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ཏན་K་Lར། གUང་Uང་]ན་འUས་རaན་པོ་ཆ།ེ ནོར་U་)ད་འབར་ཏན་K་Lར། ]ན་གཉིས་མཐར་@ིན་གUང་Uང་བོན། ཡིད་བཞིན་ནོར་U་)ད་འབར་
ཏན་K་Lར།  
 འདa་<ད་བདག་གིས་ཐོས་པའི་Uས་གཅིག་ན། གནམ་མཆོག་འཁོར་ལོ་eིབས་བVད་)ག །ས་མཆོག་པད་མ་འདབ་བVད་Wངེ་། Uལ་མཆོག་
)ལ་མོ་Uང་རaང་དUས། རa་མཆོག་གUང་Uང་དU་བeགེས་ཞོལ། gག་མཆོག་སངེ་ག་ེབVད་བhོལ་གཏིང་། གUང་Uང་)ད་གསལ་གསང་Uག་U། 
མཚན་lན་འ་ཞ་གསང་བ་ནི། གསང་བmོམ་Uགས་དགོངས་མཁའ་oར་དག །དགོངས་པའི་གཏིང་གསལ་ཉི་ཤར་འp། Wོང་གUམ་མི་མཇེད་
འཇིག་rནེ་Uན། མཚན་lན་འ་ཞས་གཟིགས་Uལ་ལ། ཐམས་ཅད་ས་ལརེ་གསལ་བར་འUང་། tu་ཚv་t་ཡི་Uས་ཙམ་ན། Wོང་གUམ་
འཇིག་rནེ་ཁམས་འདaར་ཡང་། མི་འp་མི་གཅིག་དཔག་མདེ་[ངས་འདས་མཐོང་། :་རaགས་མི་འp་མི་གཅིག་པ། དཔག་U་མདེ་པ་[ངས་འདས་
མཐོང་། ཞིང་ཁམས་མི་འp་མི་གཅིག་པ། དཔག་U་མདེ་པ་[ངས་འདས་མཐོང་། :་མིན་མི་འp་མི་གཅིག་པ། དཔག་U་མདེ་པ་[ངས་འདས་
མཐོང་། འ]ད་ཁམས་མི་འp་མི་གཅིག་པ། དཔག་U་མདེ་པ་[ངས་འདས་མཐོང་། མདེ་ཁམས་མི་འp་མི་གཅིག་པ། དཔག་U་མདེ་པ་[ངས་འདས་
མཐོང་། ཡོད་ཁམས་མི་འp་མི་གཅིག་པ། དཔག་U་མདེ་པ་[ངས་འདས་མཐོང་། གUགས་ཁམས་མི་འp་མི་གཅིག་པ། དཔག་U་མདེ་པ་[ངས་
འདས་མཐོང་། མི་ཡི་རaགས་yང་མི་འp་བ། དཔག་U་མདེ་པ་[ངས་འདས་མཐོང་། གUགས་མདེ་ཁམས་yང་མི་འp་བ། དཔག་U་མདེ་པ་[ངས་
འདས་མཐོང་། 4ོལ་སོང་རaགས་yང་མི་འp་བ། དཔག་U་མདེ་པ་[ངས་འདས་མཐོང་། ཡི་zགས་རaགས་yང་མི་འp་བ། དཔག་U་མདེ་པ་[ངས་འདས་
མཐོང་། ད{ལ་བའི་རaགས་yང་མི་འp་བ། དཔག་U་མདེ་པ་[ངས་འདས་མཐོང་། t་oར་གནས་རaགས་མི་འp་བ། དཔག་U་མདེ་པ་[ངས་འདས་
མཐོང་། Uས་yང་མི་འp་མི་གཅིག་པ། 4་ེབ་|ག་བV་[ངས་མདེ་]། །བཟང་ངན་མི་འp་མི་གཅིག་པ། 4་ེབ་|ག་བV་[ངས་མདེ་]། །}ིད་
Uག་མི་འp་མི་གཅིག་པ། 4་ེབ་|ག་བV་[ངས་མདེ་]། །ཆ་ེUང་མི་འp་མི་གཅིག་པ། 4་ེབ་|ག་བV་[ངས་མདེ་]། །ཕམ་Vལ་མི་འp་མི་
གཅིག་པ། 4་ེབ་|ག་བV་[ངས་མདེ་]། །Uག་དUལ་མི་འp་མི་གཅིག་པ། 4་ེབ་|ག་བV་[ངས་མདེ་]། །དར་Uད་མི་འp་མི་གཅིག་པ། 4་ེ
བ་|ག་བV་[ངས་མདེ་]། །t་ཡི་ཚv་t་ཡི་Uས་ཙམ་ན། ལ་ལ་སངས་Vས་འ[ོ་བར་མཐོང་། ལ་ལ་འཁོར་བར་Uང་བར་མཐོང་། ལ་ལ་བUང་
བ�གེ་4དེ་པར་མཐོང་། ལ་ལ་བཀོལ་�ོད་4དེ་པར་མཐོང་། ལ་ལ་དག་ནི་}་ེབར་མཐོང་། ལ་ལ་དག་ནི་�ས་པར་མཐོང་། ལ་ལ་དག་ནི་ན་བར་
མཐོང་། ལ་ལ་དག་ནི་འཆི་བར་མཐོང་། ལ་ལ་དག་ནི་ཚv་རaང་བར་མཐོང་། ལ་ལ་དག་ནི་ཚv་Uང་བར་མཐོང་། ལ་ལ་དག་ནི་དགའ་བར་མཐོང་། ལ་
ལ་དག་ནི་བt་བར་མཐོང་། འདa་འpའི་Wོང་གUམ་འཇིག་rནེ་འདaར། མི་འp་མི་གཅིག་དཔག་མདེ་[ངས་འདས་མཐོང་། འ་ཞ་གསང་བ་མ]་Uད་
yང་། ཤིན་U་}ི་ཤ་ཟིང་བ་དང་། �ན་ཆབ་U་བོ་oར་U་བབས། t་ནས་Uགས་yི་དགོངས་པ་ལས། འ[ོ་Uག་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་Uན། ཐར་
པའི་ལམ་ལ་འpནེ་པར་དགོངས། འ་ཞ་གསང་བ་མ]་Uད་ནི། མ�ནེ་པའི་ཡ་ེཤསེ་ས་ལརེ་གསལ། Wོན་པ་གཤནེ་རབ་མི་བོ་ཡིས། Uམ་U་e་
གUམ་:་གནས་U། གསརེ་)ད་ནོར་U་)ད་འབར་t། Uགས་ལས་བ�ོལ་ནས་�ལེ་བར་མ�ནེ། �ོན་ཚv་:་U་�་Uལ་U། ནོར་U་)ད་འབར་
དར་བར་མ�ནེ། སང་ཉིན་ཉི་མ་e་ེཤར་ལ། Uགས་�སེ་U་འUལ་Wོབས་Uང་ནས། Wོན་པ་གཤནེ་རབ་མི་བོ་དང་། མཚན་lན་�Uེ་བཞི་ལ་
སོགས་_། གཤནེ་|ན་ཉིས་བV་�་བU་ཡང་། གནས་མཆོག་འདa་U་�ན་pངས་ནས། བདག་ཅག་འཁོར་/ི་]ན་ཆདེ་U། @ི་རབས་གཤནེ་/ི་

ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆནེ་མོའི་བོན་4ི་འUལ་དབེ། 



གསརེ་འོད་ནོར་U་འོད་འབར་,ི་གUང་བUགས། ཤོག་ངོས། (7

�ོད་U་དང་། འ[ོ་�མས་ཐར་པར་pངས་]ན་U། གUང་Uང་བོན་མཆོག་རaན་པོ་ཆ།ེ རaན་ཆནེ་ནོར་U་)ད་འབར་t། འ[ོ་�མས་]ན་U་U་བར་
དགོངས། t་ནས་ཉི་མ་e་ེཤར་ལ། མཚན་lན་འ་ཞ་གསང་བ་ཡི། U་གUང་ཡོན་ཏན་འ|ིན་ལས་Uགས། �་�་གཤནེ་|ན་�་�་Uལ། 
གཤནེ་|ན་བUན་Uང་ཉི་U་ནི། གཤནེ་རབ་བU་བའི་]ན་U་བ�ད། �་ནི་གཤནེ་རབ་�ན་pངས་གཤགེས། འ|ིན་ལས་�མ་Uལ་བUན་Uང་
�ས། ཤམ་པོ་:་euེ་mོ་@སེ་ནས། Wོན་པ་གཤནེ་རབ་མUན་U་@ིན། བUན་Uང་�་ཡིས་@ག་འཚལ་ནས། གསརེ་)ད་འབར་བའི་�་གཤང་
ལ། གU་)ད་འབར་བའི་Vན་Uལ་ནས། Uས་བUག་ཐལ་�ར་འདa་<ད་Uས། Wོན་པ་གཤནེ་རབ་མི་བོ་ལགས། }་ེའ[ོ་Uན་/ི་ཡབ་ཅིག་
པོ། འཇིག་rནེ་མ་རaག་Uན་སལེ་�ོན། Vལ་མཆོག་Wོན་པ་གཤནེ་རབ་ཉིད། མཚན་lན་ཡིད་yི་�Uེ་བཞི་དང་། གཤནེ་|ན་ཉིས་བV་
�་བU་ཡང་། ལ་Uར་ཆས་ནས་གཤགེས་པར་U།  
  t་<ད་ཅསེ་གསོལ་པ་དང་། Wོན་པས་ས་ལརེ་མ�ནེ་པ་ལ། བཏང་`ོམས་ངང་U་འདa་<ད་གUངས། མཛསེ་པའི་བUན་Uང་�མ་པ་�། :་ཡི་
རaགས་སམ་U་ཡི་རaགས། �་ཡི་རaགས་སམ་དU་ཡི་རaགས། �དེ་�མས་གནས་རaགས་གང་ནས་)ང་། ལ་Uར་འདa་ནས་གང་U་གཤགེས། t་<ད་
Wོན་པས་གUངས་པ་དང་། འ|ིན་ལས་�མ་Uལ་བUན་Uང་�ས། Wོན་པ་གཤནེ་རབ་མི་བོ་ལ། དད་མོས་Uས་པས་@ག་འཚལ་ནས། ཡབ་
ཅིག་Wོན་པ་གཤེན་རབ་ལགས། འ[ོ་བ་Uན་/ི་ཡབ་ཅིག་པོ། མ་རaག་Uན་སེལ་�ོན་མེu་དཔལ། Vལ་མཆོག་Wོན་པ་འ[ོ་མགོན་
ལགས།  ད་ཅག་བUན་Uང་�མ་པ་�། :་ཡི་རaགས་_་Wོབས་དང་lན། U་ཡི་རaགས་_་U་འUལ་ཆ།ེ �་ཡི་རaགས་_་དད་མོས་lན། དU་
ཡི་རaགས་_་བོན་ལ་མཁས།  ད་ཅག་རང་བཞིན་གནས་ནས་)ང་། ཡབ་ཅིག་Wོན་པ་གཤནེ་རབ་ཉིད། འཁོར་དང་བཅས་པ་ཆས་པར་U། རང་
བཞིན་གནས་U་གཤགེས་པར་U། t་<ད་ཅསེ་གསོལ་པ་དང་།  
t་ནས་Wོན་པ་གཤནེ་རབ་yིས། ཐམས་ཅད་ས་ལརེ་མ�ནེ་པ་W།ེ pག་པོu་Uལ་U་འདa་<ད་གUངས། y་ཻཧོ་རaགས་མཆོག་གཤནེ་Vལ་ཉིད། 
Uགས་དགོངས་མཁའ་oར་དག་པ་ལ། བUན་Uང་�་ཡིས་ཅི་མི་¢།  ད་ཅག་བོན་/ི་འཁོར་ལོ་བ<ོར། འ[ོ་བ་སམེས་ཅན་ཐར་པར་pོངས། ད་
Uང་རང་བཞིན་གནས་མཆོག་U། བདག་ཉིད་གཤགེས་པ་མི་འཚལ་ལོ། །བUན་Uང་�མ་�་t་U་བUགས། གUང་Uང་བོན་ལ་�ོད་པར་འཚལ། 
t་<ད་Wོན་པས་གUངས་པ་དང་། འ|ིན་ལས་བUན་Uང་�མ་པ་�ས། དད་མོས་Uས་པས་@ག་འཚལ་ནས། ཡབ་ཅིག་Wོན་པ་གཤེན་རབ་
ལགས། མ་རaག་Uན་སལེ་རaན་པོ་ཆ།ེ བོན་/ི་འཁོར་ལོ་བ<ོར་དགོངས་yང་།  ད་yི་pངས་སར་འ4ོན་པར་U། འ[ོ་བ་སམེས་ཅན་]ན་དགོངས་
yང་།  ད་yིས་pངས་སར་གཤགེས་པར་འཚལ། ལ་Uར་ཆས་_་འ4ོན་པར་U། Wོན་པ་ལ་t་<ད་ཅསེ་གསོལ་པ་དང་། Wོན་པས་ཐམས་ཅད་Uན་
མ�ནེ་_། ཞི་བའི་ངང་U་འདa་<ད་གUངས། བUན་Uང་གཏམ་ལགེས་ཡོན་ཏན་lན། ཐབས་མཁས་བོན་མཁས་U་བ་མཁས། U་འUལ་
eལ་དང་lན་པ་�མས། Wོན་པ་འདaར་བUགས་U་ཡིས་ཤསེ། �དེ་ཅག་དང་པོ་U་ཡིས་བཏང་། གནས་yི་མཚན་ནི་ཇི་oར་ལགས། Wོན་པས་t་
<ད་གUངས་པ་དང་། འ|ིན་ལས་�མ་Uལ་བUན་Uང་�ས། Wོན་པ་གཤནེ་རབ་མི་བོ་ལ། དད་མོས་Uས་པས་@ག་འཚལ་ནས། ཡབ་ཅིག་
Wོན་པ་གཤེན་རབ་ལགས།  ད་ཅག་བUན་Uང་�མ་པ་�། གསང་gག་སེང་གེ་བVད་བhོལ་ནས། འ་ཞ་གསང་བ་མ]་Uད་yིས། Wོན་པ་
གཤེན་རབ་ལ་སོགས་_། མཚན་lན་ཡིད་yི་�ེU་Uང་བཞི་དང་། འཁོར་གཤེན་|ན་ཉིས་བV་�་བU་�ན་འpེན་བཏང་། Wོན་པ་འདaར་
བUགས་འ་ཞ་གསང་བས་ཤེས། གནས་ནི་གསང་gག་སེང་གེ་བVད་བhོལ་ཡིན། Wོན་པ་གཤེན་རབ་འཁོར་བཅས་yང་། ལ་Uར་ཆས་_་
གཤགེས་པར་འཚལ། ཅསེ་Wོན་པ་ལ་t་<ད་གསོལ་པ་དང་། Wོན་པ་གཤནེ་རབ་མི་བོ་ཡང་། མཚན་lན་ཡིད་yི་�Uེ་བཞི་དང་། འཁོར་གཤནེ་
|ན་ཉིས་བV་�་བUས་བ<ོར་ནས་གཤགེས་སོ། །t་ནས་སངེ་ག་ེབVད་བhོལ་U། འ་ཞ་གསང་བ་མ]་Uད་yིས། �མ་Uལ་བUན་Uང་ཉི་U་
ཡང་། གཤནེ་རབ་བU་བའི་Uལ་U་4ས། ལ་ལས་ནི་དར་@ར་རོ། །ལ་ལས་ནི་£Uགས་བ<ོར་རོ། །ལ་ལས་ནི་Uང་འUད་]། །ལ་ལས་ནི་�་བUང་¤་། 
། ལ་ལས་ནི་�ོས་མ་ེའUལ་ལོ། །ལ་ལས་ནི་གཤང་ད�ོལ་ལོ། །ལ་ལས་ནི་གར་བUར་རོ། །ལ་ལ་ཡིས་ནི་mོང་e)ེ། །ལ་ལ་ཡིས་ནི་མ་ེ
ཏོག་འཐོར་རོ། །ལ་ལ་ཡིས་ནི་མར་མ་ེའUལ་ལོ། །ལ་ལ་ཡིས་ནི་མཆོད་པ་འUལ་ལོ། །ལ་ལ་ཡིས་ནི་ཚན་ཆབ་འUལ་ལོ། །�མ་བVད་
ནོར་བUན་ལ་སོགས་_། མཆོད་པའི་ལོངས་�ོད་བསམ་འདས་Uལ། Wོན་པ་ཤིན་U་དགའ་ཞིང་ད/སེ། བUན་Uང་ཉི་U་e་�ས་yང་། Wོན་པ་
གཤནེ་རབ་འཁོར་བཅས་ལ། @ག་འཚལ་བ<ོར་བ་ཕོག་གUམ་4ས། t་ནས་གUང་Uང་)ད་འབར་U། Vལ་མཆོག་གཤནེ་རབ་འཁོར་བཅས་
གཤགེས། Wོན་པ་གཤནེ་རབ་མི་བོ་ནི། རaན་ཆནེ་འཁོར་ལོ་འབར་བའི་¦ི། བ�་གསལ་མ་ེཏོག་འབར་བའི་གཅལ། འཇའ་ཚ§ན་འབར་བའི་
གདན་ལ་བUགས། མཚན་lན་ཡིད་yི་�Uེ་བཞི་དང་། གཤནེ་|ན་�མས་yིས་བ<ོར་ནས་བUགས།  

ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆནེ་མོའི་བོན་4ི་འUལ་དབེ། 



གསརེ་འོད་ནོར་U་འོད་འབར་,ི་གUང་བUགས། ཤོག་ངོས། (8

  t་ནས་འ་ཞ་གསང་Uབ་yི། U་གUང་ཡོན་ཏན་འ|ིན་ལས་Uགས། U་འUལ་ཉི་U་e་�་ཡང་། )ད་ཟརེ་གཅིག་བUས་Y་མར་Uར། ལོངས་
�ོད་ཚ§གས་yི་འཁོར་ལོ་བ<ོར། t་ནས་Wོན་པ་གཤནེ་རབ་ལ། འ་ཞ་གསང་བ་མ]་Uད་yིས། གསརེ་/ི་མ་འདལ་U་བ<ོར་ལ། ནོར་U་)ད་
འབར་བVན་ནས་Uལ། དད་མོས་Uས་པས་@ག་Wོང་འཚལ། མཆོད་པའི་ལོངས་�ོད་ཟད་མདེ་Uལ། ཨ་ེམ་¤་མཚར་ཆ་ེབ་ཡི། Vལ་མཆོག་
Wོན་པ་གཤནེ་རབ་ལགས། འ[ོ་བ་Uན་/ི་ཡབ་ཅིག་པོ། མ་རaག་Uན་སལེ་�ོན་མuེ་མཆོག །Uན་མ�ནེ་Wོན་པ་གཤནེ་རབ་yིས། འ[ོ་
Uག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Uན། འgལ་མེད་Uགས་�ེས་བUང་U་གསོལ། Wོང་གUམ་འཇིག་rེན་ཁམས་འདaར་ཡང་། འ[ོ་བ་རaགས་Uག་
བསམ་ལས་འདས། མི་འp་མི་གཅིག་4་ེབ་འUམ། �ོད་པ་མི་འp་[ངས་ལས་འདས། གནས་རaགས་མི་གཅིག་དཔག་U་མདེ། t་�མས་བt་ལ་
བཀོད་པ་དང་།  ད་ཅག་འཁོར་/ི་]ན་ཆདེ་U། @ི་རབས་གཤནེ་/ི་�ོད་U་དང་། འ[ོ་�མས་ཐར་པར་pང་ªད་U། གUང་Uང་བོན་མཆོག་རaན་པོ་ཆ།ེ 
ཡང་གསང་Uགས་yི་ཟབ་ག_ར་མཆོག །རaན་ཆནེ་ནོར་U་)ད་འབར་t། གཤནེ་རབ་Uགས་ལས་བ�ོལ་མཛོད་ལ། གསལ་4དེ་དག་པར་གUངས་
པར་U། འ་ཞས་t་<ད་གསོལ་པ་དང་། གཤནེ་རབ་Wོན་པས་བཀའ་«ལ་པ། ལགེས་སོ་ལགེས་སོ་འ་ཞས་Uས་པ་ལགེས། གUང་Uང་བོན་
མཆོག་རaན་པོ་ཆ།ེ བVད་¦ི་བཞི་Wོང་མཐར་@ིན་པ། རaན་ཆནེ་ནོར་U་)ད་འབར་ཡིན། འཁོར་�མས་t་ལ་རབ་བeོན་མཛོད། མཐར་Uག་Y་
མདེ་འgས་U་ཐོབ། t་<ད་Y་མས་གUངས་པ་དང་།  
   t་ནས་འ་ཞས་ཡང་གསོལ་པ། ཨ་ེམ་Wོན་པ་¤་མཚར་ཆ།ེ ནོར་U་)ད་འབར་གསང་བའི་བོན། Wོན་པས་གUངས་པ་ཤིན་U་ལགེས། གUང་Uང་
བོན་མཆོག་རaན་པོ་ཆ།ེ རaན་ཆནེ་ནོར་U་)ད་འབར་t། Wོན་པས་Uགས་ལས་བ�ོལ་མཛོད་ལ། བདག་ཅག་འཁོར་ལ་གUངས་པར་U། t་<ད་འ་
ཞས་གསོལ་པ་དང་། གཤནེ་རབ་Wོན་པས་བཀའ་«ལ་པ། རaགས་lན་འ་ཞ་ལ་སོགས་_། འUས་པའི་འཁོར་�མས་རབ་U་ཉོན། གཙང་མའི་
ཞིང་ཁམས་དག་པ་U། དལ་འ4ོར་Uས་U་}སེ་Uས་འདaར། འUལ་ངག་བtན་པ་རaན་པོ་ཆ།ེ མི་འUར་གUང་Uང་བོན་དང་མཇལ། སམེས་ཉིད་ནོར་
U་རaན་པོ་ཆ།ེ )ད་འབར་)ད་གསལ་¬ོང་U་[ོལ། རaན་ཆནེ་ནོར་U་)ད་འབར་/ི། ཚག་]ན་གཏན་ཚགས་t་oར་ཡིན། t་ལ་མ་ཡངེས་བeོན་
པ་དང་། Uན་U་ཉམས་U་Yང་Uར་ན། Y་མདེ་®ོགས་སངས་Vས་པ)། །t་<ད་Wོན་པས་གUངས་པ་དང་། མཚན་lན་འ་ཞས་@ག་འཚལ་ནས། 
ལགེས་སོ་Wོན་པ་བོན་/ི་མཆོག །མ་རaག་Uན་སལེ་གསལ་བའི་�ོན། Vལ་མཆོག་Wོན་པ་གཤནེ་རབ་ལགས། དལ་འ4ོར་Uས་ཐོབ་རaན་
པོ་ཆ།ེ མི་འUར་གUང་Uང་བོན་དང་མཇལ། སམེས་ཉིད་ནོར་U་རaན་ཆནེ་rོགས། བོན་ཉིད་)ད་གསལ་¬ོང་U་[ོལ། མ¤ན་པར་®ོགས་སངས་Vས་
པར་ ས། ¤་མཚར་ཡང་དག་t་ཆ་ེW།ེ  ད་ཅག་འཁོར་/ི་]ན་ཆདེ་དང་། @ི་རབས་གཤནེ་/ི་�ོད་U་དང་། འ[ོ་བ་སམེས་ཅན་]ན་ཆདེ་U། ཚv་ནོར་
བསོད་ནམས་�ལེ་བ་དང་། བར་ཆོད་£Uག་Uབ་འཇོམས་པ་དང་། Y་མདེ་®ོགས་སངས་Vས་པའི་བོན། རaན་ཆནེ་ནོར་U་)ད་འབར་t། བདག་ཅག་
འཁོར་ལ་གUངས་པར་U། t་<ད་འ་ཞས་གསོལ་པ་དང་། གཤནེ་རབ་Wོན་པས་བཀའ་«ལ་པ། མཚན་lན་འ་ཞ་ལ་སོགས་_། འUས་པའི་
འཁོར་�མས་རབ་U་ཉོན། e་ེགཅིག་དད་པས་མོས་Uས་yིས། གUང་Uང་བོན་ལ་�ོད་Uར་ན། ཚv་དང་བསོད་ནམས་འཕལེ་བར་ ས། t་ལ་Uན་
ཆད་མདེ་པ་ནི། བར་ཆོད་འཆི་བདག་བ°་yང་±ོག །བོན་�ོད་མཐའ་U་@ིན་ཙམ་ན། མ¤ན་པར་®ོགས་སངས་Vས་པ)། །ནོར་U་)ད་འབར་t་
ལ་ཟརེ། t་བས་ལོགས་U་ཡོད་པ་མིན། Wོན་པས་t་<ད་གUངས་པ་དང་། འ་ཞ་གསང་བ་ལ་སོགས་_། འཁོར་�མས་Uན་/ིས་@ག་འཚལ་ནས། 
འ་ཞ་གསང་བས་ཡང་གསོལ་པ། ཨ་ེམ་¤་མཚར་]ན་དང་lན། གUང་Uང་བོན་ལ་�ོད་Uར་ན། ཚv་ནོར་བསོད་ནམས་འཕལེ་བ་དང་། བར་ཆོད་
འཆི་བདག་བ°་�མས་འཇོམས། @ི་མར་®ོགས་སངས་Vས་པ)། །ཨ་ེམ་¤་མཚར་²ད་U་Uང་། Vལ་མཆོག་མ་རaག་Uན་སལེ་�ོན། ཡབ་
ཅིག་Wོན་པ་གཤནེ་རབ་ལགས། :་U་�་Uལ་ཐམས་ཅད་U། གཤནེ་རབ་བWན་པ་དར་བ་ལ། གUང་Uང་བོན་མཆོག་རaན་པོ་ཆ།ེ རaན་ཆནེ་
ནོར་U་)ད་འབར་t། Wོན་པའི་Uགས་ལས་བ�ོལ་མཛོད་ལ། བདག་ཅག་འཁོར་ལ་བ³ད་པར་U། t་<ད་འ་ཞས་Uས་པ་ལ། རaན་ཆནེ་ནོར་U་
)ད་འབར་ལས། ´ངེ་གཞི་Uས་པའི་ལUེ་W།ེ ཨ་ེམ་ཧོ། དང་པོ)།། །། 

  
༧ t་ནས་Wོན་པ་གཤནེ་རབ་yིས། �ན་མིག་ནམ་མཁའི་ད4ིངས་U་གཟིགས། འUར་མདེ་U་Uས་ཐང་གUམ་Uག །བཅའ་བUར་@ག་V་
ཐང་གUམ་མཛད། གསརེ་)ད་འབར་བའི་�་གཤང་བ�གས། ནམ་མཁའ་བར་hང་ས་གཞི་Uན། Uར་རོ་Uར་རོ་རབ་U་Uར་རོ། །འUལ་ལོ་འUལ་
ལོ་རབ་U་འUལ་ལོ། །མརེ་རོ་མརེ་རོ་རབ་U་མརེ་རོ། །གཡངེ་¤་གཡངེ་¤་རབ་U་གཡངེ་¤་། །ཆམེ་མོ་ཆམེ་མོ་རབ་U་ཆམེ་མོ། །Uག་གོ་Uག་གོ་

ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆནེ་མོའི་བོན་4ི་འUལ་དབེ། 



གསརེ་འོད་ནོར་U་འོད་འབར་,ི་གUང་བUགས། ཤོག་ངོས། (9

རབ་U་Uག་གོ །t་ནས་Wོན་པ་གཤནེ་རབ་yིས། U་ལས་)ད་ཟརེ་དཔག་མདེ་¶ོས། ¶ོས་སོ་¶ོས་སོ་རབ་U་¶ོས་སོ། །ནམ་མཁའ་བར་hང་ས་
གཞི་ཐམས་ཅད་U། U་ལས་)ད་ཟརེ་དཔག་མདེ་བ�)། །བ�)་བ�)་རབ་U་བ�)། །གསལ་ལོ་གསལ་ལོ་རབ་U་གསལ་ལོ། །གནས་སོ་
གནས་སོ་རབ་U་གནས་སོ། འUང་¤་འUང་¤་རབ་U་འUང་¤་། །འཕགས་སོ་འཕགས་སོ་རབ་U་འཕགས་སོ། །དར་རོ་དར་རོ་རབ་U་དར་རོ། །Vས་སོ་Vས་
སོ་རབ་U་Vས་སོ། །ལགེས་སོ་ལགེས་སོ་རབ་U་ལགེས་སོ། །མི་མ¤ན་ནམ་མཁའི་ད4ིངས་Uམ་ནས། )ད་�་མདའ་གང་ཙམ་ཞིག་Uང་། Wོན་
པའི་U་ལ་ཝལ་/ིས་ཐིམ། Wོན་པ་གཤནེ་རབ་མི་བོ་ནི། �ར་བས་གཟི་བ�ིད་མདངས་དང་lན། U་ལ་)ད་ཟརེ་དཔག་མདེ་འ|ོས། གUང་ནི་
འགག་མདེ་རང་བཞིན་[ོལ། Uགས་ལས་ནོར་U་)ད་U་འབར།  
གཤནེ་རབ་Wོན་པས་བཀའ་«ལ་པ། མཚན་lན་འ་ཞ་ལ་སོགས་_། འཁོར་�མས་མ་ཡངེས་རབ་U་ཉོན། རaན་ཆནེ་ནོར་U་)ད་འབར་t། འ་
ཞ་གསང་བས་Uས་པ་ཤིན་U་ལགེས། ཤིན་U་ཡང་ལགེས་སོ་རབ་U་ཡང་ལགེས་སོ། །ཡང་དག་པར་འ[ོ་བའི་]ན་U་ལགེས་སོ། །རaན་ཆནེ་ནོར་
U་)ད་འབར་t། �ོན་ཚv་Uམ་U་e་གUམ་:་གནས་U། ཡ་ེTིད་འUལ་/ི་Vལ་པོ་ལ། Wོན་པ་གཤནེ་རབ་བདག་གིས་Uས། གUང་Uང་བོན་
འདa་¤་མཚར་ཆ།ེ ཡིད་བཞིན་ནོར་U་Uན་/ིས་Uབ། གསརེ་)ད་འབར་བ་¤་མཚར་ཆ།ེ ཡང་གསང་བོན་ཉིད་²ད་U་Uང་། རaན་ཆནེ་ནོར་U་)ད་
འབར་འདa། ཡང་`ིང་མཆོག་W་ེཨ་ེམ་ཧོ། གསང་བའི་`ིང་པོ་ཏན་K་Lར། འ་ཞ་གསང་བ་ལ་སོགས་_། འUས་པའི་འཁོར་�མས་རབ་U་ཉོན། 
�ོན་ཚv་Uམ་U་e་གUམ་:་གནས་U། :་མ་ཡིན་/ི་ཆོ་འUལ་Uང་། :་མིན་མཚ§ན་ཆ་ཆར་oར་བབས། བ°་མོ་:་མོར་Uལ་ནས་
)ང་། འp་ེམོ་U་མོར་Uལ་ནས་)ང་། :་�མས་ཕམ་Uང་U་མ་�། ཉིན་ཞིང་ཤག་ཤིག་མཚ§ན་ཆ་དར། མཚན་ཞིང་བ°་མོ་འp་ེམོས་བU། :་
རaགས་ཕམ་Uང་Uག་བ�ལ་ཆ།ེ  
tu་ཚv་t་ཡི་Uས་ཙམ་ན། :་ཡི་Vལ་པོ་Vལ་བ་]ན་Uབ་tས། :་གཤནེ་གཞོན་U་Wོབས་མཆོག་ལ། བ�་ཡིག་ཉི་U་e་གཅིག་བUར། 
གཤེན་རབ་བདག་ཉིད་�ན་འpེན་ªེབ། བ�་ཡིག་�ན་/ིས་གཟིགས་པ་དང་། `ིང་�ེས་བདག་ཉིད་�ན་ཆབ་ཤོར། གཤེན་རབ་བདག་ཉིད་)་
བVལ་_། འ[ོ་བའི་]ན་U་U་མི་འཕང་། ¦ོ་Vལ་འཇིགས་པར་Uལ་ནས་གཤགེས། :་ཡི་Vལ་པོ་Vལ་བ་]ན་Uབ་དང་། :་རaགས་འཁོར་
དང་བཅས་པ་ཡིས། Wོན་པ་¦ོ་Vལ་མUན་ནས་བUས། ལ་ལས་Uང་ཆནེ་lིང་གར་4དེ། ལ་ལས་སངེ་ཆནེ་�མ་གར་4དེ། ལ་ལས་གU་འUག་
lམེ་གར་4དེ། ལ་ལས་r་མཆོག་འཆམ་གར་4དེ། ལ་ལས་:་Uའི་ད/སེ་གར་4དེ། ལ་ལས་:་མོu་འUམ་གར་4དེ། ལ་ལ་ཡིས་ནི་དར་
@ར་རོ། །ལ་ལ་ཡིས་ནི་Uང་འUད་]། །ལ་ལ་ཡིས་ནི་གཤང་ད�ོལ་ལོ། །ལ་ལ་ཡིས་ནི་�་བUང་¤་། །ལ་ལ་ཡིས་ནི་£Uགས་བ<ོར་རོ། །ལ་ལ་
ཡིས་ནི་mོང་e)ེ། །ལ་ལ་ཡིས་ནི་Vལ་མཚན་@ར་རོ། །ལ་ལ་ཡིས་ནི་མ་ེཏོག་འཐོར་རོ། །ལ་ལ་ཡིས་ནི་མཆོད་པ་འUལ། ལ་ལ་ཡིས་ནི་
@ག་འཚལ་ལོ། །ལ་ལ་ཡིས་ནི་བ<ོར་བ་4དེ་]། །t་oར་:་ཡི་ལོངས་�ོད་བསམ་ལས་འདས། མཆོད་པའི་�མ་[ངས་དཔག་མདེ་Uལ། Vལ་
བ་:་ཡི་ཁང་བཟང་U། Wོན་པ་གཤནེ་རབ་བདག་ཉིད་yང་། རaན་ཆནེ་h་�འི་¦ི་Wངེ་ན། པད་མ་གཙང་མའི་གདན་ལ་བUགས། ལོངས་�ོད་
ཚ§གས་yི་འཁོར་ལོ་བ<ོར། རaན་ཆནེ་ནོར་U་)ད་འབར་/ི། མ]་Uད་གUངས་Uད་གཏན་ལ་ཕབ། :་མིན་བ°་མོ་འp་ེམོ་�མས། རང་བཞིན་
Uགས་�uེ་Uགས་yིས་བ�ལ། ཕམ་Uང་ཅན་�མས་བt་ལ་བཀོད། གཤནེ་རབ་བWན་པ་དར་Vས་Uང་། རaན་ཆནེ་ནོར་U་)ད་འབར་འདa། བ³ད་
པའི་མ]་དང་བUབ་པའི་གUངས། ཨ་ེམ་¤་མཚར་²ད་U་Uང་། <ལ་lན་རaག་ཅན་ལས་lན་�མས། འདa་ལ་Uན་U་བeོན་Uར་ན། ནད་
Uག་མཚ§ན་གUམ་ཞི་བ་དང་། ཚv་དང་བསོད་ནམས་འཕལེ་བར་འUར། }་ེ�ས་ན་འཆིu་mོ་ཆོད་ནས། Y་མདེ་འgས་U་ཐོབ་པ)། ། 
t་ནས་Wོན་པ་གཤནེ་རབ་ལ། འ་ཞ་གསང་བ་མ]་Uད་yི ས། @ག་འཚལ་Uས་བUག་ཐལ་�ར་ནས། Wོན་པ་ཉིད་ལ་འདa་<ད་Uས། }་ེའ[ོ་
Uན་/ི་ཡབ་ཅིག་པོ། མ་རaག་Uན་སལེ་རaན་པོ་ཆ།ེ Vལ་མཆོག་Wོན་པའི་�ོན་མ་ེལགས། ཡང་གསང་གUང་Uང་བོན་/ི་མཆོག །རaན་
ཆནེ་ནོར་U་)ད་འབར་t། བ³ད་པའི་མ]་དང་བUབ་པའི་གUངས། སོ་སོར་འ4དེ་དམ་གཅིག་U་�ིལ། བཅའ་ཐབས་ལས་རaམ་ཡོད་ལགས་སམ། 
སམེས་བ}དེ་mོམ་རaམ་ཅི་oར་བ/ི། t་<ད་འ་ཞས་གསོལ་པ་དང་། གཤནེ་རབ་Wོན་པས་བཀའ་«ལ་པ། ལགེས་སོ་ལགེས་སོ་རaགས་lན་
མཆོག ། འ་ཞ་གསང་བ་མ]་Uད་yིས། ཅི་oར་Uས་བཞིན་བདག་གིས་བ³ད། གUང་Uང་སམེས་དཔའ་ཆནེ་པོ་�མས། མ་ཡངེས་འདa་ལ་རབ་U་
ཉོན། གUང་Uང་བོན་མཆོག་རaན་པོ་ཆ།ེ རaན་ཆནེ་ནོར་U་)ད་འབར་འདa། མ]་Uད་གUངས་Uད་e་བ་ཡིན། སོ་སོར་མི་འ4དེ་གཅིག་U་�ོད། 
བོན་mོ་བVད་¦ི་བཞི་Wོང་ཡང་། བོན་ཉིད་གUང་Uང་¬ོང་ནས་[ོལ། ཉོན་མོངས་བVད་¦ི་བཞི་Wོང་ཡང་། མ་རaག་མ་rོགས་Yོ་ལ་འUལ། 
rོགས་ན་ད4རེ་མདེ་¤་བོ་གཅིག །མ་rོགས་སོ་སོར་�ོད་Uར་ན། འgས་U་Uབ་པའི་Uས་མ་མཆིས། pང་]ན་ ས་]ན་ཐབས་ཤསེ་དང་། གཉིས་མདེ་

ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆནེ་མོའི་བོན་4ི་འUལ་དབེ། 



གསརེ་འོད་ནོར་U་འོད་འབར་,ི་གUང་བUགས། ཤོག་ངོས། (10

གཅིག་U་ཉམས་U་ལོངས། བt་ཆནེ་¬ོང་U་གནས་པར་མཛོད། གUང་Uང་བོན་མཆོག་རaན་པོ་ཆ།ེ གསརེ་)ད་ནོར་U་)ད་འབར་འདa། གཤནེ་འཁོར་
�མས་yིས་བeོན་Uས་ལ། བཅའ་ཀ་ལས་རaམ་འདa་oར་/ིས། བར་ཆོད་བགགེས་རaགས་འUལ་Uས་ལ། ཅིག་�་pས་ཉག་�་Wོང་བཏང་། བདག་ཉིད་
pག་པོ་བ�ིད་lན་གཅསེ། ཚག་གི་�ོས་ཆོད་དག་པར་འ]ན། tས་ནི་བར་ཆོད་ཞི་བར་ ས། ཚv་ནོར་བསོད་ནམས་�ལེ་Uས་ལ། གཡང་rནེ་དU་ར་
དU་Uད་བཅའ། བདག་ཉིད་ཡིད་བཞིན་ནོར་U་བmོམ། ཚག་གི་�ོས་ཆོད་དག་པར་འ]ན། tས་ནི་ཚv་ནོར་བསོད་ནམས་འཕལེ། འ[ོ་�མས་ཐར་
པར་འpནེ་Uས་U། ཡར་མཆོད་མར་�ིན་གUང་བཞིན་ལ། ཉ་�་pས་ཉག་བV་�་གཏོང་། བདག་ཉིད་མཆོག་lན་ངང་ཉིད་གཅསེ། ཚག་གིས་�ོས་
ཆོད་དག་པར་འ]ན། tས་ནི་འ[ོ་�མས་ཐར་པར་འpོང་།  
Wོན་པས་བཀའ་«ལ་ཡང་གUངས་པ། ]ན་lན་འ་ཞ་ལ་སོགས་_། གUང་Uང་སམེས་དཔའ་ཆནེ་པོ་�མས། དབང་པོ་མ་ཡངེས་བrན་པར་ཉོན། 
ཡང་གསང་གUང་Uང་བོན་མཆོག་W།ེ རaན་ཆནེ་ནོར་U་)ད་འབར་འདa། འgི་འམ་¬ོག་འ]ན་4དེ་Uས་ལ། སམེས་བ}དེ་�མ་པར་དག་པར་གཅསེ། 
བོན་�ོད་e་བ་གཞི་ལ་Uག །བོན་�ོད་གཞི་ལ་མ་Uག་ན། འgས་U་Uབ་པའི་Uས་མ་མཆིས། t་@ིར་གཞི་ལ་སེམས་བ}ེད་གཅེས། 
སམེས་བ}དེ་]ན་དང་མ་lན་ན། ས་འ�ག་འgས་U་གཏོར་བར་འp། ས་འ�ག་འgས་U་གཏོར་Uར་ན། འgས་U་Lིན་པའི་Uས་མ་མཆིས། t་
@ིར་གཞི་ལ་སམེས་བ}དེ་གཅསེ། གཞི་ལ་སམེས་བ}དེ་lན་Uར་ན། འgས་U་བUད་Àན་pོད་དང་འ|ད། t་ནས་འU་བUད་འgས་Uག་Lིན། 
t་@ིར་སེམས་བ}ེད་lན་པར་མཛོད། སེམས་བ}ེད་]ན་དང་lན་Uར་ན། འgས་U་Uབ་Wེ་མ¤ན་སངས་Vས། t་@ིར་སེམས་བ}ེད་�མ་དག་
གཅསེ། བtར་གཤགེས་rནེ་གUམ་མUན་Uང་U། དང་པོ་Wོང་ཉིད་ངང་ལས་ནི། སམེས་བ}དེ་�མ་པར་དག་པར་4། གསལ་བའི་མར་མ་ེUལ་ནས་U། 
བོན་ཉིད་¬ོང་U་སམེས་མཆོག་བ}དེ། སམེས་བ}དེ་�མ་པར་དག་པར་4། pa་ཞིམ་�ོས་མཆོད་Uལ་ནས་U། བོན་ཉིད་¬ོང་U་སམེས་མཆོག་
བ}དེ། སམེས་བ}དེ་�མ་པར་དག་པར་4། :བ་Uབ་མཆོད་པ་Uལ་ནས་U། བོན་ཉིད་¬ོང་U་སམེས་མཆོག་བ}དེ། སམེས་བ}དེ་�མ་པར་དག་
པར་4། མ་ེཏོག་མཆོད་པ་Uལ་ནས་U། བོན་ཉིད་¬ོང་U་སམེས་མཆོག་བ}དེ། སམེས་བ}དེ་�མ་པར་དག་པར་4། གར་Wབས་གཙང་ཆབ་Uལ་
ནས་U། བོན་ཉིད་¬ོང་U་སམེས་མཆོག་བ}དེ། སམེས་བ}དེ་�མ་པར་དག་པར་4། རaན་ཆནེ་ག_ར་�མས་Uལ་ནས་U། བོན་ཉིད་¬ོང་U་སམེས་
མཆོག་བ}དེ། སམེས་བ}དེ་�མ་པར་དག་པར་4། �མ་�་�མ་བVད་Uལ་ནས་U། བོན་ཉིད་¬ོང་U་སམེས་མཆོག་བ}དེ། སམེས་བ}དེ་�མ་
པར་དག་པར་4། རaན་ཆནེ་ནོར་བUན་Uལ་ནས་U། བོན་ཉིད་¬ོང་U་སམེས་མཆོག་བ}དེ། སམེས་བ}དེ་�མ་པར་དག་པར་4། བ�་ཤིས་®ས་
བVད་Uལ་ནས་U། བོན་ཉིད་¬ོང་U་སམེས་མཆོག་བ}དེ། སམེས་བ}དེ་�མ་པར་དག་པར་4། སམེས་བ}དེ་�མ་པར་མ་དག་ན། ]ན་གཉིས་
སངས་Vས་འUབ་Uས་མདེ། t་@ིར་གཞི་ལ་སམེས་བ}དེ་གཅསེ། སམེས་བ}དེ་]ན་དང་lན་Uར་ན། བདག་གཞན་]ན་Uབ་མ¤ན་སངས་Vས། 
t་བས་སམེས་བ}དེ་�མ་དག་གཅསེ། ད{ལ་བའི་རaགས་�མས་ཐམས་ཅད་Uན། ཕ་མ་U་གཉནེ་ཡིན་Uར་ཞིང་། གཅོད་�ོང་Uག་བ�ལ་Uན་
4ང་ནས། 4མས་མཆོག་བt་བ་lན་པའི་@ིར། བོན་ཉིད་¬ོང་U་སམེས་མཆོག་བ}དེ། སམེས་བ}དེ་�མ་པར་དག་པར་4། ཡིད་བཏགས་རaགས་
�མས་ཐམས་ཅད་Uན། ཕ་མ་U་གཉནེ་ཡིན་Uར་ཅིང་། བ�སེ་<ོམ་Uག་བ�ལ་Uན་4ང་ནས། �ིན་མཆོག་བt་བ་lན་པའི་@ིར། བོན་ཉིད་
¬ོང་U་སམེས་མཆོག་བ}དེ། སམེས་བ}དེ་�མ་པར་དག་པར་4། 4ོལ་སོང་རaགས་�མས་ཐམས་ཅད་Uན། ཕ་མ་U་གཉནེ་ཡིན་Uར་ཞིང་། ´ནེ་
Uགས་Uག་བ�ལ་Uན་4ང་ནས། ཡ་ེཤསེ་¬ོང་U་[ོལ་བའི་@ིར། བོན་ཉིད་¬ོང་U་སམེས་མཆོག་བ}དེ། སམེས་བ}དེ་�མ་པར་དག་པར་4། མི་
ཡི་རaགས་�མས་ཐམས་ཅད་Uན། ཕ་མ་U་གཉནེ་ཡིན་Uར་ཅིང་། འ|ག་]ག་Uག་བ�ལ་Uན་4ང་ནས། ཡངས་པའི་¬ོང་U་[ོལ་བའི་@ིར། 
བོན་ཉིད་¬ོང་U་སམེས་མཆོག་བ}དེ། སམེས་བ}དེ་�མ་པར་དག་པར་4། :་མིན་རaགས་�མས་ཐམས་ཅད་Uན། ཕ་མ་U་གཉནེ་ཡིན་Uར་
ཅིང་། འཐབ་eོད་Uག་བ�ལ་Uན་4ང་ནས། ཞི་བའི་¬ོང་U་[ོལ་བའི་@ིར། བོན་ཉིད་¬ོང་U་སམེས་མཆོག་བ}དེ། སམེས་བ}དེ་�མ་པར་དག་
པར་4། :་རaགས་ཕམ་Uང་ཅན་�མས་yང་། ཕ་མ་U་གཉནེ་ཡིན་Uར་ཞིང་། ཕམ་Uང་Uག་བ�ལ་Uན་4ང་ནས། བeོན་འUས་Wོབས་དང་
lན་པའི་@ིར། བོན་ཉིད་¬ོང་U་སམེས་མཆོག་བ}དེ། སམེས་བ}དེ་�མ་པར་དག་པར་4། :་Tིན་�་ེབVད་བགགེས་རaགས་yང་། ཕ་མ་U་
གཉེན་ཡིན་Uར་ཞིང་། rོག་འཛིན་འUལ་པ་Uན་མི་འཆད། rོག་འཛིན་རང་[ོལ་lན་པའི་@ིར། བོན་ཉིད་¬ོང་U་སེམས་མཆོག་བ}ེད། 
སམེས་བ}དེ་�མ་པར་དག་པར་4། ཅི་oར་སམེས་བ}དེ་�མ་དག་ཞིང་། བདག་གཞན་]ན་Uབ་མཐའ་U་@ིན། གང་ཞིག་རaགས་lན་ཐམས་
ཅད་Uན། བོན་ཉིད་¬ོང་U་སམེས་མཆོག་བ}དེ། སམེས་བ}དེ་�མ་པར་དག་པར་4། སམེས་བ}དེ་]ན་དང་lན་Uར་ན། འདaར་ཡང་བར་ཆོད་Uག་
བ�ལ་ཞི། ཚv་དང་བསོད་ནམས་འཕལེ་བ་དང་། མ¤ན་པར་®ོགས་སངས་Vས་པ)། །གUང་Uང་སམེས་དཔའ་ཆནེ་པོ་�མས། སམེས་བ}དེ་�མ་པར་

ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆནེ་མོའི་བོན་4ི་འUལ་དབེ། 



གསརེ་འོད་ནོར་U་འོད་འབར་,ི་གUང་བUགས། ཤོག་ངོས། (11

དག་པར་མཛོད། སམེས་བ}དེ་�མ་དག་མཐར་@ིན་ན། འ[ོ་]ན་V་ལག་@ད་པར་ ས། འgས་U་མ¤ན་སངས་Vས་པ)། །རaན་ཆནེ་ནོར་U་)ད་
འབར་ལས། འ[ོ་�མས་]ན་U་བོན་བ³ད་ཅིང་། སམེས་བ}དེ་པའི་ལUེ་W།ེ ཨ་ེམ་ཧོ། གཉིས་པ)།། །། 

  
༧ y་ཻཧོ་གཤནེ་རབ་Wོན་པས་བཀའ་«ལ་པ། འ་ཞ་གསང་བ་ལ་སོགས་_། གUང་Uང་སམེས་དཔའ་ཆནེ་པོ་�མས། མ་ཡངེས་འདa་ལ་བrན་
པར་ཉོན། གUང་Uང་བོན་མཆོག་རaན་པོ་ཆ།ེ རaན་ཆནེ་ནོར་U་)ད་འབར་འདa། གཤནེ་བོན་�མས་yིས་བeོན་Uས་ལ། ཏིང་འཛིན་mོམ་རaམ་
lན་པར་གཅསེ། ཚv་ནོར་བསོད་ནམས་�ལེ་Uས་ལ། ཏིང་འཛིན་Wོབས་དང་lན་པར་གཅསེ། བར་ཆོད་ད[་བགགེས་འUལ་Uས་ལ། ཏིང་འཛིན་
pག་eལ་lན་པར་གཅསེ། འ[ོ་�མས་ཐར་པར་འpནེ་Uས་U། ཏིང་འཛིན་ངང་ལ་གནས་པར་གཅསེ། t་oར་གོ་འམ་གཤནེ་པོ་�མས། t་<ད་
Wོན་པས་གUངས་པ་དང་། t་ནས་འ་ཞ་གསང་བ་ཡིས། Wོན་པ་གཤནེ་རབ་མི་བོ་ལ། @ག་འཚལ་Uས་བUག་ཐར་�ར་ནས། Wོན་པ་ཉིད་ལ་འདa་
<ད་Uས། འཇིག་rནེ་མ་རaག་Uན་སལེ་�ོན། Vལ་མཆོག་Wོན་པ་གཤནེ་རབ་ལགས། རaན་ཆནེ་ནོར་U་)ད་འབར་ལས། ཏིང་འཛིན་mོམ་
རaམ་ཅི་oར་བ/ི། གསལ་དག་Wོན་པའི་གUང་པར་U།  
t་<ད་འ་ཞས་གསོལ་པ་དང་། གཤནེ་རབ་Wོན་པས་བཀའ་«ལ་པ། ལགེས་སོ་འ་ཞ་གསང་བ་ལགེས། མ]་Uད་]ན་/ི་ཐིག་ལ་ེགཅིག །བོན་
�མས་Uན་/ི་`ིང་པོ་མཆོག །གསརེ་)ད་Uས་པ་ཤིན་U་ལགེས། གUང་Uང་སམེས་དཔའ་ཆནེ་པོ་�མས། མ་ཡངེས་འདa་ལ་བrན་པར་ཉོན། 
མཐར་@ིན་བོན་བ³ད་Uགས་ལ་ཞོག །གUང་Uང་བོན་མཆོག་རaན་པོ་ཆ།ེ རaན་ཆནེ་ནོར་U་)ད་འབར་འདa། ¬ོག་འ]ན་ཉམས་U་Yང་Uས་U། དང་
པོ་Wོང་ཉིད་ངང་ལས་ནི། སམེས་བ}དེ་�མ་པར་དག་པར་4། ཚད་མདེ་བཞི་དང་lན་པར་གཅསེ། t་ནས་ཏིང་འཛིན་mོམ་རaམ་ལ། }་ེ�ས་ན་
འཆིu་mོ་གཅོད་Uས། <ད་ཅིག་མ་ཡི་pན་®ོགས་ལ། རང་ཉིད་Wོན་པ་གཤནེ་རབ་བmོམ། འཁོར་ཡང་གཤནེ་|ན་འཁོར་U་བmོམ། �་�ོགས་
གཤནེ་རབ་གUང་U་བmོམ། འ[ོ་]ན་དཔག་མདེ་མཛད་པར་བmོམ། ད[་བགགེས་Uན་ཚ§གས་འཇོམས་Uས་U། རང་ཉིད་¦ོ་Vལ་U་U་བmོམ། 
འཁོར་ཡང་¦ོ་བོ་¦ོ་མོར་བmོམ། U་ལས་མ་ེརa་མ་ེདUང་འ|ོས། �་�ོགས་¦ོ་Vལ་གUང་U་བmོམ། ད[་བགགེས་Uན་ཚ§གས་འཇོམས་པར་
བmོམ། ཚv་ནོར་ལོངས་�ོད་Uབ་Uས་U། རང་ཉིད་ཡིད་བཞིན་ནོར་U་བmོམ། འ]ད་པ་Uན་Uམ་ཚ§གས་པར་བmོམ། ཚv་ནོར་ལོངས་�ོད་འཕལེ་
བར་བmོམ། :་འp་ེམི་གUམ་ཐམས་ཅད་དང་། ས་བདག་U་གཉན་ཐམས་ཅད་yང་། ཡིད་བཞིན་ནོར་U་t་ལ་མོས། འ]ད་དU་ལོངས་�ོད་ཆར་
བཞིན་འབེབ། ནོར་U་)ད་འབར་མཁའ་ལ་འ|ོས། སེམས་ཅན་དUལ་འཕོངས་བསལ་བར་བmོམ། ཐམས་ཅད་དགའ་བtu་ས་ལ་གནས། 
མཉམ་ཉིད་®ོགས་སངས་Vས་པར་བmོམ། བmོམ་4་mོམ་4དེ་མཐའ་དང་gལ། མཉམ་ཉིད་རང་�་�ོགས་པར་བmོམ།  
t་<ད་Wོན་པས་བཀའ་«ལ་པ། t་ནས་འ་ཞ་གསང་བ་མ]་Uད་yིས། @ག་འཚལ་Uས་བUག་ཐལ་�ར་ནས། Wོན་པ་ཉིད་ལ་འདa་<ད་Uས། 
ཡབ་ཅིག་Wོན་པ་གཤནེ་རབ་ལགས། མ་རaག་Uན་སལེ་�ོན་མuེ་མཆོག །Vལ་མཆོག་Wོན་པ་གཤནེ་རབ་ཉིད། གUང་Uང་བོན་མཆོག་
རaན་པོ་ཆ།ེ རaན་ཆནེ་ནོར་U་)ད་འབར་འདaས། འ[ོ་བ་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་�མས། ཐར་པའི་ལམ་ལ་ཅི་ཙམ་འཁོད། Vལ་མཆོག་Wོན་
པས་གUངས་པར་U། t་<ད་འ་ཞས་གསོལ་པ་དང་། གཤནེ་རབ་Wོན་པས་བཀའ་«ལ་པ། ལགེས་སོ་འ་ཞས་Uས་པ་ལགེས། གUང་Uང་སམེས་
དཔའ་ཆནེ་པོ་�མས། མ་ཡངེས་]ན་ལ་བrན་པར་ཉོན། གUང་Uང་བོན་མཆོག་རaན་པོ་ཆ།ེ རaན་ཆནེ་ནོར་U་)ད་འབར་�ོད། གང་ཞིག་�་ཙམ་
ཐོས་པས་yང་། ངན་སོང་གUམ་/ི་}་ེmོ་ཁགེ །t་@ིར་བོན་མཆོག་རaན་པོ་ཆ།ེ རaན་ཆནེ་ནོར་U་)ད་འབར་�ོད། གང་ཞིག་དད་མོས་}སེ་པ་
�མས། རaགས་Uག་གནས་ནས་ཐར་པ་ཐོབ། t་@ིར་བོན་མཆོག་རaན་པོ་ཆ།ེ རaན་ཆནེ་ནོར་U་)ད་འབར་�ོད། གང་ཞིག་འདa་ལ་འgི་བ་�མས། 
ཉོན་མོངས་བར་ཆོད་རབ་4ང་ནས། ཚv་ནོར་བསོད་ནམས་འཕལེ་བ)། །t་@ིར་བོན་མཆོག་རaན་པོ་ཆ།ེ རaན་ཆནེ་ནོར་U་)ད་འབར་�ོད། གང་
ཞིག་འདa་ལ་¬ོག་པ་�མས། ལོངས་�ོད་Uན་Uམ་ཚ§གས་ནས་U། འཁོར་ལོ་བUར་བའི་Vལ་པོ་}།ེ t་@ིར་བོན་མཆོག་རaན་པོ་ཆ།ེ རaན་
ཆནེ་ནོར་U་)ད་འབར་�ོད། གང་ཞིག་འདa་ལ་�ོད་པ་དང་། བUར་Wི་Uད་°་4དེ་པ་�མས། ཉོན་མོངས་ཤསེ་�ིབ་Uན་4ང་ནས། མ¤ན་པར་®ོགས་
སངས་Vས་པ)། །t་@ིར་བོན་མཆོག་རaན་པོ་ཆ།ེ རaན་ཆནེ་ནོར་U་)ད་འབར་�ོད། t་<ད་Wོན་པས་གUངས་པ་དང་། t་ནས་འ་ཞ་གསང་བ་མ]་Uད་
yིས། @ག་འཚལ་Uས་བUག་ཐལ་�ར་ནས་། Wོན་པ་ཉིད་ལ་འདa་<ད་Uས། ཡབ་ཅིག་Wོན་པ་གཤནེ་རབ་ལགས། མ་རaག་Uན་སལེ་�ོན་
མའི་མཆོག །རaན་ཆནེ་ནོར་U་)ད་འབར་འདaས། ཉོན་མོངས་Uག་�་འཇོམས་ལགས་སམ། Vལ་མཆོག་Wོན་པས་གUངས་པར་U།  

ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆནེ་མོའི་བོན་4ི་འUལ་དབེ། 



གསརེ་འོད་ནོར་U་འོད་འབར་,ི་གUང་བUགས། ཤོག་ངོས། (12

t་<ད་འ་ཞས་གསོལ་པ་དང་། གཤནེ་རབ་Wོན་པས་བཀའ་«ལ་པ། ལགེས་སོ་འ་ཞ་གསང་བ་ལགེས། གUང་Uང་སམེས་དཔའ་ཆནེ་པོ་�མས། 
མ་ཡངེས་འདa་ལ་བrན་པར་ཉོན། གUང་Uང་བོན་མཆོག་རaན་པོ་ཆ།ེ གསརེ་)ད་ནོར་U་)ད་འབར་འདa། ཡ་ེཤསེ་རང་ཤར་�ོན་མ་ེཡིན། མ་རaག་
Uན་པ་འདa་ཡིས་འཇོམས། རང་རaག་ཡ་ེཤསེ་འཆར་བར་འUར། t་@ིར་བོན་མཆོག་རaན་པོ་ཆ།ེ ནོར་U་)ད་འབར་འདa་ལ་�ོད། བོན་མཆོག་ནོར་
U་)ད་འབར་འདa། Uགས་�uེ་pག་eལ་མ་ེདUང་འབར། ད[་བགགེས་Uན་ཚ§གས་འཇོམས་པར་4དེ། ཐམས་ཅད་ཞི་བའི་ངང་ལ་གནས། t་@ིར་
བོན་མཆོག་རaན་པོ་ཆ།ེ ནོར་U་)ད་འབར་འདa་ལ་�ོད། བོན་མཆོག་ནོར་U་)ད་འབར་འདa། 4ིན་Àབས་ད¤ས་Uབ་¶ིན་དUང་གཏིབ། ཚv་ནོར་དབང་
ཐང་འཕལེ་བ་དང་། དཀོར་ནོར་འཁོར་འདབ་Vས་པར་4དེ། t་@ིར་བོན་མཆོག་རaན་པོ་ཆ།ེ ནོར་U་)ད་འབར་འདa་ལ་�ོད། བོན་མཆོག་ནོར་U་)ད་
འབར་འདa། ཉི་±་གཟའ་ཡིས་ཟིན་Uས་¬ོག་Uར་ན། t་@ིར་བར་ཆོད་Âནེ་�མས་ཞི། ཚv་དང་བསོད་ནམས་འཕལེ་བ་དང་། མ¤ན་པར་®ོགས་སངས་
Vས་པ)། །t་@ིར་བོན་མཆོག་རaན་པོ་ཆ།ེ ནོར་U་)ད་འབར་འདa་ལ་�ོད། བོན་མཆོག་ནོར་U་)ད་འབར་འདa། ས་འUལ་འUང་Uས་¬ོག་Uར་ན། 
འགལ་Âནེ་བར་ཆོད་Uན་ཞི་ནས། ཚv་ནོར་ལོངས་�ོད་འཕལེ་བ་དང་། @ི་མར་®ོགས་སངས་Vས་པ)། །t་@ིར་བོན་མཆོག་རaན་པོ་ཆ།ེ ནོར་U་
)ད་འབར་འདa་ལ་�ོད། བོན་མཆོག་ནོར་U་)ད་འབར་འདa། ནད་ཡམས་བ±ོག་@ིར་¬ོག་Uར་ན། ནད་Uག་མཚ§ན་གUམ་ཞི་བ་དང་། ཚv་ནོར་
ལོངས་�ོད་དར་ཞིང་Vས། @ི་མ་མ¤ན་སངས་Vས་པ)། །t་@ིར་བོན་མཆོག་རaན་པོ་ཆ།ེ ནོར་U་)ད་འབར་འདa་ལ་�ོད། བོན་མཆོག་ནོར་U་)ད་
འབར་འདa། Uས་བཟང་rག་U་¬ོག་Uར་ན། བར་ཆོད་Âནེ་�མས་Uན་ཞི་ནས། ཚv་ནོར་བསོད་ནམས་ལོངས་�ོད་Vས། @ི་མར་མ¤ན་སངས་Vས་
པ)། །t་@ིར་བོན་མཆོག་རaན་པོ་ཆ།ེ ནོར་U་)ད་འབར་འདa་ལ་�ོད། བོན་མཆོག་ནོར་U་)ད་འབར་འདa། rག་U་མ་བ�དེ་¬ོག་Uར་ན། མ་རaག་
ཉོན་མོངས་Uག་�་འཇོམས། ཡ་ེཤསེ་ཆནེ་པོ་�་དང་lན། t་@ིར་བོན་མཆོག་རaན་པོ་ཆ།ེ ནོར་U་)ད་འབར་འདa་ལ་�ོད། བོན་མཆོག་ནོར་U་
)ད་འབར་འདa། Uན་U་ཡི་དམ་4ས་Uར་ན། མ་རaག་ཉོན་མོངས་Uག་གUམ་འཇོམས། U་གUམ་བt་ཆནེ་Uན་/ིས་Uབ། t་@ིར་བོན་མཆོག་
རaན་པོ་ཆ།ེ ནོར་U་)ད་འབར་འདa་ལ་�ོད། བོན་མཆོག་ནོར་U་)ད་འབར་འདa། འ[ོ་]ན་མཐར་@ིན་¤་མཚར་ཆ།ེ Wོན་པས་བཀའ་«ལ་ཡང་
གUངས་པ། ]ན་lན་འ་ཞ་ལ་སོགས་_། གUང་Uང་སམེས་དཔའ་ཆནེ་པོ་�མས། མ་ཡངེས་འདa་ལ་བrན་པར་ཉོན། བོན་མཆོག་ནོར་U་)ད་
འབར་འདa། �་�ོགས་¬ོག་པའི་Uས་ཙམ་ན། U་ནི་རa་རབ་ཙམ་U་བmོམ། གUང་ནི་འUག་�་ཙམ་U་བmོམ། Uགས་ནི་ནམ་མཁའ་oར་U་
བmོམ། `ན་པའི་ད4ངས་དང་དག་པར་�ོགས། གསལ་བའི་�་�ོགས་ཡོན་ཏན་མཆོག །གསརེ་)ད་ནོར་U་)ད་འབར་ལས། སམེས་བ}ེ ད་mོམ་
རaམ་/ི་ལUེ་W།ེ ཨ་ེམ་ཧོ། གUམ་པ)།། །། 

 ༧ གཤནེ་རབ་Wོན་པས་བཀའ་«ལ་པ། འ་ཞ་གསང་བ་ལ་སོགས་_། འUས་པའི་འཁོར་�མས་རབ་U་ཉོན། རaན་ཆནེ་ནོར་U་)ད་འབར་ལས། 
འ[ོ་�མས་ཐར་པར་འpནེ་པ་ཡི། ཨ་དཀར་ཡང་གསང་གUངས་མཆོག་འདa་ཉིད་]། །ཨ་MN་Uྃ། M་ཨ་དཀར་སལ་ེ)ད་ཨ་ཡང་MN་འU། /རེ་
ཨ་དཀར་MN་Uྃ་སལ་ེ)ད་t་Uྃ་འU། M་ཨ་དཀར་སལ་ེཡ་ེ¦ི་)ད་འབར་སངས་སལ་MN་Uྃ་འU་/རེ་U་¦ི་Uྃ་འU། M་ཨ་དཀར་སལ་ེཡ་ེLར་
)ད་¶ོས་འU་ལམ་MN་Uྃ་འU་འU་/རེ་¦ི་U་ཏིང་Uྃ་འU། M་ཨ་དཀར་སལ་ེཡ་ེ¦ི་འབར་བ་ལ་ཨ་ཏི་Uྃ་Uྃ་འU། Uྃ་འབར་Uྃ་¶ོས་Uྃ་འU། M་
ཨ་དཀར་སལེ་U་ཁང་ཨ་ཡང་ཏིང་རཾ་U་ནི་U་ཏིང་?ི་ཤག་MN་Uྃ་U་ཡེ་Uྃ་འU། M་ཨ་དཀར་སལེ་ཨ་ཨ་ཨད་སལ་སལེ་གUང་Uང་ཡེ་ཡེ་
U་Uངས། ཨ་)ད་ཨ་ལམ་ཨ་འབར་ཨ་གདལ་ཨ་�ར་ཨ་¶ོས་Uྃ་འU། M་ཨ་དཀར་སལ་ེMN་MN་U་ཡ་ེUྃ་འU་སལ་ེ¦ི་ཡ་ེ?ི་Uྃ་ན་ེར་
ཨ་དཀར་སད་]་¦ི་རཾ་ཝརེ་ཞི་¦ི་)ད་¦ི་ལམ་སངས་སལ། ཡ་ེ¦ི་ཏིང་ཞི་Uྃ་འU། M་ཨ་དཀར་སལ་ེསལ་སལ་ཧ་འ་ཡ་ེབདལ་དཀར་ལམ་@ོད་
སངས་སལ། U་Uང་ཉེ་ལོ་¦ི་ལམ་ཨ་འབར་ཨ་)ད་ཨ་བདལ་ཨ་¶ོས་Uྃ་འU། M་ཨ་དཀར་སལེ་MN་MN་Uྃ་Uྃ་)ད་འབར་གསལ་འབར་
ལམ་¦ི་གསལ་¦ི་ལམ་Uྃ། MN་Uྃ་ཧ་?ི་གསལ་འབར་ཧ་ེ@ོད་Uྃ་Uྃ་འU། M་ཨ་དཀར་སལ་ེལམ་ལམ་འབར་ཡང་འབར་གསལ་?ི་?ི་ཨ་
?ི་MN་Uྃ་Uངས་Uན། ཧ་ཧི་U་@ོད་སལ་སལ་སངས་ཏིང་ནམ་Uྃ་འU། M་ཨ་དཀར་སལ་ེཡང་ཡང་སངས་སལ་ེཨ་ཨ་MN་Uྃ་?ི་Uྃ་Uངས་Uྃ་
Uན། U་ཡ་སད་/རེ་ཧ་ར་ཁི་ཁར་U་Uངས་Uྃ་འU། M་ཨ་དཀར་སལ་ེ?ི་རམ་Uྃ་རམ་ལི་སད་ཨ་ཡ་ེU་ཡ་ེསངས་སལ་U་Uངས་Uམ། Uྃ་
Uན་U་བདལ་?ི་ཤག་ཨ་ཡ་ེསལ་ེཡ་ེ/རེ་ཙང་རa་U་ཙམ་Uྃ་འU། M་ཨ་དཀར་སལ་ེཁང་ཁང་ན་ེཏིང་ཨ་Uྃ་ཧ་ེUན་U་ལམ་?ིག་གསལ་MN་
Uྃ། M་ཨ་U་ལམ་འབར་བ་ཡ་ེ@ོད་?ི་ལམ་ཡ་ེལམ་སངས་ཤག་Uྃ་འU། M་ཨ་དཀར་སལ་ེUམ་Uམ་U་ཡ་ེམ་མ་ཧ་ེUྃ་ཧ་ེUྃ་ཨ་དཀར་

ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆནེ་མོའི་བོན་4ི་འUལ་དབེ། 



གསརེ་འོད་ནོར་U་འོད་འབར་,ི་གUང་བUགས། ཤོག་ངོས། (13

ཨ་ཡ་ེཤག་ཤག་ལམ་ལམ་ཏིང་མང་ཏིང་ཞི་U་ཞི་ཨ་Uྃ་འU། M་ཨ་དཀར་སལ་ེMN་MN་?ིག་གསལ་སད་ལ་ཨ་?ི་ཨ་Uྃ། སལ་ེཡ་ེསངས་
ནེ་ར་ཨ་ལིང་ཞི་ལིང་U་�ར་སངས་Uྃ་འU། M་ཨ་དཀར་སལེ་ཨ་ལོ་�ར་ཨ་ལམ་གསལ་ཟེར་¶ོས་མ་འUར་Uྃ་འU། སངས་སངས་འབར་
འབར་ལམ་ལམ་རམ་རམ་ཡང་ཡང་སལ་སལ་ཨ་དཀར་གཤའ་ཡ་འU་ནམ་U་ཞི་Uྃ་འU། M་ཨ་དཀར་སལེ་)ད་Uམ་)ད་ཟེར་སངས་སལ་
ཨ་ལམ་U་ཡེ་ཨ་MN་Uྃ་?ིང་ནི་Uངས་སོ་ཤེ་U་ཨ་U་གསལ་འབར་ཟེར་ལམ་?ི་སལ་)ད་གསལ་Uྃ་འU། M་ཨ་དཀར་སལེ་�བ་བདལ་
¶ོས་པ་)ད་Uམ་ཟརེ་¶ོས་འU། MN་འU་Uྃ་འU་U་?ིག་?ི་གསལ་སལ་ེཡ་ེ/རེ་U་Uངས་Lར་Uྃ་Uན་U་ཏ་ར་?ིག་གསལ་Uྃ་འU། M་ཨ་
དཀར་སལེ་མཁའ་ལ་མཉམ་Wེ་སངས་སངས་/ེར་ཞི་U་K་ཀི་ལམ་ཀོ་སལེ་ཤག་Uྃ་Uྃ་Uན་ཧ་ལམ་?ི་ལམ་Uྃ་འU། M་ཨ་དཀར་སལེ་
བདལ་བདལ་ཡ་ེ�ར་ཡ་ེLར་ཨ་Uན་MN་Uྃ་Uྃ་Uངས་སད་སལ་ེསང་སལ་བདལ་�བ་འབར་བ་ཨ་)ད་སངས་སལ་MN་Uྃ་འU། ཨ་ཨ་ཨ། ཨ་
ཨ་ཨ། ཨ་ཨ་ཨ། ཨ་)ད་ཨ་འབར་ཨ་ཡང་ཨ་¶ོས་ཨ་ལམ་ཨ་གསལ་ཨ་MN་Uྃ་འU། MN་MN་MN། MN་MN་MN། MN་MN་MN། MN་
Vས་MN་བདལ་MN་¶ོས་MN་)ད་MN་འU་U་ཡ་ེལམ་ལམ་MN་Uྃ་འU། Uྃ་Uྃ་Uྃ། Uྃ་Uྃ་Uྃ། Uྃ་Uྃ་Uྃ། Uྃ་Uྃ་Uྃ་Uངས་Uྃ་སལ་Uྃ་འU་
Uྃ་ལམ་Uྃ་Uན་ཨ་ཡང་སལེ་འU་འU་Uྃ་Uྃ་འU། M་ཨ་དཀར་སལེ་)ད་གསལ་དཀར་ལམ་¦ི་Uན་སངས་སལ་སལེ་U་ཡེ་MN་Uྃ་Uྃ་Uྃ་
�བ་བདལ་སལེ་Uྃ་འU། ཨ་དཀར་ཨ་²ད་U་Kི་U་ནག་པོ་ཞི་ཞི་མལ་མལ་4ང་4ང་¦ི་Uན་སངས་སལ་ཡེ་¦ི་ཡེ་)ད་བདལ་བདལ་སལེ་¦ི་
ལེ་ཡེ་Lར་ÅÆ། ཨ་དཀར་ཨ་²ད་U་Kི་U་ནག་པོ་ཞི་ཞི་མལ་མལ་¦ི་Uན་སངས་སལ་?ིག་སལ་ནག་པོ་U་K་±ོག་±ོག་ནན་Uྃ་?ིག་
ÅÆ། ཨ་དཀར་ཨ་²ད་U་Kི་U་ནག་པོ་ཞི་ཞི་མལ་མལ་ཨ་དཀར་)ད་¶ོས་སལ་སལ་MN་འ]ད་�ོད་Uན་ཚམ་ཐིམ་ཐིམ་±ོག་ཞི་ཐིམ་4དེ་
±ོག་±ོག་ÅÆ། ཨ་དཀར་ཨ་²ད་U་Kི་U་ནག་པོ་ཞི་ཞི་མལ་མལ་སང་སང་སལ་སལ་ཨ་ཨ་MN་MN་Uྃ་Uྃ་བདལ་བདལ་�བ་བདལ་སལེ་
ཨ་ཨ། གUང་Uང་བོན་མཆོག་རaན་པོ་ཆ།ེ ཡིད་བཞིན་ནོར་U་)ད་འབར་ལས། འ[ོ་བ་ཐར་པར་འpནེ་པའི་གUངས་མཆོག་འདa། གUང་Uང་
སམེས་དཔའ་སམེས་དཔའ་ཆནེ་པོ་�མས་yིས་yང་། འདa་ལ་རབ་U་བeོན་པར་/ིས་ཤིག །t་oར་གUང་Uང་སམེས་དཔའ་སམེས་དཔའ་ཆནེ་པོ་
�མས་yང་། འདa་ནས་སངས་Vས་_་འ[ོ་བ)། །འ[ོ་བ་རaགས་Uག་ཐམས་ཅད་yང་། �་ཙམ་ཐོས་པས་ངན་སོང་}་ེmོ་ཁགེ །གང་ཞིག་འདa་ལ་
བeོན་པ་�མས། ཉོན་མོངས་Uག་�་རང་[ོལ་ནས། ཡ་ེཤསེ་�་དང་lན་Uར་_། མ¤ན་པར་®ོགས་སངས་Vས་པ)། །གUང་Uང་བོན་མཆོག་
རaན་པོ་ཆ།ེ རaན་ཆནེ་ནོར་U་)ད་འབར་ལས། འ[ོ་བ་ཐར་པ་འpནེ་པའི་གUངས་yི་ལUེ་W།ེ ཨ་ེམ་ཧོ། བཞི་པ)།། །། 

 ༧ t་ནས་Wོན་པ་གཤནེ་རབ་ལ། འ་ཞ་གསང་བ་མ]་Uད་yིས། @ག་འཚལ་Uས་བUག་ཐལ་�ར་ནས། Wོན་པ་ཉིད་ལ་འདa་<ད་Uས། འཇིག་
rེན་མ་རaག་Uན་སེལ་�ོན། Vལ་མཆོག་Wོན་པ་གཤེན་རབ་ལགས། £Uག་Uབ་འཇོམས་པར་4ེད་པ་ཡི། གUངས་གཅིག་Wོན་པས་
གUངས་པར་U། གཤནེ་རབ་Wོན་པས་བཀའ་«ལ་པ། འ་ཞ་གསང་བ་ལ་སོགས་_། གUང་Uང་སམེས་དཔའ་ཆནེ་པོ་�མས། འདa་ལ་མ་ཡངེས་
བrན་པར་ཉོན། གUང་Uང་བོན་མཆོག་རaན་པོ་ཆ།ེ རaན་ཆནེ་ནོར་U་)ད་འབར་ལས། £Uག་Uབ་འཇོམས་པའི་གUངས་ནི་འདa་oར་རོ། །བÅོ་
བÅོ་MN་MN་ཧ་ཧ་ཧེ་ཧེ་¦ི་རཾ་སད་ཤག་MN་?ིང་?ིག་ནན་གེ་ཤན་U་K་ནག་པོ་Uྃ་Uྃ་U་K་Kི་ཤ་ནན་Çོ་Çོ། བÅོ་བÅོ་MN་MN་?ོ་མར་Kང་
Uལ་?ིག་ནན་ཧ་ཤང་Kག་རག་ཤ་ནག་པོ་U་K་སོད་སོད་[ན་ལ་Çོ་Çོ། བÅོ་བÅོ་MN་MN་ཧ་?ི་?ོ་མར་?ིག་Uལ་གེ་ཤན་U་K་ནག་པོ་མ་ར་
ཡ་U་U་Uར་Uར་ནན་ནན་ནག་པོ་U་K་སོད་སོད་[ན་ལ་Çོ་Çོ། བÅོ་བÅོ་MN་MN་?་?ི་?ོ་མར་?ིང་?ིལ་[ན་ལ་ཛ་ཛ་ནག་པོ་ག་ེཤན་ག་ེU་
U་K་[ན་ལ་ཤན་ཤན་Çོ་Çོ། བÅོ་བÅོ་MN་MN་?ོ་མར་Kང་Uལ་རཾ་རཾ་ཛ་ཛ་ཤག་ཤག་È་ཙ་U་K་[ན་ལ་ཤན་ཤན་Çོ་Çོ། བÅོ་བÅོ་MN་MN་?ོ་
མར་Kང་?ིག་ཤག་ཤག་ནག་པོ་Kི་ཤན་t་བ་ནན་U་K་ནག་པོ་[ན་ལ་Çོ་Çོ། བÅོ་བÅོ་MN་MN་?ོ་མར་Kང་?ིག་ག་ེU་ནན་Kག་ཤ་མ་Kི་Uལ་
Uལ་Kིལ་Kིལ་?ིལ་?ིལ་U་K་ནག་པོ་ག་ེU་Kི་ཤན་ནག་པོ་རག་ཤ་[ན་ལ་Çོ་Çོ། བÅོ་བÅོ་MN་MN་བÅོ་མར་བÅོ་Uལ་?ིང་མར་?ིག་Uལ་ཧ་
རཾ་ཙ་�་ཞི་ལ་འU། U་Uད་U་K་ནག་པོ་U་K་ག་ེཤན་[ན་ལ་Çོ་Çོ། བÅོ་བÅོ་MN་MN་¦ི་རཾ་¦ི་རཾ་?ིང་Uན་མ་མ་ཛ་ཛ་ནག་པོ་ག་ེU་U་ནིག་
རག་ཤ་ནག་པོ་U་K་[ན་ལ་Çོ་Çོ། བÅོ་བÅོ་MN་MN་ཁ་?ིག་´ང་¤་ག་ེཤན་ཙ་ཙ་ཝརེ་?ིམ་?ིག་Uལ་?ིག་ཤག་ཚལ་པ་Uམ་U་Êད་རཾ་རཾ་[ན་
ཙv་ནན་སོད་མ་ར་ཡ་Çོ་Çོ། བÅོ་བÅོ་MN་MN་ཁ་?ིག་U་Kའི་`ིང་ཁར་རག་ཤ་ཚལ་པ་Êད་Êད་ཧ་ཧ་ཧ་ེཧ་ེཤན་ཤན་/རེ་Uན་ཉམས་པ་ཅན་ལ་
Wང་?ིག་ནན་Kང་Uལ་Kིག་?ིག་རཾ་རཾ་ཛ་ཛ་Çོ་Çོ། བÅོ་བÅོ་MN་MN་ཨ་Uན་ཉ་ེལོ་ཡོ་Uན་Uངས་སོ་ཐད་]་Uན། ཧ་ེཧ་ེརག་ཤ་hི་e་ེརག་ཤ་

ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆནེ་མོའི་བོན་4ི་འUལ་དབེ། 



གསརེ་འོད་ནོར་U་འོད་འབར་,ི་གUང་བUགས། ཤོག་ངོས། (14

ཁ་Uན་[ན་ལ་Uན་Çོ་Çོ། བÅོ་བÅོ་MN་MN་ཧ་?ི་/རེ་རོ་ཝརེ་?ིམ་Uན་ནོ་Êད་Êད་Uན་ནོ་/ད་]་[ན་ལ་Uན་Çོ་Çོ། བÅོ་བÅོ་MN་MN་/་
ནོམ་གེ་ཞི་U་K་U་ཞི་ཝེར་ཟེ་/་ནོམ་ཤིམ་ཙv་ཛ་ཅི་རག་ཤ་ཙ་ཙ་ཤག་ཤག་ཡག་ཤ་ལི་སད་རËྴ་/ད་]་/་ནོམ་ནག་པོ་U་K་[ན་ལ་Çོ་Çོ། 
བÅོ་བÅོ་MN་MN་རག་ཤ་ཤིམ་ཙv་/་ནོམ་Uན་Uན་སད་སད་ན་ག་ཨ�ེ་/་ནོམ་མ་མ་རག་ཤ་མ་མ་U་K་མ་མ་ཝེར་ཟེ་མ་མ་Uན་Uན་
ནག་པོ་U་K་[ན་ལ་Çོ་Çོ། བÅོ་བÅོ་MN་MN་མ་Æ་ཡག་ཤ་t་བ་È་ཙ་ཀི་ཀང་ཀ་ར་?ིག་Uན་ཙ་ར་ཙ་�་Kི་ཤན་ཧ་ལ་ནག་པོ་U་K་[ན་ལ་
Çོ་Çོ། བÅོ་བÅོ་MN་MN་Kིག་?ིག་?ིག་ཤན་ཤན་ཛ་ཛ་རཾ་རཾ་?ིག་Uན་ག་ེU་ནག་པོ་རམ་Uན་སད་]་ག་ེཤན་U་K་གནོད་4དེ་Kི་ཤན་¦ིམ་¦ིམ་
¦ོམ་¦ོམ་མ་ར་ཡ་སད་སད་Uན་Uན་Êད་Êད་Çོ་Çོ་±ོག་±ོག་ནན་ÅÆ། གUང་Uང་བོན་མཆོག་རaན་པོ་ཆ།ེ རaན་ཆནེ་ནོར་U་)ད་འབར་ལས། 
བགེགས་རaགས་Uན་ཚ§གས་འཇོམས་པའི་གUངས་མཆོག་འདa། གUང་Uང་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་�མས་yང་། འདa་ལ་རབ་U་
བeོན་པར་/ིས་ཤིག །ཤིན་U་ལེགས་པར་ཡང་དག་པར་རབ་U་བeོན་པར་/ིས་ཤིག །འདa་ནི་pན་པ་ཙམ་/ིས་བར་ཆོད་བགེགས་རaགས་
འཇོམས། Uན་U་ཡི་དམ་4ས་Uར་ན། ད[་བགགེས་Uན་ཚ§གས་གཏིང་ནས་འཇོམས། ནད་Uག་མཚ§ན་/ི་བ<ལ་པ་ལས། འདa་དང་@ི་མ་
གཉིས་ཀ་ཐར། བt་ཆནེ་མཆོག་གི་འgས་U་ཐོབ། གUང་Uང་བོན་མཆོག་རaན་པོ་ཆ།ེ རaན་ཆནེ་ནོར་U་)ད་འབར་ལས། £Uག་Uབ་འཇོམས་
4དེ་གUངས་yི་ལUེ་W།ེ ཨ་ེམ་ཧོ། �་པ)།། །། 

  ༧ t་oར་གUང་Uང་བོན་མཆོག་རaན་པོ་ཆ།ེ རaན་ཆནེ་ཡིད་བཞིན་ནོར་U་)ད་འབར་འདa། �ོན་ཚv་ཡ་ེTིད་འUལ་/ི་Vལ་པོ u་བོན། ]ན་
གཉིས་མཐར་@ིན་བt་ཆནེ་Uན་/ིས་Uབ། ཡོན་ཏན་ལགེས་འUང་ཨ་ེམ་¤་མཚར་ཆ།ེ t་ནས་Wོན་པ་གཤནེ་རབ་ལ། འ་ཞ་གསང་བ་མ]་
Uད་yིས། Uས་བUག་ཐལ་�ར་@ག་འཚལ་ནས། Wོན་པ་ཉིད་ལ་འདa་<ད་Uས། འཇིག་rནེ་མ་རaག་Uན་སལེ་�ོན། Vལ་མཆོག་Wོན་པ་
གཤནེ་རབ་ལགས། གསརེ་)ད་ནོར་U་)ད་འབར་ལས། ཚv་ནོར་བསོད་ནམས་འཕལེ་བ་ཡི། གUང་Uང་གUངས་མཆོག་གUངས་པར་U། t་ནས་
Wོན་པས་བཀའ་«ལ་པ། འ་ཞ་གསང་བ་ལ་སོགས་_། གUང་Uང་སམེས་དཔའ་ཆནེ་པོ་�མས། མ་ཡངེས་འདa་ལ་རབ་U་ཉོན། གUང་Uང་བོན་
མཆོག་རaན་པོ་ཆ།ེ གསརེ་)ད་ནོར་U་)ད་འབར་ལས། ཚv་ནོར་བསོད་ནམས་འཕལེ་བ་ཡི། གUང་Uང་གUངས་མཆོག་འདa་oར་རོ། །ཨ་MN་Uྃ་
M་ཨ་དཀར་སལ་ེ)ད་ཨ་ཡང་MN་འU། གUང་Uང་U་ཡ་ེ/རེ་ཞི་Uྃ་Uྃ་འU་MN་Uྃ་Uངས་སོ་Uྃ་Uྃ་འU། ཨ་MN་Uྃ། M་ཨ་དཀར་སལ་ེ)ད་
གUང་Uང་U་Uངས་སལ་ེ/རེ་ཞི་ཨ་ཧ་ེMN་Uྃ་U་ལ་Uངས་སོ་Uྃ་Uྃ་འU། ཨ་MN་Uྃ། M་ཨ་དཀར་སལ་ེ)ད་གUང་Uང་U་Uངས་སལ་ེ/རེ་ཞི་
ཨ་t་MN་Uྃ་U་ལ་Uངས་སོ་Uྃ་Uྃ་འU། ཨ་MN་Uྃ། M་ཨ་དཀར་སལ་ེགUང་Uང་Uངས་སོ་U་ཡང་ཧོ་ལ་Uྃ་འU་MN་Uྃ་གཉའ་ན་/རེ་ཞི་དU་
དག་ལམ་པ་འU། U་U་ཡ་ཧ་¦ི་)ད་ཨ་དཀར་Uྃ་འU་Uངས་སོ་Uྃ་Uྃ་འU། ཨ་MN་Uྃ། M་ཨ་དཀར་སལ་ེཨ་ཡ་ེཨ་ལམ་?ིང་ནི་U་ཏིང་
/རེ་ཞི་ཧོ་ལ་Uྃ་འU། གUང་Uང་Uྃ་Uངས་སོ་ཞི་ལ་ཚv་Íི་ཨ་གསལ་ཨ་MN་Uྃ་U་ལ་Uངས་སོ་Uྃ་Uྃ་འU། ཨ་MN་Uྃ། M་ཨ་དཀར་སལ་ེ
གUང་Uང་ཤ་ེU་སི་ཏི་Uྃ་U་ཡིག་/རེ་ཞི་ཧ་རa་ནི་ས་ཧ་Uྃ་?ིང་?ིང་Uངས་སོ་Uྃ་Uྃ་འU། ཨ་MN་Uྃ། M་ཨ་དཀར་སལ་ེU་ནི་ཉ་ེལོ་Uྃ་Uངས་སོ་
?ིག་གསལ་/རེ་ཞི་གUང་Uང་Uྃ་Uན་ད¤ས་Uབ་གཉའ་ན་?ིང་?ིང་Uྃ་Uངས་Ï་U་སི་ཏི་Uྃ་Uྃ་འU། ཨ་MN་Uྃ། M་ཨ་དཀར་སལ་ེU་ལི་Uྃ་
ཡེ་སལེ་གUང་Uང་/ེར་ཞི་MN་གསལ་ཤེ་U་ཚv་Uྃ་ད¤ས་Uབ་Uྃ་Uངས་ཨ་ལམ་Uྃ་Uངས་སོ་Uྃ་Uྃ་འU། ཨ་MN་Uྃ་M་ཨ་དཀར་སལེ་གUང་
Uང་Uྃ་Uངས་ཚvu་ད¤ས་Uབ་MN་Uྃ་འU་འU་Uྃ་Uྃ་/ེར་ཞི་ཨ་ཡེ་Uངས་སོ་Uྃ་Uྃ་འU། ཨ་MN་Uྃ་M་ཨ་དཀར་སལེ་གUང་Uང་Uྃ་Uངས་སོ་ཚv་
Uངས་ཚv་Uྃ་ཚv་Íི་MN་འU་ཤེ་U་U་ཡེ་/ེར་ཞི་MN་Uྃ་Uྃ་Uངས་Uྃ་Uྃ་འU། ཨ་MN་Uྃ་M་ཨ་དཀར་སལེ་གUང་Uང་Uྃ་Uངས་ཚv་Íི་MN་འU་
སལ་ེགUང་Uང་Uྃ་Uངས་སོ་ཚv་Íི་MN་འU། གUང་Uང་གU་ཚv་Íི་ཛ་Uྃ་Uངས་Uྃ་Uྃ་འU། ཨ་MN་Uྃ་M་ཨ་དཀར་སལ་ེཡ་ེUྃ་U་Lར་Uྃ་Uངས་
སོ་འU། བÅོ་MN་ཨ་དཀར་ལི་ལི་གUང་Uང་འUར་མདེ་ཚv་W་ེཨ་Uྃ་Uངས་སོ་ཤ་ེU་U་ཡ་ེUྃ་Uྃ་འU། ཨ་MN་Uྃ་M་ཨ་དཀར་སལ་ེཡ་ེUྃ་U་
�ར་Uྃ་འU་MN་Uངས་MN་འU་འཛམ་བྷ་:་ཛ་ལནེ་K་ཡ་ེUྃ་Uངས་Uྃ་འU་MN་/རེ་ཞི་U་ལ་Uྃ་Uངས་)ད་ནམ་Uྃ་Uྃ་འU། ཨ་MN་Uྃ་M་ཨ་
དཀར་སལེ་འབར་བ་གUང་Uང་/ེར་ཞི་Uྃ་Uངས་ད¤ས་Uབ་MN་འU། ཨ་དཀར་)ད་འU་ཤེ་U་ཚv་འU་ཉེ་ལོ་རད་ན་ད¤ས་Uབ་Uྃ་Uངས་ཨ་?ིང་Uྃ་Uྃ་
འU། ཨ་MN་Uྃ་M་ཨ་དཀར་སལེ་གUང་Uང་U་Uངས་/ེར་ཞི་ཤེ་U་t་བ་རད་ན་ཚv་Íི་Uྃ་Uངས། MN་Uྃ་U་Uངས་བ་Ñ་t་ན་གUང་Uང་གU་
འgང་ད¤ས་Uབ་རད་ན་U་ཡེ་Uངས་སོ་Uྃ་Uྃ་འU། ཨ་MN་Uྃ་M་ཨ་དཀར་སལེ་གUང་Uང་Uྃ་Uངས་གཉའ་ན་?ིང་ཏིང་U་ཏིང་ཨ་U་ཚv་Íི་Uྃ་

ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆནེ་མོའི་བོན་4ི་འUལ་དབེ། 



གསརེ་འོད་ནོར་U་འོད་འབར་,ི་གUང་བUགས། ཤོག་ངོས། (15

Uངས་སོ་/རེ་ཞི་MN་འU་མི་ལི་མི་ལི་MN་Uངས་U་U་U་U་སི་ཏི་Uངས་སོ་Uྃ་Uྃ་འU། ཨ་MN་Uྃ་M་ཨ་དཀར་སལ་ེགUང་Uང་ཡ་ེUྃ་/རེ་ཞི་
Uྃ་Uྃ་MN་MN་མི་ལི་མི་ལི་སི་ཏི་Uྃ་Uངས་MN་Uྃ་Uྃ་འU། ཨ་MN་Uྃ་M་ཨ་དཀར་སལ་ེMN་U་ལམ་)ད་¶ོས་གUང་Uང་གU་ཤ་ེU་ཚv་Íི་MN་
Uྃ་/རེ་ཞི་སལ་ེ)ད་འབར་MN་Uྃ་Uྃ་Uྃ་འU། ཨ་MN་Uྃ་M་ཨ་དཀར་སལ་ེམ་མ་U་ལམ་ཧ་?ིང་ནི་གUང་Uང་/རེ་ཞི་U་Uངས་U་ཏིང་ལམ་
ལམ་ཉ་ེལོ་ཡོ་ཧ་རa་ནི་ས་Uངས་སོ་Uྃ་Uྃ་འU། ཨ་MN་Uྃ་M་ཨ་དཀར་སལ་ེབÅོ་ཁོད་]་རམ་མོ་རÒྞ་ཡ་ེUྃ་Uྃ་ཚvu་གUང་Uང་གU་ཚv་Íི་ཛ་Uྃ་
Uྃ་ཤེ་U་/ེར་ཞི་ད¤ས་Uབ་Uྃ་Uངས་MN་Uྃ་Uྃ་Uྃ་འU། ཨ་MN་Uྃ་M་ཨ་དཀར་སལེ་ཨ་)ད་ཨ་འབར་U་Uངས་གUང་Uང་U་Uངས་Uྃ་Uངས་
ད¤ས་Uབ་རÒྞ་Uབ་Uབ་Uྃ་Uངས་ད¤ས་Uབ་རÒྞ་Uབ་Uབ་Uྃ་Uྃ་/ེར་ཞི་ཚv་Íི་?ིང་Uྃ་Uྃ་Uངས་ཨ་?ིང་ཚv་Íི་ཛ་རད་ན་U་Uངས་འU་འU་Uྃ་Uྃ་འU། 
ཨ་MN་Uྃ་M་ཨ་དཀར་སལ་ེསང་སང་ཙ་ལི་མི་ལི་ཡ་ེསི་ལི་MN་Uྃ་གUང་Uང་/རེ་ཞི་?ིང་Uྃ་འཛམ་བྷ་:་ཛ་ལནེ་K་ཡ་ེMN་Uྃ་Uྃ། འཛམ་
བྷ་:་ཧ་ར་ལ་རད་ན་སི་ཏི་ད¤ས་Uབ་Uྃ་Uངས་སོ་Uྃ་Uྃ་འU། ཨ་MN་Uྃ་M་ཨ་དཀར་སལེ་U་ཏིང་གUང་Uང་Uྃ་Uངས་/ེར་ཞི་Uན་དྷ་ལི་MN་
ཨ་?ི་Uྃ་ཡེ་¦ི་U་འབར་U་ལམ་ཨ་དཀར་ཡེ་Uྃ་ད¤ས་Uབ་Uད་Uད་སི་ཏི་Uྃ་Uྃ་འU། ཨ་MN་Uྃ་M་ཨ་དཀར་སལེ་?ིང་?ིང་U་ཏིང་འབར་བ་
གUང་Uང་/རེ་ཞི་ཨ་ཧ་MN་ཧ་ེUྃ་?ི་U་ལམ་ད¤ས་Uབ་ཡ་ེUྃ་ད¤ས་Uབ་Uངས་འU་U་Uངས་ཡ་ེUྃ་Uབ་Uབ་Uད་Uད་སི་ཏི་Uྃ་Uྃ་འU། ཨ་MN་
Uྃ་M་ཨ་དཀར་སལེ་ཤེ་U་གUང་Uང་U་Uངས་/ེར་ཞི་U་ཡེ་ཏིང་ནམ་ཚv་Íི་MN་འU་ད¤ས་Uབ་Uད་Uད་སི་ཏི་Uྃ་Uྃ་འU། ཨ་MN་Uྃ་M་ཨ་
དཀར་སལ་ེགUང་Uང་U་Uངས་སངས་ ་/རེ་ཞི་U་རa་U་U་U་Uངས་ཧ་?ིང་U་U་U་U་འཛམ་བྷ་:་ད¤ས་Uབ་Uྃ་Uྃ་འU། ཨ་?ིང་?ིང་ལམ་རད་
ན་ད¤ས་Uབ་སི་ཏི་Uྃ་Uངས་Uྃ་Uྃ་འU། ཨ་MN་Uྃ་M་ཨ་དཀར་སལ་ེཡ་ེUང་U་ཡ་ེUྃ་Uང་གUང་Uང་Uངས་Uང་ད¤ས་Uབ་རད་ན་/རེ་ཞི་ཚv་Íི་MN་
Uྃ་Uྃ་Uངས་Uངས་ཤིག །ཨ་MN་Uྃ་M་ཨ་དཀར་སལ་ེUྃ་?ིང་ཡ་ེUྃ་ཡ་ེUངས། ཨ་Uྃ་ཨ་Uང་MN་Uྃ་MN་Uང་Uྃ་Uྃ་Uྃ་Uངས། ཨ་ཨ་U་Uངས་
གUང་Uང་Uྃ་Uྃ་Uང་ཧ་རa་ནི་ས་?ིང་Uྃ་?ིང་Uང་U་ཡ་ེUྃ་U་Uངས་Uངས། རད་ན་/རེ་Uྃ་/རེ་ཞི་MN་Uྃ་Uངས་Uངས། ཨ་MN་Uྃ་M་ཨ་དཀར་སལ་ེ
གཤནེ་:་)ད་དཀར་འ]ད་པ་དU་འUར་གUང་Uང་U། འ[ོ་�མས་འpནེ་པ་ཅིར་ཡང་Uལ་པའི་U། བར་ཆོད་Uན་འUལ་¦ོ་Vལ་pག་པོu་U། 
ཚv་ནོར་�ལེ་@ིར་ཚv་འཛིན་ད¤ས་Uབ་ལོངས་�ོད་U། Uབ་གཤནེ་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་དང་། U་�ོར་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་ལ། MN་Uྃ་
ཚv་Uྃ་ཨ་Uྃ་?ི་Uྃ་ཡ་ེUྃ་Uྃ་Uྃ་གUང་Uང་Uྃ་འU། MN་མི་ཚv་Uག་གཡང་ད¤ས་Uབ་«ོལ། MN་Uངས་ཚv་Uངས་ཨ་Uངས་?ི་Uངས་ཡ་ེUངས་
Uྃ་Uངས་གUང་Uང་Uངས་འU། MN་r་Uགས་ནོར་Uག་རaན་ཆནེ་གསརེ་དUལ་ད¤ས་Uབ་«ོལ། MN་འU་ཚv་འU་ཨ་འU་?ི་འU་ཡ་ེའU་Uྃ་འU་
གUང་Uང་འU། MN་རaན་ཆནེ་འU་བUད་:བ་Uབ་གོས་དར་དཀོར་ནོར་ལོངས་�ོད་ཚvu་ད¤ས་Uབ་«ོལ། MN་Uང་ཚv་Uང་ཨ་Uང་?ི་Uང་ཡ་ེUང་Uྃ་
Uང་གUང་Uང་Uངས་ཤིག་MN་འU། MN་བཙན་Uག་འཕན་དར་བ�་ཤིས་དར་Vས་ད¤ས་Uབ་«ོལ། ཨ་MN་Uྃ་གUང་Uང་Uྃ་Uངས་Uྃ་འU། རaན་
ཆནེ་Uྃ་Uངས་Uྃ་འU། བ�་ཤིས་Uྃ་Uངས་Uྃ་འU། ད¤ས་Uབ་Uྃ་Uངས་Uྃ་འU། ཚv་Íི་Uྃ་Uངས་Uྃ་འU། MN་?ི་Uྃ་Uྃ་Uངས་ཤིག །ཨ་U་ཚv་Uྃ་
Uངས་ཤིག །གUང་Uང་ཚv་Uྃ་Uངས་ཤིག །/རེ་ཞི་U་ལ་ཚv་Uྃ་Uངས་ཤིག །Uང་U་Uྃ་Uངས་Uྃ་Uྃ་U་ཡ་ེཚv་Uྃ་Uངས་ཤིག །བ�་ཤིས་®ས་བVད་
:་ཡི་Vན། རaན་ཆནེ་ནོར་བUན་གཡང་གི་མཚ§། འ]ད་པ་དU་འUར་ནོར་/ི་:། ཨ་MN་Uྃ་�་གཡང་Vལ་པོ་གཡང་བདག་�མས། ཨ་MN་
Uྃ་Uྃ་Uྃ་@་གཡང་ནོར་/ི་ད¤ས་Uབ་«ོལ། ཨ་MN་Uྃ་ཚv་བདག་Vལ་པོ་ཚv་ཡི་:། ཨ་MN་Uྃ་Uྃ་Uྃ་ཚvu་:་དང་:་མོས་གUང་Uང་ཚvu་
ད¤ས་Uབ་«ོལ། ཨ་MN་Uྃ་ནོར་:འི་Vལ་པོ་ནོར་/ི་བདག །MÖ་འཛམ་བྷ་:་×མ་pལ་དང་། གནོད་�ིན་ནོར་བདག་ཕོ་མོ་�མས། ཨ་
MN་Uྃ་Uྃ་Uྃ་དཀོར་ནོར་ལོངས་�ོད་ཟད་མེད་ག_ར་/ི་ད¤ས་Uབ་«ོལ། ཨ་MN་Uྃ་བ�་ཤིས་:་མོ་ཚv་ནོར་བདག །བ�་ཤིས་ཚv་ནོར་:་མོ་
�མས། ཨ་MN་Uྃ་Uྃ་Uྃ་བ�་ཤིས་ཚv་ནོར་ལོངས་�ོད་བཙན་Uག་འཕན་དར་ད¤ས་Uབ་«ོལ། ཨ་MN་Uྃ་གUང་Uང་ཤ་ེU་MÖ་U་ཡ་ེཚv་Íི་
Uྃ་Uྃ་Uྃ་Uྃ་Uང་Uང་ཨ་U་ཤ་ེU་ཚv་Íི་Uྃ་འU་Uངས་ཤིག །ཨ་MN་Uྃ་གUང་Uང་ཚv་Uྃ་ད¤ས་Uབ་རད་ན་ཨ་U་U་Uངས་ཉ་ེལོ་Uྃ་Uྃ་ཨ་ཨ་U་
ཡ་ེU་ཏིང་Uྃ་འU་r་ལ་Uངས་ཤིག༔ རÙÚ་རÙÚ་r་ལ་Uངས་ཤིག་Uྃ་འU། ཨ་MN་Uྃ་གUང་Uང་U་Uངས་?ིང་ནི་ནོར་U་རaན་པོ་ཆ།ེ ཨ་?ིང་U་ཡ་ེ
Uྃ་Uྃ་MN་U་Uངས་Uྃ་གནག་ལ་Uངས་ཤིག༔ རÙÚ་རÙÚ་གནག་ལ་Uངས་ཤིག་Uྃ་འU། ཨ་MN་Uྃ་གUང་Uང་Uྃ་Uྃ་U་ནི་རད་ན་ཧ་ར་Uངས་?ིག་
ཏ་Û་Ü་ཏ་ཨ་U་ཧ་?ིང་Uྃ་Uྃ་MN་Uྃ་Uྃ་Uངས་Uག་ལ་Uངས་ཤིག༔ རÙÚ་རÙÚ་Uག་ལ་Uངས་ཤིག་Uྃ་འU། ཨ་MN་Uྃ་གUང་Uང་ཡ་ེUྃ་MÖ་
འཛམ་བྷ་:་མོ་ཧ་ར་ཧ་རa་ནི་ས་Uྃ་Uྃ་MN་Uངས་རད་ན་Uྃ་Uྃ་ཨ་U་Uྃ་Uངས་Uྃ་Uྃ་ད¤ས་Uབ་ལོངས་�ོད་དཀོར་ནོར་ཐམས་ཅད་ལ་Uངས་
ཤིག༔ རÙÚ་རÙÚ་དཀོར་ནོར་ཐམས་ཅད་ལ་Uངས་ཤིག་Uྃ་འU། ཨ་MN་Uྃ་གUང་Uང་ཧ་རa་ཡ་ེUྃ་MN་Uང་MN་Uྃ་MN་Uངས་Uྃ་Uྃ་Uྃ་Uང་Uྃ་Uངས་
Uྃ་Uང་ཉ་ེལོ་ཡོ་Uྃ་འU། ཨ་དཀར་Uྃ་འU་ཡ་ེ¦ི་ཤ་ེU་ཚv་Íི་ད¤ས་Uབ་རད་ན་Uྃ་Uངས་འU། འU་བUད་ལོ་ཏོག་ཐམས་ཅད་ལ་Uངས་ཤིག རÙÚ་

ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆནེ་མོའི་བོན་4ི་འUལ་དབེ། 



གསརེ་འོད་ནོར་U་འོད་འབར་,ི་གUང་བUགས། ཤོག་ངོས། (16

རÙÚ་འU་བUད་ལོ་ཏོག་ཐམས་ཅད་ལ་Uངས་ཤིག་Uྃ་འU། གUང་Uང་བོན་མཆོག་རaན་པོ་ཆ།ེ རaན་ཆནེ་ནོར་U་)ད་འབར་ལས། ཚv་ནོར་ལོངས་
�ོད་�ལེ་བ་ཡི། ཡང་གསང་ད¤ས་Uབ་གUངས་མཆོག་འདa། གUང་Uང་སམེས་དཔའ་ཆནེ་པོ་�མས་yང་། ཡང་`ིང་གསང་བའི་གUངས་མཆོག་
འདa་ལ་རབ་U་བeོན་པར་/ིས་ཤིག །འདa་ནི་pན་པ་ཙམ་/ིས་བསོད་ནམས་འཕལེ་བར་འUར་རོ། །Uན་U་མ་བ�དེ་ཡི་དམ་4ས་Uར་ན། འདa་དང་
@ི་མ་གཉིས་ཀ་འཁོར་ལོ་བUར་Vལ་ཐོབ། བ�་ཤིས་ཚv་ནོར་ལོངས་�ོད་ག_ར་དང་lན། དགོས་འ]ད་Uན་འUང་ད¤ས་Uབ་ཆར་བཞིན་འབབེ། 
�ད་པར་ཉ་གUམ་དག་ལ་ནི། དད་མོས་བ}དེ་ཅིང་¬ོག་Uར་ན། བར་ཆོད་£Uག་Uབ་Uན་ཞི་ནས། ཚv་ནོར་ལོངས་�ོད་འཕལེ་བར་ ས། @ི་མར་
རaག་འཛིན་[ལ་U་ªབེས། མ¤ན་པར་®ོགས་སངས་Vས་པ)། །རaན་ཆནེ་ནོར་U་)ད་འབར་ལས། ཚv་ནོར་ལོངས་�ོད་འཕལེ་བའི་གUངས་yི་
ལUེ་W།ེ ཨ་ེམ་ཧོ། Uག་པ)།། །། 

 ༧ t་ནས་Wོན་པ་གཤནེ་རབ་ལ། འ་ཞ་གསང་བས་གསོལ་པ་དང་། འ[ོ་བ་Uན་/ི་ཡབ་ཅིག་པོ། མ་རaག་Uན་སལེ་�ོན་མེu་མཆོག །Vལ་
མཆོག་Wོན་པ་གཤནེ་རབ་ལགས། བདག་ཅག་འཁོར་/ི་]ན་ཆདེ་དང་། @ི་རབས་གཤནེ་/ི་�ོད་U་དང་། འ[ོ་�མས་ཐར་པར་pང་@ིར་U། གUང་
Uང་བོན་མཆོག་རaན་པོ་ཆེ། རaན་ཆེན་ནོར་U་)ད་འབར་ལས། འཁོར་འདས་བོན་ཅིག་གUངས་པར་U། t་<ད་འ་ཞས་གསོལ་པ་དང་། Vལ་
མཆོག་Wོན་པས་བཀའ་«ལ་པ། འ་ཞ་གསང་བ་ལ་སོགས་_། གUང་Uང་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་�མས། འདa་ལ་མ་ཡེངས་བrན་པར་ཉོན། 
འཁོར་བའི་བོན་དང་{ང་འདས་བོན། རབ་¶ོས་V་ཆ་ེ[ངས་འདས་བོན། སམེས་ཉིད་ཐིག་ལ་ེགཅིག་ལ་འUས། U་མ་རོ་གཅིག་ངང་མཉམ་ཡིན། t་
བས་འཁོར་འདས་བོན་�མས་Uན། ]ན་འUས་བ³ད་ན་འདa་oར་རོ། །འUང་བ་ས་ཡི་ཁམས་�མས་Uན། ཆགས་འཁོར་Uང་བའི་གཞི་མ་W།ེ ལོ་
�་ལ་ཡང་འཕལེ་འ[ིབ་མང་། Uན་གཞི་�བ་བདལ་མ་rོགས་ན། rོག་འཛིན་འUལ་པ་Uན་མི་འཆད། འཁོར་འདས་བོན་/ི་¤་བོ་ཉིད། མི་
དམིགས་�བ་བདལ་ངང་ལ་ཞོག །འUང་བ་U་ཡི་ཁམས་�མས་Uན། ཆགས་འཁོར་Uང་བའི་གཞི་མ་W།ེ ལོ་�་ལ་ཡང་འཕལེ་འ[ིབ་མང་། 
Uན་གཞི་�བ་བདལ་མ་rོགས་ན། rོག་འཛིན་འUལ་པ་Uན་མི་འཆད། འཁོར་འདས་བོན་/ི་¤་བོ་ཉིད། མི་དམིགས་�བ་བདལ་ངང་ལ་ཞོག །
འUང་བ་མ་ེཡི་ཁམས་�མས་Uན། ཆགས་འཁོར་Uང་བའི་གཞི་མ་W།ེ ལོ་�་ལ་ཡང་འཕལེ་འ[ིབ་མང་། Uན་གཞི་�བ་བདལ་མ་rོགས་
ན། rོག་འཛིན་འUལ་པ་Uན་མི་འཆད། འཁོར་འདས་བོན་/ི་¤་བོ་ཉིད། མི་དམིགས་�བ་བདལ་ངང་ལ་ཞོག །འUང་བ་Ýང་གི་ཁམས་�མས་
Uན། ཆགས་འཁོར་Uང་བའི་གཞི་མ་W།ེ ལོ་�་ལ་ཡང་འཕལེ་འ[ིབ་མང་། Uན་གཞི་�བ་བདལ་མ་rོགས་ན། rོག་འཛིན་འUལ་པ་Uན་
མི་འཆད། འཁོར་འདས་བོན་/ི་¤་བོ་ཉིད། མི་དམིགས་�བ་བདལ་ངང་ལ་ཞོག །འUང་བ་ནམ་མཁའི་ཁམས་�མས་Uན། ཆགས་འཁོར་Uང་
བའི་གཞི་མ་W།ེ ལོ་�་ལ་ཡང་འཕལེ་འ[ིབ་མང་། Uན་གཞི་�བ་བདལ་མ་rོགས་ན། rོག་འཛིན་འUལ་པ་Uན་མི་འཆད། འཁོར་འདས་
བོན་/ི་¤་བོ་ཉིད། མི་དམིགས་�བ་བདལ་ངང་ལ་ཞོག །t་oར་ཤ་ཡི་ཁམས་དང་¦ག་གི་ཁམས། pོད་yི་ཁམས་དང་དUགས་yི་ཁམས། rོག་
འཛིན་ཡིད་yི་ཁམས་�མས་Uན། ཆགས་འཁོར་Uང་བའི་གཞི་མ་W།ེ ལོ་�་ལ་ཡང་འཕལེ་འ[ིབ་མང་། Uན་གཞི་�བ་བདལ་མ་rོགས་
ན། rོག་འཛིན་འUལ་པ་Uན་མི་འཆད། འཁོར་འདས་བོན་/ི་¤་བོ་ཉིད། མི་དམིགས་�བ་བདལ་ངང་ལ་ཞོག །t་oར་མིག་ནི་གUགས་ཆགས་
འཁོར་བའི་བོན། Uན་གཞི་�བ་བདལ་མ་rོགས་ན། rོག་འཛིན་འUལ་པ་Uན་མི་འཆད། འཁོར་འདས་བོན་/ི་¤་བོ་ཉིད། མི་དམིགས་�བ་
བདལ་ངང་ལ་ཞོག །�་བ་�་ཆགས་འཁོར་བའི་བོན། Uན་གཞི་�བ་བདལ་མ་rོགས་ན། rོག་འཛིན་འUལ་པ་Uན་མི་འཆད། འཁོར་འདས་
བོན་/ི་¤་བོ་ཉིད། མི་དམིགས་�བ་བདལ་ངང་ལ་ཞོག །h་ནི་pa་ཆགས་འཁོར་བའི་བོན། Uན་གཞི་�བ་བདལ་མ་rོགས་ན། rོག་འཛིན་
འUལ་པ་Uན་མི་འཆད། འཁོར་འདས་བོན་/ི་¤་བོ་ཉིད། མི་དམིགས་�བ་བདལ་ངང་ལ་ཞོག །×་ེནི་རོ་ཆགས་འཁོར་བའི་བོན། Uན་གཞི་
�བ་བདལ་མ་rོགས་ན། rོག་འཛིན་འUལ་པ་Uན་མི་འཆད། འཁོར་འདས་བོན་/ི་¤་བོ་ཉིད། མི་དམིགས་�བ་བདལ་ངང་ལ་ཞོག །Uས་ནི་
�ག་ཆགས་འཁོར་བའི་བོན། Uན་གཞི་�བ་བདལ་མ་rོགས་ན། rོག་འཛིན་འUལ་པ་Uན་མི་འཆད། འཁོར་འདས་བོན་/ི་¤་བོ་ཉིད། མི་
དམིགས་�བ་བདལ་ངང་ལ་ཞོག །ངག་ནི་�་ཆགས་འཁོར་བའི་བོན། Uན་གཞི་�བ་བདལ་མ་rོགས་ན། rོག་འཛིན་འUལ་པ་Uན་མི་
འཆད། འཁོར་འདས་བོན་/ི་¤་བོ་ཉིད། མི་དམིགས་�བ་བདལ་ངང་ལ་ཞོག །ཡིད་yི་�ོད་Uལ་འཁོར་བའི་བོན། Uན་གཞི་�བ་བདལ་མ་rོགས་
ན། rོག་འཛིན་འUལ་པ་Uན་མི་འཆད། འཁོར་འདས་བོན་/ི་¤་བོ་ཉིད། མི་དམིགས་�བ་བདལ་ངང་ལ་ཞོག །སམེས་ཉིད་pན་rོག་འཁོར་བའི་

ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆནེ་མོའི་བོན་4ི་འUལ་དབེ། 



གསརེ་འོད་ནོར་U་འོད་འབར་,ི་གUང་བUགས། ཤོག་ངོས། (17

བོན། Uན་གཞི་�བ་བདལ་མ་rོགས་ན། rོག་འཛིན་འUལ་པ་Uན་མི་འཆད། འཁོར་འདས་བོན་/ི་¤་བོ་ཉིད། མི་དམིགས་�བ་བདལ་ངང་ལ་
ཞོག །འU་ཤསེ་འU་4དེ་འཁོར་བའི་བོན། Uན་གཞི་�བ་བདལ་མ་rོགས་ན། rོག་འཛིན་འUལ་པ་Uན་མི་འཆད། འཁོར་འདས་བོན་/ི་¤་བོ་
ཉིད། མི་དམིགས་�བ་བདལ་ངང་ལ་ཞོག །�མ་ཤསེ་མིང་གUགས་འཁོར་བའི་བོན། Uན་གཞི་�བ་བདལ་མ་rོགས་ན། rོག་འཛིན་འUལ་པ་
Uན་མི་འཆད། འཁོར་འདས་བོན་/ི་¤་བོ་ཉིད། མི་དམིགས་�བ་བདལ་ངང་ལ་ཞོག །ཚ§ར་Tདེ་ལནེ་པ་འཁོར་བའི་བོན། Uན་གཞི་�བ་བདལ་
མ་rོགས་ན། rོག་འཛིན་འUལ་པ་Uན་མི་འཆད། འཁོར་འདས་བོན་/ི་¤་བོ་ཉིད། མི་དམིགས་�བ་བདལ་ངང་ལ་ཞོག །}་ེམཆདེ་Uག་དང་མ་
རaག་པ། Uན་གཞི་�བ་བདལ་མ་rོགས་ན། rོག་འཛིན་འUལ་པ་Uན་མི་འཆད། འཁོར་འདས་བོན་/ི་¤་བོ་ཉིད། མི་དམིགས་�བ་བདལ་ངང་
ལ་ཞོག ། ཆགས་ཞེན་འཛིན་ཆགས་rོག་བཅས་�མས། Uན་གཞི་�བ་བདལ་མ་rོགས་ན། rོག་འཛིན་འUལ་པ་Uན་མི་འཆད། 
འཁོར་འདས་བོན་/ི་¤་བོ་ཉིད། མི་དམིགས་�བ་བདལ་ངང་ལ་ཞོག །}་ེ�ས་ན་འཆི་འཁོར་བའི་བོན། Uན་གཞི་�བ་བདལ་མ་rོགས་ན། rོག་
འཛིན་འUལ་པ་Uན་མི་འཆད། འཁོར་འདས་བོན་/ི་¤་བོ་ཉིད། མི་དམིགས་�བ་བདལ་ངང་ལ་ཞོག །ཆགས་པ་འ]ད་པ་ཞནེ་པ་དང་། འཛིན་
ཆགས་rོག་བཅས་འཁོར་བའི་བོན། Uན་གཞི་�བ་བདལ་མ་rོགས་ན། rོག་འཛིན་འUལ་པ་Uན་མི་འཆད། འཁོར་འདས་བོན་/ི་¤་བོ་ཉིད། 
མི་དམིགས་�བ་བདལ་ངང་ལ་ཞོག །འཁོར་བ་[ོལ་rོགས་{ང་འདས་བོན། འཁོར་བ་{ང་འདས་བོན་�མས་Uན། སོ་སོ་མ་ཡིན་ཐ་མི་དད། མི་
དམིགས་�བ་བདལ་ངང་ལ་ཞོག ། 
གཤེན་རབ་Wོན་པས་བཀའ་«ལ་པ། འ་ཞ་གསང་བ་ལ་སོགས་_། གUང་Uང་སེམས་དཔའ་ཆེ ན་པོ་�མས། ཡང་དག་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ ་
�མས། འདa་ལ་མ་ཡངེས་བrན་པར་ཉོན། {ང་འདས་བོན་ནི་འདa་oར་རོ། །Uན་གཞི་བདག་མདེ་ཡ་ེWོང་ལ། ཆགས་ཞནེ་འཛིན་པ་མཐའ་དང་
gལ། འཁོར་བ་{ང་འདས་བོན་�མས་Uན། སོ་སོ་མ་ཡིན་ཐ་མི་དད། མཐའ་gལ་¤་བོ་{ང་འདས་བོན། {་ངན་འདས་པ་ཆནེ་པོ་ཡིན། Uན་
གཞི་གཡོ་མདེ་Wོང་པ་ལ། rོག་བཅས་འUལ་པ་མཐའ་དང་gལ། འཁོར་བ་{ང་འདས་བོན་�མས་Uན། སོ་སོ་མ་ཡིན་ཐ་མི་དད། མཐའ་gལ་
¤་བོ་{ང་འདས་བོན། {་ངན་འདས་པ་ཆནེ་པོ་ཡིན། Uན་གཞི་མཉམ་ཉིད་Wོང་པ་ལ། �་]གས་ཐ་ེཚ§མ་¶ོས་དང་gལ། འཁོར་བ་{ང་འདས་བོན་
�མས་Uན། སོ་སོ་མ་ཡིན་ཐ་མི་དད། མཐའ་gལ་¤་བོ་{ང་འདས་བོན། {་ངན་འདས་པ་ཆནེ་པོ་ཡིན། མིག་ནི་གUགས་ལ་མི་ཆགས་པ། 
འཁོར་བའི་བོན་དང་{ང་འདས་བོན། སོ་སོ་མ་ཡིན་ཐ་མི་དད། {ང་འདས་བོན་/ི་¤་བོ་ཉིད། {་ངན་འདས་པ་ཆནེ་པོ་ཡིན། �་བ་�་ལ་མི་ཆགས་
པ། འཁོར་བའི་བོན་དང་{ང་འདས་བོན། སོ་སོ་མ་ཡིན་ཐ་མི་དད། {ང་འདས་བོན་/ི་¤་བོ་ཉིད། {་ངན་འདས་པ་ཆནེ་པོ་ཡིན། h་ནི་pa་ལ་མི་
ཆགས་པ། འཁོར་བའི་བོན་དང་{ང་འདས་བོན། སོ་སོ་མ་ཡིན་ཐ་མི་དད། {ང་འདས་བོན་/ི་¤་བོ་ཉིད། {་ངན་འདས་པ་ཆནེ་པོ་ཡིན། ×་ེནི་རོ་ལ་
མི་ཆགས་པ། འཁོར་བའི་བོན་དང་{ང་འདས་བོན། སོ་སོ་མ་ཡིན་ཐ་མི་དད། {ང་འདས་བོན་/ི་¤་བོ་ཉིད། {་ངན་འདས་པ་ཆནེ་པོ་ཡིན། Uས་ནི་
�ག་ལ་མི་ཆགས་པ། འཁོར་བ་{ང་འདས་བོན་�མས་Uན། སོ་སོ་མ་ཡིན་ཐ་མི་དད། {ང་འདས་བོན་/ི་¤་བོ་ཉིད། {་ངན་འདས་པ་ཆནེ་པོ་
ཡིན། ངག་ནི་ཚག་ལ་མི་ཆགས་པ། འཁོར་བ་{ང་འདས་བོན་�མས་Uན། སོ་སོ་མ་ཡིན་ཐ་མི་དད། {ང་འདས་བོན་/ི་¤་བོ་ཉིད། {་ངན་འདས་
པ་ཆནེ་པོ་ཡིན། ཡིད་ནི་འཛིན་པར་མི་ཆགས་པ། འཁོར་བ་{ང་འདས་བོན་�མས་Uན། སོ་སོ་མ་ཡིན་ཐ་མི་དད། {ང་འདས་བོན་/ི་¤་བོ་ཉིད། 
{་ངན་འདས་པ་ཆནེ་པོ་ཡིན། སམེས་ནི་འཁོར་བར་མི་ཆགས་པ། འཁོར་བ་{ང་འདས་བོན་�མས་Uན། སོ་སོ་མ་ཡིན་ཐ་མི་དད། {ང་འདས་
བོན་/ི་¤་བོ་ཉིད། {་ངན་འདས་པ་ཆནེ་པོ་ཡིན། 4མས་པ་ཆནེ་པོ་ནམ་མཁའི་¬ོང་། འཁོར་བ་{ང་འདས་བོན་�མས་Uན། སོ་སོ་མ་ཡིན་ཐ་
མི་དད། {ང་འདས་བོན་/ི་¤་བོ་ཉིད། {་ངན་འདས་པ་ཆནེ་པོ་ཡིན། �ིན་པ་ཆནེ་པོ་ངང་གི་¬ོང་། འཁོར་བ་{ང་འདས་བོན་�མས་Uན། སོ་སོ་མ་
ཡིན་ཐ་མི་དད། {ང་འདས་བོན་/ི་¤་བོ་ཉིད། {་ངན་འདས་པ་ཆནེ་པོ་ཡིན། ཡ་ེཤསེ་ཆནེ་པོ་ད4ིངས་yི་¬ོང་། འཁོར་བ་{ང་འདས་བོན་�མས་
Uན། སོ་སོ་མ་ཡིན་ཐ་མི་དད། {ང་འདས་བོན་/ི་¤་བོ་ཉིད། {་ངན་འདས་པ་ཆནེ་པོ་ཡིན། ཡངས་པ་ཆནེ་པོ་ཤསེ་རབ་¬ོང་། འཁོར་བ་{ང་འདས་
བོན�མས་Uན། སོ་སོ་མ་ཡིན་ཐ་མི་དད། {ང་འདས་བོན་/ི་¤་བོ་ཉིད། {་ངན་འདས་པ་ཆནེ་པོ་ཡིན། ཞི་བ་ཆནེ་པོ་བt་ཆནེ་¬ོང་། འཁོར་བ་
{ང་འདས་བོན་�མས་Uན། སོ་སོ་མ་ཡིན་ཐ་མི་དད། {ང་འདས་བོན་/ི་¤་བོ་ཉིད། {་ངན་འདས་པ་ཆནེ་པོ་ཡིན། @ི་ནང་pན་rོག་བོན་/ི་¬ོང་། 
འཁོར་བའི་བོན་དང་{ང་འདས་བོན། སོ་སོ་མ་ཡིན་ཐ་མི་དད། {ང་འདས་བོན་/ི་¤་བོ་ཉིད། {་ངན་འདས་པ་ཆནེ་པོ་ཡིན། འཛིན་rོག་རང་[ོལ་
གUང་Uང་¬ོང་། འཁོར་བའི་བོན་དང་{ང་འདས་བོན། སོ་སོ་མ་ཡིན་ཐ་མི་དད། {ང་འདས་བོན་/ི་¤་བོ་ཉིད། {་ངན་འདས་པ་ཆནེ་པོ་ཡིན། བོན་
ཉིད་སམེས་ཉིད་ནམ་མཁའི་¬ོང་། འཁོར་བའི་བོན་དང་{ང་འདས་བོན། སོ་སོ་མ་ཡིན་ཐ་མི་དད། {ང་འདས་བོན་/ི་¤་བོ་ཉིད། {་ངན་འདས་པ་

ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆནེ་མོའི་བོན་4ི་འUལ་དབེ། 



གསརེ་འོད་ནོར་U་འོད་འབར་,ི་གUང་བUགས། ཤོག་ངོས། (18

ཆནེ་པོ་ཡིན། གཞི་ལམ་འgས་གUམ་ངང་®ོགས་ལ། འཁོར་བའི་བོན་དང་{ང་འདས་བོན། སོ་སོ་མ་ཡིན་ཐ་མི་དད། {ང་འདས་བོན་/ི་¤་བོ་ཉིད། 
{་ངན་འདས་པ་ཆནེ་པོ་ཡིན། o་mོམ་�ོད་འgས་མཐར་@ིན་པ། འཁོར་བའི་བོན་དང་{ང་འདས་བོན། སོ་སོ་མ་ཡིན་ཐ་མི་དད། {ང་འདས་བོན་
/ི་¤་བོ་ཉིད། {་ངན་འདས་པ་ཆནེ་པོ་ཡིན། U་གUམ་Uན་Uབ་¬ོང་®ོགས་པ། ¤་བོ་གUང་Uང་¬ོང་ཐིམ་བོན། ད4རེ་མདེ་¤་བོ་{ང་འདས་བོན། 
{ང་འདས་བོན་/ི་¤་བོ་ཉིད། {་ངན་འདས་པ་ཆནེ་པོ་ཡིན། གUང་Uང་སམེས་དཔའ་ཆནེ་པོ་�མས། འདa་ལ་རབ་U་ལགེས་པར་བeོན་པར་/ིས་
ཤིག །འདa་ནི་]ན་གཉིས་མཐར་@ིན་ཆནེ་པོ)། །འདa་ནི་ཤསེ་རབ་eལ་lན་ཆནེ་པོ)། །འདa་ནི་ཡོན་ཏན་Uན་འUང་ཆནེ་པོ)། །འདa་ནི་
4མས་པ་ཡ་ེ®ོགས་ཆནེ་པོ)། །འདa་ནི་�ིན་པ་ངང་®ོགས་ཆནེ་པོ)། །འདa་ནི་ཡ་ེཤསེ་¬ོང་®ོགས་ཆནེ་པོ)། །འདa་ནི་ཡངས་པ་མཁའ་®ོགས་
ཆནེ་པོ)། །འདa་ནི་ཞི་བ་ཡོངས་®ོགས་ཆནེ་པོ)། །འདa་ནི་བོན་ཉིད་ད4ིངས་®ོགས་ཆནེ་པོ)། །འདa་ནི་གUང་Uང་ཡོངས་®ོགས་ཆནེ་པོ)། །ཡོངས་
®ོགས་མཐར་@ིན་¬ོང་ཐིམ་ཨ་ེམ་ཧོ། གཤནེ་རབ་Wོན་པས་t་<ད་གUངས་པ་དང་། ནམ་མཁར་འཇའ་ཚ§ན་h་�་¶ིན་བཞིན་གཏིབས། བར་
hང་མ་ེཏོག་ཆར་པ་ཆནེ་པོ་བབ། ས་གཞི་རaན་ཆནེ་h་ཚ§གས་)ད་yང་འ|ོས། འཇའ་ཚ§ན་མ་ེཏོག་རaན་ཆནེ་)ད་´ིང་U། :་དང་:་མོས་�་
`ན་h་ཚ§གས་བ�གས། གར་Wབས་བUར་ཞིང་མཆོད་པ་h་ཚ§གས་Uལ། ས་གཞིu་ཁམས་U་:་U་ཐམས་ཅད་yིས། མོས་པས་@ག་
འཚལ་མཆོད་པའི་ལོངས་�ོད་Uལ། t་oར་@ོགས་བཞི་མཚམས་བVད་Wངེ་)ག་ནས། ནོར་:་གནོད་�ིན་ནོར་བདག་ཐམས་ཅད་yིས། Uས་
ངག་ཡིད་གUམ་Uས་པས་@ག་འཚལ་ལོ། །ཟད་མདེ་ག_ར་ཆནེ་¶ིན་དUང་ཙམ་U་Uལ། t་ནས་འ་ཞ་གསང་བ་ལ་སོགས་_། འཁོར་�མས་
ཐམས་ཅད་དགའ་མU་ཡིད་རངས་ནས། @ག་འཚལ་མཆོད་པའི་ལོངས་�ོད་h་ཚ§གས་Uལ། གUང་Uང་བོན་མཆོག་ཡོངས་®ོགས་ཆནེ་པོ་W།ེ 
གསརེ་)ད་ནོར་U་)ད་འབར་ལས། འཁོར་བ་དང་{་ངན་འདས་པའི་བོན་/ི་ལUེ་W།ེ ཨ་ེམ་ཧོ། བUན་པ)།། །། 

  ༧ t་ནས་Wོན་པ་གཤནེ་རབ་ལ། འ་ཞ་གསང་བས་@ག་འཚལ་ནས། Uས་བUག་ཐལ་�ར་འདa་<ད་Uས། ཡབ་ཅིག་Wོན་པ་གཤནེ་རབ་
ལགས། �ོན་ཚv་Uམ་U་e་གUམ་:་གནས་U། :་མིན་དམག་ཚ§གས་ཆོ་འUལ་དང་། བ°་མོ་འp་ེམོ་ཐམས་ཅད་Uན། :་མོ་U་མོ་
Uལ་ནས་)ང་། :་རaགས་ཕམ་Uང་U་མ་4ས། tu་ཚv་t་ཡི་Uས་ཙམ་ན། ཡབ་ཅིག་Wོན་པ་གཤནེ་རབ་ལགས། མཚན་lན་�Uེ་བཞིས་མ་
ཚ§ར་བར། Uམ་U་e་གUམ་:་གནས་U། Wོན་པ་4ོན་པ་ཅི་oར་ལགས། t་<ད་འ་ཞས་གསོལ་པ་དང་། གཤནེ་རབ་Wོན་པས་བཀའ་«ལ་
པ། འ་ཞ་གསང་བ་ལ་སོགས་_། གUང་Uང་སམེས་དཔའ་ཆནེ་པོ་�མས། མ་ཡངེས་རབ་U་བrན་པར་ཉོན། �ོན་ཚv་Uམ་U་e་གUམ་:་
གནས་U། :་མིན་དམག་ཚ§གས་དར་བར་Uང་། བ°་མོ་འp་ེམོས་བU་gིད་4ས། :་རaགས་ཕམ་Uང་e་བ་�ད། ཉིན་ཞིང་:་དང་:་མིན་འཐབ། 
:་རaགས་ཕམ་Uང་Uག་བ�ལ་ཆ།ེ མཚན་ཞིང་བ°་མོ་འp་ེམོས་བU། U་གར་རོལ་eདེ་h་ཚ§གས་4དེ། :་རaགས་ཕམ་Uང་U་མ་�ད། t་ནས་
:་�མས་ཐམས་ཅད་དང་། :་ཡི་Vལ་པོ་Vལ་བ་]ན་Uབ་yིས། Uགས་དགོངས་ཡ་ེཤསེ་གསལ་བར་Uང་། Wོན་པ་གཤནེ་རབ་�ན་pངས་ནས། 
འ[ོ་བ་ཐར་པར་འpནེ་པ་དང་། བར་ཆོད་£Uག་Uབ་འཇོམས་པ་དང་། ཚv་ནོར་བསོད་ནམས་འཕལེ་བ་ཡི། ཡང་`ིང་བོན་ཅིག་U་བར་དགོངས། :་
གཤནེ་གཞོན་U་Wོབས་མཆོག་ལ། བ�་ཡིག་ཉི་U་e་གཅིག་བUར། གཤནེ་རབ་བདག་གི་མUན་U་ªབེ། Wོན་པ་གཤནེ་རབ་Uགས་དགོངས་
ལ། བ°་མོ་འp་ེམོ་Tིན་མོ་�མས། ཐམས་ཅད་བU་བའི་སམེས་ཡོད་པས། :་མོ་U་མོར་Uལ་ནས་)ང་། མཚན་lན་�Uེ་བཞིས་ཚ§ར་Uར་
ན། Uགས་ལ་rོག་འཛིན་`ོམས་Uགས་དགོངས། བདག་ཉིད་གཅིག་པོས་འUལ་བར་དགོངས། ¦ོ་Vལ་འཇིགས་པར་Uལ་ནས་གཤགེས། :་
མིན་འp་ེབ°་དམ་ལ་བཏགས། གUང་Uང་བོན་མཆོག་རaན་པོ་ཆ།ེ གསརེ་)ད་ནོར་U་)ད་འབར་ལས། ཕམ་Uང་ཅན་�མས་བt་ལ་བཀོད། Wོན་
པ་བདག་ཉིད་བWན་པ་དར། བདག་གིས་4ོན་Uགས་t་oར་རོ། །འ་ཞ་གསང་བ་ལ་སོགས་_། གUང་Uང་སམེས་དཔའ་ཆནེ་པོ་�མས། འདa་ལ་མ་
ཡངེས་བrན་པར་ཉོན། t་ནས་Uམ་U་e་གUམ་:་གནས་U། hང་[གས་�་Tས་གདན་འpནེ་ªབེས། t་ཡི་མ]་ནི་འདa་oར་རོ། །�་Uལ་hང་
བའི་U་མཚམས་U། �་×མ་དཀར་མོ་བ°་yིས་བUས། ངམ་�་ེWོང་�བ་Yོ་ངན་/ིས། �་ཁམས་ཐམས་ཅད་བÀགས་པར་pན། ཉིན་ཞིང་
Uན་ནག་ཆར་ནག་Uང་། མཚན་ཞིང་མ་ེÝང་འUབ་མ་Uང་། �་གཤནེ་hང་བ་)ད་lན་tས། hང་[གས་�་Tས་དབང་བUན་ལ། འUལ་ཡིག་
Uམ་U་e་གUམ་བUར། Wོན་པ་བདག་ཉིད་�ན་འpནེ་པ། བདག་གི་Uང་U་ªབེ་པ་དང་། འUལ་ཡིག་བདག་གི་@ག་U་Uལ། Wོན་པས་འUལ་
ཡིག་གཟིགས་པ་དང་། 4་Vལ་Uང་U་Uལ་ནས་གཤགེས། hང་[གས་�་Tས་དབང་བUན་yང་། U་འUལ་Wོབས་yིས་གཤགེས་_་སོང་། <ད་

ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆནེ་མོའི་བོན་4ི་འUལ་དབེ། 



གསརེ་འོད་ནོར་U་འོད་འབར་,ི་གUང་བUགས། ཤོག་ངོས། (19

ཅིག་hང་བ་Uད་ཙམ་ལ། �་Uལ་hང་བའི་གོང་U་ªབེས། �་གཤནེ་hང་བ་)ད་lན་tས། �་ཡི་གཤནེ་པོ་Uན་བUས་ནས། བདག་ཉིད་གཤནེ་
རབ་བU་Uལ་4ས། ལ་ལས་གU་འUག་lམེ་གར་4དེ། ལ་ལས་Uང་ཆནེ་lིང་གར་4དེ། ལ་ལས་¦ོ་Vལ་འཇིགས་གར་བUར། ལ་ལས་
མཁའ་འ[ོu་མཛསེ་གར་བUར། ལ་ལས་´ང་ཆནེ་འ/ིང་གར་4དེ། ལ་ལས་དར་@ར་Uང་ཡང་འUད། ལ་ལས་£Uགས་བ<ོར་Vལ་མཚན་@ར། 
ལ་ལས་གཤང་ད�ོལ་�་ཡང་བUང་། ལ་ལས་mོང་eདེ་མ་ེཏོག་འཐོར། ལ་ལས་མཆོད་འUལ་<ོར་བ་4དེ། མཆོད་པའི་ལོངས་�ོད་བསམ་ལས་
འདས། བདག་ཉིད་གཤནེ་རབ་མUན་Uང་U། @ག་འཚལ་<ོར་བ་ཕོག་གUམ་4ས། Vལ་མཆོག་གཤནེ་རབ་བདག་ཉིད་yིས། �་Uལ་བོན་/ི་
འཁོར་ལོ་བ<ོར། Wོན་པས་t་<ད་གUངས་པ་དང་། འ་ཞ་གསང་བ་མ]་Uད་yིས། @ག་འཚལ་Uས་བUག་ཐལ་�ར་ནས། Wོན་པ་ཉིད་ལ་འདa་<ད་
Uས། ཡབ་ཅིག་Wོན་པ་གཤནེ་རབ་ལགས། �་Uལ་hང་བའི་U་མཚམས་U། གཤནེ་རབ་Wོན་པ་4ོན་Uས་U། pགེས་པ་བ°་རaགས་ཅི་oར་
བUལ། Wོན་པས་Uགས་བ�ོལ་གUངས་པར་འཚལ། t་<ད་འ་ཞས་གསོལ་པ་དང་། གཤནེ་རབ་Wོན་པས་བཀའ་«ལ་པ། འ་ཞ་གསང་བ་ལ་
སོགས་_། གUང་Uང་སམེས་དཔའ་ཆནེ་པོ་�མས། དབང་པོ་མ་ཡངེས་བrན་པར་ཉོན། �་Uལ་བ°་�མས་བUལ་Uས་ལ། ལོངས་�ོད་ཚ§གས་yི་
འཁོར་ལོ་བ<ོར། གUང་Uང་བོན་མཆོག་རaན་པོ་ཆ།ེ གསརེ་)ད་ནོར་U་)ད་འབར་¶ོས། t་ཡི་ཚv་t་ཡི་Uས་ཙམ་ན། བ°་�་ེནག་པོ་Wོང་�བ་
yིས། བ°་དམག་འUམ་ཚ§་བU་གཉིས་pངས། �་ཁམས་ཐམས་ཅད་བÀག་དགོས་<ད། Wོན་པ་གཤནེ་རབ་བདག་ཉིད་yང་། pག་པོ་Uགས་�སེ་
Wོབས་Uང་ཞིང་། དབལ་གསས་�མ་པའི་U་Uལ་ནས། ¦ོ་Vལ་pག་པོ་འUམ་/ིས་བ<ོར། U་ལས་མ་ེདUང་ཐོག་�ོད་འ|ོས། གསརེ་)ད་འབར་
བའི་�་གཤང་བ�གས། རaན་ཆནེ་ནོར་U་)ད་འབར་ལས། pགེས་པ་བ°་འUལ་¦ོ་འཛབ་pངས། pན་པ་ཙམ་/ིས་བ°་ཚ§གས་འཇོམས། གUང་
Uང་སམེས་དཔའ་ཆནེ་པོ་�མས། མ་ཡངེས་འདa་ལ་བrན་པར་�ོད། བ°་རaགས་འUལ་བའི་གUངས་མཆོག་འདa་oར་རོ། །བÅོ་བÅོ་MN་MN་ཨ་
Uན་ཉེ་ལོ་ཡོ་Uན་Uངས་སོ་ཐད་]་Uན། ཨ་མ་མ་ཧ་ལ་རྃ་ཛ་Uན་Çོ་Uན་Çོ། བÅོ་MN་ཨ་Uན་ཁ་?ིག་¦ོམ་¦ོམ་U་མར་hི་ར་རa་ཡང་
?ིག་Uན་ག་ེU་ནག་པོ་[ན་ལ་སད་ནན་ནིར་Uན་Çོ་Uན་Çོ། བÅོ་MN་ཨ་Uན་U་མར་?ིག་Uན་?ིག་ནན་Êད་ས་མ་ཡ་Kི་ལ་རྃ་རྃ་Çོ། ནག་
པོ་ག་ེU་U་K་[ན་ལ་སད་ནན་?ིག་Uན་Çོ་Çོ་Uན་ནོ། །བÅོ་MN་ཨ་Uན་?ིག་?ིག་¦ོམ་¦ོམ་U་མར་?ིག་Çོ་སད་ལ་རྃ་Çོ། ག་ེU་Uལ་}་ེ
ག་ེཤན་U་K་ག་ེU་?ིལ་ནག་པོ་[ན་ལ་སད་¦ོམ་Çོ་Çོ་Uན་ནོ། །བÅོ་MN་ཨ་Uན་?ི་Kཾ་Kི་ཤན་Kི་ལིང་ག་ེཤན་?ིག་Uན་ཧ་རམ་?ིལ་?ིལ་
ནག་པོ་U་K་Kི་ཤན་Uར་Uམ་སད་རྃ་[ན་ལ་Uན་Çོ་Çོ་Uན་ནོ། །བÅོ་MN་ཨ་Uན་U་མར་ལི་སད་ཧ་ར་?ི་?ིལ་ག་ེU་?ི་Kཾ་Kི་Êད་ནག་པོ་U་
K་/ི་[ན་Tོག་`ིང་Uག་Uན་ནོ་ས་མ་ཡ་ནན་Uམ་?ིག་Uན་Çོ་Çོ་Uན་ནོ། །¦ོ་Vལ་དམག་ཚ§གས་ཐམས་ཅད་yིས། pག་པོu་Uལ་U་
གUངས་�གས་བ�གས། བ°་�་ེWོང་�བ་ནག་པོ་ལ་སོགས་_། བ°་དམག་འUམ་ཚ§་བU་གཉིས་yང་། ཐམས་ཅད་âགས་བ�ང་བVལ་ནས་
tངས། t་ནས་Wོན་པ་གཤནེ་རབ་ནི། Uགས་�་ེཆ་ེཞིང་ཐབས་ལ་མཁས། pག་པོu་U་འUལ་བ³ིགས་ནས་yང་། ཞི་བའི་གཤནེ་རབ་U་U་
བUགས། U་འUལ་¦ོ་བོ་འUམ་ཚ§་ནི། Wོན་པ་གཤནེ་རབ་བ<ོར་ནས་བUགས་པར་4ས། t་ནས་བ°་�་ེནག་པོ་Wོང་�བ་ནི། བVལ་བ་
སངས་_་ཡར་ལངས་ནས། Wོན་པའི་མUན་U་@ག་འཚལ་ལོ། །ཡབ་ཅིག་Wོན་པ་གཤནེ་རབ་ལགས། }་ེའ[ོ་Uན་/ི་ཡབ་ཅིག་པོ། འཇིག་
rནེ་མ་རaག་Uན་སལེ་�ོན། Vལ་མཆོག་Wོན་པ་གཤནེ་རབ་ལགས། འཇིག་rནེ་}་ེའ[ོ་ཐམས་ཅད་དང་།  ད་ཅག་བ°་རaགས་ཐམས་ཅད་
ལ། 4མས་དང་`ིང་�སེ་མཉམ་པར་མཛོད། ¦ོ་Vལ་pག་པོu་U་�མས་yང་། ཞི་བའི་ངང་ལ་བUགས་པར་U།  ད་ཅག་བ°་རaགས་ཐམས་ཅད་
yང་། གཞན་ལ་£Uག་Uབ་མི་4དེ་ཅིང་། ཐམས་ཅད་Wོན་པའི་འཁོར་U་འUལ། བ°་yིས་t་<ད་Uས་པ་དང་། Wོན་པ་གཤནེ་རབ་Uགས་�་ེ
ཡིས། ¦ོ་Vལ་pག་པོ་འUམ་ཚ§་ནི། ཞི་བར་གཤནེ་|ན་འUམ་U་Uར། བ°་དམག་U་K་ཅན་�མས་yང་། བVལ་བ་སངས་_་ཡར་ལངས་
ནས། Wོན་པ་གཤནེ་རབ་འཁོར་བཅས་ལ། དད་མོས་Uས་པས་@ག་འཚལ་ལོ། །བ°་yི་གོ་མཚ§ན་r་¦བ་�མས། Wོན་པ་གཤནེ་རབ་ཉིད་ལ་
Uལ།  ད་ཅག་�་ེའཁོར་ཐམས་ཅད་yང་། གཤནེ་རབ་ཉིད་yི་འབངས་U་བ/ི། t་<ད་བ°་yིས་Uས་པ་དང་།  
གཤེན་རབ་Wོན་པས་བཀའ་བ«ལ་པ། ཉོན་མོངས་བ°་རaགས་འཁོར་བཅས་�མས། འཇིག་rེན་མི་rག་Uད་ཙམ་ལ། གUང་Uང་བོན་
མཆོག་རaན་པོ་ཆ།ེ རང་འUང་སངས་Vས་མི་བUབ་པར། འཇིག་rནེ་ལས་ངན་ལོག་པར་�ོད། }་ེའ[ོ་�མས་ལ་གནོད་པ་4དེ། t་ཡི་�མ་Lིན་
ཉསེ་}ོན་/ིས། @ི་མར་ངན་སོང་གUམ་U་Uང་། ཐར་པ་ཐོབ་པའི་Uས་མཐའ་མདེ། ལས་ལ་U་འgས་ཡོད་པར་ ས། གཅོད་�ོང་4དེ་པ་ཉོན་�་མོངས། 
རང་གིས་ལས་4ས་རང་ལ་Lིན། ལས་yི་�མ་Lིན་)་�་ཁ། གོ་འམ་བ°་རaགས་ཐམས་ཅད་Uན། Wོན་པས་t་<ད་གUངས་པ་དང་། བ°་རaགས་
འཁོར་བཅས་ཐམས་ཅད་yང་། མཆི་མ་¦ག་དང་�ག་yང་འཛག །བ་U་གཡོ་ཞིང་}ི་ཤ་ཟིང་། t་ནས་བ°་རaགས་ཐམས་ཅད་yིས། Wོན་པ་ཉིད་

ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆནེ་མོའི་བོན་4ི་འUལ་དབེ། 



གསརེ་འོད་ནོར་U་འོད་འབར་,ི་གUང་བUགས། ཤོག་ངོས། (20

ལ་འདa་<ད་Uས། ཡབ་ཅིག་Wོན་པ་གཤནེ་རབ་ལགས།  ད་ཅག་བ°་རaགས་ཐམས་ཅད་�མས། t་�ོན་སམེས་ལ་Uན་པ་འ¦ིགས། ལས་ལ་
U་འgས་ཡོད་མ་བསམ། Wོན་པ་ཉིད་yིས་མཛད་Uགས་yིས། ལས་ལ་U་འgས་ཡོད་པར་ ས།  ད་ཅག་�མས་yིས་བསམ་པ་ལ། མཐོ་རaས་
ངན་སོང་ཡོད་མ་བསམ། Wོན་པ་ཉིད་yིས་མཛད་Uགས་yིས། མཐོ་རaས་ངན་སོང་ཡོད་པར་ ས།  ད་ཅག་བ°་རaགས་ཐམས་ཅད་yིས། Uས་yི་mོ་
ནས་Tོག་བཅད་པ། Wོན་པའི་U་ལ་བ³གས་པར་བ/ི། ངག་གི་mོ་ནས་ཚག་Uབ་¢ས། Wོན་པའི་གUང་ལ་བ³གས་པར་བ/ི། ཡིད་yི་mོ་
ནས་ངན་སམེས་འཆང་། Wོན་པའི་Uགས་ལ་བ³གས་པར་བ/ི། ཚv་རབས་འདa་དང་@ི་མ་ལ། Wོན་པའི་Uགས་�སེ་བUང་U་གསོལ། t་<ད་བ°་
yིས་Uས་པ་དང་། t་ནས་Wོན་པ་གཤནེ་རབ་yིས། བ°་རaགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ། @ི་ནང་གསང་བའི་བོན་�མས་གUངས། བ°་རaགས་ཐར་
པའི་ལམ་ལ་བཀོད། འ[ོ་�མས་ཡོངས་U་བt་བར་4ས། རaན་ཆནེ་ནོར་U་)ད་འབར་ལས། བ°་�མས་བUལ་བའི་ལUེ་W།ེ ཨ་ེམ་ཧོ། བVད་
པ)།། །། 

 ༧ t་ནས་Wོན་པ་གཤནེ་རབ་ལ། �་གཤནེ་hང་བ་)ད་lན་/ིས། ལོངས་�ོད་ཚ§གས་yི་འཁོར་ལོ་བ<ོར། @ག་འཚལ་Uས་བUག་ཐལ་�ར་
ནས། Wོན་པ་ཉིད་ལ་འདa་<ད་Uས། ཡབ་ཅིག་Wོན་པ་གཤནེ་རབ་ལགས། འཇིག་rནེ་མ་རaག་Uན་སལེ་�ོན། Vལ་མཆོག་Wོན་པ་གཤནེ་
རབ་yིས།  ད་ཅག་འཁོར་/ི་]ན་ཆདེ་དང་། @ི་རབས་གཤནེ་/ི་]ན་ཆདེ་U། མཐར་@ིན་གསང་བ་གUང་Uང་བོན། ཚv་ནོར་ལོངས་�ོད་�ལེ་བ་ཡི། 
ཡང་གསང་e་བའི་གUངས་ཤིག་U། t་<ད་�་ཡིས་གསོལ་པ་དང་། :་མཆོག་Wོན་པས་བཀའ་«ལ་པ། ལགེས་སོ་Uས་པ་ཤིན་U་ལགེས། 
�་གཤནེ་hང་བ་)ད་lན་དང་། �་གཤནེ་གUང་Uང་སམེས་དཔའ་�མས། མ་ཡངེས་རབ་U་བrན་པར་ཉོན། �ོན་ཚv་ཡ་ེTིད་འUལ་Vལ་ལ། 
Vལ་མཆོག་Wོན་པ་གཤེན་རབ་ངས། གUང་Uང་བོན་མཆོག་རaན་པོ་ཆེ། རaན་ཆེན་ནོར་U་)ད་འབར་/ི། མ]་གUངས་ãེལ་མ་Uས་པས་
གནང་། འ[ོ་�མས་ཐར་པར་འpནེ་པ་དང་། བར་ཆོད་བ°་བགགེས་འཇོམས་པ་དང་། ཚv་ནོར་བསོད་ནམས་�ལེ་བའི་]ན། རaན་ཆནེ་ནོར་U་)ད་
འབར་འདa། pན་པས་འ[ོ་�མས་ཐར་པར་pོངས། མོས་པས་འ|ལ་Âནེ་£Uག་Uབ་འཇོམས། ¬ོག་པས་ཚv་ནོར་ལོངས་�ོད་འཕལེ། གUང་Uང་
སམེས་དཔའ་ཆནེ་པོ་�མས། འདa་ལ་རབ་U་བeོན་པར་/ིས། ཡང་གསང་e་བའི་གUངས་མཆོག་འདa་oར་རོ། །ཨ་MN་Uྃ་M་ཨ་དཀར་སལ་ེ
U་ཡ་ེMN་Lར་བདལ་¦ི་MN་?ི་Uངས་སོ་Uྃ་Uྃ་MN་?ི་འU། ཨ་MN་Uྃ་M་ཨ་དཀར་སལ་ེ)ད་U་འབར་ཤ་ེU་Lར་?ི་Uྃ་Uངས་སོ་Uྃ་Uྃ་MN་?ི་
འU། ཨ་MN་Uྃ་M་ཨ་དཀར་སལ་ེ)ད་U་�ར་U་འབར་ཧ་?ིང་MN་Lར་Uངས་སོ་Uན་Uན་Uྃ་Uྃ་MN་?ི་འU། ཨ་MN་Uྃ་M་ཨ་དཀར་སལ་ེ
?ི་ཡ་ེ)ད་¶ོས་MN་Lར་)ད་ལམ་Uྃ་Uྃ་Uངས་སོ་Uྃ་Uྃ་MN་?ི་འU། ཨ་MN་Uྃ། ཀ་ཡ་ེ¦ི་ཨ་?ི་MN་Uྃ་Lར་ཧ་ཏི་?ིང་ཨ་དཀར་སལ་ེU་ཡ་ེ
ཤག་ཤག་MN་འU་Uངས་སོ་Uྃ་Uྃ་MN་?ི་འU། ཨ་MN་Uྃ། ཁ་ཡ་ེ¦ི་U་ལ་?ི་ཡ་MN་Lར་?ི་Kི་Kི་སལ་ེཨ་དཀར་Uྃ་Uྃ་Uངས་སོ་Uྃ་Uྃ་MN་?ི་
འU། ཨ་MN་Uྃ། ག་ཡ་ེ¦ི ་Uྃ་U་སངས་ཨ་?ི་ཨ་དཀར་Uྃ་MN་Lར་?ི་འབར་U་ལམ་ཤག་Uངས་སོ་Uྃ་Uྃ་MN་?ི་འU། ཨ་MN་Uྃ། ང་ཡ་ེ¦ི་
?ིང་ནི་Uྃ་འU་ཨ་Uྃ་MN་Lར་?ི་Kང་ཨ་དཀར་U་ཡ་ེ/རེ་ཞི་U་འབར་ཤག་Uངས་སོ་Uྃ་Uྃ་MN་?ི་འU། ཨ་MN་Uྃ། ཅ་ཡ་ེ¦ི་?ི་ཤག་སངས་
�ར་རྃ་ལམ་MN་Lར་ཨ་དཀར་སལ་ེཀ²་?ི་ལམ་U་བདལ་ཤག་Uངས་སོ་Uྃ་Uྃ་MN་?ི་འU། ཨ་MN་Uྃ། ཆ་ཡ་ེ¦ི་Uྃ་འU་མ་?ི་Uན་Uན་
MN་Lར་ཨ་གསལ་ཨ་དཀར་:ན་ན་ེ¦ི་ཡ་ེཤག་Uངས་སོ་Uྃ་Uྃ་MN་?ི་འU། ཨ་MN་Uྃ། ཇ་ཡ་ེ¦ི་?ིང་U་ལམ་ལམ་ཨ་MN་Uྃ་ཨ་དཀར་
U་ཡ་ེ?ིང་ཏིང་?ིམ་ཨ་དཀར་སལ་ེཤག་Uངས་སོ་Uྃ་Uྃ་MN་?ི་འU། ཨ་MN་Uྃ། ཉ་ཡ་ེ¦ི་ཧ་སངས་?ི་མར་ཧ་?ིང་U་Uངས་U་ལམ་MN་Lར་
¦ི་Uན་སངས་སལ་ེ)ད་དཀར་U་ཡ་ེབདལ་ཤག་Uངས་སོ་Uྃ་Uྃ་MN་?ི་འU། ཨ་MN་Uྃ། ཏ་ཡ་ེ¦ི་U་Uངས་ཏིང་ལམ་MN་Lར་¦ི་ཡ་ེན་ེར་ཨ་
དཀར་ཤག་Uངས་སོ་Uྃ་Uྃ་MN་?ི་འU། ཨ་MN་Uྃ། ཐ་ཡ་ེ¦ི་?ི་Uམ་?ི་Uངས་སོ་?ི་ལམ་ཨ་འབར་ཨ་གསལ་ཨ་ལམ་MN་Lར་?ིང་?ིམ་
ན་ེར་ཨ་དཀར་ཤག་Uངས་སོ་Uྃ་Uྃ་MN་?ི་འU། ཨ་MN་Uྃ། ད་ཡ་ེ¦ི་Uྃ་)ད་Uངས་MN་Lར་?ིང་ནི་)ད་ལམ་ཨ་ལམ་ཨ་འབར་ཨ་དཀར་?ིང་
ཡང་ཤག་Uངས་སོ་Uྃ་Uྃ་MN་?ི་འU། ཨ་MN་Uྃ། ན་ཡ་ེ¦ི་ཤ་ེKང་ÅÆ་Uྃ་?ི་Kང་MN་Lར་U་བདལ་ཨ་?ི ་Kཾ་ཨ་དཀར་Uྃ་འU་སལ་ེཤག་Uངས་
སོ་Uྃ་Uྃ་MN་?ི་འU། ཨ་MN་Uྃ། པ་ཡེ་¦ི་?ི་ཤག་ཨ་?ིག་སལེ་ཨ་དཀར་MN་Lར་ནེ་ར་ཤེ་U་ཚv་Íི་ཨ་?ིག་Uྃ་ལམ་MN་འU་U་ཤག་
Uངས་སོ་Uྃ་Uྃ་MN་?ི་འU། ཨ་MN་Uྃ། ཕ་ཡ་ེ¦ི་MN་Uྃ་¦ི་ཞི་ཧ་ར་སལ་ེཨ་དཀར་MN་Lར་?ིག་སལ་སལ་ེ)ད་གསལ་ཤག་Uངས་སོ་Uྃ་Uྃ་
MN་?ི་འU། ཨ་MN་Uྃ། བ་ཡ་ེ¦ི་MN་)ད་Uངས་སོ་U་¦ི་དཀར་ལམ་ཡ་ེབདལ་MN་Lར་?ི་འབར་ཨ་�ར་Uྃ་ཤག་Uངས་སོ་Uྃ་Uྃ་MN་?ི་འU། 

ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆནེ་མོའི་བོན་4ི་འUལ་དབེ། 
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ཨ་MN་Uྃ། མ་ཡ་ེ¦ི་ཨ་དཀར་?ི་རཾ་ཨ་སངས་)ད་ལམ་ཨ་?ི་MN་Lར་སལ་ེཤག་Uངས་སོ་Uྃ་Uྃ་MN་?ི་འU། ཨ་MN་Uྃ། ཙ་ཡ་ེ¦ི་?ིང་ནི་
ཨ་Uྃ་ཁི་ཁར་U་Uྃ་ཨ་)ད་?ི་ལམ་MN་Lར་སལ་ེཤག་Uངས་སོ་Uྃ་Uྃ་MN་?ི་འU། ཨ་MN་Uྃ། ཚ་ཡ་ེ¦ི་ཚv་Uྃ་Uྃ་ལ་U་Uངས་ཤ་ེU་Uྃ་
?ི་ལམ་MN་Lར་ཨ་དཀར་ཡ་ེའབར་ཏིང་ནམ་ཤག་Uངས་སོ་Uྃ་Uྃ་MN་?ི་འU། ཨ་MN་Uྃ། ཛ་ཡ་ེ¦ི་?ི་ལམ་སལ་ེཀ་Kང་MN་ཉ་ེལོ་ཡོ་MN་
Lར་?ི་Uྃ་ཧ་རa་Uྃ་ལམ་ཨ་ནི་ཤག་Uངས་སོ་Uྃ་Uྃ་MN་?ི་འU། ཨ་MN་Uྃ། ཝ་ཡ་ེ¦ི་U་ར་ན་ེར་Uྃ་འU་ཧ་ལམ་Uྃ་འU་MN་Lར་སལ་ེ:མ་
མརེ་¦ི་ལ་ེUྃ་Uྃ་ཨ་ཤག་Uངས་སོ་Uྃ་Uྃ་MN་?ི་འU། ཨ་MN་Uྃ། ཞ་ཡ་ེ¦ི་Uངས་སོ་སངས་སལ་U་འབར་MN་Lར་གUང་Uང་ཡ་ེUྃ་¦ི ་�ར་
ཤག་Uངས་སོ་Uྃ་Uྃ་MN་?ི་འU། ཨ་MN་Uྃ། ཟ་ཡ་ེ¦ི་Uན་MN་Lར་?ི་ཡ་ེUངས་Uྃ ་Uངས་སོ་Uྃ་འU་MN་Lར་ཏིང་ལམ་¦ི་Uན་སངས་ཤག་
Uངས་སོ་Uྃ་Uྃ་MN་?ི་འU། ཨ་MN་Uྃ། འ་ཡ་ེ¦ི་MN་Uྃ་?ིང་Uན་Uན་Uྃ་Lར་ཨ་དཀར་MN་Lར་Uྃ་Uྃ་སལ་ེཨ་ཤག་Uངས་སོ་Uྃ་Uྃ་MN་?ི་
འU། ཨ་MN་Uྃ། ཡ་ཡ་ེ¦ི ་?ིག་སལ་Uྃ་Uངས་སོ་སངས་སལ་Uྃ་འབར་ཨ་ལམ་MN་Lར་ཨ་དཀར་སལ་ེཤག་Uངས་སོ་Uྃ་Uྃ་MN་?ི་འU། ཨ་
MN་Uྃ། ར་ཡ་ེ¦ི་?ིག་MN་འU་Uྃ་U་�ར་?ི་?ིང་ཨ་MN་གསལ་U་ཡ་ེ?ི་ཤག་Uངས་སོ་Uྃ་Uྃ་MN་?ི་འU། ཨ་MN་Uྃ། ལ་ཡ་ེ¦ི་སལ་ེ:མ་
མརེ་གUང་Uང་MN་Uྃ་?ིང་Lར་?ོ་?ིག་ཡ་ེUྃ་MN་Lར་ཨ་དཀར་སལ་ེཡ་ེUྃ་ཤག་Uངས་སོ་Uྃ་Uྃ་MN་?ི་འU། ཨ་MN་Uྃ། ཤ་ཡ་ེ¦ི་ཨ་དཀར་
ཧ་ལམ་?ི་ལམ་?ི་Uྃ་སད་སལ་MN་Lར་ཏིང་ནམ་Uྃ་Uྃ་འU་¦ི་ལམ་Uན་Uན་?ི་ཤག་Uངས་སོ་Uྃ་Uྃ་MN་?ི་འU། ཨ་MN་Uྃ། ས་ཡ་ེ¦ི་U་
Uངས་ཐ་Uྃ་ཨ་Uྃ་MN་Uྃ་?ི་Uྃ་MN་Lར་ཨ་དཀར་U་ཡེ་སལེ་Uྃ་འU་ཤག་Uངས་སོ་Uྃ་Uྃ་MN་?ི་འU། ཨ་MN་Uྃ། ཧ་ཡེ་¦ི་?ི་?ིང་སངས་
ཤག་སངས་སངས་ཨ་Uྃ་MN་?ིང་U་ཡ་ེUྃ་འU་Uང་U་MN་Lར་Uྃ་ལམ་ཨ་དཀར་ཨ་ཡ་ེUྃ་འU་?ིག་ཤག་Uངས་སོ་Uྃ་Uྃ་MN་?ི་འU། ཨ་MN་Uྃ། 
ཨ་ཡེ་¦ི་ཨ་)ད་ཨ་Uྃ་ཨ་Uངས་ཨ་?ིང་Uྃ་Uྃ་MN་Lར་MN་Uྃ་སལེ་མ་ལེ་MN་Uྃ་འU་U་མར་?ིང་ཏིང་ཤག་Uངས་སོ་Uྃ་Uྃ་MN་?ི་འU། t་
oར་གUང་Uང་སམེས་དཔའ་ཆནེ་པོ་�མས། གUང་Uང་བོན་མཆོག་རaན་པོ་ཆ།ེ རaན་ཆནེ་ནོར་U་)ད་འབར་ལས། ཚv་ནོར་བསོད་ནམས་འཕལེ་
བ་ཡི། ཡང་གསང་�མ་དག་གUངས་མཆོག་འདa། འgི་འམ་¬ོག་འ]ན་བUར་Wི་དང་། Uན་U་ཡི་དམ་4ས་Uར་ན། བར་ཆོད་Âནེ་�མས་ཞི་བ་
དང་། ཚv་ནོར་བསོད་ནམས་འཕལེ་བ་དང་། @ི་མར་མ¤ན་སངས་Vས་པ)། །རaན་ཆནེ་ནོར་U་)ད་འབར་ལས། ཡང་གསང་�མ་དག་གUངས་yི་ལUེ་
W།ེ ཨ་ེམ་ཧོ། དU་པ)།། །། 

 ༧ t་ནས་Wོན་པ་གཤནེ་རབ་ལ། hང་[གས་�་Tས་དབང་བUན་/ིས། @ག་འཚལ་Uས་བUག་ཐར་�ར་ནས། Wོན་པ་ཉིད་ལ་འདa་<ད་Uས། 
ཡབ་ཅིག་Wོན་པ་གཤནེ་རབ་ལགས། མ་རaག་Uན་སལེ་hང་གསལ་�ོན། བདག་ཅག་�་གཤནེ་འཁོར་བཅས་ལ། ཡང་དག་མཐར་@ིན་བོན་
ཅིག་U། ཅསེ་པས་t་<ད་གསོལ་པ་དང་། གཤནེ་རབ་Wོན་པས་བཀའ་«ལ་པ། ལགེས་སོ་�་Tས་དབང་བUན་དང་། གUང་Uང་སམེས་དཔའ་
ཆནེ་པོ་�མས། དབང་པོ་མ་ཡངེས་བrན་པར་ཉོན། གUང་Uང་བོན་མཆོག་རaན་པོ་ཆ།ེ གསརེ་)ད་ནོར་U་)ད་འབར་ལས། ཡང་དག་མཐར་@ིན་
གསང་བའི་བོན། Uན་གཞི་�བ་བདལ་གཡོ་མདེ་བོན། ¶ོས་པ་[ངས་མང་འཁོར་བའི་བོན། ཐིག་ལ་ེཉག་གཅིག་{ང་འདས་བོན། ¶ོས་པ་V་
ཆ་ེ[ངས་མང་ཡང་། བོན་ཉིད་གUང་Uང་¬ོང་ཐིམ་ཅན། སམེས་ཉིད་ཐིག་ལ་ེཅིག་ལ་འUས། t་ཡང་¶ོས་ན་འདa་oར་རོ། །Uན་གཞི་}་ེམདེ་Wོང་པ་
འདa། གནས་ནི་རང་བཞིན་ངང་ལ་གནས། �བ་ནི་འཁོར་འདས་�ི་ལ་�བ། rོགས་ན་{ང་འདས་®ོགས་པའི་བོན། མ་rོགས་འཁོར་བ་rོག་
འUལ་བོན། ཁམས་དང་}་ེམཆདེ་ཡན་ལག་ལ། ཐ་དད་བོན་�ོད་[ངས་ལས་འདས། ཐ་དད་བོན་/ིས་སངས་མི་Vས། མ་¶ོས་ཐིག་ལ་ེམཉམ་
པར་འཇོག །ཐ་མི་དད་པས་སངས་Vས་སོ། །མ་རaག་འU་ཤསེ་འU་4དེ་དང་། �མ་ཤསེ་མིང་གUགས་}་ེམཆདེ་ལ། ཐ་དད་བོན་�ོད་[ངས་ལས་འདས། 
ཐ་དད་བོན་/ིས་སངས་མི་Vས། མ་¶ོས་ཐིག་ལ་ེམཉམ་པར་འཇོག །ཐ་མི་དད་པས་སངས་Vས་སོ། །�ག་ཚ§ར་Tདེ་ལནེ་Tིད་པ་ལ། ཐ་དད་བོན་
�ོད་[ངས་ལས་འདས། ཐ་དད་བོན་/ིས་སངས་མི་Vས། མ་¶ོས་ཐིག་ལ་ེམཉམ་པར་འཇོག །ཐ་མི་དད་པས་སངས་Vས་སོ། །}་ེབ་�ས་པ་ན་
འཆི་ལ། ཐ་དད་བོན་�ོད་[ངས་ལས་འདས། ཐ་དད་བོན་/ི་སངས་མི་Vས། མ་¶ོས་ཐིག་ལ་ེམཉམ་པར་འཇོག །ཐ་མི་དད་པས་སངས་Vས་སོ། །
འཛིན་ཆགས་�མ་ཤསེ་Uལ་བVད་ལ། ཐ་དད་བོན་�ོད་[ངས་ལས་འདས། ཐ་དད་བོན་/ིས་སངས་མི་Vས། མ་¶ོས་ཐིག་ལ་ེམཉམ་པར་འཇོག 
།ཐ་མི་དད་པས་སངས་Vས་སོ། །ཡོད་ཁམས་མདེ་ཁམས་གUགས་ཁམས་ལ། ཐ་དད་བོན་�ོད་[ངས་ལས་འདས། ཐ་དད་བོན་/ིས་སངས་མི་Vས། 
མ་¶ོས་ཐིག་ལ་ེམཉམ་པར་འཇོག །ཐ་མི་དད་པས་སངས་Vས་སོ། །ཡོད་ཁམས་མདེ་ཁམས་ཐམས་ཅད་yང་། འཛིན་མདེ་¤་བོ་Wོང་པ)། །ཡ་ེ

ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆནེ་མོའི་བོན་4ི་འUལ་དབེ། 



གསརེ་འོད་ནོར་U་འོད་འབར་,ི་གUང་བUགས། ཤོག་ངོས། (22

Wོང་བོན་ཉིད་¬ོང་U་མཉམ། ས་ཡི་ཁམས་དང་ཤ་ཡི་ཁམས། འཛིན་མདེ་¤་བོ་Wོང་པ)། །ཡ་ེWོང་བོན་ཉིད་¬ོང་U་མཉམ། U་ཡི་ཁམས་དང་¦ག་
གི་ཁམས། འཛིན་མདེ་¤་བོ་Wོང་པ)། །ཡ་ེWོང་བོན་ཉིད་¬ོང་U་མཉམ། མ་ེཡི་ཁམས་དང་pོད་yི་ཁམས། འཛིན་མདེ་¤་བོ་Wོང་པ)། །ཡ་ེWོང་བོན་
ཉིད་¬ོང་U་མཉམ། Ýང་གི་ཁམས་དང་དUགས་yི་ཁམས། འཛིན་མདེ་¤་བོ་Wོང་པ)། །ཡ་ེWོང་བོན་ཉིད་¬ོང་U་མཉམ། ནམ་མཁའི་ཁམས་དང་རaག་
པའི་ཁམས། འཛིན་མདེ་¤་བོ་Wོང་པ)། །ཡ་ེWོང་བོན་ཉིད་¬ོང་U་མཉམ། མ་རaག་ལ་སོགས་rནེ་འgལེ་�མས། འཛིན་མདེ་¤་བོ་Wོང་པ)། །ཡ་ེ
Wོང་བོན་ཉིད་¬ོང་U་མཉམ། �མ་ཤསེ་བVད་དང་Uལ་ཤསེ་བVད། འཛིན་མདེ་¤་བོ་Wོང་པ)། །ཡ་ེWོང་བོན་ཉིད་¬ོང་U་མཉམ། འཁོར་འདས་བོན་
�མས་ཐམས་ཅད་yང་། འཛིན་མདེ་¤་བོ་Wོང་པ)། །ཡ་ེWོང་བོན་ཉིད་¬ོང་U་མཉམ། གUང་Uང་སམེས་དཔའ་ཆནེ་པོ་�མས། རབ་U་སམེས་དཔའ་
ཆནེ་པོ་�མས། འཁོར་བའི་བོན་yང་Wོང་པ)། །ཡ་ེWོང་བོན་ཉིད་¬ོང་U་མཉམ། {ང་འདས་བོན་yང་Wོང་པ)། །ཡ་ེWོང་བོན་ཉིད་¬ོང་U་མཉམ། 
ཡང་དག་བོན་ཉིད་ཉམས་U་ལོངས། ཡང་དག་བོན་ལ་བrནེ་པར་མཛོད། ཡང་དག་བོན་ལ་མི་�ོད་ན། འཇིག་rནེ་འདaར་ཡང་མི་བt་Uག །@ི་མ་
ཐར་ལམ་@དེ་པར་དཀའ། ཡང་དག་བོན་ལ་�ོད་Uར་ན། འདaར་ཡང་ཚv་དང་བསོད་ནམས་འཕལེ། བར་ཆོད་Âནེ་�མས་Uན་ཞི་ནས། @ི་མར་
®ོགས་སངས་Vས་པ)། །གUང་Uང་བོན་མཆོག་རaན་པོ་ཆ།ེ རaན་ཆནེ་ནོར་U་)ད་འབར་ལས། མཐར་@ིན་གསང་བའི་བོན་མཆོག་W།ེ གUང་Uང་
སམེས་དཔའ་ཆནེ་པོ་�མས། འདa་ལ་རབ་U་བeོན་པར་/ིས། Wོན་པས་t་<ད་གUངས་པ་དང་། �་གཤནེ་�མས་yིས་@ག་འཚལ་ནས། Wོན་པ་
ཉིད་ལ་ཡིད་རང་¤་། །ཡབ་ཅིག་Wོན་པ་གཤནེ་རབ་yིས། �་Uལ་hང་བ་U་མཚམས་U། རaན་ཆནེ་ནོར་U་)ད་འབར་¶ོས། �་ཁམས་ཐམས་
ཅད་བt་ལ་བཀོད། tu་ཚv་t་ཡི་Uས་ཙམ་ན། མཁའ་ལ་གཞའ་ཚ§ན་¶ིན་བཞིན་འ¦ིགས། ད4ིངས་ནས་མ་ེཏོག་ཆར་བཞིན་འབབེ། ས་གཞི་
རaན་ཆནེ་)ད་yང་འ|ོས། ནམ་མཁའ་བར་hང་ས་གཞི་ལ། :་U་×མ་pལ་ཐམས་ཅད་yིས། གར་བUར་@ག་འཚལ་མཆོད་ཚ§གས་འUལ། 
�་གཤནེ་འཁོར་�མས་ཐམས་ཅད་yིས། གར་དང་བ<ོར་བ་མཆོད་པ་འUལ། ད4ིངས་ནས་@ག་འཚལ་ད/སེ་གར་4དེ། Wོན་པ་ཉིད་ནི་རབ་U་
ད/སེ། �་ཁམས་བt་བའི་ངང་ལ་གནས། གUང་Uང་བོན་མཆོག་རaན་པོ་ཆ།ེ རaན་ཆནེ་ནོར་U་)ད་འབར་ལས། �་ཁམས་བt་ལ་བཀོད་པའི་
ལUེ་W།ེ ཨ་ེམ་ཧོ། བU་པ)།། །། 

 ༧ t་ནས་Wོན་པ་གཤནེ་རབ་ལ། འ་ཞ་གསང་བ་མ]་Uད་yིས། @ག་འཚལ་Uས་བUག་ཐལ་�ར་ནས། Wོན་པ་ཉིད་ལ་འདa་<ད་Uས། ཡབ་
ཅིག་Wོན་པ་གཤནེ་རབ་ལགས། �་ཁམས་བt་ལ་བཀོད་Vབ་ནས། Wོན་པ་ཉིད་ནི་གང་U་4ོན། བདག་ཅག་འཁོར་ལ་གUངས་པར་U། t་<ད་འ་
ཞས་གསོལ་པ་དང་། གཤེན་རབ་Wོན་པས་བཀའ་«ལ་པ། འ་ཞ་གསང་བ་ལ་སོགས་_། གUང་Uང་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་�མས། ཤིན་U་
ལགེས་པར་རབ་U་ཉོན། Wོན་པ་གཤནེ་རབ་མི་བོ་ནི། �་ཁམས་བt་ལ་བཀོད་Vབ་ནས། U་ཡི་Uལ་U་གཤགེས་_་སོང་། གUང་Uང་བོན་
མཆོག་རaན་པོ་ཆ།ེ རaན་ཆནེ་ནོར་U་)ད་འབར་ལས། U་བ°་£Uག་པ་ཆམ་ལ་ཕབ། U་རaགས་�མས་yང་བt་ལ་བཀོད། t་ཡི་མ]་ནི་འདa་
oར་རོ། །འ་ཞ་གསང་བ་ལ་སོགས་_། གUང་Uང་སམེས་དཔའ་ཆནེ་པོ་�མས། འདa་ལ་མ་ཡངེས་རབ་U་ཉོན། �ོན་ཚv་Wོན་པ་གཤནེ་རབ་ནི། �་
ཡི་Uལ་U་བUགས་ཙམ་ན། U་བོན་ད4ར་`ན་/ིམ་U་ནི། Uང་Uང་གཅིག་U་Uལ་ནས་)ང་། Wོན་པ་བདག་གི་Uང་U་ªབེ། Uང་Uང་U་
འUལ་Uར་བ་དང་། U་བོན་ད4ར་`ན་/ིམ་Uར་Uར། t་ནས་Wོན་པ་བདག་ཉིད་ལ། དད་མོས་Uས་པས་@ག་འཚལ་ནས། Uས་བUག་ཐལ་�ར་
U་]ན་གསོལ། ཨ་ེམ་}སེ་མཆོག་¤་མཚར་ཅན། Uགས་�་ེཆ་ེཞིང་ཐབས་ལ་མཁས། }་ེའ[ོ་Uན་/ི་ཡབ་ཅིག་པོ། མ་རaག་Uན་སལེ་
�ོན་མའི་མཆོག །Vལ་མཆོག་Wོན་པ་གཤནེ་རབ་ལགས། རa་རབ་རa་ཡི་ཁོང་སངེ་U། མ་ེཏོག་eི་Lན་འUས་པའི་´ིང་། མཚ§་མཆོག་བ°་
eི་འ�ིལ་པའི་འ[མ། རaན་ཆནེ་)ད་U་འབར་བའི་དUས། འཇའ་ཚ§ན་བ�་གསལ་Uར་ཁང་U།  ད་ཅག་U་བས་}ིད་པ་མདེ། U་བོན་ད4ར་
`ན་/ིམ་U་ངས། U་�མས་Uན་/ི་མཆོད་གནས་4ས། U་རaགས་�མས་yང་བt་}ིད་འཛོམས། ད་o་U་རaགས་ཐམས་ཅད་ལ། བར་ཆོད་
£Uག་པའི་Âནེ་ཞིག་Uང་། U་བ°་£Uག་པའི་ཁ་Àངས་yིས། U་རaགས་ཐམས་ཅད་ཆམ་ལ་ཕབ། U་�མས་མདེ་པར་Wོང་ལ་ཁད། U་�མས་
ཐམས་ཅད་མདེ་Uར་ན། འཇིག་rནེ་མི་ཡང་བt་Uས་མདེ། U་བོན་ད4ར་`ན་/ིམ་U་ངས། འUལ་བའི་གཏོ་ཐབས་ཅི་4ས་yང་། U་བ°་£Uག་
པ་འUལ་མ་Uབ། ཡབ་ཅིག་Wོན་པ་གཤནེ་རབ་ལགས།  ད་ཅག་U་ཡི་ཞིང་ཁམས་tར། ལ་Uར་གཤགེས་ཤིང་འ4ོན་པར་U།  

ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆནེ་མོའི་བོན་4ི་འUལ་དབེ། 



གསརེ་འོད་ནོར་U་འོད་འབར་,ི་གUང་བUགས། ཤོག་ངོས། (23

t་<ད་U་ཡིས་Uས་པ་དང་། Wོན་པ་གཤནེ་རབ་བདག་ཉིད་yང་། `ིང་�་ེ}སེ་ནས་�ན་ཆབ་ཤོར། t་ནས་Uགས་yི་དགོངས་པ་ལ། གUང་Uང་བོན་
མཆོག་རaན་པོ་ཆ།ེ རaན་ཆནེ་ནོར་U་)ད་འབར་ལས། U་བ°་£Uག་པ་འཇོམས་པར་དགོངས། Wོན་པ་གཤནེ་རབ་བདག་ཉིད་དང་། U་བོན་ད4ར་
`ན་/ིམ་U་ཡང་། U་འUལ་Wོབས་yིས་གཤགེས་ནས་ནི། རa་རབ་རa་ཡི་ཁོང་སངེ་U། མ་ེཏོག་eི་Lན་འUས་པའི་´ིང་། མཚ§་མཆོག་བ°་eི་
འ�ིལ་པའི་འ[མ། རaན་ཆནེ་)ད་U་འབར་བའི་དUས། འཇའ་ཚ§ན་བ�་གསལ་Uར་ཁང་U། <ད་ཅིག་Uད་ལ་4ོན་ནས་བUགས། t་ཡི་ཚv་t་
ཡི་Uས་ཙམ་ན། U་རaགས་ཐམས་ཅད་འUས་ནས་U། Wོན་པ་གཤནེ་རབ་མི་བོ་ལ། @ག་འཚལ་མཆོད་པ་h་ཚ§གས་Uལ། t་ནས་Wོན་པ་
གཤནེ་རབ་ལ། U་ཡི་Vལ་པོ་Uང་}ོང་གིས། @ག་འཚལ་Uས་བUག་ཐལ་�ར་ནས། Wོན་པ་ཉིད་ལ་འདa་<ད་Uས། ཡབ་ཅིག་Wོན་པ་གཤནེ་
རབ་ལགས། འཇིག་rནེ་མ་རaག་Uན་སལེ་�ོན། Vལ་མཆོག་Wོན་པ་གཤནེ་རབ་ལགས།  ད་ཅག་U་ཡི་]ན་ཆདེ་U། གནས་མཆོག་འདa་U་
4ོན་པ་ལགེས།  ད་ཅག་U་རaགས་ཐམས་ཅད་Uན། བt་}ིད་འཛོམས་ནས་འUག་Uར་_། བར་ཆོད་U་བ°་£Uག་Uབ་Uང་། U་རaགས་ཐམས་
ཅད་ཆམ་ལ་ཕབ། U་�མས་མདེ་པར་Wོང་ལ་ཁད། ཡབ་ཅིག་Wོན་པ་གཤནེ་རབ་ལགས། U་བ°་£Uག་Uབ་འཇོམས་པ་དང་། U་རaགས་བt་
བའི་བོན་ཅིག་U། t་<ད་U་ཡིས་གསོལ་པ་དང་། t་ནས་Wོན་པ་གཤནེ་རབ་yིས། U་�མས་Uན་ལ་བཀའ་«ལ་པ། U་རaགས་ཐམས་ཅད་
རབ་U་ཉོན། ཐམས་ཅད་གང་ཡང་མི་rག་པས། འཇིག་rནེ་ཁམས་U་དར་Uད་ཡོད། ཉི་±་Uན་ལ་འཆར་Uབ་Tིད། སངས་Vས་Uན་ལ་འདས་
[ོང་ཡོད། བཟང་ངན་ལས་ལ་U་འgས་ཡོད། �དེ་ཅག་U་རaགས་ཐམས་ཅད་yིས། འཇིག་rནེ་མི་ལ་£Uག་Uབ་4ས། t་ཡི་�མ་Lིན་ཉསེ་
}ོན་/ིས། U་བ°་£Uག་Uབ་ཆོ་འUལ་Uང་། U་རaགས་ཆམ་ལ་ཕབ་པ་ཡིས། ཤིན་U་ཉོན་མོངས་Uག་བ�ལ་ཡོད། @ི་མར་ངན་སོང་གUམ་
U་Uང་། t་བཞིན་གོ་འམ་U་རaགས་�མས། Wོན་པས་t་<ད་གUངས་པ་དང་། U་རaགས་�མས་yང་âག་ཅིང་འདར། t་ནས་Wོན་པ་གཤནེ་རབ་ལ། 
U་བོན་ད4ར་`ན་/ིམ་U་ཡིས། @ག་འཚལ་Uས་བUག་ཐལ་�ར་ནས། Wོན་པ་ཉིད་ལ་འདa་<ད་Uས། ཡབ་ཅིག་Wོན་པ་Uགས་�་ེཅན། 
མ་རaག་Uན་སལེ་གསལ་བའི་�ོན། Vལ་མཆོག་Wོན་པ་གཤནེ་རབ་ཉིད། ཐམས་ཅད་གང་ཡང་མི་rག་@ིར། འUང་�་མི་rག་དར་Uད་མང་། 
Uས་གUམ་སངས་Vས་འདས་Uལ་Wོན། གསལ་བའི་ཉི་±་འཆར་Uབ་Tིད། ལས་ལ་U་འgས་ཡོད་པར་ ས། Wོན་པས་གUངས་པ་ཤིན་U་
ལགེས། འཇིག་rནེ་མི་ཡང་མ་རaག་འUལ། eོག་L་ེམཁོན་འཐབ་äོ་Àོག་དང་། Uག་�ོད་མ་ེ×་ེÊབ་�ིལ་དང་། £Uག་Uབ་དཔག་U་མདེ་པ་
4ས། U་རaགས་�མས་yང་འUག་Âནེ་}སེ། འཇིག་rནེ་མི་ལ་ཆོ་འUལ་བy།ེ t་ཡི་�མ་Lིན་ཉསེ་}ོན་/ིས། U་བ°་£Uག་Uབ་བསམ་
མི་�བ། U་རaགས་�མས་yང་ཆམ་ལ་ཕབ། ཉེས་}ོན་pག་པོ་)ང་བར་ ས། t་�ོན་ཉེས་}ོན་ཅི་མཆིས་པ། Wོན་པ་གཤེན་རབ་ཉིད་ལ་
བ³གས། t་@ིར་ཉསེ་}ོན་མི་4དེ་པར། གཤནེ་རབ་ཉིད་ལ་ཁས་Yང་འཚལ། Wོན་པ་གཤནེ་རབ་མི་བོ་ནི། Uགས་�་ེཆ་ེཞིང་ཐབས་ལ་མཁས། 
འཇིག་rེན་མི་�མས་ཐམས་ཅད་Uན། U་ལ་གནོད་པ་མི་}ེལ་བར། གUངས་མཛད་Uན་ལ་གནང་བར་འཚལ། U་བ°་£Uག་Uབ་
འཇོམས་པ་དང་། U་རaགས་བt་བའི་བོན་ཅིག་U། t་<ད་U་ཡིས་གསོལ་པ་དང་།  
གཤནེ་རབ་Wོན་པས་བཀའ་«ལ་པ། ལགེས་སོ་U་བོན་Uས་པ་ལགེས། འཇིག་rནེ་མི་�མས་བt་བ་དང་། U་བ°་£Uག་Uབ་འཇོམས་པ་
དང་། U་རaགས་ཐམས་ཅད་བt་བའི་@ིར། གUང་Uང་བོན་མཆོག་རaན་པོ་ཆ།ེ རaན་ཆནེ་ནོར་U་)ད་འབར་ལས། མི་rག་Uད་ལ་ཁལེ་བ་དང་། རང་
Uབ་སངས་Vས་བོན་ཅིག་བ³ད། གUང་Uང་སམེས་དཔའ་ཆནེ་པོ་�མས། འདa་ལ་རབ་U་ལགེས་པར་ཉོན། བ<ལ་Tིད་ཡོད་ཁམས་མདེ་ཁམས་
yང་། བrན་པར་མི་འUར་མི་rག་འཇིག །ཐམས་ཅད་rག་པར་མ་འཛིན་ཅིག །མི་rག་Uད་ལ་ཁལེ་བ་གཅསེ། 4མས་སམེས་`ིང་�་ེlན་
པར་མཛོད། ཐ་དད་མདེ་པ་གUང་Uང་བོན། མཉམ་ཉིད་ངང་ལ་གནས་པར་/ིས། t་བཞིན་ངང་ལ་གནས་Uར་ན། མ¤ན་པར་®ོགས་སངས་Vས་པ)། །
འUང་བ་ས་ཡི་ཁམས་�མས་Uན། ཐམས་ཅད་rག་པར་མ་འཛིན་ཅིག །མི་rག་Uད་ལ་ཁལེ་བ་གཅསེ། 4མས་སམེས་`ིང་�་ེlན་པར་
མཛོད། ཐ་དད་མདེ་པ་གUང་Uང་བོན། མཉམ་ཉིད་ངང་ལ་གནས་པར་/ིས། t་བཞིན་ངང་ལ་གནས་འUར་ན། མ¤ན་པར་®ོགས་སངས་Vས་པ)། །
འUང་བ་U་ཡི་ཁམས་�མས་Uན། ཐམས་ཅད་rག་པར་མ་འཛིན་ཅིག །མི་rག་Uད་ལ་ཁལེ་བ་གཅསེ། 4མས་སམེས་`ིང་�་ེlན་པར་
མཛོད། ཐ་དད་མདེ་པ་གUང་Uང་བོན། མཉམ་ཉིད་ངང་ལ་གནས་པར་/ིས། t་བཞིན་ངང་ལ་གནས་Uར་ན། མ¤ན་པར་®ོགས་སངས་Vས་པ)། །
འUང་བ་མ་ེཡི་ཁམས་�མས་Uན། ཐམས་ཅད་rག་པར་མ་འཛིན་ཅིག །མི་rག་Uད་ལ་ཁལེ་བ་གཅསེ། 4མས་སམེས་`ིང་�་ེlན་པར་
མཛོད། ཐ་དད་མདེ་པ་གUང་Uང་བོན། མཉམ་ཉིད་ངང་ལ་གནས་པར་/ིས། t་བཞིན་ངང་ལ་གནས་Uར་ན། མ¤ན་པར་®ོགས་སངས་Vས་པ)། །
འUང་བ་Ýང་གི་ཁམས་�མས་Uན། ཐམས་ཅད་rག་པར་མ་འཛིན་ཅིག །མི་rག་Uད་ལ་ཁལེ་བ་གཅསེ། 4མས་སམེས་`ིང་�་ེlན་པར་

ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆནེ་མོའི་བོན་4ི་འUལ་དབེ། 



གསརེ་འོད་ནོར་U་འོད་འབར་,ི་གUང་བUགས། ཤོག་ངོས། (24

མཛོད། ཐ་དད་མདེ་པ་གUང་Uང་བོན། མཉམ་ཉིད་ངང་ལ་གནས་པར་/ིས། t་བཞིན་ངང་ལ་གནས་Uར་ན། མ¤ན་པར་®ོགས་སངས་Vས་པ)། །
འUང་བ་ནམ་མཁའི་ཁམས་�མས་Uན། ཐམས་ཅད་rག་པར་མ་འཛིན་ཅིག །མི་rག་Uད་ལ་ཁལེ་བར་གཅསེ། 4མས་སམེས་`ིང་�་ེlན་
པར་མཛོད། ཐ་དད་མདེ་པ་གUང་Uང་བོན། མཉམ་ཉིད་ངང་ལ་གནས་པར་/ིས། t་བཞིན་ངང་ལ་གནས་Uར་ན། མ¤ན་པར་®ོགས་སངས་Vས་པ)། །
ད{ལ་བའི་རaགས་ཁམས་ཐམས་ཅད་yང་། གང་ཡང་rག་པར་མ་འཛིན་ཅིག །མི་rག་Uད་ལ་ཁལེ་བ་གཅསེ། 4མས་སམེས་`ིང་�་ེlན་པར་
མཛོད། ཐ་དད་མདེ་པ་གUང་Uང་བོན། མཉམ་ཉིད་ངང་ལ་གནས་པར་/ིས། t་བཞིན་ངང་ལ་གནས་Uར་ན། མ¤ན་པར་®ོགས་སངས་Vས་པ)། །ཡི་
zགས་རaགས་ཁམས་ཐམས་ཅད་yང་། གང་ཡང་rག་པར་མ་འཛིན་ཅིག །མི་rག་Uད་ལ་ཁེལ་བ་གཅེས། 4མས་སེམས་`ིང་�ེ་lན་པར་
མཛོད། ཐ་དད་མདེ་པ་གUང་Uང་བོན། མཉམ་ཉིད་ངང་ལ་གནས་པར་/ིས། t་བཞིན་ངང་ལ་གནས་Uར་ན། མ¤ན་པར་®ོགས་སངས་Vས་པ)། །
4ོལ་སོང་རaགས་ཁམས་ཐམས་ཅད་yང་། གང་ཡང་rག་པར་མ་འཛིན་ཅིག །མི་rག་Uད་ལ་ཁལེ་བ་གཅསེ། 4མས་སམེས་`ིང་�་ེlན་པར་
མཛོད། ཐ་དད་མདེ་པ་གUང་Uང་བོན། མཉམ་ཉིད་ངང་ལ་གནས་པར་/ིས། t་བཞིན་ངང་ལ་གནས་Uར་ན། མ¤ན་པར་®ོགས་སངས་Vས་པ)། །མི་
ཡི་རaགས་ཁམས་ཐམས་ཅད་yང་། གང་ཡང་rག་པར་མ་འཛིན་ཅིག །མི་rག་Uད་ལ་ཁལེ་བ་གཅསེ། 4མས་སམེས་`ིང་�་ེlན་པར་མཛོད། 
ཐ་དད་མདེ་པ་གUང་Uང་བོན། མཉམ་ཉིད་ངང་ལ་གནས་པར་/ིས། t་བཞིན་ངང་ལ་གནས་Uར་ན། མ¤ན་པར་®ོགས་སངས་Vས་པ)། །:་མིན་
རaགས་ཁམས་ཐམས་ཅད་yང་། གང་ཡང་rག་པར་མ་འཛིན་ཅིག །མི་rག་Uད་ལ་ཁལེ་བ་གཅསེ། 4མས་སམེས་`ིང་�་ེlན་པར་མཛོད། ཐ་
དད་མདེ་པ་གUང་Uང་བོན། མཉམ་ཉིད་ངང་ལ་གནས་པར་/ིས། t་བཞིན་ངང་ལ་གནས་Uར་ན། མ¤ན་པར་®ོགས་སངས་Vས་པ)། །ཕམ་Uང་
རaགས་ཁམས་ཐམས་ཅད་yང་། གང་ཡང་rག་པར་མ་འཛིན་ཅིག །མི་rག་Uད་ལ་ཁལེ་བར་གཅསེ། 4མས་སམེས་`ིང་�་ེlན་པར་མཛོད། ཐ་
དད་མདེ་པ་གUང་Uང་བོན། མཉམ་ཉིད་ངང་ལ་གནས་པར་/ིས། t་བཞིན་ངང་ལ་གནས་Uར་ན། མ¤ན་པར་®ོགས་སངས་Vས་པ)། །ས་བདག་རaགས་
ཁམས་ཐམས་ཅད་yང་། གང་ཡང་rག་པར་མ་འཛིན་ཅིག །མི་rག་Uད་ལ་ཁལེ་བ་གཅསེ། 4མས་སམེས་`ིང་�་ེlན་པར་མཛོད། ཐ་དད་མདེ་
པ་གUང་Uང་བོན། མཉམ་ཉིད་ངང་ལ་གནས་པར་/ིས། t་བཞིན་ངང་ལ་གནས་Uར་ན། མ¤ན་པར་®ོགས་སངས་Vས་པ)། །U་ཡི་རaགས་ཁམས་
ཐམས་ཅད་yང་། གང་ཡང་rག་པར་མ་འཛིན་ཅིག །མི་rག་Uད་ལ་ཁལེ་བ་གཅསེ། 4མས་སམེས་`ིང་�་ེlན་པར་མཛོད། ཐ་དད་མདེ་པ་
གUང་Uང་བོན། མཉམ་ཉིད་ངང་ལ་གནས་པར་/ིས། t་བཞིན་ངང་ལ་གནས་Uར་ན། མ¤ན་པར་®ོགས་སངས་Vས་པ)། །གཉན་/ི་རaགས་ཁམས་
ཐམས་ཅད་yང་། གང་ཡང་rག་པར་མ་འཛིན་ཅིག །མི་rག་Uད་ལ་ཁལེ་བ་གཅསེ། 4མས་སམེས་`ིང་�་ེlན་པར་མཛོད། ཐ་དད་མདེ་པ་
གUང་Uང་བོན། མཉམ་ཉིད་ངང་ལ་གནས་པར་/ིས། t་བཞིན་ངང་ལ་གནས་Uར་ན། མ¤ན་པར་®ོགས་སངས་Vས་པ)། །གཏོད་yི་རaགས་ཁམས་
ཐམས་ཅད་yང་། གང་ཡང་rག་པར་མ་འཛིན་ཅིག །མི་rག་Uད་ལ་ཁལེ་བ་གཅསེ། 4མས་སམེས་`ིང་�་ེlན་པར་མཛོད། ཐ་དད་མདེ་པ་
གUང་Uང་བོན། མཉམ་ཉིད་ངང་ལ་གནས་པར་/ིས། t་བཞིན་ངང་ལ་གནས་Uར་ན། མ¤ན་པར་®ོགས་སངས་Vས་པ)། །�་ེབVད་བགགེས་རaགས་
ཐམས་ཅད་yང་། གང་ཡང་rག་པར་མ་འཛིན་ཅིག །མི་rག་Uད་ལ་ཁལེ་གཅསེ། 4མས་སམེས་`ིང་�་ེlན་པར་མཛོད། ཐ་དད་མདེ་པ་གUང་
Uང་བོན། མཉམ་ཉིད་ངང་ལ་གནས་པར་/ིས། t་བཞིན་ངང་ལ་གནས་Uར་ན། མ¤ན་པར་®ོགས་སངས་Vས་པ)། །rོག་འཛིན་འUལ་hང་ཅི་Uང་
ཡང་། གང་ཡང་rག་པར་མ་འཛིན་ཅིག །མི་rག་Uད་ལ་ཁལེ་བ་གཅསེ། 4མས་སམེས་`ིང་�་ེlན་པར་མཛོད། ཐ་དད་མདེ་པ་གUང་Uང་བོན། 
མཉམ་ཉིད་ངང་ལ་གནས་པར་/ིས། t་བཞིན་ངང་ལ་གནས་Uར་ན། མ¤ན་པར་®ོགས་སངས་Vས་པ)། །བཙན་}ིད་འཕན་དར་ཅི་འཛོམས་yང་། 
གང་ཡང་rག་པར་མ་འཛིན་ཅིག །མི་rག་Uད་ལ་ཁལེ་བ་གཅསེ། 4མས་སམེས་`ིང་�་ེlན་པར་མཛོད། ཐ་དད་མདེ་པ་གUང་Uང་བོན། མཉམ་
ཉིད་ངང་ལ་གནས་པར་/ིས། t་བཞིན་ངང་ལ་གནས་Uར་ན། མ¤ན་པར་®ོགས་སངས་Vས་པ)། Uག་བ�ལ་ཉོན་མོངས་ཅི་Uང་ཡང་། གང་ཡང་
rག་པར་མ་འཛིན་ཅིག །མི་rག་Uད་ལ་ཁལེ་བ་བཅསེ། 4མས་སམེས་`ིང་�་ེlན་པར་མཛོད། ཐ་དད་མདེ་པ་གUང་Uང་བོན། མཉམ་ཉིད་ངང་
ལ་གནས་པར་/ིས། t་བཞིན་ངང་ལ་གནས་Uར་ན། མ¤ན་པར་®ོགས་སངས་Vས་པ)། །Wོན་པས་t་<ད་གUངས་པ་དང་། U་རaགས་�མས་yང་¤་
མཚར་}སེ། Wོན་པ་གཤནེ་རབ་མི་བོ་ལ། U་རaགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡི། @ག་འཚལ་མཆོད་འUལ་བ<ོར་བ་4ས། t་ནས་U་རaགས་
ཐམས་ཅད་yང་། 4མས་སམེས་ཞི་བའི་ངང་ལ་གནས། གUང་Uང་བོན་མཆོག་རaན་པོ་ཆ།ེ རaན་ཆནེ་ནོར་U་)ད་འབར་ལས། U་ལ་མི་rག་
མཐར་@ིན་སངས་Vས་Uབ་Uལ་བ³ད་པའི་ལUེ་W།ེ ཨ་ེམ་ཧོ། བU་གཅིག་པ)།། །། 

ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆནེ་མོའི་བོན་4ི་འUལ་དབེ། 



གསརེ་འོད་ནོར་U་འོད་འབར་,ི་གUང་བUགས། ཤོག་ངོས། (25

  ༧ tu་ཚv་t་ཡི་Uས་ཙམ་ན། ས་གཞི་རa་རབ་ཐམས་ཅད་འདར། U་བ°་£Uག་པ་མགོ་དU་ནི། U་བ°་འUམ་དང་ཆས་ནས་@ི ན། U་རaགས་
ཆམ་ལ་ཕབ་པ་དང་། }་ེའ[ོ་ཟས་U་ཟ་དགོས་<ད། Ýང་ནག་འUབ་མ་¶ིན་བཞིན་གཏིབས། ཞལ་གདང་ཚvམས་གཙགས་ཟ་ལ་�མ། @ག་
ནས་Uག་མཚ§ན་ཚ་ཚ་འ|ོས། åགས་ནས་´ོག་)ད་/་མ་U། ངར་<ད་pག་པོ་འUག་oར་�ོགས། Wོང་གUམ་འཇིག་rནེ་}་ེའ[ོ་དང་། :་
U་�་ེབVད་གང་གནས་Uན། ཐམས་ཅད་ང་ཡི་ཟས་ཡིན་ཟརེ། Uག་མཚ§ན་ཐོག་སརེ་ཆར་oར་ཕབ། Wོན་པ་གཤནེ་རབ་མི་བོ་ནི། Uགས་�་ེ
ཆེ་ཞིང་ཐབས་ལ་མཁས། ཆེ་མཆོག་¦ོ་Vལ་U་Uལ་ནས། དU་ནི་¦ོ་བོ་འUམ་/ི་དU། @ག་གཡས་མཚ§ན་ཆ་h་ཚ§གས་འUམ། 
གཡོན་འUམ་འཛིན་4དེ་×གས་U་དང་། ཐོག་ཛོ་U་Uམ་འཇིགས་འUམ་བhམས། U་ཚད་Wོང་གUམ་ནམ་མཁའ་ཁངེ་། U་འUལ་Uང་
ཆནེ་བUན་འUམ་lིང་། U་ལས་མ་ེདUང་ཚ་ཚ་འ|ོས། t་ནས་¦ོ་Uང་ཐམས་ཅད་yི། ཞལ་ནས་བÅོ་Uང་ཧ་རྃ་/ིས། �་ཆནེ་�ོགས་པས་
Wོང་གUམ་lིར། གUང་Uང་སམེས་དཔའ་ཆནེ་པོ་�མས། འདa་ལ་རབ་U་ལགེས་པར་ཉོན། U་བ°་འUལ་བའི་]ན་ཆདེ་U། རaན་ཆནེ་ནོར་U་)ད་
འབར་ལས། ¦ོ་Uང་གUངས་འUས་འཛབ་U་བ[ང་། pག་པོ་Uན་འཇོམས་གUངས་མཆོག་འདa་oར་རོ། །བÅོ་བÅོ་MN་MN་ཉ་ེལོ་ཡོ་¦ོ་ཏ་ག་ེརྃ་
རྃ་Uང་གྷ་U་ན་Uྃ་ཕཊ་ཨ་པར་¦ི་སད་ÅÆ། བÅོ་བÅོ་MN་MN་ཉེ་ལོ་ཡོ་Uངས་སོ་¦ོ་ཏ་¦ོ་ཏ་Uང་གྷ་U་ན་¦ོམ་¦ོམ་é་ག་U་བ°་དམ་Tི་ས་
མ་ཡ་Êད། བÅོ་བÅོ་MN་MN་ཧ་ལ་ཧ་ལ་¦ི་Uན་སངས་སལ་¦ོ་ཏ་Uང་གྷ་U་ན་¦ིམ་¦ིམ་¦ོམ་¦ོམ་é་ག་U་Tིན་དམ་Tི་ས་མ་ཡ་Êད། 
བÅོ་བÅོ་MN་MN་¦མ་¦མ་ཧེ་རྃ་Uྃ་Uང་Uང་གྷ་U་¦ོ་ཏ་¦ོ་ཏ་¦ོམ་¦ོམ་རྃ་རྃ་སད་སད་U་བ°་ནག་པོ་མ་ར་ཡ་Êད་ཨེ་Uར་རྃ་སད་ནན་ཛ་ཛ་
Uམ་རa་ལི་ལི་Êད། བÅོ་བÅོ་MN་MN་ཧ་Kི་ཧེ་རྃ་ཉེ་ལོ་ཡོ་Uངས་སོ་ཐད་]་Êད་Uན་¦ོ་ཏ་Uང་Uང་རྃ་རྃ་Uན་ནོ་Uང་གྷ་U་ན་U་བ°་yི་Tོག་`ིང་
ལ་ཤ་Uཾ་?ིག་ནན་ཨ་ེUར་Uམ་Êད། བÅོ་བÅོ་MN་MN་རྃ་རྃ་ཨ་ཨ་རྃ་རྃ་རË་ྴརË་ྴབÅོ་བÅོ་ཧ་ཧ་རྃ་རྃ་Uང་གྷ་U་ན་ཧ་ལ་ཧ་ལ་Uངས་སོ་རྃ་U་
བ°་£Uག་4ེད་yི་Tོག་ལ་Uམ་རa་ལི་ལི་Êད། བÅོ་བÅོ་MN་MN་ཉེ་ལོ་ཡོ་Uངས་སོ་ཐད་]་Uང་Uྃ་Uང་Uངས་སོ་¦ོ་ཏ་Uང་གྷ་U་ན་U་བ°་yི་
Tོག་ལ་ཨ་ེUར་Uམ་ཤིག་ཤིག་ནན་Êད། བÅོ་བÅོ་MN་MN་ཨ་རྃ་Uན་ཉ་ེལོ་ཡོ་¦ོ་ཏ་Uངས་སོ་ཐད་]་Uན་ནོ་?ིག་?ིག་Uང་Uང་གྷ་U་ན་U་
བ°་yི་Tོག་`ིང་ལ་Uག་Uན་Çོ་Êད་Uམ་?ི་ལི་ལི་ཨ་ེUར་Uམ་སད་Uན་Êད་Çོ་Çོ་སོད། ཅསེ་པ་Wོན་པ་གཤནེ་རབ་yིས། ¦ོ་Uང་གUངས་
འUས་འཛབ་བ[ང་བས། U་བ°་དམག་ཚ§གས་ཐམས་ཅད་yང་། âགས་འདར་�ངས་_་བVལ་ནས་�ངས། t་ནས་Wོན་པ་གཤནེ་རབ་yིས། ¦ོ་
Vལ་U་Uལ་U་འUལ་བ³ིག །མཉམ་ཉིད་ཞི་བའི་ངང་ལ་བUགས། Uང་ཆནེ་བUན་འUམ་འཁོར་/ིས་བ<ོར། U་བ°་£Uག་པ་མགོ་དU་
ཡང་། བVལ་བ་སངས་_་ཡར་ལངས་ནས། �ར་/ི་£Uག་Uབ་མདེ་པ་U། གཤནེ་རབ་བདག་ལ་@ག་འཚལ་ནས། Wོང་གUམ་འཇིག་rནེ་Uན་
/ི་བདག །Wོན་པ་མ་རaག་Uན་སལེ་�ོན། Tིད་པ་Uན་ལ་ཡོངས་�བ་ཅིང་། pགེས་པ་ཅན་/ི་ཁ་གནོན་མཛད། }་ེའ[ོ་Uན་/ི་ཡབ་ཅིག་
པོ། Vལ་མཆོག་Wོན་པ་གཤནེ་རབ་ལགས། Uགས་�སེ་gི་བཀོལ་མི་མཛད་པར། འཇིག་rནེ་}་ེའ[ོ་ཐམས་ཅད་དང་།  ད་ཅག་U་བ°་
འཁོར་བཅས་ལ། 4མས་སམེས་`ིང་�་ེlན་པར་མཛོད། ¦ོ་Uང་འཇིགས་པའི་U་�མས་yང་། ཞི་བའི་ངང་ལ་བUགས་པར་U། pགེས་པ་U་
བ°་ ད་ཅག་yང་། Wོན་པས་ཅི་གUངས་བཀའ་ལ་ཉན། U་རaགས་�མས་ལ་གནོད་མི་}ལེ། རང་དབང་མི་ཆ་ེཁ་Àངས་yིས། @ི་pོ་U་ལ་གནོད་
Uར་yང་། ཞ་ེ�ང་གནོད་སམེས་མ་ཡིན་པ། U་རaགས་འཁོར་བཅས་ཐམས་ཅད་yང་། 4མས་སམེས་ཞི་བའི་ངང་ལ་བUགས། t་<ད་U་བ°་
ནག་པོས་Uས།  
t་ནས་Wོན་པ་གཤེན་རབ་yིས། ¦ོ་Uང་བUན་འUམ་U་�མས་yང་། གཤེན་རབ་བUན་འUམ་U་U་བUར། Uགས་ཉིད་ཞི་བའི་ངང་ལ་
བUགས། ཡང་ན་གཤནེ་རབ་བདག་ཉིད་yིས། Uགས་�་ེWོབས་lན་)ད་Uང་པས། U་བ°་རང་བཞིན་འUལ་བར་4ས། U་བ°་ནག་པོ་འUམ་
ཚ§་ཡང་། བདག་ཉིད་གཤནེ་རབ་མUན་Uང་U། @ག་འཚལ་Uས་བUག་ཐལ་�ར་ནས། ཡབ་ཅིག་Wོན་པ་གཤནེ་རབ་ལགས།  ད་ཅག་U་བ°་
ཐམས་ཅད་ལ། 4མས་སམེས་ཞི་བའི་བོན་ཅིག་U། U་བ°་ནག་པོས་t་<ད་གསོལ། t་ནས་Vལ་མཆོག་བདག་ཉིད་yིས། U་བ°་འཁོར་དང་
བཅས་པ་ལ། རaན་ཆནེ་ནོར་U་)ད་འབར་ལས། 4མས་སམེས་ཞི་བའི་བོན་བ³ད་པ། གUང་Uང་སམེས་དཔའ་ཆནེ་པོ་�མས། དབང་པོ་མ་ཡངེས་
བrན་པར་ཉོན། U་བ°་�མས་yིས་ཤིན་U་ཉོན། Wོང་གUམ་འཇིག་rནེ་ཕར་འདས་ན། U་བ°་�ོད་བས་འཇིགས་པ་ཡི། ནག་པོ་Uམ་Uམ་
འUམ་ཉརེ་ཞིག །Uན་ལ་£Uག་Uབ་ཆ་ེབ་གཅིག །ལས་ངན་£Uག་སམེས་མ་�ང་བས། t་ཡི་�མ་Lིན་ཉསེ་}ོན་/ིས། ད{ལ་ཁམས་
བཅོ་བVད་མ་ཐ་ན། ད་o་གཅོད་�ང་pག་པོས་མནར། ཁོ་རང་རང་ཤ་རང་གིས་ཟ། ཁོ་རང་རང་¦ག་རང་གིས་འUང་། t་འpའི་ལས་ངན་ཡོད་པ་t། U་

ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆནེ་མོའི་བོན་4ི་འUལ་དབེ། 



གསརེ་འོད་ནོར་U་འོད་འབར་,ི་གUང་བUགས། ཤོག་ངོས། (26

བ°་�ོད་yིས་མ་ཚ§ར་རམ། ད་o་ཉོན་མོངས་ཆ་ེབ་t། U་བ°་�ོད་yིས་མ་ཤསེ་སམ། U་བ°་£Uག་པ་མགོ་དU་�ོད། ཚv་རབས་ཐོག་མ་དཔག་
མདེ་ནས། ཞ་ེ�ང་£Uག་སམེས་མ་�ང་བས། ད་o་ཞ་ེ�ང་Uན་མི་འཆད། ངན་སོང་གUམ་ནས་ཐར་Uས་མདེ། གོ་འམ་U་བ°་£Uག་Uབ་ཅན། 
དཔརེ་ན་ད4ར་དëིད་ཞིང་ས་ལ། [ོ་ནས་Tན་གUམ་ཅི་བཏབ་བཞིན། སོ་སོར་འཕལེ་_་Lིན་པ)། t་@ིར་དག་ེ�ིག་གང་4ས་yང་། སོ་སོར་འཕལེ་
_་Lིན་པ)། །t་@ིར་ལས་ལ་U་འgས་ཡོད། གོ་འམ་U་བ°་£Uག་Uབ་ཅན། ཚv་རབས་ཐོག་མ་དཔག་མདེ་ནས། འ]ད་ཆགས་ཉོན་མོངས་མ་
�ང་བས། ད་o་འ]ད་ཆགས་U་oར་ཁོལ། ངན་སོང་གUམ་ནས་ཐར་Uས་མདེ། གོ་འམ་U་བ°་£Uག་Uབ་ཅན། ཚv་རབས་ཐོག་མ་དཔག་མདེ་
ནས། 4ིང་འཐིབ་གཏི་Uག་མ་�ང་བས། ད་o་གཏི་Uག་Uན་oར་འཐིབ། ངན་སོང་གUམ་ནས་ཐར་Uས་མདེ། གོ་འམ་U་བ°་£Uག་Uབ་ཅན། 
ཚv་རབས་ཐོག་མ་དཔག་མདེ་ནས། འ|ག་]ག་U་K་མ་�ང་བས། ད་o་འ|ག་]ག་ས་oར་}སེ། ངན་སོང་གUམ་ནས་ཐར་Uས་མདེ། གོ་འམ་U་
བ°་£Uག་Uབ་ཅན། ཚv་རབས་ཐོག་མ་དཔག་མདེ་ནས། ང་Vལ་འཐབ་མོ་མ་�ང་བས། ད་o་ང་Vལ་Ýང་oར་འUབ། ངན་སོང་གUམ་ནས་ཐར་
Uས་མདེ། གོ་འམ་U་བ°་£Uག་Uབ་ཅན། Wོན་པས་t་<ད་གUངས་པ་དང་། U་བ°་དམག་ཚ§གས་ཐམས་ཅད་yང་། âག་འདར་མཆི་མ་¦ག་
U་འཛག t་ནས་Wོན་པ་གཤནེ་རབ་ལ། U་བ°་ནག་པོ་མགོ་དU་ཡིས། @ག་འཚལ་Uས་བUག་ཐལ་�ར་ནས། Wོན་པ་ཉིད་ལ་འདa་<ད་
Uས། }་ེའ[ོ་Uན་/ི་ཡབ་ཅིག་པོ། 4མས་མཆོག་Wོན་པ་གཤནེ་རབ་ལགས།  ད་ཅག་U་བ°་ཐམས་ཅད་yིས། ཚv་རབས་ཐོག་མ་དཔག་
མདེ་ནས། ད་oའི་Uས་འདa་ཕན་ཆོད་U། ཉོན་མོངས་Uག་�་རང་ཁར་�ད། ལས་ལ་U་འgས་མཆིས་མ་བསམ། ལས་ལ་U་འgས་ཡོད་པ་t། 
Wོན་པ་གཤནེ་རབ་ཉིད་yིས་གUངས། ལས་ལ་U་འgས་ཡོད་པར་ ས། t་�ོན་ཉསེ་པ་ཅི་4ས་པ། གཤནེ་རབ་ཉིད་ལ་མཐོལ་ལོ་བ³གས། ད་@ིན་
གཤནེ་རབ་བཀའ་ལ་ཉན། U་བ°་ ད་ཅག་འཁོར་བཅས་ལ། གཤནེ་རབ་Uགས་�སེ་བe་ེདགོངས་ལ། ཐར་ལམ་@དེ་པའི་བོན་ཅིག་U། t་
<ད་U་བ°་ནག་པོས་Uས། t་ནས་Wོན་པས་བཀའ་«ལ་པ། U་བ°་འཁོར་བཅས་རབ་U་ཉོན། ཉོན་མོངས་འUལ་hང་མ་�ངས་ན། ཐར་པ་
ཐོབ་པ་ཤིན་U་དཀའ། t་@ིར་rོག་འཛིན་རབ་�ོངས་4མས་སམེས་མཛོད། བt་བའི་ངང་ལ་གནས་པར་/ིས། t་oར་4ས་ན་ཐར་ལམ་@དེ། ཞ་ེ�ང་
རབ་�ོངས་4མས་སམེས་མཛོད། 4མས་པའི་ངང་ལ་གནས་པར་/ིས། t་oར་4ས་ན་ཐར་ལམ་@དེ། འ]ད་ཆགས་རབ་�ོངས་4མས་སམེས་མཛོད། 
�ིན་པའི་ངང་ལ་གནས་པར་/ིས། t་oར་4ས་ན་ཐར་ལམ་@དེ། གཏི་Uག་རབ་�ོངས་4མས་སམེས་མཛོད། ཡ་ེཤསེ་ངང་ལ་གནས་པར་/ིས། t་
oར་4ས་ན་ཐར་ལམ་@དེ། འ|ག་]ག་རབ་�ོངས་4མས་སམེས་མཛོད། ཡངས་པའི་ངང་ལ་གནས་པར་/ིས། t་oར་4ས་ན་ཐར་ལམ་@དེ། ང་
Vལ་རབ་�ོངས་4མས་སེམས་མཛོད། ཞི་བའི་ངང་ལ་གནས་པར་/ིས། t་oར་4ས་ན་ཐར་ལམ་@ེད། ངན་སེམས་རབ་�ོངས་4མས་སེམས་
མཛོད། Wོང་ཉིད་ངང་ལ་གནས་པར་/ིས། t་oར་4ས་ན་ཐར་པ་འཐོབ། U་K་རབ་�ོངས་4མས་སམེས་མཛོད། Wོང་ཉིད་ངང་ལ་གནས་པར་/ིས། t་
oར་4ས་ན་ཐར་པ་འཐོབ། ལོག་o་རབ་�ོངས་4མས་སམེས་མཛོད། Wོང་ཉིད་ངང་ལ་གནས་པར་/ིས། t་oར་4ས་ན་ཐར་པ་འཐོབ། ཐ་ེཚ§མ་རབ་
�ོངས་4མས་སམེས་མཛོད། Wོང་ཉིད་ངང་ལ་གནས་པར་/ིས། t་oར་4ས་ན་ཐར་པ་འཐོབ། �་]གས་རབ་�ོངས་4མས་སམེས་མཛོད། Wོང་ཉིད་ངང་
ལ་གནས་པར་/ིས། t་oར་4ས་ན་ཐར་པ་འཐོབ། ལ་ེལོ་རབ་�ོངས་4མས་སམེས་མཛོད། Wོང་ཉིད་ངང་ལ་གནས་པར་/ིས། t་oར་4ས་ན་ཐར་པ་
འཐོབ། ཆགས་�ང་རབ་�ོངས་4མས་སམེས་མཛོད། Wོང་ཉིད་ངང་ལ་གནས་པར་/ིས། t་oར་4ས་ན་ཐར་པ་འཐོབ། �ད་གསོད་རབ་�ོངས་4མས་
སམེས་མཛོད། Wོང་ཉིད་ངང་ལ་གནས་པར་/ིས། t་oར་4ས་ན་ཐར་པ་འཐོབ། འཆལ་འཐོར་རབ་�ོངས་4མས་སམེས་མཛོད། Wོང་ཉིད་ངང་ལ་
གནས་པར་/ིས། t་oར་4ས་ན་ཐར་པ་འཐོབ། གཤ་ེབ་རབ་�ོངས་4མས་སམེས་མཛོད། Wོང་ཉིད་ངང་ལ་གནས་པར་/ིས། t་oར་4ས་ན་ཐར་པ་
འཐོབ། Uར་བ་རབ་�ོངས་4མས་སམེས་མཛོད། Wོང་ཉིད་ངང་ལ་གནས་པར་/ིས། t་oར་4ས་ན་ཐར་པ་འཐོབ། ངན་¢་རབ་�ོངས་4མས་སམེས་
མཛོད། Wོང་ཉིད་ངང་ལ་གནས་པར་/ིས། t་oར་4ས་ན་ཐར་པ་འཐོབ། འབར་Tགེ་རབ་�ོངས་4མས་སམེས་མཛོད། Wོང་ཉིད་ངང་ལ་གནས་པར་/ིས། 
t་oར་4ས་ན་ཐར་པ་འཐོབ། བUང་བ�གེ་རབ་�ོངས་4མས་སམེས་མཛོད། Wོང་ཉིད་ངང་ལ་གནས་པར་/ིས། t་oར་4ས་ན་ཐར་པ་འཐོབ། བཀོལ་
�ོད་རབ་�ོངས་4མས་སམེས་མཛོད། Wོང་ཉིད་ངང་ལ་གནས་པར་/ིས། t་oར་4ས་ན་ཐར་པ་འཐོབ། བསད་བཅད་རབ་�ོངས་4མས་སམེས་མཛོད། 
Wོང་ཉིད་ངང་ལ་གནས་པར་/ིས། t་oར་4ས་ན་ཐར་པ་འཐོབ། U་འ|ོག་རབ་�ོངས་4མས་སམེས་མཛོད། Wོང་ཉིད་ངང་ལ་གནས་པར་/ིས། t་oར་
4ས་ན་ཐར་པ་འཐོབ། དཀོར་བÀམ་རབ་�ོངས་4མས་སམེས་མཛོད། Wོང་ཉིད་ངང་ལ་གནས་པར་/ིས། t་oར་4ས་ན་ཐར་པ་འཐོབ། ཚག་Uབ་
རབ་�ོངས་4མས་སམེས་མཛོད། Wོང་ཉིད་ངང་ལ་གནས་པར་/ིས། t་oར་4ས་ན་ཐར་པ་འཐོབ། ངག་འ�ལ་རབ་�ོངས་4མས་སམེས་མཛོད། Wོང་
ཉིད་ངང་ལ་གནས་པར་/ིས། t་oར་4ས་ན་ཐར་པ་འཐོབ། Uན་¢་རབ་�ོངས་4མས་སམེས་མཛོད། Wོང་ཉིད་ངང་ལ་གནས་པར་/ིས། t་oར་4ས་

ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆནེ་མོའི་བོན་4ི་འUལ་དབེ། 



གསརེ་འོད་ནོར་U་འོད་འབར་,ི་གUང་བUགས། ཤོག་ངོས། (27

ན་ཐར་པ་འཐོབ། ´ོ་Uར་རབ་�ོངས་4མས་སམེས་མཛོད། Wོང་ཉིད་ངང་ལ་གནས་པར་/ིས། t་oར་4ས་ན་ཐར་པ་འཐོབ། Uར་Uམ་རབ་�ོངས་
4མས་སམེས་མཛོད། Wོང་ཉིད་ངང་ལ་གནས་པར་/ིས། t་oར་4ས་ན་ཐར་པ་འཐོབ། ང་ཆ་ེརབ་�ོངས་4མས་སམེས་མཛོད། Wོང་ཉིད་ངང་ལ་གནས་
པར་/ིས། t་oར་4ས་ན་ཐར་པ་འཐོབ། Àོམ་སམེས་རབ་�ོངས་4མས་སམེས་མཛོད། Wོང་ཉིད་ངང་ལ་གནས་པར་/ིས། t་oར་4ས་ན་ཐར་པ་
འཐོབ། ཆ་ེpག་རབ་�ོངས་4མས་སམེས་མཛོད། Wོང་ཉིད་ངང་ལ་གནས་པར་/ིས། t་oར་4ས་ན་ཐར་པ་འཐོབ། བU་gིད་རབ་�ོངས་4མས་སམེས་
མཛོད། Wོང་ཉིད་ངང་ལ་གནས་པར་/ིས། t་oར་4ས་ན་ཐར་པ་འཐོབ། £Uག་སམེས་རབ་�ོངས་4མས་སམེས་མཛོད། Wོང་ཉིད་ངང་ལ་གནས་པར་
/ིས། t་oར་4ས་ན་ཐར་པ་འཐོབ། {་ངན་རབ་�ོངས་4མས་སམེས་མཛོད། Wོང་ཉིད་ངང་ལ་གནས་པར་/ིས། t་oར་4ས་ན་ཐར་པ་འཐོབ། མ་
རaག་འU་ཤསེ་འU་4དེ་དང་། མིང་གUགས་རབ་�ོངས་4མས་སམེས་མཛོད། Wོང་ཉིད་ངང་ལ་གནས་པར་/ིས། t་oར་4ས་ན་ཐར་ལམ་@དེ། }་ེ
མཆདེ་�ག་ཚ§ར་Tདེ་ལནེ་Tིད། }་ེ�ས་རབ་�ོངས་4མས་སམེས་མཛོད། Wོང་ཉིད་ངང་ལ་གནས་པར་/ིས། t་oར་4ས་ན་ཐར་ལམ་@དེ། འUར་
Uལ་རབ་�ོངས་4མས་སམེས་མཛོད། Wོང་ཉིད་ངང་ལ་གནས་པར་/ིས། t་oར་4ས་ན་ཐར་ལམ་@དེ། t་oར་མདེ་ཁམས་�མས་yང་Wོང་པ)། ། 
ཡོད་ཁམས་�མས་yང་Wོང་པ)། །གUགས་ཁམས་�མས་yང་Wོང་པ)། །གUགས་མདེ་ཁམས་yང་Wོང་པ)། །pན་རaག་�མས་yང་Wོང་པ)། །
འUང་རaགས་�མས་yང་Wོང་པ)། །འཇིག་rནེ་ཁམས་yང་Wོང་པ)། །}་ེའ[ོ་�མས་yང་Wོང་པ)། ། U་རaགས་�མས་yང་Wོང་པ)། །U་བ°་�་ེ
འཁོར་Wོང་པ)། །@ི་Wོང་ནང་Wོང་Wོང་པ)། །ངང་ཉིད་ཆནེ་པོ་Wོང་པ)། །Wོང་པ་ཉིད་yི་]ན་rོགས་ནས། མ¤ན་པར་®ོགས་སངས་Vས་པ)། །t་<ད་
Wོན་པས་གUངས་པ་དང་། U་བ°་�མས་yང་Wོང་པའི་¤་མཚར་}སེ། Vལ་མཆོག་གཤནེ་ལ་@ག་Uལ་ནས། 4མས་སམེས་ཞི་བའི་ངང་ལ་
གཤགེས། ད་o་U་རaགས་ཐམས་ཅད་yང་། �་pོ་སམེས་དཔའི་རང་བཞིན་ལ། @ི་pོ་འཐིབ་W་ེག]ལ་པར་འ[ོ། t་ཡང་U་བ°་ཁ་Àངས་ལནེ། U་
བ°་�་ེའཁོར་ཐམས་ཅད་yང་། �་pོ་4མས་སམེས་Wོང་པར་གནས། @ི་pོ་རང་དབང་མི་ཆ་ེབས། Uག་འཐིབ་ཁ་Àངས་འUར་བ་ཡིས། U་རaགས་
�མས་yང་འཐིབ་པར་འ[ོ། ཐོ་རངས་}་�ངས་ཤར་ཙམ་ན། Uས་4དེ་གཙང་ã་དག་པ་U། @ག་བ³གས་མཆོད་འUལ་བསམ་འདས་4དེ། ཉི་མ་
ཤར་ནས་སམེས་དཔའ་མཆིས། 4མས་སམེས་ཞི་བའི་ངང་ལ་གནས། གUང་Uང་བོན་མཆོག་རaན་པོ་ཆ།ེ རaན་ཆནེ་ནོར་U་)ད་འབར་ལས། U་
བ°་བUལ་ཞིང་U་�མས་བt་ལ་བཀོད་པའི་ལUེ་W།ེ ཨ་ེམ་ཧོ། བU་གཉིས་པ)།། །། 
  

༧ t་ནས་Wོན་པ་གཤནེ་རབ་ལ། U་རaགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡིས། གཏང་རག་ད¤ས་Uབ་Uན་འUས་Uལ། འ་ཞ་གསང་བ་ལ་སོགས་_། གUང་
Uང་སམེས་དཔའ་ཆནེ་པོ་�མས། འདa་ལ་མ་ཡངེས་རབ་U་ཉོན། ད¤ས་Uབ་Uན་འUས་གUངས་མཆོག་འདa་oར་རོ། །ཨ་MN་Uྃ། é་ག་གUང་Uང་
U་ཡ་ེU་Uངས་ཨ་དཀར་སལ་ེའU་འU་Uར་ཟང་ད¤ས་Uབ་Uྃ་Uངས་སལ་ེUབ་འU་MN་Uྃ་Uྃ་Uངས་འU། ཨ་MN་Uྃ། é་ག་གUང་Uང་U་ཡ་ེ?ི་
Uྃ་ཨ་U་སི་ཏི་U་Uངས་ཧ་?ི་སལ་ེUྃ་ཉི་རa་Uར་ཟང་ད¤ས་Uབ་MN་འU་སི་ལི་སི་ལི་MN་Uྃ་Uྃ་Uངས་འU། ཨ་MN་Uྃ། é་ག་གUང་Uང་ཨ་ལི་
U་U་སི་ཏི་ད¤ས་Uབ་?ིང་ཏིང་UÒྤལ་U་ལ་MN་?ི་Uར་ཟང་ཨ་U་ཚv་Íི་MN་Uྃ་Uྃ་Uངས་འU། ཨ་MN་Uྃ། é་ག་གUང་Uང་U་U་U་U་Uྃ་
Uྃ་U་ལ་ཨ་Kིག་Uར་ཟང་?ི་Uྃ་ད¤ས་Uབ་སལེ་U་ཡེ་MN་Uྃ་Uྃ་Uངས་འU། ཨ་MN་Uྃ་ག་ག་U་ནི་?ི་é་ག་འཁོར་ལོ་Uྃ་Uྃ་ཨ་U་U་?ི་
སལེ་U་ནི་ཨ་དཀར་)ད་Uྃ་ད¤ས་Uབ་MN་Uྃ་Uྃ་Uངས་འU། ཨ་MN་Uྃ་ག་ག་U་ནི་Uྃ་é་ག་འཁོར་ལོ་Uྃ་Uྃ་འU་Uར་ཟངས་སལེ་ཧ་ར་ད¤ས་
Uབ་ཨ་U་Uྃ་MN་Uངས་?ི་MN་Uྃ་Uྃ་Uངས་འU། ཨ་MN་Uྃ་ག་ག་U་ནི་Uྃ་é་ག་འཁོར་ལོ་U་ཡ་ེཨ་)ད་ཨ་འབར་སལ་ེU་ཡ་ེཏིང་Uྃ་Uྃ་
མ་ལམ་Uར་ཟང་ན་ེར་MN་Uྃ་ཨ་ཡ་ེMN་Uྃ་U་Uངས་Uྃ་འU། ཨ་MN་Uྃ་ག་ག་U་ནི་?ིམ་é་ག་འཁོར་ལོ་MN་Uྃ་U་U་U་U་U་U་U་U་
Uར་ཟང་ཨ་Uྃ་སལ་ེད¤ས་Uབ་U་ཡ་ེ?ིང་Uྃ་ཧ་ལམ་MN་Uྃ་Uྃ་Uངས་འU། ཨ་MN་Uྃ་é་ག་པད་མ་?ི་Uྃ་Uར་?ིང་Uྃ་Uྃ་མ་ལམ་ཨ་U་ཚv་
Uྃ་Uྃ་འU་Uར་ཟང་སལེ་U་ཡེ་མ་ལེ་ཧ་Uྃ་MN་Uྃ་Uྃ་Uངས་འU། ཨ་MN་Uྃ་é་ག་པད་མ་ཧ་རa་ནི་ས་སི་ཏི་Uྃ་?ིང་ནི་U་ལམ་Uྃ་Uྃ་ཨ་U་
Uྃ་ཤེ་U་?ི་Uར་ཟང་MN་MN་U་U་U་U་Uྃ་Uྃ་MN་Uྃ་Uྃ་Uངས་འU། ཨ་MN་Uྃ་é་ག་པད་མ་Uྃ་འU་Uྃ་Uྃ་སལེ་U་ཡེ་MN་Uྃ་U་U་U་U་
Uར་ཟང་Uྃ་Uྃ་MN་?ིང་U་U་U་U་MN་Uྃ་Uྃ་Uངས་འU། ཨ་MN་Uྃ་é་ག་པད་མ་Uྃ་འU་U་ཡེ་Uན་Uན་Uྃ་U་U་U་U་U་གེ་ཨ་ཨ་
U་Uྃ་?ིང་U་ཏིང་སལ་ལམ་Uར་ཟང་ཨེ་Uྃ་ཚv་Íི་Uྃ་Uྃ་ཨ་�ར་Uྃ་MN་Uྃ་Uྃ་Uངས་འU། ཨ་MN་Uྃ་é་ག་རaན་ཆེན་U་U་U་U་MN་Uྃ་
U་U་U་U་?ིང་Uྃ་Uར་ཟང་སལེ་ཡེ་Uྃ་?ིང་འU་MN་Uྃ་U་ལམ་Uྃ་ད¤ས་Uབ་MN་Uྃ་Uྃ་Uངས་འU། ཨ་MN་Uྃ་é་ག་རaན་ཆེན་Uྃ་Uྃ་ཨ་

ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆནེ་མོའི་བོན་4ི་འUལ་དབེ། 



གསརེ་འོད་ནོར་U་འོད་འབར་,ི་གUང་བUགས། ཤོག་ངོས། (28

ལམ་MN་འU་Uར་ཟང་སལ་ེU་རa་ཨ་རa་Uད་Uད་U་Uྃ་ཨ་Uྃ་MN་Uྃ་Uྃ་Uངས་འU། ཨ་MN་Uྃ་é་ག་རaན་ཆནེ་Uྃ་Uན་U་U་U་U་U་U་
U་U་U་U་MN་Uྃ་Uྃ་Uར་ཟང་MN་Uྃ་སལ་ེད¤ས་Uབ་ཚv་Íི་/རེ་ཞི་Uྃ་Uྃ་MN་Uྃ་Uྃ་Uངས་འU། ཨ་MN་Uྃ་é་ག་རaན་ཆནེ་U་U་MN་Uྃ་སི་
ཏི་Uྃ་Uྃ་ཨ་U་ཚv་Íི་U་Uྃ་སལ་ེUར་ཟང་Uྃ་འU་U་རa་ནི་U་ཡ་ེMN་Uྃ་Uྃ་Uངས་འU། ཨ་MN་Uྃ་é་ག་t་བཞིན་Uྃ་?ི་U་U་U་U་U་U་
U་U་MN་?ི་Uར་ཟང་ཚv་Íི་སལེ་U་ཡེ་ཨ་)ད་U་¶ོས་Uྃ་Uྃ་Uངས་MN་Uྃ་Uྃ་Uངས་འU། ཨ་MN་Uྃ་é་ག་t་བཞིན་?ི་Uྃ་མི་ལི་མི་ལི་
U་U་U་U་MN་འU་Uར་ཟང་སལ་ེཡ་ེ/རེ་སི་ཏི་?ིང་Uྃ་Uྃ་འU་ད¤ས་Uབ་MN་Uྃ་Uྃ་Uངས་འU། ཨ་MN་Uྃ་é་ག་t་བཞིན་MN་Uྃ་/རེ་U་ཡ་ེཤ་ེ
U་ཚv་Íི་MN་Uྃ་Uྃ་འU་Uར་ཟང་སལེ་ཨ་¶ོས་ད¤ས་Uབ་MN་འU་U་ལམ་འU་འU་MN་Uྃ་Uྃ་Uངས་འU། ཨ་MN་Uྃ་é་ག་t་བཞིན་ཧ་Uྃ་Uྃ་
Uྃ་?ི་Uྃ་U་Uྃ་Uར་ཟང་Uྃ་U་¶ོས་འU་ད¤ས་Uབ་མ་མ་སལེ་¶ོས་ཨ་U་ཚv་Uྃ་U་U་U་U་Uྃ་MN་Uྃ་Uྃ་Uངས་འU། གUང་Uང་བོན་མཆོག་
རaན་པོ་ཆ།ེ ད¤ས་Uབ་Uྃ་འU་MN་Uྃ་འU། མི་ཚv་Uག་གཡང་Uྃ་Uྃ་འU། é་ག་གUང་Uང་Vལ་རaགས་Uར་ཟང་འཁོར་བཅས་yིས། མི་ཚv་Uག་
གཡང་r་Uགས་ནོར་Uག་དང་། གསརེ་དUལ་རaན་ཆནེ་འU་བUད་བ�་ཤིས་བཙན་Uག་:བ་Uབ་འཕན་དར་ལོངས་�ོད་ཚv་ཡི་ད¤ས་Uབ་«ོལ། 
MN་Uྃ་Uྃ་འU་ཨ་Uྃ་ཡ་ེUང་Uྃ་Uྃ་ཡ་ེUང་U་Uྃ་ཡ་ེUངས། འཁོར་ལོu་བོན་མཆོག་ད¤ས་Uབ་?ི་Uྃ་འU་མི་ཚv་Uག་གཡང་MN་Uྃ་འU། é་ག་
འཁོར་ལོ་²ང་རaགས་Uར་ཟང་འཁོར་བཅས་yིས། མི་ཚv་Uག་གཡང་r་Uགས་ནོར་Uག་དང་། གསརེ་དUལ་རaན་ཆནེ་འU་བUད་བ�་ཤིས་བཙན་
Uག་:བ་Uབ་འཕན་དར་ལོངས་�ོད་ཚvu་ད¤ས་Uབ་«ོལ། MN་Uྃ་Uྃ་འU་ཨ་Uྃ་U་Uངས་?ི་Uྃ་U་Uངས་ཡ་ེUྃ་U་Uངས་?ི་Uྃ་Uྃ་Uངས། པད་
མའི་བོན་མཆོག་ད¤ས་Uབ་Uྃ་འU་?ི་Uྃ་འU་མི་ཚv་Uག་གཡང་ཨ་Uྃ་འU། é་ག་gམ་ཟ་ེUར་ཟང་འཁོར་བཅས་yིས། མི་ཚv་Uག་གཡང་r་
Uགས་ནོར་Uག་དང་། གསརེ་དUལ་རaན་ཆནེ་འU་བUད་བ�་ཤིས་བཙན་Uག་:བ་Uབ་འཕན་དར་ལོངས་�ོད་ཚvu་ད¤ས་Uབ་«ོལ། MN་Uྃ་
Uྃ་འU་?ི་Uྃ་ཨ་Uང་Uྃ་Uྃ་ཏིང་Uང་ཚv་Uྃ་MN་Uངས། རaན་ཆནེ་བོན་མཆོག་ད¤ས་Uབ་Uྃ་འU་Uྃ་Uྃ་འU། མི་ཚv་Uག་གཡང་MN་Uྃ་འU། é་ག་
�Uེ་རaགས་Uར་ཟང་འཁོར་བཅས་yིས། མི་ཚv་Uག་གཡང་r་Uགས་ནོར་Uག་དང་། གསརེ་དUལ་རaན་ཆནེ་འU་བUད་བ�་ཤིས་ཚv་ནོར་བeན་
Uག་:བ་Uབ་འཕན་དར་ལོངས་�ོད་ཚvu་ད¤ས་Uབ་«ོལ། MN་Uྃ་Uྃ་འU་Uྃ་Uྃ་U་Uང་MN་Uྃ་?ི་Uང་ཡ་ེUྃ་Kང་Uངས། t་བཞིན་བོན་མཆོག་
ད¤ས་Uབ་Uྃ་འU། /རེ་U་Uངས་Uྃ་འU། མི་ཚv་Uག་གཡང་/རེ་སལ་ེUྃ་འU། é་ག་t་བཞིན་)ད་ཟརེ་Uར་ཟང་འཁོར་བཅས་yིས། མི་ཚv་Uག་
གཡང་r་Uགས་ནོར་Uག་དང་། གསརེ་དUལ་རaན་ཆནེ་འU་བUད་བ�་ཤིས་བཙན་Uག་:བ་Uབ་འཕན་དར་ལོངས་�ོད་ཚvu་ད¤ས་Uབ་«ོལ། 
MN་Uྃ་Uྃ་འU་/རེ་སལ་ེUྃ་ཨ་Uྃ་ཡ་ེUངས། ཧ་Uྃ་Uངས་Uངས་ཏིང་ཞི་Uྃ་)ད་¶ོས་?ི་Uངས། MN་Uྃ་ཚv་Íི་ཡ་ེUྃ་ཤ་ེU་ཚv་Uྃ་Uྃ་Uངས་U་ཡ་ེཧ་
?ི་ནི་Uྃ་Uངས་Uངས་ཤིག །གUང་Uང་བོན་མཆོག་རaན་པོ་ཆ།ེ རaན་ཆནེ་ནོར་U་)ད་འབར་ལས། ད¤ས་Uབ་Uན་འUས་གUངས་མཆོག་འདa། pན་
པ་ཙམ་/ིས་བསོད་ནམས་འཕལེ། སམེས་བ}དེ་དད་པ་e་ེགཅིག་གིས། འgི་འམ་¬ོག་པར་Uར་པ་དང་། མོས་Uས་བUར་Wི་4ས་Uར་ན། ཚv་
ནོར་ལོངས་�ོད་འཕལེ་བ་དང་། བ�་ཤིས་དར་ལ་Vས་པར་འUར། Uན་U་ཡི་དམ་4ས་Uར་ན། :་ཆནེ་ཚངས་པ་ཉིད་དང་མཉམ། U་ཡི་ད¤ས་
Uབ་Uན་འUང་ནས། གནོད་�ིན་ནོར་:་ཐམས་ཅད་yིས། བདག་ལ་ཚv་ནོར་ལོངས་�ོད་འཕལེ། ད¤ས་Uབ་བསོད་ནམས་ཆར་བཞིན་འབབ། 
བ�་ཤིས་བt་ལགེས་བཙན་}ིད་དང་། འཕན་དར་ལོངས་�ོད་Vས་པ་དང་། @ི་མར་བt་ཆནེ་མ¤ན་སངས་Vས། རaན་ཆནེ་ནོར་U་)ད་འབར་ལས། 
Vལ་མཆོག་Wོན་པ་གཤནེ་རབ་ལ། U་རaགས་ཐམས་ཅད་Uན་འUས་ནས། ད¤ས་Uབ་Uན་འUས་Uལ་བ་ཡི། ཡང་གསང་གUངས་yི་ལUེ་W།ེ 
ཨ་ེམ་ཧོ། བU་གUམ་པ)།། །། 

  ༧ t་ནས་Wོན་པ་གཤནེ་རབ་མི་བོ་ལ། མཚན་lན་འ་ཞ་གསང་བ་མ]་Uད་yིས། དད་Uས་@ག་འཚལ་Uས་བUག་ཐལ་�ར་ནས། ཡབ་
གཅིག་Vལ་མཆོག་Wོན་པ་གཤེན་རབ་ལགས། འཇིག་rེན་ཁམས་yི་མ་རaག་Uན་སེལ་�ོན། Vལ་མཆོག་Wོན་པ་གཤེན་རབ་ཉིད། 
བདག་ཅག་འཁོར་�མས་Uན་/ི་]ན་ཆེད་དང་། @ི་རབས་གཤེན་བོན་�མས་yི་]ན་ªད་U། གUང་Uང་བོན་མཆོག་མཐར་@ིན་རaན་པོ་ཆེ། 
གསེར་)ད་རaན་ཆེན་ནོར་U་)ད་འབར་ལས། ལེགས་འUང་ཡོན་ཏན་རབ་U་གUངས་པར་U། t་<ད་འ་ཞ་གསང་བས་གསོལ་པ་དང་། Vལ་
མཆོག་Wོན་པ་གཤནེ་རབ་བཀའ་«ལ་པ། ལགེས་སོ་འ་ཞས་Uས་པ་ཤིན་U་ལགེས། འཁོར་/ི་གUང་Uང་སམེས་དཔའ་ཆནེ་པོ་�མས། རaག་
པ་མ་ཡངེས་རབ་U་བrན་པར་ཉོན། བོན་ཉིད་¬ོང་ཆནེ་གཡོ་མདེ་འ4མས་ཡས་པ། t་ལས་¶ོས་པ་དཔག་མདེ་བསམ་འདས་_། ལགེས་ཟབ་བོན་

ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆནེ་མོའི་བོན་4ི་འUལ་དབེ། 



གསརེ་འོད་ནོར་U་འོད་འབར་,ི་གUང་བUགས། ཤོག་ངོས། (29

mོ་བVད་¦ི་བཞི་Wོང་ཡང་། བོན་ཉིད་གUང་Uང་¬ོང་ཆནེ་གཅིག་U་འUས། འདa་ལ་གང་དང་གང་བeོན་�་ཐོས་�མས། ཉོན་མོངས་ངན་སོང་གUམ་
/ི་}་ེmོ་ཁགེ །གUང་Uང་¬ོང་U་མ¤ན་པར་སངས་Vས་སོ། །ལགེས་འUང་ཡོན་ཏན་ཨ་ེམ་¤་མཚར་ཆ།ེ t་oར་གUང་Uང་བོན་མཆོག་མཐར་
@ིན་རaན་པོ་ཆ།ེ རaན་ཆནེ་ཡིད་བཞིན་ནོར་U་)ད་འབར་འདa། �ོན་ཚv་ཡ་ེTིད་འUལ་/ི་Vལ་པོu་བོན། ]ན་གཉིས་མཐར་@ིན་བt་ཆནེ་Uན་
/ིས་Uབ། ལགེས་འUང་ཡོན་ཏན་ཨ་ེམ་¤་མཚར་ཆ།ེ t་ནས་ད་o་གཤནེ་རབ་བདག་གིས་བོན། Wོང་གUམ་ཡོངས་ལ་འ[ོ་]ན་V་ལག་@དེ། 
:་U་@་Uལ་འཇིག་rནེ་མི་Uལ་U། དར་Vས་འ[ོ་]ན་མཐར་@ིན་Uར་འUབ་བོན། ལགེས་འUང་ཡོན་ཏན་ཨ་ེམ་¤་མཚར་ཆ།ེ གUང་
Uང་བོན་མཆོག་མཐར་@ིན་རaན་པོ་ཆ།ེ ཡིད་བཞིན་ནོར་U་རaན་ཆནེ་)ད་འབར་འདa། བར་ཆོད་ད[་བགགེས་ཉོན་མོངས་བ°་འཇོམས་བོན། བ�་
ཤིས་ཚv་རaང་བསོད་ནམས་དར་Vས་བོན། མཐར་@ིན་Y་མདེ་®ོགས་སངས་Vས་པའི་བོན། ལགེས་འUང་ཡོན་ཏན་ཨ་ེམ་¤་མཚར་ཆ།ེ གUང་Uང་
བོན་མཆོག་མཐར་@ིན་རaན་པོ་ཆ།ེ ཡིད་བཞིན་ནོར་U་རaན་ཆནེ་)ད་འབར་འདa། དགོས་འ]ད་Uན་འUང་ཡིད་བཞིན་ནོར་U་འp། ཚv་ནོར་ལོངས་
�ོད་ད¤ས་Uབ་ཆར་བཞིན་འབབ། ལགེས་འUང་ཡོན་ཏན་ཨ་ེམ་¤་མཚར་ཆ།ེ གUང་Uང་བོན་མཆོག་མཐར་@ིན་རaན་པོ་ཆ།ེ ཡིད་བཞིན་
ནོར་U་རaན་ཆནེ་)ད་འབར་འདa། མཁའ་ད4ིངས་ཡ་ེཤསེ་ཉི་མ་རང་ཤར་འp། མ་རaག་ཉོན་མོངས་Uན་པ་གཏིང་ནས་འཇོམས། ལགེས་འUང་ཡོན་
ཏན་ཨ་ེམ་¤་མཚར་ཆ།ེ གUང་Uང་བོན་མཆོག་མཐར་@ིན་རaན་པོ་ཆ།ེ ཡིད་བཞིན་ནོར་U་རaན་ཆནེ་)ད་འབར་འདa། རང་འUང་ཡ་ེཤསེ་མ་ེརa་མ་ེ
དUང་འp། བར་ཆོད་བགགེས་རaགས་བ°་�མས་འཇོམས་པར་4དེ། ལགེས་འUང་ཡོན་ཏན་ཨ་ེམ་¤་མཚར་ཆ།ེ གUང་Uང་བོན་མཆོག་མཐར་
@ིན་རaན་པོ་ཆ།ེ ཡིད་བཞིན་ནོར་U་རaན་ཆནེ་)ད་འབར་འདa། ཐོ་རངས་)ད་གསལ་<ར་མདའ་ད4ིངས་ཐིམ་བཞིན། མཐར་Uག་མ¤ན་པར་®ོགས་
སངས་Vས་པ)། །ལགེས་འUང་ཡོན་ཏན་ཨ་ེམ་¤་མཚར་ཆ།ེ མཚན་lན་འ་ཞ་གསང་བ་ལ་སོགས་_། གUང་Uང་སམེས་དཔའ་སམེས་དཔའ་
ཆེན་པོ་�མས། དབང་པོ་མ་ཡེངས་རབ་U་བrན་པར་ཉོན། གUང་Uང་བོན་མཆོག་མཐར་@ིན་རaན་པོ་ཆེ། ཡིད་བཞིན་ནོར་U་རaན་ཆེན་)ད་
འབར་འདa། མཐིང་ཤོག་�ོན་པོ་གU་མ]ག་དག་ལ་ནི། སརེ་འབར་རaན་ཆནེ་གསརེ་/ིས་gིས་ནས་U། བUར་Wི་Uད་°་ལགེས་པར་¬ོག་Uར་ན། 
བར་ཆོད་བ°་བགགེས་ཐམས་ཅད་Uན་འཇོམས་ཤིང་། Wོང་གUམ་འཁོར་ལོ་བUར་བའི་Vལ་པོར་}།ེ མཐར་Uག་མ¤ན་པར་®ོགས་སངས་Vས་
པ)། །ཡོན་ཏན་ལགེས་འUང་ཨ་ེམ་¤་མཚར་ཆ།ེ གUང་Uང་བོན་མཆོག་མཐར་@ིན་རaན་པོ་ཆ།ེ ཡིད་བཞིན་ནོར་U་རaན་ཆནེ་)ད་འབར་འདa། 
མཐིང་ཤོག་�ོན་པོ་གU་མ]ག་དག་ལ་ནི། དཀར་འབར་རaན་ཆནེ་དUལ་/ིས་gིས་ནས་U། བUར་Wི་Uད་°་ལགེས་པར་¬ོག་Uར་ན། བར་ཆོད་
བ°་བགེགས་ཐམས་ཅད་Uན་འཇོམས་ནས། འཕན་དར་ལོངས་�ོད་ག_ར་/ི་བདག་པོ་Wེ། མཐར་Uག་མ¤ན་པར་®ོགས་སངས་Vས་པ)། །
ལེགས་འUང་ཡོན་ཏན་ཨེ་མ་¤་མཚར་ཆེ། གUང་Uང་བོན་མཆོག་མཐར་@ིན་རaན་པོ་ཆེ། ཡིད་བཞིན་ནོར་U་རaན་ཆེན་)ད་འབར་འདa། 
མཚལ་ཤོག་དམར་པོ་4ི་Uའི་མ]ག་འp་ལ། �ོ་འབར་རaན་ཆནེ་གU་ཡིས་gིས་ནས་U། བUར་Wི་Uད་°་ལགེས་པར་¬ོག་Uར་ན། བར་ཆོད་
བ°་བགགེས་ཐམས་ཅད་Uན་འཇོམས་ནས། ཚv་ནོར་ལོངས་�ོད་འཛམ་བྷ་:་དང་མཉམ། མཐར་Uག་མ¤ན་པར་®ོགས་སངས་Vས་པ)། །
ལགེས་འUང་ཡོན་ཏན་ཨ་ེམ་¤་མཚར་ཆ།ེ གUང་Uང་བོན་མཆོག་མཐར་@ིན་རaན་པོ་ཆ།ེ ཡིད་བཞིན་ནོར་U་རaན་ཆནེ་)ད་འབར་འདa། མཐིང་
ཤོག་�ོན་པོ་གU་མ]ག་དག་ལ་ནི། རaན་ཆནེ་Uང་དང་ཟངས་yིས་gིས་ནས་U། བUར་Wི་Uད་°་ལགེས་པར་¬ོག་Uར་ན། བར་ཆོད་བ°་བགགེས་
ཐམས་ཅད་Uན་འཇོམས་ནས། ཚv་ནོར་བསོད་ནམས་ལོངས་�ོད་དཔག་མདེ་Vས། མཐར་Uག་མ¤ན་པར་®ོགས་སངས་Vས་པ)། །ལགེས་འUང་
ཡོན་ཏན་ཨེ་མ་¤་མཚར་ཆེ། གUང་Uང་བོན་མཆོག་མཐར་@ིན་རaན་པོ་ཆེ། ཡིད་བཞིན་ནོར་U་རaན་ཆེན་)ད་འབར་འདa། དཀར་གསལ་
མདངས་lན་Uང་ཤོག་དག་ལ་ནི། མཚལ་དཀར་དང་ནི་V་hག་དག་ལ་ཡང་། རaན་ཆེན་བཟང་Uག་Lན་�ོས་gིས་ནས་U། བUར་Wི་Uད་°་
ལགེས་པར་¬ོག་Uར་ན། བར་ཆོད་བ°་བགགེས་ཐམས་ཅད་Uན་འཇོམས་ནས། ཚv་ནོར་བསོད་ནམས་མི་Uགས་འU་བUད་འཕལེ། མཐར་
Uག་མ¤ན་པར་®ོགས་སངས་Vས་པ)། །ལེགས་འUང་ཡོན་ཏན་ཨེ་མ་¤་མཚར་ཆེ། གUང་Uང་བོན་མཆོག་མཐར་@ིན་རaན་པོ་ཆེ། ཡིད་
བཞིན་ནོར་U་རaན་ཆནེ་)ད་འབར་འདa། Uགས་�་ེWོབས་lན་བར་ཆོད་བགགེས་འUལ་བོན། pན་ཅིང་¬ོག་ན་བར་ཆོད་བགགེས་རaགས་འUལ། 
ནད་Uག་མཚ§ན་གUམ་Âནེ་�མས་ཐམས་ཅད་ཞི། མཐར་Uག་མ¤ན་པར་®ོགས་སངས་Vས་པ)། །ཡོན་ཏན་ལགེས་འUང་ཨ་ེམ་¤་མཚར་
ཆ།ེ གUང་Uང་བོན་མཆོག་མཐར་@ིན་རaན་པོ་ཆ།ེ རaན་ཆནེ་ཡིད་བཞིན་ནོར་U་)ད་འབར་འདa། ཚv་ནོར་བསོད་ནམས་ལོངས་�ོད་འཕལེ་བའི་
བོན། pན་ཅིང་¬ོག་ན་ཚv་ནོར་ལོངས་�ོད་འཕལེ། བཙན་Uག་འཕནེ་དར་བ�་ཤིས་ལོངས་�ོད་Vས། མཐར་Uག་མ¤ན་པར་®ོགས་སངས་Vས་
པ)། །ཡོན་ཏན་ལགེས་འUང་ཨ་ེམ་¤་མཚར་ཆ།ེ གUང་Uང་བོན་མཆོག་མཐར་@ིན་རaན་པོ་ཆ།ེ རaན་ཆནེ་ཡིད་བཞིན་ནོར་U་)ད་འབར་འདa། 

ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆནེ་མོའི་བོན་4ི་འUལ་དབེ། 



གསརེ་འོད་ནོར་U་འོད་འབར་,ི་གUང་བUགས། ཤོག་ངོས། (30

མཐར་@ིན་འ[ོ་བ་ཐར་པར་འpནེ་པའི་བོན། pན་ཅིང་¬ོག་ན་བག་ཆགས་�ིབ་གཉིས་4ང་། བོན་ཉིད་¬ོང་U་®ོགས་སངས་Vས་པ)། །ཡོན་ཏན་
ལགེས་འUང་ཨ་ེམ་¤་མཚར་ཆ།ེ མཚན་lན་འ་ཞ་གསང་བ་ལ་སོགས་_། གUང་Uང་སམེས་དཔའ་སམེས་དཔའ་ཆནེ་པོ་�མས། ཡོན་ཏན་
ལགེས་འUང་རབ་U་བrན་པར་ཉོན། གUང་Uང་བོན་མཆོག་མཐར་@ིན་རaན་པོ་ཆ།ེ རaན་ཆནེ་ཡིད་བཞིན་ནོར་U་)ད་འབར་འདa། མི་rག་pན་
ཞིང་Uན་གཞིu་]ན་rོགས་ན། བར་ཆོད་བ°་བགགེས་ཐམས་ཅད་Uན་འཇོམས་ཤིང་། ཚv་ནོར་བསོད་ནམས་དར་ཞིང་ལོངས་�ོད་Vས། མཐར་
Uག་མ¤ན་པར་®ོགས་སངས་Vས་པ)། །ཡོན་ཏན་ལགེས་འUང་ཨ་ེམ་¤་མཚར་ཆ།ེ དད་པ་མོས་Uས་སམེས་བ}དེ་�མ་དག་ཅིང་། Uན་གཞི་
�བ་བདལ་མཐར་@ིན་]ན་rོགས་ན། བར་ཆོད་བ°་བགགེས་ཐམས་ཅད་Uན་འཇོམས་ནས། ཚv་ནོར་ལོངས་�ོད་བ�་ཤིས་V་ཆནེ་འཕལེ། 
བོན་ཉིད་¬ོང་U་®ོགས་སངས་Vས་པ)། །ཡོན་ཏན་ལགེས་འUང་ཨ་ེམ་¤་མཚར་ཆ།ེ }་ེམདེ་�མ་དག་བོན་ཉིད་]ན་rོགས་ནས། བར་ཆོད་བ°་
བགེགས་ཐམས་ཅད་Uན་འཇོམས་ཤིང་། བeན་Uག་འཕན་དར་ཚv་ནོར་ལོངས་�ོད་Vས། མཐར་Uག་མ¤ན་པར་®ོགས་སངས་Vས་པ)། །
ཡོན་ཏན་ལགེས་འUང་ཨ་ེམ་¤་མཚར་ཆ།ེ འགག་མདེ་རང་[ོལ་སམེས་ཉིད་]ན་rོགས་ནས། བར་ཆོད་བ°་བགགེས་ཐམས་ཅད་Uན་འཇོམས་
ཤིང་། ཚv་ནོར་བསོད་ནམས་ལོངས་�ོད་ག_ར་དང་lན། མཐར་Uག་མ¤ན་པར་®ོགས་སངས་Vས་པ)། །ཡོན་ཏན་ལགེས་འUང་ཨ་ེམ་¤་མཚར་
ཆ།ེ Uག་�་རང་[ོལ་ཡ་ེཤསེ་lན་Uར་ན། བར་ཆོད་བ°་བགགེས་ཐམས་ཅད་Uན་འཇོམས་ཤིང་། ལོངས་�ོད་ག_ར་lན་བ�་ཤིས་དར་ལ་
Vས། མཐར་Uག་བོན་ཉིད་¬ོང་U་སངས་Vས་སོ། །ཡོན་ཏན་ལགེས་འUང་ཨ་ེམ་¤་མཚར་ཆ།ེ Uག་གUམ་རང་[ོལ་U་གUམ་Uན་Uབ་ནས། 
བར་ཆོད་བ°་བགགེས་ཐམས་ཅད་Uན་འཇོམས་ཤིང་། ཚv་ནོར་Uན་འཕལེ་ལོངས་�ོད་ག_ར་དང་lན། མཐར་Uག་བོན་ཉིད་¬ོང་U་སངས་Vས་སོ། 
།ཡོན་ཏན་ལགེས་འUང་ཨ་ེམ་¤་མཚར་ཆ།ེ Wོང་ཉིད་མཉམ་ཉིད་བོན་ཉིད་སམེས་ཉིད་Uན། ཐིག་ལ་ེངང་®ོགས་བོན་ཉིད་¬ོང་ཐིམ་ནས། ཉོན་
མོངས་བར་ཆོད་ཐམས་ཅད་Uན་འཇོམས་ཤིང་། ཟད་མདེ་ག_ར་lན་ལོངས་�ོད་Uན་Uམ་ཚ§གས། མཐར་Uག་བོན་ཉིད་¬ོང་U་སངས་Vས་སོ། །
ཡོན་ཏན་ལགེས་འUང་ཨ་ེམ་¤་མཚར་ཆ།ེ @ི་hོད་གནས་རaགས་}་ེའ[ོ་ཐམས་ཅད་Uན། རaན་ཆནེ་ནོར་U་)ད་འབར་�་ཐོས་ན། བར་ཆོད་
བ°་བགེགས་ཐམས་ཅད་Uན་འཇོམས་ནས། ཚv་ནོར་བསོད་ནམས་ལོངས་�ོད་Uན་འཕེལ་ནས། མཐར་Uག་བོན་ཉིད་¬ོང་U་སངས་Vས་སོ། 
ཡོན་ཏན་ལགེས་འUང་ཨ་ེམ་¤་མཚར་ཆ།ེ ནང་བUད་གནས་རaགས་}་ེའ[ོ་ཐམས་ཅད་yང་། རaན་ཆནེ་ནོར་U་)ད་འབར་�་ཐོས་ནས། བར་
ཆོད་བ°་བགགེས་ཐམས་ཅད་Uན་འཇོམས་ནས། ཚv་ནོར་བ�་ཤིས་ལོངས་�ོད་འཕལེ་བར་ ས། མཐར་Uག་བོན་ཉིད་¬ོང་U་སངས་Vས་སོ། །
ཡོན་ཏན་ལེགས་འUང་ཨེ་མ་¤་མཚར་ཆེ། གUང་Uང་བོན་མཆོག་མཐར་@ིན་རaན་པོ་ཆེ། རaན་ཆེན་ཡིད་བཞིན་ནོར་U་)ད་འབར་ལས། 
ལགེས་འUང་ཡོན་ཏན་ཨ་ེམ་¤་མཚར་/ི་ལUེ་W།ེ ཨ་ེམ་ཧོ། བU་བཞི་པ)།། །། 

  
༧ t་ནས་Wོན་པ་གཤནེ་རབ་མི་བོ་ལ། མཚན་lན་འ་ཞ་གསང་བ་མ]་Uད་yི ས། དད་Uས་@ག་འཚལ་Uས་བUག་ཐལ་�ར་ནས། Wོན་པ་
གཤནེ་རབ་Uང་U་འདa་<ད་Uས། ཨ་ེམ་ཡབ་ཅིག་Wོན་པ་གཤནེ་རབ་ལགས། གUང་Uང་བོན་མཆོག་མཐར་@ིན་རaན་པོ་ཆ།ེ ཡིད་བཞིན་ནོར་
U་རaན་ཆནེ་)ད་འབར་ལས། བ�་ཤིས་Lོན་ལམ་Vས་འtབས་གUངས་པར་U། t་<ད་མཚན་lན་འ་ཞས་Uས་པ་དང་། t་ནས་གཤནེ་རབ་མི་
བོས་བཀའ་«ལ་པ། ལགེས་སོ་འ་ཞས་Uས་པ་ཤིན་U་ལགེས། གUང་Uང་སམེས་དཔའ་སམེས་དཔའ་ཆནེ་པོ་�མས། འདa་ལ་མ་ཡངེས་རབ་U་
བrན་པར་ཉོན། གUང་Uང་བོན་མཆོག་མཐར་@ིན་རaན་པོ་ཆ།ེ རaན་ཆནེ་ཡིད་བཞིན་ནོར་U་)ད་འབར་ལས། མཐར་@ིན་བ�་ཤིས་Lོན་ལམ་
Vས་འtབས་བ³ད། མཐར་@ིན་Lོན་ལམ་Vས་འtབས་འདa་oར་རོ། །རབ་®ོགས་Lོན་ལམ་Vས་འtབས་འདa་oར་རོ། །¬ོང་ཐིམ་Lོན་ལམ་
Vས་འtབས་འདa་oར་རོ། །ཨ་ེམ་ཧོ། ཨ་ེམ་Uན་Uབ་རབ་U་¤་མཚར་ཆ།ེ }་ེམདེ་�མ་དག་བོན་ཉིད་Uན་Uབ་མཆོག །འགག་མདེ་རང་[ོལ་
ལོངས་�ོད་Uན་ལ་®ོགས། གཉིས་མདེ་མཐར་@ིན་འgས་U་གUང་Uང་¬ོང་། ད4རེ་མདེ་¤་བོ་t་ནི་ཐིག་ལ་ེགཅིག །¬ོང་[ོལ་མཆོག་Uབ་Uན་
�བ་ཡ་ེཤསེ་ཤར། ]ན་གཉིས་མཐར་@ིན་¬ོང་®ོགས་ཨ་ེམ་ཧོ། གUང་Uང་བོན་མཆོག་མཐར་@ིན་རaན་པོ་ཆ།ེ ཡིད་བཞིན་ནོར་U་རaན་ཆནེ་
)ད་འབར་འདa། མཁའ་ད4ིངས་�བ་བདལ་ནམ་མཁའ་ཅི་བཞིན་U། }་ེའ[ོ་མ་Uས་Uན་ལ་ཡོངས་�བ་ནས། འ[ོ་]ན་མཐར་@ིན་V་ལག་
@དེ་པར་ཤོག །ཉོན་མོངས་བག་ཆགས་ཤསེ་�ིབ་Uན་4ང་ནས། བར་ཆོད་ད[་བགགེས་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་ཤོག །བ�་ཤིས་Lོན་ལམ་ཡོངས་U་
བrན་Uར་ཅིག །བ�་ཤིས་Lོན་ལམ་ཡོངས་U་བrན་ནས་yང་། བོན་ཉིད་བt་མཆོག་གUང་Uང་¬ོང་ཆནེ་U། ]ན་གཉིས་མཐར་@ིན་ཚ§གས་

ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆནེ་མོའི་བོན་4ི་འUལ་དབེ། 



གསརེ་འོད་ནོར་U་འོད་འབར་,ི་གUང་བUགས། ཤོག་ངོས། (31

གཉིས་རབ་®ོགས་ནས། རང་འUང་སམེས་ཉིད་མ¤ན་སངས་Vས་པར་ཤོག །གUང་Uང་བོན་མཆོག་མཐར་@ིན་རaན་པོ་ཆ།ེ ཡིད་བཞིན་ནོར་U་རaན་
ཆནེ་)ད་འབར་འདa། མཐར་Vས་V་མཚ§་ཆནེ་པོ་ཅི་བཞིན་U། }་ེའ[ོ་དཔག་མདེ་Uན་ལ་ཡོངས་�བ་ནས། མཆོག་Uན་དཔག་མདེ་V་མཚ§་
o་U་ལ། ཟད་མདེ་ག_ར་བཞིན་ལོངས་�ོད་དར་བར་ཤོག ། ཉོན་མོངས་བག་ཆགས་ཤསེ་�ིབ་Uན་4ང་ནས། བར་ཆོད་ད[་བགགེས་ཐམས་ཅད་
ཞི་བར་ཤོག །བ�་ཤིས་Lོན་ལམ་ཡོངས་U་བrན་Uར་ཅིག །བ�་ཤིས་Lོན་ལམ་ཡོངས་U་བrན་ནས་yང་། བོན་ཉིད་བt་མཆོག་གUང་Uང་
¬ོང་ཆནེ་U། ]ན་གཉིས་མཐར་@ིན་ཚ§གས་གཉིས་རབ་®ོགས་ནས། རང་འUང་སམེས་ཉིད་མ¤ན་སངས་Vས་པར་ཤོག །གUང་Uང་བོན་མཆོག་
མཐར་@ིན་རaན་པོ་ཆ།ེ ཡིད་བཞིན་ནོར་U་རaན་ཆནེ་)ད་འབར་འདa། ས་གཞི་པད་མ་འདབ་བVད་ཅི་བཞིན་U། འUང་�་ཡོངས་Uབ་འ]ད་པ་Uན་
Uམ་ཚ§གས། ཡོན་ཏན་Uན་འUང་ལོངས་�ོད་Vས་པར་ཤོག །ཉོན་མོངས་བག་ཆགས་ཤསེ་�ིབ་Uན་4ང་ནས། བར་ཆོད་ད[་བགགེས་ཐམས་
ཅད་ཞི་བར་ཤོག །བ�་ཤིས་Lོན་ལམ་ཡོངས་U་བrན་Uར་ཅིག །བ�་ཤིས་Lོན་ལམ་ཡོངས་U་བrན་ནས་yང་། བོན་ཉིད་བt་མཆོག་གUང་
Uང་¬ོང་ཆནེ་U། ]ན་གཉིས་མཐར་@ིན་ཚ§གས་གཉིས་རབ་®ོགས་ནས། རང་འUང་སམེས་ཉིད་མ¤ན་སངས་Vས་པར་ཤོག །གUང་Uང་བོན་མཆོག་
མཐར་@ིན་རaན་པོ་ཆ།ེ ཡིད་བཞིན་ནོར་U་རaན་ཆནེ་)ད་འབར་འདa། འUར་མདེ་རa་རབ་Uན་པོ་ཅི་བཞིན་U། བ�་ཤིས་4ིན་ཆགས་མི་འUར་
Uན་/ིས་Uབ། མི་ཚv་Uགས་གཡང་བ�་ཤིས་Uན་Uབ་ཤོག །ཉོན་མོངས་བག་ཆགས་ཤེས་�ིབ་Uན་4ང་ནས། བར་ཆོད་ད[་བགེགས་
ཐམས་ཅད་ཞི་བར་ཤོག །བ�་ཤིས་Lོན་ལམ་ཡོངས་U་བrན་Uར་ཅིག །བ�་ཤིས་Lོན་ལམ་ཡོངས་U་བrན་ནས་yང་། བོན་ཉིད་བt་མཆོག་
གUང་Uང་¬ོང་ཆནེ་U། ]ན་གཉིས་མཐར་@ིན་ཚ§གས་གཉིས་རབ་®ོགས་ནས། རང་འUང་སམེས་ཉིད་མ¤ན་སངས་Vས་པར་ཤོག །གUང་Uང་བོན་
མཆོག་མཐར་@ིན་རaན་པོ་ཆ།ེ ཡིད་བཞིན་ནོར་U་རaན་ཆནེ་)ད་འབར་འདa། ཡ་ེཤསེ་)ད་གསལ་ཉི་ཤར་ཅི་བཞིན་U། ཉོན་མོངས་མ་རaག་Uན་
པ་ཐམས་ཅད་འཇོམས། འ[ོ་�མས་རང་འUང་ཡ་ེཤསེ་འཆར་བར་ཤོག །ཉོན་མོངས་བག་ཆགས་ཤསེ་�ིབ་Uན་4ང་ནས། བར་ཆོད་ད[་བགགེས་
ཐམས་ཅད་ཞི་བར་ཤོག །བ�་ཤིས་Lོན་ལམ་ཡོངས་U་བrན་Uར་ཅིག ། བ�་ཤིས་Lོན་ལམ་ཡོངས་U་བrན་ནས་yང་། བོན་ཉིད་བt་
མཆོག་གUང་Uང་¬ོང་ཆནེ་U། ]ན་གཉིས་མཐར་@ིན་ཚ§གས་གཉིས་རབ་®ོགས་ནས། རང་འUང་སམེས་ཉིད་མ¤ན་སངས་Vས་པར་ཤོག །གUང་
Uང་བོན་མཆོག་མཐར་@ིན་རaན་པོ་ཆ།ེ ཡིད་བཞིན་ནོར་U་རaན་ཆནེ་)ད་འབར་འདa། ཉི་±་<ར་མ་བ�་བ་ཅི་བཞིན་U། དཀར་འཚvར་རང་བཞིན་
སོ་སོར་བ�་ལ་གསལ། མི་འཕལེ་r་རགས་ཚv་བ�ག་Vས་པར་ཤོག །ཉོན་མོངས་བག་ཆགས་ཤསེ་�ིབ་Uན་4ང་ནས། བར་ཆོད་ད[་བགགེས་
ཐམས་ཅད་ཞི་བར་ཤོག །བ�་ཤིས་Lོན་ལམ་ཡོངས་U་བrན་Uར་ཅིག །བ�་ཤིས་Lོན་ལམ་ཡོངས་U་བrན་ནས་yང་། བོན་ཉིད་བt་མཆོག་
གUང་Uང་¬ོང་ཆནེ་U། ]ན་གཉིས་མཐར་@ིན་ཚ§གས་གཉིས་རབ་®ོགས་ནས། རང་འUང་སམེས་ཉིད་མ¤ན་སངས་Vས་པར་ཤོག །གUང་Uང་བོན་
མཆོག་མཐར་@ིན་རaན་པོ་ཆ།ེ ཡིད་བཞིན་ནོར་U་རaན་ཆནེ་)ད་འབར་འདa། Uན་Uགས་གཙང་Vལ་U་བོ་ཅི་བཞིན་U། མི་འgལ་མི་འཆད་
Uན་U་ངང་ལ་གནས། གUང་Uང་ཚv་བrན་མི་ཚv་རaང་བར་ཤོག ། ཉོན་མོངས་བག་ཆགས་ཤསེ་�ིབ་Uན་4ང་ནས། བར་ཆོད་ད[་བགགེས་ཐམས་
ཅད་ཞི་བར་ཤོག །བ�་ཤིས་Lོན་ལམ་ཡོངས་U་བrན་Uར་ཅིག །བ�་ཤིས་Lོན་ལམ་ཡོངས་U་བrན་ནས་yང་། བོན་ཉིད་བt་མཆོག་གUང་
Uང་¬ོང་ཆནེ་U། ]ན་གཉིས་མཐར་@ིན་ཚ§གས་གཉིས་རབ་®ོགས་ནས། རང་འUང་སམེས་ཉིད་མ¤ན་སངས་Vས་པར་ཤོག །གUང་Uང་བོན་མཆོག་
མཐར་@ིན་རaན་པོ་ཆ།ེ ཡིད་བཞིན་ནོར་U་རaན་ཆནེ་)ད་འབར་འདa། མཁའ་ལ་འཇའ་ཚ§ན་བ�་བ་ཅི་བཞིན་U། ཡ་ེཤསེ་)ད་�་རང་བཞིན་
ད4ིངས་U་བ�། འ[ོ་�མས་ཡ་ེཤསེ་�་དང་lན་པར་ཤོག །ཉོན་མོངས་བག་ཆགས་ཤསེ་�ིབ་Uན་4ང་ནས། བར་ཆོད་ད[་བགགེས་ཐམས་ཅད་
ཞི་བར་ཤོག །བ�་ཤིས་Lོན་ལམ་ཡོངས་U་བrན་Uར་ཅིག །བ�་ཤིས་Lོན་ལམ་ཡོངས་U་བrན་ནས་yང་། བོན་ཉིད་བt་མཆོག་གUང་Uང་
¬ོང་ཆནེ་U། ]ན་གཉིས་མཐར་@ིན་ཚ§གས་གཉིས་རབ་®ོགས་ནས། རང་འUང་སམེས་ཉིད་མ¤ན་སངས་Vས་པར་ཤོག །གUང་Uང་བོན་མཆོག་
མཐར་@ིན་རaན་པོ་ཆེ། ཡིད་བཞིན་ནོར་U་རaན་ཆེན་)ད་འབར་འདa། ད4ིངས་U་¶ིན་དUང་གཏིབ་པ་ཅི་བཞིན་U། བ�་ཤིས་4ིན་ཆགས་རང་
བཞིན་Uན་/ིས་Uབ། 4ིན་Àབས་Uགས་�སེ་¶ིན་བཞིན་གཏིབས་པར་ཤོག །ཉོན་མོངས་བག་ཆགས་ཤསེ་�ིབ་Uན་4ང་ནས། བར་ཆོད་ད[་
བགགེས་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་ཤོག །བ�་ཤིས་Lོན་ལམ་ཡོངས་U་བrན་Uར་ཅིག །བ�་ཤིས་Lོན་ལམ་ཡོངས་U་བrན་ནས་yང་། བོན་ཉིད་
བt་མཆོག་གUང་Uང་¬ོང་ཆེན་U། ]ན་གཉིས་མཐར་@ིན་ཚ§གས་གཉིས་རབ་®ོགས་ནས། རང་འUང་སེམས་ཉིད་མ¤ན་སངས་Vས་པར་ཤོག །
གUང་Uང་བོན་མཆོག་མཐར་@ིན་རaན་པོ་ཆ།ེ ཡིད་བཞིན་ནོར་U་རaན་ཆནེ་)ད་འབར་འདa། Uན་ནས་རང་འUང་ཆར་ཆནེ་ཅི་བཞིན་U། བeལ་
མདེ་རང་འUང་ཡ་ེཤསེ་Uགས་ལས་འUང་། 4ིན་Àབས་ད¤ས་Uབ་ཆར་བཞིན་འབབེས་པར་ཤོག །ཉོན་མོངས་བག་ཆགས་ཤསེ་�ིབ་Uན་4ང་ནས། 

ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆནེ་མོའི་བོན་4ི་འUལ་དབེ། 



གསརེ་འོད་ནོར་U་འོད་འབར་,ི་གUང་བUགས། ཤོག་ངོས། (32

བར་ཆོད་ད[་བགེགས་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་ཤོག །བ�་ཤིས་Lོན་ལམ་ཡོངས་U་བrན་Uར་ཅིག །བ�་ཤིས་Lོན་ལམ་ཡོངས་U་བrན་ནས་
yང་། བོན་ཉིད་བt་མཆོག་གUང་Uང་¬ོང་ཆནེ་U། ]ན་གཉིས་མཐར་@ིན་ཚ§གས་གཉིས་རབ་®ོགས་ནས། རང་འUང་སམེས་ཉིད་མ¤ན་སངས་Vས་
པར་ཤོག །གUང་Uང་བོན་མཆོག་མཐར་@ིན་རaན་པོ་ཆ།ེ ཡིད་བཞིན་ནོར་U་རaན་ཆནེ་)ད་འབར་འདa། ས་གཞི་eི་ཐོག་Vས་པ་ཅི་བཞིན་U། 
ཟད་མེད་ལོངས་�ོད་ད¤ས་Uབ་ཐམས་ཅད་འUང་། དཀོར་ནོར་འཁོར་འདབ་ཡོངས་U་Vས་པར་ཤོག །ཉོན་མོངས་བག་ཆགས་ཤེས་�ིབ་Uན་4ང་
ནས། བར་ཆོད་ད[་བགགེས་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་ཤོག །བ�་ཤིས་Lོན་ལམ་ཡོངས་U་བrན་Uར་ཅིག །བ�་ཤིས་Lོན་ལམ་ཡོངས་U་བrན་
ནས་yང་། བོན་ཉིད་བt་མཆོག་གUང་Uང་¬ོང་ཆནེ་U། ]ན་གཉིས་མཐར་@ིན་ཚ§གས་གཉིས་རབ་®ོགས་ནས། རང་འUང་སམེས་ཉིད་མ¤ན་སངས་
Vས་པར་ཤོག །གཤནེ་:་)ད་དཀར་འ]ད་པ་དU་འUར་U། དགོས་འ]ད་Uན་འUང་ཡིད་བཞིན་ནོར་U་oར། ཚv་ནོར་ལོངས་�ོད་ཟད་མདེ་lན་
པར་ཤོག །ཉོན་མོངས་བག་ཆགས་ཤེས་�ིབ་Uན་4ང་ནས། བར་ཆོད་ད[་བགེགས་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་ཤོག །བ�་ཤིས་Lོན་ལམ་ཡོངས་U་
བrན་Uར་ཅིག །བ�་ཤིས་Lོན་ལམ་ཡོངས་U་བrན་ནས་yང་། བོན་ཉིད་བt་མཆོག་གUང་Uང་¬ོང་ཆནེ་U། ]ན་གཉིས་མཐར་@ིན་ཚ§གས་
གཉིས་རབ་®ོགས་ནས། རང་འUང་སམེས་ཉིད་མ¤ན་སངས་Vས་པར་ཤོག །ཚངས་པ་བV་4ིན་ལོངས་�ོད་ག_ར་/ི་Vལ། རaན་ཆནེ་ནོར་བUན་
བ�་ཤིས་®ས་བVད་དང་། མི་ཟད་:་མིu་ལོངས་�ོད་Uན་Uམ་ཚ§གས། བདག་དང་U་�ོར་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་ལ། བ�་ཤིས་ལོངས་�ོད་
Uན་Uམ་འཚ§གས་པར་ཤོག །ཉོན་མོངས་བག་ཆགས་ཤསེ་�ིབ་Uན་4ང་ནས། བར་ཆོད་ད[་བགགེས་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་ཤོག ། བ�་ཤིས་
Lོན་ལམ་ཡོངས་U་བrན་Uར་ཅིག །བ�་ཤིས་Lོན་ལམ་ཡོངས་U་བrན་ནས་yང་། བོན་ཉིད་བt་མཆོག་གUང་Uང་¬ོང་ཆནེ་U། ]ན་གཉིས་
མཐར་@ིན་ཚ§གས་གཉིས་རབ་®ོགས་ནས། རང་འUང་སེམས་ཉིད་མ¤ན་སངས་Vས་པར་ཤོག །Wོང་གUམ་འཁོར་ལོ་བUར་Vལ་ཅི་བཞིན་U། 
Wོང་གUམ་ཁ་ལོ་བUར་ཞིང་ཟིལ་/ིས་གནོན། བདག་དང་U་�ོར་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་yིས། Wོང་གUམ་འཇིག་rེན་ཟིལ་/ིས་གནོན་
པར་ཤོག །ཉོན་མོངས་བག་ཆགས་ཤེས་�ིབ་Uན་4ང་ནས། བར་ཆོད་ད[་བགེགས་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་ཤོག །བ�་ཤིས་Lོན་ལམ་ཡོངས་U་
བrན་Uར་ཅིག །བ�་ཤིས་Lོན་ལམ་ཡོངས་U་བrན་ནས་yང་། བོན་ཉིད་བt་མཆོག་གUང་Uང་¬ོང་ཆནེ་U། ]ན་གཉིས་མཐར་@ིན་ཚ§གས་
གཉིས་རབ་®ོགས་ནས། རང་འUང་སེམས་ཉིད་མ¤ན་སངས་Vས་པར་ཤོག །Wོང་གUམ་འཇིག་rེན་Uན་ལ་མངའ་མཛད་ཅིང་། བeན་Uག་
འཕན་དར་U་Vལ་རaགས་བཞི་oར། Uབ་གཤནེ་བདག་དང་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་yི། བ�་ཤིས་U་ཡི་ད¤ས་Uབ་ཐོབ་པར་ཤོག །ཉོན་མོངས་
བག་ཆགས་ཤསེ་�ིབ་Uན་4ང་ནས། བར་ཆོད་ད[་བགགེས་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་ཤོག །བ�་ཤིས་Lོན་ལམ་ཡོངས་U་བrན་Uར་ཅིག །བ�་
ཤིས་Lོན་ལམ་ཡོངས་U་བrན་ནས་yང་། བོན་ཉིད་བt་མཆོག་གUང་Uང་¬ོང་ཆནེ་U། ]ན་གཉིས་མཐར་@ིན་ཚ§གས་གཉིས་རབ་®ོགས་ནས། 
རང་འUང་སམེས་ཉིད་མ¤ན་སངས་Vས་པར་ཤོག །@ི་Wོང་ནང་Wོང་Wོང་ཉིད་]ན་rོགས་ནས། རང་འUང་སམེས་ཉིད་མ¤ན་སངས་Vས་པར་ཤོག །@ི་
གསལ་ནང་གསལ་བt་གསལ་]ན་rོགས་ནས། རང་འUང་སམེས་ཉིད་མ¤ན་སངས་Vས་པར་ཤོག །@ི་རaག་ནང་རaག་རང་རaག་]ན་rོགས་ནས། རང་
འUང་སམེས་ཉིད་མ¤ན་སངས་Vས་པར་ཤོག །གUང་Uང་བོན་མཆོག་མཐར་@ིན་རaན་པོ་ཆ།ེ ཡིད་བཞིན་ནོར་U་རaན་ཆནེ་)ད་འབར་འདa། མཐོང་
ངམ་དད་}སེ་�་ཐོས་ཐམས་ཅད་དང་། བUར་Wི་Uད་°་ལགེས་པར་བeོན་པ་�མས། བོན་ཉིད་བt་མཆོག་གUང་Uང་¬ོང་ཆནེ་U། ]ན་གཉིས་
མཐར་@ིན་ཚ§གས་གཉིས་རབ་®ོགས་ནས། རང་འUང་སམེས་ཉིད་མ¤ན་སངས་Vས་པར་ཤོག །བt་ཆནེ་གUང་Uང་¬ོང་ཐིམ་ཨ་ེམ་ཧོ། གཤནེ་
རབ་Wོན་པས་t་<ད་གUངས་པ་དང་། ནམ་མཁའ་བར་hང་ས་གཞི་ཐམས་ཅད་Uན། འཇའ་ཚ§ན་¶ིན་གཏིབས་མ་ེཏོག་ཆར་བཞིན་བབས། :་
U་×མ་pལ་གནོད་�ིན་ཕོ་མོ་ཡིས། @ག་འཚལ་མཆོད་འUལ་ལོངས་�ོད་ག_ར་�མས་Uལ། འཁོར་�མས་ཐམས་ཅད་དགའ་མU་ཡིད་རང་
¤་། །རaན་ཆནེ་ཡིད་བཞིན་ནོར་U་)ད་འབར་ལས། བ�་ཤིས་Lོན་ལམ་Vས་འtབས་ཤིན་U་ལགེས། Uན་འUས་བོན་མཆོག་རaན་ཆནེ་ཨ་ེ
མ་ཧོ། ཚv་ཡི་Vལ་པོ་ཚv་རaང་ནད་མདེ་ཤོག །འ]ད་པའི་Vལ་པོ་Uན་Uམ་ཚ§གས་པར་ཤོག །བསོད་ནམས་Vལ་པོ་འཕལེ་ཞིང་བrན་པར་ཤོག །
Lོན་ལམ་Vལ་པོ་གང་བ±ས་འUབ་པར་ཤོག །འgས་Uའི་Vལ་པོ་མ¤ན་སངས་Vས་པར་ཤོག །རaན་ཆནེ་ནོར་U་)ད་འབར་/ི་གUངས་®ོགས་
སོ། །བ�་ཤིས་Lོན་ལམ་Vས་འtབས་yི་ལUེ་W།ེ ཨ་ེམ་ཧོ། བཅོ་�་པ)།། །། 

ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆནེ་མོའི་བོན་4ི་འUལ་དབེ། 



གསརེ་འོད་ནོར་U་འོད་འབར་,ི་གUང་བUགས། ཤོག་ངོས། (33

 ༧ t་ནས་Wོན་པ་གཤནེ་རབ་ལ། འ་ཞ་གསང་བ་མ]་Uད་yིས། @ག་འཚལ་Uས་བUག་ཐལ་�ར་ནས། Wོན་པ་ཉིད་ལ་འདa་<ད་Uས། འཇིག་
rནེ་མ་རaག་Uན་སལེ་�ོན། Vལ་མཆོག་Wོན་པ་གཤནེ་རབ་ལགས། གསརེ་)ད་ནོར་U་)ད་འབར་ལས། ཚv་ནོར་བསོད་ནམས་�ལེ་བ་ཡི། 
མཐར་@ིན་གཡང་}བས་གUངས་པར་U། འ་ཞས་t་<ད་གསོལ་པ་དང་། གཤནེ་རབ་Wོན་པས་བཀའ་བ«ལ་པ། འ་ཞ་གསང་བ་ལ་སོགས་_། 
གUང་Uང་སམེས་དཔའ་ཆནེ་པོ་�མས། བ�་ཤིས་ཚv་ནོར་གཡང་}བས་བ³ད། ཚv་ནོར་ལོངས་�ོད་འཕལེ་གཡང་བ³ད། འདa་ལ་མ་ཡངེས་རབ་U་
ལགེས་པར་ཉོན། y་ཻཧོ་Uན་བཟང་གཤནེ་:འི་U། འ[ོ་བའི་]ན་U་�ན་འpནེ་/ིས། དaང་འདaར་�་གཡང་ད¤ས་Uབ་U། འ]ད་པ་དU་འUར་ཡིད་
བཞིན་དཔལ། འ[ོ་བའི་]ན་U་�ན་འpནེ་/ིས། དaང་འདaར་�་གཡང་ད¤ས་Uབ་U། ཡ་ེTིད་འUལ་Vལ་ཡོན་ཏན་མཆོག །འ[ོ་བའི་]ན་U་
�ན་འpནེ་/ིས། དaང་འདaར་�་གཡང་ད¤ས་Uབ་U། Vལ་མཆོག་Wོན་པ་སལ་ེ�ོན། འ[ོ་བའི་]ན་U་�ན་འpནེ་/ིས། དaང་འདaར་�་གཡང་ད¤ས་
Uབ་U། Y་མ་འ[ོ་བ་ཡོངས་yི་མགོན། འ[ོ་བའི་]ན་U་�ན་འpནེ་/ིས། དaང་འདaར་�་གཡང་ད¤ས་Uབ་U། རaག་འཛིན་སམེས་དཔའ་ཡོངས་yི་
མཆོག །འ[ོ་བའི་]ན་U་�ན་འpནེ་/ིས། དaང་འདaར་�་གཡང་ད¤ས་Uབ་U། མཁའ་འ[ོ་ད¤ས་Uབ་འUང་བའི་གནས། འ[ོ་བའི་]ན་U་�ན་
འpེན་/ིས། དaང་འདaར་�་གཡང་ད¤ས་Uབ་U། བtར་གཤེགས་རaག་འཛིན་མཁའ་འ[ོ་ལ། མཆོད་པའི་ལོངས་�ོད་འUལ་བ་ནི། མི་མཇེད་
འཇིག་rནེ་མ་འདལ་ལ། ནང་བUད་ལོངས་�ོད་བVན་ཅིང་འUལ། བ�་ཤིས་ཚv་ནོར་ད¤ས་Uབ་U། �མ་�་�མ་བVད་ལོངས་�ོད་འUལ། 
མཆོག་དང་Uན་མོང་ད¤ས་Uབ་U། འཛམ་:་འཁོར་བཅས་ནོར་/ི་བདག །�་གཡང་བUབ་@ིར་གནས་འདaར་�ོན། དaང་འདaར་ལོངས་�ོད་ད¤ས་
Uབ་«ོལ། U་Vལ་རaགས་�་ནོར་/ི་ག_ར། ལོངས་�ོད་ནོར་Uབ་གནས་འདaར་�ོན། དaང་འདaར་ལོངས་�ོད་ད¤ས་Uབ་«ོལ། @ོགས་བཞིu་
Vལ་ཆནེ་�་ེབཞི་དང་། U་<ར་:་མོ་ཉི་U་བVད། འU་བUད་དཀོར་ནོར་ད¤ས་Uབ་«ོལ། ཚv་བདག་གཡང་×མ་ནོར་:་�མས། @ོགས་བཞི་
མཚམས་བVད་Wངེ་)ག་ནས། ད¤ས་Uབ་བUད་བUས་གནས་འདaར་�ོན། དཀར་གUམ་Uར་མངར་ལོངས་�ོད་འUལ། ཚv་རaང་ནོར་འཕལེ་ད¤ས་
Uབ་«ོལ། Uབ་གཤནེ་U་�ོར་ཡོན་བདག་གིས། དaང་འདaར་གཞལ་ཡས་ཕོ་gང་འདaར། གUང་Uང་བ�་ཤིས་ཚv་ནོར་Uབས། U་ཡ་ེU་lན་U་
ལ་Uྃ། ད¤ས་Uབ་བ�་ཤིས་ཚv་ནོར་Uབས། U་ཡ་ེབÅོ་Uྃ་U་ལ་Uྃ། ཡིད་བཞིན་བ�་ཤིས་ཚv་ནོར་Uབས། U་ཡ་ེཨ་Uྃ་U་ལ་Uྃ། ཡོན་ཏན་
བ�་ཤིས་ཚv་ནོར་Uབས། U་ཡ་ེMN་Uྃ་U་ལ་Uྃ། མU་eལ་བ�་ཤིས་ཚv་ནོར་Uབས། U་ཡ་ེUྃ་Uྃ་U་ལ་Uྃ། ནོར་U་བ�་ཤིས་ཚv་ནོར་
Uབས། U་ཡ་ེ?ི་Uྃ་U་ལ་Uྃ། )ད་འབར་བ�་ཤིས་ཚv་ནོར་Uབས། U་ཡ་ེཚv་Uྃ་U་ལ་Uྃ། ཚv་བ�ག་བ�་ཤིས་མི་ནོར་Uབས། U་ཡ་ེUྃ་
Uངས་U་ལ་Uྃ། བÅོ་MN་U་ཡ་ེཧ་ེUྃ་�་གཡང་}ོབས། བÅོ་MN་U་ཡ་ེUྃ་འU་དU་གཡང་Uག །བÅོ་MN་U་ཡ་ེUྃ་འU་ཟས་གཡང་}ོབས། �་
Uག་གUང་Uག་U་ལ་Uྃ། MN་�་གཡང་Vལ་པོ་ནོར་U་)ད། U་མ]ག་རaན་ཆནེ་གསརེ་)ད་འ|ོ། t་རaང་U་ཡ་ེ�་གཡང་}ོབས། U་ཡ་ེU་
ཡ་ེཧ་ེལམ་Uྃ། MN་གUང་Uང་Vལ་པོ་ཚv་ཡི་:། U་མ]ག་རaན་ཆནེ་གསརེ་)ད་འ|ོ། t་རaང་U་ཡ་ེ�་གཡང་}ོབས། U་ཡ་ེཚv་Uྃ་U་ལ་Uྃ། 
MN་བ�་ཤིས་4ིན་ཆགས་ནོར་/ི་:། U་མ]ག་རaན་ཆནེ་གསརེ་)ད་འ|ོ། t་རaང་U་ཡ་ེ�་གཡང་}ོབས། U་ཡ་ེU་Uྃ་U་ལ་Uྃ། MN་4ིན་
Àབས་Uན་འUས་ཚv་Vལ་:། U་མ]ག་རaན་ཆནེ་གསརེ་)ད་འ|ོ། t་རaང་U་ཡ་ེཚv་གཡང་}ོབས། U་ཡ་ེUྃ་འU་U་ལ་Uྃ། གUང་Uང་�་Uག་
U་ལ་Uྃ། ད¤ས་Uབ་བUད་བUས་U་ལ་Uྃ། ཚv་བ�ག་4ིན་ཕོབ་U་ལ་Uྃ།  
Uབ་གཤནེ་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་yིས། གཡང་rནེ་དU་ར་དU་Uད་ལ། ནོར་U་)ད་འབར་རབ་U་བVན། ཉི་±་གUང་Uང་འབར་བས་¶ས། 
ཟས་ནོར་Vལ་དཀོར་གཅལ་U་བ�མ། �་འཁོར་གཡང་འཁོར་yི་ལི་ལི། ²་གཡང་ནོར་གཡང་m་ར་ར། ཚv་ནོར་གཡང་འཁོར་Uངས་ས་ེUང་། 
གསེར་དUལ་འU་བUད་U་U་U། བ°་eིu་ཟིལ་ཐིག་ཤ་ར་ར། མི་དཔའ་r་མ/ོགས་¦ིགས་སེ་¦ིག །ཚv་འཕེལ་�་གཡང་ནོར་:་�མས། 
ལོངས་�ོད་འདa་ལ་rནེ་ཆོས་ཤིག །མདའ་དར་ðགས་U་འདaས་གཡབ་ནས། ཚv་ནོར་གཡང་བདག་འཁོར་བཅས་yིས། @ོགས་བཞི་མཚམས་
བVད་Wངེ་)ག་ནས། ཚv་ནོར་ལོངས་�ོད་བUད་བUས་ནས། Uབ་གཤནེ་ཡོན་བདག་�མས་ལ་«ོལ། U་ཡ་ེUྃ་འU་U་ལ་Uྃ། Uབ་གཤནེ་
ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་yིས། གUང་Uང་མི་ཚv་�་གཡང་Uབས། བ�་ཤིས་ལོངས་�ོད་ཚv་བ�ག་Uབས། ད¤ས་Uབ་Uན་འUས་ཡང་`ིང་Uབས། 
�་འཁོར་གཡང་འཁོར་དU་ཞག་འཁོར། t་རaང་གཤནེ་Vལ་Uབ་གཤནེ་ངས། �་གཡང་ནོར་གཡང་ཐམས་ཅད་Uབས། �་གཡང་ནོར་གཡང་
འཁོར་བཅས་�མས། ལོངས་�ོད་ཟད་མདེ་འདa་ལ་དགོངས། མདའ་དར་ðགས་Uས་གཡབ་ཅིང་འབོད། pa་ཞིམ་�ོས་yི་ངད་ལ་�ོན། �་གཡང་ནོར་
གཡང་འཁོར་བཅས་�མས། ད¤ས་Uབ་གནས་འདaར་m་ར་ར། ཚv་ནོར་4ིན་ཕོབ་ཐབེས་ས་ེཐབེ། 4ིན་Àབས་བUད་བUས་Uངས་ས་ེUང་། བ°་eིu་
ཟིལ་ཐིག་ཤ་ར་ར། �་གཡང་ནོར་གཡང་yི་ལི་ལི། གU་འgང་Lན་མཚ§་མརེ་�་�། བÅོ་MN་U་ཡ་ེU་Uྃ་U་ལ་Uྃ། བÅོ་MN་U་ཡ་ེཧ་ེUྃ་U་

ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆནེ་མོའི་བོན་4ི་འUལ་དབེ། 



གསརེ་འོད་ནོར་U་འོད་འབར་,ི་གUང་བUགས། ཤོག་ངོས། (34

ལ་Uྃ། ཨ་Uྃ་MN་Uྃ་U་ལ་Uྃ། ཚv་Íི་ཡ་ེUྃ་U་ལ་Uྃ། གཤནེ་:་)ད་དཀར་ཡིད་བཞིན་མཆོག །ནོར་U་)ད་འབར་Uགས་ལས་¶ོས། @ོགས་
བཞི་མཚམས་བVད་Wངེ་)ག་གི། ཚv་བ�ག་ད¤ས་Uབ་ནོར་:་�མས། ནོར་U་)ད་འབར་t་ལ་Uབ། �་གཡང་ཟད་མདེ་ག_ར་ཆནེ་འUང་། མི་
འཕལེ་ཕོ་U་འཕལེ་བའི་གཡང་། Uགས་འཕལེ་མོ་U་འཕལེ་བའི་གཡང་། ཟས་ནོར་ལོངས་�ོད་འཕལེ་བའི་གཡང་། འU་བUད་གསརེ་དUལ་
འཕལེ་བའི་གཡང་། U་ཡ་ེU་lན་U་ལ་Uྃ། U་ཡ་ེU་Uྃ་U་ལ་Uྃ། U་ཡ་ེཚv་Uྃ་U་ལ་Uྃ། y་ཻཧོ་ནོར་U་)ད་འབར་U་འUལ་ལས། ཤར་
@ོགས་ཚv་བདག་ནོར་/ི་:། �་གཡང་Vལ་པོ་འཁོར་བཅས་�མས། U་མ]ག་དཀར་ལ་)ད་ཟརེ་འབར། @ག་གཡས་ཚv་Uམ་ནོར་U་འཛིན། 
@ག་གཡོན་ནོར་བUས་མདའ་དར་བhམས། ཚv་ནོར་གཡང་འཕལེ་m་ར་ར། ད¤ས་Uབ་བUད་བUས་Uངས་ས་ེUང་། གU་འgང་Lན་མཚ§་མརེ་�་
�། �་གཡང་ནོར་གཡང་yི་ལི་ལི། Uབ་གཤནེ་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་yིས། མདའ་དར་ðགས་Uས་གཡབ་ཅིང་འབོད། pa་ཞིམ་�ོས་yི་ངད་ལ་
�ོན། t་རaང་ཚv་ནོར་�་གཡང་}ོབས། ཉི་མ་ཤར་@ོགས་ཕ་ཀི་ན། ཚv་ནོར་�་གཡང་Vལ་པོ་ཡིས། ཚv་བ�ག་�་གཡང་ནོར་བUས་ཅིང་། Uབ་
གཤནེ་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་ལ། ཚv་ནོར་�་གཡང་ད¤ས་Uབ་«ོལ། U་ཡ་ེབÅོ་Uྃ་U་ལ་Uྃ། ཚv་བ�ག་གཡང་འཕལེ་ཨ་ལ་ལ་ཧོ། �་
Uག་གཡང་:ོས་Uྃ་ལ་བrནེ། ཨ་ལ་ལ་ཧོ། U་ཡ་ེU་ཡ་ེཚv་Íི་Uྃ་Uངས་MN་Uྃ་འU། y་ཻཧོ་ནོར་U་)ད་འབར་U་འUལ་ལས། 4ང་@ོགས་
ཚv་བདག་ནོར་/ི་:། �་གཡང་Vལ་པོ་འཁོར་བཅས་�མས། U་མ]ག་åང་ལ་)ད་ཟརེ་འབར། @ག་གཡས་ཚv་Uམ་ནོར་U་འཛིན། @ག་
གཡོན་ནོར་བUད་མདའ་དར་བhམས། ཚv་ནོར་གཡང་འཕལེ་m་ར་ར། ད¤ས་Uབ་བUད་བUད་Uངས་ས་ེUང་། གU་འgང་Lན་མཚ§་མརེ་�་�། �་
འཁོར་གཡང་འཁོར་yི་ལི་ལི། Uབ་གཤནེ་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་yིས། མདའ་དར་ðགས་Uས་གཡབ་ཅིང་འབོད། pa་ཞིམ་�ོས་yི་ངད་ལ་
�ོན། t་རaང་ཚv་ནོར་�་གཡང་}བས། ཉི་མ་4ང་@ོགས་ཕ་ཀི་ན། ཚv་ནོར་�་གཡང་Vལ་པོ་ཡིས། ཚv་བ�ག་�་གཡང་ནོར་བUད་ནས། Uབ་
གཤནེ་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་ལ། ཚv་ནོར་�་གཡང་ད¤ས་Uབ་«ོལ། U་ཡ་ེཨ་Uྃ་U་ལ་Uྃ། ཚv་བ�ག་གཡང་འཕལེ་ཨ་ལ་ལ་ཧོ། �་
Uག་གཡང་:ོས་Uྃ་ལ་བrནེ། ཨ་ལ་ལ་ཧོ། U་ཡ་ེU་ཡ་ེཚv་Íི་Uྃ་Uངས་MN་Uྃ་འU། y་ཻཧོ་ནོར་U་)ད་འབར་U་འUལ་ལས། Uབ་@ོགས་
ཚv་བདག་ནོར་/ི་:། �་གཡང་Vལ་པོ་འཁོར་བཅས་�མས། U་མ]ག་དམར་ལ་)ད་ཟརེ་འབར། @ག་གཡས་ཚv་Uམ་ནོར་U་འཛིན། @ག་
གཡོན་ནོར་བUད་མདའ་དར་བhམས། ཚv་ནོར་གཡང་འཕལེ་m་ར་ར། ད¤ས་Uབ་བUད་བUད་Uངས་ས་ེUང་། གU་འgང་Lན་མཚ§ མརེ་�་�། �་
འཁོར་གཡང་འཁོར་yི་ལི་ལི། Uབ་གཤནེ་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་yིས། མདའ་དར་ðགས་Uས་གཡབ་ཅིང་འབོད། pa་ཞིམ་�ོས་yི་ངད་ལ་
�ོན། t་རaང་ཚv་ནོར་�་གཡང་}བས། ཉི་མ་Uབ་@ོགས་ཕ་ཀི་ན། ཚv་ནོར་�་གཡང་Vལ་པོ་ཡིས། ཚv་བ�ག་�་གཡང་ནོར་བUད་ཅིང་། Uབ་
གཤནེ་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་ལ། ཚv་ནོར་�་གཡང་ད¤ས་Uབ་«ོལ། U་ཡ་ེMN་Uྃ་U་ལ་Uྃ། ཚv་བ�ག་གཡང་འཕལེ་ཨ་ལ་ལ་ཧོ། �་
Uག་གཡང་:ོས་Uྃ་ལ་བrནེ། ཨ་ལ་ལ་ཧོ། U་ཡ་ེU་ཡ་ེཚv་Íི་Uྃ་Uངས་MN་Uྃ་འU།  
y་ཻཧོ་ནོར་U་)ད་འབར་U་འUལ་ལས། :ོ་@ོགས་ཚv་བདག་ནོར་/ི་:། �་གཡང་Vལ་པོ་འཁོར་བཅས་�མས། U་མ]ག་�ོ་ལ་)ད་ཟརེ་
འབར། @ག་གཡས་ཚv་Uམ་ནོར་U་འཛིན། @ག་གཡོན་ནོར་བUད་མདའ་དར་བhམས། ཚv་ནོར་གཡང་འཕལེ་m་ར་ར། ད¤ས་Uབ་བUད་བUད་
Uངས་སེ་Uང་། གU་འgང་Lན་མཚ§་མེར་�་�། �་འཁོར་གཡང་འཁོར་yི་ལི་ལི། Uབ་གཤེན་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་yིས། མདའ་དར་
ðགས་Uས་གཡབ་ཅིང་འབོད། pa་ཞིམ་�ོས་yི་ངད་ལ་�ོན། t་རaང་ཚv་ནོར་�་གཡང་}བས། ཉི་མ་:ོ་@ོགས་ཕ་ཀི་ན། ཚv་ནོར་�་གཡང་Vལ་
པོ་ཡིས། ཚv་བ�ག་�་གཡང་ནོར་བUད་ཅིང་། Uབ་གཤནེ་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་ལ། ཚv་ནོར་�་གཡང་ད¤ས་Uབ་«ོལ། U་ཡ་ེUྃ་Uྃ་U་
ལ་Uྃ། ཚv་བ�ག་གཡང་འཕལེ་ཨ་ལ་ལ་ཧོ། �་Uག་གཡང་:ོས་Uྃ་ལ་བrནེ། ཨ་ལ་ལ་ཧོ། U་ཡ་ེU་ཡ་ེཚv་Íི་Uྃ་Uངས་MN་Uྃ་འU། 
y་ཻཧོ་ནོར་U་)ད་འབར་U་འUལ་ལས། :ོ་ཤར་ཚv་བདག་ནོར་/ི་:། �་གཡང་Vལ་པོ་འཁོར་བཅས་�མས། U་མ]ག་དཀར་སརེ་)ད་U་འབར། 
@ག་གཡས་ཚv་Uམ་ནོར་U་འཛིན། @ག་གཡོན་ནོར་བUད་མདའ་དར་བhམས། ཚv་ནོར་གཡང་འཕལེ་m་ར་ར། ད¤ས་Uབ་བUད་བUད་Uངས་ས་ེ
Uང་། གU་འgང་Lན་མཚ§ མརེ་�་�། �་འཁོར་གཡང་འཁོར་yི་ལི་ལི། Uབ་གཤནེ་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་yིས། མདའ་དར་ðགས་Uས་
གཡབ་ཅིང་འབོད། pa་ཞིམ་�ོས་yིས་ངད་ལ་�ོན། t་རaང་ཚv་ནོར་�་གཡང་}བས། ཉི་མ་:ོ་ཤར་ཕ་ཀི་ན། ཚv་ནོར་�་གཡང་Vལ་པོ་ཡིས། ཚv་
བ�ག་�་གཡང་ནོར་བUད་ཅིང་། Uབ་གཤནེ་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་ལ། ཚv་ནོར་�་གཡང་ད¤ས་Uབ་«ོལ། U་ཡ་ེU་Uྃ་U་ལ་Uྃ། ཚv་
བ�ག་གཡང་འཕལེ་ཨ་ལ་ལ་ཧོ། �་Uག་གཡང་:ོས་Uྃ་ལ་བrནེ། ཨ་ལ་ལ་ཧོ། U་ཡ་ེU་ཡ་ེཚv་Íི་Uྃ་Uངས་MN་Uྃ་འU། y་ཻཧོ་ནོར་
U་)ད་འབར་U་འUལ་ལས། 4ང་ཤར་ཚv་བདག་ནོར་/ི་:། �་གཡང་Vལ་པོ་འཁོར་བཅས་�མས། U་མ]ག་སརེ་åང་)ད་U་འབར། @ག་

ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆནེ་མོའི་བོན་4ི་འUལ་དབེ། 



གསརེ་འོད་ནོར་U་འོད་འབར་,ི་གUང་བUགས། ཤོག་ངོས། (35

གཡས་ཚv་Uམ་ནོར་U་འཛིན། @ག་གཡོན་ནོར་བUད་མདའ་དར་བhམས། ཚv་ནོར་གཡང་འཕལེ་m་ར་ར། ད¤ས་Uབ་བUད་བUད་Uངས་ས་ེUང་། 
གU་འgང་Lན་མཚ§་མརེ་�་�། �་འཁོར་གཡང་འཁོར་yི་ལི་ལི། Uབ་གཤནེ་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་yིས། མདའ་དར་ðགས་Uས་གཡབ་
ཅིང་འབོད། pa་ཞིམ་�ོས་yི་ངད་ལ་�ོན། t་རaང་ཚv་ནོར་�་གཡང་}བས། ཉི་མ་4ང་ཤར་ཕ་ཀི་ན། ཚv་ནོར་�་གཡང་Vལ་པོ་ཡིས། ཚv་བ�ག་�་
གཡང་ནོར་བUད་ཅིང་། Uབ་གཤནེ་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་ལ། ཚv་ནོར་�་གཡང་ད¤ས་Uབ་«ོལ། U་ཡ་ེ?ི་Uྃ་U་ལ་Uྃ། ཚv་བ�ག་
གཡང་འཕལེ་ཨ་ལ་ལ་ཧོ། �་Uག་གཡང་:ོས་Uྃ་ལ་བrནེ། ཨ་ལ་ལ་ཧོ། U་ཡ་ེU་ཡ་ེཚv་Íི་Uྃ་Uངས་MN་Uྃ་འU། y་ཻཧོ་ནོར་U་)ད་
འབར་U་འUལ་ལས། 4ང་Uབ་ཚv་བདག་ནོར་/ི་:། �་གཡང་Vལ་པོ་འཁོར་བཅས་�མས། U་མ]ག་åང་དམར་)ད་U་འབར། @ག་གཡས་
ཚv་Uམ་ནོར་U་འཛིན། @ག་གཡོན་ནོར་བUད་མདའ་དར་བhམས། ཚv་ནོར་གཡང་འཕལེ་m་ར་ར། ད¤ས་Uབ་བUད་བUད་Uངས་ས་ེUང་། གU་
འgང་Lན་མཚ§་མརེ་�་�། �་འཁོར་གཡང་འཁོར་yི་ལི་ལི། Uབ་གཤནེ་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་yིས། མདའ་དར་ðགས་Uས་གཡབ་ཅིང་
འབོད། pa་ཞིམ་�ོས་yི་ངད་ལ་�ོན། t་རaང་ཚv་ནོར་�་གཡང་}བས། ཉི་མ་4ང་Uབ་ཕ་ཀི་ན། ཚv་ནོར་�་གཡང་Vལ་པོ་ཡིས། ཚv་བ�ག་�་
གཡང་ནོར་བUད་ཅིང་། Uབ་གཤནེ་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་ལ། ཚv་ནོར་�་གཡང་ད¤ས་Uབ་«ོལ། U་ཡ་ེཧ་ེUྃ་U་ལ་Uྃ། ཚv་བ�ག་
གཡང་འཕལེ་ཨ་ལ་ལ་ཧོ། �་Uག་གཡང་:ོས་Uྃ་ལ་བrནེ། ཨ་ལ་ལ་ཧོ། U་ཡ་ེU་ཡ་ེཚv་Íི་Uྃ་Uངས་MN་Uྃ་འU། y་ཻཧོ་ནོར་U་)ད་
འབར་U་འUལ་ལས། :ོ་Uབ་ཚv་བདག་ནོར་/ི་:། �་གཡང་Vལ་པོ་འཁོར་བཅས་�མས། U་མ]ག་དམར་}་)ད་U་འབར། @ག་གཡས་ཚv་
Uམ་ནོར་U་འཛིན། @ག་གཡོན་ནོར་བUད་མདའ་དར་བhམས། ཚv་ནོར་གཡང་འཕལེ་m་ར་ར། ད¤ས་Uབ་བUད་བUད་Uངས་ས་ེUང་། གU་འgང་
Lན་མཚ§་མརེ་�་�། �་འཁོར་གཡང་འཁོར་yི་ལི་ལི། Uབ་གཤནེ་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་yིས། མདའ་དར་ðགས་Uས་གཡབ་ཅིང་འབོད། pa་
ཞིམ་�ོས་yི་ངད་ལ་�ོན། t་རaང་ཚv་ནོར་�་གཡང་}བས། ཉི་མ་:ོ་Uབ་ཕ་ཀི་ན། ཚv་ནོར་�་གཡང་Vལ་པོ་ཡིས། ཚv་བ�ག་�་གཡང་ནོར་
བUད་ཅིང་། Uབ་གཤནེ་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་ལ། ཚv་ནོར་�་གཡང་ད¤ས་Uབ་«ོལ། U་ཡ་ེཨ་ེUྃ་U་ལ་Uྃ། ཚv་བ�ག་གཡང་འཕལེ་
ཨ་ལ་ལ་ཧོ། �་Uག་གཡང་:ོས་Uྃ་ལ་བrནེ། ཨ་ལ་ལ་ཧོ། U་ཡ་ེU་ཡ་ེཚv་Íི་Uྃ་Uངས་MN་Uྃ་འU། y་ཻཧོ་ནོར་U་)ད་འབར་U་འUལ་
ལས། Wངེ་@ོགས་ཚv་བདག་ནོར་/ི་:། �་གཡང་Vལ་པོ་འཁོར་བཅས་�མས། U་མ]ག་དཀར་åང་)ད་U་འབར། @ག་གཡས་ཚv་Uམ་ནོར་U་
འཛིན། @ག་གཡོན་ནོར་བUད་མདའ་དར་བhམས། ཚv་ནོར་གཡང་འཕལེ་m་ར་ར། ད¤ས་Uབ་བUད་བUད་Uངས་ས་ེUང་། གU་འgང་Lན་མཚ§་
མརེ་�་�། �་འཁོར་གཡང་འཁོར་yི་ལི་ལི། Uབ་གཤནེ་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་yིས། མདའ་དར་ðགས་Uས་གཡབ་ཅིང་འབོད། pa་ཞིམ་�ོས་
yི་ངད་ལ་�ོན། t་རaང་ཚv་ནོར་�་གཡང་}བས། t་བཞིན་Wངེ་@ོགས་ཕ་ཀི་ན། ཚv་ནོར་�་གཡང་Vལ་པོ་ཡིས། ཚv་བ�ག་�་གཡང་ནོར་བUད་
ཅིང་། Uབ་གཤནེ་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་ལ། ཚv་ནོར་�་གཡང་ད¤ས་Uབ་«ོལ། U་ཡ་ེཏིང་Uྃ་U་ལ་Uྃ། ཚv་བ�ག་གཡང་འཕལེ་ཨ་ལ་
ལ་ཧོ། �་Uག་གཡང་:ོས་Uྃ་ལ་བrནེ། ཨ་ལ་ལ་ཧོ། U་ཡ་ེU་ཡ་ེཚv་Íི་Uྃ་Uངས་MN་Uྃ་འU།  
y་ཻཧོ་ནོར་U་)ད་འབར་U་འUལ་ལས། )ག་@ོགས་ཚv་བདག་ནོར་/ི་:། �་གཡང་Vལ་པོ་འཁོར་བཅས་�མས། U་མ]ག་མཐིང་�ོན་)ད་U་
འབར། @ག་གཡས་ཚv་Uམ་ནོར་U་འཛིན། @ག་གཡོན་ནོར་བUད་མདའ་དར་བhམས། ཚv་ནོར་གཡང་འཕལེ་m་ར་ར། ད¤ས་Uབ་བUད་བUད་
Uངས་སེ་Uང་། གU་འgང་Lན་མཚ§་མེར་�་�། �་འཁོར་གཡང་འཁོར་yི་ལི་ལི། Uབ་གཤེན་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་yིས། མདའ་དར་
ðགས་Uས་གཡབ་ཅིང་འབོད། pa་ཞིམ་�ོས་yི་ངད་ལ་�ོན། t་རaང་ཚv་ནོར་�་གཡང་}བས། t་བཞིན་)ག་@ོགས་ཕ་ཀི་ན། ཚv་ནོར་�་གཡང་
Vལ་པོ་ཡིས། ཚv་བ�ག་�་གཡང་ནོར་བUད་ཅིང་། Uབ་གཤནེ་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་ལ། ཚv་ནོར་�་གཡང་ད¤ས་Uབ་«ོལ། U་ཡ་ེ/རེ་
Uྃ་U་ལ་Uྃ། ཚv་བ�ག་གཡང་འཕལེ་ཨ་ལ་ལ་ཧོ། �་Uག་གཡང་:ོས་Uྃ་ལ་བrནེ། ཨ་ལ་ལ་ཧོ། U་ཡ་ེU་ཡ་ེཚv་Íི་Uྃ་Uངས་MN་Uྃ་
འU། y་ཻཧོ་གཤནེ་:་)ད་དཀར་ཡིད་བཞིན་མཆོག །ནོར་U་)ད་འབར་U་འUལ་ལས། ཤར་@ོགས་ཚv་བདག་གཡང་×མ་�ོན། ཚv་བདག་
གཡང་×མ་Vལ་མོ་�མས། U་མ]ག་དཀར་ལ་)ད་ཟེར་འབར། @ག་གཡས་`ི་མ་དར་Vན་འཛིན། @ག་གཡོན་རaན་ཆེན་འབར་བ་
བhམས། གཡང་གི་མཚ§་མོ་yི་ལི་ལི། གསརེ་དUལ་འU་བUད་U་U་U། བ°་eི་ཟིལ་ཐིག་ཤ་ར་ར། མི་དཔའ་r་མ/ོགས་¦ིག་ས་ེ¦ིག །ཟད་
མདེ་ག_ར་ཆནེ་Uངས་ས་ེUང་། r་Uག་འgི་ནོར་m་ར་ར། གU་འgང་Lན་མཚ§་མརེ་�་�། Uབ་གཤནེ་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་yིས། མདའ་
དར་རaན་ཆནེ་h་�ས་གཡབ། བཟང་Uག་Lན་�ོས་Uན་ལ་�ོན། t་རaང་ཚv་ནོར་�་གཡང་}བས། U་ཡ་ེU་lན་�་གཡང་Uབས། ཉི་མ་
ཤར་@ོགས་ཕ་ཀི་ན། ཚv་བདག་གཡང་×མ་Vལ་མོ་ཡིས། Uབ་གཤནེ་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་ལ། ཚv་ནོར་�་གཡང་ད¤ས་Uབ་«ོལ། U་

ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆནེ་མོའི་བོན་4ི་འUལ་དབེ། 



གསརེ་འོད་ནོར་U་འོད་འབར་,ི་གUང་བUགས། ཤོག་ངོས། (36

ཡ་ེUྃ་འU་U་ལ་Uྃ། ཚv་Íི་Uྃ་Uངས་�་གཡང་Uག །�་Uག་གཡང་:ོས་rནེ་U་Uན། U་ཡ་ེU་ཡ་ེ�་གཡང་Uྃ་Uངས་MN་འU་Uྃ། ཚv་Uག་
གཡང་Uག་ཨ་ལ་ལ་ཧོ། y་ཻམ་ཧོ། ནོར་U་)ད་འབར་U་འUལ་ལས། 4ང་@ོགས་ཚv་བདག་གཡང་×མ་མ། ཚv་བདག་གཡང་×མ་Vལ་མོ་
�མས། U་མ]ག་åང་ལ་)ད་ཟརེ་འབར། @ག་གཡས་`ི་མ་དར་Vན་འཛིན། @ག་གཡོན་རaན་ཆནེ་འབར་བ་བhམས། གཡང་གི་མཚ§་མོ་
yི་ལི་ལི། གསརེ་དUལ་འU་བUད་U་U་U། བ°་eིu་ཟིལ་ཐིག་ཤ་ར་ར། མི་དཔའ་r་མ/ོགས་¦ིགས་ས་ེ¦ིག །ཟད་མདེ་ག_ར་ཆནེ་Uངས་ས་ེ
Uང་། r་Uག་འgི་ནོར་m་ར་ར། གU་འgང་Lན་མཚ§་མརེ་�་�། Uབ་གཤནེ་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་yིས། མདའ་དར་རaན་ཆནེ་h་�ས་
གཡབ། བཟང་Uག་Lན་�ོས་Uན་ལ་�ོན། t་རaང་ཚv་ནོར་�་གཡང་}བས། U་ཡ་ེU་lན་�་གཡང་Uབས། ཉི་མ་4ང་@ོགས་ཕ་ཀི་ན། ཚv་
བདག་གཡང་×མ་Vལ་མོ་ཡིས། Uབ་གཤནེ་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་ལ། ཚv་ནོར་�་གཡང་ད¤ས་Uབ་«ོལ། U་ཡ་ེUྃ་འU་U་ལ་Uྃ། ཚv་
Íི་Uྃ་Uངས་�་གཡང་Uག ། �་Uག་གཡང་:ོས་rནེ་U་Uན། U་ཡ་ེU་ཡ་ེ�་གཡང་Uྃ་Uངས་MN་འU་Uྃ། ཚv་Uག་གཡང་Uག་ཨ་ལ་ལ་
ཧོ། y་ཻམ་ཧོ། ནོར་U་)ད་འབར་U་འUལ་ལས། Uབ་@ོགས་ཚv་བདག་གཡང་×མ་Lན། ཚv་བདག་གཡང་×མ་Vལ་མོ་�མས། U་མ]ག་
དམར་ལ་)ད་ཟརེ་འབར། @ག་གཡས་`ི་མ་དར་Vན་འཛིན། @ག་གཡོན་རaན་ཆནེ་འབར་བ་བhམས། གཡང་གི་མཚ§་མོ་yི་ལི་ལི། གསརེ་
དUལ་འU་བUད་U་U་U། བ°་eིu་ཟིལ་ཐིག་ཤ་ར་ར། མི་དཔའ་r་མ/ོགས་¦ིགས་ས་ེ¦ིག །ཟད་མདེ་ག_ར་ཆནེ་Uངས་ས་ེUང་། r་Uག་འgི་
ནོར་m་ར་ར། གU་འgང་Lན་མཚ§་མརེ་�་�། Uབ་གཤནེ་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་yིས། མདའ་དར་རaན་ཆནེ་h་�ས་གཡབ། བཟང་Uག་
Lན་�ོས་Uན་ལ་�ོན། t་རaང་ཚv་ནོར་�་གཡང་}བས། U་ཡ་ེU་lན་�་གཡང་Uབ། ཉི་མ་Uབ་@ོགས་ཕ་ཀི་ན། ཚv་བདག་གཡང་×མ་
Vལ་མོ་ཡིས། Uབ་གཤནེ་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་ལ། ཚv་ནོར་�་གཡང་ད¤ས་Uབ་«ོལ། U་ཡ་ེUྃ་འU་U་ལ་Uྃ། ཚv་Íི་Uྃ་Uངས་�་
གཡང་Uག །�་Uག་གཡང་:ོས་rནེ་U་Uན། U་ཡ་ེU་ཡ་ེ�་གཡང་Uྃ་Uངས་MN་འU་Uྃ། ཚv་Uག་གཡང་Uག་ཨ་ལ་ལ་ཧོ། y་ཻམ་ཧོ། 
ནོར་U་)ད་འབར་U་འUལ་ལས། :ོ་@ོགས་ཚv་བདག་གཡང་×མ་Vལ། ཚv་བདག་གཡང་×མ་Vལ་མོ་�མས། U་མ]ག་�ོ་ལ་)ད་ཟརེ་
འབར། @ག་གཡས་`ི་མ་དར་Vན་འཛིན། @ག་གཡོན་རaན་ཆནེ་འབར་བ་བhམས། གཡང་གི་མཚ§་མོ་yི་ལི་ལི། གསརེ་དUལ་འU་བUད་U་
U་U། བ°་eིu་ཟིལ་ཐིག་ཤ་ར་ར། མི་དཔའ་r་མ/ོགས་¦ིགས་ས་ེ¦ིག །ཟད་མདེ་ག_ར་ཆནེ་Uངས་ས་ེUང་། r་Uག་འgི་ནོར་m་ར་ར། གU་
འgང་Lན་མཚ§་མརེ་�་�། Uབ་གཤནེ་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་yིས། མདའ་དར་རaན་ཆནེ་h་�ས་གཡབ། བཟང་Uག་Lན་�ོས་Uན་ལ་
�ོན། t་རaང་ཚv་ནོར་�་གཡང་}བས། U་ཡ་ེU་lན་�་གཡང་Uབ། ཉི་མ་:ོ་@ོགས་ཕ་ཀི་ན། ཚv་བདག་གཡང་×མ་Vལ་མོ་ཡིས། Uབ་
གཤནེ་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་ལ། ཚv་ནོར་�་གཡང་ད¤ས་Uབ་«ོལ། U་ཡ་ེUྃ་འU་U་ལ་Uྃ། ཚv་Íི་Uྃ་Uངས་�་གཡང་Uག ། �་Uག་
གཡང་:ོས་rནེ་U་Uན། U་ཡ་ེU་ཡ་ེ�་གཡང་Uྃ་Uངས་MN་འU་Uྃ། ཚv་Uག་གཡང་Uག་ཨ་ལ་ལ་ཧོ། y་ཻམ་ཧོ། ནོར་U་)ད་འབར་U་
འUལ་ལས། :ོ་ཤར་ཚv་བདག་གཡང་×མ་Uང་། ཚv་བདག་གཡང་×མ་Vལ་མོ་�མས། U་མ]ག་དཀར་སརེ་)ད་U་འབར། @ག་གཡས་`ི་མ་
དར་Vན་འཛིན། @ག་གཡོན་རaན་ཆནེ་འབར་བ་བhམས། གཡང་གི་མཚ§་མོ་yི་ལི་ལི། གསརེ་དUལ་འU་བUད་U་U་U། བ°་eིu་ཟིལ་
ཐིག་ཤ་ར་ར། མི་དཔའ་r་མ/ོགས་¦ིགས་ས་ེ¦ིག །ཟད་མདེ་ག_ར་ཆནེ་Uངས་ས་ེUང་། r་Uག་འgི་ནོར་m་ར་ར། གU་འgང་Lན་མཚ§་མརེ་
�་�། Uབ་གཤནེ་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་yིས། མདའ་དར་རaན་ཆནེ་h་�ས་གཡབ། བཟང་Uག་Lན་�ོས་Uན་ལ་�ོན། t་རaང་ཚv་ནོར་�་
གཡང་}བས། U་ཡ་ེU་lན་�་གཡང་Uབ། ཉི་མ་:ོ་ཤར་ཕ་ཀི་ན། ཚv་བདག་གཡང་×མ་Vལ་མོ་ཡིས། Uབ་གཤནེ་ཡོན་བདག་འཁོར་
བཅས་ལ། ཚv་ནོར་�་གཡང་ད¤ས་Uབ་«ོལ། U་ཡ་ེUྃ་འU་U་ལ་Uྃ། ཚv་Íི་Uྃ་Uངས་�་གཡང་Uག །�་Uག་གཡང་:ོས་rནེ་U་Uན། U་
ཡ་ེU་ཡ་ེ�་གཡང་Uྃ་Uངས་MN་འU་Uྃ། ཚv་Uག་གཡང་Uག་ཨ་ལ་ལ་ཧོ།  
y་ཻམ་ཧོ། ནོར་U་)ད་འབར་U་འUལ་ལས། 4ང་ཤར་ཚv་བདག་གཡང་×མ་གསལ། ཚv་བདག་གཡང་×མ་Vལ་མོ་�མས། U་མ]ག་སརེ་åང་
)ད་U་འབར། @ག་གཡས་`ི་མ་དར་Vན་འཛིན། @ག་གཡོན་རaན་ཆནེ་འབར་བ་བhམས། གཡང་གི་མཚ§་མོ་yི་ལི་ལི། གསརེ་དUལ་འU་
བUད་U་U་U། བ°་eིu་ཟིལ་ཐིག་ཤ་ར་ར། མི་དཔའ་r་མ/ོགས་¦ིགས་ས་ེ¦ིག །ཟད་མདེ་ག_ར་ཆནེ་Uངས་ས་ེUང་། r་Uག་འgི་ནོར་m་ར་
ར། གU་འgང་Lན་མཚ§་མརེ་�་�། Uབ་གཤནེ་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་yིས། མདའ་དར་རaན་ཆནེ་h་�ས་གཡབ། བཟང་Uག་Lན་�ོས་
Uན་ལ་�ོན། t་རaང་ཚv་ནོར་�་གཡང་}བས། U་ཡ་ེU་lན་�་གཡང་Uབ། ཉི་མ་4ང་ཤར་ཕ་ཀི་ན། ཚv་བདག་གཡང་×མ་Vལ་མོ་ཡིས། 
Uབ་གཤནེ་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་ལ། ཚv་ནོར་�་གཡང་ད¤ས་Uབ་«ོལ། U་ཡ་ེUྃ་འU་U་ལ་Uྃ། ཚv་Íི་Uྃ་Uངས་�་གཡང་Uག །�་

ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆནེ་མོའི་བོན་4ི་འUལ་དབེ། 



གསརེ་འོད་ནོར་U་འོད་འབར་,ི་གUང་བUགས། ཤོག་ངོས། (37

Uག་གཡང་:ོས་rནེ་U་Uན། U་ཡ་ེU་ཡ་ེ�་གཡང་Uྃ་Uངས་MN་འU་Uྃ། ཚv་Uག་གཡང་Uག་ཨ་ལ་ལ་ཧོ། y་ཻམ་ཧོ། ནོར་U་)ད་འབར་
U་འUལ་ལས། 4ང་Uབ་ཚv་བདག་གཡང་×མ་འཕལེ། ཚv་བདག་གཡང་×མ་Vལ་མོ་�མས། U་མ]ག་དམར་åང་)ད་U་འབར། @ག་གཡས་
`ི་མ་དར་Vན་འཛིན། @ག་གཡོན་རaན་ཆནེ་འབར་བ་བhམས། གཡང་གི་མཚ§་མོ་yི་ལི་ལི། གསརེ་དUལ་འU་བUད་U་U་U། བ°་eིu་
ཟིལ་ཐིག་ཤ་ར་ར། མི་དཔའ་r་མ/ོགས་¦ིགས་ས་ེ¦ིག །ཟད་མདེ་ག_ར་ཆནེ་Uངས་ས་ེUང་། r་Uག་འgི་ནོར་m་ར་ར། གU་འgང་Lན་མཚ§་
མརེ་�་�། Uབ་གཤནེ་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་yིས། མདའ་དར་རaན་ཆནེ་h་�ས་གཡབ། བཟང་Uག་Lན་�ོས་Uན་ལ་�ོན། t་རaང་ཚv་ནོར་
�་གཡང་}བས། U་ཡ་ེU་lན་�་གཡང་Uབ། ཉི་མ་4ང་Uབ་ཕ་ཀི་ན། ཚv་བདག་གཡང་×མ་Vལ་མོ་ཡིས། Uབ་གཤནེ་ཡོན་བདག་
འཁོར་བཅས་ལ། ཚv་ནོར་�་གཡང་ད¤ས་Uབ་«ོལ། U་ཡ་ེUྃ་འU་U་ལ་Uྃ། ཚv་Íི་Uྃ་Uངས་�་གཡང་Uག །�་Uག་གཡང་:ོས་rནེ་U་
Uན། U་ཡ་ེU་ཡ་ེ�་གཡང་Uྃ་Uངས་MN་འU་Uྃ། ཚv་Uག་གཡང་Uག་ཨ་ལ་ལ་ཧོ། y་ཻམ་ཧོ། ནོར་U་)ད་འབར་U་འUལ་ལས། :ོ་Uབ་
ཚv་བདག་གཡང་×མ་lན། ཚv་བདག་གཡང་×མ་Vལ་མོ་�མས། U་མ]ག་�ོ་}་)ད་U་འབར། @ག་གཡས་`ི་མ་དར་Vན་འཛིན། @ག་
གཡོན་རaན་ཆནེ་འབར་བ་བhམས། གཡང་གི་མཚ§་མོ་yི་ལི་ལི། གསརེ་དUལ་འU་བUད་U་U་U། བ°་eིu་ཟིལ་ཐིག་ཤ་ར་ར། མི་དཔའ་r་
མ/ོགས་¦ིགས་ས་ེ¦ིག །ཟད་མདེ་ག_ར་ཆནེ་Uངས་ས་ེUང་། r་Uག་འgི་ནོར་m་ར་ར། གU་འgང་Lན་མཚ§་མརེ་�་�། Uབ་གཤནེ་ཡོན་
བདག་འཁོར་བཅས་yིས། མདའ་དར་རaན་ཆནེ་h་�ས་གཡབ། བཟང་Uག་Lན་�ོས་Uན་ལ་�ོན། t་རaང་ཚv་ནོར་�་གཡང་}བས། U་ཡ་ེU་
lན་�་གཡང་Uབ། ཉི་མ་:ོ་Uབ་ཕ་ཀི་ན། ཚv་བདག་གཡང་×མ་Vལ་མོ་ཡིས། Uབ་གཤནེ་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་ལ། ཚv་ནོར་�་
གཡང་ད¤ས་Uབ་«ོལ། U་ཡ་ེUྃ་འU་U་ལ་Uྃ། ཚv་Íི་Uྃ་Uངས་�་གཡང་Uག ། �་Uག་གཡང་:ོས་rནེ་U་Uན། U་ཡ་ེU་ཡ་ེ�་གཡང་
Uྃ་Uངས་MN་འU་Uྃ། ཚv་Uག་གཡང་Uག་ཨ་ལ་ལ་ཧོ། y་ཻམ་ཧོ། ནོར་U་)ད་འབར་U་འUལ་ལས། Wངེ་@ོགས་ཚv་བདག་གཡང་×མ་
འUམ། ཚv་བདག་གཡང་×མ་Vལ་མོ་�མས། U་མ]ག་དཀར་åང་)ད་U་འབར། @ག་གཡས་`ི་མ་དར་Vན་འཛིན། @ག་གཡོན་རaན་ཆནེ་
འབར་བ་བhམས། གཡང་གི་མཚ§་མོ་yི་ལི་ལི། གསརེ་དUལ་འU་བUད་U་U་U། བ°་eིu་ཟིལ་ཐིག་ཤ་ར་ར། མི་དཔའ་r་མ/ོགས་¦ིགས་
ས་ེ¦ིག །ཟད་མདེ་ག_ར་ཆནེ་Uངས་ས་ེUང་། r་Uག་འgི་ནོར་m་ར་ར། གU་འgང་Lན་མཚ§་མརེ་�་�། Uབ་གཤནེ་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་
yིས། མདའ་དར་རaན་ཆནེ་h་�ས་གཡབ། བཟང་Uག་Lན་�ོས་Uན་ལ་�ོན། t་རaང་ཚv་ནོར་�་གཡང་}བས། U་ཡ་ེU་lན་�་གཡང་Uབ། 
t་བཞིན་Wངེ་@ོགས་ཕ་ཀི་ན། ཚv་བདག་གཡང་×མ་Vལ་མོ་ཡིས། Uབ་གཤནེ་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་ལ། ཚv་ནོར་�་གཡང་ད¤ས་Uབ་
«ོལ། U་ཡ་ེUྃ་འU་U་ལ་Uྃ། ཚv་Íི་Uྃ་Uངས་�་གཡང་Uག །�་Uག་གཡང་:ོས་rནེ་U་Uན། U་ཡ་ེU་ཡ་ེ�་གཡང་Uྃ་Uངས་MN་འU་
Uྃ། ཚv་Uག་གཡང་Uག་ཨ་ལ་ལ་ཧོ། y་ཻམ་ཧོ། ནོར་U་)ད་འབར་U་འUལ་ལས། )ག་@ོགས་ཚv་བདག་གཡང་འབབེ་མ། ཚv་བདག་གཡང་
×མ་Vལ་མོ་�མས། U་མ]ག་མཐིང་�ོན་)ད་U་འབར། @ག་གཡས་`ི་མ་དར་Vན་འཛིན། @ག་གཡོན་རaན་ཆེན་འབར་བ་བhམས། 
གཡང་གི་མཚ§་མོ་yི་ལི་ལི། གསརེ་དUལ་འU་བUད་U་U་U། བ°་eིu་ཟིལ་ཐིག་ཤ་ར་ར། མི་དཔའ་r་མ/ོགས་¦ིགས་ས་ེ¦ིག །ཟད་མདེ་
ག_ར་ཆནེ་Uངས་ས་ེUང་། r་Uག་འgི་ནོར་m་ར་ར། གU་འgང་Lན་མཚ§་མརེ་�་�། Uབ་གཤནེ་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་yིས། མདའ་དར་
རaན་ཆནེ་h་�ས་གཡབ། བཟང་Uག་Lན་�ོས་Uན་ལ་�ོན། t་རaང་ཚv་ནོར་�་གཡང་}བས། U་ཡ་ེU་lན་�་གཡང་Uབ། t་བཞིན་)ག་
@ོགས་ཕ་ཀི་ན། ཚv་བདག་གཡང་×མ་Vལ་མོ་ཡིས། Uབ་གཤནེ་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་ལ། ཚv་ནོར་�་གཡང་ད¤ས་Uབ་«ོལ། U་ཡ་ེ
Uྃ་འU་U་ལ་Uྃ། ཚv་Íི་Uྃ་Uངས་�་གཡང་Uག །�་Uག་གཡང་:ོས་rནེ་U་Uན། U་ཡ་ེU་ཡ་ེ�་གཡང་Uྃ་Uངས་MN་འU་Uྃ། ཚv་Uག་
གཡང་Uག་ཨ་ལ་ལ་ཧོ།  
y་ཻཧོ། གཤནེ་:་)ད་དཀར་ཡོན་ཏན་མཆོག །འ]ད་པ་དU་འUར་ཡིད་བཞིན་འUང་། Uགས་ལས་ནོར་U་)ད་འབར་¶ོས། ནོར་U་)ད་འབར་U་
འUལ་ལས། གནོད་�ིན་ནོར་བདག་འཛམ་:་དང་། ནོར་བདག་Vལ་ཆནེ་�་ེབཞི་དང་། ནོར་བདག་དཔལ་མགོན་བUན་U་དང་། ནོར་བདག་U་
Vལ་རaགས་�་དང་། ནོར་བདག་:་མོ་ཉི་U་བVད། ཚv་བདག་གཡང་Tས་×མ་pལ་དང་། འ]ད་དU་རaན་ཆནེ་ནོར་བUན་དང་། མཆོག་འUང་བ�་
ཤིས་®ས་བVད་Uར། t་ལས་)ད་ཟརེ་ཡོངས་འ|ོས་པས། hོད་བUད་ཚv་བ�ག་ནོར་གཡང་Uག །ཚv་ནོར་བ�་ཤིས་ལོངས་�ོད་འཕལེ། U་ཡ་ེU་
lན་@་གཡང་Uབས། U་ཡ་ེ�་Uག་གཡང་:ོས་U་ལ་Uྃ། t་རaང་བ�་ཤིས་འཕལེ་གོང་འདaར། Uབ་གཤནེ་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་yིས། 
གUང་Uང་བོན་མཆོག་རaན་པོ་ཆ།ེ གསརེ་)ད་ནོར་U་)ད་འབར་ལས། :་ཡི་Uལ་U་:་གཡང་}བས། :་Uད་ལོངས་�ོད་Uན་Uམ་འཚ§གས། 

ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆནེ་མོའི་བོན་4ི་འUལ་དབེ། 



གསརེ་འོད་ནོར་U་འོད་འབར་,ི་གUང་བUགས། ཤོག་ངོས། (38

:་�མས་གUང་Uང་¬ོང་U་Uར། t་བཞིན་Uབ་གཤནེ་ཡོན་བདག་གིས། མU་eལ་དབང་གི་�་གཡང་}བས། ལོངས་�ོད་ག_ར་ཆནེ་འUབ་
པར་ཤོག །གUང་Uང་¬ོང་U་མཉམ་Uར་ཅིག །U་ཡ་ེ�་Uག་གཡང་:ོས་U་ལ་Uྃ། གUང་Uང་བོན་མཆོག་རaན་པོ་ཆ།ེ གསརེ་)ད་ནོར་U་)ད་
འབར་ལས། �་ཡི་Uལ་U་�་གཡང་}བས། �་Uད་ལོངས་�ོད་Uན་Uམ་འཚ§གས། �་�མས་གUང་Uང་¬ོང་U་Uར། t་བཞིན་Uབ་གཤནེ་
ཡོན་བདག་གིས། མU་eལ་དབང་དང་�་གཡང་}བས། ལོངས་�ོད་ག_ར་ཆནེ་འUབ་པར་ཤོག ། གUང་Uང་¬ོང་U་མཉམ་Uར་ཅིག །U་ཡ་ེ�་
Uག་གཡང་:ོས་U་ལ་Uྃ། གUང་Uང་བོན་མཆོག་རaན་པོ་ཆ།ེ གསརེ་)ད་ནོར་U་)ད་འབར་ལས། དU་ཡི་Uལ་U་དU་གཡང་}བས། དU་Uད་
ལོངས་�ོད་Uན་Uམ་ཚ§གས། དU་�མས་གUང་Uང་¬ོང་U་Uར། t་བཞིན་Uབ་གཤནེ་ཡོན་བདག་གིས། བ�་ཤིས་Uན་Uབ་�་གཡང་}བས། 
འ]ད་དU་ཡོན་ཏན་འUང་བར་ཤོག །གUང་Uང་¬ོང་U་མཉམ་Uར་ཅིག །U་ཡ་ེ�་Uག་གཡང་:ོས་U་ལ་Uྃ། གUང་Uང་བོན་མཆོག་རaན་པོ་
ཆ།ེ གསརེ་)ད་ནོར་U་)ད་འབར་ལས། གUག་གི་Uལ་U་གUག་གཡང་}བས། གUག་Uད་ལོངས་�ོད་Uན་Uམ་ཚ§གས། གUག་�མས་
གUང་Uང་¬ོང་U་Uར། t་བཞིན་Uབ་གཤནེ་ཡོན་བདག་གིས། ཚv་རaང་ནོར་འཕལེ་�་གཡང་}བས། ཚv་རaང་བསོད་ནམས་ཆ་ེབར་ཤོག །གUང་Uང་
¬ོང་U་མཉམ་Uར་ཅིག །U་ཡ་ེ�་Uག་གཡང་:ོས་U་ལ་Uྃ། གUང་Uང་བོན་མཆོག་རaན་པོ་ཆ།ེ གསརེ་)ད་ནོར་U་)ད་འབར་ལས། མི་ཡི་
Uལ་U་མི་གཡང་}བས། མི་འཕལེ་r་རགས་ཚv་བ�ག་Vས། མི་�མས་གUང་Uང་¬ོང་U་Uར། t་བཞིན་Uབ་གཤནེ་ཡོན་བདག་གིས། མི་
འཕལེ་r་རགས་�་གཡང་}བས། བཙན་Uག་འཕན་དར་འཛོམས་པར་ཤོག གUང་Uང་¬ོང་U་མཉམ་Uར་ཅིག །U་ཡ་ེ�་Uག་གཡང་:ོས་U་
ལ་Uྃ། གUང་Uང་བོན་མཆོག་རaན་པོ་ཆ།ེ གསརེ་)ད་ནོར་U་)ད་འབར་ལས། U་ཡི་Uལ་U་U་གཡང་}བས། U་རaགས་ལོངས་�ོད་Uན་Uམ་
ཚ§གས། U་�མས་གUང་Uང་¬ོང་U་Uར། t་བཞིན་Uབ་གཤནེ་ཡོན་བདག་གིས། བཙན་Uག་འཕན་དར་�་གཡང་}བས། བ�་ཤིས་བཙན་
Uག་འཛོམས་པར་ཤོག ། གUང་Uང་¬ོང་U་མཉམ་Uར་ཅིག །U་ཡ་ེ�་Uག་གཡང་:ོས་U་ལ་Uྃ། གUང་Uང་བོན་མཆོག་རaན་པོ་ཆ།ེ གསརེ་
)ད་ནོར་U་)ད་འབར་ལས། གནོད་�ིན་Uལ་U་ནོར་གཡང་}བས། འཛམ་:་ལོངས་�ོད་ག_ར་དང་lན། ནོར་:་གUང་Uང་¬ོང་U་Uར། t་བཞིན་
Uབ་གཤནེ་ཡོན་བདག་གིས། ལོངས་�ོད་ཟད་མདེ་ནོར་གཡང་}བས། ལོངས་�ོད་ཟད་མདེ་འUང་བར་ཤོག །གUང་Uང་¬ོང་U་མཉམ་Uར་ཅིག །
U་ཡེ་�་Uག་གཡང་:ོས་U་ལ་Uྃ། གUང་Uང་བོན་མཆོག་རaན་པོ་ཆེ། གསེར་)ད་ནོར་U་)ད་འབར་ལས། བོན་/ི་ད¤ས་Uབ་ཐམས་ཅད་
�མས། Uབ་གཤནེ་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་yི། U་ཡ་ེ�་དང་གཡང་U་Yན། མཆོག་Uན་ད¤ས་Uབ་འUང་བར་ཤོག །གUང་Uང་¬ོང་U་མཉམ་
Uར་ཅིག །U་ཡ་ེ�་Uག་གཡང་:ོས་U་ལ་Uྃ་ཛ། Uབ་གཤནེ་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་ལ། U་ཡ་ེUྃ་འU་ཨ་ལ་ལ་ཧོ།  
U་Vལ་བོད་yི་ཚv་གཡང་དང་། བཙན་Uག་འཕན་དར་ལོངས་�ོད་�མས། Uབ་གཤནེ་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་yིས། t་རaང་�་དང་གཡང་U་Yན། 
གUང་Uང་¬ོང་U་མཉམ་Uར་ཅིག །U་ཡ་ེUྃ་འU་ཨ་ལ་ལ་ཧོ། �་Uག་གཡང་Uག་U་ལ་Uྃ། ནག་པོ་V་ཡི་འཕལེ་གཡང་དང་། ལོངས་�ོད་
ཇ་དར་བཙན་Uག་�མས། Uབ་གཤནེ་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་yིས། t་རaང་�་དང་གཡང་U་Yན། གUང་Uང་¬ོང་U་མཉམ་Uར་ཅིག །U་ཡ་ེUྃ་
འU་ཨ་ལ་ལ་ཧོ། U་ཡ་ེU་lན་U་ལ་Uྃ། ཨ་བོ་ཧོར་/ི་བeན་གཡང་དང་། r་Uག་གནག་Uགས་གསརེ་དUལ་�མས། Uབ་གཤནེ་ཡོན་
བདག་འཁོར་བཅས་yིས། t་རaང་�་དང་གཡང་U་Yན། གUང་Uང་¬ོང་U་མཉམ་Uར་ཅིག ། U་ཡ་ེUྃ་འU་ཨ་ལ་ལ་ཧོ། U་ཡ་ེU་lན་U་ལ་Uྃ། 
U་ཏ་U་ཏི་འཇང་གི་མང་གཡང་དང་། r་Uག་ལོངས་�ོད་ཟད་མདེ་�མས། Uབ་གཤནེ་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་yིས། t་རaང་�་དང་གཡང་U་ལནེ། 
གUང་Uང་¬ོང་U་མཉམ་Uར་ཅིག །U་ཡ་ེབÅོ་Uྃ་ཨ་ལ་ལ་ཧོ། U་ཡ་ེUྃ་Uངས་U་ལ་Uྃ། མོན་དང་གUེ་ལོu་ཟས་ནོར་གཡང་། མི་ཟད་ལོངས་
�ོད་V་ཆནེ་�མས། Uབ་གཤནེ་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་yིས། t་རaང་�་དང་གཡང་U་ལནེ། གUང་Uང་¬ོང་U་མཉམ་Uར་ཅིག །U་ཡ་ེཧ་ེUྃ་
ཨ་ལ་ལ་ཧོ། �་Uག་U་Uྃ་U་ལ་Uྃ། Uག་པོ་lོང་གི་Vལ་གཡང་དང་། མི་འཕལེ་r་རགས་དར་གཡང་�མས། Uབ་གཤནེ་ཡོན་བདག་
འཁོར་བཅས་yིས། t་རaང་�་དང་གཡང་U་ལནེ། གUང་Uང་¬ོང་U་མཉམ་Uར་ཅིག །U་ཡ་ེ?ི་Uྃ་ཨ་ལ་ལ་ཧོ། �་Uག་གཡང་Uག་U་ལ་Uྃ། 
ས་ེUང་དg་ཡི་བཟང་གཡང་དང་། ཆ་ེབUན་ལོངས་�ོད་Vས་པ་�མས། Uབ་གཤནེ་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་yིས། t་རaང་�་དང་གཡང་U་ལནེ། 
གUང་Uང་¬ོང་U་མཉམ་Uར་ཅིག །U་ཡ་ེ/རེ་Uྃ་ཨ་ལ་ལ་ཧོ། U་ཡ་ེU་Uྃ་U་ལ་Uྃ། ཨ་×གས་འU་ཡི་དཔའ་གཡང་དང་། མི་དཔའ་r་
མ/ོགས་eལ་གཡང་�མས། Uབ་གཤནེ་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་yིས། t་རaང་�་དང་གཡང་U་ལནེ། གUང་Uང་¬ོང་U་མཉམ་Uར་ཅིག །U་
ཡ་ེཏིང་Uྃ་ཨ་ལ་ལ་ཧོ། U་ཡ་ེགཡང་}བས་U་ལ་Uྃ། དU་ཚ་m་ཡི་འ4ོར་གཡང་དང་། ལོངས་�ོད་མི་ཟད་V་ཆནེ་�མས། Uབ་གཤནེ་
ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་yིས། t་རaང་�་དང་གཡང་U་ལནེ། གUང་Uང་¬ོང་U་མཉམ་Uར་ཅིག །U་ཡ་ེནམ་ཡ་ེཨ་ལ་ལ་ཧོ། U་ཡ་ེལམ་Uྃ་U་

ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆནེ་མོའི་བོན་4ི་འUལ་དབེ། 



གསརེ་འོད་ནོར་U་འོད་འབར་,ི་གUང་བUགས། ཤོག་ངོས། (39

ལ་Uྃ། l་lིང་mོ་ཡི་Vལ་གཡང་དང་། མཁས་བUན་ལགེས་Vན་ལོངས་�ོད་�མས། Uབ་གཤནེ་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་yིས། t་རaང་�་དང་
གཡང་U་ལནེ། གUང་Uང་¬ོང་U་མཉམ་Uར་ཅིག །U་ཡ་ེU་lན་ཨ་ལ་ལ་ཧོ། U་ཡ་ེUྃ་Uྃ་U་ལ་Uྃ། དཔའ་±་གཉིས་yི་ཟས་ནོར་གཡང་། 
ཚv་ནོར་བ�་ཤིས་འཕལེ་གཡང་�མས། Uབ་གཤནེ་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་yིས། t་རaང་�་དང་གཡང་U་ལནེ། གUང་Uང་¬ོང་U་མཉམ་Uར་
ཅིག །U་ཡ་ེཧོ་ལ་ཨ་ལ་ལ་ཧོ། U་ཡ་ེU་lན་U་ལ་Uྃ།  
ཤར་U་�་གཡང་མ་འ�མས་ཤིག །ཤར་ནས་�་Uག་གཡང་Yན་ནོ། །�་གཡང་མི་འUག་བrན་Uར་ཅིག །4ང་U་�་གཡང་མ་འ�མས་
ཤིག །4ང་U་�་Uག་གཡང་Yན་ནོ། །�་གཡང་མི་འUག་བrན་Uར་ཅིག །Uབ་U་�་གཡང་མ་འ�མས་ཤིག །Uབ་ནས་�་Uག་གཡང་
Yན་ནོ། །�་གཡང་མི་འUག་བrན་Uར་ཅིག །:ོ་U་�་གཡང་མ་འ�མས་ཤིག །:ོ་ནས་�་Uག་གཡང་Yན་ནོ། །�་གཡང་མི་འUག་
བrན་Uར་ཅིག །t་oར་@ོགས་བཞི་མཚམས་བVད་Wངེ་)ག་ན། �་གཡང་མ་འཐོར་མ་འ�མས་ཤིག །@ོགས་བཞི་མཚམས་བVད་Wངེ་
)ག་ནས། ལོངས་�ོད་�་Uག་གཡང་Yན་ནོ། །�་བrན་གཡང་བrན་ལོངས་�ོད་བrན། ཚv་རaང་བ�་ཤིས་བrན་Uར་ཅིག །བོན་ཉིད་གUང་Uང་
¬ོང་U་མཉམ་Uར་ཅིག །Wོན་པས་t་<ད་གUངས་པ་དང་། Wོང་གUམ་འཇིག་rནེ་ཐམས་ཅད་yི། :་U་ནོར་:་ཐམས་ཅད་yང་། ཤིན་U་དགའ་
ལ་རབ་U་ད/སེ། ཐམས་ཅད་Uན་/ིས་@ག་འཚལ་ཞིང་། Wོན་པ་ཉིད་ལ་བ<ོར་བ་དང་། ལོངས་�ོད་མཆོད་པ་h་ཚ§གས་Uལ། ནམ་མཁའ་
བར་hང་ས་གཞི་ལས། འཇའ་དང་མ་ེཏོག་བ�་ལ་གསལ། འཇའ་ཚ§ན་མ་ེཏོག་)ད་འ|ོu་´ིང་། བ�་གསལ་)ད་འབར་¬ོང་དyིལ་U། :་དང་:་
མོ་ནོར་:་ཐམས་ཅད་yིས། �་`ན་h་ཚ§གས་བ�གས་ཤིང་མཆོད་པ་Uལ། འཁོར་/ི་གUང་Uང་སམེས་དཔའ་ཐམས་ཅད་yང་། Wོན་པ་ཉིད་ལ་
ཤིན་U་ཡིད་རང་¤་། གUང་Uང་བོན་མཆོག་རaན་པོ་ཆ།ེ གསརེ་)ད་ནོར་U་)ད་འབར་ལས། བ�་ཤིས་ཚv་ནོར་གཡང་}བས་yི་ལUེ་W།ེ ཨ་ེམ་ཧོ། 
བU་Uག་པ་®ོགས་སོ།། །། 
  

༧ ཨ་ེམ་ཧོ། གསརེ་)ད་ནོར་U་)ད་འབར་ལས། མ]ས་གUངས་དང་། ཚv་ནོར་གཡང་}བས་དང་བཅས་པ་འདa། མཚན་lན་འ་ཞ་གསང་བ་མ]ས་
བUད་yིས། མཐར་@ིན་བོན་Uས་བདག་གིས་Uགས་ལ་གསལ། t་ནས་)ད་འ|ོས་སེང་གེ་འབར་བ་U་། :་གཤེན་ཡོངས་U་དག་པས་ཞལ་
བཞསེ། Wོང་Uང་མU་ཆནེ་གཉརེ་འཛིན་བ<ོས། ཕག་ལོ་Wོན་±་ར་བ་ལ། རaག་འཛིན་Wོང་Uང་མU་ཆནེ་/ིས། Uས་ལ་བབས་yིས་ཁད་yིས་
གUངས་ནས་`ན་U་Uད་པ)། །´ིང་གཤནེ་U་ལ་Yོ་[ོས་Vལ་མཚན་tས། འགལ་འUལ་ཆད་:ག་}ོན་མདེ་ལགེས་པར་བཀོད། བོན་/ི་
Vལ་མཚན་ལགེས་པར་འUགས་པར་ཤོག །བ�་ཤིས་པར་Uར་ཅིག ། 
ཕག་ལོ་Wོན་±་བའི་ཚvས་བU་གUམ་/ི་ཉིན་པར་ལ། U་Y་²ོག་དབནེ་U་བཀོད་པ་ལགེས། འ[ོ་]ན་V་ལག་@ད་པར་ཤོག །འ[ོ་�མས་
སངས་Vས་འUབ་Uར་ཅིག །བ�་ཤིས།  
གསརེ་)ད་ཡིད་བཞིན་ནོར་U་)ད་འབར་འདa། འ[ོ་བ་pང་Uལ་Uན་སངས་ཉི་ཤར་འp། གཞི་ལ་ཡ་ེདག་འཁོར་འདས་{ང་®ོགས་ཡིན། Âནེ་ངན་
བ±ོག་པ་ཡ་ེཤསེ་མ་ེརa་ཡིན། བར་ཆོད་བགགེས་རaགས་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་ཡིན། ཚv་ནོར་བUབ་Uལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་U་འp། ཚv་ནོར་མཆོག་
Uན་ད¤ས་Uབ་འUང་བ་ཡིན། འདa་ལ་�ོད་ཐོས་དད་མོས་gིས་བUར་མཁན། �ིབ་4ང་ཚ§གས་®ོགས་བt་ཆནེ་ས་ལ་འཁོད། ཨ་ཏི་ས་མ་ཡ་V་
V་V། ´ིང་གཤནེ་བདག་གིས་དཀའ་བ་ཉམས་ལནེ་ཡིན།  
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