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ཐོག་པར་རིས་དང་སྦྲག་སྟེ་བཀོད་པ་ལས།  འདི་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་དགོན་སྡེ་དང་བླ་སྤྲུལ་རྣམས་ངོ་སྤྲོད་

ཙམ་ལས། ལོ་རྒྱུས་རྒྱས་པ་འདིར་བཀོད་ཐུབ་མིན་ལ་སོང་། འབྲེལ་ཡོད་གཟིགས་པ་པོས་ཐུགས་གཡོ་མི་

འཚལ་བ་ཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད། ད་དུང་འདིར་འཁོད་མ་ཐུབ་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་པར་རིས་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཡོད་སྲིད་ལ། 

འདིར་འཁོད་པ་དག་ཀྱང་ཀུན་གྱི་ཐུགས་འདུན་དང་མཐུན་མིན་འབྱུང་སྲིད་པ་དངོས་གཤིས་དུ་ལགས་

པས། ཁོ་བོས་བཟོད་གསོལ་ཞུ་བ་དང་ཆབས་གཅིག་དངོས་སྨིན་གྱི་བཀའ་ཆབ་ལྷུག་པོར་རྩོལ་པའི་རེ་བ་

ཡོད། དེས་ན་དཔེ་དེབ་འདི་ཉིད་པར་བསྐྲུན་གྱི་འགྲོ་གྲོན་ཚང་མ་ཐར་སྡེ་དགོན་གྱི་མཆོག་སྤྲུལ་ཚེ་དབང་

འཇིགས་མེད་རིན་པོ་ཆེས་གནང་བར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་བ་མ་ཟད། ད་དུང་དེབ་འདི་ཡི་རྒྱུད་རིམ་ལས་

ཀའི་ཐོག་རམ་འདེགས་གནང་མཁན་སེར་སྐྱ་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཡོད་པ་དེ་དག་སོ་སོའ་ིམཚན་སྨོས་མ་དགོས་

པར་ཀུན་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་བ་དང་བཅས།

དབྲ་ཁྱུང་དགེ་མིང་པས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ཟླ༤ཚེས༢༣ཉིན་ནུབ་ཕྱོགས་དབྱིན་ཡུལ་སློབ་ཆེན་ཨོ་སི་ཕུར་

དུ་སྦྱར་བའོ། ། བཀྲ་ཤིས།
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 དམུ་ར་ཝེར་རོ་གུ་དུན་ཧྲུན།
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གཉིས་མེད་སྣ་ཚོགས་སྐུར་སྟོན་འཇིགས་སྐྱོབས་ཡུམ།

མགོན་མེད་མགོན་གྱུར་བྱམས་ཆེན་ཨེར་ཏི་སངས།
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མཛེས་ལྡན་འོད་ལྔའི་གཞའ་རིས་འཁྱུག་པའི་དབུས། ། 

ཡིད་འོང་མར་ཞིའི་མདངས་འཆང་ལྷག་པའི་ལྷ། ། 

ན་གཞོན་ལྔ་རིག་དགའ་སྟོན་འགྱེད་པའི་དཔལ། །

རྗེ་བཙུན་སྨྲ་སེང་ཉི་མ་གཞོན་ནུར་འདུད། ། 

རིག་སྟོང་ཀུན་ཁྱབ་ཡངས་པ་ནམ་མཁའི་ཁྱོན། ། 

སྣང་སྟོང་འཛིན་པ་བྲལ་བ་དབང་པོའ་ིགཞུ། ། 

གསལ་སྟོང་འགག་པ་མེད་པ་མཁའ་ཡི་གླང་། ། 

གྲགས་སྟོང་དབྱར་རྔ་ལྡིར་བ་སྨན་རི་བ། །

རབ་མྱོས་བརྩེ་འཇོའ་ིའཁྲི་ཤིང་འཁྱུག་ཅིང་ལྡེམ། ། 

དགྱེས་བརྩེའི་མཛུམ་རླབས་འདབ་མ་སྟོང་དུ་རྒོད། ། 

སྙན་འཇེབ་རྒྱུད་མང་དཔྱིད་དཔལ་མྱོས་པའི་གླུ། །
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

ན་གཞོན་ལང་ཚ�འི་ད�ེས་�ོན་ཚངས་�ས་མ། །

�མ་མང་ཤེས་�་རིག་པ་ནོར་�འི་མཛ�ད། །

ནང་རིག་ཕན་བདེ་འ�ང་བ་འདོད་�འི་གཏེར། །

ད�ལ་བའི་ག�ང་བ་སེལ་བ་གཤེན་�ལ་བ�ན། །

�མ་དཀར་འ�ོ་བའི་�ི་དཔལ་འ�ལ་ངག་བོན། ། 

རབ་དཀར་ཕན་བདེ་ཡངས་པ་�་ཡི་ཞིང་། ། 

རབ་མང་�བ་མཐའི་�་�ར་བ�་བའི་ད�ས། ། 

རབ་གསལ་གཤེན་བ�ན་�་བ་གཞོན་�འི་འོད། ། 

རབ་བ�ིད་�མ་ག�གས་གོ་ལའི་མཁའ་�་འཕགས། །

�མ་�ན་ཕན་བདེའི་�་ལག་ག�ང་�ང་བོན། ། 

�མ་མང་འ�ོ་བའི་�ི་དཔལ་�མ་ག�མ་བ�ན། ། 

�མ་དཀར་དགེ་བའི་ལས་ཚ�གས་འ�ག་པའི་ཐབས། །

�མ་མ�ེན་�ལ་པའི་བ�ན་ལས་�ག་པ་གང་། །

�་དར་རིག་འཛ�ན་�བ་པའི་�ེས་ཆེན་�ིས། །

�ིན་པའི་མ�་�ལ་�ི་རབས་འ�ོ་བའི་མགོན། ། 

�ེས་བཞག་�གས་�ལ་ཀོང་པོ་བོན་རི་ཞེས། ། 

ཞང་བོད་འཛ�ན་མའི་�ོ་བ་དིར་�ིས་འགེངས། །

�ས་ག�མ་�ལ་བའི་�གས་�ལ་བོན་�ི་གནས། །

གནས་�ི་ཡིན་�གས་ཇི་�ར་བ�ོད་པའི་གཏམ། །

གཏམ་�ང་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་མ། །

མ་རིག་�ོངས་པ་གཞིལ་བའི་�་�་བཏེགས། །
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རྒྱལ་བསྟན་ཕན་བདེའི་རྩ་ལག་ཙན་དན་ལྗོན། །

རིགས་ལྡན་གྲོགས་ཀྱིས་བསྐུལ་བའི་མ་ལ་ཡ། ། 

དྲི་བསུང་ཕྱོགས་ཀུན་འཇོ་བའི་ལེགས་བྱས་སྤོས། །

མཆོག་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཞིང་དུ་འབུལ་ལ་སྤྲོ། ། 

གནས་ཀྱི་ཁྱད་བོན་ཀུན་གསལ་སྒེག་མོའ་ིཁྱོན། །

བློ་གྲོས་སྒམ་ཁྱེར་འདབ་མས་གཞལ་བའི་གཏམ། །

ངོ་མཚར་མིན་ཀྱང་དད་ལྡན་སྤྲོ་བསྲིང་ཕྱིར། །

རྟོགས་བརྗོད་ཚིག་གི་ཕྲེང་བ་འདི་ནས་སྤེལ། །

ཞེས་བསྟོད་ཚིག་མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བས་མདུན་ནས་བསུས་ཏེ། སྐབས་འདིར་བཤད་པར་བྱ་བ་ནི། འཛམ་

གླིང་གོ་ལའི་ཡང་རྩེ་ཁ་བ་གངས་ཀྱི་ར་བས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའི་ལྗོངས་ཆེན་པོ། རང་འབྱུང་གི་གཏེར་ཁ་སྣ་

ཚོགས་བརྡོལ་བའི་ཞིང་ཁམས་འདི་ན། མི་དབང་བྱ་རུ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་པོ་བཅོ་བརྒྱད་ནས་བཟུང་། སྤུ་རྒྱལ་བཙན་

པོའ་ིཞལ་ཁྱིམ་དྲོན་མོ་ལས། ཚད་མེད་ཞི་བ་ཆེན་པོའ་ིརྣམ་ཤེས་རྒྱུ་ཞིང་། སྔར་ཞང་བོད་ཀྱི་མེས་པོ་དམ་པའི་

རྐང་རྗེས་དམར་པོ་ལ། ཁ་བ་རི་པའི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་མི་རིགས་ཞིག་གིས་ཞབས་རྗེས་ལྷམ་མེར་བཀོད་པའི་ཞིང་

ཁམས། སྲིད་པའི་ཡང་རྩེ་རི་བོ་གངས་རྒྱལ་ཏི་སེའི་སྙིང་ཁོང་ནས་བཞུར་བའི་གངས་ཅན་བོད་པའི་ཕ་ཆོས་

གཡུང་དྲུང་གི་བོན་རིན་པོ་ཆེའི་ཆ་ལག་ཐོག་མར་ཕན་བྱེད་རྒྱུ་བོན་རྣམ་བཞི་དར་བའི་ཡུལ། སྤུ་རྒྱལ་བོད་

ཀྱི་གནས་མཆོག་སྦས་ཡུལ་རོང་ཆེན་བཞི་ཡི་ཡ་གྱལ། ལྷུང་ལྷུང་དལ་དུ་རྒྱུག་པའི་གཙང་ཆེན་ཁ་འབབ་རྣམ་

བཞིའི་ནང་ཚན། ཆུ་བོ་ཡར་ལུང་གཙང་པོའམ་རྟ་མཆོག་ཁ་འབབ་ཀྱི་ཉེ་འགྲམ་དུ། ཡིད་འོང་ས་འཛིན་རི་རྒྱལ་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གནས་མཆོག་བོན་གྱི་རི་བོས་བརྡས་དྲང་པའི་ཞིང་འདིར། རྩེ་མོ་གཡའ་དང་གངས་ཀྱིས་

ཞིངས་ཁམས་སུ། བྱ་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་གཞིས་ཁྱིམ་བརྩིགས་ནས་སྙན་པའི་སྐད་ཀྱི་གཞན་སེམས་དངས་བ་

འདྲེན་ཞིང་། མཐོ་བ་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཡི་ཞིང་ལ་ཀེར་གྱི་ལྡེང་བས། བརྒྱ་བྱིན་དབང་པོའ་ིསྤྱན་ཟིམ་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་

ངལ་བ། རྐེད་པ་ཙན་དན་ལ་སོགས་ནགས་ཀྱི་ཀླུང་སྟུག་པོས་བཀོད་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ། སྟག་གཟིག་ལ་སོགས་

གཅན་རིགས་དང་། ཤྭ་དགོ་ལ་སོགས་རི་དྭགས་རྣམས་ཀྱིས་བཙན་པོའ་ིཕ་ས་བཟུང་ནས་ཕན་ཚུན་བརྩེ་འཇོ་
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

ལ་རོལ་བས། དགའ་བ་ཞིང་མཆོག་འོལ་�ིང་གཉིས་པར་འབོད་པར་�་མི་ཚ�མ་པ། �་བར་�་ཚ�གས་འ�་�ན་

�་�འི་གཏེར་�ི་ཐང་མ་རབ་�་�ལ་བས། བོད་མི་ཙམ་ཟན་ཞིང་པ་�ས་པོ་དགའ་བས་�ོས་ཏེ་ག�འ་འ�ང་

བ�ད་�ི་མཁའ་ལ་འཐོར་བ། གནས་�ི་�ོགས་བཞིར་�ེར་�ོ་བཞི་ཡི་ཞིང་ཁམས་རེ་རེའི་བཀོད་པ་མཛ�ས་ཞིང་། 

�ེ་བཞིའི་བོན་�ི་འཁོར་ལོ་བ�ོར་བའི་སེམས་དཔའ་འ�ས་�ེའི་འཁོར་ཚ�གས་�ངས་བ། །

ཨེ་མ་�ན་ཚ�གས་ངོ་མཚར་འ�མ་དང་�ན་པའི་གནས་མཆོག་�ད་པར་ཅན་དེ་ནི། ཀོང་པོ་བོན་རིའམ་

མཚན་ཡོངས་�་�གས་པ་�ས་ག�མ་�ལ་བའི་�གས་�ིས་�ལ་པ་གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་པོ་ཞེས་པ་འདི་ཉིད་

ཡིན་ལ། �བས་འདིར་�ེང་བར་�་བ་ནི་གནས་རི་ཇི་�ར་�ང་བའི་དཀར་ཆག་གམ། ལོ་�ས་གསལ་བར་བ�ོད་པའི་

གཏམ་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་འདིར། མཆོད་བ�ོད་�ད་�ི་དོན་དང་། བ�ོད་�་ག�ང་གི་དོན། 

མ�ག་བ�་�ེས་�ི་དོན་བཅས། �་�ོལ་�ོམ་འ�ོས་ཇི་བཞིན་�་བའི་ས་བཅད་རིན་ཆེན་�མ་པ་ག�མ་�ི་�ོ་ནས་

ག�ང་འདི་ཡི་དོན་གསལ་བར་བ�ན་པ་ཡིན་ལ། 

དེ་ཡང་ཐོག་མར་�ོན་�་འ�ོ་བ་�ད་�ི་དོན་�་། 

ད�་ར་ཝེར་རོ་�་�ན་�ན། ཞེས་ད�ར་ཞང་�ང་གི་�ད་ཡིན་ལ་འདི་བོད་�ད་�། གཤེན་�ལ་�ོན་

པ་ལ་�ག་འཚལ་ལོ་ཞེས། ག�ང་འདིའི་བ�ོད་�་གཙ�་བོ་ནི་གནས་ཆེན་བོན་རི་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད། �ལ་བ་

གཤེན་རབ་མི་བོས་�ི་རབས་འ�ོ་བའི་དོན་�་�་ག�ང་�གས་�ི་ཞལ་ཚབ་�་ཇི་�ར་�ིན་�ིས་བ�བས་པའི་

�ལ་ལའང་། ཐོག་མར་ད�ར་ཞང་�ང་�ར་�ད་�ི་�ོ་ནས་�ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ལ་�ག་འཚལ་བ་དང་།  

དེ་ཡང་ཞང་�ང་�ར་�ི་�ད་དམ་ཡི་གེ་འདི་དག་ནི་རང་ཅག་ཁ་བ་གངས་ཅན་པའི་�ད་ཡིག་གི་ཐོག་མའི་

འ�ང་�འམ་མེས་པོ་�་�་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པར་བ�ེན། འདིར་�་མཚན་�་མའི་�ོ་ནས་ཐོག་མར་ད�ར་ཞང་

�ང་གི་�ད་�ི་ཐོག་ནས་�ག་བཙལ་བ་དང་། རིམ་བཞིན་དམ་པ་གོང་མ་�མས་ལ་བ�ོད་ཚ�ག་�་ཚ�གས་�ི་

�ོ་ནས་མཆོད་པར་བ�ོད་པ་འདི་དག་ནི། རང་གི་དད་མོས་སེམས་�ི་པད་མོ་ཁ་�ེས་ནས། �བས་�ལ་མཚན་

�ན་�་མ་�མས་ལ། ཟང་ཟིང་གི་འ�་འགོད་�ེལ་ནས་མཆོད་པ་�ལ་བ་ལས། བ�ོད་པ་ཚ�གས་�་བཅད་པ་

གཅིག་གིས་བ�གས་པའི་�ོབས་ལས་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་�ི་ཚ�གས་འཕེལ་ཞིང་། ས་དང་ལམ་�ི་ཡོན་

ཏན་རང་ལ་ཐོབ་པ་�ལ་བའི་ག�ང་ལ་ཡིད་ཆེས་ཟབ་མོས་�ན་ནས་�ོང་ཞིང་། ག�ང་འདིར་འ�ག་པའི་�ོ་

མོ་ཡངས་པོར་�ེས་ཏེ། �་�ལ་བའི་བཀའ་�ང་ཟབ་མོ་ལ་�ོ་�གས་གཏད། �ེན་�ན་�ོང་�མ་པར་དག་པས་

ཉིང་མཚམས་�ར། ལས་ཁོ་བོའ �་�མ་ག�མ་ཤེས་རབ་�་མོ་�ོགས་�་�ན་ནས། ག�ང་འདིར་འ�ག་�ེ་�ོམ་པ་
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མཐར་ཕྱིན་པའི་དམ་བཅའ་བ་དང་བཅས་གཞུང་དངོས་ལ་འཇུག་པར་སྤྲོ། ། 

རྒྱལ་བའི་དགོངས་བཅུད་ཟབ་མོ་རྣམ་གསུམ་བསྟན། ། 

སྐྱེ་རྒུའི་བསོད་ནམས་ཞིང་གི་སྐལ་པ་རུ། །

གང་ལ་འཇུག་ཀྱང་མི་བསླུ་ངེས་པའི་གཏམ། །

དོན་དམ་གཡུང་དྲུང་བོན་ལས་གཞན་གང་ཅི། །

དེ་ཡང་ཐོག་མར་བརྒྱ་པའི་མགོན་པོ་སོྟན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་དེ་ཉིད་བསྐལ་བཟང་

ཞིང་འདིའི་མགོན་པོར་ཇི་ལྟར་བོྱན་པའི་ཚུལ་ལ་དགོས་དབང་དང་བསྟུན་ཅུང་ཟད་སོྤྲ་བར་འདོད་དེ། 

ཇི་སྐད་དུ། 

བསྟན་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ལ། ། 

སྟོན་པ་རྣམ་པར་དག་དགོས་པ། ། 

ཞེས་པ་ལྟར་སངས་རྒྱས་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བསྟན་པའམ།  ནང་པ་གཤེན་རབ་པའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་

ཆེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྲོལ་གཏོད་པ་པོ། རྒྱལ་བ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས། མཚན་སྙན་སྟོང་

གསུམ་ཁམས་སུ་དབྱར་གྱི་རྔ་བོ་ཆེ་ལྡིར་བ་ལྟ་བུའི་སྐྱེས་བུ་དེ་ཉིད་ཀྱིས། སྤྱིར་ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་རྣམས་

ལ་སོ་སོའ ་ིསྒྲ་སྐད་དང་མཐུན་པའི་སྒོ་ནས་བོན་གྱི་སྒོ་མོ་དུ་མ་ཞིག་སྤྲོས་ཡོད་ནའང་། ཁྱད་པར་དུ་ལྷོ་གླིང་

འཛམ་བུ་པྲི་ཤའི་བརྡ་སྦྱར་བའི་ཞིང་མཆོག་འདི་རུ་མཛད་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་འགྲོ་བའི་དོན་སྒྲུབ་པ་མ་

ཟད། ཡོངས་གྲགས་སུ་མཛད་པ་ཆེན་པོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས། སངས་རྒྱས་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བསྟན་པ་རིན་

པོ་ཆེ་འདི་ཉིད། འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་བསོད་ནམས་བསགས་པའི་སྐལ་པ་རུ་ཇི་ལྟར་བཞག་ཚུལ་ཅུང་ཟད་ཞིག་སྨྲ་

བར་མོས་ལ། དེ་ཡང་ཐོག་མར་རྩོད་ལྡན་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་པའི་མགོན་པོ་རྒྱལ་བ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་

རྒྱལ་བ་ཞེས་མཚན་སྙན་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པ་དེ་ཉིད་ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་ཚུལ་ལ། སྔོན་ཚེ་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་གསུམ་

དུ་ཚོགས་བསགས་ཤིང་། གྲངས་མེད་གསུམ་ལ་སྒྲིབ་པ་སྦྱངས་ནས་རང་རྒྱུད་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པའི་སྒྲིབ་པ་དང་།  

ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་རྣམས་རིམ་བཞིན་བྱང་ཞིང་། ཤེས་རབ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྟོགས་པ་རྒྱས་ཏེ། མཐར་སངས་རྒྱས་ཏེ་

སྐུ་གཉིས་ཟུང་འཇུག་གི་གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེ་བརྙེས་ཞེས་དང་། སྐབས་འདིར་སྨྲས་བའི་གྲངས་མེད་ཞེས་པ་ནི། 

གྲངས་བསྒྲང་དུ་ཡོད་པའི་གྲངས་འདྲེན་གྲངས་མེད་འདི་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་པར་བཤད། 

དེ་ཡང་ཇི་ལྟར་བྱོན་པའི་ཚུལ་ལ། 
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

མདོ་འ�ས་ལས།

�ོན་ཚ�་བ�ན་འ�མ་�བ་པའི་�ས། །

�ལ་ནི་�ི་འ�ན་ས་འོད་ཅེས། ། 

རང་�ོན་འཁོར་བ་�ོལ་འ�ེན་�ང་། ། 

ཞེས་གནས་གཙང་མ་རིགས་�འི་དང་པོ། �ིད་པ་�ང་སང་གི་�ལ་�་ཡབ་�ལ་པོ་�ང་འོད་དང་། �མ་

རིན་ཆེན་གསལ་འོད་མ་གཉིས་�ིས། བ�ལ་པ་མང་པོ་ལ་ཚ�གས་བསགས་ཤིང་། �ོན་ལམ་�མ་པར་དག་པའི་

�ོ་ནས་དགེ་ལ་འབད་པར་མཛད་ཅིང་། �ལ་པོ་�ང་འོད་ནི་བ�ལ་བཟང་སངས་�ས་�ོང་གི་ཡབ་�་�ར་

པ་དང་། བ�ན་མོ་རིན་ཆེན་གསལ་འོད་མ་ནི་བདེར་གཤེགས་�ལ་བཟང་�ོང་གི་�མ་�་འ�ར་བར་ཤོག་

ཅེས་�ོན་ལམ་བཏབ། �ས་རེ་ཞིག་ན་ཁོང་གཉིས་�ལ་རིན་ཆེན་�མ་མའི་�ིང་�ོད་�་�ོན་ནས་གནས་དེར་

བ�གས་པ་ལ། མེ་ཏོག་གི་ཚལ་ཆེན་པོའ �་ད�ིལ་ནས། གཞན་དང་མི་འ�་བའི་མེ་ཏོག་པད་མ་ཧ་�ངས་ཞེས་

ཤིན་�་ཆེ་བ་ཟེ�་འ�་�ོང་�ག་བཞད་པ་ཞིག་ཁོང་ཡབ་�མ་གཉིས་�ིས་�ེད་པ་དང་འ�ེལ། �གས་ད�ེས་

པའི་ངང་ནས་�ག་�་འ�ས་པས། མེ་ཏོག་གི་ཟེ�་འ�འི་ནང་ནས་མཚན་དང་�ན་པའི་�ེ�་�ོང་དང་�་

གཉིས་རང་�ོལ་�་�ོན་པ་ལ། ཡབ་�མ་གཉིས་ནི་ཤིན་�་�གས་ད�ེས་པ། 

དགའ་བ་གཉིས་བ�ེགས། ། 

�ིད་པ་�མ་བ�ེགས། ། 

ཞེས་པའི་དཔེ་�ར་�ར། ། �བས་དེར་�ལ་པོ་ཡབ་�ིས་གསོལ་པ། �ེ�་འདི་�མས་ནི་གཞན་དང་མི་

འ�་བས། གང་ལགས་ཤེ་ན་ད་�འི་བ�ལ་བཟང་པོ་འདི་ལ་འ�ོ་བ་འ�ེན་པའི་དཔལ་མགོན་�་�ོན་པར་

རིགས་སོ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབས་པ་ཇི་བཞིན་འ�ོ་བ་ཐར་པར་འ�ེན་པའི་བ�ལ་པ་བཟང་པོའ �་སངས་�ས་

�ོང་�་གཉིས་�་ངེས་ཤིང་། སངས་�ས་དེ་དག་འ�ོ་བའི་དཔལ་�་�ོན་པར་�ན་�ིས་བདག་གིར་བཞེས་

ནའང� །དེ་དག་�ོན་པའི་�ལ་ལ་བ�ལ་པ་བཟང་པོའ �་སངས་�ས་�ོང་གིས་མཚན་�མས་�ིད་པ་�ོས་�ི་

�ང་�་�་བཀོད་དེ། རིན་པོ་ཆེའི་�མ་པ་�་བ�ག་ནས་རིམ་བཞིན་འ�ོ་བ་འ�ེན་པའི་�ོན་པ་�་འ�ོན་པའི་

�ོན་ལམ་བཏབ་པས། ཐོག་མར་མཚན་�ི་�ང་�་ད�་ཐོན་པ་ནི། 

�ང་བ་དགེ་བ་�ན་ཤེས་ག�མ། །

དག་པ་ཤེས་པ་གསལ་བ་ག�མ། །
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ལེགས་པ་སྙོམས་པ་བྱམས་པ་གསུམ་བཅས།

འགོྲ་བའི་དཔལ་དུ་སོྟན་པ་རབས་དགུ་ཞེས་པ་འདི་རྣམས་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཡང་ཡ་ཐོག་གི་བསྐལ་བ་བཟང་པོ་

འདི་ལ་འགོྲ་བ་འདྲེན་པའི་ཕྱིར་དུ་ཚེ་དམིགས་དང་བསྟུན་ནས་རིམ་བཞིན་འདི་ལྟ་སྟེ། ད་ལྟའི་བསྐལ་པ་བཟང་པོ་

འདི་ཡི་འགོ་ཡ་ཐོག་རིང་མོའ་ིདུས་སུ། སྤྱིར་མི་རྣམས་ནི་ཚེ་ཚད་འབུམ་ཕྲག་ཐུབ་པའི་དུས་ཡིན་ལ། གོང་གི་མཚན་

རབས་དགུ་འབོྱན་པས། བསྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས་སམ་སོྟན་པ་རབས་དགུའི་འགོྲ་བའི་དོན་དུ་རིམ་བཞིན། འགོྲ་བ་

རང་མཐུན་གྱི་སྐུར་བསྟན་ནས་བོྱན་པའི་ཚུལ་ལ་སྐབས་འདིར་མཚན་ཙམ་སོྨས་ན།

 མཚན་རབས་དང་པོ།

དེ་ཡང་མི་རྣམས་ཚེ་ཚད་འབུམ་ཐུབ་པའི་དུས་སུ། ཡབ་ལྷ་མིའི་རྒྱལ་པོ་རབ་གསལ་དང་། ཡུམ་ལྷ་མོ་

བྱམས་མ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་སྟོན་པ་རབས་དགུའི་ཐོག་མ་སྣང་བའམ་རང་འབྱུང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་བ་རང་

མཐུན་དུ་སྐྱེ་བ་བཞེས་ཏེ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱིས་འགྲོ་བའི་དོན་གཤེན་ལོ་འབུམ་ཕྲག་གསུམ་གྱི་རིང་དུ་མཛད་

ནས་མཐར་འགྲོ་བའི་དོན་རྒྱ་ལག་ཕྱད་པར་གྱུར། །

 མཚན་རབས་གཉིས་པ།

དེ་ནས་རིམ་བཞིན་མི་རྣམས་ཚེ་ལོ་ཁྲི་ཕྲག་བརྒྱད་ཐུབ་པའི་དུས་སུ། སྟོན་པ་རབས་དགུའི་ནང་ཚན་

མཚན་རབས་གཉིས་པ་སྟོན་མཆོག་འཁོར་བ་ཀུན་འདྲེན་ནམ་དགེ་བ་ནི། སྲིད་པ་ཕྱྭ་ཡི་ཡུལ་དུ་ཡབ་ཕྱྭ་རྗེ་གུང་

སང་དང་། ཡུམ་དམུ་བཙུན་འཕྲུལ་མོ་ཆེ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་འགྲོ་བ་རང་དང་མཐུན་པའི་སྒོ་ནས་སྐྱེ་བ་བཞེས་

ཤིང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྒོ་ནས། སངས་རྒྱས་གྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་སྤེལ་ཏེ་འགྲོ་བའི་དོན་གཤེན་ལོ་ཁྲི་ཕྲག་

གསུམ་ཙམ་དུ་མཛད་ནས་དོན་ཀུན་རྒྱ་ལག་ཏུ་གྲུབ་པར་གྱུར། །

 མཚན་རབས་གསུམ་པ།

འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདིར་མི་རྣམས་ཚེ་ཚད་མི་ལོ་ཁྲི་ཕྲག་དྲུག་ཙམ་བརྟན་ཐུབ་པའི་སྐབས་སུ། བསྐལ་
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

བཟང་སངས་�ས་�ོང་གི་ནང་ཚན་མཚན་རབས་ག�མ་པ་�ན་ཤེས་སམ། �ན་ཤེས་ཉོན་མོངས་�ག་སེལ་

ནི། �ིད་པ་ད�༼�༽ཡི་�ལ་�་ཡབ་�ལ་པོ་ཨ་བ་ད་ར་དང་། �མ་�་ཟ་ངང་འ�ང་མ་གཉིས་�ི་�ས་�་འ�ོ་

བ་མི་ཡི་རང་མ�ན་�ི་ཆ་�གས་ཇི་བཞིན་འ�ངས་ཤིང་། ག�ལ་�འི་�ོ་ཚ�ད་དང་བ�ན་ནས། ག�ང་�ང་

བོན་�ི་བ�ན་པ་�ེལ་ཏེ་འ�ོ་བའི་དོན་�་ག�ང་�གས་�ི་�ོ་ནས། གཤེན་ལོ་�ི་�ག་�ག་ཙམ་�་མཛད་པས་

བ�ན་པའི་དོན་�ན་�བ་ཅིང་མཐར་�ིན།

 མཚན་རབས་བཞི་པ།

མི་�མས་ནི་ཚ�་ལོ་�ི་�ག་བཞི་ཙམ་�བ་པ་�ང་བའི་�ས། �ོན་པ་རབས་ད�འི་ནང་ཚན་མཚན་རབས་

བཞི་པ་�ེ�་དག་པའམ། �ོན་པ་ཚད་མེད་�གས་�ེ་ཅན་ནི། ཡབ་�ལ་པོ་འོད་འབར་དང་�མ་གསལ་བའི་འོད་ཟེར་

གཉིས་�ི་�ས་�་རང་མ�ན་འ�ོ་བའི་ག�གས་�་བ�ན་ནས། ཐབས་�གས་མ་འགགས་པའི་�ོ་ནས། �ལ་བའི་

བ�ན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དེ་ཉིད་འ�ོ་བའི་གསོས་�་གཤེན་ལོ་�ི་�ག་བཞི་ཙམ་�་�ེལ་བ་མ་ཟད། �་ག�ང་�གས་�ི་

བ�ན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དེ་ཉིད་�ིས། མཐར་ག�ལ་�འི་དོན་�ན་�བ་པར་མཛད་དོ། །

 མཚན་རབས་�་པ།

དེ་ནས་མར་མི་�མས་ནི་ཚ�་ཚད་�ི་�ག་གཉིས་ཙམ་�བ་པའི་�ས། �ོན་པ་མཚན་རབས་�་པ་ཤེས་

པའམ་�ོན་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་གཟིགས་ནི། ཡབ་�ལ་པོ་�་འ�མ་དང་། �མ་�ན་ཤེས་�ང་གཉིས་�ི་�ས་

�་འ�ོ་བ་མི་ཡི་ག�གས་�་བ�ན། �གས་�ེ་ཆེན་པོའ �་འ�ོ་དོན་མཛད་ཅིང་། �་ག�ང་�གས་ག�མ་�ི་�ལ་

བ�ན་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་འ�ོ་བའི་དོན་�་�ེལ་ནས་དོན་�ན་�བ་པར་�ར།

 མཚན་རབས་�ག་པ།

ཡང་མི་�མས་ཚ�་ཚད་མར་མར་འ�ིབ་ནས་ཚ�་ལོ་�ི་�ག་གཅིག་ཙམ་�བ་པའི་�ས། �ོན་པ་མཚན་རབས་

�ག་པ་གསལ་བའམ་�ན་ཤེས་ཐང་པོ་ནི། �ང་བ་འོད་�ི་ཞིང་ཁམས་�་ཡབ་�ལ་པོ་�ི་�ེ་ཐང་པོ་དང་། �མ་



9

གསས་ཟ་ལྷ་བཙུན་མ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་འཁྲུངས་ནས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་གསུམ་གྱི་རིང་ལ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་དེ་

ཉིད་འགོྲ་བ་ཀུན་གྱི་གསོས་སུ་བོྱན་ཏེ་འགོྲ་བའི་དོན་ལེགས་པར་གྲུབ་ནས་ཞིང་ཁམས་སུ་གཤེགས་ཚུལ་བསྟན། 

 མཚན་རབས་བདུན་པ།

དེ་ནས་མར་རྩོད་ལྡན་ལ་ཉེ་བས་མི་རྣམས་ཚེ་ཚད་སྟོང་ཕྲག་ལ་ཟིན་པའི་སྐབས། སྟོན་པ་མཚན་རབས་

བདུན་པ་ལེགས་པའམ་གཏོ་རྒྱལ་ཡེ་མཁྱེན་ནི། ཡུལ་གུང་དྲུག་ལྷ་རྩེ་བྱ་བ་རུ་ཡབ་ཅང་ཤེས་འཕྲུལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་

དང་། ཡུམ་ཡེ་ལྕམ་ཀུན་གྲགས་མ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་འགྲོ་བ་མི་ཡི་རང་མཐུན་ཇི་བཞིན་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་ནས། 

སངས་རྒྱས་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བསྟན་པ་དེ་ཉིད་འགྲོ་བ་སོ་སོའ་ིབློ་ཚོད་དང་བསྟུན་ཏེ། ཐབས་དང་ཐུགས་རྗེ་

མ་འགག་པའི་སྒོ་ནས་འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེར་མཛད་ཅིང་། བསྟན་པ་ཡང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དུས་གསུམ་དུ་སྤེལ་ཏེ་

འཁོར་ཚོགས་ཇི་སྙེད་ཅིག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སྦྱོར་བའི་མཛད་ཕྲིན་བསྐྱངས་པའོ། ། 

 མཚན་རབས་བརྒྱད་པ། 

དེ་ཡང་གོང་གི་སྟོན་པ་རབས་དགུའི་ནང་ཚན་མཚན་རབས་བརྒྱད་པ། ད་ལྟའི་རྩོད་ལྡན་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་པའི་

དུས་ཀྱི་འགྲོ་འདྲེན་སྟོན་པ་རྒྱལ་བ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་འགྲོ་བའི་དོན་

སྒྲུབ་ཅིང་མཛད་པའི་ཚུལ་ལའང་། གྲངས་འདྲེན་ཚུལ་མང་དུ་ཡོད་ཀྱང་། དོན་གཅིག་ཏུ་འདུས་པས་ད་ལན་གྱི་

སྐབས་འདིར་རྣམ་གྲངས་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བཤད་པ་སྟེ། དེ་ཡང་རྩོད་ལྡན་གྱི་དུས་འདིར། དམུ་རྒྱལ་གཤེན་

གྱི་གདུང་རིགས་ཇི་ལྟར་གྲོལ་ཚུལ་ལ། བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བསམ་བཞིན་བྱོན་པ། ལྷ་ཁྲི་ཤེས་དཀར་

པོའ་ིཐུགས་སྤྲུལ། གསས་ཆེན་རིགས་ལྔ་ལས། གདུང་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྡེ་དྲུག་གི་ནང་ཚན་དམུ་གཤེན་ལྷའི་

གདུང་ལས་འཁྲུངས་པ། དུང་གི་མི་བོ་ལ་གཡུ་ཡི་སྨིན་མ་ཅན་ཞིག་བྱུང་བ་ནི། མཚན་དུ་དམུ་རྒྱལ་དམ་པ་དམུ་

ཕྱུག་སྐྱེས་གཞོན་ཞེས་སུ་གྲགས་པ་དེ་ཡིན་ཏེ། གདུང་རབས་ལས། 

གཤེན་ལྷའི་ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ལས། །

འོད་ཟེར་སྨུག་ལ་འབར་བ་ཞིག
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

ད�་རི་�ག་པོའ �་�ེ་ལ་བབ། ། 

རིན་ཆེན་འོད་�ི་མི་བོ་ལ། །

ཐོད་དཀར་མདའ་གང་ད�་ལ་བཅིང་། ། 

དེ་ལ་མིང་དང་མཚན་གསོལ་བ། །

ད�་�ལ་ད�་�ག་�ེས་གཞོན་�གས། ། 

ཞེས་ད�་རིགས་འ�ལ་�ི་�ལ་པོའ �་ག�ང་རབས་དེ་ནས་�ོལ་ཞིང་། ད་�འི་མཚན་རབས་བ�ད་པ་

ད�་�ལ་�ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ཡན་�་མི་རབས་བ�ད་ཙམ་�ང་ཟིན་པ་ཡིན་ལ། ད་�འི་ཚ�་ལོ་བ�་པའི་

�ོན་པ་ད�་གཤེན་�འི་ག�ང་ལས་འ�ངས་པ་མཚན་བ�ོད་པར་དཀའ་བ་�ལ་བ་གཤེན་རབ་མི་བོ་�ན་ལས་

�མ་པར་�ལ་བ་འདི་ཉིད་�ིས་འ�ོ་བ་འ�ེན་པའི་�ིར་�། �་ཚ�་གང་པོའ �་མཛད་པ་�ི་�ོས་�ེ་�ག་སོགས་

�མ་པ་�་མ་བ�ན་ཡོད་ནའང་། དོན་�་ཁོང་ཉིད་�ིས་མཛད་�ིན་ཐ་དག་མཛད་པ་བ�་གཉིས་�ི་ཁོངས་�་མ་

འ�ས་པ་མེད་པར་ག�ངས་པ་བཞིན། 

 མཛད་པ་བ�་གཉིས་ནི།

མདོ་�ི་མེད་ལས། 

�མ་པར་བཞེས་དང་�མ་པར་�ེལ་བ་དང་། ། 

�མ་པར་འ�ལ་དང་�མ་པར་འ�ེན་པ་དང་། ། 

�མ་པར་ངེས་དང་�མ་པར་�ལ་པ་དང་། ། 

�མ་པར་འཇོམས་དང་�མ་པར་�ལ་བ་དང་། །

�མ་པར་རིག་དང་�མ་པར་དབེན་པ་དང་། །

�མ་པར་�ོལ་དང་�མ་པར་�བ་པའོ། ། 

ཞེས་མཛད་པ་བ�་གཉིས་ཞེས་�བས་འདིར་དགོས་དབང་དང་བ�ན་ནས་�ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོས་

འ�ོ་བའི་དོན་�བ་པའི་�ལ་ལ་�མས་�ངས་སམ་མཛད་པ་བ�་གཉིས་�ི་�ོར་མདོར་བ�ས་ཙམ་�ིས་�ོ་ནས་

བཤད་པར་�ོ་བ་ལ།
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 རྣམ་པར་བཞེས་པའི་མཛད་པ། །

མདོ་ལས། 

ཐོག་མར་འོད་གསལ་ལྷ་ལས་བབས་པ་དང་། །

གཟིགས་ཚད་དགོངས་ཚད་ཐུགས་ལ་བཀྲམ་པ་དང་། ། 

སྐྱེ་བཞེས་རྒྱལ་སར་ཕྱུང་དང་གནོན་པར་མཛད། །

ཅེས་བདག་ཅག་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་པའི་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་དེ་ཉིད་ནི། སྔོན་ཚེ་

བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས་ཤིང་གྲངས་མེད་གསུམ་དུ་སྒྲིབ་པ་སྦྱངས་ཏེ། མཐར་ཐུག་མངོན་

པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེ་བརྙེས་ཤིང་བསྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས་སྟོང་གི་ནང་ཚན་

མཚན་རབས་བརྒྱད་པར་བྱོན་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། རྩོད་ལྡན་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་པའི་དུས་སུ་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བྱོན་པའི་

ཚུལ་ལ། མདོ་ལས། 

ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཡི་ལུང་གནང་ནས། །

འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བྱོན་པ་ལེགས། །

འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་འདུལ་ཚུལ་ཡང་། །

ཐུགས་རྗེ་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཡིས་ས་སྤྲོས། །

ཐབས་ནི་སངས་པོ་བདག་གིས་བྱེད། །

ཟུང་འབྲེལ་སྟོན་པ་ཁྱེད་ཀྱི་གྱིས། ། 

སྲིད་པས་ཇི་ལྟར་བསྐོས་པ་བཞིན། ། 

འགྲོ་བ་རང་མཐུན་ཆ་ལུགས་ཀྱིས། །

འདུལ་བའི་ཐབས་ལ་མཁས་པར་མཛོད། །

ཅེས་ཁྱེའུ་བློ་གསལ་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ལ། ཡེ་ཤེས་ལྷ་གཤེན་ལྷ་འོད་དཀར་དང་། སྲིད་པ་

སངས་པོ་འབུམ་ཁྲི། གཤེན་སྟོན་པ་ས་སྟོན་དཔལ་འབྱོར་དང་གསུམ་གྱིས་ལུང་གནང་བ་བཞིན། བར་ལྷ་

འོད་གསལ་གྱི་གནས་སུ་བྱོན་ནས། གཡུང་དྲུང་ལྷ་རྩེའི་ཕོ་བྲང་དུ་བཞུགས་ཤིང་། སྐབས་དེར་འཁོར་གྱི་

དམ་པ་ཡེ་གཤེན་བཅུ་གསུམ་སོགས་ཀྱིས་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་ལ། ཕྱག་དང་བསྐོར་བ་བྱས་ནས། མཆོད་
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

�མ་པར་བཞེས་པའི་མཛད་པ། །
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པ་སྣ་ཚོགས་ཕུལ་ཞིང་ཐར་པའི་བོན་ཞིག་གནང་བར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཇི་བཞིན། དེ་དག་ལ་ཐེག་པའི་

རྣམ་པར་དབྱེ་བ་དང་བསྡུས་པའི་བོན་སྒོ་རྣམས་བསྟན་ཏེ། ཡེ་གཤེན་ནམ་མཁའི་བ་དན་ཅན་ལ་གཉེར་དུ་

གཏད། སྐབས་དེར་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་དེ་ཉིད་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་སྲིད་རྩེའི་གནས་སུ་བྱོན་ནས། ཁོང་

ཉིད་སྔར་གྱི་རྒྱན་ཆས་རྣམས་དོར་ཏེ། དབུ་རྒྱན་དང་། སྙན་ཆ། མགུལ་ཆུ། ཕྱག་གདུབ། ཞབས་གདུབ། སྟོད་

གཡོག་དང་། སྨད་ཤམ་སོགས་རྫོགས་སྐུའི་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཞིང་། ཕྱག་ན་སྲིད་པ་

སྐོས་ཀྱི་ཆགས་ཤིང་བསྣམས་ནས་གཟུགས་ཁམས་གནས་རིགས་བཅུ་བདུན་དང་། འདོད་ཁམས་ལྷ་གནས་

སོགས་རིམ་བཞིན་འཁོར་གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའི་ཚོགས་དང་བཅས་ཏེ་བྱོན་ཞིང་། མཐར་སུམ་ཅུ་རྩ་

གསུམ་གྱི་གནས་སུ་ཕེབས་ཏེ། ལྷ་དབང་བརྒྱ་བྱིན་དང་། ཉེ་དབང་སུམ་ཅུས་དབུས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་

ཁང་བཟང་དུ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་མཆོད་པ་སྣ་ཚོགས་ཕུལ། སྟོན་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཐོག་མར་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་

ཁང་བཟང་གི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་བྱོན་ནས་གསས་ཁང་གཡུང་དྲུང་ལྷ་རྩེ་ཞེས་བྱ་བ་རུ། སྟོན་པ་ལྷ་ལས་བབས་

པའི་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་སུ་གསོལ་བ་དང་། ལྷ་རིགས་རྣམས་ལ་གཞི་ལས་འཁྲུལ་རྟོག་འབྱུང་སྟངས་དང་།  

འཁོར་བ་ལ་བློ་ལྡོག་སྟེ། ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་བཅུ་ཡི་སྒོ་ནས་ཐར་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ལམ་ལ་འཇུག་པའི་བོན་རྒྱ་ཆེན་

གནང་བ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ལྷ་ཡི་བུ་ལེགས་པའི་བློ་གྲོས་ལ་སོ་ཐར་གྱི་སྡོམ་ཁྲིམས་ནོད་པ་མ་ཟད། སྲིད་པའི་

ཁྱེའུ་ཤེས་པའམ་མཚན་རབས་དགུ་པར་འབྱོན་པ། མ་འོངས་པའི་སྟོན་པ་ཐང་མ་མེ་སྒྲོན་དེ་ཉིད། སྐབས་དེར་

ལྷ་ཁམས་འདྲེན་པའི་སྟོན་པ་རུ་བཞག་ནས། ཕྱིས་བདག་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བསྟན་པ་རྣམ་གསུམ་གྱི་འགྲོ་

དོན་ཡོངས་སུ་གྲུབ་ཏེ་མཐར་ཚེ་ལོ་བཅུ་པའི་དུས་སུ། ཁྱེའུ་ཤེས་པའམ་སྟོན་པ་ཐང་མ་མེ་སྒྲོན་ཉིད་འགྲོ་བ་འདྲེན་

པའི་སྟོན་པ་རུ་འབྱོན་དགོས་པའི་ལུང་ནོད།  

དེ་ནས་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ནི་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཁང་བཟང་གི་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁ་ཁྱེར་དུ་བྱོན་ཏེ། 

འཇིག་རྟེན་གྱི་ལྷ་མཐུ་རྩལ་ཅན་དང་། ལྷ་མིན་གྱི་སྡེ་ཚོགས་དྲེགས་པ་ཅན་རྣམས་དབང་དུ་བསྡུ་བའི་ཕྱིར། སྟོན་

པ་ཉིད་ཁྲོ་བོའ་ིརྒྱལ་པོ་པད་མ་གཟི་ལྡན་རྟ་མགྲིན་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་གི་སྐུ་རུ་བཞེངས་ནས། དེ་དག་ཐམས་

ཅད་དབང་དུ་བསྡུས་ནས་བསྟན་པ་སྲུང་བར་བསྐོས། ཁྱད་པར་དུ་ལྷ་མིན་རྒྱལ་པོ་ཐང་བཟང་རིང་སྐྱེས་ཀྱིས་

གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན། འཇིག་རྟེན་གྱི་མངའ་དབང་ཅན་རྣམས་ལ་བོན་གྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ཞིང་། རྒྱལ་པོ་

ཐང་བཟང་རིང་སྐྱེས་ཀྱི་གཞི་བཟུང་སྟེ། རི་རབ་ཀྱི་རྩེ་ལྷ་དང་ལྷ་མིན་མཚམས་སུ། གསས་ཁང་གུར་ནམ་ཞེས་པ་

ཞིག་བཞེངས་སུ་གསོལ་བ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་རྒྱལ་པོ་ཐང་བཟང་རིང་སྐྱེས་ཀྱི་བུ་གཏུམ་པོ་དྲག་རྩལ་རྗེ་རབ་ཏུ་
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

�ང་�ེ་�་མིན་གཤེན་པོ་མདོ་ལ་འོད་འབར་ཞེས་མཚན་གསོལ་ཞིང་གནས་དེ་གའི་བ�ན་པའི་གཉེར་དཔོན་�་

བ�ོས། 

གཞན་ཡང་�ོན་པ་ཉིད་�ིས་མ་འོངས་སངས་�ས་�ི་བ�ན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་�ོགས་�ན་�་དར་ཞིང་

�ས་པའི་�ིར་�་གཡེན་ཁམས་འ�ལ་བའི་བོན་པོ་�མ་�་�་ག�མ་�་�ལ་ཏེ་བོན་�ི་བ�ན་པ་དར་ཞིང་�ས་

པ་�ེལ་བར་བཤད་དོ། །

�ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་�ོ་འཛམ་�་�ིང་�་�་�ེ་བ་ཇི་�ར་བཞེས་པའི་�ལ་ལའང་། ཐོག་མར་�ས་�་

�་ལོ་དར་ད�ང་དང་ག�་ལོ་ག�ག་�ད་གཉིས་�ིད་ནས་ད�ས་�ི་རི་�ལ་�ན་པོའ �་བང་རིམ་དང་པོའ �་ཁར་

�ོན་ཏེ། གཟིགས་ཚད་�་དང་དགོངས་ཚད་�་�གས་ལ་བ�མ་པ་�ེ། དེ་ཡང་�ོན་པ་ཉིད་འ�ོ་བ་འ�ེན་པའི་

�ིར་�ེ་བ་མི་�་བཞེས་པ་ལ། འཁོར་�་�ར་པའི་�གས་�ི་�ས་མཆོག་�་ལོ་རབ་�་དངས་བ་དང་། གཞོན་�་

ག�་ལོ་ག�ག་�ད་ཅན་དང་བཅས་ཏེ།

གཟིགས་ཚད་�་ནི།

ཞིང་ཁམས་ལ་གཟིགས་པ་ནི། མི་མཇེད་�ི་ཞིང་ཁམས་སམ་འདི་�འི་ཞིང་འདི་ཤིན་�་ག�ལ་དཀའ་

བར་�ང་ཡང་། གལ་�ིད་དེ་ཉིད་�ལ་ན་ཡོན་ཏན་ཆེ་བར་དགོངས་པ་དང་།

ག�ལ་�་ལ་གཟིགས་པས།

འ�ོ་བ་རིགས་�ག་གི་ནང་ནས་དལ་འ�ོར་�ི་མི་�ས་རིན་པོ་ཆེའི་�ེན་ལ་བ�ེན་ན་འ�ོ་བ་འ�ལ་བའི་

ཐབས་སམ་�་བ་�ོབས་ཆེ་བར་གཟིགས་པ།

�ིང་ལ་གཟིགས་པས།

�ོ་འཛམ་�་�ིང་�ེ། འདིར་གནས་པའི་མི་�མས་ཕར་ཆེ་བ་དལ་འ�ོར་བཅོ་བ�ད་དང་�ན་ཞིང་ཇི་

�ེད་�ན་�མ་ཚ�གས་པར་ཡོད་པ། འཁོར་ལ་གཟིགས་པས། 

འཛམ་�་�ིང་གི་ནང་ནས། སོག་ཁ་བོན་�ི་འ�ང་གནས་�ི་མི་�མས་ལ། �ལ་བའི་བ�ན་པ་ལ་མོས་པ་

དང་དད་པའི་ས་བོན་བཟང་བས། �ེལ་�ས་པའི་�ོ་དང་�ན་པ།

རིགས་ལ་གཟིགས་པས།

�ལ་རིགས་ད�་�ེ། གཤེན་�་འོད་དཀར་�ི་�ིན་�ིས་བ�བས་པའི་ད�་རིགས་གཤེན་�ི་�ད་ཡིན་པ་

དང་བཅས་པ་འདི་དག་ནི་འ�ོ་བའི་དོན་�་ཆེན་མཛད་པའི་�ོན་འ�ོའ �་ཆ་�ེན་�་གཟིགས་པའོ། །
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དགོངས་ཚད་ལྔ་ན།

ཡུལ་ལ་དགོངས་པ།

སྟག་གཟིགས་འོལ་མོ་ལུང་རིང་སྟེ། དེ་ནི་བསྐལ་པས་འཇིག་བྲལ་མེད་ཅིང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་

ཆེ་ཆགས་པའི་ཡུལ་དུ་བཟང་བར་དགོངས་པ་དང་།

མཁར་ལ་དགོངས་པ།

ཏ་ཟིག་<སྟག་གཟིགས>འོལ་མོ་ལུང་རིང་གི་རྒྱལ་མཁར་བར་པོ་སོ་བརྒྱད་ལགས་ཏེ། དེ་ནི་རྒྱུ་རིན་པོ་

ཆེ་སྣ་བདུན་ལས་གྲུབ་ཅིང་འཕོ་འགྱུར་མེད་པར་ཉམས་དགའ་བ། 

ནོར་ལ་དགོངས་པ་ནི།

དེ་ཡང་ཟད་པ་དང་དོར་བ་མེད་ཅིང་། དགོས་དགུའི་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་འབད་པ་མེད་ཅིང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་

པར་ལྡན་པ། འོལ་མོ་ལུང་རིང་གི་གནོད་སྦྱིན་ནོར་གྱི་མཛོད་ཆེན་ལ་དགོངས་པ།

ཡབ་ལ་དགོངས་པ་ནི། དམུ་གཤེན་ལྷའི་རྒྱུད་པ་རྒྱལ་བོན་ཐོད་དཀར། ཁོང་ནི་ཉོན་མོངས་པའི་མཚན་མ་ཆུང་ཞིང་། 

ཁྱད་པར་རིགས་ལྡན་ལས་བཟང་དགེ་ལ་མོས་པ་ཅན་གིྱ་ལྷ་སྲས། 

ཡུམ་ལ་དགོངས་པ་ནི། ཡུམ་ཆེན་ས་ཏྲིག་ཨེར་སངས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ཡོ་ཕྱི་རྒྱལ་བཞད་མ་སྟེ། ལྷ་མོའ་ིམཚན་

རྟགས་མ་ལུས་པ་ཚང་བ་བཅས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་སྤེལ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་དུ་དགོངས་པའོ། །གཞན་ཡང་དྲང་

དོན་མུན་སེལ་སྒྲོན་མ་ལས། དགོངས་ཚད་བཞི་དང་གཟིགས་ཚད་དྲུག་ཏུ་གསུང་པ་འགའ་ང་འདུག་ཀྱང་། འདི་

ནི་མདོ་དྲི་མེད་ཀྱི་དགོངས་པ་ལྟར་དུ་བཀོད་པ་ལགས་སོ། །

 ཇི་ལྟར་སྐྱེ་བ་བཞེས་ཚུལ་ལ།

དེ་ནས་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ཉིད་སྤྱིར་སྐྱེ་བ་དང་རྒས་པ་ན་བ་འཆི་བ་བཅས་ཀྱི་བདུད་བཞི་དང་

བྲལ་ནའང་། ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའི་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དཔེར་སྟོན་ཕྱིར་དུ། འགྲོ་བ་རང་མཐུན་

གྱི་ཚུལ་བཟུང་ནས། རི་རབ་ཀྱི་ཁ་ཁྱེར་དུ་སྟོན་པ་ཉིད་བྱ་རྒྱལ་ཁུ་བྱུག་ཞིག་ཏུ་སྤྲུལ་པ་དང་། ལྷ་ཡི་བུ་རྨ་ལོ་དང་།  

གཡུ་ལོ་གཉིས་ནི་བྱིའུ་ཁུག་རྟ་གསེར་སྒ་དང་དུང་སྒ་གཉིས་སུ་སྤྲུལ་ཏེ། འདབ་ཆགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའ་ིཞབས་ནས་

བཏེགས་ཏེ་དངོས་སུ་འགྲོ་བ་འདྲེན་པའི་དོན་དུ། ཡུལ་ཞང་ཞུང་འོལ་མོ་ལུང་རིང་གི་དབུས། རི་གཡུང་དྲུང་དགུ་
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

བ�ེགས་�ི་�ོ་ཤར་ན། �ོན་�ོན་པ་གཏོ་�ལ་ཡེ་མ�ེན་�ིས་བཞེངས་པའི་འ�ོ་འ�ེན་མཆོད་�ེན་ཆེན་པོ་ཞིག་

ཡོད་པའི་�ེ་ལ་བབས་ཏེ། ག�ང་�ང་�ང་ལན་ག�མ་�་�གས་སོ། །�བས་དེར་�མ་ཡོ་�ི་�ལ་བཞད་མ་�ེ�་

དང་�་མོ་མང་པོ་དང་འ�ོགས་ནས་འ�ོ་འ�ེན་མཆོད་�ེན་ལ་�ོར་བ་ཕེབས་པའི་�བས་�། ག�ང་ད�ངས་

དེ་ཉིད་�མ་�ི་�ན་�་ཐོས་ཏེ། �ེན་འ�ེལ་�ི་བ�་�གས་མང་�་�ང་། དེའི་�བ་མོ་ཡབ་�ལ་བོན་དང་། �མ་

�ལ་བཞད་མ་གཉིས་ལ་�ི་ལམ་�། ཡབ་�ིས་རང་གི་�ི་བོར་ཡི་གེ་ཨ་དཀར་པོ་ཞིག་ཐིམ་པར་�ིས་ཤིང་། �མ་

�ིས་རང་གི་�ི་བོར་ཡི་གེ་�ྃ་དམར་པོ་ཞིག་�ང་བར་�ིས། �ི་ཉིན་ནམ་ལངས་པ་དང་། ཁོང་གཉིས་�ི་�ི་�ས་

བཟང་པོ་�མས་�ན་�་�ོས་མ�ན་�ང་�ེ། སང་ཕོད་�ལ་པའི་�་ཞིག་འ�ོན་པར་རིག་ཅེས་ཁ་�ས་བཟང་

པོ་ག�ངས་ནས་གསང་�་གདབ་བོ། ། གོང་གི་�འི་�ེ�་�མ་གཉིས་ནི་རི་ག�ང་�ང་ད�་བ�ེགས་�ི་ནགས་

ཚལ་�་�ས་པའི་�ལ་�ིས་བ�གས། �ོན་པ་ཉིད་ནི་�་ག�ང་�གས་ག�མ་ཡི་གེ་འ�་ག�མ་�་�ལ་ནས་

ཡབ་�ི་�་ལ་�གས་ཤིང་�མ་�ི་མངལ་�་གཤེགས་སོ། །�ེན་འ�ེལ་�ས་དེ་ནས་བ�ང་བ�ལ་བཟང་སངས་�ས་

�ོང་གི་ནང་ཚན་མཚན་རབས་བ�ད་པར་�ོན་ཞིང་�ོད་�ན་ཚ�་ལོ་བ�་པའི་�ོན་པ་�ེ�་གསལ་བ་དེ་ཉིད་འ�ོ་

བ་རང་མ�ན་�ི་�་�ེ་བ་མི་�་བཞེས་པའི་འགོ་བ�མ་�ེ། �མ་ཡོ་�ི་�ལ་བཞད་མའི་�མས་�་�གས་ནས། �་

ད�་དང་ངོ་བ�འི་བར་རིམ་བཞིན་བ�ེད་བ�ིང་ཞིང་�ིས་འ�ངས་པའི་�ས་ནི། ལོ་ཡི་�ལ་པོ་འམ་འགོ་བོ་�ི་

བ། ཁམས་�འི་ཐོག་མ་ཤིང་། �་བའི་དང་པོ་ད�ིད་�་ར་བ་མེ་ཕོ་�ག་གི་�་བ། ཞག་གི་�ིང་པོ་ཚ�ས་བཅོ་�་མེ་ཕོ་

འ�ག་གི་ཉི་མ། �ས་ཚ�ད་�ི་དང་པོ་ནམ་ལངས་ཡོས་�ི་�་ཆ་དང་པོ། �ར་མའི་དམ་པ་�ལ་�ི་�་བ་གོང་མ་ལ་

�ོད་�ན་ཚ�་ལོ་བ�་པའི་མགོན་པོ་�ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་�ན་ལས་�མས་པར་�ལ་བ་དེ་ཉིད་མཚན་དཔེའི་

ད�ིལ་འཁོར་མངོན་པར་བཞད་པ་དང་། གཙང་མཛ�ས་�མ་ཟེའི་�་མོ་གཉིས་�ིས་�ེ་བཙས་ལེགས་པར་མཛད་

ཅིང་། དར་དཀར་�ིས་�ིབས་ནས་ཚན་�ས་གསོལ་བའི་�བས་དེར། རིགས་�ག་གི་སེམས་ཅན་�མས་�ི་སོ་སོ་

རང་རང་གི་�་གདངས་དང་མ�ན་པའི་འ�ོ་འ�ེན་�ོན་པ་ཆེན་པོ་རེ་རེ་�ོན་པར་གོ། 

དེ་ནས་བ�ང་ཡབ་�མ་གཉིས་�ིས་རིམ་བཞིན་བཙའ་�ོང་གནང་ནས་ཁོང་�་བ�ེད་བ�ིང་། �བས་

དེར་འཇིག་�ེན་�ི་མངའ་དབང་ཅན་དང་�ད་པར་�་�་ཚངས་པ་དང་བ�་�ིན་སོགས། �ན་�ིས་�ལ་�འི་

ཞལ་མཇལ་བ་ལ་རེ་�ག་�ེད་བཞིན་ཡོད་པ་ལ། དེར་ཡབ་�ལ་པོ་ད�་�ལ་ཐོད་དཀར་�ིས་�ལ་�ས་དམ་

པའི་གསེར་ཞལ་མཇལ་�་འ�ག་�འི་བཀའ་�ོལ་ཏེ། �ས་ཚ�ས་བཟང་པོ་སང་ཉི་མ་�ེ་ཤར་ལ་�ལ་�འི་ཞལ་

མཇལ་ཁ་�ོན་པར་འོས་པས། འོལ་མོ་�ང་རིང་གི་མི་�མས་�ོང་�ེར་ཡངས་པ་ཅན་�་འཛ�མས་པར་�ིས། 
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ཞེས་གསུང་པའི་གཏམ་སྙན་ཕྱོགས་བཅུར་ཁྱབ་པས། ལྷ་ཀླུ་མི་ཡི་གཤེན་པོ་རྣམས་དེར་འདུས་ཀུན་གྱིས། 

དགའ་བ་གཉིས་བརྩེགས། །

སྐྱིད་པ་སུམ་བརྩེགས། ། 

ཞེས་པའི་དཔེ་ཟླར་གྱུར་ཏེ། ཕྱི་ཉིན་ཉི་མ་རྩེ་ཤར་ལ་གནས་དེར་འཛོམས་པས། རྒྱལ་བུ་གཤེན་རབ་མི་བོ་

ནི། དར་དཀར་གྱི་ནབ་བཟའ་སྐུ་ལ་གསོལ། དར་སེང་དཀར་མོའ་ིལ་ཐོད་དབུ་ལ་གསོལ་ཞིང་། དབང་གི་གཙུག་

ཕུད་དང་ཚེ་ཡི་ལན་ཕྲན་དང་བཅས་ཏེ། རིན་ཆེན་མཛེས་པའི་ཁྲི་ལ་མངའ་གསོལ་བ་དང་ཆབས་ཅིག བྲམ་

ཟེའི་བུ་གསལ་ཁྱབ་འོད་ལྡན་གྱིས་རྒྱལ་བུའི་མཚན་ལ་བརྟགས་པས། ཁོང་ཉིད་ཐུགས་དགྱེས་ཏེ། རྒྱལ་བུ་འདི་ནི། 

མཚན་བཟང་པོ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས། དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅིག   ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་བཞི་བཅུ་རྩ་བཞི། 

ངེས་པའི་ཐོ་ཡིག་བཞི་བཅུ་རྩ་ལྔ། མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དྲུག་ཅུ་རྩ་གཅིག ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཅུ་

རྩ་ལྔ་སོགས་ཚང་བར་གཟིགས་ཏེ། སྟོན་པའི་སྒྲོན་མ་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བྱོན་པ་ཡིན་པར་ཁ་དམར་བཏགས་ཤིང་།  

མཚན་<སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་>ཞེས་གསོལ་བས། ། དེར་འདུས་པ་ལྷ་མིའི་

དད་ཅན་ནམ་ལས་ལྡན་ཀུན་གྱིས་བསྐོར་བ་དང་ལྷ་ཕྱག་བཙལ། ། སྐབས་དེར་སྔོན་མཚན་རབས་བདུན་པར་

བྱོན་པའི་སྟོན་པ་གཏོ་རྒྱལ་ཡེ་མཁྱེན་གྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱིས་བསྟན་པ་དེ་ཉིད་འགྲོ་དོན་གྲུབ་ཟིན་པའི་དུས་ལ་

བབས་པས། སྐུ་གདུང་སྐུ་གཟུགས་གསུང་རབ་རྣམས་ཕར་ཆེར་རིམ་བཞིན་གཞའ་ཡལ་བ་བཞིན་གྱུར་པ་དང་། 

དེ་འབྲེལ་ལས་འཕྲོ་ཅན་གྱི་སེམས་ཅན་འགའ་ཡང་ཐར་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེ་བརྙེས་པའོ། ། 

དེ་ནས་རྒྱལ་བུ་ནགས་ཚལ་མེ་ཏོག་གླིང་ལ་རྩེད་གྲོགས་ཀྱི་ལྷན་དུ་རོལ་རྩེད་མཛད་ཅིང་། སྤྲེའུ་ཚོགས་

དང་འབྲེལ་བའི་གཏམ་རྒྱུད་དང། ཀླུ་སྲས་འོད་འབར་དང་གཅན་གཟན་རི་དྭགས་སོགས་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད་ཇི་སྙད་

ཅིག་དུས་དེར་གསུངས་པར་མངོན། །

སྐབས་དེར་བདུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྒྱ་ལག་ཐོ་རྗེ་དང་ཁྱབ་པ་ལག་རིང་གཉིས་ཀྱིས། ལྷོ་འཛམ་བུ་གླིང་འདིར་

དེ་ལྟ་བུའི་ཡོད་ཁམས་སྟོན་པའི་བདག་པོ་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་པའི་སྟོན་པ་ཞིག་འཁྲུངས་ཡོད་པ་ཤེས་ཏེ། བདུད་ཀྱིས་ཆོ་

འཕྲུལ་ཐོག་མ་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་དང་འཁོར་དུ་གཏོགས་པའི་ཚོགས་རྣམས་ལ་ནམ་མཁའ་ནས་ཐོག་སེར་

ཛྭ་དབལ་སོགས་ཆོ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་ཕབས་པས། སྟོན་པའི་སྐུ་འཁོར་རྣམས་ལ་སྐྱོན་ཆག་ཆེར་མ་བྱུང་ཞིང་། 

སྟོན་པའམ་རྒྱལ་བུས་བདུད་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་དེ་དག་སྒྲ་བླའི་གོ་མཚོན་སྣ་དགུར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ། རྩེད་གྲོགས་

དང་ལྷན་དུ་སྒྲ་བླའི་གོ་རྩེད་བརྒྱ་དང་རྩ་གཅིག་མཛད་ཅིང་། ད་ལྟའི་རང་རེའི་བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་སྒྲ་བླའི་གོ་ཆ་
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

�་ད�་ཞེས་པའི་ཐ་�ེད་ཐོག་མ་དེ་ནས་�ང་ཡོད་པར་སེམས་ལ། གཞན་ཡང་ནགས་ཚལ་�ིང་�་�ལ་�་རོལ་

�ེད་�ི་མཛད་པ་ལེགས་པར་�བ་པའི་དགའ་�ོན་�་ཆེར་མཛད་དོ། །

�བས་དེ་མ�ངས་�་�ལ་�་�ལ་སར་བཀོད་པའི་�ས་བཟང་དང་འ�ེལ། �ལ་མཆོག་�ོན་པ་གཤེན་

རབ་མི་བོ་�ན་ལས་�མ་པར་�ལ་བ་དེ་ཉིད། ཟ་འོག་གི་འ�ིང་བེར། ཤི་ཤོན་�ི་�་རེག  ཟ་འོག་འབེལ་�མ། 

དར་དམར་�ི་རལ་ག  �ང་�ིག་གི་ཐོད་རལ། དར་ནེ་སེང་དཀར་པོའ �་ལ་ཐོད་དང་། དབང་གི་�ོག་�་སོགས་

�ོན་པ་�ལ་པོའ �་ཆས་�་�གས་ཏེ་�ག་ན་�ིད་པ་�ོས་�ི་ཆག་ཤིང་བ�མས་ཤིང་། འཇིག་�ེན་�ི་མངའ་དབང་

ཅན་�མས་�ིས་ཞབས་ནས་བཏེགས་ཏེ། �ོན་འཁོར་དང་དེད་དཔོན་�མས་�ིས། �ིད་ག�མ་ཡོངས་�་འ�ེན་

པའི་བདག་པོའམ་�ལ་པོ་�་མངའ་གསོལ་བ་དང་ཆབས་ཅིག   དེ་དང་�ས་མ�ངས་�་ག�ང་�ང་ད�་

བ�ེགས་�ི་ནགས་གསེབ་ནས་རང་གི་འཁོར་�ི་མཆོག་�་�ར་བ། �གས་�ས་�་ཡི་�་�་ལོ་རབ་�་�ངས་བ་

དང་ག�་ལོ་ག�་ཡི་ག�ག་�ད་ཅན་གཙ�ས། འཁོར་�་གཏོགས་པའི་ཚ�གས་�མས་ལ་�་འ�ས་�ང་�ངས་�ི་

བཀའ་�ིམས་ཆེན་མོ་བ�ལ་ཏོ། ། 

�ལ་བཟང་དེ་དང་�ས་མ�ངས་�། ད་�འི་ཚ�་ལོ་བ�་པའི་མགོན་པོའ �་�ད་པར་�་�ས་པའི་འ�ལ་

ངག་ག�ང་�ང་བོན་�ི་བ�ན་པའི་ཐོག་མའམ་གཞི་མ། རིག་པའི་གནས་ཆེན་པོ་�་ཡིན་པར་བ�ེན། �བས་

དེར་ཐོག་མར་བཟོ་རིག་པའི་བོན་�ེ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་�ས་ལ་བབས་པར་དགོངས་ནས། �ོན་པའི་འཁོར་

�ོབ་ག�ང་�ང་བོན་�ི་བ�ན་པའི་�ོད་�་�ར་བ་བཟོ་�ལ་གར་མ་ལི་ཤོ་ལ། ། 

�་ཞིང་�བ་པའི་བཟོ་རིག་དང་། ། 

བཞོག་ཅིང་�ང་བའི་བཟོ་རིག་པ། ། 

བ�་ཞིང་�ག་པའི་བཟོ་རིག་པ། ། 

བ�ང་ཞིང་འཐར་བའི་བཟོ་རིག་པ། ། 

འ�ི་ཞིང་བཀོད་པའི་བཟོ་རིག་པ་�ེ། །

བཟོ་རིག་པའི་བོན་�ེ་�མས་ག�ངས་པ་མ་ཟད། �ས་�་�་ལོ་དང་ག�་ལོ་གཉིས་ཡང་། �བས་དེར་

�ོན་པའི་འཁོར་�་�ོན་�ེ་ཁོང་གཉིས་�ིས། བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཡན་ལག་བ�ད་པའི་ཚ�ག་བཤད་ག�ངས་

པ་བཅས་�ི་�ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོའ �་མཛད་པ་བ�་གཉིས་�ི་ཐོག་མ་�མ་པར་བཞེས་པའི་མཛད་པ་དེ་ཉིད་

ལེགས་པར་�བ་པའོ། ། 
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 རྣམ་པར་སྤེལ་བའི་མཛད་པ།

མདོ་ལས། 

གཉིས་པ་རྣམ་པར་སྤེལ་བའི་མཛད་པ་ལ། །

ཐེག་པ་རིམ་དགུ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང་། །

ལོ་མཛོད་བཅུ་གཉིས་མཛད་པ་རྫོགས་པའོ། །

ཞེས་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དེ་ཉིད་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ། སྐབས་འདིར་རྣམ་པར་སྤེལ་བའི་མཛད་

པ་ལ་ཞུགས་ཏེ། སྟོན་པ་ཉིད་ཞང་ཞུང་འོལ་མོ་ལུང་རིང་གི་དབུས། རྒྱལ་མཁར་བལ་པོ་སོ་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་དུ་

བཞུགས་ནས་གདུལ་བྱའི་བློ་ཚོད་རིམ་པ་དགུ་ལ་དམིགས་ཏེ། ཐེག་པ་རིམ་དགུའི་བོན་གསུངས་པའི་བསྐལ་

བཟང་དང་པོ་ཤར་བ་ཡིན་ཏེ། དེར་སྟོན་པའི་འཁོར་དུ་གཏོགས་པ་ཕྱ་གཤེན་ལེགས་རྒྱལ་ཐང་པོ་གཙོས། ཕྱ་སྲས་

ཁྱེའུ་བརྒྱ་དང་བཅས་པ་ལ། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བ་དངོས་དང་འཚམ་པའི་བོན། ཕྱྭ་གཤེན་ཐེག་པའི་བོན་མོ་ཡི། 

སྡེ་རྩིས་ཀྱི་སྡེ། གཏོ་ཡི་སྡེ། དཔྱད་ཀྱི་སྡེ་དང་བཅས་རྒྱུ་བོན་རྣམ་པ་བཞི་རུ་ཕྱེས་ཏེ་རྒྱས་པར་གསུངས་ཤིང་། གཙོ་

བོ་ཕྱྭ་གཤེན་ལེགས་རྒྱལ་ཐང་པོ་ལ་བསླབ་ཅིང་དེ་དག་གཉེར་དུ་གཏད་ནས་མཁར་བར་པོ་སོ་བརྒྱད་ཀྱི་བདག་

ཏུ་བསྐོས།  

དེ་ནས་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་ཉིད་ལྷ་ཡི་བུ་ཁྱེའུ་གཉིས་དང་བཅས། གསས་ཁང་ཁྲི་སྨོན་རྒྱལ་བཞད་དུ་

ཕེབས་ནས་ཡོད་པ་ལ། སྲིད་པ་སྐོས་ཀྱི་ཡུལ་སྐོས་རྗེ་དྲང་རུམ་གྱི་བུ། སྣང་ལྡན་གཡུ་རྩེ་བྱ་བ་དེས་སྲིད་པའི་

ཁྱེའུ་མང་པོའ་ིའཁོར་དང་བཅས་ཏེ། ལྷ་མདའ་སྒྲོ་དཀར་གྱི་མགུལ་དུ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ལྔ་དང་། དར་དཀར་པོ་ཡུག་

གཅིག་བཏགས་ཏེ། སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ལ་ཕུལ་ནས། ཁོ་བོ་ཅག་ལ་སྤྱོད་སྐལ་དུ་ཐེག་པ་གཉིས་པ། སྣང་

གཤེན་ཐེག་པའི་བོན་སྡེ་ཞིག་གནང་བར་ཞུས་པས། སྐབས་དེར་སྟོན་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་དེ་ཉིད་གསུང་པའི་རྟེན་

འབྲེལ་བཟང་པོའ་ིདུས་ལ་བབས་པར་དགོངས་ནས་ཐེག་དགུའི་ནང་ཚན་སྣང་གཤེན་ཐེག་པའི་བོན་སྡེ།

ཆབ་ནག་སེལ་གྱི་སྒོ །

ཆབ་དཀར་འདྲེ་སྲིའི་སྒོ །

འཕན་ཡུལ་གླུད་ཀྱི་སྒོ ། 

དཔོན་གསས་གཏོ་ཡི་སྒོ།



�མ་པར་�ེལ་བའི་མཛད་པ།
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དང་བཅས་གྱེར་སྒོ་བཞི་དང་། དེ་དག་ལ་བཅོ་བརྒྱད་སྐད་ཀྱི་བརྡ་སྦྱར་ནས། སྣང་ལྡན་གཙུག་ཕུད་དང་

འཁོར་རྣམས་ལ་སྣང་གཤེན་ཐེག་པའི་བོན་སྡེའི་དོན་སོ་སོར་རྒྱས་པར་བསྟན་ཅིང་། ཁྱད་པར་དུ་འཁོར་གྱི་དམ་

པ་སྣང་ལྡན་གཙུགས་ཕུད་ཉིད་གསས་ཁང་ཁྲི་སྨོན་རྒྱལ་བཞད་ཀྱི་བདག་ཏུ་བསྐོས་པ་དང་སྣང་གཤེན་ཐེག་པའི་

གཉེར་དཔོན་དུ་བསྐོས་སོ། །

དེ་ནས་ཏ་ཟིག་འོལ་མོ་ལུང་རིང་གི་དབུས་རི་གཡུང་དྲུང་དགུ་བརྩེགས་ཀྱི་བྱང་། གསས་མཁར་ཁོ་མ་

ནེའུ་ཆུང་ཞེས་པ་དེར། སྟོན་པ་གཤེན་རབ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཕེབས་ནས། ལྷ་ཆེན་ཚངས་པ་གཙོ་འཁོར་དང་

བཅས་པ་ལ་ཆབ་དཀར་དྲག་པོ་སྔགས་ཀྱི་བོན་སྡེ་བཤད་དཀྲོལ་མཛད་ཅིང་། སྐབས་དེར་དབལ་ཡུལ་ཁ་བོ་གུང་

སང་གི་གནས་ནས། དབལ་བོན་འཕྲུལ་གཤེན་གཙུག་ཕུད་ཀྱིས་འཁོར་ལྷ་ཡི་ཁྱེའུ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐོར་ནས་མན་

ཤེལ་འོད་ཀྱི་ནོར་བུ་རྩེ་གསུམ་པ་ཞིག་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་ལ་ཕུལ་ནས། འཕྲུལ་གཤེན་ཐེག་པའི་བོན་སྒོ་ཞིག་

གནང་བར་ཞུས་དོན་བཞིན་སྟོན་པ་ཉིད་ཀྱིས། འཕྲུལ་གཤེན་གྱི་བོན་ཇི་སྙེད་ཞིག་བསྟན་ནས། བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་

གསུམ་ལ་འཇུག་ཏུ་བཞུགས་པ་དང་། གསས་ཁང་ཁོ་མ་ནེ་ཆུང་གིས་བདག་པོ་དང་འཕྲུལ་གཤེན་ཐེག་པའི་བོན་

སྒོའ་ིགཉེར་དཔོན་དུ་འཕྲུལ་གཤེན་གཙུག་ཕུད་ཉིད་བསྐོས་པར་བཤད། 

དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་གསལ་ཁྱབ་ཀྱི་སྲས་རྒྱལ་བུ་འོད་མཛེས་ཀྱིས་གསས་ཁང་ཁོ་མ་རུ་རིང་གིས། ཕྱི་ནང་ཀུན་

བཞེངས་རྒྱུའི་གཞི་བཟུང་ཞིང་སྐོས་སྟོན་པ་ཉིད་ཀྱིས་མཛད། ལག་ཏུ་འཛམ་གླིང་བསྟན་པའི་རྒྱན་དྲུག་གིས་

བླངས་པ་ཡིན་ཏེ། 

འཛམ་གླིང་བསྟན་པའི་རྒྱན་དྲུག་ནི། 

ཕུབ་ལ་ཡིད་བཞིན་དབང་ཕྱུག

བླུག་ལ་བླུག་ཐོག་སྤ་བ།<ཡ>

མགར་ལ་མགར་ལྷ་ཡུག་པ།

བཟོ་ལ་བཟོ་རྗེ་ལྷ་དབང་།

ལྷ་ལ་ལྷ་སྲས་པད་མ།

བྲིས་ལ་ཡི་གེ་འཕྲུལ་ཆུང་།

སྤྱི་རྗེ་གར་མ་ལི་ཤོ་དང་བདུན་གྱིས་བདེར་གཤེགས་ཕོ་བྲང་དེ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་མཐར་ཕྱིན་པར་

བཞེངས་སུ་གསོལ་བ་དང་། སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོས་སྐབས་དེར་བདེར་གཤེགས་ཕོ་བྲང་ཀུན་དབྱིངས་སྐུ་
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

�འི་ད�ིལ་འཁོར་ཞལ་�ེས་ཏེ་བ�་ཤིས་ཞལ་�ོལ་མཛད། �བས་དེར་�ིད་གཤེན་ཐེག་པའི་བོན་�ེ་�མས་

�ས་པ་ཇི་བཞིན། �ན་�ོབ་�ིས་དང་གཏོ། དོན་དམ་གཤེན་�ི་གནས་ཆོག་སོགས་�ི་དགོངས་དོན་�མས་

བ�ན་ནས། �ིད་གཤེན་ག�ག་�ད་ཉིད་ཐེག་པའི་གཉེར་དཔོན་དང་གསས་ཁང་ཁོ་མ་�་རིང་གི་བདག་�་

བ�ོས་བཞག་མཛད། 

དེ་ནས་�ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་འཁོར་དང་བཅས། གནས་མཆོག་དམ་པ་འོལ་མོ་�ིང་ཆེན་�ི་ཤར་

�ོགས། ག�ང་�ང་བཀོད་པའི་�ིང་ངམ། �ལ་པོའ �་ཁབ་�ི་དགའ་བ་ཅན་ཞེས་�་བར་�ོན་ནས། ག�ང་�ང་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཚངས་པ་ག�ག་�ད་སོགས་འཁོར་�མས་ལ། འཁོར་བ་དང་�ང་འདས་�ི་བོན་�་འ�ས་

གཉིས་�་ད�ེ་བ་དང་། �ིག་བ�་�ངས་ནས་དགེ་བ�་�བ་པའི་ཐབས། དགེ་བ�ེན་ཐེག་པའི་བོན་�ེ་�ོགས་

པར་ག�ངས་པ་དང་། གནས་དེར་ག�ང་�ང་བཀོད་ལེགས་�ི་མཆོད་པའི་�ེན་མཆོག་བཞེངས་�་གསོལ་ཞིང་།  

�་�་�་ཡི་ད�ིལ་འཁོར་ཞལ་�ེས་ཏེ་མངའ་ད�ལ་ཞལ་བ�ོ་མཛད་ཅིང་། གཤེན་ཚངས་པ་ག�ག་�ད་ལ་

གཉེར་�་གཏད་དོ། །

དེ་ནས་�ོན་པའི་འཁོར་�་ལོ་དང་ག�་ལོ་བཅས་ཤར་�ོགས་ག�ང་�ང་བཀོད་པའི་�བ་�ོགས་�། 

འ�ལ་བ་�ིམས་�ི་�ིང་ཞེས་གསས་ཁང་ཆེན་པོ་བ་རབ་�ིང་ཆེན་�་ཕེབས་ནས། ག�ང་�ང་སེམས་དཔའ་

ཆེན་པོ་�མ་དག་ག�ག་�ད་ལ། འཕན་�ལ་འདོན་མཆོད་�ི་བོན་དང་། �ི་སོ་སོར་ཐར་པའི་�ོམ་པ་སོགས་

�ང་�ོང་གི་�ིམས་�་བ་ཡན་ལག་གི་�ང་�ང་དང་། དལ་འ�ོར་�ི་མི་�ས་རིན་པོ་ཆེའི་�ེན་ལ་�ང་�བ་

བ�བ་པའི་ཐབས་བཅས་�ང་�ོང་ཐེག་པའི་བོན་�ེ་�མས་ག�ངས་ཤིང་ག�ང་�ང་སེམས་དཔའ་�མ་དག་

ག�ག་�ད་ལ་གཉེར་གཏད་མཛད་དོ། །དེ་ནས་�ོན་པ་�་འཁོར་དང་བཅས། གསས་ཁང་ཁ་རག་བ�ད་འ�ལ་

�་�ོན་ཞིང་། �་�་མི་ག�མ་�ི་གཤེན་པོ་དང་། གཤེན་གསང་བ་འ�ས་པ་དང་�ག་ལ་མེ་འབར་བཅས་�ན་�་

བ�གས་པས། �བས་དེར་�་མིའི་གཤེན་པོ་དབང་གཤེན་ག�ག་�ད་དམ་གཤེན་གསང་བ་འ�ས་པས། �ོན་

པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ལ་གསང་�གས་ཨ་དཀར་�ི་བོན་�ོར་ཇི་�ེད་ཅིག་གནང་�ས་པ་ཇི་བཞིན། འཁོར་�མས་

ལ་གསང་བ་�གས་�ི་བོན་ག�ངས་པ་དང་། �ད་པར་�་གཤེན་གསང་བ་འ�ས་པ་ཉིད་གསང་�གས་ཨ་

དཀར་ཐེག་པའི་གཉེར་དཔོན་དང་གསས་ཁང་ཁ་རག་བ�ད་བ�ལ་�ི་བདག་�་བ�ོས་སོ། །

གཞན་ཡང་�ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་གསས་ཁང་ག�ང་�ང་ད�་བ�ེགས་�ི་�ོ་�ོགས་ཚད་མེད་�ང་�བ་

�ི་�ིང་�་ཕེབས་ནས། འཁོར་ཐེག་ད�འི་གཤེན་པོ་�མས་དང་�ན་�་བ�གས་པ་ལ། �་ཡི་�ོན་པ་ཡེ་གཤེན་
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གཙུག་ཕུད་ཀྱིས། ཁོ་ཅག་འཁོར་རྣམས་ལ་ཐེག་པ་བརྒྱད་པ་ཡེ་གཤེན་ཐེག་པའི་བོན་སྡེ་རྣམས་གནང་བར་ཞུས་པ་

ཇི་བཞིན། སོྟན་པས་ཀྱང་ཐེག་པའི་སྙིང་པོ་གསང་སྔགས་ཀྱི་བོན། འཁོར་འདས་ཀྱི་བོན་རྣམས་གཞི་ལས་གོྲལ་བའི་

ཚུལ་དང་། ལྟ་སོྤྱད་དམ་ཚིག་ཉམས་ལེན་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་དང་། དོན་དམ་རོྫགས་པའི་རིམ་པ་བཅས། ཐེག་པ་

ཆེན་པོ་ཡེ་གཤེན་པའི་བོན་སྡེ་མ་ལུས་པ་གསུངས་ཤིང་། གནས་དེར་གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པའི་གཉེར་དཔོན་ལྷ་

ཡི་སོྟན་པ་ཡེ་གཤེན་གཙུག་ཕུད་དུ་བསོྐས་ཤིང་རི་བོ་གངས་གླིང་ཁོྲད་ཀྱི་བདག་པོ་བྱས་སོ། ། 

དེ་ནས་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་ཉིད་ཀྱིས་ཐེག་པའི་ཡང་རྩེ་བླ་མེད་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའ་ིབོན་སྡེ་གཏན་ལ་

འབེབས་པའི་དུས་ལ་རན་པར་དགོངས་ནས། སྟོན་པ་ཉིད་སྟག་གཟིགས་འོལ་མོ་ལུང་རིང་གི་གནས་གཡུང་

དྲུང་བསམ་གཏན་གླིང་དུ་བྱོན་ནས། ཉིད་ལས་མི་གཞན་པའི་འཁོར་གྱི་དམ་པ་གཤེན་ཚད་མེད་འོད་ཀྱི་གཙུག་

ཕུད་ལ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བླ་ན་མེད་པ་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའ་ིསྐོར། ལྟ་བ་བླ་ན་མེད་པ་འོད་གསལ་རྫོགས་

པ་ཆེན་པོའ་ིབོན། སྒོམ་པ་བླ་ན་མེད་པ་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའ་ིབོན། སྤྱོད་པ་བླ་ན་མེད་པ་འོད་གསལ་

རྫོགས་ཆེན་པོའ་ིབོན། འབྲས་བུ་བླ་ན་མེད་པ་འོད་གསལ་རྫོགས་ཆེན་པོའ་ིབོན་དང་བཅས་གཏན་ལ་ཕབས་ཏེ་

གཤེན་ཚངས་པ་གཙུག་ཕུད་ལ་གཉེར་དུ་གཏད་པའོ། ། དེ་ནས་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོས་ཐེག་པ་རིམ་དགུའི་

བོན་ཀུན་འཁོར་གྱི་དམ་པ་རྣམས་ལ་བསྟན་ཟིན་ཞིང་། ཐེག་དགུའི་གཤེན་པོ་རྣམས་དང་ལྷན་དུ་བཞུགས་ནས་

ཡོད་པ་ལ། སྐབས་དེར་འདབ་ཆགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མཐིང་གི་ཁྱུང་ཆེན་ཞིག་ལ་མགུལ་དུ་རིན་པོ་ཆེའི་བྱང་བུ་ལ་

གསེར་གྱི་ཡི་གེ་བྲིས་པ་ཞིག་མདུན་དུ་བྱོན་པར་འདུག་པ་ལ། དེ་ནི་ད་ལྟའི་དུས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའི་ལྷ་

གཤེན་སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་ནང་ཚན་སྲིད་པ་སངས་པོ་འབུམ་ཁྲིས་བཏང་པའི་འཕྲིན་བཟང་ཡིན། ཁོང་གིས་སྟོན་

པ་ལ་སྐད་འགྱུར་སོ་སོའ་ིབོན་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་འདབ་ཆགས་ཀྱི་ཚོགས་ལ་གསུངས་པའི་དུས་ལ་བབས་པར་

ཞུས་དོན་བཞིན། སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་མཆོག་གནས་དེར་ཕེབས་པ་དང་། འདབ་

ཆགས་སྡེ་ཚོགས་རྣམས་ལ་སྐད་འགྱུར་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའི་བོན་རྣམས་རྒྱས་པར་གསུངས་ནས་བསྟན་དང་འགྲོ་

བའི་དོན་ལེགས་པར་གྲུབ། 

དེ་ནས་སྟོན་པ་ཉིད་གཡུང་དྲུང་དགུ་བརྩེགས་ཀྱི་རི་ཡི་རྩེ་མོར། ཤེལ་གྱི་རྡོ་རིང་གི་རྩ་བར་བཞུགས་ནས། 

འཁོར་དུ་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་གཡུང་དྲུང་གི་བོན་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་པའི་སྐོར་དང་། ཁྱད་པར་དུ་མན་

ངག་གནད་ཀྱི་བོན་སྡེ་རྣམས་གསུངས་པ་དང་། གཞན་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་ལེགས་

པའི་ཡོན་ཏན་གྱིས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀུན་བརྒྱན་པའི་ཕྱིར་དུ་བཟོ་རིག་པ། སྒྲ་རིག་པ། ཕྱི་རིག་པ། ནང་
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

དོན་རིག་པ། གསོ་བ་རིག་པ་སོགས། རིག་པའི་གནས་ཆེན་པོ་�་�ས་པར་ག�ངས་ཤིང་�བས་བབ་�ི་གཤེན་

པོ་�མས་ལ་བ�བས་ཏེ་གཉེར་�་གཏད་དོ། ། 

�ས་དང་བསོད་ནམས་�ི་བ�ལ་པ་ཤིན་�་བཟང་བའི་�བས་དེར། ས་ཡི་�་མོ་བ�ན་མས་གསེར་�ི་

�མ་པར་བ�ད་�ི་བ�ད་�ིས་བ�མས་པ་ཞིག་�ོན་པ་ལ་�ལ་ནས། �ོན་པ་ལ་ཁོ་ཅག་�ལ་�་�ོན་པ་ཉིད་

བ�ན་པ་�ེལ་བའི་མཛད་པ་ཆེན་པོ་�ོན་པར་�ས་དོན་བཞིན། �ོན་པས་�ང་བ�ན་པ་�ེལ་བའི་�ས་�་རན་

པར་གཟིགས་ཏེ། ས་བདག་དབང་ཆེན་�ལ་པོའ �་ཕོ་�ང་�་�ོན་པ་གདན་�ངས་ནས་གནས་དེར་གསས་ཁང་

བ་རབ་ཡོངས་འ�ས་བཞེངས་ནས། དབང་�ན་�ས་�ི་འཁོར་ལོའ �་ད�ིལ་འཁོར་�ི་ཞལ་�ེས་ཤིང་། མངའ་

ད�ལ་ཞལ་བ�ོ་སོགས་�ི་མཛད་པ་བ�ངས་ཏེ་དབང་�ན་�ས་�ི་འཁོར་ལོའ �་མདོ་ག�ངས་མན་ངག་དང་

བཅས་པ་གཏན་ལ་ཕབས་ཤིང� ས་བདག་གི་བོན་པོ་གསེར་�བ་འོད་�ང་ཞེས་�་བར་བ�ན་པའི་བོན་�མས་

གཉེར་�་གཏད།

གཞན་ཡང་�ོན་པ་ཉིད་ཤར་�ོགས་དགའ་�ན་�མས་པའི་�ིང་�་ཕེབས་ནས། འཁོར་�ི་�ོབ་མ་�མས་

ལ་ལོ་མཛ�ད་བ�་གཉིས་�ི་མཛད་པའི་�ལ་རགས་བ�ས་�་ག�ངས་པ་དང་། གཤེན་ཚངས་པ་ག�ག་�ད་

�ིས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཇི་བཞིན། ཐེག་པ་ད�་དང་�ོ་བཞི་མཛ�ད་�་དང་བཅས་�་ག�ང་�གས་�ི་པེ�་�ེ་

�མ་པ་ག�མ་�ི་བ�ད་བ�ས་ཏེ་ག�ངས་ནས། བ�ན་པའི་བོན་རིན་པོ་ཆེ་དེ་ཉིད་�ིད་པ་ག�མ་�་བ�གས་

པའི་གཤེན་པོ། �་ཡི་གཤེན་པོ་ཡོངས་�་དག་པ། །

�་ཡི་གཤེན་པོ་ཡེ་ཤེས་�ིང་པོ། །

�ལ་རིགས་གཤེན་པོ་མི་�ས་བསམ་ལེགས་དང་བཅས་�་�་མི་ཡི་གཤེན་པོ་�མས་ག�མ་ལ་བ�གས་

ག�མ་�གས་�ི་བོན་�ོ་དེ་ཉིད་གཉེར་�་གཏད་པ་བཅས་�མ་པར་�ེལ་བའམ་བ�ན་པ་�ེལ་བའི་མཛད་པ་

རགས་ཙམ་བ�ོད་པ་དེ་�་�་ལགས་སོ། །
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 རྣམ་པར་འདུལ་བའི་མཛད་པ།

མདོ་ལས།

ངང་ཉིད་ངོ་བོ་གཅིག་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་། ། 

སྤྲུལ་པ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱར་འགྱེད་པའི་ཕྱིར། ། 

དབུ་ཡི་གཙུག་དང་ཞབས་ཀྱི་མཐིལ་རུམ་ནས། །

འཛམ་གླིང་འཇིག་རྟེན་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་རུ། ། 

སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་ཡིས། །

འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་འདུལ་བར་མཛད་པའོ། །

ཞེས་སྟོན་པ་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་སྤྲོས་ཏེ། དཔེར་ན་འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་ལ་ལྟོས་ཏེ་

འདྲེན་པའི་འདུལ་བ་གཤེན་རབ་དྲུག་དང་། ཕྱོགས་བཞི་ལ་ལྟོས་ཏེ་གླིང་བཞི་འདུལ་བའི་འབྱུང་བའི་གཤེན་

བཞི་སོགས། སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་རུ་སྤྲོས་ཞིང་། འགྲོ་འདུལ་འོད་ཟེར་སྤྲོས་པའི་གཟུངས་རྣམས་

གསུངས་ནས། ཞང་ཞུང་འོལ་མོ་གླིང་ཆེན་གྱི་རྒྱལ་ས་ཆེན་པོའ་ིམཚམས་བཞིའི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་བཞི་ལ་

ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཏེ་ཕྱོགས་སོ་སོར། 

ལྷོ་ཤར་གསས་ཁང་བདེ་བ་རང་གྲུབ། །

ལྷོ་ནུབ་གསས་ཁང་ཐུགས་རྗེ་རང་འབྱུང་། །

བྱང་ནུབ་གསས་ཁང་རྣམ་དག་དཀར་པོ། །

བྱང་ཤར་གསས་ཁང་གཤེན་རབ་སྐུ་ཚད་བཅས། ། 

འདི་དག་ནི་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་གསས་ཁང་ལ་མཆོད་རྟེན་གྱི་དབྱིབས་ཅན་བཞེངས་པས་གསས་

ཁང་ཞེས་སྨྲ། དེ་ནས་སྟོན་པ་ཉིད་ཀྱི་འཁོར་དུ་གྱུར་པའི་སྤྱིར་གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའི་སྡེ་ཚོགས་རྣམས་དང་

ཁྱད་པར་དུ། 

བཀའ་རྒྱུད་ཉན་བཤད་ཀྱི་སྡེ་དང་། །

ཤིང་དྲུང་མི་རྟག་སྒོམ་པའི་སྡེ། །

རི་ཁྲོད་ཙོག་པུར་གནས་པའི་སྡེ། །
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

�མ་པར་འ�ལ་བའི་མཛད་པ།
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བྲག་དགོན་དཀའ་ཐུབ་སྒོམ་པའི་སྡེ་དང་། གཞན་ཡང་། 

དག་པ་དྲང་སྲོང་གི་སྡེ། །

གཙང་མ་གཙུག་ཕུད་ཀྱི་སྡེ། །

ཚུལ་གནས་དགེ་བསྙེན་གྱི་སྡེ། །

བསྙེན་གནས་ཡན་ལག་གི་སྡེ་དང་བཅས། །

འཁོར་སྡེ་བཞི་ཡ་བརྒྱད་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་ལ་རྒྱུ་འབྲས་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་བོན་སྡེ་ཇི་སྙེད་ཅིག་

གསུངས་ནས་འཁོར་དུ་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་བླང་དོར་དང་།  ཕྱི་ཚུལ་དང་། ནང་གི་ཁྲིམས་སོགས་

འདུལ་བ་མདོ་ཡི་སྤྱོད་པ་ཕྲ་ཞིང་ཕྲ་བ་ལ་བསླབ་ཅིང་སྦྱོང་བརྩོན་གནང་དུ་བཅུག་པ་བཅས། རྣམ་པར་འདུལ་

བའི་མཛད་པ་གཙང་མ་རྣམ་པར་དག་པ་བསྐྱངས་བའོ། །

 རྣམ་པར་འདྲེན་པའི་མཛད་པ།

མདོ་ལས།

འཇིག་རྟེན་ཁམས་ན་ཤིན་ཏུ་སྡིག་ཆེ་བ། །

ཉོན་མོངས་ཆགས་སྲེད་གདུང་བར་གྱུར་བ་རྣམས། ། 

འཁོར་བའི་གནས་ནས་ཐར་པར་དྲང་པའོ། །

ཞེས་དེ་ནས་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་ཉིད་གསས་མཁར་ཤམ་པོ་ལྷ་རྩེའི་སྒོ་རུ་ཕེབས་ནས། འཁོར་གཡུང་དྲུང་

སེམས་དཔའི་སྡེ་ཚོགས་དང་། སློབ་འབངས་རྣམས་ལ་བོན་གྱི་འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་བསྐོར་བ་དང་དུས་མཚུངས། 

སྲིད་པ་སངས་པོ་འབུམ་ཁྲིའི་སྤྲུལ་པ། ཡིད་ཀྱི་ཁྱེའུ་ཆུང་རིག་པའི་འབྱུང་གནས་ཞེས་པ་དེ་མགྱོགས་པ་གཡུ་

འབྲུག་གི་རྟ་ལ་ཆིབས་ཏེ། གཏོ་དཔྱད་བཀའ་ཡི་སྒྲོམ་བུ་རྒྱབ་ཏུ་ཁུར། ཡི་གེ་འཕྲུལ་གྱི་སླག་པ་ལུས་ལ་གྱོན་ནས། 

སྟོན་པའི་དྲུང་དུ་བྱོན་པ་དང་འབྲེལ། ཁྱེའུ་ཆུང་རིག་པའི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་གཏོ་དཔྱད་བཀའི་ཡི་གེའི་སྒྲོམ་བུ་དེ་

སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོའ་ིཕྱག་ཏུ་ཕུལ་ནས། སྲིད་པ་སངས་པོ་འབུམ་ཁྲིས་གསུངས་པའི་འཕྲིན་རྣམས་མ་ལུས་

པར་ཞུས། རང་རེའི་ད་ལྟའི་ཞང་བོད་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆེན་ཡི་གེ་བཞི་བཅུ་འདིའི་འབྱུང་རྩ་དངོས་དེ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

བོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཁག་ལས་བཤད་དོ། ། 
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

�མ་པར་འ�ེན་པའི་མཛད་པ།
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སྐབས་དེར་སྟོན་པས་སྡིག་པོ་ཆེ་གཏོ་བུ་དོད་དེ་འདུལ་བའི་དོན་དུ་བྱོན་ནས་ལྷ་གཤེན་བརྒྱ་ཡི་དཀྱིལ་

འཁོར་ཞལ་ཕྱེས་ཏེ་མཆོད་སྦྱིན་རྒྱས་འབུལ་མཛད་ནས། ཡུལ་དེར་ལོ་པཎ་མཆོད་རྟེན་དབུ་གསུམ་པ་ཞིག་

བཞེངས་ཤིང་། དེའི་བུམ་པའི་ཤེལ་གུར་ནང་། ལྷ་གཤེན་སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་སྐུ་བཅས་དད་རྟེན་དུ་བཞེངས་སོ། དེ་

མཚུངས་སུ་སྡིག་ཅན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་ཤི་དབང་རྒྱལ་གྱི་འགྲོ་དོན་དུ་སྟོན་པ་ཉིད་བྱོན་ནས་ཀུན་རིག་སྒྲོན་མའི་

དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེས་ཤིང་མཆོད་ཚོགས་འབུལ་ཞིང་སྒྲིབ་པ་སྦྱང་དུ་བཅུགས། གཞན་ཡང་རྒྱལ་པོ་དྲག་བྱེད་

ཧ་ལ་ར་ཙའི་འགྲོ་དོན་དུ་བྱོན་ནས་ཡུལ་དེར། ཀུན་བཟང་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེས་ཏེ་མཆོད་

པ་ཕུལ་ཞིང་། སྡིག་སྒྲིབ་བཤགས་པའི་ཆོག་ག་རྒྱ་ཆེར་གསུངས། གཞན་ཡང་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་ཉིད་ཞང་ཞུང་

འོལ་མོ་ལུང་རིང་གི་ཡུལ་ཕྱོགས་སུ་རྒྱལ་པོ་བེའུ་ར་ཙ་དང་། གུ་ཝེར་རྒྱལ་པོ་སོགས་ཀྱིས་འགྲོ་དོན་མཛད་ཅིང་།  

