་བ ད་པ་ཐོ་ཐོ་རི་ཡང་།  གསང་ གས་འཆང་བ་ཡནི་པར་མ་ཟད།  ོགས་ཆནེ་པའང་ཡིན་
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པས་བོན་ཆེན་གཉན་བཙན་ཞེས་མཚན་ཐོགས།  ངོ་བཙན་ མ་པོ་ཡང་ ོགས་ཆནེ་ ལ་འ རོ་བ་ཡིན་པ་ག ང་མགུར་གྱིས་ཤསེ།  
ཁྲི་ ོང་གི་ ་ཚ་ ད་ལ་བོན་བ ན་ བ་པ་ཡང་བོད་རང་ ་ཡོད་པའི་ཆོས་བནོ་ལ་དད་མཁན་དང་།  ་གར་ནས་ཡོང་བའི་ཆོས་
ལ་དད་མཁན་བར་ ོད་པ་ཤོར་ནས་ ལ་ ོན་འབངས་ག མ་མི་བདེ་བར་ ར།  གླང་དར་གྱིས་ ོད་པ་དེ་མེད་པར་གཏོང་ཆེད་
ཆོས་ གས་གཉིས་ཀ་མེད་པར་བཏང་།  ཆབ་ ིད་ཁོ་ནས་ ོང་བར་འདོད་ཀྱང་ ་ ང་དཔལ་ ོས་བསད།  མཐར་བོན་ཆོས་
གཉིས་ ར་དར་བ་ལ་བ ན་པ་ ི་དར་གྱི་ཐ་ ད་བཏགས།  དེ་ཡན་ཆད་བ ན་པ་ ་དར་གྱི་ ་མ་ མས་ས།ོ  །   

འ ལ་བ ད་ ་མའི་གཙ་བོ་ཡང་ ་དར་ བས་ ག་གཟིགས་ད ་ཚ་ ་ཧེ་ནས་རམི་བཞནི་ཞང་ ང་ ་འ ལ་ཡེ་ཤསེ་སོགས་ 
དང་།  ག་ ་ག ག་ ད་ ལ་བའི་ ོབ་མ་ཡ་གོང་ཡེ་ཤེས་ ལ་བ་དང་།  ཕམ་ཤི་དཔལ་གྱ་ིདབང་ ག་གཉསི་ནི།  བདོ་ཀྱི་བ ན་པ་
འ ལ་འཛནི་ཐོག་མ་ མ་གཉསི་ཡིན།  དེ་ནས་ ེ་བ ན་རབ་གསལ།  ཡེ་ཤེས་ ལ་ཁྲམིས།  ་ཟི་གསལ་བཟང་སོགས་ ནོ།  ་ཟི་
ནི་མི་ལོ་ ོང་དང་བ ད་བ ར་འགགོ་པར་བ གས།  ད་ ་བོད་ ལ་ ་འ ལ་བ་མ་ཉམས་པ་དེའི་བཀའ་ ིན་ཡིན།  དེ་ནས་སོག་
ོན་ཁྲི་འབར་ ལ་ཁྲིམས་སོགས་དང་།  ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ་སོགས་མཁན་བ ད་རིམ་པར་ ོན་པ་ མས་འ ལ་བ་

བ ད་པའི་ ་མའི་གཙ་བརོ་ དེ་དེ་འ ལ་བ ད་ཞལ་ཐང་ ར་ར།ོ  །   
ི་དར་ བས་མད་ོ གས་ ང་འ ེལ་ ་དར་བར་མཛད་པའི་ ་མ་གྲགས་ཆེ་བ་འགའ་ཙམ་གྱི་མཚན་བ དོ་ན།  རབ་ ང་

མ་ གས་གོང་ །  ེ་བ ན་ ང་བ་ཁྲོ་ཚང་འ ག་ ་གཤེན་ ནོ་ ་ཡི་དབང་པོ།  ་ཆནེ་ནམ་མཁའ་ག ང་ ང་།  ལ་ ས་ ་
ཡས་ལེགས་པོ།  ་ ོན་དཔལ་མཆགོ་ ལ་བ།  ེ ་ ་རི་གཉན་པོ།  གཏེར་ ནོ་ཁུ་ཚ་ ་འོད་སོགས་ ོན།   

༼རབ་ ང་དང་པའོི་ནང་།༽ ེ་བ ན་དམ་པ་དགོངས་མཛད་རི་ཁྲོད་པ།  ་ཤ་ ེ་བ ན་དམ་པ།  ེ ་མཁས་པ་དཔལ་
ཆེན།  ཡར་མེ་བ་ཤེས་རབ་འོད་ཟརེ།  གཉེན་འཐིང་ཤསེ་རབ་ ོ་ ེ།  ་མ་ ན་གངོ་བ་སགོས་ ནོ།   

༼རབ་ ང་གཉསི་པར།༽ བཞདེ་ ནོ་དངོས་ བ་གྲགས་པ།  ང་བནོ་ ་གཉན།  གྱརེ་མི་ཉི་མ་འདོ་ཟེར།  ་ ནོ་ ོལ་
འཛིན།  ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རིན་ཆེན།  གཡོར་བོ་མེ་དབལ།  མ་ ོན་ ་འ མ།  གུ་ ་ ནོ་ ེ་སོགས་ ོན།   

༼རབ་ ང་ག མ་པར།༽  ེ་དམ་པ་རང་གྲོལ།  དཔནོ་གསས་ ང་ ོད་ ལ།  འགྲོ་མགོན་ ོ་གྲོས་ ལ་མཚན་སོགས་ ོན།   
༼རབ་ ང་བཞི་བར།༽  ་འ ལ་བ་ ལ་མཚན།  ལ་བ་ག ང་ ང་།  ག ང་ནམ་མཁའ་འོད་ཟརེ།  བནོ་ཞིག་ག ང་

ང་གླིང་པ་སོགས་ ོན།   
༼རབ་ ང་ ་བར།༽  མཐའ་ ལ་བསོད་ནམས་ ལ་མཚན།  བསོད་ནམས་ ོ་གྲོས།  སོག་བ ན་ཡེ་ཤེས་ ལ་མཚན།  

མ ངས་མེད་བསདོ་ནམས་ ོ་གྲསོ།  ག ང་ནམ་མཁའ་བསོད་ནམས།  གོས་ ན་རི་བ་འ ག་གསས།  ཁོད་པོ་ ོ་གྲསོ་ཐོགས་
མེད་སོགས་ ནོ།   

༼རབ་ ང་ ག་པར།༽  ེ་མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན།  ལ་ཚབ་རིན་ཆེན་ ལ་མཚན།  ལ་ ་ ོ་ ན་ ིང་པོ།  
གཤེན་ཉི་མ་ ལ་མཚན།  ཁྲོ་གཉན་ ལ་མཚན་སོགས་ ོན།   

༼རབ་ ང་བ ན་པའི་ནང་།༽  ལ་བ་མཉམ་མེད་ཆེན་པསོ་གཙང་ཐོབ་ ལ་དཔལ་ ན་ ན་རིའི་དགོན་ ེ་བཏབ།  དེ་
ནས་བ ང་ ན་རའིི་མཁན་རབས་རམི་པར་ ོན་པ་ མས་ན།ི  ན་རི་དང་ག ང་ ང་གླིང་གི་དགནོ་ ེ་མཆོག་གི་གདན་རབས་
ར་ར།ོ  ། ང་འཕགས།  དོ་འཕགས།  གཙ་འཕགས་ཞེས་འཕགས་པ་ མ་ག མ་དང་།  ཞིག་ཆེན་བཅོ་བ ད་སོགས་དང་།  ་ ་
་ ེ ་བཤེན་ཚང་ ང་པོ་སོགས་ ་ས་ཆེནཔོ་ མས་ཀྱི་ ་མ།  ་བཟང་པོ་བ ་ག མ།  ་ཉི་མ་འ མ་གསལ།  ་བ ན་པ་

འ ག་གྲགས།  ང་ ལ་འཇིགས་མེད་ནམ་མཁའ།  ང་པོ་ ནོ་ལམ་རིན་ཆེན།  བཟོད་པ་རིན་ཆནེ།  ང་གསལ་རནི་ཆེན་སོགས་
མང་ ་ ོན།  མདོ་ ད་ །  ང་ ལ་ནམ་མཁའ་ ལ་མཚན།  ཡོན་ཏན་ ལ་མཚན།  དོ་འཕགས་ཆེན་པོ།  ཉི་མ་འཛིན།  
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ཀུན་དགའ་ ལ་མཚན།  བ་ཐབོ་བ ན་པ་དར་ ས།  ོ་གྲོས་ཐོགས་མེད།  ཀུན་དགའ་ ན་ཚགས།  གོས་ ན་ག ང་ ང་ ལ་
ཁྲིམས།  བས་མཆོག་བསོད་ནམས་ ན་ཚགས།  ང་ཞིག་ནམ་མཁའ་ ོ་གྲོས།  ང་ཞིག་བ ན་པའི་ཉི་མ།  ་འོབ་བ ན་པ་
རབ་ ས།  ེ་ཞགི་ ོང་ཉདི་ ་འ ར།  ང་རམས་པ་ཤེས་རབ་ མ་ ལ།  ཆསོ་ ེ་ ལ་བ་ ལ་ཁྲམིས།  བོན་བ ་རང་ཤར་རིག་
གྲོལ།  ་སར་ནམ་མཁའ་དབང་ ག  ཤར་ ་བཀྲ་ཤསི་ ལ་མཚན།  གཏེར་ཆེན་གསང་ གས་གླིང་པ།  ལ་ཆེན་བ ན་པའི་ ལ་
མཚན།  ད ་ ནོ་ ལ་བཟང་ ལ་མཚན།  བནོ་བ ་ག ང་ ང་ ན་ཚགས།  བ་དབང་ནམ་མཁའ་ ལ་མཚན།  ོང་ ལ་ ང་
ོགས་ ་མཚ།  ེ་ཞགི་ག ང་ ང་དབང་ ལ་སོགས་རམི་པར་ ོན་པ་ནི་ཚགས་ཞངི་དང་ ་མ་ཀུན་འ ས་ཀྱི་ཞལ་ཐང་ ར་རོ།  ། 

ལྔ་བ།  གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་སྲུང་མའི་སྐོར། 
ཡི་དམ་གཙ་ཆེ་བ་ནི།  ནང་ ད་ ར།  ཞི་བ་ཀུན་བཟང་ ལ་བ་འ ས་པ་སོགས་ ལ་བ་རིགས་ ་དང་།  ཀློང་དགུའི་ཡི་

དམ་ཞེས་པར་གསས་མཁར་མཆོག་ ་ ེ།  ་དབལ་གསས།  ག ང་ ་ ོད།  གས་ཁྲོ་བོ་གཙ་མཆོག  ཡོན་ཏན་དབལ་ཆེན་གེ་
ཁོད།  ་གྲི་དཀར་ནག་དམར་ག མ་སོགས་དང་།  མ་ ད་གསང་བ་གསང་མཆོག  ི་འ ལ་ཡི་དམ་ ་མཚ་སོགས་ཞི་ ས་
དབང་ ག ི་ནང་གསང་ག མ་གྱི་ ་ཚགས་གྲངས་ལས་འདས་པ་ཡོད་ཀྱང་གཙ་ཆེ་ཙམ་དང་།  ི་ ད་ ར་ཆོ་ག་བ ་གཉིས་ཀྱི་
་ཚགས་ཏ།ེ  ད ངིས་ཀྱི་ མ་ཤསེ་རབ་ མས་མ།  ཀུན་ད ིངས།  དགེ་བ ནེ།  མས་ ན།  ས་འཁོར།  ཀུན་རིག  ལ་བ་ ་

མཚ།  མ་འཇོམས།  ན་ །  དགེ་ ོད།  ནོ་ལམ་མཐའ་ཡས།  མ་དག་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ ་ཚགས་ མས་ནི།  ཆོ་ག་བ ་གཉིས་
དང་།  ཡི་དམ་ཀུན་འ ས་ཀྱི་ཞལ་ཐང་ ར་རོ།  །དེ་ལ་མཁའ་འགྲོ་ཀྱེ་མ་འོད་མཚ།  ལ་བ་བཟང་མ།ོ  ཉི་མ་འོད་འབར་སོགས་
དང་།  རིགས་ འི་མཁའ་འགྲོ།  རིག་བཞིའི་ ་ཀཱ།ི  གནས་ག མ་མཁའ་འགྲོ་ ་མཚ་བ ་ཉི་ ་སོགས་གྲངས་ལས་འདས་པ་ཡང་
ཞལ་ཐང་ ར་འ ས་པའོ།  ། ང་མ་ལ་ཡང་།  དམ་ཅན་ ་མཚ་ ེ།  གཙ་བོ་ན།ི  ད ངིས་ཀྱི་ མ་ཆནེ་མོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ ་
ིན་པ་ ལ་ མ་ མས་ཆེན་ ་མ།ོ  བ ན་པ་ ང་བའི་དོན་ ་ཁྲོ་མའོི་ མ་པར་ཤར་བ་ནི།  མ་ཅིག་ཡེ་ཤེས་དབལ་མོ་ད ་བ ་
ག་ ངོ་མ་ཡིན།  མཁའ་ཀློང་ད ངིས་ག མ་གྱི་ ་མོ།  ེ ་དམར་ནག  ་ར་མ་ག མ།  གཏརེ་བདག་ མ་ ས།  ་ འ་ི ལ་

མོ་སགོས་དང་།  བ ན་ ང་ཕོ་ ད་ཀྱི་གཙ་བ།ོ  ་ཆནེ་གཅེན་ ་མིག་དགུ།  གཤནི་ ེ་ཁམས་ག མ་ ལ་པོ།  ད ་བ ད་འ མས་ 
པ་ཁྲག་མགོ།  ག་བཙན་ཨ་བ ེ་ ལ་བ།  དམག་དཔོན་གསང་བཙན་ ལ་པ།ོ  བཙན་ ར་བ།  ལ་ཆེན་ཤེལ་ཁྲབ་ཅན་དང་ཉི་
པང་སད།  ཀུ་བེ་ར།  དམ་ཅན་ སེ་ །  ེས་ ་གནམ་ ་སགོས་དང་།  ཁྱད་པར་ཀུན་བཟང་གཤནེ་ འི་ གས་ ལ་ ལ་སའི་
གཙ་བོའི་ ལ་མཛད་པ་ སེ་མཆོག་ ་ ལ་ མོ་ར་ནི་ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་པ་ མ་པ་འཇགི་ ནེ་པའི་ ལ་བ ན་ནས་བ ན་པ་ ང་བའོ།  ། 
ལ་བ་མཉམ་མདེ་ཆེན་པའོི་བཀའ་ ོང་ ན་ཚགས་ ར་བཀོད་པ་ ང་མ་ཀུན་འ ས་ཀྱི་ཞལ་ཐང་ལགེས་པར་ བ་པའ།ོ  ། 

དེ་ ར་བོན་གྱི་འ ས་ ེ་ནི།  འ ལ་བ་འཛིན་པའི་དགོན་ ེ་ མ་བ ་དང་ ་བ ་ ག་ལ།  གས་ བ་བ ད་ཀྱི་ ོལ་
འཛིན་པའི་འ ས་ ེ་ ོང་ ག་ལས་བ ལ་བ་ཙམ་ཡོད་ཅིང་།  དེ་ལ་དད་པའི་མི་གྲངས་ནི་ཚད་མི་ཤེས་ཀྱང་།  ནག་ ་མངའ་
ཁོངས་ ་ ་ཆེན་ ོང་ཡོངས་ གོས་དང་།  ཟོང་འཕན་ ོང་ཕལ་ཆེར།  གཙང་གི་ གོས།  ང་པོ་རི་ ེ་ ག  ་བ་ཁུལ་དང་ ོང་།  
ེ་དགེ་ ་ཉག་རངོ་སོགས་ ་ཡོད་ཅིང་།  ཀན་ ་ན་ ང་ཙམ་དང་།  མཚ་ ནོ་ ོགས་ འང་ ང་ཙམ་ཡོད་ལ་མི་གྲངས་ཤེས་མ་
ས་ས།ོ  །ཇི་ ར་ ང་ནའང་ བ་ ེ་ ོལ་མི་ཉམས་ཤིང་ ོགས་ ན་དང་ ས་པའི་ ལ་འ རོ་བ་ ་ ལ་ཕོ་མོ་ མས་ཀྱསི་བ ན་

པར་རང་ ད་ ་ ངས་ནས་ཉམས་བཞསེ་གཙ་བརོ་མཛད་མཁན་ ོགས་ ོགས་ ་བ གས་པ་ ང་ངོ་།  །
 

« ང་གོའི་བོད་ཀིྱ་རིག་གནས་ ་ ལ་ཀུན་འ ས་ཞལ་ཐང་ཆེན་མོའི་ མ་བཤད»ཅེས་པའི་བོན་གིྱ་ཞལ་ཐང་བ ་ ག་བཞི་ ག་གི་ 
ཁོངས་ ་དངོས་བ ན་གིྱ་རིམ་པ་དཀར་ཆག་ཐོ་འགོད་ཙམ་ ་ ི་བ་ལས་བ ས། 
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སེ་བརྒྱའི་བོན་དགོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲི་ཀའི་གནས་ཀྱི་བཀོད་པ་ཅུང་ཙམ་གླེང་བ། 
  

 ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་པ་འབྲུག་གྲགས། 
 

མདོ་ ད་ ང་བ ད་ཀྱི་ བ་ ེ་ཆནེ་པོ་སེ་བ ་གསང་ གས་བ ད་འ ལ་མེ་རི་འཁྱལི་བའི་བནོ་གླིང་ནི།  ད་ ་མཚ་ ནོ་
ཞིང་ཆེན་གྱི་མངའ་ཁོངས་ཁྲི་ཀ་གཡང་ ང་ར་ག མ་གྱི་ཡ་གྱལ་ཏེ།  ོང་མཁར་ནས་ཤར་ ད་ ་ ི་ལེ་བ ་ ག་ཙམ་ན་སེ་བ ་
གྲོང་ཚ་རོང་འ གོ་གཉསི་ ་ ེས་པའི་ཁྱིམ་གྲངས་བ ་དང་ ག་ ་ ག་གི་ད ས་ན་གྲངོ་ལས་དགནོ་པའི་ ལ་ ་མངོན་པར་འཕགས་ 
པ་ཡིན།  དགནོ་ ེ་འདི་ཡི་ ང་ཁུངས་ན།ི  དི་ན་འགྲན་པའ་ི ་དང་ ལ་བ་འཛམ་གླངི་མཁས་པ་མི་བཞི་ ་གྲགས་པ་ ེ།  མཁན་ 
ཆེན་ཉི་མ་བ ན་འཛིན་གྱསི་མཛད་པའི་ ད་འདེབས་པ ྨོ་ ོང་བ ེགས་ལས།  “ ོང་ ང་མ ་ཆེན་ཤ་རི་ད ་ཆེན་དང་།  །གྱིམ་
ཚ་ ་ ང་ ེ་ཚ་མཁར་ ་ ེ།  །མཁས་པ་མི་བཞིའི་ ་ལ་གསོལ་བ་འདབེས།  །”ཞསེ་ག ངས་པ་ ར།  ་ ར་ ་བའི་དབང་བོ་ས་ེ
བོན་ཤ་རི་ད ་ཆནེ་ནམ་དཔལ་ ན་གསང་ཆེན་གྱི་ག ང་རབས་ལས་ ང་བར་བཞེད་ད།ེ  དམ་པ་ཁོང་གི་གནས་ ལ་ན།ི  ོགས་
པ་ཆེན་པོ་ ོ་ ག་མའི་ ོན་འགྲོའི་གསོལ་འདེབས་ལས།  “ ང་ ང་ད ལ་མཁར་བོན་གྱི་ བ་གནས་ །  །སེ་བནོ་ཤ་རི་ད ་ཆེན་
ལ་གསོལ་བ་འདབེས།  །”ཞེས་ག ངས་པ་ ར།  དོ་ཀྱི་གངས་དཀར་ཏི་སེ་དང་མང་མཁར་ གས་འ ང་།  གཡའ་རི་གངས་ ག  
མཚ་འགྲམ་ནགས་ཚལ་སོགས་བོན་གྱི་འ ་གནས་སོ་བ ན་ མས་ ་ བ་པ་མཛད་པས་ བ་པའི་གོ་འཕང་མཆོག་ ་བ ེམས་ཤིང་།   
ིན་དཀར་གྱི་ན་བཟའ་ ་ལ་གསལོ་ཞིང་ཡེ་ཤསེ་ ོ་དབལ་གྱི་ ལ་དང་།  དགངོས་པ་དམགིས་འཛིན་གྱི་ ལ།  ཤསེ་རབ་ ས་འཕལེ་ 

གྱི་ ལ།  དད་པ་ ན་ཆགས་ཀྱི་ ལ།  བ ོན་འ ས་གཞན་འདབེས་ཀྱ་ི ལ།  ོག་མེད་ ་བ་ཡི་ ལ་ལ་སགོས་ ལ་ ག་ ང་ཆེན་
ནམ་མཁའ་ ིང་བ་བཞིན་ ་ཐོགས་མེད་ ་འ ལ་གྱིས་གཤེགས་པ།    ས་ ་མེ་ ང་འ ང་བ་བཞི་ལ་ཐོགས་ གས་མེད་པར་ ་ ར་ 
བཅིབས་ནས་ག ་ ན་མཚ་ ་ལན་གྲངས་བ ོན་པ།  ་ ད་ ལ་ ་ ིན་པས་ ེ་ ོད་ག ང་བ འི་དཀའ་གནད་བཀྲོལ་ཅིང་ཕས་ 
ཀྱི་ ོལ་བ་ཚར་ཐག་བཅད་པ་སོགས་ ན་མོང་ ་འ ལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་མངའ་བ་དང་།  མཆོག་གི་དངོས་ བ་གདོས་བཅས་ 
ཀྱི་ ང་བོ་ ག་ ས་མེད་པར་འདོ་ ་ཡལ་ནས་ ག་ ་ཆེན་པའོི་རིག་འཛིན་གྱི་ ་ ་ ན་གྱིས་ བ་པ་ཡནི་ཏ།ེ  ་མ་ལི་ འི་ཞལ་
ནས།  “བདག་གི་ ས་ནི་འདོ་ ་གནས།  །འོད་ནི་ཁ་དོག་མཚན་མ་ ལ།  །བདག་གི་ག ང་ནི་བནོ་ ་ །ོ  །བོན་ནི་ ེ་ ོད་ག མ་
་ ོ།  །བདག་གི་ གས་ནི་ཡེ་ཤསེ་ཉིད།  །ངོ་བོ་རང་བཞིན་ གས་ ེ་གནས།  །”ཞསེ་ག ངས་པ་ ར།  མགོན་པོ་གང་གི་གསང་བ་

བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ ་འ ལ་གྱིས་བཀོད་པ་ལས།  བ ན་འགྲོའི་ ནི་ལས་ཞང་བོད་ཀུན་ ་ ེལ་ཅིང་མཛད་འ ིན་ཉི་མའི་འོད་ 
ཟེར་ཡངས་པའི་ས་ཆེན་ཀུན་ ་དཀར་འཇམ་ ག་གཅགི་ ་ཁྱབ་བདལ་ ་ ལེ་བ་ནི།  ག ང་ལས།  “བནོ་གྱི་ ་ལས་མ་གཡོས་པར།  ། 
གང་གི་འཁརོ་བ་ཇི་ ེད་པ།  ། གས་ ེ་ ན་མི་ཆད་པ་ནི།  ། ིན་ལས་ མ་པར་དག་པར་འདོད།  །”ཅསེ་པ་ ར།  སེ་བནོ་ཤ་རི་
ད ་ཆེན་གྱི་ག ང་རབས་ལས་རིམ་གྱིས་འཕེལ་ཞིང་ ལོ་འཛིན་སེ་དཀར་ ོན་པའི་བོན་རབས་ལས་གྱེས་པས་སེ་བོན་བ ་ ག་ངང་ 
གིས་འཕེལ་བའི་ ེན་འ ལེ་ ་སེ་བ ་ཞསེ་པའི་མངི་ཐོགས་པ་ཡིན་ལ།  སི་ ་ ལ་ ད་རང་ ད་རང་བཞིན་ ་ ར་ཆགས་ཏེ་
སེར་བ ་ཞསེ་ཀྱང་འ ི་ ོལ་ཡོད་པ་བཞིན་ན།ོ  ། 

ཚ་ལ་དབང་བའི་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་སེ་བོན་ཤ་རི་ད ་ཆེན་ ས་ནམ་གྱི་ཚ་ ་འ ངས་པའི་བཞེད་ ལ་ལ་མི་མ ན་པ་རེ་ 
 ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་པ་འབྲུག་གྲགས།  རེབ་གོང་བནོ་བ ་དགོན་གིྱ་མཁན་རབས་ག མ་པ།  ད་ ་ཞང་བོད་དགོན་ ེ་ཁག་གི་ལོ་ ས་ ོམ་འ ི་གནང་བཞིན་ཡོད། 
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འགའ་ ང་ཡང་།  བ ན་འགྲའོི་ ནི་ལས་བ ངས་པའི་ ས་ཚགིས་ནི་བ ན་འ ང་རིག་པའི་ཤན་འ ེད་ལས།  “ ་ཐོ་ཐོ་ར་ི ན་ 
ཤལ།  དའེི་ ས་ཁྲ་ིགདགས་ག གས་བཙན།  ག་གུང་ ན་གཟིགས།  འ ོང་བདག་ ེ་ མ།  གནམ་ ་གངོ་བཙན་དང་ ་ཡི་རིང་
ལ་མཁས་པ་མི་བཞིའི་བནོ་དར་ལ།  བ ན་འཛིན་ ་གཤེན་ཡང་ ོང་ ང་མ ་ཆནེ་ལ་སགོས་མཁས་པ་གཤེན་བཞིས་མཛད་པའོ།  །” 
ཞེས་ག ངས་པ་ ར་ངེས་ཤིང་།  བོད་ ལ་ཁྲི་ ོང་ ེ་བཙན་གྱི་ བས་ ་བན་བོན་གྱི་ བ་མཐའི་ ོད་པ་ ན་མ་ཆད་པར་རིམ་
གྱིས་ ང་བས་ན།  བ་པ་ ངི་བོར་འཛིན་པའི་བོན་གཤེན་ མས་ཆགས་ ང་གི་ ོད་པར་ གས་ ན་ ང་ ེ་མདོ་ ད་ཀྱི་ གོས་
འདིར་ ོན་པ་ནི།  ལེགས་བཤད་རིན་པོ་ཆའེི་གཏརེ་མཛད་ལས།  “ མ་པ་ཁ་ཁྱརེ་ལ་སོགས་འགའ་ཞིག་ནི་བནོ་ མས་ཟངས་ཀྱི་
ག ར་བ ག་ནས་ཀུ་ ང་ལ་བཀལ་ཏེ་སོག་པོ་ ེལ་ ག་ཅན་གྱི་ ལ་ ་ ོན།”  ཞེས་ག ངས་པའི་ ལ་དརེ་གཞིགས་ན།  བོན་གྱི་
མཁས་པ་སེ་ ེ་མེ་ག མ་དང་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ མས་ཀྱི་ སེ་ ད་ལས་མཆདེ་པའི་བོན་རབས་ ་མ་ཁྲི་ཀའི་ ལ་འདརི་ ོན་པ་
ཡིན་ཏེ།  ་སར་པ ྚི་ཏའི་ མ་ཐར་ལས།  “ ས་པའི་གཤེན་ཆནེ་དགུ་ ད་ལ་སགོས་པས།  ། གོས་འདིར་ ནི་ བས་ཆར་གྱིས་
རབ་བ ན་ཞངི་།  །མ ་ ལ་ བ་པའི་ གས་ཀྱིས་བཀང་བར་ ས།  །”ཞེས་ག ངས་པའི་གཤེན་ཆེན་དགུ་ ད་ནི།  མཚ་བོན་ད ་
དཀར།  བཙ་བནོ་ ག་དཀར།  གོ་བོན་མ ་ཆེན།  ད ་བནོ་རེ་ ན།  བས་ཐང་ ་མགི  བ་ཆེན་ ར་མིག  སེ་བོན་ཤལེ་ ན།  
་བོན་དགུ་ ད།  ་བོན་ ལ་འབར་སོགས་ཀྱསི་གསང་བ་ གས་ཀྱི་བ ན་པ་ ོགས་འདརི་རབ་ ་ ེལ་ཞངི་དར་བ་དང་།  དེང་
ས་ཁྲི་ཀ་ ངོ་མཁར་གྱི་ཉེ་འགྲམ་གནས་ཆནེ་བོན་པོ་གདོང་ ་ ེ་བ་ཡིན་པར་ ར་བས།  ཤར་ན་སེ་བནོ་ཤ་རིའི་ ད་འཛིན་སེ་

བ ་དང་ ེ ་ཚང་།  ོ་ན་ ང་ཆནེ་ད ་ཚའི་ ད་འཛིན་ ངོ་ཆེ་ ་བ ན་དང་བོན་ ོར།  བ་ན་མེ་ཉག་ ེ་ཚའི་ ད་འཛིན་མི་
ཉག་གི་ ལ་ ད།  ང་ན་ ེ་བོན་གྱིམ་ཚའི་ ད་འཛིན་ ེ་ཚ་དང་ མ་པ་སོགས་ ་དར་བ་ན།ི  རགི་འཛིན་ བ་ཐོབ་ མས་ཀྱི་
གས་ ེ་ ིན་ བས་ཀིྱ་རོལ་བ་མ་འགག་ཅིང་འ ིན་ལས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ ེན་འ ང་གི་མ ་ལས་ ན་ནས་ ན་ ་ད་
འི་བར་ ་གནས་པ་ཡིན་ཏེ།  བ ན་འ ང་ ལ་བཟང་མགྲིན་ ན་ལས།  “མངའ་རིས་ད ས་གཙང་མདོ་ཁམས་ཞིང་ མས་ །  ། 

བ གས་པའི་ག ང་འཛིན་དམ་པའི་ ེས་ ་ མས།  །མི་ ད་ ་ལས་གྲོལ་བས་རིགས་ ས་བཟང་།  །རགི་འཛིན་ག ང་ལས་ཆད་
པས་ ད་ཁུངས་བཙན།  །བདེར་གཤེགས་ ིན་ བས་འགྲོ་དནོ་ཐོགས་མེད་ད།ེ  །བཀའ་ ང་ མས་ནས་ལན་གཅིག་མིན་པས་
བ གས།  །”ཞེས་ཀྱང་འ ང་ངོ་།  ། 

གཤེན་ཆེན་ བ་ཐོབ་དགུ་ ད་ཀྱི་རིང་ལ།  བ་གནས་དང་ས་གནས་གལ་ཆནེ་བདག་གིར་མཛད་ད།ེ  བ་པ་ཉམས་ལནེ་
ེ་གཅིག་ ་གཞོལ་ཟེར་བའི་ས་གནས་ནི།  འ ལ་བ ན་མེ་རོ་བ ངས་པའི་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ ་རི་དེ ་ག མ་ ག་པ།  གཉན་ 
ང་ ག་དཀར་ ེ་འ ས།  ན་ ང་དཔལ་གྱི་ བ་གནས།  མཚམས་ངོས་འོད་གསལ་ཁོར་ ག  ཀོ་ར་གཡང་འཁྱིལ་མཚ་དམར།  

ཟོ་དོར་ ག་དཀར་ ོམ་ཁང་།  གནས་ཆེན་བནོ་པོ་གདོང་ །  བ་ཡན་རི་ རོ་ ག་པ།  ་ ང་ ་ཆནེ་རབ་ཁ།  དོ་ ེ་ཁུང་གི་ར་
བར་བཅས་ ་བ གས་ཤིང་།  ཁྱད་པར་ ་ ་ ར་ ་བའི་དབང་བོ་སེ་ཤ་རི་ད ་ཆེན་གྱི་ ད་འཛིན་ བ་ཐོབ་སེ་བོན་ཤལེ་ ན་གྱིས་ 
ས་ད ད་ལེགས་པའི་གནས་འདིར་ཞབས་ཀྱི་འཁརོ་ལོ་ངང་གསི་བ ར་ཅིང་།  ཡེ་ཤསེ་ ན་གྱིས་ཉེ་བར་གཟིགས།  གས་དཀྱེལ་ཆེ་
བས་རབ་ ་དགོངས་པ་ན།ི  ད་ཏངི་ ར་ག ་ ེ་ལས།  “འ ལ་ ་ཉམས་དགའི་གནས་དེ་ནི།  ། བ་ལ་བ ོན་འ ས་བ ནོ་པ་
ན།  །གསང་ གས་འ བ་པར་ཐེ་ཚམ་མེད།  །”ཅསེ་པ་ ར།  ོད་ན་མ་བ ིགས་པ་གཡའ་རི་གངས་ ག་གཟེངས་ ་མཐོ་བ།  བར་
ན་མ་ བ་པ་རང་ ང་ ག་པ་ ན་གྱིས་ བ་པ།  ང་ལ་མ་བཏབས་པ་མེ་ཏོག་ ་ཚགས་ མ་མེར་བཀྲ་བ།  མཚམས་ན་མ་ལས་པ་
གཉན་གྱི་གཏརོ་མ་བ ིད་དང་ ན་པ།  ཁས་ན་མ་བ ལ་བ་བཙན་གྱི་ ག་ལམ་ ར་ ་དོད་པ།  ནི་ཅི་མ་ལོག་པ་ཉི་ ་གཟའ་
ར་ཁྲགི་གེར་གསལ་བ།  མཐའ་ན་བག་ཡངས་ཀྱི་གཅན་གཟན་ར་ི གས་དལ་གྱསི་ ་བ།  མ ན་རི་རིན་ཆེན་ ངས་པས་དཔལ་

འཛམས་པ།  བ་རི་གླང་ཆེན་འགྱངི་བས་གཞི་བ ན་པ།  གཡས་རི་ ང་ཆེན་ བས་ཀྱསི་ ལ་ ས་པ།  གཡོན་ར་ིག ་འ ག་འ ག་ 
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པས་ཉམས་ ེག་པ།  གཏའ་ ་ག ང་ ས་ ན་གྱི་བ ད་ ད་པ།  ཀོ་རའི་མཚ་དམར་རཀྟས་ བས་འ ོ་བ།  གཡས་འཁྱིལ་ ་ ང་
ེ་མོ་ ས་བཟང་བ།  ས་ད བིས་མཆོད་ ེན་བཞངེས་འ འི་ཉམས་དགའ་ །ེ  ་གཉེན་ཤེལ་ ོང་ལས།  “ ་ ི་ག ང་བ ད་ཀྱི་
བ་ཐོབ་ མས་དང་མཁས་བཞིའི་ བ་གནས་སོགས་ ེད་ན་ནི་ ་ ར་ ་ ་འབབ་པར་ ་བ་ ར་དངོས་ བ་ལ་ཉེ་བ་ཡིན་ནོ།  །” 

ཞེས་ག ངས་པ་ ར།  གསང་བ་ གས་ཀིྱ་ཆ་ ེན་ ོལ་མེད་ ན་ བ་ ་ཆ་ཚང་བའི་གནས་འདིར་ ེ་འདིའི་ ང་གཞི་བཏིངས་
ཤིང་།  དེ་ལས་ཤར་ ོགས་གཏེར་ ང་མངོན་དགའི་ངོས་ ་ཀུན་གིྱ་མཆོད་གནས་ ་ ར་བ་ཨ་དགོན་ གས་ཀྱི་ བ་ ེ་བ གས།  
ིས་ ་ བ་ ེ་དེ་ཉིད་རིམ་གྱིས་གནས་ ར་ཏེ་གྲོང་ ེ་འདི་ཡི་ད ས་ ་སེ་ཁུང་ ་ཁང་ཟེར་བ་བཞེངས་པར་གྲགས་ས།ོ  ། 

བོད་རབ་ ང་ ་བ་ས་འ ག་ ི་ལོ་༡༢༦༨ལོར་གཙང་གཡས་ ་དབེན་སའི་མཁན་ཆེན་མཐའ་ ལ་བསོད་ ལ་ ་འ ངས་
ཤིང་།  གང་གི་ཞལ་ ོབ་སོག་བ ན་ ོན་པ་ཡེ་ཤསེ་ ལ་མཚན་ཁྲི་ཀའི་ ོགས་འདརི་ཐོག་མར་ཕབེས་ བས་གནས་འདིར་ཞབས་
ཀྱིས་བཅགས་ཤིང་སེ་ཁུང་ ་ཁང་ ་ ག་བཙན་ཨ་བ ེ་ ལ་བའི་ ེན་ ལ་ ེན་འ ག་གི་བཀོད་པ་གནངས།  བོན་ ོང་ ེས་གནང་ 
དང་བ ན་པ་གཉེར་གཏད་མཛད་དེ།  ི་རབས་ སེ་འ ག་ མས་ལ་ ས་དང་གྲིབ་བཞིན་བ ེ་བའི་ཐ་ཚིག་ག ང་ ང་གི་རིས་
་བཀོད།  དེ་ ས་དགོན་བདག་འདི་ཡིན་ཞེས་ ་ ལ་ངསེ་ཅན་ཞགི་མེད་ནའང་།  གཞི་ ད་ལས།  “ཚགས་ལམ་དངསོ་ ་ བ་

པས་གཞི་ ང་བ ན།  ། ོར་ལམ་དངོས་ ་ བ་པས་བ ེད་རིམ་གསལ།  །”ཞེས་ག ངས་པ་ ར།  བ ེན་ བ་ལས་ག མ་གྱི་བ ེད་ 
རིམ་ཟབ་མོར་མངའ་བ ེས་ཤིང་དག་པ་ག མ་གྱི་འཁྱེར་སོ་དང་མ་ ལ་བའི་རིག་པ་འཛིན་པ་མང་ ་ ང་བས་གསས་མཁར་བཀྲ་ 
ཤིས་འོད་འབར་གྱི་ ་ཁང་བཞེངས།  ད་འཛིན་ལ་གྲགས་ཆེ་བའི་རིག་འཛནི་ར་ངོ་ཡོན་བོན་པོ་དབོ་ གས་དང་།  གས་འཆང་
ག་ །  ཡག་ཉིས་བོན་པོ་ཀུན་བཟང་ཀློང་གྲོལ་སོགས་ ་ ེས་ ་རིམ་གྱིས་ ོན་ཞིང་བ ན་འགྲོའི་འ ིན་ལས་བ ངས།  ས་འ ར་ 

གྱི་དབང་གསི་གསས་ཁང་ ་མ་ ་བ ེད་དེ་ཞོར་ ་བ ན་ ང་ ག་བཙན་ཆེན་པོའི་ བ་གནས་ཐགེ་ཆེན་བ ན་ ས་ ་ཁང་བཞེངས།   
རབ་ ང་བ ་ག མ་པའི་ དོ་ཙམ་ ་གཏེར་ ོན་ནམ་མཁའ་དབང་ ན་ ་འ ངས་ཤིང་གང་གི་གཏེར་ མ་མཁའ་འགྲོ་འོད་ ན་ 
གཉིས་ཀྱསི་བདོ་ ལ་ ་ ོད་ ད་ཀུན་ལ་གཤནེ་བ ན་ཉི་འདོ་བཞནི་ ་གསལ་བའི་ ས་ སེ་ བས་ཆནེ་བཞག  གས་ ག་ཅསེ་
པ་ ི་ལོ༡༨༩༠ལོར་ ་བཏང་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ ལ་ཁྲིམས་བ ན་འཕེལ་རབ་ ས་ ་འ ངས་ཤིང་།  ཀུན་མཁྱེན་འཇའ་ ས་པ་ 
ཤར་ ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་ ེས་ཆེན་ ་མའི་ཞབས་བ ེན་ཏེ་དོན་ ད་དགོངས་པའི་ ིན་ བས་ གས་ ད་ལ་ ངས།  ར་ཚགས་ 
ར་གྱི་ བོ་ ་མང་ ་ ང་།  ག་པར་ ་དགནོ་འདིའི་བ ན་བདག་མཛད་ད་ེཀ་རངི་གཉསི་ཅན་གྱི་གསས་ཁང་གསང་ གས་ཐགེ་ 

ཆེན་ མ་ ལ་གླིང་ཞེས་པའི་འ ་ཁང་ཆེན་མོ་བཞེངས།  ཆོ་ག་ ག་ལེན་དང་བཅའ་ཁྲིམས་ ིག་ གས་སོགས་ ལ་བ་ ་ཡི་རིང་
གས་བཞིན་དག་ཐེར་མཛད་པས་བ ན་ལ་ ན་པའ་ིབཀའ་ ནི་ ད་ ་ ང་། 

༡༩༥༦ལོར་འ ས་པ་ ི་ནས་ ར་གྱི་འ ་ཁང་ཀ་རིང་བཞི་ཅན་ ་ ་བ ེད་དེ་ ི་ནང་གི་ ེན་བཞེངས་ལེགས་པར་ བ་ཅིང་ 
བོན་གཤནེ་རིག་པ་འཛིན་པ་བ ་ ག་ ་འཕེལ།  རགི་གསར་གྱི་ བས་ ་ཁང་ཐམས་ཅད་ ང་ནས་གཞལི་ཏེ་ ལ་ལས་ཙམ་ཡང་
མེད་པར་གོད་ཆག་ཚབས་ཆེན་ ང་ན་ཡང་།  ༡༩༨༠ལོར་རམི་པ་གངོ་མས་དངོས་ ་ཆོག་མཆན་ཐོབ་ ེ།  བོན་གྱི་ ོ་མོ་གཏན་པ་
མེད་པར་རང་དབང་གིས་ དོ་པའི་ ལ་བ་ ང་།  ཡང་དར་བ ན་པའ་ིད ་བ སེ་ནས་ད་ འི་བར་ ་ཀ་རིང་བཞི་ཅན་གྱི་འ ་
ཁང་ཆེན་མོ་དང་།  བ ན་ཁང་།  གཟིམ་ཁང་།  གཉེར་ཁང་།  ཇ་ཁང་བཅས་ལེགས་ བ་ ང་བ་མ་ཟད།  ི་ནང་གི་ ནེ་དང་
བ ེན་པ་ཐམས་ཅད་ ིག་བཀོད་མཛས་ཤིང་ ོལ་ཉམས་ ན་པ་དང་།  ཁོར་ ག་གཙང་ཞིང་ཞིབ་ཚགས་ ན་པ།  ་ག ང་ གས་ 
ེན་ ར་ ར་གཏམས་པ།  མཆོད་ ས་ཡོ་ ད་མཚར་ ་མངར་བ།  གས་གཉིས་ཁྲམིས་ ོང་དམངས་ལ་ཕན་པ།  བོན་ ོད་ ་

བཞག་གོང་ ་འཕེལ་བ་བཅས།  མདོར་ན་བོན་གཤེན་རིག་འཛིན་བ ་དང་ ་བ ་ ག་གིས་གཤེན་བ ན་འཛིན་ ོང་ ེལ་ག མ་ 
གྱིས་ ས་འདའ་བར་བ གས་ལགས་ས།ོ  །



 བོན་བ ན་གླེང་བ ོད། 
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ཁྲི་བདེ་མཆོག  
 
ན་ ་ད ངས་ཀྱི་ངོ་མཚར་དཔལ་ཀུན་ ོགས།  །  

གཤེན་ འི་ ན་མིན་ ག་ཆ་སིལ་ ན་གྱ།ི  །  
བཟང་ འི་ཡོན་ཏན་ ལ་བཞིན་བ ོད་དཀའ་ཡང་།  །  
ཕན་ འི་ ག་བསམ་ཀླངོ་ནས་ཐདོ་ཀྱིས་ །ོ  །  

 
དེ་ཡང་ག ང་ ང་བོན་གྱི་ ན་མངོ་མ་ཡིན་པའི་ ག་ཆ་སིལ་ ན་ཞསེ་པ་ན།ི  ལ་བ་སངས་ ས་ཀྱི་ ་ག ང་ གས་ཡོན་

ཏན་འ ིན་ལས་ ་ལ་མཚན་ ེད་ཀྱི་ ག་ཆ་ ་ཡོད་པས་དེ་ལས་སལི་ ན་ནི་ ་ཡི་ ག་ཆ་ལགས་ཤིང་ ་ཆ་ཡང་རིན་ཆནེ་གསརེ་
དང་ད ལ། ལི་སོགས་བ ེས་པ་ལས་ ང་བའི་གླང་རེ་གཤང་ཆེན་དང་། ཁྲི་ལོ་གནམ་གྲགས་ཁོལ་མོ་སིལ་ ན་གྱི་རིགས་ག མ་ ་
ངེས་ཤིང་དར་ཁྱབ་ཀིྱས་དབང་ ་ ས་ན་གཤང་དང་སིལ་ ན་གཉིས་དར་ཁྱབ་ཆེ་ལ་ཁྲི་ལོ་གནམ་གྲགས་དེ་འ འི་དར་ཁྱབ་ཆེ་
བཟོ་མི་འ ག  བཟོ་ ེད་ཀིྱ་ ་ཆ་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་དང་ལི་བ ེས་པ་ལས་ བ་པའི་རིན་ཆེན་གསེར་གཤང་སེར་པོ་ཞེས་ ་ ད་
ོམ་ལ་ཕོ་ ད་འ ང་བ་དང་།  རིན་པོ་ཆེ་ད ལ་དང་ལི་བ ེས་པ་ལས་ ་ ད་ ་ལ་མོ་ ད་འ ང་བ་ད ལ་དཀར་གཤང་ ང་

ཞེས་ ་གྲགས་སོ།  །བཟོ་ད ིབས་ཀྱི་ མ་པ་ ན་ ང་ ་མོའི་ ོས་ མ་བཞིན་འ ར་ལ་ མ་པས་མཁའ་འགྲོའི་ ་སིལ་ཞེས་ ་
ཡང་གྲགས།  ཆེ་ ང་གང་ ེད་ཀྱང་ཕོ་ ང་གི་ནང་ ་ ་ ད་རིམ་པ་ག མ་བ ོར་དགོས་ལ་རིམ་པ་དང་པོར་ཀུན་ ང་ཁྱབ་པ་
དང་།  གསལ་བ་རང་ ང་།  དགེ་ ་གར་ ག  ེ་ ག་དངསོ་མེད།  དགའ་བ་དནོ་འ བ་བཅས་ ལ་བ་བདེར་གཤེགས་རགིས་
འི་ས་བནོ་ཨ་ ཱ་ ཾ་རཾ་ཛ་ ་ལགེས་པར་བཀོད་པ་དང་།  ་ ད་བར་མར་མི་མ ན་པའི་མཚན་མ་ལས་ མ་པར་ ལ་བའི་བ ་
་བཀྲ་གསལ་པ །ྨ  བ ད་ ིའི་ མ་པ།  འ ལ་མེད་གསརེ་ཉ།  མི་ བ་ ལ་མཚན།  ་ ལ་ ང་དཀར།  འ ལ་མེད་དཔལ་བེ །   

 ཁྲི་བདེ་མཆོག  རབེ་གོང་བོན་བ ་དགོན་གིྱ་ ་བ།  ད་ ་དཔལ་གཤེན་བ ན་ ན་རིའི་གིླང་ ་བོད་ཀིྱ་རིག་གནས་ ི་ལ་ ོབ་གཉེར་གནང་ ས། 
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དབང་བ ར་འཁརོ་ལོ།  ད ་ ན་ག གས་ཆེན་སགོས་བཀྲ་ཤསི་ གས་བ ད་ཀྱི་རི་མོས་མཛས་པར་བ ན།  ་ ད་མཐའ་མ་ ་ 
ཆེ་ཞིང་ཁོད་ ོམས་པས་ག ལ་བའ་ིཞིང་ཁམས་ཆེ་ཞངི་ གས་ ེ་ ོགས་རསི་ ལ་བའི་མཚན་དོན་ ལ་ ན་ ་ བ་པར་བཞེད།  

ེ་བ་ ོན་ ལ་པད་ ོང་གི་ རེ་ཨ་ ང་ནི་ གས་ འེི་ ན་ཐག་མི་ཆད་པར་ ན་རིང་ ་ ོང་ཞངི་། རནི་པོ་ཆེ་ ་ཚགས་
ཀྱིས་བ ན་པ་ནི་ས་ལམ་ཡོན་ཏན་གྱི་ ོགས་པ་གོང་འཕེལ་ ་འགྲོ་བ་དང་།  གཤང་ ་ེཔད་མ་ཁ་འ ས་ཀྱི་ ལ་ ་བཟོ་ད ིབས་
ལེགས་པས་བོན་ ་ོབ ད་ཁྲི་བཞི་ ངོ་འགྲོ་བ་ཡོངས་ལ་ ོན་ཅངི་དེའང་ག ག་ ེས་ ་ལ་ ས་པ་ནི།  རགི་པ་བོན་ ར་ བ་པའ་ི
བ །  དར་ ་ འ་ིའཕན་དར་གྱསི་བ ན་པ་ནི།  ཉོན་མོངས་ ག་ འི་བ ད་ལས་ ལ་བ། དཀྲོལ་ ལ་ཡང་སིལ་ ན་གཅགི་ ར་
དཀྲོལ་ ས་ བ་གཤེན་གིྱ་ ག་གཡས་ཀྱིས་བ མས་ནས་དཀོྲལ་དགོས་ཤིང་།  ར་ཆེན་ ་དང་ ན་ ་དཀྲོལ་ ས་ ག་གཡོན་
པས་བ མས་ནས་དཀྲོལ།  «གཤང་རབས»ལས།  “གཤང་ངམ་ཁྲི་ལོ་སལི་ ན་ན།ི  །ཆེ་བ་གསེར་ཉའིི་ ་འ ར་ལས།  ། ང་བའི་
གླང་རེ་གཤང་ཆནེ་དང་།  །འ ིང་བ་སངས་པའོི་ ་འ ར་ལས།  ། ང་བའི་ཁྲི་ལོ་གནམ་གྲགས་དང་།  ། ་ མ་ ལ་མའོི་ ་འ ར་
ལས།  ། ང་བའི་ཁོལ་མོ་སལི་ ན་གྲགས།  །”ཞསེ་དང་།  དང་པོ་ཡར་ལ་བཀྱགས་ཙམ་ན།  །མེ་ཏོག་པ ྨ་ ས་པ་འ །  ། བ་གཤེན་
ག་ ་བ མས་ཙམ་ན།  །མཁའ་ལ་ཉི་ ་ཤར་བ་འ །  །ཞེས་ག ངས་ས།ོ  ། 

སིལ་ ན་དཀྲལོ་བའི་ཕན་ཡོན་ཀྱང་ ོང་ཉིད་ཀྱི་རང་ ་ཡནི་པས་ ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲ་ོ ལ་བ་ ས་དང་བཅས་པའི་ གས་ 
ད་མཉསེ་ནས་ བ་པའི་གཤནེ་གྱི་ཆགས་ཉམས་ ོང་བ་དང་།  ཞལ་ནང་ངམ་ ར་ལ་དཀྲོལ་ན་མཆདོ་ཡོན་འཁོར་བཅས་ ང་བ་

དང་། ཕར་ལ་དཀྲོལ་ན་ ནེ་ངན་ ོག་པ་དང་། སེམས་ཅན་གྱི་ཉོན་མོངས་ཀྱི་ ག་ ་སེལ་ཞིང་ ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚགས་དང་
འ ས་ ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚགས་གཉིས་ཡོངས་ ་ ོགས་པའི་དགོས་པ་བསམ་ ་མེད་པ་ཡོད་པར་ག ངས་ཤིང་། གཞན་ ེའི«འཇམ་
དཔལ་ ་ ད»ལས་ཀྱང་།  “གཤང་གི་རང་ ་ཟབ་མོ་ ོང་པ་ཉིད།  །ཤེས་རབ་སིལ་ ན་ཡང་དག་ ོར་བའི་ །  །”ཞེས་དང་། 
«རོལ་མོའི་ མ་བཤད་ གས་འཆང་ ན་གྱི་མེ་ཏོག»ལས།  “དེང་སང་ ་ཧོར་འཇང་སོགས་ནས་ ང་བའི་ ས་དག་པའི་གྲས་
རོལ་མོ་གཞན་དང་མི་འ ་ཞིང་། འཇམ་ལ་ ིན་ བས་དང་ ན་པས་དཀྲོལ་ན་ ལ་བ་ ས་དགྱསེ་པ་ ོང་ཞིང་ ་བསདོ་ནམས་
ཀྱི་ཚགས་ཆེན་པོ་ ོགས་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཀྱི་ཉནོ་མོངས་ཀྱི་ ག་ ་ཞི་བར་ ས་ཤངི་དཀྲོལ་ཐབས་ལའང་པད་ རོ་མ་དང་མེ་
ཏོག་སིལ་མ་སོགས་ ་ས་ཁུངས་མ་ མས་ཀྱི་ ག་ ོལ་ ར་ ེད་པ་ལ་ནི་གནད་དམ་པའོ།  །”ཞེས་ག ངས་པ་སོགས་ཀིྱས་ཞང་
ང་མེས་པོའི་ ན་མིན་གྱི་ ག་ཆ་སིལ་ ན་འདི་ལ་དགེ་མཚན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རགས་རིམ་ཙམ་ ོགས་ བ་པའི་ ོན་འ ན་

དང་བཅས་ ལ་བ་དགེ  ། 
 

མཆོད་ཡོན་ ང་ འི་མི་ཚ་ ་གཡང་ ོབས།  ། 
དངོས་ བ་ མ་གཉིས་དབང་ ད་ གས་ འི་ ན།  །  
བ་པའི་གཤནེ་དང་བོན་གྱི་ ན་པ་ནི།  །  
ོགས་བ ་ཀུན་ ་ ོགས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག  །  

་ ག་ ར་ར།ོ ། 
 



 བོན་བ ན་གླེང་བ ོད། 
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དོན་གྲུབ་ལྷ་རྒྱལ།   

 
ག ང་ ང་བོན་ལ་ཡང་ བ་མཐའ་གཞན་དག་དང་འ ་བར་སོ་སོའི་བ ན་པ་ལ་མཛད་ ེས་ བས་ཆེན་འཇོག་མཁན་

གྱི་ ེས་ ་བ དོ་ཀྱིས་མི་ལང་བ་ ནོ་ཡོད་ལ།  སེ་ཆེན་དམ་པ་དེ་དག་གི་མཛད་པ་ སེ་ ན་དང་ལོ་ ས་ཀྱི་གར་ ེགས་ཐོག་ ་
འོད་ ོང་འབར་བའི་ཆེད་ ་ ི་རབས་པས་དམ་པ་དེ་དག་གི་མཛད་ མ་ཐོར་ ་བཀོད་ནས་མི་རབས་ནས་མི་རབས་ལ་བ ད་པའི་ 
ོལ་ ན་ཆགས་ཡོད།  ོན་ ནོ་དམ་པའི་ མ་ཐར་ལ་ཡང་རིགས་གཉིས་ ་ད ེ་ ང་བ་ ེ་དམ་པ་རང་གིས་དངསོ་ ་ སི་པའི་
མ་ཐར་ལོ་ ས་ལ་རང་ མ་ཞེས་པ་དང་དེ་ལས་གཞན་པ་ནི་ ི་རབས་པས་དམ་པ་དེའི་ ་ཚའི་འཕེལ་རིམ་ མས་ངག་ ོས་ལ་

གཞིར་བཞག་ནས་ ིས་པའི་ མ་ཐར་དང་གཉིས་སོ།  །དེ་ཡང་མང་ཆེ་ནི་གཞན་གྱསི་ སི་པའི་ མ་ཐར་ཤ་ ག་ཡིན།  རང་ མ་
ཡིན་ཡང་ ང་གཞན་གྱིས་ ིས་པའ་ི མ་ཐར་ཡིན་ཡང་ ང་དེ་གཉིས་ཀ་བ ོད་ ེད་ཀྱི་ མ་པའི་ ོ་ནས་ད ེ་བ་ ེས་པ་ཞགི་རེད།  
བ ོད་ ་ནང་དོན་གྱི་ ོ་ནས་ད ེ་ན་ མ་ཐར་ལ་ ི་ནང་གསང་ག མ་གྱི་ད ེ་བ་ཡོད་པ་ བས་འདིར་ ས་པར་མི་ ོའོ།  །རང་
མ་ནི་ཤིན་ ་མཐོང་དཀོན་པའི་ ོམ་རིག་གི་གྲས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་ནང་དོན་གྱི་ཐད་ནས་ཀྱང་དེ་ཙམ་གྱིས་དོན་དངོས་དང་ཧེ་

བག་ཆེན་པོ་ཡོང་གི་མེད།  དེ་ལས་ ོག་ ེ་གཞན་གྱིས་ ིས་པའི་ མ་ཐར་ལ་ཆེ་བ ོད་ཀྱི་ མ་པ་ གས་ཆེན་འ ང་བས་ལོ་ ས་
ཞིབ་འ ག་ལ་ད ད་གཞིའི་རིན་ཐང་ གས་ཆེན་ངན་པ་ཐེབས་ ིད་པས་ མ་ཐར་རིགས་གཉིས་པོ་དེའི་ནང་ནས་རང་ མ་གྱི་
རིགས་ལ་རིན་ཐང་ ང་ཆེ་བ་ཡོད།  བས་དནོ་བ ོད་པར་ ་བ་ནི་ག ང་ ང་བནོ་གྱི་ ོན་ ནོ་མཁས་པའི་ ར་ཚགས་ཁྲོད་ན་
འོད་ ང་ཆེས་ཆེར་འ ོ་བ་ག ང་ ང་བོན་གྱི་གདན་ས་ཆེན་མོ་གཙང་ཐོབ་ ལ་ ན་རི་དགོན་གྱི་མཁན་རབས་ཉེར་ག མ་པ་ མ་ 
ཉི་མ་བ ན་འཛིན་དབང་གི་ ལ་པོའི་རང་ མ་གྱི་ ོར་ལ་ད ད་པའི་ ལ་ ་ ང་ཙམ་བ ོད་པར་འདོད་པ་ལ་དོན་ མ་པ་ག མ་ 
གྱི་ ོ་ནས་བ ན་པ་ །ེ  ཐོག་མར་དམ་པ་དེ་ཉདི་ཀྱི་ མ་ཐར་མདོར་བ ས་དང་དེ་ནས་ཁོང་གིས་བ མས་པའི་རང་ མ་གྱི་ཁྱད་
ཆོས་ རོ།  མ ག་ ་ ས་རབས་བ ་དགུ་བའི་ནང་བོན་གྱི་དགོན་ ེའི་དཔལ་འ ོར་ཡོང་ཁུངས་དང་བེད་ དོ་གཏོང་ ངས་ཀྱི་
ོར་ལ་ད ད་པ་ ེད་ ་དང་བཅས་ཁག་ག མ་མ།ོ  ། 

 དོན་འགྲུབ་ལྷ་རྒྱལ།  ད་ ་བོད་ ོངས་ ི་ཚགས་ཚན་རིག་ཁང་ ་ག ང་ ང་བོན་གིྱ་ལོ་ ས་དང་ཞང་བོད་ཤེས་རིག་ རོ་ལ་ཞིབ་འ ག་གནང་ ས། 
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༡༽ རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་བསྟན་པ། 
མཁན་ཉི་མ་བ ན་འཛིན་ནི་ ལ་མདོ་ ད་ ེ་དགེ་ ་ཐོག་གི་མངའ་ཁོངས་ ་ ་མོ་ ་ལོ་ ེ་ ི་ལོ༡༨༡༣ལོར་ཡབ་ག ང་

ང་བཀྲ་ཤིས་དང་ མ་རག་ཟ་བསོད་དགའ་གཉིས་ཀྱི་ ས་ ་ ་འ ངས།  རིགས་ ས་ནི་འོད་གསལ་ ་ལས་ཆད་པའི་ མ་རིགས་ 
 
ཀྱི་ག ང་ ་གཏོགས།  ིས་པའི་མཚན་ལ་ཁོྲ་བོ་འ མ་ཞེས་གསོལ།  ང་ ིས་པའི་ ས་ ་བོན་གྱི་ ་མ་གྲགས་ཅན་མང་པོའི་
ང་ནས་བོན་ ི་ནང་གསང་ག མ་གྱི་དབང་ ང་མང་པོ་གསན།  དགུང་ལོ༡༡ ་ ག་ ེ་ ི་ལོ༡༨༢༣ལོར་ ན་རི་དགོན་གྱི་མཁན་ 

པོ་ ་མ ན་བསོད་ནམས་ ོ་གྲོས་ཀྱི་བཀའ་ ར་ད ས་གཙང་ ་ཕེབས་པའི་ལམ་ལ་ཆས་ས།ོ  །ལམ་བར་ ོང་པོ་བ ད་ནས་ཡངོ་
བས་ ོང་པོ་བོན་རིར་གནས་མཇལ་ ས་ཨ་ཁུ་དང་ ན་ ་བོན་རིར་བ ོར་བ་བ ་ག མ་རེ་ ས།  བོན་རིའི་གནས་མ ན་གྱི་

བོན་དགནོ་ ག་ལ་འགྱེད་དང་མང་ཇ་ ལ།  དེ་ནས་ ་སར་འ རོ་ནས་ཇོ་བོ་མཇལ།  ་མ ད་ཡར་གཙང་གི་ ོགས་ ་བ དོ་
དེ་ ེ་མོ་ ེ ་ཚང་དགོན་པར་མཇལ་བ་དང་ ་གཅིག་ཙམ་ལ་བ གས།  དེ་ ེས་གཙང་ཐབོ་ ལ་ ན་རི་དགོན་ ་འ ོར་ནས་ཨ་
ཁུ་དང་ ན་ ་ཀུན་འ ན་རིན་པོ་ཆེའི་ ང་ནས་་གཙང་མ་ག ག་ ད་ཀྱི་ཁྲིམས་ཉི་ ་ ་ ་ ས་ནས་ཁངོ་ལ་མཚན་ཉི་མ་བ ན་
འཛིན་ ་གསོལ་བ་དང་ཨ་ཁུ་ལ་མཚན་ག ང་ ང་ཉི་ ལ་ཞེས་གནང་།  དེ་ནས་བ ང་ ེ་ཉི་མ་བ ན་འཛིན་ཁོང་ཉིད་བོན་གྱི་
་ས་ཆེན་པོ་ ན་རི་དགོན་གྱི་ ིག་ལ་དངོས་ ་ གས།  ཨ་མདོ་ ང་ ོང་བཟོད་པ་ ལ་མཚན་གྱི་ ང་ནས་ ང་ ོང་གི་ ོམ་པ་

ཉིས་བ ་ ་བ འི་ཁྲིམས་ ོགས་པར་ ས་ནས་མཚན་ལ་ཉི་མ་བ ན་འཛིན་དབང་གི་ ལ་པོ་ཞེས་གསོལ།  བོན་གིྱ་མཁས་ བ་
མང་པོ་དང་མཇལ་ནས་ཐསོ་བསམ་ ་ཆེན་མཛད།   

དགུང་ལོ༡༧ནས༢༡བར་འ ས་ ལ་ ེད་ཚལ་ ་བ གས་ནས་མཚན་ཉིད་ལ་ ངས་བ ོན་ ས།  དགུང་ལོ༢༣ཐོག་ ར་
ཡང་གཙང་ ན་ར་ིདགནོ་ ་ལགོ་ཕབེས་ནས་ ན་རི་མཁན་ཆནེ་གྱི་ཐབོ་ཐང་ ་བའི་བ ག་ ལི་མཛད་ རོ་ གས་ཏེ་ཁངོ་ལ་བ ག་ 
ིལ་བབས་པ་དང་ ན་རི་མཁན་ཆེན་གྱི་ཁྲི་སར་འཁོད་ནས་མཚན་ ན་གྱི་གྲགས་པ་བོན་གྱི་ས་ ེང་ཡོངས་ ་ཁྱབ།  དེ་ ེས་ ་
ར་ ོགས་ ན་ ལ་ཁྲིམས་ག ང་ ང་གི་ ང་ནས་ ོགས་ཆེན་ཞང་ ང་ ན་ ད་དང་ཚ་དབང་བོད་ ལ་མའི་དབང་ ང་ཁྲིད་ 

ག མ་ ོགས་པར་ ས།  ོགས་ཆེན་ཨ་ཁྲིད་ ོན་འགྲོ་དང་དངསོ་གཞི་བསགས་ ངས་ ་བ་གཉསི་ཙམ་ལ་མཛད།  དེ་ ེས་ ང་
་དམར་ ལ་ ་ག ལ་ ་ལ་ཕེབས།  ཡར་ ན་རི་ལ་ ོན་ནས་ ་ག ང་གསེར་ག ང་ག ང་ ང་བཀྲ་ཤིས་ ོ་མང་བཞེངས།  
ན་རི་ལ་གསང་ གས་ བ་ཆེན་གྱི་ ོལ་བ གས།  དེ་ནས་བ ང་ ེ་ཐོས་བསམ་ ་ཆེན་མཛད་པའི་འ ས་ ་གཡར་ ་ཟ་བ་
ིན་པའི་ གས་ ་ག ང་ ང་བོན་གྱི་རིག་ག ང་ ི་དང་ ོས་ ་གསང་ གས་ཉམས་ལེན་དང་ཆོ་ག་ ག་ལེན་ ོར་གྱི་ གས་ ོམ་ 

བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་མཛད་ནས་ག ང་ ང་བོན་གྱི་རིག་ག ང་ཉམས་པ་སོར་ ད་དང་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་ ་གཏོང་བའི་མཛད་ 
པ་ བས་ཆེན་བཞག 

སངས་ ས་ཀྱི་ག ང་ ེན་ ་ ར་བའི་བཀའ་འ ར་རིན་པོ་ཆེ་ ་ཆེའི་དད་ ན་སེར་ ་ མས་ཀྱི་དད་པའི་གསསོ་ ་ ནི་
པར་འ ར་ཆེད་ཁོང་གིས་ ན་རི་དགོན་ལ་བཀའ་འ ར་རིན་པོ་ཆེ་བ གས་སའི་ ་ཁང་ཞིག་ཅི་ནས་དགོས་ ་གལ་ཆེན་གཟིགས་ 
ནས་ ་བ་དེ་ཉིད་ལེགས་འ བ་ཡོང་ཆེད་མ་ད ལ་གསོག་གྲབས་ཀྱི་ཆེད་ ་ངལ་བ་ཚད་མེད་དང་ ངས་ཀྱིས་དགུང་ལོ༣༡ཐོག་ཡང་ 
བ ར་ ང་འ ོག་ཁུལ་དང་མདོ་ ད་ ལ་ ་ག ལ་ ར་ཕེབས།  ལམ་བར་ ་དད་ ན་སེར་ ་པོ་མོ་དང་ ེ་བ་དང་ཚ་བ་མང་
པོའི་རེ་ ལ་ ར་ཆོ་ག་ ག་ལནེ་གྱི་མཛད་པ་མང་པོ་བ བ།  དའེི་ནང་ནས་ཧརོ་ཚ་སོ་དགུའི་ནང་གསེས་ ང་འ ོག་ ་དམར་ཚ་
བའི་མངའ་ཁོངས་ ་ཕེབས་ བས་ཚ་དཔོན་ ིན་པའི་རེ་ ལ་ ར་ཚ་བ་ཡོངས་ཀྱ་ི ི་ཡི་རིམ་གྲོ་ ་ ་མཁའ་ཀློང་གསང་མདོས་ཀྱི་
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ཆོ་ག་ ་ཆེན་ཞགི་ ེལ་བར་མཛད།  ི་རམི་ ་ཆེན་དེ་ བ་ སེ་ ལ་མི་ ེ་དཔནོ་ མས་ཀྱིས་ གས་ ེ་ལེགས་འ ལ་དང་དགའ་
ོའི་སམེས་པ་མཚན་ཆེད་ ་དམར་ཚ་བས་ ་ གས་མདའ་འཕེན་དང་ ོ་ ་སོགས་ངོ་མཚར་བའི་ ད་མོ་སོགས་གྲ་ ས་པོ་ ལ།  

དེ་ནས་ཨ་གྲགས་དང་སོག་ ེ་དང་ཧོར་ ་ཆེན་དང་ ང་པོ་བ ད་ནས་ ེ་དགེ་དང་ ་ཁོག་བ ད་ ་ཕེབས།  བས་དེར་ ལ་
རོང་ཁྲོ་ཆེན་ ལ་པོ་ཚ་དབང་ནམ་མཁའ་ཉིད་ཀྱིས་ ་བ་ཡང་ཡང་ ལ་བར་བ ེན་ ལ་རོང་ཁྲོ་ཆེན་ལ་ཕེབས་དགོས་ ང་།  ཁོྲ་
ཆེན་ ལ་པོ་ཚ་དབང་ནམ་མཁའ་ཉིད་ཀྱིས་བ ་བ་གཟབ་ ས་མཛད།  ་མས་ ལ་མོ་རོང་ལ་བ གས་རངི་ ལ་པའོི་གཙས་པའི་
སེར་ ་མང་ཚགས་ལ་ག ང་ ང་བོན་གྱི་ཡི་དམ་གྱི་དབང་ ང་དང་ ིན་ བས་ཞབས་བ ནེ་ ོན་ལམ་དང་ ེན་བཞེངས་ལ་རབ་ 
གནས་བཅས་ ན་ མ་ཚགས་པར་བ ལ།  ལ་པསོ་ ་མ་ལ་འ ལ་ ནེ་ ་ག ང་ ང་བོན་གྱི་བཀའ་འ ར་པདོ༡༡༢ ས་པ་ཆ་
ཚང་ཞིག་ལ་གླགེས་ མ་དང་བཅས་པ་ ལ།  དེ་བཞིན་ ་དངསོ་བསམ་གྱསི་མི་ཁྱབ་པ་ ལ།  དེའི་རངི་ལ་ ལ་རངོ་ ལ་པོ་ནས་
ལ་རོང་གི་ཁྱད་ཆོས་ ན་པའི་ ོ་གར་དང་ ེད་མོ་སོགས་ཀྱི་ ད་མོ་མང་པོ་ ལ་དེ་བཞིན་གསལོ་ ོན་ཡང་གཟབ་ ས་བཤམས།  

དེ་ ར་ ལ་རོང་ཁྲོ་ཆེན་ ་ ་བ་གཉིས་ཙམ་བ གས་ནས་ཡར་ཕབེས་འགོ་བ མས།   
མེ་ ་ལོ་ ེ་ ི་ལོ༡༨༤༦ལོའི་ ོན་ཁར་གཙང་ ན་རི་དགནོ་ ་འ ོར།  ཐེངས་འདའིི་ག ལ་ ་ལ་ཕེབས་ ན་ ས་ཚད་ནི་

མི་ལོ་བཞི་ཙམ་འགོར་ཡོད།  ག་ལ་ོ ེ་ ི་ལོ༡༨༤༧ལརོ་ ན་རིའི་འ ་ཁང་ཐོག་ ་བཀའ་འ ར་ ་ཁང་དང་ ་ ང་ ེའི་གསོལ་
ཐབས་མ ན་མེ་ཁང་བཅས་གསར་བཞེངས་གནང་བ་མ་ཟད་འ ་ཁང་ཡང་ཉམས་གསོ་གནང་།  དེ་ ེས་ཀྱི་ལོ་ ་ཕལ་ཆེར་ ན་
རི་དང་ག ང་ ང་གླིང་དེ་བཞིན་མཁར་ ་བཅས་ལ་བ གས་ནས་བཤད་ བ་ཀྱི་མཛད་པ་བ ངས།  ་ ི་ལོ་ ི་ལོ༡༨༥༢ལོ་ ེ་
་མ་འདི་ཉདི་དགུང་ལོ༤༡གི་ལོ་ལ་ ་ལ་ ང་གཞི་ཕོག་ནས་ཞལ་གྲགས་ ་མདེ་པར་ ར།  བས་དརེ་ ན་རི་དགནོ་ ་འ ེལ་

ཡོད་ཀྱི་ ་རིམ་ཞབས་བ ན་མང་དག་བ བ་ཀྱང་ངག་ གས་པའི་ ང་གཞི་དེ་ ་བ་ནས་ ག་བ དེ་མ་ ང་།  དེ་ནས་བ ང་ལོ་
་ཕལ་ཆེར་མཁར་ འི་ བ་ ག་ ་བ ལ།  མཁར་ ་ལ་བ གས་པའི་རིང་ལ་བོན་གྱི་རིག་གནས་དང་འ ེལ་བའི་ གས་ ོམ་

མང་པོ་གནང་།  མཐར་དགུང་ལོ་ ་བ ་ཐམ་པ་ ེ་ ི་ལོ༡༨༦༢ལོ་ལ་ ་ཞི་བར་གཤགེས།   
མཁན་ཉི་མ་བ ན་འཛིན་ནི་ག ང་ ང་བོན་གྱི་རིག་པའི་གནས་ཚང་མར་མངའ་བ ེས་པའི་མཁས་ བ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་ 

པས་ཁངོ་གིས་བོན་གྱི་བ ན་པ་ལ་མཛད་ ེས་ བས་ཆནེ་བཞག་ཡོད་པས་ གས་ ོམ་ཡང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་མཛད་པ་དཔེ་
མཚན་ཙམ་ ས་ན།  «གསེར་ག ང་བཀྲ་ཤིས་ ོ་མང་གི་དཀར་ཆག»དང་།  « ལ་བའི་ ་བ ན་དང་མཆོད་ ེན་གྱི་ག ངས་
ག ག་འ ལ་བའ་ིལག་ལེན་གསལ་ ེད་འ ལ་གྱི་ ་ེམིག»   «ཚ་ཆགོ་འཆི་མེད་གཏརེ་གྱི་ མ་བཟང་»དང་«དེའི་ཉེར་མཁ་ོདགེ་
ོད་ཡན་ལག་བ ད་ ན»།  དེ་བཞིན«ཚ་ཆགོ་ ག་ ་ཁ་བ ོང་དད་པའི་པེ་བེ »དང་«ཙཀླི་ བ་ཡིག»སོགས་དང་།  «བོན་
ོངས་ ི་ཡི་བསང་མཆོད་ ད་དཔལ་ ས་པའི་ ེང་བ»དང་« ི་བསང་ ད་འབར་ ས་འ ེང་གི་ཉེར་མཁོའི་ཆ་ལག་ ར་བཀོད»།   

«མཁའ་ཀློང་གསང་བའི་མདོས་ཆནེ་གྱི་བཅའ་ཐབས་གསལ་ ེད་ཉི་འོད»དང་«མཁའ་ཀློང་གསང་བའི་མདོས་ཆནེ་གྱི་ཟིན་རིས་
ང་འ ས་གསལ་ ེད་མེ་ལོང་»།  «མཁའ་ཀོླང་གསང་བའི་མདོས་ཆེན་གྱི་བཅའ་ཐབས་ཀིྱ་དགེ་ ོད»དང་« ི་ ངས་ཞི་ཁྲོའི་

ཟིན་རིས་རབ་གསལ་ ོན་མེ»བཅས་བ མས།  ི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ ོར་ལ་ཡང་བ མས་ཆོས་མང་ ེ་དཔེར་ན«མཚན་ཉིད་ཚགིས་
བཀྲའི་རིམ་པ་རབ་དཀར་པད་མོའི་འ ེང་བ»དང་« ན་མོང་བ ད་ འི་ མ་བཤད་རིག་པའི་ ོ་ ོ་འ ེད་པའི་ ེ་མིག»   དེ་
བཞིན«ཤེར་ ིན་མངོན་ ོགས་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ མ་བཤད་གླེགས་བམ་དང་པོ་དང་གཉིས་པ»བཅས་བ མས།  དེ་བཞིན«སངས་ 
ས་ཀྱི་བ ན་ སི་ངོ་མཚར་ནོར་ འི་ ེང་བ»ཞེས་པ་ག ང་ ང་བོན་གྱི་བ ན་ ིས་ ས་པ་ཞིག་བ མས་པ་དེ་ནི་བོན་གྱི་བ ན་ 

པའི་ལོ་ སི་ལ་མདེ་ ་མི་ ང་བའི་ད ད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་གལ་ཆེན་ཞགི་ཆགས་ཡོད།  གངོ་ ས་ ག་དཔེ་དེ་དག་ནི་ སི་ཀྱི་བོན་
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པོའི་ ེས་འ ག་པ་ཚང་མས་ལོ་ ་རེ་བཞིན་ཉམས་ལེན་ ེད་ ར་མཁོ་བའི་ ་ཆེའི་ཡིག་རིགས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་ལ་དེ་ནི་ཁོང་གིས་ 
ག ང་ ང་བནོ་ལ་བཞག་པའི་མཛད་ ེས་མཚན་ བ།   

༢༽ རང་རྣམ་འདི་ཡི་ཁྱད་ཆོས། 
མཁན་ཉི་མ་བ ན་འཛིན་གྱི་རང་ མ་འདིའི་མཚན་ ང་ཆ་ཚང་ལ«དཔལ་གཤེན་བ ན་ ན་རའིི་མཁན་པོ་ ོ་ ོན་ཉི་མ་

བ ན་འཛིན་དབང་གི་ ལ་པའོི་ མ་ཐར་ལགེས་བཤད་ཉི་མ་འ མ་གྱི་འོད་ཅན་འགྲོ་ཀུན་ ོ་ ན་སེལ་བའི་ ནོ་མེ»ཞེས་ཟེར་དེ་
ལ་ས་བཅད་ཆེ་བ་ ་ ེ།  དང་པོ་ རི་སངས་ ས་ཀྱི་བ ན་པ་རནི་པོ་ཆེའི་ ང་ ལ་བ ན་པའི་ས་བཅད།  གཉིས་པ་ག ང་ ང་
བོན་གྱི་ ད་ག མ་ ་མའི་ཡིན་ ལ་བ ན་པའི་ས་བཅད།  ག མ་པ་ ན་རི་མཁན་རབས་དང་པོ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོའི་ མ་ཐར་
གྱི་ས་བཅད།  བཞི་བ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ ལ་ཚབ་མཁན་རབས་རིམ་ ནོ་གྱི་ལོ་ ས་ས་བཅད།  ་བ་མཁན་ཆནེ་རང་ཉདི་ཀྱི་ལོ་ ས་ས་
བཅད་དང་ ་འ།ོ  །མ ན་གྱི་ས་བཅད་ཆེན་པོ་བཞི་བོ་ནི་མདོར་བ ས་ཙམ་ལས་མདེ།  ནང་དོན་གཙ་བོ་ས་བཅད་ ་བར་བཞག་
ཡོད་པ་ ེ་ས་བཅད་ ་བ་ལ་ཡང་ནང་གསསེ་ལེ ་ ང་བཅོ་ ་ཙམ་བཀོད་ཡོད་པ་འདི་ ར་ ང་ །ེ  དང་པོ་ ད་པ་ ས་ཀྱ་ིཆེ་བ་
བ ོད་པ།  གཉསི་པ་ ས་བ ེད་ཡབ་ མ་གྱིས་བ ལ་ཞིང་དལ་འ ོར་ ེ་བ་ ངས་ ལ།  ག མ་པ་བཤེས་གཉེན་མཆོག་དང་
མཇལ་ནས་ངེས་པའི་ ང་གིས་ཟིན་ ལ།  བཞི་བ་ཐསོ་བསམ་ ་ཆརེ་ ངས་ནས་ དོ་ ར་ གས་ནས་རབ་འ མས་མངི་བཏགས་
ངས་ ལ།  ་བ་གདན་སར་ ་མའི་བཀའ་དང་ ་ ང་གི་ ང་གསི་བ ོས་བཞིན་བ ན་པའི་ཁུར་ཆནེ་བཞསེ་ ལ།  ག་པ་
ིན་ཆེན་དམ་པར་ག གས་ནས་ ོན་འགྲོ་དངོས་གཞིར་འ ག་ ལ།  བ ན་པ་བདེར་གཤེགས་ ་ག ང་བཞེངས་ནས་མངའ་

ད ལ་རབ་གནས་མཛད་ ལ།  བ ད་པ་གསང་ གས་བ བ་ཆནེ་ ལོ་བ གས་ ལ།  དགུ་བ་བཀའ་འ ར་ ་ཁང་བཞེངས་
ལ།  བ ་བ་ སེ་རབས་བཀོད་པར་ ས་ནས་ ོར་ཆོག་འཁརོ་ལོ་བཞེངས་ ལ།  བ ་གཅིག་པ་ནད་གདོན་དགེ་བ ལ་ ོགས་

ནས་དགེ་ ོར་ ་ཆེར་མཛད་ ལ།  བ ་གཉསི་པ་ ངོ་མཆོད་ ན་འ གས་མཛད་ ལ།  བ ་ག མ་པ་ ལ་ཚབ་མཁན་མཆོག་
བ སོ་ནས་དབནེ་གནས་ ་བ མོ་ ལ།  བ ་བཞི་བ་ ་མའི་བཀའ་ཡི་བ ལ་ནས་ མ་ཐར་ཡི་གེར་བཀདོ་ ལ།  བཅོ་ ་བ་དེ་ཡི་
ེས་ ་ ང་བའི་མཛད་པ་དང་བཅོ་ འོ།  ། 

