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༧ "་རིགས་(ི་)ོན་པ་Uལ་/ིམས་1ལ་མཚན་མཆོག་ལ་U་Uན་Uན། 

པར་རིས་ཡོང་Uངས། Uངཿ  =ི་ཙ།  
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བ)ན་པའི་ཤན་འBདེ་འUལ་Fི་མ་ེལོང་རབ་གསལ་Gོན་མ་ེ 

ཞསེ་B་བ་བUགས་སོ། །  
 

  

མཛད་པ་པོ། "་)ོན་Uལ་/ིམས་1ལ་མཚན། ( འUངས་ལོ། ༡༢༣༨ ) 

དཔ་ེUངས། ཡོངས་1ལ་འUག་Qག 

ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆནེ་མོའི་ (བོན་Fི་འUལ་དབེ་) Sིའི་འUལ་དབེ་Tངས། (66) 
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Gིག་པ་པོའི་གཏམ། 

Sིར་དེང་ཆ་འVིན་Fི་Uས་རབས་དང་བUན་ཏེ་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་སོ་

སོའི་བX་དག་དང་ཚYག་Zོར་ལེགས་མིན་ལ་མ་[ོས་པར་\ོམ་ཡིག་གང་

མང་ཞིག་]་ལམ་ནས་^ལེ་དང་^ལེ་བཞིན་པ་ནི། བོད་མི་རིགས་འདི་ཤསེ་

ཡོན་Fི་Sི་ཚ_གས་ཞིག་U་ཁ་aོགས་པའི་bོན་བX་ཞིག་ཡིན་)བས་དགའ་

འོས་པ་ཞིག་(ང་རདེ།  

དེ་དང་aོགས་མUངས་bོན་མ་བཞིན་བཀའ་དང་བdེན་འUར་དང་། f་Uལ་hེས་ཆེན་ཁག་གི་

གUང་\ོམ་jམས་མཆོད་ཁང་Uག་U་དར་Uམ་1ག་ནས་m་མི་འཇོག་པར་རང་རེའི་Sི་ཚ_གས་

/ོད་U་འTེམས་^ེལ་དང་འཆད་/ིད་B་དགོས་པ་ནི་Uས་རབས་ཉེར་གཅིག་པ་འདིར་ཤེས་ཡོན་Fི་

q་ེམོར་ཡོད་པ་ཚ_འི་གལ་འགང་ཤིན་U་ཆ་ེབའི་འགན་འ/ི་ཞིག་(ང་རདེ་rམ།  

U་མཚན་དེ་དག་ལ་གཞི་བཅོལ་ཏེ་འདི་ནས་ཞང་བོད་(ི་གལ་ཆེའི་དཔེ་དཀོན་དང་དཔེ་ཚ_གས་

རིགས་Tངས་ ༣༠༠༠ uག་ཡོད་པའི་རིན་མདེ་]་)ངེ་དཔ་ེཁང་ཞབས་U་[་ེགནས། (ཞང་བོད་དཔ་ེ

ཁང་ཆནེ་མོའི་) ངོས་ནས་མཁོ་གལ་ཆ་ེབའི་\ོམ་ཡིག་jམས་ <<ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆནེ་མོའི་བོན་

Fི་འUལ་དབེ་>> ཅསེ་པར་ཕབས་ཏ་ེརིན་མདེ་འTམེས་^ལེ་Uས་དང་U་བཞིན་ཡོད་པས་1ལ་aི་

ནང་གང་སར་བUགས་པའི་ཤསེ་wན་གང་མང་ཞིག་ལ་Uགས་ཕན་གསོ་བཞིན་ཡོད།  

<< བོན་Fི་འUལ་དབེ་>> (ི་Gིག་གཞི།  

༡) འདི་ནས་བཟོས་པའི་འUལ་དབེ་jམས་(ི་མ་\ོམ་ཡོང་Uངས་གསལ་པོ་ཡོད།  

༢) དེ་bོན་]་ལམ་U་^ེལ་ཟིན་པ་jམས་]་བདག་དང་\ོམ་བདག་གི་ཆོག་མཆན་མེད་པར་མི་

བཟོ།  

༣) གལ་ཏེ་མ་\ོམ་ལ་ཡིག་ནོར་དང་ཆད་uག་ཡོད་ཚy་Uས་ཚ_ད་དང་བUན་ཏེ་རང་Uས་གང་{ོག་

གིས་U་དག་གཏོང་བཞིན་ཡོད།  
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༤) དེབ་པར་བUན་ཟིན་པ་བhར་U་འUལ་དེབ་U་བཟོ་དགོས་ཚy་ཁ་Bང་དང་1བ་ཤའི་Uས་

འགོད་རང་འཇགས་སམ། ཡང་ན་�བས་བUན་ཁ་ཤོག་མཛyས་བཀོད། ད་ེམིན་དགོས་དབང་གིས་

\ོམ་ཡིག་རིགས་དབེ་གUགས་U་བཅོས་དགོས་ཚy་ < ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆནེ་མོའི་བོན་Fི་འUལ་

དེབ>ཞབས་U་[ེ་གནས་(ིས་\ོམ་ཡིག་གི་ནང་དོན་དང་འ�ེལ་བའི་1བ་ཤ་འགོད་Bེད་བཞིན་

ཡོད།  

༥) འདི་ནས་མ་\ོམ་ཡིག་བཏགས་ཅན་རིགས་འUལ་དེབ་U་བཟོ་ཚy་Uས་ཁོམ་དང་བUན་ཏེ་

)བས་བདའེི་ཡིག་ཆས (PDF) དང་འUལ་དེབ་ (ePUB) ཅན་གཉིས་ཆར་བཟོ་བཞིན་ཡོད།  

U་ཉིད་(ིས་འདི་ནས་བཟོས་པའི་འUལ་དེབ་རིགས་གཟིགས་འདོད་ཡོད་ཚy་(བོན་Fི་]ིས་ལན་]་

མཛ_ད་དམ། www.bondilan.org) ཡང་ན་ཐད་ཀར་(ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མོ་དཀར་ནག་བ�་

གསལ་)www.library.bondilan.org ནང་U་ཕབེས་རོགས། 

ཞེས་(ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མོའི་བོན་Fི་འUལ་དེབ) བཟོ་བUན་པ་དགེ་མིང་ཙམ་འཛYན་པ་

གཤནེ་ཚy་ཚང་འོད་ཟརེ་1ལ་མཚན་ནམ་]་མིང་ཧི་མ་ལ་ཡའི་1ལ་�ས་U་འབོད་པས་�ིས། ། 
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དཀར་ཆག 

Gིག་པ་པོའི་གཏམ། 

�ད་དོན་དU་འ]ནེ།  

Sིར་སངས་1ས་འཇིག་dནེ་U་Bོན་Uལ།  

�ད་པར་U་བ1་པའི་མགོན་པོ་Bོན་Uལ།  

aི་ནང་གསང་གUམ་Fི་བUད་རིམ་ཁག་Uང་Uལ།  

ཐགེ་པའི་དB་ེབ་Sིར་བ)ན་པ།  

བོད་Uལ་U་བ)ན་པ་དར་Uལ་དང་བ)ན་པའི་བUད་འཛYན་Uང་Uལ།  

བོད་U་བོན་jམས་གཏརེ་U་གཤགེས་Uལ་�ོར།  

བ)ན་པ་aི་དར་�བས་བོན་Fི་འUལ་བའི་བUད་རིམ་�ོར། 

)ོད་�ད་གང་ས་ནས་བོན་གཏརེ་ཐོན་Uལ་�ོར།  

བཅོས་མའི་བོན་གཏརེ་སོགས་ལ་མཐའ་ད�ད་པ། 

བཤསེ་གཉནེ་དོན་wན་ཡིན་མིན་ལ་ད�ད་པ། 
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བ)ན་པའི་ཤན་འBདེ་འUལ་Fི་མ་ེལོང་རབ་གསལ་Gོན་མ་ེཞསེ་B་བ་བUགས་སོ། ། 

�ད་དོན་དU་འ]ནེ། 

བ)ན་པའི་ཤན་འBེད་འUལ་Fི་མེ་ལོང་ཞེས་B་བ། ཚ_གས་གཉིས་1་མཚ_འི་�ོང་ལས་རབ་

འUངས་ཤིང་། །ཐར་ལམ་�ོན་ཤིང་U་གUམ་འ�ས་U་ཅན། །Vིན་ལས་jམ་བཞིའི་ལོ་འདབ་

བསིལ་Tིབ་(ིས། །ཉོན་མོངས་གUང་སལེ་བད་ེབར་གཤགེས་ལ་བ)ོད། ། 

1ལ་བའི་�ས་པོ་ལམ་དང་ལམ་མིན་ཤསེ། །ཤསེ་རབ་Sན་wན་བ)ན་པ་Uར་U་འཛYན། །འཛYན་

aོགས་མདེ་པར་འTོ་བ་ཡོངས་(ི་བཤསེ། །བཤསེ་གཉནེ་དམ་པ་སམེས་དཔའི་ཚ_གས་ལ་བ)ོད། ། 

1ལ་རོང་hསེ་པའི་"་)ོན་Uལ་/ིམས་1ལ། །ཚy་རབས་b་མའི་འVོ་མUད་ད་[འི་ཚy། །དོན་དང་

wན་མིན་ཤསེ་Bའི་གནས་Uགས་དོན། །མངོན་ཤསེ་མདེ་(ང་Uང་རིག་ཚད་མས་མངོན། ། 

(་ེམ་འདི་འ]་དངེ་སང་�ལ་ངན་Uས། །བU་Bདེ་མི་མིན་མི་མཆོག་ཆས་U་Uགས། །Uང་མིན་

Zོར་བ་�བེ་པས་བོན་བQད་པས། །དད་wན་དག་ེU་U་Tོན་འTོ་ལ་ར།ེ ། 

བོན་དང་བོན་མིན་\ི་Uག་འ]སེ་པའི་མཚ_། །Uང་རིགས་ཞིབ་ཏིག་ངང་པའི་T་ེབས་aདེ། །ཤན་

འBེད་འདི་འ]འི་/ི་གUག་འོད་བདལ་ན། །ཐོས་Uང་dོག་བཟོ་འགོང་པོའི་B་jམས་ལོང་། །

)ོན་པའི་Bོན་Uལ་Uལ་མིན་གUག་པ་དང་། །བ)ན་པ་དར་Uབ་Uབ་པ་བXོལ་བའི་Uགས། །

བོན་"ོ་མ་བQད་བQད་མ་བཅོས་པའི་�ད། །བཤེས་གཉེན་དོན་wན་wན་མིན་གནས་Uགས་

སོ། །�ད་དོན་དU་འ]ནེ་བ)ན་པའོ། ། 

Sིར་སངས་1ས་འཇིག་dནེ་U་Bོན་Uལ།  

དBིངས་ཉིད་)ོན་པ་བོན་U་མེད་པ་�། །སངས་1ས་དགོངས་པ་རང་སར་�ོགས་Bེད་ཙམ། །

Uགས་�ེའི་)ོན་པ་�ོགས་U་ངེས་པ་�། །ས་ཐོབ་འཕགས་པ་jམས་(ིས་འ]ེན་)ོན་མཛད། །

Uལ་པའི་)ོན་པ་Uལ་U་མ་ངསེ་�། །སོ་h་ེ�ལ་པ་wན་པའི་ཁ་ལོ་བUར། །Sིར་ན་མཁའ་�བ་

ལས་དང་Uགས་�ེ་ནི། །བསམ་Fིས་མི་�བ་བ�ོད་(ིས་མི་ལང་)ེ། །ཅི་[ར་�ག་Uམ་�ད་རེ་

�ོག་འU་བཞིན། །Uན་པ་Tངས་མང་Gོན་མ་ེར་ེར་ེཙམ། ། �ད་པར་Uན་qང་Uགས་ཀའི་འཇིག་

dེན་འདིར། །bོན་ཚy་བ�ལ་པ་མངོན་པར་དགའ་བ་ལ། །སངས་1ས་/ི་དང་Uག་)ོང་འ]ེན་

པར་Bོན། །དེ་འོག་བ�ལ་པ་བཞི་བUར་འ]ེན་པ་མེད། །དེ་ནས་ད་[འི་བ�ལ་པ་བཟང་པོ་

ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆ+ན་མོ་དཀར་ནག་བ1་གསལ་4ི་བོན་4ི་འUལ་ད8བ་ཚན་པས་བ:ིགས།
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འདིར། །འ]ནེ་པའི་བདརེ་གཤགེས་)ོང་དང་\་གཉིས་Uང་། །ད་ེནས་བ�ལ་པ་Uག་Uར་འ]ནེ་

པ་མདེ། །ད་ེའོག་བrནེ་པ་ཆནེ་པོར་སངས་1ས་/ི། །ད་ེའོག་བ�ལ་པ་བ1ད་/ིར་འ]ནེ་པ་མདེ། 

།ད་ེའོག་ལགེས་པར་བ�མ་པ་སངས་1ས་/ི། །ད་ེའོག་བ�ལ་པ་Uམ་བ1ར་འ]ནེ་པ་མདེ། །ད་ེ

འོག་བ�ལ་པ་ཡོན་ཏན་བཀོད་པ་ལ། །སངས་1ས་བ1ད་/ི་འBོན་ཏ་ེGོན་མ་བས། །སངས་1ས་

མི་འBོན་Uན་པའི་བ�ལ་པ་མང་། །བསོད་wན་ལས་ནི་བསོད་མེད་མང་aིར་རོ། །སངས་1ས་

བ)ན་པ་aི་ནང་གསང་གUམ་ཡང་། །aི་འUར་བ)ན་པ་Uན་U་འUང་བ་ལས། །གསང་bགས་

བ�ལ་བཟང་འདི་ལས་གཞན་ན་མེད། །U་Uག་Tག་པ་ཙམ་ལས་Uགས་པ་བཞིན། །�ོཌ་ཆེན་

བ)ན་པ་Uབ་ཁར་Tགས་པ་ཙམ། །�ད་པར་གཤནེ་རབ་གUང་གི་བ)ན་པ་འདི། །ཉི་ ་འཆར་

Uབ་རེས་མོས་འཁོར་བ་བཞིན། །གཡས་�ོར་Uལ་U་ཐང་གUམ་འཁོར་ནས་�ོཌ། །bོན་ཆད་

འཛམ་�ིང་ཐང་གཉིས་འཁོར་རོ་ཟེར། །"ོས་(ི་མི་བཅེད་ཆགས་པའི་ཐོག་མ་ལ། །བདེར་

གཤེགས་)ོང་དང་\་གཉིས་འBོན་པའི་[ས། །གསེར་པད་འདབ་)ོང་གUང་Uང་རིས་བ�་

བXོལ། །གནས་གཙང་u་jམས་�ལ་པ་བཟང་པོར་བGགས། །འདི་ལ་འ]ནེ་པའི་བདརེ་གཤཌེ་

)ོང་\་གཉིས། །ཡབ་Uམ་fོན་པོ་བཞི་དང་\་བ1ད་རེ། །འདས་པ་བUན་ལས་ད་[འི་གཤེན་

དང་བ1ད། །དU་བ1་དU་བU་\་བཞི་Qད་ནས་འBོན། ། 

�ད་པར་གནས་པའི་བ�ལ་པ་ཉི་U་ཡི། །མར་འTིབ་Uས་(ི་ཚy་ཡི་དམིགས་Uར་པས། །མཐོ་

བཅད་Uར་བrལ་བ�ལ་པ་V་U་ལ། །ཆགས་འཇིག་�་བ1་དག་ལ་འདོགས་པ་ཡིན། །ཆཌ་པ་

�་བ1་འཇིག་པ་�་བ1་འUང་། །)ོང་དང་Uགས་�ེ་མU་)ོབས་མཉམ་པ་ཡི། །མཉམ་wན་

Bམས་པ་གནས་པ་དག་ལ་འBོན། །མU་wན་)ོབས་མཆོག་འཇིག་པ་Uན་ལ་)ེ། །གནས་པའི་

Uས་བdནེ་hོ་བའི་ཤས་Uང་ལ། །འཇིག་པ་]ག་Uབ་དལ་ཁོམ་Uང་aིར་རོ། །བ1ད་/ིའི་ཚy་ན་

འཁོར་ལོས་བUར་བ་jམས། །1ལ་�ིད་ནོར་བUན་)ོབས་(ི་ཁ་ལོ་བUར། །ཡར་འཕལེ་Uས་ན་

རང་dོགས་བས་ེU་jམས། །བX་ཡི་"ོ་ནས་འགའ་ཙམ་དང་བ་འ]ནེ། ། 

�ད་པར་ད་[འི་)ོན་པ་བདེར་གཤེགས་འདི། །Uགས་�ེ་འTོ་བའི་དོན་ལ་Uན་Uགས་aིར། །

bོན་(ང་ཚy་ལོ་/ི་པའི་Uར་�ོང་ལ། །ས་ཐོབ་ཙམ་ཞིག་འ]ེན་པའི་)ོན་པར་Bོན། །འོག་མིན་

གནས་ནས་/ི་བཞི་ནམ་ཏིང་གི །Uགས་ལས་Uལ་པའི་གU་B་U་Uག་ཅིག །1་མཚ_འི་U་བར་

Uལ་པའི་U་མོ་ནི། །བཟང་ཟ་རིང་བUན་Uམ་U་Uས་ནས་hསེ། །ཕ་ེཤ་ཡབ་མདེ་�ས་འདི་ངོ་ཚ་

rམ། །Qར་ལ་Uལ་U་ཞག་དUར་བོར་བ་ལ། །U་U་འབར་བའི་ཐོར་Uགས་གཟི་མདངས་1ས། །

ཡེ་གཤེན་འཆི་མེད་གUག་Uད་B་བར་Tགས། །Qར་ལ་འོག་མིན་གནས་U་ཡབ་(ི་གམ་U་

གཤགེས། །aི་ནང་གསང་གUམ་བོན་Fི་Gོ་འདོགས་ཆོད། །U་འUལ་ཡོན་ཏན་དཔག་མདེ་wན་

ནས་Bོན། །རིན་ཆནེ་གU་)ངེ་གU་Uང་ཤལེ་Uག་U། །/ི་བཞི་ཡབ་དང་/ི་Uག་ªན་ནས་ནི། །

ཤེལ་Fི་)ེཌ་U་མཆོད་པའི་ཡོ་Bད་བཤམས། །[་བ་འaོང་བཅད་འVོ་འU་ཉེ་བrེན་པས། །

ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆ+ན་མོ་དཀར་ནག་བ1་གསལ་4ི་བོན་4ི་འUལ་ད8བ་ཚན་པས་བ:ིགས།
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དགོངས་པ་མངོན་Uར་Uབ་པའི་dགས་དU་བrེམས། །Qར་ལ་�ས་Uམ་གསང་འUས་jམ་