སླར་ཡུལ་དབུས་རྒྱལ་མཁར་བར་པོ་སོ་བརྒྱད་དུ་འཁོར་གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའ་རྣམས་དང་ལྷན་དུ་བཞུགས་

ཤིང་། འཁོར་རྣམས་ལ་སྒོ་བཞི་མཛོད་ལྔའི་བོན་སྡེ་གསུངས་ཏེ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་སྐལ་བཟང་དང་འབྲེལ་

གཉེར་དུ་གཏད་པ་ཡིན་འདུག  སྒོ་བཞི་མཛོད་དང་ལྔ་ནི། །

ཆབ་དཀར་དྲག་པོ་སྔགས་ཀྱི་བོན། །

ཆབ་ནག་སྲིད་པ་རྒྱུད་ཀྱི་བོན། །

འཕན་ཡུལ་རྒྱས་པ་འབུམ་གྱི་བོན། །

དཔོན་གསས་མན་ངག་ལུང་གི་བོན། ། 

མཐོ་ཐོག་སྤྱི་རྒྱུག་མཛོད་ཀྱི་བོན་སྡེ་དང་ལྔ། །

གདུལ་བྱ་སེམས་ཅན་ཉོན་མོངས་དུག་ལྔ་འདུལ་བའི་དོན་དུ་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་ཇི་ལྟར་གསུངས་

ཞེ་ན། འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་ཉོན་མོངས་པ་གཏི་མུག་གིས་དབང་དུ་གྱུར་པ་རྣམས་མ་རིག་པའི་མུན་པ་སེལ་

ཞིང༌། རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཏུ་དཔོན་གསས་མན་ངག་ལུང་གི་བོན་གསུངས་པ་ཡིན། འཁོར་

བའི་སེམས་ཅན་ཉོན་མོངས་པ་ཞེ་སྡང་གིས་དབང་དུ་གྱུར་པ་རྣམས་ཞེ་སྡང་འཁོར་བ་དབྱིངས་སུ་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར་

དུ། ཆབ་དཀར་དྲག་པོ་སྔགས་ཀྱི་བོན་གསུངས་པ་ཡིན། འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་ཉོན་མོངས་པ་འདོད་ཆགས་ཀྱིས་

དབང་དུ་གྱུར་པ་རྣམས་ཞེན་ཅིང་ཆགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་གྲོལ་ཞིང༌། ཆགས་མེད་རྣམ་པར་དག་པའི་དོན་

དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་དུ། འཕན་ཡུལ་རྒྱས་པ་འབུམ་གྱི་བོན་གསུངས་པ་ཡིན། འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་ཉོན་མོངས་

པ་ཕྲག་དོག་གིས་དབང་དུ་གྱུར་པ་རྣམས་གདུག་རྩུབ་ཞི་ཞིང༌། ཐམས་ཅད་ཡངས་པ་དང་བདེ་བའི་ཞིང་ཁམས་ལ་
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

འགོད་པར་�་བའི་�ིར་�། ཆབ་ནག་�ིད་པ་�ད་�ི་བོན་�ེ་�མས་ག�ངས་པ་ཡིན། འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་ཉོན་

མོངས་པ་ང་�ལ་�ིས་དབང་�་�ར་པ་�མས་�ི་རང་ཆེ་�ོང་ཁེངས་�ི་�ེག་པ་བཅོམ་ནས་ཞི་བདེ་མཉམ་པའི་

ངང་�་�ོམས་པར་�་བའི་�ིར་�། ཐམས་ཅད་�ན་ལ་�ི་�་�གས་ཤིང་�ང་ཞིང་�ིད་པ་ཁོད་�ོམས་པ། གཙང་

མ་མཐོ་ཐོག་�ི་�གས་མཛ�ད་�ི་བོན་ག�ངས་པ་ཡིན་ནོ། ག�ངས་པའི་འཁོར་ནི། འ�ང་བའི་གཤེན་ཆེན་པོ་

བཞི་�ེ། ས་བོན་མི་འ�ར་�ིང་�ག་དང� �་བོན་དག་པ་�ིབ་སེལ། མེ་བོན་གསང་�གས་ཡེ་ཤེས། �ང་བོན་�ལ་

འབར་�་�ོད་བཅས་ཡིན། �བས་དེར་�ལ་�ས་ཡིད་�ི་�ེ�་�ང་ཉིད་ཧོས་�ངས་བ་ཡིད་རིང་གི་འ�ོ་དོན་�་

�ོན་པ་དང་། མཐར་བ�ན་མོ་འ�་ལིང་མས་འདོད་ཆགས་�ི་སེམས་�ེས་པས་�ོབ་དཔོན་ལ་གཤེ་�ར་བཏབ་པ་

སོགས་དང་�ིག་པོ་ཆེའི་སེམས་ཅན་�མས་�ོན་པས་ཐར་པའི་བོན་ག�ངས་ཤིང་། གནས་དེར་ཕོ་�ང་ཆེན་པོ་པད་

མ་བ�་�ིང་ཞེས་�་བ་བཞེངས་ཏེ། �་མོ་�མ་བ�འི་ད�ིལ་འཁོར་ཞལ་�ེས་ནས། མངའ་ད�ལ་ཞལ་བ�ོ་མཛད་

པ་བཅས་བཞི་པ་�མ་པར་འ�ེན་པའི་མཛད་པ་�བ་བོ། །

 �མ་པར་ངེས་པའི་མཛད་པ།

མདོ་ལས། 

རབས་ཆད་མ་ནིང་�་བའི་ངག་གཅག་ནས། །

འ�ོ་བ་རང་མ�ན་ཆ་�གས་བ�ན་པའི་�ིར། །

�ལ་པོའ �་�ོང་�ེར་ཁབ་�ི་དམ་པ་ནས། །

དཔལ་འབར་�མ་བ�་�ག་�་བཞེས་པའོ། ། 

ཞེས་�ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ཉིད་�་ནར་སོན་ཞིང་། �ལ་�ད་དང་བ�ན་པ་རིན་པོ་ཆེ་�ོགས་�ན་ལ་

�ེལ་བའི་ཆེད་�་འཁོར་�མས་�ིས་ནན་�ས་�ར། འ�ོ་བ་རང་མ�ན་�ིས་གཉེན་�ིད་�ེལ་བ་ལ། ཐོག་མར་

ཁབ་�ི་དང་པོ་ཧོས་ཟ་�ལ་མེད་མ་གསས་ཁང་�ི་�ོན་�ལ་བཞད་མཁར་�་བ�་�འི་�་གོན་དང་འ�ེལ།

བག་�་གཅོག་པའི་བོན་པོ་དང་། །

ད�་ཐག་འདོགས་པའི་བོན་པོ། །

�ད་གཏོང་གི་བོན་པོ། །
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རྣམ་པར་ངེས་པའི་མཛད་པ།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

�ོས་མཁན་�ི་བོན་པོ། །

གཡང་འ�གས་�ི་བོན་པོ། ། 

�ན་བོན། �་བོན། �་བོན། �ི་བོན། བ�ད་འ�ལ་�ི་བོན་པོ་བཅས་�ིས། གཏོ་དང་�ང་བ�ོལ་ཞིང་�མ་

ཟེས་མཚན་བཏགས་དང་། བ�་ཤིས་ཡག་ཁ་བ�ོད་པ། དེ་བཞིན་�་གཞན་�་ཡི་དབང་པོ་བ�་�ིན་�ིས་�ས་

དོན་�ར། རིམ་བཞིན་མཚན་�ན་�ལ་རིགས་དང་། �ེ་རིགས་�མ་ཟེའི་རིགས་�ི་�་མོ་སོགས་ཁབ་�་བཞེས་

ཤིང་། ཤག་རིགས་�་མོ་�མ་�འི་མཛའ་མོ་དང་། ཧོས་རིགས་�ི་�་མོ་�མ་�འི་�ིད་འཛ�ན། དཔོ་རིགས་�ི་�་མོ་

�མ་�འི་�་�ང་། �ལ་རིགས་�ི་�་མོ་�མ་�འི་�ིས་མཁན། གཏོ་རིགས་�ི་�་མོ་�མ་�འི་མ�ོན་བ�་བཅས་

�ལ་ཏེ། འཇིག་�ེན་�ི་མངའ་དབང་ཅན་�མས་�ིས་བ�་ཤིས་ཡག་ཀ་བ�ོད་ཅིང་�ེན་འ�ེལ་�ས་པར་�ེལ་

བའོ། ། �ད་པར་�་དེང་གི་�ས་�་རང་རེའི་ཞང་བོད་�ི་�ལ་འདི་ནའང་བག་མ་གཏོང་ལེན་�བས་�་གཏོ་ད�ད་

དང་གཡང་འ�ག་གི་ལས་ཆོག་འདི་དག་�ར་�ོན་པ་གཤེན་རབ་ནས་བ�ང་། ད་བར་གངས་རིའི་�ོངས་འདིར་

�་�ོལ་ཇི་བཞིན། �ན་མ�ན་�ེད་བཞིན་པ་ནི་�ེས་པོས་�ལ་�་བཞག་པའི་མི་རིགས་ཞིག་གི་�ོལ་�ན་རིག་

གནས་དང་བདེན་དཔང་ཞིག་�་ངེས་སོ། ། དེས་ན་འཇིག་�ེན་གཉེན་�ིད་�ི་�ེན་འ�ེལ་བཟང་པོའ �་�ོལ་དང་

གཏོ་ཆོག་བཅས་�ི་རབས་འ�ོ་བའི་མིག་�ོས་�་བཞག་པ་བཅས་�མ་པར་ངེས་པའི་མཛད་པ་�བ་བོ། །

 �མ་པར་�ེལ་བའི་མཛད་པ།

མདོ་ལས།

�ལ་བའི་�་ལ་རིགས་�ད་མི་འཚལ་ཡང་། །

�ལ་པོའ �་ག�ང་�ད་མི་བཅད་པ་ཡི་�ིར། །

འ�ོ་བ་སེམས་ཅན་འ�ལ་བའི་དོན་ཆེད་�། །

�་ལས་�ལ་པའི་�ས་མཆོག་བ�ེད་པར་�། །

ཞེས་�ལ་པོ་དེ་ཉིད་�ིས་འཁོར་�ི་གསོལ་བ་བཏབས་པ་ཇི་བཞིན་འ�ོ་བའི་དོན་�་�་ལས་�ས་མཆོག་

�ལ་པ་ནི། དེ་ཡང་�ིས་�ག་ལོའ �་ད�ར་�འི་ཚ�ས་བཅོ་�ར་བ�ན་མོ་ཧོས་བཟའ་�ལ་མེད་མ་ལ་�་�ས་ངོ་

མཚར་ཆེ་བ་ཞིག་བ�མས་པ་ལ། �མ་ཟེའི་�ས་མཚན་ལ་བཏགས་པས། ཤིན་�་བཟང་བར་གཟིགས་ཏེ། �ལ་
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རྣམ་པར་སྤེལ་བའི་མཛད་པ།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

�ས་གཏོ་�་འ�མ་སངས་�་མཚན་གསོལ། �ལ་�་�་ནར་བ�ེད་ནས་གཞན་དང་མི་འ�་བའི་�ད་པར་ཅན་

�ི་�ེས་�་ཞིག་ཡིན་པར་བ�ེན། ཡབ་�ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ལ་འ�ལ་ངག་བདེན་པ་ག�ང་�ང་གི་བོན་

རིན་པོ་ཆེ་�་བའི་�ོབས་པ་�ེས་ཏེ་ཡབ་ལ་�ས་པས། �ོན་པ་ཉིད་�ིས་�ང་ག�ང་�ང་བོན་�ི་བ�ན་པའི་

�ོད་�་གཟིགས་ནས། �ེ་�ོད་ག�མ་གཏན་ལ་ཕབས་ཤིང་། གཏོ་རབས་ཤིང་ལོ་�ས་པའི་བོན་�ེ་�མས་�ས་

བཤད་མཛད་ནས་�ལ་�ས་གཏོ་�་འ�མ་སངས་ལ་གཉེར་�་གཏད་པའོ། །

ཡང་�བས་དེ་མ�ངས་�་བ�ན་མོ་ཧོས་བཟའ་�ལ་མེད་མ་ལ། �ི་ལོ་�ེལ་�འི་ཐ་�ང་གི་བཅོ་�་ལ། 

མཚན་དང་�ན་པའི་�ས་ཤིག་འ�ངས་པས། མཚན་མཁན་�མ་ཟེས་�་�གས་ལེགས་པར་གཟིགས་ཏེ། དམ་

པའི་�ེས་�་�ད་པར་ཅན་�་མཐོང་�ེ། �ལ་�ས་ད�ད་�་�ི་ཤེས་�་མཚན་གསོལ། རིམ་བཞིན་�ས་ནར་

སོན་ནས་ག�ང་�ང་བོན་�ི་�ོར་�གས་པའི་འ�ན་པ་དང་ཡབ་�ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ལ་བོན་�་བའི་

�ོབས་པ་�ན་ནས། བདག་གིས་�ོད་�ལ་དང་�ན་པའི་ག�ང་�ང་བོན་ཟབ་མོ་ཞིག་གནང་བར་�ས་དོན་ཇི་

བཞིན། ཡབ་�ོན་པས་�ང་བ�ན་པའི་�ོད་�་གཟིགས་ཏེ། འ�ལ་ངག་བདེན་པ་ག�ང་�ང་གི་བོན་ཟབ་མོ་

�ི་དང་། �ད་པར་�་བ�ད་�ི་�ན་�ི་མདོ་ད�་དང་འ�མ་ག�མ་སོགས་གསོ་བ་རིག་པའི་བོན་ད�ད་�ད་

ཉི་�ི་ཆིག་�ོང་གཏན་ལ་ཕབས་ནས། �ལ་�ས་ད�ད་�་�ི་ཤེས་ལ་གཉེར་�་གཏད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། ད་

�འི་རང་རེའི་ཞང་བོད་�ི་གསོ་བ་རིག་པའི་ག�ང་�གས་ཟབ་མོ་འདི་ཡི་�ག་དེར་�གས་པ་མ་ཟད་�ལ་�ས་

ད�ད་�་�ི་ཤེས་ནི་རང་རེའི་ཞང་བོད་གསོ་བ་རིག་པའི་�ི་�ེའམ་ཐོག་མའི་མེས་པོ་�་�ར་པའོ། ། 

གཞན་ཡང་བ�ན་མོ་ཧོས་ཟ་�ལ་མེད་ལ་�ས་མོ། གཤེན་ཟ་ནེ་ཆེན་འ�ངས་པས། ཡབ་�ིས་�ང་སེམས་

�ོན་མ་དང་ཕར་�ིན་�ད་�ི་མདོ། ལམ་�་ཡེ་ཤེས་མཆོག་�ོན་སོགས་གནང་། �བས་དེར་�ོན་པ་གཤེན་རབ་

མི་བོ་དེ་ཉིད་�ོགས་བཞིའི་�ིང་ཆེན་པོ་�མས་བཞི་ལ་ག�ང་�ང་བོན་�ི་བ�ན་པ་�ེལ་བའི་�ས་ལ་བབས་

པར་གཟིགས་ཏེ། �ལ་པོ་དཔོ་ཡིས་གདན་�ས་ཇི་བཞིན། མོ་མ་ལ་སོགས་�ིག་པོ་ཆེ་མི་ད�་ཐར་པར་�ངས་

ནས། �ལ་དེར་གསས་ཁང་འོད་ཟེར་འ�མ་�ིང་ཞེས་�་བ་ཞིག་བཞེངས་ཏེ། བདེ་བར་གཤེགས་པ་�ོང་གི་

ད�ིལ་འཁོར་ཞལ་�ེས་ནས། མངའ་ད�ལ་ཞལ་བ�ོ་མཛད་པ་དང་། �ས་�ལ་�་དཔེ�་ལགས་རབ་�་�ང་།  

�བས་དེར་དཔོ་�ལ་འབར་བའི་�ོན་མའི་�ས་མོ་དཔོ་ཟ་ཐང་མོ་�ོན་པ་གཤེན་རབ་ལ་ཁབ་�་�ལ་བས་�ོན་

པ་གཤེན་རབ་མི་བོས་�ེན་འ�ེལ་�་གཟིགས། �ིས་�ག་ལོའ �་ད�ར་�་ཐ་�ང་གི་ཚ�ས་བཅོ་�་ལ། དཔོ་བཟའ་

ཐང་མོ་ལ་�ལ་�ས་�ང་འ�ེན་གསལ་བ་འ�ངས་ཤིང་། �ལ་�་ནར་སོན་ནས་ག�ང་�ང་བོན་�ི་�ོར་�གས་
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པའི་སྤོབས་པ་དང་ལྡན་ནས་ཡབ་རྒྱལ་པོ་ལ་བོན་ཞུས་པས། སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོས་ཀྱང་བསྟན་པའི་སྣོད་

དུ་གཟིག་ནས། ཚད་མ་སྡེ་བདུན་དང་། མངོན་པ་སྡེ་བཞི་སོགས་རྒྱ་ཆེར་གནང་བས་རང་རེའི་ཞང་བོད་ཀྱི་ཚད་

མ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཐོག་མར་སྲོལ་གཏོད་མཛད་དོ། གཞན་ཡང་ཕྱིས་སུ་དཔོ་ཟ་ལ་འབྲུག་ལོའ་ིསྟོན་ཟླའི་

ཚེས་ལ་བུ་མོ་གཤེན་ཟ་ནེའུ་ཆུང་བཅས་འཁྲུངས་སོ། ། 

དེ་ནས་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་དེ་ཉིད་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་གྱི་གནས་སུ་འགྲོ་དོན་དུ་བྱོན་ཏེ། མདོ་སྡེ་དམ་

པ་ཏོག་ཞེས་བྱ་བ་གཏན་དུ་ཕབས་ནས། ལྷ་ཡི་བུ་དམ་པ་ཏོག་དཀར་ལ་གཉེར་དུ་གཏད། ལྷ་བུ་འདི་ནི་སྟོན་པ་

གཤེན་རབ་མི་པོའ་ིགསུང་གི་བསྟན་པའི་ཟུར་སྡོང་དུ་བྱོན་པ་ད་ལྟའི་སངས་རྒྱས་ཤྭཀྱ་ཐུབ་དེ་ཉིད་ཡིན་པར་

བོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཁག་ལས་བཤད། འདི་ཡི་སྐོར་རྗེས་སུ་སྲིད་པའི་བུ་བཞིའི་སྐབས་སུ་འབྱུང་ངོ་། གཞན་ཡང་

ཀུ་བྱི་མང་ཀེ་ལ་གསང་སྔགས་མེ་རིའི་རྒྱུད་གཉེར་གཏད་མཛད་ཅིང་། དེར་གསས་ཁང་བ་རབ་ཡོངས་འདུལ་

བཞེངས་ཏེ། ཀུན་དབྱིངས་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེས་ནས་མངའ་དབུལ་ཟབ་རྒྱས་མཛད་པ་དང་། ལྷ་ཡི་

དབང་པོས་ཁོང་གི་སྲས་མོ་ལྷ་ལྕམ་མེ་ལོང་རྒྱལ་སྟོན་པའི་ཁབ་ཏུ་ཕུལ།

དེ་ནས་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་རྒྱ་ནག་གི་ཡུལ་དུ་བྱོན་ནས་རྒྱལ་པོ་ཧ་ཤང་དེ་བ་གཙོས་རྒྱ་ཡི་སློབ་

འབངས་རྣམས་ལ། རྩིས་ཀྱི་གབ་རྩེ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་དང་། གཏོ་ཡི་བོན་བདུན་བརྒྱ་ཉི་ཤུ། སྨན་དཔྱད་སྐོར་

སོགས་ཇི་སྙེད་ཅིག་རྒྱ་ནག་གི་སྤྱོད་ནོར་དུ་རྒྱས་དཀྲོལ་མཛད་དོ། །

དེ་ནས་རིམ་བཞིན་སོྟན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་བལ་པོའ་ིཡུལ་དུ་ཕེབས་ནས། བལ་ཡུལ་གྱི་སོླབ་མ། བལ་བོན་

ཨ་སུ་ད་ར་དང་། ཨ་ཤོ་ལེགས་སོགས་ལ་བོན་གྱི་འཇུག་སོྒ་ཐར་ལམ་གྱི་སོྐར་དང་། གཞན་དད་པའི་རྟེན་དུ། མཆོད་

པའི་རྟེན་ཆེན་པོ་ཞིག་བཞེངས་སུ་གསོལ་ཞིང་། མངའ་དབུལ་དང་བཀྲ་ཤིས་ཟབ་རྒྱས་གནང་བ་དང་། མཚན་ཡང་

ཤིང་ཀུན་གསོལ་བས། ད་ལྟའི་ཆར་ཡང་མཇལ་ཡུལ་དུ་གྱུར་བཞིན་པ་བལ་ཡུལ་མཆདོ་རྟེན་རྣམ་གསུམ་གྱི་ནང་

ཚན་འཕགས་པ་ཤིང་ཀུན་འདི་ཡིན་པར་བཤད། དེ་ཡང་ཕྱིས་སུ་མཆོད་རྟེན་འདི་ཡི་ཕྱིའི་གཟུགས་དབྱིབས་དང་

བཀདོ་ཚུལ་མིང་བཅས་དུས་ཀྱི་རྐྱེན་དབང་གིས་ཅུང་ཟད་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་ལས། ནང་གི་རྟེན་དེ་ཉིད་སོྔན་མ་ཇི་

བཞིན་བཞུགས་པར་བོན་པོའ་ིལོ་རྒྱུས་ཁག་ལས་བཤད་པས། དེས་ན་ད་ཆའི་མཆོད་རྟེན་འཕགས་པ་ཤིང་ཀུན་འདི་

ནི་སྔོན་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མོ་བོས་བཞེངས་པའི་མཆོད་རྟེན་དེ་དངོས་ཡིན་པར་བོན་འབང་ཀུན་གྱིས་འདོད་དོ། 

།གཞན་ཡང་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་མ་བོྱན་གོང་ནས་ཡོད་པ་བལ་པོའ་ིལོ་རྒྱུས་ལས་གསལ།

ལུང་ལས་བལ་ཡུལ་འཕགས་པ་ཤིང་ཀུན་ལ། །
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

དལ་ཚ�ན་�་�འི་ག�གས་�བ་ན། །

�ི་མ་�ེ་གནས་ངན་པ་ཁེགས། ། ཞེས་གསལ།

དེ་ཡང་མཛད་པ་�ག་པའི་ཁོངས་�་�ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་དེ་ཉིད་�ིར་འཛམ་�ིང་གི་�ལ་ཆེན་ཁག་

�་ཕེབས་པ་དང་། �ད་པར་�་�་ནག་གི་�ལ་�་�ིས་དང་གཏོ་ཐབས་སམ་ས་ད�ད་�ོར་དང་། གཞན་ཡང་�་

ནག་�་ག�ངས་པའི་བོན་�ོར་ཇི་�ེད་ཅིག་ཡོད་པ། དེ་དག་�ིས་མཁས་པ་�་ནག་བ་ལེགས་ཏང་མང་པོ་བ�ན་

པའི་གཉེར་དཔོན་�་བ�ོས་ཞེས་དང་། དེང་སང་ཡང་�་ནག་གི་ལོ་�ས་ནང་�་ལེགས་ཏང་ཞེས་པའི་མཁས་

པ་ཞིག་�ང་བར་བཤད་པ་སོགས་ལོ་�ས་�ི་བབ་ལ་གཞིག་ན་ཕན་�ན་ཕལ་ཆེར་མ�ན་པར་མངོན་ཡང་དེའི་

�ོར་མཁས་དབང་�མ་པས་ད�ད་པར་�། དེ་ཡང་ག་�་�་ཡི་�ལ་དང་། དེང་གི་�་ནག་གི་�ལ་གཉིས་�ད་

པར་ཡོད་པ་ཤེས་དགོས་སོ། ། �བས་འདིའི་�་ནི་དེང་གི་�་ནག་�་ངོས་བ�ང་ན་ཆོག་པར་སེམས་སོ། ། གཞན་

ཁ་ཆེ་དང་ཟ་ཧོར་བལ་�ལ། བོད་དམ་ཞང་�ང་གི་�ལ་སོགས་ལ་ཕེབས་པར་ག�ངས་པ་དང་། དེ་དང་�ས་

མ�ངས་�་�ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་དེ་ཉིད་བོད་ཁ་བ་ཅན་�ི་�ལ་�་�ོན་ནས། འ�ོ་བའི་དོན་མཛད་པར་

ཡང་ག�ངས། དེ་ནས་�ོན་པ་ཞང་�ང་འོལ་མོ་�ང་རིང་གི་ད�ས་ག�ང་�ང་ད�་བ�ེགས་�ི་�བ་�ང་

བ�ད་�ི་�ན་�ི་ནགས་ཚལ་�་ཕེབས་ཏེ། ད�ད་�་�ི་ཤེས་དང་འཁོར་�ང་�ོང་ཆེན་པོ་བ�ད་དང་གཞན་

ཡང་�ན་�ི་�་དང་�་མོ་�མས་ལ་ཉོན་མོངས་ནད་�མས་སེལ་བའི་�ན་�ི་མདོ་�ན་ག�ངས་སོ། ། 

�ད་པར་�་�ོན་པ་ཉིད་�ིས་�་བོན་ཡེ་ཤེས་�ིང་པོ་གཙ�ས་�་ཡི་བོན་འཁོར་�མས་ལ། འ�ལ་གཤེན་ཐེག་

པའི་བོན་གསས་ཁང་གེ་སར་འ�མ་�ིང་བཞེངས་ཤིང་། �ོན་པ་གཤེན་རབ་ཉིད་�ིས་�་ཟ་འོད་�ན་མ་ཁབ་�་བཞེས་

ཤིང་། གསས་ཁང་གི་མངའ་ད�ལ་ལེགས་པར་མཛད་པ་བཅས་�མ་པར་�ལ་པའི་མཛད་པ་�བ་པའོ། །
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 རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་མཛད་པ།

མདོ་ལས།

བོན་ཉིད་དབྱིངས་ལ་སྤང་བླང་མ་མཆིས་ཏེ། །

གཉིས་མེད་མཉམ་པའི་ངང་ལ་གནས་མོད་ཀྱང་། །

བོན་ཅན་མཚན་མ་འགྲོ་བ་འདུལ་བའི་ཐབས། །

མ་རྟོགས་ལོག་པར་གྱུར་པའི་བདུད་ཀྱི་ཚོགས། །

དགེ་ལ་ལོག་པར་ལྟ་བ་བདུད་ཀྱི་སྡེ། །

བདུད་བཏུལ་བསྟན་པའི་བར་ཆད་བསལ་བའོ། ། 

ཞེས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་འདི་ལ་བར་ཆད་བརྩམས་པའི་བདུད་ཆེན་བཞི་ཡོད་ཅིང་སྐབས་འདིར་

བདུད་ཆེན་བཞི་ཡི་ཡ་གྱལ་བདུད་ཆེན་ཁྱབ་པ་ལག་རིང་གིས་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་ལ་ཕྱོགས་གང་ཐད་ནས་བར་

ཆད་དང་ཆོ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་བརྩམས་ཡོད་པར་བཤད་ཅིང་། ཁྱད་པར་དུ་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་དེ་ཉིད་

མགོན་བཙུན་ཕྱྭ་ཡི་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ཏེ། གསས་མཁར་གཡུ་རྩེ་འོད་འབར་བཞེངས་ནས། བདེར་གཤེགས་རིགས་

ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེས་པ་དང་། ཕྱྭ་ཡི་རིགས་བཟང་མ་ཕྱྭ་ཟ་གུང་དྲུག་སྟོན་པའི་ཁབ་ཏུ་བཞེས་ཏེ་རྟེན་

འབྲེལ་བཟང་པོ་དང་བཅས། ཕྱི་ལོ་ཕྱྭ་ཟ་གུང་དྲུག་མ་ལ་རིགས་དང་ལྡན་པའི་སྲས་མཆོག་ཅིག་བལྟམས་པ་ནི། 

རྒྱལ་བུ་མུ་ཆོ་ལྡེམ་དྲུག་ཏུ་གསོལ་ལོ། ། སྐབས་དེ་མཚུངས་སུ་བདུད་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་སྒོ་ནས། སྟོན་

པའི་བཀའ་ཡི་སྒྲོམ་བུ་དེ་མེར་བསྲེགས་པ་དང་། གཤེན་ཟ་ནེའུ་ཆུང་བག་མར་ཁྲིད་ཅིང་། གཤེན་གྱི་རྟ་བདུན་

བརྐུས་པ་སོགས་འཁོར་ལ་གནོད་པ་ཤིན་ཏུ་གྲངས་མེད་བྱས་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་གཤེན་གྱི་རྟ་བདུན་ཀོང་པོའ་ི

ཡུལ་དུ་སྦས་ཤིང་། ཀོང་པོའ་ིདམག་དང་བསྡོངས་ནས། སྟོན་པ་ལ་ཆོ་འཕྲུལ་ཚད་མེད་པ་བྱས་ཀྱང་། སྟོན་པ་

ཉིད་ལ་ཇི་ཡང་མ་གནོད་པར། སྟོན་པ་བོད་ཡུལ་དུ་ཞབས་བཅག་པ་དང་། ཐུགས་སྤྲུལ་བོན་རི་ཆེན་པོ་ཕྱི་རབས་

རྣམས་ལ་རྟེན་སྐལ་དུ་བཞག་ཅིང་། བོད་ཀྱི་བོན་པོ་རྣམས་ལ་ཕན་བྱེད་རྒྱུ་ཡི་བོན་བཞི་གནང་བར་གྲགས་སོ། 

།དེ་ཡང་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་བོད་དུ་ཕེབས་ནས་གནས་ཆེན་བོན་རི་ཆེན་པོ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ཚུལ་

སོགས་རྒྱས་པ་འོག་ཏུ་འབྱུང་བ་དང་བཅས། རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་མཛད་པ་རྫོགས་པའོ། ། 
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

�མ་པར་འཇོམས་པའི་མཛད་པ།
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 རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་མཛད་པ།

མདོ་ལས།

འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བའི་བསྟན་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལ། །

བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྐུ་གདུང་སྐུ་གཟུགས་དང་། །

བཀའ་རྒྱུད་གསུང་རབ་གླེགས་བམ་སྲས་དང་བཅས། །

བསྟན་པ་རྣམ་གསུམ་རྗེས་སུ་བཞག་པའོ། །

ཞེས་རྒྱལ་བ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་མ་འོངས་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་གྱི་

དོན་དུ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གསུམ་དེ་ཉིད་ཕྱི་རབས་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་

བཞག་པར་དགོངས་ཤིང་། མཚན་དང་ལྡན་པའི་ལྷ་ལྕམ་གསས་བཟའ་ངང་དྲུག་མ་ལ། རྒྱལ་སྲས་དམ་པ་འོལ་

དྲུག་ཐང་པོ་འཁྲུངས་ནས། འཁོར་རྣམས་ཀྱི་དེ་དག་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོ་དང་བསྟུན་ནས་བཀྲ་ཤིས་གསོལ་སྟོན་

རྒྱ་ཆེན་མཛད་དོ། ། སྐབས་དེར་ཤག་རིགས་གཙུག་ཏོར་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ཇི་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབས་པ་བཞིན་གར་

ཆེན་ཤག་གི་ཡུལ་དུ་བྱོན་ནས། ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་གླིང་དགུ་དེ་ཉིད་ཐེག་པ་རིམ་དགུའི་གནས་མཚུངས་དང་རྒྱལ་

གཤེན་སྤང་ལ་ནམ་གཤེན་གྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན།

དབུས་སུ་བླ་མེད་ཐེག་པའི་སྒྲོན་མ་དགུ་ཐོག་དང་། །

ཤར་དགེ་བསྙེན་ཐེག་པའི་གཡུང་དྲུང་བཀོད་ལེགས། །

བྱང་དྲང་སྲོང་ཐེག་པའི་བ་རབ་གསེར་གླིང་། །

ནུབ་ཨ་དཀར་ཐེག་པའི་ཁ་རག་བདུད་འདུལ། །

ལྷོ་ཡེ་གཤེན་ཐེག་པའི་གཡུང་དྲུང་ལྷ་རྩེ། །

ལྷོ་ཤར་ཕྱ་གཤེན་ཐེག་པའི་སྟེག་པ་གཡུ་རྩེ། །

བྱང་ཤར་སྣང་གཤེན་ཐེག་པའི་སྣང་ལྡན་གཡུ་རྩེ་སོགས། །

བྱང་ནུབ་དང་ལྷོ་ནུབ་བཅས་དགུ་རུ་བཞེངས་ནས། །

དེའི་ནང་རྟེན་ཐེག་དགུ་སོ་སོའ་ིབོན་རྣམས་དང་། རྗེས་བཞག་གི་ཚུལ་དུ་བཀོད་ཅིང་། དཀྱིལ་འཁོར་

གསལ་བ་དགུ་ཡི་དོན་གཏན་ལ་ཕབས་ཏེ། མངའ་དབུལ་དང་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་ཆེར་མཛད་ནས། གཤེན་རབ་སྤང་ལ་
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

�མ་པར་�ལ་བའི་མཛད་པ།
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ནམ་གཤེན་དེ་ཉིད་གསས་མཁར་ཐེག་དགུའི་མངའ་བདག་ཏུ་བསྐོས་སོ། ། 

དེ་ནས་རྒྱ་ཡི་རྒྱལ་པོ་ཀོང་རྩེ་འཕྲུལ་རྒྱལ་གྱིས་ག་ཆུ་རྒྱ་ཡི་ཡུལ་དུ་ཕེབས་རྒྱུའི་གསོལ་བ་ཇི་ལྟར་བཏབ་

པ་བཞིན་དུ། རྒྱ་ཡི་རྒྱལ་པོའ་ིའགྲོ་དོན་དུ་ཤར་ཕྱོགས་རྒོད་རྗེ་རྒྱ་ཡི་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ཤིང་གསས་ཁང་དཀར་ནག་

བཀྲ་གསལ་བཞེངས་པའི་བར་ཆད་ཀུན་བསལ་ནས། གསས་ཁང་དཀར་ནག་བཀྲ་གསལ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཞིང་།  

སྟོན་པས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བསྟན་པ་རྣམ་གསུམ་རྗེས་སུ་བཞག་པར་མཛད་པ་དང་འབྲེལ་བཀྲ་ཤིས་དགའ་

སྟོན་དང་བཅས། རྒྱ་ཡི་རྒྱལ་པོའ་ིསྲས་མོ་འཕྲུལ་སྒྱུར་མ་ཡང་སྟོན་པ་ཉིད་ལ་ཁབ་ཏུ་ཕུལ་བས། ཕྱིས་སྟོན་པའི་

སྲས་མཆོག་ཀོང་ཚ་འཕྲུལ་གྱི་བུ་ཆུང་འཁྲུངས་ཤིང་། གཅེན་པོ་རྣམས་དང་མཚུངས་པར་ནར་སོན་ནས་མཚན་

དཔེའི་ཡོན་ཏན་རྫོགས་ཏེ། ཡབ་ཀྱིས་གཙུག་ལག་རྩིས་ཀྱི་བོན་སྡེ་ཀུན་བསླབས་ཤིང་གནང་བ་བྱིན་ཏེ། གཙུག་

ལག་རྩིས་ཀྱི་བསྟན་པའི་བདག་པོར་གཉེར་དུ་བསྐོས་པ་བཅས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་མཛད་པ་རྫོགས་པའོ། ། 

 རྣམ་པར་རིག་པའི་མཛད་པ། 

དེ་ཉིད་ལས། 

རྒྱལ་པོའ་ིགྲོང་ཁྱེར་ཁབ་ཀྱི་དམ་པ་ནས། །

སྡུག་བསྔལ་ཆུ་བོ་བཞི་ལ་གཟིགས་པ་དང་། ། 

འཁོར་བའི་གནས་ནས་ཁྱིམ་སྤང་རབ་བྱུང་ཕྱིར། །

དཀའ་བ་རྣམ་བཅད་དག་པ་མཐར་ཕྱུང་ནས། ། 

འཁོར་དང་བདག་ཉིད་རབ་ཏུ་བྱུང་བའོ། །

ཞེས་སོྟན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་དེ་ཉིད་གཤེན་གྱི་དགུང་ལོ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་བཞེས་

པའི་དུས་དེར། འཁོར་བ་སྡུག་སྔལ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ལ་འཕྱན་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དཔེ་མཚོན་ཕྱིར་དུ་འཁོར་བ་ལ་སོྐྱ་

ཤས་སྐྱེས་པའི་ཚུལ་མཛད་ནས། འཁོར་དུ་གཏོགས་པའི་ལྷ་ཀླུ་མི་ཡི་སྡེ་ཚོགས་རྣམས་ལ་འདི་ལྟར་གསུངས། 

འཁོར་བའི་ཁྱིམ་སྤང་རབ་ཏུ་མ་བྱུང་ན། །

དལ་འབྱོར་ཐོབ་པ་དོན་མེད་འགྱུར་བ་དང་། ། 
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

�མ་པར་རིག་པའི་མཛད་པ། 
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བཟོད་མེད་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་མི་ཐར། །

སྐྱེ་རྒ་ན་འཆིའི་སྡུག་བསྔལ་སྐྱི་རེ་འཇིགས། །

ངས་ཀྱང་ད་བར་ལས་དང་བྱ་བ་རྣམས། །

སེམས་ཅན་འགྲོ་དོན་བོན་བསྟན་ལས་མེད་ཀྱང་། །

རྒྱལ་སྲིད་འཁོར་ལ་ཆགས་པ་ཡེངས་བ་ཙམ། ། 

ད་ལྟའི་སྐབས་སུ་དྲན་པའི་རྩིས་ཀྱིས་ཟིན། ། 

བརྟགས་ཤིང་དཔྱད་པས་སྙིང་པོའ་ིདོན་མ་མཐོང་། །

སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་བདེ་བའི་དུས་མ་མཆིས། །

དེ་ཕྱིར་འཁོར་བའི་ལས་ལ་ཡ་ང་ནས། །

འཁོར་བའི་ཁྱིམ་སྤངས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལགས། །

འཁོར་རྣམས་ཀུན་གྱིས་དེ་བཞིན་ཤེས་པར་གྱིས། ། 

ཞེས་གསུངས་ནས་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་གཤེན་གྱི་དགུང་ལོ་སོ་གཉིས་ཐོག འཁོར་དང་བཙུན་མོ་

རྒྱལ་སྲིད་ལོངས་སྤྱོད་སོགས་ཀུན་སྤངས་ནས། མཆོད་རྟེན་རྣམ་དག་དཀར་པོའ་ིདྲུང་དུ། བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་

པའི་ཐབས་ལམ་གྱི་བོན་མང་དུ་གསུངས་ཞིང་། ཕྱི་རབས་རྗེས་སུ་འཇུག་པ་རྣམ་ལ་དཔེ་སྟོན་ཚུལ་དུ། ཁྱིམ་སྤང་

རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ། ན་བཟའ་གོས་དྲུག་དང་། རིན་ཆེན་རྫས་ལྔ་བསྣམས་ཤིང་མེ་ཏོག་གླིང་དུ་དཀའ་ཐུབ་མཛད་དོ། ། 

དེ་ནས་སྐུ་ལ་འཁོར་བའི་སློབ་མ་རྣམས། ཤམ་པོ་ལྷ་རྩེར་བྱོན་ནས་དབང་པོ་ཐ་མ་རྣམས་དགེ་བསྙེན་གྱི་ཁྲིམས་

དང་། འབྲིང་རྣམས་གཙང་མ་གཙུག་ཕུད་ཀྱི་ཁྲིམས་རྣམས་ཞུས་ནས། སྣོད་ལྡན་དབང་རབ་དགེ་བ་ལ་མོས་པ་

རྣམས་ལ་དྲང་སྲོང་ལེགས་ལྡན་རྒྱལ་བའི་མདུན་ནས་དག་པ་དྲང་སྲོང་གི་ཁྲིམས་རྣམས་ནོད་ཅིང་། བོན་གྱི་

འཁོར་ལོ་ཚིག་བཞི་རྣམ་པར་དག་པ་དེ་ཉིད་གཏན་ལ་ཕབས། །

ལྟ་བ་ནི་ཡས་མར་ཕབས། ། 

དཔྱོད་པ་ནི་མས་ཡས་འཛེགས། །

གཞི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་དོན་དུ་ལོན། ། 
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

ཐབས་ཕ་རོལ་�ིན་པ་བ�་ལ་�ོད། ། 

ཞེས་ག�ངས་ཤིང་འཁོར་�མས་ལ་འ�ལ་བའི་བོན་�ེ་ཇི་�ེད་ཅིག་ག�ངས་པ་དང་ཆབས་ཅིག  ཁོང་ཉིད་�་

�ེལ་མི་ག�མ་�ི་དཀའ་�བ་ལོ་ག�མ་རེ་རིམ་བཞིན་མཛད་ཅིང་�མ་པར་རིག་པའི་མཛད་པ་ལེགས་པར་�བ་པའོ། །

 �མ་པར་དབེན་པའི་མཛད་པ།

མདོ་ལས། 

གཡེང་བའི་ཚ�གས་�ངས་གཅིག་�ར་དགོན་པར་གཤེགས། །

དམ་པའི་འཁོར་ལ་�ེ་རིགས་གཉིས་�་�ེས། ། 

ཞེས་�ོན་པ་ཉིད་�ི་�ི་རབས་སེམས་ཅན་ཉོན་མོངས་ཁ་རལ་བའི་�ས་�་�་ལ་གཟིགས་ནས། འཁོར་

�་གནས་པའི་རབ་�་�ང་བའི་�ེ། ཕོ་མོ་གཉིས་སོ་སོར་ཁ་�ེས་ནས། གནས་དབེན་པའི་སར་ཉམས་�་ལེན་�་

བ�གས་པ་དང་། �ད་པར་�་བོན་གནང་བའི་�བས་�་ཡང་། �ལ་གཡས་གཡོན་�་ཕོ་མོ་�ིམས་�ན་�མས་

སོ་སོར་བཞག་ནས། ཁོང་ཉིད་དེའི་ད�ས་�་བ�གས་ཤིང་བོན་ག�ངས་པ་ལས། �ན་ཅིག་�་བ�ེས་ནས་

འཛ�མས་པའམ་གནས་པ་མི་�ང་བ་ག�ངས་པ་ནི། དེའི་�བས་�ོན་པ་ཞལ་བ�གས་པའི་�ལ་པ་བཟང་པོ་ལ། 

དེ་ཙམ་�ིས་ཉོན་མོངས་�ི་�ོན་ཆ་ཆེས་ཆེར་མེད་ནའང་། �ི་རབས་ད་�འི་�ས་�་�་ཉོན་མོངས་ཁ་རལ་བའི་

�བས་�་དགོངས་ནས། རང་རེའི་�ི་རབས་པ་�མས་ལ་དཔེ་�ོན་པ་ཡིན་པར་གོ་ན་ཅི་མ་�ང་�མ། 

ཡང་དེ་ཉིད་ལས། 

དབང་པོ་རབ་ལ་ཚ�་གཅིག་སངས་�ས་ཐབས། །

ཐིག་ལེ་ཉག་ཅིག་དོན་དམ་ད�ིངས་�་བ�ན། །

དབང་པོ་ཐ་མ་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་བ�ེད། །

�ོད་པ་མས་འཛ�གས་�་བའི་རིམ་པ་བ�ོད། །

དོན་ལ་མི་འགལ་འ�ས་�་རིམ་པར་བ�ན། ། 

ཞེས་�ོ་ཡང་རབ་ལ་�ོལ་ལམ་ཐེག་པ་�་ན་མེད་པ་�ོགས་པ་ཆེན་པོའ �་བོན་ལ་�ོ་�ངས་ནས། ཚ�་གཅིག་

�ས་གཅིག་ལ་སངས་�ས་པའི་གདམས་པ་དང་། �ོ་འ�ིང་ལ་བ�ར་ལམ་�གས་�ི་�ེ་ལ་�གས་ནས་�་མེད་
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རྣམ་པར་དབེན་པའི་མཛད་པ།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེ་�བ་པའི་ཐབས་དང་། �ོ་ཐ་མ་�མས་�ང་ལམ་མདོ་ཡི་�ེ་ལ་�གས་ནས་�་�ོད་�ལ་

བཞིན་�་བ�བས་ཏེ། ས་དང་ལམ་�ི་རིམ་པར་བ�ོད་པའི་ཐབས་ལམ་ག�ངས་པ་མ་ཟད། ལམ་ག�མ་ལ་བོན་

�ི་འཁོར་ལོའམ་བཀའ་འཁོར་བ�ོར་ནས། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ �་�ད་�ེ་བ�་གཉིས་དང་། བཀའ་འཁོར་ག�མ་

�ི་ནང་ཚན་ཐ་མ་�ི་ནང་གསང་ག�མ་�ི་བཀའ་�ད་ད�ེ་བཤད་མཛད་དེ། �ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་དེ་ཉིད་

གཤེན་�ི་ད�ང་ལོ་�ག་�་�་གཉིས་�ི་བར་�། མཛད་ཆེན་�ག་�་�་གཅིག་གཏན་ལ་ཕབས་ཏེ་འཁོར་�མས་

ལ་གཉེར་�་གཏད་པ་བཅས་�མ་པར་དབེན་པའི་མཛད་པ་བ�ན་པའོ། ། 

 �མ་པར་�ོལ་བའི་མཛད་པ།

མདོ་ལས། 

བདག་དང་གཞན་མེད་འཁོར་དང་གང་ཟག་�མས། །

ཐེག་�ོ་མ་འགག་གང་ལ་གང་འ�ལ་�ོད། །

�ོན་དང་མ་འོངས་ད་�འི་�ས་དག་�། །

�ས་ག�མ་�ས་མིན་མཚན་ཉིད་གཏན་ལ་ཕབས། ། 

བ�ལ་�ིད་འ�ང་བའི་ཆགས་གནས་འ�ང་�ལ་དང་། ། 

མ་འོང་བ�ན་པ་བོན་�ི་གནས་�ལ་དང་། །

�ང་ཐབས་མཐར་�ིན་བོན་�མས་བ�ན་པའོ། །

ཞེས་མཐར་�ིན་དགའ་བ་དགེ་�ན་�ི་�ས་འདིར། �ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་དེ་ཉིད་�ིས། འཁོར་�་

གཏོགས་པའི་ག�ང་�ང་སེམས་དཔའ་�མས་དང་ཐབས་ཅིག་�་བ�གས་ནས། �ོན་པའི་�་ལས་འོད་ཟེར་

�ོས་བ�་བསམ་�ིས་མི་�བ་པ་མཛད་དེ།

འཁོར་�མས་ལ་འ�ལ་ངག་བདེན་པའི་བོན་�ི་ཡང་�ིང་། བཀའ་འཁོར་དང་པོར་མང་ལ་འ�ེལ་བ་�ན་�ོབ་

བདེན་པའི་བོན་དང་། �ང་ལ་འ�ས་པ་དོན་དམ་བདེན་པའི་བོན། བསམ་�ིས་མི་�བ་པ་ཐེག་པ་རིམ་ད�འི་བོན་དང་།  

བཀའ་འཁོར་བར་མ་�ོ་བཞི་མཛ�ད་དང་�་ཡི་བོན། བཀའ་འཁོར་ཐ་མ་�ི་ནང་གསང་ག�མ་�ི་བོན་བཅས་མདོར་ན་
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རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་མཛད་པ།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

�ལ་བའི་བ�ན་པ་རིན་པོ་ཆེ་�མ་ག�མ་འ�ོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་�ི་དོན་�་�ེས་�་བཞག་ཅིང་སོ་སོའ�་གཉེར་

དཔོན་དང་བཅས་�ོད་�ན་�ས་�ི་བསོད་ནམས་�ི་�ལ་པ་�་བཞགས་པའི་�ེན་འ�ེལ་ལགས་སོ། ། 

 �ིད་པའི་�་བཞིའི་�ོར། 

དེ་ཡང་དེང་�ད་པར་�་�ོད་�ན་ཚ�་ལོ་བ�་པའི་མགོན་པོ་�ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོའ �་ག�ང་གི་བ�ན་

པའི་�ར་�ོང་ངམ་�ོང་�ོགས་�། ག�ག་ལག་�ིད་པའི་�་བཞི་འམ་�ལ་བའི་�ས་བཞི་ཇི་�ར་�ོན་པའི་

�ལ་ལ་�བས་འདིར་དགོས་དབང་དང་བ�ན་ནས་�ང་ཟད་ཞིག་�ོ་བར་འདོད་དེ། མདོ་ལས།

�ིད་པའི་�་བཞི་ག�ང་�ང་བོན་ལ་�ོད། །

ག�ལ་�་ཐ་དད་འ�ལ་�ེད་དེ་བཞིན་བ�ན། ། 

ཞེས་�ོན་པའི་འཁོར་�ི་ནང་ནས་མཆོག་�་�ར་པ་ག�ག་ལག་�ིད་པའི་�་བཞི་�ོན་ཡོད་པའི་�་མཚན་ནི། 

�ོན་བ�ད་ཆེན་བཞི་ཡི་�ོན་ལམ་ལོག་པའི་དབང་གིས་འ�ོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་�ང་ལོག་དང་ཆོས་ལོག་

བ�ན་ལོག་སོགས་�ོན་པའི་�ས་ལ། དེ་དག་སོ་སོར་བསལ་བའམ་འ�ལ་བའི་དཔོན་པོ་�་�ོན་པ་ཡིན་ཏེ། ག�ག་ལག་

�ིད་པའི་�་བཞི་ནི། �་�་དམ་པ་ཏོག་དཀར་པོ་འམ་��་�བ་པ་དང་། �་�ེ་འ�ལ་�ི་�ང་ལ་ནམ་གཤེན་�ལ་པོ། འཚ�་

�ེད་ཡེ་ཤེས་སམ་ད�ད་�་�ི་ཤེས། གཤེན་ཁ་ཏེ་�་ཡ་བཅས་བཞི་ཡིན་�ེ། མདོ་ལས།

�ོན་པ་འདས་�ང་བ�ན་པ་མི་�བ་�ིར། །

ལོག་པ་འ�ལ་�ིར་�ལ་བའི་�ས་བཞི་བཞག  

ཅེས་གཤེན་�ལ་བོན་�ི་བ�ན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་�ད་པར་�་�ས་པའི་མ་འོངས་པར་ཚ�་ལོ་བ�་པའི་�ས་�ི་

ག�ང་གི་བ�ན་པའི་�ར་�ོང་�་�ོན་པར་�ང་བ�ན་པ་ཇི་བཞིན། 

 �་�་དམ་པ་ཏོག་དཀར། 

དེ་ཡང་�ིད་པའི་�་བཞིའི་ནང་ཚན་�་�་དམ་པ་ཏོག་དཀར་པོ་ནི། མདོ་ལས། 

དེ་ནས་མི་ལོ་བ�ད་�འི་�ས། ། 
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ལྷ་བུ་དམ་པ་ཏོག་དཀར་ཁྱོད། །

འདི་ནས་འཛམ་གླིང་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ། ། 

རྒྱ་གར་ཝ་ར་ན་སི་རུ། །

རྒྱལ་པོ་ཤག་གི་སྲས་སུ་འཁྲུངས། ། 

ང་མིན་ཆོས་པོས་བསྒྱུར་བ་ཡིས། ། 

བོན་ལ་བཅོས་པའི་ལོག་བསླུ་ལ། ། 

ཡང་དག་ཆོས་ཞེས་བྱ་བར་བསྒྱུར། ། 

མི་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་གྱ་གཉིས་ལ། ། 

རབ་འབྱམས་བཀའ་ཡི་འཁོར་ལོ་སྐོར། །

དེ་ནས་བསྟན་པ་རྗེས་བཞག་ཀྱི། ། 

ཕྲིན་ལས་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར་མཛོད། ། 

ཅེས་སྟོན་པའི་འཁོར་གྱི་ནང་ནས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་གཙུག་ལག་སྲིད་པའི་བུ་བཞིའི་ནང་ཚན་ལྷ་ཡི་བུ་

དམ་པ་ཏོག་དཀར་པོའམ་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཞེས་པ་ནི། བོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཁག་ལས། སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོའ་ི

གསུང་གི་སྤྲུལ་པའམ་གསུང་གི་བསྟན་པའི་ཟུར་སྡོང་དུ་བྱོན་པ་ཞིག་དང་། བདུད་ཆེན་རམ་པ་དུག་འགྱེད་ཀྱིས་

ལོག་པའི་ཆོས་བརྩམས་ནས་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་རྣམས་ལོག་པའི་ལམ་ལ་སྦྱོར་བའི་བྱ་བ་འབོར་ཆེན་ཞིག་སྒྲུབ་

པའི་སྐབས་སུ། དམ་པ་ཏོག་དཀར་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་སྤྲུལ་པ་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཞེས་རྒྱ་གར་ཝ་ར་ན་སི་རུ་རྒྱལ་

པོ་ཤག་གི་གདུང་དུ་འཁྲུངས་ནས། བདུད་རྒྱལ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ལོག་པའི་ཆོས་དེ་དག་དར་ཁྱབ་ཏུ་འབྱུང་བཞིན་

ཡོད་པ་ལ། ལྷ་བུ་དམ་པ་གཏོགས་དཀར་པོའམ་སྟོན་པ་ཤཀྱ་ཐུབ་པས་ཡང་དག་དམ་པའི་ཆོས་སུ་བསྒྱུར་པས། 

དམ་པའི་ཆོས་ཞེས་པ་འདི་ཉིད་ཡིན་ཞིང་། ཆོས་འདི་ཡི་ཕུག་གཡུང་དྲུང་བོན་དངོས་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། ང་

ཡི་གཡུང་དྲུང་གི་བོན་དེ་ཉིད་དམ་པའི་ཆོས་ཞེས་བྱ་བར་སྒྱུར་ཅིག་ཅེས། ད་ལྟའི་ཆོས་ཀྱི་བྱེད་པོ་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་

ཐུབ་པ་དེ་ནི་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་ཀྱི་གསུང་གི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་པའམ་གསུང་བསྟན་གྱི་ཟུར་སྡོང་དུ་བྱོན་པ། བོན་

གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཁག་ལས་བཤད་པ་ཇི་བཞིན། བོན་ལུགས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པའི་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ལྟར་དུ་

འདོད། དེས་ན་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་ཆོས་ཡང་དག་དེ་ཉིད་ལ། བོན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་མཁན་དག་གིས་དད་

མོས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་། ཕྱིས་ཆོས་ལུགས་ལ་གང་ཟག་སོ་སོའ་ིའགྲན་རྩོད་སོགས་བདག་འཛིན་དང་ཕྲག་དོག་
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

གིས་དབང་བ�ར་�ས་ནས། ཕན་�ན་གདོན་ག�གས་�ས་པ་དེ་དག་ནི་ཡང་དག་པའི་ཆོས་ལས་ལོག་པ་འམ་

འགལ་བ་ལས་གཞན་ཅི། དེས་ན་རང་རེའི་ཞང་བོད་�ེས་པོའ �་ཕ་ཆོས་ནང་པ་གཤེན་རབ་པའི་ཆོས་དེ་དང་། 

བོན་ལ་ཆོས་�་འཆོས་པ། �ིས་�་�་དམ་པའི་ག�ངས་ཆོས་སམ་སངས་�ས་�ག་�་�བ་པས་ག�ང་པའི་ཆོས་

གང་�ང་�་ངེས་པས། གང་�ར་ཆོས་�གས་�་ཡིན་�ང་། ཕན་�ན་མ�ན་�ིལ་དང་ཕན་�ན་གཅེས་�ོང་

ཕན་�ན་བ�ི་བ�ར་�་�་ནི་�ལ་�ན་ཆོས་�ེད་མི་�་དག་གིས་འགན་འ�ི་ཡིན་པར་སེམས་སོ། ། 

 �ང་ལ་ནམ་གཤེན།

དེ་ཉིད་ལས། 

�ས་བདག་�ང་ལ་ནམ་གཤེན་�ེད། །

འདི་ནི་འཛམ་�ིང་ཤར་�ོགས་�ི། ། 

ག་�་�་ཡི་�ལ་ས་�། ། 

ཅི་�ེ་འ�ལ་�ི་�ལ་པོ་འ�ངས། ། 

བ�ད་�ལ་འཁོར་བས་བ�ར་བ་ཡིས། ། 

ག�ག་ལག་འ�ལ་�ི་གབ་�ེ་�ར། ། 

ཞེས་གཤེན་རབ་�ང་ལ་ནམ་གཤེན་ནི། བ�ད་�ལ་འཁོར་བ་གཏིང་ནག་གིས་བ�ར་བའི་ལོག་པའི་�ིས་

�ིས་འ�ོ་བའི་ཕན་བདེ་ལ་གནོད་པ་བ�ལ་བ་དེ་ཉིད། ཡང་དག་པའི་�ིས་�་བ�ར་ཞིང་བ�ན་པའི་བདག་ཉིད་ཆེན་

པོ་�་ནག་གི་�ལ་�་�་�ེ་འ�ལ་�ི་�ལ་པོ་ཞེས་�་བ་�་�ལ་ནས། �་ཡི་བོན་བཞིའི་ནང་ཚན་�ིས་�ི་གབ་ཙ�་ད�་

�ོར་�་བ�ན་ཏེ། དེ་ཡང་གབ་�ེ་ད�་ནི། ༡ལོ་ཡི་གབ་ཙ�། ༢�་བའི་གབ་�ེ། ༣ཞག་གི་གབ་�ེ། ༤�ས་ཚ�ད་�ི་གབ་

�ེ། ༥�ར་བའི་གབ་�ེ། ༦ཟ་མའི་གབ་�ེ།ག   ༧�ོར་བའི་གབ་�ེ། ༨ �ེ་བའི་གབ་�ེ། ༩ལོ་�ིམ་�ི་གབ་�ེ་བཅས་ད�་

པོ་དེ་ཉིད་བ�ན་ནས། ཡང་དག་པའི་དོན་ལ་བ�ར་བའི་རིག་པའི་གནས་དེ་ཉིད་ག་�་�་ཞེས་པའི་གནས་དང་ཤར་

�ོགས་�་ནག་གཉིས་�་ཡོད་�ང་། འདི་ནི་དེང་སང་ཤར་�ོགས་�ི་�ལ་ཁབ་ནང་ཚན་�་ནག་ཟེར་བ་དེ་ཉིད་ཡིན་

མིན་ད་ཆར་གསལ་པོར་ཁོ་བོས་�་བར་མ་�ོབས་པས་དེ་�ས་�་ད�ད་�ར་གནས། དེ་ཡང་�ོན་�་ནག་གི་�ལ་�་

�ལ་པོ་�ིས་ལ་མཁས་པ་གང་གི་མཚན་དང་ཕར་ཆེར་མ�ན་པ་ཞིག་�ང་�ོང་ཡོད་འ�ག་ཞིང་།
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ཁྱད་པར་ཞང་ཞུང་འོལ་མོ་ལུང་རིང་གི་ཤར་ཕྱོགས་མུ་ཁྱུད་བདལ་བའི་མཚོ་གླིང་དུ་རྒྱ་ཚ་འཕྲུལ་གྱི་བུ་

ཆུང་ལ་སྟོན་པས་རྩིས་ཀྱི་རིག་པ་དེ་ཉིད་གཉེར་དུ་གཏད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གིས་མཁས་པ་ལེགས་ཐང་རྨང་པོ་

ཡང་རྒྱ་ཡི་ཡུལ་དུ་བྱོན་ནས། གཡུང་དྲུང་བོན་རིན་པོ་ཆེ་ཤར་ཕྱོགས་རྒྱ་ཡི་ཡུལ་དུ་དར་ཤིང་རྒྱས་པར་བྱུང་བ་ལོ་

རྒྱུས་ཁག་ལས་གསལ་བ་བཞིན། དེང་སང་ཡང་རྒྱ་ནག་གི་ཕྱོགས་སུ་གཡུང་དྲུང་བོན་ལུགས་འཛིན་པའི་མཁས་

པ་རེ་འགའ་ཡོད་པ་དེ་དག་གིས་སྤྱོད་རྒྱུའི་བོན་གཙོ་བོ་གང་གི་རྒྱུ་ཡི་བོན་བཞི་ལས། འབྲས་བུའི་བོན་དེ་སྔོན་དེ་

ཙམ་དར་མེད་ཀྱང་ད་ལྟའི་ཆར་གཡུང་དྲུང་གི་བོན་རིན་པོ་ཆེའི་གཞུང་ལུགས་ཚུལ་བཞིན་ཉམས་ལེན་གནང་

མཁན་གྱི་རྒན་དར་གཞོན་གསུམ་ཇི་སྙེད་ཅིག་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་པར་སེམས་སོ། །

 དྲང་སྲོང་ཡིད་ལས་སྤྲུལ་པ། 

དེ་ཉིད་ལས།

དྲང་སྲོང་ཡིད་ལས་སྤྲུལ་པ་ཁྱེད། །

དེ་དུས་དེ་དང་དུས་མཉམ་དུ་། །

འཚོ་བྱེད་ཡེ་ཤེས་བྱ་བར་སྤྲུལ། །

བདུད་རྒྱལ་རམ་པས་བསྒྱུར་བ་ཡིས། །

དུག་ལ་བདུད་རྩི་སྨན་དུ་སྒྱུར། །

ཉི་ཁྲི་དཔྱད་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྐོར། ། 

ཅེས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་འདི་ཉིད་ཐོག་མར། སྟོན་པ་གཤེན་རབ་ཀྱི་སྐུ་སྲས་དཔྱད་

བུ་ཁྲི་ཤེས་དང་། དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ལ་གཉེར་དུ་གཏད་ཅིང་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པར་བསླབ་པ་དང་འབྲེལ། མ་

འོངས་བདུད་ཆེན་རམ་པ་དུག་འགྱེད་ཀྱིས། འགྲོ་བའི་ལུས་སྲོག་ལ་གནོད་ཚེ་བསྐྱལ་བའི་ཚེ། དེ་ཉིད་འདུལ་

བའི་གཉེན་པོ། བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་ལག་ལེན་གནད་དུ་བསྣུན་པ་མ་ཟད། བདུད་དེ་ཉིད་ཀྱང་ཐར་པའི་ལམ་སྒོ་

རྙེད་པར་བྱས་པའོ། ། ཁྱད་པར་དུ་ཁ་བ་གངས་ཅན་གྱི་ཡུལ་དུ་ཞང་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་བོན་སྡེ་འདི་ཉིད། 

གསོ་རིག་རྗེ་བོ་དཔྱད་བུ་ཁྲི་ཤེས་ཀྱི་རིམ་བཞིན། འཛམ་གླིང་མཁས་པའི་རྒྱན་དྲུག་སོགས་ལ་དར་སྤེལ་དུ་གནང་

སྟེ། ད་ལྟའི་ཆར་ཡང་རིན་ཐང་བྲལ་བའི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་འདི་ནི་ཐོག་མར་སྟོན་པ་
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

གཤེན་རབ་ནས་�ལ་�ས་ད�ད་�་�ི་ཤེས་ལ་གནང་བའི་བོན་བ�ད་�ི་�ན་�ི་མདོ་ད�་སོགས་ཇི་�ེད་ཅིག་

ཡོད་�ང་ད་�འི་ཆར། གསོ་བ་རིག་པ་འ�མ་བཞིའི་མདོ་དང་། ད�ད་ཐབས་འ�ལ་�ེའི་ཡང་བ�ད་མན་ངག་

ཉམས་�ི་ཡིག་�ང་བཅས་རང་རེའི་ད་�་མཇལ་�ལ་�་�ར་བཞིན་ཡོད་པ་འདི་ནི་ཞང་བོད་�ི་གསོ་བ་རིག་པ་

འདི་ཉིད་�ངས་བ�ན་ལ་ལོ་�ས་�ན་རིང་�ན་པའི་བདེན་དཔང་ངམ་མ་�ི་�་�ར་བ�གས་པས་འདི་དག་ནི་

ཆེས་རིན་ཐང་�ན་བའི་ཁ་བའི་�ོངས་�ི་ནོར་�་ཞིག་�་ཡིན་པར་སེམས་སོ། ། 

 གཤེན་རབ་ཁ་ཏེ་�་ཡ། 

མདོ་ལས།  གཤེན་རབ་ཁ་ཏེ་�་ཡ་�ོད། །

 དེ་�ས་དེ་དང་�ས་མཉམ་�། །

 �ང་�ོགས་གེ་སར་�ོམ་�ི་�ལ། །

 གེ་སར་�ལ་པོའ �་�ལ་སར་འ�ངས། ། 

 འ�ན་དེ་ཡ་བོས་བ�ར་བ་ཡིས། །

 རང་ཆེ་�ེག་པའི་ད�་�ོང་དང་། །

 འཇིག་�ེན་�ང་བ་གཡེང་བ་ལ། ། 

 ཡང་དག་དོན་ལ་འ�ག་�ོད་�ིར། ། 

ཞེས་�ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོའ �་ག�ང་གི་�ལ་པ། གཤེན་རབ་ཁ་ཏེ་�་ཡ་དེ་ཉིད་ནི་དམིགས་བསལ་

�ིས་རང་རེའི་ཞང་བོད་�ོད་�ོམ་�ི་�ལ་�་�་�ེ་བ་བཞེས་ནས། བ�ད་ཆེན་འ�ན་དེ་ཡ་བོས་བ�ར་བའི་

ལོག་ཆོས་དེ་ཡང་དག་པའི་ཆོས་སམ་བོན་�་བ�ར་པར་མཛད་ནས། གཤེན་རབ་བོན་�ི་བ�ན་པ་དེ་ཉིད་

གངས་ཅན་�ི་ཞིང་�་དར་ཞིང་�ས་པར་མཛད་པ་མ་ཟད། �ད་པར་�་�ས་བཟང་པོ་དེ་དང་�ས་མཉམ་�། 

ད�་གཤེན་ནམ་མཁའ་�ང་བ་མདོག་ཅན་དང་། བོད་�ལ་གཉའ་�ི་བཙན་པོ་གཉིས་�ིས་�ལ་གཤེན་བ�ན་

པའི་རིང་�གས་དར་ཤིང་�ས་པར་མཛད་ནས། བོད་གངས་ཅན་འདི་ཉིད་ད་བར་ལོ་�ས་�ན་རིང་�ན་པའི་

�ོལ་ཆེན་མཛད་དེ། ད་�འི་ཆར་བོད་གངས་ཅན་�ི་རིག་གནས་དང་ལོ་�ས་ལ་ཆེས་མཐོང་ཆེན་�་�ར་པ་

འདི་�་�་ནི་རང་རེའི་མེས་པོ་དམ་པ་ཁོང་�མ་པས་�ལ་བཞགས་�ི་མཛད་�ེས་སམ་རིན་�ལ་�ི་ནོར་�ར་�་
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ཡིན་པར་སེམས། དེས་ན་སྐབས་འདིར་དགོས་དབང་དང་འབྲེལ་ཏེ་བོན་གྱི་ཡིག་ཚང་ལས་སྲིད་པའི་བུ་བཞིའི་

མཛད་ཕྲིན་སྐོར་ཅུང་ཟད་གླེང་བ་བཅས། རྣམ་པར་འདྲེན་པའི་མཛད་པ་རེ་ཞིག་བཤད་ཟིན་ཏོ། ། 

 རྣམ་པར་གྲུབ་པའི་མཛད་པ།

མདོ་ལས།  བོན་ཉིད་དབྱིངས་ལས་སྐྱེ་འཆི་མི་མངའ་ཞིང་། །

 སེམས་ཉིད་ཡེ་ནས་འཆི་མེད་བདུད་དང་བྲལ། ། 

 མི་རྟག་རྟག་ཏུ་རེ་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས། ། 

 ལན་ཅིག་རྟག་ཏུ་རེ་བ་སུན་ཕྱུང་ཕྱིར། །

 འཁོར་བའི་གནས་ནས་མྱ་ངན་འདས་ཚུལ་བསྟན། ། 

ཞེས་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་དེ་ཉིད་གཤེན་གྱི་དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཉིས་བཞེས་པའི་ཚེ། དམིགས་

གསལ་སྐུ་ཡི་བསྟན་པའི་འདུལ་ཞིང་ལ། ད་དུང་གཤེན་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་དམ་མི་ལོ་ལྟར་ན་ཆིག་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་

ཙམ་ཡོད་ནའང་། སྐུ་ཡི་བསྟན་པའི་འགྲོ་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་ཟིན་ནས། འགྲོ་བ་མི་ཡི་ལོ་བརྒྱད་སྟོང་ཉིས་

བརྒྱར་སོང་བའི་ཆུ་མོ་ལུག་གི་དགུན་ཟླ་ཐ་ཆུང་གི་གནམ་སྟོང་གི་ཐོ་རེངས་ལ། རྒྱལ་བ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ཀུན་

ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་མཆོག་ཉིད། སྐྱེ་བ་དང་། རྒས་པ། ན་བ། འཆི་བ་སོགས་ཀྱིས་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་

བྲལ་ནའང་། སྐབས་འདིར་རང་རེའི་རྟག་འཛིན་ཅན་གྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་སུན་ཕྱུང་ཞིང་འཆི་བ་མི་རྟག་པ་

དཔེར་སྟོན་པའི་ཕྱིར་དུ་སྐུ་མི་རྟག་མྱ་ངན་ལ་འདས་ཚུལ་བསྟན་པས། འཁོར་དུ་གནས་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱང་

ཤིན་ཏུ་དགེ་བ་ལ་ཡི་རང་ཤིང་གནས་སོ། ། 

དེ་ནས་འཁོར་སྡེ་བཞི་ཡ་བརྒྱད་ཀྱིས། སྟོན་པའི་སྐུ་སྤུར་གྱི་སྒྲོམ་བུར་བཅུག་ཅིང་། མདོ་གཡུང་དྲུང་ཀློང་

རྒྱས་ཀྱི་ཆོ་གའི་གཞུང་བསྲངས་ནས། སྐུ་སྤུར་སྣང་བའི་ཞུགས་ལ་སྦྱར་བའི་ལས་ཆོག་བཅས་མཆོད་སྦྱིན་རྒྱས་

འབུལ་ཞུས་ནས། གདུང་རྟེན་རིང་བསྲེལ་རྣམས་འགྲོ་བའི་རྟེན་སྐལ་དུ་བཞག་ཅིང་། སྐུ་གདུང་མཆོད་རྟེན་བརྒྱ་

དང་རྩ་བརྒྱད་བཞེངས་སོ། ། མདོ་ལས།

ང་ནི་མྱ་ངན་འདས་འོག་ཏུ། །

མདོ་འབུམ་རྒྱུད་མཛོད་བཞིར་ཕྱེས་ལ། །
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

�མ་པར་�བ་པའི་མཛད་པ།



55

འཁོར་རྣམས་བཀའ་ཡི་བསྡུ་བར་གྱིས། །

ཞེས་སོྟན་པའི་འཁོར་གྱི་དམ་པ་རྒྱལ་ཚབ་མུ་ཆོ་གཙོས་བཀའ་ཡི་བསྡུ་བ་པོ་བཅུ་གཉིས་བོྱན་པ་ཡིན་ཏེ། བཀའ་

བསྡུ་བ་པོ་སོ་སོའ་ིབཀའ་བབས་ཀྱི་བོན་རྣམས་སོ་སོར་བསྡུས་པ་ཡིན་ཏེ། བཀའ་བསྡུ་བཅུ་གཉིས་ཀྱིས་སོྟན་པས་བསྟན་

པའི་བཀའ་རྣམས། མདོ་འབུམ་རྒྱུད་མཛོད་བཞིར་ཕྱེས་སྟེ་འགོྲ་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་བགོ་སྐལ་དུ་བཞག་གོ། 

དེ་ནས་རིམ་བཞིན་སྟོན་པའི་སྐུ་ཡིས་འདུལ་བའི་དུས་རྫོགས་ནས་གསུང་གི་བསྟན་པའི་ཐོག་མར་དབུ་

བཙུགས་པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱལ་བའི་གདུང་སོབ་བམ་རྒྱལ་ཚབ་མུ་ཆོ་སྡེམ་དྲུག་གིས་གསུང་གི་བསྟན་པའི་དབུ་བཟུང་

ནས། འཛམ་གླིང་མཁས་པའི་རྒྱན་དྲུག་སོགས་ནས་རིམ་བཞིན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ཕྱོགས་ཀུན་དུ་སྤེལ་ཤིང་། 

ཁྱད་པར་དུ་གོང་གི་སྲིད་པའི་བུ་བཞིས་རང་རང་གི་གདུལ་བྱ་ལ་ལྟོས་ཏེ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ཇི་སྙེད་ཅིག་སྤེལ་

བར་མཛད། མདོ་ལས། 

རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྣམ་གསུམ་རྗེས་སུ་བཞག

ཅེས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་རྟེན་སྐུ་གཟུགས་དང་། གསུང་རྟེན་གསུང་རབ། ཐུགས་རྟེན་སྐུ་

གདུང་བཅས་ཕྱི་རབས་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བཞག་ཅིང་དེར་འཇུག་གི་རྗེས་སུ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་། གདུལ་

བྱའི་བློ་ཚོད་ལ་བསྟུན་ནས། 

ཕྱི་སྤང་ལམ་འདུལ་བའི་སྡེ་ལ་ཞུགས་ནས་རྒྱུ་རྐྱེན་ལམ་དུ་འཁྱེར་ནས་ཐབས་སམ་ལམ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་

བཅུ་ལ་སྤྱད་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་བསྒྲུབ་པ་དང་།

ནང་བསྒྱུར་ལམ་སྔགས་ཀྱི་སྡེ་ལ་ཞུགས་ཏེ་འབྲས་བུ་ལམ་དུ་བྱས་ནས་བསྐྱེད་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་གི་སྒོ་

ནས་འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་བསྒྲུབ་པ་དང་། 

གསང་བ་གྲོལ་ལམ་བླ་མེད་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའ་ིལམ་ལ་ཞུགས་ཏེ་མཐའ་བཞི་རྒྱ་གྲོལ་གྱི་རིག་པ་ལྷུན་གྲུབ་

འོད་གསལ་ལྷུན་རྫོགས་ཆེན་པོའ་ིདོན་ལ་སྤྱོད་པ་དང་བཅས། ཐེག་པ་དགུའམ་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་སོགས་

གདུལ་བྱ་རང་རང་གི་བློ་ཚོད་ལ་བསྟུན་ཏེ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཐབས་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་ལྟ་བུ་འདི་ནི། 

སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོས་སྲོལ་གཏོད་གནང་བའི་ནང་པ་གཤེན་རབ་པའམ་གཡུང་དྲུང་གི་བོན་གྱི་བསྟན་པ་

རིན་པོ་ཆེ་ཞེས་མི་ལོ་བརྒྱད་སྟོང་གི་ཡར་སྔོན་ནས། ད་བར་ཕྱི་ནང་གིས་རྐྱེན་དབང་དུ་མ་བྱུང་ནའང་སྔ་སྲོལ་ཇི་

བཞིན་དེང་ཆར། 

ཆུ་ལ་ལམ་ཞུགས། 
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

�ོ་ལ་ལག་�ད། ཞེས་པའི་དཔེ་བཞིན།

�ིན་�བས་�ི་ཚན་ཁ་མ་ཉམས།

འོད་ཟེར་�ི་ཉག་ཐག་མ་ཆད་པར།

དེང་སང་�ས་རབས་གསར་པ་འདི་ཡི་�ང་ལ། ཆོས་དང་རིག་ག�ང་གང་གི་�ོ་ནས་ངོམ་རིན་ཆོག་པ་

འདི་�་�་ཆེས་བ�་ཤིས་པའི་དགེ་མཚན་ཅི་�ེ་མིན།

དེས་ན་ད་ལན་འདིར་ཀོང་པོ་བོན་རིའི་ལོ་�ས་སམ་དཀར་ཆག་གི་ཐོག་མའི་�ང་�ངས་�་བའི་�བས་

དགོས་དབང་དང་བ�ན་ནས་�ོན་པ་�ོགས་པའི་སངས་�ས་�ིས་�་ག�ང་�གས་�ི་བ�ན་པ་ག�ང་�ང་གི་

བོན་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད། ཇི་�ར་�ེལ་བའི་�ལ་དང་�ེས་འ�ག་གི་བ�ན་འཛ�ན་�ེས་�་ཇི་�ར་�ོན་པའི་

�ོར་ལ་�ང་ཟད་�ོས་པ་འདི་�ར་�ིས་བཤད་པའི་�བས་ཏེ་དང་པོའ།ོ ། 

�ས་པ། མ་རིག་ལས་�ི་ད�་�ེ་བ�ལ་པའི་�ན། །

 �ན་�་འ�ལ་བ་ག�ལ་དཀའི་�ེ་�་�མས། །

 �ན་�ོམ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་�ོང་གིས། །

 �ོངས་པའི་�ན་ཚ�གས་གཞིལ་བ་ཐོད་དཀར་�ས། ། 

 �མ་མ�ེན་�ལ་བའི་�་ག�ང་�གས་�ི་བ�ན། །

 �མ་མང་འ�ོ་བའི་དོན་�་བཞགས་པ་ལ། །

 �མ་དག་དགེ་བའི་ཆ་�ེན་གཞན་ཕན་སེམས། །

 �མ་དཀར་འདི་དག་�ན་�ིས་འཆངས་ཤིག་�ེ། །

 �ད་དོན་�ིང་པོའ �་ཡང་བ�ད་མན་ཤེལ་འོད། ། 

 ཚད་ག�མ་�ང་གི་�་མཆོག་�ོགས་�ན་ནས། ། 

 ལེགས་བཤད་�ན་ཕན་ཉི་མ་གཞོན་�་མ། ། 

 �ན་ག�མ་�་བ་གཞིལ་བའི་�ེས་�་བཏེགས། ། 

ཅེས་བར་�བས་�ི་ཚ�གས་�་བཅད་དེ་ངལ་གསོ་བའི་གཏམ་མོ། །
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 སྟོན་པ་གཤེན་རབ་བོད་གངས་ཅན་དུ་ཕེབས་ནས་འགྲོ་དོན་མཛད་ཚུལ།

སྐལ་བཟང་ཞིང་མཆོག་ལྷོ་གླིང་འཛིན་མའི་ལྟོར། །

སྐལ་སྲིད་འགྲོ་བའི་སྤྱི་དཔལ་འཕྲུལ་ངག་བོན། །

སྐལ་ལྡན་བློ་གསལ་དག་དང་འཕྲད་ནས་ཀྱང་། །

སྐལ་མང་བོན་གྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ལ་བྲེལ། ། 

ཞང་བོད་ནོར་འཛིན་དགའ་མའི་ལྟོ་བ་རུ། །

བཅུ་ཕྲག་རིག་པ་ལང་ཚོའི་མངལ་སྦྲུམ་སྟེ། །

ཀུན་ཕན་ལུང་གི་ཁྱེའུ་རིགས་སད་པས། །

གངས་རིའི་བདག་པོ་རྨོངས་པའི་གཉིད་ལས་གྲོལ། །

ཞེས་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་དེ་ཉིད་ཀྱི་བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་གོང་གི་

མཛད་ཆེན་རྣམ་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སོྒ་ནས་བསྟན་འགོྲའ་ིདོན་མཛད་པ་ལ། སྐབས་འདིར་བཤད་པར་བྱ་བ་ནི་བདུད་

བཏུལ་བའི་མཛད་པའམ་གང་གི་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་མཛད་པ་སྤེལ་བའི་ཁོངས་སུ། རང་རེའི་ཞང་བོད་ཀྱི་ཁོྲད་དུ་

རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་མའི་རྨང་གཞི་བཏིང་བ་དང་ཆབ་ཅིག  ཕྱི་རབས་འགོྲ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

དོན་དུ་ནང་པ་གཤེན་རབ་པའི་བསྟན་པའམ། སངས་རྒྱས་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་ཆོས་ལུགས་སམ་བསྟན་པ་འདི་ཉིད་

ཐོག་མར་སོྲལ་གཏོད་པ་ཡིན། དེ་ཡང་ཇི་ལྟར་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་བཞགས་པའི་ཚུལ་དང་། རྒྱལ་བའི་ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་

པའི་གནས་མཆོག་ཀོང་པོ་བོན་རིའི་ལོ་རྒྱུས་སོགས་རིམ་བཞིན་འཆད་པར་སོྤྲ། ། མདོ་ལས། 

བོན་ཉིད་དབྱིངས་ལ་སྤང་བླང་མ་མཆིས་ཏེ། ། 

གཉིས་མེད་མཉམ་པའི་ངང་ལ་གནས་མོད་ཀྱང་། ། 

བོན་ཅན་མཚན་མས་འགྲོ་བ་འདུལ་བའི་ཐབས། ། 

མ་རྟོགས་ལོག་པར་གྱུར་བ་བདུད་ཀྱི་ཚོགས། ། 

དགེ་ལ་ལོག་པར་ལྟ་བ་བདུད་ཀྱི་སྡེ། ། 

བདུད་བཏུལ་བསྟན་པའི་བར་ཆད་བསལ་བའོ། ། 
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

�ོན་པ་གཤེན་རབ་�ལ་པོའ �་ཆས་ཅན།
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ཞེས་སོྟན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་དེ་ཉིད་ཀྱི་གདུལ་བྱ་རུ་གྱུར་པ། མ་རོྟགས་བདུད་ཀྱི་སྡེ་བདུད་རྒྱ་ལག་ཐོད་རྗེའི་

བུ། བདུད་ཆེན་ཁྱབ་པ་ལག་རིང་ཞེས་པ་ཞིག་ཡོད་པས་དེ་ཉིད་ཀྱིས་གནས་ཡུལ་ནི། ཞང་ཞུང་འོལ་མོ་ལུང་རིང་གི་

བྱང་ཤར། རི་བོ་མུ་རྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཉེ་འགྲམ་ཟད་མཚམས་མེ་ཏོག་གླིང་ནས། ཡར་ལ་དཔག་ཚད་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཀྱི་

མཚམས་སུ་བདུད་ཆེན་ཁྱབ་པ་ལག་རིང་གི་གནས་བདུད་ཡུལ་མུན་པའི་གླིང་ཆེན་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་ཡོད་དེ།

མདོ་ལས།

ཚངས་རིས་གནས་ཀྱི་བྱང་ཕྱོགས་སུ། །

རི་དུག་སོལ་ནག་པོའ་ིརྩ་བ་ན། །

མུན་པ་སྨག་ནག་འཁྲིག་པའི་གནས། །

རྒྱ་མཚོ་དུག་ནག་འབར་བའི་གླིང་། །

རི་བོ་མུན་པ་བཀྲག་ལྡན་རྩར། །

ཆུ་བོ་ཏི་ཤི་ནག་པོའ་ིའགྲམ། །

དཔག་བསམ་ཡང་པ་བྷ་རྩའི་ཚལ། །

ཙྭ་ཨ་བ་དུད་ཏི་ལྗང་པ་ལ། །

ནག་པོ་བདུད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ཆེན། །

ཁྲི་བརྒྱད་གླིང་ཆེན་ཞེས་བྱ་བ། ལྕགས་རི་དཔག་ཚད་བཅུ་གཉིས་ཀྱི། དབུས་སུ་སྐུ་མཁར་སྒོ་བརྒྱད་ནི། 

གནམ་ལྕགས་ཁྲོ་ཆུ་ཞུན་མ་ལས་གྲུབ་པ། པུ་ཟང་དམར་པོའ་ིཁ་བད། གསེར་གྱི་ཏོག་ཆེན་བརྒྱད་ཡོད་པ། ལོག་

བཞི་བྱུ་རུ་དམར་པོའ་ིསྒོ་ལ་བསེ་ཡི་སྒོ་རྒྱན་བྱས་པ། དེ་ཡི་ཕྱི་རིམ་དུ་བདུད་སྲིན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་འབུམ་ཕྲག་བཞི་

བཅུ་རྩ་གཉིས་དང་། ལྕགས་རིའི་སོྒ་བཞི་ལ་ལས་དཔོན་གྱི་ཕྲེང་བཅས་པ། དེ་ཡི་ཕྱི་རིམ་དུ། གླིང་ཆེན་པོ་བཞི་ཡོད་དེ། 

ཤར་དུ་མུན་པ་རོྡ་རྗེ་བརྟན་པའི་གླིང་། བྱང་ན་མུན་པ་དབང་བསྒྱུར་འཁོར་ལོའ་ིགླིང་། ལོྷ་ན་མུན་སྨག་ནག་པོ་འཁོར་

ལོའ་ིགླིང་། བདུད་བོན་ཆབ་ལྕགས་རྒྱལ་བ་བཞུགས་པའི་ཡུལ། ཤར་དུ་བདུད་རྒྱལ་ང་མིན་ཆོས་པོ། བྱང་དུ་བདུད་

རྒྱལ་འཁོར་བ་གཏིང་ནག ནུབ་ཏུ་བདུད་རྒྱལ་འགྲན་དེ་ཡ་བོ། ལོྷ་རུ་བདུད་རྒྱལ་རམ་པ་དུག་འགྱེད་དང་བཞི་དང་། 

མཚམས་བཞི་རུ། བྱང་ཤར་དུ་བདུད་ལྟ་བ་མིག་རོྣ་དང་རྣ་གསང་། ལོྷ་ཤར་དུ་བདུད་ཤོར་བ་སྐྱ་བདུན། ལོྷ་ནུབ་ཏུ་བདུད་

ཨ་ཀ་རུ་ཙེ། བྱང་ནུབ་ཏུ་བདུད་པད་མོ་སོྡང་པོ་དང་། དབུས་སུ་བདུད་མུན་པ་ཟེར་ལྡན་གྱི་རྒྱུད། མྱེས་ཆེན་བདུད་རྗེ་

དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་བུ། བདུད་རྗེ་རྒྱལ་ལག་ཐོད་རྗེ། དེའི་བུ་བདུད་རྒྱལ་ཁྱབ་པ་ལག་རིང་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་ཡོད་དོ། །  
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

དེ་ཡང་�ོན་�་བ�ད་�ིས་གཤེན་ལ་འ�ན་�ོད་དང་ཆོ་འ�ལ་�་ད�་བ�ན་པས་གོང་གི་གནོད་པ་དེ་ཙམ་བ�ལ་

མ་�ས་པས། བ�ད་�ི་�ལ་�ོན་�མས་རེ་ཞིག་དེ་�ས་�་�ས། དེ་ཡང་�ས་རེ་ཞིག་ན། བ�ད་�ལ་�བ་པ་ལག་རིང་

གིས། གཤེན་�ལ་འོལ་མོ་�ང་རིང་�། འཁོར་�་ཉན་མིག་�ོན་�ན་ནས་བཏང་བས། ཡོད་ཁམས་གཤེན་�ི་བ�ན་

པ་དར་ཞིང་�ས་པ་དང་། མེད་ཁམས་བ�ད་�ི་བ�ན་པ་བ�ག་ལ་ཁད་�་ཡོད་པ་མཐོང་བས། བ�ད་�ི་གཙ�་འཁོར་

�མས་�ང་། �་ངན་བ�ེད་ནས་འཇིག་�ེན་ཁམས་�་ནད་ཡམས་དལ་ཁ་�ང་བར་�ས་པས་�ན་མི་བདེ་བར་

�ར། �བས་དེར་�ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོས་བ�ད་�ི་བར་ཆད་ཡིན་པ་མ�ེན་ནས། འདོད་ཡོན་ལོངས་�ོད་�་ཆེར་

བཤམས་ནས་མཆོད་�ིན་�ས་འ�ལ་�ས་�བས། བ�ད་�མས་འདོད་པའི་གཏེར་དང་འ�ད་ཅིང་། ནད་ལ་�ན་

དང་གདོན་ལ་གཏོ་ཡས་�ི་བཅོས་པས་ནད་ཡམས་�མས་ཞི་བར་�ར། དེ་དང་�ས་མ�ངས་�་བ�ད་�བ་པས་�ོན་

པ་ལ་ཐབས་ཅི་རིགས་�ིས་�ོ་ནས་ཆོ་འ�ལ་�་ཚ�གས་བ�ན་ཏེ་བ�་བའི་ཐབས་�ས་�ང་�ོན་པ་ཉིད་�ིས་ཐམས་

ཅད་ས་ལེར་མ�ེན་ཏེ། བ�ད་�ི་ཆོ་འ�ལ་�མས་�ན་�ང་ངོ་། ། 

འོན་�ང་�ོན་�ི་�ོན་ལམ་ལོག་པའི་དབང་གིས། མཐར་བ�ད་�ི་འཁོར་ཚ�གས་�མས་�ོས་

�ས་ནས། �ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོའ �་ནོར་ལ་�ོམ་�འི་�ོས་མ�ན་ཏེ། �བས་དེར་བ�ད་�་ལག་

ཐོད་�ེ་རང་གི་འཁོར་ཚ�གས་དང་བཅས་ཏེ། �ོགས་གང་སར་བ�་ཉན་�མས་�ིས། ས་བཙན་ལ་མི་

ག�མ་པ་གང་�་ཡོད་པར་ཉམས་ཞིབ་�ས་པས། ཁ་བ་གངས་ཅན་�ི་�ལ་མི་�ན་ཤིན་�་ག�ག་པ་

ཆེ་བའི་གནས། �གས༼དག༽་པོ་དང་། ཉང་པོ། ཀོང་པོ་ག�མ་ཡིན་པས། དེ་ག�མ་�ི་�ེ་བོ་དང་�ིད་

བ�ེབ་དགོས་�མ་�ེ་གཤེགས། དེ་ཡང་བ�ད་ཆེན་འ�ན་དེ་ཡ་བོ་ནི་ཨ་�་ཧོར་དང་�ིད་�ེབ་�་སོང་།  

�བས་དེར་བ�ད་�ེ་�་ལག་ཐོད་�ེས་འཁོར་�་བ�ད་�ག་ཤོལ་བ་�་བ�ན་�ིད་ནས། གཤེན་རབ་�ི་�་བ�ན་བ�་

�་བཏང་བས། བ�ད་�ག་ཤོར་བ་�་བ�ན་�ིས། �ས་མི་རིང་བར། གཤེན་�ི་�་མཆོག �་�་གེ་�། གསས་�་མཚལ་

�། �ོད་�་གསེར་ལོ། གནམ་�་�ི་ལིང་། གར་�་�ང་མཆོག  དབང་�་�གས་ཅན། ཆིབས་�ི་འ�ག་�་དང་བཅས་

བ�ན་པོ། བ�ད་�ག་ཤོར་བའི་ལག་�་ཐོབ་ནས་བ�ད་�ལ་�ན་པའི་�ལ་�་�ེབས། �བས་དེར་བ�ད་�བ་པ་

ཤིན་�་དགའ་བའི་མདངས་�ང་ནས། བ�ད་�ག་ཤོར་བ་�་བ�ན་ལ་�ས་པ། བ�ད་�ག་�ོད་�མས་ནི་གཤེན་�ི་

�་བ�ན་བ�ས་པ་ཤིན་�་ལེགས་སོ། ། 

དེ་ཡང་�ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ནི་ཤིན་�་�་འ�ལ་�ན་པ་ཞིག་ཡིན་པས། �་ཡི་�ེས་འདེད་�ད་གཅོད་�ེད་

ངེས་པས་�་བ�ན་ནི་རང་ཅག་དང་ཉེ་བའི་སར། གེ་སར་�ོམ་�ི་�ལ་མཐར་བོད་�ལ་�ན་པའི་གནས་ཞེས། ག�ག་
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རྩུབ་ཆེ་བ་ནི། དྭགས་པོ། ཀོང་པོ། ཉང་པོ་གསུམ་ཡིན་པས། དེར་རྟ་བདུན་ཁྲིད་ནས་འགོྲ་ཟེར་བའི་གོྲས་བསྡུས་སོ། ། 

གཏེར་བྱང་ལས། 

རྒྱལ་པོ་རྒྱ་ལག་ཐོད་རྗེ་བྱུང་། ། 

ཀོང་རྗེ་རྒྱལ་དང་སྲིད་བསྡེབས་བྱས། ། 

རྟ་རྗེས་ཁ་བ་འདོམ་དགུ་བབས། ། 

ལྷ་བདུད་མི་གསུམ་ཐ་ཚིག་བགོས། ། 

བལྟ་བ་མིག་རྣོན་སོ་ལ་བཞག  

ཅེས་སྐབས་དེར་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་རྟ་བདུན་བདུད་ཀྱིས་བརྐུས་པ་མཁྱེན་ན་ཡང་

འཁོར་རྣམས་ལ་ཅི་ཡང་མ་གསུངས་སོ། དུས་རེ་ཞིག་ནས་འཁོར་རྣམས་ཀྱིས་གཤེན་གྱི་རྟ་བདུན་བརྐུས་པ་

མཐོང་སྐབས། རྒྱལ་པོའ ་ིཁྲིམས་ཀྱི་མངའ་འོག་ཏུ་གཤེན་གྱི་རྟ་བདུན་སྟོར་ཞེས་ཀུན་གྱིས་གླེང་བས། སྟོན་

པ་གཤེན་རབ་ཀྱིས་འདི་ནི་ནག་པོ་བདུད་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ཡིན་པར་ཀུན་ལ་གསུངས། དེ་དང་དུས་མཚུངས་

སུ་སྟོན་པས་ཀྱང་། བདུད་ཀྱི་རིགས་དང་། མ་རྟོགས་ལོག་པར་ལྟ་བའི་སྡེ་ཚོགས་དབང་དུ་བསྡུད་ཅིང་། 

བདུད་རིགས་ཐམས་ཅད་བདེ་ལ་བཀོད་ནས། མཐའ་འཁོབ་སྡེ་རྣམས་དགེ་ལ་བསྒྱུར་བ་དང་། ཁྱད་པར་

དུ་མཐོ་སྒང་གདོང་དམར་བོད་ཀྱི་ཡུལ་ལམ་ཞང་བོད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་འདིར། སངས་རྒྱས་གཡུང་དྲུང་

བོན་གྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད། གདུལ་བྱ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་བགོ་སྐལ་དུ་སྤེལ་

བའི་དུས་ལ་བབ་པར་དགོངས་ནས་འཁོར་རྣམས་ལ་གསུངས་པ། སྤྱིར་བདག་ནི་ནོར་གྱི་གཙོ་བོ་རྟ་བདུན་

པོ་ལ་ཆགས་ཤིང་ཞེན་པའི་སྒོ་ནས། རྐུན་བུ་རྩད་གཅོད་དང་། རྒྱུ་ཡི་ར་མདའ་སོག་གང་ཡང་མ་ཡིན་ཀྱང་།  

ད་ལན་རྐྱེན་ངན་གོྲགས་ཤར་གྱི་སོྒ་ནས། ཡུལ་ཁ་བ་གངས་ཅན་གྱི་མི་རྣམས་དགེ་ལ་འཇུག་པའི་ཐབས་དང་། མ་འོངས་

སངས་རྒྱས་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་ཁ་བ་གངས་ཅན་གྱི་གནས་སུ་དར་བ་དང་། བསྟན་པ་

བཞག་པའི་སྣོད་དུ་དམིགས་ནས་འགྲོ་བར་དགོངས་པ་ཡིན་གསུངས་ཏེ། འཁོར་རྣམས་ལ་བར་དེར་གཡུང་དྲུང་

བོན་གྱི་བསྟན་པ་ལ་སྦྱོང་བརྩོན་ལྷོད་མེད་དགོས་པའི་བསྐུལ་མ་མཛད་ནས། སྟོན་པ་གཤེན་རབ་ཉིད་མཚན་

ལྡན་ཡིད་ཀྱི་ཁྱེའུ་བཞི་དང་འགྲོགས་ཏེ་ཕེབས་གྲབས་མཛད་དོ། ། 
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

 �ོན་པ་གཤེན་རབ་བོད་�ལ་�་ཕེབས་པ། 

དེ་ནས་�ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་�ན་ལས་�མ་པར་�ལ་བ་དེ་ཉིད་བ�ད་ཆེན་�བ་པས་�ེན་བ�ལ་

བའི་�ལ་མཛད་དེ། ཞང་�ང་�གས་པ་�ག་གཟིགས〈ཏ་ཟིག〉�ི་�ལ་ནས་ཞང་�ང་�ོ་པ་མཐོ་�ང་གངས་

ཅན་བོད་�ི་�ལ་�། མ་འོངས་པར་སངས་�ས་ག�ང་�ང་བོན་�ི་བ�ན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་དར་ཞིང་�ས་

པ་དང་། གདོད་མའི་བོད་�ི་ཆོས་�མས་ནང་པ་གཤེན་རབ་བམ་ག�ང་�ང་བོན་�ི་ཆོས་�་བ�ར་བ་དང་། མ་

�ོགས་ལོག་པར་�་བའི་བ�ད་རིགས་འ�ལ་བའི་དོན་�་�ོན་པའི་�ལ་ལ་ཡང་། 

མདོ་ལས། 

བ�ད་འ�ལ་�ོན་པ་གཤེན་རབ་ནི། ། 

མཚན་�ན་�ེ�་བཞི་དང་བཅས་པ། །

�ལ་ལམ་གཙང་པོའ �་�ད་ལ་བཏོད། ། 

ཅེས་ད�་�ལ་�ོན་པ་གཤེན་རབ་ཉིད་ཞང་བོད་�ི་�ོད་�་ཕེབས་�འི་ཞལ་བཞེས་གནང་ནས། �་

འཁོར་གཙ�་བོ་མཚན་�ན་�ེ�་བཞི་�ེ། �ས་�་�་ལོ་ག�ག་�ད་དང་། ག�་ལོ་དར་ད�ང་། གཏོ་�་འ�མ་

སངས། ཡིད་�ི་�ེ�་�ང་བཅས་བཞི་ལ་མཚན་དང་�ན་པའི་�ེ�་�ང་བཞི་ཞེས་བ�ོད་པས་དེ་�མས་དང་

�ན་�་འ�ོགས་པའི་�ས། �བས་དེ་མ�ངས་�་བ�ད་�ེ་�བ་པ་གཙ�ས་བ�ད་འཁོར་�མས་�ིས་གཤེན་�ི་

�་བ�ན་པོ་དེ་�་བོ་�་མཆོག་ཁ་འབབ་�ད་ཀོང་�ེ་དཀར་པོའ �་�ལ་�་�ས་ནས། བ�ད་འཁོར་དང་ཀོང་�ིན་

ག�ག་པའི་ཚ�གས་བཅས་�ན་�་གཤེན་ལ་འ�ན་བཙལ་�འི་�ོས་བཤམས་ཤིང་ཕན་�ན་�གས་ད�ེས་པའི་

ངང་�་བ�གས་བཞིན་ཡོད་འ�ག 

དེ་ནས་�ོན་པ་གཤེན་རབ་གཙ�་འཁོར་མཚན་�ན་�ེ�་བཞི་དང་བཅས། ཞང་�ང་�གས་པ་�ག་

གཟིགས〈ཏ་ཟིག〉�ི་�ལ་ནས་ཞང་�ང་�ོ་པ་ཁ་བ་གངས་ཅན་པའི་�ལ་�་�ོན། �བས་དེའི་�ས་�་ཞང་

�ང་�ལ་པོ་�་�་ཅན་�ི་�ལ་པོ་བཅོ་བ�ད་�ི་ཐོག་མ་�ི་ཝེར་གསེར་�ི་�་�་ཅན་ཞེས་པའི་�ལ་པོ་ཞིག་

ཡོད་པ་མ་ཟད། �བས་དེར་ཁོང་ཉིད་�ལ་�ན་སིལ་མ་�་མའི་�ི་�ེ་�་�་ཞིག་�་ཆགས་ཡོད་འ�ག  གང་

ལགས་ཟེར་ན་�ས་�བས་དེར། ད་ཆའི་རང་རེའི་བོད་འདི་ནི་ཞང་�ང་�ི་ཝེར་�ལ་པོའ �་མངའ་འོག་�ལ་
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ཕྲན་ལྟ་བུ་ཞིག་ལས་རང་སྐྱ་ཕེར་བའི་རྒྱལ་པོ་འམ་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་མེད་པར་སེམས་ཏེ། ༼མཁས་དབང་དུང་དཀར་

རིན་པོ་ཆེས༽ སྐབས་དེར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་མི་ཟེར་བར་ཞང་ཞུང་གི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནི། སྐབས་དེའི་བོད་

སྤྱི་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་ནི་ཞང་ཞུང་གི་ཡུལ་དུ་གནས་པའི་དབང་གིས་མིང་དེ་ལྟར་ཐོགས་པ་ཡིན་ཅིང་།  

རྒྱལ་རབས་གང་ཡིན་ཡང་རང་ཉིད་ཀྱི་དབང་འོག་ཏུ་འདུས་ཟིན་པའི་ཡུལ་དེ་ལ་རྒྱལ་པོ་རང་ཉིད་གནས་སའི་

ཡུལ་དེའི་སྤྱི་མིང་དུ་བྱས་པ་དང་། རང་ཉིད་ཀྱི་དབང་འོག་ཏུ་འདུས་མེད་པའི་ཡུལ་དེ་ལ་ཡུལ་སོ་སོའ་ིམིང་

འབོད་པ་དེ་འདྲའི་དཔེ་མང་པོ་ཡོད་པས་བཙན་པོའ་ིརྒྱལ་རབས་ཀྱིས་བོད་དབུས་གཙང་སོགས་དབང་དུ་མ་