མ་ཐར་ཐོག་མར་འ ི་འགོ་བ མས་པའི་ ས་ནི་ས་ཁྱ་ིལོ་ ེ་ ི་ལོ༡༨༣༨ལོ་ལ་ཡིན་དེ་ནི་ ་མ་ཉིད་ ན་རི་མཁན་ཆེན་ ་ 
འཁོད་པའི་ ེས་ཀྱི་ལོ་ག མ་པ་དེ་རེད།  བས་དརེ་ཁོང་ག་ིཨ་ཁུ་ག ང་ ང་ཉི་ ལ་གྱིས་བ ལ་ནས་ ་མ་ཉིད་ཀྱི་ལོ་ ས་ མ་
ཐར་འ ི་འགོ་བ མས་ན་ ད་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་ཐགོ་ ལ་ག ངས་ནས་ ་མ་ཉིད་ཀྱིས་ ར་ ས་ཐོ་ ་བཀོད་པ་ཚང་མ་
རིམ་བཞིན་ མ་ཐར་གྱི་ ལ་ ་བཀོད་གནང་མཛད།  ོ་འཕངས་པ་ཞིག་ལ་རང་ མ་འདི་ཉིད་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ སི་གནང་ བ་
མེད་པས་ས་བཅད་ ་བའི་ལེ ་བཅོ་ ་བ་ཚང་མདེ།  དེར་བ ེན་མཁན་ཉི་མའི་དགངོས་པ་ ོགས་པའི་ལོ་ མ་ཐར་འདའིི་ནང་
འཁོད་མེད་པས་ ིས་ ་ ིས་པའི་དེབ་ཐརེ་ཡིག་ཆ་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་གཏན་ལ་ཕབས་པ་ཡིན།  ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་ མ་ཐར་ མས་
་ ་མའི་ཆོས་ ོགས་ཀྱི་མཛད་པ་གཙ་བོར་བ ོད་པ་ལས་དེ་མིན་ ི་ཚགས་ཀྱི་མཛད་པ་མང་པོ་བཀོད་པའི་ ོལ་ཆེས་ཆེར་དར་

མེད།  དརེ་བ ནེ་ ་མའི་ མ་ཐར་ལས་ བས་དེའ་ི ི་ཚགས་ཀྱི་ མ་པ་ ོགས་ བ་ ་ནི་ཤིན་ ་དཀའ་ཚགས་ཆེ་བ་ཞིག་ཆགས་
ཡོད།  ད་ འི་བར་ ་བོད་ཡོངས་ལ་ ་མའི་ མ་ཐར་ སི་པ་བ ་ ག་མང་པོ་ཡོད་མདོ་འོན་ཀྱང་དངསོ་ ་གྲགས་པ་ཆེ་ཤོས་ནི་
ེ་བ ན་མི་ལ་རས་པའི་ མ་ཐར་ཙམ་རེད།  དེའི་ ་ ེན་གཙ་བོ་ནི་མི་ལའི་ མ་ཐར་ནང་ བས་དེའི་ ི་ཚགས་ཀྱི་འཚ་བ་

མཚན་པའི་གནས་ ལ་མང་པོ་བཀདོ་ཡོད་པས་རེད།   
དོན་དངསོ་ཐོག་ ་མ་ སེ་ཆེན་དམ་པ་ཡིན་ཡང་ ང་ བ་ཐབོ་དང་ ལ་ ་ཡིན་ཡང་ ང་ཚང་མ་མི་ ས་ཤ་ཁྲག་གི་ ང་



                                                                                                                    བོན་བ ན་གླེང་བ ོད། 
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པོ་གཡར་ནས་ཡངོ་བ་ཞིག་ཡིན་ ིན་ཚང་མ་ བས་དེའ་ི ི་ཚགས་དའེི་ཁརོ་ ག་ག་ིཁྲདོ་ ་གནས་ཡདོ་པས་མ་ི ལ་གྱ་ིའཚ་བ་བ ེལ་ 
དགོས་པ་ ོས་མེད་རེད།  གང་ཞིག་མི་ཡི་ ལ་ ་འཚ་གནས་ ས་པ་ཙམ་གྱིས་ བས་དོན་གྱི་ ི་ཚགས་འཚ་བ་དང་ ལ་ཐབས་
མེད་པ་ནི་ ོས་མདེ་རེད།  དེར་བ ེན་ སེ་ཆེན་དམ་པའི་ མ་ཐར་ནང་ ་ ི་ཚགས་འཚ་བ་མཚན་པའི་གནས་ ལ་མ་འཁོད་ན་
མ་ཐར་དེ་ཉིད་ཀྱི་རིན་ཐང་དེ་ཙམ་གྱིས་ཆ་ཚང་བར་མངོན་ བ་ཀྱི་མེད།  མཁན་ཉི་མ་བ ན་འཛིན་གྱི་རང་ མ་ལ་ཡངོས་ཁྱབ་

ཀྱི་ ོན་ནད་དེ་འགོས་མེད།  དེ་ཡང་རང་ མ་འདི་ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ ོགས་ཁ་ཤས་ནས་མངོན་ བ་པ་ ེ་ཐགོ་མར་
རང་ མ་འདིའི་འ ི་ ངས་ཀྱི་ཐད་ནས་ཉིན་ཐོ་ ་ འི་འ ི་ ངས་ཏེ་ ས་ཚད་ཀྱི་འགྲོས་དང་བ ན་ནས་ ིས་ཡོད་པ་ ེ་
ལོ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་གནས་ ལ་ ་ ི་ ར་བཀོད་ཡོད།  དེའི་ནང་ ་ཆསོ་ ོགས་ཀྱི་མཛད་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པ་འཇིག་ ེན་པའི་གནས་
ལ་ཡང་མང་ཙམ་བཀོད་ཡོད་པས་ མ་ཐར་གྱི་ད ད་གཞིའི་རིན་ཐང་ཆེ་ ་བཏང་ཡོད།  ནང་དོན་གྱི་ཐད་ནས་ ས་ན་དམིགས་ 

བསལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཁག་ཁ་ཤས་མངོན་ བ་པ་དཔེར་ན།  མ་ཐར་འདིའི་ནང་ ་ ་མ་རང་གི་ག ང་ ད་ མ་ཚང་གི་ ད་པ་
་རབས་མང་པོ་བཀོད་པ་དེ་རདེ།   

དེ་ཡང་ མ་ཐར་ ར་ན་ཉི་མ་བ ན་འཛིན་གྱི་ག ང་ ད་ མ་རིགས་ཡིན་པ་དང་དེ་ནི་ཐོག་མར་འོད་གསལ་ ་ལས་ཆད་ 
ནས་ ིས་ ་བོད་བཙན་པོའི་ད ་ ་མཛད།  དེ་ནས་བཙན་པོ་ཁྲི་ ོང་ ེ ་བཙན་ ས་ད ས་གཙང་ཁུལ་ ་ག ང་ ང་བོན་
བ བས་པས་ མ་ག ང་ ང་བ ད་འ ལ་ཞེས་པའི་རིག་འཛིན་དེ་མར་མདོ་ ད་ ོགས་ ་ ོན།  ་བོད་སོ་མཚམས་ཟོང་ ་
ག་གླིང་ཟེར་བའ་ིས་ཡི་ཤར་ གོས་འོད་དེ་རལ་ག མ་ཞེས་པའི་ས་ཆར་ཕབེས་ནས་བ གས།  དེ་ ་ ་རབས་བ ན་རིང་བ བ་

པ་མཛད་ནས་བ ན་པ་ ེལ།  དེ་ནས་ ལ་རངོ་ ལ་ཁག་དང་མི་ཉག་ ལ་པོ་ མས་ཀྱི་ད ་ ་མཛད།  དེ་ནས་ཡང་བ ར་རིམ་
བཞིན་ཡར་ ོན་ནས་ ེ་ཤོད་གངས་ཀྱི་ར་བ་ ་བ གས།  བས་དེར་ མ་ ་མ་ག ང་ ང་མགོན་པོ་ཞེས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ལ་
ས་ག མ་གིྱ་ཆེ་བ་ ས་ག མ་མཁྱེན་པ་ ེ་ཀ ་བཀའ་ ད་ཀིྱ་ ་མ་དེའོ།  ། ས་ ང་བ་གཉིས་ ་མ ད་ག ང་ ང་བོན་གྱི་

བ ན་པ་བ ང་།  དེ་ནས་ མ་ཚང་ ་རབས་འགའ་བ་ེརི་ ལ་པའོི་ད ་ ་མཛད།  བེ་རི་ ལ་པོ་དནོ་ཡོད་ ལ་གྱི་ བས་ ་ནག་
གོང་མའི་དམག་ད ང་གིས་བེ་རི་གཏོར་ནས་དགོན་པ་མང་པོ་ ་གཏོར་བཏང་བའི་ ས་ མ་ཚང་ ་མ་ ེ་དགེ་ ལ་པོའི་ད ་
ར་ ར་ནས་ ་ ད་རིམ་བཞིན་འཕེལ་ནས་ཉི་མ་བ ན་འཛིན་བར་ ་བ ད་པའོ།  ། ་རབས་འཕེལ་རིམ་གིྱ་ལོ་ ས་ མ་ ་

འདིས་ མ་ཚང་ ་ ད་ཙམ་མ་ཡིན་པར་དེ་ནས་བོན་དང་བོད་ ིའི་ལོ་ ས་ཞིབ་འ ག་ལ་ཡང་ཕན་ཐོག་ཡོད་པ་ནི་ མ་ཐར་
འདིའི་རནི་ཐང་གཞན་ཞིག་རེད།   

དེ་བཞིན་ མ་ཐར་འདིའི་དམིགས་བསལ་ཁྱད་ཆསོ་གཞན་ཞིག་ནི་ ན་རི་མཁན་ཆེན་བ སོ་ ེས་བ ན་པའི་དོན་ ་ ང་
འ ོག་དང་མདོ་ ད་ཁུལ་ ་ཐེངས་གཉསི་ ོན་པའ་ི བས་ཀྱི་གནས་ ལ་ཞིབ་ ་བཀདོ་ཡོད་པ་དང་།  དེའི་ནང་ ་ཆོས་ གས་
ཀྱི་མཛད་ ོ་དབང་དང་ ིན་ བས་དང་རབ་གནས་མཛད་ ལ་ཞིབ་ ་བཀོད་པ་མ་ཟད་ བས་དེའི་ ི་ཚགས་འཚ་བའི་གནས་
ལ་ཡང་ཁ་གསལ་བཀོད་ཡོད་པ་དཔརེ་ན།  ང་འ ོག་ ་དམར་ཚ་བའི་མངའ་ཁངོས་ ་ བེས་ བས་ཚ་བའི་དཔནོ་དམངས་

ཡོངས་ཀྱིས་བ ལ་ངོར་མཁའ་ཀློང་གསང་བའི་མདོས་ཆེན་གྱི་ཆོ་ག་ཞིག་གཙ་ ོངས་གནང་ ེས་ ་དམར་ཚ་བ་ཡོང་གིས་བཀའ་
ིན་ ་ཆེད་ ་ ག་མདའ་འཕེན་གྱི་ ེད་མོ་དང་དེ་བཞིན་ ་གར་གྱི་ ད་མོ་ ན་ མ་ཚགས་པར་ ལ་བ་དང་།  དེ་བཞནི་ཤར་
ལ་མོ་རོང་ ་བ ོད་ བས་ ་འ ོར་གྱི་ཡོན་གྱ་ནོམས་པ་ ལ་བ་མ་ཟད་ ལ་དེའི་ཁྱད་ཆོས་ ན་པའི་ ོ་གར་གྱི་ ད་མོ་ཡང་ ལ་ 

བར་ ིས་ཡོད་པ་ ་ འོ།  ། ིན་བདག་ མས་ཀིྱས་ ལ་བའི་ ་འ ོར་ མས་ཚང་མ་ཐོ་འགོད་ཁ་གསལ་ ས་ནས་དེ་དག་འགྲོ་
སོང་གང་ ་བཏང་ཡོད་མེད་ཀྱང་ཁ་གསལ་བཀོད་ཡོད།  དེའི་ནང་ ་གསརེ་དང་ད ལ།  རིན་ཆནེ་ག ་དང་ ་ །  ཇ་དང་ཐ་
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ན་ཁ་བཏགས་ཙམ་ཡང་ཐོ་ཁ་གསལ་བར་བཀོད་ཡོད་པ་དཔརེ་ན།  ་ ་ཁང་ཤསེ་རབ་དབང་ ག་དང་བསདོ་ནམས་དབང་ ག་
གཉིས་ནས་ཁ་བཏགས་གཅགི་དང་འ ་གཙང་ཁལ་བ ་ཐམ་པ་ག ་ ས་ལགེས་ ང་ག མ་རི་བ་ ལ་ཞསེ་པ་ ་ འོ།  །དེ་འ ་
བའི་དཔེར་བ ོད་མང་པོ་ཞགི་ཡོད་འདིར་ཡིག་ཚགས་མང་བའི་ ོན་ ་འགྲོ་བས་དེ་ཙམ་མོ།  ། 

༣༽ དཔལ་འབྱོར་ཡོང་ཁུངས་དང་བེད་སྤྱོད་གཏོང་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལ་དཔྱད་པ། 
མ་ཐར་འདི་ལས་ བས་དའེི་གཙང་ ན་རི་དགོན་གྱི་དཔལ་འ རོ་ཡོང་ཁུངས་ཀྱི་ཐད་ལ་བསམ་གཞགིས་ དེ་ ་ཡོད་པ་

ནི་ མ་ཐར་འདའིི་རིན་ཐང་གཞན་ཞིག་མངནོ་ བ།  དེ་ཡང་བཅསོ་བ ར་མ་ ས་གོང་བོད་ཀྱི་དགནོ་ ེ་ཆེ་ཁག་ཕལ་ཆེར་ལ་སོ་
སོའི་ཆསོ་གཞསི་ཡོད་པས་དཔལ་འ རོ་ཡོང་ཁུངས་ ིར་བཏང་ ས་ན་ཆོས་གཞིས་དེ་དག་ལས་འ ང་གི་ཡོད་པས་ ་མ་ མ་པས་
ངལ་བ་ ་མ་ཁྱད་བསད་ ས་ནས་ག ལ་ ་ལ་ཕེབས་དགོས་མདེ་མོད།  འོན་ཀྱང་ ན་ར་ིདགོན་ལ་ཆསོ་གཞིས་དེ་འ ་མེད་པས་
ན་རི་མཁན་པརོ་འཁདོ་ སེ་ ་བ་དང་པོ་དེ་དགོན་པའི་གཏངོ་ ་ོ ན་བ ིང་ཡོང་ཆདེ་ ང་ཕབེས་མཛད་དགསོ་པ་ད་ེརདེ།  མ་ 
ཐར་ལས་ཤེས་ གོས་ ང་བར་གཞགིས་ན་ ན་རི་དགོན་པའི་མཁན་པོ་ མ་པ་ག ལ་ ་ལ་ ང་ཕེབས་མཛད་ བས་ས་ཁུལ་ཁག་
ཁ་ཤས་ཡོད་པ་ནི་ ོད་ ངས་ར་ཁུལ་དང་།  བར་གྱི་ཧརོ་ཚ་བ་སོ་དགུ་ ད་ཀྱི་ཁམས་ཁུལ་དེ་ལས་ཤར་ ་ ལ་མོ་རངོ་ཁུལ་སགོས་ཡིན།   
དེ་ཡང་ ང་ཕབེས་ཞེས་པ་མང་ཆེ་ དོ་ཀྱི་ ངས་ར་དང་གནམ་མཚ་ཁུལ་དང་།  དེ་བཞིན་ཧརོ་ཚ་སོ་དགུ་དེ་བཞིན་ ང་པོ་ཁུལ་བཅས་ 
ཀྱི་ས་ཁུལ་ མས་ཡིན།  ས་ཐག་རངི་བའི་ ནེ་གྱིས་ཁམས་ཁུལ་དང་ ལ་རོང་ཁུལ་ ་ཕེབས་ཚད་ ང་ཙམ་ཡིན།  རི་བཏང་ ས་
ན་ ན་རའིི་ ་ཐགོ་རེ་ལ་ཐེངས་རེ་ཙམ་ལས་ཕེབས་ བ་ཀྱི་མེད་མང་ཆེ་ ངས་ར་དང་ཧོར་དང་ ང་པོ་ཁུལ་ ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད།   

མཁན་ཉ་ིམ་བ ན་འཛནི་གྱི་རང་ མ་ ར་ན་ཁོང་ ན་རའིི་མཁན་པོ་འཁདོ་ སེ་ ང་ཕབེས་ལ་ཐངེས་མ་གཉསི་ ོན་པ་དང་ 
དེའི་ནང་ནས་ཐངེས་ སེ་མ་དེ་ཐག་རིང་ཤསོ་ ལ་རོང་ཁུལ་ ་ བེས་ཡོད།  ཁངོ་གིས་རང་ མ་ནང་ ་ ང་ཕབེས་ཐེངས་གཉིས་
པོ་དེའི་བ ད་རིམ་ཤིན་ ་ཁ་གསལ་ ིས་གནང་ཡོད།  ལ་རོང་བར་ ་ཕེབས་པའི་ ང་ཕེབས་དེར་ལོ་ངོ་བཞི་ཙམ་འགོར་ཡོད།  
ེས་ ་ཡར་ ན་རི་དགོན་ ་འ ོར་ནས་ག ལ་ ར་ཕེབས་ བས་ ་ ེ་ མས་ཀྱིས་ ལ་བའི་འ ལ་བ་ཆ་ཚང་ ན་རི་དགོན་ ་

བཞག་ནས་འ ་ཁང་ཐོག་ ་བཀའ་འ ར་ ་ཁང་དང་ ་ ང་ ེའི་གསོལ་ཐབས་མ ན་མེ་ཁང་བཅས་གསར་བཞེངས་གནང་བ་
མ་ཟད་འ ་ཁང་ཡང་ཉམས་གསོ་གནང་།  ང་ཕབེས་དེ་འ ་ ནོ་བར་ ས་ཚད་རིང་བ་ཙམ་མ་ཟད་ལམ་ ་དཀའ་ཚགས་ཡང་
ཤིན་ ་ཆེ་བའི་ ་བ་ཞིག་ཡིན་པས་ ་ཐོག་རེར་ཐེངས་རེ་ལས་ཕེབས་ བ་ཀྱི་མེད་པ་ནི་ཤེས་གསལ་རེད།  མ་ཐར་འདི་ལ་ད་ ང་ 
དམིགས་བསལ་ཁྱད་ཆོས་གཞན་ཞིག་ཡོད་པ་ ེ་མཁན་ཉི་མ་དང་མཇལ་འ ད་བཀའ་མོལ་ ང་རིགས་ཀྱི་ ་མ་ཆེ་གྲས་ཕན་ ན་
ཞབས་བ ན་གསོལ་འདེབས་འ ལ་རེས་གནང་བ་ མས་ཕལ་ཆེར་ཆ་ཚང་བཀོད་འ ག  དེ་ཡང་མང་ཆེ་མཁན་ཉི་མ་ཁོང་རང་
གིས་ཕར་ ལ་བ་ མས་རེད།  དེ་ཡང་ཞབས་བ ན་གསོལ་འདེབས་ད་ེདག་ཕལ་ཆེ་བ་དད་ ན་སརེ་ ་ཕོ་མོས་རེ་བ ལ་མནན་མོ་
ས་མཐར་ཁོང་གིས་ ིས་ནས་ ལ་བ་ཤ་ ག་རེད།  དོན་དེ་ནས་ བས་དེ་ ས་གྲགས་ཅན་ ་མ་ མས་ལ་ཞབས་བ ན་གསོལ་
འདེབས་འ ལ་ ་ཆེས་ཆེར་དར་བར་མངོན་ བ་ལ་ གས་ ོལ་དེ་ ན་རིང་གི་ལོ་ ས་ ན་པ་ཡང་ ར་ནས་མཐངོ་ བ།   
མདོར་ན་མཁན་ཉི་མའི་རང་ མ་འདི་ལ་དམགིས་བསལ་གྱི་ཁྱད་ཆསོ་མང་པོ་ ན་འ ག་པར་ བས་འདིར་ཆེད་ ོམ་ ང་

་ཞིག་གིས་དེ་དག་ཚང་མ་ངོ་ ོད་དང་ད ད་པ་ ་ བ་ཐབས་ག་ལ་ཡོད།  ོམ་ ང་འདིའི་དམིགས་ ལ་ཉག་གཅིག་ ་དེ་ནི།  
སོ་ཕག་འཕངས་ནས་གཡང་ཊི་ལནེ།  །ཞསེ་པའི་དཔེ་ ར་ད ད་ ོམ་ ང་ ་འདི་བ ད་དེ་གཅིག་ནས་མཁན་ཉི་མ་བ ན་འཛིན་
གྱི་མཛད་པ་ ས་མངའ་ཡོང་ ་དང་།  གཉིས་ནས་ མ་ཐར་གྱི་ནང་དོན་ ར་ལས་ཞིབ་ཚགས་བ ་ཀློག་ ས་ཏེ་དེའི་ནང་ནས་
ཞིབ་འ ག་ལས་ཀར་ ན་པའི་དནོ་ཆེན་མང་པོ་ དེ་ བ་ འི་རེ་བ་ཡོད་པ་བཅས་རདེ།  
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གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་རིག་གནས་ཁྲོད་ཀྱི་འཆམ་མཐུན་བསམ་བློ་དང་ 
དེས་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚགས་ལ་ཐེབས་པའི་ནུས་པའི་ 

སྐོར་རགས་ཙམ་གླེང་བ། 
འབྲུག་མོ་སྐྱིད།   

 
ིར་རིག་གནས་ཞསེ་པ་དེ་བོད་རང་གི་མཚན་ཉདི་ ར་ན་ཤེས་པར་ ་བའི་གནས་ཏེ་རགི་གནས་ཆེ་བ་ ་དང་ ང་བ་ ་

ཞེས་བཞག་ ལོ་ཡོད་ལ།  འི་ཚགི་མཛད«辞海» ་དེའི་མཚན་ཉདི་ལ་གཉསི་ཏེ།  དང་པོ་ན།ི  ་ཡངས་འ ག་ ར་ན་མིའི་
རིགས་ཀྱིས་ ི་ཚགས་ལོ་ ས་ལག་ལནེ་ཁྲོད་གསར་ ་བ ན་པའི་དངོས་པོའི་དཔལ་ཡོན་དང་བསམ་པའི་དཔལ་ཡོན་གཉིས་ཀྱི་ ི་
ོམ་ལ་ཟེར་ཞངི༌།  ་དོག་འ ག་ ར་ན་ ི་ཚགས་ཀྱི་འ ་ཤསེ་འཛནི་ ངས་ཤིག་དང༌།  དེ་དང་འཚམ་པའི་ལམ་ གས་དང་ ་

འ གས་ཀྱི་ ིག་གཞི་ཞིག་ལ་ །  གཉིས་པ་ ར་ན་ ིར་བཏང་གི་ཤསེ་ ་མཐའ་དག་ལ་ །  དེ་ ་ན་རང་རེ་བོད་ལ་ འི་མཚན་
ཉིད་ ར་གྱི་དཔལ་ཡོན་ ང་གིས་མཚན་པའི་རིག་གནས་ནི་གནའ་ནས་ ན་ མ་ཚགས་པ་ཞིག་དར་ཡོད་པ་ ས་ཀྱང་མཁྱེན་གསལ་ 
ར་ལགས་ཤིང༌།  བདོ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ ར་ནའང་ཤེས་པར་ ་བའི་གནས་ ་ ང་བ ་ ག་ག་ིག ག་ལག་ཁུངས་ ན་པ།  མ་

ལག་ཚང་བའི་ག ང་ ང་གི་བནོ་འདི་ བ་མཐའི་ ོགས་རིས་སམ་བསམ་བཞིན་དམའ་འབེབས་ དེ་པའམ་ཡང་ན་ཆ་ ས་མེད་
པར་བབ་ཅལོ་ ་བ་བཅས་མིན་ན་དེ་ནི་རང་རེ་གངས་ ོངས་འདིའི་གནའ་བའོི་ཤེས་རིག་གི་ཉངི་བ ད་ ་ ་ཡིན་པ་ག ང་ ང་
བོན་གྱི་དཔེ་ཆ་ མས་ལ་གཟིགས་ན་མཁྱེན་པར་ངེས་སོ།  །དེ་ ར་ན་འདིར་བོད་ཀིྱ་གནའ་རབས་ཤེས་རིག་གི་མཚན་ ་ག ང་
ང་བོན་གྱི་རིག་གནས་ཞེས་བ ོད་ཅིང་དེ་ ་ཆེ་ལ་གཏིང་ཟབ་ ལ་ནི་རི་བོའི་གཏོས་དང་མཉམ་པའི་བོན་ག ང་ མས་ལས་

མཚན་ཡོད་པས་བདག་གསི་གཤམ་ནས་ བས་བབས་བ ོད་ འི་དོན་གྱི་ ིང་བོ་ ེ་ག ང་ ང་བནོ་གྱི་རགི་གནས་ཁྲོད་ཀྱི་འཆམ་
མ ན་བསམ་ ོ་ལས་འ ོས་ཏེ་ ང་ཙམ་ ་ན།  

གཅིག  གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་རིག་གནས་ཁྲོད་ཀྱི་འཆམ་མཐུན་བསམ་བློ། 
ང་ཚས་གནའ་བའོི་ལོ་ ས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ མས་ལ་བ ས་ན་གནའ་ ས་བོད་ ལ་འདརི་བོན་གྱི་ ེ་ ག་མང་ ་ཡོད་ཀྱང༌།  

ག ང་ ང་བནོ་ཞེས་པ་ནི་ ེས་ ་ ང་བའི་ ོན་གྱི་བོན་རགིས་མང་པ་ོདེ་དག་གི་ ་བ་དང་མི་འ ་བར་ག ང་ གས་དང་ ན་
པའི་ བ་མཐའ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤསེ་ཏེ།  དེ་ནི་ ནོ་པ་གཤེན་རབ་མི་བོས་ ོལ་ སེ་པའི་བ ན་པ་ལ་ཟརེ་ཞངི༌།  བོན་པོ་ མས་ཀྱིས་
བཤད་ ལ་ ར་ན་ ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོས་ བས་དེའི་ག ལ་ ར་ ར་བའི་མི་ མས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ ་ཚད་དང་མོས་ ོགས།  
སེམས་ཁམས་ ར་དེ་མ ན་གྱི་བོན་ ོ་བ ད་ཁྲི་བཞི་ ོང་ག ངས་པར་བཤད་ལ།  དེ་དག་བ ས་ན་ཐགེ་པ་རིམ་དགུ།  ོ་བཞི་
མཛད་ །  ི་ནང་གསང་ག མ་ ་མ་འ ས་པ་མདེ་པར་བཤད་དོ།  །དེ་ཡང་ང་ཚས་འཚ་བའི་དམགིས་ ལ་དང་འ ན་པ་མི་
འ ་བའི་མི་ མས་ཀྱི་བསམ་པའི་འཁྱེར་སོ་དབང་ ་ ས་ཏེ་དགར་ན་གཉིས་ ་བ ས་ཆོག་ ེ།  ཚ་འདའིི་གནས་ བས་ཀྱ་ིབདེ་བ་ 
 འབྲུག་མོ་སྐྱིད།  ད་ ་མཚ་ ོན་མི་རིགས་ ོབ་ཆེན་བོད་རིག་པའི་ ོབ་གིླང་གི་ ོབ་དཔནོ་ཆེན་མོ་དང་ཞིབ་འ ག་ ོབ་མའི་མ བ་ ོན་དགེ་ ན། 
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ཡོང་ཐབས་ཀྱི་བོན་ཏེ་ ་བོན་དང་ཚ་ ི་མའི་མཐར་ ག་གི་བདེ་བ་ཡོང་ཐབས་ཀིྱ་བོན་ཏེ་འ ས་ འི་བོན་ནོ།  །དེ་གཉིས་ལས་ 
བོད་གནའ་མི་ མས་ཀྱིས་མཚན་པའི་བོན་ མས་ཀྱསི་ཚ་འདིའི་བདེ་ དི་ལ་བ ོན་པ་ཆེ་ནའང་ ོན་པ་གཤནེ་རབ་ཁོང་དང་དེའི་ 
ེས་འ ེང་ཤ་ ག་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་གཙ་བོ་ ི་མ་དེ་དོན་ ་གཉརེ་བ་ག གས་ ་འཛིན་ཏེ།  «མདོ་འ ས»ལས།  “འ ལ་བ་

གསང་ གས་ ་བ་ག མ།  །མཐའ་མ་ཉམས་ ་ལེན་ ་ཡིན།  །”ཞསེ་ག ང་བ་ ར།  ག ལ་ ་དབང་ ོན་ མས་ལ་ཉམས་ལེན་
གཙ་བོ་གྲལོ་ལམ་གཙ་བརོ་བ ན་པ་ ོགས་པ་ཆེན་པོ་དང༌།  དབང་འ ིང་ མས་ལ་བ ར་ལམ་གཙ་བརོ་བ ན་པ་གསང་ གས།  
དབང་ ལ་ མས་ལ་ ོང་ལམ་གཙ་བོར་བ ན་པ་འ ལ་བ་མདོ་དང་བཅས་ཡིན་ནོ།  །འདི་དག་ནི་བོད་བ ད་ནང་བ ན་གྱི་
བ་མཐའ་ཁག་གི་འདོད་ ལ་དང་ཧ་ལམ་གཅིག་འ ་ཡིན་ཞིང༌།  ཁོ་བསོ་ཀྱང་གཞན་ནས་བནོ་གྱི་མདོ་ གས་སེམས་ག མ་གྱི་
་བ་དང་འ ེལ་ནས་དེ་ལས་མངནོ་པའི་འཆམ་མ ན་གྱི་བསམ་ ོ་ ོར་མདོ་ཙམ་རེ་གླེང་ཟིན་པས་འདརི་ཡི་གེའི་ཁུར་ ་བསམ་
ེ་ ི་བཤད་ཙམ་ ས་ན།   

«མདོ་ ི་མེད་གཟི་བ ིད»ལས།  “ ོད་ མ་པར་དག་ན།  ི་ དོ་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ འི་གཞལ་ཡས།  ནང་བ ད་ མ་པར་
དག་ན།  ནང་བ ད་ཀྱི་སམེས་ཅན་ ་དང་ ་མའོི་རང་བཞིན་ན།ོ  །བདག་ མ་པར་དག་ནས།  ་ཡི་ ་ ི་མ་མེད་པ།  ོང་
ག མ་འཁོར་ལོ་བ ར་བའི་དབང་དང་ ན་པ།  མགྲོན་ མ་པར་དག་ནས།  མགོྲན་བཞི་རང་བཞིན་གྱིས་མཁའ་ལ་གནས་པ” 
ཞེས་ས།ོ  །འདི་ལས་འཆམ་མ ན་གྱི་བསམ་ ོ་ཅི་ཞགི་མཚན་ཟེར་ན།  འཇིག་ ེན་གྱི་ཁམས་འདི་མདོར་ག གས་ན་ཚ་ གོ་གི་ ེན་
གཞི་ ེ་མཐོང་ ང་ ་ཡོད་མེད་གཉིས་ཀྱསི་བ ས་པའི་འ ང་བ་ ་ལས་ བ་པའི་ཁརོ་ ག་གི་འཇིག་ ནེ་དང་དེ་ལ་གནས་པའི་
མིག་གི་དབང་བསོ་མཐངོ་ ང་ཡདོ་མེད་གཉསི་ཀྱི་སེམས་ཅན་ ་རགས་མཐའ་དག་ག ོ ། ེན་དང་བ ནེ་པ་གཉསི་བར་ ོད་ བ་
ཀྱི་འ ེལ་བ་ཞིག་གིས་བཅངས་ཡོད་དེ།  ནེ་མེད་ན་བ ེན་པ་ཡོད་ཐབས་མདེ་ལ།  བ ནེ་པ་སེམས་ཅན་ ་མང་ ན་ མ་ཚགས་
པའི་བ ད་ཀྱསི་ཁོར་ ག་ མོ་ གི་མ་ ས་ན་ ེན་པ་ས་ ས་ཀྱི་ཁརོ་ ག་འདི་ཡང་མཛས་ཤིང་ ་ན་ ག་པ་འདི་འ ་ཞགི་ཡོང་
དཀའ།  གནས་ གས་དེ་ནི་དངེ་སང་འཚ་བ་དང་ཚན་རིག་གི་ ེང་ནས་བདནེ་དཔང་ ས་ཡོད་པ་དཔེར་ན།  ོག་ཆགས་གཅིག་
་མེད་ ་སངོ་ན་དེས་ཁརོ་ ག་ལ་ གས་ ནེ་ངེས་ཅན་ཞིག་ཐབེས་ ིད་པ་ ་ འ།ོ  །དསེ་ན་ ང་འདིའི་བ ན་ ་ན་ིཐོག་མར་

“ ོད་ མ་པར་དག་ན།  ི་ དོ་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ འི་གཞལ་ཡས”ཞསེ་པ་ནི།  ང་ཚ་མའིི་རིགས་ཀྱིས་རང་བ ེན་སའི་ཁོར་ ག་འདི་
རང་ངསོ་ནས་བཟང་ངན་དང་ལགེས་མིན།  ཡག་བཙག  ཞི་འཇམ།  མ ན་མིན་འ དོ་མིན་སགོས་ ་བས་མ་བ ང་བར་དེ་ལ་
འི་གཞལ་ཡས་ཁང་ལ་སགོས་པར་བ ོམ་ནས་དགའ་གུས་ དེ་པའམ་དེ་མིན་རང་ ང་དང་རང་ ང་ ་བཞག(རང་ ང་ ་འཇོག་

པ་འདི་ནི་ གས་ཀིྱ་ ་བ་ཞིག་ཡིན)ན་དོན་དམ་ ་ ི་ དོ་འདི་ འི་གཞལ་ཡས་ཁང་ཡིན་པ་རང་གསི་ངསོ་ཟིན་མ་ཟིན་ལ་ ག་ཡོད་
པར་བ ན་པ་འད་ིལས་ཁོར་ ག་གི་འ ་ཤེས་ཤིག་མཚན་ཡོད་པ་རདེ།  དེ་ནས“ནང་བ ད་ མ་པར་དག་ན།  ནང་ ོད་བ ད་
ཀྱི་སེམས་ཅན་ ་དང་ ་མོའི་རང་བཞིན་ན།ོ  །”ཞསེ་པ་འདི་ལས་མི་དང་མིའི་བར།  མི་དང་སེམས་ཅན་གཞན་དག་བར་གྱི་འ ེལ་
བ་ ེ་ཕན་ ན་གང་ལའང་མཆོག་དམན་དང་དགྲ་ ་བ ང་མི་ ང་བ་མ་ཟད།  རང་ལས་སམེས་ཅན་མཐའ་དག་ཕོ་ཐམས་ཅད་
་དང་མོ་ཐམས་ཅད་ ་མོར་བ ོམ་ནས་གུས་བཀུར་གྱི་བསམ་ ོ་ཞིག་འཛིན་དགོས་ ལ་བ ན་པ་འདི་ལས་མིའི་སེམས་ཅན་ལ་

འཛིན་པའི་འ ་ཤེས་ཤིག་མཚན་པ་ཡིན་ནོ།  ། 
ཡང་“བདག་ མ་པར་དག་ནས།  ་ཡི་ ་ ི་མ་མེད་པ།  ོང་ག མ་འཁོར་ལོ་བ ར་བའི་དབང་དང་ ན་པ”ཞེས་པ་

ལས།  གང་ཟག་རང་ཉིད་མཐར་ ག་གི་བདེ་ཐབས་ཡོང་བའི་ ་བ་ནི་རང་ ད་ཀྱི་ཉནོ་མོངས་ ག་ ་ལ་སོགས་མ་རགི་པ་ཐམས་
ཅད་མདོ་ གས་སེམས་ག མ་གྱི་ཐབས་ལམ་ལ་བ ེན་ནས་ ིབ་པ་ ང༌།  དགེ་བའ་ིཚགས་བསགས།  ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ ན་དང་ ན་
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པར་ ེད་པ་ ེ“ ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚགས་ ོགས་ནས།  འ ས་ ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སར་ ེབས་ནས།  ཐར་པའི་གོ་འཕང་ད ིངས་ ་
ཐོབ”ཚ་གཞི་ནས“ ་ཡི་ ་ ི་མ་མདེ་པ”རང་ལགས་ཤིང༌།  དེ་ཚ“ ོང་ག མ་འཁརོ་ལོ་བ ར་བའི་དབང་དང་ ན་པ”ཡང་ཡིན་
ནོ།  །འདི་ལས་མི་ཚའི་རིན་ཐང་གི་འ ་ཤེས་ཤིག་མཚན་པ་ཡིན་ན།ོ  །དེ་ནས“མགྲནོ་ མ་པར་དག་ནས།  མགྲོན་བཞི་རང་བཞིན་
གྱིས་མཁའ་ལ་གནས་པ”ཞསེ་པ་ལས།  མགྲནོ་ནི་བནོ་ གས་ཀྱི་མི་མ་ཡིན་ལ་སོགས་པའི་སེམས་ཅན་འབའ་ཞིག་ལ་གོ་ །ེ  དནོ་ ་
ི་རོལ་གྱི་ ལ་ཁམས་བདེ་ ོམས་ ེད་པའི་ ་ ེན་འབའ་ཞིག་རེད་ཅེས་བཤད་ཀྱང་མི་ཆོག་པ་མེད་དེ།  གནའ་དེང་ངམ་ ོལ་
ན་དང་ཚན་རགི་གཉིས་ཀྱི་ཐ་ ད་དང་བཤད་ ངས་མི་འ ་བ་མ་གཏོགས་འབབེས་སོ་གཅིག་ཡིན་ཏ།ེ  དཔརེ་ན་མི་ལེགས་པའི་

ཆ་ཞིག་ལ་ ལོ་ ན་གྱིས“བ ད”ཟེར་ལ།  དེང་ ས་ཀྱི་ ད་ ་དེ་ལ“ ོག་ ེན”ནམ“ཆ་མི་ ོམས་པ”སོགས་ཟེར་བ་རེད།  འོ་ན་དེ་
ཇི་ ར་བ ོག་པའམ་ཇི་ ར་ ོམ་ ིག་ ེད་དགོས་ཞེ་ན།  མགྲོན་ནམ་ ི་རོལ་ ལ་ཁམས་ཀྱི་ ་ ེན་དེ་དག་རང་ ང་ཁམས་ཀྱི་
ཆོས་ཉིད་ལས་མ་ ོག་པར་དེ་དང་འ ོད་ ོར་འགྲིག་པར་ ས་ན“མགྲནོ་བཞི་རང་བཞནི་གྱིས་མཁའ་ལ་གནས”ཏེ་བདེ་ མོ་ཡོང་
བ་ཡིན་པས་འདི་ནི་རང་ ང་ཁམས་ཀྱི་ ་ ངས་ཤགི་ཡིན་ནོ།  །འདི་དག་ནི་མི་དང་ཁོར་ ག་བར།  མི་དང་སམེས་ཅན་གཞན་
དག་བར།  མི་དང་རང་ ང་ཁམས་བར་འཆམ་མ ན་ཡོང་བའི་ ་བ་འབའ་ཞིག་ལགས་སོ།  ། 

ཡང་«མདོ་ ི་མེད་གཟི་བ ིད»ལས་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ལ་བ ད་ཀྱིས་ཆོ་འ ལ་བ ན་པའི་མདོ་ཞེས་པར་བ ད་ཁྱབ་པ་
ལག་རིང་གཙ་ ས་བ ད་ཀྱི་ད ང་ཚགས་ མས་ ོན་པར་ངན་སེམས་གཡོས་ཤིང་དམག་ཚགས་འ གས་ནས་གནོད་པ་དང་གསོད་ 
པར་བ མས་པའི་ བས་དེ་ཉིད་ལས།  “གཤིན་ ེའི་འཁོར་ལོ་བ རོ་བ་དང༌།  ་ གེས་ཀྱིས་པར་ ་ ོ་བ་དང༌།  མ་མོའི་ཁྲག་
ནད་གཏོང་བ་དང༌།  ད ་ཡིས་འནོ་འཐིབས་འབེབས་པ་དང༌།  ལ་པོའི་ ོ་འབོག་གཏོང་བ་དང༌།  ཐེ ་རང་གསི་འཇབ་ ་ དེ་
པ་དང༌།  ས་བདག་ ་གཉན་གྱིས་ཆོ་འ ལ་ ོད་པ་དང༌།  འ ང་པོས་ལན་ཆགས་བ ེགས་པ་དང༌།  ཀི་ཀིང་གིས་དལ་ཟེར་
འབབེས་པ་དང༌།  དེ་ལས་སོགས་པའི་མི་མ ན་པའི་ ས་ངན་ཐན་ ་མང་ ་གཏོང་ངོ་།  ། ལ་ཁམས་ མས་ ་ཡང་འ ང་པོའི་
ཁ་ ངས་དང་མི་མ་ཡིན་གྱིས་ག ག་ བ་མང་ ་ དེ་དོ།  །དེའི་ བོས་ཀྱིས་ ལ་ཁམས་ཀྱི་མི་ མས་ལ་ཡང༌།  མི་བདེ་བའི་ནད་
ཡམས་དང་དལ་ཟེར་ ་འ འོོ།  ། ོན་པ་ཡང་ ལ་བའི་ ་ལ་ ེ་འཆའིི་དབལ་མི་ གས་ཤིང༌།  ་ལ་བ ངས་པ་དང༌།  ཟོ་བདོག་
མི་བདེ་བ་མི་མངའ་ཡང༌།  ལས་དབང་དང་དགེ་ ིག་བ ན་པ་ ོད་པའི་ གས་ཀྱིས།  ང་ཙམ་མི་བདེ་བར་ ར་ཏོ།  །”ཞེས་
བཀོད་པ་འདི་ལས་འ ོས་ན།  ིར་འཆམ་མ ན་གྱི་ ོག་ ར་ ར་བ་ནི་མི་མ ན་པ་ ེ་ ་དངོས་དེའི་དགྲ་ ར་ལངས་ཏེ་ཕན་
ན་ལ་གནདོ་པ་དང་འ ག་པ།  ་དངསོ་ཀྱི་འཕལེ་ ས་དང་མ ན་ ོར་ལ་ གས་ ེན་ངན་པ་བཟོ་བ་ཞིག་ཡིན་ བས།  གོང་

ནས་ ནོ་པ་གཤནེ་རབ་དང་སམེས་ཅན་ལ་ནད་ཡམས་སོགས་མི་དགེ་བ་ ་ཚགས་བཏང་བ་དེ“བ ད”ཅིག་ཡིན་ནའང་འ །  དེ་
དེང་གི་ ད་ ་རང་ ང་ཁམས་ཀྱི་གནོད་འཚ་ ་ཚགས་ ང་བའི“དགྲ”ཞིག་ཡིན་ནའང་འ །  དེ་ལ་ ནོ་པ་གཤནེ་རབ་ཀྱིས་ མ་
འ ར་གང་འ ་ཞིག་བ ང་བ་དང་ལན་ཇི་ ར་བཏབ་ ལ་དའེི་ ེང་ནས་ཀྱང་འཆམ་མ ན་གྱི་བསམ་ ོ་ཞིག་འབའ་ཞགི་མཚན་
པ་ནི།  དཔེར་ན་བ ད་ཀྱསི་ཆོ་འ ལ་ ང་བ་དེ་ལ།  ོན་པ་གཤནེ་རབ་ཀྱི་ཞལ་ནས།  “དགྲ་དང་གདནོ་ཞེས་ ་བ་མེད།  །སེམས་
ཉིད་ངང་ ་དེ་ཡི་བདེ།  །”ཞེས་དང༌།  “ད་ ་ ནོ་པའི་ ་ཡིས་འ ལ།  །སེམས་ཅན་ལས་བ ལ་བཟང་ལགས་ཏེ།  །བ ད་དང་
ིན་པོ་ག ག་པ་ཅན།  །ཡོན་ཏན་ཅི་ ར་ཆེ་བ་བཞིན།  བ ད་ཀྱང་དེ་ ར་ ང་བས་ །  །འཁོར་ལ་ལན་ཆགས་བ ེགས་པ་

དང༌།  །དགེ་བའི་ལས་ལ་བར་ཆད་དང༌།  །གཤེན་ལ་གནོད་པ་འ ང་བ་ཡིན།  །འདི་ལ་འཇིགས་སེམས་མ་ ེ་བར།  ། ང་སམེས་མ་
བ ེད་ ིང་ ེ་བ ེད།  ། གས་ཉིད་ཞི་བ་ ང་ བ་ ོམས།  །…… ཅེས་ག ངས་ནས་ ིང་པོ་ གས་ཀྱི་ ང་བ ན་ནས།  
འཁོར་ མས་ཀྱསི་ཀྱང་ ན་ ་བ ནོ་པས།  འཇིག་ ེན་ཀྱི་ཁམས་ ་བ ད་ཀྱི་ཆོ་འ ལ་དང༌།  མི་མ་ཡིན་གྱི་ཁ་ ངས་དང༌།  ཆོ་
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འ ལ་དང༌།  ག ག་ བ་དང༌།  བསམ་ རོ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང༌།  ཆ་ཙམ་ལས་ཞི་བར་ ར་ཏོ།  །”ཞསེ་པ་ ར་ ོན་པ་གཤེན་
རབ་ཀྱསི་ཐབས་ཀྱསི་འཇགི་ ནེ་ཁམས་ །  ནད་ཡམས་དང་འ ག་པ་ ་གེ་དང་འ ང་པོའི་ཁ་ ངས་ མས་ཞ་ིནས།  ཞི་བདེ་དང༌།   
དགེ་བའི་ཆ་ལ་འཁོད་པར་ ར་པ་འདི་ནི་དགྲའི་ལན་ལ་ཁོང་ཁྲོ་དང་ཞེ་ ང༌།  ག ག་ བ་བཅས་ཀྱིས་ ར་ཡང་མི་མ ན་པ་དང་ 
འཐབ་འ ག  གནོད་འཚ་ ེད་པ་མ་ཡིན་པར་ མས་དང་ ིང་ ེ་བ དེ་པ་དེ་ནི་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་ཡོང་བའི་གཞི་ ་ཞིག་དང་
རང་ ང་ཁམས་ཀྱི་གནོད་འཚ་ལ་ ་ ངས་གང་འ ་ཞིག་བ ང་ནས་འཆམ་མ ན་ཡོང་ཐབས་ ེད་པ་ཞིག་མ་ཡིན་ནམ།  

གཉིས།  བོན་གྱི་འཆམ་མཐུན་བསམ་བློ་དེས་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚགས་ལ་ཐེབས་པའི་ནུས་པ། 
གོང་ནས་བཤད་པ་ ར་ག ང་ ང་བོན་ལ་ ་དང་འ ས་ ར་ ེ་བའི་བོན་གཉིས་ ་བ ས་ཏེ།  ཚ་ ི་མ་དོན་ ་གཉེར་

བའི་འ ས་ འི་བོན་ མས་ནི་མདོ་ གས་སེམས་ག མ་གིྱས་མཚན་པའི་ ་བ་དེ་དག་ཡིན་པས་ནང་བ ན་ཕལ་ཆེར་མ ན་ལ།  
དེ་དག་གསི་བོད་ཀྱི་ ི་ཚགས་འཕལེ་ ས་ལ་ གས་ ེན་ག་འ ་ཞགི་བཞག་པའི་ རོ་མ་ིགཞན་དང་གཞན་གྱིས་ མོ་མང་ ་ ེལ་
ནས་གླེང་ཡོད་པས་འདརི་བཤད་པའི་དགོས་པ་མ་མཆིས་ལ།  བས་ ་བབ་པ་ནི་ག ང་ ང་བནོ་གྱི་ ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་
ཏེ་ ་ཡི་བོན་ ོགས་ནས་ ང་ཙམ་གླེང་ན།   

ཐོག་མར་ ་བོན་ཟེར་བ་དེ་གང་ཡིན་ཞེ་ན།  བོན་གྱི་ཐེག་པ་རིམ་དགུ་ལ་ད ེ་ གས་མི་འ ་བ་ཡོད་ཀྱང༌།  ོ་གཏེར་
གས་ ར་ན་བནོ་གྱི་ཐེག་པ་དགུ་ནི།  ༡༽ ་གཤེན་ཐེག་པ།  ༢༽ ང་གཤེན་ཐེག་པ།  ༣༽འ ལ་གཤེན་ཐགེ་པ།  ༤༽ དི་གཤནེ་ཐགེ་

པ།  འ ས་ འི་ཐགེ་པ་ ་ན།ི  ༥༽དགེ་བ ནེ་ཐེག་པ།  ༦༽ ང་ ངོ་ཐེག་པ།  ༧༽ཨ་དཀར་ཐེག་པ།  ༨༽ཡེ་གཤེན་ཐེག་པ།  ༩༽ཡང་
ེ་ ་མེད་ཐགེ་པ་ མས་ཡིན།  དེ་ལས་ ་ཡི་བོན་ཟརེ་བ་དེ་ནི་ ་ ང་འ ལ་ དི་བཞའིི་ཐེག་པ་ མས་ཡིན།  ེ་ ག་ ་ཐེག་པ་

དེ་རེ་རེའི་ག ང་ཟབ་ ས་པོ་ཏི་མང་ ་ཡོད་ཀྱང་འདིར་དཔེ་མཚན་ཙམ་འགའ་ཞིག་གི་ ེང་ནས་བདོ་ ི་ཚགས་ཀྱི་འཆམ་མ ན་
ོགས་ལ་དེ་དག་གིས་ ས་པ་ཅི་ཞགི་ཐོན་ ལ་ ོར་གླེང་ན། 

༡༽  གཏོའ་ིཕྱོགས་ནས་བཤད་པ། 
«མདོ་ ི་མེད་གཟི་བ ིད»ལས།  “དེ་ནས་ཡང་དའེི་ཚ་ ོན་པས་ཀྱང༌།  བ ད་ གི་གཏ་ོཅན་གྱི་ཆོ་འ ལ་ཞི་བར་ ོན་པ་

དང༌།  འཁརོ་ ་གཏོགས་པའི་འགྲ་ོབ་རིགས་ ག་གི་སེམས་ཅན་ མས་ཀྱི་ ིབ་པ་ ང་པའི་ ིར།  ལན་ཆགས་གཞལ་བ་དང༌།  ི་
རབས་ཀྱི་འགྲོ་བ་ མས་ལ་ཕན་གདགས་པའི་ རི།  གཤནེ་གྱི་གང་ཟག་ མས་ལ་དཔེ་བ ན་པའི་ ིར།…… འཁརོ་ མས་ལ་
བཀའ་ ལ་པ།  ཉནོ་ཅིག་གཤནེ་རབ་གཏོ་ ་འ མ་སངས་དང༌།  ་ ིད་ སོ་ག མ་ལས་སོགས་ཀུན།  འཁོར་བའི་ཉོན་མངོས་མ་
རིག་པ།  མ་རིག་ལས་ཀྱི་ ག་བ ལ་ནད་ཀྱིས་ག ང༌།  ནད་ཀྱིས་བར་ཆད་བགགེས་ཀྱསི་ ེད།  བགགེས་ལ་གཏོས་ཕན་གཏོ་ ་
ཉིད་ལ་བ ན།  དེ་ལ་གཏོ་ཐབས་ མ་བ ་ ག་ ་ ེ།  འདིར་ནི་གཤེན་གྱི་བར་ཆད་བ ོག་ ལ་བ ན།”ཞེས་ ོན་པ་གཤནེ་རབ་
ཀྱིས་སམེས་ཅན་ལ་ཕན་པའི་ རི་ ་གཏོ་ཡི་ ོར་མང་པོ་ཞིག་ག ངས་ ལ་བཀོད་ཡོད།  དནོ་ “གཏ་ོཞེས་པ་དེ་ནི་སེམས་ཁམས་
ཀྱི་གནས་ ངས་ལ་ཕན་པར་ ེད་པའི་ཐབས་ཤེས་ཤིག་ལགས་པ་དང༌།”  ནམ་མཁའ་ནོར་ ས་ཀྱང༌།  “བོན་གནའ་ གས་ ་
གྲགས་པའི་གཏོ་ནི་གསོན་པོ་བདེ་བ་དང་ནད་པ་གསོ་བ།  འགལ་ ནེ་བ ོག་པ།  འཆི་བ་བ ་བ་ལ་སགོས་པའི་དགསོ་དོན་ ་མ་
ལ་བ ེན་པའི་ད ད་ཀྱི་ ེ་ ག་ཅིག་ཡིན་པས་དེ་ ད་ ་གྲགས་ལ།  བོན་ ་གཤེན་པའི་ གས་ ‘འཆི་བ ་གཏོ’ཞེས་བཤད”པ་
དང༌།  ཡང་ཁངོ་གིས“གཏོའི་ཤསེ་རིག་དའེི་ ང་གཞི་ནི་ དི་པའི་ཁམས་འདིར་རང་རེའི་དབང་པའོི་མངོན་ མ་ ་མཐོང་ཚར་
མི་ བ་པའི་ ེ་འགྲོ།  མིའི་འགྲོ་བ་ལས་ཐ་དད་པ།  ད ིངས་ཀྱི་ ་དང་བར་ ང་གི་གཉན།  ས་གཞིའི་བ ན་མ།  ་མཚའི་ ་ལ་
སོགས་པ་ཡོད་ཅིང༌།  རང་རེའི་དབང་པོའི་མངོན་ མ་ ་མ་ ར་ནའང་རང་ཅག་ མས་ ེ་འགྲོ་དེ་རིགས་ཀྱི་དབང་པོའི་མངོན་
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མ་ ་ ར་པ་དཔེར་ན།  ིན་འ འི་རིགས་ ་ ་ ེ་འགྲོ་འགའ་ཞིག་རང་རེའི་དབང་པོའི་མངོན་ མ་ ་ ར་ནའང་རང་ཅག་
དེ་ མས་ཀྱི་དབང་པོའི་མངོན་ མ་ ་མ་ ར་པའི་ བས་ཡོད་པ་དེ་ ་ འི་ ་གཅིག་དང༌།  ཇི་ ར་ ་གཉན་ ་སོགས་ཀྱི་འགྲོ་
བ་རང་རེའི་དབང་པོའི་མངནོ་ མ་ ་མ་ ར་པ་དེ་བཞིན་ ་རང་ཅག་ཀྱང་ ེ་འགྲོ་དེ་རགིས་འགའི་དབང་པོའི་མངནོ་ མ་ ་མ་
ར་པའི་ བས་ཀྱང་ ིད་པ་དེ་ ་ འི་ ་གཅིག་དང༌།  ག་དང་གཟགི་ལ་སོགས་པའི་ ེ་འགྲོ་མང་པོ་ཞགི་རང་རའེི་དབང་པོའི་

མངོན་ མ་ ་ ར་པ་དེ་བཞིན་ །  རང་ཅག་ཀྱང་སེམས་ཅན་དེ་ མས་ཀྱི་དབང་པའོི་མངོན་ མ་ ་ ར་བའི་ བས་ཡོད་པ་དེ་
་ འི་ ་གཅིག་བཅས་ ིད་པའི་ཁམས་ན་གནས་པའི་ ེ་འགྲའོི་ ང་ གས་ལ་མི་འ ་བའི་ ་ག མ་ཡདོ་པའི་ནང་ ་གཉན་ ་

སོགས་རང་རེའི་ ན་མོང་གི་དབང་པོའི་མངོན་ མ་ ་ ར་པའི་ ེ་འགྲོ་མ ་དབང་དང་ ན་པ་དེ་རིགས་ལ‘གཏོད’ཅེས་ ་གྲགས་ 
པ་ཡིན།  བས་འགར་རང་ཅག་གཏོད་ཀྱི་གནས་ ལ་དེ་རགིས་ལ་ ོངས་པའི་དབང་གིས་ ་བ་དང་ དོ་ལམ་ཉསེ་པའི་ ོ་ནས་
གཏོད་ཀྱི་རིགས་གང་ ང་ལ་ཕོག་ ག་ཤོར་ ེན་གྱིས་གཏོད་ཀྱི་རིགས་ མས་ཁྲོས་ཤིང་འ གས་ཏེ།  དེ་ མས་ཀྱིས་ཕོག་ ག་གཏོང་ 
མཁན་ འང་ ང་བ་དེ་ལ་ ད་ཁ་དང་ ོད་གཏོང་སོགས་བཀྲ་མི་ཤིས་པ་དང༌།  ན་ཤི་ ེན་ཆག་ཅི་རིགས་འ ང་བའི་མ ་ཁ་བ ན་ 
ིད་པ་ཡིན་ལ།  གལ་ཏེ་མི་ ེར་རམ་མི་ཚགས་སམ་མི་ཚང་ཞིག་ལ་གཏོད་ཀྱི་མ ་ཁ་བ ན་ཡོད་པ་ཡིན་ན།  ནམ་ཞིག་མ ་ཁ་གང་ 
ལ་བ ན་པའི་མི་ ེར་རམ་མི་ཚགས་སམ་མི་ཚང་དེའི་ ང་ འམ་དབང་ཐང་ངམ་ ས་སམ་ ོག་གི་འ ང་ཁམས་གང་ ང་གི་ ས་ 
པ་ཞན་པའམ་འ གས།  གུད་པའི་ བས་ ང་བ་དེའི་ཚ་མ ་ཁ་ཐོག་ ་ ིན་ནས་ ས་ངག་ཡིད་ག མ་ལ་མི་འདོད་པའི་ ེན་ཆག་ 
ཅི་རིགས་ཐད་ཀར་འ ང་བ་དང༌།  ཡང་ན་དེ་དང་འ ེལ་ཡོད་ཀྱི་ ེན་ཆག་ཅི་རིགས་འ ང་ཆོག་གྲབ་ ོན་པ་དང་གཏོད་ཀྱི་མ ས་ 
དབང་ ་ ས་པའི་འ ང་ཁམས་ཀྱི་ ས་ གས་དེ་ལ་བ ེན་ནས།  མ ས་ཟིན་པའི་གང་ཟག་ འང་ ང་བ་དེའི་འ ང་བའི་ཁམས་ 
ཉམས་པའི་ ེན་ ེད་པ་དེ་ལ‘གདནོ’ཞསེ་པའི་ཐ་ ད་ ས་པ་ཡིན།”ཞེས་ ནོ་པ་གཤནེ་རབ་ཀྱསི་གཏོ་ཐབས་ མ་བ ་ ག་ ར་
ག ངས་པ་དསེ་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཡོངས་ཀྱ་ིཞི་བདེ་དང་རང་ ང་ཁམས་ཀྱི་གནོད་འཚ་ ོན་འགོག་གི་ཐད་ལ་ ས་པ་ཐནོ་ཡོད་
པར་ག ངས་ཏེ།  དཔེར་ན་ ིན་འ འི་རིགས་ ་ ་ ེ་འགྲོ་ མས་ཀྱང་རང་ཅག་གིས་གང་འདོད་ ་གནོད་འཚ་ ེད་མི་ ང་བ་
མ་ཟད་དེ་ལ་ནམ་ཡང་དོགས་ཟོན་དང་གཟབ་ནན་ ས་ནས་ཐབས་བ ་ ས་ ོང་གིས་སེམས་ཅན་དེ་ མས་མཉེས་པར་ ས་ན་
ས་འགུལ་དང་ ་དགྲ་ལ་སོགས་ ོན་འགོག་ བ་པ་ནི་ད་ ་ཁོར་ ག་ ང་ ོང་གི་ ་གཞག་དེས་ཀྱང་བདེན་དཔང་ ེད་ བ་པ་
དང༌།  གཞན་ཡང་གཉེན་ ིག་གི་གཏོ་དང༌།  ས་ ད་འཕལེ་བའི་གཏོ།  ཚ་རིང་ ་འཕེལ་བའི་གཏ།ོ  ལོངས་ ོད་འཕལེ་བའི་
གཏོ།  ང་ ་འཕེལ་བའི་གཏ།ོ  བར་ཆད་སེལ་བའ་ིགཏོ།  ལོ་ལེགས་ཡོང་བའི་གཏོ་ལ་སོགས་པ་དེ་རགིས་ཀྱང་འཆམ་མ ན་གྱི་
བསམ་ ོ་འབའ་ཞགི་མིན་པ་ ་ཞིག་བ ནོ།  

༢༽  མོ་རྩིས་དང་དཔྱད་ཀྱི་ཕྱོགས་ནས་བཤད་པ། 
མོ་ ིས་ནི་རང་རེ་བོད་མིའི་ཉིན་ ན་གྱི་འཚ་བའི་ཁྲདོ་ན་བེད་ ོད་ དེ་པའི་ ་རིམ་ཞགི་ཡིན་ལ།  དེ་ཡང་ ོན་པ་གཤནེ་

རབ་ཀྱིས་འཇིག་ ེན་པའི་འཚ་བའི་དགོས་མཁོར་དམིགས་ཏེ་ ང་དོར་ལེགས་ཉེས་ ོན་པའི་ཐབས་ ་ག ངས་པ་ཡིན་ཞིང༌།  དེའ་ི 
ག ང་ གས་ཀྱི་དཔེ་ཆའང་ཞང་ ང་ ་ ག་ ་ ་འབོར་ཆེན་ཞིག་ཡོད་པ་དང༌།  “ད ད་ནི་ནད་པའི་ནད་དངོས་འཛིན་པ་དང་ 
ས་ཁམས་བདེ་ཐང་ཁོ་ནའི་ ོར་ ོད་པའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་ཡིན”ཏེ།  དེ་ནི་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ཀྱིས་སེམས་ཅན་ནད་ཀྱི་ ག་བ ལ་ 

ལས་ བོ་ རི་རང་གི་ ས་ད ད་ ་ཁྲི་ཤེས་ལ་གསོ་རགི་གི་ ོར་འ མ་བཞི་ལ་སགོས་ག ངས་ནས་གཉརེ་ ་གཏད་པ་རེད།  འོ་
ན་འདི་དག་གི་ ེང་ནས་འཆམ་མ ན་གྱི་བསམ་ ོ་ཇི་ཞིག་མཚན་པ་དང་དེ་དག་གིས་བོད་མིའི་འཚ་བའི་ནང་ ས་པ་ཅི་ཞིག་ཐོན་ 
པ་ཡིན་ཟེར་ན།  “དཔེར་ན།  མི་ཞགི་ནད་ཀྱསི་མནར་བའི་ བས་ །  ཐོག་མར་མོ་བ་ཞགི་གི་འགྲམ་ ་སངོ་ནས་རང་ཉིད་གདོན་
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གྱིས་གནོད་ཡོད་མེད་ ི་ ད་ ེད་པ་ཡིན།  གལ་ཏེ་གདོན་གྱིས་གནོད་ཡོད་ན།  མོ་བ་དེས་གཏོ་ཅི་ཞིག་གིས་གདོན་དེ་འ ད་དགོས་ 
ོར་གྱི་ཁ་ཏ་བ བ་ ་ དོ་པ་ཡིན།  དེ་ སེ་ ིས་པ་དེས་ནད་པ་དེའི་ ེས་ ར་དང་གཟའ་ ར་གཉིས་ཀྱི་འ ོད་ ོར་བཟང་ངན་

བཅས་ལ་བ ག་ ེས་གཏོ་འཕེན་པའི་ ས་ཚད་གཏན་འཁེལ་བཟོ་བ་ཡིན།  མོ་བ་དང་ ིས་པ་གཉིས་ཀྱསི་ཁ་དམར་གདགས་ སེ་
ནད་པ་དའེི་ནད་ལ་ད ད་པ་དང་ ན་བཅོས་ ེད་མཁན་གྱི་ ན་པའི་ ར་འཁྲི་བ་ཡིན།  གོང་གསལ་གྱི་ཐབས་ལམ་བཞི་པ་ོདེ་ནི་
བོད་པའི་འཚ་བའི་ནང་ཉི་མ་ ར་བ ད་ལ་འ ད་པའི་གནད་དོན་དག་སེལ་ཆེད་བདེ་ ོད་ དེ་པའི་ཐབས་ལམ་ ་ ་ཞིག་ཡིན་
ལ”མོ་ ིས་གཏོ་ད ད་དེ་དག་གི་ ་བའི་ ང་གཞི་ནི་སེམས་བ དེ་ཡིན་པ་རང་ག ང་ནས་མང་ ་ག ངས་ཡོད་ཅིང༌།  དཔེར་ན་
ོན་པ་གཤེན་རབ་ཀིྱ་ཞལ་ནས།  “ ིང་ ེ་ཡོངས་ ་བ ེད་པར་ འོ།  ། ིང་ ེ་རབ་ ་བ ེད་པར་ འོ།  ། ིང་ ེ་ ་ལ་བདག་
ོགས་མེད་པ་བ དེ་པར་ འ།ོ  ། ནོ་ལམ་ཡོངས་ ་གདབ་པར་ འ།ོ  ། ོན་ལམ་རབ་ ་གདབ་པར་ འ།ོ  །”ཞེས་ག ངས་ཏེ།  ཕ་

རོལ་མི་ ་ཞིག་ཡིན་ཀྱང་དེར་མོ་ཞིག་འདེབས་པ་དང་གཏོ་ཞིག་བཅའ་བ།  ཡང་ན་ ན་ད ད་སོགས་གང་ཞིག་ ེད་ཀྱང་ཐོག་
མར་དེ་ལ་ཕན་སམེས་དང་ ིང་ ེ་ཞིག་བ ེད་ ་ནི་ག ང་དེ་དག་གི་འ ག་ ོ་ ་ ར་ག ངས་ཡོད།  དསེ་ན་ཆོ་ག་དེ་དག་བ ད་
ནས་ལེགས་ཉེས་ཀྱི་ ང་དོར་འ ེད་ཅིང་གཟའ་ ར་འ ོད་ ོར་དང་མ ན་པ།  མི་ལ་ན་བ་མེད་ཅིང་ནད་པ་ད ད་ཀིྱས་གསོས་
ཏེ་འཇིག་ ེན་ཕན་བདེའི་ ོགས་ ་བ ལ་བ་ཡིན་ནོ།  ། 

༣༽  གླུད་ཀྱི་ཕྱོགས་ནས་བཤད་པ། 
ད་ཅེས་པ་ནི་ ས་ཚབ་དང་ ས་ལ་ ་ །ེ  མདོ་ ་ིམེད་ལས།  “བར་ཆད་བ གོ་ཐབས་ཞི་ ག་གཉིས་ཡིན་ཏེ།  །ཞི་བ་

ད་ལ་འདོད་པས་ ས་ཀྱིས་བ ོག  ། ག་པོ་ གས་ ེའི་ ག་ཚད་ གས་ཀྱིས་ ོག  །དེ་ཡང་ཐོག་མར་ཞི་བས་བ ོག་པའི་ཐབས།   ། 
གཙང་མའི་གནས་ ་འཚགས་པའི་ ས་ མས་གསོགས།  །འདོད་པའ་ི ས་ལ་མ་ཚགས་གཅིག་ཀྱང་མེད།  །དེ་དག་བཅས་དང་
ལག་ལེན་ ་བ་གཟབ།  །”ཅསེ་ག ངས་པ་བཞནི་ང་ཚས་བོན་འ ང་དག་ལ་བ ས་ཚ།  ོན་པ་གཤེན་རབ་ཀྱི་ ོན་ལ་ཞང་ ང་
དང་རང་རེ་བདོ་ ལ་འདིར་འཇིག་ ེན་གྱི་ ་ལ་མཆདོ་དེ་རང་ཉདི་བདེ་ཐབས་ ་ ་ ག་སོགས་གསནོ་པརོ་མེར་བ གེ་པ་དང་
ར་བ ར་བ།  ས་འོག་ ་འ ག་པ་སོགས་དམར་མཆོད་ ེད་པའི་ གས་དང་ ོལ་ ་ཆེར་དར་ཡོད་ བས།  ོན་པ་གཤེན་རབ་

ཀྱིས་དེ་དག་་ ག་པར་མཐོང་ཞིང་ཐར་བའི་ལམ་ལ་དཀྲི་ རི་ག ང་ ང་གི་བནོ་ག ངས་ཏེ་དེ་དག་གི་ཚབ་ ་ ས་སགོས་བཅོས་
བ ར་གནང་ ེ་འཇིག་ ེན་འཆམ་མ ན་གྱི་ ོགས་ ་བཀོད་པ་ཡིན།  དེ་ལ་ནམ་མཁའ་ནོར་ ས།  གཤེན་རབ་མི་བོ་ཆསེ་ ད་
དང་མདོས་ཡས་ཀྱི་ ོལ་བ གས་པར་མཛད་མོད།  ་ཞིག་གཤེན་རབ་མི་བོ་ཆེའི་ ེས་ ་འ ང་བ་དེ་དག་གིས་སེམས་ཅན་གྱི་
ོག་ལ་འཚ་བའི་ ་བ་དེ་ ངས་ནས།  ད་དང་མདོས་ཡས་ཀྱི་ཆ་ ནེ་ལ་བ ནེ་ནས་རང་གཞན་གྱི་ཕན་བདེའི་ཆ་ ེན་བ བས་

ཡོད་འ ག་ཅིང༌།  དེ་དག་ལ་“ག ང་ ང་གི་བནོ”ཅེས་པའི་ཐ་ ད་དམིགས་ ་བསལ་བ་ཞིག་ཀྱང་ ང་འ ག་མོད།  ཞང་ ང་
དང་བོད་ ་ག ང་ ང་གི་བནོ་དར་བ་ཙམ་གྱིས་བ ད་བོན་དང་གདོན་བོན།  བཙན་བོན་སོགས་གནའ་ ས་ནས་དར་ ོལ་ཡོད་
པའི་བནོ་དམར་མཆོད་ལ་བ ནེ་ནས་རང་གཞན་གྱི་བདེ་དོན་ བ་མཁན་དེ་རགིས་ ་བ་ནས་མདེ་པ་ནི་ག་ལ་འ ར།  ཞསེ་ག ངས་ 
པ་བཞནི།  བོན་གྱི་ ོལ་དེ་ ་ཆེར་དར་ནས་ད་ འང་ང་ཚ་ བ་མཐའ་རིས་མདེ་ཀྱི་ནང་ ་དེ་བེད་ ོད་ ེད་བཞིན་པ་དཔརེ་ན་
མི་ཞིག་ནད་ཀྱསི་བ ང་ཚ་ཆསོ་ གས་ཀྱིས་ ེད་ཐབས་ནི་དེའི་དོན་ ་ ད་གཏོ་དང་ ད་ ས་ཅི་རགིས་འཕནེ་པ་ཡིན་ནོ།  །དེའ་ི
ེང་ནས་བོད་ཀྱི་གདོད་མའི་ ི་ཚགས་དེ་ ོངས་དད་དང་ག ག་ བ་ཆེ་བ།  ིང་ ེ་ ང་བ་སོགས་རང་གི་བདེ་དོན་ ་སེམས་

ཅན་གཞན་དག་ ང་མེད་ ་གསོད་པ་ ེ་ཤེས་རིག་ ལ་བའི་ ི་ཚགས་ཤིག་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འ ་མཉམ་ ་མཐོང་ ེ་
མས་དང་ ིང་ ེ་ ོམ་པ།  རང་གི་བདེ་ཐབས་ ་འཇིག་ ེན་གྱི་ ་ལ་མཆོད་པ་ ེད་དགོས་ཀྱང་ ས་བསགས་ནས་མཆོད་དེ་
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ིག་པ་རིང་ ་ ངས་པ་རེད།  
༤༽  བསང་མཆོད་དང་ལབ་ཙའི་ཕྱོགས་ནས་བཤད་པ། 

་བསང་གཏོང་བ་དེ་ནི་བོད་ཀྱི་ ལ་ ་ཀུན་ ་ ་ཁྱབ་ ་དར་བའི་དམངས་ ོལ་ཅིག་རེད་དེ།  ཆེ་ས་ནས་འཚ་བ་དང་
ཚགས་པ་ ི་དང་དགོན་ ེ་ཁག  ང་ས་ནས་ཁྱིམ་ཚང་རེ་རེ་དང་མི་ ེར་ནས་རང་གི་འདོད་དོན་གང་ཞིག་འ བ་པར་ ་གོན་
དང་ ོན་འ ན་གྱི་ ལ་ ་ ལེ་བའི་ཆོ་ག་ཞིག་རེད།  གམོས་ ོལ་དེ་ཞིང་འ གོ་པའི་མང་ཚགས་ མས་ཕར་ཞོག  ད་ ་གྲོང་ཁྱེར་
ན་ ོད་པའི་བོད་མི་འགའ་རེས་ཀྱང་རང་གི་ཕ་མེས་ནས་བ ད་ཡོང་བའི་གོམས་ ོལ་དེ་འདོར་མ་ བ་པར་ ན་ ་ཐབས་བ ་
ས་ ངོ་གསི་ཉེ་ཁོར་གྱི་ར་ི རེ་འཛགས་ནས་ ་བསང་ཞགི་གཏོང་བ་རེད།  ད་ེབཞནི་ ་ལབ་ཙ་བ དོ་པ་འདི་ཡང་བོད་ཀྱི་དམངས་ 

ཁྲོད་ན་ ་ཁྱབ་ ་དར་བའི་གོམས་ ོལ་ཅིག་ ་ ར་འ ག  ཡིན་ནའང་བསང་མཆོད་དང་བ ར་ན་ལབ་ཙ་བ ོད་པ་འདི་ ན་
མོང་ ིའི་ ེད་ ོ་ཞིག་ ་ ར་ཡོད་པ་ལས་མི་ ེར་ནས་ ེལ་བ་ ང་བ་རེད།  འོ་ན་འདི་དག་གི་ ེང་ནས་འཆམ་མ ན་གྱི་བསམ་
ོ་གང་འ ་ཞིག་མཚན་ཡོད་ཟེར་ན།  དེ་བཤད་དགོས་ན་གཙ་བོ་བསང་དང་ལབ་ཙའི་ཕན་ ས་ཀིྱ་ ེང་ནས་བཤད་དགོས་པ་

རེད།  ་བསང་ཞིག་གཏོང་བ་དང་ལབ་ཙ་ཞགི་བ ོད་པའི་ ་མཚན་གཙ་བོ་ནི་རང་ ང་ཁམས་ཀྱི་རི་བོ་དང་བར་ ང་ཁམས་ ་
གནས་པའི་ ལ་ ་གཞི་བདག་དང་ ་གཉན་སོགས་མཉསེ་པར་ ས་པ་དང་དེ་དག་ག་ིད ་འཕང་བ ོད་པར་བ ད་དེ་རང་ལ་
མ ན་ ེན་དང་ ོང་གྲོགས་ ་རེ་བ་དེ་རེད།  དོན་དམ་པར་དེ་ནི་རང་ ང་ཁམས་དང་མིའི་བར་མ ན་ ོར་ཡོང་བའི་ ེད་ཐབས་ 
ཤིག་རེད་དེ།  ང་ཚས་གོང་ནས་བཤད་པ་ ར་ ལོ་ ན་གྱི་འ ་ཤསེ་ ར་ན་འཚ་བའི་ནང་གནམ་གཤསི་ཀྱི་འ ར་ གོ་དང་རང་
ང་གི་ ང་ ལ་གང་ ང་ཐམས་ཅད་ ་ ་གཉན་བཙན་གང་ ང་གི་མ ་ལ་འདོད་ཅིང༌།  དེས་མི་རང་ཉིད་ཀྱི་ ་ ོད་ལའང་

ཚད་འཛིན་ཞིག་ཐེབས་ཡོད་དེ།  དཔེར་ན་མི་རང་ཉིད་ཀྱི་བདེ་ ག་ཐམས་ཅད་རང་ ང་ཁམས་དང་དམ་ ་འ ེལ་ཡོད་པར་
འདོད་ལ།  ཁྱམི་མི་ལ་ན་ཚ་ཞིག་ ང་བ་དེའང་རི་བའོི་ཤིང་ཐར་ ང་གཅིག་བཅད་པའ་ི ་ལ་ཕོག་ ག་བཏང་བའི་ལན་ནམ་ཡང་
ན་ ་བོར་བཙག་བཟོ་ ས་པས་ ་ལ་མནོལ་པའི་ལན་ ་བསམ་ ེ་རང་ ང་ཁམས་ལ་གཏོར་བ ག་ ེད་པར་ཚད་འཛིན་ ས་ཡོད་ 
པ་རེད།  དེས་ན་ ན་ ་ ་བསང་ ལ་བ་དང་ལབ་ཙ་བ ད་དེ་རང་ ང་ཁམས་ལ་བ ི་འཇོག་དང་བཀུར་ན་དེ་ལ་བདག་ ་
བ ང་བའི་ ་རིགས་ མས་ཀྱིས་ཀྱང་རང་ཉདི་ལ་ ངོ་གྲོགས་ ེད་པར་བསམ་པ་རེད།  «མནོལ་བསང་»ལས།  “ ་བ་གནམ་ ་
སོང་བ་ཡིས།  །ནམ་མཁའ་གང་བའི་ ་ མས་བསང༌།  ། ་ལ་གྲབི་ཀྱི་ཕོག་པ་ཀུན།  །དེ་རངི་ཉིད་ནས་སངས་ ར་ཅགི །མེ་ ག་
བར་ ང་འ ོ་བ་ཡིས།  །བར་ ང་གང་བའི་གཉན་ མས་བསང༌།  །གཉན་ལ་གྲབི་ཀྱསི་ཕོག་པ་ཀུན།  །དེ་རངི་ཉིད་ནས་སངས་
ར་ཅིག  །མེ་ ་ེས་ལ་འཁྱིལ་བ་ཡིས།  །ས་གཞི་གང་བའི་ ་ མས་བསང༌།  ། ་ལ་གྲབི་ཀྱིས་ཕོག་པ་ཀུན།  །དེ་རིང་ཉདི་ནས་

སངས་ ར་ཅགི  །”ཅེས་དང༌།  “དེ་ ར་ ་ ང་འཁརོ་བཅས་ཀུན།  ། གས་པ་འཐབིས་པ་ཁམས་བདེ་མཛད།  །འཐབིས་པ་གསལ་
ནས་ཉམས་དགའ།ོ  །བསང་གསི་མི་བསང་གང་ཡང་མེད།  །”ཅསེ་ག ངས་པ་དེ་དག་གསི་གསལ་ལོ།  ། 

མདོར་ན་ག ང་ ང་བོན་གྱི་རིག་གནས་ཁྲོད་ན་ ི་ཚགས་ཡར་ ས་ལ་ཕན་པའི་འཆམ་མ ན་གིྱ་བསམ་ ོ་ཞིག་ཏིལ་ལ་
ཏིལ་མར་གྱི་ ལ་ ་ཡོད་པ་དང་དསེ་གནའ་ནས་བ ང་རང་རེ་བོད་ཀྱི་ ི་ཚགས་ལ་ ས་པ་ཆེན་པོ་ཐོན་ཡོད་ ལ་ཞབི་ ་གླངེ་ན་
མང་འགྲོ་བས་རེ་ཞིག་དེ་ཙམ་གྱསི་མ ག་ ོགས་པར་ འོ།  ། 
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ཀུན་དགའ་ཡེ་ཤེས།   
 

བོན་གྱི་ཤསེ་རགི་ཞིབ་འ ག་ཁྲོད་ཡང་དག་པའི་ད ད་གཞི་འདེམས་ ་ནི་གལ་ཆེན་ཡིན་ལ།  ད ད་གཞི་དེ་ཉིད་ལ་ཞབི་
འ ག་ དེ་ ་ཡང་གལ་ཆེན་ཞགི་ཡིན།  བོན་གྱི་བཀའ་དང་བཀའ་བ ེན་གཉིས་བ མོས་ན་པོ་ཏི་ ་བ ་ཟིན་ལ་ཉེ་བ་ཡདོ་ཅིང༌།  
དེ་ལས་གཞན་ག ང་པོད་དང་གཏེར་མའི་ཡིག་ཆ་དང༌།  ས་ གས་མ་ངེས་པའི་དམངས་ཁྲོད་སོགས་ནས་ ང་བའི་ཡིག་ཆ་ ན་
མ་ཚགས་པོ་ཡོད་པའི་ནང༌།  རིག་ག ང་ཞིབ་འ ག་ཁྲོད་ད ད་གཞིར་ ང་མི་ ང་ཅི་རིགས་ཡོད་པས་ན།  ཡིག་ཆའི་གནས་
ལ་ལ་ཞབི་འ ག་ ེད་ ་ནི་དགསོ་གལ་ཆནེ་པོ་ཞགི་ ་ ར་ཡོད།  འདིར་ ས་ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ནང་ ོན་ ོན་དམ་པ་གང་

མང་གིས་བཀོད་པའི་དཀར་ཆག་དང་ག ང་ གས་ལ་ ོབ་ ོང་ ས་ཤིང༌།  གོས་ཡངོས་ནས་ ་ཆ་འཚལ་བ ་ཅི་ བ་ ས་པའི་
ཞོར་ །  ་བ་གངོ་འོག་བ ར་བ་ ས་པའི་ཟིན་ སི་ཁག་ཅིག་འགདོ་འདོད་པ་ཡིན།   

གཅིག  གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བཀའ་བརྟེན་ངོས་འཛིན།   
ིར་ག ང་ ང་ཞེས་པ་འདི་བ ་ གས་ཤགི་རེད།  འོན་ཀྱང་བ ་ གས་འདསི་ ས་རབས་ཤགི་དང༌།  མི་རིགས་ཤིག་གི་