གUམ་Fིས། །བGགས་པའི་བོན་ལ་1ས་འ�ིང་བUས་གUམ་aསེ། །u་U་མི་དང་གUམ་Fི་Qོབ་

U་ལ། །)ངེ་འོག་བར་དང་གUམ་དང་སོ་སོར་^ལེ། །འཆི་མདེ་ཉིད་(ང་འTོ་དོན་Uན་རིང་ནས། 

།Gིབ་པའི་ཆ་ལ་འ]སེ་®ོགས་བག་ཚ་བས། །Uགས་ལས་Uལ་པའི་རིན་ཆནེ་གཏརེ་Gོམ་སོགས། །

/ི་1ལ་Uག་པར་གཏད་ནས་གUང་སོབ་བཞག །ཡབ་Uམ་�ས་གUམ་མཁའ་ལ་འོད་U་འVོས། །

འོག་མིན་གཤནེ་uར་ཤསེ་Bའི་Gིབ་Zང་གཤགེས། ། 

/ི་1ལ་Uག་པ་/ི་པའི་ཚy་འཛYན་ཏ།ེ །གསང་འUས་)ག་ལ་བསམ་ལགེས་/ི་པར་མངོན། །ཡོངས་

དག་rིང་པོ་u་U་རང་རང་ཚy། །qང་བ་མདོག་ཅན་ཚy་ལོ་)ོང་པར་བཤད། །U་/ི་བཙད་པོ་)ོང་

དང་བ1་པའི་མཚམས། །U་1ན་Uལ་Fི་u་རི་Fང་དོར་འUངས། །)ག་ཝརེ་ལི་ཝརེ་གཤནེ་རབ་

Uས་མཉམ་པར། །མཛད་པ་jམ་དག་Uད་ལས་གསལ་པོར་བཤད། ། 

dོག་བཟོའི་བོན་ལ་གོང་མ་ཆ་ེUག་དག །)ོན་པའི་Qད་འBོན་བཤད་པ་བཞད་གད་གནས། །/ི་

Uག་གསང་འUས་qང་བ་མདོག་ཅན་སོགས། །ཚy་ཚད་དེ་དང་དེ་དག་ཡིན་པ་ནི། །བར་བར་

Uད་པ་°ང་ཆད་འUར་ཞ་ེན། །གཞན་དང་མUན་qང་ད་ེལས་མ་བUགས་(ང་། །ས་ཐོབ་ཚy་ལ་

དབང་བའི་རིག་འཛYན་aིར། །མཁའ་Sོད་གནས་ན་ཉི་ ་ཅི་[ར་བཞིན། །)ོང་པའི་ད(ིལ་�ད་

ཚy་ལོ་�་བ1་ཙམ། །�ེU་དག་པ་གཏོ་1ལ་)ོན་པར་Bོན། །གཏོ་1ལ་Uགས་�ས་ཤེས་རབ་u་

འUམ་Fིས། །རི་རབ་\་ེལ་མཉམ་བཞག་དགོངས་པ་ཐོབ། །བUད་ཆནེ་ཨ་མོ་མགོ་གUམ་བUལ་

ནས་ནི། །དབལ་ཆནེ་རམ་པ་རོལ་པ་བ)ན་པ་བཞག །གཏོ་1ལ་ཉིད་ནི་བ)ན་པའི་གཙ_་བོ་ལ། །

ཤསེ་རབ་u་འUམ་བ)ན་པའི་Uར་�ོང་ཙམ། ། 

�ད་པར་U་བ1་པའི་མགོན་པོ་Bོན་Uལ།  

1ལ་བོན་ཐོད་དཀར་ཚy་ལོ་བ1་Uབ་Uས། །�Uེ་གསལ་བའི་འཆི་མདེ་གUག་Uད་(ང་། །ཡ་ེཤསེ་

u་ཡི་ཏིང་འཛYན་བོན་བ)ན་པས། །ཤེས་Bའི་Gིབ་Bང་ཐོགས་མེད་Uལ་Uར་Uར། །\ོད་wན་

བ1་པ་འUལ་བའི་Uས་ཞན་(ང་། །Qོབ་དཔོན་ཞལ་ཆེམ་གཤེན་uའི་Uང་)ོན་དང་། །aོགས་

བUའི་སངས་1ས་jམས་(ིས་བUལ་བའི་ངོར། །གཟིགས་དགོངས་ཚད་�ས་འTོ་བའི་དོན་ལ་

Bོན། །ཡོན་ཏན་ཆ་ཡི་འཛམ་�ིང་Uམ་གཉིས་ཚད། །Uབ་aོགས་རབ་དགའ་བདེ་བ་ཅན་Fི་

གནས། །Uན་ཚ_གས་འོལ་མོ་སོ་བ1ད་རིན་ཆནེ་མཁར། །རིཌ་བཟང་Uངས་བUན་°ང་གཉིས་མི་

ཡི་1ལ། །དU་ཡི་གUང་འཛYན་1ལ་བོན་ཐོད་དཀར་�ས། །)ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོར་hེ་བ་

བཞསེ། །h་ེབཞསེ་བ)ན་^ལེ་འTོ་འUལ་ཁབ་བཞསེ་དང་། །�ས་Uལ་Sིར་]ང་བUད་བUལ་
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བ)ན་པ་བཞག །འVིན་བཞག་འཁོར་^ང་དགོན་མཛད་²་ངན་འདས། །བU་གཉིས་མཛད་པའི་

འTོ་དོན་མཐའ་U་aིན། ། 

མཁས་བUན་མེ་)ོན་ཤེར་འོད་འདི་[ར་བཞེད། །བ)ན་པ་བཞག་དང་མངའ་གསོལ་མཛད་པ་

གཅིག །�ིམ་^ང་རབ་U་Uང་བ་གཉིས་U་དB།ེ །དཀའ་བ་Sད་དང་བོན་Fི་འཁོར་ལོ་བ�ོར། །

U་གUང་Uགས་དང་གUམ་Fིས་འUལ་བའི་Uན། །མི་ལོ་Uམ་)ོང་གཤེན་ལོ་Uམ་U་)ེ། །ཁབ་

jམས་བཞསེ་པ་མི་ལོ་Uམ་U་)།ེ །ཁབ་jམས་ལང་ཚ_་ཐ་མལ་བོར་བ་ལ། །ཆགས་པ་རབ་U་Uང་

བར་བཤོལ་འདེབས་པར། །ཚy་ཡི་དངོས་Uབ་ཐོབ་པ་མེད་aིར་རོ། །དཀའ་བ་Sད་དང་བོན་Fི་

འཁོར་ལོ་བ�ོར། །མི་ལོ་གUམ་ར་ེUམ་U་སོ་Uག་ལ། །uག་མ་ཉིས་)ོང་གUལ་B་ར་ེབཞི་ནི། །

འཁོར་^ངས་དགོན་པ་མཛད་པའི་Uན་ཚད་དེ། །ཞི་བདེ་)ོང་པའི་ཆ་ལ་ཞེན་པ་ལ། །aོགས་

བUའི་འ]ནེ་པས་བQང་ནས་སད་aིར་རོ། ། 

)ོན་པ་འོག་མིན་གནས་ནས་Bོན་ཁ་U། །གཤེན་u་ངས་ནི་�ོགས་U་ལས་མ་ཐོབ། །ས་ཐོབ་

སེམས་དཔའི་Gིབ་པ་Bང་བ་ཙམ། །ཉིད་ནི་ཅིར་ཡང་Uལ་པའི་U་ཐོབ་ཅེས། །གUཌ་U་གཡོ་

དང་མ་གཡོས་�ད་པར་Fིས། ། སོ་h་ེqང་Uས་མི་Uས་�ད་པར་རོ། །Uལ་པའི་U་གཅིག་/ག་

/ིག་qང་བ་ཡང་། །Uད་གཅིག་/ག་/ིག་Fསེ་པ་མ་ཡིན་ཏ།ེ །ཉི་མ་གཅིག་གིས་Uལ་U་Uན་qང་

བཞིན། །གཅིག་ལས་མ་གཡོས་/ག་/ིག་qང་བ་ཙམ། །བར་uའི་གནས་U་གUང་Uང་སེམས་

དཔའ་jམས། །ཞལ་མཐོང་ཙམ་Fིས་གUང་Uང་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོར་བཀོད། །དགའ་wན་

གཡནེ་བོན་Uམ་U་སོ་གUམ་³ོས། །གཡནེ་�འེི་གUག་སམེས་སོ་སོར་ཞི་བར་མཛད། ། 

རི་རབ་\་ེལ་མU་wན་u་U་བUལ། །སོ་སོའི་གནས་U་བ)ན་Uང་འཁོར་U་བཀོད། །གསང་བ་

གཏིང་�ོགས་ལ་སོགས་u་\ེ་དUས། །u་�ིན་ཁ་དང་འUང་བའི་གཡོ་འUག་གནོན། །འཛམ་

Uའི་�ིང་U་བསོད་wན་1ལ་པོར་hསེ། །འUང་བ་བཞིས་(ང་མ་ཐགེ་མརེ་མརེ་བUལ། །G་ཐོས་

u་Uས་མཆོད་པའི་³ིན་Uང་གཏིབ། །ཞལ་མཐོང་འTོ་བ་མཁའ་ལ་ཟརེ་U་འVོས། །སམེས་དཔའ་

ཙམ་དང་སམེས་དཔའ་ཆནེ་པོའི་འཁོར། །Uམ་བ1་Uག་Uས་བ)ན་པའི་Uར་ནས་འདགེས། ། 

ཡ་ེགཤནེ་གUག་Uད་)ོན་པ་ཉིད་ཡིན་ཏ།ེ །འཁོར་ནས་བཤད་པ་མ་ཚང་ཁ་བ�ང་ཙམ། །ཆབ་

(ི་rིང་པོ་ལན་¶འི་མཚ_་བཞིན་U། །b་མ་Bང་ཡང་aི་མ་འUས་པའི་འཁོར། །དབང་པོ་རབ་

འ�ིང་ཐ་མ་མU་wན་བཞིར། །དབེན་ནས་ཆབ་ནག་འཕན་Uལ་bགས་�ེ་བ)ན། །ཆབ་ནག་

ལས་ནི་འཕེན་Uལ་གོ་Q་ཡིན། �ེ་ཚན་མང་Uང་འཛYན་པ་དཀའ་Qའི་ཆེད། །u་U་མི་དང་

གUམ་Fི་Qོབ་U་ལ། །U་གUང་Uགས་(ི་དཔེU་ཙy་jམ་གUམ་བ)ན། །དབང་པོ་Uག་ལས་

འUལ་བའི་གཤནེ་Uག་³ོས། །རིགས་Uག་Uག་བbལ་སོ་སོར་ཞི་བར་མཛད། །U་ཡི་རིགས་ལས་

རིགས་�འི་u་གཤནེ་Uལ། །Uད་�་འཁོར་བར་h་ེབའི་"ོ་བཅད་ནས། །དBིངས་ཉིད་u་�་)ོན་

པས་Uལ་པ་མིན། །)ོན་པས་འོད་(ི་མཁའ་ལ་གསལ་གདབ་ཙམ། ། 
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ཞེ་�ང་ཁ་ཚང་གཏོ་U་དོད་དེ་ཡང་། །ཚ_མ་·མ་]ག་པོས་མཐོང་བའི་ང་1ལ་Uལ། །མཚམས་

མེད་ལས་(ིས་ལན་ཆགས་མ་ཁེར་བས། །ད²ལ་བའི་གནས་ན་འUག་(ང་བཟོད་པའི་ལམ་ལ་

བཀོད། །ཆགས་�ང་འ�ལེ་བས་མནར་བའི་བUན་མོ་ཡང་། །Uན་U་མི་ཐོགས་འVལ་ལ་u་མོར་

བUར། །གUག་སམེས་U་བUད་མཐོང་བའི་Uག་ཅན་ཡང་། །�གས་(ི་མཆིལ་མས་Bམས་པའི་

སམེས་དཔར་བUར། །hོན་�ལ་ཡོན་ཏན་�ོགས་པའི་མU་དཔལ་Fིས། །གོམ་པའི་�སེ་(ང་མ་ེ

ཏོག་པ¸རྨ་བXོལ། །རབ་ཆད་མ་ནིང་ངག་བཅག་ཁབ་jམས་(ང་། །མUན་qང་གཞོན་U་རོལ་

པའི་མཛད་པ་ཙམ། ། འTོ་བའི་དོན་ལ་�ས་jམས་Uལ་པ་ཡང་། །གཏོ་ད�ད་\ིས་སོགས་

གཞན་ཕན་^ལེ་aིར་རོ། །མཁའ་ལ་བདརེ་གཤཌེ་)ོང་གི་འོད་འVོས་པས། །aོགས་བUའི་སངས་

1ས་ཐམས་ཅད་བUལ་བས་འUས། །མི་བཅདེ་འདི་གནས་འདི་U་h་ེཁ་ཡི། །མཁའ་�བ་aོགས་

བUའི་འཁོར་བ་དོང་Uག་ཙམ། །འདི་U་h་ེཁའི་ཕར་འདས་]ང་བའི་aིར། །བ)ན་པ་གཅིག་ལ་

)ོན་པ་Uང་འBོན་མིན། །འགའ་ཞིག་མ་]ོངས་འཇིག་dེན་གཞན་འཕོས་པས། །བསོད་wན་མི་

wན་�ལ་པ་མཉམ་པ་མིན། ། 

u་དང་Qོབ་དཔོན་ལོག་པའི་ཁ་འ]ནེ་ཚYག །ཉོན་མོངས་འདོད་གUང་བUད་(ི་º་ེངག་མཁན། །

Uག་�་ཆ་རག་བUད་དམག་Uང་Uར་ཡང་། །bགས་ཚYག་aག་1་ཞལ་)ོན་འཁོར་U་བཅས། །

ངོས་ཟིན་u་ཡི་U་ཡི་བUད་jམས་Uལ། །hེས་Vན་ན་Uང་གཉེན་བཤེས་གཅམ་Fི་ཚYག །ངོས་

ཟིན་ཚར་གཅོད་ཉོན་མོངས་བUད་jམས་Uལ། །བUད་(ི་དེད་དཔོན་མཚ_ན་ཆ་པད་མར་

བUར། །བ�ལ་པ་གUམ་Fིས་མི་Uགས་འཆི་བདག་Uལ། །Uག་jམས་\ིར་བUར་གཟི་མདངས་

མཚན་དཔ་ེ1ས། །Uང་པོ་Uམ་པའི་བUད་Uལ་བUད་བཞི་ཆོམ། །�་བdན་Fོང་ཁངེ་{གས་(ི་

Uབ་དU་ཡང་། །དཔག་ཆནེ་མདའ་ཡིས་ཕ་རོལ་ཟང་ཐལ་Uང་། །མི་བཟད་འVང་འགོག་བUད་

(ི་རི་བོ་ཡང་། །)ོབས་Uགས་Fད་(ི་མཁའ་ལ་སོར་Xོར་འཕང་། །མགོ་ཅན་Fད་jམས་བUད་

(ི་བང་ཆནེ་ཡང་། །ལང་ཚy་Bིན་wན་ཞབས་(ི་¼ོག་Qབེ་ཙམ། །སམེས་དཔའི་U་ཡིས་U་ལ་Bིང་

མེད་�ོགས། །མUན་qང་དཔའ་Fད་\ལ་U་བ)ན་པ་ཙམ། །རི་�ག་མིད་·མ་ཆེན་U་�ིན་

(ང་། །འUལ་བག་གཡོ་བས་1་མཚ_འི་གཏིང་U་བསད། །འTན་སེམས་དཔའ་འUག་བUད་(ི་

འཐབ་ ་ཡང་། །ཤས་ཆེ་ཞི་དལ་ངང་གིས་མཉམ་པར་བཞག །མི་ཟད་u་�ིན་Uས་(ི་སོ་སོར་

མཁའ་Sོད་གཤེགས། །½ོགས་མ་རག་པ་ཞན་པས་ཡི་Uག་ནས། །ཚy་ཡི་དངོས་Uབ་ཐོབ་པས་

མཁའ་ལ་བོས། །U་ཆོ་wེམ་Uག་གUང་སོབ་)ོན་པར་Bོན། །�ོག་བཤད་ལོ་གUམ་མཛད་པས་

མཁས་པ་Uག །མདོ་འUམ་མཐའ་ཡས་མཚན་ཉིད་�ེ་�ར་འUས། །Uལ་/ིམས་འUལ་�ེ་ཏིང་

འཛYན་མདོ་ཡི་�།ེ །ཤསེ་རབ་འUམ་wན་དU་ཚད་རིག་པའི་�།ེ །�ིད་པ་Uན་འUང་མཛ_ད་(ི་�་ེ

�འོ། ། 
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aི་ནང་གསང་གUམ་Fི་བUད་རིམ་ཁག་Uང་Uལ། 

འUལ་བ་ཕོ་Uད་མོ་Uད་གUམ་གUམ་U། །ཕལ་ཆེར་བ�མ་B་�ོམ་Bེད་དམ་པའི་Uད། །Uས་

ཆེན་Uས་བ\ན་�ོམ་Bེད་Uད། །ཡོངས་�ོགས་jམ་དག་�ོམ་Bེད་Uད། །]ང་�ོང་Uད་�ེ་

/ིམས་བཅས་སོ། །སོ་སོར་ཐར་པ་Bེ་�ག་འBེད་�ོམ་Uད། །གཅིག་�ོམ་གཅིག་ལེན་ལས་�ོམ་

Uད། །Sི་[ོས་འགོག་པ་aོགས་�ོམ་Uད། །]ང་�ོང་མོ་Uད་/ིམས་བཅས་སོ། ། 

)ོན་པའི་བཀའ་ལ་U་ཆོས་བdནེ་པ་ཡི། །འUལ་བ་Uད་Uག་མངོན་བཞིར་aསེ་ནས་གUངས། །

Uག་བbལ་ཡ་ང་དད་པ་བhེད་པར་མངོན། །ངེས་པའི་Uལ་/ིམས་Uར་U་fང་བར་མངོན། །

Sོད་Uལ་ཐབས་(ིས་�ོམ་པ་བUང་བར་མངོན། །འཆལ་དང་ཉམ་ཆགས་བ�ང་བའི་མངོན་

བཞིའོ། །)ོན་པས་འོག་མིན་གནས་ནས་U་ཆོ་ལ། །ང་ཡི་གUང་སོབ་Fིས་ལ་བཀའ་Uད་ཤོད། །

ཅེས་གUངས་Sིར་ན་U་ཆོས་བ�ེབས་པ་jམས། །�ེས་U་གནང་བའི་བཀའ་U་འUར་ཞེ་ན། །

གUང་ཚYག་རང་སོར་བཞག་ནས་བ�ེབས་པ་ཡི། །གཟེར་མིག་མདོ་[ར་ཁོལ་U་Uང་བ་འདི། །

བཀའ་ཉིད་ཡིན་ལ་འTལེ་བར་Bས་ནས་ནི། །བdནེ་པ་ཡིན་པ་དོན་Fིས་གོ་བ་ཡིན། ། 

)ོན་པས་�ིམ་^ངས་རབ་U་Uང་བའི་Uལ། །ཡེ་ཤེས་u་ཡི་གོས་Uག་མཁའ་བབ་(ང་། །ཡིད་

ཆེས་ཁོང་aིར་གཏོ་1ལ་Qོབ་མ་གཅིག །]ང་�ོང་ལེགས་wན་1ལ་བར་རབ་U་Uང་། །ཡིད་(ི་

�Uེ་Uང་hསེ་ཐོབ་དཀའ་Uབ་)།ེ །¿་ལོ་གU་ལོ་གཤནེ་བཞི་ད་ེབཞིན་ནོ། །མདོ་Uད་ཞི་བ་འོད་

ནས་རབ་Uང་Bོན། །�ེU་Uང་མཁན་པོ་)ོན་པས་Qོབ་དཔོན་མཛད། །¿་ལོ་གU་ལོ་གཤེན་

བཞིས་དཔང་པོར་མཛད། །གཏོ་U་ད�ད་U་ལ་སོགས་ཕོ་རིགས་དང་། །ཧོས་ཟ་གཤེན་ཟ་ལ་

སོགས་མོ་རིགས་དང་། །སོ་སོར་གཡས་གཡོན་Tལ་U་Uལ་/ིམས་མནོས། །འོད་མ་གསང་]ག་U་

འUལ་°ང་པ་ཐོབ། །མཚན་wན་�Uེ་བཞིར་Uལ་/ིམས་མནོས་ནས་ནི། །dག་གཟིག་གཤནེ་ནས་

རིམ་པར་བUད་པའི་མཐའ། །U་འUལ་ཡ་ེཤསེ་ཞང་Uང་Uལ་U་Bོན། །ཞང་Uང་ག་ེཁོད་དཔལ་

ལ་རིམ་བUད་ཅིང་། །བོད་(ི་ཡ་གོང་ཕམ་ཤིང་གཉིས་ལ་བUད། །དེ་དག་aི་Uད་Uལ་Uའི་

བUད་Uལ་ལོ། ། 

ནང་Uད་�ོགས་པའི་U་ལས་བUད་Uགས་གཉིས། །ཞང་Uང་བཞེད་དང་1་གར་བཞེད་Uགས་

སོ། །ཞང་Uང་བཞེད་Uགས་བUད་Uལ་འདི་[་)ེ། །Uན་U་བཟང་པོས་འོག་མིན་གནས་ནས་

བཤད། །ཚད་མེད་འོད་wན་ནམ་མཁའི་དBིངས་ནས་མཉན། །ཚད་མེད་འོད་wན་ནམ་མཁའི་

དBིངས་ནས་བཤད། །འUལ་གཤནེ་qང་wན་ཉི་ འི་འོད་ནས་མཉན། །འUལ་གཤནེ་qང་wན་

ཉི་ འི་འོད་ནས་བཤད། །འཆི་མདེ་གUག་Uད་རི་རབ་\་ེནས་མཉན། །འཆི་མདེ་ད་ེལས་བཤད་

པས་བཟང་ཟ་དང་། །གསང་བ་འUས་པས་གU་)ེང་ཚལ་ནས་མཉན། །དེ་ནི་བདེར་གཤེགས་

དགོངས་པའི་Uད་པ་)།ེ །ཚYག་U་མ་བGཌ་དགོངས་པའི་Bིན་Fིས་གོ ། 

ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆ+ན་མོ་དཀར་ནག་བ1་གསལ་4ི་བོན་4ི་འUལ་ད8བ་ཚན་པས་བ:ིགས།
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[་བའི་Uད་U་�ོང་པོ་དU་འUས་གUངས། །"ོམ་པའི་Uད་U་གབ་པ་དU་�ོར་གUངས། །Sོད་