འདུས་གོང་དུ་བོད་སྤྱིའི་མིང་དུ་ཞང་ཞུང་གི་ཡུལ་ཅེས་འབོད་པ་དང་། ཕྱིས་སྤྱི་ལོའ་ིདུས་རབས་བདུན་པའི་

འཇུག་ཙམ་ནས་བཙན་པོའ་ིརྒྱལ་རབས་ཀྱིས་ཞང་ཞུང་དབང་དུ་བསྡུས་རྗེས་སུ། ཞང་ཞུང་རྒྱལ་པོ་རང་ཉིད་

གནས་སའི་ཡུལ་ཙམ་ལ་ཞང་ཞུང་གི་ཡུལ་ཞེས་འབོད་པ་ཡིན་གསུངས་པ་འདི་ནི་དེངས་དུས་སུ་ཞིབ་འཇུག་

པར་དོན་གནད་དུ་སྨིན་པའི་གཏམ་དུ་མཐོང་ངོ། ། དུས་དེར་སྟོན་པ་གཙོ་འཁོར་རྣམས་དབལ་སོ་གངས་ཀྱི་ར་

བ་ནས་མདའ་ལམ་བསྐྱུང་སྟེ། ཞང་ཞུང་སྒོ་པ་ཞེས་ཁ་བ་གངས་ཅན་གྱི་ཡུལ་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་བཞི་ཡི་མགོ་བོ་རུ་

ཕེབས་སོ། ། འབབ་པའི་ཁ་འབབ་ཆུ་བོ་རྣམས་བཞི་ནི། རྟ་མཆོག་ཁ་འབབ་དང་། གླང་ཆེན་ཁ་འབབ། རྨ་བྱ་ཁ་

འབབ། སེང་གེ་ཁ་འབབ་བོ། །

དེ་ཡང་ཆུ་བོ་བཞི་འདུས་ཀྱི་མགོ་བོ་ནི་ཁ་བ་གངས་ཅན་པའི་དབུས་ཏེ་གནས་མཆོག་གངས་རྒྱལ་ཏི་

སེ་ཡིན་ལ། སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་གནས་དེ་རུ་ཞབས་བཅག་ནས། འཛམ་གླིང་གནས་ཀྱི་གཙོ་བོའམ་སྟག་

གཟིགས་འོལ་མོའ་ིགནས་མཆོགས་ལྟ་བུར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ཡིན་སྟེ། ། མདོ་ལས།

ཏི་སེ་གངས་ཀྱི་རྩེ་མོ་རུ། །

མ་སངས་ལྷ་ཡི་ཞལ་དྲོ་དྲངས། ། 

དེ་ནས་མ་པང་མཚོ་ལ་འཆགས་ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ལས།

རི་བོ་གངས་རྒྱལ་ཏི་སེ་དང་། །

མཚོ་མོ་མ་པང་གཡུ་མཚོ་ལ་ཕེབས་ནས། ། 

ཞང་བོད་གནས་ཀྱི་ཐོག་མ་དང་། །

བདུད་རྩིའི་ལྷ་ཆུ་རུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས། །

ཞེས་གཞན་ཡང་ཕྱོགས་དེ་གའི་གནས་སྤོས་རི་ངད་ལྡན་དང་། སྟག་རི་ཁྲ་བོ། ལ་ངག་གསེར་མཚོ། བྱ་རི་
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

ག�ག་�ན་སོགས་ལ་ཕེབས་ནས། �ི་རབས་འ�ོ་བའི་དོན་�་�བས་�ལ་�ི་གནས་�ད་པར་ཅན་�་�ིན་�ིས་

བ�བས་པར་བཤད་ཅིང་། གཞན་ཡང་ཞང་�ང་གི་�ལ་པོ་ཐོག་མ་མི་དབང་�་�་ཅན་བཅོ་བ�ད་�ི་ནང་ཚན། 

�ི་ཝེར་གསེར་�ི་�་�་ཅན་�ིས་རི་བོ་གངས་ཏི་སེའི་མ�ན་�་ག་�ོངས་ག�་ལོ་�ོང་མཁར་ཞེས་པའི་ཕོ་�ང་

ཆེན་པོ་དག་པ་�་ཡི་གཞལ་ཡས་ཁང་�་བཞེངས་ནས། �ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོས་གནས་དེར་ག�ང་�ང་བོན་

�ི་འཁོར་བ�ོར་བར་བཤད། ཡིན་ན་ཡང་�ིས་�་བཀའ་བ�ད་པས་བདག་�་བ�ང་ནས། དེང་སང་མཚན་ལ་

�ང་�གས་དགོན་པ་ཞེས་བ�ོད། གཞན་ཡང་ཞང་�ང་གི་�ལ་པོ་�ི་ཝེར་གསེར་�ི་�་�་ཅན་�ིས་�ོན་པ་

གཤེན་རབ་མི་བོ་ཞང་�ང་�ལ་�་�ི་�་དང་ཞབས་ཏོག་ལེགས་པར་�ས། �ོན་པ་ཉིད་�ིས་�ང་�ལ་པོ་ཁོང་

གཤེན་�ལ་བ�ན་པའི་�ོད་�་གཟིགས་ཏེ། གངས་�ལ་ཏི་སེ་དང་། མཚ�་མ་ཕམ། �ག་རི་�་བོ། �ོས་རི་ངད་

�ན། �ང་�ང་ད�ལ་མཁར། �་རི་ག�ག་�ན། སོགས་�ི་གནས་དང་། �ན་མིན་ག�ང་�ང་གི་བོན་རིན་པོ་

ཆེ་མདོ་�ི་�ེ་�ང་བ�ན་དང་། ཞང་�ང་གཙང་མའི་བོན་མེ་རིའི་�ོར་སོགས་�ིད་�ང་�ས་པར་གནང་ཞིང་

། དེ་དག་�ི་ཝེར་གསེར་�ི་�་�་ཅན་གཙ�་འཁོར་�མས་�ི་�ལ་པ་�་བཞག་པ་དང་། གཞན་ཡང་ཞང་�ང་གི་

�ལ་པོ་�ི་ཝེར་གསེར་�ི་�་�་ཅན་དང་འཁོར་�མས་ལ་ག�ང་�ང་གི་བོན་རིན་པོ་ཆེའི་�ིང་པོའམ་ནང་པ་

གཤེན་རབ་པའི་བ�ན་པ་ལ་འ�ག་ཐབས་མང་པོ་ག�ངས་སོ། ། 

�བས་དེར་�ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་�ན་ལས་�མ་པར་�ལ་བ་དེ་ཉིད་�ིས་ཁ་བ་གངས་ཅན་པའི་�ལ་�་

དང་གནས་བདག འོ་དེ་�ང་�ལ། ཡར་�་ཤམ་པོ། གཉན་ཆེན་ཐང་�། �་ཆེན་�ོམ་ར། �ོགས་ཆེན་�ོང་ར། �མ་པོ་

�་�ེ། ཞོག་�་�ག་པོ། ཇོ་བོ་ག�ལ་�ལ། ཤེ་�་ཁ་རག ཇོ་བོ་མཆིམས་ར། ཇོ་བོ་ངོས་ག�མ། ཇོ་བོ་གཡའ་�ང་། ཇོ་བོ་

�ག་�་བཅས་པ་ལ་�ེ་ཡི་མ�ལ་�་བ�་ག�མ་ཞེས་མཚན་གསོལ་བ་དང་། །

ཀོང་བ�ན་དེ་མོ། ཀ་ག་གསེར་མོ་ཐང་། �་རི་ད�ར་མོ། �ིད་མཐིང་ཡ་མ་�ོལ། གངས་དཀར་ཤ་མེད། ཁ་

རག་�ང་བ�ན། འ�ོག་ཆེན་འཁོར་འ�ལ། �ི་མཐིང་ཤག་�ན། �་ཏིང་འ�ལ་མོ། གང་གི་ག�་�ན། དཀར་མོ་

འོད་འ�ེད། �་རི་�གས་མོ་དང་བཅས་པ་ལ་འཇིག་�ེན་�ི་བ�ན་མ་བ�་གཉིས་ཞེས་མཚན་གསོལ་བ་མ་ཟད། དེ་

དག་གཙ�ས་ཞང་བོད་�ི་�ལ་�་གཞི་བདག་དང་�་�ིན་�ེ་བ�ད་�ན་�ིས་�ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོའ�་མ�ན་�་

ཇི་�ིད་བར། སངས་�ས་ག�ང་�ང་བོན་�ིས་བ�ན་པ་�ང་བར་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་དང་། དམ་�ན་གཤེན་�ི་

བོས་ན་འོང་ཞིང་�ད་ན་འ�ོ་བའི་བཀའ་དམ་བ�ོས་�ེ་བ�ན་པ་གཉེར་གཏད་མཛད་པར་�གས་སོ། ། 

གཞན་ཡང་�ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ཁ་བ་གངས་ཅན་བོད་�ི་ཞིང་�་ཕེབས་ནས་འ�ོ་དོན་ཡོངས་�་



65

གྲུབ་ཏེ་ཀོང་ཡུལ་ནས་ཕྱིར་ཞང་ཞུང་སྒོ་པའི་གནས་སུ་ཕེབས་སྐབས། ཞང་ཞུང་གི་ཡུལ་དུ་ཁྱུང་ལུང་དངུལ་

མཁར་བརྩིགས་ཤིང་གནས་དེ་ལ་བཞུགས་ནས། ཀོང་རྗེ་དཀར་པོའ་ིསྲས་མོ་ཀོང་བཟའ་ཁྲི་ལྕམ་ལ། གཤེན་སྲས་

ཀོང་ཚ་དབང་ལྡན་ཡང་གནས་དེར་འཁྲུངས་བའི་ལོ་རྒྱུས།མདོ་འདུས་ལས། 

ཁྱུང་ལུང་དངུལ་མཁར་བརྩེགས། །

གཤེན་བུ་རྐོང་ཙ་དེ་རུ་འཁྲུངས། ། 

ཞེས་བཤད་པར་ཕྲན་ནས་དོན་དུ་གནས་པར་སེམས་སོ། ། དེ་ནས་སྟོན་པ་གཙོ་འཁོར་རྣམས་བོད་ཡུལ་

ཁུལ་ལ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་སྤེལ་བའི་ཆེད་དང་། གཤེན་གྱི་རྟ་བདུན་བདུད་ཀྱིས་བརྐུས་པའི་ར་

མདའ་རུ་རིམ་བཞིན་བྱོན་པ་ཡིན་ཏེ། མདོ་ལས། 

ང་སྟོང་གསུམ་འདུལ་བའི་སྟོན་པ་ལ། །

རྟ་ལ་ཆགས་པ་མི་སྐྱེ་ཡང་། །

འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་སྤྱི་ཁྱབ་ལ། །

ཐུགས་རྗེ་ཚད་མེད་ཀུན་ལ་ཁྱབ། །

བདུད་རིགས་ལོག་ལྟ་འདུལ་བ་དང་། །

ཐར་ལམ་དགེ་ལ་འཇུག་ཕྱིར་དུ། ། 

མཐའ་འཁོབ་གནས་འདིར་ཡོང་བ་ཡིན། ། 

ཞེས་གསུངས་པས་འདི་ནི་རང་རེའི་ཞང་ཞུང་བོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་སངས་རྒྱས་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་ལུགས་སམ། 

ནང་པ་གཤེན་རབ་པའི་ཆོས་ཡང་དག་པ་ཐོག་མར་དར་བའི་བསྐལ་པ་བཟང་པོའ་ིདུས་ཁྱད་པར་ཅན་འདི་ནས་

ངོས་བཟུང་བ་ཡིན་ནོ། ། འདི་ཡི་ལོ་ཚིགས་སྐོར་ལ་བོན་རང་གཞུང་ལྟར་ན་ད་ལྟའི་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པ་

འདི་ཡི་གོང་དུ་མི་ལོ་ཁྲི་གཅིག་ལྷག་ཙམ་ཕྱིན་ཡོད་པར་བཤད་ཀྱང་། དེ་སྔོན་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་འགས་སྤྱི་

ལོའ་ིདུས་རབས་བདུན་པའི་གོང་དུ་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གང་ཡང་མེད་པར་སྨྲ་བ་ནི། ཆོས་ལུགས་གྱི་ཕྱོགས་སུ་

ལྷུང་བའི་ཞིབ་འཇུག་པའམ་རྩོམ་པ་པོ་འགའ་བྱུང་མྱངས་ཡོད་ཀྱང་། དེང་དུས་རབས་གསར་པ་འདི་ཡི་སྐབས་

ཕྱི་ནང་གི་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱིས་ལོ་རྒྱུས་ཚད་ཕེར་ཐོག  ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚན་རིག་དང་ཞིབ་འཇུག་པའི་

ལམ་ཁར་བགྲོད་མུས་ལ་གཞིགས་ན་གདོན་དམར་བོད་གྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་འདི་དག་བྱུང་ནས་མི་ལོ་སུམ་

སྟོང་དང་བཞི་སྟོང་ལྷག་ཙམ་ཕྱིན་ཡོད་པར་བཞེད་འདུག་ལ། ད་དུང་བོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་བསྡུར་ན་ལོ་ཚིགས་



66

གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

ཐོག་�ང་ཟད་�ད་པར་ཡོད་�ང་། མ་འོངས་པར་རིམ་བཞིན་ལོ་�ས་ཞིབ་འ�ག་ཚད་མར་འཛ�ན་པ་དག་གིས་

�ོགས་གང་ཐད་ནས། བདེན་དཔང་�ེད་�འི་རེ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་བ�ན་པོ་ཡོད་ལགས་སོ། །མདོ་ལས།

བ�ད་�ག་ཤོར་བ་�་བ�ན་�ིས། །

གཤེན་རབ་�་བ�ན་�ེར་ནས་སོང་། །

�ོང་པོའ �་�ལ་�་�་�ེས་བ�ན། །

ཁ་བ་�བ་མས་�་�ེས་བཅད། །

ཉི་མ་ད�་ཤར་ཁ་བ་བ�ས།

ཞེས་�བས་དེར་�ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་�ན་ལས་�མ་པར་�ལ་བ་དེ་ཉིད་བོད་གངས་ཅན་ལ་ཞབས་

བཅག་པ་དེ་བ�ད་�ེ་�བ་པ་ལག་རིང་གིས་ཚ�ར་ཏེ། ཁོ་ཚ�ས་ཆོ་འ�ལ་�་ཚ�གས་བ�ན་ཞིང་། ཁ་བ་ཉིན་མཚན་

མང་པོ་ལ་ཕབས་ནས། �ོན་པ་བོད་ལ་ཕེབས་ལམ་གཅོད་དགོས་པའི་བསམ་གཞིགས་གནང་། �བས་དེར་�ོན་པ་

གཤེན་རབ་ཞང་�ང་�ང་�ང་ད�ལ་མཁར་ལ་བ�གས་ནས་མར་བོད་ཀོང་པོར་ཕེབས་�བས་གནང་བཞིན་ཡོད་

པ་ལ། ཁ་བ་དེ་དག་བ�ད་�ི་ཆོ་འ�ལ་ཡིན་པ་ཤེས་ནས། �ོན་པའི་�གས་�ེས་ནམ་མཁའ་ནས་ཉི་མ་ད�་ཤར་

བའམ་ད�་འ�ར་�ི་ཚ་བ་�ས་ཏེ་ཁ་བ་�མས་ལམ་སོང་བ�ས་པས་ཕེབས་ལམ་�ེས་པར་�གས། 

མདོ་ལས། �ེ་མ་ག�ང་�ང་ཁར། ། 

�ོན་པའི་ཞབས་�ེས་བཏོད། །

ཞེས་ག�ང་པས། དེའི་�གས་�་ད་�འི་གངས་རིན་པོ་ཆེ་ནས་མར་�ག་�ི་ན་བ་དམར་�ེང་ཞེས་པའི་

འ�་གནས་ནས་ལ་བ�ལ་ཏེ་�ིན་ན། �ོ་ཤོད་ག�ང་གི་�ང་�ག་�་བོ་�་མཆོག་ཁ་འབབ་�ི་མགོ་ལ་ཁ་བ་�་

བའི་�ལ། �ེ་མ་དཀར་པོའ �་ག�ང་�ང་གི་རང་�ོན་ཡོད་པ་དང་། �ེ་མ་དཀར་པོ་དེ་དག་�ེ་ལ་རེག་ན་གཞན་

དང་མི་འ�་བར་རང་�་འ�ོ་བའི་�ད་བོན་�ན། དེང་སང་ཡང་�ལ་�ོལ་བཞིན་གནས་དེར་�ོད་�ི་�ེ་མ་

ག�ང་�ང་ཞེས་བ�ོད་�ོལ་འ�ག འགའ་ཡི་ཁ་བ་�་བའི་�ལ་ཡིན་ཟེར། དེ་ནས་བ�ད་འ�ལ་�ོན་པ་གཤེན་

རབ་མི་བོ་དེ་ཉིད། �་འཁོར་དང་བཅས་ཞང་�ང་�ང་�ང་ད�ལ་མཁར་ནས་མར་གཙང་�ོད་�་བོ་�་མཆོག་

ཁ་འབབ་�ི་མགོ་བོ་�་�ོན་ནས། �་བོ་དེ་ཉིད་ལ་�ས་གསོལ་ཞིང་། གནས་དེར་�་མཆོག་གི་འགོ་བོ་འ�་བའི་

�ག་ལ་�ོན་པ་ཉིད་�ི་�ི་རབས་ག�ང་�ང་བོན་�ི་བ�ན་པ་�ས་པའི་�ིར་�། �་འ�ལ་�ིས་ཞབས་�ེས་

མདའ་ཚད་མ་ཞིག་བཞག་ཡོད་པ་ནི། ད་�་ཡང་མཇལ་�་�ང་། དེ་ནས་མར་ཁ་བ་གངས་ཅན་�ི་�ལ་ད�ས་
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དང་ཀོང་པོའ་ིཡུལ་དུ་སྐུ་འཁོར་མཚན་ལྡན་ཁྱེའུ་བཞི་དང་བཅས། ཆུ་བོ་རྟ་མཆོག་ཁ་འབབ་རྒྱུད་ནས་པད་མའི་

གཟིངས་བཅས་ཡར་ལུང་གཙང་པོའ་ིཆུ་ཀླུང་བརྒྱུད་ཏེ་ཀོང་ཡུལ་དུ་ཕེབས་པར་བཤད་པ་སྣང་ཡང་། སྐབས་

འདིར་མཁས་གྲུབ་ལུང་རྟོགས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་བོན་རིའི་གནས་ཡིག་ལས། 

གཡས་རུ་གཙང་ནས་མར་བྱོན་ཏེ། ། 

ཉང་པོའ་ིཆུ་ཀླུང་རྒྱུད་ནས་ཀོང་ཡུལ་བྱོན། ཞེས་དང་། 

གཞན་ཡང་སྤྲུལ་སྐུ་བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་གནས་ཡིག་ལས། 

གཡས་རི་གཙང་ནས་གཡོན་དུ་བྱོན། ། 

ཉང་པོ་སོག་རི་འདྲ་བའི་རྩེ་ལ་ཕེབས། ། ཞེས་དང་མདོ་དྲི་མེད་ལས། 

དེ་ནས་དྭགས་པོ་ཉང་རོང་དུ་གཤེགས། ། 

ཞེས་པའི༼དག་པོ༽དྭགས་པོ་ནི་དྭགས་ཉང་ཀོང་གསུམ་གྱི་ནང་ཚན་ཡར་ལུང་ཁོག་ཏུ་བཤད་ཅིང་། ཆུ་བོ་

རྟ་མཆོག་ཁ་འབབ་བམ་ཡར་ལུང་གཙང་པོ་འབབ་པའི་ལུང་པ་དེར་དྭགས་པོ་ཁོག་ཞེས་བརྗོད། སྐབས་འདིར་

བཤད་པའི་དྭགས་ཉང་ཀོང་གསུམ་ཞེས་པའི་ཉང་པོ་ནི། ཀོང་པོ་བ་ལ་1ཞེས་པའི་ལ་བརྩེག་དེ་བརྒལ་ནས་མར་

ལུང་པ་ཁ་བྱང་དུ་བལྟས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་བརྒྱུད་ནས་འགྲོ་དགོས། ཀོང་པོ་རྒྱ་མདའ་རྫོང་ཁོངས་ད་ཆའི་རྫོང་

དེའི་ཡར་ཕུ་ལ་སྔ་མའི་ཉང་པོ་རྫོང་གི་གནའ་ཤུལ་ཡོད་པར་མངོན་ལ། དེའི་ཕུ་རུ་སོག་རི་ཞེས་པའི་རི་བོ་གངས་

ཀོང་པོ་བ་ལའི་ལ་བརྩེག
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

�ན་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་ཆར་ནས་བ�ང་། དེང་སང་ཉིང་�ི་�ོང་གི་ཡར་�ོན་གཉའ་�ི་�ེང་ཡན་�། ཉང་པོ་ཟང་

གི་�ིང་ཆེན་ཞེས་བ�ོད་�ོལ་�ང་ཡོད་�ང་། �ིས་�་�་མདའ་�ོང་ཁོངས་བ་ལ་ཞེས་པ་དེའི་ཕན་དང་། ཡར་

�ང༼དག༽�གས་པོའ�་�གས་ལ་�མ་པོ་འམ་�་ཐང་ལའི་མན་�། �ོན་ལ་ཀོང་པོ་རོང་ཞེས་བ�ོད་པ་འདི་དེང་སང་

ཡོངས་�གས་�་ཆགས་འ�ག དེས་ན་ཁོ་བོས་ནི་འདི་�ར་�ོན་པ་ཉིད་གཡས་�་གཙང་�ོད་�་�ང་�ད་ནས་མར་

�ོན་ཏེ། ཉང་པོ་ཟང་གི་�ིང་ཆེན་�ི་�། རི་བོ་གངས་�ན་སོག་པ་དང་འ�་བ་ཞིག་ཡོད་པར་བཤད་པ་དེ་ཉང་པོ་སོག་

རི་2ཞེས་པ་དེ་མིན་ནམ་�མས། གནས་དེར་ཞབས་�ེས་ཤིན་�་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་འ�ག་ལ། མི་འ�ོའ�་ངག་�ན་�ར་

ན་�ོན་པའི་�་འ�ལ་ཞབས་�ེས་རེད་ཟེར་�ོས་འ�ག་པས་ད་ཆར་ད�ད་�ར་གནས། དེས་ན་ཁོ་བོས་�ོན་པ་གཤེན་

རབ་མར་ཀོང་�ལ་�་�ོན་སའི་ཉང་�་ནི་དེང་སང་གི་ཀོང་པོ་�་མདའི་�་འདི་ཡིན་པར་སེམས་�ེ། �ོན་པ་གཙ�་

འཁོར་�མས་ཡར་�ང་བ�ད་གཡོན་�ོགས་ཉང་པོ་སོག་རི་འ�་བའི་�ེ་ལ་�ོན་ནས། མར་ཉང་པོའ�་�་�ང་བ�ད་

ནས་ཕེབས་ཡོད་པར་མདོ་�ད་དང་གནས་ཡིག་ཁག་གི་བ�ན་དོན་དང་ཕལ་ཆེར་མ�ན་པས་དེ་�ར་མིན་ནམ་

སེམས་ཏེ་ད�ད།

དེ་ནས་ཉང་པོའ �་གཙང་པོ་བ�ད་དེ་མར་ཕེབས་ན་གཙང་པོའ �་ད�ིལ་�་ཕ་བང་�་བཞི་ཤིན་�་ཆེ་ལ་

ཉང་པོ་སོག་རིའི་གནས།
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བཞུགས་ཁྲི་འདྲ་བ་ཞིག་འདུག་པ་ནི་ལ་ལས་སྟོན་པའི་བཞུགས་ཁྲི་3ཟེར་ལ། འགའ་ཡི་ཀོང་བཙུན་དེ་མོའ་ི

བཞུགས་ཁྲི་ཡང་ཟེར་བས་ཁོ་བོས་ནི་སྟོན་པའི་བཞུགས་ཁྲི་རུ་མོས། གང་ལྟར་ན་ཡ་མཚན་ཅན་ཞིག་འདུག་

པས་དེང་ཡུལ་སྐོར་བའི་ལྟ་གནས་ཞིག་ཏུ་ཆགས་འདུག་གོ། །

དཀར་ཆག་ལས། 

སྟོན་པ་〈ཀོང〉ཉང་ཡུལ་བྲག་བྱི་ལ་ཁར་ཕེབས།

ཞེས་ཡི་གེ་འགའ་ལ་ཀོང་ཡུལ་བྲག་བྱི་ལ་ཞེས་པ་འདུག་ཀྱང་། འདི་ནི་ཉང་ཡུལ་ཡིན་པ་ལས། ཀོང་ཡུལ་

ཞེས་པ་དེ་ཡིག་ནོར་དུ་སེམས་ཀྱང་དཔྱད། བྲག་བྱི་ལའམ་བྲག་ཡིབ་ཞེས་པ་ནི་ཉང་པོ་ཁོག་དེང་སང་བརྒྱད་

གཅིག་གྲོང་གི་ཉེ་འགྲམ། སྤུངས་རི་དགོན་གྱི་ཡ་ཀིའི་ལ་ཁ་དེར་ཡོད་ཅིང་། དེང་སང་མི་རྣམས་ཀྱིས་བྲག་བྱི་

ལ་ཞེས་པའི་སྒྲ་ཅུང་ཉམས་ནས། ལ་ཁར་ཞབས་རྗེས་ཡོད་པ་ལ་གཞིགས་ཏེ། ལ་ཁར་ཞབས་རྗེས་4ཞེས་བརྗོད་

བཞིན་འདུག  དེས་ན་སྟོན་པ་གཙོ་འཁོར་བྲག་བྱི་ལ་ཁར་ཕེབས་ནས་སྟོན་པས་ཕྱི་རབས་འགྲོ་བའི་དད་རྟེན་

དུ་ཞབས་རྗེས་མདའ་ཚད་ཙམ་ཞིག་བཞག་ཡོད་པ་ད་ལྟའང་མཇལ་ཡུལ་དུ་གྱུར་བཞིན་ཡོད་ལ། གཞན་གནས་

དེར་སྔར་དགོན་གནས་སམ་མཚམས་ཁང་སོགས་ཀྱི་གནའ་ཤུལ་རྒྱ་ཆེན་མཇལ་ཡུལ་དུ་སྣང་ཡང་ད་བར་ཉམས་

གསོ་གནང་མཁན་གང་ཡང་བྱུང་མི་འདུག་གོ། 

གནས་དེར་བྲག་བྱི་ས་གནས་ཞེས་ད་ཆར་ཡུལ་མིས་འབོད་ལ། སྔར་བྲག་བྱི་ཕྱུག་བདག་ཅེས་གྲོང་པ་ཤིན་

ཏུ་ལོངས་སྤྱོད་ཕྱུགས་པ་ཞིག་གནས་དེར་ཡོད་པར་བཤད། དེང་སང་མིང་བསྒྱུར་ནས་བོད་མིས་གྲོང་ཁྱེར་དེར་

བརྒྱད་གཅིག་གྲོང་ཞེས་འབོད་དོ། ། 

སྟོན་པའི་བཞུགས་ཁྲི། ལ་ཁར་ཞབས་རྗེས།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

 རི་�ལ་རིན་ཆེན་�ངས་པ།

དཀར་ཆག་ལས། 

རི་ཡི་�ལ་པོ་རི་�ལ་རིན་ཆེན་�ངས། ། 

ཞེས་�ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ཉིད་�ག་�ི་ལ་

ཁར་ཕེབས་པ་དང་འ�ེལ། གནས་འདིར་རི་ཡི་�ལ་

པོ་རི་�ལ་རིན་ཆེན་�ངས་པའི་གནས་ཆེན་5འདི་ཉིད་�ིན་�ིས་བ�བས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་གནས་འདི་ནི་�ག་

�ི་ལ་ཁའི་ཉེ་འ�མ་དེར། རི་བོ་བ�ིད་ལ་ནོར་�འི་ད�ིབས་ཅན་�ེ་མོ་གཞའ་ཚ�ན་�་�འི་�ར་ཁང་ད�བ་པ། �ེད་

པ་ཙན་དན་དང་ཤིང་�འི་�ེད་ཚལ་�ས་པ། �་བ་མེ་ཏོག་�་ཚ�གས་�ི་འདབ་ལོ་བ�་བ། གཞན་�་དང་�ི�་རིགས་

�ིས་�ད་�ན་དང་། གཅན་གཟན་རིགས་�ི་ངར་�། ག�ང་�གས་རིགས་�ིས་འཚ�ར་�ད་�་དང་�ི�་མ�ིན་�་

�ོགས་ཅིང་ཕན་�ན་བ�ེ་འཇོ་ལ་རོལ་བའི་གནས་མཆོག་དེ་ནི། �ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོས་�ིན་�ི་བ�བས་པའི་

བོན་�ི་གནས་རི་�ད་པར་ཅན་རི་ཡི་�ལ་པོ་རིན་ཆེན་�ངས་གནས་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་ཞིང་། གནས་འདི་ལ་�ས་�ི་

འ�ར་�ོག་དང་ཆོས་�གས་ཁག་གིས་དར་�ད་ལ་བ�ེན་ནས་མཚན་�ི་�མ་�ང་�་མ་ཞིག་གསོལ་དགོས་�ང་བ། 

དེང་སང་མི་འགའ་ཡིས་�ོས་རིའམ་�ེལ་རི་ཞེས་བ�ོད་མཁན་འ�ག་�ང་། དོན་�་དེ་དག་ནི་�ོན་�ི་�ངས་རི་ཞེས་

པའི་�་�ར་ཉམས་ནས་བ�ོད་པ་ཙམ་ལས་གཞན་�་མཚན་གང་ཡང་ཡོད་པ་ཁོ་བོས་མ་མཐོང་། དེས་ན་གནས་འདི་

ལ་དེང་སང་བོན་པོའ�་ཆོས་�གས་གཅིག་�་མ་ཡིན་པར། ཆོས་�གས་ཁག་གཞན་�ིས་ཡང་གནས་རི་འདིར་དད་

མོས་�ས་ནས་�ག་�ོར་གནང་མཁན་ད་�འི་ཆར་�ན་ཆགས་�་�ང་།

  �་ཡི་�ལ་པོ་ཡན་ལག་བ�ད་�ན།

དཀར་ཆག་ལས།

�་ཡི་�ལ་པོ་ཡན་ལག་བ�ད་�ན་བབས། །

ཞེས་གནས་རིན་ཆེན་�ངས་རིའི་ཉེ་འདབས་�། �ོན་པ་གཤེན་རབ་�ི་�ིན་�ིས་བ�བས་པའི་�ས་�་

ཡན་ལག་བ�ད་དང་�ན་པའི་�་མིག་6ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཡིན་ཞིང་། དེང་སང་མི་�མས་�ིས་གཏེར་�ི་�་མིག་གམ། 

རི་ཡི་�ལ་པོ་རིན་ཆེན་�ངས་རི།
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གཏེར་ཆུ་ཞེས་བརོྗད་ནས། གནས་སོྐར་བས་དེར་ཁྲུས་བྱེད་སོྲལ་

འདུག་ལ། དེ་ནི་སོྟན་པ་གཤེན་རབ་ཀྱི་ཕྱི་རབས་འགོྲ་བའི་དོན་

དུ། བཀྲུས་ན་སྡིག་སྒྲིབ་དག་པའི་ཁྲུས་ཆུ། བྱུག་ན་ནད་གདོན་

ཞི་བའི་སྒྲུབ་ཆུ། འཐུང་ན་ཚེ་མཆོག་བསྲིང་བའི་ཚེ་ཆུ། གཞན་

ཡང་སོྐམ་པ་སེལ་བའི་འོ་ཆུ་། བོྲ་བ་ཞིམ་པའི་ལྷ་ཆུ་བཅས། འགོྲ་

བའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་བགོ་སྐལ་དུ་སྨིན་པའི་གཏེར་ཆུ་ཁྱད་པར་

ཅན་འདི་ནི་བསིལ་བ། ཞིམ་པ། ཡང་བ། དྭངས་བ། འཇམ་པ། དྲི་མ་མེད་པ། ལོྟར་འཇམ་པ། མགྲིན་པ་སང་བ་བཅས་

ཆུ་མཆོག་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་ནོ། ། 

 སྤུངས་རི་དགོན་བསམ་གཏན་གླིང་།

དེས་ན་གནས་རི་ཁྱད་པར་ཅན་འདིར་སོྔན་བོྱན་སོྟན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ནས་བཟུང་བོན་གཤེན་རིག་འཛིན་

རྣམས་ཀྱིས་བྱིན་གྱི་བརླབས་ཤིང་། ཁྱད་པར་དུ་མི་ལོ་སུམ་སོྟང་གི་གོང་དུ། འདིར་དགོན་པའམ་རི་ཁོྲད་ལྟ་བུར་ཡོད་པར་

ངེས་ཤིང། སྒྲུབ་པ་གནང་མཁན་གྱི་རྣལ་འབོྱར་བ་ཇི་སྙེད་ཅིག་བྱུང་ཡོད་ནའང་། ཕྱིས་དུས་རབས་ཀྱི་འགྱུར་འགོྲས་

ཀྱིས་ཉམས་ཆགས་སམ་འཕོ་འགྱུར་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཡང་། དད་ལྡན་བོན་འབངས་རྣམས་ཀྱིས་མཇལ་སོྐར་བྱེད་མཁན་

ཆག་མེད་དུ་བྱུང་ཞིང་། ད་ལྟའི་དུས་འདིར་ཡང་ཁྱུང་པོ་རྣལ་འབོྱར་བ་དགེ་སོླང་སྐལ་བཟང་གཡུང་དྲུང་རིན་པོ་ཆེས་

སོྔན་མའི་ཆགས་ཤུལ་དུ་དགོན་པ་ཉམས་གསོ་གནང་ནས། ཁོང་ཉིད་གནས་དེར་བསྙེན་སྒྲུབ་ལོ་མང་རིང་མཛད་ཅིང་

ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་གྱི་ཁྲུས་ཆབ།

སྤུངས་རི་དགོན་བསམ་གཏན་གླིང། སྤུང་རི་དགོན་གྱི་དབུ་བླ་རིན་པོ་ཆེ།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

། �བ་པ་�གས་ཐོན་�ང་བས་དེར་གནས་�ོད་�ི་�ལ་མི་ཆོས་�གས་རིས་མེད་�ི་དད་�ན་�མས་�ིས་�ང་�ང་པོ་

�བ་ཐོབ་ཞེས་བ�ོད་�གས་�ི་�ལ་�་�ར་བ་མ་ཟད། ད་ཆར་ཡང་ཁོང་ཉིད་�ི་�ེས་འཛ�ན་�ང་པོ་�་�ང་�ོ་�ོས་

ག�ག་�ད་རིན་པོ་ཆེ་གཙ�ས་�་བ�ན་�མས་�ིས་�ར་�ོལ་ཇི་བཞིན། རིན་ཆེན་�ངས་རི་དགོན་པ་དེ་ཉིད་�ར་

ལས་�ག་པའི་�ོ་ནས། འཛ�ན་�ོང་དང་�ོམ་�བ་གནང་དང་གནང་�ས་�་མ་ཟད་གནས་འདིར་ཆེས་ཡ་མཚན་ཆེ་

བའི་རང་�ོན་དང་�ོན་པའི་ཞབས་�ེས་དང་གཏེར་�ོའ�་ག�ང་�ང་རང་�ོན་སོགས་བཀའ་�ག་རང་�ོན་ཇི་�ེད་ཞིག་

མཇལ་�ལ་�་བ�གས་བཞིན་བའི་�ེན་འ�ེལ་ལགས་སོ། ། 

�ངས་རིར་ཡོད་པའི་གཏེར་�ོ།

�ངས་རིར་�ོན་པའི་ཞབས་�ེས། �ངས་རིར་ག�ང་�ང་རང་�ོན།
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 ཤིང་གི་རྒྱལ་པོ་གསང་བའི་ཤུག་པ།

དེ་ཉིད་ལས།

ཤིང་གི་རྒྱལ་པོ་གསང་བའི་ཤུག་པ་འཁྲུངས། ། ཞེས་དང་། ཞུ་ལན་ལས། 

ཙན་དན་ཤུག་པའི་ཚལ་ཞིག་སྲིད། ། 

ཅེས་པའི་སྐུ་རྟེན་ཙན་དན་གྱི་ཚལ་ནི་རི་རྒྱལ་སྤུངས་རིའི་མར་ངོས་སུ། ནགས་ཚལ་ཤིན་ཏུ་འཐུག་ཤིང་

བང་རིང་བ་མང་པོ་ཡོད་པའི་ནང་ནས། 

ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་ཤིང་སྡོང་ཞིག་ཡོད་

པ་དེ་ནི། མི་ལོ་བརྒྱད་སྟོང་སྔོན་དུ་སྟོན་པ་

གཤེན་རབ་མི་བོས་བྱིན་གྱི་བརླབས་པའི་

ཤིང་གི་རྒྱལ་པོ་གསང་བའི་ཤུག་པ་ཞེས། 

༼གསང༽་བ་ཞེས་པ་ནི་ཕྱི་རབས་དོན་དུ་

སྟོན་པས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་གྱི་རྟེན་ཕྱི་ནང་

གསང་གསུམ་གྱི་ནང་ཚན་གསང་བ་ཞེས་

པ་དེ་ཡིན་པར་སེམས། ཕྱིས་སུ་བོན་གཤེན་

རིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་

ཤིང་། ཁྱད་པར་དུ་དབལ་བོན་སྟག་ལ་མེ་

འབར་གྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས། དེང་

སང་བོན་འབངས་རྣམས་ཀྱིས་སྟག་ལའི་སྐུ་

ཤུག་ཞེས་བརྗོད་སྲོལ་ཡོད། འདི་ནི་ཆེས་ལོ་

རྒྱུས་ཡུན་རིང་ལྡན་པའི་གཡུང་དྲུང་བོན་

གྱི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པའི་གནས་རྟེན་དང་

། སྐུ་རྟེན་ལྷ་ཤུག་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ལ། ད་

ལྟའི་ཆར་ཡང་མིང་གཞན་དུ་འཛམ་གླིང་
ཤིང་གི་རྒྱལ་པོ་གསང་བའི་ཤུག་པ།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

�ག་�ོང་�ལ་པོ་ཞེས་བ�ོད་�ང་། དོན་�་�ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོས་�ིན་�ིས་བ�བས་པའི་གནས། རི་�ལ་

རིན་ཆེན་�ངས་རི་ནི་�གས་�ི་�ེན་དང་། ཡན་ལག་བ�ད་�ན་�ི་�ས་�་ནི་ག�ང་�ེན། ཤིང་གི་�ལ་པོ་

གསང་བའི་�ག་�ོང་འདི་ནི་�་�ེན་�་བཞག་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། དེས་ན་�ེན་�ི་�ལ་པོ་�མ་ག�མ་འདི་ནི་�ོན་

པས་གལ་ཆེའི་གནས་�ེན་�ད་པར་ཅན་�ལ་པོ་�མ་ག�མ་�ི་རབས་འ�ོ་བའི་དད་�ེན་�་བཞག་པ་ཡིན་ནོ། ། 

�ས་པ། 

�མ་མ�ེན་�ེན་མཆོག་རིན་ཆེན་�མ་ག�མ་དང་། །

�མ་�ན་འ�ོ་བའི་དོན་མཛད་འཕགས་པའི་ཚ�གས། ། 

�མ་མང་བོན་�ི་�ོགས་མཛད་བ�ན་�ང་བཅས། །

�མ་དཀར་དགེ་བ་འཕེལ་བའི་�ོགས་�་�ིན། །

ཞེས་བར་�བས་�ི་�ོ་བ་�ེ་བའི་གཏམ་�ང་�འོ། ། 

 �ོན་པའི་�་�ེན་�་�ག་�ེམ་�ག 

དེ་ཡང་�ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ཞང་བོད་�ི་�ལ་འདིར་�་དངོས་�་ཕེབས་ཏེ། �ི་རབས་འ�ོ་བའི་

བསོད་ནམས་སམ་�ེན་�ལ་�་�་�ེན་�་�གས་�ེམ་�ག ག�ང་�ེན་འཕར་ཆེན་རང་�གས། �གས་�ེན་

བོན་རི་ཆེན་པོ་ཞེས་�་ག�ང་�གས་�ི་�ེན་ག�མ་�་བཞག་པའི་ནང་ཚན་གལ་ཆེན་�་�ེན་�་�ག་�ེམ་

�ག་11ནི། ཞལ་�ང་ལས། 

ཙན་དན་�་�ག་�ེམ་པའི་�་བ་ན། ། 

བོན་གཏེར་བཀའ་�གས་�ེན་ག�མ་མང་�་ཡོད། །

ཤིང་དེ་འ�ལ་གཤེན་�ག་དང་�ད་པར་མེད། །

�་བ་འོག་�ོགས་�་ཡི་�ལ་�་�ག  །

མར་�་�་དར་�ོན་པོའ �་ཐག་པ་ཡིན། །

བསམ་འ�ང་ཡིད་བཞིན་ནོར་�་བ�གས་�ས་ནས། །

�་�མས་མཆོད་པའི་�ེན་�་�ས་ནས་ཡོད་ཅེས་དང་། མདོ་ལས། 
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སྟོན་པའི་སྐུ་རྟེན་སྐུ་ཤུག་ལྡེམ་དྲུག 
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

ཀོང་བ�ན་�་མོས་ག�་�ག་�ང་ཞིག་�ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ལ་�ལ་བས། �ོན་པ་ཉིད་�ིས་�་�ེན་�་�ིན་

�ི་�བས་ནས་མི་འ�ར་བའི་བཀའ་�གས་�་བཞགས་སོ་ཞེས་གསལ་བ་མ་ཟད། དཀར་ཆག་ལས།

གཉའ་�ི་�ེང་�་�་ཚད་�་�ག་བ�ན། ། ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ལས།

�་�ག་�ེམ་�ག་�་བ་ནི། ། 

�ི་�ར་�ོན་པ་གཤེན་�ི་�་ཚད་ཡིན། ། 

ནང་�ར་རིགས་�ག་འ�ལ་བའི་�བ་པ་�ག

གསང་བ་ཞིང་�ག་མངོན་པར་གསལ་བ་བ�གས། །

དེ་ལས་�་�་མི་དང་�་འ�ེའི་ཚ�གས། །

�ས་�ན་�ག་བ�ོར་མཆོད་འ�ལ་�ས་ནས་�། །

བོད་�ལ་འ�ོ་�ན་ཐར་པར་འ�ེན་པར་མཛད། །

འ�ལ་�ག་ཞབས་�ེས།
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གསེར་གཡུ་ཁལ་ཙམ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་སོགས། །

འོག་ཏུ་གནས་ཀྱི་བཅུད་དུ་སྦས་ནས་ཡོད། ། ཅེས་དང་།

མདོ་དྲི་མེད་ལས། 

བདག་ཅག་སྔ་བ་རྒྱལ་སྔ་ཡང་། །

བསྟན་པ་གོང་ནས་གཤེན་གཉན་པས། །

རྒྱལ་ཀྱི་གོང་དུ་གཉན་བཏེགས་པས། །

རྒྱལ་གྱི་གཉན་ཁྲི་སྟེང་དུ་བཏགས། །

ཞེས་སོགས་ལུང་དུ་མར་རབ་ཏུ་བསྔགས་པའི་གནས་གཉན་ཁྲི་སྟེང་ཞེས། དེས་ན་དེང་སང་ཡང་ཉིང་ཁྲི་

ཟེར་བས་སྒྲ་ཟུར་ཅུང་ཉམས་པ་ཙམ་ལས་དོན་དུ་གཉན་ཁྲི་ཞེས་པས་དེ་ལྟར་གནས། དེས་ན་དེང་སང་གཉན་

ཁྲི་འམ་ཉིང་ཁྲི་རྫོང་གི་ཉེ་འགྲམ་ཐུགས་སྤྲུལ་བོན་རི་ཆེན་པོའ་ིམདུན་ཞོལ་དུ་ཡོད་པའི། གཤེན་རབ་སྟོན་པས་

ཁ་བ་གངས་ཅན་པའི་སྙིང་ནོར་དུ་བཞག་པ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་རྣམ་པ་གསུམ་གྱི་ནང་ཚན། སྐུ་རྟེན་མི་

འགྱུར་སྐུ་ཤུག་ལྡེམ་དྲུག་ཅེས་པའི་རྟེན་དེ་ཉིད་གནས་དེར་ཡོད། ཡང་དེ་ཉིད་ལས།

བོད་ཡུལ་རུ་བཞི་གདུག་པའི་ལྷ་འདྲེ་དང་། །

བརྟན་མ་མགུལ་ལྷ་ལ་སོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས།

སྟོན་པ་ཉིད་ཀྱི་གསུང་ལ་མངོན་པར་བསྟོད། །

ཡིད་རངས་བཀའ་ཡི་ལེགས་སོ་ཕུལ་བ་ལ། །

མཚན་ཀྱང་བཀའ་ལེགས་སྐྱིད་ཐང་ཞེས་སུ་གྲགས། ། 

ཞེས་བོད་ཀྱི་མགུལ་ལྷ་བཅུ་གསུམ་དང་འཇིག་རྟེན་བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་གཙོས་བོད་ཀྱི་ལྷ་འདྲེ་རྣམས་

གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བསྟན་པ་སྲུང་ཞིང་། དམ་ལྡན་གཤེན་གྱིས་བོས་ན་ཡོང་བ་དང་རྦད་ན་འགོྲ་བའི་ཐ་ཚིག་བསོྒས་

པས། མ་གའི་ཐང་དེ་ལའང་བཀའ་ལེགས་སྐྱིད་ཐང་12ཞེས། རྒྱལ་བའི་བཀའ་ལ་ལེགས་སོ་བྱིན་ཞིང་འཁོར་

ཚོགས་རྣམས་གནས་དེར་སྐྱིད་པའི་གནས་ལ་རོལ་བ་དེང་སང་གང་གི་མཚན་དོན་མ་འགྱུར་བ་གནས་ཡོད་འདུག  

སྐབས་དེར་ཀོང་བཙུན་དེ་མོ་ནི་སོྔན་བསགས་ཚོགས་གཉིས་རབ་ཏུ་གྲུབ་པའི་མཐུས། དུས་དེར་སོྟན་པ་གཤེན་རབ་

དང་མཇལ་བ་མ་ཟད། བརྡ་རྟགས་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་པས་བསྟན་པའི་གནས་སམ་ཆ་རྐྱེན་དུ། གཤེན་རབ་སོྟན་པ་

ལ་ཤུག་པ་གཡུ་ལོ་ཞིག་སོྟན་པ་ཉིད་ལ། རྟེན་འབྲེལ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་མཚམས་སྦྱར་ནས་ཕུལ་བས། སོྟན་པ་གཤེན་
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

རབ་མི་བོ་ནི་�གས་�ེ་ཆེ་ཞིང་ཐབས་

ལ་མཁས་པ། �ས་ལ་རན་པའམ་བ�ན་

པའི་དཔལ་�་གཟིགས་ཏེ། གཤེན་རབ་

ཉིད་�ིས་�་ཡི་�ེན་ཞིག་དགོས་གལ་

�་དམིགས་ནས། �་�ེན་�་�ག་�ེམ་

�ག་�་�ིན་�ིས་བ�བས་པའམ་�ལ་

པ་བཅས། གནས་དེར་ག�་�ག་ལོ་�ས་

ཞིག་�ོན་པའི་�་ཚད་ཡོད་པ་�་�ལ་

པས་དེའི་དོན་ནི། �ི་�ར་ན་�ོན་པ་གཤེན་རབ་ཉིད་�ི་�་ཡི་ཚད་དང་�ེན་�་ཡིན་པ་མ་ཟད། ནང་�ར་ན་འ�ོ་

བ་རིགས་�ག་ཐར་པར་འ�ེན་པའི་འ�ལ་བ་གཤེན་རབ་�ག་གི་ངོ་བོ། གསང་བ་�ར་ན་�ལ་བའི་ཞིང་ཁམས་

�ག་གི་ཡོན་ཏན་མངོན་པར་གསལ་བ་�་ཡོད་པ་དེ་ནི། �ད་འཕགས་�ལ་བའི་�་�ེན་�་�ག་�ེམ་�ག་ཅེས་

�ན་�ི་བ�གས་པའི་�ལ་དང་མཇལ་བའི་�ེན་�་�ར་ཞིང་། དེ་ཡང་�ོན་རབས་�་�་�ག་ལོ་�ས་གཤེན་�ག་

བཀའ་ལེགས་�ིད་ཐང་།

�ོན་པའི་བ�གས་�ི།
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གི་མཚོན་དོན་དུ་དྲུག་ཏུ་ཡོད་པར་བཤད་ཀྱང་། བར་སྐབས་སུ་གསུམ་ཡོད་པར་མངོན་ལ་གཉིས་ནི་དུས་རྐྱེན་སྣ་

ཚོགས་ཀྱི་དབང་གིས་གཏོར་བརླག་ཏུ་ཕྱིན་ནས་ད་ལྟའི་ཆར་རྩ་བ་ལོྟ་ཕུར་ཙམ་ལས་གང་ཡང་མི་སྣང་། རང་ཅག་

རྣམས་ཀྱི་མཇལ་ཡུལ་གྱི་ནོར་བུ་གཙོ་བོ་སྐུ་ཤུག་སྡོང་པོ་གཅིག་པོ་འདི་ནི། དུས་རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ཚེགས་

ཀྱི་འཕྲང་ལས་ཐར་ཏེ། རང་ཅག་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་བགོ་སྐལ་དུ་། དཔག་བསམ་ལོྗན་པ་ལྟ་བུ་

ལོ་འདབ་རྒྱས་པར་བཞུགས་པ་འདི་ནི་ཆེས་ཡ་མཚན་དུ་འགྲོ་བའི་དོན་མ་རྫོགས་པར་ཕྱི་རབས་རྣམས་ཀྱི་ལས་

དབང་དུ་ངེས་ཤིང་། ཁྱད་པར་དུ་གཤེན་རབ་ཀྱིས་མ་འོངས་འགོྲ་བའི་བསོད་ནམས་སམ་ས་ཡི་བཅུད་དུ་དམིགས་

ཏེ། སྐུ་ཤུག་ལྡེམ་དྲུག་གི་རྩ་བ་རུ་གསེར་གཡུ་ཁལ་གཅིག་སྦས་ཡོད་འདུག གཞན་ཡང་གནས་དེའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་ས་

བདག་ཀླུ་གཉན་གྱི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དེར། སོྟན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ཞབས་བཅགས་ནས་ཡུལ་ས་ལྷ་ཀླུ་ཀུན་

ལ་གཤེན་རབ་ཀྱི་བཀའ་འོག་ཏུ་བཞག་ཅིང་བསྟན་པ་སྲུང་བར་བསྐུལ་ལོ། ། འཁོར་དུ་གཏོགས་པ་ཀོང་རྗེ་དཀར་

པོ་ལ་སོགས་འཁོར་རྣམས་ཀྱིས་དད་འདུན་ཆེན་པོས་རྒྱལ་གྱི་གོང་དུ་ཁྲི་བརྩིགས་ཏེ་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་དེ་

ཉིད་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་དང་། གཤེན་རབ་མི་བོས་འཁོར་དུ་གཏོགས་པའི་ལྷ་ཀླུ་མི་སོགས་ཀུན་ལ་རྒྱུ་འབྲས་བོན་

བཤད་ཅིང་བྱིན་རླབས་རྒྱ་ཆེན་བསྩལ་བས། དེས་ན་གནས་དེར་རྒྱལ་གྱི་གོང་དུ་གཤེན་བཏེགས་པས། གནས་དེར་

མིང་ཡང་རྒྱལ་ཁྲི་གཉན་སྟེང་ཞེས་བྱ་བ་བཏགས་པ་དང་། དེང་དུས་སུ་སྒྲ་ཟུར་ཇི་བཞིན་གཉན་ཁྲི་སྟེང་ཞེས་བརོྗད་

དོ། ། ལུང་འགའ་ལས། བོད་ཁམས་སྐྱོང་བའི་བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་དང་རྗེ་ཡི་མགུལ་ལྷ་བཅུ་གསུམ་སོགས་ལ་

སོྟན་པས་ཁྱིམ་པ་ལ་ཐུབ་པའི་སོྡམ་པ་ཡང་གནང་པར་བཤད་དོ། ། དེ་ནས་བཟུང་ཞང་ཞུང་གི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཅོ་

བརྒྱད་དང་། ཁྱད་པར་དུ་གཉའ་ཁྲི་

བཙན་པོ་ནས་རྒྱལ་གཤེན་བསྟན་

པ་མཉམ་ཆགས་མཛད་དེ་གནས་

འདིར་ལོ་ལྟར་ཕེབས་པ་དང་། བོད་

ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རིམ་བོྱན་རྣམས་ཀྱིས་དད་

འདུན་གཡུང་དྲུང་བོན་ལ་བྱེད། བློ་

ཕུགས་དཀར་པོ་དགེ་ལ་གཏད། ལྷ་

དང་སྲུང་མས་སྡོང་གྲོགས་མཛད་

པའི་སྐལ་བཟང་དུ་ལགས་ཤིང་། འབྲུག་སྲས་སྒྲུབ་ཕུག
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

དཀར་ཆག་ལས། 

�ལ་�ི་གོང་�་གཉན་�ི་�ི་བ�ེགས་པས། །

མཚན་�ང་�ལ་�ི་གཉན་�ི་ཐོག་�་བཏགས་ཞེས། །

�ད་པར་�་གནས་འདིར་�ོན་པའི་བ�གས་�ི་12རང་�ང་�ད་པར་ཅན་ཞིག་�ང་ཡོད་པ་འདི་ནི་

འགའ་ཡིས་ཉང་�་བཙན་�ག་གི་བ�གས་�ིར་བ�ོད་�ང་དོན་�་། ལོ་�ད་ཁག་ལས་�ོན་�ལ་�ི་གོང་�་

གཤེན་�ི་�ི་བ�ེགས་ཞེས་པ་དེ་ཉིད་དཔེ་�ོན་�་�་ཡིན་པར་སེམས་ཏེ་ད�ད། གནས་འདི་ནི་ནང་�ེན་�་�ག་

�ེམ་�ག་གཙ�ས། དངོས་�བ་འ�ང་བའི་ནོར་�ོ་དང་། འ�ལ་གཤེན་�ག་གི་ཞབས་�ེས་སོགས་བཀའ་�གས་

རང་�ོན་མང་པོ་འ�ག་ལ། དེ་ནས་ཡར་གཟིགས་ན་ཡ་ཀིའི་ག�ང་ལམ་�ི་གོང་�་རི་�ོད་དམ་�བ་�ག་ཞིག་

ཡོད་པ་ནི། ཡང་�གས་འ�ག་�ས་�བ་�ག་13ཞེས་བ�ོད་�ི་ཡོད་པས། 

དེ་ནི་�ོགས་�ན་རི་པ་འ�ག་�ས་ཀོང་པོ་བོ་རི་ལ་ཕེབས་པའི་�ས་�ི་�བ་�ག་ཐོག་མ་དེ་ཡིན་ཞིང་

ནང་�་ཡང་ཤིན་�་ཉམ་དགའ་བ་ཞིག་འ�ག་ལ། འདི་ནི་ཤིན་�་�ིན་�བས་ཆེ་བའི་�བ་གནས་ཞིག་�་ཡིན་

པར་སེམས།

འ�ག་�ས་�བ་�ག་�ི་�ོངས།
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སྐུ་ཤུག་དགོན་གཡུང་དྲུང་བསྟན་རྒྱས་གླིང་།

དེ་ཡང་གནས་མཆོགས་བོན་རི་ཆེན་པོའ་ིམདུན་དེང་ཉིང་ཁྲི་རྫོང་གི་ཉེ་འགྲམ་དུ་ཡོད་པའི། སྐུ་ཤུག་

དགོན་གཡུང་དྲུང་བསྟན་རྒྱས་གླིང་ངམ་ཡང་གྲགས་སུ་སྐུ་ཤུག་དགོན་14ཞེས་པ་འདི་ནི། དཀར་ཆག་ལས། 

དེ་ཚེ་ཐུགས་སྤྲུལ་བོན་རི་ཆེན་པོའ་ིནུབ། 

ཉང་པོ་ཟང་གི་གླིང་ཆེན་བྱ་བ་ན། ། 

ཡུལ་ས་གཉན་དང་ཀླུ་ཡི་ཕོ་བྲང་ལ། །

ཞབས་བཅགས་བོན་གྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་དགོངས་ནས། །

སྟོན་པ་ཚད་མེད་ཀུན་སྣང་ཏིང་འཛིན་བཞུགས། །

ཐུགས་དཀར་འོད་ཟེར་སྤྲོས་བསྡུ་གྲངས་མེད་འགྱེད། །

དེ་ཚེ་བོད་ཁམས་རུ་བཞིའི་ལྷ་འདྲེ་དང་། །

བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་མགུལ་ལྷ་བཅུ་གསུམ་དང་། །

སྐུ་ཤུག་དགོན་གཡུང་དྲུང་བསྟན་རྒྱས་གླིང་།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

�་འ�ེ་མི་སོགས་མ་�ས་ཐམས་ཅད་�མས། །

ཆར་བཞིན་བབ་�ེ་�ོན་པའི་�ང་�་འཁོད། །

དེ་ནས་འཁོར་ལ་�་འ�ས་�མ་ད�ེ་བ�ན། ། 

ཞེས་�བས་དེར་བོད་གངས་ཅན་�ལ་�་ནང་པ་སངས་�ས་པའི་ཆོས་�ི་�་བ་དགེ་�ིག་�ང་�ང་

དང་། ལས་�་འ�ས་�ི་�མ་བཞག་ཐོག་མར་ག�ངས་པ་མ་ཟད། གནས་དེར་�ོན་མི་ལོ་�མ་�ོང་གོང་

ནས་�ལ་བའི་ག�ག་ལག་ཁང་དང་�ི་ནང་གི་བ�ན་དང་བ�ན་པ་�་ཆེན་ཡོད་པ་ལོ་�ས་�ི་བབས་

ལ་གཞིག་ན་ཤེས། ཡིན་ནའང་�ིས་བ�ན་པའི་འཕེལ་འ�ིབས་སམ་�ས་�ི་འ�ར་འ�ོས་ལ་སོང་། 

དགོན་གནས་འདི་ཉིད་ཉམས་ཆགས་�་�ིན་ནས་མིང་གི་�ག་མ་ཙམ་ལས་མེད་པར་�ར་ནའང་། སེམས་

ཅན་�ི་ལས་དང་སངས་�ས་�ི་�ོན་ལམ་ལ་བ�ེན། དེང་�ལ་བཟང་དགེ་བའི་ཆར་�་དགོན་པ་དེ་ནི་�ར་

�ོལ་ཇི་བཞིན་ཉམས་པ་སོར་�ད་�་ད�་�་ཐབས་མཁས་�་མཚ�་རིན་པོ་ཆེས་15མཛད་འགན་བཞེས་ཏེ་

�་�ག་དགོན་ག�ང་�ང་བ�ན་�ས་�ིང་ཞེས། �ི་ཡི་ག�ག་ལག་ཁང་གི་བཀོད་པ་ལེགས་ལ། ནང་གི་�ེན་

དང་བ�ེན་པ་�མས་ཤིན་�་མཛ�ས་བ�ིད་དང་�ན་པས། དེང་མཇལ་བ�ོར་བའི་ཡིད་�ི་དངས་བ་འ�ེན་ཞིང་

འ�ོར་�ན་བསོད་ནམ་བསགས་པའི་ཞིང་མཆོག་ཅིག་�་�ར་འ�ག

ད�་�་ཐབས་མཁས་�་མཚ�་རིན་པོ་ཆེ་དང་�ལ་�་ཤེས་རབ་ཕར་�ི།



83

 གནས་མཆོགས་བོན་རིའི་དབུ་རྩེ་ལྷ་རི་གྱང་ཏོ།

རྒྱལ་བོན་བསྟན་པའི་བདག་ཉིད་ཀྱིས། །

རྒྱུ་བོན་བསྒྲགས་པའི་དུས་བཟང་འདིར། །

བསྟན་བོན་གནས་ཆེན་བོན་རི་འདི། །

ཚོགས་བོན་བསགས་པའི་རྟེན་དུ་བཞག

འདི་ནས་མར་ལ་གནས་ཆེན་ཀོང་པོ་བོན་རིའི་དབུ་རྩེ་གསུམ་གྱི་ནང་ཚན་ལྷ་རི་གྱང་ཏོ་16ཞེས་པ་འདི་

ཡི་སྐོར་ལ། སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་དེ་ཉིད་ཉང་པོ་ཟངས་ཀྱི་གླིང་ཆེན་གྱི་སྨད་དུ་

བྱོན་པ། བདུད་རྗེ་ཁྱབ་པ་ལག་རིང་དང་ཀོང་རྗེ་འཁོར་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་ཤེས་ནས། ཐབས་ཤེས་ཡོད་རྒུའི་སྒོ་

ནས་ཆོ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་བསྟན་ཏེ། མདོ་དྲི་མེད་ལས། ། 

རི་ནག་ཆེན་པོ་ལ། །

མི་ནག་ཆེན་པོ་འདུག

ལམ་ནོར་མགྲོན་པོ་ཁྱོད། །

ལྷ་རི་གྱང་ཏོ།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

གར་ཡོང་�་ཡི་དོན། །

མི་ལ་�ག་འཚལ་ལ། །

རི་ལ་�བས་�་གསོལ། ། 

ཅེས་�ོན་པ་གཤེན་རབ་གཙ�་འཁོར་�་པོ་ཉང་པོའ �་ཟངས་�ི་�ིང་ཆེན་ནས། ཀོང་པོ་�གས་�ི་�ིང་ཆེན་

ལ་ཕེབས་�བས། འ�ོ་ལམ་�་རི་ནག་པོ་ཤིན་�་ཆེ་བ་ཞིག་གིས་ལམ་བཀག་ཅིང་། དེ་དག་�ན་�་མི་ནག་པོ་

ཞིག་གིས་འཇིགས་�ལ་བ�ན་ནས་གར་འ�ོ་གང་ནས་ཡོང་བ་ཡིན། �ལ་དང་ལམ་ནོར་མིན་ནམ། གང་�ར་

ཁོ་ཚ�འི་བཙན་འོག་�་འ�་དགོས་ཞེས་�ས་ནས་མར་ཕེབས་�་མ་བ�གས། �བས་དེར་�ོན་པ་ཉིད་�ིས་དེ་

དག་བ�ད་�བ་པའི་ཆོ་འ�ལ་ཡིན་པ་མ�ེན་ནས་དེ་དག་ལ་ལན་ག�ངས་པ། 

�་ལན་ལས། 

བ�ད་དང་ཀོང་པོ་�ིང་རེ་�ེ། ། 

�ེད་�ི་ར་བས་མི་ཁོགས་པས། །

མཐེ་�ང་གཡོན་པས་ཡར་བ�ངས་ཏེ། །

མིང་ཡང་�་རི་�ད་�ོ་བཏགས། ། 

ཅ ེས ་ག�ངས་པས ་བ�ད ་� ིས ་ལམ ་བཀག་པའ ི ་མ ི ་ནག ་ད ེ ་དག ་མ ེད ་པར ་�ར ་ཞ ིང ་ །  

རི་བོ་ནག་པོའམ་བ�ད་�ིས་ལམ་བཀག་�ེད་�ི་རི་ནག་དེ་ཉིད་�ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོས་�ག་གིས་�ངས་ཏེ། 

ཀོང་ཀ་�མ་མདོར་བཞག་ཅེས་དག་པོའ �་�ང་པ་དང་ཉང་པོའ �་�ང་པ། ཀོང་པོའ �་�ང་པ་ག�མ་�ི་འ�ས་སོ་�་

བཞག་ནས་མ་འོངས་འ�ོ་བའི་མགོན་�ེད། �་ཡི་རི་བོ་�་�ིན་�ིས་བ�བས་ནས། མིང་ཡང་�་རི་�ད་�ོའམ། 

�་རི་�ང་ཏོ་ཞེས་གསོལ་བ་ཡིན་ཏེ། གཟེར་མིག་ལས།  

མཐེབ་�ང་གཡོན་པས་�ངས། །

ཀོང་ཀ་�མ་མདོར་བཞག །

མིང་ཡང་�་རི་�ད་�ོ་བཏགས། ། 

ཞེས་�ང་དེ་དག་གིས་�ག་པའི་གནས་དེང་སང་བོན་རིའི་ད�་�ེ་ག�མ་�ི་ནང་ཚན། �ོ་ངོས་�་ཡོད་

པའི་�་རི་�ད་�ོའམ་དེང་སང་ཡང་�གས་�ི་�་རི་�ང་ཏོ་ཞེས་པའི་རི་བོ་དེ་ཉིད་ཡིན་དགོས་འ�ག་པས་དེ་ཡི་

�ོར་ལ་འདིར་�ང་ཙམ་�ོས་པ་ལ། 
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དེང་ཞང་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་དོ་སྣང་གནང་མཁན་ཕྱི་ནང་གི་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱིས་བརྗོད་བྱའི་སྙིང་པོ་

རུ་གྱུར་བ་ལྷ་རི་གྱད་རྡོའམ་ཡོངས་གྲགས་སུ་ལྷ་རི་གྱང་ཏོ་ཞེས་འབོད་པ་འདི་ནི་ཁ་བ་གངས་ཅན་པའི་རོང་ཆེན་

བཞི་ཡི་ཡ་གྱལ་ཀོང་འཕྲང་རོང་མོ་རོང་ནག་ཏུ་ཡོད་པའི་གནས་ཆེན་བོན་རིའི་དབུ་རྩེ་གསུམ་གྱི་ནང་ཚན་སྟོན་

པ་གཤེན་རབ་མི་བོས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་ལྷ་རི་གྱང་གཏོའ་ིདབུ་རྩེ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཉིད་ཇི་ལྟར་བྱུང་

རིམ་སྐོར་ལ་འདིར་དགོས་དབང་དང་བསྟུན་ནས་ལོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་བ་རོབ་ཙམ་འཆད་པ། དཀར་ཆག 

ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ནི་རི་ཡི་རྩེ་ལ་བཀྲ། ། 

མཚན་ཡང་ལྷ་རི་གྱང་ཏོ་ཞེས་སུ་གྲགས། །

ཞེས་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་དེ་ཉིད། ཉང་པོ་ཟངས་ཀྱི་གླིང་ངམ། དེང་སང་གཉན་ཁྲི་སྟེང་ནས་

མར་ཕེབས་སྐབས། བདུད་ཆེན་ཁྱབ་པས་རི་བོ་ནག་པོ་ཞིག་བཞག་ནས་ལམ་བཀག་ཀྱང་། སྟོན་པ་གཤེན་

རབ་མི་བོས་རི་བོ་དེ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ཕྱག་གིས་བླངས་ཏེ། དྭགས་པོ་ལྕགས་ཀྱི་གླིང་དང་ཉང་པོ་ཟངས་ཀྱི་གླིང་

གཉིས་ཀྱི་སུམ་མདོ་རུ་བཞག ཅེས་རི་བོའ་ིལྟེ་བ་ད་ཆའི་མུ་ཡུལ་སྐྱིད་ཐང་དེར་ཡིན་ཞིང་། གཙང་པོ་གཡས་

འཁྱིལ་གྱི་རི་རྒྱུད་ཡང་ཡིན། ཡི་གེ་འགའ་ལས་ལྷ་རི་གྱང་ཏོ་དང་། འགའ་ལས་ལྷ་རི་གྱད་རྡོ་ཞེས་འཁོད་ཀྱང་།  

དོན་དུ་བདུད་ཀྱི་ཤེད་རོྡ་ཡིན་པས་གྱད་རོྡ་ཞེས་ཡིག་རྙིང་འགའ་ལས་གསལ། དེང་སང་ཡོངས་གྲགས་སུ་ལྷ་རི་གྱང་

ཏོ་ཞེས་པ་ནི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་རི་ཡི་རྩེ་ལ་སྐར་ཚོགས་ལྟར་བཀྲ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་བརོྗད་ཀྱི་ཡོད་འདུག་གོ།

གང་ལྟར་འདི་ནི་བོན་རི་ཆེན་པོའ་ིདབུ་རྩེ་གསུམ་གྱི་ནང་ཚན་ཕོྱགས་གཅིག་ཡིན་ལ། འདི་ཡི་དབུ་རྩེར་སོྟན་པ་

གཤེན་རབ་མི་བོས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ཞབས་རྗེས་གསལ་པོ་ཞིག་ཡོད་འདུག་པ་མ་ཟད། མདོ་འདུས་ལས། 

ལྷ་རི་གྱང་ཏོར་ཞག་བདུན་བཞུགས། ། 

ཞེས་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་གནས་དེར་བདུན་ཕྲག་གཅིག་ཙམ་བཞུགས་པར་མདོ་ལས་གསལ་ལ། 

གཞན་ཡང་གནས་དེར་མ་རྒྱུད་ཀྱི་གནས་ཆེན་ཉེར་བཞིའི་ནང་ཚན་སྟོབས་ཆེན་གྱ་ནོམ་མཁའ་འགྲོ་ཁྲ་གདོང་

མའི་གནས། 

ལྷ་རི་གྱང་གཏོའ་ིམཁའ་འགྲོ་ཁྲ་གདོང་མ་ཞེས། 

བོན་གྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་ཤིན་ཏུ་རྩ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པར་གདོན་མི་ཟ་བ་མ་ཟད། རང་རེའི་

ཁ་བ་གངས་ཅན་པའི་རྒྱལ་རབས་དང་ལོ་རྒྱུས་ལ་གཞིག་ནའང་། ཤིན་ཏུ་གལ་འགང་ཆེ་བའི་བདེན་དཔང་

གསེར་གྱི་རྡོ་རིང་ལྟ་བུ་ཞིག་ཨ་ན་མ་ན་ཆགས་ཡོད་དེ།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

གནས་བདག་མཆེད་�འི་�་ལེན་ལས།

དེ་ནས་བོད་�ི་�ལ་པོ་�ང་། །

�་རི་�ང་ཏོའ �་�ེ་ལ་བབས། །

�་བཞི་བོད་�ི་ས་�ོར་བ�ང་། །

བོན་གཤེན་མང་པོས་ཞབས་ནས་བཏེགས། །

མོན་བོན་ཧ་ར་ཅི་པར་དང་། །

བོན་མོ་�ག་ཟ་ལི་ཝེར་དང་། །

ཡབ་�མ་དེ་ཡིས་ཐོག་�ངས་པའི། །

མཁས་བཞི་�ན་པ་ཡན་ཆད་�ི། །

སེམས་དཔའ་�བ་ཐོབ་མང་�་�ོན། ། ཞེས་དང་། 

ཡང་བོན་རིའི་དཀར་ཆག་ལས། 

གནམ་ནས་བཀོས་པའི་�་ཤ་གནམ་�ས་དང་། ། 

�་ཡི་གཤེན་པོ་�ོ�་�་དཀར་དང་། །

མཚ�་མའི་�ས་�ང་གཉིས་�ི་�་�ེན་ནས། ། 

རི་ལ་�་གསོལ་གདོན་ལ་འ�ེ་བཀར་དང་། །

�་རི་�ང་ཏོའ �་�ོག་མཁར་�་ལ་བབས། ། 

དེ་ནས་རིམ་བཞིན་བོད་�ི་�ལ་�་�ོན། ། ཞེས་དང་།

ཡང་དེ་ཉིད་ལས། 

�ོན་ཚ�་�ོན་པས་བོད་�ལ་�། ། 

�་བོ་བཞི་འ�ས་ཆབ་ནག་བོན། ། 

རི་ལ་�་གསོལ་གདོན་ལ་འ�ེ་བཀར་དང་། ། 

བོད་�ལ་�་བཞིར་བོན་�མས་�ང་ཟད་དར། ། 

དེ་ཚ�་�ོ�་�་དཀར་མཚ�་མི་གཉིས། ། 

ཀོང་�ལ་�ེ་�་གཡས་གཡོན་གནས་�་བབས། ། 
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ལྷ་གསོལ་འདྲེ་བཀར་སྲིད་པའི་བོན་བཞི་སྤྱོད། ། 

དེ་ཡང་ལྷ་རི་གྱང་ཏོའ་ིཡང་རྩེ་ལ། །

བོད་དང་ཀོང་པོའ་ིམི་རྣམས་ལྷ་གསོལ་ཞིང་། ། 

སྲིད་བོན་གཉིས་ཀྱིས་སྲིད་པའི་ལྷ་བདར་ཚེ། ། 

བར་སྣང་ཁམས་ན་འོད་ཀྱི་མི་བོ་གཅིག

སྒྲ་དང་བཅས་ཏེ་ལྷ་རིའི་རྩེ་ལ་བབས། ། 

སྲིད་བོན་བོད་མི་ཀུན་གྱིས་ངོ་མཚར་སྐྱེས། །

འདི་ནི་དགུང་ནས་དོག་ལ་ཕེབས་པ་ཡི། །

གནམ་ཀྱི་བསྐོས་པའི་ལྷ་ཡིན་མི་ཡི་རྗེ། །

ཟེར་བཞིན་ཀུན་གྱི་གཉའ་བའི་ཁྲི་ལ་ཁུར། །

མཚན་ཀྱང་གནམ་བསྐོས་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོར་གསོལ། ། 

ཞེས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་ལུང་དུ་མས་བསྔགས་པའི་གནས་འདི་ནི། ཐོག་མར་མི་ལོ་བརྒྱད་སྟོང་གོང་དུ་སྟོན་

པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་བོད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་མི་རྣམས་ལ་བསོད་ནམས་ཀྱི་སྐལ་པ་རུ་རྗེས་བཞག་མཛད་པའི་བོན་

ཐེག་པ་རིམ་དགུའི་ཞལ་ཚབ་རྒྱུ་ཡི་བོན་བཞི་ཞེས། གཙང་མའི་ལྷ་བསྭོ་བ་དང་ཡུག་ཕུད་པ། ཁྱད་པར་དུ་རྣོ་

མཐོང་མོ་དང་། ཇུ་ཞགས་རྩིས་བརྗེ་ལེན་གཏོ། གསོ་ཐབས་དཔྱད་བཞི་ཡི་བོན་སྡེ་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཁ་བ་གངས་ཅན་

པའི་བསོད་ནམས་དུ་རྗེས་སུ་བཞག་པ་ལ་བརྟེན་ནས། ལྷ་རི་གྱང་ཏོའ་ིདབུ་རྩེ་རུ་ལྷ་དང་སྲུང་མའི་རྟེན་མཁར་

རམ་ལྷ་རྟེན་བཙུག་པར་17སེམས་ལ། གཞན་ཡང་བོད་རྒྱལ་མུ་ཁྲི་བཙན་པོའ་ིདུས་སུ། ལྷ་རི་གྱང་ཏོའ་ིཁ་ལ་

བོན་གྱི་གསས་མཁར་ཁོ་མ་ནེ་ཆུང་བཞེངས་ནས་ཞང་ཞུང་གི་མཁས་པ་བརྒྱ་རྩ་གདན་དྲངས་པ་སོགས་བོན་གྱི་

དཔེ་རྙིང་ལས་གསལ་བ་འདི་གྱང་ཏོ་དགོན་འདིར་ཡིན་པར་སེམས་ཏེ་དཔྱད། གང་ལྟར་ན་དུས་དེ་ནས་བཟུང་

ཞང་བོད་ཀྱི་ཁྲོད་འདིར། ལོ་ལྟར་རིམ་བཞིན་ཞང་བོད་ཀྱི་མི་ཆེན་རྣམས་གནས་དེར་ལྷ་བསོ་རུ་འགྲོ་བའི་སྲོལ་

ཚུག  དེ་མཚུངས་ཀྱི་བོན་གཤེན། གཙོ་བོ་ལྕོའུ་ཕྱ་དཀར་དང་མཚེ་མི་གཉིས་གཙོས་པའི་བོད་འབངས་རྣམས་

ཀྱིས་སྔར་སྲོལ་ཇི་བཞིན། ལྷ་རི་གྱང་ཏོའ་ིརྩེ་རུ་ལྷ་བསྭོ་རུ་འགྲོ་སྲོལ་ཡོད། དེ་ནི་སྔོན་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་

བོད་དུ་ཕེབས་ནས་བཟུང་གནས་རི་འདི་ཡི་རྩེ་རུ་ལོ་ལྟར་བོད་མིས་ལྷ་བསྭོ་བའི་སྲོལ་རྒྱུན་མ་ཉམས་ནས་འཚོ་

གནས་བྱུང་ཡོད་པ་སྨོས་མེད་དུ། སྔ་དར་རིག་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་བཟུང་ལུགས་སྲོལ་
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

�ན་འཇགས་�་གནས་ཡོད་འ�ག་པ་དཔེར་ན། ད་�འི་ཆར་ཀོང་པོ་བ་�མས་གནས་མཆོགས་�་རི་�ང་ཏོའ �་

འདི་ཡི་�ེ་�་ལོ་�ར་ཧོར་�་�་པའི་ཚ�ས་བཅོ་�འི་ཉིན་འདི་བོན་�ོན་�ས་ཆེན་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་ལ། �ིས་མིང་

འ�ར་ནས་འཛམ་�ིང་�ི་བསང་ཟེར་བ་�ལ་�་བ�ོ་བའི་�ས་�ོན་ཞིག་�་�ོལ་ཇི་བཞིན་མ་ཉམས་པ་ཡོད་

འ�ག་གོ། དེས་ན་རང་རེའི་བོད་�ི་�ལ་པོ་ཐོག་མ་གཉའ་�ི་བཙན་པོ་དེ་ཉིད་�ི་�ང་�ལ་�ོར་ལ་ལོ་�ས་

ཐོག་བཤད་�ོས་མི་འ�་བ་ཁག་ག�མ་ཙམ་ཡོད་པ། �་�ེ་ཡབ་�་བདལ་�ག་གི་�ས་�ད། གནམ་ནས་�་

ཐག་གམ་མི་ཐག་གི་ལམ་བ�ད་དེ་དོག་ལ་�ོན་པའི་བོད་�ལ་ཐོག་མ་གཉའ་�ི་བཙན་པོ་འམ། ཡང་ན་�ོ་བོའ �་

�ལ་ནས་�ང་བའི་བོད་པ་ཐེ�་རང་མང་�་�་ཝེར་�ི་�་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་�་གར་པའི་�ལ་�ད་ལས་�ང་

བ་སོགས་གང་�ར་འདིར་རང་རེ་བོད་�ི་བཙན་པོའ �་ལོ་�ས་ལ་ཆོས་�གས་ཁག་གི་བཤད་�ོལ་འ�་མིན་ཇི་

�ེད་ཅིག་ཡོད་པ་ཁོ་བོས་མཐོང་ནའང་། �ོ་བོའ �་�ལ་ནས་བ�ད་དེ་འདིར་འ�ེད་པའི་�ལ་�ང་བ་ཡིན་ནམ། 

ཡང་ན་�བས་འདིར་བཤད་པ་�་�ེ་ཡབ་�་བདལ་�ག་གིས་�ས་ཡིན་པར་འདོད་པ་དག་གིས། གནམ་ནས་

དོག་ལ་བབས་པའི་ལོ་�ས་�ི་བཤད་�ོགས་�ར་ན། �་རི་�ད་�ོའ �་�ེ་ལ་བབས་ཞེས་པའི་�ང་དེར་བ�ན་�ི་

�་རི་�ད་�ོ་�ང་ཏོ་འདི་ཡིན་དགོས་ཏེ། འདིའི་�ེ་ལ་�ལ་པོ་གནམ་ནས་བབས་པའི་ཞབས་�ེས་ད་�་དངོས་�་

�་རི་�ང་ཏོའ �་ད�་�ེ།



89

མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་ལ། འདི་ནི་ཕྱྭ་རྗེ་ཡབ་བླ་བདལ་དྲུག་གིས་སྲས་ཡིན་པར་འདོད་པ་དག་གིས། ལྷ་རི་གྱད་རྡོའ་ིརྩེ་

ལ་བབས་ཞེས་པའི་ལུང་དེར་བསྟན་གྱི་ལྷ་རི་གྱང་ཏོ་འདི་ཡིན་དགོས་ཏེ། དྲི་མེད་ལས། 

ནམ་མཁའི་སྣང་བ་མདོག་ཅན་ཁྱོད། ། 

དེ་དུས་དེ་དང་དུས་མཉམ་དུ། །

ཁ་བ་ཅན་གྱི་བོད་ཡུལ་དུ། །

ལྷ་རི་གྱང་ཐོ་བྱ་བ་རུ། །

ཁྲི་བདུན་བར་ལ་བདུན་ཚིགས་དང༌། ། 

རྒྱལ་གཤེན་བསྟན་པ་མཉམ་ཆགས་མཛོད། །

གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྤེལ། །

ཞེས་ལྷ་རི་གྱང་ཏོའ་ིརྩེར་གཤེན་ནམ་མཁའ་སྣང་བ་མདོག་ཅན་དང་རྒྱལ་པོ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་གཉིས་

པོའ་ིབཞུགས་ཁྲི18དང་། འདིའི་རྩེ་ལ་བྲག་ངོས་སུ་མི་སུ་ཞིག་གིས་མཐོང་ནའང་ཡ་མཚན་སྐྱེ་འོས་པ་ཞིག་

གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོའ་ིབཞུགས་ཁྲི།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

�ལ་པོ་གཉའ་�ི་བཙན་པོ་གནམ་ནས་བབས་པའི་ཞབས་�ེས།
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འདུག་པ་ནི་རྒྱལ་པོ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་གནམ་ནས་བབས་པའི་ཞབས་རྗེས་19འམ། ཡང་ན་གཤེན་ནམ་

མཁའ་སྣང་བ་མདོག་ཅན་རྣམས་གཉིས་གང་གི་ཞབས་རྗེས་ཡིན་མིན་ཁོ་བོས་ཚིག་ཐག་མི་ཆོད་ནའང་།  

གནའ་མིའི་ངག་སོྒྲས་དག་ལས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་གནམ་ནས་བབས་པའི་ཞབས་རྗེས་རེད་ཟེར་

སོྒྲས་འདུག་པས། དེས་ན་ཞབས་རྗེས་འདི་ནི་ཆེས་དད་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་ཁོང་གསོ་བའི་བདུད་རྩི་དང་།  

ལོ་རྒྱུས་ལ་ཞིབ་འཇུག་གནང་མཁན་དག་གིས་མི་འཆོལ་རྡོ་ཡི་རི་མོ་ལྟ་བུར་ཨ་ན་མ་ན་རེད་འདུག་སྙམས། 

སྐབས་དེར་བོན་ཤེས་པ་ཅན་བཅུ་གཉིས་ནི། མགོན་ཤེས་ལྷ་བོན་གཡང་ཤེས་ཕྱྭ་བོན། འགྲོ་ཤེས་གླུད་གཏོང་།  

འདུར་ཤེས་སྲིད་གཤེན། གཙང་ཤེས་སེལ་འདེབས། སྒྲོལ་ཤེས་ལྷ་བོན། ཕན་ཤེས་སྨན་དཔྱད། སྐོས་ཤེས་རྩིས་

མཁན། སྨྲ་ཤེས་གཏོ་དགུ། ལྡིང་ཤེས་ཤྭ་བ། འཕུར་ཤེས་ཇུ་ཐིག འགྲོ་ཤེས་འཕྲུལ་བོན་དང་བཅུ་གཉིས་ནི་བྱེད་

ལས་ལ་གཞིག་སྟེ་མིང་བཏགས་པ་དང་། གཞན་ཞིག་ལས་བཙན་པ་ལྷོ་དང་། གཉའ། བཙུན་པ་ཁྱུང་དང་། སྣྲུབ། 

གཉན་པ་སེ་དང་། སྦོ་སྟེ་ཡབ་འབངས། ལྷ་བོ་ལྷ་སྲས། སེ་བོན། མོ་བོན། ལྕོག་ལ་བོན། ཞང་ཞུང་བོན། ཚེ་མི་བོན་

དང་བཅུ་གཉིས་སོ། ། གང་ལྟར་ཡང་བོད་རྗེ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་དེ་ཉིད་བོད་ཀྱི་བོན་པོ་ཤེས་པ་ཅན་བཅུ་གཉིས་

ཀྱིས་གནས་མཆོག་དམ་པ་ལྷ་རི་གྱད་རྡོའ་ིརྩེ་རུ་ལོ་དུས་ཀྱི་ལྷ་གསོལ་དང་མཆོད་བསྟོད་བྱེད་དུ་ཕྱིན་སྐབས། མི་

གཞན་དག་དང་མི་འདྲ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་རྙེད་ནས། རུ་བཞི་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རུ་མངའ་གསོལ་བ་ཡིན་པར་

སེམས། དེས་ན་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཐོག་མ་རྙེད་པའམ་བྱུང་བའི་གནས་འདིར་དངོས་ཡིན་པར་མོས།  སྐབས་དེར་

བོན་ཤེས་པ་ཅན་བཅུ་གཉིས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའ་ིཁྲི་ལ་མངའ་གསོལ་བ་དང་གསོལ་སྟོན་ཟབ་རྒྱས་མཛད་

པར་སྣང་ངོ་། ། དེས་ན་ཁ་ཅིག་གི་རྟེན་དྲི་མེད་ཤེལ་སྐུ། ཕྱོགས་གཞན་དུ་གདན་དྲང་བས། གཡང་ཉམས་སླར་

གསོ་རེད་ཟེར་བ་དང་། ཁ་ཅིག་གི་ཉང་པོ་བས་ལྷ་བསྭོ་བའི་དུས་ཁྱད་པར་དུ་ངོས་འཛིན་པ་སོགས་སྣང་ཡང་།  

ཁོ་བོས་ཉང་པོའ་ིལྷ་བསོ་ཞེས་པ་དེ་གང་གི་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོའ་ིཁྲི་སྟོན་ལྷ་གསོལ། འདི་དང་འབྲེལ་བ་དམ་

ཟབ་ཞིག་མེད་ན་སྙམ་སྟེ་དཔྱད། གང་ལྟར་ན་དུས་དེ་ནས་བཟུང་བོད་རྗེས་སྲོལ་གཏོད་ཀྱི་དགོན་སྡེ་དང་སྔར་གྱི་

དཔའ་མཁར་རྣམས་ཞལ་གསོ་གནང་ནས། ད་ལྟའི་བར་རྒྱུན་བཟུང་ནས་ཡོད་འདུག གཞན་ཡང་གནས་འདིར་

མེ་ཏོག་གླིང་དང་གོམ་པ་སྤོས་ཆོག་སོགས་གནས་འདིར་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་གནང་གི་ཡོད། དེ་ཡང་གོང་ཞུས་

བཞིན་ལྷ་རི་གྱང་ཏོ་ཞེས་པ་འདི་ལ་འང་དེང་སང་ཕྱོགས་གང་སར་སྒྲ་སྤྱི་ཙམ་གྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་སྟེ་ཡན་ག་བར་

ངོས་འཛིན་གནང་མཁན་ཡོད་ཀྱང་། དེ་དག་དངོས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་མཐུན་མིན་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱིས་བསམ་

གཞིགས་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་རེད་ལ། ཁྱད་པར་དུ་ཁོ་བོས་འདི་བཀོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནི་བོན་གཞུང་དང་འདིར་ཡོད་
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

བཙན་པོའ �་�ོ་རིང་སོགས་ལ་གཞི་བཅོལ་ཏེ་བཤད་པ་ཡིན་ལ་བཤད་�ོགས་གཞན་�མས་འདིར་བཀོད་མེད་

པས། ད་ཆར་ཀོང་པོ་ག�ང་�ང་མཛ�ས་�ི་�ོ་རིང་ངམ་མིང་གསར་�་དེ་མོ་�ོ་རིང་ཞེས་པའི་ངོས་�ི་བཙན་

པོའ �་ཡི་གེ་བཀའ་བ�ེགས་འ�་བ�ས་ལ་གཟིགས་ན་�་རི་�ང་ཏོ་ཞེས་པའི་གནས་དེ་ཉིད་གསལ་པོར་འཁོད་

འ�ག་གོ། 

 �གས་�ལ་ད�་རི་�ག་པོ།

དེ་ཡང་གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་པོ་ལ་ད�་�ེ་�མས་ག�མ་ཡོད་པའི་ནང་ནས། འདི་ནི་�ོན་པ་གཤེན་

རབ་མི་བོས་མ་འོངས་བ�ན་འ�ོའ �་དོན་�་�གས་�ིས་�ལ་པའི་རི་མ�ང་�ེ་འ�་བའི་རི་འམ་ད�་རི་�ག་པོ་

20ཞེས་པ་དེ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། མདོ་�ི་མེད་ལས། 

�གས་�ི་�ལ་པ་མ�ང་�ེ་འ�་བའི་རི་གཅིག་ལ། །

�གས་�ལ་ད�་རི་�ག་པོ།
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དཔག་བསམ་ལོ་རྒྱས་ཀྱི་བརྒྱན་པ་ཞིག་སྤྲུལ་ནས། །

ལྷ་རི་གྱད་རྡོའ་ིཟུར་དུ་བཞག་པའོ། ། ཞེས་དང་། །

གཤེན་རབ་ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པའོ། ། ཞེས་དང་། དཀར་ཆག་ལས། 

སྟོན་པའི་ཐུགས་ཀར་འོད་ཟེར་སྨུག་པོ་ཞིག །

མདའ་གང་སྟོང་གསུམ་ཁྱབ་པའི་འོད་འཕྲོས་ནས། །

རིན་ཆེན་འབར་བ་འདྲ་བའི་རི་གཅིག་སྤྲུལ། །

མིང་ཡང་བོན་རི་ཆེན་པོ་བཏགས། ། 

ཞེས་ལུང་དེ་དག་གི་བསྟན་བྱའི་གཙོ་བོ་ནི་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་འཁོར་མཚན་ལྡན་ཁྱེའུ་བཞི་དང་

བཅས་པ་ཀོང་ཡུལ་དུ་ཕེབས་པར་བདུད་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་འགའ་བསྟན་ཀྱང་སྟོན་པ་ཉིད་ལ་ཅི་ཡང་མ་གནོད་ཅིང་།  

ཁོང་ཉིད་ཀྱིས་ཕྱི་རབས་ཀྱི་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་གསུམ་གྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་དད་པའི་རྟེན་

ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་བཞག་དགོས་པ་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས་ནས། སྐབས་དེར་སྟོན་པ་ཉིད་ཐུགས་ཞི་བའི་ངང་ལས་

དམུ་རི་སྨུག་པོའ་ིདབུ་རྩེའི་གསས་མཁར།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

མ་གཡོས་�ང་། �་འབར་བ་�ོ་བོ་གཙ�་མཆོག་མཁའ་འ�ིང་གི་ཆ་�ད་�་�ལ་ཏེ་�གས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་�ག་

པོ་མདའ་གང་བ་ཞིག་�ོགས་�ན་�བ་པར་�ས་ཏེ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་�ར་བ�ས་པའི་བ�ད་ལས། གོང་གི་

�་རི་�ད་�ོའ �་འ�མ་�་�གས་�ི་�ལ་པ་རི་བོ་�ག་ལ་བ�ིད་པ། ད�་རི་�ག་པོའ �་ད�་�ེའི་གསས་མཁར་

21དང་། ད�་�ེ་ནས་�་བ་བར་ནམ་�་�ས་བཞིར་�ོགས་མ�ངས་ཞིང་ད�ིབས་�ོ་བོ་གཙ�་མཆོག་ཡབ་�མ་

གར་�བས་མཛད་པ་�་�་ལ་�ོན་པས་�ིན་�ིས་བ�བས་ཤིང་འ�ོ་བའི་དོན་ཆེད་ལ་�གས་�ི་�ེན་�་བཞག་

པ་ཡིན་འ�ག་ལ། མིང་ཡང་ད�་རི་�ག་པོ་འམ་གདག་གཞི་གཙ�་བོར་�ར་བ། �ལ་བའི་�གས་�ི་�ལ་པ་བོན་

རི་ཆེན་པོ་�་གསོལ་བར་�གས་ཏེ། མདོ་ལས། 

བ�ད་རིས་གཤེན་རིར་ཚད་�ོམས་པས། །

བ�ད་རི་གཤེན་རིའི་�ིང་མ་�ེབས། ། 

ཞེས་�བས་དེར་བ�ད་�བ་པས་�ོན་པ་ལ་�ང་སེམས་�ེས་ནས། �ོན་པའི་�གས་�ི་�ལ་པ་ད�་རི་�ག་

པོ་འམ་བོན་རི་ཆེན་པོ་ཞེས་རི་བོ་བ�ིད་དང་�ན་པ་དེ་དང་འ�་བ་ཞིག་དགོས་�མ་�ེ། �ལ་པ་�་མའི་�ོ་འ�ེད་དེ་

བ�ད་�ི་རི་བོ་ནག་པོ་ཞིག་�་�ལ་ནས་འ�་བ�ར་བས། བ�ད་རིས་�ོན་པའི་�གས་�ལ་བོན་རིའི་�ེད་ཙམ་ཡང་

མ་�ེབས་པ་བ�ད་�ེངས་ནས་�ིར་�ོས་སོ། རི་དེ་དེངས་སང་བ�ིལ་རི་ཞེས་འབོད་དོ། དེས་ན་�ི་རབས་དོན་�། �ོན་

པའི་�གས་�ི་�ལ་པ་འ�ོ་བའི་བསོད་ནམས་�ི་�ལ་པ་�་བཞག་པའི་བོན་རི་ཆེན་མོ་འམ་ད�་རི་�ག་པོ་ཞེས་པ་དེ་

ཉིད་ཡིན་ཏེ།  ཞེས་དང་དཀར་ཆག་ལས། 

རིན་ཆེན་འབར་བ་འ�་བའི་རི་གཅིག་�ལ། །

ཞི་�ས་དབང་�ག་འབར་བའི་ད�ིབས་�་�བ། །

གཙ�་མཆོག་མཁའ་འ�ིང་ཡབ་�མ་བཞེངས་�ལ་བ�ན། །

ཞལ་ག�མ་�ག་�ག་ཞབས་གཉིས་བ�ང་བ�མ་�ལ། །

ཡབ་�མ་འ�ིག་�ོར་�ང་གཤོག་མེ་རིའི་�ར། །

འཇིགས་�ེད་�ོས་པའི་ཆས་�མས་�ན་�བ་�ོགས། །

ཞི་�ས་དབང་�ག་�་ཚ�གས་ད�ིབས་�་གསལ། །

ཞབས་གཉིས་འ�ིང་�བས་�་�ིན་མ་�ངས་དང་། །

བ�ད་རི་ནག་པོ་ཞབས་�ི་གདན་�ར་བཏིངས། །
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བདུད་ཁམས་དབང་དུ་བསྡུ་བའི་རྟགས་སུ་གྱུར། ། 

ཅེས་ལུང་གིས་བསྔགས་པའི་གནས་སོྟན་པའི་ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་བོན་རི་ཆེན་པོ་འམ་དམུ་རི་སྨུག་པོ་ཞེས། ཕྱི་

ལྟར་ན་སྐྱེ་བོ་ཕལ་གྱི་མཐོང་ལམ་དུ། རི་བོ་དཔང་མཐོ་ལ་ཤིན་ཏུ་བརྗིད་དང་ལྡན་ཞིང་རྩི་ཤིང་ནགས་ཚལ་གྱིས་རབ་

ཏུ་ཕྱུག་པ། རྩེ་མོ་བྱ་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་འདབ་གཤོག་གཟིང་པའི་ཕ་ས། སྐེད་པར་རི་དྭགས་དང་གཅན་གཟན་སྣ་

མང་འཚོགས་པའི་ཞིང་ཁམས། རྩ་བ་འདོད་འབྱུང་འབྲུ་སྲན་སྣ་ལྔས་གཏམས་པ་རིན་ཆེན་གཏེར་གྱི་བང་མཛོད་

དུ་ངེས་ཞིང་། ནང་ལྟར་ན་སོྟན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་དེ་ཉིད་ཐུགས་ཞི་བའི་ངང་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་། སྐུ་འབར་བ་

ཐུགས་ཀྱི་ཁོྲ་བོ་གཙོ་མཆོག་མཁའ་འགྱིང་གི་སྐུ་རུ་བཞེངས་པ། དབྱིབས་ནི་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གིས་མཚོན་ཞིང་།  

ཁོྲ་བོ་གཙོ་མཆོག་ཡུམ་བཞེངས་ཚུལ་བསྟན་པ། ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་དང་ཞབས་གཉིས་གཡས་བརྐྱང་གཡོན་བསྐུམ་

གྱི་འགྱིང་སྟབས་སུ་བཞེངས་ནས། ཡུམ་མཁའ་ལ་གདུག་མོ་དང་འཁྲིག་སོྦྱར་དུ་ཁོྲ་བོའ་ིཆས་ཆེན་ཀུན་རོྫགས་པ། ཞི་

རྒྱས་དབང་དྲག་གི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་འཁོར་དུ་འདུ་བའི་ཚུལ་ཅན། ཀླུ་སྲིན་མ་རུང་བའི་སྡེ་དང་། བདུད་ཀྱི་རི་བོ་ནག་

པོ་དེ་ཉིད་གདན་ལྟར་མནན་པས། བདུད་ཁམས་དབང་དུ་བསྡུ་བའི་རྟགས་སུ་གྱུར་བ་བཅས་ཀྱི་ཐུགས་སྤྲུལ་བོན་རི་

རྒྱལ་རི་གྲ་མའི་གནའ་ཤུལ།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

འདི། ཤིན་�་བ�ིད་ལ་ཞལ་�བ་�ོགས་�་བ�ན་ནས་བ�གས་ཡོད། ། དཀར་ཆག་ལས། 

བ�ད་རི་ནག་པོ་ཞབས་�ི་གདན་�ར་བཏིངས། ། ཁམས་ག�མ་དབང་�་བ�་བའི་�གས་�་�ར། ། 

ཞེས་བ�ད་ཆེན་�བ་པའི་�་རི་ནམ་�ལ་པའི་རི་ནག་པོ་དེ་ནི་�ོན་པའི་�གས་�ལ་བོན་རི་ཆེན་པོ་ལ་

འ�ན་བཙལ་བའི་བ�ད་རི་ནག་པོ་ཞེས་བོན་རི་ལ་ཚད་�མ་པས། བོན་རིའི་�ེད་ཙམ་ཡང་མ་�ེབས་ཤིང་�ོན་

པའི་�གས་�ེས་བ�ད་རི་ནག་པོ་དེ་ཉིད་མགོ་�ིང་བ�ོགས་ཏེ་�གས་�ལ་བོན་རིའི་གདན་�ི་�་�ས་པ་ཡིན་

འ�ག་ལ། བ�ད་རི་ནག་པོ་དེ་ནི་ད་�འི་ཆར་བོན་རིའི་མ�ན་འོག་�་ཡོད་པའི་བ�ེལ་རིའམ། མིང་གཞན་�་

�ལ་རི་�་མ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་པར་�ང་། མདོ་འ�ས་ལས། བ�ད་རི་ནག་པོ་བོན་རིར་བ�ར་ཞེས་སོ། དེ་ཡང་བ�ད་

རི་ནག་པོ་འདི་ལ་མིང་�ལ་ཞེས་བ�ོད་དགོས་དོན་ནི། མི་ལོ་�མ་�ོང་གི་ཡར་�ོན་�་བོན་�ི་ཤེས་པ་ཅན་བ�་

གཉིས་�ིས་�ེད་པའི་བོད་�ལ་ཐོག་མ་གཉའ་�ི་བཙན་པོ་དེ་ཉིད་ཐོག་མར་བོད་�ི་�ེ་�་བ�ར་ཞིང་གནས་འདིར་

�ལ་ས་བ�ང་བར་�གས་པ་སགོས་ལོ་�ས་ཡིག་�ིང་ལས་འཁོད་འ�ག་ལ་ད་�འི་ཆར་ཡང་གནས་དེར་གནའ་

�ལ་མཁར་རོ་ཙམ་ལས་ཞན་གང་ཡང་མི་�ང་�ང་། �་མཚན་དེ་དག་གཟིགས་ནས་�ིས་མིང་དེ་ཉིད་བཏགས་

པར་སེམས་ཏེ་ད�ད། དཀར་ཆག་ལས། 

རི་ཡི་མིང་ལ་�ལ་རི་�་མ་བཏགས། ། 

ཞེས་�ོན་གནས་འདིར་�ལ་པོའ �་ཕོ་�ང་ཡོད་པ་ངེས་ཏེ། ད་�འི་ཆར་ཡང་གནས་དེ་�ེ་མོ་�་�ོན་

མའི་མཁར་རོ་འམ་གནའ་�ལ་22ཤིན་�་�་ཆེ་དངོས་�་མཇལ་�་ཡོད་འ�ག་ལ། གནས་དེར་ད་བར་�ོག་

འདོན་དང་བ�ག་ད�ད་�ེད་མཁན་གང་ཡང་མ་�ང་པར་དེ་�ས་�་�ས་འ�ག་གོ། དེ་ནས་བ�ད་�ི་ཆོ་

འ�ལ་�་ཚ�གས་བ�ན་པ་མ་ཟད་�ད་པར་�་ཤིན་�་མཛ�ས་པའི་�ད་མེད་�ན་བཟང་ཅན་ད�་ཡིས་�ོན་པ་

གཙ�་འཁོར་བཅས་པར་བ�་བའི་�ལ་�་། �ར་�ག་�ན་པའི་གསོལ་ཟས་དང་། �ེམས་འཕངས་ཆང་སོགས་

གསོལ་བར་�ས་པས། �ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོས་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པས་དེ་དག་བ�ད་�ི་ཆོ་འ�ལ་