རིག་གནས་སེམས་ཁམས་ཤིག་མཚན་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།  ག ང་ ང་ནི་དང་བོ་འ ར་མེད་ ག་བ ན་གྱི་དོན་ ོན་པ་ཡིན་ན་
ཡང༌།  དེའི་ ང་ཁུངས་བོན་གྱི་ལོ་ ས་དང་འ ེལ་ཡོད་པས་མི་མང་པོ་ཞིག་གི་ཆསོ་ གས་དད་ཞེན་གཞི་ ས་ནས་ག ང་ ང་གི་
ཆགས་ད བིས་དང་འགྲེལ་བ ོད་གཞི་གང་ དེ་ ་འགྲེལ་བཞིན་ཡོད་ན་ཡང༌།  བནོ་གྱི་ཡིག་ཆའི་ནང་ ེ་མེད་དནོ་ལས་མི་གཡོ་
བས་ན་ག ང་དང༌།  འགག་མེད་ གས་ལས་མི་འ ར་བས་ན་ ང་ཞེས་བ ན་པ་དེ་བཞིན་ཡིན་ལ།  ་བཤད་པི་ཝང་ ག་
འ ར་ལས་“གསརེ་གྱི་ག ང་ ང་བཀའ་ གས་འད།ི  །བནོ་ལ་འ ར་ བ་མེད་པའི་བ །  །ག ང་ ང་ ིང་པོ་ཐབོ་པའི་དོན།  ། 
་  
ཀུན་དགའ་ཡེ་ཤེས།  ད་ ་བོད་ ོངས་ ོབ་ཆེན་ ་དགེ་ ན་གིྱ་ ག་ལས་གནང་ ས་ ་མཆིས།
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བ ་དོན་བཅོ་བ ད་ཚང་བ་ཡིན།  །” ①ཞེས་པ་བཞནི་ནོ།  །ག ང་ ང་གི་རི་མོ་འདི་རང་ཅག་བདོ་ཀྱི་ཤསེ་རིག་གི་ཁྱབ་ཁངོས་མ་
ཟད།  ་རིགས་སགོས་མི་རགིས་གཞན་པའི་ཤེས་རགི་གི་ཁྱབ་ཁངོས་ ་ཡང་དར་ཡོད་པ་རེད།   

ག ང་ ང་ག་ིབནོ་ནི་ མ་འ ནེ་བ ད་པའམ།  བདོ་ཀྱི་མཁས་པ་དང་བ་ོ ནོ་པ་གཤནེ་རབ་མི་བོ་ཆསེ་གསར་གཏོད་མཛད་ 
པའི་རིག་པའི་ག ང་ གས་དེ་ལ་ཟེར་བ་ཡིན་ལ།  “ ག་བ ལ་ ལ་འདོད་དང་བདེ་བ་ ན་འདོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་ཚང་མའི་གནས་
བས་དང༌།  མཐར་ ག་གི་ ག་བ ལ་ཀུན་ ོབ་པར་ ེད་པའི་ཕན་བདེའི་ཡོན་ཏན་བཟང་བོ”②དེའི་ ན་དེ་ལ་ཟེར་དགོས་ཤིང༌།   

འདི་དང་ཡ་ཐགོ་ ིད་པའི་བནོ་ལ་ ་ དོ་ཀྱི་ཆ་ནས་མི་འ ་ས་མང་བས་རིག་ག ང་གི་ ེང་ནས་ཉགོ་བ ་ེམི་ ང་བར་ ན་ ་ག ང་ 
ང་བོན་གྱི་ཤེས་རིག་ཞེས་བ ོད་དགོས།  དེ་བཞིན་ད་ ་བ ོད་བཞིན་པའི་བོན་གྱི་བཀའ་བ ེན་འདི་ཡང་གཙ་བོ་ག ང་ ང་

བོན་གྱི་ ་དགོངས་གཙ་བོར་ ོན་པའི་བ ན་བཅོས་ཁོ་ན་ལ་ཟེར་བ་ཡིན།  ག ང་ ང་བོན་གྱི་ བ་མཐའ་འདིའི་གསར་གཏོད་
མཁན་ ནོ་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ནི་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་དང་བརོ་འཇོག་དགོས་ཏེ།  མཁས་པ་ཞསེ་བ དོ་ ས་ཤསེ་རིག་གི་ ན་གང་
ང་ཞགི་གསར་གཏོད་ ས་པ་ལས་གཞན།  ག ང་ གས་དེ་ལ་ ང་ཆ་ཆནེ་པོ་ཡོད་ན་མཁས་པ་ཞསེ་པའ་ིམིང་འདགོས་ཆགོ་པ་ཞིག་ 
ེ།  «མཁས་འ ག»གི་ནང་ “མཁས་གང་ཤེས་ འི་དེ་ཁོ་ན།  ཇི་བཞིན་ ོགས་པ་ཡནི་པར་འདོད།  ། ེ་ ག་ ངས་པའ་ིདོན་ཤེས་

པ།  །དེ་ཡང་དེ་ལ་མཁས་པ་ཡིན།  །”ཞེས་ག ང་པ་བཞནི་ ོན་པ་གཤེན་རབ་དང་དེ་ཉིད་ཀྱསི་གསར་གཏོད་མཛད་པའི་ག ང་
ང་བོན་གྱི་རིག་གནས་འདི་ལས་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ནི་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་དང་པོ་ཡིན་པ་ ་མཚན་གཞན་འ ེན་མི་དགོས་སོ།  །  

དེ་ན་ ོན་པ་གཤནེ་རབ་ཀྱསི་ག ང་བའི་བཀའི་ག ང་རབ་ མས་ ོགས་གཅིག་ ་བ ས་པ་ མས་ཞང་ ང་ཡི་གེའི་ ེང་
ནས་བདོ་ཡིག་ ་བ ར་ཞིང༌།  ད་ེ མས་ གོས་གཅིག་ ་བ ིགས་པ་དེ་ལ་བོན་གྱི་བཀའ་འ ར་ཞེས་བ ོད་བཞནི་ཡོད་པ་དང༌།  
དེའི་ནང་ ་བོན་གྱི་བ ེན་འ ང་ངམ་བ ནེ་འ ར་གྱི་གླེགས་བམ་དག་མི་ཐེ།  བོན་གྱི་ གས་ལ་ ས་རབས་བ ན་པ་ཡན་ཡང་
ན་ ོང་བཙན་ཡན་ལ་བོད་རང་གི་ཡི་གེ་ཡོད་པ་མ་ཟད།  ས་ ིས་ ་དར་བའི་བོད་ཡིག་དེ་ཞང་ ང་གི་ ར་ཆེན་ ར་ ང་སོགས་ 
ལ་དཔེ་ལེན་ ས་ནས་གསར་བཟོ་ ས་པ་ཡིན་པས་ན།  བོན་གྱི་བཀའ་འ ར་གྱི་ཡིག་ཚང་འདི་ཡང་དང་བོ་ཞང་ ང་གི་ཡི་གེའི་
ེང་ནས་ སི།  དེ་ནས་དེ་བོད་ཡིག་ ་བ ར་བ་ ་ ་ཡིན་པས་ན།  དེ་ལ་འ ར་མའི་མིང་བཏགས་ཆོག་ཆོག་ཡིན་པ་རདེ།  འོན་

ཀྱང་བོན་གྱི་ གས་ ་ཡོད་པའི་བ ེན་འ ར་གྱི་གླེགས་བམ་དེ་དག་ལ་ནང་བ ན་གྱི་ གས་ ར་བ ན་འ ར་ཞེས་བ ོད་ན་ཡང་ 
མ་དག་པའི་ ོན་ཡོད་དེ།  ་མཚན་ནི་བོན་གྱི་ གས་ ་ཡོད་པའི་བ ན་འ ར་དེ་ ནོ་པ་གཤནེ་རབ་ཀྱི་དགོངས་པའི་འགྲེལ་བ་
ཡང་འགྲེལ་ཡིན་པ་ཁས་ལནེ་དགསོ་ཀྱང༌།  དེ་འ ར་མ་ཡིན་པ་ཁས་ལེན་ཐབས་མེད་པ་རེད།  “བོན་གྱི་བ ེན་འ ང་ནི་བོད་རང་
གི་མཁས་པ་དག་གི་ག ང་ཡིན་པས་ན་འ ར་མར་མི་འགྲོ་བར་བཀའ་བ ེན་ཞསེ་བ ོད་ལ”③བོན་པོ་ མས་ ར་ན།  ནོ་པ་གཤནེ་ 
རབ་ཀྱི་དངོས་ ོབ་ ་ཆོ་ ེམ་ ག་གི་རིང་ནས་བ ང་བ ེན་འ ར་ཟེར་བའི་བ ན་བཅོས་བ གས་ཡོད་པར་མ་ཟད།  “ ག་གཟིག་ 
མཁས་པ་ད ་ཙ་ ་ཧེ་དང༌།  ཞང་ ང་གི་མཁས་པ་ཁྲི་ཐོག་ ར་ཙ།  བོད་ཀྱི་མཁས་པ་ཤ་ ་ད ་ཅན།  ་གར་མཁས་པ་ ་
བདག་ གས་གྲོལ།  ་ནག་མཁས་པ་ལེགས་ཏང་ ང་པོ།  ོམ་གྱི་མཁས་པ་གསརེ་ཐོག་ ེ་འ མས་སགོས་ཀྱིས་བ ན་བཅོས་དེ་
དག་སོ་སོའི་ ད་ ་བ ར་ཞིང་རང་རང་གི་ ལ་ ་ ེལ་བར་གྲགས” ④ ་ཆོ་ ེམ་ ག་ནི་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ ང་ནས་ལོ་བ ་དང་ 
གཅིག་གི་མཚམས་ ་ ང་བ་ཡིན⑤ལ།  ་ཆོ་ ེམ་ ག་ ང་ནས་བ ན་བཅོས་ག ང་འ མ་དར་བའི་ད ་བ སེ་པ་བནོ་གྱི་ཡིག་
ིང་ཕལ་ཆེར་གཅིག་མ ན་ཡིན།  ཡིག་ཆ་ཁ་ཤས་ནང་ ་ཆོ་ ེམ་ ག་ནི་ ོན་པ་ ོན་ནས་ལོ་བ ་ ོར་འདས་ ེས་ ང་⑥ཞེས་

བ ་ རོ་གྱི་ཚགི་གིས་བཤད་ཅིང༌།  གཤེན་ལོ་ ར་བ ི་དགོས་པ་ཡིན་ན་ཞིབ་ འི་ཚད་ལེན་དཀའ།   
ོན་པ་གཤནེ་རབ་ཀྱི་དངསོ་ བོ་ ་ཆོ་ ེམ་ ག་ན་ིས་ ོགས་མི་འ ་བ་ ག་གམ་མི་རགིས་མི་འ ་བ་ ག་གི་ནང་ནས་ག ང་ 
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ང་བོན་ ོབ་པའ་ི ིར་ ་ཞང་ ང་ ལ་ ་འ ས་པ་ཡིན་པས།  ཁོ་ཚའི་བོན་གྱི་བཀའ་བ ེན་བ ར་ ལེ་ ེད་པ་ལ་ ས་པ་ཆེན་
པོ་ཐོན་ཡོད་པ་ ེ།  ཁོ་ཚས་བ ན་བཅོས་དེ་དག་ས་ཆ་སོ་སརོ་བ ར་ཞངི་ ེལ་བས།  ཁངོ་ཚའི་མཛད་འ ནི་ལ་བ ེན་ནས་ག ང་
ང་བོན་གྱི་ཤེས་རིག་འདི་ཡང་ ་ཆེན་པོའི་ ེང་ནས་ ོགས་སོ་སོར་དར་བ་གསལ།  ད་ ་བོད་ ་བ གས་པའི་བཀའ་བ ེན་འདི་ 

ལས་མི་རིགས་གཞན་པ་དང་ ད་རིགས་གཞན་པའི་ ེང་བོན་གྱི་བཀའ་འ ར་བ གས་ཡོད་པ་ ་ཆོད་ཤིན་ ་དཀའ་ན་ཡང༌།  མི་ 
རིགས་གཞན་ནམ་ ད་རིགས་གཞན་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ ་བོན་གྱི་ཤེས་རིག་དར་ཁྱབ་ཆེན་པོ་ ང་ཡོད་པ་ནི་ད་ འི་ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཤེས་ 
རགི་ཁྱབ་ཁོངས་ ་ཞིབ་འ ག་ ས་པའི་འ ས་ ་དག་ལས་ཤིན་ ་གསལ་ལོ།  །“བོན་གྱི་ ལ་རབས་བ ད་པ་གྲི་གུམ་བཙན་པོའི་
རིང་ལ་བཀའ་བ ེན་གྱི་ག ང་ གས་ལས་ ་བནོ་ ོ་བཞའིི་ རོ་མ་གཏོགས་བ གས་པ་ཡིན་ཟེར།  དའེི་ ོན་ལ་བོན་གྱི་བ ན་པ་
་དར་ཟརེ།” ⑦བོད་ཀྱི་ ལ་རབས་འཐོར་ཞགི་ ང་ ེས་ཀྱི་ ི་ལོ་ ས་རབས་བ ་གཅིག་པའི་ནང་གི་གཏརེ་འདོན་པ་གཤནེ་ཆེན་
་དགས་བཏོན་པའི“ཁམས་བ ད་དང༌།  མཛད་དང་གསང་ གས་ ི་ནང༌།  སེམས་ ོགས་ལ་སོགས་པ་ནི་གིྲ་གུམ་གིྱ་ ས་ ་

གཏེར་ ་སོང་བའི་བ ན་བཅོས”⑧ ་ངོས་འཛིན་ ེད་བཞིན་ཡོད།  དེ་དག་ནི་གཙ་བོ་བཀའ་འ ར་གྱི་ནང་དོན་ཡིན་ལ།  ཞང་
ང་གི་ ལ་ ་བནོ་གྱི་ཤེས་རིག་ ་ཆེན་པོ་དར་ནས་རེ་ཞིག་ དི་ལ་ཉམ་ཉེས་ཆནེ་པོ་ ང་ ེ།  དེའི་ གས་ལས་ཤསེ་རགི་གི་ ན་

དེ་ལ་ཡང་གྱོང་གུད་ངེས་ཅན་ཐེབས་པས།  བོན་གིྱ་མཁས་པ་དག་གིས་ གས་ཆེན་པོའི་ ོ་ནས་མི་རིགས་གཞན་དང་ས་ཁོངས་
གཞན་གིྱ་ཁྱབ་ཁོངས་ ་ག ང་ ང་གི་བོན་ ེལ་བ་ལས།  བོད་རང་གི་ས་ནས་ད་ འི་བར་ ན་མ་ཆད་པར་འཕེལ་ ས་ ང་བ་
ལས།  ས་རབས་རིམ་ ང་གི་ནང་མཁས་དང་ བ་པའི་དབང་བོ་གང་མང་ ང་ ེ་བཀའ་དང་དགངོས་འགྲེལ་གྲངས་མི་ལོངས་
པ་མཛད་པ་དེ་དག་ ོགས་གཅིག་ ་བ གིས་པ་ལ་བོན་གྱི་བཀའ་བ ེན་ཟེར་ཞིང༌།  བོན་གྱི་བཀའ་བ ེན་ཐོག་མ་ ོགས་ ིག་ ེད་
མཁན་ནི་སོག་ ེ་ནོར་ ་གླངི་གི་ ་རབས་བ ་ག མ་པའམ་ བ་དབང་ ་ ེང་ག མ་པ་བ ན་པའི་ཉི་མ་མཆོག་ཡིན།   

གཉིས།  བོན་གྱི་བཀའ་བརྟེན་བྱུང་རབས། 
ད་ འི་བར་ །  རང་རའེི་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཞབི་འ ག་པ་དང༌།  ཆོས་ གས་དད་མོས་མཁན།  རགི་ག ང་ ོབ་ཁྲདི་

མཁན་དང་ ོབ་གཉེར་མཁན་ཚང་མའི་བོན་གྱི་ཡིག་ཆའི་ རོ་ལ་དོ་ ང་ ས་པ་ཤིན་ ་མི་འདང་བ་དང༌།  ལོ་ ས་ ངེ་ཆབ་ ིད་
ཀྱི་འཕོ་འ ར་ ་ཚགས་པའི་དབང་གིས་བོན་ལ་ ་ ལ་འ ་མིན་ ང་ ེ།  ཆོས་ གས་ བ་མཐའ་ཁག་གི་ལ་ ་ ོད་ལེན་ ས་
པས།  བོན་ཞསེ་པའི་གདདོ་མའི་ཤེས་རགི་གི་ལོ་ ས་དེ་གསང་བའི་ལམ་ ན་ཞིག་ ་བཀོད་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱསི་བོན་གྱི་ཤེས་རགི་
ཞིབ་འ ག་ལ་འགོག་ ེན་ངསེ་ཅན་ཞིག་བཟོས་ཡོད།  ་མའི་འཁྱོག་ལམ་དེ་ ང་བོར་བཟོ་བའི་ཐབས་ལག་ཅིག་ནི་དཔེ་ ངི་དང་
གནའ་ཆས་ཞིབ་འ ག་གི་ལས་ཀ་ཇེ་ ས་ ་བཏང་ ེ།  ་རབས་རིག་གནས་ཀྱི་རིན་ཐང་གསལ་བཤད་བདེན་དཔང་ ེད་ ་དེ་
ཡིན།  དེའི་ ིར་ ས་རབས་གསར་བའི་མི་རབས་འདིས་ ོལ་ ན་གིྱ་བསམ་ ོ་བཞག་ནས་ཡིག་ཆའི་དགོངས་དོན་དངོས་དང༌།  
ལོ་ ས་ཀྱི་གནས་ ལ་དངསོ་ལ་ཡིད་ ོན་ དེ་ ་གལ་ཆེན་རདེ་ མ།   

བོན་དང་ཞང་ ང་གི་ཤེས་རིག་ཞབི་འ ག་གང་ལ་མཚན་ན་ཡང་གནད་དོན་གཉིས་འདོར་ཐབས་མེད་པ་ ེ།  གཅིག་ནས་
བོན་གྱི་གནའ་རབས་ཡིག་ཆ་ ོགས་པ་དང་དག་ གི ཞིབ་འ ག་ ས་ནས་ ་རབས་ཀྱི་ ང་ཁུངས་འཚལ་དགསོ་པ་དང༌།  གཉིས་
ནས་ས་གནས་དངོས་ལ་བ ག་ཞིབ་དང་གནའ་ ས་ཞིབ་འ ག་གི་ལས་ཀ་དང་འ ེལ་ཅི་ བ་ཀྱིས་བོན་གྱི་ཤེས་རིག་གི་ངོ་བོ་འཚལ་ 
་དེ་ཡིན།  ག ང་ ང་བནོ་གྱི་ཡིག་ ངི་ ་ཆནེ་ཁག་བནོ་གྱི་བཀའ་དང་བཀའ་བ ནེ་གྱི་ག ང་འ མ་ ་བ ས་ཡདོ་པས་ན།  བནོ་ 

གྱི་ཤེས་རགི་ལ་ཉམ་ཞིབ་ དེ་མཁན་ཞིག་ཡིན་ ནི་བཀའ་དང་བཀའ་བ ེན་གྱི་ནང་དནོ་ལ་ ོབ་གཉརེ་ ེད་ ་གལ་ཆེན་ཡིན།   
བོན་གྱི་ཤེས་རིག་དང་ཡིག་ཆ་གལ་ཆེན་ ་མཐོང་ན་དེ་ལ་ ོགས་ ོན་གྱི་དཀར་ཆག་དང་ ་ཆ་ཆེས་གལ་ཆེ་ ེ།  བོན་ གས་ 
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ར་ན་ ས་རབས་བ ་བའི་མ ག་ ེ་ ི་ལོ་༩༩༦ ས་ ་གཤེན་ཆེན་ ་དགས་ཁོང་གི་གཏེར་གྱི་ཐོ་ཡིག་ ོབ་མ་ མས་ལ་ ེལ་བར་ 
གྲགས་པ⑨དེ་བོན་ གས་བ ན་བཅོས་ཀྱི་དཀར་ཆག་ཐོག་མ་ཡིན་དགོས།⑩ འོན་ཀྱང་ཡིག་ཆ་དེ་ད་ ་མཐོང་ ་མེད་པས་ན་བདེན་ 
དཔང་ ེད་ཐབས་ ལ།  ད་ཡོད་མཐོང་ ་ཡོད་པ་ནི་ ས་རབས་བ ་བཞི་བ་ཡས་མས་ ་གདན་ས་གཡས་ ་མཁར་ ར་ ང་བའི་ 
་ ོན་ ལ་ཁྲིམས་ ལ་མཚན་གྱསི་གཏེར་གྱི་ཁ་ ང་ལེགས་ ིག་ ས་ཤིང༌།  དེ་ནས་མི་རིང་བར་བནོ་རང་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་བ ེན་

ལེགས་ ིག་གི་ད ་བ མས་པས་འདི་ནས་བནོ་གྱི་ཡིག་ཆའི་དཀར་ཆག་རིག་པ་ལ་འཕལེ་ ས་འ ང་འགོ་བ མས་ཟེར་འསོ།   
མིང་དང་ཚགི་གི་གོ་དོན་བཀྲོལ་བ་ལ་མིང་མཛད་དང་ཚིག་མཛད་གལ་ཆེ་བ་བཞིན།  ་རབས་ཀྱི་ག ང་རབས་དང་དཔ་ེ

དེབ་ཡིག་ཆ་སགོས་ ེ་ཚན་དང་ མ་གྲངས་མ་འ སེ་པ་གསལ་བར་ ོན་པ་ལ་ཡིག་ཆའི་ཐོ་ཡིག་གམ་དཀར་ཆག་རིག་པ་འདི་གལ་
ཆེ་བས་ན།  མཚམས་འདརི་ ང་བའ་ིཡིག་ཐོ་ མས་ད ་ ད་ཙམ་ ་ཟད་ན་ཡང༌།  དེས་བོན་གྱི་ཡིག་ཆ་ལགེས་ གི་ལ་ཕན་པ་ ་
ཆེན་པོ་ཐནོ་ཡོད་པ་ སོ་མ་དགསོ།  དེའི་ཡར་ ོན་གྱི་ ི་ལོ་ ས་རབས་བ ད་པའི་མ ག་ཙམ་ལ་ ང་བའི་ ཀྱའི་དགངོས་དོན་
གྱི་དཀར་ཆག་ཐོག་མ«དཀར་ཆག་འཕང་ཐང་མ»དང་«དཀར་ཆག་ ན་དཀར་མ»  «དཀར་ཆག་མཆིམས་ ་མ»སོགས་ལ་བ ས་ 
ན་བོན་གྱི་དཀར་ཆག་རིག་པའ་ིའཕེལ་ ས་ཤིན་ ་འགོར་འགྱངས་ཆ་ེབས།  ཡིག་ཆ་ ་ཡང་དཀར་ཆག་རིག་པའི་འཕལེ་ ས་དལ་
བ་དེས་བོན་གྱི་ཤེས་རིག་ཁྱབ་ ེལ་དང༌།  ལོ་ ས་ཀྱི་གནད་དོན་ཁག་ཅིག་ལ་ཡོད་ངེས་པའི་འགྲེལ་བཤད་ ེད་མ་ བ་པ་ཡང་དངོས་ 
དོན་ ་ ར་ཡོད།  ག་པར་ ་བོན་གྱི་ཤེས་རིག་དང་འཚམས་པའི་བ ་ཐ་ ད་ཀྱི་ཚིག་མཛད་དང་མིང་མཛད་སོགས་ད་ འི་བར་ 
མཐོང་ ་མེད་པས་འདི་ནི་བོན་གྱི་ཤེས་རིག་འཕེལ་ ས་ ེང་གི་ ོང་ཆ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན།  བཤད་ ོལ་ལ་ཤ་ ་ད ་ཆེན་ནས་བ ད་ 
པའི་བོན་གྱི་ཚིག་མཛད་ཆེན་མོ་ཤ་ འི་ ་འགྲེལ་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་ ས་འ ར་ཁྲོད་ཉམས་ཟིན་པའམ་དམངས་ཁྲོད་ ་འཁྱམས་ 
པས་ད་ ་བ གས་ཡོད་མེད་ ་ཚགས་ ོག་བཞིན་ཡོད་ན་ཡང༌།  ཀོླག་པ་པོ་ མས་ཀྱི་མིག་ཐོག་ ་ཐོན་པའི་གནས་ ལ་ ན་མ་
འ ་བོ་ཁོ་ན་ལས་མི་འ ག  ཀུན་གྱིས་ཤེས་གསལ་ ར།  ག ང་ ང་བོན་གྱི་བཀའ་དང་བཀའ་བ ེན་ཁྲོད་བོན་གྱི་མདོ་ གས་
སེམས་ག མ་གྱི་དགོངས་དོན་ ོན་པའི་བ ན་བཅོས་ལས་གཞན་ད་ ང་བ ན་པའི་ ང་རབས་དང་ ལ་རབས་ལོ་ ས་སོགས་
བོད་ཀྱི་ལོ་ ས་རིག་གནས་ལ་ ོབ་ ོང་དང༌།  ཞིབ་འ ག་ ེད་ བས་འདོར་ཐབས་མེད་པའི་ ་ཆ་ ་ཆེན་མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་ལ་
བོན་གྱི་བ ན་པ་ ་དར་བར་དར་ ི་དར་ག མ་ ་ ས་ནས་བ ན་ཡདོ་པ་དེ་བཞིན་ཡིན།   

༡༽ བོན་བསྟན་སྔ་དར་དང་བར་དར་སྐབས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས། 
་དར་དང་བར་དར།  ི་དར་བཅས་ཀིྱ་ ེ་ ག་གི་ངོས་འཛིན་ ེད་ ངས་ལ།  བོད་ ་གཤེན་གིྱ་བ ན་པ་དར་བ་ནས་

བ ང་ ལ་རབས་བ ད་པ་གིྲ་གུམ་བཙན་པོས་བོན་བ ན་བ བས་པའི་བར་ལ་བོན་བ ན་ ་དར་དང༌།  གྲི་གུམ་བཙན་པོའི་
ས་ ་དེ་གུང་ ལ་གྱི་རིང་ལ་བོན་བ ན་ ར་དར་ནས་ཁྲི་ ོང་ ེ་བཙན་གྱིས་བནོ་བ ན་བ བས་པའི་བར་ལ་བོན་བ ན་བར་

དར།  དེ་ ིན་གྱི་བོན་གྱི་གཏརེ་མའི་རིག་གནས་གཞི་ ས་པའི་བ ན་བཅོས་སོགས་ནི་བོན་བ ན་ ི་དར་གྱི་ཁོངས་ ་ངོས་འཛིན་
ེད་བཞིན་ཡོད་པ་ཡིན།  བོན་བ ན་ ་དར་གྱི་ཆ་དེ་ཞིབ་འ ག་པ་མང་ཆེ་བས་བོད་གཅིག་པོ་མ་གཏོགས་ཞང་ ང་གི་རིག་

གནས་དང་འ ལེ་བ་མེད་པར་ངསོ་འཛིན་ དེ་བཞནི་ཡོད་ན་ཡང༌།  བཀའ་དང་བཀའ་བ ེན་གྱི་ ང་ གས་ ར་ན་བནོ་བ ན་
་དར་གྱི་ཆ་དེ་ལ་ནང་དོན་གཉསི་འ ་ ང་ ེ།  ཞང་ ང་གི་བནོ་དང་བོད་ཀྱི་བོན་ན།ོ  །ཞང་ ང་གི་ཡི་གེ་དེ་བོད་ཡིག་གི་མ་
མ་ཡིན་པ་གཞིར་བཞག་ནས་བོན་གྱི་བཀའི་ག ང་རབས་ མས་ཀྱང་བོད་ ད་དང་ ་བ་ནས་འ ེལ་བ་མེད་པའི་ ད་རིགས་

གང་ ང་ཞིག་ནས་བ ར་བར་ངོས་འཛིན་ ་མ་ཡིན་པར།  བོད་ ད་དང་འ ེལ་བ་ངེས་ཅན་ཡོད་པའི་ཞང་ ང་གི་ ལ་ ད་
དམ་ ད་ཡིག་ནས་བོད་ཀྱི་ ལ་ ད་དམ་བོད་ ད་ཡིག་ ་བ ར་བ་ཡིན་དགོས།  མ་ཟད་བོན་བ ན་ ་དར་དེ་བ ན་པ་གཞི་
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ས་ནས་ངོས་འཛིན་ ས་པ་ལས་ཡི་གེ་ཁོ་ན་ལ་བ ས་ཏེ་བགོས་པ་མ་ཡིན་པས་ན།  བོན་བ ན་ ་དར་གྱི་ཁོངས་ ་ཞང་ ང་
དང་བོད་གཉིས་ཀྱི་བ ན་པའི་ ང་རབས་འ ་ ང་བ་ཡིན།  བདོ་དང་ ང་ ང་གཉསི་ ་བོན་བ ན་དར་བའི་ ས་ཚགིས་དེ་ལོ་
ས་ ར་ངོས་འཛིན་ ས་ན་ ང་རིང་ ིད་དེ།  གཙ་བོ་བོན་གྱི་བ ན་ ིས་སོགས་ཡིག་ཆ་ ིང་བའི་དགོངས་པ་གཞིར་བ ང་ན།  

བོན་གྱི་ ནོ་པ་གཤེན་རབས་མི་བོ་ཆེ་ ི་ལོ་ ནོ་གྱི་ལ་ོ༡༦༠༡༦ལོ་ལ་འ ངས་པ་ཡིན་ཟེར་བཞིན་ཡོད་པ་དང༌།  དེ་ད་ འི་བར་ ་
བ ིས་ན་༡༨༠༠༠ ག་སོང་ཡོད།  ི་ལོ་ ོན་གྱི་ལོ་༡༥༩༡༦ལོ་ལ་ ོན་པ་གཤེན་རབས་ཀིྱས་ཐེག་པ་རིམ་པ་དགུའི་ནང་གི་ ང་
གཤེན་གྱི་ཐགེ་པ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང༌།  དེ་བཞིན«བདེན་པ་བོན་གྱ་ིམཛད་ ་འགྲེལ་འ ལ་གྱི་ ེ་མིག»སོགས་ ་བཤསོ་ཀྱ་ིལས་
བོན་དང་གྲོང་གི་འ ར་བོན།  ཡང་དག་པའི་སེམས་བོན་སགོས་དར⑾བར་བ ན་ཡོད།  གདདོ་མའི་ཤསེ་རིག་འཕེལ་ ས་ཀྱི་ཞིབ་
འ ག་འ ས་ ་ ར་ན།  འཇགི་ ེན་འདརི་མིའི་འགྲོ་བ་ ང་ནས་ལོ་ངོ་ས་ཡ་ག མ་ལ་ཉེ་བའི་ལོ་ ས་ཡོད་པར་ངསོ་འཛིན་ ས་
ཡོད་པ་རེད།  ང་གོའི་ལོ་ ས་ལ་མཚན་ན་ཡང་ ན་ནན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཡོན་མིའི་ས་ཁུལ་ ་ ་མི་ ང་ནས་ལོ་ངོ་ས་ཡ་གཅིག་
དང་བ ན་འ མ་ ་ཁྲི་ ག་ཙམ་སངོ་ཡོད་པ་དང༌།  པེ་ཅིན་གྱི་ ་མི་ ང་ནས་ལོ་ངོ་ ་འ མ་ ་ཁྲི་ ག་ཙམ་གྱི་ལོ་ ས་བཤད་
བཞིན་ཡོད་པ་རདེ།  ང་ཚ་བོད་ཀྱ་ིམི་རིགས་ ང་བའི་ ས་ཡང་དེ་དག་དང་ ས་མ ངས་ཙམ་ཡིན་ དི་པ་རེད།  “ ི་ལོ་༡༩༧༨ 
ལོར་ཚན་རིག་ད ད་ཞིབ་པ་ཚས་ཤན་ཚ་དང༌།  ནག་ ་ས་ཁུལ་སོགས་ནས་ ོག་ཆགས་ཀྱི་འ ར་ ོ་མང་པོ་ ེད་པ་དེ་དག་
ལ་བ ས་ནས།  བོད་ ལ་ ་ ོག་ཆགས་གནས་ནས་ལོ་ངོ་ས་ཡ་ ག་ཙམ་སོང་བར་བཤད་ཡོད་པ་དང༌།  ི་ལོ་༡༩༩༨ལོར་ཆབ་
མདོའི་ས་ཆ་ནས་མི་ཡི་ ང་ ེས་ ི་ཁྲི་༡༥༠ཡོད་པ་ཞིག་ ེད་པ་དེ་དག་གི་ ེང་ནས་བོད་ཀྱི་ས་ཆར་ ོག་ཆགས་གནས་ནས་ལོ་ ར་ 
ར་གཅིག་སངོ་འ ག”⑿ཞེས་བ དོ་ཡོད་པ་རེད།  དེ་དག་ལ་བ ས་པས་བོན་གྱི་ ནོ་པའི་འ ངས་རབས་དང་ག ང་ ང་བོན་

གྱི་ཤེས་རིག་གི་འ ང་ ས་སོགས་ཀྱང་མཐའ་གཅིག་ ་ཐེ་ཚམ་གྱི་གནས་ ་འཇོག་ཐབས་མེད་པར་ཟད།  གང་ ར་ ་རབས་ཀྱི་
ལོ་ཚིགས་འདི་གཅིག་གཅིག་གཉིས་གཉིས་ ་བདེན་དཔང་ ེད་དཀའ་ན་ཡང༌།  ཞང་ ང་གི་བ ན་པའི་ ང་འཕེལ་གྱི་ཆ་དེ་ལོ་
ས་ ངེ་གི་བནོ་བ ན་ ་དར་གྱི་ཁོངས་ ་འ ་ ང་ངོ༌།  །   

བོད་ ལ་ཁྲི་ ོང་ ེ་བཙན་གྱིས་དགུང་ལོ་ མ་ ་སོ་གཉིས་ ས་བནོ་གྱི་བ ན་པ་བ བས་པ་ནས་གཏེར་མའི་ཡིག་ཆ་དང་
བོ་འདོན་མཁན་ཨ་ཙ་ར་མི་ག མ་བསམ་ཡས་ ་མ་ ང་བར་ལ་ཕལ་ཆེར་ལོ་ངོ་ཉིས་བ ་ ག་ ་རེ་བ ད་སོང་⒀ཞིང༌།  དེའི་རིང་ 
ལ་བོན་བ ན་མ་ཡར་བ་ཙམ་ ་ ས་པ་དང༌།  ནང་བ ན་གྱི་ གས་ ར་གྱི་བ ན་པ་ ི་དར་ ེ་གླང་དར་མས་བ ན་པ་བ བས་
ེས་ཀྱི་ ས་རབས་དགུ་བའམ་བ ་བའི་ དོ་ཙམ་ལ་བསམ་ཡས་དགནོ་པ་ནས་ཨ་ཙ་ར་མི་ག མ་གྱསི་བནོ་གྱི་གཏེར་མའི་ཡིག་ཆ་

དང་བོ་བཏོན་ཏེ་བོན་བ ན་ ར་ཡང་འཕེལ་ ས་ ང་བ་ལ་བནོ་བ ན་ ི་དར་ཟེར⒁བཞིན་ཡོད་པ་རདེ།  ལོ་ ས་ཀྱི་འཕེལ་རམི་
འདི་ག མ་ ི་ཁྱབ་ནས་བོན་གྱི་བ ན་པའི་འཕལེ་རམི་བ ོད་བཞིན་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང༌།  ང་ཚས་བོན་གྱི་རགི་གནས་ཡིག་
ཆ་ ང་འཕེལ་ལ་ད ད་པ་གཏོང་ ས་བནོ་གྱི་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་འཕེལ་རིམ་ག མ་ཞེས་བ ོད་ཀྱང་ཆགོ  ་མཚན་ནི་བནོ་ གས་ ་
ཞང་ ང་ བས་ནས་བ ང་བོན་གྱ་ིབ ན་བཅསོ་ཡོད་པར་ངསོ་འཛནི་ ས་ཡོད་པས་ཡིན།  དེ་མིན་བནོ་གྱི་རིག་གནས་མཁས་པ་
ལ་ལས་ཆོས་ ལ་ཁྲི་ ོང་ ེ་བཙན་གྱིས་བོན་བ ན་བ བས་པའི་ལོ་ ས་དེ་མཚམས་ ས་ནས།  དེ་ཡར་ ོན་ལ་ ་དར་དང༌།  དེའི་ 
ི་ལ་ ི་དར་ཟེར་མཁན་ཡང་འ ག  བ ན་པའ་ི ང་འཕེལ་ ་ ི་གཉིས་དང༌།  ་བར་ ི་ག མ་ ་ ེ་བའི་ ་ ངས་འདི་ངས་

བ ས་ན་བོད་དང་ཞང་ ང་གཉསི་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ ་ཡོད་པའི་བནོ་གྱི་བ ན་པའི་འཕལེ་འ ར་ ི་ལ་དམིགས་ནས་བ ོད་པ་ཞིག་
ཡིན་དགོས།  ལོ་ ས་ཡིག་ཆ་གལ་ཆེན་ཁག་གི་ནང་ཆབ་ ིད་ཀྱི་གནས་བབས་ཞང་ ང་ཆེ་ ས་ཞང་ ང་གཙ་བོ་བཞག་ནས་བཤད་ 
པ་ཞིག་དང༌།  བདོ་ཀྱི་ཆབ་ ིད་གནས་བབས་མཐོ་ ས་བོད་གཙ་བོ་བཞག་ནས་བཤད་པ་ཞིག་ལས།  དེ་གཉིས་ལ་ཤེས་རགི་འཕེལ་
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ས་དང་ཉམས་ ད་སོགས་ཀྱི་འ ེལ་བ་སོ་སརོ་བཞག་ནས་ངོས་འཛིན་ ས་ན་བདོ་ཀྱི་ཤེས་རགི་འཕལེ་ ས་ཀྱི་ལོ་ ས་ཁ་ ལ་ ་
བཏང་བའི་ ོན་ཡོད་པ་འ །  དེ་ལ་ ་མ ད་ནས་ད ད་ཞབི་ དེ་ ་གལ་ཆ།ེ   

བཀའ་བ ེན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ནས།  མང་ཆེ་བ་ ས་རབས་བ ་བ་ཡས་མས་ ་ ང་བའི་གཏརེ་མ་ ང་ ང་ཡིན་ན་ཡང༌།  
གཏེར་མའི་བ ན་བཅོས་ མས་ལ་མཚན་ན་ བ་མཐའ་འདིའམ་ཤེས་རིག་གི་ ན་འདི་ལ་གོད་ཆག་འ ང་བཞིན་པའི་ བས་ ་
གཏེར་ ་ ས་པ་ཡིན་པ་དང༌།  ས་ ིས་ ་གཏེར་ནས་བཏོན་ ེས་ ་གཏེར་འདོན་ ལ་དང༌།  གཏེར་ ོན་པ་ ་ཡིན་པ།  བ ན་
བཅོས་གང་དག་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པར་ངོས་འཛིན་ཡང་གསལ་བོ་ ས་ཡོད་པ་ ེ།  དཔེར་ན་གཏེར་ ོན་པ་གཤེན་ཆེན་ ་དགས་
ོ་འ ་མཚམས་མཐའ་དཀར་ནས་བཏོན་པའི་ ོ་གཏེར་ ་འབོད་པའི་གཏེར་མའི་ཡིག་ཆ་ མས་གྲི་གུམ་བཙན་པོས་བོན་བ བས་ 

པའི་ བས་ ་གཏེར་ ་ ས་པ་ཡིན་པ⒂དང༌།  མ་པ་དབང་ ལ་དང༌།  འ ོ་ ལ་སེང་དང༌།  གཅརེ་ ་དབང་ ག་ག མ་གྱིས་
ཡེར་པ་ནས་ ེད་པའི་ད ས་གཏརེ་གྱི་ནང་ཚན་གཏརེ་ཡེར་ ོང་མ་ ་བ་དེ་ནི་དང་པོ་ཁྲ་ི ོང་ ེ་བཙན་གྱི་ ་རིང་ལ་ ན་པ་ནམ་
མཁའ་དང་ ེ་རོ་གཉིས་ཀྱསི་གཏེར་ ་ ས་པར་ངསོ་འཛནི་ ེད⒃བཞིན་པ་ཡིན།  དེ་བཞིན་གཏེར་མ་གཞན་དག་གི་ ང་འཕེལ་གནས་ 
ལ་ཡང་«ལེགས་བཤད་རནི་པ་ོཆེའ་ིགཏརེ་མཛད»སོགས་ ་ཞབི་ ་ག ངས་ཡདོ་པས་ན་འདརི་བ ར་ སོ་ཀྱི་དགསོ་པ་མ་མཆིས།   

གྲི་གུམ་བཙན་པོའི་ བས་ ་ག ང་ ང་བོན་གྱི་ ་ ོད་ཁག་ཅིག་བ བས་པའི་ ོར་ལ།  གཙ་བོ་ ལ་བོ་དང་གཤེན་པོའི་
བར་དབང་ཚད་མཐོ་དམན་གྱི་ཁྱད་པར་ཤོར་ཏེ།  ིད་དོན་ཁོ་ནའི་ཐོག་མི་མ ན་པ་ ང་བའི་ ེན་གྱིས་ ལ་པོས་བོན་བ བས་
པ་ །ེ  ས་ནམ་ཙམ་ལ་ བ་པ་དང༌།  ལ་གང་ནས་ བ་པ།  བོན་གང་དག་ བ་པ།  ལ་གཤེན་གང་གི་རིང་ བ་པ།  ཇི་ ར་
བ་པ་དང༌།  བ་པའི་ ན་ཚད་སོགས་ཡིག་ཆའི་ནང་གསལ།  བ་པའི་ རོ་ལ་ ང་གཤེན་ ལི་བོ་ བ་པ་དང༌།  དི་གཤེན་
ེད་ཀ་ བ་པ།  འ ར་བོན་ དེ་ཀ་དང་སམེས་བནོ་ཡོངས་ ་ བ་པར་བཀོད་ཡོད་ཅིང༌།  བ་པའི་ ལ་ནི་གཙང་ གོས་ཁོ་ན་

ལས་ད ས་ ་མ་ བ་པར་བཞེད་ལ།  བས་དེར་གཏེར་ ་སོང་བའི་བ ན་བཅོས་མང་ཆེ་བ་ནི་འ ལ་བའི་ ོར་ཡིན⒄ཞེས་
བ ོད་ཡོད་པ་རདེ།   

གྲི་གུམ་གྱི་ ེས་ ་ ་དེ་གུང་ ལ་གིྱས་ཞང་ ང་མཁས་པ་ ོང་ ང་མ ་ཆེན་གདན་ ངས་ཏེ་བོད་ལ་བོན་བ ན་ ེལ་བ་
དང༌།  དའེི་ ེས་ ་ལོ་འཁརོ་བ ་ ག་གཅགི་ ག་འགོར་ཚ་ ་བནོ་ལི་ ་ ག་རིང་གསི་ ག་གཟགི་འོལ་མོ་ ང་རིང་ནས་བོན་ ེ་
མང་བོ་ ས།  དའེ་ི ིས་ ་ ལ་རབས་བ ་ག མ་གྱི་རིང་ །ེ  བནོ་གྱི་ག ང་ ད་བ ་ག མ(བར་གིྱ་ལེགས་ ག་ ེ་ཨ་ཤོ་ལེགས།  དེ་ཤོ་

ལེགས།  ཐི་ཤོ་ལེགས།  གུ་ ་ལེགས།  འ ོང་ཞི་ལེགས།  ཨི་ཤོ་ལེགས་བཅས་དང༌།  ས་ལ་ ེ་བ ད་དེ་ཟ་ནམ་ཟིན་ ེ་དང་ ེ་འ ལ་ནམ་ག ང༌།  སེ་

ོལ་གནམ་ ེ།  སེ་ ོལ་པོ་ ེ།  ེ་ ོལ་ནམ།  ེ་ ོལ་པོ།  ེ་ ལ་པོ།  ེ་ ིན་བཙན་སོགས་ཀིྱ་རིང་) བས་ འང་བནོ་བ ན་ ་ཆནེ་པོ་དར་བ་
བོན་གྱི་ལོ་ ས་ཡིག་ ིང་ མས་མ་སོགས་ ་གསལ་བོར་བཀོད་ཡོད།  དེ་ནས་འོག་གི་བཙན་བཞི་ ེ།  བོན་ གས་ ་བོན་ ལ་
བཞིའམ་ ོགས་པའི་བོན་ ལ་བཞི་ཟེར་བ་ ་ཐོ་ཐོ་ར་ིནས་གནམ་ ་ ངོ་བཙན་གྱི་ཡབ་བར་ཏེ།  ལ་རབས་འདི་བཞའིི་ ་རིང་
ལ་ལི་ ་ ག་རིང་སོགས་མཁས་པ་མང་པོས་བོན་ ེ་ ་ཆེན་པོ་ཞང་ ང་ ད་ནས་བོད་ ད་ ་བ ར།  དའེི་ ེས་ ་བོད་ཀྱི་ ལ་
རབས་ མ་ ་སོ་གཉིས་པ་ ོང་བཙན་ མ་པོའི་ ་རིང་ལ་བོན་གྱི་རིག་གནས་ ང་བཤད་དཀའ་བའི་གནས་བབས་ ་ཡོད་པ་རེད།   
« ོང་ ན་སེམས་ཀྱི་ ོན་མེ»ལས་ ོང་བཙན་གྱི་ ་ཚའི་ ོད་ལ་བོན་དར་བ་དང༌།  བར་ ་ བ།  ཚ་ ད་ ་ཡང་དར་རོ་ཞེས་
བཤད་མདོ།  ཞབི་ འི་བ ན་བཅསོ་འདི་དང་ག ང་འདི་དར་ཞེས་ད ད་གཞི་མཐངོ་དཀའ།  ང་དཀར་ཚིག་མཛད་སོགས་

“ ོང་བཙན་ མ་པོའི་ བས་ཞང་ ང་ ེ ་ ོན་གྱི་ག ང་ ད་ནས་ཇི་ ིད་བར་ ་ས་ག ག་ལག་ཁང་གི་ ེང་ ་ ིད་པའི་ ལ་
མོའི་བ ང་གསོལ་གཏོང་དགོས་པའ་ིབཀའ་གཏན་གསརེ་ཡིག་བ ལ་བ་སོགས་གཟིགས་མཐོང་ཚད་མེད་གནངས” ⒅ཟེར་བ་སོགས་ 
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ལ་བ ས་ན་ ངོ་བཙན་དང་དེའི་ ེས་ཀྱི་བཙན་པོ་རིམ་ ང་གིས་ཀྱང་བོན་བ ན་ལ་ཡང་མཐོང་ཆེན་ཚད་མེད་ ས་ཡོད་པ་ཡིད་
ཆེས་ ས་ཆོག  བདོ་ ལ་ཁྲི་ ངོ་ ེ་བཙན་གྱི་རིང་ལ་བོན་གྱི་རགི་གནས་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་བ བས་པ་ ེ།  གཅིག་ནས་བོན་གྱི་ཆོས་
གས་དད་ཞེན་པ་ མས་ནང་བ ན་གྱི་དད་ ན་ ་བ ར་བ་དང༌།  གཉིས་ནས་བནོ་གྱི་བ ན་བཅསོ་ མས་མེད་པར་བཟ་ོབའི་
་འགུལ་ ེལ་ཡོད་ན་ཡང༌།  བདོ་མི་ མས་ཀྱིས་ཤ་ ང་ ས་ ང་ལ་ ག་ཟིན་པའི་བོན་གྱི་ཤསེ་རགི་གི་བསམ་ ོ་དེ་དག་ནི་ ད་
ཅིག་ཙམ་ལ་མདེ་པར་བཟོ་ཐབས་ ལ་བར་ ར་བས་ཆོས་ལ་བནོ་འ སེ་བོན་ལ་ཆོས་འ ེས་ཀྱི་བདོ་ཀྱི་ ི་ཚགས་ཀྱི་ མ་པ་གསར་
བ་ཞིག་ བ་འགོ་བ མས་པ་ ེ།  བོད་བ ད་ནང་བ ན་གྱི་ད ་བ ེས་པར་ ར།  དེའི་ ིར་བོད་བ ད་ནང་བ ན་གྱི་ནང་ ་
བོན་གྱི་ཤེས་རིག་ཀྱང་འ ་ཆོག་པ་མཚམས་འདི་ནས་ངོས་འཛིན་འོས་པ་ཡིན།  ཁྲི་ ོང་གིས་བོན་བ ན་བ བས་དགོས་པའི་
དམིགས་ ལ་ནི་གྲི་གུམ་བཙན་པོ་དང་མི་འ ་བར་གཙ་བོ་ནང་བ ན་ ེལ་བ་ལ་བོན་པོ་ མས་ཀྱིས་འགལ་ ེན་ཆནེ་པོ་བཟོས་པ་
ལ་འ ེལ་བ་ཡོད་པ་ཤིན་ ་གསལ།  ས་འ ར་དའེི་ནང་ ལ་ ོན་བར་འགལ་ ་རབ་དང་རིམ་པ་ ང་བ་དང༌།  འཁརོ་འབངས་
བར་འཐབ་འ ག་རབ་དང་རིམ་པ་ ང་བ་དེས་བོན་བ ན་ ི་དར་ལ་འགལ་ ེན་ཆེན་པོ་བཟོས་པ་ ོས་མ་དགོས།  «ལེགས་བཤད་ 
མཛད»ནང་ ་ བས་དེར་གཏེར་ལ་སོང་བའི་བ ན་བཅོས་ཁག་ཅིག་གི་ས་གནས་གསལ་བོར་བཤད་ཡོད་དེ།  དེ་ནི་ཞང་ ང་ ང་ 
ང་དང༌།  མ་པ་གླང་གི་གྱམི་ཤདོ་སོགས་ ་ ས་པ་རེད་ཞསེ་བཀོད་ཡོད།  བས་དའེི་གཏེར་ ་སོང་བ་ལ་ སི་་ ་གཏརེ་གྱི་
ལ་བོ་བཞི་དང་གཏེར་ ོན་ མ་ ་ ་བ ན་ ེ་ཡོད་དེ།  གཏེར་གྱི་ ལ་པོ་བཞི་ནི་བསམ་ཡས་མཆོད་ ེན་ནག་པོ་དང༌།  མཆིམས་ 

ཀྱི་གད་པ་ ག་འ ིང༌།  ར་སའི་འ ལ་ ང་དང་གཙང་ ོད་ ེ་མ་ག ང་ ང་བཅས་གཏེར་འཇགོ་སའ་ིས་ཁུལ་བཞི་ །ེ  དེ་ནས་
བ ང་གཏེར་གྱི་ ོན་པ་ོ མ་ ་ ་བ ན་དང་ཡང་ ོན་གཅིག་ཀྱང་ཡོད་པར་བཤད་ཡོད།  དེ་མ་ཟད་གསང་གཏེར་ ་དང༌།  གཏེར་ 
ན་ ངོ་དང་བ ན་བ ་ ས་ ལ་འཁོད་པ་སོགས་གྲངས་ཀ་ཤིན་ ་མང༌།   

མདོར་ན་བོན་གྱི་བ ན་པ་ ་དར་དང་བར་དར་གྱི་ བས་ ་བནོ་ལ་ཡིག་ཆ་མང་པོ་ཡོད་པ་གསལ་བརོ་བཀོད་ཡོད་ཀྱང༌།  
ཡིག་ཆའི་ནང་བཀོད་པ་ཙམ་གྱིས་ཡོད་ཐག་ཆོད་ཡིན་པར་ཡང་ཁས་ལེན་ ེད་དཀའ་ལ།  ཡིག་ཚང་ནང་བཀོད་མེད་པས་མ་ཡོད་
པ་ཡང་ ་བ་ནས་མིན།  ཀུན་གྱསི་ཤེས་གསལ་ ར།  ད་ ་ས་ཆ་སོ་སོ་ནས་ཡིག་ ིང་ ་ཚགས་ལག་ ེད་འ ང་བཞིན་པ་བཞིན།  
ཡིག་ཆ་ ིང་པ་ ་ཆེན་རེ་ཐནོ་ན་ ་བ་ ིང་བ་ཁག་ཅགི་འ ར་འགྲོ་ཀི་ཡོད་པ་འདི་ཡང་ཆོས་ཉིད་ཅིག་རདེ།  ༢༠༠༦ལོ་ལ་དགའ་
ཐང་འ མ་པ་ཆེ་ནས་གསར་ ་ དེ་པའི་བནོ་གྱི་ཡིག་ཆ་འདི་དག་ནི་ང་ཚས་གདོད་མའི་ཡིག་ཚགས་ཞབི་འ ག་གི་ ེང་ནས་རནི་
ཐང་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད་པས་ན།  དེ་གསལ་འདོན་ ེད་མཁན་ལ་ཡང་གཏེར་ཡིག་འདོན་མཁན་གྱི་ཆོ་ལོ་ ད་ཆགོ་པར་ མ་མ།ོ  །   

༢༽ བོན་བསྟན་ཕྱི་དར་སྐབས་ཀྱི་གཏེར་ཡིག 
ི་དར་ བས་ཀྱི་གཏེར་མ་ལ་ས་གཏེར་དང༌།  ་གཏེར།  ག་གཏརེ་སོགས་ཡོད་པ་དང༌།  མི་ མས་ཀྱི་ ན་པ་ཁོ་ནར་

བཅོལ་བའི་དགངོས་གཏེར་ཟེར་བ་ཞིག་ཀྱང་ཡོད་པ་བོན་གྱི་བ ན་བཅསོ་ཁྲོ་གཉན་བ ལ་བཟང་ལས་ག ངས།  ལོ་ ས་ཐགོ་ནས་
བོན་དང་ ིང་མ་གཉིས་ལ་གཏེར་ཡིག་ཡོད་པས་ན།  དེ་གཉིས་ཀྱི་གང་ཞིག་ ོན་ ་ ང་མིན་ད ད་གཞིའི་གནད་གཙ་བོ་ཞིག་
ཡིན་ལ།  “ད་ཆ་ད ད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཡོད་པ་ མས་གཞིར་བཞག་ ེ་ ས་ན།  བོན་གྱི་གཏེར་མའི་ ོལ་ ོན་ ་ ང་བ་ཡནི་པར་
གསལ།”⒆ ིང་མའི་ གས་ ་ ང་བའི་གཏརེ་ཡིག་ལ་བཤད་ ལ་མི་མ ན་པ་ཡོད་དེ།  ས་རབས་བ ་བའི་མ ག་ ་ ང་བའི་
བཤད་ ོལ་གཅིག་དང༌།  བ ད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ་དང་ ལ་ ་དོན་འ བ་གཉིས་ཀས་ ས་རབས་བ ་གཅིག་པའི་ནང་ ང་
བར་བཤད་ཡོད།  བནོ་གྱི་གཏརེ་ གས་ལ་མཁན་ཆནེ་ཉི་མ་བ ན་འཛིན་གྱི་བ ན་ སི་ ་ ས་རབས་བ ་བའི་མགརོ་ ང་བར་
ག ངས་ཡོད་པས་ན་བོན་གྱི་གཏརེ་ གས་འདི་ ིང་མའི་ གས་ལས་ ་བ་གསལ།  བནོ་གྱི་གཏེར་ཐནོ་ ་ཤོས་ནི་ ས་རབས་བ ་
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བའི(ཕལ་ཆེར་༩༡༣ལོ)ནང་ཨ་ཙ་ར་དཀོན་མཆོག་གྲགས་པ་དང༌།  ཉ་མོ་མགོན་པོ།  སད་ཀུན་རད་ན་ག མ་གྱིས་བཏོན་པ་དག་
ཡིན་པ་ ་བ ན་ ལ་བཟང་པོ་སོགས་ སི་ཀྱི་མཁས་པ་ མ་པས་བཞེད་ཡོད།  ིང་མའི་ གས་ ར་ན།  གཏེར་ཡིག་མང་ཆེ་བ་ ་
འ ལ་ལམ་གཏེར་འདོན་མཁན་དེ་ཉིད་ཀྱིས་མ ་ ལ་ལ་བ ནེ་ནས་ཐོན་ ལ་ག ང་ཡོད་པ་དང༌།  གཏེར་འདོན་མཁན་ མས་
ནི་རིག་འཛིན་གངོ་མ་གང་ ང་གི་ མ་ ལ་ཡིན་པར་བཤད་ཡོད།  བནོ་ གས་ ་ཡང་ ོགས་མ ངས་ཀྱ་ིབཤད་ ངས་ཡདོ་ཀྱང༌།  
ད་ཡོད་བོན་གྱི་བཀའ་འ ར་གྱི་ནང་དོན་མང་ཆེ་བ་ནི་ས་གནས་ངསེ་ཅན་ནས་ ་མེད་ ེན་མེད་ ་ དེ་པའི་ལོ་ ས་བནོ་གྱི་ཡིག་
ཆ་དག་ ་གསལ་བོར་བཀོད་ཡོད།  འོན་ཀྱང༌།  མགི་ ར་བནོ་ གས་དང་ ིང་མའི་ གས་གང་ཡིན་ ང་གཏེར་ཡིག་ཞབི་འ ག་
གི་ ་ཚད་མཐོན་པོར་མ་ ེབས་པ་དང་གཏེར་ཡིག་རང་ངོས་ནས་གསང་བའི་ མ་པ་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡོད་པས་ན།  གཏེར་ཡིག་
ཡང་དག་ཡིན་མནི་འ ལ་ ་ཐག་གཅོད་ དེ་པ་ནི་མི་འགྲིག གཤམ་ནས་དར་ ས་གསལ་ ོན་གྱི་ གས་ ར་བནོ་གྱི་གཏརེ་ཆེན་
ཁག་ ་རགས་རམི་ ་ངོ་ ོད་ ེད་པ་ལ།   

བྱང་གཏེར།  ང་གཏེར་ཟེར་བ་འདི་ཕལ་ཆརེ་ ས་རབས་དགུ་བ་དང་བ ་བ་ཡས་མས་ ་ཨ་ཙ་ར་མི་ག མ་གྱིས་ཐགོ་མར་
ེད་པ་ །ེ  ཨ་ཙ་ར་མི་ག མ་ནི་ ོ་བལ་གྱི་ས་ཆའི་མི་ཡིན་ལ།  ཁོ་ཚས་བདོ་ནས་གསརེ་ཅི་འདདོ་གང་འདོད་ ་ ངས་ན་ཆོག་

པའི་ ད་ཆ་ཞིག་གོ་བ་ལ་བ ེན་ནས་བོད་ ་ཡོང།  དང་བོ་ལ་ ོད་ གོས་ ་གསེར་བཙལ་ན་ཡང་མ་ ེད་པས་བསམ་ཡས་ ་ ིན།  
བསམ་ཡས་དགནོ་པའི་དཀནོ་གཉརེ་དང་འ ད་པས་དེས་ ོ་བལ་གྱི་དད་ ན་པ་ག མ་ ་མཐོང་ནས་ ་ཁང་ ་བ ག་ ེ་སོང༌།  
ཨ་ཙ་ར་མི་ག མ་གྱིས་ཁོྲ་ ས་ ས་བཏབ་པའི་ ོམ་ཞིག་འ ག་པ་གསེར་རེད་བསམ་ནས་བ ས་ཏེ་ ོས་པ་དང༌།  ཉིན་མོ་ནག་
གསབེ་ ་ཡིབ།  མཚན་མོ་ལམ་ལ་ཆས་པས་ལམ་ གས་ཟད་པ་དང༌།  ངན་ལམ་གྱི་ ང་པ་ ི་ ་བར་ བེས་ཏེ་ཁྲོ་ འི་ ་བཅག་
ནས་བ ས་པས།  ག་ །ོ  གཟིག་ །ོ  དོམ་ ོ་ག མ་ ང་ངོ༌།  །དེ་ མ་ཁ་ ེ་ནས་བ ས་པས་ཐམས་ཅད་བནོ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཡིན་པ་
ཤེས⒇པ་དང༌།  ི་ཤོད་ནས་ དོ་ ང་ ་ བེས་པ་ན།  གས་མ་ དེ་པར་ ོ་བ་དང་མི་གཅིག་གཉེར་ལ་བཞག  མི་གཉསི་ གས་
འཚལ་ ་ ིན་པས་མཐའ་བཞི་འ ལ་གསས་ ་བའི་བོན་པོ་ཞིག་དང་འ ད་དེ་དབལ་ ར་ནག་པོའི་ བ་ཐབས་ ་འགྲེལ་དང་
བཅས་པ་ གས་དང་བ སེ།  ིས་ ་མཐའ་བཞི་འ ལ་གསས་ནས་བ ད་པའི་གཏེར་མའི་ཡིག་ཆ་ མས་ལ་བོན་གྱི་ ང་གཏེར་
ད་ ད་ཞེས་ཐོགས།  དེ་ནས་ཨ་ཙ་ར་མི་ག མ་ ་མ ད་ ་ལམ་ལ་ཆས་པ་ལས་ ང་ནམ་ར་ ་བར་ ེབས་པ་དང༌།  ལ་ ོད་

ནས་ཡོང་བའི་བན་དེ་འདར་བན་ ཀྱ་ ་ནེ།  མཆིམས་ ཀྱ་ ་བ།  འོ་མ་ ང་ བ་སེང་གེ་ག མ་གྱིས་ ་ཁལ་དང་བཅས་ཏེ་
བསམ་ཡས་ ་ བ་པའི་དགོངས་དོན་གྱི་གཏེར་འཚལ་ ་འགོྲ་བ་དང་འ ད་པས།  ཁོ་ཚས་གཡོ་ ་ལ་བ ེན་ནས་ཆོས་གཏེར་ང་
ཚས་ལོན་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་ཁོ་ཚའི་ ་ཁལ་དང་བཅས་པ་ ངས་པ་རེད།  ེས་ ་བོན་གྱི་གཏེར་མ་དེ་གཟེ་ ར་ ་བའི་ལག་
་ ང་བ་དང༌།  དེ་ནས་བ ད་པ་ལ་ ང་གཏརེ་ དོ་ ད་ཟེར་ ལོ་ཆགས།  ོད་ ད་གཉིས་ནས་ ང་བའི་གཏེར་མ་ མས་ ང་

གཏེར་གྱི་ནང་དནོ་གཙ་བོ་ཡིན་ལ།  ཁྱོན་བ ོམས་བནོ་ ེ་མི་འ ་བ་ མ་བ ་དང་བཞི་བ ་ ང་(21)བར་བཤད།  བ ན་བཅོས་
དེ་དག་བསམ་ཡས་ རོ་ཁང་ནས་ཨ་ཙ་ར་མི་ག མ་གྱིས་བཏོན་ཏེ་ ང་བ ད་འགྲིམ་ནས་ལ་ དོ་ ང་ ་བཀའ་བབ་པ་ཡིན་པས་
ན་ ང་གཏརེ་ཞསེ་གྲགས།  ང་གཏེར་གྱི་ནང་ ་ད་ ང་ཁྲོ་ཚང་འ ག་ ་སགོས་ཀྱིས་བཏོན་པའི་གཏརེ་མ་གཞན་པ་ཡང་ཡོད་
ལ།  ང་འ ང་ འི་དབང་ ག་དང༌།  མར་པ་འཕན་བཟང༌།  ཁྲོ་འ བ།  ཆསོ་ཀྱི་གཟེ་ ོན་ ་ཀུའི་གཏེར་བོན་ ོར་དང༌།  གོ་ ེ་
འཕགས་པས་ག ང་ ང་སངེ་མཆངོ་ ག་ནས་བཏོན་པ་སོགས་ཀྱང་ ང་གཏརེ་ ་གཏོགས་ཞསེ་ལེགས་བཤད་རནི་པོ་ཆའེི་གཏེར་
མཛད་ནས་ག ངས་ས།ོ  །   

ལྷོ་གཏེར།  ོ་གཏརེ་ན་ིགཤེན་ཆེན་ ་དགའ་ཉིད་ཀྱསི་ ོ་འ ི་མཚམས་མཐའ་དཀར་ནས་བཏནོ་པའི་གཏརེ་ཡིག་ མས་གཞརི་ 
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བཞག་ནས་བ ིས་ཡོད་པ་ ེ།  བནོ་གྱི་བ ན་འ ང་ མས་ ར་ན་དེ་དག་ནི་བདོ་ཀྱི་ ལ་པོ་གྲི་གུམ་བཙན་པོའི་རངི་ལ་གཏེར་ ་
སོང་བ་ཡིན།  གཤེན་ཆེན་ ་དགའ་ནི་བོན་གྱི་ཤེས་རིག་འཕེལ་བའི་ལོ་ ས་ ངེ་མི་ ་གྲགས་ཆནེ་ཞིག་ཡིན་ལ།  ཁོང་ལ་ོན་ ང་
ས་ ་གྱད་ ལ་འགྲན་ནས་ ས་ཕོག་པས་ དེ་པ་ནས་ ར་བས་གཤནེ་ ར་ཡང་ཟརེ།  ན་ ་གཤནེ་ཆནེ་ ་དགའ་ཟེར་བའམ་

གཤེན་ ར་ཅི་བ ོད་ཀྱང་དེ་ནི་མི་གཅིག་གི་མངི་ཐ་དད་པ་རདེ།  གཤེན་ཆེན་ ་དགའ་ནི་གོང་གི་ཨ་ཙ་ར་མི་ག མ་ ར་བོན་ལ་
འ ེལ་བ་མེད་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པར་ ང་ ས་ནས་བོན་གྱི་ཤེས་རིག་ལ་ ངས་བ་ ས་ཤིང༌།  ག ང་ ང་བོན་གྱི་ ་ ོད་ཀྱི་ག ང་
གས་ལ་བག་ཆགས་ཟབ་མོ་བཞག་པ་མ་ཟད།  ོ་འ ི་མཚམས་མཐའ་དཀར་སགོས་ནས་གཏེར་ ་བཞེས་པའི་བ ན་བཅསོ་དག་

བོན་གྱི་བ ན་པ་འཕེལ་ ས་ལ་མདེ་ཐབས་མེད་པའི་ཡིག་ཆ་ཡིན་པ་དང༌།  ག ང་ ང་བོན་གྱི་ ་དགངོས་ ན་ ེལ་ དེ་མཁན་
གྱི་ ོབ་མ་ཡང་མང་ ་གསོ་ ོང་ ས་ཡོད་པ་རདེ།   

ལ་བོ་གྲི་གུམ་བཙན་པོས་བོན་བ ན་བ བས་པ་ནས་ ་མ་གཤེན་ཆེན་ ་དགས་གཏེར་བཏོན་པའི་བར་ཕལ་ཆེར་ལོ་ཆིག་ 
ོང་ ག་སོང་ཞངི༌།  ལ་བོ་ཁྲི་ ོང་ ེ་བཙན་གྱསི་བོན་བ ན་བ བས་པ་ནས་གཤེན་ཆེན་བར་ཕལ་ཆརེ་ལོ་ཉིས་བ ་ ག་ ་རེ་

བ ད་སོང་ཡོད།  ཤར་ འི་ གས་ལ་གཤེན་ཆེན་ ་དགའ་ཡར་ ོན་ ་བོན་ གས་ ་གཏེར་ཆེན་བཅོ་ ་ཙམ་ ོན་པར་བཤད་
ཡོད་ན་ཡང༌།  མཁན་ཆེན་ཉི་མ་བ ན་འཛནི་གྱི་བ ན་ སི་ ར་ན་གཤེན་ཆེན་ཡར་ ོན་ ་གཏརེ་ ནོ་བཞི་ཙམ་ལས་མི་གསལ།  
གཤེན་ཆེན་ ་དགའ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་གཏེར་ ་བཞེས་པའི་ཡིག་ཆའི་ནང་ད་ ་ཀུན་ལ་ཆ་ ས་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་ ིད་པའི་མཛད་ གས་ 
དང༌།  ཁམས་ཆེན་སོགས་ ་ཆེ་བའི་གཏེར་ཡིག་མང་པོ་བ གས་ཡོད།  ིད་པའི་མཛད་ གས་ནི་བོད་ཀྱི་ནང་བ ན་ག ང་
གས་ཁྲདོ་ ་ཡངོས་ ་གྲགས་པའ་ིམཛད་ གས་ཀྱི་ ང་ཁུངས་གཙ་བོ་ཡིན་ལ།  འདི་ནི་ཐོག་མར་ ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ཉིད་

ཀྱིས་ག ངས་པ་དང༌།  དེ་ནས་རམི་བཞིན་ཞང་ ང་དང༌།  ་གར་ ལ་ ་ཡང་དར་འཕེལ་ ང་ཡོད་པ་རེད།  དེའི་ ེས་འ ང་
བོན་གྱི་མཁས་པ་དག་གིས་མཛད་ གས་ལ་འགྲེལ་བ་ཡང་འགྲེལ་གྲགས་ཆེ་བ་བ ་གཅིག་ཙམ་མཛད་ཡོད་པ་རེད།  འད་ིདང་ནང་
བ ན་གྱི་ བོ་དཔནོ་ད ིག་གཉེན་ཉིད་ཀྱི་མཛད་པའི་ཆོས་མངོན་པ་མཛད་གཉསི་མི་འ །   

གཤེན་ཆེན་གྱིས་གཏེར་ཡིག་གི་གྲངས་ཚད་ལ་བཤད་པ་ ང་མི་མ ན་པ་ཡོད་ན་ཡང༌།  ཤར་ འི«ལེགས་བཤད་མཛད» ་ 
“ཁ་ཅིག་གིས་ མ་སོ་བ ན་ཡོད་པ་ལ་གཉིས་མ་ཐོན་ཟེར་བ་ ས་པ་དང་ཐོན་པ་ནརོ་བར་ཟད་དོ།  །ཡང་ཁ་ཅིག་གསི་ མ་གཉིས་
ལས་མེད་ཟེར་བ་མ་ཡིན་ཏེ།  གཤནེ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ནས།  མ་ མ་ ་ ་བ ན་ཡོད་པ་ལས་ཁོ་བསོ་གཉིས་ལས་མ་ཐོན་ག ངས་
པས་ཤསེ་ས།ོ  སོ་ ་ད་ ང་གཏརེ་ཁང་ ་ཡོད” (22)པའི་ཐེམ་ ང་སགོས་ཁསོ་ཡོའི་ཁ་ ང་ ར་གསལ་བརོ་བཀདོ་ཡོད།  ིས་ ་
གཤེན་ཆེ་ ་དགའ་རང་ཉིད་ཀྱིས་འཆད་ ོད་ ོམ་པའི་ ་བ་ཁུར་ ་བཞེས་པས་ཁ་ཅིག་གིས་གཤེན་ ར་གྱིས་ཆོས་དཔེ་ མས་བོན་ 
ལ་བ ར་བ་རེད་ཅེས་ ོན་འ གས་ ས་ཡོད་ལ།  དེ་བཞིན་ཁོང་གི་ ་ ོབ་ མས་ཀྱིས་ཀྱང་བན་ཆོས་ནི་བོན་ནས་ཕར་བ ར་བ་
རེད་ཅསེ་ ོད་པ་གསར་བ་ཞིག་ ང་ཡོད་པ་རེད།   

ོ་གཏེར་གྱི་ནང་ ་ད་ ང་གཏརེ་འདོན་པ་གཞན་གྱི་གཏེར་ཡིག་ཡང་ཡོད་པ་ཁུ་ཚ་ ་འོད་འབར་སགོས་ཀྱིས་གཏེར་ཡིག་
་ ་ཡིན།  ནང་དོན་གྱི་ གོས་ནས་ཀྱང་ ན་ག ང་དང༌།  གཏོ་མདོས།  ད་ཆོག  འ ར་གྱི་ རོ་སགོས་ ་བནོ་གྱི་ཁངོས་ ་

གཏོགས་པའི་ནང་དོན་ ན་ མ་ཚགས་པ་འ ས་ཡདོ་པ་རེད།  ལེགས་བཤད་མཛད་ ་ག ང་པ་ ར་ན།  ་གྲོ་མ།  ཤལེ་ ག་མ།  
ོ་ ག་ཁམོ་མཐངི་མ་སོགས་དང་གཞན་ཡང་ས་ ངོ་འ ག་ །  ར་ གས་ཀྱི་བོན་ ོར།  བ་ཅོ་ ོམ་ཆནེ།  འཇངི་ ོན་ ་ ོ་བ།   
་མཚ་ དི་པའི་ ལ་པ།ོ  མཚ་མི་གསས་ ང༌།  ཁུ་འཛིན་འཇངི་ནག་སོགས་ཀྱསི་བཏོན་པའི་བནོ་ ེ་ མས་ཀྱང་ ོ་གཏརེ(23) ་

གཏོགས་སོ།  །   
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དབུས་གཏེར།  ད ས་གཏེར་གཙ་བོ་ནི་ཁྲི་ ོང་ ེ་བཙན་གྱི་ ས་ ་ ་ཆེན་ ན་པ་ནམ་མཁའ་དང་བཻ་རོ་ཙ་ན་གཉིས་ཀྱིས་
་སའི་ཡེར་པའི་ ོང་ལ་ ས་པའི་བོན་ ེ་ མས་ ིས་ ་བཏོན་པའི་ཡེར་བའི་གཏེར་ཡིག་ཁག་དང༌།  ་ལི་ ་ ག་རིང་དང་བཻ་

རོ་ཙ་ན་གཉིས་ཀྱིས་བསམ་ཡས་གླིང་གི་ ོ་ བ་ཀྱི་ཅ་ཏི་ ོ་མང་མཆོད་ ེན་དམར་པོར་ ས་པའི་གཏེར་ཡིག་ མས་ ིས་ ་ཐོན་
པའི་བསམ་ཡས་ཀྱི་གཏེར་ཡིག་ མས་ལ་ངསོ་འཛནི་ ེད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།  བསམ་ཡས་ཅ་ཏི་ ོ་མང་མཆོད་ ེན་ནས་ཐོན་པའི་
བོན་གྱི་གཏརེ་ཡིག་ མས་ལ་བསམ་ཡས་ཅ་ཏི་མའི་གཏེར་ཡིག་ཡང་ཟེར་ ོལ་ཡོད།   

ཨ་ཙ་ར་མི་ག མ་གྱིས་བསམ་ཡས་ནས་བཏོན་པའི་གཏེར་ཡིག་ མས་ ང་ལམ་བ ད་ནས་དར་བས་གོང་ ་ ང་གཏེར་
་ངོས་འཛིན་ ས་ཡོད་ལ།  ད ས་གཏེར་ལ་ཡེར་ ོང་མ་ཞསེ་པ་ ་སའི་ཡེར་པ་ནས་ ེད་པ་ །ེ  བཎ་ཌྷེ་མི་ག མ་གྱསི་བསམ་

ཡས་ནས་ཆསོ་གཏེར་བཙལ་བས་མ་ ེད་པར་ལོ་ཤས་སོང་ སེ་ཡེར་པ་ནས་བོན་གཏརེ་ ེད་པ་སོགས་ལ་ཟེར།  བཤད་ ལོ་ལ་བཎ་
ཌྷེ་ག མ་པོས་གཏེར་ ེད་ན་ཡང་གཏེར་བདག་མ་མཆོད་པས་ ེན་གྱིས་དེ་ག མ་གྲངོས་ཟེར།(24) གཏེར་མ་འདི་ མས་དང་པོ་ ་
གར་ནས་ ང་བར་གྲགས་པས་ ་གར་གྱི་བནོ་ རོ་ཞསེ་ཀྱང་ །(25) དེ་ལས་གཞན་བསམ་ཡས་ཅ་ཏི་མ་དང་ ང་ང་མའི་ ོར།  བསམ་ 
ཡས་ཀ་ཁོལ་མ།  ར་ ོན་འ མ་ ེས་ཐོན་པ་ མས་ཀྱང་ད ས་གཏེར་གྱི་ཁོངས་ ་འ །  ད ས་གཏེར་ཐགོ་མར་འདོན་མཁན་ནི་
བོན་གྱི་བ ན་པ་ལ་དད་མསོ་ ེད་མཁན་མ་ཡིན་པ་ཡིག་ཚང་ ་གསལ་ལ།  གཏེར་ནས་བཏོན་པའི་ སེ་ ་རིམ་གྱིས་བནོ་གྱི་ཆོས་
ོད་པ་དག་གི་ལག་བ ད་དེ་དར་བ་ཡིན་ནོ།  །   
ཁམས་གཏེར།  ཁམས་གཏེར་ ་བ་ནི་མཁས་པ་བོན་ ང་སོགས་ཀྱིས་གཏེར་ནས་བཏོན་པའི་ཡིག་ཆ་ མས་ལ་ཟེར་བ་ ེ།  

དེའི་ནང་གུ་ ་བཎ་ ང་དང༌།  ཁདོ་པོ་ ོ་གྲསོ།  ལ་ ་ ང་འཕགས།  དབང་ ན་གཤེན་གསས།  ་བོ་ ོམ་ནག  ་ར་ ལ་
འ རོ།  ོ་བོ་གཏརེ་ ོན།  སེ་གཉནེ་ཞིག་པོ།  ཚལི་པོ་གཏེར་ ནོ།  འཚ་ ལ།  ་གོ་ག ང་ ང་འ མ།  ཕ་ོཆེན་ནམ་མཁའ་འོད་
ཟེར་སོགས་ཀྱིས་བཏོན་པའི་གཏེར་ཡིག་ མས་འ ་ལ།  གཏེར་འདོན་ ལ་གཙ་བོ་མདོ་ཁམས་ཀྱི་ གོས་ཡིན་པས་ན་ཁམས་གཏེར་ 
ཞེས་གྲགས་པ་ཡནི།  ཁམས་གཏེར་གྱི་གྲངས་ཚད་དང་ཞིབ་ འི་ངོ་ དོ་ཡིག་ཚང་གསལ་བོ་མ་མཐངོ༌།   

གཏེར་གསར།  གཏེར་གསར་ནི་གཏེར་ ན་མང་ཞིང༌།  གཏེར་ནས་ཐོན་ ན་ཡང་ཆེས་རིང་བའི་གཏེར་ཚགས་ མས་ལ་
ཟེར་བ་ །ེ  གོང་ ་བ ོད་པའི་གཏེར་ཆེན་བཞིའི་ ེས་ནས་བ ང་ད་ འི་བར་གྱི་གཏརེ་ཡིག་ མས་ལ་ཟེར་བཞིན་ཡོད།  གཏེར་
གསར་གྱི་མཚན་ ེད་ ་ ་ ོན་ ལོ་འཛིན་དང༌།  ་ མ་མེད།  ་ཤེར་སངེ༌།  ་བནོ་ ང་ཐོག  གུ་ ་ ོན་ །ེ  དཔནོ་གསས་
ང་ ོད།  ག ང་ ང་གླིང་པ་སོགས་ཀྱིས་བཏོན་པའི་གཏེར་ཡིག་ མས་ཡོད།   

གཏེར་གསར་འདའིི་ཁོངས་ ་བན་དེའི་ཡིག་ཆ་ཡང་མང་པོ་ཞགི་ཀྱང་ ང་བ་དཔརེ་ན།  ོ་ ེ་སམེས་དཔའི་མངོན་ གོས་
དང་ ག་ ོར་གྱི་ བ་ ོར་དང༌།  ོ་ནད་གསོ་ཐབས།  གུ་ འི་ ག་ བ་དང༌།  ག་ ར་གྱི་ ོར།  ་མགྲིན་གྱི་ བ་ ོར་དང་པད་
མས་མཛད་པའི་གཟའ་བཅོས་སོགས་ཡོད་པར་བཤད་ལ།  དེ་ཡི་ནང་ནས་གཏེར་ཆོས་འགའ་ཞིག་ནི་བན་ཌྷེ་མི་བཞིས་ ོགས་ཏེ།  
གུ་ ་ཆོས་དབང་ལ་བཀའ་བབས་པར་བཤད་དོ།  །   

གསུམ།  བོན་གྱི་བཀའ་དང་བཀའ་བརྟེན་གྱི་ནང་དོན་དབྱེ་བསྡུ་བྱེད་སྟངས། 
ིར་བོན་ གས་ ་ ང་བའི་ ལ་བའི་བཀའ་ལ་ཐེག་པ་རིམ་པ་དགུ་དང༌།  ོ་བཞི་མཛད་ །  ི་ནང་གསང་ག མ།  

བཀའ་ག མ་ལ་སོགས་པའི་ད ེ་ ངས་མི་འ ་བ་ཡདོ་ན་ཡང༌།  ཀུན་གྲོལ་གྲགས་པ་ཉདི་ཀྱིས་མཛད་པའི་དཀར་ཆག་དེ་ནི་མདོ་
འ མ་ གས་སེམས་བཞི་ ་བགོས་ནས་བ ིགས་པ་དང་།  མཁན་ཆེན་ཉི་མ་བ ན་འཛིན་གྱིས་བཀའ་དང་བཀའ་བ ེན་སོ་སོ་
ས་ནས་བ ིགས་ཡོད་པ་རེད།  ཀུན་གྲོལ་གྲགས་པའི་མཛད་ སེ་ཆེ་ཤོས་ནི་དཀར་ཆག་ ར་ཡོད་ལགེས་ ིག་ ས་ཤངི༌།  གཏེར་
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གསར་ཁ་ ོན་ ས་པ་དང༌།  བོན་གྱ་ིདཀར་ཆག་ཐེངས་དང་པརོ་ཤངི་དཔར་ ་བ ོ་བར་འབད་པ་ཆེན་པོ་ ས་པ་དེ་ཡིན།  ཀུན་
གྲོལ་གྱི་ ེས་ ་མཁན་ཆེན་ཉི་མ་བ ན་འཛིན་དང་ཤར་ ་བཀྲ་ཤིས་ ལ་མཚན་སོགས་ཀྱིས་ཀྱང་བོན་གྱི་བཀའ་དང་བཀའ་བ ེན་ 
གྱི་ད ེ་བ ་ ེད་ ངས་ལ་ཁ་ ོན་ ས་ཡོད་དེ།  བཀའི་བ ན་བཅོས་ལ་བཀའ་ ན་ མ་ཚགས་པ་མདོ་ཡི་ ེ་དང༌།  མ་དག་ ས་ 
པ་འ མ་གྱི་ །ེ  ཟབ་ལམ་གསང་ གས་ཀྱི་ ེ་དང༌།  ་མེད་སམེས་ ོགས་ཀྱི་ ེ་དང་བཞརི་ ེ་བ་དང༌།  བཀའ་བ ནེ་ལ་བཀའ་
ད་སོ་སའོི་དགངོས་པ་འགྲེལ་བའི་བཀའ་བ ེན་དང༌།  བཀའ་ ི་ཡི་དགོངས་པ་འགྲེལ་བའི་བཀའ་བ ེན་གཉིས་ ་བ ན་ཡོད།   

ད་ འི་ ས་ ་བོད་རིག་པའི་མཁས་དབང་མཁར་ ེ ་བསམ་གཏན་ ལ་མཚན་ལགས་ཀྱིས་ཉི་ཧོང་ ལ་ཁབ་ཀྱི་ཤར་ ་
མཚའི་དཔེ་མཛད་ཁང་ ་བར་ ་བ་ བ་ བས«བོན་གྱི་བ ན་བཅསོ་ཀྱ་ིམིང་འགྲེལ»ཞེས་པ་ཞིག་བ མས་ཡོད་པའི་ནང༌།  བོན་
གྱི་བ ན་བཅོས་ མས་མདོ་དང༌།  བ་ཐབས།  གཅོད།  ོགས་ཆེན།  བཀའ་ ོང༌།  ལམ་རིམ།  རབ་གནས།  ཤར་ འི་ག ང་འ མ་ 
གྱི་དཀར་ཆག་སོགས་ལེ་ཚན་བཅོ་བ ད་ ་ ེ་ནས་བཀོད་ཡོད་ལ།  བ ན་བཅོས་ མས་གཏེར་མ་ཡིན་མིན་དང༌།  གཏེར་ ོན་དང་
ཡང་ན་ ོམ་པ་པོ་ ་ཡིན་དང༌།  ས་ནམ་ཞགི་ཡིན་པ་སོགས་ཞབི་ ་བཀོད་ཡོད་པས་ན།  རགི་ག ང་ཞིབ་འ ག་གི་ གོས་ནས་
རིན་ཐང་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད།  དེ་མིན་ནོར་ཝ（ེNorway） ལ་ཁབ་ཀྱི་བནོ་རིག་གནས་མཁས་ཆེན་ཕེར་ཁི་ཝེར་ནེ་དང་ ལ་ནང་གི་
བོན་རིག་པའི་ཆེད་མཁས་པ་ཚ་རིང་ཐར་སོགས་ཀྱསི་ཀྱང་ ས་རབས་རིམ་ ང་གི་བོན་གྱི་དཀར་ཆག་རིག་པའ་ི ོར་ལ་ཞིབ་འ ག་ 
ས་ནས་མཛད་ ེས་ཆེན་པོ་བཞག་འ ག   

དེ་མིན་བནོ་གྱི་བ ན་འ ང་དང༌།  དགོན་པའི་དཀར་ཆག  ེ་ ག་ ལ་ ོགས་མི་འ ་བའི་དར་ ས་ཀྱི་ལོ་ ས།  གནས་
ཡིག་དང་ མ་ཐར་སོགས་བནོ་ ོགས་ཀྱི་བ ན་བཅོས་མང་ ་བ གས་ལ།  ཁག་ཅགི་ལོ་ ས་ཀྱི་ ས་འ ར་ནང་ཉམས་ཟིན་པ་དེ་
དག་བ ལ་བའི་བར་ ་ཕངས་པའི་གནས་སོ།  །   

བཞི།  མཇུག་གི་གཏམ། 
ཡིག་ཆར་ཞིབ་འ ག་མ་ ས་པ་དེས་ཤེས་རིག་གི་ ན་ ེལ་བ་ལ་དཀའ་ཁག་ ང་ཞིང༌།  དཔེ་ ན་མང་པོ་ ེལ་མ་ བ་པར་ 

ཉམས་ཟིན་པ་སོགས་ཕངས་སམེས་ ་ེའོས་པའི་གནས་ ལ་མང་པོ་ཡོད་པ་གདོན་མི་ཟ།  ད་ འི་བར་ ་ཡ་གླིང་ ོ་ ད་ ་བནོ་གྱི་
དགོན་ ེ་༢༣༣ཡོད་པ་དང༌།  གཞི་ ་ ང་ཆེ་བའི་རི་ཁྲོད་ཀྱང་ ག་ ་ཡན་ཡོད་པས་ན་དེ་དག་གང་ཡིན་ ང་བོན་གྱི་བ ན་བཅོས་ 
གླེགས་བམ་མེད་ས་མེད།  དེའི་ ངེ་མང་ཚགས་དང་ཁྱིམ་ཚང་གི་ཡིག་ཚང་ནང་འཁྱམ་པའི་བནོ་གྱི་གླེགས་བམ་སོགས་བཞག་ན་ལོ་
ཁ་ཤས་ནང་བ གིས་ཚར་བ་ཞགི་དང༌།  ཞིབ་འ ག་ ད་ཆོད་ བ་པ་ཞིག་ཀྱང་མ་ཡིན་པས།  ང་ཚས་ཡིག་ཆའི་ཞིབ་འ ག་གི་
ན་རིང་བོ་ཞིག་དང༌།  ཟད་མཐའ་ ལ་བ་ཞགི་ ་ངསོ་འཛིན་ ེད་ཆགོ  ག་པར་ ་བདོ་རང་ ངོ་ ོངས་ཁོངས་ ་ད་ཡདོ་བོན་

གྱི་དགོན་ ེ་༩༠ཡོད་པ་མང་ཆེ་བ་ལོ་ངོ་ ོང་ ག་གི་ལོ་ ས་ ན་པ་ཤ་ ག་ཡིན་པས་ན།  དེ་དག་གི་ ང་འཕེལ་དང་མཁས་དབང་ 
རིམ་ ོན་གྱི་ག ང་འ མ་སོགས་ལ་ཞིབ་འ ག་ ས་པས་ཀྱང་ བས་ཆེན་གྱི་ལས་ཀ་ཞིག་འ བ་ ིད་པས་ན།  ཡིག་ཆའི་ཞིབ་འ ག་ 
དང་ ག་པར་ ་བོན་ ོགས་ཀྱི་ཡིག་ཆའི་ཞིབ་འ ག་དེ་ད་ འི་བོད་རིག་པའི་ཞབི་འ ག་ཁྲོད་ནས་ བ་འ ས་ ང་ ང་བའི་ཚད་ 
་ཡོད་པས་ན་ཀུན་གྱིས་འབད་པ་ ེད་ ་གལ་ཆེ་ཞསེ་ འ།ོ  །   

 

མཆན།  

① ན་པ་ནམ་མཁའ་ཡིས་མཛད་པའི« ་བཤད་པི་དབང་ ག་འ ར»ལས།  ་རིང་ལག་ ིས།   

② དགེ་བཤེས་བ ན་འཛིན་འ ག་གྲགས་གྱིས་བ མས་པའི«ཐེག་ཆེན་སངས་ ས་ག ང་ ང་བོན་གིྱ་ངོ་ ོད་ ོ་གསལ་ ོ་འ ེད» [G]པེ་ཅིན་མི་



                                                                                                                    བོན་བ ན་གླེང་བ ོད། 
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③ Edited by Samten G.Karmay and Yasuhiko Nagano：«A Catalogue of the New Collection of Bonpo Katen Texts» [G], P.ix,Senri Ethnological Reports 

24,National Museum of Ethnology,Osaka,2001. 