པའི་Uད་U་ཐིག་ལ་ེUམ་Gིལ་ཏ།ེ །དམ་ཚYག་Uད་U་འUམ་�་ེས་མ་ཡ། །Vིན་ལས་Uད་U་གUང་

Uང་ཡོངས་�ོཌ་གUངས། །དངོས་Uབ་དོན་U་གསང་བའི་w་ེམིག་གོ ། 

)ག་ལ་ཡོངས་དག་1ལ་གཤནེ་U་Uབ་དང་། །qང་བ་མདོག་ཅན་U་/ི་བཙད་པོ་Uག །)ོད་(ི་

f་མ་ཆ་ེUག་B་བ་)།ེ །U་/ི་ཡན་ཆད་Uབ་dགས་U་མ་བཞསེ། །U་/ི་ཆ་ེUག་གཤམ་ལ་གUང་

བUད་འགོ །ཁ་ཅིག་¿་ལོ་དར་ད�ང་འདོགས་པ་ནི། །Uད་ལས་Tགས་མིན་dོག་པས་རང་བཟོ་

)།ེ །གU་ལོ་གཏོ་ཆནེ་དག་(ང་འདོགས་ཞསེ་མUངས། །1ས་བཤད་མི་དགོས་Uར་Fིས་གོ་བའི་

aིར། །སམེས་དཔའ་བX་ཡི་བUད་པ་ཞསེ་Bའོ། ། 

གང་ཟག་rན་Uང་དག་ལ་བUད་པ་ནི། །ཤས་ཆ་ེཡི་ག་ེམདེ་པའི་གཅིག་བUད་ད།ེ །U་/ི་ནས་ནི་

)ོང་Uང་མU་ཆནེ་བར། །བU་གཅིག་པོ་ལ་=ིང་ནི་U་ཏིང་དང་། །�ང་ཆནེ་U་ཝརེ་བqན་པས་

བU་གUམ་ནི། །རིན་ཆནེ་ཉག་ཐག་ཅི་བཞིན་གཅིག་བUད་ད།ེ །)ོང་Uང་མU་ཆནེ་གUང་Uད་

བU་གUམ་གཤམ། །མཁས་པ་མི་བཞིའི་དU་)་ེགཉིས་"ོ་བ། །མཁས་པ་མི་བཞིས་ཞང་བོད་�ད་

བUར་པས། །G་Uར་ལོ་Áའི་Uད་པ་ཞསེ་(ང་B། །Uར་པ་1་གར་བོན་�་ེཡིན་པའི་aིར། །མངོན་

རོལ་དག་ལ་བUད་Uལ་ཆ་མUངས་ཙམ། །)ག་ལ་ནས་ནི་དབལ་བོན་འོད་Uངས་སོགས། །ཁ་ཆ་ེ

1་གར་བལ་པོའི་གཤནེ་ནས་བUད། །བོད་(ི་Uལ་U་)ོང་Uང་དU་བrམེས་པས། །]ན་པ་ནམ་

མཁའི་རིང་ལ་དར་ཞིང་1ས། ། 

1་གར་བོན་Fི་བཞདེ་Uགས་འདི་[་)།ེ །བོན་ཉིད་མ་བཀག་འUས་མ་Bས་པའི་དBིངས། །གཞི་

ལ་མ་aེས་དBིངས་ཉིད་Uན་བཟང་གི། aོགས་བUའི་སངས་1ས་Bེ་བ་/ག་/ིག་ལ། །དBིངས་

ཉིད་འUར་བ་མེད་པའི་Uས་ཤད་ན། །qང་�ིད་Uན་གསལ་འོད་འBེད་1ལ་པོས་གUངས། །

གསང་bགས་Uན་འཆང་1ལ་པོས་བU་བར་མཛད། །དེ་ནས་ཡེ་ཤེས་རང་qང་ཆེན་པོའི་

གནས། །�ོགས་U་གསང་bཌ་Uན་འཆང་1ལ་པོ་ཡིས། །གUང་Uང་སེམས་དཔའ་འUམ་Vག་

Uམ་)ོང་ལ། །མི་འBེད་རང་གསལ་ཆེན་པོའི་Uས་ཤད་ན། །ཡེ་ཤེས་jམ་བ1ད་རོལ་པའི་1་

མཚ_ས་གUངས། །བཀའ་dོགས་དོན་མཐོང་1ལ་པོས་བU་བ་མཛད། །ཐམས་ཅད་འUས་པ་

གསང་བ་འོད་(ི་�ིང་། །Uལ་U་བཀའ་dོགས་དོན་མཐོང་1ལ་པོ་ཡིས། །གUང་Uང་འོད་འFདེ་

Uལ་U་འUམ་Vག་)ོང་། །qང་འོད་ཤེས་རིག་ཡོངས་U་Uབ་པའི་Uས། །Uན་འUས་རོལ་པའི་

བང་མཛ_ད་གUངས་པ་)།ེ །ཡ་ེཤསེ་འོད་(ི་f་མས་བU་བ་མཛད། །ཞང་Uང་བྷ་ར་U་Uང་འོད་

(ི་�ིང་། །ཡེ་ཤེས་འོད་(ི་f་མ་དོན་Uབ་(ིས། །གUང་Uང་སེམས་དཔའ་/ི་/ག་འUམ་དག་

ལ། །དོན་ནི་ཐམས་ཅད་ཡོངས་U་Uབ་པའི་Uས། །U་གUང་Uགས་(ི་དཔེU་ཙy་jམ་གUམ་

བ)ན། །Uན་གསལ་འོད་(ི་�ེUས་བU་བ་མཛད། །Uབ་aོགས་རབ་དགའ་བདེ་བ་ཅན་Fི་

གནས། །)ོན་པ་Uན་གསལ་འོད་(ི་�Uེ་Uང་གིས། །གUང་Uང་སམེས་དཔའ་/ི་/ག་�་བ1་ལ། 

ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆ+ན་མོ་དཀར་ནག་བ1་གསལ་4ི་བོན་4ི་འUལ་ད8བ་ཚན་པས་བ:ིགས།
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Uས་ནི་གསལ་Bདེ་ཉི་མ་དU་ཤར་Uས། །"ོ་བཞི་མཛ_ད་�་G་ཡིག་རང་བXོལ་མཛད། །དག་པ་

གསལ་བ་ཤེས་པ་གUམ་Fིས་བUས། །དེ་དག་ཟག་མེད་Uགས་�ེའི་བUད་པ་)ེ། །U་གUམ་

དBརེ་མདེ་བUད་པའི་ལོ་Uས་སོ། །  

གང་ཟག་rན་Uང་དག་ལ་བUད་པ་ནི། །ཞང་Uང་Uལ་Fི་གྷ་ལ་ཏན་Åིག་གིས། །ཨེ་མ་མཐོང་

½ོག་མཁར་Fི་1ལ་ས་U། །ཁ་ར་Uང་ཡབ་གསལ་བ་འབར་wན་Uམ། །ཡབ་Uམ་གཉིས་ལ་ཆབ་

�ིད་འགག་པ་ལ། །ཞང་Uང་ªང་�ེ་གསལ་ཐང་B་བར་]ིས། །bོན་ཚy་བདེ་བ་U་འཛYན་hིལ་

བའི་ཚy། །མརེ་བ་1་ཤོད་U་བཅད་jམ་�ིན་ཡིན། །ངདེ་(ིས་དངོས་Uབ་གནང་བའི་�བས་མདེ་

(ི། །U་ཤའི་གཤེན་པོ་ཝང་)ེ་འཇིགས་Bེད་ལ། །ཚ_གས་གསོག་Bས་ན་Uབ་ཐོབ་�ས་འUངས་

ཞེས། །ཞང་Uང་ཀ་Uང་Uངས་ལ་�ས་U་བ[མས། །དU་ར་ཏ་ཧན་གཤེན་Fི་Uལ་པ་ཡི། །�ེ་

qོད་Uང་གUམ་མ་བQབ་རང་Xོལ་མ�ེན། །བེ་Uའི་ཤོག་Uར་གསེར་Uན་�ིས་པ་ཡི། །�ོགས་

ཆེན་ཡེ་/ིའི་པོ་ཏི་མཁའ་ལས་བབས། །དེ་ལ་�ིད་པ་སངས་པོའི་Uལ་པ་)ེ། །1་གར་གཤེན་པོ་

གསས་འོད་གUང་Uང་གིས། །འUལ་ནོད་ཆནེ་པོས་མནོས་ཏ་ེSན་]ངས་ནས། །1་གར་Uལ་U་

དར་བས་1་གར་མ། །ད་ེལ་1་གར་གཤནེ་པོ་དU་དང་ནི། །)ག་གཟིག་U་ཤའི་གཤནེ་ནས་རིམ་

པར་བUད། ། 

ཞང་Uང་མ་ེརིའི་བོན་�ོར་བUད་པའི་Uལ། །Uན་བཟང་གསང་འUས་དག་ནས་བUད་པ་ཡི། །

Uབ་ཆནེ་ཉི་U་\་�་འདས་པའི་�སེ། །ཞང་Uང་1ལ་པོ་ལིག་མིན་h་ཡི་རིང་། །qང་བཞརེ་ལོད་

པོ་མU་\ལ་]ེགས་པས་]ེད། །ཏ་པི་=ི་ཙ་¿ེར་Uག་གམ་U་བབས། །ཅི་[ར་བགོ་མཛད་�ེU་

rེགས་ལེགས་ཐོགས། །¿ེར་Uག་གUང་མས་ཉོན་མོངས་སེམས་(ང་hེས། །ཏ་པི་=ི་ཙས་qང་

བཞེར་ཉམས་ཚད་པས། །གནག་Uགས་རེ་འBམས་¿ེར་Uག་གམ་U་Qེབས། །གདམས་པ་ཚYག་

གUམ་qང་བཞརེ་¿རེ་Uག་Tོལ། ། Uལ་U་Uབ་aོགས་དBིངས་U་མཁའ་Sོད་གཤགེས། ། 

ད་ེཡི་�སེ་U་Uབ་ཆནེ་བU་གཉིས་མཐའ། །Tམ་པ་u་\་ེUང་Bིད་ཉི་1ལ་མིན། །Tམ་པ་u་\རེ་

འUང་བའི་དTས་མི་Uགས། །Uང་Bིད་ཉི་1ལ་U་མར་གསརེ་ཙ_་འཕནེ། །Tམ་པ་u་\སེ་qང་བ་

དབང་འUས་པས། །ད་ེལ་ངམ་རིང་�་ེཔས་Vག་དོག་hསེ། །བོན་ལ་�ད་པའི་བ)ན་བཅོས་ལོག་

བ�བེས་Bས། །�་ེqོད་གUམ་ཞསེ་བོན་ལ་Tགས་པ་མདེ། །བ)ན་པ་གཅིག་ལ་)ོན་པ་གཉིས་མི་

འBོན། །བཀའ་dགས་aག་1་བཞི་ཡིས་མ་ཟིན་ཅིང་། །དཀོན་མཆོག་གUམ་Fི་hབས་U་མི་འTོ་

ཞིང༌། །བ�ོར་བ་aིན་ཅི་ལོག་U་Bདེ་དོ་ཞསེ། །དU་ཡོག་ཆད་པས་�་ེཔ་ཡམ་Fིས་བÇག །]ང་�་ེ

བUན་པ་Uས་པས་�ེས་U་བ[ས། །ཁ་Bང་བqམས་ནས་དUས་U་འ�མས་པ་ཡིས། །བསམ་

ཡས་Uར་/ོད་�ིང་གི་གཏརེ་jམས་ཐོན། །Uས་མཐའ་ལོག་[ས་བོན་ལ་འ�ས་མདེ་Gོག །ད་ེཚy་

u་�ིན་འUག་པ་)ོན་པས་གUངས། །ད་ེདག་བར་Fི་བ)ན་པའི་Uང་Uལ་ཙམ། ། 

ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆ+ན་མོ་དཀར་ནག་བ1་གསལ་4ི་བོན་4ི་འUལ་ད8བ་ཚན་པས་བ:ིགས།
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�ད་པར་ག་ེཁོད་/ོ་བོ་Uར་པ་གUམ། །མངོན་པར་རོལ་པ་དབལ་ཆནེ་རམ་པ་�། །གང་ཚy་གང་

གི་དོན་ལ་མཛད་ཅེ་ན། །བ1ད་/ི་Uབ་ཚy་u་དང་u་མིན་འཐབ། །དབལ་ཆེན་གེ་ཁོད་དཔག་

བསམ་ཤིང་ལས་Uལ། །u་ཡི་གཤནེ་jམས་u་མིན་གUལ་བ ོག་aིར། །ཛ_་དམར་ཐིས་ལ་སོགས་

པའི་Uབ་པ་མཛད། །ཡང་ཅིག་དབལ་ཆེན་གཡེན་དUའི་U་U་Uལ། །Uན་ཐོག་ཏིང་ནི་ཤེ་ཟ་

འUལ་ཆེན་�ས། །]ེགས་པ་ཆེན་པོ་རི་བUན་ཁ་ལ་བཞེངས། །གསེར་Fི་གཏར་Xོ་1་མཚ_ར་

འཕངས་པ་ཡིས། །རི་རབ་ཟོམ་བrིལ་1་མཚ_་གཏིང་ནས་ཁོལ། །གཡནེ་�་ེjམས་(ང་འT་ེwོག་

བ1ལ་དང་ཤི། U་Bི་མང་ཀེས་ཆེད་བཀག་གཏར་Xོ་fངས། །གཡེན་�ེ་aག་1འི་�ོལ་ཡིག་

གསེར་ཛ_་གཏར་Xོ་Uལ། །བ1་པའི་Uས་U་)ོན་པ་གཤེན་རབ་(ིས། །Uབ་aོགས་གUང་Uང་

རིན་པོ་ཆ་ེཡི་མཁར། །Bིན་Çབས་Uལ་པའི་གཞལ་ཡས་མཁའ་ལ་Uལ། །གསང་བའི་འཁོར་ལ་མ་ེ

རིའི་Uད་jམས་བཤད། །ཞང་Uང་བོན་ལ་མང་ཡང་བUས་ན་གUམ། །བUང་བའི་Uལ་དང་

བ ོག་པའི་ཐིས་དང་ནི། །བསད་པ་bགས་ལས་Uར་པ་གUམ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ན་ཛ_་h་ཐིས་

འUལ་aིའི་Uད། །ཛ_་དམར་དT་འUལ་ནང་གི་Uད། །མ་ེརི་Fད་Uར་གསང་བའི་Uད་ཡིན་ནོ། ། 

ཚy་ལོ་/ི་པར་u་�ིན་འཆོལ་Uར་འUག །འ]་ེ�ིན་Uར་གUམ་མི་ལ་མངོན་U་ཟ། །མི་º་གཤནེ་

གUམ་སོ་སོའི་ལས་ལ་ཡངེས། །u་གར་dནེ་གUམ་མཆོད་ཅིང་བUལ་བ་མདེ། །ད་ེཚy་འཛམ་�ིང་

Uབ་aོགས་dག་གཟིགས་U། །ཤོད་མ་གསེར་)ེང་ལང་ལིང་བང་\ེའི་མཁར། །1ལ་པོ་ཞི་wན་

བUན་མོ་u་བཞིན་མཛyས། །ཡབ་Uམ་ཉིད་ལ་མཁའ་འFིང་Uལ་པ་བ[མས། །མཚན་དང་དཔ་ེ

འཛ_མས་འོད་ཟེར་འVོ་བའི་U། །ཞི་བའི་ངང་ལ་/ོ་བོར་Uལ་པ་མ�ེན། །ཐེག་དU་དོན་dོགས་

གསང་བའི་གUངས་jམས་Uབ། །གཤེན་རབ་གསང་བ་འUས་པ་/ོ་བོ་མཛད། །གསང་བའི་

གནས་དUར་སོ་སོར་བUབས་པའི་མUས། །Uགས་�ེ་མངའ་བrེམས་]ག་ཚད་བU་གཅིག་

གིས། །དབལ་གསས་·མ་པར་Uལ་ནས་གཡནེ་དU་བUལ། །བUད་(ི་1ལ་པོ་རང་Gོལ་མཆོད་

�ས་Uལ། །མེ་ཟ་གཅེན་གUང་མ་བUད་ཟ་ལམ་བཀག །]ེགས་པ་ཕོ་མོ་གཅིག་འོག་ཕོ་ཉར་

བཀོད། །མི་ལས་Uར་པའི་[ས་ངན་Uན་གUམ་བUལ། །u་མི་བདརེ་བཀོད་གཤནེ་Fི་བ)ན་པ་

དར། ། 

/ོ་བོ་དB་ེན་Uད་Uང་མན་ངག་གUམ། །Uད་Uག་Uང་ཆེན་wིང་བ་[་བའི་མིག །U་འUལ་ÈÉ་

བ་Sོད་པ་j་བའི་Uད། །དབལ་མོ་ལས་ཐིག་འVིན་ལས་q་ཡི་Uད། །འU་ཡ་�ོག་འཛYན་དམ་

ཚYག་{་ེཡི་Uད། །གསང་བ་དU་འཕར་dོགས་པ་སམེས་(ི་Uད། །གསང་བ་ཐབས་ཞགས་དངོས་

Uབ་Uས་(ི་Uད། །Uང་ནི་མཆོང་ཆནེ་�་ེདU་ལ་སོགས་པ། །སོ་སོར་བཀོལ་བ་ཐགེ་དUའི་མདUེ་

ཁ་ཡིན། །མན་ངག་ཞི་/ོའི་Uབ་པ་མཐའ་Uད་བཅས། ། 

ཚy་ལོ་/ི་པར་)ག་གཟིགས་Uལ་Fི་འདབ། །Uང་ནམ་�་ེ)ོད་མང་བ་)ག་\འེི་མཁར། །ཡང་u་

1ལ་པོ་)ག་ཟ་ཧ་ེཏིང་གཉིས། །bོན་ཚy་�ིམ་བདག་གཟའ་ཚང་hསེ་པའི་ཚy། །མི་བUན་�ན་Fིས་

ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆ+ན་མོ་དཀར་ནག་བ1་གསལ་4ི་བོན་4ི་འUལ་ད8བ་ཚན་པས་བ:ིགས།
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�ེ་མོའི་ངག་བ ོག་པས། །�ེ་མོས་བUང་ཞིང་�ེ་བོས་གནད་མཚ_ན་བ1བས། །འཆི་ཁར་ལན་