ཡིན་པ་མ�ེན་ནས། �ོན་ལམ་ག�ང་ཞིང་སེ་གོལ་བ�བ་པས། �་མོ་མཛ�ས་མ་�མས་མི་�ག་�ས་མོ་འམ་

བསེན་མོ་ད�་�་�ར་བས། ཤིན་�་ངོ་�ེངས་ནས་�ོན་པ་ལ་�བས་�་གསོལ་ཏེ་འཁོར་�་འ�ས་པར་བཤད། 

�ིན་མོ་དེ་དག་ལ་�ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོས་ག�ང་�ང་གི་བོན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་འ�ག་པའི་ཐབས་ལམ་བཤད་

པས། དེང་སང་གནས་དེར་�ིན་མོར་བོན་ཐོབ་བམ་�ིན་མོས་བོན་ཐོས་23ཞེས་དང་། ད་�འི་ཆར་གནས་

དེར་�ལ་མིའི་གནས་�ོད་�ེད་�ི་ཡོད་པས་�ས་�ན་མཁར་�ིན་མོ་ཞེས་བ�ོད་�ོལ་ཡོད་འ�ག  གནས་
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དེར་ཤིང་སྡོང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ནི་ཇག་པ་ཤིང་ཞེས་བདུད་ཁྱབ་པའི་བླ་ཤིང་དང་སྟོན་པར་སྲིན་མོས་དུག་

དྲངས་པའི་ས་གནས་རེད་ཟེར་ཡུལ་མི་རྒན་པོའ་ིངག་རྒྱུན་ལས་ཐོས། གཞན་ཡང་གནས་དེར་སྲིད་རྒྱལ་གྱི་

བླ་ཤིང་རེད་ཟེར་བའི་ཤིང་སྡོང་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཞིག་ཀྱང་འདུག་པས་དེ་ནི་གལ་ཆེའི་ཤིང་སྡོང་ལོ་གྲངས་རིང་བ་

ཞིག་ཀྱང་ཡིན་ལས་ཆེ། ། 

སྲིན་མོར་བོན་ཐོབ་།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

 བོན་རི་ཆེན་མོའ �་�ོར་ལམ།

�ལ་བའི་�གས་�ལ་�ན་པོའ �་རིར། །

འ�ག་འ�ོས་�ོར་ལམ་དབང་པོའ �་ག�། །

དད་�ན་གནས་�ོར་�ོག་གི་ཞགས། །

�ན་ད�ངས་འཛབ་�ེང་ད�ར་�་�ིར། །

ཞེས་འདི་ནས་མར་ལ་བོན་རི་ཆེན་པོའ �་�ོགས་བཞི་ད�ས་དང་�ར་�ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ཕེབས་

ནས་འ�ོ་དོན་མཛད་�ལ་བ�ད་འཁོར་�མས་�ོན་པའི་�ེས་�་ཇི་�ར་�གས་པ་དང་�ོན་པ་ཉིད་�ིས་�ིན་

�ིས་བ�བས་ནས་�ིས་རབས་འ�ོ་བའི་དོན་�་�་�ེན་དང་ག�ང་�ེན་�གས་�ེན་�མ་པ་ག�མ་སོགས་�ེས་

བཞག་མཛད་པའི་�ལ་དང་། �ིས་�་དར་རིག་འཛ�ན་�མས་�ི་�ིན་�ིས་བ�བས་པའི་བཀའ་�གས་རང་�ོན།  

�ད་པར་�་�ིས་�་�ོགས་�ན་འ�ག་གསས་ཆེན་པོས་གནས་འདིར་བ�གས་ནས་ཞལ་གསོ་གནང་�ལ་

དང་�ོགས་བཞི་ད�ས་�འི་�ད་འཕགས་�བ་�ག་སོགས་�ོགས་གཅིག་�་བ�ས་ནས་�ོགས་བཞི་�་�ེས་ཏེ་

བ�ོར་བའི་�ལ་�་རིམ་བཞིན་གནས་�ི་མ�ན་ནམ་�བ་�ི་�ོགས་ནས་འགོ་བ�མས་�ེ་བཤད་པར་�ོ། ། 

 ད�ས་�ི་ད�ིལ་འཁོར་�ར་�ོད་�་མོ་�ག

དེ་ཡང་�གས་�ལ་བོན་རི་ཆེན་པོའ �་�ོགས་བཞི་ད�ས་�འི་�ར་�ོད་�ི་ནང་ཚན་ད�ས་�ོགས་�ར་

�ོད་དམ་ཚ�གས་གཞོང་ད�ིལ་འཁོར་ཆེན་མོ་

�་མོ་�ག་24ནི། གོང་བཞིན་�ོན་པ་གཤེན་

རབ་མི་བོ་�ན་ལས་�མ་པར་�ལ་བ་གཙ�་

འཁོར་�མས་�ིས་�ིན་�ི་བ�བས་ཤིང་། དེ་

�ེས་རིག་འཛ�ན་�ོང་�ང་མ�་ཆེན་གཙ�ས་

�་དར་རིག་འཛ�ན་�མས་དང་། �ོགས་�ན་

འ�ག་གསས་ཆེན་མོ་སོགས་�ི་�ིན་�ིས་
�ར་�ོད་ཆེན་མོ་�་མོ་�ག
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བརླབས་པའི་དུར་ཁྲོད་འདི་ནི། ས་དབྱིབས་ཁྱད་པར་ཅན་ཞི་ཁྲོའ་ིདཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བཀོད་པ་ཡོད་པར་བཤད་ལ། 

གནས་ཡུལ་ནི་བོན་རི་ཆེན་པོའ་ིམདུན་ཞོལ་སྲིད་རྒྱལ་དགོན་ཆེན་གྱི་ཡ་གིའི་གོང་དེར་ཡོད་པས་འདི་ནི་ཤིན་

ཏུ་གལ་ཆེ་དུར་ཁྲོད་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད་ད་ལྟའི་ཆར་ཡང་གནས་འདིར་ཕུང་པོ་བྱ་སྦྱིན་གཏོང་མཁན་དང་། དེ་

བྱིང་ཚེ་འདས་ཀྱི་སྐྲ་སན་དང་གལ་རྩི་རྣམས་གནས་འདིར་བསྐྱལ་མཁན་ཡང་ཤིན་དུ་མང་བར་སྣང་ངོ་། །

 སྲིད་རྒྱལ་དགོན་ཆེན།

དེ་ཡང་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་སྤྲུལ་བོན་རི་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད། སྔོན་གཤེན་རབ་སྟོན་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་

ནས་བཟུང་། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རིམ་བྱོན་རྣམས་ཀྱི་རིང་དུ་། རྒྱལ་གཤེན་བསྟན་པ་མཉམ་ཆགས་སུ་གནས་ནའང་།  

བར་སྐབས་རེར་སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་འཕེལ་འགྲིབ་བམ་ཉམས་གུད་ཅུང་རེ་བྱུང་བ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཆོས་ཉིད་དུ་

ལགས་པས། དགོན་པ་འདིར་བར་སྐབས་ཉམས་གུད་ཅུང་ཟད་ཕྱིན་ཡོད་ནའང་། ཕྱིས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་རོྟགས་

ལྡན་རི་པ་འབྲུག་གསས་ཉིད་ལ་ལྷ་སྲུང་གི་ལུང་བསྟན་ཇི་བཞིན། གནས་རིར་ཕེབས་ནས་སྒོམ་སྒྲུབ་ཡུན་རིང་

མཛད་ཅིང་། ཁྱད་པར་དུ་མ་གཅིག་སྲིད་པའི་རྒྱལ་མོས་ལུང་བསྟན་ནམ་བཀའ་ཇི་བཞིན། བོན་རིའི་སྲིད་རྒྱལ་

སྲིད་རྒྱལ་དགོན་ཆེན།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

དགོན་ཆེན་25ཞེས་པའི་ག�ག་ལག་ཁང་འདི་ཉིད་འ�ང་�ན་༢༩༠ནང་�་གནས་གཞི་བཏིང་ནས་དགོན་

འདི་ཉིད་�ི་ཡི་�་ཁང་དང་། ནང་གི་�་ག�ང་�གས་�ེན་སོགས་དར་ཞིང་�ས་པར་�ེལ་ཞིང་། 

གནས་དེའི་གཡས་�ར་�་�ོག་�ན་རི་པ་འ�ག་�ས་�ི་�བ་�ག་དང་རང་�ོན་26། དེར་ཁོང་ཉིད་

བ�གས་པས་�བ་པ་ཐོབ་པའི་�གས་�་�ག་གི་ངོས་�་ད�་�ེས་དང་། རང་�ོན་�ད་པར་ཅན་འགའ་ཞིག་

མཇལ་�་འ�ག་ལ། དེ་ནས་བ�ང་�ད་འཛ�ན་རིམ་པར་�ང་ཞིང་། བར་དེར་�ས་བབས་�ི་འཕོ་འ�ར་�ིས་

དབང་གིས་དགོན་པ་ཉམས་ཆག་�་�ིན་ནའང་། �ན་མ�ེན་ཤར་�་བའི་མཛ�ད་ཆེན་�་ལ་རང་དབང་ཐོབ་

པའི་�་�ལ་བ་བོན་�བས་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཁས་�བ་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེ་27�མ་གཉིས་�ིས་�ར་ཡང་ཉམས་

གསོ་མཛད་ཅིང་། �ར་�ར་�ི་ག�ག་ལག་ཁང་དང་ནང་གི་�་ག�ང་�གས་�ེན། �ད་པར་�་�བ་པ་�ལ་

�ོག་�ན་རི་པ་འ�ག་�ས་�ི་�བ་�ག་དང་རང་�ོན།

མཁས་�བ་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེ།
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བཞིན་སྐྱོང་བའི་རྣལ་འབྱོར་བ་སོགས་ཁྱད་པར་ཅན་འགའ་སྣང་ལ། ད་ཆར་ཡང་ཐུན་བཞི་སྐྱོང་བའི་རྣལ་

འབྱོར་བས་རྒྱུན་བསྲིང་བཞིན་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ལགས་སོ། ། 

 ཡང་དགོན་སྨིན་གྲོལ་བསམ་གཏན་གླིང་།

དེ་ཡང་སྲིད་རྒྱལ་དགོན་ཆེན་ནས་ཅུང་ཟད་གྱེན་དུ་ཕྱིན་ན་བོན་རིའི་ཡང་དགོན་མཐོང་གྲོལ་གླིང་

28ཞེས་པ་དེ་དངོས་སུ་མཇལ་ཐུབ། འདི་ནི་སྤྱི་ལོའ་ིསྔོན་གྱི་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་སྐབས་སུ་སྐུ་གཤེན་ཡ་ངལ་

གྱི་ཕྱག་བཏབ་པའི་རང་ཅག་ཁ་བའི་ལྗོངས་ཀྱི་ཆེས་སྔ་བའི་དགོན་སྡེ་རྙིང་ཤོས་ཤིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་གནང་སྲོལ་

ཡོད་འདུག དམ་པ་ཁོངས་ནི་སྤྱིར་བོད་རྒྱལ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོའ་ིསྐུ་དུས་ནས་རྒྱལ་གྱི་བླ་འཚོའི་སྐུ་གཤེན་

ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་རང་རེའི་ལོ་རྒྱུས་ཁག་ལས་གསལ་བ་བཞིན། དུས་རེ་ཞིག་ནས་སྤུ་རྒྱལ་གྲི་གུམ་

བཙན་པོའ་ིསྐབས་ཙམ་ལ་སྐུ་གཤེན་ཡ་ངལ་བོན་ཚེ་དང་ཁུ་ཚེ་སྨན་ཚེ་དང་གསུམ་ཡོད་པར་བཤད་ཅིང་། སྨན་

ཚེ་འམ་མཁས་པ་སྨན་པའི་སྲས་ཡ་ངལ་གསུང་རབ་སྐྱབས་ཡིན་པས། སྐབས་དེར་གྲི་གུམ་བཙན་པོ་ལོ་ངམ་གྱི་

མདའ་ཡིས་བཀོྲངས་ཏེ་སྲས་སྤུ་སྡེ་གུང་རྒྱལ་ཀོང་ཡུལ་དུ་བཅུག་པ་དང་ལྷན་དུ་ཡ་ངལ་གསུང་རབས་སྐྱབས་ཕྱིན་

བོན་རིའི་ཡང་དགོན་མཐོང་གྲོལ་གླིང་།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

བོན་རིའི་ཡང་དགོན་མཐོང་�ོལ་�ིང་།
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ཡོད་འདུག དེར་བོན་རིའི་མདུན་ཞོལ་དུ་ཡང་དགོན་སྨིན་གོྲལ་བསམ་གཏན་གླིང་ཞེས་པ་འདི་ཕྱག་བཏབས་ནས་

བཟུང་གནས་འདིར་རྒྱལ་བསྟན་རིན་པོ་ཆེ་དར་ཤིང་རྒྱས་པར་གྱུར་ཡོད་འདུག་ལ། དེ་ནས་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མའི་

རྗེས་སུ་ཡང་དགོན་གྱི་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་རྣམས། སྐུ་མདུན་སོྨན་ལམ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཐུགས་འགེས་བཞེས་ནས་སྟག་

བྲོ་དགའ་ཚལ་གླིང་ནས་སྒྲུབ་པ་སྐྱོངས་ཞིང་ཉམས་ལེན་གནང་མཁན་རེ་ཙམ་ཕེབས་པའི་སྲོལ་ལས་དགོན་པ་

ཆེས་ཆེར་མེད་པར་མངོན། དེང་དུས་ཡོངས་གྲགས་སུ་བོན་རིའི་ཡང་དགོན་ཞེས་བརོྗད་པས་འདི་ནི་སོྔན་ཡ་ངལ་

ལམ་ཡང་སོྟན་གསུང་རབ་སྐྱབས་ཀྱིས་ཕྱག་བཏབས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་མིང་དེ་ལྟར་བརོྗད་པར་སེམས། ད་

ལྟའི་ཆར་ཡང་ལྷ་ཁང་ཆུང་ངུ་ཞིག་དང་། གནས་དེར་སྐབས་རེར་སྒོམ་སྒྲུབ་གནང་མཁན་རེ་ཡོད་འདུག་ལ་སྔོན་

མའི་གནའ་ཤུལ་དེར་དེ་མུས་སུ་གནས་བཞིན་འདུག་གོ། 

 རྟེན་མཆོག་དྲི་མེད་ཤེལ་སྐུ།

དཀར་ཆག་ལས། 

ནུབ་ཕྱོགས་ཤེལ་ཐང་ཞེས་བྱ་མར་ཆད་ནས། །

སྤང་སྣ་བྱ་བའི་བྲག་ཟམ་ཡན་ཆད་དོ། ། 

ཞེས་གནས་ཆེན་བོན་རི་ཆེན་པོའ་ིརང་གཟུགས་ཐུགས་ཀྱི་ཁྲོ་བོ་གཙོ་མཆོག་མཁའ་འགྱིང་གི་ཚུལ་

ཅན། ཞལ་ནུབ་ཏུ་གཟིགས་པར་གནས་ཤིང་། དེ་ཡང་ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ནི་གནས་ཀྱི་མདུན་ཏེ། ཐོག་མར་ཤེལ་སྐུ་

ཐང་ནས་འགོ་བརྩམས་ཏེ་བཤད་པ་ལ། དེ་ཡང་ནུབ་ཕྱོགས་སམ་གནས་མདུན་ཤེལ་ཐང་ཞེས་པ་འདི་ནི། སྟོན་པ་

གཤེན་རབ་མི་བོ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཕྱི་རབས་འགྲོ་བ་འདྲེན་ཕྱིར་སྐུ་རྟེན་དང་གསུང་རྟེན། ཐུགས་རྟེན་གསུམ་གྱི་ནང་

ཚན། ཐུགས་རྟེན་དུ་ཐུགས་སྤྲུལ་བོན་རི་ཆེན་པོ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་བརྙན་རྒྱུ་

མན་ཤེལ་ལས་གྲུབ་པ་ཞིག་གཏེར་དུ་སྦས་ནས་ནམ་ཞིག་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་དུས་ལ་བབ་ཚེ་རང་དགར་རྡོལ་ནས་

ལས་ལྡན་ཞིག་དང་འཕྲད་པའི་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག  

དེ་ཡང་ཕྱིས་འགྲོ་དོན་གྱི་དུས་ལ་བབས་པའི་སྐབས། རྟེན་མཆོག་དྲི་མེད་ཤེལ་སྐུ་ཞེས་པ་འདི་ཡི་ལོ་རྒྱུས་

སྐོར་ལ་དེ་ཙམ་གྱི་གསལ་པོ་གང་ཡང་ཁོ་བོས་མཐོང་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་བས་དེ་ཙམ་གྱི་རྒྱ་ཆེ་གཟིགས་པ་པོ་རྣམས་

ཀྱིས་ཐུགས་འདུན་སོམ་པར་མི་རེ་ཡང་། འདིར་ས་བཅད་སྟོང་མིན་ཙམ་གྱིས། འདི་ཕྱོགས་ལ་མོས་པ་ཅན་གྱི་
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

�ལ་མི་�ན་�ས་�མས་�ི་ངག་�ན་�ར་ན། གནས་འདིར་�ོན་རབས་�ག་བདག་�ེན་པ་དོ་ཚང་ཞེས་མཁར་

�ིན་མོར་འ�ོར་བ་ཤིན་�་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་མི་ཚང་ཞིག་ཡོད་པས། དེའི་གཡོག་མོ་ར་�ི་ཤེལ་ཟ་མ་ཞིག་ཡོད་

�ད་འ�ག ཁོང་ལ་ར་མ་མདོག་དཀར་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་�ས་�ན་�་། རེ་ཙམ་ཞིག་ནས་མི་མཐོང་བར་འ�ར་

བ་དང་། འོ་མ་ཡང་མེད་པར་འ�ར་འ�ོ་གི་ཡོད་འ�ག ར་�ི་མ་དེས་གང་ཡིན་�མ་ནས་ཡ་མཚན་�ེས་ཤིང་།  

ཉིན་ཞིག་ལ་ར་མ་དེའི་�ེ་ལ་�ད་པ་ཞིག་བཏགས་ནས་རིམ་བཞིན་ར་�ི་མ་�ེས་�་�ིན་པས། ད་�འི་�ེན་�ི་

མེད་ཤེལ་�འི་གཏེར་གནས་29ཕ་བོང་དེའི་�་བ་�་ར་དེ་ཉལ་འ�ག་གོ །ར་�ི་མ་དེར་�ིན་ནས་ར་ཉལ་�ེས་

ལ་བ�ས་པས་གནས་དེར་�ེན་�ི་མེད་ཤེལ་�་ཉིད་�་�ེད་ཡན་�ི་ལ་ཐོན་ཡོད་པ་མཐོང་བས། ར་�ི་མས་ཡ་

མཚན་�ེས་ཏེ། དེ་ཉིད་ས་ནས་བཏོན་ཏེ་རང་གི་�ིན་བདག་ལ་�ད། �ིན་བདག་གིས་ཤེལ་�་དེ་འོ་མ་ད�ག་

�ེན་�ི་མེད་ཤེལ་�འི་གཏེར་གནས།
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པའི་འོ་རྡོ་བྱས་པས། སྔོན་དང་མི་

འདྲ་བའི་མར་གྱི་དངོས་གྲུབ་བྱུང་

བར་བཤད། དུས་རེ་ཞིག་ནས་ཕྱུག་

བདག་དེ་ཉིད་སྤྲང་པོས་གང་བསླངས་

ན་མི་སྦྱིན་མི་སྲིད་པ། མིན་ནམ་

མེད་ཅེས་པའི ་སྒྲ་ད ེ ་ཉ ིད་སྤངས་

བའི་མི ་ཁྱ ིམ་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་

ཡིན་འདུག་པས། འགའ་ཡི་ཙམ་

པ་ནང་དུ་བཅུག་ཡོད་པར་མཉམ་

དུ་སློང་མོ་བར་སྣང་མེད་དུ་སྤྲད་པ་

རེད་ཟེར། འགའ་ཡི་ལས་ལྡན་ཞིག་

གི་དངོས་སུ་སློང་ནས་སྤྲད་པ་རེད་

ཟེར། གང་ལྟར་ན་རྟེན་དྲི་མེད་ཤེལ་

སྐུ་དེ་ཁམས་ཕྱོགས་ཀྱི་གནས་སྐོར་

བ་དོ་ཁང་སོགས་ཀྱིས་སློང་བས་སྦྱིན་

པའི་བདག་པོ་ལ་རྟེན་དེ་ཉིད་བདག་

བཟུང་གྱི་སྐལ་པ་མེད་པ་དང་འབྲེལ་བསླང་མཁན་ལ་སྤྲད་ཡོད་འདུག  ཕྱིས་རྟེན་དེ་ཉིད་ཁྱུང་ཡུལ་བླ་མ་རི་ཁྲོད་

ཚང་གི་རྟེན་གསུམ་དུ་གྱུར་ཏེ་རིམ་བཞིན་བོན་གྱི་སྐྱེས་སྤྲུལ་རྣམས་ཀྱི་འགྲོ་དོན་དུ་བསྣམས་བཞིན་ཡོད་ནའང་

དུས་འགྱུར་སྐབས་མེད་པར་ཆག་ནས། ད་ལྟའི་ཆར་གང་ནས་ཡང་མཇལ་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར། ། ཡིན་ནའང་གནས་

དེར་ད་ལྟའི་ཆར་ཡང་མཆོད་པ་འབུལ་ཞིང་ལྷ་གསོལ་བཏང་བའི་སྲོལ་འདུག་ལ། གཏེར་གནས་ཀྱི་ཕ་བོང་ཡ་

མཚན་ཅན་དེ་ཡང་དེང་སང་མཇལ་རྒྱུ་འདུག གཞན་ཡང་དེ་ནས་ཅུང་ཉེ་བའི་སར་རྡོ་སྔོན་པོ་ཞིག་འདུག་པ་

དེའི་ངོས་སུ་ཞང་ཞུང་སྨར་ཡིག་གསལ་པོ་ཞིག་ཡོད་པར་བཤད་ཀྱང་ཕྱིས་ཉམས་ཆག་ཏུ་ཕྱིན་ནས། ད་ཆར་དེ་

ཙམ་གྱི་གསལ་པོ་མེད་ནའང་། ཆེས་ཡ་མཚན་ཅན་ཞིག་འདུག་ལ་ཡུལ་མི་རྣམས་ཀྱིས་བཤད་སྒྲོས་ལ། མཁའ་

འགྲོའ་ིགཏེར་ཡིག་རང་བྱོན་30རེད་ཟེར་བའང་ད་ཆར་མཇལ་ཡུལ་སྣང་ལ། གཞན་ཡང་གནས་དེར་དགོས་

མཁའ་འགྲོའ་ིགཏེར་ཡིག་རང་བྱོན།

དགོས་འདོད་འབྱུང་བའི་ནོར་རོྡ།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

ཚ�་དབང་རིག་འཛ�ན་ཆེན་པོས་བཞག་པའི་ཞབས་�ེས།

འདོད་འ�ང་བའི་ནོར་�ོ་31གལ་ཆེན་ཞིག་གནས་འ�ག་ལ། �ད་པར་རང་རེའི་བོད་�ལ་ཐོག་མ་གཉའ་�ི་

བཙན་པོའ �་�ས་�་བོན་�ི་འ�་གནས་སོ་བ�ན་�ི་ནང་ཚན་ཀོང་�ལ་�ིན་མོ་བོན་ཐོབ་བམ་ཀོང་�ལ་སེར་

མོ་བོན་ཐང་ཞེས་པའི་གནས་དེ་ཡང་འདི་�ོགས་�་ཡིན་པར་ངོས་འཛ�ན་གནང་�ོལ་ཡོད་དོ། །

དཀར་ཆག་ལས། 

འཆི་མེད་ཚ�་དབང་རིག་འཛ�ན་ཞབས་�ེས་ག�མ། ། 

ཞེས་དེ་ནས་མར་�ོར་ལམ་�་གཡས་�ོར་�་ཕེབས་�བས་�བ་�ི་གནས་�ོའ�་�ག་ཡན་�་�ོར་ལམ་ནང་ལ་

�ད་པར་ཅན་�ི་ཞབས་�ེས་གསལ་པོ་ཞིག་མཇལ་�་འ�ག་པས། དེ་དག་ནི་ཚ�་དབང་རིག་འཛ�ན་ཆེན་པོས་བཞག་

པའི་ཞབས་�ེས32རེད་ཟེར་�ོས་འ�ག་པས་ཕལ་ཆེར་དེ་ཡིན་དགོས་པར་སེམས་སོ། །
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 བོན་རིའི་གནས་སྒོ་ནུབ་ཀྱི་གཏེར་སྒོ། 

ཞུ་ལན་ལས། 

ནུབ་མི་འགྱུར་ཨོ་རྒྱན་གནས་ཀྱི་སྒོ། །

ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་ནས་བྱོན་པ་ཡི། །

མ་དང་མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་གནས། །

ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ིའདུན་པ་ཡོད། །

ཇ་དར་གསེར་དང་སྤུ་སྡུག་མཛེས། །

སྟག་གཟིག་ནོར་གྱི་འགྲིམས་ལམ་ཡོད། །

གནས་སྒོ་ཀོང་བདུད་ནག་པོས་སྲུང་། །

ནམ་ཞིག་དུས་ཀྱིས་དབང་བསྒྱུར་ནས། །

སྟོང་རྒྱུང་སྤྲུལ་པས་གནས་སྒོ་འབྱེད། ། 

ཅེས་གནས་ཆེན་བོན་རི་ཆེན་པོར་གནས་

ཕྱི་ཡི་སྒོ་དང་ནང་སྒོ་སོགས་དུ་མ་ཡོད་པའི་ནང་

ནས་འདི་ནི་ནུབ་གྱི་གཏེར་གནས་སམ་གནས་སྒོ་

33ཡིན་ལ། གཏེར་གནས་ཀྱི་སྒོ་སྲུང་ནི་ཀིང་བདུད་

ཀྱིས་སྲུང་བར་ཁས་བླངས་ཤིང་དམ་དུ་བཅས་སོ། དེ་ཡང་དུས་རབས་བཅུ་པ་ཙམ་ནས་ཕན་ཚུན་ཆོས་ལུགས་

ཀྱི་འཕེལ་འགྲིབ་ཅི་རིགས་བྱུང་བར་བརྟེན་གནས་ཆེན་བོན་རི་ཆེན་པོ་འདི་ལ་རེ་ཞིག་ཕྱག་སྐོར་བྱས་པའི་

སྲོལ་ཇེ་ཉམས་སུ་ཕྱིན་ནས་ཡོད་པ་ལ། ཕྱིས་དུས་རབས་༡༣པའི་ནང་སྟོང་རྒྱུང་སྤྲུལ་པ་རྟོགས་ལྡན་འབྲུག་

གསས་ཆེན་པོ་གནས་དེར་བྱོན་ནས། ལོ་མང་སྒྲུབ་པ་གནང་ཞིང་གནས་འདི་ཉིད་སྔར་བཞིན་ཞལ་གསོ་

མཛད་པ་སོགས་དེའི་སྐོར་རྒྱས་པ་རྣམ་ཐར་ལས་ཤེས་པར་བྱོས། གནས་སྒོའ་ིབྲག་འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་ངོས་འཇམ་

ལ་བཀའ་རྟགས་རང་བྱོན་ཇི་སྙེད་ཀྱིས་ཁེངས་པ། ཁྱད་པར་དུ་ཞབས་ཀྱི་རྗེས་གསལ་པོ་ཞིག་ཀྱང་མཇལ་རྒྱུ་

ཡོད་དེའི་གཡོན་ངོས་སུ་བྲག་ཆུང་ནར་མོ་ཞིག་འདུག་པ་དེ་ནི་གནས་ཀྱི་གཏེར་སྒོའ་ིལྡེའུ་མིག་34ཡིན་ཟེར་

སྒྲོས་འདུག དེ་ནས་མར་ལ་སྐོར་ལམ་བརྒྱུད་དེ་ཅུང་ཟད་ཕྱིན་ན་ཆུ་མིག་དྭངས་ལ་བྲོ་བ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཞིང་།  

ནུབ་གྱི་གཏེར་གནས་སམ་གནས་སྒོ།

གཏེར་སྒོའ་ིལྡེའུ་མིག
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

ཡན་ལག་བ�ད་�ན་�ི་�་�་ལོས་ཡིན་བསམ་པ་ཞིག་འ�ག་པ་དེ་ནི། མི་འ�ོའ �་ངག་�ན་�ར་ན། �ིད་པའི་

�ལ་མོས་�ིན་�ིས་བ�བས་པའི་�ས་ཆབ་ཡིན་པར་�གས་ལ་འགའ་ཞིག་གིས་�ོགས་�ན་རི་པ་འ�ག་

གསས་�་མཚམས་ལ་བ�གས་�བས། ཉིན་ཞིག་�ིད་�ལ་�ང་བ�ན་དང་འ�ེལ་�་གཏེར་བཞེས་པ་ཡང་

འགའ་ཡིས་བཤད། ། དེ་ཉིད་ལས། 

�ི་རབས་འ�ོ་བ་�གས་�ེས་�ོབ་པ་དང་། ། 

མ་དག་མཐའ་འཁོབ་དགེ་ལ་བ�ར་བ་དང་། ། 

དག་པའི་�ོན་ལམ་འ�ོ་བ་འ�ེན་པའི་�ིར། །

�ོན་པའི་�་འ�ལ་�ག་གིས་མ�བ་རིས་�ིས། །

སངས་�ས་�ོན་ལམ་མཐའ་ཡས་�་�་བཞེངས། །

�་ག�ང་�གས་�ི་ཡིག་འ�་བཀའ་�གས་དང་། །

མི་འ�ར་བཀའ་�གས་མཚན་�ན་གཤེན་བཞི་ཡི། །

ཞབས་�ེས་བཞི་དང་ག�ང་�ང་གསལ་བ་ཡོད། ། 

ཅེས་བོན་རིའི་མ�ན་�ོགས་གནས་�ོའ �་�ག་ནས་མར་ལམ་ཆེན་ཐོག་�ེབས་ཙམ་�ི་མཚམས་�། �ོར་

ལམ་�ི་ནང་�་�ག་དཀར་�ང་�་ཞིག་གི་ཉེ་འ�མ་�། �་�ས་�་�ོ་ལེབ་ངོས་ཤིན་�་ལེགས་པ་ཞིག་གི་ངོས་�། 

བདེ་གཤེགས་�ོན་ལམ་མཐའ་ཡས་�ི་�་�ོན་པའི་�ག་མ�བ་�ིས་�ིས་པ་རང་�ོན་ཅན་གསལ་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་

མ་ཟད། དེ་ཉིད་བཤམ་སའི་མཆོད་ཁང་�ང་�་ཞིག་ཡོད་འ�ག་ལ་གཞན་�ག་�ོ་ཞིག་གི་ངོས་�་མཚན་�ན་�ེ�་

བཞིའི་ཞབས་�ེས་དང་�་ག�ང་�གས་�ི་ཡིག་འ�་དང་བཀའ་�གས་སོགས་དངོས་�་མཇལ་�་ཡོད་འ�ག་

�ང་། �ིས་�ས་�ེན་�བས་�་གཏོར་

བ�ག་�་�ིན་ནས། ཕངས་པ་ཞིག་

ལ་ད་�འི་ཆར་བདེར་གཤེགས་�ོན་

མཐའ་ཡོད་སའི་གནའ་�ལ་35ཙམ་

ལས་གང་ཡང་མེད་པར་ཆགས་ཟིན་

འ�ག  གོང་གི་བདེར་གཤེགས་�ོན་

ལམ་མཐའ་ཡས་�ི་�་རང་�ོན་དེ་ནི་བདེར་གཤེགས་�ོན་མཐའ་ཡོད་སའི་གནའ་�ལ།
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ཕྱིས་སུ་འགའ་རེས་དོ་ལོ་ཇོ་བོ་ཡང་ཟེར་བས། ད་ཆའི་ལྷ་སའི་ཇོ་བོ་རིན་པོ་ཆེའམ་སོྟན་པའི་སྐུ་བརྙན་དེ་དང་ཁྱད་

མེད་པའི་བརྡས་དྲངས་པ་མ་ཟད། ད་དུང་ལོ་རྒྱུས་ཆེས་སྔ་བ་བཅས་ཀྱིས་རྩ་ཆེའི་རིག་དངོས་ཡིན་པར་སེམས་སོ། ། 

དཀར་ཆག་ལས། 

དེ་ནས་བདུད་ཀྱི་དམག་དཔུང་སུམ་ཆ་གཅིག །

གོ་གྱོན་མཚོན་ཐོགས་བསྭོ་ཆའི་སྒྲ་སྒྲོགས་ནས། །

སྟོན་པའི་སྐུ་ལ་རྒོལ་བའི་དཔུང་ཚད་ཆེ། །

སྟོན་པའི་ཐུགས་རྗེའི་སྟག་སེང་ཁ་རྔམས་གཉིས། ། 

གཙང་ཆབ་གཡས་གཡོན་བརྗིད་པ་ཁ་སྤྲོད་ནས། ། 

རྣམ་རོལ་སྒྲ་སྒྲོགས་སྟོང་གསུམ་འུར་འདར་གཡོ། །

བདུད་ཀྱིས་དམག་ཚོགས་མ་ཚུགས་ཕྱིར་ལ་ལྡོག །

མིང་ཡང་སེང་གེ་ཞེས་སུ་གྲགས། །

ཞེས་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་དེ་ནས་མར་བྱོན་པ་དང་འབྲེལ། བདུད་ཆེན་ཁྱབ་པས་རྒོལ་བའི་ཐབས་

ཀྱིས། དམག་དཔུང་ཤིན་ཏུ་མང་བ་ཞིག་གིས་ལམ་བཀག་ནས་སྟོན་པ་མར་བྱོན་ཏུ་མི་གཞུག་པ་ལས། སྐབས་

དེར་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་དབལ་སྟག་ཁྲ་བོ་ཞིག་དང་། སེང་ཆེན་ཁ་རྔམ་གཉིས་སུ་སྤྲུལ་ནས། ལམ་གྱི་ཉེ་

འགྲམ་ཉང་ཆུ་གཙང་ཆབ་གྱི་གཡས་གཡོན་ནས་ཁ་སྤྲོད་དེ་མར་ཕེབས་པས་བདུད་དམག་གིས་གདོང་མ་བཟོད་

ནས་ཕྱིར་བྲོས་པས་གནས་དེར། དེང་སང་ཡང་བྲག་དེའི་མིང་ལ་ཚུར་རུ་སེང་གེ་བྲག་དང་ཕར་རུ་སྟག་བྲག་

ཞེས་སྔར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དགོས་དབང་དང་བསྟུན་ནས་བརྗོད་པར་སྣང་། གཞན་ཡང་དེང་སང་གནས་སྐོར་བ་

རྣམས་ཀྱིས་སྟག་རྩེ་ལུང་ཞེས་པའི་ས་གནས་འདི་ཡི་མིང་ལའང་། སྔོན་རབས་པས་སྟག་སེང་ལུང་ངམ་སྟག་སེང་

རྟག་བརྩེ་སོགས་བརྗོད་པར་སྣང་ཡང་ཕྱིས་སྒྲ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ནས། སྟག་རྩེ་ཞེས་རྒྱུན་འབྱམས་སུ་གྱུར་འདུག་

ཀྱང་། དོན་དུ་སྟག་སེང་ཞེས་བརྗོད་པ་མིན་ནམ་སྙམ་སྟེ་དཔྱད། སྟག་སེང་ངམ་སྟག་རྩེ་ཞེས་པ་དེ་ནས་མར་སྐོར་

ལམ་དུ་ཕྱིན་ན་གནས་དེར་སྔོན་རྒྱ་བོན་ཟིང་པ་མཐུ་ཆེན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཐོབ་པའི་རྟགས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་བསྟན་

ནས། གནས་དེར་རྡོ་ལེབ་མོ་ཞིག་གི་ངོས་ལ། ཕྱག་མཛུབ་ཀྱིས་བྲིས་པ་ལོ་པཎ་མཆོད་རྟེན་དབུ་གསུམ་པ་ཞིག་

ཡོད་པར་བཤད་ཀྱང་། ད་ལྟའི་ཆར་མི་སྣང་ཡང་གནས་དེར་རྡོ་མཆོད་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཤུལ་དུ་ལུས་པའམ། སྔོན་

མའི་བརྡ་མཚོན་ཙམ་ཡོད་པའི་གནས་ལོ་པན་མཆོད་རྟེན་གྱི་ཤུལ་36ཞིག་འདུག་གོ། 

ལོ་པན་མཆོད་རྟེན་གྱི་ཤུལ།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

 �ག་�ེ་དགོན་ག�ང་�ང་�ིང་། ། 

རབ་བ�ིད་�གས་�ལ་�ན་པོའ �་རིར། །

རབ་མཛ�ས་�་ཡི་གཞལ་ཡས་ཁང་། །

རབ་མང་དད་�ན་གནས་�ོར་བས།

རབ་དགའི་�ས་�ག་ཡལ་ལ་ལ། །

ཞེས་བ�ོད་ཚ�ག་འཇོལ་མོའ �་ད�ངས་�ིས་མཆོད་པ་�ལ་ནས། དང་ཐོག་བོན་རིའི་ཆེན་མོའ �་བ�ོར་

ལམ་བ�ད་དེ་�ག་སེང་ངམ་�ག་�ེ་�ང་པ་ཞེས་པའི་ས་གནས་དེར་འ�ོར་བ་དང་། དགེ་�ེད་པ་�མས་�ིས་

�ོར་ལམ་ནང་ལོག་�་ཡར་གཟིགས་ཙམ་གནང་ན། ཤིན་�་མཛ�ས་ལ་ཡིད་�་འོང་བའི་ག�ག་ལག་ཁང་ཞིག་

མཇལ་བ་དེ་ནི། �ག་པོ་�ོང་གི་རིགས་ལས་�ོལ་བ་གནས་�གས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ �་དོན་ལ་རང་དབང་ཐོབ་

པའི་�ོམ་ཆེན་མཚན་བ�ོད་པར་དཀའ་བ་བ�ན་པ་�ན་�བ་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས། �ི་ནང་གི་བོན་ལ་མཁས་

ཤིང་�བ་པ་བ�ེས་པའི་དབང་པོ་དེ་ཉིད་�ིས། �ི་ལོ་༡༦༢༦ �ག་བཏབས་གནང་བའི་ག�ག་ལག་ཁང་�ག་�ེ་

ག�ང་�ང་�ིང་དགོན་37ཞེས་མཚན་གསོལ་ཞིང་། རིམ་བཞིན་ག�ང་�ང་བོན་�ི་�ེས་ཆེན་�་མ་ཞིག་གིས་

�ག་�ེ་ག�ང་�ང་�ིང་དགོན།
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བདག་སྐྱོང་གནང་བ་མ་ཟད་ཁྱད་པར་དུ་ཕྱིས་བོན་གྱི་གྲྭ་ས་ཆེན་མོར་རབ་ལེགས་གཡུང་དྲུང་གླིང་གིས་བདག་

སྐྱོང་མཛད་ནས་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་ཕྱོགས་ཀུན་ནས་དར་ཤིང་རྒྱས་པ་ཡོད་འདུག ཕྱིས་དུས་འགྱུར་གྱི་དབང་

གིས་དགོན་པ་འདི་ཉིད་སྤྱི་མཚུངས་གི་ཉམས་ཆག་བྱུང་ཟིན་ནའང་། ། 

ད་ཆར་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་རིན་པོ་ཆེས་སྤྱི་ལོ་༡༩༨༢ ནས་འགོ་བརྩམས་ཏེ་ཉམས་གསོ་

གནང་བ་མ་ཟད་དེ་རྗེས་ཀུན་བཟང་གཡུང་དྲུང་དབང་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ་ནས་རིམ་བཞིན་གཟིགས་སྐྱོངས་གནང་

བ་དང་། ད་ལྟའི་ཆར་ཡང་ཨ་མདོ་བླ་མ་སྐལ་བཟང་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེས38བདག་སྐྱོང་གནང་ནས་ཕྱི་ནང་གི་རྟེན་

དང་བརྟེན་པ་རྣམས་དར་ཤིང་རྒྱས་པ་ཡོད་ལ། ཁྱད་པར་དུ་ཐུན་མིན་གལ་ཆེའི་ནང་རྟེན་དང་ཞབས་རྗེས་དང་

རང་བྱོན་ཁྱད་པར་ཅན། གདོང་སྒོམ་བསྟན་པ་ལྷུན་གྲབ་གྱི་ཞབས་རྗེས39དང། སྟག་རྩེ་གཡུང་དྲུང་དབང་རྒྱལ་

གྱིས་ཞབས་རྗེས་40སོགས་རྟེན་མང་པོ་ཡོད་པས་དེ་དག་ནི་རང་རེའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གཉིས་ལ་སྨིན་པའི་

རིག་དངོས་སུ་སྣང་ལ་རྒྱས་པ་གཞན་ལས་ཤེས་སོ། ། 

བླ་མ་སྐལ་བཟང་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེ།

གདོང་སྒོམ་བསྟན་པ་ལྷུན་གྲུབ་གྱི་ཞབས་རྗེས།

སྟག་རྩེ་གཡུང་དྲུང་དབང་རྒྱལ་གྱིས་ཞབས་རྗེས།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

 ད�ས་�ི་གཏེར་གནས་གསང་བ་ཡོངས་�ོང་། ། 

དེ་ཡང་ཤ་རི་ད�་ཆེན་�ིས་བ�ེགས་པའི་ལོ་

པན་མཆོད་�ེན་�ི་གནའ་�ལ་ནས་�ང་ཉེ་བའི་

�ང་པ་ཞལ་�ོ་�ོགས་�་�ག་པའི་�ག་�། �ལ་

བའི་�གས་�ལ་བོན་རི་ཆེན་པོའ �་�ོགས་བཞི་

ད�ས་དང་�་བཅས་ལ། གསང་བའི་�བ་�ག་གམ་

ཟབ་མོའ �་གཏེར་གནས་ཆེན་པོ་�་ཡོད་པའི་ནང་

ནས། �ག་སེང་ངམ་�ག་�ེའི་�ང་པའི་�ག་�། 

�ོན་པ་གཤེན་རབ་�ིས་�ིན་�ི་བ�བས་པའི་དཔལ་ད�ས་�ག་གསང་བ་ཡོངས་�ོང་གི་གཏེར་གནས་སམ་

�བ་�ག་41དེ་ཉིད་ཡོད་པ་ལ། �ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་�ན་ལས་�མ་པར་�ལ་བ་དེ་ཉིད་འཁོར་མཚན་�ན་

�ེ�་བཞི་དང་བཅས་པ་གནས་དེར་ཕེབས་ནས་�ིན་�ིས་བ�བས་ཤིང་། �ི་ནང་གསང་ག�མ་�ི་གཏེར་�ོའམ་

�བ་གནས་�ི་�ོ་�ང་དང་གཏེར་�ང་ག�མ་�་བཞག་ནས་དེ་དག་ལ་བཀའ་�གས་དང་རང་�ོན་ཇི་�ེད་ཅིག་

ད�ས་�ག་གསང་བ་ཡོངས་�ོང་དགོན།

ཡེ་ཤེས་དབལ་མོའ �་�ག



113

ཡོད་དེ་ཐོག་མར་སྟག་སེང་ངམ་སྟག་རྩེ་ཞེས་པའི་ལུང་པ་ནས་ཡར་མཇལ་སྐོར་དུ་ཕེབས་པའི་ཚུལ་གྱི་བཤད་

པར་མོས། དཀར་ཆག་ལས། 

སྒོ་མོ་གསུམ་ལ་གསང་བའི་བོན་གཏེར་ཡོད། ། 

ཅེས་དབུས་ཕུག་གསང་བ་ཡོངས་རྫོང་གི་བོན་གཏེར་ཆེན་མོ་འདི་ལ་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་སྒོ་གསུམ་

ཡོད་པ་ལ། སྐབས་འདིར་རིམ་བཞིན་ཕྱི་སྒོ་ནས་ཡར་དབུས་ཕུག་གསང་བ་ཡོངས་རྫོང་ལ་མཇལ་དུ་འགྲོ་བ་ཇི་

བཞིན་བཤད་པ་ནི། ཕྱི་སྒོའམ་སྒོ་མོ་དང་པོ་ནི་ཐོག་མར་སྟག་སེང་ངམ་སྟག་རྩེ་ལུང་པ་ནས་ཡར་ཅུང་ཕྱིན་ན་

བྲག་དཀར་རལ་གྲི་གནམ་ལ་ཕྱར་བ་འདྲ་བ་ངོས་ཤིན་ཏུ་འཇམ་ལ་ཁོར་ཡུག་ནགས་ཚལ་ཧ་ཅང་ལོ་འདབ་རྒྱས་

པའི་དཀྱིལ་དུ་ཡོད་པ། འདི་ནི་བཀའ་སྐྱོང་ཡེ་ཤེས་དབལ་མོའ་ིརང་ཞལ་དངོས་མཚུངས་དང་། དེའི་གནས་

གསུམ་སྐུ་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འདྲ་གཟུགས་སོགས་ཀྱི་རང་བྱོན་ཡོད་ཞེས། ཡོངས་གྲགས་སུ་དེང་སང་ཡང་

ཡེ་ཤེས་དབལ་མོའ་ིབྲག་42ཅེས་བརྗོད། དེའི་གཡས་གཡོན་དུ་བྲག་བྱ་རྒོད་གཤོག་རྒྱང་འདྲ་བའི་ངོས་སུ། བླ་

ཆེན་དྲན་པ་ཡབ་སྲས་གསུམ་དང་། མཁའ་འགྲོ་རིགས་ལྔའི་ཞབས་རྗེས་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་ལ། ཕ་བོང་དུང་གཤོག་

འདྲ་བའི་འོག་ནས། མཁའ་འགྲོའ་ིཚོགས་ཁང་དང་ཡེ་ཤེས་དབལ་མོའ་ིསྒྲུབ་ཕུག་43བྱིན་ཅན། ཚེ་གཡང་སྒྲུབ་

པའི་གཏེར་ཁ་བཅས་ཡོད། དེའི་ནང་འཛུལ་ན་ཚེ་འདིའི་བར་ཆད་ཞི་ཞིང་བསོད་ནམས་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་རྟེན་

འབྲེལ་ཡོད་པར་བཤད། གཞན་ཡང་གནས་དེའི་ཟུར་དུ་བྲག་རྡོ་ནག་པོ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ལ་དགྲ་བདུད་རྡོ་རྗེ་རྩལ་

གྱི་ཕོ་བྲང་ཡོད་པས། གནས་དེར་ལྷ་སྲུང་བསྐུལ་ན་བསྟན་དོན་འགྲུབ་པར་ངེས་ཤིང་། དེ་རུ་སེ་ཤ་རི་དབུ་ཆེན་གྱི་

ཕྱག་ཆ་གཤང་ཆུང་གཏེར་དུ་སྦས་ནས་བཀའ་རྟགས་གཡུང་དྲུང་དཀར་པོ་རང་བྱོན་44ཡོད་འདུག་པ་མ་ཟད། 

དབལ་བོན་སྟག་ལ་མེ་འབར་དང་རིག་འཛིན་སྟོང་རྒྱུང་མཐུ་ཆེན་གཉིས་ཀྱི་ཞབས་རྗེས་ཡོད་ལ། གནས་དེར་

ཡེ་ཤེས་དབལ་མོའ་ིསྒྲུབ་ཕུག བཀའ་རྟགས་གཡུང་དྲུང་དཀར་པོ་རང་བྱོན།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

�བ་�ག་�ང་�་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ནི། བ�ད་འ�ལ་�གས་�ི་�བ་�ག་ཟེར། དེར་�་དར་རིག་འཛ�ན་�མས་

བ�གས་ཤིང་ད་�འི་ཆར་ཡང་�བ་པ་�ོང་མཁན་�ལ་འ�ོར་བ་ཆགས་མེད་�་བ�གས་བཞིན་ཡོད། �ོར་ལམ་

�་བ�ོད་�བས་རང་གི་གཡོན་ངོས་�་གཟིགས་ཙམ་གནང་ན། ད�ས་�ག་གསང་བ་ཡོངས་�ོང་གི་གནས་�ོ་

�ི་མ་ཡེ་ཤེས་དབལ་མོའ �་�ག་ཞེས་པ་དེ་དངོས་�་མཇལ་�ལ་�་འ�ར་རོ། ། དཀར་ཆག་ལས། 

�ོ་མོ་གཉིས་པ་གསེར་ག�ས་གཏམས་པའི་�ག ། 

གསེར་�ག་�་�ོད་མ་�་�ེ་འ�་ལ། ། 

ཞེས་པའི་ད�ས་�ག་གསང་བ་ཡོངས་�ོང་གི་གནས་�ོ་གཉིས་པའམ་བར་མ་ནི་�བ་�ག་དངོས་�་

མ་�ེབ་ཙམ་�ི་ལམ་བར་�། �ག་རི་བ�ིད་དང་�ན་པ་མདོག་དམར་�ག་དང་། ད�ིབས་�་�ོད་འ�་བའི་

ག�གས་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ལ་ངོས་འཛ�ན་�ོལ་ཡོད། གནས་�ོ་བར་མ་དེར་�བ་�ག་ཉི་�་ག�་ཁ་�ོར་འ�་

བ་ཞིག་ལ། འཆི་མེད་ཡབ་�ས་�མ་ག�མ་�ི་�བ་གནས་དང་། བོན་�ི་ཟབ་གཏེར་�་ཚ�གས་ཡོད་པ་དང་། �་

ཆེན་�ན་པ་ནམ་མཁས་�ིན་�ི་བ�བས་པའི་གནས་ཡི་དམ་དབལ་�ར་�བ་གནས་དང་། �ང་གི་གཤོག་པ་

འ�་བའི་�ག་ལ་ཞི་�ོའ �་རང་�ོན་དང་། �ག་�ན་བ�ན་གབ་པ་འ�་བའི་ངོས་�་�གས་�ེ་�ན་�ོལ་རང་

�ོན་དང་། �ད་པར་�་ཕ་བོང་�ས་�ལ་འ�་བའི་ངོས་�་�་བ�ར་མཁས་པ་མི་བཞིའི་�་བ�ར་བའི་གསང་

གཏེར་དང་། �བ་�ག་�ིན་ཅན་ཡོད་ཟེར། དེའི་ཉེ་འ�མ་�་མཁའ་འ�ོའ �་�གས་�བ་�ི་གཏེར་ཁ་བཅས་ཇི་

�ེད་ཅིག་ཡོད་པར་�ང་ལས་བཤད་དོ། ། དཀར་ཆག་ལས། 

�ོ་མོ་ག�མ་པ་མཆོང་འོད་འབར་བའི་རི། ། 

ཞེས་ད�ས་�ག་གསང་བ་ཡོངས་�ོང་གི་གཏེར་�ོ་�ི་ནང་བར་ག�མ་ནང་ནས་འདི་ནི་ནང་གི་�ོ་མོ་ཡིན་

ཞིང་། �བ་�ག་གི་ཉེ་འ�མ་�་རི་བོ་བ�ིད་ལ་མདོག་མཆོང་འོད་འབར་བ་དེའི་ངོས་�་ཡང་། �ན་བཟང་�ལ་བ་�་

མཚ�འི་ཚ�གས་ཞིང་རང་�ོན་དང་གཞན་ཡང་ཟབ་གཏེར་�་མ་ཞིག་ཡོད་དེ། དཀར་ཆག་ལས། 

ནང་�ོ་འཆི་མེད་ཡབ་�ས་�མ་ག�མ་�ི། །

ཞབས་�ེས་�ག་ངོས་གསལ་བ་རེ་རེ་ཡོད། ། 

ཅེས་�ད་པར་�་ཆེན་�ན་པ་ནམ་མཁའ་དང་། ཚ�་དབང་རིག་འཛ�ན་ཆེན་པོ་པད་མ་མཐོང་�ོལ་བཅས་

�ིས་ཞབས་�ེས་གསལ་བར་མཇལ་�་ཡོད་འ�ག་དེའི་ཉེ་འ�མ་�་�ག་དཀར་ཞིག་གི་འ�མ་ནས་�་ཡི་�ས་

�་�་མ་འབབ་པ་དེ་ལ་�ས་�ས་པ་དང་བ�ང་ན། ཤེས་རབ་གསལ་ཞིང་�ིབ་པ་དག་པའི་�ས་པ་�ད་པར་
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ཅན་ལྡན་ཡོད་པ་བཤད། དེས་ན་དབུས་གྱི་གཏེར་གནས་གསང་བ་ཡོངས་རྫོང་གི་གནས་སྒོ་འམ་གཏེར་སྒོ་འདི་

དག་ནི་སྔོན་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་ནས་བཟུང་རིག་འཛིན་གྲུབ་ཐོབ་རྣམས་ཀྱི་སྒྲུབ་གནས་དང་། གཏེར་གནས་

ཁྱད་པར་ཅན་དུ་ངེས་སོ། །དེ་དག་གི་བཤད་ཕྱོགས་ནི་མས་ཡར་གུང་བསྒྲིགས་ཏེ་ཡར་སྟག་སེང་ནས་མཇལ་

སྐོར་འགྲོ་བའི་ཚུལ་དུ་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་བོན་རིའི་དཀར་ཆག་ལས་གསལ་བ་ཇི་བཞིན། སོྟན་པ་གཤེན་

རབ་མི་བོ་གཙོ་འཁོར་རྣམས་བོན་རིའི་དབུས་ཕུག་གསང་བ་ཡོངས་རོྫང་ཕུག་ཏུ་ཕེབས་ནས་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་

དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེས་ཞིང་སྒྲུབ་པ་མཛད་པས། མཁའ་ཀོླང་དབྱིངས་གསུམ་གྱི་མ་ཚོགས་རྣམས་དང་། གཡུང་དྲུང་

བོན་གྱི་བསྟན་པ་སྲུང་བའི་བོན་སོྐྱང་རྣམས་དང་གཞན་འཇིག་རྟེན་བསྟན་སོྐྱང་བཅས་ལ། གནས་ཀྱི་ཕྱི་ནང་རྟེན་དང་

བརྟེན་པ་རྣམས་སྲུང་དགོས་པའི་བཀའ་བསོྒ་མཛད། ཁྱད་པར་སྒྲུབ་ཕུག་དེར་སོྟན་པས་ཀླུ་ཡུལ་ནས་གདན་དྲངས་

བའི་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྐུ་མན་ཤེལ་ལས་གྲུབ་པ་དང་། འོད་ཟེར་འཁྱིལ་བའི་གསང་བ་སྨན་གྱི་སྒྲུབ་སྨན། བྲམ་ཟེ་སྐྱེ་བ་

བདུན་པའི་ཐོད་པ་བཅས་གལ་ཆེའི་རེྟན་གཙོ་རྣམས་ཕིྱ་རབས་འགོྲ་བའི་དོན་སྒྲུབ་ཕིྱར། སྒྲུབ་གནས་གསང་བྲག་ཉེ་ལོའ་ིཟུར་

དུ་གཏེར་དུ་བཞག་ནས་ཕྱིས་བསྟན་འཛིན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་འགོྲ་བའི་དོན་སྒྲུབ་པའི་ཆ་རྐྱེན་དུ་སོྨན་ལམ་བཏབ་ཅིང་།  

དབུ་ཕུག་གསང་བ་གཏེར་གྱི་སོྒྲམ་བུ་45ལ་མི་འགྱུར་གཡུང་དྲུང་དཀར་པོའ་ིགཏེར་རྟགས་རང་བོྱན་བཅས་བཞག་

དབུ་ཕུག་གསང་བ་གཏེར་གྱི་སྒྲོམ་བུ།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

ཡོད་པ་ལོ་�ས་ལས་གསལ། དེ་�ེས་�་རིམ་བཞིན་�་དར་རིག་འཛ�ན་�ོང་�ང་མ�་ཆེན་དང་ཛ�་མེན་�ེར་ཆེན། �་

མ་ལི་�་སོགས་ཞང་བོད་རིག་འཛ�ན་�མས་�ིས་ག�ང་�ང་བོན་�ི་གཏེར་ཁ་�ངས་མེད་�ི་རབས་འ�ོ་བའི་དད་

�ེན་�་བཞག་ཡོད་འ�ག་ལ། གཞན་ཡང་�་ཆེན་�ན་པ་ནམ་མཁའ་�བ་�ག་ནས་མཁའ་ལ་གཤེགས་པའི་�ལ་

དོད་པས་ད་�འི་ཆར་�བ་�ག་འདི་ཉིད་ཟང་ཐལ་�་གནས་སོ། �ང་ལས། 

གསང་བའི་�ག་པར་གསང་བ་ད�་འཕར་ཡོད། །

ཅེས་ད�ས་�ག་གསང་བ་ཡོངས་�ོང་འདིར་གསས་མཁར་རིན་པོ་ཆེ་གསང་བ་ད�་འཕར་�ི་གཏེར་ཁ་

དང་། �ད་པར་�་ག�ང་�ང་བོན་�ི་ཟབ་གདམས་བོན་གཏེར་ཆེན་མོའ �་�ོང་ཆེན་�་�ར་ཆགས་ཡོད་འ�ག་

ལ། གནས་གསང་བ་ཡོངས་�ོང་གི་གཏེར་�ང་གཙ�་བོ་ནི་མ་མཆོག་�ིད་པའི་�ལ་མོ་དང་། མི་བ�ད་འ�མས་

པ་�ག་མགོ་བ�ན་�ང་ཨ་བསེ་�ལ་བ་བཅས་�ི་�ང་བཞིན་ཡོད་པར་བཤད། �ིས་�་མ་�ེས་ཆེན་དམ་པ་

�མས་�ི་དགོས་དབང་དང་བ�ན་ནས་གཏེར་ཁ་�་ཚ�གས་བཞེས་པའི་ལོ་�ས་སམ་�ར་མིའི་ངག་�ན་ལས་

ཐོས་ལ། བཞེས་�ལ་ད་ཆར་�བ་�ག་ནང་�་གཏེར་�ི་�ོམ་�་ཡ་མཚན་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་མ་ཟད་�ང་ཟད་

འཕར་�ིང་�ེད་�ས་པ་ཡང་ཡོད། གཞན་�ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོའ �་ཞབས་�ེས46། གཞན་ཡང་�བ་�ག་

འདི་ཡི་ད�་�ེ་�། དཔལ་གསང་བ་གསང་ཆེན་�ི་ཞབས་�ེས་དང་། �བ་�ག་གི་གཡས་�ོགས་�་�ོན་པ་

གཤེན་རབ་�ི་�་འ�ལ་ཞབས་�ེས་དང་། འཁོར་མཚན་�ན་�ེ�་བཞིའི་ཞབས་�ེས་དང་། དེ་ནས་�ང་དམའ་

བའི་སར་ནོར་�་འ�་བའི་ཕ་བོང་ལ། མཁས་བཞིའི་ཞབས་�ེས་ཡང་ཡོད་འ�ག གཞན་ཡང་གནས་དེའི་�བ་

�ག་གི་�ོ་འ�མ་�་ཕ་བོང་�་གནས་�ི་ག�གས་ཅན་ཞིག་གི་ངོས་ལ། མཁའ་འ�ོའ �་བ�་མཚ�ན་ཡི་གེ༼ཀི༽་

�ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོའ �་ཞབས་�ེས། མཁའ་འ�ོའ �་བ�་མཚ�ན་ཡི་གེ༼ཀི༽་རང་�ོན།
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རང་བྱོན་47དུ་ཡོད་ཟེར། དེའི་གཡོན་དུ་བྲག་རྡོ་བྱ་ཁྱུང་གི་རང་བྱོན་དང་། སྤེ་བོན་ཐོག་འཕྲུལ་དང་པད་མ་

མཐོང་གྲོལ་གཉིས་ཀྱི་ཞབས་རྗེས་དང་། ལི་ཤུ་སྟག་རིང་གི་སྐུ་རྗེས་གཞན་དེའི་མཚམས་དེར་བྲག་ཁྱུང་གཤོག་

འདྲ་བའི་ངོས་སུ། མཁའ་འགྲོ་འོད་ལྡན་འབར་མའི་ཞབས་རྗེས་དང་། མཁའ་འགྲོ་ཅོ་ཟ་བོན་མོའ་ིཞབས་རྗེས་

སོགས་ཡོད་འདུག་ལ། གཞན་ཡང་རལ་གྲི་འདྲ་བའི་བྲག་ལ་མཁས་པ་དམུ་ཙ་ཏྲ་ཧེ་དང་ཧུ་ལི་སྤར་ཡ་ཁྲི་ཐོག་

པར་ཙ། སྟག་ལ་མེ་འབར་བཅས་ཀྱི་ཞབས་རྗེས་དང་། མན་ཤེལ་འོད་འཆང་གི་མཆོད་རྟེན་གཡུང་དྲུང་བཀོད་

ལེགས་སོགས་གཏེར་དུ་བཞག་ནས་གཏེར་རྟགས་གཡུང་དྲུང་རང་བྱོན་ཡོད། གཞན་ཡང་སྒྲུབ་ཕུག་གི་གཡས་

དང་གཡོན་དུ། བདུད་རྩིའི་ཆུ་མིག་ཅེས་སྟོན་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ཚེ་ཆུ་དང་། རིག་འཛིན་མཁའ་

འགྲོས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ནད་རིགས་ཀུན་འཇོམས་ཀྱི་ཁྲུས་ཆུ་སོགས་ཡོད་འདུག་གོ ། དེ་ནས་དབུས་ཕུག་

གསང་བ་ཡོངས་རྫོང་འདི་ནི། སྔོན་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་། ཕྱི་ནང་དུས་ཀྱི་འཕོ་

འགྱུར་སྐབས་སུ་དགོས་དབང་དང་བསྟུན་ནས། རིག་འཛིན་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་གསང་བའི་བོན་

གཏེར་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཕྱི་རབས་འགྲོ་བའི་སྐལ་པ་རུ་བཞག་པ་དང་། ཞང་བོད་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཅུ་གཙོས། བོན་

གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མ་ཞིག་གནས་འདིར་ཕེབས་ནས་བསྙེན་སྒྲུབ་མཛད་པ་མ་ཟད། བསྟན་པ་འཕེལ་འགྲིབ་ཀྱི་ལ་

ཚིགས་སུ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་རྣམས་ཕྱི་རབས་འགྲོ་བའི་དོན་དང་། གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བསྟན་པ་འདི་ཉིད་མི་

ནུབ་པར་དུས་ཀྱི་མཐར་དར་བའི་སྨོན་ལམ་བཏབ་ནས་གཏེར་དུ་སྦས་ཡོད་འདུག དེས་ན་ཕྱི་རབས་ཀྱི་དུས་སུ་

ཡང་བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མ་ཞིག་བྱོན་ནས། གནས་འདིར་བསྙེན་སྒྲུབ་མཛད་ཅིང་སྐབས་བབ་ཀྱི་དགོས་

དབང་དང་བསྟུན་ནས། འགྲོ་བའི་རྟེན་སྐལ་དུ་ཟབ་མོའ་ིབོན་གཏེར་མང་པོ་བཞེས་པའི་ལོ་རྒྱུས་གསལ་པོ་ཡོད་

འདུག   དེས་ན་དབུས་ཕུག་གསང་བ་ཡོངས་རྫོང་གི་སྒྲུབ་གནས་

འདིར། སྔོན་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ཉིད་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་

ནས་བཟུང་། གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་རིག་འཛིན་སྐྱེས་ཆེན་རྣམས་ཟམ་

མ་ཆད་པར་བཞུགས་ཤིང་། ཕྱིས་སུའང་གནས་འདིར་བཞུགས་མཁན་

གྲགས་ཅན་གྱི་མཚམས་པ་དང་རྣལ་འབྱོར་བ་ཉམས་ལེན་གནང་

མཁན་སོགས་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཡོད་པ་མ་ཟད། དེང་ཆར་ཡང་དབུས་

ཕུག་མཚམས་པ་ལྷ་འདུས་རིན་པོ་ཆེས48་སྒྲུབ་ཕུག་དང་དགོན་པ་ཉམས་

གསོ་གནང་ནས་སྐལ་ལྡན་ཐར་པའི་གསོས་སུ་བཞུགས་མུས་ལ། གྲུབ་ དབུས་ཕུག་མཚམས་པ་ལྷ་འདུས་རིན་པོ་ཆེ།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

མཐའ་འཛ�ན་པ་�ན་�ིས་ད�ས་�ག་མཚམས་པ་ཞེས་�ན་པའི་�གས་པ་�ན་�་གཡོ་བཞིན་པ་མ་ཟད་ཁོང་གི་�ོབ་

མ་མཚམས་པ་ད་ཆར་བ�གས་བཞིན་པའི་�ལ་བཟང་ལགས་སོ། ། དཀར་ཆག་ལས། 

�ལ་དང་�་�ིན་འ�་བའི་ཕ་བོང་བཞི།

དེ་ནས་�ང་མར་�ིན་ན་�་ཏི་འ�ང་49གི་ཡར་�ོན་�་�ོར་ལམ་ནང་�་�ོགས་�ན་རི་པ་འ�ག་

གསས་�ི་ད�་�ེས་གསལ་པོ་ཞིག་མཇལ་�ལ་�་འ�ག གཞན་ཡང་སེམས་ཅན་�ད་འ�ོ་འ�་བའི་

ག�གས་བ�ན་འགའ་ཡོད་པར་བཤད་ལ། དེ་དག་གི་ནང་�་ཟབ་གཏེར་ཡོད་�ང་། ད་ཆ་རེ་རེ་བཞིན་

ངོས་འཛ�ན་དཀའ་བ་དཔེར་ན། གཏེར་�ོམ་ཕ་བོང་མཚལ་�ི་མདོག་ཅན་�མ་�་ལ་ཟབ་གཏེར་དང་།  

རིག་འཛ�ན་མཁའ་འ�ོའ �་�་�ན་དང་གཞན་ཡང་། ཕ་བོང་རིན་ཆེན་�ར་ག�མ་པ་གཅིག་གི་ནང་�་ཚ�་

དབང་རིག་འཛ�ན་�ི་�་མཐིང་ལས་�བ་པ་ཞིག་ཡོད་པར་བཤད་�ང་། ད་ཆར་རེ་ཞིག་གསལ་བཤད་�་དཀའ་

བས། �ིས་དམ་པ་གོང་མའི་�ེ་བ་འམ་རིག་འཛ�ན་�མ་�ལ་དག་གིས་�ོད་�ལ་�་འ�ར་བ་ཅི་�ེ་ཚ�མ། 

དཀར་ཆག་ལས། 

མི་འ�ར་བཀའ་�གས་�ན་པ་རང་�ོན་ཡོད། ། 

ཅེས་པ་འདི་ནི་�་ཏི་འ�ང་ལམ་དེར་ངོས་འཛ�ན་ཤིང་། �ོན་འ�ང་ལམ་དེར་�་ཆེན་�ན་པ་ནམ་མཁའི་

�་ཏི་འ�ང་།
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སྐུ་རྗེས་བྲག་ངོས་སུ་ཡོད་པར་བཤད་ཅིང་། ཕྱིས་ལམ་བཟོ་བས་གཏོར་བརླག་ཏུ་བཏང་ཟིན་པར་བརྟེན་ད་ལྟའི་

ཆར་མིང་གི་ལྷག་མའི་ཤུལ་ཙམ་ལས་མཇལ་ཡུལ་དུ་མི་སྣང་ལ། ། གཞན་ཡང་གཏེར་གྱི་སྒྲོམ་བུ་ཉེར་ལྔ་ཡོད་

པར་བཤད་ཀྱང་དེ་དག་རེ་རེ་བཞིན་ཁོ་བོས་ངོ་སྤྲོད་ཐུབ་མ་སོང་། དཀར་ཆག་ལས། 

ཕུར་པ་འདྲ་བའི་བྲག་ལ་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་གྱི་ཕྱག་མཚན་དང་། །

གཡུང་དྲུང་དང་ཚོགས་བདག་མཁའ་འགྲོའ་ིབྷན་དྷ་བཅུད་ལྡན་དང་། །

ཚེ་སྒྲུབ་ཟབ་མོའ་ིགསང་གཏེར་དང་། །

ཚེམ་བུམ་གྱི་རང་བྱོན་བཅས་ཡོད་ཅེས། །

ཕུར་པ་འདྲ་བའི་བྲག་ཞེས་པ་ནི་བྱ་ཏི་འཕྲང་གི་མར་ངོས་སུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་སྲོལ་འདུག་པས་དེར་འཆི་

མེད་བདུད་རྩིས་བལྟམས་པའི་ཚེ་ཡི་བུམ་པ་ཞིག རིག་འཛིན་ཆེན་པོས་ཕྱི་རབས་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་གཏེར་དུ་

བཞག་ཡོད་འདུག་པས་ད་ཆ་ལམ་འོག་གི་བྲག་དེར་དབལ་ཕུར་གྱི་རང་གཟུགས་གསལ་པོར་སྣང་ངོ་། ། གཞན་

ཡང་གནས་བྱ་ཏི་འཕྲང་གི་ལམ་ཆེན་གྱི་མར་འོག་དེར་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོའ་ིཞབས་རྗེས་50གསལ་པོ་

ཞིག་མཇལ་དུ་ཡོད་དོ། །

སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོའ་ིཞབས་རྗེས།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

 �ོན་པས་�ིན་�བས་�ས་�།

དཀར་ཆག་ལས། 

མི་འ�ར་བཀའ་�གས་ཚ�་�མ་རང་�ོན་དང་། །

མ�ན་�་བ�ད་�ི་ཚ�་�་དཀར་མོ་དང་། །

བསོད་ནམས་�ེལ་བའི་�་མིག་�ོད་མོ་ཡོད། ། 

ཅེས་པ་དེ་ནི་དེང་སང་�ོན་པའི་�ས་�་51ཟེར་བ་དེ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཡོངས་�གས་�་བོན་རི་ཆེན་པོའ�་�ོགས་

བཞིའི་�ས་�ི་�་བོ་བཞི་ཡི་ནང་ཚན་འདི་ནི་�ན་�ིས་�ད་པར་འཕགས་པའི་�ིན་�བས་ཚ�་�་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་�་

བ�ི་བའི་�ོལ་ཡོད་ལ། �ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོས་�ིན་�ིས་བ�བས་པས་�ོན་པའི་�ས་�་ཡང་ཟེར། �ད་པར་�་

དད་�ན་གནས་�ོར་བ་དག་གིས་ཡིད་ཆེས་གཙང་མའི་�ོ་ནས། བ�ས་ན་�ིབ་པ་དག་པ། བ�ང་ན་ནད་སེལ་ཞིང་

ཚ�་བ�ིང་བ། �ག་ན་གདོན་རིགས་�ང་ཞིང་�ེན་ངན་བ�ོག་པ་སོགས་�ི་ཡོན་ཏན་�ད་པར་ཅན་�་མ་�ན་པར་

�ོན་པའི་�ས་�།
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བཤད་ཅིང་། འགའ་ཞིག་གིས་མིག་སྨན་ཆུ་མིག་ཟེར་ནས་མིག་གི་ནད་སེལ་ཞིང་མདངས་གསལ་བ་བཅས། གང་ལྟར་

གནས་སོྐར་བ་རྣམས་ཀྱིས་དུས་རྟག་ཏུ་འདིར་ཁྲུས་གསོལ་བ་དང་། བཏུང་བ་སོགས་བྱེད་པར་བརྟེན། དེང་སང་ཕྱི་ལོག་

ནས་ཕེབས་པའི་ཡུལ་སོྐར་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་། འདིར་ཁྲུས་བྱེད་ཅིང་། ཆུ་འདི་འཐུང་ཞིང་འདི་ནི་ཆུ་གཞན་དང་མི་

འདྲ་བའི་བོྲ་བ་ཆེན་པོ་འདུག་ཟེར། ཁྲུས་ཆུ་འདི་ཡང་རང་ཡུལ་བྱིན་རྟེན་དུ་ཁུར་བའི་སོྲལ་ཡང་ཡོད་དོ་། དེའི་གོང་དུ་

བླ་ཆེན་དྲན་པའི་སྐུ་རྗེས་དང་དབུ་རྗེས52། འོད་ལྡན་འབར་མའི་ཞབས་རྗེས་53སོགས་གསལ་པོ་ཡོད། གཞན་ཡང་

བོད་ཀྱི་གཤེན་པོ་གསུམ་གྱི་ཞབས་རྗེས་དང་ཡར་ཀིའི་བྲག་ངོས་ལ་ཡིག་འབྲུ་འགའི་རང་བོྱན་ཡང་ཡོད་འདུག་གོ། 

སྟོན་པའི་ཁྲུས་ཆུའི་ཕྱི་ལྗོངས།

བླ་ཆེན་དྲན་པའི་སྐུ་རྗེས་དང་དབུ་རྗེས། འོད་ལྡན་འབར་མའི་ཞབས་རྗེས།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

 བོན་གནས་�ང་གསལ་དགོན། །

གཤེན་�ལ་བོན་�ི་�མ་ག�མ་བ�ན། །

�ི་རབས་�ེ་�འི་བསོད་ནམས་�། །

གོང་འདོད་དེར་�ོན་�ིན་ལས་གར། །

འདི་ལ་མི་དད་ཡོད་དམ་ཅི། །

དེ་ནས་�ང་ཟད་མར་�ོར་ལམ་བ�ད་ནས་�ིན་ན་ཡ་ཀིའི་རི་འདབས་�་དགོན་པའི་གནའ་�ལ་ཞིག་

ཡོད་པ་ནི་གནའ་�་མོ་ནས་ཡོད་པའི་བོན་གནས་�ང་གསལ་དགོན་54ཞེས་བ�ོད་�ི་ཡོད་འ�ག་�ེ།

དཀར་ཆག་ལས། 

�ང་གསལ་དགོན་ལ་�ོན་པའི་གཤང་�ང་དང་། །

�ན་པ་ནམ་མཁའི་�་�ེན་མཐོང་�ོལ་དང་། །

འོད་�ན་འབར་མའི་�ན་ཆ་གཏེར་ཁ་ཡོད། །

ཨ་�་འ�ག་ཐག་སེ་ནེ་ག་�་དང་། །

�ེ་བོན་ཐོག་འ�ལ་ཞབས་�ེས་རེ་རེ་ཡོད། ། 

བོན་གནས་�ང་གསལ་དགོན།
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ཅེས་ལུང་གིས་བསྔགས་པའི་སྣང་གསལ་དགོན་ཞེས་པ་དེ་ནི། སྟོན་པའི་གཏེར་ཆུ་མཇལ་ནས་མར་སྐོར་

ལམ་བརྒྱུད་དེ་ཡོང་སྐབས་སྐོར་ལམ་ནང་ལོག་ཡ་ཀིའི་རི་འབུར་ཞིག་གི་སྒང་དུ་ཡོད་ལ། གནས་དེར་སྔོན་སྟོན་

པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་མཚན་ལྡན་ཁྱེའུ་བཞི་དང་བཅས་ཕེབས་ནས་ས་གནས་དེར་མ་འོངས་བསྟན་པ་ཆགས་

པའི་ས་གནས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་མ་ཟད། ཕྱིས་སུ་བླ་ཆེན་དྲན་པ་ནམ་མཁའ་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་བརྙན་གསེར་

ལས་གྲུབ་པའི་རྟེན་གཙོ་གཏེར་དུ་བཞག་ཅིང་། གཞན་ཡང་ཡ་ཀིའི་བྲག་ངོས་སུ། བོད་ཀྱི་གཤེན་པོ་ཨ་ནུ་འཕྲག་

ཐག་དང་། སེ་ནེ་གའུ་སྤེ་བོན་ཐོག་འཕྲུལ་སོགས་ཀྱི་གནས་དེར་ཞབས་རྗེས་རེ་ཡོད་པར་བཤད་སྒྲོས་འདུག་

ལ། ཁྱད་པར་དུ་གཡས་རུའི་སྟོན་པ་མཁས་གྲུབ་རིན་ཆེན་བློ་གྲོས་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་གནས་དེར་ཕེབས་ནས། དམ་

པའི་ཕྲིན་ལས་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་རྣམ་པ་བཞི་ཡི་སྒོ་ནས་གདུལ་བྱ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་མཛད་པའི་གནས་སྣང་

གསལ་ཞེས་པའི་ས་གནས་དེ་འདིར་ཡིན་སྲིད་སྙམ་ཀྱང་དཔྱད། ཁོང་གི་འཁྲུངས་ཡུལ་ནི། ཀོང་ཡུལ་སྟག་བྲོ་

སའི་གནས་དེར་གཡག་འགོ་ཚང་ཡིན་པ་བཤད། དེ་ལྟར་ན་སྣང་གསལ་དགོན་འདི་ནི་སྔ་རབས་བོན་གྱི་དབེན་

གནས་སམ། གཙུག་ལག་ཁང་ཞིག་ཡིན་པ་སྨོས་མེད་དུ་ལགས་ཤིང་། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་གནས་དེར་ཡང་

བསྙེན་སྒྲུབ་གནང་མཁན་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་རིང་ལུགས་འཛིན་མཁན་ཇི་སྙེད་ཅིག་བྱུང་ཡོད་པར་སྙམ། ཡིན་

ནའང་དུས་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་ལ་ཟློག་ཏུ་མེད་པར་བརྟེན། གནས་དེར་ཕྱིས་དུས་ཞིག་ལ་ཆོས་ལུགས་གཞན་གྱིས་

བདག་དབང་བྱས་ནས་ཡུན་ཅུང་ཙམ་སོང་མཐར་ཁོངས་རྣམས་གནས་དེར་བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་སྔ་ལྟས་ཇི་སྙེད་

ཅིག་བྱུང་ནས་མཐར་གློ་བུར་དུ་བསྟན་པ་ཉམས་ཆག་ཏུ་ཕྱིན་ནས་མིང་གི་ལྷག་མ་ཙམ་ཡང་མེད་པ་གྱུར་ཡོད་

པར་ཡུལ་མི་རྒན་རབས་རྣམས་ཀྱི་ངག་སྒྲོས་ལས་ཐོས། ། དེས་ན་དེང་སང་གི་སྐབས་སུ་གནས་དེར་ཁང་པའི་

རྨང་རིམ་ཙམ་ལས། གཞན་ད་བར་བོན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་ཉམས་གསོ་གནང་མཁན་བྱུང་མི་འདུག་པ་

འདི་ནི་ཆེས་ཡ་མཚན་གྱི་གནས་སུ་གྱུར། གནས་དེར་དེང་གཞུང་པ་ཞེས་ཀྱང་བྱ། དེས་ན་སྤང་སྣའི་གྲོང་སྡེ་ནས་

ཡར་གཟིགས་ན་དགོན་པའི་གནའ་ཤུལ་དེ་ཉིད་དངོས་སུ་མཇལ་ཐུབ། དེ་ནི་སྟོན་པས་བྱིན་གྱི་བརླབས་པའི་

དབེན་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཡིན་པར་འདོད་དོ། །
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

 �བ་�ི་གཏེར་གནས་�་ཏི་�བ་�ག

�བས་འདིར་�ལ་བའི་�གས་�ལ་བོན་རིའི་ཆེན་པོའ �་�ོགས་བཞིར་�ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོས་�ི་

རབས་དོན་�་�ིན་�ིས་བ�བས་པའི་�བ་�ག་བཞི་ཡི་ནང་ཚན་�བ་�ོགས་�་ཡོད་པའི་ཛ་ཏི་འམ་�་ཏི་�བ་

�ག་55ནི། དཀར་ཆག་ལས། 

�བ་�ི་ཛ་ཏི་མཁའ་འ�ོའ �་གསང་�ག་ལ། ། 

དབང་ཆེན་�ོ་བོའ �་�བ་པ་ཆེན་མོ་མཛད། །

མ་�ང་�ེ་བ�ད་ཚ�གས་�མས་དམ་ལ་བཏགས། །

གསང་མཆོག་�ོ་བོའ �་�ད་�ེ་བ�་གཉིས་དང་། །

མེ་རི་ཡོངས་�ོགས་འབར་བའི་བོན་�ེ་�མས། །

གསང་བའི་�ག་ལ་�ས་ཏེ་�་ཡི་གདབ། །

�ེ་ཡི་བོན་པོ་�ིམ་ཚ་�་�ང་གིས། །

�བ་�ོགས་�་ཏི་�བ་�ག
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མི་འགྱུར་བཀའ་རྟགས་སྐུ་རྗེས་ཞབས་རྗེས་ཡོད། །

ཅེས་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཕུག་གམ་གཏེར་གནས་ཆེན་མོ་དེར། སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་འཁོར་མཚན་

ལྡན་ཁྱེའུ་ཆུང་བཞི་དང་བཅས་གནས་དེར་བྱོན་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་སྒྲུབ་གནས་ཡིན་ལ། གཞན་ཡང་

སྔ་དར་རིག་འཛིན་འཆི་མེད་ཡབ་སྲས་རྣམ་གསུམ་གྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་དང་། གྲུབ་ཆེན་རིག་

འཛིན་རྣམས་ཀྱིས་གནས་འདིར་ཡི་དམ་ཁྲོ་བོའ་ིསྒྲུབ་པ་མཛད་ཅིང་། བསྟན་ལ་བར་ཆད་བྱེད་པའི་སྡེ་བརྒྱད་

མ་རུང་པའི་སྡེ་རྣམས་དབང་དུ་བསྡུས་པ་དང་། གསང་སྔགས་མེ་རི་འབར་བའི་བོན་སྐོར་དང་གསང་མཆོག་ཁྲོ་

བོ་ཆེན་པོའ་ིརྒྱུད་སྡེ་བཅུ་གཉིས་བཅས་གནས་དེ་རུ་གཏེར་དུ་བཞག་པ་མ་ཟད། མི་འགྱུར་བཀའ་རྟགས་སུ་སྒྲུབ་

ཕུག་ནང་དུ་མཁས་བཞིའི་ནང་ཚན་ལྡེ་བོན་གྱིམ་ཚ་རྨ་ཆུང་གི་ཞབས་ཀྱི་རྗེས་56དང་ལྡེ་བོན་གྱིམ་ཚ་རྨ་ཆུང་

གི་ཕྱག་རྗེས་57གསལ་པོ་ཞིག་ད་ལྟའི་དུས་སུའང་མཇལ་རྒྱུ་འདུག་ལ། ཁྱད་པར་དུ་གསང་བའི་གཏེར་གནས་

སམ་སྒྲུབ་གནས་དེར་ཤིན་དུ་ཡ་མཚན་སྐྱེ་འོས་པའི་རང་བྱོན་འགའ་ཡོད་འདུག་ལ། སྔར་ནས་བཟུང་ཐོས་

བསམ་དོན་ལ་བརྩོན་ཞིང་ཡི་དམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལ་བརྩོན་མཁན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་བ་ཟམ་མ་ཆད་པར་ཡོད་པ་མ་

ཟད། ད་ལྟའི་ཆར་ཡང་སྒྲུབ་གནས་དེ་ཉིད་ཉམས་གསོ་གནང་ནས། སྔ་སྲོལ་ཇི་བཞིན་སྒྲུབ་པ་གནང་མཁན་ཡོད་

བཞིན་པ་ལགས་སོ། ། 

དེ་ནས་རིམ་བཞིན་སྤང་སྣའི་ཕོྱགས་སུ་ཕྱིན་ན། གནས་ཆེན་བོན་རི་ཆེན་པོའ་ིརིགས་རྟགས་བཞི་ཡི་ནང་ཚན། 

ནུབ་པད་མའི་རང་བོྱན་དང་། གཞན་དུང་དཀར་རང་བོྱན། བྲག་རི་རི་དྭགས་ཀྱི་གཟུགས་དབྱིབས་འདྲ་བའི་ངོས་ལ་

མཁའ་འགོྲ་ཅོ་ཟ་བོན་མོའ་ིཞབས་རྗེས་དང་། ཟིལ་གནོན་མ་དགུའི་ཕྱག་མཚན་སོགས་ཀྱི་རང་བོྱན་མང་པོ་ཡོད་པར་

བཤད། དཀར་ཆག་ལས། 

གྱིམ་ཚ་རྨ་ཆུང་གི་ཞབས་ཀྱི་རྗེས། ལྡེ་བོན་གྱིམ་ཚ་རྨ་ཆུང་གི་ཕྱག་རྗེས།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

�ང་�འི་�ག་ལ་གསང་བའི་བོན་གཏེར་ཡོད། ། 

བཀའ་�གས་དཔལ་�ན་གསང་ཆེན་ཞབས་�ེས་ཡོད། ། 

�་གར་�བ་ཐོབ་བཞི་ཡི་ཞབས་�ེས་ཡོད། །

གཡོན་�ོགས་མཁའ་འ�ོ་�ེ་�འི་�་�ག་ཡོད། །

གཡས་�་�ིབ་སེལ་�ས་�ི་�་མིག་བབས། ། 

ཞེས་�ང་�་ཞེས་པའི་�ོང་�ེ་�ང་�་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་ཡར་ངོས་�ི་འ�ར་�་ཡོད་པའི་�ག་ངོས་

�། གསང་བའི་བོན་�ི་ཟབ་གཏེར་གསང་བ་གསང་ཆེན་དང་། �ོན་པ་ཉིད་�ི་ཞབས་�ེས་ཤིན་�་གསལ་བ་

ཞིག་མཇལ་�་ཡོད་འ�ག་ལ། གཞན་དེའི་ལམ་གོང་�་�ག་འ�་མིན་�ང་བ་དེའི་བར་�། �ག་པའི་�ོང་པོ་

ངོ་མཚར་ཅན་འགའ་�ང་བ་དེ་དག་ནི། མཁའ་འ�ོ་�ེ་�ས་�ིན་�ི་བ�བས་པའི་�་�ག་ཡིན་པར་�གས། 

གཞན་ཡང་�ང་�་ཞེས་པའི་�ོང་ཚ�་ལ་མ་�ེབས་ཙམ་ལ། �ོར་ལམ་�ི་འ�མ་�་�ོ་ལེབ་ཡ་མཚན་ཅན་ཞིག་

ཡོད་པ་དེའི་འོག་ནས་�་མིག་�ངས་ཤིང་གཙང་བ་ཞིག་བབ་འ�ག་པ། དེ་ནི་�ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོས་�ིན་

�ིས་བ�བས་པའི་�ིབ་སེལ་�ས་�ི་�་མིག་58ཅེས། གནས་�ོར་བ་�མས་�ིས་དེར་�ས་�ེད་པའི་�ོལ་

འ�ག་པས། དད་�ན་དག་གིས་�ས་�ས་ན་ནད་གདོན་ཞི་ཞིང་�ིག་�ིབ་དག་པའི་�ེན་འ�ེལ་ཡོད་པར་ངེས་

�ིབ་སེལ་�ས་�ི་�་མིག
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སོ། གཞན་ཡང་སྤང་སྣ་བྲག་ལ་གསང་བའི་བོན་གཏེར་ཡོད་59ཅེས་པའི་གནས་ཡང་འདིར་ཡོད། གཞན་ཡང་

གྲོང་སྡེའི་དཀྱིལ་དུ་རྒྱུ་འོ་སེ་ལས་གྲུབ་པའི་ཤིང་སྡོང་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་ཞིག་འདུག་པས། འགའ་ཡིས་གསང་བའི་

ཤིང་ཆེན་བཞི་ཡི་ནང་ཚན་མིན་ན་སྙམ་མཁན་འདུག་ཅིང་། འགའ་ཡིས་བདུད་ཁྱབ་པའི་བླ་ཤིང་རེད་ཟེར་སྒྲོས་

འདུག་ལ། གང་ལྟར་ལོ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོའ་ིགོང་ནས་ཡོད་པའི་འོ་སེའི་སྡོང་པོ་དེ་ནི། དེང་སང་ཡུལ་སྐོར་བས་

ངོ་མཚར་ཅན་གྱི་གཟིགས་ཡུལ་དུ་ཆགས་འདུག དེ་ན་གནས་མཆོག་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་སྤྲུལ་བོན་རི་ཆེན་པོའ་ི

མདུན་ནམ་གནས་ཀྱི་ནུབ་ངོས་ལ་ཡོད་པའི་ཁྱད་བོན་རྣམས་རོབ་ཙམ་བཤད་ཟིན་ཏོ། ། 

ནུབ་ཕྱོགས་བདེ་ལྡན་འོལ་མོའ་ིགླིང་མཆོག་ནས། །

ནུབ་མེད་རྟག་ཏུ་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བའི་གནས། །

ནུབ་ངོར་བོན་རིའི་ཁྱད་བོན་འདི་དག་རྣམས། །

ནུབ་མེད་ཡིད་ལ་འཕྲེང་འདི་དགའ་བ་ལ། ། 

ཞེས་བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་དེ་ངལ་གསོ་བའི་གཏམ་མོ། །

སྤང་སྣ་གསང་བའི་གཏེར་གནས།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

 གནས་ཆེན་བོན་རིའི་�ོ་ཡི་�ོགས། 

�མ་མ�ེན་བ�་པའི་མགོན་པོ་ཡིས། །

�མ་མང་བ�ན་པའི་ད�ིད་དཔལ་�། །

�མ་དག་�་ག�ང་�གས་�ི་�ེན། །

�མ་�ན་འ�ོ་�མས་འདི་ལ་�ོད། །

ཅེས་མཆོད་པར་བ�ོད་པའི་བ�ོད་ཚ�ག་དག་གིས་མ�ན་ནས་བ�ས་ཏེ་གནས་ཆེན་�གས་�ལ་བོན་རི་

ཆེན་པོའ �་�ོ་ངོས་�ི་�ད་བོན་�མས་རིམ་བཞིན་བཤད་པ་ལ།

དཀར་ཆག་ལས། 

�ོ་�ོགས་�་�ག་ལེགས་ཞེས་མན་ཆད་ནས། ། 

གཙང་པོ་�་བོ་གཡས་འ�ིལ་ཡན་ཆད་�། །

ཞེས་བོན་རི་ཆེན་པོའ �་གནས་�ི་�ོའ �་�བ་ཚད་ས་�ོན་ནི། �་�ག་ཞེས་ཡོངས་�གས་�་དེང་�་�ོར་

ཞེས་པའི་�ོང་ཚ�་ནས་བ�ང་། ཀོང་�ལ་�ེ་�འི་མར་ངོས་ཉང་པོའ �་གཙང་ཆེན་དང་། �གས༼དག༽པོའ �་

གཙང་ཆེན་ནམ་ཡར་�ང་གཙང་པོ་ཞེས་�་བོ་�་མཆོག་ཁ་འབབ་གཉིས་�ན་�་འ�ེས་པའི་མཚམས་མདོ། 

གཙང་པོའ �་�་འ�ོས་གཡས་�་འཁོར་བའི་གནས། དེང་སང་མི་�མས་�ིས་གཙང་པོ་ཡར་འ�ིལ་ཟེར་ཡང་

དོན་�་གཙང་པོ་གཡས་འ�ིལ་ཞེས་བ�ོད་པ་དེའི་བར་�་ངོས་འཛ�ན་པར་�ང་ངོ། །

དེ་ཡང་�་�ོར་�ོང་�ེ་ཞེས་པའི་

གནས་དེའི་ཡར་�ོན་�་ཆེས་ཡ་མཚན་

ཅན་�ི་�ག་�ོ་འམ་�ག་ཨི་�ང་ཡོད་

པ་དེ་ནི་�ོན་པས་�་འ�ལ་བ�ན་ནས་

བ�ད་� ོགས་ལ་གཟིགས་པའི ་�ལ་

60དང་། 

�ོན་པའི་�་འ�ལ་�ག་�ང་།



129

ཉེ་འགྲམ་དེར་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོའ་ིཞབས་རྗེས61་སོགས་ཤིན་དུ་ཆེ་བ་ཞིག་འདུག་པ་དེ་ནི་ལས་

ལྡན་མོས་པ་ཅན་རྣམ་གྱི་དད་པའི་སྐྱེ་བའི་རྟེན་དང་། གཞན་སྡེ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཆེས་ཡ་མཚན་སྐྱེ་བའི་གསོས་

སུ་སྨིན་འདུག་ལ། ད་ཆར་དད་ལྡན་སྐོར་ར་བ་རྣམས་ཀྱིས་མཇལ་སྐོར་ཞུ་བཞིན་ལགས་སོ། ། 

དཀར་ཆག་ལས། 

དེ་ནས་སོྟན་པ་གཙོ་འཁོར་བཅས་པ་རྣམས། །

ཕོ་བྲང་རྩེ་བླ་སྒང་གི་ཐང་དུ་བྱོན། ། 

བདུད་ཀྱི་དམག་ཚོགས་ཀོང་འཕྲང་རོང་དུ་བྲོས། ། 

བདུད་ཆེན་ཁྱབ་པ་ལག་རིང་དེ་ཉིད་ཀྱིས། ། 

གྱད་ཀྱི་སྟོབས་ཚད་རྡོ་གཉིས་རྡོ་ཐོག་བཞག ། 

སྟོན་པའི་ཕྱག་གི་མཐེ་མཛུབ་རྩེ་གཉིས་ཀྱིས། ། 

གྱད་ཀྱི་ཕ་བོང་བླངས་ཏེ་ཁྱབ་པ་ཡི། ། 

གྱད་རྡོ་མནན་ཏེ་དམིགས་མེད་རྒྱ་ཡིས་གདབ། ། 

ཞེས་སོྟན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་འཁོར་མཚན་ལྡན་ཁྱེའུ་བཞི་དང་བཅས་ལོྷ་ངོས་ཀོང་ཡུལ་རྒྱལ་པོའ་ིཕོ་བྲང་རྩེ་

སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོའ་ིཞབས་རྗེས།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

�་�ང་གི་ཐང་ཆེན་�་ཕེབས་ནས་ཡོད་པ་བ�ད་�ལ་�བ་པས་ཤེས་ཏེ། བ�ད་�ི་དམག་ཚ�གས་�མས་རེ་ཞིག་ཀོང་

འ�ང་རོང་མོ་རོང་ནག་�་བ�ད་�ི་ཕོ་�ང་ཡོད་པའི་སར་�ིར་�ོས་ཤིང་། �ད་ཆེན་བ�ད་�ེ་�བ་པ་ལག་རིང་གིས། 

གཤེན་རབ་ལ་�ལ་ཞིག་འ�ན་དགོས་�མ་ནས། �ད་ཆེན་�བ་པས་ཤེད་�ོ་ཤིན་�་ཆེ་བ་གཉིས་ཤེད་�ིས་བཏེགས་

ཏེ་ཡར་ཀའི་�་འཁོར་�ི་�ག་ཐོག་�་བཞག་པས། �ན་�ིས་�ད་ཆེན་�བ་པའི་�ལ་ལ་ངོ་མཚར་�ེས་ཏེ་ཡོད་པ་ལ། 

�བས་དེར་གཤེན་རབ་མི་བོས་བ�ད་�ི་�ད་�ོ་ལས་�བས་འ�ར་ཆེ་བའི་�ོན་པའི་ཤེད་�ོ་ཞིག་�ག་མ�བ་གཉིས་

�ིས་�ངས་ཏེ། བ�ད་�ི་�ད་�ོའ�་ཐོག་�་བ�ེགས་པ་�ར་བཞག་པས། བ�ད་�ེ་�བ་པ་ལག་རིང་ངོ་�ེངས་ནས་་

�ང་ཞིག་དེ་�ས་�་�ས། དཀར་ཆག་ལས། 

�བ་པས་�གས་�ི་ཤང་ལང་�ག་ལ་གདབས། ། 

ཚད་འ�ན་�་མིག་ནག་པོ་ཞིག་�་བབས། ། 

�ོན་པའི་�ག་གིས་འ�ིང་དཀར་ས་ལ་བ�གས། །

བ�ད་�ིའི་�་མིག་ག�་ཡི་མདོག་ཅན་བབས། །

�་བ�ད་ཆོ་འ�ལ་�་དང་�ག་གཉིས་�བ། །

མིང་ཡང་�་�ོར་�ག་ལ་ཞེས་�་�གས། །

ཞེས་�ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་དང་བ�ད་ཆེན་�བ་པ་གཉིས་ད་�ང་ཡང་རིམ་བཞིན་�ལ་འ�ན་�་འ�ལ་

�ོན་རེས་སམ་སོ་སོའ �་�ལ་ཡོད་�འི་འ�ན་�ོད་�ི་ལས་ལ་�གས་པས། �ད་ཆེན་�བ་པས་བ�ད་�ི་ཤང་ལང་

ཞེས་རལ་�ི་ཕ་གའི་�ག་ངོས་�་ག�གས་པས། �་གཙང་ནག་སེལ་ལེ་བ་ཞིག་ཐོན། �ོན་པ་གཤེན་རབ་�ིས་�ག་

གི་འ�ིང་དཀར་ཞེས་�ག་�ེན་དེ་ཉིད་�བ་

པའི་�་མིག་དེའི་�ར་�་ས་ལ་གདབ་པས་

ཡང་�་བོ་དཀར་ལ་གཙང་བ་�ང་�ང་

�་བབས་པས། ད་�འི་ཆར་ཡང་�ོན་པ་

གཤེན་རབ་མི་བོའ �་གཏེར་�་62ཟེར་ནས་

�ས་གསོལ་མཛད་�ི་འ�ག་ལ། བ�ད་

ཆེན་�བ་པའི་གཏེར་�ི་�་མིག་63དེ་

ཡང་དེའི་�ར་�་�ང་ངོ་། ། ནམ་�ན་དེ་�ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོའ �་གཏེར་�།
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གཉིས་སོ་སོར་གནས་སོྐར་བས་ཁ་ཁ་འབྱེད་

པར་དཀའ་ཡང་དོན་དུ་བྲག་རྩ་ནས་བབ་

པ་དེ་བདུད་ཀྱི་ཆུ་མིག་དང་། ས་ངོས་ནས་

བབ་པ་སྟོན་པའི་ཁྲུས་ཆུ་རུ་ངོས་འཛིན་ན་

ནོར་བ་མེད་དོ། ། གནས་དེར་སྟོན་པའི་རྫུ་

འཕྲུལ་ཞབས་རྗེས་གསལ་པོ་ཞིག་ཀྱང་ཡོད་

པར་བཤད། གཞན་ཡང་ལྷ་ཡི་བྲག་དང་

བདུད་ཀྱི་བྲག་ཅེས་བྲག་རྡོ་གཉིས་འདུག་

ལ་གནས་འདི་ནི་ཆུ་འཁོར་བྲག་གི་གཏེར་གནས་64ཞེས་དང་། སྐབས་དེར་སྟོན་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཏེ་

བདུད་ཀྱི་འཁོར་ཚོགས་རེ་འགའ་སོྟན་པ་ལ་འདུད། བདུད་ཆེན་ཁྱབ་པས་སོྟན་པ་ལ་དོ་ཟླ་མ་བཟོད་པས་ངོ་སྐྱེངས་

ནས་རེ་ཞིག་ཀོང་འཕྲང་རོང་ལ་ཕྱིན་ནོ། ། གཞན་ཡང་གནས་དེར་སྟོན་པས་ཀླུ་བདུད་བཏུལ་བའི་རྟགས་སུ། བྱ་

རྒྱལ་ཁྱུང་ཆེན་གྱི་དབྱིབས་ཅན་65སྒྲོས་ལེགས་པའི་རྡོ་སྨུག་པོ་ཞིག་ཀྱང་མཇལ་རྒྱུ་འདུག་པས་དེ་ལ་དད་མོས་

བདུད་ཆེན་ཁྱབ་པའི་ཆུ་མིག

ཆུ་འཁོར་བྲག་གི་གཏེར་གནས།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

�ས་ན་ས་བདག་�་གཉན་�ི་གནོད་པ་�ང་བའི་

�ས་པ་ཡོད་པར་�འོ། ། དེས་ན་གནས་དེར་�་བ�ད་

གཉིས་�ིས་�་མིག་གཏེར་�་�ང་བ་དང་། ཤད་

�ོའ �་�ག་�ོ་སོགས་ལ་བ�ེན་ནས་�་�ོར་�ག་ཅེས་

བ�ོད་པ་ཡིན་འ�ག་�མ་མོ། ། དཀར་ཆག་ལས། 

�ང་ཆེན་འ�་ལ་�ོན་པ་རང་�ོན་ཡོད། །

�་ག�མ་རིག་འཛ�ན་མཁའ་འ�ོ་དང་། །

�བ་ཆེན་བ�ད་�འི་ཞབས་�ེས་ཡོད། །

�ིད་པའི་མདོ་གཞི་ཤིང་�ི་ཁ་ལེ་ཤིང་། །

�་བ�ན་�ག་ལ་བ�གས་ཏེ་�ོན་ལམ་བཏབས། ། 

ཅེས་�་�ོར་�ི་�ག་ནས་�ོར་ལམ་བ�ད་དེ་�ང་�ིན་ན་ད་ཆའི་ལམ་ཆེན་�ི་�ི་ལོག་�་ཕ་བོང་ཤིན་�་

ཆེ་བ་འམ་�ང་ཆེན་འ�་བའི་�ག་ཏོ་མདོག་དཀར་ལ་བ�ིད་ཆགས་པ་ཞིག་ཡོད་པ། དེའི་ངོས་�་�ོན་པ་གཤེན་