④⑥ ཚ་རིང་ཐར་གིྱས་བ མས་པའི«ག ང་ ང་བོན་གིྱ་བཀའ་དང་བཀའ་བ ེན་གིྱ་ ང་བ་ལ་ད ད་པ» [G]   མཚ་ ོན་མི་རིགས་ ོབ་ ་ཆེན་

མོའི་རིག་ག ང་ ས་དེབ།  2005-1  

⑤  བོན་བ ་དགེ་ལེགས་ ན་ བ་ ་མཚའི་མཛད་པའི«ལོ་ ས་ཉེར་མཁོ་བ ན་ ིས་རིས་མེད་ད ད་པ་དང་བཅས་པ་ཡིད་ཀིྱ་ ན་སེལ་ ོན་མེ་ ོ་

གསར་དགའ་བའི་མཛས་ ན་ཞེས་ ་བ་བ གས» [J]ཞེས་པ་ལས་ ང་ ལ་གིྱས་མཛད་པའི་བ ན་ ིས་ ེ་མིག་ ་དེ་ ར་བཞེད་ཡོད་པ་གསལ་

བཤད་ ས་ཡོད་པ་དང༌།  ཡང་ལོ་ ག་ ་རེ་གཅིག་འདས་པའི་ཤིང་འ ག་ལ་ ོན་པར་བཞེད་པ་ཡོད་ན་ཡང་ཁུངས་མ་མཐོང༌།  ལོ་བ ་ནས་ག ང་

སོབ་ ོན་པ་ ་བ ན་ ལ་བཟང་པོས་ཀྱང་བཞེད་དེ།  དེ་ ་ན་ ང་ ལ་ ར་ཤིང་ ེལ་ཡིན་དགོས་ མ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།  «མཁས་དབང་བོན་བ ་

རིན་པོ་ཆེའི་བ ན་ ིས་དང་ད ད་ ོམ་ ོགས་བ ིགས» ཀན་ ་མི་རིགས་དཔེ་ ན་ཁང་། 2009  p14 

⑦ ་བ ན་ ལ་བཟང་པོའི་མཛད་པའི«བ ན་པའི་ མ་བཤད་དར་ ས་གསལ་བའི་ ོན་མེ» [M] ང་གོའི་བོད་ཀིྱ་ཤེས་རིག་དཔེ་ ན་ཁང༌། 1999.12 

⑧⒀⒂⒃⒇(21) (22) (23) ཤར་ ་བཀྲ་ཤིས་ ལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པའི«ལེགས་བཤད་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་མཛད» [M]པེ་ཅིན་མི་རིགས་དཔེ་ ན་

ཁང༌།  1985.9  P253/p239/p250/p277/p240/p244/p254p322 

⑨⑩ བོན་བ ་དགེ་ལེགས་ ན་ བ་ ་མཚས་མཛད་པའི«མཁས་དབང་བོན་བ ་རིན་པོ་ཆེའི་བ ན་ ིས་དང་ད ད་ ོམ་ ོགས་བ ིགས»ཞེས་པར་ 

གསལ།  [G]ཀན་ ་མི་རིགས་དཔེ་ ན་ཁང༌།   2009.9    

⑿ བ་བ ན་ ན་ཚགས་ཀིྱ་«བོད་རིག་པ་ ི་བཤད» [M]པེ་ཅིན་མི་རིགས་དཔེ་ ན་ཁང་།  2006 p26  

⒁ མཁན་ཆེན་ཉི་མ་བ ན་འཛིན་གིྱ་འདོད་དགོངས་ ར་ན།  འགའ་ཞིག་གིས་ ོ་བལ་གིྱ་ཨ་ཙ་ར་མི་ག མ་གྱིས་གཏེར་བཏོན་པ་ མས་བོན་བ ན་

བར་དར་ ་ ས་ཏེ།  བོན་བ ན་ ི་དར་ནི་གཏེར་གསར་ མས་ ོན་པ་ནས་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་པ་ནི་བ ན་པ་བར་དར་དང་ ི་དར་གིྱ་ཐ་ ད་མི་

ཤེས་པའི་ ོན་ཡིན་ཏེ།  དང་བོ་བ ན་པ་ད ་བ ེས་པ་ནས་ ་དར་དང༌།  དེ་ཉིད་ལོག་པའི་ ེན་གིྱས་བ བས་ཏེ་ཉམས་པར་ ར་པའི་ཚ་ ར་ཡང་

ཉམས་པ་གསོས་ཏེ་དར་བ་ལ་ ི་དར་ ་ཐ་ ད་ ེད་ཅིང༌།  དེ་ལའང་བ བས་ཏེ་དར་བ་ལ་ལན་གཉིས་ ང་བའི་ ོན་ལ་ ་དར་དང༌།  ེས་མ་ལ་

ི་དར་ ་མིང་བཏགས་པ་ནི་མཁས་ བ་གོང་མ་ མས་ཀྱི་བཞེད་ ོལ་ཡིན་པའི་ ིར་ཞེས་ག ང་ཡོད་པ་དང༌།  ཤར་ ་རིན་པོ་ཆེས་མཁན་ཆེན་ཉི་

མའི་དགོངས་པ་ལས་གཏེར་གསར་དང་ཨ་ཙ་ར་མི་ག མ་གིྱ་གཏེར་མའི་བར་བ ན་པ་ལ་འཕོ་འ ར་མ་ ང་བས་དར་ བ་ཀྱི་ཐ་ ད་ལ་དགོས་པ་

མེད་པས་ཨ་ཙ་ར་ག མ་གྱིས་གཏེར་གིྱ་ད ་བ ེས་པ་ནས་བ ང་བོན་བ ན་ ི་དར་ ་འདོད་དགོས་སོ་ཞེས་བཞེད་པ་དེ་ཡང་དག་ཡིན་པ་གསལ་

བར་བ ན་འ ག 

⒄ ་དགོངས་འདི«ག ང་ ང་བོན་གིྱ་བ ན་པའི་དཀར་ཆག་ ད་ ང་ནོར་ འི་མགུལ་ ན»ལས་ག ང་པ་ནང་བཞིན་བཀོད་པ་ཡིན་ལ།  ལེགས་

བཤད་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་མཛད་དང་ཞིབ་བ ས་ ས་ཡོད།   

⒅ ང་དཀར་ ོ་བཟང་འ ིན་ལས་ཀིྱས་མཛད་པའི« ང་དཀར་ཚིག་མཛད» [P]    ང་གོའི་བོད་རིག་པའི་དཔེ་ ན་ཁང་།  p1780 

⒆(25) དགེ་བཤེས་བ ན་འཛིན་དབང་ ལ་གྱི་«བོན་གིྱ་གཏེར་ གས་ཀྱི་ ོར» [J] «ཞང་ ང་རིག་གནས» 2008-2  p30/p32  
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་ ོད་ཀུན་འ སེ་ ་མ་ ེ་བ ན་ མས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  ། 
་ ལ་ ིབ་མདེ་ནམ་མཁའ་ ་ འི་དོན་ ོགས་ཀྱང་།  ། 

མཛད་ དོ་འདི་ ར་བགྱིས་ན་ལགེས་པར་འཁུམ།  ། 
ཀྱེ་དོན་ ོགས་ ལ་འ རོ་ མས་དགོངས་དང་།  ། 
མན་ངག་ངསེ་པའི་དོན་ ནོ་ ་མ་ ི་བརོ་ཁུར།  ། 
ང་ཡི་བ ན་པའི་མན་ངག་ ིང་བཞིན་ ག་ ་ཆངོས།  ། 
་བ་ཁམས་མ་ ང་ལ་ ོད་པ་ཁམས་མ་ཆེ།  ། 

བདརེ་གཤེཊ་དགོངས་དོན་ གོས་ཀྱང་མཛད་ དོ་མི་དང་བ ན། ། 
དགེ་ རོ་ཚགས་ལམ་མི་བཀག་ཀུན་དང་མ ན་པར་ ོད།  ། 
གས་ཀྱང་ གས་ལ་འཆར་གྱི་ ིང་ ེ་གཏོང་ཕདོ་ཆེ།  ། 

ཐེག་དགུ་རང་སར་བདནེ་གྱི་ཐེག་པའི་ཁ་མ་འཛིན།  ། 
དོན་དམ་ ་ གས་གཅིག་གིས་བནོ་ལ་ ོགས་རསི་བ ངས།  ། 
རང་ ད་ཐོས་པའི་གྲོལ་གྱསི་བོན་ལ་ངང་མ་ ང་།  ། 
མི་བདེན་དོན་དང་འགལ་ན་བདེར་གཤེགས་བཀའ་ཡང་ཞོགས།  ། 
བདེན་ཞངི་དོན་དང་མ ན་ན་ སི་པའི་ལས་ དོ་ལོངས།  ། 
ཡིད་ཆེས་རང་ལ་ཡོད་ཀྱང་ཀུན་ལ་ ིས།  ། 
རང་ཉམས་ཟབ་མ་ོམི་ལ་མི་ ་མི་འཁྱར་ཀུན་ལ་གསང་།  ། 
བདག་གསི་གཞན་ ོན་མི་བ གས་རང་གི་ ནོ་ མས་ཐོན།  ། 
སེམས་ཅན་མསོ་པ་ཐ་དད་ལ་ཡང་བ ར་མི་བཏབ།  ། 
མཁས་ཀྱང་ ལ་ ་ ར་གྱི་ང་ ལ་གྱོང་ཁེངས་བ ར།  ། 
བདག་མཐོ་ཆེ་བར་འདོད་ན་གཞན་ ད་ ར་ཟ་ ངོས།  ། 

དོན་མེད་ཉནོ་མངོས་ ེ་བའི་ཐེ་ཙམ་ ོད་པ་ཞགོས།  ། 
བོན་ མས་ དོ་པར་བཞདེ་ན་བདག་རང་བནོ་བཞནི་ ོད།  ། 
བཤད་པའི་གང་ཟག་མི་ ལ་རང་ལ་ནང་ ་ཤོད།  ། 
ངེས་ཤསེ་ནང་ནས་ ེ་ཡི་ ལ་འ རོ་བ ོམ་བ ན་བ ེད།  ། 
ཉམས་ལནེ་འདི་ ་འ ང་གི་དམ་ཚིག་ཤིན་ ་འཛམས།  ། 
ེ་གཅིག་བ ོམས་པར་འདོད་ན་གཅིག་ ར་དབེན་པར་བ ོད།  ། 
ོགས་ན་གར་ཡང་དབནེ་ས་ཡནི་གྱསི་ཤེས་པ་གར་བདརེ་ཞོགས། ། 

བོན་དང་ བ་འགལ་ཡིན་གྱིས་མི་ཆོས་ ་བ་ཐོངས།  ། 
ཆགས་པ་ངང་གསི་ ང་གི་དགེ་ དེ་རང་ ལ་ ངོས།  ། 
ཆགས་ ང་རང་གྲོལ་ཤེས་ན་གང་ ་འ ག་ཀྱང་དབེན།  ། 
བོན་དང་འགལ་ ེན་ཡིན་གྱིས་འ ་འཛི་གཡེང་བ་ ོངས།  ། 
གང་ཡང་བོན་ ་ཤེས་ན་ཅརི་ཡང་ ངས་ ་མེད།  ། 
་བ་ཁ་ ་འདོན་ན་རང་ཉདི་འཆལ་བའི་ །  ། 
ོད་པ་མ་བཅསོ་ ལ་མར་ཞོག་དང་ ར་བ་ཞི།  ། 

ཆེ་བཅསོ་ང་ ལ་ ས་ན་ ལ་འ ོར་རང་རེ་ ང་།  ། 
མཁས་བཞེད་ དོ་པ་ ས་ན་དོན་མདེ་ཉོན་མོངས་ །ེ  ། 
ཟོལ་ཟོག་གཞན་ལ་ ས་ན་ མ་དོན་རང་ལ་ གི  ། 
གཡོ་ ་སེམས་ལ་ ས་ན་ ་དང་མཁའ་འགྲསོ་ཁྲེལ།  ། 
མ་ ོགས་ ོགས་ ལ་བ ན་ན་ ལ་འ རོ་རང་གི་ཁྲེལ།  ། 
མི་ཤེས་ཤསེ་བ ་ ས་ན་མཁས་པ་འཚགས་ན་ཁྲེལ།  ། 
ནོར་ཟས་འདོད་ག ང་ཆེ་ན་ ལ་འ ོར་རང་རེ་བཀྲསེ།  ། 
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ན་གྲགས་བསོད་ནམས་བཞེད་ན་ ལ་འ རོ་བ ད་ཀྱསི་བ ། ། 
ཆེ་ཐབས་འདོད་ག ང་ཆེ་ན་ ལ་འ རོ་རང་རེ་ ོན།  ། 
ག ང་འཛིན་ཞནེ་ཆགས་ཆེ་ན་ ག་ ་འཁོར་ཏེ་མཆི།  ། 
བོན་གྱི་ ་བ་ལགས་ཀྱིས་རང་སམེས་གཏན་ལ་ཕབོ།  ། 
མ་ ོག་ ་བ་ལགས་ཀྱསི་ང་བདག་ཆམ་ལ་ཕབོས།  ། 
ང་འདས་ ་བ་ལགས་ཀྱསི་ ་ག མ་གཏན་ལ་ཕབོས།  ། 

འཁོར་འདས་ ་བ་ལགས་ཀྱསི་ག ང་འཛིན་ཞེན་ཆགས་བ ར། ། 
བོན་ཉིད་གཞན་ན་མེད་ཀྱསི་ མ་ ོག་རིག་པར་ ོས།  ། 
མ་ ོག་མཐོང་ ་མེད་ཀྱི་བནོ་ཉདི་དེ་ཡིས་མཐངོ་།  ། 

བདེ་བ་དང་ ་མ་ལེན་ ག་བ ལ་ ང་ ་མདེ།  ། 
ག་བ ལ་ ང་ ་མེད་ན་བདེ་བ་ད་ེཀ་ཡིན།  ། 

ཚིག་གི་ ་བ་མ་གཅོད་དོན་གྱི་ ་བ་ཆོད།  ། 
ཚིག་གི་བཅད་ན་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ།  ། 
དོན་གྱི་ ་བ་ཆོད་ན་ཚིག་མཐའ་དེ་ཀས་ཆོད།  ། 
བོན་གྱི་ ་བ་མ་གཅོད་སེམས་ཀྱི་ ་བ་ཆོད།  ། 
སེམས་ཀྱི་ ་བ་ཆདོ་ན་བོན་གྱི་བདག་པོ་ཡིན།  ། 
སངས་ ས་གཞན་ནས་མ་ཚལ་སེམས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ ོས།  ། 
སེམས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཤེས་ནས་སངས་ ས་དེ་ཡིས་ ེད།  ། 
སངས་ ས་ཚལ་བར་འདོད་ན་བ ད་ ན་ ་མ་དེ་ལ་ ས།  ། 
ཡིན་ནམ་མ་ཡིན་ ོགས་ད ོད་རང་ལ་ཐོངས།  ། 
ཐེ་ཙམ་ཟ་ན་ ད་ ང་དག་ལ་ སོ།  ། 
དེ་ག མ་མ ན་ན་ཐེ་ཙམ་མེད་པ་ ར་ ་འ བ།  ། 
ཚ་ལ་ཡིད་བ ན་མི་ བ་ ལ་འ རོ་བ ནོ་འ ས་ དེ།  ། 
བ ཊ་ན་ ད་ཅགི་ ོད་དབང་མདེ་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ ར་ ་མཛད།  ། 
སེམས་ལ་ ་ ལ་མེད་ཀྱི་ ོགས་པའི་ངང་ལ་ཞོགས།  ། 
གཞན་ཡང་དོན་ ོགས་ ལ་འ རོ་ མས།  ། 
རིང་བར་མཛད་ལ་དལ་བར་ དོ།  ། 
མང་ ་ཉོན་ལ་ ང་ ་བ ས།  ། 
ཁྱད་པར་ ེ་ལ་འ ེས་པར་བ ེས།  ། 
ིངས་པར་གོ་ཡང་ཞིབ་ ་ ོད།  ། 

ཡངས་པར་གོ་ཡང་ཞིབ་པར་བ ང་།  ། 

ཆེན་པོ་ གོས་ཀྱང་ ང་ལ་འཛམ།  ། 
འཇིག་ ེན་པ་ཡི་ ོས་བ ར་དང་།  ། 
ཡ་ཀ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ།  ། 
་མོ་ མས་ལ་དགེ་ ེད་འཛམས།  ། 

གཉིད་དང་ཆང་དང་འདོད་ཆགས་ག མ།  ། 
འདི་ག མ་དགེ་ ེད་ ག་ཡིན་གྱསི།  ། 
འདི་ལ་ཧ་ཅང་དད་མ་ཆེ།  ། 
ལ་ངན་གྲོགས་ངན་ བོ་ངན་ག མ།  ། 

འདི་ག མ་བོན་གྱི་འགལ་ ནེ་ཡིན།  ། 
ང་ ་འདོད་ན་ཐབས་ཀྱིས་ ོངས།  ། 

གྲགས་པ་ ན་པ་བསདོ་ནམས་ག མ།  ། 
འདི་ག མ་བོན་གྱི་འགལ་ ནེ་ཡིན།  ། 
འདི་ལ་ཧ་ཅང་དད་མ་ཆེ།  ། 
གཉེན་དང་རང་ ལ་ཟས་ནོར་ག མ།  ། 
འདི་ག མ་དགེ་ ེད་བ ད་ཡིན་པས།  ། 
འདི་ལ་ཧ་ཅང་དད་མ་ཆེ།  ། 
བོན་དང་མ ན་པར་མཛད་པ་ན།  ། 
ཉོན་མོངས་ ི་ཡི་དགྲ་ ན་ཆམོས།  ། 
གཡོ་ ་ནང་གི་ཁངོ་ ིན་ཐནོ།  ། 
ག་བ ལ་ ནེ་ལ་ངང་མ་ ང་།  ། 

འཁོར་བའི་བནོ་ལ་ངང་མ་རངི་།  ། 
མི་ཆོས་ནང་ ་རང་ཕམ་ལངོས།  ། 
བོན་གྱི་ནང་ ་ གོ་མ་ གས།  ། 
མཆེད་ མ་ནང་ ་ ང་མ་འདོད།  ། 
ཉོན་མོངས་འདམ་ལ་ ག་མ་ ོ།  ། 
བདརེ་གཤེགས་བཀའ་ལ་འཛནི་མ་ ང་།  ། 
འ ལ་བའི་ ོ་ལ་ ོ་མ་ཞེན།  ། 
རང་དོན་བོན་ལ་གལ་མ་ ང་།  ། 
འཇིག་ ེན་བོན་ལ་གལ་མ་ཆ།ེ  ། 
འ ལ་ ང་ ལ་ ་ ན་མ་རིང་།  ། 
ོགས་པའི་ངང་ལ་ ན་མ་ ང་།  ། 
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ཉམས་ གོས་གདངེ་དང་མ་ ན་ན།  ། 
ག་ ་རང་གྲོལ་ཡོངས་མི་མཆ།ི  ། 
ེ་འཆི་གཉིས་ལ་ ན་རིང་ན།  ། 

ངན་སོང་ག མ་ ་མཇལ་ཏེ་མཆ།ི  ། 
དགེ་ རོ་ གས་པ་མང་ལགས་ཏེ།  ། 
དད་པ་གཏངི་ནས་མ་ སེ་ཤིང་།  ། 
ེ་འཆི་གཉིས་ཀྱི་མི་འཇིགས་པར།  ། 

འཁོར་བའི་བནོ་ལ་མི་བཤལོ་ཏེ།  ། 
འཆི་བ་ཡང་ཡང་མི་ ན་ན།  ། 
དགེ་ ེད་ཟེར་ཡང་ ན་མ་ཡིན།  ། 
ོབ་གཉེར་རེམ་ཡང་བསོད་ནམས་འདོད།  ། 
བ་པ་རེམ་ཡང་ ེན་གྱིས་བདས།  ། 

དགེ་ ་རམེ་ཡང་ཁེངས་ གེས་ཡིན།  ། 
བོན་བཤད་མཁས་ཀྱང་ཁ་གཏམ་ཡནི།  ། 
དགེ་ རོ་རེམ་ཡང་ ལ་འཆསོ་ཡིན།  ། 
དེ་བས་བོན་ལ་དད་པ་གཅསེ།  ། 
བ ད་ཀྱསི་བ ས་པའི་གང་ཟག་ཅིག  ། 
ན་གྲགས་བསོད་ནམས་འདོད་པའ་ི ིར།  ། 
ས་ངག་དགེ་ རོ་འབད་ནས་ ེད།  ། 

ཁོང་བ་གཡོ་ ་ ནོ་གྱིས་གང་།  ། 

ཉོན་མོངས་ ག་ ་རང་ཁར་ དོ།  ། 
དེ་ཡི་བོན་ཏེ་དེ་ན་མེད།  ། 
གང་ཞིག་ ེས་ ་ ལ་ ན་གཅིག  ། 
ཀུན་ལས་འཕགས་པར་ ོགས་པ་ལས།  ། 
ཀུན་ལ་མ ན་པའི་ ོད་པ་ ོད།  ། 
ི་ནང་ གོས་རིས་ཞེན་ཆགས་ ང་།  ། 
ི་ནང་དནོ་དང་འ ་འ ལ་མེད།  ། 

ཐད་ཀར་ཉོན་མངོས་ མ་ ོག་འཇོམས།  ། 
སེམས་ཅན་ ས་ལ་བདརེ་གཤེགས་ གས།  ། 
དེ་འ འི་ ེས་ ་ཤིན་ ་དཀནོ།  ། 
་བ་ཟབ་མོ་ གས་ལ་འཆང་།  ། 
ོད་པ་ཀུན་དང་མ ན་ཤསེ་ན།  ། 

ཡང་དག་ སེ་ འི་མཆོག་ཡིན་པས།  ། 
དེ་ ིར་ ་ ོད་འགྲིག་པར་ ོད།  ། 
བདག་འ ་ལི་ ་ ག་རངིས་ཀྱསི།  ། 
མཆེད་ མ་ ོད་པ་ ིངས་པ་ལ།  ། 
ཁ་ཆེམས་ཡིག་ ང་མདོ་ ་ སི།  ། 
མཁས་པ་ མས་ལ་བཟོད་པར་གསལོ།  ། 
ོངས་པ་ མས་ལ་ ན་པར་ཤགོ  ། 
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བློ་གཏད་བཅུ་ཕྲག་གི་གླུ། 

  
 ( ོ་གཏད་བ ་ ག་གི་ ་འདི།  ། ོ་ལ་གང་ཤར་དེ་ལེན་མཁན།  ། ོ་དམན་ ་ ལ་བ་ ང་གིས།  ། ོ་རིག་ ངས་ ས་ ་ ས་སོ།  །) 

(1836-1904)    སྦ་སར་པཎྚི་ཏ་ཀུན་བཟང་རྒྱལ་མཚན། 
 
མཆོག་ ་ག མ་ ལ་བ་འ ས་པའི་ཞལ།  ། 
དཔལ་ནམ་མཁའ་ ་ འི་ ལ་འ ོར་བ།  ། 
མཚན་ཡོངས་གྲགས་ ལ་བ་ ལ་ཁྲིམས་ཞེས།  ། 
དོན་སངས་ ས་དངོས་དེར་ ག་གིས་འ ད།  ། 
ན་འདོ་མེད་བ ན་པའི་ག གས་བ ན་བདག  །   

དཔལ་ ོན་ ོན་གོང་མའི་བ གས་གནས་མཆོག  །   
ལ་ངོ་མཚར་ཅན་གྱི་དབེན་པའི་རི།  ། 

ཡིད་འ ེང་བའི་ ་ཞིག་ད ངས་ ་ལེན།  ། 
ེ་དཀའ་བ་ ོ་ ལ་འཛམ་ འི་གླིང་།  ། 

ཐོབ་དཀའ་བ་མཆོག་ཆེན་བཞི་ ན་ ེན།  ། 
དོན་ཡིད་བཞིན་ནོར་ ་ལས་ ག་པའི།  ། 
དཔེ་འཁོར་འདས་བ ོད་པའི་ལམ་གྱི་མདོ།  ། 
འདི་ ེད་ ས་ ལ་བ་གོང་མ་བཞིན།  ། 
ལ་དམ་པའི་ མ་ཐར་ ོང་འདོད་ཀྱིས།  ། 
ན་བདག་གི་སེམས་པ་རི་ལ་ ོ།  ། 

རི་ངོ་མཚར་ཅན་ནས་བ ོམ་ལ་ ོ།  ། 
ས་ ེ་ཁྲག་འདོར་བའི་ཕ་ ལ་ །  ། 

དགྲ་ཞེ་ལ་ ང་བའི་ ང་འ བ་ཆེ།  ། 
གཉེན་ཡིད་ལ་ཆགས་པའི་ གས་ ོག་དམ།  ། 
དེ་ ང་དོར་མི་ཤེས་ ན་པ་འ ག  །   
ན་མི་ ན་ཚིག་གི་མཚན་ཆ་ ོ།  ། 

སེམས་བཟོད་པའི་ ་ ང་བདེ་ བས་མེད།  ། 
དོན་དེ་ ིར་བདག་ཡིད་རི་ལ་ ོ།  ། 
རི་ངོ་མཚར་ཅན་ནས་བ ོམ་ལ་ ོ།  ། 
ལ་ཞིང་ཁང་ནོར་གྱི་བཙའ་ ི་དང་།  ། 
་ཕ་མ་གཉེན་འ ེལ་ ོང་ཁུར་ མས།  ། 

དོན་མ་བ གས་ ང་ངོར་ ོ་དགའ་ཡང་།  ། 
ལམ་ ང་ བ་བ བ་པའི་གེགས་ ེན་ །  ། 
མིང་ ན་པོར་བཏགས་པའི་བ ད་ ེ་ཡིན།  ། 
སེམས་ཆགས་ཞེན་ཅན་ མས་འདི་ཡིས་བ ས།  ། 
དོན་དེ་ ིར་བདག་ཡིད་རི་ལ་ ོ།  ། 
རི་ངོ་མཚར་ཅན་ནས་བ ོམ་ལ་ ོ།  ། 
ས་ ོབས་ཤེད་དར་བའི་གཞོན་ ས་འདིར།  ། 

གྲོགས་མེ་ཏོག་འ མ་འ ་མཛའ་མོར་བཀུགས།  ། 
ལས་དགྲ་འ ལ་གཉེན་ ོང་འབའ་ཞིག་གིས།  ། 
ས་འདས་ཚ་བསམ་ ོ་མི་ཤེས་ཀྱང་།  ། 

མགོ་འཆི་བདག་ཁ་ ས་ ན་པའི་ཚ།  ། 
ོ་འགྱོད་པའི་ ས་ཞིག་འ ང་ངེས་ ིར།  ། 
ན་བདག་གིས་སེམས་པ་རི་ལ་ ོ།  ། 

རི་ངོ་མཚར་ཅན་ནས་བ ོམ་ལ་ ོ།  ། 
ལས་ཟིན་པ་མེད་པའི་འཁོར་བའི་བོན།  ། 
སེམས་ ོལ་བས་ཅི་ ར་བ བས་ན་ཡང་།  ། 
དོན་ ོ་ བ་གསོ་བ་ཁོ་ནའི་ཆེད།  ། 
ཚ་ ི་མར་ ེས་ཆེན་འདེགས་པའི་ ས།  ། 
་ཟས་ནོར་ཡོད་ཀྱང་འཁྱེར་དབང་མེད།  ། 
ས་འདི་ཡང་མལ་ ་བཞག་དགོས་ ིར།  ། 
ན་བདག་གི་སེམས་པ་རི་ལ་ ོ།  ། 

རི་ངོ་མཚར་ཅན་ནས་བ ོམ་ལ་ ོ།  ། 
དགྲ་འཆི་བདག་བ ད་པོ་ཐོག་ ོད་བཞིན།  ། 
ས་གློ་ ར་ཐོག་ ་ ེབས་པའི་ཚ།  ། 

ནོར་བསགས་པ་ཡོད་ཀྱང་ ་ས་མེད།  ། 
གྲོགས་ ང་མ་ ་དང་འགྲོགས་དབང་མེད།  ། 
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གཉེན་ཉེ་འ ེལ་ཤི་གསོན་འ ེལ་ཐག་ཆད།  ། 
གདོང་མིག་ ་འཐོར་ཞིང་འགྲོ་དགོས་ ིར།  ། 
ན་བདག་གི་སེམས་པ་རི་ལ་ ོ།  ། 

རི་ངོ་མཚར་ཅན་ནས་བ ོམ་ལ་ ོ།  ། 
གཉེན་མཛའ་བཤེས་ཕ་མའི་བ ེ་ག ང་དང་།  ། 
ལ་འདོད་ཡོན་དགའ་བའི་ལོངས་ ོད་དང་།  ། 

ཆེ་ ན་གྲགས་བཀུར་བ ི་ ས་པ་སོགས།  ། 
ཀུན་ ས་མེད་བ ད་ཀྱི་འཆིང་ཞགས་རེད།  ། 
བོན་འཇིག་ ེན་འཁོར་བའི་ ན་ཚགས་ མས།  ། 
མཆོག་ ལ་བ་ མས་ཀྱིས་ ད་པའི་ ིར།  ། 
ག་བདག་གི་སེམས་པ་རི་ལ་ ོ།  ། 

རི་ངོ་མཚར་ཅན་ནས་བ ོམ་ལ་ ོ།  ། 
མཆོག་ ེས་ ་དམ་པའི་བ གས་པའི་ ལ།  ། 
རི་ ོ་མཐོན་ས་གཙང་ཉམས་དགའ་ཞིང་།  ། 
གནས་ ་ ལ་ ་ འི་དབེན་ཁྲོད་ །  ། 
ས་མི་ ོ་བ་ཡི་ཆས་ ་ གས།  ། 

ངག་མི་ ་ གས་པའི་བ ལ་ གས་བ བ།  ། 
སེམས་ ལ་ ་ཕབ་ནས་བ ོམ་འདོད་ཀྱིས།  ། 
ག་བདག་གི་སེམས་པ་རི་ལ་ ོ།  ། 

རི་ངོ་མཚར་ཅན་ནས་བ ོམ་ལ་ ོ།  ། 
སེང་དཀར་མོ་འགྱིང་བའི་གངས་ཁྲོད་དང་།  ། 
གཅན་ ག་མོ་འགྲིམས་པའི་ནགས་ཚལ་ཀློང་།  ། 
་ ོད་པོ་འཁྲེས་པའི་ ག་ ག་དང་།  ། 

འ ོང་དར་མ་ ་བའི་ ་ ིབས་ན།  ། 
མིས་བདག་བ ང་མེད་པའི་གནས་ཁང་མང་།  ། 
ཆར་ ་ཐིག་འཇིག་པའི་ ོགས་པ་མེད།  ། 
དོན་དེ་ ིར་དབེན་པའི་རི་ལ་ ོ།  ། 
རི་ངོ་མཚར་ཅན་ནས་བ ོམ་ལ་ ོ།  ། 
ཤིང་ ང་ བ་ ོན་པའི་བསིལ་གྲིབ་དང་།  ། 
་འཇག་མས་བ ན་པའི་ ིལ་ ་དང་།  ། 
ང་མ་ ་བ ེ་བའི་ ངས་ཀྱི་ ོངས།  ། 
་ངང་བ་འ ་བའི་མཚ་གླིང་ མས།  ། 

ེ་ ོམ་ཆེན་གོང་མའི་བ གས་གནས་ཡིན།  ། 
གནས་དེ་ན་བདེ་ ིད་གཏེར་ཁ་ཡོད།  ། 
དོན་དེ་ ིར་དབེན་པའི་རི་ལ་ ོ།  ། 
རི་ངོ་མཚར་ཅན་ནས་བ ོམ་ལ་ ོ།  ། 
གནས་ངོ་མཚར་ ང་ ོང་དགོན་པ་ན།  ། 
འི་ ང་ ས་ཉམས་ཀྱི་གསལ་གྲོགས་ ེད།  ། 
་ ི ས་མི་ ན་ ོག་མི་ཤེས།  ། 

ཉམས་འཆར་བའི་རི་ གས་བག་ཕེབ་ །  ། 
ས་ ེད་འཇོ་ ེད་ལ་ ད་མོ་མང་།  ། 

སེམས་ཉོན་མོངས་ ོང་བའི་ ལ་ ེན་མེད།  ། 
དོན་དེ་ ིར་དབེན་པའི་རི་ལ་ ོ།  ། 
རི་ངོ་མཚར་ཅན་ནས་བ ོམ་ལ་ ོ།  ། 
གནས་ཚལ་གསར་འ མ་པའི་དོ་ར་ན།  ། 
འ ་ ང་བས་ ་ ང་ལེན་ ེན་གྱིས།  ། 
ཉམས་མགུར་ ་ལེན་ལ་ ོ་ ་འ ག  །   
ི་ ང་ ལ་དེ་ཡི་ ོབ་དཔོན་གྱིས།  ། 

དོན་སེམས་ལ་གདམས་ངག་འཆར་ ་འ ག  ། 
དོན་སངས་ ས་འ ལ་མེད་རང་ལས་འ ངས།  ། 
དོན་དེ་ ིར་དབེན་པའི་རི་ལ་ ོ།  ། 
རི་ངོ་མཚར་ཅན་ནས་བ ོམ་ལ་ ོ།  ། 
སོ་རབ་ ་གསོད་པའི་དབེན་པ་ན།  ། 
ས་རིང་ནས་ངལ་བའི་སེམས་ཉིད་འདི།  ། 

གཤིས་མ་བཅོས་ ོང་བའི་གང་ཟག་དེ།  ། 
མཆོག་ ་ག མ་ ལ་བས་ཉེ་བར་གཟིགས།  ། 
་དཀར་ ོགས་ཚགས་ཀྱིས་མ ན་ ེན་ བ།  ། 

ཚ་འདི་ ིའི་བདེ་ ིད་འ བ་པ་ཡིན།  ། 
དོན་དེ་ རི་དབེན་པའི་རི་ལ་ ོ།  ། 
རི་ངོ་མཚར་ཅན་ནས་བ ོམ་ལ་ ོ།  ། 
སེམས་དབེན་པར་ ོ་པའི་ ་ཡི་ཚམ།  ། 
གྲངས་བ ་ག མ་ད ངས་ ་ ངས་པའི་དགེས།  ། 
ཕ་ ་མའི་ མ་ཐར་ ེས་ཟིན་ནས།  ། 
ཚ་ བ་པ་རི་ལ་ ེལ་ ས་ཤོག  ། 



                         གནའ་ ོམ་འོས་ ོར། 
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(1888-1932)  ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན།   
 
 

འ ར་མེད་ ན་ ེས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལས།  ། 
དག་པ་རབ་འ མས་བ ན་གཡོའི་ ་འ ལ་གར།  ། 
ོན་མཛད་ཁྱབ་བདག་འོད་དཀར་གནས་འཛིན་དང་།  ། 

ད ེར་མེད་དཔལ་ ན་ ་མའི་ཞབས་པ ྨོར།  ། 
གཞན་དཀའི་བཀའ་ ིན་ ན་པའི་ ི་བཞོན་གྱིས།  ། 
བ ོད་པས་བདག་ ས་འཁྲི་ཤིང་ལན་མང་ །  ། 
ག་གི་གར་ ་གཡོ་བའི་རོལ་ ེག་དང་།  ། 
ན་ཅིག་བ ོད་བ གས་མེ་ཏོག་སིལ་མར་འཐོར།  ། 

ཇི་ ིད་མཁའ་དང་སེམས་ཅན་གནས་པ་དེ་ ིད་ ོགས་བ འི་འཇིག་ ེན་ །  ། 
བ ་གཉིས་མཛད་པས་མཐའ་ཀླས་འགྲོ་ལ་བ ད་ ིའི་དགའ་ ོན་མཆོག་ ིན་པ།  ། 
ས་ག མ་ ོགས་བ འ་ིགཉིས་མེད་ག ངས་པ་དེ་ ས་ ོབ་མར་བཅས་ མས་ཀྱང་།  ། 

གང་གི་ ལ་བའི་ ོས་གར་ཉིད་ལས་གཞན་ ་མེད་པར་ངེས་ ེད་པས།  ། 
ཁྱེད་ནི་ ིད་ག མ་འགྲོ་བའི་ ་མ་ ེ།  ། 
ཁྱེད་ནི་ ག་བ ལ་བ ་ ག་ ོབ་པའི་མགོན།  ། 
ཁྱེད་ནི་ ེ་ འི་མ་འ ིས་མཛའ་བའི་བཤེས།  ། 
ཁྱེད་འབའ་ཞིག་ནི་གཏན་གྱི་ བས་ ་འཛིན།  ། 
དེ་ ིར་མི་འཇིགས་གདོང་ ས་བཏེགས་པའི་ཁྲིར།  ། 
བ ན་འགྲོའི་མགོན་ ་འཚ་ཞིང་གཞེས་ངོས་ནས།  ། 
བས་ཆེན་ ིན་ལས་ཉིན་ ེད་འབར་བའི་འོད།  ། 

ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་འཁོར་མཐའ་དང་མཉམ་བདལ་བས།  ། 
ས་བཅས་ ལ་བའི་དགྱེས་ཞལ་པ ྨོའི་འ མ།  ། 

རབ་བཞད་ ེ་ ་ཡོངས་ལ་འ ལ་ ན་ །  ། 
དགེ་བའི་ ང་བ་ཟད་མ་ཤེས་པ་ །  ། 
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ོ་བར་དད་པས་ཐལ་མོ་ལན་བ ར་ ོར།  ། 
འདི་ན་ ང་དོར་ད ོད་པའི་ ོ་མིག་ ོང་།  ། 
དམ་པའི་མགོན་གྱི་དམིགས་ ་དང་ ལ་བཞིན།  ། 
ེ་དགོན་ ོགས་རེས་ཚར་མའི་ཐང་འཁྱམས་པའི།  ། 
ོབ་མའི་ཐ་ཤལ་ ལ་མིང་འཛིན་བདག་ལ།  ། 

བ ེ་བའི་བཀའ་མཆིད་པ ྨ་དཀར་པོའི་ ེང་།  ། 
ེས་བཟང་གསེར་གྱི་ཀཻ་ས་རས་མཛས་པ།  ། 

བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོའི་ ན་ ་ ལ་བ་གང་།  ། 
ཡིད་རབ་དད་དང་ ོ་བའི་གསོས་ ་ ར།  ། 
ཆགས་ ང་ ོངས་པའི་གདོན་གྱིས་ཆེར་གཡོས་པས།  ། 
ོ་ག མ་ཉེས་ ོད་གོམ་འགྲོས་འཁྱོར་བ་ཡིས།  ། 

འཇིགས་ ང་ངན་འགྲོའི་གཡང་སར་ ང་ཉེ་བའི།  ། 
བདག་སོགས་འགྲོ་ལ་བ ེ་བས་ ེས་དགོངས་ཏེ།  ། 
ཞིང་འདིའི་མགོན་ ་འགྲོ་བའི་ ོན་མ་ཉིད།  ། 
་མཚའི་ ལ་ ེད་ལས་འདས་བ ལ་བ་ །  ། 

གཞོམ་མེད་ག ང་ ང་ག མ་གྱི་རང་བཞིན་ །  ། 
བ ན་པར་བ གས་པའི་གསོལ་བ་ ིང་ནས་འདེབས།  ། 

ན་ཚགས་པད་ཚལ་འ མ་ ་བཞད་ ེད་ ལ་གཤེན་བ ན་པ་ ང་བའི་མཛད།  ། 
ིགས་མའི་ལོག་ ོད་ ིན་ནག་ ག་པོས་ཆེས་ཆེར་ཉིད་ ་བ ིབ་པ་གང་།  ། 

ཁྱེད་ཀྱི་ གས་ ེ་འཐོར་ ང་ ག་པོས་ ར་བ་ཉིད་ ་བསལ་ ས་ཏེ།  ། 
བཤད་དང་ བ་པའི་འོད་ཀྱི་ ང་བས་ ོགས་མཐར་ཁྱབ་པའི་བཀའ་ ིན་ ོལ།  ། 
ན་ ང་བདག་ཀྱང་ཚ་ཡི་ ག་མ་ཅི་ཙམ་ ས་པ་དེ་ ིད་ །  ། 

དབེན་པར་ ང་ བ་ག ང་ལམ་ ང་བོར་ ལ་བཞིན་ བ་པའི་གོམ་ བས་གང་།  ། 
བ ོད་པས་ངེས་ལེགས་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོར་བདེ་ ག་འ ག་པའི་ཉེར་བ ོག་ལ།  ། 
ི་ནང་གསལ་བའི་གེགས་ ེད་མཐའ་དག་ཡོངས་ ་ཞི་བའི་ བས་འ ག་མཁེྱན།  ། 

ཚ་འདིའི་ ང་བ་ཡོངས་ ་འགག་ནས་བ ང་།  ། 
ང་ བ་བར་གྱི་ཚ་རབས་ཐམས་ཅད་ །  ། 

གང་གི་ གས་ ེའི་ གས་ ས་ཉེར་བ ང་ ེ།  ། 
དོན་གཉིས་ ན་གྱིས་འ བ་པར་མཛད་ ་གསོལ།  ། 
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འབེལ་གཏམ་ཀེ་ཏ་ཀའི་ཕྲེང་མཛས། 
 

(1936-1989)     སློབ་དཔོན་བསྐལ་བཟང་དར་རྒྱས།   
 

མཐའ་ཡས་ག ལ་ འི་མོས་ ང་ཐ་དད་པར།  ། 
གང་ལ་གང་འ ལ་ཐེག་ ོ་ ་ཚགས་ཀྱིས།  ། 
བཀའ་ཡི་འཁོར་ལོ་རིམ་ག མ་བ ོར་མཛད་པའི།  ། 
གཤེན་ ལ་ ལ་པའི་ ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  ། 
གཤེན་བ ན་ ི་མེད་ག འི་ ན་བཟང་པོྒ །  ། 
ོགས་ཞེན་ ོ་བ ར་ ལ་གྱིས་ ོགས་པ་གང་།  ། 
ངས་ ེད་བ ན་པའི་ལོ་ ས་ཀེ་ཏ་ཀའི།  ། 
ེང་མཛས་ ལ་བཟང་མགུལ་གྱི་ ན་ ་ ེལ།  ། 

གཟིགས་དགོངས་མཛད་པ་ཞིང་མཆོག་འོལ་གླིང་ །  ། 
ོང་ག མ་འ ལ་མཛད་བ ་བའི་མགོན་པོ་མཆོག  །   

བ ད་ཁྲི་བཞི་ ོང་བོན་གྱི་འཁོར་ལོ་ཡིས།  ། 
རབ་འ མས་ག ལ་ འི་ཁ་ལོ་གྱེན་ ་བ ར།  ། 
ད་ན་ ས་པ་མ་འོངས་འགྲོ་བའི་དོན།  ། 

དཀར་ནག་བཀྲ་གསལ་བ ན་པ་ ེས་བཞག་མཛད།  ། 
ག ང་དང་ གས་ཀྱིས་འ ལ་བའི་རིམ་པ་ཡིས།  ། 
བ ན་འགྲོའི་ཕན་བདེ་ད ར་གྱི་མཚ་ལ་འགྲན།  ། 
བན་བོན་བ ན་པའི་གཞི་ ་འ ལ་བའི་ ོལ།  ། 
ད་ཉམས་ ན་པའི་ཀོླང་ ་ ད་པ་གང་།  ། 

ཉི་ ར་གསལ་ཞིང་མཁའ་ ར་ཁྱབ་མཛད་པའི།  ། 
དགོངས་པ་རབ་གསལ་བཀའ་ ིན་མ ངས་ ས་དབེན།  ། 
བ ན་པའི་མཆོག་འདི་བོན་ལ་ ག་པའི་ ིར།  ། 
མཁན་པོ་མ་བ ེད་ གས་བཞི་ལོངས་ག ངས་ཀྱང་།  ། 
འགའ་ཞིག་བོན་ལ་འ ལ་བ་མེད་དོ་ལོས།  ། 
མཁན་པོའི་ག ང་ལ་ངོ་ ོལ་ ེད་པའང་མཐོང་།  ། 
ཤིན་ ་ ིགས་མ་ ར་བའི་ ས་ཀྱི་ བས།  ། 
ལོག་པའི་ལམ་ལ་མཐའ་ད ས་མ་མཆིས་མོད།  ། 

ཕ་ ན་བསད་དེ་ ལ་ ་བ ང་ཕོད་ན།  ། 
ལ་ས་ཐོབ་རེ་ ོལ་ངན་འདི་ཡང་མཚར།  ། 

གངས་རིས་ཡོངས་བ ོར་ཞིང་མཆོག་བོད་ ལ་འདིར།  ། 
་ཚགས་ག ལ་ འི་མོས་ ང་ཐ་དད་པར།  ། 

གང་འ ལ་བ ན་པའི་ ེ་ ག་མཐའ་ཡས་ཀྱང་།  ། 
བ་མཐའི་ ལ་པོ་འ ལ་ངག་ག ང་ ང་བོན།  ། 

མཐོ་ཡི་ ང་ ང་ད ལ་མཁར་མན་ཆད་ནས།  ། 
དམའ་བའི་ཤེལ་ལེ་ ་ ར་ཡན་ཆད་ །  ། 
བོན་དང་གཤེན་གྱིས་ཁྱབ་པའི་ལོ་ ས་ཀྱི།  ། 
ན་པའི་གྲགས་པ་འཛམ་གླིང་མཛས་པའ་ི ན།  ། 

བོན་དང་ཆོས་ཞེས་བ ་ཡི་ཁྱད་ཙམ་ ེ།  ། 
བ ོད་ འི་དོན་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་མ་ཡིན།  ། 
གལ་ཏེ་འགལ་ན་ ི་བ་ནང་བ་བཞིན།  ། 
ཕན་ ན་བ ར་མེད་བ ར་བོན་ག་ལ་འཐད།  ། 
ཉམས་ ་མི་ལེན་ཆགས་ ང་འཐེན་ ོད་ཀྱིས།  ། 
རང་ ད་རེངས་ ་བ ག་པ་དག་གི་ངོར།  ། 
ོ་འགྲོའི་ཁ་ལ་འོ་མས་རེག་པ་བཞིན།  ། 

བོན་ཆོས་གང་ཡང་ ིག་པའི་དམིགས་ ེན་ ར།  ། 
སངས་ ས་བ ན་པའི་ ིང་བོ་གཅིག་ཡིན་ ིར།  ། 
བོན་དང་ཆོས་ཞེས་འཐེན་ ོད་མི་འཐད་ཀྱང་།  ། 
འགའ་ཞིག་བོན་ལ་ ང་འདོད་ ིག་པའི་ཁས།  ། 
ཉེས་ ང་ ོ་བ ་འ ེད་ལ་ཅི་ཡང་ ེལ།  ། 
ོན་མཆོག་བ ་བའི་མགོན་པོའི་ ེས་ གས་ མས།  ། 

ཐ་དད་ བ་མཐའི་ཚན་རིས་མི་གཅིག་ཀྱང་།  ། 
ང་ བ་ བ་ལ་རོ་གཅིག་ ར་མཐོང་ནས།  ། 
ོད་མེད་ཕན་ ན་གྲོགས་ ་འཐམ་པར་ ོན།  ། 
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—–༼གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད༽དཔེ་ཚགས་ཀྱི་ 
མ ན་ཤགོ་ནང་མར་འཁོད་པའི་ ལ་དང་ ལ་ ས་སོ་སརོ་དཔེ་ཚགས་ཀྱི་རམི་པ་ ར་བ གས་པ། 

 
རྩེ་ཞིག་ཚང་༧ཤེས་རབ་བསྟན་པའི་ཟླ་བ། 

 
 

ནོ་པ་གཤནེ་རབ། 
མཚན་དཔེ་ ་མཆོག་ ་བས་མི་ངོམས་སངས་ ས་ ོང་གི་ད ས་ན་འཕགས།  ། 
ཚངས་པའི་ད ངས་ཀྱིས་བ ད་ཁྲི་བཞི་ ོང་ལས་ཅན་ཕན་བདེའི་ད ིད་ ་ ོག  ། 
བ ེ་ཆེན་ ིང་ ེ་འོད་ཞགས་ ོན་པོས་ཉམ་ཐག་འགྲོ་ལ་ ག་ ་འ ད།  ། 
བ ན་པའི་གཙ་བོ་ ལ་བ་གཤེན་རབ་ ིད་དང་ཞི་བའི་དཔལ་ ་བ གས།  ། 

ཤ་རི་ད ་ཆནེ། 
ད ངས་དང་གསལ་ ེད་ མ་ད ེ་ ད་ ོར་ ས་ག མ་ཚིག་དོན་དགོངས་པའི་བ ད།  ། 
ད ད་ག མ་ཚད་མའི་ བ་ཀྱིས་ཡོངས་གཞིལ་ ་ཚད་ག ང་བ ་ ག་པོར་ །  ། 
མཐའ་དག་ཤེས་ འི་ ་རགས་གནས་ གས་འཁོར་ལོ་ག མ་གྱིས་གསལ་མཛད་པའི།  ། 
གནས་ ་རིག་པའི་ག ག་ལག་མིག་འ ེད་མཁས་མཆོག་ཤ་རི་ད ་ཆེན་བ ོད།  ། 
 

ཤེས་རབ་བསྟན་པའི་ཟླ་བ།  ཀན་ ོའི་ ེ་ཞིག་དགོན་པའི་ ་མ།  ད་ ་༼གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད༽དཔེ་ཚགས་གཙ་ ིག་པའི་ལས་འགན་འཁུར་ ས། 



                                       གཙང་གཤེན་བཞད་ ། 
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གཙང་གཤནེ་ ན་ངག 
བ ིད་ཆགས་ ན་ ག་བོད་ ལ་ནོར་འཛིན་གཡས་ ་གངས་ཀྱི་རི་བོའི་ ོར།  ། 
ག ང་གི་ ་མོ་ཨེར་སངས་ཞལ་ ངས་ ན་ག མ་ ས་དོན་ ི་ཟའི་ །  ། 
ཡིད་འ ོག་ཚིག་ ོར་ཉམས་བ འི་རོལ་ད ངས་བཅད་ ག་ ེལ་མའི་ ས་ ོག་ །  ། 
རིག་ ེད་ལང་ཚའི་ ེང་བར་ ེལ་མཁས་གཙང་གཤེན་ ན་ངག་རང་གྲོལ་ ད།  ། 

ལགེས་ཏང་ ང་པ།ོ 
མ་ ད་མཁྱེན་ད ོད་གསེར་གྱི་འཁོར་ལོ་ ལ་བ ན་གླིང་བཞིའི་ཁྱོན་ལ་བ ར།  ། 
འཇིག་ ེན་ཕན་བདེ་ ལ་ ན་ ེས་བ ང་ ང་ ིད་བཟོ་རིག་འ མ་ ེ་འཆང་།  ། 
གནམ་རིག་ ར་ ིས་ ར་ཁམས་གླིང་ ེ ་ག ག་ལག་ནོར་ འི་པན་ཆེན་ཞེས།  ། 
སེང་གེ་ཁྲི་བ གས་ ་བོན་མཁས་པ་གཤེན་ཆེན་ལེགས་ཏང་ ང་པོས་ ོངས།  ། 

ད ད་ ་ཁྲི་ཤསེ། 
ལ་ཀུན་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་གཅིག་བ ས་མཚན་དཔེ་མཛས་ ་གྲོལ་མ་ཐག  ། 
ིང་ ེ་གསེར་གྱི་ཤིང་ ས་ལེགས་ ངས་ ང་ བ་ གས་ ོབས་འབར་བའི་གཟིས།  ། 

གཞན་ཕན་ ར་ ངས་གསོ་བ་རིག་པའི་མདོ་འ མ་ག ངས་ག མ་མན་ངག་བཅས།  ། 
ཉིས་ཁྲི་ཆིག་ ོང་ ང་རིགས་གཏེར་འཆང་ ས་ ས་ད ད་ ་ཁྲི་ཤེས་བ ོད།  ། 

གསེར་ཐགོ་ ེ་འ མས། 
མཁྱེན་ད ོད་ནོར་འཛིན་ ་མོས་མ་ཐེག་ ིན་ ོན་འ ར་བའི་གདེངས་ཀ་ནས།  ། 
ོད་ངག་ ང་རིགས་གློག་གི་ ེ་དགའ་ ་ཚད་འོད་ཞགས་འ ག་དང་ ན།  ། 

ཚིག་དང་དོན་གྱི་འ ལ་བ་ཚར་གཅོད་ ེ་བ ན་གནམ་ གས་འབེབས་མཁས་པ།  ། 
མདོ་ གས་རབ་འ མས་དཀའ་གནད་གསལ་ལ་གསེར་ཐོག་ ེ་འ མས་མཁས་ འི་གཉེན།  ། 

མེ་ ནོ་ཤསེ་རབ་འདོ་ཟརེ། 
བ ེ་ཆེན་ ིང་ ེ་འགྲོ་ལ་ ེས་ཆགས་ ང་ བ་ལམ་གྱི་ ོན་མེ་ ར།  ། 
མཁས་བ ན་བཟང་ག མ་ཡོན་ཏན་ ོགས་པས་བ ན་པ་རིན་ཆེན་གསལ་བར་ ས།  ། 
ར་མེད་ལེགས་བཤད་བཀའ་བ ེན་ ེ་ ་ཐར་འདོད་ ེ་བོར་ གས་ ེ་བ ལ།  ། 

ཡར་འ ོག་མེ་ ོན་ ་བའི་དབང་པོ་ཐེག་ག མ་ ེས་ འི་དཔལ་ ་བ གས།  ། 
ག ང་སབོ་མི་ཆོ་ མེ་ ག 

གནས་ག མ་ཤེས་ འི་བདེན་གཉིས་རང་བཞིན་ ང་དང་རིག་པས་གསལ་ ས་ཏེ།  ། 
ཀུན་ ོབ་ ང་བ་ ་མར་གཟིགས་ཀྱང་ཉོན་མོངས་ ་བ་ ངས་ནས་འ ིན།  ། 
མཐའ་བ ད་ ལ་བའི་མཚན་མ་ཉེར་ཞི་དམིགས་མེད་ ིང་ ེ་འགྲོ་ལ་ཁྱབ།  ། 
ཟབ་ལམ་ད ་མའི་གཏན་ཚིགས་ ་ལ་ག ང་སོབ་མི་ཆོ་ ལ་གཤེན་དངོས།  ། 
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འགྲོ་མགནོ་ ་ོགྲསོ་ ལ་མཚན། 
དགག་ ་བདག་གཉིས་སོ་སོར་ ོགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་ཡོངས་བ ང་ཞིང་།  ། 
ིན་པར་ ེད་པའི་མི་ ོབ་ཡོན་ཏན་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཞི་བས་བགོྲད།  ། 

ཚགས་ ོར་མཐོང་ ོམ་བདེ་ཆེན་ལམ་བཟང་བ ་ག མ་འཁོར་ལོ་ཚགས་ཆེན་ ོགས།  ། 
གཡས་ འི་ ོན་པ་འགྲོ་མགོན་ ོ་གྲོས་ ས་ཀྱི་མཐའ་ན་ ར་ཡང་ ན།  ། 

ེ ་ ནོ་ ལ་ཁྲམིས་དཔལ་ཆནེ། 
བསིལ་ ོངས་ ེ་བ་ཤངས་ཀྱི་གུར་ལ་ ད་ ང་མཚན་དཔེ་དཀྱིལ་འཁོར་བཞད།  ། 
མཐའ་དག་ཤེས་ ་ནོར་ འི་གན་མཛད་མཁས་མང་དགྱེས་པའི་ཡོན་ ་ ེངས།  ། 

       ེ་མོའི་བཟང་རིར་འཆད་ཉན་ ོད་ ་ལི་ཁྲིའི་ ་མཚ་འགོག་མེད་འ ར།  ། 
འ མ་དོན་ཤེར་ ིན་མངོན་ ོགས་གསལ་མཛད་ ེ ་ ོན་ ལ་ཁྲིམས་དཔལ་ཆེན་ཉིད།  ། 

མཁན་ཆནེ་ཉི་མ་བ ན་འཛནི། 
གང་ གས་ མ་དག་གསེར་ ན་ཁྱོན་ ་ ང་རིགས་ བས་ཀྱི་ ེང་བ་ ེན།  ། 
མཛད་པ་མཆོག་ ར་བོན་ ིན་བ ད་ ིས་ ལ་ ན་ ོ་ཡི་ཞིང་ས་བ ན།  ། 
བ ན་ལ་ ེས་བཞག་ཁམས་བ ད་ ས་དོན་ད ད་ག མ་ཚད་མས་ལེགས་གཞལ་བའི།  ། 
ང་ངེས་གདམས་པའི་ནོར་ཆར་འབེབས་མཛད་མཁན་ཆེན་ཉི་མ་བ ན་འཛིན་མཆོག  ། 

་ ེ་ནམ་མཁའ་ག ང་ ང་། 
ཤེས་ འི་གནས་ གས་ཇི་བཞིན་ལེགས་ ོན་ག ང་ཆེན་གབ་མཛད་ས་ག མ་ཞེས།  ། 
ཐར་འདོད་ ེ་བོའི་ ོ་ཡི་འ ག་ངོགས་བ ད་ཁྲི་བཞི་ ོང་གདམས་པའི་ ལ།  ། 
ིད་ན་ཆེར་དཀོན་ ང་ ིད་མཛད་ གས་ཉན་བཤད་ཤིང་ འི་ ོལ་ཆེན་ ེ།  ། 
་ ེ་ ་མ་ནམ་མཁའ་ག ང་ ང་གཡས་ འི་གཙང་ན་ ན་པ་འབར།  ། 

ད ་ཙ་ ་ཧ།ེ  
བ ན་པའི་ ོག་ཤིང་འ ལ་བའི་བཀའ་ག ང་ ོ་གླིང་འཛིན་མའི་ཁྱོན་ཡངས་པོར།  ། 
མངོན་པར་འ ེད་མཛད་ ར་ ིག་ ལ་མཚན་ ིད་པའི་ ་ན་མངོན་མཐོ་ཞིང་།  ། 
ཞི་ ལ་བག་ཡོད་ ལ་ཁྲིམས་པད་མོ་བ བ་ག མ་ལོ་འ ས་ག ར་ཟ་བའི།  ། 
ག་གཟིག་མཁས་པ་ད ་ཙ་ ་ཧེ་འ ལ་འཛིན་མཁན་ ོབ་ཡོངས་ཀྱི་ ན།  ། 

ང་བ་མདགོ་ཅན། 
མང་ཐོས་ཡོན་ཏན་ཁུར་གྱིས་རབ་ ི་བ ིད་ཆགས་མཛས་ ་དཔའ་བོའི་ཆས།  ། 
ེགས་པའི་ ང་ ེགས་ཞབས་ཀྱི་སེན་མོ་གཉའ་ཁྲིའི་ག ག་ན་ངལ་གསོ་བ།  ། 

གསང་ཆེན་གསང་བའི་མ ་ ོབས་ཆེ་མངའ་མཆོག་ ན་དངོས་ བ་ ེ་བའི་བདག  ། 
ད ་གཤེན་ནམ་མཁའ་ ང་བའི་མདོག་ཅན་བ ན་ལ་ ག་ ེས་འགྲན་ ས་དབེན།  ། 
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གསང་བ་འ ས་པ། 
ཚ་ ས་གཅིག་ལ་སངས་ ས་ བ་ ེད་གསང་ གས་ ི་ ངས་ ་བའི་ ད།  ། 
གསས་མཁར་མཆོག་ ་ ས་འ ིང་བ ས་སོགས་ཟབ་ལམ་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་འ མས་ཀྱི།  ། 
ད་ ང་མན་ངག་ ་འ ལ་བསམ་ཡས་ ེ་ འི་བསོད་ནམས་ཞིང་མཆོག་ །  ། 

འ ེན་པའི་ལོ་ ཱ་འཇིག་ ེན་མིག་གཅིག་ གས་བདག་གཤེན་ཆེན་གསང་བ་འ ས།  ། 
་བདག་ གས་གྲལོ། 

མཁས་པའི་མཆོག་ ར་འཛམ་གླིང་ ན་ ག་ ིད་ན་ ན་པའི་བ་དན་ཅན།  ། 
དོན་གྱིས་བ གས་འོས་མཁྱེན་རབ་ ང་བས་གདམས་པ་རིན་ཆེན་མཛད་བ འི་ ོ།  ། 
བསོད་ནམས་ ོབས་ཀྱིས་ མ་པར་ལེགས་ ེས་ ད་ ེ་ ་མཚ་ས་ཆེན་འདིར།  ། 
ཡོངས་ ་གསལ་བའི་ ་གར་པཎ་ཆེན་ ་དབང་ ་བདག་ གས་གྲོལ་མཚན།  ། 

ཁྲི་ཐགོ་ ར་ཙ། 
འཇིག་ ེན་ ང་ཞེན་ ོག་ཚགས་ ་རགས་ཏིང་འཛིན་ག མ་གྱིས་ལེགས་ ངས་ཤིང་།  ། 
་ ང་ཐིག་ག མ་མ་བཅོས་ངོ་བོ་ ོགས་རིམ་བདེ་ ོང་ཡེ་ཤེས་བ ེས།  ། 
ེ་ཤི་བར་དོ་ ་ག མ་མངོན་ ར་གསང་ཆེན་ཐེག་པའི་ ལ་མཚན་ཆེ།  ། 
ེང་ལ་ ་མེད་མཁས་ འི་ག ག་ ན་ཞང་ ང་ཁྲི་ཐོག་ ར་ཙ་ ད།  ། 

ལ་གཤནེ་མི་ ས་བསམ་ལགེས། 
བ ན་པའི་གཙ་བོ་གསང་མཆོག་ ར་བཞེངས་ཏིང་འཛིན་ཀོླང་ལས་ ད་པའི་བོན།  ། 
འཇིག་ ེན་འདི་ན་གསེར་ལས་ཆེར་དཀོན་མ་ ད་སངས་ ས་ ད་ག མ་གྱི།  ། 
ཡང་ ིང་གཞི་ལམ་དོན་གྱི་ ་བ་ཐིག་ལེ་གཅིག་ ་ ོན་མཁས་པ།  ། 
ས་ཡི་ཚངས་ཆེན་འཁོར་ལོས་ ར་བ་ ལ་གཤེན་མི་ ས་བསམ་ལེགས་བ ོད།  ། 

ན་པ་ནམ་མཁའ། 
ངས་པའི་གཟི་བ ིད་ནམ་མཁའི་མདོག་འཆང་ གས་ཀར་གསེར་གྱི་ག ང་ ང་འཁྱིལ།  ། 
་ཚགས་ ་འ ལ་གར་གྱིས་འགོྲ་འ ལ་རིག་འཛིན་བ ་ འི་ གས་བ ད་མངའ།  ། 

གནས་ཁམས་མཚན་བ ད་ ས་མངོན་འགྲོ་འ ལ་ ་ ེགས་ ོན་ཆེན་ ་བ འི་ཚགས།  ། 
་ཚད་ ང་རིགས་ ོད་པས་ཚར་བཅད་ ན་པ་ནམ་མཁའ་ ིད་ན་ ལ།  ། 

འགྲོ་མགནོ་ ལ་བ་ག ང་ ང་། 
་ཡི་ག ང་ལ་མཚན་དཔེ་ ་བ མས་ཉིས་བ ་ ་བ འི་ ོམ་ཁྲིམས་བ ན།  ། 

ས་ ེང་མཛས་ ེད་ད ་ཕར་འ ལ་མཛད་ ་མེད་ཕར་ ིན་ ོ་འདོགས་བཅད།  ། 
ཁྲོ་ ར་ཞང་ ག་ ད་ ེ་ ི་དང་སེམས་ ོགས་གནད་ཀྱི་གདམས་པའི་མཛད།  ། 
ེལ་ལ་ ་ ལ་གཡས་ འི་ ོན་པ་འགྲོ་མགོན་ ལ་བ་ག ང་ ང་ ེ།  ། 
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འགུ་ ་ལ་ི ར་ཡ། 
ངེས་གསང་དོན་གྱི་ ིང་པོའི་བོན་མཆོག་དགོངས་ ད་རིག་འཛིན་ཞལ་གདམས་བ ད།  ། 
མཐའ་ཀླས་འགྲོ་བའི་བསོད་ནམས་དཔལ་ ་འཆད་ ོད་ ོམ་པས་ལེགས་ ོང་ཞིང་།  ། 
ཐོད་ ལ་ ང་བཞིའི་མེ་ད ང་ལ་བ ེན་འཁོར་བའི་ ་མཚ་ ེམ་ ེད་པའི།  ། 
དགྲ་བཅོམ་ ལ་བོ་ ་ལི་ ར་ཡ་ ང་ ོགས་མཛད་བ འི་མཁའ་ལ་འཕགས།  ། 

ེ་མཉམ་མདེ་ ་མ། 
་བའི་སེང་གེས་ ར་ ིག་ ར་བཞེངས་ཀུན་མཁེྱན་ ལ་བ་གཉིས་པ་ཞེས།  ། 

མཚན་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་ངན་སོང་ ོ་འགག་ ིད་པ་ག མ་ན་གྲགས་ ན་ཅན།  ། 
ངོ་མཚར་ ོད་པ་ ་མཚའི་མཐར་སོན་ ལ་ ན་གཞོན་ འི་དགའ་ ོན་ །  ། 
འ ལ་ ོན་ མ་ འི་བ ན་པ་ ེལ་ལ་མཉམ་མདེ་ ་མ་འཛམ་གླིང་ ན།  ། 

ལི་ ་ ག་རངི་། 
་མཚའི་འཇིང་ལས་ནོར་ ་ཇི་བཞིན་ ང་ངེས་བོན་ ོ་བསམ་ཡས་ ོན།  ། 

ཤེལ་གྱི་ ག་དཀར་ ེ་ ོང་རི་ལ་ཉམས་བཞེས་ད ིངས་རིག་མངོན་ ་བ ེས།  ། 
ཞང་བོད་བ ན་ལ་བཀའ་ ིན་ ེས་བཞག་ ་བ ར་འ ིན་ལས་མཛད་པ་བ ངས།  ། 
བ གས་པ་ ོར་ག མ་ ི་དོན་གསལ་མཛད་ ན་ཆེན་ལི་ ་ ག་རིང་ ལ།  །  

ཏ་པི་ ི་ཙ། 
གཤིས་ཀྱི་གནས་ གས་གསལ་ ོང་ད ེར་མེད་ ང་ བ་སེམས་ཀྱི་རིག་གདངས་གསལ།  ། 
སེམས་ད ིངས་གཞི་ཐོག་ ལ་ ང་མ་འགག་དག་མཉམ་ཡེ་ཤེས་ ིབ་གཡོག་ ལ།  ། 
་བསམ་བ ོད་ ལ་ཀ་དག་ཆེན་པོ་འཁོར་འདས་གྲོལ་འ ལ་ ་བ་བཅད།  ། 
ན་ ད་གདམས་པའི་ ིངས་ཡིག་འགོད་མཁས་ཏ་པི་ ི་ཙ་ བ་བ འི་དཔལ།  ། 

དགངོས་མཛད་རི་ཁྲདོ་པ། 
མན་ངག་སེམས་ ོགས་བཀའ་ ད་དགོངས་ཉམས་བ ན་པ་རིན་ཆེན་ ོགས་བ ་ །  ། 
ེལ་ལ་ ་ ལ་ ིགས་མའི་འ ེན་ ོན་དགོངས་མཛད་དམ་པ་རི་ཁྲོད་ཞེས།  ། 

བ བ་ག མ་ཚངས་ ོད་མཛས་ འི་ ་གཞོན་ཐར་འདོད་ ེ་བོའི་དགའ་ ོན་ཅན།  ། 
འ ལ་ངག་བོན་བ ན་འཛནི་པ་ཡོངས་ཀྱི་དད་ག མ་འོ་མཚའི་ཀོླང་ན་ ེན།  ། 
 
དེ་ ར་དམིགས་མེད་ ིང་ ེ་ཆེ་མངའ་ཚགས་གཉིས་ ང་ཆེན་ནོར་ འི་གཏེར།  ། 
ཟབ་དང་ ་ཆེའི་བདེན་གཉིས་ཡོངས་གཟིགས་ ང་འ ག་ ་བཞིའི་བདག་ཉིད་ཆེ།  ། 
འ ེན་པ་མཉམ་མེད་ ལ་དང་ ལ་ ས་ ན་ཚིག་དད་ག མ་ བས་ཀྱི་ ེར།  ། 
ང་ཟད་བ གས་པའི་བསོད་ནམས་འདིས་ཀྱང་དལ་འ ོར་ ལ་བ་བཟང་པོ་ ས།  ། 
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—– དེང་སང་ག ང་ ང་བོན་ གས་ཀྱ་ི བ་མཐར་འལོ་ཚད་ཀྱི་ ད་ཆ་ ་བའི་རིགས་ མས་ལ་ ལ་བ།  

གདོང་བཙུན་རྒྱ་ཐར།  
 

གང་བཟང་གང་ ན་གྱི་ཁ་གཡང་མིན་པར།  །   
བས་ཆེན་ལས་དོན་ལ་མཛད་འ ིན་ཟབ་པའི།  །   

མི་ ་གདོང་དམར་བས་བཀུར་འོས་ མ་པ།  །   
འདིར་བཤད་ ིང་ཁོང་གི་རེ་བར་གསོན་དང༌།  །   
 
ཁ་བཤད་ཁ་ཙམ་ལ་གསོན་ གས་ ས་ཀྱང༌།  །   
ལག་ལེན་ལག་བ ར་ལ་རེ་བ་ ང་བའི།  །   
ང་བོ་ང་ ལ་གྱི་མགོ་འཕང་མཐོ་ མས།  །   
འདིར་བཤད་ ིང་ཁོང་གི་རེ་བར་ཉོན་དང༌།  །   
 
བ་མཐའ་ བ་ ལ་ལ་ ས་ལོན་དབེན་ཀྱང༌།  །   

ཆགས་ཞེན་ཆགས་ ང་གི་ ད་ཆ་མང་བ།  །   
ཆེ་མདོག་ཆེ་ ལ་གྱི་ཉམས་ཀྱིས་འགྱིང་ མས།  །   
འདིར་བཤད་ ིང་ཁོང་གི་རེ་བར་ ོས་དང༌།  །   
 

བ་མཐའ་གང་ཡིན་ལ་ གས་ཀྱང་ཆོག་གི  །   
ཡིད་ཆེས་དག་ ང་གིས་ད ལ་ཡང་ཅི་ ོན།  །   
མཐར་ ག་བ ན་ ་དེ་གཅིག་མ ངས་ཡིན་ན།  །   
བ ན་གཉིས་དགོངས་དོན་དེ་འ ་མཉམ་ཟེར་དགོས།  ། 
  
དར་ས་འ ང་ཁུངས་ལ་ ས་ལོན་ ང་ ང༌།  །   
་ ོམ་ ོད་ག མ་ལ་ཉམས་ལེན་མེད་ ང༌།  །   
བ་མཐའ་གཙང་མ་དེ་གསེར་འ ་ཡིན་ན།  །   

གསེར་གྱི་རིན་ཐང་དེ་ང་ཚས་ཤེས་དགོས།  །   
 
གཞན་ནས་གཡར་བ་ཡི་ ་དོད་མིན་ལ།  །   
རིན་གྱིས་ཉོས་པ་ཡི་ནོམ་ ས་ཀྱང་མིན།  །   
ནོར་ འི་ནོར་ངོ་དེ་ ་ཡིས་ཆོད་ན།  །   
ཕ་སའི་རིག་གནས་ཀྱ་ིབདག་པོ་ལོས་ཡིན།  །   
 གདོང་བཙུན་རྒྱ་ཐར།  ད་ ་མདོ་ ད་ ང་ཞིག་དགོན་ཆེན་དང་༼ག ང་ ང་བནོ་མཉམ་འ ེལ་འཛིན་ ོང་མ ན་ཚགས༽ཀིྱ་ ང་ཡིག་ཆེན་མོའི་འགན་འཁུར་ ས། 
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རིན་ཐང་ཆེ་ ལ་དེ་ཁོག་ན་ཡོད་ ང༌།  །   
ཡ་མཚན་ཡིན་ ལ་དེ་སེམས་ནས་ཤེས་ ང༌།  །   
རིས་ ་འཛིན་ ོལ་གྱི་བ ད་རིམ་བསམ་ནས།  །   
ཁོག་ད ང་ལ་ ་ཡི་ཐ་ཚིག་བ ན་ཨང༌།  །   
 
ཁ་བཤད་ མ་པོ་ལ་ཉི་མ་ཤར་ ང༌།  །   
ལག་ལེན་དོན་འ ག་ལ་ ན་པ་ བ་པས།  །   
བ་མཐའི་མ ན་ ིལ་ལ་རེ་བ་ ང་བ།  །   

མི་ ་འགའ་རེ་ཡི་བསམ་ ོ་ལན་འ ག  ། 
 
མ ན་ ིལ་དགོས་ ལ་དེ་ ེང་བ་བགྲང་བགྲང༌།  །   
རིས་འཛིན་ ང་དགོས་རབས་ ་བོ་བ ར་བ ར།  །   
མངོན་ ོག་ལས་ཀ་ཡི་བ ད་རིམ་ཁྲོད་ན།  །   
ཝ་མོའི་གཡོ་ ་དེའི་ ་མ་བ ར་ཡོད།  །   
 