ཆགས་བrེག་པའི་དམོད་པ་བོར། །ཡབ་Uམ་འFོད་པས་དགེ་\་དཔག་མེད་Sོད། །1ལ་པོར་

hསེ་(ང་དམོད་ངན་)གེས་{ི་བས། །�ན་ད་ེལན་ཆགས་བrགེས་པའི་U་U་hསེ། །མི་ནག་མཆ་ེ

ཅན་Uམ་ལ་བ\་ེབ་¿ིས། །སང་ནས་ཡིད་འUག་མ་ེཏོག་�ིང་ལ་འཆང་། །བདརེ་གཤགེས་Uལ་

པས་�ིན་པོ་འUལ་བའི་[ས། །aོགས་བUར་·་G་�ད་wིར་ཡ་མཚན་hེས། །�ེU་)ག་གི་རིས་

ཅན་བ\ེ་བ་¿ིས། །སད་ནས་Uས་ཡངས་སེམས་ལ་³ོ་བ་hེས། །དེ་ཚy་u་�ིན་�ེU་དཀར་ནག་

གཉིས། །�མ་ཟེས་u་དང་�ིན་U་ཁ་དམར་བཏགས། །དཀར་གUམ་ཟས་དང་ཤ་/ག་སོ་སོར་

དད། །ལས་(ིས་མེ་U་བཞིན་U་ལན་གཅིག་འ]ེས། །Uམ་Fིས་�ིན་ལ་འཚང་Uས་Uམ་བUང་

ཞིང་། །ཡབ་(ིས་Tིས་བདས་རལ་Tིས་མགོ་བོ་བཅད།། 

དམ་ེཤོར་�ིན་པོ་)ག་གཟིགས་uོ་Uབ་(ི། །ཕག་ནག་/ོས་པའི་རི་ཡི་Uག་པར་Uགས། །/ོམ་Uན་

ཆོམ་པོས་1ལ་Fི་མངའ་རིས་བÇག །�ིན་པོ་དྷ་ཤ་ÍÎི་བ་B་བར་Tགས། །u་ཡི་�ས་(ིས་�ིན་Fི་

Uག་པ་འVོག །�ིན་པོ་བGལ་ཞིང་དབལ་Fི་Uར་ནག་བUབས། །བ\་ེབའི་rིང་�སེ་Uང་མར་

དམ་ལ་ཐོགས། །hོབ་པའི་Uགས་�་ེBམས་མའི་Uང་བ)ན་ཐོབ། །]ག་པོ་Uར་པ་གནམ་ས་�ག་

ལ་ཐབེས། །)ག་གི་ཆ་Bད་U་འUལ་མ་ེའོད་འབར། །དབལ་གཤནེ་)ག་ལ་མ་ེའབར་B་བ་Tགས། 

།�ིན་པོའི་1ལ་པོ་དྷ་ཤ་ÍÎི་བ་བGལ། ། 

ཡང་ཅིག་ཞང་Uང་Uལ་དང་བལ་Uལ་མཚམས། །1་མཚ_་པ་j་U་j་B་བའི་འTམ། །f་མེད་

Fེར་ཙy་དBེར་མེད་ལམ་ལ་གོལ། །བགེགས་(ི་1ལ་པོ་Bི་ན་ཡ་གར་hེས། །jལ་འBོར་Uན་Fི་

ཉམས་ལེན་བར་ཆོད་Bེད། །ཤེལ་Fི་�ག་Uག་ཁོང་མཐིང་Uག་པ་U། །བགེགས་(ི་ཉམས་སོད་

)ག་ལའི་Uགས་�སེ་བGལ། །བགགེས་�ིན་བUལ་བས་u་�ིན་བད་ེལ་བཀོད།། 

Uར་པའི་Uད་ལ་མང་ཡང་བUས་ན་གUམ། །རི་རོང་ནག་པོ་Uད་(ི་ཁོག་Uབ་དང་། །ཀ་བ་ནག་

པོ་མན་ངག་ལག་ལནེ་བཅས། །ཤ་འབལ་ནག་པོ་ལས་(ི་ཁ་ཚར་ཤསེ། ། 

bོན་ཚy་ཐར་པ་ནག་པོ་B་བ་གཅིག །མཉམ་པ་)ོང་ཉིད་\ིས་(ིས་མ་ཟིན་པར། །Zོར་Gོལ་རང་

ཁར་Sད་པས་ལམ་ལོག་ནས། །ངན་སོང་ཁ་བUད་ད²ལ་བ་ཆེན་པོར་Zངས། །�ོད་ཅིག་ཐེར་

Uག་བhདེ་རིམ་འ�ས་U་�ིན། །�ད་འཚ_ང་མངལ་ཆགས་དབལ་Fིས་མ་ཡང་Tོངས། །Uར་/ོད་

uན་བhལ་མ་ཡི་ཤ་/ག་ཟོས། །གཤོག་Uག་)ོབས་1ས་མ་Åཾ་ནག་པོར་Tགས། །�ིན་པོའི་རང་

Gས་Uར་/ོད་མཁའ་འTོ་གཡོས། །�ིན་མོ་�ོ་ཏི་ཤོ་རི་Uང་མར་fངས། །ལང་ཀའི་རི་ལ་Uར་

/ོད་ཕོ་�ང་བ\ིགས། །�ིན་པོ་ལང་ཀ་མTིན་བU་འཁོར་U་བཀོད། །Zོར་Gོལ་རང་ཁའི་ལམ་

ལོག་བོན་)ོན་ཅིང་། །གསོན་པོའི་�ོག་ལ་·མ་སམེས་ཚ_གས་U་བGལ། །ཤ་/ག་ཟས་བཟའ་�ད་

/ག་�ོམ་U་གསོལ། །མ་Uང་]གེས་པ་Uར་/ོད་ཆས་བ1ད་འཆང་། །ད་ེལ་/ོ་གསས་བད་ེབས་

Uགས་�་ེhསེ། །U་འUལ་)ོབས་(ིས་མ་Å་ཾགདན་U་བÑལེ། །བ1ལ་བས་bོན་Fི་ལམ་ལོག་Uས་
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ངན་]ན། །ད་ེཚy་མངོན་རོལ་གསང་bགས་Uད་�་ེབཤད། །Sི་མUན་ལས་(ིས་གནོད་Zིན་ཡབ་

Uམ་གཉིས། །འོ་Uག་དUས་(ི་Uག་མཚyར་འདོད་པ་Sོད། །"ོང་Uག་ཡན་པས་གནམ་ས་བར་

qང་འUག །/ོ་གསས་མེ་འབར་ང་1ལ་དགོངས་པས་བUག །གUང་Uང་གཏིང་པོས་བGལ་

བར་གཟས་ན་ཡང་། །ཕོ་�་མོ་Uག་རང་�ོམ་�ོག་rིང་Uལ། །ད་ེཚy་མངོན་རོལ་ངན་bགས་Uད་

�་ེབཤད། །"མ་བUན་གUམ་ནས་1་གར་གཤནེ་ལ་བUད། །མངོན་རོལ་Uད་ལ་Sི་�་ེབཞི་U་

Tགས། །ཞི་/ོ་གཉིས་དང་གསང་bགས་ངན་bགས་གཉིས། །མ་Åཾ་U་Åཾ་�ིན་Fི་བUད་འUས་

ཏ།ེ །བ1་པར་U་Å་ཾདྷོས་(ི་བUད་aིར་རོ། ། 

གཏོ་1ལ་ཡེ་མ�ེན་གཏོ་1ལ་དག་པ་དང་། །ཤེས་རབ་u་འUམ་དབལ་རམ་མཛད་ན་ཡང་། །

བོད་1ལ་½་ (གཉའ) /ི་བཙད་པོའི་U་རིང་ལ། །U་གཤནེ་འཚy་ཅོ་ལ་སོགས་དངོས་Uབ་བབས། །

1ལ་Fི་U་དT་མཐའ་བཞིའི་དམག་ལང་བས། །མཚy་ཅོ་སོགས་དང་1ལ་Fིས་གསོལ་བཏབ་

པས། །གUང་Uང་³ིན་Uང་མཁའ་ལ་འ�ིལ་བའི་ནང་། །རཾ་ཐེས་མཆེད་གUམ་མངོན་U་Bོན་

ནས་བUལ། །½་/ི་1ལ་fོན་མཁའ་Sོད་གནས་U་གཤེགས། །དེ་ཡང་མ་རཾ་]ན་གUམ་Uད་U་

Tགས། །Uད་ཆནེ་1་མཚ_་[་དགོངས་འUས་པའི་Uད། །ཡ་ེཤསེ་U་�་མན་ངག་ལག་ལནེ་ཆ་ལག 

།ཨ་ེཡབ་རིན་ཆནེ་དམ་ཚYག་དབང་གི་�།ེ །/ག་འUང་Òང་དམར་བསད་པ་ལས་Zོར་རོ།། 

དབལ་རམ་གཏོ་1ལ་བ)ན་པའི་uག་མ་ཡིན། །ད་[འི་)ོན་པ་གཤནེ་རབ་ཞལ་Uང་ནས། །གཏོ་

1ལ་བ)ན་པ་Uང་དཀར་aིས་པ་བཞིན། །�ོགས་པར་བཤད་པ་དག་དང་འགལ་ཞེ་ན། །དེ་ནི་

Sིར་རིགས་ཤས་ཆརེ་དགོངས་པ་)།ེ །འཁོར་ལོ་བUར་བས་�ིང་བཞི་ལས་མི་དབང་། །གསརེ་Fི་

འཁོར་ལོ་བUར་བའི་Sི་བོར་hེས། །དབང་པོ་བ1་Bིན་མངའ་ཐང་aེད་ཐོབ་བཞིན། །གདམས་

ངག་འོག་མིན་མནོས་ན་ཐོག་མཐའ་མེད། ། འUལ་བ་འཛམ་Uའི་�ིང་U་ད་རེས་ཙམ། །u་ལ་

རབ་U་Uང་བ་མདེ་པའི་aིར། །ཡིད་(ི་�Uེ་Uང་�ིད་པའི་དཀའ་Uབ་(ང་། །ཨན་ཙy་ལན་མདེ་

a་ཡི་U་ཡིན་(ང་། །གཤེན་ཟ་ངང་རིང་�ས་ཏེ་མི་ཡི་ཚ། །གUག་གཤེན་1ལ་བ་¿་མི་Uང་

བUན་མི། །གUང་སོབ་)ོན་པ་U་ཆོ་wེམ་Uག་ནི། །u་ཟ་Uང་Uག་u་མོའི་�ས་ཡིན་(ང་། །

གཤནེ་རབ་མི་བོའི་�ས་ཏ་ེམི་ཡི་རིགས། །U་ཆོ་wམེ་Uག་འUལ་བའི་ཆས་འཛYན་ན། །u་ཡི་1ན་

འདོགས་མཛyས་ཆར་འགལ་ཞེ་ན། །དར་ཙམ་འTོ་བའི་དང་འ]ེན་བ�ིད་]ང་ཙམ། །ཡིད་(ི་

�ེU་Uང་�ིད་པའི་དཀའ་Uབ་(ང་། །ཧོས་Uལ་གཤེགས་ཚy་མཆེད་ ་གU་ལོ་ཡིས། །གU་ཡི་

Uར་Uད་བ�ོལ་ནས་དÓལ་བར་བཏགས། །གཏོ་ད�ད་ལ་སོགས་U་ཡི་བོན་jམས་ནི། །a་�ོས་

མན་ཆད་བར་ཆད་འUང་བར་འUར། ། 

མ་Å་ཾནག་པོ་u་Uལ་འUར་བའི་ཚy། །དབང་པོ་བ1་Bིན་ཉ་ེདབང་འཁོར་U་བཅས། །u་ཡིས་མ་

Åཾ་འཛམ་U་�ིང་U་འཕང་། །U་ཚYགས་འཐོར་བས་Uར་/ོད་གནས་བ1ད་ཆགས། །Uས་Vན་

འཐོར་བས་འཛམ་�ིང་ས་བQང་བས། །ས་བ1ད་འཛམ་�ིང་བ�ོར་འUང་ཟད་པར་འUར། ། 

ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆ+ན་མོ་དཀར་ནག་བ1་གསལ་4ི་བོན་4ི་འUལ་ད8བ་ཚན་པས་བ:ིགས།
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�ན་Fི་Zོར་�་ེU་)གེས་ཤས་ཆ་ེཙམ། །aི་ནང་]ང་�ོང་རིག་པའི་མཛད་1ས་ནས། །\ིས་དང་

ས་ད�ད་ཀོང་ཙy་མངོན་ཤེས་ཅན། །འUལ་Fི་1ལ་པོས་མཛད་པས་1་ལས་Tོལ། །U་ཐིག་ཞང་

Uང་U་ཛ་ཛ_་ཡེར་པོ། །ཞང་Uང་གཤེན་པོས་མཛད་པས་ཞང་Uང་མ། །)ོན་པ་Ô་ཡི་U་འཚ_ར་

གཤེགས་པའི་ཚy། །མངོན་ཤེས་ཆ་wན་)ོན་པའི་aི་ལ་འ�ང་། །དེ་ཚy་དམན་པའི་འཁོར་དང་

བUན་མོ་ལ། །�བ་པས་²ེས་པོ་དགའ་རབ་དབང་Uག་བUད། །ཆ་Bད་)ོན་པར་Uལ་ནས་

བUན་མོ་བUས། །དཔརེ་]ང་བ)ན་པའི་ལོག་པའི་སམེས་(ིས་བQད། །ཤ་�སེ་དམར་བརེ་དོ་

མ་གསོད་པ་འUང་། །བU་བས་གོ་Uང་འUགས་པས་སོགས་པ་མཛད། །གཞན་ཡང་jམ་dོག་

ལོག་པས་dོག་བཟོ་ཡི། །�ིག་དང་�ིག་ལམ་དམན་པའི་�ོག་ལ་བ[མ། །Fིམ་ཤང་གོང་གོང་ཤ་

�སེ་Uན་Zོར་མཁན། །Xོལ་བོན་བ་ཏ་ཐོན་ཐོན་བོན་U་Fརེ། །ད་ེབཞིན་ཟ་འདོད་བU་བའི་dོག་

བཟོ་ཡིས། །མUན་པ་རང་Uགས་མཛད་པ་བ�ོད་མི་ལང་། །)ོན་པ་Bོན་Uལ་དང་Uལ་མིན་

གUགས་Uལ་Fི་ལUེ་)་ེདང་པོའོ། ། 

ཐགེ་པའི་དB་ེབ་Sིར་བ)ན་པ། 

ད་ནི་བ)ན་པ་བོན་Fི་jམ་དB་ེབ)ན། །1ལ་བའི་བཀའ་དང་1ལ་�ས་བཀའ་བdནེ་ནི། །)ོན་

པའི་གUང་ཉིད་རང་སོར་བཞག་དང་བཅོས། །ངེས་འBེད་Uང་དང་གསལ་Bེད་བ�ོལ་བར་

Bེད། །འUག་པའི་བོན་"ོ་བ1ད་/ི་བཞི་)ོང་ནི། །ཆགས་�ང་¿ོངས་གUམ་ཆ་མཉམ་གཉེན་

པོར་³ོས། །Uལ་/ིམས་ཏིང་འཛYན་ཤེས་རབ་jམ་གUམ་ནི། །བUང་B་བ"ོམ་B་Bེད་པར་B་

བའི་�ད། །Sི་དང་Bེ་�ག་Uད་Uང་མན་ངག་གUམ། །Sི་Uད་དང་ནི་aོགས་�ོམ་ཉམས་ལེན་

ནོ། །མང་འ�ལེ་དང་ནི་Uང་འUས་jམ་གཉིས་ནི། །ལོ་མར་³ོས་དང་\་བར་]ིལ་བའི་�ད། །

]ང་བའི་དོན་དང་ངེས་པའི་དོན་གཉིས་ནི། །U་འ�ས་མས་འཛyགས་དང་ནི་Sི་གཅོད་[། །

བཀའ་Sད་Q་འUར་གཉིས་ཀ་མིན་པ་གUམ། །ཤསེ་Zང་འVད་ཤསེ་བ�ོལ་བས་གོ་བའི་aིར། །

aོགས་(ི་"ོ་བཞི་མཛ_ད་དང་�་པོ་ཡང་། །བUང་B་Fེར་B་Uབ་"ོམ་དU་མར་�ོགས། །མདོ་

འUམ་གUངས་bགས་འUམ་�ེ་jམ་བཞི་ཡང་། །འUང་Uངས་འ]ེས་³ོས་འདོན་མཆོད་Uབ་

པར་Bེད། །aི་ནང་གསང་གUམ་གསས་མཁར་Uམ་བ1་ཡང་། །ཉོན་མོངས་^ང་བUར་Tོལ་

བའི་�ད་པར་རོ། །U་གUང་Uགས་(ི་དཔེU་ཙy་jམ་གUམ་ནི། །བཞེངས་དང་བGགས་དང་

Uབ་པའི་ཕན་ཡོན་�ད། །aི་རོལ་U་)གེས་ནང་པ་གཤནེ་རབ་པ། །གང་ཟག་བདག་[་རཌ་པ་

ཡོད་མེད་དོ། །rིང་�ེ་fོ་)ོབས་ཐེག་པ་ཆེ་Uང་ནི། །བོན་Fི་བདག་[་V་བ་ཡོད་མེད་�ད། །

མཚན་ཉིད་U་དང་འ�ས་U་bགས་གཉིས་ནི། །འ�ས་Uའི་jམ་པ་ལམ་Bེད་Uས་མི་Uས། །aི་

ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆ+ན་མོ་དཀར་ནག་བ1་གསལ་4ི་བོན་4ི་འUལ་ད8བ་ཚན་པས་བ:ིགས།
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ནང་bགས་(ི་ཐེག་པ་jམ་གཉིས་ནི། །"ོ་ལ་ཡངས་དོག་ཐབས་(ི་ཆེ་Uང་�ད། །འཛyགས་རིམ་

ཐགེ་པ་རིམ་པ་དU་པོ་ནི། །fོ་ཡི་རབ་འ�ིང་ཐ་གUམ་�ད་པར་རོ། ། 

དེ་ནས་བ)ན་པ་ཅི་[ར་དར་ཞེ་ན། །u་Uའི་Uལ་U་འཕོ་འUར་ཤས་Uང་ལ། །འཛམ་�ིང་མི་

Uལ་འཕོ་འUར་ཤས་ཆ་ེབས། །དར་ཅིག་བ)ན་པ་མི་ཡི་Uལ་U་ཞན། །ད་ེནས་)ག་གཟིག་ཞང་

Uང་ལས་ནི་གUམ། །u་ཡི་Uལ་U་བUད་པ་དར་རོ་ཞསེ། །1་གར་དང་ནི་U་ཤའི་Uལ་U་ནི། །U་

ཡི་Uལ་ནས་བUད་པ་དར་བར་བཞདེ། ། 

བོད་Uལ་U་བ)ན་པ་དར་Uལ་དང་བ)ན་པའི་བUད་འཛYན་Uང་Uལ། 

བ)ན་པ་བོད་U་ཅི་[ར་དར་ཞ་ེན། །1ལ་རབས་བ1ད་ལ་ཡོངས་U་དར་བ་)།ེ །½་/ི་བཙད་པོ་

U་/ི་བཙད་པོ་དང་། །/ི་ཐོག་�་ེབཙན་/ི་½ན་གUང་བཙན་དང་། །འ�ོང་½ན་wUེ་ཐོ་ཐོ་rན་

ཤལ་དང་། །)ག་རི་½ན་གཟིགས་�ོང་བཙན་"མ་པོ་)ེ། །བ1ད་(ི་རིང་ལ་བོད་U་བོན་དར་

རོ། །འ]་མིན་Uལ་པ་/ི་�ོང་w་ེབཙན་Fི། །ཚy་)ོད་ལ་ནི་བ)ན་པ་བོན་དར་རོ། །གUང་བUད་

བU་གUམ་bགས་(ི་ཆས་འཛYན་ཏ།ེ །འUལ་བའི་�་ེགཉིས་མདོ་�འེི་ཆ་འཛYན་ཡིན། ། 

མཁས་པ་མི་བཞི་མཁས་པ་ཉི་U་ཡིས། །བ)ན་པ་བོད་U་བUར་ཞིང་བཤད་དང་^ལེ། །མཁས་

བཞི་ཞང་Uང་)ོང་Uང་མU་ཆེན་དང་། །དU་བོན་]ན་པ་ནམ་མཁའ་དང་། །མེ་ཉག་{ེ་ཚ་

མཁར་U་དང་། །ས་ེབོན་ཤ་རི་དU་ཆནེ་ནོ། ། 

མཁས་པ་ཉི་U་འདི་[་)།ེ །w་ེབོན་Fིམ་ཚ་¿་Uང་དང་། །Uང་པོ་)ག་G་Uས་འUག་དང་། །r་

ཆནེ་ལི་U་)ག་རིང་དང་། །U་Uབ་བཙན་དོར་མི་སར་དང་། །U་U་U་འཛYན་བྷ་ེཤོད་དང་། །w་ེ

བོན་Fིམ་ཐང་¿་བོ་དང༌། །Uམ་པའི་བོན་པོ་U་aོད་aོད། །ཧས་པོ་Uག་འUལ་B་བ་དང་། །a་

བོན་)ག་G་Fེར་གཤོག་དང་། །བ་གོར་དོད་དེ་1ལ་བ་དང་། །f་ཆེན་འཇང་ཚ་འཕན་qང་

དང་། །Uབ་(ི་མ་གཉནེ་བཞི་བཙན་དང་། །aིས་པོ་ག་ར་མོན་པར་དང་། །འགར་Fི་u་བཞརེ་

མཆེས་པ་དང་། །U་ཡི་Fིམ་ཐང་¿་བོ་དང་། །གོང་གི་fོན་བོན་གསས་ཆེན་དང་། །mས་(ི་/ི་

བUང་)ོང་ལོད་དང་། །མཁའ་འTོ་ཅོ་ཟ་བོན་མོ་དང་། །གྷོས་(འགོས)(ི་/ི་)ོང་1ལ་པོའོ། ། 

མU་ཆནེ་མི་དUས་བ)ན་པའི་མངའ་ཐང་འBིན། །ལི་བོན་U་aས་གངས་རི་སོར་མོས་འདགེས། །

1་བོན་U་ཆོས་གནམ་ས་གོ་wོག་Bདེ། །Fིམ་U་ལན་ཚས་\ི་ཤིང་རང་Uད་Bདེ། །Uམ་པ་U་aོས་

1་མཚ_་བལ་འདབ་བUམས། །ལོ་བོན་མཐོང་Tགས་རི་བོ་མེ་ཞགས་འདེབས། །ཞང་Uང་U་aོ་

བUད་�ིན་དངོས་U་འUག །བ་གོར་དོད་དསེ་ཡར་ཆབ་Fནེ་ལ་wོག །འཇང་བོན་འཕན་qང་རི་

བོ་སོར་Fིས་འདགེས། །¿་བོན་Uགས་ཀར་hིད་གཙང་གོམ་པས་གཅོད། །བོན་ཆནེ་བཞི་བUས་
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མཐའ་མིའི་ཁ་ལོ་གནོན། །འོ་Uག་ས་ནག་འདམ་ཤོད་ལ་སོགས་ལ། །འU་གནས་ཆནེ་པོ་Uམ་U་