རབ་མི་བོའ �་�་�ེས་66ཆ་ཚང་བ་ཤིན་�་ངོ་མཚར་ཅན་ལ། �ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་བཞེང་པའི་�ལ་ཅན། 

མཐོང་བ་ཙམ་�ིས་དད་པ་མི་�ེ་བ་མི་�ིད་པ་ཞིག་ཡོད་འདི་ནི་�ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོའ �་�་�ེས་ཡིན་པས། 

�ོན་པ་གཤེན་རབ་ཉིད་�ིས་�ི་རབས་འ�ོ་བའི་དོན་ཆེད་�་དད་པའི་�ེན་�་བཞག་པ་ཞིག་ཡིན་པར་�ང་།  

དེའི་གོང་�ོར་ལམ་ནང་གི་ཡ་ཀི་ན། �ག་�ལ་�་�ོད་འཐོར་པ་འ�་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི། རིག་འཛ�ན་མཁའ་

འ�ོ་བ�ན་པའི་དོན་�་�ོན་པའི་�ལ་

ཡིན་པར་�ང་ལ། གཞན་ཡང་གནས་

དེར་�་ག�མ་རིག་འཛ�ན་དང་�བ་

ཆེན་བ�ད་�འི་ཞབས་�ེས་བཅས་ཡོད་

འ�ག   དེའི་གཡོན་�ོགས་�་�ོན་པ་

གཤེན་རབ་མི་བོའ�་ད�་�ན་རིགས་�འི་

རང་�ོན་67དང་། �ོང་�ང་མ�་ཆེན་

ལ་སོགས་བོན་གཤེན་�མས་�ི་�ིན་

�་�ལ་�ང་ཆེན།

�ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོའ �་�་�ེས།
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གྱིས་བརླབས་པའི་ཤིང་ཁ་ལེ་སོྟང་འབྱམས་སམ། སོྨན་

ལམ་ཤིང་ཞེས་པ་དེ་སོྔན་རབས་ཁོ་ལག་དང་ལོ་འབྲས་

རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་ཞིག་ཡོད་ནའང་། ཕྱིས་དུས་བབས་ཀྱི་

འགྱུར་འགྲོས་སྐབས་སུ་གཏོར་བརླགས་སུ་སོན་ཞིང་

། ད་ཆར་བདེན་པའི་དཔང་པོ་ལྟ་བུ་ཁ་ལེ་སྨོན་ལམ་

ཤིང་68གི་རྩ་དུམ་ཆུང་ངུ་ཞིག་བྲག་བར་ནས་མཇལ་

ཡུལ་དུ་གྱུར་བས། གནས་དེར་རང་ཅག་གནས་སོྐར་

བ་རྣམས་ཀྱིས་འདི་ཕྱི་གང་ལ་དམིགས་པའི་སོྨན་ལམ་བཏབ་ན་འགྲུབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོ་ཡོད་འདུག་གོ། 

དཀར་ཆག་ལས།  གཏེར་སྒྲོམ་ཕ་བོང་གཡུ་མདོག་ཉི་ཤུ་ལ། ། 

གཏེར་ཆེན་ལྔ་དང་གཏེར་ཕྲན་བཅོ་ལྔ་ཡོད། ། 

ཅེས་གནས་འདིའི་ཡས་མར་དུ་གསང་བའི་བོན་གྱི་ཟབ་གཏེར་ཆེན་མོ་གཏེར་གྱི་སྒྲོམ་བུ་ཕ་བོང་མདོག་

སྔོ་པོའ་ིནང་དུ་བོན་གཏེར་ཡོད་པ་བཤད་པས། གནས་ཀྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་རིམ་བཞིན་ཡོད་པ་གདོན་མི་ཟ་བ་ཡིན་

ནའང་། ད་ཆར་རེ་རེ་བཞིན་ཁོ་བོས་ངོ་སྤྲོད་ཞུ་དཀའ་བའི་གནས་སུ་གྱུར་བ་ལགས་སོ། ། 

དབུ་རྒྱན་རིགས་ལྔའི་རང་བྱོན།

ཁ་ལེ་སྨོན་ལམ་ཤིང་།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

 �ར་�ོད་ཆེན་མོ་�་�ལ་�ིད་ཐང་།

�ལ་པོ་�་�ེ་བདའ་�ག་�ས། །

�ལ་ཁམས་གངས་རིའི་�ོངས་ཆེན་�་། །

�ལ་གཤེན་བ�ན་པ་མཉམ་ཆགས་�ིར། །

�ལ་རབས་བཞི་བ�་�་གཉིས་�ལ། །

མཐོ་�ང་གོ་ལའི་ད�་�ེ་ནས། 

ཤེས་རིག་�ོང་གི་ད�ར་�་�ེར།

�གས་གཉིས་ད�ིད་དཔལ་�ེག་མོའ �་�། 

ཁ་བ་རི་པའི་ད�ིད་�་�ོགས། ཞེས། བ�ོད་ཚ�ག་གི་བ�ས་ཏེ།།

དེ་ཡང་གནས་མཆོག་ཀོང་པོ་བོན་རིའི་ཆེན་པོ་�ོ་ཡི་�ར་�ོད་ཆེན་པོ་�་�ལ་�ིད་ཐང་ངམ་མི་�ས་

�ིད་མཐིང་69ཞེས་པ་འདི་ནི། དཀར་ཆག་ལས། 

�ར་�ོད་ཆེན་པོ་�་�ལ་�ིད་ཐང་ངམ་མི་�ས་�ིད་མཐིང་།
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མི་འགྱུར་བཀའ་རྟགས་གསལ་བ་རེ་རེ་ཡོད། །

གསང་བའི་བོན་གཏེར་ཆ་གཅིག་དེ་རུ་བཞག །

མིང་ཡང་མུ་ཡུལ་སྐྱིད་ཐང་ཞེས་སུ་གྲགས། །

ཞེས་གནས་མཆོག་ཐུགས་སྤྲུལ་བོན་རི་ཆེན་པོའ་ིཕོྱགས་བཞིར་གསང་བའི་དུར་ཁོྲད་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་

པོ་བཞི་ཡི་ནང་ཚན། འདི་ནི་བོན་རིའི་ལོྷ་ཡི་ཕོྱགས་ཀྱི་དུར་ཁོྲད་དེ་ཉིད་ཡིན་ཅིང་། དེ་ཡང་མི་ལོ་བརྒྱད་སོྟང་གོང་དུ་

སོྟན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་གནས་འདིར་ཕེབས་ཏེ་ཕྱི་རབས་འགོྲ་བའི་དོན་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས། ཞི་ཁོྲའ་ི

དཀྱིལ་འཁོར་ཚང་བའི་དུར་ཁོྲད་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། གནས་དེར་ལུས་རྟེན་བོར་བའི་སེམས་ཅན་

རྣམས་ཕྱིས་གནས་ངན་གྱི་སྐྱེ་སོྒ་ཁེགས་ནས། དལ་འབོྱར་གྱི་ལུས་རྟེན་བསྙེགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོ་ཡོད་པ་དང་།  

རྗེས་འཇུག་ཁྱིམ་མི་རྣམས་ཀྱང་ས་དམིགས་ཁྱད་པར་ཅན་འདིས། རིགས་རྒྱུད་འཕེལ་ཞིང་གསོན་པོ་རྣམས་ཀྱང་ཚེ་

འདིར་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ཡོད་འདུག་པས། དུས་དེ་ནས་བཟུང་ས་གནས་འདིར་བོན་འབངས་གཙོས། 

བོད་མི་ཀུན་གྱིས་གཤིན་པོའ་ིདུར་ས་གཙོ་བོ་ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་གནང་སོྲལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁྱད་པར་དུ་རང་རེའི་

བོད་རྒྱལ་ཐོག་མ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་དང་མུ་ཁྲི་བཙན་པོ་ནས་བཟུང་རྒྱལ་པོ་རིམ་བོྱན་གྱི་རིང་ལ་ལོ་ལྟར་དབྱར་དུས་

སུ་ལྷ་རི་གྱད་རོྡའ་ིམགོ་ལ་བསང་གསོལ་དུ་ཕེབས་ཞོར་དུ། སྐུ་གཤེན་རྣམས་ཀྱིས་གནས་འདིར་གསོན་གཤིན་གྱི་བསོྔ་

སོྨན་རྒྱ་ཆེན་གནང་གི་ཡོད་པ་དང་། དམིག་གསལ་དུ་རང་རེའི་རྒྱལ་གྱི་བོང་སོ་ཐོག་མ་མུ་ཡུལ་སྐྱིད་ཐང་འདི་ཉིད་

ཡིན་ཏེ། ཕྱིས་སྤྱི་ལོའ་ིསོྔན་གྱི་མི་ལོ༼༦༨༠༽ཙམ་གྱི་དུས་སུ། རང་རེའི་བོད་རྒྱལ་གནམ་གྱི་ཁྲི་བདུན་གྱི་འཇུག་བཙད་

པོ་ཁྲི་ལྡེ་ཡག་པ་ཞེས་པའི་སྲས་སུ། བོད་རྒྱལ་གྲི་གུམ་བཙན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་འཁྲུངས་ནས་ཡོད་པ་དེའི་དུར་ཆོས་

སམ་དུར་ས་འདི་རུ་བྱས་པ་ཡིན་འདུག དེ་ཡང་སྐབས་འདིར་དགོས་དབང་དང་བསྟུན་ནས་རང་ཅག་གི་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་

བའི་ངག་རྒྱུན་དང་སྔར་ཡོད་ཀྱི་དཔེ་ལུང་ཁག་ལས་གསལ་བ་ལྟར་ཅུང་ཟད་བཀོད་པ་ལ། དཀར་ཆག་ལས། 

དེ་མཚམས་བཙན་པོ་ཁྲི་ལྡེ་ཡག་པའི་སྲས། ། 

གྲི་གུམ་བཙན་པོ་ཞེས་སུ་བྱ་བ་བྱུང་། ། 

དེ་ཉིད་བོན་ལ་ལྟ་བ་ལོག་བྱས་ནས། །

སྐུ་སྲུང་བོན་གཤེན་བོད་ཡུལ་མཐའ་ལ་བསྐྱུར། །

བོན་བསྣུབས་དབུ་ཡོག་རྒྱལ་པོ་གྲི་གུམ་རང་། །

འབངས་ནི་ལོ་ངམ་རྟ་རྫིས་མདའ་ཡིས་བསད། །
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

�ས་པོ་གཉིས་ནི་དག་ཉང་གཉིས་ལ་�གས། །

�ི་�མ་�ར་ནི་ཟངས་དམར་ཁ་�ོད་ནང་། །

བ�ག་�ེ་ཉང་�་�ག་གི་ག�ང་ལས་བ�ར། །

ཞེས་རང་ཅག་ཁ་བ་གངས་ཅན་�ི་�ལ་པོ་གནམ་�ི་�ི་བ�ན་�ི་ཐ་མ་འམ་�ོད་�ི་�ེང་གཉིས་�ི་ནང་

ཚན་�་�ལ་�ི་�མ་བཙན་པོ་ནི། བཙན་པོ་�ི་�ེ་ཡག་པའི་�ས་�་�་འ�ངས་པ་དང་། བོད་�ི་�ལ་པོ་བར་

�ི་གདེང་གཉིས་�ི་ཐོག་མ་�ི་�མ་བཙན་པོ་འམ་�ི་�མ་བཙན་པོ་དེ་ཉིད་གཙང་ཉང་<�ང>རོ་�ང་མཁར་

ཞེས་བོན་�ི་འ�་གནས་སོ་བ�ན་�ི་ནང་ཚན་ཉང་�ོད་�ག་ཚལ་ལམ༼ཉང་རོ་�ོབ་�ི་�ག་ཚལ༽ཉང་རོ་

ཤམ་པོ་�ེ་�་�ེད་བ�ིང་ཤིང་། �ོན་པོ་ལོ་ངམ�ི་ཕོ་�ང་། དེང་�ལ་�ེ་�ོང་ཁོངས་�་ཡོད། ཁོང་�ང་ནར་སོན་

ནས་�ལ་པོའ �་�ི་ལ་བཀོད་པས་དེ་ཉིད་�ོན་�ི་�ལ་པོ་�མས་དང་མི་འ�་བ་�ང་�ོ་ཤིང་ག�མ་པ་འམ་ཡང་ན་

རང་གཤིས་�ོང་པོ་ཞིག་ཡོད་པར་�ང་བས། ནང་པ་གཤེན་རབ་པའི་ཆོས་ལ་དེ་ཙམ་�ི་མི་མོས་པར་�ང་སེམས་

�ེད་ཅིང་ཡོད་པར་བཤད། �་མཚན་ནི་བོན་�ི་ལོ་�ས་ཁག་ལས་�ལ་པོ་འདི་ཉིད་བ�ད་�ི་�ལ་པ་ཡིན་པར་

བཤད་�ོས་ཡང་ཡོད་ལ། གཞན་ལོ་�ས་འགའ་ལས་�བས་དེར་�བ་གཤེན་�མས་ཁས་དབང་ཤིན་�་བཙན་

�ར་�ོད་ཆེན་པོ་�་�ལ་�ིད་ཐང་ངམ་མི་�ས་�ིད་མཐིང་།
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ནས། ཆོས་དང་སྲིད་གཉིས་བར་འགྲན་རྩོད་ལྟ་བུ་གྱུར་བའི་ངོས་འཛིན་པའི་གནང་ཚུལ་ཡང་ཡོད་སྲིད། མ་

ཟད་བློན་པོ་ནང་མ་འགས་རང་གིས་འདོད་བློ་མཐུན་མིན་ལ་བརྟེན་ནས་ཆོས་སྲིད་བར་དུ་ཕྲ་མ་བཅུག་པ་ཡང་

ཡིན་སྲིད། གང་ལྟར་ཡང་རྒྱལ་བུ་ནར་སོན་ཞིང་ཁྲི་ལ་འཁོད་ནས་ཡུན་རིང་མ་སོང་བར། ནང་པ་གཤེན་རབ་

ཀྱི་བསྟན་པའམ་ཆོས་ལ་དེ་ཙམ་གྱིས་མི་དགའ་བའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་ནས། དེ་ཡང་སྔོན་ནས་བཟུང་ཞང་བོད་

ཀྱི་ཁུལ་དུ་བསྟན་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ནང་པ་གཤེན་རབ་པའམ་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་ཆོས་ལུགས་ལས་མེད་ཅིང་།  

ཡབ་མེས་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་བོན་ཆོས་ལ་མཐོང་ཆེན་དུ་བརྩི་བའི་ལུགས་སྲོལ་ཡོད་ནའང་ཁོང་གིས་རྒྱལ་

སྲིད་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ནམ། ཕྱོགས་ཕན་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་ལ་བརྟེན་ནས། སྔོན་བྱོན་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་སྲོལ་

ཇི་བཞིན་མ་འཛིན་པར། དུས་རེ་ཞིག་ནས་ཕན་ཚུན་མི་མཐུན་པའི་འགལ་ཟླ་བྱུང་ཡོད་པར་སྣང་། དུས་དེར་

རྒྱལ་པོ་གྲི་གུམ་བཙན་པོ་རང་ཉིད་གཙོས་ཁག་གཅིག་གི་འདོད་པ་དང་བསྟུན་ནས་བཀའ་འདི་ལྟར་བརྩལ་བར་

གྲགས། ང་ཡི་རྒྱལ་སྲིད་དང་ཁྱོད་ཀྱི་བོན་སྲིད་གཉིས་གནས་འདིར་མཉམ་དུ་མི་ཤོང་བས། བོན་གཤེན་རྣམས་

གནས་འདིར་མི་གནས་པར་ཡུལ་གཞན་དུ་འགྲོ་དགོས་པའི་བཀའ་ཕབས། བོན་གཤེན་རྣམས་མཐའ་ལ་སྤྱུགས་

པ་དང་། གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བསྟན་པ་ཡང་ཆུང་ཟད་ཉམ་དམས་སུ་བཏང་པར་བཤད། གང་ལྟར་སྔོན་བོད་རྒྱལ་

དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་མུ་ཡུལ་སྐྱིད་ཐང་ངམ་མི་ཡུས་སྐྱིད་མཐིང་།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

�ི་བ�ན་�ི་རིང་�ལ་གཤེན་བ�ན་པ་མཉམ་ཆགས་ཞེས་ཤིན་�་གཙ�གས་�་འཛ�ན་པ་ནི་ནང་པ་གཤེན་

རབ་པའི་བ�ན་པ་ཡིན་�ང་། ཁོང་ནི་�ོན་རབས་�མས་དང་�་བ་མི་མ�ན་པས། ལ་ལས་�ོགས་གཞན་ཞིག་

ནས་དམ་པའི་ཆོས་གདན་འ�ེན་�་�འི་འཆར་གཞི་ཡོད་རབ་བཤད་པ་སོགས་མདོར་ན་�ེན་དབང་�་མའི་

�ོ་ནས། ལས་དབང་ལ་�ོག་ཐབས་མེད་�བས། ཁོང་གིས་�ལ་�ན་འགའ་དབང་�་བ�ས་ནས་རང་ཉིད་

�ོབས་པ་�ར་ལས་མཐོ་�་�ིན་ནས། �ང་ཟད་རང་དང་�་བ་མ�ན་མིན་�ིས་མངའ་འོག་ལ་འ�ན་སེམས་

�ེས་ཏེ། རང་གི་འཁོར་འབངས་ཚ�གས་ནས་�གས་�ལ་ཅན་�ི་�ོན་པོ་ལོ་ངམ་ཡིན་པས། �ོན་པོ་ལོ་ངམ་ལ་

�ལ་དང་�ལ་འ�ན་དགོས་པའི་བཀའ་ཕེབས་པར་བཤད་�ང་གང་�ར་�ལ་�ོན་ནང་ཕན་�ན་འཐབ་�ོད་

ཆེ་�་�ིན་ནས། མཐར་ཉང་རོ་ཐལ་�་ཞེས་པའི་ས་གནས་དེར་ནང་�ོན་ལོ་ངམ་ད�་�ར་�ར་ཏེ། ཕན་�ན་

ག�ལ་འ�ེད་�ས་པའི་མཐར་�ལ་པོ་�ི་�མ་བཙན་པོ་�ོན་ལོ་ངམ་�ི་མདས་བ�ོངས་ཞེས་པའི་གཏམ་ངན་

འཛམ་�་�ིང་�་�བ། འ�ག་པ་�ེད་པའི་�ལ་ལ་ལོ་ངམ་ལ་བོན་�ོང་�ང་མས་�ང་བ�ན་པ་རེད་ཟེར་བ་

དང་། འགའ་ཡིས་�ལ་པོ་�ིག་ཅན་འ�ལ་བའི་�ས་ལ་བབས་ནས་�ི་ལམ་�ང་བ་རེད་ཟེར་བ་སོགས། འདིའི་

�ོར་�་�ང་�་�་ཆོས་�གས་ཁག་ལ་བཤད་�ོས་མི་མ�ན་པ་མང་ཡང་། གང་�ར་འབངས་�ེན་ལོག་�ས་

�ང་ཏོ་�་འ�བས།
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ནས་མཐར། བློན་ལོ་ངམ་གྱིས་རྒྱལ་པོ་ལ་མདའ་བརྒྱབ་ཏེ་བཀྲོངས། དེ་ནས་བློན་ལོ་ངམ་དང་ཁོངས་གི་ཕྱོགས་

ཁག་རྣམས་འདུས་ནས། རྒྱལ་པོའ་ིསྤུར་ཞེས་ཕུང་པོ་དེ་ཟང་དམར་ཁ་སྦྱོར་དུ་བཅུགས་ནས་ཉང་ཆུར་བསྐྱུར་

རོ་ཞེས་པའི་ཉང་ཆུ་དེ་ནི་དེང་རྒྱལ་རྩེ་རྫོང་ནས་བྱང་དུ་རྒྱུགས་པའི་ཆུ་དེ་ཡིན་དགོས། དེ་ནས་བཟུང་བོད་

གངས་ཅན་གྱི་ཡུལ་འདིར་རྒྱལ་འབངས་ནང་འཁྲུགས་ཀྱི་འགོ་བོ་བརྩམ་པའི་སྐད་ངན་གྱི་ཐོག་མ་འདི་ནས་

ཐལ་བ་ཡིན་པར་འདོད། སྔོན་ཆད་ནས་བོད་རྒྱལ་གནམ་གྱི་ཁྲི་བདུན་གྱི་རིང་སྲས་ཀྱི་ཆིབས་ཁ་ཐུབ་པ་ནས། 

ཡབ་རྒྱལ་པོ་རྨུ་ཐག་གམ༼དམུ་ཐག༽གི་རྒྱུད་ནས་དགུང་དུ་གཤེགས་ཞེས་པའི་གཏམ་གྱི་འཕྲོ་དེ་ནས་ཆད།  

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའ་ིསྐུ་ཕུང་ས་ལ་ལུས་ཞེས་པའི་གཏམ་ཐོག་མ་འདི་ནས་ཐོས་པ་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་འབངས་

ཀྱིས་བཅོམ་པའི་ཐོག་མའི་གཏམ་ངན་ཡང་དུས་འདི་ཉིད་ནས་ཐལ། གཞན་ཡང་བཤད་སྒྲོས་འགའ་ལས། 

གནམ་གྱི་ཁྲི་བདུན་པོ་ལ་གནམ་ནས་རྨུ་ཐག་མེད་ཀྱང་། རྒྱལ་པོའ་ིསྤུར་མེ་ལ་བསྲེག་ནས་དེའི་དུ་བ་ནམ་མཁར་

སོང་བ་ལ། གནམ་དུ་གཤེགས་ཞེས་བོནད་དམ་བོན་པོ་གནམ་ལ་དགའ་བའི་གཏམ་རེད་ཅེས་བཤད་ཀྱང་། གོང་

ལྟར་རིགས་རྒྱུད་ལྡན་པའི་རྒྱལ་པོ་དེ་དག་གཞན་དང་མ་འདྲ་བ། རིགས་རྒྱུད་ལྷ་ལས་གྲོལ་བས་རྣམ་དཔྱོད་ཁྱད་

པར་ཅན་ལྡན་པ། གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་སྒོར་ཞུགས་སྟེ་སྔགས་སེམས་ཟུང་འཇུག་གི་ལྟ་སྤྱོད་ཚུལ་བཞིན་བསྐྱོངས་

ནས། ཉམས་ལེན་གྱི་གདེངས་ཐོབས་ཏེ་གཟུགས་ཕུང་དེ་ཉིད། གདོས་ལུས་སམ། སྒྱུ་ལུས། གཞའ་ལུས་སོགས་ཅི་

རིགས་ཀྱི་སྐུ་རུགྱུར་བས་དེ་ལྟར་སྨྲ་བ་མིན་ནམ་སྙམ། གསལ་མེ་ལས། 

ཁྲི་བདུན་བང་སོ་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ལ་བཏབ། ། 

ལྷ་ཡི་ལུས་ལ་རོ་མེད་འཇའ་ལྟར་ཡལ། ། 

ཞེས་སོགས་འཁོད་ལ། དེ་ཡང་མི་ཐག་གམ་རྨུ་ཐག་ཅེས་པ་འདི་ནི་སྔར་ནས་ད་དབར་ལོ་རྒྱུས་ཡུན་རིང་ལྡན་

པའི་བརྡ་རྙིང་ཞིག་ཡིན་པ་ལས། དེང་རབས་གསར་དུ་དར་བའི་ཚིག་ཞིག་མིན་པ་མཁྱེན་དགོས་པ་ནི་དེ་བས་གལ་

ཆེ། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ད་ཆའི་རང་རེའི་གདོད་མའི་བོད་གྱི་ཆོས་གཡུ་དྲུང་བོན་གྱི་ལུགས་ལ། ཤི་བ་འདུར་དང་ཕུང་

པོ་དུར་ལ་བཅོལ། ཞེས་པའི་དཔེ་ལྟར། དུར་ལ་ས་དུར་དང་ཆུ་དུར་མེ་དུར་སོགས་ལས་གང་ལ་ཡང་རྨུ་ཐག་འབྲན་

པའམ་འཐེན་པའི་ལས་ཆོག་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་བརྩི་ནས། ལག་ལེན་འདི་སོྔན་མི་ལོ་བརྒྱད་སོྟང་གོང་ནས་ད་ལྟའི་

བར་དུ་གྲ་མ་ཉམ། གྲུ་མ་ཞིག་ཞེས་པའི་དཔེ་ལྟར། བོན་པོའ་ིསྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བའི་ཁོྲད་དུ་གནས་བཞིན་ལགས་པ། 

དེས་ན་གོང་གིས་གནམ་གྱི་ཁྲི་བདུན་རྨུ་ཐག་བརྒྱུད་དེ་གནམ་ལ་ཕེབས་ཞེས་པའི་རྨུ་ཐག་དང་འབྲེལ་བ་ངེས་ཅན་

ཞིག་དུ་ཡོད་འདུག་སྙམ་ད། འདི་ནི་ཆེས་ཡ་མཚན་ནམ་ཐུན་མིན་ཞང་བོད་གྱི་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་ལ་གལ་ཆེའི་བདེན་
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

དཔང་ཞིག་�་ངེས་པར་སེམས། གང་�ར་རང་རེ་ཁ་བ་བོད་�ི་�ལ་པོའ�་�ར་རམ་བང་སོ་ས་ལ་བ�ིགས་པའི་ཐོག་

མ་དེ་བ�ད་པ་�ལ་�ི་�མ་བཙནད་པོ་འདི་ཡིན་པར་�ས་ན་ཆོག་པར་སེམས་སོ། ། 

༼ཀོང་པོའ �་དེ་མོ་�ོ་བ�ོས་ལས༽ �ི་�མ་བཙན་པོ་ཕན་ཆད་ག�ང་རབས་བ�ན་�ི་བར་�་�ིང་བ་

�ག་ཙ�་ན་བ�གས། ཅེས་འཁོད་འ�ག་པས་དེ་ལ་ད�ད་�ར་གནས་སོ། ། དེ་ཉིད་�ལ་པོ་ད�ང་ལོ་�མ་�་�་

�ག་ཐོག་ལ་ལོ་ངམ་�ིས་བ�ོངས་ནས་བ�ང་། �ལ་པོའ �་�ས་�ི་�ོར་ལ། �་�ི་ཉ་�ི་ཤ་�ི་ག�མ་ཡོད་པར་

འགའ་ལས་བཤད་�ང་། ༼�ན་ཧོང་ཡིག་�ིང་ལས༽ �ས་མཆེད་གཉིས་ནི་ཤ་�ི་དང་ཉ་�ི་བཏག་ཏེ་ཀོང་�ལ་

�་�གས ཞེས་དང ༼ལེགས་བཤད་མཛ�ད་དང་�ང་�ིང་ལས༽ �ས་�་�ེ་དང་ཧ་རི་གཉིས་�ང་ཉང་ཀོང་

གཉིས་�་�གས་ཞེས་འཁོད། ། དེ་ཡང་�ལ་པོ་�ི་�མ་བཙན་པོ་དེ་ཉིད་གནམ་�ི་�ི་བ�ན་�ི་ཐ་མར་ངོས་

འཛ�ན་པ་དང་། འགའ་ཞིག་གི་བར་�ི་�ིང་གཉིས་�ི་ཐོག་མ་�་ངོས་འཛ�ན་གནང་བ་སོགས་མི་འ�་བ་�ང་

ཡང་། ཁོ་བོས་ནི་�ི་�མ་བཙན་པོ་དེ་ཉིད་བོད་�ལ་བ�ད་པ་ཡིན་པར་སེམས་ལ་བོན་�ི་ལོ་�ད་ཁག་ལས་དེ་

�ར་འདོད།

དེ་ཡང་�ོན་ལོ་ངམ་�ིས་བོད་�ི་�ལ་པོའ �་གོ་ས་བ�ང་�ེ། �ས་�་�ི་དང་། ཤ་�ི་གཉིས་ཀོང་�ལ་�་

བ�ག  �ས་མོ་�ང་མར་བ�ས། �ལ་མོ་ར་�ི་�ས་ཏེ། ལོ་ངམ་�ིས་བསམ་�ོར་ངན་པས་�ལ་པོ་�ི་�མ་�ི་

�ར་རམ་�་�ང་དེ་ཟང་དམར་ཁ་�ར་ནང་�་བ�ག་ཏེ་ཉང་�་ལ་བ�ར་རོ་ཞེས། འདི་ཡི་ཉང་�་ཞེས་པ་ནི་

ཡར་�ང་ཉང་རོ་�ང་མཁར་�ི་ཉེ་འ�མ་ཉང་རོ་ཐལ་�་ཞེས་པ་དེས་བ�ས་�ང་པ་ཡིན་ཞིང་། དེང་�ོད་�ལ་

�ེ་�ོང་ཁོང་�་�ོན་�ི་�མ་བཙན་པོ་བ�ོངས་གནས་ཉང་�ལ་ཐ་�་ཞེས་དང་། �་དེ་ལ་ཡང་�ང་�་འམ་ཉང་

�་�་བ�ོད་ཅིང་དེ་ནི་�ི་�མ་བ�ན་པོའ �་�་�ར་�་ལ་�ར་བའི་ས་གནས་དེ་ཡིན་ཏེ། �ཻ་རོ་འ�་འབག་ལས། 

�ང་�་དང་གཙང་�་འ�ེས་པའི་སར་ཞེས་པས།

�ང་�ེ་ནས་�ང་�་�ག་པའི་ཉང་�་འམ་�ང་�་དང་�བ་ནས་ཤར་�་�ག་པའི་�་མཆོགས་ཁ་འབབ་

བམ། ཡོངས་�གས་�་ཡར་�ང་གཙང་པོ་གཉིས་འཛ�མས་སའི་ས་ཆ་དེ་ནི་དེང་གཞིས་ཀ་�ེ་�ོང་�ེར་ཡིན་

ལ། དེ་ནི་རིམ་བཞིན་ད�ས་ནས་�ད་དེ་�གས༼དག༽པོ་ཁོགས་སམ་ཡར་�ང་�ལ་�་�གས། �གས༼དག༽

ཀོང་ཉང་ག�མ་�ི་ཉང་�་ནི་ཉང་པོ་སོག་རིའམ་དེང་�་མདའ་�ོང་ནས་འབབ་པའི་གཙང་པོ་དེ་ཡིན། འདི་

དག་ཉང་�་ཞེས་པའི་བ�་འ�་ཡང་དོན་ལ་�ད་པར་ཡོད་པས་ཤེས་དགོས། �ས་དེ་ནས་བ�ང་རང་རེའི་གངས་

ཅན་བོད་�ལ་ལ་�ང་ཟད་མི་བདེ་བ་�ང་བས། བོད་�ི་ཆོས་དང་རིག་ག�ང་ལའང་དེ་�ས་�་ཉམས་དམས་�་
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འགྱུར་བ་དངོས་གཤིས་ལགས་ནའང་། ། 

དུས་རེ་ཞིག་ནས་གྲི་གུམ་གྱི་རྗེ་མོའམ་བཙུན་མོ་དེ་ལ་སྲས་སམ་བུ་ཞིག་བྱུང་། མིང་ལ་རུ་ལས་སྐྱེས་ཞེས་

སྨྲ། འགའ་ཞིག་གིས་བུ་དེ་ཡར་ལྷ་ཤམ་པོའ་ིབུ་རྫུས་སྐྱེས་སུ་བྱུང་བར་སྨྲ་ཡང་དོན་དུ། རྒྱལ་པོའ་ིའཁོར་གྱི་ནང་

ཚན་བློན་པོ་སྐྲག་གི་བུ་ཡིན་པར་བཤད་པས་དོན་དུ་གནས་པར་སེམས། གང་ལྟར་ཡང་གཞན་དང་མི་འདྲ་བ་

ཞིག་ཡོད་འདུག    སྲས་དེ་ནར་སོན་ནས་མ་ཡིས་གང་གི་ལོ་རྒྱུས་རེ་རེ་བཞིན་སྨྲས་པས། སྲས་དེས་གཅེན་

པོ་གཉིས་བཙལ་ནས་རྙེད། ཁོས་ཡས་མར་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས། མཐར་ལོ་ངམ་གྱིས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་

ལོ་ལྔ་བཟུང་པར་འགའ་ལས་བཤད་ཀྱང་དོན་དུ་ལོ་བཅུ་གསུམ་བཟུང་བའི་རྗེས་སུ། བོད་གྱི་རྒྱལ་པོ་ལོ་ངམ་

དེ་འབངས་ཀྱིས་བསད་ནས། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་གྲི་གུམ་བཙན་པོའ་ིསྲས་སྤུ་ལྡེ་གུང་རྒྱལ་ལམ། བྱ་ཁྲི་བཙན་པོ་

ལ་ཐོབ་པས། དེའི་སྐོར་ལོ་རྒྱུས་རྒྱས་པ་གཞན་དུ་ཤེས་སོ། ། དེ་ནས་སྲས་སྤུ་ལྡེ་གུང་རྒྱལ་གྱིས། ཡབ་ཀྱི་སྐུ་ཕུང་

བཙལ་དུ་ཕྱིན་ནས་དུས་རེ་ཞིག་ཏུ་མ་རྙེད་སྐབས། སྔོན་གྱི་བོན་གཤེན་རྣམས་ཕྱོགས་ཕན་ནས་གདན་འདྲེན་

ཞུས་ཏེ་གཏོ་ཐབས་སྣ་ཚོགས་མཛད་ཞེས། རྗེ་ཡི་སྐུ་ཕུང་ཡར་ལུང་གཙང་པོའ་ིརྒྱུད་དག་ཉང་གཉིས་ཀྱི་ཆུ་མདོ་

ནས་རྙེད་དོ། ། དཀར་ཆགས་ལས། 

དེ་ནས་སྲས་པོ་སྐྲག་བུ་རི་སྐྱེས་གྱིས། །

ཉང་ཆུ་རྒྱུད་ནས་རྗེ་ཡི་པུར་བཙལ་གཤེགས། །

གཙང་པོའ་ིའདུས་སོར་རྗེ་ཡི་སྤུར་རྙེད་དོ། །

སྐབས་དེར་རྒྱལ་སྲས་གཉིས་དང་ལྷན་དུ་བོན་གཤེན་རྣམས་ཀྱིས་གཏོ་ཆོག་དང་འདྲེན་ཆོག་སོགས་ཟབ་

རྒྱས་མཛད་པར་དགོངས་ནས། སྐབས་དེར་ཞང་ཞུང་སྟོང་རྒྱུང་མཐུ་ཆེན་གནམ་མཚོའི་དོ་གླིང་དུ་བཞུགས་

བཞིན་ཡོད་པས། ཁོང་གཙོས་ཞང་ཞུང་གི་ཡུལ་ནས་མཁས་པ་མི་དགུ་གདན་དྲང་པ་དང་། མི་དགུ་ནི<ཤ་རི་

དབུ་ཆེན། ལྕེ་ཚ་མཁར་བུ། གྱིམ་ཚ་རྨ་ཆུང་། མཐའ་བཞི་བུ་ཆུང་། སྤེ་བོན་གཏོ་རྒྱལ། རྒྱ་བོན་འབྲིང་ཐང་། དམུ་

གཤེན་ཏིང་ཝེར། འགྲོ་མགོན་ལྷ་དཔལ། ཁྱུང་གྱེར་ཟླ་མེད།>གཞན་ཡང་བོན་གཤེན་རིག་འཛིན་ཇི་སྙེད་ཅིག་

གདན་འདྲེན་ཞུས་ཞིང་། ཁོང་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་ཀོང་ཡུལ་བྲེ་སྣ་རུ་འདུས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་གྲི་གུམ་ཐར་པ་ཐོབ་

པ་དང་། སྤུ་ལྡེ་ཡག་པས་རྒྱལ་ས་ནོན་ནས། རྒྱལ་གཤེན་བསྟན་པ་དར་བ་དང་། ཕྱི་རབས་པ་རྣམས་ལ་བསྟན་པ་

རྗེས་བཞགས་སུ་དམིགས་ནས། ཁྱད་པར་དུ་འདུལ་གྱི་གཤེན་པོ་ར་ཤག་བོན་པོ་སྐྱི་རྒྱལ་གྱིས་རྒྱལ་གྱི་གྲི་འདུར་

སུམ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་ལག་ལེན་མཛད་ཅིང་གཞུང་བསྲང་པ་དང་། གྲི་གཤེད་རྣམས་བཏུལ། ད་དུང་ཤི་བ་གནས་
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

འ�ེན་�ི་�ང་�་དང་། གསོན་པོ་ཚ�་བསོད་�ས་པའི་ལས་ཚ�གས་བཅས། བ�ོ་�ོན་�་ཆེན་མཛད་ཅིང་འདི་�ི་

གཉིས་ཀའི་དོན་�མས་ལེགས་�བ་ཡོང་བའི་�ོན་ལམ་དང་འ�ིན་བཅོལ་མཛད་དོ། ། �བས་དེར་�ར་ཁང་

ནམ་�ལ་པོའ �་བང་སོ་�ད་�ོ་འམ་�ང་ཏོ་�་འ�བས་�ི་མ�ལ་�་བང་སོ་བ�ིགས་སོ། ། ཞེས་པའི་གནས་ནི་

�་�ལ་�ིད་ཐང་འདི་ཉིད་ཡིན་ཏེ། �ད་�ོ་�་འ�བས་ནི་�ོན་བོད་�ལ་ཐོག་མ་གཉའ་�ི་བཙན་པོ་�ོན་སའི་

རི་བོ་དེ་ཉིད་ཡིན་ལ། �་འ�བས་ནི་བོད་�ལ་ཐོག་མར་བབས་པའི་�་རིའི་བ�ས་རི་ད�ིབས་ལ་གོ་ཞིང་། �ད་

པར་�་�་�ལ་�ིད་ཐང་ཞེས་པའི་མིང་དེ་ག་འ�་�ས་ཐོག་པ་སོགས་ལ་ཤིན་�་ད�ད་གཞིར་གནས། དེས་ན་

གོང་གི་�ར་�ོད་དམ་ད�ིལ་འཁོར་འདི་ཉིད་�ོན་�ོན་པས་�ིན་�ིས་བ�བས་པ་མ་ཟད། �ིས་བོད་�ལ་�ི་

�མ་བཙན་པོའ �་བང་སོ་དེར་བ�ེགས་ནས། བོན་གཤེན་རིག་འཛ�ན་�མས་�ིས་�གས་�ོན་�་ཆེན་མཛད་

པའི་ས་གནས་�ིན་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ལ། �ར་�ོད་འདི་ནི་�་རབས་ནས་�ི་རབས། �ི་རབས་ནས་དེང་རབས་

བར་ཉམས་ཆག་མ་�ང་ཞིང་། གནམ་བ�ོས་བོད་�ལ་བཙན་པོའ �་བང་སོ་ཐོག་མ་ཡིན་པ་བཅས་དད་ཅན་

�མས་�ིས་མཇལ་�ོར་�ི་གནས་�ད་པར་ཅན་�་ཡིན་པ་མ་ཟད། དེང་བོད་རིག་པར་ཞིབ་འ�ག་པས་ཤིན་�་

�ེད་པར་དཀའ་བའི་�་ཆེའི་རིག་དངོས་དང་། ལོ་�ས་�ན་རིང་�ན་པའི་ལམ་�ོན་�ི་ཕོ་ཉ་འམ་བདེན་དཔང་

�་�ར་བ�གས་བཞིན་པ་ནི་ཤིན་�་བ�་ཤིས་པའི་�ེན་འ�ེལ་ལགས་སོ། ། དཀར་ཆག་ལས།    

མཛ�་དང་�་བ་མིག་ནད་འོན་འཐིབས་དང་། ། 

ནད་རིགས་བཞི་བ�་བསལ་བའི་�་ད�་བབས། །

ཞེས་དེ་ནས་�ང་མར་�ིན་ན་མི་�ལ་�ིད་ཐང་ཞེས་པའི་�ར་�ོད་�ི་ལམ་འོག་མར་གཙང་འ�མ་�་

ཕེབས་ན་ཤིན་�་གཙང་ཞིང་�ངས་བའི་ནད་སེལ་གཏེར་�ི་�་མིག་70མི་འ�་བ་བ�ན་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་དག་

ནི། �ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོས་�ིན་�ིས་བ�བས་ཤིང་། གཞན་ཡང་རིག་འཛ�ན་�བ་ཆེན་�་མས་�ི་རབས་

དགོས་དབང་�་དམིགས་ནས་བཞག་པ་ཞིག་ཡིན་འ�ག་ལ། དེང་སང་ཡང་དད་མོས་�ལ་དང་�ན་པའི་གནས་

�ོར་བ་�མས་�ིས། དེར་རང་གི་དགོས་དབང་ནད་གཞི་ལ་བ�གས་ནས་�ས་གནང་�ོལ་ཡོད་པས་དེ་�མས་

ལ་�ན་མིན་�ི་�ས་པ་�ད་པར་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་པར་སེམས། དེ་ནས་མར་�ོར་ལམ་�ད་དེ་�ོང་ཚ�་�་

གདོང་ངམ༼�ད་གདན༽ཞེས་པ་ཞིག་གི་ཡར་�ོན་�་མཇལ་�་མང་པོ་ཡོད་པ་�ེ། དཀར་ཆག་ལས། 

�ལ་�ལ་གབ་འ�ོས་འ�་བའི་རི་�་ལ། །

�་ལས་�བ་པའི་ཞབས་�ེས་�ལ་མ�ག་དང་། །
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ཡབ་སྲས་གསུམ་དང་གཤེན་རབ་ཞབས་རྗེས་ཡོད། །

ཅེས་མུ་ཡུལ་སྐྱིད་ཐང་ནས་མར་སྐོར་ལམ་བརྒྱུད་དེ་ཕྱིན་ན་ཀླུ་གདོང་ངམ་གླུད་གདན་ཞེས་པའི་གྲོང་ཚོ་

ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་ཡར་གིའི་ཟུར་གདོང་ན། སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོས་ཀླུ་བདུད་གདུག་པ་ཅན་དམ་བཏགས་

མཛད་པའི་དུས། རུ་སྦལ་གོམ་འགྲོས་འདྲ་བའི་གནས་71ཞེས་ཀླུའི་རང་གཟུགས་བྲག་ངོས་སུ་རང་བྱོན་དུ་ཡོད། 

སྟོན་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་ཕྱི་རབས་འགྲོ་བའི་དད་རྟེན་དུ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ཞབས་རྗེས་བཅས་ཡོད་འདུག་ལ། གཞན་

ཡང་ཕྱིས་དྲན་པ་ནམ་མཁའ་དང་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན། པད་མ་མཐོང་གྲོལ་སོགས་ཀྱིས་ཞབས་རྗེས་ཡོད་པར་

བཤད། གནས་དེར་ད་ཆར་ཉང་ཆུའི་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་ཞེས་བརྗོད་ལ། གནས་དེར་སྟོན་པས་ཀླུ་ལ་བོན་བསྟན་

པ་དང་ཀླུ་ཡི་གདོང་པ་འདྲ་བས་ཀླ་གདེང་ངམ་ཀླུ་གདོང་ཞེས་དང་། འགའ་ཡི་གྲི་གུམ་བཙན་པོ་འདྲེན་ཆོག་

སྐབས་སུ་བླ་གླུད་གྱི་གདན་ཡིན་པས་གླུད་གདན་གྲོང་ཞེས་བརྗོད་པར་འགའ་ཡིས་འདོད། གང་ལྟར་དེང་སང་ནི་

མར་ཀའི་གྲོང་ཚོ་དེར་སྔ་སྲོལ་ཇི་བཞིན་གླུད་གདན་ནམ་ཀླུ་ལྡིང་གྲོང་ངམ་ཀླུ་གདོང་གྲོང་ཞེས་འབོད་པའི་སྲོལ་

ཡོད་འདུག་གོ། དཀར་ཆག་ལས། 

ནད་སེལ་གཏེར་གྱི་ཆུ་མིག
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

མ�ལ་འ�་བའི་རི་ཡི་གོང་ཐང་ལ། །

ག�ང་�ང་ད�་ལམ་གོམ་པ་�ོས་ཆོག་ཡོད། ། 

ཅེས་མ�ལ་འ�་བའི་རི་ནི། དཀའ་གནམ་�ོང་གི་ཡར་ཀིའི་�ོད་�། མན་�ལ་རི་ཞེས་བ�ོད་�ོལ་འ�ག་

ལ། གནས་དེར་�ོན་�ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་འཁོར་མཚན་�ན་�ེ�་བཞིས་བ�ོར་ནས་�ོན་ཞིང་། ཞང་�ང་

�ོང་�ང་མ�་ཆེན་སོགས་�ིས་ཚ�་འདས་འ�ེན་ཆོག་གི་�ེན་འ�ེལ་མཚ�ན་�ེད་དང་�གས་�ལ་བོན་རི་ཆེན་

པོས་�ིན་བ�བས་�ིས་འ�ོ་བའི་�ག་བ�ལ་ལས་�ོབས་ཤིང་ཐར་ལམ་བ�ོད་པའི་དཔེ་མཚ�ན་�་། �ག་གི་

ངོས་�་ག�ང་�ང་དཀར་པོའ �་ད�་ཟམ་རང་�ོན་ཡོད་འ�ག་ལ། གཞན་ཡང་མ�ལ་རི་ལ་�་དར་རིག་འཛ�ན་

མཁའ་འ�ོ་�མས་དེར་འ�ས་ནས་མཁའ་འ�ོའ �་�་�ོ་འ�བ་པའི་གནས་�ོ་ར་དང་། བོན་རིའི་གཏེར་བདག་

མཆེད་�འི་ཞབས་�ེས་སོགས་མཇལ་�་ཡོད་པ་མ་ཟད། �ི་རབས་དད་ཅན་�མས་གནས་དེར་�ིན་ནས་རབ་

ཏིང་འཛ�ན་དང་། འ�ིང་ཐོས་བསམ། ཐ་མ་�ག་བ�ོར་�ས་ནས་གསོལ་བ་�ོན་ལམ་བཏབས་ན། དགེ་�ོབས་

དང་ཉམས་ལེན་འཕེལ་ཞིང་། རང་གཞན་�ིས་དོན་གཉིས་འ�བ་པའི་�ེན་འ�ེལ་བཟང་པོ་ཐེ་མི་ཚ�མ་པར་

ཡོད་འ�ག ། 

�་�ལ་གོམ་འ�ོས་འ�་བའི་གནས།
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 བོན་གྱི་འདུ་གནས་ཀོང་ཡུལ་བྲེ་སྣ། 

ཟབ་གསང་གྱེར་གྱི་ཕན་བདེ་བསྐྲུན། །

རབ་མང་རིན་ཆེན་གཏེར་ཁ་རྡོལ། །

རྣམ་དག་བདུད་རྩིའི་ཁྲུས་ཆུ་འབེབས། །

རྨད་བྱུང་ལྷོ་ཕྱོགས་གནས་གྱི་སྒོ། །

ཞེས་འདི་ནས་མར་ལ་བོན་གྱི་འདུ་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཀོང་ཡུལ་བྲེ་སྣའི་72སྐོར་ལ་སྐབས་འདིར་

དགོས་དབང་དང་བསྟུན་ཅུང་ཟད་མདོ་གཞུང་དང་འབྲེལ་ནས་བཤད་པ་ལ། མདོ་ལས། 

ཀོང་ཡུལ་བྲེ་སྣ་རུ། །

གསེར་གཡུ་བྲེ་ཡིས་བཅད། །

བྲེ་ལ་ཁལ་སུ་བླངས། །

གཤེན་ལ་ཆལ་དུ་ཕུལ། ། 

ཀོང་ཡུལ་བྲེ་སྣ།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

ཞེས་མདོ་�ས་འ�ིང་བ�ས་སོགས་�ི་དགོངས་པ་དང་གཞན་ཡང་འདིའི་�ོར་ལ་འང་རང་རེའི་ལོ་�ས་

ཁག་ལ་མང་�་གསལ་བ་བཞིན། དཀར་ཆག་ལས། 

དེ་ནས་�ོན་པ་�་འཁོར་བཅས་པ་�མས། །

ཕོ་�ང་�ེ་�་འབར་བའི་གཡས་�ོགས་ནས། །

�་བ་ནེ�་ཐང་ལ་ཕེབས་ནས་�། །

�་བ�ན་ཆལ་དང་བཅས་ཏེ་�ལ། །

ལེགས་པ་དང་པོ་ཀོང་བ�ན་དེ་མོས་�ས། །

�ག་ན་བ�ད་�ི་�ོན་པའི་ཤིང་བ�མས་ནས། །

�་བ�ན་ཆལ་བཅས་�ོས་�ི་མ�ན་མ་བཏིང་།

ཆལ་�ི་དང་པོ་ཀོང་བཟའ་�ི་�མ་�ལ། །

ཆལ་�ི་གཉིས་པ་གསེར་ག�་ཁལ་�ང་�ལ། །

ཆལ་�ི་ག�མ་པ་བ�ད་ཀོང་�ེ་དང་བཅས། ། 

�ོན་པ་ཉིད་ལ་�ལ་ཏེ་འཁོར་�་འ�ར། །

ཅེས་ཀོང་�ེའི་ཕོ་�ང་�ེ་�་�ོང་ནི་དེང་སང་�་�ིང་ནས་�ོ་�བ་�་བ�་སའི་�གས༼དག༽ཉང་གཉིས་�ི་

གཙང་པོའ�་འ�ས་སོ་སམ་རི་དེའི་གཤམ་མདོ་དེར་ཡོད་ལ། དེ་ནི་ཀོང་�ེ་དཀར་པོའ�་ཁབ་བམ་བ�གས་གནས་ཕོ་

�ང་�ེ་�་�ོང་73ཞེས་པ་དེ་ཡིན་

ལ། དེ་ཡང་�ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་

དེ་ཉིད་འཁོར་མཚན་དང་�ན་པའི་

�ེ�་�ང་བཞི་དང་བཅས། �་གདངོ་

ཞེས་�་བའི་�ོང་པ་ནས་མར་�་བ་

ནེ�་ཐང་�་ཕེབས་ཞེས། ཀོང་�ེའི་ཕོ་

�ང་�ེ་�་�ོང་གི་གཡོན་�ར་�་ཀོང་

�ེའི་�ལ་ས་ཆེན་པོ་ཀོང་�ལ་�ེ་

�འི་ཡར་ངོས་�། ད་ཆའི་�་གདོང་ཕོ་�ང་�ེ་�་�ོང་།
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ངམ་གླུད་གདན་ཞེས་པའི་བར་སྔོན་ཐང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པར་སྣང་བས་ལྟ་བ་ནེའུ་ཐང་ཞེས་པ་དེར་མིན་ནམ་

སྙམ་ལ་དཔྱད། གཞན་ཡང་དེང་སང་གི་མི་འགོྲའ་ིངག་རྒྱུན་ལྟར་ན། གཡུང་དྲུང་འཛིན་གྱི་མར་ངོས་ཐང་དེར་ལྟ་

བ་ནེའུ་ཐང་ངམ་ལྟ་བ་ཐང་ཞེས་ད་ལྟའི་ཆར་ཡང་མིང་མ་ཉམས་པར་ཀུན་གྱིས་བརོྗད་སོྲལ་འདུག་གོ། དེས་ན་ཁོ་

བོས་དཔྱད་ན་ལྟ་བ་ནེའུ་ཐང་དང་། ལྟ་བ་རྒྱལ་འཛིན་ཐང་གཉིས་མིང་ཅུང་འདྲ་ཡང་ཁྱད་པར་ཆེ་བས། དེང་སང་ལྟ་

བ་ཐང་ཞེས་པ་དེ་ནི། ལྟ་བ་རྒྱལ་འཛིན་ཐང་ཡིན་ལ་ལྟ་བ་ནེའུ་ཐང་མིན་པར་སེམས་པས་དཔྱད་བྱར་གནས། དེས་

ན་ཁོ་བོས་ལྟ་བ་ནེའུ་ཐང་ནི་ད་ལྟའི་གཙང་པོ་གཡས་འཁྱིལ་དང་ཀླུ་གདོང་བར་དུ་ཡིན་པར་སེམས། གང་ལྟར་ན་

སོྟན་པ་གཙོ་འཁོར་རྣམས་ཀོང་ཡུལ་བྲེ་སྣ་རུ་ཕེབས་པ། བདུད་དང་ཀོང་རྗེས་ཤེས་ཏེ་ད་ཅི་བྱས་ནའང་རེ་ཞིག་རྩལ་

འགྲན་པའི་ཐབས་ཟད་པས། གོྲས་ཀྱི་མདུན་མ་བྱས་ན་དགའ་བསམ་སྟེ། ཀོང་རྗེ་དཀར་པོའ་ིལས་ཀྱི་ལྕམ་མོ་ཀོང་

བཙུན་དེ་མོས་གོྲས་ཀྱི་མདུན་མ་བཤམ་ཞེས། སྐབས་དེར་ཀོང་བཙུན་དེ་མོས་དར་དཀར་གྱི་སྣ་དྲངས་ཏེ་ཕོ་བྲང་རྩེ་

བླ་རོྫང་དུ་སོྟན་པ་འཁོར་བཅས་ལ་བསུ་བ་ཟབ་རྒྱས་མཛད་ནས། སྔར་བྱས་འགོྱད་པའི་བཤགས་པ་མཚོན་ཆེད་དུ་

ཚན་པ་རིན་ཆེན་རྣམ་གསུམ་བཤམས་ཏེ་ཕུལ་བ་ཡིན་འདུག་སྟེ། 

ཚན་པ་དང་པོ་མཚོན་བྱེད་ཀོང་རྗེ་དཀར་པོའ་ིལུས་ཀྱི་སྲས་མོ། ཀོང་བཟའ་ཁྲི་ལྕམ་སྟོན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཁབ་

ཏུ་ཕུལ་བ་དང་། 

ཚན་པ་གཉིས་པ་མཚོན་བྱེད་གསེར་གཡུ་ལ་སོགས་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་བྲེ་དང་ཁལ་ཏུ་འཇལ་ཏེ་སྟོན་

པ་ལ་ཕུལ་བ། 

ཚན་པ་གསུམ་པ་མཚོན་བྱེད། ཀོང་རྗེ་དཀར་པོའ་ིའབངས་འཁོར་ཇི་སྙེད་ཅིག་བཅས་སོྟན་པའི་འཁོར་རམ་

མངའ་འོག་ཏུ་ཕུལ་བ་དང། གཞན་ཀོང་རྗེ་དང་སྲིད་སྡེབ་པའི་བདུད་ཀྱི་ཚོགས། འགའ་ཞིག་གིས་སོྟན་པ་ལ་སྔར་

བྱས་བཤགས་ཤིང་ཕྱིས་བསོྡམས་པའི་ཁས་ལེན་བྱས་པ་བཅས་ཀྱིས་གོྲས་མཐུན་བྱུང་བ་ལ། སོྟན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོས་

ཀྱང་མ་འོང་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བསྟན་པ་རྒྱས་ཤིང་སྤེལ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་དུ་གཟིགས་ཏེ། དེ་དག་ཀུན་འཁོར་དུ་དགྱེས་

བཞེས་མཛད་ཅིང་། ཕྱིས་ཞང་བོད་གྱི་གནས་འདིར་རྒྱལ་གཤེན་བོན་གྱི་བསྟན་པ་རབ་ཏུ་དར་ཤིང་རྒྱས་པའི་སོྨན་ལམ་

དང་གདུལ་བྱ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་འཕེལ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་དང་། ཞང་བོད་ཁུལ་ཀྱི་ས་ཡི་བཅུད་དུ་

དམིགས་ཏེ་སོྟན་པས་གསེར་གཡུའི་ཁལ་དེ་དག་སོ་སོར་བཅས་ཆ་གསུམ་དུམ་བུར་བགོས་ནས། ཆ་གཅིག་དང་ཕྱག་གི་

སྦ་ལྕགས་བཅས། བྲག་རི་ནོར་བུ་མཆོད་འདྲའི་མདུན་ལ་གཏེར་དུ་སྦས་པས། ཡུལ་དེར་དེང་སོང་ཡང་སོྔན་སོྟན་པས་

གསེར་གཡུ་བྲེ་ལ་འཇལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ད་ཆར་ཡང་ཀོང་ཡུལ་བྲེ་སྣ་ཞེས་ཡུལ་མི་ཀུན་གྱི་འབོད་སོྲལ་ཡོད་འདུག  
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

�ད་པར་�་ཀོང་�ལ་�ེ་�་ཞེས་པ་འདི་ནི་གནས་ཆེན་བོན་རི་ཆེན་པོའ�་ནང་གི་གཏེར་�ོ་འམ་གནས་�ོ་བཞིའི་ཡི་

ནང་ཚན་�ོ་ཡི་གཏེར་�ོ་འམ། གནས་�ོ་འདིར་ངོས་འཛ�ན་གནང་�ོལ་ཡོད་ཅིང་གནས་འདིར་གཞན་དང་མི་འ�་

བའི་རང་�ོན་མང་པོ་ད་ཆར་མཇལ་�་�ང་ལ། གཞན་ཡང་བ�ད་དང་ཀོང་�ེ་གཉིས་�ིས་གཤེན་�ི་�་མཆོག་བ�ན་

པོ་ཀོང་�ེའི་ཕོ་�ང་�ེ་�འི་འོག་ཁང་ནང་�་�ས་བཞིན་ཡོད་པས་དེ་�ོན་པ་ལ་�ིར་�ལ་བ་བཅས་�ིས་ཀོང་བ�ན་དེ་

མོས་�ོས་�ོ་�ན་ལེགས་�བ་�ང་བའོ། ། དཀར་ཆག་ལས། 

གཤེན་�ི་�་བ�ན་བ�ད་�ིས་�ེར་བ་ཡི། །

བ�ད་�ིན་ཁ་�ངས་�ི་མ་བ�་བའི་�ིར། །

�ས་གསོལ་�ིབ་སེལ་བ�ད་�ིའི་�་མིག་ག�མ། །

�ག་ག�མ་�ིབ་པ་སེལ་བའི་གཙང་�་ཡོད། །

མི་འ�ར་བཀའ་�གས་མཚན་�ན་�ེ�་བཞི་དང་། །

�་བ�ན་བཅས་�ི་ཞབས་�ེས་རེ་རེ་ཡོད། །

མཚན་ཡང་ཀོང་�ལ་�ེ་�་ཞེས་�་�གས། །

�ོ་ཡི་གཏེར་�ོ།
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ཞེས་གཏེར་གནས་ཀོང་ཡུལ་བྲེ་སྣ་ཞེས་པའི་འགྲམ་དེར། དྭངས་ཤིང་གཙང་བའི་སྒྲིབ་སེལ་གཏེར་གྱི་

ཆུ་74མིག་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ནི། སྔོན་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོས་གཤེན་གྱི་རྟ་མཆོག་བདུན་པོ་ལ་ཁྲུས་བྱ་བའི་

གཏེར་ཆུ་དེ་ཉིད་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཕྱི་རབས་རྣམས་ལ་བདུད་ཀྱི་ཁ་རླངས་དང་དྲི་མ་ངན་པ་ཐ་དག་དག་པའི་རྟེན་

འབྲེལ་ཡོད་པས། དད་ལྡན་གནས་སྐོར་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྲུས་བྱས་ན། སྤྱིར་ན་བདུད་སྲིན་གྱི་ཁ་རླངས་དང་དྲི་མ་

ངན་པ་དག་པ་མ་ཟད། རང་ཉིད་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཞི་བའམ། དག་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོ་ཡོད་འདུག  

གཞན་ཡང་ཡ་གའི་ནོར་བུ་འདྲ་བའི་བྲག་ལ་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་དང་འཁོར་མཚན་ལྡན་ཁྱེའུ་བཞི་བཅས་

ཀྱི་ཞབས་རྗེས་རེ་རེ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་འདུག་ལ། མཁས་པ་སྟོང་རྒྱུང་མཐུ་ཆེན་གྱི་ཞབས་རྗེས་75ཁྱད་པར་ཅན་

དང་། གཤེན་གྱི་རྟ་མཆོག་བདུན་པོའ་ིཞབས་རྗེས་རེ་རེ་ཡོད་པས། དེ་རུ་མཇལ་སྐོར་ཞུས་ན་རྟ་མཆོག་གི་དངོས་

གྲུབ་ཡོད་པར་བཤད་དོ། དེར་བརྟེན་ཀོང་ཡུལ་བྲེ་སྣ་འདི་ནི་རང་ཅག་གཡུང་དྲུང་བོན་ལུགས་འཛིན་པ་རྣམས་

ཀྱི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བའི་སྒྲུབ་གནས་ཞིག་ཡིན་ཏེ། སྔོན་སྟོན་པ་གཙོ་འཁོར་ལྔ་ཡིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་

བཟུང་སྔ་དར་རིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱི་སྒྲུབ་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་འཛིན་ནས་རིག་འཛིན་སྟོང་རྒྱུང་མཐུ་ཆེན་

གྱི་ཞབས་རྗེས་དང་། གཞན་ཡང་ཞང་ཞུང་མཁས་པ་མི་དགུ་བཅས་ཀྱི་ཞབས་རྗེས་ཡོད་པར་བཤད་ཅིང་། ཡར་ཀིའི་

བྲག་ངོས་སུ་གཏེར་རྟགས་གཡུང་དྲུང་དཀར་པོའ་ིརང་བོྱན་དང་། ཡིག་འབྲུ་བཅས་གསལ་བར་མངོན་པ་མ་ཟད། ཁྱད་

པར་དུ་བོད་རྒྱལ་མུ་ཁྲི་བཙན་པོ་དང་རིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱི་བོན་གྱི་སྒྲུབ་གནས་སམ༼འདུ་གནས་སོ་བདུན་གྱི་ནང་

ཚན་ཀོང་ཡུལ་བྲེ་སྣ༽ཞེས་པ་དེ་གནས་འདིའི་ཕོྱགས་སུ་ཡིན་ལ། སྔར་བོན་གཤེན་རིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱིས་བོད་རྒྱལ་

གྲི་གུམ་བཙན་པོའ་ིགྲི་འདུལ་དང་འདྲེན་ཆོག་མཛད་པའི་གནས་མཆོག་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་ངེས་སོ། །ཡིན་ནའང་ཕྱིས་

རིག་གསར་སྐབས་སུ་ལམ་བཟོའ་ིལྟེ་གནས་སུ་ཁེལ་བས་ཉམས་ཆག་ཏུ་སོང་ནས་སྔར་བཞིན་སོྐྱན་མེད་དུ་བྱུང་མེད་

སྒྲིབ་སེལ་གཏེར་གྱི་ཆུ་མིག སྟོང་རྒྱུང་མཐུ་ཆེན་གྱི་ཞབས་རྗེས།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

ནའང་། འདི་ནི་ཤིན་�་གལ་ཆེ་བའི་བོན་�ི་�བ་གནས་ལོ་�ས་�ན་པ་ཞིག་ཡིན་པར་བ�ེན་གནས་�ོར་བ་�མས་

�ིས་འདིར་གལ་ཆེའི་གནས་མཆོག་ཞིག་�་ངོས་འཛ�ན་�ོལ་ཡོད་དོ། ། 

དེ་ཡང་�ེ་�་ནས་�ང་�ིན་ན་ཉ་འགོ་�ོང་ཚ�་ཞེས་པ་ཞིག་ཡོད་པས། དེའི་ཡར་ཀིའི་རི་ངོས་�། དགོན་

�ེ་ཞིག་�ལ་ཤིན་�་ཆེ་བ་ཞིག་འ�ག་པ་དེ་ནི། �ོན་�ལ་�་�མ་བཞིའི་ནང་ཚན་རིག་འཛ�ན་�ན་�ོལ་�གས་

པས་�ག་བཏབ་པའི་དགོན་པའམ་ག�ག་ལག་ཁང་ཡིན་འ�ག་�ང་། ད་�འི་ཆར་ཞིག་�ལ་ཙམ་ལས་ཉམས་

གསོ་གནང་མཁན་གང་ཡང་�ང་མི་འ�ག  གཞན་ཡང་དེའི་ཉེ་འ�མ་�ི་ཡར་�ོན་�་ཡང་དགོན་�ེའི་ཞིག་

�ལ་གཞི་�་�ང་ཆེ་བ་ཞིག་འ�ག་པ་དེ་ནི་�ས་འ�ར་�ོན་�་དེར་བ�ན་མའི་དགོན་པ་ཞིག་ཡོད་པར་�ལ་

མི་�ན་པོའ �་ངག་�ན་ལས་�གས་�ང་། ད་ཆར་གནའ་�ལ་ཙམ་ལས་གང་ཡང་མཇལ་�་མི་�ང་ངོ་། ། དེ་ནས་

�ང་མར་�ིན་ན་ཉ་འགོ་�ོང་ཚ�འི་མར་ངོས་�ོར་ལམ་ནང་གི་རི་ངོས་�་། �ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོས་མདའ་

�ལ་བ�ད་�ི་ཚ�གས་ལ་ངོམ་པས། གནས་དེར་ཁོང་གིས་�་འ�ལ་ཞབས་�ེས་76ཤིན་�་ཆེ་བ་ཞིག་བཞག་

ཡོད་འ�ག་པ་དེ། �ོར་ལམ་ནས་ཐག་དེ་ཙམ་མི་རིང་པས་ཤིན་�་ངོ་མཚར་ཅན་�ི་ཞབས་�ེས་ཞིག་མཇལ་�་

འ�ག དེའི་མདའ་མོ་དེ་དེང་�གས་དཀར་�ག་ལ་�ག་ཞེས་པའི་�གས་དཀར་�ག་ནི་དེང་གསེར་�ེམས་ལ་

ངོས་�ག་དཀར་དེ་ཡིན་པར་བཤད་དོ། །

�ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོའ �་�་འ�ལ་ཞབས་�ེས།
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 ལྷོ་ཡི་གཏེར་གནས་ཉི་མ་སྒྲུབ་ཕུག

དེ་ནས་གནས་ཆེན་བོན་རིའི་ཕྱོགས་

བཞིར་སྒྲུབ་ཕུག་གམ་གཏེར་གནས་ཆེན་པོ་

བཞི་ཡི་ནང་ཚན་འདིར་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་

བོན་གྱི་གཏེར་གནས་ཆེན་པོ་ཉི་མ་འོད་འབར་

གསང་བའི་བསྒྲུབ་ཕུག་77ཞེས། ལུང་ལས། 

ལོྷ་ཕོྱགས་ཉི་མ་འོད་འབར་གསང་ཕུག་ལ། །

དྲག་པོ་དབལ་གསས་ཁྲོས་པའི་སྒྲུབ་པ་མཛད། ། 

ཅེས་ཐུགས་སྤྲུལ་བོན་རི་ཆེན་པོའ་ིཕྱོགས་བཞིར་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་ཕུག་གམ་གཏེར་གནས་བཞི་ཡོད་

པའི་ནང་ཚན། ཉི་མ་འོད་འབར་གསང་བའི་སྒྲུབ་ཕུག་78འདི་ནི་གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའ་ིལྷོ་ཡི་ཕྱོགས་

ཀྱི་སྒྲུབ་ཕུག་གམ་གཏེར་གནས་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། འདི་ནི་སྔོན་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོས་བྱིན་གྱི་བརླབས་ཤིང་

སྒྲུབ་པའི་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཕྱིས་རིག་འཛིན་སྟོང་རྒྱུང་མཐུ་ཆེན་གཙོས། མཁས་པ་མཐུ་

ལྷོ་ཕྱོགས་ཉི་མ་འོད་འབར་གསང་ཕུག

ཉི་མ་འོད་འབར་སྒྲུབ་ཕུག་ཕྱི་ལྗོངས།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

ཆེན་མི་ད�འི་�བ་གནས་མཛད་དེ། �ིར་�ལ་བའི་བ�ན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་ག�ལ་�་སེམས་ཅན་�ི་

བསོད་ནམས་�ི་ཞིང་ས་�། དར་ཞིང་�ས་ལ་�ན་རིང་�་གནས་པར་�ས་པ་དང་། སེམས་ཅན་�མས་�ི་�ེན་

ངན་ཐམས་ཅད་རབ་�་ཞི་བའི་�ིར། གནས་འདིར་ཡི་དམ་�ི་ནང་གསང་ག�མ་�ི་�བ་པ་མཛད་པ་མ་ཟད། 

གསས་མཁར་ཇི་�ེད་ཅིག་བཞེངས་ཡོད་འ�ག་�ང་། ད་�འི་ཆར་དེ་དག་བ�ན་པའི་འཕེལ་འ�ིབ་�ི་�ེན་

ནས། ཉམས་ཆག་�་�ིན་པར་བ�ེན་དགོན་པའི་�ལ་ཙམ་ལས་རེ་རེ་བཞིན་ཁོ་བོས་ར་�ོད་�་དཀའ་བར་�ང་

། གཞན་�བ་�ག་གི་ནང་ལ་ཡི་དམ་དབལ་གསས་�མ་པའི་�་�ེན་གནམ་�གས་ལས་�བ་པའི་དབལ་�ི་

�ར་པ་�་དང་། མཚན་�ན་�ི་བྷན་དྷ་བཅས་བོན་གཏེར་མང་པོ་ཡོད་འ�ག་ལ། མི་འ�ར་བའི་�གས་�་རིན་

ཆེན་འབར་བའི་རང་�ོན་�ོ་དཀར་མ་�ས་པ་ལས་�བ་པ་ད་�འི་ཆར་མཇལ་�ལ་�་�ར། ད་�ང་གནས་དེར་

�་དར་རིག་འཛ�ན་�ག་གཟིག་ཟ་རང་མེ་འབར་�ི། �ག་�ེས་དང་ཞབས་�ེས། �་མ་ལི་�་�ག་རིང་གི་ད�་

�ེས་བཅས་ཡོད་ཅིང་། གཞན་མེ་རི་དང་ག�ང་�ང་། ཉི་མ་བཅས་�ི་རང་�ོན་ནམ་གཏེར་�གས་79གསལ་པོ་

མཇལ་ཡས་འ�ག་ལ། གཞན་ཡང་གནས་དེའི་འ�མ་དེར་�ག་དཀར་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་ཉེ་འ�མ་ནས་�་མིག་

དཀར་ལ་�ངས་བ་ཞིག་ན་ར་རར་འབབ་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་ནི། �ོན་�ོན་པ་གཤེན་རབ་�ི་�ིན་�ིས་བ�བས་

པའི་འཆི་མེད་བ�ད་�ི་�ིན་པའི་ཚ�་�་ཡིན་པར་བཤད་ལ། �བ་�ག་འདིར་བཞག་པའི་�ད་�་�ང་བའི་

མ�ན་�ེན་ཞིག་�ང་ཡིན་འ�ག  དེ་ནས་�བ་�ག་འདིར་�་དར་རིག་འཛ�ན་�བ་ཆེན་�མས་ནས་བ�ང་

ད་བར་�བ་པ་ཉམས་ལེན་�ོང་མཁན་�ིས་�ལ་འ�ོར་བ་ཟམ་མ་ཆད་པར་བ�གས་དང་བ�གས་བཞིན་ཡོད་

འ�ག་ལ། དེས་ན་�ོ་ཉི་མ་འོད་འབར་གསང་བའི་�བ་�ག་གམ་ནམ་�ན་གནས་�ོར་བས་ཉི་མ་�བ་�ག་

ཞེས་བ�ོད་�ོལ་འ�ག་གོ །

རང་�ོན་ནམ་གཏེར་�གས།
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 གཙང་པོ་གཡས་འཁྱིལ།

དེ་ཡང༼དག༽དྭགས་པོའ་ིཡར་ཀླུང་གཙང་ཆེན་དང་ཉང་པོའ་ིགཙང་ཆེན་གཉིས་ཀྱི་འདུས་སོ་ཆེན་མོ་

དེར་པད་མའི་གྲུ་ཁ་འམ་ཡོངས་གྲགས་སུ་གཙང་པོ་གཡས་འཁྱིལ་80ཞེས་འབོད་དེ། དཀར་ཆག་ལས། 

དེ་ནས་བདུད་ཀྱི་གཙང་པོ་གྱེན་དུ་བསྒྱུར། །

རི་ཀླུང་མེད་པར་ཆུ་བོས་གང་བར་བྱས། །

སྟོན་པའི་ཐུགས་རྗེས་པད་མའི་གྲུ་གཟིངས་བསྩལ། །

གཙོ་འཁོར་བཅས་རྣམས་ཆུ་བོའ་ིགཞུང་དཀྱིལ་ལ། །

པད་མའི་གྲུ་བཅས་འཛུམ་མདངས་མུ་ལེར་ཐོན། །

ཆུ་བོའ་ིབདག་པོའ་ིརྫུ་འཕྲུལ་ཀླུ་དབང་ཚོགས། །

མེ་ཏོག་ཆར་དང་འཇའ་ཚོན་འོད་དཔུང་དང་། །

གཟི་བརྗིད་མདངས་དང་བཅས་ཏེ་བྱོན་པར་མཛད། །

གཙང་པོ་གཡས་འཁྱིལ།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

བ�ད་འཁོར་ཆ་གཅིག་�ོན་པའི་ཞབས་ལ་འ�ད། །

དད་པའི་�ོབས་བ�ེད་བ�ོད་ཡིག་ད�ངས་�མས་�ལ། །

མིང་ཡང་གཟིངས་ཆེན་པད་མ་�་བར་བཏགས། །

ཞེས་�བས་དེར་�ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་གཙ�་འཁོར་�མས་མར་ཕེབས་པས་བ�ད་�བ་པ་ནི་ཤིན་�་

ག�མ་པོ་དང་འ�ལ་དཀའ་བ་ཞིག་ཡིན་�ིན། ཅི་�ར་�ས་�ང་འ�ན་�་�ལ་ནའང་། ད་�ང་བསམ་པ་ངན་

པས་འཐབ་�་བཙལ་ཏེ་བ�ད་�ེ་�བ་པས་�ོག་�་བ�ད་དམག་ཚ�་གཅིག་དང་�ན་�་�ོན་པ་འཁོར་བཅས་

མར་ཕེབས་ལམ་བཀག་�ེ། ཡར་�ང་གཙང་པོ་དང་ཉང་�་གཙང་པོ་གཉིས་�ེན་�་བ�ར་ཞིང་། རི་�ང་མེད་

པར་�་ཡིས་གང་བར་�ས་ནས། འགོག་ཐབས་�ས་�ང་�ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ནི། �གས་�ེ་ཆེ་ཞིང་ཐབས་

ལ་མཁས་པ། �ོ་གང་ལ་ཡང་མ་འགག་པར་�་འ�ལ་ལ་ཐོགས་ཆགས་མེད་པས། �་ཙན་དན་ལས་�བ་པའི་

ཤིང་གི་�འམ་གཟིངས་ཤིག་བཅས་ཏེ། གཤེན་རབ་གཙ�་འཁོར་�མས་པད་མའི་གཟིངས་ལ་�ོན་ཞེས། �་

བདག་དགེ་བ�ེན་�མས་�ང་དད་པ་�ེས་ནས། འཁོར་�་འ�ས་ཤིང་མཆོད་པ་�་ཚ�གས་�ལ་བ་དང་ཆབ་

ཅིག �ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ལ་བ�ོད་ཚ�ག་�་ཚ�གས་�ང་�ལ་ཡོད་འ�ག་ལ། �བས་དེར་བ�ད་�བ་པའི་

འཁོར་ཚ�་གཅིག་དད་པ་�ེས་ནས་གཤེན་རབ་�ི་འཁོར་རམ་ཞབས་ལ་འ�ད། གཤེན་རབ་མི་བོས་�ི་རབས་

དོན་�་�ག་གི་འ�ིང་དཀར་དེ་གནས་དེར་གཏེར་�་བཞག  གཞན་ཡང་�ིས་རིག་འཛ�ན་�ོང་�ང་མ�་ཆེན་

�ིས། ག�ང་�ང་གསང་བའི་བྷན་དྷ་དང་། ཨ་དཀར་�གས་�ིས་�བ་པ། འདོད་�འི་ནོར་�་རིན་ཆེན་ད�་

མང་སོགས་ས་གནས་དེར་གཏེར་�་བཞག་ཡོད་འ�ག་ལ། �ད་པར་�་གཙང་པོ་དེ་ཉིད་གཡས་�་འ�ིལ་བའི་

ག�གས་རིས་ལ། འ�་མིན་ཡིག་འ�་ཨ་�་�་དང་། བ�་ཤིས་�གས་བ�ད་སོགས་�ི་�ད་བོན་�་ཚ�གས་ཡོད་

ཅིང་ཡ་མཚན་ཅན་�ི་མཛ�ས་རིས་ཡིག་འ�་འགའ་ཡང་མཇལ་�་ཡོད་འ�ག་གོ། གོང་གི་པད་མའི་�་ཡི་ཆ་

ཤས་�མས་ད་ཆར་ཡང་�ོར་ལམ་ནང་ལོག་ཡར་ཀའི་བོན་རིའི་�ེད་ཙམ་ལ། པད་མའི་�་ཆ་ཤིང་དེ་དག་ཡོད་

པར་མི་�ན་�ི་ངག་�ན་ལས་ཐོས་སོ། ། གཞན་ཡང་གཙང་པོ་གཡས་འ�ིལ་�ི་འ�མ་ཕ་བོང་ཤིན་�་ཆེ་ལ་ངོ་

ཡངས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་ངོས་�་�ིད་�ལ་�ེ�་དམར་ནག་གཉིས་�ིས་ཞབས་�ེས་81གསལ་པོ་ཞིག་འ�ག་

པ་དེ་ནི། �ེ་�ོ་བཟང་�གས་པས་གཙང་པོ་ཕ་རི་ནས་�་འ�ལ་བ�ན་ཞིང་�་འཁོར་བཅས་བོན་རིར་�ོར་

ར་ཕེབས་པའི་�་གོན་བ�མས་པའི་�བས་དེར། བོན་རིའི་གནས་བདག་གམ་བ�ན་�ང་�ིད་�ལ་�ིས་�་

འ�ལ་�་ཚ�གས་�ིས་ཞབས་�ེས་རེད་ཟེར། དེ་ནས་�ེ་�ོ་བཟང་�གས་པ་བ�ོར་བ་གཡོན་�ོར་�་ཕེབས་�འི་
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ཐུགས་བསམ་མ་འགྲུབ་པར་བཤད་ཅིང་། དེའི་སྐོར་མི་རྒན་གྱི་ངག་སྒྲོས་ལས་ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་གནའ་གཏམ་

ཁྱད་པར་ཅན་འགའ་ཤོད་སྲོལ་འདུག་ལ། གང་ལྟར་འདིར་ཡ་མཚན་ཅན་གྱིས་ཞབས་རྗེས་འདི་དག་ལ་དད་པ་

དང་མོས་སེམས་སྐྱེ་ངེས་པ་ཞིག་འདུག་གོ   འདིའི་ཡན་གནས་ཆེན་བོན་རིའི་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁྱད་བོན་རྣམས་རེ་

ཞིག་བཤད་ཟིན་ཏོ། ། སྨྲས་པ།

ཀུན་ཕན་ཉི་མ་གཞོན་ནུ་མས། །

ཕན་བདེའི་དྲོད་སྐྱིད་སྦྱིན་པ་ལ། །

ལས་ལྡན་བསོད་ནམས་ཞིང་ས་རུ། །

རྣམ་དཀར་པད་མོ་ཁོང་ནས་རྒོད། ཅེས་ཀྱང་སྨྲའོ། ། 

སྲིད་རྒྱལ་དྲེའུ་དམར་ནག་གཉིས་ཀྱིས་ཞབས་རྗེས།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

 གནས་མཆོགས་བོན་རིའི་ཤར་�ོགས།

�མ་མ�ེན་བ�ེ་བའི་ས་བོན་ནོར་�འི་�ེང་། །

ཚ�གས་གཉིས་ཡོན་ཏན་�ེ་�འི་ཞིང་ས་�། །

ཕན་བདེའི་�ག་�་�ིན་པ་གོ་ལའི་�ན། །

བདག་ཅག་ཐར་པའི་མཛའ་ཤེས་�ེད་ལ་རེ། །

ཤར་རིའི་�ག་པ་གཡས་ངོས་ནས། །

�ན་གསལ་ཉི་འོད་གཞོན་�་མ། །

�ག་�ག་བཞད་པས་�ེ་�འི་�ན། །

གཞིལ་བའི་བདག་པོ་�ེད་ལས་�། །

ཞེས་བ�ོད་ཚ�ག་གིས་བ�ས་ཏེ་འདི་ནས་མར་ལ་�གས་�ལ་བོན་རི་ཆེན་པོའ �་ཤར་�ི་�ོགས་ལ་ཡོད་

པའི་བཀའ་�གས་དང་རང་�ོན། �ོན་པས་ཇི་�ར་�ིན་�ི་བ�བས་པའི་�ལ་དང་གནས་�ི་�ད་བོན་�མས་

བཤད་པར་�་�ེ། དཀར་ཆག་ལས། 

ཤར་�ོགས་�ིང་ཆེན་པད་མ་ཡན་ཆད་ནས། ། 

�ག་རི་�ན་བཟང་ཞེས་�་མན་ཆད་བར། །

ཞེས་�ལ་བའི་�གས་�ལ་བོན་རི་ཆེན་པོའ �་ཤར་�ོགས་�ི་འགོ་�ིང་ཆེན་པད་མ་ཞེས། དེང་གདོང་པད་

མའི་�་ཁ་འམ་གཙང་པོ་གཡས་འ�ིལ་ནས་བ�ང་། བོན་རིའི་ལ་ཁར་ཡོད་པའི་�ན་བཟང་�ག་གམ། དེང་

ཡོངས་�གས་�་�ན་�་བཟང་པོའ �་�གས་ཀ་ཞེས་པའི་བར། གནས་ཤར་�ོགས་�ི་�བ་ཁོངས་�་ངོས་འཛ�ན་

དགོས་པ་ཡིན་འ�ག

 གཙང་ག�མ་འ�ས་འགོའ �་�་�ར་�ོད།

དེས་ན་ཐོག་མར་�ིང་ཆེན་པད་མའི་�་ཁ་ནས་མར་�ང་ཞིག་�ིན་ནས། �་�ར་�ོད་82ཅེས་མར་ཀའི་

གཙང་འ�མ་�་ཡོད་པ་དེ་ནི། �ིར་འ�ོ་བ་མི་ཡི་�ས་སེམས་�ལ་བའི་ཟག་བཅས་�ལ་�ི་�ང་པོ་དེ་ཉིད་�ར་
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དུ་བཅོལ་བའི་ཐབས་སམ་ཁྱད་པར་དུ་རང་རེའི་ཁུལ་དུ་། དུར་ཆོག་བྱ་བའི་སོྲལ་ཐོག་མ་བོད་གངས་ཅན་དུ་སོྟན་

པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་བོྱན་ནས་བཟུང་། སྤྱི་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཆོས་སམ་རྒྱུ་ཡི་བོན་བཞི་ཞེས་བསྟན་བའི་ནང་

ཚན་དུ་ངེས་ཤིང་། དུས་དེ་ནས་བཟུང་ཁ་བ་གངས་རིའི་ཞིང་འདིར་གཤིན་པོའ་ིདུར་ཆོག་དེ་ལའང་རྣམ་པ་བཞི་རུ་

ངེས་ཤིང་། མེ་ལ་བསྲེགས་ནས་སྦྱིན་སྲེག་གི་དུར་ཆོག དུར་ཁོྲད་ལ་བསྐྱལ་ཏེ་བྱ་སྦྱིན་བཏང་བ། ས་དམིགས་བཙལ་

ཏེ་ས་འོག་ཏུ་སྦས་པ། གཙང་ཆེན་དང་འགོྲགས་སྟེ་ཆུ་ལ་བཅོལ་བ། སོགས་རྒྱུ་བོན་གྱི་ཆ་ལག་མང་དུ་མཆིས་པའི་

དུར་ཆོག་ནང་ནས་འདི་ནི་རྒྱ་མཚོར་འཁོར་འདེབས་ཞེས། ལག་ལེན་དུར་ཆོག་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་

གནང་སོྲལ་ཡོད་པས། གནས་འདི་ནི་སོྔན་སོྟན་པ་གཤེན་རབ་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་ཕྱིས་རིག་འཛིན་གྲུབ་

ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་དུར་ཁོྲད་དམ་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཡིན་ལ། ཁྱད་པར་དུ་བོད་

རྒྱལ༼གྲི་རུམ་བཙན་པོའམ༽གྲི་གུམ་བཙན་པོའ་ིཔུར་རམ་ཕུང་པོ་དེ་ཉིད་གཙང་གསུམ་འདུས་སོ་ནས་བཏོན་

ནམ་སྙེད་ཞེས་འཁོད་པ་གནས་འདིར་ཡིན་པར་སྙམ་སྟེ་དཔྱད། དེས་ན་ད་ཆར་རང་རེའི་བོན་འབང་དག་གིས་

གནས་འདིར་དུར་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་གནང་བཞིན་ཡོད་དོ། ། 

ཆུ་དུར་ཁྲོད།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

 �་རི་�ང་ཏོ་དགོན།

དེ་ཡང་ལོ་�ས་�ན་རིང་�ན་པའི་བོན་�ི་དགོན་པ་འམ་ག�ག་ལག་ཁང་�་རི་�ང་གཏོ་དགོན་

83འདི་ནི། �ོན་�ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་བོད་གངས་ཅན་�་ཞབས་བཅགས་ནས། གནས་འདིར་�ིན་�ི་

བ�བས་པའི་�ས་དེ་ནས་བ�ང་རིམ་བཞིན་�་�ོལ་ཇི་བཞིན་�ོང་བ་མ་ཟད། གཞན་ཡང་བོད་�ལ་�་�ི་

བཙན་པོའ �་�ས་�། �་རི་�ང་ཏོའ �་ཁ་ལ་བོན་�ི་གསས་མཁར་ཁོ་མ་ནེ་�ང་བཞེངས་ནས་ཞང་�ང་གི་མཁས་

པ་བ�་�་གདན་�ངས་པ་སོགས་བོན་�ི་དཔེ་�ིང་ཁག་ལས་གསལ་བས། དེས་ན་�་དར་རིག་འཛ�ན་གཤེན་

ནམ་མཁའ་�ང་བ་མདོག་ཅན་དང་བོད་�ེ་གཉའ་�ི་བཙན་པོ་གཉིས་�ི་�ས་�་དགོན་པ་འམ་གསས་མཁར་

བཞེངས་གནང་བ་ཡིན་པར་སེམས་�ང་ད�ད། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་དར་�ས་�་�ིན་ནས་�་�ི་བཙན་པོས་

གནས་འདིར་�བ་པ་མཛད་པ་མ་ཟད། �ར་ནས་ད་བར་�ས་�ི་འཕོ་འ�ར་དང་དར་�ད་ཇི་ཙམ་�ིན་ནའང་།  

རིམ་བཞིན་ག�ང་�ང་བོན་�ི་རིང་�གས་འཛ�ན་པ་དག་གིས་ཉམས་པ་�ར་གསོ་མཛད་པ་མ་ཟད། ད་�འི་

�་རི་�ང་ཏོ་དགོན།
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ཆར་ཡང་དགེ་སློང་སྐལ་བཟང་བསྟན་འཛིན་རིན་པོ་ཆེས་84དཀའ་བ་དུ་མ་ཁུར་དུ་བཞེས་ནས། སྔར་སྲོལ་

ཇི་བཞིན༼ལྷ་རི་གྱད་རྡོ་དགོན་ནམ༽ཡོངས་གྲགས་སུ་གྱང་ཏོ་དགོན་ཞེས་ཕྱི་ནང་གི་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་ལེགས་

གྲུབ་བྱུང་བའི་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོ་ལགས་སོ། ། 

 གཡུང་དྲུང་འཛིན། 

དེ་ནས་མར་བོན་རིའི་སྐོར་ལམ་བརྒྱུད་དེ་ཕྱིན་ན་གཡུང་དྲུང༼མཛེས༽འཛིན་ཞེས་པའི་གྲོང་པ་ཞིག་

ཡོད། གནས་དེར་ཐུན་མིན་གྱི་བཀའ་རྟགས་རང་བྱོན་འགའ་ཡོད་དེ། ཞུ་ལེན་ལས། 

སྔོན་ཆད་དར་ལ་མདུད་པ་བརྒྱབ། །

དར་མི་འགྱུར་མདུད་པ་ཁྱེད་ཀྱིས་སྡོམ། །

ཕྱིན་ཆད་རྡོ་ལ་རི་མོ་བྲིས། །

རྡོ་མི་འགྱུར་གཡུང་དྲུང་ང་ཡིས་བྲིས། ། 

ཞེས་སྔོན་རབས་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་རྒྱལ་བ་གཤེན་རབ་མི་བོ་དེ་ཉིད། གནས་དེར་བོྱན་ནས། ལྷ་སྲིན་སྡེ་

བརྒྱད། ཡུལ་ས་གཞི་བདག་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྲུང་བར་གཉེར་དུ་བསོྐས་ཤིང་། མི་འགྱུར་བ་ཐ་ཚིག་དར་

དཀར་པོ་ལ་མདུད་པ་རྒྱབ་པ་ཇི་བཞིན། དམ་ལ་གནས་པ་དང་། ཕྱིས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་བོླ་ལྡན་སྙིང་པོ། བོན་རི་ཆེན་

པོར་ཕེབས་སྐབས། ཀོང་བཙུན་དེ་མོ་སོགས་ཀྱི་ཐ་དམ་སླར་གསོ་དགོས་པ་སྐུལ་མ་བཏང་བ་མ་ཟད། སོྔན་སོྟན་པ་ལ་

ལྷ་རི་གྱང་ཏོའ་ིམཁའ་འགྲོ་ཁྲ་གདོང་མའི་གནས། སྐལ་བཟང་བསྟན་འཛིན་རིན་པོ་ཆེ།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

�ལ་བའི་མི་འ�ར་བའི་�གས་�་�ོ་ལེབ་མོའ�་ངོས་�་ག�ང་�ང་དཀར་པོའ�་རང་�ོན་85འ�ར་�་དོད་པ་ད་ཆར་

མཇལ་�་ཡོད་ལ། འདི་ནི་�་�་གཞི་བདག་�ན་�ིས་�ོན་པའི་མ�ན་�་ག�ང་�ང་བོན་�ལ་བཞིན་འཛ�ན་པ་དག་

ལ་མ�ན་�ེན་�བ་པར་ཁས་�ང་ནས་ག�ང་�ང་འཛ�ན་ཞེས་པའི་མིང་ཐོག་པ་མི་�ན་�ི་ངག་ལས་ཐོས་ལ། འགའ་

ཡིས་�ོན་པ་གཙ�་འཁོར་�་པོ་ཞང་�ང་ནས་མར་ཕེབས་པའི་�འམ་གཟིངས་ཆེན་དེ་ཡིན་པར་ཡང་བཤད། དེས་

ན་འགའ་ཡིས་གནས་དེར་ག�ང་�ང་མཛ�ས་ཞེས་དང་། རེ་འགས་གནས་དེར་བ�ད་དམག་དང་�་དམག་ག�ལ་

འ�ེད་�ས་པས་ག�ལ་འ�ག་འཛ�ང་ཞེས་སོགས་ཟེར་�ོས་མང་�་�ང་ལ་བ�ད་�ེ་�ལ་ལགས་ཐོད་�ེས་�་དམག་

དང་འ�ག་ཅིང་མཐར་བ�ད་�ེ་�་དམག་གིས་བ�ང་བས། མར་ཀའི་ཐང་དེ་�་བ་�ལ་འཛ�ན་ཐང་ཞེས་དང་ཡ་གའི་

རི་�ེ་ནས་�་དམག་�་�ིགས་པའི་ཉམས་འ�ར་�ང་ཡོད་པ་སོགས་�ོན་མའི་ངག་�ོས་ལས་ཐོས། དེས་ན་ཁོ་བོས་

ནི་གང་�ར་མི་འ�ར་ག�ང་�ང་དཀར་པོའ�་རང་�ོན་ལ་བ�ེན་ནས། གནས་དེར་ག�ང་�ང་མཛ�ས་ཞེས་མིང་�་

ཐོགས་པ་མིན་ནམ་�མ་�ེ་ད�ད། 

གཞན་ཡང་གནས་དེར་�ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོས་�ི་རབས་འ�ོ་བའི་དོན་�་�་ཡི་བོན་བཞི་བ�ན་པའི་

�ོད་�་གཟིགས་ནས་བོད་གངས་ཅན་པའི་བཙས་�་བཞག་པའི་�ལ་བཟང་ལ་བ�ེན་ནས། �་རབས་ཞང་བོད་�ི་

གསོ་བ་རིག་པའི་ག�ང་�གས་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་�་གཏོང་བའི་�ེད་པོ། གཏེར་�ོན་ཆེན་པོ་�ན་པ་�་ཚ་�་འོད་

�ིས་གནས་འདིར་གསོ་བ་རིག་པའི་བ�ན་པ་�ེལ་བར་�གས་པས། �ན་འ�ལ་སའི་�ན་གཞོང་དང་ག�ན་�ང་

ག�ང་�ང་དཀར་པོའ �་རང་�ོན།
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86སོགས་ད་ལྟ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པར། ཕྱིས་སུ་ལྷ་རྗེ་གཡུ་

ཐོག་པས་འདི་ཕོྱགས་སུ་སྔར་སོྲལ་ཇི་བཞིན་གསོ་རིག་

སྨན་སོླབ་འཛིན་གྲྭ་ཚུགས་ཡོད་འདུག་པ་འདི་ནི། རང་

རེའི་ཞང་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པ་ལ་ཚེ་སོྲག་གསར་དུ་

སྦྱིན་པའི་དངོས་རྫས་འདི་དག་ཀྱང་། མ་འོང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་

བདེན་དཔང་གི་རིག་དངོས་ཤིག་ཏུ་ངེས་སོ། །

 བོན་རིའི་རིག་གནས་ཁང་།

དེ་ཡང་གཡུང་དྲུང་མཛེས་ནས་ཅུང་སྐོར་ལམ་དུ་ཕྱིན་ན་སྐོར་ལམ་ནང་ལོག་དེར་དགོས་དབང་དང་

བསྟུན་ནས་བོན་རིའི་རིག་གནས་ཁང་ཆེན་87ཞེས་པ་ཞིག་སྦྱིན་པ་བླ་མས་དཀའ་བ་དུ་མ་ཁུར་དུ་བཞེས་

ནས་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ལོ་གསར་བཞེངས་བྱས་ཡོད་པ་དེའི་ནང་དུ་སྟོན་པ་བོད་ཡུལ་དུ་བྱོན་པའི་འདྲ་རིས་དངོས་སུ་

མཇལ་ཡས་ཡོད་ཀྱང་། ད་ཆར་ཕྱི་ནང་གི་འགལ་རྐྱེན་དུ་མའི་དབང་གིས་དེ་མུས་སུ་ལུས། ཡིན་ནའང་མ་འོངས་

པར་མིང་དོན་མཚུང་པའི་རིག་གནས་ཁང་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་རེ་འཆངས་བཞིན་པ་བཅས།

སྨན་གཞོང་གཏུན་ཁུང་།

བོན་རིའི་རིག་གནས་ཁང་།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

 དེ་མོ་བཙནད་པོའ �་�ོ་རིང་།

དེ་ཡང་ད་�འི་ག�ང་�ང་མཛ�ས་ནས་�ང་ཞིག་�ིན་ན་དེར་བོད་�ི་ལོའ�་�ས་རབས་བ�ད་པའི་�བས་�་

བོད་�ལ་�ི་�ོང་�ེ་བཙན་�ིས་ཀོང་�ེ་དཀར་པོ་མང་པོ་�ེ་ལ་གཙ�གས་�་གནང་བའི་�ོ་རིང་ཆེན་མོ་བཟོ་བཀོད་

ལེགས་ཤིང་ཉམས་ཆགས་�་མ་�ིན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ལ༼ག�ང་�ང་འཛ�ན་�ི་�ོ་རིང༽ངམ་ཡོངས་�གས་�་དེ་

མོའ�་བཙནད་པོའ�་�ོ་རིང་88ཞེས་པ་དེ་དངོས་�་མཇལ་བས། �ར་ཡིག་ལ་�ས་ཡོད་པ་དག་ལས་�ན་�ིས་ཆ་ཚང་

ལོངས་�་�ོད་�་དཀའ་བར་བ�ེན་འདིར་བ�་བདེའི་�ེད་�་བཀོད་ཡོད། �ོ་རིང་འ�་བ�ས། 

(༡)�་བཙན་པོ་�ྀ་�ོང་�ེ་བཙན་དང་། �ེ་�ོང་ཡབ་�ས་�ྀ་རིང་�། (༢)�ོང་དཀར་པོ་ལ་གཙ�གས་

གནང་བའ། (༣)ཀར་པོ་མང་པོ་�ེ་དང་། �ོན་པོ་�འྀ་�ང་ཙ�ས་གསོལད་བའ། ། ཐོག་མ་�་ཡ�་བདག་�ག་གྀ་

�ས་ལས། (༤)ཉ་�ྀ་བ�ན་པོ་�ི་�ལ་�ི་�ེར། ། �་རི་�ང་དོར་གཤེགས་པ་�ན་ཆད། �ི་�མ་བཙན་པོ་ཕན་

ཆད། ག�ང་རབས་བ�ན་�ྀ་བར་དར། ། �ིང་བ་�ག  (༥)�ེ་ན་བ�གས། �ྀ་�མ་བཙན་པོའ �་�ས། གཅེན་

ག�ང་�ང་འཛ�ན་�ི་�ོ་རིང་།
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ཉ་ཁྱྀ་དང་གཅུང་ཤ་ཁྱྀ་གཉིས་ལ་(ས་)གཅུང་ཤ་ཁྱྀ་ནི། ལྷ་བཙན་པོ། གཅེན་ཉ་ཁྲྀ། (༦)ནྀ་རྐོང་དཀར་པོའ་ིརྗེ། 

གཅེན་དཀར་པོ་ནྀ། ཐོག་མ་ཡས་(ཡབ་)གཤེགས་པའི་ཚེ། མཆེད་གཉྀས་ཀྱི། སྐུ་བླ་གཉན་པོ་གསོལ་བ་དང་།  

སྐུ་བླ་དེ་མོ་དང་བཤོས། (༧)པ་ཡཱ་ལྷ་བདག་བགྱྀད་ཀྱིས་ཀྱང་། ལྷ་སྲས་ཀྱྀ་སྐུ་རྀམ་གྲོ་ལ། བདགྀ་སྲོག་ལའ་བབ་

པ་མན་ཆད་ཀྱྀ་ཆོ་གར་མཛད་པ། སྲོག་ཕོངས་མ་མགྱྀས་ཏེ། ལྷ་སྲས་ཀྱྀ་ཆབ། (༨)སྲྀད་འདྀ་ལྟར་མཐོ། དབུ་རྨོག་

བརྩནད། ཡོང་ལྷ་སྲས་གནམ་དང་འདྲ་བའྀ་ཆགས་འོག་ན། གནམ་ཀོལ་དུ་གནང་བའང་ཅྀས་བབ་ཞྀག་མཆིས་

ན། (༩)བདག་ཅག་ལྟ་ཞྀག  ཐོག་མ་མཆེད་གྱེས་ནས། མ་མྱེས་དང་པོ་ལྷ་མྱྀ་མ་ཕྱེ་བ་ཚུན་ཆད། བདེ་སྐྱྀད་ཅྀང་།  

ཆུ་སྲྀད་གཡུང་དྲུང་དང་འདྲ་བར་གནང་གྀས་ཀྱང་། དེང་སང་། (༡༠)དུ་ཁབ་སོ་དཔོན་སྣ་དགྀས། ། ཁྲལ་གྱྀ་སྣ་

བཙལ་ཏེ། གཙེས་ཤྀང་མཆིས་ན། ནམ་དུའང་བདེ་བར་ཐུགས་པག་མཛད་པའྀ། གཅྀགས་ཙཾ་ཞིག་ཅྀ་གནང་ཞེས་

(༡༡)གསོལད་ནས། དེ་བཞྀན་དུ་གནང་སྟེ། གཙྀགས་འཕྲ་མེན་སྒྲོམ་བུ་སྩལ་པའྀ་དཔེར་བྲྀས་པའ། 

འདི་ལ་གཟིགས་ན་བོད་རྒྱལ་ཐོག་མ་འདིར་བྱོན་པའི་སྐོར་གྱི་བདེན་དཔང་དུ་དེས་ནུས་པར་སེམས་སོ། །  

དེ་ནས་ཕར་ཅུང་ཞིག་ཕྱིན་ན། ཕ་བོང་ལེབ་མོ་ཞིག་གི་ངོས་སུ་དྲེལ་ཉལ་རྗེས་དང་། རྟ་ལྕག་གི་རྗེས་གསལ་པོ་

འདུག་པ་དེ་ནི། སྔོན་ཚོང་དཔོན་ནོར་བཟང་གིས་བོན་རི་ཆེན་པོའ་ིསྐོར་བ་འགྲོ་རྒྱུ་ལ་ཤིན་ཏུ་ངལ་ཏེ། སྐོར་བ་