མཁས་པའི་མཁས་ ལ་ལ་ཚད་ཐིག་ཡོད་དགོས།  །   
ཕོ་ཚད་འོལ་ཚད་ཀྱིས་བ ད་ གས་མི་ ང༌།  །   
ན་གྱི་ཁུག་མ་དེའི་རང་ཞབས་བ ོལ་ན།  །   

ངོ་ཚའི་གཏམ་ ད་དེ་ ོ་ལ་བ ོས་འ །  །   
 
མཚན་ ན་ཁྲི་འཕང་དེ་མཐོ་ལ་ཅི་ཕན།  །   
མང་འ ས་འཁོར་ཚགས་ཀྱང་འཛམས་ལ་མི་བ །  །  
གཞན་ཕན་འ ་མཉམ་གྱི་བསམ་ ོ་མེད་ན།  །   
ཆོས་ཀྱི་འཆད་ཁྲིད་དེ་དམག་བཀོད་འཐེན་འ །  །   
 
གང་ལ་དགའ་བ་དེ་ ་མཚན་ ས་ནས།  །   
གང་ ན་གླེང་བ་ལ་ཡིད་ ོན་མི་ ང༌།  །   
གང་ཟག་འགའ་རེ་ཞིག་ཆགས་ ང་དབང་གིས།  །   
གང་འདོད་ ིས་པ་ལ་ཞིབ་འ ག་གནང་དགོས།  །

2010.9.4ཉིན་ ་བ་ ་ སི། 
 



                                      གཙང་གཤེན་བཞད་ ། 
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རེབ་ཀོང་བ་དོན་གྲུབ་རྒྱལ། 

 
གནའ་བོའི་ཞང་ ང་རིན་ཆེན་གཏེར་བ ས་གཏམས།  ། 
དེ་མ ངས་བོད་ ལ་གངས་ནགས་མཚ་ཡིས་བ ོར།  ། 
ཐ་ ད་ ་ཡིས་སོ་སོར་ ེ་ན་ཡང་།  ། 
ད་ ་ཞང་བོད་གོང་ ་གཅིག་ ར་ལགས།  ། 
 
གནས་འདིའི་ ོད་བ ད་ ན་ མ་ཚགས་པ་ཡིས།  ། 
འ ངས་པའི་མི་ཡང་སངས་ ས་ ང་སེམསཏེ།  ། 
ིད་པའི་ ན་ ་ ོན་པ་ཤ་ ག་ ིར།  ། 

དེ་ མས་འ ངས་པའི་ཡོན་ཏན་བ ོད་ལ་རིངས།  ། 
 
ད་ ང་ གས་བ ེད་དཔག་བསམ་ ོན་བཟང་ལ།  ། 
བས་ཆེན་ཚགས་གཉིས་ ོད་གཤེར་གྱིས་གསོས་པས།  ། 
་བཞིའི་འ ས་ ་མཆོག་ ིན་ད ་ ལ་ ས།  ། 

མི་མཇེད་མགོན་ ་ ནོ་ས་ཞང་བོད་ཡིན།  ། 
 
གང་གི་ག ང་སོབ་ ་ཆོ་ ེམ་ ག་ཀྱང་།  ། 
ཁམས་ག མ་ ེ་དགུའི་གཉེན་ ་རབ་འ ངས་ཏེ།  ། 
ོ་བཞི་མཛད་ འི་ ོ་འཕར་ལེགས་ ེ་ནས།  ། 

ག ང་གི་བ ན་པ་ ེལ་ས་ཞང་བོད་ཡིན།  ། 
 
ཞང་བོད་ ོམ་དང་ ག་གཟིག་དཀར་ནག་ ར།  ། 
ལ་བ ན་ཉི་གཞོན་ལེགས་པར་འ ེན་མཁས་པ།  ། 

 

འཛམ་གླིང་མཛས་པའི་ ན་མཆོག་ མ་པ་ ག  ། 
ངག་གི་བ ད་ ི་འ ངས་ས་ཞང་བོད་ཡིན།  ། 
 
ལ་ཀུན་ཡབ་ མ་མགྲིན་པའི་འོ་མཚ་ །  ། 

མངོན་པར་བ ས་ཏེ་ཚིག་ ན་རིག་པའི་ག ང་།  ། 
ཤེལ་གྱི་མེ་ལོང་མཛད་པོ་གཙང་གཤེན་པ།  ། 
་བའི་ ་མཆོག་འ ངས་ས་ཞང་བོད་ཡིན།  ། 

 
མཁྱེན་པའི་ ལ་གྱིས་ཤེས་ འི་མཐའ་ཡང་ཟད།  ། 
ས་པའི་ ོབས་ཀྱིས་འཁོར་བ་དོང་ནས་ གས།  ། 

མ ་ ོབས་ ག་པོས་བ ད་ ིན་ ག་མེད་ཟ།  ། 
ཞང་བོད་ བ་ཆེན་བ ད་ འང་འདི་ནས་འ ངས།  ། 
 
ཐོགས་མེད་ ་འ ལ་ གས་དང་མཁྱེན་བ ེའི་གཟིས།  ། 
གཤེན་བ ན་རིན་ཆེན་བང་མཛད་བདག་གིར་བ།  ། 
བ་ཐོབ་ལོ་པཎ་ ་མཚའི་ག ག་ ན་ཏེ།  ། 

ཞང་བོད་མཁས་བཞི་འ ངས་སའང་འདི་རང་ཡིན།  ། 
 
ཚ་ལ་མངའ་བ ེས་རིག་འཛིན་ཀུན་གྱི་གཙ།  ། 
མི་འཇིགས་བཞི་དང་ ོབས་བ འི་ཡོན་ཏན་གསལ།  ། 
་ཚད་རིག་པའི་དབང་ ག་ ་བའི་སེང་།  ། 

གྱེར་ ངས་ ན་པ་འ ངས་ས་ཞང་བོད་ཡིན།  ། 
 དོན་འགྲུབ་རྒྱལ།  མཚ་ ནོ་ ་ ོ་ཁུལ་ ན་རིན་ ོང་མི་རིགས་ ོབ་འ ངི་ ་དགེ་ ན་གིྱ་ ག་ལས་གནང་ ས།
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ལམ་དང་འ ས་ འི་བོན་ མས་མ་ ས་པ།  ། 
སེམས་ཀྱི་གནས་ གས་གཅིག་ ་ ོགས་པའི་ ོལ།  ། 
་ཆེར་ ེ་བའི་འཛམ་གླིང་ བ་བ འི་ཏོག ། 

ནམ་མཁའ་ ོན་གསལ་བ གས་ས་ཞང་བོད་ཡིན།  ། 
 
ིད་འདིར་དཀོན་ཞིང་ ་ན་རབ་མཐོ་བའི།  ། 

རིགས་ ས་ ན་ཚགས་ད ་གཤེན་ནོར་ འི་ ེང་།  ། 
ཟམ་མ་ཆད་པར་འཇིག་ ེན་མཛས་ ན་ །  ། 
ད་ འི་བར་ ་བ གས་པ་ཞང་བོད་ཡིན།  ། 
 
ལ་བ་གཤེན་གྱི་རིང་ གས་ ་མེད་པ།  ། 

ཡང་དག་ ེལ་བར་ ིང་ ོབས་གོ་ཆ་ཅན།  ། 
བ ན་པའི་བདག་པོ་ ་ ་ ་ ེ ་དང་།  ། 
གཤེན་དང་ ང་ མས་འ ངས་ས་ཞང་བོད་ཡིན།  ། 
 
བ ོད་ ་བ བ་ག མ་ ོད་ ེད་ ེ་ག མ་གྱིས།  ། 
འགྲོ་ མས་ ིན་གྲོལ་ལམ་ལ་ ར་འགོད་པའི།  ། 
བ ན་པའི་ད ང་གཉེན་དགོངས་མཛད་རི་ཁྲོད་པ།  ། 
དམ་པ་ཡབ་ ས་འ ངས་ས་ཞང་བོད་ཡིན།  ། 
 
མཁས་བ ན་བཟང་བོའི་ཡོན་ཏན་ཆ་རེར་ཡང་།  ། 
ལ་བ་ ོང་གི་མཛས་ ག་ ོགས་པའི་ ིར།  ། 

འཛམ་གླིང་མཁས་ བ་ ེ་བའི་ཅོད་པན་ཏེ།  ། 
མཉམ་མེད་ ་མ་འ ངས་ས་ཞང་བོད་ཡིན།  ། 
 
ཀོླག་པ་ཐོས་བསམ་ ོང་བ་བསམ་གཏན་ ོལ།  ། 
ང་ ་འ ག་པའི་ ་ བ་རིགས་ འི་ ེ།  ། 

གཡས་ ་དང་ནི་བཀྲ་ཤིས་ ན་གྱི་རིའི།  ། 
ཁྲ་ིའཛིན་མཁས་མང་ ོན་ས་ཞང་བོད་ཡིན།  ། 
 

ིགས་མའི་ ས་ ་ ལ་གཤེན་བ ན་པའི་ཁུར།  ། 
འཛིན་ ོང་ ེལ་ལ་འགྲན་པའི་ ་ ལ་བས།  ། 
ཆེ་ འི་རལ་བར་ངལ་གསོའི་གདན་ཐོབ་པ།  ། 
ལ་ ་ མ་བཞི་ ོན་ས་ཞང་བོད་ཡིན།  ། 

 
མདོ་ གས་སེམས་ག མ་བཤད་ བ་ ང་འ ག་གིས།  ། 
བ ན་པའི་ ལ་མཚན་ ིད་ག མ་ ེར་བཀོད་པས།  ། 
མ་མཁྱེན་དངོས་དང་མི་ ེད་འཇའ་ ས་པ།  ། 

ཤར་ ་ཡབ་ ས་འ ངས་ས་ཞང་བོད་ཡིན།  ། 
 
འཆད་པ་ ལ་བཟང་ ་བའི་བ ད་ ིའི་གསོས།  ། 
ོད་པ་ ེགས་ ན་མགོ་བོ་གཅོད་པའི་མཚན།  ། 
ོམ་པ་ད ངས་ཅན་ ད་ལས་འཕོས་པ་ ེ།  ། 
ང་ཁའི་ ན་དབང་ མས་ཀྱང་འདི་ནས་འ ངས།  ། 

 
དེང་གི་ ས་འདིར་གཡས་ ་གཉིས་པ་ ར།  ། 
བ གས་པ་དོན་ ན་ ང་དགོན་འ ས་ ེ་ཆེ།  ། 
བཤད་ བ་ ང་ ་འ ག་པའི་ ན་པ་ནི།  ། 
ོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་འ ར་ས་ཞང་བོད་ཡིན།  ། 

 
དེ་ ར་ཞང་བོད་ས་ ང་འདི་ཉིད་ནས།  ། 
དངོས་ ་འ ངས་ཤིང་བོད་ ད་བོད་ཡིག་གིས།  ། 
ལ་བའི་བ ན་པ་འཛམ་གླིང་མཐའ་ད ས་ཀུན།  ། 

ཡོངས་ ་ ེལ་བའི་ངོ་མཚར་བ ོད་ལས་འདས།  ། 
 
ལ་འདིར་འ ལ་མེད་གཏམ་དང་ ད་བ ོད་ཀྱིས།  ། 
གས་མིན་དོན་གཏམ་ ང་ ོང་དགྱེས་ ེད་དེ།  ། 

གང་ལ་དད་ཅིང་ ངས་པའི་ཚ་ བས་ཀྱིས།  ། 
ིང་ནས་གསོལ་བའི་ག ང་ གས་འ ར་བའོ།  ། 



                                      གཙང་གཤེན་བཞད་ ། 
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—– བོན་པའོི་དབེ་ཚགས་ཤིག་གི་དཔ་ེ ན་གསལ་བ ་ཐསོ་ སེ། 

སེང་རྡོར། 
བོན་ནི་ ང་ཤོག་དཀར་པོའི་གངས་ ག་ །ེ  ། 
བོན་ནི་ག ་རསི་ ོན་པའོི་ ག་གཡམ་ ེ།  ། 
ད ་ ད་ཐམི་པ་ ས་ཀྱི་ག ང་ ང་ཁར།  ། 
་བཟའ་ངང་འ ང་མ་ཡི་ ང་ ་གདངས།  ། 

  
གོང་ ག་ ་ ེ་ དི་པའི་བནོ་ ད་ཡིན།  ། 
ཆང་འགག་ ང་མ་གཤེན་གྱི་བ ་ཆད་ཡིན།  ། 
རག་ཤ་ ནི་པའོི་རིགས་ཀྱི་མགོ་ཐགོ་ །  ། 
གཏོ་ ལ་བནོ་གྱི་ ོ་མོ་ མས་ཀྱསི་ ེས།  ། 
  
མགོན་བ ན་ ་ཡི་ ལ་ ་བེ ་ཙ་ཡོད།  ། 
ཤིང་གི་གཞའ་ཚན་འོད་འབར་ཅི་ལ་མེད།  །  
འོལ་མོའི་གསས་མཁར་ནང་ན་བནོ་ ོ་ཡོད།  ། 
འ ལ་གྱི་ ལ་ གས་ཡི་གེ་ག་ལ་མདེ།  ། 
  
་ལོ་ ལ་ཤདོ་ཅསེ་པ་བནོ་ལས་ ང༌།  ། 

བ ་ཤོང་ཁ་ ོད་ཞེས་ཀྱང་བོན་ལ་གྲགས།  ། 
ཕེ་ཤ་ཨེ་མའི་བོན་ ི་ ལ་བ་ཡི།  ། 
ང་པོའི་ངེས་ཚགི་གཟི་ ོ་ཁྲ་བོ་འ །  ། 

 
སོག་ཀའི་འཇིག་ ེན་ ་ འི་བོན་ ོ་ལ།  །  
ཆབ་གྱི་ ན་པ་ཙམ་གྱི་བག་ཆགས་འཇོག ། 
འཁོར་བ་ ིད་ ག་ཡིན་པས་ད་ ང་བ མས།  ། 
ངས་ཀྱི་ ན་ གོས་འཕེན་པ་རན་ཙམ་གྱིས།  ། 

་ འི་ མེ་ ངས་ཅན་གྱི་བོན་ ོ་ལ།  །  
སེམས་ཉིད་ག ང་ ང་གློད་དེ་འ ལ་ངག་ །  ། 
ོད་ཀྱི་འཕར་འདབ་ཅན་གྱི་བོན་ ོ་ལ།  ། 
ང་བ་ག ང་ ང་བ ལི་ཏེ་གཤནེ་ ད་ ག ། 

  
ཁྲི་ལོ་གནམ་གྲགས་བ ལ་བའི་མཐ་ོབཅད་དང༌།  ། 
འཕར་བོ་འཕར་ ང་འཁོར་པའི་ ར་བ ལ་ཏ།ེ  ། 
གསརེ་གྱི་ ་ཤད་ཡིན་པའི་བནོ་ ོ་ལ།  ། 
ད ལ་གྱི་གཟར་ ་དེ་ཡང་ཆེད་ ་ །  ། 
  
ང་གི་སོ་འཁོར་ ོན་དང་ཕ་ཆསོ་ལགས།  །  

ཡི་གེ་ཨ་དཀར་ སོ་དང་མ་ཆསོ་ལགས།  ། 
ཀོང་ ལ་ ེ་ འི་ ོགས་ ་ང་རང་ཡོད།  ། 
ལང་ལིང་གྲངོ་ཁྱརེ་ ོགས་ ་ཁོ་ཡང་ཡོད།  ། 
  
ང་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་ད ད་ ་ཁྲི་ཤསེ་ཡིན།  ། 
ང་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་སངས་པོ་འ མ་ཁྲི་ཡིན།  ། 
གནམ་གྱི་ མས་ ེར་གཤགེས་པའ་ི ིལ་ ང་ད།ེ  ། 
རང་གི་གྱང་ ེབས་ངོས་ལ་ ེད་ཙམ་ ི།  ། 
  
གཏོ་འདི་གཤནེ་གྱི་ བས་ ་བ ིས་པ་དང༌།  ། 
ད་འདི་ ིད་པའི་ ག་ ་བཅསོ་པ་དང༌།  ། 
་འདི་བནོ་གྱི་ཁགོ་ནས་བ ངས་པ་ ེ།  ། 

ཆོད་དང་ལམ་ དོ་ཨེ་འ ག་གཞན་གྱིས་ཤདོ།  ། 
ཉིན་ཕ་ ལ་ལ་བ དོ་པའི་ལམ་ ་ ིས། 

 སེང་གེ་རྡོ་རྗེ།  ད་ ་ ོམ་རིག་ ་བ་༼སེང་ ོར་ ་ཚིགས༽ཀིྱ་གཙ་ བ་པའི་འགན་འཁུར་ ས།
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འ མ་བཞི་དང་ ད་བཞི་གཉིས་ལས་གཏ་ོབཅོས་དང་ ན་བཅོས་ ང་འ ེལ་ 
་བ་དང་དེའ་ིཕན་ ས་ལ་ད ད་པ། 

 
—– བས་བ ་གཉིས་པའི་ ལ་ ིའི་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འ ག་ཚགས་ཆེན་ལ་ད ལ་ འི་ད ད་ ོམ་ལས། 

སྐྱང་སྤྲུལ་དྲི་མེད་འོད་ཟེར། 
 

ན་འ མ་དང་ ད་བཞི་ལས་ནད་རིགས་འགའ་ལ་གཏོ་བཅོས་དང་ ན་བཅོས་ ང་འ ེལ་ ་ག ངས་པའི་ ོར་ ང་ཟད་ 
བཤད་པ།  བ ད་ ིའི་བང་མཛད་ ན་འ མ་བཞི་སགོས་གསོ་བ་རགི་པ་ ང་བའི་ཁུངས་དང་ག ངས་པའི་ག ང་དང་།  བ ན་
པའི་ དོ་དང་ག ངས་པའི་གནས་སོགས་དང༌།  རགི་པའི་གནས་ འི་གྲས་ཡིན་པ་དང་བཀའ་འཁོར་དང་པོ་ཐགེ་རིམ་དགུ་ལས་
དང་པོ་ ་གཤེན་ཐེག་པ་ཡིན་པ་དང༌།  ག ངས་ ལ་དང་ ས་རབས་དང༌།  ན་འ མ་བཞི་ཡི་ནང་དོན་མཚམས་ ོར་དང༌།  
ེན་གྱི་དབང་ངམ་དགོས་པའི་དབང་གིས་ ས་དང་བ ན་པའི་བ ན་པ་དཔལ་ ན་ ད་བཞི་ཞེས་པར་མཚན་བ ར་ནས་ལེགས་ 

བ གིས་གནང་ ལ་སོགས་ནི།  ར་ཁོ་བསོ་ སི་པའི་གནའ་བོའི་གསོ་རིག་རགས་རིམ་ཞེས་པ་དང༌།  ་བ་ཁུལ་ཁོངས་ ་«བོད་
ཀྱི་གསོ་རིག་དར་ ལ་ ོར»ཞེས་པ་དང༌།  མཚ་ ོན་བོན་བ ་དགོན་གྱི་ ས་དེབ«ད ོད་ ན་མཆོད་པའི་མེ་ཏོག»དེབ་གྲངས་
དག་ན་ཡོད་པས་འདིར་བ ར་ ོས་ཀྱི་ངལ་བ་མི་ འ།ོ  ། 

འདརི་ བས་དནོ་གཙ་བོ་བ ད་ ིའ་ིབང་མཛད་ ན་འ མ་བཞི་དང་དཔལ་ ན་ ད་བཞི་ལས་ནད་རགིས་ཀྱི་ ེ་ ག་གདནོ་ 
ེན་ལས་ ར་པ་འགའ་ཞིག་ ན་ད ད་དང་གཏོ་བཅསོ་ ང་འ ལེ་ ་བ ན་ ལ་ ང་ཟད་བཤད་པ་ལ།  ི་དང་ ེ་ ག་གཉིས་

ལས།  དང་པོ་ནི་རིག་པའི་གནས་ ་དང་ ་ཡི་ཐེག་པ་ག ངས་དགསོ་དོན་ནི།  ང་ དི་ཞི་བདེ་བ དེ་པ་དང༌།  སངས་ ས་
བ ན་པའི་གཞི་འདིང་བའི་ རི་ ་ཡིན་པ་དང༌།  དེ་ལས་ཀྱང་ ་གཤེན་ཐེག་པ་ཐོག་མར་ག ངས་དགསོ་དོན་འཁོར་བའི་སེམས་
ཅན་ཉོན་མོངས་ཅན་ལ་ ག་བ ལ་བར་ ེད་པའི་ ་ནད་ཀྱི་རིགས་དང༌།  ེན་བར་གཅོད་ ེད་པའི་བགེགས་ཀྱི་རིགས་གཉིས་
ཡིན་པས།  དེ་གཉིས་ཀྱི་གནོད་འཚ་སེལ་ཐབས་ལ་གཏོ་ཡི་ ེ་དང་ད ད་ཀྱི་ ེ་གཉསི་དང༌།  དེ་ཡི་ཆ་ ེན་ནམ་ཡན་ལག་གི་ ལ་
་མོ་ འི་ ེ་དང༌།  ག ག་ལག་ ིས་ཀྱི་ ེ་དང་བཞི་ ་བ ན་པ་ །ེ  མདོ་ ི་མེད་གཟི་བ ིད་ལས།  ཉོན་ཅགི་ད ད་ ་ཁྲི་ཤསེ་ལ་

སོགས་འཁརོ།  ། ི་རབས་ སེ་ ་འ ང་བའི་གང་ཟག་ མས།  ། ངི་ ེ་ ང་ བ་མཆགོ་ ་སེམས་བ ེད་ཅིང༌།  ། མས་སེམས་
འགྲོ་བ་ཡོངས་ལ་ཕན་གདགས་ན།  །བ ད་ཁྲི་བཞི་ ོང་ ི་ནང་གསང་ག མ་ལས།  །མ་ནོར་ངསེ་པའི་དོན་དམ་བ ན་པ་ནི།  ། 
འཁོར་བའི་སམེས་ཅན་ཉོན་མངོས་མ་རིག་པ།  །མི་བདེ་ ག་བ ལ་ ་ ེན་གཉསི་ཡིན་ཏེ།  །དང་པོ་ནད་ཀྱི་ ་ནི་མ་རིག་པ།  ། 
ེན་ནི་བར་ ་གཅོད་པ་འ ང་པའོི་བགེགས།  །དེ་གཉིས་ ་ ེན་གཉིས་ ་འཛམས་པ་ཡིས།  །མ་རིག་འ ལ་འཁརོ་ ན་པའི་ ག་
མ་ན།  །མི་བདེ་ ག་བ ལ་ཉོན་མོངས་ ོང་བར་ ེད།  །དེ་ལ་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ ལ་བ ེད་ནས།  །ཕན་པའི་ཐབས་ལ་གཏོ་

ད ད་གཉིས་ཡིན་ཏེ།  །ཞསེ་དང༌།  ་གཤེན་ཐགེ་པའི་མདོ་ལས།  ་གཤེན་ཐེག་པའི་བོན་ ོ་ལ།  ། ི་ ་གཏོ་ད ད་གཉསི་ཡིན་
ཏེ།  ། སོ་ ་ མ་པ་བཞི་ ་བ ན།  ། ་ ས་མོ་དང་ ོ་མཐོང་ སི།  །ན་གསོ་གཏོ་དང་འཆི་བ ་ད ད།  ། མ་པར་བཞི་ ་ཤེས་ 

 སྐྱང་སྤྲུལ་དྲི་མེད་འོད་ཟེར།  ཞང་བོད་གསོ་རིག་དང་ ེ་ ོད་འཛིན་པའི་མཁས་དབང་ཆེན་མོ།  འཕན་ འི་ཨ་ ིད་ ང་ཚང་དགོན་གིྱ་དགོན་བདག་ ་མ། 
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པར་ །  །ཞེས་ག ངས།  དེ་ལས།  གཏོ་ཡི་ཆོ་ག་ མ་བ ་ ག་ ་སོགས་ནི་ ་ ས་གཅེན་པོ་ག ང་ ང་སེམས་དཔའ་སེམས་ 
དཔའ་ཆེན་པོ་གཏོ་ ་འ མ་སངས་ལ་ག ངས།  ན་ད ད་ཀྱི་མདོ་ ད་ཉིས་ཁྲི་ཆིག་ ོང་སོགས་ནི།  ་ ས་དམ་པ་སེམས་
དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ད ད་ ་ཁྲི་ཤེས་ལ་བ ན་པར་ག ངས་ཡོད་དེ།  མདོ་ ི་མེད་ལས།  ཕན་པའི་ཐབས་ལ་གཏོ་ད ད་
གཉིས་ཡིན་ཏ།ེ  །བགེགས་ལ་གཏསོ་ཕན་གཏོ་ ་དག་ལ་བ ན།  ། མ་བ ་ ག་ ་གཏོ་ཡི་ ང་བཀྲལོ་ཞངི༌།  ། ངོ་ ག་ ག་ འི་
བགེགས་ མས་ཞ་ིདགའ་ནས།  །འགྲོ་ མས་ཕན་བདེ་བསདོ་ནམས་འཕེལ་བ་ཡིན།  །ཀུན་ ོབ་མཚན་མ་དངོས་པོར་བ ན་ནས་
ཀྱང༌།  །བ ན་པ་ཆགས་པའི་ཞིང་དང་གཞི་མར་འ ར།  །འགྲོ་བ་ཐར་བར་ཁ་ལོ་བ ར་བའ།ོ  །ནད་ལ་ད ད་ཕན་ད ད་ ་ཁྱོད་
ལ་བ ན།  །བཞི་བ ་ ་བཞི་ནད་ཀྱི་ ་བ དེ་ནས།  །འགྲོ་བ་མི་བདེ་ ག་བ ལ་ ར་བ་ལ།  །ཉི་ཁྲི་ཆིག་ ངོ་ད ད་ཀྱིས་ཕན་བདེ་
ནས།  །འགྲོ་བ་ཉནོ་མོངས་ ག་ ་སེལ་བ་ཡིས།  །ཐར་བར་ཁ་ལོ་ད ངིས་ ་བ ར་བར་མཛད།  །ཅསེ་ག ངས།  འ མ་བཞི་ལས།  
ནད་ཀྱི་རགིས་དང་ད ེ་བ་ལས་གདོན་ ེན་གྱི་ནད་ཡོད་ ལ་ག ངས་པ་ནི།  གས་འ མ་གྱི་གླངེ་བཞི་ལས།  འ ང་པོ་ ་ོབ ོད་
གཟའ་དང་ ་གདནོ་ །  །ཞེས་དང༌།  ིས་པ་ཉེར་ དོ་ན་དང་དེའི་གདོན་ག མ།  །ད ད་འ མ་ལས།  བ ་དང་ ་གཅགི་ཀུན་
བ གས་གདནོ་གྱ་ིནད།  །ཅསེ་ག ངས།  གསོ་ ་ཡན་ལག་བ ད་ཀྱི་གྲས་ ་གདོན་ནད་ཡོད་པ་ཡང༌།  དེ་ལས།  ཡན་ལག་ ས་
དང་ སི་པ་མོ་ནད་གདོན།  །མཚན་ ག་ ས་དང་རོ་ཙ་བ ད་ ་བ ན།  །ཞེས་ག ངས།  དེ་བཞིན་ །  ནད་ཀྱི་ ནེ་གྱི་གྲས་ ་
གདོན་གྱི་ ནེ་ཡོད་ ལ་ན།ི  དེ་ལས།  དེ་ལ་ ས་གདོན་ཟས་དང་ ོད་ལམ་བཞ།ི  །དེ་དག་འཕལེ་ཞིང་ཟད་པར་ ར་ནས་ནི།  ། 
ཞེས་དང༌།  ད ད་འ མ་ཁྲ་བོ་ལས།  འ ང་བའི་ ས་དང་གདོན་ ག་མ་ིའ ོད་ཟས།  །གསོ་བ་ལོག་དང་ལས་ངན་སར་ལས་
འ ང༌།  །ཞསེ་སགོས་ག ངས།  གདོན་ ེན་ཅན་གྱི་ནད་དེ་གཏོ་མདསོ་གཏོང་བ་སོགས་རིམ་གྲའོི་ཆོ་གས་བཅོས་དགསོ་པ་ནི།  དེ་
ལས།  ཀུན་བ གས་གདོན་ནད་རམི་གྲོས་གྲལོ་བ་དང༌།  །ཞསེ་དང༌།  ན་འ མ་དཀར་པོ་ལས།  བ ་དང་ ་གཅིག་ཀུན་བ གས་
གདོན་ཡིན་པས།  །གདནོ་བཅསོ་རམི་གྲོས་ ན་མེད་ཕལ་ཆརེ་འཚ།  །གདོན་བཅོས་མདེ་ན་ ན་ད ད་མི་ལེན་ ེད།  །དཔརེ་ན་
མདའ་ཚབ་ག ་ལ་བཙལ་བ་འ །  །ཞེས་དང་མན་ངག་ ད་ཆེན་ལས།  བ ་དང་ ་གཅགི་ཀུན་བ གས་གདོན་གྱི་ནད།  །གདོན་
མ་བཅསོ་པར་ ན་ད ད་ལནེ་མི་འདོད།  །གདནོ་བཅོས་ ན་མེད་ ར་ཀྱང་འཚ་བ་ཡདོ།  །ཅེས་ག ངས།  ་གཤེན་ཐེག་པའི་མོ་
ིས་གཏོ་དང་ ན་ད ད་ མས་ གས་མར་ ད་དགོས་ ལ་ཡང་ ་གཤེནཐེག་པའི་མདོ་ལས།  འགྲོ་ ག་སེམས་ཅན་མ་རིག་པ།  ། 

འ ལ་འཁརོ་ ན་པའི་ ག་ མ་ །  །མ་རིག་ནད་ཀྱསི་ག ངས་པ་ལ།  །བཟང་ངན་ ་ ས་མོ་ཡིས་བ ག  །ལེགས་ཉེས་ ོ་མཐོང་
ིས་ཀྱསི་གཞལ།  །ན་བར་ ར་ན་གཏོ་ཡིས་གས།ོ  །འཆི་བར་འ ར་ན་ད ད་ཀྱིས་འཚ།  །ཞེས་སོགས་དང་།  མོ་ ིས་གཏོ་ད ད་

བཞི་བོ་ལ།  །ཀུན་གྱི་ཐོག་མ་མོ་ཡི་ །  །ཞསེ་པ་ནས།  བར་ ་གསོ་ ནེ་གཏོ་ཡིས་ ེད།  །ཞེས་སོགས་དང༌།  ཐ་མར་ལས་མཐའ་
ད ད་ཀྱསི་ ད།  །མི་བདེའི་ཐ་མ་བདེ་བར་ ད།  །ན་བའི་ཐ་མ་སོས་པར་ ད།  །གནོད་པའི་ཐ་མ་ཕན་པར་ ད།  །ཅེས་པ་སོགས་
དང༌།  བཞི་བ་ད ད་ཀྱསི་འཚ་བ་ལ།  །འགྲོ་ ག་སམེས་ཅན་མ་རིག་པ།  །ཉོན་མོངས་ནད་ཀྱིས་ག ངས་པ་ལ།  །ནད་ལ་ད ད་
ཀྱིས་ཕན་པའི་ ིར།  །ནས།  མཁས་ཁྱད་ལག་ལནེ་ ན་པ་ཡིས།  ། ་ ནེ་ཐམས་ཅད་མཐོང་ལ་ད ད།  །ངོས་འཛནི་ཐམས་ཅད་ ་
ལ་ད ད།  །ཕན་གནོད་ཐམས་ཅད་ ་ལ་ད ད།  །འཆི་སསོ་ཐམས་ཅད་ཁམས་ལ་ད ད།  །དེ་ ར་ནད་ངོས་ཟིན་པ་དང༌།  །ཚ་
གྲང་བད་མཁྲིས་འ ས་པ་ལ།  །བསིལ་ ོད་འཛམས་པའི་ ན་ ར་ནས།  །ཞེས་པ་ནས།  འ ་བ་ཉི་ཁྲི་ཆགི་ ོང་ལ།  །ཉི་ཁྲི་ཆིག་
ོང་ ན་ ར་ནས།  །མ་རིག་ཉནོ་མོངས་ ངས་ནས་འ ིན།  །ཞེས་སགོས་དང༌།  དེ་ ར་མོ་ ིས་གཏོ་ད ད་བཞི།  ། དོ་དང་

འ ག་དང་བ ག་པ་ཡིས།  །སེམས་ཅན་འགྲོ་ལ་ ན་པར་མཛད།  །ཅསེ་ག ངས།   
གཉིས་པ་ ེ་ ག་ ་བཤད་པ་ལ་ ་ལས།  དང་པོ་གདོན་ནད་ཀྱི་ ་ ནེ་གཞི་མ ན་ནི།  ནད་འ མ་གྱི་གདོན་ནད་གསོ་བ་

ལས།  ་ ེན་མཚན་ཉིད་དང༌།  ད ེ་བ་ གས་དང་བཅསོ་ཐབས་ ་ཡིས་བ ན།  ་ ེན་མི་དགེ་བ ་དང་ལས་ངན་ ་ཚགས་
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ད།  གྲོང་ ན་ཞིག་ ོག་གནས་ ་གྲོགས་མེད་བ །  ག་འ ེ་ཡོད་ན་འགགས་བ ེག་ཀ་ཆ་ཁྱརེ།  ་ ང་མཆོད་འསོ་ཆག་དང་
་ངན་ག ང༌།  ས་ངག་མི་གཙང་འབག་ཆོལ་ལས་ལ་ གས།  ཞསེ་ག ངས།  མཚན་ཉིད་ན།ི  དེ་ལས།  གཉིས་པ་མཚན་ཉིད་

འ ང་པོ་མི་མིན་ མས།  ། ས་ངག་ཡིད་ལ་ གས་ནས་ ང་བར་བ ར།  །ཞསེ་ག ངས།  ད ེ་བ་ན།ི  དེ་ལས།   
ག མ་པ་ད ེ་བ་ ་དང་ ་མིན་དང༌།  ི་ཟ་ ་དང་གནོད་ ིན་ཚངས་པ་དང༌།  ནི་པོ་ཡི་ གས་ ལ་ མ་ ད་ མེས་

དང༌།  གཡེང་ དེ་རོ་ལངས་ཕ་ སེ་ ར་ ི་དང༌།  དམ་ ི་ ལ་འགངོ་གཤིན་ ེ་མོ་འ ེ་དང༌།  ཐེ ་རང་ཕ་རོལ་ ོད་འ ེ་དང༌།  
ིར་ན་གདོན་ཆནེ་བཅོ་བ ད་དསེ་བཏབ་འོང༌།  ཞེས་དང་གདོན་ལ་འ ང་པོའི་གདོན་དང་ ོ་ ེད་གདོན།  བ ེད་ ེད་གཟའ་

དང་ ་གདོན་ ་ཡིན་ཏེ།  ཞསེ་ས།ོ  །དེ་ ར་འ ང་པའོི་གདོན་རིགས་ལ་བཅོ་བ ད་ ག་ཡོད་དེ།  ོ་ དེ་དང་བ ོད་ དེ་གདོན་
ནི།  དེ་དག་གང་ ང་ཞིག་ཡིན་པར་བཤད།  གཟའ་གདོན་ལ་ནང་གསེས་མེ་གཟའ་ ་གཟའ་དང་ར་ ་ལ་སོགས་གཟའ་བ ད་
ཡོད་ལ།  ་གདོན་ལ་ ལ་རིགས་སོགས་ ་དང་གཞན་ཡང་གཉན་ས་བདག་དམ་ ི་ཐེ ་རང་སོགས་ཡོད་པ་དང༌།  ིས་པའི་
གདོན་ལ་ ེམ་པོ་སོགས་བཅོ་ ་ཡདོ་པར་ག ངས།  ིར་ཕོ་གདོན་མ་ོགདོན་ ་གདོན་སོགས་གཙར་ ས་པའི་གདནོ་རིགས་ ོང་
ག་བ ད་ ་དང༌།  ོགས་བ འི་གདོན་རིགས་དང་ ་མ་ ིན་ ེ་བ ད་དང་ལན་ཆགས་བདག་པོ་བདག་མོ་སོགས་ ་ཚགས་

ཡོད་པར་ག ངས།   
བཞི་བ་བ ག་ཐབས་སམ་ངོས་འཛིན་ ེད་ཐབས་ལ།  ིར་ ་གཤེན་ཐེག་པའི་བོན་བཞི་ལས།  མོ་ ་དང་ ིས་རིག་ནི་

ལེགས་ཉེས་དང་ཕན་གནོད་སོགས་ ོག་ ར་དང་མ་འོངས་པ་ མས་ ོན་དཔག་གི་ ལ་ ་བ ག་ཐབས་དང༌།  གཏོ་ཆོག་དང་
ན་ད ད་ནི་ནད་དང་གནདོ་འཚ་སེལ་བའི་བཅོས་ཐབས་ཡིན་འ ག  ཡང་གསོ་ད ད་རང་ག ང་ལའང་ནད་རིགས་གང་ཡང་
་རེག་ ི་བའི་ ོ་ནས་བ གས་ནས་ངོས་འཛནི་ཐབས་ཡོད་པར་མ་ཟད།  གདོན་ནད་ཡིན་མིན་དང༌།  ཡིན་ན་གདོན་གང་ཡིན་

མིག་གིས་བ ་བ་ནད་པའི་ ི་ འི་མདོག་དང་འ ་ག གས་དང་ ོགས་མཚམས་གང་ན་གདོན་ གས་ཡོད་མིན་ལ་བ ག་པ་དང༌།   
སོར་མསོ་རགེ་པ་ ་ལ།  ངོ་མཚར་ ་བ ན་གྲས་ཀྱི་གདོན་ ་བ ག་ཐབས་ ར།  ནད་པའི་དོན་ ོད་ཀྱི་ འི་འཕར་ ལ་ཁྱད་པར་
བ་གང་ཡིན་དང༌།  མ་ ་དགྲ་གྲོགས་སོགས་ཀྱི་ ོ་ནས་བ ག་པ་དང༌།  ་ འི་འ ར་ ོག་སོགས་ལ་བ གས་ནས་གདནོ་ངོ་ཡོད་
མེད་དང༌།  ཡོད་ཚ་གདོན་གང་ཡིན་ངསོ་བ ང་བ་དང༌།  ན་པའི་ངག་གིས་ནད་པའི་ན་ གས་སམ་ནད་ གས་དང་ ར་དང་
མི་འ ་བར་ ས་ངག་ཡིད་ལ་ ན་ ན་མིན་པའི་མངོན་ ལ་ཅི་ ང་ མས།  འ ང་གདོན་དང་གཟའ་གདོན་སགོས་གང་གི་ནད་
གས་ཡིན་མིན་ལ་ག ང་ནས་ག ངས་པ་ ར་ཞིབ་པར་བ ག་པ་བཅས།  ོགས་སོ་སོ་ནས་ ོག་ཞིབ་ལེགས་པར་བགྱིས་པས་

ནད་ངོས་ཕལ་ཆརེ་ཟིན་ བ།  གལ་ཏེ་ངོས་ལེགས་པར་མ་ཟིན་པའམ་དོགས་པ་ཤར་ན།  ་མོ་འདབེས་པའམ་ ་ ས་ལ་བ ེན་
ནས།  ནད་ ་དང་གདོན་ ་སོགས་ལ་བ ག  ཡང་ན་འ ང་ སི་ ར་ནད་ སི་ཐང་ཤིང་དང་ ་ནག་ ེལ་ རོ་ ར་ ་ས་མི་ས་
གདོན་ས་ལ་གང་བབ་སོགས་ལ་ཞིབ་པར་བ གས་པས་ངོས་ཟིན་པར་འ ར་ར།ོ  ། 

་བ་ན་ གས་སམ་ནད་ གས་ལ་བ ག་པ་དངསོ་ནི།  གདོན་ནད་ཡིད་སེམས་ལ་ གས་པ་ ོ་ ེད་དང་བ ེད་ དེ་གཉསི་
ཏེ་ཡིད་སེམས་འ ེ་གདོན་གྱསི་ཁ་ལོ་བ ར་བའི་ གས་ ་དོན་མདེ་ ་ ་བའམ་དགོད་པ་དང༌།  འཚིག་པ་ཟ་བ་འ ག་མི་ གས་
པ་ ་བ ོལ་ ་བ་སོགས་འ ང་བ་ །ེ  ཞབི་པར་ནད་འ མ་དང་ ད་ཆེན་ན་གསལ་བ་ ར་བ ག་པར་ །  ས་སམེས་ཡོངས་ལ་
གདོན་ནད་ གས་པ་འ ང་པོའི་གདོན་དང་གཟའ་གདོན་དང་ ་གདོན་དང་ ིས་པའི་གདོན་དང༌།  གཞན་ཡང་ སེ་པའི་ཁུ་བ་
འཛག་པ་དང༌།  མོ་ནད་ཕལ་བའི་ནང་གསསེ་རེ་བཅས་ཡིན་པར་ག ངས་ཤིང༌།  དེ་དག་གི་ནད་ གས་གདོན་ནད་སོ་སའོི་ལེ ་
ན་ག ངས་པ་ ར་ལེགས་པར་འ ི་ ོག་ ས་པས་ ས་ཀྱི་ན་ ག་ཁོ་ན་མ་ཡིན་པར་ ས་ངག་ཡིད་ལ་མངནོ་ ལ་མི་འ ་བ་དང་
ི་ལམ་ཡ་མཚན་ ི་བ་དང་གཉིད་མི་འོང་བ་ལ་སོགས་ཀིྱས་གདོན་ ེན་གྱི་ནད་ཡིན་པ་ངོས་ཟིན་པར་འ ར་རོ།  །འ ང་གདོན་
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ནད་དང་ ོ་ ེད་གདོན་ནད་སོགས་ལ།  དེང་ ས་གླགོ་འ ལ་བཀོལ་ཏེ་ ་ཞིབ་ ས་ཚ་མིག་ལམ་ ་མཐངོ་ ་མེད་ བས་ནད་མི་
འ ག་ཅེས་ཟེར་འ ག་ཀྱང༌།  དོན་ ་ནད་མེད་པ་མིན་ཏེ་ནད་པ་ལ་གདོན་ནད་ཀིྱ་མངོན་ ལ་ ར་ ས་ ར་ཡོད་པ་ནི་ཀུན་
གྱིས་ཤསེ་གསལ་ ར་ར།ོ  ། 

ག་པ་བཅོས་ཐབས་ལ།  ནད་འ མ་གྱི་འ ང་གདོན་བཅསོ་ཐབས་ལས།  བཅོས་ཐབས་ གས་བ ས་གཏོར་མ་ ིན་བ ེག་
དང༌།  །ཀློག་འདནོ་མཉམ་འཇོགས་བ ེན་ བ་ཚགས་བསགས་པས།  །འ ང་པོའི་གདནོ་ཉིད་ཞི་བར་ ེད་པ་ཡིན།  ། ་ཀྲི་ ན་དྷ་
ཀ་རི་ ང་ ོས་ ་དག་ ་ འི་ ོ།  །ཤིང་ཀུན་ ལ་ གས་ ན་ ག་ ི་པའ་ི ན།  །ཆ་མཉམ་ ་བས་བ ག་པས་འ ང་པོའ་ིཁྱེར།  ། 
ཙན་དན་གུར་གུམ་ ག་ ལེ་འ ས་ ་ག མ།  ། ་ཀྲི་ ེར་པ་ ོན་ཤངི་ཚ་བ་ག མ།  །གན་དྷ་པ་ ་ ག་ ང་ ་ཤེལ་ ེ།  ། ང་
དཀར་ ་ ོས་ ག་པ་ ི་ཡང་ཀུ།  །ད ེ་མོང་ ་ ་ཧོང་ལེན་བོང་ང་དཀར།  ། ང་མ་།བཅང་བ་བངོ་ ་ར་ ག་ སོ་རསོ་གཅིན་
ག་མར་བ ངི་ལ།  ། ར་བས་ ན་དམར་ཞེས་ ་ ེ།  །བཟའ་ ག་ ར་ ག་གདནོ་ལས་ ར་ ་བ ལ།  །རིགས་ གས་ ་ ་

མཆོད་འ ལ་བགྲགས་ན་ཕན།  །གཏོར་མ་རིན་ཆེན་ ི་ ་འ ་ ་དང༌།  །མེ་ཏོག་འ ས་ཆེན་ཁུར་བ་དཀར་མངར་བ ན།  ། ་
དང་ ་མ་ ང་ ངོ་ བ་པ་དང༌།  ། ན་པོ་ ་ལ་ འ་ིཁོང་པར་བཏང༌།  ། ་ལ་ ང་ གོས་ ་མེན་ བ་ ་ ིན།  ། ི་ཟའི་གདོན་
ལ་བ་ལང་ལམ་མདོ་དང༌།  ། ་དང་མ ན་ ་འབབ་ འི་འ མ་ ་ ིན།  །གནོད་ ནི་ ་གཉསི་འ ས་པའི་གནས་ ་བཏང༌།  ། 
ིན་པོ་ལམ་མདསོ་ཚངས་པ་ཤར་ ་མཆོད།  །ཤ་ཟ་ལ་ནི་ བ་ཀྱི་ཁང་ ོང་བཏང༌།  །གཏོར་མ་ ནི་བ ེག་ ན་ ད་ལས་སོགས་

པ།  །ཁྱད་པར་རང་རང་འཛིན་པའི་ ས་ ་བ ནེ།  །ཞསེ་ག ངས་སོ།  ། ིས་པའི་གདོན་གྱི་བཅོས་ཐབས་ན།ི  ནད་འ མ་དང་
ད་ཆེན་ །  ཐགོ་མར་མཆོད་ ནི་ ་བ་དང་ སི་གདོན་ལ་ ད་ཡས་གཏོང་བ་སོགས་ཞི་བའི་བཅསོ་ ་ལ།  དསེ་མ་ ལ་ན་ ག་

པོའི་བཅོས་ ་དགསོ་ ལ་མདོར་བ ན་ཙམ་ལས་མ་ག ངས།  ིས་པའི་གདོན་ཆེན་བཅོ་ འི་མདསོ་ཆོག་ནི།  འགྲེལ་བ་མེས་པོའི་
ཞལ་ ང་སོགས་དང༌།  མན་ངག་བཀའ་ ་མ་ན་བཀོད་ཡོད་པས་དེ་ ར་ ་བའམ།  ཡང་ན་མདོས་ཆོག་གཞན་ན་བ གས་པ་
ར་ལག་ལེན་ འོ།  །གོང་གསལ་གྱི་གཟའ་བཅསོ་ཀྱི་ གས་དང་འ ་ག གས་བཅའ་བ་སོགས་ རེ་བཅསོ་རེ་དེ་ ར་ ་ལ།  དེ་

དག་ལ་ ོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་ ེས་ འི་ཆོ་ག་སོགས་གཞན་ ི་ གས་ ར་ ་བའི་ ག་ལེན་བ ར་ ོལ་ཡོད།  དེ་ཡང་ ོན་པ་གཤེན་ 
རབ་ཀིྱ་བཀའ་ལ་ ་ཡི་ཐེག་པ་བཞི་བ གས་པ་ལས།  ་གཤེན་ཐེག་པ་ན་གཏོ་ཡི་ཆོ་ག་མང་པོ་བ གས་ནའང༌།  དེ་ཙམ་གྱིས་
ཕན་ ེད་ཆེན་པོ་མ་ ང་ན་ ང་གཤེན་གྱི་ཆོ་ག་ ོངས་ ་བཙལ་བ་ ེ།  ང་གཤེན་ཐེག་པ་ནི་ ་གཤེན་ལས་ ་ཆེ་གཏིང་ཟབ་
ཡིན་པས།  ཡར་ལ་མཆོད་ཚགས་འ ལ་བ་དང་མར་ལ་ ད་ཡས་སགོས་ ིན་པ་གཏོང་བ་ མས་གྱེར་ ོ་བཞི་དང་ ད་གཅོང་དགུ་
སོགས་ཀྱིས་བདེན་པའི་ ང་བཀྲོལ་ཏེ་མཆོད་ ིན་བཏང་བས་ ང་ ིད་ཞི་བདེ་འ ང་བ་སོགས་ཕན་འ ས་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་ ེ།  ི་
ངས་སེམས་ ང་གི་ ང་གཤེན་ རོ་ལས།  ་ལ་ཡནོ་ ལ་བས་ བོས།  བགགེས་ལ་ ད་བཏང་བས་ཞི།  ཞེས་དང༌།  ནད་འ མ་

ལས།  ང་གིས་བཀྲོལ་བ་ ང་གཤནེ་ད ང་ལ་ ོན།  །ཞསེ་དང༌།  ན་འ མ་ལས།  གདནོ་ཅན་ནད་ལ་ ང་གཤེན་ ོངས་འཚལ་
བ།  །ད ང་རོགས་གཞན་ནས་གཡར་ཏེ་དགྲ་འ ལ་འ །  །ཞསེ་ག ངས་པའི་དོན་ནི།  ན་ད ད་དང་གཏོ་བཅོས་འགའ་ནི་ ་
གཤེན་ཐེག་པ་ཡིན་ཞིང་དསེ་ཆེར་མ་ཕན་ན།  དེ་ལ་ ོངས་ ་ད ང་ཆནེ་ ་ འི་ ང་གཤེན་ཐེག་པའི་ཆོ་ག་ཅི་རིགས་ལག་ལེན་ ་
ཞེས་ག ངས་པའོ།  །ཡང་གོང་ །  ཞི་བའི་འཇམ་བཅོས་མ་ ལ་ ག་ལ་བ ན་ཅེས་དང༌།  དེས་ཀྱང་མ་ བ་ཐ་མ་མནན་དང་
བ གེ  ཅསེ་ག ངས་པའི་ ག་པའོི་ལས་མཐའ་མནན་གཟིར་དང་ ནི་ ེག  ཟོར་འཕནེ་པ།  འགུག་ ོལ་ ་བ་སགོས་ ་གཤེན་ལ་
མེད་པས།  འ ལ་གཤེན་ཐེག་པ་དང་ ིད་གཤེན་ཐེག་པ་ ར་རམ།  ཡང་ན་གསང་ གས་ཀྱི་བ ེན་ བ་ཟབ་མོ་ལ་བ ེན་ནས་
ག་པོའི་ལས་མཐའ་ ད་པའི་ ག་ལེན་བ གས་པ་ ར་ འ།ོ  ། 

བ ན་པ་གཏོ་བཅོས་དང་ ན་བཅོས་ ང་འ ེལ་གྱ་ིཕན་ ས།  ོན་གཤེན་ ལ་ ོན་པ་མཆོག་དང་སམེས་དཔའ་ཆེན་པོ་
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མས་དང་རིག་འཛིན་ བ་ཆེན་ མས་ཀྱིས་གཏོ་བཅསོ་དང་ ན་ད ད་ཀྱིས་ ོང་ག མ་གྱི་འཇིག་ ེན་དང་ ་ ་མི་ ལ་ ་འགྲོ་ 
ཕན་དཔག་མེད་ ང་བ་ནི་མཛད་པ་ མ་ཐར་དག་ན་གསལ་བ་ ར་ལ།  དེང་ ས་ འང་ ེས་ཆེན་དམ་པ་དང༌།  བ ན་པ་
ཁྲིམས་ ན་དང་ གས་པ་ ས་ ན་དང་འཚ་ ེད་མཁས་པ་ མས་ ་ཅི་ ོས།  ཐ་ན་བ ན་པ་འདོན་ཆོག་ཤེས་ཙམ་དག་གིས་
རིམ་གྲོ་བཏོན་པ་དང་ ན་པས་ ན་བཅོས་ ས་པས་གདོན་ ེན་ཅན་གྱི་ནད་པ་མང་པོ་ལ་ཕན་ཐོགས་པ་ནི་མངོན་ མ་པ་ཉིད་
དེ་སོམ་ཉི་ ལ་བ་ནི་བོད་ཀྱི་མང་ཚགས་ཡོངས་ཀྱིས་ཤེས་གསལ་ ར་ལགས་སོ།  ། 

ཞེས་པའང་ བས་བ ་གཉིས་པའི་ ལ་ ིའི་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འ ག་ཚགས་ཆེན་ལ་ད ལ་བའི་ ན་འ མ་བཞི་དང་དཔལ་ ན་ ད་བཞིའི་ 
མཚམས་ ོར་སོགས་ཀིྱ་ད ད་ ོམ་ཞིག་ ན་མིང་འཛིན་པ་ ི་མེད་འོད་ཟེར་རང་གིས་ ིས་པ་ལས།  རབ་གནས་༡༧ གས་ ག་ལོའི་ ོན་ ་འ ིང་

པོའི་ཡར་ཚས་ལ།  གཏོ་བཅོས་དང་ ན་བཅོས་ ང་འ ེལ་ ་བ་དང་དེའི་ཕན་ ས་བཅས་ ར་ ་བཀོལ་བའོ།  །དགེ་ལེགས་འཕེལ་ ར་ཅིག ། 
 
 

 
ལ་ ིའི་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འ ག་ཚགས་འ ་ཐེངས་བ ་གཉིས་པ་ཅ་ན་ཏ་ 

ལ་ཁབ་ཀྱི་གོྲང་ཁེྱར་ཝན་ཁོ་ནས་འཚགས་པ། 
(དམིགས་བསལ་གསར་འགྱུར།) 

ལ་ ིའི་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འ ག་ཚགས་འ ་ཐེངས་བ ་གཅིག་པའི་ ེང་ །  ཚགས་འ ་དེའི་ ན་ལས་ཚགས་པས།  ཅ་ན་ཏ་ ལ་ཁབ་
ཀིྱ་གོྲང་ཁེྱར་ཝན་ཁོ་ ར་ན་གནས་པའི་ ་རོས་ཐེ་ ི་ཁོ་ལོན་པིས་ཡ་ ོབ་ ་ཆེན་མོའི་ཡར་ ་ ར།  ཚགས་འ ་ཐེངས་བ ་གཉིས་པ་དེ་ཁོ་ཚའི་
ོབ་ ་ནས་འཚགས་ ་ཐག་གིས་ཆོད།  ོབ་ ་ཆེན་མོ་དེའི་བཀོད་ ིག་ ར།  དེར་གཏོགས་ཨ་ཞིས་ཡ་ཞིབ་འ ག་ཁང་གིས་གཙ་འགན་བཞེས་

ཤིང་དེའི་ ོབ་དཔོན་ཆེན་མོ་ཤཀྱ་ཚ་རིང་གིས་ཚགས་འ ་བ ས།  ཚགས་འ ་དེ་ ི་ལོ་༢༠༡༠ལོའི་ ༨པའི་ཚས་༡༥ནས༢༡བར་ ་ཅ་ན་ཏ་ ལ་
ཁབ་ཀིྱ་གོྲང་ཁེྱར་ཝན་ཁོ་ ར་ན་གནས་པའི་ ་རོས་ཐེ་ ི་ཁོ་ལོན་པིས་ཡ་ ོབ་ ་ཆེན་མོ་ནས་འཚགས།  ཚས་༡༥ ་ ོའི་ ས་ཚད་བ ད་དང་ ེད་
ཀ་ནས་བ ་དང་ ེད་ཀ་བར་ ་ཚགས་ཆེན་འཚགས་པ་དང་།  བ ་གཅིག་ནས་བ ང་ ེ་མཁས་པ་སོ་སོའི་བ ོད་ འི་ནང་དོན་ ར་བགོས་པའི་
ཚགས་ ང་ མས་འཚགས་འགོ་བ གས།  ཚགས་ཆེན་ བས་ །  ཐོག་མར་ ལ་ ིའི་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འ ག་ཚགས་པའི་ཚགས་གཙ་ ེ་ད ིན་
ཇི་ ལ་ཁབ་ཀྱི་ཨོ་ཁི་སི་ ྥོར་ ི་ ོབ་ ་ཆེན་མོའི་ ོབ་དཔོན་ཆར་ལེ་སི་རམ་ ལ་(Charles Ramble)ལགས་ཀིྱས་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཀིྱ་ ོན་འ ན་
དང་བཅས་ཚགས་འགོ་བ གས།  ཁོང་གིས་ཆོས་ གས་དང་།  ལོ་ ས།  གནའ་རབས་ཀྱི་བོད།  མི་རིགས་རིག་པ།  གསོ་བ་རིག་པ།  ད་བ ་རིག་
པ་དང་བཅས་པའི་བ ོད་ ་གཙ་ ས་པའི་ཚན་ ང་བ གས་ཡོད་པ་མ་ཟད།  ཚགས་ཐེངས་གསར་བ་འདིར་ད་ ང་ ེ་ཁམས་རིག་པ།  ་ ལ་གྱི་
ལོ་ ས་དང་ཆབ་ ིད་རིག་པ་དང་བཅས་པའི་ཚན་ ང་སོགས་ཁ་ ོན་ ས་ཡོད་ག ངས།  དེའི་ ར་ཨ་ཞིས་ཡ་ཞིབ་འ ག་ཁང་གི་གཙ་འཛིན་ཕ་
འོལ་ཨེ་ཝིན་སི་(Paul Evans)ལགས་ཀིྱས་ཚགས་ གས་མི་ ་ མས་ལ་དགའ་བ ་ ས་པའི་ག ང་བཤད་གནང་།  ཁོང་གིས་ ་རོས་ཐེ་ ི་ཁོ་ལོན་
པིས་ཡ་ ོབ་ ་ཆེན་མོའི་མ་འོངས་པའི་འཆར་གཞི་ནང་ །  ཨ་ཞིས་ཡ་རིག་གནས་ཀྱི་ ོབ་ཁིྲད་དང་ཞིབ་འ ག་དེ་དཀིྱལ་ ིང་ ་ཆགས་བཞིན་
ཡོད།  བོད་རིག་པ་ཞིབ་འ ག་གི་ ེ་གནས་འདི་མ་གཏོགས།  ད་ ང་ བ་བ ན་པའི་ཞིབ་འ ག་ ེ་གནས་ཤིག་དང་དེང་རབས་ ི་ཚགས་ཀིྱ་ཞིབ་
འ ག་ ེ་གནས་ཤིག་ཀྱང་ཞིབ་འ ག་ཁང་འདིའི་ནང་ ་བ གས་ཡོད་ག ངས།   

བོད་རིག་པའི་ཚགས་འ ་འདིར་ཕལ་ཆེར་ཉིན་རེ་རེའི་ ་ ོའི་ ས་ཚད་བ ད་དང་ ེད་ཀ་ནས་བ ་དང་ ེད་ཀ་བར་ ་ཚགས་ཆེན་ཏེ་
ག ང་བཤད་གལ་ཆེན་དང་ཚགས་མི་ཡོངས་ལ་མཁོ་བའི་འ ིན་བ ་ མས་བ གས།  ས་ཚད་བ ་གཅིག་ནས་བ ང་ ེ་ཉིན་གང་བོར་བ ོད་
འི་ནང་དོན་ ར་ཚགས་ ང་ ེ་ ག་ ་བགར་ནས་འཚགས།   

སྐབས་འདིའི་ཉིན་དང་པོ་སྟེ་གཟའ་ཟླ་བ་ལ་ཡོད་པའི་བརྗོད་བྱའི་ཚགས་ཆུང་ནི།   

༡༽ ང་ ོབ་དང་ཞིག་གསོ།  ༢༽བོད་ཤར་ ོགས་ཀྱི་ བ་བ ན་པའི་ ་བ་དང་ཉམས་ལེན།  ༣༽ བོད་གནའ་རབས་ ོར་གིྱ་ཞིབ་འ ག  
༤༽བོད་ཀིྱ་ ོམ་རིག་ ེ།  བ ན་བཅོས།  ོམ་ ས།  ཐ་ ད།  ༥༽བོད་ཀིྱ་མི་རིགས་རིག་པ་ ེ་གནས་ ངས་ ིང་བ་དང་ཁ་ ོགས་གསར་བ།  
༦༽ཡིས་པོ་ལི་ཏོ་ ེ་སིས་ ེ་རིས་དང་བོད་ ་ཡེ་ འི་ཆོས་ ེལ་མཁན་ ོར་གིྱ་ཞིབ་འ ག་གསར་བ།  ༧༽མཐོ་རིམ་ ོབ་གསོ་ལས་བོད་ཡིག་ 
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ད་རིགས་གཉིས་པ་ ས་ནས་ ོབ་ཁིྲད་དང་ ོབ་ ོང་ ེད་པའི་ ོར།  ༨༽ བ་ ོགས་པའི་བོད་ ོར་གིྱ་ ་བ།  ༩༽བོད་ནས་ཡོན་ཏན་ ོང་བ།   
༡༠༽བོད་ཀིྱ་ལོ་ ས་ཏེ་ཆབ་ ིད་དང་ཁྲིམས།  ༡༡༽དེང་རབས་སོག་པོ་ ལ་ཁབ་ཀིྱ་ བ་པའི་བ ན་པ་ ེ༡༩༣༠ཡར་ ོན་གིྱ་བ ན་བཅོས་དང་ ་པར།   

སྐབས་འདིའི་ཉིན་གཉིས་པ་སྟེ་གཟའ་མིག་དམར་ལ་ཡོད་པའི་བརྗོད་བྱའི་ཚགས་ཆུང་ནི།   

༡༢༽ད ་མ་བོད་ ་དར་བའི་ལོ་ ས།  ༡༣༽བོད་ཀིྱ་ཉར་ཚགས་ཏེ་བཤམ་ ོན་ཁང་དང་།  དངོས་པོ་དང་།  ན་པ།  ༡༤༽ལོ་ ས་དང་རིག་
གནས།  ༡༥༽བོན་དང་ བ་པའི་བ ན་པའི་ནང་ ་བཅོས་ཐབས་ ་ ེལ་བའི་ཆོ་ག  ༡༦༽ཡར་ ས་འགྲོ་བཞིན་པའི་བོད་ ི་ཚགས་ཀིྱ་ཆབ་ ིད་
དང་དཔལ་འ ོར།  ཁོར་ ག་སོགས་ཀིྱ་འ ར་ ོག  ༡༧༽ཨ་མདོ་ས་ཁུལ་གྱ་ིལོ་ ས།  ༡༨༽ ་ིཚགས་དང་མ་ིཚགས།  ༡༩༽ ད་མེད་ཀིྱ་ཆོས་ གས་
ཉམས་ལེན་པ།  ༢༠༽ཇོ་ནང་བའི་གཏམ་ ད་དང་དར་ ེལ་དང་ ོལ་ ན།  ༢༡༽དེང་རབས་ཀྱི་ཁ་ཏ་ ེ་བོད་ཀིྱ་གོྲས་བ ར་དང་གླེང་མོལ་དང་
ོད་པ།  ༢༢༽བོད་ཀིྱ་གནའ་བ ོས་ཡིག་ ིང་།  ༢༣༽ བ་མཐའི་ཆགས་ ལ་ཏེ་ཆོས་བ ད་ཀིྱ་གསར་གཏོད་ཀིྱ་བ ད་རིམ།  ༢༤༽ ེབ་ ིས།   

སྐབས་འདིའི་ཉིན་གསུམ་པ་སྟེ་གཟའ་ལྷག་པ་ལ་ཡོད་པའི་བརྗོད་བྱའི་ཚགས་ཆུང་ནི།   

༢༥༽ཉེ་ལམ་བོད་འ གས་ ན་གྱི་རང་གནས་གཏན་ ་ཕབ་པ།  ༢༦༽བོད་ཞིབ་འ ག་གི་དཔེ་མཛད་དང་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་བཤད་
པ།  ༢༧༽ཁམས་ཀིྱ་འ ེལ་འ ིས་དམ་པོ།  ༢༨༽བ ན་བཅོས་དང་ ི་ཚགས་ཀིྱ་ ིལ་བ གས།  ༢༩༽ བ་བ ན་པའི་བ ན་བཅོས་དང་མཚན་ཉིད་
རིག་པ།  ༣༠༽བོད་ཀིྱ་ ས་ ད།  ༣༡༽ བ་ ོན་ མས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལ་ད ད་པ།  ༣༢༽འ ོད་བ ེན།  ༣༣༽ཆབ་ ིད་ཀིྱ་དཔལ་འ ོར་དང་མཁའ་
ད ིངས་ཀིྱ་ཐོན་ ས།  ༣༤༽ ང་གོའི་བོད་བ ད་ བ་པའི་བ ན་པ།  ༣༥༽བོད་ཡིག་གི་ཆ་འ ིན་ལག་ ལ།  ༣༦༽བོད་ཡིག་དང་ཧི་མ་ལ་ཡའི་གྲངས་ 
ཀའི་དཔེ་མཛད་ཁང་།  ༣༧༽ཡིག་ཆའི་ ་ ལ་དང་གོ་རིམ་མེད་པའི་ ་ ལ།  ༣༨༽གསོ་བ་རིག་པ་ནས་བོན་ ན་ཏེ་དར་ ེལ་དང་བཅོས་བ ར།  ༣༩༽ཨ་མདོའི་ 
བོད་དང་ཁ་ཆེ་བར་གིྱ་འ ེལ་བའི་འདས་པ་དང་ད་ ་བ།  ༤༠༽གནའ་རབས་ཀྱི་བ ན་བཅོས།  ༤༡༽བོན་གིྱ་མི་ཚགས་དང་ཆོས་ཚགས་དང་ཆོས་བ ད།   

 སྐབས་འདིའི་ཉིན་བཞི་བ་སྟེ་གཟའ་ཕུར་བུ་ལ་ཡོད་པའི་བརྗོད་བྱའི་ཚགས་ཆུང་ནི།   
༤༢༽རང་ ོང་དང་གཞན་ ོང་གི་ལོ་ ས་ ེ་དེའི་ཐོག་མའི་ བས་དང་རིས་མེད་ལས་འགུལ་བར་གྱི་ཁྱད་པར།  ༤༣༽འ ས་ ོངས་དང་

འ ག་ ལ་གྱི་འདས་པ་དང་ད་ ་བ།  ༤༤༽ ག་ ེར་ ་ ིས་ཁི་ལིས་ཀིྱ་ ན་ ེན་གིྱ་ ོམ་རིག་ ོགས་བ གིས།  ༤༥༽ ན་ཡིག  ༤༦༽དགོན་པའ་ི
ལོ་ ས།  ༤༧༽འཛམ་གིླང་ ་ཁྱབ་པའ་ིབོད་རིགས།  ༤༨༽ བོ་གསོ།  ༤༩༽བཀའ་འ ར་ཞིབ་འ ག   ༥༠༽ ས་རབས་ཉི་ ་བའི་ལོ་ ས་དང་ ལ་
ིའི་འ ེལ་བ།   ༥༡༽ཆོས་དང་འཇིག་ ེན་གིྱ་ མ་པ།   ༥༢༽གེ་སར་དང་དམངས་ཁྲོད་ཀིྱ་ གས་ ོལ།   

སྐབས་འདིའི་ཉིན་ལྔ་བ་སྟེ་གཟའ་པ་སངས་ལ་ཡོད་པའི་བརྗོད་བྱའི་ཚགས་ཆུང་ནི།   

༥༣༽བོད་མཐའ་འཁོར་གིྱ་ཡིག་ཆ་དང་ ་བ་དང་དངོས་པོ།  ༥༤༽ ད་བ ་རིག་པ།  ༥༥༽གསང་ གས་དང་གསང་ གས་ཀྱི་ཉམས་ལེན།   
ཚགས་འ ་ ་མ་ མས་དང་འ ་བ་ནི།  མིང་འདོགས་ ངས་དང་ཚགས་ ང་མི་འ ་ན་ཡང་།  ག ང་བཤད་ མས་ཀྱི་བ ོད་ ་གཙ་བོ་ ར་
ར་བོད་ཀིྱ་ལོ་ ས་དང་ཆོས་ གས།  བ ན་བཅོས་སོགས་ལས་མ་འདས་པ་དེ་རེད།  ཡིན་ན་ཡང་།  ལ་ཁབ་སོའི་རིག་གནས་ཀྱི་ བ་ ོངས་

དང་ ོབ་གསོའི་ལམ་ གས་མི་འ ་བས།  བ ོད་ ་གཅིག་འ ་ཡིན་ ང་ཁོ་ཚས་ཞིབ་འ ག་ ས་པའི་ཐབས་ལམ་དང་ ང་གཞིའི་ ་ ངས་ལ་
ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་ ེན་གྱིས་ཞིབ་འ ག་གི་འ ས་ ་ལ་ཡང་ཁྱད་པར་ཆེན་ཡོད་པ་མངོན་གསལ་རེད།  དེ་ ོར་གིྱ་བ ེ་རེས་ནི་རིག་
ག ང་གི་བ ེ་རེས་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པར་མཐོང་།   

ཚགས་ གས་པ་ མས་ཀྱི་ག ང་བཤད་མ ག་ ོགས་པའི་ཉིན་དེར།  ལ་ ིའི་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འ ག་གི་ཚགས་པའི་ ན་ལས་ ར་
འདེམས་ ས།  དེ་ལ་ཚགས་པ་དེའི་མི་ ་མ་གཏོགས་འདེམས་བ ོ་ ེད་པའི་དབང་ཆ་མེད།  ད་རེག་བར་ ་ཚགས་པ་འདིའི་ཞིབ་འ ག་གི་
ཚགས་འ ་ཐེངས་གཉིས་ཡན་ཆད་ ་ གས་ ོང་ན་རང་འགུལ་གྱིས་ཚགས་མིར་ཆགས་ཡོད་པས་འདེམས་བ ོ་ལ་ གས་ཆོག  ཞར་ །  ལ་
ིའི་བོན་པོ་ཞིབ་འ ག་གི་ཚགས་པ་བ གས་ཤིང་ ལ་ཁབ་ཅ་ན་ཏ་ནས་ཐོ་བཀོད་པ་ཡང་གསར་ ་བ གས།   

ང་གོ་ ལ་ཁབ་ནས་པེ་ཅིན་དང་།  བོད་ ོངས།  མཚ་ ོན།  སི་ཁོྲན་དང་བཅས་ཀྱི་ ོབ་ ་ཆེན་མོ་དང་ཞིབ་འ ག་ཁང་ མས་ཀྱི་མཁས་
པ་དང་ ོབ་མ་ཉི་ ་ ག་ གས།  ་བ ད་པའི་ཚས་པ་ཉེར་གཉིས་ཏེ་ ེན་པའི་ཉིན་ཚགས་འ འི་ལས་འགན་ཡོངས་ ོགས་ནས་མ ག་བ ས།   

 

སྟོང་སྐོར་ཚ་རིང་ཐར་ལགས་ཀྱིས་འདོན་སྤྲོད་བྱས། 
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«གསོ་རགི་ ད་བཞིའ»ིའ ང་ཁུངས་དངོས་ལ་ ང་ཙམ་ད ད་པ། 
                       

 ཆབ་འགག་བཀྲ་ཤིས་ཚ་རིང་།
 
ནང་དནོ་གནད་བ ས། «གསོ་རིག་ ད་བཞི»རང་རེའི་ལོ་ ས་ ེང་ ་བཀའ་དང་བ ན་བཅོས་གང་ཡིན་གིྱ་ ོད་པ་འ ང་དོན་དང་གཏེར་

མར་འདོད་དགོས་པའི་ ་མཚན་ལ་ད ད་ནས་དེའི་ཁུངས་བོན་གིྱ«གསོ་རིག་འ མ་བཞི»ལ་ག གས་ཡོད། 

 
དེ་ཡང་འདིར་གླངེ་བར་ ་བའི་གཞི་ནི་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཆེ་བ་ འི་ཡ་གྱལ་ཏེ་གསོ་བ་རིག་པའི་ག ང་ གས་ཆནེ་མོ་ ད་

བཞི་དང་ག ་ཐགོ་ ིང་མ་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་ཡིན་ལ། ིར་བོད་ཀྱི་ཆོས་འ ང་དང་ལོ་ ས་ཡིག་ཆ་གང་མང་ཞིག་ལས། ད་བཞི་
ནི་ག ་ཐོག་གི་བ མས་ཆོས་ཡིན་པར་ག ང་། ཡིན་ནའང་ཡིག་ ིང་ ོར་ཞིག་ལས་གོང་དང་མི་མ ན་པའི་ ་བ་ཞིག་བ ོད་
བཞིན་ཡོད། དེ་ ར་མཁས་པ་ཚར་བཤད་ ལ་མི་འ ་བ་འདི་དག་ ང་དགོས་དོན་ནི་གཙ་བོ་མཁས་པ་སོ་སོའི་ཁུངས་ག གས་
སའི་ད ད་གཞི་ཡིག་ཆ་མི་འ ་བའི་ ེན་ ་སངོ་ལ། ་ ངས་མི་གཅགི་པའི་ད ད་ མོ་རིགས་མི་འ ་བ་མང་ ་ ང་བའང་དོན་
དང་མ ན་པ་ཞིག་ ་མ་ཟད། ལོ་ ས་གཏིང་ཟབ་ ་ ེལ་བའི་ གས་ཞིག་ཀྱང་རེད། ད་རེས་བོན་གྱི་ཡིག་ཆ་ ོར་ཞིག་ལ་བ ་
བས། ག ་ཐོག་དང་ ད་བཞརི་འ ལེ་བའི་བཞདེ་ ལ་འགའ་མཐོང་ ང་བས་ཆདེ་ ་དེའི་ རོ་གྱི་ཡིག་ཆ་འགར་བཀླགས་ནས་

ཞིབ་བ ར་ ས་པ་ན།  ང་ཟད་བདེན་པར་འདོད་པའི་ ་ ལ་ཞིག་ ང་།  དེས་ན་གཤམ་ ་བདག་གི་མིག་མཐོང་ལག་ཟིན་ ་ ར་ 
བའི་ཡིག་ཆའི་ཐགོ་ ད་བཞི་ག ་ཐོག་གིས་བ མས་ཆོས་ཡིན་མིན་ལ་རང་གི་མ་ ིན་པའི་ ་ ལ་འགའ་ ་བར་འདོད་ད།ེ 

རྒྱུད་བཞི་གཡུ་ཐོག་གི་མིན་པར་འདོད་ཚུལ་གྱི་སྒྲུབ་བྱེད་དང་རང་གི་འདོད་ཚུལ། 
   ལོ་ ས་ ་བ་ མས་ཀྱི་མཁྱནེ་གསལ་ ར་ བ་མཐའ་མི་འ ་བའམ་ཆསོ་ གས་མི་གཅིག་པའི་དབང་གསི་མཁས་པ་ མས་
ལ་ ་ ལ་མི་མ ན་པ་ ང་ཡོད་ལ་འ ང་ངསེ་པ་ནི་ཆོས་ཉིད་རང་བཞིན་ཞིག་རེད།  དེ་ ིར་ ་ ལ་མི་གཅིག་པའི་ལོ་ ས་ཡིག་ 
ཚང་ མས་ལ་བ ག་ཞིབ་གནང་ བས་ བ་མཐའ་ ོགས་རེས་ཀིྱས་ ོགས་གཅིག་ ས་ཏེ་ ོགས་གཅིག་མ་གེླང་ན། དེ་ལ་ཆ་གཅིག་ 
ོགས་ཀྱང་ཆ་གཅིག་མ་ ོགས་པའི་ ོན་འ ང་བས། ང་ཚས་ངེས་པར་ ་ ོགས་གཉིས་ཀའི་ ་བ་བ ར་ཏེ་བ ོད་ ་ཧ་ཅང་གལ་ 

ཆེ་ མ། ་མཚན་དེ་འ ར་བསམ་ནས་ ད་བཞི་ག ་ཐོག་གི་མིན་པར་བཞེད་པ་བོན་གྱི་ཡིག་ཆ་ལས་འ ོས་པའི་དོགས་གནད་
འགའ་བ ོད་པར་ ། 
   བ་བ ན་ ན་ཚགས་ཀྱ«ིབོད་ཀྱི་ལོ་ ས་ ི་དནོ་པ ྨ་ར་གའི་ ེ་མིག»ལས། “གཤེན་རབ་མི་བོ་ཆེ་ ་རངས་ ་ ནོ་ནས་
ིད་དང་རིག་གནས་ལ་ཡར་ ས་འགྲོ་བའི་ཐབས་ལམ་མང་བོ་ ་བ ེད་གནང་བའི་ བས་ ་ནད་གས་ོབའི་རིག་པ་ལའང་ ་ཆེ་

གཏིང་ཟབ་ཀྱི་ ོ་ནས་ཞིབ་འ ག་གནང་ ེ། གནའ་མིས་ ས་པའི་ ང་གཞི་ཐོག་ ་རང་ཉིད་ཀྱི་གསར་གཏོད་གནང་བའི་ ལ་
ན་རགི་པ་ ེ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་འ ང་བ་བཞི་ཡིས་ ེད་པའི་རགི་པ་ལ་བ ེན་ནས་ ི་རལོ་ ལ་གྱི་དངོས་ ས་རགིས་མི་འ ་ 

 ཆབ་འགག་བཀྲ་ཤིས་ཚ་རིང་།  མཚ་ ོ་ཁུལ་གུང་ཧོ་ ོང་བོད་ཡིག་ ོབ་འ ིང་ ་དགེ་ ན་གིྱ་ ་བ་གཉེར་བཞིན་མཆིས།



                         ན་ ིས་ད ད་གླེང་། 
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བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་། རང་བཞིན། རོ་དང་ ས་པ་བཅས་ལ་ཞིབ་ ་ད ད་ནས་གསོ་ ེད་ ན་ ས་ ་བདེ་ དོ་གནང་བ་
དང་། ནང་སམེས་ཀྱི་ ས་ཁམས་ལ་བ ག་ནས་ ས་གནས་ ེད་ ངས། འཇིགས་ དེ་ཀྱི་ ། དེ་ ེད་ ེད་ཀྱི་ ེན། ེན་བ ོགས་
ེད་ཀྱི་ཐབས། ནད་གང་ལ་གང་ཕན་གྱི་ ན་སགོས་རིག་པ་ ་ཞིང་ཞབི་བའི་ ོ་ནས་ཞབི་འ ག་གནང་ ེ། རང་གི་ག ང་ ས་
ང་ ོང་ད ད་ ་ཁྲི་ཤེས་སོགས་ལ་གདམས་པའི་གསོ་རགི་ ན་གྱི་ག ང་ གས་ལ་ཡོངས་གྲགས་ ་མདོ་དགུ་འ མ་བཞི་ཟེར་བ་
ང་ཡོད།”οཞེས་པ་དང་།  མདོ་དགུ་འ མ་བཞི་ནི་གང་ཡིན་ཟེར་ན།  «མཁས་དབང་བོན་བ ་རིན་པོ་ཆེའི་བ ན་ ིས་དང་

ད ད་ མོ་ ོགས་བ ིགས»ལས།  “ ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ཡིས་ཡེ་ ེ་ ན་ འི་ ལ་བོའི་དགངོས་པ་བཞིན་གསོ་རིག་བ ད་ ི་
ན་གྱི་མདོ་དགུ་ག ངས་པ་ནི་བ ད་ ི་ ་ ་ག ང་ཆེན་མད།ོ བ ད་ ི་འཁོར་ལོ་ཆེན་པོའི་མད།ོ བ ད་ ི་བང་མཛད་འ མ་

བཞིའི་མདོ། བ ད་ ི་ཡིད་བཞནི་ནོར་ འི་མད།ོ བ ད་ ི་གཟའ་ ་བཅསོ་ཐབས་མདོ། བ ད་ ི་དམར་ ང་ཐེམ་ ང་མད།ོ 
བ ད་ ི་ཤེལ་དཀར་མེ་ལངོ་མད།ོ  བ ད་ ི་དཔག་བསམ་ ོན་ཤངི་མདོ། བ ད་ ་ིགདམས་ངག་འ ལ་གྱི་མདོ་དང་དགུ་ཡིན་
ལ། ད་ ་འ ིན་ལས་འཕེལ་བཞིན་བ གས་པ་ནི་བ ད་ ི་བང་མཛད་འ མ་བཞི་ཞསེ་ཡོངས་ ་གྲགས་པ་འདི་ཡིན་ཏ།ེ དེ་ཡང་
གསོ་རགི་ ་བ་ གས་འ མ་ནམ་མཁའ་ ནོ་པོ་ལེ ་བ ན།  ག་བ ལ་ཞི་མཛད་གསོ་ ེད་ ན་འ མ་དཀར་བོ་ལེ ་ མ་ ་སོ་
གཅིག  ག་བ ལ་ཞི་ ེད་གསོ་ཐབས་ད ད་འ མ་ཁྲ་བོ་ལེ ་ མ་ །  ག་བ ལ་ཞི་ ེད་གསོ་ཐབས་ནད་འ མ་ནག་པོ་ལེ ་
དགུ་བ ་ ་ག མ་ག ང་བ་འཁོར་ ོབ་མ་མང་ ་ཡོད་ལ།  གཙ་བོ་ད ད་ ་ཁྲི་ཤེས་དང་།  འི་ ང་ ོང་མངོན་པར་ཤེས་པ།  
བདེན་པར་ ་བ། ཡིད་ལས་ཀྱི་བཀའ་ ང་གནང་བས་ ེས་པ་སོགས་ ང་ ོང་ཆེན་པོ་བ ད་ མས་ལ་གཉེར་གཏད་པ་གནང་
ངོ་། །དེ་ནས་ ནོ་པ་གཤེན་རབ་ཀྱིས་བོད་ ་ ་བནོ་གནང་བས་ཤེས་པ་ཅན་བ ་གཉིས་ནང་གི་ཕན་ཤེས་ ན་གསོའི་བནོ་ཞེས་པ་
ལས་བདོ་ ་དར་རོ།  །”②ཞེས་བ ོད་པ་ལ་བ ག་ན་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ནི་གསོ་རགི་ལ་ཤིན་ ་མཁས་པ་ཞིག་དང་ཁོའི་གདམས་
ངག་དག་གཉའ་ཁྲིའི་རིང་ནས་བདོ་ ་དར་ཡོད་པ་ཤེས་ བ་བ།ོ  །  