\་བUན་བཞངེས། །གས་(ི་Bི་བ་མཁར་དང་ཧས་པོ་རི། །བསམ་ཡས་ཡརེ་�ོང་u་ས་ཡརེ་�ོང་

དང་། །Uབ་པ་ཐོབ་པ་ར་ེར་ེཚར་རོ་ཞསེ། ། 

འUལ་བའི་�་ེགཉིས་ཡ་གོང་ཕམ་ཤིང་)།ེ །ཡ་གོང་སོ་ཐར་འ�ས་U་"ོ་ཐར་འདོད། །གནས་�་ེ

ཉེར་དU་ཟང་ཟང་u་�ག་\ེ་སོགས། །ཕམ་ཤིང་Uས་ཆེན་བ�ལ་ཆེན་Uས་མཉམ་�ོགས། །

གནས་�་ེབཅོ་བ1ད་ར་ཟ་གUང་Uང་རོལ་ལ་སོགས། །B་ེ�ག་U་ནི་º་བའི་�་ེདང་ནི། །ཕལ་ཆ་ེ

བ་ཡི་�ེ་ནི་བོད་ན་མེད། །ཡ་གོང་ཉི་U་ཕམ་ཤིང་Uམ་U་�ེས། །�ེ་བUན་རབ་གསལ་ཡ་གོང་

�སེ་འཛYན་ཏ།ེ །ཅོ་བUན་ཡ་ེཤསེ་ཕམ་ཤིང་�སེ་འཛYན་ནོ། ། 

�ེ་ཅོ་གཉིས་ལས་Uལ་/ིམས་མནོས་པ་ཡིས། །�ད་པར་འཕགས་པ་U་ཟི་དགོངས་པ་གསལ། །

སད་ན་ེག་U་ཚy་ཡི་དངོས་Uབ་ཐོབ། །U་ཡི་ཚy་�ད་)ོང་Uང་མU་མཉམ་Uར། །ཇི་Vོམ་དཀར་པོ་

qང་བཞེར་ལོད་པོ་བUགས། །]ན་པ་ནམ་མཁའ་ལི་U་)ག་རིང་དང་། །བ)ན་པ་Uབ་dཌ་

བ)ན་པ་མ་ེབཞིན་མཆདེ། །བ)ན་པ་དར་བར་ལོག་པར་Sོད་པ་མང༌་། །འUལ་བའི་�་ེགནས་

བཞི་ཡང་ནང་འUགས་ལངས། །1ལ་གཤནེ་མU་དང་དབང་གི་]དེ་ཆ་ེ\ོད། །ད་ེཚy་བ)ན་པའི་

Uས་མUག་བཞི་ཡང་Uང་། ། 

བོད་U་བོན་jམས་གཏརེ་U་གཤགེས་Uལ་�ོར།  

བྷི་མ་མི་Å་པ¸་ྨས་ཾབྷ་ཝ། །བྷོ་དྷི་ས་Ö་ཧ་རི་ནག་པོ་དང་། །�མ་ཟ་ེར་མ་�ི་×ོད་དག་(ང་Uང་། །

བྷོ་དྷི་ས་Ö་bོན་ཚy་Bིས་པའི་ཚy། །^་ེན་ེU་དང་བྷ་ེཤོད་/མ་གཉིས་(ིས། །ནལ་U་ཡིན་ཞསེ་མོ་ལ་

གདོན་བUང་བས། །ཁ་ཆའེི་Uལ་U་Uགས་པ་ཞ་ེUག་འཆང་། །་དག་ེQོང་ཡིན་(ང་བསམ་པ་མ་

དག་པས། །1ལ་པོའི་rན་ལ་འདི་[ར་V་མ་གཡོས། །མགོ་ཡི་Ù་ཆ་ེUས་པོ་Uལ་Fི་�ི། །ཟས་ཞིམ་

མངར་བ་]ག་ན་Uག་�ོ་ཞིང་། །ཤིག་འ�མས་°ང་པར་འUག་ན་Sི་བོར་བrེག །ད་[་1ལ་

གཤནེ་དོ་མཉམ་ཙམ་ཡིན་ཏ།ེ །དབནེ་རིགས་1ལ་�ིད་བོན་Fིས་�རེ་རོ་�ད། །�་ེཡི་དར་rན་

འབངས་(ི་གཟོང་མUས་Uག །1ལ་པོས་ཉི་མ་བUབ་U་Uང་ངམ་གUངས། །ད་ེཚy་ཉི་མའི་འོད་

ཤོར་dོག་པ་hསེ། །མོན་Fི་1ལ་Vན་པན་ཙ་ལི་ཞསེ་པས། །གསརེ་Fི་ཉི་མ་ས་ལ་Bིངས་པ་¿ིས། །

ད་ེཚy་1ལ་U་ཧ་ལ་B་བར་བ ས། །fོན་པོ་ད་ེཤ་ད་ེལ་1ལ་པོས་གསན། ། 

བ)ན་པའི་བོན་jམས་སོ་སོར་གཏེར་U་mས། །བསམ་ཡས་ཡེར་�ོང་u་ས་ཡེར་པའི་གཏེར། །

]ན་པ་ཅོ་ཟ་1ལ་པོས་mས་པ་)ེ། །བསམ་ཡས་ཅ་ཏིར་ལི་Uས་mས་པའོ། །བསམ་ཡས་ཀ་ཁོལ་

དང་ནི་Uར་/ོད་�ིང་། །དེ་ལ་mས་པ་1ལ་Fི་Uགས་དམ་གཏེར། །འ�ི་མཚམས་མཐའ་དཀར་

)ོང་Uང་མU་ཆེན་གཏེར། །ཤ་རི་དU་ཆེན་\ང་འVང་U་མར་mས། །སད་ནེ་ག་Uས་d་ནག་
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Uང་ཕོར་ཏེ། །དེ་ལ་mས་པ་གཏེར་ཆེན་ཡིན་ནོ་ཞེས། །Uང་Uབ་�ག་དང་uོ་�ག་ཁམ་མཐིང་

དང་། །གཡའ་མར་འབོག་པའི་གཏརེ་Vན་ཙམ། །U་ཟི་གསལ་བཟང་མདོ་�ད་ཁམས་U་�ོས། །

¿་རི་དེལ་གUམ་�ག་ལ་འགོག་པར་བUགས། །U་གཤེན་jམས་ནི་མཐའ་ཡི་Uལ་U་Uགས། །

Fིམ་U་ལན་ཚ་1ལ་Fི་U་འཚ_ར་བ�ད། །]ན་པ་ནམ་མཁས་Uབ་མཐའ་aོགས་མེད་བཞེས། །

དUང་ལོ་Uམ་U་སོ་�ར་ནན་བན་Bས། ། 

ཞང་Uང་1ལ་པོ་ལིག་མིན་1ལ་/ོས་པས། །ཞང་Uང་)ོང་�ེ་བU་གUམ་དམག་བUས་པས། །

བོད་(ི་)ོང་�་ེབཞི་ཡི་དམག་མི་Uབ། །ངན་གཡོའི་ཐབས་(ིས་ཞང་Uང་འUལ་བར་]ན། །ཞང་

Uང་1ལ་པོས་ཁབ་(ི་བUན་མོ་གUམ། །ཆནེ་མ་Uང་པོ་ཟ་ཡི་ཏིང་ནམ་མ། །Uན་མ་U་Uབ་ཟ་

ཡི་qང་Gོན་ཏ།ེ །ཡང་Uན་U་Uབ་ཟ་ཡི་qང་Gོན་ལགེས། །བོད་(ི་འVིན་fོན་ཁ་འཇམ་ཞ་ེUག་

ཅན། །q་ནམ་ལགེས་Uབ་གསརེ་a་ེU་གང་བUང༌་། །ཞང་Uང་1ལ་པོའི་འབངས་Bས་ཡང་Uན་

བUས། །འདི་འ]འི་མཛyས་མས་ཡང་Uན་Bདེ་མི་ཕོད། །ཞང་Uང་1ལ་པོ་�ད་པའི་ཐབས་ཡོད་

ན། །བོད་(ི་Uམ་གཉིས་�ོད་ལ་)རེ་རོ་�ད། །Uད་མདེ་fོ་མདེ་�་ེཡི་ནང་དBནེ་Bས། །དང་ར་

གསེར་Uག་དག་U་དམག་གིས་བUགས། །གསེར་དUལ་ཚ_གས་བསོ་1ལ་Fི་U་ཡང་བUངས། །

1ལ་U་མཐོང་Þག་བལ་པོའི་Uལ་U་�ོས། །དེ་ལ་Uང་ཟ་རིང་ནམ་གནག་སེམས་hེས། །Fེར་

Uངས་qང་བཞེར་ལོད་པོ་གདན་]ངས་ནས། །གསེར་aེ་གUང་བའི་མཆི་མ་བ�ེས་པ་Uལ། །

ལག་པའི་ཤ་མི་བrག་གམ་གནད་(ིས་བUལ། །དེ་ལ་གསེར་ཙ_་རབ་འ�ིང་མཐའ་གUམ་

མཆིས། །U་ཞསེ་B་བས་ཁ་བ་ཅན་aགས་ཤིང་། །Uང་ཞསེ་B་བས་ཡར་Uང་སོག་ཀ་Uང་། །Uབ་

(ིས་1ལ་པོ་རང་ཉིད་Uང་Uས་གUངས། །Uང་ཟས་�ིག་འཛyམ་ཐ་Uང་མཛ_ད་ཅེས་Uས། །

གUམ་ནམ་aེད་བbགས་ཁ་གUམ་aེ་བ་ཡིས། །�ོད་འཕངས་ཡར་Uང་རི་ཡི་ཤ་བ་རངས། །

དUང་ལ་འཕངས་པས་Uན་པོའི་རི་མཚ_་�མས། །ཐོ་རངས་འཕངས་པས་1ལ་Fི་མཁར་ལ་

བབས། །U་མཁར་\ེ་བrིལ་1ལ་ལ་གསེར་Uག་ཕོག །1ལ་fོན་�ེད་ཆེས་Fེར་Uངས་གདན་

]ངས་པས། །aིར་བ ོག་གསང་ཐིས་ཆོ་གའི་bགས་Uས་གསོས། །1ལ་པོའི་)ོང་ལ་གསརེ་གUང་

བU་གUམ་གཞལ། །ཞང་Uང་བོན་jམས་མ་བUབས་རང་ཁར་Sད། །1ལ་�ས་U་Uག་བཙན་

པོ་ཡི་ཆད་པས། །ཟབ་དོན་འགའ་དང་འ�ོམ་པས་^་]ོར་mས། ། 

/ི་�ོང་བསམ་ཡས་u་ཁང་བཞངེས་འདོད་པས། །འགོས་(ི་མ་Å་ཾUས་mས་ཁམས་U་འ�མས། །

ནང་བ\ིགས་Uབ་བrིལ་བཞེངས་U་མི་གUབ་པས། །ཅི་Vོམ་དཀར་པོའི་དU་བཞག་ཕན་ཞེས་

གསན། །ཅི་Vོམ་དཀར་པོས་ལོ་)ོང་དU་བ1ར་བཞསེ། །རང་དབང་ཐོབ་པས་]ག་པོས་གདན་

མི་]ངས། །གདན་འ]ེན་མི་བ1ས་སང་Uབ་Uན་ཆད་ལ། །བསམ་ཡས་མ་Qེབས་དེ་jམས་

གསོད་ཅེས་ºས། །དེ་ལ་ཅི་Vོམ་rིང་�ེ་ཆེན་པོ་hེས། །མི་བ1་བཅས་པ་སང་གིས་བསམ་ཡས་

Qེབས། །ཅི་Vོམ་དཀར་པོ་ཚy་ཡི་བUལ་བཏབ་ནས། །དU་fངས་གསེར་Fི་གUར་བUག་ནས་
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བཞག །Uར་ལ་ཙན་དན་དU་³ད་]ལེ་ལ་བhོན། །]ོས་ཁ་གཅིག་གིས་ཞང་Uང་Uལ་U་Qབེས། །

དU་ཡོག་ཆད་པས་1ལ་པོ་གདོན་Fིས་བÇམས། །ལོ་ངམ་d་�ིའི་དམག་གིས་Uག་མདས་

བUངས། །ཟངས་(ི་ག་Uར་བUག་ནས་གཙང་པོར་Sམ། །ཀོང་གི་U་{མ་ཁོད་དེའི་ལག་U་

ཐོགས། །mལ་Uས་B་མིག་Bིས་པ་བUར་ནས་Uས། །ཀོང་གི་བUད་རི་½་ཆད་°ེད་པ་ལ༑ ༑

བསམ་ཡས་རང་འ]འི་u་ཁང་བཞེངས་ནས་mས། །Qད་ནས་བUན་མོའི་དབང་ལ་]ག་ཞན་

Uང་། །Uག་U་1ལ་�ས་འོད་Uང་མཐའ་U་Uཌ། །1ལ་Uད་བསོད་wན་ཡ་ཙyའི་1ལ་Uད་Tོལ། །

Uམ་Fིས་དམངས་U་ཉོས་པས་1ལ་ས་བUང་། །བསོད་ནམས་མདེ་པས་བོད་འབངས་སིལ་Uར་

Fསེ། །Qད་ན་1ལ་པོའི་ཤ་ཉ་ེUང་པོ་གཅིག །Uག་ཙ_་བUབས་ནས་ཝ་ཡི་U་ལ་Uག །uོ་ཁའི་རིར་

hམས་ལོ་ངམ་འབངས་(ིས་ཟིན། །གསརེ་Uང་ཅན་Fི་རི་�ི་མཚར་ཆ་ེབས། །ཝ་ཡི་རགེ་པས་ལོ་

ངམ་Uག་གིས་བསད། །Fརེ་ཆནེ་ ་མདེ་མཚན་གསོལ་ད�་ཡང་ཐོབ། །གUང་པོ་མངའ་བདག་

རལ་པ་མངའ་ཆེ་བས། །མཐའ་ཡི་�ེ་བUལ་1ང་Tགས་འཁོར་བ་ཡི། །u་ཁང་བཞེངས་པས་

གཞན་ལ་ད་ེའ]ར་®ོགས། །བཟོ་པོ་བསད་ཤི་ཚ_ར་བས་རང་འཁོར་Bས། །u་ཁང་\་ེལ་ཉི་ཤར་

འaིས་སོ་ཞསེ། །རི་\་ེབ°ོས་པས་1ལ་Fི་f་རི་ཞིག །འབངས་(ི་Tོངས་ཁས་1ལ་པོའི་དU་ཡང་

བUབས། །u་ཁང་Òང་འཁོར་འོན་འཇང་ཕོ་�ང་ཚYག ། 

གUང་པོ་དར་མ་ར་ཙ་³ེUའི་མགོ །བན་བUན་དBེན་གཡོས་མེ་Åི་ཤེས་རབ་Tགས། །U་

བUབས་Tོས་ཤམ་གདན་འ]ནེ་དམག་མི་བ1། །]ག་པོས་མ་Uག་º་ེངག་གསོལ་བཏབ་པས། །

མUན་U་Bོན་(ང་མཚ_ན་ཆས་མ་ཆོད་པས། །U་ཡི་�ོག་ཆགས་V་U་ལན་ཆགས་གཅིག །U་བལ་

�ེ་ལ་ཞོག་དང་ཆོད་ཅེས་གUངས། །aག་ཞབས་བོལ་བཞི་དU་�་བཅད་ནས་�ེར། །1ལ་པོའི་

Uང་U་དU་ཡིས་U་དBངས་ལནེ། །aག་གིས་གར་བUར་ཞབས་(ིས་�ོ་བUང་བས། །1ལ་པོས་

འFོད་ཆསེ་བན་དྷསེ་དBནེ་ལན་ཞསེ། །དམག་དང་བན་བUན་ཐམས་ཅད་ད²ལ་ཐག་བཅད། །

u་Uང་དཔལ་Fི་Xོ་�་ེUས་ན་ཡང་༌། །བཟོད་པ་མ་ཐོབ་1ལ་པོ་Uག་མདས་བUངས། ། 

དེ་ནས་བ)ན་པ་ཅི་[ར་བXོལ་ཞེ་ན། །ཞང་Uང་བོན་jམས་bར་མ་Uབ་པ་ཡི། །U་Uན་ཐིས་

Qན་/ོ་དU་ལ་སོགས་jམས། །Fརེ་Uངས་ནས་ནི་Uང་Bིད་དག་ལ་བUད། །Uང་Bིད་ཉི་1ལ་U་

མར་གསརེ་ཙ_་འཕནེ། །U་བོ་གལ་བUར་u་�ིན་�ན་U་འཁོར་འཁོལ། །"ོ་བོན་མU་ཆནེ་)ག་རི་

མངོན་ཁོལ་བས། །མངའ་ཆནེ་ས་ེཆནེ་1ལ་པོས་Uས་པ་Uལ། །དབལ་ཆནེ་རམ་པ་མདོ་གམ་�ད་

U་དར། །མ་ེÅི་ཤསེ་རབ་Tགས་ལ་སོགས་པ་ཡི། །མདོ་�ད་Tགས་ཆནེ་བཞི་ལ་བUད་པ་ཡིས། །

མདོ་�ད་ཁམས་U་དར་བས་མཁས་བ�ོད་ཅསེ། །མ་ེÅི་ཤསེ་རབ་མི་བ�དེ་གUངས་ཐོབ་པས། །

Uད་ཆནེ་1་མཚ_་ཐོས་པ་ཙམ་Fིས་ཟིན། །ཡི་གརེ་བཀོད་པས་Qོབ་དཔོན་Uགས་འUགས་པས། །

དམོད་པ་བོར་བས་Tི་U་Tོངས་སོ་ཟརེ། །ཤར་\ང་Uང་Uས་u་�ིན་�ན་U་འཁོལ། །ལོ་ཉསེ་U་

ག་ེUང་བས་Qོང་མོ་བ། །hསེ་Uས་¿་རིའི་ཞོལ་གཅིག་ནས་བUས་ནས། །³ིན་Fི་Gོ་བར་བUག་

ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆ+ན་མོ་དཀར་ནག་བ1་གསལ་4ི་བོན་4ི་འUལ་ད8བ་ཚན་པས་བ:ིགས།
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ནས་Uལ་ལོ་ཞེས། །{ེ་\ེ་ལང་བས་ལོག་[་�ད་ཙམ་Tོལ། །དེ་ཙམ་Uབ་ཐོབ་ཟམ་མ་ཆད་དོ་