བསླུ་དགོས་བསམ་ནས་སྐོར་བའི་བསླུ་ཆའི་ཐོག་ཅུང་སེམས་ལ་བབ་མིན་བྱུང་ནས། སྐབས་དེར་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་

མཆོག་རྟོགས་ལྡན་འབྲུག་གསས་ཆེན་པོ་བོན་རིར་ཞབས་སྐོར་ཕེབས་པ་དང་མཇལ་ནས་སྐོར་རའི་བསླུ་ཡོན་

སྐོར་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པས། ཁོང་གིས་བོན་རིའི་སྐོར་བ་ལ་གོང་ཚད་ཤིན་ཏུ་རྒྱབ་རྒྱུ་དཀའ་སྟེ་དཔེར་ན་ཁྱེད་

འབྱོར་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་ན། དྲེའུ་ལ་གསེར་རྒྱབ་གཅིག་བཀལ་ནས་སྐོར་བ་ལ་ཁྲིད་དང་། དྲེལ་དེ་གང་དུ་ཉལ་

ན་དེ་བར་བསླུ་ཐོབ་ཞེས་གསུངས་པས། བོན་རིའི་མདུན་ནས་འགོ་བརྩམས་ཏེ་ཕྱིན་པས། གནས་འདིར་དྲེལ་

ཉལ་ནས་འགྲོ་མ་ཐུབ། དྲེལ་གྱི་རྐང་རྗེས་དང་དྲེལ་ལ་རྟ་ལྕག་གཞུས་པས་དེའི་རྗེས་ཀྱང་ཕྱི་རབས་རྣམས་ལ་དཔེ་

སྟོན་དུ་བཞག་པ་རེད་ཟེར་ལྷ་སྒྲུང་ལྟ་བུ་འདི་མི་རྒན་འགས་བཤད་སྲོལ་འདུག་པས་དགོས་དབང་དང་བསྟུན་

ནས་འདིར་ངག་རྒྱུན་ལྟར་བྲིས་པ་ཡིན་ལགས། ད་དུང་རང་རེའི་བོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་ལྷ་སྒྲུང་ཙམ་ལས་ཚོང་དཔོན་

ནོར་བུ་བཟང་པོ་ཟེར་བ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་མེད་ད་ཆ་ཁོ་བོས་གསལ་བར་སྨྲ་བའི་སྤོབས་པ་མ་ལྡན་ཡང་། དོན་དུ་

གོམ་པ་གསེར་སྲང་ཞེས་པའི་དཔེ་ལྟར་བོན་རིར་སྐོར་བ་ལ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བའི་མཚོན་རྟགས་སམ་རིན་གོང་

ཚད་མེད་པའི་མཚོན་རྟགས་ཡིན་པར་སེམས་སོ། ། 
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

 ཤར་གཏེར་�ང་གསང་བ་རང་�ོལ་�བ་�ག

དེ་ཡང་གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་པོའ�་�ོགས་

བཞིར་གཏེར་གནས་སམ་�བ་�ག་ཆེན་པོ་བཞི་

ཡོད་པའི་ནང་ནས་གནས་འདིར་ཤར་གཏེར་�ང་

ངམ་�ག་�ང་�ག་ནི། ཡ་གིའི་�ང་པ་ཁ་ཤར་�ོར་

བ�ས་པ་�ི་ནས་�ལ་�ོངས་མཛ�ས་ལ་�ི་ཤིང་ནགས་

ཚལ་དང་། རི་�གས་དང་�་རིགས་�་ཚ�གས་�ིས་

ཁེངས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ནི་བོན་རིའི་ཤར་�ི་

གཏེར་�ང་�བ་�ག་89ཟེར། དཀར་ཆག་ལས། 

ཤར་�ོགས་སེང་གེ་འ�་བའི་གཡས་�ར་ན། །

གཏེར་�ང་�ག་པ་གསང་བ་རང་�ོལ་ཡོད། །

ཤར་�ི་གཏེར་�ང་�བ་�ག

ཤར་གཏེར་�ང་�བ་�ག་གི་�ི་�ོངས།
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ཅེས་ཐུགས་སྤྲུལ་བོན་རི་ཆེན་པོའ ་ིཕྱོགས་

བཞིའི་སྒྲུབ་ཕུག་གམ་གཏེར་གནས་གཏེར་ལུང་

སྒྲུབ་ཕུག་ཅེས་པ་ནི། གཡུ་དྲུང་མཛེས་ནས་ཅུང་

ཙམ་ཡར་ཕྱིན་པས་ལུང་པའི་མདའ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་

མཐོང་བ་དེའི་ནང་ལ་ཡོད། སྒྲུབ་ཕུག་གཡོན་ཟུར་

ན་བྲག་དཀར་སེང་གེ་དཀར་མོ་ནམ་མཁར་མཆོང་

བ་འདྲ་བའི་ཟུར་དུ་སྒྲུབ་ཕུག་ཕྱི་ལྗོན་90ཉམས་

དགའ་བ་ཡོད་པ་དེ་ནི། སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོས་བྱིན་གྱི་བརླབས་པའི་སྒྲུབ་གནས། གསང་བ་སྟག་ལུང་རང་

གྲོལ་ཕུག་ཅེས་པ་དེ་ཉིད་ཡིན་ལ། རིམ་བཞིན་སྔ་དར་རིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱིས་བྱིན་གྱི་བརླབས་ཤིང་སྒྲུབ་པ་

མཛད་པ་མ་ཟད། ཁྱད་པར་དུ་སྟོང་རྒྱུང་མཐུ་ཆེན་གཙོས་མཁས་པ་མི་བཞིས་ཀུན་བཟང་གི་སྒྲུབ་པ་མཛད་པ་

དང་། དབལ་བོན་སྟག་ལ་མེ་འབར་གྱི་དྲག་པོ་དབལ་གྱི་ཕུར་པ་བསྒྲུབས་པས་གྲུབ་རྟགས་སུ། དབལ་བོན་ཆེན་

པོའ ་ིསྐུ་རྗེས་91སྒྲུབ་ཕུག་ནང་དུ་གསལ་བར་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་ཅིང་། གཞན་ཡང་མཁས་བཞིའི་ཞབས་རྗེས་

སོགས་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད། འདིར་སྔར་ནས་བཟུང་དུས་དབང་གིས་ཅུང་ཟད་འཕེལ་འགྲིབ་བྱུང་བ་དངོས་གཤིས་སུ་

ཡིན་ནའང་། ད་ལྟའི་བར་སྒྲུབ་གནས་འདི་བཀའ་རྟགས་

རང་བྱོན་སོགས་ལ་ཉམས་ཆག་གང་ཡང་བྱུང་མེད་ལ། ད་

ཆར་ཡང་སྒོམ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཉམས་ལེན་གནང་མཁན་དགེ་སྦྱོར་

བ་མཚམས་པ་དགེ་བྱེད་ཚུལ་ཁྲིམས་རིན་པོ་92ཆེ་ཇི་

སྙེད་ཀྱིས་ཐོས་བརྩོན་ལ་འབད་བཞིན་འདུག   ལུང་པ་

དེའི་གཡས་གཡོན་དང་ཤར་ཕྱོགས་སུ་གཏེར་གྱི་སྒྲོམ་བུ་

ཕ་བོང་དཀར་པོ་ཉེར་ལྔ་ཙམ་ཡོད་པར་ལུང་ལས་གསལ། 

གཞན་ཡང་གཏེར་ལུང་སྒྲུབ་ཕུག་མ་སླེབས་ཙམ་དུ་སྦྱིན་

པ་བླ་མས་གསར་དུ་བཞེངས་པའི་མཚམས་ཁང་ངམ་རི་

ཁྲོད་བསམ་གཏན་གླིང་དང་སྒྲུབ་གྲྭ་བ་རྣམས་93དང་ཕྱི་

ལྗོན་གྱི་ཉམ་འགྱུར། གཞན་ཡང་སྒྲུབ་ཕུག་གམ་གཏེར་

དབལ་བོན་ཆེན་པོའ་ིསྐུ་རྗེས།

དགེ་བྱེད་ཚུལ་ཁྲིམས་རིན་པོ་ཆེ།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

གནས་འདི་ཡི་མིང་གི་ཐོབ་�ལ་ལ་འང་�ོན་�བ་གནས་གསང་བ་རང་�ོལ་�ག་ཞེས་ཟེར་ཞིང་། �ིས་དབལ་

བོན་�ག་ལ་མེ་འབར་�ི་�་�ེས་སོགས་ལ་བ�ེན་ནས་�ག་�ང་�བ་�ག་ཞེས་དང་། ཡང་འགའ་ཞིག་གིས་

བ�ད་�ི་�་བ�ན་གནས་དེར་�ས་པས་�་�ང་�བ་�ག་སོགས། མཚན་�ི་�མ་�ངས་�་མ་ཞིག་བཤད་�ོལ་

འ�ག་ནའང་དེང་ཡོངས་�གས་�་གཏེར་�ང་གསང་བ་རང་�ོལ་�བ་�ག་ཞེས་བ�ོད་དོ། ། 

 �་�ང་གདོང་དགོན།

དེ་ནས་མར་�ིན་པའི་གནས་གསེར་གོ་ར་ཞེས་པའི་ས་ཆ་ནས་ཡ་ཀིའི་བ�ོར་ལམ་ནང་ལོག་�། �་�ང་གདོང་

དགོན་94ཞེས་པའི་ས་གནས་ཞིག་ཡོད་པ་དེར། �་�ལ་�ང་ཆེན་གི་ད�ིབས་ཅན་འ�་བ་�ག་ཐོ་འགའ་�ང་ལ། �ར་

�ོར་ལམ་འ�མ་�་ཡོད་པའ་ི�་�ལ་�ང་ཆེན་�་ིག�གས་ད�ིབས་ཅན་ཤིན་�་�ོས་ལེགས་པའ་ིརང་�ོན་96ནམ་རང་

ག�གས་ཞིག་ཡོད་པ་དེ། ད་ཆ་�་�ང་�ོང་ལ་གདན་འ�ེན་�ས་འ�ག་པ་མ་ཟད། དེར་ངོ་མཚར་ཅན་�ི་ཞབས་�ེས་

ཞིག་འ�ག་པ་ད་ེནི། �ོང་�ོམ་བ�ན་པ་�ན་�བ་�ིས་ཞབས་�་ི�ེས་95�་ིརབས་འ�ོ་བའ་ིདོན་�་བཞག་པ་རེད་ཟེར་

�ོས་འ�ག དེར་གཞལ་ཡས་ཁང་�ང་�ང་ཞིག་�ང་འ�ག་པས། ད་ེན་ི�ོང་�ོམ་བ�ན་པ་�ན་�བ་�ིས་�་ིལོའ�་�ས་

རབས་བ�་བ�ན་�བས་�་�ག་བཏབ་ཅིང་། �ིས་�ལ་�་སངས་�ས་�ིང་པས་�ར་གསོ་མཛད་ནས་དར་ཞིང་�ས་

བསམ་གཏན་�ིང་།
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པར་གྱུར། ད་ཆར་གནས་དེར་ཤིན་ཏུ་སྐྱིད་ཉམས་

ཤིག་འདུག་ལ། དེར་བསྙེན་སྒྲུབ་སོྐྱང་བའ་ིམཚམས་

པ་གེ་གྲགས་ལགས་97བཞུགས་ཤིང་གནས་དེར་

བསྟན་པ་སྤེལ་བའི་ཐུགས་འདུན་འཆང་ནས་

བཞུགས་བཞིན་འདུག་གོ། 

བྱ་ཁྱུང་གདོང་དགོན།

བྱ་རྒྱལ་ཁྱུང་ཆེན་གྱི་གཟུགས།སྡོང་སྒོམ་བསྟན་པ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་ཞབས་ཀྱི་རྗེས།

མཚམས་པ་གེ་གྲགས་ལགས།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

 �་ཇོ་བོ་།

དེ་ནས་མར་བོན་རིའི་�ོར་ལམ་བ�ད་དེ་�ིན་ན་ལམ་�ར་གཤམ་�་�་ཇོ་བོ་ཞེས་པའི་�ོ་ཡི་ངོས་�་

�ལ་བ་�་མཚ�འི་�་ག�གས་�ི་རི་མོ་འ�་བའི་�ོ་བ�ོས་ཞིག་འ�ག་པ་དེ་ནི། �ལ་མི་�ན་པའི་ངག་�ོས་

�ར་ན། �ོན་ཀོང་�ེ་དཀར་པོའ �་�ལ་�ོངས་འདི་ཉིད་བོད་�ིས་དབང་བ�ར་བའི་�ས་རབས་དེར། བོད་ལ་

གོར་ཁའི་དམག་གིས་འ�ོག་བཅོམ་�ེད་པའི་ལས་�ོད་ཤིན་�་ཛ་�ག་པོ་�ང་བའི་�ས་དེར། བོད་�ི་�ལ་ནས་

ཀོང་པོའ �་དམག་ཤིན་�་བཙན་པས། ཀོང་པོའ �་དམག་ད�ང་བ�ལ་བའི་ལས་བ�མས། ཀོང་པོའ �་�ེ་བོ་ཨ་�ེས་

ཞེས་པ་དེས་བཀའ་ཆབ་�ི་བོར་�ངས་ནས། ད་�་རང་ཅག་དམག་�་མ་�ིན་གོང་གི་ལོ་གསར་བཏང་དགོས་

ཟེར་ནས་ཧོར་�་བ�་པའི་ཚ�ས་གཅིག་ཉིན་མོ་ལོ་གསར་བཏང་བས། ད་�་ཡང་དེའི་�ོལ་མ་ཉམས་པར་ཀོང་

པོའ �་ལོ་གསར་ཧོར་�་༡༠ཚ�ས་༡ཉིན་གཏོང་གི་ཡོད། དེ་ནས་ཀོང་དམག་དང་�ེ་བོ་བཅས་�་སར་འ�ོར་ནས། �་

སའི་ཇོ་བོ་�ོན་པ་ད�ང་ལོ་བ�ད་�ི་�་ཚད་དེ་ཉིད་མཇལ་བར་ཀོང་�ེ་�ིན། �་བ�ན་དེ་�་ཤེས་ཤིང་དོན་གོ་

བ་ཞིག་�་བ�ིས་ཏེ། ཁོས་�མ་དེ་�་ཇོ་བོ་ལ་བཅོལ་ནས་�ིན། དཀོར་གཉེར་�ི་�མ་�ི་ལོག་�་ག�ག་�བས་

�ེད་�བས། �་ཇོ་བོས་ག�ང་�ོན་ཟེར། �ར་ཀོང་�ེ་ཨ་�ེས་�ི་ཇོ་བོའ �་མ�ན་�་�ིན་ནས་ཇོ་བོ་གདན་�ས་

�ི་གཏམ། ངེས་པར་�་ངའི་ཕ་�ལ་�་ཕེབས་རོགས་�ས་ཤིང་ཀོང་�ེ་རང་�ལ་�་ལོག  �ིས་�ས་ཚ�ད་དེའི་

�བས་�་�ིག་ལེགས་པར་བཤམས་ནས། �ི་�་བ�་བ�ག་པས་ས་�བ་པ་དང་། �་ནང་ལ་ག�གས་བ�ན་འ�་

མིན་ཞིག་འ�ག་ཅེས་ལབ་པས་དེ་ཡིན། ང་ཡི་�་མ�ོན་དེ་ཡིན་ཟེར་ནས། བ�ས་པས་�ར་མཇལ་པའི་�ོན་

པའི་�་ཇོ་བོ་དངོས་ཡིན་པ་ར་འ�ོད་�ང་�ད། ནང་�་ཕེབས་པར་�ས་པས་རང་ག�གས་དེ་�ོ་ལེབ་མོ་ཞིག་ལ་

ཐིམ་པར་བཤད། ཡིན་ནའང་ད་ཆར་དེ་ཙམ་�ིས་རང་�ོན་འ�་བོ་མེད་ནའང་དེང་སང་གི་�་ཇོ་བོ་ཅེས་པ་དེ་

ཡིན་འ�ག་ལ། ད་ཆ་ཁོ་ཚ�ས་རིགས་གནས་ཁང་�་གདན་འ�ེན་�ས་ནས་ཡོད་པ་མ་ཟད། གཙང་ཆེན་�ོགས་

གཞན་�་བ�ར་�བ་པའི་ཕན་�ས་ཆེ་ཞིང་ཁོ་ཚ�ས་མདོར་ན་བོད་�ི་ཇོ་བོ་�མ་ག�མ་�ི་ནང་ཚན་ཞིག་�་ངོས་

འཛ�ན་གནང་གི་ཡོད་འ�ག འདིའི་ལོ་�ས་ནི་�ར་མིའི་ངག་�ོས་ལས་�་�ང་�་�ར་�ང་ཡང་�བས་འདིར་

དགོས་དབང་དང་བ�ན་ནས་བཤད་�ོས་ཇི་བཞིན་�ིས་སོ། ། 

དེ་ནས་�ོར་བ་�་ཡར་�ིན་ན་�ན་རི་�ོང་ཚ�་ཞེས་པའི་�ལ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ནི། དཀར་ཆག་ལས། 

དེ་ནས་�བ་པ་ལག་རིང་དེ་ཉིད་�ི། ། 
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ཇི་ལྟར་བྱས་ཀྱང་སྟོན་པ་མ་ཐུབ་པས། །

སོྟན་པ་ཉིད་ལ་སྐྱབས་སུ་འཛུད་པར་བྱེད། ། 

ལྟེ་བ་སྨན་རི་ཀོང་རྗེའི་ཡུལ་ལྗོངས་བླངས། ། 

ཞེས་དེ་ནས་བདུད་ཆེན་ཁྱབ་པས་གཤེན་རབ་ལ་བསླུ་བ་དང་བཅས་འགྲན་ཟླ་ཇི་ལྟར་བྱས་ཀྱང་སྟོན་པ་

ཉིད་ལ་གླགས་མ་བྱུང་ནས། རེ་ཞིག་བདུད་འཁོར་ཁག་ཅིག་སྟོན་པའི་ཕྱོགས་སུ་འདུད་པ་དང་། ཀོང་པོའ་ིཡུལ་

གྱི་ལྟེ་བ་སྦྱར་དུག་སྦྱོར་བའི་གནས་སམ་ཀོང་རྗེ་དཀར་པོའ་ིགཙོ་བོའ་ིཡུལ་ལྗོངས་དུག་རི་གྲོང་ཞེས་པ་དེ་ཉིན། 

སྟོན་པ་ཉིད་ལ་ཕུལ་བ་འམ་ཤོར། ཕྱིས་གཤེན་རབ་ཀྱིས་དུག་སྨན་དུ་བསྒྱུར་ནས་སྨན་རི་གྲོང་ཞེས་བརྗོད་པ་རེད་

ཟེར་མི་རྒན་གྱི་ངག་སྒྲོས་ལས་ཐོས་སོ། །

 ཤར་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུར་ཁྲོད་བ་ཤ།

དེ་ཡང་གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་པོའ ི་

ཕྱོགས་བཞིར་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཐོད་པ་བོར་ཆོག་

གི་དཀྱིལ་འཁོར་རམ་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་བཞིར་

སྟོན་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ནང་ཚན། འདི་

ནི་ཐུགས་སྤྲུལ་བོན་རིའི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་དུར་ཁྲོད་

དམ་དཀྱིལ་འཁོར་ཡིན་ཞིང་། མཚན་ལ་བ་ཤ་དུར་

ཁྲོད་ཞེས་པའི་ཕྱི་ལྗོན་དང། རྡོ་གཞོང་ནམ་ཚོགས་

གཞོང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དེ་ཉིད་དབྱིབས་བ་ཡི་ཤ་ལག་པའི་གཟུགས་ཅན་ལ་ཕྱིས་མིང་ཡང་བ་ཤ་དུར་ཁྲོད་

99ཅེས་བརྗོད་ཡོད་འདུག་ཅིང་། འདིར་ཐོད་པ་བོར་པ་ཙམ་གྱིས་ཆོག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཁྱད་པར་ཅན། སྔོན་

སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ནས་བཟུང་རིག་འཛིན་གྲུབ་ཆེན་དམ་པ་ཇི་སྙེད་རྣམས་ཀྱིས་བྱིན་གྱི་བརླབས་ཤིང་། 

ཁྱད་པར་དུ་གནས་འདིར་དུར་ས་བཏབ་ན་གཤིན་པོ་བླ་བདེ་ལ་གསོན་པོ་རྣམས་ཚེ་རིང་ཞིང་རིགས་རྒྱུད་འཕེལ་

བའི་རྟེན་འབྲེལ་ཡོད་འདུག  དེ་ཡང་ཕྱིས་རིག་གསར་གྱི་དུས་འགྱུར་བྱུང་ནས་བཟུང་གནས་འདི་རུ་དུར་སྦྱིན་

བྱེད་མཁན་ཅུང་ཉུང་ནའང་། ད་ལྟའི་ཆར་ཕྱོགས་ཕན་གྱི་དད་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་རང་གི་ལུས་བསྐྱེད་དྲིན་ཅན་

བ་ཤ་དུར་ཁྲོད།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

ཕ་མ་�མས་�ི་�ས་པ་དང་�་སེན་སོགས་འདིར་བ�ལ་�ི་ཡོད་པ་མ་ཟད། �ལ་འ�ོར་བས་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་�ི་དོན་�་གསོལ་མཆོད་འ�ལ་བ་དང་�ས་�ིན་བཏང་ཞིང་བ�ོ་བ་�ོན་ལམ་འདེབས་པ་བཅས། གནས་

འདི་ནི་ཤིན་�་གལ་ཆེན་�ི་ས་དམིགས་�ད་པར་ཅན་�མ་མ�ེན་�ོན་པ་ཉིད་�ི་�ི་རབས་�མས་ལ་�ེས་�་

བསོད་ནམས་�ི་�ལ་པ་�་བཞག་པ་ཞིག་ཡིན་པར་�ང་ལ། གཞན་ཡང་གནས་དེར་�ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་

བོས་�ིན་�ིས་བ�བས་པའི་ཤིང་�ོང་ཆེན་པོ་བཞི་ཡི་ནང་ཚན། གཤེན་�ི་�་ཤིང་ཤར་�ོགས་གསང་བའི་ཤིང་

ཆེན་ཞེས་པ་དེ་ཉིད་གནས་དེར་ཡོད་འ�ག་�ང་། བར་�བས་�་�ང་ཟད་ཉམས་ཆག་�་�ིན་པས་ད་�འི་

ཆར་བདེན་དཔང་ཙམ་�། �་བ་�མ་�་�ང་�་ཞིག་བ�གས་བཞིན་ཡོད་པ་འདི་ནི་ལོ་�ས་�ངས་བ�ན་ལ་

ལོ་�ངས་མང་བའི་�ད་བོན་�ད་པར་ཅན་ཞིག་�་�ན་པར་སེམས་སོ། ། དེའི་ཉེ་འ�མ་ཡར་�ོན་�་�ོ་དཀར་

�ི་མ�ལ་�ོ་མཆོད་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི། དེང་ཡོངས་�གས་�ོན་ལམ་གདོང་100ཞེས་�་དར་རིག་འཛ�ན་

�མས་�ིས་�གས་�ལ་བོན་རི་ཆེན་པོའ �་ད�་�ེ་འོད་ཟེར་ལམ་དང་�ན་བཟང་�ག་དཀར་སོགས་མཇལ་བས། 

འདི་�ི་གཉིས་དོན་�་�ོན་ལམ་འདེབས་ཤིང་མཆོད་པ་འ�ལ་བའི་�ོལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། �་དར་རིག་འཛ�ན་

དམ་པའི་གཟིགས་ངོར་བོན་རིའི་ལ་ཁར་འ�ོར་བའི་གནས་�ོར་བ་�མས་འོད་ཟེར་ལམ་�་བ�ོད་འ�ག་

ག�ངས་པ་�་མའི་ངག་�ོས་ལས་ཐོས་སོ། །

�ོན་ལམ་གདོང་།
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 སྟོན་པའི་བྲོ་གར་ཞབས་རྗེས།

འད ིར ་སླ ེབས ་དུས ་གནས ་

མཆོགས་ཀོང་པོ་བོན་རི་ལ་ཞེས་གནས་

བསྐོར་བ་དག་གི་སེམས་ལ་བརྗོད་མི་

ཤེས་བའི་ཚོར་སྣང་གསར་པ་ཞིག་

སྦྱིན་གྱི་ཡོད་མོད། སྐབས་དེར་གྱེན་དུ་

བསྒྲོད་པའི་འགོ་བརྩམས་ཏེ་ཅུང་ཞིག་

ཕྱིན་ན་བྲག་དཀར་ཞབས་རྗེས་སམ་བྲོ་

གར་ཞབས་རྗེས་ཞེས་101པའི་གནས་ཞིག་ལ་བཀའ་རྟགས་རང་བྱོན་ཁྱད་པར་ཅན་ཡོད་དེ། དཀར་ཆག་ལས། 

དེ་ནས་བདུད་དང་གཤེན་རབ་ཚད་འགྲན་ནས། ། 

ཆབ་དཀར་གསེར་གྱི་གླིང་ཆེན་བྱ་བ་ལ། །

བདུད་ཀྱི་ལྕགས་ཕུབ་ནག་པོ་དགུ་བསྒྲིགས་ནས། ། 

མདའ་འཕང་གཅིག་གི་ཕུབ་དགུ་གཏོར་གྲུབ་ན། ། 

ཁྱབ་པ་བོན་ལ་ཕྱོགས་པར་ཁས་བླང་ངོ་། །

ཞེས་བདུད་དང་གཤེན་གཉིས་འགྲན་རྩོད་ཀྱི་བང་ཁ་སྔར་བཞིན་གནས་ལགས་ཤིང་། སྐབས་དེར་བདུད་

ཁྱབ་པས་གཤེན་བདུད་གཉིས་མདའ་རྩལ་འགྲན་ནས་ཕམ་རྒྱལ་གྱི་རྒྱལ་ཁས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་གཅིག་གི་འོག་

ཏུ་གཅིག་འདུ་བའི་ཁ་གདན་བསྒྲིགས་ཤིང་། སྐབས་དེར་གླིང་ཆེན་བཞི་ཡི་ནང་ཚན་ཆབ་དཀར་སྔགས་ཀྱི་གླིང་

ཆེན་ཞེས་པའི་གནས་དེར། བདུད་ཁྱབ་པས་ལྕགས་ཀྱི་ཕུབ་ཕྱི་ནང་དགུ་རིམ་ཅན་ཞིག་འབེན་ཏུ་བཞག་ནས། 

མདའ་ཐེངས་གཅིག་གིས་འབེན་ལྕགས་ཕུབ་དགུ་པོ་གཏོར་ཐུབ་ན། བདུད་གཙོ་འཁོར་རྣམས་སྟོན་པའི་མངའ་

འོག་ཏུ་འདུས་ཤིང་། དེ་ལྟར་ལམ་ལྷོངས་མ་བྱུང་ཚེ། བདུད་ཀྱི་འཁོར་ཚོགས་རྒྱལ་བས་གཤེན་རབ་ཉིད་བདུད་

ཀྱི་བཀའ་འོག་ཏུ་འདུ་དགོས་ཞེས་ཁྱབ་པས་ཀུན་ལ་སྨྲས་སོ། ། ཁྱབ་པས་བསམ་པ་ལ་ལྕགས་ཕུབ་དགུ་པོ་ནི་

གཏོར་མི་ཐུབ་པས། དེ་ནས་བདུད་རྒྱལ་ཏེ་འགྲོ་བསམས་ནས་སེམས་དགའ་ཡལ་ལེར་གནས་བཞིན་ཡོད་པ་ལ། 

དེའི་ཚེ་རྒྱལ་བ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་དེ་ཉིད་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་སྒོ་ཀུན་ལ་ཐོག་

བྲོ་གར་ཞབས་རྗེས།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

པ་མེད་པ་ཡིན་ཅིང་མ་�ོགས་ལོག་པ་བ�ད་རིགས་འདི་དག་ལ། �ིང་�ེ་དང་�མས་པ་བཏང་�ོམས་དགའ་བ་

བཅས། ཚད་མེད་པ་བཞི་ཡི་དམག་གི་ད�ང་བ�ེད་དེ། �ི་རབས་འ�ོ་བའི་དོན་�། �་ལ་�་�འི་གོ་ཆས། ཞོག་

�ན་ཀེ་�། འ�མ་ད�ེན་�ོན་མོ། ཡ་ཙ་�ོ་དབལ། ག�་མོ་རང་བ�ང་། མདའ་མོ་རང་འཕེན། མ�ང་མོ་རང་

འདེབས། �བ་མོ་རང་འ�ིལ། ཞགས་པ་རང་�ོག �གས་�་རང་འཛ�ན་བཅས་�་�འི་གོ་མཚ�ན་�་ད�་�ས་

ལ་�ོན། འཁོར་�གས་དཀར་�་�འི་རིགས། དཔེར་ན། �་མ་�གས་�ི་�་�་ཅན། �་མ་འོད་འ�ོ་ཡང་ཤམ་

ཅན། �་མ་དབལ་�ི་ངལ་སོ་ཅན། �་མ་�ན་གར་ཚ་ཚ་ཅན། �་མ་དབལ་�ི་མདའ་ག�་ཅན། �་མ་མེ་ཡི་བ་

དན་ཅན། �་མ་�ང་གི་ཞོལ་ཤམ་ཅན། �་མ་�ོག་གི་�ར་མ�ོགས་ཅན། �་མ་འ�ལ་�ི་ཤ་ག�ང་ཅན། བཅས་

�་�་�་མ་མཆེད་ད�་ད�ིངས་ནས་བ�ལ་ཏེ། བ�ད་�ི་བཞག་པའི་ཕ་བོང་དེ་ལ་ཞབས་�ིས་�ེད་ནས། �ག་

མདའ་�ོང་ཁ་ལ་�ད་དེ། �་འ�ལ་�ིས་མདའ་ཐེངས་དང་པོ་འཕང་བས། བ�ད་�ི་�གས་�བ་ད�་པོ་དེ་ཐལ་

�ི་བ�ལ་ནས། མདའ་�ར་�་དང་བཅས་ཏེ་ཆབ་ནག་ག�་ཡི་�ིང་ཆེན་ཞེས། གཙང་ཆེན་ཕ་རིའི་�ག་ངོས་

�་�ག  མདའ་དེ་ཀོང་བཟའ་�ི་�མ་�ིས་དར་�ིས་�ིབས་ནས་�ོན་པ་གཤེན་རབ་ལ་�ལ་ཞེས་དང་། འགའ་

ཡི་ཀོང་བ�ན་དེ་མོས་�ལ་བར་བཤད་�ང་། མདོ་ལས་ཀོང་ཟ་�ི་�མ་ཡིན་པ་གསལ། མདའ་དེ་ཕ་རིའི་�ག་

ལ་�ག་པའི་�ལ་ནས་བ�་ཤིས་པའི་�གས་�་�་མིག་བ�ོལ་ཅིང་མཚན་ཡང་�་མིག་མདའ་�ང་102ཟེར། 

�ལ་དེའི་མིང་ལ་དོར་�ག་འ�ང་ཟེར་བ་མ་ཟད། མདའ་�ལ་�ི་�་མིག་དེའི་ཡས་མས་�་བོན་ལག་ཟེར་

�་མིག་མདའ་�ང་།
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རོ། ། ཆུ་མིག་དེ་ནི་ཡུལ་མི་ཀུན་གྱིས་མདའ་དྲང་ཆུ་མིག་ཟེར་ནས་ད་ཆར་ཀུན་གྱི་མཐོང་ཡུལ་དུ་གྱུར། སྟོན་

པ་གཤེན་མི་བོ་དང་འཁོར་རྣམས་ཐུགས་དགྱེས་ནས་བྲོ་གར་འཁྲབ་པ་དང་འབྲེལ་སྟོན་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་གོ་

མཚོན་རྗེས་ད་ཆ་མཇལ་ཡུལ་སྣང་ངོ། ། བྲོ་གར་ཞབས་རྗེས་ནས་མར་གཟིགས་ན། ཆབ་དཀར་གསེར་གྱི་གླིང་

ཆེན་ནམ་བདུད་ཀྱི་འབེན་གྲོང་ཟེར་བ། ད་ཆར་སྒྲ་ཟུར་ཉམས་ནས་བེམ་གྲོང་བརྗོད་ཀྱི་འདུག་ཀྱང་། དོན་དུ་ལྷོ་

ཕྱོགས་སུ་གྲོང་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ནི་ཀོང་རྗེས་སྟོན་པ་ལ་ཕུལ་བའི་གྲོང་ཚོའམ་བདུད་ཀྱི་འབན་བཙུག་པའི་ས་

ཆ་དེ་ཡིན་པར་སྣང་། དེང་ཆར་ཡང་ཡུལ་མིས་བོན་གྲོང་ངམ་འབེན་གྲོང་ཞེས་བརྗོད་སྲོལ་འདུག་ཀྱང་། འབེན་

གྲོང་ཞེས་བརྗོད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། བདུད་ཀྱིས་སྟོན་པ་ལ་ལྕགས་ཕུབ་དགུ་བརྩིགས་ཀྱི་འབེན་བཙུགས་

དེ་ཡིན་པ་ཡོངས་འཛིན་རིན་པོ་ཆེའི་བོད་ཡུལ་གནས་ཀྱི་ལམ་ཡིག་གསལ་བའི་དམིགས་བུ་ལས་གསུངས་སོ། །

དེས་ན་སོྟན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་འཁོར་མཚན་ལྡན་ཁྱེའུ་བཞི་དང་སྒྲ་བླའི་དམག་ཚོགས་བཅས་ཀྱི་བོྲ་གར་

བསྒྱུར་ཞིང་། ཁྱད་པར་དུ་གཤེན་རབ་མི་བོས་ཕྱི་རབས་འགྲོ་བའི་རྟེན་སྐལ་དུ་ཞབས་རྗེས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་ཞིག་

བཞག་ཡོད་པ་དང་། སྒྲ་བླའི་གོ་མཚོན་གྱི་རྗེས་ཀྱང་གསལ་པོ་མཇལ་ཡུལ་དུ་འདུག་ཀྱང་། རེ་འགའ་དེར་རྗེས་ནར་

མོ་གསལ་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ནི་ཀོང་བཙུན་དེ་མོའ་ིགསེར་སྐྱེམས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་ཆང་ཟོམ་གྱི་རྗེས་རེད་ཟེར་ཀྱང་། དོན་

དུ་ཕལ་ཆེར་སྒྲ་བླའི་བསེ་ཡི་ཕུབ་མོ་གླིང་ཆེན་གྱི་རྗེས་103ཡིན་པར་སེམས་སོ། ། དེ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་བདུད་རྗེ་

གཙོ་འཁོར་རྣམས་ཀྱིས་སོྟན་པའི་ཕྱག་མདས་ལྕགས་ཕུབ་གཏོར་བ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས། ཤིན་ཏུ་ཁོྲས་ཏེ། གཤེན་རབ་

བསེ་ཡི་ཕུབ་མོ་གླིང་ཆེན་གྱི་རྗེས།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

�་ལ། �ན་�ོ་དང་། �ོག་�ོ། གཏར་�ོ་སོགས་བསོར་བས། �ོན་པ་ཉིད་�ི་�་ལ་ཅི་ཡང་མ་གནོད་ཅིང་། �ི་རབས་

འ�ོ་དོན་�་�་�་ཝེར་མ་གནད་�་བ�ལ་བའི་ཚ�ག་བཤད་འདི་བཞིན་ག�ངས། 

�་ཡེ་ནམ་མཁའི་ད�ིངས་�མ་ན། ། 

འོད་ཟེར་འ�་འ�ོའ �་ཞིང་ཁམས་�། ། 

ཐོག་འ�ག་�ོག་འོད་�་མཁར་ནང་། ། 

�གས་ཀར་གོང་འོག་བར་ག�མ་དང� །

ཅང་སེང་གཉན་�ི་དམག་ཚ�གས་དང་། ། 

�་�་ཝེར་མ་དཔའ་�ོམ་དང་། །

མགོན་པོ་�་གདོང་�ང་མ་�མས། །

�ོན་�ིད་པ་ཆགས་པ་མན་ཆད་ནས། ། 

ད་�འི་བ�ལ་པ་ཡན་ཆད་ནས། །

བོན་ལ་དགའ་ཞིང་གཤེན་ལ་ག�ང་། ། 

བ�ན་པ་�ང་ཞིང་�ོང་�ོགས་མཛད། ། 

མགོན་�བས་མཛད་ཅིང་�ལ་ཁ་འཛ�ན། ། 

�ོན་�ེས་ཆེན་ད�་�ག་འཁོར་ལོ་ནས། ། 

ད་�འི་�ལ་བོན་ཡན་ཆད་�། །

ཕ་�ེས་�ད་�ི་�་�་�ེ། །

�ད་ནས་�ན་�་བ�ེན་བ�ེན་ཞིང་། ། 

བ�ན་པའི་�ོགས་ལ་མཆོད་མཆོད་པ། ། 

དེ་རིང་དགོས་པའི་�ས་�ང་ཚ�། །

�་དམག་ད�་ལ་འ�ེན་ཙམ་ན། ། 

མ་ཐོགས་�ར་�་གཤེགས་པར་འཚལ། ། 

མཐོ་ནམ་མཁའ་དར་�ིས་ཆོད་ལ་ཤོག ། 

བར་�ང་དམག་གིས་ཆོད་ལ་ཤོག །
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ས་གཞི་རྟ་ཡིས་ཆོད་ལ་ཤོག །

མ་གཡེལ་སྒྲ་བླ་གཉན་གྱི་དམག ། 

དགྲ་ཁམས་ཆམ་ལ་ཕོབ་ལ་ཤོག ། 

ཀི་བསྭོ་ཆེ་འོ་ལྷ་རྒྱལ་ལོ། །

ཨ་པར་ཐུམ་མུ་པར་ཞི་དྲི་ལ་དྲང་པར་དམྱལ། ། 

ཞེས་བསྐུལ་བ་གསུངས་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་སྟོབས་ཕྱུང་པས། ནམ་མཁའ་ན་སྒྲ་བླའི་དམག་ཚོགས་མང་པོ་

བྱུང་། བདུད་ཀྱི་དམག་ཚོགས་དང་གཡུལ་འགྱེད་རེ་འགའ་བྱས་རྗེས་མཐར་བདུད་དམག་རྣམས་ཕམ་སྟེ། སྔར་

བདུད་དང་འགོྲགས་པའི་མོན་དང་། འཇང་སོགས་ཀྱི་དཔུང་ཚོགས་ཀུན་སོ་སོའ་ིཡུལ་དུ་བོྲས་སོ། ། བདུད་དམག་

དང་ཀོང་དམག་རྣམས་ཀོང་འཕྲང་རོང་དུ་ཕྱི་བཤོལ་བྱས་ཏེ། ལྷ་བདུད་འཁྲུག་པའམ་འཛིང་པའི་ས་གནས་དེར། ད་

ལྟའང་འཛིང་ཞེས་བརོྗད་སོྲལ་འདུག་པ་སྔར་གྱི་མིང་མ་ཉམས་པར་ཡིན་པར་སྣང་། སྐབས་དེར་བདུད་རྗེ་གཙོ་བོ་

རྒྱ་ལག་ཐོད་རྗེ་གཙོས་བདུད་ཁག་གཅིག་ལྷ་དམག་གི་བཙོན་དུ་འཛིན་པས་འཛིན་དང་བདུད་ཚོགས་ཕམ་པས། 

བདུད་འཁོར་རྣམས་ཤིན་ཏུ་མྱ་ངན་སྐྱེས་ནས་བདུད་ཀྱིས་ངུ་སྒྲས་ཁེངས་པར་གྱུར་བའི་སྐབས། གཤེན་རབ་སྟོན་

པས་བདུད་ཀྱི་མྱ་ངན་ངུ་སྒྲ་བཅོམ་པ་དང་། ཕྱི་རབས་འགོྲ་བའི་མགོན་དུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་མཆོག་དམ་པ་

ཁ་བའི་ལོྗངས་འདིར་བསོད་ནམས་ཀྱི་སྐལ་པ་རུ་བཞག་དགོས་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཟབ་མོ་འཁྲུངས་པ་དང་། གཞན་

བདུད་རིགས་ཀྱང་མྱ་ངན་གྱིས་མནར་ཏེ་སྡུག་བསྔལ་བ་ལ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་ནས་དེ་དག་སྡུག་བསྔལ་

སེལ་བའི་ཆེད་དུ། གཤེན་རབ་ཀྱི་ཚེམས་ཆེན་མཆེ་བ་གཡས་གཡོན་ལ་དུང་འཕར་ཆེན་དང་འཕར་ཆུང་དུ་སྤྲུལ་

ནས་བུས་པས་སོྟང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀུན་དུང་གི་སྒྲ་ཡིས་ཁེངས་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་བས་ནག་པོ་བདུད་ཀྱི་ངུ་

སྒྲ་ཡང་བག་ལ་ཞ་ཞིང་མཚམས་ཆད་དེ་མྱ་ངན་ཞི་བར་གྱུར་ཏོ། དེ་ནས་གཤེན་རབ་མི་བོས་ཚེམས་ལས་སྤྲུལ་པའི་

དུང་འཕར་ཆེན་དང་འཕར་ཆུང་དེ་དག་ཕྱི་རབས་ཀྱི་རྟེན་སྐལ་དུ་གཏེར་གནས་ཁག་སོ་སོར་བཞག་ཡོད་འདུག་

སྟེ། དེང་སང་གི་སྐྱེས་ཆེན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་འཕར་ཆེན་དང་འཕར་ཆུང་ཞེས་པའི་ཐོག་མའི་གདག་གཞིའི་

འབྱུང་རྩ་འདི་ཡིན་ནོ། ། དེ་ཡང་གཤེན་རབ་མི་བོས་རྟག་ཏུ་འགོྲ་བའི་དོན་ཁོ་ན་སྒྲུབ་པ་མ་ཟད་འགོྲ་བ་འདྲེན་པའི་

ཐབས་ལ་མཁས་ཤིང་སྐྱོ་ངལ་མེད་པའི་སྒོ་ནས་ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་དུག་ལྔ་རང་ཁར་ཤོར་བའི་བདུད་འཁོར་

རྣམས་ལ་ཕན་པའི་ཐབས། རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བོན་གསུངས་ནས་འདི་དག་ཐར་པའི་ལམ་ལ་སྒྲུབ་པའི་

སྐྱེས་བུ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་རེ་དང་བཅས་བོན་འདི་བཞིན་གསུངས། ། མདོ་ལས། 
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

ཉོན་ཅིག་�བ་པ་ལག་རིང་དང་། །

ལོག་�ིན་ཅན་�ི་དམག་མི་�མས། ། 

�ོན་པས་བདེན་པའི་བོན་བ�ན་�ི། །

ཀི་�་མ་ཆེ་བཀའ་ལ་ཉོན། །

འཇིག་�ེན་མི་�ག་�་མ་ཡིན། ། 

ང་�ལ་�ེགས་པ་རང་�ང་ཡིན། ། 

ཞེ་�ང་མཚ�ན་ཆ་�ེ་�ོན་ཡིན། ། 

གཏི་�ག་མ་རིག་�ོལ་སོང་ཡིན། ། 

འདོད་ཆགས་འོད་དགའ་མེར་མཆོང་ཡིན། ། 

�ག་དོག་རང་བཅིང་བཙ�ན་ར་ཡིན། །

�ག་�་མ་རིག་ལས་�ང་ལ། །

ཡེ་ཤེས་�་ལ་སེམས་ཡར་ཐེགས། ། 

�ོན་པས་ཚད་མེད་སེམས་བ�ེད་ནས། ། 

བ�ད་གཤེན་མི་�ེད་མཉམ་པ་ཡི། ། 

འ�ལ་ངག་བདེན་པའི་བོན་བ�ན་�ི། །

མ་ནོར་ཐར་པའི་ལམ་ལ་�གས། །

ཞེས་�ོན་པས་�གས་བ�ེ་བ་ཆེན་པོས་བ�ད་རིགས་གཙ�་འཁོར་�མས་ལ། ག�ང་�ང་གི་བོན་རིན་པོ་

ཆེའི་ཐར་ལམ་�ོན་པའི་གདམ་པ་ཟབ་�ས་གནང་ཡང་། ད་�ང་བ�ད་གཙ�་འཁོར་འགའ་གཤེན་ལ་ཡིད་ཆེས་

མི་�ེ་ཞིང་། ཐར་པའི་རིགས་མ་སད་པས་གཤེན་ལ་�་འབེབས་དང་། ཡིད་མ་རང་བའི་གཏམ་ལེན་འདི་བཞིན་

བ�ད་ཆེན་�བ་པས་�ས། 

གསོན་དང་�་�ིན་དམག་མི་�མས། ། 

གཤེན་རབ་མི་བོ་�ན་པོ་ཆེ། ། 

�་�ིང་�ིད་འ�ེལ་�་�་བ། ། 

ཚ་བོ་ཚ་མོ་གསོད་གསོད་པ། ། 
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བདུད་འཁོར་མང་པོ་འཕྲོག་འཕྲོག་པ། ། 

མཐའ་མཐའ་དུམ་ལས་བསྡུས་ནས་སུ། ། 

གཉེན་མཐའ་སྲིད་ཀྱི་འབྲེལ་ཕྱིན་ནས། ། 

བདུད་ཀྱིས་གཤེན་ལ་གནོད་པ་ཡི། ། 

དབལ་སོ་གངས་རི་ཕན་ཆད་ལ། ། 

འཇབ་བུ་ཙམ་ཞིག་བཏང་ངམ་ཅི། ། 

གཤེན་གྱིས་བདུད་ལ་ཕན་པ་ཡི། ། 

གཉེན་སྲིད་འགྲོ་བ་ཚུན་ཆད་ནས། ། 

སྐྱབས་སྦྱིན་ཙམ་ཞིག་བྱིན་ནམ་ཅི། ། 

བར་དུ་གཉེན་ལ་རྒྱབ་ལོག་བྱས། ། 

བུ་དང་ཆུང་མ་བཅས་པ་འཕྲོག ། 

ང་ནི་ཁྱོད་ལ་ཡིད་ཆེས་མེད། །

དེ་རིང་ལྷ་མི་སྲིད་མཚམས་སུ། ། 

ཡུལ་ཤག་འདེབས་ཀྱི་ང་ལ་ཉོན། །

ཞེས་སོགས་ཁྱབ་པས་གཤེན་ལ་ལོག་སྨྲ་དང་། སྨ་འབེབས། ངོ་རྒོལ་རྫུན་སྒབ་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཀྱང་། གཤེན་

རབ་ཀྱི་བཟོད་པ་ཁྲོ་གཏུམ་ཅན་ལ་སྒོམ་ཞེས་པའི་དཔེ་ལྟར། སྟོན་པ་ཉིད་ཀྱི་འདི་བཞིན་གསུངས། 

བདུད་ཀྱི་དམག་ཚོགས་མང་པོ་དང་། །

ཁྱབ་པས་ཡུས་ཀྱི་ཤག་འདེབས་པ། །

ངེད་རྣམས་དབང་པོ་གཏོད་ལ་ཉོན། ། 

མ་ལུས་ཤག་རྣམས་ངས་ཕྱིར་ཐེབ། ། 

ཁྱབ་པ་ཡུས་ཆེན་ཞི་བར་གྱིས། ། 

བདུད་ཁམས་འཁྲུག་སྙིང་ཚིམས་པར་གྱིས། ། 

གསུངས་ནས་བཟོད་པའི་གོ་ཆ་གོྱན་ཞིང་ཀུན་ལ་མ་ལྟར་བརྩེ་བའི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས། ཐུགས་ཉིད་ཞི་བ་ཆེན་

པོའ་ིངང་ལ་བཞུགས་བཞིན་ཡོད་ནའང་། བདུད་ཆེན་ཁྱབ་པ་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་སྐྱེས་ཏེ་སོྟན་པ་གཤེན་རབ་
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

མི་བོ་ལ། ངན་བཤད་དང་�་འབེབས་མི་�ང་བའི་ཚ�ག་མཚ�ན་གང་�ན་�་བཏབས་�ང་། �ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་

ནི། �ར་ལས་�ག་པའི་�ིང་�ེ་�ེས་ནས། སེམས་ཅན་ལོག་པ་ཅན་འདི་�་�། ཐར་ལམ་ལ་ད�ི་བའི་ཐབས་ཤིག་�ང་

ན་ཅི་མ་�ང་བསམ་པའི་ངང་ནས། ཡིན་�གས་ཇི་བཞིན་འདི་�ར་ག�ངས་སོ། ། 

ཉོན་ཅིག་བ�ད་�ི་�ེ་རིགས་དང་། །

བ�ད་�ེ་�བ་པ་ལག་རིང་ཉོན། ། 

�ེད་�ིས་ང་ལ་�ས་ཤག་འདེབས། ། 

བདག་གིས་བདེན་ཚ�ག་�ང་�་�། ། 

�ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ང་། །

བ�ལ་�ིད་གོང་ནས་ཚ�གས་གཉིས་བསགས། ། 

ཚ�་རབས་གོང་ནས་�ིབ་པ་�ངས། །

ཚ�གས་གཉིས་�ིབ་�ངས་�ས་མ�་ཡི། ། 

བོན་ཉིད་ད�ིངས་�་མངོན་སངས་�ས། ། 

�་ག�མ་ཡེ་ཤེས་འ�ས་�་ཐོབ། །

བདག་དོན་མངོན་པར་�ང་�བ་�ང་། ། 

གཞན་དོན་�གས་�ེས་བ�་བའི་�ིར། ། 

དེ་�ིར་འ�ོ་བའི་དོན་ལ་འོང་། །

བོན་�ིད་ད�ེ་ག�མ་�ོགས་རིས་དང་། ། 

བདག་གཞན་འཛ�ན་པ་མི་འ�ག་�ང་། ། 

མ་�ོགས་ལོག་པར་གོལ་བ་ཡིས། ། 

�ིན་ཅི་ལོག་�་ཁ་བ�ས་�མས། ། 

ཡང་དག་དོན་ལ་ཨེ་�ད་�ིར། ། 

ལས་ངན་སེམས་ཅན་ཉོན་མོངས་ལ། ། 

�ིད་པ་དེ་དང་འཐབ་�་�ས། ། 

�ིང་�ེ་�མས་པའི་གཞི་�ན་པས། ། 
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སྟག་བུ་ཐུང་དང་གཟིག་བུ་ཐུང་། ། 

ཉོན་མོངས་རང་ཁར་བཏང་དྲགས་ན། ། 

འཇིག་རྟེན་ཁམས་ལ་གནོད་དྭོགས་པས། ། 

འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་གདག་ཕྱིར། །

བདུད་ཀྱི་ཡུལ་ནས་རྐུ་ཐབས་བྱས། ། 

བུ་མོ་གཤེན་ཟ་ནེའུ་ཆུང་ནི། །

ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ། །

བག་ཆགས་ས་བོན་གཉིས་འདུག་པས། ། 

དགེ་ལ་འཕྲད་ན་དགེ་ཕྱིར་དང་། །

སྡིག་དང་འཕྲད་ན་སྡིག་གྲོགས་བསྟན། ། 

དེ་ཕྱིར་བདུད་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་། ། ཞེས་དང་ཡང་དེ་ཉིད་ལས། 

སྔོན་ཚོགས་བསགས་པའི་ནུས་མཐུ་ཡིས། 

ད་ལྟ་དབང་བསྒྱུར་འཁོར་ལོ་ཐོབ། ། ཞེས་དང་།

གཞན་མཐོང་རང་སྒྲིབ་མ་ཡིན་ཏེ། །

རང་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནས་སུ། །

གཞན་དོན་ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་བ་འདྲེན། ། ཞེས་དང་། 

བདུད་ལ་ལྷག་པར་སེམས་བསྐྱེད་པས། །

དེ་ཉིད་ཐར་པར་ཨེ་དྲོངས་བསམ། །

བོན་ཉིད་དབྱིངས་དང་མཚན་མའི་ཚིག །

ནམ་མཁའི་དབྱིངས་དང་རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་། །

ཟད་དང་འཕེལ་འགྲིབ་མི་འདུག་པས། །

མཆིས་ཚིག་མང་དུ་བྱུང་ལས་ཆེ། །

ལར་ཡང་བདུད་རྗེ་ཁྱབ་པ་ལགས། །

འཐབ་པ་དུམ་དུ་སྟོན་བྱས་ན། །
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

བ�ད་འཁོར་འོལ་མོའ �་�ིང་�་འ�ོ། །

ཞེས་སོགས་ག�ངས་པས་�ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོས་ག�ངས་པ་ལ་བ�ད་�ལ་པོ་ཡབ་�ེ་�ལ་ལག་ཐོད་

�ེ་བཅས་བ�ད་�ི་འཁོར་ཚ�གས་�མས་�ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ལ་ཤིན་�་དད་པ་�ེས་ཏེ་�བས་�་གསོལ་

ཞིང་�ས་པའི་�ལ་�ི་བ�ོད་ཚ�ག་འདི་�ར་མ�ིན་གཅིག་�་གསོལ་བ། ། 

ཨེ་མ་ངོ་མཚར་ཆེ། ། 

ཡ་མཚན་�ད་�ི་མི། ། 

�་ལ་ཅི་�ེ་བ�ོ། ། 

ཞབས་ལ་�བས་�་མཆི། ། 

བདག་ཅག་བ�ད་�མས་�ིས། ། 

ལོག་པའི་ད�ང་བ�ས་ནས། ། 

�ལ་བའི་�་ལ་བ�ོས། ། 

ནམ་མཁའི་�་དམག་བ�ས། ། 

ཐམས་ཅད་བ�ལ་�་ལས། ། 

གཅིག་ཙམ་མ་�མ་པར། ། 

ག�ལ་ཟིན་�ིར་ལ་བཏང་། ། 

ཕར་ལ་ཤག་བཏབས་�ང་། ། 

ཤག་ལེན་�མས་པས་བསམ། ། 

བདག་ཅག་�ེད་ལ་འ�ད། །

�གས་�ེས་བ�བ་�་གསོལ། །

ཅེས་མོས་�ས་ག�ང་བའི་�ོ་ནས་ཀོང་བ�ད་ཚ�གས་�ོན་པའི་འཁོར་�་འ�ས་པར་�ར་བ་དང་། 

�བས་དེར་བ�ད་ཆེན་�བ་པ་ལག་རིང་ནི་དེ་ཙམ་�ི་�ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ལ་ཡིད་མ་རང་ཡང་། ཁོ་རང་

�ོགས་མེད་ཁེར་�ང་�་�ས་པས། རེ་ཞིག་གཤེན་རབ་�ི་འཁོར་�་འ�་བའི་�ལ་མི་�ེད་དཀའ་མེད་�་�ར་

ཏེ། �ོན་པའི་འཁོར་�་འ�་བའི་�ལ་བ�ང་། �བས་དེར་�ོ་གར་ཞབས་�ེས་ལ་�ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོས་

བ�ད་དང་�གས་ཉང་ཀོང་པོའ �་མི་�མས་ལ་ཕན་པའི་�་ཡི་བོན་མང་པོ་ག�ང་ཡོད་འ�ག  དེ་ཡང་ཉེ་�ོན་
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གནས་འདིར་རྡོ་སྔོན་པོ་ཞབས་ཀྱི་གཟུགས་ཅན་ཡ་མཚན་ཆེ་བ་ངོ་མཚར་ཅན་ཞིག་འདུག་ཀྱང་། ད་ལྟའི་ཆར་

མཐོང་ཡུལ་དུ་མི་འདུག་པས་མི་ཚོས་ལབ་སྒྲོས་ལྟར་ན་སྨད་ཕྱོགས་བདེ་བའི་ཡུལ་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་སྐད་

འདུག་ཀྱང་། གང་ལྟར་ད་ཆར་བོར་བརླག་ཏུ་ཕྱིན་ཟེར་ནས་འདིར་མི་སྣང་། གཞན་ཡང་དུས་འགྱུར་སྔོན་དུ་

གནས་དེར་མཁས་གྲུབ་གཡུང་དྲུང་ཚུལ་ཁྲིམས་གྱིས་གཙུག་ལག་ཁང་ཆུང་ངུ་ཞིག་བཞེངས་གནང་ཡོད་པར་

བཤད་ཀྱང་དུས་འགྱུར་སྐབས་སུ་ཉམས་ཆག་ཏུ་ཕྱིན་ནས། ད་ཆ་དངོས་སུ་ཉམས་གསོ་བྱེད་པའི་གོ་སྐབས་མ་

བྱུང་བར། བཀའ་རྟགས་རང་བྱོན་ཁྱད་པར་ཅན་དེ་དག་རང་གར་དུ་ལུས་ནས་འདུག་གོ    དེ་ནས་སྟོན་པ་གཙོ་

འཁོར་ལྔ་གཙོས་ཀོང་བདུད་འཁོར་ཚོགས་དང་འགྲོགས་ཏེ་ཡར་སྐོར་བ་ཕེབས་པའི་ལམ་དུ་ཞུགས་ནས་ཅུང་

ཕྱིན་ན། བེ་ལོ་གོར་གོར་ཞེས་པའི་འགྲམ་དེར། ཕ་བོང་ཞིག་གི་ཐོག་ཏུ་ཞབས་རྗེས་གསལ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ནི། 

བྱ་བྲལ་བ་འཁྲུལ་ཞིག་གཡུང་དྲུང་ཚུལ་ཁྲིམས་104ཀྱིས་གྲུབ་པ་ཐོབ་པའི་རྟགས་སུ་ཕྱི་རབས་ལ་དད་རྟེན་ནམ་

དཔེ་སྟོན་དུ་བཞག་པ་ཡིན་འདུག་གོ། 

འཁྲུལ་ཞིག་གཡུང་དྲུང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཞབས་རྗེས།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

 དེ་མོའ �་�ིད་�ལ་�་མཚ�།

ད་�འི་བེ་ལོ་གོར་གོར་�ི་ས་གནས་

དེ་ནས་གཡས་�ོགས་�་�ོར་ཆེན་ཞེས་པའི་

ལམ་�་ཕར་�ིན་ན་དེ་མོ་ནང་ཞེས་པའི་�ལ་

�ོངས་ཉམས་དགའ་བ། �ལ་མིའི་འཚ�་�ོད་

ལེགས་ལ་�གས་རིགས་དཀར་ནག་འཛ�མས་

ཤིང་། འ�་�ན་�་�འི་གཏེར་ཁ་�ས་པའི་

ཞིང་དེར་�ར་�ི ་�ལ་�ོལ་དང་གོམས་

གཤིས་མ་ཉམས་ཤིང་ཡ་མཚན་ཅན་ཞིག་

འ�ག་ལ། �ང་པ་དེའི་ནང་ནས་ཡར་�ེན་

དེད་�་�ིན་ན། �ང་ཟད་བ�ོད་ལམ་�ལ་ཐག་རིང་ཙམ་�་ཡོད་�ང་ལ་དང་འ�ང་�ང་རེ་འགའ་བ�ལ་ནས་

ཕེབས་ན་དེ་མོའ �་�་མཚ�་འམ་�ིད་�ལ་�་མཚ�་ཟེར་105བའི་གནས་དེར་�ེབས། གནས་དེར་�ག་�ག་ཞིག་

ཡོད་པའི་དེའི་ནང་�་མཚ�་མོ་གཡའ་�ལ་ག�་ཡི་མེ་ལོང་�་�་�་�ང་ཡང་ཁམས་�ངས་བའི་མཚ�་མོ་དེ་མཇལ། 

མཚ�་མོ་དེ་ནི་གཞན་དང་མི་འ�་བའི་�ད་བོན་�་མ་ཞིག་ཡོད་པར་སེམས་ཏེ། �ར་མིའི་ངག་�ོས་ལས་རང་གི་

མ་འོངས་པའི་མ�ན་ལམ་�མས་མ་�ིབ་ག�གས་རིས་སོ་སོའ �་མིག་གི་མཐོང་�ལ་�་�ར་བར་བཤད་�ང་།  

དེ་ཡང་གཙ�་བོ་རང་གི་དད་པ་དང་ཡིད་ཆེས་ལ་རགས་ལས་པ་ནི་�ོས་མེད་ལགས་པས། གང་�ར་ན་འདི་

�ར་�ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་དང་རིག་འཛ�ན་གོང་མ་�མས་�ིས་�ིན་�ི་བ�བས་ནས་བ�ང་། རང་རེའི་

བོད་�ལ་རིམ་�ོན་�ི་ལོ་�ར་འདིར་ཕེབས་�ེ། ལེགས་ཉེས་�ི་�་�གས་གཟིགས་པའི་�ོལ་ཡོད་པར་�་

བ་མ་ཟད། �ིས་�་འང་�་མ་དང་མི་ཆེན་གཞན་�བ་མཐའ་རིས་མེད་�ི་དད་�ན་�མས་�ང་གནས་

མཇལ་�་འ�ོ་�ོལ་འ�ག་ལ། �ད་པར་�་འདིར་ཡང་�ིད་པའི་�ལ་མོར་མཆོད་ཚ�གས་འ�ལ་བའི་�ོལ་

ཡང་ཡོད་དེ་འདི་ནི་�ིད་པའི་�ལ་མོའ �་�་མཚ�་ཞེས་ཟེར། འགའ་ཡིས་�ིད་པའི་�ལ་མོ་དང་མ�ངས་

པའི་བ�ན་པའི་�ང་མ་བོད་ཁམས་�ོང་བའི་བ�ན་མ་བ�་གཉིས་�ི་ནང་ཚན་ནམ་གཙ�་བོ་ཀོང་བ�ན་

དེ་མོའ �་�་མཚ�་ཡིན་ཡང་ཟེར་�ོས་འ�ག་གོ། གཞན་ཡང་དེའི་ཉེ་འ�མ་དེར་�ང་པོ་�་�ིན་འ�ེད་པའི་

དེ་མོ་�ིད་�ལ་�་མཚ�།
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དུར་ཁྲོད་ཅིག་ཡོད་པས་དེར་དེང་སང་དུར་སྦྱིན་བྱེད་མཁན་ཡོད་པར་སྣང་ལ། མིང་ཡང་དེ་མོ་དུར་ཁྲོད་

106ཟེར། དེའི་ཟུར་དེར་ཞབས་རྗེས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ནི་མུ་ཁྲི་བཙན་པོའ ་ིསྐུ་གཤེན་ནམ་

མཁའ་སྣང་བ་མདོག་ཅན་གྱི་ཞབས་ཀྱི་རྗེས་107ཡིན་པར་མི་རྒན་དག་གི་ངག་སྒྲོས་ལས་ཐོས་ལ་བྱ་རྒོད་ཀྱི་

ཞབས་རྗེས་སོགས་འདུག  གཞན་ཡང་དེའི་ཡས་མར་དུ་སྔོན་རིག་འཛིན་འཆི་མེད་ཡབ་སྲས་རྣམ་གསུམ་

གྱི་སྒྲུབ་ཕུག་བྱིན་ཆེན་ཤིན་ཏུ་མང་ཡང་། ད་ལྟའི་ཆར་བསྙེན་སྒྲུབ་གནང་མཁན་དེ་ཙམ་མེད་པར་སྣང་།  

དོན་དུ་མཚོ་མོ་འདི་ནི་སོྟན་པས་བྱིན་གྱི་བརླབས་ཤིང་། དེ་རྗེས་སུ་སྔ་དར་རིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱིས་བྱིན་གྱི་རླབས་

པའི་གནས་སམ་སྲིད་རྒྱལ་བླ་མཚོ་ཡིན་པ་རང་ཅག་བོན་འབང་ཀུན་གྱི་འདོད་དོ། ། 

 བཀྲ་ཤིས་དུང་དཀར་རྫོང་།

གོང་གི་བོན་རི་ཆེན་མོའ་ིསྐོར་ལམ་བརྒྱུད་དེ་

ཡར་གྱེན་དུ་ཕེབས་ན། ཡོངས་གྲགས་སུ་རྫོང་ཆུང་

སྟེང་ཞེས་ས་དབྱིབས་དུང་དཀར་གཡས་སུ་འཁྱིལ་

བའི་འདྲ་གཟུགས་ཞིག་གི་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་

འདིར་སྤྱི་ལོའ༼ི༡༥༧༧༽ལོར་འཁྲུལ་ཞིག་གཡུང་

དྲུང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་ཕྱགས་བཏབས་པའི་དགོན་པ་

བཀྲ་ཤིས་དུང་དཀར༼རྫོང༽ངམ་དགོན་108ཞེས་

དེ་མོ་དུར་ཁྲོད། སྣང་བ་མདོག་ཅན་གྱི་ཞབས་རྗེས།

བཀྲ་ཤིས་དུང་དཀར་དགོན།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

པ་དེ་ཡིན་ལ། ཁོང་ནི་ཕ་�ལ་�ལ་རོང་ཡིན་ཞིང་�ས་རབས་བ�་བ�ན་པའི་ནང་�་�་འ�ངས་ནས། �ོགས་

ཕན་�ི་�ེས་ཆེན་�་མའི་གདམ་བ�ད་�ངས་ཏེ་དོན་གཉིས་�ན་�ིས་�བ་ཅིང་། བདག་འཛ�ན་�ི་འ�ལ་བའི་

མ�ད་པ་ཞིག་པའི་�་�ལ་བ་ཡིན་ཞིང་། �ིས་བོན་རི་ཆེན་པོར་ཕེབས་ནས་�ི་རབས་བ�ན་པའི་མཛ�ས་�ན་�་

དགོན་པ་དེ་ཉིད་�ག་བཏབ་གནང་བ་མ་ཟད། མཚན་ཡང་བ�་ཤིས་�ང་དཀར་དགོན་ནམ་�ོང་ཞེས་གསོལ་ལོ། 

�ས་དེ་ནས་བ�ང་རིམ་བཞིན་བོན་�ི་�ེས་ཆེན་�་མ་ཞིག་གི་�བ་གནས་མཛད། བར་དེར་�ས་དབང་གིས་�ི་

མ�ངས་�་ཉམས་ཆགས་�་�ིན་ནའང་། ད་�འི་ཆར་�་�ན་�ལ་�་རིན་པོ་ཆེས་109�གས་འགན་བཞེས་ཏེ་

ཉམས་པ་�ར་གསོའ�་མཛད་�ིན་གནང་ནས་�ི་ནང་གི་བ�ན་དང་�ེན་པ་མཇལ་�འི་མ�ན་�ེན་གནང་བཞིན་

ཡོད་ཅིང་། ཁོང་ནི་མིང་དོན་མ�ངས་པའི་དགེ་�ེད་པ་ཡང་དག་ཞིག་གི་�་བ་བ�བ་བཞིན་ལགས་སོ། ། 

དེ་ནས་�ང་ཞིག་བ�ོར་ལམ་བ�ད་ནས་ཕེབས་ན་�ོར་ལམ་�ི་ནང་�་ཞབས་�ེས་གསལ་པོ་ཞིག་

ཡོད་པ་དེ་ནི་�ོགས་�ན་རི་པ་འ�ག་གསས་�ི་ཞབས་�ེས་110ཡིན་པར་མི་�ན་དག་གི་ངག་ལས་ཐོས་སོ། ། 

དཀར་ཆག་ལས།

ཤར་�ོགས་�ིང་ཆེན་པད་མ་ཡན་ཆད་ནས། །

�ག་རི་�ན་བཟང་�་བ་མན་ཆད་བར། །

གཏེར་�ོམ་ཕ་བོང་དཀར་པོ་ཉེར་�་ལ། ། 

གསང་བའི་གཏེར་ཁ་ཟབ་མོ་རེ་རེ་ཡོད། ། 

ཅེས་གནས་ཆེན་བོན་རི་ཆེན་པོའ �་ཤར་�ི་�ོགས་�་རིམ་བཞིན། གདོང་པད་མའི་�་ནས་བ�ང་། བོན་

�ལ་�་རིན་པོ་ཆེ། འ�ག་གསས་�ི་ཞབས་�ེས།
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རིའི་ལ་ཁར་མ་སླེབས་ཙམ་གྱི་བྲག་རི་ཀུན་བཟང་ཞེས་དེང་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་ིཐུགས་ཁ་ཞེས་པའི་བར་དུ། ཤར་

ཕྱོགས་ཀྱི་བོན་ཀྱི་གཏེར་གྱི་སྒྲོམ་བུ་ཉེར་ལྔ་ཙམ་ཡོད་པར་འདུག་པས་རེ་རེ་བཞིན་ད་ཆར་ངོ་སྤྲོད་མ་ཐུབ་ཀྱང་།  

ཕྱིས་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་དག་གིས་དགོས་དབང་དང་བསྟུན་ནས་རིམ་བཞིན་ཟབ་

གཏེར་རྣམས་གདན་འདྲེན་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ཡོད་པར་སེམས་སོ། །

 སྟོན་པ་གཤེན་རབ་གྱི་བཞུགས་ཁྲི།

དེ་ཡང་རྫོང་ཆུང་སྟེང་ནམ་བཀྲ་ཤིས་དུང་དཀར་རྫོང་ནས་ཡར་གྱེན་དུ་ཕེབས་ན་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་

ཕ་བོང་སྨུག་པོ་མཆོང་གི་མདོག་འདྲ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་རྒྱབ་ཏུ་བྲག་གམ་ཕ་བོང་རྒྱབ་ཡོལ་གྱི་ཚུལ་ཅན་མི་

སུས་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་ཡ་མཚན་སྐྱེ་འོས་པའི་བཞུགས་ཁྲི་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ནི། སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་འཁོར་

མཚན་ལྡན་ཁྱེའུ་བཞི་བདུད་ཀོང་ཚོགས་དང་འགྲོགས་ཏེ། ཡར་ཕེབས་པས་གནས་དེར་བཞུགས་ནས་འཁོར་

རྣམས་ལ་བོན་གནང་ཞིང་བཞུགས་པའི་ཁྲི་ཡིན་པས། དེང་སང་ཡང་རྒན་རབས་རྣམས་ཀྱིས་སྟོན་པ་གཤེན་

རབ་མི་བོའ་ིབཞུགས་ཁྲི་111ཞེས་བརྗོད་སྲོལ་ཡོད། བཞུགས་ཁྲི་དེའི་མདུན་དུ་རྡོ་གཅལ་ཞེས་རྡོ་ལེབ་མོ་ཞིག་

སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོའ་ིབཞུགས་ཁྲི།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

འ�ག་པ་དེའི་ངོས་�་�ག་�ལ་བའི་�ེས་གསལ་པོ་�ང་བ་དེ་ནི་ངོས་འཛ�ན་གནང་�ལ་ཐད་འ�་མིན་�ང་

ཡང་། དོན་�་གནས་ཆེན་བོན་རི་ཆེན་པོའ �་ཞལ་གསོ་གནང་མཁན་�ལ་འ�ོར་བ། �ོགས་�ན་རི་པ་འ�ག་

གསས་�ལ་བ་ཡིན་པར་བ�ེན། ཁོང་ཉིད་གནས་དེར་ཕེབས་ནས་�ོན་�ི་གཤེན་རབ་མི་བོའ �་བཀའ་�ིན་�ན་

ནས། �ས་ངག་ཡིད་ག�མ་�ི་�ོ་ནས་དད་མོས་�ས་པའི་�ག་�ལ་བས། �བ་�གས་�་�ོ་ལེབ་ངོས་ལ་གསལ་

པོ་�ེས་དོད་པ་ཡིན་འ�ག་གོ།

 བོན་རིའི་ཤར་�ི་གཏེར་�ོ། 

དེ་ནས་�ང་ཟད་�ེན་�་�ིན་ན་གནས་ཆེན་བོན་རི་ཆེན་པོའ �་�ོགས་བཞིའི་གཏེར་�ོ་112བཞི་ཡི་ནང་

ཚན་ཤར་�ོགས་གི་གནས་�ོ་སམ་གཏེར་�ོ་ཞེས་�་�ག་�ག་ལ་ནོར་�འི་ད�ིབས་ཅན་ཞིག་འ�ག་པ་དེར་

ངོས་འཛ�ན་གནང་གི་འ�ག་པས། གོང་གི་བ�་མཚ�ན་�ེ�་མིག་ཞིག་ཡོད་པ་བཅས། དགོས་དབང་�་བ�ན་

ནས་བོན་གཏེར་ཇི་�ེད་བཞེས་�འི་�ེན་འ�ེལ་ཡོད་འ�ག་གོ ། དཀར་ཆག་ལས། 

ཚ�་དང་ཡེ་ཤེས་�ེལ་བའི་�་བོ་ཡིན་ཞེས། ། 

དེ་ནས་�ེན་�་�ང་ཞིག་�ིན་ན། �ང་པ་�ང་�་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ནི་�་�ང་བ�ད་�ིའི་ཚ�་�་113ཞེས་

པའི་�ལ་མི་�ན་�ི་�་བར་�ན་འ�མས་�་�ིན་པའི་གནས་དེ་ཡིན་ཞིང་། �ང་པ་དེའི་མ་ཀིའི་�ོར་ལམ་

འ�མ་�་ཡིག་འ�འི་རང་�ོན་དང� ཞབས་�ེས་ཇི་�ེད་ཅིག་ཡོད་པར་བཤད། དེར་བབས་པའི་�་བོ་དཀར་

ལ་གཙང་བ། རོ་མཆོག་མངར་ལ་�ོ་བ་ཞིམ་པ་ཞིག་བབས་པ་དེ་ནི། ཡོངས་�གས་གནས་�ོར་བ་�མས་�ི་�་

འ�ང་ཞིང་�ས་�ེད་�ི་ཡོད་འ�ག  འདི་ནི་�ོན་རབས་ནས་བ�ང་དམ་པ་གོང་མས་�ིན་�ི་བ�བས་པའི་

ཤར་�ོགས་གནས་�ོ། �་�ང་བ�ད་�ིའི་ཚ�་�།
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ཁྲུས་ཆུ་ཡིན་པ་མ་ཟད། རྟེན་འབྲེལ་བཟང་བའི་ལྷ་ཆུ། ཚེ་མཆོག་བསྐྱེད་པའི་ཚེ་ཆུ། སྡིག་སྒྲིབ་དག་པའི་ཁྲུས་ཆུ་

བཅས་ཡིན་པར་བཤད། ཆུ་ལུང་ནང་ནས་ཆུ་ཞིག་འཐུང་། ཁ་སྐོམ་པ་མིན་ཡང་རྟེན་འབྲེལ་ཡོད། ཅེས་ད་ཆར་

ཡུལ་མི་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ལྟར་བཤད་སྒྲོས་འདུག དཀར་ཆག་ལས། 

སྲིད་རྒྱལ་སྟག་སྤྲུལ་ལམ་བརྒྱུད་གནས་སྒོ་ཕྱེས། །

དེ་ཡང་ཐུགས་སྤྲུལ་བོན་རི་ཆེན་མོ་གནས་ཆེན་འདི་ནི་སྔར་གཤེན་རབ་མི་བོས་བྱིན་གྱི་བརླབས་ནས་

བཟུང་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་བར་དུ་ལོ་ལྟར་ལྷ་རིའི་རྩེར་ལྷ་བསངས་བཏང་བ་དང། བསྐོར་བ་ཕེབས་པ་ཁྲུས་

གསོལ་བ་སོགས་ཆགས་མེད་དུ་ཡོད་ནའང་དུས་རེ་ཞིག་བོད་སིལ་བུའི་སྐབས་སུ། ཕན་ཚུན་ཆོས་ལུགས་དང་

ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགྲན་རྩོད་འོག་ནང་པ་གཤེན་རབ་པའི་བསྟན་པ་འདི་ཉིད་འཕེལ་འགྲིབ་བམ་དར་གུད་ཅུང་ཟད་

བྱུང་ཡོད་པ་དངོས་གཤིས་སུ། དུས་རེ་ཞིག་གནས་རི་འདིར་མཇའ་སྐོར་འགྲོ་མཁན་ཡང་ཅུང་ཉུང་བར་བརྟན། 

ཕྱིས་རྟོགས་ལྡན་འབྲུག་གསས་ཆེན་པོར་ལྷ་སྲུང་གི་ལུང་བསྟན་ཇི་བཞིན་བསྙེན་སྒྲུབ་ལོ་མང་གནང་ནས། 

མཐར་སྔ་མའི་བསྐོར་ལམ་བརྒྱུད་དེ་ཞབས་སྐོར་དུ་ཕེབས་སྐབས། ས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་འདིར་ཕེབས་པ་

དང་འབྲེལ་རྣལ་འབྱོར་བའི་མཇལ་སྣང་དུ། གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བསྟན་སྲུང་མ་མཆོག་སྲིད་པའི་རྒྱལ་མོ་ཐུགས་

དགྱེས་པའི་ངང་དབལ་སྟག་ཁྲ་བོ་ཞིག་ཏུ་སྤྲུལ་ཏེ་འདི་ནས་ཡར་ལ་བསུ་བའི་ཚུལ་གྱིས་གར་བསྒྱུར་ཞིང་། སྟག་

འགྲོས་སེང་སྟབས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པར་གཟིགས་ནས་ཁོང་ཉིད་ཀྱང་དེ་ལྟར་དུ་ཕེབས་པས། ད་ལྟ་ཡང་ལམ་བུ་

འདི་ཉིད་གཡས་བགྲོད་གཡོན་བགྲོད་བྱེད་ནས་དེ་ལྟར་དུ་ཕེབས་དགོས་ཡོད་དོ། དཀར་ཆག་ལས། 

ཞིང་ཆེན་འདྲ་ལ་མཁའ་འགྲོའ་ིཞབས་རྗེས་ཡོད། 

ཞེས་གནས་ཀྱི་དཀར་ཆག་ལས་འཁོད་པ་ཇི་བཞིན། གྱེན་དུ་ཀྱག་ཀྱོག་གི་ལམ་བུ་བརྒྱུད་དེ་ཡར་ཕེབས་

ན། མ་སྲིང་མཁའ་འགྲོའ་ིབྲོ་ར་114ཡ་གིའི་སྐོར་

ལམ་གྱི་འགྲམ་དུ་མཐའ་སྐོར་བྲག་གི་ར་བ་འདྲ་

བ། ནང་ཅུང་རྒྱ་ཆེ་ལ་ཁོད་སྙོམས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་

དེ་ནི། སྔོན་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་དེ་ཉིད་གནས་

དེར་ཕེབས་པ་དང་འབྲེལ། མ་སྲིང་མཁའ་འགྲོ་

རྣམས་ཀྱིས་བསུ་བ་མཛད་ཅིང་། དགྱེས་ཤིང་བརྩེ་

བའི་ངང་མཁའ་འགྲོ་མས། སྣ་ཚོགས་ཀྱི་བྲོ་གར་ མ་སྲིང་མཁའ་འགྲོའ་ིབྲོ་ར།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

བ�ར་བའི་གནས་�ད་པར་ཅན་ཞིག་ཡིན་འ�ག་ལ། �ིས་�་�་དར་རིག་འཛ�ན་�མས་�ོར་བ་ལ་ཕེབས་ནས། 

གནས་དེར་འ�ོར་བ་དང་མ་�ིང་མཁའ་འ�ོས་བ�་བ་མཛད་པའི་མཇལ་�ང་འགའ་ཡང་ཡོད་འ�ག །གཞན་

ཡང་�ག་གི་ར་བའི་ངོས་�་རིག་འཛ�ན་�ན་�ོལ་�གས་པའི་ཞབས་�ེས་དང་། བ་གོར་བ་ག�ང་�ང་�ས་�ི་

ཞབས་�ེས་དང་། གཞན་བཀའ་�གས་ཡིག་འ�་སོགས་འ�་མིན་�ི་རང་�ོན་འགའ་ཡང་�ང་ལ། དེའི་གཡས་

�ར་�ི་�ག་ངོས་�་ག�ང་�ང་དཀར་པོའ �་རང་�ོན་115�་ལམ་མེར་མཇལ་ཡས་འ�ག

 ཐང་ཤིང་�ར་�ོད།

དེ་ཡང་ཐང་ཤིང་�ར་�ོད་དམ་ཐང་ཤིང་�་ཁང་116ནི། མཁའ་འ�ོའ �་�ོ་ར་ནས་ཡར་�ང་ཞིག་�ིན་ན། 

�ོར་ལམ་�ི་ཉེ་འ�མ་དེར། གཞན་དང་མི་འ�་བའི་ཤིང་�ོང་ཆེ་ལ་ལོ་འདབ་�ས་པ། �ེ་མོ་ད�ང་ལ་བ�ེགས་

ཤིང་ལོ་མས་བར་�ང་ཁེབས་པ་�་བ་�ན་ལ་འ�ག་པ་ཞིག་འ�ག་པ་དེ་ནི། ཡི་དམ་དབལ་ཆེན་གེ་ཁོད་�ི་�་

�ག་གམ་བཀོད་པ་ཡོད་ཟེར་�ོས་འ�ག་ལ། གནས་དེར་�ང་�ིས་གདོན་ནས་རིགས་�ད་ཉམས་པའི་གང་

ཟག་གིས། དེར་གསོལ་བ་�ོན་ལམ་�ས་ན་རིགས་�ད་འཕེལ་ཞིང་�ང་�ི་གཅོད་�བ་པའི་�ས་པ་ཡོད་པ་མ་

ག�ང་�ང་དཀར་པོའ �་རང་�ོན།
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ཟད། ཆུང་དུར་ཡང་གནས་

དེར་བཞག་མཁན་མང་ཙམ་

འདུག་པས། ནམ་རྒྱུན་གནས་

སྐོར་བས་ཐང་ཤིང་དུར་ཁྲོད་

དམ། འགའ་ཡིས་ཐང་ཤིང་

ལྷ་ཁང་ཡང་ཟེར་སྲོལ་འདུག་

ལ། འདི་ནི་གཞན་དང་མི་འདྲ་

བའི་བྱིན་རླབས་ནུས་པ་ཤིན་

ཏུ་ཆེ་བའི་ཤིང་སྡོང་ཞིག་ཡིན་པས་ཀུན་གྱིས་དད་མོས་ཤིན་ཏུ་ཆེའོ། །

དེ་ནས་ཅུང་ཟད་སོྐར་ལམ་བརྒྱུད་དེ་ཕེབས་ན། སོྐར་ལམ་གྱི་གོང་དུ་ཨ་དཀར་པོའ་ིརང་བོྱན་117བྲག་ངོས་

སུ་རོྡ་ཀར་མ་རུ་པ་ལས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཁྲ་ལམ་མེར་མཇལ་རྒྱུ་འདུག་པ་དེ་ནི་ཤིན་ཏུ་ངོ་མཚར་ཅན་ཞིག་རེད་འདུག་གོ། 

གནས་སོྐར་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་དད་མོས་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་འདུག དཀར་ཆག་ལས།

མུ་སྤུངས་གསལ་སྟོང་ཞབས་རྗེས་དབུ་རྗེས་ཡོད། །

ཅེས་དེ་ནས་ཅུང་ཞིག་ཕྱིན་ན་བྲག་རྡོ་ཆུང་ངུ་ཞིག་གི་ངོས་སུ་དབུ་ཡི་རྗེས་དང་ཞབས་རྗེས་བཅས་ཡོད་

འདུག་པ་དེ་ནི། འགའ་ཡིས་འབྲུག་གསས་ཀྱི་དབུ་རྗེས་དང་ཞབས་རྗེས་ཟེར་ཡང་དེ་ནི་གོང་གི་མུ་སྤུངས་གསལ་

སྟོང་ཡིན་པར་སེམས་སོ། གནས་དེར་བྲག་ངོས་སུ་འབོར་དུ་དོད་པའི་ཨ་དཀར་པོའ་ིརང་བྱོན་118ཞིག་མཇལ་

བས་དེ་ནི་ཆེས་གལ་ཆེན་གྱི་རང་བྱོན་ཞིག་དུ་སྣང་ངོ་། ། སྐབས་དེར་བཞུགས་ཏེ་ཁ་ལྷོ་ཡི་ཕྱོགས་སུ་གཏད་ནས་

ཐང་ཤིང་དུར་ཁྲོད།

འབོར་དུ་དོད་པའི་ཨ་དཀར་པོའ་ིརང་བྱོན།ཨ་དཀར་པོའ་ིརང་བྱོན།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

གཟིགས་ན། ཕ་གི་�ག་དང་ནགས་ཚལ་�ི་ཞིང་དེར། �ོན་ཤིང་ལོ་འདབ་�ོ་ལ་ཡལ་ག་དང་ཁོ་ལག་ཤིན་�་�ས་

པ་གཞན་དང་མི་འ�་བ་འ�ར་�་ཐོན་པ་ཞིག་�ང་བ་དེ་ནི། ཁ་ལེ་�ོང་འ�མས་�ོན་ལམ་ཤིང་119ཞེས་པ་དེ་

ཡིན་ཟེར་�ོས་འ�ག་ལགས་སོ། ། 

 བོན་�ོང་�ང་མའི་�ེན་

མཁར།

དེའི་གོང་�་ཡར་�ོར་བ་ལ་ཕེབས་

ན། སངས་�ས་ག�ང་�ང་བོན་�ི་བ�ན་པ་

�ོང་བའི་དམ་ཅན་�ེ་ཚ�གས་�ི་གནས་�ེན་

ནམ་�་�ང་མ་འཁོར་བའི་�་ར་�མས་རིམ་

བཞིན་མཇལ་�་ཡོད་པས་དད་�ན་�མས་

ཁ་ལེ་�ོང་འ�མས་�ོན་ལམ་ཤིང་།

�ིད་པའི་�ལ་མོའ �་�ེན་མཁར།
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ཀྱིས་སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་སྒོས་སེམས་ཅན་གྱི་བདེ་སྐྱིད་སོགས་ཐུགས་བསམ་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་ཅི་ལ་

དམིགས་ན་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ལ་གཟིགས་ཏེ་། ཐོག་མར་མ་གཅིག་སྲིད་པའི་རྒྱལ་མོའ་ིརྟེན་མཁར 

༼ལྷ་ར༽120ཞེས། ལྷ་བྲག་ངོས་འཇམ་ལ་བརྗིད་དང་ལྡན་པ་རྩེ་མོ་རྣོ་ཞིང་རྩ་བ་ལྷུན་ལ་ཆགས་པ། ངོས་སུ་

སྲིད་གསུམ་རྒྱལ་མོ་དྲེའུ་དམར་ནག་གཉིས་ཀྱི་ཞབས་རྗེས་གསལ་ཞིང་། བླ་ཤིང་ལོ་འབྲས་རྒྱས་པ་བཅས་ཀྱི་ཁྱད་

བོན་ལྡན་བའི་གནས་དེར། སྔོན་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ནས་བཟུང་སྔ་དར་རིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱིས་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྲུང་བའི་ཕྱིར་དུ་སྲུང་མ་གནད་དུ་བསྐུལ་བའི་ཞིང་མཆོག་སྟེ། རང་རེའི་དད་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་

ཀྱང་གནས་དེར། སྲིད་པའི་རྒྱལ་མོའ་ིཕྲིན་བཅོལ་གཏོང་ཞིང་གསོལ་བ་བཏབས་ན། འདི་ཕྱིའི་དོན་ཀུན་མཐུན་

རྐྱེན་སྡོང་གྲོགས་བྱེད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ཁྱད་པར་ཅན་ཡོད་དོ། །

དེའི་གོང་ཡར་ཅུང་ཞིག་ཕྱིན་ན། བསྟན་

པའི་བཀའ་སྲུང་མི་བདུད་འབྱམ་པ་ཁྲ་མགོའ་ིརྟེན་

མཁར་རམ་ལྷ་ར་121ཞེས། ལྷ་བྲག་བརྗིད་ལ་ངོས་

འཇམ་ཞིང་མདོག་ནག་པ། དབྱིབས་ཆུ་རྟ་འདྲ་བ་

དེའི་ངོས་སུ་ཉ་བདུད་སྲམ་ནག་གི་ཞབས་རྗེས་དང་། 

ཡི་འབྲུ་གེ་ནག་པོ་བཅས་པའི་ལྷ་རྟེན་དེ་ནི། བསྟན་

པའི་བཀའ་སྲུང་མི་བདུད་འབྱམ་པ་ཁྲ་མགོའ་ིརྟེན་

མཁར་ཞེས་སྔོན་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ནས་

བཟུང་། སྔ་དར་རིག་འཛིན་རྣམ་ཀྱིས་བྱིན་བརླབས་

བཀའ་བགོ་མཛད་ཅིང་ལས་ལ་བསྐུལ་བའི་ཞིང་དུ་

ངེས་ཤིང་། ད་ལྟའི་ཆར་ཡང་ཐ་ཚིག་ཅན་གྱི་བོན་

གཤེན་རྣམས་ཀྱིས་བོས་ན་ཡོང་ཞིང་རྦད་ན་འགྲོ་

བའི་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོ་ཡོད་འདུག་གོ། གཞན་

ཡང་གནས་དེའི་ཉེ་འགྲམ་དེར་རིག་འཛིན་ཀུན་

གོྲལ་གྲགས་པའི་སྐུ་རྗེས་དང་དྲེལ་དམར་ཞབས་རྗེས་སོགས་ཡོད་དོ། །

དེའི་གོང་དུ་བསྟན་པའི་བཀའ་སྲུང་བྲག་བཙན་ཨ་བསེ་རྒྱལ་བའི་རྟེན་མཁར་122རམ་ལྷ་ར་ཞེས། བྲག་

མི་བདུད་འབྱམ་པ་ཁྲ་མགོའ་ིརྟེན་མཁར།

བྲག་བཙན་ཨ་བསེ་རྒྱལ་བའི་རྟེན་མཁར།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

ངོས་�ང་ཟད་�བ་ཅིང་མདོག་དམར་ནག་ལ་རི་མོ་བཙན་ལམ་ཅན་མང་བ། དེའི་ངོས་�་བཙན་�ི་�་�་མཚར་

�འི་ཞབས་�ེས་ཡོད་པ། ཤིན་�་བ�ིད་ལ་�མ་པའི་�ེན་མཁར་དེ་ནི་�ག་བཙན་ཨ་བསེ་�ལ་བའི་�་ར་ཡིན་

ཅིང་དེ་ཡང་�ོན་�ོན་རིག་འཛ�ན་�ེས་ཆེན་དམ་པ་�མ་�ིས་གནས་དེར། བ�ན་�ང་གནས་ལ་བ�ིམས་ནས་

�ིན་�བས་དང་མངའ་གསོལ་མཛད་ཅིང་། �ེས་�་བ�ན་པ་འཛ�ན་པའི་�ེས་�་�བ་གཤེན་�མས་�ིས་�ང་

གནས་དེར་བཀའ་�ོང་�ིན་བཅོལ་�ས་ན། �ིན་�བས་ཆེ་ཞིང་རང་རེའི་བ�ན་དོན་�ན་�ིས་�བ་པའི་�ེན་

འ�ེལ་བཟང་པོ་ཡོད་པར་�ང་�ེ། �ིར་ནི་བདག་ཅག་གི་�ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་�ན་ལས་�མ་པར་�ལ་བ་

དེ་ཉིད་�ི་མ�ན་�་། �་ག�ང་�གས་�ི་བ�ན་པ་འདི་ཉིད་�ང་བར་ཞལ་�ིས་བཞེས་པའི་བོན་�ོང་�ང་མ་

�མས་ལ་གནས་འདིར་�ིན་བཅོལ་བ�ང་གསོལ་�ས་ན་གནས་གཞན་ལས་�ད་པར་འཕགས་པ་ཡིན་ཏེ། �ོན་

�ི་དམ་པ་གོང་མས་�ང་མ་གནད་�་བ�ལ་ནས་�ེན་ལ་བ�ིམས་ཤིང་། �གས་དམ་བ�ང་ནས་འ�ིན་ལས་

�བས་པར་བ�ལ་བ་ཇི་བཞིན། �ོན་ནས་བ�ང་ད་བར་�ོ་ལག་�ད། �་ལམ་�གས་ཞེས་པའི་དཔེ་�ར་བ�བ་

གཤེན་�མས་�ི་གནས་འདི་�ོགས་�་བོན་�ོང་�ང་མ་བ�ལ་ཞིང་མངའ་གསོལ་བཏང་ན་དམ་ཚ�ག་ཅན་ལ་

བོས་ན་ཡོང་ཞིང་�ད་ན་འ�ོ་བའི་�ེན་འ�ེལ་བཟང་པོ་ཡོད་པར་སེམས་སོ། །

དེ་ནས་ཡར་�ང་ཞིག་�ིན་ན། �བ་ཆེན་�ང་པོ་བཟོད་པ་�ལ་མཚན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཀོང་�ལ་བོན་

རི་ཆེན་པོར་ཞབས་�ོར་�་ཕེབས་པའི་�བས་�། གནས་འདིར་�ང་བ�གས་ནས་�ན་�ོང་གི་ཡོད་པས། �ང་

པོ་བཟོད་པའི་�ན་ར་ཞེས་བ�ོད། �བས་ཞིག་བཟོད་པ་རིན་པོ་ཆེ་དེར་བ�གས་བཞིན་པའི་�བས་�ོགས་�ན་

�་བ་དོན་�བ་ཕེབས་པ་དང་འ�ད་པས། �་བ་དོན་�བ་�ིས་བཟོད་པ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གདམ་ངག་གནང་རོགས་

�ས་པས་གང་ཡང་མ་ག�ང་ནས་�མ་

�ོག་ཡ་གཅིག་གནང་བ་རེད་ཟེར། ཁོང་

གིས་བོན་རིར་བ�ོར་བ་འ�ོ་དགོས་པར་

གོ་ནས་�ོགས་�ན་�་བ་དོན་�བ་�ིས་

བོན་རིར་�ོར་བ་�ོང་�ག་གཅིག་བ�ོར་

ཞིང་གནས་དེར་ཉམས་ལེན་�ོང་གིན་

�ོང་གིན་�ས་པས་ཉམས་�ད་པར་ཅན་

�ད་ལ་འ�ངས་ནས། གནས་དེར་ག�ང་ ག�ང་�ང་དཀར་པོའ �་རང་�ོན།
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དྲུང་དཀར་པོའ་ིརང་བྱོན་123ཞིག་བྱུང་ཡོད་འདུག་

པ་དེང་སང་མཇལ་ཡུལ་དུ་འདུག་ལ། རྟོགས་ལྡན་ཟླ་

བ་དོན་གྲུབ་ཞེས་ཕྱི་ཚུལ་དང་ནང་ཉམས་ཟུང་དུ་སྦྲེལ་

བའི་རྟོགས་ལྡན་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ནས་ཁོང་

གིས་མཛད་སྤྱོད་ལ་གྲུབ་མཐའ་ཀུན་གྱིས་ཡི་རང་བྱེད་

པའི་དམ་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏོ། དེ་ནས་ཡར་ཕེབས་ན་

སེམས་ཅན་དུད་འགྲོ་འགའ་ཡི་གཟུགས་བརྙན་རང་

བྱོན་ཡོད་པ་དེ་དག་ནི་བོན་རིར་བསྐོར་ར་འགྲོ་ཤེས་

པའི་ལས་ཅན་དུད་འགྲོ་འགའ་ཡིན་པར་སྣང་ངོ་། དེ་

ནས་ཅུང་སྐོར་ལམ་དུ་ཡར་ཕྱིན་ན། བྲག་ངོས་འཇམ་

པོའ་ིདཀྱིལ་དུ་སྟོན་པའི་ཚེམས་ཆེན་དུང་དཀར་རང་

བྱོན་ཁྲ་ལ124མ་མེར་འདུག་པ་དེ་ནི། སྔོན་གཤེན་

རབ་མི་བོས་གནས་ཆེན་བོན་རི་ཆེན་པོ་ལ་མི་འགྱུར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་གསུམ་གྱི་རྟེན་སྐལ་རེ་བཞག་པའི་ནང་

ཚན། གསུང་རྟེན་མི་འགྱུར་འཕར་ཆེན་རང་གྲགས་ཀྱི་རྟགས་སུ་རྡོ་ཀར་མ་རུས་པ་ལས་གྲུབ་པའི་དུང་དཀར་

རང་བྱོན་འཕར་མ་འདི་ཉིད་ཡིན་པར་གོ་དགོས་པར་སེམས།

 དབལ་བོན་སྟག་ལའི་སྒྲུབ་ཕུག

རྒྱལ་བའི་ཐུགས་སྤྲུལ་བོན་རི་ཆེན་

པ ོའ ི་གསང་བའི་སྒྲུབ་ཕུག་གམ། གཏེར་

གནས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ནང་ཚན་འདི་ནི་

ཤར་དུ་སྟག་ལའི་སྒྲུབ་ཕུག་125ཞེས་པ་དེ་

ཉིད་ཡིན་པ་ངོས་འཛིན་གནང་གི་ཡོད་འདུག 

འདི་ནི་སྐོར་ལམ་གྱི་ཟུར་གཡས་ངོས་ནས་

དུང་དཀར་རང་བྱོན།

ཤར་དུ་སྟག་ལའི་སྒྲུབ་ཕུག
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

�ང་ཟད་ཞིག་�ར་�་�ིན་ན། �བ་�ག་

གི་�་�ོན་དེ་ཙམ་�ི་ཆེན་པོ་མེད་�ང་

ཉམས་དགའ་བ་ཞིག་�ང་ལ། དེ་ནི་�ོན་

གཤེན་རབ་མི་བོས་�ིན་�ི་བ�བས་

ཤིང་དེ་�ེས་�་དར་རིག་འཛ�ན་�མས་

�ིས་རིམ་བཞིན་�ིན་�ིས་བ�བས་པར་

བ�ེན། གནས་དེར་ཉམས་ལེན་མཛད་

ན་�ོགས་པ་འཕེལ་བ་དང་། �ད་པར་

�་དབལ་བོན་�ག་ལ་མེ་འབར་�ིས་གནས་དེར་�ག་པོ་དབལ་�ི་�ར་པ་བ�བས་ནས། �བ་པའི་�གས་�་ཡི་

གེ་བ�ོ་རང་�ོན་126ཡོད། གཞན་�བ་�ག་ནང་�་ཡི་དམ་�ག་ལ་མེ་འབར་�ི་�་རང་�ོན་ཡོད་ཟེར་�ོས་

འ�ག་མོད། དེ་ནི་�ལ་འ�ོར་བའི་�ང་ངོ་ལ་གནས་དེར་ཡི་དམ་�ག་ལ་མེ་འབར་གཙ�་འཁོར་�མས་�་ལམ་

མེར་འཆར་བར་བཤད། དེས་ན་དད་ཅན་གནས་�ོར་བ་�མས་�ང་གནས་དེར་མཇལ་བ་དང་། གསོལ་བ་�ོན་

ལམ་�ས་ན་གནས་�བས་�ེན་ངན་�མས་སེལ་ཞིང་�ི་མ་ཡང་དབལ་བོན་�ིས་�ེས་�་འཛ�ན་པ་དང་། རང་

ཉིད་རིམ་བཞིན་ཐར་པ་སངས་�ས་�ི་གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེར་�ོར་བའི་�ེན་འ�ེལ་བཟང་པོ་ཡོད་པ་གདོན་མི་

ཟ་བ་ཡིན་འ�ག་པ་ལགས་སོ། ། 

དེ་ནས་�ང་ཡར་�ིན་ན་�ང་པོ་�ལ་འ�ོར་བ་བཟོད་པ་�ལ་མཚན་�ི་�ན་ར་དང་�ག་�ིས་ཨ་རང་

�ོན་སོགས་ཡོད་པས་གནས་དེར་�ི་རབས་�མས་�ིས་ཉམས་ལེན་བ�ོངས་ན་�ོམ་པ་ཡར་�ས་འ�ོ་བའི་�ེན་

འ�ེལ་བཟང་པོ་ཡོད་འ�ག་གོ།

 �་�ོང་རི་ཆེམ་པ།

ཡ་ཀིའི་�ོར་ལམ་�ི་འ�མ་དེར་�ག་ངོས་འཇམ་ལ་�་ཆེ་ཞིང་ད�ིབས་གོར་མོ་�་འ�ག་པ་དེ་ནི། �ོན་

པའི་�ག་�་�ོང་རི་ཆེམ་པ་127ཞེས། �་འ�་བའི་�ག་ལ་ག�་ལོའ �་ཞབས་�ེས་ཡོད་ཅེས་གནས་�ི་དཀར་

ཆག་ལས་འཁོད་པ་ཞིང་། �ོན་གཤེན་རབ་མི་བོས་�ག་འདི་ཉིད་�ི་རབས་དད་པའི་�ེན་�་�་�་�ིར་བ་�་ཡི་

�བ་�ག་ནང་བ�ོ་རང་�ོན།
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རྒྱལ་པོ་རུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་། སྟོན་པ་ཉིད་ཀྱིས་གནས་འདིར་མཆོད་རྔ་བརྒྱ་རྩ་བརྡུང་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ལ་

བརྟེན་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། འཁོར་སྲས་བུ་གཡུ་ལོས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ཞབས་རྗེས་ཁྱད་པར་དུ་། རང་ཅག་ཁ་བ་

གངས་ཅན་པའི་ལྗོངས་སུ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྔ་དང་གཤང་གི་ཐོག་མ་དེ་ནས་བྱུང་ཡོད་ཅིང་། གཞན་ཡང་

གནས་དེར་རིམ་བཞིན་སྔ་དར་རིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱི་བོན་རི་ཆེན་པོ་འམ་གཤེན་རབ་མི་བོའ་ིསྐུ་གསུང་ཐུགས་