དེར«ཞང་བོད་གནའ་རབས་ཀྱི་ལོ་ ས་ནོར་ འི་མེ་ལོང་»ལས།  “ད ད་འ མ་དཀར་པོ་དང་ ན་འ མ་ནག་པོ་ལ་
སོགས་པའི་དཔེ་རགིས་ཀྱི་ཁ་ ང་ཡདོ་པ་ནི་ད་ འི་ ས་ ་རང་རེའི་དབང་པའོི་ ོད་ ལ་ ་འ ར་དཀའ་བ་ཞིག་ ེ། ལོ་གྲངས་
མ་ ོང་བ ད་བ ་ ག་པའི་རིང་ལ་ ས་རབས་ཀིྱ་འཕོ་འ ར་ཇི་ ེད་ཅིག་ ང་ཡོད་པ་དེ་དག་གི་ནང་ ་དཔེ་ ིང་དེ་དག་ལའང་ 

འཕོ་འ ར་ཅི་རགིས་ཤིག་ ང་ཡདོ་པ་ནི་ ས་མ་དགོས་ལ། དཔེ་ག ང་དེ་དག་གི་མཚན་ ང་དངོས་ ་ཡོད་པ་དེང་ ས་མཐོང་
་མེད་པ་ཙམ་གྱིས་དཔེ་ག ང་དེ་དག་གི་དོན་ ོར་བའམ་ ་མེད་ ་འགྲོ་བར་མི་བསམ་ ེ། དེང་ ས་བོད་ཁམས་ལ་ཡོངས་ ་

གྲགས་པའི་ ན་ག ང་ ད་བཞ་ིསོགས་ཀྱི་འ ང་ཁུངས་ ེ་བ་ནི་ད ད་འ མ་དཀར་པོ་དང་ནད་འ མ་ནག་པོ་ མས་ཡིན་ངེས་
པ་ནི་ ད་བཞི་གསལ་བའི་ ན་མངི་ ་“ ེ་ སེ”དང་“ད་ ེས”ཅེས་པའི་མཚན་ལ་ཞང་ ང་གི་ ད་ཤིན་ ་མང་བོ་ཞིག་ཡོད་
འ ག་པ་དང་། ཡང་ན་འཚ་བའི་ ོར་བ ན་པའི་ བས་ འང་ ་གར་ན་མི་ ིད་ཅངི་ཞང་བོད་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པའི་དངོས་ཆས་ཅི་
རིགས་པ་ཞིག་གི་མིང་ཡང་བ ན་ཡོད་པ་དེ་ མས་ཀྱི་ ོགས་ བ”③ཅེས་ག ང་ཡོད། ཡང་«བོད་ཀྱི་ལོ་ ས་ ི་དནོ་པ ྨ་ར་གའི་
ེ་མིག»ལས།  “ཉག་རོང་གི་བཀའ་བ ན་ ིང་བ་དེའི་ཁྲོད་ན་ ན་ག ང་འདི་དག་གི་དཔེ་ཆ་བ གས་འ ག་ལ།  ཚགི་གི་ ོར་

བ་ནི་ ང་ཟད་མི་བདེ་བ་ཞགི་ །ེ ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་ལའང་ཚིག་ ང་རངི་ ང་མ་ངསེ་ ་ཚགས་ཡོད་པ། ཚིག་བཅད་དང་ཚགི་ ག་
གང་ཡིན་འ ེད་དཀའ་བ་ཙམ་ལས་ནང་དོན་ནི་གསོ་རིག་ ད་བཞི་ལ་གཅིག་པར་འ ག”④ཞེས་དང་། ནམ་མཁའ་ནོར་ འི་
«ཞང་བོད་ལོ་ ས་ཏི་སེའི་འོད»ལས།  “ད ད་ཀྱི་ ད་ ེ་ཆེན་པོ་ག ང་ །  མདོ་ ེ་ཆནེ་མོ་ ེ་དགུ།  མན་ངག་ཡན་ལག་བ ད་
ན། ཉིང་ལག་ཉི་ཁྲི་ཆིག་ ོང་ ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་བཤད་པར་མཛད་དེ། ལ་ ས་ད ད་ ་ཁྲི་ཤེས་དང་ ང་ ོང་ཆེན་པོ་
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བ ད་ལ་གཉེར་ ་གཏད་དོ། །ཞེས་གསལ་བའི་གསོ་ད ད་ཀྱི་ག ང་མང་ལ་ ་ཆེ་བ་འདི་ཙམ་ཞིག་ ང་ ོང་བར་བཤད་མོད། 
དེང་ ས་དངོས་ཡོད་བོན་གྱི་བཀའ་འ ར་གྱི་ཁྲོད་ན་བ གས་པའི་ཡིག་ཆ་ནི་བ ད་ ིའི་བང་མཛད་འ མ་བཞིར་གྲགས་པ་ ་
འཚ་ ིད་པའི་ ལ་བོའི་གཏེར་མའི་ ོར་ ་བ་ གས་འ མ་ ོན་པོ་དང་། འཚ་ ེད་ ན་འ མ་དཀར་པོ། འཚ་ ེད་ད ད་འ མ་ 
ཁྲ་བོ།  འཚ་ ེད་ནད་འ མ་ནག་པོ་ཞེས་གྲགས་པ་འདི་བཞི་ཡོད་པ་དེ་ མས་ནི་མདོ་ ེ་ཆེན་པོ་དགུ་ ་གྲགས་པའི་ནང་ཚན་གྱི་
འ མ་བཞི་ཡིན་པ་དང་། དེང་ ས་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་ ད་བཞི་འདའིང་གཞི་ འི་ ང་ཁུངས་ད ད་ཀྱི་ ད་ ེ་ཆནེ་པོ་ འི་ནང་
ཚན་ ་ ར་བ་ཞགི་ ེ། ད་བཞི་ ་འདི་ མས་ལོ་ཆནེ་བཻ་རོ་ཙ་ནས་བནོ་གྱི་ ན་ག ང་ལས་ ངས་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ གས་ ་ ་
བ་བོ་འཁརོ་ ང་ ོང་དང་ནད་བཅོས་ གས་ མས་ཞང་ ང་གི་ ད་རང་སརོ་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་ཤེས་ བ་པའི་ ལ་ཉི་མ་བ ན་
འཛིན་གྱསི་མཛད་པའི་བཀའ་འ ར་གྱི་ ིག་ ང་ནང་ ་གསལ་བརོ་ག ངས་ཡོད”⑤ཞེས་པ་དང་། «བདོ་ཀྱི་གསོ་རིག་ ངི་ནོར་
གཅེས་བ ས » “ ལ་བོ་ཁྲི་ ོང་ ེ ་བཙན་ བས་བོན་ཆསོ་བ བ་ཞངི་སངས་ ས་ཆོས་ གས་དར་ ལེ་གཏོང་ ་དེ་ཆབ་ ིད་
ཀྱི་ལས་འགན་གཙ་བོ་ཞིག་ ་ ར་ཡོད་ བས། བནོ་ཆོས་ཀྱི་ གས་མང་པོ་ཞགི་སངས་ ས་ཆསོ་ གས་ཀྱི་ནང་དོན་དང་བ སེ་
ནས་དར་ ེལ་ ་བཏང་། ོབ་དཔོན་བཻ་རོ་ཙ་ན་ལ་སོགས་པ་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་ མས་ཀྱིས་རགི་ག ང་ ིང་བ་དག་ལ་བཟོ་བཅསོ་
གནང་ནས་ ད་འཛིན་དང་དར་ ེལ་གནང་ཡོད་ ལ«བཀའ་ཐང་ཤེལ་ ག་མ»ལས།  བཻ་རོ་ཙ་ནས་བོན་ཆོས་འ ེས་མར་བ ར།  ། 
བཻ་རོ་ཙ་ནས་ སི་ ན་འ སེ་མར་བ ར།  །བཻ་རོ་ཙ་ནས་མདོ་ གས་འ ེས་མར་བ ར།  །”⑥ཞེས་ག ང་ཡོད་པ་དང་།  ཡང་དེ་
ལས“ ི་ལོ་762 ་ ག་ལོར་ག ་ཐགོ་ཡོན་ཏན་མགནོ་པོས་ཀངོ་པོ་ ན་ ང་ ་ ན་གྱི་ ོབ་ ་བ གས།  ཐོག་མར་ བོ་མ་ མ་
བ ་བ ས་ཤིང་ ོབ་ འི་ད ་འཛིན་དང་ ོབ་དཔོན་གཉིས་ཀ་ག ་ཐོག་པས་གཅིག་ ོག་ ་གནང་། ོབ་ ན་ལོ་བ ་གཏན་
འབེབས་གནང་། ོབ་དཔོན་བཻ་རོ་ཙ་ན་སོགས་ཀྱིས་ལེགས་བཅོས་གནང་བའི«གསོ་རིག་འ མ་བཞི»ལ་«གསོ་རིག་ ད་བཞི» 
ཞེས་མཚན་གསོལ་ནས་ བོ་གཞི་གཙ་བོར་བ ང་།”ཞེས་པ་ ར་གོང་གི་ ང་དག་ལས་ང་ཚས་ཤེས་ བ་པ་ཞིག་ལ་ ད་བཞིའི་འ ང་ 
ཁུངས་ནི་བ ད་ ི་བང་མཛད«གསོ་རིག་འ མ་བཞི»ཞེས་པའི་ ན་ག ང་ཡིན་པ་དང་། ཚིག་གི་ ོར་བ་མ་གཏོགས་ནང་དོན་
གཅིག་མ ངས་ཡནི་པར་བ ས་ན་ལེགས་བཅསོ་ ས་ ོང་བར་བསམ་མ།ོ  ། 
   འོ་ན་ ད་བཞིའི་ ོམ་པ་པོ་དངོས་ ་ཡིན་ཞེ་ན།  ོན་པ་གཤེན་རབ་ཡིན་པ་དང་ཁོས་ག ང་ ས་ད ད་ ་ཁྲི་ཤེས་ལ་
ག ངས། དེས་ད ་ ་ ་ཧེ་ལ་བཤད། དེས་གསརེ་ཐོག་ ེ་འ མས་ལ་བཤད། དེ་ནས་ ོང་ ང་མ ་ཆེན་ལ་བ ད། དེས་ནས་ 
གིྱམ་ཚ་ ་ ང་ལ་བ ད། དེས་ནས་བན་དེ་མི་བ ན་ལ་བ ད་ བས་ཁིྲ་ ོང་ ེ་བཙན་གིྱས་བོན་བ བས་པ་དང་བོན་ག ང་གསོ་
རིག་འ མ་བཞི་ཡང་«གསོ་རིག་ ད་བཞ»ིལ་བ ར་ཞིང་གཏེར་ ་ ས་པ་ཞིག་རེད།  

«གསོ་རིག་རྒྱུད་བཞི»བཀའ་བསྟན་གང་གཏོགས་ཀྱི་ཆ་ནས་བཤད་པ། 
     « ར་མཁར་ ོ་གྲོས་ ལ་བོའི་ག ང་ ོམ་གཅསེ་བ ས»དང་«ལེགས་བཤད་ནརོ་ ངེ་»ལས། “ ད་བཞིར་གྲགས་པ་འདི་
མཛད་པ་ག ་ཐོག་པ་རང་གི་ ིང་ཐིག་ ་འ ང་བ་ ར་ཡིན་ག ངས་ཀྱང་ གས་འཛིན་ཕལ་ཆེར་བཀའ་ཡང་དག་པར་འདོད་
ཅིང་ ་བ་མངོན་ཤེས་ཅན་གྱི་གཏརེ་ནས་ ངས།”υཞེས་ ད་བཞི་ནི་བཀའ་ཡིན་ ལ་བ ོད་འ ག་ལ། དེ་ལ་ ང་རིག་གི་ཁུངས་
བཙན་པོ་གང་ཡང་མེད་པར་བསམ་ནས་དཔའ་བོ་ག ག་ལག་དང་གླིང་ ན་བཀྲ་འ མ་པ་ལ་སོགས་པའི་མཁས་པ་ མས་ཀྱིས་
སངས་ ས་ཀྱི་ག ང་འདོད་པ་ལ་ ང་རིག་གཉིས་ཀྱི་དགག་པ་མཐར་ ིན་གནང་ཡོད། ཁོ་བོའི་ད ད་ན་དེ་འ ་ཞིག་ཡེ་ནས་མ་
རདེ། གོང་ནས་བ ོད་པ་ ར་གསོ་རིག་ ད་བཞིའི་མ་ ི་དངསོ་ནི་བནོ་གྱི་གསོ་རིག་འ མ་བཞི་འདི་ཉདི་ཡིན་པར་ངསེ་ཏེ། «གསོ་
རིག་འ མ་བཞི»ནི་ ་ ེས་སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་བ ན་ཁང་དང་མི་རིགས་དཔེ་བ ན་ཁང་གིས་པར་ ་བ ན་ཡོད་པས་ད་ནི་
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མཐོང་ །  ད་བཞི་དང་ཚིག་ ོར་ ན་མིན་གྱི་ཁྱད་པར་ལས་གཞན་གང་ཡང་མེད།  བོན་ ་ཆེན་པོ་ཉི་མ་བ ན་འཛིན་གྱིས་
མཛད་པའ«ིབོན་གྱི་བཀའ་བ ན་ གི་ ང་»ལས་ ོབ་དཔོན་བཻ་རོ་ཙ་ནས་བོན་གྱ«ིགསོ་རགི་འ མ་བཞ»ིལ་བཟོ་བཅསོ་གནང་བ་
ཡིན་ ལ་ ིས་འ ག་ལ།  མཁས་པ་གང་མང་ཞིག་གིས་ ད་བཞི་བཻ་རོ་ཙ་ནའི་མཛད་ ལ་བ ོད་པའང་བོན་གྱི་གསོ་རིག་འ མ་
བཞི་ལ་བཟོ་བཅོས་གནང་བས་དེ་ ར་བསམ་པར་འདོད། དེ་བཞིན་ ་མཁས་དབང་ནམ་མཁའ་ནོར་ ་དང་བོན་བ ་དགེ་ལེགས་
ན་ བ་ ་མཚ། བ་བ ན་ ན་ཚགས་སོགས་ཀྱི་ག ང་ ོམ་དག་ལས་གོང་མ ན་གྱི་བསམ་ ལ་མང་ ་མཐོང་ བ་པར་མ་

ཟད། ད་བཞའིི་མ་ ི་འ མ་བཞི་ཡིན་པའི་ རོ་བོན་ གས་ལ་ཡངོས་ ་གྲགས་ནའང་ བས་དའེི་ ་ིཚགས་ནང་བོན་ཆོས་ དེ་
མཁན་ལ་ ི་ཚགས་དང་ཆབ་ དི་ཀྱི་གནས་བབས་འ ་མཉམ་མདེ་ བས་བདེན་པའི་ལ་ོ ས་ ་བའི་གོ་ བས་ ང་མི་འ ག 
   ད་བཞི་བཀའ་ཡིན་ ལ་ལ་ཅིའི་ རི་མི་དགག་ཅ་ེན།  «བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་ ངི་ནོར་གཅེས་བ ས»ལས། “གཤནེ་རབ་མི་
བོ་ཆེས་བ ན་མོ་དགུ་ཁབ་ ་བཞསེ་པར་ ས་བ ད་འ ངས་པ་ལས་ ི་ལོ་ ོན་གྱ6ི37པའི་ཤིང་ ེལ་ལརོ་ཧསོ་བཟའ་ ལ་མེད་ལ་
ས་ད ད་ ་ཁྲི་ཤེས་འ ངས་ཏེ་གཙ་བོ་གསོ་རགི་གི་བཀའ་ཡི་བ ་བ་བརོ་ ར།  ཁངོ་གི་ཡབ་ཀྱིས་ཟིན་ ིས་བཏབ་པའ་ིཉམས་

ཡིག་ མས་ ོགས་གཅིག་ ་བ ་ གི་ ས་པ་དེ་ལ་གསོ་རིག་མདོ་དགུ་འ མ་བཞི་ཞསེ་གྲགས”⑧ཞེས་དང་།   «ཞང་བོད་ལོ་ ས་
ཏི་སེའི་འོད»ལས།  “ ་ལས་བ ེད་པའི་ ས་ཀྱི་གཉསི་པ་ །ེ  ། ས་ ལ་མཛད་ བས་ཁྲི་ ོན་ ལ་བཞདེ་ །  །ཧསོ་བཟའ་ ལ་
མེད་ ་ལས་འ ངས་ཏེ།  །གསོ་ད ད་ལ་སགོས་བོན་ ོ་མ་ ས་པ།  །ཡབ་ཀྱི་ ང་ ་གསན་ གས་རབ་བ ེད།  །ད ད་ ད་ཉི་ཁྲི་
ཆིག་ ོང་ གས་ལ་བཀྲ།  །སངས་ ས་ ན་གྱི་ ་དང་ད རེ་མེད་ ར།  གསོ་ད ད་འ མ་བཞི་ལ་སགོས་ ས་ཤིང་བ ས།  །”⑨

ཞེས་དང་། «བོད་ཀྱི་ལོ་ ས་ ི་དོན་པ ྨ་ར་གའི་ ེ་མགི»ལས“གཤེན་རབ་མི་བོ་ཆེའི་གདམས་ངག་གི་ ན།  ད ད་ ་ཁྲི་ཤེས་
སོགས་ལས་བ ད་དེ་རིམ་བཞིན་དར་ ེལ་ ང་བའི་གསོ་རགི་ག ང་འ མ་བཞི་ ་གྲགས་པ”⑩ཞེས་བ ོད་པ་བཞིན་འ མ་བཞི་
འདི་ག ང་མཁན་ནི་ ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ཆེ་དང་དེའི་ ས་ད ད་ ་ཁྲི་ཤེས་ཀྱསི་བ ་ ིག་མཛད་པ་རདེ། «གསོ་རགི་འ མ་
བཞ»ིལས།  “བ ད་ ི་ ན་གྱི་མདོ་དགུའི་ ད་རིམ་ནི།  སངས་ ས་བ ན་པའི་གཙ་བོས་ད ད་ ་ཁྲི་ཤེས་ལ་ག ངས།  དསེ་ད ་
་ ་ཧེ་ལ་བཤད།  དསེ་གསེར་ཐགོ་ ེ་འ མས་ལ་བཤད།  དསེ་ ངོ་ ང་མ ་ཆནེ་ལ་བ ད།  དསེ་གྱིམ་ཚ་ ་ ང་ལ་བ ད།  

དེས་བན་དེ་མི་བ ན་ལ་བ ད……”⑾ཞེས་གསལ་བ་འདི་དག་གིས་བོན་དར་བའི་ ས་ནས་བོད་ལ་གསོ་རིག་གི་ག ང་ གས་
ཡོད་པ་གསལ་བ་དང་།  ད ད་ ་ཁྲི་ཤེས་ནས་བ ང་རིམ་པར་བ ད་དེ་ཁ་ ོན་དང་ལེགས་བཅསོ་ ས་ཏེ་འ ས་ ོ་ཇེ་ཚང་ ་
ིན་ཡོད་པ་ཤསེ་ བ། 

   «གསོ་རིག་འ མ་བཞིའི»ཐོག་མ་ གས་འ མ་མཁའ་ ོན་དང་ ད་བཞིའི་ཐོག་མ་ ་ ད་གཉིས་ལས། གས་འ མ་
མཁའ་ ནོ་གྱི་ད ར“ཞང་ ང་ ད་ ”ཞེས་པ་དེ་ ་ ད་ “ ་ ད་ ”ཞེས་བ ར་འ ག་ལ།  ལེ ་དང་པོའི་མཆདོ་བ དོ་ བས
“ གས་ ེ་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་གཤེན་རབ་མཆགོ”ཅེས་པ་ད“ེ གས་ ེ་འགྲོ་བའི་དནོ་མཛད་བཅོམ་ ན་འདས”ཞེས་བ ར་བ་
ཙམ་ལས་གཞན་ཚིག་ ང་ག མ་པོ་གཅིག་མ ངས་ ་ ང་།  དེ་བཞནི་གོང་ནས་བ དོ་པའི་ལོ་ ས་ཀྱི་ཐད་དང་འ མ་བཞི་དང་
ད་བཞི་ཞིབ་བ ར་ལས་འ མ་བཞིའི་ག ངས་པ་བོ་ནི་ ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ཆེ་དང་ ད་བཞིའི་འ ང་ཁུངས་དངོས་ནི་འ མ་ 

བཞི་ཡིན་པ་གསལ་བོར་ གོས་ ས་སོ།  །དེ་བས་རང་རེའི་དེབ་ཐེར་དག་ལས་ ད་བཞི་བཀའ་ཡིན་ ལ་འདོད་པའང་འ མ་བཞི་
གཤེན་རབ་མི་བའོི་ག ང་བའི་ ལ་ ་ ིས་ཡོད་པ་དང་།  ད་བཞི་ འང་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ལ་བཅོམ་ ན་འདས་ཞེས་བ ར་
ཡོད་པས།  སངས་ ས་ཀྱི་བཀའ་ཡནི་པར་འདོད་པའང་ ་མཚན་མདེ་པ་མ་ཡིན་པར།  ད་བཞི་ལས་བ ོད་པའི་སངས་ ས་ནི་
ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ལ་ནོར་བ་ཨེ་ཡིན་བསམ། སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་ ན་ཁང་གིས་པར་བ ན་ ས་པའི«གསོ་རིག་འ མ་
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བཞི»ལ་ད ད་ ་ཁྲི་ཤེས་སོགས་ཀྱིས་བ ས་ཞེས་ད ད་ ་ཁྲི་ཤེས་ཀྱིས་བ ་ ིག་ ས་ ལ་དང་། མི་རིགས་དཔེ་ ན་ཁང་གིས་
པར་ ་བ ན་ཞིང་ཚ་རིང་ཐར་གྱིས་གཙ་ ིག་གནང་བའི«གསོ་རིག་འ མ་བཞི» ་ད ད་ ་ཁྲི་ཤེས་ཀྱིས་མཛད་ཞེས་ད ད་ ་
ཁྲི་ཤེས་ཀྱསི་བ མས་ ལ་བ ོད་འ ག  ཁོ་བོ་ནི་དང་པོ་ ེ་བ ་ གི་ ས་ ལ་ལ་ ང་འཐད་ད།ེ  འ མ་བཞི་ག ང་དངོས་དང་
བོན་གྱི་དབེ་ཐརེ་དག་ལས་ཀྱང་དེ་ ར་ ་ག ང་ཡདོ་པས་སོ།  ། 

«གསོ་རིག་རྒྱད་བཞི»གཏེར་མར་འདོད་པའི་ཆ་ནས་བཤད་པ། 
      «གསོ་རིག་ ན་གྱི་ཁགོ་འ གས»ལས།  “གཏེར་མར་གྲགས་པ་ནི་ བོ་དཔནོ་པ ྨའི་ག ངས་ལས།  མ་འོངས་དོན་ ་རིན་
ཆེན་ཆོས་གཏེར་ ས།  །ཇི་ དི་སངས་ ས་བ ན་པ་མ་ ོགས་པར།  །དེ་ ིད་གཏརེ་གྱི་བ ན་པ་ ོགས་མ་ི ིད།  །དེས་ན་གཏེར་
གྱི་འགྲོ་བ་དཔག་མེད་འ ེན།  །ཞསེ་ག ངས་པ་ ར་ཨོ་ ན་གྱི་ བོ་དཔོན་པ ྨ་ས ཝས་གཙས་པའི་ཟབ་གཏེར་ཆསོ། ན། ིས། 
བོན་ལ་སགོས་པ་དཔག་ ་མེད་པ་ཡོད་པ་ལས། བོན་པོ་ ག་ ལ་གྱསི་ མ་ཐང་ སི་ ང་གི་ ་ཁང་ནས་ ོགས་ཆེན་གུ་ ་བཞི་ 
བ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་དང་། ན། ད ད་བ ད་ ་ི མ་པའི་ ོར་ ས་པ་ ན་ ངས།”⑿ཞེས་པ་བཞིན་ ་ ད་བཞི་གཏརེ་མར་
འདོད་པ་དག་གིས་སངས་ ས་ཀིྱ་བཀའ་ཡིན་ཀྱང་། ོན་ ོབ་དཔོན་པ ྨས་བསམ་ཡས་ད ་ ེར་གཏེར་ ་ ས། གྲ་མངོན་དབང་
ག་འབར་གྱསི་ ང་བའི་གཏརེ་མ་ཡིན་ཟེར། ིར་གཏེར་མ་ཟེར་བ་ནི་ ས་ བས་སོ་སོའི་ ི་ཚགས་ཀྱི་བསམ་ ོ་དང་མི་མ ན་ 

པའི་དངསོ་པོ་གང་ཞིག ི་ནང་གི་འགལ་ ེན་ ་ཚགས་དང་འ ད་ནས་འཇགི་པར་ཉེ་བའི་ཚ། དོན་གཉེར་ཅན་གང་ཞགི་གིས་རི་
ག་ཁང་ཁྱིམ་སགོས་ལ་ ས་པ་དེ་ཉིད་ནམ་ཞགི་ ི་ཚགས་ཀྱི་བསམ་ ་ོདང་མ ན་པའི་ ས་ཤིག་ཤར་ཚ། ས་པའི་དངོས་པོ་དེ་

ཉིད་ ིར་བཏོན་ནས་ ིལ་བ གས་དང་བེད་ ོད་ ེད་པ་ལ་ཟེར་བ་གོར་མ་ཆག  ི་ལོ755ལོར་བོད་ ལ་རབས་སོ་བ ད་པ་ཁྲི་
ོང་ ེ ་བཙན་ ལ་བོའི་ཁིྲ་ལ་འཁོད་ ེས་བོན་ཆོས་བ བས་ཞིང་སངས་ ས་ཆོས་ གས་དར་ ེལ་གཏོང་ ་དེ་ཆབ་ ིད་ཀིྱ་ལས་ 

འགན་གཙ་བོར་བ ང་ བས། བོན་ཆོས་ཀྱི་ གས་མང་པོ་ཞིག་སངས་ ས་ཆོས་ གས་ཀྱི་ནང་དོན་དང་བ ེས་ནས་དར་ ེལ་
གཏོང་བ་དེ་དམངས་ཁྲོད་ ་ཁྱབ་ ་ཆེན་པརོ་ཆགས་ཡོད་ལ། བས་དེར་བོད་ཀྱི་ ན་ ིས་རགི་ག ང་ ིང་བ་དག་ལ་བོན་ཆསོ་
དང་འ ལེ་བའི་ཚིག་མང་པོ་ཞིག་སངས་ ས་ཆསོ་ གས་ཀྱི་ཐ་ ད་ ར་བཅསོ་ནས་བེད་ ོད་ ་ འི་འགོ་བ མས་པ་རེད། ོབ་
དཔོན་བཻ་རོ་ཙ་ན་ལ་སོགས་པའི་བདོ་ཀྱི་མཁས་པ་ མས་ཀྱིས་རིག་ག ང་ ིང་བ་དག་ལ་བཟོ་བཅསོ་གནང་ནས་ ད་འཛིན་དང་
དར་ ལེ་གནང་ ལ«ཞང་བདོ་ལོ་ ས་ཏི་སེའི་འོད»ལས།  “ཨ་ཙ་ར་མི་ག མ་གྱསི་བསམ་ཡས་ནས་ དེ་པའི་གཏརེ་མ་ད ད་ ་
ཁྲི་ཤེས་ཀྱསི་ག ངས་པའི་ ན་མདོ། ་འགྲེལ་ལེ ་བ ན་པ་དེ་ མས་ ་ངེས་པ་ཡིན་ལ།  ས་ སི་བདོ་ ་དར་བའི་གསོ་ད ད་
ཀྱི་རིག་པའི་ཁུངས་དེ་གནའ་བོའི་ཞང་ ང་གི་ཤསེ་རིག་ལས་ ང་ཡདོ་པའི་ཤསེ་ དེ་ཁྱད་པར་ཅན་ཞགི་ནི་ ང་ཧངོ་བདོ་ཀྱི་ཡིག་
ིང་ ་བདོ་ ན་ད ད་ཀྱི་ ོར་དཔ་ེཚན་གཉསི་དང་།  མེ་ད ད་ཀྱི་ རོ་དཔེ་ཚན་མི་འ ་བ་གཉསི་བཅས་ཁྱོན་ ོམ་གསོ་ད ད་

ཀྱི་ ོར་དཔེ་ཚན་བཞི་ཡོད་པ་ལས་མེ་ད ད་ཀྱི་དཔེ་ཚན་གཅིག་གི་མ ག་ ང་ ་ད ད་ཡྀག་འདྀ་ནི་ ག་ ས་ནའང་ ེད་དེ།  
ད ད་ཡྀག་ཐབས་ཅད་ལས་ཀྱང་བ ས་པའྀ་ ེང་ ་ཞང་ ང་གྱྀ་ད ད་ གས་པ་དང་།  ར་ཏེ་བགྱྀས་པ་ལགས་ས།ོ  །ཞསེ་བདེན་
དཔང་ ེད་ ་ཡདོ་པ་འདི་རེད།”⒀ཞེས་དང་།  «གསོ་རིག་འ མ་བཞ»ིལས། “བ ད་ ི་ ན་གྱི་མདོ་དགུའི་ ད་རིམ་ན།ི སངས་
ས་བ ན་པའི་གཙ་བོས་ད ད་ ་ཁྲི་ཤེས་ལ་ག ངས།  དསེ་ད ་ ་ ་ཧེ་ལ་བཤད།  དསེ་གསེར་ཐགོ་ ེ་འ མས་ལ་བཤད།  

དེས་ ངོ་ ང་མ ་ཆེན་ལ་བ ད།  དསེ་གྱིམ་ཚ་ ་ ང་ལ་བ ད། དེས་བན་དེ་མི་བ ན་ལ་བ ད་དེ་ཆོས་ ་བ ར་ བས།  དཔེ་
ཆ་མེ་ལ་བ ེག་པའི་གྲབ་ དེ་ ས་བོན་པོ་མི་བ ན་གྱིས་འཁྱེར་ནས་གཙང་ དོ་ ེ་མ་ག ང་ ང་གསང་ ག་ ་ ས།  སི་ ས་
ལ་བབ་ཙམ་ན། གཙང་གི་གཤེན་པོ་ ་འཚ་ ིད་པའི་ ལ་བོ་ཞསེ་པས་གཏེར་ནས་ཞལ་ ེས་ནས། ེ ་མཁས་པ་དཔལ་ཆེན་ལ་
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གདམས་པའ།ོ  །བ ན་པའི་གསལ་བཤད་ཞབས་འདགེས་ཁམས་ ལ་ མ་གྱི་བ ན་པ་ ང་ ་ཉི་ཝེར་གྱསི་བགྱསི་པ་ས ་ཛ་ཡ །”
⒁ཞེས་གསལ་བ་ལ་བ ག་ནའང་དེ་བཞིན་ ་མཐོང་ ེ། བན་བོན་འགལ་བའི་ བས་ ་དཔེ་ཆ་བ ག་གྲབས་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ ང་བ་
དང་། གཙང་ ་ེམ་ག ང་ ང་གི་ ག་ ག་ ་ ས་པ་འདི་ལས་ བས་དེའི་ ས་ཟིང་གི་ མ་པ་རགས་ཙམ་ཤེས་ བ། བོད་ཀྱི་
«གསོ་རིག་ ད་བཞི»ཞེས་ཡོངས་ ་གྲགས་པའི་ག ང་ཆེན་པོ་འད།ི ནོ་གྱི་མཁས་པ་ཁ་ཅིག་གིས་བཀའ་ཡིན་པར་བཤད། ཁ་
ཅིག་གིས་གཏེར་མ་ཡིན་པར་བཤད། མང་ཤོས་ཤགི་གིས་ག ་ཐགོ་གི་བ ན་བཅསོ་ཡིན་པར་བཤད་པ་ཙམ་ལས་མཐའ་གཅིག་ ་
ོམ་པ་པོ་ ་ཡིན་པའི་ངསོ་འཛིན་གསལ་བོ་ཞིག་མ་ ེད་པའི་ ་མཚན་ཡང་འདི་ཨེ་ཡིན་ མ། ག ་ཐོག་ ིང་མའི་ མ་ཐར་ལས་

ག ་ཐོག་དགུང་ལོ་སོ་ ་ཐོག་ ་གར་ནས་ ིར་འཁོར་ ས་ ལ་བོས་ ད་བཞི་གཏེར་ནས་འདོན་དགོས་པར་ག ངས་ཀྱང་ག ་
ཐོག་གིས་བདག་ ་གར་ལ་ད་ ང་བ ར་གཅིག་འགོྲ་བ་དེ་བར་མི་འདོན་ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ལས་དགུང་ལོ་ཞེ་ ་བཞེས་ ས་
གཏེར་ནས་ ན་ ངས་ཞེས་བཀོད་ཡོད་ལ། ད་བཞི་ག ་ཐོག་གི་བ མས་ཆོས་མིན་པར་མ་ཟད། དེའི་གོང་ ་གཏེར་ལ་ ས་ཡོད་
ལ་བ ོད་འ ག  དེ་བས་ག ་ཐོག་ ིང་མ་ཡོན་ཏན་མགོན་པོས་ ད་བཞི་གཏེར་ནས་བཏོན་ཞེས་པའང་དོན་ ་ བས་དེར་

བན་བོན་འ གས་པའི་ ས་ཟིང་གི་ནང་ ་བོན་ག ང་ ས་ ོང་ ས་པ་དག་ལས«གསོ་རིག་འ མ་བཞི» ིར་བཏོན་ནས་ ན་
མིན་བོན་ གས་ཀྱི་ཐ་ ད་ཡོད་པ་ནང་ཆོས་ཀྱི་ཐ་ ད་ ་བ ར་ནས་གསོ་རགི་ ད་བཞི་ཞེས་མཚན་གསོལ་བར་འདདོ་དོ། ། 
 
མཆན་འགྲེལ། 
①④⑩ «བོད་ཀིྱ་ལོ་ ས་ ི་དོན་པ ྨ་ར་གའི་ ེ་མིག»  སི་ཁོྲན་མི་རིགས་དཔེ་ ན་ཁང་། 1996  p108/p110/p113 
② «མཁས་དབང་བོན་བ ་རིན་པོ་ཆེའི་བ ན་ ིས་དང་ད ད་ ོམ་ ོགས་བ ིགས»  ཀན་ ་མི་རིགས་དཔེ་ ན་ཁང་། 2009  p285 

③ «ཞང་བོད་གནའ་རབ་ཀྱི་ལོ་ ས་ནོར་ འི་མེ་ལོང་»  སི་ཁོྲན་མི་རིགས་དཔེ་ ན་ཁང་། 1990 

⑤⑦⑨⒀ «ཞང་བོད་ལོ་ ས་ཏི་སེའི་འོད» ང་གོ་བོད་ཀིྱ་ཤེས་རིག་དཔེ་ ན་ཁང་། 1996  p149/p564/149/p150 

⑥⑧ «བོད་ཀིྱ་གསོ་རིག་ ིང་ནོར་གཅེས་བ ས» སི་ཁོྲན་མི་རིགས་དཔེ་ ན་ཁང་། 1997  p7/p3 

⑾⒁ «གསོ་རིག་འ མ་བཞི» སི་ཁོྲན་མི་རིགས་དཔེ་ ན་ཁང་། 2003  p24 

⑿ «གསོ་རིག་ ན་གིྱ་ཁོག་འ གས» ཀན་ ་མི་རིགས་དཔེ་ ན་ཁང་། 1982  p183 
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དྲང་སྲོང་རྣམ་རྒྱལ།   
   

་རབས་ ་གར་ནང་ འང་ ་བ་འ ་མིན་ ་ཚགས་ 
ང་བའི་དབང་གསི་ ེ་ཚན་ད ེ་དཀའ་བ་ ང་ ོང་བའི་ཤོད་ 
ོལ་འ ག་པ་བཞིན་བོད་ འང་ནང་པ་དང་ ི་པ་ཞེས་པའི་

ཐ་ ད་ཆགས་པ་དང་ བས་བ ན།  མ་གཞག་ དེ་ ལ་ལ་
་རབས་ ག་ ་བཞིའི་ ོ་ནས་ཁྱད་འ ེད་པ་དེ་ ་བའི་ ོ་

ནས་དང༌།  བས་འགྲོའི་ ོ་ནས་ཁྱད་འ དེ་པ་དེ་ ོད་པའི་
ོ་ནས་ ེ་བའི་ ལོ་ ང༌།  ི་མ་ད་ེབ ན་པ་ ི་དར་ཇོ་བོ་ ེ་
ོན་པའི་ བས་ནས་ གས་ཆེར་ ང་བ་ཞིག་ཡིན་པར་མངོན།   

ང་ཚས་ ས་རབས་བ ན་པ་དང་བ ད་པའི་ བས་ཀྱི་ མ་
གཞག་བ ོད་ ་བཞག་ ེ་ ི་རབས་ཀྱི་ ་ ལ་ ར་ཙམ་བ ོད་ 
ན།  བོད་ཀིྱ་བོན་པོ་ནི་ ི་ནང་གང་མིན་གྱི་ ར་པ་ཞིག་ཡིན་
པར་བ ོད་མཁན་གྱི་ ོགས་གཅིག་ནི་ ག་ཚང་ལོ་ ཱ་བ་ཤེས་
རབ་རིན་ཆེན(1405-1477) ་ ་རེད།  ཁངོ་གསི་བནོ་གྱི་ ་
བ་ལ་ནང་པའི་ ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞི་མ་བདག་མེད་པའི་
་བ་དང༌།  བཅམོ་ ན་འདས་ཀྱི་ཆོས་ གས་ཀྱི་ཆངིས་ཆེན་

པོ་བཞི་ ་གྲགས་པའི་བཀའ་ གས་ཀྱི་ ག་ ་བཞི་དེ་བོན་པསོ་ 
ཁས་ལེན་གྱི་ཡོད་པར་ག ངས་ཡོད་པ་རེད།  འོན་ཀྱང་སངས་
ས་པའི་ཆོས་ གས་ལ་ཡོད་པའི་དཀོན་མཆོག་ག མ་དེ་བོན་ 
གས་ལ་མེད་པ་གཞིར་བཞག་ཐགོ་ནས་བོན་པོ་ལ་ནང་པའི་

དོན་མ་ཚང་བར་བཤད་ཡོད།  ཁག་ཅིག་གསི་བོན་གྱིས་ ག་
་བཞི་ཁས་ ངས་ན་མི་འགྲིགས་པའི་ ལ་བ ོད་མཁན་ ་

མ་ཡོད།  བོན་པའོི་ག ང་ཁུངས་མ་ནས་དེ་ ར་ ནོ་པའི་ར་
དོ་ ས་ཡོད་པ་ནི།  དཔརེ་ན།  ལ་རོང་བ་བ ན་གྲགས་ 

 

ཀྱིས།  ག་ ་བཞི་བོན་ལ་ཡོད་པར་མི་ ང་བ་ནི་སངས་ ས་
པའི་ཁྱད་ཆོས་ ་བཞག་པ་འཇིག་པའི་ ནོ་ཡོད་ཟེར།  དེ་ལ་
ཤར་ ་རིན་པོ་ཆེས་ ག་ ་བཞི་བོན་ལ་ཡོད་པའི་ཁུངས་ ེ་
འ མ་སོགས་ལས་ཁུངས་འཕརེ་ར་ དོ་ཡོད་པར་གསལ་བར་
བ ན་ཡོད་པ་རདེ། 

མཐོང་ ལ་ ར་ན་ ིང་མ་བ་དང་བནོ་པོ་གཉསི་ ་བའི་ 
ཆ་ནས་དང༌།  ཐགེ་པ་རིམ་དགུ་ མ་གྲངས་དང་བཅས་ཤིན་
་ཐག་ཉེའང༌།  ིས་ཀིྱ་ ིང་མ་བ་ཁག་ཅིག་གིས་གསར་མ་

བ་གཞན་དག་གིས་ ིང་མ་བ་ མས་བོན་དང་འ ེས་པའམ་
མ་དག་མིན་པར་ ོགས་པའི་ ོགས་པའི་དབང་ལས་བོན་

ལ་ ད་ཅི་ བ་ ེད་པའི་ གས་ ོལ་ཞིག་ ང་ཡོད།  ངས་
བསམ་ན་འཆར་ ོ་འདིའི་ གས་ནི་ ག་ལོའི་ག ང་འདི་དང་ 
འདི་འ ་བའི་ ེས་ ་ གས་པ་ཡིན་ ིད་ལ།  གུང་ཐང་བ ན་ 
པའི་ ནོ་མེས(1762-1822)བོན་ ོགས་གཉསི་ཐག་ཉེ་བའི་ ོ་
ནས་མངོན་པར་མི་གསལ་བའི་ ོན་བཏང་གནང་མཛད་པ་ ་ 
་ ིས་ ་གསར་མ་བ་ཁག་ཅིག་གིས་ ་ ལ་དེ་བ ང་ནས་
ིང་མ་བར་ ནོ་ གས་རིམ་པར་ ད་ཡོད་ལ།  ་ ལ་དེ་ཉེ་

རབས་བར་ ་ ང་ཡོད་པ་ནི་མདོ་ ད་པ་ཡོན་ཏན་ ་མཚའི་
བ ལ་ལན་ཀུན་ཁྱབ་འ ག་ ་ལས་ཀྱང་ ་ ལ་དེ་བཏོན་ཏེ་
རིས་མེད་ཀྱི་ ་བ་ལ་མ་རང་བའི་ མ་པས་གདོང་ཐོག་ ལ་
་ལ་བཀྱོན་པ་གནང་ཡོད་པ་འདི་དང་འདི་ ་ ས་ ོགས་
བ་པ་རེད།  དཔལ་ ལ་བ ན་འ ང་ །  སི་ ་བོད་ཆསོ་

ལམ་རིམ་དཔེ་ལ་ལར།  ཞསེ་བཀག་གནང་བ་དེ་ནི་དགེ་ ན་ 
 

དྲང་སྲོང་རྣམ་རྒྱལ།   ད་ ་༧དཔལ་ ན་ཁིྲ་བ ན་ནོར་ ་ ེར་ག ང་ ང་བོན་གིྱ་ ན་མིན་ཟབ་ཁྲིད་གཙས་བོན་ ོགས་མདོ་ གས་ ོགས་ག མ་ལ་ བོ་གཉེར་ ེད་ ས། 



                                    ོགས་ ང་དགག་བཞག 
 

 

116 

ོགས་ཀྱི་ལམ་རམི་འགའ་ནས་ ར་ཙམ་ཐོན་ཡོང་བ་དེ་དག་
ཡིན་ལ།  ེ་ཙང་ཁ་པ་ཆེན་པསོ(1357-1419)ལམ་རིམ་ཆེན་
མོར།  སངས་ ས་ཀྱི་བ ན་པ་དང་མི་མ ན་པའི་བནོ་ གས་
ལ་དགག་ ་གནང་ཡོད་པ་ཙམ་ལས་སངས་ ས་པའི་ ་ ོད་
དང་མ ན་པའི་ག ང་ ང་བོན་ལ་དགག་ ་གནང་བ་ཞིག་
གཏན་ནས་ཡིན་མི་ ིད་པ་ནི་བོན་གྱི་ ་བའི་ ་ བ་དེ་ ག་
་བཞིའི་ཆིངས་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱསི་ཤེས་ ས་པ་རདེ།  འོན་

ཀྱང་ ིས་ ་ལམ་རིམ་ ལ་གྲོལ་ལག་བཅང་ ་ ེ་བ ན་མི་
ལའི(1040-1123)མགུར་མ་སོགས་ལས་འ ོས་ཏེ་དགག་ ་
ཆེ་ཙམ་གནང་འ ག  དེའི་ ོགས་ལ་དཔལ་ ལ་བ ན་འ ང་ 
་མི་ལ་རས་པས་དེ་ ་ག ངས་དགོས་དོན་མེད་པར་ག ངས་ 

པ་ཙམ་ནི་ བ་ དེ་ཤིན་ ་ཞན་པའི་ཚད་ ་ ོགས་སོ།  ། 
ེ་བ ན་མི་ལ་རས་པའི་ མ་ཐར་ ་ཁངོ་དང༌།  གཤནེ་ 

ོམ་རས་པ་དང་མཇལ་བའི་ བས་ ་གཤེན་ ོམ་རས་པ་
དང་པོ་བོན་པོ་ཡིན་ལ་ ེས་ ་མི་ལའི་ ེས་ ་ གས་པར་
བཤད་ཡོད།  དེ་ཡང་གཤེན་ ོམ་རས་པས་ ང་གཤེན་པས་ཆོ་
ག་ དེ་ཚ་སམེས་ཅན་གསོད་དགོས་པ་དང་མཐར་ ག་གི་ཕན་ 
པ་མ་མཐོང་བས་མི་ལའི་ ེས་ ་འ ག་ འི་འདོད་པ་ ས་
ལ་འཁོད་ཡོད།  དེ་བཞིན་ན་རོ་བནོ་ ང་དང༌།  ེ་བ ན་

གཉསི་ཏི་སེའི་ཆེད་ ་ དོ་པ་ ས་ ལ་ནི་དམངས་ཁྲོད་ འང་ 
་ཁྱབ་ ་དར་ཡོད་པ་རེད།  གཏམ་ ད་འདི་འཇང་རིགས་

གཏོ་བའི་ཆོས་ གས་ཀྱི་དཔེ་རིགས་ལ་འཁོད་པ་ ར་ན།  ན་
རོ་བོན་ ང་ནི་ ནོ་པ་གཤནེ་རབ་ཡིན།  དེ་དང་སངས་ ས་
མི་ལ་གཉིས་གནམ་འོག་གི་ ོ་གྲོས་ཅན་ཡིན་མིན་མ ་ ལ་
འགྲན་པས་ ་ ལ་བ་དེ་རི་རབ་ཀྱི་བདག་པོ་ ་ ་ཁ་ཆད་
ས་པས་གམོ་པ་གང་གིས་སངས་ ས་མི་ལ་ ལ་བས་ ོན་པ་

གཤེན་རབ་ཀྱིས་ང་ལ་འ ག་ས་མེད་པས་ལམ་ ོན་མཛད་
ཅེས་ ལ་བས་སངས་ ས་མི་ལས་རི་རབ་ ེང་ནས་གངས་
ངས་ཏེ་གཏོར་བས།  གངས་དེ་འཇང་ ལ་ ་དཀར་ ་

ནག་གི་སར་བབས་པས་ ངས་པའི་ ་དཀར་གྱི་བང་རིམ་དེ་
ཆགས་པར་བཤད།  གོང་གི་མི་ལའི་ མ་ཐར་ ་བཀདོ་པ་དེ་

དག་ལ།  དཀར་ ་ བ་དབང་གིས་མི་ལ་རས་པས་ ན་བཟོ་
ས་པར་བཤད་པ་ནི་ ོགས་ཞེན་གྱི་གཏམ་ཞིག་ཡིན་ཡང༌།  

དཔལ་ ལ་གྱིས་གཏམ་ ད་དེ་མི་ལའི་ མ་ཐར་ ་གསར་
ོན་ཡིན་པར་བཤད་འ ག་པའི་ནང་ནས་ ི་མ་དེ་བདེན་

པར་ ང་ ེ།  ན་ནས་ཀྱང་དེ་ ོར་གནས་ ལ་ཅིག་ཤེས་
ོགས་ ང་བ་ན།ི  བར་ཁམས་ཁུལ་ ན་གྱི་ ང་པར་མི་ལའི་
མ་མགུར་ ིང་བ་ལག་ སི་མ་ཞགི་ལའང་བོན་ལ་ ད་པའི་

ལེ་ཚན་དེ་མེད་པས་གསལ་བཤད་ ང་ཙམ་ ས་ཡདོ།  ཡང་
ིང་བནོ་ གས་ ་ བས་འགྲའོི་ མ་གཞག་བདོ་ཀྱི་ བ་བ ན་ 

པའི་ གས་དང་ཁྱད་པར་མེད་པ་ ང་བ་མ་ཟད་ ག་ ་བཞིའང་ 
ཁྱད་གང་ཡང་མ་ ང་བ་དེ་ ར་ནའང༌།  སངས་ ས་པའི་
ེས་འ ག་ མས་ནས་བནོ་ གས་དེ་ ར་ ་བཀར་བར་འདོད་ 

ནས་ནང་བ་ཡནི་མིན་ དོ་པ་ཅན་གྱི་རང་བཞིན་ ་བ ར་ འི་ 
དམིགས་ ལ་གྱིས་ ་བ་དང༌།  ོད་པའི་ཆ་ཅི་རིགས་ཀྱིས་
ོན་འ གས་ ས་ནས་ ས་ ན་རངི་པོ་ཞགི་ ིན་ཡོད་པ་རེད།   
ིར་ནས་གནས་ ལ་དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ་ཙམ་གྱིས་གནས་
ལ་དེ་ ོད་པ་ཅན་ཡིན་མི་དགསོ་པ་ནི།  ོན་ ས་ ་གར་
་ཐེག་པ་ཆནེ་པའོི་ ེ་ ོད་སངས་ ས་ཀྱི་བཀའ་ཡནི་མིན་ལ་
ོད་པ་ གས་ཆནེ་ ང་ ེ་འཕགས་པ་ ་ བ་ཀྱསི་ཐགེ་ཆེན་

བཀའ་ བ་ ས་པར་ག ངས་ཡོད་པ་དང༌།  དེ་བཞནི་གསང་
གས་བཀའ་ བ་ཀྱི་ ་གར་མཁས་པའི་ག ང་ ང་བ་མ་ཟད།   

བོད་ འང་གསང་ གས་ ངི་མ་བཀའ་ བ་ཅེས་པའང་ ང་
བ་དང༌།  ས་ ་པ་གཙས་བོད་ཀྱི་གསར་ ིང་དང་ཆོས་ ད་
ཁག་ཕར་ ར་ མ་དག་ཡིན་མིན་ ོད་པ་མཐའ་ཡས་པ་ ང་
ཡོད་པའི་ ོར་ནི་འདིར་བ ོད་ ་མིན།  དེ་དག་ ིར་ནས་
ོད་པ་ཅན་ ་བཞག་ན་གཏན་ནས་མི་འགྲགིས་ མ་མོ།  ། 

་བཞདེ་དང༌།  མཚ་ ལ་ མ་ཐར།  པད་མ་བཀའ་
ཐང༌།  གོས་ཆནེ་གསརེ་ ར་ལོ་ ས་སགོས་ ་བནོ་གྱི་དམར་ 
མཆོད་ལོ་ ས་ཤགི་ཐོན་ཡོད་པར་བ ེན།  ིས་ ང་ ོམ་པ་
མཁན་ མས་ཀྱསི་བོན་ལ་འཚ་བ་ཆསོ་ ་ ་བའི་ གས་ཡིན་
པར་ལན་གཅིག་མིན་པར་བཤད་ཡོད་པ་རེད།  འོན་ཀྱང་ཁོང་ 
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ཚ་ཕལ་ཆེ་བས་བོན་དང༌།  ག ང་ ང་བོན་གཉིས་གཅིག་
ར་ཡིན་པར་ངསོ་བ ང་བའི་ཐོག་ནས་བཤད་པ་དེ་ ེད་ཀྱི་

ཡོད་པ་རེད།  དོན་ ་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ཀྱི་བཀའ་ ི་དང༌།  
ཁྱད་པར་ ་བོན་ནང་ཚན་ལའང་ ིད་པ་ ི་མདོས་ ་ འི་
ཡིག་ ིང་གི་ ངི་དོན་ཐད་ལ་བསམ་གཞིག་ ས་ན་གཞི་ནས་
ག ང་ ང་བནོ་དང༌།  གདོད་མའི་བོན་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་
ལ་ངེས་ཤསེ་འ ངོས་ བ་ ་རདེ།  ན་ཧངོ་ཡིག་ཆར་ཡང་
་རབས་བོད་ཀྱི་བཙན་པོས།  ོག་ཆགས་བསད་ནས་མནའ་

ཡང་བོར།  །ཞེས་པའི་ཚིག་ ང་བ་དང༌།  ཉེ་ཆར་གཏམ་ ལ་
ནས་གསར་ ེད་ ང་བའི་གནའ་དཔེ་ལས་འཁོད་པ་འདི་དག་ 
ཀྱང་དོན་ ་གཏོ་བའི་ཆོས་ གས་ཀྱིས་ན་རོ་བོན་ ང་གི་ ང་
གཏམ་ ནོ་པ་གཤནེ་རབ་ལ་ ར་བ་ ་ ་ཡིན་ དི་པ་རེད།  ད་ 
་ ོད་བཞིན་པའི་བོན་གྱི་ཆོག་ག ང་འགའ་ཞིག་ནས་མངོན་ 

པར་མི་གསལ་བའི་ ལ་གྱིས་བ ད་བོན་དང་བཙན་བོན་ ལ་ 
བ་སོགས་ཚིག་རིས་འ ་མིན་འཁདོ་པའི་རགིས་གང་འཚམས་
ཡོད་ཅིང༌།  ད་ ང་ཐོས་བསམ་མདེ་པའི་བནོ་པོ་དང༌།  བན་
དྷེའི་གྲོང་ཆགོ་པ་དག་གིས་དམར་མཆོད་མི་ ེད་པའི་ངེས་པ་
མེད་དེ།  ཁོང་ཚས་ག ང་རབ་ལས་དམ་ ས་བ ད་ ི་ ་
དང༌།  རོ་ ོལ་གྱི་ཆོས་ ད་ ་མ་ཡོད་པ་དག་ ་ཇ་ིབཞིན་
་ ོད་ དི་པས་སོ།  །དཔེར་ན་བ ན་པ་ ི་དར་གྱི་ བས་ ་
གས་ལོག་དང༌།  ཆོས་ལོག་ ན་འ ིན་བ མས་ཏེ་ ང་

རིགས་ཀྱིས་ཚར་གཅོད་དགསོ་ ང་བ་བཞནི་ནོ།  ། 
ོན་པས་ཐེག་པ་རིམ་དགུ་བ ན་པ་བ ོན་ ་མེད་མདོ།   

་ ང་འ ལ་ དི་དམ་ ་བནོ་གྱི་ ང་གཞི་འདི་དག་ཐོག་མར་ 
ོན་པ་གཤནེ་རབ་མི་བསོ་ ལོ་བཏདོ་པ་ཞགི་ཡིན་པར་གྲགས་ 

ཀྱང༌།  ངསེ་པར་བསམ་དགསོ་པ་འདི་ ར་ཡོད་ད།ེ  ོན་པས་
གསར་ ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཞིག་ཡིན་ན།  ོན་པས་གདོད་
མའི་བོན་པོ་ མས་ཀིྱ་འཚ་བའི་ཆོས་ཀིྱ་ ེད་ ོ་དེ་དག་ མ་
པ་གཞན་མི་འཚ་བའི་ངོ་བརོ་བ ར་བར་ཤིན་ ་གསལ་བ་མ་
ཟད།  ོན་པས་བོད་ཀྱི་ག ལ་ འི་ ོ་དང་བ ན་ཏེ་བོན་
འཆད་དགསོ་པ་གཞིར་བཅས།  བས་དེ་ ས་བདོ་ཀྱི་བོན་པོ་

མས་ནི་ ་བོན་ ང་ དི་ཡོ་བཅསོ་ཀྱི་ཆོ་གས་མི་རགིས་ཀྱི་
བསམ་ ོར་ཚད་གཞི་ངེས་ཅན་ཞིག་བ ང་ཡོད་པས་ད་ེདང་
ཁ་ ལ་ཏེ་ ར་པ་ཞིག་ ོན་ཆགོ་ཆགོ་ཅིག་མེད་མོད།  དེ་བཞིན་ 
།  མཐའ་འཁབོ་མི་ཡི་ ང་མི་ག ོ  དེ་ རི་ངས་ ང་མ་བ ན་ 

ཏོ།  །ཞསེ་གསལ་བ་བཞནི་ནོ།  ། 
 གཤནེ་རབ་ ་འ ངས་པའི་གནས་ བས་ འང་གཡེན་ 
ཁམས་ཀྱི་བོན་པོའ་ིརིགས་མི་འ ་བ་ ་མ་ཞིག་ཡོད་པར་གསལ་ 
བ་ ར་ན་དེ་དག་ཡ་ཐོག་གི་ ་བོན་ཉམས་ལེན་ ེད་མཁན་
ཞིག་ཡིན་པར་གདོན་མི་ཟ་བས་ ལ་འདིས་ ་བོན་གྱི་ཐོག་
མའི་ གས་དེ་གཤནེ་རབ་མ་ཡིན་པར་ཤསེ་ ས་པ་རདེ།  དའེི་ 
ིར་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ཀྱསི་བོན་གྱི་ ེ་ཚན་ ་མ་ཞིག་བ ན་

ཡོད་ཀྱང་དོན་ལ་སེམས་ཅན་ མས་མཐར་ ག་གི་ ག་བ ལ་ 
དང་འ ལ་བའི་ཐབས་ ོན་ ་དེ་ཁོང་གི་དགོངས་བཞེད་ ིང་ 
པོ་ཡིན་པས་གཞན་དག་ མས་དའེི་ཆ་ ནེ་ཙམ་གྱསི་མི་ མས་ 
ཀྱི་སེམས་ ེང་ ་བག་ཆགས་ཟབ་མོ་བཞག་པའི་གདོད་མའི་
ཆོས་ གས་ཀིྱ་ངོ་བོ་དེ་ཉིད་ མ་པ་གཞན་ ་བ ར་ནས་ ེ་
ཚན་ཅི་རགིས་ཀྱསི་བ ན་ཡོད་པ་རེད།   

འོན་ཀྱང་ད་ ང་བོན་ གས་ཀྱི་ཆོ་གའི་གསབེ་ ་ཤགོ་
་ མ་གྱསི་ཟིན་པ་ ར་གདདོ་མའི་ཆོས་ གས་ཀྱི་ཤན་ གས་ 
ག་བ ད་ཡོད་པ་མ་ཟད།  བ ད་བོན་དང༌།  བཙན་བོན་

དང་འ ེལ་བའི་དཔེ་ཡང་ ང་ཤས་ཤགི་ཡོད་པ་རདེ།  དཔརེ་ 
ན།  ཀ་ ་བ་དམར་ནག་ ་ ིན་ མས།  ། ནོ་གྱི་ དི་པ་དང་
པོ་ལ།  ། ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་དང༌།  །གཉན་བནོ་ཐང་ཐང་
ཁྲོལ་བ་དང་།  །བ ད་བོན་ཁ་ཏ་འགྲེང་ ག་དང༌།  །བཙན་བོན་
མ་པ་མཚལ་ ཌ་དང་།  །གཤནེ་བནོ་དེ་ མས་དགྲ་ ་ཡནི།  ། 

ཞེས་པ་ནས།  རི་ཏེ་མགོ་ཡག་དམ་ལ་འ ས།  །དགྲ་བོ་ ི་
བ ད་ཆདོ་ལ་ཤགོ  ། ་བ ད་ ལ་པོ་དམ་ལ་འ ས།  དགྲ་
བོ་ ར་ མ་གྱིས་ལ་ཤོག  །བཙན་ ོད་ ར་པ་དམ་ལ་འ ས།  ། 
ཁྲག་གི་གཟེར་མདའ་དགྲ་ལ་ ོབས།  །ཞེས་སོགས་དང༌།  
བ ད་ ག་ནག་པོའི་ ངི་ཤ་དང༌།  ། ོལ་པོ་ཁམས་པའི་ ངི་
ཁྲག་དང༌།  །ཤ་ཁྲག་དམར་གྱི་གཏརོ་མ་འད།ི  །བ ད་བཙན་
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ཁྱེད་ལ་འབེན་ ་འ ེན།  །དབལ་གསས་ མ་པའི་བཀའ་མ་
འདའ།  །ཞསེ་གསལ་བ་ ར་ཡིན་པ་མ་ཟད།  ་བནོ་མོ་ ིས་
གཏོ་ད ད་དང༌།  ང་ ིད་ཡོ་བཅོས་ཀྱི་ རོ་ལ་བནོ་ གས་
པ་ མས་ཀྱིས་དོ་ ང་དང་ཉམས་ལེན་ གས་ཆེན་ ེད་བཞིན་ 
པ་འདིས་མཚན་པར་ ས་ཡོད་ལ།  བོད་ཀྱི་ བ་བ ན་རིང་
གས་འཛིན་པ་ མས་ལའང་འདི་དང་འདི་ ་ འི་ཤན་ གས་ 

མི་ ང་བ་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཆོག་པ་ནི།  དེའི་ ེད་ ོ་ཁག་ལ་
ཉམས་ལནེ་ ེད་བཞིན་པས་སོ།  ། 

བོན་ གོས་ཀྱི་མཁས་ བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བོན་པ་ོནི་
ནང་པ་ཡིན་པ་གཞིར་བཞག་གསི་བ ན་བཅོས་བ མས་ཡོད་
ལ།  ་གར་ནས་ ང་བའི་ བ་བ ན་གྱི་ག ང་ཆནེ་ཁག་གི་

བ ོད་ ་ མས་ལ་གནའ་ ་མོ་ནས་ ་ཟིན་ ་ཟིན་གྱིས་ ོ་
ཀུན་ནས་དང་ལེན་ ས་ཡོད་པ་རདེ།  འོན་ཀྱང་ཆསོ་དང་བོན་ཞསེ་ 
པའི་ཚིག་རསི་གཉསི་པོ་འདི་དང༌།  བ ོར་བ་གཡས་གཡོན་གྱི་ 
ོག་ ོགས་འདི་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ བ་མཐའ་ཤེས་དང་མི་ཤེས་ 

ཀྱི་གང་ཟག་ཀུན་ལ་འགལ་འ ་དང༌།  མཁྲགེས་བ ང་གི་བག་ 
ཆགས་བ ན་པ་ོཞགི་ཆགས་ཡདོ་པ་འདིའི་ ོ་ནས་ ི་ནང་ངམ།   
མ་པར་དག་མ་དག་གི་ཁྱད་པར་ཙམ་ལས་གཞན་མཐོང་ ་མེད་ 

པ་རེད།  ལ་འདི་ལ་ད ོད་པར་འདོད་པ་དག་གིས་ ོགས་
གཉིས་ཀའི་ག ང་ གས་ལ་གོམས་འ ིས་བ ན་པོ་དགོས་པ་ལས་ 
རི་བོང་ཅལ་འ གོས་ཀྱིས་གཏིང་ཟབ་ཀྱི་ག ང་ གས་ལ་ད ད་ 
བ ར་ ་ བ་ ་ནི་ ི་ལམ་ཙམ་ ་ཟད་པ་ཤེས་དགོས་སོ།  ། 

 

 
༼གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད༽མི་རིགས་དཔེ་ ན་ཁང་གིས་པར་ ་བ ན་པ། 

 
༼གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད༽ནི་བོད་གནའ་བོའི་ཤེས་རིག་གི་ཉིང་བ ད་གཅིག་ ་བ ས་པའི་བོན་གིྱ་དཔེ་ཚགས་གལ་ཆེན་ཞིག་

ེ། དེའི་ནང་ ་དཔེ་ཚན་རིང་ ང་འ ་མིན་བ ་ ག་བ ས་ཡོད་ཅིང་། དེ་དག་ནི་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ནས་བ ང་ད་ འི་ ལ་བ་ ན་རིའི་མཁན་ 
ོབ་ མ་གཉིས་ཀིྱ་བར་ ་རིམ་པར་ ོན་པའི་མཁས་ བ་ ེས་ཆེན་ མས་ཀིྱ་བཀའ་དང་བཀའ་བ ེན་ཚད་མ་ལས་ཁོལ་ ་ ང་བ་འབའ་ཞིག་ཡིན།  

དེའི་ནང་གི་དཔེ་ ན་ཕལ་མོ་ཆེ་ མ་པར་རམ་ལག་ ིས་ ང་ ང་ཡིན་ཞིང་ཤིང་པར་དང་ གས་པར་གྱི་མ་ ི་ ང་ཤས་ཤིག་ཀྱང་ ད། 
དཔེ་ཚགས་གོ་རིམ་ ིག་ ངས་ནི་ཐ་ ད་རིག་གནས་དང་། མཚན་ཉིད་མདོ། གསང་བ་ གས། ་མེད་ ོགས་ཆེན་བཅས་ཚན་པ་བཞི་ ་དགར་

བ་དང་། དེ་དག་གི་ནང་གསེས་རིག་གནས་ཀྱི་ ོར་ལ། ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ཀིྱ་ ོར། བ ་དག་ ་ ོར་གིྱ་ ོར། ན་ངག་མངོན་

བ ོད་ཀིྱ་ ོར། བཟོ་རིག་དང་ ིས་ཀིྱ་ ོར། གསོ་རིག་འ མ་བཞི་བཅས་ཡོད། མདོ་ཡི་ ོར་ལ། བ ས་ཚད་ ོ་ གས་ཀིྱ་ ོར། ང་ བ་ལམ་རིམ་

ོ་ ོང་གི་ ོར། ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ས་ལམ་གྱི་ ོར། ཤེར་ ིན་ ་ མ་གྱི་ ོར། ཤེར་ ིན་ ི་ མ་གྱི་ ོར། ང་ ིད་

མཛད་ གས་ཀྱི་ ོར། འ ལ་བ་ ས་བ ས་ཀྱི་ ོར། ེ་ ོད་མཛད་ ་འགེྲལ་བཅས་ཡོད། གསང་ གས་ཀྱི་ ོར་ལ། ི་ ངས་བསེན་ བ་ཀིྱ་ ོར། 
གསང་ གས་ ད་ ག་གི་ ོར། གསང་ གས་བཀའ་འགྲེལ་གིྱ་ ོར། གསང་ གས་མ་ ད་ཀྱི་ ོར་བཅས་ཡོད། ོགས་ཆེན་གིྱ་ ོར་ལ། ོགས་ཆེན་

ཚད་མའི་ ོར། ོགས་ཆེན་མན་ངག་བཀའ་བ ེན་གིྱ་ ོར། ོགས་ཆེན་ ་ག མ་རང་ཤར། ང་སེམས་གབ་པའི་ ་འགེྲལ། ོགས་ཆེན་ཡང་ ེ་

ཀོླང་ཆེན། ོགས་ཆེན་ ན་ ད་བཀའ་ ད་ ོར་བཞི། ོགས་ཆེན་ཡེ་ཁིྲ་མཐའ་སེལ་བཅས་ཡོད་ལ་ཁྱོན་དེབ་ ེང་ཉེར་ འི་བདག་ཉིད་ཅན་ ་

མཛས་པར་ ས་ཡོད། 
༼གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད༽དཔེ་ཚགས་གཙ་ ིག་གི་འགན་ ི་ ང་ད ང་མི་རིགས་ ོབ་ཆེན་གིྱ་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འ ག་གླིང་

གི་ ོབ་དཔོན་ཆེན་མོའམ་གིླང་གཙ་ ོང་ ོར་ཚ་རིང་ཐར་ལགས་ཀིྱ་ ག་ ་བཞེས་ཤིང་། མདོ་ ད་བསང་ ་ ོང་གི་དཔལ་གཤེན་བ ན་ ེ་ཞིག་

དགོན་པ་གཙར་ ས་རིགས་མ ན་མཁས་དབང་ མས་པས་ལོ་ག མ་ལ་ཉེ་བའི་ ན་མོང་གི་འབད་ ོལ་ལ་བ ེན་ནས་ བ་པ་ཞིག་ཡིན། 
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   ཉེ་ ར་གསེར་ ་དགོན་གྱི་མཁན་པོ་ ལ་ཁྲིམས་ ོ་
གྲོས་ཀྱིས་ ་ཡིག་གི་ལམ་ནས་བོན་པོའི་ བ་མཐའ་ལ་དོན་
དང་མི་མ ན་པའི་ཚིག་ལོག་འགའ་རེ་བཤད་ཡོད་པས།  དེ་
ལ་འདིར་བགོྲ་གེླང་གི་ ལ་ ་ ོམ་ ང་ཞིག་འ ི་བར་ ོ་ ེ།   
དེ་ཡང་ཁོ་ན་ར།ེ  “འོན་ཀྱང་དོན་ང་ོམར་བོན་པོ་ནང་བ་མིན་
ལ།  དེ་ནི་བོད་ཀྱི་གདོད་མའི་ བ་མཐའ་ཞིག་ཡིན།” ཞེས་
དང་ཡང༌།  “འོན་ཀྱང་བོན་པོའི་ བ་མཐའ་ནང་བར་བ ང་
ནས་བ བས་ན་མ་ིའོས་ལ།  དེ་ནི་ནརོ་འ ལ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན།   
་ནག་གི་ཏའོ་ གས་དང་རའོ་ གས་ནང་བ་མིན་པ་ ར།   

བོན་པོའི་ བ་མཐའང་སངས་ ས་ཆོས་ གས་མིན།”  ཞེས་
བོན་པོའི་ བ་མཐའ་ ི་ལ་ད ེ་ཞིབ་མེད་པར་མཐའ་གཅིག་
་སངས་ ས་ཆོས་ གས་ལས་ལོགས་ ་བཀར་ཡོད།  དེ་ནི་

བོན་གྱི་ག ང་ གས་དག་ལ་མ་གཟགིས་ཤངི་དའེི་དནོ་ཆ་ཙམ་ 
ལའང་གོ་ ོགས་མེད་པ་དང༌།  ང་ཟད་ཙམ་ལ་གཟིགས་
ོགས་ ས་ཡོད་ཀྱང་ བ་མཐའི་ གོས་ཞེན་གྱི་དབང་གིས་རང་ 
 
 

གི་ ད་མ་ ལ་ནས་མ་རིག་པའི་ ེས་ ་སོང་བར་མངོན་ཏེ།   
   ིར་ཆསོ་ཡིན་ན་དམ་པའི་ཆོས་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་མེད་
པ་བཞིན།  གནའ་ ས་ ་བོན་པོ་ཡིན་ན་ག ང་ ང་གི་བོན་
ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་མེད་དེ།  བོན་ཞེས་ ་བ་ནི་ ི་ ་ཞིག་ཡིན་
པས་དེང་ བས་ཀྱི་ཆོས་དང་ཆོས་ གས་ཞེས་པ་དང་དོན་ 
འ འོ།  །དེ་བཞིན་ ་བོན་པོ་ཞེས་ནའང་ཆོས་པའམ་ཆོས་
གས་པ་ཞེས་པའ་ིག་ོདོན་ཙམ་ལས་ ི་ནང་གང་ ་གཏོགས་

པ་མངི་འདི་ཁོ་ནས་ གོས་མ་ི བ།  མཁས་དབང་ནམ་མཁའ་ི
ནོར་ ས་ཀྱང༌།  “གནའ་ ས་ །  བོན་ཞེས་པ་དེ་ནི་དེང་
ས་ཡོངས་གྲགས་ཀྱིས་ཆོས་ གས་ཞེས་བ ོད་པ་དང་འ ་

བ་ ི་བཏང་གི་མངི་ཞིག་ཡིན་པར་བ ེན།” ཞེས་གསལ་བརོ་
ག ང་ཡོད།  དམ་པའི་ཆསོ་བདོ་ ་མ་དར་ཞངི་ཆསོ་ཞེས་ ་
བའི་ཐ་ ད་འདི་མ་ ང་བའི་ ནོ་ །  བོད་མི་ མས་ཀྱིས་ ི་
ནང་གི་ བ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ལ་བོན་ཞེས་འབོད་པ་ཡིན།  
བོད་ ་དམ་པའི་ཆོས་མ་དར་བའི་ ོན་ ་མ་ཟད།  ག ང་ 
 
 

མཁར་ནག་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚ།  ོང་ཆེའི་མཁར་ནག་ ་མའི་ ལ་ །  ད་ ་བོད་ ་ཡིག་བ ར་གིྱ་ལས་དོན་ བ་པའི་ ་བཞག་བ ན་པའི་ ི་ལ་དགོངས་བཞིན་མཆིས། 



                                  ོགས་ ང་དགག་བཞག 
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ང་བོན་གྱི་ ོན་པ་གཤེན་རབ་མ་ ོན་པའི་ ོན་ འང་བོན་
པོའི་རགིས་མི་འ ་བ་ ་མ་ཡོད་ལ།  དེ་ལས་བ ད་བོན་དང་
བཙན་བོན།  གདནོ་བོན་སགོས་དམར་མཆདོ་ཁོ་ན་ ེད་པའི་
ལོག་པའི་བོན་རིགས་འགའ།  ག ང་ ང་བོན་གྱི་ ོན་པ་ 
སངས་ ས་གཤེན་རབ་མི་བོས་ཚར་བཅད་ནས་དམར་མཆོད་
ཀྱི་ ན་བཅད།  ཤ་ཁྲག་གི་ཚབ་ ་འ ་དཀར་གྱི་གཏོར་མ་
དང་ ་ཏི་ ེ་ཆང་གིས་མཆོད་ནས།  ད་གཟོད་བོད་ ལ་ ་
གཏོར་མ་ཞེས་པའི་གཤེན་རབ་དང་ བ་པ་གཉིས་ཀྱི་ ེས་
འ ག་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ ན་མོང་གིས་ལོངས་ ་ ོད་པའི་
མཆོད་པ་ངོ་མཚར་ཅན་འདི་དར་བ་ཡིན།  
       ོན་པ་གཤེན་རབ་ཀྱིས་ལོག་པའི་བོན་རིགས་དེ་དག་
ཚར་བཅད་པ་མ་ཟད།  ད་ ང་ ི་རོལ་བའི་ བ་མཐའ་ཚར་
གཅོད་ ིར།  ་ ེགས་ཀྱི་ བ་མཐའ་གཏན་ལ་དབབ་པ་
གཏན་ཚིགས་ཐིགས་པའི་མདོ་ ད་དང༌།  ཇི་བཞནི་ཉིད་ཀྱི་
ེ་མཆེད་ལ་ ོད་ ོང་ ་བའི་སངེ་གེ་སོགས་བཞདེ་ག ང་ ་

མ་མཛད།  ག ང་ ང་བོན་གྱི་ བ་མཐའི་རང་བཞནི་གཏན་
ལ་འབེབ་ ིར།  ོན་པ་ཀུན་ ་བཟང་པོས་མཛད་པའི་ཐེག་
པའི་རམི་པ་མངནོ་ ་བཤད་པའི་མདོ་ ད་ལ་འགྲེལ་བ་མཛད་ 
ནས།  ཐགེ་པ་རམི་དགུའི་རང་བཞིན་ ོགས་པའི་ ་བ་དང༌། 
ོམ་པའི་རིམ་པ།  ང་བའི་དམ་ཚགི  བ་པའི་ཐབས།  ོད་

པའི་འ ིན་ལས།  བ་པའི་འ ས་ །  གོང་འོག་ཐེག་པའི་
ཁྱད་པར་བཅས་དནོ་བ ན་གྱིས་གསལ་བརོ་བ ན་ཡདོ།  དེ་
ལས་ཀྱང་ཆེས་ ས་པ་ ལ་བའི་བཀའ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ད་ འང་
པོད་བ ་དང་བ ད་ ་ཙམ་ ིགས་ ས་ཀྱི་འགྲོ་བ་ མས་ཀྱི་
ཐོབ་ ལ་ ་ ས་ཡོད།   
   གནའ་ ས་ ་བོན་པོ་ཡིན་ན་ནང་བ་སངས་ ས་པ་
ཡིན་པས་ཀྱང་མ་ཁྱབ་ལ་མནི་པས་ཀྱང་མ་ཁྱབ་པས།  དེ་ ས་
བོན་ལའང་ ི་ནང་གཉིས་ཀའི་ གས་ཡོད།  ཡིན་ནའང་གཤནེ་ 
ཅད་ག ང་ ང་བོན་གྱི་བ ན་ ོར་བ ག་ ེས།  བོད་ཀྱི་ ལ་ 
ནས་ག ང་ ང་གི་བོན་རིན་པོ་ཆེ་མ་གཏོགས་ ི་རོལ་བ་དང༌།   
ལོག་པའི་བོན་རིགས་དེ་དག་གི་བཞེད་ག ང་དང་དེར་ གས་ 

པའི་གང་ཟག་གི་ ན་ཆད་པར་ ར།  ་མཚན་དའེི་ ིར་ད་
འི་ ས་འདིར་བནོ་པོ་ནང་བ་མིན་ཞེས་ན་ག ང་ ང་གི་བོན་ 

ལ་ ས་པ་ཡིན་པས།  དེའི་ལགོ་ གོ་སེལ་བ་ལ།  རི་བོན་གྱི་
་ཡང་འ ག་ ལ་གྱི་ ོ་ནས་ད ེ་ན།  ཞང་ ང་ ན་ ད་

ལས།  “བོན་གྱི་ ་གང་ལ་འ ག་ན།  ལ་ ་ལ་འ ག་ ེ།  
ཤེས་ །  དགེ་བ།  ང་འདས།  བོན་སེམས་ད ེ་ ་མེད་པའི་
ཏིང་ངེ་འཛིན་དང༌།  ལ་དང་ ་ལ་འ ག”ཅེས་དང༌།  ་
ོན་བ ན་ ལ་བཟང་པོས “དང་པ་ོནི་ ལ་བ ན་ལ་འ ག་ 

ཏེ།  ཤེས་ ་དང༌།  ལམ་དང༌།  འཁོར་འདས་དང༌།  ཡིད་ཀྱི་
ལ་དང༌།  བསདོ་ནམས་དང༌།  དོན་དང༌།  ག ང་རབ་

བོ།  །” ཞསེ་དང༌།  མཁན་ཆེན་ཉི་མས་དེ་དག་གི་ ེང་ ་ཐེག་
པ་བ ན་པའི་དནོ་བ ད་ལ་འ ག་ ལ་ག ང་ཡོད།  དེ་བཞིན་ 
་བན་ གས་ཀྱི་ཆོས་ཞེས་པའང་དོན་བ ་ལ་འ ག་ ལ་ཡང་ 
མ་བཤད་རིག་པར་གསལ་ལ།  ད་ེན་བོན་དང་ཆསོ་ཞེས་པ་

གཉིས་ ་ཐ་དད་ཙམ་ལས་དོན་གཅིག་ཐོག་ ་འབབ་པ་ ང་
འདི་དག་གསི་ཤསེ་ བ།   
   ཡང་ཁོ་ན་རེ།  “དོན་ངོ་མར་བོན་པོ་དང་ནང་བ ན་
ལ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེ་ཞིང་མི་འ ་བའི་ཁྱད་པར་ཞིག་
ཡོད་ལ།  དེ་ནི་ཁོ་རང་ཚ་ནང་བ ན་གྱི་མཆོག་ག མ་ལ་
བས་ ་མི་འགྲོའ།ོ  །”ཞེས་གཅགི་ཆདོ་ཀྱི་ཚིག་འདི་ ས་ཡོད།  

དེ་ལ་ག ང་ ང་གི་བོན་འདི་ བ་མཐའ་ ི་ནང་གང་ ་གཏོགས་ 
པ་ཐག་གཅོད་དགོས་ཚ། ཐགོ་མར་ ི་རལོ་བ་དང་ནང་བའི་
ཁྱད་པར་འ དེ་ དེ་ཀྱི་འ དེ་ཆོས་གཏན་ལ་ཕབས་ནས།  དེ་
ནས་ག ང་ ང་བོན་གྱི་ག ང་ གས་ལ་དའེི་ཁྱད་ཆོས་ ན་
མིན་སོགས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་པ་ལས་ཐབས་གཞན་མེད་ ིར།  
བོན་ གས་ ར་ན་ ི་བ་དང་ནང་བའི་ཁྱད་པར་དོན་ ས་
འ ེད་དགོས་པས།  འདི་ ར་ མ་བ ་བ་ལས།  “ བས་
གནས་ ོན་པ་ ་ ོད་འ ས་ ་ཡིས།  ། ི་རལོ་ནང་བའི་ཁྱད་
པར་འ ེད་པར་ །  །དཀོན་མཆོག་ བས་གནས་མི་འཛིན་ ི་
རོལ་ ར།  ། བས་གནས་འཛིན་ན་མ ན་པར་རགིས་ཤེ་ན།  ། 
བས་གནས་མི་ ོང་ཚིག་མིན་དོན་ལ་གཅིག  ། ་དང་ཡེ་ 
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ཤེས་ལ་སགོས་མ ན་པས་ རི།  །”ཞེས་འ ེད་ཆསོ་ ་ཡི་ཐོག་
མ་མཆོག་ག མ་ལ་ བས་ ་འགྲོ་མིན་གྱིས་ ེས་ཡོད།  །དེ་
ར་བན་ གས་ལའང༌། “ ི་བ་ནང་བ་ བས་འགྲོའ་ིཁྱད།  །” 