ཞེས། ། 

བ)ན་པ་aི་དར་�བས་བོན་Fི་འUལ་བའི་བUད་རིམ་�ོར།  

/ོ་ཚང་འUག་u་དམ་པ་Uང་འཕགས་ནི། །གང་གི་བཀའ་མིན་Uགས་�ེས་ཡབ་དབབ་ཙམ། །

Uང་འཕགས་ཞལ་Qོབ་dོགས་wན་ཨ་wིང་wིར། །མཁའ་འTོའི་Uན་མས་བUས་ནས་མཁའ་Sོད་

གཤེགས། །/ོ་ཚང་འUག་u་མཁའ་Sོད་གཤེགས་བདོ་ལ། །{མ་མོས་འོ་དོད་Bས་པས་Tིབ་མ་

འཁོར། ། 

འUལ་བ་Xོལ་Uགས་)ོད་Uགས་�ད་Uགས་གཉིས། །U་ཟི་གསལ་བཟང་¿་རི་དེལ་གUམ་

�ག །Uམ་བ1འི་ལོ་ཙམ་འགོག་པར་བUགས་པ་ལ། །1་Uག་ལོར་སད་འགོག་པའི་rོམས་འUག་

བQངས། །Uལ་/ིམས་མནོས་ཤིང་ད་ེལ་འདན་མ་Uམ། །ད་ེལ་U་ཟི་U་Uར་དགོངས་པ་གསལ། །

དེ་ལ་གཉོས་)ོན་ཨ་རིན་གཉོས་)ོན་\ེ། །འགར་Fི་རིན་ཆེན་དང་ནི་U་ན་ག །གཉོས་བUན་

ལག་Uག་དག་ལ་རིམ་པར་བUད། །ད་ེལས་Uས་མཉམ་�་ེབUན་/ོ་བUན་དང་། །ཤརེ་བUན་

གUང་Uང་Ó་Uད་གཉིས་(ིས་མནོས། །/ོ་ཚང་མཁན་Uད་U་ཤ་ཉི་མར་ཆད། །ཤརེ་བUན་ལ་ནི་

Uར་བUན་གUང་Uང་1ལ། །ད་ེཡིས་མཚ_་བUན་ནམ་མཁའ་1ལ་མཚན་དང་། །གUང་བUན་

ཇོ་གUང་གཉིས་ལ་/ིམས་ཕོག་པས། །མཁན་Qོབ་jམ་གཉིས་དག་U་Tགས་པ་ཡིན། །ད་ེལ་Uམ་

)ོན་Uལ་/ིམས་f་མ་Uང༌་། །¿Uེ་བUན་རི་/ོད་པ་ཡིས་Uས་མཉམ་fངས། །¿Uེ་བUན་ལ་ནི་

མ་ེ)ོན་གཤནེ་)ོན་ཏ།ེ །ད་ེདག་འUལ་བ་�ད་Uགས་བUད་Uགས་སོ། ། 

)ོད་Uགས་བཙད་པོ་/ི་ཙy་འUམ་Fི་རིང་། །དང་ར་/ི་r་)ག་གཟིག་Uལ་ནས་བrམེས། །�་ེཡི་

Uགས་ཉིད་འབངས་(ིས་གཡར་དམ་མཛད། །གསས་མཁར་Uམ་བ1་Uག་U་བཞངེས་U་གསོལ། 

།བོན་Fི་བ)ན་པ་ཤིན་U་དར་ན་ཡང་། །qོད་wན་འགའ་ལ་Uན་མོང་མ་Sད་པས། །ཡར་Uང་

འཕན་ཐང་\་ེཡི་གསས་ཁང་ལ། །གཤནེ་པོ་�་བ1་སོ་�་Uབ་པ་ཐོབ། །ཉི་ འི་འཆར་Uབ་རསེ་

མོར་འUང་བ་བཞིན། །/ི་�ོང་w་ེབཙན་U་རིང་བོན་Uབ་ལ། །ཡར་Uང་འཕན་ཐང་གUང་Uང་

/ི་�ོས་ལས། །དཀའ་བ་jམ་/ི་1ལ་/ི་བཙན་དཔལ་དང་། །མཐའ་བཞིའི་བོན་པོ་U་སངས་

གUམ་པོ་ནི། །འཕན་Uལ་བོན་�ེ་d་]ེU་Uག་གི་ཁལ། །)ག་གཟིགས་Uལ་�ོས་ལ་བGག་མི་

�ས་འ�ངེ་། །དUང་ལོ་སོ་བ1ད་དཀའ་Sད་མི་གUམ་aི་མ་འཁོར། །མཚy་བོན་དོན་Uབ་jོ་བོན་

qང་wན་དང་། །bགས་བོན་མངའ་བrམེས་དག་དང་གUམ་པོ་ནི། །མ་བGག་Uལ་ནས་འUལ་

བའི་བཀའ་བUང་བས། །ལ་)ོད་འUལ་བའི་གནས་�་ེUམ་Uར་Fསེ། །བཅོ་�འི་གUང་དང་�་ེ

བོན་འཕན་བཟང་དང་། །གཉོས་(ི་དབང་1ལ་ཐོ་གར་ཡསེ་/ི་དང་། །གྷར་Fི་ཡ་ེཤསེ་མཚy་བོན་

ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆ+ན་མོ་དཀར་ནག་བ1་གསལ་4ི་བོན་4ི་འUལ་ད8བ་ཚན་པས་བ:ིགས།
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བསེ་/ི་དང་། །གསས་Uང་/ི་དང་u་བཟང་U་Uག་དང་། །དགེ་བ་དགེ་འཕེན་དགེ་བཟང་

གUམ་ནས་བUད། །ད་ེལ་�ད་འUལ་°ང་འཛYན་ནག་Uག་གིས། །Bང་གི་ཤོད་ད་ེ¿་B་གདོང་U་

ནི། །འTམ་Fི་ཐང་བ་)ག་རིལ་བོན་གཤེན་འཚ_གས། །)ོད་(ི་དགེ་གUམ་དག་ལས་/ིམས་

fངས་པས། །ནག་Uག་མན་ཆད་)ོད་�ད་°ང་གཅིག་པ། །མ་ེབUན་ཤརེ་འོད་)ོད་�ད་འUལ་

གUང་Uན། །གཅིག་U་བ�ེབས་ནས་Uན་ལས་བUས་པ་མཛད། །f་ཆེན་U་Uར་བོན་ཆོས་

གཉིས་ཀའི་�ོལ། །b་]ོ་བོན་Fི་འUལ་བ་བོན་པོར་བཤད། །ཉིན་aདེ་bགས་Uད་bགས་པ་Uན་

ལ་)།ེ །དགོང་ཀར་ཆོས་(ི་འUལ་བ་བན་དྷརེ་བཤད། ། 

)ོད་�ད་གང་ས་ནས་བོན་གཏརེ་ཐོན་Uལ་�ོར། 

བ)ན་པ་གཏེར་ལ་mས་པ་བXོལ་Uགས་ནི། །དེ་ལས་གཏེར་བXོལ་b་བ་དUས་གཏེར་ཏེ། །

འདར་བན་aག་ན་aག་1་Uར་པ་�། །)ག་Gོར་བUག་པ་ཀ་མའི་]ང་ལ་mས། །མ་ེ)ག་འཚག་

པ་bོ་Bེད་Bིས་པས་མཐོང་། །མཉེས་པས་བོན་ཡིན་དགའ་ཆེ་¼ོག་U་mས། །འདར་མ་â(ས་

བཀའ་བ(ོན་མཛད་ནས་ཤོར། །བདག་ཅག་བོན་དང་བདག་པོ་འVད་པ་ཞསེ། །Qར་ལ་འUལ་

ནོད་ཆེན་པོ་བFིས་ནས་མནོས། །དར་མ་བUས་པས་ཁམས་གཞི་དེU་Uང་ཙམ། །Uར་)ོན་

གUང་Uང་སེང་གེ་མཁའ་Sོད་གཤེགས། །U་Uབ་དད་hོ་�ིམ་ཚང་\ད་ཆད་ཙམ། །མེ་རོག་

དབལ་པོ་·་ལ་མེ་{ེ་འབར། །Uར་ཞོག་ན་བ�ས་�ག་ལ་Uར་པ་ཐེབས། །མཐའ་བཞི་འUལ་

གསས་དག་ལ་བUད་པ་ནི། །རལ་པ་ཅན་ལ་སོགས་པའི་u་�ས་འགའ། །/ོ་བོའི་དཔའ་ཆས་རང་

འUང་འUངས། ། 

བསམ་ཡས་ཡེར་པའི་�ོང་ལས་]ངས་པའི་གཏེར། །\ང་བན་འ�ིང་རིང་ãང་པོ་Uམ་པ་

གUམ། །Bང་Uད་འTིམ་ཞིང་བ�མ་པས་Bང་གཏེར་ཞེས། །གཏེར་བདག་ཆད་པས་གཉིས་ཀ་

ལམ་U་Tོངས། །ད་ེནས་བUད་པའི་ཁམས་ཆནེ་མཚན་བཟང་ཅན། །ཁམས་Uང་པོ་ཏི་བཞི་པ་ལ་

སོགས་པ། །jམ་དག་1ས་པ་Sན་འ]ནེ་)ོང་\་ལ། །u་མོ་Uམ་U་\་གUམ་ཁོལ་Uབ་(ི། །ཚy་

ནོར་ཤེས་རབ་དག་U་བUབ་ལ་སོགས། །གབ་པ་ཞང་�ད་མ་དང་དBེ་བཤད་དང་། །ལོ་པཎ་

དU་�འི་Uད་སོགས་མཆོད་dེན་Uད། །/ོ་བོ་�ོང་པོ་དU་འUས་མ་ལ་སོགས། །མཚ_་གUང་

མཁན་Qོབ་jམ་གཉིས་རིང་དང་ནི། །འཕན་Uལ་ས་)ོན་\ི་མར་རིང་ལ་དར། ། 

བན་དྷེ་གUམ་ལས་གཅིག་གིས་བqམས་པའི་བོན། །མདོ་)ོད་Uང་)ོན་འོད་འབར་aག་ཐེངས་

ཙམ། །མངོན་རོལ་Uད་དང་�ོགས་ཆནེ་ཡ་ེ/ིའི་�།ེ །མདོ་�་ེཉི་U་\་ེའUམ་]ི་མདེ་Uས། །Fརེ་

)ོན་/ོ་བོ་Uང་བོན་u་གཉན་དང་། །Fརེ་)ོན་ཐོག་འUག་རིང་ལ་དར་བ་ཡི། །Fརེ་)ོན་/ོ་བོ་

]ན་པའི་Uལ་པ་)།ེ །མU་\ལ་bགས་(ི་Tགས་པ་ཆནེ་པོ་ཐོབ། ། 
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Uང་བོན་u་གཉན་ཐོག་སེར་ལས་ལ་འFེད། །ལོ་གUམ་འU་^ངས་ལོ་གUམ་གཉིད་^ངས་

པའི། །དཀའ་བ་U་མས་ཚy་དབང་དངོས་དང་མཇལ། །bར་U་མཐོང་བའི་�ོགས་ཆནེ་ཡ་ེ/ི་)།ེ །

ཤོ་ལོ་ཀ་འUམ་Vག་དར་མ་�ེས་U་གནང་། །དཀའ་བ་མ་Sད་རིག་འཛYན་མཇལ་བར་

གUངས། །Fརེ་)ོན་ཐོག་འUག་མU་\ལ་ཚམ་·མ་ལ། །དཔོན་ཆནེ་Fང་རིང་དག་གིས་ཉམས་

ཚད་པས། །ཀ་མོ་ཆ་ེཡི་�ག་Uག་ཐོག་གིས་བཤིག །ས་hའི་f་ཤིང་ཆག་པས་ནང་དམ་ེUང་། །མི་

ལ་རས་པ་Fརེ་ཞི་ཞལ་Qོབ་)།ེ །ཐོག་སརེ་ལས་འFདེ་མར་པའི་ཆོས་ལ་ཤོར། ། 

མཚ_་·་�ག་ལས་U་དགས་བrེམས་པའི་གཏེར། །མཛ_ད་འTེལ་ཁམས་ཆེན་dེན་གUམ་jམ་

དག་དང་། །Uན་རིག་/ོ་བོ་Uད་Uག་སམེས་�ད་དU། །U་U་^་ཅོག་རོང་Uར་མཚy་ལ་སོགས། །

ཞལ་Qོབ་བU་གUམ་དག་གིས་དངོས་Uབ་བrམེས། །གཤནེ་ཆནེ་གསང་ཚད་མ་Uབ་Uག་གིས་

Tོངས། །Uད་Uག་�བས་Vིན་རོང་Uར་བཅོལ་བས་གསང་། །Uན་qང་\་བའི་ད(ིལ་འཁོར་

འདམ་U་Bིངས། །ཅོག་ལས་ཁམས་ཆནེ་བཅོས་པས་བསོད་ནམས་ཟད། །U་གཡས་བོན་jམས་མ་

བཅོས་བསོད་ནམས་ཆ།ེ །Qད་མས་ཁ་ཁར་བཅོས་པས་ཁ་མ་མUན། །ཐ་ེཚ_མ་ཟོས་ནས་U་ཡི་དཔ་ེ

ལ་གUགས། །གཤནེ་Fི་�ས་Uད་དམ་པ་1ལ་མཚན་Fིས། །U་མར་ཙ_་འཕངས་འཁོར་བའི་ཞནེ་

པ་ཞིག །]ག་Uལ་)ོབས་(ིས་U་བUད་ནག་པོ་བUལ། །U་འUལ་བཀོད་པས་མ་�ིས་པོ་ཏི་བ�། 

།མཁའ་ལ་B་བཞིན་མཁའ་Sོད་གཤགེས་སོ་ཟརེ། །གཤནེ་མོ་ར་ེUལ་མ་སོགས་མU་wན་འགའ། །

U་"ོམ་འUལ་ཞིག་dོགས་པ་མངོན་Uར་མUས། །བོན་ཞིག་ས་ལའེི་�ོ་Uས་འUང་བཞི་བUལ། །

ཕ་བོང་dར་ཞོན་མཁའ་ལ་B་བཞིན་འUར། །Uག་jམས་\ིར་བUར་མཁའ་འTོས་གསོལ་ཟས་

འ]ེན། ། 

U་ཡི་Qོབ་མ་¿Uེ་)ོན་"ོམ་པ་གཉིས། །u་རི་གཉན་པོ་འUག་uས་Bིན་Çབས་�ས། །Uག་U་ལོ་

ལོན་མོ་�མ་དག་ལ་འUངས། །�་ེqོད་Uང་གUམ་མ་བQབ་རང་Xོལ་མ�ནེ། །Uག་མོའི་རི་ལ་

རིག་འཛYན་ཚ_གས་(ི་Tལ། །མཁའ་འTོས་/ོ་དBངས་�ེས་U་འ]ེན་ནོ་�ད། །དམ་པ་རི་/ོད་

དགོངས་པ་མངོན་Uར་པས། །�ས་བཞི་གUང་བ1ད་ཐ་Uང་གཉིས། །དེ་སོགས་Uབ་ཐོབ་�་

བU་\་བ1ད་Fེས། །གནམ་མཚ_འི་དོ་པས་གདོས་པའི་Uས་མ་བཞག །dོགས་wན་འབར་བ་

འUང་བའི་དTས་མི་Uགས། །ཅོག་ལ་aར་U་Tོང་འUག་འཕོ་བའི་U། །སངས་1ས་�ན་གོང་

བར་qང་མཁའ་ལ་wིང་། །ར་ེབོད་�ོན་1ལ་Zོར་Gོལ་Uབ་པ་བ½སེ། །Uམ་)ོན་ཅོག་དར་"ོམ་

འབར་ཞལ་Qོབ་)།ེ །བན་དྷའེི་rན་Tགས་བན་མིན་བོན་མིན་འUར། །¿Uེ་)ོན་"ོམ་uོ་གཏརེ་

བrམེས་པ་ཡིས། །བོན་�ལ་དUས་གཏརེ་ཡིན་པས་དUས་གཏརེ་^ངས། །འUམ་ཏིག་ལ་སོགས་

ཟབ་པའི་བོན་འགའ་གསང་། །ཚངས་པ་གUག་Uད་གUངས་པའི་འTེལ་བཏོན་ནས། །ཁམས་

བ1ད་འTལེ་རིང་མདོ་ཡི་�ོལ་རིང་Bས། །ད་ེཡི་ཉསེ་པས་¿Uེ་U་མཆདེ་(ང་། །ཁམས་གཞིས་

U་འདས་Qད་ན་བསོད་ནམས་ཞན། ། 

ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆ+ན་མོ་དཀར་ནག་བ1་གསལ་4ི་བོན་4ི་འUལ་ད8བ་ཚན་པས་བ:ིགས།
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\ང་འVང་U་མར་གཉན་མཐིང་གི །གཉནེ་)ོན་ཤསེ་རབ་Xོ་�སེ་Bིན་པའི་གཏརེ། །ཁམས་Uང་

པོད་བ1ད་མ་དང་Uམ་Uག་Uངས། །འUམ་ཏིག་དང་ནི་Uམ་Uག་¿U་མདོ། །སེལ་{སིལ}U་

མདོ་Uམ་བཞི་ཞལ་ཆམེ་དཀར་ནག་མདོ་Uམ་གཉིས། །དU་ཚད་རིག་པའི་�་ེདང་མཛ_ད་འTལེ་

དང་། །�ེ་�འི་གUངས་སོགས་aི་Uད་ཐོན་པ་ཙམ། །hེས་Uའི་·མ་སེམས་དག་གིས་ཐོན་འVོ་

ཆད། །འགའ་ཞིག་ཆོས་U་བUར་བས་དU་ཡོགས་(ིས། །ཡེ་གཤེན་བོན་Xོར་མཛy་ཡིས་Tོངས་

སམ་�ད། ། 

བསམ་ཡས་uོ་�ིང་Uར་/ོད་�ིང་དག་ནས། །]ང་�ེ་བUན་པ་གསེར་མིག་བrེམས་པའི་

གཏརེ། །མདོ་�་ེབཞི་དང་པང་ཀོང་bགས་�་ེའགའ། །འོ་Uག་མར་པ་Bི་U་སོགས་ལ་བUད། །

བསམ་ངན་�་ེཔས་]ང་�འེི་མིག་]ང་བས། །བོན་ལ་�ོད་བUགས་གསརེ་མིག་ཤོར་རོ་�ད། ། 

Uང་Uབ་�ག་ལས་Fརེ་མི་ཉི་འོད་(ིས། །¿་)ོན་�ིད་འཛYན་aག་U་གནང་བའི་བོན། །\་Uད་

�བས་Vིན་ÈÉ་བ་rིང་བཅོས་དང་། །w་ེམིག་དU་�ོར་མཆོང་ཆེན་�་ེདUར་བཅས། །པོ་ཏི་གཉིས་

ཙམ་གསང་bགས་�ོར་U་ཟད། །གUང་Uང་ལས་དག་Uན་qང་ད(ིལ་འཁོར་སོགས། །འགའ་

ཞིག་དUས་གཏརེ་འཆར་མ་མིན་ནམ་ཞསེ། །ཞི་བ་ཡོངས་�ོགས་དU་མདེ་འ�ར་མིའི་བདག ། 

uོ་�ག་ཁམ་མཐིང་u་�ེ་གཞོད་)ོན་Fིས། །�ོགས་ཆེན་Uང་Uག་ལ་སོགས་སེམས་དོན་

བrམེས། །Uགས་པའི་º་dོལ་Uང་)ོན་Bས་ནས་བ)ན། །ས་ལམ་�ོར་ཅིག་བན་དྷ་ེགགེས་བར་

ཤོར། ། 

^་Tོར་ ་འོད་འབར་Fིས་བrམེས་པའི་གཏརེ། །/ོ་བོ་Uད་Uག་Uར་པ་གཏིང་�ོགས་�ོར། །མ་ེ

རི་ཐིས་སོགས་བོན་ཆོས་�ན་Fི་�ེ། །རོང་གི་མགར་ནག་ཅོ་\ེར་དངོས་Uབ་བབས། །U་ཚ་ ་

འོད་�ན་Fི་Uན་འཆད་འUད། །གཏེར་བདག་ཆད་པས་གཡོར་པོར་Uག་ཤས་Tོངས། །འགར་

)ོན་/ོ་1ལ་Uར་པ་བUབས་པ་ཡིས། །ཚy་ཡི་དངོས་Uབ་བོད་ལོ་ཉིས་བ1་Uབ། །ཡ་\་ེ)ག་Uར་

མེ་རི་བUབས་པ་ཡིས། །·་ལ་མེ་འབར་འོད་དམར་ཐོ་aིར་འUག །Uས་ལ་]ོད་འབར་བཙན་

ཐབས་Sི་བོར་འཕོས། །དT་བགགེས་Gོལ་བའི་མU་\ལ་�ོས་ཅི་འཚལ། ། 

སད་U་བན་དྷེས་བསམ་ཡས་ཅ་ཏིར་བrེམས། །མཆོད་བ)ོད་དངོས་Uབ་འབར་ལ་བབས་པའི་

བོན། །བདལ་འUམ་Uད་འབར་Uན་བཟང་ཡང་Uན་�ོར། །འགའ་ལ་ཆེ་བ་ཇག་པས་U་ལ་

བUར། །ལི་Uས་ཞིང་hོང་མཁའ་འTོར་�ོད་བUགས་པ། །དེ་ཡི་བོན་jམས་ཤས་ཆེ་ཡང་གབ་

སོགས། །དམ་པ་སེ་"ོམ་ཡང་Uན་ཉམས་fངས་པས། །སངས་1ས་"ོམ་Uང་"ོམ་འབར་ལ་

སོགས་པ། །Uབ་པ་ཐོབ་པ་མང་U་Uང་ངོ་ཟརེ། །སད་U་བན་དྷ་ེ1་ནག་བཤལ་Fིས་Tོངས། ། 

h་རའི་�ག་ལ་མར་པ་འཕན་ལ་སོགས། །·ོན་པ་མི་གUམ་Fིས་ནི་½དེ་ནས་(ང་། །U་བོན་དག་ེ

བrེན་དག་ལ་བཙ_ང་བའི་བོན། །U་འUམ་དཀར་ནག་Uམ་པ་བ1ད་དང་ནི། །Uང་ཐ་དཀར་

ནག་/་གUམ་པང་�ོང་དང་། །འUམ་འUལ་ལ་སོགས་བཅོས་ཀའི་བོན་jམས་½ེད། །གཞན་

ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆ+ན་མོ་དཀར་ནག་བ1་གསལ་4ི་བོན་4ི་འUལ་ད8བ་ཚན་པས་བ:ིགས།
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ཡང་ལོག་པའི་གཏརེ་དང་གཡའ་མར་དང་། །ཁམས་(ི་ཐོ་ལ་ཟང་རི་བོན་རིའི་གཏརེ། །བ)ན་པ་