ཀྱི་རྟེན་ལ་མཆོད་རྔ་བརྒྱ་རྩ་འབུལ་གྱི་ཡོད་འདུག་ལ། དེའི་སྲོལ་ཡང་ད་ཆར་གནས་སྐོར་བ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐོར་

ར་ཇི་སྙེད་ཅིག་གྲུབ་ཟིན་སྐབས་མཆོད་རྔ་བརྒྱ་རྩ་འབུལ་བའི་ལུགས་མ་ཉམས་པར་སྣང་ངོ་། ། 

 གནས་ཆེན་ཁག་གི་གནས་ཚབ། 

དེ་ཡང་གནས་ཚབ་ཅེས་པ་ནི། རང་རེའི་ཆོས་ལུགས་ཁག་ཚང་མར་ཡོད་པའི་བཤད་སོྒྲས་སམ་ལུགས་རྙིང་

སྲོལ་རྒྱུན་ཞིག་ཡིན་པར་སེམས་ལ། གང་ལྟར་ན་ཤིན་ཏུ་རྩ་ཆེ་བའི་གནས་ཆེན་ཁག་གི་སྐོར་ལམ་ནང་དུ་གནས་

ཚབ་ཞེས་ཡོད་པར་སྣང་། ཁོ་བོས་སྙམས་ན་དེ་ནི་རང་རེའི་ཆོས་ལུགས་ཁག་གི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱི་

རབས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་རྟེན་ཁྱད་པར་ཅན་དང་། གཞན་ཡང་གནས་ཀྱི་

རྔ་སྟོང་རི་ཆེམ་པ།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

�ས་�ོན་ནམ་གནས་མ�ོན་�ི་�བས་�་སོ་སོར་ངོས་འཛ�ན་གནང་ནས་�ིན་�བས་�ས་པ་འཕེལ་ཞིང་། �ིས་རིམ་

བཞིན་ག�ལ་�འི་�ོ་འ�ན་དང་བ�ན་ནས་མཚན་བཏགས་པ་ཞིག་མིན་ནམ་�མ། གང་�ར་འདི་ནི་གནས་ཆེན་

བོན་རི་ཆེན་པོའ�་�གས་�ེས་གནས་དེར་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་�ན་གཞན་ལས་�ད་པར་འཕགས་པ་བཤད་མི་དགོས་

པས་�ར་མིའི་ངག་�ན་ཇི་བཞིན་བཀོད་པ་ལ། དེས་ན་འདིར་�ོར་ལམ་བ�ད་དེ་�ང་ཞིག་ཡར་�ིན་ན། ཐོག་མར་

�ག་�ོ་�ང་ལ་ངོས་འཇམ་པ། �ེ་མོ་�མ་ལ་མདོག་དཀར་བ་ཞིག་འ�ག་པ་དེ་ནི་�ོགས་�ན་རི་པ་འ�ག་གསས་

�ི་�ང་པོའ�་རི་བོ་�ེ་�ག་128གི་གནས་�ེན་

�་�ིན་�ིས་བ�བས་ཤིང་། དེར་�ག་�ོར་

�ས་ན་རི་བོ་�ེ་�ག་ལ་�ོར་བ་དང་ཕན་ཡོན་

མཉམ་པར་ག�ངས་ཡོད་འ�ག  དེའི་�ར་�་

ཁོང་ཉིད་�ི་�ག་�ེས་དང་�ག་�ེང་གི་�ེས་

བཅས། �ག་ངོས་�་གསལ་པོ་མཇལ་�་�ང་

བ་ཁོང་གིས་�ེན་འདི་ཉིད་�ི་རབས་�མས་ལ་

བཞག་པའི་དད་�ེན་�་ཡིན་པར་སེམས། དེའི་

�ང་པོའ �་རི་བོ་�ེ་�ག

�་རི་གངས་�ལ་ཏི་སེ།
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ཡར་ངོས་ཀྱི་སོྐར་ལམ་ནང་དུ། བྲག་རོྡ་ངོས་འཇམ་ལ་

དབྱིབས་ཟླུམ་པོ་མདོག་ཤིན་ཏུ་དཀར་ཞིང་བརྗིད་དང་

ལྡན་པ་ཞིག་ལ་བྲག་ངོས་སུ་ཆུའི་རིས་མོ་གསལ་ཞིང་

བཀྲ་བ། དབྱིབས་གོར་མོ་མཚོ་མ་ཕམ་རང་བོྱན་ཡོད་པ་

དེ་ནི། འཛམ་གླིང་གནས་བརྒྱའི་དབུ་རྩེ་ཞང་ཞུང་གྱི་

བླ་རི་སྲིད་པའི་གངས་རྒྱལ་ཏི་སེ་129དང་། བླ་མཚོ་

མ་ཕམ་གཡུ་ཡི་མཎྚལ་གཉིས་ཀྱི་གནས་ཚབ་སམ་རྟེན་

དོད་དུ་ཡིན་པར་གྲགས། 

གཞན་ཡང་པད་མ་བཀོད་ཀྱི་གནས་ཚབ་བྲག་

ངོས་སུ་ཡི་གེ་ཧཱུྃ་རང་བོྱན་ཅན་དང་། རིམ་བཞིན་ཡར་

ཕྱིན་ན་བྲག་ཐོ་བརྩེགས་མ་ཕག་འདྲ་བ་ཤིན་ཏུ་མདོག་

ནག་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་བྲག་ངོས་སུ་རོྡ་ཀར་མ་རུས་པ་ལས་

གྲུབ་པའི་རོྡ་དཀར་གྱི་ཕག་མོའ་ིསྤྱན་གྱི་རང་བོྱན་དང་

གདོང་པའི་རྗེས་སོགས་གསལ་པོ་ཡོད་པ་དེ་ནི་མ་རྒྱུད་

ཀྱི་གནས་ཆེན་ཉེར་བཞིའི་ནང་ཚན། གནས་ཆེན་ཙ་

རི་ཙ་ཀོང་ཆེན་པོའ་ི130རྟེན་ནམ་གནས་ཚབ་ཡིན་

ཟེར་ཞིང་། དེའི་ངོས་སུ་ཕྱག་རྗེས་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ནི་

བོན་གྱི་གདུང་རྒྱུད་ཆེན་པོ་དྲུག་གི་ནང་ཚན་སྤ་སྟོན་

བསྟན་པ་འབྲུག་གྲགས་ཀྱིས་བཞག་པའི་གྲུབ་རྟགས་

ཕྱག་རྗེས་རེད་ཅེས་བཤད་སྲོལ་འདུག་གོ།

དེ་ནས་ཅུང་སྐོར་ལམ་བརྒྱུད་ནས་གྱེན་དུ་ཕེབས་ན། བྲག་ནོར་བུ་འདྲ་བའི་དབྱིབས་ཅན་མདོག་ཅུང་

དཀར་ལ་རྩེ་མོ་རྣོ་བ་བརྗིད་དང་ལྡན་པ་དེ་ནི། གནས་ཆེན་རོང་བཙན་ཁ་བ་དཀར་པོའ་ི131རྟེན་ནམ་གནས་

ཚབ་ཏུ་ངོས་འཛིན་སྲོལ་འདུག དེས་ན་གང་ཟག་རང་ལ་ཡིད་ཆེས་དང་། དད་པ་ལྷད་མེད་ཞིག་རྒྱུད་ལ་འཁྲུངས་

ན་ཡོན་ཏན་ནམ་བྱིན་རླབས་འབྱུང་བ་དངོས་གཤིས་སུ་ལགས་སོ། །

གནས་ཆེན་ཙ་རི་ཆེན་པོ།

ཁ་བ་དཀར་པོའ།ི



198

གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

 བར་དོའ �་འ�ོང་ཆེན་རིང་མོའ �་བཀོད་པ།

ཨེ་མ་གནས་ཆེན་བོན་རི་ཆེན་པོ་

འདི་ནི་ཆེས་ཡ་མཚན་ཅན་ཞིག་ཅི་�ེ་

མིན། དེ་ན་དགེ་�ིག་གི་འ�ས་�་བདེ་�ག་

གཉིས་ཏེ། ལས་�་འ�ས་�ི་འཕེན་ལེན་

ཡིན་ཞིང་། �ེ་བ་�་�ི་དང་ལས་�་འ�ས་

ཞེས་རང་རེའི་ནང་པའི་�བ་མཐར་�གས་

པའི་གང་ཟག་�ན་�ིས་ཁས་ལེན་པའི་

�་�་�ར་ཡོད། དེས་ན་ད་�འི་མཚམས་

འདིར་དཔེར་མཚ�ན་ཙམ་�ི་�ེ་བ་�ི་མའི་གནས་�་བ�ོད་དགོས་པའི་དཀའ་ཚ�གས་འགའ། དམ་པ་གོང་མ་

�མས་�ིས་གནས་འདིར་དཔེ་མཚ�ན་ཙམ་�་མངོན་གསལ་བཞག་འ�ག འདི་དག་ནི་ཆེས་ཡ་མཚན་ཅན་ཞིག་

�ང་�ེ། དཔེར་ན། �ག་ངོས་ལེབ་མོ་ཅན་�ི་�ག་�ང་བ་གཉིས་ཁ་�ོལ་ཏེ་བར་�་ཟང་ཐལ་ཡོད་པ་ཞིག་འ�ག 

བར་དོའ �་འ�ང་ཆེན་རིང་མོ་132ཞེས་དེ་ནི་དལ་འ�ོར་�ན་པའི་མི་�ས་རིན་ཆེན་འདི་ཉིད། �ོ་གོས་གཏམ་

ག�མ་ཁོ་ནའི་དོན་�་ཟད་ན་མི་�ས་རིན་ཆེན་དོན་མེད་�་ཐལ་བས། དེ་�ིར་ཚ�་འདི་དང་�ི་མ། ལས་དགེ་བ་

དང་�ིག་པ། འ�ས་�་བདེ་བ་དང་། �ག་བ�ལ་གཉིས་�་ཤེས་པའི་�ིར་�་བཞག་པ་ཞིག་�་ངེས་པས། དེའི་ནང་

ནས་ཡར་མར་འ�ལ་དགོས་པས་དེ་ཤིན་�་

དཀའ་མོ་འ�་�ང་ལ། �བས་དེར་ཚ�ར་�ང་

ནམ་�ན་དང་མི་འ�་བ་རེ་ངེས་པར་�་

ཡོང་གི་ཡོད་འ�ག དེ་ནི་བར་དོའ �་འ�ང་

ཆེན་བ�ོད་པའི་དཔེ་�་ཡིན་ཙང་དེའི་

བར་�་�ང་ཟད་�ས་ནས་བ�ོད་མི་�བ་

པ་འགའ་ཡང་ཡོད་པར་བཤད་�ོས་འ�ག 

དེར་�ོ་ལེབ་མོ་ཞིག་འ�ག་པ་དེ་ནི་ལས་�་

བར་དོའ �་འ�ོང་ཆེན་རིང་མོ།

དགེ་�ིག་སོར་འ�ེད་�ི་�་མ།
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འབྲས་སོར་འབྱེད་གྱི་རྒྱ་མ་133།དེའི་ཉེ་འགྲམ་གྱི་སོྐར་ལམ་ཟུར་དུ། ཕ་བོང་ལེབ་མོ་ངོས་འཇམ་ལ་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་

འདུག་པ་དེ་ནི་སྡིག་པ་མི་དགེའི་དབང་གིས་དམྱལ་གནས་སྦྱང་ཚད་ལ་དམྱལ་ཟངས་ཁ་སོྦྱར་134དེའི་དཔེ་དང་

། ཟུར་དུ་ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་ཕ་བོང་མདོག་དཀར་ལ་འཇམ་པ་ཞལ་གྱེན་དུ་གཟིགས་པའི་ཚུལ་ཅན་ཞིག་འདུག་

པ་ནི་དགེ་སྡིག་ཤན་འབྱེད་ལས་ཀྱི་བུ་ཆུང་དཀར་པོ་135དང་། གཡོན་ཟུར་དུ་ཕ་བོང་མདོག་ནག་ལ་ངོས་ཤིན་

ཏུ་རྩུབ་པ་ཞལ་ཐུར་དུ་གཟིགས་པའི་ཚུལ་ཅན་དེ་ནི་དགེ་སྡིག་འབྱེད་པའི་ལས་ཀྱི་བུ་ཆུང་ནག་པོའ་ི136མཚོན་

ཡིན་འདུག དེས་ན་སེམས་ཅན་རྣམས་ལས་ཀྱི་བུ་ཆུང་དཀར་ནག་གཉིས་ཀྱི་དགེ་སྡིག་ཤན་འབྱེད་ཀྱི་རྒྱ་མར་

དམྱལ་ཟངས་ཁ་སྦྱོར། ལས་ཀྱི་བུ་ཆུང་དཀར་པོ།

ལས་ཀྱི་བུ་ཆུང་ནག་པོ།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

འདེགས་ནས། དགེ་�ིག་གི་ཤན་འ�ེད་ནས་བདེ་�ག་གི་འ�ས་�་སོ་སོར་�ོན་པས། དེས་ན་�ེ་བ་�ི་མའི་གནས་

�་དགོས་�་ནི། དགེ་བའི་�་བ་ཁོ་ན་ཡིན་�བས། �ི་རབས་�མས་ཚ�་འདི་གཅིག་�་མ་ཡིན་པར་�ི་མར་དགོས་

པའི་�་བ་�བ་དགོས་པའི་�ན་བ�ལ་�་�་དམ་པ་གོང་མས་བཞག་པ་འདི་ནི། �་རེ་ཙམ་�་མ་ཡིན་པར་ཡིད་

ཆེས་དང་དགེ་�ོར་ལ་རིམ་པར་གལ། �ད་པར་�་ས་གནས་དེར་བར་དོའ�་འ�ང་ཆེན་�ི་ངོས་�་འ�ལ་བ་གཤེན་

�ག་གི་རང་�ོན་དང་། ཐར་ལམ་བ�དོ་པའི་བ�་ཐབས་�། ག�ང་�ང་དཀར་པོ་ད�་ཟམ་རང་�ོན་137ཡདོ་

འ�ག དེས་ན་དད་�ན་�ག་ཞན་ཇི་འ�་ཞིག་ཡིན་ཡང་གནས་འདིར་རབ་ཏིང་འཛ�ན་འ�ིང་བ�ས་བ�ོད་

ཐ་མ་�ོན་ལམ་བཏབ་ནས་བསམ་པ་བཟང་པོ་�ེ་བ་ཙམ་�ིས་དགེ་བའི་ཕན་�ོབས་ཤིན་�་ཆེ་བར་བཤད་ཅིང་།  

ད་�འི་ཆར་གནས་�ོར་བ་�མས་�ིས་བ�ོ་�ོན་དང་�ིང་པོ་�མ་ག�མ་ད�ངས་ལ་བ�ོར་བའི་མཛད་�ོལ་མ་

ཉམས་པ་ཡོད་དོ། ། 

དེ་ནས་ཡར་�ེན་�་�ོར་ལམ་བ�ད་དེ་�ིན་ན་ལ་ཉག་�ང་�་ཞིག་འ�ག་པ་དེར་གནས་�ོར་བ་�མས་

�ི་�ས་ཐེམ་པ་བ�་ག�མ་ཅན་དང་�ོ་ལེབ་�ི་ཁང་པ་�ང་�ང་རེ་བཞེངས་�ོལ་འ�ག་པ། མི་�ན་�མས་

ག�ང་�ང་ད�་ཟམ།
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ཀྱིས་བཤད་སྒྲོས་ལ་ཐུགས་སྤྲུལ་བོན་རི་ཆེན་

པོ་སྐོར་བ་ས་བཅུ་བཞེངས་གྲུབ་ནས་ཁང་ཆུང་

རེ་དང་སྐྲས་པ་རེ་བཞེངས་ནས། སྐྱེ་བ་ཕྱི་མར་

ས་བཅུ་རིག་འཛིན་ཐོབ་པར་སྨོན་ཞིང་འཁོར་

བ་ནས་ཐར་ལམ་བགྲོད་པའི་རྟགས་དང་རྟེན་

འབྲེལ་མཚོན་ནུས་པར་བྱེད་པ་ཡིན་འདུག་གོ ། 

དེ་ནས་སྐོར་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཅུང་ཡར་

ཕྱིན་ན་ལམ་ཟུར་དེར་ཕ་བོང་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་ངོས་སུ་རྟོགས་ལྡན་ཟླ་བ་དོན་འགྲུབ་ཀྱི་ཕྱག་བྲིས་ཡི་གེ་ཟ་

138འདུག   དེ་ནི་སྔོན་ཞུས་བཞིན་རྟོགས་ལྡན་ཟླ་བ་དོན་གྲུབ་ཀྱིས། ཁོང་ཉིད་ཀྱི་མཚན་ཟུར་འཕྲུལ་གྱི་ཡི་

གེར་བྲིས་པས། རེ་ཞིག་གནས་སྐོར་བས་མཐོང་བ་སོགས་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ལས་དབང་གིས་དེ་ཙམ་ལས་མཚན་

ཆ་ཚང་མ་བྲིས་ཀྱང་། ཁོང་ཉིད་གྲུབ་པ་ཐོབ་པའི་རྟགས་སུ་མཚན་མཆོག་མཚན་དོན་ཟ་ཞིག་བྲིས་པ་ཡིན་ཞེས་

རྒན་རབས་རྣམས་ཀྱི་བཤད་སྒྲོས་འདུག་གོ ། 

 གཤེན་གྱི་ཆིབས་པ་འབྲུག་རྟ་སྔོན་པོ། 

ཡང་སྐོར་ལམ་བརྒྱུད་དེ་ཡར་གྱེན་ཏུ་ཕེབས་ན་བྲག་

ངོས་འཇམ་ལ་མདོག་སྔོ་བ། དབྱིབས་ལེབ་མོ་རྟ་མཆོག་གི་

གཟུགས་འདྲ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ནི་གཤེན་རབ་མི་བོས་བྱིན་

གྱི་བརླབས་པའི་རྟ་མཆོག་འབྲུག་རྟ་139ཀྱི་ཁྱེའུ་ཆུང་གི་

ཆིབས་རྟའི་རང་གཟུགས་ཅན་འདི་ནི་སྟོན་པ་གཙོ་འཁོར་

རྣམས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་རྟ་མཆོག་གི ་འདྲ་

གཟུགས་འབྲུག་རྟ་ཞོན་ནས་མཁའ་ལ་ལྡིང་ཞེས་པའི་དཔེ་

ལྟར། ཕྱི་རབས་འགྲོ་བའི་ལས་ལྡན་རྣམས་དམ་པའི་ཤུལ་ལམ་

བསྙེགས་པའི་བརྡ་ཐབས་རྟེན་འབྲེལ་དུ་ཤེས་ཤིང། ད་ཆ་

ཟླ་བ་དོན་འགྲུབ་ཀྱི་ཕྱག་བྲིས་ཡི་གེ་ཟ།

འབྲུག་རྟ་སྔོན་པོ།



202

གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

གནས་�ོར་བ་�མས་�ིས་འ�ག་�་�ོན་པོའ �་ལ་ཁ་ནས། 

འོག་�་�ིན་ཆེན་�ིན་ལེན་འཇལ་ཞེས་ཟེར་�ོས་ཡོད་ལ། 

�ད་པར་�་འ�ག་�་�ོན་པོའ �་�ག་ངོས་�་�ོལ་སོང་

�ེན་�གས་�ི་�ིབ་པ་སེལ་བའི་བ�་�་ཤེས་རབ་�་བའི་

སེང་གེའི་རང་�ོན་ཡང་ཡོད་པར་བཤད་དོ། ། 

འདི་ཡི་�ར་ན་�་�ག་མདོག་དཀར་བ་ཞིག་

འ�ག་པ་�་�ལ་ག�ང་�ང་�་�ེའི་140གནས་ཚབ་ཡིན་པར་བཤད་�ོས་མངོན། དེ་ནས་འ�ག་�་�ོན་

པའི་ཁ་�ང་བ�ད་དེ་ཡར་ཕེབས་ན། ནགས་ཚན་�ག་པོ་�མས་རེ་ཞིག་�ོགས་ཏེ། �ང་�ོངས་དང་མེ་ཏོག་གི་

ཞིང་ཁམས་�་�ེབས་པ་དང་འ�ེལ། ཕ་བོང་�ང་�་ད�ིབས་�་�ལ་�ང་ཆེན་�ི་ངང་�ལ་ཇི་བཞིན་མདོག་

�ང་ནག་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི། དམིགས་�་བཀར་ནས་ས་བདག་�་བ�ད་�ི་ཁ་གནོན་ཡི་དམ་དབལ་�ང་ནག་

པོའ �་རང་ག�གས་ཡིན་པར་བཤད་�ོས་འ�ག་གོ། དེའི་ལམ་བ�ད་ནས་�ང་ཞིག་ཡར་ཕེབས་ན། �ག་དཀར་

�ང་པོ་ཆེའི་ད�ིབས་འ�་བ་དེ་ནི་ཚ�་དབང་རིག་འཛ�ན་ཆེན་པོས་�ིན་�ི་བ�བས་པའི་གནས། �ང་ཆེན་

འ�ིང་པའི་རི་བོའ �་141ཚབ་�་ངོས་འཛ�ན་གནང་�ོལ་འ�ག་ལ། �ོན་�ོགས་�ན་རི་པ་འ�ག་གསས་གཙ�ས་

�་�ལ་ག�ང་�ང་�་�ེ།

�ང་ཆེན་འ�ིང་པའི་རི་བོ།
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རིག་འཛིན་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ཡིན་ཞིང་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་བོན་ཡོད་དེ། །

དཔེར་ན་སྤྱི་ལོའ་ིདུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་ལོ་རབས་བརྒྱད་ཅུ་པའི་ནང་ལ་ཀུན་གྲོལ་ཧཱུྃ་ཆེན་འགྲོ་འདུལ་

གླིང་པའི་སྲས་མོ་མཁའ་འགྲོ་མཁའ་སྤྱོད་དབང་མོ་བོན་རི་ཆེན་པོར་མཇལ་སྐོར་ཐེངས་དང་པོའ་ིསྐབས་གནས་

དེར་ཕེབས་པ་དང་། ཡས་མར་གཟིགས་ཙམ་གནང་ནས་ཞབས་འཁོར་བ་རྣམས་ལ། ལམ་སེང་ཚོགས་འཁོར་གྱི་

གྲ་སྒྲིག་བཤམས་སུ་བཅུག་ཏེ་རིག་འཛིན་འདུས་པའི་ཚོགས་འཁོར་བཏང་ནས་ཚོགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྐབས་སུ། 

མཁའ་འགྲོ་མཁའ་སྤྱོད་དབང་མོས་གཏེར་ཕུར་ཞིག་བསྣམས་ཏེ་མཁའ་འགྲོའ་ིགར་སྟབས་དང་བཅས་མགུལ་དུ་

དར་དཀར་ཞིག་དང་སྨད་ཤམ་ཞིག་ཁོ་ན་ལས་གཞན་གང་ཡང་མེད་པར། བྲག་ངོས་སུ་ཚོགས་གླུ་ལེན་བཞིན་

གཏེར་ཕུར་བྲག་ལ་ལེན་གསུམ་ཕྱུང་ནས། བྲག་བར་ཞིག་ནས་རྡོ་ཁ་ཤས་བླངས་བྱུང་། དེ་ནས་ཕྱག་བཅུག་ནས་

པྲ་ཕུད་རྩེ་དགུ་པ་ཞིག་དང་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་གསེར་སྐུ་ཞིག་བཅས་རིམ་བཞིན་བསྣམས་འདུག་ལ། ཁོང་ཉིད་ཀྱི་

ཕྱག་ལ་ས་སིན་དྷུ་སེར་ཆིལ་ལེ་ཆགས་འདུག གཏེར་བཞེས་ཤུལ་ནས་ཀྱང་ས་སིན་དྷུ་ར་ཕྱུར་རེ་བབ་བྱུང་། ཀུན་

གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་སྨན་དྲི་ཞིམ་པོ་ཞིག་བྲོ་བྱུང་ཞེས་ཕན་ཚུན་སྨྲས། མཁའ་འགྲོས་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ལྔ་གཏེར་བཞེས་

ཤུལ་ཏུ་བཅུད་བརྩལ་ཏེ་སླར་སྒོ་རྒྱབ་ནས། གཏེར་དུ་བཞེས་པ་དེ་དག་ཕྲན་དང་གནས་སྐོར་བ་རྣམས་ལ་མཇལ་

ཁ་གནང་བྱུང་། སྐབས་དེར་གནམ་གཤིས་དེ་ཙམ་གྱི་ཡག་པོ་མེད་པའི་བཟོ་འདྲ་བ་སྟོན་བྱུང་ལ། ཁ་བ་འམ་ཁུ་

འཕང་ཟམ་ཟིམ་བྱུང་བས་ཕར་ཆེར་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་མེ་ཏོག་གི་ཆར་བབས་ཞེས་བརྗོད་སྲོལ་འདུག་པས་དེ་འདྲ་

པོའ་ིབཟོ་རེད། གང་ལྟར་སྐབས་དེར་ཁོ་བོ་ཡང་གནས་དེར་འགོ་མཇུག་ཆ་ཚང་མཇལ་བའི་བསོད་ནམས་བྱུང་

བར་བརྟེན། གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོ་ལ་བརྩིས་དེ་རོབ་ཙམ་འདིར་བྲིས་པ་ཡིན་ལགས། 

དེ་ནས་ཡར་སོྐར་ལམ་བརྒྱུད་དེ་ཅུང་ཕེབས་དང་། སོྐར་ལམ་ནང་དུ་རོྡ་ལེབ་མོ་ཞིག་གི་ངོས་སུ་རོྟགས་ལྡན་

ཟླ་བའི་ཕྱག་མཁར་ཟུག་པའི་རྗེས་142ཏུ་གསལ་

པོ་འདུག་པ་དེ་ནི་ཀོང་པོའ་ིཁུལ་ཏུ་ཤིན་ཏུ་གྲགས་

ཆེའི་ཕྱི་ཚུལ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་བའི་ཉམས་འཆང་བ་

ཙམ་མ་ཡིན་པར་ནང་ཉམས་དང་རོྟགས་པ་ལྡན་པའི་

རྣལ་འབྱོར་བ་ཆེན་པོ་ཟླ་བ་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་ཐུགས་

སྤྲུལ་བོན་རི་ཆེན་པོར་སོྐར་བ་བརྒྱ་ཕྲག་བཅུ་གྲུབ་པ་

དང་དུས་མཚུངས། མ་འོངས་འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་དཔེ་ རྟོགས་ལྡན་ཟླ་བའི་ཕྱག་མཁར་རྗེས།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

མཚ�ན་�་གནས་འདིར་མཇལ་བ�ོར་�ལ་བཞིན་

གནང་ན་�བ་པའི་�གས་མངོན་གསལ་ཡོད་པར་

བ�ན་པ་ཞིག་ཡིན་པར་གོ ། དེ་ནས་ཡར་ཀའི་�ག་

ངོས་�་�ན་�ོལ་�གས་པས་�ག་མ�བ་�ིས་�ིས་

པའི་�ན་བཟང་�ིང་པོ་མ་�ི་143བ�ད་པོ་དེ་

དཀར་ཞིང་གསལ་བ་མཇལ་�་ཡོད། དེའི་�ར་�་

�ག་འཁར་�ི་�ེས་གཞན་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ནི་�ོགས་

ཆེན་�ི་�ལ་འ�ོར་བ་ཆེན་པོ་གཞན་ཕན་བ�ོན་འ�ས་སམ་ཡོངས་�གས་�་ནོར་�བས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་

�ག་མཁར་�ི་�ེས་སམ་�བ་�གས་བཞག་པ་རེད་ཟེར་བ་དེང་སང་གནས་�ོར་བའི་ངག་ལས་ཐོས། 

དཔེར་ན། �ལ་འ�ོར་བས་�བ་�གས་མི་འདོད་�ང་། ། 

�བ་�གས་�ིས་�ལ་འ�ོར་བ་འདོད། ། ཅེས་པ་�ར་�་ངེས་སོ། 

དེ་ནས་�ང་ཡར་�ིན་ན་བ�ོར་ལམ་�ི་�ར་�་�ག་དཀར་བ�ིད་དང་�ན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ནི་ཚ�་

དབང་རིག་འཛ�ན་�ི་�ིན་�ིས་བ�བས་པའི་གནས་�་གར་�་�ོད་�ངས་པའི་རི་བོའ �་གནས་ཚབ་ཡིན་པར་

བཤད་�ོས་འ�ག་གོ། 

ད�ས་ག�ང་�ང་�་གཉན།

ད�ས་�ི་�ལ་པོ་ག�ང་�ང་�་གཉན་ཞེས། �་�ོད་�ངས་རིའི་�ར་�ི་ཡར་�ོན་�་། �ག་རི་བ�ིད་

དང་�ན་ཞིང་མདོག་དཀར་ལ་�ེ་མོ་�མ་པ་ཞིག་ཡོད་པ། དེ་ནི་གནས་ཆེན་བོན་རི་འདི་ཡི་�ོགས་བཞི་ད�ས་

དང་�་ལ་གཏེར་�ང་ངམ་གནས་བདག་མཆེད་�་ཡོད་པས། གནས་བདག་མཆེད་�འི་ནང་ཚན་འདི་ནི་ད�ས་

�ི་གནས་བདག་ཆེན་མོ་ག�ང་�ང་�་གཉན་�ི་�་མཁར་རམ་�་�ེན་ཡིན་144ཞིང་། �ག་ངོས་�་གནས་

བདག་གི་རང་ག�གས་སེང་གེ་ཞིག་�་བ�ན་པས། འདིར་ཡང་སེང་གེའི་ཞབས་�ེས་གསལ་པོ་མཇལ་�་ཡོད་

པ་བཅས། འདི་ནི་�ི་ནང་གི་གནས་�ི་�ོ་�མས་བ�ངས་ནས་བ�ན་ལ་ལོག་པར་འཆང་བ་�མས་མཐའ་�་

བ�ལ་ཞིང་། བ�ན་ལ་�ག་བསམ་དང་དད་པ་�ན་པ་ལ་�ོང་�ོགས་�ེད་པར་བདག་ཅག་�ོན་བའི་�ན་�ར་

�ན་བཟང་�ིང་པོ་མ་�ི་བ�ད།
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ཁས་བླངས་པ་ཇི་བཞིན་དུ་གནས་ཡོད་འདུག  དེའི་ཡར་ཟུར་དུ་སྟག་གི་རྗེས་ཞིག་འདུག་པ་དེ་ནི་རྒྱལ་གཤེན་

གྱི་བསྟན་པ་འདི་ཉིད་ཅུང་ཟད་ཉམས་དམས་ཀྱི་དུས་སུ་ཐུགས་སྤྲུལ་བོན་རི་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་ཆོས་ལུགས་

གཞན་གྱིས་བདག་དབང་བྱེད་རྒྱུའི་འགོ་བརྩམས་ཏེ་གནས་དེར་ཕེབས་ནས་ཡོད་པ་ལ། སྐབས་དེར་གནས་

བདག་ཁྲོས་ཏེ་དབལ་སྟག་ཁྲ་བོ་རུ་སྤྲུལ་ཏེ། ལམ་སྒོ་བཀག་ནས་འཇིགས་རྔམ་བསྟན་པས་ཁོང་རྣམས་ཕྱིར་མི་

ལོག་ཀ་མེད་བྱུང་བ་རེད་ཟེར་བ་ཡུལ་

མི་རྒན་པོའ ་ིངག་རྒྱུན་ལས་ཐོས། དེས་

ན་གནས་འདི་ནི་གཡུང་དྲུང་བོན་སྐྱོང་

སྲུང་མ་དག་གིས་དུས་རྟག་ཏུ་མེལ་ཚེ་

གནང་བཞིན་ཡོད་པར་མངོན་ནོ། ། འདི་

ན་ཉི་ཟླའི་ཐམ་དང་འབྲུག་གསས་རྒྱལ་

བའི་ཕྱག་བྲིས་མ་ཏྲི་145བརྒྱད་ཀྱི་རང་

གཟུགས་ཁྲ་ཆེར་ལེར་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད། 

དབུས་ཀྱི་གནས་བདག་གཡུང་དྲུང་ལྷ་གཉན།

འབྲུག་གསས་ཕྱག་བྲིས།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

�ན་བཟང་�ར་�ིམ།

�ན་བཟང་�ར་�ིམ་ཞེས་པ་146གནས་མཆོགས་ལ། �ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་གཙ�་འཁོར་དང་བཅས་

པ་བ�ད་འཁོར་ཐམས་ཅད་དབང་�་བ�ས་ནས་བོན་རི་ཆེན་པོའ �་ད�་�ེའི་�ོག་ལ་�ེན་འ�ེལ་མཚམས་

�ར་ཏེ་ད�ང་གཅིག་བ�གས་པ་མདོ་�ད་སོགས་ལས་བཤད། དེ་ནས་ནང་པར་ག�ང་�ེན་འཕར་ཆེན་རང་�གས་

147གཏེར་གནས། བསེ་�བ་ཤོལ་མོ། བསེ་ཡི་�བ་མོ་�ིང་ཆེན། �གས་མདའ་དང་�གས་ག�་�མས། བོན་རིའི་

�གས་ཀའི་དང་གོང་�། བ�་ཤིས་པའི་�གས་�་གཏེར་�་བ�གས། ཞེས་མདོ་�ི་མེད་ལས་ག�ངས་པ་ཇི་བཞིན། 

�ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་དང་འཁོར་མཚན་�ན་�ེ�་

བཞིས་གཙ�ས་བ�ད་དང་ཀོང་པོའ�་ཚ�གས་བཅས་བོན་

རི་ཆེན་མོའ �་�གས་ཀའི་དང་གོང་། �ན་བཟང་�ག་

དཀར་�ི་�་བ་�་ད�ང་ཞག་གཅིག་བ�གས་ཤིང་། �ི་

ཉིན་ཉི་མ་�ེ་ཤར་�་ཚ�མས་ལས་�ལ་པའི་ག�ང་�ེན་

འཕར་པོ་འཕར་�ང་དང་�་�འི་གོ་མཚ�ན་བསེ་�བ་

ཤོལ་མོ་བཅས་�་ད�་�ན་�། �ན་བཟང་�གས་ཀར་

�ན་བཟང་�ར་�ིམ།

འཕར་ཆེན་རང་�གས་གཏེར་གནས།
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148 ཕྱི་རབས་འགོྲ་བའི་བསོད་ནམས་སུ་གཏེར་དུ་སྦས་ནས། སོྟན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོའ་ིཕྱག་མཛུབ་གྱིས་མ་ཏྲི་

འབྲུ་བརྒྱད་བྲིས། ནམ་ཞིག་དགོས་དབང་དང་བསྟུན་ནས་ལས་ལྡན་སྐྱེས་བུ་ཞིག་གིས་རྙེད་དེ་འགོྲ་བའི་དོན་རྒྱ་ལག་

བྱེད་པའི་སོྨན་ལམ་ཁྱད་པར་ཅན་འདི་ལྟར་སོྟན་མཆོག་གཤེན་རབ་མི་བོས་གསུངས་པར་གྲགས་སོ། ། 

རྒྱུ་འབྲས་ལྡན་པའི་བོན་འདི་རྣམས། ། 

ད་ལྟ་དུས་ཀྱི་གནས་སྐབས་འདིར། ། 

བསྟན་པ་བཞག་པའི་གནས་མེད་པས། ། 

མཐའ་འཁོབ་མི་ཡིས་དོན་མི་གོ །

མི་ཤེས་ཕྱིར་ན་མ་བསྟན་ནོ། ། 

ཐུགས་སྤྲུལ་བོན་རི་ཆེན་མོ་འདི། ། 

བཀྲ་ཤིས་ས་གནས་བྱིན་དུ་ཆེ། ། 

ནམ་ཞིག་ཁ་བ་གངས་ལྗོངས་སུ། ། 

ཐེག་པ་རིམ་དགུའི་བོན་དར་ནས། ། 

གཡུང་དྲུང་བོན་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །

ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཀ
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

བདག་གི་བ�་ཤིས་ས་�གས་ལ། ། 

བསེ་�བ་�གས་ག�་�གས་མདའ་དང་། ། 

བསེ་ཡི་�བ་མོ་�ིང་ཆེན་�མས། །

�ེད་�ེད་ས་ཡི་�ིང་པོར་ཤོག ། 

ག�ང་ད�ངས་འཕར་པོ་འཕར་�གས་ཉིད། ། 

བདག་གི་ག�ངས་�ིས་འ�ོ་འ�ལ་�ས། ། 

རང་འ�ང་འ�ོ་བ་འ�ེན་པར་ཤོག ། 

ཞེས་ག�ངས་པས་�བས་དེའི་�ས་�་ཁ་བ་གངས་ཅན་པའི་�ོངས་�་�་ཡི་བོན་བཞི་ཙམ་མ་གཏོགས། 

ཐེག་པ་རིམ་ད�འི་བོན་�མས་ཚང་མ་བ�ན་པའི་�ོད་�་མེད་པར་གཟིགས་ནས། གཤེན་རབ་མི་བོའ �་ག�ང་

གིས་འ�ལ་བའི་�ས་�་�ལ་བ་གཤེན་�ི་བ�ན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དར་ཤིང་�ས་པའི་�ོན་ལམ་བཏབས་པ་ཇི་

བཞིན་གནས་དེར་འ�ོ་བའི་བསོད་ནམས་�། ཚ�་དང་ཡེ་ཤེས་�ས་པའི་བ�ད་�ིའི་�་བོ་�ིན་�བས་དཀར་སེ་

ལེ་བབས་པ་དང་། གཞན་ཡང་ཡིག་འ�་དང་གཏེར་�གས་ག�ང་�ང་དང་འཁོར་ལོ་སོགས་གནས་འདིར་རང་

�ོན་ཤིན་�་མང་ཞིང་། �ད་པར་�་�ོན་པ་ཉིད་�ིས་�ག་དཀར་དེ་ནི་�ན་�་བཟང་པོའ �་�་�ེན་�་�ིན་�ིས་

བ�བས་ཏེ་�ི་རབས་འ�ོ་བའི་�ེན་�ལ་�་བཞག་པ་ཡིན་པར་འ�ག་གོ །

དེ་ཡང་�ིས་�་ས་གནས་འདི་ནས་ག�ང་�ེན་ཚ�མ་�ང་འཕར་ཆེན་ཚངས་ད�ངས་རང་�གས་དེ་ཉིད་

གཏེར་ཁ་རང་�ོལ་�་�ང་བ་གཏེར་བདག་�ིད་པ་�ལ་མོས་ཉར་ཚགས་གནང་ནས། �ེས་�་ཨ་བོ་བོན་སོགས་

གཤེན་�ེ་བཞིའི་�ག་�་འ�ོར་ནས་གནས་འདིའི་མ�ན་ཞོལ་�ལ་རི་དགོན་�ི་ནང་�ེན་�་�ར་བར་བཤད།  

�ས་རེ་ཞིག་ནས་ད�ས་�་འ�ོ་དོན་�ོགས་ན། �ང་པོ་བ། དོ་ཁང་། གསས་འཕན། �ི་�ེར་ག�མ་�ིས་བ�ས་

པའི་�ལ་�་�ང་�ལ་�ི་འ�ོ་དོན་�་�ོན་པར་བཤད། ད་�འི་ཆར་ཀོ་དགོན་�་བ�གས་བཞིན་པའི་འཕར་

ཆེན་དེ་ཉིད་ཡིན་པར་བཤད་�ོལ་འ�ག་�ང་ད�ད། དེས་ན་གནས་བ�ོར་བ་�་འ�་ཞིག་ཡིན་ཡང་། གནས་

མཆོག་བོན་རི་ཆེན་པོའ �་ལ་ཁ་འམ་གཤེན་རི་བདེ་�ན་�ི་�གས་ཀར་འ�ོར་བ་དང་འ�ེལ། གནས་འདིར་�ོན་

ལམ་འདེབས་པ་དང་�ག་འཚལ་བ། �་བསང་བཏང་བ་སོགས་གནང་གི་ཡོད་ཅིང་། གཞན་ཡང་གནས་�ོར་

བ་�མས་གནས་འདིར་འ�ོར་བ་དང་། �ན་�་སེམས་ལ་བ�ོད་མི་ཤེས་པའི་�ོ་�ང་ཞིག་�ང་ངེ་�ག་གི་�ེ་གི་

ཡོད་པ་ནི་ཉམས་�་�ོང་བ་ལགས་སོ། །                                                  
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 བོན་རི་ཆེན་མོའ་ིདབུ་རྩེ་གཤེན་རི་བདེ་ལྡན།

གཤེན་རབ་བརྒྱ་པའི་མགོན་པོ་དེས། །

གཤེན་བསྟན་མི་འགྱུར་ལྷུན་པོའ་ིགཟུགས། །

གཤེན་རི་བདེ་ལྡན་ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ། །

གཤེན་རྒྱལ་བསྟན་པའི་མགོན་དུ་བཞག

དེ་ཡང་གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་པོའ་ིདབུ་རྩེ་གསུམ་གྱི་ནང་ཚན་བྱང་ངོས་སུ་ཡོད་པའི་རིག་འཛིན་

གོང་མའི་སྒྲུབས་གནས་ཆེན་མོ་གཤེན་རི་བདེ་ལྡན་ནི། 

དཀར་ཆག་ལས། 

གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་པོའ་ིདབུ་རྩེ་དང་། ། 

སྟག་གཟིག་ཤམ་པོ་ལྷ་རྩེའི་ཕོ་བྲང་བར། ། 

གཞའ་ཚོན་སྣ་ལྔ་འོད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ལས། ། 

རིག་འཛིན་གསང་ལམ་བསྐལ་པ་མ་སྟོང་བར། ། 

དུས་ཀུན་སྐད་ཅིག་འབྲལ་བ་མེད་པར་གནས། །

ཞེས་ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཀའམ་ཀུན་བཟང་བྲག་དཀར་ནས་ཅུང་ཟད་གྱེན་དུ་ཕྱིན་ན། ཐུགས་སྤྲུལ་བོན་

རིའི་དབུ་རྩེ་གསུམ་མམ་རི་གསུམ་གྱི་ནང་ཚན། གཤེན་རི་བདེ་ལྡན་ཞེས་པའི་མདུན་ནམ། ཚེ་དབང་ཐུགས་

ཀའི་150གནས་དེར་འབྱོར་བ་དང་འབྲེལ་

གནས་སྐོར་བ་རྣམས་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་བདེ་

ཞིང་སྣང་བ་དྭངས་པ། གཡས་གཡོན་གྱི་རྩི་

ཤིང་རྣམས་ཀྱང་དྲི་མཆོག་ཞིམ་པ། བྱ་དང་

བྱིའུ་སྐད་སྙན་པ་སོགས་དག་པ་ལྷ་ཡི་ཞིང་

ཁམས་སུ་སླེབས་པ་ལྟ་བུའི་དགའ་ཚོར་དང་། 

ཉམས་ལེན་སྐྱོང་བའི་གཤེན་པོ་རྣམས་ཀྱང་

ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་གཡོ་བ་མེད་པ། སེམས་ལ་ ཚེ་དབང་ཐུགས་ཀ
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

�ག་བ�ལ་�ིས་མནར་བའི་གང་ཟག་ཡིན་ཡང་།  

གནས་དེར་�ེབས་པ་ཙམ་�ིས་�ག་བ�ལ་སངས་

ཞིང་དགའ་བའི་མདངས་བ�ན་པ། �ས་ལ་ནད་

�ིས་ག�ང་བའི་མི་�མས་�ང་གནས་དེར་�ེབས་

པས་ནད་�མས་གནས་�བས་རང་ཞི་�་འ�ོ་བ་

སོགས། གནས་དེ་ནི་རང་རེའི་མདོ་�ད་སོགས་

ལས་གསལ་བའི་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་�ང་ཤམ་

བྷ་ལ་འམ། �བ་�ོགས་འོལ་མོ་�ང་རིང་གི་�ད་བོན་དང་མ�ངས་པར་བ�ོད་པ་ལ་ངལ་བ་མེད་པ་�་�ར་

གནས། གཞན་ཡང་ས་གནས་དེར་འ�ོར་བ་དང་འ�ེལ་གནས་�ོར་བ་�མས་�ིས་�་བསང་བཏང་ཞིང་རང་གི་

ལས་�ང་བ�ོད་པ། བར་ཆད་བསལ་�ིར་གསོལ་བ་འདེབས་པ། ཐར་པ་འཐོབ་ཆེད་�ོན་ལམ་འདེབས་པ། རང་

གི་ཕ་མས་གཙ�ས་མ་�ར་འ�ོ་བའི་�ག་བ�ལ་ཞི་ནས་ཐར་པའི་ལམ་མཆོག་ལ་རེག་པའི་�བས་འ�ག་�་བ། 

�ད་པར་�་�ལ་གཤེན་བོན་�ི་བ�ན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་འ�ོ་བའི་བསོད་ནམས་�ི་ཁམས་�་མི་ཉམས་

དར་ཞིང་�ས་པའི་�་�ང་�ིན་བཅོལ་སོགས་མདོར་ན་ཚ�་འདིར་རང་གི་འདོད་པའི་དོན་�མས་ལེགས་པར་

འ�བ་པ་དང་། �ི་མར་ཡང་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པའི་གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེ་འཐོབ་པའི་འདོད་གསོལ་

འོད་ཟེར་གཞའ་ལམ།

གཤེན་རི་བདེ་�ན་ད�་�ེའི་གསས་མཁར།
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སྨོན་ལམ་འགྲུབ་པར་བྱེད་པའི་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་འདི། ཀུན་གྱིས་ཡིད་སྨོན་བྱེད་པའི་ཞིང་ཁམས་ལྟ་བུ་ཞིག་

ལགས་སོ། ། གཡས་ངོས་སུ་འོད་ཟེར་གཞའ་ལམ་ཞེས་དམ་པའི་གཟིགས་ངོར་གནས་བསྐོར་བ་རྣམས་ལས་སྒྲིབ་

དག་ནས་གཞའ་འོད་བརྒྱུད་ནས་འགྲོ་151པར་སྣང་བས་དེ་ལྟར་བརྗོད་པར་སྣང་ངོ་། །

དེ་ནས་བོན་རིའི་ལ་འམ་གཤེན་རི་བདེ་ལྡན་གྱི་མགུལ་ཚེ་དབང་ཐུགས་ཀ་ནས་གཡས་ཕོྱགས་སུ་ཕྱིན་ན་སོྐར་

ཆེན་ཞེས། ཐུགས་སྤྲུལ་བོན་རི་ཆེན་པོའ་ིདབུ་རྩེ་གཤེན་རི་བདེ་ལྡན་དབུ་རྩེའི་གསས་མཁར་152ཞེས་དང་གཤེན་

རི་བདེ་ལྡན་རི་བོ་ནི། 153། སོྔན་སོྟན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་རི་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན་

ཏེ། དེའི་དབུ་རྩེ་རུ་སོྟན་པའི་བཞུགས་ཁྲི་བྱ་རྒྱལ་ཁྱུང་154རང་གཟུགས་ཡོད་ལ། གཞན་ཡང་སོྨན་ལམ་ཐེབས་པའི་

གནས་རོྡ་ཨ་མོ་ལི་ཀ་ཡང་ཡོད་པར་བཤད། གཤེན་རི་བདེ་ལྡན་གྱི་སྐུ་རྒྱབ་ཏུ། སོྨན་ལམ་འགྲུབ་པའི་གནས་ཨར་མོ་ལི་

གཤེན་རི་བདེ་ལྡན་རི་བོ། བཞུགས་ཁྲི་བྱ་ཁྱུང་།

ཨར་མོ་ལི་ཁའི་རྡོ་ལེབ།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

ཁའི་�ོ་ལེབ་155དང་། �ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོས་བཞག་པའི་�་འ�ལ་�ི་ཞབས་�ེས་156ཤིན་�་གསལ་པོ་ཡོད་

ལ། དེ་ནས་�ང་ཞིག་མར་�ིན་ན་དབལ་�ག་�་བོའ�་ཞབས་�ེས་157གསལ་པོ་མཇལ་�་ཡོད། གནས་དེར་བ�་

གསལ་མེ་ཏོག་གི་�ིང་སོགས་ཉམས་དགའ་ལ་ཡིད་�་འོང་བ་�ོ་བ་འཕེལ་བའི་ས་གནས་ཞིག་�་�ེབས་པ་དང་། དེ་

ཡང་གཤེན་རི་བདེ་�ན་འདི་ནི་�ོན་�ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོས་�ེས་�་བཞག་པའི་�ེན་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་

ཟད། དེ་�ེས་�་དར་རིག་འཛ�ན་�ེས་ཆེན་�་མ་ཞིག་གནས་དེར་བ�ེན་�བ་དང་�ིན་མ�་བ�ལ་བ། �ད་པར་�་

འཆི་མེད་ཡབ་�ས་�མ་ག�མ་�ི་�བ་གནས་�་ངོས་འཛ�ན་ཅིང་། ཚ�་དབང་གནས་བ�འི་ནང་ཚན་གཤེན་རི་བདེ་

�ན་རི་བོ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་ཞིང་། �ིས་བོད་�ལ་�་�ི་བཙན་པོ་སོགས་�ེས་ཆེན་�མས་�ིས་�ིན་�ིས་བ�བས་པའི་

གནས་ཤིག་�ང་ཡིན་པར་མངོན་ནོ། ། དེ་ཡང་གནས་�ོར་བ་�མས་�ོར་བ་�ས་བ�ས་གང་�ས་�ང་མཐར་བོན་

རིའི་ལ་ཁ་�་ཕེབས་ནས་ཡས་མར་གཟིགས་ན། ཤིན་�་�་ཡངས་ལ་མཐོང་གསལ་བ་ཡོད་པས་ཀོང་�ད་�་ལ་སེང་

གདོང་དང་། བོན་རི་ཆེན་མོའ�་ཤར་�ི་�ོ་�ང་གངས་གཉན་�ེ་འམ་རི་བོ་གནམ་�གས་འབར་བ་དང་། ཀོང་བ�ན་

དེ་མོའ�་རི་བོ་སོགས་�་རབས་པའི་ངག་�ོས་ཇི་བཞིན་དེའི་ཐད་གནས་�ོར་བ་�ན་བ�གས་�མས་ལ་�ིས་ན་རེ་རེ་

བཞིན་ངོ་འ�ོད་པར་འ�ང་ལ་ཀོང་པོའ�་�་ནང་གནས་ཆེན་ཁག་�མས་�ང་མཇལ་�ལ་�་འ�ར་རོ། ། �ས་པ། 

མོས་ཅན་གནས་�ོར་ཚ�གས་�མས་�ིས། ། 

དགའ་བའི་འ�མ་མདངས་ཡ་ལ་ལ། །

�ན་པའི་འཛབ་�ེང་ད�ངས་�ར་ནས། །

�ི་ཞིམ་བསང་�ད་མཁའ་ལ་�ོས། ། 

ཞེས་བར་�བས་�ོ་བ�ིང་ཞིང་ངལ་གསོ་བའི་�ི་ཚ�གས་�་�ེལ་པའོ། །

�ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོའ �་�་འ�ལ་ཞབས་�ེས། དབལ་�ག་�་བོའ �་�ེས།
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 བོན་རི་ཆེན་མོའ་ིགནས་ཀྱི་བྱང་ཕྱོགས། ། 

དད་ལྡན་མོས་ཅན་གནས་སྐོར་བས། །

དད་མོས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱིས། །

དད་ཕྱག་སྐོར་སྙན་དབྱངས་དང་བཅས། །

དད་ཅན་སྒྲིབ་པ་སྦྱངས་ལ་རེམ། །

དེ་ཡང་གནས་ཆེན་བོན་རི་ཆེན་མོའ་ིཕྱོགས་བཞིའི་ནང་ནས་བྱང་གི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁྱད་བོན་རྣམས་བཤད་

པར་བྱ་བ་ལ། ། དཀར་ཆག་ལས། 

བྱང་ཕྱོགས་ཐུགས་དཀར་བྲག་ཞེས་མན་ཆད་ནས། ། 

ལེ་གུ་སྟེང་ཐང་བྱ་བ་ཡན་ཆད་ལ། ། 

ཞེས་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་སྤྲུལ་བོན་རི་ཆེན་པོའ་ིགནས་ཀྱི་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་ས་མཚམས་ནི། དེ་ཡང་ཐུགས་

ཀར་བྲག་ཞེས་པའི་གནས་དེ་ལ་གཉིས་ཡོད་དེ་སྐབས་འགར་གསེར་སྐྱེམས་ལ་སྐད་དུ་ཡོད་པའི་ཐུགས་དཀར་

བྲག་དང་འགའ་ལ་ཀུན་བཟང་བྲག་ལའང་ཟེར་བས། ད་ལྟའི་སྐབས་སུ་ཀུན་བཟང་བྲག་ལ་ངོས་བཟུང་ནས། ལེ་

གུ་སྟེང་ཐང་ཞེས་པ་ནི་རྒྱལ་རིའི་གཡོན་ཟུར་སོྐར་ལམ་གྱི་གོང་ཐང་དེ་ཡིན་པར་ངེས་ལ། དེང་སང་ཀོང་པོ་བས་ཀྱང་

ཉང་པོ་ལྷ་གསོལ་གྱི་སྐབས། ཐོག་མ་དེ་ནས་འགོ་བརྩམས་པའི་སོྲལ་ཡོད་པས་མིང་ཡང་ལེའུ་ལྷ་བདར་བའམ་གསོལ་

བའི་ཆ་ནས་ལེའུ་སྟེང་ཐང་ཞེས་བཏགས་པ་མིན་ནམ་སྙམ། དེ་ནས་བོན་རིའི་ལ་ཁར་འབོྱར་བ་དང་ཀུན་གྱི་ལས་ཀླུང་

བསོྟད་ཅིང་ལྷ་བསངས་གཏོང་བ་དང་། དེར་མར་གཟིགས་ན་མེ་ཏོག་གི་ཞིང་ཁམས་དང་འདྲ་བ། གཞན་ན་དེ་འདྲ་

དཀོན་པས་དཀོན་ནོ་158ཞེས་སམ་དེང་

དུས་སྒྲ་ཟུར་ཉམས་ནས་ཀོ་ནང་ཞེས་བརོྗད་

པའི་སྤང་ལོྗངས་དེ་རུ་། དྲི་ཞིམ་སྨན་སྣ་དང་

དཀར་དམར་མེ་ཏོག   སྤུ་སྡུག་རི་དྭགས་

དང་། སྐད་སྙན་བྱ་རིགས་སོགས་སོ་སོའ་ི

འཐད་ཕོྱགས་དང་འབྲེལ་ནས་རྩེད་འཇོའ་ི

དཔལ་ལ་འཁུ་ཞིང་དགའ་བདེའི་ངང་ལ་
བོན་རིའི་ལ་ཁ་དཀོན་ནོ།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

རོལ་ཏེ། གནས་ས་�ད་པར་ཅན་བོན་རི་ཆེན་པོའ�་ལ་ཁ་ལ་འ�ོར་བའི་གནས་�ོར་བ་�མས། བཤད་མི་ཤེས་པའི་�ིད་

ཉམས་�ི་�ང་བ་གཞན་ནམ་�ན་ལ་�ད་པར་འཕགས་པ་བ�ོད་མི་ཤེས་པའི་ཚ�ར་�ང་�ན་པ་མ་ཟད། ངོ་མཚར་�་

ཡི་དཔལ་ལ་འ�་བའི་ཞིང་ཁམས་དག་པ་ཞིག་�་�ང་ངོ་། ། 

དེ་ནས་�ང་མར་�ིན་ན་ཤིང་�ག་མའི་མེ་ཏོག་གི་ད�ིལ་ནས་�ག་མ་འ�ེད་ལམ་ཟེར་བའི་�ོར་ལམ་

ནས་�ིན་ན། མ་ཀའི་གདོང་འ�ར་དེ་ནི་ཤིན་�་�གས་ཆེ་བའི་�ག་འཚལ་གདོང་159ཞེས་�། དེར་གནས་

�ོར་འ�ོ་མཁན་�མས་�ིས་བོན་རི་ཆེན་པོ་ལ་�ག་འ�ལ་གནས་གལ་ཆེན་ཞིག་�་བ�ི་བའོ། ། དེའི་ཉེ་འ�མ་

�ི་�ག་ངོས་�་ཞབས་�ེས་ཤིན་�་གསལ་བ་ཞིག་ཡོད་ཟེར་བས། དེ་ནི་དབལ་བོན་�ག་ལ་མེ་འབར་�ིས་�ི་

རབས་དད་པའི་�ེན་�་བཞག་པ་རེད་ཟེར་�ོས་འ�ག་གོ། དེའི་བཤམ་�ོར་ལམ་�ི་འ�མ་དེར་མར་ཕེབས་ན། 

�ལ་�་�ན་�ོལ་�གས་པ་�ོན་�ལ་�ི་ག�ང་ལ་འ�ངས་ཏེ། བོན་རི་ལ་ཐེངས་ཁ་ཤས་ཕེབས་པ་དང་། �ིས་

མ་�མ་�ི་མའི་�་ལམ་�་�ིན་�བས་ཁོང་ཉིད་ཀོང་པོ་ལ་ཡོད་པ་དང་�ས་མ�ངས་�ིན་བཟོའ �་ཆེད་དང་།  

�ི་རབས་�མས་ལ་ཕ་མ་ཞེས་པ་དེ་ཇི་ཙམ་�ི་གལ་ཆེན་�་བ�ི་དགོས་མིན་དམིགས་�ོས་�་�ར་གཟིགས་

ཏེ། ཁོང་གིས་མ་�མ་�ི་�ང་པོ་དེ་བོན་རི་ཆེན་པོར་བ�ོར་བ་ལ་�ར་ནས་�ིན་པས། གནས་དེར་�ེབས་པ་

དང་ལམ་ཁ་�ང་ཟད་མི་ལེགས་པ་ཞིག་དང་འ�ད་དེ། ཁོང་ཉིད་�ང་ཟད་འ�ེད་བ�བ་ཤོར་ནས་�ག་ངོས་�་

�ག་འཚལ་གདོང་།
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འགྱེལ་བས། མ་བུ་གཉིས་ཀྱི་རྗེས་གསལ་མོ་དོད་འདུག་པ། ཀུན་གྱི་ངོ་མཚར་སྐྱེ་འོས་པ་དང་ཕྱི་རབས་མིག་ལྟོས་

སུ་སྣང་ལ། དེང་སང་ཡང་ཀུན་གྲོལ་མ་ཁུར་ཞབས་རྗེས་160ཞེས་བརྗོད་དོ། ། 

དེ་ནས་མར་སྐོར་ལམ་བརྒྱུད་དེ་ཕེབས་ན། རྡོ་ཀར་མ་རུ་པ་ལས་གྲུབ་པའི་ཕ་བོང་དབྱིབས་ནར་མོ་ལ་རི་

མོ་འདྲ་མིན་ཡོད་པ། ངོས་སུ་གཏུན་ཁུང་ཆུང་བ་འགའ་ཡོད་པ་ཞིག་སྣང་བ་དེ་ནི། རིགས་བསྐྱེད་སྐྱེ་མ་རྡོ་བརྡུང་

ངམ་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་གཏེར་སྒྲོམ161ཞེས། སྔ་དར་རིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་རིགས་

བསྐྱེད་པའི་ནོར་བུ་ཡིན་འདུག་ལ། ད་ལྟའང་རིགས་འདོད་པ་དང་སྤེལ་བའི་དད་ལྡན་བུ་དང་བུ་མོ་སུ་འདྲ་ཞིག་

ཡིན་ནའང་། གནས་འདིར་བྱིན་རླབས་དང་དངོས་གྲུབ་ཞུ་ཞིང་གཡོ་ཟོལ་མེད་པའི་སྨོན་ལམ་བཏབ་ན། ནུས་

པ་ཁྱད་པར་ཅན་འབྱུང་བ་དང་ཁྱད་པར་དུ་རིགས་རྒྱུད་ཉམས་པ་གསོ་ནུས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ཡོད་པས་དེང་སང་

རྟེན་འདི་ལ་སྐྱེ་མ་རྡོ་བརྡུང་ཞེས་ཀུན་གྱིས་མཐོང་ཆེན་བྱེད་ཀྱི་འདུག་གོ། 

 བོན་རིའི་བྱང་གི་གཏེར་གྱི་གནས་སྒོ། 

ད ེ ་ཡང་ཐུགས་སྤྲུལ་བ ོན ་ར ི ་ཆ ེན ་པ ོའ ི་

ཕྱ ོགས་བཞ ིར ་གནས་སྒ ོའམ་གཏ ེར ་སྒ ོ ་བཞ ི ་

ཡ ི ་ནང་ཚན། བྱང་ག ི ་གནས་སྒ ོ ་འམ་གཏ ེར ་

སྒ ོ ་ཆ ེན་མ ོ ་162ནི །  ག ོང ་ག ི ་གནས་ད ེ ་ནས་

མར་ཅུང་ཞ ིག་ཕྱ ིན ་ན་བྲག་རྡ ོ ་མད ོག་དཀར་

ཤས་ཆ ེ ་ལ ་དབྱ ིབས ་ལ ེགས ་པ ་ཞ ིག ་ཡ ོད ་པ ་

ཀུན་གྲོལ་མ་ཁུར་རྗེས། བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་གཏེར་སྒྲོམ།

བྱང་གི་གནས་སྒོ་ཆེན་མོ།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

དེ་ནི། དེང་སང་�ོ་�ན་�མ་ཟེར་བ་དེ་ཡིན་པར་བཤད་�ོས་འ�ག འགའ་ཞིག་གིས་དེ་ལས་གཞན་

པར་ངོས་འཛ�ན་གནང་མཁན་ཡོད་�ིད་�ང་། གང་�ར་�ོན་�ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་གཙ�་འཁོར་

�མས་དེར་ཕེབས་ནས་གསང་བའི་བོན་གཏེར་�་མ་ཞིག་གནས་དེར་�ི་རབས་དད་པའི་�ེན་�་བཞག་

ཡོད་པ་མ་ཟད། �ད་པར་�་གསོ་བ་རིག་པའི་བོན་�ེ་དང་བ�ད་�ི་�ན་�ི་�ིན་�བས་སོགས་ཇི་

�ེད་ཅིག་གནས་དེར་བཞག་ཡོད་འ�ག་ལ། �་རབས་གསོ་རིག་�ེ་བོ་ད�ད་�་�ི་ཤེས་ནས་བ�ང་།  

གཏེར་�ོན་ཆེན་པོ་�་ཚ་�་འོད་འབར་�ི་�ིན་�ིས་བ�བས་པའི་གནས། �ག་དེར་རང་�ོན་�ན་�ོམ་འ�་

བ་ཞིག་དང་གཡས་�་གསོ་རིག་འཆང་བའི་�་�ེ་�ག་ཞེས་རང་�ོན་�ག་ཏོ་གཉིས་ཡོད། དེར་རང་ཅག་གནས་

�ོར་བ་�མས་�ིས་ས་གནས་དེར་འ�ོར་བ་དང་། རང་ཉིད་�ི་�ས་ཁམས་མི་བདེ་བའི་རིགས། �ན་�ོམ་ནས་

�ིན་�བས་�ས་ཏེ་འ�ང་བ་དང་�ག་པ་སོགས་�ེད་�ོལ་ཡོད་པ་ཇི་བཞིན། དད་པ་དང་ཡིད་ཆེས་ལ་བ�ེན་

རང་གི་�ས་ཁམས་བདེ་བའི་ཉམས་�ེ་�ིད་པ་བཅས། དེང་སང་�ག་དེ་ལ་�ན་�མ་�ག་གམ་�ང་གི་གཏེར་

�ོ་ཞེས་བ�ོད་�ི་ཡོད། 

དེ་ནས་�ང་ཞིག་�ིན་ན་མ་གིའི་�ོར་ལམ་འ�མ་ལ། �་དར་རིག་འཛ�ན་�མས་�ི་�ིན་�ིས་བ�བས་

པའི་ཤིང་�ོང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ནི། གནས་�ོར་བ་�མས་�ི་�ར་�ས་�ི་�ིག་�ིབ་�མས་�ེན་འ�ེལ་

བཟང་པོས་མཚམས་�ར་ཏེ་བཤགས་པ་དང་།  �ིས་འ�ང་�་དགེ་ལ་ཡི་རང་བར་�ེད་པའི་དམ་བཅའ་དང་

འ�ེལ་�ིག་པའི་མཚ�ན་�ེད་�ོ་རེ་�ད་པས་བ�མས་ནས་དེར་བཏགས་ཏེ། �གས་�ལ་བོན་རི་ཆེན་པོའ �་

མ�ན་�་�ིག་�ང་དགེ་�བ་�ི་འདོར་ལེན་�ེད་�ོལ་ཡོད་པས། གནས་དེ་ནི་དེང་སང་�ིག་པ་བཏག་སའི་ཤིང་

�ོང་ཞེས་བ�ོད་�ོལ་འ�ག་གོ ། 

 བོན་རིའི་ནོར་�འི་གཏེར་གནས།

ཡོངས་�་�གས་པ་གཏེར་གནས་ནོར་�་གདོང་163ཞེས་པའི་ས་གནས་ནི། བོན་རི་ཆེན་པོའ�་�ང་ངོས་�ོར་

ལམ་བ�ད་ནས་མར་བབས་ན་ནོར་�་གདོང་ཞེས་པའི་ས་གནས་�ིན་ཆེན་དེར་འ�ོར་ཞིང་། �ོན་�ོན་པ་གཤེན་

རབ་མི་བོ་གཙ�་འཁོར་�མས་གནས་དེར་ཕེབས་པ་དང་། �ི་རབས་�མས་�ི་བསོད་ནམས་�ི་ད�ལ་བ་སེལ་བའི་�ིར་

དང་། ལས་�ན་�མས་ལ་མཆོག་དང་�ན་མོང་གི་དངོས་�བ་འ�ང་བའི་�ིར། དད་པའི་�ེན་�་ནོར་�་དགོས་འདོད་
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ཀུན་འབྱུང་གཙོས་ནོར་གྱི་གཏེར་ཁ་བསམ་གྱིས་མི་

ཁྱབ་པ་གནས་དེར་སྦས་ནས་ཡོད་པ་མ་ཟད། རིམ་

བཞིན་སྔོན་བྱོན་རིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱིས་གཏེར་

གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཏུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་

པས་མཆོག་ཐུན་གྱི་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་ཞིང་། ད་

ཆར་ཡང་གནས་མཇལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་བསོྐར་བའི་

ཚད་དམ་ཡང་ན་ས་བཅུ་འགྲུབ་པའི་མཚམས་སུ། 

ནོར་བུའི་དངོས་གྲུབ་བོན་རི་ཆེན་པོས་གནང་བའི་

འདུན་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལ། ཡོངས་གྲགས་སུ་གནས་དེར་ད་ལྟའི་ཆར་ཡང་ནོར་བུ་གདོང་ཞེས་གྲགས་སོ། །

 ཕྱེ་མར་གདོང་། 

དེ་ནས་མར་སྐོར་ལམ་བརྒྱུད་དེ་ཅུང་ཟད་ཕྱིན་ན་ཕྱེ་མར་གདོང་ངམ་རྩམ་འགམ་གདོང་164ཞེས་

རྒྱ་ཤིན་ཏུ་ཡངས་པའི་སྤང་ལྗོངས་སྐྱིད་པོ་ཞིག་ལ་མཐའ་སྐོར་ནགས་ཚལ་གྱི་ར་བ་འདྲ་བ་ལ། དཀྱིལ་དུ་

གཏེར་གནས་ནོར་བུ་གདོང་།

ཕྱེ་མར་གདོང་ངམ་རྩམ་འགམ་གདོང་།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

མེ་ཏོག་གིས་ཁེངས་པ་གཞན་ཡང་�་རིགས་�་ཚ�གས་�ིས་�ད་གསང་ཤིན་�་�ན་པོ་�ོགས་པའི་ཞིང་དེ་

ནི། �ོན་�ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་གཙ�་འཁོར་�མས་�ིས་�་�ལ་བསོ་བའི་�ེན་འ�ེལ་�ི་ཞིང་�་ངེས་ཤིང་།  

�ིས་�་རིག་འཛ�ན་རིམ་�ོན་�མས་�ིས་གནས་དེར་བ�ན་པ་�ས་པའི་�ོན་ལམ་འདེབས་པ་དང་�ེ་

མར་མཆོད་ཅིང་�་�ལ་བ�ོ་བ་དང་། བོན་མི་འ�ར་བའི་བ�འ་�། �མ་དཀར་མོའ �་རི་མོ་ག�ང་�ང་་

གཡས་�ོར་�་འ�ི་བ་སོགས་�་�ོལ་ཇི་བཞིན། དེང་གནས་�ོར་བ་�མས་�ིས་གནས་དེར་�ེ་མར་མཁའ་

ལ་མཆོད་ཅིང་�་བསོ་བ་དང་། ཞལ་�་གསོལ་ཞིང་ག�ང་�ང་གི་རི་མོ་འ�ི་བ་སོགས་གནས་དེའི་མིང་

ལ་ཡང་�་�ལ་�ང་ཁ་འམ་�་�ལ་གདོང་ཞེས་བ�ོད་�ི་ཡོད་�ང་། �ིས་མི་�མས་�ིས་�མ་པ་ཞལ་�་

གསོལ་བའི་�་མཚན་ལ་བ�ེན་ནས་�མ་འགམ་གདོང་ཞེས་བ�ོད་ལས་གནས་འདིར་�ེབས་པ་དང་།  

�མ་འགམ་གདོང་ལ་�མ་པ་འགམ། �ོ་�ོག་ལེ་མིན་ཡང་�ེན་འ�ེལ་ཡིན། ཞེས་བ�་ཤིས་པའི་ཁ་གཡང་

འབོད་པའི་�ོལ་ཡང་ཡོད། གཞན་ཡང་བོན་རི་ཆེན་པོའ �་�ོགས་བཞིར་གཏེར་�ི་�ོམ་�་�ད་པར་ཅན་ཉེར་�་

རེར་ཡོད་པའི་ནང་ནས། གནས་འདིའི་�ོགས་�་གཏེར་�ོམ་ཕ་བོང་�ང་མོ་ཉེར་�་ཙམ་ལ་བོན་གཏེར་ཇི་�ེད་

ཅིག་ཡོད་འ�ག་�ང་། ད་�འི་ཆར་རེ་རེ་བཞིན་ཁོ་བོས་ངོ་�ོད་�་བར་དཀའ་ནའང� �ིས་�ས་ལ་བབས་ན་

�ང་ལས་ཤ་མང་བ�ོལ་བ་ཇི་བཞིན་དམ་པ་རིག་འཛ�ན་མཁའ་འ�ོ་�མས་�ི་བོན་གཏེར་བཞེས་�་ལགས་ན་

དེ་�ར་ཡིད་ཆེས་ཡོད་པར་མཛ�ད། 

དེ་ནས་རིམ་བཞིན་མར་ཕེབས་དང་ཤིན་�་གཟར་ཆེ་བའི་ལམ་�་བ�ད་དགོས་པས། དེར་�ེབས་པ་དང་

གནས་�ོར་བ་�མས་�ིས་�ག་�་�་བའི་�ས་�ག་གདོང་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་ཅིང་། ན་ཚ�ད་�ང་�ན་པ་�མས་

དང་�ན་�་ག�གས་པོ་དེ་ཙམ་�ི་ཐང་པོ་མེད་པ་�མས་ལ་དཀའ་ངལ་ཤིན་�་ཆེན་པོ་འ�ང་གི་ཡོད་�ང་མི་

རིང་བར་ལ་ཡི་�་བ་�་�ེབས་འ�ོ།

 བོན་རིའི་�ན་མོ་ལ་�།

�བས་དེར་གནས་�ོར་བ་�མས་སེམས་དགའ་ཡལ་ལེ་�ས་�ོད་ཤིགས་སེར་ངག་�ེན་སེང་ངེར་རིམ་

བཞིན་བོན་རི་ཆེན་མོའ �་ལ་�་�་�ེབས་པ་དང་། �ོ་དཀར་�ི་མ�ལ་འ�ལ་བའི་ཞིང་མཆོག165 �ད་པར་�་

རང་གིས་�ོར་བ་ས་བ�་བཞེངས་ཟིན་པ་འམ་ཡང་ན་རེ་ཞིག་རང་�ལ་�་�ིར་ལོག་པའི་�ས་�། �ག་�ེན་འཁར་
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རྒྱུག་དེ་གནས་དེར་མཎྚལ་གྱི་ཆ་རྐྱེན་དུ་འབུལ་ནས། སླར་ཡང་བོན་རི་ཆེན་མོ་མཇལ་བའི་སྨོན་ལམ་འདེབས་

པའི་སྲོལ་འདུག་ལ། གནས་དེར་ནོར་བདག་འཛམ་ལྷའི་རང་བྱོན་166གསལ་པོ་ཞིག་ཡོད་པས་གསོལ་བ་

བཏབས་ན་ནོར་གྱི་དངོས་འགྲུབ་འབྱུང་། གཞན་ཡང་གནས་དེའི་ཟུར་དུ་ཞབས་རྗེས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་ཞིག་འདུག་

པ། དེ་ནི་རོྟགས་ལྡན་འབྲུག་གསས་ཆེན་པོས་ཕྱི་རབས་ཀྱི་གནས་སོྐར་བ་རྣམས་ལ་དད་རྟེན་དུ་བཞག་པའི་ཞབས་

རྗེས་རེད་ཟེར་སྒྲོས་འདུག་གོ། སྙན་མོ་ལ་རྩ་དེར་ཆུ་མིག་ཤིན་ཏུ་གཙང་མ་ཞིག་འདུག་པ་དེ་ནི་རིག་འཛིན་གོང་

མས་བྱིན་གྱི་བརླབས་པའི་དྲེག་དང་གྲུམ་བུ་སེལ་བའི་

སྨན་ཆུ་ཡིན་ཞིང་གོང་གི་བོན་རིའི་པུས་ལུག་གདོང་ནས་

མར་ཡོང་སྐབས་ན་ཚ་རྣམས་འདིར་ཁྲུས་བྱས་ན་སེལ་

བར་བཤད་སོྒྲས་འདུག་ཏེ། དཀར་ཆག་ལས། 

དྲེག་དང་གྲུམ་བུ་སེལ་བའི་ཆུ་མིག་ཡོད། ། 

ཅེས་པ་དང་། 

གཞན་ཡང་གནས་དེར་སྔོན་མོན་བོན་ཧ་ར་ཅི་

ལ་རྩའི་མཎྚལ་འབུལ་བའི་ཞིང་མཆོག

ནོར་བདག་འཛམ་ལྷའི་རང་བྱོན།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

པར་�ི་�ིན་�ིས་བ�བས་ཤིང་བཞེངས་པའི་�ི་རབས་དད་པའི་�ེན་�་ག�ང་�ང་བཀོད་ལེགས་�ི་མཆོད་

�ེན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་འ�ག་�ེ། ཧ་ར་ཅི་པར་བཞེངས་པའི་མཆོད་�ེན་ཡོད། ཅེས་གསལ་ཡང་། 

ད་�འི་ཆར་མིང་གི་�ག་མ་ཙམ་ལས་གཞན་གང་ཡང་མི་འ�ག་གོ །

དཀར་ཆག་ལས། 

�ག་ལ་མེ་འབར་ཡོངས་�་དག་པ་དང་། ། 

མི་�ས་བསམ་ལེགས་�་�ི་བཙན་པོ་དང་། །

ཧ་ར་ཅི་པར་དཔའ་བོ་ཅོ་ཆེན་སོགས། །

�བ་�ག་གསང་བ་�ག་ཞབས་བཀའ་�གས་ཡོད། ། 

ཅེས་དབལ་བོན་�ག་ལ་མེ་འབར་�ི་གསང་བའི་�བ་�ག་ཞིག་ཡོད་འ�ག་པ་དེར། ཁོང་ཉིད་�ི་ལས་

�ར་�ི་རང་�ོན་དང་�ག་�ེས་བཅས་ཡོད་ག�ངས་པ་བཞིན་གསང་བའི་�བ་�ག་གམ་གསང་བའི་གནས་

�ད་པར་ཅན་དེ་ཉིད་དེང་སང་�ག་�ོ་སའི་ཡས་མས་ཞིག་�་ཡོད་པར་མངོན་ཡང་། ད་ཆ་རེ་ཞིག་�་ངོས་

འཛ�ན་པ་དཀའ་བས་དེ་�ས་�ས། གཞན་ཡང་གནས་�ི་�ང་�ོགས་འདི་ཡི་ཡས་མས་�་�་ཡི་གཤེན་པོ་ཡོངས་

�་དག་པ་དང་། �ལ་གཤེན་མི་�ས་བསམ་ལེགས། བོད་�ལ་གཉའ་�ི་བཙན་པོ་སོགས་�ི་�བ་གནས་དང་

�ིན་�ིས་བ�བས་པའི་བཀའ་�གས་ཞབས་�ེས་ཇི་�ེད་ཅིག་ཡོད་འ�ག་�ང་། ཁོ་བོས་དེ་དག་སོ་སོར་རེ་རེ་

བཞིན་ངོ་�ོད་�་བར་དཀའ་ཡང་། འདིའི་ཡས་མས་�་བཀའ་�གས་ཡིག་འ�་ཇི་�ེད་ཅིག་ཡོད་པ་དེ་དག་ཁོང་

�མ་པས་བཞག་པའི་�ི་རབས་དད་�ེན་ཡིན་པ་�ོས་མེད་ཡིན་པར་སེམས་སོ། ། 

 གཤང་རི་ནོར་�་�་�ེ།

དཀར་ཆག་ལས། 

གཞན་ཡང་གཤང་རི་ནོར་�འི་ཡང་�ེ་ལ། ། 

�ོང་�ང་ད�་ཚ་�ང་བཞེར་ལོད་པོ་དང་། ། 

ཅོ་ཟ་བོན་མོ་�ེ་བོན་ཐོག་འ�ལ་དང་། ། 

བ་མོར་�ེར་ཆེན་ལ་སོགས་རིག་འཛ�ན་ཚ�གས། ། 
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ཞེས་བཤད་པའི་གནས་རི་ནི་བོན་རི་ཆེན་མོའ་ིཕྱག་མཚན་གདོང་ནས་ཕར་ནུབ་ངོས་སུ་གཟིགས་ན་

ཆུ་ཕ་རིར་ཡོད་པའི་རི་བོ་ཤིན་ཏུ་བརྗིད་དེ་གཤང་རི་ནོར་བུ་ལྷ་རྩེ་167། རྩེ་མོ་རྫ་དང་སྤང་ལྗོངས་ཀྱི་རབ་ཏུ་

མཛེས་པ། སྐེད་པ་ཤིང་འབྲས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཚལ་ཆེན་རྒྱས་པ། རྩ་བ་ལྷུང་ལྷུང་འབབ་པའི་དྭངས་གཙང་ཆབ་

ཀྱིས་བསྐོར་བ། རི་བོའ་ིདབྱིབས་སྤྱིར་ནོར་བུ་ཟླུམ་པོས་མཚོན་ཞིང་། རི་བོ་དེའི་སྐེད་པར་གཤང་ཆེན་ས་ལ་

བཞག་འདྲའི་སྤང་ལྗོངས་མེ་ཏོག་རབ་ཏུ་མཛེས་པ་དེ་ནི། གཤེན་རབ་སྟོན་པའི་ཕྱག་ཆ་གཤང་གི་འདྲ་གཟུགས་

ཡིན་པར་གྲགས་ལ། དེས་མཚོན་ད་ཆར་རི་དེའི་མིང་ལ་གཤང་རི་ཞེས་སྒྲ་ཟུར་མ་ཉམས་པ་འབོད་ཀྱིན་འདུག  

དཀར་ཆག་ལས། 

བྱང་ཕྱོགས་གངས་དང་མཚོ་ཡི་རི་བར་ནས། །

སྒྲུབ་ཕུག་ཉི་ཟླ་འོད་འབར་གཡུང་དྲུང་རྫོང་། །

ཧ
ྰུ
ང་སྒྲ་སྒྲོག་དང་དཔའ་བོ་འདུ་གླིང་ལ། །

ཞབས་བཅགས་གསས་མཁར་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཡིས། །

སྒྲུབ་པའི་མཐར་ཕྱིན་གསང་བའི་གཏེར་ཁ་སྦས། །

གཤང་རི་ནོར་བུ་ལྷ་རྩེ།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

ཞེས་གནས་དེ་ནི་གཤེན་རབ་མི་བོས་�ིན་�ིས་བ�བས་པའི་བོན་གནས་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། �ད་པར་

�་�་དར་རིག་འཛ�ན་ཆེན་པོ་�ོང་�ང་མ�་ཆེན་དང་། �ེར་�ངས་�ང་བཞེར་ལོད་པོ། མཁའ་འ�ོ་ཅོ་ཟ་བོན་

མོ། �ེ་བོན་ཐོག་འ�ལ། �ེར་ཆེན་�་མེད་སོགས་�ི་བོན་གསང་བ་གསང་མཆོག་ཟབ་མོ་ད�་�ོར་དང་། གསང་

�གས་ཞང་�ང་མེ་རི་སོགས་གཤང་རི་ཆེན་པོ་འདི་ཡི་�ེ་�་གསང་མཆོག་མེ་རི་འོད་འབར་�ི་�ག་གི་ཡང་

གོང་�་། �་�ིན་མཁའ་ལ་འ�ོ་བ་འ�་བའི་�ག་ལ་གཏེར་�་�ས་ནས། མི་འ�ར་བའི་�གས་�་ག�ང་�ང་

དཀར་པོའ �་རང་�ོན་ཡོད་འ�ག་ལ། �ད་པར་�་རི་བོ་གཤང་རིའི་�ེ་�་�ོ་ལེབ་མོ་ངོས་འཇམ་པ། མདོག་�ོ་ལ་

ད�ིབས་གོར་མོ་�་ཡོད་པ་དེ་ནི། �ོ་མཆོག་ཨར་མོ་ལི་ཀ་�་�ིན་�ིས་བ�བས་པ་ཡིན་འ�ག་པས། དེ་ཐོག་�་

ཏིང་འཛ�ན་བ�ོམས་ན་ཉམས་�ད་པར་ཅན་�ང་བ་མ་ཟད། �ོན་ལམ་�ར་�་འ�བ་པའི་�ེན་འ�ེལ་ཡོད་པར་

བཤད། དཀར་ཆག་ལས། 

�ིད་�ལ་�ས་�ག་�་མཚ�་�ག་ནག་ཡོད། །

ཞེས་གཤང་རིའི་�ེ་�བ་�་བ�ན་�ང་�ིད་པའི་�ལ་མོ་དཀར་�ག་ནག་ག�མ་སོགས་�ིད་�ལ་�ས་

�ག་གི་�་མཚ�་168�ག་ཙམ་ཡོད་པ་མ་ཟད། མ་�་�འི་�ལ་མོའ �་�་མཚ�་ལ་སོགས་ཤིན་�་གལ་ཆེན་པོ་

འ�ག་�ང་གནས་དེར་ད�ར་�ས་མ་གཏོགས་བ�ོད་

དཀའ་བར་�ང་ངོ་། ། དཀར་ཆག་ལས། 

�ོན་བའི་ཚ�མས་�ང་བ�་ཤིས་འོད་འབར་�མས། །

གངས་�ག་མཚམས་ལ་གཏེར་�་�ས་ནས་ཡོད། །

གནས་དེར་�ིན་ན་བར་ཆོད་ཐམས་ཅད་སེལ། ། 

ཞེས་གནས་རི་དང་མཚ�་དེ་དག་ནི་ཤིན་�་

གལ་ཆེ་བའི་ག�ང་�ང་བོན་�ི་གནས་རི་�ད་པར་

ཅན་�ི་ཞིང་ཁམས་ཞིག་ཡིན་ལ། གོང་གི་�ོན་ལམ་

�ི་ཨར་མོ་ལི་ཁའི་�ོ་ལེབ་དང་། �ས་�ག་གི་�་མཚ�་

དང་། �ད་པར་�་�ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོའ �་ག�ང་

�ལ་ཚ�མས་�ང་འཕར་ཆེན་རང་�གས་སོགས་

གཏེར་�་�ས་ཡོད་འ�ག་པས། འདི་དག་ནི་འདི་�ི་�ིད་�ལ་�ས་�ག་�་མཚ�།
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དོན་སྒོ་གང་ལ་དམིགས་ནས་སྨོན་ན་དོན་ཆེན་འགྲུབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོ་ཡོད་ལགས་སོ། ། 

 བོན་རིའི་ཐུགས་ཀར་བྲག

དེ་ཡང་བོན་རིའི་དཀར་ཆག་ལ་འཁོད་པའི་ཐུགས་ཀར་བྲག་169ཞེས་པ་ནི་གཉིས་སུ་སྣང་སྟེ་སྐབས་

འགར་བོན་རིའི་ཀུན་བཟང་བྲག་ལ་གོ་ཞིང་། གཞན་ཞིག་ནི་དེ་མོ་གསེར་སྐྱེམས་ལ་ཡི་ངོས་སུ་ཡོད་པའི་བྲག་

དཀར་གཉིས་ལས། འདི་ནི་ཀོང་ཡུལ་བྲེ་སྣའི་མར་ངོས་ཉ་འགོ་གོྲང་གི་ཕྱི་ལོག་ལམ་གོང་ནས། གཤེན་རབ་མི་བོས་

མདའ་འཕང་ཤུལ་ཞབས་རྗེས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་པའི་དེའི། མདའ་མོ་ཐུགས་ཀར་བྲག་ལ་ཟུག་ཞེས་པའི་ཐུགས་ཀ་

བྲག་ན།ི ཡ་ཀིའ་ིགསེར་སྐྱེམས་ལ་སྐེད་མཚམས་སུ་ཡོད་པའ་ིབྲག་དཀར་ད་ེཡིན་ཡང་། དེང་དུས་ཀྱི་གཞུང་ལམ་སྟབས་

ཁེལ་བས་ཕྱེད་ཙམ་གཏོར་ཟིན་ཀྱང་ཅུང་ཟད་བདེན་དཔང་དུ་ཡོད་པ་དེ་ཡིན་ལ་གནས་དེར་བོན་གྱི་ཟབ་གཏེར་ཇི་

སྙེད་ཞིག་ཡོད་པར་བཤད་དོ། ། 

ཐུགས་ཀར་བྲག
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

 �ག་�ོ་དགའ་ཚལ་�ིང་དགོན་པ། །

དེ་ནས་མར་�ང་�ིན་ནས་ཁ་རག་�ོང་ཚ�འི་ཉེ་འ�མ་�ོར་ལམ་ནང་ལོག་�ག་�ོ་དགའ་ཚལ་�ིང་ངམ་

�ག་�ོ་དགོན་170ཞེས་པ་གནས་དེར་ཡོད་དེ། དཀར་ཆག་ལས། 

ཕ་བོང་�ག་�་�མས་རོལ་�ག་�ེས་དེར།

ཞེས་ད་ཆའི་བོན་རི་ཆེན་མོའ �་�ོར་ལམ་བ�ད་དེ་�ང་ཞིག་ཕེབས་ན། བོན་རིའི་མ�ན་ངོས་�་ཡར་

གཟིགས་ན་དགོན་པ་དེ་ཉིད་དངོས་�་མཇལ་�བ་ལ། དགོན་པ་དེ་ནི་�ལ་བ་�ན་རིའི་མཁན་རབས་བ�ན་

པ་�་མ�ན་�ོན་ལམ་བ�་ཤིས་�ིས་�ི་ལོའ �་�ས་རབས་བཅོ་�་པའི་ནང་�་�ག་བཏབ་གནང་བའི་བོན་�ི་

དགོན་པ་�ག་�ོ་དགའ་ཚལ་�ིང་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་ཞིང་། དེས་ན་�ག་�ོ་ས་ཞེས་མིང་ཇི་�ར་ཐོགས་པ་ཡིན་

�མ་ན། ཐོག་མར་�ན་རི་�་མ�ན་�ོན་ལམ་བ�་ཤིས་རིན་པོ་ཆེ་འ�ངས་�ལ་ནི་བོད་�ི་རོང་ཆེན་བཞི་

ཡི་ནང་ཚན་�ལ་མོ་ཚ་བ་རོང་�་�་འ�ངས་ཞིང་རིམ་བཞིན་དམ་པའི་�གས་�ད་ཐོག་བབས་�་འ�ངས་

ཏེ། �་�ང་གི་�ང་བ�ན་བཞིན་�ལ་བ་�ན་རིས་མཁན་རབས་བ�ན་པ་�་�ི་བཀོད་མཛད་�ང་�ན་རིང་

མ་སོང་བར་དབལ་�ི་�ག་�ག་རོང་ཆེན་�་�བ་པ་མཛད། �ག་ལའི་ལས་�ར་�མས་གཏེར་�་བཞེས་ནས་

�ག་�ོ་དགའ་ཚལ་�ིང་དགོན།
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མར་སྨན་རི་དགོན་དུ་ཕེབས་ཀྱང་རང་དགོན་དུ་མ་

བཞུགས་ནས་རྐྱེན་དབང་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གཞན་དུ་

ཕེབས་པར་བཤད། དུས་རེ་ཞིག་ནས་བསྟན་དོན་

དུ་གནས་ཆེན་བོན་རི་ཆེན་པོའ ་ིམདུན་དུ་ཕེབས་

ཏེ། སྤྱི་ལོ་༡༥༡༦ཡས་མས་སུ་རྟེན་འབྲེལ་ཤིན་དུ་

ལེགས་པར་བྱུང་བ་ཞིག་ལ། ནུབ་གཅིག་བོན་རིའི་

མདུན་དེར་གཟིམས་པས། གནས་དེར་གཙུག་ལག་

ཁང་བཞེངས་དགོས་པའི་དགོངས་ལམ་དང་པྲ་ལྟས་

སམ་ལྷ་སྲུང་གི་ལུང་བསྟན་བྱུང་དོན་བཞིན། ཕྱི་

ཉིན་གནས་དེར་བཙལ་བས་ཡ་གིའི་ཕ་བོང་ཞིག་

གི་ཐོག་ཏུ་དབལ་བོན་སྟག་ལ་མེ་འབར་གྱི་སྤྲུལ་པ་

འམ་རང་ཞལ། དབལ་སྟག་ཁྲ་བོ་གསུམ་གྱིས་ཁོང་

ཉིད་བསུ་བའི་ཚུལ་གྱིས་ཕ་བོང་གི་ཐོག་ཏུ་བྲོ་གར་

འཁྲབ་171པས། ཕ་བོང་དེ་དགོན་པའི་ནང་རྟེན་གཙོ་བོ་རུ་གྱུར་སྟེ། དེར་སྟག་གི་རྗེས་མང་པོ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་

པ་མ་ཟད་སྐུ་མདུན་སྨོན་ལམ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཕྱག་རྗེས་ཡང་མཇལ་རྒྱུ་འདུག  གཞན་ཡང་ཕྱི་རབས་དད་པའི་

རྟེན་དུ་སྐུ་མདུན་སྨོན་ལམ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཞབས་རྗེས་172གསལ་པོ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་ལ་གནས་དེར་རྒྱལ་བ་

སྨན་རི་བའི་ལུགས་སྲོལ་ཇི་བཞིན་

གྱི ་གཙུག་ལག་ཁང་ཞིག་བཞེངས་

རྒྱུའི་རྟེན་འབྲེལ་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས་

ཏེ། ཁོང་ལ་དངོས་གྲུབ་དུ་བྱུང་བ་ཁྲོ་

བཅུའི་ཕུར་པ། དབལ་གྱི་བྲག་ཕུག་

རོང་ཆེན་ནས་གཏེར་དུ་བཞེས་ཡོད་

པ་དེའི་ནང་ནས། གཅིག་སེ་ར་དགོན་

པར་ཕུལ་ནས་དགོན་པའི་ས་རྟེན་

ཕ་བོང་ཐོག་ཏུ་བྲོ་གར་འཁྲབ་རྗེས།

སྐུ་མདུན་སྨོན་ལམ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཞབས་རྗེས།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

ཉོ་�ེད་དམ་�་�ེན་�་�ས་ཏེ་�ལ་ཡོད་འ�ག ད་�འི་ཆར་ཡོངས་�གས་�་སེ་རའི་�ར་མཇལ་ཞེས་པའི་

�ར་པ་དེ་ཡི་�་བའི་འ�ང་�་ཡིན་པར་�ོན་མའི་ངག་�ོས་དག་ལས་ཐོས། དབལ་�ར་གཞན་�མས་�ིས་

�ག་�ོ་སར་གདན་�ངས་ཤིང་དགོན་པའི་ནང་�ེན་�་ཆགས། གནས་དེར་ག�ག་ལག་ཁང་བཞེངས་ནས། 

�ག་�ོའ �་ཕ་བོང་དེ་ཉིད་ཁོང་ཉིད་�ིས་ག�ག་ལག་ཁང་�་གདན་�ངས་ཏེ་ཚ�གས་ཁང་ད�ས་�་བ�གས་

�་གསོལ་ཞིང་། གཞན་ཡང་�ི་ནང་གི་བ�ན་བཞེངས་ལེགས་པར་�བ་ཤིང་�ག་�ོ་དགའ་ཚལ་�ིང་ཞེས་

�ན་�ི་བ�གས་འོས་�་�ར། བ�ན་དེའི་བདག་པོ་ནི་�ལ་བ་�ན་རི་ཚང་གིས་�་བ�ོས་གཏོང་�ོལ་ཡོད་

འ�ག་གོ། ལས་�ར་གཏེར་མ་གཞན་�མས་�ས་འ�ར་�ོན་�་གནས་དེར་མཇལ་�་ཡོད་འ�ག་�ང་།  

�ིས་�ས་འ�ར་�བས་གནས་འདིར་མེད་པར་ཆགས། དེ་ཡང་�ར་�ི་ག�ག་ལག་ཁང་དེ་�་མ་ག�ང་�ང་

�ལ་མཚན་གཙ�ས་�་�་�མས་�ིས་ཉམས་གསོ་�ས་ཤིང་�ི་ནང་གི་བཀོད་པ་�མས་ཕལ་ཆེར་�ར་�ོལ་

བཞིན་�བ་ཟིན་ནས། དེངས་ཆར་�ོམ་�བ་གནང་མཁན་�་མ་�་དགའ་རིན་པོ་ཆེ་173དང༼མཁན་པོ་�་

�་�་མ་དགེ་བཤེས་�ིན་པ་བ�ན་འཛ�ན174༽གཙ�ས་�ན་ཆགས་�་ཡོད་ལ། ཕ་བོང་དེར་�ག་གི་�ེས་མང་

པོ་མཇལ་�་ཡོད་པ་མ་ཟད་�་མ�ན་�ོན་ལམ་བ�་ཤིས་�ི་�ག་�ེས་སོགས། ད་ཆར་ཡང་གསལ་པོ་མཇལ་

�་ཡོད། ཡིན་ནའང་�ོན་�ི་�ེན་ག�མ་གཙ�་བོ་དབལ་བོན་�ག་ལའི་ལས་�ར་�མས་ད་ཆར་རང་དགོན་�་

དངོས་�་འཁོད་མི་འ�ག་གོ། 

�་མ་�་དགའ་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཁན་པོ་དགེ་བཤེས་�ིན་པ་བ�ན་འཛ�ན།
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 བྱང་གི་གཏེར་གནས་སྲིན་མོ་སྒྲུབ་ཕུག

དེ་ནས་མར་ཅུང་ཕྱིན་ན་གཏེར་གནས་སྲིན་མོ་སྒྲུབ་ཕུག་175ཅེས་པ། བོན་རི་ཆེན་མོའ་ིཕྱོགས་བཞིའི་

སྒྲུབ་ཕུག་གམ་གཏེར་གནས་བཞི་ཡི་ནང་ཚན་བྱང་ངོས་གྱི་སྒྲུབ་ཕུག་སྟེ། དཀར་ཆག་ལས། 

བྱང་ཕྱོགས་སྲིན་མོ་གསང་བ་ཡང་ཕུག་ལ། །

རྒྱས་པ་ཀུན་སྣང་རྒྱས་པའི་སྒྲུབ་པ་མཛད། །

ནོར་བུ་སེང་དང་ཕག་རྒོད་འདྲ་བའི་བྲག

ཤེལ་སྐུ་སྣང་བ་འོད་ལྡན་བྱ་བ་དང་། །

ཚེ་གཡང་དཔལ་གྱི་ནོར་བུ་རིན་ཆེན་རྣམས། །

ཕྱི་རབས་དོན་དུ་གཏེར་ལ་སྦས་ནས་ཡོད། །

མི་འགྱུར་བཀའ་རྟགས་འཁོར་ལོ་འབར་བ་དང་། །

ཤ་རི་དབུ་ཆེན་ཞབས་རྗེས་སྐུ་རྗེས་ཡོད། །

ཅེས་ཐུགས་སྤྲུལ་བོན་རི་ཆེན་པོའ་ིཕྱོགས་བཞིར་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་ཕུག་གམ་གཏེར་གནས་སྒྲུབས་

གཏེར་གནས་སྲིན་མོ་སྒྲུབ་ཕུག
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

�ག་�ད་པར་ཅན་གཏེར་�ི་�ོམ་�་རེ་

རེ་ཡོད་པའི་ནང་ནས། འདི་ནི་གནས་�ི་

�ང་�ོགས་�་ཡོད་པའི་�བ་�ག་�ིན་

མོ་�བ་�ག་ཅེས། �ོན་གཤེན་རབ་�ོན་

པས་�ིན་�ིས་བ�བས་པ་འདི་ནི་�་�ག་

�ང་པའི་�་�་ཡོད་ཅིང་། �བ་�ག་འདི་

ཡི་ནང་�་176�་དར་རིག་འཛ�ན། �་

བོན་ཡོངས་�་དག་པ། �ལ་གཤེན་མི་

�ས་བསམ་ལེགས། མོན་བོན་ཧ་ར་ཅི་པར། བོད་�ལ་�་�ི་བཙན་པོ་སོགས་�ིས་གནས་འདིར་ཡི་དམ་�ས་པ་

�ན་�ང་�་བའི་ད�ིལ་འཁོར་དང་། �ོ་བོ་དབང་ཆེན་�ིས་�བ་པ་སོགས་མཛད་ཅིང་། �ད་པར་�་�བ་�ག་གི་

གཡས་གཡོན་ལ། �ག་�ོ་ནོར་�འི་ད�ིབས་ཅན་དང་། ཕག་�ོད་�ི་ད�ིབས་ཅན་འ�་བའི་�ག་ལ། ཟབ་གསང་

བོན་�ི་གཏེར་དང་། �ེན་�ི་མེད་ཤེལ་�་འོད་འབར་བཅས། གསང་བའི་བོན་གཏེར་ཇི་�ེད་ཅིག་�ི་རབས་འ�ོ་

བའི་བསོད་ནམས་�ི་བགོ་�ལ་�་བཞག་ཅིང་། �ི་རབས་ལས་འ�ོ་ཅན་དང་འ�ད་ཅིང་འ�ོ་བའི་དོན་མཛད་

པའི་�ོན་ལམ་བཏབ། གཏེར་�གས་འཁོར་ལོ་འབར་བ་བཞག་ཡོད་འ�ག་ལ། �བ་�ག་ནང་�་ལོ་ཆེན་ཤ་རི་

ད�་ཆེན་�ི་ད�་�ེས་གསལ་པོ་མཇལ་�་ཡོད་ཅིང་། ད་�འི་ཆར་ཡང་�ར་བཞིན་�བ་པ་དང་ཉམས་ལེན་�ོང་

མཁན་མཚམས་པ་ཤེས་རབ་བ�ན་འཛ�ན་

177བ�གས་བཞིན་འ�ག་ལ། འདིར་ཡོད་

པའི་�ེན་�ི་མེད་ཤེལ་�་དེ་ཉིད་བོན་རིའི་�ོགས་

གང་སར་ཡོད་ནའང་ཆོགས་ལ། ཤེལ་�་�ག་

ནས་ར་�ི་མས་�ེད་པའི་�ེན་�ི་མེད་ཤེལ་�་དེ་

མིན་ནམ་�མ་ཡང་། དེ་ཡིན་མིན་ད་ཆར་གསལ་

བར་�་བའི་�ོབས་པ་མ་�ན་པས་ད�ད་�ར་

གནས་སོ། ། 

�བ་�ག་ནང་།

མཚམས་པ་ཤེས་རབ་བ�ན་འཛ�ན།
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 སྲིན་མོ་ཐར་ས་དགོན་བསམ་གཏན་གླིང་།

དགོན་འདི་ནི་གོང་གི་སྲིན་མོ་སྒྲུབ་ཕུག་གི་ཅུང་དམའ་བའི་སར། བོན་གྱི་གདུང་རྒྱུད་ཆེ་དྲུག་གི་ནང་ཚན་

སྤ་ཚང་བླ་མ་ཚེ་དབང་འོད་ཟེར་གྱིས་ཕྱག་བཏབ་པའི་སྲིན་མོ་མཐའ་རྩ་འམ་ཐར་ས་དགོན་གླིང་178ཞེས་པའི་