ཅེས་དང༌།  “ ོན་པ་བ ན་པ་ ་བ་ག མ་གྱི་ ོ་ནས་འ དེ་ 
པའི་ རི།”ཞེས་ ི་ནང་གི་ཁྱད་པར་ བས་འགྲོ་དང་ ་བ་སོགས་ 
ཀྱིས་འ ེད་དགོས་པ་མ ངས་པས།  འ ེད་ཆོས་ནི་ གས་གཉིས་ 
ཀར་མ ན་པས་དེ་གཏན་ལ་ཕབས་ ེས།  དེ་ནས་ག ང་ ང་
གི་བོན་ལ་ཁྱད་ཆསོ་དེ་དག་ ན་མནི་བ ག་ན། 
   དང་པོ་ བས་གནས་ནི། བོན་ གས་ ་ ་ཆེན་ ན་
པ་ནམ་མཁས།  “ བས་འགྲོའི་ ་ན་ི ག་ག མ་ ག་ ་ཡིན།  ། 
བས་འགྲའོི་ ེན་ནི་དལ་འ རོ་མི་ ས་ཡིན།  ། བས་འགྲོའི་
ེན་ནི་བདེར་གཤེགས་ མ་ག མ་ཡིན།  ། བས་འགྲོའི་ལམ་

ནི་ ི་ནང་གསང་ག མ་ཡིན།  ། བས་འགྲོའི་འ ས་ ་ ་
མེད་ ང་ བ་ཡིན།  ། བས་འགྲོའི་ད ེ་བ་ མ་པ་ག མ་
ཡིན་ཏེ།  ། ི་ཡི་ བས་འགྲོ་ ི་ནང་གསང་བ་ག མ།  ། ི་ནི་
བདེར་གཤེགས་བོན་དང་གཤེན་རབ་ལ།  ། ས་ངག་ཡིད་
ག མ་མསོ་ ས་ བས་ཀྱི་རབ།  །ནང་ནི་ ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་
འགྲ་ོལ།  །གུས་འ ག་མཉསེ་པར་ ་བ་ བས་ཀྱ་ིརབ།  །གསང་ 
བ་ ་དང་ ང་དང་ཐིག་ལེ་ལ།  །རིག་པ་ ང་ བ་སེམས་ཀྱི་
འགྲོ་ ོག་ ོམ་པ་ བས་ཀིྱ་རབ།  །”ཅེས་དང་བོན་ གས་ཀྱི་
བས་འགྲའོི་ཚིག་བཤད་ན།ི  “ ་མ་ལ་ བས་ ་མཆིའོ།  །སངས་ 
ས་ལ་ བས་ ་མཆིའ།ོ  །བོན་ལ་ བས་ ་མཆའིོ།  །གཤེན་

རབ་ག ང་ ང་སམེས་དཔའི་ཚགས་ མས་ལ་ བས་ ་མཆིའ།ོ  །” 
ཞེས་དང་ཡང་ན།  “གཤེན་རབ་ ་མ་ ་ག མ་འ ང་གནས་ 
དཔལ།  ། ས་ག མ་བདརེ་གཤགེས་འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱ་ིམགནོ།  ། 
་ག གས་ཞལ་ ནི་ ་ག ང་ག ང་རབ་ ནེ།  ། གོས་བ འི་ 

གཤནེ་རབ་ཐར་ལམ་ ནོ་པའ་ི ནོ།  །གནས་བཞརི་ ག་འཚལ་ 
འགྲོ་ཀུན་ བས་ ་མཆིའོ།  །”ཞེས་ ་མ་དང་སངས་ ས། 
བོན།  གཤེན་རབ་བམ་སེམས་དཔའ་སོགས་དཀོན་མཆོག་ 
བཞིའམ་ ལ་མཆགོ་གནས་བཞི་ལ་ བས་ ་འགྲོ་བའ།ོ  །ཡང་ 
ཅི་ རི་ད་ེདག་ལ་དཀནོ་མཆོག་ཟེར་བའི་ ་མཚན་ཡང་སེམས་ 

ང་བ ན་པའི་ ནོ་མ་ལས།  “ནརོ་ ་ ་ ་ག ག་གི་ ན་ 
་དཀོན།  །མ་རིག་ ན་སེལ་ ང་གསལ་ ོན་མེ་མཆོག  ། 
་ག ང་འ ང་གནས་དཔོན་གསས་ ་མ་ལ།  །གུས་པའི་ 
ག་འཚལ་དང་བས་ བས་ ་མཆིའོ། །ཉིན་ ར་ ་ ་ གས་ 
ེ་འ ང་གནས་དཀོན།  །ཐར་ལམ་བདེ་འ ེད་ས་མཁན་ལམ་ 

པའི་མཆགོ  །འགྲོ་བའི་མགནོ་ བས་ ས་ག མ་བདརེ་གཤེགས་ 
ལ།  །གུས་པས་ ག་འཚལ་དང་བས་ བས་ ་མཆིའ།ོ  །གཞའ་ 
ཚན་ ་ ་ ང་ དི་ ན་ ་དཀནོ།  ། གས་པ་ཁ་འ དེ་གྲོལ་ 
བ་ གས་ཀྱི་མཆགོ  །བ ན་པའི་ ལ་མཚན་ ་ག ང་ག ང་ 
རབ་ལ།  །གུས་པས་ ག་འཚལ་དང་བས་ བས་ ་མཆིའ།ོ  ། 
ད་འབར་ ་ ་དགེ་ལ་འ ན་ ོད་དཀོན།  ། ོ་ ོམ་ ོ་འ དེ་ 

འ ལ་གྱི་ ེ་མིག་མཆོག  །འགྲོ་བའི་འ ེན་ ནོ་ ོགས་བ འི་ 
གཤེན་རབ་ལ།  །གུས་པས་ ག་འཚལ་དང་བས་ བས་ ་ 
མཆིའོ།  །”ཞེས་ག ངས་སོ།  ། བས་གནས་དེ་དག་གི་རང་ 
བཞིན་ལ་སངས་ ས་གཤེན་རབ་མི་བོའི་ཞལ་ནས།  “ ་ ་ 
ཡེ་ཤེས་ ་ཡི་མངའ་བདག་སངས་ ས་ལ་ བས་ ་མཆིའ།ོ  ། 
ཚད་ག མ་བདེན་པ་གཉིས་ཀྱི་རང་བཞིན་བོན་ལ་ བས་ 
མཆིའ།ོ །ས་ག མ་ ང་ ོགས་ལམ་གྱི་ ་འ ནེ་སེམས་དཔའ་ 
ལ་ བས་ ་མཆིའ།ོ  །”ཞེས་དང་ བས་ ་སོང་བའི་ཡོན་ཏན་ 
ལ་ཤར་ ་རནི་པོ་ཆེ་ནས།  “ནང་བའི་ ར་འགྲོ་ མོ་པའི་གཞ་ི 
ེན་ ེད།  ། ོན་བསགས་ གི་ བི་འཛད་ཅིང་ སི་མི་འ ད།  ། 

གནོད་པས་མི་ གས་ཐར་བའི་ས་བོན་ཐེབས།  །ངན་འགྲོའི་ 
གཡང་བ ང་ཡོན་ཏན་གོང་འཕལེ་འགྲོ།  །”ཞེས་དང་།  ཡང་ 
བས་འགྲའོི་བ བ་ ་ལ།  “མཆོག་ག མ་ བས་སོང་འཁོར་ 

བའི་ ར་མི་ བས།  །གཞན་ལ་མི་འཚ་ ་ ེགས་ཅན་མི་ 
འགྲོགས།  །དེ་བཞིན་ ་ག གས་གླེགས་བམ་གཤེན་གྲོགས་ 
བཀུར།  །”ཞེས་གསལ་བརོ་ག ངས་སོ།  །གཤནེ་རབ་ཅེས་པ་ 
བན་ གས་ཀྱ་ིདག་ེའ ན་ཞསེ་པ་དང་དནོ་གཅགི་པས།  གངོ་ 
གི་སེམས་ ང་བ ན་པའི་ ནོ་མའི་ ང་ལས།  “ ད་འབར་ 
་ ་དགེ་ལ་འ ན་ ོད་དཀོན།  །”ཞེས་པར་དགེ་འ ན་གྱི་ 
་དངསོ་ ་ ང་བས་སོ།  །ཡང་ ་ཆེན་ ན་པས།  “ བས་ 



                                  ོགས་ ང་དགག་བཞག 
 

 

122 

འགྲོའི་དོན་མཐོང་ ང་ བ་སེམས་ཀྱང་ ེ།  ། ོན་འ ག་ 
གཉིས་ཀྱི་དོན་ལ་འ ག་པར་ འོ།  ། ོན་པ་ཁམས་ག མ་ 
སེམས་ཅན་དོན་ལ་ ོན་ ེད་ཅིང༌།  །འ ག་པ་དེ་ཡི་ ་ལ་ 
འ ག་པར་ འོ།  །”ཞེས་ག ངས་སོ།  །དེ་བཞིན་ ་བན་ 
གས་ འང་ ་མ་བ ན་པའི་དཀོན་མཆོག་བཞི་ལ་ བས་ 
་འགྲོ་བ་ བས་འགྲོའི་ཚིག་བཤད་ལས་ཤེས་ ་བས།  དེས་ 
ན་གངོ་གི་བནོ་ གས་ཀྱ་ི བས་འགྲ་ོདང་སམེས་བ དེ་ཀྱི་ ང་ 
ཚིག་འདསི་ཀྱང་ ་ིནང་གང་ཡིན་པ་གསལ་བོར་ ོན་ བ་བ།ོ  ། 
   གཉིས་པ་ ོན་པ་ན།ི ག ང་ ང་བནོ་ གས་ལ་ ོན་
པ་ ོན་ཀུན་ཟད་དང་ཡོན་ཏན་ཀུན་ ན་ ང་ ོགས་མཐར་
ིན་གྱི་ གོས་པའི་སངས་ ས་ལ་འདོད་པས།  “ཡང་ན་ ོན་

པ་ཞེས་པ་ནི། མ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་
ན་པ་དསེ། འགྲོ་ ག་གམ་ཁམས་ག མ་གྱི་སེམས་ཅན་ལ་

དོན་ ་ཚགས་མ་འགགས་པར་ ོན་པས་ན་ ོན་པའོ།  །”ཞེས་
་ཆེན་ ན་པས་ག ངས་སོ།  །བན་ གས་ཀྱིས་ཀྱང་འདི་
ར་འདདོ་ལ་འདོད་ཀྱང་དགོས་ཏེ་འད་ིལས་ གོ་ན་ ིན་ཅི་

ལོག་པར་ ོགས་པས་ས།ོ  ། 
ག མ་པ་ ་བའི་ཁྱད་པར་ནི། མདོ་འ ས་ལས། “ ིགས་ 

མ་ འི་སེམས་ཅན་ག ལ་དཀའ་ལོག་པ་མང་།  །བ ད་དང་
བ ད་ལ་ ོགས་ཤིང་ལམ་ལ་གལོ་བ་མང་།  །མཐའ་ི ་གེས་ ག་
ཆད་ ལ་བར་གལོ།  །ནང་པ་སངས་ ས་ལམ་ལ་གལོ་པ་མེད།  ། 
་ ེགས་ ག་དང་ཆད་པའི་ཡོད་མེད་མཐའ། །ཡོད་ལ་མེད་པར་

ལོག་འ ལ་ཏ།ེ །མེད་ལ་ཡོད་པར་ ག་པས་འ ལ། །འ ལ་པས་
འ ལ་པ་བ ་ཞིང་བ བ། །འ ལ་པས་ཡང་དག་དནོ་མ་ གོས། ། 
འ ལ་པས་ཁམས་ག མ་འཁརོ་བ་ བ། །མདེ་པར་ ་བའི་ཆད་
་བས། །ཤི་ནས་མེ་ཤི་ཐལ་བ་ ར། ། ེ་ཤ་ིཚ་ནི་ ་ ི་མེད། །མ་ 

ཤི་བར་ ་བདེ་བའི་ ིར།  །”ཞེས་ག ངས་ཤིང་། ཡང་ མ་བ ་
བ་ལས། “ ་ ེགས་ ག་བདེན་གཅིག་ ར་གཙང་བར་འཛིན།  ། 
ོན་པའི་དེ་ ར་མིན་ག ང་གཞན་ ་བ ན།  །”ཞེས་དང༌། 

གཤེན་ ནོ་རིན་པོ་ཆེས།   “ ི་རལོ་ ་ ེགས་པས་ ག་པ་བདེན་
པ་གཙང་མར་གཅིག་ ་འཛིན་ལ།  ནོ་པ་གཤནེ་རབ་ཀྱིས་འདི་

ར་མ་ཡིན་པར།  འ ས་ ས་ཐམས་ཅད་མི་ ག་པ་དང༌།  ཟག་
པ་དང་བཅས་པ་ ག་བ ལ་བ།  བནོ་ཐམས་ཅད་ ོང་ཞིང་བདག་ 
མེད་པ་དང༌།  ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞི་ཞངི་བདེ་བའོ།  །ཞསེ་
གཞན་ ་བ ན་པས་བོན་ཆསོ་གཉསི་ ་བ་བཀའ་ གས་ཀྱི་ ག་
་བཞི་ཁས་ལེན་པ་ལ་ཁྱད་པར་མདེ་པའ།ོ  །”ཞེས་ག ངས་སོ།  ། 

བཀའ་ གས་ཀྱི་ ག་ ་བཞི་ཅིའི་ ིར་ ་ག ངས་བ་ལ། བོན་
གས་ ་ ེགས་ཚར་གཅོག་གཏན་ཚིགས་ཐིགས་འགྲེལ་ལས། 

“སངས་ ས་ཀྱིས་ག ལ་ ་ ེས་ ་བ ང་བའི་དོན་ ་བཀའ་
གས་ཀྱི་ ག་ ་བཞི་ག ངས་ཏ།ེ 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་ཞངི་བདག་མེད་པའོ། ། ་ངན་
ལས་འདས་པ་ མས་ན་ིཞི་ཞངི་བད་ེབའ།ོ །ཞསེ་ག ངས། དེ་ཡང་
ཚིག་དང་པོས་ནི་ ག་པར་འཛིན་པ་བ ོག་ནས་ ་ ེགས་པས་
མི་ ག་པ་ གོས་པར་ ་བའི་དནོ་ ་ག ངས་ས།ོ །ཚིག་གཉིས་
པས་ནི་འཁོར་བ་ཐམས་ཅད་ ག་བ ལ་གྱི་མཚན་ཉིད་ཅན་ ་
ོགས་ནས་འཁརོ་བ་ལ་ངེས་པར་འ ང་བའི་ ོ་བ ེད་པའི་དོན་
འོ། །ཚིག་ག མ་པས་ནི་འཁརོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ ་བ་བདག་ 
་འཛིན་པ་བ ོག་ནས་བདག་མེད་ ོགས་པའི་ཤསེ་རབ་བ ེད་ 

པའི་དོན་ འོ། །ཚིག་བཞི་བས་ནི་འཐོབ་ ་ ་ངན་ལས་འདས་
པའི་བོན་བ ན་ནས་ཐར་པ་ཐོབ་འདོད་ཀྱི་ ོ་བ ེད་པའི་དོན་ ་ 
ག ངས་སོ། །”ཞེས་དང་ཡང་མེ་ ོན་རིན་པོ་ཆེ་ནས།  “ ་བ་
ོས་པའི་མཐའ་དང་ ལ་བ་ལ།  ། ག་ཆད་ལ་སགོས་ཉསེ་པའི་
ོན་གྱིས་དབེན།  །”ཞེས་ ི་ནང་གི་ ་བའི་ཁྱད་པར་གསལ་བོ་

ག ངས་ཡོད། འདི་ནི་གཤེན་རབ་ག ང་ ང་བནོ་གྱི་ ིའི་ ་བ་
ཡིན་ལ་གཞན་གསང་ གས་དང་ གོས་ཆནེ་སོགས་ཐགེ་པ་རེ་རེའི་ 
་བ་གཞན་ ་གསལ་བས་མ་ སི་སོ།  །ཡང་ ་ གེས་ཐེག་པའི་

མཚན་ཉིད་ལ་བོན་ གས་ ་ ེ་རིན་པོ་ཆེའི་ཐགེ་འགྲེལ་ལས། “ ག་ 
ཆད་གང་ ང་ལ་ཞེན་ ོ་གང་ཞིག ཡང་དག་གི་ ་བ་ལས་ ིན་
ཅི་ལོག་ ་ གོས་པས་ཁྱད་པར་ ་ ས་པ། དེ་ ་ གེས་པའི་ཐེག་
པའི་མཚན་ཉིད་དོ།  །”ཞེས་ག ངས་ས།ོ  ། 

བཞི་བ་ ོད་པའི་ཁྱད་པར་ནི། ནང་བ་གཤེན་རབ་པས་ 
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ིག་ ང་དགེ་ བ་ཀྱི་ ོད་པ་བཟང་པོ་དང༌།  སེམས་ཅན་
གཞན་ལ་འཚས་པ་ ང་ཞངི་ཕན་པ་ བ་པའི་ཕ་རལོ་ ་ ིན་
པ་ ག་གམ་བ ་ལ་སོགས་ཀུན་ ་བཟང་བའི་ ོད་པ་ བས་
པོ་ཆེ་ལ་ དོ་པའ།ོ  །དེ་བཞནི་ ་བནོ་ གས་མདོ་འ ས་ལས།  
“གཞི་ནི་ ིང་ ེ་ཆེན་པོ་ཚད་མེད་བཞི་ལ་ལངོས། །ལམ་ནི་ཕ་
རོལ་ ་ ནི་པ་བ ་ལ་ ོད། ། ིབ་པ་ག མ་ ངས་ ་ག མ་
ོགས་པའི་སར་གནས་སོ།  །”ཞེས་བ ན་གཙ་སངས་ ས་
ོན་པ་གཤེན་རབ་ཀྱི་ཞལ་ནས་ག ངས་ས།ོ 
   ་བ་ བ་པའི་འ ས་ ་ནི། ི་མདོ་ གས་ ་མཐར་
ག་གི་འ ས་ ་ ་ག མ་ ན་ བ་ ེ་མཐར་ ིན་པའི་འ ས་ 
་ག ང་ ང་ ་ ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཆནེ་གྱི་ས་ནོན་པའ།ོ །ནང་

གསང་ གས་ གས་ལ་འ ས་ འི་མཐར་ ག་བདེ་བར་གཤེགས་ 
པའི་ས་བ ་གཉིས་ཐོབ། ཁྱད་པར་ ོགས་པ་ཆེན་པའོི་ གས་
ལ་འ ས་ ་ནི།  ཐེག་འགེྲལ་ལས།   “ བ་པའི་འ ས་ ་ནི། 
ད ེར་མེད་ག ང་ ང་ཐིག་ལེའི་ས་ཞེས་ ་ ེ། ག ལ་ འི་
ང་བ་ལ་ས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ ེ་དེ་ནོན་པ་ཉིད་ཁོ་ནའོ།  །” 

ཞེས་འ ེད་ཆོས་ ་བོ་ ར་ཙམ་བ ན་པས་ག ་བོར་གནས་
པའི་ ོ་ཡིས་དོན་ལ་སོམས་ཤིག 
   ཡང་ཁོ་ན་རེ།  “བོན་པོའི་ ་མ་དང་ ་བ་འགའ་རེས་
ནང་བ ན་ལ་ ོབ་ ོང་ ེད་པ་དང༌།  ཁྱད་པར་ ་ གོས་པ་
ཆེན་པོ་ལ་ཉམས་ལེན་ ེད་བཞིན་ཡོད་ནའང༌།  དེ་ནི་ཁོ་རང་
གཅིག་ འི་དོན་དག་ཡིན་པ་ལས།  བ་མཐའ་དེ་གའི་ངོ་བོ་
མཚན་མི་ བ།”ཞེས་ནང་བ ན་དང་ ག་པར་ ་ ོགས་པ་
ཆེན་པོ་ནི་ཁོ་རང་ བ་མཐའ་གཅགི་ འི་ཡིན་པ་ ར་བདག་
འཛིན་ཆེན་པོས་ ེར་བ ང་ ས་པ་ནི་ངོ་མ་དགོད་ ་ོབ་ཞིག་
ཡིན།  གོང་ནས་གསལ་བ་ ར་ག ང་ ང་གི་བོན་ནང་བ་
སངས་ ས་པའི་བ ན་པ་ཡིན་པས།  དེང་ བས་ཀྱསི་བོན་པོ་
ཡིན་ན་ནང་བ ན་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ལ།  དེ་ལ་འགའ་རེས་
ཞེས་པའི་ཚིག་འདིའི་གཅོད་ འི་བོན་པོའི་ ་མ་དང་ ་བ་
ལས་ནང་བ ན་ལ་ ོབ་ ོང་མི་ དེ་པ་བོད་ཀྱི་ས་ཆ་གང་ན་
ཡོད་པ་གསལ་བར་བཤད་དགོས་པས།  དེ་ལ་ལན་ཞིག་ཡོད་

པར་རེ་ ག་ཆེན་པོ་ཡོད།  ོགས་ཆེན་ནི་བཀའ་ ིང་བའི་
ེར་ཆསོ་ ་ ་མ་ཡིན་པར་ག ང་ ང་གི་བནོ་རང་ གས་ལ་
ོན་པ་ཀུན་ ་བཟང་པོ་ནས་བ ད་ཡོང་བའི་ ོགས་པ་ཆེན་

པོའི་ག ང་ གས་མང་ ་ ོན་ ་ཡོད།  ད་ ང་ བ་མཐའ་
གཞན་ལའང་ ོགས་ཆེན་གྱི་ ་བ་ཡོད་པ་མཁས་དབང་ནམ་
མཁའི་ནརོ་ ས་ག ང་ཡོད།  ག་པར་ ་ ོགས་དང་རིས་ ་
བཅད་ན་ ོགས་པ་ཆེན་པོར་མི་འ ར་བས། བོན་ གས་ ་
ཐེག་པའ་ིརམི་པ་མངནོ་ ་བཤད་པའི་མད་ོ ད་ལས།  “ གས་ 
ེ་ ོགས་དང་རིས་མེད་པའ།ི  ། ོད་པ་ ང་དརོ་མདེ་པའོ།  །” 

ཞེས་དང་།  ེ་མཉམ་མེད་ཤསེ་རབ་ ལ་མཚན་རནི་པོ་ཆེའི་ 
ཐེག་འགྲེལ་ ་ཁྱབ་པ་ ང་ ན་གྱི་ཐེག་པའི་རབ་ད འེི་ ང་
ངས་པ་འདི་ ར།  “ ོགས་པ་ཆེན་པོ་ནི་ ོགས་རིས་མེད་

པའི་ ོ་ནས་འ ག་གོ”ཞེས་དང་བན་ གས་ ་ནམ་མཁའི་ནརོ་ 
ས།  “ ོགས་པ་ཆེན་པོ་ནི་གཞི་ལམ་འ ས་ག མ་གང་གི་

ཆ་ནས་ཀྱང་ ་མ་ཆད་ཅིང་ ོགས་ ་མ་ ང་བ།  ེ་འགྲོ་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་ལམ་གྱི་མཐར་ ག་ཡནི་ བས།  
དེ་ལ་ ོགས་དང་རིས་ ་བཅད་པ་ཡིན་ན་ ོགས་ཆེན་མ་ཡིན་ 
པ་དེ་ག་རང་ནས་ཐག་ཆོད་ཀིྱ་ཡོད་པ་རེད།”  ཞེས་ག ངས་ 
པས།  དེ་ནི་བཀའ་ ིང་བའི་ ོགས་ཆེན་གྱི་ ེས་ ་ཆེན་པསོ་
ག ང་བ་ཡིན་ལ་བོན་ གས་དང་མ ན་པས་དེ་ ར་ཁས་ལནེ་ 
མིན་ཁྱོད་རང་གསི་བསམ་ ོ་ཐངོས།   
   ག ང་ ང་གི་བོན་དང་དམ་པའི་ཆོས་གཉིས་ བ་
མཐའ་གཅིག་ ་ངེས་ ལ་ལ་བོན་ ོན་ ན་པ་ནམ་མཁས། 
“ བ་མཐའ་མཆོག་དང་མཆོག་དམན་གཉིས།  །དཀར་ནག་
དགེ་ ིག་ ན་ ར་ ང་།  །དོན་ ་གཤེན་རབ་ཆོས་དང་ ་
གཤེན་ག མ།  །བ བ་ ོགས་སོ་སརོ་ ང་མདོ་ཀྱང་།  །ཐིག་
ལེ་སེམས་ ་བ བ་ན་ བ་མཐའ་གཅིག  །”ཅེས་དང་བན་
གས་ལའང་། བཀའ་ ངི་མ་བའི་མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚ་
ལ་གྱི་ མ་ཐར་ལས།  “བོན་ནང་བ་ མས་ནི་ཆོས་ གས་

དང་མ ན་པས་རང་མལ་ ་བཞག་མཛད། ལོག་བོན་འདི་
མས་ནི་ ་ ེགས་པ་ལས་ཀྱང་དམན་པས་བསད་ན་མི་ཉན་ 
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ས་མཐར་ གས་ཤིག་ག ང་།”ཞེས་བོན་ནང་བ་དམ་པའི་ཆོས་ 
དང་མ ན་པ་ཁས་ ངས་ཡོད་པ་དང་།  དེ་བཞནི་ ་འ ་མི་
ཕམ་དང༌།  ེ་ དི་སངས་ མ།  ་བ་ཆེན་མ།ོ  ན་ ་བ་
སོགས་ཀྱིས་ཀྱང་དངོས་ གས་གང་ ང་ནས་ཁས་ ངས་ཟིན་
ལ།  ད་ ་ཡང་རང་ ལ་གྱི་ས་ཆ་ཀུན་ ་ག ང་ ང་གི་བོན་
འདི་ནང་བ་སངས་ ས་ཀྱི་བ ན་པའི་ཁོངས་གཏོགས་ཡིན་པ་ 
ཐག་བཅད་ནས།  བོན་པོའི་ ་མ་དག་ནང་བ ན་མ ན་ཚགས་ 
ཀྱི་ཚགས་གཙ་དང་ ན་ལས་ ་བ སོ་པས་ཀྱང་ ོགས་ བ་བ།ོ  ། 
དེ་དག་ནི་ཡང་དག་པའི་ ་མཚན་ལ་བ ེན་ནས་དེ་ ར་ ས་ 
པ་ཡིན་པ་ལས།  ི་ནང་གང་ཡིན་གྱི་དོན་མ་གོ་ནས་ ན་པོར་ 
ར་འོལ་ཚད་ཀྱིས་ ས་པ་ག་ལ་ཡིན།  དེ་ན་ག ང་ ང་གི་

བོན་རིན་པོ་ཆེ་ནང་བ་ཡིན་པ་ བ་ཚར་ ེས་མཐར་ ག་གི་
འ ས་ ་ཡོད་པའང་གོང་གི་འ ས་ འི་ བས་ ་གསལ་བས་ 
ཤེས་ བ་ཅིང༌།  ད་ ང་གོང་གི“ བས་འགྲོའི་འ ས་ ་ ་
མེད་ ང་ བ་ཡིན།  །”ཞེས་ཚིག་འདསི་ཐགེ་ཆེན་ བས་འགོྲའ་ི 
འ ས་ ་ནི་མངོན་མཐོ་དང་ཐར་བ་ཙམ་ ་མ་ཟད་མཐར་
ག་གི་ཐར་བ་ཆེན་པོ་ ་ན་མེད་པ་ ང་ བ་ཆེན་པོའི་གོ་

འཕང་ཐོབ་པ་བ ན་ཡོད་པས།   དེས་ན་མཁན་པོ་ཁོས་ ས་
པའི།  “ཁོ་ཚས་བཤད་པའི་རང་ གས་ཀྱི་ཐར་བ་ཞགི་འཐོབ་
་ཡོད་ ིད་ཀྱང་།  འོན་ཀྱང་ནང་བ ན་གྱིས་བཤད་པའི་

མཐར་ ག་གི་ཐར་བ་ཆེན་པོ་འཐོབ་ ་གཏན་ནས་ཡོད་མི་
ིད།”ཅེས་པའི་ལོག་ཚིག་འདི་ཡང་རང་བཞིན་གྱིས་འགོག་ 

བ་བ།ོ  །    
   ཞེས་པ་འདི་ནི་བོན་དང་བན་ གས་གཉིས་ཀའི་དགོངས་
དོན་འ ལ་མེད་ ར་ སི་པ་ཡིན་པས།  གོས་ཞེན་དང་ལོག་
ོག་གི་ ་ལས་ཐར་བའི་ག ་བོར་གནས་པ་དག་ལ་འདི་ཙམ་

གྱིས་ཀྱང་ངེས་ཤེས་འ ེན་ ིད་ལ།  དེ་ལས་ ོག་ཏེ་ ོགས་
འཛིན་དང་ལོག་ ས་རང་ ད་བ ན་པ་དག་ལ་སངས་ ས་
དངོས་ ་ ོན་ནས་བོན་ག ངས་ཀྱང་མི་ཕན་པས།  རེ་ཞིག་
དེ་ཙམ་གྱསི་འ ས་པར་ འ།ོ  །  
   ད་མར་མཁན་པོ་ཁོ་རང་ལ་ ་ ་ཞིག་ལ།  ག ང་ 
ང་བོན་འདི་ནང་བ་མིན་པའི་ ་བ་འདི་ ་ནག་གི་ ལ་ ་

ཁྱེད་ཀྱིས་བ གས་ཟིན་པས།  དེབ་དེ་མཐོང་བའི་ ་མི་དག་
གི་ ད་ལ་བག་ཆགས་ངན་པ་ཞིག་བཞག་ཚར་བས།  ་ངན་
པ་ ོན་ ་སོང་ན་འ ས་ ་ཡིད་ ་མི་འོང་བ་ ེས་ནས་ ིན་
ངེས་པ་ནང་བའི་ ི་ གས་ཡིན་པས།  དེ་ལ་ཅི་ ར་འགྱོད་
བཤགས་དང་དཀར་འདོན་ ེད་ ར་བསམ་ ོ་གཏོང་རན་འ ག   
ད་ ང་ ་མ ད་ ་ ་བ་དེ་ ད་འཛིན་ ེད་ན།  བོན་པོའི་
དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ མས་ཁྱེད་རང་ལ་བགྲོ་གླེང་ ེད་པར་ 
དགའ་ ོ་ཆེན་པོ་ཡོད་པས།  ཁྱེད་ཉིད་གདན་འ ེན་ ་ཡོང་
ཚ་ངེས་པར་ ་ཕབེས་གནངས་ཡོད་པར་ །   
   ཞེས་ ་རིགས་ཀྱི་ ལ་མིང་བ་མཁར་ནག་ ལ་བཟང་ ་

མཚའམ་ ལ་ ས་གཞན་ཕན་ ་མཚས་ ང་དོན་ ན་ཙམ་ ངས་ 

ནས་བདནེ་པའ་ིགཏམ་ ་ ས་པའོ།  ། 
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བྱ་འཕུར་དགེ་བཤེས་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚ། 
སྔོན་དུ་གླེང་བའི་གཏམ།   

མཁས་དབང་དཔལ་ ན་ ལ་ཁྲམིས་ཀྱིས་བ མས་པའ་ི 
«ག ང་ ང་བོན་གྱི་བ ན་འ ང་ ོགས་བ ས»①ཀྱི་ལེ ་
ཉེར་གཅགི་པའི་ནང་ཚན།  “ཞར་ ང་གཞན་ ེ་ཕོ་ཚད་ཅན་
ཁ་ཅིག་ལ་ ོད་ ོང་མདོར་བ ས་བཤད་པ”ཞེས་པ།  « ་
འ ར་ཆོས་འ ང་ ་དབང་ག ལ་ལས་ ལ་བའི་ ་བོ་ཆེའི་
་ད ངས»②སམ།  ཡོངས་གྲགས།  «བ ད་འཇམོས་ཆསོ་

འ ང་» ་འབོད་པར།  བོན་གྱི་ ོར་ལ་འགྲེལ་བཤད་འ ་
མིན་གནང་བར་བ ལ་ལན་གནད་ ་ཕོག་པ་ཞིག་ ང་བས།  
གཞན་ གོས་ནས་དེར་ ང་ ག་ཆནེ་པོས།  མི་འསོ་པའི་ཅལ་
གཏམ་གྱིས་ ལ་ཁམས་འགངེས་པར་ ས་པ་སོགས་ལོ་ཤས་ ོན་ 
ནས་ཐསོ།  ཁོ་བསོ་ཆོས་འ ང་དརེ་མཇལ་འདདོ་དང་རེ་ ག་
ན་རིང་ ས་མཐར།  ཆོས་ ོད་དཔེ་ ན་ཁང་ནས་བ ར་

བ ན་ ས་པའི་ཆསོ་འ ང་དེབ་ག གས་ཅན་དེ་གཞི་ནས་ལག་ 
སོན་ ང༌།  འདི་ནི་ཆོས་འ ང་དེ་ཐོག་མར་ཀློག་འདོད་པའི་
་ ནེ་དང་བར་ བས་ཀྱི་གཏམ་ ད་ ་ ་ཡིན།   

ིར་ཆོས་འ ང་འདིར་བ ོད་ ་གཙ་ཁག་ནི།  ོན་
པ་ བ་པའི་དབང་པོའི་བ ན་པ་འཇིག་ ནེ་ ་དར་ ལ་དང༌།   
ོན་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ འི་ ེ་བ་བཞེས་ ལ།  ཁྱད་པར་ ་ ་ 

 

འ ར་ ིང་མའི་བ ན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ ང་བ་དང༌།  ད་
འཛིན་མཁས་ བ་ཁག་གི་ལོ་ ས་སོགས་གསལ་འཁོད་ ས་ 
པའི་གླེགས་བམ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་མོད།  དེའི་ནང་ ་བོན་
ོགས་ཀྱི་ ་ ོད་དང་འ ེལ་བའི་དོན་གནད་འགའ་རེར་

འགྲེལ་བཤད་གནང་བ་ མས་དངོས་དོན་ལོ་ ས་དང་མི་
མ ན་ཞིང༌།  ན་པོ་བདག་གི་བ ་ ལ་དང་བ ར་ཡང་
འགལ་འཛལ་མང་ཙམ་ ང་འ ག་ མ་པས།  དེས་ན་ཁོ་བོ་
བོན་ ད་ ་ ེས་པར་མ་ཟད་བོན་ ོགས་ཀྱི་མཁས་པའི་དབང་ 
པོ་ཇི་ ེད་ཅིག་གི་ཞལ་མཇལ་བའི་གོ་ བས་ཐབོ་ཅིང༌།  ཟབ་
ལམ་ཁྲིད་ཀྱི་གདམ་པའང་མི་ ང་བ་ཞིག་ ས་ཏེ་ཞོར་ ་བོན་ 
ོགས་ཀྱི་ ལ་རབས་དང་ལོ་ ས་བ ན་འ ང་འདོན་ཆོག་

སོགས་ལའང་དོ་ ང་ཆེན་པོས་བ ་ཁུལ་གྱིས་ ས་མངའ་ ང་ 
ཡོད་པའི་ ེན་གྱསི།  བས་འདརི་དངོས་ཡོད་བནོ་ ོགས་ཀྱི་
ོར་ལས་འ ོས་ཏེ་གསལ་བཤད་ ན་ ་རེ་ ་ བ་ན།  མི་

རབས་ སེ་མ་ཚ་གོལ་ལམ་ ་མི་འ ན་པའི་ཕན་ཐགོས་འ ང་ 
མ་པ་དང༌། དེ་མིན་མ་དག་ ན་འ མས་ ་སོང་ ེ་དེ་དང་

དེ་ ་ འི་རིགས་ཀྱིས་ ི་ཚགས་དང་ཆོས་ གས་དབར།  མི་ 
རིགས་དང་མི་རིགས་དབར་བཅས།  མདོར་ན་འཛམ་གླིང་ 

 
བྱ་འཕུར་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚ།  ན་རིའི་གིླང་གི་དགེ་བཤེས།  ད་ ་ཨ་རིའི་ ལ་གཤེན་ཞང་བོད་རིག་ ོབ་གིླང་གི་གཙ་འགན་པ་གནང་ ས་ ་མཆིས། 
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ཐོག་ ་གནས་པའི་ཕན་ ན་མ ན་ལམ་གྱི་གོང་ ་མང་པརོ་
གཏོར་བཤིག་ཀྱང་མི་འ ང་བའི་ངེས་པ་གཏན་ནས་མེད།  
ལར་ནས་ཁོ་བོས་ཕན་ ན་གསལ་བཤད་དང་བདེན་པ་གང་
ཡིན་དམར་མོ་འ བ་ཁྲིད་ཀྱི་ ལ་ ་ ིས་པ་ལས།  དགག་ 
བཞག་དང་ ོད་ ོང་གི་ ལ་ ་འཛིན་ཅིང་དམིགས་ཏེ་ ིས་
པ་ཞིག་གཏན་ནས་མིན།   

བས་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་ཆོས་འ ང་འདིར་བ ་ཞིབ་
བས་མཁས་པ་འདི་པའི་ ལ་རབས་དང༌།  ་བཀྭན་ཆོས་

ཀྱི་ཉི་མའི་ བ་མཐའ།  མཁའ་འགྲ་ོཡེ་ཤེས་མཚ་ ལ་གྱི་ མ་
ཐར་སོགས་འ ེལ་ཡོད་ ག་དཔེ་ཁག་ཅིག་ལག་སོན་ ང་བ་
དེར་བནོ་གྱི་ལོ་ ས་གང་བཀོད་པ་ མས་དནོ་ཐོག་ ་གནས་
པ་ཧ་ལམ་གཅིག་ཀྱང་མ་མཐངོ་ཞསེ་ ས་ན།  ོ་གྲསོ་ཀྱི་ ས་
པ་ ང་བའི་བདག་ ་ ་ ང་ ོབས་པ་ཆེ་བའི་ ལ་ ་མཐོང་
མོད།  འདི་ འི་རིགས་ལ་གསལ་བཤད་དང་ངོ་ ོད་ ང་ཙམ་ 
ཡང་མ་ ས་པར་ ན་འ མས་ ་བཞག་ཚ་མི་རབས་ ེས་མ་

མས་ལ་གོ་བ་ལོག་ བ་ཀྱིས།  ལོག་ལམ་ ་འ ན་པའམ་
ངན་པ་ལང་ཤོར་ ་འགྲོ་བའ་ི ལ་ ང་དང་འ ང་བཞིན་པ་
ོགས་ཏེ།  ཁོ་བོས་འདི་བཞིན་ལས་ ་གཉེར་བར་ང་ ལ་
དང་ ོགས་རསི་ཀྱསི་ ོ་མིག་ ིབ་པ་དག་གིས་དོན་མདེ་ཀྱིས་
བཀའ་བཀྱོན་མི་གནང་བར་ ་ ་དང༌།  གངོ་ ས་ ར་ བས་ 
འདིར་ ན་གྱསི་ ི་ཚགས་དང་ ས་རབས་ཀྱི་འཁོར་བ དོ་ཁྲོད།   
ཆོས་ གས་དབར་གྱི་མ ན་ ིལ་ལ་གནོད་པ་དང་ཕན་ ན་
ཁྲོ་བ་མི་འ ང་ཆདེ།  གསལ་བཤད་ཀྱི་ ལ་ ་འ ི་བ་གཞརི་
བ ང་ཞངི༌།  འཇགི་ ནེ་པའི་ཁ་དཔརེ་ཡང༌།  “ཚིག་ལ་མཚན་ 
ཆ་མེད་ཀྱང༌།  །མི་སེམས་ མ་ ར་ག བ།  །”ཅསེ་པའི་དཔེ་
བཞིན།  ཚགི་གི་མཚན་ཆ་ ་ཚགས་ ད་དེ་ཆོས་ གས་ཕན་
ན་དབར་ད ེན་ད གས་ ས་པའ་ི གས་ཀྱང་དོར་ཏེ་གང་
བ་ཅི་ བ་ཀྱསི་ བ་མཐའ་རང་ གས་ཀྱི་ ་བ་དང་ ོད་པ་

སོགས་ཡིན་ གས་གང་ཡིན་པ་དེ་ག་ོནོར་མི་འ ང་བའི་ཆེད་
གཙ་བརོ་དམིགས་ནས་ངོ་ དོ་ཀྱི་ ལ་ ་འ ི་བར་འདོད

 

༡༽  བདུད་འཇོམས་ཆོས་འབྱུང་དུ་གསལ་བའི་བོན་གྱི་སྐོར།   
ཆོས་འ ང་དེར་“གཏེར་ཆེན་བ ད་འཇོམས་གིླང་

པའི་ ་ ོབ་འཇའ་ ས་ཐོབ་པ་བ ་ག མ་ ང་བ་དང་ཤིན་
་ཉེ་བ་དེང་སང་རབ་ ང་བ ་ ག་པའི་ཤིང་ཕག་ལ་མདོ་

ཁམས་གླངི་ཚང་ ་པ་བཀྲ་ཤིས་འདོ་ཟེར།  དེ་ སེ་མེ་གླང་ལ་
དེའི་ ལ་ཚབ་ ོ་གྲོས་ ལ་མཚན།”③ཞསེ། ཀུན་མཁྱནེ་འཇའ་ 
ས་པ་ཆནེ་པོ་ཤར་ ་བཀྲ་ཤིས་ ལ་མཚན་གྱི་མཚན་ལ།  ་

པ་བཀྲ་ཤསི་འདོ་ཟེར་ཞེས་མཚན་བ ར་ ས་ཏེ་ཁོང་གི་ཞལ་ 
ོབ་ ལ་ཚབ་ ོ་གྲོས་ ལ་མཚན་དང་བཅས།  ་འ ར་ ིང་

མའི་ཆོས་ ོར་ གས་པའི་ བ་ཆེན་གྱི་ ེས་ ར་ངོས་འཛིན་
ས་པར་མ་ཟད།  བ ད་འཇོམས་པའི་ ་ ོབ་ ་ ར་བཤད་

པ་གནང་འ ག་ཀྱང༌།  དམ་པ་ད་ེགཉིས་ག ང་ ང་བོན་གྱི་
བ ན་ ོར་ གས་ཏེ།  རང་དོན་ ་ག ང་ ང་བོན་གྱི་མདོ་
གས་སམེས་ག མ་གྱི་ག ང་ གས་ལ་ཐསོ་བསམ་ མོ་ག མ་ 
ལ་ ་ ིན་པར་མཛད་ཅིང༌།  ཁྱད་པར་གཞན་དོན་ ་ཨ་

ན་ ོགས་ག མ་གྱིས་མཚན་ག ང་ ང་བནོ་གྱི་མདོ་ གས་
སེམས་ག མ་གྱི་ག ང་ གས་ ་མཚ་ ་ ར།  འཆད་ཉན་
ོམ་ག མ་ ེད་སའི་བ ི་གནས་བ ་ ག་མང་པོ་གསར་

བ གས་ཀྱསི།  དོ་གངས་རི་དཀར་པོ་ནས་ ད་མདོ་ ད་ ་
ཡི་ཆོལ་ཁའི་བར།  མདརོ་ན་བདོ་ ལ་ཁྱོན་ཡོངས་ ་གང་གི་
ེས་ ་འ ག་ཅངི་དད་དམ་ལ་གཡོ་བ་མེད་པའི་མཁས་ཤིང་
བ་པ་ཐབོ་པའི་ ོབ་མ་བ ་ ག་མང་པོ་ ནི་པར་མཛད་པ་

མ་ཟད།  ད་ འང་བོད་ ལ་ དོ་ ད་ཀུན་ ་དེ་དག་གི་ བ་
ད་འཛིན་པའི་ བ་པའི་ འེང་མ་ི ང་བ་ཞིག་ཡོད་ ས་ ་

མཆིས།   

དེས་ན་ཀུན་མཁེྱན་འཇའ་ ས་པ་མཆོག་བཤད་པ་དང་ 
ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་ གས་ཡིད་མ་ཚིམས་པར།  ག ང་ ང་
བོན་གྱི་ ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ག ང་ གས་ཞང་ ང་ ན་ ད་ 
ཀྱིས་མཚན་སེམས་ ོགས་ ་མེད་ ོགས་པ་ཆེན་པོའི་ ་ ོད་
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ལ་ཉམས་ལེན་ ེ་གཅིག་ ་གཞོལ་ཏེ། མཐར་འཇའ་ ས་འཕོ་
བ་ཆེན་པའོི་འོད་ ར་ཐམི་ ེ་ ་ག མ་གྱི་ ལ་སར་མངོན་ ་
འཁོད་པ་སོགས་ནི།  བོན་རང་ གས་ཀྱི་གདམ་པ་ཟབ་མོ་
ཉམས་ ་ ངས་པའི་ ག་ སེ་ཁོ་ན་ལས་ ང་བས།  དེས་ན་
དེ་ འི་ལམ་ནས་དམ་པ་དེ་ཉིད་ བ་མཐའ་གང་གི་ཁོངས་
་ གས་མིན་སོགས་ ས་བ ས་ཅི་རིགས་ ་བ གས་པའི་

གང་གི་ མ་པར་ཐར་བ་དག་ལས་ཀྱང་ཤསེ་ བ་ཅངི༌།  གཞན་ 
ཡང་གང་གིས་མཛད་པའི་ག ང་འ མ་གླགེས་བམ་བ ་ ག་
མང་པོ་ག ང་ ང་བོན་གྱི་བ ེན་འ ར་རིན་པོ་ཆའེི་གྲས་ ་
ད་ ་དངསོ་ ་བ གས་པས་དེ་དག་ལས་ཀྱང་ཁུངས་གང་ཡནི་ 
བ་པས་སོ།  །ད་ ང་ བ་པ་ཐོབ་པའི་ ད་འཛིན་དངོས་
བོ་ད་ འང་བ གས་ཡོད་པས། ཆསོ་བ ད་གང་ ་གཏོགས་ 

མིན་དེ་ཙམ་གྱསི་གསལ་བཤད་མང་པོས་དགོས་པ་ ང༌།  གོས་ 
གཅིག་ནས་འདི་ ར་བསམ་ཚ་ ་རབས་ཀིྱ་གཏེར་ ོན་མང་
པོ་ཞིག་ལའང་ ེས་ ་ཞིབ་འ ག་སོགས་ཀྱི་གོ་ བས་མཆིས་
ཚ་བོན་ཆོས་དང་ ིང་ཆོས་བར་ད ད་པ་ ་ ་མང་པོ་ཞིག་
ག་འ ག་ མ།   

ཆོས་འ ང་དེར“ཡང་ཁ་ཅིག་ ིང་མ་བ་དང༌།  བོན་
པོའི་ཟེར་ གས་ད ིབས་མ ངས་ཙམ་འ ག་པས་བོན་ ོགས་ 
གཉིས་ གས་ ང་གཤིན་པོ་ཡོད་འ འོ་ཞེས་ཟེར་ཡང༌།  ཆསོ་
ད་ལ་སོགས་པ་འ ་བ་མང་ ་འ ག་མོད།  དེ་དག་གིས་

བོན་ཆོས་ལ་ ོགས་བ ན་ནས་ ིས་པས་ན་འ ་བར་ཅིས་མི་
འོང་ ེ།”ཞེས་ ་བཀྭན་གྱིས་ བ་མཐའ་ཤེལ་ ེང་ “འདི་
དག་ སི་ཀྱ་ི གོས་ཆེན་པས་ཟརེ་ གས་དང་ད བིས་མ ངས་ 
པར་འ ག་པས་བནོ་ ོགས་གཉིས་ གས་ ང་གཤནི་པོ་ཡོད་
པ་འ འ།ོ །”④ཞསེ་གསལ་བར་ཡིད་ ོན་ ས་པའི་ཁུལ་གྱིས་
ཚིག་གི་ངོ་གདངོ་ལ་བ ས་ཚ།  བནོ་ཆོས་ ངི་ཆོས་ལ་ ོགས་
བ ན་ནས་ ིས་པའམ།  ིང་ཆསོ་བོན་ལ་ གོས་བ ན་ནས་
ིས་པ་ ་ ་ཁས་ལེན་ ས་འ ག་པས།  གང་ ར་ཕན་ ན་

འ ་མ ངས་དང་ ོགས་མ ངས་དེ་ཙམ་ཡོད་པ་མཁྱེན་ཡོད་
ན།  ག ང་ ང་བོན་གྱི་ ་ ོད་ལ་ ོ་བ ར་དང་ངན་ ་བ ་

བའི་རིགས་པ་ཅི་ཙམ་བ ན་ཡང་ངལ་བའི་ ་ལས་མ་མཆིས་སོ།  །   
ཆོས་འ ང་དརེ“བོད་ འང་བནོ་པ་ོལ་ད ་ཕར་འ ལ་ 

མཛད་ གས་ཀྱི་ག ང་ཀུན་དང༌།  བདེ་མཆགོ་འཇགིས་ དེ་
ར་པ་སོགས་ ་ མས་དང༌།  ག མ་མོ་ ོགས་ཆེན་སོགས་

བན་ཆོས་ལ་ཅི་ཡོད་འ ་བཟོ་རེ་ཡོད་པར་འ ག་ལ་དེ་དག་
གདོད་ནས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་གློ་ ར་ཀུན་བཏགས་མཐའ་
མེད་ལ་དགག་པར་ག་ལ་ལངས།”⑤ཞསེ་གསལ།  ག ང་ གས་ 
ཀྱི་ཆ་ནས་བོན་གྱི་ད ་ཕར་འ ལ་མཛད་སོགས་དཔེ་ ངི་ཁག་ 
ཅིག་ལ་མི་ལོ་ ོང་ ག་བཅོ་བ ད་ ག་གི་ལོ་ ས་ཀྱང་ཡོད་དེ།   
ོན་པ་གཤེན་རབ་ཀིྱས་མཛད་པའི་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཆེན་

པོ་ འི་ཡ་གྱལ།  ཚད་མ་ ེ་བ ན་ ི་བ་ གས་གསལ་ ོན་
མའི་ ེ་དང༌།  དོ་པ་ ་འ ལ་ ་བའི་ །ེ  ང་པ་ ོལ་བ་
ཚར་གཅདོ་ །ེ  ངས་པ་ཀུན་འ ང་ཡངས་པའི་ །ེ  འགལ་
བ་མི་མ ན་ ང་པའི་ ེ།  མ ན་པ་རང་ གས་བཞག་པའི་
ེ།  མཐར་ ིན་བོན་ཉིད་གདར་གཅོད་ ེ་ལ་སོགས།  གྱིས་

མཚན།  བོད་ ་ ི་ལོའི་ ་ ེས་ཀྱི་མཁས་ བ་རམི་ ནོ་གྱིས་
མཛད་པའི་ད ་ཕར་འ ལ་མཛད་ཀྱི་ག ང་ གས་ ་ཆེ་ལ་
གྲངས་མང་བ་ཞིག་ད་ འི་ཆར་ཡང་བོན་གྱི་ཡིག་ཚང་ན་བ གས་ 
ས་ཡིན་པར་མ་ཟད།  ག ང་ གས་ཁག་ ་ཐ་ ད་ཀྱི་ཆ་

ནས་ཀྱང་མི་འ ་བ་ཤིན་ ་མང་ ེ།  དཔརེ་ན་ ིད་པའི་མཛད་ 
གས་ལས།  ཁམས་ག མ་ས་དགུ་དང་ ིད་པ་ག མ།  དེ་

བཞིན་བོན་འཆད་ ངས་ལས་སགོས་མངོན་པ་མཛད་དང་མི་
མ ན་པའི་རིགས་དང༌།  ང་སམེས་གབ་པ་ལས།  “དམར་
ཐག་བཅད་པ་དང་གཞི་ལམ་ལ་བ ེན་མི་འཆའ་བ།”⑥ ཞེས་
སོགས།  ཚིག་དནོ་གཉིས་ཀའི་ཆ་ནས་ཀྱང་ ན་མངོ་མ་ཡིན་
པའི་ཁྱད་བནོ་ ་མ་བནོ་གྱི་ཡིག་ཚང་ ་བ གས་ཤངི༌།  དཔརེ་ 
ན་ཆོས་ གས་ ་ལོ་ ས་གལ་ཆེ་བར་བ ི་བའི་ ངས་ཀྱི་པོ་ཏི་ 
བསེ་ ་ལས།  “ ོད་གོ་ ོད།  བར་ཐང་ །  ད་ རོ”⑦བཅས་ 
པ་ནི་བོན་ གས་ཀྱི་ ་དང་ ང་མའི་གྲས་ ་གཏགོས།  འནོ་
ཀྱང་ཆོས་ གས་པ་ཁག་ཅིག་གིས་དེ་དག་ལ་གོ་ ་མེད་པའི་
མིང་ཅིག་ ་བ ད་པའང་ཐོས།  “ ོད་གོ་ ོད”ཅེས་པ་ནི་



                                  ོགས་ ང་དགག་བཞག 
 

 

128 

བོན་ གས་ཀྱི་ཡི་དམ་དབལ་ཆེན་གེ་ཁོད་དམ།  ཡང་ན་ ོད་
ཀྱི་གེ་ཁོད་ཅསེ་པ་དང༌།  “ ད་ རོ”ཡང་ ད་ ོམ་ར་ཞེས་པའི་ 
དོན་ཡིན་པར་སེམས།  དེས་ན་ཐམས་ཅད་འ ་བཟོ་འ ག་
ཅེས།  མ་དཔེ་ ་ལ་འགེབས་པའི་ ལ་ ་བཤད་པ་དེ་དག་
ཀུན་ནས་དོར་བར་རིགས་སོ།  །   

་ བ་ ནོ་པའི་ཆ་ནས་ཀྱང་མི་མ ན་ཏེ་བན་དེའི་ཆསོ་ 
མངོན་པ་མཛད་ལ་མཚན་ན།  དེ་ཉིད་ཐེག་པ་དམན་པ་ཁ་ཆེ་
ེ་ ག་ ་བའི་ གས་ ་འགྲེལ་བ་གང་ཞིག  བོན་ གས་ཀྱི་
ིད་པའི་མཛད་ གས་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ གས་ ་འདོད་

དགོས་པས།  དསེ་ན་ ་ བ་འགྲེལ་ གས་ཐགེ་པའི་ངོས་ནས་
ཀྱང་མ་མ ན་པའི་ ིར།  བོན་ གོས་གསང་ གས་ཀྱ་ི ་ བ་
ོན་པའི་ག ང་ གས་དང༌།  དེ་དག་ནས་གསལ་བའི་ཡི་

དམ་ མས་ཀིྱ་མཚན་ཙམ་ལའང་བན་དེ་ མས་ཀྱིས་འགྲེལ་
བཤད་ ག་དཀའ་བའི་ ིར།  དཔེར་ན་དབལ་གསས་དང་
འ ག་གསས་ག་ེཁདོ་ཅསེ་པའ་ིཚགི་ ར་གྱ“ིགསས”⑧ཞེས་པར།   
བོད་ཀྱི་ཚིག་མཛད་ཆེ་ ང་ཁག་ “ ས”ཞེས་ ིས་པ་ལས། 
“གསས”ཞེས་པའི་ཐ་ ད་ལ་འགེྲལ་བ་ཤིན་ ་དཀོན་པའམ་
ཡང་ན་འགྲེལ་བཤད་ ས་པ་ཡོད་ཀྱང་བཤད་པ་ལོག་པར་
བཀྲལ་བས་སོ།  །   

ག ང་ གས་ ་ བ་ཀྱ་ིཆ་ནས་ཀྱང་ཕན་ ན་མི་མ ན་ 
པ་ཤིན་ ་མང་བ་ག ང་སོ་སོར་གསལ་བར་བ ན་པས་འདིར་ 
འགྲེལ་བཤད་ ག་ འི་ ས་ཁམོ་མ་མཆིས།  འནོ་ཏེ་ཚིག་རེ་
ང་དང་བ ོད་ འི་དོན་ ོགས་རེ་ཙམ་མ ན་པའི་ཆ་ནས་

འ ་བའི་ ་མཚན་བཀོད་པ་ཡིན་ཚ།  ཐེག་པ་ཆེ་ ང་གཉིས་
ཀའི་ ་ ོད་ཐམས་ཅད་ཕན་ ན་དནོ་གཅིག་ ་ཐལ་བའི་ ནོ་ 
འ ང་བའི་ ིར།  དེས་ན་ཡི་དམ་གསས་མཁར་མཆོག་ ་ ་
འི་ཞོར་ །  ག ང་ ང་བོན་གིྱ་ ་ ང་ ོར་ལའང་ གས་
ས་ཆེ་བའི་ ལ་བ ན་འ ག་མོད།  འོལ་ཚད་ཙམ་ལས་

དོན་ཐོག་ ་གཅིག་ཀྱང་བབ་མ་ིའ ག་ཅེས་ ་ཆོག ིར་བན་
དེའི་ ོགས་ནས་བ ས་ཚ།  བནོ་པསོ་ཆོས་ལས་བོན་ ་བ ར་
ལ་དང༌།  བོན་པོའི་ གོས་ནས་བ ས་ཚ།  བན་དསེ་བོན་

ལས་ཆསོ་ ་བ ར་ ལ་སོགས་བཤད་པ་ཡོད་དེ།  “ཆོས་དང་
བོན་ཞེས་འགལ་བའི་ཚད་ ེད་ཀྱང༌།  །ཆོས་ལ་བོན་འ ེས་
བོན་ལ་ཆསོ་འ སེ་པས།  །ཆསོ་མགི་ ལ་ ལ་མི་ ན་བདག་
་ ས།  །ཆོས་བོན་ མ་ད ེ་འ ེད་ལ་ ིད་ གས་ ར།  ། 

བོན་ཞེས་ ོད་ཀྱང་གལ་ལ་ ག་པའི་ ས།  །བོན་པོ་ ་ཐིག་
ཅན་ལ་ ང་དརོ་འ །ི  །བོན་ ར་གྱེར་ལ་དགའ་བ་གཏོ་ཐབས་ 
སོགས།  །བོན་གྱི་བཅསོ་ཀས་ཕན་པ་ཀུན་གྱིས་རེ།  །”⑨ཞེས་
གསལ།  དེས་ན་བོན་པོས་ཆོས་ལས་དཔེ་ ང་ ལ་ཁོ་ནར་
བཤད་པ་མ་ཡིན་པར།  ཕན་ ན་གཉིས་ཀར་ཞིབ་འ ག་དང་
ང་བདེན་གྱིས་ལམ་ནས་བཤད་དགོས་པ་ལས།  བན་བོན་

གཉིས་ ང་བ་དང་ ན་པ།  ི་བ་དང་ནང་པ་ ་ འི་ཕན་
ན་འགལ་བ་ ག་ ོད་ཀྱི་ ལ་ ་དགག་བཞག་ ོང་ག མ་

ཇི་ ར་ ས་ཀྱང༌།  ང་བདེན་གྱི་གཏམ་མམ་ཡང་དག་པའི་
ལེགས་བཤད་ཅིག་ ་ ས་ཀྱང་ཆ་འཇོག་མ་ི དེ།  གཞན་ཡང་ 
ག ང་ ་ ིའི་འཆད་རིམ་དང༌།  མཛད་པ་པོའི་འ ངས་
འདས་ཀྱི་ལོ་ཚིགས་སོགས་མ་ནརོ་བའི་ལམ་ནས།  བདེན་དོན་
འཚལ་ བས་ཇི་ ར་འ ་བཟོ་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནས་ གས་གང་ 
ཡིན་ ོ་བ ེད་གསར་པ་རེ་ ེད་ངསེ་ཡིན།   

བོན་ ི་ནང་གསང་ག མ་གྱི་ཡི་དམ་ལ་མཚན་ན།  གཙ་ 
བོ་གསས་མཁར་མཆོག་ ་ ེ།  ་དབལ་གསས་ མ་པ།  ག ང་ 
་ ོད་ཐོག་པ།  གས་གཙ་མཆགོ་མཁའ་འགྱངི༌།  ཡོན་ཏན་

དབལ་ཆནེ་གེ་ཁདོ།  འ ིན་ལས་འ ག་གསས་ཆེམས་པ་ལས་
སོགས་བནོ་གྱི་ཡི་དམ་ མས“བན་ཆོས་ལ་ཅི་ཡོད་བཟོ་ར”ེཙམ་ 
མ་ཡིན་པར།  བ ལ་བ་ཡ་ཐོག་ནས་བ ང་ ེ་བོན་གྱི་ གས་
སེམས་ཟབ་མོའི་བ ེད་ ོགས་ཀིྱ་དཀྱིལ་འཁོར་ལས་བཞེངས་
པའི་ ་རིགས་ཡིན་པས།  གདོད་ནས་མེད་ཅིང་ ས་རབས་
བ ད་པའི་ བས་བོད་གངས་ཅན་ ་གློ་ ར་ཀུན་བཏགས་
་ ང་བ་ཞིག་གཏན་ནས་མ་ཡིན་པར་མངོན།   

ཆོས་འ ང་དརེ“ རི་ཡང་བནོ་ ་མིང་བཏགས་པ་ཙམ་ 
ལས།  དོན་ལ་ཆོས་ ་མངོན་པའང་ཤིན་ ་མང་བས་མཐའ་
གཅིག་ ་འཐད་ ན་ཡིན་མིན་གིྱ་ཁ་ཚན་བཅད་དེ་ བ་
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མཐའི་དབང་ ་ ས་པའི་ ང་ཞེན་བ ེད་པར་མི་རིགས་
སོ། །”ཞསེ་ ོ་ག ་བརོ་གནས་པའི་ ལ་གནང་ན་ཡང་།  “བོན་ 
ལ་མངི་བཏགས་པ་ཙམ་ལས་དོན་ལ་ཆོས་ ་མངནོ་པར་བཤད་ 
པ་ཤིན་ ་མང༌།”ཞེས་འགྲེལ་བ་ནི་ག ར་གནས་དགེྱས་པའི་
འབེལ་གཏམ་ ་ནམ་ཡང་མི་འསོ་ཏེ།  དཔརེ་ན།  “ཕ་འདི་ ་
དང་འ ་འ ག”ཅེས་གླེན་པའི་ ་བ ོལ་མགོ་མ ག་བ ོལ་
བའམ་ གས་མེད་གཏད་མེད་ལས་གཞན་ ་མ་མཆསི་ས།ོ  །   

ཆོས་འ ང་དེར“ ་གར་ན་ ི་པ་དང་ནང་པ།  བོད་
་ ་ ེགས་པ་དངོས་ ་མེད་ཀྱང་བན་དེ་དང་བོན་པོ།  ་

ནག་ན་ ་ཤང་དང་ ་ོཤང་ཞསེ་ ང་ ་ ང་བའང་ ེན་འ ལེ་ 
གྱིས་ཡིན་པར་ག ངས་སོ། །”ཞེས“བོད་ ་ ་ ེགས་པ་དངསོ་
་མེད་ཀྱང་བན་དེ་དང་བནོ་པ”ོ⑩ཞེས་བདོ་ ་བན་དེ་དང་

བོན་པོ་ཞེས་ ི་ནང་གི་ད ེ་བ་དངོས་ ་ ེས་མི་འ ག་མོད།  
གས་བ ན་ ལ་གྱི་ངོ་གདངོ་ལ་གཏད་དེ།  ཞརོ་འ སོ་ ལ་ 

གྱིས་ བ་མཐའ་ ི་ནང་གི་ཁྱད་པར་ ང་ཙམ་གསལ་བཤད་
ཀྱི་ ལ་ ་ ས་ན།  གནའ་བོའི་བོན་ག ང་ ་འ མ་སོགས་
ལས་བ ན་པ་ ར།  བ་མཐར་ གས་པའི་གང་ཟག་དེའི་
ད་ན་མཆོག་ག མ་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་དད་དམ་གཙང་མ་

ཞིག་གམ།  ག ང་རབ་ལས་གསལ་བའི་ བས་འགྲོ་ཡང་དག་
པ་ཞིག་ཡོད་མེད་ལ་རགས་ལས་པར་བ ེན།  བོན་ཆོས་ ལ་
བཞནི་ཉམས་ ་ལནེ་པའི་གང་ཟག་གི་ ད་ན་ བས་འགྲོ་ངསེ་ 
པར་ ་ཡོད་དགསོ་པས།  བདོ་ ་ ི་རོལ་ ་ ེགས་པ་དངསོ་
་ཡོད་མེད་གང་ ར་ཡང་ ལ་བ་གཤེན་རབ་མི་བོའི་ ེས་

འཛིན་བནོ་པོ་ མས་ནང་པ་སངས་ ས་པ་མ་ཡིན་པར་ ང་
རིགས་གང་གསི་ཀྱང་བ བ་ ་མི་བ བ་བོ།  །   

ཆོས་འ ང་དརེ“མཐར་བནོ་པ་ོ མས་ཀྱ་ི ་ དོ་མཁན་ 
ོབ་གཉིས་ཀྱསི་ ན་ ངས་ཤིང༌།  བ་ གས་ ་འ ལ་གྱསི་

ཕམ་པར་མཛད་པ་ན།  མངའ་བདག་གིས་བོན་ མས་ལ་དམ་
པའི་ཆོས་གྱིས་ག ངས་པས།  ང་ཤས་ཤིག་ལས་ཉན་ ་མ་
ག བ་ ེ་ག ང་རབ་མང་པོ་བོན་ ་བ ར།  དེ་ ལ་པོས་
གསན་ནས་བནོ་མང་རབ་ཀྱི་ ེ་བཅད།”⑾ཅེས་སངས་ ས་ཀྱི་

མ་ ལ་ ་བ གས་པའི་མཁན་ ོབ་དེ་གཉིས་ཀྱི་བཀས་བ ལ་ 
བ་ལ་བ ེན་ནས།  ཐེག་ཆེན་ག ང་ ང་བོན་གིྱ་ག ང་རབ་
མང་པོ་བན་ཆོས་ ་བ ར་བར་གྲགས་པ་དང༌།  ་འ ལ་
ལམ་ནས་སམ་གང་ ར་བནོ་ལ་ ོད་པའི་བནོ་གཤེན་མང་པའོི་ 
ེ་བཅད་དེ་དོན་ལ་དམར་གསོད་བཏང་བ་དག་བདེན་ན་དེ་

ནི་འཚ་བ་མདེ་པའི་ ོད་པ་ལས་འདས་པ་ ེ།  ོན་པ་སངས་
ས་ ལ་བ་གཤེན་རབ་མི་བོའི་ཞལ་ནས།  “ཁམས་ག མ་

སེམས་ཅན་མཉམ་པའི་ཆ་ལ་མི་འཇོག་པར།  གཅིག་གསད་
གཅགི་གསོ་ ་བའ་ིབོན་ནི་བདག་གསི་མ་ིཤསེ་སོ།  །དེ་ནི་ལགོ་ 
པར་གལོ་བས་ ་ ་མི་ ང་ངོ༌།  །”ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར།   

ཆོས་འ ང་དེར“ད་ འི་བོན་ནག་བ ད་ ོན་འདི་
མས་ག གས་ཅན་ག གས་མེད་ཅི་རིགས་པར་བ ས་ཏེ།  

ཐབས་ ་ཚགས་ཀྱ་ི ོ་ནས་བོད་ཀྱི་བ ན་པ་ལ་བར་ ་གཅོད་
པར་ག ངས་ཤིང༌།”⑿ཞེས་བོན་པོ་ལ་བོན་དཀར་དང༌།  བོན་ 
ནག་ཅེས་པའི་ཐ་ ད་ ར་ཏེ་རིགས་གཉིས་ ་འ ེད་པ་ནི།  
བོན་གྱི་ག ང་ གས་ལས་གསལ་ཁ་མ་ ང་བའི་ཤོད་ ངས་
ཀུན་བཏགས་གློ་ ར་བ་ཞིག་ །ེ  ིར་བོན་པོ་ལ་བནོ་གསར་
མ་དང་བནོ་ ིང་མ་ཞེས་ཡོངས་ ་གྲགས་པ་ནི།  བནོ་གྱི་ཟབ་
གཏེར་བཞེས་པའི་ ས་རབས་ ་ ིའ་ི ོ་ནས་འགོ་བ གས་པ་ 
ལས།  མཐར་ ག་གི་ ་བ་དང༌།  ོམ་པ།  དོ་པ་སོགས་ཀྱི་
ོ་ནས་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མེད་ཅངི༌།  བ ན་པ་གཅགི་གི་ རོ་ 
གས་ཤངི་ ོན་པ་གཅིག་གི་ སེ་འ ག་ཡིན་པའི་ ིར་རོ།  །   

བོན་པོ་གང་ཞིག་ ོན་པ་ ཀ་ བ་དང་ཡང་ན་ ོབ་
དཔོན་པད་འ ང་སོགས་ལ་ བས་ ་འགྲོ་མཁན་ལ་བོན་དཀར་ 
དང༌།  དེ་དག་ བས་ ་མི་འཛིན་པར་ ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་
བོའི་ སེ་ ་འ ག་པའི་བནོ་པརོ་བོན་ནག་ཅེས་བཤད་པ་ན།ི  
དོན་ ་རང་དང་རང་གི་ བ་མཐའ་དང་མ ན་པར་ ་དང་
དཀར་ ོགས།  དེ་དག་དང་མི་མ ན་པ་ལ་འ ེ་དང་ནག་
ོགས་ ་བ ང་བའི་ ་མཚན་ཙམ་ ་ངེས་ས།ོ  །དེའང་བོན་

ཀྱི་ལོ་ ས་དངོས་ལ་ ོང་ཆ་མ་ཐོན་པའི་དན་ གས་ཁོ་ནར་
ཟད།  དེ་དག་ལ་དགོངས་ནས།  ེ་བདག་ཉདི་ཆེན་པོས་ཀྱང་
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“རང་གིས་ཤེས་པ་དེ་དང་མ ན་པར་ ང་ན་བ དོ་པ་ ེད་
པ་དང་མ་ ང་ན་ ད་ར་ ེད་པ་འ ག་ ེ།  ན་པོའི་གྲལ་
ལ་བ གས་པར་མཛད་ཅིག”ཅེས་གདམས་སོ།  །   

བོན་གྱི་ ་བ་དང་ བ་མཐའི་ མ་བཞག་ལ་ གས་
ས་ཧ་ཅང་ ་ནའང་གནའ་བོའི་བོན་ཆོས་དང་རིག་ག ང་

ལ་འགྲེལ་བཤད་གནང་ ར་དགའ་མགུ་ ེད་པ་ནི།  གནའ་
དེང་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་ཕལ་མོ་ཆརེ་ ན་ སེ་ ་འཇགས་ཡོད་
པར་བ ེན“མཁས་པས་འ ག་ན་འདོམ་གང༌།  ན་པོས་
འ ག་ན་མཐོ་གང༌།  །”ཞེས་པའི་བདེན་གཏམ་འོག་མི་
འདོད་བཞིན་ ་འ ལ་བར་ མ།  བ ད་འཇམོས་ཀྱིས་ ལ་
རབས་ ངས་ཤེལ་འ ལ་གྱི་མེ་ལོང་ ་བར་ཡང་བོན་གྱི་ ོར་

རགས་ཙམ་གེླང་འ ག་མོད་བོན་ལ་མཐོང་ ང་དང་དམའ་
འབབེ་ཁོ་ན་གནང་བར་བ ནེ་རེ་རེ་ལ་གསལ་བཤད་ ་དགསོ་ 
ངེས་མཆིས་ཀྱང་ཡིག་ཐོག་ ་འཁོད་པར་ ོགས་མཐའ་ཞིག་ག་ 
ལ་མཆསི།  འནོ་ཀྱང་ཁུངས་ ང་ ན་ ་ར་ེཡོད་ ིད་ མ་ནས་ 
བ ་ བས།  འགའ་རེ་ ་བཀྭན་གྱི་ བ་མཐའ་ཤེལ་གྱི་མེ་
ལོང་དང༌།  ཡེ་ཤསེ་མཚ་ ལ་གྱི་ མ་ཐར་ ི་ཟའི་ ་ ེང་གཉིས་ 
ལ་ཁུངས་ག ག་ཅི་ བ་མཛད་འ ག་པར་ ོགས།  དེས་ན་

་བཀྭན་གིྱས་མཛད་པའི་ བ་མཐའ་དང༌།  མཁའ་འགོྲ་
མའི་ མ་ཐར་བཅས་ཀྱ་ིཁངོས་ ་བནོ་གྱི་ རོ་ཁག་ཅགི་བཀདོ་ 
པ་ལ་ཡང༌།  གསལ་བཤད་ཀྱི་ ལ་གྱིས་ལོག་ ོག་གི་ ང་པོ་
དེ་དག་ལ་གཏརོ་བཤིག་ ང་ ་ཞགི་གཏོང་དགསོ་པར་ ར། 

 
མཆན།  

① «མཁས་དབང་དཔལ་ ལ་གྱི་ག ང་ ང་བོན་གིྱ་བ ན་འ ང་ ོགས་བ ས།»  ཀན་ ་མི་རིགས་དཔེ་ ན་ཁང༌།   

②  «བ ད་འཇོམས་ཀྱི་ ིང་མའི་ཆོས་འ ང་ ་དབང་ག ལ་ལས་ ལ་བའི་ ་བོ་ཆེའི་ ་ད ངས།»  ཆོས་ ོད་དཔེ་བ ན་ཁང༌།  འོག་ ་བ ད་

འཇོམས་ཆོས་འ ང་ཞེས་འབོད་ །   
③ «བ ད་འཇོམས་ཆོས་འ ང༌།»  ཤོག་ངོས།  607པར་གསལ།   
④⑤ «བ ད་འཇོམས་ཆོས་འ ང༌།»  ཤོག་ངོས།  627པར་གསལ།   
⑥ « ང་སེམས་གབ་པའི་འགེྲལ་བ།»  ཤོག་ངོས།  427 ་གསལ།   
⑦ « ངས་ཀྱི་པོ་ཏི་བསེ་ །»  ི་ལི་དཔར་མ།  ཤོག་ངོས།  208ན་གསལ།   
⑧ «གསས་ཞེས་པ་བོན་གིྱ་ ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཚིག་ཅིག་ ེ།  ལ་པོའི་ ་མཁར་ལ།  གསས་མཁར་ཞེས་འབོད་ཅིང༌།  ེན་མདའ་དར་ལ་གསས་

མདའ་དང༌།  ག ག་ལག་ཁང་ལ་གསས་ཁང༌།  མདོར་ན་མི་མ ན་ ོགས་འཇོམས་པའི་ ་ཞེས་གསལ་ལོ། །   
⑨ « ་བཀྭན་ཆོས་ཀིྱ་ཉི་མའི་ བ་མཐའ།»  ཀན་ ་མི་རིགས་དཔེ་ ན་ཁང༌།  ཤོག་ངོས།  389 ་གསལ།   
⑩ «བ ད་འཇོམས་ཆོས་འ ང༌།»  ཤོག་ངོས།  628ན་གསལ།   
⑾ «བ ད་འཇོམས་ཆོས་འ ང༌།»  ཤོག་ངོས།  428ན་གསལ།   
⑿ «བ ད་འཇོམས་ཆོས་འ ང༌།»  ཤོག་ངོས།  629ན་གསལ།   
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 དགེ་བཤེས་གཡུང་དྲུང་བསྟན་རྒྱལ།   
 

 ན་ནིང་ ི་ལོ2009ཡི་ལོར་སི་ཁྲོན་དཀར་མཛས་ཁུལ་དཔལ་ ལ་ཧོར་པོ་ཀ༔ཐོག་དགོན་པའི་ ལ་ ལ་ཁྲིམས་བ ན་འཛིན་ 
གྱིས་ཚིག་བ མས་པ་དང༌།  ་བ་ཤེར་བ ན་གྱསི་ ང་ལེན་ ས་པའི་བ ན་ཕབ་འདོ་ རེ་ཞིག་གི་ནང་ །  « ི་རལོ་གཤེན་གྱ་ི
བ ན་པ»ཟེར་བའི་ཁ་བ་གངས་རིའི་ཕ་ཆོས་སངས་ ས་ག ང་ ང་བོན་བ ན་འདི་ལ་དམའ་འབེབས་དང་ ར་ཟའི་གཏམ་ཚགས་ 
ཞིག་བོད་ ལ་ཆོལ་ཁ་ག མ་གྱི་ ན་ ་ཡོངས་ཀིྱ་ ན་ ར་ ་བ ར་བར་བ ེན།  ག ང་ ང་བོན་ གས་ཀིྱ་ བ་མཐའ་འཛིན་
པའི་བདོ་རིགས་ཚང་མའི་སམེས་ཁམས་ལ་ཧ་ཅང་བཟོད་དཀའ་བའི་གནོད་ ོན་ཞིག་ ང་ཡོད།  དརེ་འ སོ་བོན་འབངས་སརེ་ ་
ན་གཞོན་ཚང་མས་ཡིད་མ་རངས་པའི་ཐ་ཚིག་མང་པོ་ཞིག་བ གས་པ་དང༌།  ག་པར་ ་ ན་རང་ཉདི་ཀྱིས་ཀྱང་ ་མཚན་དེ་

ལ་དམིགས་ཏེ«ལགོ་བཤད་ ག་ ང་གཏོར་བའི་ ི་གཞོན»ཞསེ་པའི་ ོམ་ ང་ཞགི་ཀྱང་ ིས་པ་ཡིན།   
ཡིན་ནའང་ད་ འི་ ི་ལོ2010ལོར་གོང་གསལ་གིྱ་ ལ་ ་ལགས་དང༌།  ་བ་ཤེར་བ ན་ ང་གིས་ ར་འགོྱད་ ིར་ ོམ་

ཟེར་བའི་དཔེ་ ར།  བ ན་ཕབ་འདོ་ ེར་ཞགི་གི་ནང་དོན་ལ།  “དམ་པའི་ཆོས་དང་ག ང་ ང་བོན་གྱི་ཆོས།  །རིས་ ་བཅད་དེ་
དགྲ་ ་མ་འཛིན་དང༌།  །གངས་རའིི་ ོངས་ཀྱི་མེས་པོ་ མ་གཉིས་ཡིན།  །འཚ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་གཅིག་མ ངས་རདེ།  །བནོ་
དང་བན་དེའི་དགེ་འ ས་འ ས་པའི་ཚགས།  །ཁ་བ་ཅན་གྱི་ཆསོ་གྲགོས་ མ་པ་གཉསི།  །གདངོ་དམར་བོད་པ་ཚང་གི་ཁྱམིས་ ད་
གཅིག  །ལ་ འི་དཀྱིལ་འཁརོ་གཅགི་ལ་མཉམ་ ་བ ེན།  །བོན་དང་བན་ཞསེ་ཕན་ ན་དགྲར་འཛིན་ན།  །ཆསོ་དང་མ་ིམ ན་
བོད་ཀྱི་ལས་དབང་བ ག  །བོད་ཀྱི་ཆེད་ ་མ ན་ ིལ་ལག་གདང་གཙ།  །བོད་ལ་བསམ་ན་མགི་ ང་རིང་ཙམ་གནང༌།  །ག ང་
ང་བོན་དང་ས་དགེ་བཀའ་ ིང་བཅས།  །ཁ་བ་ཅན་གྱི་བཀའ་ གས་ ག་ ་ །  །བདོ་མིའི་ལས་དབང་ཇི་ཙམ་གནས་ཀྱི་བར།  ། 

ཆོས་ ད་འདི་ མས་ ན་ ་བ ན་པར་ཤོག །”ཞེས་པའི་ནོར་འ ལ་ངོས་ལེན་གསལ་བཤད་ཀྱི་འོད་ ེར་འདི་ངེད་ཅག་བོད་
རིགས་ ན་ འི་མིག་ ར་ ་བཤམས་པས།  བོད་ཀྱི་ ་ ལ་ ལ་ཁྲིམས་བ ན་འཛིན་མཆོག་དང༌།  གཉན་པོ་ག ་ ེའི་ ་ ད་
ཞེས་ ་གྲགས་པའི་གངས་ ངོས་ཁ་བའི་ ང་ ་ ང་ལེན་པ་ཤརེ་བ ན་ མ་གཉསི་ལ་བ གས་བ དོ་ ེད་འོས་པ་ཞགི་རདེ།   

གང་ལགས་ན།  གནའ་རབས་བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་ལས།  “ཐོས་པ་ཅན་དེ་མི་ཡིན་ཡང༌།  །མ་བཤད་བར་ ་དེ་མི་གྲོལ།  ། 
ད་པོ་ཆེ་དེ་ ང་ཡིན་ཡང༌།  །མ་འ ད་བར་ ་དེ་མི་གྲགས།  །”ཟེར་བའི་དཔེ་ ར།  འཁོར་འདས་ཀྱི་ཤསེ་ ་ ་རགས་གང་ཡིན་

ན་ཡང༌།  རང་ཉིད་ཀྱིས་ཉམས་ལེན་དང་ ས་མངའ་ ན་ ་ཙམ་ཞིག་མེད་ནས་ཧོལ་ གས་ཀྱི་ནོར་འ ལ་དང་གོ་འཛལ་འོང་
ིད་པ་ཞགི་ཡིན་མོད།  ་མཚན་དེ་ཡི་རིགས་ལ་ མ་ད ོད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ ན་ཞིང་ ང་དོར་འ ེད་པའི་མཁྱེན་ཡོན་ ན་པ་ཞིག་