ཅི་[ར་དར་བ་དང་Uབ་པ་Xོལ་བའི་Uགས་ཏ་ེགཉིས་པའོ། ། 

བཅོས་མའི་བོན་གཏརེ་སོགས་ལ་མཐའ་ད�ད་པ། 

ད་ནི་བ)ན་པ་བཅོས་དང་མ་བཅོས་�ད། །U་འUམ་ནང་ནས་གUངས་ཆནེ་å་�་དང་༌། །ལUེ་

བU་གཅིག་པ་ཡི་དོན་Uངས་ནས། །1་གར་བན་དྷསེ་ཆོས་U་བUར་རོ་ཞསེ། །U་འUམ་Uམ་པ་

དཀར་པོའི་ནང་ནས་བཤད། །གUངས་ཆནེ་U་འUམ་bགས་དང་མིང་jམས་བUན། ། 

བྷེ་རོ་ཙ་ན་བོན་ཆོས་གཉིས་"ོ་བ། །G་Uར་ལོ་Á་འཐེན་ཐོགས་མེད་Uར་(ང་། །ཀ་བ་དཔལ་

\གེས་ཅོག་རོ་U་1ལ་སོགས། །གསན་Uངས་ཞན་པས་ལོ་Á་བUར་མ་མཁས། །ཏིང་ང་ེའཛYན་ལ་

གཏིང་Uག་རིང་མོར་བཏགས། །Uན་ནས་ཉོན་མོངས་jམ་པ་མ་ཞི་བས། །jམ་པར་Bང་བར་ད་ེ

བཞིན་སང་ངོ་ཞི། །ཞི་གནས་uག་མཐོང་a་ེབ་བUམས་པར་བUར། །ད་ེསོགས་འUར་ཞསེ་མང་

U་Bས་པ་ལ། །བོན་མོ་ཅོ་ཟས་བUར་རོགས་མཛད་པར་�ད། ། 

1་གར་ཡི་ག་ེཅ་ཆ་ཇ་གUམ་དང་། །ཞ་ཟ་འ་གUམ་དང་ནི་Uག་མདེ་པས། །བོན་Fི་ཡི་ག་ེདག་ལ་

དཔ་ེfངས་(ང་། །ཐོན་མི་ས་ཾབྷོ་Å་ཡིས་མཛད་ཅསེ་བGགས། །བོད་(ི་Uལ་U་བ)ན་པ་བོན་b་

བར། །ཡིག་འU་ད་ེདག་བོད་ལ་མདེ་དམ་ཅི། ། 

བོད་(ི་Uལ་U་བ)ན་པ་Uབ་ཁ་U། །བྷི་མ་མི་Å་པ¸ྨ་སཾ་བྷ་ཝས། །མངོན་པར་རོལ་པའི་�ོར་

དང་�ོགས་ཆེན་�ོར། །ཆོས་(ི་½ིང་མར་བUར་བར་Uད་ནས་བཤད། །ཞི་/ོ་Uར་གUམ་བོན་

དང་u་°ང་འ]། །དགོངས་འUས་1་གར་ཆོས་ན་མེད་དམ་ཞེས། །æ་ཡེ་ལོ་Áའི་བསམ་པ་མ་

དག་པས། །ཀོང་\ེའི་u་གཏོ་མོ་\ིས་ཆོས་U་བUར། །ཆོས་(ི་ལོ་Uས་མདོ་མང་ནང་ན་ཞིབ། །

ཀོང་\འེི་ལོ་Uས་Uར་ཙམ་མདེ་དོ་ཟརེ། །འགའ་ཡིས་\་ེའUམ་ཆོས་U་བUར་བ་ལ། །�ོགས་Uམ་

ཞང་�ད་མ་/ོལ་བUར་མ་Uབ། །ཡང་ཅིག་Uང་འཕགས་ཆོས་ལ་བUར་བར་བཤད། །རོང་པོ་ཕོ་

བjལ་hསེ་གཅིག་çད་པ་ལ། །དགོངས་པར་བUགས་པས་hསེ་Uས་མ་མཐོང་བས། །མི་ལའི་fོ་

ཡི་�ིང་གི་U་གཅིག་ན། །×་ལོའི་གདན་འ]ནེ་ས་U་çབ་བཏང་བས། །དགོངས་པ་Vལ་བས་f་

ཚy་^ར་Fིས་�རེ། །Qད་མར་ཕོ་བjལ་བjལ་བའི་¿ི་ལམ་ཞན། །མཚ_་ད(ིལ་ངང་པར་Uར་U་

བ1བས་པ་ལ། །ངང་པ་འUར་ནས་Uར་U་Bིངས་པར་¿ིས། །བཤགས་པ་¿་ཡི་�ག་hིབས་U་

འUམ་བཞེངས། །Uང་འཕགས་ཆོས་Sོད་Uང་�ེས་Vག་དོག་hེས། །�ོད་ཚYག་Zོར་�ེབས་Uང་

�རེ་ལོང་ངམ་ཟརེ། ། 

uོ་གཏེར་ཁམས་ཆེན་དག་གི་�ིད་ཁམས་ན། །aིར་འོང་Uན་Uགས་ཚད་མེད་མ་འ]ེས་དང་། །

ཡང་དག་རིག་དང་གUང་Uང་ཡན་ལག་མདེ། །གཤམ་Uའི་འ]སེ་°ང་གཉིས་ལ་ཚང་བར་ཡོད། 

ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆ+ན་མོ་དཀར་ནག་བ1་གསལ་4ི་བོན་4ི་འUལ་ད8བ་ཚན་པས་བ:ིགས།
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།Uན་ཁམས་ནས་ནི་རིག་པའི་ཁམས་(ི་བར། །རིམ་པས་aིར་འོང་ལ་སོགས་རེ་རེར་བqན། །

གཤམ་Uའི་འ]ེས་°ང་གཉིས་རེར་ཐམས་ཅད་ཚང་༌། །དBིངས་ཉིད་འTེས་Fོད་གཉིས་ལ་ཡན་

ལག་བqན། །འTསེ་གཉིས་མན་ཆད་དBིངས་མཉམ་གཉིས་ཀ་ལ། །གོང་གི་འ]སེ་Uག་དང་ནི་

རེག་ཚ_ར་གཉིས། །)ོབས་དང་rིང་�ེ་�ོན་ལམ་ཐབས་དང་བཞི། །བU་གཉིས་མེད་ལ་མཚན་

བཟང་དག་(ང་མདེ། །aིར་མི་wོག་ནས་གཤནེ་རབ་བདནེ་བཞིའི་བར། །ཁམས་བ1ད་ངོ་�ལ་

ར་ེརསེ་Zར་བ་)།ེ །Uན་ཁམས་དང་ནི་aིར་འོང་འགག་མདེ་མUན། །qང་བ་དང་ནི་Uན་Uགས་

དོན་Bདེ་མUན། །)ོང་པ་དང་ནི་ཚད་མདེ་1་ཆརེ་མUན། །སོ་སོ་དང་ནི་མ་འ]སེ་ཆ་མUན་ཏ།ེ །

རིག་པ་དང་ནི་ཡང་དག་རིག་པ་མUན། །གUང་Uང་དBིངས་དང་གUང་Uང་ཡན་ལག་

མUན། །དེ་aིར་དེ་ལ་དེ་བqན་དོན་Fིས་འཐད། །�ིད་པ་hེ་མེད་དོན་dོགས་aིར་མི་wོག །

མཉམ་པ་གཤནེ་རབ་དོན་dོགས་དོན་ལ་མཉམ། །ད་ེaིར་ད་ེབ1ད་ཁམས་བ1ད་སོ་སོར་Zར། །

dེན་འ�ེལ་རེག་ཚ_ར་འདས་པ་ཡོད་U་Uང༌་། །གཞན་དག་བU་ནི་Uས་ཅན་ཁོ་ནའོ། །ས་བU་

�ོགས་aིར་f་མདེ་བUར་ངསེ་(ང་༌།  །རིས་Uག་བ�ིད་]ང་Uལ་U་Uག་གཙ_་)།ེ །ད²ལ་ཡིད་

Bོལ་སོང་མི་དང་u་མིན་uར། །བཟོད་Zིན་ཤེས་Uལ་བསམ་བ\ོན་Uག་ཡིན་ནོ། །དེ་aིར་

དBིངས་མཉམ་གཉིས་ལ་དེ་མེད་པས། །ཅོག་ལ་གU་hིད་དེ་ལ་དེ་ཆད་ཅེས། །aི་aིར་བqན་

པས་བ�་ེལོག་ཅོག་ལ་བ། །ཐམས་ཅད་བqན་པས་འUམ་མོ་ཆ་ེཞསེ་Tགས། །ལUེ་aག་1་འགའ་

ཡང་ཡས་མར་བUར། །ད་ེལས་བUས་པ་ཅོག་ལས་Uང་ཞསེ་B། །ཡང་བUས་Bས་པས་འUམ་\་

མ་ཞསེ་B། །aིས་བ�ོར་Uང་གི་མཚན་བཟང་གཞན་Fིས་བUད། །Uང་གི་�ིང་གཞིར་ཡ་ེགཤནེ་

མཚན་jམས་མདེ། །h་ེའགག་མདེ་པའི་གཤནེ་བ1ད་ཅསེ་སོགས་ཟརེ། །ཡ་ེཤསེ་Uག་U་སོ་སོའི་

མཚན་(ང་མེད། །ཡེ་ཤེས་བU་གཉིས་གསལ་བར་མངའ་ཞེས་ཟེར། །དེ་ལ་དེ་དག་བཅོས་པས་

བཅོས་མར་Uར། །ཁམས་Uང་གཉན་མཐིང་མ་ལ་འTེས་རིཌ་གUམ། །འTེས་ãང་འTེས་Uམ་

jལ་མའི་འTེས་དང་གUམ། །དེ་[ར་མི་འ]་བཅོས་མ་ག་ལ་འཐད། །�ང་)ོན་བ\ོན་འUས་

སངེ་གསེ་བQད་འUམ་གཉིས། །བདལ་འUམ་འUམ་�འེི་མཚན་Fི་དB་ེབ་Uན། །འTསེ་འགོ་ར་ེ

རེར་མཚན་རེ་འོང་U་ལ། །འTེས་°ང་Uན་ལ་Zར་བས་བདལ་འUམ་ལད། །ཡེ་ཤེས་བ་དཀར་

དག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། །བ་ནག་Uག་སལེ་ཞསེ་(ང་བན་དྷསེ་བUད། །]ི་མདེ་འUམ་ལ་དཔ་ེཡི་

1་མཚ_་དག། འTསེ་འགོ་ར་ེརརེ་མཚན་ར་ེའོང་U་ལ༌། །འTསེ་°ང་Uན་ལ་Zར་བས་Uམ་གཅིག་

འཕར། །\ེ་འUམ་བ�ོལ་བ་jམ་དག་འTེས་འགོ་བདེས། །འUམ་jམས་གཏེར་ནས་1ས་པར་

Bོན་པ་ལ། །ར་ཆོད་ཅན་Fིས་³ོ་བU་Bས་པས་ལད། ། 

ཁམས་ཆནེ་ནག་Vན་པོ་ཏི་བ1ད། །ཁམས་Uང་པོད་བ1ད་མ་དང་པོད་བཞི་མ། །Uང་ནི་པོ་ཏི་

Uག་པ་ཞང་�ད་འ]སེ། །\་ེའUམ་Uང་བོན་མ་)་ེཔོ་ཏི་Uག །དUས་གཏརེ་ཁམས་ཆནེ་མཚན་

བཟང་Uང་U་གཅིག །Uང་དང་མི་མUན་མཉམ་པའི་ད(ིལ་ན་qང་། ། 

ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆ+ན་མོ་དཀར་ནག་བ1་གསལ་4ི་བོན་4ི་འUལ་ད8བ་ཚན་པས་བ:ིགས།
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མེ་)ོན་ཤེར་འོད་ཁམས་ཆེན་བUས་མ་Bས། །1ལ་བའི་བཀའ་Uང་བUས་པས་�ེས་འཛYན་

བསོད་ནམས་ཞན{ཟེར་[ར}། །ཅོག་ལ་གU་hིད་ཁམས་ཆེན་³ོ་བU་Bས། །བསོད་ནམས་ཟད་

པས་³ང་Ñ་ེUར་ཞསེ་ཟརེ། ། 

¿་)ོན་�ོལ་འBེད་འགར་བའི་\་Uད་མཚན། །དབལ་མོ་ལས་ཐིག་འVིན་ལས་Uད་ཅེས་པ། །

གསང་བ་བསེན་Uབ་ཅེས་ནི་B་བར་བUར། །U་བ་པོ་ལ་ནམ་མཁའི་u་མོའི་མཚན། །u་མོ་

བསནེ་Uབ་ཅསེ་(ང་B་ཞསེ་བqན། །གཞན་འགའ་ཞིག་(ང་བཅས་བཅོས་Bས་ཞསེ་Tགས། ། 

གཤནེ་ཆནེ་U་དགས་�སེ་U་གནང་བ་ཡི། །གUང་Uང་ཡ་ེདབང་Uད་(ི་དབང་Uང་བཅད། །ད་ེ

འ]འི་U་ཡི་1ལ་ཐབེས་jམ་གཉིས་(ང་། །གཉོས་1ལ་Sན་ལོང་མ་ེདཔལ་ཁམས་གཞིས་ཟིན། །

གཞན་ཡང་Uགས་གཏརེ་མཛད་པ་jམ་གUམ་Uང་༌། ། 

¿་)ོན་u་×ོད་ཐོག་པ་B་བ་ཡིས། །ཕོ་Zོང་མོ་Zོང་རབ་U་གནས་པ་དང༌་། །U་Uག་འUས་པ་

གསང་བ་དོན་འTལེ་དང་༌། །ཏིང་Uར་གU་\་ེའUལ་བ་གསང་Uང་དང་༌། །འUམ་\་jམ་ངསེ་

ཤམ་པོ་ཐོན་ལོ་བ། །ལོ་པཎ་དU་གUམ་u་�ིན་Uམ་U་Zར། །¿ེང་གཞི་གཤེན་དང་Zར་བ་

བཞད་གད་གནས། །འUལ་བའི་བར་ཆོད་འ]ི་བའི་�བས་U་ནི། །Uན་ཙy་མ་ཡིན་ནམ་ཞསེ་�ིས་

པས་གསལ། ། 

མཆོད་dནེ་Uད་དང་གUང་Uང་ལས་དག་ལས། །)ག་U་གཟིག་U་)ོན་པས་བསད་པར་བཤད། 

།མདོ་ལས་མ་བསད་ཕ་དང་³ད་བཤད་པར། །འUལ་བ་\་མི་བསད་Uལ་བ)ན་ཞེས་�ིས། །

)ོན་པས་བསད་གསོའི་མངོན་ཤསེ་\ལ་�ོགས་པར། །ཕ་དང་³ད་དང་བསད་པ་ག་ལ་འགལ། །

)ོན་པའི་བ་U་h་གཅིག་དོ་མདེ་པའི། །/ོ་ཚང་འUག་uས་བསད་གསོ་མི་Uས་སམ། ། 

ན་རག་^ང་�ོང་གཏོ་U་ལག་ངན་Fིས། །ཕ་བསད་u་རི་Fང་དོར་mས་ཞསེ་པར། །ཐོས་Uང་U་

1ན་u་རི་མ་ཐོས་པས། །འUལ་བ་གསང་Uང་ཞསེ་ནི་B་བར་བ\མས། ། 

གཏོ་U་ལག་ངན་°ོང་པོ་རོང་U་hེས། །ཕ་བསད་°ོང་གི་u་རི་Fང་དོར་mས་ཞེས་�ིས། །འོ་ན་

°ོང་གི་u་རི་Fང་དོ་ནི། །གཤེན་བUད་འཐབ་པས་གཤེན་Fི་སོར་Xོ་Uང་། །གཏོ་U་ལག་ངན་

གཤནེ་བUད་མ་འཐབ་གོང་༌། །1ལ་པོ་འབར་Gོན་U་U་hསེ་པ་ཅི། །གནམ་བUད་U་Uམ་�ས་

ཆནེ་ཡིན་པ་ལ། །u་×ོད་ཞབས་གཟིར་འཚམ་·མ་བ)ན་པ་ཙམ། །ཏིང་Uར་གU་\རེ་བUད་U་

བསམ་ནས་�ིས། །ད་ེ[ར་འགལ་བ་བ\ིས་ན་བ�ོད་མི་ལོང༌་། །མ་ེརིའི་Uད་ལ་དབལ་གཤནེ་ག་ེ

ཁོད་(ི། །འཇིག་dནེ་གཡནེ་དU་བUལ་བས་Uགས་མ་ཚYམས། །གནམ་Fི་ཡ་f་ཀར་Fི་Uལ་U་

Bོན། །U་བཞིའི་གར་གསས་གདན་U་བཏིང་བར་བཤད། ། 

དཔོན་གསས་Uང་×ོད་བཟང་བཟང་ཐོན་ལོ་བའི། །གཞན་Fི་ཐོན་ལ་ཤམ་Uར་འདོགས་པ་དང༌་། 

།u་×ོད་འོར་"ོར་མཛད་བོན་ཡང་½ོགས་དང༌་། །Uང་བ)ན་w་ེམིག་ཆ་ེUང་འ�ིང་གUམ་ནི། །

jམ་དག་Uམ་ལ་ཡབ་ར་ེZར་བ་དང༌་། །Uན་རིག་Zིན་�གེ་"ོ་དB་ེདབང་Uར་དང༌་། །Uར་པའི་

ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆ+ན་མོ་དཀར་ནག་བ1་གསལ་4ི་བོན་4ི་འUལ་ད8བ་ཚན་པས་བ:ིགས།
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�བས་འVིན་གསང་གUངས་དབང་Uར་དང་༌། །རིག་འཛYན་1་གར་མ་ཡི་དབང་Uར་སོགས། །