གཙུག་ལག་ཁང་དང་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་ཤིན་ཏུ་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་ཞིག་སྔོན་དུ་ཡོད་འདུག་ཀྱང་། ཕྱི་དུས་འགྱུར་

སྐབས་ཉམས་ཆག་ཏུ་ཕྱིན་ནས་ད་ཆར་ཉམས་གསོ་བྱེད་མཁན་མ་བྱུང་བས། ཆགས་ཤུལ་ཙམ་ལས་གཞན་མཇལ་

ཡུལ་གང་ཡང་མི་སྣང་། ཡ་མཚན་ཞིག་ལ་

གནས་རི་འདིར་སྔོན་མོ་བོན་ཧ་ར་ཅི་པར་

གྱི་ཕྱི་རབས་དད་པའི་རྟེན་དུ་མཆོད་རྟེན་

179ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་ལོ་རྒྱུས་ཁག་

ལ་འཁོད་པ་ཇི་བཞིན་ད་ལྟའི་ཆར་དེ་ཙམ་གྱི་

ཉམས་ཆགས་སུ་མ་ཕྱིན་ནས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བདེན་

དཔང་དུ་བཞུགས་བཞིན་འདུག་གོ། དེས་ན་མ་

སྲིན་མོ་ཐར་ས་དགོན་བསམ་གཏན་གླིང་།

མོ་བོན་ཧ་ར་ཅི་པར་མཆོད་རྟེན།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

འོངས་པར་བ�ན་འཛ�ན་�ེས་�། ཞིག་གིས་དགོན་གནས་དེ་ཉིད་ཉམས་གསོ་གནང་ནས་�ར་ཡང་�ས་པའི་རེ་

�ོན་ཡོད་ལ་ཤིན་�་�ིད་པའི་དབེན་གནས་�ད་པར་ཅན་ཞིག་�ང་�ང་ངོ་། ། 

 �ང་གི་ད�ིལ་འཁོར་�ིན་མོ་�ར་�ོད།

གོང་�་བཤད་ཟིན་པའི་�གས་�ལ་བོན་རི་ཆེན་པོའ �་�ོགས་བཞི་ད�ས་དང་�་ཡི་�ར་�ོད་དམ་ད�ིལ་

འཁོར་�ི་ནང་ཚན། �ང་གི་�ོགས་�་�ོན་པས་�ིན་�ིས་བ�བས་པའི་�ར་�ོད་�ིན་མོ་180ནི། ས་ད�ིབས་

�ིན་མོ་གན་�ལ་�ི་�ིང་ཁོང་�་�འི་ས་དམིགས་དེ་ནི་�ེ་ད�ས་�ི་�ང་�ག་�་ཡོད་ཅིང་། དེ་�ེས་�་དར་

རིག་འཛ�ན་�མས་ནས་�ིན་�བས་�་ཆེན་བ�ལ་བས། གསོན་པོ་�མས་ཚ�་བ�ན་ཅིང་གཤིན་པོ་�མས་�་

བདེ་བའི་�ད་པར་ཅན་འདི་ལ། ད་�འི་ཆར་ཡང་གནས་དེར་དད་�ན་�མས་�ིས་མཇལ་བ�ོར་�་བཞིན་

ཡོད་པ་ལས། གནས་དེར་དེང་�ར་ཆོག་གནང་མཁན་དེ་ཙམ་མི་འ�ག                                         

�ང་གི་�ོགས་�ར་�ོད་�ིན་མོ།
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 ལེའུ་ལྷ་སྟེང་ཐང་ཆེན།

དཀར་ཆག་ལས། 

བོན་ལ་རྒྱལ་གྱི་ཡིག་ཚང་གནང་བ་དང་། ། 

ལེའུ་ལྷ་ཡི་དཔལ་མཁར་གྱེན་ཏུ་བསྟོད། ། 

མིང་ཡང་ལེའུ་ལྷ་སྟེང་ཞེས་སུ་གྲགས། །

དེ་ཡང་ལེའུ་ལྷ་སྟེང་181ཞེས་པའི་ས་གནས་ནི་རྩེ་ཕུའི་འགྲམ་སྐོར་ལམ་གྱི་ནང་དུ་ཡོད་ཅིང་། དེ་ནས་

སྔོན་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ཁ་བ་གངས་ཅན་གྱི་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ནས་ཐུགས་སྤྲུལ་བོན་རི་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་

འགྲོ་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་སྐལ་པ་རུ་བཞག་ཅིང་། བོད་ཀྱི་བོན་པོ་རྣམས་ལ་ལྷ་གསོལ་བའི་ལུང་ཕོག་ཅེས། 

གདོད་མའི་བོད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་དེ་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་ཆོས་ལུགས་སུ་ངོ་བོ་འགྱུར་བའི་དུས་དེ་ཡིན་པ། ལུང་

དུ་མ་ལ་གསལ་བ་ཇི་བཞིན་ལུང་འདི་ཉིད་སྟོན་པ་ཉིད་ཀྱིས་སྲོལ་གཏོད་ཐོག་མར་གནང་ནས། སྔ་སྲོལ་ཇི་

བཞིན་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་བོད་རྒྱལ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རུ་མངའ་གསོལ་ཞིང་ལྷ་གསོལ་བ་དང་། 

༼ལེའུ་ལྷ་ཡི་དཔའ་མཁར་ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་ནི་ཤིན་དུ་བརྡའ་རྙིང་ཞིག་ཡིན་པས་གོ་དོན་གཏིང་ཟབ༽ ལེའུ་ལྷ་

ལེའུ་ལྷ་སྟེང་ཐང་ཆེན།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

ཡི་དཔའ་མཁར་བ�ོད་ཅིང་། བོན་�ོང་�ང་མར་གཏོང་རག་�ལ་བ། དེ་�ེས་བོད་�ི་�ལ་རབས་རིམ་�ོན་ནས་

�་�ོལ་ཇི་བཞིན་མཛད་པ་མ་ཟད་ད་�འི་ཆར་ཡང་། ལོ་འཁོར་བ�་གཉིས་�ི་�ས་�ོན་ཆེན་མོ་འདི་ལ་མིང་

འདོགས་�ལ་དང་འ�ེལ་བཤད་གནང་�ངས་སོགས་ལ་�ང་མི་མ�ན་ནའང་ཉམས་པ་�ར་གསོ་འམ་ཉང་པོའ �་

�་བ�ོ་སོགས་མང་ནའང་། དོན་�་གཉན་པོའ �་�་གསོལ་ཞེས་པའི་ཐོག་མའི་ད�་འ�གས་�ི་མཛད་�ོའ �་ཐོག་

མ་དེ་ཉིད། གནས་འདི་�་གནང་བའི་�ོལ་བཟང་མ་ཉམས་པར་ཡོད་དོ། །

 དགོན་པ་�ེང་གཤེན་བ�ན་མཐའ་�ས་�ིང་།

དེ་ཡང་དགོན་པ་�ེང་གཤེན་བ�ན་མཐའ་�ས་�ིང་182ཞེས་བོན་རི་ཆེན་མོའ �་གཡས་མ�ན་�ི་ལེ�་

�་�ེང་གི་ཡར་གིའི་རི་མ�ལ་�། �ོན་�ང་�ལ་ག�ང་�ང་�ན་ཚ�གས་རིན་པོ་ཆེས་�ི་ལོའ �་�ས་རབས་༡༨་

པའི་ནང་�ག་བཏབ་མཛད་པའི་ག�ང་�ང་བོན་�ི་དགོན་�ེ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ནི། དགོན་པ་�ེང་གཤེན་བ�ན་

མཐའ་�ས་�ིང་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་ཞིང་། དེ་�ོན་�་ཆེ་ཞིང་�ོས་ལེགས་པ་ཞིག་ཡོད་འ�ག་�ང་རིག་གསར་

�བས་ཉམས་ཆག་�་�ང་ནས། ད་ཆར་ཉམས་གསོ་�ེད་མཁན་མ་�ང་བས། དེ་�ར་ཞིག་�ལ་ཙམ་ལས་མེད། 

གཡས་གཡོན་�ི་�ར་�་དགེ་�ོར་བ་མཚམས་པ་འགའ་ཡིས་བ�ེན་�བ་དང་ཉམས་ལེན་�ོང་བ�ོན་གནང་

མཁན་�ི་ཁང་པ་�ང་�་ཙམ་ཡང་ཡོད་འ�ག་གོ།

དགོན་པ་�ེང་གཤེན་བ�ན་མཐའ་�ས་�ིང་།
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 རྒྱལ་རི་དགོན་དཔལ་གཤེན་བསྟན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་།

དེ་ཡང་ཀོང་ཡུལ་རྒྱལ་རི་གྲ་མ་ཞེས་པ་འདི་ཀོང་ཡུལ་སེ་མོ་བོན་ཐང་གི་ཉེ་འགྲམ་དུ་ཆགས་ཡོད་ལ། སྔ་དར་

སྐབས་སུ་འདིའི་དབུ་རྩེ་རུ་མུ་ཁྲི་བཙན་པོའ་ིདུས་སུ་རྒྱལ་གྱི་ཕོ་བྲང་ངམ། ལྷ་ཁང་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཡོད་བཟོ་འདུག་ལ། 

ད་ཆར་གནའ་ཤུལ་དེར་རྒྱལ་རི་དགོན་གྱི་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་ཐབས་མཁས་རིན་པོ་ཆེས་སྒྲུབ་ཁང་གནང་བཞིན་འདུག

དེང་སྐབས་སུ་རྒྱལ་རི་དགོན་དཔལ་གཤེན་བསྟན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་183འདི་ནི། ནམ་མཁའ་རིན་ཆེན་

གྱི་སྤྱི་ལོ་༡༣༩༤ཕྱག་བཏབ་ཅེས་སོགས་དགོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་དག་ལས་འཁོད། རིམ་བཞིན་རྒྱལ་རི་ཨ་བོ་མི་

འགྱུར་ནས་རིམ་བཞིན་འཛིན་སྐྱོང་མཛད། དུས་འགྱུར་སྐབས་ཉམས་ཆག་ཏུ་ཕྱིན་ནའང་། ཕྱིས་སུ་ཁྱུང་ཡུལ་

རྒྱལ་རི་དགོན་དཔལ་གཤེན་བསྟན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

�ེ་�ོན་ཚང་གི་འཛ�ན་�ོང་གནང་ནས་བ�ང་། ད་ཆ་ད�་�་དགེ་བཤེས་ཡེ་ཤེས་ཐབས་མཁས་རིན་པོ་ཆེས་

184�གས་འགན་བཞེས་ཏེ་�ོགས་ཡོངས་ནས་བ�ན་པ་དར་ཤིང་�ས་པར་ཡོད་དོ། །

�མ་ག�གས་གོ་ལ་�ེག་མོའ �་�ོ་བ་�། ། 

�་ཚ�གས་བ�་རིག་པད་དཀར་བཞད་དང་�ན། །

རོ་�ན་�ི་བ�ད་མཁའ་�་འ�ར་བ་ལ། །

�ོ་གསལ་�ང་བ་གཞོན་�་�ོས་དེ་ཐལ། ། ཞེས་�ང་�འོ། ། 

དགེ་བཤེས་ཡེ་ཤེས་ཐབས་མཁས་རིན་པོ་ཆེ།
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 བོན་རིའི་བླ་མཚོ་བྲག་གསུམ་རི་མཚོ།

སྐབས་འདིར་བཤད་པར་བྱ་བའི་ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་བོན་རི་ཆེན་པོའ་ིམདུན་ཕྱོགས་སུ་བྲག་གསུམ་སྲིད་

རྒྱལ་མཁའ་ལ་གདུག་མོའ་ིབླ་མཚོ་185ཁྱད་པར་ཅན་འདི་ནི་དེང་དུས་ཡོངས་གྲགས་སུ་བྲག་གསུམ་མཚོ་མོ་

ཞེས་ཀྱང་བྱ། དཀར་ཆག་ལས། 

ཕུ་ཡི་བླ་བྲག་མཆེད་གསུམ་ལ། །

རིག་འཛིན་ཡབ་སྲས་རྣམ་གསུམ་གྱིས། །

བྱིན་རླབས་གནས་མཆོག་ཁྱད་པར་བཞུགས། །

ཞེས་ཐུགས་སྤྲུལ་དམུ་རི་སྨུག་པོ་འམ་ཁོྲ་བོ་གཙོ་མཆོག་མཁའ་འགྱིང་དང་ཡུམ་བྲག་གསུམ་གཡུ་མཚོ་སོྔན་

མོ་འམ། མཁའ་ལ་གདུག་མོ་རུ་མཚོན་ཕྱིར་གཤེན་རབ་སྟནོ་པས་ཐུགས་སྤྲུལ་བོན་རི་ཆེན་པོ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་

བྲག་གསུམ་སྲིད་རྒྱལ་མཁའ་ལ་གདུག་མོའ་ིབླ་མཚོ།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

ནས། �གས་པོ་ཁོག་གི་གནས་ཆེན་�་�ག་མཆེད་ག�མ་186ཞེས་ག�ང་�ང་�་�ག་�ེ�་�་�ག་ངོ་དམར་

�་�ག་བཅས་ལ་ཟེར་ཞིང་། གནས་དེར་ཕེབས་ཏེ་�ག་ག�མ་ག�་མཚ�་�ོན་མོ་དེ་ཉིད་�གས་�ལ་བོན་རི་ཆེན་

པོའ�་གསང་�མ་�་�ིན་�ིས་བ�བས་ཏེ། དེར་མི་འ�ར་བའི་�གས་�་�་འ�ལ་ཞབས་�ེས་དང་མ་འོངས་བོན་

�ི་�བ་གནས་ཞིག་�་�ིན་�ིས་བ�བས་ནས། བོན་གཏེར་ཇི་�ེད་ཅིག་བཞག་ཡོད་པར་སེམས་ལ། �ག་ག�མ་

�་�ག་མཆེད་ག�མ་དེ་ཉིད་ནི། �གས་�ལ་བོན་རི་ཆེན་པོའ�་གནས་�ི་�ི་ཡི་�ོ་�ང་ངམ་གཏེར་�ང་�་གཉེར་

གཏད་མཛད་པ་ཡིན་ཏེ། �་ལན་ལས། 

�ང་མི་འ�ར་�་�ག་མཆེད་ག�མ་�ང་། ། 

ཞེས་གནས་ཆེན་བོན་རིའི་རི་མཚ�་གཉིས་�ིས་�ང་གི་གཏེར་�ང་�་བ�ོས་པ་ཡིན་འ�ག་ལ། དེ་

ནས་རིམ་བཞིན་�ག་ག�མ་ག�་མཚ�་�ོན་མོའ �་དོ་�ིང་འདིར། �ོན་པ་གཤེན་རབ་�ིས་�ིན་�ིས་བ�བས་

ནས་བ�ང་�་དར་རིག་འཛ�ན་�མས་�ིས་�བ་གནས་�་མཛད་པས། འདི་ནི་ཤིན་�་གལ་ཆེ་བའི་བོན་�ི་

�བ་གནས་དང་། �་མཚ�་�ད་པར་ཅན་�་ཡིན་པར་མངོན་ཞིང་། དེས་ན་�ག་ག�མ་ཁོག་�་ཡོད་པའི་དེང་

ཡོངས་�གས་�་�ག་ག�མ་མཚ�་མོ་འདི་ནི་བོན་�ི་ལོ་�ས་ཁག་ལས་�ང་བ་བཞིན། �ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་

བོས་བོན་རིའི་མཁའ་ལ་ག�ག་མོའ �་�་མཚ�་�་�ིན་�ིས་བ�བས་པ་ནས་བ�ང་། མི་དབང་ཞང་�ང་�ལ་

པོའ �་མངའ་ཁོངས་�་ག�ང་�ང་བོན་�ི་བ�ན་པ་དར་ཞིང་�ས་ནས། གནས་འདིར་རིག་འཛ�ན་�ེས་ཆེན་

�་མའི་�བ་གནས་མཛད་ཅིང་�ིན་�ིས་བ�བས་པ་མ་ཟད། བོད་�ལ་ཐོག་མ་གཉའ་�ི་བཙན་པོ་ནས་བ�ང་

�ལ་གཤེན་བ�ན་པ་མཉམ་ཆགས་མཛད་ནས། ལོ་�ར་བོན་རི་ད�་�ེ་�་རི་�ང་གཏོའ �་མགོར་བསང་གསོལ་

གནས་ཆེན་�་�ག་མཆེད་ག�མ། ཞང་བོད་མེས་པོའ �་ཕ་མཁར།
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གནང་ཞིང་། གཡུ་མཚོ་སྔོན་མོ་ལ་བསྐོར་བ་དང་། ཁྲུས་གསོལ་མཛད་པའི་སྲོལ་བཟང་ཡོད་འདུག་ལ། ཁྱད་

པར་དུ་མི་ལོ་སུམ་སྟོང་གོང་དུ་བོད་རྒྱལ་མུ་ཁྲི་བཙན་པོའ་ིསྐབས་སུ་བྲག་གསུམ་གཡུ་མཚོ་སྔོན་མོའ་ིདོ་གླིང་

འདི་ཉིད། བོན་གྱི་གནས་གཞི་འདུ་གནས་སོ་བདུན་གྱི་ནང་ཚན་དུ་ཉང་ལུང་ཤིང་ནག་ཞེས་པའི་གནས་དེ་

འགའ་ཡི་ཉང་ལྷ་ཕུ་དར་གྱི་གཤམ་དེར་དོས་བཟུང་བ་འདུག་ཀྱང་མང་ཆེས་གཡུ་མཚོ་སྔོན་མོའ་ིཕྱོགས་སུ་

ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་གནང་སྲོལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། གཞན་ཡང་དུས་རབས་བདུན་པའི་སྐབས་འཆི་མེད་རིག་

འཛིན་དྲན་པ་ནམ་མཁའ་དང་། ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་བཅས་ཀྱིས་གནས་ལྷ་བྲག་མཆེད་གསུམ་དང་། ཡུམ་

མཁའ་ལ་གདུག་མོའ ་ིབླ་མཚོ་སྔོན་མོའ ་ིདོ་གླིང་སོགས་ལ་སྒྲུབ་པ་མཛད་ཅིང་བྱིན་རླབས་བསྩལ་བ་དང་།  

ཕྱིས་བོན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་སྤྲུལ་སྐུ་སངས་རྒྱས་གླིང་པ་གནས་འདིར་བཞུགས་ནས། དོ་གླིང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ངམ་

དགོན་པ་དེ་ཉིད་སྔར་ཡོད་ཉམས་གསོ་དང་། རྒྱ་བསྐྱེད་གསར་བཞེངས་སོགས་གནང་པ་དེར་ཡོད་ཀྱི་ཡུལ་མི་

རྒན་པ་དང་། གནས་སྡོད་ཀྱི་དགེ་བྱེད་པའི་ངག་རྒྱུན་ལས་ཐོས་པས་ལོ་རྒྱུས་དངོས་དང་མཐུན་པར་སེམས། དེས་

ན་དུས་རབས་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་འོག བསྟན་པ་ལ་དར་གུད་ཅུང་ཟད་ཕྱིན་རིམ་ལ་ཕྱོགས་ཕན་ཆོས་ལུགས་ཁག་

གི་བདག་བཟུང་མཛད་ནའང་། དོན་དུ་ལོ་རྒྱུས་གསེར་གྱི་ཕྲེང་བ་ལྟ་བུ་གཤེན་རབ་བོན་གྱི་འདུ་གནས་སམ་བླ་

མཚོ་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཏུ་ཡིན་པ་ལ་བསྙོན་དུ་མེད་དོ། ། 

སྨྲས་པ། རྒྱལ་གཤེན་བསྟན་པའི་རྩ་ལག་གནམ་རུའི་གཞུ། ། 

སྦྱོང་སྟོབས་ཤེས་རབ་མཐེབ་མཛུབ་གྲོགས་སྦྲན་ནས། །

དཔྱད་གསུམ་ཚད་མས་བསྣུན་པའི་མདའ་མོ་འདི། །

ལོག་སྨྲའི་འབེན་ལ་གཟན་ཀྱང་བྱ་ཐབས་ཅི། ། ཞེས་ཀྱང་སྨྲའོ། ། 
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

 བོན་རིའི་གནས་�ོ་ཀོང་�ལ་�་ནང་། 

དེ་ཡང་�ལ་བའི་�གས་�ལ་བོན་རི་ཆེན་པོའ �་ད་ཆའི་�ོར་བ་ཆེ་མོའ �་ཤར་རམ་�ང་ཤར་�ི་�ོགས་�་

གཏོགས་པའི་དེང་དེ་མོའ �་གསེར་�ེམས་ལ་བ�ད་ནས188། བོན་རིའི་ཤར་�ི་གཏེར་གནས་སམ་གནས་�ོ་

ཆེན་མོའ �་�ྃ་ཆེན་གསང་བའི་�ག་གམ་གནས་རི་189འདི་ནི། དཀར་ཆག་ལས། 

�ོན་པ་ཀོང་པོ་�་ནང་རོང་�་�ོན། །

ཤར་�ོགས་ཀོང་པོ་�་ནང་ཞེས་�་བར། །

�ྃ་ཆེན་�ག་ལ་གསང་བའི་�བ་པ་མཛད། །

ཟབ་མོའ �་གཏེར་ཁ་�མས་ག�མ་�ས་ནས་ཡོད། །

དེ་ནས་ཀོང་པོ་�་ནང་རོང་ནང་དང་། །

�་རི་གནས་�ི་�ོགས་བཞིར་ཞབས་བཅག་ནས། །

བ�ད་�ིན་�་དང་ས་བདག་གཉན་དང་བཅས། །

བོད་�ི་�་�ིན་ཐམས་ཅད་དམ་ལ་བཏག

མི་འ�ར་བཀའ་�ག་གསལ་བ་རེ་རེ་བཞག  ཅེས་གཤེན་�ལ་བོན་�ི་�ིན་�ིས་བ�བས་པའི་གནས་

ཆེན་བོན་རིའི་ཤར་�ོགས་�ི་�ོ་�ང་ཆེན་མོ། ག་ལ་ཤག་གི་�ལ་ཀོང་པོའ �་�་ནང་ཞེས་རི་�ོད་�་�་གངས་�ི་

�ོག་�་�ོན་པས། གངས་ད�ི་དཀར་མོའ�་ཕ་ས་བཙན་པ། རི་�ེད་ནགས་�ང་གི་ཚང་ཚ�ང་ལ། དམར་ཡག་�ག་

དང་དོམ་�ེད་སོགས། རི་�གས་གཅན་གཟན་�ི་གནས་�ིམ་བཟང་བ། རི་�ད་�ང་�ོངས་ཡངས་པའི་ད�ིལ་

�། �གས་རིགས་དཀར་ནག་གི་�་ཚ�གས་འཚ�་ཞིང་། �ང་དང་མེ་ཏོག་�་ཚ�གས་�ི་ཞལ་ཁ་�ེ་བས། �་ག�མ་

དེ་མོའ �་གསེར་�ེམས་ལ། �ྃ་ཆེན་གསང་བའི་�ག་གམ་གནས་རི།
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ལྷ་ཡུལ་སྐྱེངས་ལ་ཉེ་བའི་གནས། ཀོང་ཡུལ་ཀླུ་ནང་གིས་བཀོད་པ་ལ་སྐྱེ་རྒུ་ཡོངས་ཀྱི་ཡིད་དབང་འཕོྲག་པར་ནུས་

པ། གནས་དེར་སོྡད་པའི་ཡུལ་མི་འཚོ་སོྤྱད་ལེགས་ལ། ན་གཞོན་ཕོ་རོྒད་རྣམས་དཔའ་རྩལ་རབ་ཏུ་ཆེ་ཞིང་འདོ་བ་

རྟ་མཆོག་ལ་ཞོན་ནས་མདའ་རྩལ་འགྲན་པ། གཞོན་སྐྱེས་བུ་མོ་རྣམས་སྐྱེས་གཟུགས་ལེགས་ཤིང་མདངས་མཛེས་

པ། ཀུན་གྱི་ཡ་རབ་སོྤྱད་བཟང་དང་ལྡན་ཞིག  རྒན་བཀུར་གཞོན་བྱམས་ཀྱི་བྱ་བ་ཁོ་ནར་འབད་པའི་ཁ་བ་གངས་

ལྗོངས་ཀྱིས་ཡུལ་མཆོག་དེར། གཤེན་རྒྱལ་བོན་གྱི་བོན་གྱི་བདག་པོ་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་བོད་གངས་ཅན་

ཡུལ་དང་། ཁྱད་པར་ཀོང་པོའ་ིཡུལ་ཀླུ་ནང་དུ་ཕེབས་ནས་གནས་དེར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ས་གནས་མཆོག་

བོན་རིའི་ཤར་གྱི་གཏེར་སོྒ་འམ་གནས་སོྒ་ཆེན་མོ་ཞེས་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་གནས་རི་ཞིག་ཏུ་ངེས་ལ། གནས་དེར་

སྟོན་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་ཞབས་རྗེ་190གསལ་པོ་ཡོད། ཕྱིས་སུ་འཆི་མེད་བླ་ཆེན་དྲན་པ་དང་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་

གྱ ི ་ཞབས་རྗ ེས ་191དང་སྐུ་

རྗེས་192བཅས་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་

ལ། དྲན་པ་ནམ་མཁས་བྱ ིན་

གྱ ིས་བརླབས་པའ ི ་སྒྲུབ་ཕུག་

དང་སྐུ་རྗེས་ཁྲུས་ཆུ་བཅས་ཡོད་

ཅིང་། མཁའ་འགྲོ་རིགས་བཞིའི་

ཞབས་རྗེས193། གཞན་ཡང་

དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ཡར་སྔོན་

དེར་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་ཆེན་

སྟོན་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་ཞབས་རྗེས། བླ་ཆེན་དྲན་པའི་ཞབས་རྗེས།

བླ་ཆེན་དྲན་པའི་སྐུ་རྗེས།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

པོས་གནས་གཞི་བཏིང་བའི་ག�ག་ལག་ཁང་ངམ་དགོན་པ་ཞིག་ཡོད་�ང་བར་དེར་ཉམས་ཆགས་�་�ིན་ནས། 

�ར་ཡང་�ལ་�་སངས་�ས་�ིང་པས་ཞལ་གསོ་གནང་ཞིང་�ས་འ�ར་�ོན་�་ག�ང་�ང་བོན་�ི་ག�ག་ལག་

ཁང་དང་�་ཁང་ཤིན་�་མཛ�ས་ལ། �ལ་�ན་�ངས་བ་འ�ེན་ཞིང་། འ�ོར་�ན་བསོད་ནམས་བསགས་པའི་ཞིང་

མཆོག་�ད་པར་ཅན་ཞིག་�་ཡོད་ནའང་། རིག་གསར་�བས་གཏོར་བ�ག་�་�ིན་པའི་གནའ་�ལ194། ད་ཆར་

ཉམས་གསོ་�ེད་མཁན་�ང་མེད་པས་

དེ་�ས་�་གནའ་�ལ་ཙམ་�་�ས་

འ�ག་གོ། འདི་ནི་རང་རེའི་ག�་�ང་

བོན་�གས་འཛ�ན་པ་དག་གིས་མི་ལོ་

བ�ད་�ངོ་གོང་�་�ནོ་པ་གཤེན་རབ་

མི་བོས་�ིན་�ིས་�བས་པའི་གནས་

�ད་པར་ཅན་ཞིག་ཡིན་པས། ད་ཆར་

ཉམས་གསོ་�ང་མིན་ལ་མ་�ོས་པར་

ཀོང་�ལ་�་ནང་དགོན།

གནའ་�ལ།
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ཀུན་གྱིས་གནས་འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་རྩ་ཆེན་དུ་བརྩི་སོྲལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། དེང་གི་ཆར་ཡང་གནས་དེའི་མཐའ་སོྐར་དུ་

གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་ལྷ་སྡེ་195ཇི་སྙེད་ཅིག་ཡོད་པ་དག་གིས་མཇལ་སྐོར་དང་སྲུང་སྐྱོབས་གནང་བཞིན་འདུག་

ལ། གཞན་ཡང་དེང་ཆར་གནས་རིར་དད་པ་ཡོད་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་མཛེས་རྩལ་གྱིས། ཕྱི་

ནང་གི་མི་མང་པོས་ཡིད་དབང་

འགུགས་པ་བཅས། དེང་ཆར་

ཡུལ་སྐོར་བའི་ལྟེ་གནས་ཞིག་

ཏུ་ཆགས་འདུག་ཅིང་། སྲིད་པ་

རྒན་པོའ་ིགཏམ་དཔེ་ལས། 

ཀོང་པོའ་ིཀླུ་ནང་སླེབས་

ན། ཨར་ཅོས་ཕ་ཡུལ་མི་དྲན། 

ཞེས་ཀྱང་ཟེར་སོྲལ་འདུག་གོ། 

ཀོང་ཡུལ་ཀླུ་ནང་།

གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་ལྷ་སྡེ།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

 ཀོང་འ�ང་རོང་མོ་རོང་ནག

དེ་ཡང་བོན་རི་ཆེན་མོའ �་�ོ་�ོགས་�་�ོན་པ་གཤེན་རབ་ནས་བ�ང་རིག་འཛ�ན་གོང་མས་�ིན་�ིས་

བ�བས་པའི་�ག་པོ་དབལ་�ི་གནས་མཆོག  ཀོང་འ�ང་�་ལ་སེང་གདོང་ངམ་རོང་མོ་རོང་ནག་196ཞེས་

པའི་གནས་མཆོག་ནི། མདོ་ལས། ཀོང་འ�ང་�མ་མོ་�མ་ནག  ཞེས་གསལ་བར་བ�ན་པ་མ་ཟད། དཀར་ཆག་

ལས། �ོ་�ོགས་ཀོང་འ�ང་�་ལ་སེང་གདོང་ལ། །

�ོན་�ེ་གསང་བ་�ག་པོའ �་�བ་པ་མཛད། །

མ་�ང་ལོག་�འི་�་འ�ེ་དམ་ལ་བཏགས། །

སེང་གདོང་�ག་ལ་གསང་བའི་བོན་གཏེར་�ས། །

�ང་ཆེན་�ག་ལ་�ན་པའི་�་�ེས་ཡོད། །

མན་�ལ་ཐང་ལ་རིག་འཛ�ན་མཁའ་འ�ོ་ཚ�གས། །

�ོགས་གཅིག་ལས་�ེད་�ོ་གར་ཞབས་�ེས་བཞག

ཀོང་འ�ང་རོང་མོ་རོང་ནག
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བདུད་རྩིའི་ཆུ་མིག་འཐུང་ཆོག་མཁའ་ནས་བབས། །

གནས་དེར་ཕྱིན་ན་ཚེ་གཅིག་སྒྲིབ་པ་དག

ཁྱད་པར་དྲག་པོའ་ིསྒྲུབ་པ་དངོས་གྲུབ་མྱུར། །

ཞེས་ལུང་གིས་བསྔགས་པའི་གནས་འདིར་སྔོན་དབལ་བོན་ཆེན་པོས་མ་རུང་དྲེགས་ཚོགས་དམ་ལ་

བཏགས་ཤིང་། སེང་གདོང་འདྲ་བའི་བྲག་ལ་ཟབ་མོ་བོན་གྱི་གཏེར་ཆེན་བཞག་པ་དང་དེར་མ་ཏྲི་དཀྱིལ་འཁོར་

རང་བྱོན197། དེའི་གོང་མ་སྲིང་མཁའ་འགྲོའ་ིབྲོ་ར་ལ་མཁའ་འགྲོའ་ིཞབས་རྗེས་དང་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་གྱི་

རྫུ་འཕྲུལ་ཞབས་རྗེས198། བདུད་རྩིའི་ཆུ་མིག་གླང་ཆེན་འདྲ་བའི་བྲག་ལ་བླ་ཆེན་དྲན་པ་ནམ་མཁའི་སྐུ་རྗེས་

199སོགས་བཀའ་རྟགས་རང་བྱོན་ཇི་སྙེད་ཅིག་འདུག་པ་ནི་རེ་རེ་བཞིན་སོ་སོར་མིང་འདོགས་པར་མ་དཔོག་

པས། སྔ་དར་རིག་འཛིན་གོང་མའི་སྒྲུབ་གནས་འདི་ལ། ད་ལྟའི་ཆར་མཇལ་སྐོར་གནང་མཁན་ཇི་སྙེད་ཅིག་

ཡོད་པ་མ་ཟད། བདུན་ཕྲག་ཁ་

ཤས་སྒྲུབ་ཕུག་རྣམས་ལ་བསྒྲུབ་

པ ་ཉམས་ལ ེན ་སྐྱ ོང ་མཁན་

ཡང་ཡོད་འདུག་ལ། དེང་སང་

ནི་འཛམ་གླིང་ཐོག་ཏུ་ཤིན་ཏུ་

གྲགས་ཅན་གྱིས་གྲོག་རོང་ཆེན་

མོ ་འམ་འཕྲང་ཆེན་ཏེ ། ཀ ོང་

འཕྲང་རོང་ཞེས་དང་སྔོན་གྱི་

མ་ཏྲིའི་དཀྱིལ་འཁོར་རང་བྱོན། སྟོན་པ་གཤེན་རབ་གྱི་རྫུ་འཕྲུལ་ཞབས་རྗེས།

བླ་ཆེན་དྲན་པ་ནམ་མཁའི་སྐུ་རྗེས།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

མིང་ལ་ཀོང་འ�ང་�མ་མོ་�མ་ནག་200ཞེས་བ�ོད་ལ། འདི་ནི་བོན་པོ་�མས་�ིས་�ག་པོ་དབལ་�ི་�བ་

གནས་ཆེན་པོ་ཞིག་�་ངོས་འཛ�ན་གནང་�ོལ་ཡོད་པར་�ང་ལ། གཞན་ཡང་གནས་དེར་རང་གི་གང་འདོད་

པའི་དོན་�ི་�ོན་ལམ་བཏབ་པས་�ར་�་འ�བ་པའི་�ིན་�བས་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་བཤད་དོ། ། 

གནས་དེའི་�ོགས་�་གངས་རི་དཀར་བ�ིད་དང་�ན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་ནམ་�ན་གནས་�ོར་བའི་ངག་

�ན་�་ཀོང་�ད་�་ལ་སེང་གདོང་201ཞེས་པ་དེ་ཡིན་ལ། ཤར་�ི་�ལ་པོ་གངས་གཉན་�ེ། �ང་ཆེན་ཆིབས་

ཀོང་འ�ང་�མ་མོ་�མ་ནག

ཀོང་�ད་�་ལ་སེང་གདོང་།
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ནས་སྦ་ལྕག་འཛིན་ཞེས། དེའི་གཡོན་གྱི་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་རི་བོ་གངས་ལྡན་རྩེ་མོ་རྣོ་བ་དར་མདུང་མཁའ་ལ་

ཕྱར་བ་ལྟ་བུ་དེ་ནི། བོད་ཁམས་སྐྱོངས་བའི་རྟེན་མ་བཅུ་གཉིས་གྱི་ནང་ཚན། གནས་མཆོག་ཀོང་པོ་བོན་རི་ཆེན་

མོ་དང་ཤིན་ཏུ་འབྲེལ་བ་ཆེ་ཞིང་། ཀོང་རྗེ་དཀར་པོའ་ིལས་ཀྱི་སྲས་མོ་ཀོང་བཙུན་དེ་མོ་202ཞེས་པ་དེའི་རྟེན་

ཡིན་ལ། ལྷོ་ཤར་ཀོང་བཙུན་དེ་མོ་ཡིས། གཡུ་དྲེའུ་ཆིབས་ནས་དར་མདུང་གཡབས། འདི་ནི་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་

མི་བོ་དངོས་སུ་ཞལ་མཇལ་ཞིང་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བསྟན་པ་སྲུང་བར་ཁས་བླངས་བའི་བསྟན་སྲུང་ཁྱད་པར་

ཅན་ཞིག་ཏུ་འདོད་དོ། །

ཀོང་བཙུན་དེ་མོ།

དགས་པོ་སྤོ་ཐང་ལ།དགས་ལྷ་སྒམ་པོ།
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

 གནས་�ི་�ོ་�ང་ཆེན་པོ་མཆེད་�་ནི།

�ལ་བའི་�གས་�ལ་གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་པོའ�་གཏེར་ཁ་འདི་དག་�ང་བའི་གཏེར་�ང་ངམ་�ོ་�ང་

�ི་ནང་མང་�་ཡོད་�ང་འདི་ནི་�ི་ཡི་�ོ་�ང་བཞི་པོའ�་�ོར་ལ། �་ལན་ལས། གནས་�ི་�ོང་�ེར་�ོ་བཞི་ནི། ། 

�གས༼དག༽ཉང་ཀོང་དང་ག�མ་པོ་ལ། །

�ིང་བཞི་བཅད་པས་�ོང་�ེར་བཞི། །

�ོང་�ེར་བཞི་ལ་�ོ་མོ་བཞི། །

�ོ་བཞི་འ�ལ་�ི་�ེ་མིག་དེ། །

ང་�ན་བ�ན་�མས་�ི་ལག་�་ཡོད། །

ཞེས་�ལ་པའི་�་མཆོག་�ོ་�ན་�ིང་པོ་མཆོག་ཉིད་གནས་བདག་མཆེད་�འི་�་ལན་འ�ལ་བ་ལས་

གསལ་བ་ཇི་བཞིན་འདི་ནི་གནས་�ི་�ོ་�ང་མཆེད་�འི་�ོར་ལ། ད�ས་�ི་�་གཉན་ག�ང་�ང་�ལ། �ང་

སེང་ཆིབས་ནས་དམར་�་�ོར། ཞེས་བོན་རི་ཆེན་མོའ �་ད�ས་�ི་གནས་བདག་དང་། �གས༼དག༽པོའ �་ཁོག་

དང་ཉང་�ལ་�ིང་། ཀོང་�ལ་འ�ང་ག�མ་ལ་�ིང་ཆེན་བཞི་�་ད�ེ་ཡོད་ཅིང་། དེ་དག་སོ་སོའ �་གཏེར་�ོ་ནི། །

 ཤར།

ཤར་�ོགས་ཆབ་དཀར་གསེར་�་ི�ིང་ཆེན་ན།ི གཙང་པོའ�་གཡས་འ�ིལ་ནས་བ�ང་�གས་ཀ་�ག་གམ་ཡོངས་

�གས་�ན་བཟང་�ག་དཀར་བར་�་ངོས་འཛ�ན་ཞིང་། གཏེར་�ོ་ནི། ཤར་

�ོགས་གསང་ཆེན་�ང་ག་ི�ོ་ཞེས་�་བ་ཡིན་ལ། གཏེར་�ང་དམ་�ོ་�ང་། ཤར་

�ི་�ལ་པོ་གངས་གཉན་�ེ། �ང་ཆེན་ཆིབས་ནས་�་�ག་འཛ�ན། ཡོངས་

�གས་�་རི་བོ་གནམ་�གས་འབར་བ་ཞེས། བོན་རིའི་ལ་ཁ་ནས་ཤར་�ོགས་

�་གཟིགས་ན་ར་ིབོ་ད་ེཉིད་མཇལ་ལོ། ། གཏེར་�་ི�ོ་འ�ེད་མཁན་ན་ིམ་འོངས་

�ས་�་གཤེན་ནམ་མཁའ་�ང་བ་མདོག་ཅན་�ི་�ལ་པ་ཞིག་གིས་གཏེར་�ོ་

འ�ེད་ཅིང་དགོས་དབང་དང་བ�ན་ནས་བོན་གཏེར་བཞེས་�་ཡིན་འ�ག་གོ།
ཤར་�ི་�ལ་པོ་གངས་གཉན་�ེ།
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 ལྷོ།

ལྷོ་ཕྱོགས་ཆབ་ནག་གཡུ་ཡི་གླིང་ཆེན་ཞེས་པ་ནི། ཆུ་སྐོར་ཞེས་པའི་ས་ཆ་ནས་བཟུང་གཙང་པོ་གཡས་

འཁྱིལ་གྱི་བར་དུ་གནས་ཆེན་བོན་རིའི་ལྷོ་ཡི་ཕྱོགས་སུ་གཏོགས་ཤིང་། ལྷོ་ཕྱོགས་སྟག་མྱོས་མཚལ་གྱི་སྒོ་མོ་ཞེས། 

གཏེར་སོྒ་ནི་གསང་བའི་བྲེ་སྣ་ཡིན་ཞིང་། གནས་ལོྷ་ཡི་གཏེར་སྲུང་ངམ་སོྒ་སྲུང་ནི། ལོྷ་ཡི་མ་མོ་གཡུ་འོད་སྨན། སྨན་

ཤ་ཆིབས་ནས་ནེ་ཙོ་འཛིན་ཞེས། གཡུ་འོད་སྨན་གཅིག་མ་ཡིན་པས། དེ་ནས་གནས་ལོྷ་ངོས་ཀྱི་བསོྐར་ལམ་ནས་

གཟིགས་ན། གཙང་ཆབ་ཕ་རིའི་ཕྱོགས་སུ། རི་བོ་

ནགས་ཀླུང་ཤིན་ཏུ་བརྗིད་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཡིན་ཞིང་

། གནས་ལོྷ་ཕོྱགས་ཀྱི་གཏེར་སོྒ་འབྱེད་མཁན་ནི་། ཕྱིས་

སོྟང་རྒྱུང་མཐུ་ཆེན་གྱི་རྣམ་སྤྲུལ་ལམ་རིག་འཛིན་དམ་

པ་དག་གིས་འབྱེད་པར་བྱ་བ་ཡིན་འདུག

 བྱང་།

བྱང་ཕྱོགས་དྭགས༼དག༽པོ་ལྕགས་ཀྱི་གླིང་ཆེན་ཞེས་པ་ནི་བོན་རིའི་ཀུན་བཟང་བྲག་དཀར་ནས་

བཟུང་། བོན་རིའི་མདུན་ལེའུ་ལྷ་སྟེང་ཞེས་པའམ། མཁར་སྲིན་མོ་བར་དུ་ཡིན་པས། དེ་དག་ནི་བྱང་ཕྱོགས་

དྭགས༼དག༽་པོ་ལྕགས་ཀྱི་གླིང་ཞེས་བྱ་བའི་སྒོ་མོ་ནི་བྱང་ཟངས་ཀྱི་སྒོ་མོ་ཞེས་བྱ་ཡིན་ཞིང་། བྱང་གི་ཉང་ལྷ་

བཙན་དྲུག་ནི། རྟ་དམར་ཆིབས་ནས་དར་མདུང་

ཕྱར། གཏེར་སྲུང་ཉང་ལྷ་བཙན་དྲུག་གིས་སྲུང་ཞེས། 

དེང་གསེར་སྐྱེམས་ལ་ནས་གཡས་ངོས་སུ་གཟིགས་

ན་གཤང་རིའི་ཡར་ངོས་ཡོད། གནས་དེར་ཤིན་ཏུ་

བོན་གཏེར་མང་ཞིང་ཕྱིས་མཁས་པ་མི་བཞིའི་སྤྲུལ་པ་

འགས་དགོས་དབང་དང་བསྟུན་ནས་བོན་གཏེར་ཇི་

སྙེད་ཅིག་བཞེས་རྒྱུའི་རྟེན་འབྲེལ་ཡོད་འདུག་གོ།

ལྷོ་ཡི་མ་མོ་གཡུ་འོད་སྨན།

བྱང་གི་ཉང་ལྷ་བཙན་དྲུག
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

 �བ།

�བ་�ོགས་ཉང་པོ་ཟངས་�ི་�ིང་ཆེན་ཞེས། གཉའ་�ི་གཤེན་�ི་�ོང་�ེར་ནས་བ�ང་། �ང་�་�ག་གི་ཡན་

�་ངོས་འཛ�ན་གནང་ཞིང་། གནས་�ི་གཏེར་�ོ་ནི་མཁར་�ིན་མོའ�་མར་ངོས་�ོར་ལམ་�ི་འ�མ་�་ཡོད་ལ། �བ་�ི་

བ�ད་ནག་�མ་འ�་ནི། ག�་འ�ག་ཆིབས་ནས་མདའ་མོ་བ�ར། གཏེར་�ི་�ོ་�ང་ངམ་གཏེར་�ང་ནི། བ�ད་

ནག་�མ་འ�་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། དེ་ནི་བོན་རིའི་མ�ན་ནས་ཕར་རིར་གཟིགས་ན་རི་བོ་�ེ་མོ་�་དང་�ེད་པ་

ནགས་�་བ་�ང་�ོངས་�ི་ཞིང་ཁམས་�ན་པ་དེ་ཡིན་པར་�། གཏེར་�ོ་འ�ེད་མཁན་�ལ་བོན་�ལ་པ་

ཞི203ག་གིས་དགོས་དབང་དང་བ�ན་ནས་བོན་གཏེར་བཞེས་�་ཡིན་པར་�ང་ངོ་། ། 

�བ་�ི་བ�ད་ནག་�མ་འ�།

དད་�ན་གནས་�ོར་བ།
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 རྟོགས་ལྡན་རི་པ་འབྲུག་གསས་སྐོར།

སྐབས་འདིར་དགོས་དབང་དུ་བསྟུན་ཏེ་རྟོགས་ལྡན་རི་པ་འབྲུག་གསས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཅུང་ཟད་བཀོད་པ་ལ། 

དེ་ཡང་དུས་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་དང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་དར་རྒུད་འབྱུང་བ་ནི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཆོས་ཉིད་ལས་མ་འདས་

པ་ཀུན་གྱིས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར། གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོ་འདི་ཉིད་ཀྱང་དུས་རེ་ཞིག་ཏུ་དེ་ཙམ་གྱི་མཇལ་

བསྐོར་གནང་མཁན་ཆེར་མེད་པར་འགྱུར་ལ་ཉེ་བའི་སྐབས་དེར། རྟོགས་ལྡན་འབྲུག་གསས་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་

ཀྱིས་ཉམས་པ་སླར་གསོ་ཇི་ལྟར་མཛད་པའི་ཚུལ་དང་ཁོང་གིས་ལོ་རྒྱུས་ཅུང་ཟད་དགོས་དབང་དང་བསྟུན་ནས་

བཀོད་པ་ལ། ཁོང་ནི་ཡུལ་མདོ་ཁམས་ཤར་གྱི་ཟླ་ཤོད་དུ་གདུང་རུས་ནང་ཚན་རྨ་ར་ཡིན། ཡབ་དཀོན་མཆོག་

དགེ་ཡུམ་ཨ་ལྕམ་ཨུ་གུ་མ། སྐུ་མཆེད་གཉིས་ཡོད་པའི་ཆུང་བ་ཡིན། སྤྱི་ལོའ་ིདུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པའི་དུས་

ཉིད་ཀྱི་དགུང་སྙིང་སྟག་ཡིན་ཡང་ཟེར་སྒྲོས་འདུག  ལོ་བརྒྱད་བར་དུ་མཚན་ལ་རིན་ཆེན་དཔལ་ཟེར། བཅུ་

གསུམ་བཞེས་ནས་བོན་སྒོར་ཞུགས། མཚན་ཡང་འབྲུག་གསས་རྒྱལ་བ་ཡིན། བཅུ་བཞི་ནས་བཅུ་དྲུག་བར་དུ་

ཕུར་པའི་བསྙེན་པ་བསགས་ནས་མཚམས་ལ་བཞུགས། རེ་ཞིག་རྨ་ར་བརྒྱ་དཔོན་དང་འགྲས་ནས་ཕྱོགས་གཞན་

ཕེབས་དགོས་བྱུང་ཡོད་འདུག དེ་བཞིན་བྱས་ཏེ་ཁོང་མེ་ཉག་རབ་སྒང་དང་དར་རྩེ་མདོར་ཀློག་འདོན་འདྲ་

བྱས། མེ་ཉག་གི་བླ་མ་རྟོགས་ལྡན་ཤི་རི་བ་བསོད་ནམས་དཔལ་ལ་དར་རྩེའི་ལ་མོ་རྩེ་ནས་ལོ་གསུམ་བར་ལ་ཞི་

ཁྲིད་ཉན་པས་ཞི་གནས་གླེན་བསྒོམ་བསྐྱང་རྒྱུ་བྱུང་གསུངས། མི་རྟག་པ་ཐུན་ཐུན་སྐྱེས་པ་དང་། ཕ་ཡུལ་དུ་ཕ་

མ་སྤུན་ཟླ་ཡོད་ཀྱང་མ་སོང་། བླ་མ་དེས་ཇ་བརྡ་དང་སྦྲགས་ནས་གྲོགས་མཆེད་བརྒྱད་དབུས་སུ་བཏང་། རེ་ཞིག་

སྙེ་མོ་འཕག་ཕུ་རུ་བཞུགས་ཀྱང་གྲྭ་པའི་ཆ་འཛིན་མི་བྱེད་པ། འཕག་ཕུ་བས་ཁྱེད་འདིར་སྐྲ་བྲེག་སྡོམ་པ་ལེན་

པ་འཐད་གསུངས་པས་མ་ཉན། ནུབ་མོ་ཆང་གིས་བཟི་ནས་གཟིམ་པ། ཐོ་རེང་དབུ་ཤིན་ཏུ་བསྙུང་ཅིང་། ཁོང་ལ་

རལ་པ་ཐོར་ཅོག་ཡོད་པ་དེ་བཅད་ནས་མི་སྣང་། དེ་ནས་རྒྱུ་ཟོག་ཤས་ཆེ་ཁྱེར་ནས་བྲུ་ཞུ་གཉིས་ཀྱི་གྲྭ་པར་ཚོགས་

བསགས་རྣམ་ཐར་བཟང་པོ་མཛད། གྲོགས་མཆེད་ཁམ་ཆེན་པ་དང་ཁྲོ་ཆེན་བྱ་བ་རྣལ་འབྱོར་པ་བཟང་པོ་གཉིས་

དང་མཉམ་པོར་མངའ་རིས་ཀྱི་གངས་རི་མཚོ་གསུམ་ལ་སོགས་གནས་སྐོར་མཛད། བྱང་ནམ་ར་ལ་དགེ་སྦྱོར་

བཟང་པོ་ཞིག་སྐྱེས་ཏེ་ལན་རེ་དུམ་བུར་སོང་ནས་ཡར། དེ་ནས་གཙང་བྱེ་མ་གཡུང་དྲུང་གཤེན་རབ་ཞབས་རྗེས་

སར། ཐོད་རྒལ་གྱི་ཉམས་ཤིག་སྐྱེས་ཏེ་ལན་རེ་མ་བསྒོམས་ཀྱང་གསལ། ལན་རེ་བསྒོམས་ཀྱང་མི་གསལ། དེ་ནས་

སྤོས་རི་ངད་ལྡན་དུ་གནས་ལུགས་ཀྱི་རྟོགས་པ་ཅི་བཞིན་མ་ཞིག་ཤར་བ་བྱུང་། དགོང་ལོ་བཞི་བཅུ་བཞེས་དུས་
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

ཀོང་པོ་བོན་རི་ལ་ཕེབས། དེའང་བར་དེར་བོན་ཆོས་དར་�བ་�ང་ནས་བོན་གནས་ཁག་ཅིག་�ང་མིང་འ�ར་

ཏེ་ཤེས་མཁན་ནམ་བ�ོར་མཁན་�ང་། དེར་བོན་རི་�ད་བཅད་ནས་�་�ག་�ེམ་�ག་གི་�་བར་ནན་�ར་

བ�ང་ནས་འདས་ལ་ཁད་པ་ཅིག་�ང་ནས་�་བཞི་ཙམ་དེ་གར་གཟིམ་མར་མཛད། �བས་དེར་གནས་�ི་�ོང་

ཚད་�་འ�ག་ག�ངས། དེ་ནས་གཉན་�ིའི་�བ་རིའི་�ག་�ག་�་�ོན་ནས་ལོ་�་འགའ་ལ་བ�གས། ནང་

རེ་བཞིན་�་�་བའི་�་མ་ཤེས་རི་པ་ལ་གསོལ་འདེབས་བ�་�ོར་གཅིག   �་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འ�ོ་ག�མ་ལ་

བ�་�ོར་གཅིག    �ན་པ་ནམ་མཁའ་ལ་བ�་�ོར་གཅིག   ཚ�་དབང་རིག་འཛ�ན་ལ་བ�་�ོར་གཅིག   དེར་

ཚ�་དབང་དངོས་�་�ོན་ནས་ཞལ་མཇལ། གནས་རི་དང་གཏེར་ཁ་ཡོད་�གས་ལ་སོགས་�ང་བ�ན་པ་དང་།  

བཟོད་བོན་རིའི་�ོང་�ོགས་�་�ོན་ནས་བ�གས་པས། ཡོག་ཐང་ནས་འོང་པའི་�ོམ་ཆེན་ཡོག་�ེ་འ�ིག་པ་

མང་པོ་�ང་བས། �ོང་པོ་གཅིག་ནས་ཐང་ཁོག་གི་བཀོབ་�ེ་འདོམ་གང་�་བཞི་གཅིག་�ས་ནས་�ན་�ི་�་

ཤག་ལ་ཉེ་སའི་ཡར་ཐ་དེར་བ�གས་པས་�་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་�ང་ཟད་ཡོད། ནང་ཞིག་�ད་མེད་དཀར་མོ་

མཛ�ས་མ་ཞིག་མ�ན་�་�ང་། �་�ངས་བའི་�ལ་མཛད་ཅིང་�་�ངས་སའི་དམིགས་དེར་གཟིགས་དང་ཟེར། 

དེ་གར་བ�ས་པས་�ལ་འ�ོར་བ་འགའ་ཡིས་�་ལེན་བཞིན་པ་�ང་རེ་ཞིག་ནས་མི་�ང་ངོ་། དེ་ནི་དཀར་མོ་

�ིད་�ལ་ཡིན་པར་འ�ག   བཙལ་བས་�ན་པ་ཞིག་�་མེ་ཏོག་ཤང་�ི་བ་�ང་བས། བ�ོས་པས་�ང་�ང་�ང་།  

ཡང་ཡང་བ�ོས་པས་ཇེ་ཆེར་སོང་བ། དེང་སང་གི་�བ་�ར་�གས་པ་དེའོ། ། ཡང་�ིས་�བ་ཅིག་མདའ་�ང་�་

མིག་གི་�་མོ་དཀར་མོ་ལ་སོགས་ཆབ་ནག་གི་གཞི་བདག་མང་པོ་མཇལ་�་�ང་། མདའ་�ང་གི་�་མོའ �་�ག་

�ེན་�་�་མིག་གཅིག་�ག་ནས་�ོལ་བ་ཡིན། �་མིག་�་མའི་ཕར་ངོས་�ོ་�ོགས་�་ཡོད་པ་དེའོ། ། �ིས་�ང་

�་མིག་དེ་འ�ག་པའི་�ས་�་ཆབ་ནག་གི་མི་དང་མི་མིན་མཇལ་མཁན་མང་�་ཡོང་ཟེར་རོ། ། �་མ་བས་�ང་

�་ཞིག་གནས་དེར་�་འབོར་�ང་པའི་�་�ལ། སེ་འོད་�་བ་ཞིག་གིས་ཁང་�ང་ཁ་�ལ་གཅིག་�ག་ནས་�ང་

ཙམ་བ�ད། ནང་ཞིག་�་མའི་མ�ན་�་�་�་ཏ་མང་པོ་འ�བ་ཅིང་�ེར་འཛ�ང་�ས་པས་ཅི་ཡིན་དགོངས་ནས་

སོར་བཞེངས་མ་ཐག་�་�ོང་པོ་�ིག་གི་བ�ིས་པའི་�ིལ་པོ་�ན་འ�ེལ་ནས་�བ་�་འ�ིལ་ཏེ་སོང་། �་མ་ས་

ལེ་འོད་པའི་�ར་�ོན་པས་�ེས་པོ་�ར་ནས་འ�ོ་�བས་�ེད་ཅིང་འ�ག་�ེ། ད་ང་ནི་འ�ོ་བ་ཡིན། �ིལ་པོ་འདི་

�་�ེད་བ�གས་ཟེར། དེར་�་མ་བ�གས་པས་དད་འ�ན་བ་ཇེ་མང་�་སོང་བ་དང་�་མ་འ�་�་བ་ལ་སོགས་

བན་དེ་�མས་�ག་དོགས་ཇེ་ཆེར་�ེས་ནས་བོན་རིའི་ནགས་འདབས་�་མེ་བ�ེས་ནས་�ང་། �ག་�ི་བ་འགས་

�་མ་ལ་མེ་�ང་�ོས་�ས་�ས་�ང་དོགས་མེད་བ�ད་པས་ཆོག་ག�ངས། ཁོང་�མས་�ོད་མ་�ས་པར་�ོས་



251

ནས་སོང་། བླ་མས་འུར་སྒྲ་གྲགས་པ་གསན་ནས་གཟིམ་མར་ནས་གཟིགས་པས་མེ་སླེབས་འདུག དེ་མ་ཐག་ཏུ་

རྒྱུན་གཏོར་བཤམས་པ་ཡོད་པ་འཕང་ནས་ཐལ་མོ་བརྡབ་པ་ཙམ་གྱིས་བོན་རིའི་རྩེ་ནས་རླུང་ཆེན་ཅིག་བྱུང་སྟེ་

མེ་ཐུར་ཕྱོགས་རི་རྩ་བར་དུ་གྱུར་ནས་སོང་། ཡང་ནད་པ་གཅིག་གིས་བླ་མ་ལ་བྱིན་རླབས་ཞུས་སོང་བའི་ཞོར་

ལ། བོན་རིའི་སྟོད་ནས་ཤུག་པ་གཅིག་བཏུས་ནས་འོང་། བོན་རིའི་རྩ་བར་ནད་པ་དང་ཀོང་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཤུག་

པ་དེ་བཙུགས་ནས་འདི་རི་པ་འབྲུག་གསས་ཀྱི་བླ་ཤིང་འཛུགས་པ་ཡིན་པས། འབྲུག་གསས་བཟང་པོ་ཡིན་ན་ས་

འདིར་ཤུག་པ་གཅིག་སྐྱེ་བར་ངན་པ་ཡིན་ན་ཤུག་པ་མེད་པར་ཤོག་བྱས།

ནས་བཙུགས་པས་ཕྱིས་དེ་རུ་གཤེན་གྱི་བླ་ཤིང་ཤུག་གུ་ལོ་བཟང་གཤེན་རབ་ཀྱི་སྐུ་ཤུག་ལྡེམ་དྲུག་དང་

ལོ་མ་འབྲས་བུ་ཤིན་ཏུ་འདྲ་བའི་མཐོ་དམན་ཁང་པ་ཐོག་གཉིས་པ་བས་མཐོ་བ་ཞིག་སྐྱེས་སོ། ། བཀའ་དྲིན་

དྲན་ཞིང་གསོལ་འདེབས་བག་ཙམ་མཛད་པས་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་སྐབས་སུ་ལན་རེ་བྱོན་ནས་མཇལ། 

ཁྱོད་ང་ལ་འབོད་ནས་ཅི་སྟེར་རྒྱུ་ཡོད་གསུངས། བླ་མ་ན་རེ་སྟེར་རྒྱུ་ཅི་ཡང་མེད། གསོལ་འདེབས་བག་ཙམ་

རེ་བྱས་མི་ཉན་ན་མི་བྱེད་པས་ཆོག་བྱས་པས་དེ་ཕྱིན་ཚེ་དབང་ལེན་རེ་བྱོན་ནས་ཞལ་སྐྱིངས་སྐྱིངས་མཛད་

པར་འདུག་གསུངས། ནུབ་མོ་ཕལ་ཆེར་མི་དང་མི་མིན་མཇལ་ནས་ཞུ་གནང་བྱེད་པ་དེ་ཤིན་ཏུ་མང་སྟེ། ཀུན་

གྱིས་མཐོང་བར་འཚོགས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཚོགས་ནས་བླ་མས་དེ་རྣམས་ལ་ཤེས་ཆེར་དམ་བདའ་བ་

བཀའ་བགོ་བ་བཀའ་བསྐྱོན་པ་རྣམས་གསུངས་ཤིང་འདུག་པ་མི་ཀུན་གྱིས་གོ། མི་མ་ཡིན་རྣམས་མི་གཞན་

ལ་མི་འཛེམ་པར་མདུན་དུ་འཚོགས་ནས་ཞུ་བ་མང་པོ་འབུལ་བ་ནི་ཚོར། ཅི་ཟེར་ནི་གསལ་པོ་མི་གོ་ནུབ་རེ་

ཙམ་ལ་བླ་མས་མི་མ་ཡིན་འགའ་རེ་བརྡུང་བའི་ངུ་འབོད་ཆེན་པོ་ཀུན་གྱིས་ཐོས་པར་གྲགས་ཤིང་། བླ་མས་

བཀའ་བསྐྱོན་བརྡུང་བའི་སྤོབས་སྒྲ་ཆེན་པོ་མང་དུ་གྲགས་ཟེར་རོ། ། རེ་ཞིག་ཀོང་སྨད་ནས་མི་མ་ཡིན་གྱི་

དམག་ཚན་ཆེན་པོ་ནུབ་མོར་བྱུང་བས་ཀོང་པོའ་ིམི་རྣམས་ཀྱང་དམག་བྱས་ནས་དེ་བཀག་སྟེ། ཁྱེད་སུ་ཡིན་

གར་འགྲོ་བྱས་པས། ངེད་འདྲེ་ཡིན་འདི་ནས་ཡར་ངེད་ཀྱི་མ་སོང་བས་ངེད་བུ་རྣམས་དེའི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་

ཡིན་ཟེར། ངེད་ལ་འགེག་འགྲོ་ཆུག་དང་ཁྱེད་གནོན་པ་མི་བྱེད་ལམ་འདི་གཡར་ཟེར། མ་སུ་ཡིན་བྱས་པས་

མ་ཡམས་བདག་མོ་ཡིན་ཟེར། དེ་ཀོང་པོ་རྣམས་ཀྱི་འགྲོ་མ་བཅུག་ནས་མར་ཏོ་དང་མདའ་མཚོན་གྱིས་བཀག་

པས་འདྲེ་ཡི་དམག་གི་ཡང་རྩ་ཐུར་གྱི་མདའ་ལ་ཚེར་མ་དང་སེམ་མའི་མདེའུ་སྦྱར་ནས་ཚན་ཆེ་བར་འཕངས་

ནས་བྱུང་སྟེ་གནོད་ནི་མ་ནུས་སོ། ། ཡུལ་དེ་ན་མེད་པའི་གཡའ་མ་སྲབ་བུ་ཚན་ཆེན་ཡང་འཕངས་ནས་བྱུང་།  

ཉིན་མོར་མི་སྣང་ཞིང་ནུབ་མོ་སྲོས་ནས་སྔར་ནུབ་ལས་འཚོགས་རེ་ཡར་ཡར་ཉེ་ནས་རྟ་མགྱོགས་ཀྱི་དྲུང་ནས་
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

�་བར་�ལ་འཛ�ང་བར་�ང་། ཀོང་པོ་དམག་གི་�་གཅིག་ཙམ་ལ་�བ་�་བཀག་པས་�བ་གཅིག་འ�ེ་�མས་

ན་རེ། �ད་�ང་གི་འདོད་འ�ོ་ས་མི་�ང་། ཡར་�ོགས་ན་བོན་པོ་�ག་གི་�ལ་པ་ཅན་ཞིག་�ང་། འ�ོ་མི་ཕོད་

�ིར་འ�ོ་བ་�ག་ཟེར་ནས་�ིར་སོང་ངོ་། ། བོན་པོ་�ག་�ལ་ཅན་ནི་ཀོང་པོ་�ན་�ིས་རི་པ་འ�ག་གསས་ཡིན་

པར་ངོས་འཛ�ན་�ེད། དེ་�ར་མི་མ་ཡིན་ལ་བཀའ་བཙན་ནོ། ། ནད་པ་འ�ེ་ཅན་མང་པོ་མ�ན་�་�ིན་པ་

ཙམ་ལ་ནད་སོས་ཤིང་། མི་དང་མི་མ་ཡིན་ཐམས་ཅད་དབང་�་འ�ས་སོ། ། ཞལ་རས་�ང་དམར་�ག་�ི་ལེ་

བ་གཟི་བ�ིད་དང་བཅས་ནས་འ�ལ་ལ་�གས་�ར་རེ་བདེ་བའི་གཏང་འ�ོ་བ་ལ་བ�ེ་སེམས་དང་�ན་པར་

བ�གས་སོ། ། �་བ་འ�ང་ངོ་ཅོག་གི་ཉ་ལ་གོང་གཏོར་བཅས་ནས་�ོ་བོ་ཚར་རེ་ཁོང་རང་གཅིག་�ས་མཚན་

�ེར་རེ་མཛད། ཞག་གཅིག་ལ་དེ་མ་ཚར་བར་མ�ན་�་གཅིག་�ང་འོང་ས་མེད་པར་�་མཚམས་མཛད། ནང་

པར་དགོན་ལ་ཡོད་པ་�ན་ལ་གཏོང་དང་རེ་མཛད། བ�ོམ་བ�ོམ་མང་�་རེ་ལ་གཏད་ནས་མཛད། �་ཆ་

མཚན་བཅས་�ི་དགེ་�ོར་�ན་མི་བཅད་པར་ཤིན་�་བ�ོན། ལས་�་འ�ས་ནི་མིག་འ�ས་བཞིན་�་�ང་། 

ཅི་ག�ངས་ཐམས་ཅད་ཕལ་ཆེར་བཀའ་�ང་�མས་དང་མ�ན་པར་འ�ང་། �ལ་རོང་�་མཁས་པ་ཆེན་པོར་

�གས་པའི་�ོབ་དཔོན་�ག་�ན་ཆོས་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་དེ་མཇལ་མ་ཐག་�་འ�ག་གསས་ནི་�ག་ལ་མེ་འབར་

�་ལམ་�ིས་གཟིགས་ག�ངས། ཚ�གས་འཁོར་གཅིག་གི་�ེང་�་མདོ་གོམ་གམ་པ་གཅིག་གི་�་མ་ལ། ང་�ེ་བ་

�ར་མ་གང་�ེས་�ས་པས་མི་ཤེས་ག�ངས། ཡང་ཁོང་�ས་ཤིང་�་ནན་ཆེན་པོ་ཡང་ཡང་�ས་པའི་�ེང་ལ་�ོད་

རང་�་མར་གར་�ེས་ད་�འི་�ས་ལ་�ོས། �ི་མར་གར་�ེས་ད་�འི་ལས་ལ་�ོས། ངས་ནི་ད་བས་ཅི་ཡང་མི་

ཤེས་སོ་ག�ངས་པས་�ོབ་དཔོན་�ན་ཆོས་ག�ང་ལ་�གས་ཆེས་ཏེ། འདི་ནི་�་འ�ས་གཙ�་བོར་བཞག་མཛད་

པའི་དོན་�ན་�ལ་འ�ོར་པ་ཆེན་པོ་གཅིག་�་འ�ག་གོ་དགོངས་ནས་མོས་པ་�ེས་ཏེ། ང་ཡང་རང་རེའི་བཀའ་

འཁོར་�་དགེ་�ོར་�ོང་ཞིང་འ�ག་པར་�་�ས་པས། ང་ཡི་�ར་བ�ད་པས་�ོན་དང་ཡོན་ཏན་གང་ཡང་མེད། 

�ོད་རང་�ལ་དེར་སོང་ན་བོན་�ི་བ�ན་པ་ལ་བག་ཙམ་ཞིག་ཕན་ཏེ་ཚ�་ལ་བར་ཆོད་ཅིག་�ང་འོང་པར་�ང་།  

འོ་ན་བོན་�ི་བ�ན་པ་ལ་བག་ཙམ་ཕན་ན་བདག་གི་ངོ་སོ་དེ་ལས་ཆེ་བ་གཅོད་�་མེད་པས་ཕ་�ལ་�་འ�ོ་

ན་�ས་པས། �ོད་རང་ཤེས་ག�ངས། དེར་�ོབ་དཔོན་འ�ོན་ཁར་ནང་མོ་�ག་�གས་ཤོག་�ིལ་གཅིག་གནང་

བས་ཕ་�ལ་ན་འ�ོ་ན་ཡི་གེ་འདི་མཁོ་�ས་ཅིག་འོང་བ་ཉ་ར་�ིས་ག�ངས། �་མས་གནང་བའི་�ག་�གས་

�ང་དང་པོ་ནི་མ་�ན། �ིས་ནས་གཟེར་�ག་ལ་ཕན་པ་ཙམ་ལས་མ་�ས་སོ། ། གཉའ་�ིའི་འོག་�་�ལ་�གས་

མཁན་�ི་བན་དྷི་བཞིན་བཟང་ཅིག  དེ་�བས་�བས་�་མཇལ་ཁ་ཡང་ཡོད། ཤིན་�་མཉེས་ནས་ཉིན་ཞག་
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མང་པོ་ལ་ཞུ་གནང་མཛད་དོ། ། དེ་ནས་མེ་ཉག་གི་བན་དྷི་དེ་ལ་མཉེས་པ་ཅི་ལགས་ཞུས་པས། དེ་ལ་དཔྲལ་བ་

མཛོད་སྤུ་ཡོད་ཅིང་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་གཅིག་ཡིན། སུ་ལ་མ་ཟེར་ཅིག་གསུངས། ཕྱིས་མེ་ཉག་དེས་ཕག་ཏུ་

བན་དྷི་ལ་མཛོད་སྤུ་བསྟན་པར་ཞུས་པས་རླུང་བཟུང་བ་ལྟར་བྱེད་ཙམ་ན་མཛོད་སྤུ་ནི་སྤུ་དཀར་པོ་འདོམ་པ་

ཕྱེད་ཙམ་ཡོད་པའི་སྣེ་མོ་ཁྲུ་དཀར་བུས་པ་འདྲ་བའི་ཁོང་སེང་དུ་འདུག་པ་ལ། མིག་འབྲས་གཏད་ནས་བལྟས་

པས་ནང་གི་བདེར་གཤེགས་སྐུ་མཐོང་སྐད་དོ། ། ནུབ་ཅིག་སྲོད་ལ་འབྲུག་གསས་པའི་ཞལ་ནས་གཤེན་གྱི་

བཙུན་པ་མཁན་ཆེན་བསོད་རྒྱལ་དེས་ཀྱང་། དོ་མོད་ད་ལྟས་ནས་སྡོམ་པ་ཤོར་ནས་མ་ཐལ་རེ། བཙུན་པ་ཁྲིམས་

ལྡན་གྱི་དམ་བཅའ་བུད་ནས་ཐལ་ཞེས་ཧ་བཞད་མཛད་པས། ཕྱིས་གསུངས་ལྟར་སྲས་ཀྱང་བྱུང་ངོ་། བཀའ་

འཁོར་ན་ཡོད་པའི་ཁམས་པ་གཞོན་ནུ་ཞིག་གྲོང་གསེབ་ལ་ཕྱིན་པས་ཀོང་མོ་གཅིག་ལ་འཇུས་པས་ཀོང་མོ་ན་རེ་

འབྲུག་གསས་པ་ལ་མངོན་ཤེས་ཡོད་པས་རང་རེ་གཉིས་ཀ་ལ་བསྐྱོན་དུ་འོང་བྱས་པས། ཁོ་ན་རེ། འབྲུག་གསས་

ལ་མངོན་ཤེས་ལན་རེ་ཡོད་ལན་རེ་མེད་ཟེར། མདུན་དུ་ཕྱིན་པས་ང་འབྲུག་གསས་མངོན་ཤེས་ལན་རེ་ཡོད་ལན་

རེ་མེད་ལེ་དེ་ཡིན་གསུངས་ནས་རྡོས་འདེད་མཛད་ཟེར་རོ། ། རང་པོ་རྒྱལ་བ་བཟང་པོ་ལ་བུ་མེད་ནས་མི་ཆད་

དེ། བྱ་བྲལ་ལ་མངའ་རིས་ཕྱོགས་སུ་ཆས་ཏེ། ཡར་དེད་བོན་རི་ན་འབྲུག་གསས་ལ་མཇལ་ཏེ། ཁྱོད་གནས་སྐོར་

བས་རང་ཡུལ་དུ་ཁྱིམ་ཐབ་བྱས་ན་དེར་དྲག་པར་འདུག  ངས་སྨོན་ལམ་བཏབ་ན་བུ་གསུམ་ཡོང་པ་ཡོད། བུ་

གསུམ་ཡོད་ན་ང་ཅན་དུ་ལན་ཅིག་ཕྱིན་པ་གྱིས་མ་ཕྱིན་ན་ཚེ་ལ་བར་ཆད་ཅིག་འོང་གསུངས། ཕྱིས་གསུངས་

པ་ལྟར་ར་ཁྱི་ཕག་གསུམ་ལ་སོགས་བུ་གསུམ་བྱུང་། བླ་མ་ལ་མཇལ་བར་མ་ཕྱིན་པས་ཚེ་ཐུང་ཟེར་རོ། ། སྔར་

གྱི་གནས་པོ་འབྲོག་སྐྱབས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་རྨོངས་པ་ལ། ལྷ་སར་མཇལ་དུས་སུ་ནོར་བུ་སྨོན་ལམ་བཏབ་པས་བུ་

ནོར་འཕེལ་ཏེ་དེང་སང་བོན་རྒྱུད་འཛིན་པར་སྣང་། ཀོང་པོའ་ིབུ་མེད་རྣམས་འོང་ནས་བུ་ཞུ་ཟེར་ཙམ་ན། བུ་

བཞིན་གསུངས་ནས་ལྗགས་མཆིལ་རེ་གནང་བས་ཕྱི་ལོ་ངེས་པར་བུ་ཚ་འབྱུང་། ཁ་ཅིག་ལ་ཁྱོད་ལ་བུ་ཡི་

སྐལ་པ་གདོད་ནས་མི་སྣང་བས།བུའི་དོད་དུ་བོན་བསྒོམ་རྣམས་ལ་ཚོགས་བསོགས་ཞབས་ཏོག་གྱིས་གསུངས་

ནས། གསུངས་པ་རྣམས་ལ་ཐོག་ཏུ་ཕེབས་སོ། ། ཀོང་མོ་བུད་མེད་རྣམས་ལ་བུ་གནང་རྒྱུ་དེ་ཅི་ཚུགས་ཡོད་པ་

ལགས་ཞུས་པས། བར་དོའ་ིརྣམ་ཤེས་རྩ་མཆོག་ཙམ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ངས་སྨོན་ལམ་བཏབ། རེ་རེ་ཙམ་ཕ་མ་

ལས་མཐུན་དང་འཕྲད་པ་ཡིན། ང་ལ་སྦྱིན་རྒྱུ་དེ་ལས་གཞན་ཡོད་པ་མིན་གསུངས། དགོན་པ་ལས་ཡར་ནགས་

གསེབ་ཏུ་མིས་བསྐྱུར་བའི་སྡོང་པོ་ཁྲིག་པ་མང་པོ་སྣང་བ་ལ། འདི་རྣམས་མི་མང་པོས་བཏེག་ན་ཡང་མི་ཐེག་

པ་ལ་འདིར་སུས་བསྐྱལ་བ་ཡིན། ཡང་ན་ང་སྣང་བ་འཁྲུལ་བ་ཡིན་ནམ་ཅི་ཡིན་དགོངས། ནང་པར་ཁོ་རང་གི་
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

�གས་ཤིང་ལ་འ�ག་པའི་�ི་ཤས་�ལ་མང་པོ་�ང་བ་དང་། དེ་བཟོད་�གས་དགོངས་བཏང་བས་འཁོར་�ན་

�ི་འདི་�མས་འདིར་ཅི་�གས་�ིན་པར་ལགས་�ས་པ། �ང་ཉམས་བག་ཙམ་ཞིག་�ེས་ནས་ང་རང་གི་�ང་

པར་འ�ག་པ་ཡིན་ག�ངས། བོན་རི་ལས་གཞན་གང་�་ཡང་མི་གཤེགས་པའི་དམ་བཅའ་མཛད། �་ཆིངས་

ལོ་རེའི་ནང་�་མེ་ཤིང་བ�ེགས་ཉིན་ལན་གཅིག་བཅིངས། དེ་ལས་�ང་�ེ་འ�ལ་ཞིག་གི་ཐབས་�་བ�གས། 

སེམས་�ི་གནས་�གས་ཅི་�ར་ལགས་�ས་པས། 

མ་�ིབ་ས་ལེ་གསལ་བ། །

མ་འགག་རོལ་པར་ཤར་བ། །

�ེ་མེད་གདོད་ནས་དག་པ། །

�ང་མེད་དཔེ་ལས་འདས་པ། །

བ�ོད་མེད་ཚ�ག་ལས་འདས་པ། །

འདི་ཡིན་�ས་པ་དངོས་པོ་དང་མཚན་མ་མེད་པ། །

གང་�་ཡང་མ་�བ་པ་ཡིན་པས་ཅི་ཡང་མ་འཛ�ན། །

འཁོར་འདས་གཉིས་མེད་མཉམ་པའི་ངང་ལ་ཞོག་ག�ངས། །

གསོལ་འདེབས་ཤག་�ས་པའི་ལན་�་�ན་པ་�ན་ཆད། །

རིག་པ་�ན་ཆགས་ན་ཉམས་ལེན་ཡིན་ག�ངས། །

བ�ོམ་ལ་�་བའི་�ང་གཤོག་�ས། །

ལ་ལ་བ�ོམ་པའི་མར་�ན་འཁེང་། །

ལ་ལ་�ོད་པའི་�ང་པོ་འ�བ། །

ལ་ལ་འ�ས་�་གཟའ་ནད་ཕགོ

དོན་དེ་བཞིན་གཅིག་ལ་འཛ�མ་ན་ཨང་ག�ངས། །

�ོམ་ཚང་�ང་�ོང་གི་�་འ�ས་ཞིབ་�་�ི་བ་དང་། མཚན་བཅས་�ི་དགེ་�ོར་�་བོའ�་ག�ང་�ར་མཛད་

པ་འདི། �ང་ནས་བདག་དོན་ལ་དགོས་སམ་མི་དགོས་�ས་པས། དེ་རང་དོན་ལ་དགོས་པ་མ་གསལ་ནི་འ�ག  

�ད་ལ་�ིབ་གཉིས་མ་�ང་ཚ�། །

མཚན་བཅས་མཚན་མེད་�ང་འ�ེལ་དགོས། ། 
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བུ་ལྟ་བ་ཁམ་ཚོ་མ་ཆེ་རྒྱུ་འབྲས་ཞིབ་ཏུ་རྩིས་གསུངས། །

སྤྱོད་པ་ཐོ་ཅོ་མ་ཆེ་རང་རིག་དམར་ཐག་ཆོད། །

བསྒོམ་པ་ཕྱོགས་འཇོག་མ་བྱེད་ཐེ་ཚོམ་ཡིད་གཉིས་ཕྲོལ། །

འབྲས་བུ་རེ་དོགས་མ་བྱེད་སངས་རྒྱས་རང་སེམས་ཡིན་གསུངས། ། སངས་རྒྱས་རང་ལ་རྙེད་པ་ཞིག་དགོས། 

འདོད་པ་ཟད་དགོས། བཟོད་པ་ཐོབ་དགོས། བརོྩན་འགྲུས་དང་ལྡན་དགོས། བྱར་མེད་བོླ་ལ་འདས་དགོས། གཟའ་

གཏད་བྲལ་དགོས། དེ་བས་གཏམ་རྒྱུད་མེད་གསུངས། དགེ་ལ་སོང་ན་གོྲགས་པོ་ཡིན། འཚོ་བ་སོྦྱར་ན་ཡོན་བདག་

ཡིན། དབན་གནས་བརྟེན་ན་རི་ཁོྲད་ཡིན། རང་སེམས་རོྟགས་ན་སངས་རྒྱས་ཡིན་གསུངས། ཡང་བོན་རི་ལ་བསོྒམ་

མི་རྣམས་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཅི་ཡོད། བོད་ཡུལ་གྱི་བོན་སྒྲུབ་གནས་འདི་རྣམས་གང་བཟང་ཞུས་པས། 

བོན་གྱི་འདུ་གནས་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་དང་། ཏི་སེ་ཡར་ལྷ་ཐང་ལྷ་སྤོམ་ར་ལ་སོགས་གནས་ཆེན་རྣམས་ནི། རིག་

འཛིན་སེམས་དཔའ་གྲུབ་ཐོབ་རྣམས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་གནས་ཡིན་པས་དེ་རྣམས་ལ་བསོྒམ་སྒྲུབ་བྱས་ན་གྲུབ་རྟགས་ཉེ་

བ་དང་རྩལ་ཆེ་བ་ཙམ་བཤད། བོན་རི་ནི་གཤེན་རབ་ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ལ་མདུང་རྩེ་འདྲ་བའི་རི་གཅིག་སྲིད། མིང་

ཡང་བོན་རི་ཆེན་པོར་བཏགས་ཅེས་མདོ་ནས་ཀྱང་གསུངས་སོ། ། གཤེན་རབ་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་པའི་གནས་

ཡིན་པས་བོན་གྱི་གནས་ཆེན་རྣམས་ལས་བོན་རི་བས་ལྷག་ཡོད་པར་མེད་གསུངས། བླ་ཆེན་གྱི་ལྡེ་མིག་ནང་ནས་

གཤེན་རབ་ཀྱིས་བདུད་འདུལ་བ་ལ་ཀོང་པོའ་ིཡུལ་ན་བོྱན་ནས་ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ལ་བོན་རི་ཆེན་པོ་ཡོད། རི་དེར་

གང་བསོྒམ་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ཕུང་པོ་ལྷག་མེད་མངོན་སངས་རྒྱས་པ་དང་འགོྲ་དོན་ཉི་ཟེར་བཞིན་འཕེལ་བར་

འགྱུར་ཞེས་ཟེར་བ་སྣང་ཞིང་། པད་མ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་མ་འོངས་ལུང་བསྟན་ནང་ནས། 

བོན་རི་ཆེན་པོ་ཞེས་ཀྱང་བྱ། །

ལྷ་རི་གྱང་ཐོ་ཞེས་ཀྱང་བྱ། །

རིན་ཆེན་སྤུངས་པ་ཞེས་བྱ། །

རི་དེ་ལ་གཤེན་རབ་ཀྱི་གནས་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་དང་གྲུབ་ཡོད། གཤེན་རབ་ཀྱི་སྐུ་རང་བྱོན་

དང་ཕྱོགས་བཞི་ན་གཏེར་ཆེན་བཞི་ཡོད། བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་གཏེར་གཉན་ཁྲི་སྟེང་ན་ཡོད། ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་

གཏེར་སྤང་སྣའི་བྲག་ལ་ཡོད། ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་གཏེར་ཀོང་ཡུལ་བྲེ་སྣ་ན་ཡོད། ཡུལ་གཉན་ཁྲི་སྟེང་ཞེས་བྱ་བ་

ན། ས་དམུ་ཐག་གནམ་དུ་འཐེན་པ་འདྲ་བ་རུ་བོན་གྱི་བསྟན་པ་རིམ་དང་མུས་ཀྱི་དར་དེ་རྣམས་མདོར་

བསྡུས་ཙམ་ཡིན།རྒྱས་པར་བོན་ཆོས་ཀྱི་ལུང་དང་ཁ་བྱང་ལ་ལྟོས་གསུངས། ཡང་གསུངས་པ་མཐའ་དམག་
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

དེ་�མས་�ང་ང་ཡོད་པའི་རིང་ལ་མི་འོང་། ང་མི་ཤི་ནོར་ཟད་ཡིན་ཏེ། ང་མེད་ན་འོང་། རི་འདི་ལ་འ�ག་

�གས་པ་དང་། དགེ་�ོར་�ལ་བཞིན་བ�བ་མི་ཡོད་ན། ད་དམ་པ་�ང་འཕགས་�ི་�ད་ཡིན་པས་ཁ་

ལག་གང་འ�ེལ་བ་ཡོད་ཚད་�མས་�ས་མཐའ་ག�ལ་�་�་�ོབ་�་�ར་ནས་བ�ན་པ་དར་�ས་འོང་

བ་ཡིན་ག�ངས། ད་ཉམས་ལ་ཕན་པའི་གསོལ་འདེབས་ཤིག་�་�ས་�ན་པ་�ན་ཆད་རིག་པ་�ན་

ཆགས་ན་ཉམས་ལེན་ཡིན། བ�ོམ་ལ་�་བའི་�ང་གཤོག་�ས། ལ་ལ་བ�ོམ་པའི་མར་�་འཁེང་། ལ་

ལ་�ོད་པའི་�ང་པོ་འ�བ། ལ་ལ་འ�ས་�་ག�གས་ནད་ཕོག ། དེ་བཞིན་གཅིག་�་འཛ�མས་ན་ཡང་།  

སངས་�ས་�བ་ལ་ཐག་ཡང་ཉེ། མ་བཅོས་ག�ག་མའི་ངང་ཐག་�ིང་། དབེན་པའི་གནས་�ེན་�་འ�ས་ཞིབ་

�ིས་�ིས། ང་ཡི་�མ་ཐར་ཡང་དེ་དག་ཡིན་ག�ངས། ཡང་ཉམས་ཅིག་�ལ་ནས་�ས་པའི་ལན་�་ག�ངས་པ།

�ོད་�ིས་ཉམས་ཞེས་པ་དེ་ཡང་། རང་བ�ོམ་ཚད་མའི་�ོགས་པ་ཤར་བ་ཡིན།

འདི་ནི་�ས་�་བ�ོམ་�་ཡང་མེད། འ�ལ་�་ཡང་མེད། བ�ོམ་པས་བཟང་�་མི་འ�ོ། མ་བ�ོམ་པས་

ངན་�་མི་འ�ོ། བ�ོམ་ཆེན་�མས་�ིས་ནན་བ�ོམ་�ས་ནས་�ོགས་པ་ཤར་�་རེ་བ་ཡང་འདི་ཡིན། མི་ཤར་�་

དོགས་པ་ཡང་འདི་ཡིན། �ིད་�ོན་�མས་�ིས་འདི་�ོགས་པ་�མས་ནི་སངས་�ས་ཡིན། མ་�ོགས་པ་�མས་

ནི་སེམས་ཅན་ཡིན་ཟེར་བ་ཡང་འདི་ཡིན། སངས་�ས་�ི་དགོངས་པ་ཙམ་ནི་མིན། �ོ་འདས་�ི་ཉམས་�་བ་

ཡིན། �ོགས་�ན་ཕལ་ཆེར་�ིས་ཉམས་འདི་བ་སངས་�ས་ལོག་ན་མེད་བསམ་ནས་དབང་བ�ར་�ིད་བཤད་

�ེད་པ་དང་། དགེ་�ིག་�ང་�ང་མི་�ེད་ནས་�་འ�ས་མི་བ�ི་�ོད་པ་�ང་�ལ་�ེད། ལམ་ལ་མ་�ས་པ་ནི་

�ེ་བ་མཆོག་རེ་རེ་ཙམ་ལས་མེད། �ིང་ནས་སངས་�ས་བ�བ་བསམས་ན་བ�ོམས་དང་པོ་གོ་དགོས། གོ་ཐོག་

ནས་ཉམས་�ེ་དགོས། �ིད་ཚད་�ེས་པས་མི་ཆོག་སངས་�ས་�ི་ས་ལ་�ིན་དགོས། འ�ོ་དོན་�ས་མི་�ས་

ཤེས་དགོས། ཞབས་�ི་དབང་ནི་ས་བ�་ནོན་ན་�ེད། གཏོར་མའི་དབང་ནི་�་ཞལ་མཐོང་བས་�ེད། �ག་གི་

དབང་ནི་རང་སེམས་�ོགས་པས་�ེད། དེ་མིན་�ང་དང་འགལ་ཏེ་བག་ཆགས་�ི་རི་�ར་ཟེར་བ་ཡིན་ནོ། ། ཞི་

�ོ་རིག་འཛ�ན་ཞལ་གཟིགས་�ང་བ�ན་ཞིང་། བོན་�ོང་གནས་བདག་�ན་བཀོལ་བ�ད་�ིན་བ�ལ། �ིད་

�ལ་�ག་�ལ་ལམ་�ད་གནས་�ོ་�ེ། �ོ་�ལ་འ�ིང་�ལ་�གས་ཀ་�ར་བར་�ིས། �ག་�བ་དེར་བ�གས་

�ོ་�ར་བ�ེན། ཙན་དན་དཀར་པོའ �་�་�ེན་�ིད་�ལ་གདན་འ�ེན་�ས། �བ་ཁང་�་གཤག་བཞེངས་�བ་

�ོད་�ད་ནས་�་�ན་བ�་�ག་ཙམ་ཞིག་�ར་�ིས་འཚ�གས་�ག་ཞབས་�་�ེས་�བ་�གས་དཔག་མེད་བཞག་

མཚན་བཅས་མཚན་མེད་དགེ་བ�་འ�ལ་མེད་�ིས་�་�་མི་མ་ཡིན་ལ་བོན་འཆད་ཅིང་། �ག་ལ་མེ་འབར་
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སྤྲུལ་པའི་སྲས། འབྲུག་གི་མིང་ཅན་སྦས་ཚུལ་ཅན། གསུམ་སྣང་སྤྲུལ་པའི་འགྲོ་དོན་མཛད། དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་

ལོན་ནས་འགྲོ་དོན་རྫོགས། འགྲོ་བ་གང་འབྲེལ་མཆོག་གི་ས་ལ་བཀོད། འདི་ནས་སྐུ་གཤེགས་པའི་དུས་འོལ་མོ་

ལུང་རིང་གི་ཡུལ།འོད་མ་འབྱམས་སྐྱའི་ཞིང་ཁམས་སུ།གྲུབ་པ་ཚེ་ཡི་རིག་འཛིན་ཐོབ།ལོ་ནི་ཉིས་སྟོང་ལྔ་བརྒྱར་

བཞུགས།ཕྱི་རབས་སྟོན་པ་ཐང་མ་མེ་སྒྲོན་བསྟན་པ་མ་རྫོགས་བར་སྟོང་གསུམ་སྲིད་གསུམ་ཁམས་གསུམ་སེམས་

ཅན་འགྲོ་དོན་མཛད། སྟོན་པའི་བསྟན་པ་རྫོགས་ཤུལ་དུ་སྟོང་གསུམ་འདུལ་བའི་གཉེན་པོར་སྐྱེས། སེམས་ཅན་

བཀྲི་དྲངས་ཐབས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་འདྲེན་ཅེས་གསུངས་སོ། རོམ་པོའ་ིགཏེར་གྱི་ཚེ་དབང་གི་ལུང་བསྟན་ནས། དྲན་

པའི་ཐུགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་ལས། སྟག་རྩེ་ལ་སྡོམ་བུ་བྱ་བ་དང་། འབྲུག་གསས་རི་ཁྲོད་བྱ་བ་འབྱུང་། དེ་རྣམས་གང་

རེག་ཐར་པར་འཐོབ་ཅེས་གསུངས། སྐུ་གསུང་མཐོང་གྲོལ་བཞེངས་ལ་དུས་ཆེན་ཉིན། ལས་ཅན་མང་པོས་ཞལ་

གང་ཟག་བྱ་རྒོད་མཇལ། ཐུགས་རྗེས་འཛིན་ནོ། ། མ་འོངས་སྐྱེ་འགྲོ་རྣམས་ཐུགས་སྤྲུལ་གྱེར་རི་མཐོང་གྲོལ་སྲིད་

རྒྱལ་ལ་བསྒོམ་སྒྲུབ་མཆོད་འབུལ་ཕྱག་བསྐོར་དགེ་བཅུའི་ཚོགས་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་འདིར་ཐོབ་པ་དང་།  

འབྲས་བུ་བདེ་ཆེན་འོལ་མོ་ལུང་རིང་དེར་པད་མོ་ལས་འཁྲུངས་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། མི་བསླུ་ངེས་པར་

ཡིན་ནོ་ཕྱི་རབས་རྣམས་ཞེས་གསུངས་སོ། ། བོན་གྱི་གནས་ཆེན་རྣམས་ལ་ཁྱད་པར་ཅི་ཡོད་ཞུས་པས་གནས་

ཆེན་གཞན་རྣམས་རིག་འཛིན་གྲུབ་ཐོབ་རྣམས་ཀྱི་གྲུབ་གནས་ཙམ་ཡིན་ལ་བོན་རི་ནི་གཤེན་རབ་ཐུགས་ཀྱི་

སྤྲུལ་པ་ལས། མདུང་རྩེ་འདྲ་བའི་རི་གཅིག་སྲིད། མིང་ཡང་བོན་རི་ཆེན་པོ་བཏགས། ཞེས་ལུང་ལས་བཤད་པས་

གནས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོག་ཡིན་ཞིང་། བླ་ཆེན་གྱི་ལྡེ་མིག་ལས་གཤེན་རབ་བདུད་འདུལ་བ་ལ་ཀོང་པོ་ཡུལ་དུ་

བྱོན་ནས་ཐུགས་ཀྱིས་བོན་རི་ཆེན་པོ་བྱ་བ་ཡོད། རི་དེ་ལ་བསྒོམ་པའི་གཤེན་པོ་རྣམས་ཕུང་པོ་ལྷག་མེད་མངོན་

སངས་རྒྱས་པ་དང་འགྲོ་དོན་ཉི་མའི་ཟེར་བཞིན་ཁྱབ་པར་འགྱུར་ཅེས་གསུངས་སོ། ། བོན་རི་དང་བདུད་རི་ནི་

ལུང་ནས་བཤད་པ་ལྟར་དངོས་སུ་གྲུབ་པ་འདི་ཡིན་པས་སྐུ་ཚད་ནི་སྐུ་ཤུག་ལྡེམ་དྲུག་ཡིན། བདུད་ཀྱི་ཚད་ནི་བེ་

ལ་མགོ་སྟུམ་ཡིན་བྱ་བར་གསུངས། བོན་རི་འཛིན་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཀུན་ང་མ་བརྗེད་ན་གནས་བོན་རི་ཡང་ཟེར། 

ང་མ་ཟིན་བོན་རི་ཡང་མི་ཟིན་གསུངས། བྱང་གཏེར་བླ་ཆེན་གྱི་ལུང་བསྟན་ནས་སྟག་ལ་མེ་འབར་སྤྲུལ་པ་ལ་རི་

པ་འབྲུག་གསས་བྱ་བ་འབྱུང་ཞེས་བཤད། 

སྟག་ལ་མེ་འབར་སྤྲུལ་པ་ལ། ། 

རི་པ་འབྲུག་གསས་བྱ་བ་འབྱུང་། ། 

ཕྱག་ན་དབལ་གྱི་ཐུན་རྡོ་བསྣམས། ། 
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གནས་མཆོག་བོན་རི་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་གཞོན་�འི་འོད་ཅེས་�་བ་བ�གས་སོ་།།

�ེས་�་དེའི་ཞབས་�ི་པད་མོ་གང་ག�ག་པ། །

�ེ་བ་ག�མ་ནས་རིག་འཛ�ན་ས་ལ་འཁོད། ། ཅེས་ག�ངས། 

པད་འ�ང་གི་མ་འོངས་�ང་བ�ན་ཞིག་ན། 

བོན་རི་�་པའི་ཞིང་ཁམས་�། །

འ�ག་གསས་�་བའི་ཞིག་པོ་འ�ང་། །

�ག་ན་དབལ་�ི་�ན་�ོ་བ�མས། ། 

མཐའ་དམག་བ�ོག་པའི་དཔའ་བོ་ཡིན། །

འ�མ་ཚ�་ག�མ་�ི་ཐར་ལམ་འ�ེན། ། 

འ�ེལ་ཚད་དོན་དང་�ན་པར་འ�ར། ། ཞེས་ག�ངས་སོ། ། �་ཚ�འི་ཐ་མ་ད�ང་ལོ་�་གཅིག་ལ་�ོགས་

ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཟིལ་�ི་གནང་བའི་�ད་�་གཤེགས་ཏེ་མེ་ཏོག་གི་ཆར་ཆེན་པོ་བབས་ཤིང་གཞའ་ཚ�ན་�ིས་

�ོགས་ཁེངས་པ་འ�ང་བར་བཤད་དོ། ། �ས་པ། 

འབད་པས་�ང་ཟད་བཅོལ་བའི་ལག་དེབ་འདིར། །

དགག་�བ་�ང་ལ་འདེགས་པའི་ཆ་�་ཡང་། །

རང་ག�ང་གཤའ་མའི་�ོགས་དང་འ�ོགས་པ་ཡིས། །

རིགས་�ན་མོས་པ་ཅན་ལ་�ན་�་ཆེ། །

�ལ་བ�ན་ལ་�་འཆང་བའི་ག�ང་�ང་�ན། །

དད་�ན་མོས་པ་ཅན་�ི་གནས་�ོར་བ། །

འ�ོར་�ན་བསོད་ནམས་བསགས་པ་བ�ན་པའི་�ིན། །

འདི་དག་�མ་དཀར་དགེ་བའི་�ོགས་�་ཤིས། །

འདི་ནི་རང་ག�ང་གཤའ་མར་བཀོད་པའི་གཏེར་མཛ�ད་ཡིན། ། 

འདི་ནི་དད་པའི་འ�ག་�ོ་�ེ་བའི་�ེ�་མིག་ཡིན། །
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འདི་ནི་ཐར་པའི་ལམ་མཆོག་བསྙེགས་པའི་སྒྲོན་མེ་ཡིན། ། 

འདི་ནི་གངས་ལྗོངས་མི་ཡུལ་འགྲིམ་པའི་ལེགས་སྐྱེས་ཡིན། །

ཅུང་ཟད་འབད་པའི་རྣམ་དཀར་རླབས་ཀྱི་ཕྲེང་། །

བློ་གྲོས་ཟླ་བ་གཞོན་ནུར་གྲོགས་སྦྲན་ཏེ། །

ལས་ཅན་ཀུན་ཟླ་དཀར་པོ་རྒོད་དང་ལྷན། །

ཐུན་གསུམ་རྨོངས་པ་གཞིལ་བའི་རྒྱུ་རུ་སྨོན། །

ཞེས་འདི་ལྟར་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་སྤྲུལ་གནས་མཆོགས་བོན་རི་ཆེན་མོའ་ིདཀར་ཆག་རབ་གསལ་ཉི་མ་

གཞོན་ནུའི་འོད་ཅེས། འདི་ལྟར་བོན་རི་སྐོར་གྱི་དཀར་ཆག་རྒྱས་པ་ཞིག་དགོས་ཞེས་བོན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མས་

བཀའ་ཡི་བསྐུལ་བ་ལ་མ་ལྡོག་ཙམ་དུ། ཁོ་བོས་རྒྱུ་རྒྱལ་བའི་བཀའ་ལུང་ཟབ་མོ་ལ་སྦྱར། རྐྱེན་ཕན་སེམས་ཀྱི་

ཀུན་སློང་རྣམ་དག་ལ་སྦྲན། གྲོགས་སྐྱེས་སྦྱོང་གི་ཤེས་རབ་ཕྲ་མོ་ལ་འགྲོགས་པའི་དེབ་ཆུང་འདི་ཉིད། རང་རེའི་

བསྟན་ལ་སྲི་ཞུ་དང་འབྲེལ། ཐོས་བསམ་ལ་ཅུང་ཟད་བརྩོན་པའི་སྐྱེས་སམ། འདི་ཕྱོགས་ལ་མོས་པ་ཅན་གྱི་དགེ་

བྱེད་པ་དག་གིས་དད་པ་གསོ་པའི་སྨན་མཆོག་དང་། ཇི་ལྟར་ཡིན་མིན་ལ་གྱ་ཚོམ་པའི་བློ་གསར་དག་གིས་དད་

མོས་ཐོག་མའི་འཇུག་ངོག་ཏུ་དམིགས་ཏེ་ཕུལ་བ་ལས། གཞན་ཀུན་སློང་ལོག་འཆར་གྱི་ཕྱོགས་གང་ལ་རེ་ལྟོས་

མེད་མོད། དེར་བརྟེན་འདི་ཡི་ནང་དོན་དང་གོ་རིམ་སོགས་ཀྱི་ཐད། དོན་ལྡན་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་

འདུན་དང་མཐུན་མིན་བྱུང་ན་བཟོད་གསོལ་དང་འབྲེལ། ལེགས་སྤེལ་ཉེས་འགོག་གནང་རྒྱུའི་རེ་བ་སྙིང་ནས་

འཆང་བཞིན་ཡོད། དེས་ན་ཁོ་བོས་འདི་ཕྱོགས་ལ་ཅུང་ཟད་འབད་པའི་རྣམ་དཀར་གྱི་ཆ་ཕྲ་མོ་རེ་མཆིས་ཚེ་སྐྱེ་

རྒུའི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་ཞིང་རང་གཞན་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་རུ་འགྱུར་བའི་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་

དབྲ་ཁྱུང་དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ནོར་བུའམ་མིང་གཞན་དུ་ཕྱྭ་སྲས་དགྱེས་པའི་བློ་གྲོས་དུ་འབོད་པ་དེས་འབྱུང་

ལྡན་སུམ་བརྒྱ་དང་གཅིག་གི་ཆུ་ཕོ་འབྲུག་ལོའ་ིཟླ་ཚེས་བཟང་པོའ་ིཉིན་སྒང་རུ་དར་རྒྱས་དགོན་ཁྱུང་ལྔ་རིག་

སློབ་གླིང་དུ་འཇུག་ལེགས་པར་གྲུབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བྱུང་བ་ལགས་སོ། ། བཀྲ་ཤིས། །
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