ཡིན་ན།  རང་ཉདི་ཀྱིས་གོ་ལགོ་ཐབེས་པའི་རང་ ོན་ལ་ཁས་ལེན་དང་ཡོ་བ ང་སོགས་གང་ལེགས་མཛད་པ་དེ་ནི།  ོ་གྲསོ་ ན་ 
 གཡུང་དྲུང་བསྟན་རྒྱལ།  གཙང་སྨན་རིའི་གླིང་གི་དགེ་བཤེས།  ད་ལྟ་༼བོན་གྱི་ཤེས་རིག་ཚིག་མཛད༽རྩོམ་སྒྲིག་གི་ཕྱག་ལས་་ནང་མུས་སུ་བཞུགས། 



                             རང་མོས་གླེང་ ེགས། 
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པའི་ ེས་ འི་རང་གཤིས་ཡིན་པ་དང༌།  དེ་ལས་ ོག་ ེ་ ་མཚན་དེ་རིགས་ལ་བ ག་ད ད་ཞིབ་འ ག་ ེད་ ་ནི་ཕར་བཞག 
ད་ ང་རང་ཉིད་ཀྱི་ ་བ་ད།ེ  རང་ ད་ ་ཞེན་པའི་མ་རིག་ ན་ནག་མ ག་པའོི་ ་བ་ ་བ ད་དེ།  བདག་འཛིན་གྱི་ གོས་ ་
ཇེ་དམ་ ་གཏོང༌།  ལོག་བཤད་གྱི་འཆལ་ཚིག་ཇེ་མང་ ་བཤད།  རང་ ད་ཀྱི་ ག་ ་རང་ཁར་ ་གཏངོ་ཞིང༌།  གོས་ ང་གི་
རང་ ནོ་ངོས་མི་ཟིན་པའི་རགིས་འདི་ནི།  ཐསོ་ ང་ ན་མོངས་ཅན་གྱི་རང་འཚངས་ཡིན་དེ།  ེ་རིན་པོ་ཆེའི་ མ་འ དེ་འ ལ་
ོནལས།  “ལགོ་ ོག་ ོ་འདོགས་བ ོག་པ་དང༌།  །བ གས་པ་ཁོང་ ་ ད་པ་དང༌།  །ཚར་གཅོད་པ་དང་ ེས་འཛནི་འ ག  ། ོད་

པའི་དགསོ་པ་དེ་ཉིད་ཡིན།  །”ཞསེ་དང༌།  ཡང་དེ་ཉིད་ལས།  “ཐལ་འ ར་ལན་ལ་ མ་པ་ག མ།  །ལན་གྱིས་ གོ་པར་མ་ ས་
ཚ།  ། ོད་དང་ཁངོ་འཁྲོ་བ ེད་པ་ ན།  །བ ོད་དང་ ེས་འ ངེ་དམ་པའི་ གས།  །”ཞསེ་ག ངས་ས།ོ  ། 

དེར་བ ེན་རང་རེ་ཁ་བ་བོད་པ་ཚང་གི་ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་པའི་ཆོལ་ག མ་ ན་ ་ཚང་མས།  གོང་བཤད་ ར་ཁོང་ མ་
གཉིས་ལ་མིག་དཔེར་འཛིན་ཏེ།  མ ན་ ལི་གྱི་ལག་གདང་དམ་པརོ་བཅང༌།  མཛའ་མ ན་གྱི་ཨ་ལངོ་གཅིག་ ་བ ལི།  ག་
བསམ་གྱི་གོམ་ བས་མ ན་ ་བ ན་པོར་ ོས་ ེ།  ཀུན་ལ་མེད་པ་རང་རེའི་ཕ་ནོར་བསམ་འཕེལ་དབང་པོ་ཧ་ཅང་གི་ལོ་ ས་
རིང་བའི་ཁ་བ་གངས་རའིི་ཕ་ཆསོ་འདི་གཉསི།  ངསོ་འཛིན་དང༌།  དང་ལེན།  གཅེས་ ོང་གང་ཟབ་ཅིག་གནང་ན་མི་ལགེས་སམ།  
མ་ཟད་འཚ་མེད་ཞི་བདེའི་ཐབས་ལམ་ཉག་གཅིག་ཡིན་པའི་ ་དར་ག ང་ ང་བནོ་དང༌།  གསར་འ རོ་དམ་པའི་ཆསོ་གཉིས་པོ་
འདི་ན།ི  ནང་བ་སངས་ ས་པའི་ བ་མཐའ་གཅིག་མ ངས་ཡིན་པ་དངོས་ཐགོ་བདནེ་ བ་ཡིན་མོད།  དེར་འ ོས་བོན་བན་གྱི་
བ་མཐར་འཛནི་པའི་ ་ ལ་ མས་པས་ ོགས་ ང་གི་འ ་ཤསེ་རངི་ ་དརོ་ཏེ་ཕན་ ན་གཅིག་ཕན་གཅགི་རགོས་ཀྱ་ི ོ་ནས།  མ་ 
ར་ཁམས་ག མ་འཁོར་བའི་ ས་ཅན་ཀུན་གྱི་འདི་ ི་བར་དོ་ག མ་ལ་ བས་དང་ ོབ་པ།  མགོན་དང་ད ང་གཉེན་གྱི་བདག་

ཉིད་ཆེན་པོར་འ ར་ བ་པའི་དམ་བཅའ་བ ན་པོ་ཞིག་བ ང་ ེ་བ ན་འགྲོའི་དནོ་ཆེན་བ བ་ ་དང༌།  ག་པར་ ་རང་རའེི་
མེས་པོའི་ཆོས་རིག་གོམས་ ོལ་འདི་ཉིད་ཕ་ནོར་ ་ཡིས་ལོངས་ ་ ོད་དེ་འཛིན་ ོང་ ེལ་ག མ་གང་ཅིའི་ཐད་ལ་ ོན་ཐོན་མི་
རིགས་གཞན་པའ་ི ེས་ ་མི་ ས་པའི་ ་གོན་ལ་གཞལོ་བ་ཡིན་ན་ཅི་འ འི་ངོ་མཚར་རམ་དགེ་མཚན་མི་ཆེའམ།   
 

       སླར་སྨྲས་པ། 
མི་ལོ་ཆིག་ཁྲི་བ ད་ ོང་ཡར་ ོན་ །  །བ ་བའི་འ ེན་མཆོག་ད ་ ལ་མགོན་པོ་ཡིས།  ། 

 ང་ གོས་བོན་བ ན་མདོ་ གས་སམེས་ག མ་མཆགོ  ། ོད་ ན་འགྲོ་བའི་བསོད་ནམས་དཔལ་ ་བ ན།  ། 
དེ་ ེས་བཅོམ་ ན་ ཀྱའི་དབང་པོ་ཡིས།  །ཐེག་ ོ་ག མ་དང་ བ་མཐའ་བཞི་ཡི་ ལོ།  ། 
འ ེད་དེ་དམ་ཆསོ་ནམ་མཁའི་ནརོ་ ་མཆགོ  ། ོ་གླིང་འཕགས་མཆགོ་འཆི་མེད་ལམ་ནས་ ངས།  ། 
དེར་བ ེན་བནོ་དང་བན་གྱི་ བ་མཐའ་གཉསི།  །མཆོག་ག མ་ བས་ ལ་བ ང་ཞིང་ ་བ་ནི།  ། 
 བཀའ་ གས་ ག་བཞརི་ཁས་ལེན་ ་ གེས་ལས།  །ཁྱད་པར་འཕགས་ཏ་ེསངས་ ས་བ ན་ཞེས་བ ོད།  ། 
དེ་ལ་ཐོས་ ང་ གོས་ ང་ཁག་གཅིག་གིས།  །རང་ ོགས་སངས་ ས་པ་དང་གཅིག་ཤསོ་དེ།  ། 
ནང་ཆོས་མིན་ཞསེ་ ག་མགོ་ས་ག མ་ ེད།  །ལས་འ ས་ཆེད་གསོད་བདག་འཛིན་འདམ་ ་ ངི༌།  ། 
དེ་དང་དེ་རགིས་དམ་མེད་ ་ འི་ཚགས།  །སངས་ ས་བ ན་འཛིན་ མོ་ཡང་བ ན་བཤགིས་དངསོ།  ། 
ཁ་བའི་ལས་དབང་བ ག་པའི་ ང་འ ེ་དང༌།  །གངས་རིའི་ ོག་ཐག་གཅོད་པའི་དམ་ ི་ཡིན།  ། 
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གཡུང་དྲུང་བསྟན་པའི་གོད་ཆག་ལས་འཕྲོས་པའི་གསལ་གདབ་རིག་པའི་མེ་ཆར། 

 
—– ༧དཔལ་གཤེན་བ ན་ ན་རིའི་གིླང་གི་བཤད་ བ་འ ས་ཚགས་ ་ ོག་ ོང་ ས་པའི་ ོམ་ གས་མ་ཟིན། 

  ཁྲི་གཡུང་དྲུང༌།   
       
   ིར་ག ང་ ང་བོན་གྱི་བ ན་པ་འདི་ལ་ཕན་ ས་ཐོགས་དང་གནོད་ ས་བ ལ་བ་ནི་ང་ཅག་བོན་འབངས་ མས་ཀྱིས་ངེས་ 
པར་ ་མཁྱེན་དགོས་པའི་གནས་ གས་གལ་ཆེན་ཞིག་ ་མཐངོ་ །ེ  དེ་ཡང་“ཇ་ལ་ཇ་ལན་དང་ཆང་ལ་ཆང་ལན”ཞསེ་པའི་དཔེ་
བཞིན།  ང་ཚས་ངན་ལ་ངན་ལན་དང༌།  ོལ་ལན་ ོག་ བ་ཀྱིན་མེད་ལ་ ོག་ བས་ཀྱང་བདེ་བོ་ཞིག་མེད་ན་ཡང༌།  བཟང་ངན་ 
གྱི་ཁྱད་པར་མཁྱེན་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་ཞིག་ ་མཐོང་ ེ།  ཁོ་བོས་འདིར་རང་རའེི་བོན་བ ན་འདི་ལ་གནོད་ ས་བ ལ་ 
རབས་དང་ཕན་ ས་ཐོག་རབས།  ངེས་དོན་རིས་མདེ་ཀྱི་བ ན་པ་འཛིན་མཁན་ ་ཡིན་ ོར་ལ་གང་ བ་ཙམ་ ས་ན་བསམ།   
   དང་པ།ོ  གྲི་གུམ་ ལ་ ོན་དང༌།  བར་ ་མཁན་ བོ་ཆོས་ག མ།  མཐའ་མ་རགི་གནས་གསར་བ ེ་བཅས་རེད།  ཁྱད་
པར་ ་ཆོས་ ལ་མེས་དབོན་ མ་ག མ་གིྱས་ ག་ཐབས་ལ་བ ེན་ནས་བོན་པོ་ ་མའི་མགོ་བོ་ག བ་པ་དང༌།  མིག་ ས་པ།  
བ ར་ ་མི་ཉེན་པའི་བོན་ག ང་ ་མ་བན་དེ་ ་བ ར་པ་སོགས་ཀྱི་ལོ་ ས་གསལ་པོ་རེད།  དེ་མིན་ ་ ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱིས་
བོན་པོ་མང་པོ་གསོན་བ ེགས་ ེད་པ། ཙང་ཁ་པ་ ོ་བཟང་གྲགས་པས་དབང་པོ་རི་ཡི་བོན་དགོན་གཏོར་ཏེ་དགེ་ གས་པའི་
དགོན་གནས་ཐགོ་མ་དགའ་ ན་བཏབ་པ།  ཆསོ་ ལ་འཕགས་པས་མདོ་ ད་ ོ་ ད་ཀྱི་བོན་པོ་ མས་བཙན་བ ར་ ས་པ།  ་
ལའི་ ་མ་ ་ ེང་ ་བས་བནོ་ ོང་བེ་རི་ ལ་པོ་ གོ་ཐོག་བཏང་ཞིང་ཁམས་ གོས་ཀྱ་ིབནོ་པོ་ཕལ་ཆརེ་བན་དེར་བ ར་རབས་དང༌།   
ང་ ་རལོ་བའི་ ོ་ ེའི་ཐབས་ ས་ངན་པས་མན་ ས་རབ་བ ན་ ལ་པོ་ ་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཀུམ་ཏེ་བོན་དགོན་ ་ ེང་

དགནོ་པ་བན་དགནོ་ ་བ ར་བ།  དེ་མིན་དགའ་ ན་ག ང་གསི་ཆབ་ ིད་ལ་བ ནེ་ནས་ ་ ས་པཎ་ཆནེ་གྱི་ ལ་ ར་ངོས་འཛིན་ 
གནང་ནས་ ་ཡི་ག ང་ ད་བཅད་པ།  གཞན་ཡང་ཕ་བོང་ཁ་བས་ཁམས་ གོས་དང༌།  གྲོ་མོ་དགེ་བཤསེ་ཀྱིས་བོན་ ེ་ མས་ལ་
ང་རབས་དང་བ ག་རབས་བགྲང་གིས་མི་ལངི་བ་སགོས་ ནོ་ ང་གི་ལོ་ ས་ ངས་མའི་དཔང་ གས་བཅས་ཡོད། 

   དེང་ ས་ཡང་བོད་ ་ཡོད་པའི་ ེ་དཀར་ཨོ་ ན་བ ནོ་འ ས་དང་ར་སེ་དཀོན་མཆོག་ ་མཚ།  མཁན་པོ་ ལ་ཁྲམིས་ ོ་
གྲོས་སགོས་ཀྱང་དེ་དག་གི་ གོས་གཏོགས་ ་འཁུམས་པར་འདོད་དོ།  ། 
   གཉིས་པ།  ག ང་ ང་བོན་གྱི་བ ན་པ་རནི་པོ་ཆེ་ལ་ཕན་ ས་ཐོགས་རབས་ རོ་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་ ར་བདག་ཅག་
ོན་པ་ གས་ ེ་ཅན་ མ་འ ེན་བ ད་པ་ ལ་བ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ནས་རིམ་བཞིན་ ལ་ཚབ་ ་ཆོ་ ེམ་ ག  ་ཆེན་ ན་པ་

ཡབ་ ས།  འཛམ་གླིང་མཁས་པ་ ན་ ག  ཞང་བོད་ བ་ཆེན་བ ད་ །  རགི་འཛིན་ལོ་པན་གཤནེ་བ ད།  ོད་ཀྱི་ ་མ་ཆེ་
ག  བར་གྱི་ག ད་ ད་བ ་ག མ།  ད་ཀྱི་མཁས་པ་མི་བཞ།ི  བོན་ཆེན་མཁས་པ་ཉི་ །  རིག་འཛིན་གཏེར་ ོན་ ་བ ད།   

གཡས་ འི་ ོན་པ་བཅོ་བ ད།  ཁྱད་པར་ ་ ན་རིའི་མཁན་རབས་སོ་ག མ།  ཤར་ ་བཀྲ་ཤིས་ ལ་མཚན།  ཡོངས་འཛིན་
བ ན་འཛིན་ མ་དག་སོགས་བ ན་འཛིན་གྱི་ སེ་ཆནེ་མཐའ་ཡས་སོ།  ། 
   ག མ་པ།  ངེས་དོན་རིས་མེད་ཀྱི་ བས་ཆེན་མི་ ་ཁག་ནི་བོན་དང་ཆོས་གཉིས་ཀ་ཁྱད་མེད་ ་ ོད་པ་པོ་ཡིན་ལ།  དེ་ 
 ཁྲི་གཡུང་དྲུང་།  ད་ ་དཔལ་གཤེན་བ ན་ ན་རིའི་གིླང་ ་མཚན་ཉིད་རིག་པར་ཐོས་བསམ་ ེད་ ས་དང་ཞར་ ་༼བནོ་ ༽ོ ོམ་ ིག་པའི་ལས་འགན་འཁུར་ ས། 
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ཡང་གཙ་བོ་བོན་བན་རིས་མེད་ ་ ོད་པ་ཆེས་མངོན་གསལ་དོད་པོ་དེ་ནི་ཆོས་ ལ་ཁྲི་ ོང་ ེ ་བཙན་གྱིས་བོན་གཤེན་ མས་ 
མཐའ་ ་ གས་ཤིང་ཁོད་ ངས་ ན་པ་ནམ་མཁའ་ནན་བན་ ་བ ར་ སེ་ ་ ང་བར་ ང་ །ེ  ད་ འི་བོན་བན་རསི་མེད་ ་
ོད་པའི་ ེ་ཚན་ཆེ་ཤོས་ ་ ར་པ་བོན་ གོས་ནས་ ན་པ་ཡབ་ ས་ མས་ལ་ ་ག མ་སངས་ ས་ཞསེ་ ནོ་པ་གཉསི་པ་ ་ ར་

བ ི་བཞིན་པ་དེ་ མས་ཡིན་ལ།  དེ་ཡང་གཙ་བོ་ ་མཚན་འདི་ཉིད་ལ་ ག་པ་ཡིན་ནོ།  །གཉིས་ ་ ིང་མ་བ་ མས་ཀྱིས་ཀྱང་
ན་པ་ནམ་མཁས་ ང་ནས་གཡག་ ོད་འགུག་ཅེས་ ན་པ་ནམ་མཁའ་འདི་ཉིད་ ིང་མའི་ ེ་འབངས་ཉེར་ འི་གྲས་ ་བ ི་བཞིན་ 

ཡོད།  ས་ཚད་དེ་ཤེད་རང་ ་བོན་བན་གཉིས་ཀ་རིས་མེད་མངོན་ ར་ ་ ོད་མཁན་གཞན་ཞིག་ནི་བཻ་རོ་ཙ་ན་ ེ།  པད་མ་
བཀའ་ཐང་ལས།  བཻ་རོ་ཙ་ནས་བོན་ཆོས་འ ེས་མར་བ ར།  །བཻ་རོ་ཙ་ནས་ ིས་ ན་འ ེས་མར་བ ར།  །བཻ་རོ་ཙ་ནས་མདོ་
གས་འ སེ་མར་བ ར།  །མདོ་བ ར་ནང་ ་ཡེ་ཤསེ་ ེ་ཞསེ་ སི།  ། གས་བ ར་ནང་ ་བཻ་རོ་ཙ་ན་ སི།  །བནོ་བ ར་ནང་
་གན་ཇག་ཐང་ཏ་ ིས།  ། སི་བ ར་ནང་ ་ཨི ་བཻ་རོ་ ིས།  ། ན་བ ར་ནང་ ་ཆོས་འབར་ ་བ་བ ག །ཅེས་ག ངས་པ་
ར་བནོ་བན་རིས་མེད་ ་ ོད་པས་མ་ཚད།  མིང་འ ་མིན་ ་ཚགས་བེད་ དོ་ ས་ཏེ་བོན་ མས་ཆསོ་དང་ཆོས་ མས་བོན་ ་

བ ར་བར་ཡོངས་ ་གྲགས་པ་ ར་རོ།  ། 
   གཙ་བོ་ཆོས་ ོགས་ནས་མཁས་ བ་གཉིས་ ན་འགའ་ཞིག་ ོན་པ་དཔེར་ན།  འ ལ་བ ན་བ ར་དར་གྱི་ ོག་ཤིང་ ་
ར་བ་ ་ཆེན་ ་ ར་དགོངས་པ་རབ་གསལ་གྱིས་བོན་བན་གཉིས་ཀའི་འ ལ་བའི་ ད་ཁུངས་ ་བ གས་ནས་འ ལ་བ ན་རིས་ 

མེད་ ་ ེལ་བ་དང༌།  དེ་བཞིན་བཀའ་བ ད་པའི་མཁས་ བ་ཆེན་པོ་ ང་པོ་ ལ་འ ོར་པ།  ིང་མའི་གཏེར་ཆེན་ ོ་ ེ་གླིང་
པ།  ས་ འི་རོང་ ོན་ ཀྱ་ ལ་མཚན།  ིང་མའི་གཏེར་བདག་མཆོག་ ར་གླིང་བ།  བཀའ་བ ད་པའི་ཀོང་ ལ་ཡོན་ཏན་ ་
མཚ།  རསི་མེད་གྲགས་ཅན་འཇམ་ད ངས་མཁྱེན་བ ེའི་དབང་པོ།  ིང་མའི་མི་ཕམ་འཇམ་ད ངས་ མ་ ལ།  དགེ་ གས་ 
པ་ཧོར་ ག་དཀར་ ལ་ ་ ོ་བཟང་ ན་གྲགས་སོགས་ནི་ཆོས་ ོགས་ནས་ ང་བའི་བོན་བན་ ོགས་མེད་ ་ ོད་པའི་ ེས་ཆེན་ཞེས་ 
ཡོངས་ ་གྲགས།   
   ིས་ཀྱི་རསི་མེད་ ེས་ཆེན་ཤིན་ ་གྲགས་ཆེ་བ་ནི་འཇམ་ད ངས་མཁྱེན་བ ེའི་དབང་པོ་འདི་ཉིད་ལགས་ཤིང༌། ཀོང་ ལ་ 
ཡོན་ཏན་ ་མཚ་དང༌།  འ ་མི་ཕམ་འཇམ་ད ངས་ མ་ ལ་ ་མཚ་གཉིས་ཀྱང་ ེ་འདི་བའི་ཞལ་ བོ་ཡིན་པས།  འགའ་ཞིག་
གིས་རསི་མེད་ཀྱི་བ ན་པ་དེ་འཇམ་ད ངས་མཁྱནེ་བ ེའི་དབང་པོ་འདི་ཉིད་ལས་གཞི་ནས་དར་བར་ངོས་འཛནི་ ེད་ཀྱིན་ཡོད་
ལ།  ལ་ལས་རིས་མེད་ཅེས་པ་དེ་ནི་མཁྱེན་ཀོང་མཆོག་ག མ་ ེ།  མཁྱེན་བ ེའི་དབང་པོ་དང༌ཀོང་ ལ་ཡོན་ཏན་ ་མཚ།  གཏེར་ 
ོན་མཆགོ་ ར་གླིང་པ་ག མ་ལས་ ང་བར་འདོད་མཁན་ཡང་ ང་ངོ༌།  ། 

   བོན་ ོགས་ནས་རསི་མེད་ཉག་གཅགི་པ་བོན་གསར་གྱི་ སེ་ཆནེ་དམ་པ་ ལ་ ་ མ་བཞི་ །ེ  ོ་ ན་ ངི་པོ་དང༌།   སངས་ 
ས་གླིང་བ།  ཀུན་གྲོལ་གྲགས་པ།  མི་ཤིག་ ོ་ ེ་བཅས་ ལ་ ་ མ་བཞི་དང༌།  གཞན་ཡང་གཏེར་ ནོ་བདེ་ཆནེ་གླིང་པ་དང༌།  

ཉག་གཏེར་གསང་ གས་གླངི་པ།  ང་ ལ་འཇིགས་མེད་ནམ་མཁའ་སོགས་ཀྱང་བནོ་ གོས་ ་འ ངས་པའི་བོན་བན་རསི་མེད་
པའི་ སེ་ཆེན་ཁོ་ནར་ངསེ་པ་སགོས་ནི་ ོན་ ང་གི་ལ་ོ ས་ཁུངས་བ ན་ ་གཏོགས་ས།ོ  ། 
   དེ་ཡང་དེང་ ས་ ་བ གས་པའི་ཆོས་ ལ་ནམ་མཁའི་ནོར་ ་དང༌།  མཁས་དབང་ བ་བ ན་ ན་ཚགས།  ཤར་ ལ་
ན་ཚགས་ཚ་རིང༌།  འབའ་བ་དོན་འ བ་ ལ།  བེ་རི་འཇིགས་མེད་དབང་ ལ་སོགས་ཀྱང་མཁེྱན་ད ོད་ཀྱི་ གས་དགོངས་

རབ་ ་ཡངས་པའི་རིས་མདེ་ བས་ཆེན་གྱི་མི་ འི་ གོས་ ་གཏགོས་པར་རིགས་སོ།  ། 
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ནག་རུ་དགེ་བཤེས་དགེ་ལེགས་སྦྱིན་པ། 
 

ི་ལོ་༢༠༠༨ལོའི་ ི་ ་བ ད་པའི་ཚས་༡༥ཉིན་ཞོགས་པ་ ་མོ་ནས་ ་ ག་ ་མ་ ལ་ཁྲམིས་རནི་པོ་ཆེ་དང༌།  ་བ།  ནརོ་
།  ཀེ་མའིི་ཚ་དབང༌།  ན་ནག་ ་དགེ་ལགེས་ ནི་པ་བཅས་མི་རརེ་ ་རེ་དང་བཅས་ཏེ་གློ་ ོན་ཐང་ནས་ ར་ ོང་ ོགས་ ་

ཆས།  ས་དརེ་ བེས་ཁར་ ང་རིང་ཙམ་ནས་བ ས་པས་ ར་ ངོ་གི་རི་བོའི་ཆགས་ ལ་དང༌།  བཟོ་ད ིབས་སོགས་ཤནི་ ་ངོ་
མཚར་ཆེ་ཞིང་མཛས་བ ིད་ ན་པ།  གནའ་བོའི་ཞང་ ང་ ོད་ ད་ཀྱི་མི་རིགས་འཁྲས་ ེན་ ེད་སའི་ ག་པ་མང་པོས་ ོགས་
ཡོངས་ ་ཁེངས་པ་ཞིག་ ང༌།  ས་ཆའི་བབ་ལ་བ ག་ན་རང་བཞིན་གྱིས་ ོད་འཇམ་ ན་ལ་ གས་ ང་མེད་པ།  གཤམ་ ་ ་བོ་
ཆེན་པོ་ཞིག་ གས་པ་སོགས་ཡིད་ ་འོང་བ་ཞིག་ ང༌།  རི་ངོས་ཀྱི་ ག་པ་ལ་ཡང་གོང་འོག་ ་མ་ཡོད་པ་ལ།  ག་པ་གོང་མ་
མས་ ་འགྲོ་ལམ་ཞིག་ནས་དེང་སང་མི་འགྲོ་ བ་ཀྱི་མི་འ ག  བར་མའི་ ག་པ་རེ་འགའ་དང༌།  འོག་མ་དང༌།  རི་འདབས་ཀྱི་
ག་པ་ མས་ ་མི་འགྲོ་ བ་པར་ ང༌།  ན་ཚ་ ་ི ལ་བའི་ ར་སར་འ རོ་བ་དང༌མཁས་དབང་ཆར་ལའི་སི་རམ་བྷོལ་གཙས་

ཁོང་གི་རགོས་པ་ཚ་དང་མཉམ་འཛམས་ ང༌།  ད་ེནས་ངེད་ཚས་ ག་པ་ནང་གི་དཔེ་ཆ་ ི་ལོགས་ ་ཁུར་ཏེ་དཔར་ལེན་ ེད་པ་
སོགས་གྲོས་ ས་ཏེ།  ི་ ལ་བའི་རི་འཛགས་པ་དང༌།  དཔར་བ།  ག གས་མཐངོ་བ ན་འ ིན་གྱི་དཔར་ལེན་པ་སགོས་ཀྱིས་གྲ་
ིག་ ས་མཚམས་ང་ཚ་ཚང་མ་ཡར་ ག་ ར་ ིན་པ་ཡིན།  ས་ ན་ ང་ཙམ་སོང་བ་དང་གློ་ ོན་ཐང་ ལ་གྱི་གཞོན་ ་ ན་

ཚགས་ཀྱི་ལས་ དེ་ མས་དང༌།  ལ་གྱི་ཕོ་གསར་ཚང་མ་ང་ཚའི་ ར་སར་ བེས་ཏ།ེ  ང་ཚ་ལ་ ག་པ་ནང་གི་དཔེ་ཆ་ མས་ ི་
ལོགས་ལ་འདོན་མི་ཆོག་པ་མ་ཟད།  པར་ཡང་ ག་ཆོག་གིན་མདེ་ཟེར།  ངའི་རོགས་པ་ ི་ ལ་བ་ཚར་ ག་པ་ནང་ལ་འགྲོ་ཆོག་པ་
དང༌།  དཔར་ བ་ཆོག་པའི་བལ་ ལ་ག ང་གསི་ ད་པའི་ཆགོ་མཆན་ཡིག་ཆ་ མས་བ ན་ཀྱང་ཁ་ོཚས་ངོས་ལནེ་གཏན་ནས་མི་ 
ེད་པ་མ་ཟད།  ང་ཚའི་མཉམ་ ་ཡོད་པའི་བལ་ ལ་ག ང་འ ེལ་གྱི་མི་ ་དེ་ཚས་ ད་ཆ་ཁ་ཤས་བཤད་སོང་ཡང༌།  ཁྱདོ་ཚ་ ི་
ལ་གྱིས་ད ལ་ ད་ནས་ཉོས་ཟིན་པ་རེད་ཟེར་ནས་ཁ་ ང་བཏང་བ་མ་གཏོགས།  ཁོ་ཚས་བཤད་པ་ལ་ཉན་འཇོག་གཏན་ནས་ 

 
ནག་རུ་དགེ་ལེགས་སྦྱིན་པ།   བལ་ ལ་ཁིྲ་བ ན་ནོར་ ་ ེའི་དགེ་བཤེས། ད་ ་ ི་ ལ་ཁག་ ་བོན་བ ན་ ་ིལ་ ན་པའི་ཞིབ་འ ག་གི་ ག་ལས་གནང་བཞིན་མཆིས། 



                             རང་མོས་གླེང་ ེགས། 
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ས་མ་སོང༌།  ན་རང་ ག་པའི་ནང་ལ་དཔེ་ཆ་གང་འ ་ཞིག་ཡོད་མེད་ཞིབ་འ ག་ ེད་ ་འགྲོ་གིན་ཡིན་པར་བཤད་པས།  ཁོ་
ཚས་ཁྱོད་ཀྱིས་ ི་ ལ་བ་མང་པོ་ཁིྲད་ནས་འདིར་ ེབས་པ་དང༌།  ང་ཚའི་ ལ་མི་ལ་འ ེལ་བ་མ་ ས་པས་འགྲོ་ཆོག་གི་མ་རེད་
ཟེར།  ངས་ཁོ་ཚར་ང་འདརི་ཡོང་བ་ལ་བལ་ ལ་ག ང་གི་ཆོག་མཆན་མི་དགསོ་པ་དང༌།  ག་པ་ནང་གི་དཔེ་ཆ་ཚང་མ་ང་བོན་
པོའི་ཡིན་པས་ང་ལ་བདག་དབང་ཡོད་པའི་ ལ་བཤད་ཀྱང༌།  ཁོ་ཚས་གཏན་ནས་བཏང་མ་སངོ༌།  ཡིན་ནའང་ཁོ་ཚས་དེ་རངི་
དགོང་མོ་གློ་ ལ་པོ་ད ་བ གས་ཐོག་ ལ་གྱི་མི་མང་ཚང་མ་ ན་འཛམས་ཀྱི་ཚགས་འ ་ཞིག་འཚགས་འཆར་ཡོད་པས་དེར་ཤོག་ 
དང་ང་ཚ་གྲསོ་ དེ་ཆོག་ཅསེ་བཤད་སོང་བས།  ངས་ཀྱང་དེ་ ར་ ང་བར་ཁས་ ངས་པ་ཡིན།  དེ་ནས་ ང་ཙམ་སོང་བ་དང༌།  
ལ་གྱི་ ན་པ་ ་མཚ་དང༌།  དགནོ་པའི་ ་བ་བགྲསེ་སོང་ཁ་ཤས་དརེ་ བེས་སོང༌།  ཁོ་ཚས་གྲསོ་ ས་ཏེ་ང་ཚས་རོགས་པ་ ི་
ལ་བ་ཁ་ཤས་ཀིྱ་མཉམ་ ་ ལ་གྱི་ཕོ་གསར་ཁ་ཤས་འགྲོ་ནས་ ག་པ་ནང་ལ་དཔེ་ཆ་དང༌།  དངོས་ ས་ཇི་ཡོད་བ ག་ད ད་
ེད་དགོས་པ་ཐག་བཅད་སོང༌།  ཡིན་ནའང་ ག་པ་ནང་ལ་འགོྲ་ནས་དཔེ་ཆ་དང་དངོས་ ས་ཅི་ཡོད་རང་སར་བཞག་པ་ལས་
ག་ཆོག་གི་མ་རདེ་ཟེར།  དེ་ནས་མཁས་དབང་ཆར་ལའི་སི་རམ་བྷོལ་དང༌།  ི་ ལ་བའི་རི་འཛག་པ་ མས་དང༌།  དཔར་བ་ཁ་

ཤས་ ག་པའི་ནང་ལ་ ིན་ཏེ་དཔར་ཁ་ཤས་ བ་འ ག་ཀྱང་གསལ་པོ་ཐེབས་མི་འ ག ན་རང་རི་བ་ོདེར་ རོ་བ་ཞགི་ ིན་པས།  
རི་བོ་དེའི་ ོགས་གང་སར་ ག་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་དང༌།  ེ་ལ་ཁང་པ་ཆགས་ ལ་གྱི་ ོ་བ ེགས་གསལ་པརོ་ ང༌།  དེ་ ར་ན་རི་
བོའི་ ེ་ལ་མཁར་ ོང་ངམ་དགོན་པ་ཆགས་པ་དང༌།  རི་ངསོ་དང༌།  རི་འདབས་ཀྱི་ གོས་གང་སར་གནའ་བོའི་གློ་བོའི་ ལ་མི་
གནས་ ོད་ དེ་སའི་ ག་པ་མང་པོ་ ང༌།  ར་རི་བ་ོའདིའི་ བ་ངོས་ཀྱི་ ག་པ་གཅིག་གི་ནང་ལ་ ་དང༌།  མཆོད་གཤམ་ཏིང་
་སོགས་ཡོད་པར་བཤད་ཀྱང་ད་ ་མ་ི ང༌།  གློ་བོའི་ལོ་ ས་འགའ་ལས་ ར་ ངོ་འདི་བོན་པོའི་དགོན་པ་ཡིན་པ་དང༌།  ་

ཕར་ཀ་དགོན་པ་ཞིག་ ལ་ཞགི་འ ག་པ་དེ་ཆསོ་པའི་དགོན་པ་ཡིན་ཞིང་དེ་གཉསི་མ་འཆམ་པར་ཕན་ ན་མ ་གཏད་ ས་པས།  
ར་ལ་ ར་ ངོ་གི་ ག་པའི་ངསོ་བཤིག་པ་དང༌།  ཕར་ལ་རི་ཉིལ་ནས་དགནོ་པ་ས་འོག་ ་མནན་པ་རེད་ཅསེ་གཏམ་ ད་དང་

ཟེར་ ོལ་གཅིག་ ་ལ་གཞི་བཅལོ་ནས་ སི་འ ག་པས་ཡིད་ ོན་ ང་བའི་གནས་མ་མཐངོ༌།  
ཡང་གློ་བོའི་ལོ་ ས་«དཀར་ཆག་ ང་ཤེལ་མེ་ལོང་»ནང་རོང་ ོམ་ གོ་མེད་ཞིག་པོ་དང༌།  ཡང་ ོན་བཀྲ་ཤསི་ ལ་མཚན་

གཉིས་མཇལ་འ ད་གནང་ས་དེ་ཉདི་ཡིན་པར་བཤད་པ་དང༌།  རངོ་ ོམ་ གོ་མེད་ཞིག་པསོ་འཕོ་བ་གཅིག་ ད་ཀྱི་གདམས་པ་
གནང་བ་སོགས་ སི་འ ག་ཀྱང་དེ་ནི་གཏམ་ ད་དང༌།  བཤད་ཡམས་ཙམ་ ་ཟད།  ་མཚན་ནི་བོན་གྱི་ལོ་ ས་ཡིག་ཆ་ཁག་
ལས་བནོ་ ན་ ད་བ ན་པའི་མངའ་བདག་ཡང་ ོན་ཤསེ་རབ་ ལ་མཚན་གྱསི།  གོས་པ་ཆནེ་པོ་ཞང་ ང་ ན་ ད་ཀྱི་བ ན་
པའི་མངའ་བདག་ཆེན་མོ་བནོ་གཅིག་ ད་བ ན་པའི་ ང་འཛིན་རོང་ མོ་ ོག་མེད་ཞིག་པོ་མཇལ་ནས་ ་མདེ་ ོགས་པ་ཆེན་པོ་ཞང་ 
ང་ ན་ ད་ཀྱི་གཅིག་ ད་གདམས་པ་
ོགས་པར་ ས་པ་ག ངས་པ་ལས།  འཕོ་

བ་གཅིག་བ ད་ཀྱི་གདམས་པ་ ས་པ་
གང་ལས་གསལ་མེད་པ་རེད།  གློ་བོའི་ལོ་
ས་ཀྱི་དེབ་ཐརེ་འདི་ཀློག་པ་ཙམ་གྱིས་ལོ་
ས་ ོམ་པ་པོ་ཁངོ་ནི་ བ་མཐའི་འཆིང་

འཛིན་གྱི་ ོག་གསི་བཅིངས་པའི་སརེ་ག གས་ 
ཤིག་ཡིན་པ་ནི་ཁངོ་གིས་ སི་པའི་དེབ་ཐརེ་ 
འདི་ལ་བ ེན་ནས་ཤེས་ ོགས་ བ་པ་ཡིན།   
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ཉིན་གུང་ཞལ་ལག་ བས་ང་ཚ་ཚང་མ་ ན་ ་འཛམས་པ་དང༌།  ག་པའི་ ི་ལོགས་ལ་ ང་ ས་ཁུར་བའི་ཁམས་
ཆེན་ནང་གི་ ེབ་མ་ཁ་ཤས་ ་འགྲམ་ནས་ ེད་སོན་ ང་བར་བ ས་པས།  ཤགོ་ ་དང༌།  ཡི་གེ་འ ི་ དེ་ཀྱི་ ག་ཚ་ལ་ ་དང་
ཆར་པས་ གོ་མི་ བ་པ་སོགས་ཀྱི་ ་ ས་ལ་ཚང་མ་ཧང་སང་ །ེ  ཤགོ་ ་ལག་པས་བ ང་བཞིན་ཚང་མས་ཤོག་ འི་ ་ཆ་དང༌།  
ག་ཚའི་ ་ཆ་སགོས་ ལ་ཅི་ ར་བཟོས་ཡོད་མེད་ རོ་ལ་བགྲོ་གླེང་ ས་ཀྱང༌།  དནོ་དངོས་གནས་ ལ་འདི་ ར་བཟོས་པ་རེད་

འ ག་ཅསེ་ཚད་དཔག་ བ་མཁན་མ་ ང༌།  དགངོ་མོ་དེར་ང་ཚ་ཡར་གློ་ ོན་ཐང་ལ་ལོག་ ེ་ཚགས་འ ་སོང་བ་ཡིན།  ཚགས་
འ འི་ད ་བ གས་ ་གློ་ ལ་པོ་དང༌།  ས་ ་དགོན་པའི་མཁན་པོ་གཙས་ ལ་གྱི་མི་ ག་དང༌།  ་མ་དང་ ་པ།  མི་མང་
བཅས་ཚང་མ་འཛམས་སོང༌།  མཐར་ཚགས་འ འ་ིཐོག་དགོན་པའི་ ་བ་དང༌།  ལ་གྱི་གཞོན་ ་ ན་ཚགས་གཉིས་ཀྱིས་ ར་
ོང་གི་དཔེ་ཆ་དེ་ ལ་དང༌དགོན་པ་གང་ལ་ཐབོ་མནི་དང༌།  ས་ཆ་གང་ ་འཇོག་མིན་ རོ་ལ་ཕན་ ན་ཁ་མ་འཆམ་པར་འ ག་པ་

ཤོར་བས་ཚགས་འ ་མ ག་མ་ གོས་པར་གྲལོ་སངོ༌།  ན་དགངོ་མོ་དརེ་གློ་ ལ་པོ་དང༌།  དགོན་གྱི་མཁན་པོ་གཉསི་མཇལ་བཅར་
ས་ཏེ་ང་བནོ་པོ་ཡིན་པ་དང༌།  འདིར་ཡོང་དགསོ་པའི་གནས་ ལ་ མས་ ས་གསང་མདེ་པར་ ས་པས།  ཁོང་གཉིས་ནས་ ན་
ག་པའི་ནང་ལ་འགྲོ་ཆོག་པ་དང༌།  དཔེ་ཆ་ཚང་མ་དཔར་ལེན་ ེད་པའི་ཆོག་མཆན་ཚང་མ་གནང་སོང་བས་ཁོ་བོ་ཧ་ཅང་གི་

དགའ་ཚར་ཆེན་པོ་ ང༌།   
ི་ཉནི་༡༦ཉིན་ང་ཚ་ ར་ ར་ ོང་

་ ནི་ཏེ་ ག་པའི་ནང་གི་དཔེ་ཆ་ རི་
འདནོ་པའི་ ་ ིག་ཚང་མ་ཚར་བ་དང༌།  
གསེར་ ེམས་ ས་པ་ཤིག་བཏང་ནས།  
ང་ཚའི་རགོས་པ་ ི་ ལ་བའི་རི་འཛག་
པ་ མས་ཡར་ ག་པར་འཛགས་ཏེ།  
དཔེ་ཆ་ མས་ ག་པ་ནས་ ིར་བཏོན་
པ་དང༌།  ང་ཚའི་ ར་སར་མར་འཁུར་

ཏེ་གཙང་མ་བཟོས་ཤིང་དཔེ་ཆའི་རགིས་ཅི་ཡོད་ རོ་ལ་ཞབི་འ ག་ ས་པ་ཡིན།  ར་ ངོ་གི་ ག་པ་ནང་ནས་དཔེ་ཆ་ཁྱོན་བ ོམས་ 
པོད་བ ་བ ན་ ག་ཙམ་ཐནོ་པ་དང༌།  ཐནོ་པའི་དཔེ་ ངི་ནང་ལ་ཁམས་ཆེན་ ོང་ ག་བ ་པ་པོད་བ ་ ག་གི་བདག་ཉིད་
ཅན་དང༌།  གཙང་མའི་ ་འ མ་དཀར་ནག་ཁྲ་ག མ་པོད་ག མ་གྱི་བདག་ཉིད་ཅན་ལ་གསར་ ིང་མི་འ ་བ་ག མ་དང༌།  མདོ་ 
གཟེར་མིག་ལེ ་བཅོ་བ ད་པ་པདོ་གཉིས།  ཁྲོ་བོ་ ད་ ག་གི་འགྲལེ་བ་དང༌།  ཁྲོ་བོ་དབང་ཆནེ་གྱི་ག ང་གཉསི།  གཞན་ཡང་
ལེ ་ ན་ཁ་ཤས་བཅས་ཐོན།  ང་ཚས་དཔེ་ཆ་ མས་ཐལ་ ལ་ ིས་པ་དང༌།  གཙང་མ་བཟོས་ནས་པདོ་སོ་སརོ་ སེ་ཏེ་བ གིས་པས་
དཔེ་ཆའ་ིད ་ཤོག་ཚང་མ་གཏརོ་བ གས་སངོ་ནས་མ་ི ང༌།   

དང་པོ་ཁམས་ཆེན་ ོང་ ག་བ ་པ་ནི།  གནས་ ན་ མ་ཚགས་པ་ག ང་ ང་གསལ་བ་འོད་ཀྱི་གླིང་ལས་སོགས་གནས་
རིགས་ཁྱད་པར་ཅན་བ ད་ཀིྱ་གནས་དེར།  འཁོར་ ན་ མ་ཚགས་པ་ཡིད་ཀིྱ་ཁེྱ ་ ང་ལ་སོགས་ཁམས་བ ད་ ་བའི་གཤེན་
བ ད་ཀྱིས་ ས་ནས།  ོན་པ་ ན་ མ་ཚགས་པ་ ོགས་པའི་སངས་ ས་གཤེན་རབ་མི་བོས་ཞལ་གཙང་མ་ནས་ག ངས་པའི་
ཟབ་མོ་ཤེར་ ིན་གྱི་འ མ་ ེ་ལ།  བ གས་པ་ ོར་ག མ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་བར་མི་ ལ་ ་བ གས་པའ་ིབཀའ་ཡིན།  འདི་ལ་
མ་པ་བ ་ ག  ལེ ་བ ་བ ་ ་གཅིག  བམ་པོ་ མ་བ ་ ག་བ །  ག་ འི་ཡན་ལག་ ོང་དང་ ་བ ད།  ཚགི་ལ་ སོ་ན་
ེ་བ་ས་ཡ་འ མ།  ཤོ་ལོ་ཀ་འ མ་ཡདོ་པས་འ མ་ཞེས་གྲགས་པ་ཡིན།  བ དོ་དནོ་གྱི་ཆ་ནས་བཤད་ན་ཁམས་བ ད་ ་བའི་གཤནེ་ 
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བ ད་ཀྱསི་ ས་པའི་གཞི་ལམ་འ ས་ འི་ཁམས་ཆནེ་པོ་བ ད་ཀྱསི་བ ས་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་གཞི་ལམ་འ ས་ག མ་གྱི་ མ་
བཞག་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་བ ན་པ་ཡིན་ནོ།  །ག ང་རབ་འདི་ནི་བོན་ཐེག་པ་རིམ་དགུའི་ནང་ཚན་ག ང་ ང་སེམས་དཔའ་ ོས་མེད་ 
པའི་ཐེག་པའི་འདོད་ག ང་གི་ཁོངས་ ་གཏོགས་པ་ཡིན་ཞིང༌།  བ ོད་དོན་གྱི་ཆ་ནས་དངོས་བ ན་ ོང་ཉིད་ཀྱི་རིམ་པ་གཙ་བོར་ 
ོན་པའི་བཀའ་ཡིན།   

ང་རམི་གྱི་དབང་ ་ ས་ན་ཁམས་ཆེན་ ངོ་ ག་བ ་པ་འདི་ཉིད་དང་པོ་བདག་ཅག་གི་ ོན་པ་སངས་ ས་གཤེན་རབ་
མི་བོས་གནས་མཆོག་དམ་པ་འོལ་མོ་ ང་རིང་ ་ག ངས་པ་དང༌།  ོན་པ་སངས་ ས་ ་ཞི་བར་གཤེགས་པའི་ ེས་ ་ག ང་ཚབ་ 
ོན་པ་ ་ཆོ་ ེམ་ ག་གི་ ས་ ་ཁངོ་གི་ ོབ་མ་འཛམ་གླིང་བ ན་པའི་ ན་ ག་དང༌།  དེ་དག་གི་ བོ་བ ད་འཛམ་གླངི་མཁས་

པའི་ ན་ ག་སོགས་ཀྱིས་བ ན་པ་འདི་ཉིད་ ག་གཟིག་དང༌།  ཞང་ ང་ལ་སོགས་འཛམ་གླིང་གི་ ལ་ ་ ་མར་དར་ ེལ་མཛད་ 
པའོ།  །དེ་ནས་བོད་ ལ་གཉིས་པ་ ་ཁྲི་བཙན་པོའི་ ་ ས་ ་ཞང་ ང་ནས་བོན་གྱི་མཁས་པ་མང་པོ་གདན་ ངས་ནས་མདོ་ གས་ 
སེམས་ག མ་གྱསི་བ ས་པའི་བོན་ ་ེམང་པོ་ཞིག་ཞང་ ད་ནས་བོད་ ད་ ་བ ར་བའི་ བས་དརེ་བ ན་པ་འདི་ཉིད་གནས་ ེ་
མ་ག ང་ ང་ ་མིག་བ ད་ ་ ་གཉིས་ཀྱི་འགོ་བོ་ །  ཞང་ ང་གི་མཁས་པ་ ོང་ ང་མ ་ཆེན་དང༌།  བོད་ཀྱི་མཁས་པ་ཤ་རི་
ད ་ཆེན་གཉིས་ཀྱིས་ཞང་ ད་ལས་བོད་ ད་ ་བ ར་བར་ག ངས།  འ མ་ ེ་འདིའི་ད ར་ཞང་ ང་གི་ ད་ཡོད་པ་ནི་ ང་
བའི་ཁུངས་བ ན་པའི་ རི་ འ།ོ  ། 

དེ་ ེས་བདོ་ ལ་གྲི་གུམ་བཙན་པསོ་བོན་གྱི་བ ན་པ་བ བས་པའི་ བས་ ་མཁས་པ་མི་བཞསི་བ ན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་
ཉིད་འ ི་མཚམས་མཐའ་དཀར་ལ་གཏེར་ ་ ས་པ་དང༌།  བོན་བ ན་ ི་དར་གྱི་ བས་ ་ ལ་པའི་ ་མཆོག་གཤེན་ཆེན་ ་དགས་ 
མེ་ ེལ་ལརོ་( ི་ལོ996-1034)འ ི་མཚམས་མཐའ་དཀར་ནས་ཟབ་མོ་གཏེར་( ི་ལོ1014)ལས་གདན་ ངས་ཏེ།  ཅོག་ལ་ག ་ ིད་ལ་
བཀའ་བབས་ནས་བ ན་པ་འདི་ཉདི་དར་ཞངི་ ས་པའོ།  ། 

་འ མ་དཀར་ནག་ཁྲ་ག མ་ནི།  ོན་པ་སངས་ ས་གཤནེ་རབ་མི་བོས་ག ངས་པའི་འ མ་ ེ་ལ་བ གས་པ་ རོ་ག མ་
ཡོད་པའི་ནང་ནས་འདི་ནི་བ ས་པ་ནོར་ ་ ་ ་འོག་ ་ ལ་ ་བ གས་པའི་འ མ་ ེ་ཡིན་པར་ག ངས།  འ མ་ ེ་འདི་ནི་
ག ང་ ང་སམེས་དཔའ་ སོ་མདེ་པའི་འདདོ་ག ང་ ་གཏོགས་པ་ཡིན།  དེ་ཡང་ ང་དོན་གཙ་བོར་ ནོ་པའི་ཆ་ནས་ ་འ མ་
ནག་པོ་དང༌།  ང་ངེས་ ང་འ ལེ་གཙ་བརོ་ ནོ་པའི་ཆ་ནས་ ་འ མ་ཁྲ་བ།ོ  ངེས་དོན་གཙ་བརོ་ ནོ་པའི་ཆ་ནས་ ་འ མ་
དཀར་པོ་ཞེས་འདོགས་པའ།ོ  །དེ་ཡང་ མ་ ལ་ལས།  མ་ ལ་བ་འ ལ་བའི་ནག་པ།ོ  ལ་བ་བཀྲིད་ ང་གི་ཁྲ་བ།ོ  བཀྲདི་ ང་
ོགས་པའི་དཀར་པོ་བ ན་པའོ།  །ཞསེ་ག ངས།  འ མ་ ེ་འདི་ མས་ཀྱི་ལོ་ ས་དང་ ོན་རབས་ཀྱི་བ ད་ ལ་ནི་ ོན་པ་སངས་ 
ས་གཤནེ་རབ་མི་བོས་ ་ བ་ཡེ་ཤེས་ ངི་པོ་ལས་སོགས་ ་ཡི་བོན་པོ་ མས་ལ་ ་ ལ་ན་ར་སངེ་ ོན་ལས་སགོས་ ་ཡི་གནས་

རིགས་ཁྱད་པར་ཅན་ མས་ ་ག ངས་པ་ 
དང༌།  ་ ་མི་ཡི་གཤེན་ག མ་( ་ཡི་

གཤེན་པོ་ཡོངས་ ་དག་པ་དང༌།  ་ཡི་གཤེན་ 
པོ་ཡེ་ཤེས་ ིང་པོ།  མི་ཡི་གཤེན་པོ་མི་ ས་བསམ་ 
ལེགས)གྱི་ ་ ས་ ་བར་མི་ ལ་ ་དར་བའོ། ། 

ིས་ ་ ་རངས་ཤེལ་མཚ་ ་ལ་
ཧད་ཀྱི་འགྲམ་ནས་མར་པ་འཕལེ་བཟང་
ལ་སོགས་ཁྱི་ར་བ་མི་ག མ་གྱསི་འ མ་
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ེ་ཟབ་མོ་འདི་ཉདི་གཏེར་ལས་གདན་ ངས་ཏེ།  ་བོན་དགེ་བ ནེ་ལ་བཙང་ནས་བ ན་པ་འདི་ཉདི་དར་ཞངི་ ས་པར་གསལ།  
འ ས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ ད་ ི་མ་མདེ་པ་གཟེར་མགི་ལེ ་བཅོ་བ ད་པ་ནི།  བདག་ཅག་གི་ ོན་པ་སངས་ ས་གཤེན་རབ་མི་བོའི་
མ་ཐར་ ས་འ ིང་བ ས་ག མ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་འ ིང་པོ་དེ་ཉིད་ཡིན་ཞིང༌།  མདོ་ ེ་འདི་ཉིད་ ས་ག མ་གཤེན་རབ་འ ང་ 

ཁུངས་ཀྱི་མདོ་ཡིན་པར་ག ངས།  མདོ་འདི་ ོན་པ་སངས་ ས་ཀྱསི་ཞལ་ནས་ག ངས་པ་དང༌།  ནོ་པ་ ་ངན་ལས་འདས་པའི་
ེས་ ་ག ང་ཚབ་ ོན་པ་ ་ཆོ་ ེམ་ ག་དང༌།  ཁོང་གི་ ོབ་བ ད་འཛམ་གླིང་མཁས་པའི་ ན་ ག་གིས་སོ་སོའི་ ལ་ ར་བ ར་ 

ནས་དར་བར་མཛད།  དེ་ནས་བདོ་ལ་མཁས་པ་ ེ་བནོ་གྱིམ་ཚ་ ་ ང༌།  མེ་ཉག་ ེ་ཚ་མཁར་ །  སེ་ཤ་རི་ད ་ཆནེ་སགོས་ཀྱིས་
ཞང་ ད་ལས་བོད་ ད་ ་བ ར་ནས་བོད་ ་དར་བའ།ོ  །དེ་ནས་བ ན་པ་རིན་པོ་གཏརེ་ལ་ ས་པ་དང༌།  སི་ ་ ལ་པའ་ིགཏརེ་ 
ོན་ ང་ ེ་བ ན་པ་གསརེ་མགི་གསི་ཟབ་མོ་གཏརེ་ལས་ ངས་པར་ག ངས་ཀྱང༌།  ད་བར་ཞབི་འ ག་པ་ མས་ཀྱསི་བོན་ ེ་འདི་ 

ཉིད་གཏེར་ལས་ ངས་པའི་ ས་ངེས་པ་ཅན་ཞིག་གཏན་འཁལེ་ ང་མེད་པ་རདེ།   
ད་ ་ང་ཚས་མཇལ་ ལ་ ་བ གས་པ་མཇའ་མེན་གྱི་ ལ་ས་བྷ་ལེན་གྱི་དཔེ་མཛད་ཁང་ནང་བ གས་པའི་མདོ་གཟེར་མིག་ 

དང༌།  བལ་ ལ་ཁྲི་བ ན་ནོར་ ་ ེར་བ གས་པའི་མདོ་གཟེར་མགི  ་ ག་ ་མ་ ལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ ་ ང་ནང་ལ་བ གས་པའི་
མདོ་གཟེར་མགི གློ་བོ་ག ང་ ང་ ང་ར་ཤར་ལ་བ གས་པའི་མདོ་གཟེར་མིག དོལ་པོའི་དགནོ་པ་ས་ལེ་འོད་བཅས་ལ་བ གས་
པའི་མདོ་གཟེར་མགི་དཔེ་ ངི་འདི་ མས་ཀྱི་ཡི་གེ་འ ི་ ངས་དང༌།  ནང་གི་ད ་ཤོག་གི་ འི་ག གས་ད ིབས་དང༌།  དཔ་ེརིས་
སོགས་མཇལ་བ་ཙམ་གྱིས་བ ན་པ་འདི་ཉིད་ ས་རབས་བ ་པའི་ཡར་ ོན་ ་ ང་ཡོད་པ་ཚན་རགི་གསི་ཞིབ་འ ག་དང་འ ེལ་
བའི་ཐོག་ནས་ཁ་ཚན་བཅད་ནས་བཤད་ བ་པར་མཐོང༌།  དཔེ་ཚགས་འདི་ མས་ཀྱི་ནང་ བས་འགར་ལི་ ལ་ནས་ཐོན་པའི་
དཔེ་ཚགས་ནང་བཞིན་གི་གུ་ ིར་ལོག་ཅན་དང་ཀློག་པར་དཀའ་བའི་བ ་ ིང་ ་མ་ ང༌།  གང་ ར་བ ན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་
ཉིད་བོན་བ ན་ ་ིདར་གྱི་ ས་ ་ ང་ ེ་བ ན་པ་གསེར་མགི་ནས་དར་ཞིང་ ས་པའོ།  ། 

ཁྲོ་བོ་དབང་ཆེན་གྱི་ག ང་ལ་ཡིག་ག གས་གཟབ་ཅན་དང༌།  འ ་མ་གཉིས་ ་ ང་ལ།  འ ་མ་འདི་ནི་བ ་དག་དང་ཡི་
གེའི་ཚགི་ཚགས་སགོས་བ ་ ིང་གསི་ ག་པ་ཞགི་འ ག་པས་ཀླགོ་ ར་དཀའ་ཙམ་ ང༌།  འདི་ན་ིགཤེན་གཏརེ་གྱ་ིཁུངས་ ་གཏོགས་ 
པས་བ ད་ ལ་དང༌།  གཏེར་གྱི་ལོ་ ས་ཕལ་ཆརེ་གོང་གི་ཁམས་ཆནེ་དང་མ ངས་པ་ཡིན།  ཁྲོ་བོ་ ད་ ག་གི་འགྲལེ་བ་ཐོར་ ་
འདི་ཆ་ཚང་བ་མི་འ ག་ཀྱང༌།  ེབ་མ་ཁ་ཤས་བཀླགས་པས་ གས་ཀྱི་ལམ་རིམ་སོགས་ཧ་ཅང་ཁ་གསལ་པོ་ ིས་འ ག  ཡིན་
ནའང་མཛད་པ་པོའི་མཚན་མ་གསལ་བས་འདི་ཡིན་ཞེས་བཤད་དཀའ་བར་ ང་ངོ༌།  །གཞན་ཡང་ ར་ ངོ་ནས་ དེ་སོན་ ང་
བའི་དཔེ་ཆའི་མ ག་ ང་ ི་ ོམ་ ་ ་ཞིག་འ ག་པ་འདིའི་ནང་གསལ་ ར་ན།  ད་ ང་གསེར་ད ལ་གྱིས་ ིས་པའི་ ིད་པ་
ིད་པའི་གསས་འ མ་དཀར་པོ་དང༌།  མཚན་འ མ་དང༌།  ག ངས་འ ས་ ས་པ་སོགས་དཔེ་ཆ་མང་དག་ཅིག་ཡོད་པ་མཚན་

འཁོད་འ ག་ཀྱང་གཏོར་བ ག་སོང་ནས་མི་འ ག་གོ །   
གང་ ར་དཔ་ེཚགས་འདི་ མས་ ནོ་ཐང་ཕོ་ ང་མ་ཆགས་གངོ་ ་བནོ་འཁརོ་དགནོ་པའི་ནང་ལ་གློ་བའོི་ ལ་མསི་བཞངེས་ 

པ་ཞིག་ཡིན་པ་ནི་མ ག་གི་མཚན་ ང་ལས་གསལ།  ག ང་རབ་འདི་ མས་བོན་འཁརོ་གྱི་ཡིན་པ་ནི་མ ག་ ང་ལས།  །གནས་ལ་
ཁྱད་འཕགས་གངས་ཅན་ཏི་སེ་ཤར།  །པག་ ་ཤར་ ་འབབ་པ་གཙང་པའོི་ ོ།  །འ ་བ ད་ ེས་པ་གློ་བོ་ ལ་གྱི་ད ས།  །འ ར་
་དོད་པའི་བོན་འཁོར་གནས་ཆནེ་འདིར།  ཞསེ་ག ངས་པས་ངསེ་པ་ཡིན།  གློ་ ནོ་ཐང་ཕོ་ ང་མ་ཆགས་གོང་ ་ ང་ཡོད་པ་ནི།  
ར་ཆསོ་ ལ་ཨ་མགོན་བཟང་པོ་གུང་ཐང་ ལ་པོའི་ ང་ཆེ་ཡིན་པ་དང༌།  ཁོང་གི་ ་ ས་ ་ ནོ་ཐང་ཕོ་ ང་བཏབ་ནས་རང་

དབང་ཅན་གྱི་ ལ་ཁབ་ཅགི་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ།  ཁོང་གློ་བའོི་ ལ་པོ་ ར་བ་ནས་བ ང་ཁངོ་གི་མཚན་ ར་ ་ ང་ཆེ་ཞེས་པའི་
ཚིག་བ ོད་མི་ ིད་པས།  དཔེ་ཆ་འདིའི་ནང་ཁོང་གི་མཚན་ ར་ལ་ ང་ཆེ་ཞེས་ ིས་པས་ ་མཚན་ལ་བ ེན་ནས་དཔེ་ཚགས་
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འདི་ མས་ ོན་ཐང་ཕོ་ ང་མ་ཆགས་གོང་ནས་ ང་ཡོད་པ་ཤེས་ གོས་ བ་པ་ཡིན།  དེ་ཡང་མ ག་ ང་ལས།  ཀྱེ་མ།  མི་དཔོན་
ཆེན་པོ་ བོས་ ན་གྲགས་པའི་ ད།  །སངས་ ས་བ ན་པ་ ་ཆརེ་རབ་ ེལ་ཞིང༌།  ། ི་རལོ་དགྲ་ལས་ མ་པར་རབ་ ལ་བ།  །མ་
ང་ ད་གཅོད་ཁྲིམས་ལ་རབ་བ ནོ་པ།  ། ང་ཆནེ་ཨགྷོན་བཟང་པོ་ ་མཆེད་བ དོ།  ཅེས་ཆསོ་ ལ་ཨ་མགོན་བཟང་པོ་ ང་ཆེ་

ཡིན་པ་གསལ།  གོང་བཤད་ ར་ཁམས་ཆནེ་ག ང་པོད་བ ་ ག་དང༌།  ་འ མ་པོད་ག མ།  མདོ་གཟེར་མིག་པོད་གཉིས་
བཅས་ཀྱི་ད ་ཤགོ་ཚང་མ་གཏརོ་བ ག་སོང་ནས་མ་ིའ ག  ་མཚན་ནི།  མ ག་ ང་ལས་ད ་ཤོག་ཚང་མ་གསེར་དང་ད ལ་
གྱིས་ ིས་ཡོད་པ་ག ངས་པའི་ད ་ཤོག་ཚང་མ་ཁུར་ཏེ་བཙང་ཡོད་པར་ངེས།  དེ་ཡང་མ ག་ ང་ལས།  ( བ་ ང་གི་ ེ་མོ་རལ་

ནས་མི་འ ག)་་་་་མེད་པའི་ཡོ་ ད་རབ་ ར་ནས།  ཡབ་ མ་བཀའ་ ནི་ལན་གྱསེ་བསབ་པ་དང༌།  རདི་ འིི་ཚགས་གཉིས་རབ་ ་
ོགས་ འི་ ིར།  ག ང་རབ་ཁམས་བ ད་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་འ མ།  མ་པ་བ ་ ག་གསེར་མགོའི་ གས་ཅན་ལ།  ི་རི་བདོང་ 
ོས་ནང་གི་ལེ་ ་སོགས།  (ད འི་ ོགས་རལ་ནས་མི་ ང༌།)་་་་་་་བ ན་པའི་གཙ་བོ་ ་འཁརོ་གཤེན་དང་བཅས།  མཆོད་གཏརོ་ ་ ་

མཆོད་ ེན་སོ་གཉིས་ལ།  ལ་ ིད་བ ན་གྱསི་མཆདོ་པ་འ ལ་མ་དང༌།  སངས་ ས་མཚན་འ མ་ག ངས་འ ས་ མ་པ་ག མ།  
རིན་ཆེན་གསརེ་
གྱིས་བཞེངས་པའི་
ེས་ཡིད་རངས།  

ཅེས་ག ངས།  
ཁམས་ཆེན་གྱི་ཤོག་ 
ེབ་ཁ་ཤས་ནང་

གི་ལེ་ ་དང་མཆོད་ 
ེན་གྱི་རི་མོ་ མས་ 
ས་ནས་ཤོག་ ་

ག ག་པ་ཡང་མང་ 
པོ་ ང་བས།  ངའི་རོགས་པ་ ི་ ལ་བའི་ཞབི་འ ག་པ་དེ་ཚས་མཐངོ་བ་དང་ ད་དེ་ཧང་སངོ་ །ེ  ང་ལ་སེམས་གསའོི་ཆེད་ ་
ལ་གྱི་མི་ལ་ཤེས་ཡོན་མེད་པ་དང༌།  རང་ག་ིམི་རིགས་ཀྱི་ ན་མངོ་མ་ཡིན་པའི་ཆསོ་དང༌།  རིག་ག ང་སོགས་ཀྱི་གལ་འགངས་

མ་ ོགས་པ་སགོས་ལ་བ ེན་ནས་ ང་བ་ཡིན་པ་འགྲལེ་བ ོད་ ས་སོང༌།  གང་ ར་དཔེ་ཚགས་འདི་ནི་གློ་དོལ་གཉསི་ཀྱི་དཔོན་
ཆེན་དང༌།  མི་ ག་ ན་མངོ་ནས་བཞངེས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ནི།  མ ག་ ང་ལས།  ཞང་ ད་ཁ་གང་ད ་ཐ་བར་ མ་དང༌།  ། 
མཚན་འ མ་ད ་དང་ག ངས་འ ས་ ས་པ་འད།ི  །མང་ ་ ངས་པའི་བང་ཆནེ་ཚ་བ ན་དང༌།  ོ་[གློ]དོལ་གཉསི་ཀྱི་དཔོན་
ཆེན་མཁས་བ ས་ཀྱིས།  ། ན་ ་ ངས་ནས་ཟབ་པ་བ བས་པ་ཡིན།  ཞེས་དང༌།  དེ་བཞིན་དཔེ་ཚགས་འདའིི་ ིན་བདག་གི་
མིང་ལ་བ ན་མ་ོདང༌།  དཔནོ་མོ་སོགས་ཀྱི་མིང་ ་མ་ ང་བས་དེ་ མས་ བས་དེ་ ས་གུང་ཐང་ ལ་ ནོ་དང༌།  གློ་བའོི་དཔོན་
ོན་སོགས་ཀྱི་བ ན་མོ་དང༌།  དཔོན་མོ་སོགས་ཡིན་ ིད་པ་ཞིག་རེད་ མ།  ིར་གོླ་བོའི་ ལ་འདིར་ ར་ཞང་ ང་གི་ ས་ ་

བོན་དར་བ་དང༌།  དེ་ ེས་ ་ཆོས་དར་བ་ཡིན་པ་ནི་གློ་བོའི་ལོ་ ས་ཐོག་ག བ་ ་མེད་པའི་ལོ་ ས་ཀྱི་ ད་རིམ་གལ་ཆེ་ཞིག་ཡིན།   
དང་པོ་བོན་དར་ཞེས་པའི་བནོ་ནི་མདོ་ གས་སམེས་ག མ་གྱསི་བ ས་པའི་བནོ་ ་ེཆ་ཚང་ཞགི་དར་བ་ཡནི་པ་ནི་མསི་འགྲལེ་བཤད་ 
མི་དགོས་པར་ད་ལན་ང་ཚས་ ར་ ོང་ནས་ ེད་སནོ་ ང་བའི་དཔེ་ཆ་འདིས་ཁ་གྲགས་པ་ཡིན་པས།  འདི་ལས་ ག་པའི་ལོ་ ས་
ཀྱི་དཔང་ གས་ཤིག་མི་དགསོ་ས།ོ  ། 
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རེབ་གོང་བོན་བ ་དགོན་ ་བཀྲ་ཤིས་ ོ་མང་མཆོད་ ེན་བཞེངས་པ། 
 

༢༠༠༨ལོའི་ གས་ ིང་གི་ ༣ཚས༣ཉནི། རོང་ཆནེ་བཞ་ིཡི་ཡ་གྱལ་ ང་ག་ིཨཀྟ་རངོ་ ་ེརབེ་གངོ་གསེར་མ་ོ ངོས་ཀྱི་ དོ་ ོགས། 
བོན་བ ་ ན་རི་བཤད་ བ་ ནི་གྲོལ་གླིང་ ་བཀྲ་ཤསི་ ་ོམང་ག་ིམཆོད་ ེན་ཆེན་མའོི་ས་འ ལ་ ང་འདིང་གི་མཛད་ ་ོ ལེ། 

མཛད་ ་ོའདི་ལ་ གས་མཁན་ནི་རེབ་གོང་ ོང་དང་ཞནོ་ ་ ངོ་། ཁྲི་ཀ་ ངོ་། ཁྲི་ ་ོ ངོ་། ེ་ཁགོ་ ོང་། ས་ིཁྲོན་དམར་ཐང་
སོགས་ ངོ་ཁག་བ ན་གྱི་མི་ ་ཡདོ་ལ། གཙ་བོ་བོན་བ ་ ན་རི་བཤད་ བ་ ནི་གྲོལ་གླངི་ག་ིདག་ེའ ན་པ་ མས་དང་རེབ་གངོ་བནོ་
མང་ ར་ཐགོས་ ངོ་དང་དགུ་བ འི་བོན་གཤནེ་རིག་འཛིན་ མས་ཡནི། 

མ་མཁྱེན་ ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ཀུན་ལས་ མ་པར་ ལ་བ་དེ་ཉདི་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའ་ིབོན་གྱི་བཀའ་འ ར་གྱི་ད ་ མ་ 
ག ང་ ང་ལས་ མ་པར་དག་པའི་ ད་སོགས་བཀའ་ ང་ཐམས་ཅད་ནས་མཆོད་ ེན་ མ་བ ་ ག་ ་ཡོད་པར་ག ངས་པ་དེ་ལ་བནོ་ 
འི་མཆདོ་ ེན་བ ་དང་ཉི་ ། ོགས་ འི་མཆདོ་ ེན་བ ་དང་ཉ་ི ། ལ་ འི་མཆདོ་ ནེ་བ ་དང་ཉ་ི ་བཅས་ཡདོ་པ་ལས། བོན་

ཉིད་ད ངིས་ཀྱ་ིམཆོད་ ེན་གྱ་ིདོན་ གོས་པར། ཏིང་འཛིན་ཡིད་ཀྱ་ིམཁའ་ལ་ གོས་ འི་མཆོད་ ེན་བ ོམ་དགོས། དེ་བ ོམ་པ་ལ་
མིའི་ ེད་ ོལ་ལ་བ ེན་ནས་དངོས་ ་བཞེངས་ བ་ཅིང་སེམས་ཅན་གང་ལ་གང་འ ལ་གྱི་ ལ་ འི་མཆོད་ ེན་ཆག་ཚད་དང་བཟོ་
ད ིབས་མི་འ ་བ་བ ་དང་ཉ་ི ་ཡོད་པས། དགོན་པ་འདིར་བཞེང་བའི་མཆོད་ ནེ་ནི་ ལ་ཁམས་ལ་བདེ་ ིད་འ ང་བའི་བཀྲ་ཤསི་
ོ་མང་གི་མཆོད་ ནེ་ཁང་བ་ ེག་རིམ་ འ་ི ངེ་ ་བཞེང་དགསོ་པ་དེ་ཡནི། 

མཛད་ ོ་འདིའི་ ངེ་ ་བོན་བ ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ ལ་པའི་ ་མཆོག་དགེ་ལེགས་ ན་ བ་ ་མཚ་ ོགས་ལས་ མ་པར་ ལ་ 
བའི་དཔལ་གྱི་ཞབས་ ང་མངོན་པར་བཀོད་ནས་འདི་ ར་ག ང་བཤད་གནང་། ིར་གྱི་མཆོད་ ེན་ མ་བ ་ ག་ ་ལ་བོན་ འི་
མཆོད་ ནེ་བ ་ཉི་ ། ོགས་ འི་མཆོད་ ེན་བ ་ཉ་ི ། ལ་ འི་མཆདོ་ ེན་བ ་ཉ་ི ་ཡོད། བོན་ ་དང་ ོགས་ འི་མཆདོ་ ེན་
མས་ན་ིབ ོམ་ ་ཞིག་ལས་དངོས་ ་བཞེང་ ་མདེ་ལ། མིས་བཞངེ་ བ་པའི་ ལ་ འི་མཆདོ་ ནེ་བ ་དང་ཉ་ི འ་ིནང་ ་ཆག་ཚད་

འ ་མིན་ ་ཚགས་ཡོད། བཀྲ་ཤསི་ ་ོམང་ག་ིམཆོད་ ེན་ལ་སངས་ ས་ཀྱི་བ ན་པ་དར་བའ་ིམཆོད་ ནེ་དང་ ལ་ཁམས་ལ་བདེ་ དི་
འ ང་བའི་མཆོད་ ེན་སོགས་ཡོད། སངས་ ས་ཀྱི་བ ན་པ་དར་བའི་བཀྲ་ཤིས་ ོ་མང་གི་མཆོད་ ེན་དེ་མདོ་ ད་བོན་གྱི་འ ས་ ེ་
ཆེན་མོ་ ་ ལ་ ང་ཞིག་བཀྲ་ཤིས་ག ང་ ང་གླིང་ནས་བཞེངས་ཟནི་པ་དང་། དགནོ་པ་འདིར་བཞངེ་བའ་ིབཀྲ་ཤསི་ ་ོམང་གི་མཆོད་
ེན་ནི་ ལ་ཁམས་ཡོངས་ལ་བདེ་ ིད་འ ང་བའི་མཆོད་ ེན་དེ་ཡིན། སངས་ ས་ཀྱི་བ ན་པ་ཟེར་བ་ནི་རིས་ ་མ་ཆད་པའི་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བདེ་ ིད་འ ང་བའི་གཞི་ ་ཉག་གཅིག་ཡིན་པ་ལས། ན་ ་མི་རིགས་དང་མི་རིགས་ནང་ཁུལ་ལ་འགལ་བ་དང་
འ ག་ཟིང་ ོང་བ་ཞིག་གཏན་ནས་མིན། ང་ཚས་ངེས་པར་ ་ ན་ ་མི་རིགས་དང་མི་རིགས་ནང་ཁུལ་ལ་མ ན་ ིལ་དམ་པོ་བ ང་
ནས་བོད་རང་ས་ནས་ ་བ་ གས་ཤིང་ ེ་མོ་ ས་པའི་ག ང་ ང་བོན་གྱི་བ ན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཉམས་པ་ ར་གསོ་དང་མ་ཉམས་གོང་
འཕེལ་ ་གཏངོ་དགོས། ཞེས་པ་སོགས་ཀྱི་ག ང་བཤད་གལ་ཆནེ་གནང་། 

༢༠༠༩ལོར་མཐའ་ ོར་གིྱ་མཆོད་ ེན་བ ད་པོ་བཟོ་བཀོད་རབ་ ་ལེགས་ཤིང་ནང་གི་ག ངས་ག ག་གང་ ས་ ་ ལ་ནས་
དངོས་ ་བཞངེས་ བ་པ་དང་། ད་ལོའ་ིབདོ་ ༤ཚས་༡ནས་མཆདོ་ ེན་ཆེན་མོ་བཀྲ་ཤསི་ ་ོམང་དངོས་ ་བཞངེ་བའི་འག་ོ གས་པ་
དང་ད་ ་ཡངོས་ ་འ བ་ལ་ཉེའོ། ། 



                                 ཆ་འ ིན་བ ད་བ གས། 
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ཧི་མ་ལ་ཡའི་བ ་ གས་དང ་ གཏོང་ ས་པ། 

 
དེ་ཡང་དབལ་སོ་གངས་རིས་བ རོ་བའི་འཛམ་གླིང་འཛིན་མའི་ཡང་ ེ་ ་ ར་བའི་ས་མཐོ་བོད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་འདི་ལ། 

ཐོག་མ་ཉིད་ནས་ག ང་ ང་བནོ་གྱི་བ ན་པ་རནི་པོ་ཆེ་དཀར་འཇམ་ གས་གཅགི་ ་དར་བ་ནི། མ་མཁྱེན་ ོན་པ་གཤེན་
རབ་མི་བོ་ ོགས་ལས་ མ་པར་ ལ་བ་ཉིད་ཀྱི་ གས་གསང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཔལ་བེ ་ནས། ས་བོན་བཟང་བ དེ་བོན་གྱི་འཁོར་
ལོ་ མ་ག མ་རམི་གྱིས་ ངེ་ ་ ལ་དང་། འགོ་ ་ ལ། བར་མི་ ལ་བཅས་ ་ ད་རགིས་མི་འ ་ མ་བ ་ ག་ ་ལས། རང་
རང་གི་ ་ ད་སོ་སོར་གོ་བར་ ས་ཏེ་དར་བ་ཡིན་ལ། ན་གྱིས་ བ་པའི་འ ིན་ལས་བསམ་གྱསི་མི་ཁྱབ་པའི་ ས་ བོས་ལས། 
ག ང་ ང་བོན་གྱ་ིབ ན་པ་འདི་ཉདི་ཇི་ དི་སམེས་ཅན་འ ་ཤསེ་མ་ ོགས་བར་ ་ ན་གནས་ གས་ ེ་ མ་བཞིའི་རང་བཞིན་ 
་གནས་པ་འདི་ཡང་། བ ལ་བའི་གཤིས་ གས་དང་། ས་ཀྱི་འཕོ་འ ར། སེམས་ཅན་གྱི་ ི་མ ན་ལས་དབང་གསི་བ ན་པ་

དར་ བ་ཅི་རགིས་ ང་ན་ཡང་། དོན་གཉེར་ ེས་འ ག་ སེ་ཆེན་ མས་ཀྱསི་བ ན་པ་འཛིན་ ངོ་ ེལ་བའི་ལས་དོན་བདག་
གིར་མཛད་དེ། ཉམས་པ་ ར་གསོ་དང་། མ་ཉམས་གོང་འཕལེ་ ་གཏོང་བའི་ གས་བ དེ་ངོ་མཚར་མེ་ ་ ོན་པ་ནང་བཞིན། 
ཐོབ་པར་དཀའ་བ་ག ང་ ང་གི་བནོ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་ག ལ་ འི་ ོ་དང་འཚམས་པར། མ་ཐོས་པ་ མས་ལ་གོ་བར་ ེད་
པ་དང་། མ་མཐངོ་བ་ཀུན་ལ་གསལ་བོར་ ོན་པ། མ་ ོགས་པ་ཡོངས་ལ་ཤེས་ ་འ ག་པའི་ཐབས་ལམ་གལ་ཆེན་ ་དམིགས་
ནས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་ ེ་ནས་ཐོན་པའི་བོན་གྱི་ ་ཚིགས་འདི་ནི་གངས་ཆབ་བསིལ་མའི་ཉིང་བ ད་དང་བ ེབས་ནས། བོད་
རང་ས་ནས་ ལ་ནང་དང་། བ་ཁབ་ནས་འཛམ་གླིང་ ིལ་བོར་ཁ་ ོགས་ཏེ། དར་ ེལ་ ན་གནས་ ་གཏོང་བ་ལ་ཀུན་གྱིས་
གཟིགས་བདེ་བའི་ཆེད་ ་བཟོས་པ་ཡིན།  ་ཆེ་བའ་ིཀློག་པ་པོ་དག་གཟིགས་ཕབེས་གནང་བར་དགའ་བ ་ ་བཞིན་ཡོད། 

གཙ་སྒྲུབ་པ།  འགོ་བ་བསྟན་འཛིན་འབྲུག་གྲགས།  རིན་སྤུངས་ཚུལ་བསྟན།  ཁྲི་བསོད་བསྟན། 
ཡིག་ཟམ། himalayabon@yahoo.com.cn  དྲ་གནས།  www.himalayabon.com 

 
ཆེད་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ།   
གཡུང་དྲུང་བོན་བསྟན་དཔྱད་བརྗོད་དེབ་༼དཔྱོད་ལྡན་མཆོད་པའི་མེ་ཏོག༽ཅེས་པའི་ལོ་དེབ་འདིར།  རྣམ་ཀུན་ཏུ་རྩོམ་པ་པོ་དང་

ཀློག་པ་པོ་གང་མང་ཞིག་གིས་་གདེངས་འཇོག་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚད་མེད་གནང་བ་ལ་ཆེད་དམིགས་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  ལྷག་

དོན་༢༠༡༠ལོའ་ིལོ་དེབ་འདིར་ལྷག་བསམ་གྱིས་རོགས་དངུལ་་གནང་མཁན་སོ་ནག་སྐལ་བྷེ་ནས་སྒོར་༥༠༠དང་། བོན་བརྒྱའི་གཡུང་

དྲུང་ཚ་བརྟན། ༢༠༠  སེར་བརྒྱའི་སྐལ་བཟང་། ༡༠༠ རང་དགོན་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོ། ༡༠༠ བོན་བརྒྱའི་བཀྲ་ལེ། ༡༠༠  མག་སར་སྐལ་

བཟང་རྒྱ་མཚ། ༡༠༠ མག་སར་ལྷ་མོ་སྐྱབས། ༥༠ རང་དགོན་སྐལ་བཟང་ཡེ་ཤེས། ༣༠  སོ་ནག་ཐོས་བསམ་དར་རྒྱས། ༢༠ བཅས་

བསྩལ་བ་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་བ་དང་བསམ་དོན་བོན་བཞིན་འགྲུབ་པའི་རེ་འདུན་སྙིང་ནས་ཞུའོ།  ། 

ཞེས་རྩོམ་སྒྲིག་པས། 
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