ཆོས་(ི་ཚད་མ་རིག་ཐིག་བོན་U་བUར། །རིག་པའི་Uན་ཐག་ཅསེ་ནི་B་བར་Tགས། །jམ་དག་

aི་Uད་ཡབ་Uམ་ཅི་[ར་�ིད། །Zིན་�ེག་མཐའ་བUར་དབང་བUར་ཅི་[ར་རིག །རིག་ན་

དབང་�ས་མེ་ཐབས་བཤམས་དགོས་པས། །མེ་ཡི་ལས་(ིས་དབང་�ས་མི་ཚYགས་སམ། །Uང་

བ)ན་ཡོད་ན་Uས་གUམ་འUང་བར་འོས། །མཐོང་ཐོས་ཀོར་ཙyར་ཟད་པས་{dོག་བཟོའི}dགས། 

།ཐ་མལ་མི་ལ་བUད་དམ་རིག་འཛYན་ཞསེ། །Gོ་འདོགས་བUར་འདབེས་Gིབ་པ་ཆ་ཤས་མཉམ། །

ད་ེམ་ཡིན་པའི་གཏརེ་Vན་Uང་U་གཅིག །དU་1ལ་གUག་Uད་ཐོད་ཞལ་u་)ོང་དོད། །གསང་

མ་Uབ་པས་ས་hའི་བན་དྷརེ་ཤོར། །ཟམ་ཁ་པག་ཤིས་ས་ེཆནེ་Uང་U་�རེ། །1་བོན་ཐོད་U་1ལ་

པོའི་aག་U་གཏད། །ཚ_གས་ཆང་བཤམས་པས་ཞིག་པའི་ངན་Uང་U། །ད་ེཡི་ཟམ་ཁ་པག་ཤི་ལ་

སོགས་པ། །1་ཡི་བོན་པོ་ད²ལ་ཐག་བཅད་དོ་ཟརེ། ། 

འོར་"ོམ་Uག་པའི་jམ་དག་ཡང་rིང་སོགས། །མཁའ་�ོང་བ�ང་ཆེན་བ ོག་པ་གUངས་རིང་

དང་༌། །ཞི་/ོ་ན་རག་^ང་�ོང་ལ་སོགས་jམས། །རང་གིས་མཛད་བཞིན་Uང་Uབ་ཐོན་ལོ་བ། །

གསང་གUངས་u་�ད་ན་རག་^ང་�ོང་Zར། །bས་འོག་ཤོག་སརེ་�ི་འVོ་Uད་ཅསེ་Tགས། ། 

ãང་གི་B་×ོད་�ག་ལས་ཐོན་པ་ཡི། །]ག་གཏད་གཤིན་�་ེའཁོར་ལོ་འོད་གསལ་སོགས། །འགའ་

ཞིག་ཐོན་ལ་བཏགས་འདོགས་བཅོས་ཀས་བQད། །/ི་གUགས་གསང་འUམ་ལ་སོགས་རང་གིས་

བ\མས། །ཧོས་ཟ་དཔོ་ཟ་གཤནེ་ཟ་སམེས་དཔར་བUད། །གང་èའི་u་མོ་U་མོ་མ་མ་ད།ེ །སམེས་

དཔའི་Tལ་མེད་དེ་དག་ཅི་[ར་བUད། །མཚན་འགའ་ཞང་Uང་�ད་U་བUར་ལོ་བ། །aི་Uད་

འUམ་�འེི་འUམ་ལས་མ་གཏོགས་པ། །bོན་ཆད་bགས་(ི་འTསེ་འUམ་Tགས་པ་མདེ། །འTསེ་

འUམ་1ས་བUས་བམ་པོར་བཅས་པ་འUང་། །བQད་ན་Uང་^་སངེ་གྷསེ་འ]སེ་དགོས་པས། །

ཕེ་ཤ་ཅི་)ེ་བཅོས་པ་མ་ཡིན་ནམ། །ངེས་མེད་མི་ལ་བUད་དམ་རིག་འཛYན་ཞེས། །Gོ་བUར་aི་

རབས་གཤནེ་Fི་ལོག་dོག་བQང་༌། ། 

^་]ོར་ཐོན་ལོའི་འབན་བ ོག་ཆེན་མོ་དང་༌། །ཅ་ཏིར་ཐོན་ལོ་གཏོར་བ ོག་ཆེན་མོ་དང་༌། །

གཞན་ཡང་dོག་པས་སོ་སོར་བ�ེབས་པ་ཡི། །གཏེར་མར་བUད་བ�ོད་སོ་སོར་ག་ན་wང་༌། །

མདོ་གམ་uོ་ཁར་rན་Uད་ཡིན་ལོ་བའི། །རང་རང་dོག་པས་བ�བེས་པ་མཐའ་ཡས་(ང་༌། ། 

དམ་པ་རང་Tོལ་rན་Uད་བོན་jམས་ནི། །འགའ་ཙམ་རིག་པ་རང་Xོལ་ཡིན་ན་ཡང༌་། །རང་གི་

Uགས་ཤར་Uང་Uར་བ�བེས་U་ལ། །ཤར་པས་Uས་པས་བ½ོགས་U་བUག་ཅསེ་Tགས། །ཤས་ཆ་ེ

དག་ནི་dོག་པས་བཟོ་Bས་ཏེ། །གཉན་Fི་rིང་གཟེར་དག་ལས་Uང་བ་ཡི། །u་�ིན་�ོག་ཡིག་

འU་ཐོབ་བ�བེས་པ་ཡིས། །dོག་འཇོམས་གUངས་ཞསེ་B་བ་dོག་པས་བཟོས། ། 

uོ་གཏརེ་Uན་རིག་དག་ལས་Uང་བ་ཡི། །གཙང་མའི་u་མོ་བU་Uག་rིང་པོའི་གཤམ། །U་Uག་

ཞི་ཞི་སང་སང་འདོགས་པ་ཡི། །Uས་(ི་གUངས་ཞེས་B་བ་dོག་པས་བཟོས། །དཔལ་མགོན་
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གཟའ་བ1ད་rིང་པོའི་ཤམ་U་ལ། །U་Uག་ཞི་ཞི་B་བའི་གཟའ་གUངས་བ\མས། །དོང་Uག་

གUངས་ཞསེ་B་བའི་ལོག་བ�བེས་གཅིག །འUམ་དང་)ོང་པ་/ི་པ་�་བ1་ཡི༑ ༑ཚy་ཡི་མིག་རརེ་

གཤེན་བཞི་འUང་བ་དེ། །u་གཤེན་�ིད་གUམ་1ལ་ཐེབས་བཞི་ཞེས་�ིས། །དེ་དག་བོད་(ི་

མཁས་འདོད་འཆལ་གཏམ་)།ེ །ད་ེའUང་བོན་ནི་བཅོས་མ་ཅིས་མ་ཡིན། ། 

བ1་པའི་Uས་ན་u་དང་u་མིན་འཐབ། །གར་མ་Bི་ཤོས་གོ་ཆ་Bས་ཞསེ་�ིས། །u་jམས་རང་ལོ་

བU་གཉིས་གUལ་³ད་པས། །བ1་བར་འཐབ་ན་འཆམ་Uས་ག་ན་�ིད། །མདོ་ལས་1ལ་བོན་

ཐོད་དཀར་ཡབ་�ས་(ིས། །u་མིན་འUགས་བUམས་མཛད་པར་བཤད་པ་ནི། །�ིང་དང་�ིང་

འཚ_ལ་དཀར་ནག་U་འཐབ་)ེ། །1ལ་བོན་u་གནས་བGོད་ཞབས་མེད་aིར་རོ། །བ1ད་/ི་Sི་

བོར་hསེ་(ི་རིང་ལ་འཐབ། །ད་ེཡི་Qད་U་མ་འཐབ་Uང་ནས་བཤད། ། 

�སེ་འཛYན་ཤར་པས་Uང་བཤགས་B་བ་གཅིག །རང་གིས་བ�བེས་ཤིང་ཚy་དབང་གUང་ལོ་བ། །

�ིག་པ་ཆག་ཉམས་བཤགས་པ་ཞསེ་པ་�ིས། །ད་ེབཤགས་dག་U་�ིག་Sོད་དམ་བཅར་འUར། །

དོན་¿ོངས་ཚYག་ལ་མཁས་པའི་ང་1ལ་ཞེས། །དོན་Fི་jམ་པ་མ་ཤར་ཚYག་མི་མཁས། །jམ་པ་

ཤར་ན་དོན་ལ་¿ོངས་པ་འགལ། །དེ་[ར་ནང་འགལ་མི་aེད་¿ོངས་པས་བཟོས། །བ)ན་པ་

བཤིག་པ་Fི་Tན་དག་ལ་ནི། །ཚར་ཐག་མ་བཅད་Bམས་འཛYན་འཆག་གོ་ཞསེ། །rིང་�སེ་མ་ཟིན་

ཞ་ེ�ང་ཡང་ཡང་ཤོར། །Gོལ་བའི་དམ་ཚYག་ཉམས་པ་གUངས་དང་འགལ། །བོན་"ོ་མ་བQད་པ་

དང་བQད་ཅིང་བཅོས་པའི་ལUེ་)་ེགUམ་པའོ། ། 

བཤསེ་གཉནེ་དོན་wན་ཡིན་མིན་ལ་ད�ད་པ། 

ད་ནི་བཤེས་གཉེན་དོན་wན་མི་wན་�ད། །bོན་ཚy་1ལ་པོ་Uལ་པ་དོན་wན་གཤེན། །གསང་

འUས་)ག་ལ་བསམ་ལགེས་U་/ི་དང་། །]ན་པ་Uང་བོན་ལ་སོགས་བོན་Fི་1ལ། །ཐར་པ་ནག་

པོ་གཏོ་U་ལག་ངན་དང་༌། །f་མེད་Fེར་ཙy་ལ་སོགས་ལོག་པའི་གཤེན། །ཐར་པ་ནག་པོ་མཉམ་

ཉིད་\ིས་མ་ཟིན། །Zོར་Gོལ་རང་ཁས་མ་Å་ཾབUད་U་hསེ། །གཏོ་U་ལག་ངན་Uས་བhདེ་ཕ་མ་

བསད། །ལོག་པའི་Uང་བ)ན་h་ེབ་�་བ1ར་Zངས། །f་མདེ་Fརེ་ཙy་Bར་མདེ་ལམ་ལས་གོལ། །

Sོད་ཁམས་ཆ་ེབས་Bིན་ན་ཡ་གར་Uར། །ཛ་ཡི་]ང་�ོང་�སེ་ལ་སད་Xོལ་(ང༌་། །འཆི་ཁའི་�ོན་

ལམ་ལོག་པས་གཟའ་བUད་Uས་U་hསེ། །ཡོན་U་U་Å་དམ་པའི་ཆོས་མཁས་(ང༌་། །བ\་ེ�ལ་

�ོག་ལ་གཟན་པས་བེ་ཐེU་hེས། །བོད་1ལ་གཉའ་/ི་ནས་ནི་�ོང་བཙན་བར། །དོན་wན་1ལ་

པོས་བོད་Uལ་བོན་བཞིན་བhངས། ། 

�ོང་བཙན་"མ་པོའི་འUལ་qང་ར་མོ་ཆརེ། །བལ་ཟས་གདན་]ངས་Uབ་པའི་U་ཚབ་)།ེ །དག་ེ

འUན་1་མཚ_་འཇིག་ཁར་མཆི་མ་འཛགས། །ཞལ་ནས་Òང་གི་G་Gོགས་Uད་ནི་བཤད། །1་ནས་

ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆ+ན་མོ་དཀར་ནག་བ1་གསལ་4ི་བོན་4ི་འUལ་ད8བ་ཚན་པས་བ:ིགས།
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]ངས་པའི་བ)ན་གཙ_འི་Uགས་ཀར་ནི། །Uན་དགའ་འོད་(ི་ནོར་U་གUག་གོ་ཟརེ། །1་ཡི་ཆོལ་

Uད་U་གཉིས་མལ་བ�སེ་པས། །གཤནེ་Fི་U་ཚབ་1་ཡི་)་རསེ་བ1བས། ། 

/ི་�ོང་wེ་བཙན་u་བUད་འ]ེས་མ་དེ། །�ོགས་ཆེན་Uད་ནས་Tོལ་བར་བཤད་ན་ཡང་། །

བ)ན་པའི་བོན་བUབས་ཇི་/ོམ་དཀར་པོ་བUངས། །Uང་Uང་མཁར་ཕབ་མི་d་དཔག་མེད་

བUམས། །ལིག་མིན་1ལ་པོ་Uལ་པའི་U་ཡང་བUབས། །དམག་ཁ་མཚ_ན་ཁ་བོད་(ི་ནང་U་

བ)ན། །རོ་ཡིས་ས་བཀབ་མིག་གིས་ཐང་མ་Bས། ། 

ཧོར་Fི་སེ་ཆེན་u་བUད་འ]ེས་མ་དེས། །འVལ་U་ཆོས་ལ་དད་པ་བ)ེན་ན་ཡང་། །1་གར་

ཟངས་�ིང་Uབ་པའི་U་གUང་བཤིགས། །ད་ེཡིས་1་གར་Uལ་U་དམ་ཆོས་Uབ། །U་གUང་ཚལ་

བས་ས་hའི་ཇ་Uལ་བUགས། །ལོག་འཚ_་ད་ེའUང་ངན་འTོར་Uང་བར་བཤད། །1་ནག་མཐའ་

ལ་U་བUད་ཁ་གནོན་Fི། །གསེར་Fི་མཆོད་dེན་བཤིགས་པས་U་བUད་འaོས། །1་མཚ_འི་ཁ་

Uད་U་ཁ་འUམ་Vག་Bིངས། །[ོ་འaེ་Uལ་ཅན་མི་ལ་མངོན་U་ཟ། །U་འUལ་ཅན་Fི་འཇང་

བོན་འཕན་ཤི་ཡིས། །{གས་(ི་གཏར་Xོ་འཕངས་པས་1་མཚ_་བ�མས། །�ང་ཐོད་བ1ད་འUད་

Uས་mལ་�མ་ལ་ཐོན། །བན་དྷེས་\ར་�ེར་ཁང་Xིབ་Uང་ངམ་ཟེར། །མཆོད་dེན་ཚལ་བས་

གསརེ་Fི་ཤོག་ཤོག་Bས། །ཚ_ང་འUས་jམས་U་ཟོང་U་བ�མ་ཞསེ་Tགས། །Òང་uའི་ཁ་གནོན་

དUལ་Fི་u་dེན་བཤིགས། །ཧོར་Fི་Uར་U་/ི་Vག་Bེ་མས་གཏིབས། །དེ་ཡི་U་ཚYགས་བདེ་བ་

ཅན་ལ་སོགས། །སོ་སོར་དགོན་�རེ་ལོག་པའི་འཚ_་བར་བ�མ། །བོད་Uལ་འ�ི་Uང་དག་ེའUན་

1་མཚ_་བ�མས། །dེན་གUམ་དཔག་མེད་མེ་U་Òང་གིས་འཚལ། །འཐབ་\ོད་ངོ་ལོག་aོགས་

aོགས་Uན་U་དར། །དམག་གི་�ེར་ཁས་aོགས་བཞི་Uང་ཞེས་Tགས། །དེ་ལ་བཟང་འདོགས་

Uང་)ོན་Uན་U་ཟད། །དེ་སོགས་Uང་)ོན་ཚYག་དོན་འགལ་བ་མང་༌། །དེ་བཞིན་1ལ་fོན་

འVལ་U་uན་Sོད་(ང་། །Uན་U་འབངས་jམས་hིད་ན་དག་ེབའི་dགས། ། 

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་[་Sོད་Uང་འ�ེལ་བའི། །དམ་པ་རི་/ོད་[་U་Uང་Tགས་དེ། །[་བ་

ཡས་Uབས་Sོད་པ་མས་ཡར་འཛyགས། །rིང་�ེའི་གཞི་fངས་ཕར་aིན་བUར་Sད་པས། །དེ་

བཞི་wན་པའི་གང་ཟག་གཤནེ་རབ་ཅསེ། ། 

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཚད་མེད་rིང་�ེ་ཅན། །སངས་1ས་�ན་གོང་[་Uར་Uང་Tགས་ཏེ། །

rིང་�་ེཆནེ་པོ་hསེ་ཚ_ད་(ིས། །ཚད་མདེ་བཞི་དང་wན་པར་ངསེ། །ཚད་མདེ་བཞི་wན་Uགས་

�་ེཡིས། །འཁོར་བ་ཐར་པར་འ]ནེ་ཞསེ་གUངས། ། 

བQབ་གUམ་དོན་wན་མ་ེ)ོན་ཤརེ་འོད་དང་། །བར་ཐང་Uམ་)ོན་[་Uར་Uང་Tགས་ཏ།ེ །�་

བ1འི་ཐ་མ་བ)ན་པ་འཇིག་ཁའི་Uས། །Bང་Uབ་སམེས་དཔའི་Uལ་/ིམས་ཡོན་ཏན་wན། །ཤསེ་

རབ་wན་པ་འགའ་འགའ་འUང་བ་ནི། །སངས་1ས་གཅིག་ཙམ་མ་ཡིན་U་མ་ལ། །བrནེ་བUར་

Bས་ཤིང་དག་ེ\་བhདེ་དོ་ཞསེ། །Uབ་པའི་ཞལ་གUངས་མདོ་�་ེགཞན་ནས་བཤད། ། 

ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆ+ན་མོ་དཀར་ནག་བ1་གསལ་4ི་བོན་4ི་འUལ་ད8བ་ཚན་པས་བ:ིགས།
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དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གཤེན་)ོན་ནམ་མཁའ་འ]། །ལ་)ོད་དUས་གཙང་ཁམས་དང་བཞི་ཀ་

ལ། །1ལ་མཚན་ཐོགས་པ་གཉིས་རེ་བ1ད་འUང་)ེ། །གཞན་ཕན་དོན་མཛད་གཤེན་བོན་

འUངས་སོ་ཟརེ། །གང་ཟག་)ོན་པ་འTོ་བ་འ]ནེ་པ་jམས། །�ལ་wན་དད་ཆ་ེZངས་པའི་འVོ་

ཅན་ཡིན། །Uལ་པའི་U་[ར་ཡོངས་U་མི་འUལ་(ང་། །སམེས་ཅན་ལས་བཟང་ཁ་ལོ་བUར་རོ་

ཞེས། །ཞང་)ོན་u་བ\ོན་དག་(ང་དེ་བཞིན་ཏེ། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དོན་wན་བ1ད་

འUངས་ཟེར། །Uད་འཛYན་hེས་U་དམ་པ་མི་འUངས་པ། །འ]་མིན་ཡིན་པ་�ོགས་ཆེན་Uད་

ནས་བཤད། ། 

དེ་ལས་wོག་པའི་བཤེས་གཉེན་འགའ་ཞིག་ནི། །གཡོ་/མ་Uན་Fིས་མི་ནག་མགོ་བ�ོར་བ། །ཆེ་

ཐབས་འདོད་གUང་ཆ་ེབས་ལོག་Zོར་Fི། །བUད་(ིས་བUས་ཞསེ་Qོབ་དཔོན་ལི་Uས་གUངས། ། 

jལ་འBོར་ངང་uོད་Uམ་ནག་ཕེབས་པ་ནི། །རིག་འཛYན་Bིན་Uགས་དེ་wོག་འགོང་པོ་ཡིན། །

བཤེས་གཉེན་འཁོར་Fིས་ཤེས་Uད་�ིན་པ་ནི། །དོན་wན་ཡིན་ལ་དེ་ལས་wོག་པ་མིན། །u་ཡི་

ཞལ་q་Uམ་ལ་གཟི་མདངས་ཅན། །བདེར་གཤེགས་U་ཡིན་དེ་wོག་མི་མ་ཡིན། །མཁའ་འTོའི་

Uང་བ)ན་ད་ེབཞིན་དག་ེZོར་འཕལེ། ། 

དེ་wོག་Uད་Uབ་བར་ཆོད་བU་བ་ཡིན། །Bིན་Çབས་མངོན་ཤེས་Uས་མU་wན་པ་ནི། །jམ་

པར་གཡེང་དང་བUད་(ིས་བU་བ་ཡིན། །ཉམས་ལེན་མེད་པར་མངོན་ཤེས་ཤར་བ་དང་། །

བrེན་Uབ་མེད་པར་u་མཐོང་བU་བར་བཤད། །བUན་"ོམ་གཙ_་fོན་Uད་ལ་བUད་Uགས་

dཌ། །U་Uང་Uད་མདེ་བན་དྷ་ེམང་བར་¿ིས། །ད་ེཚy་རང་ཡང་Uད་Uབ་/ོ་བར་འདོད། །བUན་

པས་/ིམས་འཆལ་"ོམ་ཆནེ་ཉམས་²ོང་འཆོར། །Uས་(ི་མཐའ་ལ་དག་ེZོར་dགས་ངན་ཞིང༌་། །

འདའ་ཁ་སམེས་བhདེ་ལོག་(ང་ངན་པར་བཤད། ། �ིག་པ་ཅན་ལ་འཇའ་དང་རིང་བ�ལེ་ནི། །

hིད་པའི་\་ེམོ་�ོགས་ནས་ད²ལ་བར་འTོ། ། 

དཔོན་གསས་Uང་×ོད་Uང་)ོན་ཆེ་འ�ིང་སོགས། །Qད་(ི་Uང་)ོན་dོག་པས་བཟོ་Bས་ཏེ། །

bོན་ཚy་འདས་དང་ད་[ར་བUགས་པ་ཡི། །རང་གི་མཐོང་ཐོས་ཀོར་ཙyར་འUང་བ་ལས། །ད་

གཟོད་Qད་ནས་འBོན་པའི་གཤེན་བོན་jམས། །གཅིག་(ང་ཡེ་ནས་Tགས་པ་མེད་aིར་རོ། །

གཞན་ཡང་aི་�ོར་Uགས་གཏེར་མ་གཏོགས་པ། །bོན་ཆད་བདེན་པའི་གཏེར་jམས་གང་

བXོལ་Uས། ། Uང་)ོན་B་བ་ཡ་ེནས་མདེ་aིར་རོ། །བཤསེ་གཉནེ་དོན་wན་པ་དང་མི་wན་པ་

བ)ན་པའི་ལUེ་)་ེབཞི་པའོ།། །། 

བ)ན་པའི་ཤན་འBདེ་འUལ་Fི་མ་ེལོང་ཞསེ་B་བ་འདི་ནི། aི་རབས་jམས་(ིས་བོན་དང་བོན་

མིན་ཤན་མི་འBེད་པ་དང༌། ལོག་dོག་སེལ་བའི་དོན་U་རང་གཞན་Fི་Uབ་མཐའ་དག་ལ་fོ་
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གཙ_ར་Bས་1ལ་བ)ན་ཡོངས་�ོགས་(ི་བཤད་Uབ་aོགས་མཐར་�བ་ཅིང་འTོ་དོན་ཐོགས་

མདེ་འUང་བའི་Uར་Uར་ཅིག ། །། 
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